
فصلية تعنى بالتواصل الثقافي الكردي - العربي
تصدر عن دار سردم للطباعة والنشر

السنة السابعة - العدد )26( خريف  2009

موقع المجلة على اإلنترنيت
www.serdam.org 

املراسالت
عن طريق مدير التحرير
nawzadaa@yahoo.com 

آسيا سيل: 07701420909

مطبعة دار سردم للطباعة والنشر

 املقاالت تعرب عن آراء الكتاب انفسهم وال تعكس بالضرورة رأي املجلة
يخضع ترتيب املواد العتبارات فنية

رئيس مجلس االدارة 
والمدير المسؤول

شێركۆبێكهس

مدير التحرير

نوزاداحمداسود

المستشار الثقافي 

محييالدينزهنگهنه

المدير الفني

جمالدرويش

سردم  
العربي



محتويات العدد          سردم العربي - العدد 26 )2009(

دراسات وبحوث
5فريد أسسرداملفهوم العثماني للعلمانية

16نوري بطرسالنزوح املسيحي يف الصحافة الكردية والعربية

29ايزابيال بريد  ترجمة: عبدالرزاق محمودطريق القوافل من بغداد اىل بالد فارس

دراسات تأريخية
41د. شعبان مزوريالشيخ محمود وبريطانيا ومشروع الدولة الكردية

60د. فرست مرعياالرساليات الكاثولية تأثرياتها الثقافية على املجتمع....

69ماري بويس   ترجمة: د. خليل عبالرحمنديانة الهندوايرانيني القديمة

دراسات أدبية ونقدية
79فاضل كريم أحمد   ترجمة: دانا أحمدالشاعر الكردي طوران دراسة تحليلية نفسية ليسرة الشاعر

92ناجح املعموريالشاعرة شرين. ك باب الجحيم مفتوحة للفصول

103عبدالكريم يحيى الزيباريدالالت منطقية للعنوان يف النص القصصي الكردي

شعر
110قوبادي جلي زادة   ترجمة: محرتم محمدقصائد قصار

112جمال غمبار       ترجمة: صالح برواريتأمالت

113محسن قوجان  ترجمة: بدل رفو املزوريجواب قصري

114سامي شكر عليهوذا الشاعر

قصة
116حسني عارف   ترجمة: جيهان عمرعدو العم قيتل

مسرح
119سعدي عبدالكريمقصدية التغيري عرب الخطاب املسرحي

123عواد عليمحيي الدين زةنطةنة ملاذا غبنه النقد املسرحي

127تحسني طرميانيمسرحية )حديث مقاهينا(

حوار
141اجراه: لقمان محمودمع الفنان التشكيلي اسماعيل خياط



سردم العربي - العدد 26 )2009(                    محتويات العدد          

تجارب
146محيي الدين زةنطةنةعلى ضفاف االبداع

شخصيات كردية
161هوشيار بكررفيق حلمي

محطات ثقافية
164اسراء الفيليالكرد الفيلية

168هوشنط الوزيريجدل الثقافة ادونيس كرديا

170فاروق مصطفىمفاتيح - سرية

172رؤذان انورالبطل يف مسرحية االجازة

175د. علي محمد هادي الربيعيجليل القيسي يحاور فان كوخ

179معتصم سالةييزينة الشعر وحلم الشعراء

182عبدالوهاب طالبانياملزوري رحالت وشعر وإضاءات كردية

184دلشا يوسفجمال ثريا شاعر عانى املنفى

187سالم محمودقراءتان للناقد ياسني النصري يف مضيق الفراشات والكرسي

190اجراه: رزطار شوانيالفنان التشكيلي املغرتب فالح عمر

191اجراه: عبدالستار جباريالشاعر الرتكماني تحسني ياسني

193بشار عليوياملغايرة االسلوبية لدى الفنان التشكيلي صدرالدين أمني

195ديفيد وليلى قصة حب فتاة كردية

196جمعة جباريبورتريه جمري لبريبال محمود

كتب
199صباح االنباريالشاعر شريكو بيكس يف البناء السردي

203بشار عليويقراءة يف ديوان سوق بائعي العطور

206دلشا يوسفالكورد والدولة

207سالم محمودالرسائل املغنية لكل محتاج

211سردم العربيوطن اسمه افيفان 

212لقمان محمودقصائد شريكو بيكس باللغة االملانية



www.serdam.org



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 5

دراسات وبحوث

ان تاري���خ ظه���ور العلمانية يف 
تركي���ا العثمانية يع���ود اىل القرن 
الثامن عش���ر، وبالتحديد، اىل عام 
1718، باالس���تناد اىل نيازي بركس، 
وه���و من اوائ���ل الكت���اب االتراك 
الذي���ن دع���وا اىل العلمانية. يف هذا 
التاريخ، وافق السلطان احمد الثالث 
)1703 – 1730( على مش���روع تقدم 
به ضابط فرنس���ي ت���م بموجبه 
نقل مظاهر التق���دم االوروبي اىل 

املؤسسات العثمانية1.
وهذه البداي���ة، التي ال ترتبط 
بأي ش���كل م���ن االش���كال بمفهوم 
فصل الدين عن الدولة، توضح ان 
اقتن���اع النخب املتن���ورة والحاكمة 
بضرورة تحديث مؤسسات الدولة، 
الحاج���ات  املت���ه  اقتن���اع  وه���و 
الداخلية ولم يكن متأثرا بالعوامل 
الخارجي���ة، ادى اىل جمل���ة تدابري 
اوج���دت ظروف���ا مالئم���ة لظهور 

قدر مناسب من االفكار العلمانية. 
يفضي بنا ه���ذا التحليل اىل القول 
بأن التحدي���ث يف تركيا العثمانية 
مواز للعلمانية بشكل ابتدائي وانه 
بالقدر الذي مالت فيه الس���لطة اىل 
تحديث البنيات االساس���ية للدولة، 
ب���دأت االف���كار العلماني���ة بالقدر 
نفس���ه بالتجس���د بش���كل اوض���ح 
يعني  افضل.  بش���كل  وباالنتش���ار 
هذا ان مح���اوالت التحديث هيأت 
ظروفا موضوعية لظهور تدريجي 
وبطيء وعفوي لالفكار العلمانية. 
ان اقرتان ظهور العلمانية يف تركيا 
الدولة وتقليد  العثمانية بتحديث 
نظ���م االدارة االوروبي���ة املتطورة 
يجع���ل العلماني���ة ترت���دي طابعا 
تقدمي���ا بأعتباره���ا هنا تجس���د 
مظاه���ر التجديد والتقدم وتطرح 

منهجا جديدا للتعامل مع الحياة.
ل���م تحم���ل خط���وات تحديث 

الدول���ة يف داخله���ا اش���ارات قوية 
اىل فص���ل الدي���ن ع���ن الدولة. ان 
اهم م���ا تضمنته موج���ة تحديث 
الدول���ة هو الس���عي الحثيث اللغاء 
املفه���وم التقلي���دي العريق للدولة 
يف الش���رق االس���المي واس���تبداله 
بمفهوم جدي���د عصري قائم على 
املكتوب���ة  والقوان���ني  املؤسس���ات 
ومفه���وم  املواطن���ة. ومث���ل هذه 
االفكار ل���م يعرفها الش���رق طوال 
تاريخه العريق. وم���ن الواضح ان 
العقلية الش���رقية ل���م تنتج مثل 
هذه االف���كار. وما يدعو اىل التأمل 
هو ان العالم االسالمي كان قد فقد 
ج���زءاً كبريا من عوامل وش���روط 
التفوق والقوة والقدرة منذ عصر 
الحمالت املغولية وان الظروف التي 
س���ادت بعد تل���ك الحمالت عطلت 
العالم االس���المي لق���رون وعزلته 

عن التقدم املعتاد.

املفهوم العثماني 

للعلمانية

فريد اسسرد
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وجلي ان التفك���ري يف االصالح 
قد س���بق البدء ب���ه بفرتة طويلة. 
ان اك���رب العوائق ام���ام االصالح ال 
صل���ة لالنكش���ارية وال للمؤسس���ة 
الدينية به���ا على االطالق، بل هي 
فالفكرة  الثقايف.  بالعامل  مرتبطة 
السائدة يف املجتمع العثماني تمثلت 
يف ان املس���لمني اس���مى وارقى من 
االوروبي���ني، وذل���ك م���ن منطلق 
ان كون االوروبيني غري مس���لمني 
لتقدمه���م  قيم���ة  اي���ة  الي���رتك 
الحض���اري والتقني وان حضارتهم 
طامل���ا كان���ت تعتم���د عل���ى املادة 
واالبتع���ا د  ع���ن القي���م الروحية 
ال يمك���ن ان يرج���ى منها اي خري. 
وقد عرقلت عقدة الغرور هذه كل 
ميل اىل االخذ بالنظم والوس���ائل 

االوروبية املتقدمة2.
يعني هذا ان القوى االجتماعية 
املحافظة اعتق���دت ان اخذ العلوم 
من اوروبا يمكن ان يكون له نتائج 
س���يئة عل���ى الهي���كل االجتماعي 
والنق���اء العقائ���دي. وق���د حاولت 
النخب املتنورة، سعيا منها لتجنب 
املواجهة مع املؤسسة الدينية، ايجاد 
صيغة مناسبة للتوفيق بني الطابع 
الدين���ي للدولة وضرورة االصالح. 
ويظهر كتيب كتبه محمود رئيف 
العثمانية  السفارة  افندي، سكرتري 
يف انجل���رتة، يف ع���ام 1798 باللغ���ة 
الفرنس���ية وطبعه يف اس���طنبول، 
ان الفك���رة الس���ائدة ل���دى النخب 

املتن���ورة يف تلك الحقب���ة هي انه 
على الرغم من ان الدولة العثمانية 
دولة يحميها اهلل وان الدعم االلهي 
يضمن له���ا » وجودا دائما وتقدما 
باهرا« فه���ي بحاجة اىل اصالحات 

وتحديث3.
ان مفه���وم تحدي���ث الدولة لم 
يكن معنيا بش���كل اساسي باخراج 
الدين من اطار السياس���ة ولم يكن 
يف الني���ة ايص���ال االم���ر اىل هذه 
النتيج���ة. بي���د ان عنف���وان هذا 
املفهوم كان مؤثرا لدرجة انه غيّر 
من املفهوم التقليدي ملهام الدولة يف 
الش���رق. وجلي ان تحديث الدولة 
ساهم بشكل كبري يف تحديث الحياة 
االجتماعي���ة واثرائها بمؤسس���ات 
واف���كار لم تكن موجودة من قبل. 
ان اصالح���ات الس���لطان محم���ود 
الثاني )1808-1839( يف القرن التاسع 
عشر يمكن اعتبارها املحطة املهمة 
الثانية يف تاريخ ظهور العلمانية يف 

الشرق.
ان مش���روع الس���لطان محمود 
الثان���ي الرام���ي اىل انش���اء جيش 
جديد، قد اق���رتن بتدمري الجيش 
االنكش���اري ال���ذي ش���كل الق���وات 
املسلحة التقليدية يف تلك الحقبة. 
وعل���ى الرغم من الوحش���ية التي 
رافقت الغاء االنكشارية، فأن التاريخ 
الحديث يؤيد انه ل���م يكن ممكنا 
ايج���اد فرص���ة مناس���بة لتحديث 
الدولة وتحقي���ق االصالحات دون 

القض���اء املربم على الق���وة الحامية 
لتخلف الدولة واملانعة لالصالحات، 

وهي قوات االنكشارية.
شكلت االنكش���ارية عماد القوة 
العثماني���ة لف���رتة طويل���ة ج���دا 
واليها يرج���ع الفضل يف انتصارات 
اوروبا  على  العظيم���ة  العثمانيني 
وضد صفويى ايران ومماليك مصر 
وقمع التمردات. ومع مرور الوقت، 
صارت االنكش���ارية عبأ ثقيال على 
الدول���ة وأحد اه���م عوامل ضعفها 
وتخلفها. لقد عكس���ت االنكشارية 
الت���ي تأسس���ت يف عهد الس���لطان 
اورخان )1326-1359( نمط التفكري 
وبم���رور  العثمان���ي  العس���كري 
االي���ام حل���ت املفاهيم العس���كرية 
لالنكش���ارية وقيمها محل قوانني 
الدولة. وبالنتيجة، تش���كلت طبقة 
محارب���ة ف���وق القوان���ني4 تحولت 
يف خض���م تطورها اىل ق���وة نهابة 
ووحش���ية5. وهكذا، تبلورت نظرة 
ت���رى ان الدولة اليمك���ن تحديثها 
بدون الغاء االنكش���ارية. ويتضمن 
التاري���خ العثمان���ي امثل���ة مقززة 
لتدخل االنكشارية يف السياسة ويف 

خلع السالطني وقتلهم.
ومنذ عهد السلطان سليم االول 
اراءهم ورغباتهم  صاروا يفرضون 
وبلغ خطرهم احيانا حد التحالف 
مع اعداء الدول���ة، مثلما حدث يف 
بغ���داد، عندم���ا اقام االنكش���ارية 
املتمردون عالقة مع الش���اه عباس 
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ويف  اس���طنبول6.  ض���د  الصف���وي 
عهد الس���لطان سليم الثالث شهدت 
الدول���ة محاولة تحدي���ث للجيش 
ب���اءت بالفش���ل بس���بب معارضة 

االنكشارية7. 
الس���لطان  اصالح���ات  ب���دأت 
محمود الثاني، كما بدأت اصالحات 
السلطان سليم الثالث، من الجيش. 
ان لذلك دالالته وهو يعكس الرأي 
الس���ائد انذاك ال���ذي كان يرى يف 
الرئيسية  العسكرية الوسيلة  القوة 
للحفاظ على الثروة والجاه. ان اول 
تصور عن االتراك الذين سيسمون 
يظهرهم  املستقبل  يف  بالعثمانيني 
كش���عب مقاتل ال يعرف مهنة غري 
الحرب. وقد واصل العثمانيون هذه  
الحال���ة واتبعوا سياس���ة امربيالية 
قائمة على اساس التوسع واحتالل 
االرض. ان النقطة التي تستوجب 
االهتمام هي ان العثمانيني لم يكن 
باس���تطاعتهم تحقي���ق ما حققوه 
الكلي  اعتماده���م  ل���وال  بالح���رب 
والكامل على الجيش. واستنادا اىل 
الرؤية العثمانية ف���أن االمربيالية 
العس���كرية تش���كل اس���اس مفهوم 

الدولة8. 
س���معة  ف���أن  الحقيق���ة  ويف 
االس���المي  الش���رق  يف  العثمانيني 
ج���اءت من انتصاراته���م يف اوروبا 
الرئيس���ية. وقد تعززت  بالدرجة 
على  انتصاره���م  بع���د  ش���هرتهم 
صفوي���ى اي���ران وممالي���ك مصر 

الحق���ا. وقب���ل ان يصل���وا اىل اي 
مكان، كان شهرتهم كشعب مجبول 

على القتال تسبقهم.
ومهما كان مس���توى االنحطاط 
ال���ذي اص���اب الدول���ة العثماني���ة 
عالي���ا، ف���أن اس���طنبول لم تحس 
ب���ه اال يف جبه���ات القت���ال. فبعد 
سلس���لة م���ن الهزائ���م املهينة امام 
السالطني  اقتنع  االوروبية،  القوى 
بأن الركيزة االساس���ية للدولة، اي 
الجيش االنكش���اري، لم يعد يصلح 
للدفاع عن مصالح الدولة وانه ليس 
ق���ادرا على تحديث بنياته ونظمه 
وانه يقف وراء اس���باب تراجع قوة 
الدول���ة. ولم يك���ن ممكنا تحديث 
مؤسس���ات الدولة بوج���ود جيش 
يع���ارض التحديث. عليه، فقد كان 
طبيعي���ا ان تب���دأ االصالحات من 

الجيش.
ول���م يك���ن ذل���ك س���هال. وقد 
ح���اول الس���لطان محم���ود الثاني 
تجنب اثارة االنكشارية باصالحاته 
ولم يكن يريد ملش���روعه ان يلقى 
مصري مشروع عمه، السلطان سليم 
الثال���ث. يف ع���ام 1826 حيث انش���أ 
الس���لطان قوتني يؤلف مجموعهما 
300 جن���دي مدرب���ني على النمط 
االوربي. وقد اش���رف على تدريب 
افراد القوتني ضباط عرب تعلموا 

فنون الحرب يف اوروبا9.
ونظ���را للدعم ال���ذي حظيت 
به االنكش���ارية م���ن جانب القوى 

القوي���ة  وصالته���ا  االجتماعي���ة 
باملؤسسة الدينية، لم يكن ينتظر 
ان يمر املش���روع بس���هولة. ويف كل 
االح���وال، ف���أن الس���لطان ادخ���ل 
املؤسسة الدينية يف عملية االطاحة 
باالنكش���ارية وحتى يضمن تأييد 
االطاح���ة به���ا حصل م���ن رجال 
الدي���ن على فت���اوى تدعم القضاء 

على االنكشارية01.
ولكي يضفي على عمله مسحة 
ديني���ة، ب���رر الس���لطان اقدام���ه 
على ح���ل االنكش���ارية بدعوى ان 
االنكشارية لم تعد صالحة لخدمة 
االسالم ووعد بانه س���يثابر لبناء 
جي���ش يس���توعب هم���وم العصر 
ويك���ون مؤه���ال لخدمة االس���الم 

بشكل اكثر فعالية11.
يف هذه املس���ألة بالذات، اتضح 
الق���وى االجتماعية، حيث  موقف 
واجه السلطان معارضة رجعية لم 
تسلم بأية مربرات اللغاء االنكشارية 
وابدت مزيدا من الش���كوك حيال 
خطوات الدولة لتحديث مؤسساتها. 
ومهما يكن، فأن الصراع االجتماعي 
اس���تمر وبرزت رؤى متعددة حول 
ضرورة او ع���دم ضرورة التحديث 
واسلوب انجازه وكيفية الفصل بني 
تحديث املؤسسات وحماية املجتمع 
من االثار الضارة لعملية التحديث.

جمل���ة  االصالح���ات  رافق���ت 
اجراءات ساهمت يف اعادة الحيوية 
اىل الحياة االجتماعية. ان اجراءات 
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من قبيل تأس���يس مدارس رسمية 
الدولة،  الش���راف  حديثة خاضعة 
وهي اجراءات غ���ري عادية يف تلك 
الفرتة، ش���كلت تدابري مهمة للغاية 
وخطوة كب���رية اىل االمام. ان كون 
الدولة راعية لعملية التعليم تشكل 
واحدة من اهم مباديء التحديث.

وكم���ا كان متوقع���ا، فقد قللت 
املؤسسة الدينية من تلك الخطوة. 
ومرد ذلك ليس كون هذه املؤسسة 
تعارض التعليم بحد ذاته، بل يعود 
ذلك بالتحديد اىل س���ببني. االول، 
هو ان اخضاع العملي���ة التعليمية 
لس���يطرة الدول���ة كان يعن���ي من 
الناحي���ة العملي���ة ابعاد املؤسس���ة 
الدينية عن حقل التعليم وتربية 
االجيال. ومهما كانت هذه الخطوة 
تقدمية، فقد كانت كذلك تتضمن 
ق���درا كبريا م���ن الخط���ورة النها 
مست احد اهم ركائز قوة املؤسسة 
الدينية. ويف الحقيقة، فأن تجاوب 
املؤسسة الدينية لم يكن مضمونا. 
ان جزًء من اس���باب النظر اىل هذه 
الخطوة بعني عدم الرضا، عدا عن 
املؤسس���ة  الخطوة بحرمان  عالقة 
الدينية من جزء هام من مواردها 
املؤسس���ة  املادي���ة، مرتبط بتعود 
الدينية على املحافظية والتوجس 
م���ن كل ما هو جديد. ويدعم هذا 
الفه���م ان التعليم ل���م يكن يف اية 
حقبة من حقب التاريخ االسالمي 
احد واجبات الدولة، بل ظل كأحد 

واجبات املؤسسة الدينية. ال ينفي 
هذا، اس���هام الدول���ة يف فتح بعض 
املدارس. بيد ان هذا العمل كان يف 
الغال���ب الس���باب ايديولوجية. ويف 
الغالب األعم فأن تلك املدارس كانت 
تخرج يف النهاية من سيطرة الدولة 
وتخضع لسيطرة املؤسسة الدينية. 
وعل���ى العموم، ف���أن الدولة يف ظل 
االس���الم ظل���ت بعيدة ع���ن مهمة 
صياغة سياس���ة تعليمية تستهدف 

نشر املعارف بني مواطنيها.
الثاني، ه���و توجس  والس���بب 
العل���وم  م���ن  الديني���ة  املؤسس���ة 
االوروبي���ة املثرية للش���ك والريبة. 
ولم تكن طبيع���ة الدروس املعطاة 
يف امل���دارس الحكومية توفر مناخا 
يدعم ابقاء جذوة العصبية الدينية 
متق���دة وقد تضمنت تلك املدراس 
علوم���ا ال عالقة لها بالدين. عليه، 
فأن قلق املؤسسة الدينية من حيث 
حرصه���ا على تخلي���ص املواطنني 
م���ن كل م���ا من ش���أنه ان يزعزع 
قناعتهم بأسس نظام حياتهم، كان 

مربرا للغاية.
ان الص���راع هن���ا ال عالقة له 
بالدين. ولم تكن حركة التحديث، 
وهي حركة بدأت من فوق، حركة 
ثقافية مخالف���ة للتعاليم الدينية 
ولم تتعرض ابدا لنقد االسالم. ويف 
واقع االمر، ف���أن مفهوم التحديث 
ذاته لم يكن مش���روعا اوروبيا. ان 
حاجة الدولة اىل التحديث تش���كل 

الدعامة االساس���ية للمشروع. لكن 
اوروب���ا، موضوعيا، لم تكن بعيدة 
ع���ن املش���روع. ان عالق���ة اوروبا 
بفكرة التحديث مرتبطة بعاملني 
هما اوال، هزائ���م الدولة العثمانية 
امام الق���وى االوروبية وهو ما ادى 
اىل تراج���ع دور الدول���ة العثمانية 
يف العالق���ات الدولية، وثانيا، وعي 
اسطنبول بأتساع الهوة بني الشرق 
املتخل���ف واوروب���ا املتقدمة. لهذه 
االس���باب، فأن عملية التحديث لم 
تتعد محاولة انقاذ الدولة وتعزيز 

دورها يف العالقات الدولية.
بال���ذات  الحقب���ة  ه���ذه  ويف 
ظهر نظ���ام الوزارات يف الش���رق21. 
فحكوم���ات الش���رق ل���م تك���ن قد 
تعودت على تقس���يم شؤون الدولة 
اىل حقول ومنح كل حقل اىل وزير 
معني. ان مضم���ون كلمة »وزير« 
يف الش���رق يعطي معن���ى معاون او 
مستشار وهي قد وردت بهذا املعنى 
يف الق���رآن. لقد ارتكز نظام الدولة 
يف الشرق على منح كل الصالحيات 
لرئي���س الدول���ة )ملك، س���لطان، 
خليفة، امري( ومن بعده كان يأتي 
الوزير الذي كان صاحب اعلى سلطة 
بع���د رئيس الدولة. ومن املؤكد ان 
س���لطة الوزير ظلت مس���تمدة من 
رئي���س الدول���ة. وبأس���تثناء هذا 
املنصب، لم يكن يف الدولة ال وزراء 
اخ���رون وال وزارات. ويف العصرين 
العباسي والسلجوقي ازدادت اهمية 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 9

دراسات وبحوث

منصب الوزير باملقارنة مع الفرتات 
الس���ابقة. ويالح���ظ ان���ه ال قبل 
هذين العصرين وال بعدهما، حتى 
عهد الس���لطان محم���ود الثاني، لم 
يكن هناك مجلس للوزراء يف الدول 
االس���المية. يعني هذا ان الش���رق 
لم يس���تطع تطوي���ر فهمه ملنصب 
الوزير. ان اول مجلس وزراء مشكل 
يف عهد السلطان محمود الثاني كان 
ج���زًء من حركة االصالح، ويف هذا 

اقتداء بالدول االوروبية.
ويف���رتض ان انش���اء مجل���س 
اعلى للقض���اء يف الدولة العثمانية 
قد س���اهم بش���كل كبري يف تعديل 
ومراجع���ة القوان���ني وم���ن ه���ذا 
املجلس انبثق مجلس شورى الدولة. 
ولكن ليس واضحا ما اذا كانت تلك 
الخطوة تنطلق من الوعي بأهمية 
املؤسسة ام انها كانت مجرد خطوة 
اعتباطي���ة. مهما يكن، فأن انش���اء 
املجل���س االعل���ى للقض���اء رج���ح 
س���لطة الدولة على سلطة املؤسسة 

الدينية.
ان م���ن الواضح ان ج���زًء من 
حرك���ة االص���الح المس���ت قضية 
الدي���ن وعالقت���ه بالدول���ة. ففي 
ث���الث نق���اط على االق���ل اظهرت 
حرك���ة االصالح موقفا محددا ازاء 
دور الدين يف الحي���اة العامة. فاثر 
الغ���اء الجي���ش االنكش���اري، ضيق 
الس���لطان محمود عل���ى الدراويش 
دده  بأسم  املعروفني  البكتاش���يني 

 dede واغلق تكياتهم وقام بالغاء 
الطريقة الصوفية باعتبارها ممثلة 
الرس���مية  الدينية  لاليديولوجية 
لالنكش���ارية31. لك���ن م���ن الصعب 
اعتبار ذل���ك محاولة لفصل الدين 
عن الدولة ألن ذلك املوقف ال يعرب 
عن موقف محدد للدولة ازاء طبيعة 
الدين وطبيعة القيم الدينية وألن 
الدولة لم تتخذ موقفا متشددا اال 
ضد الطريقة البكتاشية. وجلي ان 
اقتص���ار االلغاء على هذه الطريقة 
يب���ني ان محاربة الطرق الصوفية 
لم تك���ن جزًء من سياس���ة الدولة 
وان���ه ينظر اليه���ا كتدبري محكوم 
بظروفه وجزء من مس���عى الدولة 
لتجفي���ف املص���ادر االيديولوجية 
لقوة االنكشارية. عليه، فأنه مثلما 
عامل الس���لطان االنكشارية بقسوة 
بالغة، فأنه استخدم نفس القسوة، 
بعد القض���اء عليهم، ضد الطريقة 

البكتاشية.
لقد كان لقلق الدولة من الطريقة 
البكتاش���ية ما يربره. فالبكتاشية، 
اضاف���ة اىل كونه���ا االيديولوجي���ة 
املعرتف بها لالنكش���ارية، وبس���بب 
العميقة،  االجتماعي���ة  جذوره���ا 
كانت ق���ادرة على اث���ارة مصاعب 
جم���ة للدول���ة. وما يب���ني تأثري 
هذه الطريقة وفعاليتها هو اش���ارة 
بع���ض املصادر اىل ك���ون ثالثة من 
االقل  العثمانيني على  الس���الطني 
اعضاء يف  خلية الدراويش املولوية 

والبكتاشية. وقد نشرت البكتاشية 
يف خضم تطورها خالياها يف اوساط 
الجماهري الغفرية واتبعت يف النهاية 
نهجا قريبا جدا من طريقة تفكري 

الفالحني41.
حق���ل  اخ���راج  ان  ري���ب  وال 
التعليم من س���يطرة رجال الدين 
ل���م يك���ن نهائيا، فقد ظ���ل رجال 
الدين يمارسون التعليم الديني يف 
معظم ارجاء العالم االس���المي، اما 
الفرق فه���و انهم واجهوا منافس���ا 
قوي���ا بعد ظهور املدارس الحديثة. 
ومن الطبيعي ان اهم ما يف الخطوة 
التي اقدم عليها الس���لطان محمود 
الثان���ي ل���م يكن تحديده لس���لطة 
املؤسس���ة الدينية يف مجال التعليم 
الدين���ي، على الرغم م���ن ان ذلك 
كان اح���د نتائج خطوت���ه، بل ان 
اهم م���ا يف الخط���وة يتعلق بربوز 
فرصة صار فيها املواطنون احرارا 
يف اختي���ار امل���دارس الدينية التي 
لم تكن تعلم س���وى العلوم الدينية 
او امل���دارس الحديثة املدعومة من 
جانب الدولة حيث وسعت مفهوم 
العلم ولم تجعله قاصرا على العلوم 

الدينية.
ويف مج���ال القضاء، ادى انش���اء 
مجلس القض���اء االعلى اىل تخفيف 
س���لطة املؤسس���ة الدينية يف حقل 
القض���اء. ويف الحقيق���ة ف���أن ذلك 
املجلس لم يكن سوى بداية النشاء 
دول���ة عصرية، حيث ان���ه انبثق 
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عنه مجلس شورى الدولة وقانون 
عصري للعقوبات يف عام 511868.

ويف هذه الف���رتة انبثق مفهوم 
يع���رب بالكامل ع���ن العلمانية ولم 
تجري الدعوة اليه يف االسالم ابدا، 
وه���و مفه���وم املواطن���ة. يتضمن 
مفهوم املواطنة معنى املس���اواة. ان 
التمعن يف تصريح السلطان محمود 
الثان���ي ال���ذي اق���ر في���ه الحقوق 
واليه���ود  للمس���لمني  املتس���اوية 
واملس���يحيني يف الدول���ة العثمانية 
واقر حرية العقيدة بش���كل متساو 
للطوائف الث���الث، يبني ان الدولة 
يف ذلك التصريح ال تشرتط معيارا 
دينيا القرار ح���ق املواطنة. وهذه 
الس���ابقة  الخطوات  تفوق  الخطوة 
يف تقدميتها. فمن���ذ عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب يف القرن الس���ابع 
املي���الدي ل���م يكن للمس���لمني اي 
اع���رتاض على اقرار ح���ق العبادة 
لليهود واملس���يحيني وق���د اعتربوا 
ذلك االقرار جزًء م���ن واجباتهم، 
لكن اق���رار حق العب���ادة لم يصل 
اب���دا اىل حد املس���اواة الدينية ألن 
الفكرة الس���ائدة ه���ي ان االعرتاف 
بحق العبادة لليهود واملسيحيني ال 
يعني مس���اواة اليهودية واملسيحية 
من حيث القيم الروحية باالسالم 
ولهذا الس���بب فأن حق العبادة لم 
يغري شيئا من تقسيم املجتمع افقيا 

اىل مسلمني وغري مسلمني.
وبحسب نظرة السلطان محمود 

الثان���ي، ف���أن املس���لمني واليه���ود 
واملسيحيني مختلفون يف معابدهم 
لكنهم متس���اوون خارجه���ا61. وقد 
عكست تلك النظرة قدرا كبريا من 
املباديء االنسانية والتقدمية وهي، 
تاريخيا، تعرب عن تغري نظرة الدولة 
اىل الفرد. عمليا، ينس���ف التصريح 
فكرة »الرعية« من جذورها، وهي 
فكرة س���ادت العقلية املسلمة طوال 
ق���رون ومصدرها نظري���ة تعتمد 
عل���ى تحدي���د مهمت���ني، احداها 
مهمة خضوع وهي مهمة الش���عب، 
والثانية مهم���ة العدل، وهي مهمة 
الحاكم. ولم يتم تحديد اية اليات 
املهم���ة  يف  الخروق���ات  لتصحي���ح 
الثانية. هنا، فأنه بأعالن املس���اواة 
واليهود  املس���لمني  ب���ني  الكامل���ة 
واملس���يحيني تكون ثم���ة نقلة من 
مفهوم الرعية اىل مفهوم املواطنة. 
وينت���ج عن ذل���ك ان الدولة، على 
االقل نظريا، ينظ���ر اليها كمعربة 
عن مصال���ح كل املكون���ات وليس 

مصالح مكون واحد.
 tenzimat وملرحلة التنظيمات
املمتدة من 1839 حتى 1876 الفضل 
يف تحدي���ث مفهوم الدول���ة. ومن 
جراء س���عي الدولة الجراء اصالح 
قائ���م عل���ى التحديث، ص���ار من 
الض���روري اعتم���اد الدول���ة على 
ادوات فعالة ومؤسسات تجسد روح 
والحداثة. شهدت مرحلة  االصالح 
التنظيمات محطتني رئيس���يتني. 

فف���ي املرحل���ة االوىل ت���م االعالن 
عن خط ش���ريف كولخانه يف عام 
1839 ويف الثانية اعلن خط شريف 
همايون يف عام 1856، والخط الثاني 
متم���م لالع���الن االول وكالهم���ا 
رس���ما اطارا محددا لسياسة الدولة 
يف مجال تحدي���ث االدارة وتحقيق 

املساواة.
لكن التمعن يف س���ريورة حركة 
االص���الح يوضح ان���ه ليس هناك 
دلي���ل ق���وي يثبت س���عيا مربمجا 
وجدي���ا وواعيا لتحقي���ق علمانية 
راس���خة. واذا كان���ت بع���ض االراء 
ترى ان الدول���ة العثمانية اتجهت 
بوعي، منذ عهد الس���لطان محمود 
الثاني، نحو انش���اء نموذج علماني 
خاص، فذاك ألن مثل هذا التحليل 
النهائية  املحصل���ة  عل���ى  يعتم���د 
لعملية التحديث التي بلغت ذروتها 
علماني���ة  جمهوري���ة  بتأس���يس 
يف تركي���ا يف ع���ام 1924 اكث���ر من 
االعتماد على مضمون االصالحات 
التي لم يكن هدفها املباشر تأسيس 
علمانية بل تجديد مكونات الدولة 
وتقليد النظم االوروبية املتقدمة. 
ان مث���ل هذا القضايا ال تدع مجاال 
كبريا لدعم النظريات بأدلة حاسمة 

بسبب تركيبتها املعقدة.
وعل���ى اية حال، ف���أن مظاهر 
العلمانية تبدأ بمقدمات بس���يطة 
ملفه���وم املواطنة وهو مفهوم يؤلف 
مبدأ املس���اواة جوهره االساسي. ان 
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اعتب���ار املواطنني سواس���ية خارج 
معابده���م عك���س حاج���ة الدولة 
لنمط جديد لوالء مواطنيها. وقد 
طرحت الدعوة الرس���مية يف خط 
شريف كولخانة مفهوما جديدا لم 
للمسلمني.  السياسي  التاريخ  يألفه 
التدبري  فلس���فة  تضمنت  عملي���ا، 
الغاء كل هامش لتفوق املسلم دينيا 
واجتماعي���ا، كم���ا تضمن���ت الغاء 
التمييز بني املواطنني على اساس 
الدين. يعني هذا ان املواطنة قامت 
هنا بعمل ارادي. وهذا االجراء كان 
من شأنه ان يكون بداية الغاء نظام 
امللل )millet( الذي اقام تراتبية 
للمواطن���ني حس���ب الدين وافضى 
عملي���ا اىل تحول غري املس���لمني اىل 
مواطنني م���ن الدرجة الثانية. ان 
الفائدة التي ع���ادت على الطوائف 
غري املسلمة جراء تطبيق نظام امللل 
يف املاضي، لم تعد مربرا الس���تمرار 
العم���ل ب���ه ول���م يكن اس���تمراره 
ينس���جم م���ع الحداث���ة. وبالفعل، 
فقد تجاوز مفهوم املواطنة االكثر 
تقدما مفهوم نظ���ام امللل، خاصة 
من منظ���ور ان ه���ذا النظام صار 

يعرقل االندماج االجتماعي.
ومهما بدت الدعوة اىل املس���اواة 
ذات طابع رومانسي وانساني، فأنها 
لم تسلم من الطعون. فالرأي السائد 
يف تلك الفرتة وهو رأي تغلب عليه 
املحافظية ونظرية التفوق الديني 
عارض  للمس���لمني،  واالجتماع���ي 

مب���ادىء خ���ط كولخان���ة الخاصة 
باملساواة71. ويف تقدير جمهور كبري 
من املسلمني لم يكن خط كولخانة 
يحظى باالحرتام ألنه س���اوى بني 
املس���لم وغ���ري املس���لم يف الحقوق 
والواجبات. وقد عد ذلك حطا من 
شأن املسلمني ألنه يجعلهم يف صف 
واح���د م���ع من هم دون مس���توى 
املس���لمني ديني���ا واجتماعيا. تدل 
هذه االعرتاضات على مدى الهامش 
الضيق لروح التسامح يف املجتمع يف 

فرتة انجاز االصالحات.
الجديدة  السياس���ة  وبموج���ب 
اول���ت الدولة اهتماما خاصا بحقل 
التعلي���م. يكتس���ب التعليم اهمية 
اس���تثنائية. واملس���ألة هنا تتعدى 
مجرد تنظيم لعملية التعليم ورفد 
الطلبة بقدر مناس���ب من العلوم. 
ان النقط���ة االساس���ية هنا هي ان 
التحدي���ث يف مج���ال العلوم ما كان 
ل���ه ان يتحق���ق دون االعتماد على 
تعاون اوروبا ودعمها. لقد توصلت 
الدولة اىل ان االعتماد على املستوى 
املحل���ي للعلوم لن يكون من ش���أنه 
تحدي���ث الدولة. عليه، فقد عملت 
الدولة على تطوي���ر التعليم وفق 

النظم االوروبية.
لق���د عملت امل���دارس الحديثة 
وتزايد اعداد الطلبة فيها اىل خلق 
الجو السايكولوجي املالئم الستمرار 
التحديث. ويف النهاية بلغت حركة 
التنظيمات ذروتها باعالن الدستور 

العثماني يف عام 1876.
عن���د ه���ذه املرحل���ة، خطت 
الدولة خط���وة كبرية نحو تحديث 
مفهوم الدولة. ان الدستور العثماني 
هو اول دس���تور يف العالم االسالمي 
من���ذ 13 قرن���ا. وال يتضمن تاريخ 
االس���الم اي نوع من الدساتري وقد 
اس���تمر املس���لمون طوال تاريخهم 
دس���تورهم  الق���رآن  يعت���ربون 
السياسي واالجتماعي. واسوأ ما يف 
االمر هو ان املس���لمني عجزوا عن 
ولم  السياس���ية  افكارهم  تطوي���ر 
يبذلوا جه���دا لتنظيم الدولة على 
اس���اس القوانني املكتوبة وتحديد 
الس���لطات.  وفص���ل  الصالحي���ات 
يعني هذا ان العالم االس���المي لم 
يتوصل اىل ضرورة الدستور للدولة 
ول���م تظهر هذه الفك���رة يف اذهان 

املسلمني اال يف وقت متأخر.
اهمي���ة  تكم���ن  يك���ن،  مهم���ا 
الخطوة الدستورية يف كونها تمثل 
خروجا عن املألوف باالس���تناد اىل 
املعايري الس���ائدة وتحري���را للدولة 
من سطوة املؤسس���ة الدينية. يعد 
ظه���ور الدس���تور يف 1876 املحط���ة 
الثالث���ة يف مرحل���ة التنظيم���ات. 
ويب���دو االثر االوروب���ي يف حركة 
االص���الح والتحدي���ث يف ان معظم 
العثماني مستمدة  الدس���تور  مواد 
بشكل رئيسي من الدستور العلماني 
البلجيكي. لقد كان الدستور تتويجا 
لنضاالت عدد كبري من االصالحيني 
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واملحدث���ني ويف مقدمته���م املصلح 
الكبري مدحت باشا.

ان الفصل ب���ني الدين والدولة 
بشكل تام، وبالطريقة املعمول بها 
يف الدول���ة العثماني���ة، ال وجود له 
يف الدس���تور العثماني. ان الدستور 
عن  للبح���ث  انع���كاس  العثمان���ي 
االس���تقرار والتحديث ويولي بالغ 
االهمي���ة اليجاد نظ���ام اجتماعي 

اكثر عدال. 
يعرب الدس���تور العثماني بدقة 
عن املفهوم العثماني للعلمانية وهو 
مفهوم يقوم على تكييف املفاهيم 
الالدينية مع االطار العام لالس���الم 
دون ان يفرض سياسة دينية على 
الدولة، مع االخ���ذ  بعني االعتبار 
االبقاء عل���ى مهام ذات طابع ديني 
للدولة. ان اربعة من مواد الدستور 
ترتدي بال مراء طابعا دينيا خالصا 
وه���ي امل���واد 3، 4، 5 و 11. فامل���ادة 
الثالثة توفر غطاًء شرعيا لتأمني 
للمواطن���ني  الطوع���ي  الخض���وع 
املسلمني وتش���ري اىل اعتبار النظام 
العثمان���ي امتدادا لنظ���ام الخالفة 
املتب���ع يف االس���الم. وهن���ا تج���ب 
االشارة اىل ان الطريقة التي صيغت 
فيها امل���ادة تعطي االنطب���اع بأنه 
يمكن ان يكون املقصود منها ليس 
ضمان والء املواطن���ني للدولة، بل 
ضمان الوالء لساللة عثمان بالذات 
التي قض���ت املادة بأن الحكم يؤول 
اىل اك���رب االوالد من هذه الس���اللة. 

ويلوح ان الغاية من دمج الس���لطة 
بالساللة هو تأمني اكرب قدر ممكن 

من عوامل االستقرار.
وتش���ري امل���ادة الرابع���ة اىل ان 
السلطان العثماني هو »حامي الدين 
االس���المي بحسب الخالفة«. وهذه 
املادة معنية بتأمني اطار للخضوع 
ملبدأ الش���رعية ويتضمن جوهرها 
ما معناه ان العمل بالضد من ارادة 
السلطان انما هو خروج عن االعراف 
االس���المية ألن اس���تعداء الدول���ة 
الت���ي احد اه���م مهامها هو حماية 
الدين، يعني استعداء االسالم ذاته. 
وتتضمن ه���ذه الفكرة يف جوهرها 
مب���دأ الوح���دة االس���المية. فهذه 
امل���ادة واملادة التي تس���بقها تنادي 
بنظرية حاكم واحد لكل املسلمني 
يف كل بلدانهم، وهو ما يعني انتفاء 
الحاجة اىل وجود دولة لكل قومية، 
بل يتشارك الجميع يف دولة واحدة. 
هك���ذا، اذاً، تركز املادة على اعتبار 
 )nationalism( القومي���ة مبدأ 
مبدأ ال يالئم املسلمني ألن االسالم، 
االممي يف جوهره، قادر على تجاوز 
القومية وانش���اء دولة يشكل الدين 
املشرتك اهم ركائزها. وتجهد املادة 
الخامس���ة لضمان اس���باغ ش���روط 
القداس���ة على ش���خص الس���لطان. 
ففي املفهوم العثماني تعترب قداسة 
الس���لطان ش���رطا ضروريا لتعزيز 
هيب���ة الدول���ة. ان الدمج الحاصل 
هنا يش���كل يف مضمونه صلة قوية 

بني مهمة السلطان كحامي لالسالم 
وبني قداس���ته كسلطان. ومن شأن 
ه���ذا الدم���ج ان يق���وي كاريزم���ا 
الس���لطان ويم���د حدود س���لطته 
الشرعية ويرس���خ دوره يف الحياة 

العامة ملواطنيه املسلمني.
ويف حني تجع���ل املادة الحادية 
الدول���ة  دي���ن  االس���الم  عش���رة 
العثماني���ة مكملة بها كل ما بدأته 
امل���واد املش���ار اليها، ف���أن اية مهام 
جدي���دة ال تضاف اىل املهام املحددة 
للسلطان، لكن املادة من حيث الوقع 
على  تفرض حدودا  السايكولوجي 
القوان���ني الصادرة عن الربملان ألنه 
يستوجب، باالستناد اىل هذه املادة، 
ان ال تتع���ارض القوان���ني الصادرة 
بأي ش���كل من االش���كال مع الدين 

الرسمي للدولة.
ال  امل���واد،  ه���ذه  وبأس���تثناء 
يتضمن الدستور موادا اخرى ذات 
طابع ديني. ان النقطة الهامة التي 
تس���توجب االهتم���ام هن���ا هي ان 
الدستور ال يستخدم لقب »خليفة« 
عندما ي���رد ذكر رئي���س الدولة، 
بل يس���تخدم لقب »سلطان«. ويف 
لق���ب »خليفة«  يتضم���ن  ح���ني 
مغ���زى دينيا واضح���ا، ال يتضمن 
لقب »س���لطان« اي مغزى ديني، ال 
واضح وال غري واضح. كما ان لقب 
»س���لطان« يفيد الشؤون الدنيوية 
اكث���ر مما يفيد الش���ؤون الدينية. 
لكن ورود كلمة »الخالفة« مرتني 
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يف الدس���تور )يف املادت���ني الثالث���ة 
بعض  املس���ألة  يعق���د  والرابع���ة( 
الشيء. ان القراءة الدقيقة لصياغة 
املادتني اللتني وردت فيهما الكلمة، 
يوضح انه على الرغم من مساواة 
الدولة بالخالفة االسالمية،  سلطة 
ف���أن الطاب���ع الربغماتيك���ي يبدو 
طاغيا بوضوح لدرجة انه اليمكن 
اخف���اءه. وما يدل على ذلك هو ان 
الدستور ال يقدم توضيحات كافية 
الوحيد  والتوضيح  الخالفة.  ملعنى 
الذي يقدمه الدس���تور، يوازي بني 
الخالفة وحماية الدين االس���المي. 
وال تبدو الصيغة التي تذكر حماية 
الدي���ن متقنة بش���كل كاف. وعلى 
الرغم من ان���ه يفرتض ان حماية 
الدين واحدة من اهم مهام الدولة، 
فأن هذه املس���ألة  مطروحة بشكل 
يتخذ معن���ى فضفاض���ا وال يفيد 
مضمون���ه بمعن���ى جل���ي ومحدد 

املعالم.
اىل  االش���ارة  تب���دو  كذل���ك ال 
الخالفة حاسمة. وعلى الرغم من 
تلك االشارة، فأن الدستور ال يحدد 
الدول���ة العثماني���ة كدولة خالفة 
بشكل واضح واقصى ما يذهب اليه 
هو انه يعتربها مساوية او موازية 

للخالفة او بمثابة الخالفة.
تس���تدعي  الت���ي  النقط���ة  ان 
التأمل هي ان الدس���تور اطلق لقب 
»عثماني« يف املادة الثامنة على كل 
املواطنني يف الدول���ة بغض النظر 

عن دينهم ومذهبهم.  وهذا يعني 
ان الرؤي���ة العثماني���ة للمواطن���ة 
ق���د اتبعت املفه���وم العلماني الذي 
يزيل كل الف���وارق القانونية بني 
العملية  الرتجم���ة  ان  املواطن���ني. 
لهذه امل���ادة تعني تخلي الدولة عن 
واحدة م���ن اكثر تقاليدها عراقة، 
وهي اس���تحصال الجزي���ة من غري 
املس���لمني. وهذا يف جوه���ره الغاء 
للتقس���يم االجتماعي القديم الذي 
يح���دد املواطنني كمس���لمني وغري 
مس���لمني، وه���و تقس���يم يعط���ي 
االرجحي���ة للمس���لمني عل���ى غري 

املسلمني.
ترتبط امل���ادة الثامن���ة باملادة 
الس���ابعة عشر بش���كل قوي. وهذه 
امل���ادة تق���ر بوض���وح ال لبس فيه 
بمس���اواة املواطن���ني العثماني���ني 
ام���ام القانون. ويالحظ ان التأكيد 
عل���ى حق كل املواطنني بمن فيهم 
غري املس���لمني، على تولي مختلف 
الوظائ���ف يف الدولة، عدا تلك التي 
تخت���ص بالدين واملذه���ب الخاص 
بكل طائفة، يوحي ب���أن الروابط 
الت���ي يدعو اليها الدس���تور ترتكز 
على اساس املواطنة وهذه تستند، 
حسب نص املادة التاسعة عشرة، اىل 

االهلية واالستحقاق.
الدول���ة  اص���رار  كان  ومهم���ا 
العثماني���ة عل���ى ع���دم التفريط 
بطابعه���ا الديني قوي���ا ومهما كان 
االلح���اح عل���ى اعتب���ار الدعاي���ة 

ملهامه���ا الديني���ة ضروري���ا، ف���أن 
املفهوم العلماني للمواطنة واملساواة 
والحقوق قد ش���ق طريقه بقوة يف 
جملة من امل���واد الالحقة وابرزها 
عل���ى وجه االطالق امل���واد 10و 11و 
12و 13و 15و 19 وه���ي م���واد تؤكد 
عل���ى صيانة الحريات الش���خصية 
وحرية االدي���ان وحرية الصحافة 
وحق تش���كيل الش���ركات التجارية 
والصناعية والزراعية وحق التعليم 
وحق التعي���ني يف دوائ���ر الدولة. 
وكل ه���ذه مباديء تعكس الغاء كل 
املواطنني  ب���ني  الدينية  الف���روق 
وال تروج لس���مو دين ودونية دين 
اخر. ان اطالقية املس���اواة الدينية 
بمفهومها العصري وليس بمفهومها 
القديم القائم على اس���اس س���مو 
ادي���ان ودونية اديان، تربز بوضوح 
يف امل���ادة 62 التي تحدد مس���تحقي 
العضوي���ة يف مجلس االعيان وذكر 
لليهود  الروحيون  املمثل���ون  منهم 
اهمي���ة  وتظه���ر  واملس���يحيني. 
العضوية يف املجلس يف ان العضوية 
فيه هي مل���دى الحياة وانه ال احد، 
حتى السلطان، بمقدوره سلب حق 

العضوية من اي عضو.
ليس لالس���الم تاريخ برملاني. 
ويشري تش���كيل برملان يف عام 1876 
يف الدول���ة العثمانية اىل قوة تأثري 
عملي���ة التحدي���ث الت���ي ع���ززت 
بمؤسس���ات  العلمان���ي  مضمونه���ا 
ال وج���ود له���ا ال يف تاريخ الش���رق 
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الدين���ي وال يف تاريخه السياس���ي. 
وم���ن البداه���ة ان تخصيص جهاز 
خ���اص يف الدول���ة لغ���رض محدد 
ه���و التش���ريع وممارس���ة الرقابة 
على املؤسس���ات التنفيذية، يعكس 
امل���دى ال���ذي وصلت الي���ه عملية 
علمنة مؤسس���ات الدولة يف تركيا 

العثمانية.
ه���ذه العملية ذهبت اىل مديات 
بعي���دة ال نظ���ري له���ا يف تاري���خ 
املنطق���ة. فألول م���رة يف التاريخ 
القانون���ي للش���رق دخل���ت كلم���ة 
»وط���ن« اىل وثيقة رس���مية مهمة 
هي الدس���تور العثماني. ان القسم 
الربوتوكول���ي القانون���ي العض���اء 
الربملان فرض عليهم التعهد بالوالء 
والدس���تور.  والوط���ن  للس���لطان 
ان طبيع���ة الربط بني الس���لطان 
كرئي���س للدولة وبني الوطن الذي 
يض���م كل مواطني الدولة انعكاس 
لطبيع���ة العالق���ة ب���ني الدول���ة 
واملواطنني، وهي عالقة يكون فيها 
الس���لطان رمزا للدولة ويكون فيها 
املواطنون رمزا لحدود االرض التي 
تتشكل منها الدولة وتبسط عليها 

سيادتها.
وترد يف الدستور مادة هامة هي 
املادة السادس���ة عشرة التي تختص 
بتنظيم حق���ل التعليم وبموجبها 
وضع���ت كل امل���دارس تحت نظارة 
الدولة، م���ا يعني احت���كار الدولة 
لحق���ل التعلي���م وتجري���د القوى 

االجتماعية االخرى، مثل الطبقات 
الروحاني���ة، م���ن كل تأث���ري على 
موض���وع الرتبية. وعلى الرغم من 
ان هذه املس���ألة ظلت نظرية حتى 
وق���ت طوي���ل، اال ان ذلك ال ينزع 
عنه���ا جرأتها وال يقل���ل من اثرها 
على تكوين طبقة متعلمة جديدة، 
خاص���ة من زاوية ان املنهج العلمي 
للمدارس الجديدة تفوق على نمط 
التعليم التقلي���دي الروتيني وغري 

الفعال.
اهمي���ة  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
الدستور لقيام دولة القانون ومنع 
االنف���راد والدكتاتورية، فأن القوى 
االجتماعي���ة لم تكن ق���د ادركت 
اهميت���ه بم���ا في���ه الكفاي���ة. ويف 
الواقع كان الدستور مطلب النخبة 
االصالحي���ة  الليربالي���ة  املثقف���ة 
بالدرجة الرئيسية ولم يكن مطلبا 
جماهريي���ا. ان ضيق افق الجماهري 
وعدم ادراكها اهمية الدس���تور ظل 
ملدة طويلة يعرقل املطالبة به. وقد 
ترك فهم الدين بشكل خاطيء عند 
املس���لمني اثرا س���لبيا على النضال 
الدس���توري. وابدت بع���ض القوى 
االجتماعي���ة موقف���ا س���لبيا جدا 
ازاء الدس���تور وظنت ان الدس���تور 
يحل محل الق���رآن ويمحو اثره يف 
الحي���اة العامة. واب���رز مثال حول 
هذا التص���ور الخاطيء هي االبيات 
الش���عرية املكتوب���ة باللغة الرتكية 
الش���يخ  الش���هري  الكردي  للش���اعر 

رض���ا طالباني الذي ال يكتفي فيها 
بوصف الدستور بالهذيان، بل يرى 
يف كل القوان���ني هذيانا وال يعرتف 
س���وى بقانون واحد ه���و القانون 
االلهي، اي الش���ريعة. ويوضح هذا 
النموذج ونماذج اخرى ان املجتمع 
املحافظ يف تلك الحقبة لم يكن قد 
بلغ مس���توى يعي فيه العالقة بني 
القان���ون املدني املكت���وب والتطور 
االجتماع���ي. ومن نف���س الزاوية 
الش���يخ  يفس���ر  الدينية  الرجعية 
رضا يف ابيات اخرى س���بب تدهور 
الوض���ع العام وتراج���ع دور الدين 
وفس���اد الدولة واضطراب الش���عب 
ويرب���ط بني االس���تخفاف بالدين 
واالعالن عن الدس���تور جاعال من 
اعالن الدس���تور عمال موازيا لرتك 

القرآن81.
ان الس���هولة التي ت���م بها الغاء 
الدستور العثماني على يد السلطان 
عبدالحميد الثاني تفصح بوضوح 
ع���ن هشاش���ة االلت���زام االخالقي 
للس���لطان بمس���ألة تحديث الدولة 
وانشاء مؤسس���ات دستورية واتباع 
وس���ائل ديمقراطي���ة للحكم. يعرب 
هذا املوضوع ع���ن امر اكثر عمقا. 
فاالف���كار العلماني���ة الت���ي رافقت 
حركة االصالح ومحاوالت تحديث 
الدولة لم تكن بالقوة بحيث ترسخ 
جذوره���ا يف املجتمع. وبأس���تثناء 
العاصمة واصقاع من تركيا قريبة 
م���ن اوروبا، لم تؤث���ر االصالحات 
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البنيات  التحديث عل���ى  وحرك���ة 
فعال.  بشكل  لالقاليم  االجتماعية 
يفصح عن ذل���ك ان املدارس التي 
اقيم���ت يف االقليم، ومنه���ا العراق 
وكردس���تان، لم ترتك اث���را كبريا 
يف الحي���اة االجتماعي���ة والثقافية 
وتحول���ت الحقا، يف بداي���ة القرن 

العشرين، اىل مجرد دعاية91.
ان االعتماد على تحليل ظروف 
مرحلة االصالحات ال يرتك مجاال 
العثمان���ي  املفه���وم  ان  يف  للش���ك 
للعلمانية ل���م يتطور اىل حد بلوغ 
الفصل الت���ام للدين ع���ن الدولة. 
وكما يتضح من الدستور العثماني، 
فق���د ت���رك العثماني���ون هامش���ا 
للدور الديني للدولة، لكنهم اقروا 
خصوصية الواجب الديني والواجب 
السياس���ي يف مضمون الدستور ولم 
تتج���اوز رؤيته���م للعلمانية اطار 
علمنة مؤسس���ات الدولة ولم تبلغ 

حد امليل اىل علمنة املجتمع.
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اثارت قضية طرد املس���يحيني  
من الكلدان والس���ريان واالثوريني 
واالرم���ن م���ن دياره���م ومناطق 
تواجده���م التَأريخي���ة   موج���ة 
غض���ب عارم���ة يف مختل���ف بقاع 
العالم ويف اوساط الصحافة العاملية 
والعربية واملحلية   بش���كل ملفت 
للنظ���ر . وش���غلت ه���ذه املس���ألة 
ال���رأى العام يف أغل���ب دول العالم. 
وش���ملت كذلك اوس���اط املثقفيني 
و الصحفيني والكت���اب يف مختلف 
ش���رائح املجتم���ع الدولي،وتابعتها 
الصحافة ونش���رت أخبارها ونددت 
بتلك املأس���اة االنسانية وخصصت 
صفحات واسعة لتوضيح ابعاد هذه 
القضية،وكان���ت الصحافة الكردية 
الصادرة باللغتني العربية والكردية 

قد أولت أهتمامًا خاصًا بها.
نب���دأ اواًل بصحيف���ة اآلتح���اد 
لس���ان حال الحزب األتحاد الوطني 

كتب���ت مقااًل  الكردس���تاني حيث 
بتأري���خ 2008/5/19 تح���ت عنوان 
حمل���ة ضال���ة عل���ى املس���يحيني 
أص���درت   : تق���ول  االش���وريني 
فتوى  أسالمية متطرفة  مجموعة 
بمرس���وم ديني موجه اىل الس���كان 
املس���يحيني القاطن���ني يف ال���دورة 
وهي أحدى ضواح���ي بغداد وهذه 
الفت���وى تأمره���م بالتح���ول عن 
النصراني���ة اىل األس���الم خالل 24 
ساعة واالفأنهم س���يواجهون املوت 
املس���لمني  من  توجيهات  وج���اءت 
بواس���طة  للمس���يحيني  املجاورين 
مكربات الصوت من الجوامع تأمرهم 
بمصاردة ممتلكات املسيحيني فكان 
رد الفع���ل س���ريعَا حي���ث تجم���ع 
الباق���ون منهم وجمعوا ما يمكنهم 
من حمل وغادروا مدينتهم النهم 
يعلم���ون  جي���داً ب���أن التهديدات 
األخرية ليس���ت وعوداً فقط ومنذ 

تواجد االمريكيني يف العراق س���نة 
2003 تم قصف أكثر من 25 كنيسة 
وبشكل منسق تمامًا وأن املجموعة 
التي أدعت مس���ؤولياتها عن قصف 
أرب���ع كنائس كانت تحذر بالقول : 
أنتم أهل الصليب عودوا اىل الصواب 
وحاذروا من أن جند اهلل متأهبون 
بوجهكم فلق���د اردتموها صليبية 

وها هي النتائج.
لق���د ت���م خط���ف العديد من 
القساوس���ة ث���م قطعت رؤوس���هم 
وكان أحده���م ق���د قض���ي نحبه 
على أي���دى االرهابي���ني كرد فعل 
على تصريحات البابا عن االس���الم 
س���نة 2006 كما وجدت أثنتان من 
الراهب���ات مطعونتني بالس���كاكني 
حتى املوت يف كرك���وك، أضافة اىل 
العدي���د من املس���يحيات الألتى تم 
قط���ع رؤوس���هن أو رش���هن بمواد 
كيماوي���ة لع���دم ارتدائهن الحجاب 

النزوح املسيحي يف الصحافة

الكردية والعربية والعاملية

بقلم/نوري بطرس
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، ويف تش���رين الفائ���ت ت���م العثور 
على صبي مس���يحي أشوري بعمر 
 . املوص���ل  يف  مصلوب���ًا  س���نة   15
والغرض من ه���ذه االعمال اجبار 
املس���يحيني على الهجرة الجماعية 
يف العراق.وأن اللجنة العليا لشؤون 
الألجئني يف األمم املتحدة تقدر ان 
ثل���ث الألجئني الفارين من العراق 
ومجموعهم 1.8 مليون عراقي هم 
من املس���يحيني من بني 1.6 مليون 
عراقي مهجر داخل العراق والكثري 
من هؤالء قد غادروا بغداد يف حني 
يقول اس���قف بغداد االب اندراوس 
ابونا بأن نصف س���كان املسيحيني 
الذين يبل���غ عددهم نصف مليون 
نس���مة قد غادروا البالد منذ سنة 

2003
أن املسيحيني العراقيني هم 
من أهل البالد االصليني وهم ورثة 
حض���ارة وداي الرافدي���ن العريقة 
وه���م م���ن أوائ���ل من تح���ول اىل 
النصرانية يف العالم واألن يواجهون 
مخاط���ر االجتثاث م���ن موطنهم 
األصلي.  وأن مايثري الس���خرية أن 
قوات تحري���ر الع���راق الدولية ال 
تفع���ل ش���يئًا لحماية املس���يحيني 
العراقيني وأن املسؤولني األمريكان 
ببس���اطة عليهم حيث  يتفرجون 
بمن���ح  الخارجي���ة  وزارة  قام���ت 
تأشريات فيزا اىل سبعة اآلف الجئ 
لكن هؤالء ليسوا مسيحيني جميعًا 
وعموم���ًا ه���ي يف تصاعد،ويتعني 

على الواليات املتح���دة ان تضطلع 
بمس���ؤولياتها لتصحح هذا الوضع 
وان الكثري من املسيحيني قد طلبوا 
تأس���يس حكم ذاتي لهم يف العراق 
ويحتم���ل ان تك���ون نين���وى وهي 
موطن اسالف االشوريني اذ يشكل 
فيها املس���يحييون أكثري���ة ، وكان 
س���ركيس اغا جان وزير املالية يف 
حكومة اقليم كوردس���تان قد دعا 
اىل قيام حكم ذاتي يف نينوى وكان 
قد ادار العملية ألنشاء األف املساكن 
يف االقلي���م ملنع رحيل املس���يحيني 

عن البالد.
ه���ذا  ان  البع���ض  ويق���ول 
املشروع يس���اهم بالحد من ظاهرة 
الهج���رة وتاثرياتها على مس���تقبل 

املسيحيني.
وكتب���ت االتح���اد يف العدد 1971 
ان  تق���ول   2008/11/1 يف  الص���ادر 
االخ���وة املس���يحيني املس���تهدفني 
واملهجري���ن م���ن مدين���ة املوصل 
يلجؤون اىل اقليم كردستان العراق 
ويعتربونة م���الذاً لهم لكي ينجون 
م���ن امل���وت والع���ذاب املحيط بهم 
فكيف يعقل ان يس���تهدفهم الكورد 
م���ن جهة ويفتحوا له���م االحضان 
من جهة اخرى وكيف يلجأ االخوة 
املس���يحييون اىل كردستان اذا كانوا 
يتهم���ون الكرد باس���تهدافهم؟ وان 
تواجد املسيحيني يف مدينة عنكاوه 
التابع���ة ملحافظة اربيل واس���لوب 
العيش والحياة التى ينعمون بها خري 

دليل على املعاملة الجيدة واملمتازة 
الت���ى يحظون به���ا يف ظل حكومة 
االقليم فهم لديهم نواب يف الربملان 
الكردي و وزراء يف الحكومة وخرج 
املس���يحييون يف  محافظة املوصل  
بمظاهرات للمطالبة بالتمثيل لهم 
يف مجال���س املحافظات وس���اندهم 
الكرد يف املدينة وشاركوهم يف تلك 
التظاهرات وكذلك يف مدينة دهوك 
حيث ساهم الكرد مع املسيحيني يف 
املطالبة بحقوق املس���يحيني . علما 
ان كرد ومسيحيي املوصل تربطهم 
رواب���ط اواصر االخ���وة والصداقة 

التأريخية القديمة.
يف  الصغ���ري  جاس���م  وكت���ب 
صحيفة االتح���اد يف العدد الصادر 
من 2008/11/13 يقول : بعد التغيري 
السياس���ي الذي حص���ل يف العراق 
واملتمثل بس���قوط دولة االستبداد 
وعقدها  امراضه���ا  بكل  الش���رقي 
املتخلفة ظهرت عدة متغريات على 
الساحة السياسية واالجتماعية التي 
فعلت فعلها األثم بحق ابناء شعبنا 
العراق���ي وم���ن مختلف مش���اربه 
وانتماءاته سواء يف العاصمة بغداد 
ام يف كردستان العراق ام يف الجنوب 
وش���رقه وغربه وه���ذا أمر ليس 
الثقاف���ة التدمريية  بغريب عل���ى 
واملعادي���ة لالنس���ان يف اي م���كان 
االرهابية  الجرائ���م  ومن ضمنه���ا 
يف تنظي���م القاع���دة االرهاب���ي يف 
محافظة املوصل بحق أبناء الطائفة 
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املسيحيية.
  2008/11/4 يف   1974 الع���دد  ويف 
كتب���ت االتحادعن قي���ام وفد من 
برمل���ان اقلي���م كردس���تان بتفقد 
اح���وال املس���يحيني النازحني من 
مدينة املوصل وتس���ليمهم تربعات 
الربملان وج���اءت هذه الزيارة عقب 
الجلسة التي خصصها الربملان لبحث 
واملسيحيني  املوصل  اوضاع مدينة 
االعتداءات  النازحيني منها وادانة 
الت���ى تعرضت للمس���يحيني وقرر 
فيها تخصيص مبل���غ مائة مليون 
العوائل  لتل���ك  كتربع���ات  دين���ار 
املس���يحيية وزار الوف���د بلدة قره 
ق���وش وبرطلة والت���ني بلغ عدد 
النازحني فيهما أكثر من 950 عائلة 
نازحة منها 757 يف قضاء الحمدانية 
بما فيها بغديدا وكرمليس ثم زار 
الوفد بلدة تلكي���ف وجرى توزيع 
التربعات على 591 عائلة مس���يحية  
نازحة يف مناطق تلكيف وتلس���قف 

وباطنايا.
ويف عنوان بارز وعلى الصفحة 
االوىل م���ن االتحاد يف الع���دد 1973 
يف 2008/11/3 يق���ول ت���ربع بمليار 
املهجرة  املس���يحيية  للعوائل  دينار 
جاء ه���ذا القرار من فخامة رئيس 
الطالبان���ي  ج���الل  الجمهوري���ة 
ويأتي هذا الق���رار يف أطار املوقف 
الوطني الثابت الذي يتخذه رئيس 
الجمهوري���ة ويعم���ل وف���ق صون 
حقوق وحريات املسحيني بوصفهم 

مواطنني أصالء س���اهموا يف أرساء 
دعائم العراق وعملوا يف بناء عراق 
 . والديمقراطية  والتأخ���ي  املحبة 
وتش���كل لجنة من رؤساء الطوائف 
رئاس���ة  من  ومندوب  املس���يحيية 
الجمهوري���ة لألش���راف عل���ى آلية 

توزيع املبلغ.
وكتب فرياد رواندوزي يف العدد 
1975 الص���ادر بتأري���خ 2008/11/5 
يق���ول : ان بعض الق���وى القومية 
العربية الش���وفينية وقفت بالضد 
من مطالب املس���يحيني يف موضوع 
الدينية بحصة  مش���اركة االقليات 
مح���دودة يف ع���دد م���ن مجال���س 
املحافظات بغداد، نينوى، البصرة. 
فيم���ا وقف العدد األك���رب من قوى 
االسالم السياس���ي ضد زيادة عدد 
مقاعده���ا م���ن منطلق اس���المي 
سياس���ي متعصب وان القوى التى 
ص���و ت���ت ض���د مقاع���د االقليات 
ومفرتح ديمس���تورا الذي كان حاًل 
يف منص���ف الطري���ق ل���م تخس���ر 
االقلي���ات فقط بل خس���رت العالم 
املس���يحي الذي اليق���ل أهمية عن 
العاملني العربي واالس���المي . وقد 
أصبح موقفنا حرج���ًا أمام العالم 
املسيحي الذي يعد أكرب عالم ديني 

وسكاني يف الكون.
وكتب س���اطع راج���ي يف العدد 
1976 بتأريخ 2008/11/6 من صحيفة 
االتحاد يقول : لقد اصبحت حقوق 
ومشاعر االقليات يف العراق عرضة 

لعملي���ة أبت���زاز سياس���ي رخيص 
ممن أدع���وا للوهلة االوىل حرصهم 
عل���ى ه���ذه االقلي���ات يف كركوك 
ولك���ن عندم���ا تم ع���زل موضوع 
كرك���وك خططوا لالنقضاض على 
االقلي���ات يف املوص���ل وبغداد وبعد 
ان أعلن���وا ع���ن تضامنهم مع هذه 
االقليات امام وسائل االعالم صوتوا 
بطريق���ة مناقض���ة لتصريحهم . 
وخالل استقبال سفري الفاتيكان يف 
بغداد على رأس وفد عن كنيس���ة 
املشرق االشورية حث ضم  كال من 
املطران مار كوركيس صليوا مطران 
كنيس���ة العراق و روسيا واالسقف 
مار عوديشو اوراهم اسقف اوروبا 
والخور اسقف داود روئيل كاهن يف 

كنيسة كاليفورنيا.
تشوليكات  فرانسيس  واملطران 
اكد فخامة رئيس الجمهورية جالل 
الش���ديد على  الطالبان���ي حرصه 
حقوق املسيحني بوصفهم مواطنني 
أصالء ومش���اركيني يف بناء العراق 
الجديد ، واكد ان مجلس الرئاس���ة 
يبذل جهوداً ومس���اعي حثيثة مع 
جميع االط���راف من اجل التوصل 
اىل حلول تحف���ظ حقوق االقليات 
مؤكداً ان ذلك واح���داً من املبادئ 
الدس���تور واجمعت  الت���ى ثبته���ا 
عليها القوى السياس���ية يف البالد . 
جاء ذل���ك يف عنوان بارز لصحيفة 
االتحاد يف العدد 1976 يف 2008/11/6 
ويف العدد 1977 من نفس الصحيفة 
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اكد فخامة رئي���س الجمهورية أنه 
اس���تقبل قداس���ة البطري���رك ما 
ردنح���ا الراب���ع بطريرك كنيس���ة 
املشرق االشورية يف العالم الذي نقل 
اليه افكارا مماثل���ة وطلب تدخل 
الرئيس ش���خصيًا ألعادة الحق اىل 
نصاب���ه . ووعد الرئيس الطالباني 
بأخض���اع هذا املوض���وع اىل نقاش 
ج���دي يف اجتماع خ���اص مكرس 
له���ذا الغ���رض يف هيئة الرئاس���ة. 
ويف لق���اء أخر ض���م كال من وزير 
الصناع���ة فوزي الحريري و وزيرة 
االنس���ان وجدان ميخائيل  حقوق 
والنائبني يف الربملان العراقي يونادم 
كنا وابلحد افرام اكد س���يادتة انه  
حريص على حقوق املس���يحيني يف 
العراق الفدرال���ي املوحد وذلك يف 

.2008/11/8
واعرب خس���رو ك���وران نائب 
محافظ نينوى عن قلقه من ازدياد 
موج���ه العنف ضد املس���يحيني يف 
املوصل خالل االسبوعني االخريين 
من شهر تش���رين االول لعام 2008 
فيم���ا اعرب املطران لويس س���اكو 
رئي���س اس���اقفة كرك���وك ان تلك 
التهديدات التى وجهت للمسيحيني 
الوطنية  للوح���دة  تهدي���داً  تع���د 
وقال ك���وران أن بني 10-13 مواطنًا 
مسيحيًا قتلوا يف املوصل منذ نهاية 
شهر ايلول املاضي وتلقت عدة اسر 
مس���يحيية تهديدات من جماعات 
مس���لحة . جاء ذلك يف العدد 1953 

م���ن صحيف���ة االتح���اد الصادر يف 
 2008/10/11

ويف الع���دد 1953 يف 2008/10/11 
أيض���ًا ذك���رت االتح���اد ان مصدراً 
االتح���اد  ح���زب  يف  موثوق���ًا 
الديمقراط���ي الكلدان���ي ق���د ذكر 
بأن أربعني عائلة مس���يحيية فرت 
م���ن املوصل لريتفع ع���دد العوائل 
النازحة اىل 150 عائلة خالل ثالثة 
ايام أثر تكرار عمليات اس���تهداف 
املس���يحيني من الجماعات املسلحة 
وق���ال املص���در ان اربع���ني عائلة 
مس���يحية وصلت قضاء الحمدانية 

هربأ من استهدافهم يف املوصل.
ويف العدد الصادر يف 2008/10/13 
ذكرت االتحاد ان حوالي الف عائلة 
مس���يحيية غ���ادرت املوص���ل بعد 
مقتل أحد عش���ر ش���خصًا وتفجري 
ثالثة من���ازل وتهدي���دات بمزيد 
من عملي���ات القتل اذا لم يرحلوا. 
وان اغلبية املس���يحيني نزحوا اىل 
قضاء الحمدانية وبرطلة وبعشيقة 
وبحزاني وقض���اء تلكيف ومناطق 
أخ���رى من الق���وش وتل اس���قف 
وبطناي���ا ويتخذون م���ن الكنائس 
واالديرة وقاعات االفراح مكانًا لهم 
اىل حني توف���ري امكنة أخرى عند 
العائ���الت او يف منازل فارغة وقيد 

االنشاء.
املسيحييون  ملاذا  وتحت عنوان 
كت���ب عمران العبي���دي يف االتحاد 
الع���دد 1958 يف االتحاد 2008/10/11 

يقول: وانا استمع للحوادث املروعة 
من تصفيات وتهجري جمعي للعوائل 
املس���يحيية يف املوص���ل وبالجمل���ة 
انتابني شعور من االسى الشديد ملا 
يواجهه هؤالء البسطاء املساملني من 
أذى عل���ى ايدي عصاب���ات االجرام 
التكفريي���ة. وان م���ا يتع���رض له 
املسيحيني وما يتعرض له املكونات 
العراقية االخرى تس���تدعى وقفة 
جدية اليجاد العالج الجذري وعلى 
كاف���ة املس���تويات وعلى املس���توى 
الشعبي س���يكون تأثريه فاعاًل مع 
الحكومي.  االمن���ي  الجانب  تفعيل 
ونش���رت االتحاد يف عددها 1958 يف 
2008/10/11 بيان رؤساء الكنائس من 
الطوائف املسيحية يف املوصل حيث 
طالبوا اتباعهم على االلتزام بجانب 
التعقل والهدوء وناش���دوا وس���ائل 
االعالم بض���رورة الكف عن كل ما 
يؤجج الخوف وي���زرع الفتنة بني 
ابناء الوطن الواحد وطالب البيان 
م���ن الطوائ���ف املس���يحية االلتزام 
بجان���ب التعق���ل واله���دوء وعدم 
االنج���رار وراء االش���اعة الخاطئة 
وغري الدقيقة. واكد الدكتور برهم 
صالح نائب رئيس الوزراء لس���عادة 
الس���فري البابوي والوفد املرافق له 
حماية املس���يحيني يف املوصل وان 
الحل الج���ذري يكم���ن يف اجتثاث 
التي  املتطرفة  االرهاب والجماعات 
مات���زال تعبث يف نين���وى  وجرى 
التباحث يف موض���وع املادة 50 من 
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قانون مجالس املحافظات بما يؤمن 
تمثياًل لالخوة املسيحيني واالقليات 
االخ���رى يف العراق . ج���اء ذلك يف 
خ���رب نقلته االتحاد يف عددها 1966 

يف 2008/10/26.
ونشرت االتحاد نص البيان الذي 
اصدرته كتلة التحالف الكردستاني 
ح���ول  نين���وى  محافظ���ة  ع���ن 
تصريحات النائب اس���امة النجيفي 
والته���م الباطل���ة ض���د القومي���ة 
الكردي���ة واحزابه���ا السياس���ية يف 
مدينة املوص���ل وبياناته املعروفة 
بتعصبها القومي واثارة الفتنة بني 
ابناء املوصل ، ويقول البيان : نذكر 
النائب بمن قتل املطران فرج رحو 
واف���راد حمايته وم���ن الذي قتل 
القاضي املس���يحي اسماعيل يوسف 
ص���ادق يف ع���ام 2004 وم���ن الذي 
قت���ل االطباء واملحامني واس���اتذة 
الجامع���ة وفج���ر الزنجيل���ي ومن 
الذي قت���ل األف االكراد والش���بك 
وااليزدي���ني وفج���ر الكنائ���س يف 
املوص���ل ومطرانية الكل���دان فيها 
وغريه���ا من الجرائم االخرى. جاء  
ذل���ك يف صحيفة االتح���اد يف العدد 
1467 يف 2008/10/27 وقد وقع على 
البي���ان ن���واب عن كتل���ة التحالف 
الكردستاني عن محافظة نينوى يف 

.2008/10/26
وكتب عبد الس���تار رمضان يف 
االتحاد يف العدد 1967 يف 2008/10/27 
يقول مس���يحيو الع���راق زهور من 

يحميه���م من القتل والتهجري . وان 
حماية املسيحيني واجب العراقيني 
جميعًا ويف مقدمة واجب الحكومة 
يف توفري الحماية البنائها ثم واجب 
رج���ال الدي���ن و وجهاء العش���ائر 
ومنظمات  السياس���ية  واالح���زاب 
املجتم���ع املدن���ي وابن���اء املوص���ل 
الشرفاء . وان املسيحيني منتشرون 
على أرض الع���راق بكافة اطيافهم 
والرياحني.ينش���رون  كالزه���ور 
محبته���م واخالصهم ووفائهم لكل 
من يعرفه���م بل كان���وا أهل البلد 
االصالء . ويف مقال بعنوان عالقات 
الكرد مع املس���يحيني عرب التاريخ 
كتبه ابراهيم باج���الن يف االتحاد 
يف العدد 1970 يف 2008/10/30 يقول 
: اث���ارت الحملة الوحش���ية الظاملة 
الت���ي طالت املواطنني املس���يحيني 
يف املوص���ل مؤخ���راً موجة عارمة 
من االدانة واالس���تنكار لدى الرأى 
العام الكردستاني والعراقي عمومًا 
وادانتها منظمات حقوق االنسان يف 
كل مكان وتهدف هذه الحملة تهجري 
املسيحيني من املوصل اذ هم املكون 
االصي���ل والتاريخي له���ا. ويحدثنا 
التاريخ عن وجود اقدم كنيس���تني 
يف الش���رق يف العهد الساس���اني وما 
قبله���ا كانتا موجودتني يف كركوك 
وحل���وان بالقرب من خانقني. وان 
الكنائس ةاالديرة واملزارات  انتشار 
يف انحاء كردس���تان يدل على مدى 
االح���رتام املتبادل بني املس���يحيني 

والك���رد ع���رب الق���رون. اضافة اىل 
مس���اهمة املس���يحيني يف الث���وراث 
الكوردية وتعيني وزير مسيحي يف 
حكومة الشيخ محمود بعد تأسيسها 
وهو عبدالكريم عدله كه وكان من 

وجهاء املسيحيني يف السليمانية.
وخ���الل لق���اء فخام���ة رئيس 
الجمهورية جالل الطالباني وفداً من 
املطارنة ورجال الدين املس���يحيني 
يف العراق يف مقر اقامته يف كركوك 
ادان فيها الجرائم الوحش���ية التى 
تعرضت لها املسيحيني يف املوصل. 
ونش���ر الخرب يف جريدة االتحاد يف 

العدد 2012 يف 2008/10/27.
وتابعت صحيفة التآخي موضوع 
الع���راق  املس���يحيني يف  اضطه���اد 
ونش���رت مقاالت ع���دة. ونريد ان 
نؤكد ان الرئيس مسعود البارزاني 
قد اوض���ح يف مؤتمره الصحفي يف 
البيت االبيض بان التعايش االخوي 
والتس���امح بني الك���ورد والرتكمان 
والكلدان واالش���وريني اساس ثابت 
بتاريخ  الكردستانية وذلك  للهوية 
27 / تش���رين االول 2005 ونشرت 
التأخ���ي تفاصيل ه���ذا املؤتمر يف 
عدده���ا الص���ادر 4610 يف التاري���خ 
اعاله. واش���ار عدنان املفتي رئيس 
برملان كوردستان خالل لقائه وفداً 
من املنظمة االشورية الديمقراطية 
يف سوريا اىل مشاركة االخوة الكلدان 
العملية  والس���ريان يف  واالشوريني 
السياسية والعالقات التاريخية بني 
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املسلمني واملسيحيني يف كوردستان 
التأخ���ي تفاصيل  نش���رت  ح���ني 
اللق���اء يف عدده���ا 5418 الصادر يف 
2008/10/18 وكت���ب ماج���د الدباغ 
يف مق���ال ل���ه بجري���دة التأخي يف 
الع���دد 5426 الصادر يف 2008/10/18 
يق���ول : م���ن يهدد املس���يحيني يف 
املوصل باالبادة ؟ وهنا اوجه دعوة 
مخلصة اىل اسامة النجيفي لزيارة 
كوردس���تان واالخوة املسيحيني يف 
عنكاوا وش���قالوه وعم���وم مناطق 
لالط���الع على  اقليم كوردس���تان 
جملة حقائ���ق منها أنهم يتمتعون 
بجميع حقوقهم الثقافية ويعيشون 
عصره���م الذهبي وله���م جمعيات 
واح���زاب سياس���ية ع���دة و وزراء 
وأعضاء برملان يف االقليم واجهزتهم 
االعالمية الحرة ومدارس يدرسون 
فيه���ا بلغة االم ومن ي���زر عنكاوه 
يلمس مدى الفرق الشاس���ع بينها 
وب���ني االحياء االخ���رى يف مدينة 
اربي���ل وكتب على س���نجاري وهو 
كاتب وباحث سياسي كوردي مقااًل 
بعن���وان : الحملة االرهابية الثالثة 
ضد املسيحيني يف املوصل نشرت يف 
ال�تأخ���ي يف الع���دد 5459 الصادر يف 
2008/11/20 يقول: ال اريد الخوض 
يف تأريخ مدينة املوصل حيث زارها 
الرحالة العربي الشهري ابن بطوطة 
وق���ال عنها اننا  نتكل���م الكوردية 
والس���ريانية ومن الصعب ان تجد 
من يتكل���م العربية فيها. ذكر هذا 

قبل س���بعة قرون ونصف. وكانت 
الحملة االوىل على املس���يحيني كما 
ذكر كاتب املقال يف عام 1933 عندما 
اصبح���وا عرضة ملذبح���ة كربى يف 
عه���د امللك غ���ازي وه���ي مذبحة 
س���ميل التى راح ضحيتها االبرياء 
من االش���وريني. والحمل���ة الثانية 
كانت يف 1959 بعد محاولة الش���واف 
الكورد  اصب���ح  االنقالبي���ة حيث 
واملسيحيون عرضة لحمالت القتل 
االبادة بعد القاء عبد الكريم قاسم 
خطابه يف كنيس���ة ماريوس���ف يف 
بغداد بمناسبة الذكرى االوىل لثورة 
14 تموز. والحملة الثالثة بدأت بعد 
الس���قوط عام 2003 وكانت البداية 
يف بغ���داد و البصرة حيث نس���فت 
الكنائ���س وقتل رج���ال الدين مما 
أضطر املئ���ات من املس���يحيني اىل 
ترك بيوتهم واللجوء اىل كوردستان 
حيث املالذ األم���ن ويف بداية 2004 
واجه مسيحييو املوصل اىل حمالت 
االب���ادة والقتل والتهج���ري ومعهم 
الكورد حي���ث قتل ما يقارب 3750 
مواطن���ًا كورديًا على الهوية وترك 
زه���اء 17800 عائلة كوردية مدينة 
املسيحييون  اصبح  بعدئذ  املوصل، 
واالبادة  القت���ل  لعملي���ات  عرضة 
حي���ث ثم تهج���ري 2000 عائلة من 
املوص���ل اىل املناط���ق املس���يحيية 
املج���اورة بعد قتل املط���ران فرج 
رح���و. وقام���ت حكوم���ة اقلي���م 
كوردستان بمساعدة هؤالء بالدعم 

امل���ادي واملعنوي. وكت���ب الدكتور 
من���ذر الفضل مق���ااًل يف التأخي يف 
الع���دد 5417 يف 2008/10/17 بعنوان 
: أقصاء املكون���ات الصغرية انتهاك 
وان  العراق���ي  للدس���تور  جدي���د 
املكون���ات الصغ���رية يف العراق مثل 
الكل���دان واالش���وريني والس���ريان 
وباقي املكون���ات االخرى هي باقة 
ورد تمثل���ت بتاريخه���ا العريق يف 
قري���ة وادي الرافدي���ن وقد برزت 
م���ن ه���ذه املكون���ات ش���خصيات 
سياس���ية وثقافية وفكرية ا غنت 
وثقافت���ه الن  وتاريخ���ه  الع���راق 
مصدر ق���وة بالد الرافدين بوجود 
واح���رتام حقوقها  االطي���اف  هذه 
وأي تهمي���ش لها هو خرق للقانون 
الدول���ي واالعالن العامل���ي لحقوق 

االنسان وقواعد الديمقراطية.
القوميات  ويف مج���ال حق���وق 
الصغرية يف القانون  الدولي نش���ر 
املحامي هات���ف االعرجي مقااًل يف 
التأخي الع���دد 5465 يف 2008/12/2 
يقول فيه ان االعالن الذي اصدرته 
االمم املتح���دة يف 1993/12/18 يؤكد 

على حقوق القوميات واالقليات.
وم���ن اه���م الوثائ���ق الصادرة 
عن مؤتمر االم���ن والتعاون االدبي 
يف مج���ال حماية حق���وق االقليات 
وثيقة كوبنهاكن الص���ادرة يف عام 
1990. وكتب انطوان دنخا الصنا من 
مشيكان بالواليات املتحدة االمريكية 
مقااًل نشرتة التأخي يف العدد 5425 
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يف 2008/10/16 بعنوان البيشمه ركه 
والحكم الذاتي .. متهمان باستهداف 
شعبنا يف املوصل. فما هي الحقيقة 
؟ ويس���أل هؤالء الذين قاموا بأبشع 
الجرئم ضد الكورد واملسيحيني اىل 
اين اتجه ش���عبنا بعد هذه الجرائم 
وبع���د اح���داث املوص���ل االليمة . 
الم يذهبوا اىل احضان كوردس���تان 
واملناط���ق الت���ى يس���يطر عليه���ا 
البيشمه ركه ملاذا لم يلجأ هوالء اىل 
بغداد والبص���رة والرمادي وصالح 
الدين انهم اختاروا كوردستان عن 

ثقة وقناعة.
ونش���رت جريدة خه بات التى 
تصدر باللغة الكوردية يف أربيل يف 
عددها 2715 الصادر يف 2007/12/30 
خرب أختطاف القس بيوس عفاص 
وم���ازن ايش���وع يف محل���ة الثورة 
بمدينة املوصل وبعد س���اعات من 
اختطافهما س���ارعت الفاتيكان اىل 
املطالبة باطالق سراحهما. ونشرت 
الصحيفة أحصائية بعدد املسيحيني 
الق���رى والنواح���ي  القاطن���ني يف 
التابعة ملحافظة املوصل  واالقضية 

وهم على الشكل اآلتي:

املوصل                 24.000
بغديدا                33.000
كرمليس               6.000
برطلة                12.000
بعشيقة               6.000

بحزاني               1000
تلكيف                4000
باطنايا                4000
باقوفة                2500
شرقية                2000
القوش                6000
به ندوايى            2000
جمبور               1500
شيخان               5000

فايدة مع سد املوصل ومار 
بهنام                  500            

سنجار               1000
مريكى               750

املجموع الكلي : 126.500 نسمة 

 ونشرت جريدة ئاسو الصادرة 
باللغ���ة الكردي���ة يف اربي���ل خرباً 
بعنوان مس���يحيو املوصل يعودون 
ولك���ن بخ���وف وحذر ش���ديدين. 
وذل���ك يف عدده���ا 865 الص���ادر يف 
2008/11/27 كم���ا ذكرت الصحيفة 
بأن 50 مسيحيًا قتلو يف املوصل من 

بينهم اسقف وكاهنان.
ونش���رت مجلة الص���وت األخر 
الصادرة باللغة العربية يف اربيل يف 
عددها 219 الصادر يف 19/ تش���رين 
الثان���ي / 2008 تصريحات الرئيس 
البارزاني : ابواب واحضان كوردستان 
مفتوحة للمس���يحيني آلنهم جزء 
حيوى وأصي���ل من العراق وكذلك 

يف نفس العدد نش���رت تصريحات 
عدة لشخصيات مسيحيية يف خارج 
الوط���ن خ���الل لقائه���م بالرئيس 
بتأري���خ  واش���نطن  البارزان���ي يف 
2008/11/3 فق���د عرب انطوان دنخا 
البارزاني  الرئي���س  كلم���ات  ب���أن 
نابع���ة من القل���ب والوجدان تجاه 
املس���يحيني يف العراق والنازحيني 
منهم اىل كوردس���تان واشار حبيب 
اف���رام الذي حمل جانبًا من وثائق 
تهجري االخوة املس���يحيني ووضعها 
امام حش���د كبري م���ن االعالميني 
يف العاصمة اللبنانية بريوت ومنها 
بيانات تهديد م���ن كنائس انصار 
االس���الم اىل املس���يحيني بمغ���ادرة 
العراق . واش���ار حبي���ب تومي اىل 
الكوردي���ة  التأريخي���ة  العالق���ات 
يف  املركزي���ة  الحكوم���ة  وتأخ���ر 
الجماعات  مساعدة املسيحيني ضد 

االرهابية يف املوصل.
وص���رح نيجرف���ان البارزان���ي 
االملاني���ة  فرانك���ورت   لصحيف���ة 
الواس���عة االنتش���ار قول���ه : نحن 
مع منح املس���يحيني حكم���ًا ذاتيًا 
وس���نضمن حقوقهم يف الدس���تور، 
ونش���رت الخ���رب أيض���ًا صحيف���ة 
كوردس���تان  ونظم���ت رابطة كاوا 
للثقاف���ة الكردية وجمعية الثقافة 
الكلداني���ة  حفل���ة دراس���ية ملدة 
ثالث���ة أيام 16 – 18 /2008/11 تحت 
شعار نحو حل ديمقراطي لقضية 
العراقيني شارك فيها  املس���يحيني 
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نخبة من املثقفني والسياسيني من 
مختلف االطي���اف والتيارات حيث 
تم���ت مناقش���ة عدد م���ن املحاور 
منه���ا املوقف م���ن تنظيم القاعدة 
واالصولية االسالمية وبقايا أجهزة 
النظ���ام املقبور ودع���وة الحكومة 
الفدرالي���ة واملجتم���ع الدول���ي اىل 
تحمل مس���ؤلياتها بهذا الخصوص. 
ودح���ض االدع���اءات الباطلة بحق 
الكورد ومشروع دستور  ش���ركائنا 
كوردس���تان الذي نص على حقوق 
الكل���دان واالش���وريني والس���ريان 
وباق���ي مكونات الش���عب العراقي. 
وكذلك اش���ارت الحلقة الدراس���ية 
اىل دع���م مش���روع الحك���م الذاتي 
ملكونات ش���عبنا يف س���هل نينوى ، 
وكذلك العمل على اصالح وتطوير 
كوردس���تان  يف  التعلي���م  مناه���ج 
وترس���يخ ثقافة التسامح والعيش 
املش���رتك وقبول االخر يف املجتمع 
العملي���ة  الكردس���تاني وترس���يخ 

الديمقراطية يف العراق الفدرالي.
ونشرت الصوت االخر يف عددها 
214 الصادر يف 15/تشرين االول / 2008 
تصريح الدكتور ئامانج فرنسيس 
مس���ؤول مكت���ب أربي���ل للمجلس 
الشعبي الكلداني السرياني االشوري 
حول الحملة االرهابية التى ش���نت 
ضد املس���يحيني يف املوصل ونزوح 
1120 عائلة مس���يحيية اىل مناطق 
وقرى س���هل نينوى والقسم األخر 
توج���ه اىل كوردس���تان بأعتبارها 

املالذ األمن لحماية هوالء املشردين 
واملهجرين قس���راً ونشرت يف نفس 
العدد الصفحة الرابعة عنوانًا بارزاً 
يق���ول : املوص���ل مدينة خلت من 
املس���يحيني ظن وتقول الصفحة : 
لم تعد اج���راس الكنائس تقرع يف 
صباحات االحد من كل اسبوع ولم 
تعد شوارع املوصل تكتظ بالطالب 
الذي���ن هجروا قاع���ات الدروس يف 
املعاهد والكليات واملدارس. وعنوان 
أخر على الصفحة العاشرة يقول : 

حرب االبادة تلتهم املسيحيني.
ويف الع���دد 227 م���ن الص���وت 
األخر الصادر يف 21/ كانون الثاني / 
2009 عنوان بارز يقول : مقربون 
م���ن أس���امة النجيفي ش���اركوا يف 
حمل���ة ترهي���ب وقت���ل وترحيل 
املس���يحيني يف املوص���ل . وكتب���ت 
مجلة بغداد الت���ى تصدر يف بغداد 
باللغة العربية تح���ت عنوان بارز 
يف العدد 6 الص���ادر يف 2008/10/15 
تق���ول كنائس كوردس���تان معابد 
للمحب���ة والس���الم، الئح���ة حقوق 
االنسان وحقوق القوميات واالديان 
والطوائف الدينية ضرورات أقامة 
منطق���ة الحكم الذاتي ملس���يحيي 
الع���راق حي���ث هناك 91 كنيس���ة 
مس���يحيية يف عم���وم كوردس���تان 
منه���ا تس���ع كنائس تأسس���ت بعد 
االنتفاض���ة وان التس���امح الكردي 
املس���يحي هو ال���ذي أدى اىل نزوح 
اآلالف من املس���يحيني من مناطق 

نينوى وبغداد اىل كوردستان وهم 
يعيش���ون بامان وسالم فيها وتقدم 
لهم كل انواع املس���اعدات. وهناك 
ض���رورة كما يقول املق���ال القامة 
منطق���ة الحكم الذاتي ملس���يحيي 
العراق لتوفري مالذ أمن يف منطقة 
تعود باالصل اىل وجودها التاريخي 
وتربز هذه الض���رورة عندما نعلم 
ان الخريط���ة الفدرالية املطروحة 
للعراقيني بحكم قانون  واملقرتحة 
االقاليم وبقرار من الربملان تعتمد 
الحقوق  وضم���ان  الش���فافية  على 
واالقليات.  للقوميات  الدس���تورية 
وكت���ب ش���اكر االنب���اري يف مجلة 
بغ���داد يق���ول واملس���يحييون هم 
الثقافة الفرعية التى تعيش وسط 
ثقافة أخرى هي الثقافة االسالمية 
الت���ى تمارس التهميش والش���طب 
عرب متطرفيها  ومهوس���يها. حملة 
كلمة الحق والس���يف الجاهز للجهاد 
واصح���اب الكلم���ة الت���ى اليطالها 
الباط���ل من يمني أو ش���مال فبعد 
ان ش���بعت ه���ذه القوى م���ن دماء 
وتقطيعًا  وتهج���رياً  تنكياًل  بعضها 
اس���تدارت ه���ذه املرة نح���و الجزء 
االضعف يف املجتمع اىل املس���يحيني 
الذين يش���هد وجوده���م التأريخي 
اىل بداي���ة الحض���ارة حي���ث كانت 
كنائسهم تنتش���ر يف كل بقعة من 
أرض الرافدين . وسكن االشوريون 
نين���وى ومازال���ت ش���واخص تلك 
الحضارة االشورية باقية يف معظم 
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مناطق سهل نينوى . ولكن هجرة 
اع���داد كب���رية منهم م���ن البصرة 
وبغداد واملوصل باتجاه كوردستان 
أدت اىل تغيري املعادلة الديموغرافية 

يف العراق الجديد.
بغديدا  وكتبت صحيفة صوت 
الت���ى تص���در يف بغدي���دا باللغ���ة 
العربية تحت عنوان محنة هجرة 
املس���يحيني م���ن مدين���ة املوصل 
مرجعها مناورة سياس���ية الهداف 
جغرافي���ة بقل���م نجي���ب ياكو يف 
العدد 56 الصادر يف تش���رين الثاني 
2008 وكتب الدكتور سيار الجميل 
يف ص���وت بغديدا يف العدد نفس���ه 
يقول ان نسبة املسيحيني يف العراق 
كان���ت 10% قبل االح���داث االخرية 
الت���ى عصف���ت بالع���راق  واليوم 
أصبحت النس���بة 4% بسبب عوامل 
الهجرة القس���رية اىل شتات العالم. 
وبتأري���خ 2008/10/12 أصدر اتحاد 
برملاني كوردس���تان بيانًا أس���تنكر 
فيه االعم���ال االرهابية التى طالت 
املس���يحيني يف املوصل . ونش���رت 
جريدة االمة العراقية التى تصدر 
يف بغداد ع���ن حزب االمة العراقي 
 /22 يف  الص���ادر   259 عدده���ا  يف 
تش���رين االول / 2008 تحت عنوان 
أتحاد القاعدة واملتطرفني الجدد . 
مسيحيو العراق بمواجهة  التطهري 
العرقي بقلم صباح جاسم وهناك 
مح���اوالت جادة م���ن أجل تصفية 
املسيحيني من أرض االجداد واآلباء 

منذ قديم االزمان. وان نزوح الف 
عائلة مسيحية من املوصل خالل 24 
س���اعة بعد تفجري عدد من املنازل 
والكنائس انما يدل على عمق تلك 
الهجمة الشرس���ة ضدهم. و ورد يف 
املقال أيضًا تصريح رئيس تحرير 
الشرق االوسط طارق حميد حول 
ض���رورة حماية املس���يحيني ، كما 
ذكر املق���ال نقاًل عن وكالة رويرتز 
بأتخاذ  الحكوم���ة  قي���ام  بضرورة 
االجراءات الالزمة لعودة املهجرين 
والوص���ول اىل الجماعات االرهابية 
الت���ي تق���ف وراء ه���ذا املخطط . 
وهناك مقال أخر يف نفس العدد من 
االمة العراقية كتبه عنان بيداويد 
بعنوان: مس���يحيو الع���راق عودوا 
اىل ديارك���م الن مواطنكم االصلية 
تنع���م بامان واس���تقرار يحرس���ه 

البواسل من قوات البيشمركه.
ونش���رت جريدة املوصل الحرة 
يف عددها 42 الصادر يف 2008/11/24 
خرب توزيع 50 ملي���ون دينار على 
باملوص���ل  املس���يحية  العائ���الت. 
والعائدة اىل نائب رئيس الجمهورية 
طارق الهاش���مي كوجب���ة أوىل على 

العوائل التى بقيت يف منازلها.
ونشرت املوصل الحرة يف نفس 
العدد نق���اًل عن جري���دة التأخي 
مقااًل بعنوان : هل يقوم الكرد حقًا 
بتهجري املسيحيني يف املوصل؟ بقلم 
نزار أغري جاء فيه : لم يسبق قط 
ان قامت قوات البيشمركة بالهجوم 

على أي مجموعة عرقية  أو دينية 
ملج���رد قوميتها او دينه���ا وطوال 
أكثر من س���تة عقود م���ن القتال 
مع الحكوم���ات العراقية واملتعاقبة 
لم تقم البيش���مركه بالهجوم على 
املديني���ني او ترويعهم، وان الفوج 
الذي تنتمي اليه قوات البيشمه ركه 
تتب���ع الفرقة الثاني���ة من الجيش 

العراقي التابع لوزارة الدفاع.
وكتب���ت صحيف���ة االهال���ي يف 
الع���دد 199 بتأري���خ 7/ أذار/ 2007 
مق���ااًل بعن���وان : دعوات النش���اء 
منطقة حكم ذاتي يف سهل نينوى 
للمسيحيني. اآلف النازحني بسبب 
يف  قراه���م  اىل  يع���ودون  العن���ف 
كوردستان وس���هل نينوى . العودة 
املس���يحيني  تدف���ع  االضطراري���ة 
العادة ترتي���ب اوراقهم يف العراق 
العائدي���ن اىل  الفدرال���ي. ث���م ان 
مناطقه���م مع تلقيهم املس���اعدات 
يعانون من مشاكل كثرية. ونشرت 
الصحيف���ة لق���اءات م���ع ممثل���ي 
االحزاب املس���يحيية حول مس���ألة 
الحكم الذاتي للمسيحيني ومسودة 
دس���تور اقليم كوردس���تان ، وهذه 
اللق���اءات كان���ت مع رؤئي���ل داود 
عضو املكتب السياسي لحزب االتحاد 
الديمقراط���ي الكلدان���ي وايش���ايا 
ميخائيل مس���ؤول ف���رع دهوك يف 
حزب بيث النهري���ن الديمقراطي 
وروميل موشى مسؤول فرع دهوك 
يف الحركة الديمقراطية االش���ورية 
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وعن���ري س���ركيس مس���ؤول فرع 
دهوك للحزب الوطني االشوري.

ونش���ر يف نف���س الصفحة نص 
لجنة تنس���يق العمل ب���ني احزاب 
ومؤسسات ش���عبنا املوجه اىل لجنة 
صياغ���ة مس���ودة دس���تور أقلي���م 
كوردس���تان. و وق���ع عل���ى ن���ص 
الوثيقة الحزب الوطني االش���وري. 
الكلدان���ي،  الديمقراط���ي  املن���رب 
منظمة كلدواشور للحزب الشيوعي 
الكردس���تاني، حزب بي���ث نهرين 
الثقاف���ة  جمعي���ة  الديمقراط���ي 
الع���دد 272 م���ن  الكلداني���ة. ويف 
االهالي الصادر يف 2008/10/29 نشر 
مقال بعنوان: مسيحيو العراق املادة 
االعالمي���ة االكثر رواجًا يف س���وق 
االعالم املحلي والعربي والعاملي هذه 
االيام وقد ركز املقال على موضوع 
التهجري القس���ري للمس���يحيني يف 
املوصل واج���رت الصحيفة لقاءات 

مع عدد من املهجرين.
الت���ى  املؤتم���ر  جري���دة  ويف 
تصدر يف بغ���داد باللغ���ة العربية 
نش���ر موضوع على أرب���ع حلقات 
للدكتور س���يار الجمي���ل يف العدد 
1704 ومابعده الصادر يف 26/تشرين 
الثان���ي/2008 بعنوان مدخل لفهم 
االقليات يف الش���رق االوسط. رؤية 
ان   : املق���ال  ويق���ول  مس���تقبلية 
ساهمت  االوس���ط  الش���رق  اقليات 
مساهمة حيوية وفعالة يف صناعة 
التأري���خ االجتماع���ي واالقتصادي 

لعموم الش���رق االوس���ط وحافظت 
واديرتها  كنائس���ها ومعابدها  على 
وتقاليدها ، وعل���ى لغتها وثقافتها 
. ان العالج الحقيق���ي يكمن أصاًل 
بتأس���يس مجتمع مدن���ي وقانون 
مدني وأس���اليب مدنية تنتفي من 
واحداث  التماي���زات.  خالله���ا كل 
جملة متغريات من أجل تأس���يس 
نظ���ام حداث���وي يؤس���س ملجتمع 
مدني . ويف العدد 1695 بتأريخ 13/

تشرين الثاني/2008 نشرت املؤتمر 
مقااًل بعنوان : العراق الديمقراطي 
ومحنة االقليات بقلم طالل أحمد 
س���عيد جاء في���ه عندم���ا نتناول 
محن���ة االقليات فى العراق البد ان 
نقرر بأن االش���وريني والكلدان هم 
من اقدم الش���عوب التى اس���توطن 
وادي الرافدي���ن وقد عاش���وا فيه 
قبل ان يدخلها االسالم لذلك فمن 
املؤسف ان يعمل الشياطني والقتلة 

على قلب الحقائق.
اما صحيفة بهرا لسان الحركة 
الديمقراطية االشورية فقد نشرت 
عدة موضوعات يف الشأن املسيحي . 
ففي العدد 475 بتاريخ 2009/2/22 
نش���رت تقري���راً بعن���وان املؤتمر 
الخاص ع���ن الوجود املس���يحي يف 
الشرق االوسط الذي عقد يف لبنان 
يف ش���هر شباط من العام 2009 وبدأ 
املؤتمر يعرض فيل���م وثائقي عن 
نزوح املس���يحيني من مناطق سهل 
نينوى ثم قدم املطران لويس ساكو 

ش���رحًا حول اس���باب هذا النزوح. 
واش���ار مط���ران حل���ب للس���ريان 
االرثدوكس اىل ان الصراع الطائفي 
يف الع���راق زع���زع ثقة املس���يحي 
ببلده. وركزت باس���كال ايشو على 
الحقوق املدنية والسياسية واالدارية 
للمس���يحيني. ث���م الق���ى قائمقام 
قضاء تلكيف كلمة حول االنتهاكات 
التى مورست بحق شعبنا ويف ختام 
املؤتم���ر قدمت عدة قوميات حول 
مستقبل الوجود املسيحي يف العراق 
ومن ضمنها التعديالت الدستورية 
التى تمنح املسيحيني حق التمثيل 

يف مجالس املحافظات والربملان.
ويف الع���دد 454 الص���ادر يف 28/

ايل���ول/2008 نقل���ت به���را وقائع 
للسيدين  املشرتك  الصحفي  املؤتمر 
يون���ادم كنا و ابلح���د افرام عضوا 
مجلس النواب العراقي حول قانون 
انتخابات مجالس املحافظات والغاء 
املقاعد املخصصة لشعبنا. ويف العدد 
الصادر يف 2/تشرين الثاني / 2008 
نشرت بهرا تقرير املفوضية العليا 
لالم���م املتحدة لش���ؤون الالجئني 
وج���اء فيه خرب عن ترحيل 13الف 
مس���يحي وتش���ريدهم من املوصل  
عرب ثالث���ة اتجاهات: االتجاه االول 
اىل سوريا والثاني اىل شمال وشرق 
محافظ���ات  اىل  والثال���ث  الوص���ل 
كوردس���تان مث���ل أربي���ل ودهوك 
وكرك���وك . ويف نفس العدد هناك 
تصري���ح ملطارن���ة املوصل يدعون 
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في���ه اىل عودة العوائل املهجرة. ويف 
الع���دد 461 الصادر يف 16/تش���رين 
الثاتي/2008 مقال للدكتور س���يار 
الجميل حول مسيحيي املوصل بني 
أج���راءات الدول���ة ومعاناة املجتمع 

نقاًل عن موقع أيالف.
فج���ر  صحيف���ة  ونش���رت 
الكلدان لس���ان حال ح���زب االتحاد 
الصادرة  الكلدان���ي  الديمقراط���ي 
يف بغ���داد باللغ���ة العربي���ة بيانًا 
من املكتب السياس���ي للحزب حول 
أحداث املوصل يف العدد 54 الصادر يف 
تشرين االول 2008 ويف العدد نفسه 
مانشيت رئيسي على الصفحة االوىل 
يقول : الحكومة مطالبة باجراءات 
عودة املهجري���ن وحماية ارواحهم 
. وكتب صاح���ب االمتياز لجريدة 
فجر الكلدان االس���تاذ ابلحد افرام 
االمني العام لحزب االتحاد الكلداني 
يف العدد 54 أيضًا افتتاحية بعنوان 
: اىل مت���ى نبق���ى ضحي���ة اخطاء 
االخري���ن ؟ واملوض���وع ايضا على 
الغ���اء املادة 50 م���ن قانون مجالس 
املحافظات كما جاء يف العدد نفسه 
ويف الصفحة الثالثة موضوع بعنوان 
اوقفوا تهجري وأرهاب سكان العراق 

االصليني.
ويف جريدة بيث النهرين لسان 
حزب بي���ث نهري���ن الديمقراطي 
ويف الع���دد 91 الص���ادر يف تش���رين 
االول / 2008 مقال بعنوان احداث 
كتبة  وتجاربه���ا وعربها  املوصل.. 

لالس���تاذ جمي���ل روفائيل. ومقال 
أخر بقل���م ايفان جاني حول الغاء 
50 من قانون مجالس املحافظات . 
ويف العدد 92 م���ن الجريدة عنوان 
بارز: الرفيق هكاري يبحث مسألة 
تهديد املسيحيني يف املوصل. وكتب 
نوري بط���رس يف العدد 94 الصادر 
يف كان���ون الثان���ي / 2008 مقال يف 
جري���دة بيث نهري���ن مقال تحت 
عنوان هجرة املس���يحيني من أبناء 

شعبنا وتداعياتها الخطرية.
ويف العدد 422 م����ن مجلة الفكر 
املس����يحي الص����ادر يف ش����باط 2007 
هناك موضوع بقل����م الدكتور فائز 
بعن����وان مس����تقبل  أس����عد  عزي����ز 
منطقة س����هل نينوى ، وكتب أحمد 
عبد الحس����ني يف جريدة الصباح يف 
الع����دد 1519 الصادر يف 25 / تش����رين 
بعن����وان  موضوع����ًا   .2008  / االول 
عراقه����م ج����اء في����ه : االش����وريون 
والكلدان والس����ريان يهجرون أرضهم 
قس����راً يف بلدهم لهم حقوق رمزية 
وروحي����ة فيه أكثر من أولئك الذين 
تس����لطوا عليه قديمًا وحديثًا بقوة 
وبانقراض  الجهل  وهيمنة  الس����الح 
هذه االمم العراقية تنقرض ثقافات 
عظيم����ة . وكت����ب فالح املش����عل يف 
الصب����اح يف الع����دد الص����ادر يف 28 / 
تش����رين االول / 2008 ح����ول هجرة 
املس����يحيني ودور الحكومة العراقية 
باع����ادة هؤالء اىل ديارهم. ويف موقع 
أصوات الع����راق بتاريخ 2008/10/25 

نش����ر موضوع بعنوان املس����يحييون 
املهجرون من املوص����ل بني مطرقة 
العنف والس����ندان املعيشة الصحية . 
كما صرح االس����تاذ ابلد افرام لوكالة 
الصحافة املس����تقلة ايبا ليوم االثنني 
2008/10/27 تصريحًا حول تخصيص 
ثالث مقاعد للمسيحيني يف مجالس 
محافظة املوصل وثالثة يف بغداد و 
واح����د يف البصرة. ويف جريدة املدى 
الص����ادرة باللغة العربية نش����رت يف 
الع����دد 1345 الصادر يف 16/ تش����رين 
 : بعن����وان  موضوع����ًا   2008/ االول 
يبحث  كوردس����تان  اقلي����م  برمل����ان 
االوض����اع يف املوصل . ويف العدد 1382 
يف 30/ تشرين الثاني / 2008 نشرت 
املدى عنوان����ًا بارزاً جاء فيه : مئات 
العوائل املس����يحية تتدفق اىل لبنان 
هرب����ًا من العن����ف . ونقلت املدى يف 
العدد 1362 يف 16 / تش����رين الثاني / 
2008 تصري����ح م����ار دنخا بطريرك 
كنيسة املشرق االشورية يقول : اياد 
أجرامي����ة وموام����رة عدوانية وراء 
تهجري املس����يحيني من املوصل . ويف 
الع����دد 1346 الص����ادر يف 2008/10/18 
نقلت املدى تقاصي����ل لقاء الرئيس 
الطوائف  الطالبان����ي بوفد ممثل����ي 
املس����يحيية يف بغ����داد ، كم����ا حضر 
اللق����اء الرئي����س البارزان����ي رئيس 
الجانبان  وبحث  كوردس����تان.  اقليم 
اوضاع املسيحيني املهجرين وضرورة 
ايج����اد ح����ل ملحنتهم . كم����ا قامت 
املدى يف الع����دد 1347 يف 2008/10/19 
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باجراء تحقيق واس����ع ونشر بعنوان 
: تتذكره����م مس����يحييون مهجرون 
يف كنيس����ة مار كوركيس بانتظار ان 
تتذكره����م الحكومة. ويف العدد 1344 
يف 15/ تش����رين االول / 2008 نشرت 
املدى وتحت عنوان ب����ارز موضوعًا 
جاء فيه : اعتقال عناصر متورطة يف 
ترحيل العوائل يف املوصل. واشنطن 

تتعهد بدعم االمن يف العراق.
ونش���رت الش���رق االوسط عدة 
املسيحيني  محنة  موضوعات حول 
الع���دد 10920  . فف���ي  الع���راق  يف 
نش���رت   2008/10/21 يف  الص���ادر 
خربًا بعنوان:  وفد من املس���يحيني 
والصابئة يلتقي السيستاني ويطالب 
الشرق  ونش���رت  االقليات.  بحماية 
االوس���ط يف الع���دد 10922الصادر يف 
23/ اكتوب���ر / 2008 خ���رب بعنوان 
مس���يحيو العراق : النري���د حكمًا 
ذاتي���ًا مرتبط���ًا بكردس���تان بعد 
لق���اء ممثل���ي الطوائف املس���يحية 
برئيس ال���وزراء ن���وري املالكي يف 
بغداد ونشرت صورة اللقاء برئاسة 
املطران شليمون وردوني وهو يقرأ  
مطال���ب املس���يحيني ام���ام رئيس 
ال���وزراء . وهناك مانش���يت رئيس 
يف الشرق االوسط يف العدد 10912 يف 
13/ اكتوبر / 2008 جاء فية املوصل 
: املالك���ي يأمر بالتحقيق يف هروب 
الف عائلة مس���يحيية . كما نشرت 
نفس الصحيف���ة يف العدد 10917 يف 
2008/10/18 عنوان���ًا بارزاً جاء فيه 

السلطات العراقية تعلن عن اعتقال 
العقول املدبرة لهجرة املسيحيني من 
املوصل . وان 1412 عائلة مسيحيية 
بأنتظار الع���ودة . ويف العدد 10915 
يف 2008/10/16 هن���اك خ���رب يقول 
رئاسة حكومة كوردستان تستنكر 
عمليات التهج���ري وتدعو الحكومة 
الفدرالية العادة النازحني . وكتب 
طارق الحميد يف الش���رق االوس���ط 
ايض���ًا موضوعًا بعن���وان : البد من 

حماية املسيحيني.
وكتب رش���يد الخيون يف الشرق 
االوسط يف العدد الصادر يف 2008/10/12 
موضوعًا بعنوان مس���يحييو املوصل 
: م���ن الجان���ي ؟ بعد ه���ذا التاريخ 
الطوي���ل من الوجود املس���يحي على 
املس���يحييون  يتعرض  املوصل  أرض 
اىل محن���ة قل ش���بيهها غل���ى األلف 
واالربعمائة س���نة ومزيد تمثلت يف 
قلعهم من جذورهم كما نشرت قناة 
عش���تار أحصائية بالعوائل النازحة 
من املوصل اىل مناطق وقرى س���هل 

نينوى وحسب الجدول آدناه:

697بغديدا

287برطلة

131بعشيقة

38بحزاني

309تلكيف

95كرمليس

48عنكاوا

68دير مار متى

68باطنايا

2أربيل

5شرفية

17دير مار بهمام

41عقرة

43دهوك

43زاحو

139القوش

3ديانا

273تلسقف

25سد املوصل

املجموع                 2351
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املصادر والهوامش 

االتح���اد يف الع���دد 2008/5/19 حملة 
ضالة على املسيحيني 

االتحاد العدد 1971 يف 2008/11/1
االتحاد يف 2008/11/13 بقلم جاس���م 

الصغري
االتحاد العدد 1973 يف 2008/11/3
االتحاد العدد 1973 يف 2008/11/3

الع���دد 1975 يف 2008/11/5  االتح���اد 
بقلم فرياد راوندوزي

الع���دد 1976 يف 2008/11/6  االتح���اد 
بقلم ساطع راجي 

الع���دد 1976 يف 2008/11/6  االتح���اد 
والعدد 1977 من نفس الصحيفة

االتحاد العدد 1953يف 2008/10/11
االتحاد يف 2008/10/13

االتح���اد الع���دد 1958 يف 2008/10/11 
بقلم عمران العبيدي

االتح���اد الع���دد 1958 يف 2008/10/11 
بيان رؤساء الكنائس

االتحاد العدد 1966 يف 2008/10/26
االتحاد العدد 1468 يف 2008/10/27

الع���دد 1967 يف 2008/10/27  االتحاد 
بقلم عبد الستار رمضان 

االتح���اد الع���دد 1970 يف 2008/11/30 
بقلم ابراهيم باجالن 

االتحاد يف العدد 2012 يف 2008/12/27
التأخي العدد 4610 يف 2005/10/27
التأخي العدد 5418 يف 2008/10/8

التأخ���ي الع���دد 5426 يف 2008/10/18 
بقلم ماجد الدباغ

التأخي العدد 5459 يف 2008/11/25
التأخي العدد 5417 يف 2008/10/17

التأخ���ي الع���دد 5456 يف 2008/12/2 
بقلم هاتف االعرجي

التأخي العدد 5425 يف 2008/10/16
خه بات العدد 2715 يف 2007/12/30

ئاسو العدد 865 يف 2008/11/27
يف   219 الع���دد  األخ���ر  الص���وت 

2008/11/19
يف   214 الع���دد  األخ���ر  الص���وت 

2008/10/15
يف   227 الع���دد  األخ���ر  الص���وت 

2009/1/21
مجلة بغداد العدد 6 يف 2008/10/15

ص���وت بغديدا العدد 56 يف تش���رين 
الثاني 2008

جريدة االمة العراقية العدد 259 يف 
22/ تشرين االول / 2008

يف   42 الع���دد  الح���رة  املوص���ل 
2008/11/24

جري���دة االهال���ي الع���دد 199 يف 7/ 
تشرين الثاني / 2008

يف   475 الع���دد  به���را  جري���دة 
2009/3/22

جريدة بهرا العدد 454 يف 28/ ايلول 
2008 /

موقع أي���الف ع���ن االنرتنيت بقلم 
د.سيار الجميل

جري���دة فجرا الكل���دان العدد 54 يف 
تشرين االول 2008

جري���دة بي���ث نهرين الع���دد 91 يف 
تشرين االول 2008

جريدة بيث نهرين العدد 94 كانون 
الثاني 2008

جريدة الصب���اح الع���دد 1519 يف 25 
تشرين االول 2008

أصوات الع���راق املوقع االلكرتوني يف 
2008/10/25

وكاىل ايبا املستقلة يف 2008/10/27
جريدة املدى العدد 1345 يف 16 تشرين 

االول 2008
جريدة املدى العدد 1382 يف 3 تشرين 

الثاني 2008
جريدة املدى العدد 1362 يف 6 تشرين 

الثاني 2008
يف   1346 الع���دد  امل���دى  جري���دة 

2008/10/18
يف   1347 الع���دد  امل���دى  جري���دة 

2008/10/19
جريدة املدى العدد 1344 يف 15 تشرين 

االول 2008
الشرق االوسط 10920 يف 2008/10/21

الش���رق االوسط 10912 يف 13/ اكتوبر 
2008 /

الشرق االوسط 10917 يف 2008/10/18
الشرق االوسط 10915 يف 2008/10/16

الشرق االوسط يف 2008/10/12
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طريق القوافل من بغداد اىل بالد فارس

يف سنة 1890

ايزابيال بريد

ترجمه عن االنجليزية: عبدالرزاق محمود القيسي

هذه ترجمة لفصول منتقاة من رحالت على ظهر جواد للرحالة الربيطانية إيزابيال بريد التي س���ارت يف 
طريق القوافل التي كان الدرب من العراق اىل بالد فارس يزدحم بها يف أواخر القرن التاس���ع عش���ر امليالدي؛ 
وفيها تُلقي الكاتبة الضوء على احوال البالد اإلجتماعية و اإلدارية و األقتصادية إبان تلك الحقبة من الزمن، 

وحتى أنها تأتي على ذكر األحوال الجوية و على جغرافية تلك األصقاع.

