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عندما يبزغ شعاع الحرية والديموقراطية في أي مجتمع تطفو على 

السطح كل االبداعات والكتابات والنشاطات المجتمعية بأشكالھا 

المختلفة خاصة في مجال االعالم والنقد واالنتقاد فيعمل الكثير لمعالجة 

ً واست. األخطاء والسلبيات المتراكمة بأفق جديده وبصوت مسموع  نادا

الى ھذا الشعاع والضوء الخافت تأسست صالونات أدبية وجمعيات 

 واآلفاقونواد ثقافية وتنافس الكتاب والشعراء والنشطاء لبحث السبل 

! للمرحلة الجديدة، والتي تزامنت مع انخفاض ضغط الفروع األمنية

لكن سرعان ما انطفأ ھذا النور الخافت ألنھا كشفت مصائب وكوارث 
  .......2ص.. ...  .قائمالنظام ال
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 والصحفيين للكتاب العام لالتحاد كرئيس إلي الموكلة األعمال كثرة من

 النسخة" الجريدة تحرير رئاسة أدير ولكوني سوريا، في الكورد

 أن تأكدت أن بعد قليلة، العربية النسخة في مساھماتي كانت ،"الكردية

 العربية النسخة سيمدون العربية باللغة يكتبون الذين زمالئنا أغلب

 الدور ھنا، بالذكر أخص إدارتھا، على سيعملون و بكتاباتھم، ويدعمونھا

 اليوم منذ و عاتقه، على أخذ الذي شوزي خورشيد للزميل الرئيسي

 الدورية المساھمات كذلك و اً،إخراج و تحريراً  الجريدة إدارة األول

 فيما أصبح الذي( عباس محمود .د و اليوسف إبراھيم األعزاء للزمالء

    ).الجريدة تحرير لرئيس نائباً  بعد

 ،100 ال األعداد أغلب في أشارك أن اإلمكان قدر حاولت

 كردية، – عربية أدبية شخصيات مع مقابالت من مختلفة، بمساھات

 ھنا أخص العربية، إلى بالكردية المكتوبة قصصي أغلب ترجمت

 أغلب نشرت إذ ،"الطيور عكس" القصصية مجموعتي قصص
 .......4ص.. ....أساھم ان أيضاً  حاولت كما الجريدة، في قصصھا

 

��	��3א�.�م�א�0�1/��و�א�.�د �
�	����0$��0������4���5���א�6 �

��$�8���8ز�� �
التعتيم، وعندما تحركت  أنواع أبشع إلىالكرد  ولغةثقافة  تعرضتكما نعلم جميعاً، 

روح ھذا الشعب نحو الحرية والحصول على حقوقه، خاضت ثقافته صراعاً كبيراً 

  .لنشر أفكارھا وإظھار إبداعاتھا

إلى التوجيه والتأطير  إضافة األفكار واإلبداعات،جزءاً مھماً لنشر الصحافة  وباعتبار

ك .الخ، فھي تلعب دوراً كبيراً في توجيه الرأي العام...والتسلية والتثقيف والتنوير   لذل

" كردستان" األولى الصحيفة ومنذ، الصحافة عالم إلى كغيرھم الكردالمثقفون  توجه

  . ھذه المشاكلجھداً كبيراً لحل  الكردية الصحافة علىبذل القائمون 

لكن، ھل بإمكان المثقف التزام الحياد في أفكاره السياسية، ووضع أدبياته في خدمة 

العملية الموضوعية التي يراد منھا حسب رؤاه، وبما يبقي وجوده داخل الحدث، 

وتقديم قراءة استشرافية صحيحة، تسھم في صياغة خارطة طريق لالنتقال إلى إطار 

خاضع لاللتزام بخطوط حزبية ضيقة تحجر عليه التعبير  حاضن لكل المثقفين غير

  ... بحرية عن أفكاره؟

وھنا .. منھم مدان بھذه الدرجة أو تلك فقسمدور المثقف ھنا،  عن الحديث بوارد لست

بعد أن التقت أنانيات ھؤالء مع تكتيكات  - أقصد الھامشيين أو من لم يقفوا مع أھلھم

ي  أنا ال أعني: وأقول. بعض الساسة في ھذا المقام من وضع كلمته في خدمة شعبه ف

اإلطار الراھن أو االستراتيجي، رافضاً أن يسلم القرار الثقافي إلى أي يساوم على 

  . القضية ھنا وھناك وھم قلة قليلة مادمت أتناول منتج الثقافة ال غيره

، ليست الكرديةن أولئك الذين واصلوا العمل وكرسوا كل وقتھم لمجال اللغة والثقافة ا

قليلة، وكان الھدف ھو التخلص من التناقضات، وجعل المنتج وثيقة لأليام القادمة، 

 .حتى تتمكن األجيال الجديدة االستفادة منھا

 المھتمين الثقافةمنتجي -المثقفين  من متميزة نخبة يضموانطالقاً من الحاجة إلطار 

ً  العربية، و الكردية باللغتين بالكتابة  لم تكتمل سابقة مبادرات من أفكار على واعتمادا

تحتاج إلى تضافر  ألنھاوھي مبادرة ليست سھلة ومحفوفة بالمخاطر،  الشأن، بھذا

لالعتقال،  بعضجھود جماعية، مع األخذ بعين االعتبار أنه من الممكن أن يتعرض ال

التي  تجمع، السيما، بعد التبدالت ھكذا عنيمكن لھا أن تسكت  الألن أجھزة النظام 
 .......2ص.. ...المبادرات  ھذه تتجاوز لمكانت تتم في إقليم كردستان، و
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لم يكن أحد منا ليصدق، عندما قررنا في ذلك 

االجتماع، قبل تسعة أعوام، إصدار جريدة، 

  واستعرضنا عدداً من األسماء، لنستقرعلى اسم

م الجديد -بينوسا نو" وكانت التسمية األولى لقادو شيرين، قبل أن تعدل، " القل

ثم لنقرر إطالق العدد في مناسبة جدّ مھمة بالنسبة لإلعالم والثقافة الكرديين 

اليوم الرمزي لتأسيس أو والدة . نيسان 22الصحافة الكردية  - وھي يوم

 -آنذاك -نا أحد اإلعالميينكان األمر مجرد حلم، وقد آزر. االتحاد/ الرابطة

على الصعيد التقني، ولربما في إدراج مواد، أيضاً، ماعدت  -دلشاد مراد

أتذكر، تماماً، ونصدر عددين من الجريدة، بإدارته  تقنياً، وكان المتفرغ 

للمتابعة زميلنا خورشيد شوزي، ليعتمد ھذا الزميل على ذاته، ويتعلم اإلخراج 

ن إتباع  دورة ما، أو ورشة ما، أو استشارة أحد، بما يشبه المعجزة، من دو

إحداھما باللغة األم : ويغامر بإخراج العدد الثالث، ويستمر إصدار جريدتين

  . الكردية، والثانية بالعربية

ة الكاتب قادو شيرين، كردي ة ال  .......9ص.. ....ترأس تحرير الجريد

��� <&�BC�Dא���E��4��0א����� �
������<#��� $�4      

رابطة االتحاد العام للكّتاب "كانت الّرابطة 
التي تجمعنا " والّصحفيين الكرد في سورّيا

  منذ سنوات مضت المظلّة التي أحسسنا فيھا 

بصدق الّزمالة التي تحّولت إلى صداقة ومعرفة عن قرب، وكنّا نسعى 
بأقصى جھودنا أن نساھم معاً في خدمة األدب والثقافة الكرديين بكلّ 

  .والوسائلالّسبل 

أعالمنا الّراحلين  تكريم بعد أن تحقّق لنا الكثير مّما كنّا نسعى إليه من

ألشخاص ساھموا وما يزالون في رفع  تُمَنح بتخصيص جوائز باسمھم

والمعرفة الكردية، كان ال بدّ من التّقدم بخطوات  والكتابة سويّة األدب
  .......4ص.. ... إنجاز فكرة رديفة للجوائز فكانت نحو خلق وسائل

����	����	����	����	FFFF�4��0�����4��0�����4��0�����4��0�����E�E�E�E�3א��3א��3א��3א� 
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تكاد وسائل التواصل االجتماعي أن تقضي 
على دور الصحافة المكتوبة، وتنقل سوية 

  من و المقاالت،   إلى  الكتب  من القراءة 

الصفحات إلى السطور، وربما الجمل، إلى درجة بدأ الفرد يشعر  
بنھاية عمر الكتاب، والبحوث، والدراسات الطويلة، بل وحتى المقاالت، 

بعد أخر أن تعب الساعات من أجل بحث ما؛  يوماً  ويزداد الشعور
أصبح ھدر وعبث، عندما نالحظ أن عدد القراء؛ بل المطلعين ال 

  . ديتجاوزون أصابع الي

التي بدأت  التاريخية على مر المراحل ال شك ھذا المفھوم كان حاضراً 
قام الشعب  وعندما واسع تنتشر بشكل فيھا الكتب والصحافة المكتوبة

 .......4ص.. ... الكثير في ظھرت مرة أخرى السوري بانتفاضته
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ة ل ، )االنترنيت(منذ أن انتشرت الشبكة العالمي
ة على  ا العنكبوتي وبسطت أجنحتھا وخيوطھ
ي كل  ، وأصبحت متوفرة ف ة أنحاء المعمورة كاف
كوكبنا  ى وجه  ة عل ي كل ركن وزاوي مكان، ف

ي رائد  ى اإلعالم األلكترون ي، أضح   األرض

اً عل ح طاغي ى الساحة اإلعالم العالمي، واحتل مكان الصدارة فيه، بل أصب
اإلعالمية العالمية، فتكاثرت بشكل ھائل صفحات الجرائد والمجالت 
نوعة والمعلومات  ار المختلفة، والمقاالت المت ة باألخب ة المتخم األلكتروني
فضاء الواسع، مما  ي ال ى األرض وف ي كل مجاالت العلوم والحياة عل ف

بھار  ا إ يم بھرھم أ   ....أذھل القراء وأ

ي خضم ھذا اليم  ، اإلتحاد وف ج من اإلعالم والمعلوماتية، كان إلتحادنا الھائ
، سوريا ي  كرد ف اب والصحفيين ال �.......2ص.. ....مكانه العام للكت �
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، ما يستحق رْفع "100"وقد سّجلْت رقمھا القياسي " بينوسا نو"ـل 
والصعب، من خالل تنوع القبعة، وفي ھذا المناخ التاريخي القاسي 

الخاصة، وما في ذلك من إغناء، إن " الملفات"الموضوعات، إلى جانب 
  .قارناھا بأي دورية كردية أخرى، ومن موقع االعتبار الثقافي وقيمته

كمفھوم عددي، يعني أن ھناك ما تحقَّق، أن ھناك " 100"نعم، قراءة اـل 

ما، من يقبل على النظر في  أرشيفاً كامالً وجديراً بحفْظه، حيث يأتي يوم

ھذا األرشيف، والقيام بدراسات مختلفة، عن الظروف التي ظھرت 
  .......3ص.. ... .فيھا، وكيفية استمرارھا، ومن وراءھا، ونوعية
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 باألعضاء األذىمن إلحاق ) ذاتية أخرى ظروف إلى إضافة( المخاوف

 الملحة، حيث الحاجة 2004 فيقامشلو  انتفاضة بعد إال المؤسسين

إلى توثيق االنتھاكات التي كانت تتم، باسم منظمات مجتمع مدني، 

إلعطاء المشروعية أمام وسائل اإلعالم، ومن بينھا اعتقال بعض 

 لكردا والصحفيين الكتاب رابطة انطالقة كانتوھكذا  -المثقفين

) 2016 عام فيالمؤتمر  بعد الكرد والصحفيين للكتاب العام االتحاد(

، 22/04/2004 الصحافةيوم عيد  في ، وكان يوماً تاريخياً، مفصلياً

  . حساساً، في حياة الرابطة

وقد طرح المشروع على الكتاب واإلعالميين، في الداخل والخارج، 

وكانت االستجابة من كتاب الداخل خجولة، تحسباً للوضع األمني 

الرھيب، لكن اإلقبال على العضوية، من قبل كتاب الخارج كانت كبيرة، 

 أو كاتب اعتقال عنالبيانات  بعض على اقتصرت الرابطة نشاط ولكن

الظروف  بسبب، )من قبل الزميل ابراھيم اليوسفأكثرھا (إعالمي 

ھيئة  أولانطالقة الثورة، بأسابيع، تشكلت  بعد الرھيبة، ولكن األمنية

 باالتفاق تماجتماع للھيئة اإلدارية،  أول وفيعلنياً،  للرابطةإدارية 

كما تقرر في االجتماع إصدار ، الرابطة أعمال لتسيير المھام توزيع

وبھيئتي تحرير، " PЀNÛSA NÛ - بينوسا نو"جريدة شھرية، باسم 

العربية والكردية، و لكل نسخة منھما خطتھا، : منفصلتين، للنسختين

وكتابھا الذين يكتبون لھا، بل وموضوعاتھم، واھتماماتھم، كانعكاس 

ه في خرائط لحالة إنساننا الكردي في سوريا، بعد أن تمزقت خريطت

اآلخرين التي ابتلعتھا، وترتب على ذلك أن يكتب ويقرأ بغير لغته، وإن 

 - كان من شأن اللغة األصيلة التي يغترب عنھا ابنھا المؤمن بھا 

اً  أن تعود، وتستعيد ألقھا، مھما استأذب خصومھا، وتفننوا في  -مكرھ

  .محاوالتھم من أجل محو تضاريسھا، وخصوصيتھا، ووجودھا

الثقافات، من  أنواع من الكثيرقادرة على االنفتاح على  كانتنو  ابينوس
سواء في مناطقنا أو في  خالل جذب جميع األقالم الواعية والخيرة،

 لھم نقدمالعالم، باإلضافة إلى العديد من الكتاب المشھورين الذين 
 البحوثو األفكار من القيمة مشاركاتھم على والتقدير الشكر

  . الخ... والفنون والمقابالت والدراسات والشعر

مع (نعم تعد بينوسا نو إحدى أولى المنابر اإللكترونية الثقافية الكردية 
العلم أن القسم العربي من الجريدة يكتب فيه كتاب وأدباء وفنانون 

التي تدأب على التواصل ) وصحفيون كرد وعرب من كافة دول العالم
في مطلع كل شھر جديد، بعد أن تركت أثرھا في مع متلقيھا باآلالف، 

  .نفوس متابعيھا، وھي اآلن تصل إلى العدد مئة في القسم العربي

من التغلب على العديد من المعوقات " بينوسا نو -  الجديد القلم"تمكن 
من خالل أفكاره وإنجازاته في مجال الفكر والثقافة، وتعزيز األمل 

عن آرائھم حول القضايا السياسية  في التعبير الجميع عند والثقة
والثقافية بطريقة صحية ونزيھة، وخاصة حول الوضع الصعب في 

ً من الكتاب المميزين " بينوسا نو"وتجمع . غربي كردستان عدداً كبيرا
وھي في .. برؤاھم المختلفة وأساليبھم المتنوعة واھتماماتھم المتباينة

ر بمشروع يمكنه أن يستمر استمراريتھا بنفس الزخم الذي بدأت به تبش
ً للمستقبل واألجيال القادمة وھي في راھنيتھا . طويالً، ويشكل أرشيفا

ومشاعرھا، ترسم مشھداً متكامالً  تؤرخ للحظة بأحداثھا وتحوالتھا
للمنعطفات الكبرى التي تمر بھا المنطقة بشكل عام، والكرد بشكل 

  . خاص

ي يدرك طموحھا ال" بينوسا نو"من يرصد مسيرة  نبيل والعميق، ف
معالجة األوجه المختلفة بأسلوب بالغ التأثير، عاملة على ترسيخ 
المشترك اإلنساني، وتنمية الھوية الحضارية، وذلك بإتاحة مجال حيوي 
تتالقى فيه الجھود الفكرية واإلبداعية بحثاً ودراسة وشعراً ونثراً 

 ً   ...وحواراً وفنا

أمر مضن، وأن وراء أعترف، بأن تحرير وإخراج الجريدتين 
إصدارھا في ردائھا اإللكتروني جھود جنود مجھولين، وأنا على رأسھم 
كمحرر القسم العربي منذ العدد األول ومخرج الجريدتين منذ العدد 
الثالث، وھي تأخذ مني جھوداً مضاعفة في العمل، على امتداد 
األسبوع، والشھر، والسنة، وعلى حساب وقتي، وصحتي، 

الكتابية، ولم أزل أواصل الجھود بھمة عالية، على نحو ومشروعاتي 
طوعي، على اعتبار أن االتحاد يعتمد على اإلمكانات المتواضعة من 
لدن ھيئتھا اإلدارية، من دون أن تمد يدھا إلى أحد، وھو ما أربك عملنا، 
في بعض المحطات، على اعتبار أننا غير قادرين على تقديم مكافآت 

بيد أننا النعدم األمل في أن نتمكن ذات . ا األفاضلولو رمزية لكتابن
يوم، من أن نمنح كل من يكتب لدينا ثمن أتعابه، وإن كان أي مردود 
مقابل الكتابة، ھو أمر رمزي بخس، إذا ما قورن بقيمة الرسالة التي 
يؤديھا الكاتب، ألنه إذا كنا ننظر إلى الكاتب الحقيقي على أنه مضح، 

ي  -ھو اآلخر- فإن له  -كما ھي حقيقته - اهومقاوم، من أجل سو الحق ف
أن تساھم كتابته في تأمين متطلبات حياته، الكريمة، سواء أكان اعتماده 

ً  -عليھا     .فال فرق البتة -كلياً أو جزئيا
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  لكل المسؤولين الموقرين واحترامتحية محبة وتقدير 

عمل دؤوب بكل  ..جريدة القلم الجديد ولكل القائمين على إنجاز اإلصدارات الشھرية من
مدروس بكل إخالص، جھود جبارة تبذل، لتنشر جريدة شھرية إتقان وتنظيم  حرفية و

مواضيع مھمة و إضاءات فكرية وأدبية ... باللغتين العربية والكوردية بكل ھذا التميز
، الكرديةونشر اآلراء التي تسعى إلى تطوير األدب الكردي وثقافته وإعالء الكلمة 

  .واإلخالصنتعلم منكم اإلبداع والتفاني  ...كتابات ونصوص ابداعية ملفات مھمة،و

بھذه المناسية أبارك لكم ولنا العدد مئة من جريدة القلم الجديد، طوبى لكل الكورد ثلة من 
كتابھا ومبدعيھا الذين أخذوا على عاتقھم نشر الثقافة واألدب الھادف وتشجيع كل من 

  أي امر نحتاجه لكم سعة صدركم في الرد والتعاون والتوضيح عن يستحق ونشھد

األديب الموقر ، محمود عباس الدكتور الموقر لمسؤوليناانتھز ھذه الفرصة ألشكر كل 
وافر شكري وامتناني لكم . واألديب الموقر أستاذنا ابراھيم اليوسف ،عبد الباقي الحسيني

التقدير للقسم الفني  وكل خورشيد شوزي،. رئيس التحرير في الجريدة األستاذ الموقر ا
   .ركتم ودمتم عنوانا للتميز والعطاءبو

  .واالزدھارمن الموفقية  وفقكم هللا وسدد خطاكم ومزيداً 
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  ....أن تحلق مع سرب من المبدعين أمر في غاية الجمال

منحتني ھذه الجريدة جناحين للتحليق في سماء األدب ) القلم الجديد(
 .والثقافة

  قد التسعفني الكلمات في ايجاد تعابير أصف بھا شعوري، 

  الشكر.... أشعر باالمتنان والرغبة برد الجميل ولكني

  في زمن الكالم المباح وغير المباح

  في زمن القباحة واإلباحة في الكتابة

  في زمن للوفاء وقت وللخيانة أوقات

األيام  ه ساحاتفي زمن الزيف والكذب والنفاق وضجيج تعج ب
 .المتتالية

  .الكل يسير نحو ھدفه بطريقته المبتكرة

 .أن تجد من يأخذ بيدك يرسم لك الخطوة األولى نحو الثبات

 .ھذا افضل ماقد يحدث لك

  كلماتي كانت جثثا ھامدة على أوراق لم تَر النور

  ماكانت لتخرج من عزلتھا

  .النورمتواضعة خجولة تخشى 

نور لتضيء الطريق لھا إلخراجھا نحو سماء حتى امتدت يد من 
 .الكلمة

رغم تواضعھا لكنھا ) القلم الجديد(فكان ظھورھا األول على صفحات 
  حلقت في سرب مع العمالقة

 .أن يصبح لك جناحان في عالم الكتابة ھذا انتصار حقيقي

شكراً لتلك اليد البيضاء التي رسمت لي الخطوة األولى وكانت السند 
 )ابراھيم اليوسف(األستاذ 

الذي منحني فرصة لترى كلماتي ) خورشيد شوزي(شكراً استاذ 
  وتحلق ھاربة من عزلتھا. النور

 واإلبداعالمزيد من التألق ... كل الشكر واالمتنان للقلم الجديد

 

فبدا االتحاد ، والسياسيةالمخلصين يتنافسون على العمل كل بإمكانياته الثقافية 
العام للكتاب والصحفيين باإلضافة الى نشاطاته المميزة والمتراكمة منذ عام 

مام جبروت أوالتي اتسمت وقتھا بقول الحق والدفاع عن قضية شعبنا  2004
نشرة ) نو ابينوس(ة شھرية سميت القلم الجديد قامت بإصدار نشرة دوري. النظام

مستقلة ثقافية اجتماعية أدبية فنية منوعة والتي ھدفت الى المساھمة بإيصال 
أفكار ومعلومات وتذكير بالثورات واالنتفاضات الكردية والشخصيات الوطنية 

  .والتاريخية

أھمية أي صحيفة وطنية مستقلة بدورھا كأعالم حر من االعالم  من ھنا تأتي
التربوي في بناء مواطن مسلح بالعلم والمعرفة وترسيخ فكرة االنتماء الى الوطن 

و النظرة الشوفينية أجواء الھيمنة الحزبية أعن الصراع السياسي وعن  بعيداً 
  .لخدمة المجتمعولويات وصياغتھا المغلقة والمساھمة بشكل فعال في وضع األ

حديقة كبيرة فارغة ومن ذلك التاريخ وجد / نو  اكانت بينوس 22/4/2012في 
ً ) ونساء رجاالً (فيھا كل مؤلف وكاتب وقاص وراوي وفنان ورسام ومبدع   مكانا

له ليزرع فيه شتله وورده ويسقيھا في كل عدد حتى ازدھرت وكبرت وأصبحت 
ألنھا القت الرعاية والعناية الفائقة  عر،دب والفن والشحديقة غنية بكل أنواع األ

من المجموع المشارك والمساھم مع الطاقم الفني وبتصميم وتحديث مستمر 
خورشيد شوزي الذي لم يبخل بجھده ووقته ولم / األخ الزميل وإشرافبرعاية 

والمقابالت واألفكار  واإلبداعاتمن ضغط العمل وتزاحم المقاالت  يشكو يوماً 
نشرت في كل عدد وساھمت وشاركت بمھنية عالية وبروح من الحرة، التي 

والشعور بأھمية القلم والكتابة في رصد ومتابعة وإيجاد  واإلحساسالمسؤولية 
  .الحلول ما أمكن لھموم وقضايا الشعب

النقاط المظلمة  وإضاءةنارة الطريق إبدعت في أقالم الزميالت والزمالء أكل 
فكانت أبواب الحديقة مفتوحة لكل الزوار . ةغلبھا مھملة ومنسيأالتي كانت 

  .و يناسب رغباته وميوله الفكريأوالضيوف لينھل منھا كّل ما يبحث عنه 

بنسختيھا  باللغتين الكردية والعربية بأفكار ) نو ابينوس(بحق ساھم القلم الجديد 
دب أثقافة و –حوارات ولقاءات شخصيات  –دراسات وتحليالت  – وآراء
 وفنون

تجمعت في أكثر من أربعون صفحة لتشكل لوحة مزينة باأللوان  وفنون
صدار النشرة إمتميزة، تدل ودلت على براعة القائمين على  وأناقةوبديكور 

الفنيين والكتاب والكاتبات والشاعرات المميزات والمميزين الذين يزينون كل 
وفي مقدمة الكل األخ خورشيد شوزي الذي يعمل  وإصداراتھمعدد بنتاجھم 

بصمت وھدوء يجمع المقاالت ويدققھا ويعنون الكثير منھا ويخصص لكل 
  . صحفية وأمانةمنھا زاويتھا المعتادة بكل دقة 

التي احتضنت كل المبدعين والمبدعات ) نو ابينوس(في نشرة القلم الجديد  
بغض النظر عن انتمائھم ودياناتھم   ومواقفھم، نجحت بامتياز بالحفاظ على 
االستقاللية المھنية في رصد الحالة اليومية المعاش رغم أجواء حالة الال 

 فقيرةين طبقة وانقسام المجتمع الى طبقت. استقرار التي مرت بالمنطقة
 تضمن ھذا الواقع حافظ. معدومة ومسحوقة وطبقة تجار الحروب واألزمات

المستقل في كشف الحقائق والدفاع عن  اوخطھ اعلى نھجھ نو بينوسا
بكل جرأة الى المظالم التي وقعت على شعبنا بشكل  واإلشارةالمظلومين 

لقرار والحياة ممنھج ومدروس من قبل المتنفذين والطغاة المھيمنين على ا
فاتورة وضريبة  مره والذي يدفع يومياً أاليومية لسائر الشعب المغلوب على 

  . بقاءه على قيد الحياة من تعبه وجھده ودمه

ن تلقي الضوء على نشاطات أواستطاعت في كل االعداد ضمن كل مرحلة 
ك نالت ثقة ومصداقية . مختلفة وغطت االحداث التي عصفت بھا الجزيرة لذل

نشرة مستقلة ثقافية أدبية فنية  بأنھاقرائھا بشھادتھم واعترافاتھم  جميع
عن ھموم  يرى فيھا كل فرد ما يبحث عنه بعيداً . تاريخية اجتماعية منوعة

السياسي الكثير  واإلعالموصخب وضجيج الشارع والحدث اليومي السياسي 
  .منھا المزيف لألسف

منھم وكاتباتھا ولكل المشاركين والمساھمين  وأنانبارك للصحيفة وكتابھا 
  . فاضل بصدور العدد الذھبي باللغتين الكردية والعربيةوالقراء األ

. بصيرتھم عن مشاھدة الحقيقة تنارة الطريق لمن عميإن تستمر في أ مالً آ
والذين غلبوا مصالحھم الشخصية على مصلحة الشعب من خالل كتاباتھم 

 .ه�لى موائدكل عاألوبمدح السالطين 
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باللغة العربية، ) القلم الجديد(ومكانته الالئقة، وذلك بإصداره جريدته األلكتروتية 
باللغة الكردية، منذ ما ينوف عن عشر سنوات، بحجم ) Pênûsa Nûبينوسا نو (و

يتألف من عشرات الصفحات، ناھز السبعين صفحة في أغلب األعداد، وبمشاركة 
لمبدعة للمئات من الكتاب في مختلف المجاالت، التي أثرت مجلتنا كماً ناضجاً األقالم ا

وواعياً، وأغنتھا تنوعاً وتلوناً بھياً، وذلك في محتلف المجاالت، في مجال المقاالت 
  .... األدبية والفكرية والسياسية، وفي مجال الشعر والقصة 

الدنا، والتي ال يزاالن يكابدان ورغم الظروف الصعبة واألليمة التي مر بھا شعبنا وب
األمرين جراءھا، فقد استمر إصدار جريدتنا ھذه، بالعربية والكردية، بفضل المثابرة 
المتواصلة والجھود الكبيرة المبذولة من قبل محرريھا والمشرفين عليھا، والمساھمات 

الم الغزيرة للكتاب المشاركين فيھا؛ فاحتلت بذلك مكانة مرموقة في دائرة اإلع
  ....األلكتروني الكردي، واكتسبت المزيد والمزيد من القراء والمتابعين 

يصدر، وينساب على الصفحات ) القلم الجديد(من جريدتنا الغراء ) المائة(ھا ھو العدد 
األلكترونية بين يدي قرائنا األعزاء، ليحثنا على تقديم المزيد من العطاءات والنتاجات 

تابنا، وتندلق بھا مداد أقالمھم المبدعة، ولتمد القائمين عليھا التي تتفتق عنھا مواھب ك
بالشكيمة القوية والعزيمة التي ال تلين وال تعرف الكلل والملل؛ فبوركت أقالمكم أيھا 

  ....الكتاب الالمعون، وسلمت أياديكم وسواعدكم أيھا المحررون والمنفذون القديرون 
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يجب أن يكون الفنان في عمله مثل هللا في الخلق، غير 
منظور وقادر على كل شيء، أن نشعر به في كل مكان، 

ومن ثم يجب على الفن أن يسمو فوق . لكننا ال نراه
حان الوقت ! العلل الشخصية والحساسية العصبية

  !العلوم الفيزيائيةلمنحه، بطريقة ال ترحم، دقة 

سيجد الرجال دائماً أن أخطر شيء في وجودھم ھو 
  .االستمتاع

في رأيي، يجب أن تكون الرواية علمية، أي تبقى ضمن 
  .العموميات المحتملة

نحن مثاليون فقط إذا كنا حقيقيين، وال نكون صادقين إال 
  .من خالل التعميم

لمتنمر كل التقدم الذي يمكن أن تأمل فيه ھو أن تجعل ا
 ً ولكن فيما يتعلق بإثارة أفكار الجماھير، . أقل لؤما

وإعطائھم تصوراً أوسع عن هللا وبالتالي أقل إنسانية، 
  .فأنا أشك في ذلك، وأشك في ذلك

ال أريد أن أحظى بالحب أو الكراھية أو الشفقة أو 
  .ليس لديك ما يكفي: أما التعاطف فھو مختلف. الغضب

ى في النقد، ألنه يعطي األسلوب ھو كل ما ھو أعل
  .وسيلة لإلبداع

عدت إلى العمل ألن الوجود ال يحتمل إال إذا نسيت 
  .شخصك البائس

  .نحن ال نرتب مصيرنا، نحن نعاني منه

بقدر اإلمكان، يجب أال نحلم أبدًا بأي شيء سوى كائن 
  .خارج أنفسنا، وإال فإننا نسقط في محيط الحزن

خالقية من كتاب يجب إذا لم يستمد القارئ الشخصية األ
أن يكون موجوداً، فإن القارئ إما أحمق أو الكتاب 

ألنه طالما أن الشيء صحيح، . مخطئ من حيث الدقة
الكتب الفاحشة غير أخالقية فقط ألنھا تفتقر . فھو جيد

  .ال يحدث مثل ھذا في الحياة. إلى الحقيقة

  .النجاح نتيجة وال ينبغي أن يكون ھدفاً 

ھو إال شھادة؛ كل شيء شديد االنحدار  تاريخ الفنون ما
يمكن لعدد ! مليء بالمنحدرات، كان ذلك أفضل بكثير

  .أقل من الناس الوصول إليه

بدون شخصية، ستكون . ال يكفي أن يكون لديك ذكاء
األعمال الفنية، مھما فعلت، متواضعة؛ الصدق ھو 

  .الشرط األول للجمال

، ال أكثر، يجب أن ينظر إلى الحياة على أنھا وسيلة
  .ھو نفسه... وأول شخص يجب أن يتخلى عنه

يجب علينا فقط أن نشفق على موت السعداء، أي موت 
  .قلة قليلة من الناس

يجب أن يحتوي . القوة الحقيقية ھي المبالغة في المرونة
  .الفنان على متن سفينة

  : عندما تكتب بشكل جيد يكون لديك عدوان ضدك

جبرھم على التفكير، الجمھور، ألن األسلوب ي -1
  يجبرھم على العمل؛ 

الحكومة، ألنھا تشعر بقوة فينا، وھذه القوة ال تحبھا  -  2
الحكومات قد تتغير، الملكية، اإلمبراطورية . قوة أخرى

بحكم مناصبھم، . الجمالية ال تتغير! أو الجمھورية، ال يھم
  .فإن الوكالء واإلداريين والقضاة يحتكرون الذوق

  .نحني للمثل األعلى، بل يؤكدهالواقع ال ي

إن مقدار السعادة الممنوحة لكل واحد منا صغير وعندما 
  .ننفق قليالً، نكون جميعاً متشائمين

يجب دراسة المجتمع الجيد والسيئ، الحقيقة في كل 
شيء، دعونا نفھم كل شيء وال نلوم أحداً، ھذه ھي 
 الطريقة لمعرفة الكثير والتزام الھدوء، وھو شيء يجب

  .أن تكون الھدوء يكاد يكون سعيدا

إن االلتزام بالعيش على زاوية من األرض محدد باللون 
األحمر أو األزرق على الخريطة، ورفض الزوايا 

األسود، بدا لي دائماً ضيقاً األخرى باللون األخضر أو 
  .ومحدوداً وانتھى الغباء

السخرية شيء رائع، كونھا عبء الرذيلة، فھي في 
  .نفسه تصحيحية وفناءالوقت 

  ........ 4 صالتتمـة  ........

 ولكن من المريح جداً ! األطفال؟ شيء غبي للغاية
للجميع استخدام التنقيحات والترجمات والتخفيفات، ومن 

ً لألقزام التفكير في اختصارات العمالقة ما ! الجميل جدا
يھرب دائماً من الطبيعة  ھو أفضل في الفن سوف

المتواضعة، أي ثالثة أرباع ونصف الجنس البشري 
  لماذا تحرف الحقيقة لصالح الدناءة؟

بمجرد أن يرتدي . الشاعر الحقيقي بالنسبة لي ھو كاھن
  .القميص يجب أن يترك عائلته

يجب على الفنان أن يرفع كل شيء، إنه مثل مضخة، 
ألشياء، في الطبقات لديه أنبوب كبير ينزل إلى أحشاء ا

العميقة، يمتص ويتدفق في الشمس في بخاخات عمالقة 
  .ما كان مسطحاً تحت األرض وماذا التي لم نرھا

نحن ال نتعب أبداً مما ھو مكتوب بشكل جيد، األسلوب 
  !إنه دم الفكر! ھو الحياة

  .الكرم ضد األوغاد يكاد يكون بال مباالة ضد الصالح

دائماً إلى السماء، فسينتھي بنا األمر أعتقد أننا إذا نظرنا 
  .إلى امتالك أجنحة

المثل األعلى مثل الشمس، فھو يبث كل األوساخ من 
  .األرض

  .ال يتعلق األمر بامتالك أجنحة فقط، يجب أن تحملنا

فقط األماكن المشتركة والبلدان المعروفة ھي التي ال 
  .نھاية لھا

شھرة تأتي في باريس، عربة أبولو ھي سيارة أجرة؛ ال
  .من التسوق

تذكر دائماً أن الالشخصية ھي عالمة على القوة؛ دعونا 
نستوعب الھدف ونتركه يدور في داخلنا، ونعيد إنتاج 
نفسه في الخارج دون أن نكون قادرين على فھم أي 

يجب أن تكون قلوبنا . شيء عن ھذه الكيمياء الرائعة
ا دعون. طيبة فقط من خالل الشعور بقلوب اآلخرين

  .نكون مرايا مكبرة للحقيقة الخارجية

لذلك، . نحن نعيش في عالم نرتدي فيه المالبس الجاھزة
  .سيء جداً بالنسبة لك إذا كنت طويل القامة

كل أولئك . الكتاب يخلق لك عائلة أبدية في اإلنسانية
الذين سيعيشون بأفكارك ھم مثل األطفال الجالسين في 

لھؤالء الناس المسنين إذن ما ھو امتناني . منزلك
الشجعان الفقراء الذين يشربون بأفواه كبيرة، ويبدو أننا 

  .عرفناھم، والذين نحلم بھم مثل األصدقاء المتوفين

ال يتطلب الفن التھاون وال األدب، وال شيء سوى 
  .اإليمان واإليمان دائماً والحرية

ألنني أؤمن بالتطور الدائم لإلنسانية وأشكالھا المستمرة، 
فأنا أكره كل األطر التي يريد المرء حشرھا بالقوة، كل 
. الشكليات التي يتم تعريفھا بھا، كل الخطط الموجودة

لم تعد الديمقراطية كلمتھا األخيرة مثلما . نحن نحلم لھا
كانت العبودية، مثلما كان اإلقطاع، مما كانت عليه 

إن األفق الذي تدركه عيون اإلنسان ليس أبداً . الملكية
لذا ! الشاطئ، ألنه وراء ھذا األفق يوجد آخر، ودائماً 

فإن البحث عن أفضل األديان أو أفضل الحكومات يبدو 
األفضل بالنسبة لي ھو من يحتضر . لي حماقة سخيفة

  .ألنه سيفسح الطريق آلخر

إنھا . األسلوب في الكلمات بقدر ما ھو في الكلمات
  .الروح بقدر ما ھي جسد العمل

د للرواية ھو الذي يأتي من قطعة واحدة، الموضوع الجي
. ھذه فكرة أصلية يشتق منھا كل اآلخرين. دفعة واحدة

أنت ال . لسنا أحراراً على اإلطالق في كتابة كذا وكذا
. ھذا ما ال يفھمه الجمھور والنقاد. تختار موضوعك

  .يكمن سر التحف في انسجام الموضوع ومزاج المؤلف

ھذه ھي : أن تبتلعه دفعة واحدةعندما تلتقط كتاباً، عليك 
تعتاد على . الطريقة الوحيدة لرؤية الكل واالستفادة منه

نظراً ألنك تلميذي، فأنا ال أريدك أن تفكر . مطاردة فكرة
في ھذا التشويش، تلك الصراحة البسيطة التي ھي حكر 

  .على األشخاص من جنسك

 يجب أن تكون الحياة تعليماً متواصالً، وعليك أن تتعلم
  .كل شيء من التحدث إلى الموت

  .ولكن ھناك سالم ھادئ يقتدي به وربما يكون أفضل منه

الطريقة الوحيدة لعدم الشعور بالتعاسة ھي أن تنغلق 
على نفسك في الفن وتحسب كل شيء آخر على أنه ال 
شيء، فالفخر يستبدل كل شيء عندما يجلس على قاعدة 

ل الشاق  .كبيرة ال يمكن تحقيق األناقة إال من خالل العم
  .والعناد المتعصب والمخلص

إلنشاء شيء دائم، تحتاج إلى قاعدة ثابتة؛ المستقبل 
ھذا ھو السبب في أن الحاضر . يعذبنا والماضي يعيقنا

  .يھرب منا

الجزء الصعب ھو العثور على شخص ال يثير أعصابك 
  .في جميع حاالت الحياة

ون مكتبة الكاتب من خمسة إلى ستة كتب، يجب أن تتك
بالنسبة . وھي مصادر يجب إعادة قراءتھا كل يوم

. لآلخرين، من الجيد التعرف عليھم ثم ھذا كل شيء
ولكن ھناك العديد من الطرق المختلفة للقراءة، وتتطلب 

  !الكثير من الذكاء لقراءة جيدة

 عندما يكون لديك نموذج واضح أمام عينيك، فأنت تكتب
جيداً دائماً، وأين تظھر الحقيقة بوضوح أكثر من ھذه 
المعارض الجميلة للبؤس البشري؟ ھناك شيء خام 
. حوله لدرجة أنه يمنح العقل شھية آكلي لحوم البشر

  .يندفع ليلتھمھم ويستوعبھم

القلب في عواطفه، مثل اإلنسانية في أفكارھا، يتوسع 
  .باستمرار في دوائر أكبر

ء كما نتعامل مع الجمھور، مع الكثير نتعامل مع النسا
. من االحترام الخارجي وازدراء السيادة في الداخل

  .يتحول الحب المھين إلى كبرياء متحّرر

يعد السفر أمراً جيداً في الفترة الثانية من حياة الفنان، 
ولكن في البداية من األفضل التخلص من كل ما ھو 

 ً   .حميم حقاً، وأصلياً، وفردا

جسد الفكر، كما أن الفكر ھو روح الحياة؛  الشكل ھو
  .كلما كبرت عضالت صدرك، زادت راحة تنفسك

الشھرة الكاملة ال ترضيك، وتقريباً تموت دائماً في حالة 
لذا فإن الرسم . عدم اليقين من اسمك، إال إذا كنت أحمق

التوضيحي ال يضعك في عينيك أكثر من وضعك في 
  .الغموض

ا يحيط بك، فإننا نعجب بأنفسنا، عندما نقارن أنفسنا بم
لكن عندما ننظر إلى األعلى، نحو المطلق، نحو السادة، 

  !نحو الحلم، كيف نحتقر أنفسنا

. ينمو في كل مكان دون أن يزرع. الشعر نبتة حرة
الشاعر ليس سوى عالم النبات المريض الذي يتسلق 

  .الجبال ليجمعھا

أحالمك في عندما تكون صغيراً، فإنك تربط تحقيق 
مع اختفاء ھذا الوجود، . المستقبل بالحياة من حولك

  .تختفي األحالم

يجب أن تفكر فقط في االنتصارات التي تمنحھا لنفسك، 
الطريقة الوحيدة للعيش بسالم . لتكون جمھورك وناقدك

ھي أن تضع نفسك في قفزة فوق اإلنسانية وال تشترك 
  .معھا في شيء سوى عالقة فنية

ء جيد، يجب أن يتوافق ھذا الشيء مع للقيام بشي
دستورك؛ ال ينبغي لعالم النبات أن يصنع يديه أو عينيه 
أو رأسه مثل عالم الفلك، وأن يرى النجوم فقط بالنسبة 

  .لألعشاب

كلما كان العمل أفضل، زاد جذب النقد إليه؛ إنه مثل 
  .البراغيث تنطلق فوق مغسلة بيضاء

قلوبنا نقيس به الوقت؛  كل واحد منا لديه تقويم خاص في
  .ھناك دقائق وھي سنوات، أيام تشير إلى قرون

بغض النظر، سواء أكان جيداً أم سيئاً، من الجيد أن 
تكتب، أال تكون على طبيعتك، بل أن تتداول في كل 

  .المخلوقات التي نتحدث عنھا

نحن ال . إن عمل النقد الحديث ھو إعادة الفن إلى قاعدته
ماذا فعلنا . نحط منه، ھذا كل شيءننشر الجمال، بل 

بالعصور القديمة في محاولة لجعلھا في متناول 

ي، وربما  ا االلكترون ي بطابعھ يھا، وھ المسھمين ف
ة أطاريح جامعية،  كون ھناك باحثون، أو طلب ي

، ى مشروع من  وخالفھم ي عل وأعتقد أن ذلك سيضف
نوع قيمة معرفية، ، ھذا ال اريخية  وثقافية نوعية ت

ه إليھا من "بينوسا نو" ، مھما وّجه، أو يمكن أن يوجَّ

تقويم، فإن ما ال يمكن إنكاره، مالحظات، أو من نوعية 

أو تجاھله، ھو أنھا تمكنت من قطع المسافة الزمنية، 
فھوم  وتبلغ ھذا الحد، لتحقّق في ذاتھا  "سن الرشد"م

" سن الرشد"وتبلغ ھذا الحد، لتحقّق في ذاتھا مفھوم 

التاريخي، اكتمال مكتبة متنوعة فيھا، وھذا يترجم مضاء 

من يتعاونون معھم، ومن روح القائمين على إدارتھا، و

  .يشتركون في الكتابة لھا، ومن يتابعونھا

قد أنجزت ھذا الحضور الكمي " بينوسا نو"وأن تكون 
والكيفي، مقارنة بشقيقاتھا األخريات، وبلغات أخرى، 
داخل المعطف الوجداني، واإلنساني كردياً، فھذا من 
حقھا أن تفصح عن حقيقة أمرھا، وھي بالثقة المعطاة 

منبر ثقافي، يضيء داخل غابة شبه معتمة، وتسّمي  ألي
أھليتھا ألن يكون لھا اسم جدير بالتقدير باألصالة ال 
بالوكالة، وفي قائمة المجالت أو الجرائد التي حافظت 
على توازنھا، وصلبْت عوداً، وھي تنتقل من عدد إلى 
آخر، حتى بلوغھا ھذا الرقم الدال على أنھا في مستوى 

ا تستحق االحتفاء بھا، واالستشھاد بھا في اسمھا، وأنھ
  .عملھا البطولي حقاً 

من أرضية االختالف، على وجه العموم، يمكن النظر 
وھذا التنويع الذي يسھل التأكد ". بينوسا نو"في بنية 

منه، عالمة مائزة على أنھا انطلقت من نقطة مدروسة 
في موقعھا، ووصلت إلى ما وصلت إليه في نقطة  

تكون مكتبة، وفي إطارھا الثقافي العام، حيث الفتة، ل
يتجاوز الفكري مع األدبي، مع الفني، لنكون إزاء مائدة 

  .منصوبة تضم أطايب الطعام الشھية ھضماً 

ولھذا، وبعد تسطيري لھذه الكلمات، رغبت، بھذه 
البينوسية، أن أنقل إلى العربية أفكاراً لكاتب " المناسبة"

-1821"ستاف فلوبير فرنسي كبير وشھير، وھو غو
أوالً، ألن في ذلك تأكيداً على رھان الكتابة ". 1800

الكبير على الحياة، أي حين تكون لسان غائب ال يغيب، 
أي ما يكون تأميناً على الحياة، كما قلت، وثانياً، ألن 
األفكار اإلنسانية العظيمة تجد معابر لھا في االتجاھات 

فكرة التنوع، حال  وداخل كل اللغات، وثالثاً، لتعزيز
، حيث إن ما نقلته من كتيب يحمل ھذا "بينوسا نو"

  PENSÉES DEغوستاف فلوبير أفكار من (العنوان 
GUSTAVE FLAUBERT( ال زال يؤكد بدعته ،

وطرافته وإشراقة فكره، ففي أفكاره ما يھم كل معني 
 :فكراً وفناً : بالثقافة

  .ما ھو الجميل إن لم يكن المستحيل

وتك وعش لنفسك، أي قلص قلبك بين متجرك اصنع ثر
  .وھضمك

لقد توصلت إلى اقتناع راسخ بأن الغرور ھو أساس كل 
شيء، وأخيراً أن ما يسمى بالوعي ھو فقط الغرور 

  .الداخلي

  .المستقبل ھو أسوأ جزء من الحاضر

يجب أال ننظر إلى الھاوية، ألنه يوجد في األسفل سحر 
  .ال يوصف يجذبنا

  . ُتباع وال تُشترى بل تُعطىالقلب ثروة ال

لكي تكون سعيدًا في مكان ما عليك أن تعيش ھناك لفترة 
ليس بين عشية وضحاھا أن تدفئ عشك وتشعر . طويلة

  .بالراحة ھناك

لدي ھدوء عميق، لكن كل شيء يزعجني على السطح؛ 
  .من األسھل أن تتحكم في قلبك عن وجھك

راء النجاح عندما يكون للمرء أي قيمة، فإن السعي و
يعني االنغماس في نفسه، والسعي وراء المجد ربما يفقد 

  .نفسه تماماً 

أعتقد أن عقيدة الحياة المستقبلية قد تم اختراعھا من 
  .الخوف من الموت أو الرغبة في اللحاق به

في . ليس عليك دائماً أن تصدق أن الشعور ھو كل شيء
  .الفنون، ال يوجد شيء بدون شكل

  . السعادة كذبة يسبب السعي وراءھا كل مصائب الحياة
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ال تفھم النساء أننا نستطيع أن نحب بدرجات مختلفة؛ 

ً من  ً عن الروح، لكن الجسد قريب جدا يتحدثن كثيرا

ألنھن يرين كل الحب المتضمن في فعل قلوبھن، 

الجسد؛ يمكنك عبادة المرأة والذھاب إلى بيت البنات 

  .كل ليلة

إنكار وجود مشاعر حزينة ألنھا حزينة ھو حرمان من 

كما لو لم يكن لدينا ما يكفي من  الشمس حتى الظھر

ماضينا، فنحن نمضغ ماضي البشرية جمعاء ونستمتع 

يھم، بعد كل شيء، إذا كان ال . بھذه المرارة الحسية

إذا كان ھذا ! ھناك واحد فقط يمكن للمرء أن يعيش فيه

  !كل ما يمكن أن نفكر فيه بال ازدراء وبدون رحمة

لم تعد العبقرية غير شائعة اآلن، ولكن ما لم يعد لدى 

  .أحد وما يجب السعي لتحقيقه ھو الوعي

أن الشكل البشري جميل عندما يظھر في حريته ! أوه

  .صلية، كما خلق في اليوم األول من العالماأل

  .يريد القلب، مثل المعدة، مجموعة متنوعة من األطعمة

  .في أكثر األسرار حميمية، ھناك دائًما شيء ال يقال

لكي تمتلك الموھبة عليك أن تكون مقتنًعا بأنك تمتلكھا، 

وللحفاظ على ضميرك طاھراً، عليك أن تضعه فوق 

العيش بھدوء وفي الھواء  إن طريقة. كل اآلخرين

ً كان،  الطلق الرائع ھي االستقرار على أي ھرم، أيا

إنه ليس ممتعاً دائماً ! آه. طالما أنه مرتفع وقاعدة صلبة

  .وأنت وحدك، لكنك تواسي نفسك بالبصق من األعلى

الكبرياء ھو وحش شرس يعيش في الكھوف 

والصحاري، الغرور على العكس من ذلك، مثل 

قفز من فرع إلى فرع ويتحدث في وضح الببغاء، ي

  .النھار

ھناك مؤامرة رائعة ودائمة في جميع أنحاء العالم ضد 

يأخذ أصحاب الذوق . شيئين، وھما الشعر والحرية

على عاتقھم إبادة أحدھم، بينما يالحق أصحاب النظام 

  .اآلخر

ال يتوافق الشغف مع ھذا الصبر الطويل الذي تتطلبه 

بما يكفي ليشغل رجالً بأكمله؛ تشتيت الفن كبير . المھنة

االنتباه عنه يكاد يكون جريمة، إنھا سرقة فكرة، 

  .تقصير في الواجب

تنمو األفكار الرائعة في الظل وعلى حافة المنحدرات 

 مثل أشجار الصنوبر

عندما نتعامل، لبعض الوقت، مع الروح البشرية 

سة بالحيادية التي نضعھا في العلوم الفيزيائية في درا

المادة، نكون قد اتخذنا خطوة ھائلة؛ إنھا الطريقة 

ثم . الوحيدة لإلنسانية لتضع نفسھا فوق نفسھا قليالً 

ستنظر في نفسھا بصراحة، في مرآة أعمالھا البحتة، 

  .ستكون مثل هللا، ستحكم على نفسھا من فوق

اقرأ األساتذة العظماء أثناء محاولتھم فھم سلوكھم، 

وستخرج من ھذه الدراسة  واالقتراب من روحھم،

 ً ستكون مثل موسى عندما تنزَّل . بإبھار سيجعلك سعيدا

  .كان لديه أشعة حول وجھه، للنظر إلى هللا. من سيناء

عندما تريد أن تصنع فناً، عليك أن تضع نفسك فوق 

عندما يكون لدينا مثال واضح، نحاول . كل الثناء والنقد

لنظر إلى ما الوصول إلى ھناك في خط مستقيم، دون ا

  .ھو في الطريق

الشيء الرئيسي في ھذا العالم ھو أن تحافظ على 

روحك في منطقة مرتفعة، بعيدة عن المستنقع 

إن عبادة الفن تبعث على . البرجوازي والديمقراطي

  .الفخر؛ ليس لديك الكثير

 

، وبعد  ة والعربية ة باللغتين الكردي ة شھري جريد
تبادل اآلراء وطرح بعض األسماء من قبل 

ى اسم  ع االختيار عل قلم"الّزمالء وق " پينوس، ال
من قبل  أصدَرت وألنّه كان كانت ھناك جريدة قد

كلمة الجديد عليھا فسميت بھذا االسم فقد تّم إضافة 

Pênûsa nû " القلم الجديد= پينوسا نو."  

وعربية  بدأ القلم الجديد يرفد الجريدة بأقالم كردية

عريقة ولھا باع طويل في مجال الكتابة واألدب  عريقة

باإلضافة إلى مساندة ودعم األقالم الجديدة التي تحاول 

أبوابه، وما أن تشّق المسير إلى عالم الكتابة من أوسع 

تزال ھذه الجريدة التي تحتفل بميالدھا التّاسع وبعددھا 

تعاھد عّشاق القلم والحرف ومريديھما " 100"المائة 

أن تكون لھم المحفل الذي يخّط عصارة فكرھم 

 .ومشاعرھم على صفحاتھا

كان لي شرف الكتابة في الجريدة من والدتھا وحتى 

 Ez û ": "باسماليوم، وبزاويتين ثابتتين بالكردية 

pênûsa xwe  زخات قلمي"وبالعربية باسم" ،

حاولت في الّزاويتين أن أحرص على التأكيد على أنّ 

األدب مع الكتابة يظالن المرآة الحقيقيّة التي تعكس 

الواقع المعاش بكّل إيجابياته وسلبياته، بكّل إنعاشاته 

ي تحقّق بوالدة الجريدة لنا في الّرابطة الت. وانكساراته

االتحاد العام للكّتاب والّصحفيين "تحّولت فيما بعد إلى 
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شكال من الديموقراطية ففتحت المكاتب أمن المحافظات 

ونواد  مستقلةالسياسية وتشكلت جمعيات ومؤسسات 

فقت ظھور المطبعة اأي ر بدأ، وعلى كافة المستويات

السريعة النشر التأفف من عدم القراءة، والحقيقة ھذه؛ 

أكثر حضوراً وأوضح على خلفية  اآلنأصبحت 

  . االنتشار السريع لألفكار واآلراء

لربما من المنطق القول، إن البشرية تتجه نحو حضارة 

البناء والتكوين المتسارع، بعد غياب الزمن واضمحالل 

المعلومات بجمل، والھروب من صرف المسافات، وتلقي 

النسخة ) بينوسا نو(و. الطاقة الذھنية إلى الرؤية النظرية

نحن (والعربية بأعدادھا المئة و 94الكوردية بأعدادھا 

كغيرھا من الجرائد ) ھنا بصدد يوبيل النسخة العربية

والمجالت المكتوبة، تعاني في ھذه البيئة الثقافية ليس من 

ن مضمونھا، بل من  القراء، وال تنقصھا أقالم المفكري

فقد . والباحثين بل من الذين يستفيدون من ھذه المعلومات

قدمت وعلى مدى السنوات التسع الماضية، دراسات 

أدبية ثقافية، وبحوث في مجال اللغة والفن والشعر، 

وتحاليل في األبعاد السياسية، ترقى إلى سويات نوعية 

، نقلت اآلالفوزت عالية المدى، نشرت صفحات تجا

مال األمة، وخيال الشعراء، وإبداعات آأحالم الكتاب، و

المفكرين مع طيشھم، وعبقرية الروائيين بمعظم 

شطحاتھم، وجماليات الفنانين مع عبثيتھم، كما وتضمنت 

حوارات مع العديد من النخبة الثقافية والسياسية، 

ھا وغيرھا من المواضيع المثيرة واللذيذة والقيمة، وجل

  .كانت على سويات ثقافة عالمية

المفكرون والمؤرخون والكتاب والشعراء الذين ساھموا 

ھنا  العربية حصراً (في إصدار صفحات بينوسا نو 

سوياتھم الثقافية على مستوى ) نذكرھا لبلوغ عددھا المئة

الشرق األوسط إن لم تكن عالمية، منھم على سبيل 

عبد الواحد علواني، وإبراھيم محمود، : المثال ال الحصر

والدكتور أحمد خليل، والدكتور مھدي كاكه يي، 

والدكتور أمين سليمان سيدو، والدكتور محمد 

وفراس حج محمد، وخورشيد شوزي، الصويركي، 

يوسف، وعبد الباقي حسيني، والدكتور الوإبراھيم 

جميل  اءمحمود عباس، والدكتور آالن كيكاني، والشعر

، والفنان سرور ي وغمكين مراد ومنير خلفدار

واألديب الرحالة بدل ، علواني، والناقد غريب مال زالل

وغيرھم العشرات من األقالم الكوردية، الذين رفو، 

وقد أشرف على تحرير النسخة . يستحقون كل التقدير

 العربية
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أھميتھا ومكانتھا، لھذا كثيرا ما يبتعد إعالمنا ومن ضمنھا 

جريدتنا المذكورة، عنھا ليس قلة في الجرأة بقدر ما ھي 

حكمة في تتبع األساليب الصحيحة في معالجة وتوضيح 

يقال إن .  الكورديقضايا مجتمعنا، ومصاعب الشارع 

اإلعالم الذي ال يقتحم الدروب الصعبة، ال تنفع وتزول، 

وفي الواقع الصارخ منه مرحلة أنية وتخلق من 

اإلشكاليات بقدر ما تثير الشارع، أما ذوي الخط الوطني 

والذين يتبعون الحكمة واألساليب المنطقية نجاحاتھم 

جية ترسخ لعقود طويلة، لذا فمحررو بينوسا نو ومنھ

اإلتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد، يتبعون خطط 

لفوائد طويلة األمد، لذلك وفي كل أعدادھا حاولوا عرض 

ما نبشت  اً مواضيع واسعة المدى وعميقة التأثير، وكثير

أقالم كتابھا عن المنابع ليس فقط التي تخلق الراحة 

والطمأنينة واإلحساس بالمتعة الفكرية، بل نقبت عن 
بينوسا نو يحثون  ومحرروصادر التي تبث الكوارث، الم

وفي كل حلقة كتابھا وبحاثيھا على عرض مواضيع 

ودراسات ومقاالت تعالج قضايا الشعب والمجتمع، 

  .والعائلة الكوردية، بمنطق وروية

ورغم كل ھذا، ھل بلغت الجريدة أحد مقاصدھا التي تم 

اصة تحريرھا من أجله؟ وھل نجحت في بلوغ غايتھا خ

بعدما بدأت تنشر من العدد الثاني باللغتين الكوردية 

والعربية؟ ماذا قدم محرروھا الذين تتالوا عليھا، وھم 

قامات أدبية وفكرية عالية، خالل السنوات الطوال إلى أن 
العدد المئة؟ وھل اضطروا إلى تغيير أو  اآلنبلغت 

ل  تنويع المواضيع التي نشرت من على صفحاتھا؟ ھ

  نھجية بينوسا نو؟تغيرت م

األجوبة على ھذه األسئلة وغيرھا، يجب تركھا للقراء، 

والنقاد، بل والذين ربما سيتناولونھا يوم في أبحاثھم حول 

ولإلجابة بشكل غير مباشر . اإلعالم الكوردي المكتوب

من داخل أسرة جريدة بينوسا نو ومن اإلتحاد العام 

النسختين،  للكتاب والصحفيين الكورد، والقائمين على

عمل محرروھا، وخاصة الكاتب خورشيد شوزي والذي 

توالھا بعد السنة الثالثة من صدورھا، تنويع مواضيعھا، 

والتي شملت معظم الجوانب الثقافية والفكرية والسياسية 

  . والفنية، وغيرھا إلى أن وصلت إلى ھذا العدد؛ المئة

أھنئ أسرة جريدتنا بينوسا نو، وأشكر بشكل خاص 

ررھا؛ الكاتب خورشيد شوزي على جھوده القيمة، مح

وكده المتواصل من أجل إيصالھا إلى ھذه السوية، نوعاً 

وكماً، والشكر للھيئة العامة للكتاب والصحفيين الكورد، 

الذين تمكنوا وبجھودھم الخاصة وإمكانياتھم الذاتية تحقيق 

  .ھذا اإلنجاز الرائع
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حلم آخر سعينا إليه بشغف " الكرد في سوريا

وحزم معاً على الّرغم من الظّروف الّصعبة التي 

الوطن، أي قبل  في 2011كّنا نعيشھا قبل عام 

ولكّننا تمكننا من تخطي عام من والدة الجريدة، 

الّصعوبات ألنّنا حينھا كنّا  وتجاوز كل العوائق و

كأفراد أسرة واحدة قائمة على روابط المحبّة 

والوداد والتّعاون وحسن النّية فيما بيننا، واألھمّ 

من كّل ھذا وذاك روح التّشاركية واإلخالص 

والتّفاتي التي كانت تسري في عروقنا ومشاعرنا، 

 .أن تتجدّد في كّل وقت وحينونتمّنى 

خالص الّتحية واالمتنان إلى كّل الّزمالء الذين 

أنجزوا الجريدة وما يزالون يبذلون قصارى 

جھدھم الستمرارھا ولھم دوام العطاء والموفقية، 

وھنا ال بدّ من ذكر اسم أحد الّزمالء المشرفين 

الذين ما تزال الجريدة تنبض بجھوده القيّمة 

فّق الّزميل الكاتب واإلعالمي وعطائه المتد

، وأخلص التّحايا إلى الّزمالء "خورشيد شوزي"

األوائل في االتحاد والذين ضّحوا بالكثير من أجل 

استمرار الّرابطة ثمّ االتحاد، ونتمنّى أن يتواصل 

أفراد أسرة االتحاد كما كان زمالؤھم األوائل من 

 .قبل وأال ينسوا فضل َمْن سبقوھم من ھؤالء

ً لألدب مب ارك للجريدة عامھا الجديد ولتظّل منارا

 .والثّقافة

العربية، من أعدادھا األولى، الدكتور أحمد خليل، وفيما 

بعد لفترة قصيرة الكاتب إبراھيم محمود، وفيما بعد 

أستلم رئاسة تحريرھا الكاتب خورشيد شوزي ونائب 

  . التحرير الدكتور محمود عباس

جريدة بينوسا نو تشق طريقھا في الدروب الصعبة التي 

خاصة وھي من  تواجه الصحافة المكتوبة بشكل عام،

ضمن عداد الجرائد التي تنعدم لديھم اإلمكانيات 

المادية، وھي تستند على جھود محررھا الشخصي، 

الكاتب خورشيد شوزي، والذي يصدرھا بحلتھا 

المعروفة، وينشرھا من خالل النت، على المواقع، 

ومراكز التواصل االجتماعي، خاصة على صفحة 

الكورد، وصفحات  االتحاد العام للكتاب والصحفيين

أعضاء ھيئتھا اإلدارية، وصفحة بينوسا نو وموقعھا 

اإللكتروني، لتصل إلى كل زوايا المجتمع الثقافي 

  .والسياسي الكوردي والعربي

وإليصال صوت شعبنا وقضيتنا إلى خارج الوسط 

اإلتحاد العام للكتاب (الكوردي، حرصنا نحن في 

د األول، أن وبعد العد) والصحفيين الكورد في سوريا

تكون الجريدة باللغتين، وتنشر أبحاث ومقاالت لكتاب 

عرب لھم توجھات وطنية ولھم أراء إيجابية حول 

  . القضية الكوردية

 وعلى خلفية المھمات التي حملتھا منذ البداية كانت وال

تزال دروبھا صعبة، تخللھا العديد من المطبات، وھو ما 

ا من جميع كتابھا يحث ھيئة تحريرھا على تكرار طلبھ

عرض مالحظاتھم، وانتقاداتھم، السلبية قبل اإليجابية، 

لتنوير الساحات المظلمة، وتوضيح ما يخطؤون فيه، 

علھم يتمكنون من تخفيف بعض المآسي؛ المعانية منھا 

أمتنا، والتي ال حصر لھا، وتبدأ من لقمة العيش 

وشظف الحياة في الوطن، إلى آالم الغربة لمن ھاجر؛ 

ال تنتھي بضياع القضية بين قوى حزبية متصارعة، و

بل تجتاز إلى حيث مؤامرات القوى اإلقليمية المحتلة 

لكوردستان، وتغيب في عالم الصراعات الجارية، 

  .والتي تكاد تكون بال نھاية

لھذا فنحن، كشعب وأمة، نحتاج إلى نشاطات بينوسا 

نو، مثل احتياجنا إلى جھود أبن الشارع الكوردي 

حامل القلم، واإلعالمي، والسياسي والمثقف، وفي كل و

  . المجاالت وعلى كل األصعدة، قدر اإلمكان

ال شك، المواجھة الصريحة تخلق المشاكل، رغم 
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 كتابة األحيان بعض في و المھمة، الثقافية األخبار إعداد في  

   الخ ...، األعداد لبعض االفتتاحية الكلمة

 كانت المائة، أعدادھا خالل و ،)نو بينوسا( الجديد القلم جريدة

 كذلك و مقابالت، تاريخ، أبحاث، مقاالت، من موادھا، بكل غنية

 علينا ھنا .خواطر و شعر و قصص من اإلبداعية المجاالت في

 يتقنون الذين كتابنا أيدي على تمت التي الترجمة دور ننسى أال

 أدبيات ترجموا أنھم كيف و معاً، )العربية و الكردية( اللغتين

    .العربية اللغة إلى تاريخ و قصص و شعر من الكورد

 كما عرباً، و كورداً  السوريين كتابنا من المئات الجريدة في ساھم

 الجريدة .أخرى عربية بلدان من آخرون عرب كتاب فيھا ساھم

 على وأثنوا الضاد بلغة يكتبون الذين الكتاب أغلب إعجاب نالت

 الصحفيين و الكتاب رابطة عن الصادر و الجبار العمل ھذا

 والصحفيين للكتاب العام االتحاد و ،)سابقاً ( سوريا في الكورد

    ).حالياً ( سورياً  في الكورد

 لالتحاد، التنفيذي المكتب في الزمالء باسم و باسمي أخيراً،

 ھذه في كتبوا الذين األعزاء الكتاب و الصحفيين كل أشكر

 كما اليوم، ھذا إلى إغنائھا في يساھمون مازالوا الذين و الجريدة،

 و الجريدة في كتبوا الذين الكتاب كل على و زمالئنا على نترحم

   .السالم ألرواحھم و المجد جميعاً  لھم اآلخرة، الدنيا إلى غادرونا
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  @�ن آ$رد      

     
أنا أحد الذين دعموا حركة التحرر الوطني الكوردستاني 

في شمال كوردستان بشكٍل عام، ومن بين فصائلھا 

حزب العمال الكوردستاني بشكل خاص، حيث تعّرفت 

، 1979عليه في بداية لجوئي إلى ألمانيا في  خريف 

وذلك عن طريق االتصال بالفنان الكوردستاني الشھير 

ً في المجالين السياسي شفان برور الذي كان ناش طا

والفني في ألمانيا، فساھمت في العديد من النشاطات 

الثقافية وفي تعليم دورةٍ للغة الكوردية وفي المساھمة 

من خالل نشر كتاٍب لي ) به رخودان(في إثراء مجلة 

عن قواعد اللغة الكوردية على شكل حلقات فيھا، وكذلك 

ألربعة األولى من خالل المساھمة في إصدار األعداد ا

باللغة الكوردية، إضافة إلى ) روشن(من مجلة 

المشاركة في العديد من الفعاليات الجماھيرية كالحفالت 

والمظاھرات وسواھا، إالّ أنني كنت أشعر على الدوام 

نتسب إليه أبأن ھناك خلالً في سياسة ھذا الحزب، ولم 

ن رغم أن أّول كتاٍب نشره التنظيم باللغة الكوردية كا

قطرة من دم  –دلوبه كا خوينا دال (ديواني الشعري 

، وكنت 1988بشكٍل واسع النطاق في عام ) القلوب

أالحظ أن األخ شفان برور غير مرتاٍح أيضاً عن سياسة 

وتصرفات قيادة حزب العمال، وبخاصة تقديس رئيسه، 

السيد عبد هللا أوجالن، رغم تصريحاته المتناقضة 

حافظ األسد وتصفيته للعديد من وتبعيته التامة لنظام 

كوادر الحزب، ومواقفه المعادية للعالم الحر 

  الديموقراطي وتسلطه االستفرادي بالقرارات الحزبية، 

وكنت أتناقش مع معظم الذين تعرفت عليھم من كوادر 

الحزب حول مختلف السياسات والممارسات التي ال 

ا، أتفق معھم عليھا على صعيد نضال الحزب في أوروب

في المدن األوربية، حيث " محاكم الشعب"لدرجة عقده 

كان من بينھم وطنيون جريئون ولكن ملتزمون على أمل 

اإلصالح من خالل متابعة النضال، في حين أن البعض 

كان يحّبذ السكوت خوفاً من المحاسبة القاسية، ووصل 

المؤتمر الوطني (األمر إلى حد وقوف الحزب ضد فكرة 

بشكل حازم، على أساس قناعة القيادة ) الكوردستاني

" الرجعية الكوردية"بأن ھكذا مؤتمر سيكون في خدمة 

التي كانوا يتھمون الحزب الديموقراطي الكوردستاني 

بقيادتھا، إذ قال لي أحد القيادييين الذي قضى سنواتٍ 

ماشاء هللا (عديدة في سجن ديار بكر الرھيب 

لمؤتمر، كوني بأن علّي عدم الذھاب إلى ا) أوزتورك

عضواً في الھيئة اإلدارية التحاد المثقفين الوطنيين 

الكوردستاني، المؤتمر الذي سعى مثقفون أحرار لعقده 

وعلى رأسھم الدكتور جمال نه به  1989في لندن، عام 

ز  والبرفيسور دكتور محمد صالح علي كابوري 

والدكتور مظفر بارتوماه والجنرال عزيز عقراوي، 

وأسكنھم فسيح جنانه، وكذلك السيد جواد  رحمھم هللا

المال والعديد من الوطنيين الكوردستانيين المؤمنين 

بضرورة إيجاد حٍد أدنى لالتفاق الوطني، وھدد ذلك 

القيادي بأن ال مكان لي في اتحاد المثقفين الذي كنت 

أعتقد بأنه جسٌر بين الشريحة المثقفة واألحزاب 

عتبره كوادر حزب العمال الكوردية عامةً، بينما كان ي

مجّرد تنظيٍم تابٍع، وبعد نقاٍش بيني وبين الشيخ اإليزدي 

الراحل درويش حسو بصدد المؤتمر، قررنا الذھاب إلى 

لندن، وتم ذلك بالفعل، وھناك دافعنا نحن االثنين عن 

فكرة دعوة حزب العمال الكوردستاني أيضاً في المؤتمر 

  . مؤتمر األّول ذاكالقادم رغم رفضه المشاركة في ال

بعد ذلك بفترة، جاء لزيارتي أحد الكوادر المثقفة من 

، "نديم"حزب العمال الكوردستاني، وكانوا يسمونه 

وللتاريخ أقول بأنه كان حجر األساس في كتابة ونشر 

) به رخودان(، )سرخبون(أھم نشرات ومجالت الحزب 

و سواھما، إضافةً إلى إشرافه على طبع الكتب 

و سواھما، إضافةً إلى إشرافه على طبع الكتب 

األدبية، وكان ) ره وشن(ومشاركته لنا في إصدار مجلة 

يقضي أسبوعين متتاليين في األقبية إلنھاء واجبھم 

اإلعالمي على أكمل وجه، ولم ألتِق شخصياً بإنسانٍ 

خدم القضية الكوردية بوفاٍء وتضحية مثله من بين كل 

ت عليھم في حياتي، وسمعت بعد المخلصين الذين تعّرف

  !"... خائن"سنوات بأنھم تخلّصوا منه بزعم أنه 

وطلب مني أن " الضحية"جاء إلّي ذلك الكادر : قلت

نراجع معاً من طرف الھيئة اإلدارية مسودة دستورٍ 

التحاد المثقفين الوطنيين الكوردستانيين لعرضه على 

ينة بون المؤتمر العام لالتحاد في اليوم التالي بمد

األلمانية التي أعيش فيھا، فقضينا الليل حتى الفجر، إلى 

أن انتھينا من صياغة مشروع الدستور، بعد أن غيّرنا 

وفي اليوم التالي . وبدلنا فيه الكثير من النقاط والتعابير

على ) نديم(أثناء عقد المؤتمر الحظت بأن ما يقرأه األخ 

عدٍد ضئيل مئات الحاضرين الذين لم يكن منھم سوى 

من المثقفين ليس ما قمنا نحن االثنان بصياغته في الليلة 

الماضية، فطلبت اإلذن بالحديث، وعندما سمحوا لي 

بالكالم قلت بأن ما أسمعه في المؤتمر ليس ما اتفقنا 

كعضوين في الھيئة اإلدارية التي ) نديم(عليه أنا واألخ 

بعة أوكلتنا بتحسين النص، وعليه لست مستعداً لمتا

العمل في االتحاد الذي أجده بھذا الدستور فرعاً من 

اللينيني في حين أن ھدفي  –فروع حزبكم الماركسي 

من المساھمة في تأسيس االتحاد كان بناء منظمة ثقافية 

وكان موقفي . لمختلف االتجاھات الفكرية في كوردستان

ذاك رغم محاوالت بعض األصدقاء والمعارف ألن 

ً  أعدل عنه بمثابة   . خروجي من االتحاد نھائيا

كان : ولكن ثمة سبٍب أھم من ذاك أذكره ألّول مرة ھنا

اإلنسان الوطني الرائع عبد الملك فرات، حفيد الشيخ 

سعيد بيراني، رحمھما هللا، قد جاء إلى ألمانيا حديثاً، 

وكان برفقة عددٍ من الوطنيين الكورد في زيارةٍ لمنزلي 

رؤية أّول فيديو صدر عن لقاءٍ المتواضع، وكان متلھفاً ل

أجرته قناةٍ تلفزيونيٍة ألمانية مع رئيس حزب العمال 

الكوردستاني في وادي بعلبك، وكنت قد سجلته على 

شريط مع موضوعات أخرى، فقمت بعرضه لألستاذ 

عبد الملك فرات، وكانت خيبة أملنا كبيرة حيث رأينا 

يسھم كيف يقسم مقاتلو ومقاتالت الحزب على صورة رئ

الموضوعة أمامه بجانب بندقية كالشينكوف على طاولة، 

وبالفعل لمحت الغضب قد ارتسم على وجه ضيوفي 

األعزاء، حيث كنّا متفقين تماماً على أن أملنا كان رؤية 

غير ھذه الصورة التي تعكس ما ال نؤمن به نحن عامة 

وھذا كان بمثابة قطع العالقة بيني وبين كثيرين . الكورد

-ناشطين التابعين للسيد أوجالن وكان منھم من ال

كورد مناضلون من الطراز المحترم الجيد  -وللحقيقة

الذي تحتاج إليھم كوردستان، إالّ أن سكوتھم على ھكذا 

نظام لتقديس الزعيم أبعدني عنھم ودق بيننا اسفيناً إلى 

  .  اآلن

وسمعت قبل سنوات بأن بعض إعالميي الحزب قد 

تعادي عنھم ونقدي لھم ھو عدم زعموا بأن سبب اب

دعوتھم لي للقاءات أقنيتھم التلفزيونية فقط، ولكنھم ربما 

يجھلون أنه بعد استقالتي من اتحاد المثقفين قد دعوني 

عدة مرات لمقابالت تلفزيونية في أقنيتھم، وآخر مرة 

كانت في ذكرى سنوية لسقوط جمھورية كوردستان، في 

بإدارة األخ  ) حمرالساج األ –سيال صور (برنامج 

مجاھد، بحضور عدة شخصيات كوردستانية، منھم 

و رئيس ) نجل الشھيد قاضي محمد –كورى ره ش (

وآخرون، حيث أبديت ) حاجي أحمدى(حزب بيجاك 

موقفاً حازماً حيال تھجمات على الحزب الديموقراطي 

الكوردستاني ورئيسه األخ المناضل السيد مسعود 

ھذه آخر مرة يدعونني : بارزاني، وكنت أقول في نفسي

إلى لقاء تلفزيوني وسأحمد هللا إن عدت إلى البيت دون 

  ... تكسير عظام ھذه الليلة

لقد ذكرت كل ھذا كبدايٍة أو كجزٍء من بداية لذكر بعض 

ت السياسية لحزب العمال التناقضات الفكرية واالنحرافا

األوجالني من موقعي كداعٍم ومؤيٍد لكفاح شعبنا في 

شمال كوردستان مثل دعمي وتأييدي لھذا الكفاح في 

أجزاء وطننا األخرٮن وليس من موقع الجاھل لحقائق 

  .ھذا الحزب وقيادته

لقد كتبت الكثير من المقاالت عن حزب العمال 

وردية، إلى درجة أن األوجالني باللغتين العربية والك

أحداً من المسؤولين اإلعالميين للحزب سألني بعد عدة 

-: "سنوات من ابتعادي عن أجواء جاذبيتة اإلعالمية

لماذا تھاجمنا يا سيد جان كورد، فھا نحن ندعوك 

تأّكد بأنني - : "فأجبت" للمقابالت التلفزيونية ونحترمك؟

دواً عندما أتّوقف عن نقدكم، يعتي ھذا أنني صرت ع

لكم، فأنا ال أھتم بسياسة العديد من األحزاب ولذلك ال 

وكانت ذروة ما دونته في ." أكتب عنھا سلباً أو إيجاباً 

) تناقضات وتراجعات: األوجالنية(ھذه المسألة بالذات 

باللغة العربية في أكثر من مائة صفحة، إالّ أن الكتاب ال 

عه زال في أرشيفي، حيث لم تساعدني أي جھة في طب

و . ونشره ولم يساعدني وضعي المالي في ذلك

ً مھماً لحرم أحد األصدقاء  يالمناسبة راجعت كتابا

يق، : الوطنيين في مدينة السليمانية وكانا (رصاصة للرف

لعدة سنوات في جبھات القتال ضمن تنظيم الحزب 

كَتَبته األخت المناضلة عن السياسة الخاطئه ) األوجالني

سبب مواقف الحزب حيال الكورد لحزبھا الذي ھجرته ب

من غرب كوردستان والممارسات السيئة التي مارسھا 

و . حيالھم، على أثر اختطاف السيد عبد هللا أوجالن

الحظت أن المنشقين عن التيار العام للحزب األوجالني 

مع . أدّق مالحظةً وأقرب إلى جوھر المسألة مني

أكيد لن يرى األسف ھذا الكتاب ال زال عندي أيضاً وبالت

  .النور إال بعد أخذ اإلذن من الكاتبة المحترمة

اليوم، أرى وترون أنتم أيضاً ليس مجّرد أخطاء سياسية 

تكتيكية لھذا الحزب وإنما انحراف استراتيجي وفكري 

صارخ، بدأ منذ أن قرر السيد أوجالن الدخول في حربٍ 

على الحزب الديموقراطي الكوردستاني إلى جانب 

الوطني الكوردستاني الذي تأسس في دمشق اإلتحاد 

 1975على أثر انھيار الثورة الكوردية في عام 

والمدعوم من النظامين السوري واإليراني، حتى وجد 

البعض أن استيالء الحزب األوجالني على مناطق 

ل  شاسعة من كوردستان المحررة يخرجه تماماً من حق

ء عشرات الدفاع عن تراب الوطن الذي تم تحريره بدما

-األلوف من البيشمركه سابقاً، وال زالت ھذه المنطقة 

فالمھمة التي . جزءاً من أراضي الدولة العراقية -رسمياً 

وقعت في البداية على عاتق الحزب األوجالني ليس 

انتزاع مناطق محررة من كوردستان وإنما تحرير 

مناطق أخرى ال تزال تحت قبضة المحتلين، أّما اعتبار 

الديموقراطي (فصائل حركة التحرر الوطني  أحد اھم

طرفاً تابعاً للعدو، فإن ھذا يتناقض مع ) الكوردستاني

فكرة الدعوة للمؤتمر الوطني الكوردستاني الذي لن يتم 

بالتأكيد، كما تتعارض ) البارتي(عقده من دون دعوة 

فكرة الدعوة لھكذا مؤتمر بعد معاداته لسنين عديدة مع 

ل حرية واستقالل كوردستان، رفض النضال من أج

الھدف األسمى لألمة الكوردية جمعاء، الذي يرفضه 

الحزب األوجالني، فلماذا المؤتمر الوطني إن كنت ضد 

النضال من أجل الوطن الكوردي؟ أفال يرى أنصاره 

  التناقض الصارخ في ھذا؟ 

في الوقت الذي يدعو بعض قادة الحزب إلى أھمية عقد 

عالقات جواٍر حسنة لحزب االتحاد الديموقراطي 

مع الحكومة التركية، ويقوم ) الفصيل السوري منه(

بعض قادة الفصيل األوجالني السوري بزيارات سرية 

ستانبول وإزمير، ويقابلون رئيس وعلنية إلى أنقره وا

فإن ھؤالء القادة ) ھاكان فيدان(المخابرات التركية 

يشتمون كل ناشط سياسي كوردي آخر يعقد عالقات مع 

الحكومة التركية ويتھمونه بالخيانة للشعب الكوردي، 

أفليس في ھذه النظرة تناقٌض صارخ ال يمكن تبريره 

  بأي شكٍل من األشكال؟ 

وإلى اآلن يتمتّع  2011ة السورية في عام منذ بدء الثور

النظام السوري بحماية تامة لمربعه األمني وسط مدينة 

التي تتبع فعلياً حزب ) قسد(قامشلو من قبل قوات 

االتحاد الديموقراطي، بل إن البعثيين ال يستطيعون عقد 

مؤامراتھم وتسيير تظاھراتھم إالّ في ظل الحماية 

ة الساحل السوري، في حين الكوردية لھم أو في منطق

أن نشاطات األحزاب الكوردية تعاني من القھر والقمع 

والمحاربة التي لم تلقاھا في عھد الحكم البعثي في 

وال نريد التوّسع ھنا في مجال ذكر التعسف . الجزيرة

وتنظيمات تنمو في جحرھا ) قسد(الذي تمارسه قوات 

ة شعبنا ضد المناضلين الكورد ورموزنا القومية وراي

التي انفقت عليھا كل األحزاب والجمعيات من دون 

أليس . الحزب األوجالني وتوابعه فقط، فسيطول الحديث

  في ھذا تناقض صارخ؟

الحزب األوجالني وقوات النظام في دغدغة وحوار 

ولقاءات سرية وعلنية، ولكنه في حواره مع األحزاب 

الكوردية السورية يفرض شروطاً من أھمھا رفض 

إلى غرب كوردستان وھم ) لشكرى روز(دة مقاتلي عو

أبناء وبنات تلك المنطقة المنكوبة بسبب االحتالل 

وھجمات اإلرھابيين، في حين أن الحزب األوجالني 

  . يعانق مقاتلي المكونات غير الكوردية بذرائع تافھة

ھذا الحزب يقود مظاھراٍت للنساء واألطفال الذين 

م السيد أوجاالن في مخيم يحملون صوراً كبيرة لرئيسھ

الشھباء في غرب حلب السورية ضد االتفاقية المعقودة 

بين حكومة اقليم جنوب كوردستان والحكومة المركزية 

في بغداد، في حين مدحت سائر األوساط الدولية تلك 

االتفاقية، ولكن ال تسيّر المظاھرة من أجل عودة ھؤالء 

بل الكورد المساكين إلى قراھم ومدنھم في منطقة ج

فھل حرب البى كى كى على ... المجاورة) عفرين(

حكومة االقليم الكوردي أم على نظام الرئيس التركي 

أردوغان؟  ولماذا ال يتظاھر األوجالنيون ضد االتحاد 

الوطني الكوردستاني وحركة التغيير وھما يشاركون 

  الديموقراطي الكوردستاني جكم االقليم؟ 

فيھا ھذا الحزب ھو " طبّ "تي ومن أغرب التناقضات ال

السير في ظل الطائرات والدبابات األمريكية، في حين 

يرفع في مقراته صور زعيمه الستاليني ورايات 

الشيوعية وينادي بالشعوب الديموقراطية واألممية 

والعداء لالمبريالة العالمية التي تقودھا أمريكا، تلك 

ييتي الشعارات التي فشل في صونھا االتحاد السوف

أليس في ھذا تناقض . ومنظومته االشتراكية بأسرھا

  عجيب؟

  .... ھل يكفي ھذا؟

  ...  فإلى وقٍت آخر
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بينما العالم منھمك بوضع الخطط والترتيبات واالختبارات 

