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هيثم بهنام بردى

قنادي ُل َج ّدي
مجموعة قصصية للفتيان
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تقديم
الدكتور خليل شكري هياس

(*)

(قناديذذذذل جذذذذدي) جمموعذذذةص قصصذذذذيةص للفتيذذذذان ،يشذذذذتغلُ
ل عذذالس وبذذتمكنس
مؤلفُهذذا (هيذذثم بهنذذام بذذردى) حب ذ س سذذردي
كبريس من أسرارِ الكتابةِ هلاهِ الفئذةِ العمريذةِ اجرجذةِل الذ
تتطلذ ذمسُ ِذذذاةِ فنيذ ذةة وموصذذذوعيةة خا ذ ذةة يتلذ ذفُ عذذذن أدبِ
غ اللغذةِ،
ب الكبذارِل مذن حيذ ُ
ف عذن أد ِ
الطف ِل بقد ِر مذا يتلذ ُ
واألسذذلوبِ ،واايذذالِ ،وطبيع ذةِ املوصذذوعِ ،وانتقذذاءِ اج ذدثِ،
والشخصذياةِ ،وطريقذةِ تنذذاولِ كذل ذلذك سذذردياةل ليصذل بنذذا
ي يتناسذذذمسُ ،و ذذذذاكي عقذذذلَ،
ل
يف النهايذذذ ِة إىل ف ذذذذاءت نصذذذ
ووجدانَ ،وثقاف َة الفتذى والفتذاة مذن جهذةل والغايذ َة الذ يريذ ُد
أن يص ذ َل إليهذذا يف حماكاتذذه لعق ذلِ ،ووجذذدانِ ،وخيذذالِ هذذاه
الفئذذةِ العمريذذةِ مذذذن جهذذةت ثانيذذةت .إذ ال شذذكَ مذذذن أن الكتابذذةَ
اإلبداعيةَ للفتيان حتذوي يف طبقاتِهذا النصذيةِ خيطذاة توجيهيذاة
ذذذاولُ مذذذن خاللِذذهِ املبذذذدعُ تغايذذةَ ااذذذزينِ املعذذذريف والثقذذذايف
5

للمتلقذذيا الفتذذى والفتذذاةل كذذي يتهذذولَ يف نهاي ذةِ األم ذ ِر إىل
ل ،كما ال تغفلُ طبقاتُها النصيةُ اجلانمسَ الفذين
سلوكت حياتي
واللذذاوي يف القذذراءةِ الذذاي جيذذمسُ أن افذذيَ ويذذواريَ ااذذي َ
التوجيهي يف جنباتِذهِ ،كذي ال يبذدو الذنرُ درسذاة مكشذوفاة
يف األخالقِ.
املؤشذذ ُر القراُّذذيو األولُ الذذاي يلفذذتُ نةذذرَ بو ذذل َة القذذراءةِ
حنوهُ هو العنوانُ بكل ما

مُلهُ من توجيذهت ،وإرذراءت ،وأفذقس

ل مذذن جهذذةل وقيذذادةت قراُّي ذةت بذذا ثنايذذا الذذنرِ مذذن جهذذة
قراُّ ذي
ثانيذذذذة ،ولعذذذذل املوجذذ ذ َه القراُّذذذذي األولَ واألكثذذ ذ َر فاعليذذ ذةة يف
العنذذوانِ ينبث ذقُ مذذن مفذذردةِ (القنذذديل) مبذذا حتملُهذذا مذذن داللذذة
اإلصذذذاءةِ الذ ذ تقذذذو ُد إىل مذذذدلوالةت تنويريذ ذةت تذذذزي ُ الغمذذذو َ
وتكش ذفُ عذذن اِهذذولِ ،وتقذذودُ إىل البيذذانِ واإلي ذاحِ ،مذذن
أجذذلِ الو ذذذولِ يف النهايذذ ِة إىل بذذرِ األمذذذانِل ثذذذم تذذذأتي املفذذذردةُ
الثانيةُ (جذدي) لتذدع َم بقذو تة كذبري تة هذاا التوجذ َه الذداللي ملذا
ب حياتيذةتٍ ،عذ ُل
ملُه اجلذ ُد مذن خذ،ةت ،وحكمذةت ،وٍذار ت
ري ِه الذاي
 ،مذن رذ ِ
لقناديِل ِه خصو ذية تنويريذة أكذ َ

اتذ،

اجيذذاةَ و يتُ،هذذا اجيذذاةُل أمذذا ذذيغةُ اجلمذعِ الذ وِذذت
القنذذديلَ فجذذاءَة لتبذذوحَ للقذذار ِ بشذذكلس رذريِ مباشذرس بذذأن يف
جعبةِ اجلد الشيءَ الكثريَ لريويهِ.
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إن مذذذذن أهذذ ذمِ امليذذذذزاةِ الذذ ذ هيذذ ذزَ بهذذذذا نصذذذذو

هذذذذاه

اِموعة ،أنها تنبعُ من فلسفةِ الواقذعِ ،وعاداتذهِ ،وتقاليذدهِل
من خذاللِ حماكاتِهَذا للواقذعِ السذريذاتي للذااةِ املؤلفذةِ الذ
حت رُ فيها مبعيةِ بعذِِ أفذرادِ عاُّلتِذهِ ،لتسذجلَ بذالك نوعذاة
ا القص ذةِ الفتيانيذةِ بكذذل حمموالتِهَذذا
أدبيذ ةا جديذذداة ُذذازجُ ب ذ َ
ا السذري ِة الااتيذ ِة الذ تعذ ود نوعذ ةا سذريي ةا
وآليا ِتهَا النوعيةِل وبذ َ
خا ذذذ ذاة ينهذذذ ذلُ مذذذذذن زهذذذذذرةِ الذذذذذااةِ ،وحتمذذذ ذلُ يف طياتِهَذذذذذا
خصو ذذياتِهَا التقانيذذةِ املتمثلذذةِ بالعقذذ ِد القراُّذذذي املوقذذعِ بذذاَ
املؤلذذذفِ ،واملتلقذذذي ،علذذذى أن النصذذذو َ تنتمذذذي إىل اجيذذذاةِ
ااا ةِ باملؤلفِ ،واملسمى بذذذذ (امليثاقِ السرذاتي) ،واملتجلذي
هنذذذا يف النصذذذو ِ -حب ذذذورِ هيذذذثم بهنذذذام بذذذردى بااتِذ ذهِوتوقيعِ ذهِ الشخصذذي " :أرفذذع الذذورقَ يذذا هيذذثم ..وأل ذقِ القل ذمَ،".
وحب ورِ جدهِ" :الطمعُ يا أبو بهنذام ،الطمذع".ل وهذاا امليثذاقُ
القراُّذ ذيو اجذذذيو يقودُنذذذا إىل تقانذ ذةت سذذذريذاتيةت أخذذذرى تتمثذ ذلُ
بالتطابق باَ (أنا املؤلف)ا (هيذثم) الكذاُّنِ اجذي املتواجذدِ
خذذارجَ الذذنرِ ،علذذى لوح ذةِ الغذذالفِ ،وأنذذا(هيذذثم) الشخصذذيةِ
الرُّيسذةِ الكاُّن ذةِ يف النصذذو ِ ،وأنذذا(هيذذثم) السذذاردِ الذذاي
يقودُ دفةَ السردِل وهاا التوجهُ السريذاتيو جذاءَ ليجعذلَ الذنر
أكثرَ إرراءً بذالقراءةِ ،ألننذا حنذنُ (معشذرُ القذراءِ) جمبولذونَ
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داُّم ذاة حب ذمسِ الف ذذولِ يف كشذذف ذواةِ اكخذذرين ،وكذذالك
ة القارُّذ ِة الذ رالبذ ةا مذا تذرى ذاتَهذذا يف
أكثذ َر قربذ ةا مذن الذاا ِ
ذواة اكخرينل واملؤلذفُ يف هذاه اِموعذةِ إيذا يكذر ُ مذا
فعُلهُ يف جمموع ِتهِ القصصيةِ الفتيانيةِ السابقةِ (مع اجلاحظ
علذذى بسذذار الذذذري ) الذذ اقذذرتبَ فيهذذذا كذذثرياة مذذن السذذذريةِ
القصصية الااتيةِ ،إالّ أنذه هنذا يف اِموعذة األخذرية دعمَهذا
بامليثذذاقِ السذذريذاتي لذذيعلنَ ذذراحة إنتماءَهذذا إىل هذذاا النذذوعِ
األدبي اهلجاِ من القصة الفتيانيةِ والسريةِ الااتيةِ.
أمذذذا علذذذى ذذذعيدِ السذذذر ِد القصصذذذي الفتيذذذاني ،فنجذذذدُ
ح وراة الفتاة للغةِ ال جاءة بأسلوبت سه سل ممتعس ،وممتنذعس،
ومناسمست لطبيعةِ السردِ اجلذاري علذى وتذريةت تصذاعديةت ،تبذدأ
ئ القذذار َ ذهن ذاة ،وعاطف ذةة،
مبقدم ذةت ههيدي ذةت سذذريذاتيةت تهي ذ ُ
وفكراة ،ملا سيأتي يف اجكايةِا املغزى ،ال يتذوىل اجلذدُ
ل يفذذوحُ
ل حملذي
سذذر َدهَا ،والذ تكذذونُ مسذذتقا ة مذذن واقذعس بيئذي
منها راُّهةُ الرتاثِ الشعيب ،وانتهاءً خباهةت توعويةت تهايبيةت،
تأتي يف الغالمسِ على لسانِ الساردِ الذااتي بعذد أن يعيذدَ زمذامَ
السردِ من جدهِ .هاه الطريقةُ السرديةُ تعرفُ بطريقةِ السذردِ
ا علذذى هيئ ذةِ قص ذةت
الت ذذميين ال ذ حتذذوي يف طياتِهَذذا قصذذت ِ
داخلَ قصة ،القصذةُ الرُّيسذةُ يتذوىل سذر َدهَا الذااةُ املؤلفذةُ،
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والثانيذ ذةُ الت ذذذمينيةُ يتذذذوىل سذذذر َدهَا اجلذ ذدو ،يف مسذذذعى مذذذن
الذذااةِ املؤلفذ ِة دردرذةَ مشذذاع ِر القذذار ِا الفتذذى اِبذذولِ منذاُ
الصغر على حكايذاةِ اجلذد ،واجلذدةِ ،واألم واألبِ ،والذ
تشذذك ُل عاملذذاة ثذذراة يف طبقذذاةِ خميلتِذذهِ ،وهذذاه واحذذدةص مذذن
ب القص ذةِ للطف ذلِ أو الفئذذاةِ
الوسذذاُّلِ ال ذ يلج ذ ُأ إليهذذا كتذذا ُ
العمريةِ املقاربةِ هلَا.
وتتمةهرُ اللغةُ الفتيانيةُ على حنوس واصذ س يف اجذوارِ الذاي
نراهُ حاصذراة يف القصذرِ الذثالث ،وحمققذ ةا إتصذالَها املرجذو
على الصذعيدِ الفذردي ،مذن حيذغُ مطابقذةِ اللغذةِ ،واألسذلوبِ
مس داخذذل الذذنرل وعلذذى الصذذعيدِ
لطبيعذذةِ املخاطِذذمسِ واملخاطَذذ ِ
غ البيئذذ ِة واِتمذذ ِع الذذ بذذز َ منهذذا هذذاا
اجلمذذاعي مذذن حيذذ ُ
اجذذوارُ ،ويف النهايذ ِة طبيعذةِ املتلقذذي املوجذهِ لذذه ااطذذابل مذذع
احتفاظِذهِ بعنصذرِ التلقاُّيذةِ الذ ال بذذد مذذن تذذوافرهِ يف اجذذوارِ
الفتيذذذاني املختلذ ذفِ عذذذن اجذذذوارِ للكبذذذارِ الذذذاي يقذذذو ُم علذذذى
القصذدياةِ العاليذةِ املنزويذةِ يف األسذذاليمسِ اإلنزياحيذةِ ،واللغذةِ
العاليذذةِ املاُّلذذ ِة إىل الغمذذذو ِ والتذذذواري عذذذن القذذذراءةِ السذذذهلةِ
الواصذذهةِ أحيانذذ ةا حسذذمسَ الشخصذذياةِ املتهذذذاورةِل ليغذذذدو يف
النهايةِ حواراة مقنعاة تتوافرُ فيه الدقةُ ،والوصوحُ ،والبسذاطةُ
البعيذذدةُ عذذن السذذطهيةِ ،واللغ ذةِ الثرثذذارةِل كمذذا
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ذذرُ يف

