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التاريخ���ي  املنعط���ف  يف ه���ذا 
الخطري ج���داً؛ البدّ م���ن اإلرتكاز 
على الكفاح الثق���ايف وتفعيل دوره 
املؤثر يف مصري كردس���تان بش���تى 
اقتصادية،  اإلجتم���ا-  تش���كيالتها 
الت���ي مابرحت تعان���ي عمومًا من 
التخل���ف الثق���ا- حض���اري؛ وهنا 
تكم���ن أهمي���ة فاعليّ���ة املثق���ف 
والرؤي���ا  الرؤي���ة  ذي  املس���تقبلي 
الشاملتني، الواضحتني والنافذتني، 
يف تناوله املشكالت واملعضالت على 
الصّعد كاف���ة؛ بحثًا ع���ن الحلول 
الناجعة لها...وهذا يعني أن تينك 
املتواشجتني شرط  والرؤيا  الرؤية 
املس���تقبلي  املثقف  لكيان  جوهري 
اإلبداعي���ة؛  باملمارس���ة  مش���فوع 
ليكون الطليع���ة الثورية يف الكفاح 
الثقا-إجتماعي؛ يف سبيل مستقبل 
بشري أفضل...وطبعًا من املحتم أن 
يتطلب الزخم اإلبداعي مس���تقباًل 

قدرة املثقف الفذة على اإلستبصار 
املستقبلي عرب اس���تيعاب معطيات 
املاضي والحاضر، ومثل هذه القدرة 
الفذة تتتوّج باملمارس���ة اإلبداعية 
املنش���ودة، الوليدة من س���عة األفق 
الفكري والص���دق التاريخي النابع 

من املواقف الجريئة.
يتس���م املثقف املس���تقبلي ب� : 
املوهب���ة الف���ذة بما فيه���ا املخيلة 
املتوقدة، املعان���اة الخالقة، الثقافة 
املوسوعية، الصدق، الشجاعة، روح 
اإلبداعية،  واملمارس���ة  التضحي���ة 
أصياًل،  ولكونه مبدع���ًا حقيقي���ًا 
الخ���وف على حض���وره املتألق وال 
على خل���وده الذي يس���تحقه؛ فهو 
البطريركي،  اإلس���تبداد  اليمارس 
واليقمع واليكبت اآلخرين، وليس 
أناني���ًا يقف حجر عثرة أمام إبداع 
س���واه، أو يعي���ق ويعرق���ل صعود 
األجي���ال الجدي���دة، وإنم���ا يؤمن 

بقان���ون) نفي النف���ي( املتجّلي يف 
عالم اإلبداع؛ فيسارع إىل احتضان 
كل موهب���ة تتربعم ولس���ان حاله 
مع املثل الصيني الرائع: »دعْ مائة 

زهرة تتفتّحْ...«
بما ان املثقف املستقبلي مبدع 
بالض���رورة التاريخية؛ فإن موقفه 
يتجسّد يف مسايرته لحركة التاريخ 
الصاعدة، ولكي يكون يف مس���توى 
والقضاي���ا  للمش���كالت  التص���دّي 
الراهن���ة واملس���تجدة باس���تمرار؛ 
فالبدّ أن ينشد املوسوعية ليمكنه 
التعم���ق والتوس���ع يف تخصص���ه؛ 
فقد غدا النزوع املوس���وعي مطلبًا 
حضاري���ًا م���ن متطلب���ات العصر 
الراهن، إْذ يعج���ز املثقف املتقوقع 
يف قمقم إختصاصه عن إس���تيعاب 
واستش���راف  عص���ره  معطي���ات 
املس���تقبل؛ مادامت رؤيته أحادية 
الزاوية، ب���ل قاص���رة. إن الثقافة 

سمات المثقف المستقبلي 
وثقافتنا المستقبلية *

جالل زنكابادي
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املوس���وعية الرصين���ة ه���ي التي 
العمي���ق  الوع���ي  املثق���ف  تمن���ح 
بمص���ري البش���رية، وال���ذي يجعله 
حريصًا على احرتام شتى الشعوب 
واألمم والديان���ات والثقافات كافة، 
يف الوق���ت الذي يتفانى يف س���بيل 
ش���عبه وعقيدته، ويبجّل ويجّلل 
تراثه باستيعابه وتمحصّه نقديًّا 
بالتقديس مطل���ق والوجل. ومن 
املؤك���د ان وعي���ه الديموقراط���ي 
الراديكالي يعبئه للنضال ضد شتى 
الجائرة واملقنّعة،  التمييز  صنوف 
س���واء أكان التميي���ز عنصري���ًا أو 
دينيًا أو طائفيًا أو طبقيًا..وعندها 
س���يكون بمثاب���ة لس���ان ح���ال – 
شعبه- الحقيقي، بل ضمريه الحيّ 
يف الح���وار م���ع البش���رية. ويظل 
التواضع الجم من أهم سمات املثقف 
املوس���وعي ذي النزعة املستقبلية، 
فهو كّلم���ا إزداد إطالع���ًا؛ اليقول: 
»ما أكثر ما أعرف...!« إنما يقول: 
» كمْ أجهل....!« واليس���تكني وال 
يه���دأ باله؛ مهما أبدع وأنجز، فقلق 
اإلب���داع املتواص���ل يش���دد خناقه 
عليه، ويتحسس بخله؛ مهما تفان 

يف العطاء. 
ومن البداه���ة أن يؤمن املثقف 
املس���تقبلي بجدليّ���ة العالقة بني 
الوعي واملمارس���ة، وفاعليتها عند 
انخراط���ه يف صف���وف الجماه���ري، 
باإلضاف���ة إىل التكات���ف مع أقرانه 
املثقفني والتضام���ن معهم ؛ حتى 

يك���ون حاض���راً ذا ح���راك فع���ال 
يف خض���م التاري���خ ، ب���ل يف قلبه 
الديناميك���ي ؛ وه���ذا يتطّلب منه 
التمسّك بحقه املشروع يف املساهمة 
يف مناحي الحياة الثقافية، وأن يؤمن 
بشفافية املكاش���فة الديموقراطية 
البنّاء؛  والنق���د  الذات���ي  والنق���د 
فالنق���د الذات���ي الص���ادق يطوّر 
املثق���ف تطوي���راً خالق���ًا؛ إذ ان » 
الذه���ب املصفى التزي���ده النار إاّل 
صفاءًا« كما يق���ال، ومن املؤكد ان 
نقد اآلخرين اليعني البتة تزكية 
ال���ذات. و لعّل القيمة املس���تقبلية 
لهك���ذا مثق���ف تكم���ن وتتجلى يف 
مقدرت���ه على التأث���ري اإليجابي يف 
الراهن الثقايف بمشاركته النوعية يف 

تغيري الواقع وتطويره وترقيته. 
حس���نًا...كيف يظهر مثل هذا 
املثق���ف يف بيئ���ة ثق���ا- حضارية 

متخلفة أصاًل؟!
وهنا تس���توجب اإلجابة شيئًا 
من اإلسرتس���ال، إنطالق���ًا من رأي 
العالم النفس���اني يونغ)1961-1875( 
بإعتب���ار اإلنس���ان هو »مس���تقبل 
اإلنس���ان« وإرت���كازاً عل���ى مقولة 
الفيلسوف سارتر: » كّل إنسان)...( 
هو مشروع؛ فهو خاّلق ألنّه يبتكر 
ويخرتع ماهو كائن أصاًل، بدءاً ممّا 
لي���س بكائن بعد« وه���ذا يعني أّن 
اإلنس���ان مش���روع ص���ريورة ثقا- 
اجتماعيّة، بل هو الكائن الوحيد 
الفريد، الذي يتس���م بهذا اإلمتياز، 

وبالطبع ينسحب هذا على  اإلنسان 
املثق���ف ، الذي يف مقدوره التطوّر 
إىل مثقف مس���تقبلي، وهذا يعني، 
من ثمّ، ظهور املثقف املس���تقبلي 
من بني صفوف املثقفني املبدعني 
األصالء الرافضني، الذين عرّكتهم 
املتواش���جة مع تباريح  مكابداتهم 
الجماهري املستضعفة املقهورة، ومن 
أوساط الشبيبة الناهضة املتحدّيّة 
للظ���روف اإلس���تثنائية القاه���رة؛ 
وعليه يك���ون أغلبه���م بالضرورة 
عصاميّ النش���أة، وس���يحتدم أوار 
الص���راع حتم���ًا )جه���راً وس���رًّا( 
بينهم وبني املثقفني اإلنتهازيني/ 
الذيليني والحث���االت الدخالء على 
عال���م الثقاف���ة واإلب���داع، والذين 
يمارسون بطبيعتهم شتى األساليب 
الدوغمائية والديماغوغية للهيمنة 
على عقول ساس���تنا) أكثرهم غري 
ملمّ يف شؤون األدب والفن..( ولكن 
المفر من منطق حتمية التاريخ، 
إذ س���رتجح كفة املثقف املستقبلي 
آج���اّل ، إن ل���م يتحق���ق الرجحان 
عاجاًل؛ ألنه كما قال الشاعر الكبري 
إيمي���ه س���يزار » آث���رت أْن أفتح 

عينيّ على شمٍس أخرى«

ثقافتنا املستقبلية
 سمات و مهام *

لقد أثبتت الوقائع، بما اليقبل 
الشك والجدل، أن الرسالة الثقافية 
الش���وفينيني  الفاشس���ت  للعفالقة 
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وعمالئه���م جح���وش القل���م ق���د 
إس���تهدفت اإلنسان الكردي بمسخه 
األوض���اع  ديموم���ة  يف  وخنق���ه 
القاه���رة، إن لم تفل���ح يف إبادته يف 
أتون الح���روب الجائ���رة الداخلية 
والخارجي���ة، ناهيك���م عن تدمري 
الثري���ة  الكردس���تانية  البيئ���ة 
والخالبة بممارس���ة سياسة األرض 
املحروقة؛ ومن حس���ن الصدف أن 
يش���هد ش���اهد من أهلها من حيث 
الي���دري، أال وهو املنظ���ر العفلقي 
عزيز الس���يد جاس���م ال���ذي كتب 
وأصاب ذات مرة : » لم يعد خافيًا 
على اإلطالق أن الفاشية السياسية 

تستند إىل شوفينية ثقافية« 
ولئن تصديت من قبل لتحليل 
الثقافة الس���ائدة وأنماط املثقفني، 
ونجد اآلن أنفسنا وجهًا لوجه أمام 
واقع جدي���د مختل���ف بمعطياته 
الداخلي���ة والخارجي���ة؛ ف� » البدّ 
أن يخلق ثقاف���ة جديدة له« على 
حد تش���خيص أنتونيو بوزوليني. 
لكن م���ن يخلق الثقاف���ة الجديدة 

املنشودة؟! 
س���يقع خلق هذه الثقافة التي 
سمّيناها ب� )املستقبلية( على عاتق 
) املثقفني املس���تقبليني( الطالعني 
من صف���وف املثقف���ني الرافضني 
الواعية لحقها املشروع  والش���بيبة 
يف حياة كريمة ولدورها التاريخي 
املصريي الذي يجب أن تؤديه على 
الوجه املطلوب، طبعًا بعد أن يهدم 

دعاة الثقافة املس���تقبلية الباستيل 
الثقايف الكردس���تاني، بل والعراقي 
أيضًا، ممهدين األجواء الثورية؛ لكي 
الثقافية( على  )اإلنتفاضة  تنقض 
قالع اإلمرباطوري���ة الثقافية ذات 
املداميك الدوَكمائية والديماَكوَكية، 
الدامغ���ة؛  الحقائ���ق  وتنجل���ي 
املس���تضعفة  الجماه���ري  فت���درك 
مل���اذا تش���امخت رؤوس الكثري من 
الس���نابل وانحنى القليل منها! ثمّ 
المفرّ بعد اليوم ملثقفي الش���بيبة 
املستقبليني إاّل اإلنخراط يف  صراع 
مص���ريي عنيف مع ق���وى التخلف 
والطغي���ان ق���د يقص���ر أو يطول، 
فتش���هد حلبته تفت���ت املومياءات 
املتعرضة له���واء الحقيقة، وتهافت 
الدمى الهش���ة! وكّلما أفلح املثقفون 
املس���تقبليون يف إنجاز أقس���اط من 
املهام التاريخية الش���اقة؛ سيمكنهم 
تحرير حتى بعض)القاهرين( من 
)الإنسانيّتهم(، بالكشف عن حقائق 
ماضيهم العفن، ثمّ إعادة تربيتهم 
وتثقيفهم ..وألن املثقف املستقبلي 
يجسّد روحيّ الحرية واملستقبل؛ 
فهو لن يقهر أحداً، وإنّما س���يحقق 
ماهيته اإلنس���انية وإنسانية شعبه 
املس���تضعف ، الذي خ���اض عباب 
الجحيم، واجتاز املطهر متطلعًا إىل 
الفردوس- الحلم...فبعدما تتجاوز 
ثقافتنا ج���ربوت القهر إىل ملكوت 
الحري���ة » عندئ���ذ تصب���ح)....( 
حريَة البحث ع���ن الحقيقة« كما 

يرى بوزوليني، وهذا رغم حتميته 
التاريخية ل���ن يتحقق تلقائيًا؛ بل 
يتطّلب فعاًل تعجيليًا يمنح الثورة 
الثقافية زخمًا حاسمًا يمتح نسغه 

من املبادىء اآلتية:
يقتض���ي  األصي���ل:  الفك���ر 
تحقي���ق اإلنبعاث الثقايف املنش���ود، 
قبل كّل ش���يء، وجود فكر قومي 
أصي���ل لضب���ط وتوجيه مس���اره؛ 
لكي يج���يء الفعل الثق���ايف خاّلقًا 
مؤّث���راً عند ط���رح ومعالجة أيّة 
مشكلة أو مسألة أو قضيّة، طرحًا 
ميدانيًّا ملموس���ًا، ونابعًا من رؤية 
علميّة تستند إىل تقاطع وتداخل 
و  الوعيني)القوم���ي  كال  وت���الزم 
الوطن���ي( جدليّ���ًا، دون تقدي���م 
أو تأخ���ري أيّ منهما قس���راً. ومن 
املؤّك���د ان التح���رّك عل���ى هدى 
مثل هذا الفكر؛ س���يضمن سالمة 
املس���رية الثقافية وتكاملها؛ بشرط 
ديموقراطي���ة خطابه���ا وتعددية 
واإلجتهادات،التي  النظ���ر  وجهات 
تكفل التن���وّع والثراء اإلبداعيني، 
ومن ث���مّ هيمنة س���لطة الثقافة 

الديموقراطية. 
 Auto( الذات���ي:  التس���يري 
gestation(  يتعذر قيام  املثقفني 
املرج���و  بدوره���م  املس���تقبليني 
حاضراً والحق���ًا؛ إاّل ك� )مجموعة 
السوسيولوجي،  باملفهوم  ضاغطة( 
أي كس���لطة رابع���ة مس���تقّلة عن 
الس���لطات التقليدي���ة ووصاياه���ا 
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القس���رية، ومتماس���كة يف هي���كل 
تنظيمي ذي تسيري ذاتي، ومعرتف 
بها بصفتها )س���لطة الثقافة( ذات 
التأثري املنشود يف مضامري: السياسة 
الثقافية، التنمية الثقافية والربمجة 
اإلجتماعي���ة، بل يف التأثري الفعّال 
السياس���ية  القرارات  على صانعيّ 
واإلجتماعية واإلقتصادية، ناهيكم 
عن الرأي العام... ولن يتحقق هذا 
ب���دون تكات���ف وتضامن  الطموح 
املثقف���ني وتوحّده���م؛ ليتب���وّؤا 
منزلة الضمري الحي النابض للشعب 
ولسان حاله الحقيقيّ، وهذا يعني 
)نه���وض اإلجم���اع( ال���ذي إفتقر 
ويفتقر إليه املثقفون الكرد، الذين 
استحالوا بؤرة لشتى العلل السياسية 
الذيلي���ة  وخاص���ة  واألخالقي���ة، 
والنف���اق؛  والحس���د  واإلنتهازي���ة 
فتفاقم���ت ب���ني الكثريي���ن منهم 
اإلحرتابات املكشوفة وغري املكشوفة 
ح���دّ التش���كيك يف إب���داع ه���ذا، 
وتخوين ذاك...كما لو انهم طليعة 
مبدعة يف الجهل واملرض والتخّلف، 

ال يف التهذيب والتحضّر!
وهن���ا حتمًا يحقّ التس���اؤل:- 
كي���ف يتحق���ق )التس���يري الذاتي( 

السالف ذكره؟!
- يمكن ذل���ك، ولو على نطاق 
محدود، إنّما البأس به؛ بتأس���يس 
وتفعي���ل )مصرف ثق���ايف( إقتداءاً 
البلدان،  بع���ض  بتجرب���ة مثقفي 
حي���ث يمكن���ه أن يحّق���ق تموياًل 

ذاتيًّا إىل حدّ البأس به، إستناداً إىل 
موارده املاليّ���ة اآلتية عن طريق: 
بدالت اشرتاكات املثقفني السنويّة 
التقاعديّ���ة/  واإلس���تقطاعات 
الضرائ���ب عل���ى جمي���ع املراف���ق 
الثقافية ذات الواردات املالية: املرافق 
السياحيّة، املسارح ودورالسينما و 
العروض الفنية، املالعب الرياضيّة، 
املطابع ودور  األهليّ���ة،  املكتب���ات 
النش���ر األهليّة، مح���اّلت الطباعة 
والرتجمة األهليّة، محاّلت التصوير 
كاسيت...ثمّ  والفيديو  والتسجيل 
إّن يف مق���دور مثل هذا املصرف أن 
يصدر بطاقات اليانصيب والتهنئة 
وتسويق  بشراء  والباجات...ويقوم 
األعمال الفنية ومنتوجات الحرف 
الرتاثي���ة كما يمك���ن للمثقفني أن 
يرف���دوه بالودائع املالي���ة كإدخار 
أسوة باملصارف األخرى... وذلك كله 
بشرط وجود إدارة نزيهة وحكيمة 
؛ وحينئذ سيكون يف مقدورالبنك 
املنش���ود تمويل جوانب مهمة من 
التنمية الثقافية، وتقديم الِس���َلف 
والقروض للمثقفني واإلعانات عند 
الحاج���ة، وحتى روات���ب تقاعدية 
مناسبة؛ حس���ب ضوابط وشروط 
وديموم���ة  لديمومته���ا  ضامن���ة 

املصرف أيضًا. 
وهنا أيضًا يتب���ادر إىل األذهان 
التساؤل اآلتي:- هل يمكن تأسيس 
مثل ه���ذا البن���ك يف كردس���تان، 
التي تهيمن عل���ى مقاديرها ودّفة 

السياس���ية  األح���زاب  تس���يريها 
املتصارع���ة، ناهيكم ع���ن هيمنة 

العنعنات العشائرية؟!          
التثقيف الح���واري: اليمكن أن 
تتكوّن الثقافة املستقبلية )املغايرة 
بتلّق���ف  اإلس���تهالكية(  للثقاف���ة 
الجاه���زة واملناقل���ة  التحصي���الت 
اإلنتقائي���ة؛ فه���ذا منهل)التثقيف 
م���ن  بالعك���س  الجاه���ز(  املعّل���ب 
)التثقي���ف الح���واري( الذي يجعل 
أنفس���هم،  املثقفني  ب���ني  الح���وار 
ث���مّ بينهم وب���ني املتلقني أمضى 
حيوي���ة وديموقراطي���ة وتكاماًل. 
ويف هكذا ميدان اليش���فع التدرّع 
باأللق���اب العلميّ���ة مهم���ا كان���ت 
كب���رية، وال املزاع���م واإلدع���اءات 
الخّلبيّة الالمسؤولة، إنّما الشفاعة 
الحقيقية؛ هي للمنجزات اإلبداعية 

واملمارسات السلوكيّة القويمة. 
وتعن���ي  الزمني���ة:  املوازن���ة 
أن ن���وازن ب���ني املاض���ي والحاضر 
الصّعد  عل���ى  بحكمة  واملس���تقبل 
كافة، آخذين يف الحسبان أن التصوّر 
املستقبلي الس���ليم يستوجب قراءة 
املاضي والحاض���ر وإعادة النظر يف 
املستش���رف  التصوّر  كليهم���ا، وأن 
للمس���تقبل نفسه؛ يعيننا على فهم 
الحاض���ر واملاض���ي كليهم���ا. ولكي 
الننزل���ق يف التص���وّرات الزائف���ة؛ 
يج���ب تف���ادي اإلنغ���الق اليقيني 
لكون���ه نكران���ًا ملب���دأ الحرية، بل 
وانزالقًا يف املنظور الطوباوي، الذي 
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هو صنو الجمود الفكري، وحس���بنا 
دائمًا إستيعاب املعطى التاريخي، ثم 
الكفاح يف س���بيل املستقبل املنشود 
بممارس���ة الفع���ل التاريخي، حيث 
تصبح ممارس���ة الحري���ة بصفتها 
غاية يسعى إىل تحقيقها املقهورون. 
القي���م الثقافية:  إن طرح قيم 
ثقافية مطلقة ه���ي الوجه اآلخر 
الزائف���ة، ومن  البدائ���ل  لف���رض 
ث���مّ الوق���وع يف ف���خ الدوَكمائية 
القامع���ة، التي التش���فع له���ا أيّة 
ديماَكوَكية تربيريّة، لكنّما القيم 
التحررية املغايرة واملنشودة ستولد 
وتنش���أ وتتطوّر يف سياق التطوّر 
التاريخي الطبيعي الذي يس���رّعه 
زخم الفع���ل اإلبداعي اإلنس���اني؛ 
باإلس���تجابة لض���رورات التط���وّر 
اإلجتماع���ي ، ومن ثمّ س���تتجّلى 
املصداقيّ���ة التاريخي���ة لثقافتن���ا 
تتواص���ل  مادام���ت  املس���تقبلية؛ 
وتتفاعل م���ع معطياتنا التاريخية 
بكَل أبعادها، طبع���ًا بعدما نرتفع 
إىل مس���توى الطرح الثوري العميق 
والش���امل لقضايانا عل���ى الصُّعُد 
كافة؛ فيغدو دورن���ا الثقايف فعّااًل 
وحاس���مًا، ولكن ه���ل يتحقق هذا 
الطم���وح ب���دون تثوي���ر ثقايف – 
علمي، وهو أصاًل  تثوير للمجتمع؛ 

ليلحق بركب التقدم.
الكش���ف ع���ن املس���كوت عنه: 
إذا م���ا توخّين���ا بل���وغ إبداعن���ا 
مص���اف ابداعات الش���عوب واألمم 

املتقدم���ة ثقا-حضاري���ًا؛ فينبغي 
تف���ادي التفاؤل الس���طحي الخادع 
املضل���ل، واملفتق���ر إىل املصداقي���ة 
التاريخي���ة، وأن يغ���وص أدباؤن���ا 
ومفّكرونا يف حضيض  وفنّانون���ا 
واقعنا وأوحال���ه؛ إلقتناص الآلىلء 
الحقيقيّ���ة و العظيم���ة، بداًل عن 
املهادن���ة واملس���اومة والتزيي���ف ؛ 
بدغدغ���ة ومداعبة قش���ور الواقع 
وتجمي���ل قبح���ه! إْذ م���ا أحوجنا 
نحن الكرد إىل أقس���ى وأمهر األدباء 
والفنانني واملفّكرين لشقّ دماملنا 
املزمنة بالرحم���ة؛ لتطهري كياننا 
اإلجتماع���ي من األم���راض...دون 
وامللمّزين  املغمّزي���ن  إىل  اإللتفات 
حتى من املثقفني املتخّلفني، الذين 
طاملا يسقطون تخّلفهم على الوضع 
السوسيو- ثقايف متذرّعني بشتّى 

الحجج:
- هذا األدب والفن س���وداويان 

تشاؤميان!
مس���توى  فوق  ه���ذا.........   -

شعبنا واليخدم واقعنا!
 -هذا........هدّام.

 -هذا.......من الربج العاجي.
-هذا سابق ألوانه.

.................................-
يمك���ن إجم���ال س���مات و مهام 
وثقافتن���ا  املس���تقبلي  املثق���ف 
املس���تقبلية يف قول املفّكر املناضل 
باول���و فراي���ري: “..فإمّا أْن يخدم 
الس���يطرة،  أهداف  الثق���ايف  العمل 

وإمّ���ا أن يخدم أه���داف التحرير” 
وهذا يعني اإلبداع الخاّلق األصيل 
املاح���ي لإلغ���رتاب الثق���ايف ب���كّل 
ماهيّته ومظاهره؛ بصفته جامعًا 
ب���ني إنجاز بض���ع مه���ام متآصرة 
نش���دان  جدليّ���ًا:  ومتواش���جة 
الهويّة  تأصيل  واألصالة/  الحداثة 
القومي���ة/ تحقيق الح���وار الثقا- 
حضاري/ والنقد الذاتي البنّاء....
وإاّل س���تظّل الثقافة الديماَكوَكيّة 
ه���ي الس���ائدة يف مش���هد الثقاف���ة 
الرّباقة املضّللة  مستقباًل بشعاراتها 
ومضامينها الخّلبيّ���ة! وهنا أردّد 
ماكتبه الروائي األلباني إس���ماعيل 
كاداره يف روايته )العرس(: “ ألبانيا 
تنه���ض، لكن الجب���ال ترتبّع على 
أكتافها! أتدرك م���ا أعنيه؟ الجبال 
ه���ي التقالي���د واألع���راف البالية 
بم���ا فيها من عيوب س���ابقة )...( 
وللتخّلص من ه���ذه العيوب؛ البدّ 
من جهود كبرية؛ فإن تركتنا ثقيلة 
وقديم���ة جداً كه���ذه الجبال” ولذا 
ن���رى املثقف املس���تقبلي حتى وإْن 
لمْ يسُ���دْ نمطه سيظّل اإلستثناء 
املكافح غ���ري املستس���لم مهما يكن 
مصريه؛ ف���� “ األفض���ل أْن تتقدّم 
وتم���وت منْ أْن تتوّق���ف وتموت” 
حسب حكمة الزولو األفارقة.          

 Peyamy من املش���روع الثق���ايف *
ayinde ( رس���الة املس���تقبل( املنجز يف 

صيف1991   للكاتب.
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مدن كوردية في دراسات فؤاد قزانجي

نوري بطرس

والباحث���ون  الكت���اب  اهت���م 
تاري���خ  بدراس���ة  واملؤرخ���ون 
والحدي���ث  القدي���م  كوردس���تان 
وحياة االنس���ان منذ فجر الحضارة 
يف كهوف ومغ���اور املناطق الجبلية 
كما يف الس���هول واالراضي الزراعية 
وقد انتش���رت الق���رى الزراعية يف 
كوردس���تان منذ العصور الحجرية 
القديمة، وتدل الدراس���ات على ان 
اقدم قرية زراعية يف كوردس���تان 
كانت تس���مى جرمو قرب كركوك، 
ب���ل هي اق���دم قرية مس���كونة يف 
تاريخ الع���راق القديم، ويف الحقب 
التاريخية املتعاقبة انتش���رت املدن 
وتطورت حياة االنس���ان القديم يف 
املناطق الكوردي���ة التي عاش فيها 
االنس���ان القديم وال تخلو بقعة يف 
كوردس���تان اال ووج���دت فيها آثار 
التطور الحض���اري القديم والزالت 
بعض املدن الكوردية تتمتع بكونها 

اق���دم املدن املس���كونة من���ذ فجر 
التاريخ وحتى الوقت الحاضر كما 
ه���و الح���ال يف اربي���ل. ولقد كتب 
الدكتور فؤاد يوس���ف قزانجي وهو 
باح���ث متخص���ص يف الحض���ارات 
القديمة دراسات عديدة حول املدن 
الكوردية وتاريخها القديم، وسوف 
نستعرض ما كتبه حول تلك املدن. 

يقول يف صدد مدينة سنجار:
سنجار، س���نغارا مدينة قديمة 
تع���ود اىل زم���ن الق���رى الزراعية 
يف عص���ر العبيد يف االلف الس���ابع 
ق.م وكان���ت يف زمن االمرباطورية 
االش���ورية مركزا عسكريا لتموين 
الجي���ش كم���ا ورد يف اح���د الرقم 
الطيني���ة. وبع���د س���قوط الدولة 
االشورية عام 612 ق.م وحلول الدولة 
البابلية، الكلدانية اصبحت سنكارا 
تحت سيطرتهم حتى سقوط بابل 
ع���ام 539 ق.م لتصبح تحت النفوذ 

الفارس���ي بضعة قرون، ثم احتلها 
االغريق عندما حكم الس���لوقيون 
بالد الرافدين، وعلى مسافة 30 كم 
من س���نجار ويف تل حيال اكتشف 
فيه بقايا معس���كر روماني مشيد 
بالحجارة كما وجدوا قطعة فخارية 
كتب عليها بالالتينية اس���م سرية 
)كوه���الت الس���ادس( م���ن الفيلق 
االش���وري التابع للجيش الروماني، 
وكان هذا املوضع يسمى ايضا اليانا 
وجاء ايضا باس���م هلي���ام يف كتاب 
اميانوس مرس���لينوس اورده بعد 
املعركة ب���ني االمرباطور الروماني 
كوس���تانس الثان���ي )337 – 361م( 
وش���ابور الساس���اني )310 – 379م( 
وه���ي معركة جرت يف ع���ام 350م 
كما ورد ايض���ا يف كتاب الجغرافية 

لبطليموس. 
تعرف سنجار يف التاريخ بكونها 
احد مراكز طريق القوافل بني بالد 
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الرافدين وش���مال س���وريا، وكانت 
س���نجار يف الق���رن االول للمي���الد 
مركزا لدويلة آرامية عاش���ت فرتة 
قصرية بني 50 – 116م وكان يربطها 
بطريق يصل اىل مملكة الحضر مما 
يدل على وجود الصالت السياسية 
والتجارية بينهما، وقد سّكت سنجار 
نقودا باسمها لكن سرعان مامضت 
التي  الرومانية  االمرباطوري���ة  اىل 
كانت تس���يطر على سوريا ولبنان 
وذلك  وغريها،  ومصر  وفلس���طني 
يف عهد حاكمها ماركوس اورليوس 
ب���ني االع���وام 161 – 180 م عندما 
الرومانية  للحامي���ة  بنى حصن���ا 
املتقدم���ة نحو س���هل نينوى، وقد 
وج���د فيها ن���ص روماني منقوش 
عل���ى الحجر نحو 5 كم اىل الجنوب 
الغربي منه���ا، حيث يعود اىل زمن 
االمرباطور س���وريوس الكسندر يف 
ع���ام 232م، ويبدو ان آث���ار العهد 
الروماني تبدو ظاه���رة للعيان يف 
املدينة مثل اجزاء من سور املدينة 
الحجر  م���ن  املتبق���ي  الروماني���ة 
وبع���ض االب���راج واالب���واب ومنها 
الدار العائدة اىل ابناء اسماعيل اغا، 
التي هاجمها الغرثيون عدة مرات 
حتى استطاع امللك الفارسي شابور 
الثاني احتاللها، وقد دافع س���كانها 
ض���د االحت���الل مما ح���دا بامللك 
شابور اىل ترحيل قسم من سكانها 
اىل بالد فارس، ث���م اعاد احتاللها 
القائ���د الرومان���ي يولي���اس حتى 

استوىل عليها الساسانيون وسيطروا 
عليه���ا نهائيا حتى مج���يء الفتح 

االسالمي.
يف الق���رن االول املي���الدي برز 
يف ب���الد الرافدي���ن ارب���ع ممالك 
صغ���رية وه���ي ميش���ان والحض���ر 
وحدياب )اربيل( وس���نكارا. وبني 
امليالدي  والسابع  الخامس  القرنني 
انتشرت املس���يحية يف هذه الربوع 
وتذكر املصادر إس���م فاريس كأول 
أس���قف لها يف عام 544م. ويف حوالي 
ع���ام 18 ه���� 639م فتح املس���لمون 
س���نجار وفرضوا الجزية على اهلها 
واصبحت وح���دة ادارية تابعة اىل 
والية الجزيرة وخضعت لس���يطرة 
االمارة الحمدانية يف عام 948 م، ثم 
خضعت سالجقة الرتكمان يف زمن 
الخليفة العباسي القائم بامر اهلل يف 
عام 467 ه� كم���ا خضعت التابكية 
املوصل يف عام 521 ه� 1127م يف زمن 
عماد الدي���ن زنكي وم���ن اثارهم 
املعروفة هناك منارة س���نجار التي 
يرق���ى تاريخ بنائها اىل عام 598 ه� 
1201م يف عه���د االم���ري قطب الدين 
محم���د، وم���ن آثارها االس���المية 
مبن���ى الخ���ان االتابك���ي ومرق���د 
الس���يدة زينب الذي يعود تاريخه 
اىل 639 – 657ه����. وقب���ة الش���يخ 
الس���ويدي الس���نجاري، ومن اشهر 
رجاالتها يف القرن السادس للميالد 
ال���ذي درس  الس���نجاري  جربائيل 
الطب يف مدرسة جنديشابور ونال 

حظوة عند مل���ك الفرس بعد ان 
عالج امللكة شريين وشفاها ليصبح 
فيما بعد رئيس���ا الطب���اء البالط 
يف طيس���فون. كما اشتهرت سنجار 
بع���دد من االدي���رة منها دير عني 
قنا الذي اسس���ه االسقف احودامة 
وكان الدي���ر عامرا حتى عام 819م 
وكذلك دير كنوش���يا ومن مدرسة 
ه���ذا الدير تخرج امللف���ان )املعلم( 
داود بن بولص وقد زالت معاملها يف 

الوقت الحاضر السباب شتى.
تعد س���نجار موط���ن الطائفة 
االيزيدي���ة ولهم مزارات مقدس���ة 
يحتفل���ون به���ا كل ع���ام، ويقول 
ميشيل شفاليه ان جبل سنجار يف 
القرن���ني الثالث والرابع كان املكان 
االس���اس للتصوف النسطوري، ثم 
اصبح حقل صراع بني النس���اطرة 
الوج���ود  زال  ان  اىل  واليعاقب���ة 
املس���يحي خالل القرنني الس���ادس 
والس���ابع عش���ر امليالديني بسبب 

الضغط اليزيدي.
والجدي���ر بالذك���ر ان س���نجار 
شهدت موجة مهاجرين من السريان 
يقدر عددهم حوالي 400 شخص يف 
الس���نوات 1914 – 1916 هارب���ني من 
االضطهاد العثماني. وكانت عائالت 
اخرى قد قدمت من ماردين ودور 
اس���كنهم  وقد  ونصيبني،  عابدين 
االيزيديون وس���اعدوهم واصبحوا 
يف حظوة الشيخ حمو شرو واوصى 

قومه برعايتهم.
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ويف مدينة ده���وك التي يظهر 
فيها تأثريات الحضارات القديمة يف 
مجال الفن والعمارة االشوري، حيث 
يشاهد على الجبال النحت االشوري 
البارز ومجس���داً مشاهد انتصارات 
وحروبه���م  املل���وك يف غزواته���م 
على طول االراض���ي الجبلية التي 
تجت���از الحدود حتى جنوب تركيا 
وارمينا. كما ان بعض املدن والقرى 
بنيت على انقاض املدن االش���ورية 
القديمة، ومعظمه���ا تحمل تعابري 
آرامية او س���ريانية خاصة خالل 
الق���رون امليالدي���ة االوىل، وبداية 
انتش���ار املس���يحية يف بالد ما بني 
النهرين وكوردس���تان منذ سيطرة 
الف���رس بني الق���رن االول والقرن 
السابع للميالد حيث كان هناك يف 
مناطق مركا )ده���وك( حوالي 60 
مدرس���ة معظمها كانت منتشرة يف 
االديرة والكنائس واملناطق الخاضعة 
لسيطرة الفرس ويف مناطق اخرى 
م���ن الع���راق وحت���ى نصيب���ني، 
حيث كانت الح���دود الفاصلة بني 
االمرباطورية الرومانية والفارسية 
تسجل س���جاال تاريخيا من الحرب 
بينهما امت���دت اىل مناطق االهواز 
وجنديش���ابور والخلي���ج وبذل���ك 
اصبح���ت اقوام واحفاد االش���ورية 
والبابلي���ة واآلرامي���ة جس���را بني 

الحضارات القديمة والجديدة،
ومنطق���ة م���ركا الت���ي كانت 
تقع ضم���ن حدود محافظة دهوك 

الحالية على ش���كل مثلث قاعدته 
تمثل سلس���لة جبال عقرة ورأسه 
نح���و الجن���وب عند ملتق���ى نهر 
الزاب بالخازر وتقسم مركا اىل اربع 
مناطق فالقسم االول يدعى سفسافا 
ويقع قرب دي���ر بيث عابي حيث 
مركز النش���اط الثق���ايف يف منطقة 
دهوك، والقسم الثاني يدعى بريتا 
ومعناها القلعة، وهي تشكل الجزء 
الغربي من منطقة مركا والقس���م 
الثالث يشمل نحال ومعناها الوادي، 
واليزال االسم باقيا ومستعمال بني 
االهالي مثل نح���ال دملكا اي وادي 
امللك ويقع وراء سلسلة جبال عقرة 
والقسم االخري وهو طالثا اي الظل 
وه���ي املنطقة الواقع���ة على طول 
نهر الخ���ازر وكان مركز النش���اط 
الثقايف والديني يعود اىل دير بيث 
عابي الذي يقع جنوب بلدة خربا 
وهي غربي مدينة عقرة وقد بنى 
هذا الدير على يد مؤسس���ه الربان 
يعقوب يف منتصف القرن الس���ابع 
للمي���الد، وقد ذكر توم���ا املرجي 
يف كتابة الرؤس���اء انه يف منتصف 
القرن التاس���ع املي���الدي كانت قد 
انتش���رت يف مركا ده���وك حوالي 
60 مدرس���ة لتعليم اللغة والثقافة 

السريانية.
وكركوك او كرخ سلوخ مدينة 
موغل���ة يف القدم وقد نش���أت فيها 
اق���دم قري���ة زراعي���ة يف العصور 
القديم���ة وهي جرم���و وقد اطلق 

الس���ومريون عل���ى كركوك اس���م 
ارابخ���م واالكدي���ون باس���م اربخ 
ويف العصر البابل���ي ارابخا وكذلك 
الحال يف العصر االش���وري وسماها 
البابليون باس���م عرف���ة وقد بقي 
هذا االس���م متداوال حت���ى الوقت 
الحاض���ر، وان اقوام���ا عديدة عرب 
العصور واالزمان اعادوا بنائها لكي 
تصبح مركزا لالمدادات العسكرية 
خ���الل العصور االكدي���ة والبابلية 
عس���كريا  وموقع���ا  واالش���ورية 
للقادم���ني من كوردس���تان او من 
اكد وبابل واش���ور ونينوى، احتلها 
الكوتيون بني )2300 – 2100( قبل 
امليالد واقاموا مملكة فيها ملا يقرب 
من قرنني من الزمن وشيدوا لهم 
عاصم���ة دعوها نوزي تبعد 22 كم 
عن آرابخا على انقاض بلدة اكدية 
تسمى كاسور، ثم غزاها امليتانيون 
حيث عثر على رقم مسمارية تعود 
اىل االلف الثاني ق.م ويف بداية االلف 
االول ق.م اصبح���ت ارابخا مركزا 
تجاريا اشوريا وصارت ايضا محطة 
للجي���وش االش���ورية املتجهة نحو 
جبال كوردستان واىل الخط الواصل 
نحو اورارتو الت���ي كانت يف حرب 
دائمة مع االشوريني، كما اصبحت 
ارابخ���ا ج���زءا م���ن االمرباطورية 
االش���ورية ايام امللك ادد – نرياري 

الثاني )911 – 891 ق.م(.
وقد اهتم البابليون الكلدانيون 
يف الق���رن الس���ادس قب���ل امليالد 
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باملدينة واعادوا تعمريها، واصلحوا 
حصونهاوتعترب مدينة ارابخا موطن 
النفط والغاز يف العالم القديم فقد 
ظهر القري سائال على ارضها، وكان 
االهال���ي يف ارابخ���ا يصنعون منه 
الق���وارب الصغرية ويس���تخدمونه 
لسد منافذها كما هو الحال يف املدن 
االخرى مثل هيث واش���ور وكذلك 
يف املدرج العالي مثل الزقورة، وقد 
وجد رقيم فريد يف حفريات ارابخا 
وج���دت نصوص مكتوبة تس���جل 
وجود النار االزلية يف املدينة، وقد 
ظه���رت حكايات ش���رقية وغربية 
اس���طورية ح���ول تلك الن���ار التي 
الزال���ت تطلق س���عريها يف كركوك 
الحالي���ة، وق���د ذكره���ا املؤرخون 
اليونان والرومان حيث ورد اس���م 
ارابخا يف املصادر اليونانية باس���م 
ارابخنيوس كما ذكرها بطليموس 
باس���م كرخوا او كوركورا وهذا ما 
يفس���ر تعبري بابا كوركور الحالي، 
ويف بداية الق���رن الثالث بنى امللك 
اليوناني س���لقوس حصنا يف ارابخا 
س���ماه كرخا س���لوقس، ويف الزمن 
الفرثي سميت كارمكان ويف القرن 
الس���ريان  س���ماها  امليالدي  الثالث 
بيث كرماي واصبح االسم معروفا 
ومتداوال بني السريان لفرتة تزيد 
على ثالث���ة قرون وحت���ى القرن 

السابع امليالدي.
تشمل مقاطعة بيث كرماي او 
باجرمي عل���ى مدن وقرى عديدة 

ابرزها كرخ سلوخ وكفرا وهي كفري 
والش���وم وهي داق���وق، وخورماتو 
وه���ي طوزخورمات���و وش���هر قرد 
وهي التون كوبري وبلدة خانيكار 
وتق���ع ش���مال كرك���وك، وجبلت���ا 
وتقع ش���رق دجلة شمالي تكريت، 
وتعرضت كركوك اىل فرتة اضطهاد 
خالل العهد الساساني دامت اربعني 
االربعيني  باالضطهاد  س���مي  سنة 
)340 – 379( للميالد، وكان ش���ابو 
الثاني امللك الساس���اني قد قام بهذا 
االضطهاد ضد ساكني هذه املناطق 
املس���يحيني وتخليدا  وخاصة ضد 
لهذه الذكرى بنى املسيحييون اقدم 
كنيس���ة التزال آثاره���ا باقية على 
طريق كركوك – سليمانية وتسمى 
بالكنيسة الحمراء )قرمزي كليسا( 
باللغ���ة الرتكية كما ش���يد يزدين 
املطران كنيسة مريم العذراء وكان 
يزدين مقربا من العاهل الساساني 
خس���رو ابرويز. كما ساعد يزدين 
عل���ى بن���اء دير م���ار صليبا قرب 
مرقد النب���ي داني���ال، وكان امللك 
خس���رو الثال���ث )631 – 633م( قد 
جعل الطبيب جربائيل الهرطوقي 
وهو من اهالي كرخ س���لوخ طبيبه 
الخاص، وعلى الرغم من السيطرة 
الفارس���ية على كركوك فقد ظلت 
هذه املدينة ذات طابع محلي حتى 
نهاية القرن السابع امليالدي حيث 
بدأ الفتح االس���المي، وقد س���ماها 
املسلمون باس���م كرخيني وخاصة 

ل���دى املؤرخني. وقد توس���عت يف 
العصر االتابكي اي يف القرن الرابع 
عش���ر حي���ث بنيت قلع���ة التزال 
باقي���ة وهي قلع���ة كركوك وتضم 
عددا من املباني االثرية والرتاثية 
القديمة من بينهما جامع ومئذنة 
الكبري  والجام���ع  داني���ال،  النب���ي 
والقبة الخضراء والكنيسة القيدمة 
التي يعود بنائه���ا اىل القرن الرابع 

امليالدي.
اما ن���وزي وموقعها يف يورغان 
تب���ه فتبعد ع���ن ارنج���ا كركوك 
حوال���ي 14 كم وه���ي مدينة اثرية 
قديم���ة بنته���ا االق���وام االكدي���ة 
القديمة وسميت باسم كاسور وذلك 
بني 2400 – 2300 ق.م وكانت اشبه 
ماتكون بدولة مس���تقلة وكان أول 
من حكمها آتي الذي جاء اس���مه يف 
الرقم الطينية او بن آتن البا وقد 
غزاها الكوتيون القادمون من وراء 
جبال زاكروس وبنوا فيها قصورهم 
ومعابده���م وربما كان���ت عاصمة 
لهم، واعاد احتاللها السومريون يف 
عهد ملكهم لوكال زاكيزي وطردوا 
فيها  االمور  واس���تقرت  الكوتيون، 
لفرتة خمس���ة ق���رون حتى مجيء 
امليتاني���ون او الحوري���ون وذلك يف 
الس���نوات 1500 – 1350 ق.م وكانت 
بداية استقرارهم يف مدينة نوزي 
وكان للحوري���ون عاصم���ة يف بالد 
الرافدين تقع ق���رب تل الهوا التي 
تبع���د عن نين���وى بحوالي 90 كم 
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والتي نقب فيه���ا بعثة بريطانية 
اس���رتالية مش���رتكة، وق���د تعل���م 
الحوري���ون اللغة االكدي���ة وكتبوا 
باملس���مارية وهو الخط املس���ماري، 
وس���قطت نوزي بأيدي االشوريني 
بقيادة ملكهم اوبالت االول يف 1361 

ق.م. 
وخالل التنقيب���ات التي اجراها 
واالمريكي  كب���ريا  ادور  الربيطان���ي 
افرايم س���بايزر يف نوزي ثم العثور 
عل���ى 4000 رقي���م توزع���ت عل���ى 
كما  وامري���كا  بريطاني���ا  متاح���ف 
وجدت يف نوزي بقاي���ا قصور تعود 
للقرن الس���ادس عشر ق.م وهي فرتة 
أجداد حاكم ميتاني، كما وجدت يف 
قصر امللك تيهيد بيتال اكثر من الف 
رقي���م خاصة باملعام���الت القانونية 
والتجاري���ة وهي معروضة يف متحف 
بنس���لفانيا، ام���ا النص���وص االكدية 
والسومرية فانها تش���كل مجلدا من 
النصوص يف سلسلة كتابات هارفارد.

ارب���ل او اربائيلو وهي من اقدم 
املدن املس���كونة يف العالم يعتقد انها 
بني���ت يف العص���ر االك���دي 2334 – 
2279 ق.م باس���م اربائيلو او االلهة 
االرب���ع، غزتها االق���وام الكوتية ثم 
من  القادم���ة  امليتاني���ة  الحوري���ة 
وراء جبال زاكروس، ش���مال ش���رق 
كوردستان العراق، ورد اسم املدينة 
يف نص سومري يف عهد امللك شولكي 
بلفظة اربيلم، وكان امللك السومري 
كوميل سن قد عني له حاكما على 

املدينة، واصبح ملدينة اربا ايلو شأن 
يف العصر االش���وري منذ عهد ملكها 
تج���الت بالس���ر االول 1112 – 1047 
ق.م الذي تأسس���ت عل���ى يده اول 
امرباطورية اش���ورية واصبحت اربا 
ايلو العاصمة الدينية ململكة اش���ور 
النها كانت املركز الرئيس���ي لعبادة 
االلهة عش���تار وكانت تسمى عشتار 
ارب���ال املقاتلة واملحاربة ال عش���تار 
الحب والعش���ق التي كانت تعبد يف 
باب���ل، وكان موقعه���ا اس���رتاتيجيا 
بالنظر لوق���وع اربيال على طريق 
الحم���الت العس���كرية ب���ني نينوى 
الجبلية يف كوردس���تان،  واملناط���ق 
وكونه���ا تبع���د عن ارابخا مس���افة 
ليس���ت بعيدة عن تق���دم الجيوش 
املحارب���ة، وكان هناك حاميات على 
ط���ول الطريق مثل قصر ش���مامك 
الحالي وكان حاكمها هو شيني اشور 
يف حدود سنة 910 ق.م ومركز اداري 
يدعى ارزوجين���ا وهو تل قرة تبه 
الحال���ي. وكانت العبادات مس���تمرة 
يف ارب���ا ئيل���و للملوك االش���وريني 
ويحجون اليها ومن بينهم سنحاريب 
الذي وصل اليها عام 692ق.م وابنه 
اس���رحدون ال���ذي س���عى اىل معبد 
اربيال ويطلب من عشتار اربيال ان 
تدله على الشخص الذي اغتال ابيه 
يف قصره وورد اس���م املعبد كشان – 
كالما ومعناه بيت س���يدة االقليم. 
كما كان يف املعبد تمثال لالله اشور 
وتمثاال آخر للملك االشوري اشور – 

دان الثال���ث 772 – 754ق.م، وزادت 
اهمية اربائيلو عندما توالها ثالثة 
االداريني  االش���وريني  الح���كام  من 
ع���ام 720ق.م وهل صل – عش���تار 
ع���ام 720ق.م وتات���ي اش���ور ع���ام 
795ق.م وتاب���و ايني ع���ام 740ق.م 
وكان���ت املنطق���ة االدارية تقع بني 
الزاب االس���فل وال���زاب االعلى، كما 
وجدت بلدات اش���ورية اخرى مثل 
رميتا، خرو، شاس���ي، دوا، كباشي، 
خسانا، سخارونا، يف محيط املدينة 
واخرى لم يجر التنقيب فيها مثل 
تل رش���كني وتل قص���را يف عنكاوا 
ظلت اربيال تعاني من ش���حة املياه 
حتى نهاية القرن السابع ق.م. بعد 
ان قام اول مهن���دس يف العالم وهو 
س���نحاريب بتنظيم قن���اة وجدول 
ال���ري من فتح���ة عن���د قرية قال 
مورتكه جنوب وادي بستوره، وقد 
كشفت مديرية االثار العراقية عام 
1947 آث���ار هذه القن���اة وقد خلدت 
اعماله بكتابة على الحجر التي شق 
القناة التي تقول انا سنحاريب ملك 
اشور ملك العالم حفرت ثالثة انهر 
يف جبل خاني يف اعلى مدينة اربيال 
موطن السيدة الجليلة عشتار، وقد 
حفرت القناة على ش���كل نفق، كما 
حفرت معها آبار متسلسلة كل بئر 
تبعد عن سابقتها 42 كم حتى تصب 
يف حوض كبري قرب مركز املدينة. 
وهذا املش���روع هو نفسه الذي بناه 
س���نحاريب يف نين���وى عندما نقل 
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املياه اليها من نهر الكومل – الخازر 
ع���ام 691ق.م كما ج���رت يف محيط 
اربي���ل معرك���ة كبرية ق���رب بلدة 
كرمليس عام 331ق.م بني االسكندر 
داريوس  الفارسي  والقائد  املقدوني 
انتهت بانتصار االسكندر يف موقعة 
س���ميت كوكامي���ال، وكانت حدياب 
اربي���ل احدى املمالك التي انش���أها 
224ق.م   –  148 خ���الل  الفرثي���ني 
وكانت تسمى اقليم اديابني اي بني 
الزاب���ني – وكانت اربي���ل – حزة 
ابرز مدن حدي���اب يف بداية القرن 
املي���الدي االول وتبع���د ح���زة عن 
اربيل 16 كم اىل اىل الجنوب الغربي 
وهي اآلن سربس عزيز، وقد اخطأ 
املؤرخ���ون حني اعتق���دوا ان حزة 
هي نفس���ها اربيل بعد هجرة اهلها 
عقب الغزو الروماني ململكة حدياب 
عام 116م وقد توىل العرش فيها ملك 
يهودي وهو ايزات الثالث وكانت له 
عالقات م���ع مملكة حطرا اآلرامية 
العاصم���ة قطيس���فون. ويف  وم���ع 
نهاية القرن امليالدي االول انتشرت 
املس���يحية يف اربي���ل وانش���أت اول 
اسقفية يف سنة 104م ويف سنة 300م 
رفع���ت اىل درجة مق���ام مطرانية 
م���ن قب���ل الجانليق فاف���ا، وكانت 
يف محيط اربيل ع���دد من االديرة 
منها دير مار ع���ودا الذي يقع بني 
اربي���ل وكزنة، ودير مار ش���معون 
ال���ذي يقع عل���ى الطري���ق املؤدية 
اىل كل���ي عل���ي ب���ك، ودير ش���كوح 

ش���رقي اربيل ودير ايش���و عسريان 
قرب ص���الح الدين، ومعظمها زالت 
بمرور الزمن، كما تأسست يف اربيل 
امارة كوردية على ي���د زين الدين 
عل���ى كوجك، كما غزاها املغول عام 
1230م. ويف كت���ب البلداني���ني ذكر 
اسم اربيل كمدينة كوردية ومنهم 
ابن خرذاب���ة يف املس���الك واملمالك 
وياق���وت الحموي يف معجم البلدان: 
كما تطور اسم املدينة من اربيال – 
اربرية، ارويل ثم اىل خولرياي معبد 
الش���مس، والبعض اطلق عليها اسم 
هالريه عند وصولهم اىل املدينة بعد 
عناء س���فر طويل، وتعد اربيل من 
اقدم مدن العالم والتزال مس���كونة 
منذ اربعة االف سنة وحتى الوقت 

الحاضر.

املصادر:
1-موس���ى الهينان���ي. س���نجار 
السياس���ي  تاريخه���ا  يف  دراس���ة 
والحض���اري من ع���ام 1127 اىل عام 
1761 ميالدي���ة. دار بريي���ز اربيل 

2005. رسالة ماجستري
2-االب ش���معون خضر. سنجار 
مجلة الفكر املس���يحي العدد نيسان 

1990
3-طه باقر. املرشد اىل مواطن 
اآلث���ار والحض���ارة. الرحلة الثالثة 

بغداد 1961.
الطائف���ة  س���ركيس.  4-ارا 
املسيحية يف العراق جريدة الزمان 

يف 25 – 9 – 2005
5-روفائي���ل مين���اس. كركوك 
ع���رب التاريخ مجلة ب���ني النهرين 

العدد 39 لسنة 1982
6-توما املرجي الرؤساء مطبعة 

ديانا بغداد 1990
7-ادي شري. تاريخ كلدوا شور. 

اربيل 2007
اخط���ار  س���ليمان.  8-م���اري 
فطاركة كرسي املش���رق من كتاب 
املج���دل روما 1899 واعيد طبعه يف 

اربيل 2007
9-نائ���ل حنون. اربيل ونينوى 
وكركوك ومدن اشورية مجلة بني 

النهرين العدد 91 لسنة 1995
اس���ماء  10-جمال بابان. أصول 
امل���دن واملواقع العراقي���ة. مطبعة 

االجبال بغداد 1989
الديورة يف  11-ايش���و عدن���اح. 
مملكة الفرس والعرب تعريب االب 
بولس شيخو. املوصل. مجلة النجم 

1939
12-ه���اري س���اكز. قوة اش���ور. 
ترجمة عامر سليمان بغداد املجمع 

العلمي العراقي 1999
13-مشتاق طالب. مدن العراق. 
مرتجم عن املوس���وعة الربيطانية 
مجل���ة ميزوبوتامي���ا العدد 5 – 6 

لعام 2005
معج���م  النجف���ي.  14-حس���ن 
املصطلح���ات واالع���الم يف الع���راق 
بغداد. دار واسط 1982 الجزء االول
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 كان���ت هذه مس���رية صعبة و 
ش���اقة، و لكن األس���وأ س���وف يأتي 
الحقًا. هطل املطر م���دراراً طوال 
الليل، و احال الساحة اىل بركة من 
الوحل اللزج الذي مرغته األقدام؛ 
و يظهر أنه سوف يستمر بالهطول، 
مما يجعل من املس���تحيل أن يُقرر 
املرء فيما إذا كان س���يواصل السفر 
أم يتوقف. كان مظهر البغال، و هي 
واقفة بإنتظ���ار أن يجري تحميلها 
و ه���ي غائصة اىل ح���د الرُكب يف 
الط���ني، دافعًا اىل اإلكتئ���اب؛ أكوام 
م���ن الخيم و الفرش مُلقاة يف تلك 
يرتاجف  بينم���ا  الس���بخة،  األرض 
الخدم الهنود من برد ذلك املستنقع 
الذي يصل اىل رُكبهم. تحت املطر، 
املنهم���ر بإنتظ���ام و دون إنقطاع، 
جرى تحمي���ل الحيوان���ات اإلثني 
عشر؛ و بعد املش���اجرة املعتادة يف 
إبتداء كل مس���رية، حي���ث تُرمى 

علين���ا اإلكرامي���ات )البخش���يش( 
قليلة،  بإعتباره���ا  نمنحه���ا،  التي 
إنطلقن���ا راكب���ني لنلج بح���راً من 
الوحل العميق و الذي كانت البغال 
خالله تُجاهد و تتخبط و ليس يف 
مقدورها أن تقطع أكثر من حوالي 

امليل الواحد يف الساعة.
يف بعض األحيان كنا نبلغ أرضًا 
حصباء لنع���ود بعده���ا اىل الرتبة 
الرس���وبية، و الت���ي ما ه���ي اآلن 
س���وى حمأ عميق؛ ث���م ليلي ذلك 
سلس���لة واطئة من ت���الل حصباء، 
حيث يمكن مش���اهدة بضع خراف 
و جمال ترعى نبات »اآلرتميس���يا 
 Artemisia“ و غريه من األعشاب 
العطرة؛ و قد منحنا ذلك إسرتاحة 
وقتية، لنت���وه بعدها خالل أميال 
من الطني يتبعها أميال ُأخرى من 
األرض الحصباء أو الشبه حجرية. 
كان املطر ينزل كما السيول، و كانت 

هناك ريح باردة ش���ديدة تأتي يف 
مواجهتنا و علينا مصارعتها. كان 
هنالك ذلك القدر من ما ال يُبش���ر 
بخ���ري، و الذي كان، يف الوقت ذاته، 

مُثرياً و مُشجعًا جداً.
بحل���ول الظه���رية، ل���م نجد ال 
صخرة و ال شُجرية نلوذ بها، فأدرنا 
ظهورن���ا للعاصف���ة و قمنا بتناول 
طعام الغذاء و نحن فوق سروجنا. 
لم يكن هناك ما يُمكن أن يستجلب 
النظر غري تلك الحصب���اء البُنية 
أو الطني األس���مر؛ و قد إس���تولت 
على املكان غشاوة رمادية. و عليه 
مضينا ُقدُمًا، ساعة بعد ساعة، يف 
صف واحد. كان الش���رطي يسري يف 
املقدمة؛ و كل ما لديه كان مُغطى 
بعباءته، فيما عدا بندقيته، و هو 
يغوص يف الوحل و بُرك املاء. كان 
املاء يس���يل من حافة ُقبعتي و من 
على عباءت���ي؛ و كان���ت الطبقات 

طريق القوافل من بغداد الى بالد فارس 
في سنة 1890

الجزء الثانـي

إيزابيال بيرد
الترجمة من اللغة االنكليزية: عبدالرزاق محمود القيسي
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الس���ت الس���ميكة لخم���اري الصويف 
تقط���ر ماًء، مما يعيق رؤية إن كان 
هناك ُقرى أو قوافل ُأخرى، مع إن 
قوافل البضائع ال تُس���افر يف مثل 

هكذا مطر. 
جزنا، بعد ذل���ك، فوق منحدر 
لنغوص يف بحرية من الوحول حيث 
وجدنا، يف إنتظارنا، مساعد حاكم 
“خانق���ني” و قد إعتم���ر “الفيز” 
ف���وق معط���ف عس���كري طوي���ل 
وفوق الس���راويل؛ و بصحبته عدد 
من الجنود غري نظامية )الباش���ي 
بزوك( ليلتقي “م.....” بالتحيات و 

دعوة رسمية من الحاكم. 
من فوق املنحدر التالي بدت لنا 
“خانقني”؛ و هي بلدة غري صغرية 
تقع وسط بساتني النخيل و غريها 
من األش���جار املثم���رة. و بعد ذلك 
هبطن���ا اىل بحر من الوحل، أس���وأ 
مما س���بقه، يتخلله طريق مُعبد 
بش���كل بدائي؛ و كان من الفظاعة 
بحيث حرفنا ثانية اىل الوحل الذي 
كان من العمق اىل درجة دفعتنا اىل 
العودة اىل ذلك الطريق مرًة ُأخرى، 
ليُعيدنا مجدداً اىل الوحل؛ و طوال 
الوق���ت كان املطر ينهم���ر مدراراً. 
إستمر هذا الطريق على ما هو عليه 
من حال و هو يمر عرب “خانقني”، 
تلك البلدة ذات األزقة الضيقة التي 
ال تنفذ و التي تنفتح عليها باحات 
نتن���ة و هي م���ن الق���ذارة بحيث 
تجع���ل ما نجم مؤخ���راً من دمار، 

م���رده إنتش���ار م���رض “الكولريا” 
)ه���ذا إن ص���دق العل���م(،  أمراً ال 
بُ���د منه. كانت  املي���اه و الوحول 
يف تل���ك األزقة تص���ل اىل منتصف 
أرج���ل البغال؛ و كان���ت الطرقات 
خالي���ة تمامًا. و مهما بلغت درجة 
الفضول و حب اإلس���تطالع، حتى 
فيم���ا يتعلق بالرؤيا النادرة إلمرأة 
“إفرنجي���ة” )أوربي���ة – املرتجم(، 
فإنها لم تتمكن من دفع الناس اىل 
املغام���رة بالخروج يف مواجهة مثل 
تل���ك العاصف���ة و ه���م يف مالبس 

قطنية مُهلهلة. 
عن���د إنعط���اف الطريق صوب 
الجسر، وقف صف من جنود املشاة 
غري النظاميني و قد إرتدوا قيافات 
عس���كرية رديئة قد تشبعت بماء 
املطر و هم واقفني يف وحل، شديد 
الربودة، يصل اىل ما فوق كواحلهم؛ 

و كان���وا ينتعلون أحذي���ة طويلة 
الرقب���ة تص���ل اىل ح���د الرُكبة. 
إنضم هؤالء اىل الركب و س���اروا يف 
املقدمة؛ أما أنا فقد سرت بتواضع 
يف املؤخ���رة. ي���ا لهؤالء املس���اكني! 
كانت محاولتهم للحفاظ على السري 
املنتظم ضربًا من املس���تحيل؛ ألنه 
كان أمراً ش���اقًا مُجرد تمكنهم من 
جر أقدامه���م و إخراجها من ذلك 
الطني الل���زج؛ و قد كانوا يحملون 
بنادقه���م كيف ما إتفق. كان لذلك 
املوكب مظهراً غريب���ًا و متنافراً؛ 
ففيه تجد الضابط األنيق و جنود 
مشاة بؤساء و عساكر غري نظامية 
أجالف و أوربيني بمعاطف مطرية 
)ماكنتوش( س���ميكة، و قد تناثر 
عليه���م الطني من قمم رؤوس���هم 
و حتى اخام���ص أقدامهم، و بغال 
الت���ي لطختها  بأحماله���ا  تج���ري 

حصن حدودي تركي )عثماني( بني خانقني وقصر شريين
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الوحول و مجموع���ة من الخدم و 
التابعني و قد جلسوا فوق األمتعة 
و لفوا رؤوسهم بوشاحات ال تُبدي 
غ���ري أعينهم الت���ي يُجاهدون كي 
يفتحوه���ا يف مواجه���ة تلك الريح 
الب���اردة. أم���ا الحمري الت���ي كانت 
تحمل أصحاب البغ���ال “البغالة” و 
معداته���م فكانت على مس���افة يف 
الخل���ف ورائنا، و هم يُجاهدون يف 
س���ريهم و يكاد أن يوقفهم التعب، 
حيث أن مس���رية سبعة عشر مياًل 
ق���د إس���تغرقت ثم���ان س���اعات و 
نصف الساعة. تحويلة مفاجئة يف 
الطريق، قادتن���ا اىل نهر “حلوان” 
)أي: نه���ر الون���د – املرتجم(، أحد 
رواف���د نهر “دي���اىل”، و هو جدول 
عريض نسبيًا و سريع الجريان قد 
اقام فوقه”الفرس”جس���راً، و الحق 
يُقال، جيداً من اآلجر مستنداً على 
ثالثة عشر قوس محكمة البنيان. 
و هذا الجسر يربط جُزئي البلدة 
و يمنح شيئًا من الوقار و الجمالية 
ملا، بدونه، يكون مكانًا رديئًا. على 
الضف���ة اليُس���رى لنه���ر “حلوان” 
هناك الثكنات العس���كرية و منزل 
الحاك���م و بعض الخانات الواس���عة 
و دائ���رة الكم���ارك و محطة حجر 
صح���ي، حي���ث قد ُف���رض الحجر 
الصح���ي عل���ى جمي���ع الوافدي���ن 
من”بالد فارس”، مما حتم عرقلة 
واضحة للس���فر و التج���ارة. و بعد 
نص���ف ميل، من الس���ري يف الوحل 

عل���ى ضفة النهر، ولجنا عرب بوابة 
جميلة اىل باحة، قد فاضت تقريبًا، 
لنص���ل اىل ضيافة دار الحاكم الذي 

إكتظ بالركب كله.
كان لل���دار باحت���ان تحيطهما 
كان  األلط���ف  و  األك���رب  األبني���ة. 
“الح���رم” أو “بيت النس���اء”، و هو 
منغلق تمام���ًا و خالي من النوافذ 
الخارجية و بابه الوحيد كان املتصل 
ب�”بيت الرجال” ويخضع لحراس���ة 
مش���ددة من قِبل “خصي” طاعن 
يف الس���ن؛ و باحة هذا البيت )أي: 
بيت الرج���ال – املرتجم( محاطة، 
جزئي���ًا، بع���دد من “الس���راديب” 
ذوات الس���قوف امُلقببة و لواجهاتها 
“شناش���يل” خضراء اللون؛ و جزءاً 
آخر ه���و املطبخ و املخبز و مخزن 
الخشب )الحطب( و الحمام و سكن 
الخدم. )إن ل�”الحرم” وضع مش���ابه 
لذلك، يف طابقه السُفلي( و للبيت 
شُ���رفة عريضة يف الطابق العلوي، 
يمكن الوصول إليها بواس���طة درج 
ضيق، تمتد على طول ثالثة أضلع 
حول الباحة. كم���ا أن هناك العدد 
القليل جداً من الغرف، و بعضها قد 
خُصص لخزن الفواكه، أما “الحرم” 
فالش���رفة فيه تُحي���ط بالجوانب 
األربع���ة؛ ينفتح عليه���ا عدد من 
غ���رف اإلس���تقبال و املعيش���ة. و 
بالرغم من عدم فخامتها و بساطة 

زينتها فإنها مالئمة و مريحة. 
الظاه���ر أن مضيفنا الرتكي لم 

يكن ي���دري ما علي���ه عمله تجاه 
ضي���ف مُخج���ل، مثل ه���ذه املرأة 
األوربي���ة؛ و للتغل���ب عل���ى ه���ذا 
اإلش���كال، فق���د منحن���ي “مخدع 
الضي���وف” يف “بي���ت الرج���ال”، و 
هو قرار موفق جداً حيث تمكنت 
م���ن ني���ل اله���دوء و الخصوصية 
لثالث���ة أيام. اىل جان���ب ذلك، فإن 
له���ذه الغرفة نافذة نافرة لها ألواح 
زجاجي���ة قد ُثبتت باملس���امري؛ و 
تطل، ه���ذه النافذة، عل���ى الزقاق 
املوحل و دار لبعض الفقراء؛ و من 
ورائه يقع نه���ر “حلوان” )الوند(. 
كانت الغرفة مُبيضة و قد ُفرشت 
أرضيته���ا ببُس���ط إيرانية، كما إن 
فيها كراسي من صُنع “النمسا” ؛ و 
عند النافذة، هناك أريكة إتخذتها 
سريراً ملنامي؛و مصابيح و أباريق 
ش���اي و أقداح قد رُصت يف حنايا 
يف الجدران، و بني الفينة و الفينة 
يل���ج “عبد مملوك” أس���ود ليأخذ 
ش���يئًا منها أو ليُعيد ش���يئًا إليها. 
فيما خال ذلك، لم يكن أحد يدخل 
عليّ غري”حاجي”. لقد كنت أحصل 
على طعامي مُس���بقًا، و يُرس���ل 
إليّ، و هو يف الغالب مكون من الرز 
و املرق املتب���ل و”الُكبب”و الدجاج 
املش���وي؛ و لك���ن الظاه���ر أن من 
ُأصول اللياق���ة أن ال أتناول الطعام 
قب���ل أن يفرغ م���ن طعامهم، مما 
ينجم عن���ه أنني أتناوله بارداً. أما 
القس���م الذكوري، يف الدار، و املكون 
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م���ن الحاك���م و نس���يبه و القاضي 
اإلس���المي “الش���رعي” و طبي���ب 
الحج���ر الصحي، و هو من “جزيرة 
يف  فيتناول���ون طعامهم  كري���ت”، 
ال���دار؛ كما إن رفقت���ي من الرجال 

يأكلون و يعيشون معهم.
يف الليلة التي وصلنا فيها طلب 
مني الحاكم، بشيء من اإلضطراب، 
أن أصحبه لرؤية زوجته التي كانت 
مريضة جداً. كان مرض “الكولريا” 
بالكاد قد إختفى، و كانت الس���يدة 
قد وضعت طفاًل ملت بس���ببها يف 
غضون ثالثة أيام؛ “و ملا كان طفاًل 
ذكراً، فقد فطر ذلك قلبها” و ظهر 
ش���يئًا ما تحت إبطها. و عليه فقد 
ذهب���ت معه اىل “الحرم”، الذي كان 
يبدو مزدحمًا بنس���اء من مختلف 
األعراق و األلوان، و كن يختلس���ن 
النظر من وراء السُرت أو من خالل 
ش���قوق األب���واب وهن  يتهامس���ن 

ويكتمن ضحكاتهن. 
كان���ت أرضية غرف���ة الزوجة 
مغطاة، برتف، بالس���جاد و مُريحة 
بالكامل يتوس���طها موقد “كانون” 
)منقلة( فحم خشبي ضخمة و قد 
تناث���رت على أرضية الغرفة أعداد 
كث���رية و متنوعة من الوس���ائد و 
املس���اند و املتكآت، فيما عدا طرف 
واحد حيث يشغله مُختلى مرتفع 
ع���ن باقي أرضي���ة الغرفة و عليه 
سرير؛ جلست فوقه السيدة – وهي 
فتاة ش���ابة “كوردية” يف الخامس���ة 

والثالثني من العمر، عليها مسحة 
من الجمال. كانت الس���يدة ترتدي 
سُ���رتة حريرية مُطرزة و موشاة، 
وقد ربطت حول رأسها منديل من 
الحرير األسود امُلخرم؛ بينما دست 
دثار  تح���ت  املتقاطعتني  س���اقيها 
محشو )لحاف – املرتجم(، و إتكئت 
على كومة من الوسادات. لقد زرتها 
عدة م���رات، و يف كل م���رة، كنت 
أجدها على نفس وضعها و جلستها؛ 
و قد أخربتني أنها على هذه الحالة 
منذ ش���هرين، لم ترق���د خاللهما 
عل���ى الف���راش، ال يف لي���ل و ال يف 
نهار. كانت هناك “عبدة مملوكة” 
س���وداء تقف عند رأس���ها لتُروّح 
عليه���ا بمروح���ة يف يده���ا؛ بينما 
تقوم إمرأتان، قد إتش���حتا بخُمر 
من “الش���اش” املبهرج، بتمش���يط 
شعرها الوافر و هن جالستان معها 
على السرير )املاشطات – املرتجم(. 
عندما أمسكت بيدها وجدتها و قد 
أصابتها حُمى ش���ديدة و أصبحت 

ضعيفة جداً.
كان املط���ر، يف غال���ب األوقات، 
ينهمر دون إنقطاع؛ و بالرغم من 
الشغف الشديد للشرقيني باألسواق 
و الحمام���ات العامة، فإن “حاجي” 
كان يرف���ض الذه���اب اىل أي منها؛ 
و قد أبديت ل���ه مالحظة مفادها 
أنه يتوجب عليه أن يكون مغتبطًا 
ملثل ه���ذه اإلس���رتاحة، و لكنه رد 
عليّ بإس���لوبه الوعظ���ي املعتاد : 

“مَن علي���ه أن يعمل، فإنه يعمل؛ 
و اهلل أعل���م”. لقد كان، من ش���دة 
كسله، أنه لم يكن ليهتم لراحة أي 
شخص آخر سواه أو أن يحافظ على 
النظافة؛ فكان ينفض طني الساحة 
عن حذائه فوق البس���اط، و يمسح 
أطباقي من بقايا الطعام بقميصه، 
دون أن يُحمل نفس���ه عناء غسلها. 
و كان يعتق���د بأن مضيفنا قد نال 
قمة السعادة البشرية، فيقول: “لم 
يتبق للمرء ما يتمناه؛ فلديه العديد 
من العبيد، و يشرتي آخرين طوال 
الوقت؛ و لديه عدد من النس���اء و 
من الخصيان، و من كل شيء؛ و إذا 
ما إحتاج اىل ش���يء م���ن املال، فإنه 
يرس���ل رجاله ليس���تحصلونها من 

الُقرى؛ واهلل أكرب، يااهلل” 
ملا كان���ت “خانقني” هي البلدة 
األق���رب اىل حدود “ب���الد فارس”، 
فإن ذل���ك يُحتم كونه���ا مكانًا له 
أهمي���ة معينة؛ فهي تقع يف موضع 
ق���د توس���ط بس���اتني النخيل، و 
لوف���رة املي���اه فيها، ف���إن األراضي 
ذات الرتبة الرس���وبية الغنية التي 
تفصلها عن”اليعقوبية”)بعقوبة – 
املرتجم( توفر له���ا إكتفاًء ذاتيًا، و 
مع ذلك فإنها تحت���اج على الدوام 
اىل إس���تجالب املزي���د مما تحتاجه 
لس���د متطلب���ات القواف���ل الكثرية 
التي تإمها. إن غالبية تجارة “بالد 
فارس” مع “بغداد”، و اآلالف املؤلفة 
من الزوار “الش���يعة” تمر عربها يف 
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كل ع���ام؛ و هي مرك���ز كمركي، و 
يُعس���كر فيها فوج من الجنود. إال 
أنه، و بالرغم م���ن كل ذلك، فإنها 
مُهدمة و قد تناقص عدد سكانها، 
خالل الس���نوات األخ���رية املاضية، 
 )1,800( اىل  نس���مة   )5,000( م���ن 
نس���مة فقط )هذا من غري القوات 
العسكرية(؛ و إن خُمس هذا العدد 
قد حص���ده مرض”الكولريا”،  كان 
خالل األسابيع القليلة املاضية. لم 
تكن هناك م���دارس و ال صناعات 
متخصصة؛ فطابع اإلضمحالل يلقي 
عليها بظالله، حيث أن اإلعدامات 
و تحطيم آمال الن���اس و الفقدان 
الشامل ملا يكفل سالمة املمتلكات و 
سوء الحكم قد تضافرت لتبتلي بها 
هذه األقاليم “اآلسيوية” الرائعة و 
لرتسم صورة جلية بشكل واف لهذا 

اإلضمحالل.
إن ف���رض الحج���ر الصحي قد 
تسبب يف التوقف التقريبي لتجهيز 
الفحم الخش���بي؛ و ملعرفتي بشحة 
تل���ك امل���ادة، يف ال���دار، فقد بقيت 
دون نار؛ و كذلك كان حال معظم 
الس���كان هناك. لقد جرى تحويل 
خ���ان “نُزُل” كبري، خارج أس���وار 
البل���دة، اىل مرك���ز حج���ر صحي؛ 
كما تم اإلس���تيالء على ثالثة ُأخر 
لجعله���ا محطات إنتظ���ار، و ترتب 
عل���ى ه���ذه اإلج���راءات أن حصل 
املس���ؤولون على أموال غري قليلة، 
على س���بيل اإلجور، بينما لم يكن 

يف اإلمكان تخيل ما هو أكثر فظاعة 
من الوضع الصحي املأساوي يف تلك 

األماكن. 
يبدو أن املاء كان أساس إنتشار 
م���رض  و  التايفوئي���د”  “حم���ى 
يف  املحتجزي���ن،  إن  و  “الكول���ريا”؛ 
الحج���ر الصح���ي، تعيس���ي الحظ 
كانوا يُحشرون يف جحور ال تصلح 
حتى للوح���وش الضاري���ة؛ و هم 
يستنش���قون أنفاسًا ملؤها جراثيم 
األوبئ���ة، و تُحيط به���م تراكمات 
مروعة، قديمة و حديثة، مما قد 
يُرجح التس���بب يف إنتشار “حمى 
التايفوئيد” و م���رض “الكولريا” و 

حتى مرض “الطاعون”.
يف صباح هذا اليوم، وصلنا خرب، 
من أحد سُ���عاتنا و ال���ذي كنا قد 
أرسلناه ليس���تطلع الطريق، مفاده 
أن جمي���ع القواف���ل متوقفة عند 
جبال “زاكروس” بسبب الثلوج؛ و 
ليس من املتوقع فتح الطريق قبل 

إسبوعني.
كان الحاكم عل���ى علم بحاجة 
األوربي���ني اىل الرتيض؛ و بناًء على 
ذل���ك، فقد أرس���ل ليُخربن���ا بأن 
ال مان���ع لدي���ه من قي���ام “م.....” 
بالتمش���ي يف شُرفة “الحرم” إذا ما 
قم���ت بمرافقته أثن���اء ذلك. و قد 
القى هذا الس���ماح الكبري موافقتنا 
بكل س���رور حي���ث أن ذل���ك مما 
يجع���ل ال���دفء ي���دب يف أوصالنا. 
إن ظه���ور طي���ف رج���ل أوربي يف 

شُرفة”الحرم”يُشكل حدثًا عظيمًا، 
و لذا فقد تم إس���تغالل كل نافذة 
و س���تارة و ُفرج���ة باب إلس���رتاق 
النظ���ر بعيون س���وداء براقة، من 
خالل ثنايا أغطية رأس قطنية أو 
مصنوعة من “الشاش”. إن السرور 
كان مُختلس���ًا، و لك���ن أكثر حدة، 
حيث تصل اىل مس���امعنا همس���ات 
و ضحكات مكتوم���ة، خارجة من 
كل صدع. كان هناك ما يزيد على 
ثالثني إمرأة، بعضهن “زنجيات” و 
بعضهن “كوردي���ات” جميالت. لم 
ُأش���اهد، إال فيما ندر، خلو “الحرم” 
من مآس���ي الغ���رية و الحقد؛ كانت 
كل تجرب���ة تجعل مني أكثر يقينًا 
بأن ذلك النظام كان مُهينًا للرجال 

بقدر ما هو مُهينًا للنساء.
أصبحت الحاجة اىل تواجدي يف 
ُغرف املرضى تزداد يومًا بعد يوم؛ 
و بالرغم م���ن توضيحي لحقيقة 
كون مع���اريف الطبية ال تصل حتى 
اىل مُستوى ممرضة، إال أنهم كانوا 
يصرون عل���ى مناداتي ب�”الحكيم” 
)أي: الطبيب – كما يُقال يف اللغة 
الدارج���ة – املرتجم( و يعتربونني 
عينًا مفيدة و ساهرة على ما يقوم 
به الطبيب. لقد بتُ مُدركة ملدى 
الغ���رية العمياء الت���ي تحملها باقي 
النسوة من الزوجة األساسية؛ و كما 
هو مُعتاد يف الشرق، فإن الجميع ال 
يثقون بالجميع و يُفضلون الوثوق 
بالغرباء. كان الزوج )الحاكم( يلح 
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عليّ من أجل إستأصال ذلك الورم 
)لدى زوجت���ه – املرتجم( و الذي 
قد يكون ورمًا خبيثًا )سرطانيًا(، 
و الطبيب يقول أن عملية جراحية 
يج���ب أن تُج���رى من أج���ل إنقاذ 
حي���اة الزوجة؛ و لك���ن عندما ألح 
علي���ه إلجرائها، و عرض خدماتي 
التمريضي���ة له���ذا الغ���رض، فإنه 
إعت���ذر و رد بأن���ه يف ح���ال وفاة 
املريضة فإنه سوف يُتهم بالقتل و 

تكون عواقب ذلك وخيمة عليه.
لقد أرس���لت يف طلبي، يف وقت 
العصر هذا، من أجل الرتويح عنها؛ 
و كان���ت ال تعاني كث���رياً من األلم. 
كانت قد تزينت بمجوهرات نفيسة، 
و قد إعتم���رت طبق���ات متعددة 
من “الش���اش” املبهرج حول رأسها؛ 
و لقد بدت حق���ًا جميلة و ذكية. 
كان ال���زوج يود أن نتبادل الحديث 
دون الحاجة اىل ترجمته الركيكة؛ 
و قد كان يُكرر، على الدوام : “إنها 
إمرأة متعلمة و تس���تطيع الكتابة 
و القراءة بعدة لغ���ات”. و كالعادة، 
كانت الغرفة مألى بالنساء اللواتي 
قد أزلن أغطية رؤوسهن، بناُء على 
أوامر سيدهن. عرضت على السيدة 
بعض رس���وماتي التخطيطية عن 
رحلت���ي يف”التب���ت”، و ما أن ظهر 
رسم لرجل حتى بادرن اىل تغطية 
رؤوس���هن. و عندما أريتهم ش���يء 
م���ن أعمال التطريز، قال “الحاكم” 
أنه قد س���بق وأن سمع بأن “ملكة 

إنكلرتا” كانت تشغل أوقات راحتها 
بأعمال اإلب���رة؛ و لكن، هنا، ليس 
م���ن الالئق أن تعمل الس���يدات. و 
على ما يبدو ف���إن عمل الحلويات 
هو الشغل الوحيد املمكن أن يقمن 
ب���ه دون اإلنتقاص م���ن مكانتهن. 
أن من املثري إحتمال أن يكون مرد 
ذل���ك الضجر ال���ذي ال يُطاق، هو 
نت���اج الغرية البائس���ة و التناكف و 
التآم���ر و البغض���اء التي تُصاحب 

نظام تعدد الزوجات.
على الرغم م���ن كون مضيفنا 
ه���و موظف مدني يحك���م مقاطة 
كبرية، إال أنه يُعاني الضجر، أيضًا. 
حيث أن واجباته الرسمية خفيفة 
ج���داً، و إجراء الحس���ابات و إعداد 
التقارير يقوم بها أشخاص آخرون. 
أم���ا إذا برزت حاج���ة اىل مال، فما 
كان علي���ه س���وى ف���رض نوع من 
“األت���اوة” عل���ى إح���دى الُقرى، و 
إرغ���ام س���كانها على تأدي���ة ذلك، 
عل���ى أيدي أزالمه؛ بينم���ا العدالة 
أو الوسيلة الجالبة للمنافع، و التي 
كانوا يُس���مونها عدال���ة، فإنها من 
الواجبات الت���ي يتوالها “القاضي” 
ال���ذي يمضي جُل يومه متمش���يًا 
يف الشُ���رفات و قد وض���ع قدميه 
يف نعال يُحدث صوتًا أثناء س���ريه 
)أظ���ن أن املقصود هن���ا “القبقاب” 
الذي ينتعله من يُكثرون الوضوء 
– املرتج���م(؛ و ه���و يبقى يف الدار 
معظم س���اعات يوم���ه، فيُدخن و 

يتناول وجبتني من الطعام املكون، 
كما هي العادة، من س���تة أو سبعة 
أصناف يف كل وجبة. و ما أن يحل 
املساء حتى يقوم بإحتساء مقادير 
كبرية من النبيذ، جريًا على عادة 
باتت تزداد يومًا بعد يوم لتُصبح 
عُرفًا معتاداً ب���ني أفراد الطبقات 

العليا من املسلمني.
إن قي���ام أي ش���خص، يف “بالد 
فارس”، بالتطل���ع اىل داخل بيوت 
الجريان يضعه تحت طائلة املساءلة، 
و أعتق���د أن الح���ال هو عينه هنا؛ 
و لكن لم يكن يف مقدوري تحاشي 
ذلك، إال إذا إمتنعت عن النظر من 
النافذة بش���كل كلي. كان اليس���ر و 
الفاقة على بعد خطوات من بعضهما 
البع���ض؛ و ملا كان “اإلحس���ان” من 
شيّم املسلمني، اىل درجة ما، تجعل 
من���ا )أي: األوربيني – املرتجم( يف 
وضع مُخزي، و بذا يكون “التجاور” 
ذا فائ���دة.  كان منزل جارنا عبارة 
ع���ن باحة صغرية و وضيعة؛ و قد 
إنغمرت، اآلن، تحت قدم من الوحل 
األسود؛ و هناك سقيفة للماشية و 
غرفة، ليس لها باب و ال ش���باك، و 
أرضيتها داكنة اللون و غري ممهدة، 
و قد إستند س���قفها على عوارض 
سوداء دبقة – إنها لم تكن أسوأ و ال 
أحسن من الكثري من تلك األكواخ يف 
كان  ل�”إسكتلندا”.  الغربية  الجُزُر 
هناك رجل يف أواسط العمر و إمرأة 
يصع���ب تحديد عمرها و إبنتان يف 
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س���ن الثامنة أو العاشرة و ولد أكرب 
منهن بقليل؛ و هؤالء كانوا جميع 
س���كان ذلك املنزل. أما األثاث فكان 
عب���ارة عن بضع دثارات محش���وة 
)ألحفة( و قِدر نحاس���ي و حمالة 
حديدي���ة و إبريق فخاري أو إثنني 
و س���كني طويل���ة و مفرغة )نوع 
من امللعقة – املرتجم( خش���بية و 
حاوية فخارية لحف���ظ الحبوب و 
طستني )إنائني كبريين – املرتجم( 
فخاري���ني مزججني بلون أخضر و 
طبق واس���ع )صينية( من األملود 
املجذول. أما س���قيفة املاشية فإنها 
تح���وي، اىل جان���ب البق���رة التي 
يطعمونها الحشائش الجافة، مسحاة 
)مجرفة( و سلة مفتوحة و رزمة 
من األمتعة؛ كم���ا كان هناك عدد 
م���ن الطيور الداجنة، و هي تجري 

يف جميع أنحاء الدار.
بالرغم م����ن إن رب ذلك املنزل 
كان فق����رياً، إال أنه س����بق و ذهب اىل 
“مك����ة” ألداء فريض����ة الح����ج، و قد 
جلب من هناك “حجر صالة” تحمل 
أثر يد “النبي”؛ فيتوجه، يف صالته، 
صوب”الكعبة”و يسجد واضعًا جبهته 
على ذلك الحجر الذي وضعه أمامه، 
ثم يقوم بت����الوة صالته. و بعد أن 
يف����رغ من الصالة ينهض، لكي يعود 
ثاني����ة إلجراء نف����س الطقوس مع 
إقرتاب املس����اء و غروب الش����مس. يف 
اليومني األول و الثاني من وصولي، 
كنت أراه يخ����رج من البيت؛ و لكن، 

اآلن، و بع����د أن غ����دت الطرق����ات 
تكاد تك����ون غري ممكن����ة اإلجتياز، 
فقد إكتفى بالقيام بإصالح الس����اتر 
)التعلية( الذي يمنع تس����رب املاء اىل 
الغرفة، التي هي أوطء من مس����توى 
الباح����ة؛ أضف اىل ذل����ك الكثري من 
النوم، بع����د أن يُدخن غليونه. كان 
هذا هو دي����دن الرجل و حتى قبل 
غروب الش����مس بساعة، حيث يحني 
موعد تناوله وجبة طعامه الثانية، 
املكون����ة من “العصي����دة” التي تكون 
زوجته قد أعدته����ا )تلك املرأة التي 
هي لولب كافة األعمال املنزلية، دون 
كلل أو ملل( و بعض “الجبنة”. بعد 
ذلك تقوم امل����رأة بإطعام باقي أفراد 
العائل����ة، و هي بضمنه����م، و كذلك 
الدواج����ن و البق����رة؛ لتخوض، بعد 
ذلك، يف الوحل م����ن أجل جلب املاء 
من النهر. و بعد حلول الظالم، تقوم 
الزوجة بفرد الدثارات لكي يأووا اىل 
الفراش ثانية؛ فتنام هي مع إبنتيها، 
لتنال قسطًا من النوم و الراحة التي 
ق����د التحققهما بكل ج����دارة، بينما 

ينام الولد بجوار أبيه.
أخ���ذت الغي���وم باإلنقش���اع؛ و 
بالرغم من الشائعات، فقد تقرر أن 
نستأنف املس���ري يف الغد، مهما كان 
الثم���ن، حيث كانت ُأفضل الحرية، 
حتى ل���و كلنت مغموس���ة بقذارة 
“الخانات”عل���ى ضياف���ة لي���س يف 
مقدوري تقديم تعويضًا يليق بها.

سربيل زهاب يف 21 كانون الثاني
قبل يومني وبعد أن اس���تأنفنا 
املسري، بعد ان توقف املطر، اخرياً، 
تشاجر البغالة حول االمتعة طوال 
ساعة؛ وقد صحبنا ستة من العساكر 
غ���ري النظامية وأثن���ان من الدرك 
)الش���رطة( بمالبس عسكرية غري 
الرتكية،  الحدود  متناس���قة، حتى 

سريا على االقدام.
 كان���ت ش���وارع البل���دة بحالة 
مُزرية، وبع���د ان جاهد الراكبون 
والراجل���ون من أج���ل التمكن من 
م���زدوج، اضطروا  برت���ل  الس���ري 
مجربي���ن اىل الس���ري غ���ري املنتظم 
املش���اة  وكان  ف���راداً؛  متخبط���ني 
يس���حبون انفس���هم، احيانًا، خالل 
الط���ني اللزج بواس���طة التمس���ك 
بذيول الخيول. كان الفضاء الواسع 
م���ن الوح���ول وال���رتع الفائض���ة 
مياهها، خارج البلدة، تعيق مس���ري 
املوكب؛ كان الحم���أ لزج ويصل اىل 
ركب الخيول، وسقط نصف البغال 
الوح���ل، وتدح���رج  بأحماله���ا يف 
»حاج���ي« يف وس���ط الط���ني؛ اما 
حيواني املقتدر فكان يجاهد بشدة 
وه���و يصه���ل، وس���ار البعض فوق 
الضفاف بينما تحرك آخرون خالل 
الجداول، وقد توجب انزال االحمال 
عن الحمري وعلت الصيحات من كل 
جان���ب؛ وبعد ط���ول تأخري تمكن 
الحش���د الحزي���ن م���ن الوصول اىل 
االرض الصلب���ة ملنحدر ذو حصباء 
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وق���د تناثر عليهم الطني من قمم 
رؤؤسهم اىل اخامص اقدامهم.

يجتاز الطريق تلواًل واطئة ذات 
تربة حصباء تتخللها، احيانا، بعض 
الصخور الرملي���ة الحمراء وترتفع 
تدريجيًا. كانت الش���مس س���اطعة 
ولكن الريح ش���ديدة وقارسة جداً. 
كان مرافقون���ا من العس���اكر غري 
يس���ريون  عام،  النظامية،وبش���كل 
كيف ما إتفق و بشكل غري مرتابط 
و ينطلق���ون يف دوائ���ر ويطلقون 
الن���ار عل���ى الطيور )ولك���ن دون 
التمكن من اصطياد أي منها( وهم 
جلوس فوق سروجهم. ولكن ما ان 
وصلنا اىل تالل سيئة السمعة حتى 
ق���ام الضابط، وم���ن اجل ان يؤكد 
وج���ود الخطر ويُظه���ر اهتمامه 
جمي���ع  يف  بارس���الهم  النش���يط، 
االتجاهات ليستطلعوا املكان ملعرفة 
فيما اذا كان هناك بعض السُراق؛ 
حتى بلغن���ا تل ش���ديد االنحدار، 
يقوم فوق ب���رج دائري تعلوه قبة 
املباني  الفطر«وبعض  تشبه«نبات 
الطيني���ة الخرب���ة وخيمة خلقة. 
عن���د هذا امل���كان اصطف���ت القوة 
املصاحبة لنا يف صف منفرد ووقف 
قبالتهم ؛على نفس الشاكلة، أفراد 
الحامية وقد وقف امامهم ضابط؛ 
وعند ذل���ك التقطت له���م صورة 
فوتوغرافي���ة وه���م يرتجفون من 
الربد يف تلك الريح. كان هذا الربج 

هو حصن حدودي تركي.

  بعد ذلك بقليل اجتزنا الحدود 
اىل ب���الد »ف���ارس« وازدادت التالل 
حجمًا واس���تبدلت الوحول بحصباء 
خش���نة وصلدة؛ وهذا مظهر لفضاء 
يفتق���ر اىل أية ميزة س���وى الوجود 
املحلوظ ألب���راج تنتصب فوق تالل 
تكون م���الذًا للح���راس الذين كانوا 
يراقبون تحركات السُ���راق يف تلك 
ذات  الحصب���اء  كان���ت  االصق���اع. 
ألوان متع���ددة، بني اخضر زمردي 
واحمر واصف���ر وارجواني. ان اول 
ما اس���رتعى انتباهن���ا يف ذلك البلد 
هو قرية«إليات«املبنية من جدران 
م���ن القصب والربدي وس���قوفها من 
نسيج من ش���عر املاعز، ولكل مبنى 
باحة صغرية امام���ه، وقد ُأحيطت 
بس���ور من القصب وال���ربدي. كانت 
النس���وة يرتدي���ن س���راويل طويلة 
وس���رتات قصرية؛ وقد ك���ن فارعات 
الطول ولهن شكل اخاذ، وال يرتدين 
الحجاب، وشعورهن الطويلة تتدىل يف 
جدائ���ل وقد وضعن مناديل حمراء 
فوق رؤؤسهن وعقدنها من الخلف. 

هناك إنض���م إلين���ا أربعة من 
العساكر الفارسية )سوارية(. كانت 
سماتهم مشابهة ملا قد يشاهده املرء 
على القطع النقدية الساس���انية و 
ما يظه���ر يف منحوتاتهم الحجرية؛ 
فالهامات و الذقون مسحوبة للخلف، 
بش���كل واض���ح، و اإلن���وف دقيقة 
و ب���ارزة و كأنه���ا مناقري طيور ال 
إنوف بش���ر. أما جلودهم فتبدوا و 

قد سُحبت بشدة فوق العظام مما 
يجعل أعينهم تبدوا جاحظة. 

إنتهت مس���رية س���ت س���اعات 
بالوصول اىل قرية »قصر شريين« 
ذات املوقع املتط���رف؛ فهي ترتفع 
فوق الضفة اليمنى لنهر »حلوان« 
)الون���د(، تقابلها بس���اتني النخيل 
على ضفته اليس���رى؛ بينما تكثر 
الزراع���ة يف الوادي. ل���م يكن فيها 
س���وى ثمانني داراً ذات بناء بائس، 
و الت���ي مجاري مياهه���ا القذرة يف 
الطرق���ات لتزيد من الوضع امُلزري 
له���ا. كان هناك خ���ان )نُزُل( يف 
منتهى الس���وء، فه���و حصن مربع 
الش���كل تحتل���ه حامي���ة صغرية؛ 
و هن���اك مقاب���ر واس���عة قبورها 
مُقببة و لها ما يشبه مسلة غريبة 
الطراز؛ و كان هذا هو كل ما كانت 
تتميز به تل���ك القرية من معالم. 
أما وضعها البائس فمرده إلفتقارها 
اىل األم���ان؛ فقد تكرر تدمريها من 
قِبل قبائ���ل السُ���راق، طاملا كان 
هناك فيها شيء يستحق أن يُسرق؛ 
و قد تبادلتها، ع���دة مرات، أيادي 
كل من اإلمرباطوريتني »الرتكية« 
)الدول���ة العثماني���ة – املرتجم( و 
»الفارس���ية« مما حرمها من حمل 
أي���ة دالئل تجعل منها جزء من أي 

من تلكم اإلمرباطوريتني.
توقفن���ا قبل القرية، بمس���افة 
قليل���ة، عند مبنى ضخم يقع فوق 
رابية؛ و له م���ن الضخامة و عدم 
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اإلنتظام ما يجعله ش���بيهًا بالقالع 
األملانية إبان القرون الوس���طى. لم 
يس���كن أحد يف ه���ذا املبنى منذ أن 
قام���ت الحكومة الفارس���ية بإنهاء 
وج���ود مالكه »جان م���ري«، و هو 
زعيم قبيلة من السُراق، و قضت 
على الرعب الذي كان يستحوذ على 

املناطق املحيطة به.
كان���ت أماك���ن الس���كن، هناك، 
عبارة عن غ���رف محكمة، وكانت 
كب���رية و مُظلم���ة و ذوات أقواس، 
و كان���ت أرضياته���ا م���ن الحجارة 
املرصوف���ة. كان���ت ه���ذه الغ���رف 
واس���عة و قد تحتاج اىل خمس���ني 
شمعة إلنارتها، و اىل مدفئة ضخمة 
لتدفئتها. أم���ا يف واقع األمر، فقد 
كان���ت موحش���ة و رطب���ة و ليس 
فيها من اإلنارة سوى شمعة واحدة 
و لتدفئته���ا ناراً بال���كاد ان تُعترب 
مدفئ���ة. و م���ع ه���ذا فق���د كانت 
نظيفة و جدرانها الس���ميكة كانت 
تمنع ال���ربد. أما القرية فتقع على 
مرتفع م���ن األرض يصل أرتفاعه 
اىل )2300( قدم فوق مستوى سطح 
البحر؛ لذا فإن درج���ة الحرارةقد 

تبدلت بشكل ملحوظ. 

خاتمـة:
عند«قصر ش���ريين«أتوقف عن 
س���رد أحداث ما مرت ب���ه الرحالة 
الربيطانية »إيزابي���ال بريد«، أثناء 
رحلته���ا الطويل���ة يف مختلف بقاع 

الدنيا، و ما جرى لها منذ مغادرتها 
ا«بغ���داد«، دار الس���الم و نُزه���ة 
األنام من أهليه���ا و من جميع مَن 
قصدهامنجذبُا إليها على مر األيام، و 
حتى دخولها أراضي »بالد فارس«. 
و قد ج���اءت رحلتها املوس���ومة } 
أس���فار على ظهر ج���واد )1890( – 
رح���الت يف فارس و كوردس���تان { 
و الت���ي طافت خالله���ا يف األجزاء 
الكردية من ب���الد فارس و مناطق 
عديدة م���ن ممتلكات اإلمرباطورية 
الح���ني، يف  يف  ذل���ك  العثماني���ة، 
مجلدين و على ش���كل رسائل، هي 
يف حقيقتها يومي���ات كانت تكتبها 
“إيزابيال بريد” أينما قضت ليلة من 
ليالي ذلك الش���تاء؛ و لم ترتك شيئًا 
إال و تطرق���ت اىل وصفه و الحديث 
عن���ه، مما جع���ل ما حوت���ه هذه 
الرس���ائل أش���به بحكايات”ألف ليلة 
و ليلة«. و يف بع���ض الفقرات التي 
جاءت يف الجزء األول، آنف الذكر، من 
التعرض لألخطار و لش���رور ُقطاع 
الُط���رق و عصابات السُ���راق أثناء 
الرحلة ع���رب محافظتي »بغداد« و 
»دياىل«، و باألخص يف أنحاء »جبال 
حمرين«؛ و ما أش���به ذلك بما كان 
يجري يف تلك املناطق خالل األعوام 
2004 و 2005 و 2006. و إن كان يف 
العم���ر بقية و وجدت فس���حة من 
الوقت، فسوف أقوم برتجمة هذين 
املجلدين، ملا حوياه من نفيس السرد 

و شيق املعلومة.