مع العلماء واألطباء لمعالجة وابعاد خطر كورونا عن 

تجار االزمات وتجار كورونا في بلدنا منھمكين .. البشر

بالبحث عن أسرع الطرق لرفع أسعار موادھم وزيادة 

ثرواتھم مستغلين فقدان المواد بسبب توقف الحركة 

المواد متوفرة في مخازنھم قبل الحجر التجارية علما ان  

الصحي وان أسعارھا باألصل كانت غير مناسبه للفقراء 

    .والطبقة الوسطى عند شراءھا

م  الى متى يتحكمون بأرزاق ومعيشة الناس ولقمة خبزھ

وينسون ان ارباحھم على حساب مآسي وويالت شعبھم 

ا وخاصة الذين اضطروا الى الھجرة  القسرية وتركو

بيوتھم وارزاقھم وارضھم واستسلموا لواقع مرير فرض 

عليھم دون ارادتھم يمرون به فيقبلون على مضض كل ما 

يحصل لھم من صعوبات وويالت وكوارث واھمھا 

   الخوف من وباء كورونا

لألسف استغالل االزمات تحولت الى ثقافة وممارسة 

لھذا . خالقييومية لغياب الضمير والحس والوجدان األ

غلب عليھم الطمع أن يراجعوا أنفسھم وأن  نقول لمن

يشعروا بمن حولھم من ابناء مجتمعھم المتمسكين 

  السمات املشرتكة بني      

  الكمامة والكلوت       
     &.�� AB اس�	 

       �'� <a0���Kb8$�א�.� �
  

 ����/& ���زو

  

)1(  

  : بصيد كلب بعد عناء طويل، فقال زعيم الذئاب قامت الذئاب، قالوا

التقتلوه، وقاموا بتبني ذلك الكلب حتى صار والءه لھم، ومن ثم أعادوه المجتمع الكالب كزعيم مدعوم من جماعة 

يقدمه يخالفه أو يعصيه يقبض عليه الى حين موعد زيارة الذئاب ف منالذئاب، فھابته الكالب وقاموا بتعظيمه، وكان 

   ....وجبة لھم

مين ومخلص أأما بالنسبة للكلب فقد كان زعيم وذئب بين الكالب، وكلب مطيع و ،الصيدرتاحت الذئاب عناء اوبھذا 
 .بين الذئاب

)2(  

 ابن الست وابن الجارية

ي سري كانية المنكوبة  .ف

بالناس،   عند باب الفرن المزدحمإدارة السلطان أردوغان راتبه، وركب سيارته الفخمة، وتوقف   المرتزق من  قبض

  لما ارتمت إحدى.ھرع مسؤول الفرن ورمى بعض ربطات الخبز داخل السيارة من الشباك  ..دون أن يتكلم من

 .ھرع احد الشباب والتقطھا ..الربطات أرضا

عقد لسانه، فلم يجد الشاب في جيبه شيئاً، إحمر وجھه خجالً، و  مسؤول الفرن منه ثمن ربطة الخبز، عندھا طلب

 :مستھزئاً   الموظف فقال له

 !وال يوجد في جيبك ثمن ربطة خبز؟ وستحرر كردستان والكرد، ومناضالً  تعد نفسك محترماً .. عيب عليك

 على حسابي، ثمن ربطة خبز الشاب.. أخي: ليخاطب مسؤول الفرن المستھزئ بالشباب قائال دفعت النخوة المرتزق

  :وقال للمرتزق فابتسم الشاب

 ؟...هللا يبارك فيك ويكثر من أمثالك يا 

ويثنون على أخالقه العالية،  عبر تمثيلية إعالمية متقنة...يمدحون المرتزق  المزدحمين على الفرن...وأخذ بعض الناس 

 .في المناصب العليا..داعين له وألمثاله بأن يبارك هللا فيه ويكثر من أمثاله،

في ازدياد، حتى أنھم وصلوا إلى أعلى المراتب، ومازالوا يتلقون الشكر والتقدير   ومنذُ ذلك الحين وأعداد المرتزقة
   .الفقراء والزال

   ...باسم الكرد وكردستان  من قلة الخبز والكھرباء والعمل ممن يسرقونھم  يعانون.يتزاحمون على أبواب االفران 

  

أفواھھم، فصارت موضع شك ومكان نفث العلل 

  . واألمراض والموت

لقد تم عبر آالف السنين تدجين الفروج وتغطيتھا 

حلة ذاتھا بالكلوتات، وحان الوقت لتمر األفواه بالر

لتدجينھا لتكون محل العيب الجديد، ليس فقط لتخرس 

ضد األنظمة المجرمة التي احتفظت بحق انتھاك 

الفروج متى شاءت، بل لتقنع البشرية أن تلك األفواه 

محل نقمة على نفسھا وعلى اآلخرين، وال بد من 

تغريم من ينتھك المعايير الجديدة، فتم تجنيد عناصر 

مخالفات ضد كل شخص ال يلتزم الشرطة لتحرير ال

م شبيھة  بتكميم فمه، وصارت المخالفة علٮى إظھار الف

بالمخالفة التي كانت ترتكبھا النساء عندما كانت تسير 

عاريات تماماً في الشوارع، ليتّم اتھامھّن بانتھاك 

األخالق العامة، ومن ثَّم يتم معاقبتھن بتحرير 

ھّن في المخالفات أو إيداعھّن السجون أو حجر

المصّحات العقليّة إن أردن التمرد واالنفالت من تلك 

القيود، إنھا الحالة ذاتھا التي قد تؤدي بصاحب الفم 

  .غير الخاضع للتكميم ليكون سجيناً أو طريداً أو قتيالً 

ثمة أمر آخر  تتشابه فيه الكمامة مع الكلوت، وھو 

ن التفنن في صناعتھا لتتوافق في ألوانھا مع بقية ألوا

األلبسة، تماما كما أن ھناك توافقا بين المالبس 

الداخلية بألوانھا وأشكالھا؛ ليبدو عليھا االنسجام 

تستدعي األناقة، وقد استفاد " أطقماً "وتشكل فيما بينھا 

مصممو الكمامات من الخبرة الفنية في تصميم 

الكلوتات لصناعة كمامات عصرية باذخة وموجھة 

ھم الطبي الصحي إلى وذات إيحاءات تتجاوز الو

إيحاءات أكثر أيروسية توّجه ھذه التصميمات الجديدة، 

وربما صارت الكمامة متوافقة في لونھا مع الكلوت 

وحمالة الصدر في الترويج اإلعالمي القادم، حرصاً 

على األناقة والتآلف ومراعاة أسس التزّين العصرية 

  .وقواعد اإلتيكيت

الرجال والنساء  لعل األخطر من كل ما سبق ھو أن

واقعون تحت االختبار ذاته، فالفرج كان خاصا للمرأة 

مقابل القضيب للرجل، ثمة اختالف بيولوجي غير 

مسيطر عليه، عوضه ابتكار تعميم الكمامة، فالرجل 

ھناك . والمرأة صارا واحدا تحت ھذا التحول السريع

فرصة ذھبية لخلق عنصر بشري جديد، يكون 

بمعنى أكثر . مة وليس للكلوتاالعتبار فيه للكما

األنثوي جانباً، فقد  -وضوحا انزياح التجنيس الذكوري

صار مستھلكاً وليس له أي قيمة، وال بد من تأسيس 

  .منطلقات جديدة مع عصر الكمامة الذھبي

ھذا بالفعل تفكير مرعب، أو لعله مآل مرعب من ھذا 

التحول، إذ لو تم الوصول إليه لن يكون بوسع اللقاح 

أن يعيد لألفواه جماليتھا، بل إن القائمين على األمر 

يسوقون للقاح دون إمكانية االستغناء عن الكمامة، كما 

  .أنه ال بد من لباس الكلوت حتى لو تزوجت المرأة

بعد كل ذلك، وربما لمائة سنة قادمة على األكثر، 

سيكون الكشف عن الفم جريمة أخالقية تشبه الكشف 

في الزمن  - "التناكح باألفواه"ار عن الفرج، وربما ص

سلوكاً تعويضيا عن حالة اإلخفاء القسري ھذه،  - القادم

ھو البديل االحتجاجي األكثر بالغة وفعالية ضد من 

يفرضون على البشر تلك العمليات المجنونة من 

التحول الوحشّي الغريب في أطواره وأسسه التي يقوم 

ذا العصر عن عليھا، متجاوزين ما يحدث أحياناً في ھ

الكشف عن الصدر أو المؤخرة والكتابة عليھما تحديّا 

  .للعرف العام إمعاناً في االحتجاج عليه وتحقيره

  

ثمة ما ھو متشابه تماماً بين الكلوت وبين الكمامة، عدا 

أنھما يبدأان بحرف الكاف، والكلوت يغطي عضوا يبدأ 

بحرف الكاف أيضاً، فكل منھما قطعة قماش واحدة 

صغيرة، تغطي فتحة جسد، ھاتان الفتحتان متناظرتان 

نوعا ما، فكلتاھما ذوا لسان أحمر وشفتان حمراوان، 

وكلتاھما تتذوقان الشھوة، األولى العلوية تتذوق شھوة 

  . الطعام، والثانية السفلية تتذوق شھوة الجنس

داللة  -كما في بعض المأثورات -لعل العرب وجدوا

فإذا كان فم المرأة "ا؛ على فرج المرأة من فمھ

واسعا كان فرجھا واسعاً، وإذا كان صغيرا 

كان فرجھا صغيرا ضيقاً، وإن كان شفتاھا 

غليظتين كان إسكتاھا غليظتين، وإن كان 

شفتاھا رقيقتين كان إسكتاھا رقيقتين، وإن 

كانت السفلى رقيقة كان فرجھا صغيرا، وإن 

 كان لسانھا شديد الحمرة كان فرجھا جافا من

الرطوبة، وإن كان لسانھا مقطوع الرأس كان 

ھذا ملخص ما جاء في كتب . "فرجھا كثير الرطوبة

العرب عن العالقة بين الفرج والفم، كما يذكره صاحب 

  ".تحفة الحبيب على شرح الخطيب"كتاب 

وبالمجمل فإن جمالية الفرج لھا عالقة بجمالية الفم، 

لضيق، ألنه وكانت العرب تفضل الفم الصغير والفرج ا

أمتع عند المعاشرة، ومع ھذه الفتحة الضيقة كانوا 

ك )الحجم(يفضلون الفرج كبير المجّس  ، ولخص ذل

 ��ذا: "شاعر العرب بقوله متغزال��� ��� �� ��� 

�ُد ��� وإذا�� �ّ ��، وإلى اآلن فإننا نشھد اھتمام "

النساء بتمارين كيجل الخاصة بجعل فتحة الفرج ضيقة، 

لنساء على أال تتوسع فتحة فروجھّن حتى ال وحرص ا

  .تكون المتعة الجنسية ناقصة

ربما عاشت البشرية زمنا لم تكن النساء تغطي 

فروجھن بالكلوتات في فترة ما قبل الحالل والحرام 

والعيب، وكانت تعيش بفطرية مطلقة، فكانت فتحتا 

الجسم ظاھرتين عاديتين، غير مريبتين، الفم والفرج 

ثم أتى زمن على البشرية غطت فيھا . واءسواء بس

النساء فروجھن بالكلوتات، وصار الفرج عيباً، وخاصاً، 

وال يحق ألحد رؤيته إال عبر المرور بطقوس خاصة 

، ولذلك عظم شأن الفرج كثيرا "الزواج"أطلق عليھا 

في الثقافات الشعبية والرسمية؛ الدينية والعلمانية، ومن 

فلم .  ض نفسه للقتل والتجريمينتھك ذلك المعيار، يعرّ 

يكن التعري كامال في بعض الظروف واألحوال ممكنا 

دون النظر إليه على أنه مناٍف لألخالق العامة البشرية، 

فال بد من وجود الكلوت كحد أدنى لتغطية الفرج، ولو 

كما كانت تحرص على ذلك األفالم العربية . كان خيطا

تغطي النساء  القديمة؛ إذ لم تكن تتنازل عن أن

الراكضات على الشواطئ فروجھن بقطعة قماش 

صغيرة شفافة تدعى الكلوت، ولم يكن منظر النساء 

وھن عاريات إال من الفرج والنھدين منافيا لألخالق 

الفنية، ولم يك محظورا عرض تلك األفالم التي كانت 

تبث على القنوات التلفازية العربية قبل انفجار البث 

  .التزم المعايير ذاتھاالفضائي الذي 

اآلن البشرية مقبلة على ما يبدو على مرحلة يتم فيھا 

تسويق تعييب الفم وتجريم رؤيته دون كمامة، إذ ال بد 

من تغطيته، وصار الفم وظھوره ھاجسا يدعو اآلخرين 

للقلق، والخوف من كل شخص ال تلبس كمامتُه فمه، 

ورة وشيئا فشيئا سيصبح الفم عورة كما ھو الفرج ع

اآلن، ال بد من تكميمه عمليا، اجتماعيا وسياسيا، 

يباھون فيه  وفلسفيا وفكريا، ونقله من وضع كان الناس

 الكشف عن يخجلون منبجمال أفواھھم إلى وضع 

�א��
�א���������    �� �

�ز��د��������א��אد        �
  ���  &%$#ي !

والحياة بأرضھم ووطنھم بعد ان ضاقت بھم سبل العيش 

الكريمة كان االجدر بھم بان يتسابقوا لدعم أھلھم 

بالمقابل  . ومجتمعھم ومد يد المساعدة للفقراء والمحتاجين

شاھدنا  الكثير من األطباء مشكورين عرضوا خدماتھم و 

ابدوا استعدادھم الرد على كافة االستشارات الطبية 

خاصة ما يتعلق بالوقاية من مرض كورونا المستجد 

نا والكثير من أبناء شعبنا قدموا المساعدات بأشكال مجا

مختلفة للناس المحتاجين بإعفائھم من اجار بيوت او 

  .توزيع سالت غذائية

نأمل ان يحذوا التجار وبائعي الجملة حذو األطباء  

والمتبرعين طوعا بعرض خدماتھم أيضا وتخفيض 

أسعار موادھم وتقديمھا بأسعار الجملة للفقراء 

   ھكذا نعيد بناء مجتمعنا. جينوالمحتا

المرجو تخفيف ما أمكن من ضرر وتأثير الحجر الصحي 

بطرق واساليب علمية إنسانية ومراقبة األسواق 

واالسعار وتوسيع الخدمات اليومية ليتمكن المواطن من 

تامين رزق يومه بعد ان أوقف عن عمله قسرا وانقطع 

  .كرامةمصدر معيشته اليومي وحتى يتمكن من العيش ب
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C
  آ�Eح ��.$د آ�

  

  !استنساخ التجارب الفاشلة                       
ى حقـٍل نتذكر    سبعينيات القرن الماضي وبداية تحويل البالد العراقيـة إـل

لتجارب البعث القومية، وتقّزيم العراق بتحويله إلى قطر وشعبه إلى جزء 

م يثبــت التــاريخ المعاصـر حقيقــة كينونتھــا الفعليــة،  مـن أمــة مفترضــة ـل

ماليين المصـريين والمغاربـة وغيـرھم مـن  واستيراده على تلك الخلفية،

تلك البالد التي افترضھا تشكل دولة موحدة ذات يوم، ليؤسس منھا  سكان

نواة ذلك الكيان الذي كان يخدّر به األھالي، وھو كيان الوحـدة والحريـة 

واالشتراكية الذي انّھار قبل سقوطه أبان االحتالل األمريكّي، حيث سقط 

دين  في ضمائر الناس ولم يتحول طيلة ما يقرب من نصـف قـرن فـي البـل

ــك ا ــھر تل ــم تنص ــة، ول ــر أو ثقافــة اجتماعي ــى فك ــي إل لســوري والعراق

االرتباطات بالوطن األم على حساب الوطن المفترض في دولة الوحـدة، 

وكذا الحال مع بقية التجارب العاطفية التي دفعت شعوبھا أثمانـاً باھظـة 

لتلك المغامرات الوحدوية الفاشلة، سواء في ليبيا أو مصر أو سوريا أو 

ى تباعـد أكثـر بـين اليمن ، حيث انتھت جميعھا إلى نتائج بائسة، أدّت اـل

  .بل بين مكّونات تلك الشعوب شعوبھا،

في دول الخليج تجاوزت اعداد العمالة االسيوية حتى عدد سكان بعـض 

دى االطفـال  ـلوكيات ـل ى كثيـر مـن الس دولھـا، ممـا تـرك ظـالال قاتمـة عـل

بالد أمـام والشباب، وفي التجربة العراقية والليبية  حيث ُفتحت أبواب اـل

كل من ھبَّ ودبَّ وبتسھيالت ال مثيل لھا في كّل بلدان العالم، دون األخذ 

بعين االعتبار لمصالح المجتمـع العليـا واألمنَـين االجتمـاعي واألخالقـي 

المتعلق بالعادات والتقاليد والممارسات االجتماعية، فدخلت البالد أفواجاً 

العمل والغنى في بالد نفطية، تسّرب مـن خاللھـا كثيرة من الباحثين عن 

أيضاً أعداد كبيرة من الفاشلين والمجرمين وأصحاب السوابق والسراق 

والمزورين وأنماط كثيرة من المنحرفين في مختلف أنماط القيم والعادات 

والتقاليد إلى مجتمعات كانت وما تزال خاماً ومحافظاً ونقياً بالمقارنة مع 

ة حـرب ضـارية انھمـك بھـا النظـام الجھات التي  َقِدموا منھا، وفي مرحـل

العراقي والليبي مع دول الجوار، والتي أدّت إلى إفراغ البالد من األيدي 

عاماً، حيث تّم تجنيدھم جميعـاً للحـرب، إضـافةً  30 -18العاملة من سن 

الجيش "إلى تجنيد ما فوق ھذه األعمار في قواطع ميليشيا ما كان ُيسمى بـ

اللجان الشعبية في ليبيا، مما أتاح دخول ھذه الفئات الوافدة إلى .أو" الشعبي

ة والمجتمـع وبماليـين الرجـال مـن  كّل مفاصل الحركـة الحياتيـة فـي الدوـل

المصـريين والمغاربـة والســودانيين واليمنيـين واالرتيــريين وغيـرھم مــن 

ذين انــدفعوا أفواجــاً فـي معظمھــم مـ دان العربيــة، اـل ن الفالحــين غيــر البـل

المــؤھلين والعمــال غيــر الفنيــين وقلــة نــادرة مــن االختصاصــات العلميــة 

واألكاديمية، إضافةً إلى أعداد كبيـرة مـن خريجـي السـجون والمشـبوھين 

  .وحتى المحكومين الھاربين

ولكي نكون منصفين فإن مجتمعاتنا كانت األنظف حتى دخول تلك األفواج، 

ديمية والخبرات الفنية فھي تستحق كّل التقدير وھنا ال أقصد الشريحة األكا

واالحترام؛ ھذه الشرائح التي كانت تنتقد السماح لھذه األفواج بالدخول إلى 

دانھم إلــى حــد أن  العـراق متھكمــة بأننـا أفرغنــا لھــم كـّل الســجون فــي بـل

ى  وا إـل ذين نقـل شوارعھم تنظفت مـن الرعـاع والمجـرمين والمتسـولين، اـل

وة(رھيبة من فيروسات االنحراف بكّل أشكاله من  مجتمعاتنا أنواعاً  ) الفھـل

العراقية البسيطة قياساً بما اسـتورد ) الكالوات(والتي تجاوزت كّل أنواع 

لھا القائد الضرورة، واليوم وبعد أكثر من سبعة عشر عاماً على سقوط تلك 

التجربة المريرة، وأكثر من ربع قرن على فشل وھجرة تلك الماليـين التـي 

فشل النظام في توطينھا، تركت ورائھا مخلفات سلوكية غريبة، تسببت في 

تمزيق النسيج التربوي والقيمي والسلوكي في مجتمعاتنا، يعود البعض إلى 

ذات الثقافة الفاشلة سواء في المبدأ أو التطبيق فيفتح األبواب أمام ھجرات 

، ال ھم لھـا وزحف من أنماط بشرية تحت أغطية قوميّة أو مذھبية متعصبة

إال االرتزاق ونخر الوطن ومسـخ عاداتـه وتقاليـده دون أي وازع يمنعھـا، 

ـلخھا مـن انتمائھـا  فھي ال تنتمي إطالقاً إال لمصـالحھا الذاتيـة وال يمكـن س

ــة  ــرو القومي ــي يطرحھــا منظ ــك األطروحــات الت ــا كانــت تل األصــلي مھم

ھـذه المحـاوالت  الشوفينية والتعصبية الدينية أو المذھبية، حيث فشلت كلّ 

في العراق واليمن وسوريا وليبيا وغيرھا من البلدان التي اجتاحتھا حمـى 

 .القومية المفرطة أو التعصب الديني والمذھبي

شكّلت األنظمة العراقيّة المتعاقبة ومنذ سـتينيات القـرن الماضـي، مجـاميع 

ض من الموالين لھا في كوردستان على شكل أفواج شبه عسكرية مـن بعـ

شيوخ العشائر وأغواتھا المرتبطين بتلك األنظمة، لقاء أمواٍل طائلة كانت 

اء عشـيرتھم مقابـل اعفـائھم مـن الخدمـة اإللزاميـة  ُتدفع لھم كرواتـب ألبـن

العسكرية والعمل تحت أوامر وتوجيھات دائرة االستخبارات العسكرية او 

ت العسـكرية االمن المحلي، لمعاداة ابناء جلدتھم واسـتخدامھم فـي الحمـال

للجيش ضد الثورة الكوردية وأثناء الھجوم على القرى والبلدات، ولم تكـن 

دات  واجباتھم تتعدى البحث عن الثوار او المعارضة وتفتيش القـرى والبـل

ات ّســلب ونّھـب، أو أحيـان أخـرى أمـام القطعــات  ومـا يرافقھـا مـن عملـي

أو الشـيخ أو آمـر العسكرية لتفجير حقول األلغام، وفي العـادة كـان األغـا 

مقابـل عـدم  يستحوذ على رواتـب عناصـره الجحفل او الفوج أو السريّة،

التزامھا بالدوام إال في واجبات محددة ومحصورة جداً كمـا ذكرنـا، وھـذه 

فرسـان (أو ) األفـواج الخفيفـة(التشكيالت التي يطلق عليھا رسمياً اسماء 

دى أھـالي ، كانـ)سرايا أبو فراس الحمـداني(أو ) صالح الدين ت تُعـرف ـل

  . كوردستان بأسماء اخرى يعبرون فيھا عن سخريتھم وازدرائھم منھم

أما في الحقل السياسي فقد اعتادت معظم االنظمة الشمولية تجميل شكلھا  

ى شـاكلة احـزاب للزينـة مـن  السياسي بصناعة اكسسوارات سياسية عـل

بالمــال أو اغراؤھـا  باسـتخدام بعـض الشخصـيات التـي تـمّ  المـوالين لھـا

المناصب، لتجميـل مـا كانـت تدعيـه بالتعدديـة، فقـد استنسـخت شـموليات 

الشرق االوسط خاصة في العراق وسوريا ھذا النمط من صناعة احـزاب 

رديفة لالحزاب المعارضة الحقيقة على شاكلة احزاب التجميل فـي بعـض 

دول اوروبا الشرقية في حينھا، حيـث استنسـخوا نمـاذج مـن شخصـيات 

ة او مطـرودة مـن االحـزاب الحقيقيـة لتصـنيع احـزاب يســارية او مفصـول

ــي  ــعب العراقــ ــة للشــ ــ ــا ممثل ــى أنھـ ــديمھا علــ ــة، وتقــ ــة او كورديــ قوميـ

والكوردسـتاني، ونتــذكر جميعــاً تلــك األحــزاب الكارتونيــة وخاصــة فــي 

كوردستان والتي كانت سرعان ما تتبخر بعد ساعات مـن أي اتفـاق بـين 

  .ن الحكومة العراقية في حينھاقيادة الحركة الكوردية وبي

  

ولالسف استمرت تلك الثقافة سائدة في معظم من تولى االنظمـة الجديـدة 

دى  التي اعقبت عملية ازالة سابقاتھا الشمولية، خاصة ھنا في العراق وـل

، حيـث دأبـت ومنــذ 2003الجديـد بعـد بعـض مفاصـل النظـام السياسـي 

الســنوات األولــى للحكــم علــى إحيــاء تلــك الّكيانــات، خاصــة مــع اقلــيم 

يم، حينمـا اقترحـت  كوردستان ومن وراء السلطات الدسـتورية فـي االقـل

مكافأة تلك الكيانـات التـي خـدمت االنظمـة الدكتاتوريـة السـابقة برواتـب 

محاوالت البائسة في بثِّ الرّوح تقاعدية، وقد أفشلت سلطات اإلقليم تلك ال

ى  لكيانات ميتة، مما دفعھا ھي وغيرھا ممن أدمنـوا عـدم قبـول اآلخـر اـل

خيارات بديلة في  السنوات األخيرة حيث كثّفت جھودھا بشتى الوسائل 

لشراء ذمم أو استخدام واستمالة مجاميع وبذات الثقافـة الشـمولية سـيئة 

ــات تع ــات او مجموع ــوين كيان ــي الصــيت لتك ــةً ف ــالحھا وخاص ــل لص م

البرلمانين االتحادي واإلقليمي، لتنفيذ أجندة تلك األحزاب المھيمنة، وشق 

  .الصف الكوردستاني وتشتيته

ويقينا أنھا حققت بعض التقدم في ھذا االتجاه، وفتحت جيوب ھنا وھناك، 

واستطاعت تشجيع بعض المستائين او المنشقين من األحزاب الرئيسية 

واستمالتھم، وذلك باستغالل الخالفات السياسيّة الداخليّـة في كوردستان 

ب  لصناعة أحزاب كارتونية أخرى، السـتثمارھا واسـتخدامھا حـين الطـل

على شاكلة األفواج الخفيفة ولكن بتطوير جديـد ومـوديالت أحـدث، ولقـد 

نھج  أّكدت األحداث قبل وبعد االستفتاء وحتى يومنا ھذا استمرار ھذا اـل

ليم وشعبه وطموحاته، خاصةً وأنھـم جربـوا القـّوة العسـكرية المعادي لإلق

ـلھم جعلھـم يعيـدون  16بعد  يم، إال أن فش أكتوبر في محاولة اجتياح االقـل

ى طريقـة نظـام البعـث الّـذي  النظر باالتجاه اآلخر، وذلك بفتح جيوب عـل

ــم وزي  كــان  يســتخدمه فــي تلــك الكيانــات ولكــن ھــذه المــّرة بــدون اس

الل مجموعــات برلمانيـة واعالميـة وصـحفية تقــوم عسـكري، بـل مـن خـ

  . بالواجب لتنفيذ مآربھم بشكل غير مباشر

  .كما يصفھا شعب كوردستان" دودة الشجرة"إنھا   
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حينمـا وضـع موظفـو الخارجيـة البريطانيــة والفرنسـية وبـالتوافق مـع الــروس 

عثمان في اتفاقيـة سـايكس بيكـو  والطليان خارطة توزيع إرث امبراطورية آل

، لم يھتموا كثيراً لرغبات الشعوب في ھذه المنطقـة وإنمـا تحويلھـا 1916عام 

دول التـي  إلى مصادر اقتصادية ومراكز نفوذ من خالل معاھـدة سـرية بـين اـل

ورثت تلك الواليات وھي فرنسا والمملكة المتحدة وبمصادقة من اإلمبراطورية 

قسمت االتفاقيـة فعليـاً الواليـات العثمانيـة خـارج شـبه الروسية وإيطاليا حيث 

  ..الجزيرة العربية إلى مناطق تسيطر عليھا بريطانيا وفرنسا أو تحت نفوذھا

فخصصـت االتفاقيــة لبريطانيــا مــايُعرف اليـوم بـــ فلســطين واألردن وجنــوب 

العراق ومنطقة صغيرة إضافية تشمل موانئ حيفا وعكا للسماح بالوصول إلى 

األبيض المتوسط، أما فرنسا فتسيطر على جنوب شـرق تركيـا وشـمال  البحر

بـاليولوج المشـمول فـإن  -العـراق وسـوريا ولبنـان، ونتيجـة اتفـاق سـازونوف

ى القسـطنطينية والمضـائق  روسيا ستحصل على أرمينيا الغربيـة باإلضـافة إـل

طاليـا وافقت إي). 1915(التركية الموعودة بالفعل بموجب اتفاقية القسطنطينية 

عبر اتفاقية سانت جان دي مورين بحيث يكـون  1917على ھذا االتفاق سنة 

لھا جنوب األناضول، أما منطقـة فلسـطين ذات الحـدود األصـغر مـن فلسـطين 

  ".إدارة دولية"المنتدبة الالحقة فإنھا ستكون تحت 

وما يھمنا في ھذا اإلرث السيء الموبوء باألمراض المزمنة، ھو تأسيس مملكة 

بالد النھرين من وياليتي البصرة وبغداد في بـادئ األمـر ثـم إلحـاق واليـة في 

الموصـل التـي كانــت تضـم كـل مــن كوردسـتان الجنوبيـة الحاليــة نھايـة عــام 

م، ھـذه المملكـة التــي أراد مؤسسـيھا أن تكـون مملكــة ألغـام ، ال يمتلــك 1925

ث كانت تمنح خرائط توزيع ألغامھا إال أصحاب الشأن في بريطانيا وفرنسا، حي

كل حاكم يتولى حكـم ھـذه المملكـة أو الجمھوريـة مجموعـة مفـاتيح للعبـور مـن 

خالل تلك األلغام والمضي في حكـم شـعوبھا، بينمـا احتفظـت بمفـاتيح خطيـرة 

أخرى أخفتھا عنھم إلستخدامھا في الوقت المناسب حينما تحاول تلك األنظمة 

في نھاية الخمسينيات مـع  أو رموزھا الخروج من دائرة المؤسسين كما حصل

العھد الملكي أو مع الزعيم وبعده صـدام حسـين حينمـا توھمـوا بـأنھم يقـودون 

  .مملكة حقيقية

والمتتبع لتاريخ ھذه المملكة منـذ إعـالن قيامھـا وحتـى يومنـا ھـذا يـدرك مـدى 

التناحر والتنافس واالحتراب بين أنظمتھا ومكوناتھـا، وبـين المكونـات ذاتھـا، 

عرقيــة أو قوميـة أو اجتماعيــة قبليـة، وصــدق مليكھـا األول فــي سـواء كانـت 

اليوجد فـي العـراق شـعب عراقـي بعـد، بـل تكـتالت : ( توصيفه لھا حينما قال

بشرية خالية من أي فكـرة وطنيـة، متشـبعون بتقاليـد وأباطيـل دينيـة، ال تجمـع 

ه قبـل ، والواضح جداً أن الحال لم يختلف اليوم عّمـا كـان عليـ...)بينھم جامعة

ذي  ى المسـتوى اـل مائة عام، إن لم يكن قد انحدر أكثر وتفاقمت فيـه األمـور إـل

   ..نشھده اليوم

ورغم إن كل األنظمة كانت تدرك الخلل الخطير في أسس تكوين تلك المملكـة، 

إال أنھم وبدون استثناء ورغم ظھور محاوالت خجولة ھنا وھناك إليجاد حلول 

رقيعية غير جدية تعتمد التكتيك والتحايل للعـودة في مسألة التكوين كانت كلھا ت

ة، وخيــر شـاھد تلــك المحـاوالت فــي حـل القضــية  ى األسـس القديمــة البالـي إـل

الكوردية وفك االشتباك واالرتباط القسري بين كوردستان ومملكة األلغام منـذ 

م وحتى اليوم، وما يجري من إجراءات لإلنقالب على 1970اذار  11اتفاقية 

ى نظـام الحكومـة الدستور  يم والعـودة إـل ومحاولة تقزيم الكيان السياسـي لألقـل

  !المركزية الكثيفة ابنة مملكة األلغام

ى المربـع األول وإعـادة صـياغة  لتطھير ھذا الحقل من األلغام يجب العـودة إـل

كيان سياسي كونفيدرالي، أو كيانات سياسية تلبي رغبة المكونـات المدموجـة 

  !رواية مملكة األلغام المرعبةقسراً، واالنتھاء من 

�f�fg�5אج�אiوא��<jbدود��א�> 
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                                        1969 

��������������������������������N��	ل�����KKK�k����	ل����� �
  

G�,) ن�.���  

 في الكتاب يھزّ  قاسم الشيخ أحمد الفلسطيني المحامي

 مكتبه، في المدينة مثقفي من جمعھم من ووجوه وجھك

 ھذا كاتباً، ليس ھذا" :المؤلف اسم تخترق وإصبعه ويھدر

 إذاعة تزفّ  ليالء، ليلة منتصف في وفجأة، ".جاسوس

 القيادة في والمقدم المحامي الرفيقين انتخاب خبر دمشق

 السرير من فتقفز البالد، قيادة في أي للحزب، القطرية

 العروس إلى وتنظر عريس، أنك وتنسى أذنيك، مكذباً 

  .عينيك مكذباً 

 �� وأ(�، .'��ل ا������ .'��ل ا�Iواج
  أ(�؟ و�L أ(�

�Nا�.��ح ��ر:  

 عليّ تنعم كانت ما إلى فأسارع للمسرح، قوسين أفتح ھنا

 سنة قبل كانت التي وھي ،)المسرح( المصرية المجلة به

  ).والسينما المسرح(

 عيني إلى وحدھا القاھرة تقّرب ال المجلة تلك كانت

 صالح كتب ما بفضل أجالس، تجعلني كانت بل وقلبي،

 أجالس نعم ح،مسر في والجنس العنف عن الصبور عبد

 النقاش فريدة ترجمة بفضل سوينكا وول وأجالس آرابال،

 كتب من بفضل بريخت وأجالس ،)الطريق( لمسرحيته

 الخطايا( ترجم من وبفضل عنده، التغريب مفھوم عن

  .النسيان هللا لعن ):الصغير للبورجوازي السبع

 العربي المسرح لمھرجان الصحفية التغطية ھي وھذه

 من به خص ما ومنھا طاھر، بھاء كتبھا كما دمشق، في

 وھو ،)الشاب المسرحي الموھوب الكاتب( :بـ وصفه

 المھرجان في له ُعرضت الذي ونوس هللا سعد

 الصبان، رفيق بإخراج )الفقير الدبس بائع( :مسرحيتان

 كوكش، الدين عالء بإخراج )الزمان ملك يا الفيل(و

 هھذ ألشاھد دمشق إلى الرقة من طرت قد وكنت

 أعنف وشقيقتھا، أنھا، طاھر بھاء كتب التي المسرحية

  .معاً  الجماھير وضد السلطة ضد احتجاج وأصرح

  :أ'�$Pت

 أطول الرفوف انتصبت الصغيرة الضيوف غرفة في

 ھدية تتصدرھا بالكتب، وامتألت خزانة، ھيئة في منك،

 مرقص الياس كتاب :عرسكما في لكما العروس صديقات

  ).والشرق الماركسية(

 علّمك الذي الضخم الكتاب ذلك بجوار األعلى الرف في

 :مرقص الياس كتب من لك اجتمع ما أوقفتَ  الكثير،

 ساطع عند القومي الفكر نقد(و )عصرنا في الماركسية(

 لم الذي الشاب بالكاتب ُعجباً  تزداد زلت وال ،)الحصري

 .تجمعكما تفتأ ال الالذقية أن مع به، اللقاء على تجرؤ

 بالفكر روحك في تنفخ مرقص الياس كتب كانت وإذا

 صادق كتاب إذن بك فعل فماذا الفرد، عبادة ضد النقدي

 ھذه بك فعلت وماذا ؟)الديني الفكر نقد( العظم جالل

 :سارتر :رفّ  تحت /رف فوق رّفاً  تتراصف التي الكتب

 وقف العميق، الحزن الحرية، دروس القذرة، األيدي

 قوة :دوبوفوار سيمون الطاعون، :كامو التنفيذ،

  ؟...األشياء

 ا�.�رآ��� '��ل، ا�.��,� '��ل، ا���)
  :(Q.��� وأ(�؟ '��ل، ا�$@$د
� '��ل،

 )وامرأة رجل( فيلم ھي للعروس األولى ھديتك كانت

 ولن ترتوي، لعلك وحدك، مشاھدته إلى ستعود الذي

  ).woman and man A( األغنية من ترتوي،

 ثانياً، )والسينما مسرحال(و )الكوكب( مجلتي بفضل

  ...9ص... تجدد أوالً، الرقة في السينما دور وبفضل

 غارة إذن كانت وماذا .الماضي الصيف في الشعبية

 عشر ثمانية منذ ميسلون على اإلسرائيلي الطيران

  يوماً؟

 	��L�U .'��ل ا�$B&ة .'��ل (��ٌء 
  .'��ل

  :ا�N&XYء ا�WUب

 ھيف أبو عبدهللا ھو أدّرسھم الذين الطالب من واحد

 المتقن الجميل بخطه يخطط كان ،)2017 - 1948(

 والفيلم المعروض الفيلم عن تلك أو السينما ھذه إعالنات

 عبد وسيغدو .المادي البؤس على يتغلب وباألجر القادم،

 جامعة إلى ويمضي الثانوية الشھادة ينال أن إلى هللا

 ذائقته هل كانت إذ لي، بالنسبة السينما صديق دمشق،

 الشعرية ذائقته له كانت مثلما المميزة، السينمائية

 إبراھيم الشاعر منھم له، وزمالء ھو والقصصية،

 منذ أسسوا قد وكانوا ).2018 -  1951( الجرادي

 الخليل إبراھيم ):الحرف ثورة( جماعة الماضية السنة

 خنسة ووفيق )2007 - 1945( الحميدي جاسم وخليل

 الجماعة لھذه المؤسسين من نيعدّ من وثمة .وآخرون

 وتأسيس اللغة تفجير من بأقل لترضى كانت ما التي

 ذلك عدا وفيما المؤسسين، من أكن لم ولكني .جدبد أدب

 التي األفالم نتناھب كما الكتب نتناھب منھم، واحداً  كنت

 فيطلق رواية، من جاء ما بخاصة منھا يستھويني كان

 من، كاتباً  فيه أكون يوم إلى الرواية، قراءة مثل خيالي،

  !خيال ...من

  :أ	Wم /روا
�ت

د الذي الرجل( فيلم ھذا  غانم، فتحي رواية ھذه ،)ظله فق

 ھو ھذا الشناوي، وكمال وماجدة الفقار ذو صالح ھذا

 بعد من سأصادفه ما أكثر ما الذي االنتھازي الصحفي

 يحيى ھذا ،)ھاشم أم قنديل( فيلم وھذا .الثقافية الحياة في

 السباعي يوسف ھذا ،)النفاق أرض( فيلم وھذا قي،ح

 عنھا المأخوذة واألفالم رواياته مراھقتي أسرت الذي

 عبد إحسان مثل مثله ،)اذكريني األطالل بين قلبي، ردّ(

 ھذه حسين، طه ھذا ،)الكروان دعاء( فيلم وھذا .القدوس

  .مظھر أحمد وھذا العال زھرة وھذه حمامة فاتن

  :أ'�$Pت

 عليك لذلك ،1967 حرب – الھزيمة منذ تتالطم البالد

 بخمس انتحر الجندي الكريم عبد العقيد أن تصدق أن

 مدير المنتحر كان .سمعا كمن راءٍ  وما .رصاصات

 األمن مكتب ومدير الدولة، أمن أي العامة، المخابرات

 ويتبع – جميعاً  األمن أجھزة على يشرف الذي القومي

 – االشتراكي العربي بعثال حزب :الحاكم الحزب قيادة

 استقالليتھا فرض إذ العسكرية، المخابرات عدا ما

 الصراع أصداء وكانت .األسد حافظ اللواء الدفاع وزير

 دمشق من تتردد جديد، صالح الحزبي القائد وبين بينه

  .الماضية السنة منذ الرقة، إلى

 والتلفزيون، اإلذاعة على العسكرية المخابرات أطبقت

 واستقال .الدفاع وزير ھاجمت التي الثورة ةجريد وعلى

 في بيته إلى وعاد األتاسي الدين نور الدولة رئيس

  .رئيساً  وعاد استثنائياً، مؤتمراً  الحزب عقد حتى حمص

 وفاته حتى 1970 منذ جديد صالح ُسجن :حاشية

 حتى 1970 من األتاسي الدين نور وسجن ،1993

   .1992 وفاته قبيل

 تھزم كيف يعلمك الذي )عصاباتال حرب( كتاب وھذا

 القيادي طالس، مصطفى المقدم ألّفه الصھيوني، العدو

 الرقة في الحزبي القائد ھو وھا .األسد لحافظ المناصر

(�Q) ظ$E��: ل��':  

 عن عجزت ألنني السينما إلى لجوئي /ھربي تواتر ربما

 كان التي الرواية في صفحة ثمانين بعد الكتابة أتابع أن

 وال ).اآلخر الصيف نحو( :منھا كتبت ما أولَ  عنوانھا

 من األسفل الدرك في ھاجعاً  )المشروع( ھذا يزال

  .اليوم إلى المكتبة

��W� آ�(� ����/.� دور �	 �Nا�� 
1969.   

 تتألأل، الزھراء سينما كانت أبيض تل شارع بداية يف

 غرناطة سينما وكانت الشرق، سينما كانت بعيد وغير

 ملك أنھا تردد وقد وأُغلقت، الماضي العام احترقت التي

  .العظيم عبد وأخيه العجيلي السالم عبد

 المسائي العرض في أتنقل أنذا ھا سينما، إلى سينما من

 ھذا ):والكالب اللص( بفيلم 1969 أستقبل الليلي، أو /و

 بقميص نور وھذه سرحان، شكري بقميص مھران سعيد

 نايلون والسلم جزاز العتبة :تغني نظمي ليلى ھذه شادية،

 كما تسكنني ورواياته محفوظ، نجيب إنه .نايلون

   .أفالمھا

 القاھرة من يطير طازج فيلم وھذا .خيال محفوظ نجيب

 زھرة مع ،1969 ودعأ به ):ميرامار( :الرقة إلى

 حمدي، عماد بقميص وجدي عامر أيضاً، شادية بقميص

 صفية إبراھيم، المنعم عبد بقميص العباس أبو محمود

   .الجندي نادية بقميص

 دفعة والثالثية حارتنا أوالد اشتريت الخابور مكتبة من

 شاھدت احتراقھا، عشيّة غرناطة سينما وفي .واحدة

 الالذقية في األولى وكانت ،)نالقصري بين( الثانية للمرة

 يحيى بقميص السيد سي وھذا الرواية، أقرأ أن قبل

 فھمي ھذا سلطان، ھدى بقميص أمينة ھذه شاھين،

 ميمي بقميص جليلة العالْمة ھذه قابيل، صالح بقميص

   .شكيب

 المعلم شادية، بقميص حميدة ):المدق زقاق( رواية وھذه

 من؟ بقميص رشةك المعلم الدقن، توفيق بقميص زيطة

   .النسيان هللا لعن

 بداية( شاھدت وحين قرأت حين الفيلم، إلى الرواية من

 نادية بقميص ستحيا التي ريري سحرتني ،)ونھاية

 أفالم /روايات عاھرات عن السؤال وأّرقني لطفي،

 )ونھاية بداية( أن قرأت ما مجلةٍ  وفي .محفوظ نجيب

 محفوظ بنجي ومن منھا، فزعلت ،1952 ثورة تنتقد

 وعادل مرسي ومحمود غيث هللا وعبد لطفي ونادية

 .االنتقاد ذلك أكتشف لم ألني حالي من وزعلت أدھم،

  .لروحي ضرورياً  يزال ال الناصر عبد كان ربما

  :أ'�$Pت

 نحو األخرى الثالثة مناة مع تمضي مسرنم أنك لو كما

 ما سرعان غرير حب من نحوه مضيتَ  مثلما الزواج،

 أكبر حبٍ  إلى أّمية، األولى مناة أن وىبدع قوضته،

 طلب إلى أسرعت ألنك الثانية، مناة ذوو قّوضه غرارةً 

 .والعشرين الحادية في جامعي طالب وأنت منھا الزواج

 وبمناة بك يمضي عاقل، ھادئ، حب ھو فھا اآلن أما

  أين؟ إلى .. إلى األخرى الثالثة

  

 ذلك لك ليس .أحالم أضغاث وال سرنمة، ذلك ليس ال،

 اليوم، ھذا بك يعصف الذي ھذا مثل مثله خياالً، إال

 قيام ذكرى في ،1969 شباط من والعشرون الثاني

 الجبھة قيام إعالن وفي المصرية، السورية الوحدة

سطين، لتحرير الديمقراطية  الجبھة تشققت بعدما فل

 أكبر، بل أصغر، بل ،)سنة 22( عمرك مثل في شباب

 جان ساحرك يتقدمھم باريس، وساحات شوارع يمألوون

 في تتھادى وأنت يضربه شرطي ھو وھا سارتر، بول

 نھر ُمْشِھداً  العتيق، الجسر على المسائي مشوارك

 كل :1968 شباب شعارات من فتنك ما على الفرات

 .للخيال السلطة

 أيامك منذ مساء كل تسعى كنت الخابور مكتبة إلى

ً  مجالت وتقّلب صحفاً  تتصفح الرقة، في األولى  وكتبا

 ترّجك جريدة، إلى جريدة ومن .ليلتك يؤنس ما وتشتري

 القاھرة، في شمس عين جامعة في الشبابية المظاھرات

 التزال من ضد حلوان، في العمالية المظاھرات وفي

 باريس شباب وھاھم .الناصر عبد جمال :قائداً  له تصفق

 سورية، شباب مظاھرات عن بالسؤال يرمونك والقاھرة

 ضفة على فتتكوم الرقة، في ھنا حتى أو دمشق في

ً  الجسر، تحت الفرات،  سورية شباب يكون أن من خوفا

 العربية الجمھورية تقوضت ما بعد المظاھرات نسوا قد

  28/9/1961 في مصر عن ريةسو وانفصلت المتحدة،

 المركز إلى الرشيد ثانوية في المدرسين غرفة من

 إلى المقصف إلى المقھى إلى الخابور مكتبة إلى الثقافي

 في الصمم ھذا تصدق ال وأنت تتقافز العتيق، الجسر

 طوال سيالقيك الذي الصمم كما العالم، يزلزل عما الرقة

  .القرية أو جبلة وأ دمشق أو الالذقية في الصيفية العطلة

G ر�� ��-$� L���
:  

   .ا�^��ل :إذن ا�$�Q�� &�Bك إ�]

 رسائل ھي وھا .السلطة فقط وليس للخيال، شيء كل

 شھور صمت فبعد .والالجئ الملجأ تلھب ياسين بوعلي

 صديقته عن فرانكفورت، كومونة عن بوعلي يكتب

ً  مؤقتاً  ودعھا التي ماينتس في جامعته عن ألفونزا،  ملبيا

 الذي  غوتنبرغ يوھانس عن سطراً  ويكتب .الثورة نداء

 أول طبعت التي المطبعة واخترع اسمه، الجامعة حملت

 عن سطراً  بوعلي يكتب أن النادر ومن .التاريخ في كتاب

 وظاھرة القطن :الماجستير عنھا سينال التي األطروحة

   .سورية في األحادي اإلنتاج

 ال الفنون، على الدولة لسيطرة ال فيتنام، في للحرب ال

 واطلب واقعياً  كن المجتمع، بھا يكبلنا التي للقيود

 يكتب :للحب نعم للحب، نعم للحب، نعم المستحيل،

  .وأردد وأشّوه، وأردد، وأتلعثم، أردد، ببغاء وأنا بوعلي

 :بوعلي .وباحث عاشق، الثوار، من واحد إذن بوعلي

  .خيال

G�,) ر&�:  

 )بدر( أبي أن ذلك اسمي، نم عندي السينما حديث يبدأ

 .بي أمي حمل سنة 1944 منذ صافيتا في دركياً  كان

 مع يلبي كان مراراً، أبي سيحدثني كما ليل، أو نھار وفي

 حيث القريبة، )لبنان( طرابلس مدينة نداء زمالئه من أي

 أحيان وفي دنيا، سينما في عربياً  سينمائياً  فيلماً  يشاھدان

  .أمبير سينما في اً أجنبي الفيلم يكون نادرة

 نشوانَ  )رابحة( فيلم مشاھدة من أبي عاد العام نھاية في

  لماذا؟ نبيل، :أسابيع بعد سيولد الذي ابنه باسم يبشر

   لماذا؟ بدر، نبيل سيكون ألنه 

 الما، بدر الفلسطيني الممثل ھو )رابحة( فيلم بطل ألن

 من قادماً  إذن اسمي وسيكون نبيل، اسمه الفيلم وفي

  .نماالسي

 من أورثني ما ذلك يكون فھل .خيال من لكائن خيالٌ  اسمٌ  

  السينما؟ عشقَ  أبي
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 وكان اإليطالية، السينما بنجمات تولّھي وتعمق

 الالذقية في بدأ قد بعامة بالنجمات التولّه ھذا

 القلب سويداء في بقائھا ومع .حمامة بفاتن ولكن

 سينما في 1958 عام مرة أول رأيتھا منذ

 ،)األمل طريق( فيلم في طرطوس، في المشبكة

 في بريجيدا لولو بجينا تبرق الرقة ھي ھا

 أحدب( القديم الفيلم من إزميرالدا، قميص

 الجديد الفيلم من أدريانا وبقميص ،)نوتردام

 فھو افتتاناً  الفتنة زاد ما أما ).روما من امرأة(

 ھيجو، فيكتور رواية من قادمة أزميرلدا أن

 الذي مورافيا ألبرتو رواية من قادمة وأدريانا

 )امرأتان( روايته من لورين صوفيا ستحضر

  .سيزيرا بقميص

 في روحھا من ننفخ وأفالمٌ  روايات ستظل ھكذا

 من كائن من فأسرع، أسرع يتحول، الذي ھذا

 مارغريت مع مرة خيال، من كائن إلى ودم لحم

 لي فيفيان مع أي ،)الريح مع ذھب( في ميتشيل

 ليو مع ومرة أوھارا، سكارليت قميص في

 غاربو غريتا مع أي ،)كارنينا آّنا( في تولستوي

 في وليامز تينسي مع ومرة آنا، قميص في

 )ساخن صفيح من سقف على قطة( مسرحية

 التي تايلور اليزابيث المدللة ھوليود قطة مع أي

 في حّلت منذ سحرھا من أبرأ أن لي كان ما

 تطيشني ھيوارث ريتا وھذه .باطرةكليو قميص

 سالومي، قميص في حلت حين سالومي فيلم في

 من ما أنّ  أجزم جعلتني التي الرقصة ورقصت

 بين تھت لكني .ھيوارث ريتا مثل راقصة

 الشعب شتمت حين بھا والشماتة عليھا الحزن

 كاريوكا تحية فضربتھا باريس، في المصري

  .شعرھا ونتفت المنّصة، على بالشبشب

 ألبرتو رواية مع أيضاً  خّوضت الخّضم ھذا في

 وبلعت باردو، بريجيت وفتنة )االحتقار( مورافيا

 من فيه لي يكون يوم يأتي أن من خوفي

ا إميلي به رمت الذي االحتقار عروسي  زوجھ

 رواية في وخّوضت .الفيلم /الرواية في

 وفتنة )برامز تحبين ھل( ساغان فرانسواز

   .برغمان إنجريد

 فھذه والُعْجب، الحسد عليّ  نغص ما أكثر وما

 أذكر وال سيجارتھا، تشرع ساغان فرانسواز

 نجاح، عمتي إال تدّخن امرأة قبل من رأيت أني

 أن فھو األھم أما )!البودي( القرية في وأين؟

 فقط، أعوام بعشرة تكبرني التي الكاتبة ھذه

 التاسعة في وھي األلباب أطاشت قد كانت

 وال ،)الحزن أيھا الخير صباح( بروايتھا عشرة

 في أنت ھا :له طاب كلما يسوطني السؤال يفتأ

  كتبت؟ فماذا والعشرين، الرابعة

 أنه يكفيه ال روسيلليني، ھو ھا ساغان، بعد 

 كما ومسرحي، وصحافي ورسام وشاعر مخرج

ً  ھو بل ،)والسينما المسرح( مجلة تقول  أيضا

 بفليم ھاب افتتاني بدأ التي برغمان إنجريد زوج

  ).مفتوحة مدينة روما(

 روسيلليني كان مواھبه، وبتعدد الزواج، بھذا

 للمستقبل وعودي ويستفزّ  غيرتي، يلھب

 علمت ما بي يفعل كان أيضاً  ذلك ومثل .القريب

 ورسام وروائي ومخرج مفكر بازوليني أن من

  .فيلماً  له رأيت قد أكن ولم وصحافي، ومسرحي

 عالمية، أفالماً  أنجبت التي العالمية الروايات من

ً  أيضاً  أنجبت ما  كنت ما ھذه ومن .عربية أفالما

 الرقة في والعربي قبل، من األجنبي شاھدت قد

 .معاً  الحالتين صادفت أنني أذكر وال .1969

 في كما أو حمامة، بفاتن تولّھي من الرغم على

 رواية من المأخوذ )والعقاب الجريمة(

 تولھي من الرغم على الشھيرة، دوستويفسكي

 والثورة بوحيرد جميلة عن فيلمھا منذ بماجدة

 تفّرد أنْ  النادر من كان أنه وأظن .الجزائرية

 فيلم في كما األرومة، ھذه من بفيلم اإلعجاب

 ،)وجولييت روميو( من المأخوذ )الغرام شھداء(

 عليه أشير بالھوى، الميل ھذا عن يسأل ومن

 يا بكا يكفي :الفيلم ھذا في مراد لليلى ما بأغنية

  .حالي على يعطف اللي مين أو .العين دموع

��$Q):  

 ونجمة، روايةً  فقط لي كانت السينما أن يبدو كيال

 أبي( مثل أنساھم لن لنجومٍ  أنساھا لن أفالم ثمة

 سميت الذي حافظ الحليم وعبد )الشجرة فوق

 انتصار( وفيلم ،1960 سنة لي شقيقاً  باسمه

 فيلم أو األطرش، وفريد أسمھان للشقيقين )الشباب

 أو حسني؟ سعاد ينسى من – )الثانية الزوجة(

 على بالسالم أبدأ يروباألخ ،)العرب لورنس( فيلم

 الفيلم ھذا له شقّ  الذي الشريف عمر :نجومي

 غيبل، كالرك كوين، أنطوني العالمية، دروب

 ستالزمني التي الحسرة أما ..بيك غريغوري

 أنه قرأت الذي )تشي( فيلم على فكانت طويالً 

 تشي بدور الشريف عمر فيه وقام للتو، أُنجز

 صورة تبيمك زاوية في علّقت قد وكنت غيفارا،

 ساعة آخر مجلة من قصصتھا له، ملونة صغيرة

 السنة مظاھرات في الشباب صور بين من

 بما جھلي الذكريات تلك في يخفى وليس .الماضية

 أن من الرغم على السيناريو، أو اإلخراج يعنيه

 في دوماً  يظھران والسيناريست المخرج اسم

  .الفيلم تاترات وفي أفيشات

  :أ'�$Pت

 ستكونه الذي األب إلى الزوج إلى العازب من

 صالح على باإلعدام الحكم إلى قريب، عما

  .1969 تنطوي البيطار،

 الثانوية شھادتيك حملت سنوات ست قبل

 وطرت )العلمي الفرع( العامة والثانوية الصناعية

  .بوظيفة طمعاً  دمشق إلى

 لمجلس رئيساً  باإلعدام عليه المحكوم كان

 حتى مغلقاً  ظل الباب كنل بابه، فطرقتَ  الوزراء،

 بعد بيته إلى اذھب :عليك مشفقاً  البواب نصحك

 لكن .القريب البيت إلى وأرشدك العشاء، صالة

 نصحك، الباب يحرس الذي الوحيد الشرطي

 عليه فالمحكوم الالذقية، إلى بالعودة عليك، مشفقاً 

   .باريس إلى سافر باإلعدام

 وفيھا باريس، في الفيزياء درس أنه تعلم أنت اآلن

 كما مدرَسْين عمال عادا ولما .عفلق بمشيل التقى

 الحزب ھو وھا .السياسة خطفتھما ثم اآلن، تعمل

 ينفيھما، سنوات ست منذ البالد وحكم أسساه الذي

 الحكم وألن .باإلعدام البيطار صالح على يحكم ثم

ل غيابي،  في اغتياله يجري أن إلى التنفيذ سيؤجَّ

)21/7/1980.(  

��'�ً�:  

 والقراءة، السينما، فجأة تنسيك رواية ھذه

 على تبقى ما وحدھا تعد تركتھا التي والعروس

 اسم إليك يسرع وكما .أسابيع أو أيام من والدتھا

 – ذكراً  تكون كيال ادع – مائسة :القادمة ابنتك

 ينداح :القادمة األولى روايتك عنوان إليك يسرع

  .الطوفان

 من كائن وأنت خيال، نالطوفا ينداح خيال، مائسة

  .خيال من عالم في خيال

رئاسة ليتركھا، فيما بعد، ويستمر زميلنا عبدالباقي حسيني في 
تحريرھا، ويرأس زميلنا جميل إبراھيم بينوس لعددين، وتعود 

الرئاسة إلى رئيس االتحاد الصديق حسيني، بينما يتناوب بعض 
، ويستلمھا بعد إقالعھا بسنة أو عربيالزمالء على رئاسة العدد ال

ليستلمھا عنه إبراھيم محمود، ومن ثم ليستلم  - أحمد خليل -أكثر
والذي كان عملياً المعني  - د شوزيرئاسة تحريرھا خورشي

بتحريرھا منذ انطالقتھا، كما إنه كان واليزال مخرج الجريدتين، 
وأمين سرِّ االتحاد، وعضو مكتبه التنفيذي، من دون أن ننسى كالً 

من زميلينا الراحل توفيق عبدالمجيد الذي كان نائب رئيس 
  !محمود عباس.دتحرير، قبل أن يستلم المھمة 

أن نقيم احتفاالً كبيراً،  -في أسرة االتحاد - ي بالنالقد كان ف
، نكرم خالله كل من وضع لبنة في 100بمناسبة إصدارالعدد

كل كاتب خص إحدى الجريدتين،  - ھنا-صرح ھذا المنبر، وأذكر
بتوزيع إلكتروني لھا، وقبل كل ھؤالء الذين . بنص. ولو بمقال

، 2012العام  في الداخل في -ورقياً  - كانوا يطبعون الجريدة
ويوزعونھا على بعض القراء، أو خالل المظاھرات االحتجاجية 

وليس كلھم ألن  - التي كانت تتم، وكان بعض زمالئنا يشارك فيھا
ھناك من كان يكتب إلينا بضرورة عدم المشاركة في المظاھرات 

 -الثورة - وإن حاول ھذا االنموذج ركوب -ألسباب معروفة
و سواه، وھو أمر معروف لدى أسرة والعمل في ھذا االتجاه أ

االتحاد، بيد أن استمرارية انتشار الجائحة، وحالة الحظر العام، 
ً  -منعتانا من ذلك، وإن كنا سنحتفي بھذه المناسبة عن  -ديجيتاليا

بينوس، لنشارك، من واكب : شقيقة التوأمين" بيف تي في" طريق
  !التجربة منذ بداياتھا، ولما يزل، أنى كان

صاحب قلم، أسھم في الكتابة في بينوس لھو جديربتكريمه، إن كل 
قائمة بأسماء كتاب كل جريدة على  -عما قريب -ولعلنا نصدر

حدة، كما ھو مقرر منذ وقت طويل، في عدد ذھبي، وذلك ألن 
مسيرة ما يقارب عقداً من الزمن، وإنجاز مئة عدد من جريدة 

نما ھو بفضل إلكترونية لھا كتابھا، وجمھورھا، وأسرتھا، إ
التعاون والجھد الكبيرين للكتاب، إذ لوالھم لما استطعنا اإلقالع 

واالستمرارية، كما إنه لوال تفاعل ومحبة وتشجيع قرائنا لما  كان 
إذ ثمة دائرة كاملة، يشكلھا ھؤالء، ما يدفع ھذا . ھذا الحماس

المشروع الثقافي واإلعالمي الكردي للنجاح، و تشكيل مالمحه، 
جيل ھويته كأحد المنابر الفاعلة في مجالھا الثقافي بل تس

وھوما  -اإلعالمي، إلى جانب مشاريع مھمة، إال أنني أرى
أن ھذا المشروع يختلف عن أكثر  - أطرحه للمرة األولى

المشاريع الثقافية الكردية والكردستانية، المعروفة، ويبّزھا، 
االستثنائية، ليكون في صفوة ھاتيك المشاريع الرائدة، الفريدة، 

  ولكن كيف؟

مسؤول، إال إذا وضعنا أمام أعيننا أن  غيرقد يبدو ما أقول كالماً 

من عداد  - بنسختيھا أو بإصداريھا على وجه الدقة –ھذه الجريدة 
سنوات على  العشرالدوريات والمنابر التي ظھرت خالل حرب 

ھرت اإلعالمية والثقافية التي ظ المنابرالسوريين، وإذا دققنا في 
فإن أكثر ھذه المنابر إما تابعة  - كردستان سوريا -سورياً، أو في

، أو تابعة لمنظمات ومؤسسات زمن هلمؤسسات حزبية، تمول
الحرب، وتمول من قبل ھذه الجھة الممولة إقليمياً، أو دولياً، إذ 

. عدد ھاتيك المنابر التي تعتمد على ذاتھا -في المقابل -تضاءل
 -إلى ھذه الفئة. رجة ما يقارب الصفرذوات أصحابھا، إلى د

 ً اللتين  -بينوسا نو - جريدتي القلم الجديد - ينتمي مشروع - تحديدا
عرباً وكردستانيين، باإلضافة إلى كتابنا، والتزاالن  استقطبتا كتاباً 

  .تمضيان بتمويل وجھد ذاتيين

�-,+*()ة �  ":ا�0$/�" ا�
منذ حوالي عشرين سنة، أي منذ أن بدأنا في بلدنا نستفيد من 

الثورة المعلوماتية، وكسر جدار الرقابة، ومقدرة الكاتب إرسال 
البريد اإللكتروني إلى أي عنوان في العمارة  عبرما يكتبه 

المواقع : الكونية، والسيما بعد انتشار المنابر اإللكترونية
وحتى مراكز الدراسات فإن والصحف والمجالت اإللكترونية، 

كثيرين باتوا يتوجھون إلى ھذا الكار الذي يمكن أن يدر مالياً على 
خدمون شطاراتھم تصاحبه، وبات كثيرون من غير األكفياء يس

 وغيرفي الوصول إلى مراكز التمويل، بأشكالھا، المشترطة 
في الغالب، خارج  -الكاتب الجدير -المشترطة منھا، وكان

عد أن غدا بعض األسماء التي ال ماض كتابياً، وحتى المعادلة، ب
ثقافياً لھا، تخترق عالم اإلعالم ، وتدير مؤسسات دافعة، وفي 

إلى مثل  - حتى ھذه اللحظة -الوقت الذي لم تسع جريدتا القلم
إن مشروع : فإن تحديات كبيرة بتنا نواجھھا، في مقدمھا -ذلك

الجريدتين ھو أكبر من أي مشروع سوري وكردستاني، كما 

ا  -نزعم، السيما بعد انطالقة األخت االفتراضية الصغرى لھم

peyv -  وبات عدد من نعتمد عليھم، وينشرون ويشاركون في

ً  - ھذه المنابر يتجاوز العشرات ومن بينھم كوادر شبه  -أحيانا

ابض، ويعتمد متفرغين، فإن ظھور منبر غير دافع، ألنه غير ق

على جھد وطاقات األعضاء والكتاب يكاد يشكل ظاھرة لم 

أثني على داعمي المشروع  -ھنا -تنصف حتى اآلن، ولعلي

زميالت  -الذين يتطوعون في الكتابة في ھذا المشروع

من خارج االتحاد العام، إذ إن ما  -وأخوات وأخوة - وزمالء

  !يقومون به جدّ مقدر، ويستحق التكريم

  :�4ة3�ه)ة 

عمل زمالء عديدون في إدارة الجريدتين، تحريراً، وإدارة 

واستشارة، ومنھم، من ال يزال يفعل ذلك منذ العدد األول، 

ومنھم من تعب وراح يتفرغ لمشروعه الخاص، ومنھم من 

رحل، إال أن كل ھؤالء نعدھم وحتى اللحظة من أسرة ھذا 

د خار ق، فإنه ليتم المشروع المھم، إال أن ما أشير إليه من جھ

من قبل زميلنا خورشيد شوزي، المثقف األصيل الذي يعمل 

بروح عالية منذ لحظة انضمامه إلى ھذه المؤسسة، ليكون أحد 

األسماء األكثر فاعلية، من خالل الجھد االستثنائي الذي يقوم 

إال في ما يخص  -به، إذ إنه قارىء بريد القلم الجديد، ومدققه

محررھا الوحيد،  ھوبل  - وحين وآخر مواد قليلة أدققھا بين

التحرير، ورئيس التحرير، بل والمخرج الفني التقني  وسكرتير

ً على . الوحيد للعمل إن كل ھذا الجھد الذي يؤديه اعتمادا

كمبيوتر منھك حقاً، وعلى حساب وقته، وراحته، وحياته، 

وأسرته، ومشروعه الثقافي، إذ يعمل في بعض األحيان ثماني 

ة في اليوم الواحد، بالرغم من أنه في العقد السابع، عشرة ساع

ناھيك عن  معاناته من بعض األمراض التي بات بعضھا 

كما  -يتسلل إلى عموده الفقري، وھو العمود الفقري التحادنا

أن كل زميلة وزميل لنا ھما أعمدة فقرية، في مواقعھم، ضمن 

  !ھرم وھيكل المؤسسة

نشكر خورشيد شوزي  بم: في بالي خطرحقيقة، كلما  

أحد فناراته، فإنني . الصديق والكاتب وأحد أعمدة االتحاد العام

على الجواب، إذ إن ما قدمه خالل السنوات  قادرأظل غير 

الماضية يعادل عمل محرر يتناول في بلد خليجي أو في أي بلد 

آالف الدوالرات مقابل بضعة  - مثالً  -يقدر جھد كتابه

  .عة مقاالت، وأخبار ثقافيةريبورتات شھرية، أو بض

5����-, و+��8 ا�0$/57 ا��6�+:  

أحياناً، عندما أزور الصديق أبا آالن، في بيته، وأكون برفقة 

زمالء أو كتاب، أو بعض األصدقاء في المدينة، أو في البلد، 

ھل : أو حتى مع زوار قادمين من خارج ألمانيا، أمازحھم، قائالً 

في إيسن؟، إذ   - لقلم الجديدا -تريدون زيارة مكاتب ومبنى

ذلك،  غيريكاد الكالم ينطلي على بعضھم، ويسكت اآلخر، أو 

ھال علمتم أن المساحة التي يعمل فيھا أبو آالن في : ألجيبھم

ماعدا  - الجريدة التي توزع على عشرة آالف عنوان بريدي

صالة بيت بأمتار مربعة  - ھي -من يقرؤونھا من موقع االتحاد

منھا موضع حاسوبه، وممر إلى المطبخ، بحيث  وحصته -قليلة

أن الجھد الذي يقدمه يعادل جھد بعض مؤسسات ومنابر زمن 

بعد الحرب، القابضة، الدافعة، أو حتى بعض منھا في زمن  ما

في أقل ما يمكن  - ماقبل الحرب، بحيث يعمل لديھا بضع كتاب

الكاتب ومنھم المحرر ومنھم المدقق اللغوي : منھم - تصوره

اً  -ومنھم التقني، من دون أن نتمكن حتى اآلن أن نقدم ولو  -قلم

  :له، مقابل ھذا الجھد العظيم، وإن كنت أمازحه أحياناً، قائالً 

 -أنا سريع الغضب واالنفعال -مقابل عملك الخارق فإنني

أتحمل مزاجك الحاد حين تغضب، ثم نضحك، ونواصل 

فريق . التعاون كأخ أكبر لي، بل كأب، ضمن فريق موحد

االتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد الذي أعده أحد أھم 

وھذا  -االتحادات الكردستانية، في أربعة أجزاء كردستان

لذلك فإن كثيرين من ھؤالء الذين اعتادوا  - مايعرفه جميعھم

على التكسب الثقافي يحاولون التشويش على ھذه المؤسسة 

. جل رسالة الثقافةالتي تعمل بطھرانية، ونكران ذات، من أ

رسالة شعبنا، وھو في أصعب محطات . رسالة اإلعالم

  ! مسيرته في التاريخ المعاصر
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تعدين كثيٌر من النَّاس يريدونك أن تسمعھم، لكنھم غير مس

 ..لسماعك

 ..بعضھم يريدون أن يُملوا عليك النصأيح، وھم آخر من يأخذ بھا

 ً ًٔ واحدا قد بدر منك   وبعضھم غارق في االٔخطاء، فإذا رأى خطا

  .قذفك بألف حجر

 ..بعض الّناس مشغولون عنك؛ بك

غير مستعدين الٕنفاق نصف ساعة في مساعدتك، لكنھم ينفقون 

 ..الحديث عنكنصف النھار في 

يحللون تصرفاتك بناًء على نواياھم، ويطلقون أحكامھم من 

 .منطلق مقاييسھم الخاصة، وكأنھم القالب الُمعتمد للمثالية

بعضھم ُيحب رٔويتك مكسوراً، ويتلمظ لمراقبتك وأنت تجر أذيال 

خيبتك، يشككون في قراراتك ويراھنون على حياتك، وكأن الدنيا 

 .والشمس ُتشرق من ِحجرھمتلف في فلكھم، 

�@�B ��Nر 

A $��1وא��A�4��1א��_� �
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 أنا القتيل االول في ھذه الحرب

لم تتحدث عني نشرات األنباء، ولم يلحظني 

كيمون لم يقلق ألجلي، وبان ) شاھد عيان(أي 

عندما وقفوا ) سھواً (حتى أنھم أسقطوا اسمي 

 .على أرواح الشھداء) دقيقة كذب(

أنا القتيُل األول في الحرب، أنا تِرُب الماء 

والقمح في قرى الشمال، ذاك الذي حمل 

أو ) دُّمر(أسماله ذات سغب، وحط ِرحاله في 

سادة وراح يوقد خيبته ناراً ألراكيل ال) السبْينه(

 .في مقاھي وادي بردى والفور سيزون

  أنا القتيل األول في الحرب

الفرات، الذي يظل ) حوايج(جليُس الَغَرْب في 

 .يحاكي وجع الماء حتى الصباح

نديمُ البحر، الذي يصّر أن يتھجأ لغة الموج، 

 .وھو يعاند الشاطىء منذ األزل

 أنا القتيل األول في ھذه الحرب

ھذه األرض التي ورثناھا لم تكن بھذه القسوة، والنَّاس حولنا 

د كان بيت الطين الذي نسكنه  لم يكونوا بھذا الغرور، لق

سقوفنا من طين ومالط قلوبنا من  ويشبھنا، جدراننا من طين 

  ..طين، لم نتبرأ يوماً من حفنة الطين التي كنّاھا

كان الليل ساحراً تحت ضوء القمر، لم يكن ھناك ثمة قنابل 

تعكر صفوه، وال مخططات رديئة تُفض عباءته وتنزع طُھره، 

 .. وكان النھار يحمل رزقاً طيباً، لقمة واحدة تكفي كل العائلة

يون أمھاتنا تحمل كل ھذا الحزن، وال كان القھر لم تكن ع

م .. .يستبد بقلوب آبائنا لم يكن لدينا أوالد قطّعت الحرب أطرافھ

 ..و شوھت أحالمھم

لم يكن ثمة ُعھر باسم الدين، وال احتيال باسم السياسة وال 

 . إعالم خبيث يدير دفة العالم بإصبع واحدة

 لكل الناس؛ وكانت لم يكن ثمة أديان كثيرة، كان رٌب واحد

قلوبھم لسماعك، قليلون من يجدون قليلون ھم من يفتحون 

 ..)أنت(بعض عيوبك مزايا الٔنھا تجعل منك 

قليلون ھم من ينفقون الساعات ليشاركوك أفراحك أو 

أحزانك، وعندما يتحدثون عنك يّعطرون اسمك بالمديح، و 

 .يدعون لك بظھر الغيب

قليلون أولٔيك الذين يعتبرون نجاحك نجاحھم وسعادتك 

 ..وتقدمك ازدھارھمسعادتھم، 

قليلون ھم من يسترون ضعفك و يرممون ھشاشتك، ويدفعونك 

 ..للقمة وأنت آمٌن من خديعتھم

 ..قليلون، لكنھم موجودون

الّناس   فإذا حظيت بأحدھم، ال يحزنك ألٌف ممن سواھم،

 ..بمعدنھم ال بعددھم

 كندا

�.����� �k�"ٍ�&�W(..��Kو�����% <	�'i�X���N�	��� 
 . ھناك أنوار كثيرة تنبثُق من ِمشكاة واحدة

لم يكن اإلخوة ينھشون أجساد إخوانھم، وال كان الراعي 

يقتات على أجساد رعيته، ولم يكن ھناك كل ھذا الفجور 

 .. والخيانةوالكذب 

إنني أخشى أن تنبت أجسادكم الغضة في رحم إلكتروني؛ 

ويشرف على تربيتكم أجھزة ذكية وماكرة، ويتحكم بعقولكم 

 ..شريحة مزروعة تحت الجلد

ستكبرون بغير أم تذود في وجه الشر في أغنية قبل النوم،   ثم

ة، وتطرد عنكم  وتشبّون بال ھامة أب تزرع فيكم الِْعزَّ

 .. سورة النَّاسالوساوس ب

وربما لن تتألموا حقاً، ألنكم لن تعرفوا كم كانت الحياة جميلةٌ 

 . مجرد إنسان.. فيما مضى، يوم كان اإلنسان 

 

_�S�1�ول�א�  ��8د�̂�
  

  -`�م B$ج
 

عن ظھر قلب حكايا الزمن  ذاك الذي يحفظ

المدفونة في صمت الحجر في شوارع دمشق 

 .القديمة

في ھوامش الخطب،   أنا القتيل األول، المنسيّ

 .وأحجيات الساسة

أنا القتيل األول في ھذه الحرب، وكانت جثتي 

 :تصرخ

التذھبوا بعيداً كي تقتفوا أثر حوافر خيل الغرباء، 

 !الھوية للروم، والجغرافيا

  م ھنا، الروم ھنا، الروم ھناالرو 

قبل أن يأتي الروم من خلف الحدود، خرجوا من 

ف  ثنايا الخريطة، جيش الروم العرمرم تمترس خل

السوط، وزنزانة في الطابق الثالث تحت االرض، 

شام (استباح حتى الفراغ، وسّلع الھواء، و

 .....لألرواح أكملت الحكاية) القابضة

 

�����و�.����+	)�Qא����א�6����5א��K$د ��א�� �
  

  

   *آ�و���.�ن ��.& 

لماذا ينتاب اإلنسان الكوردي حالة الخوف 

وأحياناً الرعب إذا سمع بكلمة النقد من أحٍد ما 

  !؟.