الجـزء األول
اليعقوبية )بعقوبة – املرتجم(  

األجزاء اآلسيوية من الدولة 
العثمانية يف الحادي عشر 

من كانون الثاني سنة )1890(
الِرحل���ة قب���ل طهران،  ب���دأت 

بخريها و شرها.
 يُخالجن���ي خج���ل مأت���اه مما 
بدأ يعتمل يف نفس���ي من مش���اعر 
التوت���ر العصبي، الت���ي جلبها عليّ 
ذل���ك الرتقب مل���ا يُخبئ���ه املجهول، 
ال���ذي ينتظرن���ي يف رحلت���ي هذه 
التي أحس بأنني س���وف أخوض يف 
خضمها تجرب���ًة فري���دة أُلمور لم 
ُأصادف مثياًل لها فيما س���بق؛ وتلك 
اإلحتم���االت الت���ي قد تس���وقها اىل 

طريقي أحداث األي���ام القادمة. لم 
يكن يحتاج ذلك التوتر واإلضطراب 
إال اىل أتف���ه املربرات لكي أعدُل عن 
الولوج اىل تلك الرحلة و اىل التخلي 
عن تلك الس���فرة؛ و م���ع هذا، و ما 
أن بدأ املس���ري يف طقس بديع، حتى 
عادت اليّ روحيتي السابقة وشغفي 

بالرحالت والرتحال.
كان الصب���اح األخري، أي صبيحة 
يوم الرحيل، مليئًا باملشاغل - فهناك 
دي���ون توجب س���دادها، و بطريقة 
معقدة، ك���ون التعام���ل هنا يجري 
بجميع أنواع العمالت، منها الهندية 
الرتكي���ة والفارس���ية، يف آن واحد، 
القيمية؛  أقيامه���ا ومعادالتها  ولكل 
كما يتوج���ب تحويل م���ا بحوزتنا 

م���ن أوراق نقدية إنكليزية، س���اري 
التعامل به���ا، اىل قطع نقدية يقبل 
بها مالكي البغال، بعد أخذ و رد هو 
أقرب اىل الش���جار منه اىل التسويات 
املالية مل���ا لهم بذمتنا من مبالغ. إن 
هذه املس���خرة السمجة تُصاحب كل 
مغ���ادرة  تجري يف عالم الش���رق؛ و 
ال يس���عني اإلق���رار و اإلطمئنان اىل 
كون مثل هذه التعامالت قد تحمل 
ب���ني ثناياها أي ش���يء من الجدة أو 
ق���د تعني ما تعنيه. قام الرجال، يف 
اليوم الس���ابق، بوزن أمتعتي و التي 
كان���ت، يف حقيقتها، أق���ل وزنًا مما 
قال���وه بفارق واضح؛ و لكن باألمس 
جاء ثالثة أو أربعة منهم و وقفوا يف 
وسط الباحة، وهم يصيحون بأعلى 
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أصواتهم األجش���ة و باللغة العربية، 
بأن األحم���ال ثقيلة و هم يرفضون 
حمله���ا. ق���ام »حاج���ي«1 بالزعيق 
عليه���م منتهراً ش���اتمًا: »ي���ا أبناء 
املحروق«2 و ما شابه ذلك من نعوت 
و شتائم منتقات؛ بينما راح، يف ذات 
الوقت، يُهيء مسدسه إلشعارهم بأنه 
لن يتوانا عن إطالق النار عليهم إن 
ل���زم األمر. يف ه���ذه األثناء كان كل 
م���ن الدكتور »ب���روس« و الدكتور 
»سوتون« يطالن من الشرفة و هما 
بالحس���نى؛  التفاهم معهم  يحاوالن 
و فج���أًة، و يف ذروة ذلك التش���اجر، 
ق���ام أولئك الرجال برف���ع األحمال 
على مناكبهم و خرجوا بها لغرض 

تحميلها.
لق���د خلفن���ا، من���ذ س���اعتني، 
مباه���ج ضيافة الس���يد و الس���يدة 
»س���وتون« و رائن���ا؛ و كان توديعنا 
اإلرس���الية  باح���ة  يف  للمجموع���ة، 
األجل  توديعًا طوي���ل  التبش���ريية، 
للمدني���ة. كُث���رت الش���ائعات حول 
الصعوبات التي تنتظرنا؛ و قد برز، 
من بني التنبؤات البائسة املختلفة، 
م���ا كان يرتدد كثريًا ح���ول إحتمال 
أن نعلق يف ثلوج جبال »زاكروس«؛ 
و لك���ن بداي���ة رحلتنا ج���اءت بني 
بس���اتني الربتقال و النخيل املبشرة 
بالخري، يف جو شمسه ساطعة، و قد 
صحبتنا ُأمنيات دافئة من مودعينا 
داعني لنا بالتوفيق. إتضح أن البغل 
الذي إستأجرته كان نشيطًاو سريع 

الحرك���ة؛ كم���ا أن س���رجه الجديد، 
الذي لم يس���تعمله أح���د قبلي، كان 
يُالئمن���ي ج���دًا. كان���ت تجهيزات 
مس���ريتي تش���تمل عل���ى قراب���ني 
)حمالتني( كبريي���ن، يتدليان على 
جانب���ي ظهر البغ���ل، و قد وضعت 
يف أحدهم���ا س���الحا ناري���اًً و معه 
أدوات تحضري الش���اي؛ أما يف اآلخر 
فقد وضع���ت قنينة فيها حليب مع 
ش���يء من التمر. و حزمت معطفًا، 
من فراء الخ���راف األفغانية3، أمامي 
عل���ى ظهر البغل؛ أما وراء س���رجي 
فق���د وضعت دثاراً و معطفًا مطريًا 
)ماكنتوش( س���ميكًا. إعتمرت ُقبعة 
فلينية واقية من الش���مس ينس���اب 
من مقدمتها قناع رمادي اللون، بداًل 
من النقاب املعتاد، و إرتديت فستانًا 
جبلي على الطراز األمريكي و فوقها  
س���رتة دافئة، و إنتعلت حذاًء بُنيًا 
طوياًل كنت قد لبس���ته، بالكاد، ملدة 
سنة أثناء سفرتي يف جبال الهماليا. 
بينما تابع���ي، »حاجي«، كان يبدو 
يف مظه���ره و كأن���ه »إس���ماعيليًا« 

متوحشًا. 
ربان  القبطان »دوكهرتي«،  قام 
الس���فينة الربيطاني���ة » كوم���ت«، 
و كبري مهندس���يه بمهم���ة املالحة 
لقيادة و توجيه ركبنا خالل األزقة 
الضيقة و األسواق املزدحمة - بينما 
راح أحد رجال الدرك )الجندرمة = 
الشرطة - املرتجم(، و الذي كان قد 
وضع بندقية أمامه على الس���رج و 

حمل بيده س���يفًا يف غمده، يصيح 
عل���ى فتي���ان الحم���ري )الحمّارة( و 
مُنحيًا الحش���ود ذات اليمني و ذات 
الش���مال. كان ينس���اب، خالل النور 
الشفقي يف األسواق، شيئًا من شُعاع 
الش���مس، هنا و هناك، ليستقر على 
البضائع امللونة، ب���دفء و بهجة، و 
ليس���قط على الحشود، املتجمهرة يف 
إنسللنا  األس���واق، بمنظرها األخاذ. 
ع���رب أزق���ة ضيق���ة تعلوه���ا نوافذ 
مُشبكة ذوات لون بُني )الشناشيل 
- املرتجم( لنخرج اىل حيث الس���ماء 
الزرقاء الرائعة، مرورًا بني خرائب و 
قبور، و من خالل البوابة الشمالية4؛ 
و إذا الح���ال قد تب���دل تمامًا؛ فمن 
»مدين���ة  محدودي���ات  و  صخ���ب 
الخلفاء« )أي بغ���داد - املرتجم( اىل 
صمت الصحراء و خط اأُلفق البُني، 
ال���ذي ال نهاية ل���ه. ليس هناك من 
ضواحي للمدن الش���رقية املس���ورة؛ 
املفاج���يء حرفيًا،  التح���ول،  حيث 
م���ن مدينة مزدحم���ة اىل قفر تام؛ 
و هذا التضاد يتأكد تمامًا يف بغداد، 
حيث اإلنتقال م���ن مدينة تجارية 
عظيمة بممرها املائي )املقصود هنا 
نهر دجلة - املرتجم( املليء بالحركة 
اىل سهل منبس���ط قد تجرد من أي 
ش���كل من أشكال الس���كن، يف وسط 
شتاء أجرد. ألقينا نظرة أخرية على 
القب���اب الالمعة و املنائ���ر امللونة و 
املراق���د الضخمة، و قد س���مت فوق 
طبيعة زاخرة ببس���اتني النخيل و 
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الربتقال، و على األسوار القرميدية 
للمدينة و أبراجه���ا، و على بوابتها 
العظيمة التي هي قِبلة سالسل من 
القوافل الوافدة إليها من كل حدب و 
صوب. ودعنا مالحينا العطوفني، و 

هكذا بدأت رحلتنا بصورة جدية.
تنس���حب »الصحراء« الكاس���حة 
لتالم���س أس���وار مدينة بغ���داد، و 
لك���ن من الخط���ل أن نُس���مي ذلك 
الس���هل املرتامي األطراف من الرتبة 
الرس���وبية الخصب���ة و الخالية من 
س���هل موات  إنها  الصخورصح���راًء. 
ال حي���اة في���ه، و أرض ال يس���كنها 
أح���د و ال ينب���ت فيها س���وى كرات 
الحنظل الربتقالية اللون و شيء من 
نباتات »اإلفِس���نتني« و البعض من 
نباتات قلوية ه���ي من مآكل اإلبل. 
بع���د غم���رة الربدي ال���ذي ينمو يف 
املنخفض���ات )املقص���ود هنا مناطق 
األهوار املمتدة من شمال الُقرنة اىل 
جنوب الك���وت - املرتجم(، فإن هذا 
السهل ما هو إال أرض خالء أكثر من 
كونه���ا صحراء، و التي كانت، يف يوم 
م���ا، مليئة بس���اكنيها؛ و ما تفتقر 
إليه تربتها الغنية هو الري ليجعلها 
»تتفت���ح كما ال���وردة«. يف اإلمكان 
مش���اهدة بقايا و آثار منظومة ري 
بديع���ة )..... كأنها مراجيع وش���م 
يف نواش���ر معصم – هذا عجز بيت 
شعر من معلقة زهري بن أبي سُلمى 
- املرتج���م( و التي كانت قد جعلت 
من هذا الس���هل، يف زم���ٍن قد مضى 

و إنقض���ى، حديق���ة غن���اء زاخرة 
على جان���ب طريق املس���افرين. إن 
منتص���ف النهار و م���ا بعد الظهرية 
كانا م���ن الروعة و الجالل بقدر ما 
أضفت عليهما تلك السماء الصافية و 
الش���مس الدافئة و ذلك الهواء النقي 
و املنعش. حيثما نظرت فهناك تلك 
الحرية التي تهبها الصحراء؛ و فتية 
تلك الحياة البدوية التي بال إس���م. 
يمتد الس���هل األجرد املرتامي حتى 
اأُلف���ق خاويًا إال من خيام بُنية هي 
مس���اكن بع���ض األع���راب، متناثرة 
هن���ا أو هناك، و ق���د مازجتها بُقع 
بُنية ُأخرى، هي أسراب من الطيور 
املهاجرة و سالسل من قوافل اإلبل، 
و هي تسري مُبعثرة هنا و هناك، و 
فصائل من فرسان العرب املدججني 

بالسالح.
 إمتد أمام أنظارنا فضاء شاس���ع 
من طني قد جففته أشعة الشمس، 
و حيث يظهر لنا يف كل حني، ذلك 
الس���راب الخادع تحت سماء صافية 
و ش���مس و هاجة؛ و ه���ذا كان كل 
ما هناك. لقد شعرت بتحسن كبري، 
حاملا غمرني ه���واء البادية املنعش 
و النق���ي، و خلف���ت ورائ���ي ذل���ك 
اإلحس���اس باإلضطراب الذي ينتاب 
املرء يف مُس���تهل كل رحلة؛ و حتى 
أنني قد شاركت يف طِراد، لوال عناد 
بغلتي، و بعد أن قامت بعدة دورات 
غري مُربرة، جرت ب���يّ اىل خِضم 
قافلة؛ ف���إن تصرفاته���ا تلك كانت 

مم���ا ال غبار علي���ه، و قد جعلتني 
أنس���ى اإلحتمال القائم، من إمكانية 
تعرضي ملكروه. و مع ذلك فال أضمن 
أنه ملن املمكن أن يكون هناك تفاهم 
بني البغل و راكبه مثلما يكون بني 

الجواد و فارسه. 
لقد كان الس���راب ظاه���راً على 
ال���دوام تقريب���ًا، و خَ���داع طوال 
الوقت؛ فقد كان يُظهر لنا بحريات 
زرق���اء صافية و قد إنعكس���ت على 
صفحات مائها صور أشجار النخيل و 
أبراج القالع، ثم ليتحول ذلك املنظر 
اىل سالسل جبلية وقد كللتها الثلوج 
و يف أس���فل س���فوحها مياه رقراقة 
تح���ف بها أش���جار باس���قات، و بعد 
ذلك، ليتغري كل شيء فيظهر أمامنا 
مسري مواكب مهيبة؛ و كان كل ذلك 
يبدو و كأنه الحقيقة بعينها، بينما 
يقل���ب ما هو حقيقي فعاًل اىل وهم. 
إس���تمر هذا الوهم لس���اعات و كان 
مُهين���ًا و مُثرياً للس���خط. بإقرتاب 
املساء إختفى ذلك الخداع و تشربت 
األرض الج���رداء بحُم���رة أكس���بتها 
إياها الشمس الغاربة، و بعد أن سرنا 
خمسة عشر مياًل توقفنا عند قرية 
»أورط���ة خ���ان« )أي خ���ان النُص 
»املنتصف« - املرتجم( ذات األكواخ 
الطينية و املاء اآلس���ن؛ و لم نتمكن 
من الحصول على ش���يء من الطعام 
س���وى بعض حليب النعاج، و الذي 
كان عك���راً أيضًا كمائه���م. أما خان 
املسافرين )النُزُل( فكان ال يُطاق، 
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مما دفعن���ا اىل اإلبتعادعنه، فعثرنا 
على م���كان يصلح ألن نُخيم فيه و 
قد كانت أرضه مغط���اة بالحصباء؛ 
و لك���ن كب���ري القرية ج���اء إلينا، و 
بصحبت���ه عدد م���ن القرويني، من 
أجل أن يثنونا عن التخييم يف ذلك 
املوضع حيث نكون عُرضة و صيد 
س���هل للضواري البش���رية، التي هي 
م���ن القوة بحي���ث ال يتمكن ضابط 
واحد و إثنان من العس���اكر و ثالثة 
من الخدم، م���ن الوقوف بوجهها. و 
ملا كن���ا غري راغبني يف التس���بب يف 
املش���اكل، فقد رضينا بأرض بائسة 
لكي نُخيم فيها؛ و كانت عبارة عن 
حديقة )بستان( سورها من الطني و 
قد  جرى حفرها خطوطًا و سواقي 
من أجل زراعتها بالنخيل، وسُقيت 
أرضها مؤخرًا فباتت بكاملها موحلة 
تمامًا. وعلى هذا فلن تجف أمتعتي 
هذا الش���تاء إطالقًا. أم���ا البغال فلم 
يكن باملقدور إدخالها اىل املكان، من 
ُكث���رة الوح���ول، و ق���د ترتب على 
ذلك و جوب إن���زال حموالتها على 
مسافة من ذلك البس���تان؛ مما أدى 
اىل إختالطه���ا ببعضها، و قد تمكن 
»حاج���ي« من إثبات ع���دم كفاءته 
بص���ورة بيّن���ة و ه���وت خيمت���ي 
مرت���ني و بقيّت يف حالة من القلق 
و عدم الثبات؛ و حتى أن الحواش���ي 
لم تلبث أن أمس���ت س���ائبة أو غري 
مثبتة بش���كل مُحكم. مُرغ فرشي 
يف الط���ني تحت أقدام قد غاصت يف 

الوحول؛ كما إحتاجت باقي األمتعة 
اىل ف���رز مُض���ن لع���زل بعضها عن 
البع���ض اآلخر، مما تس���بب يف أنها 
ل���م تُفتح اىل ما بعد حلول الظالم؛ 
حي���ث أن م���ن امُلحت���م أن تس���ود 
الفوضى يف أول ليلة من مسرية كلها 
مصائ���ب. إن ه���ذه اأُلمورقد فتحت 
عين���ي و جعلتني أدرك عمق الغور 
و امل���دى املطب���ق الذي وص���ل إليه 
عدم كفاءة »حاجي«، الذي كان قد 
دوخه األفيون5 لدرجة أنه قد صار 
و كأن���ه ال يزال نائمًا و يحلم، و كل 
م���ا كان ينطق ب���ه، عندما يُطلب 
إليه النه���وض و التحرك، هو عبارة 
»ي���ا اهلل«؛ ثم يع���ود ليرتكني أقوم، 
بنفسي، بجمع و توضيب األمتعة و 
تهيئتها للرحيل. و عندما قام بنزع 
أوتاد الخيم���ة، كان يئن و يتأوه، و 
عندما وضع اللج���ام يف رأس البغلة 
ترك حدي���دة الف���م متدلية تحت 
ذقنها. كانت الليلة رطبة جداً و لو 
لم يظه���ر صقيعًا ؛ و م���ا أن إنبلج 
الصب���اح حتى كان���ت الخيمة، و ما 
يف داخلها، قد غدت مبللة. ش���ربنا 
الش���اي، يف الساعة السابعة، مع شيء 
من »كعك بغداد )البقسماط(« الذي 
يتميز بنكهته املحلية الواضحة؛ ثم 
قضينا س���اعتني و نحن وقوف على 
أرض رطبة موحلة حتى أحسس���ت 
بقدماي و ق���د تنملت���ا، بينما راح 
الرجال و الذين كان أكثرهم يشكون 
من مرض الرومات���زم، يتعثرون و 

هم يقوم���ون بمهمتهم الجديدة، أال 
وهي التهيء للس���فر. بعد إنطالقنا، 
قضين���ا خم���س س���اعات، قطعن���ا 
خالله���ا أرض ج���رداء ال حياة فيها 
س���وى قواف���ل الجم���ال أو البغال أو 
بع���ض  يف  و  الحم���ري،  أو  الخي���ول 
األحاي���ني خلي���ط م���ن بعضه���ا أو 
جميعها؛ يقودها رجال ذوو سحنات 
و مظاهر متوحشة و هم مدججون 
األمام���ي  الحي���وان  كان  بالس���الح. 
)الُقدوة( يف كل قافلة يحمل ناقوسًا 
إسطواني الش���كل يتدىل من رقبته، 
و هو مُعلق بش���ريط جلدي أحمر 
قد تمت خياط���ة  صدفات صفراء 
)ودعات( عليه؛ و جرس���ًا ثانيًا قد 
تدىل من رقبت���ه على صدره. وكان 
هناك أجراس ُأخ���ر كبار، قد يصل 
الواحد منها اىل ستني سنتيمرت طواًل 
و خمسة و عشرين سنتيمرت قطراً، 
و قد رُبط���ت علىجانبي بردعته. 
أما باقي حيوانات القافلة فكانت لها 
مجموع���ة من األجراس قد روبطت 
مع بعضها متدلية من رقابها.  و إذا 
ما سارت القافلة فإن هذه األجراس، 
مجتمعة، كانت تُص���در، يف معظم 
األحي���ان، أنغام���ًا جيدة؛ ب���دًء من 
الص���وت العميق لناقوس كنيس���ة و 
وصواًل اىل الدقات و الرنات النشيطة 
ألجراس زحاف���ة. و إذا ما صادف و 
إجتمعت عدة قوافل، فإن تلك الرنات 
سوف تنقلب اىل ضجيج من الدقات 
و النقرات النحاس���ية املتنوعة. كان 
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س���ائقو البغ���ال )البغال���ة( يبذلون 
مبالغ، غري يسرية، من أجل صناعة 
وإقتناء مث���ل تلك األجراس و باقي 
مستلزمات الزينة التي ترتبط بها. 
م���ن بني األحم���ال، الت���ي صادفتنا 
يف الطري���ق و نح���ن نس���تقبلها أو 
نجتازه���ا، كان النف���ط و الربتق���ال 
و الرمان و البُس���ط و الس���جاجيد 
و البضائ���ع القطني���ة و البطيخ و 
الرَقي و القمح و التنب. كانت تلكم 
األرض الخ���الء مغط���ات بالدروب و 
آثار مسارات القوافل؛ مما يوجب أن 
يكون للمرء، فيها، دليل يقوده نحو 

مبتغاه.
لقد كان يومنا س���اكنًا كئيبًا، و 
بني الفين���ة و الفينة، كانت رقائق 
من الثلج تتس���اقط فتنزل متهاديًة 
من علياء صوب األرض. كان مسرينا 
ف���وق أرض معطاء كانت، يف يوم ما، 
مزروعة و سكانها ُكثر؛ أما اآلن فهي 
مهجورة تجوب فيها الغزالن و طيور 
الحج���ل، و كان ذل���ك مش���هداً يثري 
اإلكتئ���اب. أينما الق���ى املرء ببصره 
فهن���اك بقايا قن���وات ري و مجاري 
مياه، كانت فيما سلف من األيام تجلب 
املاء من نهري دجلة و دياىل لتسقي 
الحقول الشاس���عة لزارعي القمح يف 
تلك املس���طحات الهائل���ة من أراضي 
املرتجم(  )السومريني-  »الكلديني« 
و أرض وادي الرافدين. شكلت هذه 
البقاي���ا، يف بعض األحيان، صعوبات 
جم���ة للمس���افرين. إن الطرق���ات، 

هن���ا، هي عبارة ع���ن دروب ترابية 
داس���تها القوافل و رسخها الزمن؛ و 
هي، أحيانًا، تكون عريضة وتضيق 
يف أحيان ُأخ���رى. لم تكن هناك، يف 
تل���ك األراضي، أية حجارة يُمكن أن 
تُعرقل سري نصل محراث. لقد كانت 
قن���وات الري العظيمة، التي خلفتها 
العصور الغاب���رة، قد باتت مهملة و 
شطآنها متهدمة و مجاريها العميقة 
قد إنسدت و فقدت فائدتها، تُشكل 
منظرًا بائس���ًا يف يوم س���فر كئيب. 
أجتزنا مجرى قناة »النهروان« التي 
كانت، يف يوم من األيام،رائعة؛ و هي 
األبدع من بني أعمال الري القديمة 
و تقع عل���ى ميمنة نهر دجلة، و ال 
يزال عمقها، يف العديد من أقسامها، 
يص���ل اىل ما ب���ني )25( و بني )40( 
قدمًا و عرضها يرتاوح ما بني )150( 
و )200( قدم. لقد قطعنا عدة أميال 
دون أن تصادفن���ا قرية قائمة، فيما 
خال مجموع���ة من األكواخ الطينية 
تُحيط بخان )نُزُل( كئيب، حيث 
يف مق���دور املس���افرين أن يحصل���وا 
على مالذ بائس يقيهم وحشة هذا 
الطق���س. ال يتوف���ر )يف هذا الخان( 
م���كان يلجأ إليه املرء أو يحصل منه 
على ما قد يحت���اج إليه؛ مع األخذ 
يف الحس���بان، أن ه���ذا الطريق ليس 
فقط من أكثر الدروب التي تطرقها 
القوافل و إنما هو مسار دائم للحجاج 
من الش���يعة و ه���م يف طريقهم من 
بالد فارس لزيارة املراقد املقدس���ة 

يف »كربالء«.
بعد أن أجتزنا قناة »النهروان« 
إس���تمر الطريق باملسري على مقربة 
من الشاطيء األيمن لنهر دياىل،و هو 
ج���دول بديع ينس���اب بمحاذاة نهر 
دجلة، و يبعد عنه بمس���افة ترتاوح 
ما بني عش���رة اىل ثالثني مياًل ثم 
ليصب فيه أس���فل مدينة بغداد؛ و 
تلوح عند اأُلفق بل���دة »إمام زادة« 
و قرى ذات بس���اتني نخيل. يف حني 
تتالح���ق، على الش���اطيء األيس���ر، 
بس���اتني النخيل و الرم���ان  بعمق 
ميلني كاملني. كانت تلك البساتني 
مُس���يجة،  تتوسطها بلدة خربة، و 
ما تبقى منه���ا هو عبارة عن أبنية 
نص���ف متآكلة، وق���د تقلص حجم 
تل���ك البل���دة  بصورة بائس���ة، عما 

كانت عليه يف سالف أيامها.
دخلنا »اليعقوبي���ة« )بعقوبة( 
بعد أن إجتزنا جسرًا عائمًا قد ُأقيم 
فوق إثني عشر زورقًا، ليوصلنا عرب 
نهر دياىل  اىل البلدة؛ حيث إستطعنا 
إيجاد دار حسنة ذات نوافذ خشبية 
ناتئة اىل الخارج )شناشيل( و مدخل 
رحب و قد ُثبت، باملسامري، يف أعاله 
رأس و ُأذنا أرن���ب. كانت تلك الدار 
تقع عند نهاية دروب قذرة و سوق 
مُغط���اة و مُعتم���ة، ولكنه���ا كانت 
مليئة بالحاجيات، و من ثمة ولجنا 
من تحت طاق و وراءه كان هذا الخان 
)النُزُل(؛ حيث علينا اإلنتظار مدة 
س���اعتني حتى وصلت أمتعتنا. لقد 
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كانت هذه أول تجربة لنا مع نُزُل 
تُركي، و شكلت معلمًا بارزاً. 

كانت هن���اك  باح���ة مربعة و 
وا س���عة، تنتش���ر فيه���ا أك���وام من 
الق���اذورات و النفايات؛ و حول تلك 
الباحة قامت اإلس���طبالت و بعض 
الغرف الخرب���ة و املعتمة. كما كان 
هن���اك سُ���لم ق���د تكس���رت بعض 
درجاته، و منه يصل املرء اىل سطح 
طيني و في���ه عدد من الحجريات - 
و ال يُمكن تس���ميتها ُغرف - ذوات 
أبواب بدائية املنظر، ال تُقفل إال من 
الخارج؛ أما الشبابيك فكانت مُجرد 
كوات صغرية بالقرب من السقف، و 
كان معظمها قد حُش���ي بالقش. أما 
األرضية فلم تكن غري تراب مبلول و 
قد حُفرت فيها حُفرة، هي املوقد. 
كانت جدران تلك الحجريات قذرة و 
لزجة و غ���ري مُبيضة؛ و يف الزوايا 
العليا له���ا تراكمت ، عرب الس���نني، 
أنس���جة العناكب التي عالها الغبار؛ 
و كانت ه���ذه الج���دران و دعامات 
الس���قف ق���د إس���ودت من س���نوات 
تعرضها للدخان. أما الخنافس و ما 
ش���ابهها من هوام الحشرات امُلزعجة، 
فقد تراكضت لتلج الش���قوق، حاملا 
تُفتح األبواب؛ ثم لتعود للظهور فور 
إغالقها ثانيًة. خ���ارج كل حُجرية، 
كانت هناك، حفرة صغرية يف الجدار 
هي بمثابة مكان الطبخ. لقد كانت 
عادات الناس، هناك، مُقززة؛ و لكن 
لحس���ن الحظ، كانت الروائح النتنة 

يف حالة سبات شتوي و كذلك الحال 
بالنسبة لهوام الحشرات .

و بينم���ا كن���ت بإنتظار وصول 
بعض من األثاث الذي س���وف يُحيل 
املكان الذي س���ُأقيم في���ه، و هو ما 
يعتربونه شقة غري مؤثثة، اىل مكانًا 
يُمكن العيش في���ه؛ ُقمت بتدوين 
أس���طر هذه الجزء من رسالتي و أنا 
جالسة على كرسي تخييم قد ُأسند 
ظهره اىل الج���دار، و إلتففت بدثار 
حصان بينما كانت كومة الس���روج 
و الس���يوف و القراب و بعض لوازم 
الرك���وب تصد الريح ع���ن قدمَيّ. 
كان التاب���ع األفغان���ي يُدخن عند 
أعلى السلم و الحت، عن بُعد، وراء 
سور السطح تجمعات من النخيل، و 
من ورائها بالكاد تظهر سالس���ل من 
ت���الل قد علتها بعض الثلوج. هبت، 
بنش���اط، ريح مُثلجة؛ فش���عرت و 
كأني قد فقدت اإلحساس بأصابعي، 
و كنت متيبس���ة و متأملة يف جميع 
أوصال���ي، و لكن ه���ذا اإلزعاج كان 
يُشغل تفكريي و يُسليني. تناولت 
طعام غذائي اإلقتصادي؛ و الذي لم 
يتعدى بعض حليب الش���ياه و قليل 
من التمر. لقد أنتابني إحساس بأن 
كل ش���يء، فيما خال ما أنا فيه اآلن، 
قد ب���ات بعيدًا ج���داً، و كأن بيّ و 
قد عشت حياة الصحراء و إستمعت 
اىل أصوات أج���راس القوافل الكبرية 
و ش���اهدت فرس���ان الصحراء الهمج 
و ن���زول الش���مس وراء خ���ط ُأفق 

الصحراء املستقيم، طوال شهرين ال 
مُجرد يومني فقط. 

)بعقوبة(  »اليعقوبية«  أن  قيل 
تضم )800( منزل، و كان فيها عدد 
من املس���اجد الصغرية و العديد من 
الخانات )النُزُل(، و أفضلها كان هذا 
الخ���ان. كان هذا امل���كان، يف يوم من 
األيام، مكانًا مُزدهراً و لكن الوباءات 
امُلزمن���ة  اإلبت���زازات  و  املتك���ررة 
م���ن قِب���ل املوظف���ني الحكوميني 
أحالته اىل خ���راب؛ و مع هذا، فإنه 
يُزرع فيه مايكفي من القمح لس���د 
إحتياجاته، يف أرض س���يئة السقي. 
كما إن، يف بس���اتينها الشاسعة، تنمو 
أش���جار  تحت  الحمضي���ات  أش���جار 

النخيل الباسقات.
قزلرباط )السعدية( يف 14 كانون 

الثاني
ل���م يكن الطقس ب���ارداً جداً يف 
»اليعقوبي���ة« )بعقوبة(. يف بالدي، 
ليس بمقدور س���وى عدد قليل من 
الن���اس الجلوس يف حج���رية خالية 
من الن���ار و الباب مُش���رع يف ليلة 
من ليالي ش���هر كانون الثاني؛ ولكن 
الحجرية التي شغِلتها، و بالرغم من 
عدم وجود نار فيه���ا، فقد منحتها 
عُدّة تخييمي مظه���راً مُريحًا. و 
فيما عدا بعض الجرذان أو الفئران، 
الت���ي كانت تقضم م���ا يف كيٍس من 
البقس���ماط )و هو نوع من الكعك( 
طوال الليل و تجري فوق فراش���ي، 
لم يكن هناك منغصات ُأخرى. لقد 
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صار »حاجي« أش���د ذه���واًل و أكثر 
ع���دم رغبة يف العمل، يومًابعد يوم، 
و ه���و يرى، بع���ني مُخيلته، أن ما 
يناله من إكراميات قد بدأ يتضاءل؛ 
و لقد إضطررت، يف سبيل أن نغادر 
عن���د الس���اعة التاس���عة، اىل القيام 
بح���زم األمتع���ة بنفس���ي؛ و حتى 

الثقيلة منها.
»اليعقوبية«  مغادرتن���ا  عن���د 
)بعقوب���ة(، صبيحة الي���وم التالي، 
عال الصياح و إحتدم الجدال بسبب 
اإلدع���اء بع���دم دف���ع اإلج���ور من 
قِبل الس���ياس؛ و قد حاول أصحاب 
»النُزُل« منعنا من املغادرة؛ و كان 
ط���اق املدخ���ل مكتظاً  بحش���د من 
رج���ال، غالبيتهم مُس���لحني، و هم 
يتصايح���ون و يش���تمون و أياديهم 
العصبية؛  تُساند كالمهم بحركاتها 
و ق���د أدى ذل���ك اىل أني قد وجدت 
صعوب���ة يف ركوب بغلت���ي. كان من 
ش���روط إس���تئجار البغال، أن يؤمن 
أصحابه���ا لها و لهم العلف و الطعام؛ 
و لك���ن م���ا أن يم���ر ي���وم واحد أو 
يومان حت���ى يقوم هؤالء، كعادتهم، 
بمحاولة التملص م���ن ذلك اإلتفاق 
و إجبار من إستأجرهم على تأمني 
ذلك له���م. كان »حاجي« هو، على 
الدوام، املرتجم الوحيد ما دام الكالم 
باللغ���ة العربي���ة؛ و بالرغم من أن 
الجنود و الش���رطة قد بقوا معه، إال 
أنه كان يرتجف رُعبًا ألننا أبقيناه 
مع األمتعة. كان الناس يتصايحون، 

مُهددي���ن، بأعل���ى أصواتهم؛ و لكن 
ذلك ، دون أدنى ش���ك، لم يكن سيئًا 
كم���ا يضن الس���امع؛ و ق���د أجتزنا 
األس���واق من غري أن نصبح عرضة 
ألية مضايق���ة. بعد ذلك مررنا من 
خالل منظومة مُحرية من س���واقي 
ري ذوات جوانب مرتفعة و متهدمة، 
و مجاري مياه جافة؛ و هي تتشابك 
و تتقاطع فيما بينها و مع الطريق. 
و بخ���الف منظومة ال���ري الرائعة 
ه���ذه، كان هناك قنوات ري حديثة 
ال يتجاوز عرض الواحدة منها القدم 
الواحد )30 سنتيمرتًا(، و هي تأخذ 
ماءها م���ن نهر دياىل؛ و بالرغم من 
صغرها، فإنها قد أحالت تلك األرض 

الخِصبة اىل حقول مُثمرة.
بعد هذه اللمح���ات التي تُصور 
ال���رتف و الغِنى اللذي���ن كانا، و قد 
يع���ودان مُج���ددًا ) حي���ث أن تلك 
الس���هول الخصبة املرتامية األطراف، 
و الت���ي تمت���د م���ن س���فوح جبال 
زاك���روس اىل ضف���اف نه���ر الفرات 
صع���ودًا نح���و البادي���ة الس���ورية، 
بإس���تطاعتها، مع ال���ري و الفالحة 
الجيدي���ن، أن تغ���دو مُس���تودعات 
لحبوب غرب آسيا(. أوصلنا الطريق 
اىل فض���اٍء مُس���تٍو، فيه ش���يء من 
الحج���ارة الصغ���رية؛ و بعد مس���رية 
طويلة لحِق بنا شُرطي، قد أرسله 
»الوكي���ل اإليراني« يف »اليعقوبية« 
)بعقوبة(، ليُعلمنا ب���أن أمتعتنا و 
خدمنا قد جرى إحتجازهم بالقوة. 

و لك���ن بع���د بُرهة، و بإس���تعمال 
ناظور جيد، تمكن���ا من أن نُبصر 

بالقافلة و هي تُغادر البلدة.
لق���د كانت األراض���ي من حولنا 
تفتق���ر اىل أي���ة معال���م، و كما كان 
حالها باألم���س، و قاحلة على وجه 
العم���وم. كان���ت هن���اك، م���ن بني 
العديد من القوافل التي ش���اهدناها 
يف طريقن���ا، قافلتان لهما قدر كبري 
من القيمة؛ حي���ث كانتا محملتني 
بالغال���ي و النفي���س من البُس���ط 
الفارس���ية، كم���ا كان هن���اك بعض 
العوائل تس���ري و هي ممتطية ظهور 
الحم���ري و ق���د كان���وا م���ن العوائل 
املهاجرة و ق���د حملوا معهم كل ما 
كانوا يمتلكونه؛ كما ش���اهدنا بعض 
مجاميع األع���راب ممتطني الجياد، 
و ه���م بكامل أس���لحتهم. لم نر، يف 
طريقنا، أية مس���اكن؛ حتى الح لنا، 
تحت أشعة ش���مس ما بعد الظهرية 
و وس���ط براح موح���ش و كئيب، و 
على م���ا يبدو خاٍل م���ن الخُضرة، 
»خان« )نُ���زُل( الوجاهية؛ وهو ال 
يتعدى كونه مدخاًل تعلوه غرفة، و 
باحة مُربعة ذات أسوار عالية فيها 
»أواوين« )مقاصري( ذوات س���قوف 
مُقوس���ة، و فيها ت���ودع البضائع و 
إليها يلجأ املس���افرون. وكانت هناك 
إسطبالت واس���عة و صف من أكواخ 
الربدي و صف آخر من خيام العرب؛ 
و يف مواجهة املدخ���ل، من الخارج، 
يوجد سقيفة مفتوحة يجلس فيها 
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رجل و يف متناول يديه غدارتان؛ و 
هذا الرجل هو بائع الطعام و التبغ و 
حبال الشَعر. كانت هذه هي جميع 
ما إش���تمل عليه هذا املكان املرعب. 
لم يكن هناك  مصدر ماء غري بُركة 
نتنة من املاء العكر، و قد نمت فيها 
أعواد القصب و ال���ربدي، و طينتها 
اآلس���نة قد أثارتها قوائم الحيوانات 
الت���ي تردها ل���رتوي ضماها؛ و لقد 
كان يرتتب على من يروم أن يغرتف 
من مائها، أن يتمس���ك بيد ش���خص 
آخر مخافة أن ينزلق و يس���قط يف 
تلك البُركة. لق���د أردنا أن ننصب 
خيمتي يف فناء مُس���يج و خَِرب؛ و 
لكن الشخص املسؤول، يف ذلك املكان، 
رفض ذلك؛ و عندما إقرتحنا نصبها 
م���ا بني الدكان و الخان، قال، إنه، و 
قبل أن يحل الظ���الم، فإن األعراب 
النهابني يف دائرة قطرها عش���رين 
مي���اًل، س���وف يصلهم خ���رب مفاده 
أن:  ]أجان���ب أغني���اء مُتواجدون 
هناك[؛ و سرعان ما ينقضوا علينا 
و ينهبوننا. و بناًء على ذلك، توجب 
علينا أن ننصب خيامنا، إذا ما أردنا، 
يف س���احة الخان القذرة و املكتضة. 
ل���م تك���ن »العلي���ة« او »الغرف���ة 
الفوقانية« آمنة بما يكفي، بالنسبة 
لي، و تفتقر اىل الخلوة؛ لكون العلف 
كان مخزون���ًا فيه���ا، و ليس هناك 
من س���بيل إلغالق األب���واب و التي 
كانت تس���مح بدخول الهواء الشديد 

الربودة.

وصلن���ا يف الس���اعة الثالثة من 
بع���د الظهر؛ و قبل حل���ول املغرب، 
بفرتة ليس���ت بالقصرية، وصل عدد 
م���ن القواف���ل؛ فإمت���ألت الس���احة 
بالخيول و البغال و الحمري. و ما أن 
تتوقف قافلة، حتى تُنزل األحمال 
و تُكدس يف املقاصري امُلقوس���ة، ثم 
تُ���زال الربادع املحش���وة و الضخمة 
التي تُغطي مُعظ���م ظهر الحيوان 
لتب���دو من تحتها، يف أغلب األحيان، 
تسلخات و تقرحات. بعد ذلك تجري 
العناية بالحيوان���ات، و ذلك بدعك 
جلودها ب� »مَحَسَّة« )وهي مشط 
خاص لش���عر الخيول و ما شاكلها - 
املرتجم( صندوقية الشكل يف داخلها 
ما يُحدث قرقعة تُش���ابه ما ينتُج 
عندم���ا تهُز الريح »الفزاعة«. كان 
هناك خمس���ون »مَحَسَّ���ة« تعمل 
يف آن واح���د، و م���ا يصدر عنها من 
ص���وت يُحاكي ص���وت »الزيز« )و 
هي حش���رة الحص���اد - املرتجم(. و 
ما أن ينته���ي ذلك، حتى تُقاد تلك 
الحيوانات مجاميع اىل بُركة القصب 
لتشرب؛ ثم تعود مُهرولًة، يف فوضى 
)ش���ذر مذر( و قد إختل���ط حابلها 
بنابلها، عرب املدخل امُلقوس و بعظها 
يف عِ���راك و آخ���رون يتالعبون؛ و 
يقوم العديد منها بالتمرغ يف تُراب 
الس���احة، و قد كاد أحدها أن يقلب 
خيمتي عندما تمرغ وس���ط حبال 
تثبيت الخيمة. لقد نصبت خيمتي 
يف رُكن، من الس���احة، رطب و قذر؛ 

و ب���ني مجاثم البغ���ال و الخيول و 
الحم���ري و ال���كالب و أماكن من هم 
أكث���ر الرجال فضاضًة، و مع هذا، و 
حت���ى مع تلك الرطوبة، يف الداخل، 
ف���إن خيمتي كانت تُمثل داراً. بعد 
هذا املرح الصاخ���ب، أُلقيت الربادع 
على ظهور الحيوانات لتكون بمثابة 
دث���ارات لها؛ و ج���رى جعل الِجمال 
ت���رُبك يف صفوف، أما غالبية البغال 
و الخيول فق���د ُقيدت بحبال طوال 
يف اإلس���طبل الواس���ع، حيث أخذت 
بالصهيل و النهي���ق و الرفس و رن 
أجراس���ها طوال الليل. بينما جرى 
رب���ط آخري���ن، منه���ا، اىل أوتاد يف 
الساحة بني املعيز و الحمري و الكالب 
الكبرية، و التي كانت دائمة التجوال 
و ه���ي تنبح. و بعد بُرهة إمتأل ما 
تبقى من الس���احة بالخراف. كانت 
الس���احة مُكتظة بدرجة ال تسمح 
س���وى بالتململ و التحرك املحدود 
ال غري؛ و قد دُسّ���ت بعض الخراف 
و العنزات بني أس���تار خيمتي. قام 
السياس و املس���افرون بفرد ُفرشهم 
يف املقاصري و أش���علوا نريانًا، وقودها 
روث الحيوان���ات )امُلجف���ف(، لطهو 

طعامهم. 
عن���د الغ���روب، كان املنظر من 
السطح يكاد يكون جمياًل. يف البعد، 
امت���دت  و يف جمي���ع اإلتجاه���ات، 
الصحراء املس���توية و قد تش���ربت 
بحمرة املس���اء؛ و عند اأُلفق البعيد، 
اىل الش���مال الش���رقي، بال���كاد تلوح 
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سالس���ل م���ن الجبال و ق���د ُطليت 
بلون الجمثت اإلرجواني )و الجمثت 
نوع من األحجار الكريمة - املرتجم( 
عل���ى خلفية م���ن س���ماء برتقالية 
الل���ون. وكانت هن���اك مجاميع من 
الفرس���ان و ه���ي تنطلق مُس���رعة 
ص���وب مجموعة من الخي���ام، أبعد 
م���ن مرم���ى البصر؛ و أس���راب من 
اإلب���ل و قد ألقت ظالاًل طويلة على 
الرمل امُلحمر، و قطعان من الخراف 
الكبرية ذات الل���ون الداكن، يقودها 
رعيان مُسلحون، و هي تؤم البُركة 
ذات القصب يف صفوف طويلة داكنة 
الل���ون. كان نس���يم املس���اء الذعًا و 

قريبًا من التجلد.
ل���م تك���ن تكهناتنا، ح���ول تلك 
الليلة، مُشجعة؛ و بينما كنت أهبط 
ال���درج القذر، الذي إتخذته العنزات 
مُس���تقرًا له���ا، وجدت أن الس���احة 
نتنة و مكتظة لدرجة جعلت األمر 
ش���اقًاعلى الرعاة مما أرغمهم على 
التداف���ع و الص���راخ املختلط بنباح 
الكالب من أجل أن يفسحوا لي مجااًل 
أمر من خالله وسط األعداد الكبرية 
من الخ���راف و املاعز و الوصول اىل 
خيمت���ي الب���اردة و الرطبة، و التي 
كانت ق���د نُصبت فوق روث مبلول 
يبل���غ عمقه قدمني أو ثالثة أقدام؛ 
و حيث وطأت أقدام ثقال البساط و 
مرغته بذلك الروث. إستمر ضجيج 
السياس و املس���افرين ملدة ساعتني 
ليفس���ح املجال لرن���ات األجراس و 

نباح و عراك الكالب و نهيق الحمري 
و رغ���اء األغن���ام و الش���خري املزعج 

للرجال.
 ما إن حلت الس���اعة التاس���عة 
مساًء حتى ُغّلقت البوابات الثقيلة، و 
امُلدعّمة بالحديد، و وضِعت العُمّد 
الساندة ورائها. فور ذلك جاء طرق 
ش���ديد على الباب م���ن قِبل بعض 
التواقني  و  املتأخري���ن  املس���افرين 
للدخ���ول تجنبًا لوي���الت املكوث يف 
الخارج. إستمر ذلك الطرق، الذي كان 
أشبه بصوت الرعد، لفرتة طويلة و 
بإلحاح؛ لكن رد عليهم صوتا أجش، 
م���ن الداخل، بأن األبواب قد ُأغلقت 
و دخوله���م مرف���وض و كفى. لقد 
قال »السردار« )و هي لفظة تركية 
بمعنى القائد – املرتجم (، أن هناك 
)400( حص���ان و بغل اىل جانب إبل 
و حمري و ألف���ي رأس من األغنام و 
ما يزيد عل���ى )70( رجل يف داخل 

الخان، تلك الليلة.
قض���ى الخدم ليلتهم يف املقاصري 
القريبة، بينما إدعى »حاجي« بأنه 
بقي طوال الليل ساهراً يحرس و قد 
قام، يف أثناء ذلك، بإطالق النار على 
رجل حاول نهب ما يف خيمتي بعد 
ما ُأطفئت األن���وار؛ و لكني كنت يف 
نوم عميق و لم يقلق نومتي ش���يء 
اىل أن ب���دأت القواف���ل و القطع���ان 
باملغ���ادرة، مع ب���زوغ الفجر؛ و بعد 
ضجيج إبتدائي إس���تمر لس���اعتني. 
كان ال���ربد قارس���ًا و خيمت���ي و ما 

حَوّت مبتلة تمامًا بس���بب الندى 
الق���وي؛ مم���ا أدى اىل أن تتضاع���ف 

أوزانها.
لق���د باش���رت تحرك���ي عن���د 
تم���ام الس���اعة التاس���عة صباحًا، و 
قب���ل أن ي���ذوب الصقيع األش���هب. 
فوق  الش���رطي،  يصحبني  ركب���ت، 
تربة رس���وبية منبس���طة و خالية 
م���ن الصخ���ور، و لكن كان���ت فيها 
معالم وس���ائل س���قي و آثار قنوات 
ري  جي���دة. الحت، عن بعد، بعض 
الُق���رى؛ و بالرغ���م من كون األرض 
خصبة كفاية إلعاش���ة أعداد كبرية 
من الس���كان، إال أنه ل���م تكن هناك 
مناطق سكنية بالقرب من الطريق؛ 
فيم���ا خ���ال بع���ض أك���واخ الربدي 
الوقتية اىل جان���ب خانني كبريين. 
لم يك���ن هن���اك الكثري مم���ا يُثري 
املس���تمر  التناقض  س���وى  اإلهتمام 
م���ا بني ما هو موج���ود اآلن و بني 
م���ا كان علي���ه الحال يف الس���ابق، و 
م���ا يُمك���ن أن تؤول إلي���ه األوضاع 
يف املس���تقبل. كانت هن���اك مدافن 
كبرية، قبوره���ا مبنية بالطابوق، و 
»مرق���د« مُتداعي و قوس مُقبب 
من الطاب���وق، قد ُأقي���م فوق قناة 
»نهرود« )قد يكون القصد هنا قناة 
»النهروان« - املرتجم( و القليل من 
قوافل الحمري و قد رُبط، فوق ظهر 
كل حم���ار، طري من س���اق واحدة و 
هو يُجاهد يف الحف���اظ على مكانه 
غ���ري امُلري���ح. كان هناك ش���يء من 
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الزراعة و الكثري من األراضي البور. 
بعد ذلك بلغنا قرية محاطة بسور. 
كان���ت تلك القرية هي »ش���هربان« 
)أي: املقدادي���ة - املرتج���م( و التي 
كان���ت، فيما مضى، بل���دة عامرة و 
أصبح���ت اآلن ال تضم س���وى )300( 

دار فقط.
مررن���ا، كعادتنا، بني خرائب و 
جدران، قد س���ودها الزمن، تتخللها 
أبواب قد تناثرت هنا و هناك؛ و عرب 
أزقة نتنة فيها أكوام من النفايات، و 
حيث يتعرض املرء لخطر السقوط 
يف شِ���راك من حُفر لزجة. و عند 
الجزء األكثر نتانًة إستدرنا لندخل 
»الخان« )النُزُل( بباحته الواسعة، 
الكريهة  الروائ���ح  تنبع���ث  حي���ث 
وتتناثر فيها الحُفر اآلسنة و اآلبار 
امللوث���ة الت���ي يُفرتض أن نش���رب 
منها. لم يتكرر علينا ما خربناه يف 
الليلة السابقة. كانت هناك غرف ال 
بأس به���ا؛ فغرفتي كانت تطل على 
حديقة )بس���تان( نخيل من خالل 
نافذة مُشبّكة؛ و بالرغم من كونها 
باردة إال أنها كانت لطيفة. و كل ما 
كنت أخش���اه أننا لن نرى ما يُشابه 
هذه »الرفاهية« ثانيًة؛ مما حدا بي 
اىل أن ُأعلق قائلة، لرفيق س���فري : 
»إن من حُس���ن الحظ كون وصولنا 
املبك���ر قد أت���اح لنا فرص���ة إنتقاء 
الغُ���رف األفضل«؛ و ق���د رد عليّ 
بالق���ول: »إن هذا اإلنتقاء هو إنتقاء 
م���ن بني زرائب الخنازير و من بني 

الجح���ور القذرة«. و لكن ما عانيته 
يف »الوجاهي���ة » ق���د حرمني من 
آخر ما تبقى من شدة الحساسية و 

صعوبة اإلرضاء.
الخربة  املدين���ة  س���رتُ خالل 
البائس���ة و عرب س���وقها املتواضعة؛ 
و حيث األجس���ام املتناسقة للرجال 
م���ع  واض���ح،  بش���كل  تتناق���ض، 
محيطه���م البائ���س و تُعطي للمرء 
إنطباع���ًا مفاده أن لو تس���نت إدارة 
مخلصة، فقد يكونون ُأناسًا جيدين؛ 
و م���ع هذا فإنهم ل���م يكونوا لطفاء 
تج���اه الغرباء. كان كالمهم، املتبادل 
يف الس���وق، سيئًا؛ و يف الطرقات كان 
واحده���م يمر بالغ���ري يف صمت، و 
هذا يف أحس���ن األح���وال، و لذا فهم 
ليسوا مثل أهالي »التبت« بتحيتهم 
اللطيفة »تزُّو Tzu«. يف »شهربان« 
إقتحم أحد »البغالة« غرفتي عُنوة 
و بخش���ونة قام بتقليب س���رجي و 
أمتعتي متهمًا إياي بأخذ دثاره. أما 
»حاج���ي« فكان عدي���م الفائدة، يف 
مثل ه���ذه األحوال، و كل ما قام به 
هو أنه أطلق بعض عبارات التهديد 
و ه���و يُداع���ب مسدس���ه، دونم���ا 
فعل مؤث���ر. يف الحقيقة أن مثالبه 
كانت تتكش���ف يوما بعد يوم؛ فقد 
كنت ُأضط���ر اىل توجيه الكالم إليه 
مرت���ني أو ثالث قبل أن أس���تطيع 
إنتزاع���ه م���ن أحالم���ه األفيونية؛ 
و ق���د تزايد ميل���ه اىل التهرب من 
واجباته الخفيفة جداً و تحويلها اىل 

غريه، كلما إس���تطاع اىل ذلك سبياًل. 
يحدون���ي أم���ل يف أن يكون حس���ن 
القصد، و هذا سوف يُغطي مساويء 
كثرية مرتاكم���ة؛ و لكنه كان فظًا و 
جاه���اًل، و إنه إما يكون غري قادر أو 
غري راغب يف تعلم أي شيء، و حتى 

كيف يُقيم سريري على حوامله.
إن للغُ���رف املفتوح���ة مض���اراً 
متعددة؛ ففي الليل س���قطت هرة، 
من الس���طح على فراش���ي، و ما هي 
إال لحظة حتى لح���ق بها املزيد من 
القط���ط؛ فقلبوا املصب���اح و قارورة 
الحليب، و يف الظالم تقاتلوا بصخب 
من أج���ل الحص���ول عل���ى الحليب 
امُلراق )الظاهر أن ش���جار القطط لم 
يكن بس���بب الحلي���ب و إنما هو من 
الشجارات الجنسية املوسمية و التي 
يُالح���ق فيها عدد من الذكور ُأنثى 

واحدة - املرتجم(.
*   *   *

إن مسرية ثمانية عشر مياًل، يف هذا 
املكان، قد تم قطعها يف ست ساعات؛ و 
بمعدل مسري جيد لقافلة. لقد ُأرسلت 
الحيوانات، املحملة باألمتعة، قبلنا؛ و 
قام الش����رطي بإقتياد بغل قد حُمّل 
بكراس����ي و دثارات و لوازم ُأخرى؛ و 
قد س����رت وراءه، راكبة بغلتي، اىل أن 
إقرتبن����ا من مكان التوق����ف؛ و هناك 
لحق ب����ي »م .....« و خادمه، و ذلك، 
عل����ى ما يبدو، أن م����ن غري الالئق أن 
تدخل إم����رأة أوربية اىل البلدة و هي 

بمفردها.
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كان خط السري يقع يف مسطحات 
خالية من الشجر، تربتها من نفس 
نوع الرتبة الرسوبية الداكنة اللون، 
اىل أن بدأن���ا باإلرتقاء اىل مرتفعات 
قليل���ة اإلنح���دار تكث���ر يف تربتها 
حصب���اء؛ و وصواًل اىل سلس���لة من 
صخوره���ا  البس���يطة،  املرتفع���ات 
املتداعي���ة رملية حم���راء مازجتها 
بعض صخور خليطية هشة مكونة 
من اليش���ب بلونه األخضر امُلس���ود 
و حص���ى »سُ���ماقي« الل���ون. هذه 
السالس���ل م���ن املرتفع���ات تُعرف 
ب� »ت���الل حمري���ن«، و التي تمتد 
بموازاة سالسل جبال »كوردستان« 
العظيم���ة؛ و هي تبدأ من نقطة ما 
على مسافة اىل الجنوب من »بغداد«  
)أعتقد أن ه���ذا خطأ، إذ أن تالل - 
أو- جبال حمرين تقع على مس���افة 
اىل الشمال من  »بغداد« - املرتجم( 
لتص���ل حتى اىل نقط���ة قريبة من 
»املوص���ل« و »نه���ر ال���زاب«. عند 
هذه النقطة تؤش���ر تلك التالل  اىل 
اإلتجاه���ات التي تكون عندها نهاية 
لنهر  الشاس���عة  الرس���وبية  السهول 
»دجلة« و نهر »الفرات«؛ و تُشكل 
اأُلوىل ص���وب مرتفع���ات  الخط���وة 

الهضبة اإليرانية.
»وه���اد« مُجدب���ة و متداخلة 
بتعقي���د و قد ج���رى تفخيمها بأن 
هذه  تخلل���ت  »مم���رات«  دٌعي���ت 
التالل و إكتس���بت س���معة ش���ريرة 
حيث عنده���ا يكمن السُ���راق من 

األعراب »و ب���ذا جعلوها غري آمنة، 
بتاتًا، للقوافل الصغرية ». كانت هذه 
املنطقة تتسم بكونها قفرا موحشا 
ومشؤوما؛ و ما أن إقرتبنا من بداية 
املمر حتى توقف الشرطي، و بالكثري 
من اإليماءات و اإلش���ارات و العديد 
من م���رات ترديد كلم���ة »أفندي« 
إس���تطاع أن يُفهمني أن التقدم غري 
آمن دون وج���ود جماعة كبرية. لم 
نتع���رض اىل أي إعتداء و لكن األمر 
يُش���كل تشويهًا لسُ���معة إدارة ذلك 
اإلقلي���م، من حيث س���ماحها بقيام 
ممارسة منظمة من التسليب، على 
مر الس���نني، يف طريق يُعد األكثر 
إس���تخدامًا من بني ُط���رق القوافل 
يف »تركي���ا« )املقصود هن���ا، الدولة 
العثماني���ة و ليس »تركيا« كما هي 
معروفة اآلن - املرتجم(. كانت هناك 
عدة فصائل، من الفرسان املسلحني، 
بني سالس���ل الت���الل و البعض من 
اإلبل وهي ترعى؛ و لكنا لم نصادف 

أية قوافل .
م���ن أعلى املنح���در، كان يرتاءى  
لنا منظر أخاذ من س���هل رس���وبي 
فس���يح، قد دك���ن لونه من س���قيه 
بمياه نهري »بل���دروز« و »دياىل«، 
م���ع تالل مس���ننة ليس���ت عظيمة 
اإلرتف���اع و لكنها مغط���اة بالثلوج؛ 
على جانبها الشرقي منظر غريب و 
صامت يُثري املخاوف و ال يمتلك أي 
جمال أو ما قد يس���رتعي اإلهتمام، 
تحت سماء متجهمة. لم تكن هناك، 

خالل تلك املس���رية، أية  ُقرى؛ و كل 
ما كان هو آثار قنوات قديمة تأخذ 
كل مأخ���ذ، و بقايا أبنية؛ باإلضافة 
اىل قرميد )طابوق( وقِطع من آنية 
فخارية مُحطمة، ق���د تناثرت هنا 
و هناك، فوق الس���طح غري املحروث 
داللة، كم���ا يفرتض العديد، على إن 
ذلك املكان هو موقع مدينة قديمة 
كان إسمها »داستاغريد«، وهي مقر 
»خس���رو برويز« إبان القرن السابع 
امليالدي. لم أكن أحمل معي أية كتب 
مرجعية، و نادرًا ما كنت أس���تطيع 
الكتابة، فيما ع���دا تلك األمور التي 

ُأشاهدها أو أسمع عنها.
أبع���د من ذل���ك، كان���ت هناك 
سواقي ري متعاقبة والتي قد قلبت 
الس���هل ذا الرتبة الجافة املتهتكة اىل 
س���هل طيني يصعب إخرتاعه. تاله 
بستان نخيل و من بعده جاءت بلدة 
)الس���عدية(  أو قري���ة »قزلرباط« 
ُقدس���يته  تتجلى  ال���ذي  بمزاره���ا 
بالع���دد الكبري م���ن القبور املحيطة 
به. إن األس���وار البالية، لهذه البلدة 
التعيس���ة، كان���ت ق���د بُني���ت من 
ت���راب قد رُكم بعض���ه فوق بعض 
و جففت���ه الش���مس؛ و قد بات اآلن 
مت���آكاًل. و عند الجانب الش���رقي، 
هناك مدخل بوابة قديمة قد شُيد 
من قرميد مشوي  )طابوق(. يُقال 
أن هناك )400( دار؛ و هذا يعني أن، 
يف أوطأ الحسابات، هناك ما يُقارب 
ال� )2000( نسمة من السكان؛ و لكن 
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نظراً إلختالط الدور املشغولة بتلك 
التي باتت خرائب ال يس���كنها أحد، 
فقد اصبح من غري املس���تطاع وضع 

تقدير يُمكن اإلعتماد عليه.
ل���م ُأش���اهد مثياًل له���ذا املكان، 
املأسوف عليه و امُلثري للشفقة، حيث 
األوس���اخ مُروعة حتى يف مثل هذا 
الجو الج���اف. ال يُمكن املرور خالل 
أزقة البلدة يف فص���ل الربيع؛ وهذا 
يج���رب، الذي���ن يضطرهم أش���غالهم 
على الخروج، بالعبور من سطح اىل 
سطح عرب ألواح خشبية. بُرك من 
ماء ق���ذر و حُفر كريه���ة تكتنفها 
حاف���ات من طني آس���ن قد داس���ته 
األرجل و قد إمتألت  بما هو فظيع؛ 
و خرائ���ب دور و باحات قد لوثتها 
النفايات؛ و أطفال بأنصاف ثياب، و 
لم يغتس���لوا بتاتًا، و رجال بسيماء 
متحدرة يقفون يف مجاميع كئيبة. 
و هناك س���وق قد شُ���يدت، بشكل 
حس���ن، من الطابوق؛ و حيث تمتاز 
بالوجود البيّن ألقمشة »مانجسرت« 
القطني���ة. ثم املزيد م���ن الوحل و 
األوس���اخ و بعض الخانات الخربة؛ و 
بالقرب من طرف البلدة أو القرية، 
يقع »الخ���ان« الفظيع الذي أنا فيه 
اآلن؛ و ال���ذي قيل عنه أنه األفضل، 
بس���احته املغطاة بالروث و الوحول 
بعمق يزي���د عن رُبع مرت؛ و حيث 
يتوس���طها البئ���ر، و تُحي���ط به���ا 

اإلسطبالت و مقاصري املسافرين.
يف البداية كان���ت على ما يبدو 

أتدن���ى لدرج���ة تجعلني أس���كن يف 
واحدة من تلك )املقاصري - املرتجم(؛ 
و لك���ن، بع���د تفتيش مس���تفيض، 
تكش���ف لن���ا وجود س���اللم مهدمة 
تق���ود اىل الس���طح؛ حي���ث و جدنا 
غرفت���ني، أم هل أقول ثالث؟- فقد 
كان هناك تجويف مقوس و مفتوح 
يشبه املكان الذي يُكدس فيه الفحم 
)يف منازل و مباني أغلب دول شمال 
أورب���ا، كربيطانيا، يوجد تجويف أو 
ما يش���به املقصور أو املخزن الصغري 
من أجل خزن الفحم الحجري الذي 
يُح���رق يف املواقد لغرض التدفئة و 
كذلك للطب���خ - املرتجم(؛ ترتبط 
به غرفة صغرية و حفرة خش���بية 
واطئ���ة الس���قف تش���به الجح���ر أو 
املغ���ارة . كان يف التجوي���ف املقوس 
املفتوح كانون »منقلة« )و هي وعاء 
حديدي رباعي الش���كل أو دائري أو 
بيضاوي يُشعل فيه الفحم الخشبي 
ألغ���راض التدفئة و لبع���ض أنواع 
الطبخ أو الش���واء و لعمل الش���اي أو 
القهوة - املرتجم( تقوم مقام ردهة 
الجلوس يف ليالي شهر كانون الثاني. 
إحتل »م .....« الحفرة الخش���بية و 
كانت الغرفة الوحيدة من نصيبي، 
وقد جلب إليها »حاجي« أساس���يات 
أمتعتي؛ و يف تلك األثناء كان يطلق 
الكثري م���ن التأوهات و صيحات »يا 
اهلل«. كان املساء مكفهرًا و مُنذراً؛ و 
الحت، عن بُعد، تالل واطئة تكللت 
بالثلوج، و هي تشرف يف وجوم على 

السهل البني األجرد املمتد اىل خارج 
هذا املكان الحزين. 

هامش:
 1 - و ه���و، عل���ى ما يبدو، ش���خص 
مُس���لم جاءت به معها أثن���اء قدومها من 
الهن���د ليعم���ل كمرتج���م و القائ���م على 
راحته���ا و إدارة ش���ؤون الس���فر لها، إال أن 
الرحلة قد أثبتت انه كسول و قليل الخرب 
؛ و الظاهر أن كلمة حاجي لم تكن إس���مه 
و إنما تسمية للداللة على أنه قد زار بيت 

اهلل الحرام حاجًا - املرتجم 
  2 - و هذا دُعاء يُراد به ، أن يحرتق 

آبائهم يف نار جهنم - املرتجم.
3- ولها جلود ذات فراء جيد و جميل 

و املسماة » األسرتكان » - املرتجم
4- املقص���ود هنا البواب���ة التي كانت 
قائم���ة، من ضمن س���ور مدينة بغداد، يف 
املكان املعروف اآلن بإسم » باب املعظم » و 
التي كانت تؤدي اىل املناطق الش���مالية من 
الع���راق ؛أي اىل مناطق املوصل و الجزيرة 
أو اىل منطق���ة دي���اىل و م���ن َث���م إقليم 

كوردستان - املرتجم
5- األفيون هو مادة مخدرة، تستخرج 
من أزهار نباتات من فصيلة الخش���خاش، 
الهريوي���ن. وطبقا  وتس���تخدم لصناع���ة 
ملصادر األمم املتحدة، تش���كل أفغانس���تان 
حاليا املص���در األول لالفيون؛ بعد أن كان 
يف املاضي الصني و بالد فارس - املرتجم.
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القسم االول:
 اس���تمر اس���تغالل العثمانيني 
للكرد يف عهد السلطان عبدالحميد 
الثان���ي 1876� 1909م من خالل تلك 
السياسة التي كان ينتهجها والتي اراد 
من خاللها بسط نفوذه على جميع 
لالمرباطورية  الخاضع���ة  االراضي 
العثمانية، الس���يما بع���د منتصف 
القرن التاس���ع عش���ر والتي قامت 
الدولة العثمانية ببس���ط  نفوذها 
وتطبيق النظام املركزي وتم وضع 
نهاية لالمارات الكردية املس���تقلة.

وكان ه���ذا الح���دث إش���ارة بداية 
للنض���ال القومي الك���ردي ولتأثري 
هذا الحدث على الحياة السياس���ية 
للشعب  واالقتصادية  واالجتماعية 
الكردي قام الشيخ عبيداهلل النهري 

بانتفاضته االوىل عام 1878م.
 وبعد فش���ل ه���ذه االنتفاضة 
 عق���د مؤتم���ر للعش���ائر الكردية

يف قري���ة النه���ري بقيادت���ه عام 
1880م. ودع���ا إىل تأس���يس كي���ان 
كردي يتمت���ع بالحك���م الذاتي)1( 
مع البقاء على الخالفة االس���المية 
املتمثلة بالسلطان العثماني. بعبارة 
اخرى لم يدع���وا إىل الغاء الخالفة 
االس���المية.ومن جه���ة اخرى قام 
السلطان عبدالحميد الثاني بتشكيل 
الفرق الخيالة س���ميت بالحميدية 
نس���بة إىل الس���لطان عبدالحمي���د 
الثاني النها تش���كلت يف عهده وكان 
معظمه���م م���ن األكراد،وبتحريض 
م���ن الس���لطان قام���وا بالتضييق 
على األرمن والتنكيل بهم ش���رقي 
وارضروم  وطراب���زون  األناض���ول 
وس���يواس  وماالطي���ا  ودياربك���ر 
يف املذاب���ح املش���هورة الت���ي دف���ع 
العثماني���ون خاللها ه���ؤالء الكرد 
 تحت غطاء اإلس���الم إىل ذلك العمل

املش���ني لب���ث الفرق���ة وتكري���س 
النع���رات الطائفية)الدينية(.))ويف 
نف���س الوقت الذي كان الس���لطان 
الكرد  في���ه  عبدالحمي���د يحرض 
واألرمن،كم���ا  املس���يحيني  عل���ى 
وعم���د إىل كبت املش���اعر الوطنية 
الس���لطان  الك���رد،))ويف عهد  عند 
عبدالحمي���د الثان���ي عندم���ا أراد 
الفت���ك باألرم���ن اس���تخدم الكرد 
لتنفيذ ذلك الهدف. فافتعل حربَا 
ديني���ة تحولت إىل مجازر بش���رية 
هائلة مازال���ت أصداؤها حتى اآلن 
يف ضمري ه���ذا الجي���ل(()2(. فقد 
أمر بمنع طب���ع وتداول أول كتاب 
ظهر يف النحو الكردي ملؤلفه يوسف 

الخالدي(()3(. 
الش���يخ محم���ود الحفي���د هو 
اب���ن الش���يخ س���عيد ب���ن محمد 
احمد  كاك  ب���ن  بيجكول)الصغري( 

الشيخ محمود وبريطانيا ومشروع الدولة الكردية 

بني الحقيقة والسراب

د. شعبان مزيري
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الشيخ ابن الشيخ معروف النودهي. 
ينتسب الش���يخ محمود الحفيد إىل 
عائلة مش���هورة بالعل���م والتقوى. 
وان الشيخ معروف هو الجد االكرب 
للشيخ محمود الحفيد ورزق الشيخ 
احمد(  س���ماه)كاكه  بولد  معروف 
لقد  1887م(  )1207ه�/1305ه�/1793� 
بلغ ش���أنَا كب���ريَا م���ن الوجاهة يف 
الس���ليمانية اخذ العلوم عن أبيه، 
والزهد،  الدينية  بالعلوم  واش���تهر 
كت���ب وألف رس���ائل وكتب عدة يف 
التفسري والحديث والفقه باللغتني 
العربي���ة والفارس���ية وعرف عنه 
مساعدته للفقراء وحماية الضعفاء 
ورفع���ه البع���ض م���ن مريديه إىل 
الصالحني وذاعت  األولي���اء  منزلة 
ش���هرته يف بل���دان عدّة يف أس���يا 
الوس���طى،وملكانته الكبرية وتأثريه 
الديني يف املنطقة رغب الس���لطان 
الثاني)1876�  عبدالحميد  العثماني 
1909م( بمقابلته والتعرف عليه عن 
قرب،إال ان كاك���ه احمد أناب عنه 
السليمانية( محمد)مفتي  الس���يد 

آن���ذاك ملقابل���ة الس���لطان وخالل 
الروس���ية)1877�  العثمانية  الحرب 
1878م( اس���تعان الس���لطان ب���ه إذ 
طلب إلي���ه تهيئة قوة من مريديه 
ومنس���وبيه للجه���اد ض���د الروس 
وجه���ز له م���ا أراد.وكان على رأس 
القوة التي جهزها حفيده الش���يخ 

سعيد)والد الشيخ محمود(.

الشيخ سعيد الحفيد
خلف الش���يخ سعيد جده كاكه 
احم���د بع���د وفاته،وأصبح عميد 
األسرة الربزنجية،وتمكن من بسط 
نفوذه يف منطقة شهرزور ومدينة 
باالستيالء على  وقام  الس���ليمانية 
مساحات كبرية من األراضي وعدد 
م���ن الق���رى مس���تخدمًا س���لطته 
الطريقة  يرتأس  باعتباره  الدينية 
وأصبح من  الصوفي���ة،  القادري���ة 
املقربني إىل الس���لطان عبدالحميد 
الثان���ي وق���ام بزي���ارة األس���تانة 
ع���ام1904م مصطحب���َا مع���ه نجله 
السلطان  الشيخ محمود)4(.واعطاه 
الخاص���ة  الش���فرة  عبدالحمي���د 
لالتصال به يف وقت الحاجة ويقال 
ان الس���لطان عني الشيخ مستشاراً 
ديني���ًا خاصًا له.بعدعودة الش���يخ 
إىل الس���ليمانية ازداد نف���وذه اكثر 
حتى ان املوظفني العثمانيني كانوا 
يمتثلون الوامره ويحاولون كس���ب 
رضاه غ���ري ان التجار واالقطاعيني 
استاءوا من سلطته وكانوا ينتهزون 

فرصة لاليقاع به. 
عندم���ا قام انق���الب 1908 من 
قبل االتحاد والرتقي عمل الش���يخ 
س���عيد على اح���داث االضطرابات 
داخ���ل املدينة.مما حدا باملوظفني 
والتج���ار إىل إرس���ال الربقي���ات إىل 
اس���طنبول ومدينة املوصل مركز 
الوالية لوضع حد للوضع الناش���ب 
يف املدين���ة كما اتف���ق اعضاء فرع 

االتحاد والرتقي يف الس���ليمانية مع 
التجار البعاد الشيخ من السليمانية.

وارس���ل الش���يخ إىل املوص���ل تحت 
رقابة مش���ددة بحجة ارس���اله إىل 
اسطنبول ودبرت له هناك مؤامرة 
قتل ل���ه وألحد ابنائ���ه وعدد من 

افراد حاشيته)5(.
ويف الزيارة األخرية التي رافقه 
فيها أيضا الشيخ محمود تم إعداد 
خطة الغتياله يف املوصل كما وردت 
يف وثيق���ة بريطانية الت���ي كتبها 
نائب القنصل الربيطاني يف املوصل 
عام1909م))يف احد البيوتات الكبرية 
ويف مجلس ض���م العلماء والبيكات 
اسم  وهو  استقدام)أبوجاسم(  وتم 
يطلق على الفتوة)بلطجي( بعد ان 
وعدوه بدون ش���ك،بحلة)مالبس( 
جدي���دة أو ل���ريات لتجش���مه عناء 
الس���فر وحضوره وال حاجة للقول 
ان علم���اء املنطق���ة والش���خصيات 
املهم���ة ل���م يخرجوا م���ن بيوتهم 
ذلك الي���وم وعندم���ا انتهى األمر 
وأتوا على اغتياله اطلوا برؤوسهم 
وبحراسة أش���خاص فقاموا بزيارة 
للوالي أو ربما مكتب الربيد وعليهم 
إمارات متصنعه بأنهم آس���فون ملا 
حص���ل وأعلنوا أم���ام الناس بأنهم 
جاهل���ون تمامَا بما ح���دث(()6(.

وبعد أحداث قتل الش���يخ س���عيد 
يف املوص���ل. دفعت تل���ك األحداث 
بمتص���رف كرك���وك إىل مناش���دة 
والي املوص���ل طالبَا منه الس���ماح 
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املدينة  بمغ���ادرة  للش���يخ محمود 
مح���ذرَا من العواقب الوخيمة التي 
يس���ببها التحفظ عليه)7(. وسمح 
لنجل الش���يخ سعيد الشيخ محمود 
بالرج���وع إىل كركوك تحت ضغط 
العشائر الكردية الثائرة)هماوند(.

ان االحداث التي جرت يف املوصل 
يف الخامس والس���ادس م���ن كانون 
الثاني عام 1909 وقال ش���هود عيان 
ان االض���راب بدأ يف س���وق املدينة 
عندما تحرش جندي من كركوك 
الش���يخ  افراد حماية  املجاورة)من 
موصلية،فهاج���م  س���عيد(بامرأة 
جن���ود موصليون اولئ���ك الجنود 
املتفرجني  كركوك،بمس���اعدة  من 
املحليني)اهالي املوصل(.اما احداث 
اليوم التالي فليس���ت لها عالقة بما 
حدث وتصور املن���دوب الربيطاني 
انها متعمدة.قاد بعض رجال الدين 
البارزين حشداً من الناس إىل مقر 
الحكومة وحرضوا على العنف الذي 
ادى اىل املذبح���ة التي حدثت بعد 
ذلك على مرأى من الحكومة والتي 
س���قط فيها س���تون قتياًل كان من 

ضمنهم الشيخ سعيد وحاشيته. 
زعيم���ًا  س���عيد  الش���يخ  كان 
محليًا للمشيخة القادرية الصوفية 
ورج���اًل محرتم���ًا مقدس���ًا يتربك 
بدعائه الناس،ويقال ان الس���لطان 
عبدالحميد الثاني طلب منه الدعاء 
له بالخ���ري. باإلضافة إىل ذلك فانه 
األوتوقراطيون  الح���كام  وعائلت���ه 

ملدينة السليمانية الجبلية يف شمال 
املوص���ل ق���د نفوه���م وعائالتهم 
وحاش���يتهم إىل املوص���ل واإلقامة 
فيها بسبب تصرفهم التعسفي الذي 
عرضهم لعق���اب الحكومة الجديدة 
يف اسطنبول.وعند وصولهم مدينة 

املوصل حدث ذلك الهجوم.
ان  الربيطاني  املن���دوب  اعتقد 
املظاه���رات يف كان���ون الثان���ي من 
تدب���ري نخب���ة املدين���ة، ليظهروا 
ضعف الحكومة اإلقليمية الجديدة 
والحكومة العثمانية.وبما ان قسمًا 
منهم مرتبط بعائلة الشيخ سعيد 
فم���ن املمكن ان التك���ون للمذبحة 
عالقة بالقصد األصلي ولكن القوات 
املش���جعة كانت غاضبة  الش���عبية 
بش���دة ول���م تس���تهدف األقلي���ات 
الديني���ة وال موظف���ي الحكوم���ة، 
ولكنها اس���تهدفت زعيم���ًا صوفيًا 
كردي���ًا مس���لمًا واتباعه.فقد قتل 
اثناء ذلك العنف أربعة وعش���رون 
عنص���راً من هذا الفريق وما يقدر 

بخمسني من الجانب االخر)8(. 
ان تأخ���ر الحكومة يف مالحقة 
القتلة ومنظمي الش���غب اشعل نار 
الغضب يف الجبال. اما من بقي من 
عائلة الش���يخ سعيد فقد عادوا إىل 
السليمانية وس���ببوا قلقًا للحكومة 
املحلي���ني  وللس���كان  العثماني���ة 
للشيخ  املس���اندة  فقبيلة)هماوند( 
س���عيد. خرج ابناؤها إىل الطرقات 
وب���دأوا بتعطي���ل املواصالت حاملا 

الثاني  الس���لطان عبدالحميد  خلع 
1909. وقامت باعمال ش���غب ونهب 
واغلق���ت الط���رق ب���ني كرك���وك 

والسليمانية واملوصل وبغداد. 
اس���الك  قطعت  قبيلة)الجاف( 
القبلية  لالفع���ال  التلغ���راف.وكان 
س���كان  عل���ى  كب���رية  تأث���ريات 
املدينة،فلم يجد الطعام طريقه إىل 

بيوتهم ولم تصدر بضاعتهم)9(.
 

الشيخ محمود الحفيد
ولد الش���يخ محمود يف مدينة 
اس���كان(  محلة)كاني  الس���ليمانية 
مقابل���ة  يف  ولك���ن  1878م  ع���ام 
فريدة مع الش���يخ محمود نشرتها 
صحيفة)حبزبوز( يقول  بأنه ولد 

يف سنة 1302ه� /1884�1885م()10(.
لق���د اش���رتك الش���يخ محمود 
بجانب العثماني���ني ملقاتلة القوات 
الروس���ية وكان بمعيته )1000(ألف 
مقاتل كردي لبوا نداء حملة الجهاد 
الت���ي اعلنته���ا الدول���ة العثمانية 
ملقاتلة الروس واس���تطاعت قواته 
من الحاق الهزيمة بالقوات الروسية 
الت���ي وصل���ت اىل منطقة بنجوين 
وطرده���ا اىل خ���ارج الح���دود عرب 

االراضي االيرانية.
كان الش���يخ محم���ود الحفي���د 
التي  لالراضي  مالكًا  ارس���تقراطيًا 
ورثه���ا عن وال���ده وأصبح ش���يخًا 
للطريق���ة القادرية الصوفية.ولهذا 
كان يف مقدم���ة الزعم���اء الك���رد 
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الذين اس���تجابوا لنداء الجهاد ضد 
كبرية  الربيطانيني.تحركت جموع 
من الك���رد م���ن اط���راف املوصل 
والس���ليمانية واربيل، تحت زعامة 
ش���خصيات كردي���ة معروف���ة،كان 
الشيخ محمود من ضمنها ومن بني 
الش���خصيات التي تزعمت الكرد يف 
توجههم لخوض معركة الش���عيبة 
كل من عبداهلل اليعقوبي والس���يد 
محمد علي قريدار والس���يد احمد 
خانقاه والس���يد نامق الهماوندي.

اح���د  ويق���ول احم���د زه نكن���ه 
املش���رتكني مع قوة الشيخ محمود 
كان عدده���م ال���ف خي���ال ويقول 
البع���ض كان���وا )1500( مقاتل، من 
املقاتلني االش���داء الذين اشرتكوا يف 
معركة الش���عيبة جنب���ا اىل جنب 
مع آالف مؤلفة من أبناء العش���ائر 
العربي���ة الذين توجهوا اىل جبهات 
القت���ال بقي���ادة علم���اء الدين يف 
النجف وكربالء والكاظمية استجابة 
لن���داء الجهاد ال���ذي اعلنته الدولة 
يف  بريطاني���ا  العثمانية)11(،ض���د 
معركة الشعيبة)12( وتقول مصادر 
اخ���رى ان عدد الكرد املش���رتكني 
يف تلك معرك���ة ثالثة آالف مقاتل 
ويضيف احمد زه نكنه قائاَل:))... 
وم���ا ان وصلنا بغداد حتى اصطف 
الناس على جانبي الطريق يهللون 
لنا،ويقرعون  ويصفقون  ويكربون 
وي���رددون  والدف���وف  الطب���ول 
واملدائ���ح  الحماس���ية  االهازي���ج 

الدينية،التي تحث على الجهاد كما 
تعال���ت زغاريد النس���وة يف الفضاء 
وه���ن محجبات،يتطلعن اىل املوكب 
م���ن أعال���ي الس���طوح يف منطقة 
الشهداء  العتيق)جسر  الجسر  قرب 
الحال���ي(... لق���د خرج���ت بغداد 
بشيبها وش���بابها واطفالها ونسائها 
الستقبال اخوتهم الكرد)13(. ومن 
بغداد توجهوا اىل الكوفة ومنها اىل 
الس���ماوة ويف مدينة السماوة يقول 
الح���اج عب���د جري���ان كان أهالي 
الس���ماوة حريصني على ان ينالوا 
ش���رف اس���تضافة الش���يخ محمود 
ومقاتليه وردد الشعراء االهازيج يف 
مدحهم من بني االهازيج الشعبية 
التي تم ترديدها أهزوجة))ثلثني 
الجنة لهادينا وثلثه���ا لكاك احمد 
الجن���ة  أو))ثلث���ني  وأوالده(()14(. 
لهادينا وثلثها لكاك احمد وأكراده((

الش���اعر  وانش���د  أوالده()15(.  )او 
الشيخ محمد سعيد الحبوبي قائد 
الثورة بيتني من قصيدته املشهورة 
يف اس���تقباله للش���يخ محمود اثناء 

وصوله وقواته إىل الشعيبة قائاَل:
السيف والخنجر أزهارنا 
اف على الريحان واآلس

 شرابنا من دم أعدائنا  
وكأسنا جمجمة الرأس

القسم الثاني
وبعد احتالل الجيش الربيطاني 
ملدينة بغ���داد. اخذ يزحف باتجاه 

كركوك واملوصل. ويف الشهر العاشر 
م���ن ع���ام 1918م زح���ف الجي���ش 
الربيطاني نحو كفري. حيث بعث 
الش���يخ محمود الحفي���د بوفد إىل 
كفري وكان الوفد مؤلفًا من اثنني 
من خواصه،وهم���ا عزت طوبجي، 
واحمد فايق،حماَل رسالة اىل قيادة 
الجيش الربيطاني يف كفري يطلب 
فيها الش���يخ تكوين دول���ة كردية 
تحت إش���راف وانت���داب بريطانيا 
الربيطان���ي  بالجي���ش  ويرح���ب 
به���ذا الصدد،فبعد م���داوالت قائد 
الجي���ش الربيطان���ي م���ع املندوب 
الس���امي يف بغ���داد، أم���ر املندوب 
الس���امي الربيطاني قائد الجيش يف 
كفري بالتوجه إىل الش���يخ محمود 
يف الس���ليمانية وتبليغ���ه بموافقة 
الحكومة الربيطاني���ة على تكوين 
كيان سياسي للكرد يف والية املوصل 
العثمانية وقد رحبوا بذلك، وهذا 
ادى بالحاك���م الربيطان���ي العام اىل 
تعني الش���يخ محم���ود )حكمدارَا(

للواء الس���ليمانية بمرتب ش���هري 
 )1225( اي  روبي���ة  ق���دره)15000( 
جنيها اس���رتلينيا )1( فوصل الوفد 
الربيطاني يف أواس���ط الشهر العاشر 
من عام 1918م بقيادة ميجر نوئيل 
باستقبال  الس���ليمانية، وقوبل  اىل 

حماسي فيها. 
ويف صبيحة اليوم التالي لوصوله 
اجتم���ع مع رؤس���اء ووجهاء الكرد 
يف املنطق���ة وألقى خطب���ة باللغة 
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الفارس���ية التي كان يجيدها وأعلن 
باسم الحكومة الربيطانية عن قيام 
كيان سياسي كردي بزعامة الشيخ 

محمود.
وص���ل  1918/11م   /2 ي���وم  ويف 
الربيطاني)السري  الس���امي  املندوب 
ولس���ن( جوَا بالطائ���رة من بغداد 
إىل السليمانية وأمام رؤساء العشائر 
ووجه���اء املدينة أكد موافقته على 
تكوين كيان سياسي)حكومة الشيخ 
محمود الحفيد( حيث أعلن شفهيَا 
ح���دود تلك الحكوم���ة من جلوالء 
وخانقني إىل الزاب األعلى واألراضي 
املحيط���ة به���ا. وكان املطلوب من 
امليجور نوئيل العمل وفق املعلومات 

التي حملها من مرؤوسيه وهي:
1� تعيني الش���يخ محمود ممثاَل 

لالنكليز يف السليمانية)حكمدار(.
2� تعيني ممثلني آخرين يف مدن 

اخرى منها جمجمال وحلبجه.
3� ع���دم التدخ���ل يف ش���ؤون 
العش���ائر وعدم فرض ادارة غريبة 
على عاداتهم ورغباتهم وتش���جيع 
القادة العش���ائر على تكوين اتحاد 
وبارشاد  العامة  ش���ؤونهم  لتسوية 

الحكام السياسيني الربيطانيني.
4� االس���تمرار بدف���ع الضرائب 

بموجب القانون العثماني)2(.
ولك���ن األح���داث الدولية التي 
حدثت بع���د ذلك وخاصة إنش���اء 
الدول���ة البلش���فية ع���ام 1917م يف 
روسيا)سايكس � بيكو( ومستجدات 

الس���لطة  تغ���ري  منه���ا  أخ���رى((، 
الربيطاني���ة يف جنوب كردس���تان 
ادت إىل اس���تبدال املوظفني الكرد 
بالهنود والعرب والفرس يف محاولة 
للتخل���ص م���ن الوج���ود الك���ردي 
ينظ���رون  الك���رد  اإلدارة،وكان  يف 
إىل الس���لطة الربيطاني���ة الجديدة 
بع���ني الريبة والتهدي���د إىل بعيد 
النها كانت مهتمه كثرياً باملس���اعي 
بريطانيا  االستعمارية)3(.))غريت 
سياس���تها تجاه الحكومة الكوردية 
الفتية وحاولت بكل السبل القضاء 
على آمال الكرد يف االستقالل(()4(.

الس���يما))بعد مرور س���نة واحدة 
فقط من تنصيب الش���يخ محمود 
حاكما على الس���ليمانية وقد وجد 
الربيطاني���ون ان من مصلحتهم إن 
يضع���وا كركوك املدين���ة الكردية 
الغني���ة بالنف���ط تح���ت االنتداب 
الواق���ع على العراق ولكي يحافظوا 
عل���ى عالقات جيدة مع تركيا.كما 
اهت���م الربيطانيون أيضًا بعالقتهم 
مع األت���راك والعرب وكانت لديهم 
مخاوف ان وج���ود منطقة كردية 
مستقلة س���تدفع الكرد يف مناطق 
اخرى يف نهاية االمر إىل ان يتطلعوا 
لنيل االستقالل نفسه،وهو ما يهدد 
للدول  االقليمية  اآلراضي  س���المة 
املجاورة عالوة على ذلك ثبت لدى 
الربيطانيني ان الدعوات التحررية 
املحتمل���ة للك���رد تش���كل خط���راً 
كب���رياً عليه���م لذلك ت���م تجاهل 

الحلفاء)بريطانيا وفرنسا وامريكا( 
التطلع���ات الكردي���ة عندما قاموا 
بتوقي���ع معاهدة)لوزان( مع تركيا 
الن هذه املعاهدة لم تشر إطالقًا إىل 

الكرد(()5(.
هكذا فانهم ضربوا مبادئ ولسن 
األربعة عشر الصادرة يف 8 تشرين 
الثاني 1918 عرض الحائط والتي أكد 
البند الثاني عش���ر منها على منح 
الشعوب غري الرتكية فرصة مطلقة 
لتطوير استقاللها الذاتي وقد كان 
مفهوم الرئيس)ولس���ن( لهذا املبدأ 
هو تحقيق)الس���يادة الش���عبية( يف 
جميع ال���دول يف العالم.النه يؤمن 
ب���أن اإلرادة العامة للش���عوب إرادة 

خرية دائمًا.
كذل���ك ل���م تع���رتف بريطانيا 
قطعه)الجن���رال  ال���ذي  بالوع���د 
م���ود()6( يف البي���ان الص���ادر يف11 
آذار1917عند دخول���ه بغداد والذي 
أكد على ان الجيوش الربيطانية لم 
تدخل العراق بمنزلة املحتلني بل 

بمنزلة املحررين.
االخ���رى  التصريح���ات  وم���ن 
)التصريح اإلنكليزي � الفرنس���ي(

الصادر يف تشرين الثاني 1918،والذي 
أكد على ان غاية الحلفاء من دخول 
الحرب،هي تحرير الشعوب،وتأسيس 
حكومات وطنية تس���تمد سلطتها 
من رغبة السكان الوطنيني ومحض 

اختيارهم)7(.
يف ه���ذا الوقت ل���م يكن اجماع 
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الكرد ح���ول الوس���يلة التي يمكن 
ان تؤمن به���ا هذه الحماية)حماية 
الربيطاني���ني للكرد(. لقد كانت يف 

السليمانية تيارات عديدة ومنها
1� هناك بعض الرؤساء العشائر 
يفضل���ون وج���ود ادارة انكليزي���ة 

فعاله يف كوردستان.
2� بينما كان آخرون يعارضون 

هذه الفكرة.
3� كم���ا كان بعضهم اآلخر يلح 
على ان تكون كوردس���تان خاضعة 
اداري���َا اىل لن���دن رأس���َا. وليس اىل 

بغداد.
4� وت���م اب���الغ البع���ض منهم 
امليجور نوئيل بصورة سرية خوفَا 
من انتقام الش���يخ محم���ود منهم 
بانهم اليمك���ن ان يقبل���وا مطلقَا 
بالش���يخ محم���ود زعيم���َا للبالد. 
ويق���ول امليجور نوئيل ان الش���يخ 
محم���ود قدم له وثيقة موقعة من 
قب���ل ما يقرب من اربعني رئيس���ا 
َللعشائر الكوردية بالشكل اآلتي:))ملا 
كانت حكوم���ة صاحب الجاللة قد 
اعلنت عزمه���ا على تحرير األقوام 
الش���رقية م���ن نري الحك���م الرتكي 
)العثماني(. ومنح مساعدتها لهذه 
األقوام على تأسيس استقاللها.فان 
الرؤس���اء بصفتهم ممثلون ألهالي 
الحكوم���ة  يرج���ون  كوردس���تان، 
ان تقبله���م ايض���َا تح���ت الحماية 
بالع���راق  وتلحقه���م  الربيطاني���ة 
لئاليحرم���وا من مناف���ع مثل هذا 

االرتباط.ويس���رتحمون من الحاكم 
امللكي العام يف العراق ان يبعث لهم 
ممثاَل عنه مع املساعدة الضرورية 
التي تمكن الش���عب الك���وردي من 
التقدم يف ظل االش���راف الربيطاني 
تقدمَا س���لميَا على اس���س مدنية 
واذا ما قدمت الحكومة مساعدتها 
وحمايته���ا للك���رد فه���م يتعهدون 
ومش���ورتها((....  أوامرها  بتقب���ل 
الش���يخ  قائاَل))وطل���ب  ويضي���ف 
محم���ود عالوة عل���ى ذلك ضباطا 
بريطانيني للعمل يف جميع الدوائر 
الحكومي���ة وم���ن بينه���م ضباط 
للش���بانة الكرد مش���رتطَا فقط ان 
املرؤوس���ون من  املوظفون  يك���ون 
الكرد وليس م���ن العرب على قدر 

االمكان(()8(.
ان  محم���ود  الش���يخ  ح���اول 
يثبت للربيطاني���ني بانهم قادرون 
على أدارة ش���ؤون بالده���م،إال ان 
تلك  رفض���وا منحهم  الربيطانيني 

الفرصة.
وعلى الرغم من اعرتاف القوى 
العظمى املتمثلة بربيطانيا وفرنسا 
بتأس���يس الدولة كردي���ة إال انهم 
دون���وا يف التقاري���ر الت���ي رفعت 
من مجموع���ة التحقيق يف مؤتمر 
باريس للس���الم املنعقد يف عام1919 
بباري���س وذكر أح���د التقارير ان 
الكرد))متعبون من الفوضى، أكثر 
من تعبهم من األتراك(( واكتشف ان 
مواجهتهم التجدى نفعًا على املدى 

البعي���د.. لذلك فهم غ���ري قادرين 
على تأس���يس اي نوع من الحكومة 
ما عدا رجال العشائر انفسهم،فهم 
يرحبون إىل حد ما بأي تدخل الي 

أجنبي تقريبًا(()9(.
وتوصل املسؤولون الربيطانيون 
إىل حد اس���تهتار بالحقوق الكردية 
انيابه���م،  ان كش���فوا ع���ن  بع���د 
وخدعوا الشعب الكردي باالكاذيب 
والوعود.. الت���ي كانت فقط حربا 
على الورق � واس���تخداموا الورقة 
الكردي���ة لتحقي���ق مصالحه���م يف 
املنطقة كلما رأوا الظروف مالئمة 

الستخدام هذه الورقة.
نيكس���ون))ان  هارولد  وكت���ب 
الكرد الذين لم يب���دوا أي عزيمة 
ليصبحوا دولة عندما كنا نشجعهم 
عل���ى ذلك ب���داوا فج���أة يطالبون 
بتطبيق مب���ادىء ولس���ن األربعة 
عش���ر)10( لس���نة 1922 إن الك���رد 
يج���ب ان يصبحوا دول���ة يف حالة 
موافقة لندن فقط وفيما عدا ذلك 

يرتكبون إثمًا اليغتفر(()11(.
ومنها قامت بريطانيا بتشجيع 
العشائر الكردية ضد الشيخ محمود 
الش���يخ  اظافر  تقلي���م  وحاول���ت 
وتقليص نفوذه وابعاد الناس عنه 
والتقليل من ش���أنه ومكانته بني 
اهال���ي املنطقة وتم نق���ل امليجور 
نوئيل وعني امليجور س���ون مكانه 
واملوا عليه شروطها واوامر حيث 
ارادوا ان يكون الشيخ العوبة)دمية( 
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بيدهم.. وحرك���ت ضده الصحافة 
ونظم احد الش���عراء قصيدة  هذا 

بعض من ابياتها:
من تح���ت أق���دام ظلمك قتل 

الشعب بأكمله
وم���ن املاض���ي املليئ باملأس���ي 

واالسى املقبل اآلتي.
وبه���ذه الحال���ة ان���ا وما جرى 

الظلم النعتقد ياسيدي
ان يتحقق ل���ذات جاللتك أمل 

األستقالل.
*   *   * 

اخاف ان يقودني يوم الحش���ر 
إىل الجنة

وان ال أرى بعيني امللك محمود.. 
القيمة لسلطته

يا الهي بحق عظمتك وجاللك 
دلني على جهنم.!

الرى: هل انها مس���كن التأئبني 
أم بئس مصري البقاء)12(. 

    ولكن ابى الشيخ ورفض كل 
ش���روطهم وقام بالقاء القبض على 
املسؤولني الربيطانيني يف السليمانية 

وطرد الحامية الربيطانية منها.
لنرجع إىل دراسة واقع املجتمع 
الكردي يف الس���ليمانية وضواحيها 
تش���ري  ومنطقة كركوك حس���بما 
م���ن  الص���ادرة  التقاري���ر  إليه���ا 
دائ���رة االس���تخبارات الربيطاني���ة 
حول العش���ائر الكردي���ة)13(. وان 
الحياة  ع���ن  الوثيق���ة  املعلوم���ات 
املصادر  االجتماعية وأحواله���ا  يف 

املحلي���ة العثمانية منه���ا والعربية 
قليلة وقد وجد الباحث يف روايات 
زاروا  الذي���ن  االجان���ب  الرحال���ة 
الكردية ووضعوا  واملناطق  املوصل 
باسهاب كثرياً من معاملها الحضارية 
واالجتماعية  الن الرحالة االجانب 
كتب���وا  باالخ���ص  والربيطاني���ني 
معلومات كث���رية عن املنطقة التي 
زاروها وقام االش���خاص امللحوقون 
باملندوبني االجانب أو الذين عملوا 
يف بعثات تبش���ريية كعلماء واطباء 
 )Soane( وآثاريني ومن آشهرهم
 )Gertrude Bell(وجريتروبيل
امل���رأة التي كانت التقه���ر. لكتابة 
انطباعاته���م حول املنطقة وتركوا 
ماكتبوهم وراءهم يف مذكرات وان 
ما ج���اء يف مذكراتهم تبدو كمرأة 

تعكس مجتمعات أوطانهم.
وتلع���ب وجهات نظر املندوبني 
األجان���ب دوراً كب���رياً على حصول 
عل���ى املعلوم���ات ، فه���م مثقفون 
 ELY  (وسياس���يون فعندما سافر
 )BANNISTER  SOANE
وتنقل يف منطقة الش���رق االوسط 
بني العراق وايران وتركيا متنكراً 
ب���زي تاج���ر فارس���ي يف منعطف 
القرن العش���رين ق���د حقق غايته 
حي���ث كان س���ون احد املس���افرين 
الكثريي���ن الذي���ن م���روا بوالي���ة 
املوص���ل والذي���ن ترك���وا مذكرات 
ورسائل وكتب ويف مقابل ذلك فقد 
 )Rassam  Christian كان) 

كريس���تيان رس���اما تاج���راً عربيًا 
بزي رج���ل انكليزي، أو كمس���اعد 
لقنصل انكليزي. فهو رسميًا يمثل 
حكومة صاحبة الجاللة يف مدينة 
املوصل حينما ارتبط اسمه بتجارة 
الحب���وب والص���وف وبضائع اخرى 
وكان يحظى باهتمام بيوت التجارة 
الربيطاني���ة يف بغداد وحلب ولندن 
فاستخدم مكتبة كمنرب،منه يطلب 
تطبيق القوانني العثمانية وتنفيذ 
االمتي���ازات الربيطانية واملقايضات 
االقتصادية فرسائله القنصلية تعد 
مصدرًا غني���ًا باملعلومات التجارية، 
والهج���وم املضاد وضد الفرنس���يني 
الكثلك���ة  الس���اخر ض���د  والنق���د 
واملعلوم���ات الداخلي���ة حول عمل 
الخاصة  التجار وعالقاته  مجموعة 
م���ع الحكومة املحلية يف املوصل كل 
ه���ذه االعمال التي كان���وا يقومون 
بريطانيا  الجواس���يس وعمالء  بها 
يف املنطق���ة أل���م  تجم���ع لديه���م 
معلوم���ات كافية حول ش���خصيات 
واهالي املنطقة؟ ولم يرتكوا  شيئَا 
ل���م يكتبوا عنه���ا. ح���ول القبائل 
وطبيع���ة  واملالك���ني  واالغني���اء 
االرض وخصوبتها وكيفية معاملة 
الحكومات العثمانية املحلية لسكان 

املنطقة)14(.
ان املجتم���ع الكردي يف غالبيته 
مجتمع قبلي، وكان النظام القبلي 
متينًا يف العهد العثماني وإن العشائر 

كانت تمثل كيانات مستقلة،
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وان الحكوم���ة العثمانية كانت 
تهت���م بالش���يوخ الك���رد يف الجبال 
فزودته���م لف���رص كث���رية ليزداد 
الدخ���ل  ضرائ���ب  م���ن  غناه���م 
االخ���رى..ويف نفس  واالمتي���ازات 
الوق���ت س���عت يف إبقاء س���يطرتها 
عليهم.وعندما يقوى نفوذهم،كانت 
تلجأ إىل القوة العس���كرية وتحيلهم 
إىل س���لطة القض���اء)15(.إال انه مع 
االحتالل الربيطاني جاءت س���لطة 
مركزية منافس���ة لس���لطة شيوخ 
س���لطة  ضعف���ت  العش���ائر،لذلك 
القبيلة على أفرادها وضعفت اكثر 
عندما فقد رؤساؤها بعض هيبتهم 
الضطراره���م للخض���وع للس���لطة 
املركزية بعد ان أع���ادت النظر يف 
الزراعية،بقص���د  االرض  ملكي���ة 
مس���اعدة الش���يوخ املوال���ني لها يف 
بع���ض املناط���ق ومكنته���م م���ن 
الهيمن���ة على مقدرات عش���ائرهم 
وسهلت لهم مهمة التصرف يف تلك 
االراضي وخفف���ت عنهم الضرائب 
لذلك أيدت تلك العشائر االحتالل 
الحك���م  كان  الربيطاني.فبينم���ا 
العثماني اليتدخل يف شؤون القبائل 
إال فيم���ا يخص جباي���ة الضرائب 
وكان س���كان املنطقة ينظرون إىل 
السلطات الربيطانية بانهم )كفرة( 
من وجهة نظر املسلمني املتشددين 
واليجوز التعاون معهم بينما كانوا 
ينظ���رون إىل الدولة العثمانية انها 

خليفة املسلمني. دولة مسلمني.

الك���ردي  الري���ف  س���كان  كان 
يعيشون يف حالة من شبه االستقالل 
الذاتي عن الدولة العثمانية بسبب 
ضعف س���لطة الدولة خارج مراكز 
املدن ولذلك لم يكن الفرد حينئذ 
إال ف���رداً يف عش���رية م���ن الناحية 
ظ���ل  يف  حيات���ه  الفعلية.يحي���ا 
نظامه���ا اليومي،وانتمائ���ه ووالءه 
للعش���رية مطلقًا. وكانت العش���رية 
الجاف  )كعش���رية  متنقلة  الكردية 
واالتروش���ي(  وهرك���ي  وبلب���اس 
وكانت لها رحل���ة الصيف واخرى 
يف الشتاء تبحث عن املاء والكالء يف 
الوقت الذي كان رؤوس���اء العشائر 
يمتلك���ون مس���احات شاس���عة من 
االراض���ي ف���كان رئي���س عش���رية 
الج���اف يمتل���ك)910ر441( دونمات 
م���ن االراض���ي الصالح���ة للزراعة 
والخصبة يف لواء الس���ليمانية وكان 
 )%80�75( يشكلون  الذي  الفالحون 
من سكان لواء السليمانية وكركوك 

واربيل ال يملكون أرضًا)16(. 
وقد عاش سكان والية املوصل 
الرغم  عل���ى  الس���يما)الفالحون( 
من انه���م كانوا اكثرية الس���احقة 
م���ن س���كان والي���ة املوص���ل وهم 
اكثر الفئات الت���ي ذاقت الحرمان 
وعان���ت م���ا عانته م���ن العذابات 
والتش���رد وحرق  الج���وع  وتحمل 
قراه���ا ومنازلها وه���م الفئة التي 
وقعت عليهم عبء املرض والجهل 
والفق���ر نتيج���ة الرتف���اع أس���عار 

امل���واد الضروري���ة، حي���ث تويف يف 
املوصل نتيج���ة للمجاعة عام 1917 
� 1918 حوالي)10( آالف شخص. كما 
انتشرت املجاعة واالمراض يف املدن 

الكردية ومنها السليمانية)17(. 
القسم الثالث

ويف املنطق���ة الكردي���ة كان���ت 
بالنسبة)العش���ر(  الضرائب  تجبى 
م���ن املحص���ول الحنطة والش���عري 
والحبوب التي ت���زرع ديمًا مضافًا 
إليها بعض الش���روط االخرى مثل 
قي���ام الفالح بي���وم عم���ل اضايف 
ل���دى رئي���س العش���رية أو مختار 
القرية)كويخا( أو)االغا( ويقع هذا 
العمل ضمن ما يسمى ب�)زباره � أي 
السخرة( ويوم آخر للحصاد وربما 
يوم ثال���ث لتطهري الجداول وجلب 

الحطب .. الخ. 
تقدي���م  ذل���ك  إىل  ويض���اف 
أصحاب املواش���ي رأسا أو رأسني من 
املواشي الس���تثمار لبنها أو صوفها 
أو انتاجه���ا)1(. ويف عهد االحتالل 
الربيطاني إزداد محصول الضرائب 
إىل ثالثة أضعاف م���ا كان عليه يف 
العه���د العثماني . كم���ا ان طريقة 
إس���تيفاء الضرائ���ب كان���ت عامل 
تذمر جدي���د،إذ كانت الغلة تخمن 
يف العه���د العثمان���ي بمجرد النظر 
خمس���ها  الحكومة  إليها،وتس���تويف 
بينم���ا يف عهد االحتالل الربيطاني 
أج���ري مس���ح لجمي���ع الحاصالت 
حص���ة  تس���تويف  الزراعية،لك���ي 
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الحكومة منها نقدًا)2(.
وحت���ى تكتمل لدين���ا الصورة 
ان  إىل  التقارير))بوض���وح  تش���ري 
قد  كانت  الربيطاني���ة  املخاب���رات 
وادارتها  لقواته���ا  مس���بقًا  هي���أت 
تص���وراً  السياس���يني  وضباطه���ا 
ش���اماًل لحقيقة الوضع العش���ائري 
يف مناطق العراق املختلفة بما فيها 
مناطق العش���ائر الكردية.وحددت 
بدقة طبيعة مواقف تلك العشائر 
السلطات،وملحت  ورؤسائها من تلك 
بش���كل واضح إىل ميول شيوخ تلك 
العشائر واتجاهاتها والريب فان هذه 
التقارير اعانت س���لطات االحتالل 
الربيطان���ي كثرياً يف قم���ع ثورات 
وانتفاضات شعبنا بعربه وكرده يف 
عامي1919، 1920 وما تالهما)السيما 
انتفاضة الش���يخ محمود والتي تم 
القض���اء عليه���ا بمس���اعدة عمالء 

االنكليز(.
ان ترجم���ة مثل هذه التقارير 
م���رور  الحاضر.رغ���م  الوق���ت  يف 
ف���رتة طويل���ة م���ن الزم���ن على 
فائدة.فهي  م���ن  صدورها،التخل���و 
تلقي أضواء س���اطعة على حقيقة 
السياس���ية  واالح���وال  األوض���اع 
واالقتصادي���ة  واالجتماعي���ة 
والثقافية التي كانت تسود مناطق 
لنا  انذاك.وتعكس  املختلفة  العراق 
أيضًا وبش���كل واضح،مدى التغلغل 
املري���ب ال���ذي بلغت���ه املخاب���رات 
الربيطانية بني أوساط تلك العشائر 

ويف مناطقها.بحي���ث مكنها من أن 
تجمع كل هذه املعلومات عنها وعن 
أوضاعها وتاريخها وقوتها ومواقفها 
وسليم. دقيق  بش���كل  السياس���ية 

ويج���ب ان يالحظ ب���إن املعلومات 
ال���واردة يف هذا التقري���ر التغطي 
كافة العش���ائر الكردي���ة يف العراق 
وإنما تخص العش���ائر القاطنة بني 
نهري الزاب الكبري وسريوان )دياىل( 

فقط(()3(.
ويقول الدكتورعماد عبدالسالم 
رؤوف العطار وهو يتطرق إىل احوال 
عشائر العراق  يعتقد بان))لم تكن 
ثمة قبيلة كردية قد استطاعت ان 
توحد تلك القبائل املتنقلة يف اطار 
حكم واحد،السباب يعود أغلبها إىل 
تكاف���ؤ تلك القبائ���ل وعدم وجود 
ما يفضل بعضه���ا على بعض، فان 
مجيء أسرة دينية ذات تراث حافل 
إىل حك���م البالد كان من ش���أنه ان 
يخضع جمي���ع القبائل إىل قيادتها 
ويجعل له���ا مركزاً سياس���يًا يعلو 
على الزعامات القبلية املتنافرة((.

ويضي���ف قائاًل:))ومن املالحظ ان 
املجتمع القبل���ي الكردي لم يعرف 
التميي���ز ب���ني القبيلة والعش���رية 
كم���ا عرفت���ه القبائ���ل العربية((

)4(. هكذا يكمل لدينا الصورة بإن 
اسرة الشيخ محمود الدينية جاءت 
وارادت ان تفرض س���يطرتها على 
القبائ���ل الكردية ولكن هناك كثري 
من القبائل رفضت س���لطة الشيخ 

محمود واضط���رت إىل التعاون مع 
االنكليز ضده.

ووصلت  االح���داث  وتط���ورت 
االمور اىل تصادم مس���لح يف معركة 
س���نة1919)5(. بازي���ان  دربن���دي 

متمس���كَا  محم���ود  الش���يخ  كان 
بمضيق)دربن���دي بازي���ان( الواقع 
ضم���ن سلس���لة جب���ال ق���ره داغ 
الكائن على بعد اثني عش���ر ميال 
ش���رقي جمجم���ال وكان هذا املمر 
الوحي���د خالل هذه السلس���لة من 
الجبال.))واكتفى)الش���يخ محمود( 
بالس���يطرة عل���ى فتح���ة املضيق 
وأهملت املمرات االخرى التي تخرتق 
السلس���لة الجبلية ذاتها،االمر الذي 
مكن ق���وات االحت���الل الربيطاني 
بم���ا لديه���ا م���ن خ���ربة س���ابقة 
اس���تثمار  املنطقة،من  بجغرافي���ة 
تلك االخطاء التي وقع فيها الشيخ 
البعض  محم���ود لصالحها ويش���ري 
ممن ل���ه خربة بطبيع���ة املنطقة 
الجه���ة  ان  اىل  وطوبوغرافيته���ا 
الش���رقية ملوقع دربندي بازيان)6( 
املواجه���ة ملدينة الس���ليمانية التي 
رابطت فيها قوات الش���يخ محمود 
اش���به ما تكون بحوض شبه مغلق 
مح���اط باملرتفعات،وهذه الحقيقة 
املوقع تجعله  الطوبوغرافية لذلك 
خط���راً للغاي���ة يف حال���ة اتخ���اذه 
موقع���ًا دفاعيًا س���رتاتيجيًا بدون 
اتخاذ االجراءات املناس���بة لحمايتة 

والسيطرة عليه(()7(.
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ويتأل���ف هذا املمر م���ن جدار 
صخ���ري يرتف���ع اىل)4000( ق���دم 
تقريبَا،وتتفت���ح في���ه فتحة على 
ش���اكلة الرق���م)7( فتنخفض عنه 
بمقدار ألف قدم. وكانت هذه الفتحة 
موصولة الجهتني من أعالها بجدار 
صلب من الحجر الذي أصبح مهدمَا 
اآلن. ))واعتقد ش���يخ محمود بان 
القوات الربيطانية ستقوم بالهجوم 
املباش���ر على فتح���ة املضيق دون 
غريه.. بغية التوغل الس���ريع نحو 
الس���ليمانية.كان ق���د خطط على 
نمط التخطيط الجيش العثماني((

)8(.كما وكانت قبل عش���ر سنوات 
مس���رحَا لكارثة أصيب���ت بها قوة 
تركي���ة كان���ت تضطل���ع بمهم���ة 
مماثلة.وقد تقدم الجنرال فرايزر 
اىل مسافة ضاربة واندفع اىل ما بني 
النقاط الكوردية ث���م بدأت قواته 
قب���ل ان يبزغ فجر الي���وم الثاني 
تتسلق مرتفعات قره داغ العمودية 
قاد  الذي  وان)فراي���زر(  تقريب���َا. 
الهج���وم))كان اليريد ان يش���تبك 
مع ق���وات الش���يخ محم���ود وجهًا 
لوجه وقد اس���تفاد م���ن معلومات 
الرحالة  استخباراتية ومن تقارير 
الذي���ن  الربيطاني���ني  والضب���اط 
زودوه بمعلومات جغرافية املنطقة 
اضافة اىل مساعدة)مش���ري اغا ابن 
محمد س���ليمان اغا الهماوندي()9( 
الذي اعطى معلومات للربيطانيني 
واهداه���م اىل املم���رات الجبلي���ة((

)10(.وملا كان االكراد يتوقعون شن 
هجوم امامي عليه���م من الطريق 
املعت���اد على الطريقة الرتكية، لقد 
س���قط يف ايديهم حينم���ا وجدوا 
انفس���هم مهاجمني)بفت���ح الجيم( 
م���ن األعلى ومطوق���ني من جميع 
الجهات.وقد س���قط الشيخ محمود 
جريح���َا هو واخوه فتم اس���رهما.

واسر معه كذلك عمه حاجي سيد 
حس���ن وزوج اخته الش���يخ محمد 
طاه���ر محمد)11(. وكاتبه  غريب 

وكان مصريه جرح ش���يخ محمود 
والق���اء القب���ض عليه. ث���م اصدر 
عليه الحكم باالعدام اس���تبدل اىل 

املؤبد ونفي اىل الهند. 
اختي���ار  أس���باب  ح���ول  أم���ا 
الش���يخ محمود)دربن���دى بازيان( 
ملواجه���ة االنكلي���ز يقول الش���يخ 
عبدالوحيد))وكان الش���يخ متيقنَا 
بأنه ليس من السهل ان يعرب العدو 
من هذا املضيق الوعر إىل السليمانية 
بسهولة وكان واثقَا بان هذا املضيق 

سيكون مقربة لالنكليز.
امليج���ور نوئيل  إع���الن  ومنذ 
الش���يخ محمود الحفي���د حكمدارَا 
لكردستان يف 17تشرين الثاني عام 
1918م ويف أعقاب ذلك))تجمع رؤساء 
العش���ائر ووجهاء السليمانية يف دار 
الشيخ محمود،وتم إجراء مراسيم 
كانت بمثاب���ة بيعة له حاكمَا على 
هيئة أطلقوا عليها)حكومة(،وعهد 
إىل امليجر نوئيل تنظيم ما تحتاجه 

املنطقة من تش���كيالت وتوحيدها 
ضمن الحكومة الجديدة، كما حدد 
الحفيد راتبَا قدره)15000(  للحاكم 
روبية ش���هريَا،أي ما يعادل حوالي 
1225جنيها إس���رتلينيا.كما اس���لفنا 
ذكره ووافق املجتمعون على تعيني 
الس���يد عمر الربزنجي عم الش���يخ 
محمود متصرفَا على الس���ليمانية 
والشيخ حسن الربزنجي عمه الثاني 
قاضيَا للش���رع، وعني أخوه الشيخ 
ق���ادر قائ���دَا عاما للجي���ش وبهذا 
يك���ون الجهاز الحكوم���ي من أفراد 
عائلة الشيخ محمود الحفيد)12(. 

الذي  احمد خواج���ه  ويق���ول 
اح���د  وكان  األح���داث  عاص���ر 
املثقف���ني اب���ان حكوم���ة الش���يخ 
حكومتان  هناك  محمود))أصبحت 
الس���ليمانية،حكومة  يف  تعم���الن 
العظم���ى  بريطاني���ا  تس���ندها 
وحكومة كردس���تان التي لم تكن 
لها خطة عمل،وبدأ االنكليز ش���يئَا 
فش���يئَا بالرتاجع عن دعم الش���يخ 
وجلب���وا الغرباء إلس���ناد الوظائف 
لهم مثل االنكليز والهنود واألفغان 
وعرب وإيراني���ني وكورد من غري 
املعروف���ني تحت واجه���ة حكومة 
السياس���ي  والحاك���م  كردس���تان 

كرينهاوس(()13(.
))بحاج���ة  الربيطاني���ون  كان 
إىل الش���يخ محمود لبث املخاوف يف 
تركيا التي كان���ت قواتها، ما تزال 
تعمل يف منطق���ة املوصل، وكذلك 
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يف نف���وس زعماء القس���م العربي 
من الع���راق يف حالة خروجهم عن 
طاع���ة بريطاني���ا غري ان الش���يخ 
محمود كان يهمه اس���تقالل الكرد 
وله���ذا الس���بب ما لبث���ت عالقاته 
مع الربيطانيني ان ترددت فكانت 
نتيجتها ان نش���ب القت���ال العنيف 
املحتل.  الربيطان���ي  الجي���ش  ضد 
بعب���ارة أخ���رى كان���ت بريطانيا 
تريد ان تس���تعمل ش���يخ محمود 
ورق���ة ضاغطة لتنفي���ذ مصالحها 
يف كردس���تان ضد تركيا. وعندما 
ارس���لت تركي���ة قوة من جيش���ها 
إىل راوندوز وش���قالوة فاس���تولت 
الس���لطات  وتقل���ص نفوذ  عليه���ا 
العس���كرية الربيطاني���ة هناك مما 
حدا بهم إىل إعادة الش���يخ محمود 
م���ن منف���اه يف س���نة 1922وعهدت 
إليه امور االدارة يف لواء السليمانية 
العس���كرية  الق���وات  وانس���حبت 
كركوك)14(.فضاًل  إىل  الربيطاني���ة 
ع���ن ذل���ك ف���ان حكومة الش���يخ 
محم���ود الضعيفة))فس���ح املج���ال 
واسعَا لألغوات املتنفذين الستغالل 
ملصالحه���م  وتس���خريها  األرض 
الش���خصية دون مراع���اة مصلحة 
األكثرية الس���احقة من السكان، إال 
ان ذلك االستغالل غري املشروع لم 
يكن يمنح أولئك األغوات،اطمئنانا 
كافي���َا لعدم اس���تناد تملك األرض 
ألغلبهم على املسوغ القانوني على 
الرغم من تحفظ الربيطانيني على 

سجالت الطابو مؤقتَا يف السليمانية 
وعدم إرسالها إىل بغداد)15(.

ويف س���نة1924راجع ع���دد غري 
قلي���ل م���ن أهالي الس���ليمانية،من 
تج���ار وأصحاب مصالح باس���طني 
ش���كواهم عن الفوضى الس���ائدة يف 
حكمدارية  الس���ليمانية،أيام  ل���واء 
الش���يخ محمود،وهم يس���تنجدون 
بالحكومة لتدخل ولوضع حد لهذا 
االرتب���اك املخل،  وعل���ى أثر هذه 
الشكوى قامت الحكومة الربيطانية 
بارس���ال قوة من الجي���ش العراقي 
توازرها ق���وة بريطاني���ة فقضت 
عل���ى الفوضى ووضع���ت االمن يف 
نصابه واحدثت تش���كيالت ادارية 
على االس���لوب املتبع يف باقي انحاء 
العراق،وه���رب الش���يخ محمود مع 
مجموع���ة من اعوان���ه إىل مناطق 
الح���دود االيرانية واخذ من هناك 

يلملم جراحه)16(.
وان الربيطاني���ني كان���وا ق���د 
اش���رتوا ذم���م بعضه���م فأصبحوا 
الش���يخ  م���ن حكومة  يتذم���رون 
ج���اء  الحفيد..وعندم���ا  محم���ود 
امليجرسون إىل الس���ليمانية احتدم 
الصراع بينه وبني الش���يخ محمود 
ول���م يك���ن ميجرس���ون يع���ري اي 
اهتمام للش���يخ محمود وحكومته 
ول���م يل���ب مطالب الك���رد بل انه 
منع الناس من زيارة مرقد الشيخ 
كاك احمد يف الس���ليمانية وفرض 
منع التج���وال يف املدينة لياَل)17(.

بع���د ان تم نق���ل امليج���ر نوئيل 
ال���ذي كان متعاطف���َا مع الش���يخ 
محمود،ولك���ن امليجر س���ون اظهر 
نواياه الس���يئة.بعبارة اخرى))كان 
الش���يخ محمود على خالف شديد 
م���ع املستش���ارين الربيطاني���ني يف 
اإلدارة الكردية وخاصة ميجر سون 
ألنه كان يمارس نش���اطه الوطني 
املس���تقل،ويحاول تحجي���م دورهم 
من  صالحياتهم،والحد  وتقلي���ص 
نفوذه���م(()18(. بس���ط  محاوالت 

فض���اًل عن ذلك كان���ت األوضاع يف 
الس���ليمانية تسري بصورة  منطقة 
الفوضى السياسي وكان لرتكيا دوراً 
كبريًا يف انش���اء ه���ذه الفوضى من 
خالل تحريك عمالئها وانتشارهم 
يف أوساط الش���عب الكردي املتمثلة 
من النخبة املثقف���ة املؤيدة لدولة 
يف  الس���يما  والش���يوخ  العثماني���ة 
منطقة راوندوز الت���ي كانت فيها 

قوة تركية صغرية.
ففي كركوك الذي كان س���كانه 
خليطا من الكرد واالتراك والعرب 
طال���ب فريق م���ن ك���رد كركوك 
بتش���كيل حكوم���ة كردي���ة، على 
ان التنض���م منطقته���م إىل ل���واء 
السلمانية، ولم يختلف الوضع عن 
ذلك كثرياً يف رواندوز بسبب وجود 

قوة تركية فيها)19(.

