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       كاتب عراقي ولد يف    
 ١٩٣٩مدينة املوصل سنة    

  يف حملة املكاوي، وفيها نشأ،
نتقل إىل بغدادوأى دراسته اإلبتدائية والثانوية فيها، مث ا      

/خترج يف كليـة التربيـة       . إلكمال دراسته اجلامعية فيها   
، ونـال١٩٦١-١٩٦٠فرع آداب اللغة العربية سنة      

أخذ. شهادة البكالوريوس، وعمل يف التدريس مدة طويلة      
ـ       ينشر يف أو   صاخر السبعينات من القرن املاضـي قص

وز،األطفال يف جمليت واملزمار، وجريدة احلدباء، وملحق مت       
وملحق الثورة، ويف العريب الصغري الكويتية وجملة وسـام

قسم بـرامج/ وأذاعت له إذاعة بغداد   . األردنية وغريها 
األطفال الكثري من قصصه، وكذلك يف التلفاز العراقـي،

  . ويف جملة الزنبقة
       يتميز أسلوبه بشفافية وشاعرية، ذو خيال خصب،

اص، عـامل الطبيعـة،يسحب الطفل ببساطة إىل عامله اخل     
قصصه هادفة ممتعة. وعامل اخلري واحملبة والتسامح والتعاون    

أحب الطفل وقدم له له عطاًء. بعيدة عن الوعظية املباشرة 
مجيالً غنيـاً ممتعـاً مـن قصـص وحكايـات شـعبية

  . وسيناريوهات، وما زال يقدم
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٠٠يدفعنا الواجب إلى أن نكون دائماً أوفياء  

والوفاء شيمة يسجلها التاريخ على صـفحات قلـوب

 وهـذه٠٠األشخاص عبر مسيرة حيـاتهم الزمنيـة        

الشيمة قادتنا اليوم إلى دار األسـتاذ القـاص زهيـر

 رجٌل أعطى حياته من أجل رسـالة٠٠ام  إبراهيم رس 

 وأهدى للطفولة مقـاالت عديـدة وكتبـاً ال٠٠القلم  

تحصى لكي تكون غذاء للبراءة اإلنسانية، تلك التـي

أحبها المسيح، وِعبرها دعا األطفال ليكونـوا رسـل

  .الحياة

نعم، زهير كاتب، قلمه عميق الفكر كصـمت  

بسـهولة. تـه  بسيط التعبير كسلسلة حيا    ٠٠إيمانه  

يرتشف منه القارئ ما يحتاج لمسيرة الـزمن عبـر

 والتاريخ ال يعلنه على الصـفحات٠٠المثَل والحكاية 

األولى خوفاً من أن تذهب كتاباته إلى المجهول بسبب

شمس الحياة، وإنما يدخله إلى عمق الحياة ليكشـف

 وإن الشخص موهبـة٠٠لآلخرين أن الحياة شمس     

 ومـا شمسـه المشـرقة إال٠٠نية  السماء ألهل الفا  

 فطـوبى لهـذا٠٠رسالة إنسانية، إيمانية، مسيحية     

  . الرجل الذي عمل بكل جد وإخالص من أجل الزنبقة

واليوم تدعوكم الزنبقة أن تقبلـوا دعوتهـا

 رجـل٠٠سـام   لترافقوها حيث زهير بن إبـراهيم ر      

يحمل بصمات السبعين ربيعاً مـن ٠٠القرن الماضي   

 وقد أحببتُ أن٠٠ يزال يعطي دون كلل      عمره وهو ال  

 فإلى هـذه٠٠أصفه برسول الحياة عبر عطاء القلم       

المقابلة التي انتظرت كثيراً لتظهر، واليوم ترى النور

  .عبر هذا العدد

  المشـرف                  



.قصة وحكاية شعبية وسيناريو)٣٠٠(وقد نشر أكثر من     
  .له سبعة كتب منشورة يف هذا االو

       وقد نال زهري رسام عدة جوائز تقديرية عاليـة يف
نال اجلائزة الثانية يف مسابقة قصص األطفـال) ١: القطر

