
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����د� �
�	د��� �� ������
������ �������
  

�������
������2012�ن���22 �
����:א����د�א���מ������د�

r.penusanu@gmail.com� �

��������خورشید شوزي :تحریر وإخراج �

                                                                                                                             
  

  

  

  عبدالواحد علواني ابراھیم محمود

êÐ‹Èa@ñ‰Üa@âïèa‹igêÐ‹Èa@ñ‰Üa@âïèa‹igêÐ‹Èa@ñ‰Üa@âïèa‹igêÐ‹Èa@ñ‰Üa@âïèa‹ig@ @@ @@ @@ @
الناقد الذي یحترم ما ینتقده، وال ینتقد إال ما یجده جدیراً باالنتقاد، لعظیم تأثیره وحقول 
المعنى الذي تحف بھ، الباحث الذي ال یأبھ بالنتائج إال بعد االنتھاء من بحثھ، الكاتب 

ً لغویة أ و ھویات اثنیة أو عقائدیة، المفكر الذي یحتفي الذي ال یضع للمعرفة حدودا
بناقده، ویستفید منھ، ویؤمن أن الحوار ھو المرتقى لكل أطرافھ، اإلناسي الذي یتغلغل 

.. في كل طبقات المجتمع وسویاتھ من اجل رؤیة افضل لمسببات الراھن، ومآالتھ
ً على الشخص الذي یجمع كل ما سبق في ھدوء، غیر جزوع من إھمال ظالم، مث ابرا

الرغم من التمییز المجحف، والنكران البعید عن اإلنصاف، ال یمكنك إال أن تحترمھ 
  ..بعمق، ألنھ من نوادر الزمن والفكر والثقافة

ً دؤوباً، .. إبراھیم محمود ً نھماً، وباحثا خالل ثالثین سنة ونیف لم أجد فیھ إال قارئا
 ً ً ومفكراً لماحاً، وذكاءاً متقداً، وجھداً متقنا   .، وصدیقاً صدوقا

یرفع من سویة أي مجلس یكون فیھ، ویمأل أي موضوع یتعرض لھ باألسئلة األكثر 
ً وضرورة، ویطوف في طبقات التاریخ والمعاني واألفكار كمغامر صلب تزود  عمقا
ً أو  بما یعینھ على استنطاق المكبوت، واستجالء المعتم علیھ، واكتشاف المدفون عمدا

یعرف كسالً ولم یدان الخمول، نشاط عز نظیره، ومذ عرفتھ وقبلھا بسنین لم .. إھماالً 
  .وإبحار قل مثیلھ، وإنتاج نادر في جرأتھ المحسوبة والمسؤولة

ً على التحدید، وأكبر من أن تعتقلھ  ً على التأطیر، وعصیا كان وما زال صعبا
أیدیولوجیا تمذھب أو تحزب، وألن من حولھ أدرك ھذا، انصرف عنھ أھل المآرب، 

راره، وھو القمین بالمحافظة على حریة قلبھ وعقلھ، مطلبھ اإلنسان یائسین من استج
عامة، وإن اھتم ألمر قومھ خاصة، فإنما على محمل إنساني ال یضعف أمام نزعات 

  .طارئة أو ظرفیة، مصراً على الفعل، متملمالً من أن یكون مجرد صدى أو رد فعل

ً في الثقافتین العربیة والكردیة، على الر غم من الفخاخ والمخاطر الجمة، حفر عمیقا
انتھك الحدود الوھمیة لكل المقدسات المتخیلة باختالف مراجعھا، لم یبال بثناء مبتذل، 

  .وال بتھدید أرعن، متمتعاً بمقدرة العارف، وحنكة الجسور، وبیان الحكیم

شاخ قبل األوان، شاخ على الطریق، یدل الناس على مرج مليء بالبھجة والزاد 
والراحة، یكتفي بما تیسر لھ على الجوانب المقفرة، تملكھ ھاجسھ أن یتحرر البائسون 

وما . من بؤسھم، ونسي في غمرة إنشغالھ بھم، أن یخفف من وطأة السبیل على جسده
  .وتھم وتملك بأسھم بدل االستسالم لبؤسھمزال یمضھ تواني المستضعفین عن تلمس ق

ما أحراه بالتكریم، ألن تكریمھ تكریم للذات، وما أجدره باالھتمام الواسع، ألنھ عالمة 
  . فارقة ومضیئة في مساحات معتمة تحت ثقل تاریخ بلید، وحاضر أھوج

ً عندھا، وتحتفي بھ أی ما كامل الكیالني كاتب أطفال مصري، تفتح إسرائیل لھ متحفا
ً وكان ضد وجودھا في ثقافتھ وانتمائھ، فقط ألن أمھ  احتفاء، مع أنھ لم یكن إسرائیلیا

ھكذا یتوسل من یعي قیمة المبدعین والمفكرین أي سبب . كانت یھودیة ذات یوم
فما أتعس من یھمل . لالحتفاء بھم وضمھم لمفاخرھم، مھما كانت الحجة ضعیفة وبائسة

  .. مفكریھ ومبدعیھ

.. بائسة أمة ال تحتفي بك، جاھل من یجھل قدرك.. األستاذ والصدیق.. حمودإبراھیم م
 .وكفى
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    إبراهيم حممد حممودإبراهيم حممد حممودإبراهيم حممد حممودإبراهيم حممد حممود
، قرية خربة عنز، منطقة قامشلي، محافظة 1956تولد .. باحث ومفكر كوردي سوري

في الفلسفة من كلیة اآلداب، قسم الفلسفة، " بكالوريوس"إجازة .. سوريا/ الحسكة
  .1981/جامعة دمشق

ممارسة التعلیم في مدارس ومعاھد .. 1982التوظیف في التربیة والتعلیم سنة 
  .2002محافظة الحسكة حتى سنة 

  .فةالتفرغ للدراسة والتألیف في مجاالت فكرية وأدبیة وتاريخیة ونقدية مختل

ألقى .. شارك في ندوات أدبیة وثقافیة مختلفة داخل المحافظة وخارجھا، وخارج سوريا
  .. 2008-2006-2005محاضرات في مدن أوربیة بین أعوام 

اآلن الجئ في إقلیم كردستان، ودون عمل اآلن، بعد أن عمل لفترة في مركز األبحاث 
 -ھولیر -بیة وثقافیة في دھوك حیث شارك في أنشطة أد.. الكردية التابع لجامعة دھوك

  .األخیر.. كالويژ

ونشر الكثیر من .. 2013نشر عدة كتب في فترة تواجده في اإلقلیم منذ أول آذار 
: المقاالت واألبحاث الفكرية واألدبیة في كبريات المجالت والصحف العربیة، مثل

المسیرة، اآلداب، عالم الفكر، الوحدة، دراسات عربیة، المستقبل العربي، الفكر 
ق، كتابات معاصرة، الفكر العربي المعاصر، العربي، الموقف األدبي، النھج، الطري

االجتھاد، الناقد، النقاد، النقد، السفیر، أخبار األدب، البیان الكويتیة، الغاوون، جسد، 
البیان، أوان، التراث، الخلیج، اإلعالم والعصر اإلماراتیة، المأثورات الشعبیة البحرانیة، 

الصوت اآلخر، مجلة األكاديمیة الكردية، البعث، الثورة، تشرين، الموقف األدبي السورية، 
الخ، عدا النشر في مواقع الكترونیة ...متین الكردية، مجلة كالويژ في إقلیم كردستان

  . مختلفة

 :، المنشور منھا یتجاوز الخمسین كتاباً، وحسب التسلسل التاریخيمؤلفاتھ

  في حاث االشتراكیة، مركز الدراسات واألب)البنیوية كما ھي(مغامرة المنطق البنیوي * 

تفتح ملفات  " PЀNÛSA NÛ-القلم الجدید "جریدة 
  والفنانین الكردخاصة عن األدباء والكتاب 

  للمفكر الكردي  ملف شھادات حول المنجز الكتابي
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  م201 4  -��� ������/��	��ول               ) 29(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

 .1991/ العالم العربي، دمشق

  .1992/ 1صورة األكراد عربیاً بعد حرب الخلیج، الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت، ط* 

 .2/2000ط/ 1994 1الجنس في القرآن، شركة رياض الريس، لندن، ط* 

 . 1994/ 1البنیوية وتجلیاتھا في الفكر العربي المعاصر، دار الینابیع، دمشق، ط* 

 .1995/ 1الھجرة إلى اإلسالم، دار الفكر، دمشق، ط* 

 .1995/ 1الكرد في مھب التاريخ، كرد برس، بیروت، ط* 

، شركة "بن سبأ في التاريخ البحث عن مسیلمة الكذاب وعبدهللا"أئمة وسحرة * 
 .1996/  1رياض الريس،لندن، ط

 .1998/ 1، شركة رياض الريس، بیروت، ط"الجنس في الجنة"جغرافیة الملذات * 

، شركة رياض "عقلیة التخاصم في الدولة العربیة اإلسالمیة"الفتنة المقدسة * 
  .1999/ 1الريس، بیروت، ط

خ العربالشذوذ الجنسي في "المتعة المحظورة *  ، شركة رياض الريس، بیروت، "تاري
 . 1/2000ط

/ 1، دار الینابیع، دمشق ط"فصول من سیرة مدينة القامشلي"إيقاعات مدينة * 
2000.  

 .2000/ 1صدع النص وارتحاالت المعنى، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، ط* 

بیروت، ، شركة رياض الريس، "الرموز الفلكیة في النص القرآني" تقديس الشھوة* 
 .2000/ 1ط

 .2001/ 1أقنعة المجتمع الدمائیة، دار الحوار، الالذقیة، سوريا،ط* 

 .2001/ 1الحنین إلى االستعمار، دار الینابیع، دمشق، ط* 

/ 1مركز اإلنماء الحضاري، حلب، ط" في أصل المخفي والمكبوت"جمالیات الصمت * 
2002. 

 .2002/ 1ار، الالذقیة، طقراءة معاصرة في اإلعجاز القرآني، دار الحو* 

/ 1، شركة رياض الريس، بیروت، ط"أنطولوجیا النصوص الممنوعة"الشبق المحرم * 
2002. 

 .2002/ 1أرواح الیوم الثامن، دار الینابیع، دمشق، ط* 

/ 1، دار الحوار، الالذقیة، ط"صراع اإلحداثیات والمواقع"في الثقافة العربیة المعاصرة * 
2003. 

 .2003/ 1، دار كتابات، بیروت، ط"الطبري في تفسیره" صائد الوھم* 

/ 1، شركة رياض الريس، بیروت، ط"المرأة وھويتھا الجنسیة الضائعة"الضلع األعوج * 
2004. 

 .2004/ 1وعي الذات الكردية، الشركة العربیة األوربیة، بیروت، ط* 

مختلف"نقد وحشي *   . 2005/ 1، دار الحوار، الالذقیة،ط"رؤية لنص 

 . 2005/ 1، مركز اإلنماء الحضاري، حلب، ط"عتبات المقدس والمدنس"الموسیقى * 

، دار الینابیع، "بین ذاكرة القرية وأرشیف المدينة"مجالس الورد والشوك * 
 .2005/دمشق

 . 1/2005دار الینابیع، دمشق، ط" العبور إلى فیینا"الباحثون عن ظاللھم * 

ً  سلیم بركات"قتل األب في األدب *   .2007/ 1، دار الینابیع، دمشق،ط"نموذجا

  .2007/ 1النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر، دار الحوار، الالذقیة، ط* 

، شركة رياض الريس، "األكراد في األدبیات العربیة اإلسالمیة"القبیلة الضائعة * 
 .2007/بیروت

/ 1، وزارة الثقافة السورية، دمشق، ط"الجسد والجلید ديالكتیك"الخ ..وإنما أجسادنا* 
2007. 

 .2008/ 1، دار الینابیع، دمشق، ط"رواية"أحدھم يتغزل بزوجتي * 

  .2009/ 1، دار الینابیع، دمشق، ط"رواية"المنغولي أو مجھول الريح * 

، مركز اإلنماء الحضاري، "في صناعة األنثى لعبة المتخیَّل الذكوري"األنثى المھدورة * 
  . 2009/ 1حلب، ط

  .2009/ 1الجسد المخلوع بین ھز البطن وھز البدن، شركة رياض الريس، بیروت، ط* 

ً "جنازة المؤخرة *  / 1، الدار العربیة للعلوم، بیروت،ط"في مائة وواحد وعشرين نصا
2010.  

/ 1، دار الحوار، الالذقیة، ط"سلیمانجدل الصامت في حوارات نبیل "الصائد الخفي * 
2010.  

  .1/2011، دار تموز، دمشق، ط"قراءات في ظالل المعاني"الھاوية  -الجسد -النص* 
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  م201 4  -��� ������/��	��ول               ) 29(العدد                                                                                             في سوریا   أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد

، دار الحوار، "العربیة جمالیات الجسد المحظور في الرواية النسوية"زئبق شھريار * 
  .2012/ 1الالذقیة، ط

  .1/2012قراءة في رواية يوم الدين، دار الجديد، بیروت، ط* 

  .2013/ 1نصوص أفستا وقراءة في النص األفستاني، دار تموز، دمشق، ط* 

  .1/2013بیروت، ط -شركة رياض الريس -دراسة -مدخل جنسي : اإلسالم* 

  2013/ 1المركز العام أربیل، ط -اتحاد األدباء الكورد ال قمامة في ھذه المدينة، عن* 

/ 1أربیل، ط -، األكاديمیة الكوردية"دراسة في شعر جكرخوين"سیرة المحلّق أرضیاً * 
2013.  

ر -دراسة -الجسد البغیض للمرأة*    .2013/ 1الالذقیة، ط -دار الحوا

  .2013/ 1، كالويژ، السلیمانیة، ط"قصص"الحیوانات تستعید ذاكرتھا * 

  .2013/ الحیاة والكتابة، األكاديمیة الكوردية: شیركو بیكه س: الرجل الذي كان* 

  :باالشتراك، عبر مجموعة كتب

  .1990عن البرجوازية، سلسلة كتاب جدل، دمشق، * 

  . 1992في الثقافة والمثقف، بیروت، * 

  . 1994ثقافة الطفل، دمشق * 

  .2000جدل اآلن، المغرب، * 

  ھ بالكوردیة فقد صدر لھ دیوان شعر تحت عنوانأما عن كتابات

Weke çemekî ji dil derkeve-Şam-2005  

  :ما صدر مترجماً عن الكردیة

  أيام حسو الثالثة، لاللش قاسو* 

  الخراب، لاللش قاسو* 

  المتنور، لاللش قاسو* 

  .القیامة، لحسن مته* 

   :ما نشر انترنتیاً عن العربیة إلى الكردیة

  .من ھذا الثلج، السكندر حبش ال شيء أبیض* 

  :جامعة دھوك: كراریس، عن مركز األبحاث الكردیة/ ما صدر في كتیّبات

  "حساب البعد الرابع"دمحم سعید رمضان البوطي . د* 

  "الذات المضاءة باآلخر"إسماعیل بیشكجي * 

حول الملتقى الفكري لمجموعة من الكتاب والمثقفین الكورد السوريین في ھولیر، * 
  .2013زيران ح

  "حديث في المثل الكردي"جمر في الرماد * 

  

  .سیاسیة -اإلصغاء بوصفه قضیة ثقافیة* 

  "كردستان والحدود"اإلنسان وحدوده * 

  ".2014بمناسبة أربیل عاصمة السیاحة العربیة لعام " ھذه المدينة .. ھذه السیاحة* 

  " إشكالیة عالقة الكردي بلغته"الكتاب الكردي * 

  . 2014 -2013الكتیبات كلھا صدرت ما بین عاَمي وھذه 

  :ما ھو قید النشر

  : أما عن ترجماتھ

  : من الكوردیة إلى العربیة، فھي عدیدة، ومنھا

  روايتا الخراب، والمتنور، لاللش قاسو، * 

  .الخ..الطوفان، لحسن مته* 

  : ومن العربیة إلى الكردیة

  ..ال شيء أبیض من ھذا الثلج، السكندر حبش، والمنشور كامالً انترنتیاً : ديوان* 

  .وثمة نصوص مترجمة من العربیة إلى الكوردية وبالعكس في مواقع انترنتیة مختلفة

  :أما عن المخطوطات فھي تتجاوز المائة مخطوط

  :في الشأن الكردي
 12عد حدث "الثمار التي تثمر دماً  -"اريخفي الت"االستكراد  -" مقاالت آذارية"آذار ياذا 

     " دراسة سیاسیة"الراعي والقطیع  -الحّمى االستعراضیة للكاتب الكردي  - 2004آذار 

 

  عبدالواحد علواني
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  م201 4  -��� ������/��	��ول               ) 29(العدد                                                                                             أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

 -الكتابة وحرفة اإليمان المغلظة  -" مقاالت في الريح"العیش في قلب العاصفة  -
قتل الجیاد  -قبضايات الشارع الكردي  -روابط الشاعر الكردي  -الكرد وفوضى العولمة 

 -ما ھو أبعد من الترجمة  -"كتابات تجديفیة"ال سمعاً وال طاعة  -كرديانا  –الكردية 
 -مدائح الكردي الشائنة  -" سیاحات"كتاب المفارقات  مختصر -مترجمنا جلجامش 

نحو  -سردية البداية في القصة الكردية المعاصرة  -" عن الرواية الكردية"مرايا نازفة 
 -كردستان .. كردستان -جسد بین أنثیین  -وعي أوسع لموسیقى الشعر الكردي 

ً  -فیسبوكیات   –ت إسعافیة مقاال -" مقاالت في حدث متشظ"اآلن ولیس ماضیا
الكرد "طريدو التاريخ  -قّسم شرقي كردي  -" نصوص قلمیة"الواحد الكثیر  -شنكالیات 

  ..الجبل " إلى"النزول  -" في خضم حروب اآلخرين

 ً   :عربیا

الجسد  -الجسد الدبق  -" معھم في ديارھم "اآلخرون  -إسالمیات  –أطیاف الصابون 
ً  -" عیةدراسة قا"جسدنا السفلي  -المضاد السمه  انتھاكات  -الموسیقى إذا

بخصوص  -أنفاس الشعراء  -إمضاءات عراقیة  -إمضاءات سريعة على ديوان  -موسیقیة 
 -" البحث عن الجزرة"المؤلف بین الرأس والعصا  -دراسة حالة نفسیة ": س"الكائن 

ن إلینا راحلو -حنا مینه في ذكورته المطمئنة  -جغرافیات متخیلة  -في التأويل للثقافة 
ً  -ومیض الرسائل  -رسائل .. رسائل - سیرة ثقافیة للنخلة  -رسائل مفتوحة طبعا
شھوات  -شعريات  –شذر مذر  -" دراسة انتروبولوجیة "اإلبل  -" دراسة انتروبولوجیة"

في التصوف  -فكريات في انتظار اسمھا  -ضد ھومیروس  -صحبة ابن خلدون  -مجنحة 
 -في انتظار مثقف مختلف  -في الوجدان الشعري  -لطفل في األدب المنسوب إلى ا -

عن  -كتابات على النار  -كتاب الحیة  -قرفیات المكان  -في بعض أحوال جاك دريدا 
 -مجتمع ثقافي مختلف  -ھم حیث تقول نصوصھم  -مجابھات  –الفراغ وما يلیه 

نحو قراءة  -روائیة منمنمات  -" دراسة فنیة"منطق طائر اللون  -مقاالت قائمة بذاتھا 
" قراءات في كتب مختلفة"نقديات  –نصوص الشھوة اآلثمة  -معاصرة في إعجاز القرآن 

علم  -" في جمالیات النسیان"النسیان الذي يكوّننا  -ھوامشیات  –ھبّة مقاالت  -
قراءات في نصوص "في ذاكرة الرمل والبحر  -دواعشیات  –جمال الجسد المحظور 

" في االغتراب الكافكاوي"كافكا أين أنت ..كافكا -جنون النص .. العالم تفكك -" إماراتیة
ً  -استشراقیات  -   . دراسة في المغايرة: العقل مسلوبا

  :ما ھو شعري

 -حیوانكم المطیع : أنا المدعو -امأل الفراغات الماضیة  -الرأس المدبب  -أسفار
 -مجرد كتابة عطر  -فعالً سیرة لحم  -" نصوص االتجاه المعاكس"حیوانات .. حیوانات

  ..من يعید إلي ما سیلي ؟  -خطط شنكال 

  :قصص

  قطة على السلم* 

  :روایات

  ..محمیة القوارض  -اعترافات آدم* 

  :تحت الطبع

  "ھولیر"انتھاكات موسیقیة * 

  "ھولیر"الكتابة وحرفة اإليمان المغلظة * 

  "ھولیر"طريدو التاريخ * 

  "دھوك " الكرد والفیسبوك * 

  "السلیمانیة " إنھم يقتلون الجیاد * 

  "السلیمانیة " قطة على السلَّم * 

  الالذقیة -دار الحوار" التأويل المتخیل للثقافة * 

  الالذقیة  -دار الحوار " جنون النص .. تفكك العالم * 

  ..بیروت  -رياض الريس" دراسة"محاولة تعريف باألدب الكردية : الجبل" إلى"النزول * 

  دھوك –من إبراھیم محمود  مالحظات

م  :1مالحظة كتاب مترجم عن "كردستان والحدود في القرن العشرين ألصلیخان يلدر

  .ص ونّیف، في انتظار الطبع 700في " الكردية

العناوين المذكورة جاھزة، ومنضدة، وثمة العشرات مخطوطات ورقیة، إلى  :2مالحظة

أو ربما سیثیر سخرية / سیثیرولعل ذلك .. جانب مئات المقاالت خارج التصنیف
على "الكثیرين إزاء ھذا الكم من العناوين مما طبع ومما ھو جاھز للطبع ومخطوط 

يظِھر " مقاالً "حسبي أن أقول لكل من لديه ھذا االستعداد أن يقدم ولو مقاالً ".. الورق
  ..ألكون له أول الشاكرين وعلى المأل .. فیه وھم المقدَّم على أكثر من صعید

  ..شكراً لكل الذين كلّفوا أنفسھم بقراءة ھذه العناوينو

أما الذين يعنیھم أمر ما ذكرت، فھم ال يحتاجون شكراً، باعتبارھم أصدقاء وأھل ثقافة، 
  ...أنّى كانوا وحیثما حلوا وتنقلوا

4 
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  :إلى المدینة التي جمعتنا"

  قامشلو

  كي نتنفس ھواءھا

  ونأكل خبزھا

  ونتفیأ ظل أشجارھا

  ونشرب ماء نھرھا

  "مائیة الذي جّف في حروب مائیة وغیر

ال بد من أن يتم، وأنا في معرض الكتابة، عن المفكر إبراھیم  -ھنا-ثمة التباس، 

، قد تكون مجازفة قرائیة، لدى قارئ ال يرى غیر نفسه، "المفكر"محمود، وتسمیته ب

وھو ما سأتعرض له  -أوال يريد أن يرى غیره، بید أنھا صفة منصفة تناسب الموصوف 

غامروا بإطالق التسمیة، عینھا، من خالل ما  مادمت أخالني أحد من -في موقع آخر

أرتئیه، من مقايیس، عبر متابعة جادة، لما يطرحه إبراھیمنا، خارج إطار ما ھو 

مستنسخ، السیما في عصر الفضاء اإلعالمي المفتوح، وھو أمر میسور لمن يتنطع 

ننا أمام إلعادة تكرار، ما ھو مطروح من رؤى، مسبقة التناول، أو ممجوجة الطرح، إذ أ

ھذا االسم، في حضرة حالة من االرتقاء إلى مستوى النص الفكري، عبر نص مواز، 

  . كما في بعض نتاجات الرجل

ومن يكتب ھو " إبراھیم"ولعل سبب مثل ھذا االلتباس يعود إلى أن من أكتب عنه 

-ولیس ھذا ما جمعنا، أو فرقنا، لیجمعنا، أكثر من مرة، ويكون االختالف" إبراھیم"

ً ع مقابل ائتالف استراتیجي، في تشابك روحي صديقین، لم يختلفا، إال ألنھما  -ابرا

  .اتفقا أصالً 

يبدو، أن من شأن متوالیة دورة الزمن، أن تمحو بعض ما توثق له الذاكرة، عبر إحدى 

ً ما يجري لي وأنا أحاول أن أستذكر أي َّ الصَّديقین  -اآلن-عالماتھا، وھو تحديدا

صديقینا المشتركین، التشكیلي والكاتب خلیل مصطفى، أطال لنا هللا  أي: الصدِّيقین

عمره، أو التشكیلي والكاتب المحامي الراحل حسن دريعي، أول من سمانا ب 

وإن كنت أرجح أولھما ولم يجزم إبراھیم ذات مرة بأسبقیة الثاني في  -"اإلبراھیمین"

ا أن زمن التسمیة جاء بعد وھو ال يتطلب مزيداً من البحث، السیم -سیاق مشابه 

، وھو زمن يقع ضمن حدود المعاينة، االستذكارية، أو 2004الثاني عشر من آذار 

من قبلنا االثنین، بعد أن بدأ بعد مجرد  -المتناول-الموثقة، مادام أن كثیرين، تناولوا

ساعةٍ، تداعي كثیرين إلى مكان واحد، جمعنا، لیكون المكان غرفة عملیات إعالمیة، 

، وقبل بدء مسیرة يوم الثالث عشر "اإلبراھیمین"لیكتب صباح غد، الشطر األول منو

إلى قائمة شھداء األمس،  -سنسمیھا شھداءنا -من آذار، وقبل إضافة أسماء أخرى

بعد بضع عشرة ساعة، من المساھمات " الجمعة الدامیة"مقاله، المعنون ب

ما يتم، وباسمه الصريح، ولیكون بیتنا  -منظِّر -اإلعالمیة، في منزلي، لیكون إبراھیم 

،على حد أوصاف المنصفین من الوصاف، وھنا، لعل "غرفة العملیات اإلعالمیة"

ً  -غوغل يبین أسبقیة أي  -ونحن الیوم في ذكرى میالده السادس عشر تحديدا

الصديقین في التسمیة تلك، وال أنكر جھود من كتب باسمه، أو حتى باسم مستعار، 

  .آلذاري، حیث ثمة معجم خاص يتناول ذلك، في منأى عن التزويرفي السیاق ا

وأنا في معرض تقديم شھادة، عن صديقي، إبراھیم  -ھنا-أدرك، أن حشر اسمي

محمود، ھو ضرب من النشاز، وإن كنت سأسوغ، لما أنا قائم به، مادمت أرصد صورة 

بأني لست في مقام  أحد اإلبراھیمین، في مرايا اآلخر، بل وإن كنت سأسارع، ألقرَّ،

مطاولة كل ما تركه لنا سمیي، في مجاالت عدة، تابعتھا، في وقت مبكر، في مھادنا 

، منذ أول أمسیة شعرية للرجل، قبل صدور باكورته األولى "قامشلو"الثقافي، األول

التي سیحذفھا، من ترتیب نتاجاته، السیما بعد أن تعمق في " قصائد حب مجوسیة"