النصذذذو ِ القذذذامو ُ الوجذذذدانيو للغذذةِ الذذ تتجلذذذى يف اللغذ ذةِ
اجميمذ ذةِ بذذذا اجلذذذد واألوال ِد علذذذى طذذذولِ مسذذذا ِر القصذذذرِ
الذثالث ،وهذو منهذى آخذ َر مذذن منذاحي الذنر الفتيذاني الذذاي
كمذذا أشذذرنا قب ذلَ ذذفهةت -ي ذذمُ يف طياتِ ذ ِه دروسذذاة يفاألخذذالقِ والرتبي ذةِل واملؤل ذفُ يف كذذل مذذا تقذذدمَ ال

ي ذدُ عذذن

اللغة الفصهى ،مؤمناة أن األ الةَ تبدأُ باللغذةِ ،وال بذديلَ لنذا
إالّ أن نرعذذى هذذاه اللغذ َة علذذى لسذذانِ أوالدِنذذا وبناتِنذذا ،كذذي ال
ينش ذأَ لذذدينا جيذذ ُل معذذاقه ال يفقَذذهُ مذذن لغتذذهِ شذذيئاة ،وال يقذذدرُ
التعذذذبريَ عمذذذا يذذذتلجلهُ يف داخلذذهِ مذذذن مشذذذاعرَ وأفكذذذارس بلغذذةت
واصهةت و هيهةت ومشرتكةت با اجلميع.
وحت رُ اجكايةُ الشعبيةُ بو فِها عنصراة بذارزاة ومذؤثراة
يف السردِ الفتيانيل نةراة ملا حتملُهذا مذن موجهذاةت إ ذالحيةت
ل للةذواهرِ السذلبيةِ،
وتقوُيةت ،وما حتملُها من نقذدت جمتمعذي
يكشفُها وي عُها أمامَ القار ِ ،من أجلِ الو ولِ إىل الع،ةِ
الرادعةِ ،واإلقناعِ حبقيقةِ الواقعِ املؤ ِل وقد جاءَة بأسذلوبت
بسذذي ت سذذعى فيذذه املؤلذفُ الو ذذو َل إىل اهلذذدفِ املرجذوِ ،وهذذو
التأكي ذ ُد علذذى السذذمةِ االقي ذةِ لونسذذانِ ،وسذذعيِهِ الذذدبوبِ
للو ذذذذولِ إىل اجقيقذذذةِ املقنعذذذةِ الذذذ ُكذذذنُ معهذذذذا تغذذذذيريَ
السلوكِ املِعوَج عندَ الشخصياةِ املنهرفةِ عمّا هذو ذاُّمسه يف
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اجياةل إذ نرى ذلك واصهاة يف املتو ِن القصصيةِ الثالثةِ الذ
تكشذفُ عذذن سذذاردينِ :همذذا اجفيذذد ،واجلذذد ،األولُ :يتذذوىل
سذذذر َد القصذذذةِ الرُّيسذذذةِ ،والثذذذاني :يتذذذوىل سذذذردَ اجكايذذذةِ
الشذذعبيةِ الذ تذذأتي مبثابذةِ قنذذديلس مذذن القناديذلِ اجاصذذرةِ يف
العنوان الرُّي .
أخذذذذرياة نسذذذذتطي ُع القذذذذولَ مطمئذذذذناَ :إن (قناديذذذلَ جذذذذدي)
جمموعةص قصصيةص فتيانيذةص تسذري خبطذى ثابتَذةت حنذو التجريذمسِ
واملغذذايرةِ ،سذذذواءً عذذ َ،هذذذاا التوظيذذفِ اجلديذذدِ القذذذاُّ ِم علذذذى
التالق ِ االجناسي باَ القذر الفتيذاني والسذردِ السذريذاتي،
أو التهايلِ املاهرِ يف توظيذفِ اجكايذةِ الشذعبيةِ الذ تصذمسُ
يف نهايذذةِ املطذذذافِ يف ذذذا ِ القصذذةِ الرُّيسذذةِ (السذذذريذاتية)
املورلَةِ يف الواقعيةِ ،واملاصي الزمين ،اجاملِ لعبقِ كلّ مذا
هذذذو أ ذذذي سل ومجيذذ سل وحذذذي ،يف مسذذذعى مذذذن املؤلذذفِ ألصذذذفاء
اجيوية والتشويق واإلقناع على السرد.
20ا7ا2015
(*) ناقذذذد وأكذذذادُي عراقذذذي ،خمذذذتر بالدراسذذذاة النقديذذذة
واألدبية اجديثة.
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الرجل النّطاط

13

14

 ....وأنذذا أمسذذك بتالبيذذمس شذذقيقي الذذاي يصذذغرني بعذذاما
وأحذذذاول أن أطرحذذذه أرصذذاة ،إزدادة ررذذذب بذذذالك لكونذذذه
اول داُّماة الدفاع عن نفسه فق  ،وال يتجرأ على صربي
كمذا أصذذربه أنذذا ،وحذا يذذنج بذذالتخلر مذين بعذذد ان ينذذال
لكمذذة أو لكم ذتا ورفسذذة ،تذذدمع عينذذاه ويغالذذمس ارٍذذاف
شفتيه الغاصبتا ثم يعدل زيقه املدعوك وُ ذي اىل البيذت
دون ان ينطق بكلمة ،بينما أمشي أنا مزهواة منذتف األوداج
كديك مغرور ،وعندما أحذاذي اججذرة القدُذة أحذاول أن
ين جذذذدي
أرفذذذع عذذذيين حنذذذو السذذذماء متهاشذذذياة نةذذذراة عذذذي ّ
املمتطي ذهوة كرسذيه يف ذدر الطذوار وهذو يتنشذق عذبري
الصذذباح الربيعذذي املشذذم  ،ثذذم يقهقذذه بنذذ،ة سذذاخرة عنذذدما
يلمهذذين أسذذرق نةذذرة خذذيالء خاطفذذة حنذذو نسذذيم املتقذذرفر
بصذذمت عا ذذف حتذذت شذذجرة التذذوة العمالقذذة الذ تتوسذ
طذذوار البيذذت وهذذو ال يذذزال
أِع

ذذاول كذذتم حنيبذذه العميذذق ،ث ذم

وة جدي اهلادر الاي يفوق عشر مذراة األ الذاي

سببته لنسيم.
 أيها املغرور.15

التفذذت إليذذه ألجذذده ملتمس ذاة رأ

عكذذازه بقب ذذة كفذذه

اليمنى املشعرة ،وسبابة يسراه تشري إليّ.
 تعال يا ولد.وأمذذام سذذطوة عينيذذه امتثلذذت ألمذذره ،وعنذذدما و ذذلت إليذذه
أمرني.
 أجل .وب شقيقي األ غر وهتف.

ثم التفت

 وأنت أي اة يا ولد ،تعال....انتفِ شقيقي كمن ها من كابو  ،وهم .
 حاصر جدي.أمره جدي بعد أن امتثل با يديه.
 -أجل

جنمس أخاك.

جلسنا معاة جنباة جلنمس نعذاين جذدي الذاي خلنذاه يف رفذوة
عميقة ،سيما وأن عينيه

ترفا بأي جفن ،وتنفسه منذتةم

عميق ،فعقدة العذزم علذى النهذو  ،وحذا هلملذت جذاءني
وته زاجراة.
 -أجل

مكانك.

وازاء النذذذذ،ة اكمذذذذرة امتثلذذذذت ألمذذذذره ،بذذذذل تهيذذذذأ لذذذذي أنذذذذه
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سي ربين بعكازه ،ولكنذه بذدل أن يفعذل ذلذك فذت عينيذه
ومشلنا بنةرة وادعة باِة ،وقال موجهاة كالمه لي.
 من منكما أك ،عمراة؟همست دون تفكري.
 أنا.لنفسه.

هم

 حسن.ثم سأل.
 من منكما األصخم واألقوى؟أجبت فوراة.
 هو.هم

لنفسه.

 حسن.ثم وجه كالمه لي.
 هذذل تعتقذذد أنذذه لذذو اسذذتخدم قوتذذه تسذذتطيع أن تتغلذذمسعليه؟
أجبه ،فصرخ بي.
 أجمس.17

وازاء

م التفت إىل أخي وقال له.