القسم الرابع
كان يف السليمانية ناظر كمرك 
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انكلي���زي يجي���د اللغة الفارس���ية 
وقد اقرتح هذا الرجل على الشيخ 
محم���ود الحفي���د ان يتج���وال معَا 
إىل)بك���ر جو( فذهبا مع���َا وهناك 
قال ذل���ك الرجل للش���يخ محمود 
حرفيَا))أنا اطلب منك اآلن باس���م 
تس���تقيل  ان  الربيطانية  الحكومة 
م���ن الحكمدارية،وأتعهد ان توضع 
للحكومة  التابع���ة  األراضي  جميع 
تحت تصرفك طيل���ة بقاء اإلدارة 
الربيطاني���ة يف العراق كما تس���تلم 
راتبك ومخصصاتك الشهرية الننا 

قد غرينا سياستنا(()1(.
وورد يف رسالة تحت رقم 113 يف 
1940/3/12كتبت تلك املالحظات من 
قبل)س.ج.ادمونز مستش���ار وزارة 
الداخلي���ة يف بغ���داد ومؤرخ���ة يف 
15شباط 1940جاء فيها مايلي:))وهنا 
س���أدرج مقتطفات من مالحظات 
كتبته���ا قبل ثالثة عش���ر عامًا يف 
شباط 1927،واني أعيد تقديمها بداًل 
م���ن ان اكتب م���ن جديد...الخ((. 
))ويف13شباط جاءني الشيخ محمود 
بنفسه،وش���كراهلل عل���ى ان كل ما 
قاله ليّ قد ثبتت صحته،حيث ان 
راديو)يريفان(قد اعلن ان الحكومة 
الروسية تسلمت مضابط)عرائض( 
وقع عليها كرد العراق،وكان الشيخ 
محم���ود أو مبعوث���ه يلحان يف كل 
زيارة على الس���ماح لالول بالعودة 
إىل الس���ليمانية تح���ت أدعائه انه 
ال���ذي خدمنا  الصدوق  صديقن���ا 

دائم���ًا باخالص...الخ.. وهنا أيضًا 
فانني أرى ان الشيخ محمود)برغم 
مرافعات���ه عن كونه رج���اًل كبرياً 
واليرغ���ب إال يف العي���ش بس���الم 
يف وطن���ه(( يعود بخيال���ه إىل عام 
1922عندما ارس���ل للسليمانية بعد 
اندحار �Ranicol( القامة حاجز 

كردي ضد التسري الرتكي)2(.
الباحثني))عندما  اح���د  يقول 
بدأ الش���يخ محم���ود بثورته ضد 
أرس���ل  ماي���س1919م  يف  االنكلي���ز 
الش���يخ احم���د الربزاني برس���ائل 
إىل مجموع���ة من عش���ائر)منطقة 
بادين���ان( ك���ي يس���اندوا الش���يخ 
محمود وقام أيضا بإرسال قوة من 
البارزانيني ليش���اركوا مع الش���يخ 
محم���ود يف قتال���ه ض���د االنكليز، 
ومرت هذه الق���وة من وادي)بياو( 
يف املنطقة التي تس���كنها عش���رية 
الس���ورجي يف شرقي ناحية بارزان 
حي���ث طري���ق خليفان � ب���ارزان، 
وأرسل قوة أخرى يف طريق باله ك 
والتحمت املجموعتان مع قوة تابعة 
النتيجة يف مثل  لالنكليز،وكان���ت 
ه���ذا املوقف بالنس���بة للبارزانيني 
هو عدم مشاركتهم يف القتال بسبب 
وصولهم املتأخ���ر وبعد التأكد من 
اندحار قوات الشيخ محمود.واسره 
بازيان  وانته���اء معركة دربن���دي 
ه���ذا وع���ادوا اىل منطقته���م دون 
املشاركة يف القتال اىل جانب الشيخ 

محمود)3(. 

وعندما انعقد مؤتمر الصلح يف 
باريس يف كانون الثاني1919م حاول 
الشيخ محمود االتصال بشريف باشا 
إليص���ال صوت األك���راد إىل املؤتمر 
إال ان الطل���ب لم يصل إىل ش���ريف 
باش���ا بس���بب التفاه���م والتعاون 
املشرتك بني الس���لطات الربيطانية 
والفرنسية ولم تكن السلطات العليا 
الربيطانية راغبة بمش���اركة الوفد 
الك���ردي يف املؤتمر،بحجة مخاوفها 
من نيات الش���يخ محم���ود الحفيد 
وخش���يتها م���ن ان الوف���د الكردي 
سيس���ري باتج���اه معاك���س لخطط 

بريطانيا يف املنطقة)4(.
للك���رد  بريطاني���ا  وس���محت 
بإرس���ال ممثل عنه���م إىل مؤتمر 
ممثله���م  وكان  للس���الم  باري���س 
الوحيد هو شريف باشا،ممثل عن 
جمعية)تقدم كردستان( يف الوقت 
الذي منعت الس���لطات الربيطانية 
مش���اركة الوف���د الكردي برئاس���ة 
ش���ريف باش���ا يف مؤتمر الس���الم 
املنعقد يف باريس،كانت مس���اهمته 
الوحي���دة املعرتف بها على ش���كل 
مذكرة قدمت إىل مؤتمر باريس يف 
22 آذار 1919 حيث رسم فيها حدود 
كردستان الرتكية)5(. ويف الحقيقة 
كان على الجنرال ش���ريف باشا أن 
يتع���اون م���ع الوف���د األرمني،لكي 
يصبح صوته مسموعًا فقط وهكذا 
والفرنس���يون  الربيطانيون  تعامل 
م���ع القضية الكردي���ة ويف مؤتمر 
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باريس للس���الم ق���ام الربيطانيون 
يف  اإلدارة  فص���ل  فك���رة  بط���رح 
املناطق الكردية،معرتفني ان الكرد 
لم يرغبوا يف ان يكون تحت الحكم 

العربي.
واتفق���ت دول الحلف���اء الكربى 
واملحايدة ولألس���باب ذاتها،وخاصة 
بس���بب حكم األتراك السيء خالل 
تاريخهم كله على الشعوب الرازحة 
تحت أيديهم وبسبب مذبحة األرمن 
الرهيب���ة وغريهم من الش���عوب يف 
املاض���ي القريب،على فصل أرمينيا 
وس���وريا وميزوبوتاميا وكردستان 
وفلسطني وش���به الجزيرة العربية 
م���ن اإلمرباطوري���ة الرتكية فصاَل 
تامَا.وان السياسة التي اتبعها الشيخ 
محم���ود الحفيد))ل���م تكن ترضى 
كان يطال���ب  فالش���يخ  املحتل���ني، 
بوالية املوصل كله���ا كحق قانوني 

أقرته عصبة األمم.
تعامل���ت بريطانيا مع القضية 
الكردي���ة بمنتهى الخب���ث والدهاء 
املعروفني عنها،فادعت يف تقريرها 
الخاص املقدم إىل عصبة األمم انها 
خالل األع���وام الثالثة التي فصلت 
بني التوقيع على معاهدة س���يفر 
ع���ام 1920 ومعاه���دة ل���وزان عام 
1923س���عت إىل العم���ل قدر االمكان 
على تطبيق املواد)62، 63 ، 64( من 
معاهدة سيفر)6(. وهي التي اكدت 
على الحق الكرد يف االس���تقالل إذا 
ما اثبت الش���عب الك���ردي رغبته 

يف ذل���ك إال ان م���ا ورد يف معاهدة 
)سيفر( أصبح حرباً على ورق ولم 
يكن األت���راك وحدهم الس���بب يف 
عدم سريان بنودها وقطع الطريق 
عل���ى االكراد يف بل���وغ الغاية منها 
من خالل بث رسائل سرية تسلمها 
الكردية  والعش���ائر  القبائل  شيوخ 
تدعوه���م إىل االحتماء بالس���لطان 
انه���م  وإال  االس���المية  والخالف���ة 
يتعرضون إىل انتقام وسيتعرضون 
لغزو الجيش الرتكي ملناطقهم. وانما 
كان للقبائل والعشائر والشخصيات 
الن  فيه���ا  دوراً  ايض���ًا  الكردي���ة 
االنقسامات التي حدثت بني الكرد 
انفس���هم وتعدد الخطط والرغبات 
يف كيفية تحقيق االستقالل الذاتي 

على أرض الواقع)7(. 
وقبل ان اتطرق إىل سر اهتمام 
بريطانيا بالعراق حيث يرجع إىل 

عدة أسباب من أهمها :
1� موقع هذه البالد الجغرايف

2�مركزها السوقي االسرتاتيجي
3� وقوعها على طريق الهند.

4� وصلته���ا الوثيق���ة بجن���وب 
ايران ومنطقة الخليج العربي)8(.

كريزن((  صرح))الل���ورد  ولهذا 
للسياس���ة  املخطط���ني  اح���د 
الخارجي���ة الربيطانية قائاًل:))من 
الخط���أ أن تف���رتض أن مصالحن���ا 
الخلي���ج  يف  السياس���ية،تنحصر 
العربي، فانها ليس���ت كذلك، وانها 
ليست منحصرة يف املنطقة الواقعة 

ما بني البصرة وبغداد،وانما تمتد 
شمااًل إىل بغداد نفسها(()9(.

يف  الربيطان���ي  املقي���م  فه���ذا 
الس���فري  عل���ى  يق���رتح  بغ���داد، 
الربيطاني يف اس���طنبول ان بعمل 
عل���ى ))ض���م منطق���ة املوصل إىل 
الربيطان���ي، والعمل على  النف���وذ 
الكنسية  للجمعية  املساعدة  تقديم 
التبش���ريية، كما اقرتح قيام املسرت 
ادوارد غ���راي ، باالتصال بجمعية 
االسكان اليهودية، لتساعد املدارس 
التي تعلم اللغة االنكليزية وكذلك 
ارتأى ، اس���تمالة النس���طوريني يف 

شمال العراق(()10(.
ففي الربقية التي أرسلها برسي 
كوك���س)*(11 بتاريخ 26آب 1921 إىل 
ونستون تشرشل وردت استفسارات 
اس���تعداد  م���دى  تخ���ص  من���ه 
حكومت���ه للدف���اع عن كردس���تان 
إذا م���ا هوجمت م���ن الخارج،وهل 
هي مس���تعدة بالقبول بمس���ؤولية 
من���ع تخلخل االوض���اع والنظام يف 
االعتبار  بنظر  كردس���تان،آخذين 
موضوع تفضي���ل بعض الجماعات 
الكردي���ة باالنضمام إىل العراق وما 
إذا كان يف ني���ة بريطانيا إرغامهم 
الع���راق. ع���ن  االنفص���ال  عل���ى 

ويف حال���ة االنفصال ما هو ش���كل 
الحكوم���ة الت���ي تراه���ا وتقرتحها 
بريطانيا،وماه���ي وجه���ة نظرها 
االخرية التي ترتئيها)12(. ويضيف 
يف رس���الة أخرى)) وبالنظر ملا قد 
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يقع من قطع العالقات مع تركية، 
ونش���وء نف���وذ دوائ���ر أجنبية يف 
الوقت نفسه، يتحتم على الحكومة 
الربيطانية، ان تحتفظ ، بكل نوع 
من االرجحية، الت���ي كانت تتمتع 
بها يف بالد ما ب���ني النهرين، التي 
هي منطقة نفوذه���ا الطبيعية يف 

املمتلكات العثمانية(()*(13.
وجاء جواب ونس���تون تشرشل 
لبريسي كوكس يف رس���الة مطولة 
أوضح فيها سياس���ة حكومته تجاه 
كردستان العراق وقانون انتخابات 
املجلس التأسيسي وكانت توجيهاته 
التي س���بقت وصول هذه الرس���الة 
للمن���دوب الس���امي تتضمن))عدم 
القيام باي���ة اج���راءات يف املناطق 
الكردية لحني استالم هذه الرسالة 
املفصلة(()14( وقد حدد تشرش���ل 
بالقضية  نقاط���ا مهم���ة خاص���ة 

الكردية من أهمها:
1� عدم وجود اي نية لربيطانيا 
يف  بالتدخ���ل  نفس���ها  لتوري���ط 
كردس���تان واالبتع���اد ع���ن تحمل 

نزاعات معينة يف املنطقة.
بريطاني���ا  رغب���ة  ع���دم   �2
بارغ���ام الش���عب الك���ردي يف حالة 
ع���دم الخضوع واالنضمام املباش���ر 

للحكومة العراقية.
مح���دد  بدي���ل  اليوج���د   �3
ومطروح على الش���عب الكردي يف 
حال���ة ع���دم الخض���وع واالنضمام 

املباشر للحكومة العراقية.

البدي����ل  ف����أن  ذل����ك  وم����ع   �4
املق����رتح يف حال����ة عدم املش����اركة يف 
عل����ى  االك����راد  االنتخابات،واص����رار 
معاملته����م بش����كل منفصل،هو إقامة 
حك����م ذات����ي محل����ي تحت اش����راف 

بريطانيا.
5� اما يف حالة مشاركة املناطق 
الكردية كافة يف االنتخابات،وادخالها 
ضمن س���يادة الحكوم���ة العراقية 
فيجب عدم تعيني أي موظف عربي 
يف هذه املناطق.وان اليكون استخدام 

اللغة العربية اجباريا)15(.
تح���ت  رس���الة  يف  وورد 
تل���ك  رقم113يف1940/3/12كتب���ت 
املالحظات من قبل )س.ج. ادمونز 
مستش���ار وزارة الداخلية يف بغداد 
فيها  يف15ش���باط1940جاء  ومؤرخة 
مايلي:))وهن���ا س���أدرج مقتطفات 
من مالحظ���ات كتبتها قبل ثالثة 
عش���ر عام���ًا يف ش���باط 1927،واني 
أعي���د تقديمها بداًل م���ن ان اكتب 
ويضي���ف  جديد...ال���خ((  م���ن 
قائاًل:))وب���دأت بعد ذل���ك بقليل، 
ع���ن  متواصل���ة  اخب���اراً  اتس���لم 
الس���ليمانية  يف  وجود))لجن���ة(( 
كان���ت تحاول اج���راء اتصاالت مع 
روسيا.وان بعضها ال جميع األسماء 
التي تذكر،هي أس���ماء أشخاص هم 
أبعد ما يكونون عن التورط يف أي 
عم���ل من هذا النوع وكان أنش���ط 
مروج���ي هذه األخبار هو الش���يخ 
محمود أو األشخاص الذين يرسلهم 

اليّ. وقد تب���ني ان أخباراً مماثلة 
تقريب���ًا قد صدرت من املدعو مال 
حس���ن من حلبجة املوجود اآلن يف 
كركوك،وهو فضولي غري مؤتمن((

)16(..وقد أبدي القنصل الروسي يف 
طهران رغبته بالتعاون مع الشيخ 
محم���ود واق���رتح عل���ى الحكومة 
للحركة  العون  ب�))إبداء  الروس���ية 
يف  للعثمانيني  املعادي���ة  الكردي���ة 
العراق،وخاص���ة للش���يخ محم���ود 
الحفي���د ألن���ه رأى يف ذلك ضمانة 
أكيدة لس���يطرة روس���يا على ذلك 
الجزء من س���كة حديد بغداد التي 
كان م���ن املقرر لها ان تمر بالقرب 
من منطق���ة النفوذ الروس���ية يف 
إيران،وأكد مينورسكي على أهمية 
مساندة الكرد يف العراق من وجهة 
نظر عس���كرية بش���كل خاص.. ملا 
لذل���ك من تأثري على خطة الهجوم 
املرتقب على املوصل(()17(. حاولت 
روسيا كس���ب ود الشيخ محمود إىل 
جانبه وأرس���ل رس���الة إىل الش���يخ 
محمود جاء فيها))ان روسيا تمتلك 
الجيش واملدافع والقوة الجوية وان 
الحرب س���تنتهي قريب���َا بانتصار 
الروس.فنحن نحتاج إىل مساعدتك، 
لكن الش���يخ محمود الحفيد أجاب 
بأن���ه غ���ري مطمئ���ن إليه���م وقد 
بعثوا بالرس���الة عن طريق صفوة 
بيك الذي كان من أصدقاء الش���يخ 
املقرب���ني وكان الجئ���َا يف روس���يا 
يف تل���ك الفرتة(()18(. لكن الش���يخ 
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محمود لم يتج���اوب معهم خاصة 
بسبب جرائم الجنود الروس التي 
كانت بش���عة وقاس���ية ج���دَا بعد 
احتاللهم ملدينة بنجوين وبقائهم 

فيها لعدة أيام.
مر كردس���تان الع���راق بعد ان 
ت���م وض���ع نهاية لحركات الش���يخ 
محم���ود يف وض���ع الغلي���ان ولكن 
ارادة بريطاني���ا كان���ت اقوى ولم 
ينته بريطانيا من الس���يطرة على 
كركوك والس���ليمانية واملوصل بل 
أرادت ان تضفي الشرعية القانونية 
الحتالله���ا لوالي���ة املوصل وضمها 
إىل دولة العراق التي أنش���أتها بعد 
للعراق.التجأت إىل عصبة  احتاللها 
االمم بطلب ح���ول احقية العراق 
بوالي���ة املوصل. وه���در بريطانيا 
حقوق الش���عب الكردي يف تحقيق 
حلم���ه باقامة دولة كردية بعد ان 
بذلت جهودا كبرية يف س���بيل ضم 
والية املوصل ذات االغلبية الكردية 
إىل العراق ولم يفكر العرب يف يوم 
من أي���ام بالح���اق والي���ة املوصل 
بالدول���ة الحديث���ة التي انش���ئتها 
بريطانيا بعد الحرب العاملية االوىل 
بجه���ود امل���س بيل م���ع ذلك وعد 
بضمان حقوق الكرد يف حكم ذاتي 
ولكنهم لم ينفذوا أي وعد. وقامت 
املس بيل )غري ترودبيل( سكرترية 
الحاكم  ل���دى  الش���رقية  الش���ؤون 
الربيطان���ي يف بغ���داد بالتخطيط 
القامة دولة العراق الحديث.وكانت 

املس بيل)غري ترودبيل( تجد لذة 
كبرية يف مرافقة القوات الربيطانية 
الربيطانية وهي  املقاتالت  لتشاهد 
تقصف مواق���ع الث���وار االكراد يف 
منطقة الس���ليمانية من اجل قمع 

انتفاضتهم)19(.  
هوامش القسم االول

1� روبني متش���ل اوش���روود، الحرب 
العاملية االوىل وحق تقرير املصري،ترجمة 
مطاب���ع   ، الس���ورمريي،بغداد  احم���د 
دار الش���ؤون الثقافي���ة العام���ةن 2008، 

ص76�77.
2 � د. كمال مظهر احمد ، كردستان 
يف س���نوات الحرب العاملية األوىل،بغداد ، 

ص16.
3�  من���ذر املوصلي، الك���رد والعرب، 

ص195.
4� عبدالرحمن إدريس صالح البياتي، 
الشيخ محمود الحفيد الربزنجي والنفوذ 
الربيطاني يف كردستان العراق حتى عام 
1925، رس���الة ماجس���تري)غري منشورة(، 
كلي���ة الرتبي���ة، الجامعة املس���تنصرية ، 

بغداد، 2004، ص38 � 39.
5 � د. ص���الح هروري،اص���داء الثورة 
1908يف  الدستورية)املش���روطية(الثانية
والي���ة املوص���ل العثمانية،الحلق���ة الث���ا
)560 4 لع���دد) ا ، لتاخي( ا نية،صحيفة)
يف2009/6/1،بغداد.صفحة دراسات كردية.

6�  د. محم���ود عبدالواحد محمود، 
أض���واء على قضاي���ا تاريخي���ة عراقية 
معاصرة، بغ���داد، 2006، ص3�4، ترجمة 
لوثيقة بريطاني���ة كتبها نائب القنصل 

تح���ت   )H.E. Wikie( الربيطان���ي 
عنوان موصل يف س���نة 1909م.ذي الرقم 
الباحث���ة  )F.o. 195- 2308(.وان 
س���ارة ش���يلدز هي االخ���رى تعتقد بان 
اعض���اء االتحاد والرتقي كانوا وراء مقتل 
الش���يخ س���عيد وذلك من خالل مخاوف 
عل���ى  الش���عب  املوصل))وقل���ق  اهال���ي 
انواع التغي���ريات يف االقتصاد والرتكيبة 
االجتماعية)بع���د انق���الب ع���ام 1908( 
حيث هددتها جهود اإلصالح الس���ابقة.

خرج الناس إىل الشوارع مدينة املوصل يف 
هياج خّلف وراءه عدداً كبرياً من القتلى 
بما فيهم الزعيم الديني الشيخ)س���عيد( 
ال���ذي ينتمي إىل عائلة دينية متنفذة يف 
مدينة السليمانية.س���ارة شيلدز، املوصل 
قبل الحكم الوطني يف العراق، خلية نحل 
تصنع بيوتًا مخمس���ة األضالع، ترجمة 
باحثة الجوم���رد،ط1،دار العابد للطباعة 

والنشر، املوصل،2008،ص31.
7� د. محم���ود عبدالواح���د محمود 

،املصدر نفسه. 
8 � سارة ش���يلدز،املوصل قبل الحكم 
الوطن���ي يف الع���راق، ترجم���ة باحث���ة 
العاب���د  دار  املوص���ل،  ط1،  الجوم���رد، 

للطباعة والنشر، 2008، ص81.
9 � املصدر نفسه، ص82.

 10� محسن طاهر قادر علي الربزنجي 
،حركة الشيخ محمود الحفيد يف املصادر 
العراقية 1914�1932، رسالة ماجستري)غري 
منش���ورة( تق���دم بها اىل معه���د التاريخ 
العربي والرتاث العلمي للدراس���ات العليا، 

بغداد، 2005، ص56.
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11� صالح الخرسان، التيارات السياسية 
يف كردستان 1946� 2001، بريوت، مؤسسة 
البالغ للطباعة والنش���ر والتوزيع، 2001، 

ص16�17.
12� ان الذي حدث يف معركة الشعيبة 
ليس بش���يء غريب بل عم���ل اعتيادي 
يح���دث ل���دى كل الش���عوب والجي���وش 
املهزومة من ساحة القتال وعندما اشرتك 
الجيش العثماني مع القوات العش���ائر يف 
محاربة الجيش الربيطاني الغازي وعلمت 
قوات العشائر بإن الجيش العثماني خسر 
املعركة وانسحب إىل الخلف وترك املنطقة 
للجي���ش الربيطان���ي الغ���ازي واصبحت 
عوائله���م يف قبضة الجي���ش الربيطاني. 
قامت العش���ائر العربية بعمليات السلب 
والقتل الفراد الجي���ش العثماني املهزوم 
وتجريدهم من السالح، وان هذه الحادثة 
اثارت كثريا من التفسريات ومنها اعتقد 
بع���ض املؤرخني ب���إن الس���بب يعود إىل 
طبيع���ة تلك الق���وات العائدة للعش���ائر 
الن أصوله���م ترج���ع إىل الب���داوة ومن 
طبيعة الب���دو هي)النصر والغنيمة(. د. 
علي الوردي، دراس���ة يف طبيعة املجتمع 
ان  إال   .96 ص95�  ب���ريوت،  العراق���ي، 
الحقيقة تعود إىل الرتاكمات املاضية،وهو 
انتق���ام من تلك التصرفات الالانس���انية 
واملعاملة الس���يئة الت���ي كان العثمانيون 
يمارسونها ضد الشعب العراقي من خالل 
حكمهم للعراق ملدة أربعة قرون، فكانت 
هذه الفرصة الس���انحة له���م الخذ الثأر 
منهم. وان العش���ائر ذهب���ت إىل محاربة 
الق���وات الغازية بعد أن ص���درت فتاوى 

من قبل املراج���ع الدينية العليا بإعتبار 
الحرب ضد الق���وات االنكليزية )الكافرة 
وامللحدة حس���ب اعتقاده���م(وان الجهاد 
ضروري وملزم للمس���لمني ولكن عندما 
رأت قوات العش���ائر ع���دم ثبات الجيش 
العثمان���ي ام���ام الق���وات الغازية وترك 
ساحة القتال مهزومًا ولم تلتزم بحماية 
املناط���ق التي تم تكليفها بحمايتها ولهذا 
فإن فتوى الجهاد لم يبق لها ش���يئًا يذكر 
فانهالت قوات العش���ائر عليه���م وقاموا 
بقتل جنود الجي���ش العثماني ونهبهم. 
د. عل���ي الوردي،ملح���ات اجتماعي���ة من 
تاريخ العراق الحديث، ج6،بغداد، مطبعة 
املع���ارف، 1976،ص307؛ د. ف���اروق صالح 
العم���ر، ح���ول السياس���ة الربيطانية يف 
العراق 1914�1921،البصرة، منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 
1977، ص37�38. النه���م تخاذلوا يف الدفاع 
عن اراضي املس���لمني وحماية اعراضهم، 
ل���ذا اس���تباحوا قتلهم. ويذه���ب باحث 
اخر باتجاه مغاير إذ يعتقد بإن تش���كيل 
القوات من العشائر العراقية كانت مكان 
ريبة وشك لدى الجيش العثماني وكانت 
مخاوفهم يف البداية من هذه القوات اكرب 
من مخاوفهم من غزو الربيطاني للعراق 
ولهذا عمل���وا على تش���تيت تلك القوات 
وكرد فع���ل على اعمال الجيش العثماني 
قامت القوات العش���ائر بمهاجمة الجنود 
العثمانيني وقتلهم ونهبهم. سعاد خريي 
، م���ن تاريخ الحركة الثوري���ة املعاصرة 
يف الع���راق1920�1958، ج1، ط2، بغداد، دار 
الرواد للطباعة، 1978، ص17�18. وبتوجيه 

القائد العام السري جون نيكسون)1915�1916( 
من شن هجوم كاس���ح أسفر عن انتصار 
الق���وات الربيطاني���ة وهزيم���ة الق���وات 
العثمانية والعش���ائر املتحالفة معها يف 14 
نيس���ان 1915، وكان ذلك س���ببًا يف خيبة 
آمال معظم العش���ائر العراقية، املشاركة 
يف معركة الشعيبة. وبعد انكسار القوات 
العثماني���ة يف اعق���اب معركة الش���عيبة 
العش���ائر العراقية  اهتزت ثق���ة معظم 
بالجي���ش العثماني وكان ذلك س���ببًا يف 
ضعف اإلس���ناد العشائري باستثناء قوات 
العش���ائر التي كان يقودها الشيخ عجمي 
الس���عدون بالتعاون مع القائد العثماني 
ضياء بك قيادة العشائر يف الجناح االيمن 
الذي اس���تمر يف والئه للعثمانيني معظم 
س���نوات الحرب العاملية االوىل. عبدالعال 
وحي���د عبود العيس���اوي ، ل���واء املنتفق 
يف س���نوات االحتالل الربيطاني 1914�1921 
، دراس���ة يف احواله اإلدارية والسياس���ية 
واإلجتماعي���ة واإلقتصادي���ة ، بغ���داد ، 

2008، ص77�78.
13�  عبدالرحم���ن ادري���س صال���ح 

البياتي،املصدر السابق، ص87�88.
14� محسن طاهر قادر علي الربزنجي، 

املصدر السابق،ص56.
 15� عبدالرحم���ن ادري���س صال���ح 

البياتي،املصدر السابق، ص88.
هوامش القسم الثاني

1� محس���ن عزيز احمد،اثر القضية 
الكوردي���ة عل���ى العالق���ات العراقي���ة � 
االيراني���ة يف عهد امللك فيصل االول1921� 
تاريخية سياس���ية، رسالة  1933،دراس���ة 
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ماجس���تري)غري منش���ور(،بغداد، معه���د 
التاريخ العربي والرتاث العلمي للدراسات 
العلي���ا، القس���م التاريخ الوط���ن العربي 

الحديث واملعاصر، 2008، ص24.
2� الس���ر ارنول���د ويلس���ن، الث���ورة 
العراقي���ة، نقل���ه اىل العربي���ة وكت���ب 
حواش���يه جعفر الخي���اط ، ط2، بريوت، 
دار الرافدين للطباعة والنش���روالتوزيع، 

2004، ص176.
3 � روبني متش���ل اوشروود، املصدر 

السابق،ص86�87
4� د. صالح الدين الحفيد، من كلمة 
ألقاها يف مؤتمر الح���وار العربي الكردي 
عام 1998، املنشور يف كتاب)الحوار العربي 
الك���ردي وثائ���ق مؤتمر القاه���رة مايو 
1998(، إع���داد وتقدي���م عدن���ان املفتي، 

مكتبة مدبولي، القاهرة، 1999، ص94.
5 � روبني متش���ل اوشروود، املصدر 

السابق،ص87
6� الجنرال  ستانلي مود جىء به من 
الدردنيل بعد انتهاء املعارك هناك، إلنقاذ 
الق���وات املحاصرة يف الكوت وفك الحصار 
عنها، أصبح قائد القوات الربيطانية التي 
زحف على بغداد واحتلها. ورقي إىل رتبة 
قائد فيلق دجلة يف 11 تموز 1916 وبعد 48 
يوم���ًا رقي مرة اخرى فصار القائد العام 
للق���وات العامة يف الع���راق. دخل معارك 
ضارية مع االتراك فانتصر فيها الواحدة 
تلو االخرى حتى دخل بغداد صباح يوم 
11 آذار 1917. وبعدئذ اس���تمرت قواته يف 
االس���تيالء على بقية املدن العراقية ويف 
ي���وم 19 آذار نش���ر بيانه املش���هور على 

العراقيني حيث جاء فيه: جئنا محررين 
ال فاتح���ني. وكان طبيع���ة الجنرال مود 
تس���لطية واالس���تيالء وادارة كل االمور 
بنفسه عسكرية كانت أم سياسية.. القادة 
اللذين حكموا العراق،صحيفة املستش���ار، 
العدد)9( السنة االوىل 2009/5/31. بغداد.

7 � نديم عيس���ى ، الفكر السياس���ي 
لث���ورة العش���رين ، بغ���داد ، مطابع دار 

الشؤون الثقافية العامة، 1992 ، ص29.
8� الس���ر ارنول���د ويلس���ن ،املص���در 

السابق، ص179.
9 � روبني متش���ل اوشروود ، املصدر 

السابق، ص95.
10 � املبادىء االربعة عش���ر املتعلقة 
بمب���دأ ح���ق تقري���ر املصري للش���عوب 
وخاصة البند الثاني عشر ونصه))تتأكد 
للقومي���ات التي يحكمها األت���راك حياة 
آمن���ة وفرصة متكاملة للتطوير يف إطار 

االستقالل الذاتي(( 
والتصريح)انجلي���ز وفرنس���ا( الصادر 
يف)نوفم���رب س���نة 1918 الذي احي���ا اآلمال 
الوطني���ة ل���دى تلك الش���عوب مل���ا اعلنتا 
بانهما))تستهدفان تحرير الشعوب التي طاملا 
رزحت تحت اعباء استعباد األتراك، تحريراً 
نهائيًا وتأس���يس حكومات وإدارات وطنية 
تستمد سلطتها من رغبة السكان االصليني 
ومحض اختيارهم((. محمد الطاهر محمد 
، القضية الكردية وحق تقرير املصري، ط1، 

القاهرة ، مكتبة املدبولي، 2008،ص61. 
11 � املصدر مفسه ،ص61.

12 � ه���ذان املقطعان م���ن القصيدة 
الكردي���ة  صحيفة)زي���ان(  يف  نش���رت 

الع���دد)3( الس���نة الثالثة ش���هر ش���باط 
سنة1926. من قبل احد الذوات املحرتمني 

الذين ذاقوا املرارة والظلم.
13 � لف���ظ قبيل���ة اوس���ع معنى من 
لفظ)عشرية(: القبيلة:هي مجموعة على 
أس���اس اتحاد عدّة عش���ائر يف مواجهة 
خطر معني مث���ل اتحاد قبيلة قش���عم 
وبن���ي الم يف جن���وب الع���راق والج���اف 
والهموند والبشدر يف منطقة السليمانية. 
د. ستار نوري العبودي، املجتمع العراقي 
يف س���نوات االنتداب الربيطاني1920�1932، 
دراس���ة يف التاريخ العراقي املعاصر، ج1، 
ط2، بغداد، دار مرتضى للطباعة والنشر 

والتوزيع، 2008،ص37.
14 أ س���ارة ش���يلدز، املصدر السابق، 

ص17�18.
15 � س���ارة ش���يلدز، املوص���ل قب���ل 
الحك���م الوطني يف الع���راق، خلية نحل 
تصنع بيوتًا مخمس���ة األضالح، ترجمة 
باحثة الجومرد، ط1، املوصل، دار العابد 

للطباعة والنشر، 2008، ص40.
16 � د. س���تار نوري العبودي، املصدر 

السابق، ص84.
17� نديم عيس���ى، الفكر السياس���ي 
لث���ورة العش���رين، بغ���داد، مطاب���ع دار 

الشؤون الثقافية العامة، 1992، ص20.
هوامش القسم الثالث

1 � د. س���تار نوري العبودي، املصدر 
السابق، ص87.

2 � نديم عيس���ى، املصدر الس���ابق، 
ص22�23.

االس���تخبارات  دائ���رة   �3
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الكردية،ترجم���ة  الربيطانية،العش���ائر 
وعلق عليه فؤاد حمه خورشيد،مطبعة 
الحوادث،بغ���داد، 1979،ص4�5. ترجم هذا 
التقرير عن كتاب)مالحظات عن عشائر 
كردس���تان الجنوبية)بني ال���زاب الكبري 
ودي���اىل( طبعت���ه دائرة الحاك���م املدني 
ببغداد يف ش���هر حزي���ران 1919، مطبعة 

الحكومة، 1919.
4 � عماد عبدالس���الم رؤوف العطار، 
الحياة االجتماعي���ة يف العراق إبان عهد 
املماليك 1749�1831، اطروحة دكتوراه،)غري 
منش���ورة(،كلية التاريخ،جامعة القاهرة، 

1976، ص130، 131، 284.
احمد،املص���در  عزي���ز  محس���ن   �5

السابق، ص25.
6� يقع مضي���ق دربند بازيان ضمن 
سلس���لة جبال قره داغ وبشكل رقم )7( 
وعل���ى بعد )12( ميل ش���رقي جمجمال، 
وان القوات الشيخ محمود أخذت مواقعها 
عل���ى الجهة الش���رقية دربن���دي بازيان 
. عبدالرحم���ن إدريس صال���ح البياتي، 

املصدر السابق، ص147� 148.
7� املصدر نفسه، ص147� 148.

8 �  املصدر نفسه، ص 147�148.
9 � الذين زودوه بمعلومات جغرافية 
املنطق���ة إضافة إىل مس���اعدة مش���ري أغا 
بن محمد س���ليمان أغ���ا الهماوندي الذي 
ل���م يخطر على بال الش���يخ محمود بان 
اح���د املقرب���ني من���ه س���يخونه.))ويف 
فج���ر يوم18حزيران1919قام���ت الق���وات 
الربيطاني���ة بالهجوم على مضيق بازيان 
ودارت معرك���ة طاحن���ة بينه���ا وب���ني 

مقاتل���ي الش���يخ محم���ود الحفيد دامت 
إىل م���ا بعد الظهر وأس���فرت عن اندحار 
مقاتلي الش���يخ محمود، وكان احد الكرد 
امللمني بطبيعة األرض وطرقها ووديانها 
أصبح دلياَل لالنكليز على طريق فرعي 
غري معروف فس���يطروا على السالس���ل 
الجبلي���ة املطل���ة عل���ى ش���رق املضي���ق 
وأحاطوا بقوة الشيخ محمود من الخلف 
األمر الذي أربك املقاتلني الكرد باإلضافة 
إىل قصف الطائ���رات واملدفعية الثقيلة.. 
وه���ذا الكردي الذي أصب���ح دلياَل للعدو 
ضد قومه هو مش���ري محمد سليمان أغا 
ال���ذي كان قد عينه الش���يخ قائدَا لقوة 
الخيال���ة يف جمجمال((. محس���ن طاهر 
الربزنج���ي، املصدر الس���ابق، ص71، نقاًل 
ع���ن احمد تقي، خه بات���ى كه ىل كورد 
له ياداش���ته كانى ئه حم���ه د ته قى دا، 
جابخانه ى سلمان االعزمى، بغداد،1970، 
ل30. واثر هزيمت���ه يف معركة دربندي 
بازي���ان وجرحه تم إلق���اء القبض عليه 
ونفي الشيخ محمود إىل جزيرة)هنجام( 
الهندي���ة ثم أعيد م���رة أخرى حكمدارا 
يف عام 1922م ولكن الدكتور كمال مظهر 
احمد يق���ول))ان ذلك االتهام)بالنس���بة 
اىل مش���ري أغ���ا ب���ن محمد س���ليمان أغا 
الهماوندي( مجرد حجة لتربير خس���ارة 
الشيخ محمود ولم يكن الجنرال فرايزر 
بحاجة إىل مشري محمد سليمان أو إىل أي 
كردي آخ���ر ليحرز النصر على الش���يخ 
محم���ود، إذ كانت قوته تتكون من لوائي 
مشاة والفرسان والسيخ والهنود املدربني 
على حرب الجبال واملزودين باألس���لحة 

الحديثة مع عدد م���ن الدبابات واملدافع 
املتنوع���ة ضد قوة صغ���رية غري مدربة، 
قليلة الس���الح ذي مع���دات قديمة((.د. 
كم���ال مظهر احمد، جه ن���د البه ره ك 
له ميزووى كه ىل ك���ورد، به ركى دووه 
م، جابخان���ه ى وزاره تى به رورده، هه 

ولري، 2001، ل204.
10� املصدر نفسه، ص148.

11� الس���ر ارنول���د ويلس���ن ،املصدر 
السابق، ص193.

صال���ح  إدري���س  عبدالرحم���ن   �12
البياتي،املصدر السابق ،ص79.

13� محسن  طاهر الربزنجي، املصدر 
السابق، ص62.

14� د. عزيز الحاج، القضية الكردية 
يف الع���راق التاري���خ واآلف���اق ، بريوت ، 
مؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 1994، 
ص125.)نص مذكرة نوري السعيد يف)19 

أبريل 1944( .
صال���ح  إدري���س  عبدالرحم���ن   �15

البياتي،املصدر نفسه، ص65.
16 � د. عزيز الحاج، القضية الكردية 

يف العراق التاريخ واآلفاق ،ص126.
17 � محسن طاهر الربزنجي، املصدر 

السابق ، ص66.
18 � عدن���ان املفتي، الح���وار العربي 
الك���ردي وثائ���ق مؤتمر القاه���رة مايو 
1998م، ط1، مكتب���ة مدبول���ي، القاهرة، 
ف���ؤاد  الدكت���ور  1999،ص186)كلم���ة 

معصوم(.
19 � عص���ام كاظم عبدالرضا الفيلي، 
ال���دور السياس���ي للنواب الك���رد يف عهد 
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1921�1933،رس���الة  األول  فيص���ل  املل���ك 
التاريخ  معهد  منش���ورة(  ماجستري)غري 
العربي والرتاث العلمي للدراس���ات العليا، 

بغداد، 2005،ص33.
هوامش القسم الرابع

1� محم���د رس���ول هاوار، ش���يخ مه 
حم���وودى قاره م���ان و ده وَله ته كه ى 
خوارووى كردس���تان، به ركى يه كه م، 

جابى له نده ن، 1990، ل 436.
2� د. عزي���ز الحاج، القضية الكردية 

يف العراق التاريخ واألفاق، ص83�84.
3� محم���د رس���ول ه���اوار، املص���در 

السابق، ص486.
صال���ح  ادري���س  عبدالرحم���ن   �4

البياتي،املصدر السابق ، ص91� 92.
5 � روبني متش���ل اوشروود ، املصدر 

السابق، ص95�96.
 6-British Colonial Office. 
 Majestys Special Report his
 Government in the united
 kingdom of  Great Britain .
 the Council and Northern to
 of the Leajue of Nation of
 Nations on the Progress of
 the Period 1920 Iraq during
 – 1931 . London. 1931 . PP
.252 – 253

7 � محم���د الطاه���ر محمد، القضية 
الكردي���ة وح���ق تقري���ر املص���ري ، ط1، 

القاهرة ، مكتبة مدبولي، 2008،ص11.
8 � عبدالرزاق الهاللي/ تاريخ التعليم 
يف العراق يف عهد االحتالل الربيطاني، 1914� 

1921،بغداد، مطبعة املعارف، 1975، ص23.
9� فيليب ايرالند ، العراق دراس���ة يف 
تطوره السياس���ي،ترجمة جعفر الخياط 

،بريوت،1949، ص24.
10- فيليب ايرالند ،املصدر الس���ابق، 

ص30.
11 � الس���ري برس���ي كوك���س مندوب 
الحكوم���ة الربيطانية الس���امي يف العراق 
كان رج���اًل هادئًا حليم���ًا لينا على عكس 
ما كان عليه س���لفه من الصرامة والشدة 
ج���اء ليهيّا الرأي العراق���ي العام إىل تقبل 
فك���رة الحكوم���ة العربي���ة الت���ي يزمع 
إقامته���ا وارس���لته حكومت���ه م���ن اجل 
التفاهم على انش���ائها، فق���د كان معروفًا 
بدهائ���ه االنكلي���زي املخ���ادع وسياس���ته 
الثعلبي���ة املاكرة ج���اء إىل العراق أول مرة 
مع الجنرال مود بوظيفة حاكم سياس���ي 
م���ن قبل القائد الع���ام يف العراق عام 1917 
ثم نق���ل إىل طهران ليتوىل منصب الوزير 
املف���وض الربيطاني وعاد ثانية إىل العراق 
1920 لتهدئ���ة الحال���ة وتش���كيل الحكومة 
املؤقتة فألفها برئاسة السيد عبدالرحمن 
النقيب ، وجعل شأنها والعدم سواء، حيث 
الس���لطة كانت بيد املستشارين واملسؤولية 
على الوزراء تحت نظارة املعتمد الس���امي 
وارش���اده وحضر كوكس مؤتمر القاهرة 
لدرس ش���ؤون الش���رق االدنى ، وهو الذي 
اقرتح تأس���يس الجي���ش العراقي لتخفف 
م���ن اعب���اء بريطانيا وهو ال���ذي اجرى 
التصويت الع���ام واملن���اداة باالمري فيصل 
مل���كًا على الع���راق تاييداً لق���رار مجلس 
الوزراء يف 11/تم���وز 1921 منحته حكومته 

وسام االمرباطورية الربيطانية السامي من 
الدرجة االوىل. وعمل كذلك على تأسيس 
املجلس التأسيسي يف 28 تشرين الثاني 1922 
عند مرض امللك ، مارس الحكم مباش���رة 
فامر باغالق االح���زاب وتعطيل الصحف 
واعتق���ال اصحابها وغريهم من الوطنيني 
وارس���ال  إىل جزي���رة هنج���ام  ونفيه���م 
الطائرات لقص���ف القبائل املؤيدة للحركة 

الوطنية.  املستشار  املصدر السابق.
 12-F.O.371/6347.|e|. 
 No.455.from High
 of lraqi to: Commusstoner
 The secretary of State for the
.colonels. 26 August 1921

13 � عبدال���رزاق الهالل���ي ، تاري���خ 
التعلي���م يف الع���راق يف عه���د االحتالل 

الربيطاني ،1914�1921، ص25.
 14-F.O.37117771.from:
 Wunston Churchill the
 Of State for Secretary
 the Colonies.to: the High
 Commissioner of Iarqi 27
.July 1922
15-Ibid

16 � د. عزيز الحاج، القضية الكردية 
يف العراق التاريخ واألفاق، ص83�84.

17 � محسن طاهر الربزنجي، املصدر 
السابق ، ص57.

18� املصدر نفسه، ص57 .
19 � محم���د الطاهر محمد ، القضية 
الكردي���ة وحق تقرير املص���ري، القاهرة، 

ط1، مكتبة املدبولي، 2008،ص11.
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عندما فتح الس���لطان العثماني 
)1451-1481(ع���ام  الفات���ح  محم���د 
القس���طنطينية   مدين���ة  1453م 
البيزنطية  االمرباطورية   عاصمة 
ومقر  الكنس���ية  الشرقية العاملية  
)االرثوذكسية(، وقعت على  عاتق  
الفات���ح  مهمة  صعبة هي  ارس���اء  
العالق���ات  املقبلة  من���ذ  البداية  
ب���ني  املس���لمني  الفاتح���ني وبني 
اتباع  الكنيس���ة  الش���رقية  الذين  
كان���وا غريبني  عن  العثمانيني يف  
الدين واللغة  والعادات  والتقاليد. 
وقد  استند  السلطان يف  هذا  االمر  
على  تعاليم القرآن الكريم  وسنة  
املصطفى )عليه الصالة  والسالم( 
التي  توصي  بمنح الحرية الدينية 
ألهل  الكتاب )اليه���ود والنصارى( 
أي  للذين عندهم  كتاب  مقدس، 
واملحافظة  على  ممتلكاتهم  شرط  
للدول���ة   ان  يمنح���وا  والءه���م  

االس���المية  م���ن  ناحي���ة ودف���ع  
الجزية وغريها  من  ناحية اخرى 
. حيث  يش���ري  اىل ه���ذه  الناحية 
الش���هري   الربيطان���ي   املستش���رق 
هاملت���ون جيب بقوله : ))اما  عن 
موق���ف  العثماني���ني االوائ���ل من  
غري  املس���لمني من س���كان البلدان 
التي  فتحوها قسرا ، فيبدو وكأنه 
أبعد مايكون عن املوقف  االسالمي  
املع���روف ، بل  انه  وه���ذا  - من  
الغراب���ة  بم���كان الب���الد  الت���ي  
فتحوها  قسرا، فيبدو  وكأنه  ابعد  
ما يك���ون  عن املوقف  االس���المي  
املعروف  بل  انه  وهذا من الغرابة  
بمكان – أش���به  مايكون  بموقف  
املسلمني االوائل  عند  فتحهم بالد 
الش���ام  اذ عاملوا  الكفار  من  أهل  
البالد  املفتوح���ة  بانفتاح  ذهني  
لم  يتوفر  عند  من  جاء  بعدهم 

من املسلمني ((.)1(

وكان  لالرثوذكس  بطريركية 
رئيس���ية مس���كونية يف  العاصمة 
وثالث���ة  اس���تنبول   العثماني���ة  
بطريركيات اخرى  تجرى  طقوسها 
باللغة الس���الفية ، فلم يكن بينها  
وب���ني  االرثوذكس���ية  اليوناني���ة 
أي  خ���الف  عقائ���دي  ، ولكنه���ا 
نش���أت  وقام���ت  نتيج���ة حركات  
كان  بعضه���ا قوميا وبعضها االخر  
مراكزا   ص���ارت  ولذل���ك  أس���رويا 
للمش���اعر القومية  ، ولهذا عندما 
تهي���أت  الفرصة للس���لطان محمد 
الفات���ح  لتقري���ر  سياس���ة ثابتة  
تجاه  الكنيسة  االثوذكسية  بصورة 
عامة ، وضع  جميع  رعاياها  دون 
استثناء  تحت  سلطة البطريركية 
املسكونية يف  استنبول . ويف الوقت 
نفسه عني الس���لطان )جيناديوس  
س���كوالريوس( ملنص���ب  بطريرك 
الكنيس���ة  االرثوذكسية  الذي  كان 

االرساليات الكاثوليكة

تأثرياتها الثقافية  واالجتماعية  

يف  املجتمع  الكوردستاني

د. فرست مرعي
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ش���اغرا منذ  مدة  طويلة ، وقدم 
له بي���ده العصا والبيئة و الخاتم ، 
وبذلك التزم السلطان  املسلم  بكل   
املراسيم التي كانت  تتبع  يف  مثل 
ه���ذه الحاالت  يف  عه���د  االباطرة  
البطريرك  ورقي   البيزنطينيني، 
)جيناديوس( اىل باشا ذوي  االطواغ 
الثالثى  ومنحه  لقب  )ملت باشي( 
أي  رئيس  طائفة  وتسلم )براءت 
وه���ي  وثيقة س���لطانية  تفوضه 
حكم املسيحيني  كافة  دون رقيب  

تقريبا.)2(.
لم يكن السلطان العثماني  على  
دراي���ة باالختالف���ات  واملنازعات  
العقائدية  والالهوتية  التي كانت  
تجري  بني الطوائ���ف  والكنائس  
املسيحية، لذا اراد  يف  بداية االمر  
ان  يخض���ع  كل مس���يحيي الدولة 
العثماني���ة دون  تفري���ق  لزعامة  
البطريرك  االرثوذكسي  اليوناني 
،  وكان مط���ران األرمن )يواكيم ( 
أول  من  خرج على  هذه القاعدة، 
فقد  اس���تطاع اثن���اء  وجوده مع  
الس���لطان محمد الفاتح  يف  مدينة 
بورص���ة  ان يكس���ب وده  بع���د  
انتقاله  مع  حاش���ية السلطان  اىل 
العاصمة  استنبول ، استطاع  رئيس  
الطائفة  األرمنية  ان يحصل  على  
اعرتاف  من  الس���لطان بمس���اواته  
مع  البطريرك اليوناني، فعني هذا 
االخر  بلقب )ملت باش(أو رئيس  

لجميع املسيحيني غري السالف.  

واس���تطاعت الطائفة اليهودية 
الت���ي وضعت مع املس���يحيني غري 
الس���الف تحت وصاية  البطريرك  
االرمن���ي )ان تتح���رر  م���ن تلك  
الوصاي���ة، وت���م  تعي���ني املدع���و 
)موسى  كاسبالي( بمنصب )حاخام 
باشي( ومنحه الس���لطان  مشابهة 
االرثوذكس���ي  البطريرك  لس���لطة 
عل���ى أبناء دين���ه يف الدولة ،بل ان  
الحاخام االكرب منح االسبقية على 
البطري���رك يف املراس���م ،  وكان يف 
مقام���ه  يف  بع���ض  الروايات يأتي 
بعد  رئي���س العلماء  )املس���لمني( 

مباشرة .)3(.

كنيسة روما والكنائس  الشرقية
لقد  اتصلت أوربا  باملس���لمني  
ألول  مرة منذ  الحروب  الصليبية 
أو  حم���الت  الفرنج���ة كما يحلو  
للبعض  تس���ميتها )كأن  التس���مية  
تغ���ري م���ن  نوعيته���ا)4( ،غري  ان 
تل���ك العالقات  كان���ت بعيدة عن  
السلم  يف حقيقة االمر،ويذكر أحد  
الباحث���ني  الروس  به���ذا الصدد 
قول���ه: ))اعت���اد العالم  املس���يحي 
النظ���ر  اىل املس���لمني  نظراته  اىل 
اعدائه االلداء، ولم  يتورع الباباوات 
ملهمي حملة  الصليب عن استخدام 
كل الوس���ائل املتوفرة لهم لتأجيج 
ه���ذا الحق���د ولم  ي���رتددوا  حتى 
يف  اتخ���اذ اجراءات من امثال  منع 
أي  عالقة  تجارية  مع املس���لمني  

مهددي���ن  املخالفني بالحرمان  من 
الكنيس���ة وبفرض  غرامة  عليهم  
تع���ادل  قيم���ة  كل  البضائع التي  

صدروها اىل  ديار  االسالم.)5(.
والح���ال  ان  الحي���اة الديني���ة 
والتط���ور  الثقايف  ل���دى الطوائف  
املس���يحية الش���رقية  س���ريتبطان 
مباش���رة  بالتاريخ الديني للغرب  
املس���يحي وذل���ك  بس���بب ارتباط  
مصال���ح  الكنيس���ة  الكاثوليكي���ة 
والكنائ���س   اوال،  الروماني���ة  
الربوتس���تانية الحق���ا بالطوائ���ف 
املس���يحية الش���رقية، بمعنى آخر  
فان  مصري  الكنائس  الشرقية غدا 
يف  بعض  الح���االت متصال اتصاال 
مباش���را ووثيق���ا بالعم���ل  الذي  
يقوم  مرسلوا  الكنائس  الغربية ) 
املبشرون – املنصرون ( على ارض 

الشرق.
فوحدةالكنائس يف ظل س���لطة 
الباب���ا وطبق���ا لعقيدة الكنيس���ة 
الشغل  الرومانية وطقس���ها، كانت 
الش���اغل والدائم للسياسة البابوية 

حيال املسيحيني الشرقيني)6(.
ه���ذا ماج���رى التاكي���د عليه 
ف���رياري-  مجم���ع  مق���ررات  يف 
وع���ده  فلورنس���ا)1438-1441م( 
املرجعي���ة االساس���ية يف تش���كيل 
العالقات ماب���ني الجانبني. غري أن 
الظ���روف  السياس���ية الت���ي كانت 
س���ائدة ان���ذاك ل���م تك���ن مؤاتية 
ل���ذا اصابت هذه العالق���ات املزيد 
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من التده���ور، فا نعق���د مجمع يف 
القس���طنطينية ع���ام 1484م وقرر 
ان مجمع فلورنسا باطل ،فلم تجد 
البطريركي���ات الثالث���ة االخ���رى 
)اورش���ليم القدس – واالسكندرية 
والقس���طنطينية( وكذلك الكنيسة 
الروس���ية اى صعوب���ة يف املوافقة 
على القرار، لك���ن الدوائر البابوية 
الرومانية لم تيأس جراء ذلك ولم 

تحد عن الخط الذي رسمته.
االمتيازات  ومن���ح  العثمانيون 

للكاثوليك 
بعد أن تمكن السلطان العثماني 
سليم  االول )1512-1520م( من  ضم 
غالبي���ة البالد العربي���ة اىل  رقعة 
الدول���ة العثمانية،فان���ه اصط���دم 
بواق���ع جديد هو وج���ود طوائف 
مس���يحية اخرى غري ارثوذكس���ية  
مثل  االقباط يف  مصر، و السريان  
يف الش���ام، والنس���اطرة يف الع���راق 
وكوردس���تان ، لذا بدأ  ألول  وهلة 
بأن  على  الدولة ان تفكر يف ايجاد 
آليات جدي���دة للتعام���ل مع هذه 
الكنائس املسيحية غري الخلقدونية 
التي تعتربها االرثوذكسية كنائس 
هرطقي���ة أي اصحاب بدعة، وبعد 
الوفاة الس���ريعة للس���لطان س���ليم 
حل ابنه يف الحكم وهو الس���لطان 
سليمان الذي يطلق عليه املؤرخون 
عدة القاب وصف���ات منها العظيم 
والقانون���ي، وهو ال���ذي وافق دون 
ت���ردد عل���ى عق���د حل���ف دفاعي 

وهجوم���ى م���ع املل���ك الفرنس���ي 
)فرانس���و االول(، حيث كان االخري 
قد دخل يف صراع غري متكافئ مع 
امللك االسباني شارل الخامس الذي 
اس���تطاع ان يوحد نص���ف اوروبا 
تحت س���يطرته واستطاع ان يلحق 
الهزيمة بخصمه )فرانس���و االول(

يف معركة بافيام واس���ره والقاه يف 
السجن)9(.

ودخل هذا الحل���ف يف التاريخ  
تحت اس���م  )حلف الزئبق املدنس 
م���ع اله���الل( كما يس���ميه خصوم 
فرانس���و االول السياس���يون، وأثار 
عاصف���ة ش���ديدة م���ن الغضب يف 
اوروب���ا. لذلك تحت ه���ذا الضغط 
من الهجوم وه���ذه االتهامات، قرر 
فرنس���وا االول ان يزك���ي نفس���ه  
امام  العالم املس���يحي  ويتخذ دور  
املدافع عن املسيحيني  يف  ممتلكات  
السلطان، وهكذا  استطاع  املبعوث  
الرس���مي  للملك  الفرنسي يف سنة 
1535م  ان يحص���ل م���ن الس���لطان  
سليمان  القانوني على  اول  وثيقة  
مكتوب���ة كانت  فاتحة  ملا يس���مى  
 ،)Capitulation( باالمتي���ازات 
إن  كربياء وغطرس���ة  الس���الطني 
العثماني���ني   الذين  كانوا  آنذاك 
يف اوج  قوته���م  عل���ى  حد تعبري  
احد  املؤرخني  االوروبيني لم تكن  
تس���مح  لهم  بأن  يربطوا انفسهم  
بالتزام���ات  ثنائية مع  الكفار  لذا  
ف���ان الوثيقة  املذك���ورة لم  تكن  

على  ش���كل  معاهدة  وانما  كانت 
عبارة عن مرسوم س���لطاني منح 
فرنس���ا حقوقا  وافضليات  معينة 
يف  االمرباطوري���ة العثمانية ومن  

هذه الحقوق:
اقامة املحاكم  القومية  1 .

حرية التجارة  2 .
وممارس���ة  الدي���ن  حري���ة  3 .
الش���عائر  الديني���ة عل���ى أن  
يش���مل  ه���ذا الح���ق  جميع 
رحال  الدين  الذين  يعتنقون 
املذهب )الفرنسي( مهما كانت  

القومية التي  ينتمون اليها.
حرية التجارة لالمم االوروبية   4 .
االخ���رى ولكن تح���ت  العلم 

الفرنسي فقط.
واذا  كانت فرنس���ا  يف  مقدمة 
ال���دول  االوربية الت���ي منحت لها  
هذه  االمتيازات، فان  بقية الدول  
والسيما العظمى منها حصلت هي  
االخ���رى ويف  فرتات  مختلفة على 
امتيازات  مشابهة  واتسمت خالل 
فرتة انحط���اط الدول���ة العثمانية 
بكونها امتي���ازات مذلة للعثمانني 
واصبحت تشكل مصدر نفوذ للدول 
الغربي���ة الطامعة بها، وس���ببا يف 
اشتداد انحدار دولتهم ثم سقوطها 
وهكذا ظلت فرنسا املحامي الوحيد 
لرعاي���ا الس���لطان الكاثوليك حتى 
مؤتم���ر باريس 1856 الذي طرحت 
في���ه أول مرة قضية تدخل الدول 
بص���ورة جماعية لصال���ح الرعايا 
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املسيحيني يف الدولة العثمانية، ثم 
دخل هذا املبدأ يف املمارسة الدولية 
نهائي���ا عن طري���ق مؤتمر برلني 
)1878م( الذي س���اوى ب���ني الدول 
يف  والربوتس���تانتية  الكاثوليكي���ة 

حقوق الحماية الدينية .)12(.

وصول  االرساليات  
الكاثوليكية  اىل كوردستان 

الت����ي  للق����رارات  كان����ت  لق����د 
الرتيدانيتن����ي  املجم����ع  اصدره����ا 
)1545-1563( وقوة ش����خصية لبعض 
الباباوات،كالباب����ا كريك����وري الثامن 
الرهباني����ة  وانش����اء   ،  )1585-1572(
،وتأس����يس  )1540م(   اليس����وعية 
الباب����ا كريك����ورى ملجم����ع التبش����ري 
 the for Collge The( بااليمان
 )Faith  he  of  propagation
من قبل الكنيسة الكاثوليكية 1622م 
ال����ذي اش����تهر يف التاريخ الكنس����ي 
باس����م )Propaganda( ، فض����ال 
عن االمتيازات التي  منحتها الدولة  
العثمانية لفرنس����ا ، وانشاء  مدارس  
مخصص����ة   روم����ا  يف  متخصص����ة  
للطالب  الشرقيني ، وتأليف  الكتب  
الديني����ة  الكاثوليكي����ة ونقله����ا  اىل  
لغات  الشعوب  املسيحية  يف  مختلف  
املناط����ق  ) كاليوناني����ة والعربي����ة  
والقبطي����ة  والس����ريانية واألرمنية 
والكوردي����ة يف  التعليم ، والتبش����ري 
) التنص����ري( ، ناهي����ك عن اس����اليب  
متعددة التمت اىل هذه االمور  بصلة  

كالدسائس  والسعايات والتدخل  يف  
شؤون  الكنائس  الداخلية واستخدام  
النفوذ  االجنبي أو العثماني ،كل هذا 
بغية احداث  انق����الب  يف  االوضاع 
يك����ون لغري مصلحة  كب����ار االحبار  
املشاكس����ني على  حد تعبري  الباحث  
)أس����تريويوس  الفرنس����ي  الكنس����ي 
أرجرييو( . ولك����ن  من جانب  اخر  
اتى  هذا  العمل)ارسال املرسلني  اىل 
الشرق ( مفيدا  للطوائف  املسيحية  
الخاضعة  للعثمانيني  واملفتقرة  اىل 
الوس����ائل الضرورية  لتأمني  تنشئه 
ثقافي����ة وديني����ة وروحي����ة، فلقد  
س����اهم اذن  املرسلون  بطريقتهم يف  
اعادة إذكاء  االيمان املس����يحي  لدى 
املس����يحيني ورفع  املستوى الروحي  
عندهم اىل جان����ب  التطور  الثقايف 
فكان صنيعهم  هذا  يقابل بالش����كر 
واالمتن����ان كلم����ا ادوه بتبصرورقة.

وبكث����ري م����ن الع����داء وردات الفعل 
املناهض����ة   واملواق����ف  العنيف����ة 
واالتهامات  بش����ق  وحدة  الكنيسة  
والتدخل  يف شؤونها  اذ  كان  تحرك  
ه����ؤالء  املرس����لني ناجم����ا عن هوى 
وتعصب  ورغبة تبشريية عمياء من 

ناحية اخر ى)13(.
 لذا بدأت االرساليات  الكاثوليكية 
تتوافد على  منطقة الشرق  االدنى 
و م���ن ضمنها كوردس���تان،فوصل  
والفرنسيس���كان  اليس���وعيون 
والكبوش���يون  واالوغس���طينيون 

واللعازريون والدومنيكان اليها.

وبخصوص  كوردس���تان يذكر  
أحد  الباحثني الدومنيكان قوله:

 )يف سنة 1551م( قامت  ردة فعل 
على  عادة ذميمة شقت طريقهاعام 
1480 عند )النساطرة( وهي تسليم   
البطريركية  بالوراثة من العم اىل  
ابن  اخيه فرفض ثالثة اس���اقفة 
وبعض املؤمنني البطريرك الوارث 
املوص���ل  يف   ،واجتمع���وا  املع���ني 
وأختاروا مكانه رئيس دير  الربان 
هرم���ز )»س���والقا(،وهو يميل  اىل 
االتحاد مع روما. فذهب البطريرك 
الجديد يرافقه وفد من املوالني اىل 
الق���دس ثم اىل روم���ا حيث انتهوا 
يف 15 تش���رين الثان���ي 1552م . يف 
20 شباط من الس���نة التالية اعلن 
س���والقا إيمانه الكاثوليكي  فسلمه  
الباب���ا )جوليان���س  الثال���ث (درع  
البطريركية يف 28 نيسان )1553م(، 
وع���اد أول  البطارك���ة الكلدان( اىل 
الشرق  برفقة  اثنني من الرهبان 
الدومنيكني املالطيني، أمربوسيوس 
بودجاج ، وأنطونيوس زهرة الذي 
أصب���ح فيما بعد مطران���ُا .وإتخذ  
البطريرك  اس���م  شمعون وجعل  
مقره  يف  آمد)دياربكر(حيث وصل 

اليها يف 12 تشرين الثاني 1553م.
 وم���ا كاد  البطريرك  الجديد  
يرس���م خمس���ة  مطاري���ن حتى 
وش���ي به خصمه ش���معون الثامن  
بطري���رك   دنخ���ا)1551-1558م( 
القوش النس���طوري ، فسجنه باشا 
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العمادي���ة مدة ثم قت���ل فيما بعد 
يف  كان���ون الثان���ي س���نة1555م يف 
إح���دى البح���ريات الواقعة جنوب 
ش���رق مدينة العمادية بالقرب من 
دي���ر مار س���اوه )قري���ة ديرش(. 
غري  ان باحثا  اخر  يأتي  بوجهة 
نظر اخرى  متهما فيها الكنيس���ة 
الكاثوليكي���ة بزعام���ة  روما بأنها  
ب���دأت  محاوالتها  لش���ق كنيس���ة 
املش���رق  يف  اواسط القرن السادس 
عش���ر تزامن���ًا م���ع بداي���ة ظهور 
الحمالت االستعمارية  القديمة، أي  
انه  بعبارة اخرى  يربط  التبشري 
املسيحي باالستعمار حيث  يستند 
اىل ق���ول  للكاردينال )الكاثوليكي( 
أوج���ني تيس���ران قول���ه: )أوائ���ل  
صاحب���ت  التبش���ريية  البعث���ات  
الحمالت  االس���تعمارية  الربتغالية 

واالسبانية(.
 وبخص���وص  حادثة  املطران 
س���والقا فانه يتهم روما مباش���رة  
بانه���ا قامت  به���ذا العمل  الكمال  
مشروع تقسيم كنيسة املشرق، وان 
طالئعها من املبشرين الفرنسيسكان 
اس���تطاعت إغواء الراهب  املذكور 
)سوالقا( على الرغم  من معرفتهم 
بان بطريرك كنيس���ة املشرق حي  
يرزق، وان كنيس���ة املشرق قد بلغ  
بها الضعف مبلغا كبريا بعد املجازر 
الت���ي لحقت به���ا على ي���د املغول 
املبش���رين  فان  لذلك  وتيمورلنك، 
الكاثوليك ملس���وا  بانفسهم مقدار  

ضعفها عندما لم يستطيعوا  ايجاد 
ثالث���ة مطارنة محليني لس���يامة 
سوالقا بطريركُا خاضعا لهم فكان 
ان نقلوه اىل روما، وعلى الرغم  من 
تنصيبه من قبل  البابا فان  الخطط  
التي  جاهدت  روما  لخلقه ضعيفُا 
وهزي���ال  وانتهى كالوميض . ومما 
تجدر  االش���ارة اليه  ان االرساليات  
الالتينية إس���تطاعت اقناع قس���م 
من السريان الشرقيني )النساطرة( 
ق���ربص  جزي���رة  اىل  الالجئ���ني 
الكاثوليكية،  الكنيسة  مع  باالتحاد 
فاقر  اس���قفهم طيمثاوس ايمانه 
الكاثوليك���ي بني  ي���دي  اندراوس 
الدومنيكي،  اساققة رودس  رئيس 
على اثرها اع���رتف البابا  اوجيس 
بالفري���ق   )1439-1447م(  الراب���ع 
الجدي���د  ، مطلق���ُا عليهم  اس���م 
)الكلدان( تذكريُا  بكلدو القديمة يف 
جنوب العراق حيث  اسس كرسي 
مار مارى على حد تعبرياملستشرق 

الفرنسي  فييه.

االرسالية  الكبوشية:
اوال: ويف  س���نة  1636م تأسست 
رس���الة كبوشية يف  املوصل  لجذب  
روم���ا،  كنيس���ة  اىل   النس���اطرة 
وس���رعان ما أفلحت هذه الرس���الة 
يف  تكوي���ن ن���واة كاثوليكي���ة يف  
املوص���ل. وتمكن الكبوش���يون من 
التاس���ع(  الجاثليق)مارايليا  اقناع  
بارس���ال   صورة إيمان���ه اىل  البابا  

العاش���ر)1644- أنوجنس���يوس 
م���ن   1657 طالب���ا   س���نة  1660م( 
قداس���ته الوحدة  مع االبقاء على  
طقوس وصلوات كنيس���ته، وأرسل 
رس���ائل لطائفته اقامة كنيس���ة يف  

روما)17(
وم���ن جانب  اخ���ر فان مجمع 
بروبغندا)مجمع التبشري  بااليمان 
يف روم���ا( قد أرس���ل  س���نة 1663م  
مرس���لني  من رهباني���ات مختلفة 
اىل  بالد الشرق،ومن بينهم رسالة 
الكبوش���يني اىل آم���د )دياربك���ر(  

وماردين.
وقد نش���ر  األباتي  ش���موئيل 
جميل  التلكيفي  رئيس  الرهبانية  
الهرمزدية  يف  كتابه املطبوع باللغة 
االيطالي���ة و املوس���وم )العالق���ات  
بني  الكرس���ي  الرسولي والسريان 
املش���ارقة اى الكنيس���ة الكلدانية( 
قس���ما من املراس���الت التي  كانت  
تج���ري  بني  كنيس���ة روما وبني  
املرسلني وجثالقة كنيسة املشرق ، 
وهناك شىء ملفت للنظر  وهو ان 
األباتي شموئيل  جميل  التلكيفي 
ذك���ر  يف اح���دى الرس���ائل الت���ي 
نش���رها نقال من  امللف���ات العائدة 
لكلي���ة )بروبغندا( معلومات مهمة 
عن املدعو )بطرس  جيسى(امللقب 
بالفارسي  وهو  كردي  من  والدين 
مس���لمني  من اهالي  العمادية وقد 
دخ���ل  يف  املس���يحية، حيث يذكر  
س���جل  حوليات كلي���ة  بروبغندا  
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يف  املجل���د االول  ملجموعة الوثائق  
لسنة 1633-1753 يف  الورقة مايأتي 
)ان بطرس  جيس���ي الفارسي  من 
مدين���ة  العمادية قب���ل  يف الكلية 
)بروبغن���دا( يف  17أب1647 وله من 
العم���ر  آن���ذاك مايقارب 24 س���نة 
وذلك برتشيح من قبل  الكردينال  
بربرين���و وبق���رار  املجم���ع يف 3 
حزيران  من الس���نة نفس���ها، وهو 
م���ن الدي���ن مس���لم  وأدع���ى  انه 
مدع���و م���ن اهلل  أن يأتي  اىل روما  
ليصبح  مسيحيا  سنة 1641م ويف 7 
ايلول1642م عمده املونسيور  سكنا 
روال  يف كنيس���ة  سيدة الجبال،فان 
أشبينه السيد التقي الكونت جيسي  
الفرنسي  ابن سفري امللك )الفرنسي( 

يف القسطنطينية )استنبول(.
رح���ع االب  بطرس  جيس���ي  
بعد رس���امته الكهنوتية اىل بالده 
يف   كث���ريا   )كردس���تان(وعمل  
الرس���االت واملواعظ وخصوصا  يف  
مدين���ة آمد)دياربكر(،حيث يبدو  
ان  مجيئه اىل مس���قط رأس���ه  يف 
العمادية  ربما  يثري مشاكل  كانت  
الكنيسة آنذاك يف  غنى  عنها ومهما 
يكن  من امر فانه كانه غيورا  على  
نش���ر االبحاث الكاثوليكية والدفاع  
عنها ضد النس���اطرة  الذين  كانوا 
اليزال���ون ه���م االكثر  ب���ني اتباع  

كنيسة املشرق)19(.
مك���ث  االب بطرس  جيس���ي  
عدة  س���نوات يف آم���د ثم ذهب اىل 

قصبة  القوش شمال شرق مدينة 
املوصل للقاء  البطريرك)مار ابليا 
الثام���ن )1617-1660( ال���ذي  س���ر  
بقدومه  ورآه غيورا عالي االيمان 
ولك���ن  محبة  عميقة  للكنس���ية  
ووحدته���ا م���ع جمي���ع  الكنائس  
والسيما كنيس���ة روما التي  عاش  
فيها  فرتة  وتعلم  اللغة  االيطالية  
فيه���ا وتعرف  على  املس���ؤولني يف  
الدوائ���ر  الرومانية، ل���ذا  اختاره  
للذه���اب  اىل روم���ا  برفقة  اثنني  
وهم���ا  االب  مرق���س  والش���ماس  
طيمث���اوس الطالع املس���ؤولني  يف  
روم���ا عل���ى  حالة  املس���يحني يف  
بالد الش���رق  وتحديداً  كوردستان 
. وق���د  كت���ب البطريرك رس���الة  
بهذا الخصوص  اىل مجمع التبشري 
بااليم���ان )الربوبغن���دا( جاء  فيها 
)أرس���ل اىل روما  عندكم تلميذكم 
االب  بطرس  جيسي، فانا  اجبناه  
الن���ه تلميذكم ونرج���و ان يكون  
وسيطا  بيننا  وبينكم  وهو  مطلع  
عل���ى كتبنا وعارف جي���دا  نظام 
طقوس���نا التي  نق���وم  بها  يوميا، 
أرجو منكم ان التعتمدوا على كل  
م���ن يقول  لكم  انه مرس���ل  من 
قبلنا ولكن���ه بالواقع ليس كذلك( 
ويف  تعقي���ب  على  هذه الرس���الة 
يقول  االب  بطا الكبوشي مسؤول 
رساىل  الكبوشني  يف  كوردستان يف  
رسالته  اىل  مجمع الربوبغندا( )ان  
البطري���رك ارس���ل  االب  بطرس 

جيس���ي  م���ع ش���خصني آخري���ن 
وهويع���رف اللغ���ة لكي ي���رى ماذا 
يمكن القيام به  ملجد اهلل وخالص  

نفوس كثرية ()20(.
بخص���وص  ماتبقى  من حياة  
بطرس  جيس  الفارسي  العمادي  
فان  حولي���ات  الربوبغندا تش���ري  
فقط  اىل  انه  استشهد يف  الحبشة 
من اجل  االيمان الكاثوليكي  بدون  

تحديد  السنة.
يبدو ان  بطرس جيسي  العمادي  
أصبح  ضحية  نش���ر  الكاثوليكية 
كان  الحبش���ة حي���ث  ب���الد   يف  
ساكنوها يتبعون الطقس السرياني  
االرثوذكسي: ففي  سنة 1622 نجح 
الرهب���ان  اليس���وعيون يف  حم���ل  
)سوسانيوس(  الحبش���ة  امرباطور 
عل���ى  التنص���ر واس���تحصلوا  من 
البابا على تعيني بطريرك  التيني  
على الحبشة، لكن الجهود املفرطة 
الت���ي  بذلوه���ا يف  س���بيل  ليتنة 
)أي  جعله���ا التيني���ة(  الحبش���ة 
تس���بب بعد حوالي  عشر  سنوات 
ب���ردود فع���ل  عنيف���ة . فخليفة 
سوسيانوس،فاس���يالدوس)1632-

1667( ام���ر  بقت���ل  وط���رد كل  
املرسلني وقطع العالقات مع روما ، 
وهكذا اصبح االب  بطرس الكردي  
العمادي  الذي  كان مس���لما ضحية  
لنش���ر الكثلكة يف الحبشة البعيدة 

جدا عن موطنه كوردستان.
ثانيا: الرسالة  الدومنيكية:
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عندما فشل  مسيحيو  املوصل  
م���ن الكاثولي���ك  يف  اع���ادة  فتح  
االرس���الية الكبوشية  التي  غادرت 
املوصل  عام ) 1724م(، التمس القس  
خض���ر الكلدان املوصل���ي املقيم يف  
روم���ا  آن���ذاك هربا م���ن بطريك 
النس���اطرة من الباب���ا  )بندكتس 
الرابع عشر ( بفتح دار لهم يف هذه 
املدين���ة ،  وبعد تردد طلب  البابا 
من الدومنيكان  تجديد نشاطهم يف  
بالد  مابني النهرين وكوردس���تان، 
فتأسس���ت الرس���الة  يف  عام 1748م 
، ويف  17كان���ون الثاني  عام 1750م  
االيطالي���ان)  املرس���الن   وص���ل  
 Tarri( طوريان���ي(  فرنس���يس 
 )aniوعبداالحد كوديلنش���يني) 
واضي���ف اليهم���ا بص���ورة  مؤقتة  
الكرمل���ي  ليان���درو  للقديس���ة  
بسيس���يليا  ملعرفة  اللغة العربية 
واالماكن  وعملت  هذه الرسالة يف  
ظروف  متباينة حتى  س���نة،1815  
حي���ث  تركت  رد ما م���ن الزمن 
ث���م اس���تبعدت س���نة 1840 وتغري 
املرسلون س���نة 1859 من ايطاليني 

اىل فرنسيني. 
 وقد اس���تعان هذان املرس���الن 
بمهمتهما الطبي���ة فناال النجاح يف 
مهمتهم���ا الدينية،الس���يما وانهما 
تمتعا بتأييد كاثوليك املوصل وملا 
بلغ الخرب  بمسامع بهرام باشا االول 
بن س���عيد خ���ان ب���ك الثاني امري  
بهدينان1714(-1768م )وكان مريضا، 

فارس���ل يف طل���ب  االب  الطبي���ب  
فرنس���يس تورياني ملعالجته،فلما 
نج���ح  االخ���ري  يف مهمته س���مح 
االمري  بهرام بفتح فرع لالرسالية 
الدومنيكانية يف العمادية يف  سنة 

1759م.)23(.
وبع���د وف���اة االب  عبداالح���د 
كوديلي���و ،ت���وىل  االب  ايبول���ود  
الحاذق يف  االمور  الهندسية اضافة  
اىل الط���ب  اح���رتام االم���ري  بهرام 
باش���ا ، حي���ث  من���ح الدومنيكان  
دي���ر(  كنيس���ة عب���د يش���وع )يف  
قري���ة  دي���رى الواقع���ة  بعد عدة 
كيلومرتات شمال ش���رق  العمادية 
،كم���ا ان االم���ري  حث  النس���اطرة 
الس���كان االصلي���ني للمنطقة على 
اعتن���اق  املذهب  الكاثوليكي .وقد  
توفى االب والني يف زاخو سنة1775  
ودف���ن فيها ،وهو املرس���ل االول اىل 
العمادية، ويف س���نة 1840 بعد عودة 
االرس���الية الدومنيكانية وجود اىل 
كوردس���تان،قام االب( اسكا فهوسر) 
و زميل���ه( اوغس���طني) بفتح فرع 
لالرسالية  يف  ديرماريا قو  الواقع 
غرب  دهوك س���نة 1841 وبنو فيها  
كنيسة ويف  سنة 1942 بنوا  مدرسة  
فيها  اصبحت مركز  اش���عاع فكري  
يف  املنطقة  باجمعها فكان  يقصدها 
طالب  من القرى  املس���يحية مثل  
آرادن ومانكيش وبريسفى  وآشيشا 
وفيشخابور  وبيدار وتم بناء  قسم  
داخل���ي  اليواء الط���الب  القادمني  

من القرى البعي���دة ،وكانت للدير  
مكتب���ة  كبرية  تضم  االف  الكتب 
 .وفض���ال عن ذل���ك  ف���ان  الدير 
كان  يس���تقبل  املرض���ى من ابناء  
املنطقة  م���ن كافة  االديان  مجانا 
وقد  اغلقت هذه االرس���الية  سنة 
 1961بعيد ان���دالع الثورة الكوردية 
الت���ي  قادها الزعيم  مال مصطفى  

البارزاني)25(. 

تأثري الرسالة  الدومنيكانية 
على البنية االجتماعية و الفكرية 

للمجتمع الكوردستانى
لقد ساهمت هذه الرسالة كثريا 
يف  التعريف  بكردس���تان  وسكانه، 
الن املرس���لني  الذين عملوا  هناك  
وضعوا  تاليف  ذات  فوائد كبرية.

وق���د  اختار م���ن بينهم االباء  
النزا، وما وريتزيو  غارتزين  الذي  
وضع اول  قواعد مرس���ومة باللغة  
الكردي���ة  يف  روم���ا  س���نة 1787م 
واع���رتف فيها  الول م���رة باصالة 
اللغة  الكوردية على  اساس  علمي، 
بحيث ان مؤلفه استحق  لقب )أب  

الكردية(
 Kardish   pipher   The
  della   Padre  maroan  gram

 courdologia
ودعي  رائد القواعد  الكردية، 
االيطال���ي  الباح���ث  ويالح���ظ  
ل���م  ان���ه   )Predari )بري���داري 
يفكر اح���د بني العلماء  االوروبني 
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املستشرقني قبله باللغة  الكردية. 
وان  املعجم الذي  الفه يف  السنوات 
1764- 1775م يش���تمل عل���ى 4600 
لفظة وتدخل فيه عناصر القواعد 
الكردية وفق  نهج تقريبي .)26(.

ويميز املؤلف يف  اللغة الكردية  
خم���س لهج���ات وف���ق االم���ارات 
الكردي���ة : كاراجوالن)قه الجوالن 
- العمادية  ، جوله مريك،الجزيرة 
)جزي���رة  بوتان( ، تبليس  ، وهو 
يستخدم يف  معجمه  لغة العمادية 
النه  عاش  فرتة طويلة  فيها وهو 
املرسل الثاني فيها بعد سولدينى ، 
فضال عن ذلك فانه يعترب لهجة   ُ 
 العمادية هي  االكثر نقاًء .)27(.

مؤلف���ات   نس���يان  واليمك���ن 
)كمبانيليCampanile( وغريهم  
الذي���ن  وصف���وا  يف  مؤلفاته���م 
بش���كل  مفص���ل لغ���ة  املجتم���ع 
الك���وردي  والبن���ى  االجتماعي���ة 
والسياس���ية  واالقتصادية، وتركوا  
وثائ���ق  ثمين���ة لتفه���م  املجتمع 
الك���وردي ، فضال  عن  مالحظات 
وانطباعات حول ع���ادات وتقاليد 
الديانات  الس���ائدة  يف  كوردستان  
من اس���المية  ومسيحية ويهودية  

ويزيدية وغريها .
 ول���و ال هذا  الكنس���ي العراقي 
يوس���ف حبي بان ه���ؤالء  الرهبان 
كانوا يرسمون عادة النواحي السلبية  
الكردي،كما  للمجتم���ع  والغريب���ة 
كان���ت تب���دو  يف  اعينهم، يف حني 

كان  الرحالة  من العلمانيني ذوي  
االف���كار  التحرري���ة امث���ال  ديال 
 Valle Della فالي ددي  بيانك���ى
. Biahchi De يقيم���ون النواحي  
االيجابي���ة والخصوصي���ات  املهمة  
وذل���ك بكل اهتمام م���ع  تقبل  ما  
علي���ه االك���راد دون محاولة تغيري 
او تش���ويهه  يف  مج���رى حياته���م  
املس���اس  باالس���س  الخلقي���ة   او 
والثقافية واالجتماعيةالتي  يرتكز 

عليها مجتمعهم)28(.
وق���د اخض���ع أقوام���ا عديدة 
لسيطرته، أغاظت  انتصاراته  هذه 
الروس الذين ارس���لوا قوات  كبرية 
ملحاربته والقض���اء  على  حركته، 
ولكنه على الرغم من ذلك  استطاع  
ان  يحقق  عدة انتصارات  بقواته 
الكوردية  على  الجيش  الروس���ي، 
واخريا استطاع الروس  دحره مع 
اسره  وسجنه يف دير  اركانجيل يف 
منطق���ة القوقاز  حيث  تويف  بعد  

عشرين سنة يف  الحبس)28(.

املصادر  واملراجع  والهوامش  
 ، املجتمع  االس���المي  والغرب- 1
ترجمة  عبد  املجيد  القيسي.  
دار  امل���دى، دمش���ق،  الطبعة 

االوىل  1997،ج ص 244-243.
والي����ة- 2  آدام����وف:  الكس����ندر  
البصرة يف  ماضيها  وحاضرها. 
الدكتورهاش����م  صالح   ترجمة 
التكريت����ي، منش����ورات مرك����ز 

العرب����ي  الخلي����ج   دراس����ات  
بجامعة  البصرة، الطبعة االوىل 

– 1420ه،1982 ص  185  -186.
 : هاملتون  جيب  وهارولدبوين- 3
املجتم���ع االس���المي والغ���رب  

ح2ص 251.
 ، نقوال  زيادة: املسيحية والعرب- 4
قدمس للنشر والتوزيع دمشق 
200م- الثاني���ة  ،الطبع���ة  

ص210.
املرجع- 5   آدام���وف:  الكس���ندر  

السابق  ص 187.
  : ارجريي���و- 6 اس���ترييوس 
املسيحيون يف العصر  العثماني 
ضم���ن    ،)1650-1517( االول  
كتاب  املس���يحية عرب تاريخها  
يف  الش���رق، مجل���س  كنائس  
الشرق  االوسط، بريوت الطبعة  

الثانية  2002 ،ص618.
برن���ار  هي���رب جي���ه: تطور- 7  
الكثلك���ة يف  الش���رق، ضم���ن 
كتاب  املسيحية  عرب  تاريخها  
يف  الش���رق، مجل���س  كنائس  
الشرق  االوسط بريوت  الطبعة  

الثانية 2002،ص 649.
هاملتون  جب: املرجع  السابق- 8  

،ص 263.
عبدالعزيز نوار : تاريخ العراق- 9  

الحديث / ص 283.
املرج���ع- 10  الكس���ندراداموف:  

السابق  ص 190-189
عبدالعزيز نوار  تاريخ  العراق- 11  
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الحديث، ص 283
اس���تري  ي���وس  أرج���ري يو- 12 – 
املسيحيون يف  العصر  العثماني  

االول،  ص  620-619.
املرجع  نفسه  ،ص  620.- 13

جان  موريس  فييه:  الكنيسة- 14 
السريانية  الشرقية ، نقله اىل 
العربية  االب  كميل  حشيمه 
اليسوعي، دار املشرق  بريوت، 

ص  30 -31.
هرمز ابونا:  االشوريون  بعد- 15 
س���قوط  نين���وى – صفحات  
من تاريخ الكنيسة  الكلدانية،  
 .78-76 ص   كاليفورني���ا، 
الكاردين���ال  ان  والغري���ب  
تيسران لم يشر اىل االستعمار 
يف  الصفحة التي  اش���ار اليها  

السيد ابونا.
الس���ريانية الشرقية- 16  الكنيسة 

،ص 30.
  : القس  بطرس نصري الكلداني- 17
كتاب  ذخرية االذهان، املوصل  
دج���ري  االب���اء  الدومنيكيني 

1913 ، ج2 ص 34.
 : دل���ي- 18 عمانوئي���ل  املط���ران 
مبادرات االتحاد  بني  بطاركة  
باب���ل  ورد  يف القرن الس���ابع 
عش���ر، مجل���ة نجم املش���رق   
الع���دد 27، 2001، ص 349 نقال 
عن وثائق مجم���ع الربوبغندا 

لسنة 1672.
املرجع نفسه، ص349- 350 - 19
املرجع نفسه ص 350- 20

املرجع- 21  اس���رتيوس ارجري يو: 
السابق ، ص  621 -622 

تيس���ران:  خالص���ة تاريخية- 22 
للكنس���ية الكلدانية  نقلها  اىل 
العربية  القس سليمان الضائع، 

املوصل 1939،ص180-187.
م. ابراهي���م: الدومني���كان- 23 – 
نشأتهم – ارسالياتهم ودورهم 
االنس���اني والثقايف والعلمي يف 
العراق، مجلة الصوت الكلدني 
العدد 4 سنة 1999، ص 46-45.

املرجع نفسه، ص 46 -47 - 24
جميل برنادوس : دير  قرية- 25 
مارياقو، مجلة الصوت الكلداني 

العدد 2 سنة 1998،ص 13-12.
يوسف  حبي : الرتاث الكردي- 26 
يف  مؤلفات االيطاليني، مجلة 
املجمع العلمي  العراقي  الهيئة 
الكردي���ة العدد الثامن س���نة 

1981، ص  240 ،274.
املرجع نفسه، ص  277-267- 27
املرجع  نفسه، ص  240 -241 - 28

. املرجع  نفسه ،ص 241- 29

من قاموس الرتاث

تأليف هادي العلوي
ترجمة: طيب عارف أبوبكر

من مطبوعات دار الترجمة
سليمانية - 2009
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العبـادة
لعلَّ العبادة أكثر رس���وخًا من 
الواقع،  ويف  الديني���ة،  التص���ورات 
موضوع���ات العبادات الزرادش���تية 
هي نفسها التي كانت عند الرُعاة 
يف العصر الحجري، وبالتحديد املاء 
والن���ار. جعل املاء حي���اة الصحراء 
ممكن���ة )يُعتق���د ب���أن الصحراء 
كانت قاحلة وغري منتجة بس���بب 
نقص األمط���ار حتى قب���ل األلف 
الخام���س قب���ل املي���الد(. يجّ���ل 
أج���داد الهندوإيرانيني مياه األنهار 
واألحواض )أثاس(، وصّلوا وعقدوا 
عليها اآلمال )التي تسمى باألظستية 
»زاوت���را«، وحمل���ت ه���ذه الكلمة 
مؤخ���راً معنى )هِب���ة أو قربان(. 
وتتأل���ف هِبة املاء يف الزرادش���تية 
يف األس���اس من ثالثة عناصر: املاء 
والعصري وأوراق نوعني من النباتات. 
لذلك كان العدد »3” مقدس���ًا عند 

أج���داد الهندوإيراني���ني)1(، وحتى 
اآلن يع���دُّ املنظ���م األولي يف أغلب 
الطقوس الزرادشتية والرباهمانية. 
ويرمز الرتكيب الثالثي للقربان إىل 
التي  والنباتات  الحيوان���ات  مملكة 
ترويها املي���اه. ويجب على القربان 
الذي ُق���دّس عن طري���ق الصالة 
أن تُعي���د لهذه املمال���ك تلك القوة 
الحيوية التي فقدتها، وبهذا تُصان 
طهارته���ا وعطاؤها الوفري. وكما يف 
الزرادش���تية التقليدي���ة فقد كان 
كبري العائلة يقدّم القربان ألقرب 
نهر أو بُركة، ويف الوقت نفسه عُدَّ 
ه���ذا القربان من ضم���ن الطقوس 

التي قام بها رجال الدين. 
عُ���دّت النارُ موضوع���ًا آخر 
للعب���ادة ومهمة أيضًا عند س���كان 
الصحراء، فهي مص���در الحرارة يف 
برودة الش���تاء، إذ كان���وا يطبخون 
عليه���ا طعامهم املك���وّن من لحوم 

الحيوان���ات الربي���ة أو الداجنة. يف 
القِ���دم، وعندما كان إش���عال النار 
عماًل ش���اقًا، حاول الناس حفظها 
دائم���ًا يف مواق���د ح���ارّة. وكانت 
عب���ادة الن���ار الخال���دة منتش���رة 
بني الهندوأوربي���ني الذين رأوا يف 
اللهب املش���تعل ش���يئًا إلهيًا. عرف 
»أطني«  باس���م  النار  الرباهمانيون 
)هذه الكلمة قريبة من »ايطنيس« 
الالتينية و »Oгонь« الروسية، 
لكن الزرادشتيني س���موها »آتار«، 
فهم أيضًا قدّموا القربان للنار من 
ثالثة عناصر أيضًا. تألف القربان 
من األخشاب اليابسة املطهرة ومن 
شذى األعش���اب أو األوراق اليابسة، 
وكمية قليل���ة من دهن الحيوانات. 
وهك���ذا نجد أن الن���ار كاملاء بلغت 
ق���وة كب���رية بمس���اعدة قربانني 
م���ن مملكة النبات���ات وواحدة من 
الثالث  العنصر  الحيوانات »وه���ذا 

ديانة الهندوإيرانيني القديمة

ماري بويس                        
بروفيسور جامعة كامربدج - لندن

ترجمة وكتابة الهوامش: د. خليل عبد الرحمن
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للقرب���ان )الده���ن( عُ���دّ قربانًا 
خاص���ًا للن���ار )زاوت���را(«. وهكذا، 
فإن الطاقة والشذى تم تقديمهما، 
عل���ى األغلب، ثالث مرات يف اليوم، 
وذل���ك أثن���اء فرتة الص���الة )عند 
الفج���ر والظهرية والغ���روب(. وقد 
كانت هدي���ة الدهن تقدم، على ما 
يبدو، عندما كانوا يجهزون اللحم 
يف البيوت، وبهذا حصلت النار على 
حصتها. واشتعلت النار من الدهن 
بص���ورة أكث���ر س���طوعًا وحرّض 

الدهنُ الشعلَة على االلتهاب.
وش���ّكلت هدي���ة الن���ار وامل���اء 
أس���اس العب���ادة اليومي���ة، الت���ي 
»ياجنا«،  ب�  الهندوآريون  س���مّاها 
واإليرانيون ب�«ياس���نا« )من أصل 
ياز »تقدي���م القرب���ان، عبادة«(. 
أخذوا يف هذه الطقوس هدية النار 
من دماء األضحية التي نُحرت، على 
ما يبدو، بش���كل منتظ���م. وعانى 
الهندوإيراني���ون الخ���وف املبج���ل 
والقلق عند حرمان الحيوانات من 
الحي���اة، فلم يذبحوه���ا أبداً بدون 
ص���الة التقدي���س، فبفضلها تتابع 
روح الحيوان���ات حياته���ا، وذل���ك 

حسب اعتقاداتهم وتصوراتهم. 
نجد انعكاس إدراك دم القربى 
بني اإلنس���ان والحيوان يف أقس���ام 
العبادة القديمة ]ياس���نا[: »نصلي 
ألج���ل أرواحن���ا وأرواح الحيوانات 
وأرواح  تطعمن���ا...  التي  الداجنة، 
 Yasna( »الحيوانات الربية املفيدة

39،1-2(. وفيما بعد ظهرت تصورات 
عند اإليرانيني بان أرواح الحيوانات 
املقتولة بص���الة التقديس تلتهمها 
اآلله���ة الت���ي بجلت مث���ل طوش - 

اورظان )روح الثور(. 
واعتق���د اإليراني���ون القدامى 
بأن دم���اء األضحية تق���وي اآللهة 
الت���ي بدورها تهتم بكل الحيوانات 
وتس���اعد  األرض  عل���ى  املفي���دة 
عل���ى إكثارها. قذف العش���ب أثناء 
عبادة ياس���نا )ياجنا( تحت أقدام 
الضحية »الذبيحة«، ويعطي النص 
السنس���كريتي هذا التأويل التالي: 
»ألّن جسدَ الحيوان املنحور عشبُ، 
)الكاه���ن(  يعط���ي  الحقيق���ة  ويف 
الضحيَة جس���داً كاماًل« )آيتاريا - 
براهما11، 2، 11(. أمسك الكاهن أثناء 
العبادة يف يده اليس���رى حزمة من 
العشب )التي تسمى عند اإليرانيني 
ببارس���مان(، ربما كاع���رتاف بهذه 
الحقيقة بأن »كل جسد عشب«)2(، 
واإلنسان والحيوان من أصل واحد. 
بدل���ت مؤخ���راً يف الهن���د وإيران 

األغصان بحزمة العشب.
ُأعدّت طقوس قربان املاء، التي 
جرت يف نهاية العبادة، من الحليب، 
ومن غصن إح���دى النباتات، ومن 
العص���ري الحاص���ل نتيج���ة جرش 
س���وق نبات آخ���ر. ه���ذه النباتات 
تسمى »سوما« يف الهندية القديمة، 
و«هاوما« باألظستية، وتعني حرفيًا 
»الشيء الذي يُعصر«. ولم يعرف 

ما ن���وع النباتات التي اس���تخدمها 
وعل���ى  الهندوإيراني���ني،  أج���داد 
األغلب إنها نوع من »افدرا« )مثل 
»هوم«– »افدرا«، الصنوبر«، الذي 
يس���تخدمه الزرادشتيون يف الوقت 
الحاضر()3(. وقد أضفى اإليرانيون 
القدم���اء صفات قيّم���ة على هذا 
النبات، فه���م اعتقدوا بأن عصريه 
يثري يف اإلنس���ان الق���وة والحيوية 
ويرف���ع الروح القتالي���ة العالية يف 
نفس املح���ارب ويبعث اإللهام عند 
الشعراء، ويمنح الكهنة قوة خاصة 

إلدراك وحي اآللهة. 
أهم قس���م يف طق���وس العبادة 
يكم���ن يف جرش النب���ات يف الهاون 
الحج���ري وإعداد قربان منه ألجل 
املاء. وهكذا ظه���ر تصور عن اإلله 
الخضر«،  العيون  )هاوم���ا()4( »ذي 
إل���ه العب���ادة، ال���ذي التج���أوا إليه 
القطيع،  ع���ن  ومداف���ٍع  كش���افٍ، 
وكإله يعطي القوة للمحارب ويمنع 
القحَط والجوعَ. حصل هاوما كإلهٍ 
للعبادة على حصته من كل قربان، 
حيث قدّموا له السان وعظم الفك 

اليسرى من كل ذبيحة. 
أن  القدماء  اعتقد اإليراني���ون 
اآللهة ترتاح ألريج األضحية وتلبي 
نواي���ا املضحي، وهم قس���موا لحم 
الضحي���ة بعد العب���ادة بني الكهنة 
واملصل���ني. وهك���ذا، كالقدماء، هم 
الداجنة ألجل  الحيوان���ات  قتل���وا 
تقديمها لآللهة. والصياد أيضًا كان 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 71

دراسات تأريخية

مج���رباً على تالوة صالة مقدس���ة 
مختصرة أثناء قتل الحيوان.

كان إيجاد املكان املقدس س���هاًل، 
الذي أقيمت فيه الطقوس الدينية، 
)سماه الزرادشتيون مؤخراً »ثاظي«، 
ويعن���ي »املكان الطاهر«(، ربما كان 
هذا ضرورياً ألجل شعب شبه رحل، 
لم تكن باستطاعته إقامة العبادة يف 
مكان مستقر. وتش���كَل هذا املكان، 
عادة، من قطعة أرض مستوية، أما 
عند اإليرانيني فكان مستطياًل حيث 
عُلِّمَ باألتالم واألدعية املباركة درءاًً 
لتأثري القوة الشريرة. وليكون املكان 
مقدس���اًً رشّوا املس���احة املرسومة 
بماء نقي وقدّسوها بالصالة ثانية. 
جل���س الكاهن على ش���كل الصليب 
أم���ام النار املوضوع يف صحن صغري. 
وقد طهّ���روا يف البداية كل األواني 
املس���تخدمة ألج���ل العب���ادة، ومن 
ثم قدّس���وها بالصالة. ولكن هذه 
األواني لم تكن مقدس���ة بطبيعتها. 
بعد انتهاء العبادة، كان بمقدور كل 
إنسان أن يلمس األواني التي جمعت 
بسرعة ووضعت بش���كل منظم يف 
مكان آخ���ر. حافظ الزرادش���تيون 
والرباهمانيون املعاصرون على هذه 

العادات حتى اآلن. 
اهت���مَّ الهندوإيراني���ون كثرياًً 
القوى  ومواجهة  القداسة  بطقوس 
الش���ريرة، ولهذا كان من الضروري 
»تطهري« األواني جيداً قبل الصالة. 
واس���تخدم ما كان سهل املنال، وهو 

بول البقرة)5(، ال���ذي يحتوي على 
غاز النشادر كوسيلة لطهارة األواني 
امليت(.  )كمالمستها جسد  النجسة 
وعلى ما يبدو تعزى الطقوس التي 
كوّنت بش���كل مفصل، ويعتقد بها 
الزرادش���تيون والرباهماني���ون، إىل 
الطقوس البدائي���ة عند أجدادهم 

يف العصر الحجري.

اآللهـة
عبدَ الهندوإيرانيون آلهة كثرية، 
وكرست طقوس العبادة دائمًا آللهة 
محددة. بجانب عبادة )النار، املاء، 
هاوم���ا وط���وش – اورظ���ان( كانت 
هناك آلهة ترمز لظواهر طبيعية 
مختلف���ة، كآلهة األرض والس���ماء، 
الذين سمّاهم اإليرانيون )»آزمان« 
)الس���ماء( و«زام« )األرض( وآله���ة 
الش���مس والقمر )خورشيد وماه( 
وإله���ان للرياح )ظات���ا وظايو(. كان 
ظاتا إله نفخ الري���اح، وعُبدَ ألنه 
يقدم غيوم ماطرة. ظايو كائن أكثر 
روعة، املس���ماة يف ريطظيدا ب�»روح 
اآلله���ة«، وه���و حس���ب تص���ورات 
اإليراني���ني نََفسُ الحياة نفس���ها، 
فه���و رحي���م عندم���ا يناصرونه، 
ورهيب عندما تُحرم الحياة منه.

اقرتن ب�»ظات���ا« )منزل املطر( 
هاراظاتي – اردظيسورا )سارسظاتي 
امل���اء(،  بالسنس���كريتية( )مالك���ة 
فكانت تجس���يدا أس���طوريا لألنهار 
الت���ي تبدأ م���ن الجبال الش���اهقة 

الواقع���ة يف وس���ط العال���م وتصب 
يف البحر الذي يس���مى باالظس���تية 
»بخلجان  )حرفي���ًا:  »ظاروكاش���ا« 
واس���عة«(. وكانت تجرى من هذه 
البح���ار أنه���ار أخ���رى ت���وزع املاء 
على جميع أنح���اء األرض، وتمتلئ 
الغي���وم يف كل عام باملطر من مياه 
بحار ظاروكاشا، فتقوم بهذه املهمة 
تيشرتيا، إلهة نجم الشعرى اليماني 

)سرييوس(.
ب���أن  األس���طورة  يف  ويُحك���ى 
تيشرتيا تتقدم نحو بحار ظاروكاشا 
على ش���كل حصان ابيض. يقابلها 
القحط(  )ش���يطان  اثاوش���ا  هناك 
عل���ى ش���كل حص���ان آخر، اس���ود 
اللون، قبي���ح املنظر، ويدخالن يف 
ع���راك كبري. ف���إذا تقاعس الناس 
خالل الس���نة عن العبادة وتقديم 
األضحية لتيشرتيا سينتصر عليها 
اثاوش���ا ويطرده���ا. وإذا عبدوه���ا 
بشكل الئق ستنتصر تيشرتيا على 
الش���يطان الذي س���ريمي بنفسه يف 

البحر يائسًا. 
تمثل األمواج يف هذه األسطورة 
على ش���كل فرٍس الت���ي بعد لقائها 
بحصان تيشرتيا تنتج املاء بغزارة. 
يلقي فاتا هذا املاء إىل الغيوم وينزله 
كارش���ظارات(.تمتزج  )س���بع  على 
ب���ذور النبات���ات بامل���اء، اذ تفرخ 
عندما يس���قط املطر. جاءت هذه 
البذور، كما اعتقدوا، من »ش���جرة 
كل الب���ذور« التي تنم���و يف بحار 
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ظاروكاش���ا، وتس���مى أيضًا »شجرة 
الش���فاء«. ولعّل اعتقادهم بها كان 
مرتبط���ًا بعبادة األش���جار الكبرية 
الت���ي نمت عل���ى ضف���اف األنهار 
والينابيع، واعتق���دوا أن منتجاتها 

أو قشرتها شافية لألمراض.
اعتق����دَ اإليراني����ون أن العال����م 
ينقس����م إىل سبع كارش����ظارات »سبع 
مناطق« على ش����كل دوائ����ر، أكربها 
هظانريات����ا،  املمتلئة بالن����اس، والتي 
تقع وس����ط هذه الدوائر. أما الباقية 
فتحي����ط به����ا وتفصل بينه����ن املياه 
والغاب����ات الكثيفة )وه����ذا ما يكون 
واقعيًا يف تصورات سكان سهوب روسيا 
الجنوبي����ة(. تعلو قم����ة جبال هارا)6( 
العالي����ة من وس����ط هظانريات����ا، التي 
يسيل منها هاراظاتي، وتدور الشمس 
حولها، ولذا يكون نصف العالم دائمًا 

مظلمًا والنصف اآلخر منرياً. 
اعتق���د اإليرانيون أن للطبيعة 
قانونًا تتحرك الشمس على أساسه 
بانتظام، وتتب���دل الفصول، وبهذا 
يضم���ن النظ���ام ل���كل الكائنات يف 
العال���م. كان هذا القان���ون معروفًا 
للهندوآريني باس���م رتا )تقابله يف 
اللغة األظس���تية كلمة آشا)7((. ليس 
فقط صالة وقربان الناس عدّا من 
ضمن هذا النظام الطبيعي لألشياء، 
ولكن الناس أنفسهم يساندون آشا، 
إذ يدعم���ون أفع���ال آله���ة الرحمة 
نفس���ها، وترس���يخ العال���م املل���يء 

بالناس. 

كان ملفهوم آش���ا معنى أخالقيًا 
أيضًا، كونها تقود تصرفات الناس. 
هناك خصائص يتصف بها اإلنسان 
كالحقيق���ة والعدال���ة واإلخ���الص 
النظام  والش���جاعة، والفضيلة هي 
الطبيع���ي لألش���ياء أم���ا الخطيئة 
والشر فيعتربان خرقًا لذلك النظام. 
وهكذا نجد م���ن الصعوبة ترجمة 
كلمة »آشا«، فهناك مفاهيم تماثلها 
يف س���ياق الكالم: فه���ي »النظام« 
عندم���ا يدور الحدي���ث عن العالم 
امل���ادي، أو هي »الحقيقة والعدالة« 
و«اإلخالص« عندما يدور الحديث 

عن األخالق.
سُمّي الكذب وتحريف الحقيقة، 
املعارضان آلشا، ب� )دروض باألظستية( 
و)دروه بالسنس���كريتية(. حس���ب 
التص���ورات األخالقية انقس���م كل 
الناس إىل آش���اظان »أنصار الصدق« 
الذين يناصرون آش���ا ودروضظانت 
»أنص���ار الش���ر«. اهت���مّ الن���اس 
كث���رياً يف تل���ك الف���رتة بالعالقات 
االجتماعي���ة املنظمة، وهذه كانت 
مهمة أيضًا بالنسبة لسكان السهول 
يف العص���ر الحج���ري، ألن القبائل 
كانت مجربة على عقد االتفاقيات 
بش���أن ح���دود مراعيه���ا. وكانت 
العق���ود تنظم مراعي القطيع بني 
الناس. وما عدا هذا دخل الناس يف 
عالقات إنس���انية عامة كالخطوبة 
والزفاف، تبادل البضائع واستقبال 

الضيوف. 

هناك مس���ألة جذب���ت اهتمام 
الكهنة وكاتبي القوانني كثرياً، وهي 
تقديس وعد اإلنس���ان. يجب على 
كلمة العهد أن تثري التبجيل كتعبري 
حياتي مهم آلش���ا. وه���م اعرتفوا 
على ما يبدو بنوعني من الواجب: 
أواًل،  الحل���ف املق���دس املس���مى ب� 
ظارونا )لعلَّ هذه الكلمة جاءت من 
بمعنى   »ظري«،  الهندوأوربي  األصل 
»الربط«، الذي اجرب اإلنس���ان على 
أن يعم���ل أو ال يعم���ل، يُقدم أو ال 
يُق���دم على ذلك الفع���ل أو غريه، 
وثاني���ًا، العق���د أو الصلح املس���مى 
بميث���را )لعلَّ ه���ذه الكلمة جاءت 
الهندوأورب���ي »مي«،  األص���ل  من 
بمعنى »يتبدل«(، الذي من خالله 
اتفق طرفان على ش���يء ما. اعتقد 
يف الحالت���ني ب���أن الق���وة تذاب يف 
االتفاق، وه���ذه القوة اإللهية، التي 
تساند اإلنسان الويف لوعده واملخلص 
لكلمته، هي نفس���ها الت���ي تعاقب 

بشدّة الكذاب املخالف لوعده. 
تظه���ر هذه القوة ب���ني الناس 
عندما يعقدون اتف���اق ما بينهم، 
ويحدث بأن يتهموا إنسانًا لم يصن 
كلمت���ه ولكنه ينفي ه���ذا، عندئذ 
يخضعونه الختب���ار باملاء )عندما 
ي���دور الحديث ع���ن القس���م(، أو 
بالن���ار )إذا كان األمر يتعلق بعقد( 
لك���ي يثبت براءت���ه. يوصف أحد 
اختبارات املاء يف نص سنس���كريتي 
)ياجن���ا ظالكي���ا 2، 108 وما يليها(. 
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يغم���س املته���م يف املاء، ويمس���ك 
برجليه، ثم يلف���ظ هذه الكلمات: 
»ظارونا! دافع عني بالحقيقة«. يف 
هذه اللحظة يُطلق س���هم، ويجري 
خلفه أسرع عدّاء بينهم، فإذا عاد 
الع���دّاء وما زال املته���م حيًا فهذا 
يعني بأن ظارونا »إله الَقسَ���م« قد 
رحمه، وأثبت براءته، وإذا مات فهذا 
يعني بأنه كان مذنبًا، وبهذا ينتهي 
االختبار ويُغل���ق املحضر. أما عن 
االختبار بالنار فنعرفه من خالل 
هذه التجربة. كان يجب على املتهم 
أن يركض يف مم���ر ضيق، بني نار 
لهبتني مش���تعلتني، فإذا بقي حيًا 
فهذا يعني بأن ميثرا »إله العقود« 
أعلن براءته. واستخدم عند األقوام 
الرحل النحاس املنصهر الذي صُبَّ 

على صدر املتهم العاري.
املحكم���ة،  إج���راءات  نتيج���ة 
صار ظارونا وميث���را يقرتنان أكثر 
بالوس���ط املحي���ط بهم���ا، فهما إما 
يقتالن أو يرحمانه الناس. حصل 
ظارونا على لقب »ابن املياه« )آثام 
– ناثات(، الذي اشتهر به فقط يف 
أظس���تا)8(. واعتقد بأن���ه يعيش يف 
بح���ار ظاروكاش���ا، وباملقابل أصبح 
ميثرا إله���ًا للن���ار، واعتقد الناس 
بأن���ه يرافق الش���مس، األعظم من 
ب���ني النريان، يف حركته���ا اليومية 
يف السماء، ويراقب كل من يحافظ 
عل���ى اإلخ���الص أو م���ن يخونه. 
وقد بجّلوا بعم���ق ظارونا وميثرا 

إله���ني عظيمني،  إىل  وحوّلوهم���ا 
وبهم���ا ترتبط معتق���دات كثرية، 
وتوسّعت التصورات عنهما لدرجة 
أنهم���ا ص���ارا تجس���يدَ اإلخالص 
والحقيقة، وحصال على اسم آسورا 
أو آهورا باألظستية )اإلله، السيد(. 

اللجوَء  واعتقد قبائ���ل الرحل 
إىل هذي���ن اإلله���ني العظيمني أمراً 
خط���رياً، ويف الف���رتات التاريخي���ة 
اتخ���ذ قائ���د الجماع���ة أو رئيس 
الكهن���ة القرار بإج���راء مثل هذه 
وربما  أع���اله.  املذكورة  التج���ارب 
وقع نموذج الناسك الحكيم املدرك 
للقوانني، يف أس���اس التصورات عن 
اإلل���ه الثالث العظي���م آهورامازدا، 
وتعني يف اللغة باألظس���تية )السيد 
أو اإلله الحكيم(. يقف آهورامازدا، 
اإلل���ه األعلى على مس���تٍو أعلى من 
ميثرا وآثام – ناث���ات، الذي يقود 
ويحكم أفعالهم���ا. إن آهورامازدا يف 
تص���ورات املؤمنني لي���س مرتبطًا 
بأية ظاهرة طبيعية، ولكنه يُعدّ 
مثاَل الحكمة، الذي يقود كل اآللهة 
وأفعال الناس. يف ريطظيدا يس���مى 
بآس���ورا )الس���يد، إله(، وفيه يُلجأ 
إىل إله���ني صغريي���ن على الش���كل 
اآلت���ي: »أنتما تج���ربان املطر على 
الهطول من الس���ماء بإرادة آس���ورا 
وبحقيقة رتا أنتما تحكمان العالم« 
ه���ؤالء  إن   .)7  ،63  ،5 )ريطظي���دا 
اآللهة الثالث���ة كائنات ذات أخالق 
سامية، يساندون نظام آشا/ رتا يف 

العالم، ويف الوق���ت ذاته يخضعون 
له. تشّكلت هذه التصورات العالية 
منذ القِدم يف العصر الحجري عند 
الهندوإيرانيني، وتس���رّبت  أجداد 
بعم���ق يف العقائ���د الديني���ة لهذه 

الشعوب. 
الهندوإيرانيني  أج���داد  عب���د 
كذلك بعض اآللهة »املجردة«، وهم 
بشكل عام كانوا يميلون إىل تجسيد 
مج���ردات،  اآلن  نس���ميه  م���ا  كل 
وحس���بوا تل���ك اآلله���ة عظيم���ة، 
ولها ق���درة خارق���ة. فعِوضًا عن 
تحدي���د ش���خصية اإلل���ه ب�»اإلله 
ه���و الحب«)9( ب���دأ الهندوإيرانيون 
إيمانه���م ب���أن »الحب ه���و اإلله«، 
اآلله���ة على  كوّن���وا  وبالتدري���ج 
أساس هذه التصورات. ارتبط عمق 
عملي���ة اإلحاطة باآللهة »املجردة« 
املجسدة لألس���اطري الخاصة، بمدى 
ارتباط ه���ؤالء اآللهة بحياة الناس 
والطقوس الدينية، ومدى شهرتهم 

نتيجة هذا االرتباط. 
كان ميث���را يف البداي���ة مث���اَل 
الحفاظ على العقود ثم صار يُعبد 
كإله للحرب، الذي يقاتل إىل جانب 
الصالح )آشاظان(، ويسحق مخالفي 
هذه العقود ب���دون رحمة، وكذلك 
كقاض عظيم، يقيّم أفعال الناس 
إنّه  للش���مس،  وكإله  وتصرفاتهم، 
رائع كالشمس، الذي يرافقها عاليًا 
يف الس���ماء. بعد أن استخدم القوّاد 
العربات  اإليراني���ون  واملحارب���ون 
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الحربي���ة صاروا يتخيل���ون آلهتهم 
عل���ى العرب���ات الحربي���ة. عندئذ 
قالوا عن ميثرا بأن أحصنة بيضاء 
ترفع���ه إىل الس���ماء، أحصن���ة ذات 
نع���ال ذهبية وفضي���ة، التي تلقي 
ظالاًل. ويف العربة سالح من العصر 
الحج���ري والربون���زي: هو مس���ّلح 
بالصولج���ان »املس���بوك من املعدن 
 )01()Yasht 10، 96( األصف���ر« 
وعنده رمح وقوس وسهام وشفرة 
 Yasht 10، 102، 129،( ومق���الع

.)131
»آلهة  تجمّعت ح���ول ميث���را 
)اهريان  ايريامان  تجري���دًا«:  أقل 
بالسنس���كريتية( مث���ال الصداقة، 
)لعلَّه جسّ���دَ نوعًا م���ن املواثيق 
املرسّ���خة يف العب���ادات(، ارش���تاد 
»العدالة«، هامظاريتي »الشجاعة«، 
سراوش  »الطاعة«، وهو يف الوقت 
نفس���ه ح���ارس الص���الة. هظارنو 
إل���ه آخر مرتبط بميث���را وآثام – 
ناث���ات ويعدُّ تجس���يدَ الغبطة أو 
املج���د اإللهي. كانت ه���ذه الصفات 
عادة تُع���زى للقياصرة ولألبطال 
يفتقدونه���ا  ولكنه���م  ولألنبي���اء، 
عندما يتجاوزون الحقيقة. وأحيانًا 
يوح���دون هظارنو مع آش���ي »إلهة 
الق���در« التي تمن���ح هِباتها فقط 

للمؤمنني املخلصني. 
هك���ذا يس���لك أيض���ًا ظرتراظنا 
إله النص���ر، حامل اللق���ب الدائم 
»مخلوق اآلهوريني«. صورت أكثر 

الهندوإيراني���ني على هيئة  آله���ة 
ولك���ن  أنرتوثومورفولوجي���ة)11(، 
ظرتراطن���ا امت���از بخاصية فريدة، 
كتجس���يد للخنزير الربي، الش���هري 
الهائجة.  اإليرانيني بجرأت���ه  عند 
يصور ظرتراطن���ا بمظهر الخنزير 
ال���ربي يف النش���يد األظس���تي مليثرا 
)ياش���ت 10(، فهو يتقدم أمام آهورا 
بأنياب ح���ادّة قوي���ة وهو جاهز 
لالنقضاض على املنافقني، مخالفي 

االتفاقيات. 
لم يعبد الهندوآريون الظيديون 
ظرتراطن���ا، وح���لَّ اين���درا عن���د 
أجداده���م مكان إل���ه النصر، اإلله 
الذي حمَل صفة مشابهة للمحارب 
الهندوإيران���ي يف العصر البطولي، 
فه���و طيب م���ع مناصريه، جريء 
يف املعركة، مستميت ويشرب حتى 
السكر شرابَ الس���وما. ايندرا غري 
م���ن مبجليه  أخالق���ي، ويطل���ب 
تقدي���م أضحية كثرية ل���ه، والذي 
بدوره سيغدق عليهم بكرم خريات 
مادية. انعك���س الفرق بني ايندرا 
واآلهوري���ني األخالقي���ني بش���كل 
غريب يف النش���يد الظي���دي، الذي 
فيه يتنافس اين���درا وظارونا على 
العظمة  بش���أن  املختلفة  مزاعمهم 

)ريطظيدا 4 – 42(.
يعلن ظارونا: يف الواقع، السلطة 
ملك ل���ي، أنا الحاك���م األبدي، كما 
)يعرتف( الخالدون... أنا أرفع املياه 
إىل األعل���ى، بحقيقة رتا أنا اس���ند 

السماء، بحقيقة رتا أنا السيد الذي 
يحكم وفق حقيق���ة رتا«. يجيبه 
الفرسان  »يدعونني  معلنًا:  ايندرا 
الجيدة  املسرعون، مالكو األحصنة 
وذلك عندما يكون���ون محاصرين 
يف املعركة، أنا أث���ري العداء. ايندرا 
الكري���م. أنا أرفع الغب���ار، قوتي ال 
تتحط���م، أن���ا عملت كل ش���ي، أنا 
تي���ار ج���ارف وال تس���تطيع القوة 
اإللهية نفس���ها أن ت���ردع تدفقي. 
عندما تس���كرني األغاني وقطرات 
الس���وما، عندئ���ذ يخ���اف املكانني 
الالمحدودين«. وهكذا يدرك هذان 
اإللهان كمخلوقني مختلفني تمامًا، 
ولكل منهما شبيه على األرض على 
ش���كل حاكم ع���ادل، الذي يحرص 
بشدّة على القانون، ومنه يستمدُّ 
س���لطته. وهذا القائ���د الجريء ال 

يهمه سوى مجده وبسالته. 
الجم���ل  يف  ظارون���ا  يتكل���م 
املعروضة أعاله ع���ن »الخالدين«. 
الخالد )أمرتا يف الظيدات وآميش���ا 
يف أظس���تا( هو أحد األلق���اب، الذي 
لق���ب الهندوإيرانيون ب���ه آلهتهم، 
وهن���اك أيض���ًا »املض���يء« )ديظاز 
باألظستية(.  ودايظا  بالسنسكريتية 
هاتان الكلم���ات هندوأوروبيتان يف 
أصلهما. واستخدم اإليرانيون أيضًا 
كلمة باط���ا - »م���وزع )الخريات(« 
واس���تخدم زرادش���ت ألس���باب ما، 
التس���مية القديمة »دايظا« عندما 
ج���رى الحديث عن اين���درا وآلهة 
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حربية أخرى، فرآهم كقوة مدمرة، 
معارضة آلهورا األخالقي.  

رغم أن كل فعل موجه للعبادة، 
الذي قام به الكهنة اإليرانيون كان 
مكرسًا ألحد اآللهة، إال أن الطقوس 
م���ع تقدي���م األضحي���ة بانتظ���ام 
للماء والنار كانت هي نفس���ها على 
ما يبدو. وفّك���ر بعض الكهنة عن 
تفاصي���ل الطقوس وطبيعة العالم 
امل���ادي، الطقوس التي تس���اند هذا 
العالم امل���ادي، ووضع هؤالء الكهنة 
لوحة واضح���ة عن أص���ل العالم. 
ويمك���ن تلخيصه���ا كاآلت���ي وف���ق 
اآللهة  الزرادشتية: خلق  النصوص 
يف البداية العالمَ وس���بعة أساليب، 
الحجر،  الس���ماوات م���ن  وخلق���وا 
سماوات قاسية مثل قشرة ضخمة 
دائري���ة، وأدرج���وا املاء يف القس���م 
السفلي من هذه القشرة، ثم خلقوا 
األرض هادئ���ة كطبق مس���تٍو كبري 
عل���ى املاء، ث���م وضع���وا يف مركز 
األرض ثالث���ة مخلوق���ات حيّ���ة 
على شكل نوع واحد من النباتات، 
الوحيد(  )الث���ور  واح���د  وحيوان 
طايومارتان  )باس���م  واحد  وإنسان 
– حرفيًا »الحياة الفانية«()12(. ويف 
النهاية أش���علوا النار املرئية وغري 
املرئية كقوة حياتية، تمأل الكائنات 
الحيّة. والش���مس كجزء من النار، 
ثابتة، أضاءت يف األعالي وكأن النهار 
بقي واقف���ًا، ألن العالم بقي ثابتًا، 
غري متغ���ري، مثلما كان عند الخلق 

األول. عندئذ قدّمت اآللهة قربانًا 
ثالث���ي األبعاد: جرش���ت النباتات 
وقتل���ت الثور واإلنس���ان، وظهرت 
الث���ريان والن���اس ونبات���ات كثرية 
بعد هذا القرب���ان الفاصل. وهكذا 
ُأدخلت الحرك���ة يف الدوران العاملي 
بحياته وموته، والذي ستليه حياة 
جديدة. وبدأت الشمس تتحرك يف 
الس���ماء، وتنظم فصول السنة وفق 

الحقيقة  ]آشا[.
اعتربت هذه العمليات الطبيعية 
عملي���ات خال���دة حس���ب املصادر 
الهندية، الت���ي بدأته���ا اآللهة، لذا 
ستبقى خالدة ما دام الناس يؤدّون 
واجباتهم. لهذا اعتقد الكهنة بأنهم 
كل ي���وم يقدّم���ون القربان األول، 
ليضمنوا  والحيوانات،  النباتات  مع 
للحي���اة االس���تمرارية يف البق���اء. 
بفض���ل ه���ذه الطق���وس اليومية، 
بارك الكهنة وقدّسوا ورسّخوا كل 
املخلوق���ات الس���بعة، التي حضرت 
كله���ا يف الطقوس: األرض يف قطعة 
األرض الصغرية، التي أقيمت عليها 
العب���ادات، امل���اء والن���ار يف األواني 
املوضوع���ة أم���ام الكاهن، الس���ماء 
الصلب���ة يف الس���كني املصن���وع من 
الحجر الص���وّان واملدقة الحجرية 
)الج���رن - اله���اون(، النبات���ات يف 
البارسمان والهاوما،  حزمة أغصان 
الحيوانات يف الضحية )أو يف املنتجات 
والحلي���ب(.  كالده���ن  الحيواني���ة 
أخرياً، كان اإلنسان نفسه حاضراً يف 

طقوس الكهنة، الذي صار مش���اركًا 
يف أعم���ال اآللهة، مؤدي���ًا واجبه يف 
مس���اندة العال���م ببقائ���ه يف حالة 

الثبات والطهارة. 

