
 ضٌفً وذكرٌاته الجمٌلة والمؤلمة

 

 ثائرة شمعون البازي: اجرت الحوار 

حبا وحنانا وبراءة وكان والدي من الناس  أتٌت إلى هذه الدنٌا من قلبٌن ٌفٌضان 4691ولدت عام 

فً  أمور دٌنه ودنٌاه مما جعله مضٌافا حد الثمالة متنورا فً القالئل بٌن أقرانه الذٌن ٌقراؤن فكان

 .والدته  ا حدثنً ضٌفً علً جبار العتابً عنهكذ. الكرم لذلك عشت فً بٌئة اجتماعٌه رائعة

 

 لك أن تحدثنً عن مراحل حٌاتك؟ حدثتنً عن والدتك وطفولتك فهل: البازي

جمٌله حٌث الصراع بٌن  ولكنها امتازت بمتناقضات نعم عشت فً بٌئة بسٌطة جدا مثلما قلت / ج

هذا الموضوع فتح لً أفاق كبٌره  إن الحركات السٌاسٌة العلمانٌة والحركة الدٌنٌة داخل البٌت واظن

  . هذا العالم واختصر لً مسافات اكبر فً 

  نفسه؟ علً جبار العتابً عن إذا ماذا سٌقول: البازي

 /ج

 وطنً مذبوح حد الموت لكن ٌتحسس 



 فدعوا عنه سٌاط الجرح

 حتى قال عنه األخرس

 وطنً قرنفلة بٌضاء

 لما ال مثل األوطان ٌتنفس

 الخارجً؟ وماذا قلت حٌنها؟ نك فً عالمكمتى شعرت أ: البازي

  4691عام /ج

 دعً شفتٌك بكالم الحب تحكً

 دعً شفتٌك لقبالتً ترخً

 دعً نهدٌك بالرٌح تسبح

 دعً نهدٌك براحتً ٌدي تمرح

 دعٌهن فً روضة صدري

 دعً نهدك األٌسر بٌدي

 دعٌه ٌكبر

 كوردة ربٌع اخضر

 سٌدتً ما أتعدى على الخصر

 بً األشقرإن المست شعرك الذه

 احبك بعدد أوراق الكتاب والدفتر

 ..................أنا

 أنا قاتل سجان نهدٌك

 مزقً قضبانهما القطنً



 افتحً أغاللهما

 فوهللا الحب ال ٌقهر

 ما سافرت لبارٌس ٌوما

 أو استوكهلم

 أو بلد العلم األحمر

 تعلمت الحب فً بالدي

 األخضر  تعلمته فً وطنً

 . الكلٌات فً الحقٌقة انتشرت بٌن طالب الجامعة التكنلوجٌه فً حٌنها وباقً

   علٌك؟ مؤلمة هل لنا أن نعرف ماهً وكٌف تركت أثارها ذكرت لً أنك عشت مع ذكرٌات: البازي

سلحة باال مدججون  صورت عٌنً العجالت العسكرٌة والجنود وهم 1968فً شارع الكفاح عام / ج

  . صابنً فً حٌنها الرعب وهذه أول مرة أتذكر فٌها إننً بكٌتفأ

المصارعة وفً حٌنها كان  نذهب إلى المقهى القرٌب لمشاهدةكنا وأما عن عدنان القٌسً فأتذكر إننا  

 . القلٌل من الناس من ٌملك تلفاز

  خوفا من الموتنحن والجٌران  وأبو طبر ذكرٌات مأساوٌة عاشها أهل بغداد فكنا نجتمع كل ٌوم فً بٌت

   الجمٌلة؟ وماذا عن الذكرٌاتك: البازي

واألحلى من   كنا مع الجٌران أعود للطفولة مرة أخرى فً السبعٌنٌات من القرن الماضً حٌث! هللا / ج

والمقابل لنا عائلة مسٌحٌة وجارنا األخر من الرمادي  هذا كله كان جارنا على الٌسار من طائفة الصابئة

 .وكأننا فً بٌت واحد عشنا بدون عقد وبهذا الخلٌط

 اللحظة؟ واآلن بماذا ٌنبض قلبك فً هذه/ البازي

. لهم من خالل مشاركاتً  وسط بستان النور مع إخوتً استطٌع أن أبث فرحً وحزنً أقول إنً / ج

 .لنقول للجمٌع أن العراق لم ٌنته    ازرع الحب والسالم

   ة من حٌاتك؟مرحل ذكرى ألول نص كتبته وفً أي: البازي



وفً حٌنها كتبت إنشاء فً  لً ذكرى فً االبتدائٌة حٌث طلبت منا معلمة العربً أن نكتب إنشاء/ ج