 أجمس أنت.قال شقيقي األ غر.
 أستطيع أن أمنعه من صربي. وملاذا ال تفعل؟ ألنه أك ،مين سناة.إبتسم جدي ثم قال.
 وهل هو على حق دوماة؟ -لي

داُّماة.

 إذن ملاذا تقبل أن ي ربك؟قال شقيقي بهدوء.
 اليوم منعته. بل ٍنبت صرباته. أجل.فساله جدي.
 ملاذا؟قال بنف

اهلدوء.

 اجلم سيد األخالق.18

فلتت
وبنف

رخة إعجاب من فم جدي.
دقت.
ن،ة اإلعجاب أكمل.

 قوة عقلك أرج من قوة جسدك.راوزني بنةرة حادة وسألين.
 هل فهمت ما يعنيه؟قلت بتأفف.
 ال أفهم ثرثرته. هذذذاه ليسذذذت ثرثذذذرة يذذذا ولذذذد ،فأنذذذت تفكذذذر بقب ذذذةكفيك ،وهو يفكر بقب ة عقله.
وبعد أن نةر بعيداة هم

لنفسه.

 وهاا هو الفرق بينكما.وأرمِ عينيه من جديد ،نةرة

وب شقيقي فوجدته

ينةر إليه بنةراة تفيِ حمبة وتوقرياة ،فابتسمت بسذخرية
وأنذذا أرمذذق جيذذة جذذدي املتهدلذذة علذذى ياقذذة ذذايته البي ذذاء،
فوخبين قاُّالة.
 إرلق فمك يا ولد.فانطلقت اجلملة من فمي.
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 وكيف رأيتين وأنت مغمِ العينا؟ففت عينيه وصهك من أعماقه وأجابه.
 لي عا ثالثة.رخت.
 أين؟مد سبابته إىل جبينه احملزز ،وقال.
 هنا.فانطلق اهلتاف من فمي.
 معقول.والتفت إىل شقيقي وسأله.
 هل تراها؟أجاب شقيقي على الفور.
 نعم جدي.لكزته يف ذراعه وهمست.
 أمحق.ٍاهلين هاماة ،ووجه كالمه إىل جدي.
 قصّها علينا.إنبسطت أسارير جدي وهم .
20

 أنت ملاح يا ولد.ثم سأله.
 هل حتمس اجكاياة؟ كثرياة.والتفت إليّ وسألين.
 وأنت ،هل حتبها. أحياناة. طيمس.سرح يف البعيد البعيد ،ثم خرج

وته عميق ةا دافئاة.

 سأقر عليكما إحدى حكاياة جدتي.إعتذذذذدل شذذذذقيقي يف جلسذذذذته ،واقتفيذذذذت حركتذذذذه علذذذذى
م ِ .قال جدي.
 ولن يفهمها إالّ من ُتلك عيناة ثالثة.و يكذذن لذذي حذذل آخذذر سذذوى ِذذاع حكاياتذذه ال ذ ال
معنى هلا ،فوجهت عيينّ إىل فمه وأنصت إىل وته اجلميذل
وهو يسرد لنا حكايته.
(منذذا زمذذن قذذديم ...،قذذديم جذذداة ،كذذان هنذذاك مملكذذة
عذذذامرة

كمهذذذا سذذذلطان عذذذادل ،وكذذذان أهذذذل اململكذذذة
21

يعيشذذذون برفاهيذذذة وأمذذذان وسذذذعادة ،وبف ذذذل العدالذذذة الذ ذ
كانذذت عنذذوان اململكذذة كانذذت السذذنواة ه ذذي واململكذذة
تزداد رخاء وسالماة ،حتى جاء اليوم الاي).......
وأخاة جدي نوبة سعال قوية جعلت وجهذه

مذر وعينذاه

ٍهةان ،فسارعت إىل مناولته طاسة املذاء الف ذية فشذرب
منها على دفعذاة حتذى هذدأ سذعاله وعذادة روحذه ،فذرمقين
بنةرة حمبة وقال.
 شكرا يا ولدي.وكذذان اجذذنا الذذاي يف ذذوته مذذن اهلذذدايا النذذادرة ال ذ
أتلقاها ،فهمست بلهجة تفيِ باحملبة.
 هنيئاة جدي.مس فمه مبنديله األبيِ ،ثم نةر لكلينا ،وأكمل.
( ...حتذذى جذذاء اليذذوم الذذاي مذذاة فيذذه وزيذذر اازانذذة الذذاي
كذذذان يتصذذذف باألمانذذذة والطيبذذذة ،وألن السذذذلطان ذو عقذذذل
راج  ،وجد ...بعد أن مرة أربعون يوماة علذى وفذاة الذوزير أن
يكذذذون دقيقذ ذاة يف اختيذذذاره لذ ذوزير جديذذذد يفذذذوق السذذذابق يف
نزاهتذه وأمانتذذه إن

يكذن يف مسذذتواه ،فأستشذار حكذذيم

اململكة الاي أشار عليه مبا يلي:
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أن يرسل املنادي إىل أرجاء اململكة بذالتجمع بعذد أسذبوع
يف سذذاحة اجكذذم ،ومذذن جيذذد يف نفس ذه الكفذذاءة ليتقذذدم
لشغل هاا املنصمس اجسا

إلجراء االختبار..

ويف اليذذوم املوعذذودٍ ،مهذذر النذذا

يف املذذدرجاة ينةذذرون

إىل املقصذذذذورة املعذذذذدة للسذذذذلطان فوجذذذذدوه جالسذذ ذاة وحولذذذذه
اجكذذذيم والذذذوزراء واألعذذذوان ،ويف السذذذاحة املرتاميذذذة ذذذة
سذذرداق طويذذل جذذداة يصذذطف علذذى مدخلذذه وخمرجذذه شذذرطة
اململكة ،تقدم املنادي وتوس الساحة فساد الصمت الذاي
ثقبه

وته اجلهري.

 يا أهل اململكة السعداء.وبعد توقف تأكد فيها من إنصاة الكل هتف.
 تعرفذذون مجيع ذاة أن وزيذذر اازانذذة توفذذاه ا  ،وسذذعادةموالنذذذذا السذذذذلطان دام عذذذذزه برصذذذذاكم عنذذذذه ،يريذذذذد وزيذذذذراة
جديداة ،كما هو املتبع ،من با أبناء اململكة.
وبعذذد ذذمت قصذذري تذذيقن فيذذه أن السذذاحة ذذارة جمذذرد
آذان امته جهر

وته.

 فمذذن جيذذد يف نفسذذه الكفذذاءة والرربذذة لشذذغل منصذذمسوزير اازانة ليتقدم إىل الساحة ويقف جنمس السرداق.
23

ومذذا أن أنهذذى املنذذادي خطابذذه تقذذدم سذذبعة رجذذال ووقفذذوا
جنمس السرداق ،وبعد فرتة

يتقدم آخر فهتف املنادي.

 هل من مزيد؟وبعذذد أن تذذيقن أن ....ال مزيذذد ،إلتفذذت اىل الرجذذال السذذبعة
وخاطبهم قاُّالة.
 علذذيكم أن تةهذذروا كفذذاءتكم لشذذغل هذذاا املنصذذمساملهم الاي يعتمد على نكران الااة والنزاهة ،وهاا يعتمد
على جناحكم يف اإلختبار.
نةذذذر إىل املنصذذذة وابتسذذذم بوجذذذه اجكذذذيم ،ثذذذم اسذذذتدار
وواجه الرجال السبعة وقال.
 واألختبذذذار هذذذو أن تذذذدخلوا تباعذ ذاة مذذذن فذذذم السذذذردابويرجوا من الباب اكخر ثم ٍلسوا يف تلك املقاعد.
وأشذذذذذار إىل مقاعذذذذذد مرتا ذذذذذة يف اجلانذذذذذمس البعيذذذذذد مذذذذذن
السرداق ،وقال.
 هل هاا واص .تعالت أ واة املرشها.
 مفهوم.ويف املقصورة هم

السلطان بأذن اجكيم.
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 ال أفهم.إبتسم اجكيم وهم .
 بعد قليل س ُتعّا وزير اازانة اجلديد.وبدأ االختبذار ...كذل رجذل دخذل السذرداق ،كذان يذدخل
منطنطاة مثل طاُّر اجسون ،وارج من طذرف البذاب اكخذر
متهذذدالة مذذثقالة كاجمذذار ،باسذذتثناء واحذذد ،دخذذل منطنط ذاة
وخرج منطنطاة.
فهم

اجكيم بأذن السلطان.

 هاا النّطار هو الوزير.فت السلطان فاه دهشاة ،وسأل اجكيم.
 ملاذا...؟؟!). .....وقطع جدي حكايته ،كنت يف شوق شذديد ،وألول
مذذرة ،ملعرفذذة بقيذذة القصذذة ،ولكنذذه ...كعادتذذه يفعذذل هذذاا
الفعل املستهجن كلما و ل إىل موقف حسا

فيها ،يفذت

عينيذذذه وتعذذذود إليذذذه روحذذذه اهلاُّمذذذة مذذذع اجكايذذذة ،وبعذذذد أن
اسرتاح واستعاد أنفاسه إلتفت

وبي وخاطبين.

 ملاذا اختار اجكيم املرش النّطار كوزير للخزانة؟طال م وأنا أقول لنفسي ...،وما أدرانذي أنذاِ ،عذت
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وته امللّ .
 أال تعرف...؟وحا أيقن إني لن أجد اجلواب ،هم

لنفسه.

 القوة.وأكمل بصوة تعمد أن نسمعه معاة.
 قوة اجلسد.ثم التفت إىل شقيقي وسأله.
 هل أجد اجل عندك؟أجابه على الفور.
 أعتقد إني وجدة اجلواب.سأله على الفور.
 ماذا كانت إجابة اجكيم للسلطان؟.بعد أن بلع رصابه قال.
 قذذذال اجكذذذيم ،يذذذا مذذذوالي إن السذذذرداق كذذذان مليئذذاةبالذذذاهمس ،واملرشذذذهون السذذذتة الذذذاين دخلذذذوا ملئذذذوا جيذذذوبهم
وسذذذراويلهم وحتذذذى قالسذذذنهم بالذذذاهمس فذذذدخلوا منطذذذنطا
وخرجذذذوا سذذذاحلا ابذذذدانهم ،إالّ الرجذذذل النطذذذار ...ألنذذذه
يسرق الاهمس ،فإنه دخل وخرج دون ان يثقل جيوبه ،فخذرج
26

كما دخل خفيفاة منطنطاة.
وجذذدة عذذيينّ جذذدي ت،قذذان سذذروراة وهذذو يذذراوز شذذقيقي
األ غر بعينيه ويهتف بإعجاب.
-

دقت يا ولد.