الهوامش:
1-و ه���و نوع من الُقبع���ة الدائرية، 
الحمراء اللون، من غري أن تكون لهاحافة؛ 
و هي مُس���طحة م���ن األعلى. و كان هذا 
لباس الرأس الرسمي يف الدولة العثمانية 
لكل من العساكر و املتعلمني من املدنيني 

- املرتجم 
2-و ه���و خ���ادم ذكر تُج���رى عليه 
عملية إخصاء )إزالة ذكوريته عن طريق 
قطع أو كي خصيتيه( يف س���ن الطفولة، 
و يُربى تربية مُخنثة ليعمل يف خدمة 
»الحريم« )نس���اء الدار( لدى املوسرين و 
أصحاب املناصب الرفيعة؛ و كلما تقدم يف 
العمر أصب���ح يُعتمد عليه أكثر و تمتع 
بثقة أك���رب و مُنح صالحيات أوس���ع و 
أهم. و قد وصل بعض هؤالء اىل مناصب 
مرموقة و مراكز حساس���ة، إبان الحكم 
العثمان���ي؛ و كان واحدهم يُلقب أحيانًا 
بلقب«أغا«للدالل���ة على رفعة درجته و 

علو مكانته - املرتجم
3-األملود عبارة عن نوع خاص من 
األغصان اللدنة الت���ي تُجدل مع بعضها 
بأش���رطة نباتية من بعض أنواع األوراق 
الطويل���ة أو من لحاء األغص���ان الطرية 
و يُعم���ل منها مُختلف أن���واع األواني و 
املس���تلزمات املنزلية الريفية، يف جميع 
أرجاء العالم؛ و قد يستخدمها سكان املدن 
لنف���س األغراض أو ق���د يقتنوها ملجرد 

جماليتها و أناقة صنعتها – املرتجم   
4- إن املقص���ود هنا ه���و »التُربة« 
التي يسجد عليها املسلمون الشيعة، و هي 
تُجلب من مدينة »كربالء املقدسة«، و ال 
عالقة لها ب�«مكة«و ال يقوم بإستعمالها 
أبناء »السُنة«؛ كما إنها ال تحوي أثر ليد 
»النبي«، و هي ليس���ت من الحجر و إنما 
تُعمل من تُربة طهور من أرض«كربالء 
املقدس���ة«، التي تضم رفاة »سيد شباب 
أهل الجنة« )كما جاء على لس���ان النبي 
محم���د »ص«؛ و الغ���رض الحقيقي من 
إستعمالها هو تنزيه الجبهة، التي تسجد 
هلل عز و جل عن موطيء القدم الذي قد 

ال يكون طاهرًا – املرتجم   
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الكاكائية ه���ي احدى الجماعات 
والفرق التي تنتشر يف شمال العراق، 
والباحث���ون  املؤرخ���ون  ويختل���ف 
بس���بب  كب���ريا  اختالف���ا  حوله���ا 
التي  والرمزية  والس���رية  الغموض 
تحيط عقائدهم، اضافة اىل تداخل 
االدي���ان واملذاه���ب يف عقائده���م، 
واص���ل التس���مية تنس���ب اىل كلمة 
)كاكه( الكردية وتعني )األخ األكرب( 
وبهذا تكون الرتجمة الحرفية لكلمة 

الكاكائية )األخية()1(.
تس���ميات شائعة  وهناك ثالث 
لهذه الطائف���ة، اال وهي: الكاكائية 
وأهل الحق ويارسان، وسنحاول هنا 

أن نشرح كل منها)2(:
1-الكاكائي���ة/ نس���بة اىل كلمة 
كاكا )كاك���ه( الكوردي���ة، وتعن���ي 
األخ األك���رب، ه���ذه الكلم���ة ينادي 
بها اف���راد هذه الطائف���ة بعضهم 
بعضا وذل���ك احرتاما وتأكيدا على 

االنتم���اء املش���رتك. للكلمة جذور 
تاريخية ترجع اىل عصر الس���لطان 
اسحاق الربزنجي، املولود يف قصبة 
برزنج���ة يف النص���ف الثان���ي من 
للهج���رة وقصبة  الس���ابع  الق���رن 
برزنجة تابعة ملحافظة السليمانية 
بجنوب كوردستان. يعترب السلطان 
اس���حاق الربزنجي مج���دد ومقنن 

هذا املعتقد.
2-اما تسمية اهل الحق فتطلق 
على اتباع ه���ذا املعتقد من الذين 
يسكنون شرقي كوردستان، وكلمة 
الحق هذا يقصد به الباري عزوجل 
وبه���ذا تعني التس���مية أهل اهلل أو 

املؤمنني باهلل.
3-يارسان: هناك تفسريان لهذه 

التسمية:
التفس���ري االول: التس���مية مركبة 
من كلمة )يار( والالحقة )سان(، كلمة 
يار تعني الحبيب أو املعشوق او رفيق 

الدرب والفكر، اما الالحقة سان فالقصد 
منها السلطان اسحاق الربزنجي والذي 
س���بق ذكره، ففي منطق���ة هورامان 
بكوردس���تان تخفف كلمة سلطان اىل 
س���ان فالقصد منها محبي السلطان أو 
عشاقه وهذه التس���مية تأتي كثريا يف 

األشعار الدينية.
كلم���ة  ان  الثان���ي:  التفس���ري 
)يارس���ان( ه���ي تخفي���ف لكلم���ة 
)س���تان(  والالحق���ة  )يارس���تان( 
هن���ا التعن���ي امل���كان كم���ا هي يف 
كلمة كوردس���تان او هندوستان أو 

باكستان والخ..
بل تأتي الالحقة بمعنى اتباع 
او من على عقيدة، وكلمة يار يقصد 
به اهلل عزوجل، لذا فالتسمية تعني 

اتباع اهلل او أهل اهلل.
ملحة تأريخية 

عن ظهور الكاكائية وبدايتها
يتفق الباحثون واملستش���رقون 

الكاكائية
اسراء الفيلي
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جميعا، ان الس���بب يف نش���وء هذه 
الطائفة يعود اىل الس���لطان اسحاق 
بن ش���يخ عيس���ى الربزنج���ي ابن 
باب���ا عل���ي الهمداني اب���ن يعقوب 
ابن يوس���ف بن س���يد منصور ابن 
عبدالعويز ابن الس���يد عبداهلل ابن 
السيد اس���ماعيل املحدق بن االمام 

موسى الكاظم)3(.
يروى ان الش���يخ عيسى انطلق 
من هم���دان برفقة اخيه الش���يخ 
موس���ى الداء فريضة الحج اىل مكة 
املكرمة، وملا وصال اىل هناك اوحى 
اليهما يف حلم واحد بأنهما سيلقيان 
يف موضع مايف الطريق حجر كبري 
أسود اللون يجب عليهما ان يحماله 
حيثما رح���ال، حتى يطلب منهما، 
فعندما يعلما م���رة اخرى فليقفا 
ويبنيا مسجدا يف موضع وقوفهما، 
وكان املوقع هو )برزنجية(، حيث 
بني���ا املس���جد يف م���كان نومهم���ا، 
ووضعا الحجر االسود الذي حماله 
بمثابة حجر اساس تذكاري يف احد 
اركان املسجد)4(. وكان ذلك بحدود 
سنة 656 ه� مقابل 1258 م)5(، وهي 
الس���نة التي زالت فيها خالفة بني 

العباس، على يد املغول)6(.
ومل���ا اكم���ال املس���جد )التكية(، 
التف حولهما الناس من الدراويش 
واملتدين���ني لخدمته���م وخدم���ة 
تكيتهم، اال ان اخ الشيخ عيسى لم 

تدم اقامته هناك.
وقد تزوج الشيخ عيسى زوجة 

اخيه )فاطمة( وانجب منها ثالثة 
ابناء وهم:

والس���يد  عبدالس���تار  الش���يخ 
عبدالكريم والسيد عبدالقادر.

وعندما تقدم الش���يخ عيسى يف 
العمر، تزوج من )دايه رزبار( وهناك 
م���ن يق���ول ان اس���مها كان )دايراك 
خات���ون( ابنة )حس���ني بك الجاف(، 
وبعد حوالي سنة من زواجهما ولدت 

سيد او السلطان اسحاق)7(.
بعد فرتة وبعد ان كرب السلطان 
اسحاق كانت تكية والده تحتاج اىل 
اصالح وتعمري، وكان الشيخ عيسى 
يق���وم بجل���ب العوارض الخش���بية 
لكي يضعها عل���ى الجدارين، اال انه 
عندم���ا كان يضعها على الجدارين، 
كان يظهران ان العارضة اقصر من 
املسافة بينهما، ويف هذه االثناء كان 
السلطان اس���حاق يراقب والده، ويف 
أح���د االيام اخذ الس���لطان بأحدى 
العوارض الت���ي جلبها والده وصعد 
على ج���دار التكي���ة، وكان يقابله 
اح���د اخوان���ه االكرب من���ه، فناداه 
)كاكه بيكيش���ه( اي )اخي اسحب( 
فاس���تطالت الخش���بة يف كل م���ن 
طرفيها بمقدار )ذراع( واستقرت يف 
مكانها، وكان عمره انذاك مايقارب 
)40( سنة اي يف حوالي سنة )711 ه� 

/ 1312 – 1313 م(.
وهن���ا ظهرت كرامات الس���لطان 
اسحاق وتعادلت مع كرامات والده)8(.

وبعد موت الشيخ عيسى، اصبح 

السلطان اسحاق هو من يرشد هذه 
الفرق���ة ويوضح عقائدها ملريديها 

واتباعها.
يعترب مؤسسا  اسحاق  فالسطان 
ومج���ددا له���ذه الفرق���ة الدينية، 
فقد  الكاكائيون  مايعتقده  وحسب 

ظهرت بشكلها الحالي على يده.
موطن الكاكائية

الكاكائي���ة جماعة او عش���رية 
كردي���ة موطنه���ا الرئيس���ي ه���و 
مدين���ة كركوك، وعلى ضفاف نهر 
ال���زاب الكبري يف منطق���ة الحدود 
العراقية االيرانية وتسكن اغلبها يف 
يف  الجنوبية وخصوصا  كوردستان 
كركوك وخانقني ومندلي وجلوالء 
وهورامان  والس���ليمانية  واربي���ل 
وكذلك يف كردس���تان الشرقية: يف 
قصر ش���ريين وصحنة وكرماشان 
وس���ربيل زه���او، كما له���م وجود 
والس���اكنون  تلعف���ر،  ملح���وظ يف 
منهم يف كردستان الشرقية يسمون 
)اهل الحق( ويطل���ق عليهم ايضا: 

الصارلية، واليارسانية)9(.
املراتب والفئات الروحية 

للكاكائية)10(
االجتماع���ي  النظ���ام  يتمي���ز 
للكاكائية، بانقسامه بصورة عامة اىل 
سلسلة متدرجة من املراتب الروحية 
واالجتماعي���ة، والقصد من املرتبة 
هي املكان���ة االجتماعية التي تقرر 
لصالحها درجة معينة من االحرتام 
والهيئ���ة والنف���وذ بص���رف النظر 
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عن قدراته الش���خصية او خدماته 
االجتماعية. وقد ح���ددت العقيدة 
الكاكائية وظائ���ف كل مرتبة منها 
وما عليها من الواجبات واملسؤوليات 
تج���اه املراتب االخرى. فلكل مرتبة 
من ه���ذه املراتب امتيازاتها الخاصة 
ومكانتها االجتماعي���ة بني املراتب 
االخ���رى، اليتمكن اي ف���رد يف اية 
مرتبة ان يتحرك يف اتجاه )صاعدا 
او ن���ازال( ع���دا فئت���ي الدراوي���ش 
اليقتصران  اللت���ني  والكالمخ���وان 
على فرددون اآلخ���ر، اذ يمكن ألي 
فرد مهم���ا كانت مرتبت���ه او فئته 
الدينية، ان يتعمق يف معرفة اسرار 
العقيدة، نتيجة تردده املستمر على 
احد الس���ادة املتدينني الذين كرسوا 
معظ���م أوقاتهم للعب���ادة من اجل 
الحصول على امور تتعلق بالعقيدة، 
عل���ى الرغم م���ن انقس���ام املجتمع 
الكاكائي من الناحي���ة الروحية اىل 
ست مراتب رئيسية فان، بعضا منها 

يتفرع اىل فئات فرعية.
وهذه املراتب هي كالتالي:

التي  )الث���ر(:  1-الس���ادة وهم 
اللغ���ة الكردية )ش���يخ  تعن���ي يف 
الطريقة(، تعني ايضا رجل الدين 
ال���ذي يوج���ه ع���ددا م���ن االفراد 
يرتبطون ب���ه روحيا، وهو بدوره 
يكون الرابط���ة الروحية مابينهم 
وبني القديس���ني. ويأتي الثر عند 
الكاكائي���ني يف املرتبة االوىل حيث 
يرجع الس���ادة نسبهم اىل أحد أبناء 

أو أحفاد السلطان اسحاق، ومنه اىل 
س���ادة الربزنجة. ومن حقوق الثر 

او السادة على مريدهم:
-يقدم املريدون الخري والخدمة 
اىل  س���نويا  )خيَ���رو خزم���ةت(، 
ثره���م ومقداره���ا تتوق���ف على 
امكانية الكريد املالية، وهي بمثابة 
الزكاة ولكنها لم تحدد كما يف الدين 

االسالمي.
االح���رتام  املري���دون  -يب���دي 
وينف���ذون  لثره���م  والتقدي���ر 
يكلفون  التي  واالعم���ال  الواجبات 

بها من قبل ثرهم.
-عدم خيانة الثر ألنها بمثابة 
واذا  للمريدي���ن،  الروح���ي  األب 
ماخان أحد )ثرة(، فان اهلل اليغفر 
ل���ه ذنوب���ه ويحكم عل���ى روحه 
بأن تكون ضمن األرواح الش���ريرة 

وتنتقل اىل اجساد الحيوانات.
أحزان���ه  يف  الث���ر  -مش���اركة 

وافراحه.
2-باوة )باب���ا(: وهم يرجعون 
بنس���بهم اىل ش���خص يدع���ى بابا 
حي���در اب���ن باب���ا اس���ماعيل ابن 
يارتةم���ر. وه���م اصح���اب كرامة 
ومعجزة وله���م تكايا معرفة حيث 
يراجعهم املش���لول واملصاب بلدغة 
الثعبان واملجنون من ابناء الطائفة 

الكاكائية.
3-م���ام )دلي���ل(: وه���م اثنان 
وس���بعون، يبدأ ب� )ث���ر قوبادي( 
ب�)ثر رؤس���تم( ديوان���ه وينتهي 

من  ومهمت���ه  االرش���اد  ودوره���م 
الناحية الروحية، هي اشرتاكه مع 
السادة يف االش���راف على مجموعة 
م���ن املريدين، يقوم الدليل بزيارة 
مريديه���م او ي���زاورون من قبلهم 
كل س���نة مرة بع���د عيد صومهم، 
ألخذ الهدايا واملال منهم وتس���مى 
عندهم ب� )خيَ���رو خزمةت( اي 
الخري والخدمة. ويشرتك مع السيد 
يف جميع االجتماعات الدينية: اي 
النذر وقراءة االدعية لتوزيع اللحم 

او اي شيء يقدم يف النياز.
الذي����ن  وه����م  4-الدراوي����ش: 
ويتزودون  السادة  ببعض  يرتبطون 
بمضامني العقيدة منهم، والدرويش 
يف عرف الكاكائية هو ذلك الش����خص 
الذي يرتك الدنيا وملذاتها ومادياتها، 
والدروش����ة صف����ة ديني����ة ليس����ت 
مقتص����ره على ش����خص او جماعة 
دون اخرى، فبإمكان أي ش����خص ان 
يك����ون درويش����ا، وذلك ع����ن طريق 
التعمق يف العبادة واالشرتاك املستمر 
يف حلق����ات الذكر واالطالع الواس����ع 
على اسرار العقيدة ومضامينها، عن 
طريق االتصال املستمر بأحد السادة 
خاصة املضطلعني والعارفني باالمور 
الدينية. ويحتفظ الدرويش بشارب 
كبري ولحية طويلة ونظيفة ويضاف 
اىل اس����مه الحقيق����ي لقب����ه الديني 
وهو )دروي����ش(، وال يج����وز مناداة 
الدراويش بأسماء مجرده بل بإضافة 

لقبهم الديني على االسم الحقيقي.
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5-كالمغوان:
وه���م الذين يرتل���ون القصائد 
الديني���ة يف اجتماعاته���م الدينية 
والسيما يف مجالس الذكر، ان هذه 
الفئة، هي ليس���ت مرتب���ة او فئة 
محددة كبقية املراتب داخل املجتمع 
الكاكاي���ي، بل بامكان كل ش���خص 
)خاص���ة الذين ينتمون اىل املراتب 
العليا والذي���ن يمتلكون  الديني���ة 
الكتب الدينية املقدسة للكاكائية(، 
ان يكون���وا ضمن الجماعة. وهؤالء 
يكتس���بون هذه الخاصي���ة نتيجة 
حفظهم اناشيد وقصائد كثرية من 
كتبهم والتي نظمت ملدح قديسيهم 
او الذين يعرفون قراءتها، ألنه ليس 
بام���كان جميع الكاكائي���ني قراءة 
املكتوبة  والقصائد  االناش���يد  تلك 
باللغة الكوردية وباللهجة الكورانية 
املعروف���ة عن���د الكاكائيني بلهجة 
)ماضؤ(. وتحتف���ظ هذه الجماعة 
باس���رار العقيدة اكث���ر من غريها، 
ألنها دائمة القراءة لكتبها املقدسة 

مع التعمق يف اسرار العقيدة.
ان الفئ���ة )كالمغ���وان( اكث���ر 
اطالعا ومعرفة حقيقة عقيدتهم 
بقي���ة  ويستش���ريهم  واس���رارها، 
الكاكائي���ني وم���ن كاف���ة املرات���ب 
والفئات الديني���ة الكاكائية، ولهذا 
يحرتمه���م الجمي���ع وه���م ايض���ا 
الذين يضربون على  املوس���يقيون 
آلة وقابيلة تدوين كتبهم املقدسة 

واستنساخها بخط اليد.

6-العامة )ئؤم���ي(، وهم عامة 
الناس م���ن الكاكائية. وهي املرتبة 
الت���ي تأت���ي يف قاعدة اله���رم من 
التسلس���ل الروحي ضم���ن املجتمع 
الكاكائي، وهؤالء يش���كلون اوس���ع 
فئ���ة وعدده���م اكث���ر بكثري من 
املرات���ب والفئات الروحية االخرى 
التي يتكون منها املجتمع الكاكائي. 
يف الواقع ان هذه الفئة ليس���ت من 
الطبق���ات الروحية املقدس���ة، بل 
تنتمي اىل عشائر كوردية مختلفة 
مث���ل: الزنكن���ة، الج���اف، الل���ك، 
جوملك���ي، قره حس���ني وكريمتي، 
اال ان اعضائه���ا اصبح���وا مريدين 

للفئات الروحية املقدسة.
بعض عقائد الكاكائية

ان العقي���دة الكاكائي���ة مبنية 
عل���ى اس���اطري وحكاي���ات منظمة 
على ش���كل قصائد شعرية تقرأ يف 
املناسبات الدينية من قبل اشخاص 
الكالمغ���وان حي���ث تق���دم فيه���ا 

احاديث اسطورية.
ب���أن  ويؤمن���ون  الكاكائي���ون 
الخليق���ة حدثت عل���ى مرحلتني 
اساس���يتني، وهم���ا خل���ق الك���ون 
الروح���ي ومرحل���ة خل���ق الكون 
امل���ادي، وهم يعتق���دون بأنه قبل 
خلق هذين الكونني كان اهلل وحده 
يف الوج���ود ثم خلق )الدره(، ولقد 
كان���ت الدرة يف محيط من املاء، اي 
ان اهلل خلق عرش���ه على املاء، وهم 
يؤك���دون ذلك بما ج���اء يف القرآن 

الكري���م، بقوله تع���اىل )وهو الذي 
خلق السموات واالرض يف ستة أيام 
وكان عرش���ه على املاء()11( وعليه 
فان العقي���دة الكاكائية تش���ري اىل 
ثالثة اش���ياء سبقت خلق الكون اال 

وهي: الصمت، املاء والدرة.
فالنسبة للصمت، فهم يعتقدون 
بأن���ه لم يكن هنالك قبل الكون أي 
صوت وأي ضجي���ج، وعليه فأنهم 
دائما يلزم���ون الصمت عند النذر 
والنياز واثن���اء قراءة االدعية، ويف 
املاء يقولون بأن عرش اهلل كان فوق 
املاء، كما يف اآلية )7( من سورة هود، 
اما الدرة يقولون ان اهلل كان مخفيا 

داخل الدرة قبل بدأ الخلق.
اهلل  بأن  الكاكائي���ون  ويعتق���د 
خلق السموات واالرض يف ستة ايام، 
ويؤكدون ذلك بم���ا جاء يف القرآن 
الكريم )وهو الذي خلق الس���موات 
واالرض يف ستة أيام( ويقولون انه 

وضع اليوم السابع للراحة.
كم����ا يعتق����د الكاكائي����ون ب����ان 
طري����ق الحي����اة بدأت من����ذ خروج 
آدم من الجنة، والس����بب يف ذلك هو 
عصيان����ه ألمر اهلل، بتناوله الحنطة، 
كما ان الحية ستس����تمر اىل ان ينفخ 
)اس����رافيل( يف الصور حيث سيكون 

يوم البعث.
الكاكائيون بتناس���خ  ويعتق���د 

االرواح )دووناودوون(.
واملؤرخ���ون  الفالس���فة  ان 
اختلف���وا يف تحدي���د الجه���ة التي 
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ص���درت او انبثقت منه���ا عقيدة 
الشهرستاني)12(:  فيقول  التناسخ. 
كان التناسخ مبدأ مشرتك واساسي 
يف كل ملة من املج���وس واملزدكية 

وبعض من الفالسفة والصائبة.
واالرواح عند الكاكائية تنقسم 
اىل قس���مني، ارواح ش���ريرة لتعذب 
يف حياتها املقبل���ة، اما الخرية منها 
فتنتقل اىل انسان خري، وخالل هذا 
الفاصل الزمني تمتحن االرواح من 
قب���ل اهلل وعلى االرض )1001( مرة، 
ويف كل م���رة بش���كل من االش���كال 
ومظه���ر من املظاه���ر. ويعتقدون 
بان الجنة تقع يف السماء، اما جهنم 
فهي عبارة عن كرة تقع يف وس���ط 
االرض. وتنتقل الروح اىل الس���ماء 
وتصبح نورا اما الجسد فال يتمسخ 
بل يبقى كما ه���و ايمانا، بأن مثل 
هذه االجساد التي غريت الفا وواحدا 

نسخا تنهض يف يوم الحساب)13(.
كما يعتقد الكاكائيون بان ارواح 
القديسني اليش���رتط ان تلبس الفا 
وواحدا ثوبا، وهم يف بعض الحاالت 
يلبس���ون عددا قليال م���ن االثواب 

وتتحول ارواحهم اىل نور.
الفروض الدينية)14(

-الصوم: الصوم عند الكاكائيني 
ثالثة ايام فقط ويس���مونه )س���يَ 
ِرؤذةي م���ةوال( االي���ام الثالثة هلل. 
ويصادف )12 و 13 و 14( من الش���هر 
القمري )ربيع الثاني(، ش���رط ان 
يص���ادف الش���هر القم���ري )ضلةي 

طةورة( االربعينية يف الشتاء.
-النذر والنياز:

الن���ذر ه���و القرب���ان املعروف 
وان  داوات(.  ب�)ك���ردارو  لديه���م 
محور عقيدة الكاكائية تدور حول 
النذر والنياز، فبالرغم من االهمية 
الروحية للنذور )التي تعترب واجبا 
دينيا ومفروضا على كل عائلة ان 
تق���وم به، اذ ان للن���ذور مدلوالت 
اجتماعية، فأن ألجتماع الكاكائيني 
باع���داد كبرية يف حالة اقامة النذر 
والنياز، فوائده االجتماعية، حيث 
تحل خ���الل االجتماعات املش���اكل 
والخالف���ات التي س���بق وان وقعت 
ب���ني بع���ض الذين حض���روا هذه 
النذور. ان الش���يء ال���ذي يقدم يف 

النذور )القربان(، هو اللحم.
ام���ا يف النياز فه���و عبارة عن 
اش���ياء اليج���ري منها ال���دم )بيَ 

خويَن( مثل الحلويات والفواكه.
ان���واع  والني���از،  للن���ذور  ان 
اس���بوعيا  مايقدم  فمنها  مختلفة، 
ومنها مايقدم ش���هريا ومنها ماهو 

اجباري وآخر اختياري.
يج���ب  االجباري���ة  فالن���ذور 
مراعاتها واداءه���ا يف موعدها، اما 
يحلم  فتق���دم عندما  االختيارية، 
الكاكائي حلما يبع���ث فيه الخوف 
فيتم تقديم نذر البعاد الش���ر عن 
العائل���ة وذل���ك اليمانه���م العميق 

باالحالم.
-الخري والخدمة )خيَرو خزمةت(:

يقدم الكاكائي سنويا مساعدات 
مالي���ة وهدايا اىل الس���ادة واالدلة 
الذي يرتب���ط بهم روحيا، ان هذه 
املس���اعدات والهدايا التقتصر على 
مرتبة او فئ���ة دينية دون اخرى، 
ب���ل تعت���رب فرض���ا عليه���م طاملا 
يرتبط���ون روحيا بعوائل الس���ادة 
واالدلة، ام���ا كميتها فتتوقف على 

االمكانية املالية لذلك الشخص.
)اخوان  االلهيني  واالخت  -األخ 

الدين(:
تفرتض العقيدة الكاكائية على 
كل واحد من منتس���بيها ان يكون 
ل���ه أخ وأخ���ت الهيي���ان )اي اخ يف 
الدي���ن والعقيدة(، وه���م احرار يف 
االختي���ار بش���رط ان يكونا خارج 
مراتبهم الدينية وشرط ان يحرم 

الزواج بينهما.
االخ���ت  او  االخ  اختي���ار  ان 
االلهيني يكون تحت اش���راف الثر 
والدليل وبحضور اعضاء عائلتيهما، 
كما يف���رتض على الش���خص الذي 
اختار اخوي���ه ان يقدم نيازا بهذه 
املناسبة، وعليه بعدها ان يشاركهما 

يف حاالت الشدة والفرح.
-الطهارة:

يهتم الكاكائي بنظافة جس���مه 
كث���ريا، واليس���مح ل���ه بدخول اي 
اجتم���اع ديني اال بعد االغتس���ال، 
وحني االغتس���ال على الكاكائي ان 

يرتل دعاء خاص بالطهارة.
-الش���ارب: يحتفظ كل شخص 
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بعقيدة الكاكائية بشارب كبري دون 
أن يقص الجزء الذي يتجاوز الشفة 
العليا، بأعتباره اش���ارة مميزة لهم 
كما  عليه���م  اآلخ���رون  ليتع���رف 
ليتع���رف اصح���اب العقي���دة على 
بعضهم اآلخر، وهو ركن من اركان 

عقيدتهم.
والش���ارب مقدس ج���دا حيث 
انه���م يحافظون عليه وال يقصونه 
مهما كانت االسباب والدواعي، واذا 

ماقصى احدهم شاربه احتقروه.
-الكلمتان والتسرت:

دائم���ا  الكاكائي���ون  يح���اول 
واس���رار  بمضام���ني  االحتف���اظ 
عليه���ا  والتس���رت  عقيدته���م 

واليظهرونها امام الغرباء.
ان العقيدة الكاكائية تؤكد على 
التس���رت وكتم���ان مضامينه���ا، وان 
رجال الدين يؤكدون دائما وخاصة 
يف اجتماعاتهم الدينية على الكتمان 
والتس���رت ويغرسون الخوف يف قلوب 
اتباعهم البسطاء، يف ان كشف اسرار 
العقي���دة للغرباء س���وف تؤدي اىل 

نزول غضب اهلل وحلول الكوارث.
العقيدة  تح���دد  لم  -الخت���ان: 
الكاكائية س���ن مع���ني للختان، بل 
يفض���ل ان يت���م ذل���ك يف مرحلة 
الطفولة، حيث تقام لذلك مراسم 
خاص���ة كإقامة حفلة موس���يقية 

وتقديم وجبات طعام.
الطقوس)15(

-االعي���اد: ان اول عيد لهم هو 

عيد الصوم الذي مدته يوما واحدا 
فقط ويكون بعد ان يصوموا ثالثة 

ايام.
ومن املناس���بات االخ���رى التي 

يحتفلون بها هي:
االضحى،  عي���د  الفط���ر،  عيد 
عيد نوروز والذي يصادف يف )21( 
آذار من كل س���نة، يعترب هذا اليوم 
انقالب���ا يف حالة الطقس ويعد اول 
يوم م���ن ايام الربي���ع، حيث تبدأ 

زياراتهم ألماكنهم املقدسة.
-الذكر: نوع من العبادة تجري 
فيها طق���وس دينية خاصة، وتقام 
يف اي���ام العط���ل الرس���مية وأي���ام 
العي���د وكل يوم خميس او جمعة، 
فيجتم���ع ع���دد م���ن املتدينني يف 
أح���دى تكاياته���م ويش���كلون فيها 
حلقات الذكر، يراف���ق ذلك قراءة 
االدعية والعزف على آلة الطمبور.

)جةوز  الجوز  كس���ر  -احتفال 
شكان(:

يتطلب االنتم���اء او الدخول يف 
العقيدة الكاكائي���ة احتفال خاص 
البد م���ن القيام به، اال هو احتفال 
ال���ذي  الج���وز، والكاكائ���ي  كس���ر 
اليكس���ر جوزه، اليعد منتس���با اىل 
عقيدته واليس���مح له االشرتاك يف 
اجتماعاتهم الدينية وال تعطى له 
حصة يف توزيع اللحم والحلويات يف 

مناسبات النذور والنياز.
وه���ي تق���ام بقواع���د خاص���ة 
تستلزم حضور ثر العائلة ودليلها.

-طقص االستسقاء:
يس���كنها  الت���ي  املنطق���ة  ان 
الكاكائيون هي ارض ديمية تعتمد 
الزراعة فيها على هطول االمطار، 
ل���ذا وحس���ب العقي���دة الكاكائية 
ممارسة طقس االستسقاء يؤدي اىل 

هطول االمطار ووفرتها.

املصادر والهوامش:
www.alsofia. 1-موقع الصوفية

com
2-املوق���ع الرس���مي لحكوم���ة اقليم 

كردستان
3-عبدالكريم محمد املدرس علماءنا يف 
خدمة العلم والدين، دار الحرية للطباعة، 

بغداد، الطبعة االوىل، 1983، ص 421.
4-س���ي. جي. ادموندز، كرد، ترك، 
عرب، ترجم���ة: جرجي���س فتح اهلل – 

مطبعة التايمس، بغداد، 1971، ص 67.
5-نفس املصدر )3( السابق.
6-نفس املصدر )4( السابق.
7-نفس املصدر )4( السابق.
8-نفس املصدر )4( السابق.
9-نفس املصدر )1( السابق.

10-الباحث د. نوري ياسني الهرزاني، 
الكاكائي���ة، ئ���اراس – اربي���ل للطباعة، 

الطبعة االوىل 2007، ص 69-55.
11-اآلية 7 من س���ورة ه���ود، القرآن 

الكريم.
12-الشهرستاني، امللل والنحل، الجزء 
االول، تحقي���ق محم���د س���يد كيالن���ي، 
مطبعة مصطف���ى البابي الحلبي، مصر، 

1961، ص 12.
13-نفس مصدر)10( السابق.
14-نفس مصدر )10( السابق.
15-نفس مصدر )10( السابق.
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م���ن  كان  الك���رد؟  ه���م  م���ن 
املف���رتض أاّل نطرح هذا الس���ؤال، 
ونع���دّ اإلجاب���ة عنه���ا تحصي���ل 
حاصل، وأم���راً مفروغًا منه، لكن 
ثمة خمس���ة أس���باب حملتنا على 

طرحه:
البح���ث  أن  األول  الس���بب   -
يف ش���خصية ش���عٍب م���ا يقتض���ي 
بالضرورة معرفة جذوره وهويته 
وموقعه يف التاريخ: من هو إثنيًا؟ 
ومن هم أس���الفه األوائل يف عصور 
م���ا قب���ل التاري���خ؟ وأي���ن كانت 
جغرافيا التكوين التي نشأوا فيها؟ 
وما مس���توى نقائهم العرقي؟ وما 
مدى مس���اهماتهم يف إنتاج بواكري 
الحض���ارة؟ وما طبيع���ة ثقافتهم 
يف عص���ور التكوين؟ وما التحوالت 
الثقافية واالجتماعية والسياس���ية 
الت���ي ط���رأت على مس���ريتهم عرب 

القرون؟ 

- والس���بب الثان���ي أن بع���ض 
الكتّاب القدماء، من روّاد الثقافة 
أصل  تناولوا  اإلس���المية،  العربية 
الك���رد عل���ى نح���و قاصر ت���ارة، 
ومش���وَّش ت���ارة أخ���رى، وأدخله 
آخرون يف دائ���رة التلفيقات، وزجّ 
به فريق يف دائرة التخريفات، وإذا 
جاز لنا أن نُرجع التقصري إىل قلة 
املعلومات، ونفسّ���ر التشوّش بأنه 
ناجم عن عدم وضوح الرؤية، فال 
نجد تفس���رياً للتلفي���ق والتخريف 
س���وى أنهما صادران عن الرغبة يف 
االنتقاص من أصالة الكرد وتبشيع 

صورتهم.
- والس���بب الثال���ث أن قس���مًا 
كبرياً من أبناء ش���عوب غربي آسيا، 
وم���ن ش���عوب العال���م، كان يجهل 
الكرد بشكل شبه تام تقريبًا، قبل 
حوال���ي عقدين من الزم���ان، ولم 
يكتش���فوا الك���رد فج���أة إال بتأثري 

األح���داث املأس���وية الك���ربى التي 
حّل���ت بالكرد، وخاص���ة يف الفرتة 
ب���ني )1987 – 1999(، وهي أحداث 
معروفة، أبرزه���ا حمالت األنفال، 
والتشرد الكردي املليوني، واملؤامرة 
اليونانية  اإلس���رائيلية  األمريكية 
لخط���ف الزعيم الك���ردي عبد اهلل 

أوجالن، وتسليمه للدولة الرتكية.
- والس���بب الراب���ع أن القس���م 
القلي���ل الباق���ي من أبناء ش���عوب 
غربي آس���يا، ومن ش���عوب العالم، 
لم يكن يعرف- وما زال ال يعرف- 
عن الكرد س���وى معلومات ضئيلة 
ومنقوص���ة ومشوَّش���ة يف أغلبها؛ 
ومنها على س���بيل املثال: أن الكرد 
ش���عب بال ج���ذور، وأنهم ش���راذم 
مبعث���رة يف مناط���ق غرب آس���يا، 
وجماع���ات م���ن الرحّ���ل الهمج، 
يُذّك���رون املرء بحال الهنود الحمر 

قبل أربعة قرون.

أسالف الكرد 
وفجر الحضارة في غربي آسيا

د.احمد الخليل
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- والس���بب الخام���س أن فريقًا 
من سالالت )ثقافة افرتاس اآلخر( 
يف غربي آسيا، ومن املتخصصني يف 
تغيي���ب وجود الك���رد عن األبصار 
إط���ار  والناش���طني يف  واألذه���ان، 
مشروع )َأبَْلسة الكرد(، فاجأهم أن 
ينقلب السحر على الساحر، ويصبح 
الكرد حديث وسائل اإلعالم، فهبّوا 
سراعًا إىل شحذ ألسنتهم وأقالمهم، 
للتش���كيك يف وج���ود الك���رد تارة، 

والطعن يف هويتهم تارة أخرى.
إن هذه األسباب هي التي دفعتنا 
إىل طرح الس���ؤال: م���ن هم الكرد؟ 
ولضمان أك���رب قدر من املوضوعية 
واإليجاز نوزّع اإلجابة على أربعة 

محاور:
1 - أسالف الكرد يف عهود فجر 

الحضارة.
2 - أسالف الكرد الزاغروسيون 

القدماء.
اآلري���ون  الك���رد  أس���الف   - 3

)الهندو أوربيون(.
4 - الك���رد من العهد األخميني 

حتى العصر الحديث.
أس���الف الك���رد يف عه���ود فجر 

الحضارة
يقطن الكرد قلب منطقة غربي 
آس���يا، وتمت���د مواطن س���كناهم- 
بشكل متجاور ومتواصل يف الغالب- 
من بحرية أورميا شرقًا إىل كردداغ 
)عفرين( غربًا، ومن جبال أرارات 
)آگري( ش���مااًل إىل لورس���تان ضمنًا 

جنوبًا، وتش���كل أضخم السالس���ل 
الجبلية يف غربي آس���يا )زاغروس، 
أرارات، ط���وروس( العمود الفقري 
ملوط���ن الك���رد، ويقتض���ي املنطق 
أن يت���مّ البحث يف أس���الف الكرد 
األقدمني على ضوء هذه املعطيات 

الجغرافية. 
وإىل اآلن يب���دو، م���ن خ���الل 
والدراس���ات  األثري���ة  املكتش���فات 
جب���ال  سلس���لة  أن  التاريخي���ة، 
س���فوحها  وخاص���ة  زاغ���روس- 
األوىل  الحاضن���ة  كانت  الغربي���ة- 
للحضارة يف غربي آسيا، ونستعرض 
فيما يلي بعض ما ذكره الباحثون 

يف هذا املجال.
أواًل � عصور ما قبل التاريخ:

أ – العص���ر الحج���ري القديم: 
 Paleolithic)يسمّى )الباليوليثي
، وهو يبدأ منذ أقدم ظهور لإلنسان، 
وينتهي بحدود األلف العاش���ر قبل 
املي���الد، وقد عاش إنس���ان العصر 
الحج���ري يف كردس���تان، وظه���رت 
آثاره يف عدد كبري من املواقع، منها 
موقع )بَرده بَْلَك���ه(، الواقع على 
بعد ميلني ش���مال ش���رقي گمگمال 
على الطريق املؤدي إىل السليمانية، 
وآثار كهف )زَرْزي( وكهف )هَزار 
م���ريد( جنوب���ي الس���ليمانية، ويف 
كه���ف )شانَدَر/ش���انيدار( بجبال 
عل���ى  يط���ّل  وه���و  ِبرادُوسْ���ت، 
وادي نهر ال���زاب األعلى، ويف )گلي 
سُ���ور( قرب بيس���تون )بهستون( 

وَكرْمنش���اه، ويف جبال بَخْتياري، 
ويف جبل نَمْرود داغ غربي بحرة 
 Du derî )وان، ويف كهف )دُو دَري
يف جبل َليُْلون املط���ل على الجهة 
الش���رقية من حوض نهر عِْفرين، 
وق���د س���كن اإلنس���ان الباليوليثي 
الكه���وف يف املنطقة الجبلية، وكان 
يعيش حياة بدائية، ويعتمد على 
صيد الحيوان���ات، وجمع النباتات، 
واس���تخدم الحج���ارة لصن���ع آالته 
وأدواته البس���يطة. )جمال رشيد: 
ظهور الك���ورد يف التاريخ، ج 1، ص 
398- 402. فاض���ل عب���د الواح���د، 
وعامر س���ليمان: ع���ادات وتقاليد 

الشعوب القديمة، ص 10(.
ب – العصر الحجري الوسيط: 
 ،Mesolithic )يسمّى )امليزوليثي
وهو يبدأ من حدود األلف العاش���ر 
قب���ل املي���الد، وفيه بدأ اإلنس���ان 
العيش يف املنطقة املتموجة، وشرع 
يف تدج���ني الحيوان���ات، واهت���دى 
يف أواخ���ر هذا العص���ر إىل نوع من 
الزراعة البس���يطة، وقد عُثر على 
آثار هذا العص���ر يف أماكن متعددة 
من كردستان، منها املوقع املعروف 
ب���� )زاوي جَمى ش���انَدَر( قرب 
كهف ش���انَدَر على ال���زاب األعلى، 
وتمّ الكشف يف هذا املوقع عن أقدم 
بقايا البيوت التي شيّدها اإلنسان، 
وتتألف بقايا املس���اكن من جدران 
من الطني غري منتظمة، شُ���يّدت 
على أس���س م���ن حج���ارة الحصى 
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الكبرية، ووُجدت فيه معالم أكواخ 
مس���تديرة. )جمال رش���يد: ظهور 
الك���ورد يف التاري���خ، ج 1، ص 408، 
410. فاض���ل عبد الواح���د، وعامر 
الشعوب  وتقاليد  عادات  س���ليمان: 

القديمة، ص 11(.
ج – العص���ر الحجري الحديث: 
 ،Neolithic )النيوليثي(  يسمّى 
وه���و يبدأ يف حدود األلف التاس���ع 
قبل امليالد، وفيه احرتف اإلنس���ان 
الزراعة، وطوّر تدجني الحيوانات، 
وتحوّل من طور )جمع القوت( إىل 
ط���ور )إنتاج الق���وت(، وأدّى ذلك 
إىل االس���تقرار، وظه���ور املجتم���ع 
الق���روي، وكان ذلك التحول  ثورة 
اقتصادية، أرست القواعد الراسخة 
للحض���ارة، وق���د عُثر عل���ى آثار 
ه���ذا العصر يف جنوبي كردس���تان 
يف موق���ع جَرْم���و القري���ب من 
كركوك، ويف الطبقات الس���فلى من 
موقع شَمْشارة، ويف موقع حسونة 
القري���ب من املوصل. وعلى العموم 
فإن مرتفعات زاغروس، وكردستان 
عام���ة،  كان���ت أقدم مه���د لوجود 
األصول الربية للحيوانات والنباتات 
التي دجّنها اإلنسان يف آسيا، وأقدم 
نقطة الس���تقرار البشر يف مساكن 
رش���يد: ظهور  مس���تقرة. )جمال 
الك���ورد يف التاري���خ، ج 1، ص 415، 
416. فاض���ل عبد الواح���د، وعامر 
الشعوب  وتقاليد  عادات  س���ليمان: 

القديمة، ص 11- 12(.

د -  العص���ر الحجري املعدني: 
شغل هذا العصر الفرتة بني )5600 
ق.م( وحت���ى اس���تخدام الكتابة يف 
أواس���ط األلف الرابع قب���ل امليالد 
تقريب���ًا، واس���تخدم اإلنس���ان فيه 
املعادن، إىل جان���ب الحجارة، لصنع 
اآلالت املنزلي���ة والزراعية. وتظهر 
آثار املرحلة األوىل من هذا العصر يف 
عدد من املواقع بجنوبي كردستان، 
وهي تدل على تقدم اإلنتاج الزراعي 
وزيادته عن حاجة املزارع، وظهور 
أوىل ب���وادر التخصص يف العمل؛ إذ 
اهتم بعض الناس بالزراعة، وعمل 
آخ���رون يف صناعة اآلالت واألدوات 
املنزلي���ة والزراعية، ونش���أت أوىل 
املعام���الت التجاري���ة ع���ن طريق 
الواحد،  املقايض���ة. )فاضل عب���د 
وعامر س���ليمان: ع���ادات وتقاليد 

الشعوب القديمة، ص 12 – 13(.
ثاني���ًا � حض���ارة موقع تاوره- 
زاغروس: أصبحت منطقة تاوره- 
زاغروس املركز األساس���ي لتدجني 
املاعز واألغن���ام؛ إذ ظهر الرعي يف 
األلف الثامن قبل امليالد، وانحصرت 
عملي���ة تدجني املاع���ز يف جنوب 
جبال زغروس، بينما كان تدجني 
األغنام يجري يف شمالها، ويف جنوب 
األناضول وربما أيضًا يف شرقه كان 
الناس، على تخوم األلفني الس���ابع 
والس���ادس قبل امليالد، قد دجّنوا 
التي���وس الجبلية، ث���م انتقلوا إىل 
تربية األبقار. )بونغارد – ليفني: 

الجديد حول الش���رق القديم، ص 
.)62

ثالثًا � حضارة موقع تگه جيان  
حضارة  Tepe Giyan:ظه���رت 
تبه جيان يف منطقة زاغروس، ولم 
تسيطر هذه الحضارة على البوابات 
الفارس���ية والطرق العامة يف بالد 
ما بني الرافدين حتى َكرْمَنْشاه 
وهَمَذان فقط، وإنما تحّكمت أيضًا 
يف املنطقة الواقعة من ش���مال بالد 
الرافدين حتى خوزستان. )جيمس 
ميالرت: أقدم الحضارات يف الشرق 

األدنى، ص 93(.
رابعًا � حض���ارة موقع جَرمو 
Jarmo: “ تق���ع جَرْمو)جارمو( 
قرب كركوك، على طرف واد عميق 
يف سهل َگمَْگمال بجنوبي كردستان، 
وه���ي مثال جي���د للمس���توطنات 
الفردي���ة املبّكرة، وقد ُكش���ف فيها 
عن اثنتي عش���رة طبق���ة أثرية، 
وفيها بيوت بسيطة مشيّدة بكتل 
من الطني، وبأس���س م���ن الحجارة 
غ���ري املهندم���ة، ولكل بي���ت عدة 
غرف مستطيلة، واألرجح أنه كان 
يف كل بقعة من عشرين إىل خمسة 
وعش���رين بيتًا، مما يجعل تقدير 
س���كان القرية حوالي 150 شخصًا، 
وتتميز الطبق���ات الخمس العلوية 
بوج���ود أنواع متطورة من الفخار، 
وفيه���ا أوانٍ من الحجارة، وس���الل 
ن���ة بالقار والجل���د، والبيوت  مبطَّ
مصنوعة م���ن الغُض���ار، واعتمد 
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اقتصاد جرمو على القمح والشعري 
والعدس والجُْلبان األخضر، وكانوا 
يأكلون الفس���تق والبل���وط، وقاموا 
بتدج���ني املاع���ز والكل���ب. )جني 
بوت���رو وآخ���رون: الش���رق األدنى 
الحضارات املبكرة، ص 34. جيمس 
ميالرت: أقدم الحضارات يف الشرق 

األدنى، ص 61 – 62(.
أن  وذك���ر جيم���س مي���الرت 
الصناعة الحجرية يف جَرْمو كانت 
متط���ورة، فباإلضاف���ة إىل الفؤوس 
ذات النهاي���ات الحادة، والجواريش، 
واملطاح���ن، والهواوي���ن، واملدّقات، 
والكرات الحجرية، ومحاور األبواب، 
وُج���دت صفائ���ح حجرية لطحن 
وأقراص  الحمراء، ومالعق،  امُلغْرة 
مثقوبة، وعدد من الخواتم واألساور 
املصنوعة من الخام واملرمر، وكثري 
منه���ا يحم���ل تزيين���ات مثلَّمة أو 
منقوش���ة. )جيمس ميالرت: أقدم 
الحض���ارات يف الش���رق األدنى، ص 

.)62
حََل���ف  حض���ارة   � خامس���ًا 

:Halaf
نُس���بت هذه الحض���ارة إىل تل 
حََل���ف الذي يق���ع يف أعال���ي نهر 
)طوزانا(  القديم  واس���مه  الخابور، 
مس���افة  عل���ى  وه���و   ،Guzana
)140( مياًل ش���مال غرب���ي نينوى 
)قرب الحدود الس���ورية الرتكية(. 
وذك���ر جيم���س مي���الرت أن هذه 
الحضارة انتشرت على شكل قوس 

من نهر الف���رات إىل ال���زاب األكرب 
)األعل���ى(، ومن املحتم���ل أن تكون 
الشمالية،  جبال طوروس حدودها 
م���ع جي���وب منتش���رة يف الهضبة 
األناضولي���ة إىل الش���مال م���ن هذه 
العظمى  الغالبي���ة  وتق���ع  الجبال. 
م���ن املناطق املش���ار إليه���ا- إن لم 
يكن جميعها- ضمن مواطن الكرد 
حاليًا، وضمن الجغرافيا التي سكنها 
أس���الف الكرد كما س���نرى الحقًا. 
وذك���ر جيمس ميالرت أن س���كان 
حض���ارة حََلف كان���وا يعملون يف 
الزراعة؛ بدليل وجود املناجل ذات 
النِّص���ال املصنوعة م���ن الصَّوّان 
باملئات يف هذا املوقع، وأنهم زرعوا 
الشعري والقمح، كما أنتجوا الخيوط 
بذر  واس���تخرجوا زيت  الَكتّانية، 
املواش���ي  وقاموا بتدجني  الَكتّان، 
اندثرت  وق���د  والغن���م.  كاملاع���ز 
حض���ارة حلف يف الفرتة بني )4400 
- 4300 ق. م(. )عبد الحميد زايد: 
الش���رق الخال���د، ص 27. جيم���س 
ميالرت: أقدم الحضارات يف الشرق 

األدنى، ص 157، 161، 163(. 
وإضافة إىل ما س���بق فقد جاء 
بش���أن قصة الطوف���ان يف املالحم 
)زي���و  س���فينة  أن  الس���ومرية 
س���ودرا( Ziusudra يف الرواي���ة 
السومرية )نوح السومري، ويسمّى 
أوتنابيش���تم( Utnapishtim يف 
الرواية الس���امية( اس���تقرت على 
جبل )نيس���ري( Nisir، وهو جبل 

ثرةمةطرون  Pire megrun يف 
جنوبي كردس���تان، وهناك اخترب 
انحس���ار املياه بأن أرس���ل حمامة 
فعادت، ثم أرسل سنونو فعاد أيضًا، 
ث���م أطلق غرابًا، ف���رأى الغراب أن 
املياه قد انحس���رت فحّط وأكل ولم 
املعتقدات  بارن���در:  )جفري  يعد. 
الدينية لدى الشعوب،  ص . فاضل 
عب���د الواحد علي: من س���ومر إىل 

التوراة، ص 210 – 211(.
وسبق أن ذكرنا يف الحلقة األوىل 
من هذه السلس���لة ما جاء يف )العهد 
القديم( ويف )القرآن(، بشأن الحياة 
البشرية بعد الطوفان، فقد جاء يف 
)العه���د القديم( أن س���فينة النبي 
نوح رس���ت على إحدى قمم جبل 
أرارات )آط���ري(، وجاء يف )القرآن( 
أنها رس���ت على قمة جبل جُودي، 
وباملقارنة بني موقع كل من جبل 
نيسري وجبل أرارات وجبل جودي 
من جه���ة، ومنطقة حضارة حلف 
م���ن جهة أخرى، يتض���ح أن جبل 
نيسري يقع على الجزء الشرقي من 
منطقة حضارة حلف، ويقع جبل 
أرارات عل���ى حافتها الش���مالية، يف 
حني يق���ع جبل جُودي يف صميم 

تلك املنطقة.
إن األدلة السابقة- وقد حاولنا 
عرضها بإيج���از- تؤكد حقيقتني 

اثنتني:
1-إن ب���الد الكرد، ومنذ العصر 
الحج���ري القدي���م، لم تك���ن أرضًا 
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خالية قّط، وإنما كانت مس���كونة 
بجماعات من البش���ر، أم���ا ما هي 
الهوّية الس���اللية لتلك الجماعات؟ 
ومنذ متى اس���تقرّت هناك؟ وهل 
وُجدت أصاًل يف تل���ك املنطقة، أم  
قدم���ت إليها من مناط���ق أخرى؟ 
فل���م نجد يف املصادر الت���ي اّطلعنا 
عليه���ا إجابات عن هذه األس���ئلة، 
ألن العص���ور التي ظهرت فيها تلك 
الجماع���ات هي س���ابقة على عصر 
هجرة الس���الالت اآلرية والس���امية 
وانتش���ارها، كما أنها س���ابقة على 
عصر ظه���ور الكتاب���ة؛ وقد أطلق 
عليهم بعض الباحثني اسم )الجنس 
القوق���ازي( تج���اوزاً، والصواب أن 
نطلق عليهم اس���م سكان زاغروس 
القدماء. )أحمد فخري: دراسات يف 

تاريخ الشرق القديم، ص 195(.
1-إن ظهور ب���وادر الحضارة يف 
موطن أس���الف الكرد، منذ العصر 
الحج���ري القدي���م، دلي���ل على أن 
الش���روط امُلناخية والبيئية بشكل 
ع���ام يف تلك املنطقة كانت مالئمة 
لذلك، وأن تلك الش���روط استمرّت 
قائم���ة يف العه���ود التالي���ة، وإال ملا 
اس���تمر تط���ور الحي���اة البش���رية 
بع���د العصر الحج���ري األول، وكان 
من الطبيع���ي- والح���ال هذه- أن 
تصبح تلك املنطقة خزّانًا يفيض 
والحضارية  البش���رية  بمكوّنات���ه 
على املناطق املجاورة، شرقًا وغربًا، 
وش���مااًل وجنوبًا، وكان السومريون 

من أوائل روّاد تلك املكوّنات. 
الزاغروس���يون  الكرد  أس���الف 

القدماء:
 :Sumerian 1- الس���ومريون
 Mesopotamia ميزوثوتامي���ا 
مصطلح جغرايف، أطلقه اليونان على 
املنطقة الواقعة بني نهري )دجلة 
والفرات(، وجاء يف )العهد القديم( 
بصيغ���ة )أرام نهراي���م(، وتُرجم 
بالعربي���ة إىل )أرام النهرين(، وكان 
يعن���ي املنطقة الواقع���ة بني نهر 
الف���رات ونهر البَلي���خ أو الخابور، 
وحينما تُرجم )العهد القديم( إىل 
اإلغريقي���ة تُرجم ه���ذا املصطلح 
بصيغة )ميزوثوتاميا(، وكان يدل 
عل���ى املنطقة الواقع���ة بني دجلة 
والفرات ش���مالي مدينة بغداد، ثم 
اتس���ع مدلوله، وصار يدل على ما 
بني دجل���ة والفرات من الش���مال 
ميزوثوتاميا  الجنوب، وكان���ت  إىل 
تسمّى بالفارس���ية )ميان روزان(؛ 
أي ما ب���ني النهرين. أما يف املصادر 
فُأطلق على  اإلس���المية  العربي���ة 
قسمها الشمالي )من بغداد فشمااًل( 
اس���م )الجزيرة(. )العه���د القديم، 
س���فر التكوي���ن، األصح���اح الرابع 
والعش���رون، اآلية 10. عبد الحكيم 
الذن���ون: الذاك���رة األوىل، ص 212. 
سامي س���عيد األحمد: السومريون 
وتراثه���م الحض���اري، ص 5. جني 
بوت���رو وآخ���رون: الش���رق األدنى 

الحضارات املبكرة، ص 20(.

ويفي���د الدارس���ون أن منطقة 
جنوبي ميزوثوتاميا الس���هلية لم 
تك���ن صالحة للحياة البش���رية؛ يف 
الفرتة املمتدة بني العصر الحجري 
األول وعصر حض���ارة حََلف، لكن 
مع م���رور الق���رون، وخالل األلف 
الخام���س قب���ل امليالد، تحسّ���نت 
والبيئية،  املناخية  الش���روط  فيها 
وتحوّل���ت ميزوثوتاميا إىل مركز 
فيها  ونش���بت  اس���تيطاني،  جذب 
سلس���لة من أط���ول الصراعات بني 
للس���يطرة  و)الصحراء(  )الجب���ل( 
عل���ى )الس���هل(؛ أقص���د الص���راع 
بني أقوام جب���ال زاغروس وأقوام 
ش���به الجزي���رة العربي���ة، ولك أن 
تس���مّيها )الصراع بني الس���الالت 
اآلرية والس���الالت الس���امية(. وإذا 
وضعنا املجامالت جانبًا، وس���مّينا 
األش���ياء بأس���مائها، فلنا أن نقول: 
ما انته���ت بعدُ تل���ك الصراعات، 
وما زال���ت بعض تجّلياتها قائمة يف 
العراق حاليًا(؛ بني اآلريني )الكرد 
والف���رس( م���ن جهة والس���اميني 

)العرب( من جهة أخرى.
تاريخي  أول عص���ر  ويس���مّى 
بدأ يف جنوبي ميزوثوتاميا باس���م 
)عصر العُبَيد(، ويقع هذا العصر 
يف الفرتة )4500 – 4000 ق.م(، وكما 
سُمّيت حضارة حََلف بهذا االسم 
نس���بة إىل مكان هو )ت���ل حََلف(، 
فكذلك سُ���مّي قوم عصر العُبيد 
بهذا االس���م نس���بة إىل مكان اسمه 
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)العُبَيْد( يف جنوبي العراق حاليًا، 
وبم���ا أن الكتابة ل���م تكن معروفة 
آنذاك لم يستطع املختصون تحديد 
هُويّ���ة تل���ك الجماعة البش���رية 
بش���كل دقي���ق، وكل ما أف���ادوه يف 
ه���ذا املجال ه���و أن الجماجم التي 
عُثر عليه���ا يف )العُبيد( كلها من 
جن���س البحر املتوس���ط )الرؤوس 
الواحد  عب���د  )فاضل  الطويل���ة(. 
علي: من سومر إىل التوراة، ص 23. 
سامي س���عيد األحمد: السومريون 
وتراثهم الحض���اري، ص 42. عامر 
س���ليمان، وأحمد مال���ك الفِتْيان: 
محاض���رات يف التاريخ القديم، ص 

.)71
العُبي���د(  )عص���ر  وبع���د 
الس���ومري  العصر  ب���دأ  مباش���رة 
وكان  ميزوثوتامي���ا،  جنوب���ي  يف 
للس���ومريني الفض���ل يف اخ���رتاع 
الكتابة، واس���تخدامها للتدوين، يف 
ح���دود )3000 ق.م(، ولذلك تمّكن 
الباحث���ون من معرف���ة الكثري عن 
الحضارة الس���ومرية. وُكتب اس���م 
بالد س���ومر بالعالمات املس���مارية 
)ك���ي ان ج���ي( Ki -en –gi، أي 
الس���يدة(، وُكتب املصطلح  )البالد 
باللغ���ة األّكادية عل���ى هيئة )مات 
)بالد  أي  و)ش���ومرد(؛  ش���ومريم( 
الت���وراة  الس���ومريني(، وس���مّتها 
)أرض شِ���نْعار(. )العه���د القديم، 
س���فر التكوين، األصحاح العاش���ر، 
اآلي���ة 10. فاضل عبد الواحد علي: 

من سومر إىل التوراة، ص 97. عامر 
س���ليمان، وأحمد مال���ك الفِتْيان: 
محاض���رات يف التاريخ القديم، ص 
25، هامش 1. عبد الحكيم الذنون: 

الذاكرة األوىل، ص 24(.
وقد تنوّع���ت اآلراء يف تحديد 
أصل الشعب السومري، ويف تحديد 
الس���ومرية، يقول  اللغ���ة  هويّ���ة 

الدكتور فاضل عبد الواحد: 
» لقد أصبح أصل الس���ومريني 
مس���ألة عويصة حتى إن املعنيّني 
بحض���ارة الع���راق القدي���م صاروا 
يسمّونها ب� )املش���كلة السومرية(، 
ومنذ الثالثينيات والنقاش محتدم 
بني املستش���رقني، م���ن مختصني 
وآثاريني،  الس���ومرية  بالكتاب���ات 
ح���ول هذه املش���كلة، دون التوصل 
إىل نتيجة حاس���مة تحظى بقبول 
الواحد  )فاضل عب���د  الغالبي���ة«. 
علي: من س���ومر إىل التوراة، ص 21 

.)22 -
هن���ا هو  باألص���ل  واملقص���ود 
أن  والحقيق���ة  )العرق/الس���اللة(، 
جمي���ع الباحث���ني الراس���خني يف 
السومريات قد أكدوا أن السومريني 
ليسوا من الساللة السامية، ومنهم 
من نسبهم إىل الساللة اآلرية، وأّكد 
معظم الباحثني أن املوطن األصلي 
ال���ذي قدم من���ه الس���ومريون إىل 
جنوب���ي ميزوثوتاميا، هو منطقة 
الش���رقية  أو  الش���رقية  الجب���ال 
جب���ال  منطق���ة  أي  الش���مالية، 

زاغ���روس، العمود الفق���ري لبالد 
الكرد. وقد وقع السومريون تحت 
األّكادي، بقيادة سرجون  االحتالل 
األول Sargon ، من���ذ عام )2350 
ق.م (، واس���تمر الحكم األّكادي يف 
س���ومر حت���ى ع���ام )2150 ق.م(. 
الحضارات  موس���كاتي:  )س���بتينو 
الس���امية القديمة ص 67. إبراهيم 
الفن���ي: الت���وراة، ص 319. محم���د 
بيومي مهران: تاريخ العراق القديم، 
ص 90 – 92. سامي سعيد األحمد: 
السومريون وتراثهم الحضاري، ص 
42. س���بتينو موسكاتي: الحضارات 

السامية القديمة، ص 67(.
أما بش���أن اللغة السومرية فقد 

جاء ما يلي:
» هي لغة غريبة، وتكاد تكون 
منفردة بنفسها، وال يمكن تصنيفها 
إىل إحدى العائالت اللغوية املعروفة 
يف العالم، فهي لغة تتصف بظاهرة 
اإللص���اق؛ أي أنها تجم���ع أو ترّكب 
إلصاق  بطريق���ة  الفعلية  الجم���ل 
الضمائر واألدوات النحوية األخرى 
إىل ج���ذر الفع���ل، بحي���ث تصبح 
الجملة الفعلية وكأنها كلمة مرّكبة 
بالنس���بة لألسماء  واحدة، وكذلك 
والجمل االسمية«. )عامر سليمان، 
الفِتْيان: محاضرات  وأحمد مالك 

يف التاريخ القديم، ص 73 – 74(.
وقيل بش���أن اللغة الس���ومرية 

أيضًا:
» وقد دفعت ه���ذه الخصائص 
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اللغوية بعض الباحثني إىل محاولة 
إيجاد عالق���ة بينه���ا وبني بعض 
كاللغة  املعروف���ة،  العاملية  اللغ���ات 
والدرافيدية،  والتِّبتية،  الصينية، 
والهنغاري���ة، وبعض لغات إفريقيا، 
ولغ���ات الهن���ود الحم���ر يف أمريكا، 
ولغات الباس���فيك، ولغة الباس���ك، 
والرتكية، واملغولي���ة، وغريها، ظنًا 
منهم أن ذلك يشري إىل أصل األقوام 
السومرية. غري أنه يمكن القول بأن 
السومرية ال تمتّ إىل أيّ من هذه 
اللغات بصل���ة قربى، ولعلها تنتمي 
إىل عائل���ة لغوية انقرضت فروعها 
قب���ل ابت���داع الكتاب���ة«. )عام���ر 
س���ليمان، وأحمد مال���ك الفِتْيان: 
محاض���رات يف التاريخ القديم، ص 

.)74
والغريب أن الباحثني- أوربيني 
وشرق أوسطيني- يبدون حائرين 
يف أصل الس���ومريني ولغتهم، ولم 
يكّلفوا أنفس���هم بالبحث يف العالقة 
بني الس���ومريني وأس���الف الكرد، 
وال يف مناقش���ة فرضي���ة أن يكون 
أنفس���هم من أسالف  الس���ومريون 
الكرد، م���ع العلم أن ثمة عدداً من 
األدلة التي تق���وّي تلك الفرضية، 

وهي ما يلي:
1 – ق���دوم الس���ومريني م���ن 
الرافدين  لب���الد  املتاخمة  املناطق 
والش���مالية  الش���مالية  الجبال  من 
الشرقية، وبناء معابدهم على أماكن 
مرتفعة ش���بيهة بالجبل )زَُقورة( 

أو   Ziquratu أو   Zaqurato 
Ziggurat، واهتمامه���م برس���م 
العالية، ورس���م  الجبلية  األش���جار 
واملاعز  كالوعل  الجبلية  الحيوانات 
على األختام األسطوانية. وهل ثمة 
جبال يف شمال وشمال شرقي بالد 
الرافدين غري التي كان يستقر فيها 
أسالف الكرد منذ العصر الحجري، 
ويس���كنها الكرد اآلن؟ )فاضل عبد 
الواحد علي: من سومر إىل التوراة، 
ص 22.  س���امي س���عيد األحم���د: 
السومريون وتراثهم الحضاري، ص 

.)82 ،42
الس���ومريني  انح���دار  إن   –  2
من جبال كردس���تان الحالية نحو 
جنوبي ب���الد الرافدين، يف حدود 
فرتة )4000 ق.م(، وإنش���اء حضارة 
زراعية متطورة هناك، وصلت إىل 
حد اخ���رتاع الكتاب���ة، يعني أنهم 
كان���وا يمتلكون ق���دراً ال بأس به 
م���ن أبجديات الحض���ارة، وإىل اآلن 
لم يذكر علماء اآلثار أية جماعات 
بش���رية مجاورة لب���الد الرافدين، 
وظهرت على أيديها بوادر الحضارة؛ 
غري أس���الف الكرد الذين عاشوا يف 

جبال زاغروس. 
3 - وجود شبه شديد بني بنية 
اللغتني الس���ومرية والكردية، فقد 
م���ر أن اللغة الس���ومرية إلصاقية، 
وكذل���ك األم���ر بالنس���بة إىل اللغة 
الكردي���ة، والغري���ب أن الباحثني 
ح���اروا يف أصل اللغة الس���ومرية، 

وقارنوه���ا بكثري م���ن اللغات، بدءاً 
من الصينية ش���رقًا، وانتهاء بلغة 
الهن���ود الحمر يف أمريكا غربًا، ولم 
يرغبوا يف مقارنتها باللغة الكردية 
املتاخم���ة جغرافيًا لبالد س���ومر. 
ولعل السبب األساس���ي يف ذلك هو 

جهلهم باللغة الكردية.
4 – وجود ش���به كب���ري- صوتًا 
ومعنًى، ومع فروق قليلة أحيانًا- 
ب���ني كثري من الكلمات الس���ومرية 
والكلم���ات الكردية املعاصرة، نذكر 

منها على سبيل املثال ال الحصر: 
- Baru الع���رّاف أو البصّار. 
ويماثله���ا يف الكردي���ة لقب )ثر( 
Pear، وهو م���ن مراتب الكهنوت 

األيزدي.
يتوّل���ى  كاه���ن    Ramku  -
والتطه���ري.  االغتس���ال  ش���ؤون 
وبالكردية رَمُو Remo، رَمُِكو 
Remiko، وهو اسم كردي عريق، 
أن يك���ون على  وليس مس���تبعَداً 
صل���ة باملراتب الكهنوتية القديمة، 
أكثر م���ن أن يكون تكريداً الس���م 

)رَمَضان( العربي.
- Pashishu كاه���ن مهمت���ه 
القيام بالدهان املقدس. وبالكردية 
ال���ذي يتوّل���ى  ishu Pash؛ أي: 
خوات���م األم���ور(، ويب���دو أن ثمة 
طقوس���ًا أخرى كانت تس���بق هذا 

الُطقس.
- Ekall هيكل: القصر باللغة 
السومرية القديمة، ووردت بصيغة: 
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هي- كال kal - Hai، واس���تعارها 
الكنعاني���ون واس���تعملوها بصيغة 
Hekallu، ودخلت اللغة العربية 
بصيغة )هَيَْكل(، وهي تطلق عادة 
على املعابد الضخمة، وعلى الضخم 
من كل شيء، وأصلها السومري هو 
é- gal بمعن���ى )البي���ت الكبري(. 
وعب���ارة é- gal تعن���ي بالكردية 

)ما يخص الشعب كله(. 
- Abzu آب- زُو: مياه العمق 
يف امليثولوجي���ا الس���ومرية. وهي 
بالكردي���ة Av zai ،Ab zai أي 

: املاء النابع من األرض.
- Gipar ج���ي- ثار: جزء من 
املعب���د خاص للحاكم الكاهن. وهي 
بالكردية Gi par أي جزء خاص 

من مكان عام.
- She ش���ه: شَ���عري. وه���ي 
بالكردي���ة:ِ جَ���هْ Geh وِجهَ���هْ 

Gihe أي: شَعري.
- Lu ل���و: تعني بالس���ومرية 
بالكردية  إنس���ان(. وتعني  )رجل، 
)اب���ن(، والكرد يخاطب���ون املذكر 
بالسابقة Lo، وال سيما يف األغاني 
 Lai الفولكلورية، مقابل الس���ابقة
يف خط���اب املرأة، فيقول���ون: وَيْ 
 Wey lo lo! !ُلوُلو! وَيْ َل���ى َلى

Wey lai lai!
- Lu - gal ل���و- ط���ال: تعني 
الكبري/  بالسومرية حاكم/ الرجل 
كبري العائلة/ السيد األعظم/ السيد 
واستعملت على نطاق واسع لإلشارة 

إىل اإلله الرئيس للدولة أو املجتمع. 
وLu gal تعن���ي بالكردية  )رجل 

الشعب، ابن الشعب(. 
تعن���ي  دا   - نَ���نْ   nenda  -
 Nan و  )الطع���ام(.  بالس���ومرية 
بالكردي���ة تعن���ي )خب���ز، طعام(. 
وتعن���ي nanda  مق���دّم الطعام، 

الكريم.
- Agu آغو: تعني مدير مشغل 
صنع السالل الذي تصنع فيه أيضًا 
مواد أخرى، أي: شخص له السيادة 
 Aga يف املش���غل. وه���ي بالكردية

آغا: أي السيد.
- أي- نم���ر- كار: اس���م بطل 
س���ومري كان يحك���م يف دول���ة - 
مدينة )أوروك( السومرية. وتعني 
 Ai nemir هذه العبارة بالكردية
kar: ال���ذي يبق���ى عمل���ه خالداً 

)الخالد بإنجازاته(.
- أي- ك���ي – ن���و - دو: تعني 
بالسومرية )األعمى/ الشخص الذي 
ال عيون ل���ه(. وكان أرقاء أصحاب 
األراضي يف بالد سومر يطلق عليهم 
بصفة مميزة اس���م )ايَكى � نودو( 
أي )الذي���ن ال يرفع���ون أبصارهم 
بالكردية  وتشبهها  أسيادهم(.  أمام 
عب���ارة nedi gi Ai ، أي الذي ال 

يبصر )األعمى(.
 /Akitu أكيت���و  احتف���ال   -
Akiti: وه���و احتفال كان يقام يف 
س���ومر منذ األلف الثالث والنصف 
األول من األلف الثاني قبل امليالد، 

بمناس���بة عيد رأس الس���نة، وكان 
يبدأ من أول شهر نيسان، ويستمر 
أحد عش���ر يوم���ًا، وكان يتم فيه 
ال���زواج املق���دس داخ���ل املعب���د. 
والكردية – لفظًا ومعنى- واضحة 
بدقة يف اس���م ه���ذا االحتفال؛ إنها 
 ،Yek )بادي���ة يف داللة )الواح���د
نس���بة إىل األول م���ن نيس���ان، ويف 
دالل���ة )التوحّد( Yekiti نس���بة 
إىل ال���زواج املقدس يف هذا االس���م 
السومري، ويف األغاني الفولكلورية 
الكردية يدعو العاشق محبوبته إىل 
 bi am :ْد الزواج بعبارة: لِنتوحّّ
yekbin hevra. )انظر صمويل 
كريمر: من ألواح س���ومر، ص 63، 
406، 409.  ج���ني بوترو وآخرون: 
املبكرة،  الحضارات  األدنى  الش���رق 
ص 85. فاضل عب���د الواحد علي: 
من سومر إىل التوراة، ص، 80، 148. 
عبد الحميد زايد: الش���رق الخالد، 
ص 388. جماع���ة من علماء اآلثار 
السوفييت: العراق القديم، ص 32، 
197، 276(. فاض���ل عب���د الواحد، 
وعامر س���ليمان: ع���ادات وتقاليد 

الشعوب القديمة، ص 179 – 180(.
وما ذكرنا هو قليل من كثري يف 
هذا املجال، وإذا كان ثمة شبه بهذا 
والكردية  الس���ومرية  ب���ني  القدر 
بلهجتها الكرمانجية املعاصرة، فكم 
تكون نسبة الش���به إذاً بينها وبني 
الكردية بلهجتها البهلوية )الفيلية( 
س���ومر  لبالد  املتاخم���ة جغرافياًَ 
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واملتداخلة معها؟ وكم تكون نسبة 
الشبه بينها وبني اللهجات التي كان 
يتكلم بها أس���الف الكرد من سكان 

جبال زاغروس القدماء؟ 
الدكت���ور جم���ال  ق���ام  وق���د 
رش���يد- يف كتاب���ه )ظه���ور الكرد 
يف التاري���خ، الج���زء األول، ص 205 
مفصَّل���ة  بمس���اهمات   -)233  –
وجادّة ومعمَّق���ة يف تحليل بنية 
اللغ���ة الس���ومرية، وه���ي دراس���ة 
مفي���دة ج���داً، ويمكن االس���تعانة 
التماث���ل  أوج���ه  الكتش���اف  به���ا 
والتش���ابه بني اللغتني الس���ومرية 
والكردية، ومن الضروري أن يأخذ 
املتخصصون  وخاص���ة  الباحثون- 
يف األركيولوجي���ا واللغة- املوضوع 
مأخ���ذ الجد، لحّل اإلش���كال القائم 
وإنقاذ  الس���ومرية،  اللغ���ة  بش���أن 
الباحث���ني الذين ح���اروا يف أمرها 

من حريتهم الطويلة. 
2 – اللولو: شعب جبلي يسمّى 
ولوللوم���ي،   ،Lullubi لوللوب���ي 
وكان يقيم يف القس���م الشمالي من 
زاغروس، ويكوّن جزءاً  مرتفعات 
من مجموعة الشعوب التي سُمّيت 
وامت���د   ،Zagro- Elamite
موطنهم حتى بحرية أورميا، وربما 
إىل أبعد من ذلك ش���مااًل، كما أنهم 
كان���وا يقطنون املناط���ق املحيطة 
بمدينة س���ليمانية، وتع���ود أقدم 
ذكر لهم يف الكتابات املس���مارية إىل 
والعش���رين  الثامن  الق���رن  أواخر 

قبل امليالد، وملا س���يطر األّكاديون 
)من أقوام الصحراء الساميني( على 
بالد سومر، بقيادة امللك سرجون، 
وص���اروا س���ادة ب���الد الرافدي���ن، 
أصبحت ب���الد اللوللوبيني عرضة 
لغزواته���م املتواصلة، بدءاً من عهد 
بعهد مانشتوسو  سرجون، ومروراً 
Manishtusu )2287 – 2272 .م( 
ابن س���رجون، وانتهاء بعهد نارام- 
 – 2272(  Naram - Sinس���ني
2235 ق.م( ابن مانشتوسو. )عامر 
س���ليمان، وأحمد مال���ك الفِتْيان: 
محاض���رات يف التاريخ القديم، ص 
102.عبد الحكي���م الذنون: الذاكرة 
س���ليمان:  توفي���ق   .75 األوىل، ص 
دراس���ات يف حضارات غرب آس���ية 

القديمة، ص 132(.
وبع���د س���قوط األّكاديني على 
أي���دي الطوتيني تحسّ���نت أوضاع 
اللوللوبي���ني، وارتف���ع ش���أنهم يف 
عصر س���اللة أور الثالث���ة )2112 – 
2004 ق.م(، واتس���عت داللة اسمهم 
يف العص���ر البابلي القدي���م )1900 
– 1600 ق.م( لتش���مل كل القبائل 
الجبلي���ة هناك، وانتش���روا خالل 
ه���ذا العصر غرب���ًا. وكان���ت لهم 
مملك���ة قوية يف نهاية األلف الثاني 
املي���الد، واصطدم���ت هذه  قب���ل 
اآلشوري  العصر  باآلش���وريني، ويف 
الوسيط )1363 – 912 ق.م( خضعت 
اآلشوري،  للنفوذ  مناطقهم  معظم 
ويف القرن الثامن عشر قبل امليالد 

طغت تسمية زامْوا التي كانت تدل 
على مناطقهم الغربية على تسمية 
لوللوب���ي. ويف أي���ام مملكة أورارتو 
)من القرن الثامن إىل القرن السابع 
ق.م( كانت تُعرف بالدهم باس���م 
)زامْوا( Zamwa، والتي غالبًا ما 
كانت إحدى قبائلهم، ومنذ القرن 
التاس���ع قبل امليالد اختفى اس���م 
اللولوبيني، وحل محله اسم زامْوا. 
)جرنوت فلهلم: الحوريون، ص 31، 
هامش 1. عبد الحميد زايد: الشرق 
الخالد، ص 561 – 562. دياكونوف: 

ميديا، ص 107، 108(.
3 -  الطوتيون Guti: ظهر اسم 
طوت���ي )غوتي/ جوت���ي( يف األلف 
الثالث والثاني قبل امليالد، وُأطلق 
على مجموعة ذات أصول مشرتكة، 
ويبدو أن مناط���ق نفوذ الطوتيني 
كانت تتقّلص وتتّس���ع بحسب قوة 
وضع���ف نفوذ القوى املجاورة، فقد 
ذكر دياكونوف أنهم كانوا يقيمون 
يف الشرق والشمال الغربي من شعب 
لوللو، وم���ن املحتمل أنهم ش���غلوا 
مناطق أذربيجان وكردس���تان، ثم 
أصبح ه���ذا املصطل���ح يطلق على 
جمي���ع األقوام الت���ي كانت تعيش 
يف الش���مال الش���رقي من بابل، ويف 
األلف األول قب���ل امليالد أطلق هذا 
املصطلح على جمي���ع األورارتيني 
وأهالي مننايا وميديا. )دياكونوف: 

ميديا، ص 109(.
وذكر جرنوت فلهلم أن مواطن 
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الطوتي���ني كانت تق���ع يف الجنوب 
والجن���وب الغرب���ي م���ن مناط���ق 
اللوللوبي���ني، أي يف املنطق���ة التي 
يخرتقها نه���را دياله والعَُظيم، ثم 
الدكتور  انتش���روا جنوبًا. وذك���ر 
جمال رش���يد أن الطوتيني عاش���وا 
يف املناط���ق املنحص���رة ب���ني نهر 
الزاب األس���فل ونهر دياله، وشّكلت 
كركوك وأطرافه���ا مركز بالدهم، 
وأن اس���م االطوتيني كان يُطلق يف  
الوثائ���ق التاريخية، خ���الل األلف 
الثال���ث والثاني قب���ل امليالد، على 
الس���كان املقيمني يف ش���رق وشمال 
شرقي بالد اللوللوبيني. وملا سيطر 
األّكاديون على بالد س���ومر بقيادة 
س���رجون، صارت ب���الد الطوتيني 
هدفًا للغزوات األّكادية، وكان األسرى 
الطوتيني يباعون يف أس���واق سومر 
على أنهم  عبيد. )جرنوت فلهلم: 
الحوريون، ص 31، هامش 2. جمال 
رش���يد: ظهور الكرد يف التاريخ، ج 
1، ص 547. محم���د بيومي مهران: 

تاريخ العراق القديم، ص 131(.
ووف���ق  الطوتي���ني-  أن  غ���ري 
جدلية الصراع ب���ني أقوام الجبال 
وأق���وام الصح���راء على الس���هول- 
م���ا كان���وا يس���كتون عل���ى تل���ك 
اعتداءات األّكادي���ني، فقد وحّدوا 
ش���مل قبائلهم، وأقاموا تحالفًا مع 
االنتفاضات  وأش���علوا  اللوللوبيني، 
ضد الغزو األّكادي، وملّا دبّ الضعف 
يف الحكم األّكادي اس���تقل الطوتيني 

عن الس���لطات األّكادية، ثم زحفوا 
وأس���قطوا  )أّكاد(،  العاصم���ة  على 
دولته���م عام )2230 ق.م( حس���ب 
أرج���ح الروايات، وكان مركز حكم 
الطوتيني يق���ع يف أرّابخا )كركوك 
س���يطرتهم  وترّك���زت  حالي���ًا(، 
يف امل���دن األّكادي���ة، ولم يبس���طوا 
س���لطانهم على الجن���وب، واكتفوا 
باس���تالم الجزي���ة تاركني تس���يري 
دّفة األمور للح���كام املحليني، ومن 
َث���م فق���د بقيت املدن الس���ومرية 
تتمتع بشيء من الحرية السياسية 
والتجاري���ة؛ األم���ر ال���ذي أدّى إىل 
تط���ور كب���ري يف مدائ���ن الجنوب، 
كان على رأس���ها َلجَش ثم أوروك 
)الوركاء(. )دياكونوف: ميديا، ص 
110. محمد بيوم���ي مهران: تاريخ 

العراق القديم، ص 162 – 163(.
وأول مل���ك طوت���ي ورد اس���مه 
ه���و  املس���مارية  الكتاب���ات  يف 
إيرّيدوبيزير، وكان معاصراً للملك 
األّكادي نارام سني، وأول ملك طوتي 
حكم بالد أّكاد يدعى إيلولوميش، 
وكان آخر ملوكهم يدعى ترييجان، 
وقد ث���ار األم���ري الس���ومري أوتو 
– هيط���ال Utu-hegal حوال���ي 
س���لطة  عل���ى  ق.م(،   2130( ع���ام 
امللك الطوتي األخ���ري هذا، وحاربه 
وأخذه أسرياً، وانسحب الطوتيون إىل 
مناطقهم الجبلية. )محمد بيومي 
مهران: تاري���خ العراق القديم، ص 
167- 168. جم���ال رش���يد: ظه���ور 

الك���رد يف التاري���خ، ج 1، ص 550. 
دياكونوف: ميديا، ص 117، 118(.

وق���د دام الحك���م الطوت���ي يف 
جنوبي بالد الرافدين حوالي )91( 
عامًا، حكم خاللها )19( ملكًا. وقد 
الطوتيني وخشونتهم  خّفت حدّة 
رويداً روي���داً، واقتبس���وا حضارة 
ب���الد س���ومر وأّكاد، وحملوا منذ 
النصف الثاني من حكمهم األسماء 
الس���امية، وكتبوا باللغ���ة األّكادية 
والخط املسماري، وعبدوا- إىل جانب 
أربابهم- بعض املعبودات الس���امية 
)دياكون���وف:  وسِ���ني.  كعَش���تار 
ميدي���ا، ص 110. محم���د بيوم���ي 
مهران: تاري���خ العراق القديم، ص 

.)163 – 162
وكم���ا ه���ي الع���ادة يف كتابات 
تاري���خ غربي آس���يا- وهي كتابات 
يف أغلبها مؤدَْلجة قوميًا أو دينيًا- 
وُصف الطوتيون بأقس���ى العبارات، 
فقي���ل إنه���م برابرة متوحش���ون، 
وإنهم »ثعاب���ني الجبال، اختطفوا 
الزوج���ة م���ن بعله���ا، واألطف���ال 
م���ن آبائه���م، ونقل���وا امللكية من 
س���ومر إىل الجب���ال«. وأنهم دمروا 
الحقول واملزارع، وأتلفوا املحاصيل 
الزراعي���ة، ونهب���وا املعابد وقصور 
املل���وك، وأعملوا س���يوفهم فتكًا يف 
رقاب املقاومني. )توفيق س���ليمان: 
دراس���ات يف حضارات غرب آس���ية 
القديم���ة، ص 140. محم���د بيومي 
مهران: تاري���خ العراق القديم، ص 
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.)162 ،141
هذه  أصحاب  غ���ضّ  وباملقابل 
الكتابات النظ���ر عمّا كان يرتكبه 
األّكادي���ون م���ن تدم���ري وتحريق 
وتقتيل ونهب وس���لب وأسر وإذالل 
حينم���ا كانوا يغزون بالد طوتيوم، 
عليه���ا  س���يطرتهم  ويفرض���ون 
بقوة الس���يف، وع���دّوا ذلك حقًا 
مش���روعًا، وانطلقوا من قاعدة أن 
من حق أقوام الصحراء غزو سهول 
ميزوثوتاميا والسيطرة عليها، وإذا 
فعل أقوام الجب���ال ذلك فهم همج 
ومعتدون، كم���ا أن أولئك الكتّاب 
تناس���وا أن الطوتيني نش���روا األمن 
يف جمي���ع أنح���اء الب���الد، وأتاحوا 
الفرص���ة للم���دن الس���ومرية كي 
تنبع���ث وتزده���ر بع���د االحتالل 
ميديا، ص  )دياكون���وف:  األّكادي. 
110. عب���د الحكيم الذنون: الذاكرة 

األوىل، ص 79(.
 :Subartu س���وبارتو    -  4
املقطع  tumالحقة سومرية تلحق 
األسماء الجغرافية، ومنها سوبارتوم 
 ،Gutium  ،Subartum
واس���تُعملت يف األّكادي���ة باختزال 
حرف m ، لتصبح tu  فقط، ومنها 
س���وبارتو، وإيالمتو، وأورارتو. وإن 
سوبارتو تسمّى )ش���وبارو( أيضًا, 
وأصل كلمة )س���وبارتو( س���ومري 

صيغته ki Su، أي )أرض سو(.
س���وبارتو(  دالل���ة  وكان���ت 
الجغرافية- مث���ل كثري من املواقع 

تتّس���ع وتضيق بحسب  القديمة- 
األحوال السياس���ة إقليمي���ًا، يقول 

جرنوت فلهلم: 
الجغرافي���ة  التس���مية  »إن 
سوبارتو )يف السومرية: سوبر( لم 
تكن تشري دائمًا إىل مناطق محددة 
بدق���ة يف ش���مالي ب���الد بابل، بل 
كانت يف األصل تدل على جزء من 
منطقة شرقي دجلة الشمالية، ثم 
اتسعت داللتها لتش���مل بالد آشور 
وش���مالي ب���الد الرافدين، وأضحت 
أخرياً يف النصوص البابلية الحديثة 
وصفًا أدبيًا لبالد آشور«. )جرنوت 

فلهلم: الحوريون، ص 29(.
وق���ال الدكتور محم���د بيومي 

مهران: 
ف���إن  األم���ر،  يك���ن  »ومهم���ا 
اآلشوريني لم يحّلوا يف أرض فضاء، 
وإنما سكنوا بقاعًا سبقهم إليها قوم 
)س���وبارتو(  آخرون، عرفنا منهم 
Subartu الذي���ن كانوا يش���غلون 
من قب���ُل اإلقليم الواقع بني دجلة 
بساميني  ليس���وا  وهم  وزاغروس، 
عل���ى أية حال، ومن ثم نس���تطيع 
أن نتخيّل صراعًا ينشب إثر تقدم 
الزاحفة من  الس���اميني  موج���ات 
الغ���رب أو الجن���وب، أو منهما معًا، 
بينهم وبني املواطنني األصليني من 
السوباريني، وقد انتهى هذا الصراع 
بغلبة العناصر الوافدة واستقرارها 
هناك، وإن ظل البابليون فيما بعد 
ال يفرق���ون كثرياً بني اآلش���وريني 

جنسًا  ويعتربونهم  والس���وباريني، 
واح���داً، وربم���ا كان س���بب ذل���ك 
االندماج املباش���ر ب���ني العنصرين 
عل���ى مر العص���ور، ب���ل ويرجّح 
البعض أن السومريني نزلوا يف هذه 
النواحي قبل الس���اميني الغربيني، 
وجعل���وا منها مراك���ز لحضارتهم 
الشمالية«. )محمد بيومي مهران: 

تاريخ العراق القديم، ص 325(.
وق���ال الدكتور عامر س���ليمان 

وأحمد مالك الفتيان: 
»لم يكن اس���م آش���ور معروفًا 
يف القس���م الشمالي من العراق قبل 
األلف الثالث قب���ل امليالد، بل كان 
يُطل���ق على الس���كان القاطنني يف 
بينما  )س���وباريني(،  اسم  املنطقة 
ُأطلق على البالد اس���م )سوبارتو(. 
وعند مجيء اآلشوريني إىل املنطقة 
غلب اسم اآلش���وريني وبالد آشور، 
وانصهر السوباريون مع اآلشوريني، 
بينما نزح البعض منهم إىل املناطق 
الجبلية«. )عامر س���ليمان، وأحمد 
مال���ك الفِتْي���ان: محاض���رات يف 

التاريخ القديم، ص 143(.
وق���ال الدكتور س���امي س���عيد 

األسعد: 
امل���دن  م���ن  كث���ري  »أس���ماء 
السومرية لم تكن بأسماء سومرية، 
بل س���وبارية )الفراتيون األوائل(، 
أمثال م���دن: أور، أري���دو، أوروك، 
سثار، الرْس���ا، لطش، وما إىل ذلك، 
وإذا ما تصفحنا الكثري من الكلمات 
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الس���ومرية ن���رى أن منه���ا ما قد 
يكون كلمات س���وبارية«. )س���امي 
سعيد األحمد: السومريون وتراثهم 

الحضاري، ص 47(. 
وذك���ر الدكتور جمال رش���يد 
أن مصطل���ح )س���وبرتو( الجغرايف 
دخ���ل التاريخ منذ األل���ف الثالث 
قبل املي���الد، على أنه���ا بالد تقع 
بني باراهشي ParahŠi يف شمالي 
عي���الم وجبال أمان���وس املتاخمة 
للبحر األبيض املتوس���ط غربًا، ويف 
عهد امللك األّكادي نارام سني عُدّت 
مناط���ق الطوتيني واللولوبيني من 
ضمن س���وبارتو، وحكمه���ا زعماء 
يحملون لقب )إنسي سوبارتو(، مع 
األخذ يف الحس���بان أن لقب )إنسي( 

سومري ويعني )حاكم(. 
وذك���ر الدكتور جمال رش���يد 
أيض���ًا أن أغلب املناطق الش���مالية 
يف  عُرف���ت  الرافدي���ن  ل���وادي 
البابلية ب� )سوبارتو(،  املصطلحات 
وأن س���كانها غري الس���اميني وغري 
الهن���دو أوربيني- س���واء أكانوا من 
الطوتيني واللولو وغريهم- شملهم 
اصط���الح )س���وباريني(، ومن َثمّ 
ف���إن )س���وبارتو( اس���م جغ���رايف 
)س���كان  أو  )الش���ماليني(  يعن���ي 
املناطق العليا(، وليس اس���مًا لقوم، 
وأطلق الفرس عل���ى تلك املنطقة 
املصادر  ودخل  )ُكوهس���تان(،  اسم 
العربية باسم )ُقوهستان(، وعُرّب 
إىل )إقليم الجبال( و)بالد الجبل(. 

)جم���ال رش���يد: ظه���ور الكرد يف 
التاريخ، ج 1، ص 429 – 437. سامي 
سعيد األحمد: السومريون وتراثهم 
الحض���اري، ص 4. محم���د بيومي 
مهران: تاري���خ العراق القديم، ص 

.)226 ،142
أن  إىل  س���بق  مم���ا  ونخل���ص 
السوباريني هم من أقوام زاغروس 
القدماء، وأن املنطقة التي سكنوها- 
س���واء حينم���ا كانت أكثر اتس���اعًا 
أو أقل اتس���اعًا- هي املنطقة ذاتها 
التي كان أسالف الكرد قد استقروا 
فيه���ا منذ العص���ور الحجرية، وأن 
ثمة صلة وثيقة بني السوبارتيني 
والس���ومريني، وه���ذا دلي���ل آخر 
على وج���ود عالقة إثنية وثقافية 
بني الس���ومريني والزاغروس���يني 
م���ن أس���الف الك���رد، وق���د كوّن 
السوباريون مملكة قوية يف الشمال، 
اش���تملت ضمنًا ع���ل املناطق التي 
س���مّيت بعدئذ )بالد آشور(، ومن 
ب���ني ملوكها إيل���و- ش���وما، وكان 
معاصراً ملؤسس أس���رة بابل األوىل 
 Sumu- Abum س���ومو- آب���وم
)1894 – 1881 ق.م(. )عب���د الحميد 
زايد: الشرق الخالد، ص 81. محمد 
بيوم���ي مه���ران: تاري���خ الع���راق 

القديم، ص 218(.
هذا عن أسالف الكرد األقدمني 

جداً . 
وماذا عن األجي���ال التالية من 

أسالف الكرد؟

ه���ذا م���ا س���نتابعه يف الحلقة 
القادمة.

املراجع
1-الدكت���ور إبراهيم الفن���ي: التوراة 
)تاريخ���ًا- أثري���ًا- دين���ًا(، دار اليازوري 
العلمية للنش���ر والتوزيع، عمّان، األردن، 

الطبعة األوىل، 2009.
2-أحم���د فخري: دراس���ات يف تاريخ 
الش���رق القديم، مكتبة األنجلو املصرية، 

القاهرة، 1990. 
)إش���راف(:  ليف���ني   – 3-بونغ���ارد 
الجديد حول الشرق القديم، دار التقدم، 

موسكو، 1988.   
4-الدكتور توفيق س���ليمان: دراسات 
يف حض���ارات غ���رب آس���ية القديمة من 
أقدم العصور إىل عام 1190 ق.م، دار دمشق 
للطباعة والنش���ر، دمشق، الطبعة األوىل، 

     .1985
5-جرنوت فلهلم: الحوريون تاريخهم 
وحضارتهم، ترجمة فاروق إسماعيل، دار 

جدل، حلب، الطبعة األوىل، 2000.
اآلث���ار  علم���اء  م���ن  6-جماع���ة 
السوفييت:العراق القديم )دراسة تحليلية 
ألحوال���ه االقتصادي���ة واالجتماعي���ة(، 
ترجمة س���ليم ط���ه التكريت���ي، بغداد، 

.1976
7-الدكتور جمال أحمد رشيد: ظهور 
الك���ورد يف التاري���خ، دار آراس للطباعة 
والنش���ر، أربي���ل، كوردس���تان الع���راق، 

الطبعة األوىل، 2003.
الحضارات  أقدم  8-جيمس ميالرت: 
يف الش���رق األدنى، ترجمة محمد طلب، 
دار دمش���ق للطباعة والنش���ر والتوزيع، 

دمشق، الطبعة األوىل، 1990.
9-ج���ني بوت���رو، أوت���و إدزارد، آدام 
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فالكنش���تاين، ج���ني فريكوتر: الش���رق 
األدنى الحض���ارات املبكرة، ترجمة عامر 

سليمان، جامعة املوصل، املوصل، 1986.
10-دياكونوف: ميديا، ترجمة وهبية 
ش���وكت محمد، رام للطباع���ة والتوزيع، 

دمشق.
11-الدكت����ور س����امي س����عيد األحمد: 
منشورات  الحضاري،  وتراثهم  السومريون 
الجمعية التاريخية العراقية، بغداد، 1975.

12-س���بتينو موس���كاتي: الحضارات 
السامية القديمة، ترجمة الدكتور السيد 

يعقوب بكر، دار الرقي، بريوت، 1986.
13-صمويل كريمر: من ألواح سومر، 

ترجمة األستاذ طه باقر، مكتبة املثنى، 
بغ���داد، ومؤسس���ة الخانج���ي، القاهرة، 

.1970
14-الدكت���ور عامر س���ليمان، أحمد 
مال���ك الفِتْيان: محاض���رات يف التاريخ 
القدي���م، موج���ز تاريخ مصر وس���وريا 
وبالد اليون���ان والرومان القديم، بغداد، 

.1978
الذاكرة  الذن���ون:  الحكيم  15-عب���د 
السياس���ي  التاري���خ  يف  )دراس���ة  األوىل 
والحض���اري القديم لبالد الرافدين(، دار 

املعرفة، دمشق، الطبعة األوىل، 1988.
16-الدكتور عبد الحميد زايد: الشرق 

الخال���د )مقدم���ة يف تاري���خ وحضارات 
الشرق األدنى من أقدم العصور حتى عام 
323 ق.م(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

.1967
17-الدكت���ور فاض���ل عب���د الواحد 
علي: من سومر إىل التوراة، سينا للنشر، 

القاهرة، الطبعة الثانية، 1996.
18-الدكت���ور محم���د بيومي مهران: 
تاري���خ الع���راق القدي���م، دار املعرف���ة 

الجامعية، اإلسكندرية، 1990.
الحضارة،  19-ول ديوران���ت: قص���ة 
ترجمة محمد ب���دران، اإلدارة الثقافية، 

جامعة الدول العربية، 1968.

رواية بيدرو بارامو
خوان رولفو

ترجمة: آزاد برزنجي وريبوار سيويلي
من مطبوعات )رةخنةي ضاوديَر( سليمانية 2009

حوارات مع مفكري الكرد
أجراها: شوان أحمد
ترجمة: دانا أحمد

من مطبوعات دار سردم للطباعة والنشر 2009
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بعد تش���كيل الدول���ة العراقية 
وتنصي���ب   1921 ع���ام  الحديث���ة 
الش���ريف فيصل بن الحس���ني ملكًا 
على العراق يف ش���هر آب عام 1921، 
ب���دأت بريطانيا الدول���ة املنتدبة 
على الع���راق بالضغط على العراق 
بشأن إقرار معاهدة تنظم العالقات 
السياس���ية والثقافية واالقتصادية 
ب���ني الجانبني من جه���ة وتحقيق 
مصالح بريطانيا والواليات املتحدة 
األمريكي���ة وغريه���ا م���ن ال���دول 

األوربية التي تنصب
باإلرس���اليات  االهتم���ام  عل���ى 
م���ن  )التبش���ريية(  التنصريي���ة 
التي  وكاثوليكي���ة  بروتس���تانتية 
تعم���ل يف البالد اإلس���المية، حتى 
ان عصب���ة األمم التي أعدت الئحة 
االنت���داب الربيطاني البغيض على 
العراق نصت يف املادة العاشرة منها

يراق���ب  أن  املنت���دب  ))عل���ى 

أعمال املبش���رين يف العراق حسبما 
تقتضيه الحاجة لتوطيد وحس���ن 
إدارة الحكوم���ة وفيما س���وى ذلك 
ال تؤخذ وس���يلة ما من الوس���ائل 
ملعارضة تلك األمور واملداخلة فيها 
وال تميز فرقة على أخرى بس���بب 

مذهب أو جنسية((. 
وقد إس���تغلت بريطانيا مشكلة 
والي���ة املوصل للضغط على أعضاء 
املجلس التأسيسي العراقي بضرورة 
املوافقة على إقرار املعاهدة، ألنه يف 
حالة عدم إقراره���ا فان بريطانيا 
تكون غري ج���ادة يف إلحاق املوصل 
بالع���راق، أي بعب���ارة أخرى انه يف 
حال���ة امتناع الجانب العراقي على 
التوقيع عل���ى املعاهدة فان العراق 

سوف يخسر والية املوصل0
وعلى أية حال فان املعاهدة تم 
التوقيع عليه���ا باألحرف األوىل يف 
1922/10/10 وص���ادق عليه املجلس 

 ،1924/6/10 العراقي يف  التأسيس���ي 
ونصت املادة 12 منا على ما يلي: ))ال 
تتخذ وس���يلة يف العراق ملنع أعمال 
التبشري )التنصري( أو للتدخل فيها 
أو لتمييز مبش���ر على غريه بسبب 
اعتقاده الديني أو جنسيته على أن 
ال تخل بالنظام العام وحس���ن إدارة 

الحكومة(()[1](. 
وجاء يف تقرير لجنة املعاهدة يف 
املجلس التأسيس���ي العراقي ما يلي: 
))جاءت يف هذه املادة كلمة تبش���ري، 
وه���ي ال تدل على املعن���ى املقصود 
منه���ا، واللجنة تطل���ب أن يتحفظ 
املجل���س بأن تكون أعم���ال البعثات 
الديني���ة منحصرة ب���ني الطوائف 
)االقلي���ات غري االس���المية( فقط، 
الن شمول أعمال هذه البعثات بني 
املسلمني يؤدي اىل املحاذير الواردة يف 
آخ���ر هذه املادة بالنظر اىل أحوالهم 

االجتماعية والدينية(()[2](. 