... إلخ.. ي، واألدبي، والفلسفي والسوسیولوجي واألنتربولوجيغمار البحث الفكر

في موازاة مع مخطوطاته القصصیة التي أتذكرھا، في مشیمتھا الحبرية، أو أعماله 

الروائیة، أو ترجماته، أو حفره في التاريخ واللغة الكرديین، بل وأزيد من كل ذلك، 

ظل فن أدبي، إبداعي، فكري،  مادام أنه كتب المسرح، أيضاً، كما كتب النقد، فھل

  .لم يتطرق إلیه؟

يسجل إلبراھیم، الجزء اآلخر، من الثنائیة التي جمعھا توصیف واحد، في صیغة 

المثنى المرفوع، خارج مشیئتینا، كما أن اسم كل منا خارج مشیئته، إنه وصديق 

وأد موھبته، في حقول أخرى، فترك مخطوطاته المھمة، في حبر  -قاص وشاعر-آخر

 رافقاني

5 

سبعینیاتھا، وبدايات ثمانینیاتھا، بل لیوقفھا عند ھذا الحد، دون أن يزيح عنھا غبار 

الوقت، إنھما كانا من رافقاني، بعید نشري لقصائدي األولى في ثمانینیات القرن 

إبراھیم محمود على جزء من مكتبة بیتي، أنھما  الماضي، وتحديداً، كما يشیر خط 
، 1982رافقاني إلى مكتبات المدينة، ذات عصرونیة في يوم خريفي من العام من العام 

عبدالقادر جمعة، لیدالني على ما ھو  -داوود غرزاني  -أنیس مديواية : وھي مكتبات

ً "جديد، مفید، في عالم الكتب وھما يزيدانني سناً  ، وأنا ابن االثنین والعشرين ربیعا

الكتب، ألدفع  -طوال الشھر -بقلیل، وأتذكر، أن األخیر من ھؤالء، كنت أستدين منه

أثمانھا، في نھايات كل شھر أو بداياته، قید فیه الدين بذمتي، وكان ھناك صديق آخر، 

القاص، والباحث، " عبدالسالم نعمان"على وجه الخصوص، معني بمكتبتي، إنه 

كل مخطوطاته المدونة، وغیر المدونة، إلى درجة " العجل"ي نطحت قصته والمترجم، الذ

  . الضیاع

أتذكر، في إحدى أمسیات منتدى الثالثاء الثقافي، وبحضور كل ھؤالء األصدقاء، المومأ 

والذي غاب إبداه الواعد كما " السومري"عبداللطیف عبدهللا : إلیھم، وآخرين، من بینھم

وأعتذر ممن سأسھو -ت في أرواح أجیال من طالباته وطالبهحضارة السومريین، أو توزع

وضعت نسخة من باكورة إبراھیم الشعرية، بین دفتي مختارات محمود  -عن إيراد اسمه

على أنھا -درويش، ورحت أقرأ بعض قصائده، التفعیلیة، كي يمدح أحدھم ھذه القصائد 

تھا، في ذم مجموعته، وكان قد ساھم مع إبراھیم محمود، في الجلسة، ذا -درويشیة

بعد أن افتتحتھا بقصیدة له من " استعجاله في النشر؟"البكر، من خالل الحديث عن 

 ، ، ترتطم بجدرانھا الديوان، ذاته، كي تدوي في غرفتنا الطینیة ضحكة مجلجلة بیننا

وسقفھا القشي، وكنت أريد إعادة االعتبار لشعرية إبراھیم، بل لعلي كنت أول من 

  .أو بعد ذلك بقلیل 1980في العام " صدى المعاھد"ي جريدة كتب عنھا، ف

ثمة تأنیب شديد اللھجة، طالما سمعته من إبراھیم، وھو ينصحني أن أعنى أكثر 

بالجانب األدبي، بعد أن جرفتني السیاسة، إلى حدِّ االختناق، حیث كنت أحس أن 

لحزب الشیوعي عن معاناة المضطھدين، من الناس، في جريدة ا" ريبورتاج"كتابة 

السوري، أھم من قصیدة، ھذا االنحیاز اإلنساني، جاء نتیجة تربیتي البیتیة، على يدي 

أب علمني أال أسكت على ظلم من حولي، ولي في ھذا قصص ال تعد و ال تحصى، 

وكانت أعمال إبراھیم تصدر تترى، وأحسُّ أنه يكتب عني وعنه، إلى درجة أنه صار 

ما لم أنتبه إلیه، إال بعد فرمتة إرشیفي الشخصي، مرات  يشدد من تقريعه لي، وھو

، ومن بین ذلك  عدة، من حاسوبي، وموات بعض مواقع المنابر والصحف التي كتبت فیھا

مشاريع أدبیة كثیرة، دونتھا، في فترة ما بعد العام ألفین، حیث توطدت العالقة بیني 

  .والحاسوب

داللة على ذلك، ما قلته، عنه، أكثر من مرة، روح جد عنیدة يمتلكھا إبراھیم، وھل أكثر 

أنه كان يزورني في البیت حوالي العاشرة صباحاً، أكثر من مرة في األسبوع، حیث ھو 

ً من اقتصاد أوقاتھم، واستثماره، لیقول  كما خلیل مصطفى من أصدقائي األكثر تمكنا

الني، إلى لقد كتبت مقالي الحدثي، باإلضافة إلى كذا صفحة من كتابي الف: لي

الدرجة التي يستطیع فیھا أن ينجز كتاباً كل شھر، بینما كنت في لیلة البارحة، أمضیت 

ً لمنظمة  ، فور "ماف"وقتي، في مھمة حزبیة، داخل المدينة، أو خارجھا، وكتبت بیانا

ويؤلبون  -أمس-عودتي، أو رحت أسھر مع بعضھم ممن سیحرفون أحاديث حوارات لیلة 

، ماعدا قلة قلیلة منھم، فمن ھم؟، أكاد ال أتذكر، وھو في ھذا علي بعض من حولنا

المقام، يستأھل أن يكون صاحب بضع عشرات المؤلفات، منھا ما ھو أكثر أھمیة، إلى 

الدرجة التي استغربت، وأنا في اإلمارات، كما قطر، عندما كنت أذكر لھم أني من 

مدينة إبراھیم : لخلیجفیقول لي بعضھم وفي موقع عملي في صحیفة ا" قامشلو"

يوسف أبو لوز  -النور علي : ؟، وللدقة ھنا أذكر أسماء منھا.."صاحب كذا أو كذا"محمود 

فوزي صالح   -دمحم أبو عرب –دمحم ولد سالم  -عثمان حسن  -دمحم إسماعیل زاھر -

  ....!.إلخ وكل منھم من بلد عربي.......

ناول تجربة إبراھی م محمود، عبر بضعة عقود، وقائمة، لم أبتغ من شھادتي، ھذه، ت

طويلة من الكتب، والكراريس، والبحوث، وأمات الندوات الكبرى، حیث أن ذلك يتطلب 

دراسات مطولة، حیث يمكن تناول كل مجال من نتاجه اإلبداعي الفكري، على حدة، 

من قبل المتخصصین، أو عبر قراءات، خاصة، لیس مكانھا، ھنا، باعتباره أحد األسماء 

ً في المشھد الثقافي الكردي، وفي موازاة مع سلیم بركات، الشاعر،  األكثر حضورا

والروائي، والسیروي، والصحفي إلى حد ما، وإن كان لتجربة كل منھما خصوصیتھا، 

  .وعالماتھا الفارقة

مؤكد، أن إلبراھیم رؤيته الخاصة، مشاغله الخاصة، عالمه الخاص، اھتماماته الخاصة، 

صة، انفعاالته الخاصة، كما أن لي في المقابل، وإن كنا سنلتقي، في ھذه قراءاته الخا

  من 

  إبراھیم الیوسف
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فال يرضى عن الكثیر من  -وحیاة إنساننا كلھا تاريخ من ملمَّات -الملمة، أو تلك
، ذبح وقتي من أجل من ال يستأھلون، عالقاتي، ثقتي المفرّطة ببعضھم: عالمي

، وإن 2003وقوعي في فخاخ بعضھم، من النھَّازين، وربما حزبیتي التي انتھت في آذار
كنت سأعود إلى ضرب مواز لھا، في الفضاء العام، وبمعناھا األشمل، إلى حین، ألقلع 

يعوض عن كل  أنا، بینما إبراھیم: عنھا نھائیاً، وأنا أحترم كل محطات حیاتي على أنھا
، وإن كنت سأضع مالحظاتي على ھذا  ذلك، بالتوجه إلى جوھر الكتابة، إلى روحھا
الكتاب، أو ذاك، كتبه، أو مقاالته، السیما على ما يتعلق منھا، بردود فعله على 

  .اآلخرين، وھو ما قد أقع فیه، أنا اآلخر، وإن على طريقتي المختلفة

 بیع، وھي نتاج اشتغاله على لبناتھا واحدة،مكتبة إبراھیم محمود التي عرضھا لل
تم تعمیرھا، على امتداد ما يزيد عن أربعة عقود، وتكاد تكون من أكبر مكتبات  واحدة،

الكتاب، وقد اضطر ذات يوم لإلعالن عن بیعھا، مقابل تأمین اللقمة، وھو ما أشرت إلیه 
ماء كائنات "له  في أحد مقاالتي في جريدة الخلیج، وكنت أعرف أن مكتبته تعني

التي ال تعیش دونھا، ومع ذلك فقد أعلن في مقال خاص عن تخلیه " روحه السمكیة
وكأن في " قبل أن يتركھا مرغماً مع كمائن غیر مبرملة من سموم الفئران والعث"عنھا 

ماء وجه "ذلك ردة فعل على محیطه العام، الجاحد، الذي ال يضع قوانین الحفاظ على 
  . ل على عدم تعرضه للحاجة، والعم"المبدع

بعد أن اضطر إبراھیم للھجرة، أو النزوح، إلى إقلیم  -اآلن-ولعل المسألة تفاقمت 
كردستان، مع ربع ملیون كردي آخر، نتیجة دواع عديدة، أومأنا إلیھا، وھا ھو يفتقد 

ما بعد "بسبب الظروف التي يمر بھا اإلقلیم، في مرحلة  -ھناك -مصدر معیشته 
والمؤسسات الثقافیة " اتحاد الكتاب الكرد في اإلقلیم"وأرى أن من واجب " شنكال

االنتباه إلى وضع ھذا المفكر، الالئذ، بأھله، من خالل ديمومة عمله، وسبل معیشته، 
إذا احتجت بصلة ما : "حیث أتذكر اإلمام الشافعي الذي قال، في مثل ھذا المقام

أبعد، من ھذا، وھو يتناول واقع الكاتب، ، بل راح أبو ھالل العسكري، "عرفت مسألة
ال أريد إيراده ھنا"يبیع ويشتري"الذي تضطره اللقمة ألن  ، توقف . ، بما  ولقد الحظنا

عن الكتابة، وھو يواصل نزيف روحه، منذ غزو شنكال، عن كتابة  -فجأة-إبراھیم 
وقیف العقود مادتین، يومیتین، إحداھما سیاسیة، واألخرى ثقافیة، بعید شموله بقرار ت

  .الوظیفیة، المؤقتة، نتیجة الدائر ھناك

ترى، أية روح : كثیراً، ما سألت نفسي، وأنا أستذكر عالقة إبراھیم محمود بالكتابة
لدى الرجل، وھو يقدم ھذا اإلنتاج الغزير، وھو إنتاج ال يتأتى إال من خالل بذل الجھد، 

-؟، وھو ما يأتي"إشكالي"وله المضاعف، لقراءات، عمیقة، السیما أن أكثر ما يتنا
 ً على حساب راحته، مادام أنه معني بشؤون بیته، صغیرھا، وكبیرھا، كأب  -مؤكدا

: ناجح، وكرب أسرة ناجح، كون معادلة مدھشة بین أفراد أسرته، وفي مقدمتھم
زوجته، المرأة، الكردية، المثالیة، واألصیلة، شريكته الكبرى في مواجھة متاعب 

  ..!.الحیاة

أريد الغوص في تفاصیل عالم إبراھیم محمود، وعالقته بكتابته، فھو أحد أغزر الكتاب ال 
حیث استفاد من التكنولوجیا، وجاراھا،  -كما يخیل إلي على اإلطالق-المعاصرين 

وتفاعل معھا، دون أن تكبحه، ولديه االستعداد أن يكتب أربع مقاالت مطولة، أو فصلین، 
التي أسمیھا خرافیة -معتمداً بذلك على ذاكرته المذھلة من كتاب ما، في يوم واحد، 

بما يستظر بوساطاتھا مقروءاته، بما في ذلك عناوين الكتب، وأسماء  -أو أسطورية
، الموسوعیة، التي يتالطم "المكتبة المتنقلة"الكتاب، وأقوالھم، كي تصلح فیه مقولة 

  .اءات ھائلةالديني والدنیوي، بكل مابین ھذين الحدين، من فض: فیھا

م على نحو عصامي،  -في األصل-ولعل كل ما استطاع بنائه، وھو بناء شخصیته  قد ت
كي يبدأ من نفسه، وھو لعمري من أشد أسباب بناء الشخصیة، رسوخاً، وتجذراً، 

كتابه، صديقه كتابه، أنیسه كتابه، ظھیره كتابه، منجزه كتابه، عبره يلج بوابات : عالمه
كي يتبعه الكتاب عینه، في جلساته، كمثقف حقیقي، وإن كنا  الحیاة االجتماعیة،

   إبراھیمیة معي

6 

سنلتقط، ونحن على طاولة تشريح حالته، من خالل عین الصديق، أكثر من يجمع 
بین االنفعاالت أو ردات الفعل في أقصى حدودھا، وروح التسامح، حیث لكل منھما 

ناً أمام نصوص  مجالھما، وفق معايیره الخاصة، ولذلك، فال نستغرب أن نكون أحیا
إبراھیمیة، أكثر إشكاالً، وأكثر صدامیة، وأكثر نزقاً، بل ھو قد يتعمد كتابة ھكذا 
و  نصوص، في استدراجات ثقافیة، لمتلقیه، كما سیفعل ذات مرة مع نورالدين ظاظا أ
كما فعل معي في مقال امتحاني مثیر، من دون أن يخشى مغبة المساجلة، وھو 

وضھا، لینفس عبرھا، عن رؤاه، بطريقة مختلفة عما ھو مألوف، وال مانع من أن يخ
من النقود، بما يذكر بالحروب الثقافیة التي افتقدناھا، في  -عاصفة-تترك وراءھا 

  .  وجھتھا المعرفیة

أن أكتب عن إبراھیم، الجزء اآلخر مني، أي أني أمام ثالثة عقود ونصف، من عالقتي 
اصیل، من الممكن أن تكون محور كتاب، بأجزاء عدة، سیرة، وعطاء،  به، حیث ثمة تف

ً من سیرتي -شھادتي عنه -حیث أني من خالل   -ھواجسي : أستذكر جزءا
استفزازي  -فرحي  -حزني  -نزقي  -جساراتي  -خساراتي  -ارتباكاتي  -انكساراتي 

 -اريعي المؤجلة مش -المآخذ الفعلیة علي  -مآثري  -إخفاقاتي  -منجزي  -غضبي  -
وھي مفاصل ھائلة، .. معاناتي من آلة النظام ومخبريه وأدواته -معاناتي مع اللقمة 

يصلح كل منھا أن يكون محور، باعتبار ھذا الصديق، يمثل جانباً من حیاتي، حتى في 
أشد لحظات خالفنا التي ال بد منھا أيضاً، كامتداد لما بیننا من وشائج قربى الكلمة، 

له، في موقع من يصلح أن أرى في روحه تفاصیل حیاتي، على امتداد شريط بما يجع
  .زمني، ھو األكثر إلفاتاً في سیرتي الشخصیة والكتابیة

ثمة خطأ بلیغ، تم، ھنا، أعترف، وھو أن الحديث عن إبراھیم قادني إلي، إلى 
الحديث عني، في معرض الكتابة عنه، على خالف المطلوب، أو المأمول، في أن 

كما  -ربما -أرصد تجربته، وأكتب عن تصادي صورته، فحسب، في مراياي، وھو قد تم 
ضمن " اإلبراھیمین"قد يقود الحديث عني إلیه، من قبله، أو من قبل سواه، مادمنا 

ما ھو مؤتلف، مكاناً واحداً، وبیئة واحدة، وھماً واحداً، ومعاناة واحدة، وقضیة واحدة، 
ً واحدة، وإن كانت عالماته الفارقة، حیث تتجلى عالمات : ستبقى لكل منا وأحالما

الرجل، من خالل الجھد العمالق الذي بذله في مجال البحث والتألیف والكتابة، كي 
  .يستحق لقب المفكر، في زمن عطب التفكیر، وببغاوية التفكیر

إننا نعیش زمن : "أعرف، أن ھناك من ال يوافقني، ولھذا السبب، أو ذاك، حین أقول
" أتركھا للتاريخ..!""مبالغة"إبراھیم محمود، كما أننا نعیش زمن سلیم بركات، ھي 

، ولعل آخرين " حقیقة"وربما يقولھا أبعاضنا، اآلن، ھي  ربما أتجاسر على طرحھا
وكمرافعة مسبقة مني، وأنا على عكس إبراھیم ال . يشاركونني في استساغتھا

من يعرف ما اسم : "أقول -یاً بالحیاتي منھامكتف -تبھرني غوايات المغامرات الكتابیة 
لیس : إلخ، ولن أقول"..جاك بريفیر"أو " وزير الثقافة في فرنسا في زمن بول إيلوار؟

  .مھماً حتى اسم من كان رئیس فرنسا في ھذه الفترة الزمنیة، أو تلك

الكتابة عند إبراھیم محمود، جسارة، جسارة على متداول المعنى، جسارة على 
اول الطقسي، في مقارعة التابو، إنھا ھواء، ورغیف، ووطن، وامرأة، وساللة، المتد

مشروع حیاة، ال حیاة لديه خارج الكتابة، كما ال كتابة لديه خارج : وتاريخ، إنھا باختصار
حیاته، حیاته ھو، وھذا ال يعني أني في موقع مرافعة أخرى، عن تفاصیل رؤى 

،  -على ضوء معرفتي العمیقة بهو-الرجل، فھو ما ال أعني، حیث أنه  يصیب، ويخطأ
إلى مساحة  -حتى بأخطائھم-ولكنه، ينتمي إلى ھؤالء الذين يستطیعون أن يرتفعوا 

  ".ھذا أنا، فاستقرئوني، كما يحلو لكم: "الضوء، وكأنه يقول بتحد

إنھا جرأة الكاتب، جرأة إبراھیم محمود، الشرسة، االنفعالیة، المتوترة، مادامت 
الكتابة أعظم المسؤولیات، حیث أن بسالة المقاتل، تنتھي، ما لم توثقھا الكتابة، ما 
م يوثقھا التاريخ، لتخرج عن محدودية زمنھا، بینما بسالة الكاتب،  لم يوثقھا الفن، ما ل

 .ذاك ھو إبراھیم محمود الذي لن ننصفه، وھو بیننا اآلن: تمتلك عناصر ديمومتھا

ً، أقول معرفتك بالشخص : لمن يردد أن معرفتك بالشخص حجاب أو قد تكون حجابا
التي أعدّھا القیمة األسمى بین القیم ) الصداقة(كّشاف، وبخاصة إن بلغت مرتبة 

  ....اإلنسانیة التي ال زلت متمسكاً بھا حد التتییس، كقیمة العدالة أو قیمة الوفاء أو

محمود ھو المعرفة والصداقة معاً، على الرغم من ومھما يكن فما يجمعني بإبراھیم 
لكنه، كأي صديق أو صديقة، يسكنني، فكیف . تباعد لقاءاتنا ومراسالتنا ومھاتفاتنا

وإبراھیم ھو المثقف الذي ال يفتأ يغني ثقافته ويعّمقھا، إْن في الفلسفة أو في 
) الشّغیل(یم ھو ھذا ؟ كیف وإبراھ...التراث أو في األنتربولوجیا أو في الشأن الكردي

الذي يصل لیله بنھاره، ال إمام له سوى العقل، وال ھجس لعقله إال بالفكر النقدي 
ھادياً في الكتابة والمواطنة والعیش والنظر إلى العالم والتاريخ؟ كیف وإبراھیم ھو 
 ھذا الزاھد بالشھرة وبالمْلك وبالمال وبالمنابر، لكأنه ناسك الثقافة والكتابة في زمن

  ندر فیه نسك المثقف، وغلب فیه مثقف السلعة أو باألحرى المثقف السلعة؟

  نسك المثقف، وغلب فیه مثقف السلعة أو باألحرى المثقف السلعة؟

أترك  –في القامشلي، إلى بیتي  –إال في الكتب  –من بیته الحمیم الصغیر والفقیر 
أو في الالذقیة، ومن ملتقى في الحسكة إلى  في البودي –إلبراھیم أن يصفه 

ومن رواية له إلى سردية، ومن كتاب له ... ملتقى في الرقة إلى ملتقى في جبلة
في المرأة إلى آخر في أقنعة المجتمع الدمائیة وثالث في إحداثیات الثقافة العربیة 

لنقد ورابع في القرآن وخامس في الجنس وعاشر فیما بعد الحداثة وعشرين في ا
ً بھذا الذي يوطّد صداقتنا ... األدبي إلى أزداُد غنًى بما يكتب إبراھیم، وأزداد ابتھاجا

ويثريھا، فأعتزّ به سورياً وأعتزّ به كردياً، وأعتزّ بكتابته بالعربیة كما أعتزّ بكتابة سلیم 
ف بركات وأقرانه من المبدعین األكراد الذين يكتبون بالعربیة، وأعتزّ بخاصة باالختال

المخصب بیننا، على العكس من االختالف المدّمر الذي يعصف بالمثقفین واألصدقاء 
 ً   .وباألوطان عموما

  

  نبیل سلیمان
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، ساللة األسالف الذين أبدعوا أول ثورة زراعیة وحضارية )تل َحلَف: ُعرّبت إلى(ُگوزانا 

ھوّيته في غربي آسیا، وحیثما كان الكردّي يشرّق أو يغرّب متشرّداً، كانت 

 .الكردستانیة ترحل معه، وكانت جیناته الحضارية تؤّھله ألن يبدع ويكون صانعاً للمعرفة

إن إبراھیم محمود أحد حفدة أولئك األسالف، بل إنه ينتمي إلى صمیم الجغرافیا التي 

يقع فیھا مركز حضارة ُگوزانا، وھي الجغرافیا ذاتھا التي احتضنت في األلف الثاني قبل 

-، واحتضنت أيضاً عاصمة أسالفنا المیتان)أُوركیش(عاصمة أسالفنا الحوريین المیالد 

، ولیس من العجیب إذاً أن تنجب تلك الجغرافیا عدداً غیر قلیل من )واشوكاني(حوريین 

ً ونثراً، بعضھم من الجیل السابق  المثقفین الكرد البارزين، وخاصة في األدب شعرا

 .جیل المعاصر لهعلى إبراھیم محمود، وبعضھم من ال

 :العبور إلى ما وراء التابوھات
ما دمنا بصدد الحديث عن المسیرة الثقافیة لألخ إبراھیم محمود، فثمّة أمر آخر نرى 

نحن الشرق  -من المھم النظر فیه، وإْن على عجل، أال وھو مشكلتنا، أو لنقل مأساتنا

نشیخ، والتابوھات مع التابوھات، نحن نولد ونترعرع ونشّب ونكتھل و -أوسطیین

من نمط آخر، وھي أشبه بالجسر الرھیب " ُمنَكر ونَكیر"تحاصرنا من كل جانب، إنھا 

الواصل بین جھّنم والجنة، بحسب الموروث الديني الزَّردشتي في األصل، والويل لمن 

تزلّ به القدم، فثمّة ھوّة ظلماء سحیقة تنتظره في األسفل، وتروّعه بمختلف 

ا كانت تابوھات أخالقیة، ففي التابوھات األخالقیة على األقل ما ينفع  المرعبات، ولیتھ

   .الناس

وتتحّكم فینا، وما زالت تجرّ علینا  -نحن الشرق أوسطیین -إن التابوھات التي تحاصرنا

الكوارث واحدة تلو أخرى، وتشدّنا بعناد ووحشیة إلى عصور النِّخاسة الثقافیة 

وھات صنعتھا ذھنیات الغزو واالحتالل والتوسع والسیاسیة، ھي في معظمھا تاب

أنتجتھا ذھنیات ھمُّھا األول واألخیر احتكار : والتسلط على رقاب الناس، بل لنقل

وبحسب مشیئة ھؤالء ُكتب تاريخ الشرق ). ثقافة -ثروة -سلطة(الثالوث الخطیر 

أقدام ھؤالء  األوسط، وعند أقدام ھؤالء َجثمت قصائد التمجید مبصبصةً بذيولھا، وتحت

  . ُسحقت قیم اإلباء والحرية والكرامة، ولخدمة ھؤالء ُسّخر البشر والشجر والحجر

وكي يحتفظ أولئك الظَّلَمة الَمَكرة وزبانیتھم بمصالحھم، اختلقوا في كل عصر سالسل 

عجیبة من التابوھات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدينیة، فحوّلوا بھا األحرار إلى 

ً ھي عبید ، والويل لكل من )إنتاج وتصدير العبید(، أجل كانت صناعتھم األكثر رواجا

يقترب من تلك التابوھات بمراجعة أو تحلیل أو نقد، وكي يؤبلسوا كل من يجرؤ على 

( االقتراب من تلك التابوھات أو يفكر في تمزيقھا، ابتكروا دزّينة من األلقاب االتھامیة 

 ).زنديق، ُشعوبي، َعلماني، إلخ فاسق، كافر، ضالّ، مرتدّ،

أ قلّة قلیلة من المثقفین على  في بیتنا الشرق أوسطي الكبیر البائس ھذا، تجرّ

تفّحص تلك التابوھات من منطق العلم والكرامة اإلنسانیة، وعبروا بصبر وإصرار إلى ما 

نا ومفكرنا وإن أديب. وراء التابوھات، عبروا إلى الفضاء اإلنساني الرحیب المشرق الرائع