املوت والحياة اآلخرة
ما دامت هذه العالقة مستمرة 
ب���ني الناس واآللهة فلن نس���تطيع 
أن نتنب���أ بنهاي���ة العال���م، ونهاية 
أجيال الناس املتالحقة باستمرار. 
كان هن���اك اعتقاد بوج���ود حياة 
بع���د م���وت اإلنس���ان، وبموج���ب 
األولي���ة، عندما تفارق  التصورات 
ال���روحُ )اورظ���ان( الجس���دَ تبقى 
ثالثة أيام على األرض قبل نزولها 
يف مملك���ة األم���وات الواقعة تحت 
األرض، التي يحكمها ييّما )ياما يف 
السنسكريتية(. كان ييّما أول ملك 
على األرض وأول ميت من الناس. 
)طايومارتان هو على األغلب مثال 
لكل البش���رية أكثر م���ن أن يكون 

إنسانًا واقعيًا(. 
عاش���ت األرواح يف مملكة ييّما 
الذين  بأسالفها،  وارتبطت  كالظالل 
بالن���زول عل���ى األرض.  اس���تمروا 
وفرض عل���ى األس���الف األحياء أن 
يس���دّوا حاج���ة أرواح موتاهم من 
الِهبات  الطعام والثي���اب، فقدّم���وا 
ألجل هذا اله���دف يف أوقات محددة 
لتستطيع أن تتجاوز الحدود املادية، 
و هم غالبًا قدّموها خالل الس���نة 
األوىل بعد امل���وت. ُأعتقد بأن أرواح 
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األم���وات يف ه���ذه الف���رتة وحيدة، 
ولم تُقبل بش���كل كامل يف مجتمع 
األموات. وق���ع واجب تقديم الِهبات 
على الوريث الش���رعي للميت، وهو 
االب���ن األك���رب، ال���ذي كان عليه أن 
يقدّمها على مدى ثالثني سنة، هذا 
يعني على مدى حياة جيل كامل. 

ُأعتقد بأن طقوس األيام الثالثة 
بع���د املوت مهمة ج���داً ألجل صدّ 
الروح عن القوى الش���ريرة عندما 
تفارق الجسد، وملساعدتها للوصول 
إىل العالم األخر. ووجدت تصورات 
قديم���ة ج���داً عن م���كان خطري، 
لعّل���ه  يكون مَخَاضَ���ٌة أو انتقال 
خالل النهر األسود، الذي كان على 
ال���روح اجتيازه خ���الل رحلتها إىل 
العالم اآلخر، ويس���مى باألظس���تية 
)ثرا جينظات(، ولعّله يعني »ممر، 
مفارق«)13(. ولتساعد األسرُة املتويَف 
كان���ت عليه���ا أن تح���زن وتصوم 
ثالث���ة أيام، ووِج���بَ على الكاهن 
أن يُكثر من قراءة األدعية. تَبعَ 
ه���ذا تقديم ضحية للن���ار. ُقدّس 
دم الضحي���ة وكذلك ثي���اب املتويف 
يف الليل الثالث لتستطيع الروح أن 
تقوم برحلتها وحيدًة يف فجر اليوم 
الذي يليه، ومكتس���يًة وش���بعانًة. 
الزرادش���تية  التقالي���د  وحس���ب 
املتأخ���رة يجهز طعام خاص يوميًا 
على مدى ثالثني يومًا على شرف 
املت���ويف. ُق���دّم القرب���ان الثاني يف 
الي���وم الثالثني، وبعد ه���ذا ُقدّم 

قرب���ان واحد كل ش���هر على مدار 
س���نة واحدة بدءاً من يوم وفاته. 
وبعد مرور س���نة واح���دة قدّموا 

القربان الدموي الثالث واألخري. 
ُأعتقد بأن الروح بعد هذا نادراً 
ما تحتاج إىل أي اهتمام مادي، لِذا 
تُقدّم له���ا ضحي���ة كل عام على 
مدى ثالثني سنة، عندئذ »تنضم 
الروح كليا« إىل عالم األموات وهي 
قوية، وتشارك الجماعة الِهبات التي 
تقدمها األس���رة يف فرتة »عيد كل 
األرواح« ويس���مى باألظستية »هاما 
سثاتمادايا«. ُأحتفل بهذا العيد يف 
الليل���ة األخرية من الع���ام القديم، 
عندم���ا ترج���ع األرواح إىل بيوتها 
القديم���ة عن���د غروب الش���مس، 
وترج���ع إىل عال���م األموات يف فجر 
الي���وم األول من الع���ام الجديد مع 

شروق الشمس. 
الدف���ن،  طق���وس  انحص���رت 
املرتبطة بإيمانهم ببيت األموات يف 
يوم اآلخ���رة، بمكان الدفن. عَنَت 
الكلمة الزرادشتية داهما )من دافما، 
من كلمة ]دهمبخ[ الهندوأوروبية، 
بمعن���ى »دََف���نَ«(، ولعّله���ا كانت 
تعني يف بدايتها »القرب«. ينتس���ب 
أج���داد الهندوإيراني���ني إىل إحدى 
لش���عوب  الحضاري���ة  املجموع���ات 
السهوب، التي تس���مى ب�»يامنية«. 
دفن هؤالء أعضاء األسرة النبيلة يف 
قعر اآلبار املغطى بتالل ترابية)14(. 
ودفن���وا الناس البس���طاء يف مقابر 

عادية، لم يبق لها أثر. 
ظهرت عل���ى ما يب���دو، ُقبيل 
انفص���ال الهندوآريني واإليرانيني، 
تص���ورات جدي���دة ع���ن الحي���اة 
اآلخرة، الت���ي انحصرت بعضها يف 
اآلتي: يمكن على االقل إنقاذ بعض 
الناس كالقوّاد واملحاربني والكهنة 
الذين يخدم���ون اآللهة، من املصري 
املأساوي للوجود الخالد الفظيع يف 
يوم اآلخرة، وتستطيع أرواح بعض 
الناس بع���د املوت أن تعلوَ وتتحدَ 
باآلله���ة يف الجن���ة الرائعة، حيث 
تتع���رف فيها على جمي���ع امللذات 
املمكن���ة. بظهور ه���ذه التصورات 
أصبح »مم���ر - مفارق« يتمثل يف 
مكان، حيث يستند طرفها على قمة 
جبل هارا، وي���ؤدي الطرف اآلخر 
نحو األعلى، إىل الس���ماء. ويستطيع 
املس���تحقون فقط، وذل���ك بفضل 
تقديم الذبائ���ح الكثرية لآللهة، أن 
يع���ربوا هذا الجس���ر. وتقع األرواح 
األخ���رى الت���ي تح���اول أن تجتاز 
هذا امل���كان يف مملكة األموات تحت 
األرض. ومن بني تلك األرواح التي 
ُكت���ب لها مثل ه���ذه النهاية أرواح 
الناس البسطاء من الرُعاة والنساء، 
واألطف���ال. وكان م���ن الطبيعي أن 
األرواح الت���ي دخلت الجنة لم تعد 
بحاج���ة إىل تقدي���م األضحية من 
قِبل أهلها، ولكن بس���بب التقاليد 
وبس���بب غموض مصري  الراسخة، 
اإلنس���ان يف ي���وم اآلخ���رة، تابعوا 
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تقديم األضحية ألرواح املوتى. 
أمل الدخ���ول إىل الجنة جعلهم 
يطوّروا إيمانهم ببعث الجسد من 
جديد. وبس���بب استحالة االعتقاد 
بأن الروح فقط تستمتع بالسعادة 
الس���ماوية، ُأعتقد، حسب التقاليد 
الهندي���ة، بأن عظام الجس���د على 
مدى عام واحد بع���د املوت تبعث 
م���ن جديد، البس���ًة جس���داً أزليًا، 
وتتحد مع الروح يف الس���ماء، ولهذا 
تغيّ���رت بالتدريج التصورات عند 
الهندوآري���ني حول طق���وس دفن 
حرق الجثث، فأسرعوا بسحق عظام 
الجسد. ولكن العظام جُمعت بدقة 
بعد حرق الجثة ودُفنت بانتظار 
البعث. بجّ�ل اإليرانيون النارَ بقوة، 
واس���تخدموها للقض���اء على املواد 
النجس���ة. ولهذا نج���د بينهم عادة 
عرض الجثث منذ ف���رتة الوثنية، 
ال���ذي اش���تهر ب���ه الزرادش���تيون 
متأخ���راً، بداًل من ح���رق الجثث، 
وش���ملت ه���ذه العادة عل���ى ترك 
الجث���ث يف مكان صح���راوي، حيث 
تلتهما الصقور والوحوش بسرعة. 
تصبح أشعة الشمس الطريق، التي 
به���ا ترتفع ال���روح نحو الس���ماء، 
وتختفي األش���الء املهرتئة بسرعة. 
وبعد هذا، جُمعت العظام ودفنت 

كما يف التقاليد الهندوآرية. 
اإليرانية  العقائد  دراسة  تصري 
الوثنية صعبًة بسبب ظهور تسمية 
أخ���رى، فما ع���دا اورظ���ان تظهر 

باألظستية(.  )فراظاش���ي  فراظارتي 
اش���تقاق هذه الكلمة مشكوك فيه 
مثل كلمة اورظان أيضًا، ويبدو أنها 
مش���تقة من األصل نفسه ظار مثل 
هام - ظارتي - »الش���جاعة«، وكان 
يعني يف البداية روح البطل املتويف، 
أي ذلك اإلنسان الذي يستطيع أكثر 
من الكل مس���اعدة ذريته والدفاع 

عنها. 
إذا كان ه���ذا صحيحًا فيفرتض 
عن���د  األبط���ال  عب���ادة  وج���ود 
اإليراني���ني القدم���اء، مثلما كانت 
موجودة عن���د اليونانيني. صورت 
فراظاشي على هيئة ظالكريي، وهي 
كائنات نس���ائية مجنحة تعيش يف 
الس���ماء، التي تهب ملساعدة الناس 
فورًا إذا كانت راضية، وسَعَتْ كل 
عام لضمان سقوط األمطار أُلسِرها، 
وراقب���تْ تكاث���ر ال���والدة فيه���ا، 

وحاربت ببسالة بجانب ذريتها. 
لعّله منذ القدم وجد تشابه يف 
خاصية عبادة فراظاش���ي وتبجيل 
األرواح، وه���ذا م���ا س���اعد عل���ى 
اإليم���ان بهما،  غموضهم���ا وخلط 
وس���اعد ه���ذا الخلط عل���ى تطور 
التص���ورات عن الحي���اة اآلخرة يف 
الجن���ة، مم���ا أدّى إىل تعميق عدم 
الهندوآريون بعمق  اعتقد  فهمهما. 
بأن الفراظاشي األقوياء يعيشون يف 
السماء مع اآللهة، ولكنهم يف الواقع، 
فيم���ا يتعلق بهذه املس���ألة، ذكروا 

غالبًا »الروح – اورظان«. 

لقد أع���اق اإليم���ان على مدى 
كمس���اعدين  بفراظاش���ي،  القرون 
ع���ن  م���كان،  ومناصري���ن يف كل 
بعيدين،  كأحي���اء  به���م  التفك���ري 
وكذلك كان من الصعب أيضًا ربط 
ه���ذه األرواح املجنّحة بفكرة بعث 
األجس���اد. يف كل األح���وال، اتحدت 
التص���ورات يف عه���د الوثني���ة عن 
فراظاش���ي العظم���اء م���ع الروح - 
اورظان الضعيفة. يصورهم النشيد 
األظستي القديم، املكرس لفراظاشي 
)ياش���ت 31( كعائدين إىل بيوتهم يف 
للبحث عن  هاماس���ثاتمادايا،  عيد 
هدايا اللحم والكساء. يف أشعار أخرى 
من النشيد نفس���ه »إىل فراظاشي« 
ينادونهم كما ينادون أحيانًا األرواح 
اإللهية، فهم اعتقدوا بأنهم أقوياء 
مثل اآلله���ة. يف النصوص الدينية 
التطابق  أحيانًا  الزرادش���تية نجد 
التام بني الروح اورظان وفراظاشي، 
وتع���رب ه���ذه الكلم���ات اآلتية عن 
ه���ذا التطابق: »نح���ن نعبد أرواح 
الت���ي تعترب  األم���وات،  )اورظ���ان( 
فراظاشي األتقياء«. يف كل األحوال، 
يبقى االخت���الف قائمًا بني هاتني 
الروحني حتى يومنا هذا، وبدون 
أس���اس ش���كلي، يظهر هذا عندما 
يتوجهون يف الصالة إىل فراظاش���ي، 

ولكن ألجل الروح – اورظان. 
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الخاتمـة

لم تشمل الديانة الوثنية عند 
اإليرانيني العبادات والتقاليد فقط 
بل شملت على األيمان باآللهة أيضًا، 
اذ حملت بعض الصف���ات الرائعة، 
الت���ي كانت مرتبط���ة بالتصورات 
عن الحقيقة - آشا واآللهة - آهورا. 
وتُعزى هذه التصورات إىل العقائد 
التقليدية التي م���ن خاللها مََلكَ 
املحاربي���و - الرجال فق���ط األمَل 
يف الحص���ول عل���ى حياة س���عيدة 
يف الحي���اة اآلخ���رة. وماع���دا هذا 
اختلط���ت تصورات غ���ري أخالقية 
بعناص���ر فاضل���ة س���امية، فمثاًل 
الذين عبدوا ايندرا وآلهة عدوانية 
أخرى مرتبطة به عّللوا أنفس���هم  
باألمل، بش���راء االزدهار والغنى يف 
الحي���اة الدنيا، والخ���الص يف يوم 
القرابني  بفض���ل  وذلك  اآلخ���رة، 
وترجع  قدّموه���ا.  الت���ي  الكثرية 
ه���ذه التص���ورات األخالقية وغري 
األخالقية، على ما يبدو، إىل طبيعة 
أج���داد الهندوإيرانيني، أي إىل فرتة 
الرعي يف العصر الحجري، واشتدت 
التصورات األخ���رية بحلول العصر 
الربونزي، وعندما ازدادت إمكانية 

الحصول على السلطة واملال معا.

الهوامش
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أساس تصوراتهم عن جبال هارا.

7- آش���ا: الحقيقة، النظ���ام، العدالة، 
وهي » آشاظاهيشتا – الحقيقة الفضلى« 
التي تُعد من املقدس���ني الخالدين الستة 

الذين يحيطون بآهورامازدا.
8- ال يعدُّ اقرتاح م. بويس، مطابقة 
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12-طايومارتان: هو اإلنس���ان األول يف 
الزرادش���تية، ابن آهورامازدا. أنه عمالق 
وبدائ���ي وخنث���ى ونطفه مطه���ر بنور 
الش���مس، ثلث منه يس���قط على األرض 
فتنتج منه عشبة الراوند، حيث تنجب 
أول زوج بش���ري  )مشيا و مشيانا( وقد 
أمرهم���ا آهورامازدا بفع���ل الخري وذلك 
باالمتن���اع عن الطع���ام، ولكنهما خضعا 
إلغ���واء أهريم���ان وصرحا بأن���ه خالق 
األرض واملاء والنبات، وبسبب هذا الكذب 
أدين الزوجان وبقيت روحهما يف الجحيم 

حتى البعث.
13- ث���را ضينظات: جس���ر ضينظات 
باللغة األظستية، أما كلمة ضينظات نفسها 

تعني )فاصل، مفارق(.
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)مالحظة لوكونني ظ. ط(.
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 ان اعداد بحث اكاديمي علمي 
عن كوران، ليس عمال يسريا وال هو 
من دون عُوز، وال هو تمشية املساء 
على ضف���اف نهر.. فمن اية نقطة 
تعتزم البدء بالشروع فيه واجهك 
الكث���ري م���ن املش���اكل والعراقي���ل 
ووجع الراس. فالش���اعر وباستثناء 
مطبوعتني  شعريتني  مجموعتني 
ومجموع���ة من املقاالت واالش���عار 
املنشورة، لم يرتك شيئا بعد رحيله، 
فهو لم يُدون مذكراته الشخصية 
وال تجربته الشعرية، ومن ثم ليس 
لدينا س���جالت قيمة عن املدن، بل 
لم يتم االهتمام بالسجالت القومية 
والوطني���ة، ول���م تكن املؤسس���ات 
الحكومية التي عمل فيها الش���اعر 
كموظف حكومي ل���م تكن تمتلك 
السجالت واالرشفات والوثائق، وقد 
قمنا بزي���ارة املؤسس���ات والدوائر 
)الجنس���ية � الرتبي���ة ����� الطرق �� 

العق���ارات - املحكم���ة( لكنن���ا لم 
نحصل على شيء يجدر ذكره. فلم 
تكن هنا مؤسس���ة من بني كل تلك 
الجه���ات يمكن ان تق���دم معلومات 
مل���ا قب���ل )56( عاما مض���ى يمكن 

االنتفاع منها!
ان الكثري من رسائل الشاعر قد 
اطالها الضي���اع ولم ينج اال القليل 
منها على الرغم من تش���تت ذلك 
القلي���ل ايضا. ونحن م���ن جهتنا، 
وع���الوة عل���ى الجه���ود الكب���رية 
الت���ي بذلناه���ا، لم نس���تحصل اال 
النزر اليس���ري، فاصدقاؤه وزمالؤه 
ومعارفه قد قصروا وتقاعسوا عن 
التقاط املعلوم���ات عنه، وتدوينها 
كان شحيح التدوين ومقال يف كتابة 

الرسائل، حيث كتب اقل الرسائل
فمعاص���روه كان���وا موجه���ني 
كل اهتمامه���م باعماله الش���عرية 
املطبوع���ة، ولم يع���ريوا اي اهتمام 

بس���ريته الذاتية وحياته اليومية، 
وماكتبه هؤالء املعاصرون عن هذا 
الشاعر الكبري الحداثي الذي احدث 
انقالب���ا نوعيا يف نمطية الش���عر 
الك���ردي وتغيريا جذري���ا كبريا يف 
املحتوى وفحوى هذا الش���عر، فانه 
نزر قلي���ل. فنحن عل���ى يقني ان 
االجيال الالحقة ستثري الكثري من 
التس���اؤالت واالستفسارات عن هذا 
الشاعر الكبري ونتاجاته وماتركه. 
وكذلك عشرات من الشعراء الكورد 
االخري���ن والحصول على معلومات 
وافرة عن سرية حياتهم وتجاربهم، 
لكننا نعتقد انهم ستخيب امالهم.

فماذا فعلنا نحن؟
وفيما يتعلق بنا، فقد ش���رعنا 
وبسرعة قياس���ية باعداد مشروع 
حول املش���روع وش���رعنا بالعمل. 
ومت���ى واي���ن وردت اىل مس���امعنا 
معلومة عن اح���د زمالء او اقرباء 

الشاعر الكوردي كوران..

 محاولة تحليلية نفسية لسرية شاعر
)2-1(

بقلم: فاضل كريم أحمد )ماموستا جعفر(

ترجمة: دانا أحمد مصطفى
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الش���اعر بادرنا فورا بطلب اجراء 
مقابلة شخصية معه. 

ان مادة اهتمامنا وتركيزنا على 
هذا الشاعر هي اسدال الستائر عن 
سريته الذاتية وعن محطات حياته 
املجهولة اي )حياته اليومية(: كيف 
امض���ى حياته اليومي���ة؟ هل كان 
يتمت���ع باله���دوء والرزانة؟ ام كان 
عنيفا فوضويا مش���اغبا؟ هل كان 
مدخنا ومتناوال لالشربة الروحية 
والخمور؟ ام عابدا قائما بالطقوس 
العبادية من ص���الة وصيام؟ كيف 
كان���ت مالبس���ه وم���ا يرتديه من 
ملب���س؟ وم���ا ال���ذي كان مفضال 
ملعدته من املاك���والت؟ وما طبيعة 
عالقات���ه مع زمالئه من الش���عراء 

وغري الشعراء؟
 نح���ن ل���م ن���رد التط���رق اىل 
ال���ذي كان يفضله  البع���د التقني 
يف كتابات���ه، فه���ذا م���ا س���نرتكه 
االكاديميني،  والدارسني  للباحثني 
ومافعلناه ربما لم يجرؤ احد على 
فعله، وكن���ا نتمنى ان يتكفل قبل 
اربعني او خمس���ني س���نة من االن 
اح���د اقربائه ومعارف���ه بما قمنا 
به، فان���ه كان ضامنا للحفاظ على 
اكثر املعلومات عن سريته والحفاظ 
على وثائق اكث���ر وادق. ففي هذه 
واس���تصعب  االمور،  تعقدت  االيام 
االمر عشرة اضعاف عما كان عليه 
قبل خمس���ني عاما، وما تمكنا من 
الحصول عليه لم يكن يف مس���توى 

املأمول واملتوقع..
ومن اجل تس���ليط الضوء على 
حقيق���ة تجاه���ل البع���د النظري 
يف العم���ل البحث���ي االكاديمي، فقد 
فضلن���ا الولوج يف دراس���تنا بالقيام 
بتقديم تمهيد نظري ثم تطبيقي 

يف مجال التحليل النفسي وحقله.
كتاب )فرويد املريض(

قام يورك كولربونر عام )2001( 
م بنش���ر كتاب )فرويد املريض()1( 
وي���ورك هذا اس���تاذ عل���م النفس 
الرياض���ي واختصاص���ي يف ان���واع 
السرطانات، ويعمل استاذا محاضرا 
يف جامعة برين بسويس���را يف عالج 

سرطان الحنجرة واالذن واالنف.
ان كتابه هذا يعترب سبقا بحثيا 
ُكت���ب ح���ول )س���يكموند فرويد( 
وه���و تحفة االعمال النفس���ية التي 
ينبغي للمهتمني بالفرودية والعلوم 
والدارسني  واالجتماعية  النفس���ية 
يف املجال االدب���ي والحقل التاريخي 
قراءته بدقة وحذق. ان كل صفحاته 
البالغ���ة )437( صفحة تدور محاوره 
ح���ول موض���وع رئي���س ومركزي 
محاوال الوصول اىل الحقائق العلمية، 
ويس���تهل الكت���اب بملخص تعريفي 
للس���رطان ونمط املعالجات القديمة 
والحديثة املُلجئة اليها.. فهذا املرض 
الفجائي يس���طو على ضحيته بغتة 
من السماء ودون مقدمات. فهل هو 
يصيب االنس���ان بمناى عن العوامل 
والظ���روف املس���اعدة، ام هو نتيجة 

ملؤثرات مرحلة بدايات حياة االنسان 
والس���نوات االوىل املبك���رة للطفولة 
وكذل���ك بيئة االس���رة واالش���كاالت 
االجتماعي���ة والصحي���ة لها دور يف 

االصابة او عدم االصابة.
يف  ومعاوني���ه  كولربون���ر  ان 
املستش���فى التعليمي لجامعة برين 
قبل الشروع بالعالج يملؤون )اقواس 
االس���ئلة( على املريض، ويُفتشون 
االجتماعي���ة  العوام���ل  اليج���اد 
واالشكاالت االس���رية املؤثرة. وكل 
ق���وس عبارة ع���ن )103( أس���ئلة، 
وكل مريض او مُصاب يعطى هذا 
الق���وس، مثل )فروي���د( الذي هو 
مُصاب بس���رطان الحنك )س���قف 
الحلق(، ان لهؤالء املستطلعني نقطة 
مشرتكة فيها وهي اصابتهم بمرض 
س���رطان الحنك.. وهؤالء املصابون 
امضوا مرحلة طفولتهم تعيس���ني 
املحن  الخواطر بسبب  ومكس���وري 
النفسية العميقة واملشاكل الصعبة، 
والقليل منهم لم يمروا  بمثل هذه 
التجربة الرتبوية والنفسية املريرة، 
وه���ذا اليقلل من اهمية النظريات 

التي اسسً لها )يورك كولربونر(.
ويف الجهة املقابل���ة قام موظفو 
املستش���فى بتوزيع نف���س )اقواس 
االس���ئلة( على عدد من االش���خاص 
غري املصابني بهذا املرض )س���رطان 
الحنك(، فتبني لهم ان اغلب هؤالء 
غري املصابني لم يعيشوا حياة نفسية 
عصيب���ة ومري���رة.. اذن العوام���ل 
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االس���رية والرتبوية والنفسية التي 
يمر بها االنسان يف طفولته هي من 
االس���باب الداعية اىل نش���وء مرض 

السرطان، والعكس صحيح ايضا.
ان هؤالء الذي���ن ابتلوا بمحنة 
الس���رطان، بصورة عامة، اكثرهم 
من مستخدمي النيكوتني والخمور. 
ان التدخ���ني وتناول الخمور ليس 
���دف الحياتية  ناتج���ني ع���ن الصًُ
وعدم دراية صاحبها، بل هو نتاج 
وتجس���يد لتجربة الحي���اة املريرة 
لطفول���ة تعيس���ة، فاكثرية الذين 
اصيبوا بسرطان الحنك لم يكونوا 
عائشني يف بيئة اس���رية صحيحة 
س���ليمة تس���ودها الس���عادة وعدم 

وجود املشاكل النفسية. أو:
�� قس���اوة االب ليست مع طفله 

بل مع نفسه ايضا. 
�� ع���دم توفر املج���ال املطلوب 

لالهتمام باطفاله.
�� مشكلة العنف االسري. 

�� الوالد يكظم غيظه ويكبحه.
�� يف املدرسة �� استخدام العقاب 
والقس���وة نتيجة تخل���ف املتعلم يف 

عملية التعليم.
�� التم���رض واالصاب���ة بالعلل 
الصح���ة، يف  واعت���الل  والعاه���ات 
املقاب���ل عدم االهتم���ام والتعاطف 

والعطف عليه.
-فقدان احد االقارب واالحبة.

)االعاق���ة  عض���و  فق���دان   -
البدنية( وتش���وه الوج���ه )نتيجة 

االحرتاق على سبيل املثال(..
من جهة اخرى تبني االحصاءات 
املقارنة على انه ليس من الضروري 
100% ان م���ن ادمنَ على النيكوتني 
والكحول، او من مر بتجربة تربوية 
نفس���ية قاس���ية، فان���ه بالضرورة 
سيُصاب بالسرطان.. ان )كولربونر( 
يتحدث عن ظاه���رة واحدة والتي 
جمعوا حولها يف املستشفى التعليمي 
احصاءات دقيق���ة ومنظمة، والتي 
يش���ري جميعها اىل اس���تنتاج واحد 
ونتيجة واحدة من غري ان نتجاهل 
النم���اذج املتخ���ذة واملعكوس���ة مل���ا 
اس���تقراؤوه، لك���ن ه���ذا يف املنظور 
العظمى  بالنس���بة  مقارنة  الكم���ي 
واالغلبي���ة الس���احقة ليس ش���يئا 
يعول عليه يف الدراس���ات البحثية، 
ويج���ب التنوي���ه على ان���ه اضافة 
اىل )كولربون���ر( ف���ان ُكتابا اخرين 
كبارا كتبوا حول املرض واالشكالت 
النفس���ية لفروي���د، وبرهن���وا من 
خالل التعويل على براهني وحجج 
كثرية. ان فروي���د كان يعاني عددا 

من العلل واملشكالت النفسية)2(.
مالم يُســمح بنشــره من سرية 

)فريد(:
فرويد حريصا  س����يكموند  كان 
يف حيات����ه املهنية ان اليبقي ش����يئا 
م����ن مكتوبات����ه ورس����ائله ووثائقه 
يت����م  وان  حوزت����ه  يف  الش����خصية 
القض����اء عليه����ا، وق����د طال����ب من 
املهتم����ني بش����أنه ع����دم الول����وج يف 

س����ريته الشخصية واالنكباب على ما 
يقدمه من تحليالت ووجهات ونظر 
ومزاع����م علمية، فاملهم ما تكهنَ به 
من نظري����ات وافرتاضات وتحليالت 
وليس حياته الش����خصية. وقد ورَث 
ابناؤه الثالثة )أنا، مارتن، ارنس����ت 
فرويد( هذا الحرص من ابيهم، ففي 
االعوام )1940�� 1980( حرصوا وبالغوا 
يف حرصه����م ه����ذا باالحتفاظ بكل 
الرس����ائل والوثائق الشخصية وعدم 
الس����ماح له����ا بالتس����رب اىل االعالم 
ونش����رها، فه����ي م����ن خصوصياتهم 
االسرية والشخصية وال تتعلق فقط 
بوالدهم يف نظره����م )نظر ابنائه( 
بل بهم ككل وكاس����رة، وقد اضطر 
املؤل����ف االمريكي )ارنس����ت جونز( 
 Sigmund: life( كت����اب  كات����ب 
and work( ان يُطلع )انافرويد( 
على كتاب����ه وذلك كلم����ة كلمة وان 
ينال رضاه عليه سطرا حتى ينشره 
ويرس����له اىل الطب����ع �� لم يستس����غ 
)انافرويد( ان يتسرب اي شيء دون 
علم����ه ومعرفته اىل وس����ائل االعالم 
والنش����ر، فهذا ما يش����ري على االسرة 
اش����كاالت مختلفة ربم����ا كان والده 
اس����تثمرها كمص����ادر ملعلوماته  قد 

وتحليالته)3(.
ويف عام 1950 قام الثالثي )مارى 
بوناب���ارت - ئانا فروي���د- ارنس 
ك���رز()4(  وملدة ثالثة اعوام بنش���ر 
رس���ائل )فرويد( من خالل )فيلم 
فليس(، حي���ث قاموا قبل عرضها 
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بغربلتها وتنقحيها  لينشرها  عليه 
ثم بعد ذلك وم���ن مجموع )287( 
رس���الة �� سمحوا بنشر )153( منها، 
اي بق���اء )119( رس���الة بحوزته���م 

وعدم نشرها.
ان اس����رة فروي����د لم يس����محوا 
للكتاب واملختصني بنشر سرية حياة 
والدهم كيفما شاءوا ومتى ما رغبوا، 
فهناك الكثري مم����ا الينبغي لالعالم 
والرأي العام االطالع عليه من الحياة 
االسرية  واملش����اكل  لفرويد  الخاصة 
وتاريخ العائلة، حيث يعرض نشرها 
تل����ك الخصوصي����ات اىل التحلي����الت 
واالفرتاض����ات من قبل علماء النفس 
وم����ن العام����ة كذل����ك م����ن العلماء 

االخرين وغريهم من الناس.
ان مؤلفات فرويد تبلغ مجمال)18( 
مجلدا وقد كتب املئ����ات من العلماء، 
فمثال )ماكس ش����و( الطبيب الخاص 
لفرويد، كتب كتابا كبريا حول حياته 
الصحي����ة وكل زيارات����ه وفحصات����ه 

واالدوية التي عولج بها. 
ان كل تلك العراقيل والش���روط 
الصارمة التي وضعتها عائلة فرويد 
لكب���ح جم���اح الكت���اب واملؤلف���ني 
يف كتاباته���م ح���ول )فروي���د( لم 
تستطع الصمود، فالكثري من الكتاب 
الجريئ���ني تمكنوا م���ن تجاوز تلك 
العقبات وكتبوا عنه. فهذا )يورك( 
الذي تجرأ وكتب عن الحياة الخاصة 
لفرويد، حيث احجم الكثريون عن 
التطرق الي���ه. فقد قام هذا الكاتب 

بتصف���ح كل س���ريته الخاصة التي 
سُمح بنش���رها وطبعها وقد قرأها 
كلمة كلمة، حتى توصل اىل استنتاج 
مفاده ان عدم سماح عائلته وزمالئه 
وتالمذته بنش���ر ما لم ينشر بعد 
تمك���ن عّلته يف انه���م ارادوا التكتم 
عل���ى الجوانب الغامضة من حياته، 
حيث باعتق���اد هذا الكاتب ان ذلك 
ليس من اجل ابيهم او اسرتهم بل 
من اجل فضح الجوانب الغامضة يف 

مدرسة التحليل النفسي)5(.
ان )كولري( والكثريين غريه، وبعد 
جه���د جهيد ودراس���ات وتمحيصات 
ومقارن���ات مضني���ة، تمكن���وا م���ن 
تفكي���ك معان���ي ودالالت الكثري من 
الرم���وز يف اعمال���ه خاص���ة عن���د 
مقارنته مع صفحات سريته اليومية، 
حي���ث توصل���وا اىل نتائج مدهش���ة 
الغموض  بالغة  واحجية وح���زورات 
والتعقي���د، فالواض���ح ان الكثري من 
مرض���اه ومرتادي عيادت���ه، قد تم 
تخصيص اس���ماء مس���تعارة لهم من 
قِبل فرويد، ولم يكشف عن هويتهم 
االصلية، وقد فعل بذلك على اخفاء 
الحقائ���ق املتعلق���ة بهوي���ة املريض. 
فهو لم ي���رد من مرضاه التعبري عن 
هويتهم الحقيقية مثل: انا الشخص 
املص���اب بامل���رض النفس���ي الفالني، 
جئت لعيادتك���م من اجل العالج. او 
انا الشخص الفالني شاهدت يف نومي 

حلما وكابوسا مزعجا.

من فرويد اىل كوران 
فيما يتعل���ق بش���اعرنا كوران، 
فانه مع بالغ االس���ى واالس���ف ليس 
بحوزتن���ا س���وى جزء م���ن اعماله 
الشعرية والنثرية وترجماته، حيث 
حاف���ظ معارفه وزمالؤه واس���رته 
على جزء يس���ري م���ن اعماله. فقد 
تم طبع ديوانه اكثر من مرة، لكن، 
حيات���ه الخاص���ة وس���ريته الذاتية 
بقيت���ا رَه���نَ الغم���وض وااللغاز، 
حي���ث لم يكتب احد عنهما ش���يئا، 
وهو نفسه لم يكتب سريته الذاتية، 
حي���ث كان  بامكانه���ا م���لء فجوة 
كبرية من حياته، لكن مما يؤس���ف 
له ان نسبة كبرية منها قد التهمتها 

النريان وضاعت.
نحن وعل���ى مدار عامني نقوم 
بب���ذل الجه���ود املضنية يف وس���ط 
القائم���ة اليجاد  الكثيفة  الظلم���ة 
خرزات اللؤلؤ املنثورة ، وتجميعها 
من جديد. لكن لم يكن هذا عمال 
س���هال يسريا فنحن من جهة ليست 
بحوزتنا تجربة جديرة باالحتذاء 
يف مجال كتابة السَري الذاتية، ومن 
جهة اخرى فان كل ما يطلق ويسمى 
املحفوظ���ات والدوائر املوس���وعية 
الوطني���ة واملكتب���ات الضخم���ة يف 
امل���دن ليس بحوزتن���ا. لذلك فاننا 
مضطرون للبح���ث يف عُتمة الليل 
يف انحاء الغاب���ات الكثيفة، وبدون 
توقف صباح مساء متمنني العثور 
على خزرة او حبة من اجل ضمها 
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اىل القالدة اللؤلؤية. 
منهج البحث وكتابة السرية اليومية   
ان الش���عوب البدوي���ة املهاجرة 
بقدر ما تهت���م بالتاريخ الش���فهي 
وغ���ري امل���دون، التهت���م بالتاري���خ 
املح���رر امل���دون. صحي���ح نحن يف 
ايامن���ا هذه تجاوزنا الحياة البدوية 
التي اصبحت جزءا من املاضي، لكن 
الثقاف���ة البدوية، والربية، والعقلية 
الرتحالي���ة، واخالقها.. الخ والتزال 
تتحكم فينا ويف ش���خصيتنا. وهذا 
املغامرات  لقي���م  تعظيمن���ا  عل���ى 
والرج���ال  والج���راءة  والش���جاعة 
اياه���م،  وتقديس���نا  املتس���لحني 
واليقارن او يُماثل افضل الش���عراء 
او الروائيني، واكرب فيلسوف ومثقف 
مع مس���توى اصغ���ر )مقات���ل( او 
مناحر، نحن لسنا مالكني لتاريخنا 
املدون والنعرف الكيفية يف كتابته، 
وهذا سبب من اسباب عدم امتالكنا 
ملخزوننا الوثائق���ي القومي الخاص 
بنا، فعلى سبيل الذكر: ذكريات ايام 
االنتفاضة �� ذكريات الثورة � سرية 
ش���اعر وس���رية مؤرخ �� وشخصية 
ذات مكانة مرموقة.. ففي الش���رق 
اليُعار ادنى اهتمام بالس���ري الذاتية 
لش���خصياته وليس لهم ادنى تاثري 
يف خارط���ة االح���داث اليومية. ان 
يمثالن محورين  والدي���ن  الطائفة 
اساس���يني، واالنس���ان يف خارطتهما 
اليمث���ل س���وى جزء مصغ���ر جدا 
واليمك���ن رؤيته حتى ل���وكان من 

خ���الل املناظ���ر املك���ربة لالج���رام 
الصغرية.

الحياة اليومية، تقابلها يف اللغة 
االنكليزية )daily life( ويف اللغة 
فهذا   )lebenalltags( االملاني���ة 
املفهوم وتلك العبارة لهما اهميتهما 
ملشروعنا، ففي املجتمع املدني تعترب 
لالف���راد مخزونا  الذاتية  الس���رية 
مهما من الث���روة القومية، فهم يف 
تربية االفراد وتنش���ئتهم يقومون 
بدور بالغ االهمية، ويس���اهمون يف 
تاس���يس بناء الحض���ارة والتحضر 
لبنة لبنة وحجرا حجرا، فاحدهم 
قام ببن���اء اول ش���ركة، وهذا رفع 
اول راية للتحرير، وذاك اش���رفَ 
على اصدار جري���دة واول مطبعة 
وذلك ق���ادَ اول مظاهرة من اجل 
الحقوق املدنية، فتلك الش���خصيات 
الفاعلة بما تق���وم به من ابداعات 
تصبح من مالمح املدنية وبالتالي 
الحضارة االنسانية والهوية الفاعلة 

الخالقة لتاسيسها.
ان الس���رية الذاتية للشعراء نالي 
ومولوي �� وس���الم ومحوي وموالنا 
خالد.. الخ. ضرورية لكتابة التاريخ 
واالجتماع���ي  االدب���ي  و  القوم���ي 
والسياس���ي لحاض���ر امتن���ا، ولكن 
نتيجة النع���دام الس���يَر الذاتية �� 
املعاش���ة  اليومية  ح���ول حياته���م 
اضفى فقرا مدقع���ا على املحاوالت 
املبذولة من اجل التطرق اىل مكامن 
حياتهم الشخصية واالسرية، فحال 

ذلك دون انتفاعنا من تلك املصادر 
الثرية يف تاريخ ادبنا القومي.

فالش���اعر )كوت���ه( كتب ثالثة 
الش���خصية،  كت���ب ع���ن حيات���ه 
ومعارف���ه  واصدق���اؤه  وزم���الؤه 
املقرب���ون، دَون���وا م���اكان يقوله 
ويصرح ب���ه )غوت���ه( )اكرمان)6(، 
م���ادام دس���تايل(.. وعندن���ا، فان 
كت���اب )م���ال حام���د الكات���ب()7(  
)ري���اض املش���تاقني( املحتوي على 
مذكراته الشخصية عن نفسه وعن 
ش���يوخ طويل���ه وبي���اره ومولوي. 
هذا الكت���اب الذي يمكن ان يعتربه 
البعض اتفه كتاب ومخطوط ُكتبَ 
عن الذكري���ات الذاتي���ة، فلو كان 
لدينا فهم وتفهم مس���تنري للثروة 
الثقافية المتن���ا لقمنا بطبع هذا 

الكتاب املمتاز منذ زمن بعيد.
شخصيا قراتُ ديوان )كوران()8(  
اكثر من م���رة، ومافعلته لم يخلق 
ل���دي اي دافع للدراس���ة والكتابة، 
وكان يراودن���ي يف بع���ض االحيان 
تساؤالت غري مجابة، حيث لم يكن 
هنا مصدر مقرب قريب يستطيع 
العثور عل���ى االجوبة املقنعة لتلك 

التساؤالت:
نح���و  هورام���ان  -رحل���ة 
الرومانتيكي���ة واقع تصوري، لكن 

رحلته قرداغ استهزائية ساخرة؟
ويف  ك���وران  الش���اعر  -ان 
الثالثينيات كانت اشعاره مطبوعة 
بطاب���ع قومي، وقس���م منه���ا بالغ 
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الرق���ة والرومانتيكي���ة. لكن هذا 
الش���اعر يف عمره ال�)45( فما فوق 
يكتب كش���اعر ايديولوجي ويجعل 
الحزبي���ة موضوع���ات  الش���عارات 
لش���عره، فقد كت���ب بعكس نكهته 
وخربته وتقنياته اللغوية وس���بك 

اشعاره؟
-فم���ا ه���ي عوام���ل التغي���ري 
وال���رؤى  املناه���ج  يف  واالنق���الب 
االدبي���ة؟ مل���اذا تحول من الش���عر 
الرومانتيكي  ص���وب  الكالس���يكي 
منه، ثم ح���اد عنه محوال وجهته 
وانتماء  ايديولوجي  بمنظار  نحوه 
سياس���ي؟ ف�)ليل���ة يف عب���داهلل( و 
)للحسناء العابرة( عاملان متناقضان، 
رؤيتان مختلفت���ان للحب والجمال 
وعبادتهما، كيف اس���تطاع وتمكن 
ش���خص وش���اعر واحد ويف محطة 
واحدة ان يعرب باسلوبني مغايرين 
من التعبري عن ش���عوره والشعوره 

وصاغهما؟ 
رحيل مع رحيل

وفاة فرويد ووفاة كوران
تويف الش���اعر الكب���ري كوران يف 
1962/11/18 يف عمر ناهز )57 �� 58( 
عاما، وذلك بع���د صراٍع مرير مع 
مرض السرطان العضال. ان انظار 
الش���عراء واملثقفني والكتاب الكرد 
مُصوبة  ومالحظاتهم  وتركيزهم 
اىل دائرة صغرية من اش���عار كوران 
وه���ي تحول���ه م���ن كتابة الش���عر 
الكالس���يكي اىل الش���عر الحداث���ي 

بذلك  مكتفني  السياسي!  وانتمائه 
دون النف���اذ والتط���رق اىل الدائرة 
االبداعية وتطور شخصية الشاعر 

وقلبه للمناهج االدبية.
ان ص���دى اصابته وتنامي اثار 
السرطان واملوت السابق الوانه كان 
من االح���داث الجس���ام التي كانت 
حدثا كارثيا ولكن طبيعيا بالنسبة 

ملعارفه وغري معارفه.
ان طبيع���ة االس���ئلة املثارة من 
قبل االكاديميني ومسارها لم تُبني 
طبيع���ة حياة الش���اعر يف اخريات 
ايامه، كما فعلوا مع بداياتها، حيث لم 
تكن محط اهتمامهم ومالحظاتهم، 
ب���ل حت���ى ان ش���خصية اكاديمية 
مثل )حس���ني علي شانوف( )كورد 
ئوغل���و()9(  الذي كان���ت اطروحته 
الدكتوراه يف عام )1965( حول شعر 
كوران. فانه على الرغم من وجود 
الشاعر نفس���ه عام 1963 يف موسكو 
فانه لم يُزود الباحث بشيء يُذكر 
عن طفولته ومراهقته، وال هو )اي 
الباحث( أثار أسئلة وتساؤالت مهمة 
عن تلك املرحلة من حياة الش���اعر، 
وقبل ذلك فقد التقى رفيق حلمي 
وعن ق���رب بكوران وق���صَّ عليه 
قصة حياته وتجربته الشعرية بناء 
على طلبه، وكتب موضوعا حوله يف 
)الش���عر واالدبيات الكردية(. كذلك 
فان زمالءه املقرب���ني ك� )عزالدين   
ومحمد مالكري���م( وغريهما، على 
الرغ���م من قربهما املنقطع النظري، 

يبدو انهم���ا لم يرد على باليهما ان 
يسأاله عن سريته الذاتية، او القيام 
بتس���جيل م���ا اطلعا علي���ه حوله 
من ق���رب، ثم ان اح���دا لم يحاول 
الربط بني موت الش���اعر واصابته 
والتجربة  ونمط حياته  بالسرطان 
الرتبوي���ة التي مَرّ بها يف طفولته. 
ولم يُثر اي تس���اؤل مباشر او غري 
مباش���ر ح���ول  انع���كاس مرحلته 
الطفولي���ة على ش���خصيته االدبية 

واعماله الشعرية.
وم���ا يدع���و لالس���ف فاني قد 
فطنتُ اىل القيام بش���يء وبتقويم 
الصخرة الكبرية الواقعة يف اس���فل 
ال���وادي، على الرغم م���ن صعوبة 
ذلك، اذ ان ش���خصا او ش���خصني ال 
يق���دران على رفع تلك الصخرة اىل 

اعلى الوادي. 
ويف ع���ام 1972 كنت اريد القيام 
بما اقوم به االن، حيث كنتُ اخذا 
يف االعتبار النموذج املمتاز للدكتور 
ب�)بدر  املتعل���ق  )احس���ان عباس( 
شاكر الس���ياب(، وال اعلم هل كان 
الحائل  دون ذل���ك هو انعدام ثقة 
مرحلة الش���باب ام الدروشة للعمل 
السياس���ي يف ظل النظام الس���ابق، 
وكن���تُ التقي كل ي���وم مرتني او 
ثالثا بالس���يد )هوكر كوران( دون 

املبادرة اىل القيام بفعل شيء.
ومثلم���ا ال يعتق���د ان احدا يف 
حياته يتوقع منه ان يقدم شيئا من 
املعلومات حول حياة الش���اعر. فان 
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اصدقاءه ومعارفه وال حتى الشاعر 
نفسه لم يسلطوا اضواء على مرحلة 
طفولة كوران. وشخصيا فان االسئلة 
التي اثرته���ا بوجه اقاربه ومعارفه 
لم تسفر عن استحصال شيء يذكر 
مما يفيد ش���يئا عن طفولة الشاعر 

وحياته بصورة عامة.
 هناك مصدران اثنان، يفيداننا 
يف كس���ر الجم���ود وأل���واح الجليد 
املتثل���ج على س���طوح بركة حياة 

الشاعر وعالقاته االسرية:
والرواي���ات  االخب���ار  االول: 

الشفاهية.
الثاني: ديوان الشاعر نفسه. 

يحتوي ديوان الش���اعر مباشرة 
وغري مباش���رة على مجموعة من 
االيم���اءات التي يعوزه���ا من ينفذ 
اىل ال ش���عور االبي���ات وصورته���ا 
والح���وارات ال���واردة فيه���ا لف���ك 
رموزها. ان القراءة مرة واحدة او 
مرت���ني او ثالثا التب���دد الغموض 
الذي يطغى عل���ى االبيات والتنفذ 

بسهولة اىل العالم غري املرئي لها.
نح���ن كنا ق���د التقين���ا باكثر 
م���ن ثالثني ش���خصا م���ن معارف 
واصدقاء الش���اعر، وبادلنا اطراف 
الحديث معهم. هوكر النجل االكرب 
للش���اعر تحدث الينا بصراحة عن 
والده وابدى مالحظاته وتصوراته 
وانتقاداته بروح متفتحة. ونعتقد 
انه يمكن تش���جيعه كثريا من اجل 

تقديم معلومات اكثر.

وم���ا يتعلق بهريو ك���وران فانها 
قد عربت عن قبولها بالتحدث الينا، 
لك���ن تراجعت بعد ذلك بحجة عدم 
ايجادتها اللغ���ة الكردية النها تكتب 
بالعربي���ة. ويف النهاي���ة فانه���ا لم 
تصرح لنا بشيء وال كتبت شيئا عن 
ابيها. حيث لم تكن مس���تعدة لقول 
شيء عن ابيها مسوغة احجامها عن 
ذلك بانها س���وف تقوم باعداد كتاب 

عن ابيها.
النقطة املش���رتكة ب���ني كوران 
وفرويد هو فقدانهما لش���قيقيهما 
وش���قيقتيهما. فق���د تويف ش���قيق 
فرويد )يوليوس( يف عمر لم يتجاوز 
العام���ني اي ع���ام )1858(. وكذلك 
تويف شقيق كوران وشقيقته )علي 
وشمس���ه()10(  حيث نجهل عمرهما 
عند وفاتهما اضافة اىل جهلنا بعمر 

الشاعر عندما تويف.
والنحي���ب الرثائ���ي الذي عبّر 
عنه الش���اعر عن )هي���وا وكوالله( 
واهط���ل دموعه حُزنا من اجلهما، 
لي���س له تفس���ري وتحليل نفس���ي 
ومنطقي س���وى تفس���ريه برحيل 
اخوي���ه، حيث حي���ث يعتقد انهما 
توفيا يف صغرهما، ثم مقتل اخيه 
الكبري )حمه بيك(  يف عام 1921 اي 
يف الوق���ت الذي كان عمر الش���اعر 
سبعة عشر عاما، قد اثر بقوة على 
نفسية الش���اعر، هذه الحادثة التي 
تحدث عنها كتابة ولم يرد التحدث 
عنها صراحة، فق���د كان على علم 

بحيثي���ات مقتله، بل انه كان يعلم 
كيفي���ة مقتل���ه وم���ن كان خلفه 
اي قاتل���ه، ولكنه اختار الس���كوت 
وفضّله عل���ى التصريح بمعلوماته 
النه كان واعيا بمخاطر كشفه عن 

تلك املعلومات.
وفاة )عل���ي وشمس���ه( كان يف 
صغر العمر، مرحلة الالوعي وعدم 
االس���تيعاب لالح���داث. يف املهج���ر 
العينني.  واطب���اق  ال���وداع  واثناء 
الغ���م االلم وان���ني الف���راق.. من 
غموض الوعي السحري اىل ما تحته 
)الالوعي()11(. وكما يس���ميه فرويد 
بمفهوم)unterbewusst(  حيث 
تحول اىل ظلمات الالوعي ومن ثم 

تم كبح جماحها.
ان تاث���ريات حادث الرتس���ب يف 
اقوى  انعكاس���اته  تك���ون  الالوعي 
واوض���ح مقارنة باخر اليزال عند 
عتبة الوعي والش���عور، والش���اعر 
يحل علي���ه م���وت رضيعيه بغتة 
فتفتق ب���ركان الوعي���ه املحبوس 

املحصور كرة تلو كرّات.
أيه���ا القرب، ايها الرتاب االس���ود، 

ايتها الحفرة املظلمة
من تلتهم اجساد االباء واالمهات

جمعت حولي اجداث شقيقاتي 
واشقائي مرتاكمة

ابنتي بقيت، ها قد افرتس���تها 
مثلهم

لقد فقد الشاعر كوران اخوانه 
واخوته ووالده واح���دا بعد اخر. 
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فخل���ف رحي���ل كل منه���م اث���ارا 
نفس���ية وجروحا غائ���رة يف قلب 
الشاعر ، وكل جرح الم وكل صدمة 
انعكاس���ها  ت���مَّ   )12(  )trauma(
وتجس���يدها يف اشعاره، لكن والدته 
عاشت سنوات طواال حيث توفيت 
قب���ل رحيل كوران باربع س���نوات 
اي يف ع���ام 1959، ولكن الغريب هو 
انها ورد ذكرها يف البيتني يف دائرة 

املتوفني املوارين تحت الثرى.
البيت االول: تم اس���تخدامه يف 
ظرف مجهول او غري مؤثر وفاعل. 
ث���م بعد ذل���ك يأتي عل���ى قضية 
عالق���ة االبن بام���ه وابيه. يف هذه 
الصورة تجسيد لحالة العزاء واملأتم 
وانهم���ار الدموع امام بنت صغرية، 
ه���ذه الحالة الت���ي تهي���ج وتلكم 
الجروح غ���ري امللتئمة املتعافية من 
فتنهمر  وتصيبه حرق���ة،  جديد، 
الدم���وع يف تلك اللحظ���ة من غري 

ارادته ورغما عنه.
ان كل انس���ان يعت���رب مرحلة 
الطفول���ة والصب���ا م���ن املراح���ل 
الذهبية واللذيذة النكهة، لكن كوران 
يعترب طفولته اتعس مراحل عمره 
واشأمها، وقد وردت تلك االماءة يف 
اح���دى قصائده، حي���ث يعترب كل 
لحظة من طفولت���ه وصغره مهدا 
آلالف التنهدات والصرخات والبكاء، 
وليس���ت فيها لقطة او جزء صغري 
من الفرح والس���عادة، ان الش���اعر 
اليتحدث يف مواقع اخرى وبصورة 

مباش���رة وصريحة عن مش���كالته 
وتجربة مراحله االوىل من حياته. 
لكن القصيدة الكالس���يكية تصرخ 

يف اذاننا:
لم يدر الفلك املخالف برهة يف 

صالحي
لم يكف وتر ربابتي من االنني 

ثانية واحدة
أس���فا، ف���كل لحظ���ة يف مه���د 

طفولتي
وكل عمر شبابي بكاء مستديم

 ان هذا الش���عر ال���ذي تتقطر 
منه مرارة سوداء، ليس هناك احد 
ويف مرحلة الشباب ومقتبل العمر 
اال ويعت���رب تلك االي���ام واللحظات 
ب�)مخالف( اي ان حظوظه ونصيبه 
وكل م���ا اراده وابتغاه يف الدنيا اال 
وانعَكستْ وانقلبتْ ولم يطرأ شيء 

يكون موافقا لرغباته.
همومي منبع اداركي وعقلي

وارتشاف الخمر تغافل وتناسي
ايها الساقي بديني افدي عيونك 

املخمورة
فاس���قني كأس���ا تفي���ض اجرا 

لثوابي
الخم���ور  عل���ى  انكباب���ه  ان 
واستمتاعه باالثرية الكحولية يعود 
س���ببه اىل تمتعه بالوعي، وتفهمه 
الواعي هذا سبب له احزانا واشجانا 
وخاضَ غمارها فلو لم يكن الوعي 
والش���عور ملا كان بمق���دوره االملام 
بمش���اكله االجتماعية والشخصية، 

والن���ه بقي عاج���زا خائ���ر الهمة 
امام  مشاكله تلك فانه اتجه صوب 
املس���اقي والخمور املنسية لهمومه، 

فسكره من املهدئات املعالجة.
عالقة االبن بأبيه

ان عالقة االب���ن بابيه يف علم 
االع���راف )ethnology(  وعل���م 
النفس تحتل مساحة خاصة لذاته، 
وان���ا هنا اتحدث عن نقطة صغرية 
من اعمال فرويد، فهو يف دراس���ته 
التي خصصها السطورة )اوديبوس( 
قد لجأ اىل التحليل النفس���ي، حيث 
يرجع ويعيد حيثيات االس���طورة 
تلك اىل عالقة االبن بابيه �� واالبن 
بامه.  ان دائ���رة عالقاته وفضاءه 
تشهد العديد والكثري من التوترات 
والخمول، حيث ان كل ذلك الشعور 
والالشعور الذي تم حبسه وجهره 
على طول تاريخ االنس���ان قد ولد 

اسطورة اوديبوس.
الكهان والعرافون  حيث يتكهن 
مللك تيبان )الئيوس( بانه سيلد له 
ابن وس���يقتله ثم يتزوج بزوجته 
العقائ���د  اي بام���ه. لق���د ورد يف 
الديني���ة اليوناني���ة ان م���ا كتُب 
على جبني االنسان حادث المحال، 
تغي���ريه  اح���د  بمق���دور  ولي���س 
ومواجهت���ه. فيق���رر املل���ك بع���د 
ذلك قت���ل )الرضيع(، لكن حراس 
امللك ومرافقيه تاخذهم الش���فقة 
على الطف���ل املول���ود واليقتلونه. 
فيك���رب بعد ذلك ويف احدى املعارك 
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يتمكن من قت���ل امللك من دون ان 
يعلم بانه وال���ده، ومن ثم يتزوج 
بزوجت���ه اي والدت���ه. لكن بعد ان 
يعل���م بام���ر زوجته وبانه���ا امه، 
تاخذه الهم���وم واالحزان والغضب 
الع���ارم على نفس���ه، فيقلع عينيه 

من شدة االشجان والغضب. 
ان فرويد يُرج���ع تعلق االبن 
بامه وبغضه البيه اىل تلك العقدة 
النفسية التي تتملك )االبن( حيث 
يس���عى كل م���ن االب���ن واالب اىل 
اس���رتضاء االم، وق���د اطلق فرويد 
على تلك العالقة ونتائجها )عقدة 
اودي���ب( الت���ي ليس لدين���ا مجال 

لالسهاب فيها.
ان نتطل���ع ونصب���و الي���ه هو 
تفهم بعض اش���عار ك���وران وايجاد 
التفس���ريات والتحليالت لالش���ارات 
الشعرية. نحن هنا نكتب فقط عن 
اب الش���اعر وجده، حي���ث وردتنا 
بع���ض املعلوم���ات املتناث���رة حول 
س���ليمان بك وعبداهلل بك ش���فاهًا، 
ولكنه���ا تبق���ى ناقص���ة وال ترقى 
اىل املس���توى الذي يُلق���ي االضواء 
االجتماعية  الحي���اة  على جوه���ر 
والثقافي���ة لتل���ك العائلة، ليس���ت 
بحوزتنا الوثائ���ق املدونة القديمة 
عنها، لكن الروايات تُش���ري وتؤكد 
ان س���ليمان بك وعب���داهلل بك كانا 
وكانا شاعرين  للفارس���ية  يجيدان 
ش���هريين، وقد تم نش���ر قطعتني 
ش���عريتني من اشعار س���ليمان بك 

بالفارسية)13(.
ان الوالد والجد كليهما عمال يف 
البالط الباش���وي يف ديوان عثمان 
باش���ا الجاف بحلبج���ة، ولكن قبل 
التح���دث عن س���ليمان ب���ك كاتب 
الفارسية س���نتحدث يف سطور عن 

عائلة عثمان باشا الجاف: 
1-عثمان باش���ا الج���اف )1847-

)1909
2-عادلة خانم )1924-1859(

3-طاه���ر ب���ك الج���اف )1875-
)1918

4-احم���د مخت���ار ب���ك الجاف 
)14()1935-1898(

لقد اهتمت تلك العائلة اهتماما 
بالغ���ا بالحياة الثقافي���ة واالدبية، 
فقد ترك عثمان باش���ا وراءه عددا 
من االبيات الشعرية، ومكانة طاهر 
بك واحمد موختار بك معروفة يف 
التاري���خ االدبي الك���وردي. ان تلك 
العائلة ونتيجة لعالقاتها العشائرية 
مع القبائل املس���توطنة يف املناطق 
الجبلي���ة الباردة والس���هلية الحارة 
وهي من قبائ���ل الجاف.. اصبحت 
مفتق���رة اىل االملام بالفارس���ية اذ 
ان ه���ذه القبائ���ل هي مس���توطنة 
يف املناط���ق املحاذي���ة للحدود بني 
الجانب���ني العراق���ي وااليراني وان 

مجيدها موضع الشهرة والتقدير.
لقد صادف )سون( عند زيارته 
الس���رية لحلبجة عام 1909 وزيارته 
القصر الباش���وي ع���ددا كبريا من 

االيراني���ني ويطلق عليهم  الكورد 
صفة )الجالي���ة()15(، واضاف قائال: 
)ان عادل���ة خان���م طالبت مني ان 
أقرا لها رس���الة بالفارسية وصلتها 
من طه���ران()16(.. وهو يضيف: )ان 
عادلة خانم  كان���ت يصلها الكثري 

من الرسائل(.
)ويف الي���وم التالي اس���تدعتني 
)هذا الكالم لسون( عادلة خانم كي 
اقرأ لها بعض الرسائل الواصلة اليها 
بالفارسية، حيث كانت منشغلة بها 
جدا. ثم طلب���ت مني ان اكتب لها 
االجوبة والردود، وكنت اصحح لها 
الكلم���ات التي تدل���و بها الكتبها يف 

الرسائل()17(.
ان كاتب الفارس���ية كان مطلعا 
عل���ى املراس���الت الرس���مية وغري 
الرسمية، لذا نرى سليمان بك بعد 
وفاة عبداهلل بك كاتب الفارس���ية، 
يخلف���ه يف وظيفت���ه، حيث ش���غل 
املنصب نفسه يف الديوان الباشوي. 
واحتذى س���ليمان بك ح���ذو ابيه، 
الذي علمه اللغة الفارسية وشجعه 
على نظم الش���عر، فل���و كانت تلك 
الوظيفة عديم���ة الفائدة، ملا كانت 
لسلسلتها ان تستمر هكذا وتدوم يف 
العائلة، فهي كانت ذات مردود مالي 
ومعنوي كبري، ولو كان االمر نقيض 
ذلك التجه���وا اىل امته���ان وظيفة 
شاهدت قطعتني  اخرى. وشخصيا 
ش���عريتني من اشعار س���ليمان بك 
باللغ���ة الفارس���ية )واثن���اء اعداد 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

88

دراسات أدبية ونقدية

هذا الكت���اب عثرنا على قصديتني 
اخريني لس���ليمان ب���ك يف البوم او 
)ش���و(  الدكتور  دواوين)كش���كول( 
التي نش���رناهما يف القس���م املتعلق 
بالوثائق(، حيث ارسل واحدة منهما 
اىل طاه���ر بك الش���اعر عندما كان 
مقيما لفرتة يف الس���ليمانية، يظهر 
من خ���الل الغزل املكتوب ان طاهر 
بك لم تك���ن صحته عل���ى مايرام 
وكان قد زار االطباء )حكيمباشي( 
طلبا للعالج. وقد تمنى سليمان بك 
وبعض معارفه )اهل بازار( الش���فاء 
العاجل لطاهر بك داعني له بذلك، 
والش���عر الثان���ي عبارة ع���ن عزاء 
ورثاء كتبه س���ليمان بك يف رحيل 
ووف���اة طاهر بك ع���ام 1918 م. ان 
هاتني القطعتني من الش���عر باللغة 
الفارس���ية تربهنان على ش���اعرية 
س���ليمان بك، واللتان مع االسف لم 
يعثر على غريهما بني الوثائق التي 

وقعت بني ايدينا)18(.
تويف س���ليمان بك عام 1919)19( ، 
بالرغم من جهلن���ا بعمره عندما 
تويف. ان كوران نجل س���ليمان بك 
كان عم���ره )14 �� 15( عاما أي يافعا 
عندما تويف والده، وهذا العمر ليس 
مم���ا يحدد لش���غل وظيف���ة كاتب 
الفارسية، ولكن يبدو انه وبمجيء 
االنجليز غري الديوان اتجاه ومسار 
س���فينته املبح���رة من الش���رق اىل 
الغ���رب، فتطلب الوض���ع مجيدين 
لالنكليزية بدل الفارسية، وكوران 

ل���م يس���عفه عمره وكان���ت عادلة 
خان���م على صل���ة وثيقة ووطيدة 
مع )ميجرس���ون( الذي كان ومنذ 
ان كان يف حلبج���ة ع���ام 1909. كان 
مقيم���ا يف بيته���م ومنازلهم وعلى 
صلة قوي���ة بالبع���ض، فأفل نجم 
مهنة كاتب الفارسية وانحدرت اىل 

االسفل وقلتْ شأنها. 
لق���د كتب ك���وران اىل ش���انوف 
عندم���ا كان عمره )13 �� 14( عاما)20(ً  
بدأ بكتابة الشعر، اي سنة او سنتني 
قب���ل رحيل وال���ده.. ولكن ليس يف 
حوزتنا ما يثب���ت: ما اذا كان تعلمه 
للش���عر ج���اء نتيجة لرغب���ة والده، 
يحذو حذوه الشعري كما يفعل الكثري 
من اآلباء مع ابنائهم، ام كانت البيئة 
الثقافي���ة واالجتماعي���ة واالس���رية 

دافعة لربوز موهبته الشعرية؟
وظيفة  وامته���ان  اختي���ار  ان 
)فارس���ي والش���عر( من قبل الجد 
واالب ل���م تأت صدف���ة واعتباطا، 
ذلك ان توحد االبن بابيه واعجابه 
يمثل خارطة تش���كيل ش���خصيته 
واحيان���ا تقرير مواهب���ه ومهنه، 
فاذا لم تكن هناك عالقات وطيدة 
وقوية الصلة من الحب واالعجاب، 
ف���ان ص���ورة االب يف ذهنية االبن 
يصيبها الذبول والعتمة، فلو لم يكن 
االبن مكنًّا البيه الحب واالحرتام ملا 
كان له ان يختار مهنته والوظيفة 
املفضلة لدي���ه حتى لوكان متيقنا 
من ان الحصول على حياة ميسورة 

التكون اال على طريقها. 
ان ق���رب العالقة ب���ني عائلة 
)كاتبي فارسي( بعائلة عثمان باشا، 
عالوة على كتابته الشعر، كانت لها 
مجموعة م���ن التاثريات الس���لبية 
وااليجابية على الش���اعر. فهو كان 
على صلة وطي���دة بطبيعة الحياة 
يف البالط الباشوي، فحتى لو كانت 
تل���ك العالقة محصورة على مجرد 
املشاهدة لنمط الحياة السائدة فانها 
تُغنيه يف التعرف على وقائع تلك 
الحي���اة واوضاعها، فتلك االس���رة، 
كانت بالغ الثراء اىل املس���توى الذي 
كان بمقدور عقيلة عثمان باشا ان 
تقوم بنقل ج���زء من نمط الحياة 
الس���ائدة يف عاصم���ة االردالني���ني 
)س���نه( اىل حلبجة يف القرن ال�)19( 
التاسع عش���ر. واليُس���تبعد وكما 
يعتقد ذلك )سون( ايضا )ان تكون 
هي الت���ي ام���رت ببن���اء )القصر 
الباش���وي( والس���وق الكبري الشهري 

بعثمان باشا(. 
نساء الطبقة العليا يف املجتمع

كانت نس���اء الب���الط والديوان 
الباش���وي مختلفاتٍ عن نظرياتهن 
خ���ارج البالط من جه���ة تزينهن 
ونظافته���ن، ونحن النعلم كم مرة 
زار ك���وران الطفل م���ع والدته او 
والده البالط الباشوي وكم حوريا 

من الجميالت رأى وشاهد؟ 
لك���ن تل���ك املش���اهدات القليلة 
الفري���دة خلقت لديه نكهة فريدة 
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الجمال  ع���ن  للمأل���وف  ومغاي���رة 
الشاس���ع. وقد  والجميالت وعامله 
ذكر )سون( وروى لنا قصة الغرام 
والهيام التي كان���ت جلية وعلنية 
بني فتىً وفتاة وعش���قهما لالخر. 
ان تلك الصور املختلفة، احدثت يف 
فكر وخيال طفول���ة كوران صورا 
اس���طورية عن )املراة ����� والجمال( 
التي اصبحت جزءا من رؤى واحالم 

مرحلة الصبا والشباب فيما بعد.
لقد س���معت عن نجله )هوكر( 
ان وال���ده كان رج���ال واس���ع الجود 
وس���خيا اىل ابعد الحدود. ومفتخرا 
ومعتزا بس���عة ج���وده وحيث كان 
كثري العزوم���ات والعزائم ألصدقائه 
وزمالئ���ه. ان موظف���ا م���ن الرتِب 
الدنيا يجب علي���ه ان يمدد رجليه 
على مقاس بساطه، لكن مشاهداته 
ملجالس كبار الق���وم ورموزه، حيث 
العطاء والش���هامة والنخوة س���ائدة 
وطاغية، اثرت يف الوعيه اىل درجة 
ل���م يس���تطع التميي���ز ب���ني عالم 
)املوظفني  وعال���م  )االقطاعي���ني( 
الصغ���ار(.. لقد كان اس���مه عبداهلل 
بك كاتب الفارسية، وبعد ذلك ازال 
عن هويته ذل���ك العنوان االقطاعي 
واخت���ار لق���ب )ك���وران( لنفس���ه، 
لكن طبق���ا لتص���ورات فرويد فان 
الالوعي اليمكن محوه واس���تئصاله 
بمجرد تبديل االس���ماء او العناوين 

االنتمائية.
وال يس���تبعد ان يك���ون ملقتل 

اخي���ه حمه بك يف ع���ام 1921 دور 
يف رحيله وهجره لحلبجة وتوجهه 
ص���وب الس���ليمانية، حي���ث طلق 
مجموعة من العالقات وااللتزامات 
وانش���أ مجموعة اخرى مغايرة لها 

يف السليمانية.
حول مفهوم الحب البدائي

ان اك���رب تقدم وتطور ش���هده 
تفهم مفهوم »الح���ب« والغرام، يف 
الحقل التحليلي النفسي كان على يد 
)ميشائيل بالينت( املبدع والرائد. 
فهو املنتم���ي اىل منهج اريك فروم 
وقد اوجد مفهوم )الحب املؤسس( 
او الغ���رام البدائ���ي. الذي يعني يف 
 �  primary love االنكليزي���ة 

.)primary liebe( وباالملانية
ان الغرض من هذا املفهوم املهم 

يف التحليل النفسي هو:
ان االب���ن وام���ه وبمع���زل عن 
متعلق���ان  ورغبتهم���ا  ارادتهم���ا 
ه���ذا  ان  ببع���ض.  ومعق���ودان 
الحب ه���و الحب االساس���ي واالهم 
والراس���خ الجذور. ان ه���ذا الحب 
ق���وي اىل الدرجة التي س���تكون له 
اليد الط���وىل يف تاثريه على مجمل 
عالقات الرجل املس���تقبلية، واكثر 
انعكاسا وصدى يف السلوك الغرامي 
نحو عالم النساء )ان الحب البدائي 
واالساسي)املؤس���س( عن���د طف���ل 
اذا كان متس���ما بالفق���ر والفق���د 
والضع���ف، او اذا ح���رم الطفل من 
الحب والعط���ف والحنو ولم يحيي 

حياة سعيدة فانه سيصاب بالتشوه 
االساسي كما يسميه بالينت()21(.

العالقة بني االم وابنه
كيف كانت طبيعة العالقة بني 

االم وابنه؟
وكيف انعكس���ت تل���ك العالقة 

وفضاءاتها يف شعره؟
يف البداية اري���د ان انوه القراء 
اىل نقط���ة غاي���ة يف العجب، والتي 
يلحظه���ا  ول���م  الكثريي���ن  فات���ت 
احد قبال. اس���م والدة كوران كان 
)فهيم���ة( وزوجته االوىل )صربية( 
وكذلك زوجته الثانية كان اس���مها 
)صربية(. ان اللقب االدبي له قبل 
كوران يف مقال منشور له عام 1921 

كان باسم )عبداهلل صربي()22(.
نحن نجهل كم عاش والد كوران، 
لك���ن والدته وطبقا لرواية الس���يد 
هوكر فانها عاشت اىل عام 1959 وكان 

عمرها يناهز التسعني عاما.
نح���ن لونظرنا وطالعنا  ديوان 
الش���اعر )ك���وران( فان اول ش���عر 
منش���ور له او اول قصيدة واقدمها 
التي وقعت بني ايدينا فانه مكتوب 
عام 1921 حني كان عمر الشاعر 16� 

17 عاما:
يا اماه، ان تسألي عن حالي

ش���فقة  دون  ليس���ت  »اي���ه: 
كاالخرين

اذ تعرف���ني ش���يئا قلي���ال من 
الشفقة«

يف الحقيقة، انا ائن ليال ونهارا
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+++
ابكي احرتق كالشمعة

آهاتي تصل اسماع الكون
مهموما، هزيال، بائسا، حزينا

من اجل غربتي ووحدتي
هذا الشعر كتبته لوالدتي ومن 
كركوك وهو مكتوب يف عام )مقتل 
اخي���ه حمه بك ����� وعامني بُعيد 

وفاة والده(.
يف هذه القصيدة املفعمة بالغم 
والهم، تجس���دت حدة شكوكه نحو 
الرح���م والعطف وق���دوة الحنان. 
انه كشاب يف مقتبل العمر يصيبه 
عدد من االعاصري والكوارث، وفقد 
كل الج���دران والحيط���ان التي كان 
يسند ظهره اليها واحدا تلو االخر. 
وتبقى والدته القلعة الوحيدة التي 
يتحصن بس���قفها وحيطانها. لكن 
امها ه���ي ايضا يخي���ب املها النها 
)التعلم للعطف موطنا(. ان الشاعر 
كان متوقع���ا الكثري من امه )ابكي 
واح���رتق كالش���مع( فالذي  يحرتق 
مثل الشموع يحتاج اىل من يطفيه 
بامل���اء �� لكن ام���ه )فهيمة( التمأل 
ذلك الفراغ ولو بش���ق تمرة عطفا 
ورحم���ا واهتماما وال ي���رى بارقة 

امٍل يف وجودها.
وبعد اربعة عشر عاما او خمسة 

عشر ياتي على ذكر والدتها:
أيه���ا القرب، ايها الرتاب االس���ود، 

ايتها الحفرة املظلمة
ي���ا م���ن تلته���م اجس���اد االباء 

واالمهات هنا يذكر اس���مها اىل جانب 
اس���مه )وال���ده(: اي يلح���ق االحياء 
)امه( بعالم االموات )ابيه(. فهل لهذا 
عالقة بانتظاره وظمأه وقمع وعيه 
وش���عور مرحلة الطفول���ة؟ ام يدل 

على تساقط اوراق االسرة بكاملها؟
انه كان يف كركوك وحيدا بمفرده 
يُكاب����د الغربة، والس����ند الوحيد الذي 
يس����تند اليه كان امه. لكنها وهي على 
ضفاف دائرة االنتظار ال تهب له العطف 
والحنية املرجوة منها، او لم تمنحه تلك 
الحنية التي يتوقعه����ا نجلها منها. فلم 
تغدق عليه الش����عور والحنان االمومي 

ليطفئ نار انتظاره الهتمامها.
ان الش���اعر واىل اخر لحظة من 
حياته لم يحسم امره وقضيته مع 
املرأة، وهذا كله انعكاس لطفولته، 
وللتج���ارب املري���رة التي س���حبت 
بس���اط االس���تقرار والصم���ود من 
تح���ت اقدامه، لذلك لم يس���تطع 
ولم يقدر على ما قدر عليه رجل 
امي من احراز التوفيق والتقدم يف 

عالقاته مع النساء.
لقد حكى لي هوكر كوران من 
ذكريات���ه حول عالقة ابيه بجدته 
يف 2007/5/5 قائال: كان الوالد يكن 
احرتام���ا كبريا لجدت���ي، وكان قد 
جعل كل ما يملك من اموال تحت 
تصرفها، لكن كانت هناك مش���اكل 
بني والدت���ي وحماته���ا )جدتي(، 
وكان الوالد ينحاز اىل جانب جدتي 
ولكن���ه عاجز عن حل املش���كالت 

بينهم���ا. ويف االجابة عن س���ؤالي: 
ملاذا تزوج والدك مرة ثانية؟ 

قال: كانت والدت���ي امية التقرأ 
والتكت���ب، تلب���س ال���زيّ الك���ردي 
التقليدي، لكن زوجته الثانية كانت 
س���افرة تعمل ممرضة يف املستشفى، 
تلب���س الزي العص���ري القصري الذي 
كان ن���ادرا ما تُلبس يف الس���ليمانية 
حين���ذاك. واقرب���اؤه كلهم من جهة 
ابي���ه وحمات���ه كانوا ض���د زواجه 
الثان���ي، وطالب���وه بالك���ف عن هذا 
املشروع لكن ابى رفض االنصياع ولم 
يعر اي اعتبار لالشكاالت االجتماعية 

واالسرية التي ارساها زواجه ذاك.
ذكريــات العطــف االمومي يف 

أواخر أيامه
بداي���ات  ويف  ك���وران  كان 
الصيف لع���ام 1962 وقبل خمس���ة 
او س���تة اش���هر من رحيله، يعالج 
يف مستش���فى )برفيخة( يف روسيا، 
حيث كتب خالل ش���هر واحد اربع 
قطع شعرية، والتي يبدو انها اخر 
م���ا كتبه من الش���عر، وبعده عجز 
ع���ن الكتاب���ة. ويف ماياتي عناوين 

تلك القطع الشعرية:
1� االجابات عن االسئلة )ليست 

عليها عنوان( 1962/5/25
2� مه���د الطفول���ة/ برفيخ���ة 

.1962/6/12
3�� غم���د النبال )برفيخة( 17-

1962-6
4� للشباب )برفيخة( 1962-6-25
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املالحظات واملصادر:
 :grüJ  .rennurblloK-1
 duerF  eknarK  reD

 1002 tragttutS
 ;enairaM  .lleurK-2
 .retav  nies  dnu  duerF

.ff22 .S .2991 .trufknarF
 ;tnecniV  .emorB  -
 nies  dnu  duerF  dnumgiS
 .S  .9691  .nehcnuM  .sierk

.ff51
 :grüJ  .rennurblloK-3

941.S .dibi
4-ان )مادي بونابرت( هي ابنة 
اخ نابليون بوناب���رت، أو من ذرية 
اخي���ه )لوس���ي(، وكان اس���م ابيها 
)روالن���د بوناب���رت(. تزوجت من 
املري جون اليوناني وهي يف )32( من 
عمرها.  وهي احدى طالبات فرويد، 
وله���ا عدد من الكت���ب والبحوث يف 

مجال التحليل النفسي.
 :grüJ  .rennurblloK  =5

.ff75 .S dibi
 ; n n a m r e k c E 6
 .ehteoG  tim  ehcärpseG

.1891 m.a trufknarF
7-م���ال عبدالكري���م امل���درس: 
ذكرى النبالء، ج2، 3891، ص663، و 

.283
8-محمد مال عبدالكريم: ديوان 
كوران، بغداد، 0891، وقد اعيد طبعه 

مرات عدة دون الزيادة فيه.

9-ش���انوف، حس���ني علي: شعر 
عبداهلل  املعاص���ر  الكردي  الش���اعر 
كوران، ترجمه من االزرية: ش���كور 

مصطفى، بغداد، 5791.
01محمد مال عبدالكريم: املصدر 

نفسه، ص545.
11-كان الكتاب العرب يستخدمون 
  )tssuwebretnu( مفه����وم  مقابل 
كلم����ة )الالوعي، الالش����عور( ولكنني 
اعتقد ان الالوعي-الالشعور ال يقابل 
اللغ����ة  فف����ي   ،)tssuwebretnu(
االملانية ان )tssuwebretnu( تعني: 
الوعي. صحيح ان استخدام )بنهوش-

 )tssuwebretnu( مقابل )بن هوش
هو استخدام الرتجمة الحرفية، ولكني 
وحس����ب فهمي لقص����د فرويد آثرت 
اس����تخدام )ن����ه س����ت-الالوعي( بدل 

)ناهوش-نه ست(.
21-مفه���وم تراوم���ا: هو الجرح 
بعينه، ويقصد به التمزيق الجسدي 

والنفسي.
 eueN deirfttoG .rehcsiF
 .amuarT  med  sua  egeW
 3002 hcrüz .u frodleessüD

.81 .S
31-دي���وان طاه���ر ب���ك الجاف، 
الناشر: حميد مستعان، سنه، 3531، 

ص9، 211.
عبدالكري���م  41-عبدالكري���م، 
حميد: احم���د مختار ب���ك الجاف 
شاعرا وانسانا، الس���ليمانية، 2000، 

ص22.

51-سون، ميجر: رحلة متنكرة 
اىل بالد ما بني النهرين كردس���تان، 
ترجم���ة، ف���ؤاد جمي���ل، ج1، ط1، 

بغداد، 0791، ص802.
61-املصدر نفسه، ص092.
71-املصدر نفسه، ص603.

81- دي���وان طاه���ر ب���ك الجاف 
)مصدر سابق(، ص9، 211.

الش���عر  رفي���ق:  91-حلم���ي، 
واالدبيات الكرية، ج2، بغداد، 6591، 

ص541.
عل���ي:  حس���ني  02-ش���انوف، 
)مصدر س���ابق(، وم���ن املدهش ان 
كوران نفس���ه يقص على االس���تاذ 
رفي���ق حلمي، انه يف عم���ره ال�)21( 

شرع بتقريض الشعر.
رفيق حلمي: الش���عر واالدبيات 

الكردية، ج2، بغداد، 6591، ص051.
 :grüJ .rennurblloK-12 

.941 .S dibi
22-عبداهلل صربي، )اسف ماضى 
وانديش���هء اس���تقبالم(، وقد اعيد 
نش���ره يف جري���دة )بيش���كه وتن-

التقدم( الع���ددان: 16 و26 يف 03-32 
حزي���ران 1291، عل���ي ناج���ي كاكه 
حمه امني عطار-سريوان بكر سام. 
اربيل 8991، ص582 و982. وقد كتب 
كوران اسمه يف نهاية املقال كاآلتي: 
ش���اكرد مكتب البجه/له هوز كاتب 

فارسي/عبداهلل صربي.
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]فصول[،  ن���ص  ب���ؤرة  الزمن 
وه���و مركزه من���ذ العتب���ة األوىل 
-الفص���ول- وهي محطات الس���نة، 
موزعة على أربع عتبات ومرتبطة 
يف  األوىل  األص���ول  بداي���ات  م���ع 
الحضارات األوىل. كان مبدأ الرتبيع 
– وحتى اآلن – واحداً من الرموز 
املركزية والجوهري���ة بعد الدائرة 
التي اتخذت شكاًل ثابتًا تناظر مع 
الرحم املدور /السماء/ القباب.../. 
ابتدأ النص بأول عتبة خاصة 
بأيلول. وتحول هذا الش���هر بداية 
للسنة الخاصة بالنص، حيث طغيان 
الخريف وظواهره الطبيعية وعنفه 
يف تش���ييع الربيع والعالمات الدالة 
علي���ه. تحدث الن���ص عن خريف 
الطبيع���ة وموتها. وأش���ارت دالئل 
ذل���ك على م���وت االلوهة الش���ابة 
املذكرة، ونزولها إىل الجحيم/ العالم 
األس���فل، والحياة التي تموت آلهتها 

الش���ابة، حياة معطل���ة ال يتحقق 
فيه���ا فع���ل االتص���ال الثنائي مع 
االلوهة الش���ابة املؤنث���ة، ويف مثل 
ه���ذه التقاويم الفصلي���ة تحققات 
دخول وخ���روج وهذا ه���و قانون 
الطبيعة األزلي، املحكوم بديمومته 

املستمرة واملتواصلة. 

انه أيلول
والخريف آت

على حصان الريح والغبار واملطر
والورود الجهنمية الحمراء

تستعد باكية/ ص122
]-عب���د اهلل طاه���ر الربزنجي/ 
إع���داد وترجمة وتقديم/ أرواح يف 
العراء/ انطولوجيا الش���عر الكردي 

الحديث-[. 

ه���ذا املقطع كاف للكش���ف عن 
املذكرة  الش���ابة  االلوه���ة  صع���ود 

واندثاره���ا/ موته���ا يف آن واح���د. 
الجهنمي���ة معطى ربيعي  فالورود 
وكل الزه���ور كذل���ك. ودائم���ا ما 
تكون الزه���ور الحمراء رم���زاً دااًل 
على االلوهة الشابة مثل دوموزي/ 
ادونيس/ آتيس، وشقائق النعمان، 
هي الزهور الطالع���ة من بقايا دم 
ادونيس والبنفسج زهور آتية من 
دم آتيس املتس���اقط بعد اإلنتحار. 
ك���رس الفكر األس���طوري تعويض 
نزول اإلله الشاب بتبدّيات زهرية، 

هي البديل الدال عليه.
ومجيء الخريف عاصف وقوي، 
حام���اًل معه الغب���ار واملطر وكأنه 
تقوي���م إلدخال الس���نة يف مرحلة 
جدي���دة، تم���وت فيه���ا الطبيع���ة 
ومختص���ر لها ال���ورود والنرجس 
وعديد من األشجار الباكية، راثية 
زمن���ًا انقض���ى وانته���ى ولكنه لن 
يكون إنقضاءاً أبديًا، بل هو مؤقت 
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واىل حني، وهذا سر تداخل فصول 
السنة مع بعضها. 

لم يبق على التقويم السنوي
سوى ثالث ورقات

انه تشرين
والخريف يف عنفوانه/ ص122.

كتابة متماهية مع األش���هر يف 
تراتبها املضبوط يف النص والورقة 
رمز للشهر ومادام الخريف يف قوته 
وعصفه الش���ديد فان نهاية السنة 
آتية ول���م يبق منها س���وى ثالثة 
أوراق )ثالثة أش���هر( وهذا الرتميز 
بسيط وش���عريته قليلة جداً، لكن 
سعي الشاعر من اجل االنسجام مع 

حقيقة الرزنامة الفصلية. 

يف تشرين ولدت 
ويف تشرين كان حبي األول

ويف تشرين 

عرفت انه قد رحل/ ص122. 
الخريف كتاب امل���رأة يف النص 
ومزدحم بس���رديات فيها مفارقات 
مث���ل أية س���ردية طويل���ة . وما 
حص���ل له���ا يف تش���رين مماثل ملا 
يعتقد ب���ه الناس من س���حريات. 
كانت والدتها يف الخريف وتنطوي 
على رد فعل ملوت الطبيعة، وكانت 
والدة األنث���ى/ تعويض���ًا للطبيعة 
املالحقة بامل���وت، وكالهما األنثى/ 

يش���كالن وحدة  الطبيعة  امل���رأة/ 
متناظ���رة، واحداهم���ا دال رمزي 
عل���ى اآلخر. الطبيع���ة أم رمزية، 
ال بل ه���ي األم الكربى يف أس���اطري 
الش���رق، وامل���رأة رام���زة بالتناوب 
على األرض/ الطبيعة ووالدة إمرأة 
النص ايجابية، فيها تحدِّ للموّات 
العام يف الخريف. ويظل االنس���جام 
اإليجابي يف تطورات النص متناظراً 
»ويف تشرين كان حبي األول« هذه 
البنية جديدة أيضًا وكأن الشاعرة 
تبح���ث ع���ن كل م���ا يجع���ل من 
الخري���ف فصاًل تكم���ن فيه الحياة 
ع���رب معطيات إيجابي���ة ، مختلفة 
ع���ن كل ظواهره »الري���ح، الغبار، 
املطر« عرفت الح���ب، توصلت إىل 
شريك له حلم، الثنائية املستقبلي، 
ليحققا حياة وربيعًا جديداً ودائمًا. 
لك���ن س���ردية هذا الن���ص ترتبك 
بعد صعوده���ا وتطورها وحصول 
االنفراج املأساوي وكان النص قائما 

على الرتاجيديا: 

ويف تشرين 
عرفت أنه قد رحل / ص122. 

تواصل  بتحقق  الحل���م  انطفاء 
الثنائي���ة، هو الرتاجيدي���ا يف هذه 
الس���ردية املكتوب���ة ش���عريًا، ولكن 
املس���توى الحكائي يف نص ]فصول[ 
لم يكن خاضعًا للرتاتبية املنضبطة، 
ول���م ت���رد الش���اعرة كتاب���ة نص 

منضبط س���ببيًا كالفص���ول. لكنها 
اختارت ما يرشح عنه العنوان لبناء 

سردية نصها ومبناه الحكايي. 
رحيل الحلم، تعطل لحلم آخر، 
حلم الفتاة، ورمزها الربيع، مثلما 
الغياب دال على تعطل الربيع، هذا 
التن���وع يف وقائع تش���رين الخاصة 
بالفتاة جعل منه���ا محطة التنوع 
املوزع بني اإليجاب/ والس���لب. لكن 
زحف الخريف/ موت العاشق عطل 

التجدد وأوقف سريان االنبعاث. 
موت العاش���ق متناظ���ر تمامًا 
مع موت االلوهة الش���ابة املذكرة. 
وه���و ن���زول اآلله���ة املذك���رة إىل 
الجحي���م/ العالم األس���فل وتعطل 
حياته���ا انتظاراً لحرك���ة الفصول 
املمتدة واملحكومة بثنائية الدخول 
والخروج، الدخ���ول تجديداً وبعثًا 
والخ���روج زوااًل وآثاراً هي املخلفات 
الدالة عل���ى زمن كان، وحلَّ بدياًل 

له زمن جديد آخر. 
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املجازي���ة  الورق���ة  س���قطت 
التش���رينية الن الفص���ول/ الزمن 
مستمرة بحضور دالئلها فان الثلج 

كاف لإلعالن عن كانون األول: 

انه كانون األول 
وقد غزى الشيب

شعر الخريف الذهبي
واغتسلت قامات الصفصفاف باملطر 
وغطى ثلج رقيق جدائل الكرمة 

وأقدام الصنوبر / ص122. 
األصفر/  الخريف  يكسو  الشتاء 
الذهب���ي بثلجه/ الش���يب املجازي. 
واألشجار أجساد، لها قامات ورؤوس 
وأقدام، وحصراً أش���جار الصفصاف 
والصنوبر والك���روم التي ارتبطت 
م���ع االلوه���ة املذك���رة واملؤنثة يف 
أساطري الشرق ودياناته. الصفصاف 
ش���جرة افروديت والكرمة ش���جرة 
عشتار/ عشرتوت/ والصنوبر شجرة 
اإلله الش���اب آتيس. حازت كل هذه 
االشجار قداس���تها عرب اقرتانها مع 
وحدات من اآللهة املذكرة واملؤنثة 
وارتبط���ت به���ا عقائ���د وطقوس 

كثرية. 
الصفصاف ش���جرة اآللهة انانا/ 
عشتار يف أسطورة »أنانا جلجامش 
نقلها  الخالوب« وحاولت  وش���جرة 
بعدما رأتها طافية فوق سطح نهر 
الفرات وغرس���تها يف بستانها، لكن 
األرواح الش���ريرة داهمتها وحطت 
عليها، لكنها تمكنت بمساعدة امللك 

وقطع  تحريره���ا  م���ن  جلجامش 
الش���جرة وعملت منها كرسيًا إلهيًا 
لها وكذلك أعدت لها مضربًا للطبل. 
وتغتسل املرأة بورق الصفصاف من 

اجل النظافة والتطهر. 
والن الخري���ف كابوس ثقيل يف 
نص ]فصول[ وأكثره قس���وة على 
الذاكرة ملا تحتفظ به من مرويات 
وحكايات وتقاوي���م، فان االنفراج 
الس���ردي يدن���و به���دوء وبب���طء 
ش���ديدين. واإلع���الن ع���ن كانون 
اإلعالنات  ع���ن  مختل���ف  الثان���ي 
الس���ابقة . كان املقط���ع يبدأ : انه 
أيل���ول/ انه تش���رين/ ان���ه كانون 

األول/ أما خاتمة النص فكانت:
 

آه ... انه كانون الثاني . 
والخريف سريحل 

وحان الوقت الستبدال 
ستائر التول البيضاء

بستائر القطيفة الحمراء
أنت والشتاء س��تدقان الباب/ 

ص122. 

اآله مع���ربة عن س���عادة الفتاة 
التي فق���دت حبيبه���ا يف الخريف 
، مثله���ا مثل االلوه���ات املؤنثة يف 
ديان���ات الش���رق القدي���م . فرحة 
للخالص الذي تحق���ق لها بانزياح 
الكابوس الخريفي الثقيل »الخريف 
س���ريحل« حام���اًل مع���ه تواريخه 
املأساوية وأحزانه املرتوكة يف قلوب 

الفتاة/ والعاشقات/ والطبيعة. 
لم يكتف النص بذلك بل صرخ 
بوق���ت اس���تبدال كل ماله عالقة 
بالخريف، س���تائر الت���ول األبيض 
وطمره���ا لع���ام ق���ادم. وتعلي���ق 
القطيف���ة الحم���راء/ لكنه لم يقل 
ملاذا؟ لكن السردية أخربتنا بقدوم 
الش���تاء. ولم يكن وح���ده قادمًا؟ 
بل معه ش���خص آخر/ انه الغائب/ 
العاشق الراحل يف تشرين ، هو اإلله 
الشاب القتيل الذي سيعاود وجوده 
انبعاثًا مرة أخرى، وس���تفتح لهما 
الب���اب وتبدأ حياة أخرى وبفصول 

جديدة. 
أكتفت الش���اعرة ش���ريين كاف 
بالضم���ري للداللة على الغائب الذي 
لن يأتي إال يف الش���تاء ومعه، تعبرياً 
ع���ن قوته وضرورته الجنس���انية، 
كالهما يدق���ان باب األنوثة يف يوم 
ما، ولحظة ما.. الش���تاء فصل الربد 
للقطبني،  حاج���ة  والدفء  والثلج 
الجس���د  الن���ار/  تس���تولده  دفء 
االنوثي الذي قلنا عنه بأنه موقد 
للنار، واإلشارة لها واضحة يف النص 
»حان الوقت الس���تبدال/ س���تائر 
التول البيضاء/ بس���تائر القطيفة 

الحمراء«. 
الب���د من ه���ذا الل���ون املجازي 
بدياًل للتول األبيض ضرورة خرق 
اللون يس���تدعيها النص الجنساني، 
والتماث���ل ب���ني الت���ول األبي���ض 
والشتاء يعطل الحركة والصراعية 
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الداخلية يف السياق النصي، بياض 
الش���تاء + القديفة الحمراء تناقض 
لون���ي ، مفعل لش���كل من الجدلية 
يف الجس���د »أنت والش���تاء ستدقان 

الباب«. 
الباب يف النص قرض معجمي، 
استدانه من املعاجم اللسانية وحصل 
توظي���ف ل���ه للداللة عل���ى املجال 
الحيوي يف الجسد االنثوي وان كان 
للبيت وأسراره باب خارجي وأبواب 
داخلية، فان لألنثى باب يفضي إىل 
أعماقها، سرياتها، مكامنها، ظلمتها 
التي ال يرى ما فيها واليحس به إال 
الذكر/ القلم االس���تعاري يف إحدى 
قصائد كزال احمد. وستظل األنثى 
منتظرة عاش���قها ليدق مع الشتاء 
ب���اب موقدها كي تتدفء من الربد 
والثلج، وتتحصن ضد عصف الشتاء 

بمولد طاقة ضدية. 
يب���دو ل���ي ان الن���ص الثان���ي 
للشاعرة ش���ريين كاف »باب للجنة 
... ب���اب للجحيم« مكملة س���ردية 
واحدة، ألنه -النص- يكش���ف عن 
بق���اء الجنس���انية حاض���رة وهي 
امتداد لنص ]فصول[. لكن املختلف 
فيه هو ص���وت الض���د والكراهية 
عل���ى الرغم من ان���ه صوت خبري 
بلذائذ باب الجنة، لكن الجحيم هو 
اآلخر له ب���اب تأتي منه الكراهية 
والخيانة. وما - يحفز هذه القراءة 
ه���و الحواري���ة يف الن���ص، ثنائية 
واضح���ة ب���ني الجن���ة/ الجحيم/ 

األنثى/ الذكر. 

- ال ... لن افتح هذا الباب مرة 
أخرى 

انه باب الجحيم 
لن أقدم لحمي النيئ 

وليمة لشيطان الوهم 
الرغبة  ألبالي��س  اس��مح  ولن 

بالدخول... 
- ال ... هذا الباب الذي 

منه تأتي الريح أبقيه موصدًا 
واسمّر الباب الذي 

منه تأت��ي - األق��دام الغليظة 
للخيانة/ ص123. 

الباب التي دقها الحلم املنتظر/ 
العاشق مع الشتاء واستجابت لدقات 
الق���وي، الصلب املتوتر واملش���حون 
بالنداء، ل���ن تفتحها م���رة ثانية. 
باب الجنة وال���دفء فيها والحرارة 
الحمراء، ستظل مغلقة، ولن تفتح 
مرة ثانية. قلن���ا بأنه باب الجنة، 
لك���ن تحوالته بس���بب الش���يطنة 
والبغضاء جعلت منه بابًا للجحيم، 
هو نفس االسم، لكن معناه حصل 
في���ه زوغان وانحراف، والش���اعرة 
هي الوحي���دة التي تمن���ح املعنى 
ملفرداتها. أو تمنحها معنىً جاثمًا 
وكامنًا، لكنه يمثل قرضًا معجميًا، 
هذا الباب ثنائ���ي املعنى، واملتضاد 
مع بعضه أطلق عليه النص »لحمي 
النيئ« هو كذلك سيظل لحمًا نيئًا 
الن خصائص���ه نيئ���ة ووظائف���ه 

تتمظه���ر عرب الني���ئ، حتى يبقى 
الجنسانية. وارتفع صوت  بصفاته 
الندم واإلحس���اس بالخس���ران بعد 

الذي تفجر يف نص ]فصول[:

»ولن اس��مح ألبالي��س الرغبة 
بالدخول .../ 

- ال هذا الباب الذي/ منه تأتي 
الريح أبقيه موصدًا/ 

واسمّر الباب الذي/ منه تأتي 
األقدام الغليظة للخيانة »ص123«. 
الرتادف  أو  التك���رار  ومالحظة 
الرمزي ضرورة فني���ة يف القصائد 
قصيدت���ي  يف  وحص���رًا  النس���وية 
]فص���ول + ب���اب الجن���ة... ب���اب 
الجحي���م[ واعتقد ان لذلك س���ببا 
مرتبط���ا باملفاج���أة لحظة التعرف 
واالكتش���اف ال���ذي دائم���ًا ما يضع 
األنثى أمام صدم���ة العزلة والجرأة 
يف اتخاذ قرار ش���ديد وعنيف/ ولن 
اس���مح ألباليس الرغبة بالدخول/ 
منه. تأتي األقدام الغليظة للخيانة 
»فإبليس الرغبة، واألقدام الغليظة 
للخيانة/ هذا تك���رار بتنوع، لكنه 
واحدي اإلحالة وكأن التكرار محاولة 
من األنثى يف الصراخ والقذف الثقايف 
ولعنة الحاضر على املاضي الذي كان 

فيه الغائب حاضراً. 

ال... لن أترك باب الجحيم هذا 
مفتوحًا 

بل سأصفقه ورائي بشدة 
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حتى تق��ع وتتناث��ر كل الصور 
املتهرئة 

امللعقة على الحائط 
سنوات الغباء والسذاجة 

وحتى الرباءة 
ال ... لن تدخل هذا الباب 

ول��ن تخرج منه م��رة أخرى/ 
ص123.

ينط���وي النص االع���رتايف هذا 
على س���رية ذاتية بيضاء/ وسوداء  
يف آن. س���ريته مكشوفة على الرغم 
م���ن تكتم���ات الش���عر وانحرافات 
اللغة منه، اعرتاف بالندم ومعرفة 
الخس���ارات من���ذ لحظ���ة تقدي���م 
للشيطان.  األنثوي  الجس���د  قداسة 
هو اعرتاف قاس كثرياً ما قالت به 
األنثى/ املرأة إنه س���ياق أزلي منذ 
لحظة اإلغواء، واإلغراء األول الذي 
خس���رت فيه حواء جنتها األزلية، 
الجحي���م، وأغلق���ت  وس���قطت يف 
األسطورة باب جنتها األوىل وظلت 
حامل���ة بجن���ة خاصة به���ا، جرداء 
فيها ثم���ر مجازي مخفي يف طبقة 

الظالم االنوثي.. 
وتعرفت على جنة من أنموذج 
آخ���ر، نادم���ة ألنها فتح���ت بابها 
كث���رياً. وتعلمت درس���ًا -ولكن كم 
من الخس���ارات والفشل- لن تجازف 
بع���ده بفتح باب جنتها/ جحيمها. 
س���تغلقه وراءها بصفقة ش���ديدة 
وعنيفة، والعالقة الس���يميائية يف 

ذل���ك كافي���ة الختص���ار االمتحان 
الفاش���ل. تري���د م���ن فعله���ا هذا 
تساقط مرتوكات املاضي/ الذي كان 
جحيمًا وتصورته جنة، زمن تدل 
عليه بقاي���اه املعلقة على الحائط. 
نالحظ هنا تك���رارات التعرف من 
أخ���رى: الصور املتهرئة/ س���نوات 
الغباء والس���ذاجة/ ل���م تكتف بها، 
ب���ل لعن���ت ب���راءة األنث���ى، التي 
اسّلمت فيها قداسة جسدها ودنس 
الش���يطان لحمه���ا الني���ئ. وارتفع 
صوت اإلع���الن عن الندم والصراخ 
بالعدوانية واالستعداد لفعل ما لم 

تفكر به من قبل: 

ال لن تدخ��ل هذا الباب/ ولن 
تخرج منه مرة أخرى« 

سوف افتح هذا الباب مرة أخرى 
انه باب الجنة 

وتتفتح الزهور الربية لجسدي 
واسمع لجينات العشق 

وحوريات الحب 
وغلمان اللذة بالدخول 
ليكن هذا الباب الذي 
منه يأتي نسيم الحياة 

مفتوحًا دائمًا 

»باب الجنة ... ب���اب الجحيم« 
نص يف املغامرة واملجازفة ، وإعالن 
ع���ن موق���ف انطولوج���ي خ���اص 
بالجس���د وإمكاناته، مثلما هو نص 
معن���يٌ بالجنس���انية واللعب الحر 

املاهر عليها. نع���م وال يف آن واحد، 
نع���م لالتصال الّلذي/ االنبعاثي وال 
للمتعة اللحظي���ة املفجرة للكراهية 
والش���يطنة، الن االتصال وظائفي/ 
ش���عري/ خصوبي/ اعرتايف باألنثى 
وأحالمها. وكما قال األستاذ عبد اهلل 
طاه���ر يف مقدمة »أرواح يف العراء« 
بان صدمة الحداثة أعطت الشعراء/ 
األجيال الجدد روح���ًا...... وأصروا 
على مواصل���ة صناعة امليثيولوجيا 
الجدي���دة للبطل والكائن والعاش���ق 
الك���وردي، تل���ك امليثيولوجيا التي 
ال تخ���رج ع���ن جنته���ا األرضية إذ 
ه���ي تمنح���ه مزامريها الس���احرة 
وش���هوة الكتابة املدهشة/ عبد اهلل 
طاهر الربزنج���ي/ أرواح يف العراء/ 
انطولوجيا الشعر الكوردي الحديث/ 
دي���وان املس���ار للرتجمة والنش���ر/ 

بغداد/2008/ ص9. 
الش���عرية  الحرك���ة  ابت���دأت 
النسوية تتضح لي أكثر فأكثر عرب 
نصوص ش���اعرات مهم���ات للغاية 
مثل ك���زال احمد/ كزال إبراهيم/ 
ش���ريين كاف وأرخ���وان، ش���عرية 
تطغى عليها عناصر الحداثة ووعي 
شروطها يف الحياة واملجتمع، كشفت 
لي ه���ذه األص���وات ج���رأة عالية 
بالعالقة مع الجنسانية، وإدراك ما 
تحتاجه امل���رأة يف مجتمع متحول 
ولكن���ه م���ازال مواجه���ًا وبح���دّة 
الش���عرية  الحركة  معوقات كثرية. 
النس���وية صوت عاٍل حقق وظائف 
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ثقافي���ة/ اجتماعية/ وسياس���ية، 
مثلما س���اعدنا على التعرف، وهذا 
جانب فني مثري لن���ا، نحن الذين 
م���ن الثقافة الكوردية  اقرتبنا تواً 
. وال أخفي دهش���تي م���ن األهمية 
املمي���زة لهذه األس���ماء الش���عرية. 
أسماء انقالبية، متمردة، محرضة، 
واالهم صورة  نقدية.  احتجاجية، 
الحري���ة  وتوظيف���ات  الش���جاعة 
وكأنها  وتقديمها  الظافرة  النسوية 
صورة كب���رية للغاي���ة. وال يمنعنا 
هذا من تش���خيص الدروس الخطأ 
والهفوات التي تب���دو يف النصوص 
الش���عرية بس���يطة حين���ًا وحادة 
وخادش���ة يف حني جدي���د. وأكثر 
األدلة على ذلك نص ش���ريين كاف 
»ب���اب الجن���ة... ب���اب الجحي���م« 
وبنية التض���اد والتناقض الظاهرة 
فيه، وكذلك التحول الذي يقتضي 

شجاعة من نوع آخر. 
س���تفتح الش���اعرة بابه���ا مرة 
أخ���رى. ه���ذا الباب ال���ذي تعرفه 
ليس نصيًّا وإنما جنسانيًا انه باب 

الجنة الذي عرفته يف ]فصول[ . 
س���تفتحه اآلن أو بع���د وق���ت 
قص���ري أو طوي���ل، أو تتأخر كثرياً، 
ولكن ما يكفي ه���و قناعتها بباب 
الجنة »وضرورة فتحه مرة أخرى 
ويف عيد نوروز/ أو االكيتو البابلي/ 
اآلش���وري، تفتحه يف ربيع الجسد، 

وفرص تجدد الجنسانية. 
ليس الب���اب هو الوحيد القابل 

باالنفتاح، بل الجسد كله وبابه هو 
املوقد املقدس يف املعبد الزرادشتي 
يف إح���دى قصائد كزال احمد، هذا 
مكان آخ���ر ال يختل���ف عن مرقد 
اإلمام يف نص الشاعرة كزال إبراهيم 
أحمد »ش���ذرات العشق« وال تباين 
بني املعبد الزرادش���تي وتوس���الت 
كزال احمد وب���ني تكية الطقوس 
والرتاتيل والذكر. منحت الجنسائية 
الجسد كل القداسات وأضفت عليه 
طاقة ال معقولة وس���يجته بحرية 
مطلقة، فج���رت يف موقده الطاقة 
الزرادشتية التي حصلت من املرأة 
ناموسًا مقدسًا، ومقرتنًا بالطبيعة، 
وكأن الزرادش���تية امت���داد أكث���ر 

تطوراً للديانات األسبق. 
  انه باب الجن���ة الذي أغلقته 
أس���طورة اإلغواء األوىل، س���تفتحه 
الش���اعرة م���رة أخ���رى/ وثاني���ة 
وثالثة، ألنها ال تقوى على كينونة 
تنغلق عل���ى جنتها. جن���ة تفتح 
زهوره���ا الربي���ة يف طبيعة وعرة 
ومعقدة، هي الجسد األنثوي، حتى 
تتج���اور تمامًا مع فضاءات الجنس 
التي تفضي  العديدة،  ومس���مياتها 
نح���و معن���ى واحد. زه���ور برية 
متباهية باملجال املقدس والظاهرة 
علي���ه، مج���ال الجس���د الراض���ي 
بمالئك���ة العش���ق وحوريات الحب 
وغلمان اللذة ، ليس قاباًل بها معًا، 
بل يسمح لها بالدخول واالستيطان 
فيه »وليكن هذا الباب الذي/ منه 

يأتي نسيم الحياة/ مفتوحًا دائمًا« 
تراج���ع لس���ان األنثى ع���ن قراره 
األول وتبدّى الندم، لكنه ندم من 
نوع آخر، الن���دم خوفًا من تعطل 
الوظائف الجنس���انية التي البد أن 
تك���ون مرة أخ���رى جديدة، حيث 
يتحول الجسد العاري أرضًا ينبعث 
منها وعليها الربيع بكل ما يحمله 
متحديًا القديفة الحمراء والش���تاء 

القارص. 
الباب هو املفردة/ الرمز األكثر 
تكراراً يف ه���ذا النص، باإلضافة إىل 
مقطع »ليب���ق هذا الب���اب الذي« 
ويذكرن���ا ه���ذا التك���رار بالش���عر 
السومري، على الرغم من االقتصاد 
الواض���ح أكثر يف قصيدة ش���ريين 
كاف. وإذا أردنا تحليل بنية املكان 
املق���دس فإننا س���نجد تماثاًل بني 
املكان/ املج���ال والبيت وقد قدمت 
مهمة،  قراءة  األسطورية  الدراسات 
وأهمها قراءة مارسيا الياد يف كتابه 
املق���دس والع���ادي، واس���تفاد علم 
االجتماع من الدراسات األسطورية 
وأضاف لها وطورها، ومن اإلشارات 
يف هذا املجال دراسة د. عبد الصمد 
الدياملي »املدينة اإلسالمية« مقاربة 
جنس���ية. املجال مماثل للجسد من 
حيث عناصره املكونة له، الرأس/ 
الصدر، البطن/ األطراف وللمكان/ 
املج���ال عناصر مقرتض���ة معجميًا 
الف���م/ الباب/ الخ���ارج ... الخ »أن 
تماث���ل البيت -الجس���د- ]الكون[ 
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تماثل فرضي ذاته منذ وقت مبكر 
نسبيًا ولتؤكد قلياًل على هذا املثل 
ألنه يوضح لنا بأي معنى تستطيع 
الديان���ات بل الفلس���فات الالحقة 
إعادة تأويل قي���م التدين الغابرة. 
لق���د أفاض الفكر الهن���دي الديني 
التقليدي  التماثل  باس���تخدام هذا 
البيت -الكون- الجس���د اإلنس���اني 
ونحن نفهم س���بب ذلك، إن الجسد 
مث���ل الك���ون، هو يف آخ���ر املطاف 
»وضع« منظومة ش���روط ينهض 
املرء بها/ مارس���يا الي���اد/ املقدس 
والع���ادي/ ت: ع���ادل الع���وار/ دار 

التنوير/ بريوت/ 2009/ ص200. 
أش���ار مارسياد الياد إىل املشرتك 
بني البيت والجسد اإلنساني، وهما 
بأن ص���ورة العالم ويلعب -البيت- 
دوراً ب���ارزاً يف كث���ري من الش���عائر 
واألس���طوريات. وتصن���ع يف بعض 
املوتى  قوارير  الصيني���ة  الثقافات 
وقبوره���م يف صورة بيت لها فتحة 
عليا تتي���ح لروح املي���ت الدخول 
والخروج وتتحول القارورة بش���كل 
م���ا إىل بي���ت للميت. وق���ال الياد: 
إن كل ش���كل من أش���كال »الكون« 
»العال���م« املعب���د، البيت، الجس���د 
اإلنساني مزود بفتحة عليا، ونفهم 
اآلن داللة هذا الرمزية/ مارس���ياد 

الياد/ نفس املصدر، ص207. 

وباب الجنة... باب الجحيم هي 
نموذج للجسد اإلنساني 

ليبق هذا الباب الذي 
من��ه تأتي الخطوات املقدس��ة 

للحب 
مشرعًا 

- ال .. ال أوصد ورائي 
باب الجنة هذا 

فليكن هناك شق بالباب
عسى أن يأتي يف يوم ما خلسة 

كنسيم 
كشعاع 

أو نشوة الكأس األوىل للنبيذ 
أو الغفوة يف أحضان الحبيب/ 

ص124. 

عودة لإلبق���اء على فم املجال/ 
حتم���ًا  ألن���ه  مفتوح���ًا،  فرج���ه 
سيستدعي العاشق املقدس ويمارس 
طقوس عبادته يف »التكية« البيت/ 
املعب���د، ليبق فم الجس���د وبؤرته 
املتقدة مش���رعًا لآلخ���ر، وهي لن 
توص���ده بصفقة قوية وش���ديدة، 
ستفتحه، أو ترتك فيه شقًا صغرياً 
هو تماهٍ على ش���كل ب���اب األنثى، 
فربما جاء العاشق لحظة، فليدخل 
منه مثل النس���يم أو ش���عاع النور، 
ينطوي هذا املقطع على اس���تعارة 
من األس���طورة البوذية القائلة بان 
والدة بوذا تحقق���ت بعد تخصيب 
لوالدت���ه عندما كانت نائمة بدون 
غطاء، وتس���لل إليها ش���عاع القمر 

واتصل معها جنسيًا. 
يف حواره���ا م���ع ال���ذات أو مع 

اآلخر الغائب/ الحاضر قالت مؤكدة 
بأنها س���تفتحه ولم يكفها هذا بل 
أضافت: انه باب الجنة، فيها خوف 
من لس���انها/ قاموسها من االنزالق 
وب���دون وع���ي إلق���رار أفضلي���ة 
الجحيم، وهذا أم���ر غري ممكن أن 
تظل حياة األنثى متماثلة لخيبات 
وفشل متكرر، والواحدية ال تعمم، 
كما أنها البد وان تنحاز إىل حياتها 
الحقيقي���ة، املمث���ل له���ا بن���وروز 
االلوهة الش���ابة التي ستغادر عاملها 
األس���فل، وجحيمها الدوري، األنثى 
ال تري���د اإلق���رار بوج���ود جحيم 
أبدي، بل ه���و مؤقت، دخله اإللهة 
املذكرة الش���ابة لكنهم غادروه بعد 

ستة أشهر. 
انه باب الجنة الذي تساءلت عنه، 
وهي قرينة مع���ه، إنها هي األنثى 
التي لن تعرف غري باب الجنة، إنها 
ابن���ة الريح. والريح رمز جنس���ي 
ذكري كما عرفته مدارس التحليل 
النفس���ي واألس���طوريات. الريح يف 
الحلم رمز قضيبي. واألنثى مكونة 
م���ن نصفني مختلف���ني، وضدين، 
احدهم���ا ض���د اآلخ���ر، لكنهما يف 
متآلف���ان  األس���طوري  التحلي���ل 
ومتجاوران، أحدهما يفضي لآلخر 
وينشطه، الواحد بمفرده لن يكون 
بفاعليت���ه املطلوبة، ال بل يتبدّى 
معطاًل، وال يكتشف احدهما النار/ 
املاء إال بوجود اآلخر، هذه الثنائية 
الت���ي قرأناه���ا يف قصي���دة كزال 
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إبراهيم خدر »ش���ذرات العش���ق« 
اتخذت منحى ثنائية النار واملاء. 

هل هذا أنا 
ابنة الريح 

نصفي نار ونصفي ماء؟ 
أي منها قلبي/ 

وصل التعرف/ االكتشاف درجة 
عالي���ة يف اليقينية، لكن الش���اعرة 
مازالت طارحة لألس���ئلة، وهو أمر 
جوهري للغاية بالنس���بة ملش���روع 
الحرك���ة  يف  التحدي���ث  ش���اعرات 
اإلبقاء على  الكوردي���ة،  النس���وية 
الس���ؤال ثورة املغايرة واالختالف: 
نصفي ن���ار ونصفي م���اء أي منها 
قلب���ي »وألنه���ا طرح���ت س���ؤال 
انطولوج���ي، ل���ه عالق���ة بالكائن 

األنثوي، والكينونة. 
يف  األنثى  وتنتص���ر حواري���ة 
الن���ص ويرتاجع ق���رار إغالق باب 
الجنة، التي هي تحت أقدام األمهات. 
ويف نص شريين كاف صارت الجنة 
فوق أقدام األمه���ات والداللة فيها 
اختالف، لك���ن الثنائية مولدة من 
س���ياق النص وهي ق���راءة ممكنة 

وفرها تطور النص السردي. 
تس���تحضر األنثى طقسًا خاصًا 
لالتصال االدخال���ي، وان اعتمدت 
أو  كش���عاع/  كنس���يم/  التش���بيه 
نشوة الكأس األوىل للنبيذ »النبيذ 
مشروب مألوف يف املجال الكوردي، 

وكانت  الخم���ر،  ويف جغرافياتن���ا 
األس���اطري  يف  املؤنث���ة  االلوه���ة 
الخاص���ة بالجن���س اإللهي املقدس 
تتعاطى الخم���ور وهي منتجة لها، 
بوصفها مكم���اًل لالتصال ومحفزاً 
عليه ومفجرة في���ه كل العربدات 
اللذائذي���ة. ويتضح املقطع األخري 
يف ه���ذا الن���ص الس���ومري: أجعل 
رغبت���ك م���ع رغبت���ي/ احتفظ 
بحيويت���ك مثل الش���مس فوقي/ 
احتفظ بتجدد نفسك ألجلي مثل 
القمر/ لعل حبك يكون جديداً إىل 

األبد«. 
دوخ���ة ال���كأس األوىل للنبي���ذ 
هي املس الش���فيف للشق الكامن يف 
املثلث العاني النازل، هي تعبري عن 
االنتشاء والس���كر يف عتبته األوىل، 
وهو أيضًا استعارة -النبيذ- للفرج 
كما يف الش���عر الس���ومري القديم. 
والكأس األوىل، رم���ز على االتصال 
يف آنيت���ه، وم���ن نصوص الش���عر 

السومري:

يا إله��ي إن ]س��اقية الخمر[ 
شرابها حلو 

عذب يا الهي هو شراب الساقية 
ومث��ل حالوة خمره��ا، حلو هو 

فرجها، حلو هو شرابها من التمر، 
فرجه��ا هو كالش��راب، وجهها 

عذب كشراب 
ومثل رضاب شفتيها حلو فرجها، 

حلو شرابها 

أو: صب لها شرابًا معتمًا 
وصب لها شرابًا فاتحًا

شراب معتم وجعة 
جعة سخية قدمت إىل سيدتي 

مخلوطة بالعسل والزبد 
الخب��ز املعمول من  لها  وعمل 

العسل والتمر 
وصب لها العسل والشراب 

وتطفح الحوارية الثنائية، حوارية 
الذات/ اآلخر، والقلق الطافح فيه 

- ال... ال 
لن افتح هذا الباب مرة أخرى 

انه الجحيم.. 
كال سأفتحه، انه باب الجنة 

هل هو باب الجنة أم الجحيم 
هل هذه أنا 

ابنة ق��وس قزح نصفي اس��ود 
ونصفي ابيض/ ص124. 

عرفت الشاعرة بان فم الجسد/ 
الكون املش���تعل هو ب���اب للجحيم، 
ولي���س العال���م األس���فل. الجحيم 
املج���ازي. ال تريد صح���وة األفكار 
السوداء وتخضعها ملشاعر سوداوية، 
ولكن انتصرت متع الجنة الكامنة 
خل���ف بابها الذي يتس���ع لتس���لل 
الش���عاع أو النس���يم ال���ذي تحول 
الحق���ًا إىل ريح قوي وعاصف. كان 
ف���م الجنة مفتوح���ًا للريح وليس 

للنسيم فقط. 
»- كال... س���أفتحه، ان���ه باب 
الجن���ة« الرحمة/ املتعة. والضمان 
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الخصوبة  املس���تقبلي لإلبقاء على 
ومعرف���ة الجن���ة ب���كل تصوراتها 
الذهني���ة ، جنة الخي���االت، جنة 
الش���عر والنار واملاء/ جنة الجس���د 
املانح���ة لنا/ لجس���دها وأجس���ادنا 
قيمية، البد من معرفتها والتعريف 
به���ا . أن���ا اعتقد بأن ن���ص »باب 
الجنة... باب الجحيم« نص الحياة 
واملوت ، لكن ظ���الل املوت ضعيفة 

وصورة الحياة كبرية/ ملونة. 
إن اإلجابة على الس���ؤال املحري 
يف النص والذي لم تقل الش���اعرة 
إجابتها عنه، ه���ي أن األنثى كائن 
ناري ومائي. ألننا إذا جردنا األنثى 
من موقدها الزرادش���تي ومعبدها 
الناري، عطلن���ا تمامًا كل القدرات 
الجس���دية التي تعرفها ه���ي، وإذا 
قلن���ا بناريتها وحدها ، تعس���فنا 
يف ال���رأي، ألنه���ا الب���د وان تكون 
نصفًا ناريًا وآخر مائيًا، وباالثنني 
تكون األنثى وتربز طاقات الجس���د 

األنثوي. 
وامل���اء خارج���ي  الن���ار فيه���ا 
وداخلي. نارها ون���ار اآلخر تعني 
االشتعال والتفجر واالشتعال ، وبقاء 
هذه الثيمة وحده���ا يعني موّات 
كامل، فالبد وان يكون املاء معاداًل 
للحريق.. واملاء ذكري، وأنوثي، هو 
الذي يطفئ حريق املتع ويضاعفها. 
وانطولوجي���ا الجس���د ثنائية كما 
الن���ار/ واملاء،  قلن���ا، انطولوجي���ا 
اشتعال وإطفاء، نار الجسد األنثوي، 

وم���اء الجس���د الذك���ري، كالهم���ا 
يحقق���ان حريقًا، البد للحريق من 
إطفاء مادي/ ورمزي وماء الذكورة 
هو املعطل الستمرار االحرتاق، هو 
ماء مزدوج ذكري/ أنثوي، امتزاج 
املائني تمجي���د لباب الجنة وصوت 
الريح التي أولدت األنثى يف النص، 
الري���ح طاقة قضيبي���ة يف املقطع 
األخري والريح نفس���ها عالقة دالة 
على تغري الفصل وصعود الخريف 

يف نص ]فصول[. 
انه أيلول 

والخريف آت 
عل��ى حص��ان الري��ح والغبار 

واملطر 
والورود الجهنمية الحمراء 

تستعد باكية للرحيل / ص122 

الري���ح يف نص ]ب���اب الجنة... 
باب الجحيم[ وس���يط االبالسة هو 
رس���ول الش���يطنة، وألنها سوداوية 
فال ب���د وان تبقى الب���اب موصداً، 
لكنه���ا -الري���ح- يف املقطع األخري 
مختلفة عن الداللتني، فهي السلطة 
الذكرية والخط���اب الفحولي الذي 
تري���ده األنث���ى، ألن���ه مخصب لها 

رمزيًا أو بيولوجيًا. 

