
 جاسم المطٌراالدٌب والكاتب القوقص رواٌة جدٌدة لألستاذ 

 نهاد القاضً 

فً دنهاخ برواد الثقافة واالدب والمولعٌن فً الرواٌات وتارٌخ البلد،  2142\14\41فً قاعة البٌت العراقً  امتألت

 الدٌب جاسم المطٌر بتوقٌع رواٌتهن من مواقع مختلفة من هولندا لٌشاركوا شٌخ الكلمة وربان القلم االستاذ اٌقادم

وقد شارك . الطبع تحتالتاسع والثالثٌن  هكتابله اآلن هو الكتاب الثامن والثالثٌن للكاتب المطٌر وهذا الكتاب ( القوقص)

 الملحق تركً مفٌد والدكتورفً هذه االمسٌة معالً سفٌر جمهورٌة العراق الفٌدرالً الدكتور سعد عبد المجٌد العلً 

 .وطاقم من السلك الدبلوماسً وجمع كبٌر من االخوات واالخوة المثقفٌن   للسفارة الثقافً

تحت  بالد الرافدٌنمن تتحدث عن زمن من أزمنة القهر والقتل و االغتصاب والعذاب فً مكان ما  القوقص رواٌة 

 ،اس من الجماجم والعظام اختلطت فٌما بٌنهاسكانها أكدنشأها حاكم تعاقد مع الشٌاطٌن، دستوره لغة الدم، ، أالرمال

... ، ال ٌوجد بٌنهم من هو طالحواعراقهم  أعمارهم واجناسهم وعقائدهم وادٌانهم ومذاهبهم اختلفتتعود ألناس 

  ... ولكن.... الرحٌل الى السماء انتظاراموات تعٌش سنوات طوٌلة فً مالبسهم المدنٌة ملطخة بالدماء 

 -----الكاتب  صفحاتها بعبارات كتبهارواٌة القوقص تبدأ 

 ...وطنً ٌستٌقظ دع ... تاهأب: طاغور

 ....مقبرة جماعٌة فً ما بٌن النهرٌن استٌقظ ساكنوها اخٌرا   262توجد : قال وزٌر حقوق االنسان

 ....كل كلمة تقال فً ختام المسرحٌة ٌجب ان تحدث رجة كهربائٌة للجمٌع دفعة واحدة: قال نٌقوال غوغول

 

قدمها االستاذ عبد والفنانٌن العراقٌٌن فً هولندا لكتاب البٌت العراقً ورابطة بابل ل باسماالمسٌة بكلمة ترحٌب  دأتب 

معالً السٌد السفٌر وتطرق الى دور البٌت العراقً فً بالرزاق الحكٌم رئٌس منظمة البٌت العراقً مرحبا بالحضور و

 عقد السنٌن والجهود المبذولة فً اسناد المثقفٌن وتأمٌن  طٌلة هذهشر الثقافة والفلكلور العراقً نزٌادة لحمة الجالٌة و

وهنأ البٌت العراقً من خالل االستاذ الحكٌم الكاتب واالدٌب جاسم . لندوات والسٌمنارات الثقافٌة والسٌاسٌةاإقامة و



فة واالدب وبعدها طلب من االستاذ نهاد القاضً ادارة المطٌر على مواصلته المستمرة وعطائه الكبٌر فً مجال الثقا

 .االمسٌة

 بأنهارحب نهاد القاضً بمعالً السفٌر والحضور جمٌعا وقال عن كتاب القوقص 

 الٌوم اوراقها تكتمل المطٌر جاسم االدٌب الروائً رائعة

 القلم بحبر مملوء   الذهب   من بصحن   لنا وٌقدمها

 المواطنٌن جماجم   عن وٌبحث   القوقص حفرة   فً لٌحفر السكٌناو  كالمسمار قلم

 القوقص كوكب سكان

 االبداعً وانتاجه اعماله ثمرات من اخرى ثمرة جاسم لألدٌب لتزٌد الٌوم المكتبات تدخل الرواٌة هذه