إبراھیم محمود واحد من أولئك القلّة، تلك حقیقة واضحة للعیان في عناوين مؤلفاته 

  : الغزيرة، نذكر منھا المؤلفات المطبوعة التالیة

ً بعد حرب الخلیج  البحث عن ُمَسیلمة "، أئمة وسحرة )1992(صورة األكراد عربیا

" الجنس في الجنة"رافیة الملذّات ، جغ)1996" (الكذّاب وعبدهللا بن َسَبأ في التاريخ

، )1999(عقلیة التخاصم في الدولة العربیة االسالمیة "، الفتنة المقدّسة )1996(

، )2000(، الجنس في القرآن )1995(، الكرد في مھّب التاريخ )2000(المتعة المحظورة 

صل في أ"، جمالیات الصمت )2001(، أقنعة المجتمع الدمائیة )2000(تقديس الشھوة 

، )2002" (أنطولوجیا النصوص الممنوعة"، الشبق المحرّم )2002(المَخفي والمكبوت 

المرأة وھويتھا الجنسیة "، الِضلع األعوج )2003" (الطَّبَري في تفسیره"صائد الوھم 

  .، إلخ)2004(الضائعة 

إن قدرة وجرأة إبراھیم محمود، وفي وقت مبكّر من عمره نسبیاً، على اقتحام حقول 

صنْدوق "عاماً، وعلى فتح  20شواك ھذه، واإلصرار على اقتحامه منذ ما يزيد على األ

بحسب منطق صانعي التابوھات، لھو دلیل ساطع على أنه " الشرور"الزاخر بـ " بانْدورا

كان قد تمكّن معرفیاً وذاتیاً من عبور كثیر من البرازخ المحفوفة بالمخاطر، وھذا في حّد 

  . ساني بالغ األھّمیةذاته إنجاز معرفي وإن

أجل إن قدرة المثقف وجرأته على عبور التابوھات، والتحلیق عالیاً في الفضاء المعرفي 

اإلشراقي، جزء أصیل من صناعة تاريخه المجید، وال نشكّ في أن إبراھیم محمود 

سیستمر في اجتیاز التابوھات، وسیستمر في التحلیق، فمن يكّحل بصیرته بالوقوف 

 .يصعب علیه االنحدار إلى الوھاد والمستنقعات على القمم،
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  : المثقف حینما یصنع تاریخھ

اإلنسان ال يأتي بتاريخه : " ذات مرة Schilling قال الفیلسوف األلماني شیلنغ

المفكّر األستاذ إبراھیم محمود ھو ووأحسب أن األديب  ".معه، بل ھو ُينتج تاريخه

و لنقل كلمًة  من الكرد الذين صنعوا تاريخھم الثقافي بجدارة، وشادوه لِبنًة لِبنة، أ

 .كلمة، وسطراً سطراً، ومقاالً مقاالً، وكتاباً كتاباً 

القبیلة "، من خالل كتابه القّیم 2010وأوّل ما عرفت إبراھیم محمود كباحث كان سنة 

، كنت 2007ر سنة ، إصدا"اإلسالمیة -األكراد في األدبیات العربیة: الضائعة

ً في رحلة الكتابة في الشأن الكردي، ولفت   -2010أقصد سنة  -حینذاك مستمرا

أن بیني وبین األخ إبراھیم محمود اھتمامات " القبیلة الضائعة"انتباھي وأنا أطالع كتاب

ً في الطريقة  مشتركة، لیس فقط في التركیز على الموضوعات الكردية، وإنما أيضا

عالجة تلك الموضوعات أيضاً، وأھمّ ما في تلك الطريقة ھو اختراق التي تتمّ بھا م

ً على الثقافة الكردية وعلى  25التابوھات التي فرضتھا أنظمة االحتالل منذ  قرنا

 .  المثقف الكردي، وبطبیعة الحال كان ذلك التماثل البحثي من دواعي سروري

لكردي، أما اآلن فلنعد مرة أخرى ولنا الحقاً وقفة خاصة مع مسألة التابوھات والمثقف ا

   :إلى صناعة التاريخ، فالناس في ھذا المجال صنفان

في صناعة تواريخھم، ) الديني/األقدار بالمعنى الثیولوجي(صنٌف تتحّكم الظروف   -

 .ولیس لوجودھم الواعي المتوّعي في ذلك إال دور قلیل

-   َ م، ومستوى عالیاً من القدرة وصنٌف يمتلكون مستوى عالیاً من وعي الذات والعال

 .، والمساھمةِ في صناعة تواريخھم)األقدار(على االرتقاء فوق الظروف 

وأحسب أن األديب المفّكر األستاذ إبراھیم محمود من ھذا الصنف الثاني، الصنف الذي 

امتلك إرادة التمرّد على الظروف، وقرّر المساھمة بوعي في صناعة تاريخه، وإلقاء 

وقد تبدو عبارة . في میاه الثقافة الكردية والشرق أوسطیة الراكدة حجارة ضخمة

ً " التمرد على الظروف" شطحةً أدبیة، أو اختباءً وراء العبارات الزئبقیة الُملِبسة، وھربا

من العجز في التعبیر، لكني أستخدمھا في ھذا السیاق عمداً وبوعي كامل لدالالتھا، 

ً غیر قلیل من وھي ال تكون مفھومة بدقّة وبعمق  م نأخذ بالحسبان أن عددا ما ل

ھم من  -من جیل أربعینیات وخمسینیات القرن العشرين خاصة -المثقّفین الكرد

البیئات الريفیة، ولھؤالء تراجیديا لھا مذاق ُمرّ فريد، ساھم في إنتاجھا نوعان من 

  :القھر

حینذاك، بكل ما تعنیه من يتمّثل في ظروف الحیاة الريفیة : قھر اجتماعي اقتصادي  -

صراع يومي ضارٍ مع الطبیعة النتزاع لقمة العیش، واالحتفاظ بالبقاء، وصراعٍ يومي ضارٍ 

 .مع التخلّف النتزاع ولو قدر قلیل من المعرفة والوعي الصائب

ً على ُكرد غربي : قھر سیاسي قومي  - بدأ ھذا النمط من القھر يزداد انصبابا

م تصاعد في فترة حكم 1958وحدة بین مصر وسوريا سنة كردستان مع اتفاقیة ال ، ث

، وظھور المشروع الشوفیني الفاشي على يد دمحم طَلَب )1962 – 1961(االنفصال 

 ً ھالل لصھر الكرد، ثمّ تكرّس وطغى وبغى بال حدود، وعلى نحو أكثر منھجیة وشموال

 .1963سوريا سنة  ومكراً وفاشیّة، مع سیطرة حزب البعث على الدولة والمجتمع في

معاركَ  -بجسده ومشاعره وفكره -كان على المثقف الكردي حینذاك أن يخوض

مستمرّة وقاسیة على ھاتین الجبھتین معاً، وكان علیه أن يحفر طريقه بأظافره، 

ويصمد كشجرة جبلیة عنیدة، ويكوّن ذاته ويصنع تاريخه، ويبدأ النضال المعرفي ضد 

التي تعرّضت له األمّة الكردية، فالقاعدُة ھي أن كردياً  حمالت السلخ والمسخ القومي

  .بوعي محتلّ ومستعَمر ال يمكن أن يساھم في تحرير الكرد وكردستان

وإلى ھذا الصنف المناضل الُمعارك من المثّقفین ينتمي إبراھیم محمود بجدارة، إنه 

لذي عانى من جیل خمسینیات القرن العشرين، وھو ابن الريف الكردي الجزراوي ا

كبقیة الريف الكردي مختلَف أنواع البؤس، ومن ھنا تأتي أھّمیة مسیرته الثقافیة، 

 .وعلى ضوء ھذه الحقائق تأتي داللة تمرّده على الظروف

إن نبوغ إبراھیم محمود وأمثاله من مثقفینا الجادّين، ذوي المعارف الموسوعیة 

ً  -فیما يبدو لي –والمواھب الثقافیة المتعدّدة، ھو  امتدادٌ لظاھرة حضارية لمستھا مرارا

ً وتراثاً، ورغم  ً وشعبا في تاريخنا الكردي القديم والحديث؛ فكردستان المقھورة أرضا

االحتالالت وسیاسات السلخ والمسخ الباغیة الماكرة، أنجبت عدداً غیر قلیل من كبار 

كرد ظھرت في وصحیح أن عبقرية بعض ھؤالء ال .العباقرة في مختلف میادين المعرفة

 المَھاجر، وبالعربیة والفارسیة والتركیة، وأُدرجت ضمن أمجاد الفرس والترك والعرب،

لكنھا كانت كردستانیة الجذور، فأولئك العباقرة الكرد ھم من ساللة مبدعي حضارة 

 ُگوزانا 
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جامعات كردستان الجنوبیة، لیس تكريما له؛ وإنمـا حرصـاً علـى الجیـل الناشـئ لیبـرع 

أن نكون بارزين في كل المجـاالت؛ لكـي نجلـب  في ھذا المجال؛ حیث علینا نحن الكرد

انتباه المعنیین بشؤون شرق أوسطنا على جدارتنا، حتى ال ينجروا كثیراً وراء محتلینـا 

  . واختالقاتھم بحقنا

ولم تقف معاناة ھذا البارع بوصوله إلى كردستاٍن ال قیود فیھا على الكردي، فعمل في 

ولكنه حرم من براعته فـي مجـال التطبیـق ونقـل مجال غیر مجاله، وإن كان قريباً منه، 

معرفته إلى أبناء قومه بكل إخالص، لیخرِّج أجیاالً من الكرد يبھرون العـالم كأسـالفھم، 

ولـم يكـن الحاصـل نھايـة . ولكن في ھـذه المـرة، ككـرد أصـالء، أجحفنـا بحـق َمْعلَِمَنـا

َفُصرف من الوظیفة إثر . لبابالمعاناة له، لقد تلقفته معاناة مغلفة بمأساة تحیر لھما األ

قطع الحكومة المركزية رواتب موظفي اإلقلیم، عندما تدخل بعـض المقـدرين لـه، ُوعـدَ 

بإعادته إلى وظیفتـه المتواضـعة، ولـدى امتثالـه لیعـاود وظیفتـه ُطلـَب منـه الجنسـیة 

وھذه المرة أجاد خیار الكرد وأمناؤھم في التعامل مـع مشـاھیرھم وتثمـین . العراقیة

وال يخفى على القاصي والداني أنه بوسع المؤسسات توظیف مواطنین من . كانتھمم

فـي ھـذه . غیر مواطنیھا كونھم خبراء، ولكن ھذا القانون ال يشمل علمـاً مـن أعالمنـا

الحالة يعتبر الناقد الكبیر موظفاً عادياً حاله كحال قاصدي دول الخلـیج مـن رعايـا الـدول 

  .راكاً أن إقلیمنا الجنوبي ھو كالخلیج للقاصدين إلیهويكفینا معرفة وإد. الفقیرة

ھذا المشھد يدلنا على أن أسالفنا قد تعـاملوا مـع مشـاھیرنا بھـذا األسـلوب؛ حتـى 

اضطر أولئك إلى االنخراط في أوساط الجیران متناسین أصالتھم الكردية، والیوم نحاول، 

نتوفق في مسـعانا ھـذا، ولكن ھیھات أن . عبثا، استرجاعھم إلى حاضنة وطنھم األم

طالما ال زلنا ندين بنفس الذھنیة اآلتیة من القرون السحیقة، والشاھد على ھذا َعلَم 

 .من أبرز أعالمنا

  

ال يخلو شعب من معالم ومشاھیر تفتخر بھما، إال تلك الشعوب التي تقف في مؤخرة 

ا تملـك مـن ھـذه المتخلفین من بني البشر؛ وذلك لقلة علمھا ومعرفتھا وثقافتھـا بمـ

والشـعب . كلما كان شعب ما متخلفاً كان جاھالً بقـدر معالمـه ومشـاھیره. المقدرات

الكردي لم يشذ عن ھذه القاعدة، بل مثلھا خیر تمثیـل، حتـى يكـاد ينـوب عنھـا فـي 

والدلیل على ھذا العديد من عظماء شرقنا من الكرد لم يشـتھروا . الشواھد واألمثال

وال داعي أن نزيد علـى . ما كان اشتھارھم في أجواء جیرانھمفي الوسط الكردي؛ وإن

ھذا، سوى أن ننوه أن معظم ھؤالء المشاھیر الكرد أنكـرت أجـواء الجیـران انتسـابھم 

كي نكون دقیقین في دعوانـا ھـذا، نتنـاول . إلى الكرد، بل اعتبروھم من مشاھیرھم

ا، كوننا نكـاد ننـوب عـن تلـك معاناة ناقدنا الكبیر إبراھیم محمود لنؤكد على صدق قولن

  .القاعدة

الناقد الكبیر إبراھیم محمود شھدت بتفوقه الخارق فـي مجـال النقـد علـى مسـتوى 

لم يثـر ھـذا أي انتبـاه للكـرد إن كـان ذلـك فـي وسـط . العرب من المحیط إلى الخلیج

م بقي ھذا الَعلَم، بحق، منسیاً يقو. المثقفین الكرد أو في أوساطھم العلمیة الخاصة

ولـم يحـظَ ھـذا . بتدريس الفلسفة في مدينة محكومة بقـوانین اسـتثنائیة منـذ عقـود

البارع االھتمام المسـتحق مـن قبـل األوسـاط العربیـة، المعترفـة ببراعتـه فـي ھـذا 

  . الجانب، كونه كردي

ھكذا عـانى الناقـد الفـذ مـن اإلجحـاف إلـى أن اضـطرته ظروفـه للعبـور إلـى اإلقلـیم 

الكردستاني، الذي زخر بالجامعات والكلیات منذ عقود، وحتى قبل ضلوع ناقـدنا البـارز 

ولم يخطر ببال الحريصین علـى . في الساحة األدبیة كأحد أبرز رموز ھذا الفضاء األدبي

على أن يكون تعلـیمھم علـى أيـاد أھـل ھـذا الضـرب مـن تنشئة أجیال الكرد األدبیة، 

وبمحاكمـة . العلم، واستعانت بمن ھم دون ھذا المستوى إلى حـد ال يقبـل المقارنـة

منطقیة منصفة، كان من األولى أن يكون ھذا الناقد الضلیع أول من يدعى لیدرس في 

  جامعات

  فدوى كیالني
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الفلسفة في  اسم إبراھیم محمود عابراً في ذاكرتنا، عندما عین مدرساً لمادةلم يكن  

لم يحققه غیره في تلك  ما مدرستنا الثانوية، في مدينة ديرك، بل استطاع أن يحقق

مدرسون ومعلمون اشتھروا في مجال  على مدينتنا كثیرون، ممن ھم المرحلة، وقد مر

في مجال الكتابة، ألنه كان  الشأن الكردي، أو السیاسة، في الشأن السوري العام، أو

في مدينتنا الھادئة، المكبلة بالخوف  المفاجئالنشاط  مختلفاً عن كل ھؤالء، من خالل

  .المخبرين والرعب وأعین

، مدرسنا متمیز :ربما كانت البداية قبل ذلك، تھامسنا بین بعض، طالبات وطالباً، بالقول

ً ، من الثقافة بحرإنه ، ثقافته واسعة، نعم متمیز ، يبدو أنه كاتب، يبدو أنه قرأ كثیرا

المھمة،  وسرعان ما علمنا، أن له مقاالت نشرت في الفترة نفسھا في بعض المجالت

كما أن بعض  بل إن مجموعته الشعرية األولى وصلت إلى بعضنا في طباع جديدة،

اللبناني، أو  مقاالته صارت تنشر في صحافة الیسار، الحزب الشیوعي السوري، أو

بھذا الكاتب، وھو يحدثنا  العراقي، على ما أذكر، وكانت أول محاضراته مدخالً للتعريف

قبل محاضرته األولى  ناقد، وبروح شاعر عن أسماء األدباء الكبار، والشعراء الكبار، بروح

األمنیة ضده، بل واستنفر البعض  في المركز الثقافي في مدينتنا، استنفرت الجھات

ا من  حزاب التقلیدية، محاولین اإلساءةمن األ إلیه، ودفع البعض للتشويش، وكلھم كانو

المدعین، اللغز الذي أعرفه،  وأكدت الحیاة أنھم كانوا من الحساد الذين ال شأن لھم،

  .إال بعد ذلك

ألعلم من ھو،  التقیت بأستاذي إبراھیم بواسطة رابطة الكتاب والصحفیین، وأسرتھا،

بین يدي من كتبه، أو  خطابه، ما أھمیة صوته، مع أني كنت أتابع ما يقعما أھمیة 

 ألنه ممن علموني، بل أن جیالً  مقاالته، بین حین وآخر، وأزداد مفخرة أمام اسمه،

  كامالً ممن ھم كتاب جیلي في مدينتي ھم إما من الجیل الذي علمھم أستاذي 

من الجیل الذي علمھم أستاذي  نتي ھم إماكامالً ممن ھم كتاب جیلي في مدي

   .ولھذا دالالته الكبیرة إبراھیم محمود أو ھم من الجیل الذي جاء بعده،

 آذار 12أھمیة أستاذي إبراھیم محمود الجماھیرية بدأت برأيي في غضون انتفاضة 

خوف  ، عندما كان أحد قالئل وظفوا أقالمھم من أجل كرامة شعبھم، دون أي2004

التي خصص  يكتب له من بین إنجازاته التي حققھا، مع مؤلفاته الكثیرة وھوممكن، 

اآلذارية أسست لكتابة  البعض منھا من أجل قضیته الكردية، واعتبر البعض أن الكتابة

  .الموقف التي ينتمي إلیھا أستاذي بكل فخر

 عدة مرات تم طرح اسم أستاذي إبراھیم محمود في رابطتنا، كمرشح لنیل إحدى

 ھل سیقبل: وائزھا، وكان ھناك إجماع على ذلك، لكن السؤال المطروح كانج

وسائل  له في ظھور ال إبراھیم محمود بالجوائز، ألنه يتھرب إال مما يكتب، لذلك فھو

  .اإلعالم، وتكاد المقابالت التي أجريت معه تكون محدودة

فھو اسم  الزم بیننا،وأستغرب اآلن، كیف أن أستاذي إبراھیم محمود لم يلق التقدير ال

عالیة، وصاحب يد  على علم، وھو أحد أعالم ثقافتنا شئنا أم أبینا، ولذلك فھو قامة

العربیة والكردية، وله مؤلفاته  بیضاء على المشھد الثقافي، خاصة وأنه يكتب باللغتین

  .باللغتین في وقت واحد

الذي  اسبة ملفهتحیة إلى أستاذي القدير إبراھیم محمود، في ھذه المناسبة، من

فیھا منذ انطالقھا  نو، وھو أحد كتابھا الذين لم يبخلوا بالكتابة أعدته جريدة بینوسا

ال يريد  وحتى ھذه اللحظة، بل ال يقصر في تقديم المشورة لطاقمھا، كجندي مجھول 

 .اسمه أن يذكر

   مقاالته، 
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  م201 4  -��� ������/��	��ول               ) 29(العدد                                                                                                أدبیة ثقافیة تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  

وقتھا أنني جمعت كل مقاالته ومقاالت األخ إبراھیم الیوسف في ملف خاص، لكي 
  . أعتمدھم مستقبالً في مشروع كتاب خاص عن االنتفاضة الكردية

رأينا حماس إبراھیم محمود أيضاً في الثورة السورية منذ البداية وحتى اآلن، بالرغم 
من تواجده في الفترة األولى داخل الوطن، فكانت كتاباته ثورية، تطالب بحقوق 

 ً   . السوريین جمیعاً، وحقوق الشعب الكردي خصوصا

ً في تغطیة األحداث الكردية، رأيناه  ً في أحداث كما قلت، فھو السباق دائما أيضا
شنكال و كوباني، كیف أنه كتب بحرقة شديدة عن مأساة الكورد، وإبداء رأيه في 

  . الكثیر من المواقف

 ً ، أبدع )الكردية، اللھجة الكورمانجیة(إبراھیم محمود، حاول الكتابة بلغة األم أيضا
التجربة  فیھا وحاول أن تكون كتاباته صافیة اللغة، مفھومة المضمون، بالرغم من قلة

  . في ھذا المجال

ال أخفي القراء سراً، أنني كنت ومازلت من المھتمین والمعجبین بكتابات إبراھیم 
  . محمود، كونھا ترفع سوية اللغة وجمالیتھا عند المرء

ملف إبراھیم محمود مھما كان صغیر الحجم، فھو كبیر في عطائه وقامته األدبیة 
  . والبحثیة
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والمبدع إبراھیم محمود قلمه الذي ال ينضب، فھو غزير الكتابة،  الممیز في الكاتب
كتاباً في الفكر واألدب والبحث والدراسات  40بمناسبة أو غیر مناسبة، فھو صاحب 

ً . الجمعیة   . لذا ترى السمه حضوراً محلیاً وإقلیمیاً وعالمیا

كراد عربیاً بعد صورة األ(وبعد أحداث حرب الخلیج، ألف كتاباً بعنوان  1992ففي عام 
ثم ألف كتاباً بعنوان . ، نقل من خاللھا اآلراء العربیة عن الكورد وقضیتھم)حرب الخلیج

  . 1995عام ) الكورد في مھب التاريخ(

تنقل إبراھیم في كتاباته كثیراً، فلم يترك شيء إال وكتب عنه، فھو لم ينس مدينته 
ً بعنوان  1999قامشلو، فكتب عام  دينة، فصول عن سیرة مدينة إيقاعات م(كتابا

ً )القامشلي   . ، حیث القى كتابه وقتئذ إعجاباً كبیرا

كتب إبراھیم محمود النقد بأسلوبه الخاص، فكان نقداً محرضاً، ففي حلقاته الكتابیة 
ر ما ) وعي الذات الكردية( یة أكث عن مجموعة الكتاب والشعراء الكورد، ترك بصمة إيجاب

  .قفین الكورد السوريینتكون سلبیة بین أوساط المث

 12إبراھیم ھو السباق في تغطیة األحداث، كل األحداث، تمیز بمقاالته ونقله ألحداث 
م 2004آذار  ، فكان من المتابعین األوائل، وبشكل يومي النتفاضة الكورد في سورية عا

ً في الشارع الكردي السوري، أتذكر 2004 ً كبیرا ، فقد تركت مقاالته وتحلیالته أثرا
قتھا أنني جمعت كل مقاالته ومقاالت األخ إبراھیم الیوسف في ملف خاص، لكي و

يعد التفكیر اإلبداعي أحد األشكال الراقیة للنشاط اإلنساني، كما أن تطور شعب 

 ،مرھون بما يمكن أن يتوافر له من قدرات إبداعیة لدى أبنائه ،وتقدمه ،من الشعوب

  .مزيداً من اإلبداعات واإلسھامات في الحضارة اإلنسانیة واقدميدوماً أن  متمكنھ

يتضمن القدرة على تعدد االستجابات عندما  ،تباعديالتفكیر اإلبداعي ھو تفكیر 

التأمل من يكون ھناك مؤثر؛ بل يمكن القول إنه نوع من التفكیر يملك الجديد 

عندما يكون المرء ذا ملكة إبداعیة ورصانة احترافیة، فإن اللغة و ..واالبتكار واالختراع

ألنھا الحاملة للمعاني والدالالت، ذلك أنھا وسیلة االتصال األولى  ،تكون مطواعة له

  .. بین البشر

إبراھیم محمود، فارس يفھم مخابئ اللغة، وصھیل الحروف، وھديل الكلمات، 

مستخرجاً منھا كنوزھا وآللئھا المكنونة، يمتعنا ونحن نقرأ كتبه التي ألفھا، ومقاالته 

وسیقیة غاية في االنسیابیة، مما يجعل قرائه النقدية، بجرس جمیل وبإيقاعات م

ً بین السطور، وحواف العبارات، وردھات الجمل، فیتابعونھا بشغف  يذوبون عشقا

وكأنه موجات بحر يتطاير  ،فیه عذوبة ،أسلوبه شائق.. واستمتاع، من الغالف للغالف 

 . رذاذھا لتنعش قلوب الذين ينھلون من كتبه

ً وحین نسبر أغوار كتب إبراھ ، فتنساب كلماته یم، تبتلّ أرواحنا قطرات ندى وريحانا

انسیاب المیاه في السواقي، فھو يخاطب اإلنسان ويقنعه بأسلوبه الجاذب، يدخل 

في يشعرھم أنھم يتبحرون  ،إلى قلوبھم بسالسة وموضوعیة ونزاھة أدبیة راقیة

  .ك أوتار قلوبھموتتحر ،مختلف القضايا الفكرية واألدبیة والفلسفیة، فتھتز مشاعرھم

والتوقد  ،والموھبة الحدسیة النافذة ،النقد يقوم على الذائقة الفطرية الرفیعة

والدفقة الجمالیة للمفردات اللغوية الراقیة، التي تتفاعل تفاعالً بنائیاً وداللیاً  ،الذھنيّ 

وإبراھیم له باع طويل في نقد أعمال غیره بنزاھة وعدم انحیاز أو .. مع النصوص 

على باة، بل يحدد بصراحة تامة تحديد مالمح الصورة الحقیقیة لتلك األعمال محا

أسس منھجیّة، ويتعامل مع لغة النّص وفق منظورٍ منھجّي قد تصفه بالصرامة 

 .دون محاباةلكن والجدية، 

والمعالجة النقدية لديه يختلف من عمل إلى آخر، بحسب كونه بحث أكاديمّي أو 

عمٍل أدبّي، ألن النقد األكاديمي ينّقب عن القوانین اإلبداعیة المتحكمة في إنتاج 

العمل األدبي، وعن الصلة التي تربط ھذا العمل بأمثاله، حتى يستبان فرادته، أو 

سابقة علیه، ومكامن القوة والضعف، الجمال  يتكشف وقوعه في براثن أعمال أدبیة

  .والقبح، االتساق في بناء العمل واالختالل في بنائه

  . والقبح، االتساق في بناء العمل واالختالل في بنائه

الشعب الكردي، والمثقف الكردي خاصة، يخوضون معارك مستمرة وقاسیة، 

رافضین الصھر في بأجسادھم وأفكارھم، مقاومین كل أنواع المسح القومي لھم، 

ب ، يريدون أن يصنعوا تاريخھم بأيدھم وعقولھم كغیرھم من الشعوبوتقة مستعمريھم

إلى ھذا الصنف من المناضلین المثقفین ينتمي إبراھیم محمود بجدارة، فھو .. الحرة

ابن الكردي الريفي الذي عانى مختلَف أنواع البؤس والشقاء والظلم، فخلقت منه 

 .إنساناً متمرداً على الظروف التي تقمع حقوقه اإلنسانیة والقومیة

ً لدروب السالكین يعتبر ،إبراھیم محمود فھو نبض  ،إلى فضاءات الفكر واألدب منارا

   .وخلیق بأمة أن تفخر به وبأمثاله، وتضعھم في المقام الذي يستحقونه ،أمته

امتشق قلمه للدفاع عن حقوق وحرية شعبه، والغبن  2004بعید انتفاضة قامشلو 

وقف فالذي يتعرض له أبناء جلدته، غیر آبه بأدوات السلطة االستبدادية القمعیة، 

 . وتطويعھا في تبیان الحقیقة ،انتصاراً للكلمة التي آمن بھا.. بشجاعة في وجھھا 

ر الجاد والصريح والھادئ ھو الذي يبصر الرؤية األفضل لكل  إبراھیم يؤمن أن الحوا

أطرافه لحل الخالفات، وإبعاد الظلم والغبن والتمییز المجحف عن بعض أطراف الصراع، 

  ..ه بعمق، ألن الزمن ال يجود بأمثاله في الفكر والثقافة إال ما ندرال يمكنك إال أن تحترم

، ولقاءنا األول 2010ب إبراھیم منذ مدة طويلة، ولكني لم ألتق به قبل العام سمعت 

اإلمارات، وكنت حینھا رئیساً  -كان في منزل األخ إبراھیم الیوسف بمدينة الشارقة 

جمع من أبناء جالیتنا، في الیوم التالي،  للجالیة الكردية في اإلمارات، وحضرت مع

وتوطدت معرفتنا ببعض أكثر من خالل رابطة الكتاب .. ندوة له في بیت الشعر كباحث

، فھو من األدباء الذين "بینوسا نو"والصحفیین الكرد في سوريا، من خالل جريدتھا 

مشھد الثقافي ألنه أحد األسماء األكثر حضوراً في اليضیئون صفحات الجريدة بقلمھم، 

  .الكردي والشرق أوسطي، وأستطیع القول، والعالمي

والعبور إلى إقلیم  إبراھیم للھجرةفي خضم معاناة الكرد في غربي كردستان، اضطر 

افتقد كردستان، وعمل في وظیفة مؤقتة لتأمین لقمة العیش ألسرته بكرامة، ولكنه 

اإلقلیم، بعد غزوة داعش لشنكال، وھذا  مصدر معیشته بسبب الظروف التي مر بھا

ألیس من واجب اتحاد الكتاب الكرد .. .في وضع محرج للغايةھذا المفكر،  جعلالوضع 

وتكريمھم والمؤسسات الثقافیة في إقلیم كردستان االنتباه إلى وضع نوابغ الكرد 

   .تكريماً الئقاً، ألنھم عالمة فارقة ومضیئة على امتداد كردستان؟
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 "بنابر"الشاعر عماد حمو      
حاصل على شھادة المعھد  1/1/1981قامشلو موالید  (penaber) الشاعر عماد صالح حمو والملقب ب

لكنه لم يحصل على شھادة تخرجه ألنه كان مكتوم القید، أب لثالثة أوالد ) المیكانیك(الصناعي قسم 
ً ابنته ذات ال  سنوات نیروز و زانا وشیالن أصغرھم والذي خصھا بقصیدة  6ابنتین وولد أكبرھم سنا

 . "silan"بعنوان 

والعشق والجمال، وھو الذي أبى الرحیل ومغادرة البلد وأصر على البقاء فیه كتب في قصائده الوطن 
حتى أخر أيامه، كان يكتب بالكردية والعربیة، ولكن لألسف بقي الكثیر من قصائده طي الكتمان في 

شارك . "kubene"خبايا صدره دون أن يمنحھا فضاء الصخب، وأخر قصائده كانت عن كوباني وبعنوان 
ً في اللجنة التحضیرية لمھرجان الشعر في مھرجانی ن للشعر الكردي في مدينة ديريك، واختیر عضوا

  . الكردي في العام القادم

الستھالكه معظم وقته خارج البیت حیث عمله، كان " بالضیف"والملقب بین أھله  "penber" عماد حمو
ً لألوضاع السیئة التي ح لت بالمدينة تركھا وعاد إلى يعمل بمھنة الحالقة في مدينة تل براك ونظرا

ً لظروفه المعاشیة الصعبة اضطر إلى إيجاد عمل أخر  قامشلو لیمارس مھنته في الحالقة، ونظرا
ً من الحیاة الكريمة لعائلته الصغیرة الكبیرة، إال إنه ترك مھنة الحالقة لیتفرغ  لیستطیع أن يوفر قسطا

وبذلك أنھى حیاته ھناك مضحیاً وشھیداً وھذا ما ،  "centro"فیما بعد للعمل بدوامین في مطعم سنترو
  . لم يكن غريباً في طباعه وسلوكه وھو المحب لألھل واألصدقاء

ً بالحروق التي  بعد ثالثة أيام من الحادث متأثرا

   

 "بنابر"الشاعر عماد حمو ملف الشھید 

  :من نصوص عماد

Şengala min 
Şegalamin.. Birîna min  

Kês ir û êşa Vîdilî 

Dîsa çerxafilek Li me kurda  

Biryar birî  

Talan kir in  Wêran kirin 

Ev dijmine.  