نصفي نار ونصفي ماء؟ 
أي منها قلبي؟ 

لم تكن الن���ار قلبًا لها، وال املاء 

قلبها، إنها م���ن االثنني معًا ألنهما 
يؤمن���ان لها، النار كامنة فيها واملاء 
كذلك، لكنها تس���تدعي م���اءاً غري 
ال���ذي ه���و فيها، م���اء الذكورة كي 
تحقق التعادل بني النار واملاء، هذا 
باإلضاف���ة إىل امل���اء رم���ز دال على 
األم األس���طورية الكربى يف أساطري 
أكثر  ولالط���الع  والعالم،  الش���رق 
باإلمكان العودة إىل كتاب باش���الر. 
ملعرفة عالق���ة األم األوىل باملاء، لذا 
نس���تطيع عزل األنثى وأسطورتها 
عن املاء املحي���ط الطبيعي لها، الن 
اإلنس���ان كبذرة أوىل يتشكل وسط 
محي���ط األم املائي، حت���ى عودته 
ثانية بعد موت���ه البد وان يدخل 
ماء األم حتى يدخل رحمها ثانية 

بعد موته/ األرض. 
وتستمر الشاعرة باألسئلة مثل 
غريها من الشاعرات التي درسناها 
وال يعرب الس���ؤال ع���ن محنة األنا/ 
الذات، بل االستمرار به دليل على 
نقاوة الوع���ي والعقل النقدي، أهم 
ما يف التجربة الش���عرية النس���وية 
الس���ؤال  وج���ود  ه���و  الكوردي���ة 

واستمراره. 
نصفها ن���ار ونصفها اآلخر ماء. 
أي مكونة من أسطورتني هما النار 
وامل���اء، وهما من العناص���ر املكونة 
لنظرية عناصر الخيال الباشالرية، 
كما أنهما من األنماط الرمزية العليا 
باإلضاف���ة إىل الرتاب واله���واء. وإذا 
تعاملنا مع الداللة األسطورية األكثر 
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ت���داواًل قلنا بان الن���ار/ أنثى واملاء 
ذكر، فاالش���تعال الكامن يف الجس���د 
االنوث���ي، أو ال���ذي يش���عله الرجل 
ع���رب االتصال ه���و الوحي���د القادر 
على إطفاء لهيبه، وماء اإلطفاء هو 

مطفئ أواًل ومخصب ثانيًا. 

ربما قلبي 
هو ذا 

على يدي اليمنى ينبض ويتقطر دمًا 
أم هذا التفاح األحمر/ ص125. 
الش���اعرة نصفني فوق  حملت 
يدها اليمنى، هما النار واملاء. إنهما 
قلبه���ا معًا، الذي يقط���ر دمًا بقوة 
نبضه. هذا توق���ع واحد لها، أم أن 
التفاح األحمر هو النازف. انه سؤال 

آخر ومتكرر كما قلت سابقًا. 
كث���ريًا م���ا واجه���ت يف قراءة 
الشعر النسوي الكوردي، انعطافات 
مؤقتة محكوم���ة بضرورة فنية، 
تس���تحضرها عناصر بناء النص، 
م���ن اجل الدخول إىل األس���طورة 
إلضفاء صف���ة التجديد والتنبيه 
للعنصر املج���ازي الضابط للنص، 
مثلما هو حاصل ح���ول الثنائية 
املكون���ة للقلب، والتس���اؤل حول 
ام  القل���ب  دم���ًا  الن���ازف  أيهم���ا 
املؤقت  االنح���راف  هنا  التفاحة؟ 
وتوظي���ف  األس���طورة  باتج���اه 
الخطيئة واالس���تفادة من النمط 
الرم���زي األول -التف���اح- ال���ذي 
كثرياً،  البش���رية  الذاكرة  وظفته 

وارتب���ط ليس مع ح���واء األوىل، 
بل مع ح���واءات عرفتها الديانات 
الش���رقية القديم���ة، وبعيداً عن 
األسطورة  االس���تطراد يف محيط 
بالتوظي���ف  س���أكتفي  األوس���ع، 
النصي ألس���طورة الخطيئة لكنها 
لم تكن سوى اس���تثمار من اجل 
االبت���كار عرب التماث���ل واإلضافة 
الداللي���ة، واتس���اع فض���اء األنثى 
للكش���ف من خالل التف���اح رمزاً 
معروض  وكأنه  حياتها/ جسدها 
لألكل املجازي يف لحظة فردوسية 
خالدة، لها عمر محدد، قصرية أو 
طويلة، سنة... عشر سنوات، يهرع 
إليه���ا آدم الف���رد، وآدم الجماعة 

البطرياركية لتخترب فحولتها. 

يلمع ورائحته الشهية 
تسكر »آدم« مسافرًا 

و ]آدم[ ضاالًَ 
ربما ]آدم[ مستوحدًا

تسكرهم للحظة.. أليام 
لسنة... عشر سنوات 

يأتون... يقضمونه 
ثم يمضون/ ص125 

لم يعرف جسد األنثى النقصان 
أبداً، إنه مكتمل دائمًا، على الرغم 
م���ن القضم/ العض املس���تمر زمنًا 
طوي���اًل، يأخ���ذون منه الجس���د/ 
التف���اح ويرتكون آث���ار اللذة عليه، 
لكنه يغتسل ويتطهر ويعاود اللعب 

مثرياً  ش���هيًا،  ويبقى  بفردوسياته 
بلون���ه األحمر الجنس���ي، ورائحته 
الزهرية وألوانه، مع كل التحوالت 
في���ه، تحوالت الطبيع���ة وتأثريات 

الفصول فيه وعليه. 

تمضي سريعًا 
األيام الفردوسية 

والليالي الجحيمية 
الليالي الفرودسية 

واأليام الجحيمية / ص125 
يف  والش���هوات،  املت���ع  تنته���ي 
لحظة ال يعرفها إال الجسد األنثوي 
والذك���ري لحظ���ة مش���رتكة ، هي 
مواقيت اشتعال النار، وتدفق املاء، 
الطاقة  تمجي���د  لحظة  إلطفائه���ا 
الجنسانية وتفجريها، هذه اللحظة 
ه���ي التي وح���دت ب���ني األزمنة، 
والحاضر،  املاض���ي  الليالي  األي���ام، 
أيام فرودس���ية وليال���ي جحيمية. 
وبالعكس مثلما هو يف النص، لكنها 
معًا متعية، حت���ى الجحيم يف هذا 
املقطع، لم يكن هو نفس���ه الجحيم 

يف فاتحة النص. 

]افتح باب الجن��ة، تتفتح زهور 
الجحيم 

أغلق ب��اب الجحيم تموت زهور 
الجنة 

أفتح ب��اب الجحيم تموت زهور 
الجنة 

أغل��ق باب الجنة تم��وت زهور 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

102

دراسات أدبية ونقدية

الجحيم[ ص126 

تحوالت املفردة أمر مهم يف هذه 
التجربة الش���عرية املفاجئة تمامًا، 
وهذا يعني بأن املهارة ووعي سياق 
املفردة هو الش���عر، نوع من اللعب 
على تنظيم الس���ياق الخطي، الذي 
ينفتح أمام املعنى وال وجود ملعنى 
فني ثابت يف الش���عر كما يف املعجم. 
املعن���ى متح���ول، انقالب���ي والذي 
يحدد الداللة هو الس���ياق والشاهد 
عل���ى ذل���ك ه���و مف���ردة الجحيم 
وكيفية وجودها وانتظامها النصي. 
لق���د تحولت مفردة »الجحيم« من 
معناها القاموسي والشعري إىل معنى 
آخر تمامًا، معنى مماثل للجنة، ال 
بل ص���ارت دااًل مجازيًا على لحظة 
املتع���ة وممارس���اتها، ل���ذا تحولت 
الف���ردوس إىل مج���ال إىل جغرافيا 
مجنسة، أي إضفاء الصفة الجنسية 

على الجغرافيا/ املكان/ املجال. 
فتح ب���اب الجنة، يعني الدعوة 
للولوج إىل جغرافيا الجسد املجنسة، 
الدخ���ول يف الف���رج/ فتحة املوقد 
املقدس، حتى الوصول إىل الجحيم 
املش���تعل بنار الجنس���انية وتفتح 
زهور الجسد، هذه الزهور املحكومة 
بموتها يف اللحظ���ة التي تغلق فيها 
األنثى ب���اب جحيمها. إذن البد من 
معادلة نصيته، يتوازن فيها الجسد 
األنثوي ويظل بانطولوجيا راسخة 
االنبعاثي���ة، والبد من  بوظائف���ه 

اإلبق���اء على ب���اب الجنة والجحيم 
مفتوح���ني ، كي ت���ورق األزهار يف 

العاصفة. 

جحيم... جنة 
جنة... جحيم 

نار... ماء 
اسود... ابيض 
أبيض... اسود 
أي منها أنا؟ 

أي منها قلبي؟ ص126 
تضم���ن املقط���ع اآلخر يف نص 
»ب���اب الجن���ة ... ب���اب الجحيم« 
كاف  ش���ريين  املبدع���ة  للش���اعرة 
مك���ررات معروف���ة لن���ا. والتكرر 
واإلع���ادة ل���ه وظائف فني���ة. إنه 
تكرار للرموز وليس تكراراً كالذي 
عرفه ش���عر الحضارات الش���رقية، 
حي���ث كانت له وظائ���ف بنيوية/ 
وفني���ة األبي���ض/ األس���ود تك���رر 
عرفته الش���اعرة كزال احمد وهو 
ينطوي على داللة معروفة اش���رنا 
لها. اللون األسود واألبيض يتمتعان 
بعمق وتضاد وسطوع/ سلفرمان/ 
الهرمنيوطيق���ا  ب���ني  نصيّ���ات/ 
والتفكيكية/ ت/ حسن ناظم وعلي 

حاكم صالح/ ص227. 
يتب���ني  ال  فالش���عر  وأخ���رياً 
املرئ���ي/ املألوف، انه يس���عى نحو 
الالمرئي ال���ذي ال تراه العني التي 
يبصر بها. والش���عر فن البحث عن 
املغي���ب والغائب، ان���ه فن الصدفة 

للماث���ل والقمعي كما هو يف قصائد 
الش���اعرات األرب���ع، ك���زال احمد/ 
كزال إبراهيم خضر/ شريين كاف 
وأرخ���وان، يف قصائدهن تش���كيل 
شعري/ لون أو ألوان، والربيع سيد 
األلوان التش���كيلية كلها، وللطبيعة 

هيمنة وتحفيز للوعي.
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الق����ارئ يدخل الن����ص من باب 
العن����وان، ويصط����دم باس����م القاص 
الكاتب، ويتعرَّض لس����طوة االس����م، 
ومدى انتشاره، وباعتبار أنَّ العنوان 
ليس زائ����دة دودية، م����ن املمكن أْن 
يُستأصَل يف عملية نقدية، ويُرمى 
جانبًا، ب����ل العنوان بمثاب����ة القلب 
النابض. هذه محاولة لتناول العنوان 
كأصل ع����ام ملعاني الن����ص، دون أْن 
يك����ون املعنى العام ذاته أو يف املرتبة 
عينه����ا، فللعن����وان مرتبة الش����مس 
من األرض، وإذا كان للعنوان الس����مو 
والثبات، س����يتأهل ألْن يكون منش����أ 
لكلِّ املعاني األخرى، وال بدَّ أْن يكون 
املعنى ذات����ه صادرًا عن معنىً آخر، 
فهناك من األدباء مَنْ يختار العنوان 
قبل الش����روع بكتابة النص، ومنهم 
مَنْ ينتظ����رُ أيامًا بعد انتهائه من 
الن����ص، يبحث عن عنوان مناس����ب، 
ويف الحالتني يكون املعنى مس����تفاداً 

ن����وره املعنوي من معنىً آخر، كنور 
األرض من نور الشمس. 

ل���كلَّ دول���ة عاصم���ة وأطراف، 
مركز وهوام���ش، قوتهما متذبذبة 
يف عالقة عكس���ية، والعالم كان وما 
زال فيه مرك���ز وهوامش، وللنص 
كذل���ك مركز وهوام���ش، والعنوان 
من أه���مّ عناصر املرك���ز، الذي يف 
تمركزهِ غالبًا ما يستَبِّدُّ، فينهار 
الن���ص، ويف حالة ال���دول قد يؤدي 
اس���تبداد الهام���ش إىل االنهيار، لكن 
يف النص كلمَّا استبدَّ الهامش على 
حساب املركز، كلما ازدادت جمالية 
النص، لتناس���به مع عاملنا وخاصًة 
بعد كافكا، حيُث أصبحَ الالمعقول 
مركزًا للقاعدة، وما س���واه استثناء، 
لهذا سَ���َلك حسني عارف يف نصِّهِ 
القصصي طريق أدب الفنتاس���تيك 
تزفيت���ان  بحس���ب  يمثِّ���ل  ال���ذي 
تودوروف)تجرب���ة قصوى(، فنحنُ 

أمام نصٍّ جديد ال يميز بني الواقع 
والالواقع، بني املعقول والالمعقول، 
لكنَّهُ يف نفس الوقت ينطوي على 
حكمة: هل بمقدور السرد أْن يُنْقَِذ 
الكثري من األرواح؟ أدرك هومريوس 
هذا السِّر، ووعى الحكمة، وطبَّقها 
يف األوديس���ا، فبينما انتهت األلياذة 
بامل���وت والدم���ار، انتهت األوديس���ا 
بصل���ح ودفع الديَّة، ه���ذه الثقافة 
هي ذاتها، التي بلورت العقل السائد 
ال���ذي جَمَ���عَ أورب���ا املتناحرة يف 

صورة االتحاد األوربي..
وأحيانًا يتعسَّف القاص، فيجعل 
العن���وان منفصاًل انفصااًل تامًا عن 
املتن، سُ���ئَِل يونس���كو عن تعليل 
عنوانًا  الصلع���اء(  اختياره)املغنية 
ملس���رحيته، فأجاب)ألنه ليست يف 
املس���رحية أية مطرب���ة صلعاء وال 
كثيفة الش���عر! وهذا س���بب كافٍ 

الختيار هذا العنوان(. 

دالالت منطقية للعنوان 

يف النص القصصي الكردي

عبدالكريم يحيى الزيباري
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أواًل: حسني عارف أنموذجًا:
يف عنوان قصة حس���ني عارف 
»عدو العم قيتل« حيث البس���اطة 
واملضمون العميق واألبعاد اإلنسانية، 
ال نستطيع فصل العنوان عن متنه، 
والقارئ الناقد لم ينفصل أبداً عن 
الباحث الفنَّ���ان عن جوهر الواقع 
امَلعيش، الذي بإستطاعته التعرُّف 
والتغلب عليه، وحيث اس���تطاعت 
الح���دود  اخ���رتاق  القص���ة  ه���ذه 
الجغرافي���ة والقومي���ة واإلقليمية 
للتعانق مع رؤى إنس���انية تتس���م 
بعطف شمولي وحب عميق وصادق 
تجاه الكون واإلنسان، ومحبَّة البشر 
صعبٌة جداً، فاآلخر يف النسق الثقايف 
الشرق أوسطي يعترب هو اليهودي أو 
الغربي أو العدو، والصفقة األخرية 
هي السائدة جَبْراً بدون قناعة مع 

تراكمات من الكراهية والبغضاء.
الزمن يلت���ذُّ بالتكرار، وخاصًة 
تكرار  واس���تمرارية  امللحوظ،  غري 
األحداث التي تغيب عنا مالحظتها 
ألنَّه���ا مألوفة، كماض���ي الديمومة 
الذي يس���كن أرواحن���ا يف العنصر 
الحكائ���ي، الذي ال يمك���ن تحديد 
إحالت���ه إال بالنس���بة لعناصر) أنا/ 
هنا: امل���كان/ اآلن: الزمان(وماضي 
الديموم���ة مس���تمر ومتوتر، ومن 
ديمومته واس���تمراريته يكتس���بُ 
شعريته، فالعنوان يخربنا أنَّ شيئًا

 

ما قد حَدََث يف املاضي، يف لحظةٍ 

معين���ة غاب���ت عن ع���ني املراقب 
وعن كتب التاريخ، وهذا الشيء هو 
مستمر إىل يومنا هذا، وال نعرف إىل 
أين يس���ري؟ حيث يبدأ فعل ماضي 
الديمومة بموازاة ضمري املتكلم يف 
بداي���ة القصة، )نظرتُ، الحظتُ، 
كنتُ أعلم(وه���ذه األفعال الثالثة 
تتش���كَّل ثالث قضايا أخرى تس���ري 
بموازاة القضايا التي سنس���تنتجها 

من العنوان الذي نبدأ منه:
1-ديالكتيكية العنوان: جدلية 
العنوان وتبادل الحجج واالستدالل 
للوص���ول إىل الحقائق، لنقتنع فيه 
باالس���تقراء أو بم���ا يش���بهه م���ن 
مقارع���ة الحج���ِج، كأن تق���ول: إن 
ع���دواً للعم قيت���ل وصديقًا له قد 
يتواجدان معًا ف���ى زمكانٍ واحد، 
وه���ذه الزوجية)للعدو والصديق(

قيتل(كالس���الب  )للعم  والفردي���ة 
واملوج���ب حول)املعتدل الش���حنة( 

واالستقامة واالنحناء.
القضي���ة األوىل: فل���و فرضن���ا 
القضية = ق1، ولو فرضنا:                                                                                                     

عدو العم قيتل ...........ق1
ال عالقة له بالعم قيتل........

ق2 قضية سابقة
..........ق3  قيتل  العم  صديق 

قضية الحقة
أ-نفي القضية األوىل ال يستوجب 
نفيًا للقضيتني السابقة والالحقية.

ب-نفي )ق1( القضية الس���ابقة 

يضعنا أمام مفرتق طرق بحس���ب 
مبدأ الثالث املرفوع، تصري القضية 
الس���ابقة ل���ه عالق���ة صداق���ة أو 
عداوة أو معرفة سطحية، لتتحول 
الفرضية إىل شكٍل ينقضُ مربرات 

وجود ق1، بسبب تكرارها:
ت-عدو العم قيتل ........ق1

عدو العم قيتل...............ق2 
قضية سابقة

......ق3  قيت���ل  الع���م  صديق 
قضية الحقة

ث-أو قد تكون ق2)صديق العم 
قيتل(، لنس���تنتج من الفرضية أنَّ 
األم���ور غالبًا ما تع���ود إىل القضية 
األوىل الت���ي ب���دأت منه���ا، كدورة 
والكثري  الطبيعة  يف  النايرتوح���ني 

من الدورات األخرى. 
ج-قد تكش���ف الفرضية عداوة 
ال نهائي���ة يف عالم متبدِّد س���ريع 
يف  مس���تمرة  وع���داوات  ال���زوال، 

حديقة حيوانات ال نهائية:
ق1:  ع���دو العم قيت���ل = ق2:   
عدو العم قيت���ل = ق3: عدو العم 

قيتل
ح-قد تكشف الفرضية صداقة 
ال نهائية يف عالم خيالي من عوالم 

اليوتوبيا
ق1: صديق الع���م قيتل = ق2: 
صدي���ق العم قيت���ل = ق3: صديق 

العم قيتل 
خ-قد تش����ري الفرضي����ة إىل العداوة 
الباطني����ة املس����تمرة، م����ع الصداق����ة 
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الظاهري����ة، يف واقعن����ا الراه����ن األليم، 
وعوالم الدس����توبيا حي����ث قد توقفت 
الكلم����ات عن القي����ام ب����أي دور يكفُل 
إسكات صوت الرصاص والقنابل، بسبب 
تعدد الحقائق وتغريها بحسب املصالح.

د-أفع���ال الديموم���ة الثالث���ة 
)نظ���رتُ، الحظتُ، كن���تُ أعلم( 
استفهام  لتتش���كَّل كعالمة  تجتمع 
على قمة الجبل، أو سيفٌ مغروزٌ 
يف جبهة الصحراء، لس���دِّ الطريق 
أمام فعل الكينونة بثالث ُأحجيات 

أسطورية:
تنظرُ  أي���نَ  A-أين نظرتَ؟ 

اآلن؟ أينَ ستنظرُ؟
B-ماذا الحظتَ؟ ماذا تالحُظ 

اآلن؟ ماذا ستالحظ؟
C-ماذا كنتَ تعلم؟ ماذا تعلم 

اآلن؟ ماذا ستعلم غدًا؟
وللعل���م ث���الث مرات���ب )علم 
اليقني ث���مَّ عني اليقني ثمَّ حقَّ 
اليق���ني(، األوىل نأخ���ذ العل���م من 
اإلخبار، دون رؤي���ة، والثانية من 
خالل الرؤي���ة، والثالثة من خالل 
حواس أخرى تؤيد الرؤية والنظر 

كالذوق واللمس.
القضية الثانية: لو فرضنا 

س = )عدو العم قيتل(
إىل ماذا سنحتاج إلثبات عبارة 
س؟ وم���ا هي الردود املحتملة على 

العبارة س؟
س���ريدُّ أحدهم على س بعبارة 
)هذا لي���س صحيحًا( وه���ذا يعني 

أنَّ عبارة س غري صحيحة، ولتكنْ 
العبارة )ه���ذا ليس صحيحًا = ص(

مع مالحظة سهولة إثبات التناقض 
بني إثب���ات س وإثبات ص، ولربما 
تك���ون الحجج التي م���ن املمكنْ أْن 
نسوقها إلثبات س، هي عينها التي 
م���ن املمكن أن نس���تخدمها إلثبات 
ص، وهكذا فإنَّ أيَّ���ة حقيقة كلَّما 
خَضَعَتْ للتفك���ري أكثر، تزايدت 
الشكوك حول إثبات صحتها، كما أنَّ 
العبارة ص هي هي مطلقة، وإذا ما 
أردن���ا تحديدها)هذا ليس صحيحًا 
بالنسبة لي( على األقل، وهذه العبارة 
تعن���ي أنَّ )ع = ه���ذا ليس صحيحا 
بالنبسة لي( من مفهوم املخالفة)ك 
= ه���ذا صحيح بالنس���بة لك(وهذا 
هو األه���م، وبازدياد االحتماالت لن 
نكون قادرين على التمييز أبداً بني 
األصدقاء واألع���داء، وليس َثمَّة يف 
العالم إال أصدقاء وأعداء، وبس���بب 
عدم القدرة هذه، ازدادت الشكوك، 
اإلنس���انية،  العالق���ات  وانه���ارت 
الج���وار، وضاعت  وانتفى حُس���ن 
الحقوق بس���بب قوة العبارتني)س، 
يف  باب)وعزَّن���ي  م���ن  ص(وه���ي 
الخطاب(وعِزَّة الخطاب هي قوته 
الت���ي تدفع���ه إىل الظل���م أو تجاوز 
الحد اإلنس���اني على أق���ل تقدير. 
وهن���ا يجب التأكي���د على ضرورة 
)ع، ك(يف  بالعبارت���ني  االس���تعانة 
مخاطبة اآلخ���ر املختلف، والذي يف 
ظل غياب هاتني العبارتني سنكون 

أمام فرضية جه���ل اآلخر وبالتالي 
استجالب عداوته، ولغرض االنتهاء 
من ه���ذه الفوض���ى الت���ي حاولنا 
أن تك���ون ص���ورة مُصَغَّ���رَة عن 
الفوضى التي تسود العالم البشري، 
س���نكون أمام تحدٍّ كبري باستبدال 
العب���ارة ص، بعب���ارة)إىل ح���دٍّ ما 
ولك���ن لي���س تمامًا(فيص���ري لدينا 
الخطاب الجدي���د)س × ص( وهو 
التق���اء العمودي باألفق���ي، ونقطة 
تحوُّل الفردية طريق التسلُّط، إىل 
زوجية للوصول إىل االعتدال، لتصري 
العبارة: »هو عدو العم قيتل )لكن 
االس���تئنافية( إىل ح���دٍّ ما وليس 
تمام���ًا« هذا الخط���اب امُلبهم يبقي 
جميع الخيارات واألبواب مفتوحة.

حي����ث  العنــوان:  تبئــري   -2
العنوان هو مركز ال����دوال، أو الكود 
الذي تنتم����ي إليه عالم����ات الحقل 
الداللي، لتَُكوِّن كالًّ منس����جمًا، كما 
وأنَّ العن����وان يتناق����ض مع تحصيل 
الحاصل الذي يقضي بأْن يكون)عدو 
الع����م قيتل ه����و عدو الع����م قيتل(

ولكننا بعد قراءة القصة، اكتش����فنا، 
أنَّ اإلش����ارة إىل ع����دو العم قيتل هي 
يف الحقيق����ة إش����ارة إىل حفيد العم 
قيتل، وهنا تك����ون العالقة الثالثية 
بني الراغب الفاع����ل، واملوضوع من 
خالل وسيط: الفاعل الراغب = العم 
قيتل/ املوضوع = صداقة أو عداوة/ 
الوس����يط = صدي����ق، حفي����د العم 
قيتل أو ع����دوه، ومن ضمن العنوان 
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وممارسته سلطة املركز، بسبب سمعة 
القاص األدبية ورصيده الثقايف الذي 
يحظى به، بفعل إنتاجه الغزير على 
مدى أكثر من ثالثة عقود، فاس����م 
القاص جزء رئي����س من العنوان، ال 
يقلُّ أهميًة مع عنوان القصة، هكذا 
أينما ذهبت داخل النص، أو خارجه 
مما له عالق����ة بدوال����ه وعالماته، 
تجد أنَّ هذا العنوان يتمتع بس����لطة 
ومث����ول داللي وحضور ج����واٍب لكلِّ 

األسئلة امُلستثارَة.
3- باروكية العنوان: التفاصيل 
التي يثريها العنوان)عداوة، العم، 
قيتل(بحيث توحي بطابع درامي 
ووجود صراع وتوتر بني مراكز 
الطبيعي���ة  فالنتيج���ة  الق���وى. 
لعالقة التنافس ستنتهي إىل خري 
أو ش���ر، صداقة واتحاد أو عداوة 
وحروب، بهدف تحليل العنوان يف 
إطار بيئت���ه الثقافية التاريخية 
األيديولوجيات  تش���ارك  حي���ث 
وص���راع األحزاب السياس���ية يف 
تتدخل  وهن���ا  العنوان،  تش���كُّل 
الطبيعة يف املدنية، ولكن اإلنسان 

هو الوحيد الذي يملك الخيار.
ثانيًا: 

أنور محمد طاهر أنموذجًا
إال  الن���اس ال يخاف���ون  إذا كان 
املجانني، فجميع حكام العالم مجانني، 
وكان الفقه القانوني وال زال يتساءل 
هل يجوز لألعمى أْن يلي القضاء أو 
أيَّة مناصب أخرى؟ يف قصة »مقهى 

العمي���ان« ال يكاد الق���ارئ يُمَيِّزُ 
ب���ني الواق���ع واألس���طورة، وتوحي 
للق���ارئ بأنَّنا كلنا عميان، كالهدهد 
إذا نق���ر األرض ع���رف مس���افة ما 
بينه وبني املاء وهو ال يبصر شعرية 
الف���خ.  فقيل يف ذلك: إذا جاء القدر 
عَمِيَ البص���ر، وال ينبغي للحاكم 
أو الس���لطان أْن يَْظلِمْ وبه يُدَْفعُ 
الُظْلمْ وال يَبْخَ���ْل ومنه يُنتَظرُ 
الكرمُ والج���ود، وإْن فعَل فهو أعمى 
أو كما قال املربِّدْ يف كتابه املقتضب/

ص245)قوله تعاىل«ومن كان يف هذه 
أعم���ى فهو يف اآلخ���رة أعمى وأضل 
س���بياًل ». يكون من عم���ى القلب، 
وإلي���ه ينس���ب أكثر الض���الل، ألنه 
حقيقته كما ق���ال: » فإنها ال تعمى 
األبص���ار ولكن تعم���ى القلوب التي 
يف الص���دور«. فعلى ه���ذا تقول: ما 
أعماه، كما تقول: ما أحمقه(. يقول 
يطالب  الجميع  فوكو)كان  ميش���يل 
الجمعي���ة الوطنية بإصدار نصوص 
تحمي الناس من املجانني(ميش���يل 
فوك���و- تاري���خ الجن���ون يف العصر 
الكالسيكي- ترجمة سعيد بنكراد- 
 -2006 العرب���ي-  الثق���ايف  املرك���ز 
بريوت- ص432. لكن مَنْ س���يحمي 
املجانني من الناس؟ وكلَّ يوم يطالب 
الحاكم وأعضاء حكومته بحمايتهم 
من الناس، لكن مَنْ سيحمي الناس 
منكم؟ ماذا يعن���ي أْن تخرجُ قصة 

قصرية جديدة إىل العالم؟ 
ماذا يعني أن تخرج أس���طورة 

جدي���دة يف ش���كل قص���ة قصرية 
كأساطري بورخس؟

كردية  أسطورة  العميان:  مقهى 
من ح���دٌث بس���يط، ن���صٌّ كآالف 
النصوص، لكنَّ هذا النص يس���تمد 
وج���وده ويس���تمر يف كلِّ ق���راءةٍ 
جديدة، كلُّ داٍل أو عالمة سيميائية 
يف »مقهى العميان« يمثِّل أكثر من 
عالمة مرحلي���ة، كالعملة الذهبية 
قابل���ة للتعامل على م���رِّ العصور، 
بينما ل���كلِّ عصٍر عملت���ه الخاصة 
التي تنتهي بنهايته، وتختفي صورة 
الزعي���م أمام زعيٍم آخ���ر، كلُّ هذا 
بس���بب قلق القاص ال���ذي انعكسَ 
عل���ى يف لغةٍ قلقة، غ���ري متيَّقِّنة، 
العميان«  تس���تحق«مقهى  جزئية، 
أْن يناقش���ها مؤرخو األف���كار، ألنَّها 
تُسِْهمُ ببساطة وخِفَّة تكاد تكون 
غري ملحوظة يف تغيري رؤية القارئ 
إىل عامل���ه ال���ذي يعيش���ه، وتغي���ري 
عالقت���ه مع ذات���ه ومع الس���لطة. 
قرأتُ هذه القصة القصرية يف زمٍن 
كنتُ فيه تحت تأثري تعدد األصوات 
الصحَّايف يف)قصة موت  واألس���لوب 
قريحتي  ماركيز(وأجه���د  معل���ن/ 
إليج���اد الف���روق بني الس���ارد وهو 
الروائ���ي، وبني ال���راوي وهو أحد 
ُفها السارد كصوتٍ  األدوات التي يوَّظِّ
منف���رد يف جوقة أص���وات الرواية، 
وح���ني ذهب���ت إىل مهرجان القصة 
القصرية يف الس���ليمانية، واش���تكى 
الش���اعر لطيف هلمت مِنْ تجاهل 
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العرب لألدب الكردي، مقابل اهتمام 
كردي شديد بجميع إصدارات األدب 
العربي قديمها وجديدها، ُقْلتُ َلهُ 
يف مداخلتي)أعطني نَصًَّا مدهش���ًا 
وس���أضمنُ لك ترجمت���ه إىل لغات 
العالم(وامتدحتُ قصة أنور محمد 
أنني  العميان(وكيف  طاهر)مقه���ى 
حني قرأتها قررت ترجمتها يف أولِّ 
محاولةٍ لي، رغم الصعوبات الكثرية، 
وهكذا كلُّ النصوص الشهرية، أثارت 
دهش���ة وإعجاب ق���ارٍئ م���ا، فقرر 
ترجمته���ا، أو ظلَّ تح���ت تأثريها، 
حتى يُسَ���خَّرَ لها مرتجمًا شجاعًا 
يج���رؤ على ترجمتها( وحني عدت 
إىل مكاني، تلقَّفها مني الجمهور تلك 
الكرة الت���ي ألقيتها بق���وة يف املياه 
الراكدة، وطلب���وا مني نص القصة 
القصرية، وقرأها الناقد علي حسني 
الفواز وأبدى إعجابه الشديد، وكذلك 
َفعَ���َل الجميع، وربَّم���ا ُكنَّا جميعًا 
تحت تأثري القرارات امُلس���بقة التي 
تتخذ يف عقلن���ا الباطن!!. وكتبتُ 
عن هذه القصة دراسة طويلة، وبعد 
ع���اٍم وَنَيْفْ، وق���راءات متعدِّدة، 
عدتُ إليها أتقص���ى قراءًة مغايرة، 
واكتش���فتُ فيه���ا محاول���ة إلعادة 
بناء األساطري الكردية، حيُث يقوم 
الق���اص أن���ور محمد طاه���ر، الذي 
يدهشنا بس���رده ومخيلته الواسعة، 
منذ تشظيِّات العنوان إىل غرائبية 
وطراف���ة املفارقات وش���عبية اللغة 
املتداول���ة، يف عوال���م األدب املقارن: 

من���ذ ب���الد النس���اء األمازوني���ات، 
وبالد األقزام، وبالد العميان، وبالد 
املجان���ني كم���ا يف »مس���رحية نهر 
الجن���ون« لتوفيق الحكيم، وفكرتها 
أنَّ ملكًا رأى يف منامه)يف لون الفجر 
ثم أبصرت أفاعي سوداء قد هبطت 
فجأة من الس���ماء و يف أنيابها س���م 
تس���كبه يف النه���ر فإذا ه���و يف لون 
الليل. و هتف بي من يقول »حذار 
أن تشرب بعد اآلن من نهر الجنون« 

وقد رأيت الناس كلهم يشربون.. 
الوزير – إال إثنان.. امللك – أنا 
و أن���ت.. الوزي���ر – أجل ياموالي. 
آخر ملجأ لنا و خري ملجأ: السماء. 
) يخرج���ان م���ن أح���د األب���واب(

)تدخل من باب آخر امللكة و رأس 
األطباء و كبري الكهان( امللكة – إنه 
لخطب فادح!. كب���ري الكهان : أجل 

إنها لطامة كربى!
امللكة – )لرأس األطباء( أما من 
حيل���ة للطب يف رد ن���ور العقل إىل 

هذين البائسني!
رأس األطباء – يش���ق على هذا 

العجز مني أيتها امللكة.
امللكة – تفكر يا رأس األطباء.

رأس األطباء: لق����د تفكرت مليًا يا 
موالتي ، إن ما أصابهما ال يسعه علمي.

امللك����ة - أأقن����ط إذن من ش����فاء 
زوج����ي. رأس األطباء - ال تقنطي يا 
موالتي. هنالك معجزات تهبط أحيانًا 
من الس����ماء هي فوق ط����ب األطباء. 
امللكة - ومتى تهبط تلك املعجزات؟ 

رأس األطب���اء: م���ن ي���دري يا 
موالت���ي! امللكة – يا كب���ري الكهان 
استنزل لي واحدة منها اآلن .. اآلن 
.. اآلن.. كب���ري الكهان – من قال يا 
موالتي إني اس���تطيع أن اس���تنزل 

شيئًا من السماء.
امللكة - أليس ه���ذا من عملك؟ 
كبري الكهان - إن الس���ماء يا موالتي 
ليس���ت كالنخيل يس���تطيع اإلنسان 
أن يس���تنزل منها ما شاء من ثمار! 
الوزي���ر - الن���اس، املجان���ني، إنهم 
يرمونن���ا بالجن���ون. ويتهامس���ون 
علين���ا ويتآمرون بنا، أتس���مع مني 
نصحًا يا م���والي؟ امللك - أعرف ما 
تري���د أن تقول. الوزير - نعم، هلم 
نصنع مثلهم و نشرب من ماء النهر. 
املل���ك - )ينظر إىل الوزير مليًا( أيها 
املسكني! إنك قد شربت! أرى شعاعًا 
من الجنون يلمع يف عينيك. الوزير 
- كال لم أفعل بعد. امللك - أصدقني 
القول. الوزي���ر - )يف قوة( أصدقك 
القول، إني سأش���رب وقد أزمعت أن 
أصري مجنونًا مثل بقية الناس. إني 
أضيق ذرعًا به���ذا العقل بينهم. ما 
قيمة نور العقل يف وسط مملكة من 
املجانني! ث���ق أنا لو أصررنا على ما 
نح���ن فيه ال نأم���ن أن يثبت علينا 
ه���ؤالء القوم. إن���ي ألرى يف عيونهم 
فتنة تضطرم، وأرى أنهم لن يلبثوا 
حت���ى يصيحوا يف الطرق���ات: امللك 
ووزيره قد جنا، فلنخلع املجنونني! 
املل���ك - و لكن���ا لس���نا بمجنونني! 
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الوزير - كيف نعلم؟! امللك - ويحك! 
أتقول جدًا؟ الوزير - إنك قد قلتها 
الساعة يا موالى! أن املجنون ال يشعر 
أنه مجنون. هم أيضًا يزعمون هذا 
الزعم. املل���ك – وأنت، أال تعتقد يف 

صحة عقلي؟
الوزير - عقيدتي فيك وحدها 
ما نفعها؟ إن شهادة مجنون ملجنون 
التغني شيئًا. امللك - )يف تفكري( نعم 
إن يف ه���ذا كل الخري لي. إن الجنون 
يعطيني رغد العي���ش مع امللكة و 
الناس كما تقول. و أما العقل فماذا 
يعطين���ي! الوزي���ر - الش���يء. إنه 
يجعلك منبوذا من الجميع، مجنونًا 
يف نظ���ر الجميع! املل���ك - إذن فمن 

الجنون أن ال أختار الجنون(. 
اإلنكليز  حاوَل بعض مثقف���ي 
أن يربهن���وا بس���رد األس���اطري: أنَّ 
مس���تويات مختلفة بني  املعرف���ة 
البش���ر، ولي���س م���ن املعرف���ة وال 
األخالق استغالل اآلخرين بدعوى 
أنَّه���م أقلُّ عِْلمَ���ًا ومعرفة)َذلِكَ 
ِبَأنَّهُ���مْ َقاُل���وا َليْ���سَ عََليْنَ���ا 
فِ���ي اأُلمِّيِّنيَ سَ���ِبيٌل(. وبالتالي 
س���يادة رؤية اآلخر بوصفه ناقصًا 
بالفطرة، ال لس���بٍب معقول إاّل ألنه 
غريب)وليس هناك بشرٌ أسوأ من 
الذين يتبجحون دائم���ًا بهويتهم- 
أو بقوته���م أو بعلمه���م-، فه���ؤالء 
املتعصِّبون ال يعتقدون أنَّهم على 
صواب، فحس���ب، بل هم مستعدون 
دائمًا لحفر قرب تح���ت أقدام مَنْ 

ال يصدُِّقهم، ومَ���نْ يُنبِّهُهم إىل 
أخطائهم( رفائيل أرغولول- صياد 
اللحظ���ات- ترجمة رفعت عطفة- 
دار بدايات- 2005- دمشق- ص89.

الروائ���ي اإلنكلي���زي هرب���رت 
جورج ويلز)1866- 1946( َكتبَ قصة 
بعن���وان » بالد العميان« متس���لِّق 
جب���ال إنكلي���زي يُدع���ى »نانز« 
مغامر، بحثًا عن دليله السويس���ري 
الذي سقَط يف انزالق ثلجي، يجتازُ 
أماك���ن غريب���ة، وأه���وااًل بحريات 
ماؤها يغلي والس���مك يحتضر على 
الغامض،  الجب���ل  ووادي  الس���طح، 
حت���ى يص���ل إىل قري���ةٍ رزقها اهلل 
م���ن كلِّ طيبَّ���ات األرض، أنه���ارٌ 
عذبة، غابات عظيمة من الصنوبر 
تحميه���ا من االنهي���ارات الجليدية، 
أش���جارٌ ألنواع الفاكهة كافة، أغنام 
وأبقارٌ وجم���ال، وطقسٌ معتدل، 
وأماٌن ورفاهية، أزهارٌ جميلة، وال 
وحوش وال حشرات شريرة، بيوتها 
تنقسمُ على جانبي شارع مركزي 
مده���ش النظافة، يجت���ازهُ رجال 
ونساء القرية وهم يلوون رؤوسهم، 
فعلمَ أنَّ هذه قري���ة العميان التي 
أخربت عنها األساطري، يرى جفونهم 
مغلقة وآذانهم تتجه نحوه بخوف، 
وتواردت إىل ذهنه األمثال الشعبية 
املتعالقة مع هذه األسطورة )األعور 
يف ب���الد العميان ملك(، يمس���كون 
به، يتحسسون ذقنه الحليق، ويده 
الناعمة، )»دعنا نَُقودُه إىل الشيوِخ، 

»قاَل بيدرو، وَأخذوا نانز يقودونه 
من يده، إىل الشيوخ ليبتو يف أمره، 
سَ���حبَ يَدَهُ نان���ز، بإمكاني أْن 
أرى« قاَل لهم، »أحاسيسه ما زاَلتْ 
ناقصة، »قاَل الرجَل الفاقد البصرَ 
مط���وَّاًل،  اس���تنطقوه  الثال���ث(. 
ثم جلب���وا له طعام���ًا، بيدرو ابن 
أخ يعق���وب، وس���اروت ه���ي البنت 
الصغ���رى ليعقوب)جَل���سَ عن���د 
قدميه���ا وأخرَبه���ا أنَّ���هُ يُحبّها( 
وأخت س���اروت الكربى أخربت أباها 
يعقوب بأنَّ ساروت ونانز عاشقان، 
ش���ديدة جداً،  ظه���رت معارض���ة 
أخوتها رأوا ب���أنَّ هذا الزواج يجلب 
لهم عاراً، س���اروت بكت على كتف 
أبيها، وقالت أنَّها تحبه وهو يحبها، 
وش���عر يعقوب بحزنٍ شديد، قال 
ما  الش���يوخ)يومًا  ملجل���س  يعقوب 
سيصري عاقاًل مثلنا، لكنهم رفضوا، 
وق���ال العراف وكان طبيب���ًا ماهراً 
ولديه اخرتاع���ات كثرية، )»دماغه 
علي���ل«  »ق���اَل الطبي���ب األعمى، 
غمغ���مَ الش���يوخُ موافقني، »اآلن، 
ماذا يُؤّثرُ عليه؟« »قاَل الطبيبَ، 
»تلك األجزاء الش���اذةِ التي تَدْعو 
العي���وَن، والتي تَجعل وجهه كئيبًا 
ومريض���ًا، تؤثِّرُ بطريقةٍ غامضة 
عل���ى دماغه، وعِنْ���دَهُ الرموش، 
وجفونه تَتحرّكُ، ولذلك دماغه 
يف حالة مرض دائمة يعاني الشرود 
»قاَل  »نع���م؟  االنتب���اه.«  وع���دم 
يعق���وب »نع���م؟ » »وأعتقد لكي 
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يُش���فى مِنْ الضروري َأْن نَعمََل 
عملية جراحية بس���يطة وس���هلة 
يعني، إلزالة هذه األجزاء واألجساِم 
املثرية.« وبعد ذلك سَيَُكوُن عاقاًل 
مثلن���ا؟ » »سَ���يَُكوُن عاقاًل جداً، 
ومواطنا جدي���را باإلعجاب جداً.« 
وَذهبَ يعقوب ح���ااًل إلخْبار نانز 
آمالِه الس���عيدةِ. لكن نانز استلمَ 
هذه األخباِر الجيدة بربود مخيّب 
لآلم���ال. »هناك األش���ياء الجميلة، 
األش���ياء الصَغرية الجميلة، الزهور، 
النبات���ات وس���ط الصخ���ور، الضوء 
ونعوم���ة قطع���ة الف���راء، الس���ماء 

البعيدة بفجِر«.
يقول أورهان باموك )يف داخل 
ه���ذه األعم���ال املدهش���ة يُدف���ن 
جوهرن���ا ال���ذي يجعلن���ا نح���ن(.  
أوره���ان باموك- الكتاب األس���ود- 
عبداهلل-ط1- عبدالق���ادر  ترجمة 

2003-دار املدى-دمشق- ص88.
العمي����ان تمارسُ  قص����ة مقه����ى 
وظيف����ًة جدي����دة للس����رد، ال وص����ف 
الواقع ب����ل لتغي����ريه، برفضها النمط 
املتعارضة  األنماط  بتوظيف  الس����ائد، 
مع األشكال التقليدية للقص يف تمرُّدٍ 
يروم تأسيس جنس حكائي جديد يف 
األدب الكردي يك����ون من الصعب فيه 
فصل الجان����ب الحكائي ع����ن الواقعي 
عن األس����طوري، مثرياً بذلك الدهشة 
والفجأة. تمرك����زت بنية القصة حول 
املقهى ال����ذي يحكم املدين����ة، وتنتهي 
القص����ة حيثما بدأت، من الس����ماء إىل 

الس����ماء، كمس����رحية توفيق الحكيم، 
فح����ني عَجَ����زَ املل����ك ب����دأ يفكِّر يف 
املعج����زات، وكذلك امللك����ة اتجَّهَت إىل 
السماء، وطالبت رئيس الكهّان أْن يقوم 
بوظيفته، وكذلك روّاد املقهى املقابل 
ملقهى العميان، اتجهوا إىل السماء)وقال 
آخ����ر: ي����ا ربِّ زل����زْل املقه����ى تحت 
أقدامهم، واجعل عاليَهُم س����افَِلهُم، 

وامحُ آثارهم يف األولني واآلخرين.
آم���ني... رددوا:  	 كله���م 

آمني...آمني..
	 قال أحدهم وكان يجلسُ 
يف نهاية الديوان، وهو يهزُّ رأس���ه 

ضاحكًا، ويمطُّ شفتيه:
نعم لقد أفنيتموهم!!! هيهات!!! 

هيهات!!!(.
لفكرة  يؤسِّس  الكردي  القاص 
املقه���ى الكوني العامل���ي الذي وهو 
يق���ود العالم أصي���بَ بنوبة عمى 
مفاجئ���ة،. هل نح���ن اليوم نعيش 
مع عالٍم م���ن الجن���ون؟ وإذا كان 
العاق���ل  نفس���ه  يعتق���دُ  أحدن���ا 
الوحيد، أفليس يف اعتقادهِ ش���يٌء 
من الجن���ون؟ الجنون هو أْن تبقى 
عاقال يف دني���ا املجانيني، أْن تبقى 
مبصراً يف ب���الد العميان، أن تبقى 
مبصراً بمحاذاة مقهى العميان. كما 
يف ب���الد العميان)هكذا أصبحَ نانز 
مواطنًا يف بالدَ العمي���ان، وألَِفها، 
والعالم ما بعد الجباِل أصبحَ أكثر 

فأكثر بعيداً وغري واقعي(.
وقبل تاريخ الجنون مليشيل فوكو، 

كان هناك كتاب جميل للنيس����ابوري 
هو عقالء املجانني الذي يتحدث فيه 
ع����ن قضي����ة محورية ه����ي أن العقل 
والجنون ثنائية متداخلة تكاد تكون 
موج����ودة يف كل ذات.. وأن املجتم����ع 
قد يتمس����ك باملنطق الشكلي لتغطية 
نقاط الضعف الت����ي ال يريد تعريتها 
بينم����ا املجن����ون ه����و الذي يكش����ف 
للمجتمع نقاط الضعف هذه ويواجه 
بالرأي اآلخر.. لذلك كان جمع أخبار 
ونوادر وأش����عار عقالء املجانني محط 
اهتمام األدب����اء واملفكرين منذ القدم، 
وصواًل إىل البحث يف تاريخهم بأسلوب 
فلسفي معاصر، وَذَكرَ قول أبي يزيد 
ب����ي فمت، ثم  البس����طامي)جننتني 
جننتن����ي به فعش����ت، ث����م جننتني 
عني فغب����ت، ثم أوقفن����ي يف رجَّةِ 
الجنون، وس����ألني عن أحوالي الثالث، 
فقلتُ: الجنون بي فناء والجنون بك 
بقاء والجنون عني وعنك ضناء وأنت 
يف كل األح����وال أوىل بنا/ ابن حبيب 

النيسابوري- عقالء املجانني- ص9(.

املصادر:
مدخ����ل  ت����ودوروف-  1-تزفيت����ان 
إىل األدب العجائب����ي- ترجم����ة الصديق 
بوع����اّلم- دار ال����كالم- 3991- الرب����اط- 

ص122.
2-كلود ابس����تادو- يوجني يونسكو- 
ترجمة: قيس خضّور- منشورات اتحاد 

الكتاب العرب- 9991- دمشق- ص61.
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عِقد 

اذ تركتني يف ذلك املساء 
بت اكثر وحدة من وحدتي 

وظمأي اشد من ظمأ 
مسجد يف قرية جبلية

اذ تركتني يف ذلك املساء
احتضنت غمامة هائمة 

دموع غربتي
كنهر سريوان بكى على كتفي 

وكالسماء بكيت على شعرها
قبل ان يكشف الفجر 

عن عينيه
وضع يف حِجر سهب

باقة ورد حمراء
وانا يا عزيزتي

من دموعي الحمراء والبيضاء
صغت لك عِقدا

فقربي ذلك الجيد االجيد.

املوت املبكر لديوان

حني كنت تقبلني 
كنت انحر اعظم اشعاري

تحت قدميك 
كانت كلماتي شرائطا 
على باقات أشعة شعرك
*           *          * 

يف شمعدان ليل قلبك املظلم
اذكيت لهيب عشرات االشعار 

حول عيونك السود
انحيت جانبا عشرات العيون 

الصفراء والشهالء
*           *          *

سكبت كل دموع الشعر 
لصدرك الظامئ

من عرقي وعصارة دمي
الفت ديوانا الئقا قشيبا 
زاحمتني االف االسماء 

قلت كال
حتى اطلقت اسمك
على اشعاري البكر

*           *          *
ديواني يف احدى مكتبات

مركز املدينة 
مثل بياض اقواس 
حجرات املساجد 
القي يف زاوية 

كحّل الغبار عيونه
كان جسدا محطما شاحبا 
مثل اوراق خريف متأخر 
*           *          *

منتكسا وقفت على ديواني 
عصي الدمع يف العيون 
مثل فالح محرتق البيدر 

ذرّت عناءه الريح.

قصائد قصار

شعر/ قباد جلي زاده
ترجمة/ محرتم محمد
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شعر 
يف الليل 
اتدثر به

يف الظهر 
اكتب الشعر يف ظله

يف اعياد رأس السنة 
احرقه

كالبخور
خّطاف اتسلق القالع به 

وحني احاصر حبل مشنقتي.

فقط املرأة ال 
حني استلقي على ضفة نهر 
قطعان من الضفادع تدخل 

راحتيّ
يف راحة يدي اليسرى 

يدخنّ السجائر 
يف راحة يدي اليمنى 

يتبادلن االنخاب 
قبل العودة سكارى

اىل النهر
ببويضات االغاني 
يمألن احدى يديّ 
ويمألن اليد األخرى 

بأزاهري الغرام.

نبع
على قطعة جليد 
تحبس انفاس نبع
انزلقت نجمة 
انكسرت يدها.

بصر
كأن اهلل عصر 

كل عناقيد العنب السوداء 
يف عينيك.

شك
على مسجدتها 
توفيت والدتي 

وتويف الوالد الكهل 
يف باب احدى الحانات 

انا بني منارة 
وقارورة صهباء 
متسول ضرير.

السرو
حني تدخل بستانا 
كأن االشجار وسنى 

مثل السكارى 
زنود البعض 

على اكتاف البعض تتدىل 
اال السرو 

مثل شرطيّ باب املحكمة 
يف استعدادٍ دائم.
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تلك األيادي التي
احتضنتنا معا،

تلك االصابع التي
ازهرت يف اصيص قلبي وقلبك

بدال من الكراهية،
عوضا عن كتابة
تأريخ كاذب

يحيل الرعديد اىل صنديد،
وقسرا.. قسرا

يعطي السكاكني للقمر
كي ينتحر

بدال من كل ذلك،
تلك األيادي

تثمر اعناب حب،
انت وأنا.. كلنا

نشبه ذلك الوطن البائس،
يف كل سماء

نتدثر بغيوم »االنفال«!
ويف كل مطر بنحيب 

»حلبجة«!.

انا قد جف ندى كلماتي،
ولم تعد عندي حكاية
لتهدئة بال الورود..

قد حان دور املوت، اذن..
فمن اين للحياة ان تتحدث!
لقد آن للصمت ان ينطق!

*  *  *
من اين آتي بلون
اسطر به حلم سمكة

تستوطن رأسي؟
من اين آتي بلون

ارسم به
العني املعيوبة

لوطن مابعد الحرب؟
الهي! اريد لونا، يليق بالغناء..

اريد لونا، يحاكي هطل 
الشعر..

لونا، ينسل اىل جيوب
رجال قماء)1(

اليفهمون صمت خطاطيف 

املساء)2(!،
لونا، لم يسبق لخيول 

االمرباطور
ان حملته..

الهي! الوانك..
التشبه آللئ آالمي!

فالتأمل.. اليمكنه حشر هذه 
الدنيا

الصاخبة
داخل لعبة طفل!
آه.. من تأمالتك!

*   *   *
حبيبتي..

كل هذه العيون املفقودة،
من يقوى على مللمتها؟

ابواب كل هذه الخيانات،
من يقوى على وصدها؟
مياه كل هذه االكاذيب،
من يقوى على تجرعها؟!
املطر كان كذبة بيضاء،

تأمالت

شعر: جمال غمبار
ترجمة: صالح برواري   
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مع موسيقى الخريف
باعتهما لي الجنائن..
مرة ثانية، يا الهي

وطن مقفر من الحب..
وطن خال من العيون!

بمثل هذا الوطن املقفار)3(
صوب اية بحار
ستأخذني!

على اية حافة من خريطة 
الكون

ستضعني!
انا كائن،

برتقاالت الجنة السامة
تشبهني..
رغم انني

الاشبه واحدة منها!
الهي!

رشفة ماء.. فصحرائي وسيعة،
وريقة من الدموع،

فشجرة بكائي
ترنو اىل فصول جراحي 

الخضر!
*جمال غمب��ار: ش��اعر مرموق من 
كردس��تان العراق )مدينة الس��ليمانية(، 
صدرت له ثالث��ة دواوين ش��عرية باللغة 
الكردي��ة )املنايف تبدأ م��ن هنا 1997( 
و)التضرع اىل املاء 2001( و )لنكن هناك 

دوما.. عند العشق 2004(.
1-قماء: جمع قميء، وهو الذليل الصغري.

2-خطاطيف: جمع خطاف، وهو جنس 
طري م��ن القواطع، وفصيل��ة الخطافيات 
عريض��ة املنق��ار، دقيقة الجن��اح، فرقة 
الذيل، من اسمائها: السنونو وزوار الهند.

3-املقف��ار: االرض الخالي��ة جمعها: 
مقافري.

      

-1-
هوذا الشاعر

يطارد اشباح الليل
شعره للمجد منار
حروفه من نار
هوذا الشاعر

شعره كقامات الشهداء
يعتلي صهوة املجد
شعره الوية حمراء

يعانق الشمس يرتقي السماء
هوذا الشاعر

صوته كالرعد واملطر
شعره كالجمر والشرر

هوذا الشاعر
رأيته نجما يف عيون الصغار

حني كانوا.. يجوعون

-2-
يرتعدون يموتون

رأيته ألقا يف عيون الكبار
حني كانوا يرحلون

وبأقدامهم شريعة الغاب 
يدوسون

رأيته يف أنداف الثلج
ويف زخات املطر
يطارد اشباح الليل
يقاتل العبيد والغجر

هوذا الشاعر
يعتلي صهوة املجد

يرتقي القمة..!
شعره أشرعة الضياء

تمزق العتمة..!

هو ذا الشاعر

شعر: سامي شكر علي   
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كم أكره السرقة
ولكن يف ذلك اليوم
كزهرة عباد الشمس

وضعت األحمر على شفتيك
وأناملك  تالعب فستانك

كطفل صغري
وكشفت عن ساقيك

وكصفاء الشمس
بدتا يف املرآة
فاختلست نظرة
وحدقت فيهما

أصابتني رعشة،
كشجرة الدفلى

صدقيني ..صدقيني سيدتي
هذا ما أتذكره من سيئات

فقط هذا ...فقط هذا
لقد كانت السرقة الوحيدة

على ما أذكر.
***            ***

اعذريني..

فقد كنت مشدوها
يف عرس ميالد القمر

كنت معك بجسدي

ولكن أفكاري كانت شاردة
ألنني يا سيدتي

لم أر من قبل
 أحدًا يوقد الشموع

ومع األغاني
والتصفيق

وبعدها يطفئها مرة أخرى.
لم أر أن الشوكة

تمسك الحلوى
كي تمزق السكني فؤادها

لم أر  سوى 
التنور يمنحني رغيفًا

بينما  أمي  
تذرف دمعة بلون الشجن.

***              ***
تلك العطور ...

التي كنت تتحدثني عنها
يف تلك الليلة
لم أسمع عنها

فالعطر الوحيد الذي أعرفه
يفوح من ثياب والدتي

فمنذ صغري
كنت احمل معي 

سلة كبرية  تتجول معي يف األزقة

و الغبار والطني على حذائي
كانا  رفيق أفكاري

فل��م أتع��رف على عط��ر آخر 
غريه

فرائحة صبغ األحذية
ال تزال عالقة يف انفي

ولم تفارقه.
***              ***

سيدتي..
كلما تمعنت  يف هذه القصة

من البداية 

جواب قصري

شعر: محسن قوجان
ترجمة: بدل رفو املزوري
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وحتى النهاية
لن أصدق بأنك تحبينني

ألنه يا سيدتي
تالمس��ان  يداي  كان��ت  حني 

يديك
كان جبينك يتفصد عرقا
وكنت تبصقني يف وجهي

يف األزقة الضيقة
عند الحيطان،

إن ملست دميتك
والعبتها

كنت تصرخني
)بكلتي(*مقدم��ة  وتجري��ن 

الرأس
ولهذا فكيف؟

تهبينني فؤادك الكبري
كالجبل

قبل الحواجب والرموش.
***               ***
يا فتاتي.. ال تغضبي

سوف أسحب يدي
من على صدرك
وسأقفل أزرارك 
كما كانت سابقا

فانا اعلم بأن يديّ خشنتان
اجل...اجل
فانا اعلم 

لغاية البارحة
كان) القدّوم(

يئن من ساعدي
ويف يديّ  كان 

)الكاروك(

يتصبب عرقا ويربد.
***            ***

حبيبتي...
لو أحببتني من القلب

فعليك أن تكوني كوالدتي
وتلملم��ني  األرض  تألف��ني 

السنابل
ويف الليلة التي ال ننال رغيفا
عليك أن تقصي من أردان 

                     ثوبك
وتربطي  بها خصرك

عليك أن تصرعي )حيك(
وتذبحي أفكار األبوة

وأن تكوني مثلنا
تضحكني يف اليوم مائة مرة

وتذرفني الدمع ألف مرة.
وان تغدين كلك عشقا

وأديمك وشعرُك 
شِعرًا

كي تألفي الحياة  معنا
حينها  ..تعالي

تكون��ي  أن  اس��تطعت  وإن 
)يسارية(

 وتنطقني  باسم الجوعى
حينها ... تعالي

كي أجعل من عيني اليسرى
عرشًا

وترقدين فيه كمالك
رقيق.
*   *

* )بكل���ة( وهو الش���عر الذي يقع 
يف مقدم���ة ال���رأس وتس���مى باللهجة 

العراقية بالبكلة
الشاعر يف سطور:

- ولد الش���اعر عام 1954، يف قرية 
بامرني/ كوردستان العراق

- اكمل مراحل دراسته  يف املوصل 
واص���ل تحصيله الدراس���ي يف جامعة 

املوصل ) كلية الزراعة والغابات(
- عضو اتحاد االدباء الكورد/ فرع 

دهوك.
- شارك يف العديد من املهرجانات 
الش���عرية والندوات االدبي���ة. وتعود 

بدايته الشعرية اىل عام 1970.
- اص���در ع���ددا م���ن الدواوي���ن 

الشعرية .
- له اسلوبه الخاص واملتميز على 
صعيد الشعر ويجسد يف قصائده الهم 
االنساني  والتوتر النفسي لدى االنسان 
املس���تلب مس���تخدما بذل���ك  الصور 
الواقعي���ة  وانه ينهل اس���لوبه ولغته 
الش���عرية من ينابيع الرتاث الكوردي 
عرب اس���تخدامه املف���ردات والكتابات 

واالمثال الشعبية  يف قصائده.
-  اصدر مجموعته الشعرية االوىل 
)الثلج هنا( عام 1986، وهذه الرتجمة 

من قصائد املجموعة.
- صدرت اعماله الكاملة يف مجلد 

كبري عام 2009 يف دهوك.
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  مد صديق يده إىل باب املسجد 
وقال:

-هل ترى هذين الشخصني؟
نظ���رت إليهم���ا ب���دون اكرتاث 

وقلت:
الج���د  ليس���ا  إنهم���ا  -نع���م.. 

والحفيد؟!
الحظت انه استحس���ن الجواب، 

وقال باسما وباطمئنان:
-كنت اعل���م بأنك تفهم هكذا. 
ولكنه ليس كذل���ك.. واعلم بأنك 

تريد أن تعرفهما؟!
اسمع ألروي قصتها لك..

ان���ه ل���م ينتظر جواب���ي )اهلل 
يحفظه(! وانه اليعطي املجال ألحد 
عندما يتكلم وبدأ كعادته بس���رد 
املوضوع وقال: هل ترى هذا الولد 
الجالس بجان���ب العجوز، لحد اآلن 
ليست ألحد معلومات مؤكدة حول 
نس���به؟! من هو ابوه وامه؟! أو من 

أي منطقة؟! وال يعلم احد من أين 
جاء واس���تقر يف املحلة؟! والش���يء 
الواضح لدينا فقط قبل عدة أشهر، 
أنه يف يوم من األيام تعارك مع هذا 
العج���وز، ومنذ ذل���ك اليوم أصبح 
إس���مه على لس���ان س���اكني املحلة، 
حيث  اش���تهر باس���م )ع���دو العم 
قيتل(. على مهلك أعلم انك تريد 
أن تس���ال من هو الع���م قيتل؟! ان 
العم قيتل هو ذلك الجالس بجانب 
الولد الصغري. أرج���و أن تالحظ.. 
انظر إىل شاربه املنتصب.. وعندما 
يق���وم يمش���ي مثل ش���واربه. كما 
قلت ح���ول الولد، اليعل���م احد يف 
املحل���ة ش���يئا عن ماضي���ه، حتى 
عندما نسأله ال يتذكر شيئا كثريا 
ماعدا بع���ض الذكري���ات عن هذا 
الزق���اق وأزقة أخ���رى. وال يمكنه 
إعطاء املعلوم���ات الكافية! اما عن 
الع���م قيتل، فانني اعلم الكثري من 

املعلومات عن���ه، ألتحدث لك قليال 
كما قلت، االس���م على املس���مى. أن 
عم���ره يق���رتب من الس���تني، لكن 
سيماه وجسمه ومشيته، وزوجني 
م���ن ش���واربه، فانك ترى ش���خصا 
منتص���ب القام���ة واالس���م عل���ى 
املس���مى. هذا هو الع���م قيتل، فهو 
منذ خمس عشرة سنة يقوم ببيع 
الحل���وى يف املحلة فأطف���ال املحلة 
ال يش���رتون إال منه، ومذاق حلواه 
املوضوعة على الصينية، لحد اآلن 
بني أسنان الشباب األقوياء، كما أن 
نقود )العانة الفلسني( لهؤالء كانت 
تدخل إىل كيس���ه الوس���خ املصنوع 
من القماش الخام. ال أريد أن أطول 
يف ال���كالم حت���ى ال اوجع رأس���ك، 
قبل خمس عش���رة س���نة، أي منذ 
اليوم الذي اس���توىل فيه العم قيتل 
عل���ى الغرف���ة التي تقع يف أس���فل 
باحة املس���جد، وانش���أ عن���د بابها 

عدو العم قيتل 

قصة: حسني عارف

ترجمة: جيهان عمر
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)دكانا لبيع الحلوى( لم نر شخصا 
يمكن���ه أن يتحداه يف بيع الحلوى!. 
ويف بعض املرات ح���ني كان يظهر 
بعض من بائعي الحلوى يف املنطقة 
لينافسوه، كان يدحرهم ويجربهم 

على ترك املنطقة.
ولكن قبل ثالثة أش���هر.. أخي 
العزيز ال تسأل!.. عن الشخص الذي 
تحداه!.. ظهر ولد مشاكس.. لصق 
به كما يلصق الش���عر باألنف، ولم 
يفارق���ه حتى هزمه، وللمرة األوىل 
تمكن أن يدحر الع���م قيتل!. هل 
تعلم كي���ف؟! يف أحدى املرات روى 

لنا من البداية.. وقال:
))يف صبيحة اح���د األيام وكما 
يق���ال ل���م يقس���م الخري والش���ر، 
اس���تيقظت من الن���وم على زعيق 
احد االوالد، يف البداية لم اهتم به 
كث���ريا وظننت انه من العابرين يف 
املحلة، وليس أكثر من هذا، ولكني 
استمعت بصورة جيدة وانتبهت له، 
ظهر لي أنها صيحات مس���تمرة من 
اح���د االوالد، وان الصوت اليبتعد 
وال يتقارب بل ثابت يف مكانه. من 
املحتمل ان يكون ش���خصا جالسا يف 
الزقاق وال يتحرك!! لذلك خرجت 
مجربا ألرى. فنظرت فشاهدت ولدا 
عمره ثماني او تسع سنوات جالسا 
عن���د حافة الج���دار املقابل واضعًا 
أمام���ه صينية ممل���وءة بالحلوى، 
ينادي بصورة مس���تمرة لها!. اقول 
الصحي���ح الن اهلل اليح���ب الكذب.. 

قبض���ت باح���دى ي���داي ذراع���ه، 
وبي���دي االخرى صيني���ة الحلوى 

ورفعته وقلت له:
الصيح���ات  ماه���ذه  -ابن���ي.. 
والش���غب؟ اذه���ب وبعه���ا يف مكان 
اخر. إال ان الولد اخذ مني الصينية 

وكأنه يتحداني وقال بعصبية:
-ما عالقتك ب���ي؟ اذهب وقم 
بعملك كخادم املس���جد.. ماذا تريد 

مني..
عندما س���معت ذل���ك، أصبحت 
عصبي���ا، عند ذلك علم���ت بأنني 
ل���م انتبه له.. ول���م اعلم انه بهذا 
الش���كل؟.. س���ابقا لم اقابل ولم أر 
مث���ل ه���ؤالء األوالد املشاكس���ني.. 
فكرت ب���ان اضربه عدة صفعات.. 
اكتفيت  الش���يطان..  لعنت  ولكني 

بالشتم والصياح عليه:
-0ابن الزنا يا بذيء اللس���ان.. 
ال اع���رف اب���ن من انت ي���ا دنيء 
االصل.. انني لست خادم املسجد.. 
اق���ول لك لي���س لك م���كان هنا.. 
اذهب يا مكسور الرقبة وال تبق يف 

هذا املكان.
عندم���ا قلت له ه���ذه الكلمات 
كأنه يشك يف شيء، تراجع قليال اىل 

الوراء ولم يكرتث لكالمي وقال:
ان املكان ليس ملكك انها ارض 

اهلل اجلس عليها!! 
ان اهلل اليحب الكذب.. لم اتمكن 
من الس���يطرة على نفسي اكثر من 
هذا.. هجمت عليه الضربه قليال.. 

اال ان هذا الشيطان قفز مثل االرنب 
وخرج من بني يدي وذهب.

الع���م قيت���ل روى بداي���ة  ان 
الحادث���ة عل���ى هذا الش���كل اال ان 
الباق���ي منه���ا واضح لدين���ا. هل 
تعلك كيف؟ اخ���ي العزيز يف ذلك 
الصباح عندما تحرك أوالد الحارة 
متوجه���ني إىل الع���م قيت���ل وكان 
بحوزتهم النق���ود. وفق ذلك الولد 
عند بداية الزقاق يبيعهم الحلوى 
ويس���تلم النقود منهم واحدا بعد 
اآلخر ماعدا البعض منهم.. اي لم 
يب���ق للعم قيت���ل اال القليل.. وكل 
ما بقي له ان يأخذ حجارة ويرمي 
به���ا الولد ليبتعد. وانه يف كل مرة 
الحل���وى ويركض  يحم���ل صينية 
بس���رعة، وعندما كان هو يعود اىل 

مكانه، يرجع الولد مرة اخرى!.
ومن���ذ ذل���ك الي���وم، انتش���ر 
املوض���وع ب���ني الجمي���ع يف املحلة 
واصب���ح مثل العل���ك املحلي يف فم 
الصغري والكبري، عندما كنت تحضر 
اجتماع النكات والضحكات، فان هذا 
املوضوع كان على رأس املوضوعات، 
ونحن النفتخر للدعاية وملثل هذه 

الحوادث!.
كنا نحرض الولد للوقوف ضد 
العم قيتل، ومن واجهة اخرى كان 
لنا نحرض الع���م قيتل ضد الولد 
وهكذا كان الوضع مس���رة وضحكا، 
ال تس���ال عنها!. ماذا تقول؟! هذه 
معصية؟! هذا القلب العطوف؟ هذا 
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الكالم الف���ارغ.. اس���مع اتكلم عن 
باقي الحدث.. لتعل���م اننا أخطأنا 
ل���و قمنا بعمل جي���د. منذ ثالثة 
اس���ابيع يتعام���الن بهذا الش���كل.. 
الش���دة والليونة، العم قيتل يريد 
ان يغلبه!.. وه���و يريد ذلك، هذه 
اللعبة ليست لها نهاية: ولكن اخريا 
العم قيتل انه���زم انهزاما عجيبا.. 
ل���م نر مثل ه���ذا.. اتفق مع الولد 
لك���ي يتعاونا معا، ليكن هو ابنا له 
ويكون ه���و والدا له.. لبيع الحلوى 

ويعيش معا.. وال نعلم ما هي نية 
الع���م قيتل من البداي���ة، وما هي 
قصده م���ن هذه االتفاقي���ة، املهم 
حاليا انهما مث���ل الوالد واالبن، او 
حس���ب رأيك، مثل الجد والحفيد 

يعيشان معا.
انن���ي اتعجب من ق���درة اهلل.. 
العم قيت���ل يف البداي���ة كان يكره 
االطفال، واآلن يحبه بدال من مائة 
بل الف م���رة. عندما تس���أله عن 
هذا املوضوع، يش���كر اهلل ويقول.. 

ال اص���دق ان يكون ه���ذا الولد من 
مخلوق���ات االرض.. كال.. ان���ه من 
املالئك���ة الرحماني���ة نزله اهلل من 
السماء الي، حتى يمأل فراغ عقمي 

من عمري الستني.. انني أسالك..
هل عملنا هذا عمل سيء حني 
فس���حنا املجال للولد لكي يستمر يف 

منافسته وال ينهزم؟
وكان جوابي ان هززت رأس���ي 

بال مباالة ولم اقل شيئا.
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الحب الطاقة النفسية

تأليف: د. يوري ريوريكوف
ترجمة: سوزان جمال

دار الترجمة
سليمانية - 2009

السايكولوجيا واألنوثة

تأليف:  سوزان جمال

دار موكريان 
اربيل- 2009
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 ربم���ا اليختل���ف اثن���ان  من 
والباحث���ني واملعني���ني  املهتم���ني 
يف  املس���رحية  الحرك���ة  بتاري���خ 
الع���راق، وبخاصة داخ���ل منطقة 
االشتغال بكتابة الخطاب املسرحي، 
عل���ى ان الكاتب املس���رحي الكبري 
)محيي الدين زه نكنه( هو األكثر 
ثراء فكريا واألرقى خصبا دراميا، 

واألغزر نتاجا تدوينا.
واألمث���ل س���اللة يف األس���لوب 
واألقوى يف استثمار الدالالت الرمزية 
التي استطاع بمهارة عالية اسقاطها 
على ثيماته املس���رحية، وامتاز يف 
رصانة لغته املسرحية، وهو األوسع 
شهرة على املستوى املحلي والعربي 
ويقف بأبه���ار على هرم جملة من 
الكتاب العراقيني املسرحيني الكبار 
الذين اش���تغلوا وفق نمط انش���اء 
يتمحور  الذي  املس���رحي،  الخطاب 
والسياسية  الفكرية  االتكاءات  على 

التحريضية الت���ي تصب يف صالح 
التغيري املجتمعي بوجه عام.

ول���و اخضعنا نصوصه املدونة، 
ملنظوم���ة االس���تقراء والتحلي���ل، 
على املس���توى التأثريي يف مناخات 
بالعموم،  العراقي  واألدب  الثقاف���ة 
ومناطق السطوع املسرحي ومراحل 
انتعاش���اته وف���ق تط���ور مراحلها 
املوغلة يف الجسد الفكري والسياسي 
العراقي الحديث لوجدنا انه يشكل 
لوحده مؤسس���ة معرفية ناهضة، 
تصبو ع���رب نتاجه���ا االبداعي اىل 
فهمية عالية، تتوافق بدراية فائقة 
مع جل ش���رائط التغيري الصارم يف 
عموم األنش���اء املأس���اوي التوقيعي 
الواق���ع  تصوي���ر  ويف  اليوم���ي، 
السياس���ي واالجتماع���ي والثق���ايف 
املهرتئة،  بأش���كاله  الفائت  العراقي 
فهو ومن���ذ كتابة بواك���ري اعماله 
املس���رحية، نجده قد توغل داخل 

الجسد املجتمعي، الذي كان يعيشه 
بل ويعاني م���ن تفاصيله اليومية 
الدقيقة، والت���ي راح يحدد بذكاء 
فائق بون مفازاتها ومناطق عتمتها 
املدلهمة، ومكامن االحباط ومتاهات 
الرتهل فيها، محاوال اس���تلهام حالة 
التوقد الذهني املسرحي التدويني 
الناب���ه لدي���ه، واس���تثمار ملكاته 
الدرامية الفطن���ة، وفاعلية أدواته 
املاه���رة التي اس���تطاعت ان تمرر 
ثيماتها الدرامية التي تؤش���ر تلك 
املهازل الطافحة يف املعرتك اليومي 
املع���اش ليصريه���ا اىل افعال تحمل 
يف صريورته���ا براه���ني تحريضية 
لحظوية فاعلة، تبعث على الدهشة 
والصدم���ة ليحيل الق���ارئ ابتداء، 
واملتلقي )املشاهد( يف صالة العرض 
ثانيا اىل فرضية االس���تجابة املثلى 
الحتضان تلك امل���الذات التغيريية 
االني���ة  توقيتات���ه  يف  الحاض���رة 

محيي الدين زةنطةنة

و 

قصديــة التغييـر عبـر الخطـاب املسرحــي

سعدي عبدالكريم 
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املتحف���زة ملثل ه���ذا االنموذج من 
البعد التحريضي الفاعل واملتفاعل 
مع حالة االحباط التي كان يعيشها 
ذات الكاتب واملتلقي، يف الفائت من 
س���نني االحتضار املعريف، والخيبة 
ومجاه���ل  والفكري���ة  الثقافي���ة 
السياس���ي  والتعس���ف  االضطه���اد 
والعرق���ي الت���ي كان���ت تمارس���ه 
الس���لطات ض���د محاض���ن توف���د 
الومضات الفكرية النادرة املتحصنة 

بالوعي الفكري والسياسي املبدع.
من هنا تأتي أهمية هذا الكاتب 
املس���رحي الكب���ري )محي���ي الدين 
زه نكن���ه( الذي اث���ر ايما تاثري يف 
الجسد التدويني املسرحي العراقي 
بفعل استخدام لغة دالئلية رمزية 
احيانا واخضاع احاالته العالماتية 
واالش���اراتية والتوكيد على التسرت 
خل���ف عب���اءة الن���ص الفضفاضة 
املتس���عة البوح، لتمري���ر مقاصده 
الفطن���ة  والسياس���ية  الفكري���ة 
التغيريية العالية الحبكة يف جس���د 
الن���ص املس���رحي، يف محاولة منه 
له���دم تلك اله���وة الحاصل���ة بينه 
وب���ني املخرجني الذين تعاملوا مع 
نصوصه، للوصول اىل منطقة تالقح 
االفكار وتالقيها والرؤى التفسريية 
مخاصب  لتنشيط  واالس���تنباطية 
التوالد التأملية االستنتاجية ومن 
ث���م لتحص���ني تلك العالق���ة التي 
كان يرنو للمحافظة عليها بش���كل 
واض���ح، وبذل الجه���د يف ترميمها 

بني املس���رح باعتباره ساحة البوح 
املكتن���زة بدعائ���م التواص���ل بني 
الخشبة واملتلقي لخلق حالة االبهار 
االنموذجي االستقبالي االمثل بني 
املرسل من جهة وبني املستقبل من 
جهة اخرى على اعتبارها العنصرين 
صل���ب  يف  املعني���ني  االساس���يني 
نظرية التلقي، ومن ثم للتأس���يس 
الحثية  االرقى لفرضية االستجابة 
الرتاتبية املثلى، السقاطات العرض 

الفكرية والسياسية بالعموم.
العراقي  املس���رحي  الكاتب  ولد 
الكبري)محي���ي الدين زه نكنه( عام 
1940 يف مدين���ة كرك���وك من عائلة 
عموم  بمناخ���ات  تش���ربت  كردية 
ايضا  واالداب، وعرف���ت  الثقاف���ات 
بس���ريتها النضالي���ة االحتجاجي���ة 
عل���ى سياس���ات الظلم والتعس���ف، 
كما هي حال النس���يج االعظم من 
العوائ���ل العراقي���ة وقت���ذاك ب���دأ 
الش���روع بالكتاب���ة االدبية وهو يف 
الرابعة عشرة من عمره، وعلى اثر 
مناهضاته السياس���ية االحتجاجية 
املبكرة املعلنة تمت عملية اعتقاله 
عام 1956 من قبل السلطات ملشاركته 
يف التظاهرات التي اجتاحت شوارع 
مدين���ة كركوك اس���تنكارا للعدوان 

الثالثي على مصر.
تخرج من كلية االداب/ قس���م 
بغداد  جامع���ة  العربي���ة/  اللغ���ة 
عام 1962 وعني بعدها مدرس���ا يف 
مدينة الحل���ة، وبقي لفرتة طويلة 

متنق���ال بينه���ا وب���ني العاصم���ة 
بغ���داد لاللتقاء بحزم���ة االصدقاء 
من االدباء واملثقفني واملس���رحيني 
العراقي���ني لكنه مك���ث يف بعقوية 
رغم املالحقات ومحاوالت تضييق 
الخن���اق علي���ه، النه تعل���م الجلد 
والصرب ورضع الكربياء من خلجات 
عائلته الت���ي كانت حضن���ا دافئا 

لهكذا انثياالت انسانية مناضلة.
س���جلت له الذاكرة املس���رحية 
العراقية والعربية اكثر من اثنني 
وعش���رين عمال مسرحيا امتاز بها 
بخاصي���ة س���رد الحقائق املعاش���ة 
وتس���جيلها بحرفية توثيقة عالية 
ليحيلها اىل دالئل واضحة ترتس���م 
فوق مالمح شخصياته التي نسجها 
بمهارة درامية عالية الجودة وطراز 
فني اخاذ ليقدم النص املس���رحي 
امل���دون عل���ى ال���ورق اىل فرضية 
التفسري والتأويل واالستنباط ملناخ 
)االخراج( الجاه���ز وواضح االبعاد 
والس���لوكيات والدواف���ع فقد جهد 
يف تجدي���د املتانة التقنية املتفردة 
يف احكام���ه للثيم���ة، والصياغ���ة 
البنائية  التصاعدي���ة  الصراعي���ة 
تأسيس���ي جمالي  وبابتكار  للنص، 
املس���رحي،  جديد لصورة املش���هد 
وبالتال���ي فه���ي نص���وص نابضة 
بالحياة كانها تالمس شغف النفس، 
وتحاكي مس���ارات قيمنا االنسانية 
وتداعي���ات ذلك الش���جن واالس���ى 
وااللم اليومي الفائت على املستوى 
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������� الجمع���ي( وعلى حد  )الذاتي 
سواء.

ويب���دو ان ل�)محي���ي الدين زه 
نكن���ه( الفض���ل الكبري يف توس���يع 
والثقافي���ة  الجماهريي���ة  الرقع���ة 
والش���هرة الفنية النخبوية الواسعة 
للكثري من الفرق املسرحية االهلية 
امده���ا بنصوص مس���رحية  النه 
ش���فعت لها يف امتداد عمرها الفني 
وف���ق مناه���ج الخروج ع���ن هيبة 
منها  ان���ذاك،  الس���لطوية  الرقيب 
فرقة املسرح الشعبي وفرقة مسرح 
اليوم، ويب���دو ان تعاطياته الفنية 
مع مس���ارح الدولة كان فيها الحذر 
بل االبتعاد واملواربة ليجعله بعيدا 
عن العمل وسط فرضياتهم الثقافية 
املؤدلج���ة الفائتة وقد حس���ب له 
تاريخه السياسي الشخصي واملحفل 
الثقافية  والذاكرة  الفني باالجمال 
واملسرحية العراقية، هذا النمط من 
انماط املواقف املحصنة الش���خصية 
الفكرية والسياسية التغيريية، التي 
لم تنج���ر خلف براثن تلك العتمة 
السياس���ية الفائتة او ان ينصهر يف 

بودقتها الخجلة الرثة حينها.
تعامل���ت املس���ارح العربية مع 
نصوص���ه املس���رحية واخضعته���ا 
ملعالجاته���ا االس���لوبية املتعددة يف 
تون���س والقاهرة واملغ���رب ولبنان 
الخلي���ج، حي���ث  وس���ورية ودول 
القت تلك الع���روض نجاحا مبهرا 
راقي���ا، عل���ى املس���توى النخب���وي 

والش���عبي وتعامل النق���اد مع تلك 
الع���روض تعامال تجانس���يا موفقا 
ومشجعا لنجاحاتها املبهرة الدائمة، 

وسطوعها املتوقد النجيب.
ولو رجعن���ا اىل املبحث االصيل 
يف عنون���ة خطابن���ا النق���دي هذا 
الس���تنتجنا بان مح���اوالت التغيري 
عرب املنتج الدرامي املسرحي املدون 
ل�)محي الدين زه نكنه( ومنذ بوادر 
كتاباته املس���رحية االوىل مسرحية 
)الس���ر( عام 1968، انه قد اش���تغل 
على هذا الحس التحريضي التغيريي 
ال���ذي يمر وفق منظومة الدهش���ة 
والصدم���ة ث���م االنف���الت ملواطن 
التغيري الحقيقي يف الجسد السياسي 

والثقايف واملجتمعي املعاش.
ففي هذا النص يكش���ف لنا )زه 
نكنه( قدرة الفرد على االحتفاظ 
بمالمح���ه السياس���ية والثقافي���ة 
املتج���ذرة بداخله وعدم مبارحتها 
رغ���م تعرضه لجملة م���ن العوائق 
اآلنية يف  الس���لطوية  والتقليع���ات 
زم���ن م���ا، ويف م���كان م���ا وداخل 
مجاه���ل محيط م���ا، والتي تحيل 
بينه وبني مبادئه التي نشأ عليها، 
وهذه املس���رحية نعدها ش���خصيا 
م���ن اوىل النص���وص الت���ي تعل���ن 
وبصراحة واضحة يف االفصاح عن 
قدرة هذا الكاتب املسرحي العراقي 
االس���تثنائي يف ملعان واتقاد وبروز 
مفاتن مالذات���ه الفكرية املعارضة 
الت���ي ترنو اىل مالح���ق التغيري يف 

مت���ن الخط���اب املس���رحي، والتي 
يحاول من خالل بنائيتها الثيمية 
اعالن كيفية املحافظة على املبادئ 

الفكرية واالنسانية.
ويف مس���رحيته التالية الجراد 
عام 1970 التي يصرح فيها عالنية 
بالتنب���ؤ بغزو الج���راد لكل ما هو 
محاط باللون االخضر، وهو تنويه 
رمزي دالل���ي على ق���دوم الجراد 
السلطوي  املس���تبد القامع لينتشر 
داخ���ل الجس���د املجتمع���ي ليكبل 
الخاصة  وحيات���ه  الف���رد  حريات 
التي يعيشها لينعكس هذا بالتالقح 
االجمالي على املجتمع يف هيكليته 
السياس���ية والفكري���ة ومضام���ني 

اتجاهاته العقائدية املختلفة.
ولع����ل الن����ص املس����رحي االكثر 
شهرة واالنضج بناءا واالمثل تناوال 
يف رأينا داخل مش����ارب )محي الدين 
زه نكن����ه( التدوينة عديدة التناول 
للحب����كات والثي����م التداولي����ة ه����ي 
مس����رحية الس����ؤال التي كتبها عام 
1975 والذي اس����تطاع فيها اس����تلهام 
حكاية )صف����وان والخياط اليهودي( 
والتي اس����تلها من قص����ص الف ليلة 
وليلة ليس����قطها على مظاهر الجور 
السياس����ي، وبالفح����وى النهائية فهو 
يقدم لنا الفتة اعرتاضية تحريضية 
تغيريي����ة واضح����ة لجل املمارس����ات 
االضطهادية والتعسفية واالشتهاءات 
والتس����لط  الس����لب  يف  الفوضوي����ة 
واالغتصاب الفكري، التي ال تقيدها 
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اية ثوابت انسانية او قيم اخالقية.
ولعل ال���ذي نزمع تثبيته هنا، 
ان محاولة )زه نكنه( يف مسرحيته 
الس���ؤال التي تعد املحاولة البكر يف 
عملية اس���تلهام ال���رتاث او املوروث 
الش���عبي ومعالجت���ه باس���تثمارية 
فائق���ة وباس���تخدام ادوات مهارية 
عالي���ة الج���ودة يف صياغ���ة نص 
حداثوي يعتم���د الحتوتة املوروثة 
الس���قاطها عل���ى الواقع السياس���ي 
والفكري واالنساني املعاش، بعد هذه 
املحاول���ة الناجح���ة والتي اصبحت 
عالم���ة مضيئة يف تاريخ املس���رح 
العراقي الذي توالت بعده املحاوالت 
يف تن���اول ذات املناخ االس���تاللي يف 
صياغ���ة الخطاب املس���رحي، تلت 
هذه املس���رحية كتابته ملس���رحية 
)االجازة( الت���ي تناولت يف ثيمتها 
الفرد وحري���ة معتقداته  حريات 
ع���ام  ويف  والسياس���ية  الفكري���ة 
1979 كت���ب محي الدي���ن زه نكنه 
مس���رحية )يف الخم���س الخام���س 
م���ن القرن العش���رين يحدث هذا( 
وهي تتحدث عن الوضع السياس���ي 
املضطرب وغري املس���تقر يف العراق 
حينذاك، تلتها مسرحية )اليمامة( 
1980 ويف عام 1981 كتب مس���رحية 
)مساء السعادة ايها الزنوج البيض( 
وهي استعارة لفظية واعية نظرت 
من خاللها ع���ني زه نكنه الثاقبة 
اىل قضية االضطهاد العرقي والقمع 
بني مفاهيم الحرية واالنعتاق، ويف 

عام 1982  كتب مس���رحية )العلبة 
الحجرية( التي اعتربها النقاد من 
اهم االعمال املس���رحية التجريبة 
يف ذاك���رة زه نكنه التدوينة والتي 
تثري قضي���ة هجرة الك���رد خارج 
وطنهم االم مكرهني، ومس���رحية 
)ملن الزهور( عام 1983 ويف عام 1984 
كتب مس���رحية )ص���راخ الصمت 
االخ���رس( التي اخرجه���ا الراحل 
الكبري عوني كرومي ويف عام 1986 
كتب مسرحية )حكاية صديقني( 
كت���ب مس���رحية   1987 ع���ام  ويف 
)االشواك( التي اثريت حولها جملة 
الجريئة  والنقاشات  التساؤالت  من 
حي���ث كانت تتن���اول الهموم التي 
يواجهها املثقف يف حياته ويف العام  
)الحارس(  كت���ب مس���رحية  ذاته 
ويف عام 1988 كتب مس���رحية )هل 
تخضر الجذو( ومس���رحية )تكلم 
ياحج���ر( 1989 وتوال���ت كتابات���ه 
املس���رحية تباعا ففي نفس العام 
دل���دار(  )كاوه  مس���رحية  كت���ب 
والعقاب ويف ع���ام 1990 صدرت له 
مخت���ارات من مس���رحياته ضمت 
)القطط( و)موت فنان(  مسرحية 

و)رؤيا امللك( و)أردية املوت(.
س���يبقى محي الدي���ن زه نكنه 
قامة حاض���رة يف خاصرة الثقافة 
واالدب العراق���ي والعرب���ي، ورمزا 
خالدا من رموزها النجباء ألنه افنى 
جل حيات���ه يف مجال الكتابة بجل 
تصانيفها االبداعية املعرفية والنه 

كان يعترب الكتابة يف مجال الخطاب 
املس���رحي طقس���ا وعيوي���ا حافال 
بمش���اريع التأمل والتوقد الفكري 
والسياس���ي التحريضي الذي يصب 
يف صالح مراح���ل التغيري االصيل 
داخل الجسد املجتمعي، وهو بذات 
الثبات املع���ريف الواعب، عد عملية 
الكتاب���ة للمس���رح مناخ���ا جليال 
يفضي لتلك املس���احات الخصبة يف 
ب���ون لواعجه الس���ديمية/ ومالذا 
مرهفا لتحقي���ق احالمه التي كان 
يرنو اليها بعي���ون متقدة مبصرة 
ترى االش���كال واملس���ميات العائمة 
لتحيله���ا اىل فض���اءات مس���رحية 
خالبة تتحرك بداخلها جملة من 
شخوصه التي رسمها او التي استلها 
م���ن الواقع او التي اس���تدعاها من 
مفاتن املوروثات الش���عبية لتفصح 
ع���ن خلجاته الفكرية والسياس���ية 
الفذة ع���رب قلمه املتم���رس، الذي 
استطاع بمهارة درامية فنية غنية، 
وملكة لغوية فائقة، وادوات بنائية 
عالي���ة الط���راز، ان يرفد خش���بة 
املسرح العراقي والعربي، بنصوص 
مسرحية ناهضة ذات قيم وثيمات 
لتعلن  متوهجة  وفكرية  انس���انية 
وبثقة استقرائية وعرضية غنية، 
عن اس���م الكاتب العراق���ي الكبري 
)مح���ي الدين زه نكن���ه( الذي لن 
يب���ارح ذاكرة املس���رحية العراقية 
البتة النه كاتب مس���رحي عراقي 

من طراز، نبيل، خالق، مبهر. 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 123

مسرح

)1(
يف كت���اب )املس���رح يف الوط���ن 
العربي( ال���ذي صدر عام 1980 عن 
الكويتية،  الفك���ر(  سلس���لة )عالم 
وعُ���دّ آنذاك حدث���ًا ثقافيًا مهمًا، 
يختزل علي الراعي تجربة الكاتب 
الدين  العراقي محي���ي  املس���رحي 
زنكن���ة يف خمس���ة أس���طر فقط، 
يلخص فيها مسرحيته )السؤال(، يف 
حني يتحدث عن كتّاب مغمورين 
م���ن دول عربية أخ���رى يف بضع 
صفح���ات. أم���ا الناقد واملس���رحي 
اللبنان���ي عبي���دو باش���ا فيكتفي 
بذكر اسمه فقط يف الفصل الخاص 
باملس���رح العراقي، املؤل���ف من 50 
صفحة، ضمن كتابه الضخم )ممالك 
من خش���ب: املس���رح العربي عند 
مش���ارف األلف الثالث( الصادر عن 
دار رياض الري���س عام1999، ويقع 
يف 584 صفحة من القطع الكبرية، يف 

حني يكتب عن عبدالحق الزروالي 
يف 7 صفحات، وعن عبداهلل املناعي 
يف 6 صفح���ات. بي���د أن هذا الغنب 
الذي لح���ق بزنكنة على يد باحث 
كبريمثل الراعي الذي وصف كتابه 
بأن���ه »جداري���ة هائل���ة، مرتامية 
األبعاد، رس���م فيها صورة ش���املة 
لواقع املسرح العربي املعاصر«)*(، 
وعل���ى يد الناقد باش���ا الذي كتب 
على غالف كتابه بأنه يوس���ع فيه 
»إط���ار رؤيته املس���رحية، فيقلب 
املس���رح العرب���ي عل���ى وجوهه«، 
وأن���ه يقدم في���ه »مرافعة نقدية 
وحياتية ومهنية عن ذلك املسرح، 
ضد امربطورية اإلعالم والنظريات 
التقليدية، وضد الروح اإلقطاعية 
االس���تبدادية يف الثقافة العربية«، 
أق���ول إن ه���ذا الغنب  لي���س أمراً 
جديداً على املبدعني العراقيني يف 
كل حقول اإلبداع، فثمة عش���رات 

الش���عراء والقصاصني واملسرحيني 
الذي���ن  والنق���اد  والتش���كيليني 
يمتلكون مكانًة مرموقًة يف املشهد 
التقايف العراقي، ولكنهم غائبون أو 
مغيبون يف الخطاب النقدي العربي، 
أو الصحاف���ة الثقافي���ة العربي���ة، 
ويجهله���م ليس الق���راء فقط، بل 
الكتّ���اب والفنانون الع���رب أيضًا. 
وتقع مسؤولية غيابهم والجهل بهم 
على املؤسسات الثقافية واإلعالمية 
الرس���مية يف الداخل خالل العقود 
املنصرمة، فقد ظلت منكفئة على 
تخلفها وبريوقراطيتها، ومنش���غلة 
بخطابها الدعائي والتعبوي، مهملًة 
نش���ر اإلبداع العراقي الحقيقي يف 
العال���م العربي، إاّل يف حدود ضيقة 
واملهرجانات،  الثقافية،  )كاألسابيع 
ويتحم���ل  الكت���ب(.  ومع���ارض 
أنفسهم جزءاً  العراقيون  املبدعون 
من هذا التقصري، أيضًا، فلم يلتفت، 

محيي الدين زةنطةنة، ملاذا غبنه النقد املسرحي العربي؟

عواد علي
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إاّل عدد قليل منهم، إىل دور النشر 
لنشر  اللبنانية،  وبخاصة  العربية، 
أعمالهم، يف العقود التي سبقت عقد 
التس���عينات )يف هذا العقد انتشرت 
نتاجات املغرتبني واملهاجرين منهم 
يف دور النش���ر العربية(. وأذكر أن 
أح���د النقاد املصري���ني قال لي يف 
أواخر الثمانينات، خالل زيارته إىل 
بغداد للمشاركة يف مهرجان املربد 
الش���عري: ل���و كان محم���د خضري 
ومحمود  الش���يخ جعفر  وحس���ب 
جنداري وصالح القصب ... وفالن 
... وفالن مصريني لكانت شهرتهم 
يف العالم العربي مثل شهرة يوسف 
إدري���س وص���الح عب���د الصب���ور 

والفريد فرج وجمال الغيطاني.

)2(
اشتهر محيي الدين زنكنة كاتبًا 
مسرحيًا، أول ما اشتهر، يف العراق 
التي ظهرت  )الس���ؤال(  بمسرحية 
ع���ام 1970 )عل���ى الرغ���م من أنه 
عُرف كاتبًا قصصيًا يف الستينات(، 
وتعرضت هذه املس���رحية ملأس���اة 
طبيب ليربالي اسمه صفوان، يؤمن 
بالحق، ويستميت من أجل العدالة، 
ويبذل العون للناس، ولكنه يثق، يف 
سذاجة، بأن القانون عادل ومنصف 
وجدير بأن يدفع عن األخيار ش���ر 
ما يبتل���ون به من ظل���م. وتكون 
النتيجة أن يقتل الطبيب بأمر من 
القانون الذي احرتمه، متهمًا بقتل 

رجل لم ير إاّل جثته ! وقد أنتجت 
هذه املس���رحية يف بغداد أواًل، ويف 
عدد من املحافظات ثانيًا. وبسبب 
التونسي  ش���هرتها اختارها املخرج 
املنص���ف السويس���ي ليخرجه���ا يف 
بداية الس���بعينات، وقدمتها إحدى 
الفرق املس���رحية الكويتية. يف عام 
1985 أخرج عزيز خيون مسرحية 
)ملن الزهور( وهي أقرب إىل قصيدة 
ش���فافة مرهفة ترتفع إىل نوع من 
االس���تبطان النفس���ي واإلنساني يف 
عالق���ة غريب���ة ومعق���دة بني أم 
وابنه���ا، ربم���ا تج���وز مقارنتها ب� 
)عقدة أوديب( املش���هورة. لكن هذا 
الرتميز النفسي غري محصور وغري 
مقنن، مما يفسح التساع يف الحركة 

بني الشخصيتني.
تبدأ أحداث املس���رحية حينما 
تأخ���ذ ام���رأة ابنها إىل مستش���فى 
املجانني، وقد خرجت به باكراً كي 
ال يراه���ا الناس. ويف هذه املس���افة 
تج���ري حركة تداعي���ات متتابعة 
تتمحور  وابنها،  للم���رأة  ومتدفقة 
ح���ول ش���خصية أو ش���خصيتني، 
ونح���س بينهم���ا بعالق���ة يميزها 
أقس���ى الحن���ان، وأقس���ى االلتباس 
من خالل حوار ش���اعري، وصادم، 
ومتوت���ر ويف الوقت نفس���ه، يفتح 
إمكانات درامية اشتغل عليها املخرج 
بمنحى تجريبي، موظفًا طاقته يف 
صياغة عرض من دون شعارات وال 
أمت���الكًا ألدواته،  تنازالت، مظهراً 

وفهمًا ملا يريد أن يقول، من خالل 
محاولت���ه ربط الص���ور اإليحائية 
للح���وار بالحرك���ة واالنفعال الحاد 
تجسيداً ملناخ الرعب الذي يسيطر 
عل���ى الش���خصيتني الرئيس���تني. 
وتمكن م���ن فرض إيق���اع متوتر 
بناه على العناصر األساسية: الحوار 
واملمثلني والسينوغرافيا واألغنية.

أخ���رج عون���ي   1987 ع���ام  يف 
لزنكنة  أخرى  مس���رحية  كرومي 
بعنوان )ص���راخ الصمت األخرس( 
أنتجته���ا فرقتا املس���رح الش���عبي 
والي���وم، وعرض���ت على مس���رح 
الس���تني كرس���يًا. وت���دور أحداث 
ه���ذه املس���رحية حول ش���خصني 
مقط���وع  أحدهم���ا  متش���ردين، 
وجهيهما  عل���ى  يهيمان  الذراعني، 
يف ش���وارع مدين���ة خالية مجهولة 
بحث���ًا عن لقمة العيش، أو الحرية، 
أو فرصة لتحقيق ذاتهما املستلبة. 
وتتخلل هذه الرحلة صور مشحونة 
بحيثيات الواقع املأس���اوي، ودالالت 
المعقول���ة، وغامضة، وغري مألوفة 
ترتفع من بعدها الفردي إىل أبعاد 
إنس���انية تكش���ف عن عال���م كبري 
يرزح تحت عجلة آلته االقتصادية 
والسياس���ية املدمرة ماليني البشر 
بحياة  الحاملني  واملقهورين  املذلني، 
نظيف���ة تتفتح فيه���ا أرواحهم إىل 

أقصى حدودها اإلنسانية.
    وعل���ى الرغم م���ن الحذف 
الذي أج���راه املخرج عل���ى النص، 
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فق���د ظل محافظًا على نس���ق من 
البن���اء الدرام���ي الذي يع���رف ب� 
)البن���اء الدائ���ري( وال���ذي ينهض 
على عودة الحدث إىل نفس النقطة 
التي ب���دأ منها. وقد عمق اإلخراج 
إحس���اس املتلق���ي بذل���ك، بصورة 
أش���د وضوح���ًا، حينم���ا عمد إىل 
رس���م التكوين البصري األول الذي 
يفتتح به العرض بش���كل مغرّب، 
خارق للعادة، مثري للدهشة، يهدف 
إىل تحطي���م املظهر املألوف للوجود 
اإلنساني )رجالن أحدهما معلق يف 
املرحاض(،  ماء  )حاوية  س���يفونة 
واآلخ���ر يخف���ي رأس���ه يف مبولة، 
وقد أسدل الستار يف نهاية العرض  
عل���ى التكوين ذات���ه(. ويبدو هذا 
البناء قريب الش���به إىل بناء نصي 
صوموئيل بيكت )يف انتظار غودو( 
و )نهاية لعبة(، فاألول يبدأ بانتظار 
كل م���ن )فالديمري، واس���رتاجون( 
شخصًا اسمه )غودو(، وينتهي وهما 
ال يزاالن ينتظران الشخص نفسه. 
أم���ا يف الثاني فإن )هام( يمارس يف 
النهاية نفس اللعب���ة التي كان قد 
بدأ بممارس���تها يف بداي���ة النص. 
ولك���ن الداللة التي نستش���فها من 
بناء نص زنكن���ة تختلف جوهريًا 
عن الدالالت التي يرشح عنها بناء 
نصي بيك���ت، ففي )صراخ الصمت 
األخرس( تش���ري ع���ودة الحدث إىل 
نقطة البداية، كعالمة ش���كالنية، 
إىل استمرار دوران املطحنة الكبرية 

على جسد اإلنسان املستلبة روحه 
يف عال���م تتحكم يف س���ريورته آلية 
القمع، وقوانني الرأس���مال، وتحيل 
هذه اإلشارة على بنية داللية تضع 
النص يف إطاره االجتماعي، وتكشف 
عن طبيع���ة الص���راع القائم بني 
بطلي املسرحية، بوصفهما كائنني 
مس���حوقني جائع���ني، ومحيطهما 
يف  املوغ���ل  املتخ���م،  االجتماع���ي 
تجريدهما من صفاتهما اإلنسانية. 
أم���ا عند بيكت ف���إن عالمة البناء 
توح���ي بمدلول فلس���في قوامه ال 
الوجود اإلنس���اني، فال  معقولي���ة 
يمكن أن يحدث شيء أبداً يف الحياة، 
وصخرة س���يزيف ترتد إىل موقعها 
األول يف دورة جحيمية ال تتوقف.

    م���ن مس���رحيات زنكن���ة 
األخ���رى: يف الخم���س الخامس من 
القرن العش���رين يحدث هذا،العلبة 
الحجري���ة ) عرض���ت مؤخ���راً يف 
مهرجان املس���رح األردني، بإخراج 
فتح���ي زي���ن العابدي���ن، وإنت���اج 
الفرقة القومية العراقية للتمثيل(،  
الصدى، حكاية صديقني )أخرجها 
س���امي عبد الحميد لفرقة املسرح 
الفني الحديث، وعرضها يف مهرجان 
بغ���داد األول للمس���رح العربي عام 
1988(، زلزل���ة تس���ري يف ع���روق 
الحداد(،  الصحراء، كاوه دل���دار)أو 
ومساء السالمة ايها الزنوج البيض. 
وق���د أتيح���ت ل���ي فرصة ق���راءة 
املسرحيتني األخريتني قبل مايزيد 

عل���ى عقد من الزمن، وال أدري  إن 
كانت���ا قد أخرجت���ا يف العراق أم ال 
بع���د مغادرتي ع���ام 1994. وأتذكر 
أن  مس���رحية )كاوه دلدار( اعداد 
درامي ألس���طورة) نوروز( الشهرية 
الت���ي يحتفل به���ا س���نويًا األكراد 
والفرس بوصفها عيداً قوميًا، وهي 
تقدم البطل الشعبي )كاوه( الحداد 
ال���ذي يقضي على الحاكم الطاغية 
املعروف بتضحيت���ه يوميًا باثنني 
من أبناء الش���عب طعام���ًا ألفعيني 
نابتتني يف كتفيه، ثم يش���عل النار 
يف قمة الجبل، مثل برومثيوس يف 
الناس  ليبشر  اليونانية،  األسطورة 
بم���وت الطاغي���ة، ويدعوه���م إىل 
االحتفال بالخالص من شروره. أما 
السالمة(  )مساء  الثانية  املسرحية 
وه���ي من ن���وع املونودرام���ا، فقد 
حملته���ا مع���ي إىل كن���دا، وأعدت 
قراءتها م���رة أخرى تمهيداً لكتابة 

هذا املقال.
   يقدم زنكنة يف هذه التجربة 
للفن���ان  نموذج���ًا  املونودرامي���ة 
املس���تلب )البطل اإلش���كالي(، وهو 
شاب كردي يف منتصف الثالثينات 
يدعى )س���وران(، مؤلف موسيقي 
ه���او، حاص���ل عل���ى الدبل���وم يف 
املوس���يقى، ولكن���ه يعم���ل موظفًا 
مسحوقًا يف دائرة حسابات، ويسكن 
يف سرداب عمارة س���كنية، بعد أن 
عجز ع���ن العثور على مس���كن يف 
املد ينة؛ تل���ك املدينة التي يوليها 
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اهتمام���ًا كبرياً ومقص���وداً، لكونها 
ليست بعداً فضائيًا، أو إطاراً للفعل 
الدرامي فحس���ب، بل عاملًا تتداخل 
فيه، وتبتعد عنه رؤيته ومعاناته 
أدل  وليس  وتحوالته.  وهواجس���ه 
على ذلك من محاولته إس���قاط ما 
تش���ري الي���ه  لفظ���ة )املدينة( من 
موحيات، يف القصيدة التي يتعذب 
يف وض���ع لحن مناس���ب له���ا، علي 
املدينة التي يعي���ش فيها، واألصح 
عل���ى هامش���ها، وكذل���ك مقارنتها 
املوس���يقى  الحلم- مدينة  بمدينة 
والحرية والحب والجمال، وبمدينة 
مسقط رأس���ه الصغرية التي تبزغ 
الش���مس فيها كل صب���اح يف حياء 
وخفر. كما أن )س���وران( يحاول أن 
يجع���ل من مفه���وم املدينة مرادفًا 
ملفه���وم األصال���ة، أو الهوية املحلية 
لإلبداع الفني م���ن خالل معاناته 
يف صياغة لحن مستوحى من تراب 
كيف  ولكن  وتاريخه���ا.  مدينت���ه، 
يتأت���ى له ذل���ك وعوامل اإلحباط 
تحاصره  م���ن كل جانب؟ البيانو 
ال���ذي أفس���دته زوجت���ه الثرثارة 
اللعين���ة، صاح���ب العم���ارة الذي 
اشرتط عليه أن ال يزعج بموسيقاه 
أحداً من املستأجرين، وإاّل ألقى به 
يف عرض الشارع، ضجيج السيارات 
الخ���ارج،  يف  املزعج���ة  وأبواقه���ا 
الربد الش���ديد ال���ذي يغرس أنيابه 
وس���كاكينه يف أوصاله، األرقام التي 
تن���زل على رأس���ه كاملط���ارق من 

دون رحمة وال ش���فقة يف العمل، و 
ماضيه الذي ترك جرحًا غائراً يف 

أعماقه.
    إن بط���ل ه���ذه املونودراما 
ليس إاّل واحداً من عشرات الفنانني 
املوهوبني الذين يخسرهم مجتمعهم 
بسبب ما يضعه أمامهم من عثرات 
وتغتال  ومواهبهم،  تكبل حياتهم، 
فيهم روح اإلب���داع، وجذوة الخلق 
الفن���ي، فال تجده���م يف النهاية إاّل  
أمام خيارين أحالهم���ا مر، أولهما 
االنصراف الكلي عن الفن، وثانيهما 
التخلي عن األصالة وااللتزام الفني، 
واالنجراف يف حرفة املتاجرة بالفن 
بأس���ا ليست اس���تهالكية رخيصة. 
وبالرغ���م من أن زنكنة ال يرس���م 
نهاية مح���ددة يخت���ار فيها بطله 
أحد ذينك الخيارين، فإنني استبعد 
الخيار الثاني لعمق أصالة )سوران(، 
وشدة تصوفه الفني، ونضج رؤيته 
التي صقلها عرب مخاض عس���ري من 
التجارب الحياتية، واالطالع الواسع 

على مصادر الفن اإلبداعية.
    وعل���ى صعي���د البناء الفني 
للن���ص، ف���إن أبز عنص���ر فيه هو 
الصراع ال���ذي يؤججه زنكنة بني 
البطل وعوامل اإلحباط التي رافقت 
حياته يف السابق، وتلك التي تحيط 
به يف أثناء الفعل الدرامي، فهو، أي 
زنكن���ة، ينج���ح يف خل���ق التكامل 
والتجانس بني التش���خيص البارع 
وقوة األفعال الدرامية لدى البطل، 

فم���ا يعتمل يف أعماق���ه من صراع 
مع االش���ياء املحيطة به، كالساعة، 
واملدفأة، والربد، والسرداب، وأصوات 
السيارات، واملخلوقات التي يسرتجع 
مواقفه���ا وأفعاله���ا الدنيئة- يمكن 
تفس���ريه يف ضوء طبيعته ودوافعه 
ومشاعره وملكته الفكرية ورؤيته 
للف���ن والواق���ع. كم���ا أنه يكش���ف 
عن فش���له يف إقامة توازن وتالؤم 
وطموحاته،  وأحالم���ه  قيمه  بني 
واملحي���ط االجتماعي الذي يتعامل 

معه بقسرية شديدة.
    إن م���ن يقرأ نصوص زنكنة 
ذو  أغلبه���ا  أن  يج���د  املس���رحية 
شخصيات محدودة، وتتميز بكونها 
إما هامشية يف موقعها االجتماعي، 
بسبب عوامل خارجة عن إرادتها، 
بس���بب  وإش���كالية  مس���تلبة  او 
الضغوطات التي تتعرض لها، وعدم 
قدرتها عل���ى املواءمة بني رغباتها 
واإلنس���انية  الش���خصية  وأحالمها 
املش���روعة م���ن جه���ة، والرغبات 
الغريية املنبعثة م���ن إرادة قمعية 
أو متخلفة اوبطرياركية من جهة 

أخرى.

) * (  ينظ���ر: املقدم���ة التي كتبها 
الناقد فاروق عبد القادر للطبعة الثانية 
آب/  يف  الص���ادرة   )248( الكت���اب  م���ن 

أغسطس      1999، ص 14. 
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امل���كان :]مقهى ش���عبي صغري 
على ش���ارع رئيس/أربعة طاوالت 
يف  أركان  أربع���ة  عل���ى  تت���وزع 
الداخل/ثم���ان أرائك تتوزع بواقع 
أريكتني ح���ول كل طاولة/مروحة 
س���قفية تعمل بصوت مزعج/على 
الج���دران الث���الث ص���ور لفنّانات 
والعبو كرة قدم مش���اهري،إعالنات 
ألجهزة هواتف نّقالة،أدوات الش���اي 
أمام الب���اب الرئيس ويمينه.. أمام 
الواجه���ة لوحة مكتوبة بخط يد � 
مقهى الحريّ���ة � يدير املقهى فتى 

يف السادسة عشر من العمر[..
الوق���ت : ]العاش���رة صباحًا[..

الزمن  : ]8/نيسان/2007[
*  *  *

مالحظ���ة :]املش���اهد تتداخل 
تتقاطع،ت���م تقطيع ما  واألصوات 
يدور داخل املقهى من حوارات � يف 
آنٍ واحد � إىل مشاهد مستقلة،من 

باب توضيح األحاديث وتبس���يطها 
وإيصالها بطريقة مالئمة ومقنعة 
إىل املشاهد،يمكن االستعانة بمسرح 
الحفاظ  املواقف،مع  لتجسيد  دوّار 
على الخصوصيات والعموميات التي 
تمتاز بها مقاهينا الشعبية،أصوات 
متش���ابكة،ضجيج ودخان س���جائر 
ونراجيل وصرير إطارات السيارات 
املارقة،ناس يدخلون ليش���ربوا املاء 

ويخرجون..[
*  *  *

الس���اعة  ثانية:]يف  مالحظ���ة 
وخمس���ني  وخم���س  العاش���رة 
انفج���ار  دوي  يح���دث  دقيق���ة، 
مف���زع، تتبع���ه رش���قات رصاص 
بن���ادق عش���وائية،صريخ مركبات 
الش���رطة،إرباك يحصل يف الش���ارع 
الرئيس أمام املقهى،يندفع الجميع 
من داخل املقهى خارجني بش���كل 
متزاح���م باتج���اه االنفجار..الفتى 

ال���ذي يدي���ر املقهى يبق���ى وحده 
واقفًا أم���ام املقهى،مذهواًل ،لم يدم 
صمته سوى ثوان، يطلق صرخته 
ويظّل ين���ادي وراء الجميع)فلوس 
الجايات..فلوس الجايات..يا ناس[  

*   *  *

املشهد )1(
 املوقع :)الركن األول( يمني � قرب

� باب الدخول.
 الشخوص:

 1 � أبو عرفان..)متقاعد جيش(يف
الخامسة والستني من العمر.

2� أبو عوف..)متقاعد شرطة(
يف التاسعة والستني من العمر. 

3� أبو عاصي..)متقاعد سكك(
يف الواحدة والستني من العمر.

أبو عدوية..)متقاعد نفط(  �4
يف الثانية والستني من العمر.

*  *  *

 مسرحية من ثالثة مشاهد:

حديث مقاهينا

تحسني كرمياني
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أب���و عاص���ي : هك���ذا نقض���ي 
أعمارنا،م���ا بني املص���رف واملقهى.

رحت���ي  )تيتي..تيتي..مثلم���ا 
أجيتي(.

أب���و ع���وف : )يزف���ر بحرقة(
ي���ا جماعة،حياة  حياتن���ا ممل���ة 

حمري.
أب���و عاصي: أين هي الحياة كي 

نملها يا جماعة الخري.
تبديل  )يح���اول  عرف���ان:  أبو 
ي���ا جماعة  الكالم(ه���ا..  مس���رى 
ماذا تقولون الي���وم، ما هي أخبار 

الراتب..!!
أبو عدوية: األخبار يف س���وق � 
مريدي � أو يف س���وق � الغزل � ال..

ال..عند)حميدة(أم اللنب.
ل�)لتصنيف( عدنا  عرفان:  أبو 

يا جماعة.
أبو عدوية: الحكومة)صنفتنا(

وألقتنا خارج حس���اباتهم مفلسني 
عديم���ي النفع، أليس م���ن حقنا� 

تصنيفهم � كما نشتهي.
أب���و عاصي: )يصي���ح بصوتٍ 

عال(أين الشايات يا ولد.
]ص���وت الفت���ى.. )حاض���ر يا 

عمي([
أبو عدوية: لنش���رب ش���اياتنا 

وننتظر حظنا األسود.
أبو عوف: )إىل أبو عدوية وهو 
يشري بسبابته(من يوم رأيتك،حط 

طائر)الفقر(على رأسي.
أبو عدوية: )يضحك بصوت عال(

س���ميك  سأ ، كّلك)فقر(على)فقر(
أبو)الفقرين(يا صديقي.

أب���و عاصي: ي���ا جماعة دعونا 
نفكر بالراتب،ثالثة أش���هر،بالتمام 
دائرة  ترجعنا  أن  والكمال،أخش���ى 
التقاع���د إىل عادتن���ا القديمة،كل 

ثالثة أشهر نستلم)رويتبنا(.
أبو عدوية: )بصوت مرتفع(..

ليت ذلك يا جماعة، ليتهم يفعلوها، 
املهم نستلم.. نستلم.

أبو عوف: وه���ل ترضى بذلك 
يا)فقر(.

أبو عدوية: س���معت كالما أمرّ 
من ذلك.

أبو عرفان: أرج���و أن ال تقول 
ت���م إلغاء التقاعد من قبل)مس���رت 

كيمر(.
]يصل الفتى حاماًل أربعة أقداح 
ش���اي ودولكة ماء،يضعه���ا أمامهم 

يصيح:)أبو الهيل(..ينسحب[
أبو ع���وف: إىل)أب���و عدوية(..

بالزيادات،واليوم  فلق���ت رؤوس���نا 
ماذا لديك من أخبار تعبانة. 

أبو عاص���ي: كل ش���يء ممكن 
مريضة،تحتاج  جماعة،بالدن���ا  يا 

لطبيب)يفتهم(..
أبو عوف: وهل يس���كت الناس 

على ذلك،لو ألغوا التقاعد.
أبو عدوية: وماذا نعمل،نخيط 
أفواهنا ونرفع أيدينا إىل السماء،ألم 
يبخروا فقرات الحصّة التموينية.

أبو عرفان: سنعتصم.

اهلل  )بحب���ل  عدوي���ة:  أب���و 
جميعًا(.

أب���و عرفان: )ي���زوي حاجبيه 
وهو ينحت عينيه يف أبي � عدوية 
� يهز رأس���ه(قلتها من قبل ال مكان 
لك يف الجنّة يا)فقر(،نعمل مسرية 

احتجاجية،مسرية،يعني إضراب.
أب���و عدوي���ة: )يطل���ق ضحكة 
إىل  ي���ا عزيزي  عالية(س���رتافقني 
مأوى األش���رار أليس )املرء مع من 
أحب( يا أب���و ) العراف���ني(، أينما 

تذهب قدمي على قدميك.
أبو ع���وف: ل���و مألن���ا الدنيا 
س���ريموننا.. صياحًا،س���ريموننا.. 

خارج الوليمة.  
أب���و عاص���ي: )يتململ(دعونا 
م���ن الثرثرة الفارغ���ة، لنفكر أين 

رواتبنا يا جماعة.
أب���و عرف���ان: )يرفع س���بابته 
اليمني(.. مدي���ر املصرف يقول ال 
توجد فل���وس والقوائ���م لم تصل 

بعد.
أبو عوف: س���معت من فضائية 
تقول عصابة س���طت على الفلوس 
يف الطريق،لك���ن دائ���رة التقاع���د 

العامة تخشى البوح بالحقيقة.
أب���و عاصي: ملاذا تخ���اف دائرة 
التقاعد من الحقيقة،ألسنا يف زمان 

الديمقراطية.
أب���و عدوي���ة: ي���ا ديمقراطية 
يا بطي���خ، ضربوا فلوس���نا يا أبو 

العواصي.
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أب���و عرفان: كيف س���طوا على 
الفلوس، أال توجد حماية، أم أن..!!
)يقاطعه(حماية.. ع���وف:  أبو 

حماي���ة..� يا م���ا تحت الس���واهي 
دواهي � يا أبو األعراف.

أب���و عاص���ي: عصاب���ات تتفق 
وتعمل على أعصابنا وحس���ابنا يا 

أبو العرافني. 
أب���و ع���وف: أال تس���معون كل 
يوم يف األخبار، جماعات مس���لحة 
تس���تولي عل���ى روات���ب الدائ���رة 
الفالني���ة والدائ���رة العالنية، أمام 

أنظار الناس.
أب���و عرف���ان: ب���الد تائه���ة يا 
جماعة،س���فينة ب���ال ربّان.ب���الد 

فقدت بوصلتها.
أبو عدوي���ة: الرواتب أنس���تنا 

شاياتنا يا جماعة.
أبو عاصي: أنس���تنا كل شيء..

كل شيء.. حتى.. حتى..
أبو عوف: )مقاطعًا(حتى ماذا..

يا أبو)عدودو(..
أبو عدوي���ة: )بطلق ضحكة(..

يقصد أنستنا أنس الليالي.
أبو عاص���ي: ها.. ه���ا.. أخونا 
لدي���ه أن���س ليالي،أحك���ي لنا عن 

أنسك يا محروم.
أبو عدوي���ة: )بصوت خفيض، 
هازًا كفه اليسار(يعني..طقطقات.

أبو عاصي: أطقطق من أين يا � 
راجل � من األمام � لو � من الوراء.

أبو عرف���ان: أبو عاصي أعرفه، 

لم ي���دع  يف ش���بابه � بائعة لنب � 
تفلت من يديه.

أبو ع���وف: دعونا م���ن الكالم 
الفارغ،دعونا يف موضوعنا.

أبو عاصي: أي موضوع،لم نرتك 
وادي دون أن نستحم فيه.

أبو عدوية: بقى وادي األنس.
فارغ،ومخ���ك  عرف���ان:  أب���و 

خدران.
أبو عاصي: ملع���ون كّلما نصل 

إىل راحة البال،يشتت أفكارنا.
أبو عدوي���ة: تفضلوا أش���ربوا 

شاياتكم. 
الس���كر  بتذويب  األيدي  ]تبدأ 

ورفع األقداح إىل الفم معًا[.
أبو عوف: خربون���ا ماذا نقول 

لل�)ديّانة(..
أبو عدوية: قولوا..يفتح اهلل.

أبو عاصي: أبو املولد الكهربائي 
مرابط عينه على باب منزلي.

أبو عرف���ان: أم العرافني تريد 
زيارة بناتي،وكل بنت يف)مدينة(.