االرساليات البروتستانتية
تأثيراتها الثقافية  واالجتماعية  

على كوردستان العراق

د. فرست مرعي
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 اإلرسالية املتحدة يف العراق
يف  1923/11/18إجتمع���ت   يف 
واملؤلفة  املشرتكة  اللجنة  نيويورك 
من ممثلني عن الكنيسة املشيخية 
يف الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة 
والكنيس���ة املصلح���ة يف الوالي���ات 
املتح���دة األمريكي���ة واتفقت على 
تأسيس اإلرسالية املتحدة فيما بني 
 United Mission in النهرين 
Mesopotamia الت���ي عرف���ت 
فيما بعد ٍب�))اإلرس���الية املتحدة يف 
 United Mission in الع���راق
Irag ثم تغري اس���مها بعد ثورة 14 
تم���وز 1958 اىل ))الزمالة العراقية 
 The Iraq Fellowship
ووفقُا لقان���ون الجمعيات رقم )1( 
لسنة 1960 أس���س أعضاء اإلرسالية 
الخريي���ة  ))الجمعي���ة  الع���راق  يف 
األمريكية يف شمال العراق((. تعترب 
هذه االرس���الية من اول االرساليات 
الت���ي تضم فرق���ُا بروتس���تانتية 
متع���ددة ولكنها تعمل كش���خصية 

معنوية مستقلة.)[3](
منذ س���نة 1926 دع���ا املجلس 
 The Near املسيحي للشرق االدنى
 East Chrristian Concil
االرسالية املتحدة لالنضمام اليه اال 
انها إعتذرت ع���ن ذلك لعدم توفر 
املال والوقت الالزمني لها. ولكن يف 
س���نة 1930 وافقت االرس���الية على 
االنضم���ام للدعم الذي كان يقدمه 
هذا املجلس العضائه والفوائد التي 

كانوا يحصلون عليها. 
إن هدف االرس���الية هو التبشري 
االش���مالية  بني س���كان املنطقتني 
العراق،  )كردستان( والوس���طى يف 
وق���د إتخ���ذت اللجن���ة املش���رتكة 
لالرس���الية يف أول جلسة لها قرارُا 
يقض���ي بفتح محط���ة يف كل من 
بغ���داد واملوص���ل وعل���ى ان تفتح 
محطة ثالثة يف الحلة يف اول فرصة 
قابل���ة. ه���ذا وبع���د ان انس���حبت 
االرس���الية العربي���ة التي اسس���ها 
القس االمريكي الش���هري )صموئيل 
زويمر( من جنوب العراق تسلمت 
اعتبارُا  مهامها  املتحدة  االرس���الية 
اصبح���ت  وهك���ذا   1962/1/1 م���ن 
االرس���الية املتح���دة مس���ؤولة عن 
)الربوتستانتي( يف  االنجيلي  العمل 

العراق بأجمعه. 
املتحدة يف  االرس���الية  ش���هدت 
العراق منذ تأسيس���ها يف عام 1924 
واىل أن أغلقتها الس���لطات العراقية 
يف عام 1969 أحداثًا جسامًا سياسية 
إجتماعية  وتغي���ريات  واقتصادية 
وثقافية عل���ى الصعيدين العراقي 
والعامل���ي، أثرت تأث���رياً| بالغًا على 
خططها وفعالياتها س���لبًا أو إيجابًا 
حسب ماهية الحدث أو العصر)[4](. 
يف ش���هر آذار ع���ام 1924 وصلت 
املنصري���ن  م���ن  االوىل  الوجب���ة 
)املبشرين( اىل العراق وإنضموا اىل 
املوجودين قبل تأس���يس اإلرسالية 
 )11( عدده���م  فبل���غ  التبش���ريية 

منصراً )مبشرًا(، ويف الشهر التالي 
عقدوا إجتماعه���م االول يف بغداد 
ت���اله مؤتمر ع���ام عقد برئاس���ة 
القس االمريك���ي صموئيل زويمر 
يف الس���ينما الوطن���ي حضره عدد 
غف���ري م���ن الناس منه���م من كان 
حضر مؤتمراً تبش���رييًا يف القدس 
الت���ي كانت واقعة تح���ت االنتداب 
الربيطان���ي، ومنهم من حضر من 
الهند وايران فضاًل عن االنجيليني 
والربوتستانت املوجودين يف العراق0 
لق���د تق���رر يف ه���ذا املؤتمر وضع 
دستور للعمل وفتح مدرسة للبنني 
وأخ���رى للبن���ات يف بغ���داد وفتح 
مدرسة للبنات يف املوصل، كما تقرر 
تشجيع الكنيسة االنجيلية الوطنية 
)العراقي���ة( والعناي���ة بالكنائ���س 
واملدارس االثورية كنشاط ثانوي. 

الدكتور كاتني س���كرترياً  عني 
لالرس���الية يف الع���راق وعهد اليه 
العم���ل االنجيل���ي يف بغ���داد، كما 
عني الدكت���ور آدمون���د ماكدويل 
س���كرترياً ملحطة املوصل و مرشداً 
للمرسلني الجدد الذين يرسلون اىل 
املوصل لتعلم اللغ���ة العربية، كما 
 Roger عني الخ���وري كمربلن���د
مسؤواًل   Craig Cumberland
عن محطة ده���وك، وعني الكاهن 
ادوي���ن رايت مس���ؤواُل عن محطة 
بعش���يقة)[5](، يف ح���ني تم تعيني 
جليس���نر مس���ؤواًل ع���ن محط���ة 

كركوك. 
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أواًل : محطة بعشيقة:
ب���ني  العم���ل اإلنجيل���ي  ب���دأ 
اليزيدي���ني يف ع���ام 1923 عندم���ا 
إىل  الدانمركية  اإلرس���الية  باشرت 
 The Danish Mission( الشرق
يف  أعماله���ا   )to the Orient
إمرأة سويدية،  بعشيقة بواس���طة 
ولع���دم وج���ود إمكاني���ات مادية 
لتغطي���ة العمل فقد تم إس���تئجار 
امراة سويدية  لكنها لم تقم هناك 
ول���م ت���ؤدي الواجب املن���اط بها ، 
لذلك إس���تأجرت االرسالية املتحدة 
يدع���ى  شخصًانس���طوريًا)آثوريًا( 
 Nestooriusقاليتا نسطوريوس 
Kalata للقي���ام بالعمل االنجيلي 
ل���ه  وقدم���ت  اليزيدي���ني  ب���ني 
املساعدات السخية للقيام بواجباته 
،ويقيم أبناء نسطوريوس حاليا يف 

الواليات املتحدة االمريكية)[6](.
وبس���بب قيام الح���رب العاملية 
الثاني���ة واالزمات الت���ي مرت بها 
املتح���دة  االمريكي���ة  االرس���الية 
إضطرت اىل إيقاف صرف املساعدات 
له اىل عام 1942 اال ان الرجل بالرغم 
من ذلك واصل نشاطه معتمدًاعلى 
دخله الش���خصي ولك���ن بعد فرتة 
قص���رية اخذت االرس���الية املتحدة 
الت���ي كانت تش���رف عل���ى اعماله 
نياب���ة عن اإلرس���الية الدانمركية 

تدفع له مخصصات شهرية)[7](.
يف عام 1930 اس���س نسطوريوس 
قاليتا مدرس���ة بسيطة يف بعشيقة 

لتعليم القرويني وبعد ذلك وضعتها 
االرس���الية تح���ت اش���راف الق���س 
جليس���نر مس���ؤول محطة كركوك 
والذي ظل مش���رفا عليها حتى بعد 
وف���اة نس���طوريوس كليت���ا يف عام 
1953 اىل ان ح���ل محله القس تايلور 
 1956 ع���ام  يف   Rev.M.Taylor

علما بان قرينته كانت معه)[8](.
لق���د تمكن كاليتا م���ن ادخال 
عدد من اليزيديني اىل املس���يحية 
االنجيلي���ة منه���م صادق ش���امي 
)ش���مي( الذي اصبح قس���ًا وكاهنًا 
لكنيس���ة اربيل االنجيلية ، واالخر 
ه���و الياس حمو الذي اصبح قس���ًا 
وكاهنًا لكنيسة كركوك اإلنجيلية، 
فضاًل ع���ن والده وش���قيقه االكرب 

الذي تحول اسمه إىل )باول(.
إن محاض���ر إتح���اد الكنيس���ة 
املتح���دة  للوالي���ات  املش���يخية 
ت���ورد   UPCUSA األمريكي���ة 
النش���اط  التالية حول  املالحظ���ة 
اإلنجيل���ي ب���ني اليزيدي���ني: ))إن 
العامل األكثر فعالي���ة )يف العراق( 
هو يزيدي مهتدي الذي اس���تخدم 
غرف���ة املطالع���ة )يف داره( لتكون 
اإلنجيلي���ة  للدراس���ات  أساس���ًا 
وللمراجعة الشخصية. واليزيديون 
ش���عب يرتك���ز دينهم يف تس���كني 
املعبود الذي يتلبسه والذي يحمله 

إىل مقامات أرفع وأسمى(()[9](.
لقد ت���زوج صادق ش���مو فتاة 
مس���يحية من الطائفة النسطورية 

لذلك كان املسلمون الكرد ينظرون 
إلي���ه كغريب، وهذا يفس���ر جزئيًا 
حس���ب وجهة نظر أحد الباحثني 
الكلدان عدم اعتناق املسلمني الكرد 
آن���ذاك)[10](.  أربيل  يف  للمس���يحية 
وقد زار املبش���ر األمريكي )مارفن 
 LOMS باملكويست( من منظمة
 ،1993 األول  تش���رين  يف  أربي���ل 
واكتش���ف بأن القس صادق ش���مو 
ق���د غ���ادر أربيل يف صي���ف ذلك 
العام إىل املوصل وتقاعد عن العمل 
اإلنجيل���ي ولم يرتك أثراً من عمله 

يف أربيل)[11](.
ثانيًا : محطة كركوك 

الع���راق  يف ع���ام 1928 وص���ل 
 )Glessner( جليس���نر  الق���س 
م���ع زوجته، وبع���د أن تعلم اللغة 
نش���اطات  يف  وس���اهم  العربي���ة 
مدرسة البنني يف بغداد انتقل مع 
زوجته اىل مدين���ة كركوك حيث 
لإلرس���الية وخدما  أسس���ا محطة 
فيها طيل���ة بقائهما يف العراق. من 
أعمالهما افتتاح مدرس���ة يف 1932-
1933 )اضطرا إىل غلقها بعد انقضاء 
السنة الدراس���ية بسبب الصعوبات 
الضائق���ة  ع���ن  الناش���ئة  املالي���ة 
االقتصادي���ة التي عمت العالم عام 
1929(، وافتتاح مكتبة لبيع الكتاب 
املق���دس والكت���ب الديني���ة والتي 
نالت قصب السبق يف مبيعاتها بني 

مكتبات اإلرسالية يف العراق.
يف ع���ام 1941 غ���ادر جليس���نر 
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وقرينت���ه العراق وبس���بب الحرب 
العاملية الثانية فإنه لم يس���تطيعا 
الع���ودة إىل الع���راق إال يف عام 1945، 
وبعد وصولهم���ا توجها إىل كركوك 
والعم���ل  املحط���ة  فت���ح  إلع���ادة 
بني أبنائ���ه من الك���رد والرتكمان 
والع���رب، وبفضل الجه���ود الكبرية 
التي بذاله���ا غدت محطة كركوك 
لها أهميتها وصارت تنافس محطة 
املوص���ل ال بل تبزها م���ن ناحية 
توفر السكن املريح وحرية العمل. 
واصل جليسنر وقرينته العمل يف 
اإلرسالية التبشريية حتى انفكاكهما 

منها سنة 1957.
ه���ذا وقد تأسس���ت يف كركوك 
كنيس���ة إنجيلي���ة وطني���ة حيث 
كان���ت اللغة العامي���ة الرتكية هي 
الدارجة بالنس���بة إىل املس���يحيني 
على إخت���الف طوائفهم من كلدان 
وبروتس���تانت،  وأرثوذكس  وأرمن 
ولذلك كان الكاروز )الواعظ( يلقي 
موعظت���ه باللغة الرتكي���ة، إال أنه 
بسبب تش���كيل الحكومة العراقية 
أخ���ذت اللغة العربي���ة تحل محل 
اللغ���ة الرتكية يف كرك���وك بصورة 
تدريجي���ة، ويف س���نة 1948 ع���ني 
الربوتس���تانتية  كركوك  لكنيس���ة 
واع���ظ باللغة العربية وأخذ القس 
إلي���اس حمو وهو يزي���دي األصل 
من أهالي بعش���يقة كان قد إعتنق 
املس���يحية يرعى الكنيس���ة. يقدر 
عدد أبناء الكنيس���ة إىل س���نة 1958 

بعش���رين عائلة. وق���د أقيم هيثم 
أكرم أفرام الجزراوي راعيًا للكنيسة 
خلفًا للقس إلياس حمو إال أنه غري 

مرسوم .
وق���د خرج من أبناء الكنيس���ة 
الربوتستانتية )اإلنجيلية(: يوسف 
متى وهو خريج كلية العلوم قسم 
الجيولوجيا، وتمكن بواسطة دعم 
املنظمات التنصريي���ة الغربية من 
أمريكية وأوربية من إنش���اء ثالثة 
إنجيلي���ة يف محافظ���ات  كنائ���س 
كردس���تان الثالث بعي���د إنتفاضة 
1991، حي���ث إعتن���ق بع���ض الكرد 
املس���يحية ألس���باب متعددة، وتم 
تأس���يس أول كنيسة ناطقة باللغة 
الكردية يف مدينة أربيل وتحديداً 

يف منطقة عني كاوه.
قام عضو االرس���الية األمريكية 
يف العراق )ج. سي. جليسنر( بجولة 
تنصريي���ة )تبش���ريية( يف منطقة 
كردستان يف ش���هر آذار 1931. وبعد 
عودته من تل���ك الرحلة القصرية 
كت���ب املبش���ر جليس���نر يف مجلة 
االرس���الية األمريكي���ة )الجزي���رة 
 Neglected-املنس���ية العربي���ة 
Arabia( يق���ول فيها: ))بالرغم 
م���ن ان مدينة كرك���وك هي املقر 
يف  عملياتن���ا  ومرك���ز  الرئيس���ي 
ش���مال الع���راق، اال انن���ي وجدت 
بع���ض الوقت للذه���اب اىل مناطق 
كردس���تان غري املعروفة، ولتجديد 
نشاطنا وااللتقاء بالناس، وكل ذلك 

من اجل بحثنا الدائم عن مجاالت 
اكرب. 

غري انني اعرتف بان االهم من 
كل ذل���ك، هو ان نصن���ع الفرصة 
لنعرف هوالء البش���ر على املس���يح 
واملسيحية، والذين لم تتح الفرصة 

لتقبل سماع أي شيء عنهما 
وهكذا رحلن���ا انا و معي اثنان 
م���ن املبش���رين متوجهني اىل قرى 
ومدن كردس���تان. ويف البداية قام 
الش���رطة بتحذيرنا قبل  رئي���س 
الرحيل من خطورة تلك املناطق. 
وحذرنا قائالًََ: ستكونون مسئولني 
عن ارواحهم، فبعض املناطق التي 
تذهبون اليها تعت���رب اماكن تمرد، 
ونح���ن كمس���ئولي ام���ن نعتربها 

مناطق حرب!
وم���ع بداي���ات رحلتن���ا مرت 
علينا س���يارات مس���لحة وطائرات 
تحوم فوق رؤس���نا يف السماء، وكلها 
تؤكد كالم رئيس الشرطة بأننا يف 

منطقة الحرب. 
ويف الواق���ع ف���ان املوس���م ل���م 
يك���ن مثاليًا برحلة يف كردس���تان 
فاالحوال املناخية لم تكن مالئمة. 
كما اننا واجهنا مأزقًا خالل ش���هر 
مارس هذا، تمثل يف اغالق مكتبتنا 
وغرف���ة املطالعة الت���ي كان يجب 

افتتاحها قريبًا. 
ويف النهاي���ة لم يكن أمامنا غري 
خي���ار الرحيل، وكان علينا الكفاح 
ومواجهة العواصف والثلج واملطر. 
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وكنا لوقت طويل ندفع بس���يارتنا 
»الفورد« إىل أعلى التالل بينما كنا 

غارقني من بلل املطر. 
وبعد هذا التع���ب املضني، كان 
بانتظارنا تع���ب آخر، فقد وجدنا 
ان البح���ث ع���ن فندق للس���ياح أو 
الزوار هو ش���يء غري موجود طبعًا 
يف ه���ذا امل���كان، وان عل���ى املرء ان 
يمشط املدينة كلها بحثًا عن مكان 
لريت���اح فيه بعد كل ه���ذا التعب. 
واملحظوظ هو الذي س���يجد كرسي 
مقهى طويل ليس���تخدمه كسرير، 
واملحظ���وظ اكثر هو الذي س���يجد 
فراشه لم يس���قط مع كوم الثياب 
يف الس���يارة . وبالنتيج���ة عليه ان 
ينس���ى امر وجود فن���دق او نزل 
عل���ى االطالق، وعل���ى صعيد اخر 
فق���د وجدن���ا ان معظم رس���التنا 
كمبشرين ال تلقى هنا اال معارضة 
قليلة خاصة عند االكراداملتشوقني 
والكراريس  الكت���ب  للحصول على 
للق���راءة، واالكثر من ذلك فوجئنا 
بأن طلبة امل���دارس الثانوية يأتون 
الينا يف غرفنا ويسألون عن الكتاب 
املقدس، وكان هذا الش���يء اليحدث 
اطالقًا يف املدن الكردية املتعصبة. 
وكن���ا باملقابل نرد على زيارات 
الط���الب بزيارة مدارس���هم خالل 
فرتات االسرتاحة. وكنا ننشر كتبنا 

ونستعرض افكارنا. 
ويف الي���وم االح���د كنا نخطط، 
باالضاف���ة اىل صلواتن���ا وعباداتنا 

القصرية، لزيارة بعض االكراد لكن 
هذه الخطة كان���ت تحبط يف اكثر 
الجوعى  بس���بب حش���ود  االحيان 
الذي���ن  الطرق���ات  واملش���ردين يف 
كانوا يتجمهرون امام مقر س���كننا 
ويربكون زياراتن���ا، حتى اننا كنا 
احيانَا نجد صعوبة يف تناول وجبات 
الطع���ام والنجد وقتًا لها. وباملقابل 
كان���ت هن���اك زي���ارات منتظم���ة 
ملس���ئولني يف الحكومة واملدرسيني 
والطالب والجن���ود وغريهم داخل 
غرفنا، ونادراً ما خرج احد منهم 
اال ومع���ه جزء من الكتاب املقدس، 
وكان من بني هؤالء ش���خص طلب 

كتبًا تتعلق بالقانون املدني. 
على  بإطالعه  قمن���ا  وبالطبع 
كتاب »القانون«، وعندما خرج من 
عندن���ا كان يحمل أجزاء هامة من 

اعظم كتاب عن القانون. 
وعلى صعيد منطقة كردستان 
فق���د كان اهم ما لف���ت نظرنا هو 
الطري���ق الس���ريع ال���ذي انش���ىء 
يق���ود  الطري���ق  فه���ذا  مؤخ���راً. 
اىل اعال���ي الجب���ال واالنه���ار. وقد 
اصبحت القرى الواقعة بالقرب من 
الحدود الفارسية )طريق اربيل – 
الح���اج عمران – طري���ق هاملتون 
االسرتاتيجي( ، بفضل هذا الطريق، 
تمكننا الوصول اليها وبسهولة على 

ظهور الحمري.
يف  االك���راد  الس���كان  ويظه���ر 
معظمه���م او قس���مهم االكرب بانهم 

لم يسمعوا قط عن املسيح ، وسواء 
كانوا يستطيعون القراءة ام ال فقد 
املس���يحية وجلسوا  اش���رتوا كتبنا 
بالس���اعات ينصتون لرس���التنا يف 

املحبة .
ويف اح���د األي���ام وبينم���ا كنا 
جالسني يف احد املقاهي نقرأ بصوت 
ع���اٍل و نش���رح الكت���اب املقدس، 
وجدنا أن الحاكي )الفونغراف( كان 
ل���ه دور هام يف كل امل���كان. ففجأة 
تغري صوت الفونوغراف من أغنية 
كردية حربية إىل )دافعوا... دافعوا 

عن املسيح(! 
ولق���د فوجئنا بس���ماع كلمات 
هذه األغنية خاصة يف مكان يبدو 

أنه بعيد جداً عن الحضارة!
وق���د رأى أصدقائن���ا األك���راد 
بأنن���ا مس���تغربون بعض الش���يء 

ومسرورون لهذه األغنية!
بياناتن���ا  أظه���رت  لق���د 
وإحصائياتنا عن الرحلة بأننا قمنا 
ببيع 44 نس���خة كاملة من اإلنجيل 
و80 نس���خة من العه���د الجديد و4 
للعه���د القدي���م، 373 نس���خة من 
الكت���اب املق���دس، و570 كراس���ات 
دينية، وكت���اب تعليمي، بينما كان 
التوزي���ع املجاني للكتب األدبية قد 

تجاوز آالف النسخ.
وفوق ذلك، فق���د أظهرت هذه 
اإلحصائيات م���دى العمل الذي تم 

إنجازه يف هذه الفرتة القصرية.
واس���تطيع أن أؤك���د أن ما تم 



49

دراسات تأريخية

20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

إنج���ازه من هذه الرحلة سيش���جع 
بالتأكيد على القيام برحالت أخرى 
وفتح مناطق جديدة وواس���عة.((

.)[12](

ثالثًا : محطة دهوك
اسس محطة دهوك لالرسالية 
املتح���دة الخ���وري روج���ر كري���غ 
كامربلند سنة 1924، وكان كامربلند 
قد وصل اىل املوصل عام 1933  قادمًا 
من امريكا ، وهو من مواليد امريكا 
حي���ث ول���د ع���ام 1894 يف مدينة 
الفني الواقعة شرق لوس انجلوس 
والتابعة لوالية كاليفورنيا، ويف عام 
1919 تخرج من الكلية الغربية، ويف 
عام 1922 أكمل دروس���ه الدينية يف 
مدرسة ماك كورميك الالهوتية يف 
شيكاغو، ى ثم عني كاهنُا )قسا( يف 

كنيسة هايالن بارك يف شيكاغو0
بعد وصول كامربلند اىل مدينة 
دهوك، فان االخ���رية كانت مدينة 
صغرية )قضاء تابع للواء املوصل(، 
وكان مجتم���ع دهوك فسيفس���ائيًا 
يضم املسلمني واليهود واملسيحيني، 
اىل  ينقس���مون  املس���يحيون  وكان 
طائفت���ني وهم الكل���دان التابعني 
للكنيس���ة الكاثوليكية، والنساطرة 
)االثوري���ني( الذي���ن بق���وا عل���ى 
كنيسة  )عقيدة  القديم  معتقدهم 
املش���رق( وكان���وا قد نزح���وا من 
والية هكاري إثرتعاونهم مع روسيا 
العثمانية  الدول���ة  القيصرية ضد 
أثن���اء الحرب العاملي���ة االوىل حيث 

خسروا امالكهم واصبحوا الجئني 
يف معس���كر بعقوبة، حينها قامت 
بمحاول���ة  االنكليزي���ة  الس���لطات 
إس���كانهم يف بعض القرى الكردية 
االمريية يف أقضي���ة دهوك وزاخو 
وعقرة والعمادية ورواندوز، لذلك 
حدثت مش���اكل بينهم وبني الكرد 

سكان املنطقة0
املق���ام  إس���تقر  ان  وبع���د 
االس���م  يف  بكامربلند)كمب���الن 
الش���عبي املتداول( يف دهوك حتى 
قام باس���تخدام أجريي���ن آثوريني 
وهم���ا كل من : يوخن���ا يوخانس 
الب���ازي،  أوراه���ا  وحن���ا  الب���ازي 
واالثنان م���ن ابناء قبيل���ة البازي 
املشهود لها بالش���جاعة واالقدام يف 
منطقة هكاري يف كردستان تركيا، 
وكانت من اوىل مهام كامربلند تعلم 
اللغ���ة الكردي���ة والقي���ام بزيارات 
عديدة للمراكز الدينية االسالمية 
واملسيحية ، فضاًل عن زيارة القرى 
املهم���ة يف منطق���ة ده���وك حتى 
الوصول اىل داخل أراضي كردستان 
تركيا حيث وصل يف إحدى زياراته 
اىل قرية آش���يتا الكب���رية التي تعد 
مركز قبيلة تياري السفلى، كما أنه 
زار قرية بريف���كان مقر الطريقة 
الصوفي���ة يف منطق���ة  القادري���ة 
بهدينان حيث إستقبله فيه الشيخ 
عبي���داهلل الربيفكان���ي بكل حفاوة 
وتقدير، ولكنه أثناء زيارته لقرية 
بامرني مقر الطريقة النقشبندية 

الصوفية لم يل���ق الرتحيب املعتاد 
حيث إس���تقبله الش���يخ بهاءالدين 
ورف���ض  بالتجه���م  النقش���بندي 
مصافحت���ه يف ح���ني ل���م يك���رتث 

كامربلند لذلك.
أعمال كامربلند يف دهوك

بعد أن درس كامربلند مجتمع 
ده���وك الفتي آن���ذاك عل���م بأنه 
اليس���تطيع التغلغل يف هذا املجتمع 
وال إخرتاقه، لذلك يمم وجهه شطر 
قرية )بابل���و( الواقع���ة على بعد 
أكثر من خمسس���ة عشر كيلومرتاً 
شمال شرق دهوك، وكانت االخرية 
يس���كنها إثنان من املهربني قبل أن 
تس���تقر فيها )40( عائل���ة آثورية 
مهاجرة من منطقة هكاري يف عام 
1914، وق���د إش���رتاها املدعو محمد 
عب���د الرحمن إيتوت���ي وإتفق مع 
س���كانها الجدد من االثوريني على 
إستغاللها لقاء حصص معينة، وقد 
حاول كامربلند شراءها إبتداًء من 
عام 1924، اىل ان إس���تطاع الحصول 
عليهاعام 1926 ش���راًء بمبلغ )400( 
لرية تركية0وكان���ت نية كامربلند 
من شرائه القرية تطبيق االسلوب 
املس���يحي االنجيل���ي يف الحياة من 
خالل م���ا تعلم���ه يف وطنه حيث 
ش���اهد منافع الزراع���ة العلمية يف 
كاليفورني���ا، وق���د حاول  والي���ة 
تطبيق ذلك على هؤالء االثوريني 
وتعمي���م التجرب���ة عل���ى الك���رد 
املسلمني يف حال نجاحها، وللربهنة 
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على ذلك فانه عني السيد اسماعيل 
شوو البازي مختاراً على قرية بابلو 
ومنحه قطعة ارض ايضًا يف مركز 
دهوك يف محلة ش���يلى قرب قصره 
لقاء إعتناقه الربوتستانتية بعد أن 

كان نسطوريا. 
كامربلن���د  يقت���ل  ل���م  ول���و 
عل���ى ي���د اح���د املس���لمني لكانت 
لتجرب���ة كامربلند يف بن���اء قرية 
مس���يحية نموذجية وفتح مدرسة 

خاصةهناك شأن آخر. 
ويف الوقت نفسه فان املسيحيني 
كان���وا  ده���وك  س���كنة  الكل���دان 
يضمرون الكراهية تجاه كامربلند، 
والدلي���ل على ذل���ك عندما حاول 
كامربلند شراء فدانني من االراضي 
جن���وب املدينة بقص���د بناء قصر 
له دخل يف منافس���ة ش���ديدة مع 
كاهن كلداني هو الخوري )يوس���ف 
به���رو الدهوك���ي( راعي كنيس���ة 
االنتقال الكلدانية يف دهوك بسبب 
وقوع هذه االراض���ي ضمن مقربة 
املسيحيني الكلدان االمر الذي جعله 
يكره كامرب لند كرهًا شديداً بسبب 
بناءه قصره على تلك االرض التي 
اعتربت على اية حال ضمن اراضي 
الوقف الكلدان���ي، وفضاًل عن ذلك 
فان الربوتس���تانت ال يع���ريون اية 
اهمي���ة للطقوس واملراس���يم التي 
تق���وم به���ا الكنائ���س االخرى من 
خلقدونية  وارذوكسية  كاثوليكية 
وغ���ري خلقدونية، ب���ل يعتربونها 

مجرد هرطقات وإضافات من عمل 
الباباوات وغريهم من رجال الدين 
املسيحي غري الربوتستانت، بل املهم 
يف نظره���م العالقة املباش���رة بني 
العبد والرب الذي هو )املس���يح( يف 

إعتقادهم. 
وم���ن االعمال املهم���ة التي قام 
به���ا كامربلند هي جلبه املاء النقي 
اىل مدينة دهوك من إحدى العيون 
الواقعة يف شماله الشرقي )منطقة 
كي���زه ب���را( حيث نصب خمس���ة 
حنفيات يف خمسة مناطق رئيسية 
يف ده���وك كان���ت إحداه���ا تغذي 
الجام���ع الكب���ري يف ده���وك، وكان 
للعمل االخري مغ���زىً كبري وربما 
كان ه���ذا العمل أكثر م���ا يتذكره 

اهالي دهوك القدماء0 
عالقة كامربلند مع اآلثوريني

 يف بداي���ة مج���يء كامربلن���د 
اىل دهوك فانه وط���د عالقته مع 
االثوري���ني، حيث إس���تأجر منهم 
رجلني للقيام بخدمته ومرافقته يف 
رحالته، كما أنه إشرتى قرية بابلو 
عام 1926 البناء قبيلة البازي وهم 
إحدى القبائل الرئيسية لالثوريني 
القادم���ني م���ن كردس���تان تركيا. 
وكانت عالقت���ه وطيدة مع القس 
داني���ال، لذلك قام بعدة زيارات اىل 
فرع عش���رية داخ���ل اراضي تركيا 
مخرتق���ُا الحدود العراقي���ة، ولكن 
بع���ض املراج���ع االثوري���ة تذهب 
عك���س ذلك وت���رى ان ذلك مجرد 

أكذوب���ة على حد تعب���ري الدكتور 
)رياض السندي(، فقد أفرد الكاتب 
االث���وري الش���هري )يوس���ف مالك( 
صفحات عديدة من كتابه للتهجم 
على املس���رت كامربلند وأفرد فصاًل 
خاص���ًا تحت عن���وان )املبش���رون 
والسياس���ة( صب فيه جام غضبه 
عل���ى كامربلند، ونظ���راً الهميتها 
وخروجها من كاتب مس���يحي لذا 
ننق���ل نصها: ))ل���م يكن كامربلند 
االمريكي���ني  املبش���رين  اح���د  اال 
الربوتستانت، وكان يقيم يف دهوك 
التابعة لل���واء املوصل. على الرغم 
م���ن تصري���ح )الع���راق تايمز( يف 
الثاني من اي���ار 1933 عن إتصاالته 
النس���اطرة  باالثوريني  املس���تمرة 
يف ده���وك على مدى تس���عة اعوام 
متوالي���ة، ف���ان ذل���ك اليع���دو اال 
أكذوب���ة اخرى كان���ت الغاية منها 
تطنيب الس���يد كامربلن���د البائس 
ال���ذي كان ق���د خرج حت���ى ذلك 
الحني عن نطاق مهامه التبشريية 
ليدخل يف شؤون كان يجهلها جهاًل 
تاما. ان اس���تغالل )العراق تايمز( 
املعروف���ة س���ابقًا ببغ���داد تايم���ز 
جه���ود كامربلند الهزيل���ة لم تكن 
اال لخدم���ة مآربه���ا الخاصة وذلك 
لنيل رأى الحكومة العراقية عليها. 
واعان���ت اثر إندماجها مع )بصرى 
تايمز( ان مواقفها الجديدة ستكون 
دائمًا وأب���داً دعم مواقف الحكومة 

العراقية وسياستها القائمة. 
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 بينم���ا تنظر الصحف العربية 
االخرى بأنها لس���ان حال الس���فارة 
االنكليزية، فلم تجد أفضل وسيلة 
لكس���ب الش���عبية اال على حس���اب 
اآلثوريني، ولم تكن لتجد رجاًل آخر 
أحط وأنذل من ش���خص كامربلند 
للقيام بذلك كما سيظهر من خالل 
مقاالته املتناقضة املكتوبة يف مدة 

قصرية جداً. 
 وم���ع ان كامربلن���د ل���م يقم 
ب���أي إتص���ال عمل���ي باآلثوريني، 
لكنه يع���رف عنهم ع���رب مقاالته 
أكث���ر مما يع���رف الذين إنش���غلوا 
بقضيتهم وكانوا على إتصال دائم 
العراقية  الحكوم���ة  فجعل���ت  بهم 
منه وقد إكتش���فت نق���اط ضعفه 
وطموحاته، أداة طيعة ومغفاًل بما 
يكفي لالس���اءة اىل سمعة أمريكا يف 
تلك االنحاء من العالم، وحيال ذلك 
وجب عليه ليش���كر فضل صديقه 

الحميم امليجر ويلسن(()[13](. 
أم���ا الباح���ث الكلداني )حارث 
يوس���ف غنيم���ة( فان���ه يقول يف 
كتابه تعليقًا على عالقة كامربلند 
م���ع االثوري���ني وغريه���م بقوله: 
))لقد كان كمربلند رجاًل مثقفًا اال 
انه كان متس���رعًا يف تصرفاته وال 
يخشى نتائج أعماله أو أقواله. كان 
متفاني���ًا لعمل���ه االنجيلي ويجوب 
املنطقة على ظهر حصانه متنقاًل 
م���ن قري���ة اىل اخ���رى. إنتمى اىل 
الجمعي���ة امللكية اآلس���يوية وأخذ 

ينشر على صفحات مجلتها مقاالت 
عن الحوادث التي رافقت العصيان 
اآلثوري يف 1933 ويعلن آرائه بدون 
تمحيص أو تحفظ مما أثار ش���عور 
الحكومة  وأقل���ق  املنطق���ة  أبن���اء 
العراقية حتى أصبح ش���خصًا غري 
مرغوب في���ه، يف الوقت الذي كان 
موقف االرس���الية املتحدة إزاء تلك 
األح���داث مناقضًا ملوقف���ه وكانت 
اىل  بالوق���وف  أعضائه���ا  توص���ي 
جانب الحكومة وإس���داء النصح اىل 

اآلثوريني لحل مشاكلهم سلميًا(
 

عالقة كامربلند مع املسلمني
يف الحقيقة لم يس���تطع املبشر 
كامربالن���د أن يرغ���م أح���داً م���ن 
الك���رد عل���ى اعتن���اق  املس���لمني 
املس���يحية اإلنجيلية ألنه كان على 
دراي���ة تام���ة بأنه م���ن الصعوبة 
بم���كان إدخال املس���لمني الكرد يف 
املس���يحية آنذاك، ولكنه اس���تطاع 
إدخال األف���كار الغربية التي كانت 
لها تأثري س���لبي على عقول وأفكار 
بع���ض املتنفذي���ن من ش���خصيات 
ده���وك، ويحتفظ الكاتب بأس���ماء 

بعض من هؤالء.
لق���د تمك���ن كامربالن���د م���ن 
إدخ���ال معلم عرب���ي يدعى عبود 
أو )توفيق الح���داد أفندي الدباغ( 
كان م���ن أقرب���اء معاون ش���رطة 
ده���وك وكان يدرّس يف مدرس���ة 
دهوك اإلبتدائية س���ابقًا )مدرسة 

ص���الح الدي���ن الحالي���ة( يف عهد 
مديرها األستاذ نذير الطالب التي 
توىل إدارته���ا من 1934/12/3 ولغاية 
1938/10/30. فبع���د أن أعلن املعلم 
العربي توفيق وزوجته نفس���يهما 
مس���لموا  وقف  مس���يحيني  بأنهما 
دهوك بقوة ضد نش���اط كامربالند 
التنصريي، ويف رس���الة له قبل أقل 
من شهر من مقتله كتب كامربالند 
عن هذا املوقف وعن املقاطعة التي 
وضعها مسلموا دهوك ضده قائاًل: 
)لقد منعوا الناس من املجيئ إليّ، 
لي���س جه���راً )ألن ذل���ك يتعارض 
م���ع القانون ال���ذي يضمن الحرية 
الديني���ة – يف إش���ارة إىل املعاهدة 
العراقية الربيطانية( ولكن بصورة 

سرية()[14](.
حض���ر   1938 أي���ار  ش���هر  يف 
كامربالند إجتماع مسيحيي الشرق 
األدنى الذي عقد يف س���وريا، ومن 
هناك كت���ب كامربالند إىل مرجعه 
يف نيويورك مش���ريا ب���أن مقاطعة 
الناس له يف دهوك مازالت مستمرة 
متحريون  ))نح���ن  يق���ول:  فكتب 
فيم���ا نفعل، وأكثر تحدي���داً فيما 
إذا اس���تمر املوقف الحالي فإنه من 
الصع���ب البق���اء يف ده���وك. فاآلن 
ومنذ أكثر من س���نة )يقصد سنة 
1937(، ومنذ إع���الن توفيق املعلم 
بأنه قد أصبح مسيحيًا، فإن جفن 
الع���ني يطب���ق بصعوب���ة ومعظم 
الناس ال تتجاس���ر عل���ى اإلقرتاب 
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منا، ومن الطبيعي فإني ال أبالي أن 
أبدوا عنيدأً غبيًا، ولكن ما من أحد 
أن ينفق حياته بطرق رأس���ه على 
ج���دار من الصخ���ر. ناهيك أن كل 

شخص يريد أن يكون حرًا(()[15](.
 

مقتل كامربالند
لق���د اختلف���ت الروايات حول 
أس���باب مقتل كامربالند، فالباحث 
الكلدان���ي ح���ارث يوس���ف غنيمة 
يقول ب���أن الباعث عل���ى إغتياله 
ظل مجه���واًل، فيما يذك���ر باحث 
مس���يحي آخر بأن بريطانيا كانت 
ق���د تضايقت كثرياً م���ن تحريض 
كامربالند للك���رد للتحدث بلغتهم 
القومية،  نحو حقوقه���م  والتطلع 
فض���اًل أن حوادث الحركة اآلثورية 
يف شهر آب 1933 ومعاصرة كامربالند 
لها جعلت منه شخصًا غري مرغوب 
فيه من الجانبني الربيطاني العراقي 
من جهة ومثقف���ي اآلثوريني من 

جهة أخرى. 
وق���د ذكرت زوج���ة كامربالند 
)هاريي���ت كامربالند( ب���أن عملية 
توزي���ع الكت���ب على نطاق واس���ع 
س���بقت عملية القت���ل، فقد كتبت 
تقول: ))ربم���ا كانت هناك عالقة 
ب���ني األحداث املحزن���ة ليوم 6/12 
)األحد( والحملة الناجحة يف 5/26 
)الثالث���اء( واألي���ام التالية، حيث 
بيع���ت أعداد كبرية م���ن األناجيل 
والكت���ب املقدس���ة يف الق���رى ويف 

دهوك نفسها. يف تلك األيام لم يكن 
كامربالند نشطًا حيث لم يرخص 
يف األش���هر السابقة للقيام برحالت 
تبش���ريية إىل الق���رى، فالعم���ل يف 
ده���وك كان جي���داً بصورة خاصة 
وش���عور واض���ح باإليجابية. وكان 
)رئيس محطة  الس���يد جليس���نر 
املتح���دة( قد  كركوك لإلرس���الية 
ألقى محاضرة توضيحية، لذا فقد 
طل���ب أن تلقى يف غرف���ة الجلوس 
الواس���عة يف دار كامربالن���د الت���ي 
ازدحم���ت بمس���تمعني مهتمني يف 
الظاهر )مزيفني(. ويف يوم الجمعة 
السابقة ليوم 6/12 )أي 6/10( جمع 
املالل���ي )علماء الدي���ن يف دهوك( 
عدداً من الكتب التي اشرتاها الناس 
لحرقها(( إحتفااًل جماعيًا  وأقاموا 

.)[16](

لق���د كان ملواق���ف علماء الدين 
الكرد يف دهوك وعلى رأس���هم املال 
محم���د عبد الخال���ق عقراوي إمام 
جامع ده���وك الكبري م���ع العلماء 
اآلخرين من أمثال الش���يخ محمد 
مماني، واملال حسني مارونسي، واملال 
محمد رؤوف بيسفكي، دوراً كبرياً 
يف الدفاع عن العقيدة اإلس���المية 
بوجه الحملة التبشريية التي قادها 
كامربالن���د وزمالئه يف اإلرس���الية 
املتح���دة يف كرك���وك واملوصل من 
أمثال جليسنر وبرنارد هاكن، وكان 
ه���ذا املوقف هو ال���ذي حدا بأحد 
الزعماء القبليني الكرد وهو )سليم 

الدوس���كي(  بيس���فكي  مصطف���ى 
املشهور بالشجاعة واالقدام إىل قتل 
املبشر كامربالند، وال نعلم بصدور 
فتوى مح���ددة بخص���وص عملية 
القت���ل ، ولك���ن  يبدو م���ن ثنايا 
تقرير زوج���ة كامربالند بأن يوم 
الجمعة املص���ادف 1938/6/10 الذي 
س���بق عملي���ة قت���ل كامربالند يف 
يوم األحد املصادف 12 /1938/6كان 
الداف���ع األكرب لعملي���ة قتله حني 
التي  واالناجي���ل  الكت���ب  أحرقت 

وزعها كامربلند .
 

 لقد تركت هذه العملية  آثاراً 
والوج���دان  ال���رتاث  يف  بعي���دة 
الش���عبي الكردي م���ن جهة ، وادت 
يف الوقت نفس���ه اىل وقف نش���اط 
اإلرس���اليات التبش���ريية يف منطقة 
ده���وك إىل ما بع���د إنتفاضة 1991، 
الكردية  األحزاب  حيث س���يطرت 
العلماني���ة على مقالي���د األمور يف 
االدارة  العراق وإنسحبت  كردستان 
الحكومية العراقية من كردستان  ، 
حيث ع���ادت اإلرس���اليات الغربية 
األمريكية واألوروبية إىل كردستان 
م���رة أخ���رى، حينها ب���دأت تقوم 
بعمليات االغاثة والدعم التي كان 
الشعب الكردي بأمس الحاجة اليها 
نظ���راً للحصارين الدولي والعراقي 
عليهم، فضال عن قيامها بنشاطات 
تنصريي���ة )تبش���ريية( تعي���د اىل 
االذه���ان م���ا ق���ام ب���ه كامربالند 
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وزمالئه املبش���رين من مشاريع - 
تؤتي ثمارها ولو بعد حني – حني 
بدأت أعداد ال ب���أس بها من الكرد 
تعتن���ق املس���يحية دون خ���وف أو 
وج���ل، رغم بعض االعرتاضات من 
قبل االحزاب االس���المية الكردية 
وإتح���اد علماء الدين االس���المي ، 
فض���اًل عن الحرك���ة الديمقراطية 
االشورية وبعض الكنائس الكلدانية 

والسريانية .
  وعلى الس���ياق نفسه فقد تم 
تأس���يس كنائس أجنبية بتسميات 
إنجيلية بروتستانتية مختلفة تبعًا 
ملرجعياته���ا األمريكي���ة واألوربية 
من معمدانية ومشيخية ومصلحة 
وميثودية واس���قفية يف كردستان 
الع���راق الول م���رة ، فض���اًل ع���ن 
كنائس ناطقة باللغ���ة الكردية يف 
أربيل والسليمانية ودهوك يف ظل 
اإلنفت���اح والعومل���ة والديمقراطية 
وحقوق االنس���ان التي بش���رت بها 
وتم  األمريكية،  املتح���دة  الواليات 
الدعاي���ة له���ا يف وس���ائل االعالم 

املختلفة.
لق���د قتل كامربالن���د يف صباح 
يوم االحد املص���ادف 1938/6/12 يف 
قصره عل���ى يد س���ليم مصطفى 
بيسفكي امللقب ب ) سليم مصطى 

(يف قص���ره الواقع جن���وب مدينة 
دهوك)17( آنذاك والذي تشغله حاليًا 
دائ���رة إتصاالت دهوك – الش���عبة 

الفنية .
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قالدة شيركو بيكه س.. 
السرد والنص المفتوح 
حين تكون الخاتمة استهالال شعريا

د. فاضل عبود التميمي

لم يهب الش���اعر )شريكو بيكه 
س( متلقيه الحرية وهو يتلقى نصه 
الجديد )كتاب القالدة( الصادر عن 
منش���ورات الجم���ل)2009( برتجمة 
األدي���ب )هيوا عزي���ز(، ومراجعة 
الكاتب املس���رحي والروائي )محيي 
الدين زنكنة(،فهو بإشارته الذكيّة 
املوازي���ة ال���ي العن���وان يف الغالف 
الداخلي حسم الطبيعة اإلجناسيّة 
للكت���اب ح���ني كت���ب أن���ه )نص 
مفتوح(،ثم ذكر يف )التنويه( الذي 
التقليديّة  للمقدم���ة  جعله بديال 
)إن ه���ذا الن���ص ال ين���درج ضمن 
الجنس الشعري الخالص، بل جنس 
هجني يجمع يف كيانه ما هو شعري، 
وغري شعري يف آن واحد، ويتأسس 
أس���لوبيّا عل���ي تجني���س أش���كال 
وعناص���ر عدتها املعاي���ري النقدية 
القديم���ة م���ن غري املتجانس���ات (، 
ثم أضاف )ليس هذا الكتاب ش���عرا 

مجردا، وال نثرا محضا، ال نظما وال 
سردا،ال مسرحيّة وال ملحمة، ليس 
كالما منمقا وال كالما عاديّا ...بل 
بمثاب���ة وع���اء جام���ع يجمع هذه 

العناصر يف كيانه املنزاح ( ص5.
علي الرغم م���ن قصر)تنويه(
املؤل���ف إال أنه جاء بم���ا لم تجىء 
به)املقدمة الطويلة( لقد أوجز يف 
التقديم ليكش���ف عن بنية الكتاب 
وهي تض���م نصّا منفلتا من عقال 
التحديد اإلجناسي مؤكدا الطبيعة 
االنزياحيّة لرتاكيبه اللغويّة،وهي 
تنفتح علي الشعر، والنثر لتدخل 
يف إشكالية رؤيوية، واجناسيّة هي 
بعض من س���مات الح���راك الثقايف 
املعاص���ر ال���ذي يتق���دّم فيه فن 
)الكتابة( ببنيت���ه الحرّة املفارقة 
لكل قيد أجناسي منظم يجري يف 

أشكال الكتابة األدبيّة املعروفة.
 etxet eL )و)النص املفت���وح

يمتل���ك  لغ���وي  بن���اء   trevuo
األدبي:كثاف���ة  الن���ص  مقوم���ات 
يف املعن���ى، واقتص���اد يف األلف���اظ، 
واحتفاء بالرؤى، ونزوع نحو السرد 
فضال عن عبور الحدود الجنسيّة 
األدبيّة الواحدة نحو فضاء الرتاسل 
اإلجناس���ي ب���ني مكون���ات النص 
الواحد، أو الجمع الجنس���ي املقرتن 

ب�)الالشكل( .
لقد ُقدّر للنص املفتوح عراقيّا 
أن يعلن ع���ن ش���كليّته الجديدة، 
وهو يغ���ادر فضاء قصي���دة النثر 
املنفلت���ة من حدي:الش���عر،والنثر 
ليأخذ منها)هجن���ة( خالصة صاغ 
بوس���اطتها معم���ارا لغويّ���ا ولكن 
بطريق���ة تتمظهر فيه���ا متوالية 

أجناس األدب.
يحيل عنوان الكتاب علي بنية 
نصيّة تش���ري اىل خ���رب مضاف اىل 
)قالدة( لكن الخرب يف ش���به الجملة 
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يحيل علي مبتدأ محذوف تقديره 
)ه���ذا(، فالعنوان بوصف���ه ملمحا 
أوىل  افتتاحيّا،وعتب���ة  أس���لوبيّا 
يحضر)خربه(،ويغي���ب )مبت���دأه( 
ليكون )ثريا( تدور يف فلك يتشظى 
متن���ا مس���وّدا بالكتاب���ة بوصفها 
س���لطة مهمتها:الوصف، والتوثيق، 

وتمثيل الحياة.
يب���دأ العنوان الذي يأخذ بعني 
الق���ارئ اىل خارطة املت���ن بلفظة 
)كتاب( مس���تحضرا تقلي���دا أدبيّا 
قديما كان يسمي )املوضوع( املراد 
التألي���ف في���ه بكتاب يض���اف اىل 
اس���م له عالقة باملادة املراد درسها 
التش���بيهات، وكت���اب  مثل:كت���اب 
الصناعت���ني، وغريهم���ا كثري،وكّل 
كتاب يحيل علي حكاية هي حكاية 
الكتاب نفسه التي ينبثق منها سرد، 
ورؤى، وح���وار، وه���ذا ما هو كائن 
يف )كت���اب القالدة ( ال���ذي يتألف 
من)مئ���ة واثنني وأربعني( صفحة 
م���ن القطع املتوس���ط يتبادل فيها 
الوصف،  النص:  السارد وشخصيات 
والس���رد، والح���وار، واالس���رتجاع، 
واملنل���وج، واملقال���ة مرة بالش���عر، 
وم���رة بالنثر يف حرك���ة تعاقبيّة 
يتغاير فيها شكل النص تبعا لدواع 

أسلوبية ترتبط ودالالت السرد .
القالدة(:  )كتاب  استهالل  يشري 
)حني تغ���دو الخاتمة اس���تهالال (
ص91 اىل فك���رة الخاتم���ة وداللتها 
حتى بدت الخاتمة وكأنها استهالل 

فيه )عندما تغ���دو البداية نهاية(
ص241بمعنى أن االستهالل، والخاتمة 
تب���ادال املوق���ع ليعطي���ا فكرة عن 
دوران النص حول نفس���ه يف وحدة 
دائرية حافظت على نسق املوضوع، 
الداللي  وانفتاحه  النفسي،  وجذره 
الذي أش���ار صراح���ة ال���ي البنية 
النص  ش���ملت  الت���ي  التكوينيّ���ة 

بوعائها االجناسي غري املحدّد.
ل�)كت���اب  الدقيق���ة  الق���راءة 
القالدة( تحيل على تلمس تقنيات 
أسلوبيّة تشري الي بنية لغويّة همها 
الكش���ف عن سرية شخصيّة لقالدة 
يمكن تأويل سردها، وتحديد أبرز 
مظاهرها،وإش���كاالت وجوده���ا مع 
مجموع���ة كبرية من الش���خصيات 
الناطق���ة يف فض���اء األدب،يف بنية 
س���رديّة يتحكم فيها مؤلف معلوم 
هو الشاعر املبدع )شريكو بيكه س( 
الذي أتحف القارئ الكردي،والعربي 
بمجاميع شعرية اختط فيها نسقا 
ثقافيا أش���ار اىل تمكن الش���اعر يف 
صنعته، وانثيال وجدانه اإلنساني.

والسرد يف ش���عر )شريكو بيكه 
س( مهيم���ن أس���لوبي تش���ع م���ن 
وحداته ثيمات شعرية كشفت عن 
تمركزاتها النصيّة يف كتابي )البناء 
السردي يف ش���عر شريكو بيكه س( 
دار س���ردم 2008، ف�هو أي )الس���رد( 
يش���غل مساحة واس���عة من شعره 
بمقوم���ات نصيّة ظاه���رة، تغري 

النقد ألن يقول فيها ويؤوّل . 

وإذا كان السرد وسيلة الشاعر، 
وغرضه يف مجموع شعره فانه بال 
شك سيكون مجاال للمحاكاة السردية 
وهي تتوجه نحو )مثاالت( الحياة 
التي يلتقط منها الش���اعر وحداته 
املختلف���ة، فهو يف ه���ذه الحالة كما 
يؤكد أرس���طو يتقمص ش���خصيّة 
أخرى، أو يتكلم بلس���انه من دون 
تغي���ري،أو يق���دّم لنا ش���خصياته 
حيّ���ة متحرك���ة أمامن���ا وهذا ما 
فعل���ه ش���ريكو يف )كت���اب القالدة( 
بلس���ان  فيه،وتكّلم  تقم���ص  الذي 
الس���ارد العارف، وقدم ش���خصيات 
حيّ���ة متحركة لع���ّل من أهمها يف 
هذا الكتاب ش���خصيّة القالدة التي 
تربع���ت علي عرش الس���رد، وكان 
قد ق���دم لنا يف مناس���بة س���ابقة 
شخصيّة)الكرسي( يف نص مفتوح 

مكتنز بدالالت السرد وتحوالته.
يس���تهل املؤل���ف كتاب���ه وه���و 
يختب���ئ وراء قن���اع جدي���د تاركا 
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نصّه يف حنج���رة قصيدة جبلية 
عند راع أمني وقد سمح للقالدة أن 
يعل���و صوتها بني الجبال والوهدان 
موجه���ة خطابها الي ق���ارئ يضع 
تخييله الس���ردي بمواجهة خرزها 
وهي تكشف عن سردياتها املتعددة 
قب���ل أن تس���تحيل اىل )تابوت(، أو 
قب���ل أن تعص���ف به���ا الريح عند 
أقدام حصان جبلي جامح يف بيداء 
األساطري، يف إش���ارة ذكيّة الي بدء 
السرد، وحضور بنياته املكتوبة يف 

دفرت هو معجم )الشاعر( الذي:
) يرتاءي داخ���ل دوامة اللغة /
ينتظر أن يهبّ يف جملي وكلماتي 
/يرتّق���ب تفجّ���ر ناف���ورة يف مياه 
الحكاي���ات الصريعة/لتم���وج بعلو 
صرخاتي يف دجى الليالي /ويلوّن 

تاريخي بمياهها(ص02 
ويتخذ صوت القالدة، أو صوت 
القناع -ال فرق- موقعه الس���ردي 
إلب���الغ أكثر م���ن رس���الة بضمري 
املتكل���م )نا( حاكيا عن ذاته بإطار 
جمع���ي تمتد نربات���ه الي متلقني 
كثر، لكن الس���رد بضم���ري املتكلم 
يجعل ال���ذات - بحس���ب األدبيات 
الس���ردية - يف موقع الكش���ف أمام 
س���لطة القراءة والتلق���ي، وهذا ما 
ال يعيب الصوت الس���ردي هنا ألنه 
يف موقف الكش���ف الصري���ح الذي 

اختاره لنفسه: 
)أنا ق���الدة من س���اللة اإلناث/ 
زرقاء الجسد خضراء العينني/أنا من 

أهل البح���ار /يعود جذرنا من جهة 
األم الي أحالم املرجان( ص32.

مت����ن الكت����اب بن����ي عل����ى وفق 
متوالي����ة صوتيّة أتاحت للمتلقي أن 
يميّز مجموعة من األصوات السرديّة 
املختلف����ة الت����ي تج����ري يف تعاقباتها 
النس����قيّة س����رديات صغرى معنية 
بالكشف عن تناقضات الحياة،وتناحر 
دالالته����ا املتقابلة، فض����ال عن صوت 
القالدة وهو يعلن عن طبيعة خطابه 

املبني علي الرفض:
)أري���د لري���اح كلم���ات أنوثتي 
املكبوت���ة / أن تجف���ل وته���ب بال 
اكرتاث / كفتاة الحقيقة، كس���يّدة 

تربق يف خضم الليل (ص02 
ثم يحضر صوت الس���ارد الذي 
يقوم بتقديم السرد من موقع العلم 
بحكاية القالدة بضمري الغائب الذي 
يجعل املتلق���ي - كما تقول أدبيات 
الس���رد- واقعا يف فضائه لكن بلغة 
النثر املنزاح الي لغة الشعر )إن ما 
سمعتموه كان صوتا ابيض لقالدة 
عاش���قة زيتونيّة أبت أن تستحيل 
قوس أصي���ل، أو تغ���دو تابوتا، أو 
س���رابا، لكنها عجزت عن املقاومة 

حتى النهاية(ص02.
به���ذا النص يبدأ الس���ارد لغته 
التي ترتاسل فيها الحواس السردية 
)صوت���ا ابيض( فالصوت ال يوصف 
بالخفوت،أوالغلظة،  بالبياض،إنم���ا 
أو .. لكن الس���ارد وصفه بالبياض 
مستبدال توصيف السمع بتوصيف 

البصر يف لعبة تراس���ليّة يحبذها 
الش���عر بهدف إيجاد لغ���ة مغايرة 
منحازة الي الش���عر على الرغم من 
بنيتها الس���ردية السابحة يف سياق 
النثر،وقد تكرّر مثل هذا الوصف 
الس���ردي يف قوله:)صوت نارنجي (
ص32،والنارنج���ي ل���ون يميل الي 
الصفرة الفاتح���ة، وهو ما توصف 
به امللموسات، واملرئيات الاملصوتات، 
لكن الشاعر يستعمله يف إطار لعبته 

الذكية املفارقة لألصول.
تغلب على صوت السارد يف )كتاب 
القالدة( وظيفة الوصف وهو يتناول 
شكل القالدة مصورا الظواهر املحيطة 
بها، وملوّنا سريتها، وأعماق شخصيّتها، 
وصراعاته���ا وصوال الي الكش���ف عن 
سرّ حضورها، وإشكاالت غيابها ؛ فهو 
وص���ف توثيقي، والوص���ف التوثيقي 
بحس���ب مق���والت الناق���د)د. ش���جاع 
العاني( يهدف اىل تصوير الش���خصية، 
وموضعة أفعالها، وبيان أسباب سلوكها، 
وأفعاله���ا ع���ن طري���ق وص���ف بيئة 
الشخصية، ومكوناتها من األشياء وكل 
ما يك���ون خلفيتها،ينظر:البناء الفني 

يف الرواية:22. 
والوصف يسهم يف تشكيل السرد 
الش���خصيّة،  عن طري���ق تصوير 
واملكان الذي تعيشه، والزمان الذي 
تحياه، وتبني ما يرتكه كل واحد يف 
اآلخر: )وهذا الصوت النارنجي هو 
صوت قالدة زرقاء الجسد، خضراء 
العينيني،م���ا برحت حي���ة، وهي 
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الحفي���دة الجديدة للخطايا، وتريد 
أن تحيل آلة الذكور ورسائل الذكور 
كلها اىل املساءلة والتحقيق (، فضال 
عن إسهامه يف التوجيه، والتطرية ال 
سيّما حني يدب السكون يف أوصال 
السرد فيحاول كسر رتابته، وكذلك 
يس���هم يف اإلخبار اإلس���تباقي :)إن 
ه���ذه القالدة س���تكون بطلة نصي 
ه���ذا( ص32، فهو معن���ي بتقديم 
القالدة بوصفها س���ردا ممس���رحا 
؛وله���ذا يمكن اإلمس���اك بمالمحه 
الش���خصيّة التي ه���ي األقرب من 

مالمح مخيلة املؤلف.
هناك أصوات أخري أس���همت يف 
إثراء النص، وتلوين مس���اراته مثل: 
صوت النظ���ارة، والقالدات، والغزالة، 
والش���اعر، واحم���ر الش���فاه، وقل���م 
الحواجب، والشارع، والنهر، والكأس، 
والنس���اء اليمامات، واملرأة، والنس���اء، 
واملط���رب،  والس���راويل،  والش���ارع، 
والخ���رزة، واملخ���رج، وغريه���ا، فهي 
بمجموع تفوهاتها الس���رديّة تشكل 
نسيج الش���بكة العالئقيّة للنص كله 
وهو ينفتح على مجموعة كبرية من 
القناعات، واالحتجاجات،والتسويغات، 
وال���رباءات، والس���ذاجات، والتقوالت 
والتنه���دات، واإليديولوجي���ات التي 
األلس���ن  عل���ي  واضح���ة  تتمظه���ر 
تس���تكمل صوغ  وهي  وملفوظاته���ا 
الخطاب ضم���ن دائرة الحياة املوزعة 

علي متن الكتاب. 
لقد منحت أصوات النص سرد 

الكت���اب ش���كال حواريّا اس���تنطق 
إش���كاليات الوع���ي املغيب،واملعل���ن 
الذي تتمتع به الش���خصيّات وهي 
النفس���يّة،  اهتماماتها  اىل  تنح���از 
وطرائق اتصالها باآلخرين من دون 
أن يتماي���ز صوت علي صوت حتى 
ص���وت املؤل���ف الذي ل���م يخل من 
تدخ���الت، وتوجهات ل���م تصل اىل 
درج���ة القمع،والتهميش لآلخرين 
تساوي وأصوات الشخصيات األخرى 
يف مقدار حضوره، ودرجة انفعاله، 
ومش���اركته يف تثبي���ت عالم���ات 
الس���رد ؛ولهذا بدا صوت السارد يف 
نص الق���الدة منحازا ال���ي صوتها 
وه���و يتماه���ى، واملنح���ى الدرامي 
الذي يؤطر النص، ويقدمه يف بنية 
يمكن تحدي���د جوهرها الفاعل يف 
تتبع الس���ياق السردي املنفتح على 
العالق���ات الزمانية،واملكانيّة التي 
تخلق ع���ادة املتغريات األس���لوبيّة 

وتعمل علي تكريسها. 
إذا كان الس���ارد ق���د اخربنا يف 
مس���تهل نصه أن القالدة )عجزت 
ع���ن املقاوم���ة حت���ى النهاي���ة ( 
ص02،فان���ه يف الخاتمة خالف هذا 
اإلخبار السردي بقوله:)لقد تغريت 
الق���الدة ولم تعد تل���ك املوضوعة 
حول األعناق كما كانت يف السابق، 
تغ���ريت الق���الدة وتغ���ريت حباتها 
الخجل���ى التي كانت ال ترفع أعينها 
الش���وارب( إزاء تهدي���دات ووعيد 
ص921يف إش���ارة واضح���ة أرادت أن 

تمسح س���مة التس���طيح اإلخباري 
ال���ذي خلق���ه اإلخب���ار األول عن 
ش���خصية القالدة، وان ترتقي بها 

نحو حياة متغايرة وفاعلة. 
هذا التغاير يف اإلخبار مرده أن 
النص يمور بسمات دراميّة،وأخرى 
واقعيّة وقد يتحول الواقعي فيه اىل 
غرائبي يختزل مألوفيّة الحكايات، 
ويجعل منها خطابا ال تفك إشاراته 
إال بالتأويل الذي تتس���ع عدس���ته 
املك���ربة ألكثر م���ن ق���راءة، وهذا 
م���ن وجه نظر ه���ذه )القراءة( ما 
يدعو اىل العناية ب�)كتاب القالدة( 
واالحتف���اء ب���ه، وتحلي���ل رؤيته 
الس���رديّة التي ترتبط بالس���ارد، 
وملفوظه الس���ردي، واملتلقي الذي 
تنفتح أمام مخيلته كوى التخييل 
ليتم تش���كيل )وجهة النظر( التي 
تنهض من الخطاب السردي املوجه 
الي ق���ارئ ما ه���و بالتأكيد -هنا- 

قارئ )كتاب القالدة(.
إن نه���وض الس���رد يف )كت���اب 
الق���الدة( برؤية من الداخل حيث 
تفت���ح الق���الدة س���ريتها، مقرونة 
بامللفوظ���ات األخ���رى أمام س���ارد 
يعرف كل شيء عنها يسهم يف تلقي 
السرية  بالدالالت  واإلمساك  السرد 
للكتاب من خالل التدقيق املتتابع 
يف مس���توياته الفكرية، والجمالية 
التي تعلن عن فلسفة أشياء كثرية: 
لع���ل م���ن أهمها مش���كلة الحياة ال 

مشكلة القالدة فحسب.
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 التمهيد:
كيف صنعت االبتسامة مرتجما؟

حني أردت الكتابة عن أش���عار 
الش���اعر قباد لم اعثر على أي من 
أشعاره باللغة العربية سوى ترجمة 
بعض أشعاره باس���م فان ايروتيك 
للمرتجمة أرخوان وعلى الرغم من 
ج���ودة الرتجمة لكن���ي وجدتها ال 
تكفي لكتابة بحث عن الشاعر وأنا 
يف خض���م بحثي عن ضالتي دخلت 
إحدى املكتبات وحني السؤال قوبلت 
بابتسامة تختزل كل سخرية العالم 
فعدت أدراجي وأنا عاقد العزم على 
ترجمة م���ا يمكن ترجمتها فبدأت 
العمل حتى وصل العدد إىل أكثر من 
230 قصيدة يف اقل من س���تَة أشهر 
وملا نش���رت بعضاً  منه���ا يف بعض 
املجالت قصد جس نبض الوس���ط 
األدب���ي القيت استحس���اناً  بعد ان 
توقعت قب���والً  متواضع���اً  حينها 

تيقنت من أن البناء التحتي للبحث 
إن ج���از التعبري قد تم إعداده كماً  
وكيف���اً  أي ان جميع القصائد التي 
تذكر ضم���ن هذا البح���ث هي من 
ترجمت���ي لذلك أنوه تثبيتا ألركان 

الحقيقة ال غري. 
أين يكمن الضعف؟

هنالك ضعف واضح وفقر جلي 
يف ترجمة ش���عرنا الكردي إىل اللغة 
العربية وهو أمر يستوجب التدارك 
الس���ريع والعمل ال���دؤوب من قبل 
املؤسس���ات املعنية لسد هذه الثغرة 
وتالفيها كي���ف ال وهو األمر الذي 
س���يعرف الشعب العربي بشعرنا أو 
على األقل نخبته املتنورة يف وقت 
أح���وج ما نكون في���ه إىل عون كل 
معني يف دأبن���ا الدؤوب لدرء ظالم 
السنني عن سبيل حريتنا. املالحظ 
يف هذا املجال هو ه���ذا الكم الهائل 
من ترجمات آداب الشعوب األخرى 

إىل اللغة الكردية مقابل نزر يس���ري 
ربما ال يس���تحق الذكر من ترجمة 
أدبنا الك���ردي إىل اللغ���ات األخرى 
كأن أحدا قلب املعادلة رأس���اً  على 
عقب. صحيح إن الش���عب الكردي 
قد حرم لعق���ود طويلة من منابع 
الثقاف���ة ضمن سياس���ات التجهيل 
الت���ي مارس���تها األنظمة الفاش���ية 
الت���ي تعاقبت على حك���م العراق 
لكن م���ن الصواب كل���ه أن تتّطلع 
الش���عوب األخرى على أدب الشعب 
الكردي أيضا. حبذا لو يس���مع دق 

هذا الجرس. 
اإلبحار

كت���ب الراح���ل عزيز الس���يد 
جاس���م يف مقدمته األثرية لديوان 
الحص���ريي  عبداالم���ري  الراح���ل 
)ش���مس وربي���ع(1 ب���أن الحصريي 
استس���لم للعش���ق وانتصرت عليه 

املعشوقة فأستسلم للشعر.

إبحار مع الشاعر 
الكردي المعاصر 
قباد جلي زاده

بقلم: محترم محمد
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أتص���ور ان هذه الح���ال يمكن 
ان تعمم على اغلب الش���عراء ومن 
ضمنهم الشاعر قباد حيث يقتحم 
شبكة االستسالم الثالثية الرؤوس 
هذه على جواد التفاح 2 من أوسع 
أبوابها ربم���ا من كل األبواب حيث 
االستس���الم للعش���ق يغرق كل من 
يق���ع يف ثنايا تلك الش���بكة. يظهر 
ان الوقوع تحت سلطان العشق أمر 
ال فكاك منه وان تنتصر املعشوقة 
فنقش على لوح القدر أما س���لطان 
الش���عر فأنه موهبة أوال ورس���الة 
ثانيا. أما عن موهبة الش���اعر قباد 
فال شائبة تشوبها وال كدر يكدرها 
وال غرب���ال يف مق���دوره ان يحجب 
س���ناها. أما عن رسائل الشعر وهل 
ان الش���اعر ق���د وف���ق يف إيصالها 
إىل معاقله���ا املطلوبة ف���ان الجواب 
يتطلب متابعة جميع املحاور التي 
تط���رق إليها الش���اعر يف نصوصه 
اإلبداعية والتي نحاول ان نس���لط 

عليها ما يمكننا من األضواء.
ان الش���اعر لم يدعنا ان نتيه 
يف الكوالي���س وان نتفصد عرقاً  يف 
البح���ث عن محاور ش���عره بل أنار 
لنا الطريق جيدا واختصر املعاناة 
وس���هل املهم���ة علين���ا يف قصيدة 

)عمر( حيث يقول:
يقولون 

الشعر مثل القبلة
مثل الصهباء

مثل حب الوطن

بأعصار الذبول 
يذر برعم العمر 
ايه ايها الشباب

أي شاعر قصري العمر انا
انا املوّله

بالسموم االربعة.
أي انه اقر يف هذه القصيدة بأن 
له اربعة مدارات يف فلك الشعر هي 
على التوالي الشعر و املرأة والخمر 
و حب الوطن. ان سماً  واحداً  من 
السموم األربعة هذه كافٍ  لالطاحةِ 
بأي إنس���ان ويف نفس الوقت رأينا 
كم محنة من ضروب املحن صقلت 
موهب���ة وعركت ظه���را ونفضت 
الغب���ار عن املعدن االصيل. صحيح 
ان العمل االدبي يف مجتمعات العالم 
لي���س نزه���ة ومجتمعنا  الثال���ث 
الكردي يقبع يف قلب تلك املجتمعات 
بل ينطبق عليه قول جريبويدف 
يف مسرحيته كثري من الذكاء ضرر 
) أصبح���ت املن���ازل جدي���دة لكن 
أوه���ام العقول ما زالت عتيقة ( 3. 
لك���ن الرجال خلق���وا لكي يواصلوا 
العمل ويدرأوا الظالم ويف تصوري 
املتواضع ان املواهب لم تغمر أحدا 

اال لهذا الغرض.

املحاور
املحور االول )الشعر( 

ان الشعر بالنسبة له نافذة مهمة 
من نوافذ اطاللته على الحياة ان لم 
نقل اهم نوافذه فموهبته الشعرية 

الش���عرية  االنتب���اه وصوره  تلفت 
تذهل الق���ارئ وامكانياته اللغوية 
زاخرة حد اغ���راق القارئ بكلمات 
من منابع مختلفة من كردس���تان 
وخلقه جمل ش���عرية غري معهودة 
لدى طائفة غري قليلة مثل )اركب 
حصان التفاح( ال )كالتفاح( كما يف 
قصيدة قت���ال والتي رأيت صعوبة 
بالغة يف صبه���ا يف نفس قالبها الن 
التفاح(  استس���اغة جملة )حصان 
ليست سهلة على الذائقة الشعرية.
ويف قصيدت���ه )الس���يجارة( ح���ني 
يقول )أنتِ  سيجارة/ تجزمني كل 
الج���زم/ ان دخنتك م���رة اخرى( 
يف مناقلت���ه الرائعة ب���ني الكلمات 
يعك���س املعهود من الح���وار اذ انه 
بدال م���ن ان يقول )اج���زم( وهي 
الصيغة املعروفة يف حوار كهذا قلب 

املعادلة ب�)تجزمني(.
ان الش���اعر يتوحد مع الش���عر 
حد التالش���ي كيف ال وه���و الذي 

يقول يف قصيدة )صورة( 
اغفو مع الكتب 

اتوسد سهد الكلمات 
اتدثرجمل األحالم 

اداعب عناء أقدامك
اضع قدميّ 

يف غدير الصور.
يف قصيدة )قت���ال( يوضح لنا 
موقفه من الش���كل الش���عري كأن 
الشاعر يرسل رسالة تعبيد الطريق 
ام���ام الباح���ث يف موقف يس���تحق 
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الثناء عليه فيعلن انحيازه التام اىل 
الوزن واملعنى والحرب على القيود 

االخرى اذ يقول:
انا على صهوة 
جواد كالتفاح

الجم القافية
استل سيف الوزن

اقاتل اشكاالً 
تحاصر املعاني.

يف قصي���دة )قلعة( يس���تغيث 
بالش���عر يف انغمار كام���ل يف امواج 
الش���عر واغراق يف بحاره وانتقاالت 

رائعة يف صوره الشعرية اذ يقول:
حني ضيق املوت 

علي املخالب
على الشعر ناديت

استحالت لقلعة قامته
انا صرت امريا

استحالت ألبراج قبته
والحروف سهاما.

يف مواضع اخرى يس����يل الش����عر 
ب����ني يدي����ه س����يالناً  كأن ال كاب����ح 
لجماح����ه وم����ا يفيض ب����ه وجدانه 
تعج����ز ان تح����ده حدود او تس����كنه 
قارورة واعاصريه الشعرية ال تذر وال 
تدع يف سهوب ووهاد وسفوح الضمري 
االنس����اني امراً  اال وتقلبه وتش����بع 
اركانه عرضاً  ونقداً  هدماً  وبناء. 
ق���د تطول القصي���دة الواحدة 
اكثر من 150 شطراً  كما يف قصيدة 
)جثمان( واكثر من 200 شطرٍ  كما 
يف قصيدة )غثيان( واكثر من 800 

شطر كما يف قصيدة )بالد الفحم( 
التي هي اطول قصائده وتس���تحق 
الوقوف عليها قليال حيث يقول يف 

مطلعها:
كان الليل تأخر 

حني اطلت زوجتي 
برأسها 

وطفلنا يف حجرها 
يتثاءب يف وسن

اىل السطح صاعدة
رجاءً  اغلق الباب 

وسُدْ  ماء الحديقة 
وأطفئ كل املصابيح...

ثم يدخ���ل يف دهالي���ز الحياة 
بظلماتها وماس���يها بش���كل خرايف 
قد يط���ول الدخ���ول يف تفاصيلها 
اس���تعصت  وق���د  االعج���از  ح���د 
بعض جوانب ه���ذه القصيدة على 
اس���تيعابي ربما بفعل تقادم العمر 
او كث���رة الكلم���ات الغامض���ة التي 
تزخر بها او طولها الفائق اذ يقول 

يف جانب اخر منها:
سلموا خريطة وطن حر 

خالية من الخبز
لسائل

قطعها ارباً  ارباً 
سلموا لسجنيٍ  

خريطة وطن
متخمة بالخبزِ  
من دون حرية

لبقايا رسالة
حولها

يف احدى الزوايا 
احرقها 

سلموا طفالً  
خريطة

وطن الخبز والحرية
لم تحوِ 

مدينة العاب وسكاكر
طائرة ورقية 

حولها
يف زوبعة اطارها ---

املحور الثاني )الحب(
يف هذا املحور يمكن تلمس الحب 

لديه بوضوح على صورتني 
أ- الحب العذري 

ب- الحب االيروتيكي )الجنسي(
أ- الحب العذري:

 لقد كتب الشاعر يف هذا الجانب 
قصائد رائعة بل واغرق نفس���ه يف 
تفاصيلها كأن قواميس العش���ق ال 
تع���رف الحدود لدي���ه ويحتل هذا 
الجان���ب مس���احة غ���ري قليلة من 
اهتماماته وه���و يف هذا الجلباب ال 
ي���رتدد حتى يف التضحية بالش���عر 
تحت أقدام الحبيب ويف ذلك يقول 

يف قصيدة )املوت املبكر لديوان(:
حني كنت تقبلني 

كنت أنحر أشعاري الفتية
تحت قدميك 

كانت كلماتي 
شرائطا 

على باقات اشعة شعرك.......
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ب-الحب االيروتيكي )الجنسي(:
حني تذكر املرأة يف ش���عر قباد 
فال ب���د ان يمر يف الذهن ما يرتدد 

من ان شعره شعر ايروتيكي
ه���ذا  ان  اتص���ور  )جنس���ي(. 
االعتق���اد ال يبتع���د كث���رياً  ع���ن 
الواق���ع ولي���س )ضج���ة كبرية  يف 
غ���ري طائل( كملهاة شكس���بري وانه 
واق���ع ال مهرب منه لكنه ليس كل 
الواقع فف���ي إحصائية قمت بها يف 
ديوانه املوس���وم )الش���هيد يتجول 
وحيدا( والذي يقع يف 750 صفحة 
ذكر الش���اعر فيه كلم���ة نهد 310 
م���رات وكلم���ة قبلة 34 م���رة فإذا 
أضفن���ا لهما أرقام أخرى غري قليلة 
من كلمات بنف���س االتجاه وأضفنا 

للرق���م النهائي إيح���اءات وإيماءات 
اخرى يف مواضع ش���تى فان العدد 
النهائي سيخرج حتماً  عن املألوف 
هنا يربز س���ؤال هل هذا كله يكفي 
حتى تطلق عليه تس���مية ش���اعر 

ايروتيكي.
أتص���ور ان التس���مية ال تطابق 
واق���ع الح���ال الن االيروتيكي���ة يف 
ش���عره تمثل نصف هم واحد من 
هموم���ه االربعة التي س���بق له ان 
اعرتف بها أي نس���بة االيروتيكية 
اىل مجمل أش���عاره كاتج���اه وليس 
ككم تمثل فقط 5,21% من مجموع 
اهتماماته وهذه النسبة غري كافية 
إلطالق تلك التسمية على الشاعر. 
ان الطبيع���ة املأس���اوية التي لفت 

املجتمع الكردي ال تسمح لشاعر ان 
يدير ظهره كلياً  لها وهي نفس���ها 
التي دفع���ت بقب���اد إىل ان ينصاع 
لن���داء وجدانه ويج���اري عواطفه 
ويضاهي انفعاالته ليصب جميعها 
روح  منه���ا  تتقط���ر  قصائ���د  يف 
االلتصاق باالرض وس���حر الطبيعة 
والجمال وحب الوطن فانقذ نفسه 
من تل���ك القوقعة ووهب الش���عب 
الك���ردي ش���اعراً  بمزاي���ا خاصة 
وإمكانيات ال حدود لها ربما تفتح 
طبيعة اشعاره امامه افاقاً  ارحبَ  
لالنطالق. لقد اصاب كبد الحقيقة 
من قال )ال ج���دال يف االذواق( أي 
ان اختيار الش���اعر هذا هو اختيار 
طوعي حر وربما ه���و ليس نهجا 
ً ثابت���اً  بل ه���و طغيان جانب من 
جوان���ب الحي���اة يف مرحلة معينة 
كأنعكاس عفوي عن روح ش���رقية 
تؤثر الغلو يف بعض تفاصيل الحياة 
وقد يدفع اليأس من اصالح الحال 
اىل ما يمكن ان نطلق عليه تسمية 
)الصدمة( على امل )عودة الوعي( 
يف مجتم���ع يظهر ان���ه بحاجة اىل 
الكثري م���ن الصدم���ات وان يعاود 
تجدي���د الوعي مرات ومرات حتى 
يستعيد ش���يئاً  من عافيته بعدما 
شوهت االنظمة الفاشية واملمارسات 
املجتمعي���ة الخاطئ���ة الكث���ري من 
ثنايا وعي���ه. ان االدب االيروتيكي 
ليس ولي���د اليوم ب���ل ان جذوره 
تمت���د اىل قرون س���حيقة والكثري 

يف قصيدة )نجمتان( يقوليف قصيدة )صليب احمر( يقول
االرض كثرياانت اذكى االيائل

دارت حول الشمسوانا اشد الصيادين ذعرا
حتى اسود شعرهايف بعض املرات

وانا كثرياتطاردينني
تسلقتُ  قمتكبعض املرات

حتى ابيضَ  شعري ---- اطاردكِ .

يف قصيدة تحت حرف )د(يف قصيدة )املرأة(
حني امر امام الدارانا شجرة هاربة

دفلى بابكم تستقبلنيمن الجحيم
وحتى نهاية الزقاقهزيني ايتها املرأة

بعيون ملؤها الدموعحتى تذبل
  تشيعني.اوراق روحي املسمومة.
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من���ا تذك���ر كي���ف كان���ت طبعات 
كث���رية من كت���اب الف ليل���ة وليلة 
تتعرض للحجز والحجر بضغط من 
املؤسس���ات الدينية بحجة تضمينها 
ما يخدش الحي���اء وهو الذي يرجع 
تاري���خ تأليفه وتجميع���ه اىل القرن 
الثالث الهجري أي اىل اكثر من 1200 
عام كم���ا يذكر ذلك الدكتور محمد 
االس���كندراني يف املقدمة التي كتبها 
الخر طبعة من الكتاب4، ومصطفى 
لطف���ي املنفلوطي على وقاره وادبه 
الرفي���ع ل���م يتح���رج يف ترجمت���ه 
لرواية)الش���اعر(5 للشاعر الفرنسي 
ادمون روستان يف بداية خمسينيات 
القرن املاضي ان يرتجم فصال كامال 

عن القبلة يف احداث تدور يف القرن 
الس���ابع عش���ر. وال حاجة ان نذكر 
مؤلف���ات اللبناني���ني امث���ال وفيق 
العاليلي واس���كندر رياش وغريهما 
الذين مألوا الساحة االدبية ضجيجا 
ً يف س���تينات القرن املاض���ي ونزار 
قبان���ي وطفول���ة نه���ده وقصائده 
النس���ائية االخرى على مدى عقود 
من الس���نني. يف االدب العاملي يكفي 
ان نذكر ما حل برواية )يوليسيس( 
االيرلندي جيمس جويس  للروائي 
وكي���ف منع���ت من الطب���ع ليموت 
مؤلفها كم���داً  يف زيوريخ عام 1941 
ليعاد طبعه���ا فيما بعد وترتجم اىل 
العديد من اللغات وان ترجمة رواية 

فرنس���ية ماجن���ة باس���م )الجنون 
اللغ���ة  اىل  لفروماجي���ه  الناف���ع(6 
الروسية يف سنة 1785 يف عهد حرية 
الطباع���ة ادت اىل انش���اء الرقاب���ة 
الوقائية يف س���نة 1792. وان ش���اعر 
ش���يلي العظيم بابلو ن���ريودا الذي 
ارتب���ط كل تاريخ���ه بالنضال ضد 
الفاشية واالمربيالية العاملية يعرتف 
يف مذكراته )اشهد انني قد عشت(7 
بمروره يف بع���ض من هذه املواقف، 
ويف ادبنا الكردي يقف الش���يخ رضا 
الطالبان���ي كالطود يف ه���ذا املضمار 
وهو الذي عاش وتويف قبل قرن من 
الزمان. كأمثلة لكل ما سبق ال ضري 

يف ذكر بعض القصائد:

يف قصيدة )مستحيل( يقوليقول يف مقطع من قصيدة )بكاء الرمان(
منذ ايام عديدةامرأة تنتظرني
نحتضن بعضنا البعضانا االكثر ظمأ

مثل املاء والزيتمن راحة البيداء
ال نختلطعلي ان اهطل

علينا ان نبحثوابالً  من االمطار
عن مستحيلامرأة تنتظر

اما ملاء يحولكنهودها اكرب من تفاحة ادم
او لزيت يحولني.اصغر من قبضة اللذة ----

حتى االشجار لم تسلم من هذه 
النظ���رة االيروتيكية ففي قصيدة 

)صابون( يقول:
من عهود طويلة                                            

جذع التنيِ  ذاكَ 
تعرى 

ينتظر رشقة مطر
ليستحمَ 

يف راحة يده اليمنى
ورقة عريضة
تشبه الليفة

خشنة خشنة

يف راحة يده اليسرى........
والثلج ايضا يف قصيدة )معركة 

اعذب من السالم(
كأن الثلج 

انصع بياضا من الثلج
حني تعريه الشمس
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باالصابع الذهبية
الثلج فتاة سمراء
ذات سيقان بضة

وعيون خضراء......

املحور الثالث )الخمر(
الخمر هو همه الثالث فهو املالذ 
حني تضي���ق الس���بل واملتكأ حني 
تدلهم الخطوب فلنرى ماذا يحدث 

يف قصيدة )أغنية نهر الصهباء(
حتى الفجر

ساحتسي النواسي
سأتدثر باللهب

وسأمأل روحي بالجمر
بجنون سأتجرع الكأسَ 
وسأفقد عقلي وأتزاني

هذه الليلة 
اصنع من الصهباء صولجاناً 

وأنزوي يف خلوة الشيخوخة
من عينيكِ  سأحتسي 
يا أيتها النجمة البعيدةُ 

يا اكثر سراباً  من السرابِ 
اقبلي واستمعي لهديري 

هذه الليلة 
انا نهر من الصهباء

دموعي حمر مثل شفاهكِ 
كأسي بيضاء مثل شعري ----

ويف مقطع م���ن قصيدة )مثل 
مصرع فراشة( يقول: 

يف كل ليلة 
انا اكثر ثمالة 

من حبات الكرم املحمولة 

يف اكواز السرايا 
تفيض  بالشراب

يف كل ليلة
 انا اكثر ثمالة

من كاس ثملة 
مثل اصابعي املرتجفة 

يف ثناياها ترتجف...... 
ويف مقطع من قصيدة )جرذان 

كامو( يقول:
ما هكذا كانت الحانات

ال احد يغضب الكأس
للقارورة

كانت االيادي على الصدور....               
 

املحور الرابع )كردستان(:
اىل  نعي���د  ان  اىل  نحت���اج  ال 
االذهان املاس���ي التي حلت بالشعب 
الك���ردي على اي���دي االنظمة التي 
تعاقب���ت عل���ى الحك���م يف العراق 
والت���ي تتلخص يف ان���كار الحقوق 
القومي���ة وانتهاز الف���رص لتنفيذ 
اكرب املجازر بحق الش���عب الكردي. 
ه���ذا الواقع ال يدع مجاالً  الحد ان 
يق���ف على خط غري خط االنحياز 
لشعبه فكان والحال هذه ان انخرط 
الشعراء بصفتهم اكثر الشرائح رقة 
وارقهم احساساً  وارهفهم شعوراً  يف 
صفوف املدافعني عن قضية شعبهم 
الك���ردي فال غراب���ة ان يكتبوا يف 
هذه القضية ما كتبوا وما يكتبون 
وقد اخرتت عشر قصائد تلقي كل 
قصيدة منها الضوء على جانب من 

حياة الشعب الكردي. لندع قصيدة 
)ويف ابعد قرية( لتك���ون بانوراما 
حال اغلبية الشعب الكردي والذي 
برع فيها الش���اعر يف التصوير ايما 

براعة 
حتى يف ابعد قرية
ننام بعني واحدة  

االخرى تسمع
اذن واحدة ترتخي

االخرى تحرس
منخر واحد

يشم ريحانة الوسن
االخر 

يشم الصخور والدروب
حني ننام

فقط يد واحدة تشخر
االخرى 

بندقية على قدميها ----
لننتق���ل انتقال���ة س���ريعة اىل 
مقط���ع من قصيدة )معركة أعذب 

من السالم( اذ يقول:
الثلج يسقط على دور

قدامى البيشمركة
دور ابرد من القيود
اندى من عصافري 

تحت املطر
انتم كنتم يف الجبال 

بعيون وشعور وشوارب سود
اما اليوم 

فاكثر بياضا من لحيتي......
وكتب ع���ن الك���رد املهاجر اىل 
الخ���ارج قصيدة )وأن���ا( صور فيها 
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االزدواجية التي تلف حياتهم:
انتم من اشعاري 

انا من وجوهكم الكالحة 
الالخبــز  وطــن  يف  وكلنــا 

والالقبل 
متربمون

هذا املساء نتصافح
نودع بعضنا البعض 

على الحدود املقرورة 
الســفن  يف 
املجهولة................ ثم نقرأ 

بجنون نلتقي 
الشعاري الطيبة 
ووجوهكم املليحة 

لكردستاننا العزيزة ----

وكتب عن حلبجة الشهيدة سبع 
قصائد قصرية تحت اس���م حلبجة 

يقول يف احداها:
اجنحة 

عصافري حلبجة 
تضج بالصيادين

انفاسها مليئة باالقفاص 
ال تعود لغابة 

ال تطري مع 
تمايل السنابل.

ويف قصي���دة اخرى تحت نفس 
العنوان يقول:
عيون الهرر

يف حلبجة خافتة 
والجراء مذعورة

باملهدئات تكرى.

وعن فاجعة االنفال كتب قصيدة 
)الحجاج يمرون من هنا( يقول يف 

مقطع منها:
من عرعرأتحدث 

سالم لباليسان
أنت هناك 

النسيم يمشط اهدابكِ  
انا هنا 

جذاذات املجمرة 
تكوي جدائلي ----

الش���هيد ملحمة  وكت���ب ع���ن 
)الش���هيد يتجول وحيدا( يقول يف 

مقطع منها:
الشهيد 

برجلني حافيتني
ورأس متسخ
ولحية شعثاء

وجسد مقطع اربا اربا
وكفن مثقب ثقبا ثقبا 

يرى على االرصفة
يمرو يتعثر.

ويف موقف صريح يدين الحرب 
وقت���ال )االخ���وة االع���داء(8 كتب 
قصي���دة طويلة تحت عنوان )قبل 
ان يذهب الورد اىل القتال( يقول يف 

مقطع منها:
دخلت القتال 

خلف صخرة هائلة 
يطلق الرصاص 

حاصرناه 
رفع يديه ونادى

اسلم اسلم 

بالرصاص اترعنا فمه 
انا غنمت رشاشته

هو علبة سيجارته ----
وم���ن الوف���اء ل���الرث النضالي 
ورموزه الذي���ن حملوا راية الكفاح 

كتب قصيدة رائعة يف تذكر 
الش���يخ محم���ود الحفيد تحت 
عنوان )خنجر الشيخ( يقول فيها:

من عهود بعيدة 
يف مساء

خنجر دبان حاد 
عل���ى مدين���ة الش���عر والثلج 

والعاصفة 
وسلسلة  بازيان 
على موقد صخرة
قارمان الجريحة

يسكب درر الدموع 
حشودا حشودا

ترتقي الناس أسطح املنازل 
صخرة صخرة
سفحا سفحا

حيا حيا
دارا دارا

يعاينون حتى األفول ---                                  
اما يف قصيدة )عش���ق( فلنرى 
كي���ف ردت انظم���ة الحك���م على 

مطالب الشعب الكردي:
ايه ما اعظم 
تلك البالهة

انهم ال يفقهون 
معنى احرتاق العشق 

لجرعة ماء انينا 
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يف البحار اغرقونا 
لوطن صرخنا
بقبضة تراب 

ردموا افواهنا.
اما يف موقفه القومي من بقية 
اجزاء كردستان فنكتفي بمقطعني 
من رائعته )نساء قنديل العاشقات( 

حيث يقول فيها:
فتيات قنديل الباكرات 

جمرات تحت كتل الثلج 
يؤاسني

قلوب انهار 
حولت االعاصري 
لجليد دماءها 

حــني يخرجــن مــن كهوف 
الكفاح 

سربا سربا 
يهيم بهن الوعول 

نساء قنديل العاشقات 
يقطفن اشعة االفاق
يحزمن يف باقات 

الورود الحمر الغافيات 
تحت ثلوج العهد

أاقرتب صباح الوعد 
لينهمرن

بسالل النور والورد
على شوارع آمد

الحزينة.

الخصائص الفنية
أ- الوزن:

1 - استخدم الطريقة الهجائية 

)العش���ارية( 5 + 5 كم���ا يف قصيدة 
)على ماذا اتلهف(:

دة ساَل ، دة بةهار
دة مؤمي طةنجي 

ئاخ دةست خةِرؤيي
ضةند تاَلة ِرةنجي

وترجمتها:-
عشر سنوات

عشرة فصول ربيع 
عشر من شموع الشباب

اه من الخيبة 
ما امَرَّ كدّها 

الهجائية  الطريقة  استخدم   -2
م���ن  واكث���ر   4  +  4 )الثماني���ة( 
استخدامها كما يف هذين السطرين 

من قصيدة )خنجر الشيخ(:
ضاويان ليَية 

طةِرةك طةِرةك و ماَل بةماَل 
وترجمتها:-

يعاينون 
حيا حيا دارا دارا.

3- اس���تخدم الطريقة الهجائية 
)السداس���ية( 3 + 3 يف بعض املرات 
كما يف هذه االس���طر م���ن قصيدة 

)بالد الفحم(:
ثيَم سةيرة 

لةو ضاوة شةختانةم
فرميَس���كة  هةم���وو  ئ���ةو 

طةرمانة
وترجمتها:

اني مندهش 
من عيوني الجليدية تلك

كل هذه الدموع الساخنة.
4- كما اس���تخدم م���رات اخرى 

قصيدة النثر.
ب- املدرسة الفنية:

لم اج���د انس���ب من تس���مية 
)املدرس���ة الرومانس���ية املغتني���ة 
بالواقعية النقدي���ة( الطلقها على 
اس���لوب الش���اعر يف كتابة اشعاره 
فهو ينحو عادة منحى رومانس���يا 
محلق���ا يف أجواء خيالي���ة لتنتهي 
بإيحاءات  والتحليقات  االجواء  تلك 
وايم���اءات تعيد االنس���ان اىل قلب 
الواق���ع وخاص���ة جانب���ه الكئيب 
املظلم لنقرأ له مقطعا من قصيدة 

)جرذان كامو(:
االنهار املتعرجة

منهكة يف انحدارها 
ليس يف وسعها 

ان تلتفت الشجار 
يف بيدائها........ ثم نقرأ

ال نملك اذانا
مرهفة االلتقاط

حتى نفهم يف يسر
اناشيد الحرية

لجنيات الثورة ---
فاالنتقال واضح جدا من ذلك 
الج���و الرومانس���ي حي���ث االنهار 
املتعرجة ال تلتفت لالشجار الظمأى 
ثم فجاة يتشكى من عدم امتالكنا 
اذانا مرهفة لنفهم اناشيد الحرية. 
ويف مقط���ع من قصي���دة )معركة 
اعذب من الس���الم( يبدأ الش���اعر 
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السابقة  القصيدة بعكس القصيدة 
أي من الواقع اىل الخيال البحت فهو 

يقول:
استعالمات الجامعة 

ليس يف وسعها
ان تفتش حقائب الثلج

الثلج يهبط باملظالت
ها هو يمسك 

ايادي الطالب الدافئة
اىل الجبال.

انه ينتقد واقعا غري مستس���اغ 
)تفتيش الحقائب( يف اس���تعالمات 
الجامعة لكن يف جو مفعم بالخيال 
يكاد االنس���ان ان يتالش���ى يف ثنايا 
صورته الش���عرية االخاذة. ان هذا 
االم���ر يتك���رر يف اغل���ب قصائده 
وبالتالي يصبح اطالق تلك التسمية 
على اسلوب نظمه القصائد مموسقا 

ً ومتناغماً  يف وحدة فريدة. 
ج- بعض املالحظات الصغرية:

1- تكراره للكلمة الواحدة مئات 
املرات كتأكيد عل���ى التفرد كما يف 
كلمت���ي )نهد( و )ف���م( يف قصيدة 

)بالد الفحم(.
2- تقطيع���ه الكلم���ة الواحدة 
كلم���ة  مث���ل  االولي���ة  لحروفه���ا 
هريوش���يما )ه���� ى ر و ش ي م ا( 
يف قصيدة )حلبج���ة( واىل مقاطع 
كما يف كلمة )تيكدةضيَ و( )تيك/ 
دةض/ يَ و( يف قصي���دة معرك���ة 

احلى من السالم.
3- ابداع���ه يف اس���تخدام كلمة 

بدالً  من كلم���ة اخرى متداولة اذ 
استخدم )بةطوَل طريا( بدالً  من 
)بةك���وَل طريا( كم���ا وردت يف 

قصيدة ملاذا.
اس���تخدم كلم���ات وجم���ل   -4
دويَ  )ب���وورن  مث���ل  مناطقي���ة 
ش���ةو( بدالَ  من )ببورن دويَنيَ 
شةو( كما يف قصيدة )تحت اشجار 

صنوبر دباشان(.
5- اس���تخدم بع���ض الكلم���ات 
مث���ل )حةزيا/  الصعبة  والجم���ل 
شمش���اَليك لة هيَس���كي زرايف دوو 

باَلي/ طةردي بةيانييةك(.
6- ب���رع يف اس���تخدام الص���ور 
الش���عرية والقصائد السابقة تشهد 

على ذلك.
7- ربط���ه الكثري من الفعاليات 
الحياتي���ة بالجان���ب االيروتيك���ي 
كهذين الش���طرين يف قصيدة )فتاة 

والجبل(:
بؤ ضيايةك شيعرم نووسي

كضيَك سينطي رووت كردةوة  ---
 وترجمتها:

لجبل كتبت شعراَ 
فتاة عرت صدرها  ---

مواضيع متفرقة
كت���ب  مواضي���ع مختلف���ة  يف 
الش���اعر قصائد غري قليلة اخرتت 
بعض���ا منها على غ���ري هدى. فعن 
س���قوط الربد كتب قصيدة رائعة 
ندخل معه يف صورة شعرية غاية 

يف الدقة والرقة نتمنى ان ال نفيق 
منها  

 فهو يقول يف قصيدة )برد(:
هذه الليلة 

تلعب الحوريات 
لعبة قطع القالئد
اكتست املروج 

حلة 
حبات الخرز البيضاء.....

ويف انحي���از اىل الف���الح كت���ب 
الش���مس( يرسم  قصيدة )ريش���ة 

فيها صورة سوداء لحال الفالح:
الشمس رسام ابيض 

حني تلتقي أي حقل 
تغمره باللون االخضر 

وحني تلتقي أي فالح 
ترسم له صورة سوداء.

وكت���ب قصيدة تح���ت عنوان 
)ذوبان( مفعمة بالصور الش���عرية 

الرائعة فهو يقول:
قبل ان أغرق

يف ينابيع عينيك الهادئة
كل العالم يعلم 

اني عربت بحارا وشطآنا 
يف تالطم امواجها

غرقت حتى االسماك والحيتان 
قبل ان أغفو

يف عبري شعرك
سبعة ايام و ليال.......... 

ويف قصي���دة )معرك���ة أع���ذب 
من الس���الم( ويف مقطع منها يدين 

الخيانة اذ يقول:
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الثلج من اين يأتي 
بكل ذلك الجنب 

حني يبصر نارا 
حجره يتندى 

فال خائن 
يف اعنان السماء 

وال ثعلب.
وقد كتب يف توليفة رائعة بينه 
وبني املرأة والوطن قصيدة تأس���ر 
االلباب وته���ز االركان تحت عنوان 
)س���يف املرأة س���يف االستس���الم( 

يقول يف مقاطع منها:
انا ووطني املذل نتماثل

هو يف كل يوم يحتله رجل
انا كل يوم تحتلني امرأة 

هو سل سيف التمرد
وانا حسام االستسالم ---- 

املرأة 
يف الصخور الناتئة

خلف اسوار الصدر املحصنة
حجزت يدي املتحركة

لم تتح لي الفرصة
حتى امد اصابع الفداء الخشنة

للحلقة السرية
للرمانة ذات القلب الالهب --- 

املراة
لم تدعني يف ليلة

من ليالي كانون القارسة
ان انسل من حضنها الدافئ

الزخرف صدر املدينة
بورود ملصقات الشهيد ---

ويف رب���ط محك���م لوحدته مع 

الطبيعة كت���ب يف قصيدة )رابية( 
يقول  

يف نهايات  تلك الروابي 
ويف تخوم السهل املنداح

وحيدة تلك الرابية 
يف الليل 

اذ تحاصرها الرهبة 
بالصدر تلصق ساقيها 

ذقنها على الركبة 
تلك الرابية 
مثل كمثرى

علي صينية خضراء 
ربما نهد وحيد 

يف صدر حسناء.............
ويمضي الشاعر يف نظم قالئد 
الشعر وروائع النظم وفرائد الصور 

فيقول يف رائعته 
)سروت سوز(:

ثلوج كل شواهق الجبال 
تذوب

عداثلج على محيا »سروت سوز« 
يهبط

اوراق كل االشجار واالشواك
تذبل

عــدا اوراق فى لحية »ســروت 
سوز« البيضاء

تخضر
كل االلغام القاسية القلوب

تنفجر
عدا الغام تحت انامل عشر خضراء

تستحيل
سرب حمائم بيض للعلياء

يحلق
املدينة  موســري  ثــروات كل 

كرتاب 
تتذرى

عدا ثروة »سروت سوز«
يف اطارلوحة ثروة الشعب

تنتظم.
* س���روت سوز، فنان تشكيلي كردي 

من السليمانية، تويف اثر حادث دهس. 