 نص آخر لعماد 

Eger tû Cavê min bî  

Ez rondikim.  

Eger tû Dilê minbî  

Ez damarim.  

Eger tû Canê minbî  

Ez  Cendekim.  

Wê çawa çav bê rondik Bijî  

Û Dil bê damarbijî  

Û Can bê candikbijî  

Bêje Çawa  

Ey dîlberê Çawa. 

              ….. Penaber…..   
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  الشاب على الیسار صاحب القمیص األبیض اسمھ مایك زمیلھ بالعمل وھو الشیف في المطعم توفي أیضاً متأثرا بحروقھ

  

 قصائد بقیت أدراج الورق                                   
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  عمران علي 
  

 ودא1ً�	23/�	א��1�0	א�0/�!ودא1ً�	23/�	א��1�0	א�0/�!ودא1ً�	23/�	א��1�0	א�0/�!ودא1ً�	23/�	א��1�0	א�0/�!
، كیف له أن يكف عن الحزن وھو توأمه ، كیف لھذا القلب أن يحمل كل ھذه األثمال

ً مريبة من الغباش، فیمكث في زوايا الوجع  يشاكس بلورة الوقت لیكتشف أنماطا

كیف له ھذا القلب أن يتحمل وزر الغیاب ويسلط القناديل . وينشد أيقونته المعھودة

  . وأي شتات.. على محطات التلويح لیرمي الوجوه جزافاً في قاعات الشتات 

ب إلیه دونما دراية باللحظة، كم كنت مريباً، سئمنا مرورك وأنت تقتحم علینا ننسا

، . خلوتنا، ونحن اللذين كنا نتھیأ لالحتضار تباً لك ولثغاءك وأنت تقضم حشائش يفاعنا

  . وترمي في سالل الحلكة دوي مالمحنا وتنام نھماً بملء كفیك

لدرب ألتعثر بقلبك والمكتظ لیتني ما مررت في ذاك ا.. صديقي لیتني لم ألتقیك 

بالحرائق وأنت واقف كالزجاج تحمل عني شرود اللحظة وترمي على النار بقاياك 

م تعرني .. كنت االستغاثة لجسد أنھكه الترقب وھو يدنو بتثاقل نحو حتفه  لیتك ل

لك أيھا القابع في ملكوته . لقي علیك ما تبقي لي من الھواء ألذاك الممشى 

  . المارة وسبع سماوات من االشتیاق تسابیح.. الرصین 

  
  إبراھیم محمود

  

óîŠbä@ò‡ï—Ô@Šb–@ñ‰Üa@‹Èb“ÜaóîŠbä@ò‡ï—Ô@Šb–@ñ‰Üa@‹Èb“ÜaóîŠbä@ò‡ï—Ô@Šb–@ñ‰Üa@‹Èb“ÜaóîŠbä@ò‡ï—Ô@Šb–@ñ‰Üa@‹Èb“Üa@ @
لیس من السھل تصور من يحترق بالنار، وھي تبدأ به من الخارج لتضغط علیھمن 

 .الداخل، حتى يلفظ أنفاسه األخیرة

كیف الحال إذا كان المحترق أديباً، شاعراً ؟ ربما ھي تراجیديا من نوع آخر، تراجیديا 

 ً أكثر من ذلك، لحظة تخیله وھو يعیش وھج النار، وألول مرة  -مضاعفة، وربما أيضا

وھو يشد علیه من جھة أو من جھات عدة، فیستعذبه، ويستلھم منه خمیرة نص 

  : لتي يعیش تجربة كھذهأدبي، أو شعري، وھي المرة األولى ا

في تجارب اإللھام الشعرية تكون نار الشاعر لھا توترات وھجیة أو ترددات لسعیة 

مختلفة على قدر حضور الروح الشعرية، ومن الداخل، فتخرج القصیدة من حّیز 

الكمون إلى نطاق الفعل فالنص المقروء تالیاً، وتقدَّر حرارته على قدر المعطى 

وھكذا دوالیك، سوى أن الحالة .. أنه مع وھج ناري ثان وثالثاإلبداعي، لیكون ش

الثانیة رھیبة بامتیاز، ألن النار ھي التي تباغت ودون استئذان، مناِظرة اللحظة 

اإلبداعیة السالفة الذكرة مع فارق أنھا تفّعل في جسم الشاعر أثرھا، إلى درجة أنه 

تدوين ما انتھى إلیه وبه أمره،  في برھة معینة يغیب عن الوعي وال يعود في مقدوره

أو نقل مأثوره األدبي إلى اآلخر، بقدر ما يودَع النار بالذات، وما في ذلك من تحدٍّ ألي 

  : متابع ناري ألن يحیط بحقیقة النص األخیر

نص الوداع غیر المعھود، أو متحري األثر، ألن النار ما أن تخمد أو تنطفىء، وضمناً 

ً روحه، حتى يتالشى كل شيء، إال آثار النار الخارجیة يكون المحترق بھا مفارق ا

وعنف النافذ الممیت إلى الداخل، أي لیكون الشاعر نفسه قصیدته األخیرة، ولیس 

 .في وسع أي كان سبرھا أو تقصیھا، كما ذكرت، إنما تعظیم مردودھا النفسي بجالء

مكان : المقھىوعماد حمو، شاعرنا الكردي، وھو يزاوج بین خاصیة نارية داخل 

ح ناري مباغت، لعله  عمله، واحتراف األدب، ربما كان مؤّمناً على نفسه من كل اجتیا

ً في ھم الیومي  كأي كان، كأي كردي، أكثر من سواه، وبما أنه كان مستغرقا

المضاعف، في مأساة البلد وأھل البلد، عاش اللحظة التي لم يستطع تقديرھا، ألنه 

من غیر المسماة، لیعیش مفارقة المكان وما يسمي المكان، أدِخل فیھا من بوابة الز

ً أمر  وھو أن ينسحب إلى دوامة المباغت، معِلنا نھايته المأسوية اضطراراً، تاركا

المشھد الشعري األخیر والوامض في متخیله الروحي لمن يھمه األمر، ويا له من 

في مصعده الجبلي عبث المحّصل، وألم الصدمة ألھله وألحبته، وأھل أدبه، وھو 

  .ومرتقاه الروحي

لیس على أھل األدب وأحبته إال إدخال النار في حسبانھم النفسي بعد اآلن أكثر، 

لیعیشوا وھج القصیدة التي لم يحسن شاعرنا الكردي عماد حمو كتابتھا أو قراءتھا 

ً حقیقیة،  لمن حوله أو نقلھا إلى القرطاس،وفاء السمه، ولمن يكافح، ويكابد نارا

و أن  مستغرقاً في ضحك ضمني وھو بین ناره التي صادقھا، وناره التي الصقته كما ل

  ..األولى كانت شرارة الثانیة

  ملكون ملكون

ÀÀÀÀ@@@@qŠqŠqŠqŠöböböböb@@@@í¼@†báÈí¼@†báÈí¼@†báÈí¼@†báÈ 

عندما كان يتنقل بین الطاوالت لیلبي طلبات الزبائن لم يكن عماد مجرد نادل في مقھى 
... شعرت انه مختلف عن باقي العمال في ذاك المقھى , بل كان صديقا محبا للجمیع 

كان يلتقط جملة من ھنا وجملة من ھناك بإحساس المتذوق لألدب ولیس بإذن المخبر 
علمت انه يكتب الشعر باللغة الكردية وتقاسمت معه لذا سعدت جدا عندما . الرخیص 

. فكان يستأذن بترجمة بعضھا للغة الكردية ,  18والدة بعض النصوص على الطاولة 
اقترحت على الصديق عمران علي لقاء عماد واحتضان موھبته الشعرية التي كانت ملقاة 

, باألنا المتورمة لديھم  على قارعة االھمال واالنانیة والنفاق والزيف من بعض المثقفین
وفي الحقیقة كان , ورحب الصديق عمران وكان عماد أمانتي لديه قبل سفري لخارج البلد
سوريا عندما عدت  –عمران أمینا فاحتضن عماد وتم ضمه لرابطة الكتاب والصحفیین الكرد 

بعد غیابٍ لمدينتي ُفجعت برحیل عماد قبل اربع وعشرين ساعة من وصولي فكانت 
صدمة كبیرة واأللم موجع على شاعر شاب موھوب ومكافح قتله تجار األزمة دون ان ال

  .يرمش ضمیرھم رمشة وجع

  
  كوھدرز تمر 

� �� � �� �� 	
���� �� � �� �� 	
���� �� � �� �� 	
���� �� � �� �� 	
���))))penaberpenaberpenaberpenaber ( ( ( (	 ���� ��ٔ� � ��� ��� ��� ٔ�!	 ���� ��ٔ� � ��� ��� ��� ٔ�!	 ���� ��ٔ� � ��� ��� ��� ٔ�!	 ���� ��ٔ� � ��� ��� ��� ٔ�!        
عاش .. أي الالجئ ) penaber(الراحل الشاب  الموھوب عماد حمو الذي لقب نفسه ب

حیاته الجئاً في وطنه ، مكتوم القید دون جنسیة كما مئات آالف من شعبنا ، عانى 
األمرّين في حیاته لم يحصل على وثیقة نجاحه في البكالوريا الصناعیة ألنه مكتوم القید  
بعد اثني عشر عاماً من الدراسة، فاضطر للعمل ھنا وھناك باحثاً عن قوت يومه وتوقف 

لى مھنة الحالقة  في السنین األخیرة حیث استأجر صالون حالقة في بلدة تل براك ع
 -حي الھاللیة -وأقام ھناك لثالث سنوات وبعدھا عاد إلى مسقط رأسه في قامشلو 

وسكن في منزل إيجار أيضاً، ترك المھنة بعید اضطراب األوضاع في المنطقة وغالء 
لسنترو في حي الوسطى بمدينته قامشلو  األسعار وضنك المعیشة فعمل في مطعم ا

كي يوفر مستلزمات العائلة ويومیات ) ساعة 16أي (منذ عامین اضطر إلى العمل دوامین 
الحیاة القاسیة، حیث بات كضیف على األھل واألصدقاء غائباً مشغوالً مرھقاً من الحیاة 

  .طوال الوقت

ً بلغته األم وأبدع فیھا دون معلم أ و مدرسة كما سائر أبناء شعبه كتب الشعر يافعا
والمقاومة ) كوردستان(إلى جانب كتابات بالعربیة، كتب عن الوطن .. ومبدعیه باللغة األم 

  .. والشھداء والشعب ومآسیه وأحالمه، عن الحب والجمال والمعاناة 

  ..آخر قصائده كانت عن كوباني الصامدة كتبھا قبل رحیله بأسبوع 

دب الكوردي ومعظم أصدقائه من ھذا الوسط، شارك في الثقافة واأل penaberأحب 
مھرجانات الشعر الكوردي التي تقام في قامشلو وديرك وغیرھا خالل أكثر من عقد، 
  وعیّن عضواً في اللجنة التحضیرية للمھرجان الشعري الكوردي المزمع إقامته الربیع القادم

وضنك الحیاة على شعره  لم يطبع قصائده في ديوان لألسف، بل وأثر ضیق المعیشة
وموھبته كثیراً، كما معظم موھوبي شعبنا المغبون،  فقلت قصائد وندرت وبقیت أدراج 

  ..الورق أو في قلبه حمل معه الكثیر منھا دون أن يدون لترحل معه، وتبقى له وحده 

 ً اجتماعیاً  محبوباً  كان محل ود واحترام كل أصدقائه وجیرانه وكل من عرفه، ھادئاً خلوقا
ً للھجرة متشبثاً .. عاشر الكوردي والعربي والسرياني اآلثوري في مجتمعه، وكان رافضا

ال يفارقه رغم األلم والحسرة والخطر والحاجة    ..بالوطن 

أخالقه الحمیدة تلك جعلته يضحي بنفسه إلنقاذ آخرين، فكان كمحمد آغا الدقوري شھید 
، في الحريق الذي نشب بصھريح محروقات أمام 1960ومعجزة سینما عامودا عام 

بحي الوسطى وانفجار الصھريج الذي أدى إلى ) السنترو(المطعم الذي يعمل فیه 
، حیث جرح العشرات وأنقذ عدة 2014\9\20احتراق المطعم ومباٍن وسیارات قريبة مساء 

ى بنفسه لم يتمالك نفسه وھو يسمع صرخاتھم ونجداتھم فھرع إلنقاذھم وضح. أطفال
كما أكد األطباء الذين لم يجدوا أمالً في إنقاذ  100\100فاحترق كامل جسده بنسبة 

  .2014\9\23حیاته حتى بنقله إلى مشافي الخارج لیرحل صبیحة يوم الثالثاء الموافق ل 

رحل أبا نیروز لیترك أطفاله الثالث وزوجته أمانة لدى أبیه وأخیه الوحید عكید العضو في 
، ولیترك خلفه آھاتھم وآھات أخوات أربع سیتذكرونه )ي ب ك(ية الشعب وحدات حما

ً أبداً، وسیتذكره كل من عرفه وتعامل معه وصادقه جعل هللا مثواه الجنة وفي  .جمیعا
  .مصاف الشھداء، وأسكنه أعلى علیین ورعى أطفاله وعائلته بحفظه وصونه وكرمه

قامشلو   -من موالید ھاللیة" penaber"الشاعر الشاب عماد صالح حمو الملقب بـ *
أب البنتین وولد، أكبرھم نیروز ست سنوات، زانا أربع سنوات، شیالن ثالث  .م1/1/1981

  .سنوات
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  إبراھیم الیوسف

        يف رثاء الشاعر الذي استشهد مرتنييف رثاء الشاعر الذي استشهد مرتنييف رثاء الشاعر الذي استشهد مرتنييف رثاء الشاعر الذي استشهد مرتني
كما سمته قصیدته " بنابر"ما الذي يلزمني، كي أستطیع أن أعد نفسي، لرثاء الشاعر

كما سماه أبواه، لیس ألني ال أعرف الكثیر عنه، وإن كنت " عماد"أو"المكتوبة بلغته األم 
بل ابن رئتھا " قامشلو"ال أتذكر إن كنت قد التقیته، من قبل، أم ال، وھو ابن مدينتي 

رفھا، وإن كان عالمتھا الفارقة، وتاجھا، و أكثر وھجھا، وألقھا، من لدن من يع" الھاللیة"
أول سبیل عیاني، من طرفي، نحو اسمه، وعمله، وموھبته، وعضويته في رابطة الكتاب 

ممثل  -عمران علي-والصحفیین، لما يزل ماثالً أمام عیني، منذ أن قدم زمیلنا الشاعر 
طلب انتسابه إلینا مع آخرين، ومعه صورة عن –رابطتنا األكثر نبالً وشھامة ووفاء وصدقاً 

، وعمله، وإبداعه، وكان من عداد من افتخرنا بھم، في ھذا الزمن الذي تباع فیه عالمه
القیم، مقابل ولیمة عابرة، أو جاه مفترض، أو حتى ربطة عنق، أو ضمیر، أو نقود، تقل أو 

  .، من قبل سیاسي كذاب"حنیني"تكثر، أو حتى مجرد وعود معسولة، أو خف 

عمیق، كما يفترض به، وھو أنموذج عن  أجل، لم أعرف الشاعر الشھید، على نحو
شبابنا الكردي، الذي تجرع علقم األلم، منذ مھاده األول، بل لقد كانت معاناته مضاعفة، 
فھو ابن حي الھاللیة، الفقیر، بل ينحدر من أسرة مدقعة، لم تنحن، فھا ھو رغم أنه 

أعلى لو ولد في وكان في إمكانه أن يحمل شھادة  -يحمل شھادة أحد المعاھد العلمیة 
ولم تسعفه شھادته ھذه في  -أسرة میسورة كما شأن كثیرين من حملة الشھادات

تأمین مصدر لقمة عمل له، ما جعله يعمل في أماكن كثیرة، لیؤمن الرغیف، ألفواه 
جائعة، السیما بعد أن أصبح ھو نفسه رب أسرة، وعلى عاتقه مسؤولیة تأمین سبل 

وھو من المطاعم الجديدة في -في مطعم سنترو كافییه" نادالً "حیاتھا، فكان أن عمل 
يواصل ساعات نھاره، ولیله، في عمله، دون كلل أو ملل، لتستقطب  -مدينتنا كما يبدو

روحه، قبل قصیدته، أنظار مرتادي المكان، من الكتاب والمثقفین، ومن بینھم زمیالنا 
  .ملكون ملكون وعمران علي

ل االجتماعي نبأ حريق شب في أحد مطاعم مدينة عندما قرأت، عبر شبكة التواص
في حیه األوسط، لم يكن في بالي إال أن كل من في ھذا المطعم، ھم من " قامشلو"

كرداً، وعرباً، سريان، وأرمن، وآشوريین، شركساً، وشاشان، مسلمین، : أھلنا
ما، ونحن ومسیحیین، وإيزيديین، ويھوداً، أو سواھم، ممن لم ندقق في أرومتھم، يوماً 

ضمن خانة البیت الواحد،  بل وإن كان ھناك شعور متنام لدينا، أن -طويالً -ندرج أنفسنا
ثمة مستبداً واحداً، ولصاً واحداً، وقاتالً واحداً، ھو من يتربص بنا، أجمعین، ولم تنطفئ 
فيَّ جذوة القلق على مصائر من تعرضوا لھذا الحريق الذي تم نتیجة خلل فني، طالباً 

م يبن التفاصیل كلھا، وھو أشبه لھم  الشفاء، والسالمة، السیما أن خبر الحريق األول، ل
و اإلعالم صوت قذيفة على  بالشعور نفسه، أنى تصادى إلینا، عبر وسائل االتصال أ

حیث كل ھؤالء، " حلب"و  "دمشق"و " حمص"كما " عفرين"أو " كوباني"أو " قامشلو"
بیتنا، ممن شربنا من ماء واحد، وأكلنا من رغیف  حیث كل ھؤالء، أھلنا، أبناء" حلب"

أھلنا، أبناء بیتنا، ممن شربنا من ماء واحد، وأكلنا من رغیف واحد، وعانینا من سلطان 
  .سیف أمني واحد

وھو  -"بنابر"في الداخل، بأن" مسؤول الرابطة"وحین وصلتنا، رسالة زمیلنا عمران 
وتمت الموافقة  -واحد من عداد أسماء تقدمت بطلباتھا للحصول على شرف العضوية

على طلبه، من قبل اللجنة المختصة، باإلجماع، على ضوء إمكاناته، وموھبته 
الواضحة، وھو يكتب بلغته الكردية األم، شعرت بصدمة كبرى، بخیبة كبرى، بمرارة ال 

ولعل بعضھم يتوھم أني -، والبطل، والمقاومتحتمل، على مصیر ھذا الشاعر، الفارس
بید أن األمر  -مسترسل ھنا مع جموح العاطفة ال أكثر كما يحدث أثناء كل فجیعة

مختلف، ألن ما أقوله مستقى من سیرة ھذا الشاعر الشھم، نفسه، بل إني في 
  .موقع من ال يستطیع أن يفیه إال القلیل مما يستحق

بر، كان أحد ھؤالء الشباب الكردي الذي ترك كل شيء أجل، إن معرفة أن الشاعر بنا
، خالل أول غزوة ما قبل داعشیة، من "رأس العین/سري كانیي"وراءه، وتوجه إلى 

ً -قبل من سیصبحون نواة داعش، أو راسمي أكروكي مسارھم بل واألكثر  -كرديا
ه الحیاة، دھشة، أنه أصیب برصاصة في عنقه، أثناء مقاومته الباسلة، بید أنه كتبت ل

كي يرى أكثر، كي يعیش أكثر من مأساة يتعرض لھا، وطنه، وشعبه، تمنحه مرتبة 
شھادة مسبقة، شھادة مقاومة المحتل، الغازي، كما شھادة المقاومة من أجل 

فھا ھو يعیش مأساة شنكال، . المقاومتین، بل الشھادتین: الحیاة، مستكمالً بذلك
وما تتعرض له من غزو بربري، من قبل " بانيكو"ويكتب عنھا، كما أنه يعیش حالة 

میكروبات األلفیة الثالثة، وھم مدججون بالظالمیة، والتكفیرية، وعداء الحیاة، وعداء 
بل  -فحسب-البشر، دودرة التاريخ، وأرومة الجغرافیا،، وسط تواطؤ عام، لیس معھم

 ً   .ومع حاضناتھم، وداعمیھم أيضا

اختار أن يناضل معنا، وقصیدته ستظل أمانة في  -كزمالء له-اسم بنابر، سیظل بیننا
أعناقنا، ورسالته ستظل أمانة في ضمائرنا، كما يظل، ھو وأسرته، أمانة في ضمیر 
: شعبه، وبلده، ووطنه، شأن من سبقوه من زمالئنا، على طريق التضحیة، مثل

آرشف أوسكان،  -عبدالرحمن آلوجي -الشیخ دمحم معشوق الخزنوي -مشعل التمو
یرھم، من زمالئنا في الرابطة، ممن لن ننساھم، وھم في ضمائرنا، ووجداناتنا، وغ

  .ماحیینا

أجل، الحريق، الغادر، الذي التھمت ألسنته جسد بنابر، ومن معه في المطعم، 
، يمكن التأريخ له، ضمن صنافته، على أكثر من صعید، فھو قد "مايك"ومنھم زمیله 

ظلت متناثرة، ھنا وھناك، لتكون ھناك محرقة  غیب خلفه روح شاعر، وقصائد شاعر،
روح وإبداع، ولوفي میزان الخطأ في الصرف، بالتوازي مع نار راحت تلتھم بیوت أھله 

رواد المطعم تشعل " أراكیل"شرارات "في كوباني، عنوان آخر قصائده،، بعد أن راحت 
مالمح مدينة  بخار مازوت خزان المكان، كي تترك ندبة، ال تمحى، ندبة عمیقة، في

  " .قامشلو"استثنائیة، اسمھا 

 

 صور من الحریق

  في حادث حریق في مدینة قامشلو "عماد حمو"حیل الشاعر الكردي ر
  ."سنترو كافییه"الكرد في سوريا إثر حريق شّب في مكان عمله، وھو مطعم عضو رابطة الكتّاب والصحفیین " عماد حمو"ببالغ الحزن واألسى تلقینا نبأ وفاة الزمیل والشاعر 

وقد وافته " بینوسا نو"عاماً، من أعضاء الرابطة في الداخل، وكان يكتب الشعر باللغة الكردية، ونشر بعض نتاجاته في جريدة الرابطة ) 37(والزمیل عماد والبالغ من العمر 
  .وافته المنیة  تعرضه لحريق المطعم المذكور،إلى أن  أيام، إثرالمنیة بعد معاناة استمرت ثالثة 

  .ا ½ وإنا إلیه لراجعونتتقدم أسرة رابطة الكتاب والصحفیین من أھل الفقید وذويه وأصدقائه بالعزاء الحار، سائلین المولى أن يتغمّد الفقید بواسع رحمته، وإن