ولماذا يھيج المثقف والسياسي الكوردي بحالة 

يُنتقد من أحد أقرانهِ الغضب والھيستريا عندما 

  !!؟.أو بعض الصحفيين واإلعالميين 

وحتى الزوج يُعاقب من الزوجِة باألسرة 

ِه بأن مكياجھا ال  الكوردية لمجرد سماعھا قول

يناسب عمرھا أو طعامھا ناقص ملٍح أو زائد أو 

   !!!؟...أو .. 

إنھا أسئلة لنماذج متنوعة تعكس حالة الرفض 

مجتمعاتنا الشرقية العام للنقد في غالبية 

بتاتاً بمدى  التفكير والكوردي تحديداً لدرجة عدم 

صوابية النقد وھدف الناقد والذي يحتم علينا 

جميعاً وخاصة على النخب الثقافية واإلعالمية 

الكوردية التوقف العميق عندھا من حيث 

الشخيص الدقيق ألسبابھا لنصل إلى العالج 

بخطوة على ذاك السليم للقضاء نھائياً أو خطوة 

  .المرض السقيم

نعتقد وبدون الغوص بأعماق الدراسات 

والبحوث النفسية واالجتماعية حول وعن النقد و 

نحتاجھا دائماً وال غنى عنھا أبداً فإن  التى 

دور جذري ) الُحر(للصحافة واإلعالم المستقل 

في تعريف النقد بكل معانيِه وطرق تناولِه وشرح 

فِه النبيلة في تصويب أو موضوعي لقيمِه وأھدا

تنقية أفكارنا من الثقافة الكالسيكية المعتبرة بأن 

النقد ھو أداة جارحة للمشاعر والكرامة 

الشخصية أو الجماعية سواء كانت دينية أو 

  .قومية أو وطنية

 

أي ھناك ربط أو عالقة جدلية مابين النقد 

 واإلعالم الناقد لمختلف انماط السلوكيات الخاطئة

والشائعة في معظم مناحي حياتنا الخاصِة 

والعامة فإذا بحثناهُ كإعالميين بأساليب علمية 

سنصل ) السھل الممتنع والممتع(وثقافية مبسطة  

ألول درٍب من دروب التحرر من قيود الجھل 

واألمية الثقافية الموروثة من بعض العادات 

  .والتقاليد البالية 

ب األب أو األم وما تأكيدنا إعالمياً بأن عقا

ألبنائھم حينما يشربون أو يلعبون بالمياه اآلثمة 

ليس كرھاً لھم وإنما لحمايتھِم من األمراض 

والمخاطر الضارةِ لھم وينطبق ذلك على كل 

الشخصيات و القوى السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية وغيرھا التي ننتقدھا بروح المحبة 

اة مشتركة والتآخي وتجمعنا وإياھا مصالح وحي

نرجو منھا ولھا الحماية من االنزالق لدون  

مستوياتھا أو فقدان أحد آمالھا كالقومية والوطنية 

تضعف وإن لم  السامية التي لألسف نراھا يومياً 

نقل تسقط أمام تفضيل أو تغلب لغة المصالح 

الشخصية والحزبية الضيقة المريضة على 

دسة المصالح القومية والوطنية العليا المق

والتي ) األنا وما بعدي الطوفان(والمجسدة بمبدأ 

إن لم تتطھر منھا تلك القوى وأولئك القادة ، 

سنكون لھم بالرصاد عبر النقد البناء حتى 

أو يتنحوا جانباً وھو أولى وأھم وأنبل  يستقيموا 

مھامنا اإلنسانية واإلعالمية حتى نصل معاً لبناء 

   .ر الكريم اإلنسان والوطن الكوردستاني الحُ 

  إعالمي وسياسي كوردي*
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لم أصدق أن كل ھذه المدة ستمر، وأنا غير قادرة على أال 

أصافح بعض المقربين مني، وأن أبتعد عنھم خطوات، خائفة 

إلى البيت باب البيت مغلق علينا، ما إن ندخل . من أنفاسھم

. تعقيم المالبس: بعد مغادرته حتى نتخذ إجراءات التعقيم كافة

 :لم نعد نفكر بأي شيء سوى.االستحمام جيداً . األيدي

كل الناس ... كيف ننجو من مصيدة كوفيد التاسع عشر

يخشونه الشباب والشيوخ وحتى األطفال باتوا يخافون ھذا 

م قال الكويئن الصغير، ال أدري لم تذكرت ما ته لنا معلمة عل

 :النفس، ونحن على مقاعد معھد إعداد المعلمين، قبل سنوات

. بحاجة إلى الھمس في آذانھم. أطفالنا بحاجة إلى اللمسات

 بحاجة إلى الحنان. بحاجة إلى الحب

 :كدت أقول

 ونحن الكبار أيضاً بحاجة إلى كل ذلك

 :ثم رحت أسأل نفسي

إنھا ذاتھا .. ذلكنى عن وكأن مدرستنا تريد أن تقول أنھا في غ

 .بحاجة إلى كل ذلك كطفلة صغيرة

. لمسة األھلين. أجل إنني شخصياً ظامئة إلى حنان من أحبھم

اً في علم النفس قد ينظر فسولولعل في. لمسة المقربين مھمة

آلرائي ھذه قائالً 

 :آلرائي ھذه قائالً 

تلك اللمسة البشرية ھي طريقتنا األولى في التواصل بالشعور 

اآلمن باإلحساس، كما أن السكينة اآلدمية كلھا تكمن في لمسة 

يد رقيقة أو لمسة شفاه على خد ناعم تثير حماسنا وحبنا في 

. لحظة من أوقات شغفنا وأوقات حبنا ونحن نحتاج لھذه اللمسة

الذي نتنفسه، لكني لم  لمسة من نحب ت بقدر حاجتنا للھواء

أدرك أبداً أھمية ھذه اللمسة اآلن، حتى أنه لم يعد بوسعي أن 

 ..أمتارأحظى بھا على بعد ثالثة 

لست الوحيدة التي أعاني من  ما الذي حدث للعالم كله؟

 !الشوق إلى حاجتي لآلخر

معنى ان  ھذه الجائحة التي وقعنا في شراكھا جعلتنا ندرك ما

نتمسك بحبل النجاة ألطول فترة حتى يطرح عالج لھذا 

كان يفصلھما .. األوقاتالمرض ثالثة أقدام بيننا في جميع 

الباب فقط كل منھما على الطرف اآلخر يشعران ببعضھما 

لم تھدأ نيران اللھفة إلى ذلك  ..رغم المرض ..رغم الفاصل

 ..مرسومةيجرؤ مثلي على كسر المسافة ال الشبح الذي ال

ھل كان كائن ما حقاً؟ سألت ذاتي، ثم أطلقت ضحكة مدوية 

 !لعلھا تكسر كل المسافات بيني واآلخرين



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2632���������������������������������������������������������10 /� מ �2021  –�  א����א�������   –  �د�����/��ون�א�ول���−�)100(א��دد�

 Kf>�א�.>_��oא&���א���j1"�א�#��Kfn>�א�.>_��oא&���א���j1"�א�#��Kfn>�א�.>_��oא&���א���j1"�א�#��Kfn>�א�.>_��oא&���א���j1"�א�#��nא�א�א�א���������    ->->->->@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                             

  - '��ةاY ا����� -                        
  ر
ـ,� ه,ـ$ن                                     

منجزات ما سبقتھا في عقول مريديھا وتالمذتھا، بينما 

تقوم المنظومة المحافظة باتھام كل حركة وليدة خارج 

سياقھا، بالخيانة واالتجار بالمبادئ، ولن نذكر أمثلة 

معينة بھذا الصدد، حرصاً على الفكرة التي نقوم 

بطرحھا، والتي تبدو بالفعل رسائل لكل ذي فكر ناشئ، 

يبحث عن الموضوعية الحرة، إنما األجدى ھنا أن 

نربط ذلك الفساد والتحايل اإليديولوجي بالتربية 

والظروف التي طرأت على أنماطھا، حيث يسقط 

مفھوم الطاعة والوالء الصوفي األعمى، أمام سلوك 

تفجر كنتيجة عن ممارسة قمعية رافقت األفراد منذ 

االستبداد والقسوة نشوئھم، إنه نمط الحياة القائم على 

والتعسف، حيث نلحظ ميل الفئة الشابة لعوالم 

مضطربة تحرض فيھم االنفعال والكآبة والكبت، فما 

إشارة الجوع للجسد إال تعبيراً عن إيجاد العزاء فيه 

كتعويض عن خيبة األمل في الحب أو في الوصول 

   ..لمجتمع أفضل ومستقبل واضح المعالم

المجتمع، والعاطفة تتعرض فالخوف مھيمن في ذاكرة 

لالنتھاك على نحو مرعب، يشي بالمزيد من األلم 

والمأساة، وال ينفصل التعبير عن التشاؤم إزاء الحالة 

السياسية عن غاللة الكآبة المنبعثة عن سذاجة األفكار 

التي تتحكم بمصائر الشبان وتدفعھم دفعاً لمزالق اليأس 

اء والقدر، والجنون، حيث للعنف صلة بمفھوم القض

والتسليم األعمى بالخرافات الناجمة عن العوائد الدينية 

المتخمة بالعرف التقليدي، وكذلك تتحول المدارس إلى 

ساحات اعتقال، ال يتعلم منھا األطفال سوى المزيد من 

العنف والتجھيل، من خالل تدجينھم، وجعلھم مجرد 

آالت مبرمجة على تالوة النشيد الوطني والحزبي كل 

باح، ناھيك عن الخروقات التي يتعرض لھا األطفال ص

في مدارس السلطة، من خالل تمجيد القائد واعتباه 

شبه إله على األرض، كل ذلك جعل العقل أضحوكة، 

والفكر ألعوبة، والمستقبل سجناً دائري الشكل يفضي 

إلى العتمة حتى إشعار مجھول، فالعقل التلقيني الذي 

حينما تصدمه خيبات الذات  يجد في جسد األنثى عزاء،

أمام يافطة التقاليد النفعية، دائماً يعبر عن سوادوية 

الحال وقتامة المشھد اليومي، وكذلك يبرر بؤس الحب 

ا  والفلسفة عن تحقيقھا للتمرد واالنتفاضة المنظمة، مم

حيث يتغدى المجتمع من  تتعمق الغربة أكثر فأكثر،

صص الغريبة، أقاويل الماضي المشحون بالخيبة والق

   ..ويغدو التعليم في جوھره تحايالً على الوقت والذھن

فحين يغدو العنف خبزاً وشراباً للمجتمع، تصبح كل 

قناعاته مع الوقت أحزمة ناسفة بوجه التغيير 

والدمقرطة، نجد مجتمعاً جائعاً فال يتردد عن خلق 

الفوضى أو السرقة بمبررات القيم الدينية وتحت 

جوعه من خالل شتى الوسائل، حيث  مسماھا، ليبرر

أن تعابير االحتقان واالستعداد الغريزي للعداء جعل 

من مجتمعات الشرق األوسط بصورة خاصة فريسة 

سھلة ألي أجندة يتم استخدامھا بھدف جني الموارد، 

حيث القانون يستخدم ضد أمن المجتمع وليس ألجل 

لحقوق تنظيمه، ليكون بمثابة الساحة الرحبة لممارسة ا

والواجبات، حيث ينمو التعصب إثر التشبث البغيض 

بمفھوم المقدس الغيبي، ليغدو السباق األعمى لنيل 

وسام أفضل مرتھن، أو أفضل من يضاھي ثغاء 

األغنام، نتيجة طبيعية عن ذلك االنغالق االجتماعي، 

في حياة المجتمع يحاكي في  المتصاعدحيث ذلك القھر 

سري، واالنتماء لحامي حمى جوانبه ذلك التباعد األ

والمفكر نيابة عن قطيع كامل استغنى عن  ...الجماعة

ھنا تنشأ لدى المجتمع  روح التفكر والتدبر لشؤونه،

 ومواجھة الفعل أو  سلوكيات متصلبة تميل إلى االنفعال

بين اكتسابه كعرف وتقليد ناجم عن أطوار العزلة 

النفسي، يكمن ذلك والتقوقع في مناخ من الرھبة والقلق 

الجھل المحاصر شرائح المجتمع وفئاتھا الشابة التي 

تعاني وتستغيث، وتنادي باإلنصاف على كل الصعد 

والميادين الحياتية، فيتحول األفراد إلى ساديين 

ومازوشيين، إثر طفولة قاسية وحياة اقتصادية رديئة، 

   .تولد عند المرء شعوراً ممنھجاً بالتشاؤم واإلحباط

عل رواية سوبارتو تزخر بذلك، حيث أن ترسخ ول

العدائية على نحو قاتم يعطي شعوراً فظيعاً بالضياع، 

ولعل أنماط السذاجة والبدائية المتجلية تكشف عن تبلور 

العنف في تلك البيئة التي يعمد أفرادھا إلى التوحش 

والتطبع بالقسوة والرغبة باالنفجار، حيث يستمتع المرء 

، وما أكثر مسوغاته إذ تتجلى دينياً وقومياً األرعن بالقتل

في كامل رقعة العالم النامي، والتي تتفشى فيھا البطالة 

ونقص الغذاء والخدمات، وسوء التربية، األمر الذي 

ً وعرفاً، على الرغم من  يجعل من العداء واالنتقام قانونا

أن المرء تخطى أطوار التوحش القديمة، إال أنه ما يلبث 

ظ عليھا لمزيد من السيطرة وتفخيخ العقول أن يحاف

وتدمير الوجود، ألسباب تتعلق بالموارد الباطنية، فذاك 

الميل لتدمير الحياة، بات يھدد المستقبل البشري برمته، 

فما عمل عليه المعرفيين في كل أنحاء الوجود ھو 

وقوفھم ضد الجھالة والخرافة وغريزة السلطويين في 

رية والجمالية القائمة في روعة تدمير المكتسبات الفك

الكون الھندسي، فال حاجة للحب في ظل منظومة تعج 

بالفوضى وتعاني ذلك االستالب والعجز المحاط بھالة 

الشعارات المتناقضة مع الفعل والسلوك، حيث يسود 

الكذب في كافة الميادين الحياتية، وتغدو العالقات 

   .البشرية زائفة ومضللة

عالم الساسة المشبعين بالكالم فكما يمس الكذب 

حيث ينشغل الحالمون في ترتيب أرواحھم  والوعود،

المنتھكة جراء تلك التشوھات التي تحاول النيل من 

انشغالھم بالصفاء، حيث ثمة خوف على النفس ومنھا، 

ومن ذلك اآلخر الذي يضمر بعكس ما يعلن، وعلى ذلك 

ھذا العالم،  اآلخر الذي ال يملك الوسيلة لحماية ذاته من

وھكذا فالخائف يحلم، وال يملك وسائل قوية تجعله بمأمن 

من الغد، حيث تنشطر األحالم على مسرح ضياع 

الحقوق، في ظل ذلك االغتراب الكبير بين المرء 

وواقعه،  ولعل المكر االيديولوجي المرتدي شعائر 

االشتراكية والمساواة، بات ضلعاً في الجريمة المنظمة 

مع وفئته الشابة، فأن تتحول القناعات بحق المجت

الطبيعية إلى مجرد أقاويل وخطابات رنانة، معناه أن 

ا  اإلنسان ال يملك سوى أن ينساق لالكتئاب والعزلة، مم

يجعل من نفسه أسير حلقة مغلقة، وما حوله يعمدون إلى 

البطش والترھيب والتخوين، ليتسع الشرخ بين العائلة 

ثر فأكثر، حيث ال تعاطف وال وبين الرجل والمرأة أك

  ..وئام، إنما تأجيج مستدام، للعنف والتباعد اإلنساني

وھذا يفسر الفساد والضياع بين األفراد عبر مراحل 

نموھم وتطورھم، مما يكشف عن آثار العنف الديني 

ً على المجتمعات عبر تحكم السلطة بھا،  تاريخيا

ه، حيث وبتأثيراتھا على الفرد منذ والدته وحتى فناء

يعمل الدين على مبدأ الوعد والوعيد، كما لعبت الحقاً 

األحزاب الشمولية على مبدأ اإلستقامة أو الخيانة، وھكذا 

رعت على ذات النسق منظومة التجھيل والتالعب 

بالحقوق والواجبات، من خالل التمسك بتقديس التعاليم 

والموت ألجلھا، وكذلك حالة العداء المعلنة ضد األفكار 

والمساعي الجديدة، كما ھو الحال في الشرق األوسط، 

كل منظومة سياسية وليدة، تھدم منجزات ما سبقتھا في 

عقول مريديھا وتالمذتھا، بينما تقوم المنظومة المحافظة 

متأتي عن خطورته على مختلف الجوانب الحياتية، حيث 

ھبت نيرانه لتصل إلى العالقات البريئة الحالمة، ولعل 

ذلك الميل للسلطة المطلقة، ھو ما جعل الفساد السلطوي 

سبيل  أصالً ألي فساد اجتماعي أو أخالقي أو ثقافي، وال

 درئه،لتجاوز ذلك إال عبر االعتراف به، والعمل على 

فالسلوك األناني ما يلبث أن يسيطر على تصرفات 

األفراد من خالل السلطة المنحازة للثروة وتحصيلھا من 

قوت المجموع البائس، ففي ظل غياب الفكر المنظم، 

والمعرفة الخالقة، تتجلى العقبات الواضحة في طريق 

األمر الذي يجعل  ن وتطلعاتھم نحو الغد،نھضة المعرفيي

مستقبل األجيال على المحك، حيث ال يمكن انھاء الفساد 

  .من جذوره، ولكن يمكن الحد من مخاطره ما أمكن

 لقد بات الفساد عامالً لقتل األحالم والتطلعات الفتية،

ولعل الفساد ھو رب التنظيمات والسلطات في الشرق 

ومرد ذلك يعود لطغيان القمع األوسط والعالم العربي، 

بشكل ممنھج عبر تطعيمه بمبررات دينية، قومية، 

مذھبية، األمر الذي جعل من الصعب إنقاذ المجتمع من 

ھذه الفوضى، وحتى تلك الحركات المضادة لتلك 

السلطات الفاسدة عاجزة عن إسقاطه، الرتھانھا لقوى 

خير خارجية ذات أجندات معينة، وتجربة الربيع العربي 

شاھد على ذلك، فكانت بمثابة جرس اإلنذار الذي ال 

يتوقف عن إصدار الرنين، بين شعوب صّمت آذانھا عن 

سماعه، وسلطات غيبت السمع عن جماھيرھا المعلقة 

في الھواء، فالسعي إلى السيطرة والتفرد ھو جزء من 

ولعل ذلك يعتبر المعطل  آفة التفكير الشرق أوسطي،

 ،ھضة تنويرية ذات فاعلية وتأثيرالحقيقي لبروز أي ن

ولعل القمع واالعتقال واإلبعاد ھو من نصيب المعرفيين 

الذين ال يكفون عن بيان عيوب السلطة ودورھا السلبي 

   .على الحياة والمستقبل

إن افتقار السلطة لروح الفلسفة وفھم الحياة برقي 

وانفتاح، يسھم في استمرار المظالم االجتماعية والتي 

وتالعب  م عبئھا الرجل والمرأة على حد سواء،يتقاس

السلطوي بعواطف المجتمع من خالل ترديده لنظرية 

المؤامرة واالتجار بمفھوم الثورة والتضحية باألفراد، ھو 

ما يجعل أي مسعى وراء رد الظلم والحرب الخارجية 

ھو بمثابة الجلوس طويل األمد على كرسي السلطة 

والمعرفيين إلى مرتھنين  وتحويل الشعوب لعبيد وخدم،

أو معتقلين، لھذا لن يجدي الحديث عن تضحية فردية 

يقوم بھا ثائر يسعى بعد ثورته ليكون سلطوياً رديئاً 

يتاجر بمبادئ ثورته، ليبرر عبرھا استبداده واحتكاره 

  ، ..العائلي لمقدرات البلد الذي ينتمي إليه

، لتكون ھكذا يتم سلب األمان والصفاء عن الفئة الشابة

ا  إما نازحة أو وقوداً لمعارك سلطوية ال عالقة لھ

حيث  بمسوغات الدفاع عن البلد وأمنه من المخربين،

يسعى الفكر السلطوي واإليديولوجي الختزال العالم على 

ھيئة منتجعات وفق تعبير حليم يوسف، إال أنه يفشل 

مراراً في ھذا المسعى حينما يصطدم بوعي وليد مناھض 

تشويه الممنھج، حيث أن التصورات الحقة ال لھذا ال

يمكنھا أن تستسلم لسبات الوأد، وتثبت فعاليتھا في 

صورة الصدام السافر الذي يأخذ شكل محاكمات 

وتساؤالت تعزز من مفھوم صراع األضداد القائم، لھذا 

نجد الحديث عن العنف والغرائز ھو ديدن المجتمعات 

السعداء، وباتت خبزاً المقموعة من قبل السلطة وعبيدھا 

طازجاً يتم تناوله في كل وقت، حيث يكتسب المجتمع 

العنف، عبر ظروف الحصار االقتصادي والتشتت 

وھي بذلك تصبح عاجزة مع الوقت  ..األسري الناجم عنه

عن مكافحته، فما بين وجوده كدافع باطني لدى الفرد وما 

بين اكتسابه كعرف وتقليد ناجم عن أطوار العزلة 

لھذا فحتى صياغة القوانين المدنية ال تشفع لمجتمعات 

اعتادت على الخضوع والوالء لألقوى الباطش، حيث 

يخفت العمل من أجل المبدأ حباً، لصالح المتاجر بھا بغية 

المنفعة، كتخدير الفئات المسحوقة بحقن الشعارات أو 

لجھل والتجھيل، ونشر االحتقان القضاء والقدر، إلدامة ا

اإليديولوجي القائم على المعاداة واالحتقان،وحروب 

السلطة ال حصر لھا، فيما لو واكبنا حقيقة الصراعات 

بين البشر، تحت مسميات بريئة، تقود ألفعال غير بريئة، 

لھذا يتجلى الكذب والخداع كمبدأين أساسيين الستمرار 

ناس بعضھا ببعض، على السلطة في ابتزازھا وتأليب ال

ھذا المبدأ تتعدد الذرائع التي تشن ألجلھا حروب 

ً للمرحلة، حيث  العصر، ويبقى العنف بأشكاله شعارا

يبقى على الطرف اآلخر من الصراع القديم الجديد، 

المعرفيين، أصحاب الملكات العقلية والتفكير النقدي، 

يغدو غير المرتھنين والمنقادين لمكائد السلطة، والذين 

غالبھم ضحية مواقفه، ليكونوا إما في السجن، أو في 

القبر، أو ما بينھما صامدين ال يئنون، والقسم الضعيف 

المنغر  ببھرج السلطة يسير لخدمتھا، ليزيل عن  ذاته 

مواھبه ومدركاته لصالح الذين يعتاشون على مبدأ الكذب 

وعزلة األفراد، حيث ال ثوابت في الممارسة الشمولية 

سياسة، سوى بدوام االرتزاق، وال حرية في ظل لل

   .القيود

ثمة دائماً تآمر يتم بمعزل عن اآلخرين الذين يعملون 

وفق قناعاتھم الطبيعية التي جاؤوا لممارستھا، حيث 

يتحرك أي نظام بفاعلية بسبب وجود الغافلين عن مكر 

ودھاء الساسة المتصدرين المراكز العليا، كونھم 

تقادھم بأھداف ما جاؤوا ألجله، اع يتحركون حسب

ويموتون في سبيله، لكنھم بطبيعة الحال يخدمون الفئة 

المتحكمة في كل شيء، لھذا فوقود كل الحروب عبر 

التاريخ ،ھم تلك الفئات الغافلة التي تقاتل ألھداف معينة 

انقادت إليھا على نحو عاطفي ووفق إطار ضيق، فيه من 

الناس تموت ألجل والءھا  الخيال الذاتي ما جعل غالبية

لم يجالسوھم بتاتاً، وتحت يافطة  التصوفي لقادة رموز،

الدفاع عن الغايات السامية، لھذا أضحت تلك الحروب 

تقاليداً تزعم الخالص، باتت تحتفل بالموت وصخب 

   .الزغاريد المواكبة لمشي الجنائز

وھكذا نجد أن حقيقة التنازع تتصدر نمط عيش الفئات 

ة من رداءة المنھج والمسار، وانعدام المنطق المعاني

واالجتھاد، فا  وفق جدلية الفساد ھو المال المقترن 

بالعھر األخالقي،والجھل المفضي للمزيد من االغتراب 

والفوضى واالحتقان بين شرائح وفئات المجتمع 

المسحوق، حيث القمع ومحاكمة اآلراء وفبركة التآمر 

ألفكار الجديدة، ليكون ضد أصحاب العقول الحرة وا

الديدن والمذھب الشائع في إدارة الحياة، فالمستقبل 

محكوم بفشل أجياله، إثر فساد نظرية اإلدارة، فالواقع 

االجتماعي والسياسي على مستوى السلطة والعائلة 

والحزب، متصدع البنيان، لذا وجب الكشف عن تلك 

عت العلل والمفاسد التي قوضت القيم األخالقية وزعز

إيمان األفراد بعضھم ببعض، إنه العنف المركز الذي 

يسلط قيوده على كافة مراكز الحياة والعمل، حتى تربية 

األطفال، افتقاد المنھجية الصحيحة لتربيتھم وتعليمھم 

سواء في البيت أو المدرسة، األمر الذي ربى البؤس 

والقسوة في حياتھم منذ البداية، حيث نرى أفراداً 

تطرفين في الرأي والسلوك، وأفكارھم تؤولھا عنيفين، م

والتي ولدت إيماناً متزعزعاً بالذات المتشائمة روحھم 

 واآلخر، 

 فتناول الفساد بات عبئاً نفسياً مدرجاً، والعزم في خوضه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2632���������������������������������������������������������11 /� מ �2021  –�  א����א�������   –  �د�����/��ون�א�ول���−�)100(א��دد�

التحدي بردة فعل أكبر، حيث أن العقل المبرمج على 

مواكبة الفعل وردة الفعل، ال يجيد التفكير بمسائل 

تتطلب تفرغاً ذھنياً مشبع بالصفاء والھدوء، لھذا أخرى، 

 خيباتھم نجد العنف قد تأصل في ذوات األفراد، إثر

المتالحقة ومعاناتھم التي تزداد، إثر ثقة متزعزعة 

بالنفس وبالقدرة على التغيير، في ظل التقاليد، األسرة، 

العشيرة، الحزب، السلطة الحاكمة، فجميعھا تضافرت 

خصية مغتربة منفعلة تعيش ليومھا كعوامل لبناء ش

ومستقبلھا الغامض، إذاً في ظل تلك العالئق المشوھة، 

التي تتخللھا مشاعر اليأس واإلحباط، لھذا نجد حتى 

مدعي العلمانية قد حافظوا على ھذه الطقوس جزئياً، 

لتثبيت حكمھم للمجتمع وتحكمھم بذائقته وأسلوب حياته، 

فصل الدين عن الدولة، حيث لم تعد المشكلة ھي مسألة 

بقدر ما ھي تمثيل جوھري لھا على أرض الواقع، وليس 

أي تبجح يخفي نقيضه، فالشعائر واإليديولوجيات 

التنويرية أضحت حبيسة صفحات الكتب، ومحاولة 

فھمھا وتطبيقھا على األرض أضحى بمثابة الھدف 

الضائع، لھذا نجد األلم ھنا مؤسساً على سلسلة العالقات 

   .ية الغرائزية المتنافرة مع الحب والعيش الطبيعيالنفع

ھكذا يتم عيش األحاسيس في ظل منظومة تكافح 

التعددية لصالح بروز منھج اإلبادة الثقافية وطمس 

الھويات، ويفسر ميل الشباب للجنس كتعبير عن سطوة 

المنظومة النفعية، وكذلك تمثل شكالً من أشكال جلد 

ياسية، واألمية الذات، وتفشي المراھقة الس

سلوك : اإليديولوجية، والتي تعني بطبيعة الحال

اإليديولوجي منھجاً نفعياً يربي من خاللھا ذائقته التقليدية 

 المبطن لھا، المبنية على التقاليد االستھالكية، ووالءه

 

رغم ترفعه المزعوم عنھا، بغية استمرار الفساد القيمي 

الذين وجدوا في الحزب الذي تغلفه مصالح اآلخرين 

ميداناً يكفل الحفاظ على االمتيازات من منصب ووجاھة 

 .واعتبار

ھو  إن شيوع الھوس بالجنس في المجتمعات المكبوتة،

العادات والتقاليد المبنية على  تلك نتيجة طبيعية عن

اإلجحاف بالرغبات الطبيعية والدوافع التي أھمل 

االجتماعية المرتبطة تنظيمھا بسبب سلوك المؤسسات 

بالسلطة، مذھباً رجعياً فاسداً، وكذلك تجاھلھا لحاجات 

الشباب للعمل وتحقيق المستقبل المبني على الطموحات 

الفكرية والمھنية، مما جعل الميدان المعرفي ساحة 

 لألمية والخواء، لھذا نعتقد أن التجديف في خضم أمواج

ھناك صراع ف الطبائع البشرية يعتبر أمراً مجدياً،

 المفاھيم التقليدية مستميت بين الذين يقومون بإعادة إنتاج

التقليدية وضخھا على نحو شاذ في روح المجتمع وبين 

آخرين بؤساء يحاولون ما أمكن الصمود في وجھھم، 

وھؤالء يعيشون حالة من التذبذب ورد الفعل، قياساً 

ت بمدى قدرتھم أم عدمھا على المواجھة والتأثير، فحاال

الخضوع والضعف البشري للمال واللھث وراء 

االنتفاع، أربك كل فعالية متوقدة تحاول الصمود بوجه 

األزمات المتالحقة، أبرز ذلك البون الشاسع بين المرأة 

وذاتھا، كما الرجل وذاته، وقاد الفئة الشابة للمزيد من 

   ..التخبط واالنفعال

لى استنزاف فالتقاليد الشمولية قادت القيم الطبيعية إ
كامل، وجعل الفوضى ھو المآل الخطر، حيث قادت 
ذكورية الرجل وتباھيه بفحولته العضوية إلى تحلل على 
  صعيد المرأة، حيث يتمترس الرجل وراء حصن التقاليد

واألعراف الماضوية، وتنغمس المرأة في عبادة األقوى 

االنغالق على نحو مرضي، مخلفة حالة من 

واالغتراب،فھنا نجد الشقاء واألسى كقدر ناتج عن 

طريقة التفكير، وسوء األدوات، والمزاج المھيأ 

الحتضان كل تربية خشنة وروح مزاجية تفتقر للتھذيب 

والتروي، وھذا نتاج مجتمع مستعد للعداء تلقائياً، نال 

قسطاً وفيراً من الضغط االقتصادي واإلبادة الثقافية، 

ھار على مدار عقود، لھذا نجد أن التغيير يمثل واالنص

أھم تحدي بوجه تلك المفاھيم الضارة بالمجتمع وسلمه، 

نجد الغرق في الضياع واإلحباط، وابتذال الحياة 

وكذلك فإن تصوير المعاناة  السياسية كما االجتماعية،

قرب بعضھا  المتاخمةواعتبارھا محط إيحاء باألفكار 

لى ضوء المأساة فھم التراجيديا البعض، حيث يمكننا ع

الطبيعية التي يعيشھا اإلنسان في كل محطات حياته في 

ظل الجھل المغلف باألصالة حيناً وبالعصرنة حيناً آخر، 

فعرض مظاھر الحياة البائسة وكذلك بؤس الفكر وتفكك 

الحياة األسرية ھو تجسيد دقيق ألزمات المجتمع 

نسان لآلخر ألجل ومؤسساته المتردية، حيث نكران اإل

ألنانيته الھدامة، وكذلك انزواء المعايير الجمالية 

واألخالقية في ركن قصي ومھمل، إلى جانب ترھل 

  .الفكر وتسطحه

حيث ركز الكاتب على النمط الدرامي المفعم بالمأساة و

ليعالج بذلك طرائق التفكير والمزاج العام لألفراد، 

بالقسوة التي يتلقاھا وحالة التجھيل المتبعة والمغلفة 

الفرد إن في البيت أو في المدرسة أو مكان العمل، 

االلتزام الواقعي بمعضالت المجتمع الجانب  وكذلك يبين

 الحقوق الواقع المعاش، فضياع األكثر داللة في خضم

  

اإلنسانية يمثل النقطة األكثر احتجاجاً في مسار الرواية 

العام، وكذلك غرق الفئات الفقيرة بمستنقعات الجھالة 

والتباعد األسري، إثر ھذا الضغط الھائل وعطالة الفكر، 

على موارد الكسب والعمل، حيث أن بنية المجتمع تبدو 

ھزيلة ومعرضة ألقصى درجات الفوضى والتبعية 

واالنحالل، حيث تؤثر أساليب السلطة القمعية على نمط 

حياة المجتمع وتمھد لمرحلة ما إلى حدوث أزمات داخلية 

ية والعدالة، ھو مؤشر في أوساطه، لھذا فغياب التنم

  .خطير لبروز أزمات تودي بالمجتمعات إلى نفق مظلم

إنھا الفوضى بكل أشكالھا ونتائجھا وتشعباتھا، إثر غياب 

الحريات، وتفشي الفساد، ومحاصرة اإلنسان في كل 

ك  مناحي حياته ومحاربته في قوته ولقمة عيشه، كل ذل

وأعطى سبب التباعد األسري، والتفكك االجتماعي، 

بوادر لالنقسام والفوضى والحرب األھلية، حيث قادت 

المصالح الفئوية الناس كعبيد في ميادين الحياة، وجعلت 

ً من الرغب  الحركة الفكرية تتعطل، لتصبح الحياة ضربا

والخشية المستمرة من المستقبل، حيث بغياب اإلصالح 

والفكر والمعرفيين الساعين لتنظيم حركة الحياة 

ا لطبيعتھا، تنعدم أفق الحل، وتتالشى المكتسبات وإعادتھ

الطبيعية ، ويصبح اإلنقسام على أشده، الغياً حالة 

التآلف الطبيعي، إثر ضرب منظومة القوانين التي تكفل 

ً وديمقراطية،وبھذا نبين  لإلنسان حياة أفضل، وأكثر أمانا

مغزى كفاح المعرفيين الشاق في ظل مطارق الفساد 

وت على رؤوس يقظة، تعمل على إذابة والقمع الذي ھ

الجھل عبر إصرارھا على الحياة الطبيعية والحب 

الحقيقي، لم يكن التداوي بالجنس ھو الحل األمثل، بل 

 .كان سبيالً لمعرفة حجم ھالة االغتراب والضياع

فكرة جد مھمة ومميزة يفجرھا الروائي خالد إبراھيم في 
و الصادرة " األوسلندر"روايته الثانية التي تحمل عنوان 

عن دار الدليل في برلين، تقع الرواية في ثالثمائة 
جاءت الرواية في عشرة .. صفحة من القطع المتوسط

فصول، لم تكن مستقلة عن بعضھا من حيث األفكار، 
حيث يتطرق . ي الحدث الروائي العاملكنّھا تتابع ف

الروائي خالد إبراھيم ألسباب الھجرة وما خلفته من 
تأثيرات اجتماعية وأخالقية على عموم المھاجرين، و 
يعبر أيضاً عن تأثير أدوات التواصل االجتماعي 
واستعمالھا الخاطئ حيث بات واضحاً للعيان الدور 

. ھم اليوميالسلبي الذي يختاره الكثيرون لملء فراغ
ُتشرق شمٌس وتَغيب، وما بين الشروق والمغيب، موتٌ 
يعانُق خاصرة هللا المندلق كزيت اليقطين الذابل، 
والقابض على أفواه التنانير وأشعة الفجر الحمراء، 
ھكذا عندما يبكي الرجال في الوقت غير المناسب، حين 
 لم يعد ينفع الوقت، ال لتضميد الجراح وال لتركھا للھواء

  . المدفون تحت شجرة التين البرية

خائر القوى، ھزيل القوام، ُمتعٌب حد الموت، حين لم تعد 
تمتلُك أدوات للرد، وقتھا تستشعر أنَك عاجٌز للحصول 
على حق الدفاع عن النفس وال سيما قد دحشَت يدَك في 
. حفرة مليئة باألفاعي ُمتقلبة األلوان واألفعال، واألخالق

ى كرسيَك لتكتب؟ محموماً وأنتَ ھل حصل وجلست عل
في غرفة نومَك متخذا إطار نافذتَك ثقٌب يطل على 
العالم، تستحوذ طاقة الليل، بظالمه الدامس، ونجومه 
المتجھة نحوَك مثل رؤوس الخناجر، تحاول نزع األرق 
المرتق ومنع دغدغات قلق ھذا القلم عن كاھلَك الُمتعب، 

بال روحَك ومن مستحضراً سخط العصافير، وبرودة ج
حولَك، وعيناَك خائرتان، وبركان يتمطى في قفص 
صدرَك، وتبقى لساعاٍت دون أن تندلق دمعة حبر واحدة 
على ھذه األرواق، األرواق التي غطت مداخل المدن 
النائية، المدن المتناثرة مثل بسطات تبيع األوھام أثناء 

 . شروق الشمس وغيابھا

أنه الشريف األوحد في على اإلنسان، عدم الشعور على 
ھذه المعمورة، لكِل إنسان تاريٌخ وماٍض، لكِل إنسانٍ 
جرٌح وفرحة، لكِل إنساٍن أعمال خير وشر، وفي كل 
إنسان تتصارع أطباق ذھبية وأخرى صدئة، مشيئة هللا 

 ً قاتلة أحيانا
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 ً ھكذا نحن الرجال َمن ِمنا لم يمارس الجنس . قاتلة أحيانا
مع غير زوجته، من منا لم يجربه حتى افتراضياً، ھكذا 
عبر الموبايل، أو الماسنجر، والواتس آب َمن ِمنا لم 
تغوه غرائزه الشھوانية أو الحيوانية، ولم توقعه أرضاً 
ً مايفعله، مثل  وليس بالضرورة أن يُفضح المرء، تماما

مثلما تشاھد فلما أباحيا، من . العادات السرية، تماماً 
أنتن . يتجرأ ويقول ال، كي أضع قدمي في مؤخرته اآلن

النساء أيضاً، َمن منكن لم تمارس الجنس مع غير 
زوجھا، سواء أكان ذلك افتراضياً أم حقيقةً وواقعاً، من 
منكن لم تعشق على زوجھا وألكثر من مرة، من منكن لم 

. و لليلة واحدة أن تنام في أحضان شخص بعينهتتمن ول
 . أستطيع ذكر أسماء ِعدة، وربما أنا أولھم

م يعد ھناك خالص  طز وألف طٍز يا أيھا العالم المسخ، ل
عندما ُتتھم بسرقة شيء ما، وھل ُيتھم اإلنسان بسرقة 
دمه، وماله، وعرضه؟ أنا السارق والمارق، والتاجر، 

ربعين عاما وأكثر، قالھا أبي، والقحب األّفاق على مدى أ
كما قالھا األولون من قبله، الرجل ال يعيبه أي شيء، 
بإمكانه فعل المسموح والممنوع، وإن كان باستطاعته 
إنزال الشمس على سطح األرض ليفعلھا، كُل شيء في 
رھن التجربة المصلوبة على باب النصر أو الخسارات، 

قوت غيره، إال السرقة، عاٌر على الرجل أن يسرق 
إال أنني . وشرف غيره، وحياة غيره، وضمير غيره

فعلتھا على ما يبدو سرقُت أحالم األمھات واألطفال، 
سرقُت أحالم وطن، دماء الشھداء، صراخ المعتقلين، 
سيف صالح الدين األيوبي، علم مھاباد، األغاني التي 
تمجد المدن المنكوبة، بدالت األعراس، أحذية الجماھير، 

ت المآذن، أجراس الكنائس، أحالم األوسالندر مكبرا
تحت أقدامي اآلن أشعلُت سيجارة أخرى، بدأت 
بالغوص بين ھذا الجسد، قطعةً قطعة، شارعاً شارع، 
مدينةً مدينة ال يھمني إذا كانت القھوة ساخنة أم باردة، 
سأحتسيھا بكل ھيئاتھا، كل ما يھمني أن تحمل المرارة 

ت معدتي، ألبقى قوياً كما أنا، لذتھا وتتعارك مع عصارا
 . تماماً مثل مرارة الحقائق التي تتكشف أمامي اآلن

ال يھمني إن كان حذائي جديدا أم عتيقا، بقدر ما تشعر 
به قدمي من راحة في المشي والجري والوقوف 
لساعاٍت، وال تھمني أشكال الطيور، وال أحجامھا، وال 

أسعارھا، بقدر اھتمامي بترنيمة زقزقتھا، بقدر اھتمامي 
نحتھا القوية التي عبرت بھا مئات المدن والغابات بأج

والبحار والمحيطات، وما رأته من جمال وھدوء وسكينة 
في الوقت الذي تعلو فيه أصوات الرصاص والمدافع 

وال . وھدير الطائرات ودخان الدبابات والمدرعات
يھمني من ھو أبي، بقدر ما يھمني من أكون، وكيف 

ھكذا إنسانا ناقصا؟ كما لم سأكون، ولماذا خلقني هللا 
ل ما يھمني إيجاد  يعد يھمني إن كان لدي أطفال أم ال، ك
طريقة لسلخ ھذا األلم من بين أحشائي، وھل تستطيعُ 

 الطيور ھجر أعشاشھا وقتل فراخھا؟ نعم تستطيع، 

وھا أنا الطيُر الحر الذي سينتقم من نفسه أوالً، سأفعلھا 
ا أنا عندما يصل األلم اآلن، كما فعلتھا قبل اآلن، ھكذ

لديَّ في قمة انفعاالته وأوج حقارته وسخريته، ألنني 
وبكل بساطٍة بألف رجل لم يعد يھمني ما لون الماء 
وملمس العشب، وكيف بات طعم الشاي األسود 
واألخضر، ضوء الشموع كانت كذبة كبرى، الموسيقى، 

واألغاني، صوت سيارات اإلسعاف، بكائي وأنا بين 
ياَلسخرية نفسي ِمن . أيدي أحقر األطباء كان كذبة كبرى

نفسي لسُت جائعاً عندما اتفحُص حبات البندورة، 
والخبز وقطع الجبنة، لقد تركُت كل شيء ألحد المرضى 
ال ألنني كريٌم أو فوضوي في مبتغاي، بل ألنني شعرُت 

ي ھي ھذا القدر من الطعام الجاف، لم يعد يھمني أن قيمت
الجوع كما الشبع، كل شيء يھطل عليَّ مثل شرائح 
اللحم المسموم، لم يعد يھمني كل ھذا الفضاء من حولي، 
وليذھب األطفال إلى الجحيم، ليذھب األھل إلى الجحيم، 
ليذھب األصدقاء إلى الجحيم، سأغير اسمي، وعنواني، 

، سأعيُش مسلوخ الوجه كما عشتُ سأغير مالمح وجھي
مسلوخ الھوية، ھكذا انبُت في فراغ مجھول، يقتلني في 
الدقيقة ألف مرة، راجماٍت من الصواريخ المعبئة 
باللعنات تدُك عظام صدري تعالوا لنسرق السيارات 

  ونھرب بعيداً من ھذا األلم
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الصمت أحياناً قد يجرح ضمائرنا المعذبة 

 ونحن نقرأ بعضاً من حكايات رحيل أصحاب

 النضاليةالبصمات التي ال تغيب في الساحة 

نودع جيل الرواد واحداً تلو .. والثقافية الكردية

 علىسيبقى  الكردياآلخر، ولكن الشعب 

 وعلماء وفنانين وأدباء مناضلينينتج  الدوام

   ... وسواھم، من أصحاب قامات ضوئية عالية

 بشعبھم، لحق الذي والغبن الظلم من والتحرر الحر الفكر مسيرة يكملون

  .. أحد من وصاية دونما شتى آفاق على منفتحة بروح

الكردي، رجاالً يعملون بھمة عالية  شعبنا أزمنة منالشك أن لكل زمان 

بتخطيط  من دول  لم   ومقدرة فائقة بغرض تحقيق الحلم المسلوب من شعبھم، 

ًا  يـم ن  تعرف  ـق وة، ومنھم  إنسـانيـةتـك ـسوى نھب خيـرات شـعوب ال ـحول لھا وال ـق

ـقيـة من ذئـاب الكردي، حيث وزعتھم وأرضھم على  الشعب ب ُفتـات نھـشوا الخيـرات المـت

وھم   ..موائد أسـيادھم الذين صنـع

 بنضالھمويخوضون معارك مستمرة  خاضوا الذينمثقفو الكرد،  و مناضلو 

لشعبھم الذي بھا كل أنواع المحو القومي  يقاومونوالفكري،  السياسي

، الصھر في بوتقة مستعمريھم أنواع كل وإياھمرافضين منه،  ينحدرون

  .. ھم وعقولھم كغيرھم من الشعوب الحرةيساعين ألن يصنعوا تاريخھم بأيد

قليل ھم السياسيون واألدباء الذين استشعروا ويحسون ويلمسون ما حولھم 

عن  يعبروابكامل حواسھم البشرية، والكتابية، واستطاعوا ويستطيعون أن 

إلى ھذا الصنف من المناضلين المثقفين ينتمي ... وكتاباتھم نضالھمذلك في 

فھو الكردي  -كأحد رادة الموقف بامتياز -بجدارة زازاالدكتور نورالدين 

 والسجن والمعاناةالذي ناضل ضد مختلَف أصناف البؤس والشقاء والظلم 

الكردي  بالشعب ، ال بلالتي فرضوھا عليه وأمثاله والتغريب والتشريد

 .بأكمله

زازا دائم االھتمام بالسياسة ونشدان الحرية، والتي تركت آثاراً  الدكتوركان 

ويخمد في ظّل الظروف الحالكة  يسكتوأدبه، أبى أن  حياتهكبيرة على 

  .من قبل محتلي أرضه ومستعمري شعبه وسيطرة التعسف والعنف والصھر

الوطن، ورداؤه النضال، إنه اإلنسان  حبھو سياسي وإنسان متمرد، زادُه 

 يمل ولمصاغ من النضال وطن، والوطن صاغه مناضالً صادقاً لم يكل  الذي

من فتح نوافذ الضوء، من روحه المتقدة، وقلبه الكبير يظلل أشتات األنفس 

    .واألفكار بشفافية

لرحيل  في رثاء صادق في الذكرى الثانية والثالثين كلمات متواضعة جداً 

بأن العظماء ال يرحلون بل يولدون من  مناضل كبير عظيم مع أني على يقين

 ومسيرتھميمحي فكرھم  الورحيلھم عنا جسداً، ، قلوبناجديد كل لحظة في 

إبداعاتھم ونضاالتھم خالدة بقلوب وعقول أبناء الكرد،  وتبقى، النضالية

تطرق مسامعنا، وتزيح وشاح الحزن عن حياتنا، فنحن  وسيرتھموكلماتھم 

فيصبح الموت حياة ، الكرد بتاريخمقام ينطق نراھم في كل حضور وفي كل 

  . من خاللھم

 الدكتورأن نعد ملفاً عن مناضلنا الكبير " بينوسا نو"ولقد استطعنا في 

باقتراح من المفكر الصديق إبراھيم محمود رئيس تحرير  -زازا نورالدين

ننشره  -  "welatê me – مه والتى" موقع مع وبالتعاون، الجريدة السابق

نجلي خالله بعض الحقائق، السيما أنه ومنذ أن وطأت  -أجزاء أربعةعلى 

وطنه تعرض لحملة شعواء من قبل  ترابقدما الدكتور زازا ھذا الجزء من 

، بعد أن ألظت نيران الحقد أفئدتھم، ألنھم لم ألرضه المحتلة األنظمة

يخمدوا  أن استطاعوا والأبنائھا،  قلوب عن كردستان يغيبوايستطيعوا أن 

  . بين األرض وجذورھا أبناء الكرد الحب جذوة

 مناضلنا تركه ما على الضوء بعض يلقوا أن الكتاب واألخوات اإلخوة حاول

 الكردي المثقف عيان شاھدة معاناة ومن ثقافي، و نضالي إرث من وراءه
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برت  افر،  –جيل   ، أمام مكتبتھا2020ف

الزوجة، لرائع زوج، ال يزال يتنفس في / رائعة الصورة لرائعة المرأة(

حاضنة روحھا، كما تقول طلتھا، وقفتھا، والكتاب المحمول رغم العمر 

  )المترجم. الثقيل وطأة

  

ه الوحيد  ع ولد نورالدين زازا م
  َشنكو

يودَع ( ي، أم  ه يرى اآلت بولد أ
ه آتيه  ه ول ولده، ما سيكون علي

  )؟ المترجم

  

  
افر، وولدھا  بر ف جيل

، مع  زوجھا شنكو
  نورالدين زازا

ي الحياة، ( زوجان ف
ي أوان  ة ف نھما حيا وبي
ى ومن  طلعتھا األول

  :صھارة روحھما

  )المترجم . شنكو 

  

 كل ونظَرة معه، التعامل تم وكيف اآلن، حتى باسمه ُسّجل تاريخ وأي فيه،

 و نضال، مأساة على شاھداً  باعتباره شخصه وفي التاريخ، ھذا في منھم

 الزمن ھذا زال وال الصعب، الكردي الزمن في ظھر مثقف ومأساة ثقافة،

 وفي ليموت كردستانيته، ديموغرافية خارج يكون أن له وأريدَ مستمراً،

 ...وھناك ھنا اآلن إلى ذكراه مع التعامل يتم وكيف كرديته، من حسرة روحه

   .نظرته حسب كل

  %$زي '$ر%�& :ا����
� ر ��

  

  

  

كتاب حياتي الكردية يسرد مغامرة إنسانية 

رحلة رجل وكاتب وزعيم سياسي : عظيمة

ضحى بكل شيء من أجل القضية الكردية، 

وقد عانى في عقله وجسده حتى ينعم شعبه 

بحقوقه السياسية، أبسط الحقوق االثقافية 

وقد وِلد نور الدين زازا في … واإلنسانية

 وفي السادسة من. كردستان العثمانية

ى  عمره، واجه المأساة، عندما أسس مصطف

  : كمال تركيا الحديثة

َّم في العاشرة، فلجأ إلى دمشق وقد . حيث ُزجَّ بوالده وشقيقه في السجن وتيت

والحًقا، حاول االنضمام إلى حركة بارزاني الذي كان . دَرس الفرنسية

جن وس. يناضل من أجل الحكم الذاتي الكردي ضد البريطانيين والعراقيين

لمدة عام، ثم أفلح في الذھاب إلى بيروت حيث درس في جامعات فرنسية 

وھاجر إلى أوربا ليحصل على الدكتوراه في العلوم االجتماعية . وأمريكية

وأسس جمعية الطالب الكرد في أوربا، وعاد إلى . والتربوية من لوزان

ه، دمشق ليؤسس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وكان أول رئيس ل

وأخيراً، عاد إلى موطنه كردستان، واضطر . مما أدى إلى سجنه وتعذيبه

ثم لجأ إلى لوزان حيث . 1967إلى الفرار من االضطھاد التركي في عام 

. 1988حصل على الجنسية السويسرية، وقام بالتدريس حتى وفاته في عام 

ه وتعددت حاالت اعتقاالته وھروبه وسجونه، إن التعذيب الذي يتعرض ل

وفي ھذا العنف ... يجعل من حياتي الكردية كتاب مغامرة يحبس األنفاس

المفرط، الذي يظل موضعيًا بالكامل، يبدو أن الحنان والذوق ال يتالشى في 

  ".ھذا الكتاب، البندق والعنب والتين

كردية، : غالف كتابه ي ال   حيات

، بالفرنسية نورالدين زازا   ل

اب يستوقف الزمن، ( كت
نو رالدين زازا، حيث االسم 

ي الكردية، : والعنوان حيات
ي يتعدى حدود  بلسان فرنس

  ).المترجم. الغالف

  

نورالدين  ي ككردي، ل حيات
، ويحمل ظھر  التركية ، ب زازا
الغالف مجموعة صور له 
ه طفالً، مروراً  كون من 

 ً ه أبا تھاء بكون اب وان   .بالشب

ات أعمار، وفيھا ( مستوي
، وما  اً يمون زازا جميع

ه من  سمات توجز يعَرف ب
ي لحياته ع الملحم . الطاب

  ).المترجم

  

bèŠb�g@æà@�Øc@òŠí—Üa@Z@ @

@�bÉj�@bååïi@âïÕ¾a@�Ì@aŒaŒ@æî‡ÜaŠíä@æÈ 

ثمة في الحياة . نورالدين زازا(

ُد  متسع من الحياة، أو ما يِع

  ).المترجم. بالحياة بالنسبة إليه

لعلھا ثقة من نوع آخر، في ھذه (

القيافة صحبة إيداع اليدين في جيبين 

معبّرين عن حمولة نفسية مقدامة 

  ) المترجم. لوجه نافذ في الريح
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تب الدكتور نورالدين زازا، ، للكا"ممي آالن"ملحمة " باھوز"من منشورات 

  .1973، لسنة 7العدد 

األثر أقدم منه شعبياً، غير أنه منحه حضوراً كردياً ببصمة منه، إلى األمام، (

  ).المترجم. ليكون ھو نزيل األثر

صورة فنية له بريشة ريبوار 

  طاھر. ك

الصورة تؤبد زمن صاحبھا، (

والفن تمثيل لزمن مضاعف، 

ق حيث إشراقة التحدي تندل

و  خارج نطاق الوجه، كما ل

أن الفنان أحد رسامي 

اإلنطباعين البارزين 

الفرنسيين في القرن التاسع 

  )المترجم. عشر

  

شاھدة قبر نورالدين زازا في 

لوزان، ومكتوب عليھا اسمه 

- 1919"الحياة التي عاشھا 

، وكتابة تشير إلى "1988

حقيقة ما كان يعَرف به وإشادة 

 .به

التي تؤمم للشاھدة كلمتھا (

لمتوفيھا حياة تتعدى نطاق 

المقبرة، كما ھو شأن كل من 

ھو أكبر من قبره، حال الشاھد 

 ، على حياة قائمة باسمه كثيراً

. أعني به نورالدين زازا

 )المترجم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إن تكن جيلبرت وراء نْشر ھذه الصورة فنعم اليد المختارة ألنھا تتبصر (

  )لمترجما. طرق جھاتھا الكثيرة والمنيرة

  "بالفرنسية"زازا –صدمة جيلبرت فافر : كردستان

Kurdistan: le coup de gueule de Gilberte Favre-Zaza 

  2010شباط  11تاريخ النشر 

على وجه " حياتي الكردية"نور الدين زازا، زعيم سياسي وكاتب، مؤلف 

جّراء فكرة أن . إنھا امرأة غاضبة جداً وھي عائدة من سوريا. الخصوص

ھناك تمثاالً نصفياً لزوجھا الراحل، الكاتب والزعيم الكردي نور الدين زازا، 

يكون إلى جانب صورة بشار األسد، وھي فكرة ال ُتحتَمل بالنسبة لجيلبرت 

  . وتطلب المساعدة من السفارة السويسرية في دمشق بھذا الصدد. فافر زازا

عھد األب حافظ وال تحت لم يكتف نور الدين معاناة ال في : وتبعاً لشھادتھا

ال عالقة له برئيس ! االبن بشار، إنما يجب أن يعاني أيضاً وھو في قبره

دولة ال تحترم الديموقراطية، ال في سوريا وال في دول الجوار، وقد تواصل 

  . تعنيف الكرد باسم العروبة، وكذلك الديمقراطيين في سوريا

زازا في لوزان -يلبرت فافرتبدأ القصة إلى حد ما مصادفة، عندما تكتشف ج

قد " مركز نور الدين زازا الثقافي"حيث تعيش، عبر تصفحھا لالنترنت، أن 

ھذا ومن دون . "تموز في قامشلي، معقل القومية الكردية 15افُتتح في 

  ".استشارتي أنا أو ابني، دون طلب اإلذن باستخدام اسم زوجي

  .والتباھي أمام النظام بجالء

سوى أنھا عندما . حقيقة األمر، تذھب جيلبرت إلى سورياوللوقوف على 

 وصلت إلى دمشق، تخلت عن متابعة السفر إلى قامشلي، بناًء على نصيحة

العديد من األشخاص، بمن فيھم الدبلوماسيون السويسريون ممن كانوا 

  

  

صورة غالف نورالدين زازا 

حياتي ككردي : بالتركية

  "السيرية"

كقمة جبل، وكبير عند صغير (

تذكر القمة صحبة الجبل، وھو 

بزّي مدني، أعني بد الكردي 

من طفولته األولى نورالدين 

  )المترجم. زازا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، الذكرى العشرون على رحيله، 1988تشرين األول  7: المكتوب بالفرنسية
  . 2008تشرين األول  7في 

  :صورة نورالدين زازا، وأسفل الصورة

استمر تعرض البشر للدوس واالضطھاد في جميع أنحاء العالم، فال طالما 
  .يمكن للبشرية أن تحلم بأيام أفضل

  حياتي ككردي: مقتطف من كتابه

ن باسمه( إنما أين ھم المناسباتيون . ثم تتناسل المناسباـت، ويكون ھو المدشَّ
  )والمحقَّق زازياً من خالله ؟ المترجم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 1978، زازا، خليل شنَكالي، جنيف، سويسرا، وانلي: في الصورة

صورة زماالتية، رفاقية، كردية، أم حياتية، لمن سّجلت أسماؤھم أسفل (
  ).المترجم .الصورة

  

  

 

الوضع سيئ، عالوة على ذلك، كانت ھناك عدة . "حذرين للغاية دائماً 

وللتوجه إلى قامشلي، كان من المفترض : اعتقاالت للكرد في كانون األول

لخطر حدوث أن أعرض للخطر األشخاص الذين كنت سأتحدث معھم، 

  .، كما بّررت جيلبرت فافر زازا»مشاكل

ولكن، وھي لم تذھب إلى قامشلي، فقد زارھا أشخاص من ھناك وھي في 

دمشق، ولم يترددوا في القيام بھذه الرحلة الطويلة، مرتين وخالل تسع 

من . ، إنه رمز مقاومتنا" نور الدين زازا لنا: "وقالوا لي! ساعات في الحافلة

لرؤيتي، وكان ذلك وسيلة لتكريم زوجي الذي توفي في  خالل المجيء

  ".عاماً  21سويسرا منذ 

وال يستغرق األمر وقتاً طويالً حتى يكون لدى جيلبرت فافر زازا لمعرفة 

وھي تعلم أن الكردي الذي افتتح . حقيقة األمر، ومن جھة المخاوف الممكنة

من الحزب  حزًبا كردًيا 14ھذا المركز الثقافي ھو رئيس واحد من 

الذي أنشأه نور الدين زازا في عام ) PDK(الديمقراطي الكردي في سوريا 

. ووفًقا لجيلبرت زازا، كان الرجل يفعل أي شيء السترضاء النظام. 1957

وھي طريقة واحدة لھذا السياسي في أن يقف إلى جانب التعريب الذي يريده 

  .سورياالنظام وثمة شخصية معترف بھا ومحترمة من قبل كرد 

www.swissinfo.ch 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

: غالف كتاب نورالدين زازا، في طبعة مختلفة بالفرنسية، وھو يحمل عنوان

في الزاوية اسم زوجته . 1982حياتي الكردية، أو صرخة الشعب الكردي، 

  .فافرالسيدة 

صورة أخرى حياتية، ضحك الحياة لمن أرادھا حياة كرده مشرقة، وھو (

ً في ينزف  من داخله في جھات الحياة األربع، طائر بتروس يزداد تحليقا

  www.amazon.de              )المترجم. الحياة بدمه المتبصر

يوم  ي لوزان  ئز ف ع الجوا نون األول  21حفل توزي   2020كا

من قبل زوجة نور الدين  1989تم إنشاؤه عام . جائزة نور الدين ظاظا

رت فافر زازا، باالشتراك مع المعھد الكردي زازا، الكاتب والصحفي جيلب

  .في باريس

كان الكاتب والزعيم السياسي الكردي نور الدين زازا، الذي توفي في 

، يؤمن بأھمية الصحافة ودور الصحفيين 1988تشرين األول  7لوزان في 

  ".إيقاظ الضمير"في 

الناس من أجل إدامة ذاكرته وكذلك لتشجيع الصحفيين على عدم نسيان 

حيث كانوا في كثير من األحيان ضحايا لمؤامرة الصمت، تم إنشاء ھذه 

  .الجائزة

وقد كانت ھذه الجائزة مخصصة بداية للصحفيين المعروفين، وقد تم فتح 

  .ھذه الجائزة اآلن ألشكال أخرى من وسائل اإلعالم

وھي تُمنح للصحافي الذي، من خالل موھبته ونشاطه المستمر، رفع الوعي 

  .عام بالقضية الكرديةال

من قبل زوجة نور الدين  1989تم إنشاؤھاعام ". 1"جائزة نور الدين زازا 

  .زازا –زازا والكاتبة والصحفية جيلبرت فافر 

كان الكاتب والزعيم السياسي الكردي نور الدين زازا، الذي توفي في 

، يؤمن بأھمية الصحافة ودورھا في 1988تشرين األول  7لوزان في 

ومن أجل إدامة ذكراه وكذلك لتشجيع الصحفيين على عدم  ".قاظ الضميرإي"

نسيان الناس حيث كانوا في كثير من األحيان ضحايا لمؤامرة الصمت، تم 

  .إنشاء ھذه الجائزة

  كانت ھذه الجائزة مخصصة في البداية للصحفيين المعروفين، وقد تم فتح
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كانت ھذه الجائزة مخصصة في البداية للصحفيين المعروفين، وقد تم فتح 

  .ھذه الجائزة اآلن ألشكال أخرى من وسائل اإلعالم

خالل موھبته ونشاطه المستمر، رفع الوعي وھي تُمنح للصحافي الذي، من 

  .العام بالقضية الكردية

 ً   :وبالفعل فقد منح الجائزة ھذه لثالثة عشر صحفيا

  أنطوان بوشارد، صحيفة دي جنيف

  برنارد النجلوا، بوليتيس، فرنسا

  مارك كرافيتز، ليبراسيون، فرنسا

  جان جويراس، لوموند، فرنسا

  جان كلود بوھرر، سويسرا

  شيرا، صحفي مستقل، فرنساكريس كوت

  آالن كامبيوتي، ليبدو، سويسرا

  ھوريز، سويسرا 24فيليب دومارثراي، 

  ميشيل فيرييه، لوموند ديبلوماتيك، فرنسا

  رجب دوران، مراسل التحرير، تركيا

  .فرانسوا كزافييه لوفات، مصور فوتوغرافي مستقل، فرنسا

  ماري جيجو، لوموند، فرنسا

  2010مستقلة فرنسا أريان بونزون، صحفية 

editionsdutigre.com 
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ات سياسية  الحديث عن شخصي
اً مختلفاً  ة رحلت يأخذ طابع وثقافي
تعيش بين ظھرانينا، لسبب  ي  عن الت
وحيد وھو أن من رحل قدم الذي 
ه ومضى، وھو بالتأكيد قدم  عند
ي وأيضاً  كرد ه ال ة لشعب يجابي اء إ أشي
فواته وأخطاؤه،  ربما كانت له ھ
حديثنا اآلن عن الشخصية الكردية 

نورالدين ة   15(زازا  المرموق
ير     1919فبرا

ة وتعرض للسجون ) 7-10-1988 – سوري ى  ا ال تركي ي قدم من  الذ
ى  ة ال ه عود ى لبنان ول ا والعراق، وكان ينتقل إل سوري ي  قالت ف والمعت

ة ھناك سويسرا والوفا ا ومن ثم   .تركي

ھذه الرحلة العذابية في سبيل قضية الشعب الكردي تسجل له، مھما كانت 

لن يكون حديثي ھنا في ھذا الملف طويالً عنه إنما أود أن مواقفه وأخطاءه، 

أشير إلى ضرورة احترام الرموز ومسيرتھم النضالية المحفوفة بالمخاطر 

والعذابات الكبيرة، نسمع أحياناً كالماً ھنا أو ھناك بالغمز واللمز عن ھذه 

ء الشخصية أو غيرھا، أقول لھم ھذا ال يفيد الكرد وال يبني مقومات  بنا

الذات القومية الكردية الموحدة والملتفة حول الرموز والمبادئ األساسية، 

وما يزيد الطين بللة ان يكون الكالم عنھم من قبل البعض مجرد كالم أو 

 .إشاعة أو خبر غير موثق

إذا كان ال بد من تناول مثل ھذه الشخصيات فليكن بالنقد والتحليل الدقيق 

ي الھواء أو في وسائل التواصل االجتماعي والموضوعي ال إطالق الكالم ف

أو غيرھا من المنابر، نحن بحاجة لدراسات نقدية معمقة، لنستفيد من تجارب 

من سبقونا في النضال، وبحسب ما قرأت سيرته كان الرجل مغامراً قومياً 

ومناضالً ومثقفاً كل ھمه شعبه وضرورة تحرره من األنظمة الغاصبة 

 .لكردستان

 أسكنه الجنة وحفظه في سجل الخالدين رحمه هللا و

  

  

  

  

  

شباط عام  15ُولد نورالدين زازا في 

في مدينة مادن، قرب آمد في ) 1919(

و ھو سليل عائلة كردية . شمال كردستان

بعد اخفاق انتفاضة . معروفة بوطنيتھا

و نتيجة ) 1925(الشيخ سعيد پيران عام 

مشاركتھم فيھا، يُعتقل والده و أخاه 

بعد اإلفراج عن . نافذ و عّمه.األكبر د

  يه، ينتقل مع أخيه األكبر إلى والده و أخ

درس في سوريا حتّى . سوريا عن عمٍر ال يتجاوز إحدى عشرة سنة

الثانوية، ثّم أكمل دراسته الجامعية في بيروت، حاصالً على شھادة العلوم 

  . السياسية

حاول االلتحاق بالبارزاني و حركة الّتحرر الوطني ) 1944(في تموز عام 

، فأُلقي القبض عليه في العراق و ُزّج به في الكردية في جنوب كردستان

  . لمدّة عام) في الموصل و بغداد ( السجن 

بعد اإلفراج عنه يرجع إلى لبنان، ويفتح للكرد ھناك مدارس ليلية لتعليم لغة 

 أثناء انتداب فرنسا على كل من سوريا و لبنان، و افتتاح القسم الكردي. األم

 1946( كامران بدرخان عام . في إذاعة الشرق في بيروت تحت إشراف د

  :و كان يبدأ كل مرة بالجملة اآلتية. عمل نورالدين زازا ل ُمذيعاً فيھا) 

 "Radiyo Rohilat bangî we dike  Guhdarên delal!  "