نال جائزة اإلبداع يف القطـر) ٢. ١٩٩٤يف القطر سنة    
وهي) األرنب احلامل ( عن جمموعته القصصية     ١٩٩٨سنة  

كما نال جـائزة اإلبـداع يف) ٣. أعلى جائزة يف قطرنا   
 للمرة الثانية عن جمموعته القصصـية٢٠٠١القطر سنة   

وأخرياً نال يف العهد اجلديد جائزة) ٤). احلديقة األمجل (
 كانون األول٢٤تقديرية من السيد وزير الثقافة بتاريخ       

وقد كتب عنه النقّاد والدارسـون يف اـالت. ٢٠٠٣
 .لدراسات عن فنه القصصيوالصحف احمللية الكثري من ا

كيف كانت البـدايات عنـدك فـي:א

وهـل للطبيعـة. قصص األطفال، المكونات، المؤثرات   

  .تأثير في ذلك؟

البدايات، منذ الطفولة، مرحلة التكوين   :א
واخلــزن، 
ــت،  البي
ــة،  الطبيع

املدرسة، 
والعمــل، 
ــيب  حـ
للقصــة 

واحلكاية 
منــــذ 

الطفولة، 
  حكايات 

الوالدة لنا يف أمسيات الشتاء الباردة املمطرة واملرعدة يف
املوصل، وحنن متحلّقون حول موقد الفحـم، حيـث ال
تلفاز وال أفالم كارتون يف ذلك الوقت، الوالدة كانـت

جتيد رواية احلكاية وإبداعها، كانت متثّل احلكايـة أثنـاء
كروايتها لنا بإشارات وأصوات وسعة خيـال، وكـذل        

حكايات والدي عن احليوانات وما يصادفه من مشـاكل
ه يف هذه املشاوير ورأيتتأثناء مشاوير الصيد، مث صاحب
احليوانات والطيور على الطبيعة كيـف ـرب، كيـف
تراوغ، كيف جم، فقد كان والدي حمنطاً وهو رائد فن
التحنيط يف العراق، كما أنه أسس متحف التاريخ الطبيعي

وصل، واستفدت أيضاً من مكتبة والدي يف البيـتيف امل 
وكنت أطالع ما أصادفه من كتب، الطفولة وحميطها ومـا

  .يؤثر فيها
     هذه كلها هي املكونات األوىل يل، أو هـي املـادة
األولية اليت خزنت يف ذاكريت، وعندما نضـجت وجـاء
وقتها حتولت إىل قصص، فخزين الطفولة ومؤثراا تؤثر يف
عطاء األديب جداً، وهي اليت تنمـي قابليتـه وموهبتـه

  .وتوسع خياله
       أما الطبيعة فقد تأثّرت ا تأثراً كبرياً وأحببتها حباً

يف املوصل كان موقع بيتنا على ر دجلـة، حقـل. مجاً
غابات املوصل الطبيعية يف... خمضرات واسع أمام البيت   

طر الغزير وصوته على أوراقامل... الطرف الثاين من النهر   
والـربق... األشجار وهو يرشق النوافذ وصفحة املـاء      

واألشـجار... وهدير الرعد، مث التمتع مبنظر قوس قزح      
الفيضان وأصوات... امام العاصفة وهروب الطيور منها    

وأصوات الطيور املائية كنت أمسعها وأنـا يف... األمواج
ن كلّ جانب وتأثريهـا يفبيتنا، فالطبيعة كانت حتيط يب م     

قصصي كبري وواضح، وأنا فخور أن أكون من مدرسـة
الطبيعة، فالطبيعة هي معلّمي األول وهي كرت عظيم للفنان

  .واإلنسان
       ويف املدرسة كان لنا مكتبـة جيـدة ـ مدرسـة
.الطاهرة يف املوصل ـ وموقعها يف شارع النيب جرجيس 

ي تناسـب أعمارنـا،أخذت أطالع الكثري من كتبها وه     
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وكنت أمتىن أن أكون أحد أبطال تلك القصـص، مثـل
روبنسن كرسو وغريه، مث متنيت أن أكون كاتبـاً لتلـك
القصص أو كاتب قصة، فهي اليت غذّتين ودفعـتين حنـو