  رابطة الكّتاب والصحفیین الكرد في سوريا

2014 –9  –23   
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  الكرد في سوریامن رابطة الكتاب والصحفیین  نداء إلى الكرد والعالم
ر ما تعرض له أھلنا الكرد اإليزيديون في شنكال سنجار في جنوبي كردستان، ضمن حملة الجینوسايد والتطھیر /تتابع رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا بقلق كبی

  .والقوى التي تدعم المتطرفین من اإلسالمیین بخاصةالعرقي للشعب الكردي كله، وھو نتیجة استشراء وتعشش الخاليا التكفیرية المحیطة بكردستان بعامة، 

بعد ثالثة وسبعین مجزرة سابقة علیھا، إن ما حصل لألخوة اإليزيديین في شنكال يرتقي إلى مستوى التطھیر واإلبادة بجدارة،  وھو يعد الفرمان، أو المجزرة الرابعة والسبعون، 
  .تاريخ اإلسالميقامت بھا التیارات التكفیرية اإلسالمیة على مر ال

وإنما على جبین داعمیھم وممولیھم والصامتین على سلوكھم البربري وال تمحوه ال  -فحسب -وحقیقة فإن وصمة العار تبقى، على جبین، لیس الوحوش القتلة وحدھم 
مدد تنظیم داعش، بعد غزوه الموصل، مادامت الروح لن تعاد إلى المساعدات، وال القیام بدعم قوات البیشمركة بقصف مواقعھم، ألنه تم السكوت من قبل القوى المعنیة عن ت

األصالء ضمن المدن المحاطة جثث األطفال الملقاة في أودية الجبل األشم من دون دفن، بل وكیف سیمحى ذلك العار وكرامة الكرد ھتكت بسبي ألف امرأة وأكثر من الكرد 
  .بالمنطقة

ان الذين تداعوا من أجل مقاومة ھؤالء الوحوش البشرية، كما نشد على أيدي القوى العسكرية الكردستانیة التي تداعت للدفاع كما أننا نشد على أيدي البیشمركة الشجع
  .یم عامةعن كرامتھا، ومجابھة عدو شعبنا الكردي، من خالل القیام بواجباتھا األخوية واإلنسانیة الكردية تجاه أھلھم في شنكال خاصة، وفي اإلقل

و اإلقلیم كله، إنما ھو في خدمة داعش، أية كانت األسباب وراء ذلك، كما أننا، وبھذه المناسبة، نستنكر " شنكال"أي تشويش إعالمي على المقاومة الجبارة في ونرى أن  أ
ين إساءاتھم غیر المبررة، وحربھم اإلعالمیة، تحت وندين انتھازيي الفرص المقیتة وعلى حساب مصائب الكرد األصالء بإظھار الذات والتفاخر والشماتة بالبیشمركة عامة، وند

العمل بنكران الذات والمساعدة بصمت، إال ما يتطلبه الواجب من اإلظھار، فال وقت  -الكرد األصالء  -فما يتطلبه واقع اإليزيديین . شعار الدفاع أو مساعدة األخوة اإليزيديین
كل ما يقدم من خدمات لألخوة اإليزيديین والمسیحیین في المنطقة الیوم واجب إنساني ووطني وقومي، يقع . اتة باآلخرللمھاترات، وال إلبراز الخدمات كخدمة مرافقة للشم

  .على كاھل كل شريف

تراتیجیة، والتخلي عن ت اإلسإننا في رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا، نطلب من كل القوى الكردية والكردستانیة، التغاضي عن الخالفات السیاسیة أو الصراعا
قحم في الواقع المأساوي الجاري الخالفات الحزبیة، فالتاريخ ھو الذي يقرر، واإلي زيدي الذي ھتكت كرامته أو الذي شرد في األجندات الخارجیة والذاتیة، فالمصیبة أكبر من أن ت

نتصار المقاومة الكردستانیة على ھؤالء الجبناء المارقین الذين طالما كنست جبال كردستان الشتات، أو األم التي فارقت طفلھا الحیاة لھؤالء تقدير ما يرونه بعد تحقیق ا
  .أمثالھم

  .من كل األطراف الشريرةنداؤنا للكرد جمیعھم، لیكن خالص شنكال بإيزيديیھا الیوم غايتنا الكلیة جمیعاً، ولیكونوا الحلقة التي يجب أن نجتمع حولھا إلنقاذھا 

ً نداؤنا للقوى ال مع ندرته، والمنظمات العربیة الوطنیة، واألنقیاء من العالم اإلسالمي، لیس فقط إدانة بشائع  -كردستانیة السیاسیة والثقافیة، وللعالم الذي يملك حساً إنسانیا
ادمة من عصر الظلمات، وتقديم المساعدات بكل منظمة داعش ومن يقف وراءه ويدعمه، بل الشراكة في العمل والتراص للقضاء على ھذه المنظمة الضاللیة التكفیرية الق

المنظمة اإلرھابیة، وحمايتھم  أنواعھا للشعب الكردي اإليزيدي وألخوتنا المسیحیین، وغیرھم من المكونات والطوائف المتعايشة على أرض كردستان والمتأذية من شرور ھذه
 ً   .من شرورھا وشرور أمثالھا، حاضراً ومستقبال

م نتفق نحن الكرد، تحت مآسي مصیبة شنكال، ونتخلى عن خالفاتنا الحزبیة أمام ھذه المشاھد المخزية، وإن لم نترك نزعة األنا وإلغا ويا ويلتاه م األخر المخالف إن ل ء أو اتھا
  .في مثل ھذا الواقع المفجع، فإن المستقبل األسود اآلتي أبشع من الحاضر الشنیع

ومسیحیو المنطقة، والكرد الصابئة، ھدرت كرامتھم وسبیت نساؤھم ودمرت بیوتھم ومعابدھم، وشرد أطفالھم في شعاب شنكال  -شنكال إيزيديو -فالیوم الكرد األصالء 
  .والوطن، غداً سیالقي الكرد المحاط بھم بكلیته المصیر نفسه، إن بقینا على خالفاتنا ولم نخطط للمستقبل، ونتفق على غاية واحدة

  .نظمات التكفیرية اإلسالمیة الظالمیةالموت لداعش وكل الم

ً  74المجد للكرد األصالء الذين صمدوا أمام    .فرماناً إسالمیا

  .شنكال بإيزيديیھا والمسیحیون والصائبة شعب من األزل وسیبقون إلى األزل رغم أنف الظالمیین من التكفیريین

  .المجازر التي تجري في كردستانالخزي والعار لكل الدول والقوى اإلقلیمیة التي صمتت وتصمت أمام 

  .عاشت كرد وكردستان

  الھیئة اإلدارية لرابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوريا

11/08/2014  

 

 ال لتھدید الزمیل عنایت دیكو واإلساءة إلیھ

سأقطع "، حیث قال له المذكور "الفیسبوك"تعرض الزمیل اإلعالمي والفنان التشكیلي عنايت ديكو، قبل أيام عدة، بتھديد، من قبل أحدھم، عبر شبكة التواصل االجتماعي 

 .، وذلك على خلفیة رأي نشره الزمیل ديكو"لسانك

ممن يستغلون حرية فضاء النشر، رابطة الكتاب والصحفیین الكرد، إذ تالحظ كثرة ممارسة العنف اللفظي، عبر شبكة التواصل االجتماعي، ومن قبل بعض فاقدي ضوابط الحوار، 

، على خلفیة الرأي، بشكل انفعالي، أو منظم، بالتدخل، فھي تعلن تضامنھا مع الزمیل ديكو، وتطالب المؤسسات التي ينتمي إلیھا ھؤالء الذين يمارسون العنف، واإلساءات

كما أن ھناك من بات وكأن ال ھم لديه إال شتم المختلفین مع مؤسسته، بل وھناك من    لمنع استفحال ھذه االنتھاكات، غیر الالئقة، السیما أن أعداد ھؤالء المسیئین تزداد،

ً، أو مستسھلي كتابة،يمارس البلطجة الثقافیة بمفھومھا الحقیقي لصالح مؤ لفرض مجرد رأي واحد، عبر آلة العنف، بما ال يلیق بمستوى المرحلة،    سسته، أو أية جھة، كتابا

 .وأسئلتھا، واستحقاقاتھا

27-9-2014 
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بعد  ،ورغبته أن يتحول إلى أنثى ،تطالعنا كتب األدب الساخر عن شاب يدعى ھبنقة
ً في الظفر بسعادتھا  ،ما كان يراه من اھتمام األھل والناس بأخته وسعیھم جمیعا

ً  ،ورضاھا ال رقماً يكمل  ،به أو اعترافاً بوجوده دون أن يلقي أحدھم اھتماما فما كان إ
  ..وأداة يخدم متطلباتھم  ،أفراد األسرة

بنقة المسكین ذاك في عصر من عصور الترف ن ما كان يحدث مع ھإولم أكن أدري 
ً في عصر التكنولوجیا يعاني منه مفكرون وكتاب ومھنیون  ،الثقافي سیغدو واقعا

عاشوا حیاتھم كداً وتعباً وسھروا اللیالي في سبیل تقديم أفضل ما  ،وإعالمیون عظماء
فیه  في الوقت الذي يسعى ،تنتجه الثقافة والعلم لشعبھم دون أن يأبه بھم أحد

المستثمرون لتشغیل األنثى واستغالل منظرھا لكسب الزبائن سواء في الشركات أو 
  ..في اإلعالم أو في الدعاية لمنتج 

نتبین ما تحظى بھا اإلعالمیات  ،وفي متابعة طبیعیة لإلعالم المرئي واأللكتروني
حتى لو كانت  ،وصفحات اإلناث من دعم في االعجابات والتعلیقات والمشاركات

حیث يتھافت  ،منشوراتھن مجرد صور أو كلمات منقولة أو خربشات أدبیة وسیاسیة
وال شك أن ذاك الدعم الرھیب  ،المتابعون على المنشور تھافت العطشى على الماء

بینما تشھد صفحات الكثیر من  ،يأتي لمجرد صفة األنثى الناشرة ولیس للمنشور
ال بعض المقربین منھم وال يعبر ،الكتاب واإلعالمیین تصحراً وجفاء اللھم ما  ،صفحاتھم إ

عدا البعض الذين عرفوا بنقدھم الالذع وفزلكاتھم الكتابیة الموجھة للدواب والشجر 
   ..والبشر على حد سواء 

أنشأت صفحة أنثوية باسم  ،إثبات نظريتي ھذه - على سبیل -أذكر أنني ذات مرة 
ولم يمر يوم أو يومان  ،ال قیمة لھا فتاة وصورة فتاة ورمیت فیھا بعض الكلمات التي

ً  ،وردود المديح بفكري وثقافتي ،حتى تھاطلت علي سیل اإلضافات واإلعجابات  فضال
حتى تمنیت لو  ،عن الرسائل الخاصة التي عبرت عن امتنانھا لوجود فتاة بھذه الثقافة

كنت أنثى وأنشر في صفحتي كل ما أكتبه من تقارير ومقاالت وأدب لعلني أتمكن من 
  ..التأثیر على قناعات اآلالف من الناس التي ال تقرأ صفحتي كرجل وتقرؤھا كأنثى 

من ھنا يتأتى لنا أن نقول ونحن نضرب بأكف األسى على واقع بات األصیل فیه زبداً 
ومن ھنا أيضاً علینا أن ننوه أن ھذه الفضاءات  ،ھو في تكاثر وازديادو ،والغث له مقام

و تفاقم األمر  ،وھي تحضن المظھر دون المضمون ،باتت تروّج لسقط الكالم والخشیة ل
  ..وُكثر اللغط وعم السخف 

وھي في كد وتعب وعصر دون أن تنال ربع ما تناله تلك  ،كل ذلك على حساب العقول
ال ھم لھا غیر التبجح بتلك الھالة التي تحیط  ،بأصبغة جاھلة قمیئة الوجوه التي تلونت

نرجو لنا الصالح والسیر على ھدي الفالح ... ناسیة أنھا كالذباب تضع على .. بھا 
والفكر السلیم المعافى مما َعِلق به من أدران المظاھر وھي لن تقدم لنا غیر 

  !.الُخسران 

 

 خاص - شبكة نوروز ـ عماد یوسف 

  :العلم ینال نصیبھ من الدمار في سوریا
ً  تزویر مصدقات تخرج و شھادات جامعیة و بیعھا   علنا

إعالنات يعرض فیھا أصحابھا خدماتھم في " الفیسبوك"انتشرت وبكثرة على صفحات 
بیع مصدقات تخرج وشھادات جامعیة مزورة من جامعتي دمشق و حلب للراغبین في 

 .الحصول علیھا، وذلك من مكاتب في المدن التركیة الحدودية المتاخمة لسوريا

سبب قیامھم بھذه األعمال ھو تعويض ويذكر العاملین في ھذا المجال إلى أن 
المتضررين من الطلبة الذين تركوا جامعاتھم أو فصلوا عنھا بسبب األوضاع السیاسیة 

  ..واألمنیة في البالد 

يورو وتصل إلى  850وتتفاوت األسعار حسب االختصاصات العلمیة واألدبیة، فھي تبدأ بـ 
ا حزمة االختصاصات المتوفرة لدى يورو، أم 1200اختصاص ماجستیر إدارة األعمال بـ 

ھندسة  -الھندسة الزراعیة  -ھندسة العمارة  -الھندسة المدنیة : "المروجین فھي
ماجستیر إدارة األعمال من المعھد العالي إلدارة  -ھندسة المیكانیك  -المعلوماتیة 

  ".قوقح -أدب عربي -أدب انكلیزي  -اقتصاد محاسبة  -اقتصاد إدارة أعمال    األعمالـ 

وقد تناول الكثیر من السیاسیین و الحقوقیین السوريین ھذه الظاھرة باالستنكار 
ً بحق العلم واإلنسانیة ال يختلف عن إجرام  والتنديد واعتبروا ھذه األعمال إجراما

  .األسد، وقال كثیرون بأن ھذا األمر ال يمكن تبريره والسكوت عنه

ة طالت الشھادات الثانوية وشھادات والجدير ذكره أن عملیات التزوير في سوري
  .السواقة وجوازات السفر تحت مبررات اضطرارية حیناً وسعیاً وراء جمع المال حیناً آخر

  حراقات النفط البدائیة وآثارھا الضارة 
  على المناطق الكردیة في سوریا

النفط البدائیة سحابة رمادية وتنثر روائح غازات  تشكل األدخنة المتصاعدة من حراقات
سامة في المناطق الكردية النفطیة في سوريا، وخاصة في المنطقة الممتدة بین 

 .. مدينتي تربسبیه وحقول الرمیالن النفطیة في محافظة الحسكة

حیث تبیع الحكومة النفط الخام المستخرج من اآلبار ذات الدفع الذاتي إلى الناس في 
القرى المجاورة لتحويله عبر آالف الحراقات البدائیة الیدوية إلى مشتقاته من المازوت و 

  ..البنزين والكاز 

ويعمل في ھذا المجال الرجال واألطفال والنساء على حد سواء، ومنھم من ترك 
وجامعته لیعمل فیھا، غیر آبھین بآثاره المضرة بصحتھم وال بمستقبلھم مدرسته 

  ..التعلیمي في سبیل الحصول على المال 

م األسد إلى ھذه العملیة لتأمین الموارد المالیة والمحروقات بعد الحصار  ولجأ نظا
  ..المفروض علیھم وتوقف ضخ النفط إلى الخارج 

أثیرات الضارة المنبعثة من عملیة االحتراق ھذه، ويعاني سكان المناطق الكردية من الت
ً لما تسببه من أضرار صحیة و أمراض " اإلبادة البطیئة"والتي يسمونھا بعملیة  نظرا

ً، مصحوباً  سرطانیة، إضافة إلى كومة السحاب التي تشكله والذي يشبه الضباب غالبا
  ..بروائح غازات سامة كريھة 

ي الناس من تأثیراتھا الضارة على البشر و المزروعات، ولم يأبه المعنیون باألمر بشكاو
مخلفاتھا، نظراً لما تدره علیھم من  و طلبھم بتحويلھا إلى مولدات كھربائیة تقلل من 

  ..موارد مالیة ضخمة 

12  /9  /2014  
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  عماد یوسف –تقریر 

        وجيهة عبد الرمحنوجيهة عبد الرمحنوجيهة عبد الرمحنوجيهة عبد الرمحن
 أول امرأة كردیة تمنح لقب سفیرة السالم فوق العادة

منحت منظمة السالم لإلغاثة وحقوق 
اإلنسان الدولیة في السويد الروائیة 
والناشطة الحقوقیة الكردية وجیھة عبد 

العادة الرحمن شرف لقب سفیر فوق 
لجھودھا في خدمة السالم وحقوق 

  ..اإلنسان 

وتعتبر وجیھة أول ناشطة وكاتبة كردية من 
كردستان تنال شرف ھذا اللقب بسبب 
كتاباتھا اإلنسانیة الداعیة للسالم والمحبة 
إضافة إلى نشاطھا في مجال حقوق 

  ...اإلنسان ومناھضة العنف ضد المرأة 

تشعر بالفخر أنھا : " وقد صرحت وجیھة قائلة
  " ..لنیلھا شرف ھذا اللقب

لم يكن لدي علم بالموضوع، إلى أن فاجأني : "أما عن كیفیة منحھا ھذا التكريم فقالت
بمنحي لقب سفیرة فوق العادة للسالم، وجاء " محمود الدبعي"مدير المنظمة الدكتور 

من قبل  ھذا التكريم بعد سنة من عضويتي في المنظمة، وكان قبلھا قد تم تصنیفي
جامعة ھامبورغ من خالل دراسة أجرتھا الدكتورة إشراقة حامد عن نساء الحرب 
والسالم وكنت من ضمن النساء األربعة المصنفات للسالم، بسبب كتاباتي ونشاطي 
اإلنساني وتقديمي ألبحاث متعلقة بجرائم الشرف وقوانین األحوال الشخصیة في 

  .م والمحبةالدستور السوري، وغیرھا مما يخص السال

والجدير ذكره أن وجیھة عبد الرحمن إضافة إلى كونھا رئیسة جمعیة آسو لمناھضة 
العنف ضد المرأة وعضو الفريق العلمي في المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات 
حقوق اإلنسان، فھي روائیة وشاعرة وكاتبة قصصیة لھا أكثر من عشر كتب 

، وحاصلة على الكثیر من الجوائز األدبیة )روايات  مجموعات قصصیة و دواوين شعرية و(
في المھرجانات المحلیة والعربیة والدولیة شاركت، باإلضافة إلى كتاباتھا في البحث 

  . االجتماعي الخاص بالمرأة والطفل واألسرة

    
  

  

  

  

  

  

  

  

        وجيهة عبد الرمحن وجيهة عبد الرمحن وجيهة عبد الرمحن وجيهة عبد الرمحن 
عضو الفريق .. رئیسة جمعیة آسو لمناھضة العنف ضد المرأة.. كاتبة وروائیة سورية

عضو مجلس .. العلمي في المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق اإلنسان
.. في منظمة السالم الدولیة لإلغاثة وحقوق اإلنسان بالسويد) العالقات العامة(األمناء

  . تكتب  الرواية القصة والشعر

  :لھا في مجال القصة مجموعات قصصیة * 
  دار الزمان - 2006 -نداء الالزورد   -

  دار الزمان - 2008 -أيام فیما بعد   -

  دار الزمان - 2010 -أم لوھم البیاض   -

  دار الكلمة نغم -جائزة نجیب محفوظ  -أسئلة الحواس الخمس   -

  2011القاھرة -دار رؤية -شعر  –كن ألصابعي ندى   -

  2012رواية عن دار رؤية بالقاھرة  -الزفیر الحار  -

-  Wisa ديوان شعري باللغة الكردية  

  :مخطوطات * 
  القاھرة -دار رؤية للنشر –رواية قید الطباعة .. اللین  -

نادي الجسرة  -جائزة األديب عبد الباسط الصوفي/ مجموعة قصصیة  -اإلفريز  -
  الثقافي

  ديوان شعر -تمائم   -

  ديوان شعر -امرأة غیري  -

   :البحث االجتماعي * 
فھي تكتب البحث االجتماعي الخاص بالمرأة والطفل باإلضافة إلى البحث االجتماعي 

تم نشر بعضاً منھا . واألسرة، ولھا في ذلك العديد من المحاضرات واألبحاث المیدانیة
والباقي تم إلقاؤه على شكل محاضرات في المراكز الثقافیة بالمحافظات السورية 

  :منھا

  العوامل المكونة لشخصیة الطفل -

  طفالالمضمون التربوي ألدب األ -

 معوقات استمرارھا( األسرة  -

 العقاب والثواب في تربیة الطفل -

 عندما تعمل المرأة -

 تربیة القیم الجمالیة عند الطفل -

 معالجة ظاھرة الخجل عند الطفل -

عملت كباحثة اجتماعیة أيضا في سجن النساء من أجل إعداد بحث سیكولوجي  -
 )سیكولوجیا الجريمة عند المرأة(بعنوان

 )فضیلة النوع( السالمالمرأة تصنع  -

  المرأة بین مطرقة اللجوء وسندان الحاجة -

  :زــــالجوائ* 
  :حاصلة على العديد من الجوائز األدبیة في مجال القصة على مستوى القطر  منھا

  2004جائزة نقابة المعلمین المركزية عام   -

  2005جائزة البتاني عام  -

  2006جائزة اتحاد الكتاب العرب عام  -

   2006جائزة مھرجان الخابور األول عام   -

  2008جائزة عبد السالم العجیلي للقصة القصیرة   -

  2012-2011 -2010جائزة مجلة العربي الكويتیة  لثمانیة أعدادعام  -

  .2010عام)  اإلفريز(جائزة األديب الكبیر عبد الباسط الصوفي لإلبداع عن مجموعھا  -

عن 2012ب محفوظ على مستوى الوطن العربيالمركز األول في جائزة نجی -
  )فصول األرق -مسرحیة ما( نص -مجموعتھا أسئلة الحواس الخمس 

مساعد الرئیس التنفیذي لشؤون الثقافات واألدب العالمي في وكالة عرار مراسلة * 
  .ثقافیة لمجلة الجسرة الثقافیة بدولة قطر

   :المھرجانات* 
  :المھرجانات المحلیة السورية والخارجیة منھالھا العديد من المشاركات في 

  16-14-13-12مھرجان الشعر الكردي في سوريا  في دوراته ال -

مھرجان األلف شاعر لدار الكلمة نغم ،مشاركة ومكرَّمة كأفضل قاصة وأديبة  -
  2011سورية لعام

 القاھرة -الملتقى العربي األول لقصیدة النثر -

 2006دھوك –مھرجان دھوك الثقافي  -

 2010 -2008ھرجان أديبات من سوريا م -

 مھرجان القصة السورية بمناسبة كون حلب عاصمة للثقافة -

 2009مھرجان قصیدة النثر في سوريا -

م أنطون تشیخوف القصصیة( مھرجان القصة السورية تحت عنوان - لدورتین ) أيا
 الملتقى األدبي النسوي األول لجمعیة ماري للثقافة والفنون

 2010القاھرة -لقصیدة النثرالملتقى العربي  -

ممثلة عن شعراء الكرد في  2012أربیل  -المھرجان القومي للشعر الكردي -
 .سوريا

شاعرة ضیفة على مركز الشیخ ابراھیم آل خلیفة  للثقافة والبحوث بدولة  -
 .البحرين برعاية وزيرة الثقافة الشیخة مي آل خلیفة

  .يات المحلیة والصفحات االلكترونیةتنشر في العديد من المجالت العربیة والدور * 
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  كوثر داغلي
        

        آخر ثالثة أشهرٍ من حياتكآخر ثالثة أشهرٍ من حياتكآخر ثالثة أشهرٍ من حياتكآخر ثالثة أشهرٍ من حياتك
 

إذا علمَت أنه بقي لك ثالثة أشھرٍ فقط من الحیاة، وبعدھا ستموت، ماذا ستفعل خالل 
 ، ھذه الفترة؟ عنوان االستفتاء الذي أجرته بريفان وھي فتاةٌ طموحةٌ، تحاوُل إثبات ذاتھا

  .ألمور الممیزة  والغیر مألوفة في الحیاةباحثةً عن ا

، بسیطُة المالمح، ذات وجهٍ برٍئ، تجعل الشخص الجالس معھا  بريفان ھي فتاةٌ ھادئةٌ
  .يشعر بأريحیة الحديث دون أن ُتشعره بالملل أو الكلل أو بتفاھة الموضوع

طرحت بريفان ھذا السؤال على كاترين، وكاترين ھي سیدةٌ في الخمسیَن من 
رھا، قضت معظم حیاتھا في عبادة الرب واالعتناء بدور العبادة،  وانقطاعٍ شبه تاٍم عم

  .عن العالم الخارجي

سأترك كلَّ شيٍء : فكرْت كاترين ملیاً وأجابتھا بھدوءٍ، ولمعاُن البريق في عینیھا قائلةً 
ر وأخرج للحیاة،  وأجرب كیف يكون طعم الحیاة؟ ومتعة الرقص؟ ونكھة الحديث والشجا

ً من العقاب، فا½ رحیمٌ بعباده، وإن  مع الناس؟ لن أنزوي على نفسي خائفةً دائما
استطعُت أن أُرِجع الزمان إلى الوراء فإنني أودُّ أن أحمل طفالً في أحشائي، ألجرب 

  .إحساس أن يكون ھناك روحٌ بداخلك

،  وحو لھا عائلتھا التي روكان فتاٌة جمیلٌة تعیش حیاةً ھادئًة سعیدةً مع زوجھا وطفلیھا
َّما تفتعل المشاكل والحساسیات  تحبھا وتحبھم، يحترمھا جیرانھا وأصدقائھا، ألنھا قل

  .معھم، الجمیع يحسدونھا على الحیاة الھادئة والممتعة والمريحة التي تعیشھا

عزيزتي روكان ماذا ستفعلین لو قال لِك الطبیب بأن أمامك فقط ثالثة أشھر للحیاة ؟ 
  ین خالل ھذه المدة القصیرة؟كیف ستتصرف

سأترك عائلتي وأصدقائي وأھلي وأذھب إلى الشخص الذي أحببته ولم يوافق أھلي 
على زواجي منه، سأذھب معه إلى جزيرةٍ بعیدةٍ ال يعرفنا فیھا أحد، وأستغل كل 
دقیقة من عمري المتبقي معه، أمارس معه جمیع أشكال الجنون التي لطالما 

أحبك كثیراً ولن ُيفرقنا أحداً : مي،  سأغني وأصرخ بأعلى صوتيمارستھا معه في أحال
  .أبداً منذ الیوم

سام ابن جارة كاترين، وھو طفلٌ ذو ثمانیة أعواٍم، يجلس على الرصیف باكیاً، اقتربت 
منه كاترين وحاولت تھدئته بكلماتھا الرقیقة والحنونة، واشترت له قطع الشوكوال 