حسب ما قاله لي البروفيسور ) راديو الشرق يناديكم: المستمعون األعّزاء(

 .   مصطفى رسول نالديعز. د

أّسس مع عبد الوھاب باباجان من ُكرد السليمانية، و )  1947( أوائل عام 

عصمت شريف وانلي و آخرين من الذين كانوا يدرسون في جامعة بيروت 

و ذلك بمساعدة و ) جمعية الطالب الكرد : ( أول جمعية للكورد ھناك باسم

  . دعم الراحل كمال جنبالط

سافر من بيروت إلى سويسرا إلتمام دراسته ) 1947(في خريف عام 

وصوله إلى ھناك لمس بفترة لمس بأّن الرأي العام األوربي على وجه . العليا

العموم و السويسري منه خاصة ال يعرف شيئاً عن الكرد و كردستان، لذلك 

أدرك و من خالل نظرته الثاقبة بأّن عليه و على غيره من الكرد المتواجدين 

و ألنّه عرف منذ اليوم األّول كيف و . ول أوروبا مھمات جّمة تنتظرھمفي د

أين يكمن مربط الفرس كما يُقال، فقد طرق أبواب اإلعالم حيثما فتح له 

أبوابه، تلك الوسيلة األكثر تأثيراً على مسامع و وجدان و ضمير البشر، 

عث مذكرات سواًء من الصحافة أو االذاعة المرئية منھا و المسموعة، كما ب

كان إحداھا تقديم . إلى بعض المؤتمرات و المحافل الرسمية منھا و الشعبية

، و لقائه وزير )1948(مذكرة لألمم المتحدة أثناء اجتماعھا في باريس عام 

خارجية سويسرا آنذاك، سعياً منه إيصال صوت شعبه الُمعذّب الذي يئنُّ 

إلى صناع القرار و القوى تحت نير االضطھاد و الظلم و الجھل و التخلف 

بعد سنتين من وجوده في . المحبة للديمقراطية و حقوق اإلنسان و الشعوب

سويسرا يؤسس مع خمسة من الطالب الكرد المتواجدين في سويسرا و 

فرنسا رابطة الطلبة الكرد في أوروپا، و يصبح رئيساً لھا، و ُيحرر المقاالت 

لسان حال ) كردستانصوت (أي ) Dengê Kurdistan(في صحيفة 

إال أّن ظروفه الشخصية من جھة و ھجوم تودة اإليراني، من خالل . الجمعية

، و )أحمد قاسملو و شقيقه عبد الرحمن قاسملو(عضويھا في الجمعية 

إجبارھم على االنسحاب من الجمعية من جھة، أدّيا إلى تجميد نشاط الجمعية 

إن  -رجانات و الندوات كان يشارك في المھو لكن رغم ذلك . بعد عام

و يبعث الرسائل إلى الجھات الدولية و ھيئة األمم  -سنحت له الفرصة 

  .المتحدة باسم الرابطة

ينال نورالدين زازا شھادة الدكتوراة في العلوم التربوية، ) 1956(في العام  

و قبل أن يرجع إلى سوريا و بالتعاون مع ستة عشر طالباً كردياً أحيا ثانية 

، ثّم غادر )1956(صيف نفس العام ) اپة الطلبة الكرد في أوروجمعي(

  . متوّجھاً عن طريق بيروت إلى سوريا

في غرب كردستان و سوريا ُيشجع جھود عثمان صبري و رشيد حمو و 

محمد علي خوجه و عبد الحميد درويش و خليل محمد و حمزة نويران و 

مقراطي كردستان پارتي دي) (1957(شوكت حنان في تأسيسھم صيف عام 

ً إلى ). سوريا – و يصبح رئيساً ) البارتي(وبعد حوالي العام ينضم ھو أيضا

و ) 1960آب عام  12(تعرض لالعتقال في حملة اعتقاالت . له لقادة 

) الپارتي(بعد خروجه من السجن ُرشح من قبل ). البارتي(مسؤولي 

ماھيري الكبير على ، و نتيجة اإلقبال الج)1961(لالنتخابات البرلمانية عام 

انتخابه و شعور السلطات بحتمية فوزه قامت بتزوير االنتخابات و تعرض 

زازا لحملة شرسة من االستجوابات و الضغوطات و االھانات أجبرته أن 

نشط بين الكرد ھناك، كما اتصل مع كبريات الصحف . يتوجه ثانية إلى لبنان

األجنبية و نشر مقاالت عديدة حول وضع الكرد، و و المجالت العربية و 

خاصة حول الوضع في العراق و جنوب كردستان، واعتُقل ھناك بسبب تلك 

و . ()النشاطات، و أُجبر إلى السفر إلى اإلردن التي اعتقلته في المطار

  . أرجعته ثانية إلى لبنان

تان زازا لقائد الثورة الكردية في جنوب كردس. وصل خبر اعتقال د

مصطفى البارزاني، فبعث برسالة إلى رئيس الوزراء األردني سعيد جمعة 

الذي كان يعلن و يفتخر جھاراً بأصله الكردي، فما كان منه إال أن ذھب 

  . زازا من السجن، فرجع ثانية إلى لبنان. شخصياً و أخرج د

 بعد فترة قصيرة ألقت السلطات اللبنانية القبض عليه و سلمته إلى النظام

السوري ليضعوه في السجن، و من ثم نفيه إلى السويداء مّرة و دير الزور 

  . مرة أخرى مع استمرار التعذيب و االھانات لمدة أكثر من ثمانية أشھر

و تعذيب و تشريد و نفي،  بعد تعّرضه لمختلف أنواع االضطھاد؛ من سجن 

السلطات  ، إال أنّ )1967(تضيق به الدنيا فيُقّرر العودة إلى تركيا عام 

، )1970(التركية تطارده ھي األخرى، فيظل خافياً عن األنظار حتى العام 

و ال يرى مفراً من العودة إلى سويسرا و االستقرار فيھا، ھارباً من مطاردة 

األنظمة التركية و السورية و العراقية؛ حيث ذاق مرارة السجن و العذاب 

سية في تركيا، ال بل طاردته في كل من سوريا و العراق و المالحقة البولي

  . تلك الدول حتى خارج حدودھا، في لبنان و األردن و حتى سويسرا

تعرف على صحفية سويسرية فتزّوجھا، و في آذار ) 1972(في عام 

تيمناً باسم ھوشنگ عثمان ) Şengo -شنگو (ُرزقا بطفل أسمياه ) 1973(

، و بقي منفياً )وشنگشنگو كما قال لي األخ ھ: كان ينادي ھوشنگ بـ(صبري 

تشرين  7(فيھا حتى فارق الحياة بعد صراع مع مرض عضال في الرئة يوم 

حيث دفن في مقبرة لوزان الرئيسية، تلك المدينة التي ). 1988األول عام 

زازا يمرُّ من عند البناية التي أبرمت فيھا اتفاقية . كان في كل مّرة كان د

  ". عنة هللا عليكل: "كان يبصق عليھا و يقول) لوزان(

و . أمضى د زازا ُجّل حياته في سبيل نيل الشعب الكردي حقوقه القومية 

ھذا . و أينما ذھب حاول تنظيم الُكرد و توحيد كلمتھم و تعليم لغتھم. اإلنسانية

إن دّل على شيء، فإنّه يدل بالتأكيد على حسه القومي العالي و حلمه بأن 

ً في تكون للكرد كبقية الشعوب دولة تج معھم، و نرى ھذا اإلحساس جليّا

  :إحدى قصائده

ى ھذا الطريق الشاق    عل

 ً يرا   صرخُت كث

يومٌ  ي لكم  ي يأت   ك

الربيع  كغيركم ب ه  نعمون في   ت

ً ذا . عالوة على ثقافته الواسعة و ذكائه الخارق، كان د زازا مناضالً عنيدا

و حنكة سياسية على الطريقة األوروبية؛ عرف متى يكون حازماً في  موقفه 

مصراً على رأيه، ومتى يتطلب أن يكون المرء مرناً و دبلوماسياً من أجل 

الحفاظ على المصلحة العامة و القضايا الجوھرية، حتى عجز جالدو دمشق 

ھا ألم يحن : " ... صارخين في وجھه، ُمظھرين الحقد عليه فقط ألنه كردي

فحسب، بل كان أيضاً ليس ھذا ....". الزمن يا كردي القذر لتصبح عربياً؟ 

كتب و نشر العشرات من المقاالت و . مثقفاً و أديباً كردياً من الطراز األول

الدراسات تخصُّ ُمجمل حياة الكرد باللغات الكردية و العربية و الفرنسية، و 

ولكلورية  نخّص بالذكر المقدمة الطويلة و القيمة للغاية التي كتبھا للملحمة الف

و ذلك عام " Çîroknivîs"باسم مستعار " Memê Alan"الكردية 

، كما له مؤلفات عديدة، منھا ما ھي مطبوعة و منھا ما زالت ليومنا 1957

ھذا مخطوطات تحتفظ به زوجته على حد قولھا لنا، إلى جانب مجموعة ال 

بأس بھا من القصائد الشعرية باللغة الكردية، و كذلك باقة من القصص 

من قبل دار نشر )  Keskesor( تحت عنوان  1995طبعت عام 

)Nûdem (ترجمة رواية : منھا مثالً : كما له ترجمات. في السويد

"Şivanê Kurd " لكاتبه الراحل عرب شمو و كتب " الراعي الكردي"أي

  . أخرى

و قد حث الكرد على إعطاء اھتمام خاص بلغة األم، و له قوله الشھير في 

  :  ذلك

رأوا و اكتبوا بلغتكم، و علّموا غيركم قراءتھا اق! أيھا األخوة! أيھا الشباب"

يعيش شعبنا في . يكفي أن تخصصوا لذلك نصف ساعة كل يوم. و كتابتھا

. " الظلمة و الفقر و طريق تحرره يمر َعبْر تعميم و إحياء ھذه اللغة

  ).        الترجمة عن الكردية(

و حين عاد إلى القامشلي  يُقال إنّه ذات مرة سافر رشيد ي ُكرد إلى دمشق 

  : بعد بضعة أيام، و التقاه الشاعر المعروف جكرخوين، فسأله
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 العالم الخارجي الديمقراطي الحضاري، إلى جانب عالم تكنلوجيا اإلنترنيت

التي فتحت كل األبواب للسياسي الكوردي أو الحزبي كغيره من الناس، 

  .لتجاوز معضالتھم

المنصب، والعالقة الحضارية دفع الدكتور المرحوم نور الدين ظاظا ثمن 

بين المثقف والحزبي أكثر من جميع أصدقائه، وھنا ال نتحدث عن مسيرة 

النضال والتضحية من أجل الوطن، بل أبعد منھا، كالعالقة الحسية ما بين 

الروح والوطن، بين اإلنسان ومجتمعه، وظل على تلك الحالة إلى أخر 

نت جزء من معاناة طويلة أيامه، وخاصة من البعد المعنوي، وھي كا

أي مھجر أو مھاجر وعلى مسافات زمنية ( مستمرة، رافقته منذ طفولته 

فھو اإلنسان الذي ذاق مرارة ) طويلة يشعر بما نقوله، ويستطيع أن يحكم

الھجرة طفال، ويافعا وشابا وكھال، عاش آالمھا، كمتالزمة لم تفارقه طوال 

ن حياته، ھجرته عائلته من أحضانھا ومن  مجتمعه الطفولي، أدرجوه مرغمي

ضمن الھجرة السياسية التي اجتاحت شمال كوردستان، وھو ال يزال في 

سنوات الطفولة عندما رافق أخوه الطبيب نافذ بك ظاظا والذي كان من بين 

عشرات الشخصيات الكوردية المطالبين من سلطة كمال أتاتورك، لحقتھا 

ت على أبعاد جغرافيات عدة، تغيرات ثقافية وتنقالت سياسية وھجرا

  .كوردستانية ودولية

نقل نور الدين من مدينته معدني ومزرعة والده على أطرافھا، إلى ديار 

بكر ومن ثم إلى دمشق وبعدھا إلى قامشلو ومن ثم إلى حلب حيث المرحلة 

الدراسية األولى، تالحقت بعدھا األماكن، لتتخطى جغرافية كوردستان، 

احية أو الخاطفة بل لھدف العيش شھور أو لسنوات ليس للزيارات السي

معروفة مسبقا، تكررت األماكن ذاتھا، دون أن يكون له فيھم استقرارا، 

ونحن ھنا ال نتحدث عن المرات العديدة واألماكن المتعددة التي سجن فيھا، 

  . ونتائجھا، وعناده على المواجھة بعد كل مرة

الكوردستانية كانت تلفظه، تتبين من قدره وكأن المدن واألماكن 

والمجتمعات تبعده، وعالقة جدلية كيميائية متضاربة كانت تنمو بينه وبين 

غ  الجغرافيات والشرائح السياسية التي كان جل ھدفه خدمتھا، إلى أن بل

مرحلة  تفضيل الھجرة والعيش في الغربة، رغم ما قدمت له العامة من 

ا يوم تم ترشيحه ممثال عن الحزب الشعب الكوردي التقدير والحب، وبينتھ

م لعضوية البرلمان السوري، 1961مع الشيخ محمد عيسى، في عام 

ويقال أنه تم رفع سيارته من قبل الجماھير في مدينة عاموده تقديرا 

لممثلھم، قبل أن يتم إلغاء ترشيحه ومعه ممثلي الحزب من قبل السلطة 

لكورد كانوا أعضاء العروبية في دمشق، وتنصيب شخصيات أخرى من ا

في حزب الكتلة الوطنية الذي كان يتراسه شكري القوتلي، ولربما تلك 

الخطوة تعتبر أحد أھم المنعطفات في صراع الحركة الكوردية، ويمكن 

القول أنھا كانت بداية مرحلة المواجھة الحقيقية مع األنظمة الشمولية 

لحكم، ومسيرة المتتالية على سوريا، خاصة بعد سيطرة البعث على ا

أضعاف وإزالل الحزب، واالنشقاقات الرئيسة، وغيرھا من اإلشكاليات 

  .التي ال تزال بعضھا ترافق حراكنا الحزبي حتى اللحظة

ورغم أھمية الحضور الثقافي السياسي في مسيرة النضال، وكان الدكتور 

يمثل طرفا مھما، لم يحصل رباط راسخ بين الراحل وشخصيات الحراك 

الكوردي، أي لم تنتج الخطوة النوعية تلك عن منھجية راسخة في مسيرة 

الحراك الحزبي، بل حصل شرخ وتوسع مع األيام، رغم ما كانت عليه 

لثقافية للدكتور، مقارنة باألخرين في القيادة، وحاجة الحركة السوية ا

ألمثاله، ونحن ھنا ال نتحدث عن العطاء القومي، ومع األيام والسنوات 

معنويا وثقافيا مع الداخل الكوردي ضمن : وحيث صراعه كان على جھتين

وسياسيا مع النظام الذي . الحزب وشريحة من األصدقاء الذين لم ينصفوه

لى األغلب ينظر إليه ببعد خاص حيث المكانة العلمية والخبرة كان ع

المستقاة من الخارج األوروبي، وھو ما أدى إلى النتيجة عندما أصبحت 

سويسرا الدولة الحاضنة، والمستقر األخير، ليعيش الھجرة الدائمة، 

ويقاسي آالم الحنين إلى مدنه العديدة التي عاشھا، وعائلته معدن ومرابع 

لة األولى، والتي زارھا بعد ھجرته األخيرة من سوريا وكوردستان الطفو

الجنوبية الغربية، وبالتالي ليصبح من الرعيل الكوردي األول الذين، رغم 

رفاھية العيش، عاشوا آالم الحنين والمعاناة النفسية في المھجر وقضوا 

  . نحبھم فيھا

م إلى 1967ة عام ھجرته األولى، جرت ورائھا الكثير إلى أن انتھت بھجر

ديار بكر ثم إلى سويسرا، والتي أمثالھا عادة تؤدي إلى التغيرات -معدني

الثقافية والفكرية والسياسية في اإلنسان، فكل مرحلة كانت لھا تأثيراتھا، 

لربما بقدر ما خلقت فيه االنتماء الكوردستاني، نمت لديه ذاتيه فكرية، 

لذي وجد نفسه وحيدا من اللحظة ورؤية مختلفة في أساليب النضال، فھو ا

األولى عندما أبتعد عنه األخ الذي ناب عن والديه، مرغما، ليتلقى تعليمه 

في مدرسة داخلية خاصة في مدينة حلب على الطرف األخر من مكان 

والدته، وھو الذي كان قد أنتقل ما بين مدن عدة في السنوات األولى من 

ه الحاالت يتعود على آالم البعد عن العمر، وقد يقال أن اإلنسان بمثل ھذ

األھل وتغيير األصدقاء، ومعرفة الوجوه الجديدة، لكن تأثيراتھا تظل 

وتظھر أحيانا بشكل واضح، إن كانت سلبية أو إيجابية، ولربما جميعنا نعلم 

ھناك  نزلت ضيفاً على منزل مصطفى البارزاني في ديلمان، و بقيت) 1966(

في أحد األيام طلب مني البارزاني بكتابة رسالة تھنئة باسمه كي . حوالي العام

. ان يفتخر بكرديتهيبعثھا إلى رئيس وزراء األردن الجديد سعيد جمعة الذي ك

. ما فائدة تلك الرسالة؟ فقال ھناك فائدتان من وراء ذلك: فقلت للبارزاني

بالتأكيد سيرد علّي برسالة جوابية، عندھا ال يكتب من سعيد جمعة إلى : األولى

البارزاني، بل سيكتب من رئيس وزراء األردن إلى قائد الثورة الكردية، أو 

. ، ھذا أوالً )قائد الثورة الكردية(سأنتزع منه صفة  و بذلك. قائد الحركة الكردية

و ھذا ما حدث . و في حالة أخرى قد نستفيد منه مستقبالً في أمور صغيرة

. فقد تلقى البارزاني رسالة جوابية من سعيد جمعة بالصفة التي توقعھا. فعالً 

 ألف كردي في األردن تفتخر) 150(للعلم ھناك جالية كردية تقدر بأكثر من (

و منھم عائلة علي سيدو . بكرديتھا، و تقول بأننا من أحفاد صالح الدين األيوبي

  ). المؤلف. الگوراني، و عائلة جمعة و غيرھا

نور الدين زازا في األردن، فجاءني أحد . بعد فترة سمع البارزاني نبأ اعتقال د

ني الليالي، و طلب مني ثانية بكتابة رسالة أخرى إلى رئيس الوزراء األرد

و ما إن وقعت . نور الدين زازا. يطلب منه المساعدة في اإلفراج عن د

ً إلى السجن، و أفرج عنه، قائالً له لقد : "الرسالة بيده، حتى ذھب شخصيا

نحن في األردن ال نسمح بممارسة العمل ". أمرني البارزاني أن أطلق سراحك

لدّي : زازا. فاطلب إلى أين تريد الرحيل؟ فرد عليه د. السياسي الكردي

اإلقامة السويسرية، و قد حصلت على شھادة الدكتوراة من ھناك، فاألفضل أن 

 .أذھب ثانية لھناك

ة  -2 لقد ذكرتني ھذه الجملة بالمحاكمات الغيابية في بلغاريا ما بعد سقوط الديكتاتوري

رن الماضي مونھم إلى المحك. الشيوعية أوائل تسعينيات الق لذين يقد ة و كان من بين ا م

زعيم الشيوعي ديمتروف ففي ھذا البلد تشكلت لجان الدفاع عن المتھمين و . غيابياً ال

لجلسات، و ُصرفْت مئات اآلالف من الدوالرات فقط من أجل  القضاة، و عقدت ا

كم . إحقاق الحق و َردّه إلى صاحبه حتى إّن بعض الصحف اتھمت المقيمين على المحا

قائلة ا محاكمة أناس توفوا منذ عشرات السنين و عظامھم كيف يمكنن: بالجنون، وكتبت 

لجنة المشرفة مؤتمراً صحفياً، فسألھا بعض . ؟!رميم ولما انتھت المحاكم عقدت ال

ھجة انتقادية حادّة و ھي  -بأّي وجه حق تصرفون من خزينة الدولة : الصحفيين بل

ھا للشعب  ت على أناس مبالغ طائلة تقدر بمئات آالف الدوالرا -أموال تعود ملكيت

إّن في التاريخ : عاماً؟ فكان ردّ المحكمة كاآلتي) 50 - 40(من  توفوا منذ أكثر

ھم  لبلغاري و قد أُظھروا في زمن رتكبوا الجرائم العظمى بحق الشعب ا ري أناس ا البلغا

ر . كأبطال و كعظماء ھذه األمة، و أحد ھؤالء ھو ديمتروف و في المقابل ھناك الكثي

لتاريخ ظلمھم ممن أفنوا حياتھم من . من أجل انتصار ھذا الشعب و سعادته لكن ا ردنا  أ

قين معاً  كم إنصاف الفري رتكبوا الجرائم و أُظھروا . خالل إقامة ھذه المحا سواء الذين ا

  . كأبطال و عظماء، أو الذين ظلموا و لم ينصفوا في حينھا

بكل ما  -و ما أكثرھم  -فھل يستيقظ الضمير الكردي يوماً ما، و ينصف الذين ضحوا 

  !  لديھم من أجل خالص الكرد من االضطھاد و الظلم و التخلف؟

األخ الفاضل ھوشنگ عثمان صبري أن أتغاضى عن ھذه المعلومة، و ال رجاني  -69

للحق و لشھامته    .ارتأيت أن أذكرھاأذكرھا في الكتاب، إال أنني و إحقاقاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تسليم الدكتور رئاسة أول حزب كوردي أو 

كوردستاني، تعتبر خطوة نوعية نادرة في 

تاريخ الحركة الحزبية الكوردية، والتي لم 

بھا تمكن مؤسسو الحزب من خلق . تتكرر

جدلية العالقة بين المثقف أو لنقل 

األكاديمي المثقف والسياسة، العملية تلك 

بداية استباقية، وباإلمكان القول كانت 

  حضارية، لھدم الھوة بين المثقف والحزبي

ومحاولة لخلق السياسي المثقف بين المجتمع الكوردي، وھو ما كان لھا 

صداھا في العمل الميداني، وعلى أثرھا أخذت الرؤية السياسية الخارجية 

لصراع للقضية الكوردية في مراحلھا األولى؛ مجاالت أوسع من مجرد ا

وبغض النظر عن الخالف واالختالفات . السياسي مع السلطات الشمولية

الداخلية في وجھات النظر فيما بعد، وتبعاتھا، إال أن الخطوة وضعت بصماتھا 

على تاريخ الحراك الكوردي، رغم ما عاناه المثقف السياسي من الصعاب 

  .بعدھا في الصراعات الحزبية وعلى مدى قرن وأكثر من الزمن

وقد نستطيع القول اليوم أن التجربة المريرة تلك، أصبحت في الماضي؛ ليست 

  عن منھجية أو عن حنكة حزبية، بل على خلفية انتقال المجتمع الكوردي إلى 

  

  ھل التقيت الدكتور نور الدين زازا؟   -

  : فسأله جگرخوين ثانية. نعم: فأجابه

. ھو رجل مثقف و ذكي و نزيه للغاية لكنه ال ينفعنا: و كيف رأيتَّه؟ قال -

  : فسأله جگرخوين مستغرباً 

و ھو يشير بذلك إلى . ألنه مثقف كبير: و كيف ذلك؟ فقال رشيدي ُكرد

  . حينذاك موقف مجتمعه من المثقف

ً و مخلصاً و . يجمع كل من عرف د زازا عن قرب، أنه كان رجالً طيبا

صادقاً، رقيق القلب، رحيم الفؤاد، متقدماً على عصره، ال يعرف الحيل و 

  .األكاذيب كأغلب السياسيين

أثناء لقائي مع زوجة الراحل في منزل الصديق بھزاد دياب في إحدى 

ضواحي لوزان اشتكت كثيراً من التعامل غير الالئق و الُمھين للُكرد مع 

  : قُلت لھا من باب تطييب خاطرھا قليالً . زوجھا

من صفات الشعوب المتخلفة أنّھا ال تُقدر عظماءھا و أبطالھا و مثقفيھا  -

و أّن الكرد بعد رحيلھم يشعرون بوخذة الضمير، . حياء بينھمعندما يكونون أ

. نور الدين. و ھم يشعرون بالندم على التعامل غير الحضاري مع الراحل د

  : فردت علّي باأللمانية و الحسرة تحرق قلبھا

-  "Zu spät "فقلت لھا ثانية، و بنبرة الُمذنب . ())فات األوان : ( ، أي

  : عن موقفه الذي ال يستطيع الدفاع

أفضل  - و لو جاء متأخراً جداً  -ھذا صحيح جداً، لكن االعتراف بالذنب "  -

  . ". من أال يشعر اإلنسان بھا مدى الحياة

  : و األديب الراحل آبو عثمان صبريو ھنا استذكرت قوالً مشھوراً للمناضل 

  ". ا إن الشعوب الحية تُحي أمواتھا، أّما الشعوب المتخلفة فتدفن أحياءھ" 

و . يُعتبر د نور الدين زازا مؤسس جمعية الطلبة الكرد و صاحب الفكرة 

محّركھا األساسي، و ھو تحّمل العبء الرئيس من نشاطاتھا، ليس في 

فحسب، بل حتّى عندما ) 1950 -  1949(المرحلة األولى بين عاميّ 

ل د). 1956(نشطت الجمعية في المرة الثانية عام  زازا . مثالً لوال تحمُّ

ات حضور األكثرية لَما ُعقد المؤتمر األول، و لما رأت صحيفة نفق

)Dengê Kurdistan ( النور، و لَما وقفت الجمعية على رجليھا من جديد

الراحل . و باشرت نشاطاتھا، و ھذا باعتراف بعض المؤسسين، ومنھم د

  . أحمد زمچي

ي جمعية الطلبة الكرد ف" لألسف كل من تناول و تطرق لتاريخ تأسيس 

؛ ھذه المؤسسة الكردستانية األشمل و األطول عمراً و "  KSSE - أوروبا 

زازا كباقي أسماء المؤسسين و . األغزر نشاطاً و نتاجاً، ذكر اسم د

مع تقديرنا و احترامنا البالغ لھم، دون اإلشارة إلى دوره األعضاء اآلخرين، 

ور أي الرئيس، و ھذا إجحاف كبير بحق مؤسس الجمعية، حيث قيمة د

   .شخص أو مؤسسة ال تُقاس بالمدّة، بل بالنتاج و النتيجة

و كما يرى زميلنا حيدر عمر أن اثنين من مثقفينا من الجيل األول ما زاال لم 

،  )1972 – 1911( الشاعر قدري جان : يوفيا ما يستحقان من تقييم ھما

  . نور الدين زازا. السياسي و األكاديمي د 

بحسب ما قاله لي ھوشنگ عثمان  -أيضاً  ()عليّ أن أُذكر إنني أرى ھنا لزاماً 

نور الدين زازا طلب منه قبل وفاته بأكثر من عام أن يمده . أن د: صبري

ً و ذلك جراء إصابته بمرض سرطان الرئة قبل  بالمساعدة المادية شھريا

فقال لي . سنتين، و بأنه لم يعد بإمكانه تسديد تكاليف العالج و األدوية

  : ھوشنگ

  ... ". لبه بمثابة أمر من والدي، فكيف ال ألبي طلبهاعتبرت ط"... 

و . و ھكذا اتصل مع بعض الوطنيين الكرد من أمثال د مصطفى سيدو ميمه 

علماً بأّن الكثير . فكان الثالثة يبعثون له مبلغاً شھرياً، إلى أن توفي. ؟....آخر

وء من قيادات الحركة الكردية و الكردستانية كانوا على علم و دراية بس

صحته و شحة إمكانياته المادية، فلم يحّركھم واعظ من ضمير، و لم يقدموا 

  . و ھو بأمس الحاجة إليهإليه يد المساعدة، 

و عندما توفي، فجأة حاول البعض من قيادات حركتنا الكردية استغالل اسمه 

  .و ميراثه النضالي خدمةً لمصالحھم الحزبية الضيقة

  :ھو العنوان و رقم قبرهو لمن يريد زيارة قبره فھذا 

 Cimtiere du bois de vaux    =   ( Navê guristanê )  

Tombe   43                                =  ( Beșê  43 ) 

Tombe  11004                         =  ( Nimra gorê  11004) 
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وتفتت على صخرة الشرعية التاريخية لألوطان المنعزلة، بعد تجربة دامت 

أكثر من سبعين عاماً، رغم قوة كل الجبروت الذي امتلكته اآللة العسكرية 

واألمنية الشيوعية والتي روجت كثيراً على أنھا وصلت إلى درجة تماھي 

ن الحاالت الدولة مع الوطن، وأن الدولة باتت للشعب بأسره، واإلدعاء بأ

الوطنية  "القومية والخصوصيات الوطنية التاريخية تماھت في الحالة  

  .  المتمثلة بالدولة السوفييتية" الجديدة

ي  وھنا وأمام المشھد السياسي إلمبراطورية مجزأة ومھزومة كان من الطبيع

أن يحضر التاريخ نفسه في كل عمل أو نشاط سياسي، ألن ھشاشة الدولة 

حركة في كل اتفاق ومعاھدة كان يعني العودة إلى أوطان بحدودھا المت

الدولة " مشروعية"الجغرافيات البشرية لمرحلة ما قبل الحقبة العثمانية و

  . الحديثة

وبما أن المسافات الزمنية باتت مسألة نسبية في مرحلة بناء تركيا الحديثة 

الفعل  فكل التواريخ واألرقام باتت حاضرة وخاضعة لمقاربات ومقارنات

 1299عاماً، من  600السياسي، فإذا كانت إمبراطورية األمس والتي دامت 

م تنھار اليوم وھي مضرجة بدمائھا فمن الطبيعي أن يستذكر  1923إلى 

الفعل السياسي مرحلة ماقبل اإلمبراطورية ويخطط لما بعدھا ويحاول من 

ا فالعودة  إلى جالديران عام خاللھا تصحيح الذاكرة المشوشة لتلك الحقبة، إذً

عام، أو التذكير باالسم القديم إلستانبول من بيزطة  400قبل حوالي  1514

عاماً  550م أي أنھا قبل  1453إلى القسطنطينية وتاريخ سقوطھا عام 

كانت المدينة يونانية، وحتى أنقرة اسمھا أنكورا باليونانية وحتى اآلن يكتب 

الغربية أنجيرا أو أنجورو في بعض  االسم باألبجدية الالتينية في المصادر

المصادر، وحتى في فترة الدولة العثمانية كان أسمھا أنجورة واعتباراً من 

  . القرن السادس عشر أصبح االسم الرسمي للمدينة أنقرة

  ...!ا�,/�$س 

نعم مملكة البنتوس أو اإلمبراطورية البنطية التي تمتد بتاريخھا إلى ماقبل 

ھا األصليين من قبائل األمازون البيزنطية القديمة العصر الروماني سكان

والتي أصبحت جزءا من اإلمبراطورية الرومانية، والتي بلغت أوج توسعھا 

، ھذه الجغرافيا تتداخل مع الجغرافيا البيزنطيةمع قيام امبراطورية ترابزون 

البشرية لشمال كوردستان من سيواس غرباً مروراً بأرزروم وحتى قارس 

  . ما في ذلك مدينة النحاس مسقط رأس نوالدين زازا نفسھاشرقاً ب

والبنتوس أو اليونانيون بحسب القاموس الحديث للتوصيف والتسمية ينتمون 

إلى الكنيسة األرثوذكسية وأعلنوا االستقالل في مناطق جنوب البحر األوسط  

باسم جمھورية البنتوس ھذا بعيد الحرب العالمية االولى بسنوات قليلة 

بدعوة من االسقفيات اليونان االرثوذكس، إال أنھم تعرضوا إلى مذابح و

واإلبادة الجماعية لليونانيين أو مذابح اليونانيين البونتيك، كانت إبادة جماعية 

منھجية ضد السكان المسيحيين اليونانيين العثمانيين، والتي نفذت في وطنھم 

- 1914(لى وما تالھا التاريخي في األناضول خالل الحرب العالمية األو

وتم تحريض اإلبادة من قبل الحكومة العثمانية والحركة الوطنية ). 1922

التركية ضد السكان األصليين من اليونانيين لإلمبراطورية اليونانية في 

  . البنطس وغيرھا من المناطق التي تقطنھا األقليات اإلغريقية

لتي تضمنت حمالت وتضمنت الحملة مذابح، وعمليات نفي من المناطق وا

قتل واسعة ضد ھذه األقليات؛ متمثلة في مجازر وعمليات الترحيل القسري 

من خالل مسيرات الموت أو اإلعدام التعسفي، فضًال عن تدمير المعالم 

وخالل حقبة االضطھاد . المسيحية األرثوذكسية الثقافية والتاريخية والدينية

، كانت ھناك العديد من حاالت والمذابح ضد اليونانيين في القرن العشرين

ويكيبيديا اإلبادة الجماعية . " التحول القسري تحت تھديد العنف إلى اإلسالم

  .لليونانيين 

ھذه األحداث من التاريخ القديم والحديث للجغرافيا المتاخمة للبيئة المحيطية 

لنورالدين زازا لن تكون مجرد أحداث وفقط، بل ھي تاريخ أوطان 

ازدھرت وقويت شوكتھا وتوسعت ثم حاربت وسقطت  وإمبراطوريات

وغيرت من كل مواصفاتھا وخصوصيتھا الديموغرافية والجيوسياسية، إذ 

أخرجت الفاعل السياسي من سكة الدولة إلى سكة الوطن، كيف ال وھو إبن 

العائلة الوطنية األرستقراطية المثقفة التي ال تكتفي بالقراءة والمراقبة عن 

في صناعة األحداث، ال شك أن زازا ھو ابن بيئته أوالً وبحكم بعد بل تساھم 

انتمائه الطبقي وامتالكه لناصية المعرفة البيئية قدر له أن يجسد لوحدة حال 

تفاعلية مع كل ما جرى وما كان يجري في أرجاء اإلمبراطورية المتمزقة 

تكن قراءة  النازفة، وعليه فقراءته للتاريخ ورؤيته للحدث في بالد البنتوس لم

كشركاء للحالة الروحية " مادن"عابرة خاصة وأنھم عاشوا معه في بلدته 

والعاطفية المتعايشة إلى جانب قوة العالقات اإلقتصادية أو المصالح 

المشتركة، وربما حالة البنتوس كانت بمثابة قراءة مكثفة للتاريخ العثماني 

  تعبير أدق غير المستتركةوالتركي تجاه الشعوب واألقليات غير التركية أو ب

 �q
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بغياب المشروع الوطني من لدن أنظمة حكم الدول، ال يمكن الحديث عن  
ى حالة وطنية متبلورة متمثلة بالدولة القائمة أو متماھية معھا،  حيث يبق

  

وعلينا التنويه أن نورالدين زازا كظاھرة سياسية يمتلك أكثر من دائرة 

ولكل دائرة مركزھا وعالقاتھا المحيطية المتداخلة المتواترة، وعليه ، بحثية

فھذه الظاھرة تحتاج لجھد جماعي مٍؤسساتي متكامل تمكنه تغطية كل 

مساحات وجوانب ھذه الشخصية التاريخية، ولھذا من المفيد أن نحدد وجھتنا 

المحدد البحثية أوالً ونسميھا باسمھا لكي نلزم أنفسنا بالمسار اإلفتراضي 

والمعرف بمحيطھا الزماني والمكاني، وآثرنا ھنا على اختيار البيئة 

الوطني "وتوضيح شكل العالقة بين " زازا"الجغرافية السياسية ل

لنتجنب " الدولة المستحدثة"وبين ما ھو ينتمي إلى " الكوردستاني التاريخي

يكس، السقوط في شرك المفاھيم والمصطلحات السياسية لمرحلة ما بعد سا

مستجدة بما يتوافق مع نجاح مشروع الدولة  التي فرضت قواعد سياسية

  .الناشئة وديمومتھا

واختيارنا لھذا الجانب كان من قبيل وضع حدود واضحة المعالم بين مفاھيم 

طرفي نقيض، حيث يجھل البعض الخطوط الفاصلة بين الوطن والدولة وما 

وقانونية، أو ربما البعض  يحملھما ھذين المفھومين من مضامين سياسية

  يتجاھل ھذه الفروقات ويتعمد الخلط ألھداف سياسية آنية؟  

�
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عائلة تحدث عن أحد أفراد ھذه التساؤالت التي تبدو للوھلة األولى وكأننا ن

ونتات البالد أرستقراطية تعيش في مدينة النحاس وتمتلك ما ال يمتلكھا ك

األوربية في العصر الوسيط، أو كأننا نتناول المسافات المترية عند الحديث 

الحقيقة السياسية . عن اإلنتفال وتخطي األسالك الشائكة ببن دولتين وفقط

ألن الظاھرة أكثر تعقيداً من ذلك، خاصة إذا  ليست بتلك البساطة التوصيفية،

نشأتھا، لذلك علينا القبول بأن ما أدركنا ظروف وحيثيات زمان ومكان 

نوردالدين زازا الذي نشأ في معمعان دراما نتائج الحرب العالمية األولى 

وتداعياتھا، يمتلك أكثر من بعد سياسي في الجانب الزماني الذي تقاطع مع 

مرحلة انھيار اإلمبراطورية ونتائج ھذه الحرب على الصعيد الدولي 

عيد الشرق األوسط وفق خصوصية مكانية والعالقات الدولية، كما وعلى ص

  ... أقرب

وفي الجانب المكاني شغلت ھذه الظاھرة كل مساحة كيانات الجغرافيا 

البشرية والسياسية لإلمبراطورية العثمانية المتضعضعة، أو كما يقول زازا 

والمنظومة النمطية " امبراطورية مجزأة ومصير غامض لكوردستان"

ن السياسية التي ابتكرتھا تركيا األتاتوتركية ساھمت إلى حد كبير في تكوي

ظاھرة سياسية " زازا"شخصيته الوطنية الكوردستانية، بكل األحوال شكل 

، واستطاع أن يحدد خطوطاً عريضة لمسار سياسي محدد ومتميزةفريدة 

ومعرف على الرغم من وجود خيارات كثيرة سانحة وسالكة على عكس 

الطريق الذي سلكه كخيار استراتيجي لوجھته الحياتية، وبانتقاله من تركيا 

لدولة إلى سوريا الدولة لم يكن يعني سوى أنه انتقل من ضفة إحدى أنھار ا

الوطن إلى الضفة الضفة المقابلة، إذ أنه ورغم تجاوزه حدود الدولة لكنه 

بقي في الوطن، أو بتعبير آخر مستجدات الحالة التركية أرغمته على 

اإلشكالية ، وھذا ما فرض علينا توضيح "الممكن"إلى " الرغبة"اإلنتقال من 

  .؟ ھذا ما سنحاول اإلجابة عليه..بين الدولة والوطن، لكن كيف ولماذا

Ls$ا�&و�� وا� ��$tE� L�� �����%Pا  

نؤكد بأننا بقدر الحاجة  -وقبل الخوض في توضيح ھذه اإلشكالية  -بداية 

إلستخدام المصطلحات والتعريف بھا لما لھا من أھمية في تناول المسائل 

انونية بنفس القدر علينا تجنب المألوف التقليدي لثقافة العھود السياسية والق

لسنا ھنا بصدد إعادة إنتاج التعاريف والتوصيفات اإلستعمارية، لھذا السبب 

المدرسية بخصوص المفاھيم الخاصة بالدولة أوالوطن، بل ما نريد تناوله 

ة على والتعريف به ھي تلك الحالة الوطنية الكوردستانية التي بقيت عصي

التقسيم والتفتت رغم الحدود التي رسمتھا األسالك الشائكة لدول سايكس 

بيكو، والفرق بينھا كظاھرة تمتد بجذورھا إلى عمق التاريخ وبين حالة 

  . الدولة القائمة بحدود سياسية مرسومة بالقلم والمسطرة

صحيح أن سايكس بيكو ونتائج الحرب الكونية األولى استطاعت تغيير 

منطفة الشرق األوسط وإنشاء دول بمواصفات استعمارية خاصة،  خارطة

لكنھا مجتمعة لم تستطع اختزال األوطان التي شكلت منھا ھذه الدول، 

أو األوطان / patriotismالوطن /واألوطان المنعزلة في تلك الدول، 

التاريخية لألمم ھي الفضاءات والحاضنات الروحية والعقائدية والمادية 

ة، وتمتد بعمرھا إلى مئات بل آالف السنين وھي الفضاءات المكانية والثقافي

لصيرورات األمم بكل ما لدى األمة كظاھرة تاريخية من ثقافات وفكر وقيم 

روحية أو طقوس أو لغات ولھجات أو تراث وتقاليد أو والءات وانتماءات 

تولد عرقية، من الماضي السحيق إلى الحاضر ومن ثم إلى األجيال التي لم 

  ... بعد

لذا ليس فقط من الصعوبة بمكان بل من االستحالة أن يتم اختزال األوطان 

ألن حدود ھذا من خالل دولة صنعية تفتقد إلى الشرعية والدةً ونشأةً، 

األوطان مسيجة بتاريخ األمم وحاضرھا، ويمكن االستشھاد بالتاريخ القريب 

ولة بأبعادھا اإلمبراطورية للتجربة السوفييتية القريبة إذ تحطمت تلك الد

ا  وقاسينا مرض البعد عن األھل والوطن ألول مرة، وكيف يتعود الفرد عليھ

  . دون أن يتخلص منھا

ھجر نورالدين ظاظا الحزب الجديد ورئاسته بعد سنوات من النضال، لكنه 

ھجر سوريا وتركيا، وتخلص من سجونھا وصراعه مع . لم يھجر السياسة

. السلطات الدكتاتورية العنصرية، لكنه أحتفظ بالوطن في ذاته ولم يھجره

 ھجر المجتمع الكوردستاني، وخاصة الشريحة القيادية في الحزب، الذين

خيب أمله فيھم، وبالمقابل خاب أملھم فيه، لكنه لم يھجر قوميته، فنشاطاته 

ھجرته القوى السياسية التي . الثقافية الكوردية العديدة في المھجر تثبتھا

ناضل معھم سنوات، لكنه ظل يتذكرھم طوال حياته، إما كمالم أو معاتب أو 

ق روحي معھم، كمحاولة على توعيتھم أو تصحيح أخطائھم، ظل على وثا

ومع كل األماكن التي عاشھا داخل الوطن، ولوال ذلك لما ذكرھم نقدا في 

حمل كوردستان بروحھا وناسھا في شعوره وال شعوره إلى أن . مذكراته

فارق الحياة، ولجرح لم يندمل طلب من عائلته أن تكون ھجرته األبدية 

البا منھم، كما يقال، مرافقة مع ھجراته السابقة، ولتكن خاتمة لكل ما كان، ط

أن ال يستقبل أحد على رفاته وأال يزار إال من كان على صلة، وأال يكون 

بينه وبين عالمات ھجراته لقاء إال ما تم، أحتفظ بحبه لقوميته وألمته على 

وجدلية المالمة . م1988طريقته؛ إلى أن فارق الحياة في مدينة لوزان عام 

اء لسبب ما معروفة، فلوال القرب الكامن من المقربين الذين حصل بينھم جف

في الال شعور لما كانوا حاضرين في ذھنه حتى ولو بالرفض، وھنا تكمن 

د  بؤرة األسى والحزن، فھل ستعوض عنه أحياء الحركة الحزبية ذكراه بع

  . عقود طويلة من شبه نسيان؟ فكما نعلم الحركة الثقافية لم تنساه يوما

ين، كأي مھاجر كوردي، من أحضان أمة تعاني لقد عانى الدكتور نورالد

االحتالل والجھل ومصاعب الحياة وانعدام الرفاھية وضحالة الثقافة، إلى 

الحضارة ورخاء العيش، من تضارب في األحاسيس، ما بين العيش في 

فكثير ما تتردد بين المھجرين أو . رخاء سويسرا، والحنين إلى الوطن

ا العذاب مع بساطة الحياة وضنكھا، ودون ليتنا عشن: المھاجرين، مقولة

تأنيب الضمير، ولم نھجر إلى عالم الرفاھية حيث معاناة الحنين والشوق إلى 

ولربما مواقفه السياسية وھو في المھجر من الحراك الحزبي الذي . الماضي

كان يوما أمينھا العام، محاولة للتغطية على الصراع الداخلي، وكأنه كان 

كلمة تحمل الكثير من المعاني، على سوية مقولة ) سويسرا( يوجه من مھجره

خاصة " أزھر من جديد، أثبت لھم أن الذبول خرافة" الحالج المشھورة 

   .للذين عاشوا سنوات السجن وناضلوا معا، ولم يقدروه كما يجب

مرت السنوات على وفاته، وكأن يقظة من الخطأ نما، فبدأ تأنيب الضمير 

واإلحساس بالذنب، والعمل على إعادة االعتبار لشخص كان الكوردي؛ 

باإلمكان أن يرسخ منھجية السياسي المثقف أو باألحرى القيادي الحزبي 

فھل ھذا االھتمام صحوة، وخطوة نحو تخطي عتبة الجھل . المثقف ينھض

بما حدث في الماضي؟ وأن جيلنا الحالي يصحح األخطاء الماضية، وإن 

اؤھم؟ وھل فعال نحن ال نكرر نفس األخطاء في مواقع كانت فما ھي أخط

أخرى؟ ھل ستأتي األجيال الالحقة وبيدھا أخطاؤنا محاولة تصحيح ما كنا 

فيه، وإن كانت فما ھي أخطاؤنا األن؟ ھل ھي ذاتھا؛ بألبسة معاصرة؟ 

أليس التشتت والتخوين وخلق الحجج في توسيع شرخ الخالفات وتصعيد 

نفسھا ولكن بأسماء مغايرة؟ فكم من أمثال الدكتور الصراع الداخلي ھي 

نورالدين ظاظا تم عزلھم ونفيھم من الساحة السياسية؟ وكم من أمثاله يتم 

األن التعتيم عليھم من قبل مجموعات من السذج أو أصحاب المصالح 

  وبمساعدة قوى تستخدمھم ألجنداتھا؟

  بيوت الكرد،

  

      

  
  

  
ياسية عند تناول أي حدث أو ظاھرة س

من المفيد أن تكون القراءة في إطارھا 

الزماني والمكاني لما لھذين البعدين من 

أھمية للحالة الوظيفية للحدث أو 

الظاھرة، ولھذا السبب سوف أتجنب 

التوصيفات التقليدية المبسطة لظاھرة 

نورالدين زازا السياسية، وسأحاول 

  إستخدام ما أمكن من األدوات المعرفية 

السقوط في التوصيفات اإلرتجالية  و اإلبتذال أتجنب كي السياسي للتحليل

الساذجة، لذا يستوجب علينا أن نضع الفاعل السياسي وجھاً لوجه أمام كل 

تحديات القوانين الخاصة بالزمان والمكان للدائرة البحثية التي نتوخى العمل 

سياسي في في إطارھا مستعيناً بشيء من التاريخ حيناً وبراھنية الوضع ال

  .مرحلة ما بعد زازا أحياناً أخرى
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تشكيل لجنة دولية تتولى تخطيط الحدود بموجب مبدأ القوميات، لتصبح 
د جاء كردستان المناطق التي تسكن فيھا الغالبية الكردية، وإضافة إلى ذلك فق

  ".…إن تجزئة كردستان ال يخدم السلم في الشرق"في المذكرة األولى 

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية أنقرة لرسم الحدود بين تركيا ومنطقة النفوذ 
إال أن الحدود الفعلية بين تركيا  1921تشرين األول عام  20الفرنسي في 

تنفيذ، حيث البند  وبين المناطق الكردية في شمال سوريا الحالية بقيت دون
الثالث من االتفاقية أوصى بانسحاب الجيوش الفرنسية نحو الجنوب 

من االتفاقية سمحت للسكان  13والجيوش التركية نحو الشمال، والمادة 
المحليين من الكورد بالتنقل بحرية بين جانبي الخط المرسوم، وذلك في 

واعتراف صريح إشارة واضحة على وحدة الجغرافيا البشرية للجانبين، 
بتقسيم ھذه الجغرافيا الخاصة بالشعب الكردي، وعليه استغل الجانب التركي 
ھذه المادة بشكل سلبي وتحايل على تنفيذھا بما ينسجم مع توجھات دولة 
العسكر تجاه الكورد حيث اعتمد الحدود المتغيرة والمتحركة، لكن من خالل 

بقيت الحدود في حالة تغير حدود منيعة متحركة ألھداف أمنية وعسكرية، و
دائم حتى خمسينات القرن الماضي، ومع كل تغيير حدودي من جانب دولة 
العسكر في تركيا كانت تتحرك معھا األسالك الشائكة واأللغام األرضية التي 

  .حصدت آالف األرواح البشرية

لذلك من المفيد التذكير بكيفية نشوء الدولة السورية ورسم حدودھا السياسية 
  :والسيدية بشكلھا الحالي

  ؟...�$ر
� ا�&و�� آ�r و��] 

 تكن وسوريا الحالية لم تكن في أي يوم دولة موحدة قبل ھذا التاريخ، كما لم
لمعظم الكيانات السياسية العربية الحالية وجود سيادي طيلة فترة الدولة 

، بل كانت عبارة عن واليات تابعة وخاضعة للباب 1918ـ 1517العثمانية 
لعالي في األستانة أو استانبول، والتقسيم االداري العثماني الذي اعتمد عام ا

  :قسمت منطقة ما أسماھا البعض بالد الشام إلى ثالثة ألوية  1904

، وكانت تضم دمشق وحماة وحوران والكرك في الشاموالية   •
  .االردن الحالية

 ، وتضم حلب في سوريا الحالية وأورفا في تركياحلبوالية   •
  . تركياالحالية ومرعش في 

والية بيروت، وتضم  بيروت وعكا وطرابلس اللبنانية والالذقية   •
  .ونابلس

 1920والفرنسيون بعد الحقبة العثمانية بعد سايكس بيكو وتحديداً في عام 
دولة دمشق، دولة حلب، دولة : قاموا بتقسيم سوريا  الحالية إلى ست دويالت

  .ة، دولة لبنان، دولة جبل الدروزالعلويين، دولة االسكندرون

دمشق، حلب، دولة (و بسبب عدم االستقرار السائد في دول المنطقة 
، وبعد سنة واحدة من عمر ھذه الدول في عام )العلويين، االسكندرونة

أنشأ الفرنسيون االتحاد السوري وفق فيدرالية شكلية أشبه بالنظام  1922
م الكونفدرالي بين دول حلب ودمشق  والعلويين، ومع استمرار حالة عد
تم توحيد دولتي دمشق وحلب  1924االستقرار وبعد ثالث سنوات في عام 

ا  في دولة واحدة مع إبقاء دولة العلويين كدولة مستقلة منفصلة عاصمتھ
، أي 1936الالذقية، وانتھت الفيدرالية السورية مع انفصال دولة لبنان عام 

وفقط وفيما  1936يان سياسي واحد بدأ من عام أن تاريخ الدولة السورية كك
عدا ذلك ال دولة اسمھا سوريا ومثلھا الكثير من الدول العربية الحالية مثل 
االردن أو العراق أو الكويت أو االمارات العربية أو لبنان أو السعودية تفتقد 

  .إلى المشروعية التاريخية لجيوغرافيتھا السياسية

 �U^� L� ن ه� أول$,
  ا��&ود'$

بعيد انھيار ثورة الشيخ سعيد بعامين فقط، انتقلت الحالة الوطنية 
الكوردستانية مع الرموز والنخب السياسية واإلجتماعية الھاربة من 

إذ حملوا القضية , المالحقات التركية إلى الجانب السوري من الحدود
ة بأبعادھا اإلقليمية والدولية إلى خارج الحدود من خالل تأسيس جمعي

خويبون السياسية والتي كان لھا الفضل األكبر في تنشيط الحالة السياسية 
الكوردية في الطرف السوري من الحدود، وبذلك تكون أولى التنظيمات التي 
تتخطى األسالك الشائكة لحدود الدول التي تقتسم كوردستان، وتمھد لتفعيل 

الب الكوردية من البعد الوطني الكوردستاني، وتجلى ھذا التأثير في المط
إدارة خاصة باألقاليم الكوردية : إذ كانت أولى المطالب 1930فرنسا عام 

  .   المأھولة باألكراد، بحسب تعبير الوثيقة

ھذا يعني أن القضية الكوردية ارتبطت مع األرض من خالل نشاطات 
خويبون في الجزيرة، ومن ثم تفاعلت الحالة الكوردستانية بشكل أرقى في 

كوردستان حيث تدخل البارزاني الخالد مع قوات كبيرة إلى الجانب جنوبي 
الشرقي اإليراني من الحدود للمساعدة في إنشاء أول كيان وطني متخطياً 
الحدود الدولية، وخويبون التي كانت تتحرك في الساحتين اللبنانية والسورية 
والجزيرة، خطوط بيروت دمشق قامشلو أسست لفكر تحرري كوردستاني 
في الجانب السوري مما شكلت من خالل ھذا النشاط عامالً مھماً في تأسيس 
الكثير من الجمعيات والتنظيمات الكوردية، ومنھا تأسيس الديمقراطي 

سوريا بقيادة الدكتور نورالدين زازا رئيس أول تنظيم  –الكوردستاني 
ع .... ...سياسي كوردي في الجزء الغربي من كوردستان ــ  ...........يتبـ

 

أقر في منتصف القرن التاسع عشر جراء ضغوط أوربية بشأن كيفية 

التعامل مع األقليات غير اإلسالمية واعتبارھم مواطنين؛ كل ذلك مما زاد من 

جرعات المنتجات الحضارية غير اإلسالمية في الساحتين السياسية والثقافية 

التركية والعربية والكردية : األعراقللمثقفين المسلمين العثمانيين من شتى 

  .وغيرھا

م قرر بعض الطالب الكرد الدارسين في 1912وفي التاسع من أغسطس 

ھيفي (وأكاديمية الطب في إسطنبول تأسيس جمعية ) خلق ألي زراعي(معھد 

من ديار بكر الدور األساسي ) جميل باشا(، وكان لعائلة )أمل الكرد/ الكردية

ية التي كان لھا دور أساسي في الحياة السياسية في تأسيس ھذه الجمع

وعقدت الجمعية . الكردية فيما بعد، وفي إيقاظ الشعور القومي الكردي

م وانتخب فيھا 1913مؤتمرھا األول في مدينة لوزان السويسرية في عام 

سكرتيراً للجمعية، حيث ھاجم في كلمته االفتتاحية مواقف ) ممدوح سليم(

الكردية تجاه القضية القومية، كما انتقد الدعوات  بعض رؤساء العشائر

وبرغم القيود التي فرضتھا . المطالبة بعدم تدخل الشباب الكردي في السياسة

السلطات العثمانية على جمعية ھيفي؛ إال إن أعضاءھا قرروا مواصلة 

نشاطھم الثقافي والسياسي بھدف تعريف الشعوب العثمانية بالھوية الكردية، 

ي ) شمس الكرد/ روزي كورد(م مجلة 1913في العام نفسه  فأصدروا الت

في أعدادھا  كانت ذات اتجاه قومي وثقافي في آن واحد، حيث تناولت

الصادرة طبيعة الحركة الكردية ونضال الشعب الكردي من أجل الحرية 

واالستقالل ضمن الدولة العثمانية، السيما بعد أن سمحت الحكومة العثمانية 

  .غير التركية بالتعبير عن آرائھاللقوميات 

م في 1913إلى جانب ھاتين الجمعيتين، تأسست في الرابع من نوفمبر 

من ) العالمية/ جيھانداني(كردستان إيران وبالتحديد في مدينة خوي جمعية 

ھدفھا نشر الجانب التعليمي والثقافي بين ) عبد الرزاق بدرخان باشا(قبل 

ب في تشكيل الجمعية خارج األراضي العثمانية سكان المدينة، ويبدو أن السب

ھو أن عبد الرزاق بدرخان كان مالحقاً من قبل السلطان العثماني عبد 

الحميد الثاني بتھمة العالقة مع روسيا، وفيما بعد ألقت السلطات العثمانية 

م في مدينة رواندوز في كردستان العراق وحكمت 1916القبض عليه سنة 

  ).روسيا القيصرية(مة التخابر مع دولة أجنبية عليه باإلعدام بتھ

يعتقد أنه أول حزب كردي ) االستقالل(ومن الجدير بالذكر أن حزب خويبون 

م في مدينة بحمدون اللبنانية، عبر توحيد 1927قومي ليبرالي تأسس عام 

أربع منظمات كردية، بدعم أرمني وفرنسي، وكان من أبرز قادته األمراء 

وأخوه ) جالدت بن أمين عالي بن بدرخان باشا(باشا من أسرة بدرخان 

، وبعض الشخصيات من أسرة جميل باشا وبعض رؤساء )كاميران بدرخان(

العشائر الكردية المتنفذة في سوريا، وبھذا الصدد فإن زعيم الحزب 

و(الديمقراطي الكردستاني اإليراني  م 1989قتل عام  -عبد الرحمن قاسمل

بالنظر «: ھاجم ھذا الحزب بقوله) رانية في النمساعلى يد المخابرات اإلي

االتحاد [لم يناشد الحلفاء الحقيقيين ] خويبون[لضيق مصالح قادة الحزب 

التي كانت ترى ] فرنسا[، بل اعتمد على تأييد الدول االستعمارية ]السوفيتي

  " المسألة الكردية وسيلة للضغط السياسي على تركيا 

  الدكتور فرست مرعي/ نية في تركيا الجذور التاريخية للعلما

  	� ا��Q() اL� �'Y ا��&ود و���B ا�Wدو��

أما في الجانب السوري من الحدود فكانت اللوحة أوضح بكثير من الحالة 

م وحدود الدولة  1936التركية، فسوريا كانت تعيش حالة الالدولة حتى عام 

تى الشمال والساحل الناشئة كانت تتحرك على رمال االتفاقات الدولية، وح

السوري لم تكن في إطار حدود الجمھورية السورية، بحسب مراسالت 

الشريف حسين ومكماھون في الرسالة الجوابية للسير مكماھون المؤرخة 

إن واليتي مرسين واسكندرونة : (..... يقول فيھا  1915اكتوبر  24بتاريخ 

اليات دمشق الشام وأجزاء من بالد الشام الواقعة في الجھة الغربية لو

وحمص وحماة وحلب ال يمكن أن يقال أنھا عربية محضة وعليه يجب أن 

تستثنى من الحدود المطلوبة مع ھذا التعديل وبدون تعرض للمعاھدات 

ومن الواضح ...) المعقودة بيننا وبين بعض رؤساء العرب نقبل تلك الحدود

محسوبة على الوجود ھنا حتى الطائفة العلوية والطوائف المسيحية لم تكن 

عفرين (القومي العربي، ناھيك عن الوجود القومي الكردي في شمال حلب 

 ).وكوباني وريف إدلب وريف الالذقية وجبل األكراد

/ وكوردستان إسماً وردت في وثيقة تحضيرات مؤتمر الحلفاء في يناير

ة لھم إن الحلفاء والدول التابع… ": إذ يقول القرار 1919كانون الثاني عام 

قد اتفقوا على أن أرمينيا وبالد الرافدين وكردستان وفلسطين والبالد العربية 

  ".يجب انتزاعھا بكاملھا من اإلمبراطورية العثمانية

وقرار اإلنتداب الفرنسي لسوريا اتخذ في اتفاق سان ريمو في نيسان 

  .الذي أصبح قاعدة لمفاوضات ترسيم الحدود بين سوريا وتركيا, م1919

وانطالقاً من ھذا القرار قدم الممثل الكردي شريف باشا مذكرتين مع 

) م21/3/1919(خريطتين لكردستان إلى المؤتمر، إحداھما بتاريخ 

كما طلب من القائمين على شؤون المؤتمر ). 1/3/1920(واألخرى يوم 

النزوع والميل النتماءات ما قبل نشوء تلك الدولة قوياً جداً، وھذا ما صاحب 

مرحلة التأسيس لتركيا الحديثة، إذ تحولت اإلمبراطورية إلى دولة قوموية 

بمواصفات فاشية، جاء ھذا التحول بمشاركة مباشرة من أوروبا المسيحية 

ساھم الغرب المسيحي ، واإلسالميةكرد على طبيعة الدولة العثمانية وھويتھا 

بالتعاون مع المحفل الماسوني اليھودي في بناء ھذه الدولة، وانضم إلى 

مشروع الدولة الحديثة العلويين واليھود بشكل أساسي إضافة إلى بعض 

  . الفئات من الكورد المنسلخين كأفراد واألثنيات األخرى

قة العلويين والسبب األساسي في ھذا الدعم والمشاركة ھو طبيعة وشكل عال

واليھود مع الدولة، حيث الحالة الوطنية توافقت مع حالة اإلنتماء للدولة، 

على عكس الرؤية السياسية الكوردية التي كانت تمتلك طموحاً وطنياً 

عن تركيا، ولھذا وجد العلويون في إجراءات أتاتورك  منفصالً كوردستنياً 

جتماعية، وأصبحوا فرصة مھمة ألداء دورھم في الحياة السياسية واال

الدعامة األساسية للنظام العلماني، وھم يرفعون صورة أتاتورك إلى جانب 

 صورة علي بن أبي طالب وحاجي بكتاش في جميع مناسباتھم الوطنية
والدينية، ومع االنفراج السياسي والتعددية الحزبية في تركيا بعد الحرب 

العلمانية وأعلنوا تأييدھم  العالمية الثانية انضم العلويون ألحزاب اليسار

الذي نص على  1961وشاركوا في إعداد دستور  1960النقالب عام 

الكثير من الحريات الدينية ما زاد من نشاطھم الديني واالجتماعي واإلعالمي 

، وشكلوا 1965مقعداً نيابياً في انتخابات العام ) 15(ونجحوا في إشغال نحو 

علوية، فضالً عن قيامھم ببناء قوة رأسمالية العشرات من الجمعيات للطائفة ال

  .مھمة في بعض دول أوروبا الغربية توازي قوة المسلمين السنة

والمالحظ رغم أن الحياة السياسية واالقتصادية لليھود كانت تسير بخطى 

متوازية مع المراحل المختلفة لطبيعة الحياة داخل الدولة العثمانية، خالل 

لسادس عشر على وجه الخصوص كان ذلك بمثابة القرنين الخامس عشر وا

العصر الذھبي بالنسبة ليھود الدولة العثمانية، إال أن اليھود ضاعفوا من 

مساندتھم ودعمھم لجھود أتاتورك لتأسيس دولة علمانية في تركيا إذ كانوا 

طالب نفوذ وسلطة وليسو طالب أرض ووطن، واستثمروا نفوذھم المالي 

، ويذكر أنه ذلكذا الدعم وتقوية األحزاب العلمانية بعد واإلعالمي لتأكيد ھ

ھذا ما أزاد من فعاليتھم السياسية  1909كان لھم دور كبير في انقالب عام 

في مرحلة ما بعد الحرب العالمية األولى، وساندوا أتاتورك في إنشاء 

مؤسسات الدولة على النمط الغربي ألھداف سياسية، وسرعان ما قطفوا 

أي  1949الحضور السياسي إذ اعترفت تركيا بدولة اسرائيل عام  ثمار ھذا

  .بعد عام واحد من قيام الدولة

لكن لعل التاريخ األكثر اضطراباً وحساسية للقضية الكوردية في تركيا في 

المرحلة اإلنتقالية من اإلمبراطورية إلى الدولة يكمن في األعوام التي تلت 

الن ولسون مبادئه األربعة عشر حول الحرب مباشرة بدءاً من تاريخ إع

، وحق تقرير مصير الشعوب وخاصة أوروبا، وإعادة بناء السالمشروط 

ضمان سيادة األجزاء التركية وإعطاء : البند الثاني عشر الذي يقول فيه

الشعوب غير التركية التي تخضع لھا حق تقرير المصير، ومن ثم مؤتمر 

، وكيف 1923، ولوزان 1920م ، وسيفر عا1919الصلح في باريس عام 

  .وھنا بدأ النزيف الكوردي. تحول سيفر إلى لوزان


r ا��$رديI/ا�  

" زازا"تركيا الجديدة التي شكلت الحاضنة األولى لتشكل وبلورة ظاھرة 

كانت بطبيعة تنوعھا الجغرافي السياسي والبشري وبكل أبعاد السياسية، 

إضافةً إلى الضغوطات  -لذا كانت تعقيداتھا نتيجة لوالدة قيصرية مؤلمة، 

تنزف من الداخل حتى نھاية الحرب العالمية  -األوربية وتدخالتھم المباشرة 

الثانية، وذلك من خالل الثورات واإلنتفاضات الكوردية التي كانت بمثابة 

امتداد لحالة الرفض الكوردية مند العھد العثماني، والثورات الكوردية 

مع نشوء الوعي القومي الكوردي بموازاة  1922الحديثة بدأت منذ عام 

، وبعدھا 1925نشوء دولة تركيا الحديثة، ثورة الشيخ سعيد بيران  

، ھذا 1937، وثورة ديرسم 1930انتفاضات االستقالل في جبل آرارات 

بالتوازي مع حاالت الرفض السياسية التي نشأت في الفترة اإلنتفالية بين 

  . وتأسيس تركيا الحديثةإنھيار الدولة العثمانية 

: م، وھي1908يبدو جلياً أن أول جمعية كردية قد ظھرت في تلك الحقبة عام 

جمعية التعاون والترقي الكردية، التي كان جل أعضائھا من أبناء رؤساء 

العشائر ومن المثقفين الكرد، وكانت مبادئھا تجمع بين اإلسالم والقومية، وقد 

ى السفير البريطاني في األستانة تضمنت بعث مؤسسو الجمعية رسالة إل

األسباب التي دفعتھم إلى تشكيل الجمعية، مطالبين منه إشعار حكومته بذلك 

ومع . ودعوتھا إلى تقديم العون والمساعدة للشعب الكردي لتحقيق أھدافھم

ذلك فإنھا كانت تتوقع مد يد العون من فرنسا في تلك الحقبة، ألنھم كانوا 

 - حرية (ما باألفكار الديمقراطية لمبادئ الثورة الفرنسية  متأثرين إلى حد

نتيجة العالقات التاريخية بين الباب العالي والحكومة ) مساواة -إخاء 

الفرنسية، واعتماد النظام القضائي العثماني على التشريعات الفرنسية 

والسويسرية بعد إقرار نظام اإلصالحات العثماني الذي أقر في منتصف 

التاسع عشر جراء ضغوط أوربية بشأن كيفية التعامل مع األقليات القرن 
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. وتنسج خيوط المستقبل. شاعرة وكاتبة تعبر بالقلم

نسانية ال حدود إقلبھا يحمل . حساسمرھفة اإل

. ھامت بالعلم عشقاً . راقية وفكرھا يحمل قيماً  ،لھا

تكتب باللغتين . لھا حياة فالكتابة بالنسبة. والحرف سحراً 

ناھيتا أنھا الشاعرة الكردية السورية إ. الكردية والعربية

 .اليومسينو ضيفتنا وضيفتكم لھذا 

عضوة في ... آناھيتا سينو من سريه كانيه المحتلة اآلن

بدأت الكتابة ، الھيئة االدارية التحاد مثقفي إقليم الجزيرة

بدايات باللغة العربية ثم تحولت ، وكانت ال1988سنة 

  .األم غتھاالى الكتابة باللغة الكردية ل

 وزانين  ومثل المواسم  نشرت حينھا في مجالت كثيرة

 ھاول كتاب لأطبع ... بابيسوك وو وزفي  ووركل س

صدارات مجلة إمن  2002باللغة الكردية سنة 

... شعر (hestên ji damarên xabûr) بعنوان زفي

) حبكأ ألنككتبت ( الثاني باللغة العربية بعنوانالكتاب 

باللغة  ةوالثالث قصص فلكلوري... 2018سنة  شعر

كتبت ... 2018سنة (terya kûçik)  الكردية بعنوان

عدة مقاالت منشورة في روناھي وبوير وبعض الجرائد 

ثالث كتب جاھزة للطبع في  ءھاتركت ورا... خرىاأل

 .سريه كانيه

 عشٍق ألمَّ بقلبي ال تراھنِّي على

 وبعثَر األوردةَ منهُ

 فأنا كالسماِء التي إذا تلَّبدتْ 

 ً   أمطرْت رياحيناً وأقاحا

  وإذا صحتْ 

  تنفَّسِت األرُض الصعداء

 وإذا تسلَّلِت الشمُس خفيةً 

 إلى منافِذ الوجدِ

  يبسْت رئةُ السماء

هِ   وشاخَ القمُر في ليلِة دخلِت

 وأسدَل وشاَح الموتِ 

  .العشاقِ  على أرصفةِ 

 .. ال تراھنِّي

  على جرٍح أدمنتهُ في خافقي

  اشتھاءً فباَت الموُت على مرمى الوطنِ 

  وتلَك اآلماُل المبعثرةُ على جبينِ 

 الغربِة ھي محُض محطاتٍ 

  وأنا قطاٌر قضَم صفارةَ الوقتِ 

 في أقاصي اللِّقاء

ِّي على ما ال طاقةَ لَك بهِ   فال تراھن

  فأنا إذا أردت

 الشوَق إلى غابةِ تراتيلٍ قلبُت 

  في صحراِء وجدَك القاحلة

 وقلبُت الغابةَ إذا رغبتُ 

 .إلى صحراء

v) ا��$ار 

ا الشاعرة والكاتبة_ س  اھيت ھل أثرت على  ،ان
ا االنسانة ا عن اناھيتا . اناھيت سطور عرفين ي  ف

 الشاعرة واإلنسانة؟

ربكت الطبيعة أانا سليلة الينابيع العذبة التي  _ج 

بكل ، كاني مھد الحضارة الميتانية واشووابنة  ،بجمالھا

نا ابنة الطبيعة التي جادت بالخير والحب على أبساطة 

وباتت تغزل  ،فغزلت على نول قلبھا آيات العشق أبنائھا،

 .والدأ ألربعةوأم ، اآلن الحنين والوجع على نول الفراق

ا سينو لماذا تكتب_ س  اھيت ؟ وما ھدف .الشاعرة ان
اً أصدرت.دھاائقصي ين وصلت؟ كم ديوان ى أ . ؟ وال

قت بروحھا؟ ة منھا عل  وكم قصيد

وھي  ي،الكتابة بحد ذاتھا نزف وصراع داخل _ج 

الھطول الذي يسقي مساحات البور الداخلية التي سببتھا 

والھدف ھو التمرد على الذات  ،والتقاليد العادات

ولى وكسر القوالب الداخلية والخارجية بالدرجة األ

ما أ.. ملكھا في مواجھة كل ما يعيقنيأبحجم الجرأة التي 

ين وصلت فلألسف ما زلنا في دوامة ذواتنا رغم أالى 

 . ي ابديناهكل الذ

اثنان  ،لي ثالث كتب مطبوعة باللغتين العربية والكردية

 .منھما شعر وواحد قصص فلكلورية

و أاما عن القصائد التي علقت بروحي فھن كثر 

باختصار ھي القصيدة التي تخرج من قلبي فتدخل قلوب 

 .والتي لحنت وغنت )ماأل(خص بالذكر قصيدة أو ،القراء

قو_ س  اب ي يعمل في كثير من الكت لون بأن من 
ى األبد ي الشاعرة اناھيتا . الكتابة تزوج الفقر إل برأ

ح؟ ي مدى ھذا القول صحي ى أ  سينو إل

من الناحية االجتماعية صحيحة وفي كل زمان  _ج 

فالفقر  ،وأغلب المبدعين فقراء ،ومكان والى مدى بعيد

خرى يقول المثل ال غنى أنياب ومن ناحية أوحش له 

 .كالجھل كالعقل وال فقر

نو الساحة  -س  قرأ الشاعرة أناھيتا سي كيف ت
ة بشكل عام سوري ة داخل  ي الجزيرة . الثقافي وف

ة والتحديد؟" روج افا" ى وجه الدق  عل

حداث التي مرت بھا سوريا على بالرغم من األ  -ج 

مدى عشر سنوات والتي مازالت تمر بھا وكل ھذه 

ة الحرب وبالرغم من بشاع ،بالبالدالفوضى التي عاثت 

ن يعبر عن نفسه بطرق جميلة أاستطاع السوري 

ما بالنسبة لروج آفا على وجه التحديد فأجده أ... وراقية

بداع وتألق وخاصة بعد أن إفضل وھو في يسير نحو األ

مامنا الكثير من العقبات التي كانت تعيق أزيلت من أ

 .خاصحركة الثقافة الكردية بشكل 

اء _ س  ى كتابة الشعر يميل كثير من األدب إل
ي . حصراً  تعاد عن باق . األخرى اآلدابنواع أواالب

ا برأيك؟ م  ھو سبب ذلك 

فالشعر  ،بشاعربيات ھو أليس كل من كتب بضع  _ج 

وطريق  ،اكتسابهيمكن  الموھبة كالصوت الجميل 

برأيي الذي يكتب  وأنا... الشعر بقدر سھولته ھو شائك

ذا تسلح إخرى األداب بواب اآلأن يقرع أالشعر يستطيع 

اً ، صحيح والعكس غير ،الواسعةبالثقافة  ھذا  طبع

ع  ا. والطموح الكبير المعاناةواق ي ذلك  م رأيك ف
اركاب سورية؟ عتب كوردية   كاتبة وشاعرة 

دب ھو رصد واقع المعاناة من حب وظيفة األ _ج 

والكاتب ابن بيئته وابن ھذا ....وحرب وطغيان ووو

نواع الظلم أفما بالك بالكردي الذي ذاق كل  ،الواقع

واالضطھاد وعبر قرون من الوجع وتسلقت المجازر 

 .االنفالقامته وتاه في آية 

كورد الحفاظ _ س  اب ال ى استطاع الكت ي مد ى أ إل
كردي تراث ال ى ال ا. وتطويره عل تھم  وم سؤولي ي م ھ

برأيك؟ ي ذلك   ف

حد معالم الھوية الوطنية وھي خالصة أالتراث ھو  _ج 

دب والذي يقوم بحفظ التراث ھو األ ،وتجاربھامعارفھا 

غلبه أوال سيما التراث الكردي الذي وصل  واألدباء،

عن طريق الرواة والمغنين، ولھم  لى يومنا ھذا شفاھياً إ

ما بالنسبة أ .الضياعكبر للحفاظ عليه من الفضل األ

في ھذا  كبيراً  للكتاب الكرد فبتصوري قد بذلوا مجھوداً 

خص بالذكر أو ،االخيرةالمضمار وخاصة في اآلونة 

ستاذ صالح حيدو الذي بذل جھود جبارة في ھذا األ

 االخيرلي تجربة متواضعة وھو كتابي  وأنا ،المجال

.قصص فلكلورية( ( 

ي مجموعته الشاعر م_ س  حمود درويش ف
ة  تعتذر عما فعلت"الشعري  لألكراديقدم نصيحة " ال 

قوله ح تسكنه ويسكنھا: ب كردي إال الري . ليس لل
لينجو من صفات األرض . وتدمنه ويدمنھا

ي ذلك حالً ... واألشياء كورد  ھل ترٮن ف ة ال لمعانا
قول درويش؟ ا ي كم  بإسكانھم الريح 

بالتأكيد ما قاله الكبير محمود درويش في قصيدته  _ج 

ليس للكردي إال الريح دالالت معمقة ومعان كثيرة، 

دمنت االكراد ھي ذات الريح المثقلة أولكن الريح التي 

ومن ھنا  ،روحزھقت خمسة آالف أبرائحة التفاح والتي 

... رادة شبابنا وشاباتنا ووحدة شعبناإثق بشيء سوى أال 

 .برأييل لمعاناة االكراد ھذا ھو الح

ي إيصال الشعر وتداوله _ س  ساھم اإلنترنت ف
كيف تنظر الشاعرة اناھيتا . بالسرعة المطلوبة

يمكن  سينو لھذا الوسيط وقولبته لألدب، وبأي شكل 
تواصل المعطوب على  ي خلق ذلك ال أن يساھم ف

 أكثر من صعيد؟

فضل وسيلة أاالنترنت سالح ذو حدين فھو  _ج 

وھو منبر للتعرف على الثقافات االخرى  ،لالتصال

ومعرفة كل ما تريد معرفته بدون تعب، وفي  ،وآدابھا

حده اآلخر يكمن الخطر حيث االدمان وتبذير الوقت 

واالنفصال عمن  ،القراءةوعدم التعمق في  ،والتشتت

 .حولك

شعرية _ س  يرة نشر مجموعات  من المالحظ ان وت
ترا. غدت متسارعة ا. جع النقدمقابل  تفسير  م

ا سينو تراجع النقدي؟ الشاعرة اناھيت  لھذا ال

تعقيدات العصر أالناقد مثل الشاعر   _ج  مام 
ا تراجع النقد فيعود  ه ام يرة  ألسبابوھموم ذكر أكث

  :منھا

 ..... 20  صالتتمـــة  .....
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ھذا  والعكس غير صحيح، طبعاً  ،الواسعةتسلح بالثقافة 

 .رأيي

ة يحتمي _ س  ئم ة الشاعر الدا ة قلع أن القصيد يقال ب
اً  ئم ا دا يھ من عواصف الحزن واالغتراب  ف

ا. والشحن بھذا القول؟ م  رأيك 

القصيدة ھي مغامرة البحث عن الذات فمرة يرقص _ج 

 ،ومرة يموت بھا حزناً  الشاعر مع قصيدته فرحاً 

فالقصيدة ھي المساحة بين الحياة والموت وھي القلعة 

جد أصراحة ال ... والموقف والخالص من المشاعر

 .القصيدةخص بھا أ تعريفاً 

ا أمته_ س  بعيد عن قضاي ھل . الشاعر ليس ب
ا الشعري  ا سينو خيالھ استخدمت الشاعرة اناھيت

قضايا؟ تلك ال اول   بتن

الشاعر ھو مرآة المجتمع الذي يعيش فيه   _ج 

فما نفع الشعر إن لم يخدم قضايا شعبه وإن لم  ،ووجدانه

مته فيصور عشقه ويلملم جراحه أيكن لسان حال 

حزانه ويشير الى مراكز الخلل، وآناھيتا أ علىويطبطب 

 .القصيدةابنة بلد جريح مجبولة بترابه وبعرق 

ة _س  كردي ه أھمية  ،سوريةانت  والشعر الكردي ل
ي ھذا الجانب؟. خاصة وخاصة لديك ين ف قول  ماذا ت

ولو  كتبه حتىأالدم الكردي يسري في عروق ما  _ج 

وقد حرمنا من نسج مشاعرنا بلغتنا  ،أخرىكانت بلغة 

ولكنني على عالقة وطيدة  ،اللغاتاألم مع احترامي لكل 

لى إذھب أعندما كنت  مع القصيدة الكردية ومنذ الصغر

مام أبقى مشدوھة أف ،صغيرة وأناعراس الكردية األ

عرف أما كنت  كلمات المغني المتناسقة والتي غالباً 

ول صيدة الكردية وكتابي األمن ھنا بدأ تعلقي بالق .معناھا

 .الغنائيةكان باللغة الكردية يغلبھا طابع القصيدة 

بعداً _ س  ة لديك تحمل  قصيد اً  ال اً  ذاتي و  ووطني
 ً ا عن أبعاد قصائدك؟. إنسانيا  حدثين

فالقصيدة  األحرى،البعد االنساني كفيل بكل االبعاد  _ج 

مكان حاول قدر اإلأ وأنا ،الحاالتھي العالج لھذه 

بحار والغوص إليصال ھذه الحاالت بصورة سھلة اإل

 .ونقية

اً _ س  كورد عموم تميز كتابات المثقفين ال برصد  ت
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  (`� ��.&: أ@�ى ا��$ار                                 