ويف الثانوية ازداد اهتمامي أكثر، وقد كتبت بعض. األمام
ن خـاللمث صرت مدرساً ومربياً، وم    . القصص يف وقتها  

عملي كمدرس كنت أالحظ تصرف الطالب الطفـويل
وحركام، مشاكلهم، ألعام، مـزاحهم، اهتمامـام،

مث أخـذ طـالب. وكانت أهوائهم تدعو لكتابة القصة    
يطالعون قصصي يف املزمار وجمليت ويفرحون، وكنت أرى

  .اإلعجاب يف وجوههم وحبهم للقصة
  .ة في نفس الطفل؟ما تأثير القص:א

إن للقصة تأثرياً كبرياً يف نفس الطفـل،:א
وإذا ما استطعنا توظيفها تربوياً بصورة فنية جيدة فإننـا
.حنصل على نتائج جيدة يف الوصول إىل أهداف كـثرية         
ولقد عرفت تأثري القصة يف نفس الطفل مبكراً، فـنحن

ليلـى(عة القصـص    الكبار ما زلنا نتذكر من كتب املطال      
)وغريهـا ... والذئب، احلمامة والثعلب، األسد والفأرة    

وهذا دليل على تأثري القصة يف نفوسنا آنـذاك، فبقيـت
وكما نشـاهد اآلن إن. راسخة يف الذاكرة إىل حد اآلن     

القصص قد حتولت إىل أفالم كارتون للطفل، وقد اهتمت
هـذافهـل جـاء   . الدول املتقدمة بذلك، وانتقلت إلينا   

االهتمام اعتباطاً أم نتيجة دراسات واسعة يف علم النفس
  !.؟...والتربية... للطفل

  .ماذا تعني القصة عندك؟:א

القصة عندي بناء إنساين شامخ يرتكـز:א
أن تكون قصة فنيـة عاليـة بكـل. على أعمدة مهمة  

دارك الطفـل،مواصفاا، ألفاظها شفافة موحية مناسبة مل     
فيها اخليال اخلصب واحلدث املمتع اجلذاب، أي قصـة

مث أن تكون قصة مفيدة هادفة تقدم للطفل هـدفاً. ممتعة
إنسانياً سامياً، لذا وقفت يف قصصي دائماً مع اخلري بكل

فاملخادع فاشـالً. أبعاده، وجعلت الشر خمذوالً برموزه    
نـب، لقـدوالثعلب احملتال تضحك منه الدجاجة واألر     

وقفت مع اإلنسان الطيب النبيل املعطاء الذي ميثّل اخلري
واحملبة واحلُلم والتسامح والتعاون، وصورت معاناتـه يف
كفاحه للشر واألشرار ويف جناحه يف نيل رزقه بعرق جبينه
من خالل كفاحه، ومساعدته لآلخرين ومشـاركتهم يف

  . أفراحهم وأحزام
ذ نعومة أظفاره محبـاً للخـري،     أن يكون الطفل ومن   

ماشياً يف الطريق الصاحل، بعيداً عن الغـرور والتكبـر،
أن نزرع يف نفس الطفل كل املعاين اإلنسـانية. متواضعاً

الطيبة النبيلة كي يكون إنساناً رفيعاً بأخالقـه ومواطنـاً
  .صاحلاً

  
  
  
  
  
  
  

لقد وجدنا اهتمامك بالقصـة ذات :א

  . ولماذا؟٠٠كيف . جه الديني أيضاًالتو

قبل أن أتعرف على جملة الزنبقة مل أكتب:א
قصة دينية، ألن القصص اليت كتبتها لألطفال سابقاً حتمل
مضامني إنسانية تبشر باخلري واحملبة والتسامح والتعـاون
والشعور باملسؤولية وغريها من ِقيٍم إنسانية، وإن األديان

سماوية هي نفسها تدعو إىل التمسك مبثل هذه الِقـيم،ال
لكن األب بيوس قاشا راعي كنيستنا مـار يوسـف يف