جماع���ة  ي���ا  عدوي���ة:  أب���و 
أنسيتموني الخرب)التازة(.

أبو ع���وف: وه���ل وراءك خري 
يا)فقر(،أرج���و أن ال تق���ول قوائم 

زيادة جديدة.
أب���و عرفان: )يرف���ع صوته(..

يقضي صباحياته بني بائعات اللنب 
والقيمر، ويبيعها لنا ظهراً.

أب���و عدوية: ثقوا ي���ا جماعة، 
الجل���وس معهن راحة واس���رتاحة، 

كالمهن عسل..عسل.
أبو عوف: )يضحك(.. عسل أم 

بصل.
الراحة،ما  أبو عاصي: عرفن���ا 

هي االسرتاحة يا)فقر(.
أب���و عدوي���ة: بينهن تس���قط 

اآلداب،كلهن أسرار يا جماعة.
أب���و عرف���ان: ليتها ل���م تمت 
)مكسراتك( لها  أم)العدودو(لنقلت 

يا)فقر(.
أب���و ع���وف: )يطل���ق قهقه���ة 
متحش���رجة(.. اتركوه يغرد،ليس 

فيه خري يا جماعة.
أب���و عدوي���ة: نرتاهن،أن���ا أبو 

األخيار.
أبو عاصي: على ماذا ترتاهن،على 
هندامك الوردة، أم على شاهدة قرب 

أبوك)املجدي( يا)فقر(.
أبو عدوية: )يصيح(.. ترتاهنون 

يا جماعة.
أبو ع���وف: س���تطلق مدافعك 
العال���م  تدم���ري  الهوائي���ة حت���ى 

يا)فقر(.
أبو عاصي: أراك تتفلسف يا أبو 

األعواف.
أبو ع���وف: لديه مدفع مزلزل، 
هك���ذا كان���ت تق���ول املرحومة أم 

)عدوية( ألم )عوف(.
]يضح���ك الجميع،يتقدم الفتى 
ويرفع أقداح الش���اي يتمت � عوايف 

� ينسحب[
أبو عرف���ان: دعونا من املدافع 
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والهاون���ات والرهان���ات، وما كنت 
تريد قوله يا)فقر(.

أبو عدوية: وهل أبقيتم لي مخ 
كي أتذكر ما أردت قوله.

أبو عاص���ي: )يرفع كفه وينقر 
بظاهر أنامله رأس أبو عدوية(..اآلن 

تّذكر، مخك كان يف مكان آخر.
أبو عدوية: مخ���ي تحجر على 
بائع���ات اللنب والقيم���ر يا جماعة 

الخري. 
أبو عرفان: تموت ولن تتذوقها 

يا)فقر(.
أبو عدوية: سأفعلها.. سأفعلها.

أبو عوف: )يصيح( يف القرب.
أبو عاصي: )يضحك(ال.. ال.. يف 

الحلم.
أب���و عرف���ان: )يغم���زه(.. مع 

كّفيك يا ملعون.
أبو عدوية: )يدخل كفه اليمني 
يف جي���ب دشداش���ته،يخرج علبة، 
يش���هرها بوجوههم( بهذه الحبوب 

سأفعلها. 
أبو عاصي: وما ه���ذه الحبوب 

يا)فقر(.
أبو عرف���ان: )يصفق بكفيه(.. 

ال تفرح يا )فقر( امليت ال يفيق.
أبو عوف: آه.. آه.. من أين أتيت 

بهذه اللعنة.
أبو عدوية: أم اللنب أتتني بها.

أبو عرفان: خربوني يا جماعة 
ما هذه العلبة.

أبو عوف: حبوب.. حبوب.

أبو عرف���ان: )بغضب(حبوب..
حبوب..ماذا..؟؟

أبو عدوية: ل���و تناولت حبّة 
واحدة يف اللي���ل لقتلت )عجوزك(

يا أبو العرافني.
أب���و عرف���ان: ما زل���ت خيّااًل 
أصول وأجول يف الرباري، يا مأفون 

من غري محفزات.
أبو عوف: يا أبو العرافني،هذه 

الحبوب مصيبة.
أبو عرفان: مصيبة.

أبو عدوية: تنشط )سالحك(.
أبو عرف���ان: علي���ك اللعنة يا 

فقر،دائمًا تأتينا بمصائب.
أبو عاصي: )يزفر شهيقًا صائتًا(

أين أنا.. وأين أنتم،باهلل دعونا نجد 
مخرجًا، كل ي���وم نأتي ونعود بال 
راتب يا جماعة.. الراتب.. الراتب 

تأخر كثريًا هذه املرة.
أبو عدوية: آه.. تذكرت.

تذك���رت  م���اذا  ع���وف:  أب���و 
يا)فقر(.

أبو عدوية: الخرب التازة.
أبو عرفان: )يهز كفه اليمني(.. 
ت���ازة.. عتيقة.. باهلل عليك خربنا، 

تعودنا على ثرثراتك.
أبو عدوية: يقولون أن الحكومة 
وتلغي  مبلغًا محرتم���ًا  س���تعطينا 

فكرة التقاعد.
ه���ذه  أفضّ���ل  أب���و عرف���ان: 

الفكرة.
أب���و عاص���ي: س���نصرف املبلغ 

ونجلس نضرب كفًا بكف.
أبو ع���وف: يمكننا أن نعمل به 

مشروعًا صغرياً.
أبو عدوية: سأفتح دكانًا.

أبو عرف���ان: دكان لنب وقيمر 
يا)فقر(.

أبو عاصي: أنا أفتح مقهى.
أب���و عدوي���ة: )يف���رك كفيه( 

شاياتنا عليك.
أبو ع���وف: أمّ���ا أنا س���أذهب 

إىل)بيت اهلل(.
أب���و عدوية: يب���دو أن ذنوبك 

ثقيلة.
أب���و عرفان: أبو )األعواف( كان 

يضرب يف )السيطرات( أيام زمان.
أب���و عوف: الضبّ���اط يأخذون 
واحدة  ث���الث حص���ص وحص���ة 

للجميع.
أب���و عدوية: ش���رطي حتى يف 

جهنم يحصل على لقمته.
أبو عاصي: وأنت يا أبو)عدّاوي(

نفط.. نفط.. شربت دماءنا.
أبو عدوي���ة: يا أبو )العواصي(، 
نلملم من الناس ونضعه يف جيوب 

لجان الجرد ولجان التفتيش.
أبو عرفان: وأنت أبو الس���كك، 

ألم )تكمرك( الفاّلحني.
أبو عدوية: كّلنا يف الهوا س���وى 

يا جماعة.
أبو عرفان: أنا لست معكم.

أبو عوف: ألم تكن يف الحدود.
أب���و عاص���ي: ش���غل الح���دود 
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جملة.
أبو عوف: م���ع املهربني.. ها..

تهريب الواحد بعشرة أوراق.
أب���و عرفان: لم أفع���ل ما ينايف 

أخالقي.
أب���و عدوية: ي���ا جماعة، اآلن 
عرف���ت لم يري���د زي���ارة )البيت 
العتي���ق(.. )إىل أبو عرفان( ذنوبك 

مالها حدود يا أبو الحدود.
أبو عاصي: )يمد كفه اليس���ار 
ويداع���ب كرش���ه(.. ي���ا جماعة..

عصافري بطني بدأت تزقزق.
أبو عدوية: كرشك حوت،متى 

يشبع.
أبو عاصي: )يربت على كرشه، 
يضح���ك( ضربت ماع���ون باقالء 
عليه بيضتان وما زلت جوعان.                          
أب���و عرف���ان: )يض���رب بكفه 
على كتف���ه( عليك اللعن���ة، دائمًا 

تجوعنا.
أب���و ع���وف :  )يخرج لس���انه، 
يتلم���ض( آه.. يا جماعة اش���تهيت 

)باجة(.
أبو عدوية: )س���اخرًا(يا بخيل، 
اذه���ب وكل يف مطعم )الكراج( ملن 

تجمعها، للدود.
أب���و عوف:  � البالش � طيب يا 

جماعة.
أبو عرف���ان: لو أعطونا الراتب 

غداً ساشرتي رأس عجل لكم.
أب���و عدوية: )يهز يديه(ال غداً 
وال بع���د الغد، تعرف جيداً الراتب 

)ماكو(.
أبو عاصي: يا جماعة.

أبو عرفان: )يلتفت إليه(.. ها..
أرجوك ال تقل لدي إسهال شديد.

)يطل���ق ضحكة(،  عدوية:  أبو 
أضرب ط���اس لنب س���يحجر ما يف 

كرشك.
أخذتموني حاصل  عاصي:  أبو 

فاصل، دعوني أتكلم أواًل.
 أبو عوف: أشتهي سفن.

اهلل  )س���ّفن(  عرف���ان:  أب���و 
وجهك، ب���دأت تتوح���م كامرأة يا 

أبو)عنفوص(.
أبو عدوية: )بصوت مرتفع(..

بخيل يش���رب س���فن، يريد سفن 
)بّلوشي(.

أب���و عاص���ي: )تنقبض مالمح 
وجهه( آه.. مغص يلوي بطني.

ي���ا   � أب���و عدوي���ة: � كالوات 
جماعة.

أب���و عرف���ان: ال تمزح ي���ا أبو 
)العواصي(.

أبو عاصي: آه..آه..بطني.
أب���و عدوية: يب���دو أن الباقلة 

كانت � محشية � بالذباب.
أب���و ع���وف : )ين���ادي بصوت 
:حاضر  ]ص���وت  ولد.  عالي(..ي���ا 

عمّي[ 
أبو عرف���ان: ك���م نصحتك أن 

ترتك هذه األكلة.
مع���ه  يفي���د  ال  ع���وف:  أب���و 

النصائح.

ابو عدوية: بطنه بالون ال يشب
ع.                                           ]يقف 

الولد أمامهم[ 
أبو عوف: هات قدح حامض.

أب���و عدوي���ة: أطلب ل���ه بطل 
خل.

أبو ع���وف: )ينهره(كفى املزاح 
يا)فقر(.

أبو عرف���ان: )يبدأ بفرك ظهر 
أبو عاصي( تماسك يا رجل،كل يوم 

تشغلنا ببطنك.
]يتق���دم الول���د ويض���ع قدح 
الحام���ض على الطاول���ة أمامهم..
)يصيح(: بالهنااااا..والشفااااااااااا..[  
ال  )بوه���ن(،  عاص���ي:  أب���و 

أششششششششرب.
أب���و عدوي���ة: ال تخش���ى على 

حساب أبو )األعواف(.
أبو عوف: أشرب سرييحك.

أب���و عرفان: البارحة ش���ربتك 
سفنًا، لن أدفع � حامضك � اليوم.

أب���و عاص���ي: )م���ا زال يتألم( 
ال..ال.. ل���ن أش���رب، دعوني أذهب 

ألتقيأ.
انفجار،ينجرف  دوي  ]يح���دث 
األربعة مع املنجرفني،صوت صياح 

صبي املقهى يتبعهم..[
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املشهد )2(
أيس���ر(عمق  )رك���ن  املوق���ع: 

املقهى.  
الشخوص:   

1 � جودت: يف الرابع والثالثني 
من العمر.. )بائع سمك(.

2 � جابر : يف الثامن والعشرين 
من العمر.. )داّلل(.

3 � ج���ودي: يف الثالث���ني م���ن 
العمر.. )حمّال(.

4 � جمال : يف الثاني والثالثني 
من العمر.. )بائع خردة(.

5 � جربان: يف السادس والثالثني 
من العمر.. )حاّلق(.

]جودت م���ع جابر ضد جودي 
الدومينو،جربان  مع جمال،يلعبون 

مسجل النقاط[
 *  *  *

ج���ربان: ي���ا جماع���ة، جودت 
ثماني���ة وس���بعون، ج���ودي اثنان 

وخمسون.
جودي: ها.. � جربون �، بدأت � 

تزاغل � علينا. 
يف  بص���ره  )ينح���ت  جاب���ر: 
جودي(.. كّلما تخس���ر،تبحث عن � 

زواغري � لتفلت منها.
جودي: )يضرب صدره بكفه(..

أنا أفلت، ال.. ال.. يا � جبّوري � اليوم 
الدور عليك، ستفلت كالغزال.

جودت: دعونا نكمل اللعب أواًل 
يا جماعة، ال تسبقوا النتيجة.

]جمال يدوّر أحجار الدومينو 
ويرصفها، تبدأ األيدي بالسحب..[
جربان: )ينادي بصوت جهوري(

ماء بارد يا ولد، قتلنا العطش.
]ص���وت الول���د: حاض���ر فوراً 

أستاذ..[ 
جابر: هل سمعتم قضية � أبو 

عدوان �.
جودي: ال تخاف عليه، أبنه يف 

الخارج، سيخّلصه. 
جم���ال: من أين يدفع، عش���رة 

دفاتر يا أخوان، عشرة دفاتر.
جودت: مال املاء للماء.

جودي: س���معت أبنه تزوج من 
يهودية ثريّة.

جربان: أنا سمعت أنه يعمل يف � 
بار � للمشروبات.

جودي: يقولون.. � البار � ملك 
زوجته اليهودية.

جودت: م���وت يجرفه،من أجل 
مال وسخ تزوج عجوز عفنة.

جم���ال: ينتظ���ر موته���ا لكي 
يرثها.

جودت: وه���ل هو محتاج، أبوه 
يملك دكاكني البلدة وبساتينها.

]يص���ل الولد ويض���ع دلو ماء 
وكأس، يب���دأ ج���ربان بتوزيع املاء 

عليهم..[ 
ج���ودي: )بص���وت مرتف���ع(..

ربط.
جمال: ولم ربطت.؟

جودي: أيديهم ثقيلة.

)بتأفف(..دمرتني،كلما  جمال: 
يمي���ل اللع���ب لصالحن���ا، تضي���ع 

فرصتنا.
أحجار  بع���د  )يب���دأ  ج���ربان: 
الطرفني(.. جودت سبع وعشرون، 

وجودي ثمان وعشرون.
ج���ودت: وما هي أخب���ار � أبو 

عودة � الوردة. 
جربان: قصّوا يده اليمني.

جودي: وكيف يمهر و � يلغف�.
جمال: مخت���ار قديم،ال تخافوا 
علي���ه، لن يرتك � املخرتة � حتى لو 

قصّوا رقبته.
جودت: سمعت هناك من يقول 

أنه أمتثل لرغبة املهددين.
جودي: إشاعات..إشاعات..
جربان: ربما كالم صحيح.

جودي: وكيف تؤكد صحته.
جربان: ه���ل تذكر العداء الذي 

بينه وبني جاره أبو � جاسم �.
جودي: وما دخل هذا املوضوع 

بذاك.
ج���ربان: ربما صّفوا حس���ابهم 

القديم معه.
جمال: كل ش���يء جائز يف بالد 

العجائب.
جودت: ربما فعل ما أرادوا،ومن 

يدري.
جائ���ز  )يقاطع���ه(..  جم���ال: 

فعلوه.. جائز..!!
جودي: وما هو الجائز.

ج���ودت: أنزل���وا.. أو باألحرى 
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س���رقوا الب���ريق ال���ذي رفعه على 
داره.

جربان: كالم مقنع يا جودت.
جمال: ل���م ال نقول الرياح هي 

التي قذفت بالبريق.
املش���اكل،  من  دعونا  ج���ودي: 
لننهي )الداس(. هددوه أن ال يشارك 

يف االنتخابات، عاندهم وشارك.
عل���ى  يعاق���ب  ل���م  ج���ودت: 

مشاركته.
جودي: ولم قصّوا يمينه.

ج���ودت: طلبوا من���ه االعتذار 
الراية  )املخ���رتة(. كان���ت  وت���رك 
تنفي���ذه  ع���ن  إش���ارة  البيض���اء 

مطاليبهم.
جودي: )بتذم���ر(.. يا جماعة 

لنكمل اللعبة.
جربان: املشاكل يجمّل اللعب يا 

جماعة.
جابر: )يط���رق الطاولة بحجر 

دومينو(.. هذه الجولة.. حاسمة.
ج���ودي: )متأفف���ًا(.. طبع���ًا..

طبعًا.. جمعت )البياضات(.
جابر: أرجو أن ال تفعلها اليوم 

أيضًا.
جودي: اطمئن.. اطمئن..

جمال: ال تخش���وا جيبه مآلن 
اليوم.

جودت: )يهز رأس���ه(.. حمّال، 
أنا ال أثق بالحمّالني.

ج���ودي: ول���م ال تثق،ألم يكن 
أبوك حمّااًل.

جربان: )يشهر الورقة(.. جودت 
مئة وستة، جودي اثنان وخمسون.

جابر: )يرم���ي آخر حجر من 
يده(.. ألقوا أيديكم. 

]يبدأ جربان عد األحجار[
ج���ربان: جودت ثمانية عش���ر 

وجودي خمسة وعشرون.
جودت: كم صرنا..

جربان: أنتم مئة وثالثة وهم 
اثنان وخمسون.

جاب���ر: تعلموا اللع���ب وتعالوا 
لتقابلونا.

جودي: البارحة أبكيناكم.                                                        
جودت: نحن أوالد اليوم.

جم���ال: م���ا زلت���م يف نص���ف 
الطريق، أمامكم عقبات س���أزرعها 

يف األشواط التالية.
ج���ربان: كل ش���يء أزرع���ه يا 
)جمّولي( فقط ال تزرع املمنوعات، 

أقصد العبوات.
جودت: ها.. ها.. بدأنا )نتالغز(

يا جماعة.
جمال: ال لغز وال هم يحزنون،لن 

تفلتوا هذا )الداس(.
الكالم،  ع���ن  األفواه  ]تتوق���ف 
تتواصل طرق���ات أحجار الدومينو 

بحاالت عصبية، يتوقف اللعب..[
جودي: ل�)جمال(لم ربّطت.

جمال: واحدة بواحدة.
]ج���ربان يبدأ بع���د األحجار..

يتوقف..[
جودت: ها..)جربون أفندي(.

جربان: تعادل.
جمال: كيف.

جربان: جودت سبعة وثالثون..
وأنتم سبعة وثالثون.

جمال: املهم أنا أبدأ اللعب.
ج���ودي: ال تجعله���م يضحكون 

علينا هذا اليوم.
]يبدأ اللعب من جديد..[

جمال: خربنا يا )جودت بيك(
ما هي أخبار السمك.

جودت: لم يبق سمك.
ج���ودي: كيف وم���ن أين تأتي 

هذه األسماك العمالقة.
جودت: من البحرية.

جاب���ر: ومن يمتلك الش���جاعة 
ليصل إىل هناك.

يذه���ب  وكي���ف  ج���ربان: 
السمّاكون.

جودت: البد لهم صالت معهم.
جمال: أدفع وصد براحتك،تلك 

هي فلسفة حياتنا.
ج���ودت: أل���م يدفع)جمهور(..

وأتوا برأسه يف كيس نايلون.
قضية)جمه���ور(.. ج���ربان: 

عداوة.
الناس يفسرون األمور  جودت: 

على مزاجهم.
جمال: حاول،ال يجوز أن ترتك 

الصيد.
جابر: أنصحه بعدم املغامرة،ثم 

ألم يحرموا سمك البحرية.
جربان: فتوى جديدة.
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جابر: الناس تقول هذه األسماك 
تعيش على أجداث الضحايا.

جم���ال: الناس تقول هذا أليس 
كذلك.

جودت: يا جماعة ربط.
]جربان يعد األحجار[

جمال: ها بشرنا.
جربان: لصالحكم.

جودت: كيف.
واح���د  أحجارك���م  ج���ربان: 

وعشرون وأحجارهم عشرون.
أفقدتم  )بعصبي���ة(..  جودت: 

تركيزي بالسمك.
جمال: )يضحك(.. إىل )جربان(..

كم صرنا.
ج���ربان: جودت مئ���ة وثالثة 

وأنتم ثالثة وسبعون.
جودي: سنتساوى هذا)الداس(.

]تبدأ األيدي باللعب[    
جمال: ل�)جابر(هل حقًا سمك 

البحرية حرام.
جابر: الناس ترف���ض تناولها، 
خطباء املساجد أسروا الخرب يف يوم 

مقطوع الكهرباء.
ج���ودي: وم���ا دخ���ل الكهرباء 

بالفتوى.
جاب���ر: ك���ي ال تس���مع الدولة 

خطبهم.
جم���ال: أتدرون ك���م أكلت من 

سمك البحرية.
ج���ربان: وهل فلت منها بش���ر، 
أتوا بأطنان وباعوه بثمن رخيص، 

والناس تقاتلت عليه.
جودت: قلت يومها،هذا السمك 
غري طبيعي، فهو سمكنا، أنا أعرفه، 
لكن أن تكون منفوخة،دسمة، شيء 

مثري للشك والريبة يا جماعة.
جمال: لم أصدق همسات الناس، 
كانوا يقولون أن طائرات مروحية 

تلقي بأكياس داخل البحرية لياًل.
الخرب،قلت  س����معت  يوم  جربان: 
أنهم يرمون النفايات يف أنهر البالد.

ج���ودت: أنا فسّ���رت املوضوع 
أنه���م  مغايرة،قل���ت  بطريق���ة 
يرمون مواد س���امة لتورث عاهات 
مس���تديمة، كالب ال يرع���ون من 

يدير العالم من أجل بقائهم.
جابر: أخفضوا أصواتكم،عيون 

الناس ال ترحم.
جمال: تخّلصنا من الوشاة،لنجد 
وشاة من نوع السوبر يف انتظارنا.

جودت: أتدرون يا أخوان.
األحج���ار على  األي���دي  ]تضع 
الطاولة، تتجه العيون دفعة واحدة 

إىل )جودت([
جودي: هل من جديد.

)جمهور(.. ذبح  جودت: سبب 
ظل مكتومًا يف صدري.

دفع���ة  يحملق���ون  الجمي���ع   [
واحدة وباحرتاس يهمس���ون: سبب 

ذبح جمهوووووووووور..[  
جودت: كان )جمه���ور(.. وراء 

الخرب اليقني.
جمال: أفصح يا جودي.

ج���ودت: )يدنو برأس���ه إليهم(
كان يتصي���د يف الليل، رأى طائرات 
تلق���ي أكي���اس يف امل���اء، اهتدى إىل 

كيس وفتحه
وج���د جثثا لجنوده���م، قتلى 
ومحرتقون،نق���ل الخ���رب إىل الناس، 
واشى )س���وبر( وشى به،وجدوه يف 
ليلة حزينة علين���ا، نحرووووووه 

وأتوا برأسه يف كيس نايلون.
عرف���ت  اآلن  نع���م  جم���ال: 

السبب.
جودي: وما هو السبب يا ترى.

جمال: )يسحب ش���هيقًا عميقًا 
زف���ريه بص���وت(. هؤالء  ويح���رر 
القتلى ليسوا منهم، جنود مرتزقة، 
أقول هذا، س���معت أنهم ال يضحون 
بجنسهم األصلي، يعني ال يضحون 
بجنودهم، بل باملرتزقة، )صيّاع(

العال���م، حني يقتل���ون يلقونهم يف 
األنهر، ألنهم بال أهالي، وهذا شرط 

من شروط التجنيد لديهم.
جابر: ها.. ها.. وأسماكنا تأكل 

من لحومهم النتنة.
جودت: لذلك تم تحريم أسماك 

البحرية.
]تهت���ز ال���رؤوس دفعة واحدة 

وتبدأ األيدي باللعب[ 
ج���ربان: أرج���و أن ال يقطعوا 

رأسي أيضًا.
جمال: لقد نسوا تهديداتهم.

أنه���م  ق���ال  وم���ن  ج���ودي: 
سيرتكونك.
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جربان: ليفعلوا ما يشاؤون.
لنا  وم���ن سيس���جل  ج���ودت: 

النقاط إذا ذبحوك.
جابر: م���ا العمل، الس���مّاكون 
هددوا بالنح���ر والحاّلقون بالنحر 
وغ���داً نج���د لوائح أخ���رى للمهن 

الحرّة.
جمال: قلت له أيّاك أن )تحف(

وجوه الش���باب، ل���م يأخذ كالمي 
على محمل الجد.

وجدت  )الحف(  تركت  جربان: 
ورقة أخ���رى يف املحل، يطالبونني 

بعدم حالقة الرؤوس )الحفر(.
جابر: ولم أغلقت املحل،بإمكانك 

تلبية دعواتهم.
جربان: ومن يريد حالقة رأسه 
وفق املوديل القديم، ش���باب اليوم 

يلهث وراء الحداثة.
ج���ودي: وأنت ي���ا جمّولي ألم 

ترتك الخردوات.
جم���ال: لعنه���م اهلل،كل ش���يء 
قدي���م أضعه يف املحل،م���ا أن يأتي 
زب���ون ويق���ول ه���ذا � الفرهود � 

بكم،حتى تم 
إخطاري بورق���ة تهديد � أغلق 

محلك وال تتاجر بمال حرام �.
جودت: عجب���ا.. املقاهي تضج 

بالقمار وال أحد يهددهم.
جمال: البد من ش���يء غامض 

يسيّر حياتنا.
بأيديهم،سياسة  األمور  جودت: 

ال نفهمها.

جودي: )يضرب حجر الدومينو 
بعنف عل���ى الطاول���ة( ألقوا ما يف 

أيديكم.
]يبدأ)جربان(بالعد[ 

جودت: أخذتنا غفلة.
جمال: كان يجب أن ترّكز على 

اللعب.
جربان: تس���عة وعشرون نقطة 
 � و   � رصيد)ج���ودي  إىل  تض���اف 
جمال(، املجموع يا شباب هو، مئة  
نقط واثن���ان مقابل مئ���ة نقاط 

وثالث ل�)جودت � و � جودي(.
جودت: وصلتونا.

مثل  تبكون  سأجعلكم  جودي: 
البارحة.

]يبدأ اللعب من جديد[ 
جم���ال: أنظ���روا.. )يش���ري إىل 
مجموع���ة الرج���ال املتقاعدون(..

نفس الوجوه داخل املقهى.
املعلم���ون واملتقاعدين  جودي: 

و)العّطالة بّطالة(.
الواحد،  أي���ن يذه���ب  جودت: 

بيوتنا كلها مشاكل.
جمال: خري مكان يف يومنا هذا 

املقهى.
جابر: فرحنا بالنظام الجديد، 

قلنا سنشرب الكحول يف الشوارع.
جربان: عالم أين وأنت أين.

جابر: ل���و كانت موج���ودة ملا 
شابت رؤوسنا.

جودت: عليك اللعنة.
جابر: علي.

ي���ا  علي���ك  نع���م..  ج���ودت: 
ملعون،قضيت على أدوية العيادات 
والصيدليات وم���ا تزال تبحث عن 

املشروب.
جمال: أم���ا تراه يرتاقص حني 

يمشي.
جابر: ما العمل يا شباب،اختفى 
املش���روب، ولم أجد س���وى عبوات 
األدوية منقذًا من طواحني الدنيا.

جمال: ستلقيك األدوية مشلواًل 
عن قريب.

جابر: لدي مسدس سأنتحر لو 
حصل ذلك.

جودت: لكن شارب املشروب يف 
علمي جبان.

جابر: جبااااااااااااااااااااااااااااان.
جودي: دعونا يا ش���باب نكمل 

اللعب.
جابر: ربط.. عدّوا أيديكم.

]ج���ربان يبدأ بالع���د.. جودت 
ين���ادي عل���ى فتى املقه���ى.. يهرع 

الولد ويقف..[
الولد: ها..أستاذ. 

] يطلق الجميع ضحكة موحدة..
الفتى يتصفح وجوههم..[

يصفق(ألع���ب  )وه���و  جاب���ر: 
)بيها(، صرت أستاذاً.

جودت: أجل���ب لي )حبة وجع 
الرأس(.

]يركض الفتى باتجاه الصيدلية 
الصغرية[

جربان: تعادل بني الطرفني.
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ي���وم  الي���وم  يب���دو  جم���ال: 
التعادالت.

جودت: أنا دائخ أخوان.
جاب���ر: ق���ل أنك بدأت تش���عر 

بهزيمتك.
جودت: البارحة لم أنم.

جمال: ومن نام البارحة.
توج���د  ليل���ة  كل  ج���ودي: 

إنفجارات.
جربان: من كان يصدق مدينتنا 

)جلبالء( تشملها املفخخات.
جمال: النازحون أتوا بها.

جودت: )يئن( أين صار الولد.
جاب: يبدو....!!

تتناث���ر  االنفج���ار،  ]يحص���ل 
أحج���ار الدومينو.. يه���رع الجميع 

خارجني..[ 
]فتى املقهى يصرخ يف 

الفوضى..!![
 *  *  *

املشهد)3( 
املوقع: ]الركن الخلفي للمقهى[

الشخوص:
1 � سامان: يف السابع والثالثني 

من العمر.. مدرّس رياضيات.
2 � سامي: يف الخامس والثالثني 

من العمر.. مدرّس تاريخ.
3 � سعدون: يف الرابع والثالثني 
من العمر.. مدرّس لغة إنكليزية.

4 � سعدي: يف الثامن والعشرين 
من العمر.. مدرّس فنيّة.

الخام���س  يف  س���ريوان:   �  5
والعش���رين م���ن العم���ر.. مدي���ر 

مدرسة ابتدائية.
*  *  *

س���امان: )يفرك يديه(.. اليوم 
أشعر بفرح استثنائي.

سامي: )يزفر زفرياً صائتًا(..أنا 
عكسك، اليوم أتعس يوم أعيشه يف 

حياتي.
يديه( فرك  )يواصل  س���امان: 

طيب.. لنجمع ش���عوري وشعورك 
ونقسّمه على أثنني.

سامي: )بألم(.. شعوري سيطغي 
على شعورك.

سعدون: )يتململ للكالم(..كّلما 
نلتقي تأتيان بغيوم الحزن والفرح 

وتحرماننا من متعة الجلسة.
س���امان: )يعتدل يف جلسته(..

ألي���س م���ن حق���ي أن أعبِّ���ر عن 
مشاعري يا أساتذة.

سريوان: )بصوت مرتفع(..أيّة 
مش���اعر يا حضرة األس���تاذ،الدنيا 

تحرتق وأنت تعلن عن فرحك.
سامي: )يهز يديه كمن يحاول 
التهدئ���ة(.. يا جماعة الخري،أتركوا 
املش���اعر والهواجس جانبًا،خربونا 
ه���ل حق���ًا هن���اك )عيدي���ة( مع 

رواتبنا.
سعدي: كالم فضائيات يا ناس.

سعدون: لنس���تلم رواتبنا أواًل، 
بعدها سنفكر ب�)العيدية(.

سامان: ألم أقل لكم أنا فرحان 

يا جماعة.
سامي: )بحسرة(.. طبعًا فرحان، 
ملاذا ال تفرح، رواتبكم تصل إليكم 
بالوقت املقرر، وتستلمون ضعف ما 

نستلم نحن من رواتب.
س���امان: لن���ا حكومتن���ا ولكم 

حكومتكم.
سعدون: )يضحك(.. تستأهلون 

يا)أكراد.. ستان(.
أخرى  )يزفر(.. مرة  س���عدي: 

ستجروننا إىل مستنقع السياسة.
كالمك  )يصيح(..قل  سعدون: 
وال تخف، ال توجد عيون وش���اة يا 

حضرة األستاذ.
يدي���ه  )يح���رك  س���عدي: 
باس���تهزاء(.. أعلموا أن وشاة اليوم 

أكثر لعنة من وشاة األمس.
س���عدون: حري���ة.. حري���ة يا 
جماع���ة، الصحف تكتب واإلذاعات 
تغ���رد، ناس تتج���اوز وناس تنهب 

وتسلب وال أحد يحرك ساكنًا.
سعدي: أصحاب األيدي الطويلة 
يلعبون بها،والفقراء يس���حلون سراً 

وعلنًا.
س���عدون: )بصوت مرتفع(.. ال 

أحد يسجن ما لم يسبقه الدخان.
سامان: )بتحمس(.. صحيح أنا 
معك، أم���ش يف طريقك وال تخش 

أحداً.
سريوان: يا.. جماعة الخري، كل 
يوم تعيدون ه���ذه )القوانة(، أريد 
تأكيد الخرب، هل مسألة )العيدية(
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طرقة أم حقيقة.
س���امان: أنا اس���تلمت خرباً من 
موظف���ة الرواتب � س���لمى � قالت 

القوائم حاضرة.
سعدون: أنا بحاجة إىل العيدية، 
ثالج���ة البي���ت ال تعم���ل، املصّلح 

يقول )املاطور( متوقف.
س���عدي: ما قصة ثالجتك، كل 

شهرين وتبدل )ماطور(.
يا جماعة،  الكهرباء  س���عدون: 
وضعت � فولتاجني � يف البيت ولم 

ترتفع -األمبريات-.
س���امان: أرجوك���م ال تصدعوا 

رؤوسنا بمسألة عتيقة. 
سعدي: دنيانا كلها عتيقة.

س���ريوان: يا جماع���ة كل أمّة 
عتيقة الحداثة ال تليق بها.

س���عدي: كالمك در،كل شيء يف 
بالدنا -منيفيست-.

جماعة..دع���وا  ي���ا  س���ريوان: 
السياس���ة والكهرباء واملاء، ال نريد 

كل هذه،نريد رواتبنا.
س���عدون: الحكوم���ة س���تقطع 
الزيادات، يقولون أنهم س���يعطوننا 

الزيادة فيما بعد.
س���ريوان: يا جماعة،أتدرون لم 

يرفعون زياداتكم.
س���عدي: )صن���دوق � الحق���د � 

الدولي(.. يضغط على حكومتنا.
سامان: أنت نائم يا أستاذ.

س���عدي: إذا كنت صاحيًا هات 
السبب يا حضرة الشاطر.

سامان : الخزينة فرغت،نفطنا 
تذهب للديون، هذا ما سمعته من 

الفضائيات.
س���ريوان: ذهبت���م بعي���داً ي���ا 

جماعة.
س���عدي: إذا كن���ت قريب���ًا من 

الحدث أرحنا بالجواب.
سريوان: رفعوا الزيادات ألسباب 

سياسية.
سياسية،  )بتعجب(..  س���عدي: 

وما دخل السياسة بالرواتب.
س���ريوان: تري���د الحكوم���ة أن 

تلعب لعبة ذكية.
س���امان: أن���ت اليوم تتفلس���ف 

علينا يا أستاذ.
س���عدون: )يتأف���ف(.. بال لف 

ودوران، أرحنا بالجواب.
سريوان: هل فكرتم ملاذا يعطون 

الزيادة يف بداية العام املقبل.
سعدي: قال لك أستاذ � سعدون 

� أرحنا وال تفلق رؤوسنا.
الزيادات  س���يعطون  س���ريوان: 

قبل االنتخابات بأيام.
سعدي: وما العجب يف ذلك.

سريوان: تقول ما العجب.
س���عدون: وأنا أضيف ما العجب 

أيضًا.  
س���امان: يا جماع���ة أنا معكم 

هذه املرّة.
أس���اتذة ال  سريوان: س���تبقون 

يفهمون السياسة.
س���امي: )يخرج م���ن صمته(..

أنا أتوقع أن املوضوع يخضع لحيلة 
سياسية.

سعدي: لو بقيت يف الكهف كان 
خرياً لك ولنا.

سامي: يا جماعة،سريوان ذكي، 
إذا كان توقع���ه مثلم���ا ي���دور يف 

ذهني.
س���عدي: وم���ا الذي ي���دور يف 

ذهنيكما.
الزيادات  سريوان: س���بب قطع 
وإرجاعه���ا قب���ل االنتخابات،حتى 

نشارك يف االنتخابات.
سعدي: )يفتح فمه(.آه..حقًا ما 

تقول.
س���امي: ألم أقل أستاذ � سريوان 
املس���تقبل  أوراق  ذكي،يق���رأ   �

بعقالنية.
س���عدون: أنا شخصيًا ال أنتخب 

أحد.
سريوان: لكل إنسان حريته.

س���امان: يا جماع���ة ما جدوى 
االنتخابات.

)......( تتبع  س���عدي: قافل���ة 
قافلة )......(.

يفك���ر  واح���د  كل  س���امي: 
بمصلحته الشخصية.

سعدون: ال كهرباء ال ماء صالح 
للشرب ال أدوية ال أمان،ويريدوننا 

أن ننتخب ناسا ال نعرفهم.
سريوان: )ينادي على الصبي(..

تعال.
]يقرتب منهم فتى املقهى،يقوم 
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بمسح الطاولة[
فت���ى املقه���ى: تفضل���وا م���اذا 

تشربون.
سامان: خمس علب سفن.

فتى املقهى: صار أستاذ.
] ينسحب الفتى[ 

س���امي: ومن ق���ال أنا أش���رب 
سفن.

سعدون: ال تخاف حسابنا على 
أستاذ � سامان � اليوم.

س���امي: حس���نًا أذا كان عل���ى 
حسابه سأشرب.

س���عدي: قلت الحقيقة أس���تاذ 
-سامي-.

ي���ا  املناس���بة  وم���ا  س���امان: 
جماعة.

سعدون: سمعت أنك استلمت من 
طالبك )مليونني( ماعدا راتبك.

سامان: ما لكم درسوا طالبكم 
دروس خصوصية.

سعدي: سأفتح دروس فنية يا 
جماعة.

سامي: األخ ال يدرس يف املدرسة، 
يف البيت دكتوراه يف الرياضيات.

سريوان: أستاذ -سامان- ستدفع 
من غري تحقيق.

سامان: حسنًا اليوم أدفع.
س���عدي: أض���ف الحس���اب على 

طاّلبك.
س���امان: علين���ا أن نكاف���ح يا 
جماعة، الدني���ا ملتهبة، رواتبنا ال 

تكفي طلبات نسائنا. 

س���ريوان: من أجل هذا أرجأت 
زواجي.

سعدون: نصيحتي ال تتزوج.
سعدي: خذ معلمة أو مدرِّسة.

س���ريوان: ال.. ال.. ل���ن أت���زوج 
موظفة.

س���امي: نفس الش���يء يا أخي، 
ربّة البيت صارت مصيبة اليوم.

الواحد أساس  سامان: شخصية 
بناء البيت.

سعدي: رجعنا للفلسفة.
]يتق���دم الفت���ى ويضع خمس 

علب سفن على الطاولة[ 
سريوان: أشربوا يف صحة أستاذ 

-سامان-.  
األس���تاذ  ملاذا صحة  س���عدون: 

-سامان-.
س���عدي: )يصف���ق بيديه( ال..

ال.. أس���تاذ -سريوان- أعتقد صحة 
التالميذ أفضل.

ي���ا  تفضحون���ا  ال  س���امان: 
جماعة.

سامي: يا جماعة أين ذهبتم،ال 
تنسوا رواتبنا و -العيدية-.

س���ريوان: ال توج���د فل���وس يف 
املصرف.

كّلم���ا يح���ني موعد  س���عدي: 
رواتبنا، يقولون ال توجد فلوس.       
سامان: ال تخافوا،مديرنا يدبر 

املوضوع.
تستلم  مدرسة  طبعًا،  س���امي: 

رواتبها من دكان صريفة.

س���عدي: ذكرتموني يا جماعة، 
ماّل املس���جد حرّم ذلك يف خطبة 

الجمعة املاضية.
سريوان: ما العمل، فلوس ال توجد.

س���عدي: آخر زمان يا جماعة، 
مدير مدرس���ة يس���تبدل � صك � 

الرواتب يف دكان صريفة.
س���عدون: املدير أخ���ذ موافقة 

املدرسني واملدرسات.
سعدي: حرام يا أخوان.

سامان: أرجوك أستاذ -سعدي- 
قبل أن تقول حرام أدِّ صلواتك.

س���عدي: إذا ترك���ت ال���دروس 
الخصوصية سأصلي.

سامان: ال.. ال.. أبق كما أنت إذاً.
س���امي: يا جماعة س���معت أن 
أصح���اب الصريف���ة له���م عالقات 

بمدراء املصارف.
سريوان: أعرف،هل تساءلتم لم 

رواتبنا خردة.
سعدي: مدير املصرف يستبدل 
بفل���وس خردة  الخش���نة  الفلوس 

مقابل عمولة.
سامي: )إىل أستاذ سامان(.. هل 

تقبل فلوس خردة من طاّلبك.
سعدي: أتركه يعيش يا أخي.

سامان: س���يموت غيضًا، عينه 
ورائي أينما أذهب.

س���عدون: كّلنا نقبل الهدايا من 
طالبنا.

سريوان: كال..املعلمون ال يقبلون 
ذلك.
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سعدي: يف املدرسة فقط.
يقبل���ون  مدرس���ونا  س���امي: 
سيجارة والبعض راح يرد األجوبة 
تحوي���ل  مقاب���ل  االمتحان���ات  يف 

)دوالر(رصيد.  
س���ريوان: أنا مس���ؤول عنهم يف 

املدرسة.
سعدي: يا أستاذ ال تجعلني أرفع 

غطاء -البلوعة-.
أنت  ماذا تقصد،اليوم  سريوان: 

يف وضع غري مريح.
س���عدون: س���نبدأ بالشجار من 

أجل كالم فارغ.
سريوان: يا جماعة كالمه خشن 

اليوم.
سامي: أال تعرف ملاذا. 

سريوان: ليت أعرف.
س���امي: خم���س س���نوات ولم 

يرزقه اهلل بطفل.
سريوان: كل شيء بمشيئة اهلل.

س���عدي: أتركون���ا م���ن ه���ذا 
املوضوع.

سريوان: لم ال تذهب إىل املاّل.
سعدي: يا ماّل يا بطيخ.

س���ريوان: أخي راجع املاّل،كانت 
زوجته مسكونة بالجن.

سامي: أستاذ -سريوان- الدكاترة 
لعنوا أبا أبيه.

س���ريوان: يا أخ���ي الدكاترة ال 
رحمة عندهم، يس���لبون الناس يف 

وضح النهار.
سعدي: ذهبنا إىل خمس ماللي، 

كّلفونا بقدر عشرين دكتورة.
س���ريوان: ال تقن���ط من رحمة 

اهلل.
سعدي: آمنا برب العاملني.

س���امان: أنا أخذت زوجتي إىل 
ماّل،قرأ عليها -الرقية الش���رعية- 

وشفيت من اإلغماءات املتكررة.
س���عدي: نس���اء ه���ذا الوق���ت 

مائعات.
الغرية  مش���كلة  هناك  سريوان: 
والحس���د وطلب املالبس بني نساء 

اليوم.
س���عدون: يقولن هناك نس���اء 
ينقل���ن تابعاته���ن إىل أخريات من 

خالل تبديل املالبس.
كانت تعطي  س���عدي: زوجتي 

مالبسها لكل من تطلب منها.
س���ريوان: زوجتك لها تابعة يا 

أخي.
سعدي: وما العمل.

سريوان: ال ترتك املاللي.
يديه(..أقول  )يحرك  س���عدي: 

فحل يقول أحلبه.
سامان: عندما تصلي الشياطني 

تهجر بيتك.
سامي: يا جماعة بيته تجاوز.

سعدي: )بتذمر(.. أستاذ سامي 
بدأت تتجاوز حدودك.

سامي: أنت تجاوزت على أرض 
الدول���ة، وتريدن���ا ال نتجاوز على 

متجاوز.
]يحص���ل الصمت، تمتد األيدي 

إىل علب الس���فن يتم فتح املغاليق، 
ويبدؤون الشرب..[   

س���عدون: ي���ا جماع���ة ه���ذه 
املشروبات أشعر أنها فاسدة.

س���امي: مادام -بالش- طعمها 
جديد.

سعدي: عينه وراءها.
سامان: ال.. ال.. أستاذ -سعدي- 

عيني شبعانة.
س���عدي: طبعًا، يأتيك املال من 

حيث ترغب.
س���امان: كان يجب على أمك أن 

تتزوج -كورديا- كي ترتفه اليوم.
سامي: قلت له هذا الكالم قبل 
سنوات طويلة، كنّا يف الجبهة يوم 
س���رحوا األكراد، وجدته يسهر يف 
الليل، يكاد يبكي، قلت له حاس���ب 

أباك ألنه تزوج عربية.
سريوان: كان يومًا تاريخيًا.

سعدي: طبعًا،تركتمونا وحدنا 
نقاتل العدو. 

س���ريوان: كان يج���ب أن تطرح 
كالم���ك أم���ام مجل���س قيادتك���م 

املوقرة.
ي���ا  جماع���ة..  ي���ا  س���عدون: 
جماعة.. ال تأخذونا شرقًا وغربًا.

س���امي: ماذا تريد،الناس كلهم 
يعيدون نفس -القوانة-.

س���امان: حياتنا صارت مدرسة 
وسياسة وكهرباء ودكاترة ورواتب.

ي���ا  الحي���اة  س���عدي: س���ئمنا 
جماعة.
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سريوان: نصيحتي لك،أن ترشح 
نفسك يف انتخابات املجلس البلدي.

س���عدي: وماذا أق���دم يف الئحة 
الرتش���يح، أقول لهم أعدكم بأنني 

سأجعل حياتكم قطعة فنيّة.

سامان: أنا أعطيك صوتي.
سريوان: أنا أيضًا.

سامي: أنا ال أعطيه صوتي.
سعدون: أنا أيضًا.

ي���ا جماعة،  س���عدي: حقيقة 
بموض���وع  فاتحتن���ي  زوجت���ي 

الرتشيح.
سريوان: توكل يا أخي.

س���امان: أرجو أن تستلم لجنة 
الوقود.

س���امي: حتى يم���وت الناس يف 
الشتاء.

س���عدون: ماذا تريد بعد أستاذ 
-س���عدي-، أرجو أن تتذكرنا حني 

توزع النفط.
سعدي: قسمًا سأجعلكم تقفون 
ببابي لس���اعات تح���ت املطر، ذلك 

شرطي مقابل أعطائكم النفط.
أنا  أستاذ -س���عدي-  س���ريوان: 

أعطيتك صوتي.
س���عدي: أنت لك برميالن كل 

شتاء.

أعطيتك  أيض���ًا  أن���ا  س���امان: 
صوتي.

س���عدي: أن���ت غني،تلعب لعبا 
بالفلوس، أشرت سوقا سوداء.

-سعدي-  أس���تاذ  يا  س���عدون: 
أرجوك، س���أعطيك صوتي وصوت 
زوجت���ي، كل صوت أري���د مقابله 

برميلني.
س���عدي: يا جماعة ل���و فزت، 

سأغرق البلدة بالنفط.
املحط���ات  أصح���اب  س���ريوان: 

سيخطفونك.
س���عدي: فكرت بهذا الجانب،لن 

أمشي من غري حماية.
س���امان: س���يضعون أمام بيته 

عبوة.
س���عدون: يا جماعة، ومن قال 
سيسمحون له، تولي لجنة الوقود.

س���امي: لجنة وق���ود أم لجنة 
نقود.

أق���وم  عم���ل  أوّل  س���عدي: 
به،س���أطرح موض���وع إلغ���اء مادة 

التأريخ من املدارس.
سامي: والفنية أيضًا.

سعدون: حقًا يا جماعة التأريخ 
أسوأ درس يف املدارس.
سريوان: ألنه كذب.

سعدي: التأريخ هو الذي تسبب 
لنا كل هذه املصائب.

سامان: تاريخكم كله دم.
الس���بب،بني  أنت���م  س���امي: 
أس���لحتكم  فرتة وأخ���رى تحملون 

وتصعدون إىل الجبل.
سامان:  ألنكم تكذبون علينا.

س���امي: وم���اذا تريدون،أعلنوا 
دولتكم وخّلصونا.

س���امان: كل ش���يء يسري وفق 
خارطة طريق.

سعدي: ومن يسمح لكم إعالن 
دولة.

سامان: كل ش���يء سيأتي وفق 
الخطة.

سامي: البالد ليست ملكنا.
س���امان: ربما نحت���اج إىل جيل 

آخر كي يتحقق الحلم.
سعدون: أرجوك أستاذ -سامان- 
ال تعلن���وا دولتكم،دعون���ا ال نفقد 

هذه الصحبة الطيبة.
س���امان: يا أخي مجرد حديث، 

حديث مقاهييييييي�..!! 
] يرتج املقهى ل���دوي انفجار، 
ينهض الجميع ويندفعون خارجًا..[

] فتى املقهى يقف ويصرخ وس���ط 
الضجيج[ 

20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

140

مسرح



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 141

حوار

شدّ الفنان التشكيلي إسماعيل 
أخ���رى  م���رًة  اإلنتب���اه  خي���اط 
بمعرض���ه الجديد »األنفال«، الذي 
أفتت���ح مؤخ���راً يف غالريي متحف 
السليمانية، والذي نظمته مديرية 
لوزارة  التابعة  التش���كيلية  الفنون 
الثقافة يف كوردس���تان. حيث ضم 
املعرض )182( قطعة فنية كتمثيل 
لع���دد ضحايا جريم���ة األنفال ال 
)182000(. حيث عكست هذه القطع 
الفنية مأس���اة اإلنسان الكوردي يف 
وطنه ب���ني عام���ي )1987- 1988(، 
برؤي���ة بصري���ة جدي���دة للعالم 
ولإلنس���ان، ضم���ن من���اخ لون���ي 
مرتابط ألحالم الحرية والسالم يف 

كوردستان الجديدة.
   حيث يعد إس���ماعيل خياط 
أب���رز رموز الفن التش���كيلي  أحد 
الكوردستاني، فهو عضو يف جمعية  
التش���كيليني العراقي���ني، وعض���و 
يف نقاب���ة الفنانني يف كوردس���تان، 

وعض���و يف الرابطة العاملية للفنون 
التشكيلية.

   وألهمية ه���ذا الفنان املبدع 
ف���إن )7-8( م���ن أعمال���ه الفني���ة 
تع���رض بصورة دائم���ة يف املتحف 
الوطن���ي العراق���ي للف���ن املعاصر 
من أصل )25( عم���اًل فنيًا. كما أن 
أعمال���ه الفنية قد وصلت إىل أغلب 
ص���االت العرض يف الكثري من املدن 

األوروبية واألمريكية.
   ه���ذا باإلضاف���ة إىل جه���وده 
املتمي���زة يف ديك���ورات الع���روض 
املس���رحية، ويف ديك���ورات رياض 
األطفال، ويف أغلفة الكتب الكوردية. 
ناهيك عن جهوده املثابرة يف صنع 
الس���الم واملحب���ة، بق���وة الريش���ة 

واأللوان.
   إلتقيناه على هامش معرضه 
الشخصي بالسليمانية – مؤخراً – 

و دار هذا الحوار:

* يوج��د يف معرض��ك األخري 
بنائية  إيقاعات  باألنف��ال،  الخاص 
متداخل��ة، كتجس��يد زمني لكارثة 
األنف��ال. و الس��ؤال إىل أي مدى 
تمضي بهذه القدرة التعبريية الهائلة 
املليئ��ة بالدقة و بالتفاصيل؟ و ماذا 
تري��د أن تقول يف ه��ذا التداخل 

املأساوي الذي تحققه األلوان؟
- األعمال الفنية التي تشاهدها 
اآلن يف معرض���ي ه���ذا، ه���ي نتاج 
خ���ربة )45( عاما م���ن الفن، حيث 
عشت لس���نوات طويلة و أنا أجرب 
يف الفن، و خصوصا التعبريية التي 
طغت على أسلوبي الفني و لسنوات 
طويل���ة، و ال يخفى على أحد أنني 
و منذ أع���وام و أنا أعمل ليل نهار 
على موضوع األنفال، و يف كل مرة 
يختل���ف عملي عن اآلخر، و يف كل 
مرة يدخل إىل عملي الجديد أفكار 
و طروح���ات جدي���دة، و م���ا زلت 
أعمل على هذا املوضوع، ألن مأساة 

 الفنان التشكيلي إسماعيل خياط 

والرتاجيديا اإلنسانية يف جريمة األنفال

حاوره: لقمان محمود
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األنفال ليس���ت كارثة الكرد فقط، 
بل هي كارثة إنسانية كربى، لذلك 
فعندما أرس���م مواضيعي على هذه 
الرتاجيدي���ا الكربى، ال بد من نقل 
ه���ذه التفاصي���ل بدق���ة على هذا 
الحدث الكبري بخطوطه و بألوانه.

   يف ه���ذا املع���رض، و يف كل 
تجارب���ي الس���ابقة تك���ون البداية 
ه���ي فكرة تأتين���ي كوميض برق، 
فأرس���م على قطعتني أو ثالث من 
هذه األخشاب، أو هذه اإلسطوانات 
الكرتوني���ة، إىل أن تثب���ت الفكرة 
تمام���ا لطرح أف���كاري بكل حرية 
من خ���الل الخط���وط و األلوان، و 
هن���ا أقولها و بصراح���ة أنني كلما 
رسمت و كلما تطرقت إىل موضوع 

األنفال إكتش���فت أنني لم أكتش���ف 
فني���ا إال القليل عن املأس���اة، فهذه 
املأساة -أكررها مرة أخرى- ليست 
مأس���اة كردية فقط، بل أنها مأساة 
إنس���انية كربى، تض���ع الفنان أمام 
تجربة يف غاية اإلنسانية، و تضعه 
أيضا أم���ام إمتحان صعب و كبري و 
قاس و مح���زن. فأنا بطبعي فنان 
يُطغ���ى عل���ى أعماله مس���حة من 
الحزن إلكتش���اف تفاصيل و دقائق 
أكثر فنية إزاء ه���ذه الكارثة التي 
ل���م تش���بع طموح���ي الفني حتى 
اآلن، لذلك تجدون إزاء هذه القطع 
الفني���ة الصغ���رية لوح���ات كبرية، 
تح���اول إبراز لون الرتاب و الحروق 
و الدخان، و تحاول أيضا الكش���ف 

عن املناظر الجغرافية للمؤنفلني.
   م���ا أري���د قول���ه إزاء ه���ذه 
بهذه  املتواضع���ة مقارنة  التجربة 
املأس���اة الكبرية: أنني ما زلت بني 
ح���ني و آخ���ر أع���ود إىل موضوع 
األنف���ال، لكن بأش���كال مختلفة و 
بطروح���ات جديدة كإس���تمرارية 
لرؤياي���ا  الفني���ة الت���ي تتش���عب 
جذوره���ا – دائم���ا- إنطالق���ا من 

تفاعل املتلقي و من آراء النقاد.
* إذن، ملاذا كل هذا اإلعتماد 
يف هذا املعرض بالذات على ذاكرة 

األلوان و على ذاكرة الطفولة؟
- مع���روف عن���ي يف الوس���ط 
النقدي العراق���ي، كما هو معروف 
لدى كل من رافق أعمالي و نشاطاتي 
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الفنية ، أنني م���ن الفنانني الذين 
يس���تحضرون الطفولة يف أعمالهم، 
حيث أعتربها مصدرا هاما و كبريا 
للوحاتي، فأن���ا من الفنانني الذين 
يستنبطون ذكرياتهم من الطفولة، 
تل���ك الطفولة التي م���ا زالت حية 
و منعش���ة يف ذاكرتي. و أنا مدين 
له���ذه الطفول���ة التي تس���يل على 
ش���كل خطوط و ألوان على ذاكرة 
اللوح���ة التي ال تمل من مغامراتي 

التجريبية.
    فعندم���ا كن���ت طفال قمت 
برتبي���ة ط���ري )حمام���ة أليفة( يف 
بيت���ي.. ه���ذا الطري كان يس���تمع 
ملوس���يقا الن���اي ال���ذي كان يعزفه 
أخي األكرب إبراهيم، و عندما مات 
هذا الطري دفناه بحزن شديد. هذه 
الحكاي���ة جعلتني اس���تعيد حاالت 
أخرى مثل قس���اوة اإلنس���ان على 
الطيور، و قساوة الطيور مع بعضها 
البعض، و التي وّل���دت لدي أفكاراً  
جديدة جعلتني بشكل تدريجي أن 
أسلك مس���الك و خفايا أخرى من 
خ���الل الرؤية التي ه���ي األلوان و 
الخطوط و املساحات و الكتل، و هي 
نفس الرؤية التي أحاول بها دائما 
اإلقرتاب من موضوع األنفال أو من 
مجزرة حلبج���ة. و كل ذلك خالل 
ذاكرة بصرية متكيفة مع طفولتي 
التي هي بش���كل من األش���كال رمز 

للحياة و للسالم.
   و اآلن و بع���د أن ك���ربتُ يف 

العم���ر، و بعد أن ك���ربت الذكريات 
أشري إىل أن قابليتي الفنية اظهرت 
بش���كل واض���ح ذكري���ات الطفولة 
كموض���وع إبداعي إلثبات حاضري 

املمتد برؤياه إىل املستقبل.
* ل��ك أعم��ال يف أكث��ر من 
م��كان، هل تريد م��ن خالل هذا 
التجري��ب املتواص��ل أن تؤس��س 
لش��يء م��ا جديد؟ وهل أسس��ت 
التش��كيلي  مناط��ق جديدة للفن 

الكردستاني برأيك؟ 
- باملعنى الواس���ع أقول نعم، و 
تل���ك حصيلة جهودي من املعارض 
و املهرجان���ات الفنية التش���كيلية 
العاملية، حي���ث وصلت لوحاتي إىل 
ص���االت العرض يف الكثري من املدن 
األوروبية و األمريكية.. إضافة إىل 
إقامتي معارض ش���خصية يف عدة 

دول أخرى من العالم.
  إن التجريب و الجرأة يف اعمالي 
الفني���ة يدفعانني دائم���ا للخروج 
بعم���ل جدي���د، أح���ب أن يتفاجأ 
املتلقي بأعمالي، ألنني  أفكر دائما 
بأن أكون صاحب »مشروع جديد« 
و صاحب فك���رة جديدة كتكنيك 
للفن الكردي.و بهذا املعنى فأنا فنان 
متجدد و تجريبي حتى يف أعمالي 
الت���ي عرضته���ا يف صال���ة الرواق 
ببغ���داد ع���ام 1982، و بصدد ذاك 
املعرض أذكر أن أكرب فنان عراقي و 
هو فائق حسن كان قد قال للناقدة 
العراقية املش���هورة مي مظفر: إن 

طروحات الفنان إس���ماعيل خياط 
إضافة جدي���دة للفن العراقي. هذا 
على مس���توى الفن العراقي، فكيف 
الحال على مستوى الفن التشكيلي 

الكوردستاني.
* الفن التشكيلي هو لغة بصرية و 
حروف هذه اللغة هي العناصر الفنية 
املتمثلة بالكتلة و الفراغ و اللون و 
غري ذلك... و سؤالنا هو: أين الفراغ 
يف ه��ذا املش��روع املعن��ون ب�» 
األنفال« مقارنة بمشروعك السابق و 

املعنون ب�» ذاكرة األنفال«؟
- مالحظاتك صحيحة بالنسبة 
لهذا املعرض، و يعود السبب إىل أن 
كثافة املوضوع املوج���ود يف كارثة 
األنف���ال و مأس���اويته  من قتل و 
تش���ريد و تدمري هي التي فرضت 
ش���روط تقني���ة جدي���دة يف هذا 
العم���ل، و رغم ذلك هن���اك فراغ 
ما من الناحي���ة البصرية، إذا أنت 
ذهب���ت  ملنطقة األجس���اد الكثرية 
و نظرت إىل اإلب���ادة الجماعية من 
زاوي���ة معاكس���ة ملالحظات البصر 
س���تجد حتما فراغات طفيفة على 
شكل موس���يقا متذبذبة بني هذه 
و  بالخطوط  املزدحم���ة  األش���كال 
الكتل و األل���وان.و بإمكاني القول 
أن الصفة الرئيسة يف معرضي هذا 
ه���ي الكتلة و إزدح���ام الخطوط و 
كثرتها و دقتها و تفاصيلها. لذلك 
أرى أن م���ن الصفات املميزة لنجاح 
مش���روعي هذا هو أنن���ي - يف هذا 
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املع���رض – متأثر ج���دا باألنفال 
كمظهر بصري، و ه���ذا ما دفعني 
إىل تجس���يد الحالة كمش���روع فني 

ألحوال )182000( مؤنفل. 
  لذل���ك أرى أن هذه الفراغات 
الطفيفة بني الكتل و بني الخطوط 
أت���ت بطريق���ة فنية مغاي���رة ملا 
تتطلب���ه الرؤي���ة الفني���ة للوجوه 
املرسومة بني طبقات األرض التي 
تكدس���ت باألجس���اد و التي شكلت 
حال���ة صحيح���ة لإلزدح���ام الذي 
تسميه أنت بقلة الفراغ أو عدمه.

   أم���ا بالنس���بة ل » ذاك���رة 
األنفال« فاألم���ر مختلف، ألن هذه 
اللوحات ال«56«كان���ت عبارة عن 
وثائق فنية تدين املأساة و الجرائم 
و تذكري باملعان���اة التي نفذت ضد 
األكراد يف عامي 1987-1988، كحاجة 
ملح���ة لنصرة الس���الم م���ن أجل 
مس���تقبل بدون ح���روب و بدون 

عنصرية.
  جدير بالذكر أن هذه اللوحات 
ال« 56« عرض���ت يف مدينة »ليل« 
الفرنس���ية عام 2005، و فيما بعد 
نقلته���م من هناك إىل كوردس���تان 
تحت إسم ذكرى األنفال من فرنسا 

إىل كوردستان.
* فنانا الكبري إس��ماعيل خياط 
... معرضك األخري يتالف من )182( 
قطعة فنية، و عدد املؤنفلني) 182( 
ألف، و حس��ب ما قرأته يف دليل 
املعرض، و حس��ب ما سمعته منك 

ش��خصيا هو أن ه��ذه القطع الفنية 
ال)182( س��وف يتم على ش��كل 
مش��روع كب��ري و لكن بمقاس��ات 
تتناس��ب مع رؤيت��ك الفنية لتخليد 
ذكرى ه��ؤالء املؤنفلني.. حبذا لو 

تكلمت لنا عن هذا املشروع؟
- عندم���ا أنج���زت مش���روعي 
ه���ذا و تأملت���ه أكث���ر م���ن مرة، 
وجدت أن هذه األش���كال الخشبية 
و هذه اإلس���طوانات الكرتونية لو 
كانت على علو و س���مك كبريين و 
متناس���بني لكانت ذا معنى أكرب، و 
خاصة إذا تم جمعها يف مكان معني 
و بتوزي���ع معماري مؤثر و جديد 

و صحيح.
أنا لم أقطع األمل يف مشروعي 
هذا، فبني حني و آخر، و بني يوم 
و آخ���ر، أزداد تصميم���ا على هذا 
املشروع اإلنساني الكبري، و أملي أن 

يتحقق هذا املشروع.
   إن���ك ت���رى معرض���ي ه���ذا 
الش���بيه بغرفة ملونة فيها الكثري 
م���ن األعم���دة و الدم���ى امللون���ة، 
لكن تخيل ذل���ك عندما تكرب هذه 
األش���كال و تغرس يف مساحة أرض 
واسعة... بكل تأكيد سوف تتحول 
إىل غابة ملونة، لجذوع األش���جار و 
لألعمدة و لإلسطوانات..أنا أتخيل 
هذه األش���كال امللونة و كأنها أذرع 

بشرية مفتوحة للسماء.
   و ل���دي فك���رة إضافية إذا ما 
تحق���ق هذا املش���روع، و هي كتابة 

اس���ماء جميع املؤنفل���ني على هذه 
األشكال و اإلسطوانات بطريقة املزج 
بني الخطوط و الوجوه و األجسام. 
و س���وف يتم ذلك بضرب األعداد 
)182( بالرقم )1000( للحصول على 
العدد اإلجمال���ي للمؤنفلني. و هذا 
ما كتبته يف مقدمة دليلي عن هذا 
املش���روع كمقرتح جاه���ز للتنفيذ 
إذا ما تلقي���تُ الدعم من حكومة 
إقليم  كوردس���تان أو من أي جهة 

ثقافية.
* ماذا ستفعل بهذا املشروع إذا 

لم يتحقق لك هذا الدعم؟
- سأحاول أن أنجز هذا املشروع 
بطريقة فوتوش���وب، أو عن طريق 
إمكاني���ات الكومبيوت���ر الثالث���ي 
األبع���اد، حينها بإمكان���ي تصميم 
نماذج لتجسيم فكرتي و توضيحها 
إذا ما مزجنا هذه النماذج املجسمة 
م���ع الطبيعة، أو إذا ما وضعناها يف 

مدخل مدينة من املدن الكردية.
* أفكارك دائما جديدة و مبتكرة 
و إنسانية، و هنا سأتطرق إىل دورك 
البارز يف النش��اط املدرس��ي يف 
الس��ليمانية، هذا الدور املتمثل يف  
إيصال رسوم أطفال السليمانية إىل 
العال��م.. حيث حصد هؤالء األطفال 
و ش��هادات  وبرونزية  جوائز ذهبية 
تقديرية... هل تعطي للقارئ فكرة 
عن هذا ال��دور الذي قمت به و ما 
تقوم به حاليا م��ن خدمات جليلة 

للفن التشكيلي الكردي؟
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كرس���ام  عمل���ي  بطبيع���ة   -
يف مديري���ة النش���اط املدرس���ي يف 
الس���ليمانية ركزنا أن���ا و زمالئي 
على ضرورة إيصال إبداعات أطفال 
كردس���تان إىل املع���ارض الدولية و 
بالفعل كنا نتلقى بني حني و آخر 
دعوات بهذا الشأن عن طريق وزارة 
الثقاف���ة ووزارة الرتبي���ة. و كل ما 
نفعله ه���و إختيار العم���ل الجيد، 
الدولي���ة  املع���ارض  إىل  إرس���اله  و 
لألطفال. حيث أرس���لنا رس���ومات 
كثرية إىل اليابان، بلغاريا، القاهرة، 

و بعض الدول األوروبية.
   ش���خصيا كن���ت س���عيدا ألن 
ه���ذه  عل���ى  يحصل���ون  أطفالن���ا 
امليدالي���ات الذهبي���ة، الربونزي���ة، 
الفضي���ة.. باإلضاف���ة إىل ش���هادات 
تقديري���ة، ألنني أح���ب األطفال و 
أحب الطفولة كطفل كبري، يفيد و 
يستفيد من عالم الطفولة الفطري 
و ال���ربيء و هذا م���ا دفعني يف عام 
1968 إىل إقام���ة مع���رض ش���خصي 
التش���كيليني  جمعي���ة  قاع���ة  يف 
العراقي���ني يف بغداد تحت إس���م » 
أنا و ف���ن الطفل« حيث إتس���مت 
أح���د لوحات ه���ذا املعرض بلوحة 
مش���رتكة بيني و ب���ني طفل، هذا 
الطفل الفنان كان قد رس���م صورة 
جميلة، و أن���ا أكملت هذه الصورة، 
و م���ن ثم وضعته���ا يف صف بقية 
أعمالي التي كانت ظاهرة بإمتياز يف 
معرضي. إضافة إىل هذه املعلومات 

أح���ب أن أضيف إىل إنني من خالل 
زيارات���ي لفرنس���ا و لربيطاني���ا و 
لنرويج كنت أزور مدارس األطفال 
يف هذه البل���دان بغية إلقاء دروس 
خصوصية أعرفهم فيها على فنون 
أطف���ال كردس���تان و أعلمهم أيضا 
طريقتي يف رس���م وصنع األقنعة..

حيث قمت بإلقاء دروس يف رس���م 
الطفل األوروب���ي ألقنعته الخاصة 
باملهرجانات، حيث أثارت دروس���ي 
إهتمام الهيئات التدريس���ية يف تلك 
املدارس، كما أثارت لهفة الصحافة 
يف ه���ذه البل���دان، و خاص���ة بيب 

سايت الفرنسية.
* يعرف عن نش��اطاتك األخرى 
املس��رحية  للعروض  من ديكورات 
لري��اض األطفال، و  و ديك��ورات 
تصميم أكثر من )45( غالفا للكتب 
الكردية.. و السؤال إىل ماذا يطمح 

الفنان الكبري إسماعيل خياط؟
- طموح���ي ال حدود له، فكلما 
أنجزت مش���روعا فكرت يف مشروع 
آخر، ألن طبيع���ة عملي بالدرجة 
األوىل مع اإلنس���ان، اإلبداع، الفكر، 
األدب و الس���الم، أي أن���ا مع الكائن 
اإلنس���اني ال���ذي أكنّ ل���ه إحرتاما 
كب���ريا أي���ا كان. لذلك فأس���ئلتك 
الذكية تهمني كثريا، و خاصة أنك 
تعرف عن ممارس���اتي و نشاطاتي 
الكثري الكثري،و كل ما س���أقوله عن 
طموحي يتلخص يف أن أقدم ش���يئا 
يُس���عد اإلنسان و يُسعد من حوله 

األحج���ار و األش���جار و البي���وت و 
األنهار.. فعلى س���بيل املثال عملت 
مع مدرسة األيتام لألطفال، حيث 
ش���جعتُ ه���ؤالء األطف���ال على أن 
يلون���وا  أن  و  يلون���وا مالبس���هم، 
األش���جار و األحجار و الصخور... و 
هذا العمل نوع من الس���عادة قمت 
بتحقيق���ه كمش���روع تابع ملنظمة 
اليونيس���يف. كم���ا قم���ت يف اليوم 
أطفال  بجل���ب  للطفول���ة  العامل���ي 
خانق���ني كي يلون���وا معي صخور 
أط���راف نه���ر الوند، حي���ث لوّنا 
مساحات شاس���عة من ضفاف هذا 

النهر الحزين بسبب الجفاف.
   يف النهاية أس���تطيع القول أن 
طموحي هو جلب نوع من السعادة 
لإلنس���ان و للطبيع���ة و لجمي���ع 
الكائنات م���ن خالل األلوان. و هذا 
م���ا فعلته م���ع نهر الون���د، كنوع 
م���ن اإلحتجاج على ه���ذا الجفاف 
املقصود. فكما تعل���م أن مياه نهر 
الوند يأت���ي عرب الحدود اإليرانية، 
ماراً بوس���ط مدينة خانقني. لكن 
تم يف الفرتة األخرية سد هذه املياه 
بالس���دود مما أدى إىل س���جن هذه 
املي���اه كي يبقى نهر الوند ناش���فا 
و يابس���ًا. هذا الحدث جعلني أرسم 
أس���ماكًا كبرية ب���األوراق امللونة، و 
توزيعها على اليابس���ة بشكل يثري 
اإلنتباه و الفرح لكل من يمر على 

الجسر األثري يف خانقني. 
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 قال الكاتب:
-1-

بعيدًا عن النهر 
قريبًا من املاء

يمك���ن  م���دى  أي  إىل  ادري  ال 
ان اك���ون مؤه���اًل للحدي���ث ع���ن 
)تجربت���ي( االدبي���ة وتقويتها من 
الناحي���ة الفكرية والفنية، بصورة 

موضوعية.
يمك���ن  م���دى  اي  اىل  الادري 
للكات���ب، اي كاتب، ب���ل اي مبدع 
يف اي حق���ل م���ن حق���ول االبداع 
ان يك���ون مؤه���اًل للحدي���ث ع���ن 
الخلق  العملية، تجرب���ة  تجربت���ه 
واالب���داع يف عالم الس���حر املنحوت 
من الواقع، بواقعية تضاهي الواقع 
نفس���ه وتغريه اذ تسري به، وترسم 
امام���ه الطريق املفضي اىل االرحب 
واالسعد واالكثر انسجامًا مع الروح 

والضمري..

ان تجربتي وتجربته وتجربتك، 
ليس���ت، بالرغم م���ن خصوصيتها، 
الخاص���ة، اللصيق���ة ج���داً بي وبه 
وبك، تجارب منعزلة تسبح يف جزر 
منفصلة، انما هي خزين حي، فعال 
متحرك تص���ب يف، وتنص���ب فيها 
تج���ارب اآلخرين، ورصي���دٌ متناٍم 
متطور من الق���راءات املتنوعة، يف 
شتى رياض الفكر والعلم، ومعايشة 
حية م���ع الواقع واملجتم���ع. ثم إن 
اي حديث عن التجربة الش���خصية 
البحت، مرشح يف الغالب، للقفز من 
ح���دود الواقع املنجز اىل التحليق يف 
فضاء الطموح غري املتحقق. ويف آفاق 
االمل املنشود، متنفسًا هواء االحالم 
الجميلة متح���رراً من ضغط الحياة 
اليومي���ة، وكابوس���ها، ومنغصاته���ا 
بمخالبها،  تطب���ق،  الت���ي  العديدة، 
على الروح، والتي ما تني تتناس���ل 

بشراهة الديدان الشريطية.

ان النهر الكبري، او النهري، مثل 
حالي، اذ يجري سلسال رقراقا هادئًا 
تارة، وضاج���ًا صاخبًا تارة اخرى، 
يحفر يف الحالتني حدوده ويرس���م 
الدعاية  تضاريس���ه خارج ضجيج 
واش���تاتهما.  وصخبهما  واالع���الن 
وهما )الحدود والتضاريس( ليستا 
ثابتت���ني اذ س���رعان ماتتغ���ريان، 
تنمحي���ان كلي���ًا او جزئي���ًا، لتحل 
محلهما حدود أخ���ر... وتضاريس 
أخ���ر. التلبثان هم���ا االخريان ان 
تتغ���ريا وت���زوال بع���د عملي���ة، او 
باألخ���رى، عمليات مخ���اض قاس 
مؤل���م، وبعدما تكون���ان قد قذفتا 
بوليدي���ن جديدين اليعمران، هما 
انما يتالش���يان  االخران طوي���اًل. 
ليفس���حا الطريق ويمنح���ا الحياة 
لألج���دد منهما، يف عملي���ة دائبة، 
التعرف الثب���ات وال التوقف، وعرب 
عالقة جدلية شاملة، تشكل، بفعل 

على ضفاف االبداع
أفكار حول الكتابة .. تحرتق يف نار الكتابة

محي الدين زةنطةنة
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التأث���ري والتأثر، م���ع االرض التي 
يداع���ب النهر جلده���ا، اويدغدغ 
وبواطنه���ا وخفاياه���ا،  احش���اءها 
متغلغ���اًل يف اعماقه���ا جاريًا خالل 
اوردتها وشرايينها وسائر عروقها، 
وهو يشق طريقه بصرب وأناة ويخلق 
حياته الخاصة، على وفق الظروف 
الطبيعي���ة املتغرية، بأس���تمرار، يف 
حري���ة. صائغ���ًا معاملها واش���كاله 
الضروري���ة املالئمة. ب���ني االتربة 
والصخور والجبال، او بني االطيان 
والودي���ان واالدغ���ال، او على وجه 
االرض املنسرحة املنبسطة كباطن 
الكف، او يجول كافعى، او افاع ملاعة 
بني الحقول والبس���اتني، والحدائق 
السواقي...  والرياض... كما تجري 
اىل حي���ث تدري او الت���دري.. ويف 

الغالب التدري..
ان هذا النهر الجاري دومًا يف دنيا 
مكتضة باملعلوم، نحو مكان، يف الغالب 
مجه����ول، او غري موج����ود، او ليس 
بالوس����ع معرفت����ه، وتحديد هويته 
بالتفاصيل املطلوبة، بالرغم من ان 
توقه النهائي معروف، وهو االرتماء 
يف احضان البحر ومعانقته كل انهار 
العال����م، املتدفقة م����ن كل االمكنة، 
منذ مختلف االزمنة واملتجمعة فيه، 
وم����ن ثمة االنطالق مرة اخرى، مع 
االنهر االخر، او منفرداً، نحو الدنيا. 
لري كل بقعة عطش����ى، وس����قي كل 
ش����جرة ظمأى، ومد االرض، بالحياة 

والنماء... و...الوالدة والثمار...

  اقول: 
إن هذا النهر، وهو يف مس���ريته 
الطويل���ة، الش���اقة واملرهقة، لكنها 
اللذي���ذة واملمتعة، يف االن نفس���ه، 
التي قد يهتدي يف نهايتها اىل هدفه 
املأم���ول وقد ال يهت���دي ويضيع يف 
متاهاتها، ويغور يف تربتها ورملها..

واليبلغ هدفه ابداً، هل بوس���عه ان 
يستجيب لرغبة تجيش يف الصدر.

ان يتوقف هنيهة يتأمل مس���ريته 
تلك. ويرنو اىل الطريق، او الطرق 
الت���ي حفره���ا، ويتفح���ص معالم 
الحدود التي رس���مها، ويعد البقاع 
التي س���قاها، ويفرح ملرأى الزهور 
الت���ي تفتح���ت عل���ى ضفاف���ه، او 
يحزن لرؤية االحراش واالش���نات 
بخناقه،  امسكت  التي  والطفيليات 
وغلت مياهه، ومنعتها من التدفق 
واالنط���الق على النح���و الذي كان 
يريد، ويس���عى اليه...او...او يأمل 

يف االقل !
ألي���س املب���دع، املب���دع الحق، 
املبدع الخالق، خ���ارج لغة الغرور 
والتواضع املصطن���ع املقيتتني هو 
يف بع���ض حاالت���ه ، او جله���ا، هذا 
النه���ر املتدفق بالعطاء يس���تحلب 
ذهن���ه الث���ر. يس���تقطر روح���ه 
الغنية، مستعذبًا عذاباته، مستلهمًا 
حرمان���ه، وهو يش���ق طريقه. او 
باالحرى يحفر طريقه، يف االرض 
الصل���دة وبني الصخ���ور املتحدية، 
يس���قي العطاش يروي الظمأى اىل 

النور والح���ب واملعرفة بما اختزن 
يف وجدانه من الحكمة االنس���انية 
والخربة الواقعية. مصارعًا الصخور 
التي تتصدى له يف مسريته معاركًا 
االحج���ار االحج���ار الت���ي تعرقل 
مس���ريته نح���و الن���اس. مقتلع���ًا 
تحجز  الت���ي  واالش���نات  الطحالب 
عطائه، متغلبًا عليها حينًا ومغلوبًا 
حينًا اخر، مستفيداً من نجاحاته 
واخفاقاته من غ���ري ان تنفخ فيه 
نجاحاته غروراً ومن غري ان تزرع 
فيه اخفاقاته يأسًا... وانما معترباً 
الحالت���ني، النجاح والفش���ل، خربة 
مضافة اىل خزين تجاربه وخرباته، 
الحياتي���ة والفكرية...ذلك الخزين 
ال���ذي اليع���رف توقفًا ع���ن النمو 
واالتس���اع... وال يعرف شيئًا اسمه 
الرضى او االكتفاء. او القناعة.....

-2-
هل املبدع يسري

 باربع واربعني رجاًل؟
 قرأت ذات مرة هذه الحكاية:

كان ثم���ة عال���م بايولوج���ي، 
ينظر اىل حش���رة من ذوات االربع 
واالربع���ني. وعل���ى رواية، الس���بع 
والس���بعني، رج���اًل وه���ي تمش���ي 
برصانة وات���زان، بالرغم من هذا 
الك���م الهائ���ل م���ن االرج���ل، التي 
وهبته���ا الطبيعة، تح���رك ارجلها 
االربع واالربع���ني، ترفعها وتحطها 
بمه���ارة عالي���ة ودق���ة متناهية، 
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الواحدة فيها تشتبك مع االخرى، 
بل و التمس اخ���رى، بقدر خارق 
مذه���ل، م���ن االنس���جام والتناغم 
االتقان  م���ن  رائع���ة  وبمعماري���ة 
والجودة، وهي تتهادى يف مشيتها... 
حس���بما تش���اء، او تقتضي حالتها 
النفسية. او حاجتها املادية. تسرع 
م���رة وتبط���ىء اخرى. تس���تقيم 
حين���ًا وتتمايل او تتحل���زن حينًا 
اخر بطواعية. وتلقائية وعفوية، 
حس���ب ارادتها ورغبتها ومزاجها. 
متبخ���رتة بقدرته���ا عل���ى التنوع 
والتل���ون، والع���زف املتعدد االلحان 
واالنغام، مثل عازفة ماهرة خالقة، 
تعرف سر مهارتها ومدى سيطرتها. 
وهي تعزف لحنها السحري، يف غاية 
العذوبة والجمال... داخلة يف جنة 
موس���يقاها. غري حافلة بما وبمن 

حولها.
كان العالم البايولوجي، مذهواًل 
بم���ا ي���رى ويس���مع، وه���و ينظر 
ويصغي اىل عزفها الس���احر الخفي، 
ويراقب خطواتها الرصينة املتزنة، 
ودهش���ته تتعاظ���م وتتصاعد كل 
هنيهة، حتى فاض���ت به ولم يعد 
يطيق امامها صرباً، وال لها كتمانًا. 
فانس���اق وراء حماقته، او فضوله، 
او ولعه املشروع واهتمامه الخاص 
بمعرفة االسرار واكتشاف الخفايا... 

فاستوقفها... وسألها: 
- ايتهاالحش���رة املحرتمة، اننا، 
نحن البش���ر، نمل���ك رجلني فقط، 

وكثرياً ماتتش���ابكان، ونفقد جراء 
ذلك توازنن���ا. بينما انت تمتلكني 
ه���ذا العددالهائ���ل م���ن االرج���ل، 
ورشاقة  بمهارة خارقة  وتس���ريين 
مدهشة، دون ان تمس رجل رجاًل 
اخرى.. هال ش���رحت لي، سر هذه 
القدرة الغريبة ؟ توقفت الحش���رة 
عن الس���ري، وش���رعت تفكر، وهي 
ل���م تكن قد فكرت باالمر من قبل 
قط ، وحني همت ان تجيب العالم 
الفضولي اىل طلبه الربيء، ارتبكت 
... العن  واضطرب���ت.. وعج���زت 
الش���رح واالجاب���ة وحس���ب، وانما 
عن املش���ي ومواصلة السري ايضًا..

اذ راحت ارجلها تش���تبك وتلتصق 
ببعضها البع���ض... بصورة مؤملة.. 

موجعة ... .
ان حال العديد او القليل، اليهم 
، من الكتاب او املبدعني. تشبه حال 
هذه الحش���رة، من بع���ض االوجه، 
والس���يما حينما يطل���ب اليهم. او 
منهم، الفرق، الحديث عن تجاربهم 
االبداعية، وس���ر او اسرار قدراتهم 
الخل���ق واالبت���كار، حي���ث  عل���ى 
يصيبهم العج���ز والعي.. فيجدون 
االمتن���اع  الصم���ت،  يف  مالذه���م 
ع���ن الق���اء املحاض���رات او اجراء 
املقابالت واملواجهات الشفاهية منها 

والتسجيلية.
إنهم دون أدنى ش���ك، يعرفون 
الكتاب���ة واس���رارها، خفاياها قبل 
ظواهره���ا. ويعرف���ون ايضًا كيف 

يكتب���ون. بل يجي���دون ويبدعون 
ويخلق���ون ايات يف الف���ن الكتابي، 
باالحرى  او  اليعرف���ون،  ولكنه���م 
اليجي���دون الحديث ع���ن الكتابة، 
بالقدر نفسه من االبداع والتمييز..

او حتى بما يقرب منه، لذا تراهم، 
يتعذرون  او  ويتملصون،  يتهربون 
من الحورات واملناقش���ات، حس���ب 
الكالمية  او قدراته���م  قناعاته���م 
واالنش���ائية، بهذا الصدد، اذ يرون 
فيها اقتحامًا لعذرية الكتابة وهتكًا 
لبتولي���ة التجرب���ة، وتلصصًا على 

االختالء بالعشيقة.
واالم���ر يف املحصل���ة االخ���رية، 
اليعد نقيصة، تض���اف اىل نواقص 
الكاتب، ولكل كاتب، كما لكل انسان 
نواقصه. وليست بالضرورة فضيلة 
من فضائل الكاتب، تعلي من قامة 
رصيده، اذا كان���ت هذه القامة، يف 

واقعها، قميئة. 
وكان الرصيد، عمومًا، ضئياًل..

او..متواضع���ًا.. انما ه���و يف حالة 
تحق���ق الض���د، ق���درة مضافة اىل 
ق���درات الكاتب االخرى... فالكاتب 
هو، يف االساس، من يكتب، ويبدع يف 
الكتابة. مثلما العامل هو من يعمل 
ويبدع يف العمل.ومثلما الرسام هو 
من يرسم. واملوس���يقي من يعزف 
ويؤلف.فكل هؤالء، وسائر املبدعني 
يف ش���تى فضاءات االبداع، انما هم 
وابداعاتهم ومنجزاتهم،  نتاجاتهم 
وقدراته���م على التجاوز واالخرتاق 
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وخل���ق ماه���و جدي���د ومده���ش 
واملألوف..  الع���ادي  ومثري. وخارج 
وهم ليسوا، باي حال من االحوال، 
احاديثهم، او كتاباتهم عن اعمالهم 
ونتاجاته���م، عل���ى اهمي���ة ه���ذه 
االحادي���ث والكتاب���ات وفائدتها يف 
معظ���م االحيان. بي���د انها، ال ولن 
تش���كل، وحدها، البديل عن العمل 

وال ترتقي اىل بعض اهميته.
تشبه العملية االبداعية، ابتداء 
م���ن ارهاصاته���ا االوىل. وعالقاتها 
والن���اس  الواق���ع  الجدلي���ة. م���ع 
والكون، اىل تشكلها اوفرزها الشكل 
او االش���كال املالئمة التي تتمخض 
عنها، حركة الس���ري الحش���رية، ان 

صح التعبري، او تقرتب منها.
ه���ل يعن���ي ه���ذا ان العملي���ة 
االبداعي���ة، تج���ري وتتناس���ق يف 
جزيئاته���ا وتفاصيله���ا الدقيق���ة، 
وتتحقق يف هيأتها االخرية بصورة 
طبيعي���ة، تلقائي���ة وعضوية، من 
غ���ري تصمي���م او درس وتعلم، او 
فكر وفلس���فة او ثقافة وعلم ؟ او 
دون تدخ���ل وال تخطيط. او قصد 
وهدف من قبل الخالق، اعني املبدع 

؟ ال، بكل تأكيد، ال.
واعي���ة  عدي���دة  اس���ئلة  ان 
ومدروسة جيداً، من قبيل... ملاذا 
يكت���ب ؟ وماذا يكتب ؟ وملن يكتب 
؟ والس���ؤال االهم واالخطر س���ؤال 
االس���ئلة كلها، كي���ف يكتب ؟ تمأل 
راس الكات���ب وضم���ريه ووجدانه 

قبلم���ا يتهي���أ للكتابة ويش���رع يف 
الدخ���ول اىل عاملها. او بعدما يكون 
قد دخل وش���رع يص���ارع امواجها 
زوابعه���ا  وتتقاذف���ه  وتياراته���ا 
واعاصريها، متزامنة ومرتافقة مع 
تخطيطات وصياغ���ة هياكل فنية 
ش���به متكاملة. ولك���ن غري نهائية 
والجامدة، تنخلق يف ذهن الكاتب. 
او ت���رتاءى ل���ه ع���رب رؤى مموهة، 
تغتني وتثرى، اذ تضاف اليها افكار 
عديدة... وتفاصيل كثرية.... تنبع 
م���ن معني ق���درات الكاتب الذاتية 
التاريخ���ي  واالرث  واملوضوعي���ة 
الذي يزخر  واالجتماعي والنفسي 

به وجدانه.
غري ان ذلك كله يغور ويختفي، 
او باألحرى يتفتت ويتشظى، ليعود 
يتنف���س ويحي���ا يف جس���د املنجز 
االبداع���ي، يمنحه ال���روح والحياة 
وبالتالي القيمة الفنية والتاريخية، 
مثلما تغور املياه الرقراقة املشبعة 
بالخ���ري والعط���اء يف ثناي���ا االرض 
الت���ي تمنحه���ا الخصوب���ة والثراء 
والحي���اة والنم���اء، والتي تعلن عن 
نفسها عرب الزهور املتنوعة، بالوان 
زاهية وروائح زكيةو تبهج النفس 
وتطه���ر ال���روح، يف حال���ة تكامل 
نضجه���ا .او على ش���كل حش���ائش 
واعش���اب وادغال غري ذات نفع، يف 
حالة اجهاضها قبل اكتمال نموها، 

لهذا السبب او ذاك.
ان نار الكتابة تحرق كل االفكار 

الس���ابقة على ساعة اش���تعالها، ال 
لتخلفها رماداً ت���ذروه الريح. انما 
لتستمد منها زيتها املقدس الدائم، 
الذي منه تستمد اشعاعها وتواصل 
اضاءتها، والذي بدونه تنطفىء .او 
تبعث ادخنة سوداً تخنق االنفاس 

وتقتل الجمال ..........

-3-
سحر الكتابة...

ام الكتابة السحر؟
ه���ل الكتابة نوع من الس���حر؟ 
يتعاطاه ويمارس���ه نمط من البشر 
ذوي خصوصية خاصة جداً ؟ وهل 
ان عوامله���ا عوالم الغ���از واحابيل 
واسرار وطقوس غريبة ؟ يمارسها 
الكاتب ويخرج منها ورأسه يدور.. 

مثلما تدور رؤوس القراء؟
يحل���و للبع���ض ان يصور االمر 
كذل���ك*، بل وان يتمادى ويعتربها 
منطقة محرم���ة او ملكية خاصة 
اليقربه���ا واليدخلها االانس���ان من 
نوع خاص، وخصوصيتهم ليس���ت 
حصيلة ك���د وتعب، والثمرة درس 
وتعلم وال حصيلة معاناة ومعايشة 
وتراك���م خ���ربات. وانم���ا هابطة 
عليه���م او ممنوح���ة لهم من قبل 
مصادر وقوى اخ���ر التمت بصلة، 
اىل م���ا تقدم. وه���م يحلقون فيها 
باجنحة، التقنع قوتها ومتانتها، و 
ال اهليتها للتحليق والطريان س���وى 
اصحابها.. اذ هي يف واقع حالها دون 
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ق���وة ومتانة اجنح���ة طيب الذكر 
ديدال���وس، املصنوع���ة م���ن ريش 
الطيور وامللصقة بالش���مع املصهور، 
التي ))تفلش���ت(( اول ماالمس���تها 
اشعة الش���مس وراح الرجل ضحية 
تجربته، او باالحرى شهيد تجربة 
رائ���دة، اليمكن التقليل من قيمتها 
ب���اي حال من االح���وال باعتبارها 
املغامرة الش���جاعة االوىل التي اقدم 
عليها ذلك املغامر االول يف التاريخ 
الذي فتح بجرأة نادرة باب الطلسم، 
والقى النطفة االوىل يف رحم العلم 
الولود، لتتمخض عن محاوالت اكثر 
دراي���ة وعملية يف ارتي���اد الفضاء 
واكتش���اف املجهول بوسائل وطرق 

اكثر تقدمًا ونجاحًا.
ال مندوح���ة من اإلق���رار بان 
اإلبداع حالة ال تتهي���أ للكل، وإنها 
عصية بهذا الق���در او ذاك، ولكنها 
مستحيلة على من يؤمن برسالتها 
.. ويبح���ث عن الب���اب املفضي اىل 
دنيا هاو متحماًل ش���روط مايسمى 
الحي���اة يف الكتاب���ة. او الكتاب���ة /

الحياة والحي���اة/ الكتابة، التي من 
بعضه���ا العذاب والش���قاء يف الدنيا 
وربم���ا يف االخرة ايض���ًا والحرمان 
م���ن الرفاهية وال���رتف.. والتحلي 
بالش���جاعة يف قول كلمة الحق التي 
قد تك���ون اح���دى ضرائبها، ودفع 
الرأس ثمنًا لها.. يف ظروف القسوة 
والتس���لط والتوحش التي تس���ود 

بقاعًا عديدة من عاملنا املعاصر.

ولك���ن عمومًا ، ليس���ت الكتابة 
الس���حر  ممارس���ة  م���ن  نوع���ًا 
الالعقالني، انها يف النهاية، عملية 
واعي���ة، يس���توحذ فيه���ا الالوعي 
والخي���ال امل���وروث ب���كل انواع���ه 
والواق���ع الحياتي بمعظم تفاصيله 
على مس���احة مهمة، تكرب وتصغر 
عل���ى وف���ق التكوي���ن الحض���اري 
واملع���ريف، للكاتب ويمكن اعتبارها، 
به���ذا الش���كل او ذاك، نمط���ًا من 
النشاط الفردي ينبثق من خلفية 
اجتماعية، مادية وروحيةو تفرزه 
ارضي���ة تاريخية ونفس���ية وعلى 
ضوئه���ا وعربهم���ا يت���م االختيار 
والتصمي���م والتواصل، وان ادراكها 
واالجادة فيها ليس���ت م���ن االمور 
املستحيلة ملن يكرس لها ويف سبيلها 
جهده ووجوده.. ولكن رضى املبدع 
عن انجازه هو املستحيل. اذ اليمكن 
للمبدع وهو بهذا النش���اط الدائب 
الف���وار املوار بالقلق والالأس���تقرار 
ان يركن اىل قناعة كس���لى... مهما 

كانت قيمة انجازه الفني.
ق���د يكون من املفي���د، هنا، ان 
نذكر ان لهذا النش���اط اعني نشاط 
املركب،  املعق���د  امللته���ب  املب���دع، 
لس���ائر  كم���ا  االوج���ه..  املتع���دد 
قانونًا-  االخر،  االنسانية  االنشطة 
او قوانني...تلتق���ي وتختل���ف عن 
بعضها البع���ض. مثلما تتوافق وال 
تتوافق مع القانون االساس- ينبع 
منه، ويضفي عليه اسمه وعنوانه 

ويمنحه هويته، كنشاط متميز عن 
سواه من االنشطة، وان هذا القانون 
مهم���ا كانت خصوصيت���ه ودرجة 
التصاقه بالنشاط املنبثق منه، فهو 
غ���ري منعزل عن قوانني اخر تولد 
من انش���طة انسانية اخر يف املجال 
نفسه ويف مجاالت الحياة املختلفة، 
اذ هو يتأثر به���ا ويؤثر فيها بهذا 
القدر اوذاك-ع���رب جدلية العالقة 
ب���ني الخ���اص والعام وب���ني الذات 
واملوض���وع وبني الفرد واملجتمع... 

وبني املجتمع والعالم.
هذه- كمثال توضيحي حسب- 
قي���ادة املركب���ات ، وه���ذا قانونها 
العام، الصال���ح لقيادة كل املركبات 
بانواعها العديدة... ولكن ضمن هذا 
القان���ون العام ثم���ة قانون خاص، 
يتص���ل بالقانون الع���ام، وينفصل 
عنه يف الوقت نفس���ه.. فال شك ان 
قيادة الس���يارة تختل���ف عن قيادة 
الطائ���رة.. وتختلفان بدورهما عن 
قي���ادة مركب���ة فض���اء، او دراجة 
هوائي���ة او بخاري���ة ..او..او..او..

والب���ارع يف القيادة ه���و من درس 
هذه القوانني كلها نظريًا.. وطبقها 
عملي���ًا.. واب���دع يف تطبيقها. وقل 
الشيء نفس���ه بقدر من االختالف 
والتجاوز- تفرضه طبيعة املمارسة 
حول  وخصوصيته���ا-  ونوعيته���ا 
االب���داع الفن���ي مع االخ���ذ بنظر 
االعتبار س���عة فضاءات���ه ومدياتها 
التي اليحدها حد.. وتعدد حدائقه 
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وتنوع زهورها. بشيء من االختالف 
يتسع او يضيق متناسبًا مع طبيعة 
املمارس���ة لالبداع االدب���ي.. قانون 
ع���ام مثلما لالب���داع الفني قانون 
عام ايضًا..ولكن لكل فرع من فروع 
االبداع االدبي قانونه الخاص ، الذي 
الع���ام وينفصل  يتص���ل بالقانون 
عن���ه، مثلم���ا يتص���ل بالقان���ون 
الخاص لكل فرع من فروع االبداع 
وينفصل عن���ه يف الوقت نفس���ه، 
فاذا كانت، القص���ة والرواية مثاًل، 
تش���رتكان يف قانون االبداع العام.. 
فان لكل منهما قانونه الذي يتصل 
وينفصل بهذا القدر او ذاك.. وقل 
الشيء نفس���ه.. عنهما وعن قانون 
املسرح وعن الش���عر والنثر عمومًا 
وهك���ذا يف فنون الرس���م والرقص 

واملوسيقى..و..و..و..و..... .
وعل���ى من يخت���ار االحرتاق يف 
ن���ار االب���داع املتأجج���ة ان يعرف 
هذه القوانني، منفصلة ومجتمعة، 
معرفة ش���املة عميقة لكي يكون 
بوس���عه ان يضيء يف دروب االبداع 
املتنوع���ة، كم���ا يتوج���ب علي���ه 
ان يمتل���ك الع���دة الالزم���ة التي، 

الحدود.... والحد لها.
و  القوان���ني. مجتمعة  وه���ذه 
منف���ردة، طيع���ة مرن���ة، يس���هل 
ترويضه���ا وقيادها ب���ل هي تقود 
املب���دع  .عن���د  بنفس���ها  نفس���ها 
الخالق ال���ذي درس اصولها وعرف 
اس���رارها وخفاياها، وشرع يستقي 

م���ن ينابيعه���ا الث���رة، والي���رتدد 
واليتخ���وف يف بذل اقص���ى الجهد 
لتتبع جذورها،  مايس���تطيع  وكل 
العمالق���ة  عطاءاته���ا  واس���تيعاب 
عن���د مبدعيها العظام يف كل مكان 
وعلى مر الزمان بعقلية متفتحة، 
وروح جائع���ة نهمة..ونفس قلقة 
متعطش���ة اىل كل جديد..والقديم 

املبدع..ايضًا..وبالحماس نفسه..
ان ه���ذه املعرفة الت���ي البد ان 
تك���ون عميقة وش���املة كما ذكرنا 
قبل قلي���ل ، هي التي تمنح املبدع 
املكت���وي بن���ار االب���داع الل���ذة يف 
االح���رتاق يف أتونه���ا، فالقدرة على 
الخلق واالبت���كار يف فنونها بنفس 
القوة التي تمنحه الحرية يف الخروج 
عل���ى الس���ائد واملأل���وف ومغادرة 
املجرت واملك���رور من قبل االخرين، 
واالتيان بالخارق واملدهش والبحث 
ال���دؤوب ع���ن الجدي���د االصي���ل 
والتمرد على القدي���م البالي الذي 
ل���م يع���د يمتل���ك اس���باب الحياة 
املعاصرة وبقي يتنفس زوراً -هواء 
العوال���م املنقرض���ة... حت���ى ولو 
اقتضى منه ه���ذا البحث، الخروج 
عل���ى القانون االس���اس والقوانني 
برمتها،  والغائها  عن���ه..  املتفرعة 
وابتكار قانونه الخاص البديل. فال 
يف قدسية الخلق واالبداع. والخلود 
والتجريب  والخل���ق  االب���داع  لغري 
االصي���ل الخ���الق الناب���ع والناهل 
من الخربة واملمارس���ة والقادر على 

تنف���س اله���واء االن واملس���تقبل..
واملس���توعب ملتغ���ريات العص���ر... 
واملستوعب آلفاق انجازاته العلمية 
والثقافية والفلس���فية..اال ان هذه 
القوانني نفس���ها تستميل عند من 
اليس���توعبها او يجهلها ..او يتنكر 
لها عن قلة فهم. وعجز عن الهضم 
والتمثل االمثل واالس���تنارة بها اىل 
كابوس ثقيل عل���ى روحه، يطبق 
على انفاسه، فريوح يجأر بالشكوى 
والتذم���ر والضي���ق بما يس���ميه، 
قيوده���ا واغاللها التي تغله. داعيًا 
اىل تهشيمها.. وانعتاقه منها. جاهاًل 
او متجاهاًل ان العلة التكمن يف تلك 
القوان���ني. وانم���ا يف ع���دم قدرته 
عل���ى اس���تيعابها. او حت���ى الجهل 
بها.. فالحري���ة. يف النهاية التعني 
يف اي معن���ى م���ن معانيها، حرية 
.فالحرية  االب���داع  لقوانني  الجهل 
ابس���ط  تعن���ي  ومات���زال  كان���ت 
واعمقه���ا..ادراك  وادقها  معانيه���ا 
قان���ون الضرورة. وبق���در مايكون 
هذا االدراك عميقًا وش���اماًل، يكون 
القانون مهضوم���ًا وقاباًل للتمثل..

العم���ل االبداع���ي قدرته  ومن���ح 
عل���ى الحياة..والديمومة..اذ يغدو 
واالبداع.. ودلياًل..للعمل  مرش���داً 

اللذين يتمثالن قانونهما بطواعية 
وتلقائية دون اي معاناة من الكاتب 

املبدع.
فالطفل الرضيع الذي اس���تقام 
عوده وتعلم قانون املش���ي، بوسعه 
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ان يبدع بعد ذلك، يف املشي، نفسه 
، مايشاء، ان يركض، يهرول، يقفز، 
يسري اىل االمام ويرجع اىل الخلف..

اىل جانب..اىل..اىل...وان يتمرد على 
كل تل���ك االحوال..ويطري ..مثاًل..

واساس كل ذلك املعرفة.. فاالنسان 
اليس���تطيع ان يغري شيئًا او يتمرد 
عليه..اذاكان اليعرفه حق املعرفة..

واذا اصر رغم ذلك على ان يس���مي 
ويس���مي نفس���ه  مايفعل���ه تمرداً 
متمرداً فليس تمرده اال ضربًا من 

العبث الذي يثري الشفقة والرثاء.

        -4-
فضاءات االبداع 
وتنوعها الالمحدود

اليس���تطيع املب���دع ان يحصر 
نفس���ه ، او ابداع���ه يف لون واحد، 
لذا نراه مس���اقًا بق���واه االبداعية 
اىل ممارس���ة اكثر من لون، وليست 
ثم���ة حرية تنتاب���ه اذ يخلق نمطًا 
او نوعًا ادبي���ًا معينًا)قصة، رواية، 
مس���رحية، قصيدة، مقالة..الخ..(

مادام هاجسه االكرب وهمه االساس 
هم���ا االبداع. اما الش���كل فتختاره 
التجربة نفسها ومعطياتها الذاتية، 
او باالح���رى تنحت���ه او تصوغ���ه 
يف حري���ة تامة، واليقس���ره عليها 
قس���راً.فكما النبتة تنبت اوراقها.. 
او تزهر ورودها، وتختلف اش���كالها 
بعضه���ا عن بعض..وكما الش���جرة 
تفرز لحاءها وتمده بالغذاء واملاء..

كذلك تف���رز التجربة حال نضجها 
واكتمالها على وفق مكونات ذاتية 
وموضوعي���ة ش���كلها الفن���ي الذي 
س���تعرف به وتنضوي تحته ، من 

قصة..اوقصيدة..او..او..
والشكل هنا ليس رداء مفروضًا 
من خ���ارج التجرب���ة بينها وبينه 
مسافة يمكن ان يتخللها الهواء..انما 
نابع منها، الص���ق، بها كما يلتصق 
الجلد باللحم ويمد احدهما االخر، 
ع���رب االوردة والش���رايني وماليني 
الش���عريات الدموية باملادة الغذائية 
الالزمة..حتى يغدو كيانا واحداً..

يستحيل انتزاع احدهما عن االخر 
دون الحاق افدح االذى بالكيان كله، 

يبلغ حد القتل.
والفن����ون االبداعي����ة، بعد ذلك 
او قبل ذلك كله، متس����اوية القيمة 
واالهمية، يف نظر خالقها .على االقل 
والفضيلة ملنجز ابداعي على شقيقه، 
الفضيل����ة الوحيدة، الك����ربى، تكمن 
يف)ك����م( االبداع- ان ص����ح التعبري- 
الذي تتحقق يف هذا املنجز الوليد او 
ذاك. اليف كون����ه قصيدة من بضعة 
او رواي����ةيف   .. اسطر..اومس����رحية 
مئات الصفحات..فامليزان الذي يمكن 
ان توزن به االعمال االبداعية..ليس 
البقال..والحت����ى  بالتاكيد..مي����زان 

ميزان صائغ الذهب..
فالرواي���ة مث���اًل، ه���ذه الدنيا 
الزاخ���رة  املدهش���ة  الس���احرة 
بالن���اس.. والوقائ���ع واالح���داث ، 

امل���دارة باالف���كار واآلراء املتوافقة 
باملش���اعر  الريان���ة  واملتعارض���ة. 
واالحاس���يس. املأج���ة باملصارعات 
واملتناقضات ، هذه الشريحة الحية 
م���ن الحياة، الحي���ة يف معقوليتها، 
واقعيته���ا  يف  المعقوليته���ا،  ويف 
التي  الرواية  ويف ميتافيزيقيته���ا، 
ويف  العلي���ا  نماذجه���ا  يف  تمتل���ك 
صوره���ا الفضل���ى عن���د مبدعيها 
الكبار قدرة عل���ى االقناع و تفوق 
ق���درة الحياة الواقعي���ة يف العديد 
وش���خوصها  واحداثها  وقائعها  من 
الرواية(املبدع  اليه���ا)اىل  الينظ���ر 
العلى صعيد املمارسة العملية لها.

وال صعيد القراءة واالستمتاع بها، 
بقدس���ية اعلى مما ينظر اىل قصة 
قص���رية ذات مل���ح، التتعدى بضع 
قصيدة)فلتة( حس���ب.او  صفحات 

التتجاوز بضعة اسطر مع ان اقامة 
عمارة ش���اهقة ليس���ت كبناء بيت 
صغ���ري اليف الزمن الذي تس���تهلكه، 
التكاليف..ولكن  يف  املواد..وال  واليف 
البيت الصغري حني يكون قائمًا على 
اس���س من الجمال وحاجة االنسان 
اىل الراح���ة البدني���ة والروحية.. 
فيأتي مكانًا نظيفًا حسن االضاءة.. 
العي���ش فيه  االيك���ون  والتهوي���ة 
افضل من العيش يف عمارة عمالقة 
ل���م تراع يف بنائه���ا قواعد العلم و 
الاس���س الجمال وال���ذوق، فجاءت، 
بالرغم م���ن كل تكاليفها الباهضة 
والش���هور او السنوات املهدورة فيها، 
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خانقة غري صحيحة، سيئة االضاءة، 
تسجن الروح تقتل الخيال تضطهد 

العقل وتهلك البدن؟
واض���ح.  الج���واب  ان  احس���ب 
قلت«واض���ح » ولم اقل«واحد« او 
»موحد« بني الجميع، متفق عليه، 
بال خالف. ول���و قبلن���ا املعادلة..

انقلبت املحصلة !
املهم..املهم يف العملية االبداعية، 
ه���و االخ���الص ألولي���ات التجربة 
املعاشة، واقعًا او خيااًل، وارهاصاتها 
ومخاضاتها الت���ي تلد ضمن ماتلد 
الش���كل الخاص بها واللغة الخاصة 
بها عل���ى  وف���ق معطياتها. وعدم 
اس���تدانة.. اقصد استعارة اي شكل 
اخر وفرضه عليها قسرا وال اللهاث 
وراء الباسها اردية براقة ومزركشة.

ومذهبة، ولكن فضفاضة او خانقة، 
مهم���ا كان ول���ع الكات���ب وانبهاره 
بهذا النوع من االش���كال او االردية، 
الخاطفة للبص���ر موقتًا..او املثرية 
لالهتم���ام ذي العمر القصري جداً..

ان مدن االبداع وساحاتها واقاليمها 
ومج���الت  مفتوحة.وفاضاءاته���ا 
ممارستها بش���تى الونها متداخلة، 
متعانقة ب���ال حدود سياس���ية او 
جغرافي���ة، فالش���عر يعبق جس���د 
الدراما بانفاسه املعطرة.. والدراما 
يف ع���روق الش���عر ودمائ���ه روحًا 
حية..وكذا يف القصة والرواية..بل 

وحتى يف املقالة والخاطرة..

-5-
امليت حيًا..الحي ميتًا

الصادق���ة/  الكتاب���ة  تدخ���ل 
املبدع���ة، صراعًا متع���دد االوجه 
واملناحي واالفاق واالش���كال، يتسم 
وجوه���ره  العام���ة  خطوط���ه  يف 
االس���اس  بال ته���ادن. ناهيك عن 
املس���اومة او التواف���ق او التصالح 
فهي تخوض صراعا النهائيًا.. ضد 
الواقع الذي افرزها ، وضد نفس���ها، 

وضد خالقها، اقصد مبدعها.
ذلك ان الكتابة الخالقة هي بدء 
الصراع مع االشياء. هي الالمنتهى. 
فاملبدع اذاً يعي���ش واقعًا متخلفًا. 
تقدم معطياته تحديًا ملا ألف عليه 
من قيم واخالق ورؤى ومثل.ولكل 
ما يطمح ويأمل ويرنو اليه، بشكل 
تحطم هذا هذا الواقع وخلق الواقع 
اوىل  الواقع/الحلم/االمل،  البدي���ل، 
مهام���ه- اوباالحرى اه���م هواياته 
واحبها اىل نفسه- التي يعشقها حد 
الفناء فيها مؤسسًاو لها ويف سبيلها، 
حياته برمتها، فف���ي ذهن املبدع، 
املب���دع الحق، واق���ع آخر، مصنوع 
م���ن مادة الحلم واالم���ل. وفجوات 
وثق���وب الحياة اليومية. مع التوق 
االبدي لردمه���ا اىل جانب منجزات 
العلم واملدرك الحس���ي والفنطازي 
، ع���رب عالق���ة جدلي���ة عميق���ة 
شاملة، تستثمر افضل ما يف املاضي 
والحاض���ر، س���ائراً نحو مس���تقبل 
تورق فيه ب���ذور الحرية والجمال 

والعدل وتزهر شتالت االمل. واقع 
يش���ع بقدر اكرب من الضوء ويحقق 
ق���دراً اكرب من االنس���جام بني ذات 
الفنان الحاملة واملتمردة ابداً، وبني 
واقع���ه املعاش الضاغ���ط ، الكابت، 

الخانق للروح وتطلعاتها.
ان هم الكاتب الخالق ، اليقتصر 
على واق���ع معني وانم���ا يرنو اىل 
الواق���ع وكل واق���ع، بم���ا يف ذل���ك 
الواقع/الحلم. الذي يس���عى ويحلم 
بتحقيقه والذي يتوق اليه ويحرق 
م���ن اجله اعصابه، وحتى وجوده، 
ولكن ماان يتحق���ق، على افرتاض 
امكان تحققه، حتى ينش���ب بينه 
آخر.وآخر.وآخر..يف  صراع  وبينه 
توتر درامي مرير ولذيذ..يستهدف 

االفضل..واالفضل على الدوام.
ارق..قلق..اضطراب..احباط..

فشل..حزن ش���به مقيم.. الم من 
اج���ل كل خط���أ..كل ظلم..وربما 
ش���يء من النجاح..و..فرح مؤقت، 

سرعان مايغادر..
ذلك هو الفنان ، او بعض حاالت 
الفن���ان يف جدلية حيات���ه مضافًا 
اليها س���عي حثي���ث دؤوب وقتال 
شريف نبيل بسالح الكلمة واللون 
والنغم، ضد اليأس، ضد الوضاعة، 
ض���د الخضوع واالستس���الم للظلم 
والظالم انها بعض مفردات رس���الة 
الفنان ومسؤوليته ال على صعيد« 
كل  ض���د  وانم���ا  الذاتي«حس���ب 
الجمال..ضد صانعي  مايشوه وجه 
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القب���ح لش���عبه ووطن���ه وامته..
بل ولعامل���ه وعصره ، كذلك- فكل 
انس���ان مس���ؤول عن كل مايجري 
يف العالم- كما يقول دستويفس���كي 
فما بال���ك بالفنان ال���ذي اليتمثل 
فيه االنس���ان فقط..انما االنسانية 
كله���ا ب���كل عذاباته���ا واحالمها..

واحباطاتها ونجاحاتها..
عل���ى ان ص���راع الكتاب���ة ضد 
نفس���ها وض���د مبدعه���ا او صراع 
املبدع ض���د كتابته وضد نفس���ه، 
صراع اليقل مرارة وعذوبة ايضًا. 
وديمومة ابدي���ة عن صراعه ضد 
الواق���ع. االان���ه ص���راع يجري يف 
الخفاءو اليش���عر به س���وى املبدع 
نفس���ه وال تحلج اآلمه سوى روحه 

املعذبة....
يعرف املبدع، وحده، مااليعرفه 
س���واه. يعرف ان كل كتابة انجزها 
انما هي والدة ناقصة ، بش���كل من 
االشكال، اي مولود يعاني من نقص 
م���ا، بالرغم من مظه���ره املتكامل 
وجمال���ه الذي يبه���ر الرائي، عفواً 
اقصد القارئ.. ومن هذا التناقض 
الجدل���ي، من االحس���اس بالنقص 
يف عمل���ه والت���وق نح���و الكمال ، 
غري املدرك و ينش���ب الصراع واي 
النفس/ س���احته  صراع.!!ص���راع 

ال���ذات ، وس���الحه املحاول���ة تل���و 
االعص���اب  وضحاي���اه،  املحاول���ة 
والكلمات..والراحة..واالس���تقرار..

وحتى الهدوء واالطمئنان..

ليتصور احدنا انه جاءه طفل، 
ناقص اليد او العني، او الرجل..فأي 
الم..يعصره يف معصارته الخرافية.

والتي تعصر اللحم والجلد والعظام 
حتى النخاع، واي منش���ار ينش���ر 
اعض���اء بدن���ه بأنياب���ه الذئبي���ة 
االسطورية.االبوان العاقالن، ان لم 
ينتحرا ج���راء ذلك، وان لم يفقدا 
العقل ازاء هذه الكارثة املريعةو يف 
افضل االحوال، فانهما لن يعودا بكل 
تأكيد اىل ارتكاب حماقة، جريمة، 
اخرى من هذا النوع.اذ يقعدان يف 
معصارة العقم ويكفان عن االنجاب 
اىل االبد..ينخر يف داخلهما احساس 
مريع باالث���م ل���ن يطهرهما منه 

الزمن بطوله وامتداده..
املبدع، بفارق ما، وحده، اليكف 
، واليتوقف عن ال���والدة واالنجاب 
اذ يظل يقذف اىل الوجود باملخلوق 
تل���و املخلوق، ليس بالتأكيد بقصد 
ملء العالم بمخلوقات مش���وهة او 
ناقص���ة التكوين..فف���ي العالم من 
ه���ؤالء واولئ���ك مايكف���ي ويزيد 
ع���ن الحاجة، وانما اس���تالمًا لثقة 
تستهزئ باليقني الغيبي، مؤداها..

ان���ه ق���ادر عل���ى تج���اوز نواقص 
مخلوقاته. وانه بالغ، ذات يوم، بهم 
وبنفس���ه الكمال..وما ه���و ببالغه 
قط..ولو«طلع���ت روحه« الكمال..

ذلك الحلم الدائم، لالنس���ان، منذ 
ش���رع يتنفس الهواء..اىل ان يطفق 
اش���د  الرتاب..والصخر.وما  ي���أكل 

التصاق���ه ب���ذات الفنان..وماابعده 
عنها..مع انه يتعامل معه..بش���كل 
يومي، ولكن ما اعجزه عن تحقيقه، 
لنفسه و ملخلوقاته وما أقسى لهاثه 
وراءه وما أعس���ره .. كلما أمس���ك 
به، أو توهم انه امس���ك واس���تمتع 
بوجوده بني يديه .. وامتأل نشوة 
.. و ربم���ا.. غروراً أيض���ا .. فرّ . 
كما تف���ر الجنّية الس���احرة التي 
تزور املراه���ق يف منامه.. و تمكث 
عن���ده بضع ثوان .. تذيقه خاللها 
آي���ات اللذة وفنونها ولكنها ال تلبث 
أن تّف���ر .. والل���ذة يف منتصفها .. 
فترتكه ليلوذ بالوهم ..أو باألوهام 

.. وشتان ما بني.. االثنني.
ان بلوغ الكمال، يعني بالنسبة 
للكات���ب، يف تص���وري، نهايته.. أو 
موته أو توقفه النهائي عن العطاء.. 
ودفن نفس���ه يف الصمت.. األبدي.. 
وهذا لعمري هو األقسى واالمر، ان 
يغدو الواحد ميتًا وهو حي. ال حيًا 

وهو ميت.
من يس���تطيع ان يتصور مدى 
األل���م ال���ذي يفرتس جس���د املبدع 
ويف���رتس روحه ويش���ظي ذاته. إذ 

يتوقف عطاؤه ويجف قلمه..
تصور- ان كنت تستطيع، وانظر 
اىل حال���ه وه���و يجل���س اىل مكتبه 
)صومعته( الت���ي ال يبدلها بقصور 
الدنيا، بني أوراقه وأقالمه وكتبه، 
يغزل الزمن.. ثانية ثانية- دقيقة 
دقيقة. ينس���جها ساعات وساعات.. 
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سرعان ما تستحيل أياما..وشهوراً.. 
وقد تستطيل سنوات، وهو يستمطر 
قلمه، ويصلي بطرق���ه الخاصة له 
ص���الة االستس���قاء، ولكن س���ماءه/

قلم���ه.. ال تمنحه قط���رة ماء/حرب 
. لرتوي عطش الورقة، املنبس���طة 
أمامه، التي من شدة ظمأها وحاجتها 
اىل م���ا يرويها تكاد تحرتق.. كأرض 
متشققة متيبس���ة تفتح جروحها. 
أفواهها، تطل منها.. أو تخنق. فيها 
أجنة الحياة، املبثوثة هنا.. وهناك. 
بكثاف���ة ال تراها س���وى عينيه. وال 
يحس بها س���وى عقل���ه ووجدانه.. 
وه���ي تس���تغيث به، تتوس���ل إليه، 
تس���تصرخه، بص���وت اخ���رس، ال 
يس���معه.. س���واه.. ان ين���زل عليها 
شآبيب إبداعه، فتزهر.. مخلوقات، 
تدب كائنات حية.. رشيقة.. تزيد 
الحياة حي���اة.. بي���د ان العجز قد 
حب���س مي���اه القلم ع���ن التدفق.. 
أو باألح���رى ان الجفاف قد ش���ربها 
كلها.. ولم يدع فيه بضع قطرات.. 

تبللها..حتى.
أي الم ... ذاك؛ أي الم!!

ابوس���ع أحد تص���وره، دون ان 
يتفت���ت كب���ده؟ ناهي���ك ع���ن ان 
يعيش���ه ويحي���اه أو يتعايش معه 
ويتحمله اىل زمن ال يعرف أحد، وال 
حتى هو نفسه مداه! انه الم دونه 
كل آالم االم وه���ي ت���رى رضيعه���ا 
الوحيد البك���ر، امام عينيها، وبني 
يديها، يذوي، يجف، يتيبس، بكاؤه 

سكاكني مثلومة، تجول يف أحشائها. 
صرخاته سيول بركانية، تغرق قي 
خضمها وهي تعجز ان تبلل حلقه 
بقط���رية حلي���ب، إذ ب���ات ثدياها 
قطعتي إس���فنج فرغ���ت ثقوبهما 
الغربالية من قطرة ماء.. وامتألت 
كل فراغاته���ا ب�... بالهواء. أو صارا 
يمامتني قتيلتني. ذبحتهما سكني 
الظمأ يف عش صدرها الجاف الذي 

زرعه اليبس باألشواك.
ت���رى ه���ل ان طلقة طائش���ة، 
انطلق���ت، عف���واً، أو خط���أ، م���ن 
بندقي���ة همنغ���واي وقتلت���ه، وهو 
الصياد األمهر. بما تش���هد له غابات 
أفريقيا ووحوشها املفرتسة، بالقدرة 
والتف���وق وامله���ارة. ام ان أحساس���ا 
يقينيًا قاتاًل بالعجز يف تجاوز القمة 
اإلبداعية التي وطأها قلمه، والدنى 
الث���رة الزاخرة بالخ���ارق واملدهش 
والغرابة، التي خلقها خياله الخصب 
املجنح، هو الذي ضغط على الزناد. 
م���ع س���بق اإلص���رار والتخطي���ط 
املبدع، النهاء حياة توحي تباشريها 
أنها س���تكون فارغ���ة.. أو يف افضل 
األحوال عادي���ة، ال تعطي من يدب 
فيها عل���ى اثنتني أو ثالث، ش���رفا 
يليق به، فبادرت )الطلقة( لتمنحه 
هذا الش���رف وه���ذا الجالل يف حياة 
خالدة، جديرة به، وجدير هو بها، 
يف موت���ه. ب���دال من انطف���اء بطئ 

وموت أكيد يف..يف حياته؟..
انه.. سؤال!سؤال حسب.