نقد يبني ال يهدم
ه���ذا نقد اليبحث ع���ن )كعب 
اخيل(9 بل عن بريق اكثر للجواد 
التفاح وااللق الساطع والعبق الفواح 

لفارسه.
1- يق���ول الدكت���ور عزالدي���ن 
مصطف���ى رس���ول ع���ن الش���اعر 
الراحل كوران )اقوى شاعر كردي 
يف تاريخ االدب الك���ردي اجمع(10 
ويقول عنه حس���ني علي ش���انوف 
)ك���ورد اوغلو( انه )اش���هر ممثلي 
الش���عر الكردي املعاصر(11 فاذا ما 
قيم هذان الباحثان الفذان طوَران 
ه���ذا التقي���م فأنهما ل���م يقوال اال 
الحقيقة والكل يعلم كيف تضامن 
ط���وَران مع املغن���ي االمريكي بول 
روبسن يف س���نة 1954، ذكرت هذه 
الحقيقة الؤكد بأن طريق التقوقع 
على الذات ليس بالطريقة الفضلى 
لش���رح قضيتنا ب���ل االنفتاح على 
نضاالت الش���عوب االخرى هو الذي 
يفت���ح أمامنا اآلف���اق الرحبة، فيا 
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حبذا لو ان الش���اعر يطل برأس���ه 
يف بعض امل���رات على بعض معاناة 
الشعوب االخرى، صحيح ان شعبنا 
الك���ردي حني نزلت به النوازل لم 
يسعفه احد بل ان اغلب الذين كنا 
نتصور انهم سيهرعون لنجدتنا ان 
ل���م نقل جلهم صفق���وا للدكتاتور 
وصمتوا صمت القبور على جرائمه 
لك���ن مع ذلك من االفضل لخطابنا 
ان يتوجه اىل الش���عوب التي تعيش 

ظروفاً  كظروفنا.
2- حني يقول الشاعر يف مقطع من 

قصيدة معركة أعذب  من السالم:
مثل عيني ضرير 

امام باب املسجد الكبري
عني الثلج 

بيضاء بيضاء ---
حبذا لو وسع الشاعر من دائرة 
رؤي���اه وكتب قصيدة ع���ن عمال 
املس���طر ايضاً  الذي���ن يقفون كل 
صباح على االرصف���ة القريبة من 
الجامع الكبري حت���ى ال يقال بأننا 
ان ل���م نتضامن م���ع عمالنا وهم 
بني ظهرانينا فكيف بالتضامن مع 
دارفور والباس���ك وسجناء الرأي يف 

كل سجون العالم. 
الخاتمة 

ان محاولة الشاعر قباد يف كسر 
جليد التقليد وش���ق طريق التفرد 
ق���د تدخ���ل يف موض���وع تحرير 
املب���دع ال���ذي يرج���ع تاريخه اىل 
ازمان س���حيقة والتي ظهرت بعض 

تداعياتها يف القرن التاس���ع عش���ر 
خاصة بعدما اشعل جان جاك روسو 
يف كتابه )اميل( النار يف القيود التي 
كان���ت تغل أعن���اق األدب بدعوته 
الع���ودة اىل الفطرة االنس���انية ثم 
توالت تل���ك املحاوالت لإلفالت من 
ذلك االسر بظهور الطبقة الوسطى 
الفرنس���ية حيث  الث���ورة  بفع���ل 
تحرر االدب بشكل من االشكال من 
تأثري الوصاي���ة التي كانت تفرض 
عليه الوالء للس���ادة ثم تتالت تلك 
التط���ورات طوال القرن العش���رين 
ولح���د االن يف صراع مس���تمر بني 
املب���دع الذي يري���د التحليق عاليا 
وبني ذلك املرتص���د لذلك التحليق 
نتأمل  املعروفة،  التذرع���ات  بتلك 
ان تبقى اجنحة الطريان بأباهرها 
وخوافيها وقوادمها يف ابهى حاالت 
الطريان هذا ما عهدناه وملس���ناه يف 
ش���واهق الجبال التي اب���دا تتزين 

بالطيور املحلقة. 
املصادر

عبداالم���ري  دي���وان  ص52   -1
الحصريي )ش���مس وربيع( تقديم 
واعداد عزيز الس���يد جاسم، وزارة 

الثقافة واالعالم العراقية 1986.
2- اش���ارة لقصي���دة الش���اعر 
)قتال( يف ديوانه الش���مس يف كأس 

مكسورة.
3- االعم���ال االدبي���ة الكامل���ة 
لدوستويفس���كي ترجم���ة الدكتور 

سامي الدروبي )6( دار ابن رشد.

وليل���ة  ليل���ة  ال���ف  ص5   -4
مراجعة وتقدي���م الدكتور محمد 
دار  االول،  الج���زء  االس���كندراني، 

الكتاب العربي، بريوت.
5- ص 185 رواية )الشاعر( للشاعر 
الفرنس����ي ادم����ون روس����تان ترجمة 
مصطفى لطف����ي املنفلوط����ي، ط 8، 

مطبعة االستقامة بالقاهرة 1950.
االدبي���ة  االعم���ال  ص185   -6
الكامل���ة لدوستويفس���كي ترجمة 
الدكتور س���امي الدروب���ي، الهيئة 

العامة للتأليف والنشر.
7- ص 147 مذكرات بابلو نريودا 
)اعرتف بأنني قد عش���ت( ترجمة 
الدكت���ور محمود صبح، املؤسس���ة 

العربية للدراسات والنشر.
8- االخوة االعداء رواية للكاتب 
اليوناني نيكوس كازا نتزاكي مؤلف 

رواية زوربا الشهرية.
9- كعب اخيل، اخيل هو اعظم 
ابط���ال االغري���ق قتل بس���هم من 
باريس اصاب���ه يف كعبه، املنجد يف 

االعالم، ط 12.
01- ص 37 االعم���ال الش���عرية 
الكامل���ة لعب���داهلل ك���وران ترجمة 
وتقديم الدكتور عزالدين مصطفى 

رسول 1991.
11- ص 149 كتاب )شعر الشاعر 
املعاصر( تأليف حس���ني  الك���ردي 
علي شانوف )كورد اوغلو( ترجمة 
ش���كور مصطفى، املثق���ف الجديد، 

وزارة االعالم العراقية.
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يف تلك االش���عار وقطعها االربع 
تصدى وبكل بس���الة وصمود لغول 
وشبح الس���رطان، فلم يستسلم له، 
وع���اش على امل الش���فاء منه فال 
نرى انسحابا من الحياة السياسية او 
انهيار الحالة النفسية جراء معاناته 

من سطوة ذلك املرض وبطشه.
الالفت العجي���ب يف االمر وكما 
فعل يف بدايات ش���عره، حيث كتب 
ع���ن والدته، فانه م���رة اخرى ويف 
اخ���ر قصيدة له يع���ود مجددا اىل 
مائدتها الس���تخراج ما بباطنه من 

احاسيس نحوها.
كنت مستلقيا على ظهري

وطبيبتي..
تقتل ثعبان سرطاني

ال اقول انها كانت رؤوما
تذرف الدموع من اجلي 
بل كانت كابنة لي تماما
تضع كفها يف راحة كفي

فت���اة جميلة روس���ية طبيبة 
تض���ع يده���ا يف يده، ه���ذا الوضع 
ال���ذي واىل اخر لحظ���ة من حياته 
تس���تثريه، حيث تطفو على سطح 
وعي���ه ذكرياته املقنع���ة لطفولته 
ويش���تم منه رائحة احرتاقه. فانه 
يتوقع وينتظ���ر واىل اخر يوم من 
حياته ان تستظله بحنان االمومة 
وتحتضنه ك�)مريم( وتمطر عليه 
امط���ار الحب والحن���ان. ان عطف 
االمومة واالم املتفانية كانت غائبة 
يف حيات���ه. لذل���ك ف���ان )والدتها( 
فهيمة واىل اللحظ���ات االخرية من 
حيات���ه تظهر على مس���رحه من 
وراء الس���حب املتعالي���ة، لق���د كان 
محروما من حنان االمومة وباحثا 
متشردا عنه. والعجيب ان الشاعر 
يقص وي���روي محروميته تلك اىل 

مرحلة طفولته من على مهده.
ما درّ هذا البيت 

الــذي كان االبــوان متاخمني 
للمهد

يسمعان مضغ االنف

عند ه���ذا الرضي���ع اذا اصغى 
والده الي���ه واىل نحيبه وبكاه فهذا 
يدلك عل���ى ان ه���ذا البيت عامر 
معم���ر. واذا تجاه���اله فهذا البيت 

خرابة ويغرد فيه الغراب.
ان امه والي سبب كان لم تلتفت 
اىل فلذة كبدها. وهذا يشعر الطفل 
ان���ه قذر ووس���خ وخبي���ث وتافه 
وعديم الج���دوى وقبيح. وهذا هو 
علة عدم اهتمامه واغداق العطف 
والحب عليه. وان ش���خصا اخر او 

شيئا اخر مدار اهتمامه.

عالقة االم برضيعها
ان الش���اعر لم يستطع ال كتابة 
وال ش���فاهة او ل���م ي���رد ذل���ك ان 

الشاعر الكردي كوران..
محاولة تحليلية نفسية لسيرة الشاعر

)2-2(
بقلم: فاضل كريم أحمد »ماموستا جعفر«

ت: دانا أحمد مصطفى
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يتحدث عن تجربت���ه مع والدته. 
ذلك ان هن���اك بعضا من العالقات 
م���ا ال يمك���ن التحدث عنه���ا، وانا 
ارجح خطوة اخرى اىل الوراء واىل 
الواقعة  مرحلة الطفولة املبك���رة، 
يف املراح���ل املبك���رة )الالوع���ي(، 
حيث ذكريات الطفولة او الرضيع 
املتش���رب من ثدي امه، تتحول اىل 
العقل الباط���ن وتوصد باقفال من 
املراحل العمرية التالية ولكن دون 

ان تمحوها وتقضي عليها.
بقل���ق  مص���اب  الش���اعر  ان 
الذكري���ات بني مفه���وم )الرضيع( 
ومفهوم )الصبي(. فهو يقوم بنشر 
)رضي���ع ب���دون أم( يف )كالوي���ز 
بعددها 3-4 عام 1942(، ويف ديوانه 
ينش���ره وتحت عن���وان )صبي بال 
أم(.. وه���ذه ليس���ت صدف���ة ولم 
تات لدواع فني���ة جمالية مجردة. 
ويبدو ان الش���اعر كتب هذا الشعر 
يف نهاي���ات العش���رينيات وبدايات 
الثالثينيات، فل���م تعجبه طريقة 
صياغت���ه والتقني���ات االنش���ائية 
لذلك  في���ه،  املس���تخدمة  والفنية 
لم ينش���ر حتى وقت صدور مجلة 
)كالويز(، حيث قام بنشر عدد من 

االشعار القديمة والجديدة فيها.
وان���ا عندما اكت���ب واقول: ان 
الش���اعر لم يرض عن عمله وعن 
فنونه الش���عرية، فنح���ن بحوزتنا 
اعمال اخرى للش���اعر على سبيل 
املثال )عند سكرات املحتضر هيوا( 

املنش���ور ع���ام 1933 � وبعد تس���ع 
س���نوات ينش���ر )رضيع ب���ال ام(.. 
فاين مس���توى ه���ذا مقارنة بذاك 

السابق الذكر؟
ام(  ب���ال  )رضي���ع  يف  النج���د 
واالس���تثارة  واملوس���يقى  الحني���ة 
والص���دق، مقارنة  الجروح  وعمق 
ب�)احتضار هي���وا(.. ف�)رضيع بال 
ام( عم���ل مهن���ي عدي���م الحيوية 
عبارة عن حكاية ملحمة او تجربة 
شعرية وليس ش���عرا، فهذا الشعر 
اليبدو عليه سمة انسانية � الحب 
والحنان وال موس���يقى او الحرقة 

والتفاني من اجل االخرين.
ان الشعر)رضيع بال ام( )حدث 
تراجيدي( الذي لي���س قريبا من 
الحقيق���ة لكن يخلق خي���اال واهبا 

مانحا عليه الواقعية.
فالش���اعر س���مع بالح���دث كما 
س���معناه، لكن العالق���ات املخبوءة 
املجهولة املكبوح���ة بني االم وابنه 
وم���ن منطل���ق التش���ابه والتماثل 
ب���ني املتماثالت، ظ���ن معها خيال 
وتأم���ل االخري���ن حقيق���ة واقعة 
يزع���م انه رأها والمس���ها. انه كان 
بحاجة ماس���ة اىل قص���ة تعثر له 
املجهولة  واملداخ���ل  االب���واب  على 
الش���كالية الحب االساسي ويفتحها 
عل���ى مصراعيه���ا. وبع���د كتابته 
القطعة الشعرية توصل اىل انها لم 
تكن يف مس���توى)درويش عبداهلل � 
عن���د احتضار هي���وا(.. ويبدو ان 

نفس اش���كالية االم مع ابنه املاثلة 
يف ش���عر) من كركوك اكتب المي( 
تظه���ر م���رة اخرى على س���طوح 

عالقاته واعماله الشعرية:
طفل دون أم

ال اآله يركد يف الصدر
ينســاب  ان  بقادر  الدمــع  وال 

صامتا
ال اللسان يهدأ اكثر من هذا
ال وال القلم يصمد اكثر فاكثر

مثل جسد بارد مليت
ال الشــعور يســتوي مكانه، وال 

الحس
فمشهد رأيته يهز الحجر

فمن ذا الذي يتصور امامه اما
قد اكتوى كبدها بموت وحيدها
يتصورها مقطوعــة يف صحراء، 

لن يبلغ انينها
اىل احد، وتظــل جنب جثمان 

ابنها
مشهد كهذا، ينغرز مؤثرا

كإبرة يف كل وجدان
غري اننــي آه، قــد رأيت بأم 

عيني
ما يتضاءل قبالته هول ما رأيته

لم ار اما ثكلت بعزيزها،
بل رأيت الطفل الصغري 

يذرف العربات عند جسد امه
كان مرميا دون رضاعة

دون ترانيم عزاء
هذا ما اذاب مني، من
اعماقي قلب االنسان
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عب���ارة عن  القصيدة  مجم���ل 
مشهدين مختلفني:

1� مش���هد رضيع مي���ت مازال 
ماسكا بثدي امّه.

2� ومشهد ام ميتة مازال طفلها 
الحي مرضعا من ثديها.

يمكن ان يكون الشاعر قد كتب 
هذه الصورة الشعرية استلهاما من 
روح الروايات التي تحكى عن الدمار 

املاحق الذي نتج عن الحرب العاملية 
االوىل، فهو اراد تصوير مش���هدين 
لحدثني مختلف���ني او متناقضني. 
يف االول اراد تصوي���ر مش���هد تلك 
امل���رأة الحية التي التفصل رضيعها 
عن ثديها، ث���م يتخلى ويغادر هذا 
املش���هد ليخلق من جديد مش���هدا 
اخر مش���ابها لالول يف مأس���اويته، 

ومغايرا له يف بطليه.

ان القص���ة الثاني���ة املتخيلة ال 
عالقة لها بالواقع، بل اراد الشاعر 
ب���دون وعي ان يس���دل القناع عن 
مداخل مشكلته االساسية الذاتية، 
فهو عندما كان رضيعا يتشرب من 
ثدي امه التي كانت مصدر غذائه 
وارضاعه وليس���ت مص���درا للحب 
والحنية وال���دفء، فهو قد ارتضع 

من اثداء ميتة ومن ام ميتة.

صورة املراة 
يف الشعر الرومانطيقي

 اجزاء من اشعار كوران مكتوب 
عليها يوم وس���نة كتابتها ونظمها، 
واج���زاء اخرى ليس مذكورا عليها 
ش���يء. الله���م بالصدف���ة او بعيد 
نش���رها الس���ابق نتعرف على زمن 
كتابته���ا، فلو كان���ت بحوزتنا تلك 
التواري���خ لكتاب���ة اش���عاره، لكان 
بامكاننا تحديد التاريخ الذي غادر 
فيه الشعر الكالس���يكي متحلقا يف 

عالم الشعر الرومانطيقي.
ع���ام 1950 مجموعت���ه  نش���ر 
الشعرية )الجنة والذكريات(، ونحن 
اذا قمنا بتصنيف اشعاره باملنظور 
املنهجي، الس���تخلصنا ثالثة انماط 

وثالثة مسارات يف القائها.
1� الش���عر الكالس���يكي/ ه���ذه 
املجموع���ة عب���ارة ع���ن خمس���ة 
غزلي���ات)اىل اين وبخ���ري، رغم ان، 
يا ش���وق كالويز، ل���م يدر هنيهة( 
فف���ي هذه االش���عار تتجس���د اثار 
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اصابع املدرسة الكالسيكية، ففيفها 
إستخدم االوزان العروضية العربية 
وقافيتها، حيث تاثريات نالي وسالم 
وك���وردى ومح���وى واضحة جلية، 
وجزء م���ن تلك االش���عار ملبوس 

فيها اسم الشاعر نفسه:
لقد خاب أمل كوران يف قبالتك 

ووصالك
وتكفيه التفاتة وطرفة عني منك

ان اش���عاره الكالسيكية مقارنة 
والواقعي���ة  بالرومانطيقي���ة 
منش���غال  كان  وان  قليل���ة  منه���ا 
بالكالس���يكية من���ذ ع���ام 1921 اىل 
مستهل الثالثينيات ومنطويا بها.

العثمان���ي/  االدب  مح���اكاة   �2
نص���ادف اربع���ة غزلي���ات )الفتاة 
الحض���ارة، ظ���ل هيوا،  الجميل���ة، 
املرأة( فلو نظرنا على سبيل املثال 

اىل مدنيته نجد هذا البيت: 
الحضارة كهرباء وقمر

يــا من تمنحــني الضوء لجنس 
البشر

والجوهر  املحت���وى  فمن حيث 
تختلف املواضي���ع الواردة فيها عن 
الكالس���يكية حيث س���يادة املنهج 
التنويري، ومس���تثمر فيها االلفاظ 
العربية العثمانية، اي تلك الكلمات 
العربية السائدة االستخدام يف عصر 

النهضة العثمانية)23(.
3� املجموع���ة الرومانطيقي���ة/ 
لكي نتفهم رومانطقية الشعر لدى 
ك���وران وتصوي���ره وتمثيله لعالم 

املرأة، يتوج���ب علينا تعريف هذا 
املفه���وم. وهذا بي���ت قصيدنا، ان 
نس���هب الحديث يف موضوع وندع 
املوضوعات االخرى لحينها واوانها.

الرومانطيقية
ه���ي عب���ارة ع���ن مرحلة من 
مراحل االدب والف���ن االوروبي يف 
نهاي���ات الق���رن )18(. متزامنا مع 
اندالع الثورة الفرنسية. واستمرت 
حتى اواس���ط الق���رن )19(، حيث 
كان���ت تُقي���م التيار الكالس���يكي 
والتنويري م���ن منظوري معارض 
اهتمامه  ومتضاد، مرك���ز ونقطة 

عبارة عن القوى الحسية املجردة.
كلمة  م���ن  املفه���وم مقتب���س 
وتعري���ف  لتوصي���ف   )namor(
شيء عجيب الفت لالنظار ومميز 
مش���جع بالجموح والتمادي الخطر 
واالعراض ع���ن الحضارة الحداثية 
الحديث���ة متوجها نح���و الطبيعة 
االنسانية ببعديها النفسي الروحي 
والجس���دي، والعودة اىل روح الحياة 
ونمط الحياة يف مجتمعات القرون 
الوس���طى، الغرض االساسي الدقيق 
م���ن تعري���ف الرومانطيقي���ة هو 
الت���ي  الحرك���ة االدبي���ة الفني���ة 
الث���ورة  ان���دالع  بعي���د  ظه���رت 
الفرنس���ية يف 1789 م، ويف عصرنا، 
يف عص���ر تداعيات الحياة املعاصرة 
واشكالياتها وخاصة ما يتعلق منها 
بتداعي���ات مابع���د الحداث���ة فان 

الرومانطيقية وم���رة اخرى تَمر 
بنهضة مستديمة.

الرومانطقي���ة  وهن���اك ض���د 
مجموعة من االنتقادات واملؤاخذات 
املستديمة )الالعقالنية � الشكوكية 
�� القومي���ة او العرقي���ة � التاريخ 
االسطوري � الفردانية الالمحدودة � 
اسطرة الطبيعة للرومانطقية)24(  
االهتمام  خصائصه���ا ومميزاته���ا: 
بالثروة الغنائية الشعبية، واالستناد 
اىل االبي���ات واالس���اطري والحكايات 
القومي���ة املحلي���ة، والرج���وع اىل 

الشعر الرتاثي الشعبي.
ان اج���زاء م���ن اش���عار كوران 
رومانطقية املنحى من دون اشارة 
الشاعر اىل هذا املفهوم)25(. والظاهر 
هو انه كان على علٍم ومطلعا على 
اعمال الشعراء االوروبيني وطالعا/ 
قارئا بعضا من املص���ادر واملراجع 
االنكليزي���ة،  الرومانطقي���ة  ع���ن 
حيث تتجسد اصداء تلك التاثريات 
عل���ى خارطة دراس���اته عن تاريخ 
الش���عر الكوردي. م���ن جهة يودعُ 
عال���م العروض العرب���ي وقوانينه 
وضوابطه القافية املجموع يف كتاب 
م���ن قِبل الفراهي���دي، ومن جهة 
اخ���رى عائ���د اىل اس���تثمار اوزان 
االصاب���ع )الهجائ���ي( الس���ائدة يف 
الثروة الشعرية الغنائية املستخدمة 
املتناول���ة م���ن قِب���ل الكث���ري من 
الشعراء )بيس���ارانى ، وىل ديوانه، 

مولوي(.
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عالوة على عودت���ه اىل النمط 
والشكل املحلي املالوف، فان االلتفات 
الرتاثية  الفولكلوري���ة  الث���روة  اىل 
الكوردية مس���يطر، هذه االلتفاتة 
التي دفعت عددا من الُكتاب الكورد 
اىل االهتم���ام بانعاش ابيات امللحمة 

الكوردية.
مي���زة اخرى او خاصية اخرى 
بالكالسكية  مقارنة  للرومانطقية 
ه���ي ان الش���عراء حاول���وا االقالل 
من الكلمات العربي���ة واالكثار من 
اس���تخدام الكلم���ات الكوردي���ة يف 

القصائد الرومانطقية.
ومقارن���ة بس���يطة عابرة بني 
قصي���دة )لم يدر الفل���ك املخالف، 

جولة هورامان، الوردة الدموية(
تُوضح ح���دّة وكثافة االنفعال 
القومي واستخدام الكلمات الكوردية 
الكردية  االلف���اظ  تحت���ل  حي���ث 
والبيئة واالجواء الكوردية مساحة 

شاسعة منها.
الش���ك ان تلكَ االس���تباقية يف 
اس���تخدام الكلمات العادية املالوفة 
ضد الكالس���يكية، تعت���رب لزمانه 
وبيئته الشعرية شقا لطريق صعب 
مس���تعص على غريه، ذلك ان ُقراء 
االدب الكالس���يكي معت���ادون على 
االيقاع الكالس���يكي الس���ائد. فاين 
هذا الش���عر املنظوم من قِبل نالي 
العمالق من الش���عر الرومانطيقي 

املنظوم من قِبل كوران.
يا مصدر النــور وجاذب الناس 

للنظر اليه
وشــروع النظــر لــم يكن اال 

بمددك
يا فياض رياض الورد والشــمس 

واللؤلؤ
يا شــوق محياك شفتيك موضع 

املذاق)62(

وأورد من قصائد كوران مقطعا 
من )جولة هورامان(:

كومة من الجبال الوعرة، رافعة 
الهام

تحتضن السماء الزرقاء،
برقــع رأس من قمــم ثلجية، 

صافية البياض
ســواد الغابــات يف وديانهــا 

الصامتة
جداول املاء ترتقرق يف مآقيها

تسري وتسري، ولن تنتهي، مدارات 
الجبل

ان االخت���الف بني ه���ذا وذاك 
كالواقع بني الثرى والثريا. 

فنحن اذا قمنا باجراء مقارنات 
ب���ني اش���عار ك���وران ونال���ي فان 
االختالف���ات واضح���ة بائنة. هذه 
الش���عر  االختالف���ات بني مرحلة 
الكالس���يكي لك���وران ومابعد تلك 
املرحل���ة جلية. وهذا املحور تعوزه 
دراسة مس���تقلة بذاتها وال تلتقي 
مع مبتغى ومقاصد هذه الدراسة. 
فنحن نريد التطرق اىل محور واحد 
وعلى محوٍر واحد. وهو متمثل يف 

قراءة كوران للحب واملرأة.
ك���وران  اش���عار  يف  نصط���دم 
بنقيض���ني ظاهري���ن، م���ن جهة 
االنكب���اب عل���ى الح���س الوطن���ي 
قاله(  )م���ات  االجتماعي  والنق���د 
الخ. وهذا  و)بيكس( و)الشهيد(... 
طاب���ع اساس���ي يف الرومانطقية يف 
بداي���ات ظهوره���ا يف بداية عصر 
الثورة الفرنسية عام 1789. والجهة 

االخرى عبارة عن صورة املرأة. 
بص���ورة  الرومانطقي���ني  ان 
عامة يحتضن���ون االفكار املتحررة 
من حرية املرأة والنضال من اجل 
العدل واملساواة، والظاهر انه نتيجة 
لوقائع واس���قاطات تاث���ريات تلك 
املفاهي���م التحررية ظهرت العديد 
من النس���اء عل���ى مس���رح الحياة 
االدبية والكتابة والفن واش���تهرت 

فيها.
ان الش���عر الجنس���ي او الحس 
العاطف���ي الذي ل���ه عالقة بالحب 
على شكل إستعرائي منجذب بقوة 
الخي���ال، وهو يعن���ي ايضا تصوير 
وتمثيل الصور املس���تعراة املتعلقة 

بجسد الذكور واالناث.
ان ه���ذا الن���وع وه���ذا النمط 
االدب���ي متندر يف اروقة املدرس���ة 
الرومانطقية. حيث ان احد ممثلي 
الرومانطقية اورد اشارات جانبية 
ملشهد جنسي بسيط، جوبه بجملة 
م���ن االنتق���ادات الالذع���ة واعترب 
عمله هذا عمال فاضحا ومعيبا)27( 
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. اريد ان اشري من خالل قولي ذاك 
ان اناس���ا وبص���ورة غري مباش���رة 
اش���اروا اىل املش���اهد الجنسية ومن 
وراء الكواليس. فعند كوران الشاعر 
يغطي الشعر الجنسي مساحة واسعة 
جدا من اشعاره الرومانطقية، فهو 
لم يقدر على اخفاء ظمأه البالغي 
واالس���تعاري عند تطرقه اىل عالم 

الجمال والحب والطبيعة الخالبة.
ان تجرب���ة عالقاته وجموحه 
وتماديه ومشاكساته يف عالم املرأة 
تعود اىل عمر املراهقة )14( الرابعة 
عش���رة. ووفقا لرواية له لالستاذ 
محم���د مال كري���م: )انه يف خالل 
ع���ام 1918 يف الوق���ت ال���ذي احتل 
في���ه االنكليز حلبجة، ف���ان والده 
اخذه���م اىل بياره وكن���ت مرتديا 
)ران���ك وجوغه( مالب���س كردية 
وحزامي املصنوع من القماش كان 
جذاب���ا. ويف اح���دى الحدائق )جه 
م���ى خواجيانى( مَ���رّتْ بجانبي 
فتاة بالغة الجم���ال والدالل فقالت 
ان حزام���ك جمي���ل ج���دا، مل���اذا 
التعطني من قماش���ه ما اخيط به 
لنفس���ي )س���وخمة(؟ فاجبت على 
الف���ور: اعطيني قبلة س���اعطيك 

ماتريدين:
لي���س بمق���دور كل مراهق يف 
عمر الصبا، ان يطلب من فتاة رآها 
للم���رة االوىل ان يعطيه���ا ماطلب 
وان يرم���ي له���ا صن���ارة صي���ده. 
لكنه وب���دون مقدمات او مواربات 

ومن���اورات، وبدون  خجل او حياء 
افهمه���ا غرض���ه منه���ا، ول���م يعر 
اهتماما باالداب العامة والسلوكيات 

املعهودة.

معيار الجمال
ان معايري الجم���ال عند كوران 
ليس���ت ش���رقي املنح���ى واملغ���زى 
)الس���مراء ، سوداء الش���عر والعني، 
املتغن���ج، الحواجب املقوس���ة، ذات 
الطويلة، س���ياجمانة...(،  القام���ة 
فان معيار الجمال لديه غربي ومن 
املحتمل ان تك���ون تلك الفتاة التي 

يقرظ له الشعر نادرة جدا:
الشفاه،  الشعر، وردية  يا فاتحة 

يا ذات شعاع هادئ يف النظرات
يا فتاة جميلــة ذات خد وردي 

ناعم)28(
+++

االصفر  الشــعر  ما جذب  كثريا 
نظراتي

وكثريا ما اضاءت العني الزرقاء 
عيني بشعاعها

+++
ايها الخريف، ايها الخريف

ايتها العروسة الشقراء
ان يف عالم التخيل الذي يسبح 
فيه الش���اعر يقدم ص���ورا للمرأة 
ليس لها مثيل او هي قليلة التوارد 
يف الشرق. صحيح هنالك الكثري من 
الفتيات الجمي���الت )ذوات العيون 
الخديجة والش���فاه الحمراء والشعر 

االصفر( ولكن اليمثلن اغلبية. وهن 
ونظرياتهن كثريات يف س���توكهولم 
الخ..  وهامب���ورغ...  وكوبنهاغ���ن 
وال اس���تبعد ان الشاعر قد صادف 
رؤي���ة تل���ك الحس���ناوات يف ديوان 
عثمان باش���ا وعادل���ة خانم او انه 
راهن مع ميجرس���ون عام 1918 اذ 
زرن حلبجة، فرتس���بَتْ ذكرياتهن 
وصورهن يف ذهن���ه وهو يف ريعان 

شبابه وعمره.
الطبيعة  وتوصي���ف  ان وصف 
وعب���ادة الجمال والح���ب مالوف يف 
الرومانطيقي���ة االوروبي���ة، لك���ن 
ك���وران تج���اوز الح���دود املالوف���ة 
ب���ل انه قف���ز على ه���ذه الحدود 
االيروتيك���ة االوروبي���ة وتجاوزها 

بحصان تخيالته الجامحة.
االكتاف والجيد واالعناق العارية، 

الصافية
الصــدر اللني والنهــود الناتئة، 

الصلبة كالحجر
القامة الهيفاء، الرائعة، السنية

الجســد البض قليــال، والخصر 
النحيل

وبشرة بيضاء يســري الدم فيه 
بلون الورد

الخــد املمتلــئ وذقــن مقعر 
وسطه

الظاهر ان هذه الروح االلتذاذية 
املتاجج���ة  املش���تعلة  والرغبوي���ة 
للش���اعر لم تكن لتنطفئ وتُنفس 
يف مدينة كحلبجة او الس���ليمانية 
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او اربيل. فال العالقات االسرية وال 
مدى التطور ال���ذي لحق بالثقافة 
االجتماعية تسمح بتلك التجديفات 
الغريزية، وان اليات القمع والكبح 
بدءا من التشهري وصوال اىل التهديد 
والوعيد والقت���ل هي من الطوارئ 
املحتمل���ة حدوثه���ا يف عالم كعالم 

الشاعر انذاك.
ان���ه ل���م يط���ف ن���ار رغباته 
الزواج  واملشتعلة،  املغلية واملرتنحة 
التقلي���دي والعالق���ات الغرامي���ة. 
فتلك االجس���اد املخبوءة يف العباءة 
والس���تائر الواقع���ة خل���ف الجدار 
املتخلف، تزيد  للمجتمع  الحديدية 
الرباكني  تفج���ر  احتم���االت  م���ن 

النائمة يف احضانه.
اسري ونظراتي تتلصص لرتى

عباءة  تســرتها  محبوبة  حسناء 
سوداء

بتهادي حجلــة وتمايل طاووس 
او قمري

تاتي مســرعة، تمشــي جميلة، 
تقطع شارعا

بضع خطوات كانت تفصلها عن 
مستقري

اذ انشق الحجاب، فرأيت رمقات 
عني

اي عني غري عيني كوران تقدر 
عل���ى رؤي���ة واستش���راف كل هذا 
الجم���ال والدقة املتناهية يف وصفه 
يف احصان الحجب والعباءات املادية 

واملعنوية.

فالعب���اءة والكفي���ة هي لس���رت 
واخف���اء الجمال. لكن عيني كوران 
وبغي���ة التفتي���ش والبح���ث وراء 
س���راب بعيد لجمال مخبوء يجسد 
كل تل���ك الصور الفنية والتمثيلية 
الخال���دة عن���ه، فلي���س بمق���دور 
الحجب واالقنعة ان تخفي اي شيء 
عن بصرية النس���ر املتعبد للجمال 

وعامله.
ان هذا الشاعر الظمآن � الجائع 
العين���ني � الباح���ث بلهفة وحرية 
عن الجسد الجميل واوصافه، يرى 
م���ن وراء االف االغطي���ة والجدر 
واالصاب���ع  )اليدي���ن  الحديدي���ة 
فض���اء  ويس���تقبل  واملعصم���ني(، 
الحرية يف الرؤية والنظر والتمعن 
الي جزء من الجسم الذي اليسمح 
املجتم���ع برؤيت���ه والنظ���ر الي���ه 
وتوصيفه. انه يغ���ادر تلك االزقة 
والس���ليمانية  لحلبج���ة  الضيق���ة 
وكرك���وك متجها صوب نهر دجلة. 
م���ن عالم املمنوعات واملحرمات اىل 
عالم االدخن���ة واملصابيح الصفراء 
والحمراء، حي���ث تعليق الضوابط 
االجتماعية الحارمة. حيث س���مح 
عين���ي مصوراته  بتنصي���ب  ل���ه 
الحس���ية والغريزية ان يستكش���ف 
وكذئب اهلكه الجوع كل املحرمات 
نقطة بنقطة. من خالل اجس���اد 
الراقصات )حوريات الرقص( شبه 
العاري���ات، وان يهط���ل مطرا وابال 
عل���ى الس���ماوات والرباكني لنفس 

الشاعر:
ذراعــان  لهــا  لجمالهــا!  درٌّ 

بلوريتان
لينة لينة

تهطل منهما االمواج
املشهد نفسه، )الرقص الشرقي، 
املحجبة،  االعضاء  اهتزاز  التمثيل، 
عارية، اث���ارة ايروتيكية، ماثل يف 

قصيدة )ليلة يف عبداهلل(:
هــي ورديــة البشــرة، ناعمة 

الجسد، رقيقة
هي نصف عارية، شفاف رداؤها

+++
هيفــاء ذات جيــد وصــدر من 

رخام
على اللبة العارية وضعت سمطا 

مشعا من الجمان
ليخطف ويزيغ االبصار

ان ه���ذا املش���هد ال عالق���ة له 
بالح���ب الحقيق���ي، الح���ب والهيام 
انه يبغي  الرومانطيق���ي.  الغرامي 
ايجاد عالقة روحي���ة )وىل ديوانه 
وشه م ( )شريين وفرهاد( وبعثهم. 
ان���ه اليريد رؤي���ة الجس���د الحايف 
وان يقرتب من النار. لكن ش���اعرنا 
الرومانطيق���ي من خ���الل خطوة 
واحدة ينهي مجموع���ة من الرؤى 
من الوجود ويمحو الحب من عامله.

انه يش���رتي مش���هدا جنس���يا 
بماله وينظ���ر اىل الجس���د العاري 
)حوريات الرقص(، ان  هذا الجسد 
جسد )فنانة( مهنتها اثارة الغرائز 
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اللذة.  الباحث���ني عن  للمتفرجني 
ان جس���د االنث���ى لعين���ي املتفرج 
واملخمور تُعرضُ عارية، فان هذه 
املشاهد الجنسية من ادعاءات الحب 

والهيام وحب الجمال.
ال تحــذري من اللهفــة الحادة 

لنظراتي
فانا رجل حملــت من الجمال 

قبلة ايماني
نظرة القيها انا، على ذلك القد 

الشامخ
هي نابعة من قلب صاف، نذرتها 

للجمال وحده
ان الش���اعر يدع���ي انه متعبد 
الجمال االخ���اذ ويؤكد على منحاه 
ذاك )نابعة من قلب صاف، نذرتها 
للجم���ال وح���ده(، اننا ل���و تمعنا 
االنظار وفق���ا للفرويدية يف البعد 
املبطن لنسيج القصيدة فاننا النجد 
سوى )العذرية املباحة � االدعاءات 
الطهرية(، ان الصائد يضع الحبوب 
الخفاء مصيدته غرضه االساس���ي 
املبط���ن. واليخشَ والي���رتدد � هو 
ملج���رد تبديد املخ���اوف واالقرتاب 
اكثر والخداع .. التخف والتخش � 
التؤجل �� التتحفظ( انها من اجل 

الهدف النهائي )صيد الفريسة(.
ان كل الكلمات املزينة املزخرفة 
كلها  والشعر  واملوس���يقى  والشطف 
اشارات رمزية الس���تدعاء ومناداة 
فت���اة )الجميلة العاب���رة( اىل مكان 
مخفي بعيد ع���ن عيون املراقبني، 

تحت الشجريات خلف الصخور.. انه 
اذا كان نيت���ه وغرضه غري محمل 
����� فلماذا  بالش���كوك والتراوده���ا 
اللج���وء اىل )التخ���ف � التخ���شَ(؟ 

وتبديد املخاوف:
هذه النظرة املنكسرة من طرف 

عينيك املخمورتني
ال تنزليها اىل موضع قدميك، بل 

انظري صافية، مرفوعة الهامة
الح���ب والغ���رام -  ان رس���الة 
الدعوة بغية التقرب اىل االنصهار � 
بالعني وبالنظر تصل وتوصل للغة 
ان تخ���رس وتص���دم، فالغواصون 
والس���باحون اىل قاع البحار بالزي 
البحري والغوص البحري اىل قيعان 
البحار، يدربون على مدار ش���هور 
على اس���تخدام لغة الع���ني.. ذلك 
انه���م التنفع معهم يف تلك االعماق 

غري لغة العيون.
الخوف � الفرح � الغضب � مرض 
الكذب �� الصدق يمكن استش���رافها 
وقراءته���ا م���ن خ���الل التمعن يف 

العينني.
ان الش���اعر يطال���ب )حس���ناء 
الطريق( )ال تنزليها اىل اىل موضع 
قدمي���ك، ب���ل انظ���ري صافي���ة، 

مرفوعة الهامة(.
ربم���ا يعل���م كل انس���ان تل���ك 
الحقيقة، م���اذا كان س���يحدث اذا 
نظرت تلك الفتاة البائسة من على 
ذل���ك الطري���ق اىل وجنتي وعيني 

الشاعر:

لم يقتل ابدا عطشي ولم يسكن 
رغبات قلبي

وظل طائــري الجائع يتنقل من 
غصن اىل غصن

فــان شــهدت وردة حمراء يف 
بستان ما

مضيت نحوها، حتى وان غرس 
الف شوك يف قدمي

بل كنــت هائما حــول الوردة 
الحمراء، وبقيت

فراشتها الساذجة، بعيدا بعيدا
واالن اذ يغمرني امللل والتمني

لحسناء اخرى ما الفيتها بعد
الجم���ال وحده  بام���كان  ليس 
ان يطفئ ش���رارة رغبته الجنسية 
ولم تس���تطع ام���رأة ان تهدئ من 
رغباته املتاججة، لذلك لم يكتفِ 
ببناء عشه على رأس شجرة واحدة 
بل ي���راوح بني ه���ذا الغص وذاك 
الغص. ان هذا يمثل نفس العُقدة 
النفسية لشهريار يف قصة الف ليلة 
وليلة، الذي يف النتيجة )ش���هرزاد( 
الفتاة الذكية الفطنة للوزير.. كل 
ليلة تنومه من خالل س���رد قصة 
غري مكتملة، اىل ان تنفك وتتفكك 
عقدته النفسية من خالل سردها 
القصصي وتعالج، ومن ثمّ يتخلى 

عن قتل زوجاته..
)حضنها ح���ار فؤاده���ا دافئ( 
الظاهر ان ه���ذا الحضن الدافئ لم 
يكن حضن الحب والغرام والعش���ق 
بل حضن لجمع املال ولمّ الحال  لذا 
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كان )حضنها حار فؤادها دافئ(.
تبدل وتغيري يف تصوير املراة

كنت يف الس���ابق ومهما حاولت 
لم اكن الفهم هذه االبيات لكوران:

اىل حسناء تجيد الرقص
وتجمع القدمني الدوارتني

يف حل وترحال، مــع التانكو 
باتقان

الفالس  نغمــة  تأتــي  وتــارة 
والخيال

مع سكره من الجعة املرة
تدفعان ايديهم اىل الجباه

وتأخــذان الخيــال اىل دنيــا 
الخارج

اىل متــى؟ بــل اىل مــا بعد 
الرقص

)مرحى.. مرحى(، تصفيق جيد 
بعد ألحان الفالس 

ويف الحقيق���ة س���ابقا ل���م اكن 
اتفه���م معن���ى )التانك���و، الفالس، 

الستاوت( وماذا تعني؟
لقد نظرت اىل هوامش )ص55( 
مكت���وب تانك���و � مقام موس���يقى 
غرب���ي، وكذل���ك الحال بالنس���بة 

ل�فالس وفوكسرتوتيس.
ويف عام 1993 تعرفت وبصدفة 
على اس���تاذ جامع���ي املاني، حيث 
موس���يقي  حف���ل  اىل  دعان���ي 
ملوسيقى)29(  )تانكو( كان املوسيقي 
رجال ارجنتينيا وخبريا متمرس���ا 

جدا لهذا النوع من املوسيقى.
وكان يق���ول ان التانكو، رقص 

اجتماعي اوروبي هادئ، ويف االصل 
ارجنتيني..  ش���عبي  رق���ص  ه���و 
واملوسيقى موس���يقى تانكو جاءت 
من هذا االساس.. فقلتُ لقد فهمت 
معن���ى تانكو � فم���ا معنى فالس؟ 
فقال لي وهل تدري مامعنى فالس؟ 
فاجبت: ال واهلل فانا من اصل قروي 
يف بالدي اريدك ان تفهمني معناها 
بجملة؟ فاجاب هو: ان فالس رقص 
اجتماع���ي كان يف االس���اس رقصا 
ش���به دائري. ولكن االن فان رجال 
وامرأة يرقصان بهدوء فهذا معنى 
فالس. ان فالس���اى فيينا ش���هري يف 

العالم الثقايف والفني االوروبي..
الغ���رض م���ن س���رد كل هذه 
املعلوم���ات هو من اجل القاء بعض 
االضواء على نمط التفكري املسيطر 
على ذهن)ك���وران( يف ايامه. اذ ان 
مَ���ن ويف الثالثيني���ات ق���د اغرم 
تانكو وفالس وغريهما فهو البد انه 
قد انجرف م���ع التيار )التغريبي( 
وتعم���ق يف ابع���اده الثقافية وهذا 
محل اعجاب ودهش���ة بالغني. انه 
كان ش���غوفا بالبحث عن الظواهر 
واالش���ياء الفريدة الن���ادرة فالبد 
انه ش���ارك يف تل���ك الحفالت التي 
رُقصت فيها تلك الرقصات، وحتى 
يف اوروبا ف���ان الكثريين اليعلمون 
شيئا عن تلك الرقصات، واذا تحدث 
اليهم عن تانكو وفالس فس���يكون 
كمن ال يعرف ش���يئا، انه يف نهايات 
االربعينيات  وبداي���ة  الثالثينيات 

)ليل���ة يف عبداهلل( ق���د امضى ليلة 
يف عبداهلل فلف���ت انتباهه )تانكو( 

و )فالس(.
يات���رى كم وم���اذا لق���ي هذا 
الشاعر املقدام الذي حاول استباق 
زمن���ه وعصره، من اصناف الغربة 

واالغرتاب الثقايف والرتاثي؟
كن���ت اعتق���د ان الش���اعر اول 
ماكت���بَ كان )ليل���ة يف عب���داهلل( 
ومن ثمَ كت���ب )درويش عبداهلل( 
ولكن وبعد دراس���ة وامعان تبيّنَ 
لي ان معلوماتي ل���م تكن دقيقة. 
اذ انه نش���ر )دروي���ش عبداهلل( يف 
1923/9/29 يف صحيف���ة )الحي���اة-

ذي���ان( بعدده���ا 340، ولكن اس���فا 
لم اتمك���ن من معرفة تاريخ زمان 
وم���كان كتاب���ة )ليل���ة يف عبداهلل( 
ربم���ا يك���ون مُتزامنا م���ع )غنج 
املسرح( املنشور يف 1914/8/7 بمجلة 
كالوي���ز.. وهذا يوج���ب ان تكون 
كتابته ل�)غنج املس���رح( و)ليلة يف 
عبداهلل( يف نهاية الثالثينيات �� او 

بدايات االربعينيات.
ان الش���اعر قد ع���اش وعايش 
متناقضات غريبة، يكتب يف بداية 

الثالثينيات )الدرويش عبداهلل(: 
ما اكثر ما سمعت من املوسيقى، 

انفعاالت روح اجنبية
فقد تعكر مزاجي الكردي، ايها 

الدرويش عبداهلل
امانًا فأمأل بهــذا الالوك واآلي 

آي والحريان
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بأمواج الذوق القومي، اعماقي 
الخاوية املكتئبة

فانت اكثر الفة من روحي من 
بيتهوفن واهلل

اذن ايهــا الدرويش ناج روحي 
البائسة

ان مقارن���ة مرتجلة بني )ليلة 
و)الدرويش عبداهلل(  يف عب���داهلل( 

تظهر لنا مجموعة من الحقائق:
ويف  الش���اعر  اس���تطاع  االوىل/ 
بداية الثالثيني���ات الوقوف بعيدا 
عن التيار الغربي الجارف الساحر. 
وداع  يري���د  كان  وق���ت  يف  ه���ذا 
وتوديع الكالس���يكية متجها وتحت 
االنكليزي  والشعر  الرواية  تاثريات 

واالمريكي صوب الرومانطيقية. 
نح���و  التوج���ه  ان  الثاني���ة/ 
الرومانطيقية، ل���م يكن منحصرا 
يف الحقل الش���عري فقط، بل بذل 
مح���اوالت حثيث���ة ومضني���ة من 
اج���ل التمث���ل يف االيق���اع ونمط 
الحياة والحس الرومانطيقي بقدر 
مكابدات���ه للتمل���ص والتخلص من 

اعباء الكالسيكية املثقلة.
الثالثة/ يبدو ان نمط تصوره 
وقراءات���ه للم���رأة قد ط���رأ عليه 
تقل���ب جوهري وبم���ا يتماثل مع 
النمط الغازي على ذهنه وواضح ان 
رؤيته للمرأة وعاملها ومتعلقاتها يف 
املرحلة الكالس���يكية مغايرة تماما 
وكام���ال ملثيلته���ا يف مرحلة )غنج 

املسرح( و)ليلة يف عبداهلل(.

انن���ا ل���و اخذن���ا يف االعتب���ار 
مرحلة الرومانطيقية فقط سنجد 
ان )تمثيل وتصوير( املرأة قد طرأ 
عليه���ا تب���دل. ف���اذا كان يف بداية 
ومس���تهل مرحل���ة رومانطيقت���ه 
تظهر فقط )تعبد الجمال( )الحب 
الحقيقي( فان���ه يف مرحلة )غنج 
املسرح( و)ليلة يف عبداهلل( تسيطر 
س���مة اخرى.. حيث تس���تمر تلك 

املرحلة حتى حلوله يف )يافا(.
ففور وصول���ه اىل )يافا( يف عام 
1942 يبدأ بنشر قصيدتني يف كالويز 

يف عدديها ال�) 8و 9( لعام 1943:
1� حسناء دون اسم. 
2-اىل فتاة اجنبية.

ان الوص���ول اىل ياف���ا وكتابته 
القصيدتني كان متزامنا، وبش���كل 
واضح مع )الوطن الثاني( لش���اعر 
متعطش للجمال البعيد عن تاثريات 
واج���واء الوط���ن واالس���رة والحياة 
االسرية ككل، حيث وّفر له مساحة 
شاس���عة من الحري���ة والتحرر من 
القيود. ان نموذج الجمال )يا فاتحة 
الشعر، وردية الشفاه..( الذي يمثل 
الفتاة االوروبية � وليس���ت شرقية. 
ان الش���اعر يمنح هوية )االجنبية( 
لتلك الفتاة، والذي هو عندي مفهوم 
مشكوك فيه ومريب، ذلك النه هو 
بنفسه لم يكن من اهل الدار، وحتى 
لوكانت تلك الفتاة غري فلسطينية، 
الفتات���ني ومعرفتهما  تلكما  فهوية 

مختلفة كثريا عند الشاعر.

ان )حسناء دون اسم( والتعارف 
العابر من بعي���د لبعيد، انه اليعر 
اهتماما للشاعر، )اىل فتاة اجنبية( 

فهذا نوع اخر من التعارف. 
ان )ربي���ع التح���رر( للش���اعر 
قص���ري جدا. حيث تص���ل الزوجة 
الثانية اىل الوط���ن الثاني، وتنتهي 
بوصولها اعماله ع���ن الجمال وكل 
اصناف الجموح املتمادي، انه يكتب 
من هناك)وقت االنتفاض( و)ساعة 
الفجر( ويرسلها اىل مجلة كالويز.

كلمة الختام
ان هذه الدراس����ة كانت بالنس����بة 
لي حلمَ الليالي الطوال لشتاء قارص. 
فتحقق����ت يف افول خريف غري حالم، 
كن����تُ اتامل م����ن هذه الدراس����ة ان 
تحدث تغيريا جذريا يف مسار الدراسات 

االدبية وان تكون بمستوى العصر.
ولالس���ف فاننا مازلنا س���اعني 
للتغيري واحداث التغيريات من على 
صهوة ايقاع منهك غري مُتطلع، نحن 
ما فهمنا نس���يم الحداثة ومابعدها 
وال استوعبنا قوة الجذب نحو ثروة 
املاض���ي املجيد. ان ه���ذا النمط من 
الفهم وعملي���ات التفهم آلفاق الغد 
املرتامي االفاق واالنحاء يعقد ويشوه 

اكثر فاكثر من فعل جهودنا.
عجبا! نحن نعترب انفس���نا من 
ابناء ه���ذا العص���ر والنلتفت ولو 
بلمح���ة عني اىل العم���ل واملقومات 
النظرية، والنس���تند يف تحركنا اىل 



79

دراسات أدبية ونقدية

20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

والتمعنات  املوس���وعية  القبلي���ات 
ابداعات  لهذا التك���ون  النظري���ة. 
واعمال الكثري من كتابنا يف املستوى 
املتوقع ويف مستوى مطالب القراء.

انن����ا من اج����ل ترس����يم الحدود 
واالطر لدراس����تنا، فقد اس����تندنا اىل 
بعض النظريات يف الحقول االجتماعية 
والنفس����ية والتاري����خ االدب����ي. حيث 
اليتم تفهم كوران والشعراء االخرين 

من غري هذا املد النظري.
كان بمقدورنا التحدث عن العديد 
من املحاور والتطرق اليها يف دراستنا، 
لك����ن وتفاديا اليثار الغب����ار املتطاير 
فضلنا توصيد االبواب على كل املحاور 
اال واحدا، حي����ث ان فتح كل املحاور 
س����وف يضيع علينا التش����بع فيما اذا 
كان املحور واح����دا، حيث اكدنا على 
نقطة او نقطتني وتركنا التس����اؤالت 
االخرى ملن هم اقدر منا على التكفل 

بحمل اثقال االجابة عنها.
ان التس���اؤل الرئيس كان فقط 
التح���دث والنق���اش ح���ول الحياة 
اليومية للش���اعر. لذلك لم نسمح 
النفس���نا الذه���اب بعي���دا واللحاق 
بالتساؤالت الثانوية التي النعلم اىل 

اين كانت ستوصلنا.
لذلك اتوجه -من هنا- بالشكر 
االخ  اىل  الالمح���دود  والتقدي���ر 
ريبوار حمه توفيق الذي وبالشك 
ل���وال تلبيت���ه واس���تجابته الكمال 
هذا املش���روع لكان قد تبدد وضاع 
نتيج���ة لالهمال والتجاهل، ان هذا 

امل���درس يف الحقيقة نموذج ومثال 
للعمل الدؤوب واملثابر والصامد.

وربم���ا ل���م تصلن���ا الكثري من 
املعلوم���ات والوثائق واالدلة امللحة، 
وربما يف عملنا هذا بعض االخطاء 
والنواقص والثغ���رات، فاننا عالوة 
على اعتذارن���ا، نتامل ان يضطلع  
اناس غرينا -اكاديميون- اقدر منا 
واوس���ع باعا بالقيام بعمل ابداعي 

المثيل له والنظري.

املالحظات واملصادر:
فكرت:  توفي���ق  32-تاقانه/احم���د، 
الشعراء املجددون الكرد، ط اراس، اربيل، 

2001، ص 45.
 , n i t u e B - 4 2
 ehcstueD  :gnagfloW

 .ethcihcsegrutaretiL
 .tragttutS  relteM  -V

.202 .S  1002 ramieW
د.عزالدي���ن مصطفى:  52-رس���ول، 
عب���داهلل كوران االثار الش���عرية الكاملة، 

بغداد، 1991، ص 22.
املدرس وفاتح  62-مال عبدالكري���م 
عبدالكري���م ومحمد م���ال كريم: ديوان 

نالي، بغداد،1976، ص 75.
 :gngagfloW  ,nitueB-72

.206 .s dibi
82-لقد سجل الدكتور انور قادر محمد 

على هذه املقدمة، املالحظات االتية:
حك���ى لنا رفيق ج���االك انه يف زمن 
انش���غاله بالعمل االذاعي يف اذاعة )يافا( 

الكردي���ة بفلس���طني، ص���ادف فت���اة يف 
بريوت واقتفاها صوب البحر، ومما يبدو 
ان الفتاة لم تس���تجب ل���ه.. بعدها يري 
ج���االك هذه القصيدة، رغم ان كوران يف 

هذه القصيدة يملك نوستالكيا للجمال:
نبع صاف امام ألألة القمر

يهتز يف قعرها اللؤلؤ والحصى والرتاب
لهو اجمل عندي من بحر دون ضفاف
تأتي امواجها وتمضي يف مربض الشمس

ان عدم استجابة الفتاة اثر يف كوران 
وايقظه من نوم عميق، ويف حقيقة االمر 
ان خرق جدار ماثل بني الشاعر والفتاة 
التي يحل���م بها، جعل الش���اعر يعود اىل 
احضان الوط���ن، فالبيتان اعاله يومئان 

اىل جمال فتاة كردية.
92-كلما تخطر ببالي هذه القصيدة 
اتذكر قول صديقي الس���يد حامد الحاج 
غال، حني ق���ال: ان فالن يقول لنا انكم 
قروي���ون ليس���ت لديك���م آذان صاغية 

للموسيقى )أي ال تتذوقون املوسيقى(!
س���ألت عددا من املثقف���ني واالوروبيني 
)تانكو-فال���س- معن���ى  ح���ول  والك���رد 
فوكسرتوتيس(، فلم يعرفها اال النزر القليل.

وذات م���رة س���ألت صديقي الش���اعر 
واملثقف )هفال كويستاني( واملقيم يف لندن 
منذ )18( عاما: هل تعرف معنى )تانكو أو 
فالس(؟ فإبتسم ضاحكا من سؤالي وقال: 

هما نوعان من انواع املوسيقى.
*هذا املقال جزء من كتاب ل�)فاضل 
كريم احمد-ماموس���تا جعفر(، بعنوان: 
تاريخ الفك���ر الكوردي، املرتجم من قبل 

مرتجم املقال.
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ملاذا تَنَصَّ���ل محمود درويش 
م���ن غنائيت���ه يف أواخ���ر حياته؟ 
مل���اذا تربأ عبدالوه���اب البياتي من 
الغنائية؟ هل يعترُب النقد الحديث 
الغنائي���ة عيبًا جدي���داً من عيوب 
عيبًا،  الغنائي���ة  ليس���ت  الش���عر؟ 
وليس َثمَّة شعر غري غنائي، وهو 

ما سوف نحاول إثباته:
يهت���مُّ  القدي���م  النق���د  كان 
بعيوب الشِّ���عر كثرياً، فقد بوَّبَ 
اب���ن قتيب���ة الدين���وري يف كتابه 
)الش���عر والش���عراء( باب���ًا لعيوب 
الش���عر، بعد الب���اب األول)أقس���ام 
الش���عر( َذَكرَ فيه عيوبًا ما عادت 
أن  وذلك  واإلكف���اء:  تصلح)اإلقواء 
تك���ون قافي���ٌة مرفوع���ًة وأخرى 
مخفوضًة، كقول عمرو بن كلثوم: 
فاصْبَحينَا،  ِبصَحِْنكِ  هُبّي  َأاَل 
فالح���اء مكس���ورة. وق���ال يف آخر: 
تُصَفُِّقهَ���ا الرِّيَاحُ إَذا جَرَيْنَا، 

واإليطاء، هو إعادة القافية مرتني، 
والعي���ب يف اإلع���راب، وقد يضطر 
الشاعر فيس���كن ما كان ينبغي له 
أن يحركه(، وجمي���ع العيوب التي 
ذكره���ا، لم تك���نْ عيوب���ًا بمعنى 
العي���ب كخط���أ أو إهم���ال، وإنَّما 
كان م���ن ب���اب الخط���أ املقص���ود، 
وال���ذي أدخل���ه النق���د الحديث يف 
ولهذا  واألس���لوبية،  األسلوب  خانة 
لم يهتَّ���م النق���د الحديث بعيوب 
الشِّعر، وإذا كان الوضوح كامنٌ يف 
ر قدامة  جوهر الغنائية، فإنَّ امُلنظِّ
بن جعفر يف كتابه )نقد الشِّ���عر/ 
باب نعت ائتالف اللفظ مع املعنى( 
عدَّ الغموض املتكلِّف عيبًا)إذ كان 
من عيوب الشعر االنغالق يف اللفظ 

وتعذر العلم بمعناه(. 
إش���كالية الغنائي: )اإلش���كالية 
مصطلح استعاره ألتوسري من جاك 
مارتن للدالل���ة على«مجموعة من 

األفكار التي قد تختلف فيما بينها، 
ولكنَّها تُشَ���كِّل وح���دة فكرية«. 
وهي يف قاموس الروس، »مجموعة 
أس���ئلة، يحقُّ لعلٍم ما- أو فلس���فة 
معينة- أْن يطرحها تبعًا لوسائلهِ 
ووجه���ات  دراس���ته  وموض���وع 
نظره«)1(. النسب من غناء: غنائي، 
بتثبيت الهمزة وكس���رها، ولم يرد 
اس���تبدال الهمزة بال���واو: غناوي، 
برغ���م أنَّهُ جائز بحس���ب قواعد 
اب���ن جني)فإن نس���بت إىل املمدود 
لم تح���ذف منه ش���يئا ف���إْن كاَن 
مُنْصَِرَفًا أق���ررتُ همزته بحالها 
فقلت يف كس���اء كس���ائي ويف سماء 
س���مائي ويف قضاء قضائي وإن كان 
غ���ري منصرف أبدلت م���ن همزته 
واوا تق���ول يف حمراء حمراوي ويف 
صح���راء صح���راوي ويف خنفس���اء 
خنفس���اوي وقد قلبوا يف املنصرف 
أيض���ا فقالوا يف علب���اء علباوي ويف 

الغنائية الجديدة 
في الشعر الكردي المعاصر

عبدالكريم يحيى الزيباري
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كساء كساوي والقول األول أجود)2(. 
وإذا كان تأنيث النس���ب من سماء- 
وهو منصرف-: س���ماوي: سماوية، 
واألخ���رية كلمة متداول���ة بكثرة، 
بينما لفظة س���مائية ن���ادرة، ولم 
أعثر يف النثر وال يف شعر الشِّعراء 
غري بيتٍ يتيم ألبي نواس)نَتِيجُ 
حَلِي���فُ  س���مَائِيَّةٍ/  َأنْ���وَاٍر 
تَْقدِيٍس وتَْطِه���رِي()3(، وإذا كانت 
لفظة سمائية نادرة يف لغة العرب، 
فإنَّ لفظ���ة غنائية م���ا وردتْ يف 
كالمه���م أبداً، حت���ى دَخََلتْ مع 
يش���ري  نقدي  كمصطلح  الحداث���ة 
إىل أحد أن���واع الشِّ���عر، وقد جاء 
أكس���فورد)إنكليزي-  قام���وس  يف 
إنكلي���زي- عربي/ 2006( ما نصُّه 

عن الشعر العاطفي: 
 tuoba  desu  :ciryL
 gnisserpxe  ,yrteop
وم���ن    sgnileef  lanosrep
املوس���وعة العاملي���ة الت���ي أضافت 

األفكار إىل املشاعر: 
 taht  meop  A  :ciryL
 sthguoht  eht  sesserpxe

.teop eht fo sgnileef dna
 )ال نرى هناك ضرورة للحديث 
 )ciryL( عن الفرق بني مفهومي
كنوع أدبي و)msiryL( كطبيعة 
انفعالية يمكن أْن توجد يف أي عمل 
أدبي. إنَّ مثل هذه التحديَّات تُعبِّر 
عن نزعة فلسفية عقيمة ال مربِّرَ 
لها، وعن س���عي »لتدبُّر األمر عن 

طري���ق الكلمات« كما يقول هيغل. 
واللريزم كمفه���وم علمي خاص هو 
غ���ري حتمي  مُرادِفْ  مُجَ���رَّدْ 
أللفاظ مثل االنفعالية، االضطراب، 
التأثر بشكل عميق..الخ()4(. وأصل 
اإلنكليزي���ة ه���و   )ciryL(كلم���ة
)reyL( اليونانية وتش���ري إىل آلة 
العود، والشِّ���عر عمومًا ب���دأ غناًء 
للتعب���ري عن املش���اعر الش���خصية 
القوية، أو النابعة من الوجدان، أي 
الشِّ���عر الوجداني أو الذاتي. وبهذا 
يرجِّ���ح الدكتور محمد مندور)أنَّ 
الشِّ���عر الغنائ���ي لم يبت���دئ بما 
نس���ميه اليوم قصائد شعرية، بل 

ابتدأ بما نسميه األغاني()5(. 
االش���تباك  لَفكِّ  ويف محاولةٍ 
إمكانية  عل���ى  والقائم  الحاص���ل 
مطابقة أيِّ نوٍع من أنواع الشِّعر، 
عدم  بس���بب  الغنائية،  لش���روط 
اس���تخالص معايري ثابتة وخاصة 
باملصطل���ح، ويف محاول���ة تحويله 
إىل جزء من نظريةٍ أخرى للنقد 
العرب���ي يف صورة متماس���كة من 
األف���كار واملبادئ، إج���راء تحويل 
يف املنظوم���ة االصطالحي���ة التي 
تكاد تتحول إىل ج���دل بيزنطي، 
قريب���ًا م���ن محاول���ة الدكت���ور 
عبداهلل الغدامي: )صارت نماذجنا 
الراقي���ة – بالغيا-ه���ي مصادر 
الخلل النسقي.. وليس القصد هو 
إلغاء املنج���ز النقدي األدبي، وإنما 
الهدف هو تحوي���ل األداة النقدية 

من أداة يف قراءة الجمالي الخالص 
النظر  بغض  وتس���ويقه  وتربيره 
ع���ن عيوبه النس���قية، إىل أداة يف 
نقد الخطاب وكشف أنساقه، وهذا 
يقتضي إجراء تحويل يف املنظومة 

املصطلحية)6(. 
أكث���ر  الغنائي���ة  مصطل���ح 
وتعارض���ًا  قِدَمَ���ًا  املصطلح���ات 
للتح���وُّل،  وانجذاب���ًا  وتضارُبَ���ًا 
األساس���ية  للوظيف���ة  وإهم���ااًل 
للمصطل���ح- الربط بني مفهومني 
يف عالقة ثابتة- تنوَّعت واختلفت 
اس���تخداماته، يقول الدكتور أحمد 
ُأستعمَِل  التي  مطلوب)املصطلحات 
معظمها يف غ���ري ما أرادهُ أصحابها 
األجان���ب إمَّ���ا لقص���ور يف الفهم، 
أو لس���وٍء يف الرتجم���ة، فض���اًل عن 
واآلراء  املتناقض���ة  االجته���ادات 
املناهضة الت���ي حََفَلتْ بها الكتب 
التي صَ���دَرَتْ يف العقود الثالثة 
األخرية م���ن القرن العش���رين()7(. 
وأرى يف االخت���الف ظاهرًة كونية 
ال يمكن ألح���دٍ الوقوف يف وجهها 
بش���كٍل من األش���كال، َفليس هناك 
معنى دون اخت���الف، وماذا يعني 
السواد بدون وجود البياض؟ وماذا 
يعن���ي الغنائي بدون والده امللحمي 
وابنه الدرامي؟ واالختالف ظاهرة 
صحيَّة قد تُْثمِرُ تكاماًل معرفيًا 
نسبيًا، والوقوف ضِدَّهُ َقدْ يؤدي 
بنا إىل حالة من الجمود عند لحظة 

زمنية معينة. 



20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

82

دراسات أدبية ونقدية

الغنائية يف مفهومي املوت والحب
العام فالشِّ���عر  باملعن���ى  أمَّ���ا 
الكردي كلُّه غنائي، وباإلمكان صب 
جميع األنواع الشعرية تحت مظلة 
الشِّعر الغنائي، هذه النتيجة التي 
ن���وَّه بها الكثري م���ن النقاد العرب 
والعامليني، ويكادُ الشِّ���عر الكردي 
املعاصر يخلو من تعبريات انفعالية 
االعرتافي���ة  إىل  وذاتي���ة، ويمي���ل 
الظروف  والخطابية، بسبب ظالل 
وإنَّ  واالجتماعي���ة،  السياس���ية 
مفهومي الحب واملوت ال زاال األقرب 
إىل رم���ز التناقض األزلي بني النور 
والظالم، وحني يلجأ الشاعر مؤيَّد 
طي���ب إىل الرتاث الش���عبي الكردي، 
ليس���تمدَّ من���ه قناع���ًا، يتأرجح 
الضمري الغنائي بانفعالية لم تخفَ 
بني امل���وت والحب متأسْ���طِراً، يف 
قصيدة )سيابند س���يغيِّر مجرى 
الخابور(. ويف قصيدة )غداً.. ُأمَّاهُ 
ال تبكي( حيث يق���ول يف عاطفةٍ 
جيَّاشة لم تبتعد عن املوت والحب 
يف أسمى صوره، األمومة)غداً ُأمَّاه 
قبل أْن/ يُوَدِّعَ الظالم/ وقبل أن 
يبزَغ نور الش���مِس يف هذا الوطن/ 
وقب���ل أْن/ تغ���دو العصاف���ري من 
األعش���اش أو/ يستيقظ العمال/ أنا 
وحبُل املشنقة على موعد(/ مؤيد 
طيب- أغنية الثلج والنار- ترجمة 
تحسني إبراهيم الدوسكي- مطبعة 
هوار- 1999- دهوك- ص39. يقول 
الدكتور سعيد عَْلوَش)الغنائية 1- 

مصطلح يتعارض يف نظرية تقسيم 
الدرامي���ة وامللحمية.  األنواع م���ع 
2- وتقوم الغنائي���ة على تعبريات 
انفعالية ذاتي���ة. 3- نزعة تعتمد 
االعرتافية والخطابية()8(. فالصوت 
امللحمي يف قصيدة )سيابند سيغيِّر 
مجرى الخابور( يحاول التعبري عن 
بطولة جماعية، إلمكانية إس���قاط 
القناع على القارئ، والغنائي مشاعر 
فردية، حيث يتكلَّم الشاعر بلسانه، 
ويف الص���وت امللحم���ي والدرامي يف 
قصي���دة )غ���داً.. ُأمَّ���اهُ ال تبكي(

يختبئ الش���اعر وراء صوت البطل، 
الذي يُوْصِيْ أمَّهُ بأال تبكي)غداً 
ُأمَّاه/ حذائي ذا/ أش���رفُ من تاِج 
األمري(، ولكن الفروق بني امللحمي 
والغنائ���ي والدرامي تظ���لُّ واهية 
ومن السهولة االستغناء عنها، ليس 
ألنَّها بعيدة عن الجوهر فحس���ب، 
بل إلمكانية اس���تبدال الخصائص، 
التعب���ري ع���ن  فالش���اعر يح���اول 
بطول���ة جماعي���ة يف القصيدتني، 
وباإلمكان إسقاط شخصية سيابند 
عل���ى الق���ارئ، وال يوج���د أدن���ى 
مانع من إسقاط ش���خصية البطل 
ال���ذي يذه���ب إىل املش���نقة بروح 
معنويةٍ عالية، وإن كانت البطولة 
فردية، لك���ن يجوز التعبري بها عن 
بطول���ة جماعي���ة، وق���د توصَّل 
الناق���د التش���يكي أوس���تن وارين 
إىل ع���ني النتيجة، وظلت تس���اوره 
الش���كوك)حول ما إذا كان تقسيم 

الشِّ���عر إىل ثالثة أنواع رئيس���ية: 
امللحم���ة واملس���رحية والقصي���دة 
الغنائية، تقس���يمًا يمكن التمس���ك 
به()9(، ألنَّ التمسُّ���ك به س���يضمُّ 
الشِّ���عرية تحت  األن���واع  جمي���ع 
مظلة غنائية. وي���رى باختني)أنَّ 
الصور الحوارية يمكن أْن توجد يف 
كلِّ األنواع الش���عرية أيضًا، وحتى 
يف الشِّ���عر الغنائي ذات���ه، دون أْن 
تش���كِّل العنصر الحاسم يف حقيقة 
أب���و ماضي يف  األم���ر()10(، وإيلي���ا 
قصيدته الغنائية الحوارية »التينة 
الحمقاء« يتكلَّم بلسان الشجرة، أو 
بلس���انه مخ���رباً عنها)وتينة غضة 
قال���ت ألترابها  باس���قٌة/  األفن���ان 
والصي���ف يحتض���ر( ومؤيد طيب 
يتكلم يف قصيدة )سيابند سيغيِّر 
الحوارية  الغنائية  الخابور(  مجرى 
تارًة بلس���ان خَجْ وأخرى بلس���ان 
س���يابند. وتبقى النزعة الخطابية 
يف قصي���دة )ُأغني���ة ألطفال الكرد 
يف عي���د ميالدهم(حيث يخاطبُ 
الش���اعر ابن شقيقه من غربته، يف 
مقارن���ة بني أطف���ال الغرب الذين 
يحتفلون بالعيد، )يف يوم العيد/ يف 
هذا الوطنْ/ هم يقطعون الكعك/ 
أمَّ���ا عندنا فتقط���عُ الرؤوس/ يف 
يوم العيد/ يف ه���ذا الوطن/ الحب 
ينس���ابُ من الك���ؤوس/ وتمطِرُ 
الش���فاه ألحان الغناء/ ويف موطني 
تمطرن���ا املدافع(ه���ذه الحواري���ة 
الغنائية بحس���ب باختني ال يمكن 
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له���ا أْن تكون فيصاًل حاس���مًا بني 
األنواع الشعرية.

وإذا قلنا الشِّعر الغنائي هو تعبري 
انفعالي ذات���ي، فهذه الصفات تكاد 
تطول األجناس األدبية كافة، )وما 
كتبه غوته تحت عنوان«األش���كال 
الطبيعية يف الشِّ���عر/1819« يفسح 
مجااًل للقصي���دة الغنائية بوصفها 
القصيدة  قصي���دة تختل���ف ع���ن 
امللحمي���ة الت���ي ت���روي بوض���وح 
وع���ن الدراما التي تق���وم بتمثيل 
الشخصية بكونها شديدة االنفعال، 
وهن���ا يتضِّ���ح أن غوت���ه أدخ���َل 
املعي���ار املختلف تمام االختالف، أال 
وه���و معيار لهجة الحديث ودرجتا 
كان  إذا  والحم���اس()11(.  االنفع���ال 
امللحم���ي يتمايز عن الغنائي بأنَّهُ 
يروي بوضوح، َفهَْل الغنائي يروي 
بغم���وض- م���ن ب���اب املخالف���ة-. 
والوضوح أهم صفة سلبية أُلحَِقتْ 
بالغنائية ِجزافًا، وشخصية شديدة 
االنفع���ال: ش���خصية غنائي���ة، إذا 
الحديث)الشِّ���عرية/  لهج���ة  كانت 
للتماي���ز، َفما  الغنائي���ة( معي���اراً 
مقياس درجة االنفعال والحماس؟ 
ويقول الدكتور أنطونيوس بطرس 
يف تعريفه للشِّعر الغنائي)هو شعر 
عاطف���يّ تفجَّر من ذات الش���اعر 
بق���وَّةٍ وص���دقْ، وَيُعبِّ���رُ عن 
معاناة القلب والفكر، بدون مواربة 
أو مداجاة، وقد سميَّ غنائيًا ألنَّهُ 
كان يُغنَّ���ى عل���ى آلة موس���يقية 

 aruL تع���رف باللري أو هي ل���ورا
باليوناني���ة()12( وألنَّ البش���ر كافًة 
يشرتكون يف )الوالدة، الحب، النور/ 

املوت، البغض، الظالم(.
وح���ني أرادَ الدكت���ور بطرس 
أْن يُحص���ي موضوع���ات الشِّ���عر 
الغنائ���ي)ال تنحص���ر موضوع���ات 
الشِّعر الغنائي يف عناوين محدَّدة، 
ألنَّها تتن���اول اهتمامات الش���اعر 
الفردية والجماعية يف الحياة وتمتد 
وتتس���ع لتش���مل الوطن()13( ونحن 
به���ذا نكون عاجزي���ن عن تعريف 
الشِّعر الغنائي ووضعه بني حدَّين 
معلومني، وعاجزي���ن عن تحديد 
مواضيع���ه التي تتسِّ���ع باتسِّ���اع 
الك���ون، والتعريف بحس���ب قواعد 
املنطق) يتم من خالل أقرب جنس 
التباين(.  ومن خالل خصوصي���ة 
وحيث ال تباين: ال تعريف، وحيث 
ال قان���ون لن تجدَ انتهاكًا للقانون، 
وبهذا يسري الشِّعر الغنائي بحرية 
تامة تضمن له االس���تمرار إىل ما ال 
نهاي���ة. وهذه النتيج���ة خِالف ما 
َذهَبَ إليه الدكتور س���عيد عْلوش 
يف تعارض امللحم���ي والغنائي، وهو 
خ���الف رأي الناق���د إي غرينبريغ 
)إنَّ التداخ���ل بني ما هو ذاتي وما 
ه���و موضوعي يف الشِّ���عر يرتبُط 
أيضًا بالتداخل املتبادل بني الشِّعر 
امللحم���ي( ويعلِّق  الغنائ���ي واألدب 
س���كفوز نيكوف )التداخل املتبادل 
هو سِمَة عامة تشرتك بها األعمال 

األدبية من جمي���ع األنواع، وليس 
من املحتَّم على الشِّعر الغنائي أْن 
يتغلغ���ل يف نوع أدبي آخر من أجل 
هذا التداخل املتبادل...هذا التصور 
م���ن الناحية املوضوعية هو عبارة 
عن س���عي للعودة بالشِّعر الغنائي 
الروس���ي من أعماق التفكري املركَّز 
ع���ن الفك���رة..إىل س���طحية ما هو 
متسِّع()14(. ولقد نوَّهَ سيد قطب 
بهذه النتيجة)التجارب الش���عورية 
إذن ه���ي م���ادة التعب���ري األدب���ي، 
وقد يبدو هذا واضحًا يف الشِّ���عر-
والغنائي منه بصفة خاصة- ولكنَّه 
يف الحقيقة متوافر يف س���ائر فنون 
األدب()15(، وَيَْكمُ���نُ جزٌء رئيس 
من الش���عور يف الالشعور، وأنَّ بنية 
الالوعي التي تؤثِّر بشكل أو بآخر 
عل���ى أقوالنا وأفعالنا، تس���تندُ يف 
جزئها األكرب على الوعي، لهذا فإنَّ 
لغة الشاعر عمومًا، هي التي تعيد 
ألناه شكلها الشمولي باعتبارها ذاتًا، 
وه���ي النتيجة الت���ي توصََّل إليه 
الدكتور د. علي جواد الطاهر)أمَّا 
باملعنى العام فالشِّعر العربي كلُّهُ، 
ويف خري ما فيه، غنائي »وجداني« 
وال غروَ أن قالوا: الشِّ���عر مشتَّق 
من الشعور، يقصدون شعور الشاعر 
عندما يتأثر ش���خصيًا فيعبِّر عن 
ش���عوره بكالم م���وزون مقفَّى()16(. 
وربم���ا أمكنَنا القول بأنَّ الشِّ���عر 
بكافة اللغات ه���و غنائي وجداني، 
كم���ا يمك���ن أْن نقول أنَّ الشِّ���عر 



20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

84

دراسات أدبية ونقدية

برمَّتِهِ يعتم���د التصوير، وهكذا 
نج���د أنَّ مصطل���ح الغنائي���ة قد 
س���قَط يف دائرة مُْفرََغة، كبعض 
املصطلح���ات، التي نتداولها، وهكذا 
نح���ن نعرف الغنائية ش���رَط أْن ال 
يس���ألنا أحدٌ ما هي الغنائية، وهو 
ما اعرتف ب���ه ريني���ه ويليك )إنَّ 
املخرج م���ن املأزق واضح: علينا أْن 
نهمل املحاوالت التي تجري لتعريف 
الطبيعة العامة للقصيدة الغنائية، 
أو ملا تعني���ه الغنائية، إْذ لن ينتجَ 

عنها إال أتفه التعميمات()17(.
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نماذج من شعر »سالم محمد«
ترجمة: غفور صالح عبدالله

1- العسل امُلرً
رايت اوطانا عديدة من الشرق و الغرب

من املصاف
واملشاتي

مئات الليالي الحلوة
وظالم الزنزانات

رأيت الجنة و الجحيم والبحار
وقمم الجبال

وسراب الصحارى
رأيت االف من السعداء و التعساء

رأيت االف من العبيد و االسرى واالحرار
لكن لم ار سكريا مثلي

***
منذ زمن طويل

ماء مُرَ
واضع شفاهه على شفاهي

بالُقبل
ُقبل نارية

يمطر بغزارة و يغسلني
وانا اغسله بقبالت حزينة

كل مرة يجرعني ويشربني
وانا تبقى حسرة يف قلبي
كي اشربه ولو مرة واحدة

***
ايها املاء امُلرً

يا شهدي امللىء بالسم
يا كأس موت عبثي

واستعجالي

يعترب سالم محمد من شعراء الجيل السبعيني يف الشعر الكردي املعاصر، فهو من ضمن رعيل انور قادر 
جاف وجالل مريزا كريم و رفيق صابر و صالح ش���وان وفرهاد ش���اكلي وغريهم.. ولد يف كركوك عام 1954 
و درس فيه���ا وحص���ل على البكالوريوس يف القانون  عام 1987  من جامعة بغداد ، نش���ر مجمل قصائده يف 
الصحف و املجالت الكردية واصدر ديوانه االول يف 1988 بعنوان )اراك عند املساء بصدرية صفراء(..ويعيش 

حاليا يف السويد.
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اهنتني
امام الذين احبوني

خذلتني
امام الذين رفضوني

شوهت سمعتي
امام الوطن

واالحبة
واطفالي وفلذة كبدي

والعائلة
ويف سمع االف الذين سمعواعني

من بعيد
خذلتني

شوهت سمعتي
ثم اختفيت كجن شارد

وتهت و ادرت  ظهرك عني
***

ويف الصباح
تركت لي اوجاع الرأس واالهات

وعدة ذكريات سوداء
تيقنت بان مثل عشرات املرات

بأن الليلة البارحة
تسببت يف ذبول زهرات شعوري

وازعاج هذا وذاك
وانا أزال يف السرير

اتوب
بأن ال اذيقه مدى الحياة

اطلقها باعتقاد راسخ بثالث
لكن عندما يحل املساء

تربز امامي طاووسا
تلبس فستانًا شفافًا وابيض

وشعرك الناعم املسدول على كتفيك
ونهديك البارزين

تحت الفستان
يحدقان يف عيوني و مع ابتسامة سحرية

يقرض الشفاه ويتبخرت
وعلى املهل تدق باصبع الدالل

على زجاج نافذةعاطفتي الصايف
مضطرا مثل السجني

الذي لم ير الفتاة بعينه
على مدى عشرين عاما

ولم ينم مع امراة ما
اقبلك

واشمك
واشرب من ينبوع جذوتك
امتض جمراتك وال ادري

انا الثلج
اذوب رويدا رويدا

مثل الليالي السابقة
ويف الصباح اكون نادما...

2- الحافات...
االيام كديناصور هائج

يقطع الطربق بعجلتني حديديتني
الاحد يعلم متى سلك هذا املارد الطريق.

اىل اين ذاهب ومتى يتوقف
النحس بحركة دورانه

يسري وكأنه يراوح يف مكانه
كأنة مثقوب العجلة

يكنس ما يصادفه يف الطريق
يسري على حافتي الطريق
الحافات مليئة بالجماجم
الحافات مقابر الحصر لها

الحافات..مخلفات ملئات وآلالف الحروب
منذ حروب السهام اىل الحروب النووية
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الحافات مليئة بجثث البشر والنمل
وهشيم الذكريات

مليئة باملرايا الصغرية املهشمة لالحداث
الحافات   باتربة الزمن ملطخة مالمحها

بزنجار التأريخ
وماكنة الزمن الضخمة

تسري دون هوادة
مثل ديناصورعمالق

ويصرخ
اذا جاءك احدهم فجأة

وقال لك انه دورك
ستموت غدا الساعة الثانيةعشرة

بماذا تفكروماذا ستفعل؟
غدا ستصل ماكينة املوت اىل حدود ذاتك

سوف تسحقك مثل املرحلة و تطحنك
وتقذفك اىل الحافة

والتقف ولو لثانية
اذا مت ام لم تمت انها تسري
تكون ان لم تكن انها تسري

حني تموت
سوف يذرفون لك بعض الدموع

وستستمر الحياة
والتقف اية مؤسسة عن العمل

وال اية اذاعة أو تلفزيون او مجلة
تعلن االضراب

ربما يكتبون يف زاوية ما
نعي بحزن واسى

ويف مجلس فاتحتك يتحدثون عن السياسة والقضايا 
االجتماعية

عندما يغادرون يقولون املوت مصرينا جميعا
الصلوات تقام يف مواعيدها

النــاس اشــكال يذهبون كالعــادة اىل الكنائس 

واملعابد
املوظفون اليتخلفون عن الدوام ولو لخمس دقائق

تفتح الجامعات و املدارس يف مواعيدها
املحالت
واملسابح
والحانات

والثلج ينزل مثل ايام الخوالي
واملطر يهطل كعادته

عندما تموت
مثل مليون عام قبل

أن تشرق الشمس يف موعدها... وتغرب
حتى الجبال

والغابات
والبحار

حتى الفراشات  و السنونوات
التشعر بموتك

ان هذه املاكنة الهائجة، هذا الديناصور الجائع
يشبه الجرافة االلية

يتقدم الهوينه
ويخلف لنا كتب التأريخ الضخمة

النلحق يف قراءتها ابدا
تأريخ الحقد واملحبة
تأريخ الشوك والورد

على حافتي طريق الحياة
هشيم وجثث االنسان

يصنعون تلة
وتعدلها املطر و الفيضان

مع االرض
تتحول ذكريات االزمنة البائدة

اىل اشباح
غدا ستموت يف الثانية عشرة

كيف تقضي هذه الليلة وبماذا تفكر
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ربما تقصد املسجد لكي تتوب من قلبك
بتوبة واحدة تعود طفال وتذبل جميع خطاياك

ثم تشهد مرة واحدة
وتصل فورا اىل حافة الجداول الشرابية

هناك تجلس وتكرع الشراب
وتقضي مع حوريات الجنة اوقاتا مخملية

بتوبة و شهادة واحدة
يستحيل اسمك من االنسان اىل االبدية

ماذا تفعل هذه الليلة وبماذا تفكر
ستموت يف الساعة الثانية عشرة

عندما تموت
سيموت املستقبل

الهواء والخضرة و النور، يموت جميعها
عندما تموت، يموت الكون كله

انت ماذا تحب
وكيف تقضي ليلتك االخرية؟

واعيا
ام ثمال

واخري يف ايهما تفكر
التوبة ام الشهادة

أم يف الضياء االبيض لظلمة العدم؟..
السويد/2008/8/17

3 – العمر املحرتق..
يا صاحبي ان سنوات عمري

اصبحت ضحكا وبكاءا
مداو جزرا

وجميع البدايات و النهايات
صارت قطعة من الثلج
يف كأس حزن مشتعل

تذوب على املهل
رويدا رويدا تتضاءل قطعة الثلج

وانا بوشاح رطب بانفاسي
امسح بخار الذي على خدها

اىل ان تستحيل كأسي
اىل جمرة حمراء

حني ادنو بشفتي منها
واخذ منها جرعة خفيفة

يلتهب جميع جذوات الجحيم النائمة
يف  احشائي

يظهر صوت احرتاق عجيب
داخل قلبي

يخلط شجرة الصمت الكهلة
مع البحر الهادىء الراكد

اعرف ان رائحة احرتاق عظامي
تغرق انحاء هذا الوطن

النار تلتهب وتشتعل اسرع
وكورة الحزن املشتعل

تهاجم بخطورة
وقطعة الثلج داخل الكأس

تذوب كليا
عندئذ حني يحرتق العمر

اغني اغنية بال عنوان
على عاصفة اللحن امليت

ورقصة غابة املشتهى
المنيتي امليتة ونوري الذي لم اراه

نعم يا صاحبي
هذا الم و سرية

ليلة واحدة لي انا التائه
ومنذ وجودي ابحث عن عمري...
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مقامات من أسفار العاشق الكوردستاني
هشام القيسي

املقامة األوىل
مقامة من ليل البالد  

أهوال  وأحكي عن  واقعة مروية،  لكم عن  أحكي 
وأحوال سردية، قال الراوي الشاهد على زمن الجاهلية: 
تالطمت  مفخخة،  وتواريخ  مؤرخة،  حرائق  مابني 
على  سقط  الظالم  لكأن  حتى  والحدائق،  الحرائق 
الظالم والنريان فتحت كل النريان، وإذ تنطفىء بعض 
األحزان، يسابق العصف ليقف بني إشتهاءات الجريمة 
وبني نكبة املدينة، مندفعا يف عواء الدخان ومخالب 
يلد رمادا،  الرماد  الواقعة كان  القرصان،  ومن ثدي 
والعصافري القتيلة تدرك قساوة الحداد. وكان األطفال 

األنبياء والشيوخ والنساء يتبعهم الزحف الدامي، 
ويطوي البكاء. وكان النزف الدامي يتجمع يف كل 
وإنها   والغبار.  العنيدة،  والشهوة  الغياب،  إنه  مكان. 
لهيب  خطوة  كل  يف  والتنطق.  تتدفق  التي  الدموع 
أنقاض  يوما بني  كان  أسرار.  تكتمها  وأسرار  يتحرق 
سالسل  وقيدته  السود،  املخالب  طاوعته  املدينة 
القيود، وهجوم الجراد الصحراوي، حتى إسود الدخان  

بني الصمت والصوت. 

      فيا سامع  كناب املدينة 
      وياشاهد األحزان الحزينة 

      يف قامة هلبشيما امللغومة حكايات 
                                                وحكايات 

      ومسالك عرفت الفراقات 
      كبوصلة عجب 

                       وغضب بال نهايات، 
      ويا أيتها املدينة العظيمة 

      لك مهجة مؤججة بالبسمات، 
      هذا )متحف العامرية( يرد التحية باألبتسامات 

      وهذه )الفاخورة( تطابق الكلمات 
يف  سامان  مثل  يتألق  الدرة(  )محمد  وهذا        

الشرارات  
      وهذه مواكب مالمحها تشرق، وأيامها تطرق 

      وعلى األرض، ويف السكون األخري غادر الزمن 
الغاشم   

      والليل القاتم 
      دون أن يحدق. 

      مثقالت، 
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      مكتنزات، 
      ساقطات 

      تلك األيام 
      ويف 
      كل 

      قطرة 
      دم 

      تفتحت 
      اغنية 
      يتيمة 

    
      حميمة، 

   ويف كل ليل من أرض زلزلت، يلعن الجراد كثريا 
                                     وتحيا الكلمات. 

     وقال الشاهد على زمن الجاهلية: 
     سالما هلبشيما 
     تتطلع الذكرى 
     والضوء ينزف،  

    الحييت سوى بالوجد  
                            واملجد 

   فالعشق يخط سطورا 
                            ونهارات 

   تتمدد يف املسافات 
   وذاكرة تتناثر 

   من بني بقايا الهياكل 
   ألبصار ظامئات 

   وألغنيات تشرق اغنيات.

املقامة الثالثة
املقامة الجبلية

عن العاشق الكوردستاني عن الشاعر يف غنائياته على 
بوابات كوردستان قال: 

)هي جبال الكورد 
  وهي فضاء 

         ووجـــــــد...( 
ويقول: 

وهي بيض وطهر ينبع من مسلة ليهيم يف سفر، 
األمر.  هذا  من  لغريها  ليس  ما  جذر  األرض  يف  لها 
والشمس.  النهار  ألفها  وإلفة  سحر  يف  يهبط  سحر 
وكل  الرؤى  وباركتها  الحب،  شعاب  القلب يف  صافحها 
نجوم األمس. إنها اآلن تؤنس ولبهجة الروح تهمس. 
هي تعرف املسافة واألسرار حتى إن الزمان تطلع فيها 
واألوتار. هي يقظة يف أمان، وعناوين تحتمل أنوارها 
كل األغاني. صوتها تناهى اىل كل عقل مضيء وطل 
من عليائها ممتلئا نشوة على نبض أغان خضراء. إنها 

ريح لها هوية ووصية وآفاق حسناء. 
صور  عن  سالت  إذا  الثوار:  حكايات  يف  يقولون 
طيب  وفاح  ثرية،  خطى  حولك  التسعت  مرئية 
الشهادة من مسالك ندية، تغني العشق لألحباب وتربق 
اللهب العاصف عند كل باب. إنها جبال تتحدى، وعزم 
ومسمع  كوردستان  زهو  يف  والناس  تتالقى  يتشظى، 

الزمان.
إنها مرايا الدار 

يف سفر األسفار 
وإنها صرخة يف كتاب الوطن 

يشعل سرها األبرار.

املقامة الثانية
مقامة )بريق الشمس وصولة النفس(

العاشق  الراوي عن الشاهد على املسارات عن  قال 
الكوردستاني يف األسفار واملخاطبات: 

إنها  للنظر، ولكل من ذكر،  للبشر، ملفتة  ملفتة 
رسالة  هي  وكالما،   بهجة  وتطري  أحالما،  تتورد 
الخضرة الشاسعة، ودالة الرموز الرائعة، طافت أسرارا، 



91

شعر

20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

وهطلت أمطارا، من جذور ندية، ومن مسارات ووصية 
أينعت ثمارا. صفقت لها الجهات ،وسكنت فيها شرايني 

الكلمات.  يقولون:
إذا سألت املدى، يأتيك من ظمأ الفؤاد الصدى، هذه 
البالد تباركها الجبال والسماء، والربيع يكسوها بربيق 
الشمس وصولة النفس، برفعة وإباء. هي لوحة خطت 
الزمان،  رؤيا  القلب  حروف  وكتبت  األلوان،  فوقها 
واملسالك  الشامخة،  الحصون  هذه  مثل  لها  أرض  فأي 
املألوفة الضاحكة؟ إنها تتقدم والتتألم، تسهر يف الحلم، 

وتصدح يف الكلم، توقظ األمل بأ زر الجبل، ويف قلب 
الجراح،  ذكريات  من  تطلع  هناك  إنها  تحيا.  األيام 
لتشعل بهجة الصباح، وها هي اليوم يتفجر منها املاء 

لتنام بني وردة  ووردة بيضاء. 
إنها كوردستان، شهادة الزمان وزهو األنسان. فأصغوا 
لسيدة الجهات األربع، ويقني األبواب األبدع، هي بلهيب 
ويبارك  لهفتها،  يرقب  والكل  وتتفرع،  تتألق  نوروز 

عفتها يف إنتظار الخطاب املقبل، والنداء  املجلجل. 

نيتشه ومابعد الحداثة

تأليف: د. محمد كمال

دار سردم للطباعة والنشر

سليمانية 2009
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ليلة في أحضانه
شعر: ميديا رؤوف بيكرد

ترجمة: جهان عمر

هذه الليلة حلمت بك
ونمت يف حضنيك الهادئ

نوما هنيًا
وكانت السماء تمطر بغزارة

وحضنك دافئا
فتعريت

على الرغم من محاوالتي
فلم أستطع أن افارق شفتيك

وأختلطت اصابعك بني شعري
وتطابق جسدي مع جسدك

وكنت هائمًة وراء جسدي
فلم أعرف كيف أفصل بينهما

لذا فأنا اآلن أحب جسدي أكثر
ألنني إحتفظت بك

يف أعماقي
* * *

جدائلي مبللة بالشعر
هطول الشعر بغزارة بلََّلت بيتي

جدائلي تتقطر منها املاء
هذه األمطار التنقطع

وجفاف هذه السنة
تحدق يف خارجا

ومنزلي يتسرب منه املياه
وأنا أيضا مبللة جدا
اقول حني أتيت أنت

ربما أنفاسك ترجع لي هدوئي
واصابعك تجففني قليال
ولكنه منزلي كله مياه
وجسدك يدفئني قليال

أمنية
ماذا سيحدث لو

اصبحنا كلنا طيورا اآلن
فالعشاق يطريون نحو السماء

وتصبح قبالتهم مكان النجوم
م���اذا س���يحدث إن لم يك���ن هناك 

الجدران
والعالم بال حدود

والهواء مملوء بالقبالت
والفراشات بدائل القبالت
لو كنت ذو جناحني اآلن

وأصفق جناحي طائرا
يف الربد

فوق البحار واملحيطات الكبرية
وعند شبابيك غرفة حبيبتي

أترك قبلة فوق الشباك
ماذا كان سيحدث حتى الصباح

* * *
مشغولة

أرجو عفوك
ألنني ال أرد سريعا

إنني منهمكة
ألجمع الطرق

وأغري اتجاهاتها
نحوك

أطوي الطبيعة كلها
وأجعلها هدية لك
هيجني.. وشتتني

إجمعني
وأقذفني يف الهواء كقبلة

أتدحرج
وأعود اىل قدام

عتبة بيتك

مالحظة: نشر النص الكردي يف جريدة 
كردس���تان نوى – األدب والفن - العدد: 

646 الخميس 2009/8/13
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الشمس الزنجية
قصص قصرية جدًا 

نواف خلف السنجاري

آمال مخنوقة 
قاعة املحاضرة يعمّها الهدوء.. 
أنظ���ار وأذه���ان جمي���ع الط���الب 
مش���دودة إىل اللوحة التي يش���رح 
عليها األستاذ.. كانت وحدها شاردة 
تستعيد مالمح ذلك الضابط الشاب 
ببذلته العسكرية املرقطة ووقفته 
الواثق���ة، ح���ني تركت���ه واقفا يف 
محطة انتظار الباص وهو يشيعها 
بنظرات���ه الناري���ة الت���ي أيقظت 
داخلها كل أحاس���يس األنثى دفعة 
واحدة.. كانت تحلق بعيداً عن كل 
تفاصي���ل املحاضرة، يملؤها أمل يف 
أن تلتقي ذلك الفارس الوسيم مرة 

أخرى... 
األمامية  الخط���وط  هن���اك يف 
لس���احة الحرب، أراد أن ينهض لكن 
دون جدوى! مسح الدماء الساخنة 
من فوق عينيه الواس���عتني، وقد 
فقد كل أمل يف لق���اء تلك الصبية 
الساحرة مجدداً .. أغمض عينيه.. 

خرج���ت من صدره حس���رة يتيم 
مظلوم.. وتأكد من أنه خسر أجمل 

معارك حياته على اإلطالق !! 
إرتقاء  

مزّق���ت ش���رنقتها وحّلقت يف 
الفضاء.. نفضت أشعة الشمس عن 
املّلونة.. كانت تحس���ب  أجنحته���ا 

نفسها نجمة أو مالك ! 
لق���د ب���دأت تنظر باس���تعالء 
إىل كل الدي���دان امللتصقة باألرض 
وتقول يف سرها: ما أوسع الهوة بني 
حشرات األرض ومالئكة السماء !                                                          

أسباب
من���ذ الع���ام األول لزواجهم���ا، 
تعّودت أن تمط���ره بوابل طلباتها 
الت���ي ال تنته���ي ومش���اكلها الت���ي 
أخذت )تتكاث���ر كاألرانب( خاصة 
بعد نص���ف دزينة األطف���ال التي 

خّلفاها..
فما أن يمس���ك بالقل���م ليكتب 
أو يفت���ح صحيف���ة أو كتابًا ليقرأ، 

حتى تبدأ طقوس���ها املزعجة غري 
الكتابية..  ومشاريعه  بأفكاره  آبهة 
تجاهله���ا  يتعّم���د  كان  وعندم���ا 
أحيان���ا.. يجن جنونه���ا فتعمد إىل  
س���حب األوراق أو الكتب التي تحت 
يدي���ه وتمزقها ارب���أ، العنة اليوم 
الذي اقرتنت به، ناعتة إياه بأبشع 
وأقذر الصفات.. فيضطر املس���كني 
إىل  ت���رك املنزل حام���ال ما تبقى 
م���ن أوراقه متوجها  ألقرب منتزه 
أو مقهى ليكمل م���ا بدأ به، يمأله 
اإلحباط وتقطر من عينيه املرارة 

واالنكسار ...
جل���س األوالد ومعهم والدتهم 
يحدق���ون يف شاش���ة التلفاز - على 
غ���ري عادتهم-  ينتظ���رون ظهور 
والده���م يف لق���اء تلفزيون���ي على 
يتبادل���ون  الفضائي���ات..  إح���دى 
الدهش���ة واالستغراب غري  نظرات 
مصدق���ني م���ا يلق���اه والدهم من 
حف���اوة وتقدير.. كان الحديث قد 
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تش���عب ع���ن األدب وتفرعت عنه 
والشخصيات  األبطال  عن  تفاصيل 
التي يخلقها يف قصصه، وعن الطرح 
الفلسفي الذي ينمو بني سطوره -  
كنبات الفطر -  ليغطي مس���احات 
األوراق الفارغة كما يغطي العش���ب 
املقاب���ر املوحش���ة. وعندما س���أله 
مقدم الربنامج عن أس���باب شهرته 
و تألقه يف الكتابة، واإلنس���ان الذي 
يقف وراء حماس���ه ونجاحاته؟ لم 

يرتدد لحظة يف اإلجابة:
-))وراء كل رجل ناجح اِمرأة((!!

رسّام
أطلقتُ العنان ملخيّلتي، وبدأت 
ذبابة  أس���طورية،  أرسم مخلوقات 
بحجم بقرة، بق���رة بحجم ذبابة، 
بشر نصفهم أفاٍع، أسماك بأجنحة، 
جبال تس���يح متحولة إىل بحر من 
الج���راد، غيوم على هيئ���ة أكاليل 
ش���وك، أش���جار له���ا أن���وف وأذان، 
جماجم بتسريحات عجيبة، أيادي 
مقطوعة تتضرع إىل السماء، أطباق 
كبرية تح���وي مئات األثداء وأخرى 
مليئ���ة بالش���فاه امللونة، س���اعات 
تش���ري بعقاربها االفعوانية إىل أرقام 
غريبة، س���الحف ب���دون أصداف، 

بيوت على شكل توابيت، و......
وبينما إنا منهمك برس���وماتي 
وأوراق���ي.. س���معت صوت���ًا غريبًا 

يهمس ورائي:
- ال تظه���ر عبقريت���ك للناس 

حتى ال يحسبونها جنونًا!!

التف���تُ برهبة.. لكني لم أجد 
أحداً.. فصرخت بهوس :

- أين أنت أيها الشبح الحكيم؟!
ص���دى  س���معي  إىل  فتناه���ى 
ضحكات متقطعة تذوب وتتالشى 

يف الالنهاية !!.
مرتجم

تتزاحم  والقوامي���س  الكت���ب 
فوق طاولتي.. تنفس���تُ الصعداء 
ألني انتهيت أخرياً من ترجمة آخر 
قصيدة من ديوان) شاعر مشهور(..
أطفأتُ سيجارتي وهممت بإغالق 
الكتاب، لكني شاهدت خيطا رفيعا 
م���ن الدخ���ان ينبت من وس���طه 
وينمو ليشكل صورة للشاعر تهيم 
فوق الس���طور، وبدأ يتحدث معي 

بتهكم قائال:
- كل التفاه���ات.. التي كتبتها 

أنت .. لم انطقُ بها يوما!!
- ولكني...حاولت ...أن ....

- أنت وأمثالك تشوهون أشعارنا 
األصيلة.

-يف نيتي... إيصال... أفكارك...
- أنتم تطرحون أفكاركم الفارغة 

وتزينوها بأسمائنا الالمعة.
- أردت فق���ط أن أوضح وجهة 
نظ���ري لكن...... س���حابة الدخان 

تالشت فجأة..
نفضت رأسي وقلت:

- الب���د أن ط���ول الس���هر ق���د 
أصابني بالهلوس���ة..عليّ أن اخلد 
للن���وم.. ألن رئي���س تحرير املجلة 

ينتظرني صباحا ألسلمه )القصيدة 
املرتجمة (.  