أريـد: ، قال يل يف يوٍم ما     )وهذا توثيق ِلما أقول   (املنصور  
أن تكتب قصصاً دينية، قصصاً فيها روحانيـة مسـيحية
.ومسحة مسيحية يف الصميم جبانب القصص اليت كتبتها       
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  ابتسمتومن هنـا كانـت٠٠سأحاول أبونا: وقلت 
البداية، وبدأت أشحذ ذهين، إنين جيب أن أنطلـق مـن
اخليال الديين املبين على قصص مسعتها يف طفـوليت هنـا

ظواهر. وهناك، ويف حياة أجدادنا املاضية، وحىت احلاضرة      
روحانية عديدة، من ظهورات العذراء وعجائبها، وكذلك

مار: يسني القريبني منا يف املوصل    طلب الشفاعة من القد   
، مار نام الشهيد،)وكنيسته قريبة منا يف املوصل    (أوشعيا  

مار ميخائيل القريب من املوصل، وكذلك مار كوركيس،
مسكنته، مار هرمز، والشيخ مىت، وغريهم من القديسني
الذين التجأنا إليهم يف أيام الشدة والعسر وأنقذونا مـن

  . احملنة
ن هنا بدأت اخلطوة األوىل استحضـار قصـص     وم

املاضني، وحكايات أمهاتنا وعجائزنا، وراح اخليال املشبع
 إا قصص، حـدث يف٠٠باإلميان يرسم هذه القصص     

املاضي ما يشاها، أو من املمكن أن يقع مثلها يف الواقع،
وعلى مدى تاريخ املسيحية من تبشري ربنا املسيح بدعوته

حتتلّ مكانـاً كـبرياً يف تـاريخ املسـيحيةوحىت اآلن،   
والكنيسة، فالروحانيات الشفافة الصافية ظاهرة واضحة

  .جداً جداً يف ديانتنا املسيحية إىل حد اليوم
ما هي أمنياتك بالنسـبة لقصـص:א

  .األطفال في العراق؟
أن أرى قصص األطفـال مزدهـرة، :א

ال كثرية وملونة وتصل إىل كل طفل وإىلمطبوعات األطف 
كل فئة عمرية، أن أرى اهتمام الدولة والوالدين والكبار

وهذا االهتمام هـو وديعـة يف اعناقنـا،. بالطفل كبرية 
بالنسبة يل ككاتب، أشعر أن يل رسالة، وهي خدمة الطفل
عن طريق أدب وقصص األطفال، فالطفل هـو إنسـان

ة خطرية، وفيها تتكون شخصيةاملستقبل، ومرحلة الطفول  
كما أمتىن أن تتـرجم قصـص أدب األطفـال. اإلنسان

لألدباء العراقيني إىل اللغات العاملية ونشرها كي يتعـرف

أطفال العامل على قصصنا، ألن فيها خصوصـية طبيعـة
كما أمتـىن أن تكـون هنـاك. وجمتمع وادي الرافدين  

  .دراسات جادة لقصص األطفال يف العراق
في تصورك، كيف يجب أن تكـون:א

  .قصة األطفال؟

أن تكون فنية هادفة ممتعة، ذات أسلوب:א
شفاف، وكلمات موحية تناسب مـدارك الطفـل، ذات
خيال خصب ينقل الطفل إىل عوامل غرائبية بعيـدة عـن

وادي(املواعظ املباشرة، حتمـل روح جـذورنا القيمـة          
بكل عمقه التارخيي، متفاعلة مع روح عصرنا،) نالرافدي

متطلعة إىل املستقبل بثقة بعيدة عن التكلّـف وبألفـاظ
  .بسيطة

     القصة بناء فين هندسي رائع، كما جيب على الكاتب
أن يطور نفسه باملطالعة ووسائل الثقافة واإلعالم األخرى

ـ  . احلديثة، كي يقدم للطفل النافع واملفيد      ل،فخدمة الطف
أسعى بكل جهدي وطاقيت. بالنسبة يل، هي رسالة وقضية    
  .أن أخدم الطفل حملياً وعاملياً

  
  
  
  
  
  
  
  

  .كلمة أخيرة؟:א

أن أرى أدب األطفال زاهياً مزدهراً يف :א
وطننا، والعناية بالطفل يف مجيع امليادين تزداد أكثر فأكثر،