وبعد أن استوعمس إعجابه هتف.
 العقل.وأكمل.
 قوة العقل.وبعذذذذد أن مشلنذذذذا معذذ ذاة بنةرتذذذذه املليئذذذذة باحملبذذذذة الباذخذذذذة
لكلينا ،أمرنا مع صهكة عميقة.
 -هيا إىل دروسكما.

***
االثنني
2015/1/12
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النجار
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ِعت هتاف جدي.
 يا ولد.رك ذذذت ذذذوب حجرتذذذه ووقفذذذت أمامذذذه ،كذذذان صذذذوء
الشمعة املوصوعة وسذ املن ذدة ااشذبية العتيقذة يرتاقذر
صذذيابها وجيّسذذد علذذى اجذذاُّ الكلسذذي معذذا رأسذذيهما،
هذذذو و ذذذديقة الذذذداُّم ،فكذذذدة أصذذذهك حذذذا رأيذذذت ظلذذيّ
رأسيهما يف اجلذدار يتعاركذان ثذم يتعانقذان ،فعذنفين جذدي
وهو يرفع عكازه ويهم ب ربي.
 ما الاي ي هكك؟وقال بصوة عال.
 أما تدري أن ال هك بال سبمس من قلة األدب؟وإمعانذاة مذذين يف زيذذادة ر ذذبته ،قلذذت وأنذذا أرجذذع خطذذواة
للخلف.
 أنت أبو أبي.....ففلتت ال هكة ال حاول جاهداة أن ُنعها وقال.
 ملعون.31

وبعد أن توقفا ،هو و ديقه عن ال هك ،قال

ديقه.

 ولد نبيه.وقفت جنذمس البذاب ااشذيب القذديم املذزركس باملسذامري
النهاسية ،وسألت جدي.
 مب تأمر يا جدي؟هم

بصوة خفيِ.

 هل انقطع املطر؟أجبته على الفور.
 بل إزداد هطوله.إبتسم فرحاة ،وهم

مبهبة.

 أعد قهوتنا وهيلّها.أجبته بن،ة مطيعة.
 حاصر.وابتلعتين الغرفة اجلانبية الصغرية امللهقة حبجرة جدي،
وال ذ تطذذل عليهذذا مذذن خذذالل ك ذوّة ذذغرية أرى مذذن خالهلذذا
وجهيهما ،وأِع حوارهما بوصوح.
إمتد مت طويل كنت أِذع خاللذه رنذة قطذراة املطذر
املتسذذاقطة علذذى سذذط الصذذفي الذذاي يس ذقّف قذذن الذذدجاج،
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نةرة من خالل الكوة إىل حجرة جدي ألجد رأسذيّ جذدي
و احبه يف فكام والتهام ،ثم ِعت

وة جدي.

 ما أخبار األخوين املتخا ما؟زفذذر ذذديقه الذذدخان الذذاي شذذهقه مذذن رليونذذه ااشذذيب
القديم وأجاب.
 وكأنهما عدوان.فتنهد جدي وقال حبزن.
 لو كان والدهما الطيمس على قيد اجياة ورآهما علذىهاه اجالة ملاة كمداة.
فأجابه

ديقه.

 الطمع يا أبو بهنام ،الطمع.رخ جدي بوجهه.
 ماُّة مرة قلت لك ،خاطبين بأبي إيشوع ....أنسذيت أنذهبِكر أوالدي؟.
هدّأ الرجل من ر مس جدي وقال معتاراة.
 اعارني أبا إيشوع ....زلّة لسان.أجابه جدي بصوة ودود.
 -ال بأ

يا

ديقي.
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ثم قال ون،ة

وته تقطر أسىً.

 ما كانا على هاه الشاكلة يف شبابهما.أجابه

ديقه.

 مذذذذا كانذذذذا جيسذذذذران علذذذذى اظهذذذذار حقيقذذذذة نفسذذذذيهماال عيفة أمام املال ،إحرتاماة للوالد.
واستطرد بعد جةة.
 املذذال نعمذذة ،ولكنذذه نقمذذة ملذذن يقذذع يف أحابيذذل رنينذذهوبريقه.
أكّد جدي.
 أحسنت.ثم سأل

ديقه.

 وحتام و ل بهما األمر؟تنهد ديقه وأجاب.
 إىل درجة كبرية من السوء.وكمذذن تذذاكر شذذيئاة ِعذذت ذذوة جذذدي وأحسسذذت بذذه
نوع من ااجل.
 نسيت أنهما من أبناء عمومتك ...إعارني.أجابه

ديقه بصوة منكسر.
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 ال عليك ...فاألمر تلوكه األلسنة.وبعد

مت أصاءه بريق خذاطف يف ااذارج ،برقذت عينذا
وة ن،ته اجكيمة.

جدي وِعت

 سأحدثك عذن حكايذة رواهذا لذي أبذي ،تشذبه إىل حذدكبري ما
سأله

دث إلبينّ عمومتك.
ديقه.

 وماذا بعد اجكاية؟أجابه جدي.
 رمبا جيد من معناهذا هذاان املتخا ذمان املفتذاح الذاييفت باب احملبة بينهما.
أكّد

ديقه.

 رمبا.و فعين

راخ جدي.

 هل جهزة القهوة يا ولد؟أجبته من خالل الكوة.
 بعد قليل.جاءني

وته.

 دعها تن ه على نار هادُّة.35

أجبته بصوة كله حمبة.
 مفهوم جدي.وألصقت أذنيّ بعتبة الكوة وأنشأة أنصت.
قال جدي:
(رمبا ما أقصه لك من اجكاية ال رواها أبذي الكذثري
مذذذن األشذذذياء الذ ذ ال يصذذذدقها العقذذذل ،ولكذذذن هذذذاا لذذذي
بالشيء املهم ،قدر أهمية معناها)...
إمتذد ذمت قصذذري كنذت أِذع فيهذذا ذوة جريذان مذذاء
املطذذر يف سذذاقية الزقذذاق ،واخذذرتق أذن ذيّ ذذوة جذذدي وهذذو
يسرتسل يف سرد اجكاية:
(كمذذذا تبذذذدأ كذذذل اجكايذذذاة املسذذذرودة للصذذذبية الذذذاي
يغذذادرون مرحلذذة الطفولذذة حنذذو املراهقذذة ،مثذذل سذذن حفيذذدي
الاي يُعّ د لنذا القهذوة ،نسذتهلها بذالقول ....كذان يذا مذا كذان
يف قذذديم الزمذذان ،أو أي بدايذة أخذذرى مالُّمذذة لسذذنهم ،أقذذول
أن حكايتنا حدثت يف زمن قديم جداة ،وبطلذها أخذوان ورثذا
عذذن والذذديهما الثذذروة واألراصذذي الشاسذذعة ،نعذذم ورثذذا املذذال
الكثري ولكنهما

يرثا األخالق الراقيذة لوالذدهما احملذمس

للخري ،إصذافة إىل كرمذه البذاذخ لعذابر السذبيل ولكذل مذن
صاقت ذاة يده من أهل ال يعة وال ياع اِذاورة ،فكذان
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الذرب يزيذد ويبذارك يف رزقذذه،

يتعلمذا وهمذا اللذاان كانذذا

شاهدين علذى كذل األفعذال اجميذدة لوالذدهما إالّ أنهمذا أن
سذذذوء الطبذذذع والبخذذذل حذذذول ورث والذذذدهما الذذذاي توفذذذاه ا
أو ذذذلهما إىل أن تصذذذريا فرجذذذة للقا ذذذي والذذذداني ،وحذذذاول
رجذذال القريذذة ،شذذيوخاة وشذذباب ةا إ ذذالح ذاة الذذبا بينهمذذا،
ولكن كل احملاوالة أفشلها إ رار هاين اإلبذنا العذاقا
واملصرّين على اإلساءة للاكرى العطذرة لوالذدهما الطيذمس،
وو ل ااالف بينهما حبيغ حاوال ،وألول مرة يتفقان علذى
عمل ،لكونه ذرة تفكذري شذرير مذن كليهمذا بذأن

فذرا

خندقاة عري اة عميقاة بينهما ويصذاله بذالنهر لكذي ينفصذال
عذن بع ذهما الذبعِ بسذذاقية عري ذة مملذوءة مبذاء ال ذذغينة
والبغ اء...
واعتقذذذد أنذذذا

القريذذذة أن هذذذاا اإلجذذذراء الذذذاي اسذذذتغرق

تنفيذذذاه أسذذذابيع عديذذذدة سي ذذذع حذذذداة لشذذذجارهما الذذذداُّم،
ولكذذن هذذاا الرجذذاء تهذذدم بنيانذذه ،فقذذد ازداد شذذجارهما،
و ذار كذذل مذذن جهتذذه يشذتم أخذذاه ويصذذمس اللعنذذاة علذذى روح
والدهما الطيمس ،و ار هاا التصرف تستيقظ وتنام القريذة
على

داه.

ويف يوم ما ذهمس األخ الكبري إىل حمل النجار وقال له.
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 أريذذد ان تصذذنع لذذي سذذوراة مذذن ااشذذمس طولذذه عشذذرونمرتاة وبعلو ثالثة أمتار.
أجابه النجار بصوة حزين.
 كي ال ترى وجه أخاك؟قال األخ الكبري.
 نعم.إحندرة دمعة افية من عيين النجار وقال.
 إنه أخوك.رخ اكخر بصوة ِعه الرجال يف زقاق القرية.
 أنا ال أخ لي.طأطأ النجار رأسه ثم قال.
 سيكون ما تريده جاهزاة خالل أسبوع.أ ّ الرجل.
 إنه كثري.أجابه النجار.
 إنه سور ......سور يا رجل.قال الرجل.
 كم تريد ن ذلك؟38

أجابه النجار بصوة منخفِ.
 ال أريد أي أجر ،بل هو هدية مين.ورذذادر األخ الكذذبري وهذذو يف فذذرح رذذامر أنسذذاه حتذذى أن
يلقي التهية.
وبعد أسبوع ،وأنا

القرية يرتقبذون شذكل السذور الذاي

ذذار الشذذغل الشذذارل هلذذم ،رجذذاال ونسذذاءت ،أطفذذاالة و ذذبياناة
ورجذذذذاالة وشذذذذيوخ ،ذذذذبايا وشذذذذاباة ونسذذذذاء وعجذذذذاُّز ،ويف
الصباح الباكر ٍمهذروا علذى صذف السذاقية ،ومذن بعيذد
حملذذذوا النجذذذار قادمذذاة ممتطيذذ ةا عربتذذذه الذذ جيرهذذذا اجمذذذار
األبيِ ،ويف العربة بنيان خشيب ،وحا و ل أوقف عربتذه
وترجل من العربة ،نةر إىل ثلة من الشباب وقال.
 من ف لكم ساعدوني يف إنزال اهليكل ااشيب.فامتثل الشباب اىل الطلمس وأنزلوا .....أنزلوا)
وقطذذذع جذذذدي حديثذذذه ونةذذذر إىل ذذذديقه الذذذاي كانذذذت
ينصت إىل اجكاية مثل الفتيان ،وسأله.
 ما الاي أنزله الشباب من العربة؟أجاب الصديق.
 السور.39

وافقه جدي.
-

دقت.