برج الحوت 
زميلن���ا ال���ذي يعمل يف قس���م 
األرشيف من مواليد برج الحوت.. 
وه���و مولع بق���راءة برجه لدرجة 
)املاكر(  ق���رر صديق���ي  اإلدمان.. 
واملس���ئول ع���ن تحري���ر الصفحة 
املنوّع���ة يف )جريدتن���ا اليومية( 
بتفاصي���ل  والتالع���ب  التخاب���ث 
معلومات األبراج التي يستقيها من 
)اإلنرتنت( فيضيف إىل برج الحوت 
بع���ض )التواب���ل( مثل ) مش���اكل 
زوجي���ة – أخب���ار مزعجة تصلك 
اليوم – أزمة مالية حادة – خسارة 
لفرص���ة عمل – مزاجك معّكر – 
ال تقدم على أية مبادرة – نكس���ة 
صحي���ة – حماتك ت���زورك اليوم 
..( وغريه���ا م���ن األخبار الس���يئة 
التي تجعل زميلنا املسكني يشتعل 
عصبية وحسرة.. وكّلما كانت ردة 
فعل���ه أقوى كن���ا - صديقي وأنا - 

نزداد شعوراً بالفرح واالنتصار.
ناقد

ه���ذه أول تجربة ل���ه يف كتابة 
النق���د.. لقد تن���اول رواية لكاتبة 
ش���ابة وبع���د أن قرأه���ا بص���ورة 
س���طحية وس���ريعة كت���ب يقول: 
هذه الرواية )رش���يقة( بس���ردها، 
)املكتن���زة(  بكلماته���ا  وتتميّ���ز 
وأفكارها )املث���رية( التي تدل على 
)خلفية( ثقافية لكاتبتها، وقابلية 
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على)احتض���ان( املفردات املبتكرة، 
ردود  م���ع  )بش���اعرية(  والتعامل 
أفعال البطل.. وأكث���ر ما أعجبني 
فيه���ا – الرواية – )صدرها( أقصد 
مقدمته���ا الرائع���ة، ول���وال بعض 
)الش���امات( املطبعي���ة عل���ى وجه 
وغ���الف الرواي���ة كان م���ن املمكن 
اعتباره���ا )أجمل( عمل أدبي كتب 

على اإلطالق!
عيد الشجرة 

س���قطت من���ي آالف األوراق.. 
وأورق���ت مكانه���ا اآلالف.. امتصت 
م���ن  األطن���ان  مئ���ات  ج���ذوري 
مياهكم اآلسنة.. جلس تحت ظلي 
واستلهم  العشرات من عش���اقكم.. 
من���ي ش���عراؤكم قصائدهم يف كل 
ب���ني أغصاني  آوي���ت  الفص���ول.. 

العصافري التي تنشد لكم.
كان���ت حجتكم أن���ي ال أحمل 
بفؤوس���كم  فقطعتمون���ي  ثم���راً 
الش���هوانية، وأقمتم مكاني )كشكًا( 

لبيع السجائر!
قناع 

ع���اد )ف���الح(-  وه���و جندي 
مس���تجد -  م���ن التدري���ب الليلي 
للوقاية من الضربة الكيمياوية يف 
مركز تدريب املش���اة.. كان منهكًا 
وقلق���ًا.. نزع )بس���طاله( ووضعه 
تحت السرير بجانب قناع الوقاية.. 
بع���د إنتص���اف الليل سُ���مِع دوي 
إنفج���ارات يف الجوار.. ومن ش���دة 
الخوف واالرتباك والظالم الدامس 

صاح أحد الجنود املذعورين بصورة 
ال إرادية )غاز.. غاز.. غاز( .. 

مدّ يده تحت الس���رير وحاول 
ارت���داء القناع لك���ن دون جدوى.. 
اللعن���ة.. لقد لبس القناع أكثر من 
مئة مرة خالل األيام املاضية، وها 
ه���و اآلن مرتبك ومش���وّش وقد 
يتعرض للهالك بسبب تأخره سمع 
صوتًا هادراً وآمراً: ) إىل مواضعكم 
بس���رعة(.. حمل البندقية وركض 
بس���رعة ورمى بجس���ده يف املوضع 
الش���ّقي.. ظل هناك حت���ى انبلج 
الفجر.. خرج من الحفرة وانسحب 
كس���ولة  بخط���وات  القاع���ة  إىل 
حافيًا  والذل..  بالخذالن  ممزوجة 
يحم���ل بيده )البس���طال( بداًل من 

قناع الوقاية. 
الشمس الزنجية

الظ���الم يحيطه من كل صوب، 
أفكاره امللتهبة لم تس���تطع أن تنري 
ظلمة روحه الكئيبة،  أو تس���اعده 
على اس���تيعاب النور واأللوان.. إن 
الخ���ط الفاصل بني الجمال والقبح 
لطاملا أرّقه وقضّ مضجعه وكثريا 
ما تس���اءل: - هل الجم���ال والقبح 
كالش���فقة والظلم؟ أتختلف أحالم 
املبصري���ن ع���ن أحالم���ي؟ ه���ل 
صحيح أن شمسكم شقراء وشمسي 
زنجية؟! فتضيع أس���ئلته يف جوف 
الظالم... يعدّل من جلسته، يمدّ 
يده، ويبدأ بممارسة طقسه اليومي 

ويصيح بصوت مبحوح:-

»من مال اهلل يا محسنني«.
انتظار

   من���ذ إخب���اره ب���أن ابنه قد 
فقد يف الحرب قبل سبع سنوات... 
يجلس كل مساء وأنيسه الوحيد هو 
املذياع.. يس���تمع إىل أسماء األسرى 
التي تبث كل يوم عّله يس���مع اسم 
)ول���ده الوحيد( الذي جعل حياته 
جافة كصحراء.. ل���م يذرف دمعة 
واحدة طوال تلك السنني، ولم يدع 
للشك مكانا يعشش يف تفكريه فقد 
ب���دا مقتنعا تمام���ا أن ابنه ال زال 

على قيد الحياة..
كان أمله يتجدد كل يوم كشروق 
الش���مس، فيجلس مس���اءا كناسك 
املقدسة  متعبّد يمارس طقوس���ه 
متحوال إىل آذان صاغية أمام الصنم 
املس���تطيل.. هذا املساء ال يشبه كل 
املس���اءات الحبل���ى باألم���ل، انتهت 
جميع قوائم األس���رى ولم يسمع ) 
االسم املنتظر(.. عندها فاضت كل 
دموعه دفعة واحدة لتهدم إىل األبد 

ذلك الحلم األسطوري.
فساد إداري

خرج من قاعة بناء األجس���ام 
قب���ل انتهاء التمري���ن بقليل، كان 
عل���ى موعد مع )سمس���ار( اللجنة 
الطبي���ة الذي أخربه بأنه مس���تعد 
ألن يكمل أوراق���ه ويعطيه درجة 
عجز كامل ليش���مله راتب الضمان 
االجتماعي مقابل )200( ألف دينار 

فقط !
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بع���د أق���ل من ش���هر اس���تلم 
)عرتيس البطل( أول راتب للضمان 
االجتماع���ي.. يف ح���ني أن ج���اره 
املع���وّق والعاط���ل ال زال يراج���ع 
اللج���ان الطبي���ة ودوائ���ر الضمان 

االجتماعي دون جدوى !!
نكسة

كان متخما بالفرح.. يحّلق عاليا 
كطائر منتص���ر، وألول مرة أحسّ 
بان لحيات���ه معنى.. قض���ى ليلته 
وهو يفكر يف اسم يتوّج به مولوده 
املوعود يختاره من بني آالف األسماء، 
فبع���د )خمس���ة عش���ر( عاما من 
الحرمان والفشل ومراجعة عيادات 
األطباء واملستش���فيات وتجربة كل 
خزعب���الت الس���حرة والدجال���ني، 
استطاع العلم أخريا أن يحقق حلمه 
يف أن يصب���ح أب���ا.. عندم���ا حانت 
ساعة الوالدة كان يذرع املمر خارج 
غرف���ة العملي���ات بخط���وات قلقة 

ولهفة ال يمكن وصفها.. 
خرجت املمرضة يعرتي وجهها 
ح���زن مرع���ب.. دخ���ل كاملجنون 
حم���ل طفله.. لم يص���دق عينيه 
لقد تح���وّل حلمه إىل كتلة مزرّقة 

من اللحم ليس إال..
أحالم اليقظة

من عمق األرض السومرية.. من 
معبد إيزي���دا وايزاكيال.. خرجت 
امرأة موشّ���حة بالبياض تحمل يف 
يدها قنديال يعبق برائحة البخور، 
تس���ري كأنه���ا ال تم���سّ األرض .. 

سألتها من أنت؟ 
قال���ت:- أنا األصال���ة والعراقة 

والقدم..
- واىل أين أنت ذاهبة؟

- اتج���ه  نح���و » وادي اللش« 
املقدّس ألنري الطريق ألحفادي 

- لك���ن أحف���ادك أصبحوا آخر 
اتجاهاته���م  تتقاس���مهم  الن���اس!! 
الحزبية ومصالحهم الشخصية وقد 

نسو إىل أية ساللة ينتمون؟!
- ال يهم.. فالعودة من منتصف 
الطري���ق أفضل من االس���تمرار إىل 

الهاوية!!!
نهاية 

هذه أول مرة أعرف فيها نهاية 
القصة التي أكتبها، فمعظم قصصي 
نبتت نهاياتها قبل النهاية بقليل.. 
عندما انتهيت من القصة التي بني 
يديّ لم تعجبني خاتمتها فشطبتها 
مثل كل م���رة.. ووضع���ت مكانها 
نهاية ولِدت توا وهي تصرخ مثل 

طفل عار تحمله يد القابلة!
الواعظ

كان يرف���ع ي���ده كم���ن يحمل 
الس���يف يف وجه الخط���اة، ونربته 
العالية تبعث على الرهبة متوّعدة 
الفاسقني بالعقاب.. لقد سيطر على 
املكان بموعظته و حركاته املهيبة 
وصوت���ه الجهوري، انبه���ر الجميع 
بهذا الشاب ذي اللحية الكّثة وأبدوا 
الوحيد  كنتُ  والخشوع..  االحرتام 
الذي لم تح���رك كلماته أي ذرة يف 

كيان���ي، فق���د رأيته قبل س���نتني 
وه���و يخرج من إح���دى املواخري.. 
و صادفته أكث���ر من مرة يف نفس 
الحانة التي أرتادها، غري أن الش���يء 
الوحيد الذي تفوّق فيه عليّ كان 
براعته يف الغش بالورق يف صاالت 
القم���ار! قب���ل أن ينه���ي موعظته 
هززت رأس���ي وابتس���مت بسخرية 
فتهافتت عل���يّ األي���ادي واألقدام 
ضرب���ا وركال ورموني خارجا ألني 

تجاوزت حدود اللياقة واألدب!!
دليل

بعي���ون أنهكته���ا الدموع كانت 
تبحث عن جثة زوجها بني عشرات 
واملرتاصة كسمك  املستلقية  الجثث 
املوتى  كانت مالم���ح  الس���ردين.. 
خالية من أي خوف أو حزن أو ألم 
وبعي���دة جدا عن تقاس���يم الوجه 
الذي طاملا أحبت���ه بجنون.. هزت 
رأس���ها بالنفي حني سألها الضابط 
إذا كانت قد ميّزت أحدهم؟ فأشار 

إىل جثة ممزّقة ومشوّهة:
- أذهبي وتأكدي منها

هاجس غريب دفعها نحو الكتلة 
البش���رية مجهولة املعالم، وبعد أن 
تفحصتها مليّا ارتمت فوق الجثة 
صارخة: هذا زوجي.. هذا زوجي. 
س���حبناها بصعوبة من فوق الجثة 

فقال لها الضابط:
- كي���ف اس���تطعت التأكد إنه 

زوجك ؟
تغّلب���ت تعاب���ري الخج���ل على 
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الحزن يف وجهها:
- ان���ه زوجي أرج���وك ال تّلح 

عليّ
- لكن يج���ب أن نعرف الدليل 

لكي نؤشره يف  سجالتنا..
بكت بحرقة وقالت:

- أن���ا وزوج���ي كنا نس���تخدم 
نفس الن���وع من املالبس الداخلية 
ووقع���ت مغش���يا عليها..لم أتمالك 
نفس���ي فإنثالت دمع���ة من عيني، 
وعندم���ا نظرت إىل بقي���ة الجنود 

رأيتهم يجهشون بالبكاء.
رحيل

أحاط به���ا بنوها كم���ا يحيط 
املحب���س باألصبع، فتح���ت عينيها 
بصعوب���ة ونظرت إليهم لم تصدق 
ما تراه.. ها هو والدهم الذي تركها 
منذ س���بعة عش���ر عام���ا مرتديا 
)دم���ريه(  األبي���ض و)يش���ماغه( 
األحمر - تماما كما يف ليلة زواجهما 
األوىل-  يمدّ يده لها.. تمسك باليد 
املتوّهج���ة ويحّلق���ان إىل الس���ماء، 
مخّلف���ني وراءهما غرف���ة عتيقة، 
حزن خرايف، أربعة وجوه دهش���ة 
تحيط بجث���ة هامدة وي���د باردة 
كالثلج كانت تش���ري قب���ل قليل إىل 
صورة معّلقة فوق الجدار املتهالك.

اغتيال
عاش أكثر من خمس���ة قرون، 
عشقته آالف النس���اء، كان صديقًا 
للمل���وك والصعاليك، صن���ع أفكار 
القصور  دخ���ل  واملجانني،  الث���وار 

الفخم���ة، وبات يف أحق���ر األكواخ، 
سهر مع املفكرين، نام يف )الصوامع( 
مع الزاهدين املتعبدين واس���تيقظ 
م���ع الخط���اة، نُف���ي وأبع���د ألنه 
ح���ارب الطغاة.. وبينم���ا هو نائم 
مع أصدقائه على رصيف )ش���ارع 
االنتصار-!!   نش���وة  بعد  املتنبي(- 
اقرتب���ت عرب���ة امل���وت وانفجرت 
لتحي���ل كل ذل���ك التاريخ إىل رماد 
وقصاص���ات متناث���رة م���ن الورق 
ودخ���ان مم���زوج بعص���ارة الفكر 

اإلنساني.  
ثورة

لدي دائمًا ش���يء أقرأه، عندي 
دائمًا ش���يء اكتبه، ولك���ن نادراً ما 
أجد ش���خصًا أحكي ل���ه همومي.. 
الذين  األش���خاص  ه���م  فقليل���ون 
نس���تطيع أن نفت���ح له���م قلوبنا 
ونف���رش أمامهم )ص���رة( همومنا 
وبحاجة  كن���ت مختنقًا  املكتظة.. 
إىل أي إنسان أنفض أمامه مأساتي، 

والظلم الذي لحق بي ..
فأن���ا من���ذ طفولت���ي منب���وٌذ 
إرادت���ي  ومس���لوبة  ومضطه���دٌ 
ومخن���وقٌ صوت���ي وخائ���فٌ من 
إعالن)عقيدت���ي( الت���ي أصبح���ت 
عبئًا وعدواً لي كما ذيل الثعلب ! 

وحي���داً مهزومًا جلس���تُ فوق 
قمة جبل مرتفع لعل شكواي تصل 
إىل السماء.. يمأل روحي الحقد حتى 
على اإلله الذي خلقني! كنت أريد 
أن أبك���ي لكن الدموع كانت عصية 

وأبت أن تريحني، فالحقد والغضب 
والرغبة يف االنتقام عندما تسيطر 
على نفوسنا تجعل حزننا كحشرة 
أم���ام مارد جبار وتموت الرغبة يف 

البكاء!
ال أدري ك���م م���ن الوق���ت مرّ 
علي وأنا على تل���ك الحال مذهواًل 
ومشدوهًا عن العالم، ولكن عندما 
رفعتُ راس���ي قلياًل رأيت الشمس) 
الت���ي أقدس���ها( قد ش���ارفت على 
الغ���روب فلعنته���ا بص���وت ع���اٍل، 
وتمني���ت أن تصطدم باألرض لكي 

نفنى ونرتاح!
همم���تُ بالنهوض فأحسس���ت 
بي���د ترب���ت على كتف���ي، جفلتُ 
واس���تدرت ألواج���ه ش���يخًا جلياًل 

بوجه مالئكي ابتسم وقال: 
- ال تخف يا بني 

- من أن���ت ومنذ مت���ى وأنت 
هنا؟

- ال أع���رف من أنا ولكنني هنا 
منذ األزل!

- هل أنت مجنوٌن مثلي ؟ فانا 
ال افهم ما تقول

- إن كان الجنون ثورة، فأنا أول 
املجانني!

أم���ام كلماته  ش���عرت بالصغر 
الغريبة، وقلت بانكسار: 

- الث���ورة.. الحري���ة.. كلم���ات 
محرّمة وممنوعة علي قبل املهد، 
قب���ل الوالدة، بل من���ذ أن كنت يف 
رح���م أمي وأن���ا أخاف م���ن هذه 
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الكلمات!  
- الخ���وف امل���زروع داخلك نما 
وغطى كل ش���يء، فلم يعد للفرح 

مكانًا يف نفسك
أتخل���ص م���ن ه���ذا  - كي���ف 

الخوف؟
- الم تس���مع أن » اكرب الثورات 

تبدأ بثورة اإلنسان ضد نفسه« ؟
واختفى الش���يخ بلمحة بصر.. 

فصرختُ بأعلى صوتي:
- سأنتصر على الخوف... غطى 

الصدى أرجاء الوادي العميق  ...
يف صب���اح اليوم التالي ش���اهد 
الرعاة جثة ش���اب أس���فل الوادي، 
وعلى ش���فتيه بقية ابتس���امة لم 

تكتمل !  
عبور

الناح���ل ملق���ى على  الجس���د 
األريكة، والروح هائمة قلقة تريد 
أن تنف���ذ عرب الحاجز الواهي الذي 
يفص���ل ب���ني الي���وم والغ���د، بني 
الواق���ع واملجه���ول.. ب���ني املعقول 
والالمعقول، تريد أن تظفر براحة 
أبدي���ة.. بعد أن ذاقت مر الس���قم، 
آمل���ة أن ترى النور بع���د كل هذا 
الظ���الم و التعب والفق���ر.. تقطع 
آخ���ر خيط يربطها بتل���ك الكتلة 
البائسة املليئة بالحرمان والطموح 
والضعف، فتعرب متشوقة إىل الجهة 
األخرى وتضيع وس���ط س���ديم ال 

نهائي وفراغ مرّوع !        
اكتشاف 

يف غرف���ة فقرية كان���ت تتلوى 
ب���ني ي���دي القابلة، دخ���ل زوجها 

كعفريت غاضب صائحًا: 
- إذا أنجب���تِ هذه امل���رة بنتًا 
أقس���م أن���ي س���أطّلقكِ وأت���زوج 

بأخرى..
امتزجت دموعه���ا مع قطرات 
العرق املتصبب من جبينها، رفعت 
رأس���ها متضرعة إىل السماء وأغمي 

عليها...
بع���د أكثر من عش���ر س���نوات 
وبينما هي جالس���ة تحلب بقرتها، 
اقرتب منها بحنان هامسًا يف أذنها:

- حم���داً للرب ألن���كِ أنجبت 
البن���ات أواًل، وإاّل ألصب���ح أبناؤن���ا 
الح���رب  له���ذه  وق���وداً  األربع���ة 

القذرة!!
أرباع

كان مولعًا )باألرباع(.. يش���رب 
)ربع ويسكي(، يأكل )ربع خروف(، 
يس���تيقظ يف )العاش���رة والرب���ع(، 
يحم���ل يف جيبه دائمًا )ربع دينار( 
كتعوي���ذة! ضاج���ع )ربع( نس���اء 
القري���ة! وعندم���ا بلغ م���ن العمر 
)رب���ع( ق���رن تربّع عل���ى العرش 

ألربعة عقود و)ربع(!!    
رصيد- نت

دخ����ل املنت����دى باس����م )هيفاء(.. 
وبع����د أن تبادل مع أحده����م عبارات 
الغ����زل والحب ثم املج����ون تم االتفاق 
عل����ى موع����د للق����اء.. طل����ب الطرف 
اآلخ����ر رقم )هاتفه����ا( النقال ليضمن 

الفريس����ة.. فأجاب بمك����ر: أن رصيده 
قد نفد، عندها أرس����ل له رقم)كارت 
موبايل( ليظهر سخائه وأريحيته! عبّا 
أبتس����م وخرج  بالرصيد..  )موبايله( 
من املنتدى.. تمط����ى، تثاءب وتمتم: 

يكفي اليوم إنها البطاقة الرابعة!!
قانون القبيلة

م���ن ب���ني الجم���وع الهائج���ة 
سُ���مِعَ صوتها وهي تستجدي: » 
ارحموني أطلقوا علي الرصاص«.. 
لكنهم اس���تمروا يف ضربها بالعصي 
والهراوات وأعقاب البنادق.. مزّقوا 
مالبس���ها.. س���حلوها من ش���عرها 
الطويل ورجموها بالحجارة، انقضوا 
عليه���ا كما تنق���ض الوحوش على 
فريستها.. فقد ذكرتهم بخطاياهم 
وعهرهم وعقدهم وكبتهم املقيت.. 
نظرت إىل والده���ا املنزوي ووجهه 
يختل���ج بعنف من ش���دة الذهول.. 
أغمضت عينيها لتتحوّل يف لحظة 
إىل طفل���ةٍ صغرية ترك���ض بفرح 
وراء الكرة املّلونة التي اش���رتاها لها 

والدها ذات يوم ليس ببعيد.   
طالع

قال له العرّاف: خطوط كفك 
تش���ري إىل ان���ك س���تعيش طوي���اًل 
وستش���هد زواج ابن���ك البكر..فرح 
ب���كالم املنجّم يف حينه���ا ألنه لم 
يك���ن قد أكمل الثامنة عش���رة من 
عم���ره بعد.. مضت س���نوات على 
زواجه، وبينما هو خارج من عيادة 
الطبيب، تذكر فجأة كالم الساحر، 
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ابتس���م بمرارة قائاًل: حتما أنا من 
الخالدي���ن! لقد أخربن���ي الدكتور 
للتو )بأني عقيم وليس هناك أمل 

يف أن أخّلف أوالدا(!! 
ضوء أسود

كل يوم حني يخيم الليل فوق 
أرج���اء املدين���ة يص���اب بالذعر.. 
ترتاءى له أش���باح ملّثمة، يرتجف 
خوف���ًا م���ن رصاصة طائش���ة، أو 
قذيف���ة أضاع���ت طريقه���ا.. كان 
يقض���ي معظم ليالي���ه يف التضرع 
إىل اهلل وتعظيمه وإحصاء أس���مائه 
الحسنى، معيدا هذه العبارة مئات 
املرات: » الهي كم أنت كبري وجبّار 
احمني وأجِل عني هذا الليل األسود 
بس���الم«.. قلقًا ينظ���ر من خالل 
الناف���ذة منتظ���راً ظه���ور خيوط 
الفجر.. وما أن يلمح بوادر انجالء 
العم���الق الداك���ن حت���ى يتنفس 
الصع���داء ويهتف ضاح���كًا: »الهي 
أن���ت اصغر من ذباب���ة!«.. يتمدد 

فوق سريره، ويعلو الشخري.
عقاب

كانت ميّتة قبل أن يرجموها 
عندما  حياتها  وفقدت  بالحجارة.. 
أسلمت نفسها لذلك الوغد يف لحظة 
الحشد ينتظرها  شهوة شيطانية.. 

خارجًا.. إنها ترتعد... 
وه���و جال���س يف غرفت���ه كأي 
جب���ان تنصل من فعلت���ه.. تبحث 
ب���ني الوج���وه ال ت���رى إال عيونًا 
االنقضاض  تري���د  وأيادي  محمرة 

وأني���اب ع���ادت إىل طبيعتها األوىل 
قبل فجر الحضارة.  

صقل املواهب
فرح بقصيدته البكر، وضعها يف 
جيبه واتجه نحو مبنى الصحيفة 
املشهورة الواقع بالقرب من منزله.. 
استقبله حارس البناية، وسأله عما 

يريد؟
- لدي قصيدة أحب أن أنشرها 

يف جريدتكم الرائعة.
- هل يمكنني رؤيتها لطفا؟

- نعم بكل تأكيد.       
 أخ���ذ القصي���دة.. قرأها.. ثم 

قال له:
- ما رأيك بحذف هذا املقطع؟  

- كما تحب، وشطب عليه.
- حسنًا اصعد إىل الطابق األول، 

واسأل املوظف هناك.
رحب به موظف االس����تعالمات، 
ونصح����ه بتغيري البيت����ني األخريين 
الكومبيوتر،  ت����اله موظ����ف  منها.. 
املدقق اللغوي، محرر القسم الثقايف، 
سكرتري التحرير، ثم مدير التحرير.. 
وعندم����ا وصل إىل رئي����س التحرير 
كانت القصيدة عبارة عن مجموعة 

من حروف الجر املبعثرة!!
نقاهة

الكآب���ة تلفه م���ن كل صوب.. 
يفكر دائمًا كيف أن سخرية القدر 
م���ن حرب���ني طاحنتني،  أنقذته 
وهي نفسها التي أسقطته من )درج 
ال يتج���اوز ارتفاعه م���رتاً ونصف( 

ليص���اب بالش���لل، ويقض���ي بقية 
حياته مرميًا فوق السرير..

عل���ى غ���ري عادت���ه اس���تيقظ 
باكراً هذا الصباح ينصت بس���رور 
إىل زقزق���ة العصافري.. اس���تغربت 
زوجت���ه من تغري مزاجه الكئيب.. 
جاءت���ه بالفط���ور، تناول���ه بفرح 

وبهجة.. قالت له:
- لق���د مألت املنزل بالس���عادة 

بهذه االبتسامة الجميلة
- ال أدري مل���اذا غمرن���ي صوت 
العصاف���ري بالحيوية والنش���وة هذا 

الصباح
- س���تكون أيام���ك كله���ا حلوة 

بعون اهلل..
خرجت لتكمل أعمالها البيتية.. 

انقطع صوت الزقزقة فجأة..
ناداها: لم أعد أسمع العصافري؟

أجابت���ه بابتس���امة خجلى: لم 
يكن صوت العصاف���ري يا عزيزي.. 
كان ثقب���ًا يف أنبوب امل���اء عالجته 

فانطفأت الزقزقة!! 
حوار

يف املزرع���ة الت���ي يعم���ل فيها 
والواقع���ة عل���ى الطري���ق الع���ام، 
كان منهم���كًا يف ترتي���ب صناديق 
الطماطة عندما مر أحدهم وبادره 

بالتحيّة:
- السالم عليكم

- آسف ال أستطيع!
- أهكذا ترد السالم؟

- أنن���ي أختصر مح���اورة تعاد 
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عليّ عشرات املرّات! سأقول لك:
- وعليكم الس���الم ورحمة اهلل 

وبركاته. 
- كيف الصحة واألحوال؟

- الحمد هلل
يف  عمل���ك  يس���ري  وكي���ف   -

املزرعة؟
- على خري ما يرام

- يظهر أن الطماطة وفرية هذا 
املوسم؟

- نعم
- أري���د أن تعطين���ي قلياًل من 

الطماطة!
- آسف ال أستطيع!!

غنى
قضى جّل حياته يعمل عتااًل.. 
الخبز األبيض واللحوم كانت صعبة 
املنال وتشبه حلمًا ال يزور عائلته 
إال يف األعي���اد.. ظل���ت لعنة الفقر 
تط���ارده حتى ك���رب أوالده وبدأوا 
وأخ���رياً  العم���ل..  يف  يس���اعدونه 
اس���تطاعوا وبمش���قة كب���رية  من 
إنشاء معمل صغري لطحن الحبوب.. 
اآلن يس���تطيع هو وأوالده وأحفاده 
تن���اول كل ما تش���تهي أنفس���هم، 
البسمة والرضا بهذه النعمة- التي 
حلت عليهم فجأة- تمأل وجوههم 
على الرغم من عملهم الشاق.. لكن 
مرضه املتكرر كان كالغيمة السوداء 
التي تغطي سماء فرحهم الطارئ.. 
نصح���ه الطبي���ب يف آخ���ر زيارة: 
)ال���دواء وحده ل���ن يفيدك، يجب 

أن تأكل خبز الش���عري والخضروات 
فقط(.. تنهد وقال:

- يبدو أني ال اس���تطيع التخلي 
عن طعامي املفضل أبداً!!   

إطفاء عيون
عند عودته م���ن معمل الغزل 
والنس���يج ال���ذي يعمل في���ه منذ 
س���نوات، وبعد أن يأخذ قسطًا من 
الراحة ويتن���اول وجبة خفيفة.. 
كان يعرّج كديدنه على جاره الفتى 
الضرير، يمسك بيده ويتجوّالن يف 
مدينتهم الصغ���رية الوادعة إىل أن 

يحل الظالم...
قبل يومني ُقت���ل ومعه ثالث 
وعش���رون عام���اًل بريئ���ًا ذنبهم 
الوحي���د إنه���م يحمل���ون هوي���ات 
تشري إىل انتمائهم الديني، وعندما 
شُ���يّعَ إىل مثواه األخري سَمِعتُ 
وال���دة الفتى الضري���ر تبكي وهي 
تحتضن ابنه���ا: ) اهلل ينتقم منكم 
أيها اإلرهابيون لقد أعميتم عيون 

األعمى(.
شرف

حت���ى ه���و نفس���ه ال يع���رف 
اللواتي  والعش���يقات  الفتيات  عدد 
ضاجعه���ن.. كان يتبج���ح ويفتخر 
بمغامراته أم���ام أصدقائه ضاحكًا 
فرحًا بفحولت���ه ورجولته.. كيف 
ال يتباهى؟ وهو الذي مزّق جس���د 
ش���قيقته بالرصاص ملجرد سماعه 
أقاويل عنها لّطخت سمعته وشرفه 

بالعار!!

نصيحة
التجارية  فوجئ أصحاب املحال 
بسيارة يقودها فتى تعرب الرصيف، 
وتصدم رجاًل كان يمش���ي )يف أمان 
اهلل(.. فس���قط املس���كني وتناثرت 
كتب���ه يف الش���ارع.. هرع���وا إلي���ه 
وحملوه إىل أحد الدكاكني، أجلسوه 
عل���ى مقعد قريب.. س���قوه قدحًا 
من املاء، وتأك���دوا من عدم وجود 
إصابة خطرة أو كس���ر يف أطرافه.. 
جمعوا كتبه ومس���حوا الوحل من 

فوق نظارته املكسورة...
 مرعوبًا دخل الس���ائق يعرتي 

وجهه شحوب املوتى:
- سالمات )عمو( هل آخذك إىل 

املستشفى؟
- ال )عم���و( أنا بخ���ري.. ولكني 
محت���ار أين أنصح أوالدي بالس���ري 
بعد أن يعرفوا أنك صدمتني على 

الرصيف؟!
تمجيد

املثقفون،  الكب���ار،  املس���ئولون 
والصحفي���ون  األدب���اء  الفنان���ون، 
اجتمع���وا جميع���ًا ح���ول تمث���ال 
الش���اعر املصن���وع م���ن الربون���ز 
والذي تم نصبه يف أجمل س���احات 
املدينة.. ألق���وا الكلمات والقصائد، 
وضعوا أكاليل الزهور، وغنوا مآثر 

مبدعهم الحبيب...
وحده كان منزوي���ًا بعيداً عن 
جمه���رة املحتفل���ني، يحمل نفس 
مالمح التمثال.. تمتم بحس���رة: ) 
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لو لم تهملوه يف حياته...( واختفى 
كالسراب.! 

أحالم
اقتصرت  طف���اًل  كان  عندم���ا 
أحالم���ه عل���ى األلع���اب والحلوى، 
وملا بلغ الخامس���ة عشرة بدأ يحلم 
بابنة الجريان، ثم أن يصبح طبيبًا 
مشهوراً، وحني اقرتب من الثالثني 
كان يحل���م بزوجة وأطفال، قصر، 
وس���يارة فاره���ة... بع���د األربعني 
أصب���ح يحل���م بعم���ل يعي���ل به 
والديه العجوزي���ن.. انه اآلن على 
أعتاب الس���بعني.. يحل���م باأللعاب 

والحلوى.! 
 قرابني

من خالل زجاج الشاحنة التي 
يقودها أبصر قرية صغرية وادعة 
ومنس���ية.. تتقدم نحوه باس���طة 
ذراعيها الحتضانه، فهو بال ش���ك 
يحم���ل ألبنائها بعضًا مما يس���هل 
أمور حياتهم الشاقة، ويطفئ ظمأ 
حرمانهم.. املالمح بدأت تتضح له 
ش���يئًا فشيئًا.. وجوه كالحة متعبة 
لناس بس���طاء.. نس���اء يتس���ربلن 
بالبياض، ورجال بلحايا وش���وارب 
كثة.. أطفال ش���به عراة يركضون 
حفاة باتجاه الشاحنة، ألن عقولهم 
الس���اذجة صوّرت له���م إن العربة 
القادمة من بعي���د ناهبةًً الطريق 
ومخّلفة وراءه���ا زوبعة من الرتاب 
ق���د تحمل له���م مالب���س أو لعبًا 
وهداي���ا أو ربما قلياًل من الحلوى.. 

الخجلى  ابتساماتهن  يخبئن  النساء 
متأمالت أن تكون السيارة القادمة 
مليئة بالنفط األبيض أو على األقل 

تحمل لهم ماءًا للشرب والطبخ...
ال اح���د يعلم من أي���ة أصقاع 
بعيدة جاء هذا السائق اللعني! ليلهب 
عواط���ف وتفكري ه���ؤالء الفقراء.. 
تفاج���أ ببيوتاتهم الطينية، ولكنه 
تذكر بغت���ة األوامر التي تلقاها: ) 
هؤالء الناس كفرة ويجب إبادتهم(.. 
بدأ الخدر اللذيذ يسري يف أوصاله، 
واملكافآت التي س���يلقاها يف الجنة - 
حوريات، أنهار من الخمر والعسل- 
كلها أثارت شهيته املريضة للموت.. 
أبطأ من سرعته، وكلما اقرتب أكثر 
نبت���ت أمامه أفواج م���ن الصبيان 
والصبايا..)إنه���م كف���رة(.. تط���ن 
ه���ذه الكلمات يف أعماق���ه الخاوية 
إال من الش���ر واالنتقام.. ) كفرة.. 
كف���رة( .. يخرج هاتف���ه النقال.. 
يتصل برفيقه الذي يقود الشاحنة 
املتوجهة إىل القرية األخرى.. نفذ 

مهمتك بعد خمس دقائق...
يتصاع���د الوه���ج والدخان إىل 
الداك���ن.. وتتناثر  الس���ماء  قل���ب 

األشالء.
حشرجة

وس���ط الخ���راب الهائ���ل.. بني 
أنق���اض كوخهم امله���دّم، ويف ظل 
الجدار الوحيد املتبقي.. كان يجلس 
بجوار ابنته الصغرية وبيدها كتاب 
القراءة.. يق���رأ لها بصوت مخنوق 

بالعربات:
) دار –  دور –  وطن(!!.

بقايا
يبح����ث يف جيب����ه ال يج����د علبة 
الس����جائر.. يف جيب����ه اآلخ����ر ال يجد 
نظارت����ه.. يفت����ش يف ذاكرته ال يجد 
ش����يئًا يقوله.. ينظ����ر إليهم كاملجنون 
وهم ينبشون األنقاض - وراء البلدوزر- 
كدجاج جائع!  يخرجون فردة حذاء، 
لعبة ممزق����ة، وبقاي����ا بطانية زرقاء 

طاملا غطى بها أوالده الصغار.  
سقف

يف مث���ل هذا الوق���ت من كل 
عام.. كان ه���و وزوجته يجبلون 
الطني ويخلطونه بالتنب يرممون 
ب���ه كوخه���م املتداع���ي، ليقيهم 
من أمطار الش���تاء.. ويف كل مرة 
كانوا يحلم���ون بمنزل صغري من 
األس���منت يأويه���م م���ع أوالدهم 
الس���تة!.. هذا العام لم يرمموا.. 
ولم يحلم���وا.. لم يع���د يملكون 
سقفًا حتى!.. لديهم فقط خيمة 
أعطتهم إياها لجنة اإلغاثة، بعد 
أن دمّ���ر اإلرهابي���ون قريته���م 

وحوّلوها إىل ركام.     
كاتبة

قبل والدة كل قصة من قصصها 
القص���رية كان���ت تم���رض وتل���زم 
الفراش.. هذه املرة تأخر املخاض، 
وتعسّرت الوالدة.. وعندما أجريت 
له���ا عملي���ة قيصري���ة.. أنجب���ت 

رواية!!
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خطأ بسيط
رسالتني  كتب  )موبايله(،  فتح 

قصريتني وأرسلهما على عجل..
أحبك ي���ا فاتنت���ي، لقد   -
سئمتُ زوجتي البشعة، قريبًا جداً 

سنتزوج.. قبالتي
زوجتي الحبيبة: ال أشعر   -
بالراحة إال بني أحضانك الدافئة.. 
اشتقتُ إليكِ كثريًا                                    
أقفل )املوبايل(، حمل حقيبته، 
م���ألت وجه���ه ابتس���امة ماكرة.. 
وه���و ال يعل���م إن الرس���الة األوىل 
اس���تلمتها زوجته، والثانية وصلت 

عشيقته!.
إلهام

كان يدّون أحالمه على الورق.. 
فيخلق منها أجمل القصائد..

ل���م  صب���اح..  ذات  اس���تيقظ 
يس���تطع أن يكتب كلم���ة واحدة.. 
توال���ت الصباحات، وه���و ال يزال 
نائم���ًا بجان���ب أوراق���ه البيضاء.. 
ينتظر زيارة حلم هجره ومضى. 

نرجسية
قرّر أن ينتحر.. صوّب فوهة 

املس���دس إىل رأس���ه.. ضغ���ط على 
الزناد.. فتناثرت شظايا املرآة..!

اعرتاف
*إىل أنور عبد العزيز

ش���عر بضيق يف ص���دره، خرج 
على غري ه���دى، حملته قدماه إىل 
حديقة يف ط���رف املدينة، داهمته 
رغبة عارمة لريمي عن كاهله ثقل 
س���ره الخطري، احتل نصف املقعد 
ال���ذي يجلس علي���ه رجل عجوز.. 
فاس���تقبله الشيخ بابتسامة رقيقة 
كالنس���يم. أحس بحميمية غريبة 
نح���و الرجل.. حكى له كل ش���يء 
عن همومه وم���ا يعذب روحه من 
خطايا، وعندما انتهى كان العجوز 
ال يزال يحدّق نح���و األفق بعيون 
ثابت���ة.. تنف���س الصع���داء وكأنه 
تحول إىل فراش���ة أو ريشة تحملها 
الريح.. همّ بالنهوض شاكراً سعة 
صدر جليس���ه اله���ادئ، ربت على 

كتف العجوز قائاًل:
- لق���د أثقلت علي���ك بهمومي 

فأعذرني..      
عنده���ا التفت الرج���ل واضعًا 

ي���ده فوق أذنه إش���ارة إىل انه أصم 
أبكم..!  
املطار

ه���و   - الطائ���رة  م���ن  ن���زل 
اللهف���ة  تمألهم���ا  وزوجت���ه-  
والشوق.. املطار يعجّ باملستقبلني، 
ينظ���ران إىل بعضهما بفرح غامر، 
الجميع يّلوحون بأيديهم.. تتخالط 
األصوات، وتتألأل الدموع يف املآقي.. 
العن���اق والقب���الت تطغي���ان على 
األجواء املشبّعة باألضواء.. تمضي 
الدقائق س���ريعة، يفرغ املطار من 
الن���اس والضجي���ج والفرح ش���يئًا 
فش���يئًا.. وأخرياً يحدقان بدهش���ة 

ومرارة إىل صالة االنتظار...
لم يبق يف املطار سواهما، وبقية 

أشواٍق جريحة. 
والدة قصة

انتظرتُه���ا قب���ل أن يصنع���وا 
الورق..

أحببتُها قبل أن يعرفوا الكتابة، 
أو يخرتعوا الحرب والقلم..

وعندما حان���ت لحظة اللقاء.. 
ماتت بصمت فوق أوراقي.
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البايسكل األزرق

قصة: نجات نوري

الترجمة: حسين عثمان نيركسجاري

الضيق���ة  الطرق���ات  عل���ى 
املتشابكة املمتدة بني مزارع القمح 
والتبغ وعباد الش���مس، يعرب دائما 
ببايسكله رجل وهو يدندن باغنية 
واحيانا يجهش بالبكاء، يراه الناس 
على بايس���كله وهو دائ���م التجوال 
على الطرقات وحي���دا، بيت ذلك 
الرجل الذى س���مى نفسه )السائح( 
يقع يف زقاق رقم )19( لتلك املدينة 

الصغرية.
احيان���ا يق���ول الرج���ل ألهل 
املدينة »هذا البايسكل فقط وطنى 
وام���ى وممتلكاتى«، ولم يس���تطع 
احد ان يزحزحه ع���ن رأيه ذلك، 
يض���ع بايس���كله يف غرف���ة نومه 
قريبا منه، ويروى مجريات حياته 
املرة لتلك اآلل���ة الصماء، كان ذلك 
البايس���كل االزرق سلوته وصديقه 
الوحيد، والذين يعرفونه لس���نوات 
ينادونه ب� )سائح(، ويعرفون جيدا 
ان مايربطه ويش���ده بتلك املدينة 

هو فقط ذلك البايسكل االزرق، وان 
حياته وموته مربوطتان باطاريه 

املطاطيتني وقطع معدنية منه.
ان���ه وكم���ا يروى عن���ه الناس 
يقول يف جميع املواس���م ومناسبات 
االفراح واالتراح: الزلت يا عزيزى! 
منك تفوح رائحة ذكريات واش���ياء 
كث���رية، رائحة الخبز الح���ار الذى 
اش���رتيه مبكرا المي املريضة، امي 
التى داهمه���ا املخاض ليلة، وطلبت 
مني ان اذهب ببايسكلى الصغري اىل 
القابلة، فذهب���ت واحضرتها  بيت 
لدي���ك ي���ا عزيزت���ى! باق���ات من 
ذكرياتى.. فمنذ صباى وانا اعيش 
مع البايسكالت اال انك اكثرها حبا 

وشفقة.
اي���ام حرب ضروس���ة..  كانت 
نزحت ع���ن املدينة س���كانها، وانا 
ببايس���كلى امش���ى امامه���م رويدا 
رويدا، التزال واىل اآلن تفوح منك 
رائح���ة صور )جيف���ارا وماركس( 

وصور املغن���ني املش���هورين.. تلك 
الصور التى تت���دىل على جناحيك 
ونسري معا يف ازقة وشوارع املدينة 
لبيع تلك الصور، يف تلك االيام.ابناء 
هذه املدينة الصغرية يشرتون صور 
مارك���س و.. ويعلقونه���ا يف غرف 
النوم والدكاكني والفنادق، كنت يف 
تلك األيام اعتقد ان هؤالء الش���باب 
اليعرفون مارك���س إال عن صورته 
وليس ع���ن قراءة كتب���ه ومعرفة 

افكاره.
مرت أيام اىل ان رأيت ان الصور 
الخالعية اكثر رواجا وبيعا يف هذه 
املدينة، باسكلي العزيز! الزلنا انت 
وانا عائش���ني كما كن���ا.. أياما ويف 
اغطي���ك بصور  باكرة  صباح���ات 
جاه���زة للبيع عرب ازقة وش���وارع 
املدينة، عش���ت على هذا الكس���ب 
س���نوات وانت الت���زال تفوح منك 
رائح���ة تلك الص���ور. والكتب التى 
احمله���ا وابيعه���ا للجميع، أس���ودٌ 
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كان���ت تل���ك االي���ام، فمبيعاتى يف 
اليوم أوليومني التتجاوز عن اربع 
أو خمس كتب، وما اربحه اليكتفى 
لوجبتى غذاء، ان املعيشة التكتمل 
ببي���ع الكت���ب، تلك االي���ام كانت 
متخمة بالقح���ط والغالء والبؤس 

للناس ولي ايضا.
أي���ة رائح���ة التف���وح منك يا 

باسكلى االزرق!
املليئ���ة  الش���واريع  رائح���ة 
بالوس���اخة.. رائحة اتعاب أجس���اد 
العم���ال املكدودين الجالس���ني امام 
الجدران حزين���ني منتظرين من 
يؤجرهم لعمل متعب وباجر زهيد، 
رائحة س���كان هذه املدينة الصغرية 
املهرولني  اي���ادى صبيانها  ورائحة 
وراءك لريكب���وك لحظات، الصبيان 
الذين يعيشون كالضفادع والضبب 
و الزناب���ري، انهم اليملكون ش���يئا 
جميال يف حياتهم، يلعبون اىل املساء 
واالنابيب  الفارغ���ة  بالكارتون���ات 
الصدئة واالسالك املعدنية الرقيقة، 
وجوههم وجلودهم مغطاة بالغبار 
والده���ن، تلعب الحي���اة بمصريهم 
وهم يلعبون بمستقبلهم، انا وانت 
يابايس���كلى االزرق النس���تطيع ان 
ننس���ى مجاعة وب���ؤس هؤالء انهم 
واىل ان يك���ربوا اليذوق���ون طع���م 
الجميلة ورائحة  واملالبس  الفرحة 
االكالت اللذي���ذة، كم كان مدهش���ا 
حني يرقصون للطائرات التى تمر 
عرب سماء مدينتنا الصغرية لقصف 

جبه���ات الحرب، انه���م يتمنون ان 
تعرب تلك الطائرات فوق مدينتهم 
مئ���ات املرات لريقصوا له���ا ويلهوا، 
يم���دون له���ا اياديه���م ويرفع���ون 
له���ا أصواته���م وصرخاته���م، انهم 
اليدرون ان تل���ك الطائرات تحمل 

املوت والدماء لألخرين.
انت يا بايسكلى تفوح منك اىل 
اآلن شهقات وزفرات هؤالء االطفال 
وراءك،  يلهث���ون  وه���م  البؤس���اء 
رائحتهم الزال���ت عالقة بناجميعا 
وبج���دران ه���ذه املدين���ة، انت يا 
باسكلى! ال تنقطع منك ابدا رائحة 
تلك الش���وارع التى ينهزم العش���ق 
فيها وي���ذوى، ورائح���ة الحيوانات 
األليفة الت���ى تقرتب منك، ورائحة 
أوراق التبغ واش���جار التوت واوراق 
عب���اد الش���مس الجميل���ة وحقول 

القمح الجاف.
اي���ة رائح���ة التف���وح منك يا 
عزيزى.. تفوح منك رائحة تأريخ 
الفكاك عنه اب���دا.. تأريخ وطن.. 
تأري���خ مدينة صغرية تفيض منها 
البكاء والدماء واالنكسارات، لسنوات 
ط���وال ذقن���ا ان���ا وانت م���رارات 
الغدائر املوحلة والش���وارع املرتبة، 
اش���عر يف تلك االيام انك اكثر منى 
تعب���ا فاترجل، كن���ت واثقا من ان 
حياتى مرهونة بك وليس بوسعى 
شراء بايسكل آخر، اتمنى ان اتعب 

وامرض وتبقى انت ساملا معافا.
اتذك���ر جي���دا عندم���ا دعيت 

اىل الخدم���ة العس���كرية لقد بكيت 
كثرياً علي���ك وكانك أحد أطفاىل... 
أو أنت مري���ض فافكر يف مصريك، 
أعرف انهم لن يس���محوا بدخولك 
معي اىل املعسكر. ويف املعسكر كنت 
أروي للجن���ود ماجرى لي ولك من 
ينظرون  الجنود  واالتراح،  االفراح 
ال���يّ كاحد املجان���ني او الصبيان، 

الجنود يقولون لي:
الكب���ري  الوط���ن  ه���ذا  يف   -
واف���راد الش���عب، م���ن البالهة ان 
تهت���م ببايس���كل فق���ط، الجن���ود 
وط���ن  ب���دون  يقولون:األنس���ان 
ومدين���ة.. بدون اصدق���اء واقارب 
يعنى اليملك شيئا، أقول لهم:- كل 
ماتقولون���ه أكاذيب، وكل ما املكه 
يف ه���ذه الدنيا هو فقط بايس���كلى 
ب���ي  يس���تهزؤون  انه���م  االزرق، 
ويتمازح���ون و يقولون: كالصبيان 
تفكر.. اذا احرتق الوطن فسنحرتق 

جميعا. انت وبايسكلك.
يف ليل���ة يع���دّ الجه���ود لهجوم 
ش���رس ودموى يف الغ���د، رأيت يف 
املنام بايس���كلى يسري يف سهل غارق 
يف الخض���رة نحو نبع ازرق، ومئات 
الطي���ور تط���ري حول���ي واطرّيها، 
اضحك مقهقها. واغني للحياة، أسري 
كالرياح وكأني اىل بس���اتني ذاهبٌ 
الس���هول  الزاهية. كانت  الفردوس 
مزدانة بالزهور وكان هناك زقزقة 
الطي���ور، وان���ا كنت اغن���ى بأعلى 
صوتي لبايسكلى واخضرة السهل.. 
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بينما كنت ش���اردا يف تل���ك الرؤيا 
وبصوته  بقائدن���ا  ف���اذا  الجميلة، 
الجهورى املجلجل يوقظنا ويدعونا 
اىل االس���تعداد للهجوم، كان صباحا 
ب���اردا ومخيف���ا، رائح���ة الب���ارود 
وامل���وت تفوح منا جميع���ا، رفاقى 
الجن���ود يتمازح���ون ويقولون: يف 
هذا الهجوم اذا قتلت، من س���ريكب 
يس���خرون من  انه���م  بايس���كلك؟ 
احالم���ي وحكاياتى.. انهم ليس���وا 
ملهوف���ني مثل���ى لبايس���كلى، انهم 
لزوجاتهم  مهموم���ون  مش���تاقون 
واطفالهم واحبائهم، انهم مولعون 
ليوم يعودون اىل احضان زوجاتهم 
ويس���تمعوا اىل ش���جونها وهمساتها 
بعيدا عن ضوض���اء املدافع ولعلعة 
الرص���اص، وان���ا افك���ر دائم���ا يف 
بايس���كلى والع���ودة الي���ه يف اقرب 

وقت ممكن.
عندما اتمتع باجازتى الشهرية، 
الأفك���ر يف ش���يء س���وى يف ش���راء 
مزينات لبايسكلى. يف صبيحة يوم 
الهج���وم انتا بنى الف���زع والخوف 
م���ن عدم رؤية بايس���كلى، لس���بع 
س���نوات عجاف شاركت يف الحروب 
العبثي���ة املدم���رة، وادع���وا اهلل ان 
اع���ود اىل بابس���كلى حي���ا واموت 
بجانبه، وعندما اعود من اجازتى 
اىل جبه���ات القتال امدد بايس���كلى 
على سريرى واغطيه بلحافى لئال 

يتأثر بالحرارة والربد.
وف���ى  الهجم���ات  لحظ���ات  يف 

الخنادق والرباي���ا أفكر فيك فقط 
يا بايس���كلى االزرق! يف العام الثانى 
للحرب كنت اش���عر اننى س���أقتل 
تحت عجالت  وس���يضيع جثمانى 
العس���كرية  والناق���الت  الدباب���ات 
واط���ارات املداف���ع الثقيل���ة، ولكى 
انقذ نفسى وانقذك من هذا الوطن 
املليء  بالدم، عند تمتعي باجازتى 
الش���هرية فكرت يف بعث رسالة اىل 
السفارة االمريكية عسى ان يسمحو 
لجندى منكود ولبايس���كله االزرق 
ان يعيش���و مع���ا يف بلده���م ردحا 
من الزمن بعي���دا عن الحروب، ان 
يتحولوا معًا يف ش���وارعها وازقتها.. 

هكذا بدأت بكتابة الرسالة:-
)ه���ذه رس���الة جن���دى منكود 
وبايس���كله/ اس���مى ).. ..( الساكن 
يف مدين���ة ).. ..( الصغ���رية/ رقم 
الزق���اق 19 رقم ال���دار 389 يف يوم 

.1983/9/19
س���يدي املحرتم جناب الس���فري 
االمريكي، اطالبكم بهذه الس���طور 
ان تحصل���وا من الجهات املس���ؤولة 
يف امري���كا الس���ماح ل���ي بدخ���ول 
وطنكم مع بايسكلى االزرق وبذلك 
تنق���ذ ونني من الح���رب والخوف، 
ومس���اعدتكم ىل ولبايسكلى موضع 
تقدي���ر واحرتام، بج���واب ايجابى 
الحرب،  م���ن جحي���م  تنقذونن���ا 
ونأم���ل تعاونك���م وتضامنكم مع 
صاح���ب هذه الرس���الة، مع جزيل 

شكرنا واحرتامنا(.

ارس���لت ه���ذه االيام الرس���الة 
مع جن���دى صدي���ق اىل الس���فارة 
االمريكي���ة وس���كتُّ عنه���ا م���دة 

منتظرا الجواب..
وان���ت  ان���ا  الح���رب  طحن���ت 
والج���واب، عندما اع���ود اىل البيت 
وأش���اهد بق���اءك عل���ى حال���ك يا 
بايس���كلى! أش���كرا هلل، ويف اللي���ل 
اضعك. قريبا منى واروي لك سوء 
االحوال يف جبهات القتال ومنكوبية 
رفاقى الجنود، اى ش���يء لم ارويه 
ل���ك؟ هل بكاء الجن���ود املذعورين 
املرعوبني.. هل جنود الذين تحت 
اغطية نومهم يمارسون االستمناء 
العاصمة..  بعاريات مالهى  حاملني 
هل حكايات الجنود الذين يبعثون 
رسائل غرامية لحبيباتهم، فقد مّل 
بعض الجنود وانزعجوا من ايصال 
وتوزي���ع تل���ك الرس���ائل، موزعوا 

رسائل الجنود يقولون لي:
نراك التراسل احدا، اقول لهم: 
البايس���كل اليقرأ واال سأرس���ل له 
مئات الرسائل، انهم غاضبون منى 
وينزعج���ون، النهم يعتقدون اننى 
أسخر منهم واستهزئ، لقد دمرتنا 
الح���رب جميعا واس���تنفذت قوانا، 
رأيته���م مئات امل���رات وهم يبكون 
البعيدين، ان  بحس���رة الطفاله���م 
الحياة يف الربايا واملعس���كرات نوع 
آخر من املوت ال���زؤام، املوت الذى 

يقرره قادة الوطن وليس اهلل.
س���نوات بعد الحرب س���حبتك 
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على آثار عجالت سيارات أملسؤولني 
ألكبار، كنت اصاحبك اىل الساحات 
املعدة ملناس���بات الف���رح والبهجة.. 
تردي���د الش���عارات واملب���ادئ ل���م 
تس���تطع يف خلق القطيع���ة بينى 
وبين���ك، لم تس���تطع اوامر رجال 
الث���ورة العائدي���ن م���ن الحرب اىل 

املدن أن تفرقنا.
املالبس الت���ى كنت أنقلها على 
الزالت  والك���وي  للغس���ل  ظه���رك 
تفوح من���ك رائحتها، ولكى اعيش 
وجدت هذا العمل لقاء مبلغ زهيد 
انقل مالبس الناس ملحالت الغسل 
والكوي، انت يا عزيزى التستطيع 
ان تتح���دث واال فلدي���ك بحج���م 
هذه املدينة رواي���ات املوت والبكاء 

والحكايات التى تخصنى انا.
انا كم���ا اتذكر وعل���ى ظهرك 
ومع املئات من الناس أودعنا املوتى 
و واريناهم الثرى، وكذلك حضرت 
مجال���س الفاتحة، كم���ا وحضرت 
حفالت الزفاف، اتذك���ر ان البنت 
الت���ى أحببتها واجتن���ى أول مرة 
على ظهرك اوصلتها اىل حقل عباد 

الشمس.
بعدما وضع���ت الحرب أوزارها 

وعلى ظهرك كنت اذهب اىل الربايا 
التى يقتل فيها مئات البش���ر، واىل 
س���احات الحرب حيث الزالت فيها 
روائح الجث���ث املرتوكة وهى تزكم 
االنوف، وكذلك ازور القرى القريبة 
من مدينتنا الصغرية، يف الس���نوات 
االخ���رية افكر فيك ب���دال من املال 
واملناصب، أصبحت ىل وطنا صغريا 
واف���كارا وحكايات أخ���رى، ينظر 
الن���اس اىلَّ كاحد املجان���ني، ومرة 
قل���ت لهم: ه���ذا البايس���كل ديني 

ووطني وجحيمي.
واآلن اصبحت ش���يخا وصرفت 
ج���ل عم���ري مع���ك، البد ل���ي ان 
اق���ول ان���ه قبل س���تة اش���هر من 
نهاي���ة الح���رب وصلتن���ى رس���الة 
من الس���فارة االمريكية جاٌء فيها: 
يس���مح لك فقط بدخ���ول امريكا 
وليس لباس���كلك االزرق، رفضوك 
يابايس���كلى وقررت ان ال اذهب اىل 

اى مكان بدونك.
يف تل���ك االي���ام تس���رب ه���ذا 
الخ���رب اىل صفحات اكث���ر الجرائد 
انتش���ارا، حي���ث نش���رت صورتي 
وصورة بايس���كلي االزرق بمختلف 
االشكال واالوضاع، ووسمونى باحد 

املجانني، إحدى الصحف اليس���ارية 
مدحتن���ي على رفض���ي ان أعيش 
يف دولة رأس���مالية، جريدة اخرى 
كتبت بعنوان كبري: رجل حتى يف 
كربه يتص���رف كاحد الصبيان فال 
يذه���ب اىل مكان بدون بايس���كله، 
وجري���دة أخ���رى كتب���ت:- رجل 
يعتقد ان ظهر بايسكله هو الوطن 
ولي���س غريه، ونش���رت صورتي يف 
مختلف االوضاع وكتبت تحت احد 

الصور:
املتح���دة  الوالي���ات  تمن���ح 

االمريكية حق دخولها ملجنون.
اليزال يا عزي���زي يفوح منك 
رائح���ة تل���ك الصحف الت���ى كنت 
اش���رتيها ألقرءها يف البيت.. يفوح 
منك رائحة مدينة صغرية استهانت 

بكل شئ.
ان الح���رب واملجاعة والفقر لم 
تس���تطع ان تخل���ق القطيعة بيني 
وبينك، الشيء الوحيد الذى ابعدني 

عنك هو الشيخوخة.
بعد سنوات يمشي رويدا رويدا 
وراء جنازة هذا الرجل صبى يافع 

وهو على ظهر البايسكل االزرق.
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معتصم ساله يي

يصادف احيانًا ان بعض الوقائع 
قد تواجهنا على حني غرة، بحيث 
ال نكون نتوق���ع حدوثها بأي حال 
من االحوال وال نرغب يف حصولها. 
حدث���ت ل���ي واقع���ة مث���رية قبل 
سنوات مضت، مما ادهشتني لفرتة 
طويل���ة، وليومن���ا ه���ذا اعيش يف 
حرية من امرها وال استطيع ازاحة 
الستار عن خفاياها، بل انظر اليها 

كمتاهة محرية للعقل والوجدان.!
كنت يف مقتبل العمر ولم يكن 
عم���ري يتج���اوز الرابعة عش���رة. 
وكنت متشبثًا بالحياة كأي شخص 
اخ���ر يف نفس العم���ر. وكان ولعي 
لرياضة كرة القدم ال يمكن وصفه 
بسهولة ويس���ر. كلما دخلت ساحة 
امللعب للمش���اركة يف مباريات كرة 
القدم، كان يخيل الي بأنني اس���عد 
كائن بشري على وجه االرض. فكم 
من مرة تعرضت للتوبيخ من قبل 
افراد عائلتي ألفراطي الش���ديد يف 

التعلق بممارس���ة الرياضة، لكنني 
لم اكن اعري اهتمام���ًا بأنتقاداتهم 
الالذع���ة، ولم يكن بأمكانهم النيل 
من عزيمتي والوقوف امام رغبتي 
العارمة لتلك الهواية املفضلة لدي. 
مامن ش���يء اخر كان يضاهي تلك 
اللحظ���ات التي كنت اعيش���ها على 
م���رأى م���ن الجماهري املش���جعة يف 
ساحة امللعب، وخصوصًا عند فوزنا 
يف نهاية املباريات. ويف تلك الفرتات 
كن���ت اش���عر بقش���عريرة البهجة 

والسرور وهي تسري يف جسدي.
ذات يوم ش���تائي وقبل موعد 
حلول الظ���الم، كنت امش���ي على 
قارعة الطريق العام وحيداً. وهديف 
الوحيد هو الوصول اىل البيت بأسرع 
وقت ممكن والتخلص من تس���اقط 
كانت  للمطر.  الخفيف���ة  القطرات 
هناك سحابة داكنة تحجب صفحة 
الس���ماء. تعرض رأسي وجسدي اىل 
النثيث وتبللت مالبسي قلياًل. كان 

الشارع شبه مقفر، وخلت االرصفة 
تقريبًا من املارة. بني فينة واخرى 
كانت تش���اهد س���يارة وهي تقطع 
الشارع مسرعة. كنت اتلمس نفحات 
الهواء البارد تهب على وجهي. مما 
دفعتني اىل وضع رأسي ورقبتي يف 
حالة انكماش. ووضعت يدي ايضًا 
يف جي���وب معطفي القص���ري اتقاءاً 
لنفح���ات الربد القارص. وكنت ارى 
االش���جار العارية من االوراق تهتز 
بفع���ل هب���وب الرياح الش���ديدة.. 
وفجأة وقع بص���ري على مظروف 
صغري كان مركونًا يف احدى الزوايا 
عل���ى الش���ارع. ببالغ م���ن الذهول 
ي���دي أللتقاطه  والدهش���ة مددت 
ورفعه من مكانه. بفعل استقراره 
يف زاوية منعزل���ة، لذا لم يتعرض 
كثرياً اىل البل���ل. عثوري على ذلك 
املظ���روف ويف ذلك اليوم الش���تائي 
دفعني كث���رياً اىل التأم���ل. عندما 
تلمس���ته بأصابعي، ظه���ر لي بأن 
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ورق���ة مطوي���ة تس���تقر بداخله. 
بالرغ���م من عدم وجود اية كتابة 
على وجهي املظ���روف، لكنه تبني 
ل���ي بأن���ه اليعدو كون���ه اكثر من 
رسالة مرمية ومهملة على قارعة 
وتقليب  بالتفكري  ب���دأت  الطريق. 
االمور على اوجهها وتساءلت كثرياً 
وقلت مع نفس���ي يا ترى ما فحوى 
هذه الرس���الة وماهي مضمونها.!؟ 
م���ع مواصلتي للس���ري كنت احمل 
الرس���الة بني يدي وادق���ق النظر 
فيه���ا بأمعان. تراكم���ت الكثري من 
التس���اؤالت يف ذهن���ي، وقل���ت مع 
نفس���ي كيف يمكن ان ترمى بهذه 
على  الطريق���ة  وبه���ذه  الرس���الة 
الرصيف.!؟ لم يثبت عنوان معني 
على وجه الرس���الة ولم يلصق بها 
طاب���ع بريدي، ل���ذا اليمكن القول 
بأنها قد س���قطت من جعبة رجال 
بتوزيع  املكلف���ني  الربي���د  دائ���رة 
الرس���ائل على الن���اس.. تزاحم يف 
رأسي كثري من التساؤالت والشكوك 
ولم استطع العثور على اية اجابة 
مرضي���ة. قل���ت مع نفس���ي نحن 
نعي���ش يف مدين���ة كب���رية، ربم���ا 
تح���دث مثل هذه الح���االت احيانًا 
بهذه الطريقة.. ويحتمل ان يحوي 
هذا املظروف على رس���الة غرامية 
مرسلة من قبل شاب على شاكلتي 
لحبيبته، ومن ثم تعرضت لس���وء 
الح���ظ اىل الضي���اع واالنجراف مع 
الرياح.. وقلت ايضًا ال تس���تبعد ان 

تكون رسالة موجهة من قبل امرأة 
عجوز ألبنها وه���و يعيش يف مكان 
يبعد عنها كثرياً.. وطرق يف ذهني 
احتم���ال ان يتضمن هذا املظروف 
على رسالة توسطية لتيسري بعض 
االمور املس���تعصية يف احدى دوائر 
الدولة.. او يتضمن املظروف توجيه 
دعوة ألناس معينني لحضور حفلة 
معينة او مناسبة من املناسبات... 
بدأت هذه التساؤالت واالستفسارات 
ترتاك���م يف ذهني من دون ان تلقى 

االجابات الشافية.. 
يف نهاي���ة املطاف ق���ررت فتح 
املظ���روف والقاء نظرة على فحواه 
وق���راءة محت���واه. وينه���ي عملي 
هذا حالة القل���ق التي كنت اعاني 
منها.. كنت منهمكًا يف التحدث مع 
نفس���ي، واذا بيد يمسك كتفي من 
الجه���ة الخلفية بش���كل مفاجيء.. 
واثار يف نفس���ي كثرياً من الذهول 
والدهشة..! وعلى الفور ادرت رأسي 
نح���و الخل���ف، واذا برج���ل ضخم 
الجث���ة يقف يف خلفي وهو يف حالة 
هياج ع���ارم. عندما اصبحت وجهًا 
بوجه مع هذا الرجل الغريب الذي 
لم اكن ق���د رأيته من قبل، ازددت 
اندهاش���ًا وتصاعدت وترية حريتي 
وارتباكي.! رمقني بنظراته الحادة 
واراد ان ينت���زع الرس���الة من بني 
يدي. لم امتثل لرغباته وتراجعت 
بخطوات نحو الوراء لالبتعاد عنه 
ق���در املس���تطاع. كان���ت مالمحه 

تش���ي بأنه يعاني الكثري من الهياج 
واالضطراب���ات. وددت كثرياً لو انه 
مطالبه  بخص���وص  مع���ي  تحدث 
ورغبات���ه وم���ا يبغ���ي الحص���ول 
علي���ه، لكنه ظل صامت���ًا مما اثار 
جرفتني  واس���تغرابي..  دهش���تي 
دوام���ة من الخ���واء الفكري وعدم 
ادراك االم���ور عل���ى حقيقتها، لذا 
لذت بالصمت ولم اس���تطع التفوه 
بأية كلمة.. كنت ممس���كًا بالرسالة 
داخ���ل راحة يدي بق���وة. وبدوره 
اراد ان ينتزع الرسالة من قبضتي 
عنوة. تراجعت عدة خطوات نحو 
الخلف لالحتفاظ بالرس���الة وعدم 
تسليمها اليه. كان رجاًل قويًا ضخم 
الجثة عريض املنكبني، لذا وجدت 
نفسي عاجزاً عن املقاومة والتغلب 
علي���ه. نظرت اىل رأس���ه الذي بدا 
لي يعل���وه بع���ض الصل���ع. حيث 
كان لون ش���عره االس���ود مائاًل اىل 
البياض. وكان يرتدي سرتة كبرية 
وواس���عة. وجه الي نظراته الحادة 
باالرتعاش  الكثي���ف  ش���اربه  وبدأ 
م���ن الغض���ب وش���دة االنفعاالت. 
اردت التحدث معه وتوجيه بعض 
االسئلة اليه قائاًل من تكون؟ ومن 
اين انت؟ ولم تريد اخذ الرس���الة 
عن طريق الق���وة؟ وملاذا ادخلتني 
يف ه���ذا الص���راع.!؟ لك���ن الي���أس 
اس���تبد بي ولم اتمك���ن من التفوه 
بأية كلمة. وبدا لي اكثر شراس���ة 
وقوة م���ن ذي قبل. ثم اعاد الكرة 



109

قصة

20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

ألنتزاع الرس���الة من يدي بالقوة. 
وب���دوري كن���ت متش���بثًا بأبقائها 
يف راح���ة يدي م���ن دون كلل. كنا 
يف حال���ة كر وف���ر واملطر ال ينفك 
يتس���اقط بأس���تمرار علينا بشكل 
الرسالة  اس���تقرت  ناعم وخفيف. 
يف راح���ة ي���دي االيس���ر، وبي���دي 
االيم���ن كن���ت اح���اول الدفاع عن 
نفسي وابعاد الرجل عني. اعتربت 
الرسالة بضاعة نادرة وكنز ثمني، 
ل���ذا لم اكن مس���تعداً لالفراط بها 
واضاعتها بس���هولة. وعقدت العزم 
مع نفسي بعدم تس���ليمها له مهما 
كلفن���ي من األمر. حاولت التخلص 
منه والهروب بنفسي بعيداً. وهكذا 
بدأت بالركض وتمكنت من االبتعاد 
عنه. بدوره بدأ بمالحقتي بكل ما 
اوتي من قوة. لسوء حظي بدا املكان 
خاويًا ولم اجد أي شخص كي يهب 
لنجدتي وانق���اذي من براثن ذلك 
الغول. بكثري من السرعة ولجت اىل 
زقاق ضيق، لكنه استطاع اللحاق بي 
بجانب ج���دار طيني. القى بكامل 
ثقله علي كاملارد. تكومت الرسالة 
يف قبضت���ي بكثري م���ن التجاعيد. 
خش���يت عليها من التلف والتمزق. 
وهديف الوحيد هو االحتفاظ بها اىل 
اخر رمق يف حياتي. ازددت حقداً 
وكراهي���ة لهذا الرج���ل الطفيلي، 
بحي���ث ل���و كن���ت امتلك س���الحًا 
فتاكًا ملا ت���رددت يف توجيهه نحوه 
وانهاء حيات���ه والقضاء عليه. من 

دون ارادة مسبقة وقعت يف خضم 
صراع مرير. كنت اجاهد يف سبيل 
قضي���ة غامض���ة، بحيث ل���م اكن 
ادرك كنهه���ا وماذا تك���ون نتائجها 
النهائية.!؟ الرج���ل القوي املفتول 
العض���الت اخ���ذ بتالبيب معطفي 
بيدي���ه كاالبكم واالص���م من دون 
التفوه بأية كلمة. دفعني بقوة اىل 
الخلف حتى اطب���ق ظهري بجدار 
رطب مش���بع بمياه االمطار. اردت 
ان ارفع بصوتي مستنجداً بالناس، 
لكن لم يقع بصري على أي شخص. 
لم يلب���ث طوياًل حتى مر بالقرب 
من���ا ثالثة اطف���ال صغ���ار. بدأوا 
بمشاهدتنا والتفرج علينا بأنبهار، 
وتعال���ت اص���وات ضحكاتهم ومن 
ثم بدأوا بالركض مس���رعني تحت 
رذاذ املطر املتس���اقط. ربما صورت 
له���م عقليتهم الطفولي���ة بأننا ال 
نتصارع حقًا بل نم���ارس املزاح.. 
بقيت على حالتي صامداً وظهري 
مالصقًا للحائط. ملحت امرأة وهي 
تخرج من باب بيتها مسرعة وهي 
تحم���ل كيس���ًا لرتميه���ا يف حاوية 
النفايات. ولم تلتفت يمنة ويسرة 
بل رجعت اىل بيتها بنفس س���رعة 
خروجها. انتابتني حالة من اليأس 
ولم اجد مخرج���ًا من املأزق الذي 
وقع���ت فيه. امس���ك الرجل بيدي 
التي كنت امس���ك بالرس���الة. بدأ 
بالضغ���ط عليه���ا والتوائها بكل ما 
اوت���ي من ق���وة. وتراخت قبضتي 

وتمكن الرجل من انتزاع الرس���الة 
م���ن بني اصابعي املرتعش���ة. بهذه 
تمك���ن من  الوحش���ية  الطريق���ة 
الفوز علي يف صراع���ه معي. اخذ 
الرسالة املكورة املدعوكة بني يديه 
ببالغ من البهجة والسرور. ورمقها 
بعني فاحصة. وتخيل كأنما تمكن 
من االس���تحواذ عل���ى كنز ال يقدر 
بثم���ن.. ب���ني فينة واخ���رى كان 
يوج���ه نظرات���ه الغاضب���ة نحوي 
بحدة وشراسة وكأنني قاتل والده.. 
بنظرات ح���ادة تفحص املكان مليًا 
والتفت يمنة ويسرة وهو يتنفس 
بصعوبة بالغ���ة. ثم نظر بتفاخر 
اىل نفس���ه، ربم���ا تخي���ل بأنه قام 
بعم���ل بطولي خ���ارق.. واعتقدت 
ب���أن الرجل قد اكم���ل مهمته وان 
الرس���الة تحوي على خفايا واسرار 
يف غاية الخطورة. وآن االوان ليدس 
الرس���الة الخطرية يف جيب سرتته، 
ومن ثم يطلق رجليه للريح ويهرب 
ويتوارى عن االنظار.. لكن الش���يء 
ال���ذي لم اكن اتوقع���ه ولم يكن يف 
الحس���بان قد حدث امام انظاري.. 
نظرت اىل تصرف الرجل بكثري من 
الدهشة والغرابة.. رأيته وهو يقوم 
بتمزيق الرسالة وتقطيع اوصالها، 
ومن ثم رمي اجزائها الصغرية على 
االرض..! تناث���رت القطع الصغرية 
م���ن بقايا الرس���الة عل���ى االرض 
كتس���اقط اوراق الشجر يف الخريف 
واختلطت بمياه االمطار..! تنفس 
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الرج���ل الصعداء ج���راء ماقام به 
من تصرف ش���به جنوني.. ووجه 
الي م���رة اخرى نظراته العدوانية 
واستدار اىل الخلف. وخطى خطوات 
سريعة وسار كاملعتوه. شاهدته عن 
بعد وهو ينعطف اىل زقاق جانبي، 
وبذلك توارى عن انظاري بش���كل 

نهائي..
اس���تطاع الرج���ل م���ن احراز 
النصر يف لعبة الكر والفر. وتمكن 
بق���وة عضالته من الف���وز علي يف 
مبارياته غري الودية. تس���مرت يف 
مكاني كاملصعوق. وانتابتني حالة 
الي���أس والقن���وط. لفرتة من  من 
الزمن بقيت ساكنًا من دون حراك 
من ج���راء هذه النتيج���ة النهائية 
الخاس���رة، للعب���ة خضتها من دون 
ارادت���ي وبخالف رغبتي.. ملا افقت 
على الواقع املر تس���اءلت مع نفسي 
وقلت احقًا ما حصل كانت حقيقة 
ام ضربًا من الحلم والخيال.!؟ كال لم 

يكن حلمًا بل ها انا اقف على رجلي 
واش���اهد كل ما حولي بوعي كامل 
وحس مره���ف.. تأمالتي دفعتني 
اىل التفك���ري بالقي���ام حول تجميع 
القط���ع املتناثرة للرس���الة املمزقة 
عل���ى االرض، ومن ثم تركيبها من 
جديد ليتس���نى لي قراءتها وكشف 
خفايا واس���رار مضمونها واحاطة 
اللثام عن محتواها.! لكن هيهات... 
لقد فات االوان.. لقد تشبعت القطع 
املمزق���ة بمياه  للرس���الة  الصغرية 
االمطار على االرض. واليمكن بأي 
حال من االحوال رفع أي جزء من 
اجزائه���ا املتناثرة بعد تبللها بمياه 

االمطار..
لقد حل الليل واظلمت الدنيا. 
االعمدة  ان���وار مصابيح  واضيئت 
الكهربائي���ة يف االزق���ة والدرابني. 
وتناهى اىل سمعي آذان املغرب وهو 
يرتفع بصوت مال عثمان يف مكربة 
جام���ع امام قاس���م. رأي���ت ثالثة 

رج���ال كب���ار وهم يهم���ون بقطع 
فائقة وحاملني  بس���رعة  الطريق 
معه���م مظالتهم لوقاية انفس���هم 
م���ن زخ���ات املطر. استش���فت من 
احاديثه���م بأنهم يرومون الوصول 
اىل الجامع واللحاق بجمع املصلني. 
ب���دأت بالس���ري بخطوات س���ريعة. 
بق���وة  املط���ر  وتواص���ل هط���ول 
وبغ���زارة. امتألت صفحة الس���ماء 
بهدي���ر الرعود. تعرض���ت بكامل 
جس���دي اىل زخات املطر الغزيرة. 
كنت اواصل الس���ري نح���و البيت يف 
حالة من اليأس الش���ديد. وتخيلت 
بأنن���ي يف تلك اللحظ���ات يف ملعب 
لكرة الق���دم، ول���م يحالفنا الحظ 
وخس���رنا لعبتنا. وهدي���ر الرعود 
وانوار الربق املضيئة يف الس���ماء، ما 
هي اال اصوات املتفرجني املحاطني 
بامللع���ب. وقد ارتفع���ت صيحاتهم 
استهجانًا لنا جراء خسارتنا للعبتنا 

يف الساحة.!؟ 
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ياسين النصير

بناء الجملة الفنية 
في مسرح 

محيي الدين زه نكه نه 

1
1-1- أن تكتب عن محيي الدين 
و  والروائي  املس���رحي  زةنطةن���ة، 
القاص واإلنسان واملنتج يف الثقافية 
العراقية، فتلك مغامرة نقدية، فما 
كتبه يف الرواية واملس���رح و القصة 
اضاف���ة اىل العديد م���ن املقاالت و 
الدراس���ات يف شتى ش���ؤون الثقافة 
و الفك���ر و الفن، يفي���ض على أي 
نقد، وما قال���ه فيها من آراء حول 
املجتمع والفكر لن تحتويه مقالة، 
وأن تكت���ب ع���ن الجمل���ة الفنية 
يف مس���رحه ضمن ه���ذه الظروف 
امللتبسة واملعقدة التي أصابت اللغة 
كما أصابت الواقع بماليني القنابل 
واملتفجرات شيء أصعب بكثري،هذا 

التي���ار املتواص���ل من���ذ أواس���ط 
يفيض  الي���وم،  وحتى  الس���تينات 
النقدي���ة خاصة  مفاهيمنا  عل���ى 
وه���و يتن���اول الظواهرالحياتي���ة 
والسياس���ية يف مجتم���ع متناقض 
القيم، مضط���رب الحياة، متصارع 

القوى.
نحن إذن أمام مهمتني معقدتني: 
كاتب كتب أكثر من خمسني عمال 
بني قصة ورواية ومسرحية، وأمام 
موضوع ش���ائك وجديد هو الجملة 
الفنية ع���رب هذه التجربة الطويلة 
واملتش���عبة. ولك���ي تك���ون مهمتنا 
واضحة لن نتناول قصصه و رواياته 
و ال جمي���ع مس���رحياته،  ولكننا 
س���نختار للتدلي���ل عل���ى املوضوع 

ببعض الجم���ل والفقرات املقتطعة 
من هذا النص أو ذاك، ألن مشروع 
الجمل���ة الفنية يتطلب تفرغا تاما 
للكاتب وهو ما ال نستطع القيام به 
اآلن. أما املهمة الثانية فهي إشكالية 
املواضيع التي تنشأ يف ضواحي املدن 
العراقي���ة، وليس يف عمق العالقات 
البنوية لها ويف ضوء ذلك، سنعالج 
بنية هذه الجمل���ة ضمن تصورات 
نقدي���ة بعضه���ا يتص���ل بامل���كان 
أي بأمكن���ة مس���رحياته وبعضها 
يتصل بالشخصيات وأخرى تتصل 
باألحداث، وس���نجد أن مالمس���تنا 
ملث���ل ه���ذا املوضوع تبق���ى ضمن 
الش���خصي وليست حكما  اإلجتهاد 

نقديا قارا.
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هات���ان املهمتان تلقي���ان علينا 
عبئا كبريا فيما يخص بناء الجملة 
الفنية السيما وأن املؤلف ونصوصه 
وأفكاره عاش���ت تحت هيمنة القوى 
االجتماعية والسياس���ية الضاغطة، 
فلحق به���ا ما يجعل جملته الفنية، 
إما أن تتجن���ب الصراحة فتلجأ إىل 
الرم���ز والتهويم واملوارب���ة كما يف 
الكثري من نصوصه االبداعية، وهذا 
ما ينعكس سلبا أو إيجابا على بنية 
الجملة الفنية، وإما أن تكون  الجملة 
صريح���ة النقد وواضح���ة املقصد، 
وهذا ما يجعلها مباشرة. وقد تؤدي 
الظ���روف فيها إىل املن���ع واملالحقة 

والتهجري وهذا ما حصل للكاتب.
نش���ر أول نصوصه املس���رحية 
»احتف���ال يف نيس���ان« ع���ام 1959 
»الضحك  املسرحية  وآخرنصوصه 
عقاب���ا« يف  تم���وز 2007 وه���و ما 
يش���كل موقفا واضحا من حقيقة 
أن للثقاف���ة دورا يف رؤي���ة املجتمع 
بطريقة مختلفة عما يراه السياسي 
واالقتص���ادي والرياضي والطبيب. 
وهذا ال���دور ارتبط عمليا بتجديد 
الخطاب الفني للمس���رحية نفسها، 
فمعارضة القوى القامعة   تتطلب 
تجديدا يف األس���لحة الفكرية وهذا 
م���ا وضع���ه املؤلف نص���ب عينيه 
حيث نجد تط���ورا يف بنية النص 
املس���رحي عنده تمثل يف تخليص 
لغة وجملة املس���رحية التي كتبها 
مؤخرا م���ن الكثري من الس���ردية 

التي الزمت نصوصه األوىل ويعني 
ضمن���ا أن مقاومة القوى الفاش���ية 
واملقنعة باقنعة إيدولوجية قامعة 
تطلبت تجدي���دا يف الخطاب الفني 
وه���ذا ما انعكس على بنية الجملة 

الفنية عنده.
يض���اف إىل ذل���ك، أن  األمكن���ة 
الوس���طية يف الع���راق، ونعن���ي بها 
امل���دن والضواحي والبلدات والقرى 
املتحولة، لم تس���تقرال على ش���كل 
إقتصادي واضح، وال على شكل لغوي 
واضح أيضًا، عندئذ تصبح الجملة 
الفني���ة التي تعال���ج رؤيته للحدث 
غري مقتص���رة على ما تحتوية من 
تراكيب وسياقات، بل وتشمل تأثري 

األمكنة على هذه الجملة. 
1-2 مهمتان تحكمان سياق هذه 
املقالة؛مهمة أن تكون الجملة تحت 
هيمن���ة القوى الضاغط���ة الكبرية 
سياس���يا وأجتماعي���ا، وهو ما ميز 
الس���نوات  املاضي���ة، فتغ���ري هذه 
القوى م���ن خطاب الثقافة، ومهمة 
أن تك���ون الجمل���ة عل���ى إرتب���اط 
بمكان نشوئها. ولدى محيي تصبح 
املهمت���ان اش���كالية معرفي���ة، فهو 
يكتب بالفصحى املبسطة واملفهومة 
من قبل الجميع -وقد مثلت معظم 
أعماله يف القاه���رة والرباط ودول 
الخليج اضافة إىل العراق- مما يعني 
أن إعتم���اده الفصحى ينآى به عن 
وتعقيداتها،ونتيجة  اللغ���ة  محلية 
لوض���وح طروحات���ه الفكرية فقد 

منعت الكثري من أعماله املسرحية 
يف الع���راق، بل وه���دد بمحاكمته. 
واإلش���كالية الثاني���ة ه���ي إرتباط 
نصوصه بقضايا الناس البسطاء من 
الضواحي والقرى والبلدات،  سكنة 
وغالبا ما تك���ون هذه القضايا عن 
النضال والثورة والوطنية والحرية 

والحق و العدالة.
إذن هي مغامرة نقدية أن نقف 
أمام نتاج فن���ان ومثقف كبري،من 
خالل جزئي���ة  الجملة يف نتاجه، 
فنان رف���د املس���رح العربي طوال 
خمس���ني عام���ا وني���ف بأكثر من 
خمس���ني عماًل بني نص مسرحي 
بفص���ول ونص مس���رحي بفصل 
وأخرى  طويل���ة  وروايات  واح���د، 
قصرية،وقص���ص قص���رية طويلة، 
عط���اؤه  وماي���زال  وأقاصي���ص، 
مستمراً بالروحية نفسها. مثل هذا 
الكاتب قادرعل���ى أن يتحدث بلغة 
فني���ة عالية عن طبيع���ة املجتمع 
العراق���ي، ويتحدث ع���ن تركيبته 
وأف���كاره وما مرّ ويمر به، متتبعا 
تعرج���ات  ونهوض���ه،  إنكس���اراته 
حيات���ه واس���تقامتها، فهو أبن هذا 
الشعب، عاصر محنه وأشرتك فيها، 
وناله منها ما ناله أي مواطن منتم 

لثقافة تقدمية.
 ل���ذا فعلى جملت���ه الفنية أن 
تحمل هذا كله، فاملش���كلة الجذرية 
التي طبعت نتاج���ه ،ال تقف عند 
حاف���ة ملجرد م���ا يحدث،أوالتعليق 
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عل���ى ماح���دث،أو لتوجي���ه النقد 
لهذه الظاهرة أو تلك، وإنما للكشف 
ع���ن املواق���ف التي  تثري األس���ئلة 
معتمدا يف بن���اء نصوصه طريقة 
تجمع ب���ني بنية فني���ة أكاديمية 
»الس���ؤال«  منضبطة،مس���رحيات 
و »الس���ر« و »الج���راد«، وبني���ة 
تجريبي���ة حديثة فيه���ا من مران 
كس���ر للقوالب  القديمة،مسرحية 
»حكاي���ة صديق���ني«  و »العلب���ة 
الحجرية«  و »ملن الزهور« و »صراخ 
الصمت األخرس« و »االش���واك« و 
»تكلم يا حجر«،  وبنية تجمع بني 
األثنني مس���رحيات »كاوه دلدار« 
و »العق���اب« و »القطط« و »رؤيا 
امللك«، فهل يا ترى ستقوم جملته 

الفنية بمثل هذه املهمات؟.
وبما أن معظم نصوص محيي 
الدي���ن زه نك���ه نه، كتب���ت قبل 
التغيريع���ام 2003، فهي تقع ضمن 
إط���ار املهمت���ني: الق���وى القديمة 
الضاغطة، واألمكنة الوسطية، وهو 
ما يغل���ف معظم الكتابة العراقية. 
يف حني نشهد اليوم حالة فريدة يف 
ثقافتنا العراقية، ربما لم تشهدها 
الثقاف���ة العربية، وهي  أن التغيري 
الذي حدث يف 9 نيسان 2003، شكل 
ملج���أ آمن���ا للكتابة غ���ري املقيدة، 
حي���ث الحري���ة  اصبح���ت م���ادة 
فتوزعت  النص���وص  متج���ذرة يف 
النصوص  الكتابات األدبية، خاصة 

املسرحية على أربع طرق: 

إم���ا العودة إىل املاضي لتحتمي به، 
وقد شكل الرتاث، بكل صنوفه القديم 
منه والحديث، له���ا حماية مضمونة 
ملواصل���ة ما ابت���دأت به  يف أواس���ط 
السبعينات، وقد أخذ العمل التلفزيوني 

املهمة الرتاثية على عاتقه.
وإما الع���ودة إىل الدين بوصفه 
الحال الس���ائدة اجتماعيا وثقافيا، 
وه���و م���ا نش���اهده يف الطروحات 
الكربالئية،  والنصوص  األكاديمية 
ومعظم نتاج هذه الظاهرة محدود 

القيمة والفعالية الجماهريية.
وإما الناي بعيداً صوب الحداثة 
الغربية حيث اإلش���كالية املعرفية، 
تت���واءم مع الحرية وثورة الش���كل 
والبحث عن أفق ألنس���ان جديد،و 
تعترب الطريق���ة الثالثة هي األكثر 
حضورا يف املش���هد الثقايف العراقي، 
خاص���ة وأن كتابها مم���ن عاصروا 
ف���رتة الح���روب العبثي���ة املدمرة 
فنش���طت لديهم الذائقة األسلوبية  
للنقد والس���خرية والتهكم والبحث 
عن أش���كال جديدة تنسجم وروح 

التمرد واإلحتجاج.
وش���ريحة رابعة م���ن الكتابات 
بقيت ضمن سياقاتها املألوفة، وهذه 
هي األقل حضورا قياس���ا ملا يحدث  
من تجديد يف القالب الفني عموما.

نش���هد هذه الظاهرة أيضا على 
واملقالة  والش���عر  القصة  مس���توى 
والفوتوغراف.  التشكيلية  والفنون 
مم���ا يعني أننا على أعتاب مرحلة 

جديدة. من هنا يصعب على نقدنا 
العراق���ي الذي غالبا م���ا ينتظرأن 
يكتم���ل األديب ك���ي يتناوله، - ما 
عدا تلك املقاالت املتتبعة للعروض 
املس���رحية- معالج���ة مث���ل هذه 
الظاهرة املعق���دة، ولذلك لن تجد 
دراس���ة مس���تفيضة عن عمل أي 
م���ن الكتاب العراقيني، أو دراس���ة 
ظاهرة محددة يف املسرح العراقي، 
كظاهرة الجملة الفنية، أوالشخصية 
املس���رحية، أو املوضوع الفلس���في، 
الن���ص  أو  املس���رحي،  الح���دث  أو 
املسرحي، فكيف بنصوص تتحدث 
عن جدلية املش���كالت اإلجتماعية 
والفكرية العميقة التي تعيش حال 
انفصام جذري بني طموح إنس���ان 
بالتغيري وموان���ع صارمة تحد من 

هذا الطموح. 
كل هذه األبع���اد التي نرجوها  
وغريها س���تحملها الجمل���ة الفنية 
للكتاب، ايا كان هذا الكاتب مسرحيا 
أم شاعرا أو روائيًا. فنجد يف الجملة 
ما هو برتاكي���ب ذاتية، لغة وبنية 
لفظي���ة، وفيه���ا ما ه���و برتاكيب 
جماعي���ة، س���جايا ق���وم وطريقة 
عيش وع���ادات وتقالي���د ويومية 
مألوفة، وفيها ما هو إنعكاس لواقع 
مفرتض وآخرحقيقي، وفيها ما هو 
تخيلي صرف، وفيها من التجريب 
والتجديد الكثري، وفيها من الرتاكيب 
الكالس���يكية القديم���ة إىل ج���وار 
األساليب الحديثة، فتُكتب الجملة 
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ت���ارة بالفصحى،تجنبا للنعت بأنها 
لصالح فئة أو شريحة دون أخرى، 
إس���تجابة  باملحكية  أخرى  وتكتب 
لواقعية الحدث والشخصية، وتقال  
أحيان���ًا على ألس���نة مفردة لتمثل 
صوتا مقهوراً، أوعلى ألسنة جماعة 
رغبة يف تعميم الخطاب،أو تقال يف 
صورة رمزية تجنبا لش���رورحاكم 
أو رقيب، أو مباشرة بعد أن ضاقت 

سبل التعبري.
وكل هذه املش���كالت الفنية قد 
وعاها محيي الدين يف أعماله فجعل 
نصوص���ه كلها تنط���ق بالفصحى، 
متحدث���ة ع���ن مواضي���ع تحركها 
العالقة  عل���ى  قائم���ة  تناقض���ات 
والفكر،  اإلنس���ان  ب���ني  الجدلي���ة 
اإلنسان والبحث عن الحرية،اإلنسان 
وقضاي���ا العمل، اإلنس���ان والبحث 
عن املوقف. هذه املجاالت الجديدة 
وغريه���ا فرضت علي���ه ألن تكون 
جملت���ه بلغ���ة فصيحة مبس���طة، 
فما يصي���ب الحدث م���ن تغيريات 
جذرية يصيب اللغة وبناء جملته 
الفنية،وم���ا يص���وره لغوي���ا نجد 
ص���داه اجتماعي���ًا،يف تجربة اللغة 
الفني���ة عن���د محيي واح���دة من 
الظواهر اإلش���كالية الت���ي تعيدنا 
إىل جذر املس���رح الش���عبي عندما 
تكت���ب الجملة بالفصح���ى تحيلك 
عل���ى مس���تويات الق���ول الكون���ي 
والديني، فتعود تراكيبها وصورها 
إىل جذره���ا املثيولوجي وإىل بعدها 

األس���طوري، عندم���ا تختلط فيها 
الحكاية القديمة بالحكاية الجديدة 
تحيلك إىل جذرها  اليومي املباشر. 
لذل���ك كان���ت الفصحى املبس���طة 
وسيلة لشمول قطاعات واسعة من 
الناس بخطابها، خاصة وأن محيي 
الدي���ن زه نكه ن���ه  يختار لجملته 
الفئات الوس���طية املثقف���ة، والتي 
تتكل���م غالب���ا الفصح���ى طريقة 
للتعب���ري اليومي،وبمثل هذه اللغة 
التي تتحدث بها النخبة التي قادت 
الثقافة العراقية يف الس���تينات إىل 
وع���ي التجدي���د والتحديث،أمكننا 
أن نتح���دث وبص���وت ع���ال ع���ن 
املش���كالت يف عموم العراق بالرغم 
م���ن ان محيي من أص���ول كردية، 
من هنا، وترادف���ا مع اللغة، اختار 
محي���ي ملس���رحياته مناطق تجمع 
بني الري���ف واملدينة،حتى لتضيع 
فيها هوية املكان وشحناته الخاصة، 
واخت���ار مواقع عمومي���ة  يف هذه 
األمكن���ة تنعكس فيه���ا الصراعات 
الكب���رية،  والفكري���ة  السياس���ية 
كاملعامل،واملنظمات، ودوائر الدولة 
،و املح���الت الش���عبية والس���جون، 
واملنازل واألس���واق. وتشعرأن هذه 
واألمكنة  والش���خصيات  األح���داث 
واللغة تمتلك جذورا إنثروبولوجية 
عريق���ة، بحي���ث تختل���ط فيه���ا 
حاجات ومهمات اإلنس���ان الحديث 
بالرغب���ة يف الحرية، فاللغة الفنية 
الت���ي تتج���اوب مع ه���ذه النقالت 

املكاني���ة والفكرية تمن���ح الحدث 
والش���خصية عمقا أبعد مما نراها 
يف الحي���اة اليومية لها مس���رحية 
»الجراد« مث���ال عندما تحكي عن 
هيمنة القوى العمياء األس���طورية 
على تطلعات شعب ينشد الحداثة، 
خ���الل تجربة سياس���ية اتت على 
اخض���ر الع���راق ويابس���ه، فكانت 
جملت���ه  فيه���ا مباش���رة وح���ادة 
وقوية، يف ح���ني تصبح الجملة يف 
مثال صنو  »الجنزير«  مس���رحية 
الدكتاتوري���ات أينم���ا كانت وتحت 
أي مسمى س���تكون، كأحد الجذور 
العميقة يف الثقافة العراقية، ولذلك 
املس���رحية مستنس���خة  نجدها يف 
بدكتاتوري���ات أس���روية ووظيفية 
صغرية، فأصبحت جملتها مش���بعة 
واإلنش���غاالت  البيتي���ة  بالح���ال 
األس���روية وتوزي���ع املناصب على 
الحاشية، مثل هذه الجمل مشحونة 
بأمكنة السلطة، وتجد اللغة متألقة 
مس���رحية  يف  املفك���ر  ص���ورة  يف 
»صراخ الصمت األخرس« و »تكلم 
ياحجر«،  وهكذا بقية أعماله، من 
هنا تقع على الجملة مس���ؤولية أن 
تحمل كل ه���ذه التجديدات دالليًا، 
ب���ل وتمنهجه���ا على وفق س���ياق 
الحداثة،كأف���ق معريف تحدده داللة 

اللغة وليس شكلها. 
م���ن هنا لم يعد مس���رحنا و- 
محي���ي يف املقدمة من كتابه-  كما 
إبتدأ، حني كان املؤلف يضع حواراً 
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على لسان الش���خصيات، ثم يقذف 
بها إىل خشبة املسرح، ليجد املشاهد 
فيها ما يسليه أو يحفزه أو يستغله، 
ثم يخ���رج العم���ل دون أن يحرك 

شيئًا.
1-3 ونظ���رة عل���ى الش���خصية 
الفنية يف مسرحيات محيي الدين 
زه نكه ن���ه، نجدها أف���كاراً معبأة 
بأجس���اد حية، فهي ليس���ت إنسانا 
عادي���ا أت���ي به دون وعي مس���بق 
بم���ا س���يقوله، وإنما هي اإلنس���ان 
الفكرة،اإلنسان  اإلنس���ان  املش���كل، 
الذي يثرياألس���ئلة ليكون بمواجهة 
ما س���يحدث، هذا اإلنس���ان نجده 
قريبًا من املؤلف، أوهو من الدائرة 
أحيان���ا  يتغ���ذى  يعرفه���ا،  الت���ي 
بالرتاث كما يف مسرحية »السؤال« 
الواقع  بمش���كالت  أحيانا  ويتغذى 
الدموي كما يف مس���رحية »السر« 
و »تكلم ياحجر« و يتغذى أحيانا 
بالحكاية الش���عبية والثورة كما يف 
مس���رحية »ملن الزه���ور« ولذلك، 
نجد هذه الش���خصية تحمل أسماء 
تارة وبدون أسماء تارة أخرى، فهي 
الكائن املتحرك بني حقول معرفة 
متناقضة، نتعرف عليها يف املعامل 
الحزب���ي  والتنظي���م  والوظائ���ف 
ومراكز الدولة، ونرآها يف املظاهرات 
واملهمات السياس���ية، ونجتمع معها 
يف املقاهي والقصور، ونتعرف عليها 
يف الس���جون ومدن الهجرة، وتعيش 
معن���ا مح���ن الب���الد م���ن تهجري 

وقمع وتش���ريد وجوع،هي اإلنسان 
الذي تتش���بع به أمكنة الضواحي 
الش���عبية، فكانت هذه الشخصيات 
رفيقا للمؤل���ف، وخدينا له، يلقن 
أحدهم���ا اللغ���ة لآلخ���ر، ولذلك، 
سنرى هذه الشخصيات راوية تارة، 
ومنهمكة بمشكالت املجتمع لرتوي 
أح���داث غريها تارة أخ���رى، وتقع 

..بني بني يف مرات أخر. 
س���يكون بالطب���ع مث���ل ه���ذا 
املوضوع صعبا للغاية ألن الكاتب لم 
يقصد ذلك باألساس وأنما ترشحت 
رؤيته عرب اختي���اره لنمط معني 
من الش���خصيات وضع���ت تاريخيا 
ضم���ن ه���ذه الدائرة، لريس���م من 
واإلنسان  املجتمع  خاللها صوراعن 
املثقف البس���يط واملهتم بمشكالت 
سياس���ية وحياتي���ة يومي���ة، إنه 
اإلنس���ان العراق���ي ال���ذي أغرقته 
الحياة بمش���كالتها، فم���ا كان منه 
إال أن يخ���وض صراعا حاميا معها، 
وتطلب ه���ذا الصراع لغ���ة تجمع 
بني صوتني: ص���وت املؤلف املفكر 
والراوي ال���ذي يعلم بكل تفاصيل 
املوضوع، وصوت الش���خصية الذي 
ينب���ع من حاجتها الفعلية لرس���م 
والحياتي���ة  اليومي���ة  مصائ���ره 
أوس���ع  رؤي���ة  ثم���ة  وبالتال���ي، 
القضية  الصوت���ان تعربعن  يؤلفها 
االجتماعية/ السياسية التي تغلف 
معظم نتاج كتاب املسرح والرواية 
عندنا. أما بمدخل عنوانات تشكل 

أوليات عتبات النص وهذه العتبات 
لي���س من الس���هل تجاهلها يف بنية 
الن���ص، - نتذكر ش���رحه لعنوان 
»ص���راخ الصمت األخ���رس- وماذا 
يعني لغوي���ا ودالليا- وإما برتكيبة 
ال ش���عورية تم���زج ب���ني املتخيل 
والواقع���ي يف بني���ة مجتمع يزاوج 
ب���ني الحكاية املفرتض���ة والحكاية 
الطريقت���ان  وهات���ان  الواقعي���ة، 
تب���دءان من العن���وان وحتى آخر 
جمل���ة يف النص،ال تجع���ل القارئ 
ح���را يف التفكري املغاير لس���ياقهما، 
بل تجعله أسري تصورات متداخلة 
ب���ني وقائع يري���د الكات���ب أعادة 
س���ردها بعد أن حدث���ت، وكتابة 
نص فني يفرض ش���روطه الفنية 
والتعبريية  الجديدة املغايرة أحيانا 
القديمة،ولذلك  الحادث���ة  لس���ياق 
نج���د أنفس���نا نصطدم ب���ني أونة 
وأخ���رى باملقارنة ب���ني ما نعرفه 
عن الحدث وم���ا يريده املؤلف من 
الحدث، ليكون النص متأرجحا بني 
الربط بما هو سياسي/ اجتماعي، 
وبني أن يكون ثمة نص يس���تبطن 
تاريخ���ا وح���االت ق���د ال تك���ون 
حقيقية.بمثل هذه الرؤية تتحكم  
الحداثة بسياق جمله فنيا وفكريا  
وبمثل ه���ذه الرؤية يفرض النص 
ش���خصيته الجدي���دة بعي���دا عن 
اشبعت  التي  الش���خصيات  سياقات 

مسرحنا باملكرفونية..
1-3- يف عم���وم تجربة القراءة 
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لنتاج الكتاب نستطيع أن نميز بني 
جملة يكتبه���ا محيي الدين زنكنة 
وتلك التي يكتبها قاس���م محمد أو 
عادل كاظم، شأنها شأن أي فن قول 
آخ���ر، حيث يمكنن���ا أن نميز بني 
تمثيل س���امي عب���د الحميد على 
ابراهيم جالل  وتمثي���ل  املس���رح 
أو يوس���ف العاني، فحركات الجسم 
وطريقة أداء النص حركيا ولفظيا 
يختل���ف من ممث���ل إىل آخر، األمر 
نفسه عندما نقرأ الجملة الشعرية 
للس���ياب ونق���رأ الجملة الش���عرية 
بيك���ه س  ش���ريكو  أو  ألدوني���س 
نجد ثمة فروقا كثرية بني ش���اعر 
وآخر، ليس بطريقة رسم الصورة 
الش���عرية فقط،، وإنما يف تركيبة 
وبنية الجملة الشعرية، واألمر من 
الس���عة بحيث تضيق األمثلة على 

أيضاحه.
 أش���عرأن بنية الجملة السردية 
أو الش���عرية ل���دى املب���دع، تبنى 
قب���ل اللغة ألنها تتصل بالكالم،هي 
الج���ذور  للتعبريع���ن  خالص���ة 
الصوتية  الرتكيب���ة  الالواعي���ة يف 
لإلنس���ان  والفكري���ة  والجس���دية 
إضاف���ة إىل خ���ربة املمارس���ة، وأول 
تحدي���د ج���ذري لها أنه���ا تنطلق 
من بنية عميق���ة كائنة يف جوهر 
الفكر الذي يؤم���ن الكاتب به، قد 
ال تفص���ح موضوعات���ه وعنوانات 
وقصائده  ومس���رحياته  قصص���ه 
عنه���ا بقدرما تحمل ه���ذه الجملة 

بعداً ال مرئيا عميقا آتيا إىل كلماته 
وصوره م���ن إهتمامات���ه الفكرية 
القديمة، حتى لو لم يكن املوضوع 
متص���ال بها كليا، أعترب تلك البنية 
الجذري���ة العميق���ة ه���ي توجهات 
املثيولوجي���ة  وأرضيت���ه  الكات���ب 
واألنثروبولوجي���ة، وتتصل عمليا 
بطريق���ة تنظيم أف���كاره والرؤية 
الجمالية التي س���يظهرها الحقا يف 
نتاجه. هل أتحدث هنا عن جذور 

الالادبي يف النص املسرحي.
يمك���ن بداية أن أن���وه إىل مثل 
الت���ي  املعق���دة  اإلش���كالية  ه���ذه 
تظهر يف م���ا نقوله دون أن نقصد 
البني���ة الالواعية   أظهارها. ه���ذه 
التي تفرضها النص���وص الالأدبية 
تتحك���م أحيان���ا بطريق���ة النطق 
وبالرتاكي���ب، ونجد ذلك  وباللفظ 
واضحا يف الغناء مثال ويف الروايات 
التي تكتب باملحكية الش���عبية كما 
فعل سمري نقاش يف روايته »نزولة 
وخيط الش���يطان« التي اس���تخدم 
فيه���ا املحكية العراقي���ة الجنوبية 
وله عمل آخ���ر باملحكية املوصلية 
والكاتب محمود عيس���ى موسى يف 
روايت���ه »حنتش بنت���ش« عندما 
اس���تخدم املحكي���ة الفلس���طينية، 
والكث���ري من أعمال نجيب محفوظ 
يف أجزاء منها وهو يستخدم املحكية 
املصرية، كم���ا نجد ذلك واضحا يف  
الناس.  اليومية ب���ني  املخاطب���ات 
وتس���تطيع أن تمي���ز جمل���ة أهل 

الوسط والجنوب العراقي يف الشعر 
الشعبي كما هي عند مظفر النواب 
وعري���ان الس���يد خلف وس���واهما 
مختلفة عن جملة أهل البادية كما 

هي عند سعدي الحديثي مثاًل.
 وهك���ذا يمكن���ك أن تذه���ب 
بعيدا لرتاكيب الجملة بالرغم من 
اصطفافه���ا اللغوي ضمن منظومة 
القواعد والنحو- وسنجد أن أرضية 
هذه الجملة ه���ي القاع االجتماعي 
الش���عبي الذي يبني تصوراته بلغة 
معاش���ة بينما تنطقها الش���خصية 

بلغة فصحى. 
ويبقى بعد ذلك الس���ؤال     
الكبري من ه���م هؤالء الناس الذين 
يشغلون القاع االجتماعي؟ هل هم 
الوس���طية  الش���ريحة االجتماعية 
التي تأتي ملش���اهدة املس���رحيات؟ 
أم ه���ي تلك الفئ���ة القليل���ة التي 
تق���رأ الروايات والقص���ص؟ أم هم 
التي  االنتماءات  املتنوعة  الشريحة 
تنتظم يف إتجاه سياس���ي معني؟ أم 
هي الش���عب بعموم فئاته؟ ال شك 
أن سؤاال كهذا ال تجيب عنه أعمال 
مح���ي الدين زه نكه ن���ه وحدها، 
ب���ل الثقافة العراقي���ة بمجملها ملا 
يطرحه هذا التس���اؤل من إشكالية 
معرفي���ة تؤش���ر إىل العالق���ة بني 
الثقافة والناس. يف ضوء ذلك نجد 
أن معن���ى الجملة فنيا هو غريه  يف 
معناه���ا النحوي والبالغي، س���واء 
قيلت بالعامية أم بالفصحى، ومهما 
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كان شكل كتابتها فصيحا أم محكيا، 
الذي يهمنا ه���و الطريقة وكيفية 
التوصي���ل. وهذه أش���كالية أخرى 
تتعل���ق بطريق���ة تفك���ري املؤلف، 
وعلينا أن ن���درك أن محيي الدين 
زه نكه نه ونتيجة الش���كالية اللغة 
عن���ده فهو ك���ردي يكتب ويدرس 
اللغة العربية، وهو املؤلف الش���عبي 
ولكنه ال يكتب إال بالفصحى،ونكاد 
أن نقول أنه يختار اللغة الوسطى، 
لغ���ة املحكي الفصيح،ك���ي يتجنب 
الس���قوط يف العامي���ة أو الفصحى 

املشددة التعابري.
 هل مثل هذه اللغة هي املالئمة 
فع���ال ملث���ل موضوعات���ه؟ وه���ل 
اس���تطاعت جملته الفنية أن تفي 
بأغراضه���ا كي توصل م���ا يريده، 
لنخلص إىل أن الجملة الفنية هي هذا 
الرتكيب املكتم���ل املعنى، هي التي 
والكلمات  الرتاكي���ب  نوعية  تختار 
التي تتناس���ب وسياق فكرة املؤلف 
يف مرحلة م���ا،  بحيث تغطي هذه 
اإلختيارات حاج���ة املؤلف للتعبري 

عن موقف ما.؟ 
أس���ئلة من  قبيل هذا وس���واه 
س���نحاول تس���ليط الضوء عليها يف 

هذه املقالة.