  .ذ فترةٍ لیست بقصیرةٍ، وطرحت علیه سؤالھا الجنونيوالبسكويت، فھما صديقان من

سأذھب إلى أمي وأحضنھا بشدة، : أجاب سام بلكنةٍ طفولیةٍ ونظرة تأنیبٍ في عینیه
 ، ً، وسأعمل كل األعمال التي تطلبھا مني، وسأدرس بجدٍ ولن أجعلھا تغضب مني أبدا

بالته ألني ال أراه وعندما يأتي أبي من العمل سأقبِّله بشدةٍ كي ال أشتاق إلى ق
 ، كثیراً، وسأذھب إلى صديقي آرام وأعتذر منه بسبب الشجار الذي حدث بیننا

 ً   .وسأعطیه كرتي كي يلعب بھا فھو يحب كرة القدم كثیرا

وفي أحد األيام كانت كاترين جالسًة في مقھى تتناول فنجان قھوة، باحثًة بعینیھا عن 
إذا بنظراتھا تتوقف على رجٍل ذي أربعین شخصٍ آخر تطرح علیه سؤالھا الالطبیعي، ف

  .ربیعاً،  مالمحه ولون بشرته توحیان بأنه غريب عن ھذه البالد

تقترب كاترين منه ببطٍء وتسأله إن كان يسمح لھا بالجلوس، وبعد الجلوس ُتقدِّم 
 أحاول جمع آراء مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. كاترين باحثةٌ اجتماعیةٌ "نفسھا 

 حول

  "حول العمل الذي يودون عمله إذا علموا بأنه بقي لھم فقط ثالثة أشھر للعیش

، أظنك سمعتِ بھا في الفترة : قدَّم الرجل نفسه قائالً  برخدان من أكراد سوريا
  !؟؟..األخیرة

ً ما تمرون به  - نعم سمعت، وأنا أتابع أخبار سوريا، ويؤسفني ويحزنني جدا
 .في وطنكم

 .. شكراً لتعاطفكَ  -
 .؟؟.ھل أجاوبِك عن سؤالك -
 .إن كنَت ال تمانع -

ً من سیجارته، وأط ً عمیقا : لق تنھیدًة تقشعر لھا األبدان، وبدأ بالكالمسحب نفسا
سأذھب فوراً إلى قريتي التي ھجرتھا منذ اثنا عشر عاماً، وأزور قبرَ أمي التي لم أرھا 
وھي تتوارى تحت الثرى، سأقّبِلَ قبرھا آالف المرات، وأسألھا أن تسامحني ألني 

مالھدف من ھجرتي ال تركتھا وتركت قريتي ووطني وھويتي وجئُت إلى بالد الغربة، و
، سأتواصل مع جمیع إخوتي وأخواتي الذين قاطعتھم بسبب مشاغل !! ؟؟ .أعرف

الحیاة ھنا، سأركض في شوارع قريتي وبین بساتین الزيتون كطفٍل صغیرٍ، وأحمل 
السالح وأقاتل الذين جاؤوا لینّجِسوا تراب أرضنا الطاھرة، وأموت شھیداً على أرضي 

  .ي الطاھرلتحتضنني ترابه النق

أما أنا فإن كنُت أعلم أنه بقي ثالثة أشھر فقط من عمري فسأبكي كثیراً وكثیراً، ولن 
أخبر أحداً بذلك، ألنني ال أريد جعل أقرب الناس إلي يحزنون، ومن ثم سأستعید قوتي 
وأترك ھذه البالد الغريبة وأذھب إلى أھلي، وأُقبِّلھم واحداً واحداً، وأقول لھم أحبكم 

 ً ً عنكم، وسأزور جمیع  كثیرا ً بعیدا واشتقُت لكم كثیراً، وبأن الحیاة ال تساوي شیئا
األماكن التي كنت أرتاح فیھا وألعب فیھا أثناء طفولتي، وسأستلقي مساءً على سطح 
منزلنا الريفي أعدُّ النجوم في لیلةٍ حالكة الظالم، وسأجلس كثیراً مع صديقة مراھقتي 

مواضیع مثل أيام زمان، و سأذھب إلى المدينة التي وشبابي وأتحدث معھا بكل ال
احتضنت أيام شبابي وسنوات دراستي وعملي المكتبي، سأزور فیھا جمیع األماكن 
التي كانت شاھدة على جنوني مع صديقاتي وأودعھا،  وسأذھب إلى تلك المدينة 

، وآخر شھر البحرية التي قضیُت فیھا أربعة أيام اعتبرھا من أجمل وأمتع فترات حیاتي
ً عن الناس، نستیقظ  ً في بیتٍ ريفيٍ بسیٍط بعیدا سأخصصه لحبیبي، سنعیش معا
على زغردة العصافیر، وننعم بھدوء الطبیعة وجمالھا، وسأخبره كم أحببته وأحبُّه، 

  .وسأحمل معي حبَّه إلى العالم اآلخر

  :الحیاة قصیرةٌ جداً ال يجب أننقضیھا بالنزاعات و الكره و الحقد 

 .سارْع إلى مصالحة مَْن خاصمَت فلربما يفوُت األوان فیما بعد -
 .قْل أحبُّك لِمَْن تحب وال تؤجل فلربما غداً ال يسعكَ قول ذلك -
 .قْل اشتقُت لكَ وال ُتكابْر بالتعبیر عن مشاعركَ حتى ال تخسْر مَْن تحب -
تیقظون أو ُضْم والدّيِكَ وقّبِلھم واطلْب رضاھم فلربما تستیقُظ غداً وھم ال يس -

 .العكس

  !!!!؟؟؟..وأنتم أيھا الماروَن ھنا، بین سطوري ماذا سیكون جوابكم
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الھجرة والمھاجرين، التي كانت الجدات تحكي لنا روايات 
وقصص مأساوية عنھا، وما تحمله ِمن المظالم واألسى 
والفراق والتشتت والمصیر المجھول ألفراد األسر، ورحلة 

التي تكاد أن تتماثل  –فیما بعد  –البحث الُمضني عن األھل 
  .مع البحث عن إبرة في حقول القرى ومدن التیه

ً ملیئة بالقلق والحزن على  كانت كل قصة تأخذ مّنا أياما
حھم، مصائر ھؤالء الضحايا، لحروبٍ أرغمتھم على النجاة بأروا

ُتشابه في أحد الوجھین، الصورة الُمتخّیلة عن يوم القیامة، 
 ً وفي الوجه ". اللھم نفسي"حیث المقولة األكثر شیوعا

اآلخر، كانت صور قوم الدجال المقیتة في مخّیلتنا تتسابق 
لتحل محل الوجوه التي تفقد مالمح البشر حین القیام 

  .بالمجازر

يوٍم ما سنكون شخوص  ما كان لیخطر على البال، أننا في
تلك القصص التي سمعناھا صغاراً، متوكئین على منظمة 
األمم المتحدة، بمجالسھا المتعددة، التي أُنشأت بغرض إنھاء 
الحروب والمآسي الناتجة عنھا، مع التزام أعضاءھا بعدم 
االعتداء على الغیر، واإلقرار بحقوق اإلنسان األساسیة في 

ف الُممارس مِن قِبل الحكومات مع العیش الكريم، ونبذ العن
  .مواطنیھا

الرأفة والتعاطف اللذان كان ُجلّنا ُيبديھما لألجیال الالحقة ِمن 
المھاجرين ھرباً من حروب ومجازر القیصر الروسي والسلطان 
العثماني، واالمتعاض من نتانة البعض ممن يحملون العقلیة 

من خالل انتسابه العشائرية الُمقیتة، الُمتعلقة بمكانة المرء 
العشائري، مع استمرار ھذا البعض في وسم المھاجر 
بمیسم المھاجرين كعشیرة مجھولة النَسب، حتى وإن قام 

  .المھاجر بسرد أسماء اجداده الى الجد السادس عشر

ذات الرأفة و التعاطف، بات السوري كغیره من المھاجرين، 
ة الُمتعالیة يستجديھا في المھاجر التي الذ بھا، وذات النظر

يتلقاھا لیس في دول الجوار فحسب، وإنما ال ُيعدم األمر 
حتى في أرقى المجتمعات، التي يطفح فیھا إلى السطح 
التباطؤ الشديد في عدم االندماج، ألسبابٍ عدة قد يكون 
أھونھا عدم التمكّن من اللغة، بسبب ضغط الحاجة للبحث 

  .ختصاصعن العمل، الذي ال يتناسب في معظمه مع اال

الحالة التي يعیشھا السوري في المھاجر، التي جابه دونھا 
األھوال، في البحار واألنھار والحدود الُملّغمة، أوضح مما ُتبديه 
الزجاجة عّما تحويه، في بحثه عن سراب االستقرار، الذي إذا 
ال يعدو عن كونه قید يسلبه حیاة البساطة التي  ما تحقق، 

مه بالتعايش مع مجتمعاتٍ من أبرز اعتادھا في وطنه، فُیلز
 .   ِسماتھا، أنھا عبیدة لالستھالك

 عطال بطال

في خضم األحداث وما يرافقھا من بالء وكوارث، 
وما يصاحبھا من سیاسات دولیة قذرة، ال 

لغد، انشغلنا نستطیع أن نتبین أي ملمح ل
بأنفسنا وخیباتنا، عن نواظر أطفالنا، عن أرواحھم 
الغضة وھي تتحسس ضیاعنا دون أن تفھمه، 
عن أسئلتھم الصامتة التي تتورم مع مضي 
الوقت، عن اآلمال التي نسیناھا، واألمنیات 

  .المخنوقة التي نغص بھا

فھم يتسائلون بینھم وبین أنفسھم عن صحبھم 
إلى بالده لیتمتع باإلجازة،  الذين غادر كل منھم

بینما ھم ال يستطیعون ذلك للسنة الرابعة، وھم 
الذين اعتادوا أن يتخموا أصدقاءھم بذكريات 
األھل واألصدقاء في الوطن، وعلى الرغم مما 
نقرؤه في أعینھم، تھون معاناتھم أمام األطفال 
المشردين في القفار والمخیمات، أمام األطفال 

حت القصف والخراب الذي قد الذين ينتظرون ت
  .يحولھم إلى أشالء في أي لحظة

قلما كنا نتابع التلفاز، منذ ما يقارب األربعین 
ً كان ھناك تحول نوعي في عالقتنا به،  شھرا
فاألحداث المتالحقة والمكثفة للثورات الشعبیة 
قلما تركت لنا وقتاً للقراءة أو ألي نشاط آخر مما 

لنا، اكتشفنا أننا نحرص علیه، في غمرة انشغا
مع حرصنا على إبعاد أطفالنا عن المشاھد 
الدموية والعنیفة، أنھم يعیشون ھذه األحداث، 
بتفاصیلھا، وأنھم قد كبروا بغتة، وأضافوا 
ألعمارھم الغضة سنوات في أشھر، طفلي 
الذي كان ينطق كلماته األولى، كان يصرخ كلما 

ر  زنقة زنقة: رأى السحنة الغرائبیة للقذافي دا
وھو يحرك يديه إلى األعلى، وطفلي اآلخر . دار

الذي كان يذھب إلى المدرسة لتوه، كان يردد 
: على طريقة الیمنیین في ساحة التحرير
. الشعب يريد إسقاط النظام، مستمتعا بلحنھا

وطفلي األكبر يسأل أسئلة قلما تھم من ھم 
في عمره، لم نتمكن مع كل حرصنا أن نجنبھم 

ا الثورات التي تتفوق في معايشة درام
تراجیديتھا كل المالحم والحكايات الشعبیة 
والتاريخیة، وخاصة في ظل أنظمة عربیة 
مستعارة من عھود البرابرة والفايكنج والتتار 
والمغول والحروب المقدسة، مع األحداث 
السورية بتنا في خضم ھذه الثورات، بتنا نسمع 

على وقع الھتافات الطموحة والتي تخفت وتعلو 
معمعة الرصاص وأزيزه بشكل مباشر، مما جعلنا 

إال أن األمر . نقرأ في أعینھم ھواجس مستجدة
 !سورية وبس.. حرية .. هللا: لم يثنِھم عن ترديد

سنوات ثالث ونیف، والمشاھد أقوى من أي 
صنعة درامیة متقنة، وعلى الرغم من األلم 

إذا : العظیم ثمة أمل يبزغ، يقول أحد أطفالي
ھل سنرتاح من ) يقصد الحكام(ذھب ھؤالء 

أتأمل ھذا السؤال البريء، الذي جعل ! الشرطة؟
ا غاب الشرطي،  األطفال يشعرون باألمان أكثر إذ

 .مع أن وظیفته ھي الحفاظ على اآلمان

كنا ندرك أن ما نعانیه من ضغوط مختلفة في ظل 
أنظمة القمع يشاركنا فیه أطفالنا بصمت، فیولد 

الرعب من السلطة قبل تعلم في نفوسھم 
لم نستطع أن نمنعھم أن يروا .. القراءة والكتابة

ً لطفل يعتلي كتف أحد المتظاھرين  مشھدا
بصیحات الحرية والمواجھة ويرددھا من خلفه 

اآلالف في حماس، ورصاص القناصة ال يستثنیھم، 
لنصرف نظرھم عن رجل يھرول وھو  نشاغلھم

يحمل جثة طفله الذي فقد قطعة من رأسه 
مشھد عجزت كل … تسیل من خاللھا بقايا دماغه

أحداث التاريخ وسرديات المؤرخین وإبداعات األدباء 
والشعراء، وخیاالت مخرجي أفالم الرعب عن 

  .اإلتیان بمثیل له

نسي أطفالنا أغانیھم الطفولیة، وباتت قلوبھم 
 و..) ياحیف: (ضبط وجیبھا على إيقاع أغان مثلت
لم يعد يھمھم مآل ).. لي صديق من كردستان(

األمور بین توم وجیري، وھم يالحقون األحداث بین 
أناس عزل يواجھون أعتى آالت القتل، تلعلع في 

ال . يد قتلة محترفین في اصطیاد الرؤوس الحالمة
فجأة يستثنون حتى األعمار الفتیة، وھم يقرؤون 

على أجھزتھم األلكترونیة أنباء طائرات الموت 
تقصف المدن المزدحمة باألطفال، وھم يسمعون 
شیئاً من أحاديثنا عن جماعات الموت التي تقتل 
وتقطع الرؤوس وتصلب الناس باسم النظام أو 

 .باسم الدين

أقرأ من خاللھم طفولتنا البائدة التي سحقت في 
ا التي شوھت معسكرات طالئع البعث، طفولتن

في ظل القائد الخالد الذي تسلل إلى كل كتبنا 
ودفاترنا وحتى نتیجة آخر العام، في كل شارع 
وحي ومتجر وحتى على النقود التي نشتري بھا 
الحلوى، وكأنما علینا أال نغفل عن ذكره لحظة 
واحدة، نردد كل يوم عشرات الشعارات المتذللة 

قدر ال يمكن  له، والمخلدة لحضوره األبدي وكأنه
الفرار منه، أتذكر أيام الیفاع يوم كان مدرب حصة 
التربیة العسكرية يذلنا ويبطش بنا لیثبت أنه 

… عسكري جلد، أتذكر نشید عاش بعث العرب
ووجه المسؤول الحزبي وھو ينظر إلي شزراً ألني 
ال أبادر إلى االنتساب إلى الحزب مع كل دعواته، 

غاب طويالً قبل أن وأتذكر صديقي المراھق الذي 
يعود والكدمات في عینیه وجسده لم تشف بعد، 
ً ثرثاراً، عاد في ھیئة أخرى، لم نعد  كان مرحا

. نسمع صوته أو نرى ابتسامته التي كانت تمیزه
  !وإلى الیوم لم يخبرنا لماذا غاب ولماذا تغیر؟

لماذا ننجب إذا : كنت أطرح على نفسي االسئلة
أبنائنا؟ وأي فرد مشوه لم يكن لدينا وطن يلیق ب

سیكون من حرم من طفولته السعیدة؟ وأي غد 
سیبنیه من عاشوا غضاضتھم في الخوف والدمار 

  .والدم والتشرد

أطفالنا من حقھم أن يشعروا بالطمأنینة، وال 
يمكن للطمأنینة أن تحضر في ظل القتلة، حتى 
األوطان البديلة والتي ال تتوفر إال للقلة القلیلة 

عن منحھم تلك الطمأنینة، ألن الطمأنینة عاجزة 
ألفة ومحبة وأمل، وھي ال تجتمع إال في وطن حر 

  .وكريم

مواجھة االستبداد والقتلة لیست مھمة ضرورية 
فحسب، إنما ھي قضیة وجود، قضیة أن نكون أو 
ال نكون، مھما تعسرت وتعثرت وتكلفت، تبقى 

تلك ھي الحقیقة التي . ھي الموئل من الخراب
ح من نواظر أطفالنا، من اسئلتھم الصامتة، تنض

والتي ال تقبل الحلول المجزئة أو المؤقتة، تلك 
ھي الرسالة التي يجب أال تغیب عنا مھما تراكم 

 . الیأس في نفوسنا

  عبدالواحد علواني
  

        .. .. .. .. مواجهة االستبدادمواجهة االستبدادمواجهة االستبدادمواجهة االستبداد

        قضية وجودية وليست نوعيةقضية وجودية وليست نوعيةقضية وجودية وليست نوعيةقضية وجودية وليست نوعية

 أسئلة و أفكار
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  القدیم والحدیث - داعش
ال يمكن تفسیر الحرج الذي يصیب المسلمین الیوم، بسبب األفعال الھمجیة 

" الجھاد"التي ترتكبھا داعش، ومشاركةِ آالف الشباب المسلم في أوروبا في 
إلى جانبھا، إال باالعتراف بأن الفكر المتطرف ھو المسیطر على شريحة 

 .واسعة من المسلمین الیوم

على ذبح تكفِّرھم، ومَن ال يقبلون باعتناق اإلسالم، أو دفعِ  كیف نلوم داعش
 الجزية، ونحن ال نطالب بعدم تطبیق الشريعة؟ 

إذا كنا ... كیف نلوم داعش على ذبح المرتد، ورجم الزانیة، وجلد شارب الخمر
 مع تطبیق ھذه الشريعة؟

 :نماذج داعشیة في الكرة األرضیة

  .ري خالل االحتالل الفرنسي للجزائرقتلت ملیون جزائ :داعش الفرنسیة

قتلت أكثر من ثالثة ماليین ھندي من الھنود الحمر  :داعش البريطانیة
عندما ھاجر البريطانیون واألوربیون إلى أمريكا واحتاللھا بعد  أصحاب األمريكتین

 .الھنود  ذبح

ماليین البشر ھلكوا بسبب الحروب الصلیبیة، وعشرات  :داعش األوروبیة
يین قتلوا بسبب أفكار المستبدين والشوفینیین خالل الحربین المال

  .العالمیتین

قتلوا مئات اآلالف من الیابانیین وشوھت أجنتھم  :داعش األمريكیة
  .  بعد ضربھم مدينتي ھیروشیما وناغازاكي بالقنابل الذرية وأطفالھم

 األمریكیةخارطة الخیارات  والتدخل العسكري  التحالف ضد اإلرھاب و

يركز التحالف الدولي حالیاً على تحقیق أھداف تضمن تعطیل قدرات تنظیم 
والنصرة ومجموعات أخرى، ووقف التمويل وتنفیذ عملیات منع تدفق " الدولة"

لكن ھذا التحالف الدولي يتجاھل ثورة . المقاتلین أو عودتھم إلى أوطانھم
األرض دون معالجة  الشعب السوري، ويتعامل مع األحداث الجارية على

  .أسبابھا المتمثلة بعنف وطائفیة النظام وحلفائه

إن غیاب اإلستراتیجیة الواضحة من قبل التحالف الدولي حیال الصراع في 
سوريا سیجعله مرشحاً لمزيد من المتغیرات التي تفضي إلى صعوبة القدرة 

  .على التعامل مع انعكاساته اإلقلیمیة

بین نموذج عراقي، وتشكل مناطق نفوذ مستقطبة تتراوح المآالت المتوقعة 
  .إقلیمیاً، وخیار تمكین نظام األسد

إدارة ملفات الصراع في   والواليات المتحدة األمريكیة تعید رسم سیاساتھا تجاه
الدولة "المنطقة، وتنھج إلى تبني إستراتیجیة جديدة في محاربة تنظیم 

  : وفق أربعة محددات" داعش -اإلسالمیة 

بالوكالة، والتدخل غیر المكلف، وأولوية إنھاء الملف النووي اإليراني،  الحرب
  .عن طريق تطبیق إستراتیجیة طويلة األمد" داعش"وصعوبة حسم الصراع مع 

إن دوائر صنع القرار األمريكي تعتمد على تنفیذ مخططاتھا على المستويات 
روبیین بدءً العسكرية والسیاسیة واالجتماعیة، على حلفاء إقلیمیین وأو

ً بخیار تمكین المعارضة وانتھاءً بتوظیف طرفي  بالتحالف مع األسد ومرورا
  .الصراع في ھذه الغاية

لیلة ذكرى أحداث أيلول يطرح  خطاب أوباما حول إستراتیجیة مكافحة اإلرھاب
: إستراتیجیة عولمة مكافحة اإلرھاب والتي استندت إلى عدة نقاط أھمھا

الحرب بالوكالة، وتوسیع الضربات الجوية في العراق، واحتمالیة توسعھا إلى 
سورية، باإلضافة إلى دعم القوات العراقیة والبشمركة والمعارضة السورية 

طاب إلى إيران أو الملیشیات الشیعیة، ولم يذكر ، ولم يتطرق الخ"المعتدلة"
 :ولھذه اإلستراتیجیة عدة نتائج أھمھا. أية مالمح لحل قضیة الشعب السوري

من غیر المستبعد أن تؤدي ھذه اإلستراتیجیة إلى انضمام المزيد إلى  -
  .الجماعات المتطرفة

ن، وتوكل الواليات المتحدة ستتابع سیاستھا في القصف عن ُبعد وفي مأم -
إلى غیرھا من الدول العربیة القیام بأعماٍل ال تريد أمريكا فعلھا بنفسھا، في 

  . حین تركت إليران الساحة مفتوحة للمناورة واالستفادة من الوضع الجديد

من وجھة النظر األمريكیة فھو ضروري كمستند  2170قرار مجلس األمن رقم  -
اخ دولي يدفع باتجاه تحالٍف بقیادتھا قانوني يبرر أفعالھا، ويساھم بتكوين من
بینما ُيفھم التمرير الروسي للقرار . يعزز شرعیة التدخل ويقلل من ِكلفته

. كتدلیل على سرديتھا تجاه سورية، وورقة ضغٍط سیاسي تجاه قطر وتركیا
ضمن إطار " اإلرھابیین"ويسھل ھذا القرار على أوروبا محاكمة مواطنیھا 

  .مرتكبي االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسانمحاكمة مجرمي الحرب و

أما بالنسبة للملف السوري فإن لغة القرار ھي لغة فضفاضة وتحتمل التأويل  -
والتكییف وتفتح المجال لممارسة الضغط السیاسي تجاه األجسام السیاسیة 

 .والعسكرية المعارضة

  آالن كیكاني. د
  

  

í�á¾aí�á¾aí�á¾aí�á¾aخçìçìçìçì@ @@ @@ @@ @
لكل والية قناتھا التلفزيونیة المحلیة الخاصة بھا في الدولة التركیة، تديرھا وزارة اإلعالم في 

وخاصة تلك التي  ،الظاھر، أما في الباطن فتقوم أجھزة األمن السرية بإدارتھا والتخطیط لھا
حیث مھمة ھذه المنابر اإلعالمیة تكمن في صرف أنظار  ،في الواليات الكردية في تركیا

وتوجیه ھذه األنظار إلى الشؤون الدينیة والوطنیة  ،المواطنین الكرد عن قضیتھم القومیة
التركیة، ويمكن لمن يزور تركیا أن يكتشف بسھولة االزدواجیة التي يمارسھا اإلعالم في 

  . الداخل التركي

ثقل السكاني التركي ترى ھذه الوسائل تركز في بثھا على كل ففي الواليات الغربیة ذات ال
ومناقشة سبل  ،ما يتعلق بحیاة الناس بشكل مباشر من اقتصاد وسیاحة وصحة وثقافة

ودفعه إلى العیش بطريقة قريبة من  ،إليصاله إلى مصاف األمم المتطورة ،ترقیة المجتمع
رد اإلعالم في الجھة األخرى متحوالً إلى المجتمعات األوروبیة، أما في المناطق الكردية فیغ

إعالم ديني بامتیاز، ومھمته دفع الناس إلى التفكیر بالموت وسكراته وعذاب القبر وأھواله 
ھذا اإلعالم يحث الكرد إلى الزھد . والجنة ونعیمھا وأنھارھا وحواريھا وجھنم وسعیرھا

ا شاھدت إحدى ھذه والتصوف ويعلمھم فنون الدروشة وطقوسھا وشعائرھا، فمتى م
القنوات تجدھا تبث الخزعبالت والخرافات في أذھان المواطنین الكرد من سیر حیاة رجال 
التصوف وفضائل زيارة أضرحتھم وفوائدھا الدينیة والدنیوية، فتراھا تبث مقابلة طويلة مع 

ن التكايا أو برنامجاً وثائقیاً ع ،حفید الشیخ الفالني صاحب السر الكبیر والبركات الھائلة
أو عن أضرحة األنبیاء واألولیاء الصالحین في والية الرھا، وكل  ،ومجالس الذكر في ديار بكر

ھذا يبث بطريقة ملفتة ومخالفة للنھج العلماني الذي تتبعه تركیا منذ ما يقرب من قرن من 
  . الزمان

لمعايیر اإلعالمیة وكنت قد سألت مرة أحد األكراد األتراك المتنورين حول سر ھذه الظاھرة وا
الداخلیة المزدوجة التي تقوم بھا الحكومة التركیة بین غربھا وشمالھا التركي وجنوب شرقھا 

ً  ،الكردي ج إلى : فقال مازحا ٌر ونحتا ألننا ھنا في المناطق الكردية الذين نحافظ على ديننا كفا
مدن الغربیة فھم أولیاء أما الذين يمارسون العھر والرذيلة على قارعة الطريق في ال ،الھداية

  .هللا الصالحین الذين ال يحتاجون إلى النصح واإلرشاد

ُدعیُت في رمضان الماضي إلى اإلفطار في قرية كردية في تركیا ال تبعد سوى بضعة 
وكانت كوباني آنذاك تستغیث بأبناء جلدتھا في أجزاء  كیلومترات عن مدينة كوباني،

قوط في أيدي تنظیم داعش اإلرھابي الذي ال يعرف كردستان األربعة لینقذوھا من الس
في استنفار وقلق وحزن على  في كل مكان للرحمة واإلنسانیة معنًى، وكان الكرد الشرفاء

ً أن يحل بأبناء كوباني البواسل الذين استبسلوا في الدفاع عن  ما حل وما كان متوقعا
المسلحة بأحدث األسلحة مدينتھم بكل ما أوتوا من قوة وعزم، إال أن قطعان داعش 

األمريكیة التي غنمتھا من الجیش العراقي أخلّ بالتوازن على الجبھة وجعل من مدينة 
. كوباني وقراھا عرضة للسقوط، وبات الشرف الكردي قاب قوسین أو أدنى من االنتھاك ھناك