فھما عنده  ،الشعرشاعر يؤمن بترابط الموسيقا مع  

وال يمكن تصور الشعر بمعزل  ،واحدروحان في جسد 

على بنيان  ھو الذي يضفي جماالً  ،والوزنعن اإليقاع 

و سامعھا أويولد حالة طرب عند قارئھا  ،القصيدة

ي خروج عن ھذه اإليقاعات وضوابطھا قد أأن  معتبراً 

 .يصيب القصيدة بالنشاز

شاعر سوري مقيم في ھولندا منذ  :كوريهجوزيف 

درس األدب .. .1980ُوِلد في مدينة القامشلي ، 2014

العربّي في جامعة الفرات كما درس الترجمة اإلنكليزيّة 

يكتب الّشعر بلغات عديدة على رأسھا  ..،حلبفي جامعة 

العربيّة و الّسريانيّة، إضافة إلى اللھجات المحكيّة 

إضافةً إلى كتابته . لجزراوية و الفراتيّةكالشاميّة و ا

 .العديد من األغاني و تلحينه للبعض منھا

له مجموعتان شعرّيتان مطبوعتان بالعربيّة الفصحى 

له )... مرافئ(واألخرى ) خّبئيني في حلم(واحدة بعنوان 

: أنشطة فّنيّة منھا مشاركاته في مھرجانات دوليّة

 ...المتوسطدورة ، طريق الحرير، تدمر، بُصرى

يشارك منذ وصوله اوربا في فعاليات شعريّة عديدة 

خاصةً في ھولندا و ألمانيا و السويد، و له نصوص 

باللغة الھولنديّة حيث نشرت عنه الصحافة االوربيّة و 

 .استضافته بعض محّطات التلفزة

) سوريانا للثقافة و اللغات(أسس منذ عام تقريباً مؤسسة 

 .من مدرسةً لتعليم اللغة العربيةفي ھولندا و التي تتض

  ا��ّ/�ع
ةِ  نع ُع األق  بائُعھا \صان

فِتْ    لم ألت

 ْ ى خلَف ھاتيَك الحدود ّى ألصواِت الثّكال  حت

ستْ  ي سّراً ھم  :و رأيتُن

((  ْ ا لن أعود  (( أن

ي و ِسْرتْ   و حزْمُت أقنعت

ي إْن فقُْرتْ  ي رأُس مال  ھ

… 

اٍر  ّا بدين  أو أقلْ.. بفلٍْس .. ھي

ا  ّا تظاھْر باألملْي  يائِساً ھي

 غطِّ الوقاحةَ بالخجلْ

 ْ ةَ أقنعة ثالث  إبتَعْ 

ّةَ رابعا  و خِذ الھدي

 إبتْع قناعا

 إبتْع قناعْ 

اءَ بدرھمٍ   و خِذ الوف

 داِر الخداعْ 

 ْ نعة ا صانُع األق  أن

 ْ نعة ا بائُع األق  أن

ا صانعُ  أن

ا بائعُ  أن

ا للعيوِن ُمخادِعُ   أن

 ھا قد عرفتْ 

… 

 ٍ يُت بفاسد  و إذا التق

فتْ  ِه وجهَ القندل  أعطي

يُت بفاسقٍ   و إذا التق

ُم الَمرِجعُ   فھو اإلما

ارعُ   و ھو الخطيُب الب

اِء وسيط ا بيَن أرٍض و السّم  م

اَن الّلقيط ى و إْن ك ّ  حت

ا َمن نحتتّْ   أن

… 

 ً  و إذا أردت كفالة

 ْ  فمدى الحياة

ي بعدَ المماتْ   ال شأَن ل

… 

 صّرفُْت نصَف بضاعتي

برحلتي  رْمُت الّرخاءَ 

بعودتي َّدُْت الغاللَ  ذْ تفق  و إ

يُت ماالً قد ربحت  ألف

ي أضعتْ  ي وجھ   .لكنّن

v) ا��$ار 

ة _ س  ي البداي ى بطاقتك أ نرجوف ا عل تعرفن ن 
ذاتية لنتشرف  ة من سيرتك ال ة وتعطينا نبذ الشخصي

 بمعرفتك أكثر ؟

و  ،1980ولدت في مدينة الحب القامشلي عام   _ج 

درست الترجمة االنكليزية في ، ترعرعتفيھا نشأت و 

أقيم  ...جامعة حلب و األدب العربي في جامعة الفرات

  .متزوج و لي طفلة و طفل... 2014في ھولندا منذ عام 

و  ،صدر لي ديوانان بالعربية الفصحى عن دار موزاييك

لي ديوان ثالث باللھجات المحكية قيد الطبع إضافة إلى 

 .خمس مجموعات بالسريانية

، ال بد أن تكون لديك _ س  كغيرك من الشعراء
ى درب األدب ات عل ى وأين كانت . بداي ول أمت

ة لك ؟ ة شعري  تجرب

في الحقيقة كنت منذ الصف السادس االبتدائي   _ج 

 ً حتى عرفت أنھا ال  و أسميھا شعراً  أكتب نصوصا

ً  كالماً  أو تكون أحياناً  معينتنتمي إلى جنس أدبي   مسجعا

أول نص . نفسيأحاول من خالله التعبير عن خلجات 

عندما  1994ت عليه تسمية شعر كان في عام صحّ 

 .الثانياألول / أصبحت في الصف العاشر

ي مرحلتنا  ما_ س  ي ف المطلوب من النص اإلبداع
ةأالحاضرة المتغيرة   ماه يترجم اوھل تر. و المتجدد

ي ذلك؟ تذھبون إليه ا ف  شخصي

و يتحقق  ،خلقاإلبداع ھو عملية كشف و توليد و   _ج 

 الكشف من خالل خرق األطوار المعروفة و السياقات
التوليد يتأتى من خالل خلق ، المألوفةالموجودة و 

  .األشياءعالقات جديدة بين 

من كل مما سبق أعتقد أن مھمة النص اإلبداعي  انطالقاً 

أن يستمر بمھامه األزلية األبدية و لكن عليه في ھذه 

المرحلة أن يطور أدواته بما يتناسب مع التغير الذي 

 ،ھواجسھميطرأ على مجريات الواقع و أمزجة الناس و 

و يشير  ،المألوفةو أن يرصد األحداث بطريقته غير 

إلى األخطاء بطرافة و ذكاء ليشخص األمراض و يلمح 

 .العالجإلى 

الشعراء يعبّرون عما ال يمكن ": يقول أكتوفيوبات

 "عنهالتعبير 

و ھنا أجده اختصر علينا الكثير من الحديث في ھذا 

بمعنى آخر التقاط ما جرى و يجري و ما ، الصدد

اقتران  من خالل يجريسيجري و ما يتمناه المبدع أن 

و منه التقاط الحقائق المدركة و الغير  ،بالالوعيالوعي 

تتم قراءة المشھد و التقديم أو اإليحاء بالمشھد  ،مدركة

إضافة إلى التعبير عن مشاعر الناس  المبدعالذي يريده 

 ،أمنياتھمفي آالمھم و أفراحھم أحالمھم و طموحاتھم و 

 .فيھاليسافر  القارئو يفتح اآلفاق أمام 

ى أيقال ب_  س ة والموسيق قصيد . توأمانن ال
ي  ة الت قصيد ال ا اإلنتماء  التطرب سامعھا  الف يحق لھ

ى الشعر ا.. إل بھذا القول؟ م  رأيك 

و لكن تتمة الحديث ال أتفق مع  ،نعمھما توأمان   _ج 

على  رائعاً  صحيح أن العروض تضفي جواً ، التعميم

و لكن الموسيقى موجودة  ،المتلقيالنص و تشد حواس 

و الشاعر قد يوفق فيھا دونما  ،ضمن اللغة عموماً 

مع أني أرى نسبة قليلة من  ،الخليلاالعتماد على أوزان 

كتاب قصيدة النثر وفقوا في ھذه المغامرة في عالم 

و بدون إھمال أھمية الشكل و جمالية المظھر ، الجمال

زان و لكن ويمكن التخلي عن األو ،المضمونيھمني أنا 

التعويض بموسيقى داخلية و طرافة الصور و تكثيف 

 ...اإليحاءات و توظيف المجازات

ة بدون ان تسميه_ س  قصيد ي ال ة مكان يحضر ف . ثم
ي دوراً  ي تشكيل ھذا المناخ؟ ھل لعبت القامشل  ،ف

قرأ تاثير الغرب عليك  ،وبذكر المكان اآلخر كيف ت
األدب؟  ككاتب تشتغل ب

 ،اإلنسانيةالقامشلي حاضنة الجمال مختزلة جمال   _ج 

، اإلبداعنعم ھي استمرت في التحريض الروحي على 

و الحي الذي ولدت فيه و  ،عميقة مدينة ملونة جداً 

كنت أراه يتمتع بشيء من ) الحي الغربي( تربيت

سورية عربية : ھي مدينة بأبعاد غير محدودة.. الصوفية

  .أرمنيةكردية 

كان من خالل تھدئة اإليقاع الشعري تأثير الغرب 

باإلضافة إلى  التركيز و التكثيف و عدم اإلطالة ،لدي

 .جديدةرفدي بمعطيات بيئية 

ة بأدب أر ما_ س  كوري ي الشاعر جوزيف 
ات ي أعمالك . األقلي ة ف ة السرياني بر الدفق تعت ھل 

ي؟ نوع األدب  ضمن ھذا ال

لرسم الحدود بين  إذا اعتبرنا لغة الكتابة معياراً   _ج 

فحركة الترجمة نشطة ) أدب األكثرية( و )أدب األقليات(

في ھذا العصر ناھيك عن مبدعين كثر من أقليات  جداً 

إذن النص ال  ،األكثريةعديدة نجحوا في الكتابة بلغة 

 ثقافة قومية بل قد يحمل بين طياته ينتمي إلى عرق أو
 .ھذه األقلية

في الوسط األدبي تجمعنا و تميزنا تيارات و مذاھب 

من جھة أخرى  ،دينيةفكرية و أدبية و ليست قومية أو 

نتاج ھذه المكونات ھو نسغ يغني و يثري البحر العام 

الستثمار التعابير المستخدمة في ثقافتھم الخاصة و 

ال بد من ذكر نماذج شامخة في ھذا المضمار ، لغتھم

و جبران  ،األلمانيةودي التشيكي القامة اليھ )كافكا(مثل 

... العالمخليل جبران السرياني في لبنان و منه إلى 

 .الشعريةالدفقة السريانية أمدتني بروافد وسعت آفاقي 

ي عالقتك مع  ما ،كوريةالشاعر جوزيف _س  ھ
كرد . الشعراء الكرد ات عن ال وھل لك كتاب

 كوردستان؟و

عالقتي بالشعراء الكرد تبدأ بصداقات على    _ج 

الصعيد الشخصي بحكم العيش في مدينة واحدة و امتدت 

أذكر على سبيل  ،األدبيلتشمل الزمالة في الحقل 

أحمد .أ - مرادعلي .أ -أديب حسن . د: األمثلة ال الحصر

 .أشتيحيدر ھوري و الماموستا ديلدار .أ -  عثمان

: الكردكانت لي تجربتان في الكتابة بالكردية و عن 

األولى كانت من خالل أربعة أبيات شعرية ألقيتھا في 

و  ،سنواتإحدى األمسيات في القامشلي قبل قرابة سبع 

السالم ( الثانية كانت من خالل بيتين في قصيدتي

ال يكفي أن تجيد لغة ما أو حتى تتقنھا كي ) لإلنسانية

ً  ،بھابة تجرؤ على الكتا  بل عليك امتالك مفاتيحھا أيضا

 .المجاللذلك ما زلت أھاب اإلسھاب في ھذا 

ة _ س  وماذا يعطي  األجمل،ھل الشاعر كائن اللغ
ي إليه ي تأت كلمات ك ة لل كوري لغتك الجميلة . جوزيف 

ا ة بينكم ي عن العالق تما ومتى . حدثن تعرف كيف 
ي الغرام ؟  وقعتما ف

أعطي ، ائن اللغة األجملنعم الشاعر ھو برأيي ك   _ج 

قلبي و روحي و جسدي و وقتي أعطيھا : الكلمات كّلي

 .كل حواسي كل ما تحتاجه و ما تستحقه

يقول أبواي أني تأخرت بضعة  تعرفنا في بداية نطقي

أشھر عن أشقائي في المشي و لكني سبقت كل من 

 .المبكرعرفوھم من أطفال في النطق 

ي الراحل اوكتافيو _ س  قول الشاعر المكسيك ي
اث ي  الحب.. ب ابتكار للحضارة  وأعظمموقف بطول

نعمة  الشاعر ..اإلنسانية نظم  ة كيف ي كوري جوزيف 
ه ؟ ة لدي قصيد ة ال   الحب لخدم

أنا في حالة حب  ،البتةو ال يبارحني  ال أفارقه أبداً _ ج 

كما يقول -دائمة و ربما ھذا ما يضفي على نصوصي

 .رمزيةالتوھج العاطفي حتى لو كانت واقعية أو  - النقاد

ي عش الشاعر جوزيف _ س  ة ف ئ المرأ ين تختب أ
ي ھديلھا؟، كورية يومياته ف يعايش   وكيف 

فھي الحمامة و )... ھديلھا(جميل ھو ھذا التعبير_ ج 

و ھي الدائمة الحضور حتى ، اليمامة المرأة ھي الملھمة 

و لكن تراھا  ،مباشرةلو كانت القصيدة ال تخصھا 

حاضرة بشكل عفوي حتى لو خاطبت الوطن أو األرض 

قد تخاطبھا من ... أو كتبت عن الطفولة عن الحرب

 .األقلخالل المرأة أو تعرج عليھا على 

و  ،بالماجنربما في مرحلة ما امتزج الشعر العذري 

لكنھا بقيت و تبقى الحنونة و الرقيقة و الصديقة و 

ھي األم و البنت و عبر حياتي كانت النساء .. الشقيقة

م  ،الرجالأكثر وفاًء من  لست بصدد المزايدة و لكن أتكل

المرأة إن لم تكن  ...األقلعلى مستوى الصداقة على 

��2632�������������������������������������������������������19 /� מ �2021  –�  א����א�������   –  �د�����/��ون�א�ول���−�)100(א��دد� �



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

موجودة في كل نصوصي فھي موجودة في كل 

 .الشعريةمجموعاتي 

ة _ س  ست لغات "السالم لإلنسانية"قصيد . كتبت ب
يزية واأللمانية  كردية واإلنكل ة والعربية وال السرياني

ى ،الھولندية يريد أن أال ة في ين  كوري يصل جوزيف 
 ؟هقصيدته ھذ

و  ،البشرأردت الوصول إلى قلوب جميع   _ج  و ل

عبر التاريخ كان ، ترددتأمكنني الكتابة بمئة لغة لما 

و ھنا حلمي سافر  ،األفضلالمبدعون رواد التغيير نحو 

ً  خفتتباتجاه تغيير العالم رغم أن الرومانسية  في  كثيرا

 ً و رغم أن النص  ،األخيرةفي السنوات  شعري تدريجيا

يندرج في العمود ضمن المذھب الواقعي إال أني ال أفقد 

 .الواقعإيماني بقدرة المحبة على تغيير 

بعنوان   _س  ة  ربما  ،"األحزانبحر "لك قصيد
ي نطق الحزن يعيش به . ھناك قساوة ف لكنه واقع 

يوم سف ال ير مع األ كيف يصف الشاعر . الكث
ة ھذا الحزن  كوري ئجوزيف  وكم من الحكايا  ،الداف

ة ما  قصائد رواي ة ال ى نصي ا ما دع عاشھا شاعرن
 انتھت ؟

أعتقد أن حزن الشعراء يشبه حزن األنبياء ربما   _ج 

أضف إلى ذلك رھافة  ،الواقعبسبب عدم الرضى عن 

الحكايا كانت من خالل إفراطي ، حس الشعراء

االجتماعي ما أدى إلى كثرة الوقائع التي مررت بھا 

تنقل العائلة في فترة بين  أو اطلعت عليھا زائداً  شخصياً 

بلدين ھما سوريا و لبنان أغنى ذلك المنحى و قد يكون 

 .نصوصيذلك من أسباب وجود نفس درامي في بعض 

عن دار موزاييك للنشر  صدر مؤخراً _ س 
ة تحت عنوان  والدراسات مجموعتك الشعري

ي حلم" ي ف ي  "خبئين  1994كتبت نصوصه بين عام
ا بإيجاز . 2004 و الو تحدثن يحوي بين غالف  م

ه  نور من قبل وصدر  ،المجموعةھذ ولماذا لم ترى ال
 اآلن؟

المجموعة تحتوي مختارات من النصوص التي _ ج 

، الشعريةكتبتھا في السنوات العشر األولى من تجربتي 

 لَم لم تَر النور؟

و عدت إلى قراءته بعد  من طبيعتي أني إذا كتبت نصاً 

ما كنت أتردد في  شھر فأراه ما عاد يدھشني فكثيراً 

في عام ، واعتماد عمر معين للقصائد و انتخابھا للنشر

من السنة  اتخذت القرار في النشر اعتباراً  2010

و بالفعل قمت بإرسال المخطوط إلى  ،1994األولى أي 

بھم  الوزارة في سوريا و عندما طال االنتظار اتصلت

قاموا بإجراءات ، ألفاَجأ بأنه نسب إلى شاعرة أخرى

التحقق حتى اعترفوا بخطئھم و لكننا كنا قد دخلنا في 

 .ليتوقف بعد ذلك المشروع برمته 2011شھر آذار 

و أنا  ،أحببت أن أوثق تجربتي الشعرية منذ البدايات

 .إليھااآلن ال أخجل منھا بل أحترمھا و أحن 

ة يك_ س  كوري تب باللغة العربية الفصحى جوزيف 
ة واللھجة  ة كاللھجة الشامي ة المحكي وباللغ

ة والفراتية ع . الجزراوي ه اللغات بدأتأم  وأي. ي ھذ
 منھم تفضل ؟

ال أعتقد أن ھنالك ، بدأت مع العربية الفصحى  _ج 

الروح و ما  أنھامعيار للتفضيل أو التفاضل بقدر ما 

إذا كان ال بد من اإلجابة ، تنطق به لحظة والدة النص

 .الفصحىفأظنني أفضل العربية 

ئحة _ س  ي زمن جا كورونانحن ف افترضنا  وإذا ،ال
ي خطر  ا ف سوري ة المضيفة  ،منھاأن  وكذلك الدول

ا. ھولندا يھم  تنقذ ؟ فأ

سوريا وطني األم و ھولندا وطني  ،البلدينأنقذ كال  _ج 

و ... الثاني الذي منحني الكثير من الطمأنينة و التشجيع

وبما أني سوري  ...لإلنقاذأظن أن ھولندا أقل حاجة 

الوالدة و المنشأ و الھوى و سأبقى سوريا حتى و إن 

.. ،الخريطةمن على وجه  - ال سمح هللا-زالت سوريا

 سوريا: فالجواب بدون أي شك

ي ھولندا _س  ة واللغات ف مؤسسة سوريانا للثقاف
 ً ا بإيجاز عن ل. قمت بتأسيسھا منذ عام تقريبا و تحدثن

ه المؤسسة اأ .ھذ خ ؟ ھدافھ ا ال  نشاطاتھ

ً    _ج  على يقين بحاجتنا إلى خلق مظلة  كنت دائما

عن األشواك السياسية التي  سورية في المنفى بعيداً 

و بحكم وجود النواة لھذا المشروع و ھي مدرسة ، أدمتنا

اللغة العربية التي أنشأتھا و أعمل فيھا قصدت توسيع 

اعية األفق لتكون المدرسة جزءا من مؤسسة ثقافية اجتم

 ،دينال تقتصر على لغة بعينھا و ال عرق أو لون أو 

فاستكملت جميع التراخيص و الناحية اللوجستية و 

 .نشاطناتواصلت مع األصدقاء وبدأنا 

أھدافھا جمع الشتات و تالقح الثقافات و الحفاظ على 

المنظومة األخالقية الثقافية االجتماعية السورية 

دعم الحركة الثقافية  وأيضاً  ،سلبياتھااتھا و نبذ يبإيجاب

ألبناء بلدنا و بلدان المنطقة من خالل إقامة األمسيات 

األدبية و الموسيقية و الندوات و معارض الفن 

أيضا اإلسھام في دعم و نشر نتاجات الكتاب  ...التشكيلي

و الشعراء في الداخل و دول الجوار من خالل إقامة 

استمرار الحركة  وربا من أجلأ فيحفالت توقيع لكتبھم 

 .أوسعاإلبداعية و نشرھا على نطاق 

تواصل بينك وبين _ س  كشاعر كيف تعزز ملكات ال
ي؟  المتلق

من خالل اللغة الشعرية بوظيفتيھا العقلية و  طبعاً _ ج 

و عن طريق  ،لألخرىاالنفعالية دون إلغاء إحداھما 

  : أمور عديدة منھا

  .فيهالحفاظ على االنزياح اللغوي بشكل غير مبالغ -

نقل المتلقي عبر الصور الشعرية من مكان إلى مكان -

  .الدھشةآخر و التحليق به في عوالم 

العصرنة إلى حد معقول من خالل امتالك األدوات -

  .األصالةالتي تناسب العصر دون االنسالخ عن جوھر 

خلجات نفس  عدم التكلف و التصنع في التعبير عن-

و انسيابية و لي  سالمتلقي و ما يدور في خلده بعفوية 

  .مفتعلبشكل 

و لو أن الشعر في إحدى تعريفاته ھو مخالفة المألوف -

و لكن لبس لدرجة القطيعة بين الشاعر و المتلقي إذ 

أبرم أنا اتفاقا غير معلن ال لي و ال للمتلقي اتفاقا بيني و 

 .عقلهبين قلبه و 

كورية كيف ترى واقع _ س  الشاعر جوزيف 
ي منطقة  ا بشكل عام وف ي سوري ة ف الحركة الشعري

فت نظرك من  ،خاصالجزيرة بشكل  يل ومن 
 الشعراء المعاصرين؟

ربما ما زال الشعراء تحت  ،بعدال أستطيع الحكم  _ج 

ً  فما سيكتب اليوم أو غداً  ،الصدمةھول  عن  يختلف كليا

 ففي السنوات العشر األخيرة الواقع مختلف كلياً  ،األمس

و يجب أن تكون  ،الحدودو مؤلم و معقد إلى أبعد 

ال أنكر وجود  .الحدثالنصوص عالية ترتقي لمستوى 

أما  ،معدودةتجارب ھامة و ثرية و لكنھا حاالت فردية 

في المجمل فبرأي أن الشعر السوري في ھذه الفترة لم 

 .ديرتِق إلى المأمول بع

على األقل  بالنسبة إلى الجزيرة فأرى األمر أفضل نسبياً 
فظھور وسائل التواصل االجتماعي و  ،اإلعالممن حيث 

االنفتاح الذي تم بسبب المناخ التحرري في العقد األخير 
أعتذر عن ... سابقاً  نكسرا حالة التعتيم و اإلھمال الكانتا

 أحداً  ذكر أسماء شعراء يلفتون انتباھي خشية أن أنسى
و لكن دعني أتوجه إلى األقالم الناشئة الواعدة  ،فأظلمه

  .أدھمأذكر على سبيل المثال ال الحصر نبيل 

نريد نختم معك _ س  ة  كوري الشاعر جوزيف 
ة لھا معزة خاصة لديك ؟ قصيد  الحوار ب

ة   _ج  قصيد ) السالم لإلنسانية(أود أن أختم ب
ي ثم أدرج  يق التال تعل ي ال ة في سأدرجھا ف ترجم ال

يليه يق الذي  تعل  .ال
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Arabic 

كَوِن إنساُن  ْر َضميَرَك ِسرُّ ال ْر فدونََك كلُّ .. حرِّ َحرِّ
َكوِن بُطالنُ  دٍَر  ..ال بِال َك ْبِْت فؤادََك ِمْن ُحبٍّ  .. أَن

ةَ إنْ  بغيِر الُحبِّ أوطاُن و ارَع الطفول ى  اَت تُبْن ھيھ
بَْت مالعبُھا  تُغِمِض السّْمَع إْن ناداكَ .. غا ال 

ةٌ  ..َجوعانُ  ئر و .. أَوقِْف رحاھا فھذي الحرُب دا
يمانُ  هُ ديٌن و إ يَس ل   القتُل ل

...Kurdish 

Em dixwazin aştiyê  

Ji bo hemî mirovan  

Û bi hizkirinê 

Em diparezin zarokan ... 

 English 

Will continue we will stay For love and 

peace do and pray We invite you from 

the heart Let war and hate go away 

...Duits 

Solange liebe halten kommt Freude auf 

ErdenWir werden immer singen en 

morgen kommt der Frieden 

Dutch 

En samen voor de liefde dat is de eerste 

waarde met hoop gaan we blijven van 

de wieg tot het einde 

Nsr Mohammed 

 سرياني -

ّا  ي تزرُع ُحب دُ الّت ُح بابا… الي   للسالِم تفت

ةَ  اً و ألما.. تحصدُ السّعاد   ال تعرُف حزن

ي كلِّ حيٍّ ..نزرُع الموت ؟لماذا    و شارٍع و بيت   ف

  تريدُ قتَل اإلنسان..ال توجدُ ديانةٌ حقيقيّة

قولُ نعم للحبّ .. ال للحرب : ن   ألف 

نوَر شمعة..إْن غمَر الظالُم الدرب ىءَ    لن يطف

ر  ِير..العقُل إن تحرَّ ٍد و ن   يكسْر كلَّ قي

ى األرض يٍر و ال جائٍع عل يُّ فق ى أ   لن يبق

ة نحتض   نتأمُل المساواة.. ُن الطفول

ا بإنسانيّة    السماءُ ستسمُعنا.. نحي

...   

ي -  :عرب

كَوِن إنساُن  ْر َضميَرَك ِسرُّ ال ْر فدونََك كلُّ .. حرِّ َحرِّ
ُبطالنُ  َكونِ     ال

دٍَر  بِال َك َك ِمْن ُحبٍّ  دَ ْبِْت فؤا ى بغيرِ .. أَن اَت تُبْن ھيھ
   الُحبِّ أوطانُ 

ةَ  ا و ارَع الطفول بَْت مالعبُھ ال تُغمِِض .. إْن غا
َع إْن ناداَك َجوعانُ     السّْم

ةٌ  ئر يَس لهُ .. أَوقِْف رحاھا فھذي الحرُب دا و القتُل ل
   إيمانُ ديٌن و 

 :كردي -

نريدُ السّالَم    من أجل البشريّة.. نحُن 

اً للحبِّ  ِة الطفولة.. مع  و حماي

كليزي-  :ان

  سنبقى.. سنستمرُّ ..

نعمُل و نصلّي سّالِم    من أجلِّ الحبِّ و ال

ّا ندعوكم من القلب   إن

بعيدا ا  كرهَ يذھب   دعوا الحرَب و ال

 :ألماني-

 َ   طالما نحمُل المحبّة

ي  ى األرضسيأت   الفرُح إل

ى لذلَك نغنّي   سنبق

سّالم يعمُّ ال   و غداً 

 :ھولندي -

اً للحبِّ    مع

ةُ األولى ي القيم   تلَك ھ

َع األملِ سنبقى   م

ى الّلحد   من المھِد إل

�2632��������������������������������������������������������20 /� מ �2021  –�  א����א�������   –  �د�����/��ون�א�ول���−�)100(א��دد� �

�:��.ـــ� �
5�� �א�,
د�+�א�6�7
��*�א�

 ��/����%��/"��א����0+

 ،للنقددباء من النقد الجاد وعدم تقبلھم حساسية األ

 الصبحت الكتابة عمل من أوالفوضى الكتابية حيث 

فباتت العملية النقدية عاجزة عن مالحقة ھذا  ،لهعمل 

 .للمعنىالكم الھائل والتي تھتم بالشكل وتفتقر 

ة واثنتان _ س  ة بالعربي ة كتب واحد صدر لك ثالث
ھل تحدثت بايجاز عن مضامين . باللغة الكردية
ه الكتب ؟  ھذ

اثنان منھما  ،ذكرتلي ثالث كتب مطبوعة كما    _ج 

لى إة بكل عنفوانھا تتضمن ھموم فتاة عاشق شعر

جانب الحبيب تعشق الوطن وتدافع عن قصايا المرأة، 

ما الثالث فھو قصص فلكلورية جمعتھا من على أ

لسن وھي تبحث في العادات والتقاليد في المجتمع األ

 .مغزىولكل قصة  ،والسيئةالكردي الجيدة منھا 

الو بأن _   س البعض ممن قرؤوا قصائدك ق
ا سينو تنسج  ئل اناھيت نھر (قصائدھا بجدا

بور ي بحور العشق العامودي ) الخا ح ف و تسب
نھا ي رأس . وتستفيد من مواعظ مجاني ماذا يعن

ا سينو ؟   العين وعامودى للشاعرة  اناھيت

زلي أاعجبني ھذا السؤال كثيراً، فھناك عشق  _ج 

ستاذ عبد وقد قالھا قبلي األ ،وعامودابين سريه كانيه 

ذا كانت عامودا بلد المليون شاعر إ :بيرانيالوھاب 

فسريه كانيه بلد المليون فنان، فمن شرب  ،ومجنون

و أو عذب الكلمة أما عذب الصوت أمن مائھا يكون 

رقى حاالت العشق أعذب الروح، والجنون ھو 

  ...ولعامودا في الجنون فنون

 .القلبفان كانت سريه كانيه ھي الروح فعامودا ھي 
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ظھرت موھبته الفنية باكراً في منطقة تعج باالخضرار والجمال، السھول 

والوديان، التالل والجبال وأناس طيبين وشجر الزيتون الكثيف، ھناك تشكل 

وجسد كل ھذا في أعماله طوال مسيرته الفنية، مصدر إلھامه وإبداعه األول 

فيما بعد أصبحت للغربة مكان ونصيب جعلت ريشته تنطق حزناً وألماً من 

إقامة تشبه جبرية من جھة ومن احتالل موطنه األول من جھة أخرى، تالياً 

محاوالً فضح القبح والظلم من خالل ترجمة أفكار تدور في خلده تعكس 

  .بأسلوب تعبيري تجريدي جميلمأساة واقعه ومحيطه 

عندما يصافح ريشته، ينسى كل ما حوله، يتيه عشقاً أمام لوحة قد تمتد عاماً، 

يثابر دائماً إلى تطوير نفسه، سبق وأن كان له أسلوب فني خاص به لكنه 

  !إنه عاشق للحرية. فضل الغور في فضاءات أرحب دون قيود

ومنذ ذلك حين أقام  2001 بدأت مسيرة ضيفنا الفنية َكفنان محترف في

وشارك في عشرات المعارض الفردية والجماعية في الوطن وسويسرا 

خبير . وھو عضو اتحاد الفنانين التشكيليين السويسريين. ودول أخرى

  .الترميم السابق لدى المتحف الوطني بحلب

مراءاة المتخيل "و  2004: العتمةسرير "لديه ديوانين شعريين األول 

2006 "  

سالم أحمد فنان تشكيلي من مواليد مدينة عفرين بمحافظة حلب ـ سوريا 

يحمل إجازة في الفلسفة ودبلوم التربية وعلم النفس، ومقيم في  1970

   .سويسرا

  ....نص الحوار 

  : تعرَف على ميوله الفنية في وقت مبكر

 بدايتي الفنية بدأت عندما كنت طفًال، حينھا رسمت كثيًرا بأدوات بسيطةـ 

  .  كالقلم الرصاص والدفتر المدرسي

  : فيما بعد، رفدته بيئة موطن الطفولة بالنسغ اإلبداعي

كنت أحب كثيًرا الطبيعة، الجبال المزينة بالشجر الزيتون الكثيف، وديان 

يق لي،  وسھول منطقة عفرين، بالمجمل طبيعة عفرين ھي مصدر ورافد عم

  . الملونة باألزرق والبنفسجي كذلك اإلنسان الطيب فيھا، النساء بأزيائھن

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

للعفرين حيث مسقط رأسه، لھا مكانة خاصة في وجدانه ودفتر 

  : ذكرياته، وعزف منفرد على مساحة لوحاته

عفرين تسكنني، ال أعتقد أن أي أحد قادر أن يخرج مدينة النساء الساحرات 

العظيمة يوجد بين أبنائھا ھذه المدينة ! والرجال البسطاء الطيبين من الذاكرة

رابط عميق من الحب األمومي، فأنا ال أستطيع مقاومة موسيقاھا الملحمية، 

رقصھا، عيون أناسھا الواسعة، إنھا مدينة تتعدى الزمن، تشكلت عبر تاريخ 

  .يسجله أبناءھا

  :  عن مدى تجسيد األفكار الفلسفية في أعماله، يجيب قائالً {

، العمل الذي ال أشعر به ال أستطيع تقبله، وال ـ الفلسفة ھي حكمة ومحبة

أن لم أجد فيه غاية ومعنى ... أستطيع الرسم إن لم أجد نفسي محًبا لما أفعله

  .وجودي

ال أستطيع أن أفھم الرسم من خالل الفلسفة، أفھم وأعي دائًما أن الوجوه  

ل، عن تعبر عن فلسفة الخير الذي يتضاءل أمام مساحة الشر والقبح واالبتذا

عن عدم وجود العدل، وأننا نخادع ذواتنا حينما نعتقد بانتصار الخير، الواقع 

ھل يجب أن نتوقف عن المحاولة؟ اإلجابة، : يشير إلى عكس ذلك، السؤال

أن نجعل العالم مكاًنا أقل شًرا عبر الحفاظ على حرية التعبير واإليمان علينا 

على األقل بقيم تجمع البشر وھي جعل العالم أقل استغالًال وشًرا، الفن ھو 

  .أحد أدوات ھذا الفھم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قد تمتد عاًما والسبب باالختصار في { مدة إنجاز لوحة لديه 

  : الكلمات التالية

ليس لدي مدة معينة، بعض اللوحات تستغرق أشھر أو سنة ثم أعود إليھا 

األمر .  ألضع لمسات كانت مفتقدة لدي في تلك اللحظة، بعضھا يخرج منتھًيا

ال يكون كأي منجز مادي بل اإلبداع أحيانًا يتوقف لمدة طويلة أن لم يجد 

  .الفنان ما يبحث عنه

لم كليًا عند الفنان سالم في حضرة الريشة واأللوان، يغيب العا 

  : أحمد وكأنه لم يكن

و  ال أفكر بشيء أمام القماشة البيضاء، ال أضع حتى فكرة ما، كل ما أفعله ھ

ترك اللون يأخذ حياته المحدودة على سطح اللوحة، الفكرة تغيب كما العالم 

كما الناقد كما وجودي الفيزيائي، العالم يتوقف على مساحة العمل الذي يولد 

يئًا فشيًئا، أحيانا أتحرك قلًقا أو أنظر من بعيد إلى العمل وأشعر بالغضب ش

والخيبة ألنني لم أستطع الوصول إلى نتيجة ترضي ما أبحث عنه،  ليس 

دائًما تتحقق المعادلة الناجحة التي ترضيني، كثير من اللوحات ألغيتھا  

لة من الصمت فالمعايير تختلف وما نريد الوصول إليه أحياًنا يحتاج لحا

  . واستعادة لمواقف وحاالت عشناھا ونشعر أننا ال زلنا أسرى لھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : فقد اختار التعبيرية التجريدية مدرسة له ألنه وجد نفسه فيھا{

التعبيرية مدرسة مھمة كما التجريد، في طبيعتي أجد نفسي تعبيريًا وأحيانًا 

أتوقف الختزل التفاصيل، األمر يتوقف على اإلحساس والشعور العفوي 

  . لقوى داخلية تدفعني للعمل وتحدي المساحة البيضاء دون خطة مسبقة

ينوه أنه كان له أسلوب خاص به ولكنه ابتعد عما أسماه باألسر،  

  : يوضح قائًال 

ال أريد التقوقع في أسر أسلوب أكرر فيه ذاتي عشرات المرات، الفنان ليس 

جامدًا عليه البحث عن فضاءات وإمكانات جديدة، لدي أسلوبي الخاص منذ 

بعيدًا عن قفص صنعته زمن طويل لكنني في لحظة ما توقفت ألعمل بحرية 

  .كوني فناًنا يعني أن أرسم ما أحب وما أريد وما أنا شغوف به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !مستاء من حاضر ال ينتج غالًبا إال القبح

ال يھمه التكريم بقدر االشتغال على ذاته وتطوير فنه، مؤمن 

  : برسالة الفن الخالد

ن ال يندثر وال ينتھي على الفن سيبقى السر الذي يتركه الفنان، واإلنسا

العكس قد يعاد اكتشافه لضرورة فھمه مرة أخرى، ال أستطيع القول إنني 

أحتاج إلى التكريم وال يھمني كثيًرا بقدر اشتغالي على ذاتي فأنا أعمل لذاتي 

نحن الشعراء والفنانون وأي مبدع آخر .  أوًال، ھناك حاجة في داخلي للتعبير

حتى لو عشنا وحيدين بال ... العيش من خالل الفنسنبدع حتى لو لم نستطع 

الفنان الحقيقي يعمل دون أن ينتظر من ھذا الزمن الذي . صديق وبال معين

أحيانًا نشعر أن . ينتج القبح أكثر من الجمال، والدمار أكثر من اإلنسانية

المرضى في الخارج أكثر خطًرا وجنوًنا من من في المصح العقلي، 

  .كالصحراء التي تتمدد بشكل مخيفوالكراھية باتت 

.اإلنتاج الشعري ..  

 ٢٠٠٦ومراءاة المتخيل  ٢٠٠٤سرير العتمة " عنوانا الديوانين 

  :جاءا كتعبير عن النص السابح في فضاء الحرية" 

ھو الحياة السرية التي نعيشھا ونقيض ما في " سرير العتمة" ديوان 

الديوان . الخارج المخادع والمبھرج أنه أشبه بقناع نضعه لنضحك في الخفاء

فھو اللحظة التي نحاول أن نصنع عالًما مختلًفا " المتخيلمراءاة " الثاني 

بقوة بصيرته ونكتشف بعدھا أن الخيال أصدق ... يوازي الخيال بإبداعيته

  .رؤياه أمام تصدع ما خلقناه وأقوى في

  : يعتقد بإمكانية أن يصبح الفنان شاعًرا ويأتي باألمثلة

. 24 ص التتمة.. ... ....  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

. نحو الجرح والمضاد ونبضاً  وتأمالً  قلمھا أمالً يكتبنا 

فنحتسي حكايات الذاكرة . تجلس في ابصارنا كلماتھا

معتقة تلك . والنسيان من مالمحھا المسافرة إلينا

. تسقي العطش فينا. على أھداب أوراقھا. المعاني

. منا إليھا. لنحلق مع تواشيحھا. وتعطر مزھرية رغبتنا

انھا الشاعرة السورية دارين . يلتحف البوح أنفاسھا

 زكريا ضيفتنا وضيفتكم اليوم

ــة مقيمة ب ألمانيا   ــوري داريـن زكـريـا شاعرة س

  عضو. ام لطفلين صبي وبنت . دارسة إدارة أعمال

 .في اتحـاد الكـّتاب السـورّييـن 

  :دواوينصدر لھا ثالثة 

عن دار  - شعر -2017) َحيَْرةُ َمطَر(ديـوان *

 .بيروت - الرافدين

ــواس(ديـوان * ــ عن  2019 -ھايكو و نبضة -) وْس

 .بلغاريا –دار الدراويش 

 .الّسويد -دار تأويـل 2020) كان القمر طفالً (ديـوان *

ــواس(ديـوان * مترجم إلى  - ھايكو و نبضة–) وْسـ

 .تحت الطبع 2020اللغة اإلنكليزية 

ن 2019شاركت في مھرجان ھالة زالة  ألمانية  - كول

.القصيرةى الشعر و القّصة ملتق( ( 

لدعم  2020مالمو بداية  –شاركت في مؤتمر السويد 

  .الثورة العراقية فب الخارج

 -حيرة مطر(تُرجمْت العديـد من القصائـد من ديواَني 

 -األلمانية -الفرنسية(إلى اللغات ) كان القمُر طفالً 

 .)اإلسبانية -اإلنكليزية

إلضافة إلى تكتب النصوص و القصة القصيرة با

 .الشعر

ُنشـرْت العديـد من القصائد في مجالت و صحف 

 ،جريدة القدس العربي اللندنية(عربيـة متنوعـة منھا 

 ،العراق -جريدة الزوراء ،فرنسا - مجلة كل العرب

 .و غيرھا...سيدني  –جريدة العراقية 

ُم أرقي  استعاَر الھيا

نعاِس عليّ  ع ال  اتفَق م

يومِ  بعد ال نومَ   ال 

يجادَ حٍل للمعضلةِقّرر اً إ سَوي   ا 

ّةَ معضلةٍ؟  أي

 

توارى عنكم اآلنَ    المعضلةُ ت

فضَح نفسھا  ...تحاوُل أّال ت

 

 ً ى تباعا ّ تجل ي غدوُت أ  إال أن

ه ابتسامةُ ھالٍل خجولٍ    بوجهٍ ل

 ٍ ةِ فضيحة بجرأ  و عيونٍ 

دّوامِ  ى ال يزاولُ عرشهُ عل  بتدويرةِ بدٍر 

 

 و لماذا؟... كيفَ 

 

ي أرى   تشبّهَ بكَ ... العالمَ ألن

اُت   صدُركَ ... الغاب

نھُر    صالةُ صوتِكَ ... ال

اُء   سرديّةُ اتساِعكَ ... السّم

 صّواُن صالبتِكَ ... األرُض 

ي و ھُداكَ ... الھواُء   ھواَك ل

 رؤيتََك و رؤاكَ ... الشمسُ 

اُس صوُر لَك و لربما ظاللُكَ   الن

ةُ  ي رأسي... الّضّج اُرَك ف  أفك

ا  يم   بينھاتتفُق ف

ى الّسطورِ  تحطّ عل   ثمّ 

 طيوٌر تبتدُع المجازَ 

 

 ً  المعضلةُ لم تستطع كتمانا

ى عّرافةٍ ةً إل   تحّولْت فجأ

ى ھذِر َودَِعھا  لم أعّول بدايةً عل

 

قولَ ى شاءْت ال  :حت

 حّب الذي تصفينَ 

ين الكفِر و اإليمانِ  اٌس ب  جن

ةٌ أنت منه   سالم

ةُ االفتتان كن ستصيبُك لعن  ل

 

ى ِ  نوُمِك عل  كّف الّصحوة

نّوم َةِ ال ى ھدھَد  و َصْحوِك عل

 

 ٍ   ال فّك عندي لعقدة

 لمسھا حبيبُكِ بيده

ُم القدر ا ف َخ عليھ  و نف

 

 ... ستبقيَن ھكذا

 ّ ى الشّط اً عل اً ناجي  حلم

 .غيَر أّن بحراً سيغرُق فيه

  

v) ا��$ار  
ة و _ س  ع الكلم شوارك م ى بدأت م مت

تولد القصائد لديك؟  كيف 

 :مطلعھالي قصيدة بديوان حيرة مطر _ ج 
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  (`� ��.&: أ@�ى ا��$ار                                 

ترجمة الشخص لذاته و برأيي الكتابة تساھم بشكل كبير في                                

الشيء أجمل من أن تعبّر . سواًء أكان مغترباً أم ال ،مكنوناته

إنھا تشبه لحد كبير عملية  ،عنَك و عن ما تريد أو تشعر به

 .الزرع للنبات وسقايته ثم االستمتاع بمناظرته ولربما مشاكسته

ما ھو أكثر شيء يحرضك على   الشاعرة دارين زكريا_ س 

 سحر الطبيعة والتأمل؟  ..لمسة حزن .. الليل ..   .الكتابة

حقيقة الليل صديق قديم لي و أنا أراهُ يضّج بالحياة و النقاء _ ج 

بالرغم من أنه من المتعارف أن . و له سحر خاص على نفسي

 .الناس فبه يميلون إلى الراحة و السكون

بالنسبة لي الليل خٌل لي، حتى أن قصيدتي تھواهُ و معظم 

 .تزورني في سردهِ لسيرتهِ  األحيان

الطبيعةُ أيضاً بسّر خضارھا و ھيبة زرقتھا لھا تأثير ال يستھانُ 

 .به على مزاج القصيدة

أي المشاعر اإلنسانية بشكل عام فأظّن ... أما الحزُن و الفرح

أنھا القدُر الذي يغلي في ذواتنا و يساعد على استواء القصيدة 

 .على مھل

ن الشعر؟ و كيف تصف للقارئ الشاعر ماذا تريد دارين م_ س 

 بداخلھا؟

أريد أن أتلّمَس الكتابة بشكل عام و الشعر بشكل خاص _ ج 

و لن يسمَحا لي بذلك إال إن , بكلتي يدّي و أختبر مالمَحھُما جيداً 

 .اجتھدُت أكثر فأكثر بمناغاتھما

فھذا األمر يتوضح بشكل , بالنسبة كيف أصف الشاعرة بداخلي

القصص القصيرة التي أكتبھا و  - النصوص –ائد جلي في القص

من الممكن أن ُتشعر قارئَك بأنك تكتب عنه و ليس , أنشرھا

 .أي أن تصل لمرحلة أن يراهُ بكتابتك, عنك

, ھل يكون الرقيب أو القارئ في مخيلتِك عندما تكتبين_ س 

 يجلس بجانبك و يرسم معِك وجھة القلم و خارطة القصيدة؟

في البداية أنا أكتب القصيدة , ل جميل منكحقيقةً سؤا_ ج 

إنما القارئ أو الناقد يكون , بالشكل الذي تأتي فيه ألول مّرة

موجود إلى جانبي حين أرّتب لھا مالبسھا و إكسسواراتھا إن 

 .صّح التعبير لتبدو أكثر أناقة

, برأيك ما جدوى القصيدة إن لم تصل للقارئ و تؤثر فيه_ س 

 .أو تُنسى

ً _ ج  ھذا , برأيي القصيدة تتعلق بصاحبھا أوالً ثّم بالقارئ ثانيا

يعني إن استطاعت قصيدتَك أن تخّفف عنك الحمل الذي بداخلك 

و إن استطاعْت أن تالمس , فتكون قد وصلَت لنصف الطريق

نسبة معّينة من القّراء و أقول ھنا نسبة ألن أذواق و بيئاتھم 

م صديقي العزيزباإلضافة إلى مستوى عمقھم مختلفة ك . ما تعل

ھناك قصائد تستھوي الجميع و ھناك قصائد تستھوي نسبة معينة 

 ً فإن وصلت القصيدة لنسبة . من القّراء و ھذا شيء طبيعي جدا

فھنا تكون قد وصلْت القصيدة , معينة منھم و شاركتھم شيئاً منھم

 .إلى نھاية طريقھا

صيدة التي ال فالق, يقال بأن القصيدة و الموسيقى توأمان _س 

ما رأيك بھذا . تطرب سامعھا ال يحّق لھا االنتماء إلى الشعر

 القول؟

ھذا القول ينطبق على الشعر الموزون الذي يعتمد بشكل _ ج 

برأيي أن إحساس القصيدة و طريقة , أساسي على الموسيقى

 ..... 24ص.....  أكانت سكبھا و تأثيرھا على المتلقي سواءً 

 أعلل 
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و / ساِكنَتُِك أنا / ال تناديني يا دُّر : عانتدتني قصيدتي و قالت

يملؤِك / حرُفِك المائّي المتمّرد / الّرحُم الذي ضّمِك كان لكلينا 

 .و يبقى إلثمِك عطشانا/ كإثٍم غير ُمبّرر 

يقول الزجل و أنا من عائلة تھتم بالشعر و تكتبه فوالدي كان 

برأيي . عمي شاعر لكنھما لم يوثّقا كتاباتھما لظروف معينة

فإما أن يسقيھا و يطعمھا حتى تكبر , ة /القصيدة تولد مع الشاعر

معه أو يكتب لھا سيرة الموت بمحيط صغير و ھو داخله أو 

 .محيطه البسيط

وھل اخذت مكان . دارين زكريا كيف ترى قصيدة النثر _ س 

 ودي؟الشعر العم

برأيي محيط قصيدة النثر محيط رحب، يسمح لقصة الكاتب _ ج 

ة  أن تتجّلى كما يحلو لھا دون قيود، و ھذا ما يعطي الكاتب حرّي

لذلك تسمى القصيدة . ليعبّر عما يحلو له و بالطريقة التي يھواھا

  الحّرة

بالنسبة لشق السؤال الثاني، فبالتأكيد ال يمكن لقصيدة النثر أن 

ل القصيدة العامودية، لكل جمال و قالب بل و حتى لغة تحّل مح

 .الشيء يحل محل شيء بأي مجال برأيي. تدعمھا 

 أشكرك على المشاركة مع الورد

فما ھي , يمتلُك المبدعون مزاجيّة خاصة عندما يكتبون _س 

 طقوس دارين حين تكتب؟

أوافقك لكل مجتھد بالفن على اختالف أنواعه مزاجيّة _ ج 

حقيقةً أنا ال , قد تؤثّر حتى على منحى حياته الّعامة, معينة

... لكني ال أفتعل للقصيدةِ طقوساً معّينة, أبّرؤني من المزاجية

 .عادةً أترُك لھا حريّة تامة في طريقة و وقت تجّليھا

حدثيني عن شعورك كمغتربة تجاه ما يحدث اآلن في بلدك _ س 

 . سورية

الوجع , الحرب أكلتنا جميعاً كما تعلم سيدي العزيز ناُر . _ج 

الذي يعيشونه السوريون في داخل سورية أم في الدول 

, يؤلم ضمائرنا جميعاً , المجاورة لھا و في المخيمات البائسة

خاصةً أننا ال نستطيع شيئاً إال مساعدتھم نوعاً ما إما بالتعبير 

بالطبع كلنا نتمنى أن تنجلي ھذه الغيمة , عنھم بالكلمة أو مادياً 

السوداء عن أرضنا الغالية سورية و يعود األمن للبالد و العباد 

صبايا / القمُح في بالدي: قلُت في ديوان وسواس. إن شاء هللا

 .لتستعيدَ شبابھا/ أكلتھم الغولةُ النار/ بفساتيٍن ذھبيّةٍ 

ھل تشعرين بالغربة؟ و ھل ھناك من فرق بين غربة _ س 

 عب؟و أيھما أص, داخلية و غربة خارجيّة

  .آكُل جمَر الغربة فأضيء/ أنا ُمشعةٌ : قلُت في وسواس. _ج 

ك  ھذا يعني من الممكن أن يكون للغربة دور كبير في رسم وجع

و , برأيي, بطريقة فنيّة من الممكن أن تظلمَك الغربة في حين 

بالنسبة لي بالرغم من أن وجودي ھنا , تنصرَك في حين آخر

أرضي و .. أحبابي... ي حرمني من رؤية جزء مني و ھم أھل

إال أنھا تكّرمْت علّي بإعطائي مساحة أوسع للكتابة و , شجري

باإلضافة لتعلم لغة ثالثة إلى , إنجاز ثالثة دواوين للوقت الحالي

بالتالي ساھمت نوعاً ما في تطوير , جانب لغتي األم و اإلنكليزية

لغربة ا. أما بالنسبة للغربة الداخلية فأنا ال أشعر بھا. مساري

الداخلية ھي األصعب بالتأكيد من الغربة الخارجية كما تعلم سيد 

 .نصر الراقي

اقد بالنسبة _س  تعويضاً أو بدل ف تعتبر الكتابة  ي حد  ى أ إل
 للمغترب؟
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جذبتھا .. عشقت رائحة الكتب والحبر ورسم الكلمات

الطبيعة الريفية في ريف دمشق فحملت حكايا الليل 

والسمر وألعاب الطفولة القماشية وخطوات صغيرة بين 

صور حملتھا .. رجوحة عيد وسواقيأحقول القصب و

ذاكرتھا من ھمسات الحقول وأثواب الشمس وخفقان 

رسمت صورھا ونسجت أحالمھا خالل .. القلوب

امتطائھا صھوة الحروف أثناء مطالعتھا لكتب أدبية 

وتاريخية قديمة وحديثة أخذت منھا ما صقلت به موھبة 

ا والتصورات مم واألخيلةربانية وكل الرؤى واألحالم 

كل ما تكتب  أيضاً أغنى مفرداتھا وأمسك يدھا لتزخرف 

العربي والمطالعة  باألدبأظھرت اھتمامھا .. على ورق

وبدأت بكتابة بعض مشاعر الطفولة على شكل رسائل 

أخفتھا في أماكن في البيت كوسيلة للتخاطب مع أفراد 

كثر من أنھا تعبر عن داخلھا أأسرتھا ألنھا كانت ترى 

برزت في حصص التعبير والحظت .. شرالكالم المبا

معلماتھا تميزھا وجمال مفرداتھا وصورھا الشعرية 

المترابطة والنادرة في مثل سنھا وبين اقرأنھا وشاركنھا 

 ...في مسابقات أدبية وكانت تفوز بالمراكز األولى دائماً 

تھوى الرسم على .. كانت متأملة صامتة وقليلة الكالم

ھا على ورق وخشب وقماش الجدران ثم نقلت رسومات

وزجاج وكانت لوحاتھا تباع جميعھا في معارض 

لم تتمكن من دراسة الفنون في الجامعة  ...المدرسة

 ً  فدرست التربية وعلم النفس وكانت من المتفوقين دائما

 ..ترافقھا الكتب األدبية ودفاتر مذكراتھا

عملت في تعليم األطفال فترة وعلى الرغم من حبھا 

م إال انھا تركت مھنة التدريس ألنھا وجدت الشديد لھ

مھنة شاقة ومرھقة للنفس والجسد وأخنقت روحھا  انھا

فكتبت  ..الكاتبة الشعرية وھي ما تجيده في الحياة

النصوص الشعرية والقصائد النثرية والقصص 

واألغاني والسيناريو ورواية واحدة بعنوان نارنج لم تجد 

لديھا  ..الشعر النثريفي ھذا المجال شغف كما تجد في 

تحت النشر  نوكتابي ،)رحيل الذاكرة(كتاب بعنوان 

وكتاب بالشعر  ،)أرواح زنابق( و) نوافذ معلقة(بعنوان 

 ).كحل الروح(المحكي بعنوان 

والكتابة بالنسبة لھا ھي .. تتشوق للكتابة بشكل مستمر

تبتعد خاللھا .. والسعادة العالم الذي تشعر فيه بالحرية

كثر أا يشوبھا من واقع وحياة بروح بارومترية عن كل م

 واإلنسانء لوحات الحياة والواقع ىتستقر ،حساسية

دائمة االنحياز للجمال .. وترسم آفاق للسعادة والخالص

  …والقيم السامية والحب

اإلنسانة والشاعرة . عن ھديل داود الطفلة

  :تقول

في بيت مليء بالكتب وتربية محافظة وصور حملتھا من 

الريف وأمسيات قضتھا في كنف جدتھا الشاعرة من 

مھا تجلس أمامھا كل ليلة بشغف تنتظر شعرھا أ

.. والتي تقوله دون ورق بل بصورة عفوية المحكي

صورة قضبان وتفاحة حمراء المعة وعين حزينة وجباه 

ر ما أثر في نفسيتھا كثأوالدھا األسير .. تعبق عنفوان

وخواطرھا المتبادلة مع معلمھا األول أخيھا األكبر 

وكيف أثر رحيله فيھا  ،الشعروالذي كان يكتب لھا 

 ..وانكسر قلبھا بفراقه

ورغم االنتكاسات ومراحل اليأس وقھر الواقع كانت 

االنسانة التي تحمل عواطفھا القوية تجاه عالم رسمته 

  ..والعطاء واألنسبالحياة 

  :شاعرتناتقول . وعن بداياتھا في نظم الشعر

قرؤھا أكتب كل ما بداخلي في دفاتر مذكرات وال أكنت 

نشغل باللغة داخل شعري المنثور الحر أكنت ألحد، 

فھي تشبھني  ،نصوصيوأرى وجھي داخل  ،مقيدالغير 

حفره في داخلھا وتفرد صوتي أثناء  وأحاول ،كثيراً 

إلقائھا في محرابي بطقوس خاصة منفردة برھافة عطر 

خذني أومداراة وحشتي وصور ذاكرتي وھجران كل ما ي

   ..من عالم الكتابة والسحر والجمال

 א��א��%>

 ،واحدھل كتابات ھديل داود ثابتة ذات لون وطابع . س

 ؟.أم تتناول مختلف جوانب الحياة

بدايات اشعاري . تأثرت بالشعر المعاصر والشعر الحر

م بالمعاني وتصوير أكانت تتسم بالبساطة سواء باألفكار 

خذ الحب أخذت طابع الرومانسية وأثم  ،تقليديشعري 

وثيقاً  ارتباطاً  أحياناً كثيرة مرتبطاً واضحاً وتجده  حيزاً 

أرى مفرداتي ذات دالالت مبھمة .. والغربةبالوطن 

ظھارھا ومعانيھا إعن  االبتعادوكثيفة ألنني أفضل 

  ..بطريقة سھلة مباشرة

  :ھديلعن زخرفة حروفھا حدثتنا الشاعرة  وأيضاً 

الزخرفة ليست شكلية وإنما تخدم المعنى واألفكار 

والدالالت الرمزية التي أريد أن أرسخھا في أذھان 

المخاطبين والجو النفسي الذي تعبر عنه القصيدة وتنقل 

والموسيقى والوزن  باإليقاعإلى جمھوري مشاعري 

  .اختاره وأسمعه في مخيلتيأالشعري الذي 

 ،نھارھا الشعريةأد ورواف ھم مصادر ينابيعأأما عن 

  :قالت

ني أقبلت على المطالعة منذ سن لدي مخزون كبير أل

ت الكتب التاريخية والدينية والشعر أفقر ،صغيرة

 ،مفرداتيالعربي القديم والحديث والروايات مما أغنى 

وما يعصف بي من عواطف قوية مرت وتمر تجاه 

طبيعة ووطن وحب وتاريخ وموت وحزن وفن معين 

فتتوغل بي  واإللھامكلھا تساھم في تفكيك ربة الوحي 

 ،الخاموتحفزني الشتعال قصيدتي التي تأتي كالقطعة 

وبعض  ،للناسبصقلھا وقدمھا بعد تناولھا  وأقوم

 .ملھمةالنصوص تأتيني في لحظة إشراق 

 ،طموحاتھاعن سؤالنا عن قصيدة النثر وھل حققت  اأم

 :قالت

قصيدة النثر نوع أدبي مستقل وھو متداول في تراثنا 

العربي من العصر الجاھلي إلى العصر الحديث، 

وحاضراً دائماً عند المبدعين والنقاد واعتبر لوناً مستقالً 

من الكتابة الجامعة بين الشعر والنثر ومارسه كتاب 

كثيرون مثل أمين، الريحاني، جبران، الرافعي 

 واألخيلةتشترك مع الشعر في الصور  ألنھا …وغيرھم

 ً   ..والموسيقى والجمل المنسقة تنسيقاً شعرياً أخاذا

م لم يعترفوا بھا أسواء اعترف النقاد بقصيدة النثر  .س

من ھنا أسألك ما . فإنھا موجودة على الساحة األدبية

من ھنا أسألك ما . فإنھا موجودة على الساحة األدبية

 ؟.رأيك بقصيدة النثر

 ،والشعرتجمع بين النثر .. أنا أراھا وردة جورية أو ليلك

كما تقول .. نسان كامل تجمع الجنسين معاً إوھي 

وھي نص تھجيني مفتوح على .. االسطورة اليونانية

تقوم خارج البحور وتكسر طوق .. الشعر والسرد

 ..يقاعية محددةإلبنية سمعية .. األوزان وقفص القوافي

تحمل القلق اإلبداعي أكثر من .. اعتبرھا كل الشعر

خلق حر ورغبة في بناء . األصناف األدبية األخرى

ام باستخد.. يحاءات ال نھائيةإ.. لوحة خارج كل تحديد

لغة تخلق جواً للتعبير عن تجارب ومعاناة أواجھھا 

.. موظفة صوري الشعرية الكثيفة والشفافة.. كشاعرة

متحررة من قواعد موروثة من قصائد تقليدية وقيود 

الداخلي  وبإيقاعي.. نظام العروض في الشعر العربي

وصوري الشعرية المرابطة بينھا وبين صور .. المنفرد

  ..أخرى

النثر نتاج تطور طبيعي لمكونات الثقافة وبنيتھا فقصيدة 

وھويتھا و أدواتھا وآلياتھا، تطور اختراق جدار الجمود 

والسكينة في الشعر العربي، وأحدث اھتزاز في ركود 

قصيدتي .. كالورد الجوري والليلك ..القصيدة الموروثة

أراھا جنساً أدبياً .. النثرية والتي بھا أرى نفسي تمامآ

تحمل درجات شاعرية عالية وأساليب سردية .. مستقبالً 

 ..عابرة األنواع ومتفردة

ھل تأتي بطريقة سلسلة ام . وعن كتابتھا القصيدة

  : قالت. تتعارك وتتشابك األفكار فيما بينھا

الكتابة رؤيا كونية جديدة، تبحث عن التوازن في الوجود 

قصيدتي النثرية .. لي على طريقة الحرية وھي األجمل

شعري متحرر .. أعتبرھا أجمل من الحب، غير مقيدة

تزور أوراقي بصورتھا لوالدة .. من حدّي الوزن والقافية

جديدة متنوعة متغيرة أقدمھا للقاريء بوحدة ايقاعية 

ً وطابع خاص وموسيقى  ً أخاذا وجمل منسقة تنسيقا

مرافقة تزخرف ايقاعھا بغض النظر عما يطلق عليھا 

شعر منثور، نثر شعري، (نقاد من مسميات لدى بعض ال

  ...الخ… مثيرة، قصيدة مضادة، نص إبداعي

وعن سؤالنا لھا ھل الشعر ھو حالة إبداعية تسيطر 

عليھا ام ھو شكل من أشكال التواصل االجتماعي مع 

 : قالت. المتلقي

الشعر ھو صوتي الذي اتحدث به، ويفتح لي باب 

عاناتي، المرور إلى اآلخرين، من كينونتي وآالمي وم

  .وحتى نشوتي التي قد تتوحد مع آالم اآلخرين ونشوتھم

 : قالت ،ولغتھاشعارھا أوعن مصادر صور 

انظر ألي كتاب يقع بين يدي كمصدر لإلغناء اللغوي 

فحتى الكتب الدينية مثل التوراة واإلنجيل والقرآن فأنا 

تأثر بالجمال فيھا أوقد تالحظ انني  ،باستمرارقرؤھا أ

، وكذلك ..من صور فذة الرائعة والغنية وما بھاوبجملھا 

م حديثة والشعر العربي أالروايات سواء قديمة 

و عاطفة تخلق في داخلي شكالً أفأي حالة .. واألجنبي

  .معينةو صورة أخرجھا للناس تحمل رسالة أجديداً 

  :حدثتنا "رحيل الذاكرة"وعن ديوانھا 

 

قد ترحل الذاكرة ويبقى ألم الفقد، تمر لحظات يقظة مع 

و أو حياة، فرح أو صور، موت أأشخاص  و حزن،، ل

التقينا بھم لحظة فقد نتقاطع الوقت معاً، فتمر أمامنا 

ومضات، تذكرنا بالحاجة للحب والحرية ومعانقة 

زمان أالشمس وكرامة األرض، وانعكاس حياة، تداخل 

وأوقات، آخرون ال نراھم، كل ما ھو غير مرئي في 

النفس، تتوحد المالمح في ملمح واحد يبقى مرسوماً عن 

  ..كل الوجوه

كتابي رحيل الذاكرة يحمل كل ھذه الصور التي تتنفس 

صور متقدة .. بالحنين والشحن، والشجو والصبابة

بالخيال الشاعري وثراء تشبيھات، وعاطفة صادقة 

  ..جياشة

وعن سؤالنا لھا عندما تشرع بكتابة القصيدة ھل تكونين 

  :قالت. م اشياء أخرىأ االنفعالالعقل أم  بإزاء

ليست مجرد كالم موزون على ورق، الكتابة القصيدة 

تحرر من كل ما يعيق حركتي، وأنا أكتب أكون بمزاج 

آخر عالي ورفيع، تذھب بي الحواس إلى أبعد بعد، 

وتتجاوز مھامھا األولى، أرسم وأرى وأصّور، وأضع 

أطر، وأدخل فيھا أيضاً، أسمع أصواتھا وتجذبني 

حة المكان ألوانھا، وأرى ببصيرتي وألمس وأشم رائ

  ..واتذوق مذاق التركيبة الفريدة

نتقل خاللھا، لجو آخر، أطقوسي خاصة في الكتابة، 

استحضر عواطف قوية، وظروف، وحاالت مرت غير 

كون جديد غير   ..معلنة، في ال وعي غامض ساحر

لغة خاصة ال . معترف بحواجز الزمن والمكان ويمتلك

معاً،ألبسھا يزعجني تكسر عالقات مفرداتھا، متناغمة 

 ..معان ودالالت أخرى تحتملھا

  :وختمت الشاعرة ھديل داود الحوار بھذه القصيدة 

 أ(� ا�.$ج

ا الَمْوجُ    أن

بَْحر ى ال ّ  حت

بٌْض لكَ    َون

نّْحر ى ال ّ  حت

 ِ  َوكلّ شاالِت الُوجوه

يومِ  ي الُغ  ..ف

ي َخوابي   ف

 الّشتاِء والنّدى

 أنااا...

كوٌت ُمرّ   َوُس

ي  َِكلَمةٍ ف  الّصدْرْ ل
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المبدع قد يكون حالة استثنائية عندما تكون لديه القدرة على التخيل والتعبير، 

الفنان الذي يمتلك موھبة قادر على كتابة الشعر ورسم اللوحة بالكلمات، لدينا 

الكثير من الشعراء الفنانين، مثًال، جبران خليل جبران وغونتر غراس 

  ...غيرھمالروائي األلماني، نيتشه كفيلسوف وموسيقي و

النص لوحة بال لون واللوحة كلمة ولغة يمكن تفكيك بنيتھا بامتالكنا مفاتيح 

  .متاھتھا

  : ال يشعر باالغتراب بقدر شعوره بالغبن واأللم العميقين

حين تحاول أن تخلق جسًرا ثقافًيا ولغة بصرية وحواًرا بين ثقافتين وتكتشف "

بحيث ) اإلقامة السويسرية(أن كل ما تبنيه يتوقف على حكم باإلقامة الجبرية 

ال تستطيع التغيير ھذا الروتين الشبيه بالتدرج الال إنساني من حيث القيمة 

وح أو فناًنا وتغير شكل أما أن تكون آلة بال ر خيارينبحيث تكون أمام 

  .وظرف إقامتك، يتحدد بأن تكون أحدھما سجينًا أو آلة

وطبيعة تفكيري ) في سويسرا(األمر ال يتعلق باالندماج فحياتي ھنا : يتابع{

تتماشى وطبيعة الثقافة الغربية، العيش في الغرب يتيح مساحة من الحرية ال 

  .ستتاح في مجتمعاتنا القائمة على المحرم والمقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتشكيلي سالم أحمد لدى الفنان ا   :  معاني بعض المفردات واألسماء 

الزمن الذي نرى : التجاعيد. مرآة محطمة :الصدق. معنى الوجود: الحب

. اكتشاف: السفر. غاية: المدن. بشر يؤلمنا وجودھم: الغربة. رماده

: سوريا. حياة: عفرين. سر خبيء: الليل. أمنا التي تركناھا وحيدة: الطبيعة

  .تآلف المتناقض: الھوية. سجن كبير وحزين: سويسرا. وطن لم يتكون بعد

، أشكر الشاعر خالد ديريك على ھذه البادرة الطيبة خدمة للثقافة ختاًما 

  .والفن كما أتمنى له دوام التقدم في مسيرته الشعرية

  
�ن   U#رة +T ا��O 5+ S7/RDء    �Cا� 

قصيدة موزونة تعتمد في أسلوب كتابتھا على البحور أو التفعيلة أو بطريقة النثر 

قالوا بأن , ھناك الكثير من النقاد كما تعلم سيد نصر, التي أكتب بھا أنا ھو األھم

في الحقيقة لدّي الكثير , الموسيقى أيضاً في كثير من األحيانقصيدة النثر تتخللھا 

ذاَك راعي / َھّشھّن إليّ : من القصائد المطبوعة التي تدعم ھذا الرأي مثل قصيدة

/ ُمذ خلقني الزماُن فيكِ / قال ھّن بناُت أفكاري/ سرى لمساري ببعضھنّ / النجوم

 .إلخ  ......و أنا بالنّور لحقولِك التي لم تلد أسّمنھنّ 

الشاعرة دارين زكريا ھل ترين أن تقدير الشعراء والكتاب اجتماعيا _ س 

  وإعالميا فى السنوات األخيرة قد قل

 أم ال ؟ ولماذا؟

حقيقةً ھناك نسبة كبيرة من الشعراء و الكّتاب لم يأخذوا و لو جزء بسيط من _ج 

 .حقھم إعالمياً بل و حتى اجتماعياً و لألسف

بلداننا العربية تستند في معظمھا على عدم مساندة المبدعين طبيعة األنظمة في 

 .إلخ... سواء بالمجال األدبي أم العلمي 

ال أريد التعميم ھنا أيضاً، فھناك نسبة من المبدعين أخذوا حقھم و حق غيرھم 

 .أيضاً في الظھور و الشھرة

 أجمل قصيدة كتبتيھا و تعتزين بھا و ماذا تقولين فيھا؟_ س 

حقيقة نظرة الشاعر لقصيدته تختلف عن نظرة المتلقين لھا على اختالف _ج 

من الممكن أن أرى قصيدةً ما ھي األجمل ألنھا األقرب إلى , رؤيتھم و ركائزھم

 .و ھذا من الممكن أال ينطبق على القارئ كما تعلم صديقي الراقي نصر, نفسي

شقيتُ .... الشوُق قلبي شّقين كلّمما شقّ : بالنسبة لي أحّب الومضة التي قلُت فيھا 

 .من تشاقي دمَك في فروعي

 .أسلوب ھذه الومضة ھو االعتماد تقريباً على مصدر واحد لمعظم الومضة

 ْ ثالثة  ذاَت َحْرفيِن َو

ي أّولِ َكسْرْ   ف

دُھوٌر مْن َجْمرْ   َو

ٌم لَِصباحِ   َوقََمرْ ,,َوَوْھ

ي  اَت اآلنَ ..كاَن ل  ..َوب

 ..ذا ُخطوٍط ُحْمرْ 

 َوأناااا

ا ھَُو الظّلّ   أن

ي َھَرَب  ٍ ..الّذ  مْن َجسَد

 ,,ذاَت َصباحْ 

 ً  َوَسكَن دُھورا

  ٍ ْبحُث عْن َحياة  ي

َتَھا تُُب كِذْب   يْك

اٍب َونْسيانٍ   مْن ِغي

بولٍ  ٍم َمْج  بإبْھا

ٍج َوَجْمرْ  ثَل  ِمْن 

ّل قَھْرْ   َوبُِك

َبٍْض كاَن لَھُمُ   َون

بوَن في  يَُص
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 ْ ثالثة  ذاَت َحْرفيِن َو

ي أّولِ َكسْرْ   ف

دُھوٌر مْن َجْمرْ   َو

ٌم لَِصباحِ   َوقََمرْ ,,َوَوْھ

ي  اَت اآلنَ ..كاَن ل  ..َوب

 ..ذا ُخطوٍط ُحْمرْ 

 َوأناااا

ا ھَُو الظّلّ   أن

ي َھَرَب  ٍ ..الّذ  مْن َجسَد

 ,,ذاَت َصباحْ 

 ً  َوَسكَن دُھورا

  ٍ ْبحُث عْن َحياة  ي

َتَھا تُُب كِذْب   يْك

اٍب َونْسيانٍ   مْن ِغي

بولٍ  ٍم َمْج  بإبْھا

ٍج َوَجْمرْ  ثَل  ِمْن 

ّل قَھْرْ   َوبُِك

َبٍْض كاَن لَھُمُ   َون

بوَن في  يَُص
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/ برلين -صدرت للشاعر إبراھيم اليوسف، عن دار الدليل للطباعة والنشر
، في نحو "ديوان العائلة والبيت: أطلس العزلة"ألمانيا، مجموعته الشعرية 

شيا أيھم اليوسف، لوحة الغالف للطفل . صفحة من القطع المتوسط 140
وتتضمن يوميات الشاعر وأسرته في ظل فترة الحجر الصحي العام، من 
خالل نصوص مكثفة، أو نصوص مفتوحة، كتبھا كلھا إال نصاً واحداً 

في وقت سابق على زمن كورونا،  - كتبه في أصغر أفراد األسرة -منھا
داء مكثف استھل الشاعر مجموعته بإھ. ويعد امتداداً لھذه النصوص ذاتھا

  : إلى والديه

 ً ليس  .....حسنأمينة شيخ  و إبراھيمعبدالوھاب الشيخ   :إلى والدّي، أيضا
د أبوين استثنائيين :ألحد في ھذا العالم أن يدرك قولي لكما  !لم تكونا مجرَّ

 :م يورد مفتاحاً أول لمجموعته ھوث

 البيت، يتوزُع بين أوراق روزنامة إياهبريق ذلك المفتاح الذي منحته 
 ."مفتاح إلكتروني

ليقدم بعد ھذا المفتاح اإللكتروني، لمجموعته بنفسه، كأن حالة العزلة 
فرضت عليه االكتفاء بإضاءاته الشخصية على نصوصه ھذه، وقد جاءت 

، كما استطاع أن يخرج "لماذا األسرة؟ لماذا البيت: مقدمته ھذه بعنوان
م، رغم أّن أغلب النصوص من دائرتھا الخاصة، إلى فضائھا العا

النصوص قد عنونت بأسماء أشخاص وأمكنة خاصة به، ومن محيط 
  :"طائُر يفكُّ الحجَر الصحيَّ"أسرته ومحطات ذكرياته، جاء في نص 

لم يتخلَّ الشاعر عن فنتازيا العنونات أو سواھا، كما اإلھداء الذي استھل 
".................." إلى : ، إذ قال1992" عويل رسول الممالك"به مجموعته 

 !ال داع لذلك، لطالما البياض يشي بك

  المكان والكائنات، ويسمي قائمة: تضاريس: إذ يسمي فھرس العناوين 
 !ذرية وسالالت: إبراھيم اليوسف: إصداراته

 -الحجر الصحي - كما أن لفتته، في نشر بعض رسومات أحفاده، في فترة 
  :"بيت تل أفندي"ي نص متوائمة مع عوالم المجموعة، فيقول ف

 :كم آلمني مشھد فيديو جديد وصلني

 ً  بيتنا الذي كنت أراه عاليا

 ؟!تبحث شقيقتي عن أثره بال جدوى

 تشير بإصبعھا إلى أرض مستوية

 !كان بيتكم ھنا: قولون

 أربع وأربعون سنة فحسب

ت على ذلك  ....مرَّ

 أعاين شاشة الھاتف

 .ينھض البيت من وحله وأعمدته وقشِّه

خورشيد شوزي،  الكاتبوالجدير بالذكر، أّن كلمة الغالف األخير كتبتھا 
 :ومما جاء فيھا

بداية " ديوان األسرة والبيت: أطلس العزلة"تشكل نصوص مجموعة "
 تجربة جديدة، لدى صاحبھا، إذ إنھا ابنة مرحلة صعبة جداً، نمر بھا، كما

حيث اضطررنا ألن نتجرع مرحلة حياتية جديدة، ضاق بنا  العالم كله،
ا، وقلقنا، ومخاوفنا، ولم يدع الشاعر ھذه العالم خاللھا، وغدونا أسرى بيوتن

الفترة تمر إال واستثمرھا، على طريقته، إذ مألھا بكتابات مختلفة عن 
نصوص إبداعية في مجموعاته التي كتبھا ضمن إطار الحداثة، ليحاول أال 
يشبه ذاته، وأال تتقاطع نصوصه التي تضمنتھا المجموعة مع ما سبق 

مالمح االختالف التي يمكن تسجيلھا اإلغراق  وكتبه من قبل، ولعل من أول
في البساطة، والتحليق في فضاءات ما ھو سھل ممتنع، باإلضافة إلى أننا 
. نراه وألول مرة أكثر استغراقاً في مناخات أسرته، إذ يكتب عن والديه

أخواته وأخوته وزوجته وبناته وأبنائه وحفيداته وأحفاده ومقربين آخرين 
ا ما يجعلنا في مواجھة حميمية مغايرة تعطي لھذه النصوص من العائلة ذاتھ
 ً   ."بعداً آخر آسرا
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مرحلة مھمة للغاية عبر تاريخه وھي فترة ) باد كاستاين(عاش منتجع   

االمبراطورية النمساوية، حيث كان المنتجع لطبقة النبالء فقط، وبعد انھيار 

صرح االمبراطورية النمساوية غدت القصور فنادقاً ضخمة، ومن أھم 

منتجع المناطق السياحية في النمسا وكما يتم تسميتھا أيضاً عالمياً بأنه 

  . جبال األلب) مونتي كارلو(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�/
 ��($را�� �/$-� ��.&
 ،2016حصائية عام إنسمة حسب  4152منتجع صغير يبلغ عدد ساكنته 

عداد الضخمة التي تتجه الى المنتجع من السواح والزوار يعادل ولكن األ
للمنتجع اھمية واضحة وطبيعية كونه يقع في وادي . ضعاف عدد سكانهأ
 ).تاورن(ويتبع بلدة الحديقة الوطنية للمحمية الطبيعية ) كاستاين(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��U/.ا� �	ة ���� 