2
بنية الجملة الفنية

2-1- املالحظة األوىل على جملة 
محيي الدين زه نكه نه الفنية،انك 

بالعقائدي���ة  مش���بعة  تجده���ا 
األدبية،ولي���س بالتلقائي���ة الفنية 
حس���ب، ثمة ش���رط داخلي يحكم 
س���ياق جملته الفنية هذا السياق 
حي���ث  الوطني���ة  العقي���دة  ه���و 
توج���ه خطابه باتج���اه صدقيتها 
واملمارسة  القول  ومش���روعيتها يف 
والفعل، مادة هذه الجملة العقائدية 
ه���ي الن���ص الالأدبي ال���ذي يكمن 
تح���ت النص املس���رحي، وبس���بب 
املثيولوجي وهيمنته،  النص  عمق 
تحم���ل الجملة يف أحش���ائها البنية 
القصصي���ة، ولذل���ك نجده���ا من 
حيث الرتكيبة متشابهة يف أعماله 
القصصي���ة وأعمال���ه املس���رحية، 
لكنه���ا مختلفة من حي���ث الداللة 
والتعبري، فجمل���ة الرواية غالبا ما 
تكون مش���حونة بالبحث والتأويل 
الخرب،وال تحس���م  وتوس���يع دائرة 
موقفًا، إنها ضمن س���ياق تصاعدي 
تتبع املبنى واملتن الحكائي للنص، 
بينما تكون جملته املسرحية آنية 
وحوارية وثري���ة ومعمقة بدوران 
األس���ئلة، لتحفيز الصراع وحس���م 
املوقف. وهذه ليس���ت مثلبة أو قلة 
دراي���ة بتحديد نوعية الجمل التي 
تخت���ص باملس���رحية أو الروائية، 
ولكن طبيعة الحوار يف املس���رحية 
تفرض سياقا لحظويًا لحسم موقف 
ما، على العك���س من الرواية، كلما 
كان الحسم مؤجال فيها إزداد العمل 
تشويقًا، إن ما يميزالجملتني،هو أن 

الشخصيات يف الرواية تختفي خلف 
أس���ماء صريحة ومكتمل���ة، بينما 
الش���خصيات يف املس���رحية مبهمة 
ونك���رة يف الغال���ب، وتختفي خلف 
صفات، أو رموز، أو أس���ماء مفردة، 
وسنأتي على هذه النقطة بالذات.

2-2-  يجم���ع محي���ي الدين يف 
جملته الفنية بني سايكولوجيتني: 
س���ايكولوجية اإلنتم���اء الوطن���ي 
الش���ديد على  للش���عب وحرص���ه 
تبي���ان مراحل نضوج���ه الفكري، 
وس���ايكولوجية التداخ���ل األثيني 
بني القومي���ات وأطي���اف املجتمع 
العراق���ي. والس���ايكولوجيتان هما 
عص���ب منطقة  ثقافية حرجة يف 
العراق، وقد جنبته اللغة الفصحى 
هذا التباين بني ش���خصية كردية 
العربية، وش���خصية  اللغ���ة  تجيد 
عربي���ة تج���د م���كان نضاله���ا يف 
الس���ايكولوجية  الكردية.  املنطقة 
تك���ون  أن  علي���ه  فرض���ت  األوىل 
شخصياته وسطية وثورية امتصت 
نق���م وقضايا السياس���ة واملالحقة 
وعاش���ت بيئات ش���عبية منتوعة 
وانتقل���ت ب���ني م���دن وحواض���ر 
وأعمال مختلفة، أما س���ايكولوجية 
اإلنتم���اء األثني فهي التي تجمع يف 
داخله���ا؛ البنية األثني���ة العراقية 
كلها؛ العربية م���ع الكردية، وهذه 
الس���ايكولوجية لم تدف���ع به ألي 
تعصب بقدر ما كانت أداة لكش���ف 
العس���ف الذي لحق بالجميع. فنجد 
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ش���خوصه م���ن مختل���ف الطبقات 
والقوميات واألدي���ان، فيها العربي 
والكردي، املسلم واملسيحي، اليهودي 
و اإليزيدي وغريهم، ومادته قديمة 
مستلة من الحكايات ومن الف ليلة 
وليل���ة  وم���ن األس���اطري الكردية 
»م���م وزي���ن« و »كاوه الحداد« و 
سواها،ومن مواقف حديثة مأخوذة 
م���ن الحياة األجتماعي���ة املعاصرة 
مثل »ئاس���وس« كي يطرح قضية 
اإلنسان العراقي عرب مئات السنني، 
فهو ال يطل على مشكالت املجتمع 
من عل، بل من املعايش���ة الفكرية 
والسياس���ية له، باحثا عن وجوده 
، لذا تراه قريبا ملس���رح الالمعقول 
والعب���ث، ولك���ن بأث���واب ولهج���ة 
وسياق واقعيني »مسرحية صراخ 
الصم���ت األخرس«، و مس���رحية 
»تكلم ياحجر«. من هنا يستطيع 
محيي أن يقول عن هذا املجتمع ما 
يجعل قوله فصال يف طرائق التفكري 
السياس���ي، ويف س���لوك وممارسات 
الن���اس العاديني ايض���ًا، وله رؤية 
أبع���د م���ن أن يق���دم ش���خصيات 
بمواقف وأحداث مرت دون موقف 
فلس���في بامتياز تتلخص بأن يضع 
بمواجه���ة  الش���عبية  الش���خصية 
وجودها، هذه املواجهة التي تأخذ 
طابعا نضاليا حادا يف احيان كثرية، 
فتجدها متج���ددة من عمل آلخر.
ال أعني بالطبع هنا أن محيي يلجأ 
للش���خصيات املثقفة، الش���خصيات 

املشبعة بتاريخية نضالية ووطنية 
فقط،، أو أنه يقلد مس���رحا ثوريًا 
سبق وأن عالج مثل هذه الشخصيات، 
بل عندما إكتش���ف اإلنسان املنتمي 
– وه���و مح���ور معظ���م أعماله- 
وج���د نفس���ه يبحث عن  أس���ئلة 
جدي���دة عن���ه، لكنه وه���و يبحث 
تدريجي���ا بفوضى  كان يضمح���ل 
أسئلته تلك ،إنه يتالشى يف القضايا 
كي يفس���ح لغريه بالظهور، ولذلك 
عندم���ا تقرأ مس���رحية »الس���ر« 
أو »الج���راد«، تجده���ا موجودة يف 
مس���رحية »حكاي���ة صديقني« و 
»تكلم ياحجر« و »السؤال« و »ملن 
بطريقة  ولكن  وغريه���أ،  الزهور« 
أكثر تقدما من تلك، أنه إذ يتجدد 
يتالشى يف التجربة. هذا هو السؤال 
الوجودي املبني على الش���ك الدائم 
ألن  واإليديولوجي���اً،  بالفلس���فة 
ش���خصياته كيانات بشرية تتصل 
بمثيولوجي���ا األدي���ان والحضارات 
القديم���ة  وتتعم���ق ع���رب القضايا 
الوطني���ة املحلي���ة وتحلق يف فضاء 
تجربة لم تنته بعد، لذلك يرتفع 
حواره عن طبيعة طرح املش���كالت  
االني���ة لتعال���ج جوه���ر الس���ؤال 
الوجودي.وهو أناضل فأنا موجود. 
ألن الوجود عند محيي هو البحث 
عن س���عادة بش���رية ممكنة ضمن 
ظروف ممكنة أيض���ًا، وهو موقف 
إنس���اني ولي���س قضي���ة عابرة أو 
فكرة طارئ���ة، يفرض على جملته 

الفني���ة أن تكون يقظ���ة وواضحة 
املنولوج���ات  -ع���دا  ومختص���رة 
الطويل���ة واملس���تفيضة و أحيانا-. 
من هنا تتحول الكتابة إىل أداة حفر 
يف طبيعة هذا اإلنسان وقضاياه وما 
يفكر به. ألن محيي ال يتحدث عن 
شريحة محددة ذات هوية أثينية أو 
جغرافية من املجتمع العراقي ،وال 
عن قومية أو شخصيات معينة، بل 
ع���ن جدلية العالقة بني اإلنس���ان 
وموقفه، أن���ه الكاتب الذي تجد يف 
نتاجه كل الش���رائح العراقية،وكل 
التاريخية يف  االح���داث  منعطفات 
العراق، ثورة تم���وز 1958 ودموية 
ش���باط 1963 وانتكاس���ة املجتم���ع 
يف الح���روب ، وكل م���ا يمكنن���ا أن 
نؤرخ به���ا مجتمعنا. لذلك ال تجد 
شخصياته محجوزة بني جدران أو 
يطلقها  فهو  أيديولوجية،  قويسات 
خارج فضائها، باحثة عن مصريها، 
فتجده���ا تع���رب امل���دن والقوميات 
واللغات والحدود، وتتجول  يف تونس 
واملغرب ومصر وفلس���طني واليمن 
وأملانيا،كما  الخليج، وهولندا  ودول 
لو أنها مصممة إللقاء األسئلة على 
الناس جميعا. فاإلبداع الحقيقي ال 
يغّربك عن مجتمعك، بل يقربك 
إليه، وهذا ما يفعله  عندما يشدنا 

دائما إىل مشاهدة مسرحياته.
2-3- يف س���ياق البنية الفكرية 
ملس���رحياته ل���م يتعك���ز محي���ي 
على أيديولوجي���ة معينة بالرغم 
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م���ن وض���وح ه���واه املاركس���ي يف 
املثقف  أن  يعن���ي  طروحاته،ه���ذا 
إيديولوجي���ات  التق���وده  الكب���ري 
بقدرم���ا يغتن���ي باإليديولوجيات 
ثم يغادرها ملساحة أوسع منها. ويف 
مجتمع مث���ل مجتمعنا وما مربه، 
تصل���ح اإليديولوجيا إط���ارا عاما 
للرؤية الجدلية له، لكن املش���كالت 
الت���ي يج���ب أن يعالجه���ا الكات���ب 
يمكنها أن تخ���رج على هذا اإلطار 
لتذهب بعيدا إىل تلك الجذور التي 
تجعل الفن املسرحي جزء من لعبة 
فنية كونية متطورة، وبالطبع أن 
من يشاهد املس���رحية وهي تمثل 
عل���ى الخش���بة، يج���د ثم���ة بنية 
للعبة فنية بدائية موش���اة بالحلم 
وبأث���واب واقعية تحك���ي بطريقة 
تجسيدها لألشكال عرب لغة الحركة 
والجس���د واللس���ان، حكاية ما هذا 
على املستوى الستاتيكي والفيزيقي 
للعبة، بينما على مس���توى الداللة، 
نعم، ثم���ة لعبة كونية يمارس���ها 
مواقفهم،عن  للتعبريع���ن  البش���ر 
حاجاتهم،عن أفكارهم، هذه اللعبة 
كانت  موجودة منذ القدم وتكررها 
الشعوب كطقوس موسمية، بحيث 
ش���كلها  عل���ى  املحافظ���ة  يج���ري 
ومحتواه���ا، وتؤدى س���نويا ضمن 
إحتف���ال جماه���ريي، لكنه���ا بعد 
فرتة تتحول إىل رس���الة تعبّر عن 
موقف وعن حاجة، ش���أنها ش���أن 
املوسيقى والرقص والغناء والحزن 

والف���رح والغضب والحرب، فاللعبة 
الفنية،ال تستقر على شكل أو لغة، 
وال على ن���ص أو مدونة، أنها لعبة 
بح���ث منفتح���ة عل���ى التأصيل و 
التجري���ب والتجديد معًا، فهي من 
جانب حافظ���ت على القديم ومن 
جانب آخ���ر غريت من داللته كلما 
اس���تدعت الضرورة لذلك. ولذلك 
عل���ى م���ن يتعامل مع املس���رح أن 
يجد لهذه اللعبة القديمة والبدائية 
الجملة الفنية التي تس���توعب هذا 

التنويع والتجريب والتجديد. 
يف مس���رح محيي الدين زه نكه 
ن���ه نجد أنفس���نا دائم���ا يف دائرة  
طقس���ية قديم���ة ولك���ن أطره���ا 
ومحتوى ما فيها يتغري باس���تمرار 
حتى ليع���رب الحاضر.  يبدو لي أن 
محيي الدين فيه شيء من بدائية 
لعبة الشكل املسرحي، شيء ما من 
الوعي الشكل القديم يتحرك ضمن 
أنه  نصوص���ه،  نصوصه،ويح���رك 
اللعب الفني على الش���كل والثيمة 
الجديد  يس���توعب  لعب  واإلنسان، 
وبخطاب مغاير لكنه يبقي على أن 
يقدم للجمهور ويحاورهم ويعرض 
مش���كالتهم ث���م يس���ألهم. وعموم 
تجرب���ة هذا اللع���ب الفني املاقبل، 
يعتمد على شخصيتني مركزيتني 
فمعظم بنية الحدث يف مسرحياته 
قائم على ش���خصيتني بالرغم من 
تع���دد الش���خصيات يف النص، وهو 
م���ا يجعلنا نؤكد أن���ه ينفتح على 

التجربة من كوة ضيقة ثم يشطر 
الشخصيتني إىل ش���خصيات أخرى 
فتج���د املس���رحية باربع أو خمس 
او س���ت أو عشر ش���خصيات ولكن 
فمحيي  إثنت���ان.  منها  الرئيس���ية 
الدي���ن ل���م يتخرج م���ن أكاديمية 
الفن���ون الجميل���ة، ول���م ي���درس 
الفنون املس���رحية دراسة خاصة،- 
نشر أول مس���رحية عام 1959- كل 
م���ا يعرفه ع���ن لعبة املس���رح هو 
أنها تجس���د درام���ا ش���عبية بلغة 
قريبة من العام���ة، وبإيديولوجيا 
الناس املغريي���ن، فيمثل كل طرف 
بش���خصية واحدة ثم يشطرها إىل 
ش���خصيات أخرى تقف مع هذا أو 
ذاك، ه���ذا النوع م���ن التأليف نما 
واتس���ع كطريقة الدارة الحوار بني 
ع���دة أصوات ريئس���ية وثانوية يف 
الثقافة العراقية تحديدا تحت ظل 
التقدمية  والثقافة  الوطني  الحس 
كتمثيل أولي للبنية الديمقراطية- 
كل روايات الروائ���ي غائب طعمة 
فرم���ان مث���اًل تعتم���د تعددي���ة 
األصوات وقد اختصرها ب� خمس���ة 
عش���رات  ما حولها  أصوات،ولك���ن 
األش���خاص، كمث���ل عل���ى تعددية 
الفئات والطبقات اإلجتماعية- هذه 
التعددية فرضتها الثقافة الوطنية 
يف تأكيدها لظاهرة النقد والسؤال 
املنفتح���ني على جذور املش���كالت 

وتشعباتها االجتماعية. 
من هنا نجد أن للعبة املس���رح 



20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

120

مسرح

املثيولوجي���ة عن���د محيي دورا يف 
ترسيخ فن املسرح كشكل يتواصل 
م���ع القدي���م باث���واب معاص���رة. 
وجود  املثيولوجية  باللعبة  وأعني 
شيء من الفطرة املسبقة يف الحوار 
ووعي الش���خصية، اللتقاط الحدث 
والدوران يف ثيمة وجود اإلنس���ان 
وحقوق���ه ومتطلبات���ه واملتغريات 
الت���ي س���يحدثها، فاللعب���ة الفنية 
ملاهية املس���رح تفرض على الكاتب 
أن يك���ون ضم���ن س���ياقها القديم 
ولكن بأطر وأساليب حديثة، فمن 
جهة عليه أن يكون مغايرا للطرق 
التأليفي���ة القديم���ة، وم���ن جهة 
أخرى عليه أن يحافظ على أصول 
اللعبة الفكرية. ولكن هذه املغايرة 
وهذه املحافظة اقتصرت على تنوع 
الح���دث ونمط الش���خصيات لتأتي 
الجملة الفني���ة حاملة األثنني معا 
وه���و ما نلمس���ه يف جمل���ة محيي 
عامة وليس���ت يف جملة أو جملتني 
نستلهما من هذا النص أو ذاك. أنها 
البنية الالش���عورية الت���ي تتحكم  
ع���ن طري���ق الح���وار يف صياغاته 
الفنية.. فالتجديد ال يأتي على كل 
مفردات العملي���ة الفنية القديمة، 
بل على الحلق���ات القابلة للتغيري، 
والجمل���ة وم���ا تحتويه م���ن بنية 
مركب���ة وعميقة ليس من الس���هل 
أن يغريه���ا الكاتب كم���ا يفعل مع 
الحادثة أو الش���خصية. فنحن  قد 
نكت���ب الالمعقول بجم���ل واقعية، 

وقد نرس���م لوحة ما بعد الحداثة 
بتقنية اللوح���ة اإلنطباعية، وقد 
نغني األغنية الحديثة بطورالعتابة، 
وقد نكتب قصيدة الحركة الثانية 
للحداثة الش���عرية بأس���لوب ولغة 

حركة حداثة السياب األوىل.
 محي���ي  الدي���ن زه نك���ه نه  
يرتص���د هذا الخ���روج ويتبناه كي 
ينأى بجملته عن أن تكون مباشرة 
االيديولوجيا  هذه  على  ومحسوبة 
أو تل���ك، لكنها -أي الجملة- تعكس 
حقيق���ة تغ���ريات املجتمع وجوهر 
نضال���ه، وتس���عى لرص���د حركته 
بأدواته���ا قديمة ومس���تحدثة.من 
هن���ا فكتابات محي���ي أبعد من أن 
يخندقه���ا أس���لوب أو مصطلح ما، 
فه���ي أقرب ما أن تكون إىل  ش���عر 
الحي���اة اليومية الذي نتنفس منه 

روائح التغيري بهدوء.
 ومع مش���روعية هذا التحول 
والرتاج���ع للجمل���ة الفنية، نجدها 
عالق���ة بأث���واب الواقعية، حتى لو 
كان النص م���ن الالمعقول، ويذكر 
يف تجربت���ه الحيايت���ة، أن���ه كان 
ملتزم���ا بقضايا ش���عبه إبتداء من 
بداية الخمس���ينات وحت���ى يومنا 
هذا، ويس���رد ذلك بشعرية جميلة 
يف مقدمة كتبها ملسرحية »صراخ 
الصمت األخرس«، تحدث فيها عن  
رحلته مع التعليم ومع البيشمركة 
وم���ع أح���داث البع���ث الدموي يف 
1963، ومع كردس���تان ومع الحزب 

العراقي، ونج���ده وهو  الش���يوعي 
يقلب صفحات العراق يتقلب معها 
متنق���ال بني مدن وبي���وت وأفكار 
ومواجع. فالتجربة الغنية مبثوثة 
يف أعماله وتحمله���ا جملته الفنية 
بطريق���ة مباش���رة ه���ذا الخزين 
املش���اعروالوعي والالوع���ي،  م���ن 
يف  العراق���ي  اإلنس���ان  أس���تنبطه 
مرحل���ة تش���كل ذات���ه العليا منذ 
كلكام���ش وحت���ى صف���وان- أحد 
أبطال مسرحية السؤال-،ثم جعلها 
طريق���ة للحوار بني صديقني، ويف 
تكل���م ياحجر، فحينم���ا يبحث يف 
»ص���راخ الصم���ت األخ���رس« عن 
نجده  بش���خصيتني  كائ���ن  وجود 
هو هاتني الش���خصيتني اللتني لم 
يسمهما املؤلف إال ب� األول والثاني، 
هذه اللحظ���ة الوجودية هي بحث 
عن ذات عليا ضمن تش���ظي الذات 
الواحدة،ك���ي يداور ب���ني صوتني 
موجودين فيه،وق���د أعطت داللة 
النك���رة »األول والثاني« – بالرغم 
من وج���ود أل التعري���ف،- ترتيبا 
جنس���انيا كما أعطى اسمي :حسن 
وحس���ني يف مس���رحية »حكاي���ة 
صديقني« آخر للداللة على الواحد 
ايضًا، ومس���رحية »صراخ الصمت 
األخرس« التي يتحدث عن عنوانها  
امللتبس نجدها ال تكتمل بالعنوان 
فالعن���وان جملة مبهم���ة ليس إال 
الن���ص  إىل  للدخ���ول  أوىل  عتب���ة 
فتصبح العتبة كلها مبتدأ، بعد ان 
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يتحول الن���ص اىل أداة للبحث عن 
معنى وجودهم���ا يف عالم يتطلب 
الحرك���ة ال الوق���وف، فالنص ينمو 
يف دائ���رة البحث الوج���ودي لذاته 
أي دائرة العمل والفكر املستمرين، 
دائرة النضال اليومي، عندئذ يكون 
الن���ص كله خ���رباً لجمل���ة العنوان 
املبتدأ. أن تحقيق وجود الذات التي 
شكلها األول والثاني جاء عن طريق 
الخرب- النص- وهذا يعني ضمنا أن 
س���ياق الحياة املعق���دة بعد دموية 
ش���باط 1963 قد ش���ظى الشخصية 
الواحدة إىل إثنتني، فهو من الصعب 
أن يكتب نصًا دون أن يضع شريحة 
من حيات���ه فيه، فالنص مجس���ه 
لدخول غابة املجهول وأداته للكشف 
ع���ن املثيولوجي فين���ا، ومحراثه 
لنب���ش نار األعماق املس���تعرة. كل 
ذلك مشبع بالبنية الالواعية ذات 
املثيولوجي والتي تعتربأوىل  الجذر 
املدام���ك الفكرية الت���ي بنى عليها 

عمارته املسرحية.
2-4- الغرف واللغة املمحاة

املالحظ���ة  األخ���رى التي بني 
عليه���ا  املؤل���ف عمارت���ه الفنية، 
ه���ي أن كل مس���رحياته بنيت يف 
أمكنة ضيقة: غرف،سجون، بيوت، 
زوايا،مقاهي،أزق���ة،  معتق���الت، 
عربات،كهف،قصر،ودالل���ة األمكنة 
الضيق���ة تؤكد الواحدي���ة والعزلة 
إنه���ا أمكنة  واملراقب���ة واإلنتظار، 
مش���حونة بق���وة الص���وت املفرد، 

اختفت  بالفصح���ى  يكت���ب  وألنه 
مالمح املنطقة الش���عبية، واملدينة 
الكب���رية،أو أصبحت ظ���الال يف تلك 
األمكنة الضيقة، ولكنك تش���عر أن 
جملت���ه الفنية ق���د حملت،الحس 
الجماع���ي لألمكن���ة الكبرية،والذي 
يؤك���د هذا الح���س ه���و إنتمائية 
مطلقة لتل���ك األمكنة. فمن يبني 
بي���وت مس���رحياته يف ضواح���ي 
املناط���ق  يف  وتحدي���دا  املدين���ة، 
الت���ي أش���رنا إليها،يتش���بث كثريا 
لنم���ط  با ، ليد لتقا با ، يخية ر لتا با
للحوار،بالرؤي���ة  الكالس���يكي 
يف  لألمور،بالوض���وح  املس���تقيمة 
الق���ول، واللغ���ة الفصحى جزء من 
هذه البنية التاريخية التي نحملها، 
فم���ا تحمله���ا اللغة م���ن أحداث ال 
يمكن أن تكون طافية وبال أعماق، 
فلو كانت أمكنته يف املدينة لحملت 
أفع���ال وخصائ���ص ولغ���ة املدينة 
والثقافية،  والسياسية  االقتصادية 
ولتشربت الفصحى بعشرات األقوال 
املختلفة البنية والنطق، ولتس���رب 
الكالم اليومي إليها بسهولة، ولبنت 
عالقاتها بطريقة أسرع مما نجده 

يف الضواحي. 
ي���رى  ال  محي���ي  أن  صحي���ح 
مكانًا آخر س���وى خش���بة املسرح،  
العلبة وامل���كان الضيق، وعلى هذه 
الخش���بة بن���ي بي���وت نصوصه ، 
لكن ديكور هذه الخش���بة/ العلبة- 
يحمل الس���مات الش���عبية للمناطق  

و الضواح���ي واملناط���ق املعزول���ة 
واملفردة واملش���حونة بطاقة الفرد. 
أن هذا يجعلنا نربط بني إستخدامه 
للفصحى املبسطة بالتغيب املتعمد 
لألمكنة الكبرية. ألن الفصحى تعمم 
الح���دث وتمنعه م���ن التخصيص، 
وبمثل هذه املزاوجة، بني األمكنة 
الضيق���ة أمكنة الضواح���ي واللغة 
الفصحى، تتحول القضايا الوطنية 
يف  حوارأفكار،يق���ال  إىل  الكب���رية 
جلسة ش���اي أو يف س���فرة بطريق 
أو يف عرب���ة متنقل���ة أو يف زنزانة 
ضيقة، أو بني مصلوبني على جدار 
أو خالصة لس���ؤال وج���ودي، كما 
تجده���ا يف طبيعة الريف والبلدات 

الصغرية،أيضا.
   واألم���ر ال يقتص���ر عل���ى 
محيي الدين فقط، بل يشمل ذلك 
عموم نتاجنا الثقايف. ففي روايتنا 
توج���د  ال  ومس���رحنا،  وش���عرنا 
عالق���ات للمدين���ة الحديثة  فيها، 
وال حتى لهوية وسياق مدينة مثل 
بغداد، بل وجدت لسياق وعالقات 
املحلة الش���عبية، واملعمل، واألسرة، 
والس���جن، والزق���اق، واملقه���ى، أي 
العالق���ات الت���ي تولده���ا األمكنة 
الضيق���ة، ولك���ن محي���ي يغيّ���ب 
األمكنة  متعم���دا هوية ومالم���ح 
الكب���رية مكتفيا باس���تعماله اللغة  
الفصحى دائما كممحاة كبرية ملحو 

الفوارق بني األمكنة..  
 م���ن هنا لم يلجأ محيي الدين 
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إىل نثر الحياة، يف تلك املشكالت التي 
تح���دث يف العي���ادة أو دائرة العمل 
أو األسرة، والس���وق، أوالتي تكتفي 
التي  اليومي���ة،أو  األحداث  بعرض 
تكتفي بالش���كوى وع���رض الحال، 
أو تلك التي يلخصها العرضحالجي 
بأسطر قليلة ثم يضع عليها طمغة 
االبه���ام والطابع،ويرس���لها ملدي���ر 
الناحية، بل ذهب مباشرة إىل شعر 
هذه األمكن���ة الضيقة والضواحي، 
إىل الن���وى الجدي���دة الت���ي تمزج 
بني عملها وفكرها، بني أن تتطلع 
للعي���ش يف املدينة وأن تختفي من 
عس���س وشرطة وس���جون املدينة، 
ش���خصياته تتطلع دائم���ا إىل إثارة 
س���ؤال الوج���ود ، فذه���ب إىل تلك 
الش���عبية  الرتاجيدي���ة  الينابي���ع 
لنا  وقدمها  باملحتم���الت،  الغني���ة 
بجم���ل يتداخ���ل فيه���ا الصوتان: 
صوت املؤلف وهو يعيش تجربتها، 
وص���وت الش���خصية وهي ترس���م 
مصائرها. لتحمل جملته الصوتني 
معا، فيتحدث يف حواره وهو مشبع 
بضم���ري املتكل���م، ويتحدث بضمري 
املتكل���م وهو يعلن عن صوت الفئة 
األجتماعية األوس���ع. فش���خصياته 
وكالء ألفكاره، ال تبدو الشخصيات 
قليلة التجربة، وال هي من تلك التي 
الجذور له���ا، بل هي الفئة املثقفة 
واملخت���ربة وذات املاض���ي النضالي، 
وم���ن أعم���ار متوس���طة، والكثري 
منها محدد السن، ما بني الخامسة 

والعشرين والخمسني عاما،. كما أن 
أحداثه ليست من تلك التي تظهر 
وتنطفئ سريعًا، إنها متحولة قبل 
البدء بمعالجتها إىل حكاية يتداولها 
س���كان املنطقة،هي م���ن تلك التي 
التم���ر بس���هولة، وتعت���رب كتاب���ة 
مسرحية عنها بمثابة توالد جديد 
لها، وعندما تمثل على املس���رح – 
ثمة قائمة يرفقه���ا املؤلف للمرات 
الت���ي مثلت بها مس���رحياته على 
مسارح العراق ومدنه وعلى مسارح 
ال���دول العربية-  تتج���دد، وتنمو 
تنقلها  وعندما  ثقافي���ة،  كظاهرة 
من الحياة إىل املسرح تلتحم بمسار 
املوضوعة  الحي���اة  أعم،ه���و  ثقايف 
األض���واء وتطل���ب لظهورها  تحت 
أعادة  وجمه���ور،  وممثلون  مخرج 
أنت���اج الحادثة ثانية هي الطريقة 
الت���ي يخرج محيي بها أحداثة من 
أزقتها وسجونها وضواحيها وغرفها 
إىل الش���ارع، لذل���ك يرتب���ط فنه 
يفكرون  الذين  البس���طاء  بمصائر 
إىل  اليحتاجون  الذي���ن  ،البس���طاء 
وال  حاله���م،  لش���رح  ميكروف���ون 
إىل من���دوب ين���وب عنه���م، أنهم 
يتكفلون الق���ول عما مروا به. من 
هن���ا يمكنك أن تض���ع نتاجه كله 
دون أن تس���تثني عم���ال له ضمن 
املعاصرة  الشعبية  الرتاجيديا  إطار 
واملمثلة بنمط من الشخصيات التي 
إبتنت مسرحها الفكري يف ضواحي 
املدن، أما جمهورها فمتشابهون مع 

ممثليها، ولذلك يصدق كل ما يقال 
فيها، فاإلطار الذي تصنعه الحكاية 
الفكرية  املعاناة  وتجسده  اليومية، 
إلنس���ان ش���عبي بس���يط، وترسم 
حدوده صراعات العمل واملمارس���ة 
الحياتي���ة، ه���و الطريق���ة الفنية 

ألعمال محيي كلها.
ولك���ن ذلك ال يت���م بغفلة من 
تأثريات صادمة قوية،ففي مجتمع 
مث���ل مجتمعاتن���ا  املتأرجح بني 
القري���ة واملدين���ة، ال يمكن���ك أن 
كب���رية منطلقة  إصالح���ات  تعلن 
من غرف الس���جون وضواحي املدن 
والصحارى دون أن تصطدم بالقوى 
القامع���ة املانع���ة للحري���ة، كما ال 
يمكن���ك أن تركن دائما  يف التغيري 
وأس���رية  بس���يطة  موضوعات  إىل 
وش���خصية الت���ي تس���عى إىل ثبات 
اللغ���ة وديموتها خاص���ة تلك التي 
يتمنطق بها الحكام والقوى القامعة، 
ثمة إنزياح���ات تتم بني الفصحى 
واملحكية يمكن أن تتحول قطاعات  
فيهما من واحدة إىل األخرى نتيجة 
ما يحدث من تبدل أو تطور، هذه 
الس���مة رصدها محيي بدقة لذلك 
الوس���طية  الفصحى  عل���ى  أبق���ى 
الحتوائها مشاعر ومواقف األثنني، 
ويف الوقت نفس���ه يمكن أن يرصد 
م���ن خالله���ا التح���والت الداخلية 
فيه���ا. اللغة  عنده جس���ر موصل 
ب���ني منطقت���ني، ولك���ن بقواطع 
ونجد  وتجاوزها.  اخرتاقه���ا  يمكن 
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أن قوى التسلط يف املدينة تستخدم 
آليات قمع جديدة ومتطورة لتمنع 
األمكنة املحيط���ة بها كي التزحف 
إىل املدين���ة، ثم���ة قصدي���ة إلبقاء 
سكنة الضواحي مرتبطني بالعمل 
اليومي،  السلعي  البسيط وباإلنتاج 
وبالثقافة الهامشية، وبقدرما تكون 
السلطة مؤسسة لسياق لغوي خاص 
بها، سياق مشبع بالثقة وبالفردية 
وبالق���رارات السياس���ية القامع���ة، 
تصبح جملته املس���رحية املنبثقة 
م���ن األمكنة الضيق���ة والضواحي 
عرضة لإلخرتاق من قبل بس���طاء 
الن���اس ليضيف���وا إليه���ا أو يغريوا 
من س���ياقها، قد تك���ون مثل هذه 
الطريقة مخاتلة لقناعة البس���طاء 
بأنهم قادرون عل���ى التغيري، لكنها 
الطريقة الوحيدة لتغيري مواقعهم 
واس���تحصال حقوقه���م، فمن أجل 
أعادة تركي���ب جملتهم من جديد 
يأتي حضورهم  الدائم على مسرح 
الحدث صدمة مباش���رة للسلطات، 
وه���ذه الطريقة الفنية واحدة من 
خصائص مس���رح محيي الدين زه 
نكه ن���ه  بالرغم م���ن أن ال عمال 
ل���ه معينا ق���د عالجه���ا، اذ يمكن 
اإلش���ارة إىل مس���رحية »الجنزير« 
ياحج���ر«  »تكل���م  مس���رحية  و 
ومسرحية »السؤال« و »مسرحية 
الجراد« ولكن ليس بالطريقة التي 
نذهب إليها كليًا. فاللغة. فاملس���رح 
الذي لم تتغري تراكيب جملته بعد 

حدوث صدمات داخلية وانزياحات 
وسياس���ية  وعملي���ة  مكاني���ة 
واقتصادي���ة وح���روب  كبرية، هو 
تكرار لتقليدية خمسينية سابقة، 
ومحاولة للبقاء ضمن دائرة اعادة 
األحداث، محي���ي الدين يحاول أن 
يحمّل لغته املعنيني: معنى الثبات 
ال���ذي ال تريده الس���لطة القامعة، 
ومعنى التغيري الذي تريده الفئات 
االجتماعية الوس���طى، يف حني أن 
لغ���ة الق���وى القامعة واملتس���لطة 
الغربي���ة تختف���ي  املجتمع���ات  يف 
وتظهر بدال عنها لغة قوى اإلنتاج 
الس���وق  ومهيمن���ات  الضاغط���ة 
ولغة  اإلمربيالية،  واإليديولوجيات 
الحقوق والقوانني، وبناء اإلنس���ان 
والنظم املعرفية والبحث عن افاق 
جدي���دة للتعليم ومس���اواة الناس 
والضمان���ات الكث���رية لحي���اة حرة 
وكريمة، يف حني  أن دائرة الصراع 
يف مث���ل مجتمعاتن���ا تأخذ منحى 
هو أقل بس���اطة، ولكنه أعتى قوى 
وتسلطية وقهرا،ألنها تستخدم لغة 
غري مختربة اجتماعيا، وسياس���يًا، 
وه���ذا يتطل���ب تغي���ريا جذريا يف 
طبيعة اللغة الفني���ة ويف تراكيب 
الجملة يف املرحلة القادمة، وعندي 
أن يصار مستقبال إىل جملة ال يكون 
ال���كالم وحده هو ما تحتويه، ففي 
املسرح التجريبي اليوم وجدت لغات 
كثرية يف الجملة الفنية أقل حضورا 
فيها هو الكالم. فالقوى القامعة يف 

مجتمعاتن���ا عندم���ا إحتلت مكان 
الكالس���يكية،  الرتاجيديا  اآللهة يف 
مارس���ت س���لطة مزدوجة؛ دينية 
وسياسية، وعليه أن تعود بخطابها 
وجملتها إىل نصوص قديمة مقدسة 
وعندم���ا وضعت  مقدس���ة،  وغري 
نفسها محل قوى اإلستغالل الطبقي 
استعانت  الرأسمالية،  املجتمعات  يف 
بقوى ولغة األس���اطري، ومن يحتل 
مث���ل ه���ذه املواق���ع يف مجتمعاتنا 
العربي���ة اليوم نجده يس���تعري لغة 
املقدس���ة، علينا  الدين والنصوص 
كي نج���دد خطابنها الفني أن نبدأ 

باللغة نفسها.
 

3
لعبة األسماء والجمل

3-1 ب���دءا علين���ا أن نميز بني 
التي  الجمل���ة  جملت���ني كبريتني: 
ينطقها أش���خاص بأس���ماء محددة 
ومعينة، جملة : حس���ني، حس���ن، 
»حكاي���ة  مس���رحية  يف  محم���د، 
صديق���ني« و مس���رحية »م���وت 
الت���ي  والجمل���ة  ال���خ،  فن���ان«... 
ينطقها أشخاص ليست لهم أسماء، 
األول،  ينطقه���ا:  الت���ي  كالجمل���ة 
العجوز،ه���و،  الثاني،املعلم،الفت���اة، 
املؤلف،العريف،  املذيع،  هي،الشاعر، 
املخ���رج، القاضي، الحاك���م،.. الخ. 
احتوت مسرحيات محيي النوعني 
من األس���ماء، وبالتالي على نوعني 
من الجمل. ففي مس���رحيات مثل: 
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مسرحية »صراخ الصمت األخرس« 
املس���تطيلة«  »املائدة  ومس���رحية 
 » هو . . هي . . هو « حية مس���ر و
ومس���رحية »العانس« ومسرحية 
»تكلم ياحجر« ومسرحية »زلزلة 

تسري يف عروق الصحراء«
يف مس���رحية »الجنزي���ر« كل 
الشخصيات تحمل اس���ماءها و هي 
تنتمي جميعا اىل إسرة واحدة هي 
ال�  العاك���ول أو العوجة ..و تاكيداً 
لذلك صغيت بوزن واحد هو أفعل 
- أو أحق���ر يف حني أن مس���رحية 
»حكاي���ة صديقني« الح���وار فيها 
ي���دور بني أس���ماء،لها أب���اء ومهن 
وخلفيات، وثمة مس���رحيات ثالثة 
ي���دور الح���وار فيها ب���ني اإلثنني؛ 
أسماء وصفات: مسرحية »القطط« 

مثاًل.
تمنحن���ا ه���ذه املالحظة داللة 
عل���ى أن الش���خصية عن���د مح���ي 
ليس���ت شخصيات مس���ماة بالكامل 
حتى تلك التي حملت أس���ماء مثل 
حسني،حسن، محمد، علي، بل هي 
أفكاراً،ومس���ألة  تحمل  ش���خصيات 
األس���ماء من عدمها ل���م تكن ذات 
أهمي���ة كب���رية يف س���ياق إختياره 
أش���ري  ولكن���ي  الفني���ة،  للجمل���ة 
ببس���اطة إىل أن الش���خصية الت���ي 
تحمل إس���ما حتى ل���و كان مجردا 
م���ن األب، هي حاملة ألفكار، قد ال 
تكون مؤمنة بها، ولكنها شخصيات 
جس���ور وش���خصيات تبليغ، بينما 

الش���خصيات التي ال إس���م لها هي 
أفكار،حتى لتكاد أن ال تجد مالمح 
شخصية أوهوية مكانية أو زمانية 
له���ا، والفرق واضح ب���ني أن تكون 
الشخصية حاملة لفكرة، وشخصية 
تمثل فك���رة، األوىل يمكن تعميمها، 
واإلشارة إليها، ومعظمها شخصيات 
من الحاضر، من الوس���ط الشعبي، 
ومس���رحنا غني بها، بينما الثانية 
الت���ي بال أس���ماء، تك���ون مختزلة 
ومح���دودة الوج���ود، بعضه���ا بال 
زمان أو م���كان، مثل األول، الثاني، 
الجن���دي، القاضي، وغالبا ما تكون 
جزء من املؤلف نفسه، وهي األكثر 
حضورا يف مس���رح محي���ي الدين 
زه نكه نه، ولذل���ك، فالجملة التي 
تنطقها هذه الشخصية تنطلق من 
موقعه���ا الفكري، عندما نس���معها 
تتكلم نش���عر ثمة جماعة  تتكلم- 
سنجد ذلك أكثر تجسيدا ووضوحا 
للفك���رة عندم���ا تمثلها ش���خصية 
والحركة، ألن  بالص���وت  مصحوبة 
املمث���ل ال يحم���ل هو اآلخر إس���ما 
عندما يكون على خش���بة املسرح- 
الش���خصيات التي بال أسماء تعيش 
يف فاعلي���ة النك���رة الت���ي تحيلك 
عل���ى اإلحتماالت وتوس���ع من أفق 
التأوي���ل، مما يجعلها املوقف خارج 
يف  والزماني���ة.  املكاني���ة  أطره���ا 
حني أن الش���خصية املسماة باسم، 
املجرد من األب واللقب، تقرتب من 
الش���خصية العمومية التي تنطلق 

م���ن موقع واحد فقط، هو موقعها 
الفكري. فعندم���ا يكلمني مالك أو 
فاضل أو حس���ن أو حس���ني، أشعر 
أن���ي أعرف مثل هذه الش���خصيات 
عندئذ ال أنتبه - وليس من شأني 
اإلنتباه- لحركاتهما وهما يتحدثان 
إلي، فاملمثل الذي يجسدهما يحمل 
األسم نفسه، فيضيّق علي مساحة 
التأويل واإلحال���ة، واألمر مختلف 
عندما تك���ون ش���خصية :القاضي 
أو الش���رطي، أو الح���ارس، أو األول 
والثاني...ال���خ  فه���ي األخرى تقع 
يف دائ���رة النكرة وما اش���ارتها إىل 
فئة معين���ة، إال لتحديد وظيفتها. 
لكنه���ا تحيلني إىل مب���ادئ كالحق 
والعدال���ة واألمن واملطل���ق، ومثل 
ه���ذه الش���خصيات تش���كل عندي 
إلغ���اء  يف  كب���رية  تح���ول  نقط���ة 
والضواحي  املدين���ة  الفواصل بني 
عندما تكون األفكار والدالالت التي 
تمثلها شاملة لكل املناطق واملواقع، 
بينما الشخصيات التي تحمل أسماء 
يمك���ن أن تحدده���ا بمنطقة دون 
أخرى وبهوية س���كانية قد تقرتب 
من تحديد جغرافيتها،كما لو كنت 
اشري إىل اسم كاكه حمه مثال أو إىل 
أسطورة مم وزين، فال يخفى على 
أحد أنني أشري إىل املنطقة الكردية، 
املحددة  األس���ماء  تجربن���ي  وهكذا 
على البحث عن جغرافيتها، بينما 
األسماء الوظائف واألفكار والنكرات 
املناط���ق  إىل  واملبهم���ات تحيلن���ي 
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املتأرجحة بني الريف واملدينة.
3-2- س���نقرأ الح���وار اآلت���ي: 

للشخصيات األفكار
....
....
....

الثان���ي: إن القرتاب���ك معن���ى، 
والبتعادك معنى

االول : ولوق���ويف  حي���ث أن���ا 
معنى

الثاني: المعنى، ال معنى البتة
أن���ا  حي���ث  ولوق���ويف  االول:   

واقف؟
الثان���ي: المعن���ى..   ال معنى   

البتة
االول: كنت أحس���ب أن الوقوف 
يعن���ي الصم���ود، يعن���ي اإلصرار، 
يعني التصميم، يعني العزم، يعني 
الكربياء، يعني الشموخ، يعني اإلباء، 
يعني الرفض، يعني البطولة، يعني 

اإلنتصار، يعني...
الثان���ي: ذلك منط���ق الجبناء، 
الخائري���ن، الخاس���ئني، املهزوزين، 
املهزوم���ني، املدع���ني، الكذاب���ني، 

املنافقني، الفارغني، التافهني...
االول: ياه ..  ياه..  أنت تش���تم 

األمة كلها،
الثاني: بل بعضها، ذلك البعض 

الذي يخرب عقل األمة وقلبها. 
االول: و.. و..  و .. و الحركة.. 

الحركة ماذا تعني؟
الثاني: تعني الشجاعة وإختيار 

املوقف..
يخ���رج حوار األول والثاني عن 
إطار الشخصيات املفردة ليدخل يف 
إطار الش���خصيات الفكرة، وعندما 
يُش���خص  الح���وار تمثي���ال عل���ى 
املسرح -وهو شرط أساس يف تقبل 
مثل ه���ذا الحوار وفهم���ه- هو أن 
نرب���ط بني حرك���ة األول والثاني 
وموقعهما الفكري على املسرح، ثم 

نربط أفكارهما واملرحلة.
فنجد الرتسيمة التالية:

لكل م���ن األول والثان���ي إطار 
خاص يحدد حركة أفكاره. 

يك���ون إط���ار الثان���ي مح���ددا  
بالحرك���ة، أي تحريك الناس وعدم 
اإلكتف���اء بالوقوف متفرجني على 

ما يحدث.
بينم���ا يكون إطار األول محدداً 

بالوقوف والسكون.
يتحرك  الح���وار  نج���د  وهكذا 
داخ���ل هذي���ن اإلطاري���ن:  إط���ار 
منفتح  هو الحركة وإطار س���اكن 

هو الوقوف. 
ه���ذه  أن  الق���ول  وخالص���ة 
الفكرة  الش���خصيات تختفي خلف 
فتصبح الجملة  الفنية معربة عن 
الفكرة وليس���ت عن الشخصية ،إذ 
بام���كان أية ش���خصية يف أي زمان 
أن تنطق بالجملة نفس���ها، مادامت 
الفكرة غ���ري محس���ومة بعد. هذا 
التماه���ي بني الش���خصية والفكرة 
ال ينت���ج إال جماًل عائمة وغائمة ، 

لكنها جمل يف صلب موضوعها. 
 ثم���ة نغمة تهكمية أرس���طية 
يف املحاورة داخ���ل بنية الجملتني، 
لينته���ي املش���هد إىل تغي���ري قناعة 
ورؤي���ة األول، م���ن أن الوقوف هو 
التنصل عن القضية، بينما الحركة 
ه���ي الفعل حس���ب رؤي���ة الثاني، 
لكنهما يع���ودان يف مواق���ع أخرى 
للدائرة نفسها ولإلطارين السابقني. 
بمعنى أن النهاية املفتوحة للفكرة 
لم تستو على محاورة واحدة، وهذا 
النهج التهكمي الساخر قد ال يكون 
بكلمات س���اخرة بقدر ما هو بحث 

عن الفكرة بظالل شفافة.
 املس���رحية التي إقتبسنا منها 
الن���ص هي »ص���راخ الصمت  هذا 
األخ���رس« الت���ي تتح���دث عن ما 
حدث يف العراق بعد دموية شباط 
1963 وكي���ف آلت األم���ور إىل إباحة 
يف  نح���ن  إذن  الوطني���ني.  دم���اء 
س���ياق جمل تبحث وتؤكد املوقف 
الراف���ض، املوق���ف ال���ذي يق���رتن 
بالحركة، بالفعل، بالتأويل، وليس 
ال���ذي يق���رتن بالوقوف،  املوق���ف 
تعني  الحركة  والجمود،والصم���ت، 
الفعل واإلرادة. لذل���ك ال تقرأ أية 
جملة  يف هذا النص دون أن تربطها 
بمحتوى  املسرحية، وعندئذ تكون 
الشخصيات هي األطر التي تحتوي  

جدلية هذه الجمل.
 ل���و قرئت مس���رحيات محيي 
الدي���ن زه نك���ه ن���ه، دون تمثيل 
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أو مش���اهدة لتحول���ت إىل نصوص 
قصصية، وهذا يعود يف جزء كبري 
من���ه إىل تركيب���ة الجملة نفس���ها، 
حيث تش���حن بما هوفك���ري، أكثر 
مم���ا ه���و ش���خصاني، بالرغم من 
الجماعية،ولكنه���ا  موضوعات���ه 
عندما تشخص على املسرح تتعدد 
مقوالتها، ويتس���ع أفق التأويل، لذا 
ال تصلح مس���رحيات محيي إال أن 
تكون على خش���بة املس���رح، حيث 
تضفي الواقعية الفنية على النص 
ظ���الل الح���دث املع���اش ال الحدث 
املقروء.علين���ا أن ن���درك أن لغ���ة 
املس���رح تحمل معان���ي ومضامني 
عليه���ا  تش���خص  الت���ي  األمكن���ة 
وهي طريقة  املسرحية،  النصوص 
إخراجي���ة، ومثل ه���ذه األمكنة ال 
نراها يف الجملة املنطوقة، بل نراها 
يف الجملة املتحركة على الخش���بة، 
وعلى املخرج أن يّقش���ر الجمل من 
قصصيتها، فانتماؤه الواضح للفئات 
الوس���طية  املناضلة م���ن املجتمع، 
رس���م طريق���ة فنية تق���رتب من 
الرتاجيديا الش���عبية حيث أتاح له 
أن يتحدث بلسانها الشعبي بالرغم 
من ك���ون لغته���ا فصيحة، يف حني 
أن أفكارها تتجاوز البعد الش���عبي 
املحكي، لتحاكي الوجود، السريورة، 

الفعل النضالي، املوقف الوطني.
 يخ���رج مفه���وم الرتاجيديا يف 
مس���رحيات محي���ي ع���ن إطارها 
القدي���م ال���ذي كان يحاك���ي أفعال 

اآللهة  وص���راع البش���ر معهم، إىل 
اليومية، وصراعاتهم  الناس  أفعال 
مواقفه���م  إىل  فتدخ���ل  املحلي���ة، 
الوطنية، إىل تشكالتهم العملية، إىل 
الصراعات األسروية، إىل تلك البنى 
الت���ي ليس فيها آلهة أو س���الطني، 
فتجد نفسها وس���ط فئات وسطية 
الفك���ري فرضته ظروف  صراعها 
ومصالح طبقات وفئات. هذا النوع 
الش���عبية ممتلئ  الرتاجيديا  م���ن 
بالس���خرية والتهك���م، وبتلك اللغة 
املشحونة باليومي والرؤى الفردية 
املضطربة. ولذل���ك ال تؤخذ أفكار 
هذه الش���خصيات لتعم���م بقدرما 
ترسم حالة ترتاكم فيها  الحكايات 
املتش���ابهة. نحن إذن يف بنية جمل 
تحاك���ي املواقف الوس���طية لفئات 
ش���عبية عاش���ت محنًا اجتماعية 
وسياس���ية، ألن املش���كلة م���ا تزال 
تعي���ش بني ظهرانين���ا، وعلينا أن 
ال ننس���اها، هذه املحنة األس���لوبية 
أعم���ق،  تعك���س محن���ة فكري���ة 
وه���ي أن الش���خصيات/ األفكارل���م 
تغادرمواقعها القديمة بعد بالرغم 
م���ن مرورأربعة عقودعلى جريمة 
تب���دو  ولذل���ك   .1963 ش���باط   8
الش���خصيات/ األفكار أكثر مالئمة 
للعب الفني يف تأسيس بنية لجملة 
غري محسومة بعد، فما زلنا ولفرتة 
أربع���ة عش���ر قرن���ا  بحاجة ألن 
نتحرك ال أن نق���ف، ما زلنا ندور 
يف دوامة العن���ف والقتل والتهجري 

والحروب، مازلنا نعمق الرتاجيديا 
الش���عبية بموروثات قديمة تذكر 
فينا البكاء والن���دب والتهكم أيضًا 
فنحن بعد اربعة عشر قرنا ما زلنا 
نندب الحس���ني وننص���ب التعازي 
ملأس���اة كربالء، ال لرفض ما حدث 
أو للتغي���ري، وإنما للقبول  الس���لبي 
ملا حدث، وكأن املأساة قدر ملتصق 
بجلودن���ا، ه���ذه القدري���ة ج���زء 
منبنية عقلية نألف العيش الدائم 
معها، فجمل واقعة الطف تقال على 
ألسنة العامة والخاصة معًا، وتؤلف 
حوله���ا الحكايات الت���ي تؤمن بها 
ش���رائح مختلفة االنتماءات، ومثل 
ه���ذه الرتاجيديا تخرج من إطارها 
الفكري القدي���م لتعيش يف إطارها 
الشعبي  الحديث لتستمر يف دائرة 
التأويل. وكأننا نعمل املونتاج بني 
حكايتني واحدة قديمة تمثل إطارا 
كبريا وش���امال وهي مأساة كربالء، 
واخري���ات أصغر تمث���ل تراجديا 
الحياة الشعبية والسياسية،فإنتاجنا 
ه���ذا ال يت���م عرب ش���خصيات من 
لحم ودم بل خالل أفكار تتلبس���ها 
الش���خصيات ع���رب األزمن���ة. وقد 
يعود البع���د الرتاجي���دي إىل ابعد 
من كرب���الء إىل ذلك الحزن البابلي 
والس���ومري والطق���وس القديم���ة 
التي يتكرر أجزاء منها يف طقوسنا 

الشعبية.
3-3- س���نقرأ الح���وار التال���ي 

للشخصيات األسماء،
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مسرحية  من  حوارا  س���أختار 
»الجنزي���ر« وه���ي ن���ص يتحدث 
ع���ن حال���ة مألوف���ة يف الحكومات 
الدكتاتورية التي تنصب للوظائف 
األق���ارب وم���ن ه���و من الش���جرة 
العائلي���ة، وحت���ى الغرب���اء الذين 
يدخلونه���ا س���يتطبعون بطباعها، 
هذه املس���رحية تكاد تكون بجملة 
فني���ة واح���دة ولكنه���ا  طويل���ة 
ومتنوعة  لرصد التبدالت الداخلية 
ألسرة الحاكم »الجنزير« ولحاشيته 
وملا يحدث م���ن ردود أفعال خارج 
القصرعلى داخل���ه، ومن تغيريات 
يف املناصب ومن احداث وانقالبات 
على اإلسرة بعضها على بعض أننا 
يف دوامة فعل بيتي أسروي تتكرر 
فيه كل األشكال التي عاشها العراق 
لف���رتات طويلة..هذا النص مألوف 
مع���اش ويوم���ي للعراقيني وكثري 
التفاصي���ل ويعتم���د ش���عبيا على 
التهكم والس���خرية والكاريكاتريية، 
ولذلك ال نجد فيه فواصل درامية 
كبرية، ولكثرة ما عرف ال ترس���م  
املس���رحية إال تراجيدي���ا محبطة 
وس���لبية، الدرامي���ة يف مث���ل هذه 
النص���وص هي يف الحكاية املنفتحة  
على غريها، ويف تأويلها ش���عبيا بما 
يضاف إليها، ومحيي يحيل القارئ 
إىل م���ا يش���به الحكاية  املس���رودة 
أمامن���ا يومي���ًا، يدخلن���ا يف الجو 
الش���عبي العام الذي نعرفه جميعا 
عن تصرفات وس���لوك الحاش���ية (

الجنزيري���ة)، وبإم���كان أي  واحد 
من���ا أن يضي���ف إليه���ا أو يحذف 
منه���ا. ولك���ن م���ا يهمن���ي يف هذا 
النص الش���عبي املألوف هو الكيفية 
الت���ي تبن���ى الجملة في���ه عندما 
يكون املكان محدداً،بقصرأو ببيت، 
وعندما تكون الشخصيات من أسرة 
متقاربة الن���وازع واألهداف، حتى 
لتجد أن الح���وارال ينمو، بل يدور 
يف حلق���ة مغلقة وس���رية فرضتها 
طبيع���ة املكان، ليصل يف النهاية إىل 
لعب  سوداوية شخوصها  تراجيديا 
كارتونية تصطنع جملتها. واملؤلف 
نج���ح يف إظهار مثل هذا املس���توى 

املتدني من الشخوص.
يف ه���ذا النوع م���ن الجمل نجد 
أن الجملة تتوازن مع الش���خصية، 
الش���خصية ال جملة مهمة لها، ألن 
جملها معلبة وجاهزة ومعدة مسبقا 
وما يحدث أمامن���ا هو التكرار لها. 
أما الجملة فهي األخرى ال شخصية 
لها غري شخصية الحاشية املتهالكة 
على املناصب. وضمن هذا التوازي 
ي���دور الح���وار يف حلقات األلس���ن 

املتشابهة.
تعال���ي قدمي  تعالي..  أجل���د: 

مراسيم الطاعة والوالء.
.......
.......
.......

أس���ماء: أن���ه.. هو.. باب���ا.. وال 
أحد غ���ريه.. هو.. يا أجلد وال أحد 

س���واه.. أنها.. أنها هديته/ املفاجأة 
هديته/ الصاعقة.

أجلد: يبدو كان األمر كذلك،
أس���ماء: بل هو كذلك يا أجلد.. 
كذلك ب���كل تأكيد، آه.. ي���ا بابا... 
ما أعظم���ك.. ما أقدرك.. روحي.. 

فداك.
أجل���د: وروحي م���ع روحك.. 
وم���ع هذا يجب أن ال ننس���ى فضل 

عمنا أيضا..
.......
.......
.......

أرش���د: على أن يتفضل معاليه 
بتقديم الهيكل التنظيمي واإلداري 
واملال���ي لوزارته،مع جميع مرافقها 
من مؤسس���ات ومديري���ات خاصة 

وعامة.
........

وهكذا طوال املسرحية ال يوجد 
غ���ري الحديث الذي ي���دور يف فلك 
األسرة ومش���كالتها وهمينتها على 
الدولة.وتشعر بأن القوى الضاغطة 
واملهيمن���ة تفرض س���ياقاتها على 
الفنية فتشحبها وتقصرها  الجملة 
عل���ى امنيات وأفع���ال صغرية، ويف 
الوقت نفسه تتحول اللغة إىل فراغ 
فكري يدور يف حلقة بيتية ويعايش 

حاالت متكررة وممجوجة.
كنت متقصدا إلدراج مثل هذا 
الحوار، ألن املوضوع ال يتطلب لغة 
عالية: فالش���خصيات من الوضاعة 
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والسخف واألمية ما يجعل مستوى 
كالمها س���وقيا، ومرة أخرى ينجح 
املؤل���ف  يف إظهار مس���تويات قول 
الشخصيات الطارئة فتصبح الجملة 
طارئة وغري ذات معنى وقد اوضح 
زه نكه نه نفس���ه ذل���ك بجالء، اذا 
ق���ال يف مقدمة املس���رحية )….. 
و كذلك اللغة الخش���نة. اليابس���ة. 
الفجة…..و حتى الركيكة احيانا، 
والخاطئ���ة ايض���ا. مقص���ودة هي 

االخرى( ص4
كل  ح���وار  لي���س  بالطب���ع 
الش���خصيات األس���ماء هكذا،وإنم���ا 
عندما يحدد األسم بداللة »الجلد«  
تك���ون لغته جزء من ش���خصيته، 
بينما الش���صية النك���رة ال يلتصق 

حوارها بجلده بل بما تفكر فيه.
3-4- الجمل���ة ب���ني الفصح���ى 

واملحكية.
مس���رحيات محيي  يق���رأ  من 
الدي���ن زه نكه ن���ه  يجدها جميعا 
مكتوب���ة باللغة الفصح���ى، كذلك 
القصرية، ولكن  رواياته وقصص���ه 
يف  موج���ودة  الش���عبية  النغم���ة 
بنيته���ا وجزء من س���ياقها بحيث 
تحيلك جمله على مستوى ومواقع 
كانت  مهما  املتحاورة  الش���خصيات 
هذه الش���خصيات ش���عبية أم غري 
ش���عبية،وقد تكلمن���ا ع���ن ه���ذه 
النقطة كثرياً، فعن طريق الفصحى 
يكشف عن تنوع الشخصيات فليس 
كل من ينطق الفصحى متش���ابه، 

وال كل ش���خصية تنط���ق الجمل���ة 
الفصيحة هي نفسها النربة والسياق 
الذي تنطقه شخصية أخرى، ولكن 
وكم���ا يب���دو أن النص املس���رحي 
ال يُق���رأ بل يع���اش ويمثل، وهذا 
املس���توى من التعبري وحده القادر 
على إبراز التالوين األسلوبية بني 
جملة وأخرى وش���خصية وأخرى.، 
ربما س���تخفف عنها املحكية الكثري 
م���ن ه���ذا التلوين،ولذل���ك يتعمد 
املؤلف أن يُظهر شخصياته تتكلم 
بطريقة يفهمها املش���اهد و القارئ 
يف أي بل���د عربي، فال���ذي ينغمر 
يف الحدث املحلي يكتش���ف أن اللغة 
ليست هي املعنية باإليصال عنده، 
بل هي آداة وطريقة إلدارة الصراع، 
فاللغ���ة الفصح���ى تحم���ل املحلية 
وتنش���رها، ولكنها ال تنطقها ربما 
ثم���ة هدف من ه���ذا النوع  هو أن 
الكاتب وبعد أن  لقيت مسرحياته 
إقباال يف املس���ارح العربية، تعمد أن 

يكون خطابه كله فصيحًا
يف جانب آخرق���د قد ال تكون 
الفصح���ى الس���ليمة، بالرغ���م من 
تراكيبه���ا الش���عبية، تعك���س كل 
النفس���ية  واملس���تويات  الخلج���ات 
واالجتماعية لظالل الحدث  املحلي 
وأبعاده، مثلما لو عربعنه باللهجة 
املحكية. ال شك ان بعض مستويات 
اللهجة  والس���ياق تفتقدها  الشعور 
الفصح���ى عندما تع���رب عن حدث 
محل���ي، وكما يبدو  ل���ي أن الكاتب 

نفس���ه ال يجي���د الح���وار باللهجة 
املحكية، نتيجة تريبته، وس���كناه، 
وطريقة حياته، وانشغاله بتدريس 
اللغة العربية لعشرين عاما تقريبا 
قبل احالته على التقاعد عام 1984 
السباب صحية بسبب الرتدي الذي 
اصاب نظره جراء اصابة ش���بكية 
العين���ني، كما أن اهتمام���ه باللغة 
الفصح���ى مت���أت م���ن أن العربية 
وعاء جيد لكل مس���تويات القول، 
ولكل ما تفكر به الش���خصية مهما 
كان مستواها وموقعها. ولذلك نجد 
تباينا كبرياً ب���ني  جمل نص فيه 
حدث متميز وإنساني مثل »تكلم 
ياحج���ر« وبني جمل ن���ص مثل 
»الجنزي���ر« الذي ال تنس���جم معه 
إال تلك الشعبية املفرطة بمحليتها. 
وم���ن هنا نج���د تباين���ا يف جمله 

الفصيحة وتدرجا يف مستوياتها.
املالحظ يف كل هذه املس���تويات 
الفنية للعب���ارة الفصيحة أن بعض 
جمله فيها من الطول  و االس���هاب 
وهو ما يعكس عدم قدرة الشخصية 
على  توصي���ل الفكرة،إال باملنولوج 
الذاتي الطويل، فالكاتب يسعى ألن 
يشرح عن طريق املنولوج  الطويل 
تفاصيل املوقف، لذلك جاءت بعض 
جمله ال تتناس���ب وطبيعة املسرح 
ال���ذي يعتمد اإلخت���زال والرتكيز، 
وجزء من هذا الس���بب يكمن يف أن 
محي���ي باالضافة اىل كون���ه مولفا 
مس���رحيا فهو كاتب رواية وقصة، 
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وهذا النوع م���ن ال�تأليف يميل إىل 
الس���رد، واإليضاح،يف حني أن حوار 
املس���رح يميل إىل الرتكيز واإلبهام، 
وعندم���ا يتداخل فن الس���رد بفن 
الح���وار يختلط ف���ن املنولوج بفن 
الديال���وج، والطريقتان موجودتان 
يف نصوصه املس���رحية، وقد أكون 
واضحا إذا قلت أن األمكنة الوسطية  
املتحولة،، تلك الت���ي تتأرجح بني 
الري���ف واملدينة، والتي لم تحس���م 
فيها طرق العيش والتفكري هي التي 
تنتعش فيه���ا الحوارات التي تجمع 
بني السرد والحوار، فتجد الشخصية 
التي تعرب عن ذاتها بمنولوج طويل  
إىل جوار الش���خصية التي تعرب عن 

ذاتها بحوارقصري جنبًا إىل جنب،
يف مسرحية »حكاية صديقني« 
وه���ي عن���دي واحدة م���ن أجمل 
املس���رحيات الت���ي عكس���ت ظالل 
الحرب على ش���خصيتني عاشا معا 
محنها وظروفها وها هما يف الصحراء 
يس���تجديان ماء، نج���د يف صفحات 
كث���رية منها ش���بة تس���او يف حوار 
الش���خصيتني  حسن وحسني،وكان 
الح���وار يتب���ع داللة االس���م،حتى 
م���ن حيث األس���طر والجمل، وكان 
التوازي اللس���اني يعك���س التوازي 
اإلنس���اني، ال سيما وإن جماًل كثرية 
تق���ول عنهما أنهما وجه���ان لعملة 
واحدة، خ���ذ مثال عل���ى ذلك ص 
370 وم���ا يليها من كتابه »عش���رة 
نصوص مس���رحية«  - دار الشؤون 

الثقافي���ة  العامة 2004 .وخذ حوار 
مس���رحية  يف  ومس���عود  محم���ود 
»الش���بيه«  وهي ثيمة قريبة جدا 
من مس���رحية »حكاية صديقني« 
فنجد جمله���ا متناوبة الطول أيضًا 
ليس املهم طول الجملة أو قصرها، 
فمثل هذا القياس خارجي وال يدل 
إال على أن الشخصيات الكثرية الكالم 
هي جزء من طبيعة وثقافة شعوب 
تريد أن تقول كل شيء عن طريق 
الس���جية نجدها  الكالم،ومثل هذه 
الفقرية ثقافيا،ومن  الش���عوب  لدى 
طبيعة االح���داث الت���ي تحدث يف 
القرى والصحراء واملنايف والسجون، 
يف حني أن اللغة واحدة من طرائق 
إختزال القول ولكن ليست الطريقة  
الوحيدة لتبني كل القول، فالثقافة 
الحديثة املرتبطة جذورها باملدينة 
العالمة  واعتمدت  الكالم،  اختزلت 
وأصبح���ت  بدالعن���ه،  واإلش���ارة 
اإليماءة واإلش���ارة والكلم���ة الدالة 
أسلوبا ش���ائعا بني الناس، حتى أن 
ه���ذه الطريق���ة اإلختزالي���ة تعلم 
لطلب���ة امل���دارس وتصب���ح واحدة 
من أس���اليب التفاه���م اليومية، بل 
وأصبحت طريق���ة اقتصادية، ولها 
تيارات واتجاهات، ربما ما نجده يف 
املسرح الغربي الحديث من اقتصار 
الكالم على الفاظ قليلة ،و جزء من 
هذه الثقافة املقتص���دة واملكتفية، 
يف ح���ني أن العرض املس���رحي هنا 
يس���تمر ألكثر من س���اعة ونصف 

العتماد العرض على ثقافة وتكنيك 
الجس���د ودور امليزانسني ومكونات 

الخشبة..
4

 وبع���د فه���ذه رحل���ة قصرية 
ووجل���ة يف عالم محي���ي الدين زه 
نكه نه  الواس���ع والكب���ري واملمتد 
ألكثر من خمس���ة عقود، واملنشور 
و املعروض ليس يف العراق وحسب 
بل يف عم���وم البلدان العربية، هذا 
الكاتب اإلس���تثناء واحد من أعمدة 
الثقافة العراقية، لم تحدده قومية 
ول���م تؤط���ره لغ���ة ولم يس���يجه 
م���كان، ع���اش كما ابت���دأ مرتبطًا 
بأح���زان وأفراح الش���عب العراقي، 
هاج���ر عن مدينت���ه بعقوبة بعد 
أن احت���ل بيته، م���ن قبل عناصر 
لس���نوات طويلة  ولوحق  القاعدة، 
متنق���ال علن���ا وخفي���ة بني مدن 
العراق،ومنعت مس���رحياته كجزء 
من نضال املثقفني الديمقراطيني 
ع���رب عقود، اليوم يس���كن، س���كنا 
وكتاب���ة يف أحد أزقة الس���ليمانية، 
ومن هناك يواصل- وهو املريض-
اصابة يف ش���بكية العينني كلتيهما، 
ق���د تفقده الرؤية تماما- مس���رية 

الكتابة التي ال عمل له غريها
 ت���رى كم هي ش���اقة هذه املهنة 
التي ال تسعف مريضًا وال تسد حاجة، 
ومع ذل���ك يبقى مهووس���ا بالكتابة  
كأنه يطارد نصا لم يلحق به بعد او 

حلما ملا يتحقق حتى االن.
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مع الناقد والكاتب المسرحي 
ياسين النصير، في حوار مفتوح

أجرى اللقاء: زينو عبدالله*

*من هو ياسين النصير؟
-ناقد، لدي م���ن املؤلفات اآلن 
أربعة وعش���رون كتاب���ًا يف مختلف 
فن���ون الق���ول، الش���عر والقص���ة 
واملس���رح والفن التشكيلي، خرجت 
م���ن الع���راق ع���ام 1992 وبقي���ت 
متنقاًل ملدة ثالث س���نوات ونصف 
ب���ني األردن ودمش���ق، اآلن أعيش 

كالجئ سياسي يف هولنده.
*بداي���ة نش���اطاتك الثقافي���ة... 

كيف كانت؟
-بدأت باألعمال النقدية رأس���ًا، 
وكن���ت أكت���ب س���يناريو لقصص 

معينة، خصوصًا قصص األوبريت.
*الناق���د ربما فش���ل في الش���عر 

والقصة.. هل هكذا كنت؟
-هناك نقاد ب���دأوا هكذا، ربما 
ألنه���م فش���لوا يف الش���عر والقصة 
وغريه���ا، أما انا فب���دأت ناقداً ولم 
اكت���ب أي ن���وع آخ���ر، يقولون ان 
الناقد كاتب فاش���ل فالكاتب يمكن 
ان نق���ول عليه ناقد فاش���ل أيضًا، 
الناقد حقله مختلف تمامًا، ميدانه 
جديد وأداته جديدة ورؤيته للنص 
تختل���ف عن رؤي���ة الكاتب للنص. 
م���ن هن���ا الناقد يرتب���ط بالفكر، 
بالفلس���فة واأليديولوجية كمتغري 
فع���ال يف عمله، ويعت���رب النص هو 
أداة لكشف الواقع وليس تعبرياً عن 

الواقع.
النقدية/ الكتابة  الس���احة  *في 
ارتب���ط اس���مك بالناق���د فاض���ل ثامر 
بحيث شكلتم ثنائيا رائعا كيف حدث 

ذلك؟

-التش���ابه الكث���ري بيننا جعلنا 
نش���رتك يف تقدي���م عم���ل نقدي 
قصصي وقصص عراقية معاصرة، 
كان الهدف منها هو اختيار نماذج 
من القص���ة العراقية الجيدة تمثل 
الس���تينات م���ن الق���رن املنصرم، 
وبالفع���ل تم ه���ذا االختيار بغض 
النظر ع���ن كون ه���ذا القاص من 
ه���ذه األيديولوجي���ة او تل���ك بل 
ان تك���ون القص���ة معاص���رة ومن 
أفضل املختارات من األدب العراقي 
للقصة، ألننا أخضعناها لدراستني، 
دراس���ة نقدية خاص���ة بالقصص 
قدمها الناقد فاضل ثامر، وأخرى 

قدمتها أنا. 
املجموعة  ه���ذه  يجع���ل  مم���ا 
واحدة من بواك���ري النقد الحديث 
ه���ي هويتنا األجتماعي���ة النقدية 
الجي���دة الواعي���ة للعالقة بني فن 

القصة والهوية االجتماعية.
أم���ا العالقة مع فاض���ل ثامر 

الشعر الراقي 
له إمتيازات 

ألنه دائما متجدد 
وفي تطور مستمر
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فه���ي يف الحقيقة صداقة ولكل منا 
طريقته يف النقد وأس���لوبه، حتى 
أن بعض الكتاب والصحفيني علقوا 
وكتب���وا يف ي���وم ما أنهم ش���اهدوا 
الناقد ياس���ني النص���ري يعرج ألن 
الناق���د فاض���ل ثامر ق���د أصيب 
يف حادث س���يارة، معن���ى هذا إننا 
إرتبطن���ا صداقة: عائلي���ًا وانتماًء 
وفك���راً بحيث جعلنا ثنائي  نقدي 

متميز ومازلنا كذلك اىل اآلن.
*في أعمالك النقدية تبدو أكثر 

إهتماما بالرواية؟ 
-بدأت هكذا..بدأت أقرأ املسرح 
اواًل وتعلمت من املس���رح كثرياً، فن 
الحوار، فن الخطاب، فن تعدد اآلراء 
واألصوات، وذلك ألن ميدان الفعل 
األساس���ي هو املس���رح ولكن بحكم 
ميل���ي اىل الس���رد جعلن���ي اتناول 
الرواي���ة والقصة القص���رية كثرياً، 
والرواية بحد ذاتها جزء من مهمة 
الناقد التاريخية، أما قضية الشعر 
فكنت أخش���اه تمامًا، حتى كنت يف 
الثانوي���ة لم احفظ الش���عر جيداً 
ولكن���ي كنت أكتب ع���ن القصيدة 
الجي���دة، وكان املدرس���ون يهتمون 

بما أكتبه عن القصيدة دون الحكم 
عليها، بمعنى إن ميلي أساسًا للشعر 

يف القصيدة والتعامل معها سويًا.
أم���ا يف املراح���ل الالحقة فقد، 
بدأ الش���عر يضغ���ط عل���يّ كثرياً 
ألن���ه جزء من خيار ش���عبي ثقايف 
حقيقي والش���عر الراقي له امتياز 
ألنه دائم���ًا متجدد متطور، يطرح 
الجديد، يس���تفزك يف قصائده مما 
يجع���ل اي ناقد يبتعد عن الش���عر 

تضعف عائداته.
*)المكان( هو الالفت للنظر في 

أعمالك النقدية... ما السبب؟

-امل���كان هو بحد ذات���ه القيمة 
النقدي���ة، الزمتني قب���ل الكتابة، 
الوحيدة  النقدي���ة  القيم���ة  يعني 
الت���ي الزمتن���ي يف املراح���ل األوىل 
من القراءات، واهتمامي باملكان لم 
يأت إعتباطًا بل كان نتيجة الخربة 
والدراسة واملتابعة املستمرة لعالقة 
الن���ص باملكان، ليس الس���رد فقط 

وإنما النص ككل.
مرحل���ة  يف  نفس���ي  وج���دت 
معين���ة أن أعالج اللوحة الفنية او 

التش���كيلية مكانيًا مم���ا يدل على 
ان امل���كان كان عنص���راً غائب���ًا او 
حض���وره ثقيل، واض���ح  يف الحياة 
االجتماعي���ة والفني���ة لك���ن كان 
عنصره غائبًا يف النص األدبي، من 
هنا بدأ إهتمامي باملكان منذ أوائل 
السبعينات، يف 1972 عندما عالجت 
قصص )محمد خضري( يف )اململكة 
الس���وداء الصادر يف 1970(، وكتبت 
ع���ن )الس���اللم والبي���وت والغرف 
املعزولة واملالج���ئ(، كان اهتمامي 
مبكراً جداً باملكان، أما كتابي الذي 
ظه���ر يف 1980 ف���كان ق���د قدمته 
اىل النش���ر يف 1976 وه���ذا مثبت يف 
املقدمة، بمعنى ان إهتمامي باملكان 
كان قبل أن ينشر ويرتجم أي شئ 
يف األدب األجنب���ي عن املكان... ثم 
توالت الدراس���ات والبحوث الكثرية 

ومازلت مشغواًل به اىل اليوم.
)المنه���ج  يك���ون  أن  *كاد 
اإلجتماعي( منهجك���م المفضل في 
العملي���ة النقدية وكنتم تعتنون بها 

ايما عناية.. ما سبب ذلك؟
املش���هد  اىل  أأت���ي  أن  -قب���ل 
اإلجتماع���ي او املنه���ج اإلجتماعي 

تعاملت مع النص 
كما لو كان قضية 
تهم هذا القطاع 
أو الشريحة المنكوبة

هناك أرضية جيدة 
للنهوض بالمسرح الكردي 

في كردستان

المثقف الحقيقي العربي 
ال يعادي القضية 
الكردية العادلة 

التي هي قضية شعب 
له حقوقه المشروعة
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هن���اك مف���ردات نقدي���ة كث���رية 
حاولت أن أؤكدها بدراسات نقدية 
وأخ���ذت خ���ري معني م���ن الكتب 
واملقاالت منها )املساحة املختفية يف 
والتنمية(  الصيانية  و)من  النص( 
و )الب���ؤرة املكانية( وهك���ذا.. أما 
عالقتي باملنهج االجتماعي فالرؤية 
املاركسية لألدب كانت املعني األول 
ال���ذي علمن���ي وجعلن���ي أصب���ح 
ناق���داً، فأنا ترعرت يف بيت الحزب 
الش���يوعي العراقي، لذا فالوظيفة 
االجتماعية للنص تعتمد على ذلك 
املنهج وبالتالي هو جزء من النضال 
االجتماعي وجزء من الوعي لس���ري 

غور مشكالت املجتمع.
الظاه���رة  نتلم���س  كن���ا 
االجتماعي���ة ث���م نطرح األس���ئلة 
عليها ث���م نجد الحل���ول لها، هذه 
الطريق���ة االجتماعية السياس���ية 
علمتن���ي كيف نق���رأ النص األدبي 
ألنه ه���و ايضًا ظاه���رة اجتماعية 
تولد األسئلة وعليك أن تجيب عنها 

او تجد الحلول لها.
أن���ا تعاملت مع الن���ص كما لو 
كان قضي���ة ته���م ه���ذا القطاع او 
الكاتب او هذه الشخصية او شريحة 
اجتماعية، فأن���ا خرجت من هذا 
املي���دان، وه���ذا امليدان نفس���ه لن 
يقف على أسس ثابتة وإنما تطور 
بتطور الحياة وهي متجددة دائمًا، 
منفت���ح على التي���ارات األجنبية، 
ومما يش���اع انه دوغمائي ومقولب 

... ال بالعكس من يفهم املاركس���ية 
فهمًا جيداً يجد انها مدرسة تعترب 
م���ن أكثر امل���دارس إنفتاح���ًا على 
التجديد والتطور ولكنها ال تبتعد 
ع���ن القضاي���ا االجتماعية والفكر 
االنساني ككل وال تبتعد عن التحول 

من املحلية اىل املنطلق العاملي. 
أم���ا أنا فلم أغ���ادر هذا املنطق 
ولكن ج���ددت فيه تبع���ًا لحاجتي 
لكي أجد نصوصًا جديدة ممكن ان 
تعالج برؤية جدي���دة ايضًا... لذا 
اخذت م���ن البنيوية ومن املدارس 
النقدي���ة الحديث���ة وحت���ى م���ن 
السلبيات الحديثة مع بقاء العمود 
الفقري يف منهجي املبني على اسس 

املنهج االجتماعي.
*فكي���ف توفق���ون بي���ن هذه 
المس���ارات والمناه���ج المتباين���ة في 

العملية النقدية؟
-لي���س اختالفًا بل اس���تفدت 
منهم، الش���يء االساس���ي فيها بقي 
يف املاركس���ية االجتماعي���ة للنص 
ولكن داخل املعالجة النقدية ، فتح 
املكان، فتح الزمان، فتح للصيانية 
وللتدم���ري، مبنى الحكاية ومتنها.. 
هذه بعض مفردات جديدة، جاءت 
بها املدارس الشكلية الحديثة ولكن 
ل���م التزم بها كلي���ًا وبحذافريها او 
من حدودها القديمة وانما طورتها 
وطوعتها ملنهجي الخاص واستعملتها 
يف قياس���ات جوانب لم يكن املنهج 

االجتماعي قد استوعبها.

*كاحد متابعي املسرح الكردي 
ومنذ مدة ليس���ت قصرية، ولديكم 
كت���اب عن ه���ذا الجان���ب .. كيف 

ترونه؟
- عالقت���ي  باملس���رح الكردي 
 ، الس���بعينات  اواخ���ر  اىل  تع���ود 
وقبل هذا التأري���خ، واعتربه جزء 
م���ن املس���رح العراق���ي ككل، وله 
خصوصيته املحلية لغة وموضوعًا. 
بع���ض فناني الكرد م���ن خريجي 
الجميلة  الفنون  اكاديمية ومعه���د 
ببغ���داد. كم���ا عم���ل بعضه���م يف 
مسارح بغداد كثرياً، ولكن ما يميز 
املس���رح الكردي  هو الطابع املحلي  
االسلوبية،  وخصوصيته  والوطني 
كما وجدت فيه ش���ريحة متميزة 
من الثقافة يكاد يكون اغنى ببعض 
نصوصه م���ن القصة القصرية هذا 
رأيي… ث���م ان طبيع���ة املجتمع 
الكردي طبيعة اكث���ر انفتاحًا من 
بقيه املجتمعات يف املدن العراقية. 
عالقة املرأة بالرجل اوضح وأوسع، 
هن���اك ارضية جي���دة للكرنفاالت  
واالحتف���االت الش���عبية يف م���دن 
كردس���تان، هناك  قضية وطنية، 
عاش الش���عب الك���ردي لعقود من 
السنني، اخذت هذه القضية بنماذج 
م���ن املمارس���ات الفكرية واش���كال 
التعبدي���ة الرمزي���ة، منها واقعية 
اعط���ت للفن���ان الك���ردي امكانية 
متميزة يف فنون���ه ومعالجاته ويف 
اخراجه وتمثيله، أول نص اعتربه 
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كمدخل للنصوص الكردية الجيدة 
هو نص للفنان احمد سالر الفنان 
واالنسان الرائع، ثم تواىل حضوري 
الش���خصي  وحب���ي  ملهرجاناته���م 
لهؤالء الناس الذين اش���رتكت معهم 
يف قضاياه���م… ل���ذا ال أعتربهم 
شعب خارج من س���ياق الكرد. لي 
رؤي���ة خاص���ة للثقاف���ة الكردية، 
وكان الفنان���ون الع���رب العراقيون 
الكردي مسرحهم  يعتربون املسرح 
وبالعك���س فه���ذا التداخل لم يكن 
يف يوم م���ن االيام يع���رف حدوداً 
او اش���كاالت مختلف���ة، فالقضاي���ا 

الوطنية متداخلة. 
اما كتابي عن املس���رح الكردي 
فلي���س ش���يئًا غريبًا وه���و نقدي 
وانطباعي ع���ن متابعاتي لالعمال 
املس���رحية يف داخل  كردستان ويف 
هولنده، واجد يف نفس���ي مسؤوليه 
ش���خصية وباملناسبة اش���كر دار ) 
س���ردم( لطبعها الكت���اب ثانية يف 
الس���ليمانية، آمل ان تكون عالقتي 
مس���تمرة باملس���رح الك���ردي وان 
اجد التعاون م���ن قبل املعنيني يف 

كردستان.
* وكيف السبيل للنهوض بالمسرح 

الكردي؟
-هذا املس���رح مازال بمش���اريع 
فردي���ة وتخطيطات فردية فيجب 
ان تأخ���ذ ح���ق املؤسس���ات، ه���ذا 
املس���رح بحاجة اىل التجديد باللغة 
وترك االس���اليب الفني���ة القديمة 

الرومانس���ية والخطابي���ة القائمة 
اىل اآلن، العال���م يتجدد ويتغري كما 
دخلت يف س���ياقات النص الحديث 
العام لغات وتمارين واشكال وافكار 
جدي���دة، بحاج���ة اىل مخرج���ني 
تقنيني برؤية فنية حديثة واقامة 
عالقات مع دول متقدمة وارس���ال 
البعث���ات وعمل )ورك ش���وب( مع 
الفرق العاملية وأن يس���تضيفو هذه 
الفرق ويس���تفيدوا م���ن التقنيات 
الحديثة. ان النص العاملي الحديث 
للمسرح ليس فقط لغة  منطوقة، 
والعالم���ة  هواللغ���ة  االن  الجس���د 
باللغة واالشارة تعنى انفتاح النص 
املسرحي على االضاءة  والتقنيات، 
فالنص لم يعد بخط واحد )حكاية 
بداي���ة ونهاية(كم���ا يقول���ون … 
الن���ص اآلن مركب بأزمنة وامكنة 
مختلفة، واملسرح نفسه ليس ضيقًا 

بهويته  وانما انساني. 
لك���ي يتمك���ن الفن���ان الكردي 
االنطالق بنصوصه الجيدة وهويته 
يمك���ن ان يقدم انتاج���ه وابداعه 
كردس���تان  يف  ولي���س  العال���م  يف 
فق���ط .. كما يفعل املس���رح العاملي 
عندم���ا يق���دم املس���رح الهولندي 
يف األس���كندرية فيش���اهده املغربي 
ويفهمه ويستوعبه الن املسرح  لغة 
عاملي���ة، بمعنى ان اليبقى يف قيود 
االخراجية  والرؤي���ة  النص���وص  
والتغذية السابقة، عليه ان يجدد.. 
وهذا طبع���ًا يحتاج اىل مؤسس���ات 

جديدة وقدرات وطاقات ش���بابية 
واالس���تفادة م���ن تج���ارب وخربة 

املمارسني العامليني.
*تعيش���ون االن ف���ي هولن���دة 
كالجئ سياس���ي، ما اهم نشاطاتكم 

منذ ان إستقريتم فيها؟
بمشاريع  بدأت  اليها  -بوصولي 
فنية وثقافية كثرية أولها )صالون 
بيت���ي بمدينة الهاي،  ثقايف-11(يف 
عق���دت يف ه���ذا البي���ت 44 ندوة 
ش���هرية، لدي كتاب عنها، اش���رتك 
فيه���ا أدب���اء ومثقف���ون عراقيون 
د.حس���ن حنفي،  بينه���م:  وعرب 
الصائغ،  فالح عبدالجبار، عدن���ان 
والكثري من الفناني���ني والفنانات، 
أخرج���ت جريدة ثقافية ش���هرية 
)ثقافة- اس���مها  )12(صفح���ة  ب���� 
11( كمحاول���ة من���ي الحتواء األدب 
العراق���ي يف املنف���ى وخوف���ًا على 
شبابنا من التشتت والضياع، الذين 
ل���م يجدو مج���ااًل للنش���ر، فكانت 
واح���دة م���ن املناب���ر الثقافية يف 
املنفى إحتوت كث���رياً من األصوات 
القديم���ة والجديدة ولم تتوقف اال 

بعد التغيري يف بغداد. 
بعد الجريدة أنشأت مؤسستني 
ثقافيتني يف بلجي���كا، )ثقافة -11(
والعراقي���ني  البلجي���ك  ألعم���ال 
وقدمت برام���ج ثقافية ألدونيس 
وصادق جالل العظم ومستشرقني 
غربيني، وقراءات شعرية لسركون 
بولص وعدنان محسن وقاسم حداد 
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وآخرين كما ش���اركنا بمس���رحية 
)الحكاية( يف مهرجان بلجيكا.

يف 2006/6/5 اسس���نا )مؤسسة 
أكد(يف هولن���دا ومازالت لحد اآلن، 
ونظمنا ثالث مهرجانات سينمائية 
وقدمنا 80 فعالية ثقافية ومهرجان 
الكاريكات���ري ومعارض لفنون  لفن 

تشكيلية.
*أخي���را، هن���اك مثقف���ون ع���رب 
يعادون القضية الكردية ويطمسونها 

... ما سبب ذلك؟
-أنا ال أتفق معك بانهم يعادون، 
بل لهم وجه���ات نظر مختلفة، أما 

من يع���ادي ويعلن ع���داءه فليس 
بمثقف حقيق���ي، املثقف الحقيقي 
ال يعادي شعب له حقوق وامنيات، 
مل���اذا اليكون حال الش���عب الكردي 
كحال الشعوب األخرى، هذه قضية 
مصريية، وأنا ش���خصيًا لدي إيمان 

بتحقيق الشعوب ملصريها.
الكردي   للش���عب  كوني صديق 
فهذه قضية قديمة تعود اىل سنوات 
طويلة، حيث سجنت بسبب التوقيع 
على بيان )الس���لم يف كردستان( يف 
البصرة و تطورت عالقاتي باألدباء 
األكراد كذلك عندما كان يضايقنا 

الجيش الش���عبي يف بغداد كنا نجد 
يف كردس���تان ظ���اًل دافئ���ًا وأخوة 

وأصدقاء حقيقيني.
ل���دي إيمان حقيق���ي بأن هذا 
الش���عب له ح���ق يف تقرير مصريه 
ول���ن تكون لهذه األص���وات القليلة 
املشروخة عائقًا أمام تحقيق الحلم 
املنشود وكذلك الوحدة العراقية... 
وحدة متنوعة متعددة األنتماءات، 
والع���راق كله هوي���ة واحدة بأذنه 

تعاىل..