 . الكتابة ثالث صفحات فأغمً علً بعدها وأظنه كان البذرة األولى فً

 هل حدثتنا عنها؟...البؤس مررت بمرحلة أسمٌتها مرحلة: البازي

وهذا التارٌخ  1191للقراء اقو ل إنها  نتكلم عنها ولكن احترامً لك  و اتفقنا أن ال...أٌتها الثائرة/ ج

 . ذقنا األمرٌن( ك ف +الشٌنات الثالثة  ) ٌعنً الكثٌر للعراقٌٌن ولكونً من أسره تحمل

  السبب؟ حدث هذا وما متى...كانت لها أسبابها , تركك للدراسة فً مرحلة دراسٌة ما: البازي  

أو احد أصدقائً فً  وسطة كل صباح لم اجد صدٌقً الذي ٌجلس بجانبًاذهب إلى المت  1191/ ج

و لكوننا مطاردٌن من السلطة  الصف حٌث هجر أهله أو اعتقل أباه بتهم ٌعرفها من عاش تلك الفترة

فأصبح الحمل على عاتقً من حٌنها كً  آنذاك ألسباب خاصة ودخول والدي على أثرها المستشفى

 .أعٌل عائلتً 

 ذلك؟ ل أكملتها بعدوه:البازي

ٌكفل لنا العٌش    لزوجتً حٌنما اجد وظٌفة أو عمل لً أو...والجواب قصدك متى تكمل الدراسة؟ / ج

 . لنربً األطفال

  منها؟ كٌف كانت بداٌة رحلتك مع الكتاب والكتابات؟ وهل احتفظت بشئ: البازي  

أجرتً كل نهاٌة أسبوع  ندما اخذفً العطلة الصٌفٌة عملت مع والدي وكنت حٌنها ع 1199سنة   /ج

 مجلتً هذه فً الطفولة اذهب إلى مكتبة صغٌرة فً شارع الرشٌد اشتري مجلة المزمار ر أو

كان  1193الخدمة اإللزامٌة  بدأت اشتري الكتب و عندما دخلت فً 1192أما عن الكتاب كانت سنة 

ا أنا كنت اخذ حقٌبتً مملؤه بالكتب فقرأت التحاقهم أم المعتاد عند الجنود ٌحملون فً حقائبهم األكل عند

ومن حٌنها بدأت عندي نواة . الذٌن خرجوا أحٌاء من الحرب كنت غٌر خاسر من القالئل واطننً  بنهم 

      . هلل الٌوم مكتبتً ال ٌستهان بها والحمد  مكتبة،

 الحٌاتٌة؟ ك المراحلماذا تعلمت من تل... سؤالً, بتجارب الحٌاة بحلوها ومرها إذا مررت: البازي  

حزن الى فرح وبالعكس  هً التجارب أو لنقل دخلت فً مدرسة الحٌاة وال زلت أصارع فٌها من/ ج

  .وهذه سّنة الحٌاة

 وفً أي مجال؟ هل لك أن تذكر شئ منها؟ تعتبر أنطالقتك الحقٌقة متى : البازي 



إلى القلٌل فً ذاكرتً حٌث  منها ولم ٌبق  ( أمل ) كتبت القصٌدة وأتذكر كانت بعنوان  1193نعم / ج

 . فقدت أكثر ما كتبته فً معركة من المعارك

  أمل كتبت فٌك الغزل

 ٌا ترنٌمة الصباح

 أٌا لٌل القبل 

  ٌا حلما ٌسهد العشاق 

  احلى كلمات الغزل ٌا

  أٌا سندسة

  أٌا زنبقة

  قارورة العسل ٌا

.................................... 

 اذكر اعتذر من القراءوهذا كل ما 

مدٌنة الرفاعً محافظة   راسك مسقط  المتنقلة أستقر بك الحال فً علمت بعد رحالتك الطوٌلة: البازي

  كٌف بدأت مشوارك هناك؟...قار ذي

أتحرك فً الدائرة التً استطٌع  أن نعم بعد السقوط مباشرة وجدت إن من الواجب الوطنً واإلنسانً / ج

  . الرفاعً ومن خالله استطعنا أن نتصل مع اآلخرٌن ناس فكونا أنا وأصدقائً منتدىأن أؤثر بها على ال

 البداٌة؟ ماهً أول مسرحٌة قدمتها؟ مادورك فٌها؟ كٌف كانت...كان لك حب للمسرح: البازي

أما .التً تعرض فً حٌنها  كنا فً بغداد نذهب إلى أكثر المسرحٌات  للمسرح حب لم ٌنتهً حٌث/ ج