ي  يستقبل المنتجع عبر فنادقة الضخمة االعداد الكبيرة من المرضى للعالج ف

الينابيع المعدنية الساخنة في المنتجع وخاصة المرضى بامراض الروماتيزم 

االبنية الضخمة في قلب المدينة ليمنحھا  شالل ساحر يھدر بين. والتشنجات

لوحة رومانسية للغاية والجسر المعلق في جبالھا واما دروب المشي والتي 

تسمى بدروب الجنة لما لھا من جمالية وھواء نقي فھي قبلة عشاق المشي 

لذلك يعد المنتجع المركز السياحي لقضاء العطالت  .لمسافات طويلة

  .واإلجازات

  

  

  

  

  

  

  

  

 ��@��U/.ا� �

}دي ا�] ���zE ��ؤ  

متراً فوق مستوى سطح البحر  1000على ارتفاع ) باد كاستاين(يقع منتجع 

حيث الھواء الجبلي النقي ) سالزبورغ(قليم إفي  وفي قلب الحديقة الوطنية،

نھا تقع على ارتفاع كبير فوق مستوى وھذه المنطقة تخلو من الضباب أل

بنية والقصور الكبيرة ساحر حيث األللمنتجع المظھر ال .سطح البحر

الساحرة في تناغم وانسجام مع الطبيعة والبيئة الرائعة والتاريخ وفنون 

  

يعد المنتجع نمساوياً عالمياً حيث االسترخاء واالستجمام والھواء  .العمارة

وكذلك تكثر فيه البرامج الترفيھية  ،الساخنةنب الحمامات االنقي بج

نبعاً من المياه المعدنية  17ويضم  ،الراحةوالنشاطات الرياضية ووسائل 

وتعد المكان المثالي للتزلج  ،الساخنة ولذلك تسمى المنطقة بجنة الشتاء

خر يسميھا بجنة ولكن البعض اآل ،سباب لتغدو جنة الشتاءوالعديد من األ

الساحرة للمشي والمسافات الطويلة والركض واكتشاف الدروب  ،الصيف

كان .. .وركوب الدراجات والخيل بحيث تغدو الحديقة الوطنية بحديقة الجنة

المنتجع يسمى سابقاً بمنتجع القياصرة ولذلك زيارة فنادقھا اشبه بزيارة 

  .قصور القياصرة 

 ..%Wل ا�./� zQ	� �N) ا�,�&ة ��� و@.�ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
والدفق العنيف للشالل يخلق ) باد كاستاين(قلب منتجع يھدر شالل في 

رومانسية واجواء فريدة من نوعھا والسحر وھدير الشالل وتالطمه 

بالصخور يحمل رسالة جمال للزوار والسواح،ھناك الدروب للمشي 

ولمتابعة الشالل والعودة للنبع االصلي وتبدأ الرحلة على االقدام من ساحة 

ع  وعلى طول الطريق حيث التناغم مع الروح في المنتج) الكونغرس(

واالفكار الجميلة والسحر والدرب الجذاب، ويفضل في ھذا الدرب بأن تكون 

يكون السير في الدرب عادة ضمن .االحذية قوية مع المالبس المناسبة

) باد كاستاين(مجاميع سياحية وبرفقة دليل ويقوم بھا جمعية السياحة في 

نظرة ثاقبة ) باد كاستاين(ومن تاريخ ..للذھاب والعودةوللرحلة اوقات معينة 

وھو ) كاستاين(على اقدم مبنى تاريخي في المنطقة وھو في مدخل وادي 

  ).وادي كاستاين(برج 

  ..ر��B ا�] ا���ر
|) آ����
L(��ج وادي 

  

  

  

  

  

  

  

  

جولة في اطالل واسوار .لقد شيد البرج ليكون حماية للوادي وسكان المنطقة

مثيرة ومھمة ورحلة الى التاريخ واستمتاع بأقدم مبنى في منطقة البرج 

لقد اشتھر المبنى كثيرا في القرن السادس عشر حين غدا مقراً ).كاستاين(

يوجد االن في المبنى المتحف الذي يبرز تاريخ المنطقة . لالدارة والحكم

  .وارشيف لتاريخ المنطقة والحياة واالسلحة

جانب فھم يبحثون عن تاريخ األ وباألخصوار خالل زيارات السواح والز

ويكون الجواب بأن  ،المنطقةشياء الجذابة والمثيرة لالھتمام في المنتجع واأل

ن تم استيطانھا من قبل أالينابيع المعدنية الساخنة مشھورة عالمياً منذ 

لقد كانت المنطقة المركز الرئيسي للتجارة  .االنسان في ھذه المنطقة

ھاية الوادي حيث كان الناس ينقلون السلع بجيادھم من وباالخص في ن

  

متر فوق  2000الشمال الى الجنوب وبالعكس في مھمات كثيرة على 

  عام في وادي 2000كثر من ألقد استقر الرومان منذ  .مستوى سطح البحر

وتعرفوا بالفعل على القدرة الشفائية للمياة والينابيع المعدنية في ) كاستاين( 

ما الكيلخيين فعملوا صناعة أو ،الينابيعن يحافظوا على أھذه المنطقة وحاولوا 

لى ازدھار كبير في الوادي عبر إة تاليدى في القرون الأالذھب وھذا ما 

  .التجارة

  

  

  

  

  

  

  

  
ولى في وثيقة عام بصورة رسمية وللمرة األ) باد كاستاين(لقد ذكر اسم

من ينابيع الشفاء والتي وصلت ذروتھا ) باد كاستاين(وجاءت شھرة  1203

ر ولكن في القرون التي تلتھا وظھور كارثة الطاعون في القرن السادس عش

دى الى زوال تعدين الذھب وتوقف تطوير المنتجع الصحي بعد أفي النمسا 

  ..!!ان دمر الطاعون دولة النمسا

 :ھناك العديد من عوامل الجذب والمثيرة لالھتمام في المنتجع والمنطقة ومنھا

ً للتجمعات البروتستانتية في عصر االضطھاد ..الكنيسة حيث كانت موقعا

والتي تعد من ) بادھوف كاستاين(كنيسة ،)كاستاين( واديوالمالحقة، برج 

خرى أواشياء ). سالزبورغ(قليم إكبر فنون العمارة القوطية في أجمل وأ

  ..كثيرة

  

  

  

  

  

  

  

  
  اورآ���ا 
$ه�ن %��واس ����I$رغ

حاضرة في ) يوھان شتراوس(مع بداية فصل الصيف تكون اوركسترا 

المنتجع وتاخذ جمعية السياحة على عاتقھا بمسك زمام تقاليد موسيقية طويلة 

يوھان شتراوس (تقدم اوركسترا  1988منذ عام .والى القرن التاسع عشر

للضيوف ) باد كاستاين(في) باوس(شراف البروفيسور إوتحت ) سالزبورغ

وتضم برامج الكونسيرت  لنمسا والعالم عروضھم الكالسيكية،في ا

االوبريتات وااللحان الموسيقية وموسيقى االفالم،الموسيقى الرومانسية 

يوھان (والكالسيكية ورقصات فالسا فيينا والتانغو وكذلك موسيقى العبقري

  ..تقدم عروض الكونسيرت على المسرح في الھواء الطلق). شتراوس

باد (طات الفنية والثقافية والعروض والمغامرات في منتجع تتنوع النشا

وكذلك يوجد في المنتجع المتحف القديم وھي مجاميع تم اھدائھا ) كاستاين

وبالنسبة للتزحلق على  ..للمتحف من قبل االھالي للحفاظ على تاريخ البلدة

  ..الثلج الكثير من الحكايات وقبلة العالم والرومانسية

جع سفر الى تاريخ وحضارات سكنت المنطقة وعاشت رحلة الى المنت

  ..!!بازدھار
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نافذة قوسية صغيرة لإلطاللة على الخارج وبوابة جميلة على يمين بسطة 

الدرج بدرج حجري جميل للصعود للسقف لكنھا مغلقة واألعشاب واألشواك 

تتراكم عليھا، وحسبما روى لي األستاذ غالب مسعود وھو حفيد المرحوم أن 

رجل سيأتي زمان يقول فيه الناس كان في ھذا البيت ": المرحوم قال له

ن  ،"وفعال جاء الزمان فمن عاصر جدي عرفه حق المعرفة طيب، وعلى يمي

حماد بيت حجري تراثي / بيت المرحوم الحاج  عبد الرحمن أبو مسعود

مسكون متالصق به ولكنه ليس بنفس الدرجة من االتقان والجمال، والبيت 

لى يعود لموسى ابو جودية وقد التقينا سيدة من كبيرات السن في سلواد ع

البوابة، ورحبت بنا وأصرت ان تضيفنا الشاي فاعتذرنا لنكمل الجولة في 

حارة السحيلة حيث ختام جولتنا في تراث وعبق سلواد، وخالل جولتنا بين 

ھذه البيوتات التراثية التقينا الحداء والشاعر محمد صقر الباشا وھو كفيف 

من أشعاره اتذكر  ويجلس على باب بيته، وھو شاعر مبدع القى علينا العديد

إن الكذوب لبئس خل .. دع الكذوب فال يكن لك صاحبا: "منھا بعض األبيات

، "يعدي كما يعدي السليم األجرب.. واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه/ يصحب

بالنبل نصبن إلَي شراكا، ابليس والدنيا .. إني بليت بأربع يرمينني: "وأيضا

والكثير غيرھا اسمعنا اياھا  ،"من أين أرجو منھن فكاكا.. ونفسي والھوى

وتحدثنا اليه واعتذر أن التقط له الصور واحترمت رغبته وودعناه وأكملنا 

  .جولتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
بيوتات تراثية جميلة وبعضھا متميز بجماله وبنيانه، البعض ما زال قائما 

ومسكونا بأھله والبعض جار عليه الدھر والظروف المناخية وھجرة األھل 

فتھدم، وبعضھا ما زال قائما ولكنه مھجور فنبتت عليه النباتات التي عنه 

ستلعب دورا كبيرا في المسارعة بخرابه، رغم جماليات البيت والبوابات 

التراثية الجميلة واألبواب والنوافذ القوسية رائعة البنيان والجمال، والتي 

نا الى تشكو من الوحدة والھجران وزحف عوامل الدھر عليھا، حتى وصل

منزل المرحوم الحاج تايه عياد رحمه هللا وھم منزل تراثي واسع بساحة 

جميلة ومستغل ولكن يظھر ان سكانه غائبون فھو مغلق، وله بوابتان 

تراثيتان بأقواس من أعالھا والبيت من الجھة اليمنى أعلى ارتفاعا من الجھة 

ومن ثم طبقة  اليسرى فعلى ما يظھر بني على النمط التقليدي حيث القبو

االستخدام، وللجھة المرتفعة نافذتان تراثيتان ذواتا قوسين باألعلى، وبوابتھا 

في اعالھا حجر يحمل نقش زخرفي جميل وكذلك النوافذ، لنختم جولتنا في 

  .سلواد التراثية التي تروي ابنيتھا الحكايات والجمال والذاكرة

عبدالمجيد حامد،  ز باسلفي طريقنا الى مسبح سلواد لتلبية دعوة العزي  

شاھدنا سيدة من سيدات  ووالده أبو بشار رحمه هللا كان رئيسا سابقا للبلدية،

سلواد معھا كمية من العنب األبيض واألسود على جانب الطريق، فتوقفنا فقد 

ظن مضيفي عبد الرؤوف انھا للبيع ولكن السيدة اعتذرت أنھا ليست للبيع 

وأننا يمكننا الذھاب للمزرعة للشراء، فشكرناھا فانتبھت أننا نريد كمية 

ين من النوعين بكرم أھل سلواد صغيرة فأصرت أن تھدينا قطفين شھي

األصيل اكلناھما بشھية بالسيارة بالطريق للمسبح، حيث استقبلنا العزيز 

ي  باسل واحتسينا العصير والقھوة وتبادلنا الحديث واتصلت بالشاعرة رفعة ف

ان وتحدثنا معھا، ومن الجدير بالذكر أن المسبح انشأه المرحوم والده  عمَّ

يتام يدخلون اليه بدون رسوم رغم رمزية مبلغ وجعل ابناء الشھداء واأل

  ،الدخول
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والطولية، وعلى أعلى الباب حجر منقوش عليه عبارات دينية وتاريخ البناء 

ه وعلي يساره مبنى من عقد قد تھدم، والباب معدني تراثي قمنا بفتحه 1355

بمفتاح تراثي ضخم، وعلى يمين المركز مبنى تراثي مرتفع وتحته غرفة 

مھملة تماما، ومبنى المركز تعود ملكيته للسيد راجح محمود أبو شوب 

وداخل المركز كانت بيوت العناكب تمأل النوافذ والزوايا، فالعناكب وجدت 

فلة ضالتھا بھذا المكان المھجور، ولكن صاحبة المركز وكما افادتنا الط

يسرى اسمھا روزا وھي من سلواد ولكنھا ھاجرت ألمريكا منذ سنوات 

وبقي المركز مغلقا، وواضح ان صاحبة المركز كانت مھتمة به في البداية 

فقد صممته من الداخل بشكل جميل حيث قطع بالستيكية تغطي السقف 

والجدران، وتركت العديد من القطع التراثية على الجدران منھا أثواب 

ادة وقطع مطرزة ومنھا قطعة آلية الكرسي، إضافة لعدة صناديق من وسج

بقايا أغلفة قنابل الغاز والصوت التي استخدمھا االحتالل ضد الشباب لقمع 

المسيرات والتظاھرات، واقترح على البلدية والتي تشرف على متحف 

  .ماالتراث في سلواد أن تنقل ھذه المواد من المركز للمتحف قبل أن تبلى تما

غادرنا المركز بعد أن شكرنا الطفلة يسرى والتقطت لھا مجموعة من 

الصور المختلفة مع شقيقھا الصغير والذي تكرم مضيفي األستاذ عبد 

الرؤوف بطباعتھا حين ارسلتھا له وإھدائھا للطفلة وشقيقھا واألطفال 

اه اآلخرين الذين التقيناھم بالبلدة، فليس أجمل من زرع االبتسامة على شف

األطفال مالئكة األرض، لنكمل جولتنا في عبق تراث سلواد بين الدروب 

ه حسب المنقوش 1368واألزقة التراثية حيث شاھدت مبنى مھمل بني عام 

على حجر عريض على أعلى نافذة مغلقة بالطوب، مع الشھادتين على 

الجوانب وبيتين من الشعر في الوسط وأكملنا طريقنا حتى وصلنا لمعمل 

ر مكون من غرفتين مفتوحتين على بعضھما من العقود المتصالبة في صغي

دكان تراثي لصناعة السماق البلدي وفي المعمل التقينا مع رجلين من كبار 

  وشاھدتأبو عفيف "السن ھم السادة عبد الرحمن عاشور ويوسف عفيف 

  

  

  

  

  

  

  

  
كيف يتم طحن السماق بمطحنة تقليدية قديمة ومن ثم تصفيته بالغربال 

والمناخل يدويا إلعداده لالستخدام بدون إضافات، لنغادر بعدھا لمشاھدة بيت 

حماد رحمه هللا، وكنت اشرت له / المرحوم الحاج  عبد الرحمن أبو مسعود

مضيافاَ في الحلقة الرابعة وھو من اقدم بيوت سلواد وكان صاحبه رجل 

ى  وطيب وكان بيته مضافة وديوانا ألھل سلواد، ولكن ھذه المرة دخلت ال

ساحته المتروكة والمھملة وصعدت الدرج الحجري والذي كان تحته غرفة 

صغيرة تستخدم كمخزن للبيت ولكنھا مغلقة بالحجارة اآلن، وبجوار المخزن 

خشبية التراثية، وتحت البيت غرفة تسوية مغلقة ما زالت تحتفظ ببوابتھا ال

ومن النوافذ من على بسطة الدرج كنت انظر داخل البيت الذي يشكو من 

االھمال وغياب األحباب، وكأن صاحب الدار بأبيات الشعر التي نقشھا داخل 

  : اطار حجري كبير دائري الشكل يستشرف بھا المستقبل وھذه األيام

والعز / ر للداركم أجيال مضت والفخ/ يا دار ال تجزعي ان حفِك وجل"

بدأت تاريخك / والملك يذھب ويبقى الواحد الباري/ تمضي لياليه على عجل

  " راجي بعفوك تعميرا لذي الدار/ في غير من زجل

ومن النافذة كنت اشاھد العقود المتصالبة وما زال البيت من الداخل والخارج 

قافي أو بحالة جيدة ولكنه يحتاج إلى ترميم ويمكن احالته عندھا لمركز ث

متحف تراثي أو أي مؤسسة اجتماعية تخدم سلواد وأھلھا، وما زال في 

الحائط فجوة وضع لھا ابواب خشبية لحفظ المواد فيھا وعلى األرض 

صناديق خشبية تراثية وحصيرة متروكة من القش، والبوابة والنوافذ صممت 

بة البوا وأعالھا زخرفة جميلة، وعلى يمين بشكل جميل على شكل أقواس

ھي سلواد من يعرفھا ال يمتلك اال أن يعشقھا ومن يجول دروبھا ورحابھا 

تجوالنا في  عبد الرؤوف عياديتيه بھا ولھا، فواصلت مع مضيفي األستاذ 

رحاب سلواد التراثية والتي تروي حكاية عشق االجداد والجدات، ھذه 

بعد ان عرفت  رفعة يونسالزيارة الجميلة التي نسقتھا الشاعرة السلوادية 

عن رغبتي بزيارة سلواد والكتابة عنھا، وبعد أن تناولنا الغداء في بيت 

ل  مضيفي والتقطت عدستي جماليات مزروعاته التي زرعھا بأرضه كما ك

عشاق األرض لنتجه لصالة العصر في المسجد الجنوبي والذي بني عام 

ه برعاية السيد محمد أمين الحسيني رئيس المجلس االسالمي 1356

األعلى، فقمنا بطريقنا بزيارة لدكان السيدة أم محمد والدة الشاب عھد عبد 

مج وعرضوا عليه الحميد عاھد والذي التقته الكاميرا الخفية في احد البرا

تقبيل علم الكيان المحتل مقابل مبلغ من المال، فقام بضرب من عرض عليه 

ن  ذلك فورا وبقوة قبل ان يكشفوا له انه برنامج الكاميرا الخفية فقط، وإال لكا

ھذا األسد قد فتك بالمذيع، وأصرت أم محمد وشقيقته سندس على استضافتنا 

، ومن المسجد بدأنا جولتنا في ذاكرة فشكرناھا وذھبنا لصالة العصر جماعة

  .سلواد مارين من جوار المسجد الشمالي وھو من المساجد القديمة في البلدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبر دروب ضيقة وأزقة جميعھا من المباني التراثية بدأنا التجوال في ذاكرة 

سلواد حتى وصلنا إلى مركز العاصور إلحياء التراث والذي تأسس عام 

وھو واقع في نھاية زقاق من األبنية التراثية، والمركز في مبنى  م،2011

تراثي صغير وجميل، ولكنه مغلق منذ زمن وال يوجد به أحد فسألنا حاجة 

تسكن بجواره عنه فنادت على طفلة من البيت المقابل، طفلة رائعة وجميلة 

وذكية حفظھا هللا وعرفتنا على اسمھا يسرى عيسى عفيف حماد وحين 

ت مقصدنا وما اقوم به تطوعت الحضار المفتاح التراثي لنفتح المركز عرف

وندخله، والمركز في بيت من العقود القديمة المتصالبة من غرفة واحدة من 

 بوابة قوسية ونافذتين على جوانب الباب من النوافذ التراثية القوسية

  والطولية،
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تحدثا على , بينھما أميال من البعد, بعد فراق صاخب تعانقا من بعيد

  :الواتس آب

أعشق وجودك وأنفاسك، عدد مرات شھيقك وزفيرك اليومية، دقات  -

  .جنينا وحتى خروجكقلبك مذ كنت 

  .سيبقى عشقك في دمي ألخر نفس في حياتي -

  .إنك الفصل اليتيم من سعادتي عداك كل الفصول يتم -

  .معكمعنى للسعادة إال ال  -

  . حولي االشجار صفراء أتخيلك  ونحن نمشي بين تلك االشجار -

  . خريفي معك ربيع أخضر -

  .أنت ربيعي -

  .معنى لحياتي من دونكال  -

  .كأن االيام لم تمضي ،كأن كل شيء يبدو على حاله -

  .سبحان العشق وھو يوقف عقارب الزمن بكل دھاء -

 - نعم أشعر وكأنني في العشرينيات من عمري -

-  ً   .أشعر بأن ماحصل معي ھو كابوس وھاعدت للحياة مجددا

، أشعر بيدك دافئة ھذه المرة بابتسامتك وھي تخلب قلب السحب -

 .ألوانوس قزح تحيل العتمة إلى تخرج من بطن ق

  .الموتأعشقك حد  لن تحل العتمة مجددا في حياتنا، -

حينما يرتدون عن دين  إالال يخطف الموت من يحبون بصدق  -

  .وقتھا يبيح عزرائيل قتلھم بدمه البارد العشق،

  .فليكن الموت مصيري عندما ارتد -

ذه المرة، لينشغل ليرحمنا القدر الحسود ھ اننا موتى دون بعضينا، -

  .النھاروليرفق بنا آناء الليل وأطراف .،بعقاب الجبناء

  .ليكإنا مشتاقة أكم  -

  .كثر عمريأ وأنا -

الشوق يشوي قلبي ھو تنين يدمن شي قلبي المنھمك بإحصاء الوقت  -

  .الذي فات

  .شتاق ألحد بھذا القدر في حياتيألم  -

  .شوقي إليك يقتلني -

  الجامعه اآلن؟ماذا لو كنا في  -

  .لو كنا -

كنا ذھبنا للمدينة الجامعية سنأخذ سندويشتي بطاطا ونأكلھا ونحن  -

  .ازرقجالسين على مقعد 

التقاھا، قبل المذبحة السورية، حلب، كلية اآلداب، وفي قاعة 

حساس كونه طالب إالفراھيدي، كان يحجز لفتاة مجھولة تجلس قربه، 

تكون بجانبه دافىء كدفء المدرج مستجد في الجامعة وبحاجة لفتاة 

المزدحم بطالب قسم اللغة العربية التواقين لمحاضرة الدكتور عبد 

مكان . النحوعطاء مادة إسلوبه في أالجليل المتميز بظرفه وسالسة 

المدرج الطابق الثاني الواسع والذي باإلمكان الطلوع له عبر ممرين 

خلف الكلية عند وقاعات صغيرة وآخر  رئيسي يفضي لعدة مدرجات

  .مغاسل الحمامات، القسم المخصص للطالبات

، اً أو قصير يبدو طويالً ال شعر مسترسل  فتاة بيضاء، عسلية العينين،

ضفى على طولھا أناقة، اقتربت منه، أشار أ غامقاً  بنياً  ترتدي جاكيتاً 

ثر إإليھا بوجود مكان للجلوس، تأخر المحاضر ثم تأجلت المحاضرة 

  :تلك القطعان اآلدمية من المدرج، بقيا لبرھةغيابه وخرجت 

  كوردية؟أنت  -

  وأنت؟ عفرين،من  -

 

  كوباني -

  .تشرفت بك  -

  .اً لنخرج أيض -

 .نعم لم يبق أحد -

لم تكن  السنة األولى في الجامعة لدى  البعض الغالب من الفتيات إال 

لديھن من بمثابة سوق  للزواج، حيث تلبس  الفتيات حينذاك أجمل ما 

ي  حلي وثياب مع مساحيق مبالغ فيھا على الوجه، فالذكية الماھرة ھ

القادرة على جذب أعين الشبان األغنياء أو طالب السنة الرابعة ممن 

يبحثون ھنا وھناك عن فتاة تكون مشروع زواج بعد تخرجھم، الواقع 

  .حينذاكللكثير من الشباب الجامعي  بات واضحاً 

جيد ووساطة للحصول على وظيفة أو سينتظر فالشاب بحاجة لمعدل 

عدة سنوات بعد أن يتم الخدمة االلزامية ليقدم على مسابقة وھكذا، أما 

ً  الفتيات فالزواج من شخص غني يعتبر تخرجاً  تلك  ،ويسيراً  سريعا

لسان حال روج انھا تحس بالملل  كانت الحياة بكل تفاصيلھا الشاحبة،

و برفقة أصدقاء ضيعتھا الذين ينقلون بوجود صديقھا السعيد برفقتھا أ

في جلساتھم قصص زواج فالن وعالن من ضيعتھم وھكذا ،يحمل كل 

   .شاب أو فتاة ما لدى بيئتھم من قصص وغصص وأحاديث

 لم يكن ھنالك حب تام األركان وانما حب تجھضه الظروف المادية،

  ، االجتماعيةوالتقاليد 

الصغرى، ولمن يطلبھا من أصرت الخالة فريدة على تزويج ابنتھا 

لم تكن تھتم ال بدراستھا وال بشيء آخر غير  روج أيضاً  الضيعة فقط،

ً  االكتئاب الذي راح يلتھم ابتسامتھا شيئاً    .فشيئا

ريناس بدوره رأى فيھا مالذه ، ظل يمأل مساحات روحه بكتاباته عن 

حساسه أنه مع روج بدد إ تلك التجارب والمواقف التي كان يواكبھا،

  .الداميةلديه التفكر بمأساة الحب 

نجم عن ذلك الغموض في التواصل ما بين روج وريناس إال حالة من 

  التباعد والتقارب يشوبھا االحساس بالعبث والالجدوى

تقوم روج بتشغيل  حساس الملل،إفي كثير من األحيان وللقضاء على 

يغيب ريناس موسيقا من جوالھا تمتزج فيھما أوتار البزق بأنات الناي، 

عبر ذلك في أمواج عينيھا العسليتين، بينما تغيب ھي في النظر تارة 

كأنھا تتفحص شكل البالط  ..للسماء والغيمات البيض وتارة لألسفل

 . على األرض ورخام الحديقة الصغيرة

للوصول  الحياة في داخلھما تسير كقطارين يمضيان بمحاذاة بعضيھما،

حدثت المفاجأة، الملل الذي راح يحصد وھنا  يفترقان فيه، لمفترق،

ا في القفص الذھبي، روح روج، بينما أصيب ريناس بمرض  ألقتھ

وظلت العدوى ترافقه كقدر خشن  المتطور عن مرض الملل،الذھول 

 .الطباع

ال  كيف بدأ الحلم وكيف انتھى، أي حطام أبله استوطن قلبه المھدم،

ر مرة أرته فيھا ألبومھا لم يتذكر سوى آخ مكان ألي طلل أو ارتفاع،

من صخور ضيعتھا الجميلة صورة وھي جالسة على صخرة سوداء 

وأخرى وھي تسند  التي استوطنتھا خفافيش ثورة اللصوص والمرتزقة،

 .بإنقانظھرھا على األريكة المصفوفة في جھة الحائط األبيض المدھن 

م موسيقا على أنغا غادر ريناس وھو يلتفت خلفاً  روج، القدرابتلع بحر 

كالھما أيقنا أنھما . ..روجفي إشارة يستدل إليھا لمكان  ، أمالً فلم تايتنك

بالد ال تعرف الحب  في بذھوله، ھو بمللھا،أقفال باب سعادتھما ھي 

أيقن أن حبيبته  ،حين ترك ريناس خلفه ھذه البالد وتنتصر لإلخفاقات

راح يبحث عنھا في ، ھي الشمس الغائبة عن ظالم الوطن الكسيح

ھو أن يعصر ذاكرته ويستحضر أشياء  خياره يجدھا،الفيسبوك وال 

 ..فقدھا بغتة

ا  عثر عليھا، كتب لھا ما تأخر عن قوله لھا لسنين، ھي بكامل لھفتھ

بينما أحس بسياط تلسع روحه ، وألمھا تلقفت ھذا الحنين الجارف

جعله  ة جمعته بھا،مشھد دموعھا في مكالمة فيديو أخير ..باقترابه منھا

  .من طوابق الحزن الشاھقة على أرض مكتظة بالزجاج المنكسر يھوي
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الدخول، وقرب آذان المغرب كنا نتجه للصالة في مسجد ابو عبيدة الشھير بمئذنته، 

رائع من إدارة  بتكريمفاجأ ألو الرياضي، وليكون موعدنا مع نادي سلواد الثقافي 

النادي، فغمرني الفرح بھذا التكريم الدال على روعة روح أھالي سلواد والقائمين 

على مؤسساتھا، فكان حفل التكريم بتسليمي درع تكريم في غرفة االدارة من قبل 

عدنان محمد حامد وسامر راجي وعلي بدرة وأحمد عمر عياد وإيھاب : السادة

  اركة العزيز مضيفي عبد الرؤوف عيادوعبد الرحيم محمود وبمشرسالن 

سلواد حكاية عشق من الصعب روايتھا بالكامل فشكرا لسلواد أھل وبلدة، وشكرا 

للنادي رئيسا وھيئة ادارية، وشكرا للبلدية رئيسا ومجلس وأعضاء وعاملين، وشكر 

كبير لمنسقة زيارتي لسلواد الشاعرة السلوادية رفعة يونس ولمن رافقوني التجوال 

السادة عبد الرؤوف اھموا بنجاح جولتي بالمقاالت التي نشرت بحمد هللا األعزاء وس

والشيخ عبد الكريم عياد على "أبو صالح"عياد والسيد عبد الرحمن صالح حامد 

  وكم سعدت وتناثر الفرح في فضائي حين .. الجھود الكبيرة التي بذلوھا معي

تاذ عبدالرؤوف عياد على دوره علمت أن ادارة النادي قامت الحقا بتكريم األس

بخدمة بلدته سلواد وتفريغ نفسه تماما للتجوال معي كي أوثق بقلمي وعدستي ذاكرة 

سلواد، فھو يستحق كل تكريم على جھوده وعطائه وھذا يدل على روعة وجمال 

تفكير ادارة النادي وتقديرھم لجھود من يخدم سلواد، فلكل أھل سلواد ومؤسساتھا 

ة وتقدير، فھي بلد العلماء والعلم وعرفت الكثير من العلماء األزھريين باقات من محب

  .وغير األزھريين منھم، وال يتسع المجال لذكرھم بھذا المقال

غادرت سلواد وبعض من روحي فيھا، حيث قام األعزاء األستاذ عبد الرؤوف وابن 

عتھم بكل المحبة شقيقه األستاذ أحمد بتوصيلي إلى بيت شقيقي في مدينة البيرة، فود

شاكرا لھم جھودھم معي، وھا انا اآلن اجلس في وكني في جيوس وحديقتي وقھوتي 

مع النسمات الصباحية الحلوة والناعمة، استذكر رحلتي وتجوالي في سلواد لبؤة 

وخبّركن عنّي أنا كلّ .. أنا صار الزم ودّعكن  : "الجبال، وأستمع لفيروز تشدو

بغّني غنّينا أغاني ع وراق غنية لواحد مشتاق و دايماً  ما كنت.. القصة لو منكن 

.. صباح الخير يا سلواد.. صباحكم أجمل: ، فأھمس"باآلخر في آخر في وقت فراق

  .صباح الخير يا وطني
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التقيتك نجماً يتألأل في عتمة الليل ينسج من 

أحالمي سلما يرتفع نحو سمائك وتغفو أنت على 

أبقى ھناك أتأمل فيك  صدى أغانيك المفضلة، و

أرتشف من صدى حروفك  صور الغياب، و

رحيق العشق، ثم يناديني نجمك نحو عالمك 

  ..الخفي

وعطر أصابعك، فوق حروف اللھفة، وشوق كبير يلملم  ھناك كأسك وركنك المتوج،

أجزائي المبعثرة بين أھداب الحنين، ويأخذني إلى أحضان صمتك الملفوف بدخان 

  .العمر المحترق

كل . كل الماذن صامتة، وأجراس الكنائس، وضحكات األطفال. في غياب صوتك 

وجه األلم ابتسامة األلوان سواء، وكل األزھار عابسة، تنتظر عينيك لترسم على 

 .مقاوم

تعبر إليك كل الحروف في غمرة باحثة عن أمٍل مفقود، وال تجد سوى بعٍض من 

 .أنت ھنا وھناك، ظل األحالم الخائفة على حواف القمر. شقاء

وتناديني فراشة بيضاء تتراقص فرحاً، ھل ھي إشارة لحضورك الدائم أم لغيابك 

  الحاضر بين ثواني اليوم؟

نوراً يمحي عتمة ھذا الليل الطويل، ونغمة حزينة تراقص أضواء الشموع أذكرك ھنا 

  المعطرة

أذكرك ھنا دعاءاً خفياً يصعد السماء، كدخان غير مرئي، لم يعلم به سوى مالئكة 

الفصل األخير، تحمله للسماء ويتساقط غبار النوم، من أجنحتھا فيغفو القلب على 

 .أغنية الرحيل

 قامشلي.......                          
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 صدرت للشاعر الكردي نايف شيخ جولو في مدينة قامشلو، وعن دار

  :شعريتان، ھمامجموعتان " سيماف"

وھما تتضمنان قصائد نثرية، كتبھا   - أغزل سكون الليل -مقبرة العتمة

 102تتضمن حوالي " مقبرة العتمة" المجموعة األولى. في أوقات سابقة

نصاً، موزعاً على مئة وثالثين صفحة من القطع المتوسط، من أجواء 

  :المجموعة

  خذي ما ترغبين فيه 

  من حاجيات لقاءاتنا 

  إال 

  مزھرية الفرح 

  فھي 

  ثروة الذكريات 

  في وطن حبنا

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

  لم أدرك بأنك 

  ملھمة الحياة وغايتھا 

  إال حين علمت 

  بأن 

  المساء يبني عش ھدوئه 

  من سھول وجھك 

  الحنطي
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 حياة بائسة، .ونحن في خضم األحداث يقذف بنا القدر الى الدروب المجھولة
  .مسطّرة من العذابوأوھام ترمي بثقلھا على صفحات 

في  في حياتھا، وأن تھنأ مع عائلتھا أرادت چيان أن تعيش في أمان وسعادة
بقيت تتأمل لقاء من أبعدوا عنھا من فلذات األكباد وھي  .صفاء وھدوء الروح
والدموع تسيل من  حين يراودھا شريط الذكريات المؤلمة، في دوامة الضياع،

د مقلتيھا المجروحتين من البؤس خلف  قضبان الحياة، تتذكر ساعة ما بع
منتصف الليل، تلك الساعة التي حولت حياتھا الى المشقة والعذاب، وھي 

 نعمتنھض كل يوم في تلك الساعة لتتذكر نفس دوامة المرارة التي ذاقتھا 
     .قوية حينھا وفجأة تسمع أصواتاً 

منتصف  الساعة الثانية بعد، النومثمة من يطرق على الباب ليوقظھم من 
  ...الليل

يا رب سترك من ھذا الذي يدق في ھذه الساعة المتأخرة من .. يارب استر
  الليل؟

من تحت السرير  ويساراً  يديه يميناً  استيقظ جانو وھو في نصف ثيابه يمد
وانتابه قليل من الخوف كأنه يشعر بأنه القدر الذي يدق  ،نظارتهعن  باحثاً 
نظارتي أھي تحت الوسادة ساعديني حتى وھو يقول چيان أين ھي ، الباب

  .لقد أيقظوا الصغار و أرعبوھم ...أفتح الباب ويتمتم

إذا لم تفتحو سوف نكسر .. البابوأصوات تتعالى مع كثرة الطرقات على 
  ..الباب

  ؟ھمهللا لماذا يھددوننا ومن  يا

 البابوتفتح ، المجاورةتسرع األم نحو الباب وإبنھا جانو يلحق بھا من غرفته 
بالسالح يقتحمون البيت، وفي  نإذ بعدد كبير من العساكر وھم مدججو

استيقظ اطفال جانو من النوم وھم خائفون  ..الصراخصيحات ال شعورية يبدأ 
ابنه البكر يبلغ من العمر أربع سنوات وطفلته . من السالح الذي بأيديھم

دھشة وخوف وقلق وجميع العائلة يقفون في ، العمرالسنتين والنصف من  ابنة
  .جامدونوالجميع 

  العساكرصوت غليظ صدر من أحد  ؟... من ھو جانو

ما ھذه الفوضى وكيف تقتحمون بيتنا ولدينا نسوة وأطفال  ..أنا ھو.. جانوتقدم 
  ...و

يسحبون جانو قبل أن يكمل حديثه ويسوقونه إلى سيارتھم وھو في نصف 
  .مالبسه

صراخ أطفاله االثنين يبعث صدى األلم في النفوس  ..تولول األم مستغيثة
وھو  ؟..أبي تأخذوناعترضھم ابنه الصغير أين . الكئيبة وھم يسحبون والدھم

يرمي بنفسه أمام قدمي والده ويشده بمعصميه الصغيرين وفي قناعته بأنه 
إال إنھم يركلونه بأرجلھم القذرة  ..أيديھميستطيع خالص والده من بين 

بالحائط المجاور ويكبلون جانو، وھو  بعيداً ويرتطم رأسه الصغيرويرمون به 
وھو يراقب نزف الدم الذي ينزف من جبين ابنه في . يقول سأعود يا ولدي

سأعود يا أحبائي أنا لم أفعل إي شيء مناف . وجع الروح وطلوعه من الجسد
  ...إنما قلت الحقيقة. للقانون

والليل يردد صداه ال تخافوا لم أقل غير . من بين أھله أخذوا جانو مكبالً 
ً . الحقيقة مع  وينقطع صوت جانو للقانون، سأعود غداً  منافياً  لم أفعل شيئا

أخواته البنات الثالث وھن في العقد  ...ھبات ريح باردة تجرح أفئدة األسرة
صغيرة وھو االبن والمعيل الوحيد للعائلة، ولديه طفلته ال الثاني من العمر

اول األھل بعدھا جاھدين أن ، حربع سنواتأالمدللة وابنه البالغ من العمر 
يعرفوا أين ساقوا ابنھم جانو في تلك الليلة المظلمة من حياتھم، دون أي 

مع كبار المحامين والقضاة ولم يبخلوا بالمال بعد بيعھم  اتواصلو. جدوى
  .ھاالمحل الذي كانت العائلة تحصل من خاللھا على رزق

 لم يعرف التھمة الموجھة إليه، ولم يدلھم أحد من المسؤولين على محل جانو
ُقتل تحت التعذيب،   ذاع صيته بأنه ...أين ھو مسجون يا ترى وھم في حيرة

مرت سنتان والعائلة ال حول لھا وال  ...وھناك من يقول بأنه أُعدِم بالرصاص
وزوجة ، وھم في حيرة ويأسيستطيعون تأمين قوتھم اليومي  أفرداھا ال .قوة

بعد يوم، وھي تسمع الكلمات الجارحة من أھلھا، وممن  جانو تندب حظھا يوماً 
  .حولھا

ل م  .وما زلت صبية ..فھو قتل تحت التعذيب ..اتركي أوالدھم فمصيره مجھو ل
وفي إحدى الليالي يأتي أخوھا االكبر ويھم بأخذھا من ... تھنأي بشبابك بعد

طفليھا، وتمضي الى بيت عائلتھا، وھي تتمسك بھما وترجوه ِبأن لتترك  بيتھا
  . فالمجتمع ال يرحم وقد طال غياب جانو أربع سنوات يتركھا، إال إنه مصر

  ������.	�"#X�r ز��	��<u��"N 
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تسارعت . سكب الزيت من التنكة، تناولت ملعقة منهأفي ھذا الصباح وأنا 

  .ن تسقط، لو كنت أعرف البكاءأالدمعات إلى عيني، وكادت 

خليط من زيت الزيتون .. برھة من الوقت أصبحت أمام ھذا المشھدبعد 

. الكوردي والزھور والفاكھة ومن خلف الشباك العلم القومي الكوردي

تذكرت الكروم وأبي وأمي . شعرت بأنني في جيايي كورمينج عفرين

من  kutik تذكرت كيف كنت أجلب الجذوع. ونحن نزرع تلك الشجر

 ،األسودللونه  - Reşo  حماريا على ظھر نقلھأو" بافي شوكت"كرم 

من ثم يأخذھا أبي ). تشبيه بالذئب، لقوته( Gurbo األمينويرافقني كلبي 

  .مني ليزرعھا لنا و ألحفاده

وبعد سنوات احتلت القرية  ..  Gurbo و Reşo لقد مات الوالد و األم و

نسان إال اإلرادة عند اال. و دخلھا الغزاة و بات كل شيء بائس و يائس

و لن ينتصر في النھاية سوى . الكوردي والقناعة بأن عمر الغزاة قصير

الحقيقة، وھي أن جيايي كورمينج عفرين جزء من جسد كوردستان و ھو 

 .الوطن األول واألخير
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تزالين في الثامنة والعشرين من عمرك يجب أن تستمري في ت نعم وأنِت ما
، وبعض السجناء أكدو على قتله زوجك مفقود ناسالالسنةأطالت . حياتك

  لتبقى أسيرة األحزان يتقطع يأخذھا أخاھا عنوة يفيد شيء نبقاؤك ھنا ل
تنوح في الليل  ...ليتني أموت وال أبتعد عنكما.. قلبھا على فلذات أكبادھا

  .وتبكي في النھار، ولم تذق طعم الراحة وھي بعيدة عن طفليھا

لھا  ھل چيان عريساً أووجد ، يتقدم لچيان بعض من كبار السن لخطبتھا
 ً فھم  ....انه أحسن من الباقين. نعم. انه يناسبھا يكبرھا بعشرين عاما

انه بعمر : ويقولون يتشاورون ويعبثون بمصير چيان، وال يأبھون لمشاعرھا
يرددون . فقط الشباب لم يتخط الثامنة واألربعين، وھو يكبرھا عشرين عاماً 

أنه ميسور الحال أحاديثھم ويدرسون وضع العريس المالية، فھم مطمئنون 
  وسيدفع مھراً ال بأس به

تتوسل اليھم بأن يتركوھا   وافق األھل على زواجھا دون رغبتھا، وھي
يقولون الحياة قاسية والمجتمع لن  لتربي طفليھا، ولكن دون آذان صاغية

  استرينا واستري نفسك وتزوجي، فھو مناسب لك نعم يتخلى عنا باتھاماته
م تنجب له أوالداً ھذه فرصتك ھو متزوج من  ، ولك ابنة عمه، لكنھا مقعدة ول

.. وتعيشين من دون منية أحد عليك  ثواب في خدمة زوجته ستكونين المدللة
تمضي  وبعد مرور فترة المحاكم في النظر لقضية الطالق لصالحھا شرعاً 

چيان رحلتھا من العذاب وھي لم تنس وال للحظة لوعة قلبھا على طفليھا، 
  .رفان في عالمھا البائسوروحاھما ترف

من زواجھا يموت الزوج بجلطة قلبيه ولدى   وبعد مضي ثالثة أعوام ونصف
مامھا من أماذا شاء القدر ليرسم طريق السراب ، چيان طفالن صغيران

وجع القلب على أطفالي، ماذا  تردد في سرھا بأسى يا. مآس لم يشفھا الزمن
. أعرفھم إنھم ظالمون الثانيسيكون مصير فلذات أكبادي بعد موت الرجل 

رب  يا ..ھل كنت ضحية القدر يا رب ارحمني فھم صغار، إنھم اخوتي
وتبقى چيان ، زرع الرأفة في قلب أھلي لئال يحرموني من أوالدي مرة ثانيةإ

ونظرات أھلھا بعد العزاء، وحديث ما يقال على ألسنة الجميع الذين لم 
اختفى  ...الزوجان الخير على وجھھامن سيتزوجھا بعدما لم يجد  :يرحموھا

  !يا لھا من منحوسة ول وموت الزوج الثانيمصير الزوج األ

من سيتزوجھا بعدما لم  :وحديث ما يقال على ألسنة الجميع الذين لم يرحموھا
ول وموت الزوج اختفى مصير الزوج األ ...يجد الزوجان الخير على وجھھا

  !يا لھا من منحوسة الثاني

مع زوجة  في رعب من المستقبل ففلذتا كبدھا ما يزاالن صغاراً  وتبقى چيان
وخوفھم على شرفھم  ببناتھم  إال إن األھل الذين يتاجرون األب المقعدة

د الثالث من عمرھا دون معيل  تزال في وابنتھم ما ا العق  بعد موت زوجھ
ن تؤخذ الى بيت أھلھا وقريبات زوجيھا مكلفات بتربية أوالدھا أيجب 
ذونھم الى بيوتھن تاركات جميع أمانيھا وأحالمھا بالسعادة المرة مع ويأخ

األربعة والناس يرددون من حولھا إنھا وجه النحس وراء ھذه   أطفالھا
  ....البراءة

تتالم چيان بحسرة العشق والشوق لجميع أبنائھا لتبقى أسيرة بيت أھلھا 
جردت من ، ھاجردت من األمومة مرتين في حيات ...وخوفھم على سمعتھا

ى ، جميع مقومات الحياة دون وجود أي قانون يحميھا حكم المجتمع عليھا طغ
الليالي، تنادي   وھي معذبة تصرخ في منتصف على جميع قوانين اإلنسانية

بموت  لتتفاجأ في الصباح وتقول نعم اسمعھم إنھم ينادونني .فلذات أكبادھا
الجفاف، ألنھا كانت  طفلتھا الرضيع، ويخبرونھا بأن سبب وفاتھا ھو

يجن جنونھا لتھرب، من ، من حليب أمھا  رضيعة، وقطعت عنھا الرضاعة
  .بيت أھلھا، متجھة الى فلذاتھا

 وإجبارھاھلھا وھم يھددونھا بالقتل ألم تخف حينھا عندما كسرت قيود 
مجرد . نعم يجب أن تقطع أخبارھم عنك حتى تنسيھم، ويخف عذابك، للعودة

وھي تنوح على  ...رباه ما ھذا القدر الذي رسمته لي يا. .شھر وستنسينھمأ
.... وتبقى في دوامة اليأس ..حالتھا المرثية في قيود مكبلة لروحھا المعذب

وتبقى  ...وتبقى ضحية مجتمع تحكمه عادات وتقاليد بالية  لتناجي القدر
سھا وھي تردد في نف ...دون الرأفة بحالھا... أسيرة حكم ھذا المجتمع   چيان

أي قانون ، ي قانون ظالم يحكم المرأة ويجردھا من األمومةأ وعلى مآسيھا
أي قانون ظالم يحكم عليھا بتركھا ، ظالم يجبرھا على الزواج دون رغبتھا

ي قانون ظالم يطبق على ، ألبيت زوجھا في ظل موت الزوج أو إختفائه
كمھا لفرض ظالم يح  أي قانون .قاويلالمرأة ليجبرھا أن تبقى أسيرة األ

حكم الظلم في ظل غياب جميع القوانين  نه، إسلطة األھل عليھا ظلماً 
  .اإلنسانية

 ً    ....مع من حرمت منھم  و تبقى چيان في حسرة التمني ليجمعھا القدر يوما
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و  لماذا الجميلون يتركون المكان مبكراً، ففي األمس ذھب الشاعر و الملحن 

به الفنان محمد علي شاكر أحد أھم الموسيقيين الكورد، و اليوم يلتحق 

أحد رواد ) 2020- 1953(مسرعاً الفنان عمر عبيد المعروف ب آري بابان 

الفن التشكيلي في كردستان العراق، أتساءل لماذا يختار الرب الشجرة 

المثمرة ليقتلعھا، ھل ھي األقرب لروحه فيلتقطھا، أم أنه يدرك بأن تربتھا لم 

شجرة باإلنتاج، تعد صالحة لھا، فال بد من تربة جديدة حتى تستمر ھذه ال

تربة قد تكون من نور و ضوء و روح، فيرجعھا إلى أصولھا، إلى تقاربھا 

الزماني و المكاني، و كأنه يلعب دوراً مھماً في عمليات الترابط ھذه، فميوله 

األخالقية تقوم على أساس مبادىء خاصة بالتعاطف و اإلنفعاالت الموجھة 

ه السماء في رسم لوحاتھا الزاھية نحو اآلخرين، و قد يكون في ذلك ما تفضل

الملونة التي تقوم على ظالل تلك األشجار و ثمارھا حتى تدھش اآللھة 

وتخرجھم من عروشھم المنطوية إلى اإلنبساط والنشاط، فالمتغيرات السياقية 

و  تلعب دوراً مھماً في اإلنصياع للمعايير الجمالية الفنية لحدوث فعلي الخلق 

 . التذوق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، و رحيله 1972إذا عرفنا أن المعرض الفردي األول لبابان كان في عام 

فإن رحلته في قطار الفن يمتد لستين عاماً تقريباً، و ھي  2020-12-26في 

رحلة طويلة ترسم عالقة شخصيته الفنية بفنه، أو شخصيته اإلبداعية 

إنفعاالت و بإبداعه، الرحلة التي تحتوي أعماله و ما تحمله من دوافع و 

صور و قيم، الرحلة التي ستحرر القوى الحيوية لديه من خيال و تأمل مع 

حضور خبرة جمالية تخلصه من األطر المألوفة، و بالتالي تھرب به ھروباً 

الواعي، و قد يسقطه ھذا / مؤقتاً من قبضة النحن إلى قبضة األنا الشعوري 

و ھذا شعور يذھب به إلى في العزلة أو في الوحدة بين الذات و العالم، 

الطفولة المبكرة و معايشة ما ينبغي العودة إليھا، بمعنى آخر البحث عن 

الشرط المبكر للجمال، فالتدفق التلقائي للمشاعر ھنا يحضر بقوة و إن كان 

ھذا التدفق نجده بكثافة في الشعر و لدى الشعراء، ھذا يجعلني أقول بثقة أن 

لون و الخط، لكثرة ما فيھا من تدفقات عميقة، لوحات بابان كانت قصائد بال

 . مع أھمية التكامل و التفاعل الحميم بين جوانبھا المختلفة

 

كان ال بد لبابان أن ينأى بنفسه عن التقليد كي يرى العالم بوضوح من جھة و 

من جھة كي ينطلق بخياله في عوالم اإلكتشاف و اإلبتكار، فيوسع من ھامش 

يه ضمن أُطر تخصه ھو، فيترك زمام التعبير لخبرته و ھي تحاول التلقائية لد

إطالق اإلنفعاالت، ساعياً إلى إزالة كل أشكال اإلنفصال بين الذات و 

الموضوع حتى يتمكن القيام ببداية جديدة تكون ھي خارطة طريقه، و ھو من 

 القالئل الذين اھتدوا على ھذا الطريق والذي يشبه كثيراً طريق الروائي

في األدب، الطريق ) 2014-1927(الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز 

الذي تكلل بواقعية سحرية حملته إلى جائزة نوبل و كذلك إلى وضع صورته 

على العملة الورقية لبالده، فھذه الواقعية ھي التي عزف عليھا بابان لسنوات 

فتح ھذا الطريق  طويلة و أبدع فيھا و تمايز أيضاً، و قد يعود إليه الفضل في

لبعض األسماء الشابة الحقاً، فغرق بابان في األسطورة مستلھماً منھا 

حكايات تكاد تسيطر على مساره التشكيلي، وترسخ طريقه و تدعم نظريته 

في اإلبداع، وتبرز خصوصيته المجنحة، و تكسبھا القيمة الجمالية المتحققة 

و نحن معه إلى تلك البھجة من اللعب بالخيال مع اللون و الضوء حتى يصل 

  . اإلنفعالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

كم ھي رائعة و جميلة أمنيات الفنان الحقيقي فلنقرأ آري بابان و ھو يخط لنا 

 : حلمه

ً أساسياً من ثقافة المجتمع، وأن أرى لوحات " كم أتمنى أن يكون الفن جزءا

واألماكن العامة، و في المتاحف الفنانين الكرد في المستشفيات والمقاھي 

أحد ) 1953كركوك (ھذه األمنية التي بقيت تالزم آري بابان  .."الكردية

رواد الفن التشكيلي في كردستان العراق تكاد تكون أمنية الفنانين على إمتداد 

والداتھم، أمنية لو تحققت ألعطتنا سوية المجتمع و ھويته، و لبينت لنا على 

فتح ھذا الباب سيضعنا أمام مرآة تعكس قاماتنا،  أي باب نقف، و أن

بحضارتھا التي تنطق تاريخاً بمظھره الحسي، و حكاياتھا التي تروى بطابع 

موضوعي في ضوء تصورات شاملة، و قد يحدث أن نكتشف أنفسنا بعقول 

متأملة تضج بالجمال و بملكتھا الحسية الخاصة، فبتحقيق ھذه األمنية 

حين قيل تقاس األمم  اعتباطاً الذي نقف عليه، و ليس  سيجعلنا ندرك الدرج

بمبدعيھا، فلماذا ال نطلق سراح المبدعين في رسم تاريخنا الحاضر و الذي 

َتنا و قوُّتنا في جذب الحياة و  سيكون قنديالً للقادم، و لماذا ال نجعل الفن قُوْ

باً فاألمر بناء إنساننا، فحلم بابان ليس صعباً، كما ھو ليس سھالً، ليس صع

يحتاج إلى إلتفاتة تستحقھا مع اإلھتمام به كأي جانب آخر، و ليس سھالً 

  . طالما كان السياسي يرتعد من فك خطواته

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

ومن الجدير بالذكر أن آري بابان من أبناء كركوك، و درس في جامعة 

قسم المكتبات و المعلومات متخرجاً منھا عام  - كلية اآلداب / المستنصرية

طويلة منصب مدير المكتبة العامة في السليمانية، و  ، ليشغل لسنوات1976

أفقدته ما يقارب مائة لوحة  2008لعل الحريق الذي إندلع في بيته عام 

أكلتھا ألسنة النيران، ھل سيلتفت القائمون على الشأن الثقافي في كردستان 

العراق لجمع ما تبقى ما إرث ھذا الفنان الذي أصر أن يغادرنا تاركاً لنا 

: اً فنياً يكفينا أن نغسل أرواحنا بھا لسنوات طويلة، و ليس لي غير أقولعطر

 . المبدعون ال يموتون بل يولدون
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، قلبھا ,مرھفة اإلحساس.وتنسج خيوط المستقبل, ميديا شيخة تعبر بالقلم  الدكتورة الشاعرة

ً يحمل إنسانية ال حدود لھا،  ً  ..اقية، ھامت بالعلم عشقاً ار وفكرھا يحمل قيما .. و بالحرف سحرا

 . فالكتابة بالنسبة لھا حياة

) ميزو بوتاميا(فتحت واحتھا الشعرية بصدور كتابھا الجديد  2021طاللة العام الجديد إمع 

صاغتھا بحروفھا الرشيقة وإبداعھا الملحمي صورة شعرية لتاريخ شعب أصيل في وطنه 

 .ونوس) ميزو بوتاميا(

مع للشاعرة ميديا شيخه ..سوسيال الدولية تبارك للشاعر ة الدكتورة ميديا شيخة ألف مبروك 

ً  صدرالتمنيات لھا المزيد من التألق واإلبداع بعدما  عن موقع ) ميزوبوتاميا( كتاب : حديثا

ــ  ميدياللشاعرة الكردية السورية ) صرخة شيوعي( شيخه بنسخته األلكترونية من أخراج ال

 سوريا. معو كيفاراماموستا 

تحاول الشاعرة و ..  رانيالكتاب الذي قدمه كاتب المنشور عبدالوھاب بي استھاللوقد جاء في 

ــيخـة  ــا شـ ــدي  جغرافيةعادة قراءة تاريخ جغرافية واسعة موغلة في القدم، إالكاتبة الكردية مـي

و كل غزاة العالم و العصاة و الطامعين بكنوزھا و خيراتھا،  منھوبة طرقت دروبھا العصابات،

بر نص ملحمي طويل تتابع نھارھا نضبت و ال جبالھا تھدلت و ال شمسھا انطفأت، عأفال 

ولياء و أنبياء و أحداث و ومضات من تاريخ شخصيات بطولية و أتفاصيل  شيخةالشاعرة 

تسرد لنا  تتحول الى راوية، أسماء،ماكن و أقديسين و شھداء و نساء، تعيد الى الذاكرة 

مشرق نقي، تعبر بنا الى حاضر مظلم، سد  ماضحكايات و حكايات عن زمن تليد، و عن 

شمسھا، و تعبر عن تفاؤلھا الثوري  الغزاة كوة فضاءاتھا، و حجبت عن بالدھا كردستان

و تطحن حنطة  ،و تتعمد بمياه ينابيعھا ،غصان زيتونھاأبقدسية القضية و طھر ترابھا، تعانق 

 .”تنور" أولسھولھا، تنبعث رائحة الخبز من 
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ھذه المقالة ليست قراءة نقدية، وإنّما دعوة لقراءة كتاب جريء 

  .ومختلف، عندما قرأته أصبحت شخصاً آخر

تعلمُت أن القراءة فعل خشوع، فأنتَ ): "أمبرتو كابال(يقول 

عندما تنھي قراءة كتاب ال تعود الشخص الذي كنته قبل 

بأن القراءة ھي صالة : وأنا كشاعرة وروائية أضيف". القراءة

أما . نؤديھا في محراب الكتاب لننال شيئاً من القداسة والتطھر

لنقتل الوحوش التي  الكتابة فھي حالة مختلفة تماماً فنحن نكتب

ونكتب لنسقط األقنعة التي نرتديھا، وعندما يسقط . في داخلنا

 ً   .القناع األخير نكون قد شفينا تماما

فھل كتب األديب والشاعر الرائع فراس حج محمد ھذا الكتاب 

، ليطعن كل الوحوش التي تسكنه في "نسوة في المدينة"

طمح لغاية أخرى الخاصرة دون إراقة نقطة دم واحدة؟ أم أنه ي

ثّمةَ : "لنقرأ  معاً ما كتب. عبّر عنھا في ھذا المقطع الجميل

أشياء ستحدث لي بعد نشر ھذا الكتاب سيشيع بين 

القراء شيوعاً كبيراً وسيطبع عدة طبعات عربية 

ومحلية وسيزّوره تجار الكتب؛ أما أكثر األحداث توقعًا 

. ةفھي ترجمة ھذا الكتاب إلى أكثر من ثالثين لغ

وسأجني منه مبلغاً من المال يفوق الميلون دوالر وليس 

لمياً ومشھوراً  .ھذا وحسب، بل سأصبح كاتباً عا "  

تجاربي في ھذا : "في البداية يقول الكاتب والناقد في كتابه المميز

الكتاب واقعية وحقيقية بالكامل، لم تكن على سبيل التخيل أو 

ھنا اتقيت شّر نفسي  التعويض النفسي الذي ال  أؤمن به، إنني

بنفسي وأحسنت إليھا وكتبتھا عارية دون أي مواربة ودون 

  ".التمترس خلف نظريات اجتماعية وفلسفية وأخالقية ودينية

لنتفق أوالً قبل الخوض في التفاصيل بأن االعتراف ھو سيّد  

كتب " نسوة في المدينة"الحقيقة، وھو أرقى  أنواع األدب،  ففي 

سانية بشيء من الحرية المطلقة بأسلوٍب رائٍع  الكاتب تجربة إن

مليء بالدھشة، وسبك رصين ينّم عن ثقافة ملحوظة، وأفق 

فھو  يروي أحداث وقائع فريدة كانت خلف الشاشة . فلسفي الفت

أَلم تقل . الزرقاء وُسردَت دون أيّ  خوف، أو تردد أو تغليف

ن اكتب ع): "لوري ھالسون أندرسون(الكاتبة األمريكية 

الحرية ھي ): "كامو(، وقال "العواطف التي تخافھا أكثر ؟

كل شيء عظيم خلفه : "فقال) انشتاين(أما ". فرصة لنكون أفضل

فنحن ال نختلف إذاً، ال بد من الحرية لنكشف للقارئ ". إنسان حر

الحقيقة وخفايا النفس البشرية؛ فالراوي ھنا شخص حقيقي يحكي 

م خلف شاشة الكتاب لتروا تجربته بكل صدق وشفافية ليضعك

وربما بعد ذلك يشعر . المشاھد بأنفسكم دون ستارة أو جدار

  .بالسعادة واالطمئنان

ال أحد يستطيع إلزامي بطريقته كما ھو ): "إيمانويل كانت(يقول 

يريد ألصبَح فرحاً وسعيداً؛ كل مّنا يستطيع البحث عن سعادته 

طريق السليم شرط أّال وفرحه بطريقته التي يريد، وكما يبدو له ال

فھنا يجب أّال ". ينسى حرية اآلخرين وحقّھم في الشيء ذاته

ننسى، بأن ھذا الكاتب أو الراوي لم يستدرج أحداً أو لم ينصب 

فخاً المرأةٍ لتقع في غرامه، كل ما ھنالك كان ھناك قبول مشترك 

بين الطرفين لتخلق ھذه القصص وتبنى غرفھا من خيوط الكالم 

وصور األجساد العارية من الكذب، لتقوم ھذه العالقات المثير 

االفتراضية عبر شاشة ضيقة قد ال تتسع لكل تلك المواقف 

واألحداث، على األقل لم يتبع أسلوباً مراوغاً أو كاذباً في التعامل 

مع بطالته كما فعل اآلالف من األشخاص الوھميين في أمريكا 

رھم في البرنامج التلفزيوني وغيرھا من بالد العالم، وقد فُضح أم

: الذي قام  ببثه شابان أمريكيان ھما Catfishاألمريكي الوثائقي 

And Max Josef  Nev Shulman وكشفا المآسي

الفيسبوكية التي حصلت وراء الشاشات الكاذبة ليظھر في النھاية 

والمرأة الجميلة ) امرأة(العاشق المتّيم الذي يعشق النساء ھو 

لقد . ال يمّت لألنوثة بصلة) كھلٌ (لوب الشباب التي لوعت ق

ال داعي إذاً لندعو الكاتب للجلوس " نسوة في المدينة"ھنا في كتاب 

تحت مقصلة االنتقاد، ألننا نستطيع أن نقول ھو يعّري الضعف 

ولقد وجدت أنه يرفض الطرق . اإلنساني تحت ظرٍف من الظروف

ونمطية إظھار الحقيقة المعلبّة التي غالباً ما التقليدية للسرد المغّلف 

فھو يريد التحرر بشكل صريح من . تكون كذبة كبيرة أو صغيرة

ھذه الحمولة ربّما لھدفين رئيسيين؛ إما ليخلعھا من جثته، أو ليطلعنا 

عليھا ويذّكرنا أيضاً بحمولتنا الثقيلة التي نرفعھا فوق ظھورنا بشكلٍ 

أستطيع أن أتخّلص من ): "آن فرانك(بة أذكر قول الكات. أو بآخر

فأنا ". كل شيء وأنا أكتب حيث أّن أحزاني تختفي وشجاعتي تولد

ً بأننا قد نكتب الحكايا التي تسكن غرف الذاكرة لكي  أؤمن كثيرا

أما القصص الممتعة والعارية يجب أن نرتديھا قبل . ننساھا بالكامل

  .النوم لنشعر بالدفء

ب حقيقية مع نساء دون ذكر أسمائھن من خالل الكاتب قدّم لنا تجار

، كما أَمَر "مأل الورق بكافة أنفاس قلبه"سرٍد رائٍع جميل، لقد 

الشاعر البريطاني وردزورث، ولنكتشف أيضاً أنه يحمل بين 

سطوره ثقافة واسعة ال تخفى على أحد، أما من زاوية القارئ 

وھناك من فربما يكون ھناك  من ھو ضد ھذا التعّري الفاضح، 

  . سينظر في مرآة الكتاب ليرى وجھه الحقيقي دون أي رتوش

فراس حج محمد كاتب جريء، دمه معجون بالصدق والشجاعة 

واإلبداع، يدعو مجتمعاً كامالً قد يبدو في أعين الجميع نبيالً، 

ومعصوماً من الخطأ، ويرتدي ثوب الفضيلة الناصع، ولكن في 

  .رذائل والشذوذ خلف الجدرانالحقيقية ھو يمارس كل أصناف ال

 ً نحن، ما نحن يا : "في النھاية يسأل الكاتب سؤاالً مھماً وفلسفيا

سيدتي؟ فكل ما كتبناه وما سنكتبه ال يساوي جملة في أي 

كتاٍب مقدس أو في أي نٍص لكاتٍب عظيم، ممن تشبعنا 

لقد أصبحنا أعشاباً طفيلية ال تتقن . بنصوصھم ورؤاھم

سن في حفرة طين التكنولوجيا، سوى مّص الماء اآل

لديدان  تتعربش على الجذور وأغصان الشجر وتنام مع ا

نحن يا سيدة الفضاء . والرخويات وتلطخ الفضاء األزرق

الممتد، ال تليق بنا سوى المحاكمة، ألنا أفسدنا الذائقة 

وكنا عصابة مدمرة تستنزف األرواح في أوقات اللذة 

أنفسنا تحت عجلة  فال عذر سوى أن نرمي. الموھومة

  ".التاريخ الطاحنة أو فلنصمت

ال يسعني أخيراً إال أن التزم الصمت أمام ھذا االعتراف الجميل،  

والفن المذھل، وأمام الجمال  الذي يرّش ألوانه في الصفحات لتخلّد 

  .كتحفة فنية في فسيفساء األبدية

__________________  

والنشر في رام هللا، صدر الكتاب عن دار الرعاة للدراسات * 

، ويقع في 2020ودار جسور ثقافية للنشر والتوزيع في عمان، 

  .صفحة من القطع المتوسط) 330(
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؛ وھي "اإلسمنت حضارة التعب وعواطف"صدرت للكاتب سيفان سويركلي روايته األولى

، الرواية جاءت مكثفة في حوالي مئة مستوحاة من الواقع األوربي الذي انتقل إليه الالجئ حديثاً 

 .وثالثين صفحة

تحكي فصول الرواية قصة الجئ ھرب من الحرب السورية إلى موطن األمن واالستقرار 

االندماج في موطنه لكن ھذا الالجئ يفقد فرحة اإلقامة عندما يبدأ مشواره في ، )السويد(

، لما كان في خياله، أو باألحرى لما كان يحكى عن أوروبا ومتعة تماماً  بدا مغايراً   الجديد، الذي

 !اللجوء

الصراعات والدروس التي تقدمھا 

حضارة أوروبا تتجلى في مشوار 

بطل الرواية والشخصيات المرافقة 

له في أوروبا خالل خمس سنوات 

 .من أحداث الرواية

الرواية أميل إلى الخروج عن بدت 

بعض شروط الرواية، وكسر 

 .، في أقل تقديرقيودھا، شكالً 

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الخاطرة والقصة فيظن ان ما يكتبه قصصا وھي ليست 

أكثر من خواطر تفتقد الحد األدنى من مكونات 

القصص، ولذا كانت مجموعة جمرة للقاص شوقي 

يونس إعادة احياء لفن أدبي ابتعد عنه الكثيرون رغم 

أنھا جنس أدبي قوي بالتعبير عن المشكالت والقضايا 

، وتتميز عن غيرھا من المجتمعية والوطنية واإلنسانية

األجناس األدبية النثرية بإيقاعھا السريع والقريب من 

النفس بما يتناسب مع تطورات النشر والقراءة 

وتطورات الحياة وتسارعھا وخصوصا بعد الثورة 

الرقمية، بحيث أصبح الكون ككرة صغيرة بين يدي 

المتابع والقارئ مما يتيح لقارئ القصة المقارنة 

  .ضافة للتمتع بأشكال القصة وأساليبھاوالتحليل ا

" جمرة"من خالل قراءتي المتأنية للمجموعة القصصية 

اعتقد أن الكاتب شوقي يونس تمكن من البناء القصصي 

بجدارة رغم بعض المالحظات الواردة بالسياق، فعملية 

البناء القصصي لھا اساليبھا وفنھا الذي يبعدھا عن 

لقصة القصيرة فن متميز األساليب النثرية األخرى، فا

والقاص تمكن بجدارة واحترافية من تحديد الحدث 

المولد للقصة وشكله ببنية سردية مناسبة مع ما رواه 

من أحداث بأشكالھا وتصنيفاتھا والتي أشرت اليھا 

سابقا، مع ضرورة االنتباه أن القاص اھتم بسالسة 

بدقة  اللغة السردية واالبتعاد عن اللغة الصعبة واالھتمام

البناء اللغوي وجماله وبساطته في نفس الوقت، 

واالھتمام بشخوص القصص مع تركھا مجھولة وغير 

معرفة لتكون مناسبة للحدث بمفھومه االعم وال تحصره 

بشخص محدد، وأجد من المھم االشارة أن بعض 

النصوص كانت تثير فّي الضحك وأمتعتني جدا في 

المضحكة للنھايات، نھايتھا لخفة دم الصياغة والصدمة 

فكانت المجموعة كما أشرت في البداية مجموعة من 

ل  الجمرات وليس جمرة واحدة، وأكرر انه ال مجا

للبحث في كل نص من حيث البناء واألسلوب والسرد 

وفن القصة واللغة، تاركا المجال للقارئ ليتمتع بالتحليق 

  .بھذه المجموعة والغوص للوصول إلى الجمال فيھا

  

شوقي ھو اسم المجموعة القصصية للقاص ".. جمرة"

، واألولى التي اتيح لي االطالع عليھا حين يونس

وقد ، رفعة يونسأھدتني اياھا شقيقة القاص الشاعرة 

شدني العنوان كثيرا للقراءة في المجموعة التي وجدتھا 

عبارة عن قصص قصيرة وقصيرة جدا، ولكنھا ليست 

جمرة السعة، وقد أخذت المجموعة  70جمرة واحدة بل 

ھبت الريح فانقشع الرماد، : "اسمھا من النص األخير

، وقد تميز الغالف "وتشظت جمرة فاشتعل  الھشيم

للون األسود للغالف وبالوسط بلوحة تعبيرية حيث ا

م  نيران مشتعلة والعنوان قاعدة للنيران، وكأن المصم

أراد القول أن جمرة شوقي يونس ھي التي ستشعل 

النيران بھذا العدد من الجمرات التي احتواھا الكتاب في 

صفحة من القطع المتوسط، ويبدأ الكتاب قبل  111

وإن  الحق له الف لسان: "النصوص القصصية بعبارة

، فمن "كان أبكم، والباطل أبكم وإن كان له ألف لسان

ھذه العبارات يعطينا الكاتب فكرته لنصوصه 

والمتلخصة بقول الحقيقة، ولذا أنھى الكتاب بنصه 

األخير عن انقشاع الرماد وتشظي جمرة فاشتعل 

  .الھشيم، معطيا االشارة ان جمراته قد اشعلت الھشيم

ناولته جمرات القاص لست بصدد االشارة لكل ما ت

الالسعة فھذا يحتاج مساحة كبيرة من الكتابة، ولذا 

اشرت لمضامين بعضھا وإن كانت كل قصة تشكل 

موضوعا بحد ذاتھا، ولكن ال بد من اإلشارة أن مجمل 

ھذه القصص تناولت المجتمع بجوانبه المختلفة مسلطة 

الضوء بحرفية القاص على جوانب مختلفة قد نشاھدھا 

لكن ال نجد من يعلق الجرس والذي سعى القاص  جميعا،

من أجل تعليقه لعل أحد يسمع، عامال على تشخيص 

الذات المجتمعية والفردية والواقع، ومن ھنا ومن خالل 

قراءة ھذه المجموعة القصصية القصيرة جدا بغالبيتھا 

علينا أن نتجه للبحث في الخصائص التي تميزت بھا 

الھموم المجتمعية التي اضافة للمضامين الفكرية و

ضمتھا في ثناياھا، والتعايش مع التجربة االنسانية 

لشخوص قصصه مع التأمل بالمناحي الجمالية في كتابة 

القصص وبين الكلمات، فالقصص القصيرة والقصيرة 

جدا تختلف مكوناتھا عن القصص بمفھومھا وأسلوبھا 

دد التقليدي، فھنا على سبيل المثال يختفي المكان المح

باإلسم الذي يشكل مسرح القصة القصيرة، كما يختفي 

مفھوم البطل الرئيس للقصة والشخصيات الثانوية، 

ى  فالتركيز يكون على الحدث والفكرة المتركزة عل

شخص يمثل شريحة مجتمعية عامة، ويكون ھذا 

الشخص سيد الحدث بدون تحديد لھوية الشخص أو 

اللغة بالقصة اسمه أو منحه صفة البطل، ويتم تكثيف 

لحد كبير بحيث يكون النص عبارات مكثفة توصل 

القراء للفكرة التي يريدھا القاص والتي عادة ما تأتي 

على شكل صدمة بنھاية القصة، ويتم ذلك بدون االبتعاد 

  .عن البناء الفني للقصة

في نصوص الكتاب اشارت للكثير من مشكالت المجتمع 

النصوص تمثل شرائح  ومعاناة أفراده، واألفراد في ھذه

مجتمعية نراھا ونلمسھا ولكن كم شخص يسعى للتغيير 

ي  مقابل من يمرون بصمت وقد يكتفون بھز رؤوسھم، فف

النص األول اشارة لألدباء الذين يمضون بصمت وال 

ي  يشعر بھم أحد، وھذه بعض من معاناة الكتاب ف
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/ حكيم وھي قصة مستمدة من تراث الحكايات/ حرية

/ البعرة/ ربيع/ نھاية كلب شجاع/ عالم ھش/ خبيز

  .  جمرة/ الطوفان

وحين نجول في اروقة الكتاب والمضامين التي احتواھا 

نجد أن القاص تمكن من متابعة القضايا االجتماعية 

المختلفة التي نجدھا في مجتمعاتنا مثل الفقر والجوع 

والجھل والخالفات األسرية وقضايا الطالق والمنازعات 

والخالفات، وھذا بحد ذاته أعطى للكتاب قيمة خاصة 

ومتميزة، فلم يكن القص من أجل القص بحد ذاته بمقدار 

 ما كان وسيلة لقرع

الجرس، واإلشارة لھذه القضايا بشكل السع يجعل 

ھذه القارئ يتفكر بھذا الواقع ويفكر كيف يمكن معالجة 

القضايا، وفي القضايا التي ترتبط باألرض والوطن نجد 

مدى التزام الكاتب بقضايا الوطن ومدى ارتباطه 

الروحي فيه، ونجد ذلك بشكل متميز في قصة العلبة 

وفي قصة سلواد بلدته، بينما تمكن برمزية غير مغرقة 

و  من ترك القارئ يسقط القصص الرمزية على ما يراه أ

من توجيه القارئ للتفكير والتركيز يشعر به، فتمكن 

بالقراءة ليجول بين قضايا اجتماعية وقضايا األرض 

  .والوطن وقضايا أخرى اعتمد الرمزية فيھا

رغم توجه الكثير من الُكتاب للشعر النثري بشكل كبير 

بحيث رأينا شعراء كثر وقلة في الشعر، وبعدھا اتجه 

ة ھذا النھر معظمھم للرواية بحيث لم نعد نستطيع متابع

الجارف من األعمال الروائية التي تتفاوت بمستوياتھا 

وقدرات من يكتبونھا، ورغم ابتعاد الكثير من الُكتاب عن 

م  فن القصة واتجاھھم للرواية وبعضھم خسر القصة ول

يبدع بالرواية، بحيث ظن الكثيرون أن فن القصة مات، 

ن حتى انه عقدت ندوات ومؤتمرات حول ذلك، إال أن ف

القصة رغم تعرضه للتجديد والحداثة ما زال متألقا 

ويلعب دوره وله قرائه والمتابعين له، فالقصة القصيرة 

ترصد الحدث وتعبر عنه بصيغة أدبية وتثير تساؤالت 

 امنھ القارئ وال تقدم حلوال للمشكالت و ليس مطلوباً 

ذلك، فھي فن ال يجيده الكثيرون والبعض يخلط ما بين 

أو تعرض  مجتمعاتنا فكم كاتب قارب التسول من الفقر

للموت ولم يمتلك ثمن العالج؟ ومع ذلك فالكثيرون لم 

ينتبھوا لھم وأنا أعرف بعض الحاالت بشكل شخصي 

ورحم هللا من رحلوا، ولعل بدء الجمرات بھذه الجمرة 

مؤشر قوي على الجمرات التي ستليھا بالنصوص، ولذا 

ال بد من أشير للقضايا الثالث التي دارت حولھا 

  :د أن القاص بحث فيالنصوص حيث نج

كما الحِذر الذي وقع في الحفرة  :قضايا اجتماعية

رغم حذره الذي لم يكن شامال، والمتأسلم الذي يمارس 

كل االساءات ويذھب للصالة بدون أن يدرك أن الدين 

معاملة وسلوك قبل العبادات، والعجوز التي تعاني 

كم الوحدة فال تنتبه ان الفراخ طارت فتضع لھا الماء بح

العادة، والطفل الذي بكى بعد ان أكل الكعك بعد ان 

عضه الجوع بدال من بيعه، فبكى ألنه شبع وعاد 

: ألسرته خالي الوفاض، وغيرھا العديد من القصص مثل

/ السباك/ الزميرة/ التفاحة/ تواتر/ وداع/ الكعكة

/ جائع/ تقدُّمي عجيب/ أمومة/ اللوحة/ اللمبة/ القطة

ي / فكرة/ صالة/ صدمة/ كاظسوق ع/ خسارة/ حلم ف

/ مراھقة بائسة/ محلل سياسي/ ھشاشة/ قطيع/ المسلخ

/ مدلس/ سيناريوھات/ الحالق/ كاتب/ ھيزعة/ نذالة

/ ضمان/ الذئب/ القميص/ األرجوحة/ سر/ النعال

  .جمال/ الحدث/ ُرطب/ مالك صغير/ تجارة/ خسيس

ونالحظ أن القاص في نصوصه  :األرض والوطن

رض والوطن اتسم أسلوبه بالمباشرة المرتبطة باأل

والوضوح، وھذا طبعا لوضوح القضية واألحاسيس 

والفكرة وبالتالي كانت رؤية القاص واضحة ولكنھا في 

نفس الوقت قائمة على ترابط النص وتماسكه، بحيث 

اعتمدت في النصوص على التكثيف اللغوي والتركيز 

وطن على لب الموضوع، ولذا لم تفارق األرض وال ال

القاص وحظيا بالعديد من النصوص منھا األرض وھو 

نص في قمة التعبير عن حب األرض، حين يھمس 

ي  المزراع لألرض انه يحبھا ولكن الحب وحده ال يكف

للخصب، فيزرع محراثه ويحرثھا وھو يتألم الحداثه 

أثالم الحراثة في جسدھا الميت ليحييھا، وايضا نصوص 

من أھم النصوص المرتبطة الُعلبة وھي / الخيمة: مثل

وفيه / قريتي فجرا/ نفير الكرامة/ بالوطن في المجموعة

يھمس القاص لبلدته الجميلة سلواد التي أجبر على 

تركھا طفال، وھذا النص تميز بوجدانية مغرقة الحنين، 

  .وإن ابتعد عن القصة بالمفھوم الفني

وھي يمكن اسقاطھا على العديد  :القصص الرمزية

يا ونالحظ أن الكاتب ابتعد في ھذه المجموعة من القضا

عن المباشرة بسردياته القصصية الجئا للرمز، وھو من 

األساليب التي لجأ لھا العديد من القصصيين، وھذا 

اه  االسلوب يترك الفرصة للقارئ ليفسر الرمز كما ير

وما يناسب ما يشعر به، ولكن الرمز كما اشرت سابقا 

لى الكثير من القضايا ھو عملية اسقاط واضحة ع

المجتمعية واألحداث العامة، وأعتقد ان شوقي يونس لجأ 

لھذا األسلوب لشعوره بضرورة االبتعاد عن المباشرة 

بطرح القضايا ألسباب يشعر بھا وتخصه، وھذه 

/ الدوالب/ الدمية/ الحافلة/ الجزار: النصوص كانت

  حرية/ الوباء/ المسمار/ القرد/ العلق/ الصافرة
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أبلغ أصدقائي بالمقال، صديقي الذي ھاتفته ليال بعد نشر المقال في موقعي 