*طالب ماجستريمن جامعة السليمانية.
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فلسفة هيغل
تأليف د. محمد كمال

دار سردم للطباعة والنشر 2009

العطر
رواية: باتريك سويسكيند

الرتجمة من االملانية: كريم برنك
دار سرم للطباعة والنشر 2009
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 ه���و املناض���ل الوطن���ي، نجل 
مل���ك كوردس���تان الش���يخ محمود 
الحفي���د والنائ���ب األول لرئي���س 
الحزب الديمقراطي الكوردس���تاني 
يف تش���كيلة القي���ادة األوىل للبارتي 
الش���يخ لطي���ف الحفي���د. ولد يف 
 1917 س���نة  الس���ليمانية  مدين���ة 
وتربى يف أس���رة ديني���ة ووطنية 
شهرية ضحت كثريا يف سبيل اعالء 
شأن الكورد وكوردستان. لم يكمل 
س���نته الثانية من عم���ره عندما 
أسس والده الشيخ محمود الحفيد 
أول حكوم���ة كوردي���ة يف جن���وب 
كوردس���تان يف 1918/11/15 وعندما 
تجاوز عم���ره الس���نتني تراجعت 
وعودها  ع���ن  بريطانيا  حكوم���ة 
التي قطعتها لوالده بأس���ناد كيان 
حكومت���ه الفتي���ة واملحافظة على 
هذه التجربة السياس���ية الكوردية 
يف حزيران 1919، فأس���رت الش���يخ 

معرك���ة ضاري���ة  بع���د  محم���ود 
باألسلحة الحديثة يف مضيق بازيان 

وأبعدته اىل الهند. 
 أصابت أس���رته ضائقة ش���ديدة 
ولكن لم تس���تمر تل���ك الحالة حتى 
اضطرت حكومة بريطانيا اىل اعادة 
الشيخ محمود  حكمدار كوردس���تان 
اىل وطنه كوردس���تان يف ايلول 1922، 
فكون هذا تش���كيلة حكومته الثانية 
بريطاني���ا وحكومة  به���ا  واعرتفت 
العراق وسمي الشيخ محمود الحفيد 
مل���كًا عل���ى كوردس���تان يف خريف 
س���نة 1922. بدأ الشيخ لطيف الغالم 
النبيه بالش���عور بأوضاع حكم والده 
وش���ؤون الناس والتقلبات السياسية 
الت���ي حصل���ت فيم���ا بع���د نتيجة 
تراجع بريطاني���ا عن موقفها املعلن 
الجنوبية  تجاه حكومة كوردس���تان 
ومحاربته���ا يف س���نتي 1923 و 1924 
فأخ���ذ الحقد ي���دب يف قلب���ه تجاه 

سياس���ة بريطانيا االستعمارية وكل 
هذه التقلبات السياس���ية جعلت من 
الش���يخ لطيف اليافع انس���انًا واعيًا 
يحب وطنه وش���عبه ويكره األجنبي 
املحتل. ل���ذا عندما اصطدمت قوات 
والده الثائر الش���يخ محمود الحفيد 
بالق���وات العراقية املس���ندة من قبل 
الق���وات الربيطاني���ة يف آخر معركة 

المناضل الوطني 
الشيخ لطيف الحفيد 

 1972 - 1917
كريم شاره زا

شخصيات كردية
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له���ا يف موقع )آوباريك( س���نة 1931 
كان الش���يخ لطيف ش���ابًا يف الرابعة 
عش���رة من عم���ره، فح���ارب جيش 
الع���دو م���ع املحارب���ني الفدائي���ني 
اآلخرين وعندما أس���ر والده وأبعد 
من منطقة الس���ليمانية، فكر الشيخ 
لطي���ف يف تكوي���ن تنظي���م قومي 
سياس���ي مهمته تحرير كوردس���تان 
من االحتالل االجنبي، فاس���س سنة 
1937 جمعية سياسية باسم )جمعية 
األخ���وة( ولكن بعد تأس���يس حزب 
هيوا يف 1939/5/7 برئاس���ة االس���تاذ 
رفي���ق حلم���ي على هي���كل جمعية 
)دارك���ر( أي )جمعية الحطاب( حل 
تنظيم���ه لينضم اعض���اؤه اىل ذلك 
الح���زب القومي وأصبح ه���و ظهرياً 
وس���ندًا ل���ه وأبدى نش���اطًا جيداً يف 
س���احة النضال القومي الكوردي، لذا 
حملت علي���ه الحكومة امللكية حملة 
عسكرية يف 1942 العتقاله يف قريته 
)س���يتك(، اال أنه تمكن من مغادرتها 
قبل وصول الق���وات الحكومية اليها 
والتجأ اىل كوردس���تان اي���ران وبعد 
س���نة عاد اىل قريته. ومع تأس���يس 
جمهورية كوردس���تان الديمقراطية 
برئاس���ة  اي���ران  كوردس���تان  يف 
القاض���ي محمد، قدم كل عون مادي 
ومعنوي لها وعندما تأس���س الحزب 
الكوردس���تاني وعقد  الديمقراط���ي 
مؤتمره األول يف 1946/8/16، انتخب 
البارزان���ي مصطفى رئيس���ًا للحزب 
والش���يخ لطيف الحفيد نائبًا اواًل له 

وكاك����ه زياد غفوري نائب����ًا ثانيًا مع 
لجنة مركزي����ة منتخبة لهذا الحزب 
الجماهريي.  الديمقراط����ي  القوم����ي 
فأدى الش����يخ الحفي����د دوراً متميزاً 
يف جمع االنص����ار يف صفوف البارتي 
وظل مخلص����ًا وفيًا لنه����ج البارزاني 
القائد اىل آخر لحظات حياته. انضم 
الش����يخ لطي����ف اىل حركة الس����لم يف 
العراق يف الخمس����ينيات م����ن القرن 
املاض����ي وأدى دورًا فاع����اًل بني ابناء 
الكورد لرتويج تلك الحركة التقدمية 
بني الناس، فأصبح نهجه السياس����ي 
واالجتماع����ي هذا ذريعة للس����لطات 
الحكومي����ة العتقاله س����نة 1956 ولم 
يف����رج عنه اال بعد ان����دالع ثورة 14 
تموز 1958 وعندئذ شمله العفو العام 
فأخلي س����بيله ليعود اىل السليمانية 
وسط اس����تقبال جماهريي رائع يليق 
بمكانته ونضاله الوطني. ويف الس����نة 
الثانية من قيام الثورة، توجه ضمن 
وفد عراق����ي مؤلف من ش����خصيات 
وطنية كوردي����ة وعربية اىل االتحاد 
السوفيتيي الس����ابق فأستقبلوا هناك 
يف موسكو وألتقوا الزعيم السوفيتيي 
آنذاك )نيكيتا خروشوف( وطلبوا منه 
الديمقراطية  العراق  دعم جمهورية 
الفتية. استقر الشيخ لطيف يف قرية 
)سيتك( منذ 1962 وظل مخلصًا لنهج 
البارت����ي والبارزان����ي، يقدم كل دعم 
واس����ناد للحركة التحررية الكوردية 
ولث����وار ايل����ول اىل أن ت����ويف يف احد 
مستش����فيات بغداد ي����وم 1972/5/12 

عن عمر يناهز الثامنة والخمس����ني 
ونقل جثمانه الطاهر اىل السليمانية 
ليدفن يف مراس����يم رائع����ة يف الجامع 
الكبري بج����وار والده الش����يخ محمود 
الحفيد واجداده الشيخ محمد وكاك 
أحمد الشيخ. اشرتك يف تلك املراسيم 
وجه����اء البلد ووفود من جميع انحاء 
كوردس����تان وجماهري السليمانية. لم 
يكن الش����يخ لطيف الحفيد شخصية 
سياس����ية وعنص����رًا وطني����ًا ووجهًا 
اجتماعي����ًا مرموقًا فحس����ب بل كان 
يف الوقت نفس����ه ش����اعراً وكاتبًا قدم 
لألدب الكوردي وتاريخ شعبه مؤلفات 
قيمة منه����ا: 1. ديوان )كوىل وه ريو( 
أي )ال����وردة الذابلة( طبع بعد وفاته 
يف السليمانية س����نة 1975 يقع يف 82 
صفحة من القط����ع الكبري يف مطبعة 
رابري����ن. 2. كت����اب )كياك����ه ل����ه ى 
كومه اليه تى( أي )النبتة الطفيلية 
مطبع����ة  يف  طب����ع  االجتماعي����ة( 
)رابرين( بالس����ليمانية يف 1978، يقع 
يف 75 صفح����ة م����ن القط����ع الكبري. 
3. مذكرات الش����يخ لطي����ف الحفيد 
عن ثورات الش����يخ محمود الحفيد- 
طبعت يف اربيل س����نة 1995. املصادر 
1. مذكرات الش����يخ لطيف عن ثورات 
الش����يخ محمود الحفيد- أربيل 1995. 
2. مصطفى نريم����ان- بيبلو غرافيا 
دوو س����ه د س����اله ي كتيبي كوردي- 
بةغدا 1988 3. ناودارانى كورد )أعالم 
الكورد(- كه ريم ش����اره زا- تومارى 

)02( )ده سنووس=مخطوط(. 
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سؤال التجديد 
في الفكر اإلسالمي

عدالت عبدالله*

بدهي أن مفهوم الفكر اإلسالمي 
فضفاض وملتب���س إىل حدّ كبري، 
وهو يش���تمل على طيف واسع من 
النظري���ة األيديولوجية  األنس���اق 
والالهوتية املتنوعة التي تتخذ من 
اإلس���الم دينًا ومعتقداً مصدراً له. 
فالفكر اإلسالمي يشمل هنا جميع 
املعتق���دات الفكري���ة و اإليماني���ة 
التي تعترب يف نهاية األمر، اإلسالم، 
مرجعًا لها لتفس���ري أمور وجودية 
و حاجات روحية و أسئلة فلسفية 
متنوع���ة تنب���ع م���ن الهواج���س 
الوجودية واملعرفية للكائن املفكر, 
ويف إطار الثقاف���ة العامة و البيئة 
اإلجتماعية/ املتدينة باإلس���الم أو 
الثقافة اإلسالمية التي ينتمي اليها. 
إذن, الفكر اإلس���المي، بهذا املعنى، 
هو هذا الكّل الفكري الذي يش���رتك 
يف البحث ويف طرح األسئلة الكربى 
عن اإلسالم ونصه املقدس, القرآن 
أواًل و األحادي���ث النبوي���ة ثاني���ًا, 
وفقه الدين لدى األئمة واملفسرين 

م���ا  كل  أي  املذاه���ب.  وأصح���اب 
تش���كل يف النهاية، من هذه املصادر 
امُلرََكبة، الش���ريعة، وبالتالي يتخذ 
هذه األخرية، فض���الً عن العقيدة، 
كمعايري و أف���كار و قيم و مصادر 
و مراج���ع للتعاط���ي و التفاعل أو 
لتفس���ري و تعلي���ل و تش���خيص ما 
يدور يف الوجود و العالم و يف حياة 

املجتمع و اإلنسان.
وقد تن���درج تحت هذه العبارة 
كل املذاه���ب و الط���رق الديني���ة 
اإلس���المية و يش���مل كل فروعها 
التابعة لألصل أال وهو اإلسالم، أي 
الدي���ن الذي الج���دال يف أنه - كما 
يق���ول املفكر صادق جالل العظم- 
قوة هائلة تدخل يف صميم حياتنا 
و تؤثر يف جوه���ر بنياننا الفكري 
و النفسي و تحدد طرق تفكرينا و 
ردود فعلنا نحو العالم الذي نعيش 
فيه، أي أنه مجموعة من املعتقدات 
و التشريعات و الشعائر و الطقوس 
و املؤسس���ات الت���ي تحي���ط بحياة 

اإلنسان، على حد قول العظم. 
املس���ألة الرئيس���ة الت���ي نحن 
بصددها ، هي مش���كلة انغالق هذا 
الفكر وسباته, أيّ غياب التجديد 
فيه. بتجلياته املتعددة و املختلفة, 
وعدم مواكبت���ه ملقتضيات العصر 
السياسية و الفكرية و املادية رغم 
أنه يمثل كدين العقيدة والشريعة 
يف آن واحد، أي ما يخص اإليمان باهلل 
و مالئكته و كتبه و رسوله واليوم 
اآلخر على ما يتجس���د كل ذلك يف 
مضمون العقيدة، وهي أحكامًا ذات 
طبيعة إجتماعي���ة تنظم عالقات 
الن���اس بعضهم ببع���ض من خالل 
س���لطة تنف���ذ تلك األح���كام على 
م���ا يذهب الي���ه د. محم���د عابد 
الجاب���ري.. و قد تك���ون فرضيتنا 
هذه، بشأن موضوعة إنغالق الدين 
اإلسالمي، غري علمية و مُقنعة إذا 
ما قس���ناها على تمظهرات اإلسالم 
التاريخي���ة، املتع���ددة الوج���وه و 
اإلتجاهات أو التغريات التي شهدها 
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يف عصور مختلف���ة أو اإلختالفات 
املذهبي���ة و الفِرَقية التي توحي 
مجتمعًة اىل وج���ود إمكان للتطور 
و التغ���ري و التب���دل فيه، نحن هنا 
النقيس األمر من خ���الل التاريخ 
كس���ريورة متغرية و متبدلة بفعل 
الق���وى اإلجتماعي���ة و صراعاتهم 
الخطابي���ة و الفعلي���ة أو الظروف 
و العوام���ل التي تتحك���م بعالقات 
القوى و القوى املتحكمة بالتاريخ، 
و أنما نق���ارب أمر ه���ذا اإلنغالق 
بما ه���و أعم���ق بكثري م���ن ذلك، 
عنيت هن���ا قراءة البنية العقيدية 
و الفكرية الت���ي تنبني على عدة 
مواقف فوق- زمكانية تَُفس���ر لنا 
مكامن و سر هذا اإلنغالق و معامله 
يف الفكر اإلسالمي، و قد يكون أبرز 
ه���ذه املواقف و أهمه���ا هو املوقف 
من الفلس���فة، منذ فجر اإلس���الم 
اىل اليوم، بإعتبار أن الفلس���فة هي 
منبع األس���ئلة البش���رية املسكوت 
عنها يف الفكر الديني، أو بإعتبارها 
مرجعًا لكل املع���ارف العقلية، كما 
يق���ول أرس���طو، أي أم املع���ارف و 
العلوم لغاية إستقالل هذه األخرية 
عنه���ا كالفيزياء يف القرن الس���ابع 
عش���ر بفضل جاليلو و ديكارت و 
نيوتن، و الرياضي���ات و خصوصًا 
عل���م الفل���ك و العل���وم الحيوي���ة 
كالفسيولوجيا و التشريح و الطب 
بوجه عام عالوًة على علوم أخرى 

إجتماعية و إنسانية.

هي  هن���ا  املؤس���فة  الحقيق���ة 
أن املوق���ف من الفلس���فة يف الفكر 
اإلس���المي بات من���ذ أزل التاريخ 
اإلس���المي يضاهي مُعاداة األسئلة 
البش���رية امُلربكة التي يعجز الفكر 
الدين���ي اإلجابة عنه���ا أو يعتربها 
مخالف���ة لقواعد اإليم���ان و لوازم 
العقيدة. كما أن مرمى هذا املوقف 
الض���دي تج���اه الفلس���فة و الذي 
نُظ���مَ خطابي���ًا و فقهيًا يف الفكر 
اإلس���المي، هو، من حي���ث يدري 
أو الي���دري، ش���لل للعقل اإلنس���ان 
نفس���ه س���يما يف التفكري فيما وراء 
عال���م األجوبة الجاهزة س���لفًا لكل 
أمور الدي���ن و الدنيا، و التعمق يف 
امُلسَ���َلمات غري املفحوصة عقليا أو 
ش���كيًا ، و هنا تحدي���داً تكمن علة 
من علل هذا الفكر املتقوقع يف فلكه 
العقيدي العاجز ع���ن فهم مقدرة 
العقل البش���ري، من خالل تحققه 
يف التاري���خ، كما يقول هيغل، على 
كشف املسلمات و البداهات الفكرية 
و العقيدي���ة و اآليديولوجية التي 
أستس���لمت لها إما نتيجة لقصوره 
العقل���ي، أو، كم���ا يق���ول كانط أب 
التنوي���ر الغربي، لوصاية اآلخرين 
و إمالءآته���م على الن���اس و غياب 

حرية التفكري و إستخدام العقل. 
هنا و من باب تشخيص مُسببات 
املش���كلة، ينبغي أن نشري مجدداً بل 
تذك���ريًا مل���ا يؤكد علي���ه كل معني 
بإنفتاح الفكر اإلسالمي، اىل أن أكرب 

مصادر إنغالق الفكر اإلس���المي هو 
إخفاق���ه يف التجدي���د و التحدي���ث 
فض���اًل ع���ن غي���اب إرادة حقيقية 
إلبداء مراجع���ة نقدية تطال كافة 
الجوان���ب الدينية الت���ي لم تخضع 
للمحاكم���ة العقلي���ة املس���تمدة من 
املعارف العلمية و املنهجيات الحديثة 
يف الق���راءة و التفس���ري و التأوي���ل، 
فالفكر اإلسالمي كان دومًا و مايزال 
متمسك بما يعتربه ثوابت مقدسة 
دون إظهار الحد األدنى من الجرأءة 
يف فحص ه���ذه الفرضي���ة لتعرية 
حقائقها و أبعادها و وجوهها خارج 
املنهجي���ة اإليماني���ة الت���ي تعاطت 
معه���ا حت���ى اآلن، أي املنهجية التي 
نعلم أنها أصال وراء إبقاء الفرضيات 
الدينية كثوابت مقدسة دون سؤال 
ودون نق���اش. و إذا القين���ا الي���وم 
النظر يف جميع املس���اعي التاريخية 
التي بذلتها أفراد و أبناء املجتمعات 
األس���المية، من أهل الفكر و العلم، 
من أجل قراءة جديدة لألس���الم و 
تجدي���د الفكر اإلس���المي و تنوير 
هذا الفكر أو لخرق أسوار الفرضيات 
املفروضة أساسًا على املسلمني، عرب 
الفتوحات و اإلكراهات أو التس���ليم  
و اإليمان اإلعمى ال من خالل العقل 
العلم���ي و الس���ؤال املعريف، س���نجد 
أنفسنا دون شك أمام وجود محاربة 
قوي���ة تاريخية ل���كل أولئك الذين 
تج���رءوا على الخروج م���ن قوقعة 
الفكر األس���المي لنق���د هذا األخري 
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بمنطلقات منهجية مغايرة أو برؤى 
إنس���انية. و ال أح���د ينس���ى أخطر 
مظاهر هذه املحاربة لكل من خرج 
عن الفكر اإلسالمي التقليدي و عن 
األطر العقيدية و الفكرية الضيقة 
التي تضعها عادًة ش���يوخ و فقهاء أو 
مؤسس���ات دينية عرب فتاٍو خطرية 
نعل���م أنها كانت دوم���ًا وراء إخفاق  
إنفتاح الفكر اإلس���المي تاريخيًا. و 
م���ن يُصَدُق اآلن أن ثمة قوائم يف 
عدد م���ن دول العالم العربي تَكفر 
فيها أغل���ب األصوات املس���تنرية أو 
الباحثة عن تنوير الفكر اإلسالمي 
أو نقده لصالح املجتمعات اإلسالمية، 
واملؤس���ف حقًا أن يكون أبرز أولئك 
الذين تعرضوا لحمالت التكفري حتى 

اآلن هم م���ن نجوم الفكر العربي و 
اإلس���المي املس���تنريين، الذين تويف 
العديد منهم و دفنت أحالمهم مع 
أجسادهم دون أن يتحقق الكثري مما 
كان���وا يتطلعون الي���ه، و أما الباقي 
منهم فيعيش إما يف عالم املهجر أو 
بعيداً عن عيون وأيدي التكفرييني 
و املتطرف���ني األس���الميني، فعل���ى 
سبيل املثال ال الحصر : املفكر محمد 
أرك���ون، املفكر صادق جالل العظم، 
املفكر عبداهلل العروي، املفكر محمد 
عاب���د الجاب���ري، الش���اعر و املفكر 
أدونيس، األديب جربا خليل جربا ، 
الروائي عبدالرحمن منيف، األديب 
نجيب محفوظ، األديب طه حسني، 
األديبة نوال السعداوي، املفكر فؤاد 

ذكريا، الناقد جابر عصفور، املفكر 
فرج ف���ودة، الباحث نص���ر حامد 
أبو زيد، الش���اعر محمود درويش، 
الباح���ث أحمد البغ���دادي، األديب 
بدر شاكر السياب والكثري الكثري من 
األس���ماء التي ربما ال نتذكرها اآلن 
و لكنهم تعرض���وا مثل زمالئهم و 
زميالتهم ألبشع الحمالت التكفريية 
التي تحرض يف عاملنا دوما ماكنات 
و عقول القتل و الدمار و اإلغتيال و 
اإلرهاب، و هذه هي محنة اإلنغالق 

على الذات ..

* رئي���س تحرير مجلة )واالبريس( 
- كردستان العراق

التركمان في أفغانستان
»ألبوم«

جالل زنكابادي

الرتكم���ان ق���وم معروفون منذ 
قرون عديدة يف أرجاء آسيا الوسطى 
والش���رق األوسط وآس���يا الصغرى.

وألس���باب عديدة المجال لتعدادها 
اآلن؛توزّعوا على  واستعراضها هنا 
بضعة بلدان:تركمانستان،أفغانستان، 

إيران، تركيا، العراق، سوريا، األردن، 
فلس���طني، مصر، وعدة جمهوريات 
)البائ���د(  الس���وفياتي  اإلتح���اد  يف 

كأوزبكستان.
مس���تقلة  قومية  الرتكمان  يعد 
الخاص���ة، والرتكمانية  لها س���ماتها 

لغة مس���تقلة؛ فهي ليست بالرتكية 
األستانبولية الحديثة، بل هي أقدم 
منها بقرون، وليست إحدى لهجاتها 
قطعًا،كم���ا ي���روّج دع���اة وغ���الة 
الطورانية لترتي���ك الرتكمان! فمن 
منظ���ور عل���م اللغ���ة الحديث تعد 
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الرتكمانية لغة مستقلة قائمة بحد 
ذاتها،من حيث بنيتها لغويًا وأدبيًا، 
الس���يما وأنها تتميّز بخصوصيتها 
التام���ة: الفونتيكي���ة )الصوتي���ة( 
)الصرفي���ة(  واملورفولوجي���ة 
واملعجمي���ة )املفردات القاموس���ية( 
واإلمالء(  الحروف  )نوع  واألبجدية 
وتتجلى الفروقات واإلختالفات بني 
الرتكمانية والرتكية يف لغة الحديث 
أكث���ر مم���ا يف لغة الكتاب���ة، بحيث 
يتع���ذر الح���د األدنى م���ن التفاهم 
املرجو بني تركماني عراقي وتركي 
إس���تانبولي، مثلما يتعذر ذلك بني 
ك���ردي كركوكي وش���ريازي )يتكلم 
الفارس���ية( ثم إن ح���ال الرتكماني 
)الس���اعي إىل تعلم وإجادة الرتكية( 
ح���ال الك���ردي )الس���اعي إىل تعلم 
وإج���ادة الفارس���ية( يف بذل الجهد؛ 
ذلك أن ش���أن القراب���ة اإلثنية بني 
الرتكمان واألوزبك والرتك والقرغيز 
نفس ش���أنها بني الكرد والبش���تون 

والفرس والَكيلك.  
وتأكيداً على كون الرتكمان شعبًا 
ذا كيان قومي مس���تقل؛ نس���تهدي 
أيضًا بإش���ارة الشاعر ناظم حكمت 
غ���ري م���رّة يف ملحمته )مش���اهد 
إنسانية( حيث يميّز الرتكمان عن 
باقي األقوام كالرتك والكرد واألرمن، 

فمثاًل يقول:
»غمغم الفالحون:
-)تركمان قذرون(
وفرقعوا سياطهم.

غمغ���م الرتكمان���ي ذو اللحي���ة 
الشقراء:

-)يا لكم من أتراك مذبذبني!(
أيّده من وقف إىل يساره:

-)أفضل بمليون مرة
 أن تكون تركمانيًا بني الجبال،

من أن تكون فالحًا تركيًّا 
قابعًا يف القرية(«

واألم���ر نفس���ه ينس���حب على 
ورود ذكر الرتكمان يف أعمال الكاتب 
يش���ار كمال وغريه. وللتأكيد أيضًا 
نقول: اليعد ناظم حكمت ش���اعراً 
تركماني���ًا أو أوزبكي���ا أو قرغيزيًا، 
وإنما هو تركي حصراً، مثلما اليعد 
عبداللطيف بندرأوغلو شاعراً تركيًا 
أو أوزبكيًا أو آذريًا،وإنما هو ش���اعر 
تركماني حص���راً. والب���د هنا من 
اإلشارة أيضًا إىل حقيقة غريخافية 
عل���ى املطلع���ني، أال وهي ممارس���ة 
الحكام الرتك لشتى صنوف التمييز 
العنصري واإلضطه���اد ضد األقلية 
القاطن���ة يف تركيا!وقد  الرتكمانية 
تأك���د لي ذلك، حيث إلتقيت بضعة 
تركم���ان )من تركيا( منخرطني يف 
صفوف )حزب العمال الكردستاني( 
بل وكان مث���ل الدولة الرتكية مثل 
)الش���يطان األخ���رس( إزاء إضطهاد 
الدكتات���وري   - العفلق���ي  النظ���ام 
الع���راق ط���وال عقود،بل  لرتكمان 
وكان���ت مس���اومة ومتواطئ���ة مع 
العفالقة،ومازالت كذلك مع فلولهم، 
يف س���بيل مصالحها األنانية! بينما 

تذرف دموع التماسيح على الرتكمان، 
الذين يعيشون يف كردستان العراق 
بكامل  متمتعني  مكرمني  معززين 
حقوقه���م القومية املش���روعة، فيا 
لعجب املفارق���ة بني األمس واليوم! 
اإلمرباطوري���ة  كان���ت  إذا  يقين���ًا 
العثمانية يف طور إضمحاللها تدعى 
ب�)الرج���ل املري���ض(، ف���إن الدولة 
نعتها  األتاتوركية يص���ح  الرتكي���ة 
ب�)الدول���ة املصابة بالش���يزوفرينيا 

السياسية(!
باألمجاد  تاريخ حافل  للرتكمان 
أوائل  من���ذ  والثقافية،  السياس���ية 
الفتوحات اإلسالمية وحتى العصر 
الحدي���ث، مرورأ بدول الس���الجقة 
واآلق قوينل���و والق���ره قوينل���و... 
)الرتكمانية( ثم إن هنالك اآلن دولة 
تركمانس���تان، التي يعود تأسيس���ها 
إىل مطلع عش���رينات القرن املاضي، 
والتي تبلغ مس���احتها: )488100 كم 
مربع( وعدد نفوسها حسب إحصاء 
ن�س���بة  نس���مة(   2764748(  1979
الرتكم���ان فيه���ا )%4,68(: 5961981 
والباقي: أوزبك، كازاخ، تتار، روس، 

أوكران، كرد وبلوج...(
أمّا عدد نفوس الرتكمان خارج 
تركمانس������تان فهو كما يلي )حسب 
إحص���اءات أواخر س���بعينات القرن 

العشرين(:
جمهوريات اإلتحاد الس��وفياتي: 
812631 نس���مة/ أفغانستان: 400000 
نسمة/ إيران: 500000 نسمة/ تركيا: 
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200000 نس���مة/ الع���راق: 500000 
نسمة/ سوريا: 2000 نسمة/ األردن: 
2000 نس���مة. وبالطبع فإن األرقام 
القديمة هذه قد زادت اآلن مائة يف 

املائة.
كان البد من الفقرات الس���الفة 
تمهي���دًا للحدي���ث ع���ن تركم���ان 
الصور  ألبوم من  أفغانستان،ونش���ر 
املختارة لهم حس���ب س���عة الفسحة 

املتاحة....
تبلغ مساحة أفغانستان )649507 
كم مربع( وعدد نفوسها )22 مليون 
نس���مة، حسب إحصاء س���نة 2000 

التخميني( وكمايلي:
 /)%50 أو   %38( البش�����تون: 
اله�����زارة:   /)%25( التاجي������ك: 
)19%(/ األوزب�����ك: )6%(/ والباقي: 
)12%(: بلوج، نورس���تانيون،تركمان 

وكرد.. كما يتبيّن يف )الخارطة1(
ش���مال  أكثرالرتكم���ان  يقط���ن 
الحدودي  الش���ريط  يف  أفغانس���تان 
)اندخوي(  يف  لرتكمانستان  املتاخم 
ومنطق���ة )مي���ان باالمرغ���اب( و 
)مروجك( ويش���ّكلون قرابة )%80( 
من سّكان مدينة )قالي زر( ويعيش 
الكثريون منهم يف مدن: هرات، بلخ، 
مزار شريف، قندوز، سمنَكان، دولت 
آباد وغريها... وهم من ست قبائل 
هي: س���الور، س���اريق، ارساي، تكه، 
 )radwahC(علي أتلي و ج���اودار
وأغلبيته���ا ش���به رحّال���ة، والباقة 
تسكن املدن والقرى. ويمتهن أغلب 

الرتكم���ان تربي���ة األغن���ام واملاعز 
والخيل والِجمال.. وخروف )قراكل( 
الش���هري من تربيتهم. أمّ الرتكمان 
أكثره���م  فيح���رتف  املس���تقرون 
والبُسُ���ط،  الس���جاجيد  صناع���ة 
وأش���هرها س���جّاد بخارى)ص386/ 
جواد هيئت( وتركمان أفغانس���تان 
من )الس���نّة(  وتتض���ارب اآلراء يف 
تحديد عدد نفوسهم، فاإلحصاءات 
األفغانية تش���ري يف سبعينات القرن 
العشرين إىل قرابة )200 ألف نسمة( 
يف ح���ني يقول جواد هيئت أن عدد 
نفوس���هم يبلغ قرابة املليون نسمة، 
بل أن الشاعر الرتكماني عبداملجيد 
إيش���جي )وهو من أفغانستان( قال 
يف صحيف���ة )صحرا( الش���هرية أن 
عدد نفوسهم يرتاوح مابني )مليون 
ونصف – مليونيّ نس���مة( ويف كل 
األحوال تكون مرتبتهم  الخامس���ة 
بع���د: التاجيك، البش���تون، األزبك 
والهزاره )بيَكدلي ص 330/ املصدر 
6( وهنا البدّ من اإلشارة إىل وجود 
أقوام  تراكمة آخرين يف أفغانستان 
يش���ّكلون مع الرتكمان قرابة ثالثة 
مالي���ني ونصف من ع���دد نفوس 
أفغانستان البالغ )16 مليون نسمة( 
وه���م: أزب���ك، قرقيز، ق���زاق، قارا 

قالباق، قبجاق وقارلوق، و أفشار. 
يتح���دث تركم���ان أفغانس���تان 
بلغتهم )الرتكمنية( التي تعد »من 
اللغات اإلقليمية املهمة يف أفغانستان 
املعاصرة، ويبدأ محيطها من الشمال 

الغرب���ي واملناط���ق الجنوبية منه، 
حتى حدود والي���ة هرات يف غرب 
أفغانس���تان« على حد قول )محمد 
أمان صايف( وه���ي تكتب باألبجدية 
العربية. ولكي يتضح املشهد اللغوي 
يف أفغانس����تان وموق���ع الرتكمانية 
في���ه؛ ن�ق���ول إن هنال����ك )38 لغة 
ولهج���ة( يمك���ن حصرها يف س���ت 

مجموعات رئيسة:
1-البشتوية ولهجاتها

2-الدرية )الفارسية(ولهجاتها
3-اللغات واللهجات البامريية

النورستانية  واللهجات  4-اللغات 
)الكافرية(

5-اللغ���ات واللهجات غري اآلرية:ا 
القرغيزية،  الرتكمني���ة،  ألوزبكية، 
الس���رتية  املغُلي���ة،  القازاقي���ة، 

)الرتنجية( والبامريية.
6-اللغ���ات واللهج���ات املتفرقة: 
الكردية،  الرباهوئي���ة،  البلوجي���ة، 
البنجابي���ة،  الس���ندية،  العربي���ة، 

اآلذرية، الجتية، واللهندائية.
ولعل الجدول املرفق ب�)الخارطة 
2( يوضح مشهد توزيع ونسب اللغات 
يف أفغانستان وموقع الرتكمنية فيه 
أكثر )علمًا بأن اإلحصاء قديم،حيث 
زاد عدد نفوس أفغانس���تان بنسبة 

100% تقريبًا(:
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األطل���س  أن  ذك���ره  والجدي���ر 
)املس���تل منه ألب���وم الرتكمان هذا( 
ممتاز علميًا بمعنى الكلمة، وهو يقع 
يف )200 صفحة( متضمنًا )34 صورة 
تتعلق بالرتكمان، يف ش���تى مناحي 
الحي���اة، ومنها 18 صورة ملراس���يم 

الزفاف عنده���م( من مجموع )412 
صورة ولوح���ة وتخطيط للبيئتني 
الطبيعي���ة والبش���رية، بم���ا فيهما 
والصناعات...(  والطيور  الحيوانات 
و )62خارط���ة( و )12 جدواًل( و )7 
ترس���يمات إيضاحية( و التي يمكن 

عربها التعرف التام على كل مايمت 
بصل���ة ألفغانس���تان: الطبيعة بكل 
السكان  واآلثار/  التاريخ  مشاهدها/ 
بكل أجناس���هم وأعراقه���م/ الحياة 
اليومية/ الح���رف اليدوية/ الفنون 
الوحش���ية/  الحيوانات  الش���عبية/ 
النبات���ات  الحيوان���ات/  تربي���ة 
النق���ل  والزراع���ة/  واملحاصي���ل 
واملواصالت/ الرتبية والتعليم/ أنواع 
الس���كن/ األلعاب الشعبية/ مراسيم 
ال���زواج والزفاف/ رس���وم للفنانني 
األفغان/ وش���تى اإلحصاءت... ولعل 
إلي���الء اإلهتمام بالرتكم���ان يف هذا 
األطلس املصوّر املرموق داللة كبرية 
الفتة للنظر، خصوصًا وإن صورهم 
املنش���ورة على صفحات���ه تغني عن 
الش���رح ال���وايف إىل ح���دّ كبري؛فهي 

تقول الكثري يف حدّ ذاتها.

الهوامش:
)1(رجل تركماني وإبنه

)2(تركماني بقبعته الجلدية
)3(سيدة تركمانية ترضع طفلها

)4(طفلتان تركمانيتان
)5(إثنت���ان من حائكات الس���جاجيد 

الفنانات الرتكمانيات
)6(زعيم���ان م���ن زعم���اء القبائ���ل 
يقرعان طبل)تمبور(إستعداد  الرتكمانية 

الفرسان للقتال
رؤس���اء  )7(أالجيق)خيمة(أح���د 

الرتكمان
)8(الفرسان الرتكمان وهم يستقبلون 

النسبة املئويةعدد الناطقنياللغة 

86% �    1-مجموعة اللغات اإليرانية                                    

55%6600000  البشتو                                                 

30%3600000  الدرية)الفارسية(                                     

6ر0%75000  اللغات البامريية 

4ر0%45000  البلوجية

1%  �  2-مجموعة اللغات الدرافيدية

8ر0%90000اللغة الكافرية)النورستانية( 

1ر0%15000  الباشائية واللغات األخرى 

��3-مجموعة اللغات الهندية

1ر0%15000   اللهندائية

13% �     4- مجموعة اللغات الرتكية

10%1200000األوزبكية

5ر2%300000الرتكمنية 

4ر0%45000القرغيزية

 �    �   5-مجموعة اللغات األخرى

1ر0%15000  اللغات الدرافيدية)الرباهوئية(

 �               �              املغولية

��  العربية

100%12000000املجموع
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موكب عروس تركمانية.
الخطبة  )9(لوح���ة تبيّن مراس���يم 

واملصاهرة بني الرتكمان والقرغيز
)10(الحُل���ي الفضية التي تتزيّن بها 

املرأة الرتكمانية أثناء حفلة الزفاف
)11(الطبّ���ال والزمّ���ار والراقص���ون 

الرتكمان يف حفلة الزفاف
)12(ع���ازف ال�)قيجك(أثن���اء حفل���ة 

الزفاف
)13(أرغف���ة الخب���ز املع���دّة لحفل���ة 
العرس،وهي من: الطحني، السمن، الحليب، 

البيض والسّكر، ومزيّنة بالنقوش.

املصادر:
1-اطلس عمومي ومصوّر افغانستان/ 
تألي���ف وَكردآورى: عباس س���حاب/ 1996 

تهران/
واإلنَكليزي���ة  الفارس���ية  )باللغ���ات: 

والفرنسية(
ش���وروى/ شريين  مس���لمان  2-اقوام 
آكين���ر/ ترجمهء: على خزاعى فر/ 1987 

تهران
3-افغانستان/ لورل كورنا/ ترجمهء: 

فاطمه شاداب/ 2002 تهران
4-الخزانة الخفية/ محمد هوتك بن 

داود خ���ان/ ترجمة: محم���د أمان صايف/ 
3002 القاهرة

5- تاريخ زبان ولهجه هاى تركى/ د. 
جواد هيئت/ نشر نو- تهران 1365 ش

5-مش���اهد إنس���انية/ ناظم حكمت/ 
ترجمة: فاضل لقمان/ الالذقية - سوريا، 

)بال تاريخ(
6-مجل���ة )نه وش���ه ف���ه ق - الفجر 
تش���رين  )ع7(  الكركوكي���ة  الجدي���د( 

األول2003.
أليست الرتكمانية لغة مستقلة؟!

مقدمة يف علم اجتماع املعرفة
تأليف: نوزاد أحمد أسود

مديرية الطباعة والنشر يف السليمانية 2009

نصوص كردية حديثة
ترجمة وتقدمي: نوزاد أحمد أسود

من مطبوعات كالويز  سليمانية - 2009
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العقل األسطوري 
في المؤسسة األكاديمية

عبدالكريم يحيى الزيباري 

املش���رف يقول لطالب الدراسات 
اكتب عن ه���ذا األديب فه���و رائع، 
وهو يقصد اكتب عنه ألنه صديقي 
وخدمني يف موض���وع تعيني ابني 
وأري���د أن أرد له الخدم���ة، واكتب 
عن هذا ألنه ابن قريتي، وعن ذاك 
ألنَّه من أقربائي، ويف آخر جلس���ة 
مناقشة حضرتها لرسالة ماجستري 
يف جامعة دهوك قال رئيس الجلسة 
للباحثة)مل���اذا تكتبني عن عصمت 
محمد ب���دل- وهو من دهوك- ولم 
تكتب���ي ع���ن محمد موك���ري وهو 
األقرب إىل تعدد األصوات- وهو من 
الس���ليمانية( فهل هذا الكالم جائز 

يف البحث العلمي؟
أس���تاذ النقد األدب���ي والرتجمة 
يف العراق الجديد، الش���يخ املخضرم 
ال يجي���د غري كلمات س���يحفظها له 
التاريخ )أحسنت أيُّها الرائع/ رائع 
أيُّها الرائع/ أحسنتم أيُّها الرائعون( 
وحني سألته عن بعض األخطاء التي 
قال عنها)رائع(قال مبتس���مًا بخبث 

ودهاء)هذا من باب التش���جيع ليس 
إال(، ويف كتب ه���ذا الناقد املخضرم 
»جيب لي���ل وخذ روائع«. وخاصًة 
كتاب���ه األخري)الروائحٌ الكريمة يف 
روائ���ع النص���وص العقيمة/ طبعة 
ب���ريوت 2010(، والذي ن���ال جائزة 
رائع���ة يف أروع النص���وص النقدية 
الرائعة، وال أح���د ينتبه إىل النقلة 
النوعي���ة يف النق���د األدبي الحديث 
إىل النق���د الصحَّ���ايف املجامالتي، ال 
يكاد الناقد يكت���ب عن نص بدون 
احتفائي���ة كب���رية، ولغة إنش���ائية 
مائعة وأوصاف تتس���امى من الحالة 
الصلبة الثابتة إىل الغازية دون املرور 
بالحالة الس���ائلة وتكاد تنطبق على 
جمي���ع النصوص وليس على النص 
موضوع���ة النقد فقط، وانس���حبَ 
هذا األمر على رس���ائل وطروحات 
الدراسات العليا، لي صديق أكاديمي، 
قال لي: اخرتتُ موضوعة رس���التي 
ع���ن الش���عر الحداث���ي يف قصائ���د 
وسمَّى لي أس���ماء أصدقائه، وحني 

سافرتُ إىل العاصمة واستشرت أحد 
باريس،  م���ن خريجي  األكاديميني 
قال لي) ماذا َقدَّم فالن وفالن من 
جدي���د؟ أين حداثتهم يف الشِّ���عر؟ 
وإْن كانت لديهم حداثة فهي حداثة 
تحص���ر  ال  أن  ويج���ب  تقليدي���ة، 
موضوعة رسالتك يف شاعر واحدٍ أو 
ش���اعرين، ألنَّك غدًا ستشعر بالعار 
حني يس���ألونك ع���ن الرتَّهات التي 
ستملئ بها رس���التك، فليكن عنوان 
رس���التك عام���ًا قد اإلم���كان، وخذ 
من قصائد الش���عراء ما يعجبك، وال 
تحصر بحثك يف قصائد ش���اعٍر قد 
سبقك إىل دراسته العشرات، وحملوا 
نصوص���ه م���ا ال تحتم���ل كما فعل 
الدكتور عبدالكريم حسن يف كتابه: 
»لغة الشِّ���عر يف زهرة الكيمياء«(. 
وصديق���ي اليوم بعد م���رور ثالث 
س���نوات على نيله درجة املاجستري 
يقول)لقد قدَّم لي األستاذ األكاديمي 
نصيح���ًة لواله���ا لش���عرت بالخزي 
والعار من رس���التي إىل األبد، فإنني 
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اآلن أرى هذا الشاعر الذي كنت أروم 
اتخاذه نموذجًا رئيسا لرسالتي وقد 
تربَّأ من قصائده وش���عره لتفاهته 
ويقول)لم أكتب شعراً منذ مرحلة 
الش���باب( وهو اليوم يس���مِّي نفسه 
القاص ولديه ثالث مناصب إدارية 
يس���خرِّها  رفيع  ومنصب حزب���ي 

جميعًا لخدمة نصوصه الفارغة.
الدكتور علي محمد شلق)1915- 
2008( ول���د يف كفري���ا بطرابل���س 
لبنان، تخ���رج من األزهر بالقاهرة، 
ثم نال الدكت���وراه يف األدب العربي 
م���ن جامعة الس���وربون يف باريس، 
يقول)إنَّ جامع���ات باريس ال تقبل 

أن تكتب أطروحة عن رجل ال يزال 
يعيش، كما أنَّها ترفض الكتابة عن 
أيِّ أدي���ب ما لم يم���ِض على وفاته 
خمس���ة عش���ر عامًا عل���ى األقل(. 
د. علي ش���لق- نجي���ب محفوظ يف 
مجهوله املعلوم- دار املس���رية- ط1- 

1979- بريوت- ص39.
وأنا أعرف شاعراً يتمتع بشيٍء من 
الشهرة وصار غنيا يف العراق الجديد، 
قد أعلن بشكٍل سري استعداده لدفع 
مبل���غ ثالثة ماليني دين���ار عراقي 
مع تأمني س���فرة سياحية إىل بريوت 
أليِّ باحث يتخذه عنوانًا يف رس���الة 
ماجستري أو أطروحة دكتوراه، وحني 

س���ئل عن هذا األمر، ق���ال بالحرف 
الواحد: »أثن���اء زيارتي لبعض دول 
أوروب���ا اطلعت على تش���جيع رؤوس 
األموال للبحث العلمي، وقصائدي لم 
ها من البح���ث والتمحيص  تن���ل حظَّ
ولي���س أمام���ي س���بيٌل آخ���ر«. إذا 
كان مدَّاح���و الدكتات���ور يش���عرون 
اليوم بالع���ار، فإنَّ أس���اتذة الجامعة 
الذي���ن قدموا رس���االتهم حول ذكاء 
وأدب وش���جاعة وقوة الدكتاتور قد 
غيبوا رؤوس���هم يف الطني كالنعامة، 
وكذل���ك س���يفعل الذي���ن يختارون 
عناوين رس���ائلهم ألسباب بعيدة عن 

املوضوعية واألدب.

مصادر ودوافع العملية االبداعية

معتصم ساله يي

بم���ا ال ي���دع مجاال للش���ك بأن 
الحياة بكل ثرائها وتناقضاتها، تشكل 
األبداعية  للعملية  اساس���يا  مصدرا 
لدى األنسان املبدع يف مجاالت الفكر 
واألدب والفن. ويستغل املبدع خرباته 
الش���خصيةيف الحياة عند ممارسته 
للعملية األبداعية. ومن جانب آخر 

يجب ان ال نغفل دور املوهبة الفذة 
والقدرة العالية لدى املبدع يف خلق 
واألدبيةوالفنية،  الفكري���ة  الروائع 
املوهب���ة الخالقة اليمك���ن لوحدها 
ان تس���اهم يف والدة النت���اج الفني،  
بل من املحت���م ان يعتمد الفنان او 
األديب عل���ى خرباته وتجاربه التي 

مر بها من خ���الل حياته اليومية. 
بامكان املبدع ان يس���تغل موهبته 
والتج���ارب  وثقافت���ه  واطالع���ه 
التي عايش���ها وخرباته املكتسبة يف 
األبداعية عند ش���روعه  مس���ريته 
لخل���ق روائع���ه الفكري���ة والفنية. 
وعلى س���بيل املثال نستطيع القول 
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بان رواي���ات )ملفيل(الخمس األوىل 
كانت مستندة اىل حد مااىل تجربته 
الش���خصية، فرواي���ة )تايبي(تروي 
مك���وث املؤل���ف الحقيق���ي يف جزر 
)ماركيزاس���ي( بعد ان هجر سفينة 
)اكوشنيت(  املس���مات  الحوت  صيد 
التي ابحر عيها قبل بضعة ش���هور 
. ويعتقد السيد ستيوارت ان رواية 
)موبي ديك( كانت ستكون يف األصل 
رواي���ة اخ���رى من الروايات ش���به 
الش���خصية التي كتبت قبلها والتي 
تروي س���فراته ورح���الت البحرية 
وهي كانت س���رتوي قصة مغامراته 
على الس���فينة )اكو ش���نيت( حتى 
الوقت الذي تركه���ا فيه عند جزر 

ماركيزاس)1(
ان عالم األدب يضم عددا وافرا 
من الكتب التي تعتمد على احداث 
يف حياة مؤلفيها,واليحتاج املرء هنا 
اال لذكر )آالم فرتر( لكوته، )ديفيد 
)الطفول���ة  لديكن���ز،  كوبرفيل���د( 
واملراهق���ة والش���باب( لتولس���توي، 
ثالثي���ة كورك���ي الذاتي���ة, )وداعا 
للس���الح( لهمنكواي، و)كيف سقينا 
اوسرتوفس���كي  لنيكوالي  الف���والذ( 
..ولوال الخربة الشخصيةالتي حصل 
عليها تولستوي كواحد من املدافعني 
عن )سيفاس���تبول(, ملا كان بوسعه 
ان يكتب )الحرب والس���الم(،  وبهذا 
الخص���وص يقول )ابس���ن( ان على 
املرء التمييز بني ماعاش���ه عاطفيا 
وذاك ال���ذي خربه فق���ط، ألن األول 

ه���و الذي يمك���ن ان يكون موضوع 
النشاط األبداعي)2(

مهم���ا بلغ بالفنان م���ن النزوع 
نحو الفردي���ة والذاتية، اليمكن له 
ان ينآى بنفسه عن مجريات الحياة 
اليومية فكل ماينتجه يعترب افرازا 
لحي���اة األف���راد واملجتمع���ات ضمن 
اطر العالم املعاش فالكرس���ي الفارغ 
يف لوحة لفان كوخ يرمز بش���كل او 
آخر اىل االنسان الذي جلس اويجلس 
عليه الحقا، او منظر لقبعة طافية 
على سطح املاء ربما يعرب عن ايحاء 
ألنس���ان غري���ق يف لجة املي���اه, فلو 
حلق خي���ال املب���دع يف فضاءات يف 
غاية البعد, بالنتيجة يكون الهدف 
املنش���ود هو االنسان وغاية القطعة 
الفنية ه���ي الحي���اة, مقصد االول 
واالخري ل�)دانتي( يف وصفه ملباهج 
الجن���ة ومرارة الحي���اة يف الجحيم،  
يرتكز يف ابراز تناقضات الزمن الذي 
عاش فيه, فالحكايات الشعبية التي 
تروى على ألسنة الحيوانات ماهي اال 
محاولة للتعبري عن خلجات النفس 
البشرية وابراز لحاالت املظالم التي 
لحقت باألنسان يف العصور القديمة، 
لم يكن بامكان األنسان االفصاح عن 
وصف املل���وك والح���كام الجائرين، 
ل���ذا كانوا يلجؤون اىل الس���رد لعالم 
الحيوان���ات الربي���ة، فاألس���دالقوي 
واملتحك���م يف الغاب���ة يرمز اىل ملك 
او حاكم مس���تبدعلى ارض الواقع، 
والثعلب املاكر كان صورة مجس���دة 

ألحد األعوان او الوزراء الذين كانوا 
يتصفون باملكر والدهاء. 

ومن بني مايميز الشخص املبدع 
ه���و تفوق���ه على غ���ريه من حيث 
كمي���ة األف���كار الت���ي يقرتحهاعن 
موض���وع مع���ني يف وح���دة زمنية 
ثابت���ة . ويف هذا الصدد يذكر نقاد 
األدب ان شكس���بري يمت���از بدرجة 
عالي���ة م���ن ه���ذه الق���درة. فعلى 
سبيل املثال التوجد مسرحية ترد 
فيه���ا الحيوان���ات الجارح���ة كما يف 
مس���رحية )امللك ل���ري( اذ يرد فيها 
ذكر اربعة وس���تني حيوانا مختلفا 
مائة وث���الث وثالثني مرة. كما ان 
معرفة شكسبري بالنباتات واسمائها 
ومزاياها الواردة يف مسرحياته تكاد 

تكون مذهلة)3(.
بالذخ���رية  زاخ���رة  الطبيع���ة 
الواف���رة التي يحتاجه���ا الكاتب او 
الفنان لدى ممارس���ته لعمله الفني، 
وبامكان املنتج الفني ان يستمد من 
الحياة جميع مستلزماته األنتاجية. 
ومن ثم يك���ون بمقدوره من خلق 
عالم آخ���ر من بن���ان افكاره,بتلك 
الديناميكية يشكل خيال  الطريقة 
املب���دع دور الوس���يط ب���ني الحياة 
والكي���ان الجمالي ال���ذي يرى النور 
بني اصابع املبدع، بهذا الصدد يقول 
)كوتيه( قائال: )ان الفن ال يهدف اىل 
نقل الطبيعة،  بل انه يس���تخدمها 
فقط كوسيلة للتعبري عن مثل اعلى 
داخلي.. ان الفنان يحمل يف اعماقه 
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عاملا مصغرا كامال()4(.
الروائ���ع الفنية والفكرية تكون 
دوما زاخ���رة بالخ���ربات والتجارب 
التي خاضه���ا الكات���ب او الفنان يف 
حياته اليومي���ة، وتزخر النتاجات 
العاملية بكثري من الش���واهد واملعالم 
الحياتي���ة، انبه���رت ب���دوري كثريا 
لدى قراءتي لرواية )الدون الهادئ( 
)ش���ولوخوف(  الروس���ي  للكات���ب 
ووجدت يف سياق قراءتي لها الكثري 
م���ن األوص���اف الدقيق���ة للطبيعة 
والنفس���ية,  الفكري���ة  والخلج���ات 
وباألضافة لس���رد الكاتب لكثري من 
الح���وادث الدموية الت���ي مرت بها 
منطقته، يطالعن���ا الكاتب بامتداد 
روايته باس���ماء العديد من األشجار 
وانواع مختلفة من النباتات واألزاهري 

املتنوع���ة الت���ي تزخر به���ا اماكن 
األحداث ومناطق املعارك والحروب 
الدموية. وتس���اءلت مع نفسي بان 
املرتجم لتل���ك الرواية الطويلة ألي 
لغة اخرى، يالق���ي صعوبات جمة 
لدى ترجمته ألس���ماء تلك األشجار 
والنبات���ات الربية، وم���ن هنا تربز 
عوام���ل املوهبة الخالق���ة للمبدع, 
والت���ي تش���كل األط���الع والثقافة 
والخربة والتجرب���ة الحياتية عامال 
مؤثرا ألثراء النتاج الفني واألدبي, 
الكات���ب األمريكي)جون  نحن نجد 
شتاينبك( يف اواخر العقد الخامس 
من عمره يبدأ احدى رواياته قائال 
)ال ازال اذك���ر األس���ماء الت���ي كنت 
اطلقها يف طفولتي على الحش���ائش 

واألزهار املجهولة()5(.
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حركة التقدميين التركمان
وثيقة تاريخية للوجود التركماني » 10 تموز 1967«

د. عبداللطيف بندراوغلو*

قب���ل س���قوط النظ���ام األخري 
يف العراق، يف التاس���ع من نيس���ان 
منظم���ة  أيّ   تش���كيل  كان   2003
أو جمعي���ة أو حزب س���ري، يُعد  
حس���ب القوانني العراقية جريمة 

ك���ربى . وان اكثرية االحزاب التي 
تش���كلت يف حق���ب مختلف���ة من 
تاريخ العراق عدت مناهضة لتلك 
القوان���ني أو خارج���ة عنها. ولكن 
كانت تغض الطرف أو تهمل حينما 

التس���عى هذه االحزاب واملنظمات 
اىل تقويض اسس النظام من جراء 

فعالياتها ونشاطاتها. 
   ل���و نظرنا نظ���رة متفحصة 
إىل تاري���خ االحزاب السياس���ية يف 
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العراق؛ لوجدنا ان وزارة الداخلية 
يف مختلف الف���رتات كانت تتحرك 
بخط���وات معينة يف هذا املجال. ان 
الدولة العراقية منذ تأسيس���ها يف 
عام 1921 حتى ش���هر نيس���ان 2003 
وعل���ى مدى اثن���ني وثمانني عامًا 
من تاريخه���ا ويف ظ���ل الحكومات 
املتعاقب���ة، ش���هدت ظه���ور احزاب 

ومنع احزاب كثرية أخرى. 
   يب���دو ان هذا النهج بش���كل 
أو بآخر مازال ساريًا، برغم مرور 
ثالث س���نوات على سقوط النظام. 
وعلى الرغم م���ن وجود أكثر من 
مئه حزب ش���ارك بشكل رسمي يف 
االنتخابات التي ج���رت يف العراق، 
ف���أن أيًّا م���ن هذِه االح���زاب لم 
يتش���كل حس���ب معطيات القانون 
العراق���ي، ول���م يكتس���ب الصف���ة 
القانوني���ة، برغ���م فرض نفس���ها 
العراقية؛  السياس���ية  الساحة  على 
بحسب ظروف البلد ووجود القوات 
االجنبية. واعتقد أن هذه املشكلة 
قائمة يف اغل���ب دول العالم الثالث 
بشكل عام والشرق بشكل خاص . 

   بعد عودتي من الغربة بسنة 
واح���دة، بدأت بالتح���رك من أجل 
تاس���يس حزب تركمان���ي. وكنت 
أفكر آنذاك بتأسيس حزب يساري 
الرتكمانية  للقومية  تقدمي وطني 
بمنهج ورؤية تقدمية، ومد جسور 
الحوار والثقة بني الرتكمان والحركة 
الوطنية يف الع���راق، والتضامن مع 

الوطني���ة والتقدمية و  االح���زاب 
القومية، ورفع ص���وت الرتكمان يف 
كل املناس���بات، وتثبي���ت موقعهم 
ومكانتهم كقومية ثالثة يف العراق. 
ففي ش���هر كانون الثان���ي من عام 
1967 قررت تأس���يس حزب )حركة 
وطرحت  الرتكم���ان(  التقدمي���ني 
فكرتي هذه عل���ى بعض االصدقاء 
الذي���ن كنت اثق به���م. فمنهم من 
كان عون���ًا لي، ومنه���م من عارض 
االعتبار  بنظ���ر  آخذين  فكرت���ي؛ 
املضايقات الشديدة التي قد نتعرض 
له���ا م���ن قب���ل النظ���ام العراقي. 
ويف العاش���ر من تم���وز 1967 نفذت 
فكرت���ي هذه، وتمكنت مع س���بعة 
املوثوقني  الرتكم���ان  االصدقاء  من 
أن نصدر أول بيان لحركتنا باللغة 
العربي���ة يف بغ���داد. و بالرغم من 
ان نش���اطات وفعالي���ات حركتن���ا 
)حركة التقدميني الرتكمان( كانت 
تنطوي على كثري من الس���رية، إاّل 
انها عدت أول عمل سياسي يساري 
وتقدمى لرتكمان الع���راق، بل أول 
حزب يس���اري تقدمي يف تاريخهم. 
ولألس���ف؛ ان الكث���ري م���ن النخبة 
املثقفة للرتكم���ان لم يفهموا معنى 
أن تخطو مجموعة من اليس���اريني 
من اصحاب الفكر التقدمي من ابناء 
الشعب الرتكماني هذه الخطوة، التي 
كانت تنطوي عل���ى هذه الخطورة 
السياس���ية يف ظل النظ���ام القبلي 

ل�)عبد الرحمن عارف(.

 وهك���ذا ت���م التأس���يس تحت 
اش���راف حزب )حركة التقدميني 
الرتكم���ان( تض���م مجموع���ة من 
الرتكمان املؤمنني بالفكر التقدمي 
بهدف الحصول ولو على نزر يسري 
من حقوقن���ا القومي���ة والثقافية 
الالمب���االة  م���رض  ومعالج���ة 
)الالأبالي���ة( الت���ي يتطبع بها بنو 
قومن���ا! هذا الح���زب أو التجمع أو 
الحركة نش���رت ثاني بي���ان لها يف 
تموز من العام 1969. هذا الحزب الذي 
كنت انا سكرتريه العام كان يضم يف 
لجنته املركزي���ة كل من: خري اهلل 
كاظم داقوقل���و، طارق عبد البايف، 
حيدر علي، سه ويد كركوكلو، زين 
العابدين بياتلى، مصطفى اربيللى، 
خورش���يد توتونجو، محمد رفيق 
بياتلى، صبحى كفرىل، محمد قره 
نازىل، حسن تلعفرىل، ابراهيم بربر 
اوغلو، احمد ن���وري، انور طوزلو، 
محمد عل���ي داقوقلو ومحمد عبد 

العزيز. 
وبع���د مجئ ح���زب البعث اىل 
السلطة يف عام 1986 تأسست الجبهة 
الوطني���ة)يف 1973(؛ به���دف تقوية 
دعائم السلطة، فانضم إليها العديد 
من األح���زاب الوطني���ة والقومية 
ممن شهدت لهم الساحة السياسية 
العراقي���ة نض���ااًل تاريخيا طويال. 
كما اخذت بعض املجاميع الصغرية 
بالتح���رك يف مجال دعم الس���لطة 
اواًل، وم���ن ثم توجهها تحت خيمة 
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تأييدها للجبه���ة الوطنية، والقيام 
بدعاي���ات لنفس���ها. وكن���ا كحركة 
فتي���ة نق���وم بتأيي���د االج���رءات 
التقدمي���ة، التي كان���ت تتخذ من 
قبل الس���لطة كارس���ال برقيات او 
املش���اركة بالق���اء الكلمات يف بعض 
املناسبات لالستفادة من اظهار اسم 
الحركة وتثبي���ت هويتنا القومية 
والوطنية كرتكمان عراقيني. ومن 
اهم نشاطاتنا اننا نظمنا تجمعات 
تح���ت خيمة  جماهريي���ة عديدة 
)حرك���ة التقدميني الرتكمان( كما 
ش���اركنا يف تظاه���رات عدي���دة يف 
بغداد. وكان���ت إحداها يف عام 1969 
يف بغ���داد، حيث إنطلقنا من الباب 
الشرقي عرب ش���ارع الرشيد، وكان 
اله���دف الوصول اىل ب���اب املعظم، 
ومن هن���اك كانت الني���ة التفرق 
بشكل سلمي، إاّل اننا بعد ان وصلنا 
اىل س���احة )الرصايف( قامت قوات 
األمن بتفريقنا باس���تخدام القوة؛ 
اذ يبدو ان املش���رفني على الشارع 
قد انزعجوا من الشعارات التي كنا 

نرفعها ونرددها. 
ه���ذه  اسس���نا  نح���ن حينم���ا 
الحرك���ة، كنا يف االس���اس ممتلئني 
ثقة بالش���عب الرتكماني وبش���بابه 
الواعي و التقدمي. وكان كل واحد 
من اعضاء هذه الحركة، كل بحسب 
امكانيته املادية، يس���اعد الحزب و 
يدفع جزًء يس���رياً من جيبه لسد 
احتياجات الحزب الضرورية. وكنا 

نؤمن بتطور وبناء عالقات حميمة 
والقوميات  والك���رد  الع���رب  م���ع 
االخ���رى والتاكيد على ان مصرينا 
مص���ري واح���د. وان ه���ذه الحركة 
او الحزب ماهو اال وس���يلة إلثبات 
اجل  وم���ن  الرتكمان���ي،  الوج���ود 
ذلك؛ كن���ا عازمني عل���ى مواصلة 
نضالن���ا. وقد اس���تثمرنا عالقات 
الصداق���ة م���ع بعض الش���خصيات 
يف قيادة البعث للمش���اركة باس���م 
حركتنا يف املناسبات الوطنية. كما 
تمكنا من تحقيق بعض املكاس���ب 
االيجابية للشباب الرتكمان لقبولهم 
املدني���ة  والكلي���ات  الجامع���ات  يف 
والعس���كرية يف الع���راق. وارس���ال 
عدد البأس به للدراس���ة يف االتحاد 
إاّل  وباكو-  الس���وفيتيي -موس���كو 
أن ه���ذا العمل لم يس���تمر طوياًل 
حيث توق���ف، ومنعن���ا بذلك من 
ارس���ال أي طال���ب تركماني اىل اية 
جامعة اجنبية، كما تم التش���ديد 
على قبول الرتكم���ان يف الجامعات 
العراقية. وكان السبب األساس وراء 
هذه االجراءات القمعية؛ هو  تحرك 
بعض املتنفذين من الرتكمان ممن 
كانوا على عالقة وطيدة ألس���باب 
ش���تى بح���زب البعث، ق���د أخذوا 
زمام املبادرة يف شن الهجوم علينا؛ 
بحجة أن حزب )حركة التقدميني 
الرتكم���ان( يش���كل خط���راً عل���ى 
املجتم���ع الرتكمان���ي ويفرقه! وان 
لقبول  الرتكمان غ���ري مس���تعدين 

الرتكمانية  االح���زاب  وجود  فكرة 
القومية واليس���ارية! وان الرتكمان 
اناس آمنون )مس���املون( لم يشكلوا 
ذات ي���وم حزبًا سياس���يًا يف تاريخ 
الدولة العراقية، وانهم مس���تعدون 
العراقية  االح���زاب  للعمل ضم���ن 
االخرى! هوالء املتذبذبون واملراؤون 
واالنتهازيون من املتنفذين تمكنوا 
من جرّ رئيس الجمهورية )احمد 
حس���ن البك���ر( ووزي���ر الداخلية 
يف ع���ام 4791 اىل لعبته���م الخبيثة، 
وتحريضهم���ا ض���دي وضد حركة 
التقدميني الرتكم���ان. وكان هؤالء 
يتهم���ون هذا الحزب بانه تأس���س 
لتمزيق الشعب الرتكماني! يف حني 
نجد اليوم وبعد سقوط النظام ان 
عدد االح���زاب الرتكمانية قد بلغ 
اكثر من اربعة وعشرين حزبا! يف 
حني كانت الساحة آنذاك تخلو من 
اي حزب تركمان���ي على االطالق؛ 
فهل يعقل ان يكون تأسيس حزب 
واحد ه���و إيذان بتمزيق الش���عب 
الرتكمان���ي! أم ان التقدمي���ة كانت 

سببًا لذلك! 
واخ���رياً تمكن اولئك املتخلفون 
فكريًا واملتاجرون باس���م الرتكمان 
ان يحقق���وا نجاحًا باهراً بارس���اىل 
اىل هيئة التحقيق يف مديرية األمن 
العام���ة بتاري���خ 15/؟/ 974 وافرج 
عني بعد التحقيق واغلقت الدعوى 
موقتًا بأمر من حاكم تحقيق امن 
بغداد بقراره املرقم )24\ 974( بعد 
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تدخل املقتول غ���دراً عبد الخالق 
السامرائي. 

وبع���د ه���ذه الحادث���ة؛ عقدنا 
اجتماع���ًا س���ريًا للجن���ة املركزية 
لحركتن���ا يف مدين���ة كرك���وك يف 
دار أحد االعض���اء، واتخذنا بعض 
الق���رارات املهم���ة حول نش���اطات 
الحرك���ة وتفعي���ل الربنامج املقدم 
من قبل املكتب السياس���ي واتخذنا 
التدابري الالزمة لتطبيق ذلك. ويف 
اليوم نفسه قفلت راجعًا اىل بغداد، 
وعلمت أن عليّ الحضور اىل مكتب 
العالق���ات الخارجية لحزب البعث. 
فذهبت اىل هناك يف الساعة التاسعة 
والنصف مس���اء، فالتقاني مسؤول 
رفيع املس���توى -هذا املس���ؤول االن 
ينتظر محاكمت���ه- وعندما رأيت 
كل الق���رارات الت���ي )إتخذناه���ا( 
امامي على الطاولة! شعرت بقناعة 
أن ال فائدة من االنكار وانا املسؤول 

عنها! فقال لي هذا املسؤول:
»أنتم الرتكمان يجب تتصرفوا 
عل���ى ق���در حجمكم. وس���وف لن 
نس���مح لكم ابداً ب���أن تبدون أكرب 
من حجمكم، وه���ا أنا احذرك بأال 
تجت���ازوا الخط األحم���ر. نحن لن 
نقبل أب���داً أن تخلق عندنا قضية 

قومية ثانية يف العراق«
ويف اليوم الثاني صباحًا إلتقيت 
صديق���ي عبد الخالق الس���امرائي 
عضو القيادة يف حزب البعث آنذاك، 
ونقل���ت إليه ماح���دث بالتفصيل؛ 

فأبدى أسفه وقال بحزن:
»مع األسف.. ان الذين يحملون 
افكاراً رجعية وش���وفينية كهذا يف 
صفوف حزبنا ليسوا بقلة! » وطلب 

مني أن اتوخى جانب الحذر. 
إن البعض مم���ن كانوا يبذلون 
كّل ما بوسعهم مستميتني من أجل 
وأد تلك الحرك���ة يف مهدها آنذاك، 
تراه���م اآلن يعدون انفس���هم من 
الرتكمان ويصولون ويجولون باسم 
القضي���ة الرتكمانية! فيا لألس���ف 
الش���ديد؛ فتح���ت بع���ض االحزاب 
الرتكمانية أبوابه���ا على مصاريعها 
واحتضن���ت الذين كانوا اىل االمس 
القريب يستبسلون يف خنق الشعب 
الرتكماني ،بل  إستعربوا وعاهدوا 
واقس���موا على االرتب���اط بعقيدة 
البعث وتنصلوا من هويتهم القومية 
وانسلخوا من االنتماء اليها، وبدلوا 

قوميتهم فاصبحوا عربًا!!! 
حرك���ة  ح���زب  كان  لق���د 
اول حزب  الرتكم���ان  التقدمي���ني 
تركمان���ي يف تاريخ تركمان العراق 
اظهر نش���اطات سياس���ية وثقافية 
للوجود  تاريخي���ة  وثيق���ة  وه���و 
الرتكمان���ي. والي���وم حينما يكتب 
البعض ع���ن االح���زاب والحركات 
السياس���ية الرتكماني���ة يف الع���راق 
م���ن مصطلح  يتوجس���ون خيفة 
الكراهي���ة  )التقدمي���ة( وبس���بب 
التي يكنونه���ا لهذه الحركة؛ فإنهم 
يرتددون يف التطرق اىل موقع هذه 

الحركة يف تاريخنا الرتكماني. 
نح���ن حينم���ا أسس���نا ح���زب 
التقدميني الرتكمان( قبل  )حركة 
مايقارب أربعني عامًا، لم نتلق أيّ 
دعم من أحد ،فال رواتب ش���هرية، 
وال منح دورية، وال أيّ شيء آخر. 
ولم نرض النفس���نا ان نكون ذياًل 
ألحد، ولم تطبخ قرارتنا من قبل 
أي���ة جهة؛ مهما كان���ت قوتها، ولم 
نتلق من خارج إرادتنا ش���يئًا، بل 
كانت االرادة والضرورة التي دعت 
اىل تش���كيل الحركة ه���ي من أجل 
رفع شأن الرتكمان يف داخل املجتمع 
العراقي والنضال من أجل وجوده. 
حينما تاسس���ت حركتنا كان ثمة 
وضع خ���اص يف العراق؛ فقد كانت 
حركتن���ا صديق���ة لكل م���ن كان 
صديقًا مؤازراً للش���عب الرتكماني،  
ورغم ذلك؛ فإنها تعرضت لهجمات 
االنتهازيني واملتعصبني واملزورين، 
الذين كانوا يلهث���ون خلف األفكار 
الشوفينية والرجعية، والذين كانوا 
يبيعون الرتكمان من اجل امجادهم 
الش���خصية! وهكذا فق���د تعرضت 
الحرك���ة اىل الطع���ن بالخناجر يف 
الظه���ر م���ن قب���ل الذي���ن انكروا 
القومي ورضوا النفسهم  انتماءهم 

ان يكونوا عبيدا لحزب البعث!
لق���د كان العم���ل م���ن أج���ل 
حرك���ة  واس���تمرارية  ديموم���ة 
تركماني���ة كهذه الحرك���ة يف ذلك 
الوقت العصيب يحتاج اىل ش���جاعة 
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وبس���الة نادرتني فضال عن عوامل 
كثرية. وه���ا نحن الرتكم���ان اليوم 
بامس الحاج���ة اىل حركة تقدمية 
او حزب يس���اري تركماني عراقي. 
إن رفع شأن وإس���م الرتكمان عاليا 
ونيل الحق���وق القانونية؛ يتحقق 
فقط ب���ارادة اولئك الذين يحملون 
اف���كارًا تقدمي���ة وقومي���ة نرية. 
نح���ن نعتقد بان الرتكم���ان الذين 
يش���كلون القومية الثالث���ة يف بلد 
مثل العراق يمت���از بتنوع اطيافه 
وأعراق���ه؛ اليمك���ن انقاذه���م من 
االنقسام والتشرذم واملواقف املؤملة، 
التي وقعوا فيه���ا اليوم؛ إاّل بوجود 
ح���زب تركمان���ي مث���ل )حرك���ة 
التقدميني الرتكمان( التي شكلناها 
قبل مايقارب من اربعني عامًا؛ ألن 
نهوض أيّة أمّة اليكتس���ب النجاح 
الحقيقيني  املناضل���ني  ب���إدارة  إاّل 
املؤمنني بقدس���ية الرتاب العراقي. 
فانن���ا ل���ن نبلغ اهدافن���ا من دون 
اآلخري���ن وحقوقهم  ارادة  احرتام 
يف الع���راق من عرب وكرد وأطياف 
أخرى، ومن دون أن نلتزم ونحرتم 
املش���رتك،  األخ���وة واملصري  أواصر 
م���ع األخذ بنظ���ر االعتبار احرتام 
اآلخري���ن إلرادتن���ا وكياننا، الذي 
يش���كل مع كيان اآلخرين ويؤسس 

أمة عراقية. 
الش���عب  اوصل���وا  الذي���ن  ان 
الرتكمان���ي اىل الوض���ع الحال���ي هم 
انفس���هم الذين واظبوا على لعبتهم 

الق���ذرة وظه���روا فجأة يف الس���احة 
الرتكمانية بعد سقوط نظام صدام، 
فانقلب���وا وغريوا اقنعتهم ولبس���وا 
اقنع���ة جديدة. هؤالء هم أنفس���هم 
الذين ش���هدت ساحة الثقافة فشلهم 
وفشلوا أيضا يف الس���احة السياسية. 
وه���ؤالء قب���ل أن يكس���بوا اصدقاء 
للش���عب الرتكمان���ي، كس���بوا اعداء 
كثريي���ن! ومازال���وا يدافع���ون عن 
رأيه���م بأنهم الوحيدون الذين يحق 
لهم التحدث باسم الرتكمان وانكروا 
دور الشخصيات املستقلة يف املجتمع 
الرتكماني واس���تصغروا الرأى اآلخر 
واحتقروا كل من هو خارج دائرتهم 
املغلق���ة! ومن أجل خن���ق األصوات 
الحرة الش���ريفة؛ ضرب���وا الحقائق 
عرض الحائط، واتخذوا من االقاويل 
والدعايات واملراوغ���ة فكراً ومنهجًا 

لهم من دون خجل أو حياء! 
فإذا كنا نريد حقًا أن نناضل من 
اجل نيل حقوق الشعب الرتكماني 
كامل���ة؛ يج���ب علين���ا ان نتخلص 
من االفكار الرجعية املتخلفة، وأن 
نكف ونبتع���د عن تقلي���ب اوراق 
الدفاتر العتيقة، وان نعرف حجمنا 

الطبيعي وال نبالغ به! 
نحن مثلم���ا نرتبط ب�)اوغوز( 
الذي يع���د اصلنا وجذرن���ا؛ علينا 
أن نلت���ف حول لغتن���ا و أن ننميّ 
طاقاتنا و أن الننسى تاريخنا. علينا 
أن نضع مايأتي من مس���اعدات من 
األصدقاء يف سبيل سد حاجات ابناء 

ش���عبنا من املعوزي���ن، ال أن نثرى 
الس���يارات  على أكتافهم ونش���رتي 
والعم���ارات والعرص���ات. علينا أن 
نتخلص من هذا التعود )املمارسة( 

املشني! 
للعبة  علين���ا أن نض���ع ح���داً 
تش���كيل االحزاب، التي تتكون من 
اربعة او خمس���ة اشخاص من اجل 
تمزي���ق وحدة ش���عبنا! وعلينا أن 
نلعن هذه اللعبة التي يجتمع فيها 
الخ���ال والعم واألخ وبعض االقرباء 
لتأس���يس احزاب عائلية تزيد من 
تش���رذمنا. علينا أن نكش���ف للمأل 
اولئ���ك الذي���ن يتاجرون باس���منا 
وبقيمنا والذين  أثروا على حساب 

شعبنا! 
نحن مثلم���ا نحب ديننا؛ علينا 

أن نحب وطننا ولغتنا وشعبنا. 
وبصراح���ة ينبغ���ي الق���ول، إن 
علين���ا أن نربي اجيالن���ا على عدم 
االرتب���اط باألجنبي، وان تكون لهم 
ارادة حرة. وان نلقن شعار مصلحة 
الش���عب فوق كل املصالح. علينا ان 
نحب من يحب ش���عبنا ونتفهم من 
يتفهمنا ونحاور ونتعلم اصول الحوار 
مع من اليتفهمنا. علينا ان نتخلص 
من سياسة التبعية و الذيلية. ان لم 
نفعل كل هذا؛ فس���يأتي اليوم الذي 

ستلعننا األجيال القادمة. 
نح���ن هن���ا بمناس���بة م���رور 
م���ا يق���ارب اربع���ني عام���ًا على 
ذك���رى تأس���يس حركتن���ا )حركة 
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التقدمي���ني الرتكم���ان( ندعو كافة 
أبناء ش���عبنا الرتكماني ليكونوا يداً 
واحدة، وينبذوا االشاعات املغرضة، 
ويبتع���دوا ع���ن أية خط���وة تضر 
الش���عب الرتكماني، وأن يس���عوا اىل 
تقوية وترس���يخ أواصر األخوة مع 
العرب والكرد والكلدان واآلشوريني 
الوط���ن  يف  االخ���رى  واألطي���اف 

العزيز. 
نحن أبناء ه���ذا الوطن؛ فعلينا 
أن نحم���ي وطنن���ا مثلم���ا يحميه 
اآلخرون. علين���ا التعلق باملواطنة 

العراقي���ة مثل ارتباط الش���رايني 
بقلوبن���ا. يف ه���ذا الوط���ن دف���ن 
اجدادنا، آباؤن���ا، امهاتنا و اخواننا 
و ه���ذه الرتب���ة املقدس���ة احتوت 
العيش  اليمكنن���ا  نحن  ش���هداءنا. 
بمعزل عن الش���عوب األخرى التي 
تقاس���منا العيش على هذه األرض، 
وال يمكنها أن تس���تغني عن ذلك. 
فتاريخ ه���ذا الوطن حافل بمآثرنا 
العظيمة املش���رتكة. كم���ا ان هناك 
الكث���ري من صفحات ه���ذا التاريخ 

اشرتكنا يف صنعه وتدوينه معًا. 

نح���ن الرتكمان علينا أن نطرق 
كل الس���بل الش���ريفة؛ م���ن أجل 
املحافظ���ة على تاريخن���ا ووجودنا 
القوم���ي واإلبتعاد ع���ن الالمباالة 
والتش���رنق وعدم التواني عن رفع 

اسمنا عاليًا يف املحافل املختلفة. 
املس���تقبل الناص���ع والنيّر هو 
دائمًا من نصيب السائرين يف قافلة 
اإلخ���اء والحرية والنضال من أجل 

الديمقراطية للشعب. 
* ش���اعر ومرتجم وباحث تركماني 

ولد عام 1937 وتويف عام 2008(.

المسكوت عنه 
في قصة »عبو االيطالي«

للقاص احمد محمد اسماعيل
جمال نوري

محم���د  احم���د  الق���اص  اراد 
املوس���ومة  قصت���ه  يف  اس���ماعيل 
ب���� )عب���و االيطال���ي( ان يربكن���ا 
باس���تهالله املزدحم باألس���ئلة وهو 
يتجش���م عناء فك الطالسم والسبل 
التي تفضي به اىل معرفة الحقيقة.. 
وهذا ما دأبنا ان نلمسه يف نصوصه 
االشكالية )ملاذا اريد ان افك طالسم 
هذه الكتاب���ة املتعرج���ة فوق هذا 

الج���دار الكال���ح املبق���ع؟( ومصدر 
التساؤل والتقصي سببه كتابة شبه 
ممحي���ة على س���ياج )وه���ذه ايضا 
واحدة من االف الكتابات والخطوط 
هذه  ج���دران  ف���وق  والخرابي���ش 
املدينة( ثم يسرتس���ل بلغة السارد 
املتكلم ليشري بروية اىل عالقة ذلك 
بأحداث غريبة ويدرجها ضمن )إن 
ال���ذي يميز هذه املدينة الس���حرية 

الصاخبة ع���ن امل���دن االخرى هي 
حوادثها الغريبة العجيبة( واألعجب 
هو ماتنطوي عليه الكتابة املحرضة 
الت���ي  واملس���تهجنة  والصارخ���ة 
ارتس���مت على الج���دران وهي جزء 
م���ن مكان يتس���ع ليصب���ح مدينة 
تضج بالن���اس والبنايات والس���ارد 
احد هذه الحيوات التي اس���تنزفت 
وعيه���ا يف اس���تقراء وتحليل خبايا 
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واس���رار اختفاء الحكايات العجيبة 
واندثارها تح���ت ثقل قلعة املدينة 
)يزعمون ان حكايات واس���رار تلك 
الح���وادث والوقائع تخبأ تحت ثقل 
قلع���ة املدينة لكي التمتد اليها احد 
ويتعذر تس���ريب االسرار ونشرها( 
وكأنه لم يتخذ املكان بوصفه مكونا 
قصصيا يف بناء عالم الحكاية فحسب 
وإنم���ا بوصف���ه فض���اء اليخلو من 
حساس���ية ورمزية وجمالية ايضا.. 
فمجرد البحث والتقصي يثري لدينا 
ويستدعي مالحظة التفاصيل التي 
كتبه���ا القاص بوعي وفنية عالية.. 
ويرى جورج لوكاش ان االقصوصة 
ليس���ت جنس���ا ادبيا صغريا بل هي 
فن ينزع اىل أن يكون أكثر االش���كال 
الس���ردية رقيا فني���ا.. ولم يتوقف 
الس���رد على هواجس وهموم السرد 
الذاتي بل ينتقل يف إحالة س���ردية 
ذكية على مخاطب���ة القارئ )انت( 
ليشكره يف دوامة البحث عن االجابة 
او يوصله اىل جحيم الحقيقة فيسمي 
بكل تص���رف وجرأة ذل���ك الزقاق 
باس���م )عبو االيطالي( معوال على 
الكتاب���ة التي أثارته وهي باختصار 
شديد تنطوي على قصدية ربطت 
بني مكانني فاالسم ينتمي اىل واقع 
املدين���ة، وااليطالي اش���ارة اىل بلد 
قصي هاجر اليه البطل االش���كالي 
الذي ت���رك املكان وب���ذر يف الوقت 
ذات���ه كلم���ات تكتس���ب يف وجودها 
على الج���دار دالالت كثرية. نهضت 

القصة على كتابة واستقراء الواقع 
بعمق عرب مجس���ات القاص املرهفة 
وااليغال عميقا للكشف عن مواطن 
الوج���ع واألل���م، واذا كان الج���دار 
يحمل من ضمن مايحمله من كتابة 
محرض���ة مشاكس���ة فان مس���احة 
البياض املتشكلة على الجدار وسعته 
تمنح داللة اخرى اكثر ايالما يقول 
امربت���و ايك���و )النص ينس���ج من 
الفضاءات البيض���اء والفجوات التي 
يج���ب ملؤها ومن يق���وم بذلك هو 

القارئ عرب عملية القراءة(.
وهكذا هي ق���راءة احمد محمد 
اس���ماعيل املتأني���ة للن���ص بياضه 
وس���واده.. ويش���ري بعد ذلك اىل أن 
الكتاب���ة كانت ب���ازاء قص���ر كبري 
وهنا يمكن له���ذه الكتابة ان تحقق 
فعله���ا وقصديتها التي اضاء القاص 
الكثري من جوانبها )باس���تثناء دار 
واحدة ممي���زة يف الزق���اق تقع يف 
الجهة املقابلة للكلمات املكتوبة على 
الجدار وهناك عند مستوى الكتابة 
نافذت���ان زجاجيتان وقد اس���دلت 
ستائرها الزرقاء( ان املكان بتنوعه 
وغرائبيت���ه وّلد نوعًا من االغرتاب 
واالنفص���ام ال���ذي أدى اىل غي���اب 
م���دون لتلك الكلمات التي رس���مت 
على الجدار ومن ث���م لتثري لواعج 
الراوي الذي توس���ل بكل وس���ائله 
الفني���ة واملعرفية يف اضاءة جوانب 
الغياب واملسكوت عنه من الحكايات 
واآلالم التي تحص���ل يف قاع املدينة 

يف ظ���روف فنطازية ت���ودي بغياب 
ابطاله���ا وتهميش���هم ع���رب االزاحة 
واالقصاء القس���ري ولع���ل ما مثله 
ه���ذا التباين يف املكان، القصر بعلوه 
وس���موه وانغالق ابوابه ازاء كتابة 
شبه ممحية استدعي تربير الحدث 
وانتقاله اىل ما خلف الستائر املسدلة 
)دع���ك من ه���ذا وليكن س���ر هذه 
الكتابة وقصتها كاألس���رار األخرى 
الس���تائر  املخيفة خلف  وقصصه���ا 
املسدلة( وتستمر رحلة البحث عن 
الذات الت���ي اعيت البطل – الراوي 
و )عب���و( الذي لم يك���ن ليحلم اال 
بالس���فر اىل ايطاليا الت���ي اعتربها 
م���الذا ومكانا مثاليا لتحقيق الذات 
املفجوعة بهول الحكايات واالس���رار 
الكارثي���ة، وربم���ا كان مايميز هذا 
الن���ص االدبي هو طاقت���ه الداللية 
الكامن���ة يف التفاصيل التي منحته 
بالنتيجة التماس���ك يف االحاالت من 
ش���كل اىل آخ���ر ومن اس���تنتاج اىل 
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آخ���ر فآثر )عبو( ان يرتك اثرا ولو 
على ج���دار على اعتب���ار )اي يأس 
يعيش���ه اولئك الذين اليرتكون من 
بعدهم اث���را، وه���ل هنالك افضل 
من ه���ذا االثر؟( ويمضي الراوي يف 
فك طالس���م املكان ومالبساته على 
اعتب���ار ان الكتاب���ة كان���ت تقصد 
فتاة تلبد خل���ف نافذة ذلك البيت 
املط���ل بواجهته الرباقة ولكي تكون 
مدع���اة للقل���ق او التذك���ر.. حيث 
خاط���ب )عبو( نفس���ه قائال )لكي 
تتذكرني كلما نظ���رت من النافذة 
وتت���أوه( وال يكتف���ي األمر بالنظر 
الذي يس���تدعي التذكر ب���ل التأوه 
ايضا على عالقة انس���انية مجهضة 
بفعل الصراع والتباين واالختالف. 
وينه���ض ال���راوي يف لج���ة الح���رية 
والبح���ث ع���ن الجواب اىل مس���اءلة 
صاح���ب حانوت يف الج���وار وانربى 
صاح���ب الحانوت قائال )الخري فيما 
فع���ل.. متعلم ذكي انتظر س���نينا 
للحص���ول على عم���ل.. الخري فيما 
فعل( ويش���تغل الراوي يف تحليالته 
على انعكاس الش���فرات التي يوحي 
بها املكان والكتابة والقصر وصاحب 
الحانوت والحكايات املتواترة ورحلة 
االبناء فيمس���ك محت���ارا بتالبيب 

ثالث كلمات قد تفصح عنها )فكان 
هذا هو كل ما يف قدرته وما يمكنه 
القيام ب���ه، صرخة ولك���ن ال اعلم 
هل هي صرخ���ة اليأس ان التحدي 
والتهديد؟( وقد اليكون ذلك س���ببا 
يف توجيه صرخ���ة ادانة واحتجاج 
على ماي���دور ويحصل م���ن ابتزاز 
ومصادرة لحقوق اآلخرين مما يدفع 
)عبو( التخاذ قراره السلبي يف الهرب 
ت���اركا خلفه كلمت���ني عاديتني يف 
ايقاعيهما صارختني يف داللتيهما.. 
)وال اظن انها من هذيانات املراهقة 
الس���اذجة،  والتهديدات  والش���تاتم 
حني عجز عن القيام بش���يء ونفذ 
ص���ربه، يف تلك اللحظة كتبها برتدد 
وخوف حيث ال يفص���ل الندم عن 
االقدام س���وى ش���عرة واحدة وربما 
كان س���بب قراره انه ل���م )يجد يف 
ه���ذه املدينة الصاخبة احدا يفضي 
الي���ه بهمومه فلجأ اىل هذه الكتابة( 
وقد تكون مبعثا للتسلية او تهدئة 
للخواطر وقد تتجاوز ذلك لالفصاح 
ع���ن مكنون���ات ال���ذات املعذبة يف 
فضاء الضياع الذي يعشعش يف هذه 
القص���ور التي ابت ان تجود بروائح 
ازهارها واس���تبدلت ذل���ك بروائح 
ادرانها املتفاقمة.. ويفرتض الراوي 

ان )عب���و( يف تجلياته االخرية وهو 
ينش���د الكش���ف عن املس���كوت عنه 
قائال )واني العجب ان هذه القصور 
والص���روح العالية التي تراها خلف 
االس���وار واالس���يجة، فهي رغم كل 
تلك الزه���ور واالض���واء تعجز عن 
منح ساكنيها الطمأنينة وأن تضيء 
اعماقهم واالفاق من حولهم( وحتى 
االضواء التي يعيشون يف اوارها هي 
)ليس���ت اضواء بل امراضا واوبئة، 
تنهش كالس���وس ارواحهم.. اولئك 
اله���ة االرواح امليتة، وينهارون فجأة 
كجدار طيني منقع( ثم يس���تخلص 
الراوي بأن )عبو( )هكذا كان يفكر 
عبو ولهذا رحل واختفى( ويفرتض 
الراوي ايضا ان )عبو( اس���ر له )انا 
ال اهرب متبطرا من الراحة والنعم 
الوف���رية، انا ال اجد اي راحة ونعمة 
لكي اهرب منه���ا( لقد وفق القاص 
ع���رب نس���يجه القصص���ي املتقن يف 
االش���ارة اىل حجم الهوة التي فصلت 
وتفص���ل بني )عب���و( املتأزم فكريا 
واملغ���رتب ذاتي���ا ع���ن كل املباه���ج 
القابع���ة يف تلك القص���ور الباذخة 

املفعمة بالخواء والعفن واملرض.
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زمانية الشكل و استدعاء اللمسي 
في أعمال الفنان قرني جميل

سامي داود

� الرس���م واللوح���ة، هما داخل 
الخ���ارج و خ���ارج الداخ���ل، و هذا 
ما يجعل���ه ازدواج اإلحس���اس أمرا 
ممكن���ا، و ما بدونه ل���ن نفهم أبداً 
ما يتسم به الخيالي من كونه شبه 
حاضر، و من أن رؤيته على وش���ك 

أن تتم.....
الع���ني  م���ن/  »مريلوبونت���ي« 

والعقل/
يع���د إنت���اج العم���ق و تموق���ع 
األش���كال فيه، جوه���ر القلق الفني 
املش���رتك بني س���يزان و بول كلي، 
فاألول عاب على التكعيبية إهمالها 
لل���ون ال���ذي يغيّر القي���م املكانية 
للكتل���ة، أي يمن���ح الكتل���ة قوانني 
الحج���م الت���ي ترس���مها، و بالتالي 
تمنحها جسما، و ليس مجرد قدرة 
اختزالي���ة للتعبري ع���ن بعدين يف 
مس���طح اللوحة التي تفقد بعديها 
املفرتضني ب���دون مكانية العمق. و 
اآلخر ترك عبارت���ه محفورة على 
ق���ربه كمنبه بص���ري يف قوله : »ال 

يمك���ن إدراكي يف املحايث���ة«. ففي 
املحايثة ترتاصف األش���كال و تفقد 
يف زخمه���ا، قدرتها عل���ى التموقع 
يف منظورها الخ���اص الذي ال يفرز 
األشكال من زاوية معينة على خطي 
سكة الحديد املتوازيني و املتالقيني 
و غري املتالقيني يف العمق، بل و إنما 
يعقد عرب تموقع األشكال � تنظيمها 
لألحجام و املس���افات، عالقة املرئي 
بالالمرئي الحاضر الذي يس���ند كل 
ش���كل من موقع حركته و س���مكه 
أو ش���فافيته و خطوط���ه املنفتحة 
هك���ذا عل���ى  رحاب���ة التمظهر يف 
مس���احة اللوحة، و لي���س املحددة 
لحدود ش���كل ما. فعندم���ا تتحدد 
األش���كال بأرضية مغلقة مس���طحة 
ب���ال تجاوي���ف، تتوقف ع���ن كونها 
أشكال رؤيوية، و تغدو مجرد صيغ 
عادية عن الرؤى الراكدة. إن قانون 
و قلق جعل الرائ���ي مرئيا و جعل 
الالمرئ���ي مرئيا ع���رب إنتاج العمق 
الش���امل املنتج لقي���م الحجم، الذي 

لألشكال  الكالسيكي  التوزع  يقوض 
عل���ى الخط���ني املتوازي���ني، هو ما 
جعل العمق مكانا إلقامة األشكال، و 
من املعطى البصري الحديث تمثال 
خالصا و حرا خارج ترس���انة النقد 
األدبي التي ضلل���ت البصري بجره 
إىل اإلش���كال األفالطوني للس���معي � 
الصوتي يف مواجهة الكتابة، فأقصت 
أيضا اللمسي من اللوحة. باختصار، 
اللغة التي راكمت عرب النقد الضال و 
ركام الصفحات � حتى هذه اللحظة 
طبعا � تجربة إدراكية ميتافيزيقة 
جردت الدراس���ات التش���كيلية من 
الش���كل و حصرت االمتداد بحواس 
محددة جدا، دون تحليل الكيفيات 
الحس���ية املتباين���ة و املمي���زة لكل 
الح���واس املمت���دة بميله���ا الخاص 
لإلمتداد)1(. سنس���تطرد يف نقدنا 
للنقد التش���كيلي ما بعد سيزان يف 
سياق آخر، لكننا آثرنا التمهيد عرب 
الالزم���ة النقدية اآلنف���ة كمدخل 
لدراسة أعمال الفنان قرني جميل.
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 السُّمك ـ الزمن
يتحرك املرئ���ي يف أعمال قرني 
ع���رب عالم���ات متع���ددة و دقيقة 
ليشَّيد نس���يجه املتشابك مع رؤية 
األش���ياء من الداخل، لذلك تتزاحم 
الثنائيات الكمية يف أعماله لتكس���و 
بعضها البعض، يف حركة انعكاسية 
تلغي إحالة مظهر األشياء إىل العالم 
التي ترس���م مس���ار عقل املتلقي يف 
التفكري بها كأنها أشياء من الواقع و 
تح���دد محاكاته يف القول: هذا بيت 
و ذاك مفتاح. بل و إنما يعيد إنتاج 
األش���ياء يف نسيج متش���ابه بينهما 
يفسح املجال لتحول الشيء إىل جسم 
خ���اص داخ���ل اللوح���ة، و يجعل 
نظرتنا عن املرئي هش���ة الفتقارها 

إىل الالمرئ���ي ال���ذي يكس���وها من 
الداخ���ل. و لكن كي���ف تتمثل هذه 
العالقة التضميني���ة التي ال تجعل 
الحيوان السلوقي � كإحدى الثيمات 
املوضوعاتي���ة يف لوح���ات قرن���ي، 
مجرد صورة ألجل الس���لوقي الذي 
نأل���ف عالمات���ه. إنه���ا تتمث���ل يف 
ديناميكي���ة العالقة بني الخصائص 
البصري���ة الث���الث/ ش���كل � خط � 
لون/ و التي تتتقاط���ع فيما بينها 
بمعالجاتها املتباينة و املنفتحة على 
الحركي  التموقع  بعضها، لتحقي���ق 
لألش���كال يف عمق اللوح���ة. فاللون 
ل���دى قرن���ي معجون م���ن خالئط 
عدة، ترتاكم ع���رب إجرائية خاصة 
أدراج���ا  و  الل���ون  س���مك  لتنت���ج 

متدرجة لهذا السُمك اللوني، الذي 
ينفتح على تعرجات خطية نتيجة 
تص���دع الطبق���ة العلوي���ة من هذا 
الخلي���ط الون���ي املنغم���س بقوة يف 
نس���يج القم���اش و املتص���دع م���ن 
األعلى، كاشفا عن أخاديد منفرجة 
عل���ى زم���ن التصدع و عل���ى زمن 
مسار التصدع. فقرني جميل يعمل 
بب���طء عظيم � ب���طء يفتقر إليه 
للحال���ة  امل���رادف  املعاص���ر  الف���ن 
البضائعي���ة املعاص���رة واملتمثلة يف 
إنتاج سرعات تنفي بعضها بعضا، و 
تتأزم يف تعاظم حاجتها إىل البطء�، 
ينجز لوحاته بروية منس���جمة مع 
املالمس و الطبقات املؤسسة لسطوح 
أعمال���ه، لذلك يظهر الس���لوقي يف 
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أعماله كأحفور نبات���ي أو حيواني 
ترسب عرب طبقات صخرية مديدة، 
إذ يتضاف���ر امللمس الخش���ن ش���به 
الصخري بنتوءات���ه املبثوثة هنا و 
هناك، مع س���مك السطح و تقشره 
لتش���كل الس���لوقي يف خصوصيت���ه 
املتناقض���ة، فه���و مندمج يف الطني 
بتدرج ظهور عناصره الش���كلية، و 
طاف يف الطني أيضا بهوامش الظل 
الت���ي تهندس العالقة ب���ني األلوان 
املتباينة و املمهدة لربوز الس���لوقي 
اللون���ي على س���طح اللوح���ة و إىل 
األمام، بروز ذو أدراج هائلة، تجعل 
مدة كل درجة م���ن درجات ظهور 
الس���لوقي نحونا، فاعال رئيس���يا يف 
إدراك املعطى البصري لهذا السوقي 
األحف���وري. إذ أن الطاقة التعبريية 
لألشكال يف أعمال قرني تنسجم مع 
منطق تحس���س النق���ص و إضفاء 
النظ���ام عل���ى عالق���ة الخطوط و 
األلوان بالشكل الناقص، الذي يجعل 
م���ن غياب بع���ض األعضاء أساس���ا 
لحضوره���ا املتخي���ل و املرج���أ إىل 
حينها التخيلي، لك���ن يظهر الخط 
الفق���ري للش���كل يف الل���ون األبيض 
بس���طحه املدبب أو يف اللون األسود 
الجلي الذي يش���رخ فكي السلوقي و 
خط عنق���ه امللت���وى، بينما تبقى 
أعضاء أخرى مغم���ورة يف األرضية 
الت���ي يعالجها قرني  اإلحتياطي���ة 
بشفافية املس���حات البيضاء املخففة 
لش���دة التجويف اللون���ي، و تجعلها 

مهيئ���ة للخ���روج من تحت قش���رة 
أرضية أقل يبوس���ة و أكثر لزوجة 
وذلك بإش���باع الل���ون املحيط أو يف 
دكنة اللون املحي���ط ملنطقة الربوز 
الش���كلي. تش���كل ه���ذه املعالج���ات 
املتعددة للعمق عالمة البعد الناقص 
� الزم���ن ال���ذي يع���رب عن���ه قرني 
ببالغ���ة  و  متع���ددة  بإجرائي���ات 
بصري���ة أك���رب بكث���ري م���ن إدعاء 
التكعيبيني الذين م���ألوا الصحافة 
آنذاك بتعبريهم عن البعد الرابع � 
تماش���يا مع الدُرجة يف حينها �)2( 
الحرك���ة  تعويضه���م  يف  ذل���ك  و 
الدورانية، بتزامن تموضع العناصر 
الجانبي���ة و الخلفية م���ع األمامية 
مع���ا على س���طح واح���د، و تجنبا 
لقياٍس خاطئ، فإن تركيب الوجود 
معا للعناصر الش���كلية املتباينة يف 
ف���ن املنمنم���ات اإلس���المي يأتي يف 
سياق فلسفة صوفية � كوانتية عن 
الزم���ن و عن املكان يف آن. و هو أمر 
مختلف مع التكعيبية التي خلطت 
ب���ني الهنا و هناك و ب���ني البعد و 
القب���ل، و ذل���ك الفرتاضه���م وضعا 
جس���ديا ثابت���ا � و ربم���ا مطلقا يف 
رؤية الكائن الجمالي. إن كوالج عدة 
وجهات نظر، ال يعوضها، بل و إنما 
يفقده���ا تعدديته���ا و تقاطعاته���ا، 
فالجسد ال يكون ثابتا يف دورانه، و 
س���ياالته العصبي���ة ال تس���لك ذات 
املسالك لرتجمة املعطى البصري يف 
الدماغ، وذلك ألن الشبكية ال تحدد 

تكتف���ي  ب���ل  الحس���ية،  الكيفي���ة 
هن���ا  م���ن  حس���ب.  و  بتحويله���ا 
اعتباطية االدعاء التعبري عن البعد 
الرابع يف التزامن. أما الفنان قرني 
بانش���غاله بالتعبري م���ن العمق عرب 
إنتاج عمق شامل للشكل، عبّر عن 
الزمن بعالم���ات زمنية خالصة يف 
طبيع���ة توظيفه للمواد و معالجته 
للسٌمك و لخطوط السٌمك املنفتحة 
على حركة هذا الشكل. السلوقي لم 
يكتمل بعد، و نحن يف لحظة رؤيتنا 
له، نتلمس زمن الطني املتش���قق و 
زم���ن تخثر املواد اللزج���ة، و زمن 
املدد الهائلة لطبقات سمك اللوحة، 
و بالتالي زمن تجلي الس���لوقي من 
اللوح���ة التي لم يتجمد املرئي فيها 
داخ���ل لحظة زمنية مح���ددة، إنها 
تكتم���ل يف تقاطع عدة أزمنة لخلق 
حاض���ر الش���كل املمتد م���ن ماضٍ  
غائر يف عالمات الش���كل املمتدة إىل 
لوحة س���ابقة ، و كذلك يف عالمات 
الشكل املمتدة إىل لوحة الحقة، إنه 
تعاق���ب يعايش الكيفيات الحس���ية 
املتع���ددة و املتحولة، ه���ذا التحول 
الذي ال يكفي���ه التزامن لكي يكون 
متغ���ريا، فالش���كل املنفت���ح لحواف 
الس���لوقي غ���ري املخطط���ة بحدود 
تحده، و طبيعة التعرجات العفوية 
الت���ي قد تزداد عمق���ا و تصدعا و 
امت���دادا، كله���ا تعرب ع���ن العمق يف 
كألوان  املس���تخدمة  امل���واد  س���مك 
نجموية التعني � أي أننا نبصر ربما 
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قوامها الزمني الذي ال يمكن قياسه، 
و بالتالي تختلف هذه اإلجرائية يف 
أعمال قرني عن اإلجراء التجريدي 
املعرب ع���ن العم���ق باإليه���ام به يف 
ت���درج الدرجة اللوني���ة. لقد بات 
س���هال التحدث عن الالمرئي املنتج 
قرن���ي.  أعم���ال  داخ���ل  للمرئ���ي 
فالنسيج ليس متخيال بل هو قائما 
يف عالمات بصري���ة تجعل املتخيل 
حاض���را أو على وش���ك الحضور، و 
م���ن هنا أيضا زمانية الش���كل لدى 
قرن���ي. ألن السُ���مك هن���ا وحدة 
داللية تضافرية كما يف املونوكروم، 
إن���ه اللحم الذي يتوس���ط املرئي و 
الالمرئي يف ه���ذه اللوحات، و لكنه 
ال يك���ون � و ال يمكن���ه أن يك���ون 
البصري���ة  املعالج���ة  إال يف  كذل���ك 
الدينامية ملشهدية الشكل/ السلوقي، 
إذ يع���رض قرن���ي لوح���ة كب���رية 
بقي���اس )157 × 150( مكون���ة من 
درج���ات رمادية و بني���ة رمادية، 
يتخلله���ا مجموع���ة م���ن الثق���وب 
الغائرة بدرج���ات بنية داكنة نحو 
األس���ود العميق املنفرج على خارج 
آخر/ زم���ن آخر، ث���م يعقب ذلك 
لوحة بنفس الحجم ملجموعة ثقوب 
منفتحة على بعضها و يطفو عليها 
بدرجات رصاصي���ة و بيضاء إيحاء 
شكلي عن السلوقي املرتقب، وهكذا 
حتى نتلم���س التعبري األيمائي عن 
الس���لوقي يف لوحة ثالث���ة، تجعلنا 
نفه���م التعاق���ب على أنه تعايش���ا 

للحظات حقبية يف زمن ش���امل. إن 
ديناميك���ة ظه���ور و ع���دم ظهور 
أعضاء الس���لوقي، و تقاطع الس���مك 
مع ثقل األلوان الداكنة و اللزجة، و 
البقاء يف درجة ضوئية متناقضة � 
أحمر ماغينتا خفيف يف األرضية و 
رمادي���ة ظلي���ة ممس���وحة الطاقة 
بطبقات بيض���اء خفيفة يف الطني 
املتش���قق، و وجود ثق���وب أو نوافذ 
الداكنة  البنية  بتدرجاته���ا  زمنية 
نحو األس���ود؛ كلها تش���كل الدعامة 
الزمنية للش���كل ال���دال يف لوحات 
قرن���ي جميل. لذل���ك نجده يجمع 
ب���ني النغمية اللونية املتقنة و بني 
الس���ماكة بطبقاته���ا املعلن���ة ع���رب 
النت���وءات و التصدعات املتجذرة يف 
العمق إلنتاج العم���ق كعملية تبلور 
ألش���كاله. من هنا ع���دم اتفاقي مع 
استس���هال وص���ف أس���لوب قرن���ي 
بتعابري مدرسية غامضة يف أساسها 
التس���ميات  به���ذه  بتحديده���ا  أو 
املدرسية كالتجريدية أو بالتعبريية 
أو بغريها من األس���لبات املغلقة. إنها 
تعبريي���ة ذاتية الته���وه، فاللطخات 
و  اللون���ي  التنقي���ط  و  اللوني���ة 
الحركات الخاطفة للفرشات املعزوة 
للرسم الحركي، تتقاطع و تتضمن 
يف قوة الشكل التعبريي املتحرر من 
طبيعت���ه املرجعية، و هذا الش���كل 
الحر، املنتزع من س���ياق استخدامه 
الوظيف���ي، موض���وع عل���ى خلفية 
تجريدي���ة، او يف فض���اء تجري���دي 

خالص، بحيث يمكننا البقاء داخل 
كل لوحاته كأعمال تجريدية بالغة 
اإلت���زان اللوني، حت���ى و لو نزعنا 
عنها العنصر الش���كلي للس���لوقي، و 
ذل���ك ألن قرن���ي يهن���دس الفراغ 
بإنج���ازه لرتكيب لون���ي متدرج و 
متقاط���ع بحركة اتجاه مس���تويات 
السطح لديه، و هذا إجرائيا خروج 
على نظام عالقة الش���كل بالفضاء 
املوروث من التعبريية و الس���ريالية 
املدرسيتني طبعا، كون الفراغ فيهما 
مرمز ببالغ���ة عاطفية يف الدرجة 
اللونية التي تضفى مناخا نفسيا و 
عاطف���ة مضاعف���ة عل���ى العنصر 
الحركية  اإلجرائي���ة  أما  الش���كلي. 
للون فهي ايضا تس���تمد قيمتها من 
القيمة املوقعية للون يف عالقته مع 
لون آخر موض���وع عليه أو مجاور 
ل���ه، و ليس مج���رد مرادفا حركيا 
لجس���د الفنان، إنه تقنية ملضاعفة 
إنفعالية الل���ون بالوضعية الحركية 
لل���ون، مع ترك الطاق���ة تمرر عرب 
الدرجات اللوني���ة املتباينة أو بني 
فعالقة  الواح���د.  الل���ون  درج���ات 
العنصر الش���كلي بالف���راغ يف أعمال 
قرن���ي معقدة، ألن���ه يعتمد إلزالة 
التناف���ر ب���ني درجت���ني لونيتني، 
تمويه املناطق الظلية بتلطيفات او 
تدغ���م حدود  ش���فافة  بمس���حات 
الش���كل يف الفراغ و تحرر الخط من 
تحجيمه للش���كل، لذل���ك ال يتوقف 
اإلج���راء الظل���ي هنا عن���د حدود 
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تنظي���م عملي���ة تح���ول الضوء يف 
درجاته اللوني���ة أو تنظيما فراغيا 
لون���ني  ب���ني  الطاق���ة  لتنق���الت 
مش���رقني أو مش���بعني يف األمام أو 
للخلف، بل إنه يعطي الشكل حرية 
انبثاقه م���ن داخل اللوحة بتحرير 
خطوط���ه من تعيينه���ا الطبيعي و 
كذل���ك من عدم اعتم���اده لخطوط 
محجمة للشكل الذي ينتشر � يتمدد 
يف السطح عرب مستويات و مالمس 
مختلفة، و يف املجال املدغوم تتحرر 
إمكاني���ة ال���ربوز و الغي���اب يف آن. 
لذل���ك يبتع���د قرن���ي ع���ن الخط 
العام���ودي الصري���ح و املتعامد مع 
خط أفقي صري���ح، و مثلما يحدث 
يف أعم���ال »يوج���ني كارير«، يدفع 
قرن���ي  ح���دود الحج���م بعيدا يف 
املس���افة، ليبقي الش���كل مس���تمرا 
وحوافه مدغوم���ة و منفتحة على 
ممكن���ات بصرية أخرى، كما أنه يف 
لوحت���ه الت���ي يظهر فيه���ا حيوان 
الرن���ة بقرنيه���ا املقوس���ني باتجاه 
داخل اللوحة غ���ري املرئي و كذلك 
ال���ذي يخف���ي جس���مها يف البقع���ة 
السوداء الداكنة التي انفجرت وسط 
اللوحة ذات الفضاء الربتقالي املشبع 
بج���الءه و بحرارته املش���عة، حيث 
يغيب الخط الصريح على حس���اب 
انقش���اع  طبقة ع���ن املرئي و بقاء 
الالمرئي مشعا يف عمق اللوحة. إنه 
بذلك يعطي الش���كل بعده الزمني، 
ألننا نعايش ديموم���ة اللوحة عرب 

الش���كل الذي م���ازال يتدفق ببطء 
من طبق���ات العم���ق الس���ميكة، و 
يتش���كل آن���اء رؤيتن���ا ل���ه، و هذا 
التش���كل آن���اء الرؤية لي���س تمثال 
ميتافيزيقي���ا، ب���ل إن���ه قائ���م يف 
منطق���ة اللوح���ة الداخل���ي، حيث 
يتضاف���ر امللمس املتجع���د للقماش 
املمزوج باللون و بمادة مثبتة لربوز 
التجاعي���د ، إىل جانب حركة اتجاه 
س���طح اللون الربتقال���ي املوجية و 
املتقاطعة يف اتجاهات مختلفة، التي 
تصع���د من احتدام الحركة يف فراغ 
اللوحة، و بالتالي تمكن الش���كل من 
أن يتمخ���ض ع���ن اللوح���ة داخلها 
الالمرئ���ي، و طافي���ا م���ن عم���ق 
الالمرئ���ي ال���ذي بات محسوس���ا و 
منبسطا يف عدة لوحات متعاقبة،و 
ذل���ك إذا م���ا وضعت متسلس���لة و 
رأيناها عن بعد، كي نعايش تعايش 
لحظات الالمرئي و املرئي املتعددة، 
خصوصا م���ع الجحم الكبري ألعمال 
قرني، فقضية الحجم ليست محض 
مرتية أو هندسية، إنها رهان بصري 
خالص و خربة لونية تمتحن قدرة 
إضفاء النظام على ملكة التحس���س 
ل���دى الفنان. فحس���ية الالمرئي يف 
هذه األعم���ال، تتأتى م���ن التوازن 
املتق���ن لدرجة الضوء التي ترس���م 
الشكل كتجسَّ���م، فالقسمات الغائبة 
للسلوقي تتجلى يف العالقات اللونية 
التي تمهد مظه���ر بعضها البعض،و 
هكذا يت���درج األخضر العفني نحو 

الرصاص���ي الداكن، محدثا ش���رخا 
رصاصيا يف وجه الس���لوقي ليكوِّن 
خط فمه، مرورا باألس���ود املمسوح 
بطبق���ة رصاصية � بيضاء ترس���م 
بش���فافية بُني���ة الفم املم���دّد و 

املتأهب للتعني.
اللمسي ـ مستويات التجسٌّم

يبق���ى هن���اك بع���د ناقص يف 
الرؤية، إذا لم يتم ممارسة الجانب 
اآلخ���ر من رؤية العمل التش���كيلي، 
فاإلدراك اللمسي ال يمكن ممارسته 
عن بع���د، و هو يتطل���ب إلدراكه، 
اس���تدعاء اللمس���ي يف املرئي، و هو 
استدعاء غري ممكن بدون اإلحساس 
العضل���ي الذي يفرتض من س���ياق 
العم���ل ككل أن ينطبع ب���ه. لذلك 
نج���د يف كل لوح���ات قرن���ي صيغ 
جسدية يستقبلها املتلقي كمعادالت 
داخلي���ة للجس���د يف اللوحة. فهناك 
النتوءات التي تربز يف فضاء اللوحة 
و هناك الطبقات اللونية املتقش���رة 
لداخ���ل خارج الرس���م، و الس���مك 
البارز للون الذي يتخارج فيه املكان 
و التفك���ري، و دائم���ا هناك الثغرات 
و النوافذ التي تفت���ح اللوحة على 
خارجها من الداخل، كما يف اللوحة 
الت���ي تتضم���ن يف منتصفه���ا على 
نافذة مستطيلة، تتدرج الوانها من 
الرصاصي البني إىل البني األسود، و 
يف أسفلها وجه أنثوي موضوع أفقيا 
و متج���ه عاموديا، بارز إىل األمام و 
موجه إىل عمق النافذة التي تموضع 
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الوجه داخ���ل اللوحة نحو خارجها 
الالمرئي، و هكذا يغدو هذا الوجه 
موجودا داخل اللوحة � املكان فيما 
وراء كل وجه���ة نظر. فربوز الوجه 
خارج اللوح���ة و توجهه نحو عمق 
اللوحة، يعيد ترس���يم مسار العمق 
يف ه���ذه اللوحة التي تش���ملنا ايضا 
كمتلق���ني يف عمقها ال���ذي يفرزنا 
داخ���ل عالقتنا بما ن���راه. فالنتوء 
ليس مرادفا لوجود انبعاج يف سطح 
مس���توٍ ، إن���ه خروج عل���ى عالقة 
طبيعية، و بالتال���ي هو عالقة مع 
خارج اللوحة. بروز وجه الفتاة يف 
هذه اللوح���ة يتمدد إلينا يف عالقة 
م���ع ما يتجاوزنا؛ إن���ه عالقة فيما 
وراء وجه���ة نظ���ر مح���ددة، لذلك 
تشملنا اللوحة يف عمقها الذي يقيم 

الوجه البارز للفتاة فيه.
يكتمل الشكل يف أعمال قرني بما 
هو غائ���ب عنه، لذلك يأتي الش���كل 
الحقيقي للجسم يف هذه اللوحات عرب 
مستويات و مدد عديدة، من الهيئة 
الرحبة التي ييمنحها قرني لألشكال 
التي يرس���مها ، كل جزء موضوع يف 
هيئة متنافرة زمنيا إلنتاج دواما و 
ديمومة للش���كل. إذ لم يكن عبثا أن 
صار السلوقي ثيمة شكلية يف لوحات 
كث���رية، فالحيوان الهجني متضمن يف 
أوالية دمغ حدود مستويات السطح، 
و ملمس السطح متضمن يف تركيب 
السطح و هكذا يغدو املرئي مستندا 
بالالمرئي املنتش���ر يف عدة لوحات، 

مع األخ���ذ بالحس���بان أن الالمرئي 
يف الف���ن التش���كيلي لي���س تعب���ريا 
متيافيزيق���ا، بل إن���ه قائم يف صرح 
املرئي وفقا  لثيمات بصرية محضة، 
لذلك ت���زدوج الرؤية يف الرس���م. و 
لذلك أيض���ا يعتمد قرني يف لوحاته 
إجرائي���ة تكونية تتمث���ل يف تنويع 
مستويات السطح بمالمس متعددة، 
و ترميز كل ملمس بمستوى ما من 
تجسّم الشكل، و هكذا يتضافر سياق 
اللوح���ة ككل و عالقة اللوحات فيما 
بينها، يف تغلي���ف رؤيتي بما تفتقر 
إليه من صيغ حس���ية غ���ري مرئية، 
فلوحت���ه التي هي مج���رد مجموعة 
م���ن الثغرات الدائري���ة، التي يتوزع 
فيما بينها مساحات شاقولية بيضاء، 
ليست مجرد ثغرات الموضوعية، بل 
هي التي تمن���ح اللوحة التي تعقبها 
مكانها الشكلي املتمثل يف هيئة حيوان 
ذو درجات رصاصي���ة بيضاء، لذلك 
يتداخل ملمس الس���طح لدى قرني 
يف تركيبه للس���طح، ألنهما � امللمس 
و الرتكيب � يدرجان الجسم يف أدراج 
و يمنحانه زمانيته و اس���تمراريته، 
فالش���كل ال يب���دأ من اللوح���ة التي 
يظهر فيه���ا، مثلما ال يتح���دد مآله 
يف اللوح���ة التي يجس���ده يف وضعية 
طافية و ملتوية. إنه شكل إحفوري 
و سيتحلل إىل ما ال يمكن التنبؤ به. 
و ه���ذا لي���س مصالح���ة أو مطابقة 
ذاتية بني امللمس و الرتكيب، بل إنه 
حركة تقاطعية يمنح الشكل سريورة 

بصري���ة، و يحصن���ه م���ن ثباتي���ة 
جامدة، أي من موته كصيغة بصرية 

راكدة من شكل اجتماعي راكد.
 هوامش:

1-  راج���ع بهذا الص���دد. الفن يف العصر 
الحدي���ث. جان ماري ش���يفر. ترجة فاطمة 
الجيوش���ي. إصدرات وزارة الثقافة السورية. 
ص 483 و م���ا بعده���ا. فهي مس���اهمة جيدة 
يف نقد الخلط ب���ني علم الجمال و بني النقد 
الفن���ي البصري، و بني ه���ذا املجال األخري و 
بني فلس���فة الف���ن، و هي دوائ���ر متمايزة و 
متقاطع���ة ب���دون أن تنس���حب إحداها على 
األخرى. لكن الخلط كان � بكل أسف � أساسا يف 
تنظيم التجربة اإلدراكية للفنان مع الفن من 

جهة و للمتلقي مع الفن من جهة أخرى.
2- التكعيبي���ة. أدوارد ف���راي. ترجمة: 
ه���ادي الطائي.دار املأم���ون. بغداد 1990. ص. 
206 و 308 و 2360. و حت���ى يمك���ن القياس 
على املب���دأ الثاني من املبادئ التكعيبية التي 
يطرححه���ا ألبري غلي���ز . ص. 200 ،و املتعلق 
بتأثري األشكال على بعضها يف املوقع الفضائي، 
و هو مبدأ مش���تق من االنطباعيني و املتعلق 
بقان���ون التضاد املتآني الذي يصح يف انعكاس 
األل���وان عل���ى بعضه���ا يف املنطق���ة الظلية و 
املعدلة لرس���م الش���كل، لكنه مبدأ غري دقيق 

فيما يتعلق باملوقع الفضائي  لألشكال.