 بغداد اسواق فً الٌوم متوفرة وهً 2144\ 42\ 14 فً دمشق فً الٌنابٌع دار من صدرت

 

طافه قد ك الصحفً والفنان المسرحً االستاذ فارس الماشطة والصحفً والروائً كرٌمو االعالمًبان القاضً  أعلنو

الذي لم ٌجد لها معنى فً قوامٌس اللغة مما اضطره  ---------القاضً عن معنى القوقصنهاد تسأل  و ،الرواٌةقرأوا 

 :معنى القوقص حٌث قال لىان ٌستنتج تعرٌف القوقص بأبٌات شعرٌة ركز فٌها ع

 القوقص

ها حفرةٌ كبٌرة  اسم  مدٌنة  أرض 

 حدودها كحدود العراق 

 عمق ها تجاوَز شٌئا عن طولَ الرفاق

  شعبها رفاة وجماجم ناظرة الى السماء



 اجساد وأشالء  هزٌلة لعظمة ضٌافة الرفاق

 أهذا هو الجزاء... بابتهال الى السماء مستفسرة ناظرة  لكنهم فارقوا الحٌاَة بجماجم

 ماتت بشموخ واقفة مثل نخل العراقاجسادهم 

 سكان ها مختلفون فً االجناس واالعمار والمذاهب واالعراق

هم   أبطالها ضحاٌا ألقزام  معتوهٌن   النفاقدائما شعار 

هم كما  ٌدعون عمالق    رئٌس 

ثـ ر علٌه أخٌرا فً ثقب  جرذ  فً قرٌة  او زقاق  ع 

 القوقص

قت وشعٌب ارادوا له ان  ر   ٌباد كالجرادقصة  ارض  ح 

 القوقص

 تروي آالم فً قلبً وتحكً عن بكاء ابو فرح الحكٌم وقلم تٌسٌر االلوسً

 وصراخ ام نسرٌنوشعر فٌنوس فائق  ونضال باسمة البغدادي 

 جعفر و نوزاد وعمر وحسو وٌاقو وحنا وهٌلٌن وعوٌل العطاشى والجائعٌن 

 كل  هؤالء  الباحثٌن عن سكان  حفرة  القوقص  

 القوقصشعب  

 عن معنى القوقص

 وقزحٌة الكامٌرا بعدسة والذي قرأهاثم بعد ذلك توجه الى االخ االستاذ فارس الماشطة ٌسأله عن الرواٌة وكٌف وجدها 

 الحروف تحت وما الورق وراء ما اللٌزر بأشعة لٌبحث عٌنٌه

 الجدٌدة المطٌر ثمرة لنا ٌقص االستاذ اترك سوف

 الماشطة االستاذ من سنسمعه شكلها لونها طعمها

عرف ـ  فً البداٌة رحب االستاذ فارس الماشطة بالسٌد السفٌر والحضور الكرام قائال بأنه لٌس بناقد ولكنه سٌحاول ان ٌ

 . للحضور من خالل خبرته فً االخراج رواٌةلاو لتقرٌب الصورة بكامٌرته  ٌةٌرحل تصواالرواٌة وقسمها الى مر

ال تشرق وال  فً منطقة صحراوٌة قاسٌة بعٌدة عن المدٌنة فً بالد ارض السواد االرضالموقع االول كانت حفرة تحت 

سكانها موتى بال اكفان وهم مٌتون . االسود الدوودفٌها، دولة دون سلطة وال جوامع وال كنائس، السلطة بٌد تغرب 

هً رواٌة فنطازٌة هذا نص فً الرواٌة ف ..........دون ارادة هللا لم ٌصل لنا احد ولم ٌودعنا احد ولٌست لنا شهادة وفاة

تلخص الرواٌة برسالة ٌحملها عزرائٌل الى سكان القوقص وتتوالى كاد ان تكو وثائقٌة خٌالٌة قرٌبة من الواقع ت

قمص شخصٌة حٌث تمسرحً متمٌز  بأسلوبقدم الماشطة تسلل الموقع االول والذي ٌلٌه  .بٌنهم الحوارات والعتاب