-6-
أصالة الفنان يف قدرته

 على فرز الخالد عن الزائل
الكتابة، عطفا على )3و4 أيضا( 
اجتماعي، مكون���ات ومصبًا.  فعل 
هي نت���اج عزلة وتأم���ل، صحيح، 
ولكنهما ليسا منقطعني عن الواقع 
التاريخي،  واالمت���داد  املوضوع���ي 
واالركيولوجي.  الزمكان���ي  بمعناه 
وه���ي، إذن، ما دام���ت ال تنبع من 
الف���راغ.. ال تلقى أيض���ا يف الفراغ. 
أنها إفراز معايشة واقعية وخيالية. 
عقلية وعاطفية، للوجود. وتأمالت 
محددة  ومنغلقة، يف مصري اإلنسان، 
على وفق املنظور التاريخي العلمي، 
يهدف )فع���ل الكتاب���ة( اىل صالح 
اإلنسان، منبع ومصب كل األعمال، 
بقصد العمل على تحقق س���عادته 
صح���ارى  وتقلي���ص  وحريت���ه، 
حياته وتقريب املسافة بني واقعه 
وأحالمه وأمال���ه. بفاعلية اإلبداع 
وطاقاته يف أح���داث فعل التغيري.. 
طاقات وق���درات تث���ري وتغتني، 
وت���زداد ث���راء وغن���ى، م���ع عمق 
القدرة على معايشة الحياة واملعاناة 
يف أدراك تناقضاته���ا واتجاه س���هم 
املس���تقبل فيها.. والق���درة الفنية 
العالي���ة، يف صياغ���ة كل ذلك، عرب 
أبداعية خالقة.. مبتكرة  أش���كال 
وجديدة ومتمكنة على اس���تيعاب 

روح العصر وأفاق تطوره..
واذا كان���ت املعايش���ة اليومية، 
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الواعية، للكاتب، لواقعه ومجتمعه 
والعالم من حوله. ومجمل عصره، 
أحد رواف���د الكتابة. ف���ان وضعه 
التاريخي، املنطلق من مجمل تراثه 
واالجتماعي،  النفس���ي  وتكوين���ه 
يمت���زج بهذا الرافد ويش���كل معه 
عام���اًل أساس���ا يف قيم���ة إبداع���ه 

ونتاجه الفكري والفني.
وما دام الرتاث، الذي يعني فيما 
يعنيه، ماضي اإلنسان، العائش معه 
واملؤثر يف حاضره ومستقبله أيضا، 
بهذه القدرة من األهمية، فالبد ان 
يشكل املوقف منه، والتعامل معه، 
أحد األسئلة املهمة التي تؤرق الكاتب 
وتغدو االجابة الصحيحة حولها، أو 
عنها بالصيغة الفنية املطلوبة، همًا 

من همومه األساسية،
إذن آن لن���ا ان نتس���اءل كي���ف 

يتعامل الكاتب مع الرتاث؟
احس���ب ان طريقة التعامل مع 
الرتاث، تتمدد باملوقف العام للكاتب، 
املنطل���ق م���ن واقع���ه االجتماعي 
ومجمل موقفه االيدولوجي والفني 
من الحياة والفن. فثمة من يرى يف 
الرتاث قلع���ة من القالع الحديدية، 
يلجأ إليها بدافع الغرور الش���وفيني 
أو العرقي أو العنصري، مانحًا نفسها 
عربه���ا حصان���ة، أو ق���وة وهمية، 
يف الغال���ب، تقي���ه م���ن معضالت 
صراع���ات العص���ر ال���ذي يخش���ى 
مواجهته���ا، ناهيك ع���ن الخوف يف 
خضمها، مخفيا هزاله وانهزاميته، 

من الواق���ع والزمن تح���ت أطنان 
من املجد الغاب���ر والتاريخ العريق 
واالنتصارات الخارقة، والتوس���عات 
الحربي���ة  والفتوح���ات  املذهل���ة، 

و..و..و.
»الفني���ة«  األعم���ال  فتأت���ي 
والفكري���ة أيض���ا، له���ذا الفري���ق، 
مشحونة بالتعالي القومي واالنغمار 
يف املاضي.. التغني به، كماض تليد، 
دون أي حس نقدي، أو عني ناقدة، 
تبصر ما فيه من أخطاء فادحة أو 
اضطهاد احرتق الشعب يف نريانه، أو 
استغالل عانى فيه األنسان ما عانى 
من سحق لوجوده وقتل لتطلعاته 
و وأد لحق���ه يف الحلم والحياة. عرب 
غالل���ة كالمي���ة مزركش���ة بآيات 
وبرغب���ة  واإلج���الل،  التقدي���س 
عارم���ة أكي���دة، ولكن مس���تحيلة 
املاضي  ذل���ك  بإع���ادة  التحقي���ق، 
وأحيائه بكل ما في���ه. يقول بول 
ايلوار »دائمًا ثمة.. شعور بالنقص 
املاضي ويعش���ق  يمت���زج بعب���اءة 
األطالل وأشكال التفكري البائدة..« 
تحم���ل هذه األعم���ال، يف تصوري، 
بذور موتها لحظة والدتها، ملجافاتها 
ج���دل الحي���اة والتط���ور، ولجهلها 
القوانني املوضوعية لحركة التاريخ 
واملجتم���ع.. والفتقاره���ا اىل الروح 
االنس���انية الش���املة، التي البد ان 
تكون رس���الة كل ادب عظيم، وكل 
فن خ���الق، وفكر قادر على الحياة 
والديموم���ة والتجدد. ولس���قوطها 

تحت وط���أة االحس���اس بالتعصب 
الجانب  وحي���د  االعمى،  القوم���ي 
وللسبب نفسه، أي املوقف الخاطئ، 
غ���ري العلمي م���ن الرتاث، تس���قط 
.. باختالف بس���يط اعم���ال فنية 
اخرى، لفئة اخرى تريد ان تقطع 
كل صلة لها بالرتاث. إذ ال نرى فيه 
اال شيئًا قديمًا باليًا لم يعد جديراً 
باالهتم���ام، وايض���ا تح���ت اطنان 
اخرى من الفائ���ض من نوع اخر، 
التج���اوز، االبداع. حري���ة الكاتب، 
الخلق، والتجدد و..و..و.. فتدير له 
ظهرها وتهمله كلي���ا بتعال اخرق 

ومفرط يف السذاجة.
كال املوقفني من الرتاث خاطئ. 
والتعام���ل الصحيح يرفضهما معًا. 
فمن ال ماض���ي له ال حاضر له وال 
مس���تقبل. بيد ان ه���ذا املاضي ال 
ينبغي ان يغ���دو طوطمًا أو صنمًا 
له اي���د خرافية تخرتق الس���نوات 
والقرون لتمس���ك بخناق كل تطلع 
وتوق نحو التحرير.. من قدسيته 
وهيمنته االسطورية، وتأليهه، ففي 
عص���ر ال هيمنة فيه اال لالنس���ان 
وعقله، ينبغي ان يكون االنس���ان، 
هو قديس ماضيه وس���يده وخالق 

حاضره.. وباني مستقبله.
يف  الدخ���ول  دون  ال���رتاث، 
التفاصي���ل التي تتعل���ق بنواحيه 
االيجابية أو الس���لبية؛ نتاج عصر 
وزمان، غري زمان الكاتب وعصره، 
وهو افراز عالقات انتاجية، كانت 
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س���ائدة حينها وه���و يدخل ضمن 
البن���اء الفوقي ملجتم���ع زال كليًا، 
أو تغ���ري بش���كل جذري ب���دءاً من 
االنتاجية،  االقتصادي���ة  قاعدت���ه 
حتى بنائ���ه الفوقي االيديولوجي، 
وم���ن املؤكد ان ما وصلنا، عرب هذا 
التاريخ الطوي���ل، والزمان املتغري، 
من هذا الرتاث ال يحمل كل الصدق 
وال كل الحقيق���ة ع���ن واق���ع ذلك 
العصر، لس���بب بس���يط جداً، انه 
قد وصلنا عرب الس���لطات الحاكمة 
الظروف  ش���اءت  الت���ي  الراهن���ة، 
االجتماعي���ة. ان تأتي على انقاض 
السلطات السابقة عليها، والغاءاً لها، 
ولثقافته���ا. وحظ���ر كل مال ليس 
يف صالحها والس���ماح، ملا ال يمكن ان 
يلحق ض���رراً بوجودها أو اختالفًا 

مع منطلقاتها وتطلعاتها.
املهيمنة،  املس���يطرة،  والثقافة 
الطبق���ة  ثقاف���ة  ه���ي  الس���ائدة 

الحاكمة.
وه���ذا ال يعني بالطب���ع، عدم 
وجود اية ثقافة اخرى، مختلفة أو 
متناقضة م���ع الثقافة املطروحة. 
ولكن اين هي؟ ما مدى سعتهأ؟ ما 
مقدار قدرتها على الظهور.. والنمو 
والتط���ور.. خارج مخال���ب الكبت 
والقهر..؟ فيما عدا اش���ارات قليلة 
هنا وهناك ال تقف على هذا النوع 
الثقاف���ات، فالطبقات الحاكمة  من 
قد دأبت عل���ى مدى التاريخ. على 
خنقه���ا يف مهده���ا.. ول���وال جهود 

بع���ض الباحثني االماجد ملا عرفنا 
حتى هذا النذر اليسري عنها.

وما دام املطروح من الرتاث بهذا 
القدر م���ن الالدقة والالموضوعية 
يوجب  الحقيق���ة.  ع���ن  واالبتعاد 
على الفنان، ابن عص���ره وزمانه. 
ان يمتلك نظ���رة نقدية فاحصة، 
كاش���فة، اىل ال���رتاث واىل كل كتب 
ال���رتاث والتاريخ وحوادث التاريخ. 
وان ال يستس���لم للمط���روح منها، 
باعتباره���ا الح���ق ال���ذي ال يأتي 
الباط���ل من بني يديه! وان يس���ري 
خطوة أوس���ع، بل خطوات أوس���ع 
بان يكون ق���ادراً على خلق وجهة 
نظ���ره الخاصة للف���رتة التاريخية 
الت���ي تتن���اول، دون مخاف���ة، وال 
مهابة، هذه النظره التي ينبغي ان 
تعرف القوانني العامة بتلك الفرتة، 
واتج���اه الس���هم يف ق���وى الصراع 
وان يشخص  والفكري.  االجتماعي 
بدقة وصواب التناقض الرئيس يف 
كل عص���ر ويف كل ف���رتة يمكن ان 
يقف الكاتب على اصطفاف القوى، 
الفكري���ة املتصارعة، إذ  والتيارات 

ذاك.
به���ذه النظ���رة النقدية يمكن 
للفن���ان ان يتح���رر م���ن النظرة 
السطحية، وان يدرك تلك العناصر 
الخال���دة، يف كل ت���راث. واملؤهل���ة 

للحياة، والحضور املعاصر.
ال���رتاث منظوراً إلي���ه بمنظار 
املس���تقبل، ينبوع  العصر ومنظار 

ثر، متفجر، يمكن ان يُلهم الكاتب 
والفن���ان الكثري من االعمال الفنية 
الخالقة، فالفن، وهذا معروف لدى 
الجميع- ليس ما يقال حسب وانما 

كيف يقال.. وملاذا؟
واذا افتق���دت االعم���ال الفنية 
هذا الوعي النقدي اىل الرتاث، فانها 
تستحيل اىل مجرد اخبار أو وثائق 
»يف تاريخ كذا.. ح���دث كذا.. كذا 
خليف���ة عاش. كذا قائ���د مات و.. 

و.. و«
ليس���ت هذه مهم���ة الفنان وال 
الفن، لي���س املطلوب من الفنان ان 
يشق بطن املاضي ويعرض احشاءه 

امام املتفرج أو القارئ.
مهم���ة الفنان ان يتنأول الرتاث 
الديمومة،  بروح  املعاصرة..  بروح 
وان ال يغف���ل الزم���ن ال���ذي ينتج 
في���ه عمله الفن���ي واخالصه التام 
ل���ه، ع���رب انتمائه الواقع���ي إليه.. 
وهذا ال يعني، ان يجعل ش���خوص 
الرتاث مجموع���ة دمى يتحدث هو 
من خاللها. يتوجب عليه ان يخلق 
معطيات  م���ن  التاريخي  النس���يج 
الفرتة نفس���ها، مدركًا مس���ار خط 
التقدم واالنحي���از.. اجل االنحياز، 
ل���روح العص���ر الذي يحي���ا فيه.. 
فلي���س كل ما يف ال���رتاث صالحًا ان 
يتحول اىل عمل فني أو ادبي يتسم 
بروح الحداثة واملعاصرة، فبعضه، 
وربما الكثري من���ه، طفحي وزائل، 
وبعض���ه خال���د، ويف قل���ب الزائل 
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عناصر يمك���ن ان تخلد. كما ان يف 
الخالد نفسه عناصر زائلة، ومهمة 
الفنان ان يفرز الزائل عن الخالد. 
والزائف عن االصيل، واآلني الراهن 

عن الدائم الباقي..

 -7-
الكتابة احرتاق.. 
الكتابة استشهاد.

كيف يكتب الكاتب؟
س���ؤال طامل���ا دق ناقوس���ه يف 
االذه���ان، منذ اق���دم االزمان. وقد 
ظ���ل حت���ى اآلن، وما احس���ب اال 
يظ���ل، اىل االبد، بال جواب ش���اف 
واف.. ليس بس���بب العج���ز، الذي 
يعقد الس���نة معظم الكتاب، مثلما 
عقد الس���ؤال نفسه، ارجل الحشرة 
ذات االربع واالربعني رجاًل، حسب، 
وانما ايضا بس���بب كث���رة االجوبة 
وتباينه���ا،  واختالفه���ا  وتعدده���ا 
بتعدد الكتاب انفسهم.. واختالفهم 
يف اتجاهته���م الفكرية والفنية ويف 
قدراتهم االبداعية، ويف اهتماماتهم 

وأولوياتهم يف هذه االهتمامات.
ولك���ن ثمة جواب أو ما يش���به 
الجواب، يرتاءى لي مموها، يف البعد 
البعي���د. جواب غري نهائي، ليس يف 
الف���ن، كما لي���س يف الحياة، جواب 
نهائ���ي.. انم���ا هو ج���واب مؤقت. 
مؤق���ت جداً، ال يتعدى حدود زمن 
النطق به.. أو تسجيله على الورق. 
يمك���ن ان يس���اق هنا، ام���اًل بقوة 

اال يك���ون مثل الج���واب الذي تلقاه 
العال���م البايولوجي.. على س���ؤاله 
الذي اصاب الحشرة املسكينة بالعي 
والعجز.. وان جاء رغمًا عني كذلك، 

فال حيلة لي.. وال حول وال قوة..
على اية حال سأحأول اصطياده 
بشباك الكلمة، ووضعه امامكم ايها 

االحبة، للحكم عليه.. أو له..
يقرتب الكاتب من نار الكتابة، 
كم���ا تق���رتب الفراش���ة م���ن نار 
الش���معة.. ولكن لي���س برباءتها أو 

غريزتها وعفويتها..
يرتمي الكاتب يف اتون الكتابة. 
مدججًا بكل اسلحة الوعي والخربة 
والق���درة على  والخيال  واملعرف���ة 
الخل���ق والتجاوز، بكل ما جمع من 
رحي���ق التجربة واملعايش���ة الحية 
واملعاين���ة الدقيق���ة.. مض���اًء بها 
ومضيئًا عربها.. وبها.. مستس���قيًا 
كل أولئ���ك م���ن الينابي���ع الثرة، 
الرتاث،  املجتم���ع،  الن���اس،  الواقع، 
الكتب.. الحلم.. االمل.. الخ..الخ..

مس���كونا بهاجس امل���وت، تائقا 
اىل الخل���ود، وخلق عوال���م ودنى، 
ال يدن���و منها املوت.. وش���خصيات 
ومخلوق���ات، ال يش���يخها الزم���ن.. 
أوديب..  امل���وت..  ويرت���د عنه���م 
هملت.. م���ه م وزين.. كرمازوف.. 
بكل  الخ..الخ.. مجروحًا  فاوست.. 
س���كاكني االحباط، متش���ظيا بكل 
عذاب���ات ال���روح.. ممزقًا بصنوف 
االل���م والوجع.. مطعونًا.. بش���تى 

خناجر الحاج���ة والفاقة والعوز.. 
محصن���ا باباء وكربي���اء.. ال مثيل 
لهما.. مرتفعا عن الدنايا والخنوع.. 
والخض���وع، يخ���وض الكاتب غمار 
املعرك���ة، يقتحم س���احات الوغى، 
بقدس���ية  الكتابة  مح���راب  عفواً، 
تفوق قدس���ية االحبار والقديسني 
تتج���اوز  بش���جاعة..  واالنبي���اء.. 
واالس���اطري..  االبط���ال  ش���جاعة 
وفرس���ان الحق وعشاق الجمال واذ 
يمتش���ق قلمه، كدت اقول س���يفه، 
ويفرش أوراقه.. تتساقط عنه كل 

االسلحة، اال واحداً.. القلم.
وهل له سواه؟

يبقى معه وحيداً، مس���توحداً، 
مع���زواًل.. اعزل، مفت���وح الصدر، 
مكش���وف الظهر، بال خ���وف، فقد 
قه���ر الخ���وف، فالخ���وف والقلم ال 

يلتقيان.
عاريا.. اال من الصدق والعش���ق 

والشجاعة..
منذوراً للخلق واالبداع. والقتال 

ضد القبح والضعة والكذب.
والعس���ف  والظالم،  الظلم  ضد 

والحيف..
مزروعًا، ومزدهراً باجنة حب 

البحث واالستكشاف.
الص���ور،  باقتن���اص  مهووس���ا 
مرس���ومة  وصياغته���ا،  وخلقه���ا 
الحرف..  ب���دم  ملون���ة  بالكلم���ة، 
ناطقة بلس���ان بني فصيح، وصوت 
عال، سليم املخارج. واضح النربات 
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وه���و يتوغل يف متاه���ات املجهول، 
يق���وده قلم���ه، حصان���ه الجامح، 
ال���ذي مهام���زه الخي���ال ولجام���ه 
العقل وجبينه الش���مس.. ووجهته 
الحقيقة.. محلق���ًا باجنحة البحث 
ع���ن املجهول، ال���ذي ما ي���كاد ان 
يكتشفه أو يبلغه ويصبح معلوما، 
حت���ى يغادره، إذ يفق���د لذته فيه 
وتعافه نفس���ه، وي���روح يف رحلة 
اخ���رى.. واخرى..  جلجامش���ية.. 
واخ���رى.. رح���الت اكثر مش���قة، 
اكثر ج���دّة، اكثر لذة وفائدة.. له 
ولآلخرين. واكثر توغال يف صنوف 

العذاب اللذيذ..
رح���الت تس���تغرق العمر كله، 
يصرع خاللها العشرات من الخبايا 
الت���ي تعرتض���ه.. وتخطط لعرقلة 
رحالت���ه.. وهو ال يع���رف الرتاجع 
وال التع���ب، وال حت���ى التوقف يف 
أو  واالس���تجمام  الراحة  محط���ات 
موانئ التق���اط االنفاس، يف جنون 
يث���ري في���ه ل���ذة عارم���ة خاصة 
تتعاظم اوارها كلما ازداد هو توغاًل 
واحرتافًا يف غاب���ات الكتابة ونارها 
املتأجج���ة وتنورها املش���تعل، التي 
تزيده���ا اعصابه ورغبته يف املزيد 

من االحرتاق.. اشتعااًل..
ان كل كتاب���ة مبدعة اصيلة.. 
االكرب  واملبدع  واستش���هاد،  احرتاق 
واالكثر اهمية وخط���ورة، هو من 
يحرتق اكثر من مرة.. ويستش���هد 

اكثر من مرة..

 -8-
خائضا يف النهر.. 

سابحا يف املاء.
وبعد؟ تساءل الكاتب مهمومًا:

بع���د هذا ال���كالم ال���ذي طال 
وتشعب.. هل تحدثت عن تجربتي 
يف الكتاب���ة كم���ا ينبغ���ي. أو على 
النح���و املتوقع واملأم���ول؟ بل هل 
كان حديث���ا أو كتابة )يف( التجربة 
)يف( الكتابة؟ ام ظل حديثًا هامشيًا 
عامًا حام ح���ول براكني الكتابة.. 
ولم يدخلها.. طرق ابواب التجربة 
االبداعي���ة ولم يدخ���ل املفتاح يف 

قفلها املغلق..؟
قد يتس���اءل البعض.. ملاذا جاء 
خاليا من االش���ارات واالستشهادات 
واملرجعي���ات، التي اعت���اد الكتاب 
ان يمألوا بها احاديثهم وكتاباتهم 
من ذكر اس���ماء الكتب التي قرأوها 
والكتاب الذي تتلمذوا على كتاباتهم، 
واملدارس الفنية والتيارات الفكرية، 
واملذاه���ب االدبي���ة، والحداثة، وما 

بعد الحداثة، واملعاصرة والرتاث..
اىل آخ���ر ما تزدح���م به ذاكرة 
كل كات���ب. م���ن اطن���ان االس���ماء 
والعنوانات. ثم مل���اذا لم اتطرق.. 
اعمال���ي  يف  فعل���ت  »م���اذا«  اىل 
املنشورة.. ماذا انجزت.. من قبيل 
اني فعلت.. كذا وك���ذا.. يف القصة 
الفالني���ة واس���تلهمت ذاك.. وذاك 
يف الرواية الفالنية.. وحققت كذا 
وكذا يف املسرحية الفالنية.. وكيت 

وكي���ت يف القصيدة الفالنية. واني 
ق���د عاني���ت يف طفولتي البائس���ة 
التعيسة..و..و.. كذا  وايام دراستي 

وكذا.. وكذا..
لقد حاول���ت اال يكون حديثي، 
كتابات���ي، على الهام���ش. ومعذرة 
اذا كنت ق���د اخفقت، اظنني قلت 
من���ذ البداي���ة، لي���س كل الكتاب 
يجي���دون الحدي���ث عن انفس���هم 
واعماله���م.. وانا ب���ال تواضع، وال 
س���واه، أحد )اض���رب( هؤالء ان لم 

اكن )اضربهم( جميعًا.
عل���ى اية ح���ال، ان كان ال بد، 
ان اق���ول ش���يئا عن نفس���ي وعن 
كتابات���ي بش���كل مباش���ر ج���داً.. 
ف���أود ان أوض���ح، أو باألح���رى ان 
اضيف.. فان���ي أوضحت واطنبت.. 
بشكل غري مباش���ر، ما يكفي.. ان 
كق���ارئ يهمني ان اق���رأ.. وككاتب 
ل���ه مح���اوالت للدخ���ول اىل عالم 
الخلق واالبداع واالبتكار.. احرص. 
واح���اول ان اكت���ب )نصًا(-قصة-

ذا  رواية-مس���رحية-مقالة-الخ.. 
نكه���ة خاصة وعطر خاص تبثهما 
يف جس���د العمل املنجز ويف روحه، 
تجربة منبثقة م���ن مكان وزمان 
محددين تختلف عن نكهة أو ش���ذا 
اية بقعة اخرى، بحكم كونها افراز 
ظروف بشرية ومناخية مختلفة، 
اال انه���ا وبالرغم م���ن ذلك تلتقي 
معها ومع سواها يف االفق االنساني 
االرح���ب، عند اخ���ص خصائصه، 
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مهش���مة معتقالت الروح وسجونها 
الحدود  والالمرئية، الغية  املرئية 
مقلصة  والسياس���ية.  الجغرافي���ة 
صحارى الج���دب يف الحياة، محيلة 
اياها اىل واح���ات وفراديس يعانق 
فيه���ا االنس���ان حريت���ه ويصن���ع 
النخاع،  سعادته، ويعيش���هما حتى 
محققا احالمه الالمحدودة. قاهراً 

الخوف والجشع.. و.. كل الدنايا..
ه���و طموح.. اع���رف انه بعيد 
املنال.. واع���رف ان انجازي ما زال 
قاصراً ع���ن ادراكه، ال بأس فدائما 
ثمة مسافة بني االنجاز والطموح.. 
بيد اني لن اغادر حلمي.. واملي.. 
بل على العكس.. سأظل اغذيهما.. 
بالعمل املثاب���ر الدؤوب، على كافة 
االصعدة، وسوف اقلص، ما استطيع 
من هذه املس���افة، مع يقيني بانه 

ما من أحد بوس���عه ان يحتضن أو 
يعانق ظله، ال سيما اذا كان سائراً، 
يف رابع���ة النهار.. مرف���وع الهامة، 
ش���امخًا، مغم���وراً بالش���مس التي 
تش���رق من داخله، من نفسه، و.. 

من االخرين.
واذا كان ثم���ة ام���ر ق���د بات 
يقلقني، حد الرع���ب، ويفرحني. 
يف الوقت نفس���ه، حد  الجدل فهو 
هذه املسافة التي ش���رعت، تتسع، 
وتتس���ع.. بني ما انجزه فعال على 
صعيد الواقع، وبني ما ارنو واطمح 
اىل انج���ازه. ولك���ن م���ن غ���ري ان 
يقعدني اتساعها عن العمل.. وبذل 
املحاولة تلو.. املحاولة.. فانا اعرف 
ان املس���ألة، كما قال النفري ))كلما 
اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة(( وهو 

صادق فيما قال.

وتساءل الكاتب مرة اخرى:
أ.. يك���ون  م���ا كتب���ت حافزاً 
لكتاب���ة جديدة اكث���ر خصوصية، 
التجربة  بدواخل  التصاق���ًا  واكثر 
التي تجاوز عمرها االربعني عامًا.. 

و.. اكثر )) هدفا((..
الس���رار بع���ض اعمال���ي التي 

تجاوزت الخمسني عمال..؟
ام���ل ذل���ك.. وارجو. وس���وف 

اظل...أ... أعمل.

* افالط���ون، مثاًل، ال���ذي يرى ))ان 
الشاعر كائن اثريي مقدس، ذو جناحني 
ال يمك���ن ان يبتك���ر قب���ل ان يُله���م، 
فيفقد صوابه وعقله. وما دام االنس���ان 
يحتفظ بعقله فانه ال يستطيع ان ينظم 

الشعر((
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من اعالم كركوك
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املوس���وعي الذي وه���ب حياته 
كله���ا للبح���ث وال���درس والنضال 
ال���دؤوب ألمته املتش���تة، هو رفيق 
حلمي ابن صال���ح افندي امان ابن 
عب���داهلل افندي ابن الح���اج غفور، 
ولد يف مدينة كركوك عام 1898 م، 
بسبب انتقال والده الذي كان يعمل 
يف سلك الجيش العثماني اىل اماكن 
عدة، دخل املدرس���ة االبتدائية يف 
مدينة كفري، نقل والده اىل الحدود 
لذلك ارس���ل عائلته إىل السليمانية 
امتح���ن رفي���ق حلم���ي  وهن���اك 
وقبل يف الصف الثاني يف املدرس���ة 
العسكرية،  )االعدادية(  الرش���دية 
وبعد نجاح���ه من الصف الثالث يف 
املدرس���ة املذكورة، ذهب اىل بغداد 
وبعد  العس���كرية،  الدراسة  الكمال 
ان تخرج منها، قبل كطالب بعثات 
وارسل اىل تركيا الكمال الدراسة يف 
اركان الحرب، وبم���ا انه كان لديه 

املام جيد يف مجال الهندس���ة، رجع 
اىل الس���ليمانية ودخ���ل اعدادي���ة 
امللكية وتخرج منها، وس���افر مرة 
اخ���رى اىل تركيا الكمال دراس���ته 
الجامعية يف مجال الهندسة، حيث 
درس يف كلي���ة الهندس���ة بجامعة 
استانة )اسطنبول(. وبعد تخرجه 
الجامعية  الش���هادة  على  وحصوله 
يف مجال الهندس���ة، عاد اىل الوطن، 
وتقلد ع���دة وظائف منها املدرس، 
ومدير املدرس���ة، ومفتش، ومدير 
ادارة يف امان���ة العاصم���ة، وبع���د 
ثورة 14 تموز ع���ني ملحقا ثقافيا 
يف السفارة العراقية يف تركيا. ابعد 
رفي���ق حلمي يف حياته عدة مرات 
م���ن ارض آبائه واجداده بس���بب 
مواقفه الرافضة لالقصاء والتهميش 
الذي القاه بني جلدته. وكان يجيد 
اللغات العربية والرتكية والفارسية 
واالنكليزية والفرنس���ية اضافه اىل 

لغت���ه االم الكردية، وله العديد من 
املؤلفات بهذه اللغات. رفيق حلمي 
لم يكن اول م���ن انجبته كركوك، 
فكثريا م���ا اثمرت غريه من االدباء 
والش���عراء والقادة، فال يخلو منهم 
عص���ر، وه���ي عامرة به���م دائما، 
نبغ فيها الكثري ومنهم، املال احمد 
الروزبياني، الشيخ رضا الطالباني، 
وهجري دةدة كاكةيي، السيد احمد 
خانقاه، وفضولي، ورس���ول حاوي، 
وغريه���م. كتب ع���ن رفيق حلمي 
العديد من الكت���اب واالدباء منهم 
رسول  الدكتور عزالدين مصطفى 
يف مجلة املثقف الجديد )رؤشنبريي 
مصطف���ى  واملرحوم���ان  ن���ويَ( 
نريمان وش���اكر فتاح، واشادوا به 
لغزارة علمه وسعة معرفته ودهائه 
ومواقف���ه القومية الوطنية، يقول 
الدكتور عزالدين مصطفى رسول، 
بدأ مش���واره اس���تاذا وسياس���يا يف 

رفيق حلمي

هوشيار بكر عزيز

من اعالم كركوك
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كالهما كان بارعا ككثري ممن كانوا 
يف عمره، او م���ن معاصريه، ولكن 
هو ابرزهم، اما الحديث عن نضاله 
السياس���ي يف زمن الش���يخ محمود 
الحفيد ف���كان له مكان���ه خاصة، 
حيث كان قائدا وصحفيا وسكرتريا 
خاصا للشيخ محمود، اضافة اىل انه 
كان منظما ومناضال ورئيسا لحزب 
الدكت���ور عزالدين  هيوا، ويضيف 
قائال يقول: رفيق حلمي يف ديوانه 
الش���عري )بعد تم���وز( عندما كان 
عمري خمس���ة عش���ر س���نة كنت 
طالبا يف املرحلة املتوس���طة، بدأت 
بنظم الش���عر باللغة الرتكية النها 
كان���ت لغ���ة الدراس���ة يف املنطقة، 
ان���ا والعديد من الكتاب والش���عراء 
الكورد، امثال عوريف بك ديار بكري 
) كان احد شعراء الوطنني الكورد(، 
نكتب  بتليسي.. وغريهم  خلوصي 
وننظم الش���عر باللغ���ة الرتكية يف 
ذلك الوقت، الن اللغة الرتكية كانت 

اللغة الرسمية يف البالد.
وكان ينشر اش���عاره الرتكية يف 
)النجمة(  و  )الح���وادث(  جريدتي 
الت���ني تصدران يف كرك���وك باللغة 
الرتكية، ويضيف بأن قصائده تناثر 
ولم يجمع كلها بل جمع قسم منها 

يف ديوان باسم )بعد تموز(.
وملا كانت كتاباته غري منسجمة 
مع سياس���ة االنكليز ل���ذا منع من 
الكتابة وط���رد من كركوك ورحل 
اىل السليمانية وهناك، عني مدرسا 

يف مدرس���ة )س���عادة(. وش���ارك يف 
تأليف املناهج الدراسية او ترجمتها 

اىل اللغة الكردية.
كان رفي���ق حلم���ي يتحدث يف 
مذكرات���ه ع���ن الزي���ارة التي قام 
بها س���مكو ش���كاك الثائر الكردي 
اىل الس���ليمانية يف عه���د حكوم���ة 
الش���يخ محم���ود الحفي���د، وع���ن 
كيفية وصوله رسالة من مصطفى 
يامولك���ي رئيس تحري���ر جريدة 
صدى كردستان )بانطي كوردستان( 
يطلب منه ان يقوم بأعداد انشودة 
وطنية تليق بق���دوم الثائر املغوار 
س���مكو شكاك، يضيف رفيق حلمي 
جمعت ط���الب االعدادية يف نفس 
الليل���ة، وكانوا متحمس���ني لتعليم 
االنش���ودة فتمكنت م���ن اعدادهم 
للصباح أصبح ذل���ك الصباح عيدا 
وطني���ا، حيث ان كث���ريا من اهالي 
الس���ليمانية من النس���اء واالطفال 
والشيوخ والشباب خرجوا الستقبال 
ه���ذا البطل الك���ردي. دخل رفيق 
حلمي يف بك���ر حياته وبكل قوته 
ميدان املنازلة واقفا بوجه االفكار 
الش���وفينية املقيت���ة متصدي���ا لها 
وه���ذا يتجل���ى يف مذكرات���ه التي 
تعترب مصدرا مهم���ا وقيما لتاريخ 
الكورد وكوردستان وخاصة ثورات 
الحفي���د، حيث  الش���يخ محم���ود 
تح���دث فيها عن موآزرت���ه للثورة 
الكردية واقف���ا بجانبها آلن اعداء 
هذه الثورات كيف كانوا يس���يئون 

لها ويصفونها بأنها مؤامرة ضدهم 
واندلعت بتحري���ض من االجانب، 
ومتهما روؤسائها بالخونة والعمالة 
لالجنبي، لكن املرحوم رفيق حلمي 
اثبت بش���واهد وحقائ���ق تاريخية 
بأن الثورات الكردي���ة اندلعت ردا 
على الظل���م وجور الحكام املحتلني 
س���واء كان���وا ايراني���ني او ت���رك 
او االنكلي���ز، وه���ذه  العثماني���ني 
الث���ورات اندلعت الج���ل الحصول 
على االستقالل وتحرير االرض من 
املحتلني وتحري���ر املجتمع الكردي 
م���ن الفقر والجهال���ة. ان مذكراته 
مهمة ومفيدة للكورد ألنها كشفت 
لهم الصديق من الع���دو. اما آثاره 
االدبية، فهي كث���رية ووفرية. وانها 
مي���زان مقدرت���ه االدبي���ة، وقوة 
فطنته، يف مجاالت عدة مثل الشعر 
والنقد وكتابة التاريخ و الرتجمة، 
وكانت كتاباته قس���مني قسم منها 
نش���رت يف عدة جرائ���د ومجالت 
الت���ي كان���ت تص���در يف كرك���وك 
وبغداد والسليمانية يف ذلك العهد، 
والقسم االخر هي مؤلفاته بعضها 
طبع���ت يف حيات���ه وبعضها االخر 
طبعت بع���د وفاته. يقول املرحوم 
مصطفى نريم���ان يف مجلة املثقف 
الجديد )ِرؤش���نبريي نويَ(، نش���ر 
بعض كتابات���ه يف جريدة الحوادث 
والنجمة اللت���ني كانتا تصدران يف 
كرك���وك باللغة الرتكي���ة يف بداية 
القرن املنص���رم وكذلك يف جريدة 
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صدى كردستان )بانطي كوردستان( 
ويوم كردستان )ِرؤذي كوردستان( 
اللتني كانتا تصدران يف السليمانية 
يف العش���رينات من القرن املنصرم 
والرتكي���ة،  الكردي���ة  وباللغت���ني 
اضافة اىل كتاباته يف جريدة االيام 
البغدادية، وله العديد من املؤلفات 

منها:
1-علم الحس���اب، جزءان باللغة 
الكردي���ة، طب���ع يف س���نة 1936 يف 

بغداد
2-مذكرات���ه يف س���تة اج���زاء 
باللغة الكردية، طبع مابني سنوات 
مطبع���ة  بغ���داد  يف   1958  -1956
املعارف، وأعيد طبعها يف سنة 2002 
يف الس���ليمانية – مؤسس���ة سردم 

للطباعة والنشر.
الك���ردي،  واالدب  3-الش���عر 
جزءان، طبع الجزء االول يف س���نة 

1941 والجزء الثاني 1956 - بغداد.

4-بعد تموز – ديوان شعري.
5-ك���ورد مس���ئلة س���ى صفحا 

تندن باللغة الرتكية.
الكردية،  املس���ألة  6-خالص���ة 

مرتجمة من الرتكية اىل الكردية.
7-)رس���تم( قصة ترجمها من 

الرتكية اىل الكردية.
اضافة اىل دراساته ومقاالته يف 
املجالت والجرائد التي اش���رنا اليها 

سابقا.
بعد جهد جهيد ونصال مرير، 
لم يبخل يف خدمة وطنه وش���عبه 

حتى وافاه االجل املحتوم يف س���نة 
1960 م ببغداد، وخلف ابناءا وبناتا 
كرام���ا منه���م الدكت���ور فريدون 
والدكت���ورة الفاضلة باكيزة وكانت 
علما من اعالم الكورد، ولها العديد 
من الدراسات والبحوث واملؤلفات يف 
مجال االدب واللغة، توفيت يف سنة 

2003 م يف بغداد.
وقد بع���ث معالي وزير املعارف 
برقي���ة اىل عائلة املرح���وم رفيق 
حلمي بمناس���بة وفاته يف آب 1960، 
وتم نش���رها يف العديد من الجرائد 
يف حينها جاء فيها: »اعزي اس���رة 
املع���ارف بفق���د عضو فع���ال من 
اعضائه���ا، وكان يف طليعة املربني 
واالس���تاذة ومث���ال للرتبية والخلق 
الغرس  ليكون عزاؤهم وس���لواهم 
الذي غرسه املرحوم والذكر الحسن 
الذي ترك���ه يف األواس���ط الخاصة 

والعامة«.
وقد رثاه العديد من الش���عراء 
بقصائدهم من بينهم الشاعر عبد 
الس���الم حلمي، ونشرت يف جريدة 
»خةبات« يف عددها املرقم 282 يف 

8 آب سنة 1960 م جاء منها:
اىل روح فقيد االدب

ق���د كان ح���را اب���ى النفس ذا 
خلق

مؤرخا للعلى يسمو به سبب،
وفضله يف حول الفكر يعرفه
يف كل ناد هنا االكراد والعرب

الجه���ل يف ص���رب  ك���م كاف���ح 

ومعرفة
وص���ارع الج���ور ل���م يقعد به 

رهب
تحي���ة م���ن ري���اض الطي���ب 

عاطرة
اليه ترسلها االقالم والكتب
وذكره بيننا باق بنفحته

العرف���ان  طيب���ة  يف  ماف���اح 
واالدب.

املصادر
1-مذكرات رفيق حلمي، الجزء 
السادس، مؤسسة س���ردم للطباعة 

والنشر، سليمانية 2002م.
العدد  ِرؤشنبريي نوى  2-مجلة 

108 سنة 1985.
3-مجل���ة نةوش���ةفةق )الفجر 

الجديد( العدد 3، حزيران 2003.
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الكرد الفيلية او االكراد الفيلية 
بفتح الفاء وتس���كني الي���اء ترمز 
اىل ش���ريحة من القومية الكردية 
الت���ي تقطن املناطق الحدودية من 
العراق وايران ابت���داء من مناطق 
جلوالء وخانقني ومندلي شماال اىل 
منطقة علي الغربي جنوبا مرورا 
بمناطق ب���درة وجص���ان والكوت 
والنعماني���ة والعزيزية وتقع اغلب 
ه���ذه املناطق يف محافظة الكوت او 
واس���ط العراقية، هذا من الجانب 

العراقي.
اما من الجانب االيراني فتتوزع 
مناطق الكرد الفيلية يف محافظات 
وخوزس���تان  واي���الم  كرمنش���اه 
ومدنها من الشمال اىل الجنوب هي 
خسروي وقصر شريين واسالم اباد 
غرب وس���ربل ذهاب وايالم وبدرة 
التي  وانديمشك  ومهران  االيرانية 
تحاذي الجنوب العراقي يف محافظة 

العمارة.
تباينت االراء حول هذا االس���م 

الك���ردي القدي���م، فالبع���ض منها 
تقرتب بعض الش���يء م���ن حقيقة 
االس���م بينم���ا تبتع���د االخر عن 
معناه التأريخ���ي وان الرأي االصح 
واس���تنادا اىل )كت���اب جنب بوترو، 
الش���رق االدنى والحضارات املبكرة، 
ترجم���ة عام���ر س���ليمان، مطابع 
جامع���ة املوصل 1986، ص 129( هو 
مايل���ي: »ان مانعرف���ه ع���ن غرب 
ايران )اي���الم( هذه البالد القديمة 
الش���يء الكثري، فهي قبل كل شيء 
الع���دو التقليدي���ة واملقل���دة لبالد 
بابل، وكانت فيها تقس���يمات عدة، 
فيها )شريخو او شريكو( تمتد على 
طول الخليج وتقع )انش���ان( ابعد 
من ذلك يف العمق، وتقع بالد ايالم 
اىل الشرق من بالد سومر مباشرة، 
واى الش���مال م���ن ذل���ك يف جبال 
لورس���تان تق���ع )زاخار( وبش���كل 
واضح )وار اخش���ي/ بار اخش���ي( 
التي تب���دو انها كانت قد ش���كلت 
دولة مس���تقلة وكان كل قسم من 

االقسام املذكورة يضم عددا معينا 
من املدن، التي كان حكامها يسمون 
انفسهم ملوكا او حكاما، ويبدو ان 
مدن املنطقة بأكمها كانت متحدة 
تحت قيادة أكث���ر الحكام قوة، ويف 
العص���ر االكدي يظه���ر ان املدينة 
القائدة كانت مدين���ة )اوان( ربما 
)شوش���رت( حاليا، ويف مطلع االلف 
الثاني تعرف املاثر االدبية س���اللة 
)اوران( بملوكه���ا االثنى عش���ر اذ 
اسس���ها امللك ثيل���ى – Peli( فمن 
هنا تأتي تس���مية الك���رد الفيلية، 
حي���ث ان الح���رف )ث( اليوجد يف 
اللغة العربية وعن���د دخول كلمة 
ثيلي يف االوس���اط العربية )بحكم 
تدخل الشعوب( تحول حرف الثاء 
اىل الفاء وكما نعلم فان هذا الحرف 
)ث( غالبا مايتحول اىل )الفاء( عند 
دخوله اىل اللغة العربية ويمكن ان 
نس���تنتج م���ن هذا العرض الس���م 

فيلي مايأتي:
1-ان املناط���ق الكردية املذكورة 

   محطات ثقافية

الكرد الفيلية شريحة كردية 

من جنوب كردستان
                                                                اسراء الفيلي
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اع���اله كان���ت التقل حض���ارة عن 
باب���ل، وه���ذا دليل قاط���ع يثبت 
ان اجدادن���ا كان���وا ذوي حضارة، 
وليس كما يصفهم اعداؤهم بانهم 

متوحشون وبدون حضارة.
2-كانت هناك تقسيمات ادراية 
متطورة وكانت هنالك دوال مستقلة 
مثل باراخش���ي وكان ي���رأس تلك 
امل���دن او الدويالت حكاما يطلقون 

على انفسهم لقب ملك.
3-وجود س���اللة يفعل البعض، 
الذي���ن يريدون من���ا ان ننظر اىل 
التاري���خ الك���وردي كم���ا يريدون 
وليس كما ن���رى نحن وعلى ضوء 
بما  الكوردية  التأريخي���ة  الحقائق 
الكوردي  التاري���خ  يتالئم وعم���ر 

القديم جدا.
الفيليون اكراد، وهم يسمون يف 
العراق ب�)االكراد الفيليني(، اي انهم 
جزء اليتجزأ من الشعب الكوردي، 
س���كنة الجبال، على امتداد سلسلة 
جبال زاكروس. رغم انهم يف ايران 
يس���مون ب�)اللور(. وله���م اقليمهم 
الخ���اص به���م يف اقص���ى جن���وب 
كوردس���تان يسمى )لورستان( وهو 
يضم اقاليم )إيالم( التي هي عاصمة 
)كرمنش���اه(  وكذلك  آباد(،  )زرين 
التي هي عاصمة )لورستان(، وكما 
ه���و معروف فان )الل���ور( يتألفون 
من اربعة بط���ون كبرية هي: اللور 
الصغري )الفيلي���ون(، واللور الكبري، 

والبختياري، واللك.

ان الل���ور والفيلي���ني مرتادفان 
للك���ورد القاطن���ني جنوب ش���رق 
كوردستان العراق واقليم لورستان 
يف اي���ران، وه���م طي���ف كبري من 
الش���عب الكوردي االكرب، ويشرتكون 
معه يف املنش���أ والتأريخ.. واللغة.. 
والنض���ال.. وقد جنى البعض على 
هذا الش���عب واراد س���لب قوميته 
ولكن ش���هادات التاري���خ ترد هذه 
االدعائ���ات الش���وفينية القومي���ة 
الفارغة ومن هذه الشهادات، شهادة 
املؤرخ الكبري ياقوت الحموي )1179-

1229م( صاحب معجم البلدان وهو 
الذ يعد من اوثق املصادر الجغرافية 
التأريخية، يف تعريف اللور مانصه 
هو: »الل���ر بالضم وتش���ديد الراء 
وهو جيل من االكراد يف جبال بني 
اصبهان وخوزستان وتلك النواحي 
تع���رف بهم فيقال بالد اللر ويقال 
لها لرس���تان ويقال لها اللور ايضا« 
ج5 ص 16. فيك���ون قولن���ا الكورد 
الفيليون او الك���ورد اللوريون على 
قياس قولنا الك���ورد الصورانيون، 
والك���ورد  الباديني���ون،  والك���ورد 
الكوراني���ون، والك���ورد البطانيون 

الخ..
ويف كت���اب »نزه���ة القل���وب« 
للمؤرخ والجغرايف الشهري »حمد اهلل 
ابن املستويف القزويني« الذي انجز 
تأليف���ه يف ع���ام 1339 م – 740 ه�، 
تج���د الكثري عن امارتي لورس���تان 
الكربى والصغرى. ومما يقوله: »ان 

مواطن اللور الكورد تنقس���م اداريا 
اىل لورس���تان الكربى وهي املنطقة 
الجبلية ومايليها من السهوب شرقا 
)ضمن الح���دود االيراني���ة اليوم( 
يقع  »واكثرها  الصغرى  ولورستان 
الحالية  العراقي���ة  الح���دود  ضمن 
غربا(. حملت اسم )اوان( مؤسسها 
ش���خص اس���مه )بيلي( وكان ملكها 
الثامن معاصر لس���رجون االكدي، 
فاذا اعتربنا مدة حكم هؤالء امللوك 
)100( سنة تقريبا، فان العمر املدون 
لالس���م )ثيلي( يبلغ 4303 سنوات، 
وهذا الدلي���ل اليمكن الحد انكاره 

او ان يتهم الكرد بالتعصب.
بديانة  الفيلية  الك���رد  ويدين 
االس���الم وه���م من الش���يعة وعلى 
املذه���ب الجعفري االثني عش���ري، 
ولهجته���م الكردي���ة تختل���ف عن 
الع���راق  كردس���تان  يف  مثيالته���ا 
وايران بعض الش���يء حيث تسمى 
الك���رد  س���كن  اللوري���ة،  اللهج���ة 
الفيلي���ة يف عاصمة الع���راق بغداد 
وكان العديد منهم يزاول النش���اط 
التج���اري فيها وقد تم ابعاد الكثري 
منهم قس���را من العراق أبان حكم 
رئيس العراق احمد حسن البكر يف 
1970 وأبان حكم صدام حس���ني يف 
نيسان، ابريل 1980، بحجة التابعية 

االيرانية.
حمالت التطري العرقي او التسفري 

القسري ضد الكرد الفيلية:
اصبح الك���رد الفيليون عرضة 
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ألقس���ى حمالت التطه���ري العرقي 
خ���الل عهود الحكوم���ات العراقية 
املتعاقبة وخاص���ة على يد النظام 
البائد، فقد بدات سلس���لة الجرائم 
بحقهم منذ صدور قانون الجنسية 
العراقية رقم )42( لسنة 1924، ولكن 
للمحكمة  القضائ���ي  االختص���اص 
الجنائي���ة العراقي���ة العليا اقتصر 
على الجرائ���م املرتكبة خالل فرتة 
 ،2003/5/1 1968/7/17 ولغاي���ة  من 
حيث جاءت متتالية بشكل زمني، 
م���ع ص���دور الدس���تور املؤقت يف 
1968/9/21 وكما ذكر االستاذ رياض 
جاس���م محمد الفيل���ي يف تحقيقه 
عن قانون البع���ث الجائر اذ نصت 

مادته )20( على مايأتي:
أ-الجنس���ية العراقي���ة يحددها 
القان���ون، وال يجوز اس���قاطها عن 
عراق���ي ينتمي اىل اس���رة تس���كن 
الع���راق قبل 6 آب عام 1924 وكانت 
العثماني���ة،  بالجنس���ية  تتمت���ع 

واختارت الرعوية العراقية. 
الجنسية عن  ب-يجوز س���حب 
املتجن���س يف األحوال التي يحددها 
قانون الجنس���ية وتفسريها اسقاط 
الجنس���ية العراقي���ة اذا ل���م يكن 
عثمان���ي الجنس���ية س���ابقا، ومن 
ثم س���حب التجنس م���ن الفيلني 
اىل  وابعاده���م  اجان���ب  واعده���م 
خ���ارج الب���الد رغ���م تعارضه مع 
مب���دأ املس���اواة ب���ني العراقي���ني 
املكفولني دس���توريا، واشرتط املادة 

)66( م���ن الدس���تور، )على كل من 
رئي���س الجمهورية ورئيس الوزراء 
وال���وزراء ح���ني توليهم  ونواب���ه 
مناصبهم ان يكونوا عراقيني ومن 
ابوين عراقيني ينتميان اىل اس���رة 
تسكن العراق منذ عام 1900 وكانت 
تتمت���ع بالجنس���ية العثمانية، وان 
اليكونوا متزوجني من اجنبيات(، 
ومعن���اه حرم���ان الفيلي���ني م���ن 
حق املش���اركة يف الحياة السياسية 
والشؤون العامة، ومنعهم من تولي 
الرفيعة خالفا  الحكومية  املناصب 
ذات���ه، وهكذا  الدس���تور  الح���كام 
اتضحت النوايا، بشن جملة تهجري 
اس���تهدفت اكثر من )70.000( ألف 
وتصفية الحس���ابات ض���د كل من 
شارك يف مقاومة انقالب البعث يف 
الثامن من ش���باط يف ع���ام 1963 او 
عارض نهجه السياسي باالنتماء اىل 
الحركات الوطني���ة العراقية وكان 
الكرد الفيليون على رأس القائمة، 
اضافة اىل ضرب حركتهم التجارية 
عص���ب  يف  الفعال���ة  والصناعي���ة 

االقتصاد الوطني.
ويف 1970/7/16 ص���در دس���تور 
مؤقت آخ���ر، وتضمنت الفقرة )أ( 
م���ن املادة )42( من هذا الدس���تور، 
وس���ن مجلس قيادة الثورة قرارات 
لها ق���وة القانون دون اي���ة رقابة 
او مس���اءلة، فصدرت سلس���لة من 
التش���ريعات ذات الصلة بالجنسية، 

والرئيسة منها مايأتي:

اوال: القانون رقم )147( لس���نة 
الثان���ي  التعدي���ل  )قان���ون   1968
لقان���ون الجنس���ية العراقي���ة رقم 
)43( لس���نة 1963(، والق���رار رق���م 
وبموجبهم���ا   1975/4/15 يف   )413(
منعت الس���لطة القضائة من النظر 
يف الدعاوى واملنازعات الناشئة عن 
الجنس���ية،  قانون  اح���كام  تطبيق 
واجيز االعرتاض على قرارات وزير 
الداخلي���ة لدى رئي���س الجمهورية 
ويكون قراره قطعيا، وترتب عليه 
الغ���اء ح���ق املواط���ن يف التقاضي 
اليها،  ومراجعة املحاك���م وااللتجاء 
وانتزع منه ح���ق الدفاع القانوني 
املكف���ول له دس���توريا ويف املواثيق 
االنس���انية الدولي���ة، وادى األم���ر 
اىل تقوي���ض دور القضاء وتحجيم 
نزاهت���ه واس���تقالليته وخضوعه 
الرادة الحاك���م وتبعيته املباش���رة 
للس���لطة التنفيذية يف خرق صارخ 
ألح���كام الدس���تور، وم���ن ث���م لن 
يستطيع الفيلي التمييز واالستئناف 
ضد قرار اسقاط جنسيته وابعاده 
اىل خارج البالد ومص���ادرة امواله 

وممتلكاته وحجز ابنائه. 
ثاني���ا: الق���رار رق���م )180( يف 
ش���روطا  تضم���ن  اذ   ،1980/2/3
الجنس���ية  مش���ددة للحصول على 
ول���م تكن معروفة يف التش���ريعات 
الس���ابقة، كما اعترب الق���رار عددا 
من العشائر الكردية اجنبية وهي 
والكركش،  )الس���ورةمريي،  عشائر 
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ش���اهي،  ومل���ك  والزرك���وش، 
وقرةلوس، والفيلية، واالركوازية(، 
وهو ماع���رف يف دوائر الجنس���ية 
السبع  الكردية  )العشائر  بمصطلح 

املشبوهة(.
ثالث���ا: الق���رار رق���م )200( يف 
1980/2/7، حي���ث ج���اء فيه عدم 
الس���ماح لالجنب���ي ال���ذي اقام يف 
الع���راق قبل نفاذ ه���ذا القرار، او 
يقيم فيه مدة خمس س���نوات من 

االستمرار يف اقامته.
رابع���ا: الق���رار رق���م )518( يف 
1980/4/10، والذي استثنى االجنبي 
االيراني االصل من االحكام الخاصة 
بالتجن���س ال���واردة يف القرار رقم 

)180( يف 1980/2/3.
خامسا: تعليمات وزارة الداخلية 
يف العدد )2884( بتاريخ 1980/4/10، 
وه���ي »وثيق���ة س���رية« صدرت 
العراقيني، حيث  املهجرين  بش���أن 
يت���م طردهم خارج البالد مع غري 
الحاصلني على الجنس���ية العراقية 
واملتقدم���ني بمعامالت تجنس���هم 
ممن ل���م يبت بأمره���م، وعندما 
يتبني ب���أن عددا من اعضاء عائلة 
واحدة يحملون الجنس���ية وقس���م 
آخ���ر منهم ال يحملوه���ا، حينذاك 
يطبق مبدأ لم ش���مل العائلة وراء 
الوثائق  الح���دود، ويجري س���حب 
منهم لتس���قيطها، ويتم اس���تدعاء 
العس���كريني اىل معسكر االنضباط 
العس���كري للتص���رف بهم حس���ب 

التعليمات املبلغة، يف حني ترس���ل 
قوائم بالش���بان املشمولني باالبعاد 
من الفئة العمرية من )18-28( عاما 
اىل ال���وزارة الحتجاز هم يف مواقف 
املحافظات وحتى اشعار آخر، وقد 
اظهر االجراء الحكومي املتبع نوعا 
جديدا من مبدأ لم ش���مل العوائل 
وهو وراء الحدود، وبش���كل مغاير 
عن املفهوم الدولي املعمول به حتى 

تجاه الالجئني االجانب.
سادس���ا: القرار رق���م )666( يف 
1980/5/7 حيث ج���اء تتويجا لكل 
القرارات الس���ابقة، والتي بموجبها 
تم اس���قاط الجنسية العراقية عن 
كل عراق���ي من اص���ل اجنبي اذا 
تبني عدم والئه للوطن والش���عب 
وااله���داف القومي���ة واالجتماعية 
العلي���ا للث���ورة م���ن دون تحقيق 
اصول���ي او ام���ر قضائي مس���بب، 
ولوزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل 
من اسقطت عنه الجنسية العراقية 
مالم يقتنع بناء على اسباب كافية 
ان بق���اءه يف العراق امر تس���دعيه 
ض���رورة قضائي���ة او قانوني���ة او 

حفظ حقوق غري املوثقة رسميا.
س���ابعا: القرار رق���م )474( يف 
بمقتض���اه  يص���رف  اذ   1981/4/15
للزوج املتزوج من امرأة من التبعية 
الكردية  بها  )واملقص���ود  االيرانية 
الفيلية( مبلغ ق���دره )4000( آالف 
دين���ار اذا كان عس���كريا و )2500( 
دينار اذا كان مدنيا يف حالة طالقه 

من زوجت���ه وتهجريه���ا اىل خارج 
القطر، ويش���رتط ملنح املبلغ املشار 
اليه اعالء ثب���وت حالة الطالق او 
التهجري بتأييد من الجهات الرسمية 
املختصة واجراء عقد زواج جديد 

من عراقية.
تاس���عا: عالوة على الكثري من 
التشريعات الس���رية او املنشورة يف 
الجري���دة الرس���مية/ الطبع���ة )أ( 
املح���دودة التداول، او على ش���كل 
تعليمات وتوجيهات وأوامر ادارية، 
وترتك���ز ح���ول الجنس���ية وطرق 
اكتسابها وس���حبها، كمنح الجنسية 
العراقي���ة لألجنبي���ات املتزوجات 
من عراقيني، وتولي السلطة املالية 
ادارة العق���ارات العائ���دة للزوجات 
بأزواجهن  امللتحق���ات  العراقي���ات 
املهجرين، ومنع الزوج غري العراقي 
م���ن التص���رف بأم���وال زوجت���ه 
العراقية مثل نقل امللكية والوراثة، 
كذلك تحديد ضوابط زواج املوظف 
يف دوائر الدولة والقطاع االشرتاكي 
من اجنبية، مع تشكيل السكرتارية 
العام���ة لتصفية ام���وال املهجرين 
التابعة ملكتب النائب االول لرئيس 
ال���وزراء يف حينها، وااليعاز بصرف 
روات���ب تقاعدي���ة مقداره���ا )54( 
دينارا لعوائ���ل املغيبني إن وجدوا، 
وعليه تجس���د حرمان الفيلي من 
جميع الحقوق املدنية والسياس���ية 
والوظيفية والثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية.
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ب���دأت عملي���ات تهج���ري الكرد 
الفيلي���ة بتأري���خ 1980/4/4 وحتى 
1990/5/19 و ج���رت مص���ادرة كل 
كهوي���ة  ووثائقه���م،  ممتلكاته���م 
االحوال املدنية، الجنسية العراقية، 
شهادة والجنس���ية العراقية، ودفرت 
الخدمة العسكرية، ورخصة القيادة، 
وهوي���ة غرف���ة التجارة بالنس���بة 
للتج���ار، وهوية اتح���اد الصناعات 
الصناعي���ة،  املش���اريع  الصح���اب 
والش���هادات  املمتل���كات،  ووثائ���ق 
املدارس  لطالب  بالنسبة  الدراسية 
والجامعيني وال���خ. واعترب النظام 
املقب���ور جمي���ع ممتلكاته���م ملكا 
للدولة بال اس���تثناء. اما الفيليون 
غ���ري املهجري���ن فقد تم تش���ديد 

الخن���اق والتضييق على نش���اطهم 
االقتص���ادي والتج���اري والصناعي 
وتجميد اموالهم وممتلكاتهم طيلة 
اي���ام الح���رب على اعتب���ار كونهم 
يشكلون شريحة التتالءم مع اهداف 

الحزب االشوفيني البعثي.
الظل���م  وهك���ذا كان تطبي���ق 
عل���ى الكرد الفيلي���ني تحت مظلة 
الدس���تور العراقي البعثي الفاش���ي 
اي���ام ص���دام وازالم���ه ، حيث راح 
ضحي���ة تش���ريعاته الظاملة حوالي 
ملي���ون ف���رد حس���ب احصائيات 
الصلي���ب االحمر الدول���ي والهالل 
االحم���ر بع���د اتهامه���م بالتبعية 
االيراني���ة، هذا اضاف���ة اىل مابني 
)15.000 - 20.000( أل���ف محتج���ز 

يف غياهب الس���جون واملعتقالت وال 
يعرف مصريهم لحد اآلن.

ع���دد كبري من الك���رد الفيلية 
يف الع���راق اليتقن اللغ���ة الكردية 
ويتكلم اللغة العربية كلغة ام بحكم 
االختالط الطويل بالعرب ومناطق 

سكنهم املحاذية ملناطق العرب.
كان يبلغ تعداد الكورد الفيلية 
عام 1947 م حس���ب االرقام الواردة 
من وزارة الش���ؤون االجتماعية ب� 
30 الف نسمة وبذلك كانوا يشكلون 
0.6% من س���كان الع���راق آنذاك، و 
كان يس���كن حوالي 14 الف نس���مة 
منهم يف املدن يف حني كان يس���كن 

16 الف نسمة منهم يف الريف.

   جدل الثقافة، أدونيس كرديا!

هوشنك الوزيري

كردس���تان  إىل  أدونيس  يذهب 
الع���راق فيثري، وهو الذي يتقن فن 
االثارة، كمًّا عاصف�ًا من اإلشكاالت 
واآلراء يف فضاء الثقافة العربية الذي 
يفتق���ر أصاًل إىل ج���دال جوهري؛ 
يبح���ث يف س���ؤال م���وت العرب���ي 
حضاريً���ا، وفعالية دوره التغيريي 
يف املش���هد الفك���ري العاملي الراهن. 

قال إن الع���رب يف طور االنقراض، 
أو انهم انقرضوا فعاًل. ولس���ت هنا 
يف معرض تأويل هذه الجملة التي 
أطلقها أدونيس أكثر من مرة، ويف 
أكثر من مدين���ة عربية وغربية. 
وه���ي الجمل���ة ذاته���ا الت���ي يردد 
موت(  )انقراض/  املركزية  ثيمتها 
أو س���كونية الفك���ر العربي وعدم 

قدرت���ه على إنت���اج تغيري جذري، 
الكث���رُي من املثقف���ني العرب، مِن 
يس���ارهم إىل من يق���ف على يمني 
يمينه���م، ولكن بصياغ���ات لغوية 
أكث���ر مهادنة للواق���ع االجتماعي 
واس���تخدام مصطلحات  السياس���ي 
من قبي���ل االنحط���اط الفكري أو 
الظالمي���ة. وذلك من دون أن تثري 
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ردودًا انتقادي���ة. مل���اذا، إذن، تثري 
هذه الجملة اآلن، كتاباتٌ مشحونة 
تصل  واإليديولوجي���ا  بالسياس���ة 
حد الغضب عن���د البعض، وهي ال 
تتناول سؤال موت العربي حضاريًا 
وثقافيًا الذي تكلم عليه أدونيس، 
بقدر ما تحاول النيل من أدونيس 
انطالقًا من املكان الذي صرح منه 
بم���وت األم���ة العربي���ة حضاريا. 
وهنا، تحدي���دا، انطالقًا من هوية 
املكان، يكمن جوهر اإلش���كال لتبدأ 
مأساة الس���جال، وذلك عرب تجريد 
تس���اؤل املوت من بُعْ���ده الفكري 
العمي���ق وحصره س���طحيًا داخل 
حق���ول السياس���ة واإليديولوجيا. 
س���بق ألدونيس أن قال الرأي ذاته 
يف بريوت ودمش���ق والقاهرة ومدن 
عربية أخ���رى، وانتقد، يف باريس 
وم���دن أوروبية أخرى، وبقس���وة، 
ركودية الثقافة العربية، فلماذا كل 
ه���ذا االحتج���اج اآلن؟ من الصعب 
العثور على تفسري آخر غري كردية 
املنرب التي تمثل اإلش���كال األساس 
هنا. ومن اطلع على الكتابات التي 
اعرتضت عل���ى رأي أدونيس، وردّ 

أدونيس نفس���ه، يكتشف أن صفة 
امل���كان )كرديته( ال���ذي منه قيل 
ال���رأي، وليس الرأي ذاته، هي التي 
أثارت كل هذا االحتجاج والغضب، 
بل االته���ام يف بعض األحيان. وهنا 

يموت الفكر لتولد السياسة. 
اإللحاق 

ومن خالل قراءة معرتضي زيارة 
أدونيس نكتشف أن االنقراض الذي 
أشار إليه أدونيس يُعالَ�ج سياسيًا 
ولي���س فكري���ا. فعن���د البعض أن 
الثقافة العربية ليس���ت ميتة وأن 
الع���رب ل���م ينقرض���وا، والربهان 
القاطع على حيوي���ة هذه الثقافة 
ووجود  للس���لطات  مقاومته���ا  هو 
مثقفيها يقبعون يف الس���جون. لكن 
عام���ل كردية املكان يمث���ل دورًا 
مهما يف تسييس عملية االعرتاض. 
فهناك من اته���م أدونيس بالتملق 
للكرد، ناس���يًا أن الكرد ليس���وا هم 
مَنْ يقرر أحقيّ���ة أحد من دون 
آخَر بجائزة نوبل لآلداب. وهناك 
م���ن كت���ب ح���ول »فتن���ة إقليم 
كردستان العراق« وزيارة أدونيس 
له »وهو ال يزال محتاًل« باملناسبة 
مِ���ن قِبل مَن؟ وتح���دث قوميٌّ 
العربية  »الحض���ارة  ع���ن  عتي���د 
التي قال عنها أدونيس يف ش���ماليّ 
العراق...« مستنكفًا حتى عن قول 
كلمة كردس���تان العراق. لهذا يبدو 
األم���ر برمته وكأن���ه ال يتعلق بما 
قاله أدونيس بقدر ما يتعلق باملكان 

الذي قاله فيه كالمه، والناس الذين 
 توجه لهم بكالم���ه، وأعني الكرد.

حت���ى أدونيس يفتت���ح رده على 
معرتضيه بمحاولة إضفاء الشرعية 
على زيارته عرب إضفاء الش���رعية 
العربي���ة عل���ى كردس���تان العراق 
عرب قول���ه بأن »إقليم كردس���تان 
العراق« هو »جزء م���ن الجغرافيا 
التاريخي���ة والسياس���ية العربي���ة 
فما الخط���أ يف زيارت���ه؟«. ال أحد 
أن كردس���تان  اإلن���كار  يس���تطيع 
الع���راق هي مجرد جزء من الدولة 
العراقية، ودفعً���ا ألي التباس فإن 
البع���د اإلقليمي ال يمث���ل، هنا، أي 
أهمية، لكن السؤال هو: لو لم يكن 
إقليم كردس���تان العراق جزًءا من 
الجغرافي���ا التاريخية العربية فهل 
كان أدوني���س، وهواملق���روء كرديًا 
زيارته؟ يرف���ض  واس���ع،   بش���كل 

يبدو أن هناك بني املثقفني العرب 
م���ن يح���رص كل الح���رص على 
ش���هامات  ببعض  ثقافيًا  التش���بث 
الب���داوة. فمن الع���ار الحديث عن 
عيوب� )ن�ا( أمام األغراب، والسيّما 
من )ن�(عتربهم أقل شأنا منا! فال 
ض���ري يف الكالم على »تخلفنا« أمام 
الخواجات األوروبيني واألمريكيني، 
لكنك أن قولته أمام الكردي )ومنه 
االنثروبولوج���ي  الس���ؤال  يش���تق 
الشهري يف الثقافة العربية الشعبية: 
تستكردني؟( فهذا خطيئة سياسية 

ال تغتفر!
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يف محلة )جرت ميدان( القريبة 
من س���احة الطريان املش���رفة على 
مقربة )س���يد عالوي( التي تحاذي 
بساتني )كاوورباغي( ابصرت النور 
ع���ام 1946، هك���ذا تخربن���ي اوراقي 
الثبوتي���ة وال دخ���ل ل���ي يف ه���ذا 
التأريخ، وال ادارة لي يف هذا امليالد، 
ولكنن���ي قدم���ت اىل ه���ذا الكون، 
وعندما تس���ربلني الوع���ي ادركت 
انن���ي انتمي اىل اس���رة وان���ا آخر 
عنقودها الذك���وري حيث تقدمني 
س���بعة ذكور من االش���قاء وشقيقة 
واح���دة. لقد تركت مقربة )س���يد 
)كاوورباغي(  وبس���اتني  ع���الوي( 
العديد م���ن البصمات التي التمحى 
على ذاكرتي الطفولية حيث اجتمع 
يف داخلي نقيضان: املوت ازاء الحياة 
والخض���رة ازاء اليباس، والصبا ضد 
الهرم، ومنذ اعوامي الباكرة ش���رع 
هذا الس���ؤال يس���د حنجرتي: ملاذا 

يهرم االنسان؟ ملاذا يشيخ وهو يعدو 
يف طرق���ات الخبز؟ م���ا الذي يفرق 
االنس���ان من اخيه االنس���ان؟ وامام 
دارن���ا الصغرية كانت ش���جرة توت 
تنتصب وتشمخ والتي غرسها الوالد 
لعش���قه عالم الخضرة، كنت عربها 
اتعرف الفص���ول واتعرف ايقاعاتها 
املتباينة، وحتى اكسر قفص االسئلة 
الذي وج���دت نفس���ي داخله بدأت 
اش���ق طريقي اىل الكتب التي غدت 
مهوى عشق القلب، تعرفت يف البدء 
املنفلوطي وجرجي زيدان وجربان 
عبدالحليم  ومحم���د  خليل جربان 
عب���داهلل، لم اكن اترك كتابا يقع يف 
متناول يدي فقد غرقت يف مطالعة 
كل االجن���اس االدبية، ولكن عندما 
بلغت مرحل���ة االعدادي���ة تعثرت 
بديوان )اغاني الحياة( البي القاسم 
الش���ابي وعرب هذه الواحة الشعرية 
املاتع���ة اكتش���فت الش���عراء العرب 

الرومانس���يني ومن بعدهم الشعراء 
الفرنسيني »المارتني« و »فيكتور 
موس���يه«  »الفريددي  و  حيج���و« 

وغريهم.
الش���عرية  محاوالت���ي  اوىل 
املتواضعة جدا ظهرت عام 1961 وبعد 
ه���ذا التأريخ بدأت انش���ر كتاباتي 
االدبي���ة عل���ى صفح���ات جري���دة 
)االخب���ار( البغدادي���ة واذكر جيدا 
اني ارس���لت مادة نقدية بس���يطة 
ع���ن القصة العراقي���ة اىل الجريدة 
املذك���ورة الت���ي كان يش���رف على 
االس���تاذ  الثقافية  تحرير صفحتها 
)زهري احمد القيسي( فنشرها بعد 
ان مهد لها بقوله »انشر هذه املقالة 
لتثري ضجة، وحركة يف سبات االدب 
العراقي« وقد كان لي اطراء وانا يف 
عامي السادس عش���ر. وبعد انهائي 
مرحل���ة االعدادية عام 1963 رحلت 
اىل بغ���داد وقبل���ت يف كلية االداب/ 

   

مفاتيح – سرية 

فاروق مصطفى
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قس���م اللغ���ة العربية وم���ن 63 اىل 
67 عش���ت بغداد بالطول والعرض 
واالعماق، لم اترك ش���ارعا اال وقد 
نادم���ت اغ���ربة ارصفة ول���م اترك 
مقهىاال استجديت الدفء من زواياه 
عرف���ت حاناتها وعواملها الس���فلية 
ومالحته���ا  ودرابينه���ا  واس���واقها 
املؤثث���ة بروائح العتق كنت ال اعود 
اىل م���أواي اال وق���د ه���د التعب كل 
اطراف جسدي، كنت اتشمم بغداد، 
نهره���ا وبس���اتينها ومتاحفها وهي 
تتغلغل اىل مساماتي، صادقت ادباءها 
وفنانيه���ا التش���كيليني وممثليه���ا 
املسرحيني وتقاسمت معهم خبزهم 
ومش���ربهم واحالمهم وامالهم، ثم 
اقبل صحبي يف »مجموعة كركوك« 
االدبية فكانت مجايلتي لهم بمثابة 
قطرات املطر التي تنتظرها االرض 
البوار لق���د ارتوت روحي بالينابيع 
الت���ي كان���ت تتدفق م���ن كلماتهم 
الطالع���ة م���ن اعماقه���م واملطعمة 
بفواك���ه احالمه���م الت���ي التعرف 
السكون، اطراف النهار كنا محاطني 
بأصدقائن���ا والكتب تضرب اقدامنا 
حاف���ات االرض، نحدق يف الش���مس 
وهي تغزل لنا اش���عتها االعسجدية 
ومن ش���ارع اىل آخر ومن مقهى اىل 
ثان نتن���اول قصاصات االوراق التي 
حربناه���ا بقصائد الش���وق وخيول 
الحنني تعدو بنا فوق براري قلوبنا 
العطشى اىل عناق املجهول وآما آناء 
الليل فنأوي اىل بيت احد االصحاب 

فتبدأ القراءات الليلية، فتنكشف لنا 
عوالم من الغموض واالثارة وكأننا 
عثرنا على مفاتي���ح فراديس غري 
مرئي���ة. وهل هناك الفة اجمل من 
ومودة  االنس���انية  العالق���ات  دفء 

القراءات التي التنتهي؟
تلك الس����نوات الخصب����ة امتدت 
اىل ع����ام 1968 ال����ذي تخرج����ت فيه 
مدرسا وتعينت يف احدى متوسطات 
كركوك ولكن يف اواخر العام نفس����ه 
اوف����دت اىل ب����الد الجزائ����ر فمكثت 
فيها مايقارب ست سنوات وامضيت 
معظمه����ا يف مدين����ة )قس����نطينة( 
عاصمة الشرق الجزائري وهنا بدأت 
محل����ة جديدة يف تقويم العمر وهي 
مرحل����ة التط����واف يف م����دن البحر 
االبيض املتوس����ط، لقد طفت حول 
البحر ش����ماال وجنوب����ا يف )القاهرة( 
عندم����ا ع����ربت كوب����ري التحري����ر 
الذي يحرس بوابته اس����دان رابضان 
تذكرت )اندريه مالرو( عندما عرب 
نفس الجسر وتتالت املدن: طرابلس 
الغ����رب، تون����س، الجزائ����ر، وهران، 
ف����اس، تط����وان، طنج����ة، كل ه����ذه 
املدن قاس����متها ارغفني وش����اركتها 
اس����رار احالمي واحرقتي اش����واقها 
حت����ى النخاع. جالس����ت الحكواتيني 
املغاربة عند االسوار القديمة ملدينة 
)مكن����اس( وعندم����ا عربت ش����ماال 
اىل بالد االندل����س كانت )غرناطة( 
)لوركا( وازقتها  الش����هري  وعندليبها 
الت����ي التعرف النوم تغ����رد وتصدح 

حت����ى الصباح، يف باري����س وميالنو 
اقتعدت االرصفة داعيا صحبتي اىل 
منادمات القلب واما يف )بودابس����ت( 
فق����د عاون����ت بائع����ات االزه����ار يف 
الرتوي����ج لباقاتهن يف امليادين العامة 

وتقليد اصواتهن يف النداء لبيعها.
كنت ادخل املحطات بقطارات تعبى 
واف����رتش مصاطبه����ا يف انتظ����ار قطار 
االحالم، ول����م انقطع اح����د االيام عن 
قراءة وكتابة الشعر اذ كنت اقرأ كتاب 
املدن فاس����تلقائي على صفحات الكتب 

كان لي نبيذا سحريا وعزاء ثانيا.
الش����عر يغزون����ي فه����و يضع يف 
دخيالئي اشكاله التي تشاد ثم تنهار 
فال راحة لي معه ولن ارفع امام الراية 
البيضاء النه عالمة للكش����ف ومتكأ 
لي وانا اه����رم امام بوابات الش����تاء، 
فالكلمات تتعرش الروح والجسد، ان 
الشعر هو الذي يجلو االصقاع الباردة 
داخل النف����س واذا كان الزمن الذي 
يبدد االش����ياء ويش����تتها امام البصر 
ويجعلها تس����يل كانس����ياب املاء من 
خلل االصابع فالشعر يحاول ان يعيد 
اليها هارمونيتها ورونقها وانسجامها، 
فالتجوال يف العوالم الس����فلية للعثور 
على النور الذي يكش����ف ويضيء هو 
الذي يبدع ويق����ود املرء اىل القبض 
عل����ى جمرة االبداع واىل ابصار مالم 
يبص����ر، ان الش����عر هو الق����وت، هو 
العزاء يف رحلة ارتياد طبقات العتمة 
املتكاثفة يف هب����وط القلب و قارات 

العمر املنقضي.
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مسرحية )اإلجازة( واحدة من 
املسرحيات الناضجة لكاتبنا الكبري 
محي الدين زه نكه نه ، فيها تقنيات 
تجريبية كثرية مثل تدخل املؤلف 
كشخصية من الشخصيات املسرحية 
الش���خصيات  تصرف���ات  لتبي���ان 
املس���رحية وافعالها. وكم���ا عودنا 
يف كل مس���رحياته، مأل املسرحية 
بالكث���ري م���ن عناصر التش���ويق و 
املفاجأة التي تأتي مثرية للدهش���ة 
و كاسرة ألفق التوقع حيث يُصعق 
املتفرج عند إس���تهالل املس���رحية 
بطل���ب املس���اعدة من���هُ لتكمل���ة 
املس���رحية  و كم���ا يف النهاية غري 
املتكاملة)املفتوح���ة( تصعقنا أيضَا 
و ترتكنا مع الش���عور بعدم الرضا 
م���ن هذه النهاي���ة إذ تجعلنا نفكر 
و نتأمل، و نبح���ث عن خاتمة  و 
حل يرضي الجميع . و قد رسم لنا 
املؤلف شخصية من الصعب التكهن 

بتصرفاتها، ألنه ش���خص غري سوي 
. فيجب علينا هنا الرجوع اىل كتب 
علم النفس و أطباء النفس لنفهم 
شخصية املريض و تصرفاته . ومن 
هذا الب���اب أي من باب الوصول إىل 
الحل أردت أن أدخل يف أعماق عقل 
)س���عيد( ألرى بم���اذا يفكر و هل 
بإستطاعته أن يقتل؟عمال بمقولة 
فرويد:))إتخ���ذ من اإلنس���ان الذي 
تتعذر مسايرته صديقا، فال تلبث 
أن تكتشف فيه إنسانا أكثر ظرفا و 
لطفا مم���ا يظن أغلب الناس((،من 
هن���ا وجدت���ه صاح���ب أرق قلب 
و لدي���ه إحس���اس مره���ف وليس 
بإمكان���ه القتل، فربأت���ه وأعطيته 
أنا مع نفسي فرصة العيش سعيدا 
املدير  مع سليمة زوجته.وحسبت 
ميتا بس���كتة قلبية، إذ أتته مكاملة 
تلفوني���ة  وما لب���ث أن مات ألنه 
أصي���ب بس���كتة قلبية.  يش���خص 

فرويد حالة سعيد على النحو اآلتي: 
أن مرض )س���عيد( هو)اإلحس���اس 
بالذنب )الش���عور بالخط���أ(( الذي 
يكون بالتالي سببا دفينَا للخجل و 
ضعف الثقة بالنفس،  و الش���ك، و 
املخاوف بأنواعها،  وما قد تُسبِّبه 
ه���ذه املخ���اوف وهذا اإلحس���اس،  
والتهدي���د الذي يلق���اه املريض يف 
البيت أو يف املدرس���ة .  ويف الوقت 
نفسه لعقدة أوديب دور هنا، ألن أم 
سعيد غائبة، وسليمة يُنظر إليها 
كأنها األم، فال يمكن وال يجوز أذيته، 
وهو متمسك بها اىل أبعد الحدود . 
وإذا القيم قد منعت الجماع مع األم 

فلم تمنعه مع سليمة.
و بما أن الشخصية تتكون أثناء 
الطفولة املبك���رة،  فقد حدث مع 
)سعيد( وهو يف التاسعة من عمره 
حادث مؤل���م، إنتهى ب���ه اىل هذه 
الحالة مع أس���باب رئيس���ة أخرى، 

 البطل يف مسرحية »اإلجازة«

رؤية نفسية 

رؤذان أنور
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ومنها غياب األم و األب الذي يؤدي 
اىل تحطيم أية ش���خصية هش���ة . 
وهنا نجد أن س���عيد يتيم األبوين، 
و قام برتبيته أخوه الكبري املشغول 
باألرض و الزراعة. ومع هذا عمل 
من أجله الكثري و أدخله املدرسة و 
لكن ماذا بإستطاعة اإلنسان عمله 
مع القضاء و القدر !و الحادثة بدأت 

بوردة و إنتهت بطلب اإلجازة .
الحادثة : كان )س���عيد( يجمع 
ل)س���ليمة( إبنة عم���ه و حبيبته 
الورد،  وقد إنش���غل عنها فخرجت 
حية و لدغت ساق سليمة فصرخت 
طالب���ة النج���دة،  وبدأالع���م يلوم 
)س���عيد( وهو مص���دوم و يجهش 

بالبكاء :
الح���اج: ....يا س���واد وجهك يا 
س���عيد .. ماذا أفعل ب���ك اآلن ..؟ 

أخنقك؟ أقتلك؟
الح���اج: إنقلع م���ن أمامي ..يا 
جبان . ال تُريني وجهك بعد اآلن 

.. يا مخنث )يضرب سعيد(.  
فالح: أقتلوا الحية ..لن تشفى 
إذا لم تقتلوا الحية .. إبحثوا عنها 

.. فتشوا.
س���عيد :)يركض خلف محمد( 
محمد خذني ..محمد.. س���ليمة.. 

عيوني.. سليمة ...  .
الح���اج: )يدف���ع بس���عيد بقوة 
يس���قطه أرض���ا( ول .. ي���ا جبان 
يا مخن���ث .. ال تذكر إس���مها على 
لس���انك  ال تق���رتب منه���ا إياك .. 

رح أقت���ل الحي���ة.. رح أقتل الحية 
. ) مس���رحية اإلجازة، محي الدين 
زةنكن���ة، مجلة س���ردم، ع���دد19، 

ص121-120(
هكذا وبهذه الكلمات بدأ التأثري 
الس���لبي ف���ى )س���عيد( و لكن مع 
األس���ف مثل هذا الح���اج و أمثاله 
كثر، إذ كان بإس���تطاعته وبكلمات 
أخ���رى أن يوصل محت���وى كالمه 

هذا ولكن بأقل ضرر ممكن . 
وعل���ى كل ح���ال ظل���ت هذه 
الكلمات ت���رتدد يف ذهن )س���عيد( 
وخواطره على مر السنني و بقيت 
معه حتى كرب. فلو كانت األم حيّة 
تغمر )سعيد( بعد الحادثة بالحب 
و الحن���ان و لو وجد س���عيد فكرة 
أخرى يش���غل بها فكره ملا وصل إىل 
ما وص���ل. ولكننا نج���د دور املرأة 
محصوراً يف س���ليمة فحس���ب، فال 
وجود لألم أو لألخ���ت أو العمة أو 
الجارة أو أي���ة إمرأة أخرى ! وربما 
نج���د هذا،  والس���يّما يف مجتمعنا 
الكردي، غريبا بعض الش���يء ألنه 
و من���ذ أمد بعيد نج���د دور املرأة 
يف كل م���كان حت���ى يف الزراعة و 
الرتبي���ة و امليادي���ن اإلجتماعي���ة  
كاف���ة ....،  والذي ن���راه هنافيما 
يخص غياب دور املرأة غري مألوف 
و ربم���ا أراد الكاتب أن يقول لنا و 
بطريقة غري مباشرة ماذا يحصل 
إذا غ���اب ع���ن مجتمعن���ا أو نحن 
محون���ا  دور املرأة .  فس���عيد ظل 

متمسكا بفكرة قتل الحية  لتشفى 
)س���ليمة( . فاإلنس���ان   يف ضيقه 
يظل يتمس���ك حتى ببصيص من 
األم���ل . وهو ظّل يبحث عن الحية 
حتى أصبح حديث أطفال القرية و 
السخرية  .وهذه  موضع سخريتهم 
و نتائجها تأت���ي بمثابة نقد ثانٍ 
ملجتمعنا ألن الس���خرية تجعل من 
الس���وي مجنون���ا، فكي���ف إذا كان 
الشخص غري سوي!لقد ظل )سعيد( 
� كما قلنا� يبحث عن الحية ، ومثل 
هذا يحدث عندما نركز كل فكرنا 
و إهتمامن���ا يف لحظ���ة من لحظات 
الحياة على موضوع يشغل تفكرينا 
فيجعلنا ال نحس بما يجري حولنا 
من األمور العديدة التي تحيط بنا،  
و نح���اول أن نص���ل إىل غايتنا من 
التفكري فيما نريد .و لكننا نعجز أن 
نصل إىل ما نريد .  فتظل أذهاننا 
مش���دودة اىل هذه الفكرة ونحاول 
بشتى الطرق الوصول اىل ما نريد 
ولك���ن بعد عدة مح���اوالت ومرور 
الزمن يتحول التفكري تدريجيا اىل 
)وس���واس( و خوف دائم و قلق ثم 
إضطراب و ع���دم الثقة بالنفس و 
ال سيما إذا لم يكن هناك ما يشغلنا 
أو يعوّضنا عمّالم نحققه. ففيما 
ل���ه جمي���ع  يخص)س���عيد(توافر 
الوس���ائل لكي يصل إىل الوس���واس 
و ع���دم الثقة بالنفس إذبات يفكر 
بقتل الحية وكلما نس���يها حدث أن 
تهيّجت تلك الواقع���ة مرة أخرى 
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لتذك���ره إياها . و تطف���ح الفكرة 
على السطح من جديد. ونجد هنا 
دور القض���اء والقدر)ظهور الحية( 
ولكن الناس قد نسيته ولم يذكره 

أحد يف الحادثة :
سعيد:)وحده،  يتمرغ بالرتاب،  
يهيل فوق رأسه الرتاب.. يركض هنا 
.. وهناك بجنون( سليمة..سليمة..

آه الحية )يلتقط عصا،  يضرب بها 
ذات اليمني و اليس���ار ( أين الحية 
؟ أي���ن هي ..؟ أي���ن إختفت ؟ آه .. 
آه دلوني ي���ا ناس ..إرش���دوني .. 
إعلموني .. قولوا لي .. أين تختبيء 

؟ ) اإلجازة، ص121(.
و العقدة تكمن يف كلمة )وحده( 
هنا يبدأ أصل املشكلة و تتأزم حتى 

تصل اىل حد الجنون :
س���عيد: )تحيط ب���ه مجموعة 
صبي���ان و ش���باب،  يرم���ون عليه 
قط���ع حبال و خرقا ملفوفة  على 

شكل حية(   
الصبي���ان: )م���ن كل ح���دب و 
صوب ..يس���تهزؤن به ..يضربونه، 
مخنث..سعيد  س���عيد  يصرخون( 
أعط���ى إبنة عمه للحية ..)س���عيد 
يحاول اإلمس���اك بأي واحد منهم 
..يفشل ينهار.تماما يسقط .يتلوى 
..وينتح���ب..(.)  بحرق���ة  يبك���ي 

اإلجازة، ص121( .
يحس )سعيد( بالذنب و الناس 
ال يرتكونه و ش���أنه، فيزداد شعوراً 

بالذنب أكثر فأكثر، 

يول���د  بالذن���ب  اإلحس���اس  و 
اإلحس���اس بالع���ار و النق���ص أي 
الثال���وث ال���ذي نجده دائم���ا وراء 
كل مرض نفس���ي، وأغلب ما يولد 
اإلحس���اس بالنق���ص القصور عن 
بل���وغ مطمح معني.  كم���ا جعلوا 

)سعيد( يحس بذلك :
صبي:)يقرتب من سعيد ،يلقي 
علي���ه حبال( س���عيد الحي���ة التي 
أكلت رجل سليمة ..إمسكها  أقتلها 

يا مخنث..
عليه  يهجم  )ينتفض  س���عيد: 
..واهلل  بخناقه(أقتل���ك  ..يمس���ك 
العظي���م ..أقتل���ك أنت..أخنق���ك.

..يهب  يول���ول  يص���رخ  )الصب���ي 
بعضه���م ..إلنقاذه من ب���ني يده، 

بصعوبة ( .) اإلجازة، ص121( .
و املالح���ظ أن ال���ذي يح���س 
بالنق���ص ش���عوريا  أو الش���عوريا، 
يعمد غالبا اىل نموذج من الس���لوك 
مض���اد أو مناقض له���ذا النقص، و 
ه���ذا ما يس���مى بالتعوي���ض وهو 
عملية دفاعية يقصد بها إخفاء ما 
يفك���ر فيه املرء و يرغبه يف قرارة 

نفسه . 
ونجد تلعثم���ا يف كالمه وغريه 
م���ن إضطرابات ال���كالم، من أمثلة 
النقص الالشعوري املقنع،التي غالبا 
م���ا يدفع إليها القصور عن تحقيق 
رغب���ة جامحة أو حاجة نفس���ية 
أولية .وكما بينا أن )سعيد( وصل 
إىل درج���ة عالية من ع���دم الثقة 

بالنفس ووصل إىل الهلوس���ة، عند 
عجزه ع���ن إيجاد الحي���ة وبعدئذ 
ستظّل سليمة تمشي طوال حياتها 
مستندة على العكازة. وهذا أكثر ما 
يخيفه. والخجل أوضح مظاهر ما 
يسمى علميا باإلحساس بالذنب.  

بطالق���ة  يتكل���م  نج���ده  إذ 
م���ع الذي���ن يعرفون���ه و يثق بهم 
وبالعكس مع الذين يتحدثون اليه 

بصوت عال و بخشونة :
س���عيد:متحدثا املدير يف ش���أن 
اإلجازة:ب..بيك..أ..أنا..بيك..أنا..

ال..الحارس..ال.. .
أعصابه،  يفق���د  املدير:)ي���كاد 
عرفت..عرفت..فهمت.. يقاطعه( 
أنت الحارس..)يصرخ( ماذا تريد..

قل لي م���اذا تري���د؟ تكلم..ياهذا 
..تكلم .

أتوسل  ان  سعيد)صوته(هممت 
إليه أترجاه .أن ..أن.ال يعيط بي..

لعل���ي أج���رؤ أن أتكل���م. وقد غدا 
لساني صخرة ..تأبى الحركة.. تأبى 
النطق. وصرخ بي ثانية. )اإلجازة، 

ص130(.
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جليل القيسي يحاور فان كوخ

د. علي محمد هادي الربيعي 

تعد مس���رحية )فان كوخ يكلم 
ش���جرة كرز( أول مدون���ة درامية 
كتبها األديب الراحل جليل القيسي 
ونش���رها يف ع���ام 1964. إنها دراما 
يتغل���ف فيها الواق���ع بالرمز، وقد 
يتداخل ه���ذان املس���تويان، أو قد 
يطغى مستوى الرمز على مستوى 
الواق���ع م���ع ش���ئ م���ن الفنتازيا 
واملبالغة فيها. ولعل القيس���ي اتجه 
ص���وب حي���اة الرس���ام العاملي فان 
كوخ الذي وجد فيها تموياًل جيداً 
لثيمة موضوعه، ففيها الشئ الكثري 
من القلق الوجودي الذي  يتمثله.

املسرحية تصور موقفًا لحظويًا 
عصيبًا يمر به الرسام فان كوخ يف 
أي���ام حياته  األخ���رية، انه موقف 
يتب���دى من خالله مدى التش���تت 
والتهشم يف بؤر السيطرة العصبية 
على ال���ذات املتأرجحة بني الثبات 
والحركة، انه الشعور بعدم جدوى 
الحياة وبع���دم االنتماء إىل القطيع 
البش���ري الذي يفرتض انه ينتسب 

إليه، إنها صورة فوتوغرافية إلنسان 
مس���لوب القوى ومنزوع القيم، يف 

حالة احتضار وجودي.
ويقينا أن القيس���ي لجأ إىل فان 
كوخ الذي وجد فيه مقاسًا حقيقيًا 
يمكن أن يلبسه ثوبه الخاص، فثمة 
تقارب يجده القيس���ي بني مناحي 
حياته القائمة على التقوقع الذاتي 
واالنكفاء  وبني منازعات فان كوخ 
الشخصية املشيدة على الشعور بعدم 
االنتم���اء إىل النس���ق الجماعي الذي 
تفضي إىل مرافقة داللية ملحوظة.

وهو يسرتش���د يف تشييد النص 
بحياة كوخ، هذه الحياة التي جمعت 
معًا  ومتباعداتها  األمور  متقاربات 
يف خلطة يصع���ب فهمها أو التقاط 
صورة مماثلة لها يف الواقع املعيش، 
ولذلك لم تخل املدونة من نقوالت 
كث���رية – فوتوغرافية – من حياة 

كوخ الشخصية. 
يشيد القيسي مدونته الدرامية 
على ثالثة أس���س رمزية افرتاضية 

متداخلة يفيد من تداخلها يف التنقل 
م���ن واقع كيف���ي إىل آخ���ر. أولهما 
الرمزية القائمة على أساس الشعور 
الفني املسمى ب� )التعاطف الرمزي( 
الذي يحس���ه القيس���ي ب���ني عامله 
الداخل���ي وبني العال���م   الخارجي، 
وهي الرمزية باملعنى الصحيح التي 
تمثلت يف متن املدونة يف عالم )فان   
كوخ( وعالئقه م���ع املرأة والرجل 
املفرتض���ني. والرمزية األخرى هي 
رمزي���ة صوفية تتح���دد يف مجال 
التعب���ري عن املعان���ي أو الوجدانات 
وه���ي خاص���ة بالعال���م الباطني ل� 
)ف���ان ك���وخ(. والرمزي���ة األخرية 
ه���ي رمزية النعوت الحس���ية، وهو 
أس���اس مهم ملا يثريه من مشكالت 
بانطباعات  تتعل���ق  س���يكولوجية 
األحاس���يس وبنوع التعب���ري عنها، 
وه���ي تتعل���ق بنوع العالق���ة التي 
تربط بني الصورة الحسية للموقف 
وبني معن���اه الرم���زي )صراع مع 

الطبيعة(. 
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ويهيئ عنوان املدونة )فان كوخ 
يكلم ش���جرة كرز( حض���وراً عند 
املتلقي يؤش���ر إىل املحاورة القائمة 
بني شخص وش���جرة، وهو حضور 
يؤكده قيام الوس���يط فعل املضارع                     
)يكلم( الذي ينبه إىل فعل املحاورة 
ب���ني الش���خص )فان ك���وخ( وبني 
شجرة كرز، أي أن القيسي يستبدل 
أطراف الصراع - من اإلنس���ان مع 
اإلنس���ان ومن الشجرة مع الطبيعة 
- إىل ص���راع اإلنس���ان مع الطبيعة 
املتمثل���ة بالش���جرة، وهكذا يفتتح 
املدون���ة بحوار  القيس���ي مش���وار 
موندرام���ي موج���ه من ك���وخ إىل 
شجرة جماد غري معرفة ينبه فيها 

إىل مسألة حقيقة الوجود:
ك���وخ: أأن���ت األخ���رى مريضة 
أيتها الش���جرة، أخش���ى انك مصابة 
باألنفلونزا. ألم تملي وجودك بعد؟

مفردت���ان  والوج���ود  امل���رض 
حققت���ا حضوراً موازي���ًا يف جملة 
ك���وخ املتقدمة، فكالهم���ا يؤكدان 
نعتني التبس���اه وف���اض بهما وكانا 
سببًا يف انعزاله الناس، وهي بداية 
قيسية ملاحة إىل ماٍض عنيف غلَّف 
حي���اة ك���وخ. وال يكتفي القيس���ي 
بذلك بل يشفع الجملة بحوار يؤكد 
النعتني وينضد معهما كلمات أخرى 
املصورة  تتس���ربل يف قصديتهم���ا 
لواقع كوخ. فاألخري ال يكلم شجرة 
أنه يتح���دث مع ذات���ه التي وجد 

صورتها يف شجرة كرز:

ك���وخ: موت���ي. موت���ي، أيته���ا 
التعس���ة  أوراقك  العج���وز، حت���ى 

أصيبت بالتدرن.
وال يكتفي به���ذا االفرتاض بل 
يتع���داه إىل اف���رتاض آخ���ر عندما 
يؤسس القيس���ي ملشهدية مفرتضة 
أخرى تجمع فان كوخ مع )األرض( 
التي يتحاور معها بفرض املؤانسة، 
معلنا يف الوقت نفس���ه عن حالته 
املتدهورة يف ض���وء وجود مربك. 
فامل���كان الدرام���ي املفرتض له وقع 
على الشخصية، فمرة يكون ضاغطًا 
عليه���ا ويف مرات ُأخر يكون معاونًا 
للش���خصية لالنف���الت م���ن قيود 

هواجسها الخاصة: 
كوخ: انظري.. انظري كم هي 
صف���راء، أكثر صف���اراً من وجهي. 
اقسم أنها مصابة بالتدرن، اعرف.. 
اع���رف انك تنتظري���ن الحياة من 

جديد.
غري أن حدث القيس���ي يتنامى 
باط���راد بفعل تنام���ي اإلرباك يف 
ش���خص ك���وخ ال���ذي ال يركن إىل 
املوادعة بقدر ما يركن إىل تقلبات 
نفس���ه املتأججة من س���خطه على 
الحياة، ولذلك س���رعان ما ينقلب 
من املؤانس���ة والوداعة مع األرض 
)الش���خصية املفرتضة( إىل السخط 
والتذمر منها محذراً الش���جرة من 
تصدع العالئق القائمة بينها وبني 
األرض، ويف ذل���ك إع���الن صري���ح 
إىل عدمي���ة االنتماء ب���ني )ذاته = 

الشجرة( وبني )ذاته = العالم(:
ك���وخ: )ي���ركل األرض( وهذه 
األرض، إنه���ا تبخس حق���ك. لقد 
أعطتك جرعات من سم الخريف، 
موتي. موتي أيته���ا العاهرة. ثقي 
أن األرض تلعب مع���ك لعبة القط  

والفأر .
وعقب ذل���ك يرتد ف���ان كوخ 
إىل ذاته الحائ���رة معلنًا عن أزمتها 
وقلقه���ا، األمر الذي يه���ب الكلمات 
ح���وار  إىل  باالرتج���اع  املوس���ومة 
االرتباك  باكتم���ال  إيذانًا  )هملت( 
الذاتوي املس���تغرق يف فضاء التيقن 

استعداداً للحظة أخرى:
أنا.. أنا أكث���ر تمزقًا من  كوخ: 

هملت.. لتكن أو ال تكن
القيس���ي  براع���ة  أن  غ���ري 
التصويرية تمث���ل يف قدرته على 
ل���يِّ ج���ادة الصراع نح���و مواقف 
ارتباطيه  أكثر  استفهامية  درامية 
بحياة فان ك���وخ الواقعية )حياته 
الشخصية(، وهذه املواقف اسنادية 
للحدث املتنامي، ويف الوقت نفس���ه 
إخبارية تس���ند حراك ش���خصية 
كوخ اللحظية يف املدونة وما أفصح 
عنه لس���انه من عب���ارات منتجة 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 177

شخصيات كردية

20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 177

محطات ثقافية

دالليًا لوصف املوقف:
ك���وخ: )تأتي بع���ض العصافري 
الش���جرة وتزقزق  عل���ى  وتح���ط 
بصخب( اس���معيها جيداً. ال تكوني 
خرس���اء. إنها تردد األن���ا. أنا. أنا.. 
)محدثًا نفسه(. بحق الجحيم ماذا 
تبغي ه���ذه املخلوقات الصغرية من 

االستمرار يف الحياة.
املس���ار  يتقاط���ع  هن���ا  وم���ن 
التص���وري )التخيلي( للقيس���ي يف 
رس���م الص���ورة الدرامي���ة املؤثثة 
بمجموعة من العصافري مع مس���ار 
الواق���ع الش���خصاني للفن���ان كوخ 
عندما يجنح املؤلف مرة ثانية إىل 
حياة الفنان متزوداً  منها بمواقف 
تسند ما ش���يده من صور تخيلية 
س���ابقة. ولذل���ك - وم���ن أجل أن 
يؤجج املوقف الدرامي اتس���اقًا مع 
تأج���ج ال���ذات الكوخية – يس���رد 
القيس���ي على لس���ان بطله موقفًا 
عصيب���ًا م���رَّ به ك���وخ – واقرتن 
بشخصه – أال وهو موقف برت أذنه 
وإهدائه إىل الغانية )راش���يل(، ويف 
ذلك إش���ارة مكشوفة للحظة بداية 
التصدع النفس���ي يف حياة فان كوخ 
الشخصانية وما أعقبها من ظالل:

ك����وخ: )للعصاف����ري( افتحي إذنك 
جيداً، ال تقولي أنها ليس����ت واضحة، 
أليس كذلك؟ إنها تردد األنا. أنا اسمعها 
رغم إذني الواحدة. ال تسألي أين إذني 
األخ����رى، فهي راحت هدية متواضعة 

لسيدة محرتمة أعجبت بكربها.

املس���ار  أخرى  م���رة  ويتقاطع 
التواصل���ي للح���دث الدرامي – يف 
النفسية  والتقلبات  األزمات  زحمة 
– بني التشييد الخيالي والتصوري 
للقيسي وبني الواقع الحقيقي لفان 
كوخ عندم���ا يعمد األول إىل إحالل 
رؤى كوخ الشخصانية بداًل عن رؤاه 
يف املدونة، وهي اس���تعارة حقيقية 
ملقوالت ك���وخ من إحدى رس���ائله 

املبعوثة إىل أخيه )ثيو(:
ك���وخ: أولس���نا نح���ن البش���ر 
مخلوقات شاذة؟ نعشق اإلذن والعني 
واألنف والش���عر. نعش���ق سخافات 

كثرية ملجرد أن نثبت أننا أحياء.
الحدث  مس���ار  اسرتس���ال  ومع 
يحشر القيس���ي امرأة يف ُلجته من 
أج���ل تفعيله إىل قمة ال���ذروة. إن 
املرأة هنا لم تحتكم على ش���روط 
للش���خصية  الحقيق���ي  التش���ييد 
الدرامية )أبع���اد متكاملة( بل أنها 
ش���خصية مفرتضة يف ذهنية كوخ 
املتأجج���ة بالفوضى والتكس���ر. إن 
القيس���ي نجح يف إدخ���ال العنصر 
املقابل لش���خصية ك���وخ يف لحظة 
األزمة، لكنه يف الوقت نفس���ه كان 
عنصراً مغايراً من حيث التش���ييد 
والرتكي���ب النفس���ي، ان���ه عنصر 
منغمس باالستقرار وينعم بالهدوء، 
وبذلك أراد القيس���ي أن يبني اللون 
األبي���ض  )ال���ذات الراك���دة( م���ن 
خالل مضاده اللون األس���ود )الذات 

املتأججة(:

كوخ: سيدتي، أتشعرين بألم؟
املرأة: كال، )بتعجب أكثر( وملاذا 

أشعر بألم؟
كوخ: آسف. مجرد سؤال. مجرد 
سؤال. اإلنسان كائن غريب، ومعقد، 
ألنه ح���ني يعان���ي ش���يئًا يعتقد 

اآلخرون يعانون الشئ نفسه.
امل���رأة: كال. كال. أن���ا ال أعاني 

شيئًا البتة.
كوخ: ألم تتأملي وملرة واحدة؟

املرأة: انك تهذي.
ك���وخ: ولكننا نظل نهذي حتى 
نم���وت. ث���م ان الهذي���ان ظاهرة 

حياتية معروفة.
املرأة: انت تش���به، انت تش���به  

ذلك املجنون فان كوخ.
غري أن ذات الكوخية املتأججة 
أخ���ذت يف مزيد م���ن الحراك نحو 
الذروة، وهذه امل���رة لم تكن بفعل 
تصادمها مع املرأة – وان كان ذلك 
املوق���ف هو املهيج - بق���در ما هو 
إقرار من قبل ك���وخ بجنونه، هذا 
الجنون الذي ل���م يعتقد بأنه لفَّه 
وح���ده، بل انه فعل لفَّ الس���لوك 
البش���ري بكليته يف وق���ت لم تعد 
املسلمات تسري على وفق الحسابات 
الرياضية املعروفة، وإنما على وفق 
مسلمات خاصة يجرتحها كل إنسان 
بموج���ب قانون ذاتي يتس���اير مع 

رغائبه:
ان���ا مجنون. س���يدتي..  كوخ: 
اسمعي سيدتي وهل هناك عقالء؟
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وملا س���قط الحس���اب الرياضي 
للسلوك وتعثر، زامنه أيضًا سقوط 
للزمن )اآلنية بمتغرياتها( بوصفه 
البوصلة التي تؤش���ر حركة دوران 
االرض. فالقيس���ي يوق���ف الزم���ن 
يف املدون���ة ألن���ه لم يع���د يتحرك 
برياضية، وهو احتكام قيس���ي اىل 
رأي كوخ الذي وجد ان الزمن توقف 
يف مكان���ه خصوص���ًا يف حس���اباته 
وذلك ما أشار اليه يف احدى رسائله 

اىل أخيه )ثيو(:
املرأة: كم الساعة رجاء.

كوخ: لست أدري. ولكن الشمس 
ستغيب حتما بعد ساعتني.

املرأة: أال تحمل معك ساعة.
ك���وخ: كال.. ألنن���ي ال أجد لها 

قيمة.
ويوصلن���ا القيس���ي إىل مرحلة 
البوح بني بن���اءات الذات الكوخية 
املضم���رة واملعلنة عندما يقذف إىل 
س���احة الحدث الدرامي ب�شخصية 
)رجل( لتكون بدياًل عن شخصية 
امل���رأة التي أبعدت عن متن اللعبة. 
إنها ش���خصية مفرتض���ة أيضًا، إنها 
مش���يدة يف خياالت ك���وخ، غري أن 
الش���خصية ه���ذه ل���م تكن س���وى 
مضمرات كوخ، إنها النوازع املتيقظة 

الباحثة عن جدوى   الحياة:
كوخ: هل أنت سعيد؟

العجوز: ولكن هذا ش���ئ خاص 
بيَّ يا عزيزي.

كوخ: هذا صحيح. ولكن أرجوك 

أريد أن أعرف الجواب.
العجوز: لست أدري.

نحو  بالحدث  القيسي  وانعطف 
القلق الكوخي املتبدي بالدعوة إىل 
املوت، مس���تعرضًا بوح كوخ بعدم 
الرضا والتربم م���ن الحياة واألنفة 
م���ن الوجود، انه اله���مّ الوجودي 
الذي قاس���اه كوخ، وهو الهمّ نفسه 

الذي حمله القيسي:
ك���وخ: مل���اذا أعيش، م���ا الذي 
أبغيه من االستمرار يف الحياة. لقد 
تعبت. تعبت. تعبت. ال ش���يء.. ال 
ش���يء أبغيه، لقد س���ئمت، تعبت، 

مللت، مللت حتى الجنون.
لقد لفظ كوخ أنفاس���ه األخرية 
يف مخيلة القيس���ي بالصورة نفسها 
الت���ي لفظ به���ا أنفاس���ه بالواقع، 
ان���ه االنتح���ار بطلق���ة الخالص. 
غ���ري أن اللحظات التي اس���تغرقت 
امل���دة الواقعة ب���ني انفجار الطلقة 
وموت كوخ كانت لحظات االعرتاف 
الحقيقي لكوخ، إنها اللحظات التي 
لخصت مش���كلة الوجود عند كوخ، 
ان���ه الب���وح الحقيقي ع���ن مغزى 
الحياة يف نظر القيس���ي الذي تمثل 

كوخ:
كوخ: إن بوسع اإلنسان أن يمنح 
نفس���ه راح���ة طويلة، ب���ل أبدية، 
بمجرد تمرد بس���يط على الحياة. 
أصافح���ك أيتها الحي���اة، أصافحك 
بصدق وان استمررت يف مناصبتي 

العداء.

لقد كشف القيسي يف هذه املدونة 
الدرامية – األوىل التي كتبها - عن 
تجرب���ة متماس���كة احتكمت على 
صياغات أس���لوبية متينة معتمدة 
عل���ى مطابقة معرفي���ة بني فهم 
القيس���ي الغزير لصناع���ة الدراما 
م���ن جهة وب���ني تش���بعه العميق 
لروح التجديد العصري الذي أصاب 
الدراما يف النصف الثاني من القرن 

العشرين.
فق���د رص���د القيس���ي اله���مّ 
الوجودي لإلنسان يف مدونته، وهو 
رصد لم يلتفت إليه القيسي وحده 
يف س���تينيات القرن العش���رين، بل 
هو همٌّ مش���رتك اضطلع به كتاب 
مس���رحيون آخ���رون مث���ل فؤاد 
التكرلي ومحي الدين زنكنة وطه 
سالم وقاس���م حول وغريهم. فقد 
امتاز هذا املنجز بامتيازين، أوالهما 
للمدونات  البنائي  التشييد  رصانة 
الدرامية وتنوعها، إذ كشف بنائهما 
عن دراية وحرفي���ة ودربة عالية 
يف التش���كيل وهذا يجعله يف موقع 
قري���ب م���ن تش���كيالت الدرام���ا 
العاملية. أما االمتياز اآلخر واالهم، 
فه���و له���اث القيس���ي وراء ن���وازع 
التجديد ومغايرة املعهود يف القبض 
عل���ى موضوعة مدونت���ه وتلونها 
بعيداً عن الكالئش���ية التي أصابت 
بعض كتاب الدراما العراقيني، وهو 

خاصية تحسب لجليل القيسي.
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زينة الشعر وحلم الشعراء

معتصم سالةيي  

قيل بأن الش���عر تعبري حقيقي 
عن االحاس���يس املرهفة واملشاعر 
الجياش���ة النابعة من ذات الشاعر. 
ونظراً لكون الشاعر كائنًا حساسًا، 
يكون بمقدوره التعبري عن نوازعه 
الداخلية بما تنطوي من مش���اعر 
الح���ب والف���رح والح���زن واالل���م 
والدهش���ة، واظهار مشاعر السخط 
تج���اه كل م���ا من ش���أنه تش���ويه 
الوج���ه الناصع للجم���ال. كل تلك 
املش���اعر واالحاس���يس تعتم���ل يف 
نف���وس االخرين ايض���ًا، لكن ليس 
بمقدوره���م ترجمتها وتس���طريها 
عن طري���ق الكلمة املعربة ووضعها 
ضمن اطر فني���ة وقوالب جمالية 
مرموقة كما يفعل الشاعر، نتيجة 
كل ذلك يلجأ الناس اىل قراءة شعر 
الش���عراء والتمتع لس���ماع الهمسات 
الناعمة النابعة من القلوب املرهفة 
للش���عراء.. لقد ادعى احد الشعراء 
بأنه يكتب الشعر لنفسه، وبما انه 
يس���تعمل نفس الكلم���ات املتداولة 

م���ن قبل الن���اس ويوظ���ف نفس 
االحاسيس التي يمتلكها اآلخرون، 
يرى أن الن���اس يقدمون بالنتيجة 
عل���ى قراءة قصائده بش���وق عارم 

ولهفة ال متناهية.
للباحثني  معل���وم  ه���و  والذي 
أن الش���عر منذ البدء ق���د ولد مع 
االغني���ة، لرياف���ق مه���ام الصي���د 
والزراع���ة وانجاز ش���ؤون االعمال 
االغريقي  العصر  فف���ي  اليومية.. 
لم يكن يفرق بني الش���عر والغناء 
أي فارق. لذا كان يطلق على الشعر 
الغنائي )Larikos(. وينسب هذا 
املصطلح اىل كلمة )Lyre( وتعني 
اآلل���ه الت���ي كان���ت تع���زف عليها 
اثن���اء ق���راءة االش���عار والقصائد 
وكانت تش���به آلة العود. ولحد اآلن 
يطلق على الش���عر الغنائي يف اللغة 
اللغ���ة  ويف   )Lyric( االنكليزي���ة 
)Lyrique( الفرنسية يطلق عليه

)1( يوضح االس���تاذ )ط���ه باقر( يف 

مقدمت���ه لرتجمة ملحمة كلكامش 

اصل كلمة )الشعر( فيقول:
)والغن���اء، على م���ا يذهب اليه 
معظم الباحثني، كان اصل الش���عر 
يف جمي���ع اآلداب القديم���ة. ولعل 
م���ا يؤي���د ه���ذا ال���رأي، ان كلمة 
“ش���عر” املوج���ودة يف كل اللغ���ات 
الس���امية تقريبًا تعني يف اصل ما 
وضع���ت له “الغناء” مثل )ش���ريو( 
البابلية و”ش���ري” العربية و”ش���ور” 
االرامي���ة وكلها فقدت حرف العني 
املتوس���طة، وتعني يف االصل الغناء 
والنشيد و”شر” أو “سر” السومرية 
التي ال يعلم ه���ل هي اصل الكلمة 
الس���امية، أو العك���س م���ن ذل���ك 
املصطلح العرباني “شريوهش���ريم” 
)نشيد االنشاد( املنسوب اىل سليمان 

يف التوراة()2(.
من جانب آخ���ر نجد يف عصر 
االغريق أن الكلمة الشمولية للشعر 
)poesis( كان���ت تعني االبداع او 
الكلم���ة اليونانية  االنش���اء. وهذه 
تس���تعمل لح���د اآلن م���ع تغي���ري 
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طفيف من قبل الكثري من الشعوب 
االوروبية. كان اليونانيون القدماء 
يرون ان للفنون ربات، واالس���اطري 
اليونانية القديم���ة تروي انه كان 
لكبري اآللهة )زيوس( تسع بنات هن 
رب���ات الفن���ون، وكل واحدة منهن 
تخت���ص برعاية فن م���ن الفنون 

وكانت كاآلتي:
1. كليو )clio( ربة التأريخ.

2. ايراتو )Erato( ربة الحب.
آله���ة   )urania( يوراني���ا   .3

التنجيم.
4. يوترث���ي )Euterpe( آلهة 
والعزف  والرتاجيدي���ا  الكوميدي���ا 

على الناي.
 )Melpomene( 5. ميلثومني
آلهة الش���عر والرتاجيدي���ا والعزف 

على القيثارة.
 )Terpsichore( 6. ترثسكور

آلهة الشعر الغنائي والرقص.
7. بوليمنا )polymnia( آلهة 

الرقص والهندسة.
آله���ة   )Thalia( تالي���ا   .8

الكوميديا وامللهاة.
آله���ة   )calipe( كالي���ث   .9
االس���اطري واملالحم وكانت ترتأس 

باقي االلهات.)3(
استعطف )هومريوس( يف مطلع 
االلياذة آلهة الشعر، كي تنعم عليه 

بااللهام قائاًل:
)غن���ي، ايته���ا اآلله���ة غض���ب 
اخيل...( ويف االوديسة يقول: )أي 

ربة الش���عر، حدثيني عن الرجل 
ال���ذي رأى ع���ادات ان���اس كثريين 
ومدنهم، بعد ان س���قطت اسطورة 

طروادة..()4(
قيل الكثري بحق الش���عر وعالم 
الشعراء، ونسجت حوله الكثري من 
االوهام واالقاويل. كل شخص وكل 
باحث ينظر اىل الشعر من موقعه 
الخ���اص ومن منظوره الش���خصي 
ضمن مالبس���ات االفرازات املحلية 
والتأريخية. كتب )فيليب س���دني( 
سنة )1595( حول شخصية الشاعر 

قائاًل:
يس���مى  الروم���ان  عص���ر  )يف 
بفاديس، أي الكاهن أو الرسول من 

قبل الرب...(
الش���اعر  القول بأن  نس���تطيع 
يعترب كائنًا منكوب���ًا، ألنه بأمتداد 
حقب التأريخ تعرض اىل الكثري من 
املالحقات، واطلق عليه الكثري من 
وكان  املجحفة.  والنع���وت  الصفات 
الشاعر موضع التهكم والتهجم من 
قب���ل بعض املفكري���ن او من قبل 
بعض اصحاب االدي���ان واملذاهب.. 
روى )شيشرون( عن )ديموقريط( 
بأن���ه ادعى أن الش���عر الس���امي ال 
يتأت���ى )بغري الجن���ون، وبغري من 
الوحي الخاص الذي يشبه الجنون( 
ألنه يعتقد ب���أن )النبوغ الفطري 
افض���ل من الفن املكتس���ب العقيم، 
ويطرد من ساحة هليكون من صح 

عقله من الشعراء(.

أما رأي أفالطون فواضح يعرفه 
كل من ق���رأ )املح���اورات( وهو يف 
فكره اش���د تطرفًا من كل ما كتبه 
الكت���اب يف هذا الش���أن مجتمعني. 
أليس يذيع على لس���ان سقراط يف 

)االيون(:
م���ن  املحس���نني  عام���ة  )أن 
الشعراء، سواء يف ذلك كتاب املالحم 
الغنائي���ات، ال ينظم���ون  وكت���اب 
قصائده���م الجميلة على انها انتاج 
فن���ي، بل ألنهم ملهم���ون، تملكهم 

الشياطني...()5(
كان الع���رب يف عص���ر ما قبل 
االس���الم على اعتقاد، بأن للشاعر 
ص���الت وثيقة م���ع وادي )عبقر( 
املتواج���د يف الجزي���رة العربي���ة، 
وكانوا يعتقدون ب���أن ذلك الوادي 

يعج بأنواع كثرية من الجن..
ان شاعراً كبرياً كشكسبري يضع 
الش���اعر والعاشق واملجنون يف صف 
واحد يف مسرحية حلم ليلة صيف 

ويقول:
املجنون والعاشق والشاعر

كلهم بالخيال مفعمون
هناك اس���طورة يونانية ادعى 
فيه���ا )هزي���ود( بأن���ه عندما كان 
يرعى االغن���ام يف اعال���ي االوملب، 
نزلت عليه اآللهة ونفخوا فيه روح 

الشعر..
من الجائز القول بأن الش���اعر 
ما هو اال كائن بائس ومهموم، ألنه 
على مر االيام والعصور تعرض اىل 
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الكثري من املظالم، والصق به الكثري 
من الصف���ات والنعوت جزافًا ومن 
دون وجه حق. وكان الشاعر دومًا 
مبعث سخرية وتهكم من قبل بعض 
اصحاب الفكر. ه���ا هو )افالطون( 
يط���رد الش���عراء م���ن جمهوريته 
واعتربه���م )ملفق���ي خراف���ات(.. 
وكان )باسكال 1623 – 1662( يقول 
بأن���ه )ال فرق بني مهنة الش���اعر 
وحرفة املطرز( ويزيد )مونتسكيو 
1689 – 1755( عل���ى ذل���ك التحقري 
بقول���ه: )أن مهنة الش���عراء هي ان 
يثقل���وا العقل والطيب���ة بالزينة، 
كما كان االقدمون يغرقون النس���اء 
بالحل���ي..( وهناك حادثة ش���هرية 
مفادها ان الش���اعر )كيتس 1795 – 
1821( قد رفع ذات يوم كأس���ه على 
الرس���ام االنكليزي )هيدن(  مائدة 
ليش���رب نخب س���قوط )نيوتن(. 
الحاضرين طلب  دهش���ة  ووس���ط 
)وردزروث( تفس���رياً لذل���ك، فقال 
)كيت���س( ان )نيوت���ن( ق���د هدم 
الجمال الش���عري لقوس قزح حني 

ارجعه اىل موشور..!؟)6(
نحن هنا نقول بكثري من الثقة 
بأن الشعر يشكل قلعة منيعة ذات 
اسوار حصينة ومنيعة، وال تتزعزع 
اركانه���ا قيد انملة ج���راء تهجمات 
املغرضني واقاوي���ل امللفقني. طاملا 
االنس���ان يعيش ويتنف���س ويحب 
فأن للش���عر وجود. يصف الش���اعر 
االسباني )كوس���تابو ادولفو بيكر( 

يف قصي���دة رائع���ة له - الش���عر- 
ويقول:

مادام القلب والعقل 
مستمرين يف الصراع

ومادام يوجد امل وذكريات 
فسيوجد الشعر

*     *
ومادامت توجد عيون 

تعكس العيون التي تنظر اليها
ومادامت هناك شفاه
تجيب التأوه بالتأوه

فسيوجد الشعر
*     *

وم���ادام بأم���كان روح���ني ان 
تشعرا

بأنهما اندمجتا يف قبلة 
ومادامت توجد على االرض

امرأة جميلة
فسيوجد الشعر..)7(

الش���عر بمثابة امل���رآة الصافية 
التي تعك���س الن���وازع الدفينة يف 
االعماق. فللش���عر جوانب متنوعة 
وعديدة ويتكون من عناصر شتى، 
لي���س بمقدورن���ا ان نعطي الغلبة 
لعنص���ر مع���ني على غريه���ا من 
العناصر. على سبيل املثال قيل بأن 
العاطف���ة الخالصة تكوّن القس���ط 
االكرب يف دنيا الشعر والشعراء. فلو 
كان هذا ال���رأي صائبًا لكان جميع 
مش���اهري الش���عراء يف العال���م من 
العنصر النس���ائي، نظراً ألن املرأة 
تك���ون عادة عل���ى جانب كبري من 

العاطفة الجياشة..
ل���و تركنا املحت���وى واملضمون 
والقالب  الش���كل  وتوجهن���ا نح���و 
الشعري، نجد ان الشعر العمودي ذو 
الوزن والقافية الذي كان معمواًل به 
وكان سائداً منذ القدم، قد تراجع 
عن موقعه وكاد يكون اآلن منعدمًا 
يف العصر الحديث. هذا التغيري لم 
يحدث بشكل مفاجيء وعلى حني 
غرة، بل حصل هذا التحديث بشكل 
تدريجي. فعلى سبيل املثال احدث 
الكاتب والشاعر االليزابيثي )وليم 
شكس���ثري( تغيرياً يف بنية الش���عر 
الشعرية..  من خالل مس���رحياته 
ويعترب )هن���ري ه���وارد( اول من 
كتب الش���عر االنكليزي غري املقفى 
يف ترجمته مللحمة )االنياذة( وذلك 
يف ع���ام )1577( ميالدية)8(. وش���اع 
استخدام الشعر غري املقفى بصورة 
خاصة بعد ان وس���ع شكسثري من 
اس���تخداماته وموس���يقاه، وكذلك 
بع���د ان اس���تخدمه )ملت���ون( يف 
ملحمة )الفردوس املفقود( يف عام 

)1664( ميالدية.
لق���د تهج���م )لف���ن فينل���ون( 
س���نة )1716( على استعمال القافية 

قائاًل:
)ان ش���عرنا – ان ل���م اكن على 
خطأ – يخس���ر بالقافية اكثر مما 
يربح. انه يفقد كثرياً من التنوع، 
ومن السهولة، ومن التناغم. وغالبًا 
م���ا تجرب القافي���ة الش���اعر، الذي 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

182

شخصيات كردية

20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

182

محطات ثقافية

ينطل���ق بعي���داً يف التفتيش عنها، 
على االطالة واالبطاء يف قصيدته، 
فيكت���ب ثالثة ابيات من الش���عر، 
يك���ون اثنان منها حش���واً والثالث 
ليهتم���ون  الش���عراء  وان  مع���رباً. 
بالقوايف الفنية اكثر من اهتمامهم 
لجوه���ر الفكرة وعم���ق العاطفة، 
والوض���وح يف الكلم���ات، والرتاكيب 

الطبيعية، وجزالة التعبري..()9(
كما اسلفنا فيما سبق بأن الشعر 
الح���ر ل���م يظهر بطفرة وبش���كل 
مفاجيء، بل ظهر اىل حيز الوجود 
بش���كل تدريجي. ويعترب الش���اعر 
االمريك���ي )والت ويتمان( اول من 
كتب الش���عر الحر بمعناه املعاصر 
واملتع���ارف عليه عام )1855( وذلك 

يف ديوانه الش���عري الش���هري )أوراق 
العشب(.