ثم سافر مع اجكاية:
(وأنزلوا هذيكالة خشذبياة طولذه مذرتان ونصذف علذى هيئذة
جسذذذذر يف وسذذذذطه مذذذذن طذذذذريف سذذذذياجيه املتقذذذذابلا هثذذذذاالن
متشابهان هاماة ُدان أذرعهما حنذو بع ذهما ويف وجهيهمذا
تعابري احملبذة الذ ال حذد هلذا ،ومذن يتفذر

جيذداة يف وجهذي

التمثال يذدرك كذم هذو مذاهر جنذار القريذة يف ٍسذيد وجذه
األب يف كليهما ..ثم مشّر الرجذل عذن سذاعديه وشذد طذرف
ايته على حوصه وانتخى بعِ الرجال الاين خاصوا معذه
مياه الساقية وقد اندهس الرجال من ذكاء النجار الوقذاد،
ويف دقذذذاُّق انتصذذذمس اجلسذذذر وا ذذالة بذذذا حذذذاف اانذذذدق،
وانذذذذتةم رجذذذذال القريذذذذة يف الطذذذذرفا وقذذذذد لفهذذذذم الصذذذذمت
واإلعجذذذاب ...،الصذذذمت مذذذن املوقذذذف الطذذذاريء واإلمتهذذذذان
الصعمس الاي وصع فيه النجار األخوين املتنذاحرين النذاعقا
على الدوام ... ،واإلعجاب حبكمة هذاا الرجذل الذاي أفنذى
عمذذره الطويذذل يف عمذذل ااذذري ،وحنكتذذه يف معاجلذذة هذذاه
املشكلة العويصة ،و ارة العيون ،عيذون اجلمذع احملتشذد
أسذذواراة تسذذجن ذاتَ ذي هذذاين األخذذوين الغ ذرّين ،اللذذاين وقفذذا
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جامدين كهجرين ،أو كتمثالا،

ذاوالن وقذد ذعقهما

اجلسذذذر وهثذذذالي األب بنسذذذختيه اللذذذاين

ذذذاوالن احت ذذذان

اكخر ،وبقيا وقتذ ةا ظنذاه دهذوراة ،ثذم ...ثم....مشذيا ،كذل مذن
جانبه فذوق اجلسذر ،وحذا و ذال اىل منتصذفة ،يف املسذافة
احملصذذورة بذذا أذرع التمثذذالا وقفذذا وتقذذابال و ذذارا ينةذذران
لبع هما ولعيين التمثال الاي أحسا بذأن البؤبذوين يف عيذون
التمثذذالا تغسذذالن روحيهمذذا مذذن اجقذذد والكراهيذذة وأنهمذذا
يتطهران ويصريان مثل طفلا طاهرين ،ثم رك ا والتهما
يف عنذذاق حممذذوم حت ذي بهمذذا األذرع األربعذذة للتمثذذالا..... ،
ويقسذذذم بعذذذِ األطفذذذال بذذذأنهم رأوا حذذذا عصذذذفت السذذذماء
بتصذذذفيق رجذذذال وشذذذباب وفتيذذذان وأطفذذذال تطذذذرزهم زراريذذذد
الفتيذذاة واملتزوجذذاة والعجذذاُّز ،إنهذذم رأوا التمثذذالا وهمذذا
يصفقان وهناك دموع تتقطر من عينيهما)
وقطع جدي حكايته وسأل

ديقه باستغراب.

 أعذذرف أنذذك بكيذذت ،ولكذذين ِعذذت شخصذذاة آخذذريبكي.
ثم بعد فرتة مت هتف بي.
 أين القهوة؟41

 حاصر.وحذذذا ذذذببت لذذذه القهذذذوة كذذذان ينةذذذر يف عذذذيينّ بعمذذذق،
وسألين فجأة.
 ما بهما عيناك؟أجبته وأنا أشي بوجهي.
 ال شيء.وبعد أن أنهى تفهصه لوجهي ،سألين.
 ملاذا تبكي؟وقبل أن أجيمس ،قال.
 كنت تسمع اجكاية ....ال تنكر!!.وأمام بريق عينيه اعرتفت قاُّالة.
 نعم.-

بكيت؟

وجاءتين الفكرة ال أبرهن بها فهمي املبكر.
 املطر...؟سألين.
 ما به؟قلت وأنا أحاول منع دمعة من النزول إىل خدي.
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 هو الاي.....قال جدي بغ مس.
 هو الاي .....ماذا؟أستطع مقارعة البكاء ،فقلت من خالل حنييب.
 -هو الاي بكى.

***
األحد
2015/1/25
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عبقرينو وأبو عقلين
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يف دار جذذدي الواسذذعة اجلميلذذة املسّذذورة بأشذذجار الزيتذذون
وال،تقذذال والفسذذتق ،وأمذذام كوخذذه الطذذيين القذذديم الذذاي
أ ر على البقاء فيه ،ررم الدار اجلديذدة الذ شذيدها أبذي
وإجاحه على جذدي بالسذكن فيذه ،ولكذن جذدي هتذف بذه
موخباة وكفه تؤشر على حمتوياة الكوخ.
 هذذذاا التخذذذت ااشذذذيب ،وتلذذذك "الصذذذندقجة" ،وذلذذذك"امليذذز" املزدهذذي بذذدالل القهذذوة العذذامرة دومذاة ،وتلذذك الشذذم
املتسللة ع ،كذوة السذقف بهيئذة حزمذة صذوُّية تتشذكل يف
داخلها ذراة الغبار الناعمة ،لن أبدله بقصر اإلستانة.
وبعد قليل قال حبزم.
 ال تكرر هاا الطلمس مرة أخرى.ويف الدكذذة الطينيذذة الذ يرتفذذق جذذدي بهذا عنذذد جلوسذذه
عليها ،وهو ينةر إىل أوراقي املفروشة يف ح ين ،سألين.
 ما هاه األوراق؟ ،إنها ليست كتباة مدرسية؟!. أجل يا جدي. ماذا تفعل بها إذن..؟ومن خالل صهكة مسموعة مشرقة همست.
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 لكي أدوّن بها اجكاية؟ أية حكاية...؟ حكاية كل يوم.قال حبكمة.
 األوراق قذذد تتلذذذف أو تتمذذذزق أو ت ذذيع ،هذذذاا األمذذذر الينفع ،عليك أن حتفظ اجكاياة يف رأسك.
أجبته مناكداة.
 قد أنساها.قال مؤكداة وهو ُد ساعده وُسد شعري حبنان.
 أنت ذكي ،ولن تنسى شيئاة.ثم هم

لنفسه.

 قد يصري حكواتياة يف املستقبل؟ونةر إىل الباب ااشيب للهوش ،إبتسم وقال.
 ال يتأخر أبداة ،دقيق يف مواعيده.وقبل أن أسأله رشقت نةرة إىل حيغ ينةر ،هتف بفرح.
 يا مرحباة بأبي عقلا.رد عليه اكخر على الفور.
 مرحبا بعبقرينو.48

وامتذذدة يف الف ذذاء الصذذاحي نذذ،ة صذذهكة مشذذرتكة
ادقة ،جل

ديق جدي الاي أحبه كثرياة على الدكذة

اِاورة لدكة جدي ،التفت جدي وبي وهم .
 القهوة.قلت مطمئناة.
 الدالل على النار.وم يا يتهامسان وي هكان وهما حريصذان علذى أن ال
أِذذع خبايذذا أسذذرار حياتهمذذا ،فقمذذت حبركذذة أعذذرف أنهذذا
تستفز جدي ،فأمسذكت القلذم وبسذطت األوراق فذوق أحذد
كتيب ،فصرخ بي راصباة.
 أرفع الورق وألق القلم.قلت يف عناد.
 سأكتمس كل ما تهمسان به.رفذذع عكازتذذه الصذذقيلة الالمعذذة وأمسذذكها مذذن رأسذذها
الاُّبية وصربين بها وهو يصرخ بغ مس حقيقي.
 ال تكن ف ولياة يا ولد.ثم خاطبين بثقة.
 تستطيع أن تعتمد على رأسك الكبري هاا.49

ذاخبة شذعرة علذى أثرهذا أنذين ذرة

وتبادال صهكة

مادة لتندرهما ...فسألتهما بتهكم.
 عنذذذدا جيتمذذذع عبقرينذذذو بذذذأبي عقلذذذا ،فعلذذذى اهلذذذدوءالسالم.
ثم سألتهما جبد.
 ملاذا تُلقبان بهاتا التسميتا؟تبادال نةرة مشرتكة قصرية عميقة ،مذن ثذم قذال صذيف
جدي.
 إنها حكاية قدُة جداة.أجهت عليه.
 أسردها لي.وأشهرة يدي أمامهما.
 ولن أدونها إالّ....وأشرة بسباب على
 -يف هاا الرأ

دري.

ال خم.

بعد أن أنهيا صهكتهما الصافية ،قال
 سيسردها جدك. ملاذا أنا؟50

ديق جدي.