حرصاً  وقد قبلُت حینذاك دعوة الداعي إلى اإلفطار لیس طمعاً في تناول وجبة شھیة وإنما
مني في االستماع إلى القوم الذين دعوني ومعرفة ما ينوون فعله وما يستعدون له في 

ً  ،سبیل الدفاع عن أبناء عمومتھم في كوباني   . الذين تربطھم بھم عالقات أسرية وثیقة جدا

) ألھله(وقد ذَيل اإلمام الصالة بدعاء جھوري  ،أفطرنا في بیت مضیفنا وصلینا المغرب جماعة
رافعاً يديه إلى السماء ونحن نقتدي به  )المالعین(لمین في غزة وبدعاء على الیھود المس

وسط نشیج الداعین وإجھاشھم بالبكاء حتى مد الكثیرون منھم أياديھم إلى جیوبھم 
والدعاء وجلسنا على  وأخرجوا منھا مناديل يمسحون بھا دموعھم، وعندما انتھت الصالة

ت كثیراً يا شیخ، غزَّتك ھنا قريبة منك وعلى رمیة حجر، أما بعد: مائدة الشاي قلت للشیخ
كانت ھي األولى بالدعاء؟ قال ماذا تقصد؟ قلت ھا ھي كوباني في ضیق شديد وعلى بعد 
مئات األمتار منك وھم أھلك وأقرباؤك أما تستحق الدعاء منك؟ قال ال ھؤالء قومجیون ال يجوز 

  . لھم الدعاء

مدينة میرسین، وقد خرجت من فندقي بسیارتي إلى نزھة ولم  وفي الیوم التالي كنت في
أعرف كیف أعود إلیه، ثم قلت لنفسي كیف يمكن لكردي أن يضیع في مدينة نصفھا أكراد؟ 
فال بد أن نجد من ھو كردي ونسأله، فأوقفت سیارتي بقرب شخصین كانا واقفین في 

آمد، وقد أبدى ) العاصمة(ياً ومن محطة للباص الداخلي وسألتھما، وبالفعل كان أحدھما كرد
الرجل استعداده لمرافقتي إلى فندقي، وصعد إلى السیارة، وقد أبديت له من ناحیتي 
بإيصاله إلى وجھته بعد أن أھتدي إلى فندقي، إال أن صاحبي ما إن أوصلني إلى باب 

ه ثالثین على حد تعبیره، عرضت علی) قوموسیون(الفندق حتى بدأ يتشاجر معي مطالباً بال 
لیرة تركیة كانت في جیبي لكنه أبى وأقسم أنه ال يرضى بأقل من مئة أي ما يعادل 

ولم يخلصني منه إال صاحب الفندق ! خمسین دوالراً ثمناً لمرافقته إياي لمدة ثالث دقائق
التركي الذي تدخل في الوقت المناسب وزجره وھدده باالتصال بالشرطة إن لم يغادر المكان 

 ً ل وبصق علیه حین علم موضوع الخالف، فولى صاغراً مطأطأ الرأس، إال أنني التحقت ، بفورا
وقلت له لو كنت في  ،به ودسست الثالثین لیرة في جیبه كي يستقل بھا سیارة إلى بیته

مدينة سورية وسألت كردياً عن وجھتك لخدمك ولو كلفه ذلك الكثیر فما الذي يدفعك إلى 
ونحن الذين دفعنا خمسة آالف من خیرة  ،أنني كردي سوريمثل ھذا التصرف وقد علمت 

أنتم السوريون : فقال وھو يغادرني من غیر كلمة وداع أو شكر ،شبابنا في سبیل حريتكم
  !وأظنه كان ثمالً . ضعیفو دين وال تستحقون المساعدة منا

 عیــــــادة
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  عبدالباقي حسیني
  

  6ح  -  تجربتي في الصحافة الكردیة                          

���������	
����������	
����������	
����������	
�����FFFF�	��EEEEא�
����א�	�א�
����א�	�א�
����א�	�א�
����א �� �� �� �
انتقلت من جزيرة ستورت في  2000سنة  أواخرفي 

، حاولت أن أستمر غرب النرويج إلى مدينة ھاوكسند
في إصدار الجريدة و متابعة أعدادھا، تعرفت على 
الصحفي النرويجي أسكیل رومسلي ھناك، حیث كان 
يعمل في أحد مراكز اللجوء، طلبت منه المساعدة في 
القسم النرويجي ومن ثم الدعم اللوجستي، فوافق، 
كونه كان على معرفة بالجريدة ويعرف إمكانیاتي 

في إعداد العدد السابع، بعد أن اعتمدنا  فبدأنا. الصحفیة
على أن لغات الجريدة ستختصر على اللغات األربعة؛ 

، العربیة، )الكورمانجي والسوراني(الكردية بلھجتیھا 
االنكلیزية والنرويجیة، وبشرط قبول أي مادة من اللغات 

  .  األخرى

وقتھا كانت األمور متاحة الن أرسل نسخ من الجريدة 
ز والمؤسسات الكردية خارج النرويج، فراسلت إلى المراك

المعھد الكردي في باريس والمعھد الكردي في بروكسل 
حیث تم لقاء . القسم الكردي –وكذلك صوت أمريكا 

معي عبر األثیر عن موضوع الجريدة و تفصیالتھا من 
  . خالل تلك اإلذاعة

ھنا سأعرض محتويات كل عدد على حده ومن ثم 
دد، وسأركز على المواضیع الھامة مساھماتي في كل ع

التي كتبت من قبل المشاركین في الجريدة، إلعادة 
تاريخ ھذه المواد وأرشفتھا، لعلھا تكون مصدر مفید 
للمتابعین والمھتمین في الشأن السوري العام والشأن 

  . الكردي الخاص

تشرین  15) 7(جریدة ني فور العدد السابع  -
  2000األول سنة 

ً من حیث نوعیة المواد وكمیتھا،  ھذا العدد كان ممیزا
كانت  المقالة الرئیسیةشاركت فیھا بثالثة مواد؛ 

موقعة باسمي الصريح ) آراء عربیة حول الكورد(بعنوان 
عبدالباقي حسیني، تناولت فیھا كتاب الدكتور فھمي 

  ). األكراد يتامى المسلمین(الشناوي 

كان ريبورتاجا باللغة الكردية عن المؤتمر  المادة الثانیة،
الرابع عشر لجمعیة الكورد الديمقراطیین في ستافنجر 

  ). مدينة نرويجیة(

ً لمجموعة كبیرة من أخبار  المادة الثالثة، كان عرضا
  الالجئین في العالم، وباللغة العربیة، من تلك األخبار؛

ع مھاجرين إلى ا. 1   . لعراقالسلطات الیونانیة تھدد بإرجا

  .عراقیاً من سفینة غارقة 250الشرطة القبرصیة تنقذ . 2

  .شمال العراق آمن إلعادة طالبي اللجوء الیه. 3

مھاجر، بینھم  600خافرو السواحل اإليطالیة ينقذون . 4
  .عراقیون

  . انتحار كردي عراقي بألمانیا بعد رفض طلب لجوئه. 5

المناطق تضمن العدد أيضاً مساھمات كثیرة ومن مختلف 
  :منھا على سبیل المثال ال الحصر

قصیدة للشاعرة دايكي سوالف باللغة الكردية اللھجة  -
دايكي سوالف شاعرة من كردستان الجنوبیة . السورانیة

  . تقیم في مدينة أوبساال السويدية

، عن )حقوق الكرد واأللفیة الثالثة( مقالة بعنوان  -
  ). يكیتي(جريدة الوحدة 

نشاطات معسكر ھاوكالند لالجئین، بقلم  ربورتاج عن -
الصحفي النرويجي أسكیل رومسلي، يذكر في الربورتاج 
عن عملي في الجريدة، ونشاطي في لجنة متابعة 

  . الالجئین عن المجموعة العربیة والكردية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كانون األول  1) 8(جریدة ني فور العدد الثامن  -
  2000سنة 

منوعا وغنیاً، وقد تضمن كل من محتويات العدد كان 
  المواد التالیة؛

خبر عن اعتقال سعدالدين إبراھیم في مصر والتضامن  -
  ).بالعربیة(معه 

" قراءة في كتاب ( مادتي األولى كانت مقالة بعنوان  -
ووقفة حول القمة اإلسالمیة " األكراد يتامى المسلمین

  ).األخیرة

األدبیة للروائي  مقالة عن منح جائزة توجولسكي - 
، وقد )باللغة العربیة(والشاعر الكردي سلیم بركات 

  . ترجمھا الزمیل ستار أمین إلى النرويجیة

عرض قصیدتین كرديتین، أحداھما للشاعرة جانا سیدا  -
باللھجتین الكورمانجیة (والثانیة للشاعرة دايكي سوالف 

  ). والسورانیة

عة عن مساھمتي الثانیة كانت عرض أخبار منو -
  : الشرق األوسط مع التعلیق؛ أھم ھذه األخبار كانت

  .تقرير دولي يدين إيران بانتھاك حقوق اإلنسان. 1

الشبكة األوربیة المتوسطیة لحقوق اإلنسان تقرر . 2
  .2001عقد مؤتمر دولي حول المسألة الكردية عام 

-1915(أوربا تدعو األتراك إلى االعتراف بمذابح األرمن . 3
1916 .(  

من المواد أيضاً، عرض مقالة لألستاذ صالح بدرالدين 
بعنوان؛ تعقیب على ھواجس المثقف العربي، كريم 

  . مروة، قلق واستغراب، وخیبة أمل

  عرض مقالتین عن الكورد من اإلعالم العربي،  -

  كیف سقط ملیون كردي للكاتب أحمد قادو. 1

ارق األطفال واألكراد والمخابرات العربیة للكاتب ط. 2
  . مريد

مساھمتي األخیرة في ھذا العدد، كان ملف عن أخبار 
  : الالجئین في العالم، أھم ما ورد فیھا كان التالي

الشرطة الفرنسیة منعت الجئین أكراد من التوجه إلى  -
  . بريطانیا

  .مھاجراً كرديا عراقیا في لبنان 53القبض على  -

  .سوريامھاجراً كرديا من العراق و  38قبرص تحتجز  -

  . إجراءات بريطانیة مشددة للحد من ظاھرة طلب اللجوء -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كانون  15) 9(جریدة ني فور العدد التاسع  -
  2001الثاني سنة 

تضمن العدد العديد من المقاالت عن كورد سورية والحیاة 
  .العامة في الوطن

) في سورية الكورد(المقالة االفتتاحیة كانت بعنوان 
  . باللغة االنكلیزية مقتبسة من موقع البارتي

بقلم سردار ) أوضاع كورد سورية(مقالة أخرى بعنوان 
مقتبسة ). باللغة الكوردية، اللھجة الكورمانجیة(سعید 

  . من جريدة روزا تازا

أحداث (ل  مساھمتي األولى كانت عبارة عن بانوراما
حدثاً كردياً  28، رصدت فیھا )2000كردية جرت في عام 

  .في ذاك العام، المساھمة كانت باللغة العربیة

لجان أحیاء المجتمع (عرض بیان المثقفین السوريین  -
  .الموجھة إلى الحكومة السورية) المدني

  . عرض كتاب عن اإلصالح االقتصادي في سورية -

بعض (مجموعة قصائد كردية مساھمتي الثانیة كانت  -
، بھذه العناوين؛ عشق المھاجر، قھوة )القصائد المؤلمة

  . باللغة الكردية. الصباح وحلم السراب

للشاعر و الروائي ) أنقاض األزل الثاني(قراءة في رواية  -
  . الكردي سلیم بركات

عرض مقدمة موقع عامودا االنترنیتي والتي كتبھا  -
الممتلئ حتى : ( تحت عنوان المبدع عبدالرحمن عفیف 

  ). عنقه بالمشانق، كمثل مقدمة لھا جدوى

و بعنوان  - ) معنى الكالم(خاطرة للكاتب صالح خوشنا
 . باللغة العربیة

مساھمتي الثالثة،كانت ترجمة إحدى القصص  -
  . إلى اللغة النرويجیة) خزينة الذھب(الفلكلورية الكردية 

ويجیة، القصیدة ترجمة قصیدتین كرديتین إلى النر -
األولى باسم الوطن ل حمرش رشو، والقصیدة الثانیة 

  . أيھا الخابور للشاعر الكبیر جكرخوين

ألف  30مقالة بالكردية نقالً عن التركیة، حول مقتل  -
  . كردي في الكفاح المسلح ضد الحكومة التركیة

خبر عن الشاعر لطیف ھلمت وحصوله على جائزة  -
  .أدبیة في السويد

مساھمتي األخیرة في ھذا العدد، كانت عبارة عن  -
  :عرض ألخبار منوعة مع التعلیق، من أھمھا

  . سجین سوري يفوز بجائزة الیونسكو للصحافة. 1
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 األمم المتحدة تنتقد انتھاكات حقوق اإلنسان في. 2
  . الشرق األوسط

 تناول الطعام أمام المفوضیةأسرة كردية تضرب عن . 3
  . العلیا لشؤون الالجئین في أربیل

  .إيطالیا تشدد قوانین الھجرة والتسلل. 

أوروبا نحو سیاسة جديدة تسھل استقطاب . 45
  . المھاجرين

من المھاجرين األكراد العراقیین وصلوا إلى أوربا % 80. 6
  . عبر الیونان

اط، شب 28) 10(جریدة ني فور العدد العاشر  -
  2001سنة 

المواد المنشورة في ھذا العدد منوعة، سأشیر من 
خالل العرض إلى مساھماتي الخاصة، والتي كتبتھا 

  .بأكثر من لغة

افتتاحیة العدد كانت بقلمي وھي عبارة عن عرض  -
للقاء تم بین لجنة معسكر ھاوكسند و لجنة معسكر 

  ). باللغة النرويجیة(جزيرة ستورد، 

للشاعرة الكردية، دايكي سوالف، ) كوردستانم(قصیدة  -
  . باللغة الكردية، اللھجة السورانیة

مقالة باالنكلیزية عن باخرة المھاجرين والتي كانت  -
  . مھاجراً من أكراد سوريا 910تحمل على متنھا 

بعد : مقالة للكاتب السیاسي صالح بدرالدين، بعنوان -
ي سورية، رفع الحصانة البرلمانیة عن رياض سیف ف

ً تحت حراب قانون  المحافظون يشنون ھجوما مضادا
  . الطوارئ

كونفرانس أكراد (مساھمتي الثانیة كان ريبورتاجاً عن  -
بمدينة  10.02.2001والتي جرت في ) سوريا في النرويج
  ). الريبورتاج باللغة العربیة. (ستفانجر النرويجیة

في خبر عن افتتاح منتدى جالدت بدرخان الثقافي  -
  .قامشلو

على  55مساھمتي الثالثة، كانت عن الذكرى ال -
، والتي )جمھورية مھاباد(تأسیس جمھورية كردستان 

ً في مدينة ھاوكسند من قبل  أقیم لھا احتفاالً كبیرا
أكرادنا في شرق كردستان، وكان لي شرف الحضور 

المقالة باللغة الكردية، اللھجة . (وإلقاء كلمة فیھا
  ). الكورمانجیة

مقالة ل دمحم الحسناوي بعنوان؛ المثقفون السوريون  -
  يجردون من الثقافة والوطنیة، لماذا؟ 

مساھمتي الرابعة، ترجمة قصة فلكلورية كردية تحت  -
إلى اللغة ) عندما تحولت المرأة إلى دبة(عنوان 

  . النرويجیة

مساھمتي الخامسة، مقابلة مع الفنان التشكیلي  -
، المقابلة باللغة الكردية، اللھجة الكردي ريبین أوصمان

  . الكورمانجیة

المساھمة األخیرة، نشر أخبار الالجئین في العالم  -
  :نشر في العدد باإلضافة إلى أخبار منوعة، أھم ما

المفوض السامي لشؤون الالجئین يرفض تعديل . 1
  . معاھدة جنیف

  . الالجئون األكراد يثیرون أزمة بین روسیا و تركیا. 2

  . ألمانیامھاجرا عراقیا في  22إيقاف . 3

  . لتحسین أوضاع الالجئین الكورد في النرويج اجتماع. 4

ً  29 اعتقالقبرص، . 5 ً  الجئا وصلوا  أنھمظنوا  عراقیا
  . الیونان

  . الصحافي السوري نزار نیوف يضرب عن الطعام. 6

  . ھل تفتح سورية الملف الكردي. 7

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جریدة ني فور العدد الحادي عشر والثاني عشر  -
  2001نیسان، سنة  -آذار) 12- 11(

كلمة العدد كانت لي، تحدثت فیھا  محتويات العدد؛
 عن استشھاد الالجئ الكردي السوري حسین داؤود

على يد المخابرات السورية، عندما تم ترحیله من قبل 
  ). باللغة الكردية(السلطات األلمانیة إلى سورية 

مفارقات سیاسیة سورية للكاتب أحمد حسو، مقال  -
  . مقتبس من جريدة القدس العربي

كردستان الغربیة (مساھمتي الثانیة، مقالة بعنوان  -
  .الكردية، كتبتھا باللغة )في السنوات األخیرة

منتديات الرأي الحر، حالة مؤقتة أم إستراتیجیة  -
  . للتغییر؟ مقال عن الوضع السوري وقتذاك

ر نشر في جريدة  - تحالف ثالثة أحزاب كردية سورية، خب
  . الزمان اللندنیة

مثقفون سوريون في فرنسا يعلنون تشكیل مجموعة  -
  . عمل إلحیاء المجتمع المدني

المجتمع المدني في سورية؛ مقالة ل وحید صقر،  -
  !. أحالم في الھواء

مقالة ل دمحم رياض الشقفة، ماذا يجري في سورية؟  -
  . نشرت في جريدة القدس العربي

دعوة إلى تدارك : من ربیع براغ إلى ربیع دمشق -
  . العنف، بقلم سلطان أبا زيد، باريس

المتسوبیشي الرئاسیة والتظاھر البريء، مقال ل  -
  . لي، بريطانیاعلي الجما

بدون بناء المواطن والمؤسسات ال وجود للوطن، التغییر  -
والخیارات الصعبة في سورية، بقلم خالد المشعان، 

  . سويسرا

األمیر (مساھمتي الثالثة، ترجمة قصة فلكلورية كردية  -
  . إلى اللغة النرويجیة) والراعي

مساھمتي الرابعة، إعداد أخبار منوعة عن الكورد  -
  : افتھم، أھم ما نشر فیھاوثق

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : وثقافتھم، أھم ما نشر فیھا

  حوار إسالمي في المسألة الكردية. 1

وكالة الصحافة النرويجیة تقیم دورتین في إقلیم . 2
  كردستان 

عرض الفیلم األول  الناطق بالكردية على المسرح . 3
  التركي 

  تعريف بمجلة حجلنامة بقلم صبحي الحديدي . 4

  ) الروزبیاني(اغتیال العالمة الكردي . 5

عضو في مجلس الشورى اإليراني يدينون كارثة  100. 6
  حلبجة 

  اتحاد صحفیي كردستان يعقد مؤتمره . 7

  ندوة في ھانوفر األلمانیة عن الصحافة الكردية . 8

  تركیا تحظر احتفاالت نوروز . 9

األحزاب الكردية تدعو الحكومة السورية إلى . 10
  االعتراف بالحقوق الكردية

الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني يطالبان . 11
  . بمؤتمر حول القضیة الكردية

المساھمة األخیرة؛ عرض ألخبار الالجئین في العالم،  -
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  مفتول العضالت

  على وجھه عالمات المروة

   وتعلو شفتاه المكتنزتین

 .شارٌب رفیٌع يافع

  

  له ساقان طويلتان ال تتزعزعان

  بالمھماز أسرع فأسرعيضرب حصانه 

  يخفق بین ضلوعه فؤاد،

 .يخفق ملتھباً بالحّبِ

  

  يطیر فوق البرية

  على الرمل األصم

  يمضي كشعاعٍ نابض بالحیاة

 .يمضي الفارس الُكردي

  : نبذة عن الشاعر

م  14شاعر وروائي وناقد ومسرحي روماني ولد في : يدونسكيچألیكساندرو ما آذار عا
في سن السادسة عشر سافر . في بوخارست 1920ومات في عام  في كرايوفا 1854

في عام . إلى مقدونیا، النمسا، ھنغاريا، إيطالیا وسويسرا، مطلعاً على اآلداب األوربیة
الحديثة في األدب  االتجاھاتأسس في بوخارست مدرسة شعرية تبنت  1880

ي إدخالھا إلى بالده تأثر بالمدرسة الرمزية في األدب، ويعود الفضل له ف. األوربي
إلى جانب لغته . ھو أول من استخدم اإليقاعات الحرة في الشعر الروماني. وقیادته لھا

  .األم، كان يتقن الفرنسیة، وله رواية مكتوبة بھا

 

 حسین حبش
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 یدونسكيچللشاعر الروماني ألیكساندرو ما

  ترجمة الدكتور توفیق آلتنجي

ولحسن الحظ كان . في يولیو الماضي كنت في مھرجان الشعر العالمي في رومانیا
ً بأنه توجد  معنا المستشرق المعروف الدكتور جورج غريغوري، الذي أخبرني مشكورا

لشاعر روماني اسمه " الفارس الُكردي"قصیدة رومانیة رائعة عن الُكرد بعنوان 
، 1883الشاعر القصیدة في آذار عام نشر ). 1920ـ1854(يدونسكي چألیكساندرو ما

ً  131أي مرّ على نشرھا  منذ ذلك الوقت إلى اآلن    . عاما

نشرُت نص القصیدة في الفیسبوك متمنیاً أن يتطوع أحد األصدقاء أو الصديقات الذين 
يتقنون الرومانیة بترجمتھا إلى الُكردية أو العربیة، فتصدى لترجمتھا إلى العربیة الدكتور 

ً توفیق آ أرسلَ لي الترجمة، وترك لي مھمة تشذيب وتھذيب الكلمات، . لتنجي مشكورا
وھذا ما فعلته، محاوالً قدر اإلمكان أن ال أبتعد عن روح القصیدة ومعناھا، وأرجو أن أكون 

  .قد وفقت في ذلك

  كشعاعٍ نابضٍ بالحیاة

   يمضي الفارس الُكردي

  ممتطیا جواده عبر السھول،

 على الرمل األصم

 
مس، لفحته الرِّيح   لفحته الشَّ

 ً   فأصبح أسمرَ وسیما

  شاٌب بعمر الزھور

  .جذاٌب، ساحرٌ، ال مثیَل له

  عماد یوسف

        حمطات من حياة ريفنا اجلميلحمطات من حياة ريفنا اجلميلحمطات من حياة ريفنا اجلميلحمطات من حياة ريفنا اجلميل
  ..أوشك الصیف أن يلملم أثماله تاركاً أيام ولیال خلفه 

  وھي تشھد نیران طغاة البشر قبل أن تشھد حرارة األرض وھي تتقد ألماً ومرارة ومعاناة 

  .. إنه أيلول فصل الھجرة 

  ! ھجرة العصافیر ومغادرة االخضرار وھي تتحوّل إلى صفرة باھتة كما وجوه أبناء بلدي ؟

  ..إنه فصل الخريف 

  ...العدة الستقبال المطر وسلق الحنطة ، والمدارس و إعداد .. أوان عصر العنب

  وھذه البیوت الطینیة تحتاج سواعد الرجال 

  كي تكسو أسطحھا بطبقة أخرى من الطین حسباناً لفصل الشتاء 

  إنه الخريف وقت تساقط األوراق وازدحام الشوارع بھا وھي تتطاير ھشة حزينة

  إنه أيلول القلوب وخريف العمر واألماني شابت واألحالم نضبت 

  ..شجن واألسى خريف ال

  .. والفصول تتعاقب وھي تحصد آخر ما تبقى في العمر من أمل 

  .. بعدستي عملیة تطیین إحدى الغرف مغبة أن تتعرض ألمطار الشتاء وقد بات على األبواب 

  اللھم عام تھل علیه أمطار النصر والخیر والبشر 

  حكایة صورة
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  محمود إبراھیم

 /012
�34 �5

 /012
�34 �5

 /012
�34 �5

 /012
�34 �5

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

: بقلم " ماذا يعني أن تقرأ عنوان موضوع ما، وبجانبه أو في جھة ما منه، ثمة عبارة 

أي شعور نفسي، تصور معنوي، متحول فكري، يتملك الناظر للوھلة األولى  ؟... " 

  في عبارة كھذه ؟

من يكون صاحب : ومن البداھة القول. ال توحي مفردة القلم بالتشابه، إنما بالتمايز

قلم، يعني أنه متمیز، بمعنى أنه من السھل التعرف إلیه لحظة قراءة ما يخطه بقلمه، 

تلك . إنه عالمته، بمعنى أنه بلغ المرحلة التي يكون مغايراً فیھا، بصورة ما، عن غیره

لم يشیر إلیه، كما لو أنه مقیم في قلمه، وأنه فیما يكتبه يصبح لعبة بیانیة، حیث الق

  ألسنا إزاء  جريمة ترتَكب باسم القلم وبحق الثقافة ؟ . الخ...معروفاً في الحال

إذ عندما نشیر إلى األسماء، مجرد أسماء، فھي بدورھا تنخرط في ! ما أكثر منابرنا

ما أكثر  ! الممھورة بمسمیات ثقافیةما أكثر، أكثر مواقعنا . لعبة األنساب القلمیة

الخ، وفي كل منھا تتزاحم أقالم، بقدر ما تتراءى جلیة ...صحفنا، مجالتنا، دور نشرنا

بعالماتھا الفارقة، كما ھو المتوقع، وتلك حالة استباحیة للثقافة عموماً، وبحق الكلمة 

  عضوية الفاعلة ؟ التي تأخذ بنا، في وجھھا األبرز، إلى عملیة الخْلق، التكوين، ال

يستوقفنا القلم كمفردة، كما أشرنا إلیه في مقال قديم نوعاً ما، باعتباره في األصل 

 ً ً " الیوناني نباتا ً مجوفا ، والنبات نباتات، في النَسب الطبیعي، "كلموس: قلم"قصبا

الحیوي طبعاً، والنباتات أمم، أقوام، جماعات، ِملل، نِحل، طوائف، مذاھب، ِشیع، 

، وعلى طريقتھا طبعاً، لحظة إمعان النظر في واقعھا الفعلي، ....ات، مناھج، مواقعتیار

، لكن السؤال االعتراضي، "المنطلق : المبدأ" أي باعتبارھا شاھدة تنوع من حیث 

كیف ھو الوجود الفعلي لھذه النباتات التي تكونھا األقالم ھذه التي توّفر لنا عالماً : ھو

يكون الدرس المفتوح للخروج من ذاتنا الضیقة، كما لو أن كل ُيستأنس به، ال بل، و

ً "بما ھو أرضي " شريان"قلم، قلم بالفعل، يصلنا عبر مجوّف ويرتقي بنا عالیاً، " عمیقا