واٌة مما شد الحضور الٌه لٌتابعوا مشهدا مسرحٌا من عدة اشخاص ٌقوم به االستاذ فارس رالعزرائٌل وتفاعل مع 

 الماشطة لوحده

القصور الملٌئة بالضحاٌا ثم ٌنتقل بكامٌرته الى  المستشفٌاتالسجون ووٌصور فٌها  ثم ٌنتقل الى الموقع الثانً

ثم ٌنتقل الى موقع التصوٌر الثالث والذي . نقل الصور بتحركها بصورة متوازٌة لألحداثبكامٌرا التمٌزت .... الرئاسٌة 



اسماه  بالستوتٌال اي اجهزة المخابرات والسجون الكثٌرة الموجودة فً العراق ٌتكلم عن الضباط وكٌفٌة سجودهم 

حاٌا وعزرائٌل مخلصها ان وظٌفة ثم تطرق االستاذ فارس عن كثرة المعاتبة الموجودة فً الرواٌة بٌن الض .ادة للق

وتطرق اٌضا الى  .صورة التً تروي فاشستٌتهمالحاكمٌن على الضحاٌا بالموت، والعزرائٌل قد سلبت من قبل القادة 

 لغة الرواٌة وتذبذبها بٌن لغة الرواٌة و لغة الصحافة

حقائق المقابر الجماعٌة الحد احٌاء  هو شاهد عٌان على  طافهككرٌم  الصحفً والروائً  الى االستاذ القاضً ثم توجه

 بٌن ما وقرأ حروفها فوق التً النقاط على وركز بتمعن قرأهاوالذي   ستفسر منه عن رؤٌته للرواٌةمدٌنة القوقص  وا

عن  طافهك كرٌم االستاذ الرائع الروائً قال والجسد العقل فً وتأثٌرها بعدهاو ثقلهاو حجمها لٌروي عن .فٌها  االسطر

، وهمٌة قرٌبة للحقٌقة بأسماءٌستبدلها الكاتب اسماء صحٌحة وفً مواقع اخرى  اشكالٌة االسماء وكٌفٌة استعمل

الرواٌة تسرد مأساة امة العراق المستباحة من الخارج والداخل وفاجعة العراق قد شملت الجمٌع سواء المثقفٌن 

م السادي لتفوق السلطة المجرمة فً فنون القتل والتعذٌب عجزوا عن ان ٌتماشوا مع االجراالذٌن والمبدعٌن والكتاب و

 .بأسالٌب مختلفة تنقذوا رؤوسهم من القطف لذا حاول  المثقفون ان ٌتحاٌلوا على هذه الفاجعة

المقابر  طافه ان ٌجد معنى القوقص من الرواٌة ولكنه وجد نفسه فً معمةكمن خالل الرواٌة حاول االستاذ كرٌم 

الرواٌة تركت سؤال كبٌر لماذا هذه االعداد الهائلة من . هنا فهم معنى القوقصمن الجماعٌة ولم ٌجد غٌر ذلك و

عالقتهم بالصراع الذي جرى وما زال ٌجري ولم عذبوا  الضحاٌا االبرٌاء وما عالقة االطفال والنساء والعاجزٌن وما

 .كانت بٌن الضحاٌا والمالئكة وااللهان معظم قراءة هذه الرواٌة  !!  ؟؟ ودفنوا

المكلف بقبض  ألستَ ... السنا شهداء... ألسنا مظلومٌن :  الحوارات تدور حول وظٌفة عزرائٌل وتساءلت الضحاٌا

 لقد صودرت وظٌفتك؟.. اروحنا لم تعد بٌدك ٌا عزرائٌل االرواح اال ترى 

ان من ٌدفن بال كفن لن بتشرٌعات دٌنٌة معضلة اخرى موجودة فً النص وهً معضلة الضحاٌا الذٌن كانوا مؤمنٌن 