الهوامش:
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ملحم���ة  مقدم���ة  باق���ر.  ط���ه   .2
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3. ناجية مراني. االلهام ملحة مقارنة. 
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ب���ني االم���س والي���وم. وزارة الثقاف���ة 

واالعالم العراقية. بغداد ص )118(.

املزوري... رحالت وشعر واضاءات كوردية

عبدالوهاب طالباني  

معلوم ان الدب الرحالت موقعا 
مهم���ا يف الدراس���ات االدبية الجادة 
النقدي���ة  الدراس���ات  وخصوص���ا 
منه���ا ، وثم���ة الكثري م���ن االمثلة 
 خصوصا يف االستش���راق االوروبي

ويف ادب الرح���الت العرب���ي ، ويف 

تاريخ االدب الكوردي ايضا نرى ان 
العديد من الش���عراء الكالسيكيني 
الك���ورد جابوا البلدان املجاورة ولم 
يس���تقروا يف مكان واح���د ، منهم 
شاعر ملحمة العشق الكوردية ) مه 
م و زين( احمدي خاني وامام الغزل 

الكوردي مولوي ونالي والشيخ رضا 
طالباني وبريه مريد وغريهم. 

و ي���رى الدكتور هالل الحجري 
تتجاذب���ه  الرح���الت  أدبَ  أن 
دراس���اتٌ نقدية يمكن تقس���يمها 
إىل مدرس���تني: تاريخية، وتحليلية 
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األوىل منهما تغل���ب عليها منهجية 
توثيقية، حيث يكون فيها نصيبُ 
األس���د مخصص���ا لتلخي���ص حياة 
الرحالة، وأسماء األماكن التي مروا 
به���ا يف رحالتهم، وزم���ن الرّحلة، 
الثانية  املدرس���ة  أم���ا  ومس���ارها. 
الرحالة  فمعنيٌّة بتحليل نصوص 
و تفكي���ك خطابه���ا. وهنا البد ان 
نكون بانتظار ما س���تتمخض عنها 
رحالت االديب بدل رفو املزوري يف 

نتاجاته القادمة. 
بدل رفو املزوري موضوع هذا 
املق���ال ، كان من���ذ بداياته االوىل ، 
يبح���ث وب���كل اص���رار وعناد عن 
موقع له يف دني���ا االبداع والكتابة 
، ورغم سنوات البعاد كونه مغرتبا 
يف الق���ارة القديم���ة اوروبا وانا يف 
الجزيرة االسرتالية .. القارة البعيدة 
نس���بيا ، لكن كنا نتواصل ، اعرفه 
انس���انا حساس���ا نبيال ، تعتمل يف 
داخله عوالم جميلة تتميز بالثراء 
العاطف���ي والخي���ال الخ���الق ، انه 
يعيش حالة تحلي���ق دائم يف دنيا 
التجلي���ات ، وال ابال���غ حينما اقول 
ه���ذا الكالم ، النن���ي اعرفه واعتز 

بصداقته. 
االكرب  االبداعي���ة  املس���احة  يف 
لش���خصيته يعت���رب عل���ى االغلب 
شاعرا ، ولديه الكثري من القصائد 
املنشورة التي كتب عنها مختصون 
ونق���اد ، وه���و صحف���ي بأمتي���از 
يكتب يف الشؤون االدبية والثقافية 

عموم���ا وب���كل فروعه���ا تقريبا ، 
وهو مرتجم راكز ورائع للنتاجات 
االدبية نق���ل العديد من النصوص 
الش���عرية الكوردية اىل لغة العرب 
وبالعك���س ، وفوق كل تلك املهارات 
يتميز بكفاءة نادرة وذائقة فريدة 
يف ف���ن التصوير وعلم���ت انه اقام 
معرضا او معرضني لفنه يف مجال 

التصوير الفوتوغرايف.
ومع الفارق يف مفهوم الرحالت 
الرح���الت  وادب  قديم���ا  وادبه���ا 
حديثا، لكن قد تدخل كتابات بدل 
رفو امل���زوري ع���ن رحالته ضمن 
هذا النوع من االدب الذي اش���تهر 
ب���ه االوروبي���ون وقدماء ش���عراء 
العرب والك���ورد ، ولكن اين يمكن 
ان نصن���ف املزوري ، ه���ل ان ادبه 
ه���و ادب رحالت ك���وردي ام ادب 
رحالت عرب���ي؟ من وجهة نظري 
املتواضع���ة اعتق���د انه س���يدخل 
ضم���ن االدب الك���وردي بدليل انه 
يكتب بالكوردي���ة ايضا اىل جانب 
العربي���ة ، وحت���ى عندم���ا رحل 
اىل املغ���رب فق���د روج اوال للثقافة 
الكوردي���ة وقرأ نصوص���ا كوردية 
االدباء  لجمه���رة  وتحدث  مرتجمة 
املغاربة عن ادب ش���عبه الكوردي ، 
وال تقلل قراءاته لش���عره املكتوب 

بالعربية من هذه الحقيقة.
ادب  اض���اف  امل���زوري  ان  اي 
الرح���الت اىل جمل���ة اهتماماته ، 
فهويتعام���ل مع رحالته كجزء من 

نبضات روحه وخلجات مش���اعره 
دون تكلف ، و يكتب عنها ، ويوجز 
ويكث���ف بطريقته االدبية الراقية 
ما يرى ويسمع ، ويكتب عن تواريخ 
ومواقع واشخاص كانوا مؤثرين يف 

املجاالت االدبية والثقافية.
كوردس���تان  ابن  املزوري  اتخذ 
املتعطش لرؤية املزيد من مساحات 
الض���وء و الحياة ، واملتش���بث بكل 
الثواني والدقائق والساعات وااليام 
ك���ي يعرف م���ن اس���رار الوجود ، 
ويث���ري ذائقت���ه االبداعية ، اقول 
اتخذ املزوري وعلى خطى العش���اق 
االولني ، الرتحال كحالة تقربه من 
عامله امللئ بالحب والغرائب والنجوم 
والصباي���ا  واملتاح���ف  والفق���راء 
والكلم���ات  والدهش���ة  الجمي���الت 
الكوردي���ة املش���حونة العاصية عن 
الرتجم���ة اىل اية لغة م���ن العالم. 
فقد طاف اوروبا كلها وكتب الكثري 
عن شعرائها ورس���اميها ومتاحفها 
وكا لريهاته���ا ومس���ارحها ، وذهب 
اىل ش���مال افريقي���ا ، ويف املغ���رب 
قرأ الش���عر الك���وردي مرتجما اىل 
العربية على مثقفي وش���عراء تلك 
البالد ، وتحدث عن تاريخ وتجارب 
سحر البيان يف كوردستان ، وذهب 
عائدا اىل ال���دار االم التي تركها يف 
يوم اس���ود كانت كوردس���تان فيه 
تذب���ح امام انظ���ار العالم الصامت 
عنه���ا صم���ت اهل املقاب���ر ، ذهب 
اىل هناك يتلم���س حيطان بيوتها 
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القديمة ويلثم بوابات معبد النور 
يف الل���ش ، ويتضوع بعطر الرباري 
الكوردس���تانية م���ن جديد، ويمأل 
عينيه وحناياه بلقيا اصدقاء الروح 
، واخ���ريا طار ، يف رحلة مدهش���ة 
واختيار مفاجئ ، اىل كازاخس���تان 
حي���ث االحبة م���ن اهلن���ا الكورد 
الذين كانوا ضحية سياس���ات الغدر 
النظم���ة كان همه���ا االول واالخري 
القضاء  الكورد ومحاولة  اس���تعداء 
عليهم وتشتيتهم وترحيلهم بعيدا 
عن ارض االباء واالجداد بهدف ان 
اليبقوا اي انس���ان ينتمي اىل عرق 
اس���مه العرق الكوردي على ارضهم 

الوطنية.
وق���د كان موقف���ا جميال من 
جمعي���ة الصداقة الكازاخس���تانية 

الكوردس���تانية )هيف���ي للثقافة و 
الفنون( ان يكرم االديب املزوري يف 
احتفالي���ة حضرها جمع غفري من 

اهلنا الكورد الكازاخستانيني. 
تب���دو  ال  امل���زوري  رح���الت 
تقليدية يف س���بيل متعة سياحية، 
او لغرض تج���اري، او زيارة اقارب 
خاص���ني به، بل هي رحالت ادبية 
تت���م بق���رار ش���خصي من���ه وهو 
منظمها، ويع���رف ماهيتها ويحدد 
اهدافها مس���بقا، معتمدا يف تغطية 
مصاري���ف رحالت���ه كله���ا وبدون 
اس���تثناء على دخل���ه الخاص الذي 

يجنيه من كده وعمله. 
تقريبا  ولوحده  يؤدي  املزوري 
دور مؤسس���ة ثقافية كاملة ودون 
اي���ة ميزاني���ة بمئ���ات االالف من 

م���ن  الكث���ري  ودون   ، ال���دوالرات 
الفارغ���ة  االدع���اءات  فضف���اض 
تمتاز  التي  القاتلة  والبريوقراطية 
بها عادة تلك املؤسس���ات الرسمية 
، وهو م���ن خالل ه���ذه الرحالت 
انم���ا يبن���ي معمارا فني���ا مقروءا 
ومس���موعا ومرئيا ع���رب امكانيات 
ج���د متواضع���ة، ويق���دم اضاءات 
حي���ة لتجارب���ه وص���ورا ابداعية 
لثقاف���ة ش���عبه الك���وردي بخالص 
رغبته الش���خصية دون انتظار اي 
تكريم او )كتب ش���كر( من جانب 
من  اض���اءات  ويتلقى  املس���ؤولني، 
ثقاف���ات االخرين ، وبذلك يش���كل 
احدى حلق���ات التواصل الحضاري 
بني الش���عوب دون اية قعقعات او 

هرج اعالمي. 

جمال ثريا شاعر عانى املنفى 

وأخفى هويته الكردية يف وطنه  

دلشا يوسف

الش���اعر جمال ثري���ا، مواليد 
أرزنج���ان )1931  – 1990( و إس���مه 

الحقيقي )جمال الدين سه بر(. 
تخرج من كلية املال و اإلقتصاد 
يف جامعة العلوم السياسية يف انقرة 
)1954(. وعم���ل برتب���ة مفتش يف 

وزارة املالي���ة. و بدأ بإصدار مجلة 
)بابريوس( عام 1960.  عمل عضوا 
يف مجلس املستش���ارين لإلصدارات 
الثقافي���ة يف وزارة الثقافة )1978(، 
و بع���د  إحالت���ه إىل التقاعد، عمل 
مستش���ارا و مدققا لغويا يف قس���م 

املوسوعات  بإحدى دور النشر.
تم نش���ر قصائده و كتاباته يف 
كثري م���ن املجالت الرتكية. نش���ر 
ل���ه أول قصيدة بعن���وان ) أغنية 
بيضاء( يف الثامن من كانون الثاني 

1958 يف مجلة)مولكيية(.
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يعد الشاعر جمال ثريا من أبرز 
الشعراء الرتك املعاصرين الحداثويني، 
وهو احد مؤسس���ي تيار )التجديد 
الش���عري الثاني (، الذي تأسس ردا 
على الش���عر السياسي املمثل بناظم 
حكم���ت، وتي���ار )التغري���ب( الذي 
أسسه الش���عراء أورهان ولي ومليح 
جودت آنداي وأوكتاي رفعت، حاول  
تبس���يط الش���عر ليصل إىل مستوى 
الحديث اليوم���ي. و عادى التقاليد 
و العادات البالية. كان يملك تراكما 
ثقافيا كبريا، أهّله للتقدم على باقي 
الش���عراء من جيله. و ظ���فّ اللغة 
الشعبية و اليومية بدالالت شعرية 
جديدة، مم���ا منحه الق���درة على 
كس���ب القراء. و إستخدامه األسلوب 
الس���اخر و الهجائي يف الشعر، منحه 

سمة خاصة به.
كما و تميَز الشاعر بإضطراره 
عنوة، إخفاء هويته الكوردية مدة 
طويل���ة. حيث تعرض للمالحقة و 
النفي من قبل السلطات، و تم نفيه  
إىل منطقة )بيل���ه جيك( يف غرب 
األناضول، بسبب إنحداره من عائلة 
كوردي���ة. لدرج���ة انه ح���ني قام 
برتجم���ة كتاب ) األكراد( لباس���يل 
نيكيتني، كتب الحروف األوىل  فقط 

من إسمه على غالف الكتاب.
و الحلق���ة األه���م و األضع���ف 
بنفس الوقت يف حياة الشاعر، هو 
تنقله بني أماكن مختلفة و متعددة 
و ع���دم إمتالكه عنوانا ثابتا ملكان 

س���كناه على م���دى حياته. حيث 
تزوج م���ن أربع نس���اء، و عاش يف 

)29( منزال مختلفا.
بعد وفات���ه تم وض���ع جائزة 
بإس���مه. و ق���ام كل م���ن فيزا به 
رينجه ك و نورسال دورال بإعداد  
بيوغرافي���ا ع���ن حياة الش���اعر و 
أش���عاره)1995(. و عق���ب ذلك تم 
نش���ر كتاب ضم ارش���يف  الشاعر 

عام )1997(.
من مؤلفاته الشعرية:

	 أوفرجينكا )حائز على جائزة 
يه دي ته بة  للشعر 1958(.

	 الرحّ���ل) حائز عل���ى جائزة 
.) T.D.k1965-1995 شعر

 .) قبّلني من ثم ولدني )1973	 
.) كلمات العشق ) 1984	 

	 كلمات العش���ق ) أعمال كاملة 
)1990

مؤلفات اخرى:
بالورود  املليئ���ة  قبعت���ي  	 مع 

.)1976(
	 رس���ائل الي���وم الثالث عش���ر 

.)1990(
.) 99 وجها )1991	 
.) 999 يوما )1991	 

.) كتابات تنويرية )1992	 
.) مقدمات بابريوس )1992	 

كما أعد الش���اعر جم���ال ثريا 
انطولوجيت���ني بعنوان ) ش���عراء 
املولكيني( و) مائة قصائد للحب(. 
و ترج���م ع���دة كتب م���ن اللغات 

العاملية إىل الرتكية.
 من أشعاره:
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هذا عاملنا

إنه عشقٌ مُدمرْ،
يدلق بعبء تَوقهِ

وسط  الناس.

إنه عشقٌ إنفصالي،
يفصل ماء الخبز

ثالث وجبات يف اليوم.

إنه عشقٌ خائن،
يدخُل اللصَ بيتكمْ

و الشرطي لبيته.

إنه عشق خارج عن القانون،
ال يعتقد بالزواج أبدًا... أبدا.

إنه عشقٌ نشّال،
يجمع األفراح

من أبسط األلحان.

إنه عشق مقلوع الجذور،
يحاكي دانتي و بياتريك.

إنه عشق إحتاللي،
يدعوا للمضاجعة يف الحظرية

و ال شيء آخر.

مبارزة

يف املبارزة...
هناك أمر أكرب 

و أكثر أملًا من املوت
و مهابة املوت.

حني ترى 
رفيق دربك

أصبح شاهدا ضدك.
إنه أكثر أملًا من املوت

و مهابة املوت.

و هناك األكثر أملًا
حني ترى املرأة التي تُحبْ

تزور عدوكَ
حتى لو كانت زيارة عابرة

و لم تبدأ املبارزة بعد.

و األكثر أملًا
أن يكون سيفكَ يف يدكَ

و عل��ى جبهت��كَ حزم��ة من 
الشمس

و أنتَ واقفٌ يف امليدان
دون حراك.
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قراءتان للناقد ياسني النصري يف 

)مضيق الفراشات( و )الكرسي( 
للشاعر شريكو بيكةس

سالم محمود

تحظى دواوين الش���اعر املبدع 
ش���ريكو بيكه س بأهمية بالغة يف 
الدراسات النقدية الحديثة، و لعّل 
من املناسب هنا التنويه إىل كتاب » 
حجر الحروب- قراءات يف الحداثة 
الش���عرية« للناقد املتميز ياس���ني 
النصري، الذي  يحتفي يف كتابه هذا 
بديوانني للشاعر، و هما » مضيق 
الفراشات« و » الكرسي«،و املتتبع 
لتجربة هذا الشاعر سيجد أن هذين 
الديوان���ني يتأسس���ان عل���ى رؤية 
جدي���دة، تعيد تركيب مثيولوجيا 
الش���عب الكوردي شعريا، تلك التي 
غ���دت فيما بعد قصي���دة ملحمية 
أسست بحسب الناقد ياسني النصري 

مثيولوجيا الشاعر الخاصة.
فشعر شريكو بيكه س- خاصة 
يف قصائ���ده الط���وال- إتس���م على 
ال���دوام بتش���كيل س���رد – درامي 
شعري، سمي أحيانا ب ) القصيدة 

أخ���رى  أحيان���ا  و  امللحمي���ة(، 
ب�)القصيدة الروائية(.

و ملعرفة نوع ه���ذه الكتابة – 
القصيدة، سأستند على رأي الشاعر 
نفس���ه، و ذل���ك من خ���الل حوار 
أجراه معه الكاتب عادل كرمياني، 

و فيها يقول:
كان الش���عر امللحمي قسما حيا 
من آداب الدنيا القديمة، إنش���غالي 
بكتابة امللحمة الشعرية، أو الرواية 
الشعرية ال يعود إىل ذلك العرف، و 
إحيائ���ي له كما هو، ألن عصر تلك 
املالحم قد أنتهى، و لكن لكل عصر 
أيض���ا ملحمته، أن���ا يف الرتاجيديا 
الجدي���دة لش���عبي و لذاتي، خالل 
الخمس���ني عاما املاضية اجد فكرة 
عشرات املالحم الش���عرية التي يف 
إم���كان الدراما الجدي���دة أن تجعل 

منها رواية شعرية جديدة.
من ه���ذا املدخل و عرب القراءة 

املجهرية لديوان » مضيق الفراشات« 
يصل الناقد ياسني النصري إىل سؤال 
منهج���ي، و هو كيف تخلق املالحم 
الش���عرية يف الزمن املعاصر؟ و هل 
ثمة ضرورة شعرية تفرض نفسها 
على الشاعر بأن يطيل يف موضوع 
تكفلت القصائد القصار به، بعدما 
أخ���ذت تعالج تضاعي���ف املوضوع 
الكب���ري، بلمحات ثانوي���ة تغني به 
مساره، و تؤكد منهجيتها الشعرية 

باإلستقالل؟
و بالطب���ع فالتس���اؤل ال يزال 
قائما، أن ال ضرورة ش���عرية لقول 
املطوالت، و إنما الضرورة الشعرية 
املعاصرة، أن نجد املوضوع الكبري- 
ش���أن املالحم اليونانية املشهور- و 
ق���د توزع���ت دراميا عل���ى مئات 
األح���داث،  و  األف���كار  و  الح���االت 
و م���ا عل���ى الش���اعر إال أن يلتقط 
هذه الجزئي���ات ليجمعها يف بوتقة 
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يتحول  الكب���ري، عندئذ  موضوعه 
القول الش���عري من إطاره امللحمي 
السابق إىل إطاره اليومي و اإلنساني 

و العادي و الزمني و املكاني.
و على هذا األساس جاءت قراءة 
ياسني النصري تحت عنوان »مضيق 
الفراش���ات – الحساس���ية املعاصرة 
هل تتقبل الشعر امللحمي؟ »كخطة 
فرضتها طبيعة املوضوع من حيث 
الشعرية  التاريخي للملحمة  التتبع 
يف أصولها املعرفية يف الفكر اإلنساني 

بصفة عامة.
إال أن ذلك ال يعني وضع حدود 
قاسية بني العواطف و املواقف من 
جه���ة، و الطاقة الش���عرية عندما 
تالم���س موضوعا مث���ل موضوع 
الكوردية-  القضية  أو  كوردس���تان 
و  جغرافيته���ا  و  بإنس���انيتها- 
خصوصيته���ا الثقافي���ة، من جهة 
أخ���رى، لذلك – و ال���كالم للناقد- 
تصبح املطوالت نهجا شعريا يلملم 
الشاعرية قضيته دون أن تعني أن 
الش���اعر يكتب قصيدة ملحمية. و 
حت���ى الطول، و هو صفة نس���بية 
يف الفن���ون الش���عرية، ليس معنيا 
و يتش���ظى و ين���وع، و ه���ذا م���ا 
فعله ش���ريكو بيكةس يف » مضيق 
الفراش���ات«. اي أن منهجي���ة هذه 
القصي���دة – الدي���وان، و إن كانت 
بأث���واب معاص���رة و لغ���ة صورية 
حديثة، تبقى- و ال���كالم للناقد- 
اقرب إىل النوفل يف فن السرد منها 

إىل الرواية- امللحمة.
و من هنا تكمن طموح الدراسة 
إىل تقديم التجرية الش���عرية يف » 
مضي���ق الفراش���ات« م���ن مختلف 
مس���توياتها، و ذل���ك م���ن خ���الل 
الكيفية التي دار بها الشاعر املبدع 
ش���ريكو بيكةس حدث���ه الكبري، و 
الت���ي تعت���رب جوهر ش���عرية هذا 

النص املتألق.
و يف هذا الصدد يشري الناقد إىل 
ان الش���اعر قد عم���د أول األمر إىل 
إعتماد بنية املس���تويات املرتاصفة 
و املتدرجة التي تشبه الطبقات، و 
أقام هذه البنية على اساس التداعي 
املرفق باسماء كوردستانية، شعرية 
و غ���ري ش���عرية صنعت ل���ه كيان 
فاصطحبها  قرون،  كوردستان عرب 
معه أينم���ا حّل يف تضاعيف النص 
، و ح���اول من خالله���ا أن يضمن 
رؤيت���ه املعاص���رة لذل���ك التاريخ، 
فكان���ت األفعال و األح���داث تتلى 
بتتابع ش���عري للش���اعر فيها مبدأ 
اإلس���تحضار، و لألس���ماء تلك فيها 
مبدأ القول األول األس���اس، فكانوا 
جميعا فراش���ات األزمنة املقتبسة 
من ن���ور األرض، تم���ر يف  مضيق 
كوردس���تان الوج���ود و املوض���وع 
لتض���يء، به ، و لتض���اء بها، و هذا 
البع���د املكان���ي – الزمان���ي أصبح 
إس���تحضارا منهجيا لفكرة شعرية 
التاريخ و تدوينا علنيا يقال بلغة 
معاصرة ملا مر من أفعال و إمتثاال 

ذاتي���ا ملقولة أن الش���عراء هم أكثر 
املدون���ني لألحداث. و إس���تنادا إىل 
ذلك فإن مستويات البناء يف نص » 

مضيق الفراشات« هي كالتالي:
أعطى املستوى األول من البنية 
الهرمية القصيدة مش���روعيتها يف 

أن تكون صوتا حقيقيا للشعر.
يف املس���توى الثان���ي م���ن بناء 
النص، س���لك الشاعر طريقة فنية 
غاي���ة يف الدقة، تلك ه���ي إعتماد 
سياق نفسي واحد، مقّطع بسياقات 

مكانية عدة:
و هنا باألمس و عند األصيل

رأي���ت ب���أم عيني و ق���د جاء 
التاريخ حثيثا

و معه قطعان من الخيول.
و كأنه قد فقد إحدى سنواته

و بدأ يبحث عنها،
رأيت بأم عيني امللحمة

و قد جاءت مرتبكة
 و بمعيتها أس���راب من الربوق 

و الغيوم
 و كأنها قد س���معت نبأ مصرع 

انكيدو. 
يف املس���وى الثال���ث م���ن بن���اء 
الن���ص، يحاول الش���اعر ان يوظف 
ميثيولوجيا املكان توظيفا شعريا، 
فنج���ده – و ال���كالم للناقد- يغور 
لكوردس���تان،  البدائية  املكونات  يف 
و يف األولي���ات الت���ي تصنع مفردة 
قارة، كي يجعل من هذا املس���توى 
قوال ش���اماًل. و لعّل الش���اعر و هو 
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يس���تنهض هذه الروح امليثولوجيا 
يكون أقرب الشعراء الكورد جميعا 

إىل روح الرومانسية الحقة:
أيها الغرباء

نحن نشبه الخشبة الطافية على 
دماء » عمون«

لن نغوص و لن نغرق
يدققنا منشار األمواج.

يف املستوى الرابع من بناء النص، 
نهضت ب���ه الرتجمة الت���ي أنجزها 
آزاد برزنج���ي، و يف ذل���ك يق���ول 
ياسني النصري: لقد فوجئت بصفاء 
عبارتها، ووضوح لغتها و بس���اطتها 
و يدلك هذا على أن النص الشعري، 
إذا كان جدي���ا و كت���ب بلغة معينة 
يحت���وي كل اللغات األخرى، و هكذا 
رأيت الكوردية من خالل العربية، و 
رأيت العربي���ة من خالل الكوردية، 
متداخلتان بس���ياقات شعرية عالية 
النربة و الوضوح، لذلك ال اقول عن 

آزاد برزنجي إال شاعرا أيضا.
أما القراءة الثانية، فإنها تشتغل 
على » كرس���ي« شريكو بيكه س و 
هو يتج���ول يف ربوع كوردس���تان، 
ووديانه���ا و جباله���ا، س���جونها و 
مقاهيه���ا، بيوته���ا و أزقته���ا. إنها 
قصيدة واحدة م���ن القصائد التي 
تعيد بنية املنثور الحياتي و تنقله 
إىل مراتب الجم���ال، و هي قصيدة 
اثناء إحتدامها بالطبيعة  األش���ياء 
حيث يشكل : الشجر رمز امليالد، و 
النجار صار صانع الحياة و الكرسي 

ثقافة الناس. حيث يعيد ش���ريكو 
بيكةس – بهذه القصيدة- تشكيل 
الص���ورة البانورامية مل���ا مرّ على 
كوردس���تان من ح���روب و حب و 
حياة خفي���ة و مصادف���ات و لغة 
يومية تنب���ت يف الحقل كما تنبت 
يف الزق���اق و الس���جن و س���احات 
القتال. كل ذلك بنص شعري نثري 

مسرحي تشكيلي قصصي.
فقصيدة شريكو بيكه س هذه- 
و الكالم للناقد- واحدة من تلويحة 
اليد املش���رعة يف فض���اء التجربة 
الش���عرية، تقتنص الرياح و املطر، 
الض���وء و الظلم���ة، لتعيدها لغة و 
أس���اليب نثر و حوار و صور علينا 

كما لو كنا جميعا رواة:
أمام أعيننا

نصبوا للهواء و الضوء مشنقة
أمام أعيننا

تهادت أشجار هرمة

أمام أعيننا
 تحت سفح الجبل

أمام اعيننا
 مّثلوا ببنات الصفصاف

أطالوا ظمأ الكرم حتى مات
ما الذي لم يفعلوه؟

هنا يع���ود الش���عر إىل مصدره 
الطبيع���ي الطبيعة و أفعال الناس، 
حي���ث الص���ورة لغت���ه، و الراوي 
أداته، و الحكاية سياقه. أما مادته 
الش���عرية فهي األش���ياء يف عالقتها 

باإلنسان.
و ه���ذا ما دف���ع الناقد يف هذه 

القراءة املتميزة إىل القول:
يشعرنا شريكو بيكةس أن العالم 
صغري و يكفينا أن نس���تمع لحكاية 
أي شيء منه كي يوصلنا إىل عميق 
املأساة التي عاشها الشعب الكوردي، 
فالكوردي الذي يحكي لنا مأس���اته، 

نحكي له أيضا قصتنا و مأساتنا.
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الفنان التشكيلي املغرتب فالح عمر:

أتمنى من املسؤولني يف كركوك دعم الفن التشكيلي

حاوره: رزكار شواني

أقامت دائرة الثقافة يف كركوك 
التاب���ع ملديرية الثقاف���ة والفنون 
بجمجمال والعائدة للمديرية العامة 
الثقاف���ة والفن���ون يف الس���ليمانية 
املعرض الش���خصي الثالث  للفنان 
التشكيلي املغرتب فالح عمر وذلك 
يف القشلة القديمة بمدينة كركوك 
حض���ره جمع غفري م���ن الفنانني 
القومي���ات  بمختل���ف  املدين���ة  يف 
واألطي���اف . وق���د ض���م املعرض 
لوحات تشكيلية وقطع من الساللم 
الخش���بية الت���ي جس���دت تجربة 
جديدة يف اإلبداع التشكيلي ما فيها 
من الطبيعة والتعامل مع األش���ياء 
التي اس���تعاد إليها الحي���اة الفنية 
..  ول���د الفنان فالح عمر بمدينة 
كركوك عام 1965 وتخرج من معهد 
الفن���ون الجميل���ة يف الس���ليمانية 
عام 1986 حيث ش���ارك يف معارض 
عديدة بني املشرتكة والشخصية يف 

مدن الس���ليمانية وكركوك وبغداد 
ودمش���ق ومعرضه الشخصي األول 
يف البيت العراقي بدمشق عام 1995 
ومعرضه الشخصي الثاني يف كولش 
أوهايو بأمريكا عام 2004 .  وخالل 
املعرض أستوقفت الفنان التشكيلي 

فالح عمر ودار الحوار التالي:- 
* الحظت أثناء املعرض وجود قطع 
من الساللم الخش��بية منقوشة بالوان 

تشكيلية ماذا تعرب تلك الساللم؟
- هذه لوحات تعبريية وهي عبارة 
عن ساللم خشبية و وقد حاولت ان 
اخلق موضوعا   تعبرييا وان أعطي 
الحياة لهذه القطع الخشبية امليتة . 
ولدي مشاريع فنية أخرى وسأحاول 
االس����تمرار يف هذه التجرب����ة . كما 
ولدي أف����كار لالس����تفادة من الرتاث 
الكردي يف الكثري من األشياء املرتوكة 
التي لها جمالية عجيبة والتي تخلق 

رؤيا جديدة ..

• هل انت مقتنع باملدارس الفنية؟	
	 أن���ا غ���ري مقتن���ع به���ا وقد 
عمل���ت لوحاتي بأس���لوبي الخاص 
ولم أس���تعني بأية مدارس فنية . 
باعتق���ادي أنتهى عص���ر املدارس 
وح���ل محله���ا الس���تايالت . علينا 
كإنس���ان وفنانني أن تك���ون لدينا  
نظرة مس���تقلة خاصة بنا ونظرة 
خاصة للحياة م���ن خالل التجارب 
التي نعيشها وذلك من خالل الوعي 
الثقايف وبأس���لوب جديد وس���تايل 

جديد خاص بنا ..
التش��كيلي  للف��ن  •تقييم��ك  	

بكركوك ؟
	 م���ع األس���ف الش���ديد الف���ن 
التشكيلي يف كركوك ليس باملستوى 
املطلوب أقصد من ناحية عدم وجود 
التشكيلية  للمعارض  قاعات خاصة 
لكي تجمع فيها الفنانني التشكيليني 
لكي يقوموا بعرض نتاجاتهم . وأنا 
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مث���ال أقمت ه���ذا املعرض يف إحدى 
ممرات القش���لة القديم���ة بمدينة 
كركوك وقد حاولت أن أعطي قيمة 

فنية لهذا املكان ..
•فنانني تشكيليني يف كركوك  	

لهم مكانة يف نظرك ؟
- تأري���خ الف���ن التش���كيلي يف 
كركوك تاريخ عريق حيث أنجبت 
ه���ذه املدينة الكثري م���ن الفنانني 
القوميات  بمختل���ف  التش���كيليني 

واألطياف أمث���ال مدحت كاكه يي 
وآري بابان وغ���ازي محمد رحمه 
اهلل وعلي صديق وس���امان أبوبكر 
وش���ريزاد باخوان وخالد حس���ني 
وفخ���ري ج���الل وناص���ر خل���ف 

وآخرون ..
• أخريا ماذا تود قوله؟	

-  أتمن���ى م���ن املس���ؤولني يف 
بالفن  الج���اد  االهتم���ام  كرك���وك 
والفنانني وتوفري أرضية مناس���بة 

للفنانني بصورة عامة والتشكيليني 
بص���ورة خاصة ودعمهم وذلك من 
خالل توفري القاعات الخاصة بالفن 
التشكيلي . كما وأدعو التشكيليون 
الشباب أن يطلعوا على ماهو جديد 
يف الف���ن التش���كيلي وأن يجس���دوا 
لوحاته���م وفق نظرته���م الخاصة 
تجاربه���م  يف  واإلب���داع  بالحي���اة 
مس���تواهم  وتطوي���ر  الش���خصية 

الثقايف وتمنياتي لهم باملوفقية..

 الشاعر الرتكماني تحسني ياسني

حاوره/ عبدالستار جباري

يؤك���د الناق���د حات���م الصكر 
يف كتاب���ه ) انفج���ار الصم���ت ( إن 
للصم���ت دوي حني يفجره اإلبداع 
. وهكذا كان تحس���ني ياسني الذي 
اس���تيقظ ذات صب���اح عل���ى دوي 
قصائ���ده الت���ي كان���ت مكبوتة يف 
م���دن ذاكرته وبتل���ك العزلة التي 
نس���جت بأناملها الصامتة فردوسه 
ال���ذي لطاملا كان يحل���م به ليحلق 
مع أسراب كلماته مخرتقا فضاءات 
القصائ���د انه يتنفس م���ع املعاني 
انعطاف���ة  ويتحس���س  والكلم���ات 

كل ح���رف يمارس���ه . انه يتعاطى 
املقاهي غ���ري الرس���مية يف نهارات 
– ط���وز خورماتو – ليضع جنون 
نصوص���ه يف رحم الليل ويمش���ط 
ش���عر القمر املس���دل عل���ى كتفي 
املدينة ، مدخنا السكائر ذات العلب 
التي ال تحمل )تحذيرا رسميا( ألن 
هاتني الكلمتني تستفزانه  ولكي ال 
يتذكر الحقب السوداء التي خزنته 

الذاكرة.
تحسني ياس���ني املعتمر قبعته 
دائم���ا واملليئ���ة بتجاعي���د الوطن 

الغائ���ب . وخج���ال م���ن الش���مس 
يرتديه���ا ألن اإلحس���اس بالحرية 
معدوم���ة لدي���ه ولم ت���زل قبعته 
تكتظ بأسرار النسوة اللواتي ابحن 
ملط���ره بطعنات القب���ل الضامئة . 
وحده من يكاشف األغاني بفوضى 
األمكن���ة العاري���ة ليج���د حلمه يف 
وضوح مرآت���ه فيقرتب بذلك أكثر 
مما تب���وح الرؤيا ويدخ���ل الجنة 
س���هوا . ألن���ه الواقف عل���ى حافة 
حلم طائش . مدهش حني ينظف 
مهمالتنا اليومية برش���اقة كلماته 



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

192

شخصيات كردية

20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

192

محطات ثقافية

ليجتاز كل ترهالت اللغة ليقفز بها 
خلف أسوار األسئلة . 

يفخ���خ نصوصه  كان  وهك���ذا 
منذ س���نني ط���وال ليفجرها بعد 
ذلك بمجموعته الشعرية األوىل )) 
حلمت بالجنة سهوا (( حيث سمعنا 
صداها يف مجلة – يورد – الغراء .

تحسني ياسني الذي يبحث عن 
مسقط رأسه يف إحدى قرى – طوز 
خورماتو – عاش���ق أخ���ر ومتيم 
بالن���ص غ���ارق يف ق���ارورة عطر 
القصي���دة إىل ح���د الخرافة ، فكان 
قدره بان اس���تدرجه صمت النص 
إىل مناخاته ليضمنهُ  دويه الحقا.

األس���ئلة  بتأثي���ث  لن���ا  وكان 
لنشاركه  معه  للدردش���ة  استعدادا 
قليال ً عامله املليء بأنتشاءات األحالم 
ولنكش���ف كل فتوحات القصائد يف 

سهول الذاكرة املرتامية.  
 * بدايةً  ماذا يعني لك النص؟

 - النص باختصار هو االكتشاف 
الدائم لكينونة اإلنس���ان وحقائقه 
الخفية وهو مطهر للجروح واآلالم 
البشرية والنص هدير دائم للذاكرة 
واقتح���ام مس���تمر لذات اإلنس���ان 
املعطل���ة وه���و بالتال���ي تجلي���ات 
مالئكية ، النص هو اإلنسان بمعنى 
الكلم���ة ب���كل مفاهيم���ه وتقلبات 
مناخ نفسيته وهنا أتذكر قصيدة 
) اإلنس���ان ( للش���اعر الليتواني ) 
ادواردس ميجاليتس ( الذي يقول 

يف احد املقاطع :-

)) أق���ف مرتكزاً  عل���ى الكرة 
األرضية 

 احمل يف راحتي الشمس 
لتاريخ امل���خ وأغواره / عميقة 

كاملناجم 
منها اس���تخرج الفحم / واصهر 

الفوالذ / وسفناً  تشق املحيطات 
أنا اإلنسان . ((

* هل من شروط يف كتابة النص؟
إىل  يحت���اج  الن���ص  كتاب���ة   -
)الحري���ة املطلق���ة( كم���ا يرى – 
س���ارتر – حري���ة ال���ذات أوالً  ثم 
حري���ة االس���تيعاب. فنح���ن نضع 
خطوطاً  وهمية يف دواخلنا وتكون 
هي الس���بب يف انسحابنا إىل جلودنا 
. ومت���ى ما تج���اوز الش���اعر ذاته 
واجت���از تلك الخط���وط يكون قد 
حق���ق أهم ش���رط يف كتابة النص 
. أتذك���ر إن محم���ود درويش قال 
مرة ) إن كتابة قصيدة رديئة عن 

فلسطني هي إساءة لفلسطني(.
خس��ارات   ( قصيدت��ك  * يف 
مرتبة( هناك وجع وخسارة ومأساة، 
هل هذه الخس��ارات مرتبة أم هي 

خسارات مبعثرة؟
- نعم فثمة خس����ارات تالحقنا 
لحد هذه اللحظة وخس����ارات أخرى 
طاردتنا عرب الس����نني التي مرت بنا 
نحن كعراقني ثم وهل هناك خسارات 

اكرب من تلك التي خسرناها.
 * وهل هذه الخسارات تسمح لك 

بان تربط جميعها بخيط السخرية؟

- انظ���ر القصائ���د تكتب وفق 
املناط���ق الحس���ية املوزع���ة عل���ى 
ذاك���رة الش���اعر ث���م تتح���ول إىل 
لوحات تجسد تلك األحاسيس وما 
يعانيه الناس اليوم وبوس���ط هذا 
الك���م الهائل من التزييف واملرارات 
واالحباطات والخذالن اعتقد نحن 
بحاج���ة إىل لغة فخمة لكي تحتوي 
كل ذلك وأسلوب أكثر من تلك التي 
تكتب اليوم، كما اعتقد إن أس���لوب 
التهكم���ي  األس���لوب  أو  الس���خرية 
أصع���ب أنواع الكتاب���ة وهو اصدق 
طريق���ة للتعب���ري والرف���ض وهو 
بالتالي مقدم���ة للجنون كما يؤكد 
ذلك علماء النف���س ، والجنون هو 

الرفض الصارخ لعبثية الواقع .
 * يف ظل الث��ورة املعلوماتية 
والتحوالت التي طرأت على مجمل 
الحياة.. كيف تنظرون اىل املشهد 

الثقايف؟
- بعدما تحول العالم إىل قطب 
أح���ادي الجانب وبع���د أن اختلت 
كف���ة املي���زان ، اعتق���د عل���ى كل 
الذين يعتقدون بأن هناك )ثورة( 
حقيقية عليهم مراجعة أنفسهم ، 
وأنا شخصيا انظر منذ ذلك التاريخ 

إىل الثورة بحذف الثاء.
أما املش���هد الثقايف اليوم اعتقد 
فيه نوع م���ن الضبابي���ة وأحيانا 

عدم الوضوح يف الصورة.
 * كي��ف تخط��ط لكتابة النص 

الشعري؟
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- اعتقد هذا السؤال من األفضل 
أن يوجه إىل املهندس���ني والضباط 
واألطب���اء واألكاديميني الن اإلبداع 
ق���در اله���ي والقصي���دة ال تكتب 
إنما تول���د كما يؤمن به الش���اعر 
انظر مثال  البيات���ي  عبدالوه���اب 
ً جمي���ع املعاهد والكلي���ات تخرج 
دفعات من املهني���ني واألكاديميني 
وهل رأيت كلي���ة أو معهداً  تخرج 
دفع���ة م���ن الش���عراء ؟ ال يوجد ، 
الن الش���عر ض���د املأل���وف واملبيت 
واملخطط مس���بقاً  وال يستقيم مع 

القواعد الجاهزة.
* هل اطلعتم على األدب الكردي؟

بحك���م  وذل���ك  بالطب���ع   -

املنطق���ة وكم���ا تعلم���ون يف قضاء 
طوز خورماتو هن���اك )موزاييكا( 
جمي���ال م���ن الرتكم���ان والك���ورد 
والع���رب والثقاف���ة متداخلة فيما 
بينهم وهناك مشرتكات اجتماعية 
وثقافية الخ كل هذا يجعل الثقافات 
تتأثر بعضها مع البعض اآلخر هو 
يخلق التناغم وهو التي تخلق ادبا 
ً رائعا ً،هذا ولي صداقات حميمية 
م���ع اإلخ���وة الك���ورد والع���رب يف 
املنطق���ة وقرأت بعضا من نتاجات 
أدب���اء الكورد مثال قرأت للش���اعر 
ش���ريكو بي كه س و لطيف هه مله 
ت وعباس عبداهلل يوس���ف وكذلك 
قرأت ملحي الدين زه نكنه وزهدي 

الداوودي وس���االر اسماعيل سمني 
وبك���ر دروي���ش وتربطني عالقة 
جميل���ة م���ع األخ العزي���ز املخرج 

محمد زنكنه وآخرين.
* كيف تعرف لنا الشاعر؟ 

- كما عرفه – سقراط – )نبي 
وعراف وكتلة من النار املتوهجة(. 

هل من كلمة أخرية؟ 
- شكرا لهذه الفرصة الطيبة التي 
إتاحتها لنا مجلة ) س����ردم العربي ( 
وأتمن����ى لكم املزيد م����ن التوفيق يف 
إعمالك����م الثقافية م����ن اجل خدمة 

األدب والكلمة الحرة الصادقة.

املغايرة األسلوبية 

لدى الفنان التشكيلي صدر الدين أمني

بشار عليوي

أخذت التقنية الرقمية مجالها 
الرح���ب يف التطبي���ق يف مجم���ل 
مس���قطة  الخدمية  اس���تخداماتها 
بذلك االفرتاضات املكانية والزمنية 
عرب اختزالهما، فتقاربت املس���افات 
وأصب���ح العال���م برمت���ه حام���اًل 
الصغ���رية بفعل  القرية  توصي���ف 

تأث���ري االنرتني���ت واس���تخداماته 
الالمتناهي���ة يف مجم���ل مناح���ي 
الحي���اة، ومن ضمن م���ا اخرتقته 
ه���ذه الرقمي���ة، املش���هد الثق���ايف 
اإلنس���اني بكليات���ه وأول املتأثرين 
بها، الفنون بفروعها املختلفة. لذا 
تجد أن الس���احة النقدية الثقافية 

متخمة باملصطلحات الجديدة منها 
الصحافة الرقمية واملسرح الرقمي 
والقصي���دة  الرقمي���ة  والرواي���ة 
الرقمية واللوحة الرقمية، وبرغم 
ما أشكل فيما أتفق عليه من وجود 
حتمي ملفهوم الرقمية بات مكرسًا 
يف الحي���اة الثقافية، نجد أن بعض 
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الفنان���ني وخصوصًا التش���كيليني 
منهم، ق���د عم���د اىل التعاطي مع 
هذه الرقمية بشكل مغاير ملجايليه 
من املش���تغلني يف الفن التش���كيلي 
وخصوصًا الرس���م.من هنا تنفتح 
مقاربتن���ا التوصيفي���ة هذه على 
تجرب���ة جدي���دة يف التعام���ل مع 
التقنية الرقمي���ة، اال وهي تجربة 
الفنان التش���كيلي الك���ردي )صدر 
الدي���ن أمني(، حي���ث حرص هذا 
الفنان، الذي يصفه النقاد ب� الفنان 
البدائي نس���بة اىل نزوعه البدائي 
الشخصي يف تقنية إنتاجه لوحاته، 
عل���ى أقامة معارض���ه الفنية عرب 
الربي���د اإللكرتون���ي بغي���ة عرض 
لوحات���ه متج���اوزاً يف الوقت ذاته، 
ع���بء القاعات الفني���ة وتقاليدها 
التي ال تتواءم مع املوجهات الفكرية 
لفنان بدائ���ي مثله.تقوم التجربة 
الخاص���ة بهذا الفن���ان، ومن خالل 
هذه الصيغة بإرسال لوحاته وعرب 
الربي���د اإللكرتون���ي وتوزيعها على 
أصدقائ���ه ومريديه، ففي معرضه 
اإللكرتون���ي األخ���ري وزع أكثر من 
40 لوحة مرفقة برسائل شخصية 
منه اىل متلقيه، مملوءة بالسخرية 
والتهكم التي ال تستثني أحداً بمن 
فيه���م الفنان نفس���ه.أن الذي يثري 
االنتباه ومم���ا يمكن مالحظته يف 
تجربة هذا الفنان، هو روحه الفنية 
املغلف���ة بالتوجه���ات البدائية عرب 
اش���تمال لوحاته على هذا األسلوب 

الخ���اص به وهو بذلك يعلن وجود 
الالتواصلي���ة بين���ه وب���ني الواقع 
الراهن املعاش عرب تبنيه األس���لوب 
البدائي الحامل لزمنه االفرتاضي يف 
الصورية  الكتابة  الرسم مستخدمًا 
والخط���وط املش���تقة م���ن بدائية 
املضمون داخل جسم اللوحة، ماكثًا 
يف الزمان/ امل���كان االفرتاضي.وأنت 
تش���اهد لوحة )صدر الدين أمني( 
تج���د أن جميع عناصر الدهش���ة 
فيه���ا، وه���ي املتأتية م���ن رؤيته 
العالم بكونه عاملًا مجنونًا حس���ب 
وصف الفنان له وهو بذلك يتحرر 
م���ن كل عوامل التقيد التي تحجم 
حري���ة الفن���ان يف أيجاد مس���احة 
كافية للط���ريان يف عوالم االنعتاق 
م���ن أثار الهش���يم ال���ذي تغلف به 
العال���م املحيط بالفن���ان، وألنه قد 

أرس���ل لوحاته اىل ع���دد كبري من 
العراقي���ني  الفنان���ني واملثقف���ني 
والعرب، فأنه قد حفز الكثري منهم 
عل���ى الكتابة عن تجربته ووضعها 
داخل م���رآة النقد بوصفها تجربة 
تبغ���ي االنعتاق والتح���رر والعودة 
للجذور األوىل يف الرس���م باستخدام 
أهم مظه���ر من مظاه���ر التطور 
العلمي واملتمثل بالتقنية الرقمية.

يف لوحة الفنان التش���كيلي( صدر 
الدين أمني(، هن���اك امتالء كامل 
لس���طحها بعدد كبري من األش���كال 
واملصغ���رات التكويني���ة فه���ي-أي 
اللوحة-مقاربة الشبه بغابة كثيفة 
األش���جار حي���ث تج���د أن الفن���ان 
يس���تنفر مكامن مخيلت���ه الثرية 
بغي���ة الوصول اىل زمنه االفرتاضي 
مؤسسًا بذلك تجربته الخاصة به، 
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وما يميز لوحته ه���و االحتفائية 
التي تغلفها، فهي تحتفي برموزها 
ذات الطابع االستثنائي، فهناك كل 
شيء من الش���يء.. األلوان يف أعلى 
مرات���ب بهجتها وق���وة التكوينات 
ذات الخطوط البشرية والحيوانية 
الفنان  ب���روح  نابضة  والنباتي���ة، 
التي تراها متجس���دة عرب خطوط 

لوحته.م���ن الجدي���ر بالذك���ر أن 
ه���ذا الفنان قد اس���تفاد كثرياً من 
ميثولوجي���ا وتجلي���ات الحض���ارة 
العراقي���ة القديم���ة، لكننا نجد أن 
موجهات الحضارة الس���ومرية هي 
األقرب اىل اشتغاالت الفنان البنيوية 
داخل عامله األثري »اللوحة« بفعل 
تقارب الحروفي���ة التكوينية التي 

أشتغل من خاللها، مع هيئة الحرف 
الس���ومري املنتمي اىل شكل الكتابة 
الصورية.يذك���ر أن ص���در الدي���ن 
أمني من مواليد كركوك عام 1963 
درس يف أكاديمي���ة الفنون الجميلة 
يف بغداد أوائل الثمانينيات، ويقيم 
مع عائلته يف أمريكا )بنس���لفانيا( 

منذ عام  2001.

ديفيد وليلى

ديفي���د وليل���ى قص���ة ح���ب 
فت���اة كردي���ة وش���اب يه���ودي يف 
ملخ���رج ك���ردي   فيل���م امريك���ي 
   انتج���ت هولي���وود مؤخراً فيلمًا 
جدي���داً وربما الول مرة ملخرج ذو 
اصول كردية هو املخرج السينمائي 
جالل ج���ان روي املعروف باس���م 
جي جانري وهو امريكي ذو اصول 
كردي���ة م���ن كردس���تان العراق- 
مدينة السليمانية. واحداث الفيلم 
قص���ة حقيقية  م���ن  مس���توحاة 
ت���روي حكاية فتاة كردية وش���اب 
يه���ودي امريكي يحب���ان بعضهما 
ويتزوج���ان بالرغم م���ن الفوارق 
الديني���ة والثقافي���ة واالجتماعية 
بينهم���ا، حي���ث ينتص���ر الح���ب 

ويتغلب عل���ى كل املوانع والعوائق 
والثقافية والدينية.  االجتماعي���ة 

كما يتم من خالل الفيلم التطرق 
اىل املآس���ي التي تعرض لها الشعب 
الك���ردي عل���ى يد نظ���ام الرئيس 
الس���ابق صدام حس���ني  العراق���ي 
وال س���يما حملة االنف���ال ومجزرة 
حلبج���ة، وذل���ك من خالل س���رد 
بعض من حياة الفت���اة وذكرياتها 
عن بالدها كردستان ومصري اقاربها 
الذي���ن كان بعضه���م ضحاي���ا تلك 
املآس���ي وكان البعض االخر ضحايا 
الهجرة اىل اورب���ا وامريكا وغريها 
 من املنايف البعيدة يف اقاصي االرض.

ه���ذا وق���د حظ���ي الفيل���م على 
االمريكية  الصحف  كربيات  اهتمام 

واالسرائيلية مثل: نيويورك تايمز 
وواش���نطن بوس���ت ولوس انجلس 
تايمز وشيكاغو تريبيون وغريها.
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اتذكره.  الدموع حني  تذرفني 
يف لحظ���ات خاطفة، تقفز صورته 
اىل ذاكرت���ي الواهنة، التي تنس���ى 
االش���ياء بس���رعة؛ اال املؤثرة منها، 
فتبقى عالقة فيها، تس���رتجعها يف 
اول دغدغة لها، عرب وقع حدث، أو 

أمٍر جٍَم  حدَْث… 
ال ري���ب، ان الخوض يف حديثٍ 
عن الش���عر الكالس���يكي الكوردي، 
يذك���ر الجمي���ع بخليفته املخضرم 
)ثريبال محمود( الشاعر الذي وافته 
املنية ي���وم 2004/10/18 بعد صراع 
مرير مع املرض و الشيخوخة. كان 
يكره الشيخوخة، لذلك كان يمشي 
كث���ريا ويأتي كل مس���اء اىل )مقهى 
مجك���و_ اربي���ل( ويجل���س هناك 
بهدوء يتمع���ن الوجوه تارة، وتارة 
اخ���رى يتبادل مجايلي���ه وندمائه 
اطراف الحديث، والغريب فيه، انه 
من فرط رومانس���يته؛ كان يؤول 
لقط���ات الحي���اة البائس���ة؛ أزاهري 

شعرية جميلة. 
كنت االحظهُ دائمًا، حني كان 

يأت���ي الينا ويجلس معن���ا، ما كان 
يتكلم اال اذا س���أله احدهم، ولكنه 
ح���ني كان يأخذ بأطراف الحديث؛ 
لم يك���ن يعطيه لغريه ثانية، فكان 
يرحمه الباري يف���رغ ما احتبس 
يف ص���دره م���ن كالم، وكان غزير 
املعلومات تاريخي���ًا وثقافيًا، فكنت 
اح���د ندمائ���ه الدائم���ني، وبعض 
االحيان اتمش���ى معه حيث يذهب 
ألس���أله اسئلة محصورة يف صدري، 
غزيرة  بأجوب���ة  يش���فيها  ف���كان 
املعلوم���ات ومبطنة الجوانب، كنت 
اق���ول له دائمًا ان ي���دون كل هذه 
املعلومات املهمة يف كتاب، ألن املنية 
مرتبصة، فلم يكن يهتم.. لقد كان 
معجبا بش���عراء املهج���ر وبرابطة 
القلم وبش���عراء الدي���وان يف مصر 
وبالشعراء الكالسيكيني، وباألخص 
علي محمود ط���ه املهندس، حيث 
كان كث���ري ال���كالم عن���ه وحافظا 
الغلب اش���عاره ، حيث كان ويتلذذ 
يف القائه���ا علين���ا، وعل���ى ما اظن 
كان متأث���راً به لدرج���ة ان بعض 

اشعاره تشبه يف بعض ابياتها اشعار 
املهندس، فقد كانت ذاكرته قوية، 
يحف���ظ لهؤالء قصائ���د كثرية وله 
مقارنات نقدية قوية عنها. ولكنه 
كان يس���جل كل ذلك يف ذاكرته وال 
ادري ان كان ق���د دونها على الورق 

أم ال.
ولد ثريبال محم���ود يف مدينة 
اربي���ل ع���ام 1934 وت���ويف فيه���ا، 
انج���ذب منذ صب���اه نح���و االدب 
وتمك���ن بطالق���ة من لغت���ه االم 
ومن اللغتني العربية والرتكمانية. 
خرج خالل مسرية حياته االدبية 
بالكوردية:  منها  بدواوين شعرية، 
)ش���ورش-  الفيض���ان(،  )الف���او- 
الثورة(، )بةهةشتى دلدارى- جنة 
العشق(، )بزةى سروشت- ابتسامة 
الطبيعة( و ديوانه االخري )مةرطي 

نةوجةواني- منية شاب(.
ول���ه ثالث كراس���ات ش���عرية 
)اغان���ي  بالعربي���ة:  مطبوع���ة 
املاضي(، )ش���بّابة  الث���ورة(، )من 

االلم( وديوان )همسة العشاق(.

بورتريه جمري لـ »ثريبال محمود« 

)2004 -1934(

سليـل الكالسيكيـة.. عاشـق الرومانسية و العذوبـة

جمعة الجباري*
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ب���دأ نش���ر قصائ���ده يف بداي���ة 
خمس���ينات الق���رن املنص���رم عل���ى 
صفحات جريدة )هةولري( و )ذين( و 
)ثيَشكةوتن( و )هاوكاري( و )برايي( 
و )ع���رياق( و )أي���ام( وايض���ا عل���ى 
صفحات مجلة )هةتاو( و )شةفةق( 
كوردس���تان(  )رؤذي  و  )بةي���ان(  و 
و  ك���ورد(  )نوس���ةري  و  و)كاروان( 
)نوسةري نوي( و )ئؤتؤنؤمي( كما أنه 
نشر بعض قصائده باللغة الرتكمانية 
يف الجرائد واملجالت الرتكمانية، وكان 
دائم النشر لنتاجاته بعد االنتفاضة 
االذاري���ة ع���ام 1991 يف صحيفة )خه 
بات( التي كانت سابقا تصدر باللغة 
العربي���ة حتى عملية تحرير العراق 
ع���ام 2003، وله مقاالت نقدية قوية 

عن الشعر.

 يف بداي���ة ش���بابه انجذب اىل 
املذهب الرومانس���ي وانعكس على 
غالبية اشعاره، وكما يقول: »حينها 
كن���ت واضعًا قدمي اليس���رى على 
عتبة العش���ق كشاب، ولكنني حني 
وضعت قدم���ي اليمنى على عتبة 
السياس���ة؛ بدأت بالنظم يف املذهب 
الواقع���ي«. وكان متأثراً من حيث 
الشكل واملضمون بشعراء كرد رواد 
وأفذاذ مثل )كوران، هردي، هيمن 

و دلدار(.
ح���اول الش���اعر النظ���م على 
طريقة العروض العربية وبحورها 
ال���� 16 للعالم���ة خليل ب���ن احمد 
الفراهيدي، وقد قلد يف ذلك مسار 
الشعراء الكرد )نالي، سالم، وفايي، 
مح���وي، و مول���وي( اال ان غالبية 

نظمه كانت باس���لوب الوزن املحلي 
واالصيل، أي على وزن )االصابع( أو 
)الس���يالب( الذي ينبع من االصول 

الفولكلورية الكردية القديمة.  
لم اجلس معه يوما اال وذكرني 
الحداثة  مبدع  )كوران(  بالش���اعر 
الشعرية الكردية، ألنه كان متأثراً 
به كثرياً، اذ كان يعد نفسه تلميذه 
الس���ائر على درب���ه.. وكان يفخر 
باش���عاره الرومانس���ية الحاملة مع 
اعتزازه بمواقفه الثورية وقصائده 
القومي���ة، كم���ا أنه أح���س بثقل 
الش���يخوخة على كاهله، فبات بني 
الح���ني واالخر ينش���د انينا خفيًا 
وكتومًا؛ يعاتب به الزمن والشباب 

الذي مضى:
مقطع من قصيدة )موكب االيام(

أيا ندماي من خمري ومن قدحي
اني أحِنُّ اىل صَحبي واخياري
اين الثواني، وكانت للهوى قبال،

ويف مواقيتها اديت ادواري
اين الغواني اذا االوتار قد رقصتْ

رقصنَ تواً على ايقاع اوتاري؟
).……(

اليوم ال الليُل يغريني وال سَحَري
ال الشمسُ شمسي وال االقمارُ اقماري

)..……(
اين الفراديسُ من نايي ومن نغمي

اىل وريفاتها اشتاقَ مزماري ؟
هل قد تعود اىل دنياي ثانية

تلك الخمائُل، ألفيايف وأشجاري
لكنت سخَّرتُ وقتي يف مدائحها

وقتي جميعًا أماسيَّ وأسحاري
ويف اوقاتٍ كان يحن الش���اعر ثريب���ال محمود اىل 
ايام شبابه وفروسيته يف وادي العشاق، كما يف قصيدة 
له بعنوان )يافتاتي( ينادي فيها محبوبته اىل الس���هر 
ب���ني عيون وينابيع صافية واوراق ورد رقيقة وضوء 

النجوم البهي، هنا مقطع منها:
يافتاتي قد سجى الليُل بآفاق التخوِم

والدراري نوَّرَتْ تلمعُ يف عمق الغيوِم
وهنا بني عيونٍ صافياتٍ وكروِم

كل كأس نكهةٍ تخمد نريان الهموِم
فتعالي نسهرُ الليلَة يف ضوء النجوِم



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

198

شخصيات كردية

20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

198

محطات ثقافية

قبلٌة واحدة عند التالقي
تكتمُ االهاتَ يف صدر السواقي

هاهنا تحت الرواِق
عندَ أزهار رقاِق

ب���ه  معرفت���ي  خ���الل  وم���ن 
ومجالس���ته، عرفت���ه ابي���ًا يفخ���ر 
بماضي���ه وحس���به ونس���به، ليس 
غ���روراً أو تعاظم���ًا، وأنم���ا تدوينًا 
وتثبيتًا لتاريخه وأسكاتًا ملن يبحث 
عن القيل والقال، وقد أستفزه سائل 
بسؤال عن نسبه وأصله، فسال قلمه 
دموع���ًا ملاضيه العري���ق وانفتحت 
قريحت���ه تناش���د الس���ائل ان يقرأ 
سطوره املطرزة باالصالة والكربياء، 
فكت���ب ه���ذه االبيات ونش���رها يف 
صحيفة خه بات العربية يف عددها 
)1032( الص���ادر يف اربي���ل بتاريخ 

:2001/6/29
»سألني سائل: عجبت من امرك 
ي���ا هذا. ان���ك تتكلم بث���الث لغات 
بطالقة. وتكتب وتنظم الشعر بها. 

لقد تحريت يف امرك. هل انت باالصل كوردي أم تركي 
أم عربي؟ هال جاوبت على سؤالي؟ 

اىل هذا السائل اليه ارفع هذه املقطوعة الشعرية:
أيها الباحُث عني يف السجالت العتيقة

ال أخاُل نَسَبًا قد حطَّ شأني يف الخليقة
أنا من )اربيل( من مهدِ الحضاراتِ العريقة

مولدي فيها وروحي بمغانيها لصيقة
أنا )كورديٌ( لساني لم يقْل اال الحقيقة

وجدودي كانوا اعالمَ علوٍم وطريقة
اىل ان يقول:

انا من )بابان( من جذع دوانيه لزيقة

قد يعرِّي اهلل اغصانًا وريفاتٍ وريقة
ويف النهاية يقول:

لم افاخرْ بجدودي عرب اياٍم سحيقة
ال وسبحان الذي يحيي العظامَ بصعيقة

انما احببت ان انقذ انسابًا غريقة
قلمي يهتف يف سمع رفيٍق ورفيقة

أصلنا يرجع للصلصاِل من بدء الخليقة
يرحمك اهلل يا ش���اعر االنسانية والرقة والعذوبة، 
ان الكالس���يكية الكوردية، ضاوية من بعدك، ومكانك 

مازال يف القلب محفور واىل االبد.
•كاتب وصحايف - كركوك 	

• 	xadang2003@yahoo.com
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الشاعر شريكو بيكةس 

يف )البناء السردي( للدكتور فاضل التميمي   

صباح االنباري

أوال
املقدمة

   تشتغل األجناس األدبية،بشكل 
عام،عل���ى عناصر متعددة تتظافر 
ضم���ن الجن���س األدب���ي الواح���د 
تقوم عليها  أسس���ًا،وأعمدة  لتشكل 
هيكلة بناء هذا الجنس أو ذاك من 

األجناس األدبية.
إن ل���كل جن���س أدب���ي بناؤه 
وللقصة  بناؤها  فللرواي���ة  الخاص 
بناؤه���ا  وللمس���رحية  بناؤه���ا 
بن���اء  بناؤه���ا،وكل  وللقصي���دة 
طبيعت���ه  م���ن  صفت���ه  يأخ���ذ 
البناء  املحددة،فنقول  االجناس���ية 
القصصي،والبناء  الروائي،والبن���اء 
ء  لبنا ا و ، ) مي ا ر لد ا ( حي ملس���ر ا
ه���ذه  تتضم���ن  الش���عري،وقد 
األبني���ة عل���ى أبنية أخ���رى تأتي 
ضمن الجنس األدب���ي املحدد،وهي 
جميعها تنقس���م على مجموعتني 

هم���ا  متجاورت���ني  عائلت���ني  أو 
مجموعة البناء الشعري،ومجموعة 
البناء السردي،ولكل منهما ميزاته 
تختلف  الت���ي  وأصوله  وقوانين���ه 
باخت���الف الجنس األدب���ي الواحد 
على الرغم من الس���بق الذي منح 
ريادية،وهيمن���ة  س���لطة  الش���عر 
فني���ة قبل أن تنفصل عنه الدراما 
ت���ام  بش���كل  املس���رحية،وتطلقه 
لتنبثق،بع���د ذلك،فن���ون أخ���رى 
ع���ربت ع���ن واق���ع حال اإلنس���ان 
الذي تغريت أشكال معيشته وصار 
أكثر س���يطرة على ش���ؤون حياته 

اجتماعيا واقتصاديا ودينيا.
لقرون طويلة ظلت املجموعتان 
متجاورت���ني ولكن دون أن تتماهى 
واح���دة يف األخرى.إنه���ا متجاورة 
الظ���روف  بتغ���ري  حس���ب،ولكن 
وانعكاس التغري اجناسيا على األدب 
بدأ التالقح يأخذ مجراه بني ما هو 

سردي وما هو شعري،وقد تضمنت 
بعض التجارب على مساحة واسعة 
اشتغل فيها املبدعون على الدمج،أو 
التزاوج،أو التماهي،أو التداخل بني 
املجموعتني.وبرز،بشكل،واضح،من 
بني هؤالء املشتغلني على السرد يف 
كتاباتهم الشعرية، الشاعر العراقي 
ش���ريكو بيكه س مما حدا بباحث 
أكاديمي هو د.فاض���ل التميمي أن 
يخصص لس���ردية شريكو الشعرية 
كتابا كامال تناول فيه أغلب إن لم 
نق���ل كل أركان تلك التجربة،وهنا 
سنلقي الضوء أو األضواء على ابرز 
م���ا جاء يف هذا الكتاب الذي أقل ما 

يقال فيه أنه جدير بالقراءة.

ثانيا
البناء السردي يف شعر شريكو بيكةس 
  بعد مقدمة قصرية استعرض 
فيها د.فاضل عبود التميمي فصول 
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)البناء  املوس���وم  ومباح���ث كتابه 
السردي يف شعر ش���ريكو بيكةس( 
تن���اول املنج���ز الش���عري الكردي 
املتميز ع���رب محطات إبداعية كان 
لها اك���رب األثر على تاريخ الش���عر 
الك���ردي وتش���كله إبداعي���ا عل���ى 
خارطة الش���عر العراق���ي املنطلق، 
أب���دا، نح���و التجدي���د والتجريب.

وضرب لن���ا أمثلة،ونقل لنا أخبارا 
أك���دت أن أولي���ة الش���عر الكردي 
اقرتنت بالشاعر بابا طاهر الهمداني 
املتوف���ى ع���ام 1010م إذ تمكن هذا 
الشاعر من »تش���كيل رؤية للحياة 
بوساطة الش���عر على وفق ثنائية: 
التح���ول حيث عم���ل األخري على 
تطعيم الذاكرة الش���عرية الكردية 
بفنون بالغية وعروضية جديدة 

أخذها من الشعر العربي«.
ولكنه ذه���ب اىل ابعد من هذا 
حني نق���ل لنا خرب زي���ارة ياقوت 
الحموي ملدينة أربي���ل إبان الحكم 
العباس���ي لبغ���داد ولق���اء ياق���وت 
باملؤرخ الكردي والش���اعر واألديب 
أب���ي الربكات ابن املس���تويف املتوفى 
ع���ام 637 هجرية بع���د ان تحولت 
أربي���ل عل���ى أي���دي مجموعة من 
األدباء والش���عراء اىل حاضرة أدبية 
لها ما يميزها،كما يقول التميمي،ثم 
راح���ت بقية القائم���ة ترتى وعلى 
رأس���ها أحمد الجزيري املتوفى عام 
1481،وأحم���دي خان���ي املتوفى عام 
1706م ،ومال خضر نالي املتوفى عام 

1855م ،ومول���وي املتوفى عام 1882 
،وق���ادر الكويي املتوف���ى عام 1892 
،ومحوي املتوفى عام 1904، وأحمد 
مختار املتوفى ع���ام 1935،وحمدي 
املتوفى ع���ام 1936، وفائق بيكةس 
املتوفى ع���ام 1948، ودلدار املتوفى 
عام1948، وبريه م���ريد املتوفى عام 
1950، ونوري الش���يخ صالح املتوفى 
ع���ام 1958، وأخريا الش���اعر املجدد 

عبد كوران املتوفى عام 1962.
أراد  املهم���ة  القائم���ة  به���ذه 
التميم���ي التوكيد عل���ى ان جذور 
الش���اعر ش���ريكو بيكه س تمتد يف 
عمق التاريخ الشعري الكردي. وان 
هذا االمتداد هو الذي منحه القدرة 
على التجديد والتجريب واالبتكار، 
وتج���اوز املنج���ز الش���عري القديم 

برؤى محدثة.
إن ما يميز اش���تغاالت ش���ريكو 
الش���عرية ه���و انفتاحه���ا الثق���ايف 

واملع���ريف والفكري فه���ي لم تعمد 
اىل تكريس ش���عريته للكرد حسب 
بالجمود،ولم  فك���ره  تقول���ب  ولم 
تقيد ديناميته بالسكون ،لقد ظل 
ش���ريكو رامحا نحو تحقيق الظرف 
اإلنس���اني املالئم ألبناء جلدته من 
العراقي���ني عربا وأك���رادا بعد ان 
عاش ظروفا قاسية وغربة وتهجريا 
ونفيا وإبع���ادا إجباريا عن منبته 

الكردستاني،وبيئته الجبلية.
يف ه���ذه املرحل���ة م���ن حياته 
كتب أجمل قصائ���ده التي امتازت 
بعراقيتها وانفتاحها عربيا وعامليا 
عل���ى بيئات خارج���ة عن حدوده 
الجبلية.يق���ول التميم���ي عن هذه 
القصائد إنها »عراقية تسوح خارج 
فضاء الجبل الذي ولد بني وديانه 
نتاج  م���ن  كان���ت  الش���اعر،ولعلها 
انفعاله بالواقع العراقي بعامة،فهي 
بتوصيفاتها املكانية أعطت تجربة 
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الش���اعر أبعادا ربط���ت بني هموم 
الوطن الواحد«.

)ش���ريكو  الثان���ي  املبح���ث  يف 
مؤلفا( يفرق الكاتب التميمي بني 
شريكو الشاعر وبني شريكو السارد 
فيخصص ملبحثه بابني مستقلني يف 
األول يتناول الش���اعر بداللة اسمه 
)شريكو( وتعني األسد و)بيكه س(

وتعني بال أحد وه���و املعنى الذي 
يتقاط���ع معه ش���ريكو الش���اعر يف 

إحدى قصائده التي يقول فيها:
أنا )األسد( يف عش اسمي

لكنني ال أرغب بجهرة األسد
ألنه شرس وعدواني

كنت أود أن يكون يف اسمي 
)الغزال( أو )الجدي(

أو )املهرة( أنا لقبي أيضا )بال 
أحد(

وهذا أيضا ال يعجبني
ويش���ري التميمي يف هذا املبحث 
اىل تأثري الشاعر األب فائق بيكه س 
على الشاعر االبن شريكو بيكه س 
وكيف تحولت حياة شريكو بفضله 
اىل قصيدة شعرية رومانسية حاملة 
على الرغم م���ن أن االبن لم يعش 
م���ع وال���ده إال قليال.لقد تويف األب  
قبل أن يكمل االبن سنته الدراسية 
الثانية يف املدرس���ة االبتدائية لكن 
ذاكرة شريكو املتقدة كانت تحفظ 
ح���ركات أبيه وهيئت���ه وفنيته يف 
إلقاء الش���عر العربي والكردي فقد 
كان يحفظ معلقات الش���عر العربي 

عن ظهر قلب فضال عن الكثري من 
أمهات القصائ���د العربية املتميزة.

لقد كان األب بمثابة ش���علة متقدة 
داخل روح االبن وكان ألناشيد، األب، 
الوطني���ة، التي تلق���ى يف املدارس، 
وقع الس���حر على بداياته الشعرية 
حتى انه حفظ كل كتابات أبيه من 
القصائد.ولق���د وجدت أن الباحث 
قد تعجل االنتق���ال من موضوعة 
مبحثه القصري ه���ذا اىل موضوعة 
سيناقش���ها يف املبحث الالحق الذي 
يخ���ص الس���رد وكان أوىل ب���ه أن 
يتعمق يف البحث عن شريكو الشاعر 
الذي كان الس���رد جزءا من منجزه 
الش���عري الذي جنح اىل استخدامه 

بطريقة شريكوية خاصة. 
رأيه بش���ريكو  التميمي  ويبني 
تقمص���ه:  أس���اس  عل���ى  س���اردا 
»ش���خصيات مختلف���ة تنتم���ي اىل 
عال���م األدب ،وال تك���ون بالضرورة 
املؤل���ف نفس���ه،فيبدو مختلفا عن 
ش���ريكو )اإلنس���ان(« وكان ينبغي 
عل���ى التميمي أن يحص���ر مفردة 
)الش���اعر( بني قوس���ني بدال من 
مفردة )اإلنس���ان( ما دام التفريق 
جاريا بني الشاعر والسارد حصرا.

إن التميم���ي يف ه���ذا املبح���ث 
يق���دم لنا فهم���ا عميق���ا لوظيفة 
الس���رد الش���عري وتوكي���دا ملعناه 
وتصنيف���ا لوظائفه التي يحصرها 
الوظيفة  التواصلي���ة،  يف:الوظيفة 
األيدلوجي���ة،  الوظيف���ة  لتجي���ه، 

الوظيفة السردية، وأخريا الوظيفة 
الش���هادية. وبع���د توضي���ح املهام 
الش���عرية والس���ردية عند شريكو 
بيكةس ينتقل التميمي اىل الفصل 
الثاني من كتاب���ه والذي خصصه 
لدراس���ة بناء الحدث والش���خصية 
ملقيا األضواء على جوانب التجربة 
الفني���ة.  ومظاهره���ا  الس���ردية 
ويب���دو أن التميم���ي يق���رتب من 
خ���الل توصيفه لها م���ن الدرامية 
الش���عرية الت���ي ت���كاد تتصف بها 
غالبي���ة أش���عار ش���ريكو وبخاصة 
مطوالت���ه الش���عرية.ومن الجدير 
أن نش���ري اىل أن التميمي ينظر اىل 
البناء السردي يف الشعر على أساس 
تجزئته بنائي���ا فثمة بناء للحدث  
للزمان  آخ���ر  وبناء  وللش���خصية، 
وامل���كان وهذه العناص���ر البنائية، 
كلها، تدخل يف صلب البناء الدرامي 
للنص املسرحي.كما ينظر اىل بنية 
الحدث على أساس تجزئتها  بنائيا 
أيضا ويذك���ر منها: بناء التضمني، 
والبناء املتتاب���ع، والبناء املتداخل، 
والبن���اء املت���وازي. وه���و إذ يفعل 
هذا فان���ه يفعله بفهم دقيق ملهمة 
كل جزء من اجزاء البناء الس���ردي 
ولكن م���ا يؤاخذ عليه هو اعتماده 
مقوالت من س���بقه يف تعريفها من 
دون أن يك���ون له تعريفه الخاص.

وال يفوتن���ا هنا أن نش���ري اىل دقة 
اختي���اره للنصوص الش���عرية مما 
تيسر له من اشعار شريكو املرتجمة 
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ملحتواه���ا  العربية،وتفكيك���ه  اىل 
السردي وتفس���ريه ملقتضيات بناء 
الحدث فيه���ا أو تتابعه أو تداخله 
أو توازيه بجه���د نقدي كبري.وكما 
فعل مع الحدث فعل مع الشخصية 
إذ جزأ بناءها اىل شخصيات أدبية، 
ش���خصيات  تاريخي،  وش���خصيات 
عل���ى  تضمن���ت  الت���ي  الش���اعر 
األلوان،والكرس���ي،والطبيعة،وهي 
جمادات تمكن ش���ريكو من أنسنتها 

وشخصنتها وبث الروح فيها.
أما الفصل الثال���ث من الكتاب 
فقد خصصه الباحث لدراسة )بناء 
الزم���ن وامل���كان( وهم���ا عنصران 
س���رديان لهما التأث���ري الواضح يف 
استخدامات ش���ريكو السردية على 
الرغ���م مما يعتورهم���ا من تعقيد 
داخل النص الشعري.إن التميمي يف 
هذا الفصل اش���تغل على عدد من 
القصائد املهمة التي تشكل خيارات 
نقدية دقيق���ة يتمثل فيها عنصر 
الزمان كحالة قلقة غري مستقرة ألن 
تلك القصائ���د تتحرك على نطاق 
زمني واس���ع ينس���اب من مرحلة 
اىل أخرى ويقفز من زاوية زمنية 
اىل أخ���رى فالزمن هن���ا ال يخضع 
لرتاتبية وأنس���اق مح���ددة ذلك أن 
الش���عر يتح���رر من تلك األنس���اق 
والرتاتبية ويخضع بشكل أو بآخر 
لرتاتبية انفعالية وأنساق عاطفية 
تحددها لحظة اإللهام واالستش���عار 
وه���ي اللحظ���ة التي تتجل���ى فيها 

رؤية الش���اعر متحول���ة من وجود 
روحي خالص اىل وجود محسوس.

ومن محاسن البحث،هنا،أن التميمي 
درس تل���ك القصائ���د عل���ى وفق 
االستباق،  اآلتية:  الزمنية  األنماط 
الزمنية،  واإلش���ارات  واالسرتجاع، 
تداخالتها  ودرس  الحاضر  والزمن 
وتماهياته���ا واش���تقاقاتها لينتقل 
بعدها اىل دراس���ة امل���كان وأنماطه 
وتأثريات���ه عل���ى بني���ة القصيدة 
باعتباره  »حيزا واقعيا، أو متخيال، 
أو خليطا من الواقع والخيال ليحيل 
على حياة يش���كلها الشاعر برؤية 
فني���ة مغاي���رة للواق���ع، أو قريبة 
منه،أو مفارق���ة له مؤطرة بجملة 
والرؤى  الخصائص،واملحددات،  من 
التي هي بالض���رورة نتاج التفاعل 

بني الزمن، واملكان واإلنسان:«  
إن التميم���ي يف ه���ذا املبح���ث 
ل���م يدرس املكان كش���كل مجرد أو 
بيئ���ة مفرتضة للن���ص ولم يهتم 
وال  واملعادي���ة  األليف���ة  لألمكن���ة 
اىل آالف األلف���اظ الدال���ة عليها بل 
آث���ر أن ي���درس امل���كان من خالل 
وتوصيفه  ب�)باالشتباك(  تلخيصه 
ب�)االق���رتان(. بمعنى انه اش���تغل 
»على وفق أنساق تأخذ من السرد 
هيأته،وم���ن الش���عر تخيالته فهي 
مثقلة ب���دالالت التغيري، والتحول، 
واس���تنطاق الحي���ز«. واملكان عند 
التميم���ي ينقس���م عل���ى س���اكن، 
ومتحرك، ومتخيل. الساكن يستمد 

مالمح���ه م���ن س���كونية الطبيعة 
املعادل لحركيتها، واملتحرك يستمد 
مالمحه م���ن داللة األفع���ال التي 
تشتغل على تأكيد الحركة،وتفسري 
تأثرياتها، واملتخيل يستمد مالمحه 
من الصور املبتك���رة واملفرتضة يف 
مخيلة الشاعر الساعية اىل تحقيق 

جغرافية بديلة.
يف فص���ل الكت���اب األخري درس 
الس���ردي  البناء  أس���اليب  التميمي 
ووس���ائله وهي يف العموم مأخوذة 
عن فن الس���رد وأساليبه التقليدية 
فجاءت الوسائل الس���ردية يف شعر 
ش���ريكو مش���ابهة لوس���ائل السرد 
التقليدية بمعنى أن الباحث توقف 
عند هذه الوس���ائل بحدود تقنية 
السرد ولم يتوغل عميقا الكتشاف 
مغايراتها يف الشعر وهذا واضح من 
خالل تطبيقاته الس���ردية البحتة 
على سردية ش���ريكو الشعرية التي 
تجرتح أس���لوبا يزاوج بني الش���عر 
والس���رد.لقد اس���تعار التميمي من 
الس���رد تعاريف���ه الجاه���زة له���ذه 
الوس���ائل ولم يجته���د يف وضع ما 
يماثلها يف ش���عر شريكو على الرغم 
م���ن الجهد النق���دي الواضح الذي 
بذله ليكون كتابه باملس���توى الذي 
يليق ب���ه كباح���ث أكاديمي ماهر 

وناقد مجتهد.
ويف خاتم���ة )البناء الس���ردي( 
وض���ع التميمي اس���تنتاجاته على 
ضوء ما قدم���ه يف مباحث الكتاب 
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املختلفة م���ن معالجات وافرتاضات 
ه���ذه  وألهمي���ة  وتطبيق���ات 
االستنتاجات نلخص منها ما يأتي:

1-هيمنة الس���رد عل���ى قصائد 
شريكو الطويلة منها والقصرية.

الس���رد:التوجيهية، 2-وظائف 
والتواصلية،والسردية،والش���هادية 
أسهمت كلها يف تقديم شعر شريكو 
منتظما يف فضاء التحديث ش���كال 

ومضمونا.
3-انتظام الحدث يف شعر شريكو 
عل���ى وفق أنس���اق ه���ي: املتتابع، 
واملتداخل، والتضميني التي أثبتت 
أن ش���عره ي���روى ليعي���د ترتيب 
الحكايات عل���ى وفق أبنية تتوخى 

السرد من منظورات مختلفة.
4-الش���خصية يف شعره السردي 
مس���تعادة من مصادر واقعية، فهي 
تاريخية، سياسية، وأدبية، وهناك 

شخصيات مبتكرة.
5-اشتغال الزمن يف شعر شريكو 
السردي على اإلش���ارات التاريخية، 

وتقانتي االسرتجاع، واالستباق.
6-البناء السردي قائم على وفق 
الس���رد الذاتي املقرتن برؤية ذاتية 
بعيدة ع���ن املوضوعية  فضال عن 
السرد املوضوعي الذي يتشكل على 

وفق سلطة الراوي عني الكامريا.
الس���ردي  البن���اء  7-يتص���ل 
بوس���يلتني مهمتني: الوصف الذي 

يسهم يف إنشاء السرد عرب توصيف 
واألزمن���ة،  الس���ردية،  األمكن���ة 
والش���خصيات، وكذلك الحوار الذي 
ينهض على فكرة التواصل الداللي 

والنفسي بني الشخصيات.
وإذا كان ال بد من تقييم أخري 
له���ذا الكتاب الثمني فال مناص من 
القول أن )البناء السردي( واحد من 
الكتب املهمة التي تعمقت يف تناول 
مفاصل الس���رد يف الش���عر،واجتهد 
مؤلفه يف اجرتاح أفكار واسعة لبيان 
عناصره الفنية والتقنية.وهو بعد 
ه���ذا وذاك إثراء كبري ملكتبة النقد 

الشعري التطبيقي.

قراءة يف ديوان »سوق بائعي العطور«

للشاعر الُكردي »دلشاد عبد اهلل«

بشار عليوي

يُعد الشاعر الُكردي  »دلشاد عبد 
اهلل«، من الش���عراء املعروفني الذين 
يكتبون الش���عر منذ الس���بعينيات. 
وأش���تهر يف الثمانينيات من القرن 
املاضي، ل���هُ عدة دواوين ش���عرية 
مطبوعة ومنها ديوانه هذا »س���وق 

بائع���ي العطور« 1  ال���ذي تتمحور 
حوله هذه القراءة. والشاعر دلشاد 
عبد اهلل، من أهم الشعراء امُلجددين 
يف حركة الش���عر الك���ردي الحديث 
ِيف الع���راق، إال إن أقالم النقاد ظلت 
بعيدة عن تناول نتاجاته الشعرية. 

ٍفباإلضافة اىل كتابتهِ الش���عر، فهو 
يَكت���ب النقد واملقال���ة األدبية كما 
يعمل أيضًا يف الصحافة حيث يرأس 
حاليًا هيأة تحري���ر مجلة »آينده/ 
املس���تقبل« األدبية التي تصدر عن 

مؤسسة سردم يف السليمانية.
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و »دلشاد عبد اهلل«، يَنتمي اىل 
الجيل الثمانيني يف الش���عر الكردي  
الذي يضم مجموعة من الش���عراء  
الطليعيني منهم )جالل برزنجي/ 
هاش���م س���راج/ عب���اس عبد اهلل 
محم���ود  مول���ود/  آزاد  يوس���ف/ 
زامدار(  ممن عملوا على أال  يكون  
الشعرمَلحقًا للسياسة أو أن يَكوَن 
يف ظل السالح، حيث سعى الشاعر 
لتخليص  اآلخري���ن  زمالئ���هِ  مع 
الش���عر الكردي من تِل���ك التبعية 
الت���ي عُ���رف بها وأخرج���وهُ من 
اأُلطر املنمنط���ة والقوالب الجاهزة 
التي وضِ���عَ فيه���ا األدب الكردي 
كُكل، فهو يرى إن عني الشاعر ترى 
شيئًا من الصعب أن يراه غريه. ويف 
تجربتهِ الشعرية نجد إنهُ يبتعد 
كثرياً ع���ن التكرار يف املعنى، حيث 
إن املعن���ى عند دلش���اد عبد اهلل، ال 
يصبح شعراً إن لم يَستطع الشاعر 
مُمارسْة شِ���عريْة ِنتاجهِ، وبذلك 
س���يكون خارج منطقة اإلش���تغال 
الش���عري إن لم يَمتل���ك مُمكنات 
وجود هذا اإلش���تغال. يس���تعرض  
الشاعر »دلشاد عبد اهلل« يف معرض 
الش���عرية   حديثهِ ع���ن تجربتهِ 
امُله���م عندي معرفة  قائاًل )ليسَ 
ماهية العوملة، املهم عندي هو كيف 
أكون إنسانًا كونيًا ينتمي اىل مدينة 
يف تخوم جبل »س���فني«. الش���عر 
لي���س كائنًا مُنع���زاًل أو بريًا فمن 
أجل إس���تمراهِ، يحتاج اىل تكنيك 

مُتجدد وه���ذا يُصن���ع بامُلغامرة 
واملهارة. الش���عِر فن صعب وتكمُن 
صعوبتهِ يف مدى تَمكن امُلش���تغل 
فيهِ من أدواتهِ  هذا على فرض إنه 
يمتلكها، ولكن كيف يُنظمها؟؟ هذا 
هو سؤال اإلبداع الكبري، وهُنا تأتي 
ضرورة الثقافة للشاعر، فالشعر ال 
يُصن���ع من الثقافة ولكنهُ يُصنع 
من الكِلمة، معرفة الكلمة وس���حر 
أسرارها من إوىل واجبات الشاعر(.

بائع���ي  )س���وق  دي���وان  ويف   
العطور(، يُحاول الشاعر يف قصائده  
املزج بني الصورة الواقعية املعاشة 
اآلن، ومحاولة إعادة تش���كليها وفق 
مرجعيت���هِ الرؤيوية امُلس���تلة من 
بيئتهِ الحاضنة لهُ، وإنتاج صورة 
ش���عرية تُالمس اآلني املرئي من 
قبلنا. نقرأ يف قصيدة »سوق بائعي 
العطور«2 التي ُأش���تق إسم الديوان 

منها...
يف سوق بائعي العطور

رائح���ُة َقط���راتٍ م���ن املط���ر 
باقية 

بَدَْل���هُ العط���ش بموتهِ ولم 
يشربهُ 

مُحتفظ بهِ يف قارورة زرقاء
خبأها من قلب النهر

 ويظه���ر صوت الش���اعر جليًا 
وبش���خصانيًة صريحة يف قصيدة 
»رجٌل من طيف«3  حيث نقرأ...

إقتلهُ »دلشاد« 
غيّ���رَ  ببط���ل،  لس���تُ  أن���ا 

طريقته
تسلقتُ أماكن شاهقة وخطرة 

وجدتُ املاء يف قمم أبعد
حيث لم يصلها الجن 

يوم والدتي منتصف الصيف . 
بعد خمسني عامًا

على طريق قديم بتقويم أحد 
املاللي 

ثم عن طريق كومبيوتر 
حطم���تُ س���حرَ ذل���ك اليوم 

الذي 
يف  النف���وس  كات���ب  س���جّلهُ 

هويتي
حسب إكذوبتهِ 

فإنن���ا جميعًا جي���ُل األول من 
تموز

كاَن البُ���دَ م���ن تصحيح هذا 
الخطأ 

كاَن الب���دَ أن تَنفتح ش���فتاي 
امُلطبقتان

يف الثالث من آب



20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 205

شخصيات كردية

20
09

 - 
26

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س 205

كتب

عندما تُحَمْر الفريسة يف فك 
األسد

ثم يتحول الش���اعر اىل س���ارد 
للحدث اآلني عِرَب قصيدتهِ »صوت 

الساعة«4 ...
الس���اعة صوته���ا آتٍ . ص���وت 

الساعة 
من تحت األكوام واألحجار 

تسحر أصغر نَبْتًةٍ 
منذ األزل ينسكِبُ، تنزُل من 

املرتفعات والنواصي 
خريرهُ يصل اىل املدينة 

ينبه كل شيء
إهربوا ... أسرعوا 

إنه موعدهُ
ه���ذا الص���وت يُجس���د جوهر 

الجسد
يف ذرة التُراب الحزين

تُمسَ���ك  ال���روح وال  تُطل���ق 
بَعدَها

ال يُقاس الزمن بتلك االعشاب
التي تَسدُ مجرى الجَدوَِل
بل تقارن بذلك الدم الذي 

يتدفق يف أبعد وريد
تك .....
تك .....
تك .....

وبالع���ودة اىل ماهي���ة الرتجمة 
التي ظهرَ فيها ه���ذا الِنتاج، فإننا 
نؤشرهُنا الصياغة الضعيفة لُِلغةِ 
ترجم���ةِ الدي���وان العربية. حيث 
َكُثرتْ الِهنات الواضحة يف الرتاكيب 

الّلغوية لبن���اء جميع القصائد كما 
ج���اء على عل���ى س���بيل املثال يف 

قصيدة »الحالج«5 
م���ن البعي���د، جن���ب األضواء 

تزيحُ غشاء االسرار
صديق قديم سيأتي لتوه

اذا رايتني سرتاه هو
ع���الوة عل���ى ضَع���ف ماهية 
املعان���ي امُلرتجم���ة للعربية بحيث 
عبئًا  التَرجُماتي،  النت���اج  أصبح 
ثقي���اًل تنوء بهِ قصائ���د الديوان، 
ورغمَ تس���ليمنا بأن لغة »دلش���اد 
عب���د اهلل«  تنتم���ي اىل اللغة التي 
تَفيحُ ش���عراً من داخل »املعنى«، 
إال أن امُلقارب���ة الظاهراتية لرتجمة 
»بكر دروي���ش« ل���م تَتمكن من 
التناغم بجديّة وحرفنة تُمكنُها 
من التماهي مع نتاج الش���اعر مما 
أفقد ه���ذا النتاج نفعيتهِ املتوخاة 
من إيصالهِ للق���ارئ العربي. وهذا 
اإلش���كال الذي وقع في���هِ امُلرتجم 
يَ���كاد يصطف مع ما ُاش���كِل على 
الُك���ردي امُلرتجم  الش���عري  الِنتاج 
بأنهِ ل���م يَتمك���ن م���ن مُغادرة 
محلي���ة لغت���هِ مما أنت���ج تصوراً 
خاطئًا مفادهُ أن الشعر الُكردي هو 
حبيس حدودهِ الجغرافية ليس إال 
وهذا األمر مَنوط بعملية الرتجمة 
امُلتعثرة والضعيفة باألساس مُلجمل 
األدب الُكردي وهُناك أس���باب عدة 
تق���ف خلف ه���ذا اإلش���كال أهمها 
التَصور القاصر عند اأُلدباء الُكرد 

ع���ن أهمي���ة ترجم���ة نتاجاتِهم، 
وكذلك إناطة مهمة الرتجمة لذوات 

غري مؤهلني لها.
يُذكر إن الش���اعر »دلشاد عبد 
اهلل« سبق وأن صدرت له النتاجات 
التالية )الجمال، ديوان شعر 1992/ 
نزهة الفراشات، ديوان شعر 1995/ 
كاتب الثلج، ديوان شعر 1999/ الليلة 
الثانية، ديوان ش���عر 2000/ فقدان 
أس���م، ديوان ش���عر 2001/ محاولة 
قتل الوق���ت، ديوان ش���عر 2002/ 
قمر نصف أرجواني، ديوان ش���عر  
2003/ بح���رية بونك، ديوان ش���عر 
2004/ الح���ج، ديوان ش���عر 2005 /

آيروسكي، ترجمة 2005/ بفرلوك، 
ترجم���ة 2006/ آميتا بطول ليالي 

بابل، ديوان شعر 2007 (.

اإلشارات:
1-ديوان »سوق بائعي العطور« 
ضم أكثر من )30( قصيدة للشاعر 
»دلش���اد عبد اهلل«، ضمن سلس���لة 
كت���ب س���ردم العرب���ي الع���دد 18، 
يشرف على السلسلة األديب »نوزاد 
أحمد أسود« وتصدرعن دار سردم 
للطباع���ة والنش���ر، الس���ليمانية_

كردس���تان الع���راق، ق���ام برتجمة 
الدي���وان من الُكردي���ة اىل العربية 

األديب الكردي »بك���ر درويش«.
2-ص35 من الديوان .
3-ص8 من الديوان .

4-ص77 من الديوان .
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الكورد و الدولة

»تطور الهوية القومية يف العراق و إيران و تركيا«

دلشا يوسف

صدر عن دار آفيس���تا للنش���ر 
يف إس���طنبول كتابا جدي���دا باللغة 
الرتكية  للكاتبة  والباحثة األمريكية 
دينيس ناتالي بعن���وان )الكورد و 
الدولة - تط���ور الهوية القومية يف 

العراق و إيران وتركيا(.
يتن���اول كتاب الكورد و الدولة، 
ب���وادر ظه���ور الهوي���ة القومي���ة 
أواخرعص���ور  من���ذ   الكوردي���ة 

اإلمربطوريات إىل يومنا هذا.
ترصد الكاتبة )دينيس ناتالي( 
يف كتابها، تطور الشعور القومي لدى 
الك���ورد و تُظِه���ر للعيان حقيقة  
تفند النظريات  الس���ابقة، وتدعي 
بعدم تواجد أي تش���كيل طبيعيي 
أو ثاب���ت للقومي���ة الكوردي���ة. و 
الحقيقة - حسب قول الكاتبة- أن 
القومية الكوردية تطورت طردا مع 
ظهور ال���دول القومية يف املنطقة. 
و رغم تقاس���م املجاميع الكوردية 

الشعور القومي، بقي توّسع الهوية 
القومية يف إطار امليادين السياسية 

لهذه املجاميع.
أن السياس���ات املختلفة يف قبول 
الكورد أو إقصاءهم أدى إىل حصول 
الكورد على  ف���رص غري متكافئة 
من النواحي السياس���ية و الثقافية  
يف س���بيل التعب���ري ع���ن هويتهم 

األثنية.
وّظفت الكاتبة ناتالي بحوثاتها 
النظري���ة و التجريبية السياس���ية 
يف هذا الكتاب، مما س���اعدها على 
ظ���روف  توضي���ح  يف  املس���اهمة 
الصراعات السياسية و األثنية التي 
نمت يف ظلها العالقات الكوردية مع 

دول الشرق األوسط.
و يعترب هذا الكتاب أول محاولة 
ملقارنة جميع اإلختالفات السياسية 
داخ���ل القومية الكوردية. و بذلك 
يتجاوزالكت���اب جمي���ع النظريات 

و األبح���اث املعيارية  املدونة بحق 
الكورد.

جدي���ر بالذك���ر أن الكاتب���ة و 
الربوفيس���ورة ديني���س ناتالي من 
أصول أمريكي���ة، عملت عضوة يف 
فريق تابع ملركز األبحاث السياسية 
و القانونية يف جامعة صالح الدين 
يف أربيل عاصمة إقليم كوردستان. 
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و قضت الربوفيس���ورة ناتالي أكثر 
من ثالثة عش���رة عاما من عمرها 
متنقلة بني املناطق التي تس���كنها 
غالبية كوردي���ة يف كل من تركيا، 

إيران و العراق، كباحثة مستقلة.
نشرت الكاتبة عددا كبريا من 
املقاالت بصدد الهوية السياس���ية 
الكوردية يف الع���راق و خارجه. 

وتط���ور لديها مي���زة التخصص 
الكوردي���ة   القضي���ة  ش���ؤون  يف 
خ���الل عمله���ا يف ف���رع الصليب 
األحم���ر األمريك���ي، و املفوضية 
الخارجية  للمساعدات  األمريكية 
خالل الكوارث، و مس���ؤولة قسم 
األبح���اث  مرك���ز  يف  املعلوم���ات 

السرتاتيجية.

هامش: 
- الكت���اب: الكورد و الدولة – تطور 
الهوي���ة القومي���ة يف الع���راق، إي���ران و 

تركيا(.
- الرتجمة م���ن اإلنكليزية: إبراهيم 

بينغول.
يف  آفيس���تا  نش���ر  دار  إص���درات   -

اسطنبول- 2009.

الرسائل املغنية لكل محتاج 

رسائل أرسلها املال يحيى املزوري إىل الشيخ معروف النودهي

سالم محمود

محم���د  الباح���ث  يتط���رق 
يف  العام���ل  )العض���و  القرداغ���ي 
أكاديمية كردس���تان( إىل الرس���ائل 
التي أرس���لها املال يحيى املزوري إىل 
الش���يخ معروف النوده���ي، والتي 
كانت س���ببًا من األسباب الرئيسية 
لح���ل الن���زاع القائم ب���ني العاملني 

معروف النودهي و موالنا خالد.
وقد اعتمد الباح���ث يف كتابه 
هذا عل���ى نس���ختني مخطوطتني 

لهذه الرسائل:
محفوظ���ة  األوىل،  النس���خة 

املركزي���ة  األوق���اف  مكتب���ة  يف 
بالسليمانية.

يف  الثانية، محفوظة  النس���خة 
املركز الوطني للمخطوطات.

وحسبما يذكر عباس العزاوي، 
فإن سبب كتابة هذه الرسائل يعود 
إىل أن املال يحيى املزوري، جاءه كتاب 
من علماء السليمانية، مضمونه يف 
كت���اب املجد التالد )ص 41(، فذهب 
امل���زوري الختب���اره، فوج���ده من 
الفضل بمكان���ة وتعلق به، فدهش 
القوم ملا رأوا، وكان املال املزوري قد 

عزم على أن يس���أله بعض األسئلة، 
فأجابه عنها قبل الس���ؤال، فدهش 
لذل���ك وأذعن بالطاعة، األمر الذي 

عجب منه علماء السليمانية.
واملفهوم الذي يُشري إليه عباس 
العزاوي – حس���ب توضيح محمد 

القرداغي – هو:
أّن أكابر علماء الس���ليمانية من 
ذوي التألي���ف ملا إمتحن���وا موالنا 
العلوم  مش���كالت  بأن���واع  خال���د، 
النقلي���ة والعقلية ولم يقدروا على 
إلزام���ه، ب���ل ألزمه���م و أفحمهم، 
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وصاروا بحض���وره كعامة الجهالء، 
كتب���وا كتاب���ًا و أرس���لوه إىل بحر 
العلوم وعالم���ة املنطوق واملفهوم، 
جام���ع املنق���ول واملعق���ول، حاوي 
الف���روع و األص���ول، أس���تاذ علماء 
العراق عل���ى االطالق، ملجأ فحول 
الفضالء يف حل مشكالت العلوم بال 
شقاق.. العالمة املال يحيى املزوري. 

ومضمون الكتاب هو كالتالي:
لق���د ظه���ر عندن���ا »خالد« و 
ادعى الوالية الكربى واالرشاد، بعد 
عودت���ه من الهن���د إىل هذه البالد، 
وه���و رجل ق���د ترك العل���وم بعد 
تحصيلها على وجه الكمال، واختار 
س���بيل الضالل، ونحن قد عجزنا 
عن إلزامه و افحامه، فيجب عليك 
أن تتوج���ه إىل طرفن���ا الفحام���ه، 
ودف���ع ضالله و مراح���ه، وإال فقد 
عمّ.. و عليكم السالم ورحمة اهلل 

وبركاته.
فلما وصل الكت���اب إىل العالمة 
امل���زوري، توج���ه عل���ى إث���ره إىل 
السليمانية عاصمة اإلمارة البابانية 

الكردية آنذاك.
لكن املفاج���أة التي لم يتوقعها 
أحد من عالمة دهره، وشيخ علماء 
عصره، والذي كان بمثابة الش���يخ 
ابن حجر لدى علماء العراق عامة، 
وبغداد – بعد انتقاله إليها – خاصة، 
أن يبدأ بتوطيد العالقة مع موالنا 
خالد، ه���ذه العالق���ة التي جعلت 
من امل���زوري أكرب مناصر للطريقة 

النقشبندية، وأكثر املدافعني عنها 
وعن رجاالتها. مع العلم أن العالمة 
املزوري - وال���كالم للباحث – من 
الصنف الذي يريد الخري للجميع، و 
يسعى للتهدئة يف النزاعات وإخماد 
ن���ار الفتن���ة، إن رأى أن ألس���نتها 
على أهبة االش���تعال والخروج عن 
لكل  »املغنية  ورس���ائله  السيطرة. 
محت���اج« خري ش���اهد عل���ى ذلك 
املنحى الجميل الذي ارتضاه الشيخ 
الجليل لنفسه، لتبقى مواقفه هذه 

عالمة ب���ارزة يف حيات���ه، ومنهجًا 
جدي���راً بأن يس���ري علي���ه خلفه، 
ويس���لكه الخيّرون لفض كل نزاع 

وخالف بني الناس.
ومن هن���ا يظهر لنا أن العالمة 
امل���زوري يف هذه الرس���ائل، يمثل 
دوراً مهمًا كمصلح ديني وإجتماعي 
لتحقيق الهدف املنشود، واملتمثل يف 
إخماد نار الفتنة التي أشعلها الشيخ 
معروف النودهي )1735 – 1838 م( 
املرشد الروحي للطريقة القادرية، 
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ض���د موالنا خالد )1779 – 1827 م( 
مجدد الطريقة النقشبندية، وذلك 
من خ���الل محاوالت كث���رية بلغت 

سبع رسائل.
فالش���يخ امل���زوري – يف ه���ذه 
الرسائل الس���بع – يعتقد إعتقاداً 
جازمًا بصحة س���لوك واس���تقامة 
منهج موالنا خالد، ويرى فيه عاملًا 
و شيخًا بعيداً وخاليًا عن أية شبهة 
تسيء إليه و إىل طريقته و مسلكه 

الذي إرتضاه لنفسه.
بينما ي���رى و يعتق���د اعتقاداً 
ال ش���بهة فيه بأن الش���يخ معروف 
النوده���ي عل���ى خطأ كب���ري، و أنه 
إرتك���ب ما يمك���ن أن يكون س���ببًا 
لكفره وزيغه عن الطريق السوي، إن 
لم يبادر بالتوبة و الرجوع إىل اهلل.

فالش���يخ امل���زوري – يف ه���ذه 
الحالة – عندما يكتب إىل الش���يخ 
مع���روف النودهي، يريد أن يفهمه 
أنه على خطأ، . أنه ارتكب ما يمكن 
أن يُعد كبرية م���ن الكبائر، لذلك 
نراه ومن خالل رس���ائله السبع ال 
يخرج عن طوره، وال يميل أسلوبه 
إىل الخشونة أو التجريح، بل يحاول 
وبكل إمكانياته العلمية واالدبية أن 
تكون رسائله بمثابة نصوص تقرأ 
و تتداول ب���ني الطلبة واملصلحني 
الذين يريدون أن تنجح مساعيهم 

يف مسالك الخري.
وبالرجوع إىل مؤلفاته، نجد أنه 
ق���د ترك ثروة ثقافية كبرية، وقد 

أش���ار الباحث محمد القرداغي إىل 
بعضها نذكر منها:

- شرح قصيدة »مغبجة« للمال 
الجزيري

- حاش���ية على الربع األول من 
التحفة

- رسالة يف كلمة التوحيد
- حاش���ية عل���ى فرائ���ض ابن 

حجر
- رسالة املولد

- مسائل فقهية
- الرسائل املغنية لكل محتاج 

وعلى ض���وء املراجع التاريخية 
نعرف أن الكرد معروفون بشغفهم 
للعلم و التحصي���ل الديني واعمار 
املس���اجد و املدارس الدينية. فبعد 
بناء مدينة السليمانية يف )1784 م( 
بسنة عهد األمري الباباني إبراهيم 
باش���ا إىل الش���يخ معروف النودهي 
وظيفة التدريس يف الجامع الكبري، 
بإعتب���اره من أبرز وأعل���م علماء 
الس���ادات وعلماء كردستان، حيث 
كان أديبًا – أيضًا – ومؤلفًا يف اللغات 
الكردية والعربية والفارسية، وقد 
ت���رك قراب���ة )90( مؤلف���ًا، ولعل 

أهمها:
- الفوائد من العقائد

- سلم الوصول يف علم األصول
- القط���وف الدواني يف حروف 

املعاني
- عمل الصياغة يف علم البالغة

- تخميس الربدة

  أم���ا موالنا خال���د فهو اآلخر 
كان غنيًا ع���ن التعريف، فقد نال 
من علوم نقلية و عقلية ألس���اتذة 
وعلم���اء كب���ار أمثال: م���ال محمد 
البيارئي،  إبراهيم  الزماري،  صالح 
عب���د الرحيم الربزنجي، وعبد اهلل 
الخربان���ي. كما عم���ل عام 1799 م، 
مدرس���ًا يف مدرس���ة عبد الرحمن 

الباشا الباباني.
إال أنه توجه س���نة 1809 م، إىل 
بالد الهند، ومكث هناك زهاء سنة 
عن���د الش���يخ عب���د اهلل الدهلوي، 
ال���ذي أجازه إج���ازة م���ن طرائق 
النقشبندية، القادرية، السهرودية، 
الكويورية و الجش���تية، كما أجازه 
أيض���ًا إجازة يف الحديث والتفس���ري 

واألدوار و الصرف.
بهذه اإلجازات عاد موالنا خالد 
إىل السليمانية س���نة 1881 م، حيث 
اس���تقبل بحفاوة بالغ���ة من قبل 
رجاالت البابان، وجموع غفرية من 

العلماء وأهل الدين.
ل���م يمك���ث موالن���ا خال���د يف 
السليمانية إال ش���هوراً قليلة ، حتى 
توج���ه إىل بغداد، حي���ث أقام فيها 
مدة خمسة أشهر يف التكية القادرية، 
فإجتذب إليه العلماء واملأمورين، و 
ذاع صيته، ثم عاد مجدداً يف أواخر 
1812 م، إىل السليمانية، وبقي هناك 
إىل حني حدوث الصراع الذي أقامه 
النودهي، فتوجه على إثره إىل بغداد 

يف الربع األول من سنة 1813 م.
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لكن���ه ع���اد م���رة أخ���رى إىل 
الس���ليمانية بع���د أن ه���دأ صراع 
النودهي، وبقي هناك إىل أن إختفى 
فجأة يف 20 تش���رين االول 1820 م، 
ليظهر مجدداً يف بغداد، حيث وصل 
األمر بالشيخ معروف النودهي إىل 
اتهام���ه بااللحاد و الكفر، حتى أنه 
راسل والي بغداد س���عيد باشا ابن 
س���ليمان ألجل طرده م���ن البالد، 
غ���ري أن الوالي خالف���ه يف الرأي و 

املطلب.
كان كل ذل���ك نتيج���ة ص���راع 
سياس���ي ح���اد كان ق���د ظهر منذ 
سنة 1813 م، بني السلطة السياسية 
الباباني���ة، وبني الس���لطة الدينية 
لكال مرشدي طريقتي )القادرية و 
النقش���بندية( من جهة، و اشتداد 
ضراوة الصراع والتدخالت السرية 
و العلنية املباشرة واملستديمة لوالة 
بغ���داد )املمالي���ك( وح���كام إيران 

)القاجاري���ني( يف عم���وم أح���وال 
كردس���تان، وباألخ���ص يف أح���وال 

إمارة بابان من جهة ثانية.
األمر الذي أدى بالشيخ الجليل 
– موالنا خالد – بالسفر إىل الشام، 
بعد أن نال شهرة واسعة إمتدت من 

بالد القوقاز إىل بالد الحبشة.
وعلى ضوء هذه الش���هرة قيل 
يف مدح���ه الكث���ري م���ن القصائد، 
وخاص���ة حني قدومه إىل دمش���ق، 
حيث يتبني ذلك يف هذه القصيدة 
املعبّ���رة بكل ص���دق، وبكل ما يف 

الشعر من جمالية:
أضحت دمش���ق ببهجة ومسرة    

والنور واإلشراق منها صاعد
والطري غنّى والغصون رواقص   

تهتز من طرب وهنّ موائد
والوقت طاب وهيمنت أهل الصفا    

والزهر يحدّق والعنا متباعد
من حّل بالش���ام الشريفة سيد    

وعليه من حليّ الكمال فرائد
فس���ألتُ عنه بني أرباب الهدى    

قالوا: “ضياء الدين خالد”.
تج���در اإلش���ارة إىل أن موالن���ا 
خالد قد تويف يف دمش���ق، عن عمر 
يناه���ز )48(، بعد أن ت���رك عدّة 
مؤلف���ات قيمة يف العل���وم و اآلداب 
والش���عر واالرشاد، باللغات الكردية 

والعربية والفارسية.

هامش:
الكتاب: الرسائل املغنية لكل محتاج 

– رسائل أرسلها املال يحيى املزوري إىل 
الشيخ معروف النودهي

إعداد وتقديم: محمد القرداغي
العاش���ر  العاملي  امللتقى  منش���ورات: 

ملوالنا خالد يف السليمانية
الطبعة األوىل: مطبعة آراس – أربيل 
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وطن اسمه آفيفان 

للشاعر الرحالة بدل رفو يحلق من مصر

سردم العربي

صدر حديثًا للش���اعر الكوردي 
بدل رفو املزوري املغرتب يف النمسا، 
ديوان »وطن اس���مه آفيفان«، عن 
مؤسس���ة سندباد للنش���ر واإلعالم 
بالقاه���رة، التي يديره���ا الروائي 

املصري خليل الجيزاوي. 
يتأل���ف الديوان من مئة صفحة 
م���ن الحج���م املتوس���ط ويض���م 41  
قصيدة يف الوطن والغربة واإلنسان.

والغاية من نش���ر الشاعر بدل 
رفو لديوانه يف مصر هي  تصدير 
الشعر الكوردي املعاصر إىل ما وراء 
حدود كوردستان وليتعرف األخوة 

العرب على أدب الشعب الكوردي. 
كتبت مقدمة الديوان الباحثة 
واألديبة اللبنانية املغرتبة الدكتورة 
هدية األيوب���ي املقيمة يف باريس. 
وه���ي تتحدث عن ش���عر الش���اعر 

الرحالة بدل رفو قائلة:
»أين املفر حني يلبسك الوطن 

قماطًا أو كفنًا؟
أنت متلبس بحب وطن أصبح 
أس���طورة عش���ق، م���ن صباح���ات 
املوصل الحزينة إىل الدانوب الجاري 

يف أوصال الغربة.
تمت���د آفيف���ان وطنًا وعش���قًا 

أبديًا«
وكت���ب كلم���ة الختام الش���اعر 
الكوردي الكبري ج���الل  زنكابادي 

املغرتب يف وطنه حيث يقول:
»فيا صاح

مهما تقاذفتك املناسي واملنايف
وطرت وأبحرت وطويت الفيايف
من أمازيغستان حتى كازاخستان

ال وطن لك سوى آفيفان«. 
أم����ا لوح����ة الغالف  فتمث����ل فتاة 
كوردية ربما ه����ي مغرتبة أيضا تحلم 
بالعودة إىل قريتها  فهي للرسام الكوردي 

فهمي بااليي املغرتب يف أملانيا. 
وعل���ى الغ���الف الثان���ي كلمة 

للشاعر العراقي املغرتب يف أسرتاليا 
يحيى السماوي  ويقول فيها: 

»الش���عر عند ب���دل رفو ليس 
ترف���اً  لفظياً  بقدر م���ا هو الذود 
ع���ن الفضيلة واملحب���ة واألرض .. 
عن األطفال والطيور والش���جر ... 
ع���ن الجمال ضد القب���ح ، واملودّة 
ض���د الضغينة .. وعن الحرية ضد 

التعسف والديكتاتورية.«
وس����بق للش����اعر ان نشر قصائد 
واملج����الت  الصح����ف  يف  الدي����وان 
العراقي����ة والعربي����ة ومنها )الزمان 
الصوت  االتحاد،  التاخ����ي،  اللندنية، 
االخر، العرب اللندنية، صدى املهجر، 
الحقيق����ة، الصباح الجدي����د، املنارة، 
مجلة سردم، وبصورة اكثر يف مواقع 
االنرتنت ويف الصحافة االلكرتونية(. 
إذن يمكنن���ا الق���ول إن ديوان 
»وطن اس���مه آفيف���ان« هو ديوان 

وطن املغرتبني!
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الشاعر شريكو بيكةس يف ترجمة أملانية جديدة

لقمان محمود

صدر حديثًا، عن دار »برفني« 
يف كول���ن، دي���وان ش���عري جديد 
باللغ���ة األملانية، للش���اعر املعروف 
ش���ريكو بيك���ه س، بعنوان »ضيف 

الخريف«.
الدي���وان يف )121(  يق���ع ه���ذا 
صفحات، وهو عبارة عن مختارات 
ش���عرية منتخبة بعناية ش���ديدة، 
ملرتجٍم قرأ قصائد هذا الش���اعر و 
أحبها، وهو ما زال يف الثالثة عشرة 

من عمره.
والواضح أّن املرتجم »س���ريوان 
رحيم« الذي قرأ قصائد بيكه س، 
منذ نعومة وعيه وتفكريه، ما زال 
مستمراً يف قراءاته و متابعاته تلك 
حتى اآلن. ويف ذلك نقرأ ما جاء يف 

مقدمة املرتجم:
يف عم���ر الثالثة عش���ر، لم أكن 
أفهم ش���عر شريكو بيكه س، ورغم 
ذلك قيدتني قصائده بش���كل دائم 

و مستمر.. وكلما كربتُ أكثر، كلما 
فهمتُ هذه القصائ���د أكثر، حتى 
أصبحت بالنس���بة لي غذاًء روحيًا 

و فكريًا.
وإلعط���اء قيمة إضافي���ة لهذا 
املرتجم، الذي س���بق ل���ه أن أخرج 
بعنوان  قيّم���ًا  س���ينمائيًا  فيلم���ًا 
»فرين- التحليق يف سماء مختلفة« 
عن حياة شاعرنا الكبري بيكه س، 
أحب أن أنقل للقارئ هذه املعلومة 
املأخوذة من املقدمة، والتي تقول:

يف ع���ام 1985، ش���دّدت أجهزة 
حزب البع���ث األمنية رقابتها على 
الكرد يف ش���مال العراق، فاقتحموا 
البيوت بحثًا عن املمنوعات: أسلحة، 
كت���ب، و أش���ياء أخ���رى.. ويف هذا 
الوقت كان شريكو بيكه س يعيش 
يف املنف���ى، ألن���ه كان ممنوعًا من 
الكتابة و مالحق. أما أنا – والكالم 
للمرتج���م – فكنتُ أحتفظ بكتب 

بيكه س كالكن���ز، ولكن أمي كانت 
خائفة ج���داً من أن تج���د أجهزة 
األمن هذه الكتب، ألّن ذلك س���وف 
يعرض جميع أفراد العائلة للسجن 
والتعذيب أو املوت. لذلك توس���لت 
– أمي – إليّ أن أحرق كتب بيكه 
س، طامل���ا أنني أحف���ظ قصائد و 

أشعار هذه الكتب – كلها – غيبًا.
من ه���ذه الحادثة نتفهم مدى 
أهمية قصائد شريكو بيكه س على 
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اإلنسان الكردي، و مدى دكتاتورية 
حزب البعث.

وضم���ن ه���ذا الس���ياق، يتابع 
املرتجم ليقول:

 – أم���ي  تمكن���ت  النهاي���ة  يف 
بالفع���ل – من حمايتنا من أصعب 
الظل���م والتعذيب، بحرقها  حاالت 
لهذه الكتب، إال أن ذلك كان صدمة 

حقيقية بالنسبة لي.

عن هكذا واق���ع نقول – وكلنا 
ثق���ة - أّن عم���ر الظل���م و القهر 
قصريي���ن، و أّن عم���ر اإلب���داع و 

الحقيقة خالدين.
   وم���ن خالل هذا اإلس���تنتاج 
األب���دي له���ذه الحقيق���ة نقول أن 
هذا اإلص���دار – »ضيف الخريف« 
– يثب���ت أن ش���عر ش���ريكو بيكه 
س س���يبقى خالداً، طاملا يعيش و 

يتنفس يف لغات العالم املختلفة.

   وهن���ا ننقل للق���ارئ ما جاء 
عل���ى الغ���الف األخ���ري، م���ن هذا 
الكتاب إنتصاراً للحقيقة وللواقع و 

للتاريخ:
   ولد شريكو بيكه س يف 2 أيار 
1940، يف الس���ليمانية – كردس���تان 

العراق.
أص���در يف ع���ام 1970، مع نخبة 
من األدب���اء الك���رد أول بيان أدبي 

تحديثي، وهو بيان »روانكه«.
إلتح���ق باملقاوم���ة الكردية يف 

جبال كردستان ثالث مرات، وعمل 
مع اتحاد أدباء كردستان هناك.

عدي���دة  نم���اذج  تُرجم���تْ 
من قصائ���ده إىل اللغ���ات األملانية، 
اإلنكليزية، الفرنس���ية، السويدية، 
اإليطالية، النروجية، الدانماركية، 
املجرية، الرتكية، الفارسية ،العربية 

و الكردية الكرمانجية.
   من���ح يف ع���ام 1987، جائزة 
»توخولس���كي« األدبي���ة من نادي 
القلم الس���ويدي. كم���ا منح يف عام 
2001، جائزة »بريه مريد« للشعر يف 

السليمانية.
ويف ع���ام 2005، من���ح جائ���زة 

العنقاء الذهبية العراقية للشعر.

•نماذج مخت���ارة من ديوان  	
»ضي���ف الخري���ف« املرتجم���ة إىل 
األملانية من قبل: سريوان رحيم و 

كارين سارا رايشيلت:

تحية
حيَّت الرياحُ شجرًة

به��زة من  الش��جرة  ف��ردّت 
رأسها.

حيّا الطري ماًء
فإبتس��مت يف الضف��ة األخرى 

املياه.
حيّا املاُء زهرًة 

فردّته بدالل.

أم��ا عندم��ا حيّته��م الفت��اة 

الجميلة
ركضت الشجرة للقياها
وحط الطري على كتفها

واحتضنها املاء.

أما الزهرة، فقد تسلقت قامتها
لتستقر يف شعرها

املتباهي بجدائلها.

تمثاالن
التمثال األول:

لرجل من القضبان و اإلسمنت
والتمثال الثاني:

إلمراءة من الورد والشالل
)كان الرج��ل ق��د قت��ل ثالثة 

أطفال
يف قلب املرأة(

حينما جاء الزلزال
تصدّع التمثال األول

وانفجر جسده وتالشى شظاياه
ولكن

ال الورد مسّه شيء
وال الشالل.
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