 * قرني جميل:
 � مواليد 1945. أربيل. العراق.

� خريج معهد الفن���ون الجميلة ببغداد. 
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  /  12/ الليتوغرافي���ا  أنه���ى دورات يف   �
بربشلونة. 1982.

معارض شخصية:

 1985 أربي���ل،   1977 بغ���داد،   1976  �
برش���لونة . 1987 غراندا بإس���بانيا. 1991 
فاليسيا، 2008 غالريي سردم. السليمانية. 
الع���راق، ش���ارك يف الكثري م���ن املعارض 

العاملية املشرتكة.
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كفاح االمين »كاردو كامو«:
 النص البصري مثل النص الروائي والمسرحي

حاوره: عبدالجبار العتابي

 ص���وره الفوتوغرافي���ة الت���ي 
ارت���دت اللونني االبيض واالس���ود، 
واحتضنته���ا ج���دران قاع���ة اكد 
للفنون، ليضمها معرضه الشخصي 
ال���ذي حمل عنوان )وه���م املكان( 
كانت تس���رتعي االنتباه بالس���يماء 
التي تلوح عل���ى االمكنة والوجوه 
وه���ي تعرب ع���ن خلج���ات داخلية 
ي���ربز منها الض���وء والدخان مثلما 
يربز االس���ى والن���واح، كان اللونان 
يتس���ابقان للب���وح ت���ارة وللفضح 
ت���ارة اخرى ويتس���لقان م���دارات 
االنتم���اء اىل الذاكرة، ان���ه املصور 
الذي  االم���ني  كفاح  الفوتوغ���رايف 
كان لن���ا معه ه���ذا الحوار حول ما 
 جاءت به عدس���ته يف هذا املعرض.
)وه���م  لم���اذا  اوال..  سأس���ألك   *

المكان(؟
- بالنس���بة لي الكائ���ن واملكان 
مرتابطان ومتعاضدان مع بعضهما 
البعض، وبالتالي اي خراب يصيب 

املكان يصيب الكائن، اذا كان الكائن 
لديه القدرة لكي يعرب عن نفس���ه 
بمختلف االش���كال، فاملكان ليس له 
اال صيغة واحدة للتعبري عن ذاته، 

اال عرب وجوده.
  * ماذا يعني؟

- امل���كان حني تفني���ه ينتهي، 
بينم���ا الكائن له تج���دده، فاملكان 
ثابت، لذلك ح���ني يخاطبنا املكان 
وهو مص���اب بالخ���راب ليس على 
امل���كان  تس���تعيد  ان  اال  الذاك���رة 

باعتباره ش���يئني: م���كان قائم او 
وهم لهذا املكان.

* من اين يأتي االحس���اس بوهم 
المكان؟

- الذاكرة البشرية لديها قدرة 
عجيبة على ربط املعلومات مع عدة 
صور مع عدة تواريخ يف آن واحد، 
فعندما اريك مكانا متهدما اليُقرأ 
ه���ذا امل���كان يف الذاك���رة البصرية 
لالنس���ان كما هو، فم���ن املمكن ان 
يراه الرائي مس���تعادا او باعتباره 
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مكانا مملوءا، مكان���ا حيا، وهناك 
س���أخلق حال���ة من التس���اؤل بني 
ذاكرة املكان الذي يفرتض انه حي 
وبني املكان الخرب الذي تش���اهده، 
وم���ا يهمنا هنا هو التس���اؤل: ملاذا 

يحدث هذا؟.
* س���أكرر ما قلت: لماذا يحدث 

هذا برأيك؟
- ان االنس���ان دائما يبحث عن 
االفض���ل واالجم���ل واالنق���ى، ويف 
عملية الضخ البصرية التي امارسها 
احاول ان اقنع املتلقي بإعادة الصلة 
مع امل���كان باعتباره متداخال معه 
وليس منفصال عنه، وهذا يفس���ر 
مث���ال وجود م���دن عاملي���ة تدفع 
مبالغ ضخمة لالحتفاظ بجزء من 
ذاكرتها الن الكائن البش���ري عبارة 
ع���ن ذاك���رة وهو ب���دون ذاكرة ال 

يعرف من سيكون.
باالس���ود  معرض���ك  لم���اذا   *

واالبيض؟
- ان لي���س عندي تفضيل لون 

على لون، ان���ا اعتقد ان موضوعة 
الوهم واملكان هذه الطاقة التعبريية 
الت���ي افرتضها تتالءم مع الفراغات 
ومع سحنة الكائنات ومع تأمالتهم، 
موضوعي���ة  كوح���دة  وبالتال���ي 
للموض���وع كله، لم اش���تت ذهنية 
لونية،  اصطفاف���ات  بع���دة  الرائي 
بمعنى ان الش���حنة التعبريية كانت 
عامال مس���اعدا من خالل االبيض 
واالسود لطرح اسئلتي بوضوح اكرب، 

وأعود واسأل ملاذا يحدث هذا؟!!
* م���ا ال���ذي افترضت���ه لهذين 

اللونين ليعبرا عنه؟
- م���ن الصعب عليّ ان اتحدث 
ع���ن الربي���ع او االزياء الش���عبية 
باللون���ني االبي���ض واالس���ود، قد 
انجح يف ص���ورة او صورتني ولكن 
من الصع���ب ان اتحدث عن تعاقب 
الذاك���رة بتعاقبها  الفصول وتقنع 
دون اس���تعمال االل���وان، وبالتال���ي 
كل موضوع يطرح ش���كل واسلوب 
العمل ذاته، هنا افرتضت ان االسود 

واالبيض يمتلكان القيمة التعبريية 
لطرح االسئلة.

* ولكن كما يبدو ان ماجاء في 
الصور ليس عفويا؟

- اىل ح���د ما انا اش���تغل على 
ثيمتني، االعمال العفوية التي هي 
انا  الثانية،  واالعم���ال  متواج���دة، 
استعمل اس���لوب )الديكوباج( الذي 
هو التقطي���ع البص���ري، يف ذهني 
وأضع فيه سلس���لة من الصور لكي 
يك���ون املوض���وع منفص���ال يف حد 
ذاته، وهذا االسلوب قد يكون معقدا 
اىل حد ما، ولكن في���ه بعدا تأمليا 
وتقني���ا كذلك، اضاف���ة اىل قدرته 
على اعطاء مساحة واسعة لالسئلة 

والحوارات التي تطرحها اعمالي.
* هل تتبع مدرسة معينة؟

- اذا ص���ح التعبري ان���ا ال اتبع 
مدرسة معينة ولكنني ربما كوني 
م���ن جامعة  وتخرج���ت  درس���ت 
موس���كو بدرجة ماجستري صحافة 
يف قس���م االفالم الوثائقي���ة، ربما 
يف ال���ال وع���ي تأث���رت بالواقعية 
الس���وفيتية م���ن خ���الل افالمهم 
باالبيض واالسود، وذاكرتي املشبعة 
بالواقعية االيطالية والفرنسية، اذ 
انن���ي اعترب ان الن���ص البصري يف 
الرؤي���ة( وهذه  )فلس���فة  جوهره 
امل���دارس الثالث طرحت للس���ينما 
العاملية الكثري من االسئلة الفلسفية 
حول االنس���ان والك���ون والطبيعة 
واش���تغاالت الحرية، هذه مفاهيم 
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تهمن���ا، وبالتالي فأن���ا ربما متأثر 
بالكثري من االشياء يف مجال السينما 
واملوس���يقى واملس���رح ويف مج���ال 
التش���كيل والعراقي من���ه خاصة، 
انا اعترب نفس���ي صديقا تش���كيليا 
دوما  كنت  العراقيني،  للتشكيليني 
احلم بأحالم الواق���ع التي افرتض 
فيها انن���ي فنان تش���كيلي ولديّ 
اعمال تش���كيلية وضيعتها واحكي 
ع���ن هذا مع اصدقائ���ي، ربما هذا 

العقل الباطني وضع بصماته.
  * لكن من يتمعن في صورك 

يجد فيها تأثير المسرح؟
- له اشتغال حقيقي يف حياتي 
وان���ا يف الص���ف الثال���ث االبتدائي 
حني مثلت يف املس���رح واستمريت 
اتابع املسرح العراقي واشتغل على 
توثيق���ه، لربما.. املس���رح كقيمة 
الشك، انا اتحدث عن املسرح الجاد 
ال���ذي يؤثر بش���كل عمي���ق بعقل 
وذاكرة املش���اهد، واذا كانت اعمالي 
تحمل ه���ذه الصفة فأنا مس���رور 
ان اكون ضمن املش���هد املس���رحي، 
فهذه الفنون تثري يف داخلي الجدل 
املس���رح  والديناميكية،  واالب���داع 

والتشكيل رئتان اتنفس بهما.

* هل ثمة صور كنت تتمنى ان 
تكون ضمن المعرض؟

- حج���م املكان يف���رض عليك 
طبيعة العرض، انا اخذت هنا وحدة 
املوضوع وهذا يهمني، النص البصري 
مثل النص الروائي واملسرحي البد 

من وحدة املوضوع.
* ما مشروعك المقبل؟

- انه سيتحول اىل كتاب بصري، 
ان���ا امتل���ك مجموعة م���ن الرؤى 
واالسئلة، تهمني كعراقي وبغدادي، 
وه���ذه الرؤى واالس���ئلة ه���ي التي 
توظ���ب وتنظم موضاعات���ي، هذا 
ال يعن���ي انني ال اص���ور باملصادفة، 
لكنم���ا املصادفة ليس���ت وس���يلتي 
او اس���لوبي، انا امضي يف الش���وارع 
واالزقة وادخ���ل البيوتات القديمة 
باحثا عن املوضوعات، ويف طريقي 
قد تأتي بعض املوضوعات الجانبية، 
وه���ذا م���ا كان اليزال مس���تمرا يف 
عملي���ة توثيق بغ���داد القديمة مع 

زمالئي هادي النجار وفؤاد ش���اكر 
وعل���ي طالب وعبد عل���ي مناحي، 
نعم���ل كفريق لتوثي���ق بغداد من 
خالل طرح رؤية اخراج بغداد من 
كونها فلكلورا بغداديا اىل كونها ارثا 
حضاريا عاملي���ًا، لذلك عندما كنت 
اصور احيانا تأتي موضوعات خارج 
نص الس���ياق البص���ري الذي اعمل 
علي���ه،كأن يكون مرور ش���خص او 
عربة او اطفال، ولكن هديف االساسي 

تصوير املكان البغدادي القديم.
*لماذا هذا المشروع؟

- الن���ه ليس���ت هن���اك وثائق 
متكاملة عن بغداد، هناك ملس���ات 
فلكلوري���ة وارهاصات، اما دراس���ة 
ميداني���ة انثروبولوجي���ة تأخ���ذ 
الطراز البغدادي القديم وشخوصه 
وثقافات اطيافه وبيئة املكان ذاته 
كمسح ميداني متواصل، فال توجد 
قاعدة لها وان كانت موجودة فليست 

بحجم مفهوم بغداد القديمة.
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الفنانة التشكيلية عايدة الربيعي 
على فنانات كركوك ان تتوحد جهودهن المتفرقة 

لصالح الحركة النسوية التشكيلية

أجرى اللقاء: رزكار شواني

- عاي���دة الربيع���ي ج���زء من 
قضي���ة  )ش���اعرة (، )تش���كيلية( 
أحساس���اتها وهي  تواصل  الزال���ت 
تتأم���ل  كل ما هو جميل لتصيغها 
من أجل الوطن من خالل لوحاتها، 
و)أعالمية( تبكي الوطن يف حضن 
اس���طر الجريدة، هي م���ن مواليد 
1964 بغ���داد. حصلت على ش���هادة 
البكالوري���وس يف الفنون الجميلة/
1988.متزوج���ة،  بغ���داد  جامع���ة 
البس���ها اهلل ثوب األموم���ة ألربعة 
اوالد. عضوة رابطة ملتقى الكلمة 
نغ���م وعضوة رابطة ملتقى األدباء 
املبدع���ني الع���رب، كاتبة يف مركز 
النور يف السويد، نشأت  وترعرعت 
يف بغداد، اكملت دراستها األبتدائية 
والثانوية والجامعية فيها،مارس���ت 
التدري���س يف العدي���د من ثانويات 
بغ���داد ومحافظ���ة كرك���وك  ملادة 
الرتبي���ة الفني���ة لكال الجنس���ني.  

حققت تميزاً يف تدريس هذه املادة  
لكثرة حبها لها، حاليا منتس���بة يف 
النشاط املدرسي كمشرفة  مديرية 
فني���ة  خ���الل الثالث���ة س���نوات  
األخ���رية يف القس���م األدبي وضمن 
هيئة تحرير مجلة ابداع الرتبوية 
التي تص���در عن مديري���ة تربية 

كركوك ومحررة يف جريدة العراق 
غ���دا، تكتب يف العديد من الصحف 
واملج���الت، حصلت عل���ى اكثر من 
24 ش���هادة تقديرية وكتب شكر، و 
قدمت مؤخرا لدراسة املاجستري..
*  متى كانت البداية الفنية؟

- البيئ���ة، املن���اخ، الواقع..كلها 
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حولت واقعي اىل  شيء من الخيال 
ألكتشف ذاتي

تجربت���ي مع الف���ن بدأت منذ 
الطفولة فقد نشأت يف عائلة فنية 
تتقن اصول الخط والرس���م، كانت 
البداي���ة خط���وط وال���وان ملنظر 
طبيع���ي، ثم تهذبت تلك الخطوط 
لرتش���ح  كلوح���ات  للمش���اركة يف 
املعارض املدرس���ية بعد ها تطورت 
م���ن رس���وم اطف���ال اىل ق���درة يف 
التطلع الربيء اىل جمالية األش���ياء. 
يف املرحل���ة املتوس���طة واألعدادية 
ازدادت مش���اركاتي وحصل���ت على 
هداي���ا وتف���وق يف ه���ذا ال���درس، 
نضجت تلك اللوحات بعد دراستي 
األكاديمي���ة ملاهية الفن، يف قس���م 
الرتبي���ة الفني���ة، وبع���د تجربتي 
بمرور الوقت توحد اسلوب اعمالي 
نحو الرمزية احياناومنها انطلقت 
يف لوحات���ي وعالم األلوان بش���كل 
ناضج ألتخذ من التكعيب اس���لوبا 

خاصا.
* من الذي ش���جعك على تطوير 

موهبتك؟
دعم���ت  كث���رية  اس���باب   -
مس���ريتي، تجارب اآلخرين مهدت 
ل���ي الكث���ري اوله���ا البيت،معظ���م 
رغم  تش���كيليني  فنانني  اخوت���ي 
اخت���الف اختصاصاته���م العلمية، 
عامل الوراثة لع���ب دوره يف ابقاء 
هذه املوهبة داخل العائلة.. اتذكر 
كيف كنا نجلس حلقة حول خالي 

الش���اعروالخطاط )كاظ���م مهدي( 
حني كان يرسم لنا ويعلمنا اصول 
الخط واس���تخدام اللون، اخي )اياد 
الربيع���ي( كان يقي���م العديد من 
معارض���ه عل���ى قاع���ة الجامع���ة 
املس���تنصرية اثناء دراسته يف كلية 
األدارة واألقتصاد والذي كان ماهرا 
)الص���ور  البورتريه���ات  رس���م  يف 
الش���خصية( واملناظ���ر الطبيعي���ة 
ويجيد الخ���ط، كل هذا نما عندي 
الفض���ل  واإلثارة،لك���ن  األيح���اء 

الرئيس���ي يع���ود اىل اخ���ي املغرتب 
الفن���ان العامل���ي) ثائ���ر الربيعي ( 
الخطاط والرس���ام والنح���اة، الذي 
يعت���رب ثاني فنان نيوزلندي يف فن 
الكاريكاتري، ال���ذي يكربني بعامني 
تقريب���ا هو من ش���جعني للدخول 
اىل ساحة الفن وكان يتابعني فنيا 
فوف���ر لي الكثري من مواد الرس���م  
وكان يطلعني عل���ى اهم اللوحات 
اىل  ويوجهن���ي  واشهرالرس���امني 
مصادر مهمة عن الفن التش���كيلي  



20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

166

محطات ثقافية

فط���ور عندي ه���ذه املوهبة  وكان 
يحذرني من األنجرار وراء األعمال 
التجارية وان اتخذ اس���لوبا خاصا 
لي، والش���خص الثاني الذي ال انسى 
فضله هو األستاذ )حميد املحل( اذا 
لم تخونن���ي الذاكرة كان خبريا يف 
وزارة الرتبية حني رآني يف الوزارة 
عام 1984 مع بعض الطالب ألغالق 
ب���اب القب���ول الزل���ت اتذكر كيف 
انص���ت لش���كوتي يف تمدي���د فرتة 
القبول قالها بالحرف الواحد ووثقها 
بورق���ة بتوقيعه) تقب���ل الطالبة 
عائ���دة صال���ح( يف كلي���ة الفنون 
الجميلة فورا وان تجرى لي املقابلة 
الشخصية واألختبار..لسبب بسيط 
جدا ) ان اصابع هذه الفتاة تش���هد 
بأنها فنانة( والزلت اتذكر وصيته 
لي  : اريدك من فناناتنا املبدعات، 
لكن رغب���ة الوالد واص���راره على 
التدريس جعلني اختار قسم اعداد 
املدرس���ني للرتبية الفنية) فجمعت 
بني الف���ن والتدريس( كثريين من 
اهتم���وا ب���ي اثناء دراس���تي منهم 
االس���تاذ مصطفى واالس���تاذ سعد 
الطائي وزوجته الس���يدة د.امتثال 
الطائي، ونعم���ت حكمت.. كثريين 
من اشرفوا على تدريسنا يف املسرح 

والتصميم واملوسيقى والتشكيل 
* أي مدرسة فنية تسلكينها؟

- نحن امت���داد طبيعي لحركة 
الجيل األول،  نحن نواصل لتطوير 

األفكار األساسية ألن

الفن مراح���ل ونهج.. البد من 
تتبعه للوص���ول اىل الغاية، حاولت 
ان اطيل النظ���ر يف لوحات الرواد 
م���ن الفنان���ني للوص���ول اىل فهم 
العنصر األبداع���ي يف العمل الفني 

لديهم. 
الواقعي���ة  فأتخ���ذت املدرس���ة 
واألس���لوب األكاديم���ي يف معظ���م 
لوحاتي يف الجامعة وبعد التخرج. 
ام���ا بع���د ع���ام 2005 اتخ���ذت لي 
اس���لوب )يعربعن حال���ة  التكعيب 
حي���ث تأث���رت بالفن���ان )براك( 
فبدأت ارسم بالفحم، بعدها قرأت 
العديد من الكتب التي تتحدث عن 
األس���لوب التكعيبي وعن بيكاس���و  
ألط���ور ما وصل���ت الي���ه باأللوان، 
وبع���د محاوالت كث���رية وصلت اىل 
اسلوبي الخاص بأس���تخدام األلوان 
والقم���اش  والكانف���اس  الزيتي���ة 
فانتج���ت اكثر من لوح���ة باأللوان 
املائية، لكن تبق���ى األلوان الزيتية 
هي األلون التي احب ان اتعامل بها 

مع اللوحة.
* كي���ف تجدي���ن واق���ع الف���ن 

التشكيلي في كركوك؟
- التحوالت السياس���ية لظروف 
البل���د اثرت بش���كل مباش���ر على 
واإلنس���اني،   اإلجتماع���ي  الواق���ع 
والفن حالة انسانية جمالية بحتة، 
حساسة تجاه البيئة، الاخفي عليك 
انا اخاف على الف���ن هنا.. ملا  آلت 
اليه األمور من تهميش عام للثقافة  

واملش���هد الثقايف اليش���ري اىل حالة 
التجربة   تصدع���ت  بالعكس  زهو، 
رغم حصولن���ا على اثمن الحريات 
وهي حرية الكالم والتعبري، الزلنا 
يف تراجع وركود يف النهوض الفني 
قد ابدو متشائمة ولكن لألسف هذا 
ه���و واقع حالنا.. لحد اآلن لم تقام 
معارض فنية يف كركوك تليق بهذا 
الل���ون من الفنون يف مدينة تزخر 
بالخ���ريات والطاق���ات املتف���ردة..
اإلدارة هن���ا بعيدة ع���ن تطلعاته، 
اليدعم الفنان الكركوكي  المعنويا 
والمادي���ا م���ن قبل املس���ؤولني او 
ونفتق���ر  الحكومي���ة،  املؤسس���ات 
لوج���ود )كالريي( يلي���ق بعروضنا 
الفني���ة، نفتقر ملتح���ف يضم اهم 
األعمال املنج���زة الجديرة، كركوك 
مليئ���ة بالطاق���ات املبدعة س���واء 
تش���كيليني او مس���رحيني ادب���اء 
وموس���يقني لكن تحت���اج اىل حالة 
تبني تعكس حيوية ونماء الحركة 
الفنية..يق���ول جواد س���ليم )الفن 
م���رآة(    ولك���ن ليس هن���اك راع 
حقيقي لتلك املواهب لألس���ف بات 
الفنان الكركوكي يبحث عن نفسه 
يف رواقات وس���احات اخرى خارج 

كركوك 
الفنان���ات  تنصحي���ن  بم���اذا   *

التشكيليات؟
- آه...بم���اذا انص���ح املجتم���ع 
الحتضان املرأة التشكيلية واملثقفة 
يف مجتمعنا، املرأة تنحت يف الصخر 
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بأصابعها... ولكي تخطو، وعليها ان 
تخطو بثقة لتأصيل تجربتها  

 ان تواكب الحركة التش���كيلية 
التنقط���ع وتطيل التأم���ل أليجاد 
عالقات ذي رؤية جمالية ابداعية، 
ان تقرأ بق���در كاف مايتعلق بهذا 
الفن،  ان تكتش���ف خفايا موهبتها، 
ألن امل���رأة العراقي���ة لها قدرة على 
العطاء بش���كل متميز، ان تكون لها 
رؤية واسلوب لتتمكن من النجاح، 
ان تتحدى الواقع ألجل األنجاز كي 
تعرب ع���ن هدفها بلغ���ة الفن،)الن 
العم���ل الفن���ي ان ه���و اال نوع من 
التح���دي(، ان تبحث يف كتب النقد 
ويف الدراس���ات ع���رب مايت���اح من 
قدرة  وتمنحه  لتبلورفنها  الوسائل 
عل���ى التعب���ري.. نعم ان���ا اعرتف 
خلو املش���هد الثقايف الكركوكي من 
الدراس���ات النقدية الفنية بش���كل 
خ���اص، اال من ح���االت تكاد تكون 
ضئيلة ون���ادرة وان وجدت تكون 
هامشية تنزل بشكل صحفي سريع 
اليضع اس���س وقي���م لتقييم نتاج 
الفن���ان يف كركوك،عليها ان تثبت 
ذلك بتمييز تجربتها، على فنانات 
جهوده���ن  تتوح���د  ان  كرك���وك 
النس���وية  املتفرقة لصالح الحركة 
التش���كيلية يف توج���ه يضع صورة 
واضح���ة ام���ام مايقدمن���ه يف هذا 

املجال من ابداعهن.
* المعارض التي شاركت فيها؟

-  كانت لي مش���اركات عديدة 

 1988 - 1985 الجامع���ة ماب���ني  يف 
وتوقفت لعدة اعوام بسبب الحصار 
املش���اركات  والحروب..باس���تثناء 
الدائمة يف محيط الرتبية والتعليم 
اقم���ت مع���ارض خاص���ة، وبحكم 
وظيفت���ي كمدرس���ة يف امل���دارس 
مديري���ة  مع���ارض  يف  ش���اركت 
النشاط املدرسي  تطورت مهاراتي 
يف األعم���ال اليدوي���ة والحياكة يف 
املدرس���ة املط���ورة 2002 يف عرفة 
بأعم���ال متنوع���ة.. وكان���ت اول 
مش���اركة لي بعد 2003  يف املعرض 
املش���رتك لنقابة فنانني يف كركوك 
اىل  يعرج���ون  )األنف���ال  بعن���وان 
الس���ماء( و املعرض املش���رتك الذي 
اقامته منظمة التس���امح واملعرض 
املشرتك لفناني كركوك و املعرض 
الش���خصي األول 2006 و املع���رض 
الذي اقامه البيت الثقايف و املعرض 
ال���ذي اقامت���ه جمعي���ة الفنانني 
التش���كيليني و املعرض الذي اقيم 
يف كوي���ه واملعرض ال���ذي اقيم يف 
القشلة مع فناني كركوك واملعرض 
املش���رتك مع فنانات كركوك ومع 
منظمة دجلة وم���ع معهد الفنون 
الجميل���ة يف كركوك،كما  نش���رت 
بعض لوحاتي عل���ى موقع الفنان 
يف  بوك���رش  محم���د  الجزائ���ري 

الجزائروكذلك يف بلجيكا..
* ماذا بشأن موهبتك في الجانب 

الثقافي؟
- يف حني كان األوالد يف عمري 

يبتاع���ون اللعب،  انا كنت اش���رتي 
املرحل���ة  للجواه���ري..يف  ديوان���ا 
الخام���س  الص���ف  يف  األبتدائي���ة 
كت���اب  اول  اقتني���ت  االبتدائ���ي 
خ���اص لي احبب���ت قرائت���ه مما 
جعل صاح���ب املكتب���ة يمتنع ان 
يبيعني..هذه كان���ت اوىل بداياتي 
مع الش���عر وم���ع الكت���ب( الكتابة 
وثائرة األنسان تجعل الفنان احيانا 
ان يكون قاص���ا او حرفيا، يخوض 
الثقافة  الثقايف،ب���رأي  الجان���ب  يف 
صيغ���ة آدمية يف منطق األنس���ان 
اليستطيع اال ان يتشبث بأوصالها.. 
الاتخيلني دونها،فه���ي تقودني اىل 
املاضي،تجعلني  املس���تقبل،تفهمني 
واعي���ة تمام���ا لحاض���ري البد ان 
ازقتها  واس���كن  ش���وارعها  امتطي 
ليتسنى لي األرتواء منها. والحمدهلل 
الزلت متواصلة  يف حضور ملتقياتها 
ونش���ر نتاجاتي األدبية  يف الكثري 
من املواقع األلكرتونية من الش���عر 
والقص واملقالة لي مش���اركات على 
صعيد الش���عر يف املهرجانات حيث  
شاركت يف مهرجان  املربد الشعري 
الثان���ي يف الكوف���ة وقد كرمت من 
قبل الس���يد رئي���س ال���وزراء مع 
مجموعة من الش���عراء الرتبويني و 
شاركت كلجنة تحكيمية للمهرجان 
الش���عري لطلب���ة معاه���د وكليات 
كركوك 2007 و شاركت يف مهرجان 
املربد الش���عري الدولي السادس يف 
البصرة )دورة كامل ش���ياع ( 2009 
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بقصيدة جنوبيون والتي تناقلتها 
اكثر املواقع على النت بحفاوة كبرية، 
وقد  حصلت على املركز الثالث يف 
الش���عر على املنطقة الش���مالية يف 
مهرج���ان املعلم األدبي األول 2008، 
اما يف املجال القصصي فقد حصلت 
مؤخرا على املركز الثالث مع شهادة 
تقدير ووس���ام التميز يف مس���ابقة 
)نجيب محفوظ( يف مصر مؤخرا 
ب���ني 245كات���ب وادي���ب يف الوطن 
العربي 2009 و نش���ر لي عش���رات  
وبعض  األدبية  والنصوص  املقاالت 
التحقيق���ات يف الصح���ف،  ص���در 
لي كتابي املوس���وم )اوراق لم تعد 
س���را( نصوص ادبي���ة 2008وكتاب 
سومريات مجموعة شعرية نثرية 
قيد الطب���ع، و مجموعة قصصية 

بعنوان )املواقر(  لم يطبع بعد.
* اقتراحات���ك بش���أن تطوي���ر الفن 

التشكيلي في كركوك؟
- ان تكون هنا متابعة للنشاط 
الفن���ي، ان نمتلك مركزا ثقافيًا يف 
كركوك يضم كل نشاطات املبدعني 
واجمل األعمال وان تأس���س قاعة 

كالريي مصممة لعروضنا الفنية
برعاي���ة  الفن���ان  يُدع���م  ان 
الدولة ألن���ه يمثل واجه���ة الفكر 
الفني وان تق���ام دورات تطويرية 
للموهوب���ني يف العط���ل الصيفي���ة 
وان يت���اح للفنان فرصة  لحصوله 
على مقاعد دراس���ية لنيل شهادات 
دراسية متقدمة يف هذا املجال  وان 

يحظى بفرصة  الدراسة يف الخارج 
التجربة  الثقايف ألغن���اء  للت���زاوج 
العراقية وان نستلهم الرتاث وصبه 
يف شكل معاصر، لتكون لنا هويتنا 
الكركوكي���ة الخاص���ة، نحت���اج اىل 
معه���د للفن���ون وكلية ألس���تيعاب 
وتطوي���ر الفنون ألبن���اء كركوك، 
ربما الطم���وح كبري وأآلمال كثرية، 
لكن باملقابل نحتاج اىل اذان واعية 

صاغية.
* بمن تأثرت من الش���عراء الكرد 

والعرب والتركمان؟
- اني لم اتأثر،  ولكني استمتع 
برتاك���م الص���ور والرم���وز ومزج 
األساطري يف ش���عر اآلخرين، الشعر 
اعرتاف وس���ر داخلي،احب ان اقرأ 
تلك األعرتافات واألسرار الرائقة يف 
شعر اآلخرين، اركض وراء الشعر..
اكون خلف���ه فأكتب واتأثر ألؤثر.. 
واحيان���ا اخ���رى رؤي���اي تتع���دد 

فأمتزج مع الوطن كأسطورة سومر 
او امللم بقصيدتي ش���ظايا بعثرها 
قصيدة..كثريا  فأبكي���ه  األنفج���ار 
ما أقرأ للجواهري و للس���ياب، اقرأ 
لنزار وقبل���ه ابو فراس الحمداني، 
اىل فضولي،ودروي���ش والنواب، اىل 
س���ركون بولص، فاض���ل العزاوي، 
قوباد جلي زادة، اىل كوران، خليل 
حاوي كثريا ويحيى السماوي، رعد 
زامل، زيد الشهيد.. حقيقة كثريين 

ممن تغفو وسادتي على كتبهم.
* كلمة اخيرة؟

- ان يجعلني اهلل دائما أأكل من 
زوادة الثقافة،

فهي خبزي األشهى،  وان يحفظ 
اهلل العراق بأهله

ان نتحض���ر دوم���ا.. ان نصنع 
الحضارة، و))اذا كان علي ان اموت 

فألموت فوق اوراقي املدونة((.
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البنية اإلسلوبية 
في مسرحية »رؤيا الملك«

  
بشار عليوي

تُعت���رب مس���رحية )رؤيا امللك 
أو ماندان���ا وس���تافروب( للكات���ب 
املس���رحي العراق���ي »محيي الدين 
زنكنه »1، نصًا أدبيًا قاباًل للقراءة 
والتحليل والتأويل. لكنهُ يف الوقت 
ذات���ه فهو ن���ص يج���د صعوبة يف 
إمكاني���ة تجس���يدهِ على خش���بة 
املس���رح بوصف���هِ نص���ًا مُكتنزاً 
تتع���دد في���هِ األص���وات وتنتُقل 
البُنية البيئية من فضاء اىل آخر، 
وذلك تبعًا لتعدد الرؤى وإختالف 
ماهي���ة  م���ع  وتس���اوقًا  الزم���ان. 
ه���ذا النص، فق���د ص���درَ حديثًا 
للباح���ث والناق���د د. فاضل عبود 
إسلوبية  )دراس���ة  كتابهِ  التميمي 
يف مس���رحية رؤيا امللك أو ماندانا 
وستافروب( 2، حيث يَذُكر املؤلف 
ماهي���ة إحتفائيت���هِ به���ذا النص 
عندم���ا عَمِ���دَ اىل إدراجها ضمن 
م���ادة »تحليل النص���وص األدبية 

»لتدريس���ها عل���ى طلب���ة املرحلة 
الرابع���ة يف قِس���م اللغ���ة العربية 
بكلي���ة الرتبية_جامعة دياىل منذ 
العام الدراسي1999 - 2000، كما عقد 
القسم )الذي كان يرأسهُ( ندوة عن 
أدب محي���ي الدين زنكنه حضرها 
الطلبة مع مجموعة من أدباء دياىل 
أُلقيت فيها أربعة دراس���ات نقدية 
عن املسرحية، وحينها بدأ إشتغال 
وقد  باملسرحية  »نقديًا  »التميمي 
س���عى املؤلف اىل تحميل املسرحية 
إسلوبيًا عِرب الكشف عن ُقدرة لغتها 
عل���ى اإلنزياح، فض���اًل عن معرفة 
مستوياتها النصيّة وتقديم دالالت 
ماوراء املتن بوصفها )أي املسرحية( 
نصًا أدبيًا قاباًل للقراءة والتأويل و 
مُبتدئة من النص ومُنتهية إليهِ 
بمالمحهِ  وعناية  وتطبيقًا  وصفًا 
الجمالية والنفسية. فهذهِ املسرحية 
يُمكن أن تُقرأ إس���لوبيًا، بوصفها 

نصًا ش���اماًل يَحفل بمجموعة من 
األنس���اق النصيّ���ة القائم���ة على 
أصواتها  وعّلو  الش���خصيات  حركة 
وإختالف رؤاها ووتائر إس���تجابتها 
للوص���ف والتحليل. وإذا ما عِرفنا 
أن اإلس���لوبية حس���ب »بيري جريو 
»تعن���ي )مَنهج يُعنى بالدراس���ة 
التي تنقل الكالم من مجال وسيلة 
إبالغ إعتيادي، اىل أداة تأثري فني( 
3  فهي بذل���ك تَحيُل على النص 
والس���يما يف الخصائ���ص التعبريية 
والجمالي���ة امُلتوات���رة التي تُنظم 
فض���اء اللغة امُلتش���كل عل���ى وفق 
مَبدئي اإلختي���ار والتأليف، ولغة 
مس���رحية )رؤيا امللك( تنتمي اىل 
مُستوى الفصيح الذي عُرفت بهِ 
محيي الدي���ن زنكنه وهي طريقة 
مُميزة لهُ س���عى لها »زنكنه »اىل 
كتابة ن���ص مُكتمل األداة والرؤى، 
حيث تنهض املسرحية على دعائم 
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أدبي���ة تجاوزت صيغ���ة )الواقعة( 
الت���ي تش���مل ُكل بُني���ة لغوي���ة 
تلفت نظر القارئ بس���بب ظهورها 
لتُم���ارس تأث���رياً من ن���وٍع ما اىل 
صيغة الظاهرة التي تتشكل بسبب 
التك���رار الدالل���ي للواقعة يف النص 
نفس���ه، ولهذا فإننا نجد املسرحية 
تس���تجيب بش���كل طيّع مُلرتكزات 
التحلي���ل اإلس���لوبي الت���ي تتمثل 
هُنا يف املستويات الثالثة: الصوتي 
إذ  الداللي. فاإلسلوبية  -الرتكيبي- 
تعتمد الكشف عن جماليات اللغة، 
إنما تُحاول أن تبحث لها عن منفذ 
يتص���ل بقوة. مُنطلقة من إعتبار 
األثر األدبي بُنية الس���نية تتحاور 
مع السياق املضموني تحاوراً خاصًا 
من دون أن تُنس���ى الطريقة التي 
يص���وغ فيها امُلب���دع إبداع���ه. إن 
دراس���ة املس���تويات الثالثة اآلنفة 
الذك���ر يف أي نص أدبي، كفيلة بأن 
تُعط���ي صورة تامّ���ة عن طبيعة 
الداخ���ل، جزيائتهِ  م���ن  العم���ل 
وكلياتهِ وهذا ما عمد إليهِ املؤلف 
يف دراس���تهِ األس���لوبية ملسرحية 
)رؤي���ا املل���ك( مُعتني���ًا بدراس���ة 
مس���توياتها القابض���ة على الصوت 
والنح���و واملعن���ى،أي امُلهيمنة على 
اللس���ان يف تمظهراتهِ التي تتناوب 
فيه���ا  سُ���لطة ال���دال واملدلول يف 
جوّ مش���حون بالحركة والتصويت 
وإس���تثمار الرمز واإليحاء وكِس���ر 
رتابة التوصيل عن طريق إش���راك 

القارئ - امُلتلقي، فيما بعد لإلسهام 
يف التواصل مع املسرحية وتحديد 
ولغرض تحديد  الجمالية.  حقولها 
تل���ك امُلس���تويات تحدي���داً دقيقًا 
امُلتفاعلة  اللسانية  الطبيعة  يعكس 
فيها ف���إن دراس���ة »التميمي« قد 
عم���دت اىل قراءته���ا مُنفصلة عن 
بعضها ألس���باب منهجية على وفق 

اآلتي من الوصف: 
املستوى الصوتي 

ع���رب تحلي���ل طبيعة إس���لوب 
النص امُلتش���كل م���ن مجموعة من 
اإليقاعات السائدة يف لغة النثر، وقد 
تمك���ن املؤلف من حص���ر إيقاعات 
املس���رحية  وال���ذي يش���مل أواًل _ 
إيقاع التكرار الذي يس���لط الضوء 
عل���ى نقط���ة حساس���ة يف العِبارة 
ويكش���ف ع���ن إهتم���ام امُلتكلم بها 
وهو بهذا املعنى ذو داللة نفس���ية 
قيّم���ة تُفيد الناق���د األدبي الذي 
يدرس األثر ويُحلل نفسية كاتبهِ، 
بحسب رأي الجرجاني 4. ويف )رؤيا 
امللك( تكررت كلمة »اإلنتصار »يف 
النص على لس���ان امللك مرتني  5، 
وهو يُخاطب امللكة إشارة منهُ اىل 
إنتصارهُ على قيصر روما وكذلك 
أطلقها  التي  »املغرور«الصفة  كلمة 
امللك على غريمهِ الخاس���ر لتخلق 
إيقاعًا إحتفاليًا يشي بأهمية امللك 
ومملكت���هِ. ثانيًا _ إيقاع التقطيع  
وه���و يف مس���رحية )رؤي���ا امللك( 
قد أتى بس���بب اإلرتباك النفس���ي 

الحاصل يف الحوار مثل ما يف حوار 
»امللك« مع »امللكة« بعد ليلة شراب 
حم���راء حاول فيها تس���ويغ حالهِ 
)كان صي���دي باإلم���س وفريا ف�... 
ف�... فتماديت .. بعض الش���يء..( 
6. ثالث���ًا إيقاع الصم���ت حيث لجأ 
إليهِ الكات���ب كثرياً يف النص بُغية 
اإلتي���ان بكلمة )صم���ت( أو كلمة 
)يس���كت( لتك���ون حاج���زاً زمنيًا 
يخلق يف الح���وار ثنائي���ة الصمت 
والكالم وهي ُثنائية تُحيل القارئ 
- امُلش���اهد اىل إدراك إقاع القراءة - 
اإللقاء وهوَ يس���ري على وترية غري 
مُتس���اوية يف إرتفاعها وإنخفاضها. 
رابعًا إيقاع السجع، ويُمكن تحسس 
إيقاعهِ بس���بب تكرر فواصلهِ فهو 
األقرب اىل الش���عر إذ يس���هل على 
)املمث���ل( حفظهِ، كذل���ك قدرتهِ 
على إخرتاق اآلذان الصاغية بسبب 
إيقاعهِ امُلتكرر الذي يسمح بمرور 

املعاني. 
املستوى الرتكيبي 

حيث س���عى املؤلف من خاللهِ 
اىل معرف���ة املس���توى الرتكيبي يف 
املس���رحية ع���رب إدراك���هِ املبادئ 
والعملي���ات التي تنهض بها الجُمل 
يف اللغة 7 لتؤدي مُجتمعة اىل إنتاج 
معن���ى. إن مُجم���ل الرتاكيب هي 
أصل الداللة الناهض يف املس���رحية 
كلها على وفق ما جاءت يف تراكيب 
الحذف -الخرب - اإلنشاء - التقديم 
- التأخري بوصفها ظاهرة إسلوبية 
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تك���ررت بإطراد أكث���ر من غريها 
وعمل���ت على إنتاج ن���ص مُتميز. 
فالحذف يف املسرحية جزء من بُنية 
اإليجاز الذي أبعد لغتها من الرتهل 
والتطويل وفيهِ شعرية تعمل على 
إيقاع قطع الداللة ومن ثم إيصالها 
ثانية ولكن برؤى مأولة لها عالقة 
بالص���وت. أما الخربفق���د خرج يف 
الن���ص اىل غرض مج���ازي تتحكم 
فيهِ نفس���ية الشخصيات، واإلنشاء 
كالم ال يُحتم���ل الصدق أو الكذب 
لذاتهِ 8، أما التقديم والتأخري فهو 
ظاهرة إس���لوبية تُعنى بإستجالء 
الدالل���ة امُلرتبط���ة بعملية تركيب 
الجملة ونُظمها عن طريق معرفة 
ما مُقدم فيها وما مؤخر فامللك ملا 
قال )شيئان ال أملك إزاءهما سلطان 
نفسي: الش���راب والطعام( 9 فإنهُ 
قدم جملة الخرب على جملة امُلبتدأ 
وذلك لغرض التشويق وهو عنصر 

إطراء يف اللغة املسرحية.
املستوى الداللي

حيث س���عى املؤلف اىل الكش���ف 
عن البُنى املول���دة للمعنى، الوجه 
امُلتقدم للغة الكاتب ورؤاهُ ويحكتم 
اىل املعان���ي الثواني امُلرتش���حة عن 
العالقات السياقية. ويف هذا الصدد 
يذكر املؤلف أن الراحل د.علي جواد 
الطاهر قد وصف اللغة املس���رحية 
عند »زنكنه »بإنها )مُنتقاة - عالية 
تُزينها الحكم، بني حني وحني، إال 
أنه���ا مع ذلك أق���رب اىل املجاز منها 

اىل الحقيق���ة( 10  ل���ذا وجد املؤلف 
أن الوصف أع���اله ينطبق على لغة 
»رؤيا امللك »حسب دالالت امُلشابهة 
والتناص.  والتج���اور  واإلس���تبدال 
ختام���ًا يمك���ن الق���ول أن املؤل���ف 
قد س���عى من خ���الل كتابهِ اىل أن 
كشف املستوى الصوتي يف املسرحية 
يُميل اىل إستثمار ظواهر إيقاعية 
منه���ا التكرار والتقطي���ع وغريها. 
كما كشف أيضًا أن املستوى الرتكيبي 
يشتمل على جُمل موجزة وعالية 
الدالل���ة بوصفها كانت على ألس���ن 
الشخصيات الدائرة حول الشخصية 
املحورية »امللك »، كذلك كشف عن 
قيام لغة املس���رحية على إستثمار 
امُلنجز اللس���اني للمظاهر البالغية 
املعروفة، وأيض���ًا أوضح أن القراءة 
اإلسلوبية ملتن املسرحية قد كشف 
ع���ن تواف���ر أدبية عالي���ة يف نص 
املس���رحية خضع للرصد والتحليل 
والوص���ف وأثر الكاتب يف إبداع لغة 
الش���خصيات وصواًل اىل إثراء النص 
ومح���اورة امُلتلقي. يُذكر أن املؤلف 
هو ُاستاذ البالغة والنقد يف جامعة 
دياىل وقد صدرت لهُ خمس���ة ُكتب 
ه���ي )أح���زان صائ���غ الحكايات _ 
دراس���ات يف أدب أحمد خلف، بغداد 
2002/ جماليات املقالة عند د.علي 
جواد الطاهر، بغداد 2007/ بواكري 
القصصية  الدي���ن زنكن���ه،  محيي 
السايمانية 2007/ البناء السردي يف 
شعر ش���ريكو بيكه س، السليمانية 

2008/ ق���راءات بالغي���ة، النج���ف 
 .2008
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منهاج البلغاء وس���راج األدباء،   .8
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الحبيب بن خوجه، تونس، 1966.
ص8 مس���رحية »رؤيا امللك«   .9

مصدر تم ذكرهُ.
وروايات عراقية  10.  مسرحيات 
يف م���آل التقدير النق���دي، د.علي جواد 
الطاهر، دار الش���ؤون الثقافي���ة العامة، 

بغداد، 1993. 
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تطور المسرح الكوردي 
و مستقبله في شمال كوردستان

الكاتب: آيدن أوراق
ترجمة: دلشا يوسف

م���ا دام الف���ن يش���كل ) مركز 
الطاقة( لتطور الثقافة و املجتمع، 
فإن املسرح يعترب أهم و أكرب مراكز 

الطاقة هذه.
هذا املركز املؤثر، يعترب بمثابة 
عدسة حية تعكس األوجه الجميلة 

و السيئة للحياة بنفس الوقت.
و من حيث ربط عالقة املسرح 
باملراح���ل التاريخي���ة للمجتمعات، 
سنالحظ أن الكورد حديثي العهد 
يف التعرف على الفن املس���رحي يف 

شمال كوردستان.
املسرحية  الفعاليات  فقد بدأت 
الكوردي���ة بالظه���ور ألول مرة يف 
)1991( و ذلك بعد تأس���يس مركز 
مزوبوتاميا الثقايف يف إسطنبول. و 
ما يزال املركز مس���تمرا يف عرض 
املس���رحيات الكوردي���ة يف القرى و 

القصبات.
هذه النش���اطات املسرحية التي 

بدأت يف مركز مزوبوتاميا الثقايف، 
كانت بمبادرة من مجموعة ضمت 
الطلبة الشباب، العاملني و العاطلني 
ع���ن العم���ل. و كانت عب���ارة عن 

نشاطات ال تتجاوز سمة الهواية. 
و تعت���رب مس���رحية )مش���كو( 
أول مسرحية تم عرضها من قبل 
املركز. و س���جل املركز عام )1992( 
أول خطوة نحو املس���رح املحرتف، 
و ذل���ك بإقامت���ه دورات تدريبية 
و مدرس���ية. و توس���عت فعاليات 
املركزالرئيسي يف إسطنبول لتشمل 
مناطق أخرى مث���ل أضنة، إزمري، 
مرس���ني، باطمان و دياربكر. لكن 
سياس���ة فرض الحظر عل���ى اللغة 
الكوردية يف تركيا، أدى إىل إنقطاع 
النش���اطات املس���رحية يف دياربكر 

بعد عام واحد من بدءه.
و تس���بب ع���دم وج���ود تراث 
مسرحي كوردي متجدد، و بالتالي 

عدم وج���ود داعم قوي للمس���رح 
الكوردي، يف إفراز تأثريات س���لبية 
وتأخ���ري مأسس���ة املس���رح و وضع 
عقبات ش���تى أمام تطور املس���رح 

الكوردي.
بالطب���ع يش���كل ع���دم وجود 
مصادر تاريخية مس���رحية، تغذي 
املس���رح الكوردي، إىل جانب الحظر 
املف���روض عل���ى اللغ���ة و الثقافة 
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الكوردية أمرا غري مس���اعدا البتة 
لتطوير الفن املس���رحي الكوردي. 
و لكن و رغ���م الصعوبات نجد أنه 
هن���اك عوام���ل مس���اعدة  ظهرت 
للوجود س���اهمت يف تطور املسرح 
الكوردي، و التي افرزتها عش���رات 
السنوات من نضال الشعب الكوردي 
يف س���بيل الحرية و الديمقراطية. 
و أكرب هذه العوامل املساعدة تكمن 
يف القي���م و الرم���وز الثقافية التي 
الكوردي  الش���عب  تش���دق  أفرزتها 
بالنضال. حيث ساهم هذا النضال 
بني���ة  تأس���يس  يف  املس���تميت، 
جماهريي���ة قوية، و خل���ق تراكم 
ثقايف عظي���م يف امليدان الفني ويف 

امليادين األخرى.
   و العام���ل املس���اعد اآلخ���ر، 
متعلق بأمر يتميز به شعوب الشرق 
األوسط. فاملسرح الكوردي و لكونه 
جزء ال يتجزأ من املس���رح الش���رق 
عل���ى مضامني  يحتوي  أوس���طي، 
غنية. و لكن و لألس���ف الش���ديد 

فإن املسرح الكوردي الراهن يف ظل 
مركز مزوبوتاميا الثقايف بتاريخه 
الذي ال يتجاوز إحدى عشرة عاما، 
لم يس���تطع اإلستفادة من العوامل 
املساعدة هذه، و لم يعطي الجواب 
املناس���ب إلحتياج���ات الجماهري، و 
لم يس���تطع  أن يمرر هذه العوامل 
املساعدة يف غربال الفن، لخلقه من 
جديد و عرضه للجمهور. لكن هنا 
علينا أن نقبل بحقيقة أنه لم يكن 
هناك ال تراك���م ثقايف و ال مصادر 
كافية من أج���ل القيام بذلك على 

اكمل وجه.
   فب���دون تأس���يس مدارس و 
مؤسس���ات خاص���ة، ال يمكن خلق 
مسرح محرتف. و لهذه األسباب لم 
يستطع الفن املسرحي، اإلرتقاء إىل 
مس���توى يؤهله لتحقيق وظيفته 
حيال املجتمع من النواحي الثقافية 

و الفنية.
   تم حصر املس���رح يف مناطق 
محدودة و منغلقة. و تس���بب ذلك 
الك���وردي عن  يف إنقطاع املس���رح 
الخارج. ك���ذا عانى املنهاج الداخلي 
للفن املسرحي من النواقص، وأدى 
ع���دم مأسس���ته إىل إعاق���ة اآللية 
الداخلية و تعميق املش���اكل و سد 

الطريق على تقدمه.
   كم���ا و تس���ببت السياس���ات 
العنصري���ة و العرقي���ة املفروضة 
عل���ى الش���عب الكوردي م���ن قبل 
السلطات، يف زرع روح التشدد لدى 

الجماهري، مما اضعف من إرتباطه 
مع الفن على مدى س���نني طويلة. 
هن���اك ق���ول ل ) هريب���ريت ريد( 
املؤرخ الفني الكبري، قالها قبل) 35( 

عاما، يذكر فيها اآلتي:
» تفعي���ل الفن، يعن���ي تنمية 
وعين���ا. ففي ح���ال ع���دم تعليم 
أنفسنا يف جو فني، سنساهم يف دفع 
انفس���نا نحو عالم متشدد، يتحكم 
فيه أرواح مفرّغة،مشّوشة، تخلو 
من الش���عور. ففي مكان يخلو من 
رغبة اإلب���داع، يتطور فيه غريزة 
امل���وت، و يدفع اإلنس���ان نحو روح 

تدمريية بال نهاية«.
   يف الوق���ت الحالي و بناء على 
املعلوم���ات املرتاكم���ة و التج���ارب، 
و كخط���وة اولي���ة و من أجل خلق 
مس���رح ح���ي، ال بد م���ن تعميق 
العالقات بني املجموعات املسرحية 
املتكاس���لة، املتأخ���رة، و الضعيفة 
اآلمال، و جمعهم تحت سقف واحد 
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و ربطهم بمركز واحد و كس���بهم 
روح���ا عصري���ة دون تلكع. و هذا 
املركز سيكون بمثابة مركز املسرح 
الوطن���ي. و س���يكون م���ن مهامه 
األساس���ية، لع���ب ال���دور الطليعي 
لبن���اء مس���رح يه���دف إىل تجّذر 
املسرح الوطني الديمقراطي ووضع 
س���رتاتيجية ومنه���اج واضح له و 

اإلرتقاء به إىل مستوى العاملية.
    و إنشاء هذه املؤسسة كحاجة 
ماس���ة، س���تعزز من أواصر املسرح 
يهدف  الذي  الديمقراطي،  الوطني 
إىل بناء منهاج داخلي، يتقدم نحو 
خل���ق ثقافة مؤسس���اتية. و عقب 
تجمي���ع الفرق املس���رحية الهاوية 

تحت س���قف هذا املرك���ز، يتوجب 
إعداد الك���وادر الالزمة من كتّاب 
مس���رحيني، ممثل���ني، منتج���ني، 
نقاد، مصممي األزي���اء و الديكور، 
ومختصي املكياج...إلخ، و تدريبهم 
حس���ب األصول العلمي���ة الحديثة 
يف ظل آكاديمية خاصة باملس���رح. 
و من أجل تق���دم هذه اآلكاديمية، 
ال بد من تطوير العمود السياس���ي 
ال���ذي يتكأ عليه املس���رح و أقصد 
بذل���ك اإلنس���ان املس���رحي الح���ر 
وتوظيفه يف املكان املناسب. و ألجل 
تطوير ذلك بالشكل املناسب، ال بد 
من القي���ام أوال بالبحث الجدي يف 
ماض���ي املس���رح و حديثه،ليتمكن 

ط���الب اآلكاديمية اإلس���تفادة من 
الدروس و الع���رب املوجودة. و كذا 
يمكن اإلس���تفادة من تراث املسرح 
العامل���ي، و تلقي الك���وادر التدريب 
العمل���ي  لفرتات معينة، على أيدي 
مسرحيني معروفني عامليا. و هذه 
الخطوة،ستكون بمثابة الجسر الذي 
يربط املسرح الكوردي بالثقافات و 
التجارب املختلفة و ستكون عملية 
اإلتصال و اللقاء بثقافات الش���عوب 
األخ���رى - رغم الجور و اإلضطهاد 
املف���روض على ش���عبنا الكوردي- 
أمرا حياتيا بالنس���بة لنا و يغمرنا 

بالغبطة.  

مهرجان الشاعر الكردي  الراحل »صابري« 
في كركوك

رزكار شواني

تح���ت ش���عار )قنادي���ل األدب 
يف س���ماء كرك���وك تتوه���ج دائما( 
وبرعاية وزارة الثقافة يف حكومة 
فرع���ي  أق���ام  كردس���تان  إقلي���م 

لنقابة صحفيي كردستان  كركوك 
واتحاد األدب���اء الكرد خالل يومي 
الش���اعر  مهرج���ان  و2009/11/9   8
الك���ردي الراح���ل )صابري( وذلك 

محمود  ه���ادي  الدكتور  بحض���ور 
وزي���ر الثقاف���ة لحكوم���ة إقلي���م 
كردس���تان وفلك الدي���ن كاكه يي 
الوزير الس���ابق ل���وزارة الثقافة يف 
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حكوم���ة إقلي���م كردس���تان وعبد 
الرحمن مصطفى محافظ كركوك 
وفره���اد عون���ي نقي���ب صحفيي 
كردس���تان  والدكتور ف���ؤاد حمه 
خورش���يد مدير ع���ام دار الثقافة 
والنش���ر الكردية ببغداد وعدد من 
أعض���اء مجلس محافظ���ة كركوك 
وحزبيني  حكوميني  ومس���ؤولني 
وجم���ع م���ن األدب���اء واملثقفني يف 
املدين���ة.. وأس���تهل املهرجان الذي 
أقيم على قاعة ن���وروز يف مدينة 
كرك���وك بالوق���وف دقيقة صمت 
واح���دة ترحما على روح الش���اعر 
الفقيد صابري  وت���الوة آيات من 
الذك���ر الحكيم، بعد ذل���ك ألقيت 
كلم���ات عب���د الرحم���ن مصطفى 
محافظ كرك���وك ود.هادي محمود 
وزير الثقافة وفلك الدين كاكه يي 
و فره���اد عوني  نقي���ب صحفيي 
كردس���تان وحم���ه كري���م عارف 
رئيس فرع كرك���وك  التحاد أدباء 
الكرد أش���ادوا خاللها بالدور الذي 
لعبه الشاعر الكردي الرحل )نجم 
الدين صاب���ري( رحمه اهلل لخدمة 
قضايا أمته ولخدمة األدب الكردي، 
مثمنني دور األطراف التي ساهمت 
يف إقام���ة هذه التظاهرة األدبية يف 
مدينة كرك���وك الحبيبة، مؤكدين 
ان كرك���وك أنجب���ت العدي���د من 
األدبي���ة  والش���خصيات  الرم���وز 
أمثال )صابري  املعروف���ة  والفنية 
و ره نجوري وأس���ريي وهجري ده 

ده وعلي مردان وآخرون( ومن ثم 
عرض���ت فيلما وثائقي���ا عن حياة 
الش���اعر )صاب���ري( وقط���وف من 
التي  والعاطفية  الصوفية  قصائده 
أغنت الشعر الكردي بمعان خالدة 
تذكرها األجي���ال عرب تاريخ األدب 
الكردي .. بعد ذلك قدمت دراسات 
أدبي���ة لقصائ���د الش���اعر الفقيد 
)صابري( من قبل األساتذة الدكتور 
آزاد عبد الواحد والدكتور إسماعيل 
إبراهيم والدكت���ور ابراهيم أحمد 

ش���وان والدكتور محم���د احمد كه 
ساس والدكتور آزاد أمني باخوان.. 
ويف الي���وم الثان���ي م���ن املهرجان 
قدمت دراسات أخرى حول قصائد 
الشاعر )صابري( من قبل عبد اهلل 
قره داغي والدكتور لطيف س���عيد 
برزنجي وس���ردار جاف والدكتور 
صباح برزنجي ولطيف فاتح فرج 
ومحمد عب���د الرحم���ن زه نكنه، 
ويف ختام املهرج���ان وزعت الهدايا 
ودرع املهرج���ان اىل املش���اركني يف 
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إحياء ذكرى الشاعر الكردي الكبري 
)صابري( تلتها كلمة ذوي الش���اعر 
الفقي���د )صابري( التي ثمنت دور 
وزارة الثقاف���ة يف حكوم���ة إقليم 
كردس���تان وفرعي كركوك لنقابة 
صحفيي كردس���تان واتح���اد أدباء 
الك���رد إلقامتها مهرجان الش���اعر 

الكردي صابري..
ماذا قالوا يف املهرجان؟

* فرهاد عوني نقيب صحفيي 
كردس���تان: حضرن���ا  إىل مدين���ة 
كرك���وك كربى م���دن كردس���تان 
لالحتف���ال بإحياء ذكرى الش���اعر 
الكردي الكبري )صابري( الذي عاش 
إىل س���نة 1944 وأش���تهر بقصائ���ده 
الت���ي تنادي  الصوفي���ة وقصائده 
بالحري���ة والحقيق���ة وعب���ادة اهلل 
بشكل مس���تقيم، وكما هو معروف 
فق���د أنجب���ت كرك���وك كمدين���ة 
وكمحافظة ش���عراء عديدون أمثال 
)هج���ري ده ده وأس���ريي وصابري 
ومطرب���ني كبار أمثال علي مردان 
وص���الح داوده وغريه���م رحمهم 
اهلل، وأنني أش���د على أيدي زمالئي 
يف ف���رع كرك���وك لنقابة صحفيي 
كردستان وفرع اتحاد أدباء الكرد يف 
كركوك ووزارة الثقافة يف حكومة 
إقلي���م كردس���تان لقيامهم بإحياء 
ذكرى هذا الش���اعر ول���وال قصائد 
ه���ؤالء الش���عراء لكن���ا يف مرحلة 
أخ���رى والذي���ن ه���م بقصائدهم 
نوروا لنا الحي���اة بجمال الطبيعة 

والتغني بكردستان وشعبها، وأنني 
أبارك أهل كركوك إلنجابهم هؤالء 
العظماء الربرة الذين خدموا تراث 

شعبهم كل يف مجاله..
* الكات���ب حمه كري���م عارف 
رئي���س فرع كرك���وك التحاد أدباء 
الكرد: إن إحي���اء العظماء هو نقل 
الواقع التاريخ���ي اىل عصر جديد 
واالرتقاء بالثقافة  ويجب االهتمام 
به بعيدا عن التظاهرة الس���طحية 
وأن يكون جديا لكي يبقى دائما يف 

ذاكرة الجميع ..
* الدكتور ه���ادي محمود وزير 
الثقافة يف حكومة اقليم كردس���تان 
: ان إحياء هذا الشاعر الكبري نشاط 
ثقايف كبري يف هذا الظرف وانه الدفاع 
عن أصالة مدينة كركوك والتعبري 
ع���ن أصالته���ا وحقيقته���ا وهي أن 
هذه املدينة كردس���تانية، ان وزارة 
ملثقفي  دعمه���ا  س���تواصل  الثقافة 
وأدب���اء كركوك واالهتم���ام بهم، ان 
إحياء ذكرى الشاعر الكبري صابري 
ب���ادرة متميزة من قبل الصحفيني 

واألدباء يف هذه املدينة..
* السيد عبد الرحمن مصطفى 
الحقيق���ة  يف  كرك���وك:  محاف���ظ 
أن���ا أثم���ن فرعي كرك���وك لنقابة 
صحفيي كردس���تان واتح���اد أدباء 
الك���رد إلقامتهم���ا ه���ذا املهرجان، 
وال يخف���ى على الجميع أن كركوك 
أنجبت الكثري من العظماء يف مختلف 
املجاالت منها الش���عر واألدب والفن 

والرياضة والعلوم، لذلك فإن إقامة 
ه���ذه املهرجانات إس���تذكار لهؤالء 
العظم���اء  الذين خدم���وا كركوك 
شيء ضروري يجب االستمرار فيه، 
ان الشاعر الكردي الراحل صابري  
هو م���ن عظم���اء الش���عراء الذين 
أنجبته هذه املحافظة والذي خدم 
مدينته يف الجانب األدبي والثقايف، 
وانن���ي أطالب بإقام���ة  املزيد من 
هذه املهرجانات بغية إحياء هؤالء 
الرموز والشخصيات املعروفة الذين 

خدموا كركوك ..
* الدكتور فؤاد حمه خورشيد 
مدي���ر ع���ام دار الثقافة والنش���ر 
اقام���ة  ان  بغ���داد:  يف  الكردي���ة 
مهرج���ان كه���ذا يف مدينة كركوك 
للش���اعر املغم���ور اىل ح���د ما غري 
مع���روف لح���د االن ه���و التفات���ة 
كريمة وكبرية من قبل اتحاد ادباء 
الكرد ونقابة صحفيي كردس���تان 
يف كركوك من اجل اظهار مش���اعر 
العدي���د م���ن الش���عراء املغمورين 
الذين كتبوا بأقالمهم مش���اعرهم 
وآالمه���م وطموح���ات ش���عبهم يف 
قب���ل  القديم���ة  الظ���روف  تل���ك 
مائتي ع���ام ولذل���ك ان النظر إىل 
قصائدهم بمفهوم ذلك العصر هي 
يف الحقيقة مش���اعر وأفكار ال تقل 
أهمية عن أفكار ومش���اعر شعراءنا 
املعاصرين مع الف���ارق يف النواحي 
الفنية والتكنولوجية وتطور العلم 
واإلعالم يف هذا الزمن، ان إقامة هذه 



177

محطات ثقافية

20
10

 - 
27

دد 
لع

ي ا
رب

لع
م ا

رد
س

املهرجانات الثقافية خطوة مباركة 
ونتمنى لهذه املدينة أن تشهد بعد 
االنتخابات ان ش���اء اهلل مزيدا من 
االحتفاالت أكثر جماهريية وأوسع 
أفقا ونتمن���ى لألدب���اء واملفكرين 

املزيد من االزدهار.. 
عم���ر  مع���روف  الدكت���ور   *
كول/ أس���تاذ يف جامعة السليمانية 
: يف ذكرى إحياء الش���اعر الكردي 
الكبري الش���يخ نجم الدين صابري 
يف مدينة كركوك أقول ان الش���اعر 

صابري قدم نتاجات شعرية جيدة 
يف زمن دامس يف زمن كان تس���ود 
هذه املنطقة الظالم والفقر والجهل 
والتأخ���ر ولكن���ه ناض���ل بقلم���ه 
وبشخصيته، ان اقامة هذا املهرجان 
ش���يء جيد ومفرح بإعتباره جمع 
األدب���اء واملثقف���ني والوطنيني يف 
ه���ذه املدينة وان التجمع الثقايف يف 
كركوك يعني التجمع الوطني فيها 
وذلك من أجل االرتقاء بالنشاطات 
الثقافية واالجتماعية والفكرية يف 

مدينة كركوك، بالتأكيد ان إقامة 
هذه املهرجانات الثقافية ضرورية 
يف ه���ذه املدين���ة وباألخص يف هذا 
الزم���ن ال���ردئ كما يق���ول القاص 
العربي املعروف زكريا تامر، يف هذا 
الزمن ال���رديء نحن نرى بضرورة 
عقد ه���ذه االجتماع���ات الفكرية 
والثقافية وباألخص إحياء أصحاب 
والوطني���ة  الفكري���ة  النش���اطات 

والثقافية  يف مدينة كركوك..   

انور الغساني 
في ذاكرة كركوك 

فاروق مصطفى

مع ثورة 14 تموز 1958 كنت قد 
وبدأت  االبتدائية  مرحل���ة  اكملت 
اوج���ه نح���و مرحل���ة املتوس���طة 
فاخرتت اقرب مدرس���ة اىل سكني 
الش���رقية، كانت  املتوس���طة  وهي 
الحي���اة يف هذه الف���رتة تنزع عنها 
ثيابه���ا القديم���ة وتتزي���ى بأزياء 
جديدة ل���م تالفها الناس من قبل، 

تعرف البلد على قادة جدد واسماء 
اح���زاب جدي���دة ب���دأت تتداولها 
ومس���ريات  مظاه���رات  االلس���نة، 
تنطلق هنا وهناك، و غدت الحياة 
تم���ور وتتح���رك منطلقة بش���تى 
باعة  واالحتف���االت.  املهرجان���ات 
الصحف ينادون على اسماء جرائد 
نس���معها ألول مرة. ويف املتوس���طة 

الشرقية اس���تلمنا يف مادة الرتبية 
الفني���ة معلم منس���وب اىل املالك 
الثان���وي اال وه���و )ان���ور محمود 
س���امي( الذي اش���تهر فيم���ا بعد 
ب� )انور الغس���اني(، ظل يدرس���نا 
ط���وال ثالث س���نوات اىل عام 1961 
حيث اكملت هذه املرحلة واظن ان 
اس���تاذنا غادر اىل بغداد للتخصص 
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يف اكاديمية الفنون الجميلة ببغداد 
اال ان���ه اعتقل مع انقالب ش���باط 
ع���ام 1963 وبع���د اطالق س���راحه 
عاد اليها اال ان )فائق حس���ن( كما 
اعتق���د كان عمي���دا لالكاديمي���ة، 
اخربه بأنه اليريد ان يراه ثانية يف 
اروقتها وهكذا تخلى عن الدراس���ة 
فيها نهائي���ا وانصرف اىل العمل يف 

صحافة العاصمة.
اذك���ر مرة يف اح���دى حصص 
درس الرتبي���ة الفني���ة كان يتفقد 
كراريسنا وعندما جاء دور كراسي 
تأمل اح���دى رس���وماتي البدائية 
وبقي يتأملها فرتة وجيزة ثم قال 

لي:
-ماذا رسمت هنا؟

-قلت، ناطحات سحاب.
فقال لي ملاذا ال تستوح مشاهد 

من بالدك؟
يف تل���ك الف���رتة م���ن مراحل 
عمري كنت مأخوذا بالبنايات ذات 
الطواب���ق العالية، وملا كانت مدينة 
كركوك تفتقد اىل هذا الضرب من 
البنايات كنت اش���يدها يف دفاتري 
راس���ما ش���وارع وقد قام���ت على 
جوانبه���ا ه���ذه االبراج الش���اهقة. 
ويف املدرسة مرس���م متواضع كان 
يصحبنا االس���تاذ اليه لنصمم فيه 
واالس���تاذان:  الحائطية  مجالتن���ا 
)محمد صابر محمود( مدرس اللغة 
العربية وانور الغس���اني هما اللذان 
كانا يش���رفان عليه���ا، ففي واحدة 

اح���دى محاوالتي  منه���ا ظه���رت 
البس���يطة يف النظم وثيمتها تدور 
حول كفاح الش���عب العربي يف بالد 
الجزائر واعتقد ان هذه النش���رات 
املدرس���ية الت���ي كان���ت تعيننا يف 
االس���تاذ  واخراجه���ا  تصميمه���ا 
)الغس���اني( هي املحطة االوىل التي 

انطلقت منها كتاباتي االدبية.
يف فرتة الستينيات كثريا ماكنت 
التق���ي الراحل )ان���ور( يف مقاهي 
بغداد املستلقية على جانبي شارع 
الرش���يد وكذلك بمقهى )ابراهيم( 
الذي اش���تهر باسم املعقدين الواقع 
يف الباب الشرقي بالقرب من مطعم 
)نزار( وحتى انه كان يس���كن شقة 
قريبة من هذا املقهى وكان يشاركه 
يف ه���ذه الش���قة صديق���ه )مؤيد 
ال���راوي( والحق يق���ال ان صداقة 
عميق���ة جمعت ب���ني االثنني ألن 
الكث���ري م���ن املواه���ب جم���ع بني 
االثن���ني من ممارس���ة الرس���م اىل 
كتابة الخ���ط اىل تعاطي االجناس 
االدبي���ة وكذلك تقاربهما يف الرؤى 
واالف���كار، وكالهما اح���رتف العمل 
يف حقل التعليم اال انهما تركاه اىل 
العمل يف حقول قريبة من هواهما 
االدب���ي والفن���ي، ويف بعض العطل 
كان يع���ود اىل مدين���ة )كرك���وك( 
لريى االهل واالصحاب. وكنا نلتقي 
مع���ه يف دار القاص الراحل )جليل 
القيس���ي( وكذلك يف محل لصياغة 
الذهب كانت تع���ود ملكيته الحد 

اشقاء )جليل(، ولقد عد هذا املحل 
بمثاب���ة ملتقى لكل ادب���اء وهواة 
االدب والفن يف اواسط الستينيات، 
حيث كن���ت تلتقي فيه الش���عراء 
والتشكيليني واملمثلني وحتى ادباء 
العاصمة كان���وا يزورونه ويلتقون 

فيه بأدباء املدينة.
ول���د الراح���ل )ان���ور محمود 
س���امي( يف الثاني عشر من شباط 
ع���ام 1937 يف بلدة )قلع���ة صالح( 
التابع���ة اىل محافظ���ة العم���ارة اال 
ان���ه ترع���رع وتتلم���ذ يف مدينة 
كرك���وك وعم���ل يف ش���ركة نفط 
التدريس  مهن���ة  وم���ارس  العراق 
يف املتوس���طة الش���رقية وقد قدم 
االديب )فاضل العزاوي( الوفري من 
اس���تذكاراته عنه يف مقاله املطول 
املعن���ون ب� )اصدقاء الس���وء( الذي 
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جعله احد مالحق كتابه السريوي 
)الروح الحية( حي���ث تحدث فيه 
مفصال عن صحبته: انور الغساني، 
قحطان الهرمزي، يوسف الحيدري، 
ال���راوي وزه���دي الداوودي  مؤيد 
ف���رتة اواخر الخمس���ينيات. هؤالء 
الذين وضعوا الب���ذور االوىل لتلك 
الجماعة االديبة التي شغلت الناس 
والتي عرفت فيما بعد ب� )جماعة 
الغس���اني(  ب���دأ )انور  كرك���وك(. 
نش���ر العديد من كتاباته االدبية: 
ش���عرا وقص���ا وترجم���ات وعمل 
يف صحاف���ة العاصم���ة اال انه ترك 
العراق كمعظم أصحابنا يف جماعة 
كركوك، غادر البالد اىل لبنان ومن 
هن���اك رحل اىل املانيا وحصل على 
الدكتوراه يف الصحافة واالعالم من 
جامع���ة اليبزك، وهاج���ر مجددا 
اىل )كوس���تاريكا( وعم���ل مدرس���ًا 
يف جامعة )س���ان خوس���يه( حيث 

تخصصه االعالمي.
ومن اصداراته القليلة قصيدته 
الطويل���ة املعنونة ب� )العراق( وقد 
ص���درت ع���ن دار ري���اض الريس 

للنشر عام 1993.
تح���دث الش���اعر )عبدالق���ادر 
الجناب���ي( يف كتاب���ه املوس���وم ب���� 
)انفرادات الشعر العراقي الحديث( 
عن س���رية )انور( وأه���م العالمات 
الب���ارزة فيها، وقد اعلمنا عن عدة 
س���تصدر  كانت  ش���عرية  مجاميع 
للراح���ل منه���ا مجموعة ش���عرية 

عنونه���ا ب���� )مصادر( وق���د كتب 
لها،  مقدم���ة  الع���زاوي(  )فاض���ل 
ويعلمنا ايضا بأن مجموعة شعرية 
ستصدر له عن منشورات دار الجمل 
تحمل عنوان )استجالء الصوت(، ثم 
اس���تل من مقدمة )العزاوي( التي 
كرس���ها ملجموعة )انور(: »قصائد 
انور كلها ذكريات ويكنها قبل ذلك 
مراث هي تحاي���ا يف الوقت ذاته ملا 
انتهى يف الزم���ن بيد انه ظل حيا 
يف نظره، انه اليخاطب امواتا وانما 
عوالم وكائنات مازالت تمتد امامه 
حتى لكأنه اكتشفها او تعرف عليها 
لتوه ولذلك ف���ان قصائده التعرف 

زمنا غري الزمن املاضي«.
وكذلك اورد )الجنابي( للشاعر 
)انور( عشرة نصوص منها )افكار 
يف ايلول 1964، العهود االوىل، املسافة 
وغريها، ثم ثبت له شهادة شعرية 
كتبها )الغساني( نفسه حملت عنوان 
)ماسة على حائط مضاء( او )حول 
السؤال اململ: ماهو الشعر؟( يقول يف 
مقدمتها: »الشعر فعل يتماس مع 
املطلق يحاول الشاعر ابدا اسرتجاع 
ذاته قطعة قطعة، يكتب القصائد 
لكن مش���روعه قصيدة واحدة، كل 
القصائ���د االخرى تمارين من اجل 
كتابة تلك القصيدة التي يسرتجع 
بها للحظة خاطفة الشريحة االكرب 

من ذاته«
ويف ورقته التي نش���رها ضمن 
الش���هادات التي ضمها ملحق خاص 

ظهر يف مجلة )فراديس( العددان 4، 
5 آب 1992 كشف فيها الراحل )انور( 
الكثري عن جماع���ة كركوك حيث 
يقول »انتقلت جماعة كركوك اىل 
بغداد باستثناء جليل القيسي فرتة 
1961 – 1964 وعلى مراحل، ورحلت 
ع���ن بغداد على مراحل« ثم يعدد 
اسماء الجماعة: »جان دمو، فاضل 
بول���ص، مؤيد  العزاوي، س���ركون 
الراوي، انور الغس���اني، ومع هؤالء 
قريب���ا او بعيدا عنه���م كان يقف 
ص���الح فائق ذلك العنيد الذي كان 
يري���د ان يكون ش���اعرا، ويوس���ف 
الحي���دري الذي ربم���ا كان اول من 
ج���اء اىل بغداد الس���باب وظيفية« 
وللعلم ان املرحوم يوسف الحيدري 
انتق���ل وه���و يف س���لك التعليم اىل 
الحل���ة ب���ادئ االم���ر وبع���د ذلك 
اىل بغ���داد. وعن صديق���ه )مؤيد 
ال���راوي( يس���جل )ان���ور( مايأتي: 
»مؤيد كان عميد املناقشات اليكل 
واليمل حتى لو اس���تمرت ساعات 
كل يوم« وعن صديقنا )س���ركون 
بولص( الذي يعده مكتشفا عميقا 
ألس���ماء الكتب والش���عراء النه كان 
قارئا جادا يف االنكليزية »س���ركون 
كان املكتش���ف، كانت له يف كل يوم 
اكتشافاته يف الكتب، كثريون تعلموا 
منه وس���معوا منه ألول مرة اسماء 

كتب وشعراء«.
وع���ن )جلي���ل القيس���ي( فهو 
الوحيد ال���ذي آثر البقاء يف مدينة 
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كركوك حتى النهاي���ة وكان يؤمله 
كث���ريا رحي���ل اصدقائ���ه يف هذه 
املجموع���ة خارج الب���الد. »جليل 
القيسي حني علم أنني راحل جاء 
مس���رعا م���ن كرك���وك ليودعني، 
ذهبنا مس���اء اىل احد تلك البيوت 
البغدادي���ة الجميل���ة يف أبي نواس، 
كان نضرا، دافئا، فتيا وحماس���يا، 
لكنه كان مكروبا ألنني س���أمضي 

قال التذهب..«
والجدير بالذكر أن هذه الورقة 
الت���ي قدمها مللف مجلة )فراديس( 
ارس���لها من مدينة )سان خوسيه( 

ومؤرخة بشهر ايار عام 1992. 
كركوك التي تشوقها ان يعود اليها 
عشاقها ويتوس���دوا ظالل اشجارها 

ويحتسوا من قهوة موائدها املمدودة 
له���م، اال انها بدل ه���ذا اللقاء الذي 
تحلم به تتفجع نهاياتهم الحزينة، 
فهي فجعت قبل مدة بغياب عاشقها 
ال���ويف )قحطان الهرم���زي(، وكيف 
انها فجعت برحيل شاعرها الحميم 
)س���ركون بولص( يف منفاه االملاني، 
وها هي املدين���ة تفجع بغياب ابنها 
اآلخر )انورالغساني( يف تلك البالد 
البعيدة الواقعة وراء بحر الظلمات، 
لقد رثى الفنان والش���اعر )فيصل 
لعيبي( اس���تاذنا )ان���ور( بقصيدة 
قرأناه���ا عل���ى صفح���ات جري���دة 

)املدى(:
ايه ايها العراقي البعيد
رحلت اذن بدون وداع

هل سئمت البقاء بعد طول عناء
نحن مثلك كرهن���ا هذا البقاء 

بني هذا الغباء
كرهنا انتظارنا الطويل

هن���اك يف االرض البعي���دة عن 
كركوك، والصحاب والشعر العراقي

سيتوسد رأسك املهموم بالوطن 
معلقات الحنني

وتنهدات املسافة وسراب الوصول.

احاالت:
1-انفرادات الش���عر العراقي الجديد/ 
عبدالق���ادر الجنابي/ منش���ورات الجمل 

ايار 1993.
2-فرادي���س/ 4، 5 فك���رة وتنفي���ذ 

عبدالقادر الجنابي. منشورات الجمل
3-جريدة املدى العدد 1575 الس���ب 8 

آب 2009.

في محاضرة تعريفية بالمسرح الكردي..
إتحاد أدباء العراق يستضيف الناقد المسرحي بشار عليوي

عامر صباح المرزوك

إس���تضاف اإلتحاد العام لألدباء 
والكتاب يف العراق ضمن برنامجهِ 
اإلس���بوعي، صب���اح ي���وم األربعاء 
امُلص���ادف 2009/12/1، عل���ى قاعة 

الجواه���ري يف مقره ببغداد، الناقد 
عليوي  بش���ار  املس���رحي  وامُلخرج 
إللقاء محاضرة تعريفية باملس���رح 
الك���ردي، قدمه���ا الش���اعر حبيب 

النورس وحاضر فيها  الناقد بشار 
علي���وي قائاًل )ان املس���رح الكردي 
هو كل نتاج مسرحي يقدم باللغة 
الكردي���ة ويعرب عن هوي���ة البيئة 
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الحاضنة له »كردس���تان« شخوصًا 
وتراثًا. 

وأشار الناقد »بشار عليوي«  اىل 
إن بدايات هذا املسرح كانت إستجابة 
لحاج���ات إجتماعي���ة روحية، من 
خالل إس���تغالل تجمعات الناس يف 
األعي���اد واملناس���بات القومية كما 
يف عيد ن���وروز، حيث يتم تقديم 
عرض مرتجل من اس���طورة )كاوه 

الحداد(. 
وتح���دث الناقد بش���ار عليوي 
عن املسرح الكردي الحديث، مشرياً 
اىل ان بدايات���ه كان���ت يف مدين���ة 
السليمانية قبل ما يقارب 80 عاما 
من اآلن، الفتًا اىل املؤسسات الفنية 
الت���ي تعنى باملس���رح يف كرس���تان 
حاليا وواقع املس���رح الكردي اآلن، 
مبين���ا انه يعاني م���ن أزمة النص 
النصوص  لقلة  والنقد،  املس���رحي 
املكتوب���ة باللغ���ة الكردية والغياب 

شبه الكامل للفعل النقدي. 
وتطرق املحاضر اىل توظيف الرتاث 
يف املسرح الكردي ونموذج االحتفالية 

عند املسرحي احمد ساالر. 
جرى بعده���ا تقديم عدد من 
املداخالت لكل من الش���اعر ألفريد 
س���معان والناقد بش���ري حاجم عن 

أثر اللغة يف تحديد هوية املركز. 
بش���ار  املس���رحي  الناقد  وقال 
عليوي ان املحاض���رة التي قدمتها 

املس���رح  للتعريف بماهية  محاولة 
الك���ردي يف العراق وتأريخ نش���أته 
واملراحل التي مر بها، مع استعراض 
النت���اج املس���رحي الك���ردي، م���ن 
نواحي اللغة والع���رض والجمهور، 
داخل العراق، مش���ريا اىل ان املسرح 
الك���ردي مغيب بش���كل كامل عن 
الفع���ل النقدي البعيد عن املش���هد 

الثقايف العراقي برمته. 
وأض���اف جميع م���ن كتب عن 
حركة املسرح يف العراق لم يضعوا 
الكردي  للمس���رح  واح���دا  تعريفا 
بوصفه جزء من املسرح العراقي . 
و بشار عليوي من مواليد الحلة/ 
البكلوريوس  عل���ى  .حاص���ل   1975
يف الفن���ون مس���رحية م���ن كلي���ة 
باب���ل  الجميلة/جامع���ة  الفن���ون 
عام2001. ناقد ومخرج مس���رحي , 

نش���ر كتاباته ومقاالته النقدية يف 
املج���الت والصحف املحلية , وال زال 
مُتواصاًل يف النشر . أخرج للمسرح 
أكثر من أثنا عش���ر عماًل مسرحيًا 
. حص���ل عل���ى عدد م���ن الجوائز 
الت���ي  املس���رحية  املهرجان���ات  يف 
أش���رتك فيها , منه���ا جائزة أفضل 
مخرج يف مهرجان منتدى املس���رح 
العراقي_بغداد 2001 . ترأس رابطة 
املسرحيني الش���باب يف بابل للفرتة 
م���ن 1998_2002 . عض���و اإلتح���اد 
الع���ام لأُلدب���اء والُكت���اب يف العراق 
العراقيني  الفنان���ني  وعضو نقابة 
. وعضو يف أتح���اد كتاب اآلنرتنيت 
العرب . وعض���و يف منظمة فناني 
كردستان . عمل أستاذاً للمسرح يف 
معهد الفنون الجميلة-كفري/أقليم 
كردستان للفرتة من 2004 - 2009 .
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فضاءات مغايرة للمعنى الشعري 

سردم العربي

صدرَ عن أمانة جائزة الشارقة 
لإلب���داع العرب���ي اإلص���دار األول، 
كت���اب   ،2008 لس���نة   ،12 ال���دورة 
»فضاءات مغايرة للمعنى الشِّعري« 
للناقد عبدالكريم يحيى الزيباري 
وهو الكتاب الفائز باملرتبة الثانية 
يف مج���ال النق���د األدب���ي، يف 300 
صفحة، ويتأل���ف الكتاب من أربعة 
روغ���ان  األول:  الفص���ل  فص���ول، 
املعنى الشِّعري، ويتكون من ثالثة 
مباحث هي )النُّبُّوَّة الشِّ���عرية، 
بني املمكن واملمتنع، بني التناقضات 
دورة  الثاني:  والفص���ل  واألضداد( 
املعنى الشِّعري، ويتكون من أربعة 
مباحث)املعنى عند الجاحظ، املعنى 
عند قدامة بن جعفر، املعنى عند 
الفارابي، املعنى قبل دريدا وبعده( 
والفصل الثال���ث: متاهة الالمعنى، 
أربع���ة مباحث)مجد  ويتكون من 
الغم���وض، جنون املعن���ى العبثي، 

انتفاض���ة املعن���ى الض���ال، مغزى 
املعان���ي املكررة، والفص���ل الرابع: 
مح���رِّكات البح���ث ع���ن املعن���ى، 
ويتكون من ثالثة مباحث)املحرك 
التفكيك���ي، وتن���اول فيه الش���اعر 
واملبحث  أنموذجًا،  بيكس  ش���ريكو 
الثاني: إش���كالية العالئق املتحركة 
للصورة، وتناول فيه الشاعر حسن 
سليفاني أنموذجًا: واملبحث الثالث 

واألخري املعاني االستفزازية(.
ومما جاء يف مقدمة الكتاب)عدا 
اكتشاف معانٍ جديدة ليس َثمََّة ما 
يُدْهِشْ يف القراءة، و«عدا القراءة 
لي���س ثمََّة ما يده���ش كالحياة«، 
وليس للنفِس َثمٌَّة، َفتُدِْرُكها، إال 
يف منطق���ةٍ بني الش���يِء ومعناهُ، 

واالسم صلة الوصل بينهما: 
كاْلبَدِْر، كالشَّمِْس، َكسُحٍُب يف 
السَّمَاِء، كالنهَِر، كالشَّجَِر،  َكبَدِ 
َكعُشْ���ٍب يف قاِع اْلبَحْ���ِر، كغيمةٍ 

من تلك السَّ���حَاِب َأمَْثاَل اْلِجبَاِل 
تسبحُ، كخياِم ش���عٍب على هامش 

اْلحَرِْب تَشَرَّد...
وهك���ذا حيثم���ا التف���تَ، ولو 
أغمضتَ عينيك، أو اس���تغرقتَ يف 
ن���وٍم عميق: تُهَ���دِّي إليك الحياُة 
صوراً تتدفَّقُ منها معانٍ متعانقة، 
ترتبط بعالئق وثيق���ة مع معانٍ 
ُأخَرْ مُتَرسِّبَة يف ذاكرة املعاني، 
الش���ارع،  املطروح���ة يف  كاملعان���ي 
يحيلها الشاعر الفنّان إىل آللئ، يوايف 
بها عند قبة األفِق، قارئًا نائاًل غرُي 
وَسْنَاْن، يُالعِبُ الداَل، لِينحازَ 

َلهُ حَظُّ الداللةِ َأجْمَعُ. 
املعنى الشِّ���عري كاملوت، حكمٌ 
مُؤجَّْل، حيات���ه يف تأجيله، وقد 
ووس���اوس  خواط���ر  إىل  ينقل���ب 
يختلط فيها الغثُّ بالس���مني، يقول 
دي سوسري)اللغة ال تخطئ أبداً، بل 

تتبنَّى وجهة نظر مختلفة(
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فردينان دي سوس����ري- علم اللغة 
العام- ترجمة د.يوئيل يوسف- سلسلة 
آفاق عربي����ة- 1985- بغداد- ص206. 
وعلى الق����ارئ أن يس����تمر يف البحث 
ع����ن االختالف، ويتذكر أنَّ جميع ما 
يستنبطهُ من معانٍ، ال تكفي، ألنَّها 
ليس����ت كلُّ املعاني، ففي عملية الفهم 
هناك دائم����ًا معانٍ أخ����رى، وهناك 
دائم����ًا معنً����ى مؤجَّ����ل أو إضايف أو 
غائب يَنْتَظِرُ مُغامِراً يُخِْرجُهُ 
من القمقم، قد يكون املعنى ما عناه 
الكات����ب وذهب إليه، وق����د يكون ما 
اس����تنبطه القارئ: قد يكون متعلَّقًا 
بس����ياق النص، وغالبًا ما يكون كامنًا 
متحرِّكًا ذا عالئق متشابكة، سابحًا يف 
خفاي����ا الكون، واملغزى الغائر ليس يف 
األشياء ذاتها، بل يف العالقات املتغرية 
التي قد نالحظها بني األش����ياء، وإذا 
كان األس����لوب هو كلُّ ما يجعُل النص 
الشِّ����عري فرديًا، ف����إنَّ املعنى هو كل 
ما يجعُل النص الشِّ����عري مشرتَكًا مع 
كلِّ األش����ياء األخرى، كمثال سوسري: 
الش����ارع الذي هدمته الحرب، وُأعيد 
تعمريه، يعتربه الناس: الشارع عينه، 
ألنَّ عالقت����ه بالش����وارع املحيطة لم 

تتغري.