  من الشباب فً العراق قد عملت مجموعة  فً المسرح فً الحقٌقة أظن إننا فً الرفاعً أول على العمل

وقد كتبت عنه الصحف فً حٌنها ( م تحقٌق)بعنوان  بعد السقوط حٌث عرضنا عمل مسرحً  مسرحا

على قاعة مركز شباب الرفاعً من تألٌف الشاعر ماجد  2003وعرض فً أشهر قلٌله بعد السقوط  

تألٌف ستار ( عرس الشهادة)مع السٌد غازي رٌسان والعمل الثانً  وعملت فٌها مساعد مخرج العتابً 

 .وتوالت المشاركات حنون  ٌعقوب وإخراج فؤاد



 لك المنتدٌات؟كٌف؟ هل قدمتم شئ من خالل ت...أكثر من منتدى وماذا عن محاوالتك لتأسٌس: البازي 

الشوٌلً واألخ ستار ٌعقوب  حٌدر النجم والشاعر علً حمٌد  نعم بعد السقوط شكلنا أنا والشاعر/ ج

أما عن . الرفاعً األدبً فً حٌنها  منتدىفً الربٌعً و الشاعر ماجد العتابً ومجموعه من الشباب 

ا من النشاطات األدبٌة، وال زالت واالماسً الشعرٌة وكثٌر  فإننا أقمنا كثٌرا من المهرجانات  النشاطات

  هذا تقام هذه الفعالٌات لٌومنا

استأجرنا مكانا فما استطعنا  حٌث  وشاركت فً تأسٌس منتدى ألجواهري الذي لم تدم له الحٌاة 

 . االستمرار لعدم وجود ممول

تبا لنص ممثال ومخرجا وكا إنسانا مجتهدا وبإصرار ففً مرحلة من حٌاتك عملت أرى فٌك: البازي  

  من التحدي؟ وهل تحدثنا عن تجربتك هذه؟ نوع مسرحً وكنت الممول لها أٌضا؟ هل أعتبر ذلك

من  أفكار على قدر   ) عملت أربع مسرحٌات تحت عنوان 2002أسست جماعة المسرح الجوال فً / ج

من ٌحسبون المجتمع فتصدى لنا  وكنا نعرض فً الشارع ناقشت الحاالت السلبٌة واالٌجابٌة فً( نار

حٌنها فمنع العرض من قبل  المجالس والمنابر فً  فً الرب وبدأ التشهٌر والتسقٌط  أنفسهم أقرباء 

 .بجنبها أصحاب المحال التً كنا نعرض

من األعراف والتقالٌد السائدة  وقد تجاوزنا كثٌرا  وفً الحقٌقة كانت صرخة بوجه المفسدٌن والسراق 

الموضوعة، من خالل المتصدٌن لقٌادة أبرٌاء  بالخطوط الحمراء  سموهاي تجاوزنا ما أ فً المنطقة 

 .درج المكتبة علها تخرج إلى الفضاء فً ٌوم ما وتوجد عندي أكثر من مسرحٌة فً. المجتمع 

 كتبته؟ ماهو؟ وهل لنا بنص...فهل أنت عضو فً أتحاد ما! تكتب الشعر الشعبً أنت: البازي

  : سأجعل إجابتً فً شقٌن \ج

الرفاعً  ٌعرفون أن فً  ـ ال ٌوجد دور ألتحاد أدباء ذي قار فً الرفاعً وحسب علمً إنهم ال1

   المهرجانات داخل وخارج المحافظة كثٌر من  نشاطات ادبٌه مع العلم إننا نلتقً وإٌاهم فً

  ذي قار  ـ نعم عضو اتحاد الشعراء وكتاب األدب الشعبً ف2ً

 شعبٌٌن فً العراقوعضو فً اتحاد العام األدباء ال

  وكنت رئٌس منتدى الرفاعً فً الدورة السابقة

 :  أما عن كتاباتً فً األدب الشعبً فهً



  

  روحً جذوه من روحً اودٌلج ٌا

  وبشربت شفاج الٌوم خل اسكر

  نهر المحبة ٌا منبع الطٌب ٌا

 ٌالعٌدج قصٌدة او رهبة المنبر

..........................................  

  قصٌدةو

  باعذب الحان اعزف لك حبٌبً 

  وصٌرلك نغم بأذانك الترفه

  ناي أنً إلك ابحلكك المعسول

 نكضٌه سوالف شفه اعلى شفه

           ............. 

  وغنٌلك طرب من كل األطوار

 ناٌل لوردت حٌاوي اغنٌلك

  صبً امحمداوي أمحمل اباهات

 لو راٌد ٌاخلً الٌوم احجٌلك

        ................ 