الشخصي يضحك من كل قلبه على العنوان، من المؤكد أن قرأ المقال، لكنه لم 

في الليلة ذاتھا أھاتف صديقا . يخبرني رأيه، من عادته أن يؤجل رأيه إلى حين

نسوة في "آخر، لم يعجبه العنوان، وأبدى تذمره، وربط بين المقال وكتاب 

، فقد قرأه من الغالف إلى الغالف، ويقول لوال أنني أعرفك لقلت إن ما "المدينة

تب إال تجاربي وما حدث معي، فأكدت له أنني ال أك. في الكتاب خيال في خيال

وينقل رأي صديق له بالكتاب بعد أن قرأ . وال أريد أن تستعبدني أسراري

ھذه القراءة ). الفياجرا(إنه أنفع من . ھكذا الكتب يا إما فال: معظمه، يقول

  .سطحيّة بالتأكيد، والكتاب يقول أبعد من ذلك بكثير

يھا المقال والجرأة التي فيه، صديق ثالث، يرسل إلّي رسالة صباحية، يمتدح ف

ويذكرني بالتحول الذي أصاب الثقافة العربية، ھذه الثقافة التي صارت ضعيفة 

وغير متقبلة الخوض في مثل ھذه الموضوعات، فيذكر لي أسماء كتب تراثية 

من المھم اإلشارة إلى أن مجلة ميريت . تناولت موضوع الجنس بأريحية كبيرة

تخصص ملفاً لبحث ) 2020ديسمبر (ددھا األخير الثقافية المصرية في ع

الكتابة األيروسية، اطلعت على ما كتب فيه، وليس فيه ما ھو جديد، فاألسئلة 

وكنت قد ناقشت . ھي ھي، والتساؤالت معلقة دون أن يجد أحد اإلجابة الشافية

ھذا الموضوع مرارا في مقاالتي وكتبي، وعقدت له فصال كامال في كتاب 

  ".الشعر بين األيروتيكيّة واأليروسية: "تحت عنوان" صنعة الشعريةبالغة ال"

على أي حال، أبعث المقال للنشر، يعتذر أحد مسؤولي الصحف عن عدم النشر 

جيد وذو أفكار مھمة، لكن القارئ العربي  - كما قال - على الرغم من أن المقال

فيعزز ذلك من أشكره وأتقبل رأيه ووجھة نظره، . ال يستسيغ بعض ما جاء فيه

توقعي أال ينتشر المقال على نطاق واسع لھذا السبب، فما زال القارئ يقود 

وعي المثقفين ويحجمھم، ويُحدّ من تطلعاتھم، بعد أن تنازل المثقفون عن مھمتھم 

في تنوير القارئ وفتح مسارب عقله لينطلق دون خوف، ويقرأ ويناقش كل 

لكن على ما يبدو . أيا كان أسلوبھاالموضوعات، مھما كان درجة حساسيتھا، و

ھنا عليّ . أن الثقافة ما زالت واطئة السقف إلى حد احترام أفق القارئ الضيق

أن أشكر المواقع اإللكترونية التي نشرت المقال وكان سقف حريتھا عاليا 

  .ومرتفعاً 

أصدقائي لم يتفاعلوا مع المقال عندما نشرته على الفيسبوك؛ ال باإلعجاب وال 

د أنھم قرأوا المقال، لكّن شيئا ما يمنعھم من بغ يره، وأھملوه تماما، من المؤك

إنھم ربما سيكونون شركاء إثم لو دعموا المقال أو أعجبوا . التعليق واإلعجاب

فاألمر متوقع كذلك، وليست المرة األولى التي . أقدّر ما ھم فيه وال أمتعض. به

لموضوعات السياسية التي تحاول يحدث فيھا مثل ھذا مع ھذه الموضوعات، وا

الحكومة أو أصحاب القرار في وزارة ما أو جھة ذات سلطة ما " تدغدغ"أن 

لھا عالقة بالحكومة، فاألصدقاء والصديقات ينكمشون ويختفون ويصمتون على 

ھامش مثل ھذه الموضوعات، على الرغم من أنھم مثقفون وناضجون وكثير 

فيه وعليه من طريقة للكتابة، ال فرق بين  منھم يؤيدني ويشجعني على ما أنا

أصدقاء الفيسبوك وتويتر، فكلھم ذو عقلية واحدة، ويفّكرون بالطريقة ذاتھا، 

ك  على الرغم من أنھم تجاوز عددھم الخمسة عشر ألف متابع على جميع تل

  .ال تدري أين يذھبون ويتسربون. الصفحات التي نشرت فيھا المقال

، )في دردشة الماسنجر(ع الموضوع على الخاص بعض األصدقاء يتفاعل م

  : كاتب صديق ومقرب يعلق على الموضوع بإسھاب فيقول

  ..وكمامة" كيلوت"صباحك "

ال أعرف حجم الشتائم التي ستنھال عليك أو تنھار بعد ھذا المقال، ولن أستطيع 

حمايتك من الحجارة التي سيلقونھا عليك فتحملھا وحدك يا صديقي، فبعد أن 

  حر الرأس مني ال ِقَبل لي بتحمل صرارة فكيف بحجارة؟تص

بينما كلمة . كلمة فرنسية، وتعني غطاء المؤخرة في عھد النبالء) كيلوت(طبعا 

الفرنسية أيضا تعني المالبس الداخلية، والعرب منذ ما قبل اإلسالم " كلسون"

أو ) الكيلوت(فأصل . وھو كلمة فارسية) السروال(والمسلمون عرفوا 

وليس بسبب الغسيل طبعا حتى وصل إلى مرحلة ) يكشّ (سروال بدأ ) لكلسونا(

  .الخيط فأصبح غطاء نظرياً ليس أكثر

والكمامة كانت نقاباً يغطي الوجه، وعادت في زمن الكورونا لتحجب المرأة 

بالمناسبة كنت أستخدم الكمامة في السفر بالحافالت والطائرات . والرجل

  .عطاس والروائح الكريھةلتخفيف التعرض للرشح وال

مقالك طريف، وكما ھي العادة، تصّر على أن تكون صديقاً مشاكسا بالكلمة 

  .والمقال

والمقارنة أثارت إعجابي، علما أنه في بداية عصر الكورونا وفرض . والمقال

ھزلياً تدخل به ثالث نساء متجراً للتسوق ) فيديو(الكمامات أتذكر أنني رأيت 

، )الكالسين(الحارس لعدم لبسھن الكمامات، فينزعن ألبستھن الداخلية فيمنعھن 

  .ويضعنھا بدل الكمامات فيدخلن المتجر

  ".حريرية) كالسين(من الساتان و) كيلوتات(صباحك 

نسوة في "أعجبني التعليق جدا، وتناقشنا مطوال في المقال وغيره، وفي كتاب 

صديقي يعرفني جيدا، . قراءته الذي قارب صديقي على االنتھاء من" المدينة

ويعرف أنني أكتب بعرٍي كامٍل فاضح، ال أحب أن أبقي في ذاكرتي شيئاً سريّا، 

  .لذلك لم يفاجئه الكتاب، وما فيه من عالقات وممارسات

في معرض الحديث يخبرني صديقي أنه بعث المقال لصديقة له، وعندما سألته 

لم يمض كثير وقت، وإذ به . محادثتناعن رأيھا أخبرني أنھا لم تجبه حتى وقت 

  :يبعث لي رد صديقته التي أخفى عني اسمھا، فكتبت

مقال مليء بالمشاكسة كما قلَت بتعليقك، من باب المداعبة واللعب بالكلمات "

  . واالستناد للمصادر إلثبات وجھة نظره وطرحه

  : بس سؤالي للكاتب

ماعية لنلتفت إلى ھذا ھل انتھت مشاكلنا السياسية واالقتصادية واالجت

  الموضوع؟

والكمامة ستستخدم فترة الكورونا، وستصبح ذكرى مثل ما مر علينا من أوبئة، 

م .  فھي تعود لمن يرتديھا أو ترتديھا؛ حرية شخصية مطلقة) الكلوتات(أما عن  ل

م  يعرض كاتبنا للرجال في مواسم الحج، فھم عراة من تحت لباس اإلحرام، لكنھ

  . الكماماتحتما سيلبسون 

وألوان الكمامات وأنواعھا في متناول األيدي، وكلھم لنفس الغاية، وتعود لذائقة 

ھي خيار حتى في . السيدة، ولن تكون الكمامة في يوم من األيام فرض عين أبدا

  ".خيال كاتبنا واسع جدا. زمن األوبئة

ني أرى أسعدني ردھا جداً، وإْن نظرْت إلى األمر على أنه خيال واسع، مع أن

إنھا . بعين البصيرة التي لم تخني أن األمر ليس مؤقتاً ھذه المرة، بل ليس طارئاً 

تغيير منظومة القيم، . الفرصة الذھبية لتغيير العالم، كما كتبُت في مقال سابق

وتغيير التعامالت االقتصادية والثقافية والتعليمية، وتأسيس لمرحلة جديدة، 

ما ھو قبلھا، ولن يعود العالم إلى الوراء ألبتّة، ليس ك" كورونا"سيكون ما بعد 

وال خطوة واحدة، بل لم يستنفد الفايروس قدرته التغييرية بعد، وما زال في 

جعبة مھندسي العالم مفاجآت مدھشة، لم تمّر ببال بشر، ولم تخطر في أكثر 

خياالتنا بساطة أو جموحاً، وستتفوق على كل خيال عرفناه أو توصلنا إليه، 

ً و سيأتي يوم، ويصبح ھذا الخيال وغيره واقعاً يفقدنا . رأته ھذه الصديقة واسعا

القدرة على االندھاش، كما كان كثير من أشياء اليوم خياال جامحا يوما ما، وبناء 

 ً   .عليه، سيصبح ھذا الخيال عاديا ومتقبالً بعد زمن، ربما ليس طويالً جدا

نظري بطريقة غير مباشرة لكتابة  أخيرا، أشكر صديقي على ما قام به من لفت

يلوت(كلمة  ، وأشكره على )كلوت(التي كتبتھا دون ياء المد الساكنة ) ك

، والغريب أنه ال )الكلسون، والسروال(المعلومات حول أصل الكلمة ومرادفاتھا 

ً لھذه النوع من المالبس، كأنه طارئ على حياة العرب فأخذوه من  أصل عربيا

فرنسيين في العصر الحاضر، كما أشكره على تلخيصه الفرس قديما، ومن ال

غطاء رمزياً، وذّكرني بما كتبه الشاعر  -"خيطاً "حتى صار ) السروال(رحلة 

في وصف مالبس إحدى النساء ) الشاعر القروي(اللبناني سليم رشيد الخوري 

ً ) تَِكشّ (بعد أن أخذت    :تدريجيا

ا كبتينِ تَُشّمرين تعبُرينابرّب            لحدّ الرُّ يّ نھٍر    ك أ

ي صباحٍ  ثوَب ظلّ ف اً فحينا       كأّن ال دُ تَقَلّصاً حين   يزي

؛ فقد تنبھت لھذا األمر، بعد أن بعثت المقال )الفيديو(كما أشكره على ذكر أمر 

للنشر، وكنت قد شاھدته قبالً عندما راج على الفيسبوك، ما استدعى مني تعديل 

مالحظة صديقي، وكنت قد عدلت المقال، وقد المقال حالما تذكرت، فجاءت 

أضفت فقرة . اطلع على النسخة األولى المرسلة إليه ليالً في البريد اإللكتروني

بخصوص ھذه الحادثة الطريفة الرمزية التي ربما أخذتنا جميعا إلى تفكير 

فيا لھذا الفيروس اللعين كم . وخيال أبعد مما كتبنا أو ما سنكتب في قابل األيام

ھل يوجد ". خيال -ميتا"منحنا من أفكار خيالية، بل ربما كانت أبعد من الخيال 

  .شيء أبعد من الخيال؟ ربما
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ترى ھل ھي أنثى واحدة من جمعْت بين جمالھا وجمال ھذا الوطن 

حتى ) زياد جيوسي(أم ھنَّ عدة إناٍث أشعلن مشاعر كاتبنا 

اضطرمت النيران معا في أتوٍن واحد،  فكانت تلك األحالم العّمانيّة 

  !!؟؟؟

  !!!له  أم أنّھا تشكلْت في ذھن كاتبنا جّراء إغفاءةٍ 

وھو الذي يتمنى في قرارةِ نفسِه لو أنَّ تلك األحالم تصبح حقيقةً، 

كما يعانُق معشوقته !!! فيعانق رام هللا، ويعانُق عّمان في آٍن واحد 

  !!األنثى المتربعة في قلبه والوجدان 

كّل ماكتبه جيوسي في أحالم عّمانيّة جاء معبّراً  عن أمله بانتھاءِ 

يض، المحتل لألرض، والقامع للشعب، مغلق ھذا االحتالل البغ

الحدود والمعابر، أمام الحالمين بوطٍن معافى من أّي احتالل وأيّ 

  .ضيم 

أحالم عّمانيّة تطير بنا عن واقٍع مثقٍل بالھّم وصنوف المعاناة، إلى 

فضاءاٍت صوفيٍّة، ونقيٍّة مع ما نشتھي في قرارة أنفسنا، وتحلُّق بنا 

ٍت في يوم ما، آٍت، حيُث تحلُّ السعادةُ والھدوء كعصافير حالمٍة لوق

واالطمئنان، أعماَق نفوسنا وأرواحنا، وحيُث يملؤنا األمُل، ويسكننا 

 ً   .التفاؤلُ أنَّ القادَم احلى وأبھج، واألجمل دائما وأبدا
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من خالل ) نورالدين زازا . د( نفيس يستنتج جيروك 

، أنھا ) 1957( مقدمته المسھبة التي كتبھا لطبعة عام 

ملحمة قديمة، و تعود في ِقدَمھا إلى ما قبل ميالد 

إلى أن اإليرانلوجي و يستند في ذلك . ()المسيح

تحدث عن ) 1945 – 1875(كريستيزن . الدانيماركي أ

ة بھذه الملحمة وجود ملحمة بين الشعوب اآلرية شبيھ

قبل ميالد المسيح بألف عام، و عن رواية شبيھة بھا 

أيضاَ، كتبھا قبل ميالد المسيح بخمسمائة عام كاتب 

  ). شاريس دي ميتيليني(يوناني اسمه 

قصة شاريس مبنية على حب ابنة أحد الملوك القدماء 

و أحد أبناء اآللھة أدونيس و أفروديت، ) أُوداتيس(اسمھا 

، يتراءى كل منھما لآلخر في الحلم، )ادريسزاري(اسمه 

فيتحابان، و يقطع  زاريادريس آالف األميال، فيلتقي 

 . ()أوداتيس و يھربان معاً 

و قصة شاريس " ممي آالن "ثمة تشابه كبير بين ملحمة 

متشابھان إلى حد " زاريادريس"و " َممْ "اليوناني، فـ 

سليل " مم"ابن اآللھة، فإن " زاريادريس "بعيد، إن كان 

لدى كل . األمراء و سلطان الكرد، و فرسه أسطوري

و  منھما صديق بمثابة األخ، مستعد دائماً لتنفيذ ما يريده، 

أيضاً، كلتاھما " أُوداتيس"و " زِين"ھناك تشابه بين 

" ھومارتيس"تنتميان إلى نسب عريق، و ثمة تشابه بين 

  ". ينز"أخي " زين الدين"و بين األمير " أوداتيس"والد 

يذھب كريستيزن  إلى أن أحداث رواية دي ميتيليني، 

معروفة لدى جميع سكان آسيا الوسطى، بمن فيھم الكرد 

و الفرس، و ھما شعبان آريان، و أنھا أول ما ظھرت، 

و معروف أن الكرد أحد . ظھرت بين الشعوب اإليرانية

و أن المصادر الفارسية ال تتحدث عن . ھذه الشعوب

ا في األدب الفارسي الفولكلوري و قصة شبيھة بھ

ى  ن على حٍد سواء، وھي انتقلت من الشرق إل المدوَّ

  .  ()الغرب

باإلضافة إلى ما استنتجه جيروك نفيس، فإننا نجد فيھا 

أموراً أخرى، تنمُّ عن ِقدَمھا، و يبدو ذلك واضحاً منذ 

تبدأ بداية أسطورية، و تتحدث عن أخوة فھي . بدايتھا

ء ُكرد، علي بيك و َعَمر بيك و ألماز بيك، ثالثة ھم أمرا

لم يُرزقوا ولداً ذكراً ليكون ولي عھد لھم، يرث الحكم من 

 بعدھم، لذلك يزھدون في أمور الدنيا، و يخرجون في

صبيحة عيد األضحي في ھيئة الدراويش تاركين إمارتھم 

" الخضر"و أمالكھم، ھائمين على وجوھھم، فتراءى لھم 

نصحھم بالعودة إلى ديارھم، و التصدُّق  و. بمشيئة إلھية

على الفقراء و المحتاجين في ھذا اليوم المبارك، و 

أوصاھم بأن يخطبوا ابنة شيخ القرشيين ألخيھم الكبير 

ب عليھم  علي بيك، وأخبرھم أنه سوف يُرزق طفالً، يتوجَّ

يه  أال يطلقوا عليه اسماً إلى أن يتراءى لھم ثانية، ليسمِّ

اه  بنفسه، و ھذا يظھر .()"َممي آالن"ما كان، فسمَّ

إلى " َممْ "في الملحمة مرة ثالثة، أثناء سفر " الخضر"

، و يرافقه إلى أن يقترب "ِزين"جزيرة بوتان قاصداَ لقاء 

من شاطئ نھر دجلة، فيوصيه بأن يكون حذراً، ألن فتاة 

، تنتظر قدومه عند الضفة األخرى، "ِزين"اسمھا أيضاً 

حاجب أمير الجزيرة، و " بكو"ھي ابنة ستحاول خداعه، 

ھو منجِّم عِلَم بأمر قدومه، فأرسل ابنته كي تخدعه، 

   ().عسى أن يغرق ھو و فرسه في النھر

و " الخضر"ال تقتصر العناصر األسطورية على ظھور 

إنه  ". َممْ "فقط، بل تظھر مع  ظھور فرس " َممْ "والدة 

علق فرس أسطوري تمَّ اصطياده من البحر، حيث 

بشباك الصيادين، و قد جھد ألف و خمسمائة من خيرة 

ه نحو اليابسة، و ظل عصياً على  الفرسان، لجرِّ

، و "َممْ "خال " عمر بيك القُرَشي"الترويض، إال من ِقَبل 

ْوه  ، أي "بوزي َروان"ھو شخصية ذو كرامات، و سمَّ

، و ھو فرس يقطع مسافة ستة أشھر )األشھب العدَّاء(

  .()!عشر أو خمسة عشر يوماً؟في اثنْي 

و تستمر األسطورة في الظھور في الملحمة مع حّب 

بطَليْھا أيضاً، فقد تراءى لالثنين معاً لقاؤھما ذات ليلة، 

) يريپ(، إذ حملت ثالث من بنات الجن ()فيما يشبه الحلم

و ھي نائمة، و طرن بھا من مدينة " ِزين"ذات ليلة سرير

بالد "سلطان الكرد في " مم"إلى حيث " جزيرة بوتان"

و كان ھذا الحلم . ، و وضعنھا بجانبه في غرفته"المغرب

و كان سبباً ألن يصرَّ . سبباً ألن يھيم كلٌّ منھما باآلخر

، الفتاة "ِزين"للقاء " جزيرة بوتان"على السفر إلى " مم"

  . التي تراءت له في الُحلم

 و تميط األحداث اللثام عن األسطورة عند نھايتھا أيضاً،

 حين يأمر األمير زين الدين، و بتدبير من حاجبه بكو،

و سجنه، حيث نرى السالسل الحديدية التي " َمم"بتقييد 

يقيِّده بھا حاجُب األمير، تتقطَّع عندما يضغط محاوالً 

ھا، وتتحول و . ()إلى ثعبان كبير مخيف يالحق الحاجب فكَّ

إلى وسط النيران المندلعة في " مم"كذلك حين يندفع 

الجاللي، ثم خروجه و ھو يحمل " حسن"قصر مضيفه 

  .()و كالھما سليم: ابن حسن، من بين تلك النيران

أسطورية، فقد كان موته " مم"و مثلما كانت والدة 

و ھو في السجن، في  لقد تراءى له خاله. أسطورياً أيضاً 

" ِزين"ُحلٍم، وأخبره أن موته قد اقترب، فسوف تأتيه 

زائرةً في خفية من أخيھا األمير، و سوف تقدِّم له رّمانة، 

متھا ابنة حاجب األمير دون علمھا، و عليه أن يأكلھا،  سمَّ

  . بعد موته بأسبوع واحد" ز ِين"فيموت، و سوف تلحقه 

  بتقييد

و ھنا . بعد أن ألقت إليه الفتاة الرمانة، أخبرھا بُحلمه

يدور بينھما حوار مؤثِّر، تحاول الفتاة أن تثنيه عن أْكل 

   ().المحاولة لم ُتْجدِ الرمانة، ولكن 

إن ظھور األسطورة بھذا الشكل المكثَّف في الملحمة، 

ل في اعتقادنا دليالً على ِقدَمھا، حين لم يكن اإلنسان  يشكِّ

قادراً على فھم و تفسير بعض الظواھر، فما كان منه إال 

و أما اقتصارھا ھنا على . أن يلجأ إلى عالم الخيال

ألشھب العدَّاء، و بنات ، و الَفَرس ا"الخضر"شخصية 

، و الكرامات "بكو"الجن، و التنجيم متمثالً في شخصية 

نفسه الذي " مم"و في " مم"متمثلة في القرشي خال 

تتحول السالسل الحديدية بين يديه إلى أفعى، و الذي ال 

تحرقه النيران، فيعود في رأينا إلى أن ھناك فترة زمنية 

ة و روايتھا إلى أن طويلة تفصل بين والدة ھذه الملحم

ونعتقد أن الرواة . تلقَّفتھا أقالم المدوِّنين الفولكلوريين

أسقطوا منھا كثيراً من األعمال الخارقة، و أبقوا أو حلُّوا 

محلھا ما يمكن أن تتقبَّله العقلية اإلسالمية، خاصة و أن 

، و كذلك الجن، و التنجيم و "الخضر"شخصية 

الشرقية بشكل عام، وال الكرامات مقبولة في الثقافة 

  .سيما في األوساط الثقافية و الدينية اإلسالمية

وعالوة على ذلك، تتحدّث الملحمة عن غزوتين 
. () فارسيتين على تخوم البالد دون الدخول في تفاصيلھما

ً جرت بين الميديين  أسالف (و التاريخ يذكر أن حروبا
 550(تيجتھا مملكة ميديا عام و الفرس سقطت بن) الكرد

ت ) م.ق في أيدي الفرس األخمينيين، و استمرَّ
ل  و لع االنتفاضات الميدية في وجه الفرس بعد سقوطھا، 
أھمھا اثنتان، كانت األولى بقيادة القائد الميدي غاؤوماتا 

، الذي أعاد الُملك الميدي، و نصَّب )م. ق 522(عام 
نفسه ملكاً، إال أن حكمه لم يدم سوى سبعة شھور، 

 ينتمي بقيادة قائد ميدي آخر ھو فراؤورت الذي والثانية
  مبدأ 

إلى أسرة الملك الميدي دَياكو مؤسس المملكة الميدية، 

ولكنه وقع في إحدى معاركه ضد األخمينيين أسيراً في 

َّل به  أيدي قوات الملك الفارسي دارا األول، الذي مث

تمثيالً وحشياً، فقطع أنفه و أذنيه و لسانه، و فقأ عينيه، 

و . ()و علّقه على البوابات الخارجية، و أحرق مساعديه

لعل األھم من ذلك كله دليالً على ِقدَم ھذه الملحمة، ھو 

ورود نوع من التحية في الملحمة، سنتحدث عنھا 

حقاً، تختلف عن التحية اإلسالمية، نعتقد أنھا التحية ال

  . الكردية قبل اإلسالم

()   Memê Alan. Pêşgotin, rû 7 

 ()Memê Alan, rû 8-10 

  ()Memê Alan, rû 11 

  ()Memê Alan, rû 38, 39  

  ()Memê Alan, rû 69, 70 

  ()Memê Alan, rû 68, 80, 95 

()Memê Alan, rû 46      

()Memê Alan, rû 190    

  ()Memê Alan, rû 183 

  ()Memê Alan, rû 200, 201 

  ()Memê Alan, rû 157, 185 

الطبعة . مملكة ميديا: دكتور أحمد محمود الخليل. د()  

األولى، مؤسسة موكرياني للبحوث و النشر، أربيل 

ثورات : مھدي كاكه يي. 132 – 126، ص 2011

  . مقال إلكتروني. الميديين بعد سقوط إمبراطوريتھم

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp

?aid=512111 
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  تاريخ مجههورية كوردستان  إطاللة نقدية على                
  يف مهابات بإيران                                      

                                                      -  ���Zا��6ء ا�-  
��7\ رW#ل. د             /Wإ  

العسكرية السوفييتية المنتشرة في شمال إيران، و نتيجة                    
غياب سلطة الحكومة المركزية اإليرانية، نشأت ظروف 

أعلنتھا  مؤاتية لبناء حزب جديد يقوم على المبادئ التي
ألمانيا النازية (دول الحلفاء المنتصرة على دول المحور 

و ). و إيطاليا الفاشية و يابان العسكريتارية
تأسس الحزب الديموقراطي  1945)/ أكتوبر(1ت/في

فقد تحفظ . الكوردستاني في إيران برئاسة قاضي محمد
األعضاء المؤسسون للكومال على رئاسة القاضي 

الدينية و العائلية، التي تؤھله أن  للحزب نتيجة خلفياته
وقد تحقق . يفرض آرائه الشخصية على عمل الحزب

ذلك على ارض الواقع في مجرى إدارة دفة السلطة في 
  . جمھورية كوردستان مھابات

أبدى كثيرون من زعماء القبائل تحفظھم على تأسيس 
الحزب بسبب مخاوفھم من وقوعه تحت تأثير األفكار 

خلق معارضة  إلىاليسارية والشيوعية، األمر الذي أدى 
خفية قوية بين القبائل، كادت أن تزعزع أركان سلطة 
قاضي محمد في الحزب، لوال لجوء مصطفى البرزاني 
المفاجئ إلى كوردستان روجھالت بإيران و وقوفه إلى 

الشيء الذي ساھم في تعزيز مواقع القاضي . جانبه
  ،)22(وبروز البرزانيين كقوة عسكرية ترجح كفة الميزان

في تھدئة  إيجابياً  يبدو لعب السوفييت دوراً  على ما
األوضاع بين الكورد و اآلذريين و المحافظة على 

فقد كان اإلتحاد السوفييتي . المكتسبات المحققة لھما
فحتى . يحمي النضال العادل للشعب الكوردي قوياً  درعاً 

قبل تنظيم القوات الدفاعية للجمھورية، حاولت القوات 
ديدة اختراق حدود جمھورية اإليراانية مرات ع

كوردستان في مھابات، إال أن الھجمات كانت تُصد بحزم 
و ما الرسالة  ،)23(في كل مرة من قبل القوات السوفييتية

التاريخية التي أرسلھا الشيخ محمود البرزنجي في غمرة 
النضال الوطني للشعب الكوردي بعد الحرب العالمية 

ئيس جمھورية الثانية إلى الشھيد قاضي محمد ر
كوردستان في مھابات، تؤكد على الموقف السوفييتي 

  : المؤيد لحقوق الكورد القومية عند إعالنه فيھا ما يلي 

إخوتي الكورد، يا شركائي في الدم، أنبھكم و أتوسل "
فال تنخدعوا بعد . إليكم أال تصدقوا إال الدولة السوفيتية

عايات اآلن بفيض الوعود المعسولة والمتنوعة والد
فھو وحده نصير ومنقذ . المعادية لإلتحاد السوفييتي

  "الشعوب المطالبة بحقوقھا

إلى السياسة  وضوحاً أكثر و قد أشار البريطانيون بشكل 
السوفيتية الداعمة لطموحات الكورد، حيث أكدت 
المصادر البريطانية لوزارة الخارجية بان السوفييت 

م في تشجيع الكورد ع مھماً  لعبوا دوراً  لى تحقيق تطلعاتھ
و  في إقامة جمھورية كوردية ستضم كورد العراق 

                                                  .)24(توركيا و إيران

أما اآلن فسوف ننتقل إلى عرض موجز لقيام جمھورية 
كوردستان الديموقراطية في مھابات، مع تبيان دور 

قضة المصالح داخل القوى اإلجتماعية المختلفة المتنا
الجمھورية و تأثير العوامل الخارجية والداخلية 
المساعدة والمعرقلة لبقائھا و ديمومتھا والمواقف الفعلية 
لدول الحلفاء المحتلة إليران وكوردستان خالل ھذه 
 :المرحلة القصيرة المضيئة من تاريخ شعبنا الكوردي

ان انعقد اجتماع للبرلم 1946)/ ديسمبر( 2ك/ 22في 
وفق المعايير  أن نسميه برلماناً  ھنا ليس دقيقاً (الكوردي 

و من األصح . الحقوقية و اإلدارية المتعارف عليھا
 ألن(" إجتماع عمومي"أو " جمعية وطنية "اعتباره 

انتموا إلى  عضواً ) 13(الممثلين فيه والمؤلفين من 
كما . عشائر محددة لم ينتخبوا من قبل أبناء عشائرھم

يعبروا عن إرادة وأھداف العشائر األخرى في إنھم لم 
المدن  ھذا إلى جانب غياب ممثلي. كوردستان روجھالت

 محمد علن قاضيأبمدينة مھابات و ) الكوردية األخرى
 ً   رئيسا

 ً للجمھورية وتشكلت حكومة شعبية كوردية مؤلفة  رئيسا
 أحد الزعماء الدينيين المحليينحجي بابا شيخ من 

حسين خان المعروف ) محمد(للوزراء و حمه  رئيساً 
تاجر و حائز على درجة مسؤول سيف قاضي باسم 

للدفاع و  عسكري فخري في الجيش اإليراني، وزيراً 
عمر آغا خان الشكاكي و حمه رشيد خان (نال كل من 

رتبة ) باني و زيرو بك ھركي و مال مصطفى البرزاني
ثرية الوزارات كما أصبحت أك. الجنرال العسكرية

األخرى حكرة على أبناء عشيرة ِدبَكري المقيمين في 
مدينة مھابات و بوكان من أمثال محمد أمين معيني و 
مناف كريمي وأحمد إلھي و عبد الرحمن إيليخان زاده 

الخ، المنتمين إلى الفئات اإلجتماعية المتوسطة .....
 ومالكي  والشرائح المالية الثرية من التجار الصغار

   .)25(األراضي والعاملين بمؤسسات الدولة اإليرانية

في البداية قامت جمھورية كوردستان في مھابات على 
مساحة صغيرة من أراضي كوردستان روجھالت، 

إال أن . المؤلفة من مدن مھابات و بوكان ونكده و شنو
لتضم مدن سردشت و  حدود الجمھورية توسعت جنوباً 

لبطولية التي خاضتھا القوات بانه و سقز بفعل األعمال ا
البرزانية ضد قوات الحكومة اإليرانية التي ھزمت شر 

كما حاولت الجمھورية فرض سيادتھا على . ھزيمة
المناطق الكوردية الشمالية الواقعة غرب بحيرة أورميا 

بيد أن تلك . بكوي و حتى ماكو بدءا من مياندواب مروراً 
اضي الكوردية المحاولة لبسط سيطرتھا على تلك األر

بمواقف البريطانيين و األمريكان  اصطدمت جنوباً 
المعادية للحقوق القومية الكوردية و المساندة للحكومة 

في خلق أجواء  و ساھمت شماالً . اإليرانية من جھة
التوتر مع جمھورية أذربيجان في تبريز بسبب المنافسة 
. على األراضي غربي بحيرة أورميا من جھة أخرى

النھاية تم التوصل إلى اتفاق مع حكومة تبريز  لكنه في
بصدد الحلول الفاصلة بين الجمھوريتين و التوقيع على 

بيد إن مصالح الدول  .)26(معاھدة صداقة بين الطرفين
الكبرى و صراعھا المستميت من أجل بسط النفوذ 

سياسي وتأمين المصادر المواد األولية - الجيو
لمؤسساتھا اإلنتاجية المختلف وأدت أماني الشعب 

  . الكوردي

قبل سقوط برلين على أيدي القوات السوفيتية، سحبت 
ن  أمريكا قواتھا من إيران حسب بنود مؤتمر طھرا

كي ال تبق أية ذريعة بأيدي السوفييت لإلبقاء  1943
لذلك أخذت أمريكا و بريطانيا، . على قواتھم في إيران

ى  كما أوضح نوري شاويس، تمارس الضغط عل
غير إن . السوفييت لإلسراع في عملية اإلنسحاب

اإلتحاد السوفييتي تلكأ بسحب قواته سنة ونصف، إذ 
ذلك تأسست جمھورية كوردستان في مھابات في 

و حتى بعد اإلنسحاب ترك السوفييت الكثير من . الوقت
  .)27(األسلحة والعتاد للدفاع عن الجمھورية

وھكذا فقد أُرغم السوفييت على اإلنسحاب من إيران، 
أو كما يدعي ساسة و رجال الفكر في أمريكا و أوروبا 
و كذلك القسم األكبر من الكورد، أن السوفييت تخلوا 

وردستانية عندما حصلوا على وعد عن الجمھورية الك
من الحكومة المركزية بمنحھم امتياز التنقيب عن النفط 
والغاز في شمال إيران، أو بسبب تعاون الحكومة 
اإليرانية مع حزب توده اليساري الموالي للسوفييت، 

دى إلى زيادة الشعور القومي الفارسي أالشيء الذي 
فكر الشيوعي المعادي للغرب واقتراب الناس من من ال
   .)29) +(28(في المناطق المختلفة من إيران أكثر فأكثر 

) / مايو(من المعلوم إنسحب الجيش السوفييتي في أيار
جمھورية (من المناطق الشمالية من إيران  1946

بسبب الضغط ) كوردستان و جمھورية أذربيجان
المباشر من األمريكان و البريطانيين، وتھديدھم 

وفي  ھو الموقف الفعلي المعلن رسمياً ما أما اآلن، 
للواليات المتحدة األمريكية تجاه حل  ةالمحافل الدولي

  المسألة الكوردية في الشرق األوسط ؟؟ 

ال موقف رسمي ُمعلن و ُمَوثق للواليات المتحدة في 
المحافل الدولية، أو بينھا و بين القوى و األحزاب 

الحكومة الفيدرالية في باشور كوردستان (الكوردستانية 
، باستثناء إتخاذ إجراءات آنية و )و روجافا كوردستان

قرارات محدودة التأثير، آخذة باإلعتبار مواقف الدول 
. ة المجزئة لكوردستان و خاصة الحليفة لھااإلقليمي

والدليل على ذلك، خيانة أمريكا و إسرائيل و إيران 
ھذا . 1975الشاه للكورد في اتفاقية الجزائر عام 

كما إنه . المنصرم 20غيض من فيض في القرن اـل
، و من أحداث الرفرندوميجب ذكر موقفھا من 

و إحتالل 2017/أكتوبر و  ،سبي ىكر، و عفرين، 
ألم تكن القوات األمريكية و حلفائھا على . ..كانيه سره

مسافة أمتار من جغرافية المناطق الكوردستانية 
المنكوبة اآلن؟؟ ثم أليست تركيا عضوة في حلف 
األطلسي مع أمريكا والتحالف الدولي؟؟ و كيف ُيسمح 
 هلھا بأن تقدم عليھا ونحن الكورد أصدقاء جميع ھذ

حصل ھذا : "ترض البعض و يقولوا ھنا قد يع . ؟!الدول
لنفترض جدال  ،"بناء على صفقة ما بين تركيا و روسيا

  .   ھذه حقيقة

أما موقف اإلتحاد السوفييتي السابق من المسألة 
و  الكوردية، فكان على عكس موقف األمريكان 

إذ مال إلى المطالبة بحق الشعوب القومية . البريطانيين
ولذلك راح يحرض . والثورة ضد النظام اإليراني

رؤوساء العشائر والمالكين في المناطق الشمالية 
الخاضعة له في أذربيجان الشرقية والغربية للثورة ضد 
الحكومة اإليرانية وطرد الجيش المتنفذ ليكون ھو 

   )19(المتنفذ في بالدھم

ً  مركزاً  1944أصبحت مدينة مھابات خالل عام   ھاما
ستان روجھالت، و للنشاط القومي الكوردي في كورد

كما . برز قاضي محمد كقائد لھذا النشاط والحركة فيھا
كومال "انبثق حزب جديد بدعم من السوفييت تحت إسم 

  ".   مھابات

ال  1945) / ابريل(نيسان /في  توسع نطاق عمل الكوم
بين الكورد في مھابات وانضم تحت لوائھا المئات من 

غيرھم من  الشباب والمتنورين من زعماء القبائل و
فقد شكلت عضوية قاضي . الفئات المتنفذة األخرى

محمد فيھا قفزة نوعية في عملھا التنظيمي والدعائي بين 
م يكتف .و حسب زعم ا. الجماھير روزفلت األصغر، ل

السوفييت بإبراز قاضي محمد وحده و إنما اتصلوا 
بالزعامات القبلية المتعددة داعين إياھا إلى قيادة 

لتأثيرھا الكبير على الجماھير  ردي، نظراً النضال الكو
لكن معظم تلك الزعامات نظرت إلى الدعوة . الكوردية

زعيم قبيلة  آغا قرنيبعين الشك والحذر، ما عدا 
رجل كوردستان الكبير و عمر آغا شريفي مامش و 

كبير عشيرة  أسد عامررئيس عشيرة الشكاك و 
الِدبَْكري الرجعي المعروف والمسؤول الفخري السابق 

  )20(عن األمن والبوليس في المنطقة 

ما أن تأكد السوفييت أن األمور تسير وفق خطتھم في 
رزفلت، حتى . المناطق الشمالية من إيران، كما يدعي ا 

القاطنين ھناك ) اآلذريين(بدؤوا بتحريض األذربيجانيين 
نفصال عن إيران واإلنضمام إلى جمھورية بإعالن اإل

أذربيجان السوفييتية وأصبح الحزب الديموقراطي 
  .  )21(ذربيجاني المنفذ لھذه السياسةاأل

 بعد الزيارات المتكررة للقاضي محمد و زعماء القبائلو
الكوردية إلى جمھورية أذربيجان السوفييتية و اللقاءات 

ياسيين بالقطعات المتعددة مع الضباط و الموجھين الس

باستخدام األسلحة النووية، كما حدث في ناغازاكي و 
ھيروشيما، ضد السوفييت في حال عدم تنفيذھم لبنود 

ً اتفاقية  كما إن التقييم غير . طھران المشار إليھا سابقا
الدقيق للقيادة السوفييتية بشأن تطور األحداث السياسية 
 في إيران مستقبال ، ساھم في تعزيز نفوذ األمريكيين و
القضاء السريع على الجمھوريتين على أيدي الرجعية 

 و قد أكد الدكتور عبد الرحمن. اإليرانية بوحشية
كريم حسامي الممثلْين البارزين للشعب و * قاسملو

 الكوردي في كوردستان روجھالت بإيران ، بوضوح
 دور المحتلين البريطانيين و األمريكان المباشر على
 آمال الشعبين اآلذري و الكوردي بإيران في الحرية و

 فقد أمدّ األمريكان و البريطانيون الرجعية. اإلستقالل 
قاسملو ، بالخبراء و . ع . اإليرانية، وفق وجھة نظر د 

السالح للقضاء على جمھورية أذربيجان و مھابات ، 
بنفسه على آلن . ج بحيث أشرف السفير األمريكي 

رئيس  �را رزمسير القتال في كوردستان بصحبة  

أركان العامة للقوات اإليرانية لإلطالع عن كثب على 
باشر المعارك الدائرة ھناك ، وتقديم العون األمريكي الم

بما فيه التلويح باستخدام السالح النووي ضد السوفييت 
  ) 30(إن دعت الحاجة

من ھذه النقطة بدأ اإلستفزاز األول الذي أُفتتح  انطالقاً 
لقد خرج اإلتحاد . به عھد ما ُسّمي بالحرب الباردة

و لم تكن لديه  السوفييتي للتو من أشد الحروب دماراً 
كما . لديموقراطية في إيراناإلمكانية بالدفاع عن القوى ا

كان لسوء الحظ ثمة تقدير غير واقعي للوضع في إيران 
ناجم عن في جوھره عن السياسة غير الموضوعية التي 
كانت متبعة في فترة ستالين المؤثرة سلبا على مجرى 

غير التقدير لعل التقييم غير الدقيق و  )31(األحداث
ھو معلوم اآلن لدى الواقعي للقيادة السوفيتية آنذاك، كما 

المختصين الروس، مرتبط بنشاط مخابراتي سري معاد 
و  في موسكوبيريا للنظام السوفييتي بقيادة  مجموعة 

في باكو، اللذين تم إعدامھما في منتصف باقيروف 
  .المنصرم 20من القرن اـل 50اـل

أما السياسي اإليراني الشھير كريم حسامي المنتمي إلى 
معروفة بحسھا القومي الديموقراطي ، فقد عائلة وطنية 

و  عرض في سياق حديثه عن خصائل القاضي محمد 
رفاقه في السجن و مواقفھم الشجاعة في الدفاع عن 
الكورد و كوردستان، بل وعن جميع الشعوب اإليرانية، 
 وذلك إستنادا غلى شھادة النقيب اإليراني محمد شريفي،

يال للقاضي يكشف الحكومة اإليرانية وك عينته الذي
لقد : "1956من تلك المحاكمة حيث قال في عام  جانباً 

أشھر، و قد  4بقي القاضي محمد و رفاقه في السجن 
مرات من مھابات إلى طھران  4سيقوا في تلك الفترة 

التي حاولت بكل ما أتت من قوة حرفھم عن الطريق 
الصحيح و إبعادھم عن الحركة التحررية للشعب 

كان الموظفون األمريكان المشرفون على و . الكوردي
د سعوا جاھدين إلى جرھم  المحاكمة بصورة مباشرة ق

غير أنھم باؤوا بالفشل ولم . إلى فلك السياسة األمريكية
ثم ينابع  )32(يتمكنوا من النيل من إرادة القاضي ورفاقه

أمير  إلى ما كتبه الرائد حسامي في حديثه مشيراً . ك
ھابات، حول إعدام القاضي محمد قائد جندرمة م برويز

من مجلة إطالعات الشھرية، بعد  50و رفاقه، في العدد 
مرور عدة سنين من القضاء على حركة كوردستان و 

  "  أذربيجان

أيام من إعدام القاضي، زاره بعض المسؤولين  10قبل 
الكبار في السفارة األمريكية بطھران، يصحبھم الرائد 

قال  اإليراني،لجيش في ا الضابط بارسي تبار 
المسؤولون األمريكان للقاضي لو عملت من أجل سير 

   .*األمريكيةالقضية في فلك المصالح 

  قاسملو. ع. أُغتيل د 1989) / يوليو(تموذ /  13في   -
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بالسياسة الدولية في ما أشبه اليوم بالبارحة، فيما يتعلق 
فالصراع . الشرق األوسط وكوردستان وفي العالم قاطبة

سياسية  -في أوجه على مناطق النفوذ اإلقتصادية والجيو
تختلف فيما بينھا على حجم . بين القوى الدولية المؤئرة

) المواد األولية و األسواق(حصصھا من الثروة العالمية 
حدھا بعدم إمكانية تارة، وتتفق مع بعضھا عند قناعة أ

ك . حصولھا على حصة األسد من الفريسة تارة أخرى لذل
لم ولن تندلع حربا عالمية ثالثة في مجرى منافستھا مع 
بعضھا البعض في المستقبل المنظور، سيما وإن الردع 

لكن . العسكري والتوازن اإلقتصادي ھما سيدا الموقف
وحسب األسوأ من ذلك أن تسعى تلك األطراف الدولية، 

، بأن تنقل مكان و زمان استراتيجتھا المعروفة حالياً 
مباراتھا وحلبة صراعاتھا إلى مختلف أقاليم العالم، ومن 
بينھا الشرق األوسط و كوردستان، بعيدة عن جغرافية 
دولھا، لتلتھب نيران معارك دموية شرسة ال تخمد أوارھا 

وما . بين مختلف حكومات ودول وشعوب تلك المناطق
  . قت الحاضرأكثر الشواھد عليھا بمنطقتنا  في الو

لكي نتجنب الوقوع في أحابيل السياسة الدولية المتعلقة 
بالكورد و كوردستان عامة، و السيما بتلك األجزاء التي 

 من حقوقھم في تقرير المصير نال أو سينال الكورد بعضاً 
خاصة، أن يعلن قادة ومسؤولي القوى و األحزاب 
 ورجال الفكر والشخصيات السياسية الكوردية صراحة
للدول الصديقة الفاعلة والمتواجدة قواتھا على األرض 

إلى  الوقوف خارج نطاق امكانياتنا اليمكننا بيننا، أنه
جانب إحداھا ضد األخرى، أو المشاركة بشكل مباشر أو 
غير مباشر في صراع حلف منافس لآلخر؛ ألننا الحلقة 

بل التأكيد لھا . األضعف على الساحة الدولية واإلقليمية
نا على استعداد للحفاظ على مصالحھم ضمن قدراتنا بأن

بشان ھذه المسائل و غيرھا، من . المحدودة المتاحة لنا
المھم أن يَطّلع المرء على ما طرحه أحد قيادي الحزب 

 فيصلسوريا، و ممثله في أوروبا السيد  –الديموقراطي 
ً  )41(على صفحته في الفيس بوك نعسو  فقد أعطى تقييما
ستراتيجية الدولية الحالية في الشرق األوسط و لإل دقيقاً 

كوردستان، وما ھو المطلوب من القوى الكوردستانية 
ً  األساسية على الساحة إتخاذھا دولياً   وإقليميا

  .، لكي نوصل قضيتنا الوطنية إلى بر األمانوكوردستانياً 

 z@ا�.`�در وا�.�ا  
   34عبدهللا أحمد بشدري، مذكراتي، ص  – 19

، 235ص  ،جرارد  جايالند، الكورد وكوردستان - 20
236   

، 236جرارد جايالند، الكورد و كوردستان، ص  – 21
237  

   240، 239، ...........المصدر السابق  – 22

، و 47، 46عبدهللا أحمد بشدري، مذكراتي، ص  – 23
و  241، 240جرارد جايالند، الكورد و كوردستان، ص 

   .257، ص 4ھامش 

وليد حمدي، . بند المعاھدة في مؤلف د  راجع – 24
   .418 – 417الكورد و كوردستان، ص 

  . 235، ص .زنار سلوبي، في سبيل كوردستان – 25

    .416وليد حمدي، الكورد و كوردستان، ص . د  – 26

، و 50، 49نوري شاويس، من مذكراتي، ص  – 27
، )1958 – 1945(مسعود البرزاني، البرزاني والحركة 

  .33، 32، ص 1987تان، كوردس

 1946وليام إيكلتن، الجمھورية الكوردية عام  – 28
، لندن، نيويورك، )جمھورية مھابات، كما ھھو شائع(

 William )باإلنكليزية( 74 – 71، ص 1963تورنتو،
Eagleton, the kurdish Republik of 1946, 

New york, Toronto, 1963, P71-74 .  و فاضل
ول الكبرى و النضال التحرري، فيينا، رسول، سياسة الد

 ,F . Rasoul   119، ص 1988
Großmachtpolitik und feiheitkampf, 

Wien , 1988 . S.119  غيرھمو.   

إرلندور ھارالدسون، انتفاضة كوردستان في البالد،  –29
 Erlendur)باأللمانية( 105، ص1966ھامبورغ، 

Haraldsson, Land im Aufstand Kurdistan, 
Hamburg, 1966, S 105    

ي التتمة .......   .......38 ص ف

  

وزمالؤه عبدهللا قادري و فاضل رسول اثناء 
 المفاوضات مع الحكومة اإليرانية في فيينا من أجل

 3سلمي للمسألة الكوردية، على أيدي  سلمي حلإيجاد 
إختفى األول في ليلة الجريمة واستطاع  .قتلة إيرانيين

الثاني مغادرة األراضي النمساوية مستفيدا من 
الحصانة الديبلوماسية التي تقر السلطات النمساوية 

أما . بنفسھا بأنه ال يجوز استغاللھا في ھذه األحوال
و قد ) فارة اإليرانية في فييناالثالث فقد لجأ إلى الس

أشار البيان الصادر عن مؤتمر باريس الدولي حول 
إلى أن ھذا الوضع ال يمكن السكوت "ھذه الجريمة  

إذ ال يسع المرء . عنه و ال يمكن القبول باستمراره
غض النظر عن انتھاك دولة ديموقراطية قوانينھا و 

ية المتحضرة قيمھا النبيلة وھي قيم كل األمم الديموقراط
و حول الجريمة  " و ذلك بدعوى الحفاظ على مصالحھا

ال زالت حكومة نمسا : "قالت ارملته ھيلين قاسملو 
ھل . تماطل في احقاق العدالة فيما يخص ھذه القضية

الشعب الكوردي حتى في بلد ديموقراطي  معنى ذلك أن
!". في قلب أوروبا ال يمكن أن يطمح إلحقاق حقوقه؟

، باريس، 1993، )8( 4ات كوردية عدد مجلة دراس
 "بين أبناء شعبك فإنك ستنجو من الموت. 52، 49ص 

أنا ال أملك وجھْين، و إن عينيّ : "أجابھم القاضي
 ً أنا أعرف ما الذي تريدونه مني؟ غير . لتبصران جيدا

 أنا ال أتمكن من خيانة. إنني لن أغير أفكاري ومسلكي
  ولن أمتي

عندما أبى القاضي "33"سلكته أتراجع عن الطريق الذي
و رفاقه االنخراط في المخطط األمريكي ، قرر أولئك 
الطامعون بخيرات الشعوب الخالص من قادة 
الجمھورية الكوردستانية كي ال تنفضح أساليبھم الدنيئة 
و جرائھم المتعددة و طرقھم العدوانية الخاصة بالمسألة 

  .الكوردية و في الشرق األوسط عامة

ن مھم جدا للقادة الكورد معرفتھم بنقاط تطابق ھنا كا
وتناقض النضال من أجل حقوق شعبنا المصيرية مع 
مصالح أمريكا و بريطانيا اإلقتصادية و خططھا الجيو 

سياسية، و كذلك الحال بالنسبة للطرف المنافس  –
لھما، ثم اإلعالن الصريح لھما عن إمكانياتنا المحدودة 

عندئذ يمكننا . في اإلقليمفي صراعھما على النفوذ 
اإلقدام على اتخاذ اإلجرءات المناسبة لقضيتنا القومية 

  . في داخل كل دولة مغتصبة لكوردستان

أعدم رضا شاه و  1947) / مارس(آذار /  31في 
بدعم من أمريكا و بريطانيا اإلبن البار للشعب الكوردي 
والعالم المناضل و أول رئيس لجمھورية كوردستان 

ي محمد و شقيقه صدر قاضي ممثل مھابات في القاض
سيف (مجلس النواب اإليراني، و محمد حسين خان 

أقدمت . وزير دفاع الجھورية وابن عم القاضي) قاضي
الحكومة اإليرانية على ارتكاب ھذه الجريمة بالدعم 
الكامل من األمريكان و البريطانيين بسبب خوفھم من 

معاداة الشعب  التاثير السوفييتي األيديولوجي و
و قد أشارت . الكوردي من خالل فصائله الوطنية لھم 

وثائق الحزب الديموقراطي الكردستاني في باشور 
بالعراق و تصريحات الزعيم الكوردي مصطفى 

إلى تلك األدوار المختلفة  40البرزاني في نھاية اـل
المعادية التي قامت بھا الدوائر البريطانية، و السيما 

منھا، ضد النضال التحرري الكوردي في األمريكية 
    )34(أجزاء كوردستان

حول ھذه الجريمة النكراء بحق قادة الجمھورية 
الصادرة " األزمنة الحديثة"الكوردستانية كتبت مجلة 

عام ) أبريل(لشھر نيسان  15بموسكو في عددھا اـل
لقد حاول األمريكان و البريطانيون جر : "ما يلي 1947

رفاقه إلى السير في فلك سياستھم و  القاضي محمد و
. الوقوف إلى جانبھم و دفعه إلى خيانة األمة الكوردية
 ً  لكنھم عندما لم يفلحوا في مساعيھم، أصدروا قرارا

الناطقة حيئذ " إزفستيا"كذلك كتبت جريدة ، "بإعدامه
لشھر نيسان  20بلسان الحكومة السوفيتية في العدد اـل

المؤامرة الشنعاء ضد  ، مستنكرة تلك1947من عام 
كما إن عوامل ذاتية داخلية  .القاضي محمد و رفاقه

أدت إلى اإلسراع في سقوط جمھورية كوردستان 
مھابات، لم يتطرق إليھا الباحثون و رجال الفكر و 

لذا ال بد من . السياسة الكورد و األجانب، إال ما ندر
الولوج إليھا كي تتضح أكثر صورة تلك األحداث 

ة المالزمة لتلك المرحلة و التي ما زال بعضھا المؤلم
يتكرر وفق أطر متنوعة، وصيغ جديدة حسب الزمان و 
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  . المكان المختلفين

يبدوأن الشھيد القاضي محمد قد أساء التقدير حيال 
موقف أمريكا المؤيد تماما للحكومة اإليرانية، عندما 

أنه سبق  علماً . سّلم نفسه و صدق الوعود المعطاة إياه
الذي  1885سنة حمزة آغا أن ُخدع الزعيم الكوردي 

قتل في خيمة القائد العسكري الفارسي األمير نزار، 
بقي على  مابعد أن طمانه بأنه لن يصيبه أي مكروه طال

و ما أن وضع اآلغا رجله داخل الخيمة . ھذه األرض
. حتى أمر الفارسي جنوده المختبئين اعدامه بالرصاص

زعيم عشيرة  آغا سمكوثم تكررت المأساة مع 
أثناء مفاوضاته مع رضا الشاه في  1930الشكاك عام 

كذلك وقع قادة الحزب الديموقراطي الكوردستاني . شنو
الماكرة، و لم في إيران في أحابيل السياسة اإليرانية 
. ع. دفاغتيل . يأخذوا العبر من األحداث السالفة الذكر

، و 198)/ يوليو(تموذ / 13اقه بفيينا في و رف قاسملو
/  17في برلين في  صادق شرف كنديمن بعدھم 

على أيدي رجال المخابرات 1992)/سبتمبر(ايلول 
اإليرانية، الذين استطاعوا الھرب واإلختفاء دون أن 

للمالحقة من قبل األجھزة المختصة لتلك يتعرضوا 
الدول، باستثناء صخب إعالمي و تنديد خجول ضد 

 يمرتكبي تلك الجرائم، و ذلك من أجل ذر الرماد ف
  . العيون

 تكشف ھذه الوقائع قصر نظر الزعامات الكوردية في
 كوردستان روجھالت، بل و ربما في األجزاء األخرى

المفاوضات مع  من كوردستان، في غياب فن إجراء
. العدو و الصديق والتجاھل التام لنقاط قوتنا و ضعفنا

إلى جانب ذلك، فإن تكالب القوى الدولية الكبرى من 
أجل بسط نفوذھا على ھذه المنطقة الحيوية الھامة من 

سياسي و الثروة و المواد األولية  -حيث الموقع الجيو
ھا الضرورية لشركات و بنوك تلك الدول لتطويرصناعت

و انتاجھا، عرقل إتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق 
ھذه . و حالياً  بالحلول المطروحة لمسألتنا القومية سابقاً 

العوامل مجتمعة أدت و تؤدي، في نھلية المطاف، إلى 
تبني مواقف تتعارض مع مصلحة شعبنا و ارتكاب 

  . الخطيئة تلو األخرى

التجار  كما لعب رؤساء العشائرو مالكوا األراضي و
ففي . متناقضة في حياة الجمھورية الكوردستانية أدواراً 

المرحلة األولى من قيامھا، ساھم ممثلوا الشرائح الغنية 
رشيد بك ھركي و عمرخان شكاكي و حمه (من أمثال 

في تأسيس الجمھورية و ) رشيد خان باني و غيرھم
 بيد أنھم في المرحلة الثانية. بناء اإلدارة و الدفاع عنھا

من عمرھا القصير تقاعسوا عن القيام بواجبھم القومي، 
بل وصل األمر بھم إلى حد اإلنضمام إلى صفوف 

 و الجيش اإليراني الغازي بقيادة الجنرال ھمايوني
و قد ترأس ھذا الحلف المشين . جلدتھم بني محاربة 

مام عزيز ابن قرني آغا رئيس عشيرة ماميش و (
عمر خان (اما  ) كوربيازيد آغا زعيم عشيرة المان

فقد انسحب من حكومة الجمھورية في تلك ) شكاكي
اللحظة الحرجة و رفض تقديم العون لھا في مواجھة 

مقاتل  1000يُستثنى من ذلك حوالي . الجيش اإليراني
الصغيرة في ناحية شنو و من  زرزامن أبناء عشيرة 

 القواتفي مھابات، وكذلك  كْوركبناء عشيرة أ
تي أصبحت على خالف مع القاضي ال البرزانية

و كان من بين نقاط الخالف و اإلختالف بين  )35(محمد
مصطفى البرزاني و قاضي (القائدين الكورديين 

، ھي رئاسة مقاتلي برزان و تدريبھم على )محمد
عزت (الفنون القتالية الحديثة بإشراف الضباط الكورد 

الفارين ) عبد العزيز و ممصطفى خوشناو و غيرھم 
. يش الجمھوريةمن الجيش العراقي و الذين التحقوا بج

لمعرفة المزيد بھذا الشأن، يمكن العودة إلى 
ً .كما إن م )36(جكرخوين  البرزاني لم يكن معجبا

بمضيفه، وظل على مدى سنوات طويلة الحقة يصف 
و يتھمه ألسباب  القاضي محمد بمواصفات سيئة جداً 

وھذا ما أشار إليه . غير واضحة بالمتاجرة بكوردستان
قاسملو . ع.إلى مقابلة له مع د  داً جوناثان رندل، إستنا

      )37(1988) / سبتمبر(ايلول/  30في باريس في 

بيد إن الخلفية الدينية واإلجتماعية و التاريخية  
لرؤوساء العشائر والعناصر المتنفذة األخرى، و خيانة 

األكبر منھا، وتناقض مصالحھا مع نھج  القسم
التقارب مع الجمھورية و القاضي محمد في التنسيق و 

السياسة السوفيتية، و كذلك الضرر اإلقتصادي الذي 

تعرضت له المحاصيل الزراعية من تبغ و حبوب، 
في أجزاء  إيجاد أسواق لتصريفھا متعثراً بحيث أصبح 

إيران األخرى، فتكدست المحاصيل و نقصت المواد 
سارعت في انھيار  كل ھذا معاً . الغذائية األخرى

المعنويات و اإلرتماء بأحضان العدو و فُقدان الثقة 
و كانت ثمة أسباب داخلية  ،)38(ببقاء الجمھورية 

العدو، حسب خطيرة أخرى، سھلت الطريق أمام ھجوم 
قاسملو، إذ لم ترفع الجمھورية أي . ع . وجھة نظر د 

%  80شعار يعود بالفائدة على الفالحين الذين يؤلفون 
فلم توزع عليھم بصورة رسمية حتى . من السكان

أراضي كبار اإلقطاعيين الفارين من كوردستان و 
المعادين للحكومة الديموقراطية، وذلك ألسباب تكتيكية 

تمالة متوسطي المالكين و صغارھم إلى من أجل اس
جانبھا، و السيما المناطق الجنوبية من كوردستان 
المحتلة من قبل الحكومة اإليرانية المركزية المدعومة 

عن ذلك، فإن الثقة  فضالً   )39(من أمريكيا و بريطانيا
التي أوليت بوعود قوام السلطنة دونما أساس، وكذلك 

التنظيمية لدى غالبية القيادات إنعدام الكفاءة السياسية و
وعدم إمكانية تدريب الكوادر من الناحيتين السياسية و 

،  شھراً 11العسكرية خالل حياة الجمھورية التي دامت 
كلھا أسھمت بالزوال السريع الذي آلت إليه جمھورية 

   )40(كوردستان بمھابات

عاشت جمھورية كوردستان مھابات الديمقراطية مدة 
وفشلت في تحقيق أماني وطنيي الشعب  ،قصيرة جداً 

 الكوردي في تأسيس دولتھم المستقلة، أسوة بكافة
 20شعوب الشرق األوسط في منتصف القرن اـل

المنصرم، نتيجة تآمر الدول الكبرى، و بشكل خاص 
و ربما لعب الموقف . بريطانيا بداية و أمريكا الحقاً 

بإيران السوفييتي، غير الدقيق من آفاق تطوراألحداث 
 -بفعل أخطاء القيادة السياسية واستراتيجيته الجيو

  . أيضاً  سلبياً  سياسية و مصالحه اإلقتصادية حينئذ، دوراً 

إال أن العامل الحاسم في فشل تجربة بناء الدولة 
الكوردية المستقلة مرتبط بعدم الوحدة و اإلنسجام بين 
القوى اإلجتماعية و السياسية داخل جسد الجمھورية 

أن نحيل القارئ بھذا الصدد إلى  و من المھم جداً . تھاذا
سخبارات األمريكية؛ إلالنتائج التي توصل إليھا ضابط ا

روزفلت . شاھد العيان على تلك األحداث المؤلمة، ا 
إن مأزق الحركة " :األصغر في ختام بحثه موضحاً 

الوطنية الكوردية ال ينحصر في قيادتھا و حسب، بل 
لبية القاعدة الجماھيرية من مثقفي المدن في أن أغ عملياً 

ما زالت تستمد قوتھا العسكرية من العشائر و 
أبت العشائر  1946فعلى امتداد عام . رؤسائھا

من طبيعتھا المنافية للمراقبة  الكوردية، انطالقاً 
الحكومية، اإلنصياع لقرارات الجمھورية و وقوفھا إلى 

  ."ھوريةجانب الجيش اإليراني في حربه ضد الجم

مما ال شك فيه، لم تتمكن أغلبية الفئات اإلجتماعية 
رؤساء العشائر وكبار مالكي (الكوردية العليا 

في المجتمع ) األراضي و كبار رجال الدين و التجار
، وحثى أثناء قيام جمھورية الكوردستاني عموماً 

كوردستان بمھابات، التنازل عن مصالحھا اآلنية 
عض االمتيازات من الضيقة؛ كالحصول على ب

الحكومات المحتلة و المدعومة من الدول اإلستعمارية، 
لذا اتخذت مواقف . من أجل تحرير جزء من وطنھا

متذبذبة و انتھازية تارة و خيانية تارة أخرى، وال سيما 
إال . في فترات المدّ والجزر للنضال التحرري الكوردي

ت أنه يستثنى من ذلك مواقف بعض القوى و الشخصيا
و كذلك بعض األسر منھا التي التزمت بثوابت الكفاح 
القومي الكوردستاني على مر تاريخنا الحديث 
والمعاصر، حيث عانت األمرين على أيدي األنظمة 

  . العنصرية واإلرھابية في أجزاء كوردستان األربع

عن ذلك، أن تلك المصالح الطبقية الضيقة لتلك  فضالً 
جتمع الكوردستاني التقت الشرائح اإلجتماعية في الم

 مع أھداف حكومات الدول المجزاة لكوردستان، بحيث
ساھمت في تمرير مخططات الدول الكبرى المتنافسة 

و عرقلت أبينھا من  فيما جل فرض نفوذھا من جھة، 
تحقيق أھداف األمة الكوردية، كما األمم األخرى 
. المجاورة لھا، في الحرية و اإلستقالل من جھة أخرى

جلبت النكبات و الكوارث لھا ذاتھا، بعد أن عادت  كما
األمور إلى مجراھا الطبيعي في خضم الصراع 
الكوردي الشرعي من أجل حقوقه القومية، مع األنظمة 

  . القمعية الدكتاتورية في أجزاء كوردستان المختلفة
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ويتم تعريف الشعب . في آسيا الوسطى تسكنالفرس ھم مجموعة عرقية 

ومع ذلك، فإن . الفارسي من خالل استخدام اللغة الفارسية كلغة األم

المصطلح الفارسي له أيضاً معنى فوق العرقي، وقد استخدم تاريخياً 

لإلشارة إلى الشعوب اإليرانية التي أقامت أجزاًء في المرتفعات اإليرانية 

  . التي سميت بھا

، أو إلى الكلمة )Parsagadae - پاْرَسجادي(سم إلى قبيلة يرجع أصل اال

، )طََرف، َحدّ(، بمعنى )Parsu -أو پارسو  Pars-پارس(اآلريانية القديمة 

  . باعتبار أن بالد الفرس كانت تتاخم الطرف الجنوبي لبالد ميديا

 الھضبة اإليرانية، التاريخية في يقطن منطقة فارسكان إذاً، الفرس شعب 

 .كردستان مناطق من أقل مائيةالمناطق ذات خصوبة وموارد  ھذهوتعتبر 

والفرس ھم ساللة عرقية تعود أصولھا إلى المجموعة األريانية، لكن مع 

مرور الزمن ساھم اختالط عدد من الشعوب والعرقيات في تشكيل ھوية 

مختلطة للفرس مثل الترك والعرب واليونانيين والكرد وغيرھم، وتتكلم 

اللغة الفارسية وھي من  األم لغاتھم جانب إلىشعوب اإليرانية الحالية ال

  .أوروبية - اللغات الھندو

 اتجھت لذلك ،قليلة مائيةخصوبة وموارد  ذو الفرسمناطق  أنوبما 

 كذلك، ووشمالھاميزوبوتاميا  مناطق على والسيطرة الغرب إلى أنظارھم

 وھذهبلوشستان وخراسان،  مناطق أي والشمال الشرق إلى أنظارھم اتجھت

شكلت وحدة جغرافية يسھل فيھا إنشاء دول مركزية متماسكة،  المناطق

بتوسيع  بدؤوا) الميديين ملوك آخر حفيد( األول كورش من وابتداء

غالبية  في، وتمددوا لھمالشعوب اآلرية المجاورة  حسابعلى  امبراطوريتھم

مرتزقة تجلبھم من الدول جيش من ال علىمناطق الشرق األوسط، باالعتماد 

  رب . جيوشھم جانبالمجاورة التي كانت تسيطر عليھا إلى 

حيث غزوا . م.ق 843اآلشوريين من عام  نقوششعب بارسو في  اسم ورد

وبعد أن استقروا في بالد فارس . الجزء الشمالي الشرقي من آشور

، احتلوا أراضي إمبراطورية )فارس: بارسا، الحديث: الفارسي القديم(

 وأصبحتتطورت اإلمبراطورية الفارسية  ثم. م.ق 550حوالي " عيالم"

بعد ھزيمتھم من  ولكن. واحدة من أھم الحضارات في الشرق األوسط

المقدونيين بقيادة اإلسكندر، تأثرت بعض مناطق اإلمبراطورية الفارسية 

 .بالثقافة الھيلينية، ولم تتأثر المناطق األساسية للفرس

أسس الفرس العديد من الدول واإلمبراطوريات على مر التاريخ مثل 

ما قبل اإلسالم، في حقبة  األخمينيين والسلوقيين والبارثيين والساسانيين

والصفويين  السامانيين إضافة إلى سالالت حكمت في حقبة بعد اإلسالم مثل

  .  وغيرھم

  ��ر
^�ً�  ا��Eسإ�,�اs$ر
�ت 

جاء الفرس من األراضي المنخفضة في توران، وھو سھل ينتشر على طول 

. تركمانستان الحالي/المجرى األسفل لنھر أموداريا، في إقليم أوزبكستان

قبائل  وانقسامالغرب،  باتجاهتوغل القبائل الھندو أوروبية عبر التاريخ  بعد

على  منھا قسم فسكنت، أجزاءإلى ) arya = noble(المھاجريين اآلرية 

 .اإليرانية الھضبة من ألجزاءالجبال الوعرة 

، وأعطتھا قديمةأسست القبائل الھندية األوروبية أول إمبراطورية عالمية 

وفي ". أرض اآلريين"أو " أرض اإليرانيين"وتعني " رسح -إيران"اسم 

القوة المسيطرة، أطلقوا " Parsees"أوقات الحقة، عندما أصبحت قبيلة 

  ". بالد فارس"على إمبراطوريتھم 

زوسبابير (أوروبية، وخاصة دياوس بيتا -جلب اآلريون معھم آلھة ھندو

له الرئيسي ھو بطل واإل. إله الطقس وھو، )باليونانية، جوبيتر بالالتينية

تحركت اآللھة بـ حرية وفقاً لطريقة الحياة غير المستقرة ". إندرا"الحرب 

 . مرتبطة بالمعابد والساحات البداية في تكن فلملآلريين، 

  