 هذذل نسذذيت تلذذك الليذذالي الشذذتاُّية البذذاردة ال ذ كنذذتتدفئها حبكاياتك الساحرة املشذوقة الذ كنذت تبتكرهذا
خبيالك اِنون.
 وأنت تتواصع يا ديقي ،أنسيت تلك املساءاة...؟فهتفت بهما.
 -أنسذذيتما ،إن ذي لذذن أ ذذمس لكمذذا القهذذوة إن

تتفقذذا،

عالوة على أني سأجلمس الورقة والقلم.
تبذذادال صذذهكة ذذيب ف ذذهته نقنقذذة الذذدجاج وكشذذفت
أمره يف حماولة سرقة البيِ من األهراء ،فقال جدي.
 حسن يا ولد لقد رلبتنا ،سأقر عليك اجكاية. وسأكتبها كي يقرأها أ دقاُّي.زجرني بغ مس.
 ولد.وقفت على بعد ال تطالين به عصاه ،فقلت.
 إليّ حبكاية عبقرينو وأبي عقلا.ذذفن جذذدي قلذذيالة مصذذهوباة بنةذذرة عميقذذة مليئذذة باحملبذذة
من عيين

ديقه الاي بارته جدي بسؤال.

 ملاذا ال تقصها أنت؟51

قاطعه

ديقه.

 هيا إبدأ.وبعذذد أن فكذذر جذذدي قلذذيالة ،صذذهك ملذذيء فمذذه ثذذم قذذال
لصديقه.
 ماذا كان اِه؟ من...؟ معلمنا احملبوب. ااواجة بشري.إرتسمت ابتسامة على حميا جدي ثذم قذال بصذوته العذاب
حا

مس اجكاية ال ينوي سردها:

((كيذذف تتصذذور يذذا بذذين حذذال القذذرى قبذذل سذذبعا عام ذاة،
وكيذذف كنذذا نعذذيس ،ومذذاذا كذذان ُذذتهن آبابنذذا وأجذذدادنا،
وكيذذذف تتصذذذور قريذذذة حماطذذذة حبذذذزام مذذذن األشذذذجار اجوليذذذة
املثمذذرة ورذذري املثمذذرة وال ذ تسذذتعمل بعذذد تقطيعهذذا إىل يذذوة
وأبواب وأخوَنة....اخل ،والسماء فوقها تتذزين بذالزاهي واجلميذل
مذذذن األلذذذوان ،فمذذذن الزرقذذذة الذذ تتوشذذ بهذذذا رالبذذاة ،إىل لذذذون
ي هذذاد ي ذذاهي دكنذذة القلذذوب حذذا ينفذذا ذذ،ها
ر ا ذس
بانتةار املطر ،إىل بيذا

ي ذاهي بيذا
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القلذوب يف األعذرا

واألعيذذاد ...،وكيذذف تتصذذور قذذرى لذذو أُحصذذيت -كذذل علذذى
حذذذذذدة  ،-الذذذذذدواب،األبقار ،الشذذذذذياه ،الذذذذذدجاج ،األرانذذذذذمس،
اجساسذذذا ،البالبذذذل ،القذذذ،اة ،اهلداهذذذد ،لكذذذان عذذذددها
يتجذذاوز اامسذذا صذذعفاة لعذذدد سذذكانها مذذن األوادم ...،وررذذم
أن أهذذذل صذذذيعتنا يف وفذذذاق تذذذام مذذذع األميذذذة ،فذذذأنهم كذذذان هلذذذم
الرربذذذذة ااالصذذذذة يف أن يذذذذتعلم أبنذذذذابهم ،فعمذذذذدوا إىل بنذذذذاء
حجذذذذذرتا مذذذذذن اللذذذذذ ،كمدرسذذذذذة للقريذذذذذة ،األوىل كصذذذذذف
للتالميذذذا ،والثانيذذذة لسذذذكن املعلذذذم الذذذاي أرسذذذلته اجكومذذذة
لكذي يؤسذ اللبنذذة األوىل ملدرسذة قريتنذذا ،وعنذدما اكتملذذت
بنايتهذذا سذذارع األهذذالي إىل إرسذذال أوالدهذذم إليهذذا ،وكذذانوا يف
رايذذة السذذرور عنذذدما يذذرون أوالدهذذم بعذذد عذذودتهم مذذن الذذدوام
يفرتشذذون اجصذذاُّر ويبذذدأون باسذذتاكار دروسذذهم ،وهكذذاا
كانذذت األيذذام والشذذهور ٍذذري وابنابنذذا يتقذذدمون يف دروسذذهم
ويتبذذاهون بكتذذبهم امللونذذة املليئذذة بالرسذذوم اجلميلذذة ....ويف يذذوم
ما ،بعد العيد جرة أحذداث حكايذة تَسّذمى علذى أثرهذا إثنذان
من التالميا ،أحدهما عبقرينو ،والثاني أبو عقلا)).

*****
ألن ااواجا بشري

ار مع األيام ،وبعد أن تيقن أن فق

إثذذذنا مذذذن التالميذذذا يتسذذذابقان يف رفذذذع سذذذبابتهما وبإجذذذاح
53

لوجابة علذى اسذئلته ،والبقيذة الذاين يفرتشذون اجصذاُّر يف
ررفذذة الذذدر

بربوسذذهم اجليقذذة ودشاديشذذهم املرتقذذة هذذذم
افنة ،فصار يشري إليّ أنا مرة ،ولعامر مرة

جمرد حيطان

أخرى ،فكنا ك" ..بييب متو" ،جنيبذه علذى أسذئلة مذا جيعلذه
يبتسم وهو يؤشر حنو اجيطذان ،أقصذد بقيذة التالميذا بذأن
يصذذذفقوا لنذذذا ،هذذذاا األمذذذر ،التصذذذفيق املتوا ذذذل بذذذذاألفواه
املفتوحذذذذذة والعيذذذذذذون الزاُّغذذذذذذة واألدمغذذذذذذة البليذذذذذذدة ،جعلذذذذذذت
اجيطذذان ......أقصذذد التالميذذا أن يتفقذذوا علذذى عذذدم اِذذيء
إىل املدرسذذة يف اليذذوم التذذالي ،فكذذان ذذباح اليذذوم القذذادم،
حبذذق ،وُكذذن أن يسذذجل يف تذذاري البلذذد اجذذديغ كذذأول
إصراب طالبي)).....
وقاطعه

ديقه حا أيقن أن دوره يف اجديغ قد حان.

((قالت أمي وهي تسلق لي بي ة.
 ما به خالد؟ ما به؟وخبتين حبدة.
 أنا سألتك؟.ثم أكملت مثل من

دث نفسه.
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كنذذت أفذذرش العجذذا وأفرشذذه ،وأمذذه تلصذذقه يف جذذوف
التنور امللتهمس ،حا دخل اجوش ارخاة.
 لن أذهمس إىل الكتاتيمس بعد اليوم.رفع والده رأسه عن ماكنة رزل الصوف وسأله.
 ملاذا؟أجذذذاب خالذذذد بنذذذ،ة باكيذذذة وهذذذو ُسذ ذ خماطذذذه بذذذردن
دشداشته.
 ااواجة بشري يف ذل عبقرينذو وأبذا عقلذا علذى سذاُّرالتالميا.
جهرة األم ب هكة قصذرية عميقذة وابتسذمت أنذا ،فذيم
اختنق والده من جراء قهقهة جملجلة ،وسأله.
 من هما؟!.فنةر خالد وبي ثم أشهر سبابته وقال.
 أبو عقلا إبنها.فتعجبت من اإلسم ،فيم أكمل خالد.
 وعبقرينو هو ابن خال مريم.ر مس والده وسأل.
 ملاذا يفعل ااواجة هاا األمر؟!.55

ارتسمت البالهة يف عيين خالد وقال فارداة ذراعيه.
 ال أعلم.النت مالم الوالد وقال بهدوء.
 ردا سأذهمس إىل املدرسة ونعرف اجقيقة)).وقاطعه جدي قاُّالة.
 هاا هيّن بالنسبة ملا فعله العم أمري جارنا.سألته بلهفة.
 ماذا فعل؟رمز ديقه بعينيه الصغريتا وزجرني هاتفاة.
 عندما يتكلم الكبار ،ينسطل الصغار....مت على ملذل وأنذاملي تعذانق الذورق النذاُّم يف ح ذين،
وعيناي تراقبان فمه الاي رخ بغ مس.
 ولد؟؟؟أذعنت ألمره ،وقلت بأدب.
 حاصر جدي.ثم قال مكمالة.
((ِعنذذذا ذذذوة ذذذراخ وجعجعذذذة ،واِذذذي يذذذرتدد علذذذى
أِاعنا ،فأفلت والدي اجلدي الصغري الاي تراكِ حنو
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أمه واستدر حليبها بنهم ،واٍه والدي

وب شذجرة التذوة

ال تتوس اجوش وهتف.
 خري إنشاء افأتانا

أمري؟

راخ العم أمري.

 هاا األفندي يهتم بابنك وابن باسم أكثر من أوالدنا. أي أفندي؟!. ااواجة بشري.هذذس والذذدي بوجهذذه ثذذم أمسذذكه مذذن دمذذريه وسذذهبه إىل
التنذذور وأجلسذذه علذذى اللبذذادة املفروشذذة لصذذق اجذذاُّ  ،وقذذال
مهدُّاة.
 ه ذوّن عليذذك ،ال تزعذذل يذذا أبذذا يوسذذف ،رذذدةا سنصذذلاألمور.
 لن تصل األمور إالّ برحيل هاا الرجل. ومن أين لنا مبعلم آخر يا أخي؟ثذذم بعذذد أن أعطذذى للرجذذل الغاصذذمس كذذي
سيكارة.
 لن ترسل إلينا الوالية معلماة آخر. والعمل؟57

التب ذ ليعّمذذر

قال جدي.
 إن رداة لناظره قريمس.)).ويف

باح اليوم الثاني عندما ذهمس أوليذاء أمذور التالميذا

حمذذذتجا ،وجذذذدوا ااواجذذذة بشذذذري ينتةذذذرهم أمذذذام ررفذذذة
الذذدر

ويف عينيذذه عالمذذاة التسذذابل ،وحاملذذا و ذذل اجشذذد

إليه إبتسم بوجوههم وحيّاهم..
 مرحباة بكم.وبعد أن وجد الوجوم على الوجوه ،سأل مندهشاة.
 خري يا مجاعة؟!.فان،ى أبي وقال يف مودة.
 طبعاة خري يا خواجة.قاطعة ااواجة بلطف.
 ما اا...،؟فهتف أحد اكباء بصوة جهري.
 أنت تفرّق با التالميا.ارتسذذذمت عالمذذذة تعجذذذمس كذذذبرية علذذذى وجذذذه ااواجذذذة،
وأشار بسبابته على

دره.

 أنا...؟؟!!.58

فجاءه نف

اجدة.