إنسـاناً... حلاً بكل معىن الكلمـة    لكي نكون مواطناً صا   
أن نعمل متكـاتفني... يعمل اخلري من أجل أخيه اإلنسان     
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يف إسعاد اآلخرين ويف بنـاء وطـن وحضـارة
وال... أن تسود بيننا احملبة والتسـامح     ... إنسانية

 كما أمتـىن٠٠خري يف حضارة ال تبىن على احملبة        
تألقـةلة الزنبقة العزيزة على قلوبنا أن تكون م       

أكثر فأكثر، وأن تقدم للطفل املفيد املمتع من فكٍر
حيث أن سيدنا يسوع املسيح قـد. ديين إنساين 

أوصى باألطفال والعناية م، وقد أحبهم من كل
دعوا األطفـال:"قلبه حينما قال يف إجنيله املقدس     

من مل يكن قلبه مثل:"، وإين أقول لكم   "يقتربوا مين 
  ".السماءهؤالء ال يدخل ملكوت 

       كما أن جملة الزنبقة وجبهود مشكورة مـن
رئيس حتريرها اخلوري بيوس قاشا قد اهتم ـذا
املوضوع كثرياً، فخصص أكثر مـن صـفحتني
لقصص األطفال وما يهم الطفل، كما جعل ملحقاً

إن الزنبقـة تسـري... للزنبقة يهتم بأدب الطفل   
سـيحيخبطى واثقة ورصينة يف تقدمي الفكـر امل       

وأنـا بالنسـبة يل... واإلنساين إىل أبناء كنيستنا   
سوف أرفد جملة الزنبقة بكل إمكانيايت الكتابيـة

 لقد أحب يسوع األطفال ألنه عرف٠٠لألطفال  
ويف الزنبقـة... كما أن اهللا حمبة   ... جوهر احلياة 

 .كلمات احملبة كي تغرس يف نفوسنا كباراً وصغاراً
 ة ـ        أجرى املقابل                        

  اشاـوس قـبي                                
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Y عمري ست سنوات وأنـا يف الصـف األول، سـألت
هل يل ذكريات وأنا صغري، وعمري ما زال صـغرياً،:"نفسي

 أجل أنا٠٠" ؟!!ومل يلحق الزمن بعد أن يسجل يل ذكريات       
 .عندي ذكريات

 
Y يت مبيالد أخي الثاين، كـانرتين عمفأنا أتذكّر كيف بش

!"ملـاذا يصـرخ؟   :"يصرخ، مأل البيت صراخاً، قلت لعميت     
ِجبضحكت عميت ومل ت. 

 
Y    أنا أتذكر كيف قاحلالّق شعري أول مرة، واحتفظت ص

 أجل أنا٠٠أمي خبصالٍت من شعري األصفر يف علبة زرقاء         
 .عندي ذكريات

 
Y أنا أتذكر أصدقائي حسام ووسام هشام ورغـدة ودينـا

وأحلان وغسان وبشار ويامسني وغصون وزينة وأصالة ومـرمي
ومناهل وسؤدد، كنا نلعب يف الروضة لعبة االختفاء، مث تطري

مهالً يا أوالد، واآلن:"ا املرجوحة يف اهلواء، فتقول لنا املعلمةبن
، فكنا ننشد ونغين ونلعب، ونركض"أمسعونا نشيداً عن الوطن

 . أجل عندي ذكريات٠٠وراء الفراشات والعصافري 
 

Y أنا أتذكر كيف ذهبنا يف سفرة إىل مدينة األلعاب، وركبنا
ري فقـال لنـاهناك احلصان والسيارة والطيارة، أمـا الـبع       

٠٠!" ملاذا ابتعدمت عين يا أوالد، فأنا سفينة الصحراء؟       :"معاتباً
 .أجل عندي ذكريات

 
Y ي شعري وهي حتكـي يلط أمأنا أتذكر كيف كانت متش

حكاية األرنب والسلحفاة، واألسـد والفـأرة، واحلمامـة
 أجـل أنـا٠٠والثعلب، واخلروف العنيد، وليلى والذئب      

  .فل صغري وعمري ما زال صغرياًعندي ذكريات، وأنا ط