 �Eس وا���/&ر ا�.�&و(� ا�

الفساد  فارس بالد عمت، م.ق) 404-423(عھد داريوس الثاني  من ابتداء

 والضعفالوھن  وأصابھا الفارسية، فتراجعت اإلمبراطورية والمكائد

اكتسحھا اإلسكندر المقدوني واحتل  م.ق 336العام  وفي، الوقت بمرور

 . تدميرھا وتم، م.ق 330في  بارساعاصمتھا 

 يونيو/ حزيران من عشر الثالثاإلسكندر بالحمى في بابل في  مات وعندما

عاماً فقط، أصبحت األراضي التي  33، عن عمر يناھز م.ق 323عام 

. رأسھم بطليموس وسلوقوس وعلىاحتلھا موضع خالف بين جنراالته، 

الحالية، وتولى سلوقوس السلطة  وسوريافحكم بطليموس مصر وفلسطين 

في بالد ما بين النھرين، التي جمعت مع ابنه أنطيوخس األراضي الشرقية 

م تمكن الفرس .ق 250العام  وفي. منطقة القوقازالفارسية مع األناضول و

 . مافقدوه استعادة من

  ا��Iو اW�&0�  ��W�Pد 	�رس 

 بعداإلمبراطورية الفارسية الساسانية  حكمكانت نھاية  م 636في سنة 

 و أصبحتعمر بن عبد الخطاب،  في عھد الخليفة الغزو العربي اإلسالمي

 .مية في بغدادفارس تحت سيادة الخالفة اإلسال بالد

من القرن التاسع، بدأت اإلمبراطورية العربية التفكك في آسيا  وابتداء

غزا المسلمون السنة الناطقون بالتركية وھم األتراك  فقدالوسطى، 

وفي منتصف القرن الثالث عشر، غزا المغول بالد . السالجقة بالد فارس

وفي وقت الحق، ". إيلخان"فارس في غضون عامين، وأسسوا إمبراطورية 

اجتاح المغول بالد فارس للمرة الثانية قبل أن ينجح إسماعيل صفوي في 

وكان قائداً للنظام . م1502إقامة إمبراطورية فارسية ثالثة في مارس 

 TAbrizتبريزـ  واتخذالتركماني المتشدد ومؤسس الساللة الصفوية، 

  . شيعي ديناً للدولةال االسالم األولوأعلن الشاه إسماعيل . عاصمة لملكه

م من خالل انتفاضات القبائل  1709وانتھى الحكم الصفوي في عام 

م 1788في عام و .األفغانية، التي دمرت أيضاً العاصمة أصفھان آنذاك

 وانتھت. لملكه عاصمةمؤسس ساللة كاجار، طھران  ـأعلن آغا محـمد خان 

خير من ساللة بھلوي سقوط الشاه األ معإيران  فيالشاھنشاھية  أو الملكية

ومنذ ذلك . ، من قبل آية هللا الخميني)رضا بھلوي محـمد( 1979في عام 

  .ما يسمى بالحكم الديني اإلسالمي إلىالحين، تخضع إيران 

 ��N�0ت ا��-�.Qا(��ا��
  ا������ ا�

كان الفرس في األصل من غرب إيران في المنطقة الواقعة شمال الخليج 

وفي األدبيات ). إقليم فارس اإليراني الحالي(بيرس الفارسي، في منطقة 

فارسي من آسيا "األكاديمية في آسيا الوسطى يطلق عليھا الطاجيك 

 ".فارسي من القوقاز"، وفي القوقاز يطلقون عليھا "الوسطى

لقد خرج الشعب الفارسي من مجموعة متعددة الطبقات تشترك في اللغة 

تظھر مجموعات سكانية مختلفة في . الفارسية باعتبارھا السلف الرئيسي

ومنذ أن كانت الفارسية . آسيا الوسطى، مثل الھزارة ذي المنشأ المنغولي

ھي اللغة المشتركة للمرتفعات اإليرانية، كان يتحدث بھا العديد من 

في حين أن معظم الفرس . المجموعات، بما فيھا التركية والعربية، كلغة ثانية

ع الشيعة، ظل العديد منھم في شرق البالد سنياً، في إيران أصبحوا من أتبا

وال تزال مجموعات صغيرة من الفرس . باستثناء الفارسيون ومعظم الھزارة

 المرء فإناليوم  أما. البھائية، الزرادشتية، المسيحية و اليھودية:  إلىتنتمي 

كأحفاد للبكتريين اإليرانيين السابقين، والفرس، ( يميز بين الفارسي

 الفارسيةيتحدث اللغة  الذياإليراني  وبين، )غديين، والبارثيين، إلخوالسو

  .الكرد، الزازاس، البشتون والبلوش: مثل، األم لغته جانبإلى 

0��? وا�$@?  Z5 و ا���رس &Bد �� ا��� 

 ، والفرس)أوروبي ھندو(ينتمي الفرس إلى العائلة اللغوية الھندية األوروبية 

ي التتمة .......  حالياً يتكلمون الفارسية الجديدة،     .......38 ص ف

 من الجنوبيةأسلفنا سكنت المناطق  كما) بارسي( الفارسية المھاجرةالقبائل 

 أجداد من( الميديونفيھا  فاستقرالغربي  الشمال أما، اإليرانية الھضبة

 .م.ق 648ميديا حوالي  مملكة على استولو الفرسلكن ). الكرد

  :ھما التاريخ عبرفارسيتين  امبراطوريتين وأھم

   :م.ق) 330 - 648(ا�P,�اs$ر
� اY'.�/��  ـ

حفيد الملك الميدي أزدھاك (كورش األول /بقيادة كيروش الدولة ھذهقامت 

تمرد على جده الميدي و قضى على الدولة  الذي) ماندانه من جھة أمه

وقام بحمالت كبيرة حيث ھاجم ، على النظم اإلدارية فيھا أبقى ولكنهالميدية، 

بابل واستولت قواته عليھا، واتجه صوب بالد الشام ليسيطر عليھا، وامتدت 

الدولة األخمينية إلى الشمال حيث بالد القوقاز وبحر إيجه ومضيق 

اإلغريقية، وخصوصاً في  -الحروب األخمينيدية  وبدأت مرحلةالبوسفور، 

، حيث سيّر الفرس حمالت متتابعة برية وداريوسش وزمن حكم كير

االغريق، وبعد حمالت متقابلة، زحف  بالد على السيطرةوبحرية بھدف 

 330 عام بحدود األخمينيةاإلغريق بقيادة اإلسكندر المقدوني وأسقط الدولة 

خ فيھا مؤرخو اإلغريق تاريخ آريا.ق  .م، وھي المرحلة التي أرَّ

   :م )650 -  226( ا�����(�� ا�P,�اs$ر
� ـ

في شرق  لھمقامت بعد انتزاع حكم آريا من الپارثيين، الذين أسسوا دولة 

وبعد خمسة قرون عاد حكم آريا إلى . خراسان مناطقآريا وتحديداً في 

القومية الفارسية، لتبدأ مرحلة جديدة من حروب توسيع النفوذ والسيطرة 

وبين الروم بشكل ) الفرس(باتجاه الشرق، وكانت تارة بين الساسانيين 

   .مباشر، أو من خالل وكالئھم في المنطقة كميليشيات المناذرة والغساسنة

 ا��Eس و ا��Eا-/�

كانت مصر القوة الرئيسية الوحيدة في آسيا . Kyrosـ  كيروش عھدفي 

وعلى الرغم . الصغرى التي يمكنھا البقاء على قيد الحياة إلى جانب فارس

من أن الملك الفارسي كان ينوي االستيالء على إمبراطورية الفراعنة، إال 

 .أحبط ھذه الخطط المعارك أحدأن موته في 

 525مخطط والده، وغزا الفرس في  تنفيذ حاولبيريز ابنه كي استلم وعندما

ثم احتلوا . بالقرب من بورسعيد الحاليشرق قناة السويس  منطقةم .ق

 .العاصمة الفرعونية آنذاك ممفيس عند الطرف الجنوبي من دلتا النيل

م، وصلت اإلمبراطورية الفارسية .ق 465-485)(داريوس األول  عھدفي 

. فخمة، وأكملوا ممر قناة السويس األولىشوارع  فبنوا. أوج إزھارھا إلى

 . لبالده الفارسي االحتالل أنھىوبمجيئ الفرعون رمسيس الثاني 

�  ا��Eس
  و ا���

مضيق البوسفور  داريوس بقيادة، عبر الجيش الفارسي م.ق 515العام  في

اآلن رومانيا (، واحتلوا مقدونيا وتراقيا )المضيق بين أوروبا وآسيا(

عبروا نھر الدانوب ودخلوا مرة أخرى إلى أرض السكيثيين  ثم). وبلغاريا

 .البدوية، لكنھم انسحبوا بعد بضعة أشھر

 حملة بإعداد فقامالحكم،  Xerxesـ  خيرخيس ابنه استلم داريوس بعد موت

سفينة حربية، وعبرت قواته مضيق البوسفور  1200مع أكثر من جديدة 

 .باتجاه أثينا

 فرقة مع اسبرطة حاكمالملك ليونيداس  الفارسي للجيش تصدى البداية في

و "المعركة باسم معركة  وسميت" 300 فرقة" رجاله من نخبةال تيرم

، وبعد معارك الغازيةتمكن االغريق من تكبيد خسائر فادحة للقوات ". بيالي

 معالفرس وعادوا إلى بالد فارس  ھزمان وأثينا اسبارطة اتحاد معأخرى 

 .العديد من التماثيل االغريقية كغنائم

 دراميةملحمة  كتب الحرب تلك عاصر الذيالشاعر اليوناني إسخيلوس 

ألف الملحن جورج فريدريك ھاندل  الحديث العصر وفي". الفرس"بعنوان 

 ". Xerxes"الية عن الملك الفارسي الغازي بعنوان موسيقية أوبر قطعة

�2632��������������������������������������������������������36 /� מ �2021  –�  א����א�������   –  �د�����/��ون�א�ول���−�)100(א��دد� �



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

وما كان سائدا في عصر المؤرخ األمير شرف خان البدليسي، عدمية 

الوجود الفارسي كمكون ولغة رغم كل ما قدمه المملكة السامانية والغزنوية 

في القرن الثاني من الخالفة العباسية، فلم يكن لھم وجود في كل مراحل 

عد الصراع الصفوي الشيعي والعثماني السني، مثلھا مثل غيابھم ب

اإلمبراطورية األخمينية، والتي نحن بصددھا وما تم من تحريفات على 

التاريخ في ھذا المجال، واللغة الفھلوية الساسانية ھي التي كانت تكتب 

الفارسية - وتقرأ عندما ظھرت السلطة العربية اإلسالمية، وليست الدرية

  .الحالية

كتب وصدر  والحقا وفي متن الكتاب، ونحن نتحدث عن صفحات تاريخ 

يتبين إما إدراك المؤرخ األمير لھذه ) الخامس عشر الميالدي(في القرن 

اإلشكالية التاريخية، والتي حرفت فيما بعد بشكل واسع، أو أنه لم تكن للغة 

الفارسية وال لالسم الفارسي وجود في المجالين الثقافي والسياسي حينھا 

وعلى أثرھا لم يذكرھم بتاتا كليا، وال كمكون ذو أھمية في اإلمبراطورية، 

في كتابه، فال نجد في كل الكتاب كلمة الفارسية كلغة وال فرس كشعب أو 

دولة، فعندما يأتي على معظم الصراعات في المنطقة وحتى في منطقة قم 

وشمال أصفھان، وما يجري بين الصفويون التركمان والكورد، ومن 

نيين والكورد، يذكر المؤرخ الطرف الغربي من كوردستان بين الترك العثما

والذي عاصر ) م1603- 1543شرف خان البدليسي (واألمير الكوردي 

قسم ) 345(قمة الصراعات السلطتين العثمانية والصفوية، في الصفحة 

قائال ) واألصل الذي ينتمون إليه) بدليس(في بيان نسبة حكام- السطر الثاني(

يس، ينتھي إلى الملوك المذكور في بعض التواريخ أن نسب حكام بدل" 

إذ المشھور بين الناس أنھم من أحفاد وسالئل أنو شيروان، ولكن . األكاسرة

األصح ھو أنه في عھد أنو شيروان كان جاماسب ابن فيروز خامس؟ 

وھذه )" قباد(نيابة عن ) أرمن وشيروان(الملوك األكاسرة، والياً على والية 

األولى أن ملوك : حقيقتين تاريخيتينالجمل وغيرھا الكثيٍر، تؤشر إلى توثيق 

الساسانيين كانوا كوردا، وأحد أطراف ورثتھم ال زالوا يحكمون المنطقة، 

وھم أمراء بدليس، أل شرف خان البدليسي المفتخر بكورديته 

والثانية أن الساسانيين لم يكونوا فرسا ولم يكن للفرس . وكوردستانيته

لإلمبراطورية ألكاسرة الساسانيين كمكون ولغة أية مكانة إال كشعب تابع 

من ضمن الشعوب اإليرانية األخرى، علما أن األمير درس وتعلم في 

مدارس الشاھنشاھية وباللغة الدرية، ومن خالل تأكيده على أنھم ورثة 

األكاسرة الساسانيين، فستكون لغة األمراء الكورد ومن بينھم أمراء بدليس 

   ...ة الفھلوية الساسانيةزعماء قبيلة روژكي استمرارية للغ

ضاع الكثير من الحقائق التاريخية، وانقلبت موازين حضور الشعوب 

وإسھاماتھم في بناء الحضارات أو غيابھم في منطقتنا على صفحات الكتب، 

جراء جھالة متناولي األحداث أو ارتزاقھم، أو على خلفية الخلط المقصود 

اإلسالمية، ومن ثم  العربيةت الذي تم على مر القرون منذ ھيمنة السلطا

 العربية والتركية والفارسية التحريفات المفروضة بأوامر األنظمة القومية

خالل العقود الماضية، إلى درجة أصبح، في مراحل زمنية، قول الحقيقة 

  . شبه جريمة

فبعض المؤرخين العرب، أمثال شھاب الدين النويري وأبو فرج األصفھاني 

العمري، على سبيل المثال؛ عندما ذكروا تأثير سبايا العجم وأبن فضل هللا 

من شعوب اإلمبراطورية الساسانية، والذين بلغوا باآلالف في المدينة 

والمكة، على والدة األغنية العربية، كتب بعضھم؛ أن مؤسسھا سمع العجم 

وھم يغنون، وآخرون وعلى األغلب في المراحل الالحقة من السلطة 

، ومن الغرابة بينھم المية، قالوا إنه سمع بعض الفرس يغنونالعربية اإلس

فلم ينتبه ھؤالء ابن خلدون والذي أخذھا من بعض المؤرخين األوائل، 

المتأخرون، بعد أبن خلدون، أنھم يشوھون التاريخ، لجھالتھم التمييز بين 

الشعوب اإليرانية، وضحالة معرفتھم بالشعوب ولغاتھم والتي على خلفيتھا 

وا كل من ال يتكلم العربية بالعجم، إلى أن أنتشر الصيت الفارسي في سم

ولھذا ينسب مارون عبود كغيره . المراحل المتوسطة من العصر العباسي

مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير : أدب العرب(من الكتاب، في كتابه 

في منشورات الھنداوي، في ) مشاھير رجاله وخطوط أولى من صورھم

ثم عقب " ر العباسية، أبو مسلم الخرساني إلى الفرس، فيقول فصل العصو

محمد بن علي ابنه إبراھيم المعروف باإلمام، يعضده شاب فارسي داھية 

وأبو مسلم معروف بأنه " ھو أبو مسلم الخراساني رجل الدولة العباسية

كردي، وكان معظم جنوده وقادتھم من القبائل الكوردية خلفة اإلمبراطورية 

الخليفة السفاح، الساسانية، وقيل في اصله الكوردي ذما من قبل شاعر 

  .بعدما أغتاله خيانة في ديوانه

تتبين من ھذا التناقض، أن الفارسية طفت مع الزمن على اللغات اإليرانية 

األخرى ومن ضمنھا على الفھلوية الساسانية، ليس لمعرفة وال ألن العنصر 

الفارسي كان ھو الرئيس في جغرافية إيران، بل لرجحان كفتھا بعد ھيمنة 

لسامانية أثناء الخالفة العباسية، وقد تحدثنا عن ھذا في الحلقات المملكة ا

السابقة، وعليه تم تأويل كل الحضارات اإليرانية للفرس وليس لھم منھا 

) أخالق الملوك(وخير من ينتبه إلى ھذه ھو صاحب التاج . سوى جزء بسيط

أتينا وقد . الذي لم يذكر تاريخ المنطقة إال على أسم العجم، وملوك العجم

كمثال عن مضامين كتب ) شرف نامه(بكتاب األمير شرف خان البدليسي 

الفارسية -الدارية- المنطقة في القرن الخامس عشر الميالدي وباللغة الدرية

  .كما يقال اآلن، وحيث عدمية ذكر الفرس كليا

ال شك الفتات المتناثرة الباقية من األثار األدبية والفكرية، مقارنة بأثار 

ات التي كانت تجاريھا الحضارة الساسانية، والتي كانت بينھم الحضار

عالقات ثقافية وعلمية إلى درجة التبادل في البعثات والوفود، كالحضارة 

البيزنطية، والرومانية، والھندية والصينية، غير كافية إلظھار الحقائق 

التاريخية كاملة، ولذلك فما تم تحريفه وكتب على مراحل، بعد ظھور 

مالك الالحقة ھي التي تفرض ذاتھا على الدارسات والبحوث علما أن الم

  : التحريفات أكثر من واضحة، فعلى سبيل المثال

الكتابة المنحوتة على الصخرة المسماة بنقش رستم، منسوخة باللغتين 

الفھلوية الشرقية واليونانية، وليست اللغة األخمينية القديمة، ومن المعروف 

والتي سميت ) م.ق 64-م.ق 312(كانت لغة ملوك السلوقيين أن اليونانية 

على أسم مؤسسھا من الساللة الھلنستية سلوقس األول نيكاتور أحد قادة 

جيش اإلسكندر المقدوني، الذين حكموا إيران حتى مشارف الھند وأسيا 

أو ما  ،)م.ب224- م.ق247(الوسطى، إلى أن قضى عليھم االشكانيون 

ك األخمينيين، فلم يكونوا ورثة ملوك األخمينيين وال يسمى جدال أخر ملو

إمبراطوريتھم، واإلمبراطوريتين ھما المرحلة ما بين سقوط اإلمبراطورية 

األخمينية بيد اإلسكندر المقدوني إلى ظھور الساسانيين، واألخيرة تعرف 

أيضا بين المؤرخين باسم اإلمبراطورية األرسكيدية، وكانت ثقافة 

تشمل الثقافات ) األرسكيدية(الفرثية أو ما يسمى األشكانية  اإلمبراطورية

اإليرانية والھلنستية، فقد كان معظم حكامھا من قبيلة بارني من أسيا 

الوسطى، وأسم مؤسسھا وخليفه يؤكدان على االنتماء اليوناني، فأرساكيس 

األول مؤسس اإلمبراطورية خلفه شقيقه تيرايداتس، وعملة األول كانت 

أدريان ديفيد ھيو (ة باللغة اليونانية، ويذكر معظم المؤرخين، ومنھم منقوش

جين رالف (و ) ھوما كاتوزيان(و ) فيستا شاخوش كورتس(و ) بيفار

أن القبيلة كانت تتحدث اللغة اإليرانية الشرقية إلى جانب الفھلوية ) جارثويت

المؤرخين على الشرقية واألرامية واليونانية، أما السلوقية فلم يختلف أي من 

  .  يونانيتھا، والتي كانت قد وضعت نھاية للغة الفھلوية القديمة

الكورد من الحفاظ على ديمومة اللغة الفھلوية أجداد فلماذا لم يتمكن 

الساسانية، مثلما تمكن الفرس من أحياء لغتھم وأدبھم على مرحلتين؟ علما 

ؤرخين وعلماء اللغة أنھا يعتبرھا العديد من المكما ذكرنا في الحلقة األولى و

أحد منابع اللغة الكوردية الحالية بلھجاتھا، ھل لغياب السلطة؟ أم ألنھم 

رضخوا للديانة الجديدة أكثر من الشعب الفارسي؟ أم ھناك عوامل أخرى؟ 

ومن بينھا، أن السلطات اإلسالمية العربية كانت تجد أوجه المنافسة في 

لوية الساسانية، أي الكوردية، فحتى بعد ديمومة اللغة وأدب وروحانيات الفھ

إلغائھا من الدواوين إال أنھا وبحكم ھيمنتھا على الثقافة وآداب المنطقة، 

كانت الند القوي في وجه اللغة العربية، حتى من البعد الروحاني فھي كانت 

لغة األديان الزرادشتية والمزدكية والمانوية، ولغة المسيحيين الكورد إلى 

امية، ولھذا نالحظ تراجع ھاتين اللغتين على مدى القرون جانب األر

الالحقة، بعكس الفارسية التي كانت لغة محصورة بين المجتمع الفارسي، 

د  ولم تكن لغة الدواوين واألدب حينھا، لضمورھا على مدى القرون ما بع

  .األخمينية

د فمن غير المنطقي، أن تتالى حضارات على مدى أكثر من ألف سنة، وتمت

على جغرافيات واسعة، ما بين األخمينية والسلوقية واألشكانية، وفي النھاية 

الحضارة الساسانية والتي ظلت لغتھا لغة دواوين الخالفة األموية إلى فترة 

ما، ومن ثم أستمرت كلغة لألدب والثقافة وأديان المنطقة، خاصة في 

المراحل التي كانت ال تزال فيھا اللغة العربية شفاھية، وال يوجد بين أيدينا 

اليوم؛ إال جمل متناثرة وردت في الكتب الصفراء لبعض المؤرخين 

ألقرب منھم، كتب الفھلوية المسلمين، وأسماء كتب تلك الحضارات، أو ا

الساسانية أصل اللغة الكوردية الحالية، أو كتابات منحوتة على صخور، أو 

فلماذا طمرت الكتابة باللغة . لوحات صخرية بالكاد سلمت من التدمير

  الكوردية لقرون طويلة؟ لتظھر ثانية وبتباطء بعد كل ھذا الضياع؟

األسئلة المحيرة لدى الباحثين واإلشكاليات ھذه ال تزال تخلق العديد من 

وتثير جدلية متضاربة فيھا الكثير من االنحراف عند كتابة التاريخ، والتي 

استندت عليھا أعداء الكرد للطعن في ثقافتھم وتاريخھم وأدبھم، السائد قرابة 

أربعة قرون، وعلى رقعة جغرافية واسعة، قبل ھيمنة اإلسالم على المنطقة، 

لم تعد ھناك من شك على أن الكورد كانوا العنصر اإلمبراطورية التي 

الرئيس والمھيمن عليھا، من حيث السلطة واللغة الرسمية واألدبية والثقافية، 

رغم كل التحريفات التي جرت الحقا، على خلفية االسم الذي ساد على 

اإلمبراطورية، وھو ما كان دارجا على كل اإلمبراطوريات والممالك التي 

  . مؤسسيھا سميت بأسماء

وال شك ما نحن بصدده ليس انتقاصا للغة الفارسية أو العربية، اللتين ھما 

اليوم في قمة اللغات العالمية جماال وأدبا، بل بحث في واقع وأسباب انحسار 

اللغة الكوردية ونھوض المذكورتين في الوقت الذي لم تكن بأفضل منھا، إن 

ل اإلدارة وفي البعدين األدبي لم تكن في يوم ما أقل منھا سوية في مجا

  .والثقافي

ال شك من أحد أھم أسباب خسارة الكورد ھذه السيادة األدبية والثقافية، ھي 

في انھيار السلطة، والتي على أثرھا نھضت وتطورت كما ذكرنا اللغة 

، وتراجعت عن الساحة مع انھيار المملكة السامانية والغزنوية، الفارسية

، في نفس المراحل التي برزت بدايات القرن الماضي وظلت في العتمة حتى

فيھا اللغة العربية على الساحة السياسية، وانتقلت من الواقع الشفھي إلى 

المنسوخ، وتطورت فيما بعد على الساحتين اإلدارية، والثقافية األدبية وبسند 

رئيس من القرآن كسلطة روحية، وذلك خالل مرحلة قصيرة بعد سيادة 

إلسالمية العربية، وفرضھم اللھجة أو اللغة القريشية، أي لغة السلطة ا

القرآن التي أصبحت لغة السلطة، علما أنه، من المعروف، كانت لقبائلھا، 

لھجات، أحيانا لم تكن مفھومة من القبائل األخرى، أي بمثابة لغة خاصة، 

انت ونحن ھنا لسنا بصدد ھذا المجال، لكن وكمثال علينا أن نأتي على ما ك

كان عليه الشعر والغناء عليه اللغة العربية، قبيل سيادة اإلسالم، ولنرى ما 

العربي، كأحد فروع األدب العربي، ونقارنھا بما كانت عليه اللغة الفھلوية 

واألدب الساساني حتى بعد قرنين من انھيارھا وسيادة السلطات اإلسالمية 

ً محو العربية التي رياً في تطوير أو تحطيم لعبت وعلى مر التاريخ دورا

لغات وأدب شعوب المنطقة بعد غزوھا، ومن ضمنھا، اللغة الكوردية وأدبھم 

  ...وتاريخھا، مقارنة باللغة العربية وخاصة الشعر والفن

قبل االنتقال إلى مراحل سيادة اللغة العربية وتطورھا، وظھور األدب   

العربي الكتابي على حساب الفھلوية الساسانية، ال بد من العودة قيال إلى 
�ذا =B� \Rدب ا��#ردي  الحقيقة المطروحة في الحلقة الرابعة+

والتي ظھرت شكوك لدى بعض القراء، حيث  ،ا�;�ء ا�)ا&T -&��ا^BWم

الواقع التاريخي ـل اللغة الفارسية حتى بدايات القرن الماضي؛ ألھميتھا، 

والتي استندنا فيھا على بعض المراجع من العمق اإليراني، وفي مراحل 

زمنية متباعدة، ومن ضمنھا كتاب المؤرخ  واألمير الكوردي شرف خان 

أ من بداية القرن الحادي عشر وحتى نھاية الخامس البدليسي، الواقع الذي بد

   ...عشر

ومن بعدھا ومع ھيمنة الصفويين إلى القجاريين، حتى العشرينات من القرن 

العشرين، المراحل التي لم يكن للعنصر الفارسي أي حضور، إلى أن تمكن 

م من خلع أخر ملوك 1925رئيس الوزراء رضا خان بھلوي في عام 

اذ لقب الشاه لنفسه، وفرض العنصر الفارسي، إدارة ولغة، القجاريين واتخ

وعمل على تغيير كلي للبلد، بطريقة مشابھة للتي فعلھا أتاتورك في تركيا، 

مع معارضة قوية من الشعوب اإليرانية الرافضة لھيمنة األقلية الفارسية، 

ھذه إلى جانب قضايا سياسية، والتي أدت إلى نفيه من قبل البريطانيين 

م شاھا، وھذه ھي 1941الروس، وتعيين أبنه محمد رضا بھلوي في عام و

المرحلة الفعلية في إحياء اللغة الفارسية، بعد عشرة قرون منذ انھيار 

المملكة السامانية والغزنوية، ومعروف لجميع المؤرخين أن رضى بلھوي لم 

 ردي بعد اإلسالموألدب الكل ماذا حصل          
  -�ا�z  ا�ا�IQء   -           
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لدعم حكمه، حاول إعادة تاريخ األخمينية إلى الساحة، وبالتالي دعم المكون 

الفارسي، وعلى أثرھا أقام أبنه الحفلة األسطورية ضمن أثار برسبوليس لتمجيد 

  .االشكانيةاإلمبراطورية األخمينية وليست الساسانية أو السلوقية أو 

لم يدم حكم الضابط رضى بھلوي وأبنه سوى نصف قرن، الذي لم يكن لھم أية   

عالقة مع أية عائلة ملكية فارسية، ولمعرفة الشعوب اإليرانية والفرس خاصة 

بتاريخه، لم يقف إلى جانبه سوى الحاشية المستفادة منه، مع ذلك استمرت السلطة 

في ترسيخ الفارسية الحديثة، ) والية الفقيهأئمة (التي أحيت الشيعية الصفوية 

  . قومية ولغة، وألغت كل القوميات اإليرانية من الساحة تحت شعار األمة اإلسالمية

قبل انقالب رضى (ولتوضيح ما كانت عليه اللغة الفارسية والمكون الفارسي  

بھلوي الذي مات في جوھانسبرغ في جنوب أفريقيا، ونقل عائلة الخديوي في 

ر، ولعالقة عائلية حديثة، رفاته إلى القاھرة، وبعد سنوات إلى إيران؛ وبعد مص

ال بد من العودة إلى كتاب رئيس وزراء ) الثورة الخمينية دمر الشعب ضريحه

ترجمة نورالدين ) م1935- 1874يرنيا پمشير الدولة ميرزا حسن (إيران السابق 

القديم، من البداية حتى نھاية تاريخ إيران (عبد المنعم والسباعي محمد السباعي 

والذي يتبين رغم سطحية الكتاب من الناحية العلمية والتاريخية، ) العھد الساساني

لكن من خالل عرضه، أنه لم يكن ھناك حضور للمكون الفارسي، في جميع 

أما من حيث مالحظة صياغة الكتاب، ومقدمة . الحضارات التي لحقت األخمينية

سياسي والثقافي للمرحلة التي رافقته كرجل دولة، حتى إصدار المترجمين للواقع ال

الكتاب، وما كانت عليه نوعية الحكم، والممالك السابقة للفترة السامانية، والتي 

م، وأخر ملوكھم أحمد 1925-1779لحقت الغزنوية وحتى نھاية مملكة القجاريين 

كن ھناك ذكر ، أبن محمد شاه، وما بعده لم ي1925شاه والذي عزل في عام 

  . للمكون الفارسي

وللعلم فإن اللغة األذرية ھي التي كانت السائدة في كل المراحل من عصر 

الصفويين وحتى نھاية القجاريين، أي من القرن الحادي عشر إلى بداية القرن 

العشرين كما ذكرناه سابقا، وجميع المصادر التاريخية تؤكد أن الفارسية كلغة 

. الثانية ضمن المنطقة الفارسية في الجنوب اإليراني، مع العربية ثقافية، كانت اللغة

والكوردية في مناطق غرب وشمال غرب إيران، ولھذا كتب الشاعر الكوردي 

المعروف بابا طاھر الھمذاني شعره بالكوردية اللورية في القرن العاشر الميالدي، 

مع مقدمته ) تاريخ إيران(ويعتبر متن الكتاب . سنأتي على ذكره في الحلقات القادمة

خير وثيقة على ما نحن بصدده، وھي تتناقض مع مدارك المترجمين، اللذين سقطا 

في الخطأ التاريخي في مقدمتھم للكتاب، كالتي سقط فيھا األديب الكوردي مترجم 

  .كتاب شرف نامه، السيد محمد علي العوني في مقدمته للكتاب المذكور

ة، أو للتغطية على ما كان عليه العنصر الفارسي، أدى وكما ذكرنا فإن عدم الدراي

إلى تكرار الخطأ أما بقصد، أو لغاية، ومع األيام أصبحت مسلمة القول بعكسھا أو 

تصحيحھا شبه جريمة، وبالتالي فالثقافة بكل مجاالتھا مخلفات الحضارات السابقة 

ون وال كلغة، وما وخاصة في المرحلة الساسانية وبعدھا، ال عالقة للفرس بھا كمك

ترويجه اليوم على أن اإلرث الحضاري ھو أرث فارسي ليست بأكثر من  يتم

اإليرانية األخرى وخاصة الكورد ورثة الحضارة جريمة بحق الشعوب 

الساسانية، والتي نھضت على عتباتھا أغلبية األدب والعلوم اإلسالمية العربية 

فيما بعد، خاصة عندما بدأت حركة الترجمة في عصر المأمون، وجلھم كانوا من 

  .أحفاد تلك الحضارة

السيادة التاريخي،  ت الفھلوية الساسانية، أي اللغة الكوردية في بعدھاخسر

األدبية والثقافية، مع انھيار اإلمبراطورية، وبرزت اللغة الفارسية لفترة قصيرة 

العرب أمثال،  لكتابجدا مع سيادة سلطاتھا، وھو ما سمح لتجاوزات بعض ا

اإليراني العربي األصل يوسف عزيزي، والذي يقدم ذاته كباحث، في تشويه 

ازدھرت " لغة العربية التاريخي عندما يقول اللغة الفارسية، وتضخيم دور ال

اللغة الفارسية وترعرعت في أحضان األبجدية العربية بعد الفتح اإلسالمي 

ويتممھا للطعن في تاريخ اللغة الفھلوية ودورھا الثقافي قبل وبعد ظھور " إليران

باستطاعتي القول إن األدب الفارسي لم يكن له وجود بارز " ويكمل ! اإلسالم

علما أن األثار " ل اإلسالم، وقد أصبح له ھذا الوجود، وھذا البروز بعد اإلسالمقب

األركيولوجية للحضارة األخمينية كانت تشع ما بين الھند وحتى حدود اليونان، 

في الوقت الذي كانت العربية العاربة مندثرة، والمستعربة لم تكن قد اكتملت بعد، 

ويملي . القريشية محصورة بين مكة والمدينةوكانت ال تزال مشتتة بين القبائل و

مثلھا على األدب الساساني أيضاً، وال شك ھذا الحكم يبنيه على رأي ذاتي ومن 

البعد التعصب العربي وليس اإلسالمي، مع غياب للمصداقية في عرض التاريخ، 

منفيا فيھا ما كانت عليه الحضارة الساسانية، ومدنھا والتي كانت صروحا ثقافية 

فكرية، في الوقت الذي كان ال يزال فيه األدب العربي أدب شفاھي، ومعظم و

  .المصادر تؤكد أنھا انتقلت إلى الكتابية على أسس ھذه الحضارة

لربما ال يعطي ھذا الكاتب وأمثاله كثر، أي اعتبار لما كتبه المؤرخون العالميون 

ال أبن األثير أمثال ويل ديورانت وآرثر كريستنسن، وكذلك اإلسالميون أمث

الكوردية، -والبالذري وأبن مسكوية وغيرھم لتاريخ اللغات الفھلوية الساسانية

القريشية، ومكانتھم - العاربة البائدة، أو المستعربة-الفارسية والعربية-واألخمينية

وال شك أن اللغة العربية ظھرت بقوة وبشكل متسارع على . قبل اإلسالم وبعده

بعد على ركائز اللغة الفھلوية الساسانية، واحتلت مع  الساحة السياسية، وفيما

السلطة الساحتين اإلدارية، والثقافية األدبية، وسادت في فترة قصيرة مع تصاعد 

سيادة اإلسالم العربي، وھيمنة اللھجة أو اللغة القريشية، أي لغة القرآن التي 

مختلفة، أحيانا أصبحت لغة السلطة، علما، المعروف أنه كانت لقبائلھا، لھجات 

بمثابة لغة خاصة، وھذا ليس موضوع بحثنا، بل ما كانت عليه اللغة العربية، قبيل 

  .سيادة اإلسالم

ونستطيع معرفة ذلك من خالل ما كان عليه الشعر والغناء العربي، كأحد    

فروع األدب العربي، مقارنة بما كانت عليه اللغة الفھلوية واألدب الساساني حتى 

ن من انھيارھا وسيادة السلطات اإلسالمية العربية التي لعبت وعلى مر بعد قرني

التاريخ دوراً محورياً في تطوير أو تحطيم لغات وأدب شعوب المنطقة التي 
ع ......... .ھيمنت عليھا ومن ضمنھا، منابع اللغة الكوردية وأدبھم   .........يتب

  

  املالمح التارخيية :ـــ���.

، وتتخللھا العديد من الھنديةوھي شكل من أشكال الفارسية 

 ..، وتكتب بأحرف عربية معدّلةالعربيةالكلمات 

كان له أھمية  و الشعرقلب الثقافة الفارسية،  مركزهفن الشعر 

ساھم الشعراء الفارسيون بشكل كبير . كبيرة في الحياة اليومية

في تطوير اللغة الفارسية الجديدة والھوية الفارسية الجديدة، 

 : شعرائھم أھم ومن

ن كتب قصائد باللغة الفارسية الشاعر رداكي، الذي كان أول م

الجديدة، والشاعر الملحمي أبو القاسم فردوسي مؤلف اسم 

، والشاعر الحافظ أشھر شاعر فارسي، )كتاب الملوك(الشاه 

والشاعر الصوفي عبد الرحمن دشيمي آخر أستاذ صوفي كبير 

الروماني جالل  في العصور الوسطى، والشاعر الصوفي

 .فارسبالد في لشعراء الصوفيين الدين الرومي، أحد أشھر ا

الطاجيكيون من أشھر العلماء والفنانين في / كما كان الفرس

الطبيب ابن سينا الذي يعتبر والد : ، ومنھمالوسطىالعصور 

الطب الحديث، وعالم الرياضيات الخوارزمي الذي أدخل 

، الخياممصطلح الجبر في عمله، والشاعر والرياضي عمر 

 .وغيرھم.. .بھزادوالفلكي والمؤرخ البيروني، والرسام 

دانت بالد فارس بالديانة الزرادشتية منذ ما يقارب األلف 

م إثر  636ولكنھا أدخلت في اإلسالم عام . الرابعة قبل الميالد

م 1502وفي العام . معركة القادسية وھزيمة ملكھم كسرى

  . يقامت الدولة الصفوية واعتنقت المذھب الشيع

فقد الفرس الكثير من مناطق نفوذھم على يد العثمانيين الُسنة، 

ن  وتحديداً في عھد الدولة الصفوية بعد معركة جالديران، فكا

التقسيم األول لكردستان من خالل اتفاقية رسم الحدود بين 

  .العثمانيين والصفويين

و ال يعود ھذا التقليد . معظم الفرس الحاليين يعتنقون اإلسالم

إلى الصفويين األئمة فقط، الذين انتشروا جذرياً باتجاه اإلسالم 

الشيعي في أواخر العصور الوسطى، بل عادوا إلى ما بعد 

. الساللة الشيعية لبوجيدز إلى بدايات اإلسالم في بالد فارس

  . س مع الشيعة وخاصة في إيرانواليوم، يتم تعريف ثقافة الفر

ع .........   .........يتب
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 ھناك الكثير من المرايا المتكسرة

 األرض تحت أقدامي باردة

 وكل شيء حولي فاتن

 تمايل على حافة القلب

 ثقبه الكبيرإياك أن تسقط في 

 األشجار الميتة كانت فيه مثلك حية

 واألطفال العراة الذين يملكون فجوتين فارغتين في وجوھھم

 يرقصون دون ندم كانوا

 مثلي كانوا يخشون الظالم

 تمايل في ھذا القلب

 لترى النساء العاجزات

 النساء ذوات األثداء الضخمة

 أصابعھن الطويلة كالوقت

 تقفز الجنيات مثليأصابعھن التي يحركنھا ل

 مثلي كن بريات قبل أن يبنين بيوتھن في ھاوية الكتابة

 قبل أن يصبحن ساحرات وشياطين

 التفت نحو المغيب

 سترى بيتًا للحب

 آخر للحزن

 وبيتاً صغيراً يدخله الرجال خلسة للبكاء

 سترى مقبرة جماعية لأليام التي تمر دون حب

 ساللم عمالقة تصعدھا فتيات بخفة الضوء

 يحاولن الھرب من لحمھن الغض

 في حفلة راقصة للخناجر

 يقطعن خوفھن من الزمن ويرمينه للجحيم

 يضحكن بصوت عال

 بصوت مرعب كئيب

 سترى أسرة من الكتب مغطاة بالسحاب

 نساء صغيرات ھاربات من أزواجھن الشبان

 يضاجعن الحكماء، رجال بلحى بيضاء طويلة

 البيضاءرجال يرضعون أصابع أقدامھن 

بينما المطر ينتشي في زاوية النافذة مغمى عليه كجواد 
 سكران

 في الطرف اآلخر نساء نحيالت

 يبكين عكس الجاذبية

 تتساقط دموعھن نحو الداخل

  تتشكل كل تلك األنھار التي تسمع صوت أنينھا في قلبي 

 وال تعرف السبب

 التفت نحو المغيب

 

 ھناك الكثير من المرايا المتكسرة

 األرض تحت أقدامك باردة

 وكل شيء حولك فاتن

 القلبالرجال الخاسرين في ذلك 

 الرجال ذوو الندوب البارزة في الصدر

 أصابعھم الطويلة كالوقت

  أصابعھم التي يحركونھا لتقفز الشياطين 

 مثلك كانوا أحياء والمالئكة كانوا

 قبل ان يبيعوا الضوء في أرواحھم مقابل بيت دافئ

 قبل أن يصبحوا عاجزين

 التفت نحو المغيب

 التفت لقلبك

 سترى بيتًا للحب

 ءآخر للبكا

 ومقبرة

 مقبرة جماعية كبيرة

 فيھا أنا

 فيھا كل النساء

 قل وداعاً للمغيب

 المرأة تربي رجاالً فاسدين في جمجمتھا

 تولد كل يوم خلف الشمس

 تمأل الفراغ بحليب يتدفق من حلمتھا الغامقة

 وبما تبقى من الليل تطعم اآللھة سكاكر نزقھا

 بينما يتأرجح في َشعرھا آالف المالئكة

 لشياطينآالف ا

 تتأرجح الكثير من الظالل العمالقة

 الظالل الخارقة لرجال مثلك

 معطوبين

 التفت

 التفت لو استطعت نحو المغيب

 األرض تحت أقدامي باردة تشتعل

 كل شيء فاتن والھاوية

 .الھاوية تكفي الجميع

..... 

  الواليات المتحدة األمريكية

29/12/2020 

 

  قررت أن أفتح قلبي

  األخيرةألقي نظرتي 

  وما أن شققُت البابَ 

  حتى سمعته

  لم يكن صوتًا غريباً 

  نعم إنه صوتي

  كان يبكي

  خلف جدران زنزانته األبدية

   في حنجرتي المتورمة

  كسجين مضطھد

  يراوده حزني

  كلما ھمّ بالصراخ

  فينكفئ

  يلّوح من بعيد له

  إنه فمي

  ......ناداه

  .. وفمي مبحوح

  .. مسروق مني

  ويدي َسكرى

  ى خصريتتكئ عل

  ..عدت أدراجي

  ..و ھناك

  كنت قد رسمت حلماً 

  ...  على عتبات باب قلبي المفتوح

  لم أجد غير ريح

  . ُحبلى بالغبار

  .. وتنام.. تفترش كل شراييني أسرًة 

  ثمّ على سرير حلمي ولدت

  ... أذھب أدراجي ثانية

  عند آخر حرف سال دماً 

  .. قبلتھا عند اغتصاب القصيدة

   ... الورققبلت فيھا بياض 

  ودفنتھا

  فتحت كتاب الھوى

  و الياسمين وقرأت عليھا شيئا من التراب

  نبتت زھرة

  أسميتھا نارين

  .. حياة أسقيتھا من وجع التراب

  !.وعدت أدراجي.........

�@�B ��Nر 
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  نكاية بذاكرتي 

 التي ال تملك ذكرى قصائدي وعشيقاتي، 

  سأحفظ عن ظھر قلٍب كل أوقاتي معھا، 

  . ولون شعرھا

  حجم النھدين، 

  والمسافة الواصلة مابين اليمين، 

  وأقصى الشمال من خصرھا

  . طول االبتسامة على شفتيھا

   .تتكلمسأعرف كيف أراقبھا وھي 

  كيف غافلتُھا كفراشة النار، 

  وأَغرُت على خدھا كشحاٍذ ضرير، 

  يتلمس حدائق الدھشة، 

  . واليتعب

  يطقطق السكُّر بين شفتيه، 

  . والجليدُ من تجاعيد فكرھا

  نكاية بقصيدتي، 

  سأكتب عن إمرأة تشبه عسالً معتقاً 

  .في ِجرار الجنة 

 .. فقولي لقلبك

 .. أن هللا معنا

 .. و أنثر الروح حروفاً 

 .. على أبواب الشتاء

 .. نبتسم و قلوبنا تنزف

 .. و في كل وقت

 .. أدراي جروحي

 .. في الَسحر

 .. و الفجر

 .. و في الصبح و الصباح

 .. و عند الشروق

 .. و البكور

 .. و في الغدوة

 .. و الضحى

 .. و الھاجر

 .. و عند الظھيرة

 .. و الرواح

 .. و العصر

 .. القصرو 

 .. و األصيل

 

U=Pق��/"WX 

  �.] ا����م
 

 .. الغار الخضراءكأوراق 

 .. من صديق لي يسكن

 .. قرب البحر

 .. أسير بيته اآلن

 .. طريح الفراش

 .. شفاه هللا وعافاه

 .. غرد بالخير ياكلمات

 .. فالدموع أحياناً 

 .. ھي الكلمات

 .. و اآلھات ھي الحروف

 .. و القھر ھي الصفحات

 .. سالمًا من البحر

 .. أيھا القلب الممزق

 .. كيتيمين

 .. نباھي بعضنا بالحزن

 .. بين اإلبتسامات

 .. و بين قداس الشوق

 .. إنه إشتياق قلم

 

 صادفتنا بقعةٌ 

 اليوم ھذا روح أنتِ  قال

 .. تريني حين و

 .. خاصرِتك محيط حول الُخزام يتبعثر

 .. أراكِ 

ُ  و  ! تجول خالخيل عيني في النسوة

 األول التيه إلى تعيديني

 .. اللقاء معكِ  أتجنب

 أبديتك دخول لمحال

 .. اھتمامات و أقدارٌ  نصيرنا :قلتُ 

 آ��tEت أ�0&
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 .. ! يسألني القلم

 .. عن الغياب

 .. : قلت

 .. ھات القصائد

 .. و قل لھا

 .. ! إني ھنا

 .. حبر الدموع

 .. توسدت األيام

 .. فيه نصبح

 .. فيه نمسي

 .. و كل الكون

 .. في خوض و ھباء

 .. ال تبدئي الحرب و حدك

 .. رغم إني لست مذنباً 

 .. إال أنه كلمات

 .. وھمٌ 

 .. في الضياع

 .. و ثورة أرقام

 .. و الثاء عين

 .. فأتركيني أن أرتاح

 ���ا` أ�_

 .. فالعذاب

 .. واصل حتى النخاع

 .. وامنح فؤادي

 .. في الغياب لوعةً 

 .. و اعبر على أعماقي

 .. تارةً 

 .. على صدري خذ

 .. وقفةً 

 .. واختبر نبض الفؤاد

 .. بعد إمعان النظر

 .. شاء اإلله

 .. بأن تضمنا الكلمات

 .. عظمت

 .. فقلنا

 .. يا إلھًا مقتدر

 .. َقِدمُت بذاتي ُمحِرماً 

 .. و الروح من فرط الشوق

 .. ! تبعثر

 .. أدندن لقلبي

 .. أن هللا معنا

 

  .. و العشي

 .. و عند الغروب

 .. و الشفق

 .. و الغسق

 .. و في العتمة

 .. و السدفة

 .. و الفحمة

 .. و الزلة

 .. و الزلفة

 .. و البھرة

 .. و حتى الَسحر

 .. ! مازلت أسأل قلبي

 .. عن ألف إبتسامة

 .. ھل يقرا قلبك ؟

 .. إشتياقي

 .. إني أسقي روحي

 .. من ماء زمزم أمالً 

 .. و أما عن قلمي

 .. فزاد حبره شغفاً 

 

 ���M ̂�س

��� ه6�ر-#& 
 

1  

  الغبار

  يلعق البسمات

  والّرصاص

  !يعانق جسد الّضحية 

2 

  لكل نبٍض 

  رواية

  لكل رأس رواية ،

  وللرواية

  ...سؤال 

  !تعلّقت أظافري بباقة سنابل 

  غير أن روحي

  تبقى عالقة

  ...بحبال العطش

  رياح ، تذوي لكماتھا كل شيء

���ات�� ا�  *(ى '&%$ #"!�ق �

  �5وب 12!0/ آ- ,�ء ،

 ��61�7�  !09; أ9!6ب 1ّ5$ ا

 

   :قال

  ذھبٌ  نصيُركِ 

 الدائرة جوھر عليكِ  تعقد عقود و 

 .. دواوين بضعة و أدبٌ  عكازي

 »نصيرنا« تقولين و صديقتي يا

 .. المساواة أو النصر على بُنيت ما الحياةُ 

 ! باطل فھو الباطل على بني ما و

2014/2/9  

 

�	��b��د$א	�� �

  أغرقتني القشعريرة،

  لسانيتلعثم 

  قبل أن أبلغ نشوة السّكر

  ابتلعت الخابور

  !وختمت الّرواية 

3  

  كل يوم،

  أمطار تداعب األرض

  تصارع الطّيات

  تناشد الصخور

  بأنّھا، ستروي ظمأھم

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، ى حين غرة ا األحالم الجامحة عل  تغادرن

ى شكل وعود تتقھقر  يوما عل ا  ي حاصرتن   ..! األوھام الت

ا ما كانت    وكأنھ

ا وقادتنا ى الھاوية وإن أغوتن   ..إل

 ، كرة األرضية ى الطرف األخر من ال   إل

 ، ه رحبة ى عالم جديد فضاءات   إل

    والدھشة ، معشقة بالحلم

الصدف    كما يعشق الخشب بالعاج واللؤلؤ ويطعم ب

 اللھفة العارمة حد الجنون بردت بل عقلت، 

شت   . ثم تال

ا اعتدنا،   كم

اً مستحيال، ات حلم تمام األمور ب    إن إ

ة  ات الحاد  ..والدروب الضبابية ذات المنعطف

ى الدوامات،  وحدا ا إل     بھ

ئر زھوق ى ب ا إل   . ثم ركلھ

  ، ..!! خطرة

  ؟...أين الحقيقة 

  األقنعة سقطت، 

  والمفردات الغريبة 

    اج إلى المصباح المنيرتحت

  لنتبين معناھا

  ..األحالم ھانت،

  2007آذار 
  كنت أتصور أنه ربما

  أرى حسناء ال نظير لھا

  في عينيك

  أتحسس حبك

  في أعماق جرحي

  مثل نار جھنم

  وھو يحرقني

  . وأستمر أسيَر حبك

  L�B	&وى 

(�a: 57 = �7W �/;+  
�
 إ��اه�C ��.$د: ا���@.� -L ا���د

  نار الكالم
  خِلق الكون

  من النار بانسجام

  وبالنار نفسھا سينتھي

  األولىوما بين النار 

  والنار األخيرة

  وَھبت اإلنسانية قيمة سامية

  وكبيرة

  ذات معنى للعالم

...  

  :الحكماء قالوا من األزل

  خِلق الكون من ألسنة النار

  لھذا نلتھب

  بحب الكلمة

  . وفي النتيجة نصبح متأججين ناراً 

 ------  

   2010"  الليل الطويل"  من مجموعة

�%�� ذא'�
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 كان حلماً 

 رسمته المالئكة

 في غيمة بيضاء

 أنھكھا التعب فتركته

 عرضًا بال نھاية

 يسقطه النوم في وسادتي

 كل ليلة

  يا سيد األحالم

 ترقص الفراشات حول أصابعي المشتعلة

 شوقًا إليك

 يوماً 

  كنت تغفو 

 الخجولعلى ھمسي 

 كطفلة أضاعت دميتھا

 فسقطت نجوم المساء من عينيھا

 تبحث عنك

 في كل األماكن التي كنت ترتادھا

 تشي برائحتك" كل األماكن"

    ،..أم العزائم

    أم القھر

   ،أصاب القلوب بالعجز

    من سابع سماء وألقاھا

   ،إلى ساحات السراب

     بھا إلى الدوامات، وحدا

 . ثم ركلھا إلى بئر زھوق

 ،  أخرجت الخيل من المضمار

 ، سوار فت خلف األ   وق

 ، سرة قت كل السباقات بصمت وح   رم

   تاقت للموت الرحيم

نعاني،  ة األوطان   غرب

  !!!!... أم غربة األرواح

سب ى الذي إليه ن  الزمان بريء من األذ

ة والخالص ا الرفع     بيدن

ى الرھان ى األيام كان من طرف واحد حت  . عل

   ضاع العمر،

اغتة      ..و وئدت األحالم مب

   .. ياخسارة

 (�� ه�#نر

9Eא�y4(� �

  شعرك ھذا الليل العات

  تثير كتاباتيعيناك 

  أشجار ترقص رقصتھا

  تفرح في ليل جراحاتي

  الشيء ھنا غير حروفي

  تبحث في الحب عن الذات

  حدثني طيفك عاتبني

  وأضاف عليَّ معاناتي

  لغة األحزان تناسبني

  لغةٌ تحتاج خياالتي

  أحالم العشاق ستبقى

  تشعل من عتم الظلمات

  فتيات العشق جريحاتٌ 

  ھنُّ على كل الطرقات

  ويحتجن لعشقٍ يصرخن 

  أنقى من نسمات فرات

  

  يصرخن فيقعدن الدنيا

  ويراقبن الوعد اآلت

 ٌ   في أدمعھا تلك امرأة

  تبكي من ظلم العادات

  فتقاليدٌ وتفاھاتٌ 

  تسقط في شعري ودواة

  ملحمتي تصرخ مأساة

  من اجل نزيف النبضات

  أسفاُر القھر سنحرقھا

  لن تحيا عبر السنوات

  ال ضير بأن يعلو الصوت

  ونلحق ركب المجتمعات

  الحب خالٌص ودواء

  وسبيلٌ للحريات

  م2008-أيلول

�W5 أو�(%&� �

  ؟.....ثم ماذا

 ھا أنذا أحلم

 وقد أودعتك قلباً  

  ينشد حضنًا يبلسم

  كل ھذه األوجاع

 أتلمس يدك البعيدة

 أترھف صوتك

ح مدائن القصائد  أتسوَّ

 كي أدون على أجفانھا رسائلي

 ألغفو من جديد

 تخوم بحر الغيابالنتظرك على 

 ... ھي أنا

 أوشح خاصرة الحقيقة

 بطوق الياسمين

 وأقبض على عطرك

 في كفيَّ الصغيرتين

 طفلة األمسِ 



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 َشبِقھا بنيرانِ  الُمتدثرةُ  العيونُ 

 :إّال  ليست

 أُريدُ  :يصيح خفاءٍ  صدىَ 

 أرغبُ 

 لليِد، السائقةُ  العيونُ 

 الرأسِ  مسحِ  في

 شعرةٍ  إزاحةِ  في

 ھواءٍ  تلويحةِ  في

 العيونُ  تلك

 إّال  ليست

 الجاذبَ  اللھبَ 

 الخارقَ 

 الحارقَ 

 .الخوفِ  لمتاريسِ 

 الرغبةِ  محجري من الساقطةُ  النظراتُ 

 رُموشُھا راقصةً 

جةً  ا ُمتعرِّ  أھدابُھ

 حواجبُھا، مختفيةً 

 :أمامھا

 أتھاوى

 أرتعشُ 

 القشعريرة أخماسَ  أضربُ 

 .الحيرةِ  بأسداسِ 

 النظراتُ  تلك

 روحٍ  سطو

 جسد غفلةُ 

 لحظتھا دھاليزَ  ُمجتاحةً 

 نشيًشا تنطقُ 

 الجئةً 

 شبٍق، بحديقةِ  ُمسوّر وطنٍ  إلى

 :ساحتھا

 أخضر ملعبٌ 

 عوائقَ  ال

دَ  ال  تردّ

 وقوفَ  ال

  الجسدِ  انَ كأر يُزلزل الدمِ  لَذة أمام

 .السفلى ھوتهِ في 

 

 L��.ــ�اد��  
 

�/;+ J= اس(� 

  بيني وبينَك ياسمينْ 

  وبوُح أغنية الوترْ 

  بيني وبينَك مھجة

  تشدو بلھفتھا الطيور على الشجرْ 

  بيني وبينَك سّر روحٍ 

  ال يموت لهُ أثرْ 

*  

  سطرًا في نصوصْ بيني وبينَك ليس 

  بيني وبينَك منھُج العشّاق في كلّ الدروسْ 

  كلّما ھلّ الشروق يعيدُ أغنية المروجِ 

  إليَك يكتُب ما تيسّر من سورْ 

*  

  بيني وبينَك ليس ما يُھدى وينسى من متاعْ 

  ليس عطرًا أو ذھبْ 

  ليس شكالً من جنون الفكرة الولھى 

  تقوم على الصورْ 

  بيني وبينَك فكرةٌ وضحاءُ 

  أضحت شدو أحالم القمرْ 

*  

  ما بيننا سّر تشبّع في خفوتْ 

  ما إن جرى حتى تبتّل في سكوتْ 

  متراقص النغمات في لحن جديْد 

  يبحث في غاللته الجميلة عن نھرْ 

  َفِرٌح وحّر مثل حبّات المطرْ 

**  

  ما بيننا ُجْبُن الشجاع إذا استقّر به السفرْ 

  ما بيننا ُعْمٌر تلظّى بالنظرْ 

  ال قمرْ .. سماٍء ال ضياءٌ فبال 

  ال شيء فينا غير ما فينا

  "كتاٍب مختصرْ "من اآلھات تسكن في 

**  

 ٌ   بيني وبينَك قادمٌ ومولّه

  ونجومُ ليل ال تنامْ 

  وصل صوفيّ تجلّى فانصھرْ 

  فھو الحياةْ 

  وما الحياةُ سوى الغراِم الُمبتَكرْ 

  2020كانون أّول 

  دّ للنشرالمع" أ�� آ�ُ ا+)أٍة أيb"من ديوان * 

 النظراتُ  تلك

 شغِفھا بيانسون الدائخةُ 

 العيونُ  تلك

 ورِعھا أقفالَ الناسيةُ 

 بالعتمةِ  تحترقٌ  فراشاتٌ 

 ُحلِمھا أتون في الغارقةُ  العيونُ 

 ھاكُمدرِ  فخذي بين المتأرجَحةُ  النظراتُ 

 تكنْ  لم

 ھائجٍ  جسدٍ  لھفةَ  إّال 

 .عضةٍ  لنھرِ  مصباً  اللذة عفريتَ  تُعطِّرُ 

 تمرُّ  خاطفةً 

 طريقَ  ال

 حواجزَ  ال

 حربَ  ال

 ِسلْمَ  ال

قُ  ا يُؤرِّ  انبعاثَھ

 وصول لِّ ك غيرَ  وصولُھا

 حتفٍ ك يدٌ كأ

 .خالص إغماضة إلى

 العيونُ  تلك

 النظراتُ  تلك

 المجھولِ  إبرةِ  وخزُ 

 صدفةٌ  موعدٌ

 وسيلةٍ دونَ  غايةٌ 

 تَُبثُ 

 ُ  تُلقط

 برعشِ  رعشاً 

 ٌ  واھنةٌ  خيوط

 ضوئية أمواجٌ 

 إرسالھا شبكة من

 .نشوتِھا قلب من

ا الممغنطة العيونُ   بحاجتِھ

 ھدِفھا في الصقرُ  النظراتُ 

 تكنْ  لم

 عبورٍ  حنينَ  إّال 

 تكنْ  لم
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 لخيالِ  نشوةٍ  أريجَ  سوى

 تكن لم

 ألمنية سريرٍ  شرشفَ  إّال 

 تكنْ  لم

 .رغبتِھا جنبَ  الراقصةِ العضلة سوى

 العيونُ  تلك

 النظراتُ  تلك

 أوسَعھا ما آٍه،

 أفصَحھا ما آٍه،

 ريق بلعُ  لغتُھا

 .ِشفاهٍ  رقصُ  حديثھا

 النظراتُ  تلك

 العيونُ  تلك

 أسرَعھا ما آٍه،

ا  ھروبٍ  سيقانُ  تتبادلُھ

 ندمٍ  وحتفُ 

 البقاِء، في الُمنتحرةُ  النظراتُ 

 رعشةٍ  تابُ ك

 رغبةٍ  حبرُ 

 إّال  تكنْ  لم

 صدّاھا في اللھبِ  أحرفَ 

 إّال  تكنْ  لم

 صوتِھا في الخفاءَ 

 آهٍ 

 العيونُ  تلك

 النظراتُ  تلك

 .أخطَرھا ما

  

4�>אB <-B <-B <-B <- ��R ____ א�.��ن�א�.��ن�א�.��ن�א�.��ن���Rא<�4��Rא<�4��Rא<�4� �� �� �� �

  بيني 
  و

 
َ
 *بينك

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة والرب ا بين الطبيع   م

  كنت مملكةً تائھة

ا بين اإلنسان والرغبة   وم

 ً اً ضائعا   كنت وطن

ا بين المسيح المصلوب   م

  و مريم العذراء

  ج مضطربأنت دعاء ھائ

برعم الخجول، ا ال   أيھ

ة..ولدت اً من الحيا شت محروم   ..وع

ي موسم النضج ا الزھر الذابل ف   أيھ

ي موسم الحصاد   ف

اً    .غدوت عقيم

****  ****  ****  

قمر   لم نألف  كال

ي للشياطين   التصد

ا  ي تظلين ي ة الرمان(ك   )حب

ة للجمال األبدي   ملك

نحلة   ولم نألف كال

ى اوراقك   أن نحط بفخر عل

  أجل عسل طبيعي و من

ى كل األزھار ي السالم عل   نلق

ة   الدانية..العالي

  المتوحشة..األليفة

  دون تفرقة وبكل االلوان

الحمراء  والصفراء  والبيضاء  

  والبنفسجية

ي بناء خلية   نشرع ف

ة االضالع   متساوي

فراشات   لم نألف كال

ثر بذور المحبة،   أن نن

ى برعم صدرك   عل

  ومن أجل نشر بذور الحب

ى أوراقك الصباحيةنرتشف ب ة ند   رق

  لم نألف كالطيور

  أن ننشد أناشيد الجمال

  لتبدو كرمانتين

ة رمان ح حب   وتصب

  ونسرد لألجيال المنسية

�<��bא��<��bא��<��bא��<��bد�א�$�Kد�א�$�Kد�א�$�Kد�א�$�Kא���������????+ i�����J�9��+ i�����J�9��+ i�����J�9��+ i�����J�9��????� �� �� �� �
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بعاثقصص خ   ريف االن

ة الربيعية   ولم نألف كاألزمن

نلملم صفحات السقوط والذبول   أن 

  عن وجنتيك

نھل شراب الحياة من شفتيك ونفجره،   ون

كف قاسية برعم المعصور بأ ا ال   أيھ

ي موسم النضوج برعم الذابل ف   ال

ي موسم الحصاد   ف

اً    .غدوت عقيم

****  ****  ****  

تميز بين   ألجل أن 

ير الرمان    والنرجسعطر وعب

  عليك أن تسرد قصة

فوح..بم ،حذار فرائحة الغريب ت   بم  

، والطبخ يحترق..بم   بم

ّم   ..تعل

  أال تمزج دماء الشھداء معھا

  فعليك أن تتعود ارتشاف النبيذ

  وتعرف الزمن

ة الرمان ة األزھار ونضوج حب نع   بين ي

ثمنھا   وتخمن 

 ً كون فارساً مغوارا   عليك أن ت

قمر من حبة  ى تميز جمال ال   الرمانحت

ي األساطير اً ف كون اسمك مكتوب   وأن ي

ح حبة ي يصب ا الزھر الذ   أيھ

ي ثالث مواسم   ف

بلسم جراح يغدو  ي الموسم الرابع    وف

يالً  ى لالطفال المؤرقين ل ترو   وقصصاً 

سس الليل   ولع

يغفلون عن اللصوص   ..الذين ال 

برعم الرقيق ا ال   أيھ

ا الوطن.. آه   أيھ

ى الموت   اعلم بأنك مررت عبر حم

  )عصيرالرمان(وكانت حسرتك ورغبتك

  الحامض..الرمان الحلو

ي ال أجرؤ أن ألومك   ولكن

ة ھكذا بستاني   لتربي

 ً يعا ي ال تحبل األزاھير رب   ك
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  اعصرن ذواتكن

ا السماء  أھطلي تھ   وأنت أي

ي قد شحبت وجفت ات برعم   فوجن

ي الصباحات دون ندى   ونفيق ف

ا بھ ا الجبال ادنن    ماتكن أيتھ

نلق خيراً من    شموخكنفلم 

ي يقدس الشمس   برعم

اء شعاع وضي   وطھوره 

ا البستانيون يھ   وأنتم أ

 ً   تنحوا جانبا

ة الكسالى ي ال يحب رؤي   فبرعم

  الذين يشيحون بوجوھم عن لصوص

ة الرمان(   )..حب

  قادمين وذاھبين دون رقيب

َّن تزي ع  ا الربي يھ   وأنت أ

 ً ة خريفا شف شراب الحيا ي نرت   ك

 ً نخاع معا ى ال   ونسكر حت

  وننتشي

ي ي  ى أروحناك   طل الشوق عل

بلغ الذوق الرفيع قلوبنا   .وي

****  ****  ****  

ا القارب الصغير يھ   أنت أ

نھر الحياة   عبرت 

ة والزوابع ي خضم األمواج المخيف   ف

ارة   تغطس تارة وتطفو ت

  حقل بحقل..موج بموج

سواحل األمان ى وصولك    حت

 ً اً كبيرا ارب   أصبحت  ق

أ  لرحالت البحر تھي   إن لم ت

  تساؤالته وأسرارهولم تفھم  

ع األمواج   واللعب م

  دون حراسة وخفر

ة أو عنوان   دون راي

  دون قبطان

ى متون الحيتان   تسير عل

بحر ة ال ي  قبضة قراصن   وتقع ف

  وتختطف بايدي ھؤالء القرصان

  !فھل لديك مصير آخر غير ذلك؟

 

 ً اً خريفا يغدو عقيم   .والرمان 

****  ****  ****  

 ً سعيدا اً  قت برعم   خل

كن ئ الحظ..ول اً سي   ولدت وطن

  وتفتحت بلون العشق

كن بلون الدم! ول اً  ست وطن   تيب

  شتلة لشجرة الحياة.. أنت

سالم  وترحال   ذات 

ي دون اسم أو عنوان   .لكنك وطن منف

أوراق كالجمر.. أنت   برعم ب

  وطن بشعب دون جھد وعزيمة.. ولكنك

ة .. أنت فصول األربع   برعم تجتاز ال

  باقتدار وتخطيط

ى الرب..ولكنك ه باالتكال عل   وطن حراست

  برعم ناضج .. أنت

اٍت رقيقة ى بحب   وتغدو رمانة حبل

  ..حلوة وحامضة

ارغ من ال.. ولكنك ةِ وطن ف   رق

اٍس عقيمين ئ بأن   .ومل

ي موسم الربيع ى ف اً يتعھد المرض ا برعم   أي

ي مواسم الخريف والشتاء   ويغدو دواًء ف

برعم المقدس ا ال   ..أيھ

ا بقايا النار األزلية   ي

 ً يرا اً كب ح  للعشاق قلب   تصب

الجمر اً ب   وموقداً مضيئ

تريد  قطافك ي  ي الت   لتلك األياد

  جعلت نفسك عرضةً لخداع البشر

  :بلغت قرارك بأن  ولھذا

  تغدو للعشاق درب الحقيقة

ة ه قرمزي ة وشفا اٍت مورد   .وجن

  وأثداء غير ملطخة ومقطوفة

  ونبيذ االنبعاث والسكارى

ار وعبوة يدوية   وللمخادعين موقد ن

ي موسم النضوج ا الزھر الذابل ف   أيھ

ي موسم الحصاد   ف

اً    .غدوت عقيم

****  ****  ****  

ا الغمامات تھ   أنت أي

ي العال ا البازيّ  المرفرف ف يھ   وأنت أ

  ملك السماء

  طبقة ..طبقة

ة ..قطعة   قطع

  تحلق

ة األعالي   إن لم تعرف قيم

اً آخر غير السقوط؟   !فھل تنتظر شيئ

****  ****  ****  

بھي.. أنت   برعم 

ع الزاھية ي رقصة الربي   ف

اً آخر   إن لم تعرف لون

  !فماذا تستحق غير الذبول؟

ي موسم النضوج برعم الذابل ف ا ال   أيھ

ي موسم الحصاد   وف

اً    .غدوت عقيم

شق بلون الع اً  ا برعم   ي

  والدم

اروا   لن

ع والخوف   وصرخات الھل

 ً ح  بستانيا أصب ه المرة سـ   ھذ

  أنتظر الخريف،

إما أن تصبح رمانةً مليئة   ف

 ٍ اٍت رقيقة   بحب

 ً كون قنبلة   وإما ست

  وعبوة ناسفة

  وتعلن قرار االنتحار

ا معك كون خاتمتن   وت

اً    .نھايتنا جميع

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ـ
  : الشاعر نجيب صالح

ي باال/  1962مواليد  ة بروار  \منطق
  .كوردستان العراق

ا  ة ـ قسم الجغرافي تربي ة ال كلي ج   \ـ خري
ة بغداد   جامع

كورد    فرع دھوك \ـ عضو اتحاد االدباء ال
ه العديد من المقاالت واالسھامات  ـ ل

ي الصحف والمجالت الكردية ة ف   الشعري
ة عديدة  ات شعري ي مھرجان ـ شارك ف

ي إو ة ف اء ندوات ادبي   .دستانكورحي
 ً يعيش حاليا ات المتحدة  ـ  ي الوالي ف

ي  االمريكية ويعمل مخرجاً  ذاعة صوت إف
ا أ كوردي\مريك بث ال   ال

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يانيس ريتسوس، شاعر يوناني 
 1909ولد في شھر مايو عام 

في جنوب  "مونيمفاسيا"في قرية 
 شرق مقاطعة البيلوبونيز، جنوبي

نوفمبر  11وتوفي في  اليونان
  .بأثينا 1990

يضفي ريتسوس في شعره أھمية 
كبرى على التفاصيل الصغيرة 

ھو يوغل في . واألشياء البسيطة
كشف أسرارھا العميقة إلى 
درجة أنسنتھا من خالل تعاطفه 
معھا ومنحھا من الحب ما يجعلھا 

  . أكثر ألقا وجماال وحياة

   �p�4�  /Yánnis Rítsos$ ��1س
  

?/O(- :  
  7Wn? ا� 7m)ي

  

 من ديوانِ 
ُ
 من ديوانِ قصائد
ُ
 من ديوانِ قصائد
ُ
 من ديوانِ قصائد
ُ
        قصائد

        أختيأختيأختيأختي    أغنيةأغنيةأغنيةأغنية
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  أختي -1

  تركتِني في عزِّ الليل فكي

  وحيدا، دون مصباح

  أحاول تقصِّي آثار

  خطواِتك المفقودة

  

  ھناك،  - 2

  عند جذوِر كلِّ األشياء

  أُنِصت إلى موجةِ االندفاع

  ھي رائعةٌ، 

  وال تفسيُرھا ال يمكن التحكُّم بھا

  ھي خلقتْنا وھي تھيِمن علينا

  

  الحمائمُ البيضُ - 3

  أحالمُ الطفولة

  

  البحُر ليسَ 

  قصيدًة زرقاءَ  
  واألرُض ليستْ 

  بردًة خضراءَ  

  

  أحالُمنا 

ـا   ھَي ما تلّون حولَھ
  فتصير أيامُ الھوى

  بيضـاءَ  

  

  إنّا نحاولُ 

  أن نكوَن كبعِض ما 
  حالًة سمراءَ : تركاهُ فينا

  

  والليلُ في لونَيھما

  نبُْض الكالِم،  

  وكلّ ما قد قيلَ

  كي يتراءى 

  

  طوبى 

  لمن رسَم الخطوط لدربه
  َمَلٌك على عرش الحياة

  ..أضاءَ  

  

  ما في القلوب.. 

  .. من المنازل  

  واكتفى بقطاف معنًى 

  زّمَل األشالءَ 

  

  صلصالُ ظلّكِ 

  أبيٌض كالشّمِع  

  يلَْبُس عتمتي

  فأسابُق األمـداءَ  

  

  وغزالُ كفّك

  للربيع يشدّني 
  ويُحيل دمَع العاشقين

  ضياءَ  

 

  تطير على ارتفاٍع منخفض 

  في حقوِل ضحكتِكِ 

  ضحكتِك أنتِ 

  

  ھكذا  - 4

  وفي ِخَضمِّ تعبي

  أنزِلق نحو الھاوية

 فيما تردِّد سرعةُ السقوط

  في داخلي أغنيَة السكينة

  

  ي بدموع - 5

  أطھِّر يديَّ 

 من غباِر الكبرياء

  .كي أكون جديرا بمداعبة شعِرك

  

  

o$! �/;+ (7�+  

�z9-�z9-�z9-�z9-�-ن�وא����ن�وא-����ن�وא-����ن�وא-���� �� �� �� �
 

  ُعنٌُق رخامٌ 

  ال يشابهُ غيره 

  وھو المسّمى 

  ال يرى األسماءَ 

  

  ألقيُت في جّب الظالمِ 

  خسائري 

  وصنعُت من طين الكالم

  نساءَ  

  

  ..ھّن الحياةُ 

  وزبدةُ األفالك 

  تعرُف أنني لن أغلَق األھواءَ  

  صبّاُرھّن الياسميُن،

  وملتقى النّــجَدينِ 

  يحِطُب في دمي أخطاءَ 

  

  تبًّا لھذا البحر

  جفَّف دمعتي 

  وأقاَم في بيت القصيدِ 

  بكاءَ  

  

  أنا من خالل الغيم

  أرسم لوحًة خضراَء  

  تحملُ عنَّي األعباءَ 

  

  وأنا ضبابّي الفتوح،

  أھّش في تعٍب  

  .. قطيَع الحزن

  واألرزاءَ 

  

  ..أبدو خفيفًا كالھواء 

  وأرتدي ظلّي الثقيَل  

  وأسَفُح الظّلماءَ 

  

 

  أطياُف ھذا العمر

  ٌ   لونٌ واحد

  وجميع قلبي

  يغِزلُ األضواءَ  

  

  صمٌت وحيدٌ 

  جالٌس في غرفتي،

  ھو نصُف صوتي

  ُمّزَق استحياءَ  

  

  وضَع الّصباحَ 

  على يد الذّكرى 

  وأنشَأ كالحمام  

  على السطوح رثاءَ 

  غنّى،

  فأسمَع كلَّ َمْن في الكون

  ..صْمَت نواحه  

  وتلفَّع األصداءَ  

  

  قةِ دمٌع كزر

  الَزَوْرِد الّشوقِ 

  ..َساَل على خدود األرِض 

ـــاءَ  ـــــ   صاَر دمـــــــ

  

  بيروت

 28  /8  /2009  

 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

[��� ��- (Diya Ayaz) 

Y=Zא� 
 امھلني الوقت

 االنتظارفي 

 والعتاب

 اوشك الحب على انتھاء

 امنح الليل استراحة محارب

 ومضى ومضى

 في استحاء واستياء 

 مضى دون إلتفات للوراء

 دون رجوع

 دون بكاء

 دون امل

+0B� 
ِّم َعلَْيك َقلْبِي  يَُسل

 ثَنَايَا اْلَوْردِمْن 

 ِمن َمْشَتل فَُؤاِدي

 َفَفاض َعِبق َنَقاء

 ِفي ارجاءي

 َيلُوح بھمسات

 الَْھْمس ِخَالل ھوا َدلِيلَي

 َأي َعْمًرا تَْبَقى

 ِفي ِلَقاء وتالقي

 يَْبَقى ِلي طُول الْعَُمِريّ 

ِّي اْألَوَّلِيّ  َوطَنِي ِحب

 

  -`�م B$ج
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 أغنيةً كلما أھديِك 

 تغار سواھا من األغاني

 (وردة الوقت(وكلما أھيىء لِك 

 يتسابق القلب والدقائق والثواني

 وكلما أيّمم وجھي شطركِ 

 تصلي معي الجبال واألنھار

 ويردد حديثِك القدسّي وتر الكمانِ 

 فكيف ترحلين عن ھذي الضفاف

 وتتركين الماء وحيدًا في البراري

 من سيدلُّ الماء

 والريحان واألشجارِ على العشب 

 من غيرك يروي ظمأ الروح

 ِ  في خريف االنتظار 

 .!أنِت ھنا، وأنِت لست ھنا

 وقلبي يتأرجح ما بين النار والنار

????�K �-���K	��b���UN�>��????א:$ض�	(

\�-�N���^������<.bא� � �Eא> 
 الكردية الكاتبة و للشاعرة "األرض مالئكة "قصيدة اختيار تم

 ھيئة و لجنة قبل من حسكو مزكين ألمانيا في المقيمة

 أفضل كإحدى الدولية، فرانكفورت مكتبة إدارة  التحريرفي

 الشاعرة اختيار نفسه الوقت وفي الحديث، الليرك قصائد

 .الشعرالحديث مبدعي والكاتبات الكتاب فضلى كإحدى حسكو 

 رسمي كتاب في بذلك، مزكين واألديبة الشاعرة إبالغ وتم

 في القصيدة نشر يتم أن على المذكورة، اللجنة إدارة صادرعن

 الموثق األرشيف ضمن المكتب إدارة قبل من سنوي ابكت

  .الحديثة للقصائد

 -دور عن األلمانية، وباللغة القصيدة، ھذه كتبت قد كانت مزكين الشاعرة  أن بالذكر الجدير ومن

 من االھتمام القصيدة ولقيت العالم، يمربھا مرحلة أخطر في اإلنساني، العمل في - التمريض طواقم

 في تھتم، التي  المعروفة الدولية المكتبات إحدى تعد ألمانيا في فرانكفورت مكتبة    نوأ اللجنة، قبل

 و فيينا، مدينة مكتبة جانب إلى اإلبداعية، بالشؤون طويلة، سنوات مدى وعلى والغرب، أوربا

  .واشنطن في الوطنية الكونغرس مكتبة و الفرنسية، الوطنية المكتبة و السويسرية، الوطنية المكتبة

  !األرض مالئكة

  !اآلن قبل

  السموات في تقيم المالئكة أن ظننت لطالما

  الجنة حيث ھناك

  اإللھي العرش من قريباً 

  الخمور بضفاف  تحيطُ 

  األزاھير تشمُّ  

  اآلن لكنني

  ھنا أراھا بتُّ 

  بيننا

  مرضانا  مؤازرة على تدأب

  خوف دون من

  ھلع أو

  بالحب مترعة وبقلوب

  التُرى دموعاً  تذرف

  للحياة تصلي

 

rو$د��א���  

  لحظة كل

  الخطر أمواج بين

  المالئكة إنھا

  اإلله أنوار

  ...!دعوه

  ملكوته في ھناك اإلله دعوا

  أسماءه دعوا

  ماتريدون سموه

  اآلن ولكن

  عالمنا إلى التفتوا

  المالئكة إنھا

  ذاتھا المالئكة

  الظلمات في شموع

  اليأس بحار عتمة في  شمعدانات

  تدلنا

  !الطريق صوب

 '$ر%�& %$زي

  رRYــ?
  .....بلدي

  بدأت التوابيت فيھا بالرقص

  تنتقل بين قراھا وسماھا وترابھا

  يد الظلم يجب أن تتوقف؟

  

  إنھا تحرك تيوسًا قابعة في الطرقات

  تصطاد براءة األرواح

  لتتغذى بفتور على الدم

  

  أرضي تجارة متداولة

  في أسواق النخاسة

  ..وإلى اآلن" ماد"منذ غروب 

  األرض على أنام

 يديَّ  في قافيتي

 قصيدتي لحافُ  والغيوم

  

 اآلنَ  حوليَ  غائمةٌ  األرض

 الّصحو إلى الّرجوعَ  أستطيع ال

  

 ضبابٌ  حولي

 .. أرى ما على يھشُّ 

 غيرَ  أرى ال

  عواطفي ما سكنَت

 

 قديماً  كنت

 الحلم من قطيعاً  أربّي

 طفولتي تخوم عند

 اآلنَ  غيريَ  أرى ال

 إليّ  أمشي

 عجزي أراقبُ  كأنّي

 لنفسي جارٌ  كأنّي

  منه أخجلُ

  

  واحد  رقمي

 يزالُ، ال

 خوفي يتناقصُ  وال

 كأنّي أمامي

 له سوى ال أريد

 أن يعيرني االنتباه

 يجفُّ  فالھواء

 شفتي، على

  ...واآلالم

 أقرب إليھا األرض

 .مقابرھا حدود في

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 �$ر
� 	� ا���د وا�`�L��E �����ب ا��0م ا���Pد


� أد��� ���	�� �}�����	 ������  

C�� ا����ب L��E�`ا���د وا� �	 � 
  �$ر


� ا���د
� ا���.� إ-Wء إ�] ��0]$Uدب و�Yا �	��qوا� L�
  ا���د


� إ�] �t&ف آ.�$U� مW-ا���دي ا�   

  2004 (���ن 22 	� �����

Rewsenbirinkurd1001@gmail.com    &
:����Wد ا��0م ا�,�   

&

&ة ا��0م ا�,��Q��: R.penusanu@gmail.com    


&ة 	� ا�/�� %�وط�Qا� 
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