الصوة وبنف

 أنت تف ّل عبقرينو وأبا عقلا على ساُّر التالميا.قال مع صهكة.
 عبقرينو وأبو عقلا ،!...من هما؟.أجاب أبي مبالينة.
 عبقرينو هو إبين.وأجاب والده.
 وأبو عقلا هو إبين.بان اهلدوء على وجذه ااواجذة ،ثذم ارتسذمت علذى شذفتيه
إبتسامة ارتياح وقال خماطب ةا الرجل العاتمس.
 أنت على حق.فجاءته اجلملة على الفور.
 أنت قلت؟وأكمل ااواجة.
 ولستَ على حق.جاءته أ واة عديدة متامرة.
 -كيف هو على حق ،ولي

على حق..؟.

رمذذق ااواجذذة السذذماء الصذذاحية وهعذذن يف قبذذاب البيذذوة
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األجرية ثم تسلقت عيناه قمة التذل الذاي

نذو علذى القريذة،

وقال.
 قذذد يكذذون هذذاا ذذهيهاة ،إنذذي ال أنكذذر هذذاا ،رمبذذالذذاكاُّهما ،ولكذذين بعذذد قليذذل سذذأثبت لكذذم فطنذذة هذذاين
الصبيا ،باختبار ورد إىل خاطري اكن...
ثذم التفذت إىل اكبذاء ،الذاين يلذوذ حتذت ذاية كذل مذذنهم
ولده ،وقال.
 إرسلوا أوالدكم إىل بيوتهم ،وليأة كذل واحذد مذنهمبدجاجة وسكا.
مشلنا العجمس ،فسألته.
 ملاذا يا خواجة؟ لكي أبرهن هلم ذلك.وأرسذذذذلنا أوالدنذذذذا إىل ال ذذذيعة دفعذذذذة واحذذذذدة ،وخاطبنذذذذا
ااواجة بشري بابتسامته املعهودة.
 هيا يا أ دقاء ،إسرت وا ريثما يعود التالميا.وبعذذذد حذذذا عذذذاد التالميذذذا ،وأرلذذذبهم رافقذذذتهم أمهذذذاتهم
وأخذذذوتهم ،فصذذذار فنذذذاء املدرسذذذة فرحذذذة عيذذذد وهذذذو ممتلذذذيء
بالنا  ،وبعد أن إكتمل عذدد التالميذا ،ووقفذوا مرتادفذا
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أمذذام املعلذذم يف منةذذر جعذذذل الكذذثري مذذن اكبذذاء يغرقذذذون يف
ال ذذذذذهك وهذذذذذم يعذذذذذاينون أوالدهذذذذذم ي ذذذذذربون الذذذذذدجاجاة
النقناقذذذاة كذذذي يقطعذذذن نقذذذيقهن ...،وقذذذف ااواجذذذة بشذذذري
فساد مت مفاجيء ،خاطمس اجلمع قاُّالة.
 يا أهل ال يعة الطيبا.....وبعد أن ساد الصمت املهيمس ،أكمل.
 يقول آباء التالميا إنذي أف ّذل نبيذل وعذامر ،عذن بقيذةالتالميذذذا ،وهذذذاا ذذذهي  ،ألنذذذي أجذذذد فيهمذذذا مذذذن النباهذذذة
والاكاء ما يفوق ساُّر أقرانهم .....وإلثباة مذا ذهبذت إليذه،
سأجري هلم مجيعاة هاا اإلختبار.
و مت قلذيالة كذي يسذتوعمس اجلمذع احملتشذد كلماتذه،
ثم أكمل.
 واإلختبار هو....ووجه كالمه حنو التالميا.
 يا أوالدي األعزاء ،يف يد كذل واحذد مذنكم سذكاودجاجة ....ألي

كالك؟

هتف التالميا تباعاة.
 نعم خواجة.61

 أريذذد مذذن كذذل واحذذد مذذنكم أن يذذاهمس بذذا اجقذذولواألشذذذذجار والبيذذذذوة ،أو أي مكذذذذان يسذذذذتطيع أن اذذذذتيبء
حبيذذغ ال يذذراه أحذذد ويذذاب دجاجتذذه ،ويرجذذع مذذع دجاجتذذه
املابوحة هنا.
هتف اجلميع تباعاة.
 نعم أستاذ.فهتف بهم آمراة.
 هيا اذهبوا.فانطلق التالميا حنو اجقول والبيوة واألشجار.......
وبعد فرتة عاد مجيذع التالميذا ،الواحذد بعذد اكخذر ،ويف
يد كذل واحذد مذنهم دجاجذة بذال رأ

ووقذف يف مكانذه...،

وبعد إكتمال اجلمع هتف ااواجة خماطباة التالميا.
 هل إكتمل عددكم؟فإن،ى املراقمس.
 ما عدا عبقرينو وأبا عقلا. من....؟!.أجاب املراقمس باحرتام.
 ما عدا عامر ونبيل.62

إلتمعت عينا ااواجة وابتسم ،حا وجد اإلثذنا قذادما
مذذذذذن اٍذذذذذاها متعاكسذذذذذا و ذذذذذوة ذذذذذياح الذذذذذدجاجتا
يسذذبقهما ،وحذذا وقفذذا أمذذام اجلمذذع وصذذعا الذذدجاجتا علذذى
األر

فرك ذذذذتا واختفيتذذذذا بذذذذا اجقذذذذول ،ووقفذذذذا أمذذذذام

ااواجة باحرتام ،سأهلما.
 ملاذافهم

تاحبا الدجاجتا؟
نبيل.

 إنزويت يف مكان ال ُكن ألحد أن يراني....فقاطعه عامر.
 وحا حاولت أن أجنز املهمة.....فجاء

وة نبيل.

 وكنذذت أخّمذذن أن األسذذتاذ بشذذري يرمذذي لشذذيء ذذعمسفهمه....
وقاطعه عامر.
 وفهمته وأنا أهّم باحبها....وأكمل نبيل.
 الحةت أن هناك من.....واستطرد عامر.
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 يراني...وأكد نبيل.
 دون أن يرانا البشر....بذذذان الفذذذرح يف عذذذيين ااواجذذذة بشذذذري الذذذاي واجذذذه اكبذذذاء
الاين انبهروا باكاء الولدين ،كان ااواجا ،فعالة ،علذى
حق ،وأن الصبيا

مذالن مذن الذاكاء مذا يفذوق سذنيهما،

فانسذذال الواحذذد إثذذر اكخذذر منكسذذي الذذربو

يتذذبعهم بقيذذة

اجشذذذد ،وبقذذذي ذوينذذذا حنذذذن اإلثذذذنا ،ثذذذم ذذذاف ااواجذذذة
والدينا واعتار هلما بأنه سيرتكهما لبدء در

جديد.)).

والحةذذذت مذذذدى الفذذذرح واجلهذذذد الذذذاي بذذذااله معذذاة وهمذذذا
يتناوبذذان يف فذذك لغذذز التسذذمية ،وأحسسذذت بذذالتوقري هلذذاتا
القذذذامتا الشذذذاخمتا ،وإلصذذذفاء نذذذوع مذذذن الفكاهذذذة علذذذى
املوقذذذف تناولذذذت ورقذذذي وقلمذذذي وقفذذذزة علذذذى مرمذذذى حجذذذر
منهما ،وهتفت.
 أعتقد أن هاه القصة تستهق أن أكتبها على الذورق،وأن أطبعها يف كتاب عندما أك ،،لكي يقرأها الكذثري
من الفتيان..
النت مالم جدي وِعت
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وته املداهن.

-

دقت يا حفيدي ،هلذم أجلذ

وأكتبهذا ،وإن فاتذك

شيء تستطيع أن تسألنا...
دقته ألول مرة يف حياتي وأنذا ااذبري حبيلذه يف تذأدييب
عندما ال يطذالين ،ودفعذت نهذا وجذع صذربة عكذازة مؤملذة
على ظهري وقهقهته تالحقين.
 مججمتك الكذبرية ،يذا حكذواتي املسذتقبلُ ،كذنأن تكون سلّة كبرية من القصر واجكاياة.
وبعذذد أن شذذارك ذذديقه صذذهكة طفوليذذة ذذادقة ،رفذذع
عكازته بوجهي وقال.
 -مفهوم يا ولد؟

***
السبت
2014/5/24
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السرية الذاتية:
هيثم بهنام بردى
األسم الكامل :هيثم بهنان جرجي

بردى

 ولد يف العراقا عام .1953 ع و احتاد األدباء العراقيا. ع و احتاد الكتاب العرب. ع و نقابة الفنانا العراقيا. ع و فخري مدى اجياة يف دار نعمان للثقافة اللبنانية. -رُّي

حترير جملة (إنانا) ال تعنى بشأن املرأة.

ح ر وشارك يف مهرجاناة وملتقياة عديدة أبرزها:
 النذذدوة العربيذذة األوىل للقصذذة الشذذابة ال ذ أقامتهذذا جملذذةالطليعة األدبية يف بغداد عام .1980
 ملتقى القصة العراقية يف بغداد عام .1995 ندوة الرواية العربية يف بغداد عام .2002 امللتقى الثالغ للقصة القصرية جداة يف حلمس عام .2005 امللتقذذذى الرابذذذع للقصذذذة العراقيذذذة (ملتقذذذى د .علذذذي جذذذوادالطاهر) يف بغداد .2008
 مهرجان اجلواهري عام  2010وعام .201267

 مؤهر ثقافة األطفال الدولي األول يف بغداد عام .2010 -معذذذر

إيطاليذذذذا الذذذذدولي للكتذذذذاب يف إيطاليذذذذا (مدينذذذذة

تورينذذذو) عذذذام  ،2014ألقذذذى فيهذذذا حماصذذذرة يف "القاعذذذة
الزرقاء" عن األدب السردي العراقي اجديغ.
أصدر أربعة وعشرين كتاباً موزعاً على:
الرواية:
 .1الغرفة 213ا مطبعة أسعد – بغداد.1987
 .2مار بهنام وأخته سذارةا مركذز أكذد للطباعذة واإلعذالن
– أربيل .2007
 .3قديسذذذو حذذذديابا مركذذذز أكذذذد للطباعذذذة واإلعذذذالن –
أربيل .2008
-

ذذذدرة باللغذذذة السذذذريانية عذذذن دار منذذذارة يف أربيذذذل عذذذام
نباتي.