  وعزفلك نغم وأنت النجم باسماي

  متعنً اجٌك الٌوم امشٌلك

  نسمت عطر وبأخر المشوار ٌا



 حضن أبحضن تضوٌلً وضوٌلك ٌا

         .............. 

 ورد أٌتماٌل أبكل الجمال البٌه ٌا

 بوعٌون الشهل محد ٌجً أبحٌلك ٌا

  تغرٌدة صبح وأنت أبحلك عصفور ٌا

  تجٌلكٌخٌوط الشمس ٌاهو الٌ

 .وللدارمً حصة كبٌرة لكونها فاكهة الفرد الجنوبً فً العراق 

 ماهً؟ هل هناك نشاطات أخرى؟: البازي

نعم نشرة األدٌب صدر منها العدد األول فً  /ج  احمد عبد الرزاق وكان تموٌلها من حسابنا الخاص

خ هاشم طاهر شهرٌة مع الشاعر صادق مجبل واأل  كانت  12واستمرت حتى العدد 2002\2\22

 .واألخ

 أنت اآلن من كل ذلك؟ فأٌن...إذا تعددت المواهب لدٌك: البازي 

 قلمً ٌكتب والقراء هم الحكام و. بركان فً داخلً ٌتفجر ثم ٌخفت ، من ثمانٌنٌات القرن الماضً / ج

 حصلت علٌه؟ مامناسبته؟ سمعت أنك لقبت بلقب العراب كٌف: البازي

بعد السقوط   الثقافٌة فً الرفاعً كان من أصدقائً المهتمٌن فً الحركةاللقب هو عراب المنتدى و /ج

الساحة وكان بٌتً هو المقر الذي تعقد به الجلسات  المواهب الموجودة فً  ألننً كنت الحاضن ألكثر

 .أثرها نادونً أصدقائً بهذا اللقب واالجتماعات وكل ما ٌخص األدب وعلى

  ٌة؟تقدٌر هل حصلت على شهادات: البازي

  هذه قسم منها وهً عن مشاركات أدبٌة طبعا بعد السقوط/ ج

  الذي ٌكرهه؟ علً جبار العتابً؟ وما ما الذي ٌحبه :البازي 

  أما عن الكره. تخرجنً من عالمً المر أحب القراءة أوال والسفر و السماع للموسٌقى العالمٌة ألنها: ج

 . مٌن بدون دراٌة من أمرهموالمستسل ال وجود له عندي لكن ال أحب األغبٌاء



  كتبت؟ هل تتوقع من ٌقرأ لك سٌرضى بما: البازي 

من خالل تجربتً فً هذا البحر  أما عن النعم فأننً أحاول أن انقل ما أراه إلى القراء: نعم وال/ ج 

 . واعلم إن هناك إذن تسمع وعٌن تقرأ  الواسع

أو   ى مذاهب فً التذوق األدبً ال ٌستسٌغون ما اكتبإل فانا أومن إن هناك أناس ٌنتمون الال  : ماوا  

 . بنفس التجربة وهذا أمر متروك إلى الحرٌة الشخصٌة اعمل فهذا حق مشروع فانا أمر

 مثل ماذا؟...لألطفال هل فكرت أن تقدم شٌئ: البازي  

ً بل فً كل و العمل المسرح إننا نعلم إن الطفولة هً اخطر شً وال سٌما فً مجال الكتابة  نعم/ ج 

غنائً منذ أكثر من سنة لم ٌكتمل لالن  الفنون وكل ما ٌخصها أما عنً فأننً بدأت بكتابة نص مسرحً

 .حٌنه وٌطرق بابً  أي إننً وضعته على رف االنتظار حتى ٌأتً فً

 كتاباتك؟ ماهً آخر: البازي

 .بستان النورإلى  أرسلتها مقالة بعنوان العراق أوال  لحد لحظة الرد على األسئلة  /ج

  له عالقة بالنشاطات السابقة؟ ماذا ٌعمل العتابً اآلن؟ وهل: البازي 

ال ٌمت بالنشاطات أو ما أهوى  خٌاط مالبس رجالً من البدٌهً انه (ما كل ما ٌتمنى المرء ٌدركه )  \ج

 .بٌنهم هو دار األرقم ولكن المحل عبارة عن ملتقى األدباء والمثقفٌن وله اسم

 تحقٌقه؟ الحلم الذي ترغبما : البازي

  .أن أكمل دراستً وأعٌش من اجل الناس/ ج

 إلٌك؟ من هو األقرب: البازي

 .الصدٌق الذي لم أجده بعد/ ج  

 كلمة لك؟: البازي

  .الحب ما الدٌن؟ قال ما الدٌن إال( ع)ل اإلمام الصادق ئس \ج

  