 .ٌذهب الى مكان آخر الى ٌوم الدٌن

انتقلت من عالم من خالل قرأته للرواٌة وما فٌها من ذكر واضح لألسماء فأنها لكن و بناقد لٌس بأنه طافهك االستاذ ذكر

التارٌخ والتوثٌق وهنا تكمن اشكالٌة اللغة فً الرواٌة ودٌدنها الحرٌة فً التعبٌر فً حٌن لغة الوثٌقة  الفن الى عالم

 .تعتمد على الدقة وال تعٌر اهمٌة لجمالٌة صٌاغة الجملة

صورت للقارئ  صٌغة وهً اشكالٌة هذه الرواٌة التً  بصٌغة الرواٌة وتكلم عن التارٌخ  تهذه الرواٌة  ٌرى انو

 .لمجازر القوقص واالرشفةالتوثٌق 

بعد استراحة قصٌرة تناول الجمٌع فٌها شًء من القهوة والشاي وبعض المعجنات فتح نهاد القاضً مجال المناقشة 

. مواالسئلة وابتداها السٌد سفٌر العراق الذي اوضح عدم قراءته للرواٌة ولكنه استمتع بقراءات االخوة و وجهات نظره

اغلبها االستاذ جاسم المطٌر ووضح لقارئً الرواٌة نقاطه بعد على ثم طرح الحضور  بعض االسئلة والمداخالت اجاب 

قال المطٌر ان الروائً ٌفقد صلته بالرواٌة حالما  .االستفادة منها مستقبال ومداخالتهم واعدا   قراءتهاان شكرهم على 

اما عن نقطة تكرار . بعد ذلك وضح برأه ال توجد لغة صحفٌة فً الرواٌة قة بٌن الرواٌة والقارئ تطبع وتبقى العال

العتاب بٌن الضحاٌا وعزرائٌل قال ان لكل عتاب قضٌة وصٌغة ومأساة مختلفة تماما عن العتاب االخر وأخٌرا وضح 

ه لها ثم قال ان حقٌقة االستاذ جاسم عن معنى القوقص قال ان الروائً ٌحاول ان ٌجد عنوانا لرواٌته ٌثٌر القارئ وٌجذب

بدال من ( قوقوصوهم ) القوقص هً من ابداعات صدام حسٌن حٌث كان ٌأمر بإعدام الضحاٌا وأستعمل كلمة  

 .اعدموهم



 

 

 

لتنهال علٌه باقات الورود أولها من البٌت العراقً التً قدمها ثم تم توقٌع الكتاب من قبل الكاتب واالدٌب جاسم المطٌر 

وتهافتت بعدها باقات الورود  ،معلنا عن رغبة السفارة بشراء مجموعة من كتاب القوقصله والسٌد معالً السفٌر 

رد من منظمة مٌدٌا باقة وللكاتب المطٌر من الحضور الكرٌم وكلمات تهنئة على رواٌته الجدٌدة حٌث تسلم المطٌر 

النصب التذكاري لحلبجه منظمة من و الشاعرة فٌنوس فائقباقة ورد من ، والكوردٌة قدمها االستاذ سردار فتاح امٌن

 كما قدم االستاذ الملحق الثقافً الدكتور مفٌد تركً باقة ورد لنهاد القاضً  .واخرٌن غٌرهم قدمها االستاذ دانا حلبجً



 

 



 

 

 فارس الماشطة وباقة ورد من السٌدة لألستاذباسمة البغدادي بتقدٌم باقة ورد  االعالمٌة والصحفٌة وقامت السٌدة

ادا نً الوطن اسبعدها تم بٌع الكتاب واعلن ان سعره اقل من نصف سعره ف. طافهكم لألستاذ كرٌ شوقٌه الفنانة الرائعة

التً تعٌشها الجالٌة العراقٌة وانتهت االمسٌة بالشكر الكبٌر للبٌت العراقً ورابطة بابل على دورهم  المادٌة للظروف

  .   التوفٌق والسؤددالفعال فً اسناد الثقافة متمنٌن للجمٌع 
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