 2011ترمجة :كوركي

 .4أحفاد أورشنابيا دار ثقافة للطباعذة والنشذر والتوزيذع -
ابوظيب ،بريوة .2015
القصة القصرية:
 .1الو ذذيةا دار الشذذذؤون الثقافيذذة العامذذذة ،وزارة الثقافذذذة –
بغداد .2002
 .2تليباثيا دار نعمان للثقافة– بريوة .2008
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 ذذذدرة طبعتهذذذا الثانيذذذة عذذذن دار الينذذذابيع بدمشذذذق عذذذام.2010
-

درة طبعتها الثالثة عن دار أمل اجلديدة بدمشق عذام

.2015
 .3نهر ذو جية بي اءا دار رند للطباعة والنشر والتوزيذع –
دمشق .2011
.4أر

مذذن عسذذلا دار اجذذوار للنشذذر والتوزيذذع– الالذقيذذة،

سوريا .2012
القصة القصرية جداً:
 .1حمس مع وقف التنفياا مطبعة شفيق– بغداد .1989
 .2الليلة الثانيذة بعذد األلذفا منشذوراة جملذة نذون – املو ذل
.1995
 .3عزلة انكيدوا مطبعة نينوى – بغداد .2000
 .4التمذذاهيا دار الشذذؤون الثقافيذذة العامذذة ،وزارة الثقافذذة –
بغداد .2008
.5القصة القصرية جداةا األعمال القصصذية  2008–1989ا
دار رند للطباعة والنشر والتوزيع– دمشق .2011
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أدب الطفل:
 .1اجكيمة والصيادا مسذرحية للفتيذانا مطبعذة برييفذان–
أربيل .2007
 .2مع اجلاحظ على بسذار الذري ا سذرية قصصذية للفتيذان–
دار رند للطباعة والنشر والتوزيع– دمشق .2010
 .3العشبةا مسرحية للفتيانا مطبعة الديار– املو ل .2013
اإلعداد والتقديم:
 .1القصة القصرية جداة يف العراقا إعداد وتقذديم– املديريذة
العامة لرتبية نينوى– املو ل .2010
-

درة طبعتها الثانية "مزيذدة ومنقهذة" عذن دار الشذؤون

الثقافية عام .2015
 .2سركون بذولر عنقذاء الشذعر العراقذي اجذديغا إعذداد
وتقذذذذذديم– إ ذذذذذدار املديريذذذذذة العامذذذذذة للثقافذذذذذة والفنذذذذذون
السريانية_ أربيل . 2011
 .3القصة القصرية جداة ...الريذادة العراقيذةا إعذداد وتقذديما
دار ريذذذداء للطباعذذذة والنشذذذر والتوزيذذذع -عّمذذذان ،األردن
2016
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الكتابة املفتوحة:
 الذذذاي رأى األعمذذذاق كلذذذهاا كتذذذاب انثيذذذاالة – مطبعذذذةميديا – أربيل .2007
سلسلة مبدعون عراقيون سريان:
 .1قصا ذذون عراقيذذون سذذريان يف مسذذرية القصذذة العراقيذذةا
إعداد وتقديم – إ ذدار املديريذة العامذة للثقافذة والفنذون
السريانية – أربيل .2009
-

ذذدرة طبعتهذذا الثانيذذة عذذن دار هذذوز للطباعذذة والنشذذر –
دمشق .2012

-

ذذذدرة ترمجتهذذذا إىل اللغذذذة الكورديذذذة مذذذن قبذذذل أمحذذذد
حممذذد إِاعيذذذل و ذذذدرة عذذن املديريذذذة العامذذذة للثقافذذذة
والفنون السريانية عام .2012

 .2قصا ذذون عراقيذذون سذذريان يف مسذذرية القصذذة العراقيذذة
القصذذذرية جذذذداةا دار هذذذوز للطباعذذذة والنشذذذر والتوزيذذذع –
دمشق .2012
 .3رواُّيون عراقيون سريان يف مسرية الرواية العراقيذةا دار
هوز للطباعة والنشر والتوزيع– دمشق .2012
 .4كتّاب أدب طفل عراقيون سريان يف مسرية أدب الطفذل
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العراقيا مطبعة شفيق– بغداد .2013
كتب صدرت عن أدبه:
 يف القصة القصرية
ٍ .1لياة الف اء السردي– قذراءة يف سذردياة هيذثم بهنذام
بردىا إعداد وتقديم :أ .د حممد

ذابر عبيذدا دار هذوز

للطبعة والنشر والتوزيع– دمشق.2012
 .2شذذذذبار مذذذذا زال بعيذذذذداة ،دراسذذذذاة نقديذذذذة يف اِموعذذذذة
القصصذذذية أر

مذذذن عسذذذل هليذذذثم بهنذذذام بذذذردىا إعذذذداد

وتقذذذديم :جوزيذذذف حنذذذا يشذذذوعا مطبعذذذة الذذذديار– املو ذذذل
.2012
 .3الكذذون القصصذذيٍ ،ليذذاة السذذرد وآليذذاة التمةهذذر،
قذذذراءة حتليليذذذة يف اِموعذذذاة القصصذذذية هليذذذثم بهنذذذام
بردىا حممد إبراهيم اجلميليا مطبعذة الذديار– املو ذل
.2013
 .4املهيمنذذذذذاة القراُّيذذذذذة وفاعليذذذذذة التشذذذذذكيل السذذذذذردي يف
جمموعة نهر ذو جية بي اءا إعداد وتقذديم ومشذاركة:
الذذذدكتور خليذذذل شذذذكري هيذذذا ا دار نينذذذوى للطباعذذذة
والنشر والتوزيع -دمشق .2014
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 .5مجاليذذاة تشذذكيل الو ذذف يف القصذذة القصذذرية ،قذذراءة
حتليليذذة يف اِموعذذاة القصصذذية هليذذثم بهنذذام بذذردىا د.
نبهذذذذان حسذذذذون السذذذذعدونا دار هذذذذوز للطباعذذذذة والنشذذذذر
والتوزيع -دمشق .2014
 يف القصة القصرية جداً
 .1حبذذة ااذذردلا دراسذذاة نقديذذة عذذن ٍربذذة القذذا

هيذذثم

بهنذذذام بذذذردى يف كتابذذذة القصذذذة القصذذذرية جذذذداةا إعذذذداد
وتقذذذديم خذذذالر ايشذذذوع بربذذذرا منشذذذوراة احتذذذاد األدبذذذاء
السذذريان– املو ذذل .2005

ذذدرة طبعتذذه الثانيذذة عذذن دار

رند للطباعة والنشر والتوزيع يف سوريا عام .2010
 .2شذعرية املكذان يف القصذة القصذرية جذداة– قذراءة حتليليذة
يف اِموعذذذاة القصصذذذية هليذذذثم بهنذذذام بذذذردىا د .نبهذذذان
حسذذون السذذعدونا دار هذذوز للطباعذذة والنشذذر والتوزيذذع–
دمشق.2012
 .3الثريذذا ،دراسذذاة نقديذذة عذذن ٍربذذة القذذا

هيذذثم بهنذذام

بذذردى يف كتابذذة القصذذة القصذذرية جذذداةا إعذذداد وتقذذديم:
خالر ايشوع بربرا مطبعة شفيق  -بغداد .2014
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يف احلوار
 أِذذاء يف ذاكذذرة املدينذذة -هيذذثم بهنذذام بذذردىا حذذوار:يذذرود قاشذذا ،تقذذديم :معذذد اجلبذذوريا مطبعذذة شذذفيق -
بغداد .2013
دراسات أكادميية عن أدبه:
 حذذذذاز األسذذذذتاذ حممذذذذد إبذذذذراهيم اجلميلذذذذي علذذذذى شذذذذهادةاملاجستري بدرجة "جيد جداة" مذن كليذة الرتبيذة األساسذية
ا جامعة املو ل بتأري 3ا3ا 2013عن رسالته املوسذومة
(السرد يف قصر هيثم بهنام بردى القصرية).
 حازة األستاذة نادية نزهة سليمان على شذهادة املاجسذتريبدرجذذذذة "امتيذذذذاز" مذذذذن كليذذذذة الرتبيذذذذة للبنذذذذاةا جامعذذذذة
تكريذذت ،بتذذاري 17ا 2ا  2014عذذن رسذذالتها املوسذذومة:
(مجالياة القصة القصرية جداةا هيثم بهنام بردى مثاالة).
 حذذاز األسذذتاذ همذذام حذذازم عطذذا علذذى شذذهادة املاجسذذذتريبدرجذذذة "جيذذذد جذذذداة عذذذالي" مذذذن كليذذذة اكدابا جامعذذذة
تكريذذذت ،بتذذذاري 11ا1ا 2015عذذذن رسذذذالته املوسذذذومة
(العتباة النصية يف سرد هيثم بهنام بردى القصصي).
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اجلواُّز:
 حاُّز على جاُّزة ناجي نعمان األدبية اللبنانية لعام .2006 حاُّز على اجلاُّزة األوىل يف مسابقة القصة القصرية الأقامتهذذا دار الشذذذؤون الثقافيذذة يف وزارة الثقافذذذة العراقيذذذة
عام  2006عن قصته القصرية "النبِ األبدي".
 حذذذذاُّز علذذذذى اجلذذذذاُّزة الثانيذذذذة يف مسذذذذابقة وزارة الثقافذذذذةملسابقة أدب األطفالا دار ثقافذة األطفذالا جذاُّزة (عذزي
الوهذذذذاب للذذذذنر املسذذذذرحي) عذذذذام  2010عذذذذن مسذذذذرحيته
املوسومة (العشبة).
 حذذاُّز علذذى اجلذذاُّزة الثانيذذة يف مسذذابقة القصذذة القصذذريةالذذ أقامهذذا قصذذر الثقافذذة والفنذذون يف حمافةذذة

ذذالح

الدين عام  2011عن قصته املوسومة (الرسالة).
ورد امسه:
 يف كتذذاب (موسذذوعة أعذذالم العذذراق يف القذذرن العشذذرين–اجلذذزء الثالذذغ– ذذفهة  )281الصذذادر عذذن دار الشذذؤون
الثقافية العامة عام  1998ملؤلفه األستاذ محيد املطبعي.
 يف كتاب (موسوعة أعالم املو ذل يف القذرن العشذرين –ذذفهة  )600الصذذادر عذذن وزارة التعلذذيم العذذالي والبهذذغ
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العلميا جامعة املو ل – مركز دراسذاة املو ذل– عذام
 ،2007ملؤلفة األستاذ الدكتور عمر الطالمس.
الرتمجة:
 ترمجذذت بعذذِ قصصذذه إىل اللغذذة اإلنكليزيذذة واهلولنديذذةوالفرنسية واإليطالية.

***
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