ً "بما ھو أفقي    ، رئتنا ذات المدى الكوني في واقع الحال ؟"عالیا

" األقالمیة"ظاھرة في انتشار ھذه ال" المقتنصة، المستملكَة"ھذه السھولة المباحة 

حیثما التفتنا ال تعدو أن تكون ترجمة حّیة لالستخفاف بالقلم نفسه، ال بل تظھر 

إنھا تمثیل وتنكیل بخاصیة القلم من المعنیین " عملیة إطاحة بمفھومه، وأكثر من ذلك

  .بشئونه وعالماته المائزة، ممن يشّكلون عبئاً على القلم نفسه

، حديث عن واقعة مجتمعیة، عن تاريخ : .."بقلم"تاح الحديث عن ھذه المفردة المف

موغل في قدَمه ما قبل القلمي بالتأكید، عن الخلط المريع لأللقاب والوظائف ذات 

الصلة بالمحسوبیات وما يترتب على ھذا التشظي القیمي من مطاردة كل ذي قلم 

  .هقلم، ألن الكارثة القلمیة، تعني كیفیة الحیلولة دون ظھور قلم باسم

، تعني بروز انعطافة تاريخیة، اجتماعیة، تربوية، :..."بقلم"إن والدة قلم ما، ومن خالل 

الخ، بما أن القلم يعرّف بأصله أو جینالوجیته ببیئته الحاضنة، ..قیمیة، جمالیة

ً كامالً، له  بمجتمعه، لیكون للقلم ھذا المجال األوقیانوسي بما أنه يستوعب عالما

 طباعه

طباعه ذات الصلة بما ھو مستجد ومؤثر أو فاعل في مجتمعه، بقابلیته ألن يكون أھالً 

  .مجتمعه، بالمعنى االعتباري" شرف " لما ھو متوخى، أن يكون مّعزز 

األقالم عناوين مجتمعاتھا، إنھا خطوطھا التي تخترق الحدود، القوى النفاثة والتي تعبر 

ارات، األنظمة الدفاعیة واألمنیة للسلطات، الرقابات، األجواء، تخوم المدن، األمصار، الق

في أحلك اللیالي، لیس ألنھا تتبصر طريقھا " أھدافھا"وتمتلك القدرة على بلوغ 

فحسب، وإنما ألنه في أطراف مختلفة من العالم، ثمة ما ينتظرھا، لتكتسب صیتاً 

  .عالمیاً، أو ما فوق حدودياً وقومیاً، لتكون إنسانیة بامتیاز

فما الذي يسمي القلم قلماً، لیكون له مثل ھذا االقتدار، الحظوة، مقام االحتفاء؟ ما 

الذي يحّفز على االعتناء به، ودوام متابعة أخباره، وحاالته، وأھوائه، ومتغیراته، 

الخ؟ إنه اسمه الذي يقارب مسماه، وضعیة ...ومنغصاته، وانفجارات مناخاته ومفاجآته 

، لیكون اسم "حرف جره: الباء "والتي في ضوئھا يأتي حرف الندرة التي يتمثلھا 

، كما لو أن السباق باالسم ھو المنتظَر، كما لو أن ..."بقلم  "مجروره، وما يضاف إلیه 

القلم ھو الذي يخرِج صاحب االسم من خانته الجغرافیة، واالسمیة تلك التي تلتقي 

على قدر المثار والمنار بلسان القلم،  فیھا أسماء كثیرة، كثیرة، إلى رحابة الالمؤطَّر،

التاريخي، زخم المبثوث في مرماه عبر دخوله في ذاكرة  -مداده، طراده الجغرافي

  !الزمن

ال أظن، أن صاحب القلم الذي يعنیه أمر القلم بغافل عن ھذه العالقة الوجدانیة بثالثیة 

وقفه اسم ما، أو يعبر لوائح أبعادھا، وھو يقرأ ھذه المفردة المؤثّرة بدالالتھا، حین يست

، كما لو أنھا غیر موجودة، ألنھا ال تقدّم ما يستحق .."قلم "أسماء، وكلھا مسبوقة بـ 

حتى مجرد قراءة أول جملتین، وما في ذلك من معاناة إزاء ھذه التراجیديا القلمیة، 

 ً   .تراجیديا الذين يعتبرون مجرد تسطیر عرساً قلمیا

وھي تضم ربما " األعالم"موسوعة األعالم، أو ": األعالم" ھذا ما يذّكر بالمسمى بـ

آالف األسماء، وفي مجاالت شتى، أي بوصفھا أقالماً، فكل علم موصول بقلم افتراضاً، 

  ولكن ھل قلم مأھول بظالل علم فعالً ؟

ھذه الجائحة القلمیة والتي نعیش وباء انتشارھا، وفي أكثر من جھة، من خالل الكم 

قالم، إلى درجة شعور صاحب القلم الفعلي باالنسحاق أو القھر فالھدر الصادم من األ

الروحیین، ومن ثم المیل إلى الصمت، وربما الرحیل عن العالم وھو مشبَع قھراً، ألنه 

ً له، أي لقلمه لیقول ما يلِھم آخرين من حوله، ولو بعد حین من  لم يجد متنفسا

  .ضاعدة الرديئة تطرد الجیدة من السوقالب: الدھر، عمالً بمقولة اقتصادية تلیدة

ُكردياً، لیس من حافز يشفع أو يطمئن لتوجیه األنظار إلى ھذا النخر السرطاني في 

المجتمعي الكردي، حیث نشھد تزاحم األقالم في فرص معَدَّة لھا، في " الجسد"

ً في : ھل ثمة مبالغة في القول. لعبة التعاطي الجانبیة ً فعلیا قل لي كم قلما

  الكردي، أقل كیف يكون ھو حضارياً ومدنیاً ؟" المجتمع"
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في لغة العرب كثیر من األنماط اللفظیة واللھجات التي 
بعیدة عن العرب والعربیة، وھي  –الیوم  –يظنھا كثیرون 

من الصمیم العربي، ومرَّ معنا أمثلة كثیرة على ذلك، 
فمن أسالیبھم التي ال تزال متبعة حتى الیوم في حوران 

وھي إبدال حرف الكاف " الكشكشــة"والحجاز والخلیج 
الالتینیة، ) ch(نث بحرف جديد، ينطق بین الجیم والـللمؤ

   :ومثالــه

، وھي )عینِك وعُیْونكِ (تقال للمرأة بدل ) عْینج وعُیْونِج(
لغة بني تمیم وبني أسد، وكانوا ينشدون تمثیال 

  :للكشكشة

  َفعَْیناِش عْیناھا، وجیدُِش جیدُھا  

َّ أنھا غیُر عاطلِ    ولَْوُنِش إِال

  :الرمة الشاعر المعروفوأصل البیت لذي 

  فعیناِك عیناھا وِجیدُِك ِجیدُھا 

  ولونُِك لوال أنھا غیُر عاطلِ 

إن : قاله لما رأى غزاالً شارداً، فخاطب الغزال قائالً 
في العیون ) أي محبوبتــه(التشابه كبیر بینِك وبینھا 

والعنق واللون، ولكن ھي تتزين بالُحِلي، وأنت أيتھا 
زينة، وبالتالي ھي فاقتِك جماالً  بال: الغزال عاطل أي

، )29ص / 18ج ( -األغاني لألصفھاني: انظر. (وزينة
  .8ص /  1ج ( -وفقــه اللغة للصاحبي 

التلتلــة، وھي كسر ومن أسالیبھم غیر الكشكشة 
) حروف أنیت في بداية الفعل المضارع(حرف المضارعة 

لألزد إشرُب، نِْذھُب، تِـْركُع، يِْسرُع، وھي : كقولھم
التعريف، انما ) ال(وقبائل لیس لديھم . وقبائل أخرى
التعريف، وشاھدنا المشھور حديث ) أم(يستخدمون 

  ) .لیس من أمبرِّ أمصیاُم في أْمَسـَفـرِ (

ومن المفردات الغريبة، والتي يظنھا كثیرون غیر عربیة ما 
  :أسوقه في المقطع التالي

ْبلي، حیث حصلت ھوشة بین الحمولتین في الكفر الِق(
تھاوشت خیلھم وّفـزَعـت الھوش والبوش وفاعت ريحة 

  :والمعنى السريع للمقطع). الموت

الجنوبیة (حصل شجار بین القبیلتین في القرية القبلیة "
ببالد الشام حسب موقع الكعبة المشرفة، وكل ما كان 

حیث ھجمت الخیل وخرجت االغنام ) بجھتھا فھو قِْبليّ 
كناية عن اقتراب (ائـحــة الموت واالبــل وانتشرت ر

  )".حصول قتل ودماء

  :واآلن الیكموھــا جذوراً معجمّیـــة

وھاش أھل . ھاجوا واضطربوا: ھاش القوم: الَھْوَشةُ 
ـوا ونھضوا، وتھاوشوا: الحرب بعضھم على بعض . خـّف

: ويقولون. نفرت وتردّدت: وھاشت الخیل في الغارة
الِفتنة واالضطراب، : وقعت ھوشةٌ في السوق، والھوشة

إياُكم { وفي حديث ابن مسعود رضي هللا تعالى عنه 
كتاب مختار : انظر. }وَھْوَشاتِ اللیل وَھْوَشاتِ األسواق

واللسان البن ) 705ص /1ج ( -الصحاح ألبي بكر الرازي
/  2ج ( -منظور والمحیط، وأساس البالغة للزمخشري

القاسم بن وأكد ھذا المنحى إمام اللغة واألدب ). 6ص 
في كتابه )  ھـ  516 – 446(علي الحريري ، أبو دمحم 

وقانا هللا 180ص ) درة الغواص في أوھام الخواص (الرائع 
   .وإياكم شر الھوشات

ويطلق في اإلمارات على المجموعة ): الھوش والبوش(
، وھو عربي فصیـح صحیح، جاء في لسان )اإلبل(من 

كثرةُ : ْوُش والَبْوشُ سمعت التمیمیات يقلْن الَھ: العرب
الناس والدواب، ودخلنا السوق فما ِكْدنا نَْخُرج من 

. الجماعة الكثیرة: الَبْوش: َھْوشِھا وَبْوشِھا، قال اللیث
وفي منطقة الخوانیج ) 127ص /  4ج ( -تھذيب اللغة 

والعوير وحّتــا من إمارة دبي في االمارات يسمون 
تسمیة فصیحة وھي ) ھوش(واألغنام ) بوش(الِجمال 

 ً جاؤوا في : قال الزمخشري في أساس البالغة. تماما
ب و \مادة(ھوش وبْوش، وھو الجمع والكثرة، وقد بوَّشوا 

  :وفي الھوش ساق لنا ما قاله الشاعر الطرماح) ش

  

 ُجـمِّ القـرونِ  نعـاج صـرائم     كأنَّ الخیم  ھـاش إلّي منھ 

 كالم. اھـ . وھاشت الخیل في الغارة نفرت وترددت
  .الزمخشري

: والشيء بالشيء يذكر، نذكر ھنا الخش والخشوش
خّش أي ادخل وھي عربیة فصیحة : ففي مصر يقال

يقال انخشَّ في القوم أي دخل ) خ ش ش\الجذر (تماماً،
فیھم، واألخشة جمع ِخشاش يوضع في أنف البعیر 

ادخاله الى مأواه، وخشاش الطیر والدواب  لیسھل
لنتذكر حديث !!!(صغارھا التي تدخل وتخرج بال صعوبة 

المرأة التي دخلت النار في ھرّة حبستھا، فال ھي 
  ).أطعمتھا وال ھي تركتھا تأكل من خشاش األرض

أما الخوش فمختلفة عن الخش، وھي أيضاً عربیة كما 
بمعنى دخل، ) اشخ(أظن وأكاد أجزم، واستعمل العرب 

سؤال يحتاج ! ؟) خ و ش(لكن ھل االلف فیھا من الواو 
  :الى بحث جديد، جاء في اللسان

وخاَش الرجل دخل في ُغمارِ الناس، وخاَش الشيءَ 
رجَع وقوله أَنشده ثعلب   :َحَشاه في الوعاء، وخاَش أَيضاً 

  "بَْیَن الوخاءَْین وخاَش القَْھَقَرى"  

وال دلیل فیه : قال ابن سیدهفسره بالوجھین جمیعاً، 
) 1" (خاَش ماشً "على أَن أَلفه منقلبة عن واو أَو ياء و

مبنیان على فتح ُجـْزأْيـه، ُقماُش الناس وقیل ُقماش 
البیت وسَقُط متاعه، قلت ھو ما يعبر عنه الحورانیون 

أما من قال أنھا ). مراقع الفقّس(الیوم بلغتھم الدارجة 
، وھناك كثیرون من المستغربین فارسیة فقد أبعد النجعة

وأنصاف الباحثین ينسبون كثیراً من المفردات العربیة الى 
الفارسیة وغیرھا، ومن يطیعھم يجرد العرب من ثلث 
لغتھم، ويھبھا إلى الفرس ومن دار في أفالكھم الوھمیة 

 !!!  

مستعملة في فارس، ) خوش بوش(قد تكون عبارة 
دينا، فعندنا يقال ولكنھا لیست بالمعنى المتداول ل

للناس إذا كانوا على غاية االنسجام والتوافق وذھاب 
أصلھا عبارة ) ھم خوش بوش(الكلفة بینھم في الخلطة 
خشَّ البعیر وخشت البوش، : تفید دخول الِجـمـال كقولنا

، )2(وعندھم ال تفید ھذا بل ھي عبارة مدح فقط 
یة ولیست للتوافق واالنسجام، ولیس من طبیعة الفارس

أن تتقبل ھذا االشتقاق والبیان، بل ھي من عادة 
ھو ) الحوش(العرب، فكما أن دخول البوش الى الحظیرة 

أمر جمیل تأنس الیه النفوس وتمتدحه، ألنه دخول 
منسجم ومنتظم، فكذلك ھؤالء الناس منسجمون في 

وھو ) خوش بوش: (فقالوا عنھم) دخول وخروج(تعاملھم 
بل، فلیس أجمل في نظرھم من أمر يفھمه ُمرَبُّـو األ

  !.األبل

الَخوَُش صَفُر البطن وكذلك ): خ و ش(وفي اللسان حول
التخويش والُمتََخوُِّش والُمتَخاوُِش الضامُر البطن الُمتَخَدِّد 
اللحم المھزول وتََخوََّش بَدَُن الرجل ُھزِل بعد ِسمٍَن 

بین ھذا وبین ما ذھبنا  وخوََّشه َحقَّه نَقصه، فالمشاكلة
الیه أن الذي يضمر يذھب بطنه ويدخل في جسمه وھو 

: أمر في غاية الوضوح والداللـة، ومن معاني الَخْوشُ 
الخاِصرَُة، رَواه أَبو الَعبّاسِ عن ابِن األَْعرَابِّي وَعْن َعْمروٍ 

  ...َعْن أَبِیهِ ولإلِْنَساِن َخْوَشاِن أي خاصرتان 

الھوش والخوش، الروش، قال في ومن أخوات البوش و
َّْوُش أَْھَملَه الَجْوھَرِيُّ وقال ابُن األَْعرَابِيّ  :تاج العروس   : الر

ً  .الكَِثیرُ ُھوَ األَْكلُ   ُقلْتُ . األَْكُل الَقِلیُل، ضِدٌّ : والرَّْوُش أَيضا
صاحب ( ھذا َخطَأٌ َعِظیمٌ وَقَعَ فیه الُمَصّنِفُ ): أي الزبیدي(

َّذِي نََقلَُه ثَْعلٌَب عن ابِن األَْعرَابِّيِ أَنّ ) القاموس فإِّن ال
األَْكُل القَِلیُل فُھوَ ذَكَـرَ : األَْكُل الَكثِیُر والوَْرشَ : الرَّْوشَ 

  .الرَّْوَش ومَْقُلوبَه؛ فیكون الروش للكثیر والورش للقلیل

ألخوات أيضا الحوش، وھو في البادية والحجاز ومن ا
والیمن ومصر والخلیج يعني الزريبة التي ُتؤوي الحیوانات 
االھلیة، أما وجه االشتقاق فنالحظه في قراءة معجمیه، 

  : لما جاء في مختار الصحاح مثالً 

َحاَش الصید جاءه من حوالیه لیصرفه إلى  :ح و ش
وأْحوََشُه واْحَتوََش القوم الحبالة وبابه قال وكذا أحَاَشُه 

الصید إذا أنفره بعضھم على بعض واحتوش القوم على 
فالن جعلوه وسطھم وحَاَش اإلبل جمعھا وساقھا 
وانْحَاَش عنه نفر ويقال َحاَش Äِّ أي تنزيھا له وال يقال 
حاش لك قیاسا علیه وإنما يقال َحاَشاكَ وحَاَشى لَكَ 

  .بهوُحوِشيُّ الكالم وحشیُّه وغري

 ً الَكوُْش : قال في اللسان) الكوش(ومن األخوات أيضا
رأُْس الَفْیشلةِ وكاَش جاريَته أَو المرأَةَ َيُكوُشھا َكْوشاً 
ً إِذا  نَكَحَھا، وفي التھذيب كاَش جارِيتَه َيُكوُشھا َكْوشا
مَسحَھا وكاَش الفحُل طَُروَقتَه َكْوشاً طرَقَھا، وقال ابن 

ً  كاَش َيُكوشُ : األَعرابي   .َكْوشاً إِذا َفزِعَ َفزَعاً شديدا

قلت وأعرف جماعة تربطني بھم عالئق وشیجة يتكنون 
تختلف عن ) ُكوشان(، وفي حوران كلمة )كوشان(باسم 

وعن ) كلمة تركیة\سند تملیك األرض: َكْوشان(
وھو شدة الدخول والخروج، عدم المكث ) الَكـوََشـان(

الدوران والخروج من فالن كوّاش أي كثیر : بالدار، يقولون
وعلى اعتبار الفزع من معاني الكوش، !!! بیته

  .الشتقاق سلیم وهللا أعلماف

ْوش ً الشَّ ً االختالف : ومن أخواتھا أيضا وھو معجمیا
تماماً، وبینھم شواش أي ) ھوش(واختالط االمر مثل 

درة (وقال الحريري في . اختالف كما في القاموس
مشوَّش، والصواب أن  يقال شوشت األمر وھو): الغواص

نقول ھوّشته فھو مھوش، ألنه من الھوش وھو اختالط 
وما ذكره من التشويش وإن : الشيء، ثم قال رحمه هللا

كان تبع فیه بعض أھل اللغة ووقع في كالم الزمخشري 
وقد شاع ) لفَّ ونشر مشوش(وأھل المعاني كقولھم 

وفي شعر ابي اسماعیل الحسین بن : من غیر نكیر
  ):ھـ 315قتل في (الطغرائي علي 

  با¤ یا ریــــح إن مكنت ثانیــة 

  من صدغھ فأقیمي فیھ واستتري

تھ    وإن قدْرِت على تشویش ُطرَّ

  فشّوِشیھـا ، وال تُبقي وال تذري

والعامة من قديم الزمن الى يومنا يقولون لذؤابة الرأس 
، وكذلك غرق الى شوشته: وفي مصر يقولون" شوشة"

في الشام، وفي حوران يقولون باإلضافة للشوشة 
وھو  -، والجوھري صاحب الصحاح "كوشة"و " ُكّشـــة"

التشويش ھو االختالط وقد : قال -إمام في اللغة 
تشوش علیه األمر، وأيَّد ذلك اللیث، رغم أن الفیروزابادي 

لكننا نقول إن اللیث حجة . صاحب القاموس قال أنه وْھمٌ 
ن صاحب القاموس، وما تقوله القنوات التلفازية عن آكد م

رغم كل ) شوش(تشويش البث أرى أنه صحیح، وتبقى 
ما سقناه من حجج لفظة مشوشـة، سرى معناھا إلى 

  .لفظھـا، وهللا أعلم

قال ابن : قال الجوھري في صحاحه) النوش(ومنھا أيضاً 
يقال للرجل إذا تناول رَجالً لیأخذ برأسه : السكیت

ً : یتهولح ومنه الُمناوََشُة في : قال. ناَشُه َينوُشُه نَْوشا
ورجلٌ نَُؤوٌش، أي ذو . القتال، وذلك إذا تدانى الفريقان

: وقوله تعالى. واالْنِتیاُش مثله. التناولُ : والَتناُوش. بطش
أنَّى لھم تناول : يقال" وأنَّى لھم الَتناُوُش من َمكاٍن بعیدٍ "

ُنْشُتُه : ويقال. روا به في الدنیااإليمان في اآلخرة وقد َكف
  .)3( خیراً، أي أنَْلُتهُ 

  :ومنه قول الشاعر دريد بن الصمة عن أخیه عبد هللا
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َماُح تَنُوشُھ     فِجْئُت إِلیِھ والّرِ

َّدِ    كَوْقعِ الصَّیَاِصي في النَِّسیجِ الُمَمد

أيضا العوش عند قبائل ) الخوش والبوش(ومن أخوات 
ُّون الواو فیقولون ) وال يزالون في ُعمان(األزد  ِعـل واألزد ُي

بدل المعیشة، ذكرھا ابن منظور وأنشد ) المعوشة(
  :لحاجر بن الجعد

  من الخـفـرات ال یتمُّ غـذاھــــا 

ـالج ـدّ المعـوشــــة والـع   )4(وال ـك

  :وھكذا عالجنا في بحثنا ھذا المفردات التالیة

خوش ، بوش ، ھوش ، نوش ، شوش ، روش ، حوش ، 
  كوش ، موش

التابعین وصلى هللا على سیدنا دمحم وآله وصحبه و
  .والحمد ½ رب العالمین

  : ------ حاشیة  ------ 

 \ماش(وجاء في تاج العروس للزبیدي في مادة  )1(
الماُش َخْیرٌ مِْن الَش، أَْي ما كَاَن : ومْنُه َقْولُُھم) موش

ه أَْي مِْن  ال قِیمَةَ لَُه َخْیرٌ ِمْن ُخُلوِّ فِي الَبْیتِ من ُقمَاشٍ 
  . فیهِ فُخّفَِف الش الْزدِوَاجِ ماش َبْیتٍ فارِغٍ ال َخْیرَ 

  ُقمَاشُ : خَاَش مَاَش بَفْتحِِھما وَكْسرِھما: وفي الُمْحَكمِ 

و ش قالَ ابُن ِسیدَه َّمَا َقَضْینَا : النّاسِ وقَْد تَقَدَّم في خ  وإِن
  .بِأَّن أَلَِف ماش ياٌء ال واوٌ لوُجودِ م ي ش وَعدَِم م و ش

وِممّا ُيْستَْدرك َعلَْیه أي على صاحب القاموس، والكالم 
دَْرعٌ من ُدُروعهِ : كَسحَابٍ  ذَواُت الَموَاشِ : ال يزال للزبیدي

و ُمْوَسى في ُمْسنَدِ ابِن  َّم أَْخرَجَه أَب َصلَّى هللا َعلَْیه وَسل
َعبَّاسٍ رَِضَي هللا تَعالَى َعْنُھمَا قالَ ابُن األَثِیرِ وال أَْعرُِف 

َقْريَةٌ من أَْعمَاِل ِخالطَ : وُموُش بالضَّمّ . صِحَّةَ لَْفظِهِ
أَْحمَُد بُن ُعَمرَ ابِن َعفّاَن الُمْوِشيُّ الَعطّارُ  بإِْرِمینیَةَ وِمْنھَا

ً . َحدََّث عن أَْحمَدَ بِن َعْبدِ الدّائِمِ  َجَبلٌ في : وُموٌش أَْيضا
  : بِالدِ طَّیِئ في ِشْعرِ أَبي جبیلة

ئاً في َسْفحِ َسْلَمى     صَبَْحنَا َطّیِ

  ِبكَأٍْس بَْیَن ُموٍش فالدَّالَلِ 

ھكذا : ھكذا ُيرْوَى قالَ ياُقوت الحموي في معجم البلدان
ِل ولَْیَس لَُه في  وََجْدتُه بَضمِّ الّمِیِم في الَقْريَةِ والَجَب
الَعرَبِیّة أَْصلٌ َعلَى ھذا فإِْن ُفِتحَ كاَن َمْصدَرَ ماَش الرَُّجُل 

ً إِذا تََتبَّع باقِي ُقطُوفهِ فأَخَذَھَا  .َكْرمَه َيُموُشه َمْوشا
ً . انتھى لَقَُب ُموَسى بِن ِعیَسى الَبْغدَادِيّ : وُموش أَْيضا

وَمْوٌش بالفتح ). ھذا القول منقول عن أَبِي عاِصٍم الَنِبیلِ (
َعْبدِ الرّحمِن بِن ُعَمرَ بن الَغزَّال الواِعِظ َسمِعَ ابَن : لقب

  . 615ناِصرٍ وطََبَقتَه ومات سنة 

ً . یُّوممِْن ُقرَى الَف: وُموَشُة بالضَّمِّ  أُْخرَى من : وبالضَّمِّ أيضـا
 ى قر

َقْريَةٌ َكِبیرَةٌ : والُموِشیَُّة بالضَّمِّ وتَْشدِيد الیَاءِ . ُقرَى الصَّعیدِ
   .يمصرالفي َغْربِّيِ الّنِیِل بالصَّعِید 

يؤكد مذھبنا، قول ابن منظور في لسان العرب  )2(
أي واسع الملك، وكذلك ورد في القاموس  خسرو 5/142

ً 7/1446وتاج العروس  2/127المحیط  ھكذا : ، وقال أيضا
ترجموه وتبعھم المصنف وال أدري كیف ذلك فإن خسرو 

كما صرحوا بذلك، ومعناه عندھم ) خوش رو(أيضاً معرب 
بالفارسیة للمدح ) خوش(حسن الوجه والراء مضمومة، فـ

  .فقط كما قلنا، حسن الوجه

ومما يستملح ذكره ھنا مَحمَُّد بُن أَْحمَدَ الَحِصیرِيّ  )3(
ِر دمحم بِن أَبي  النَّْوِشيُّ بالَفْتح مِْن أَْھِل َمْروَ عن أَبِي الَخْی

ْمعانِّي مات سنة  ھـ، ھكذا  420ِعْمرَاَن وَعْنُه ابن السَّ
 ِ القائل ھنا ھو الزبیدي ولیس (ُقلْت . َضَبطَه ابُن الفَرَضِيّ

ً ): الفقیر الى هللا تعالىالعبد  : نَْوُش بالَفْتح وُيقَاُل أَْيضا
عِدَُّة ُقرًَى بِمَرْوَ ِمْنھَا نَوُْش : نَْوُج بالِجیم ِعوَضاً عن الّشِینِ 

ر كان ونَْوش َفرَاِھینان ونَْوُش ُمْخلَدَان . بايَه ونَْوُش ُكنَا
وَ أَُبو ونَْوشاُن ھُ . وَشْیُخ ابِن الّسْمعَانِّي ُنسِب إِلى الثانِیة

ُموَسى ِعْمرَاُن بُن ُموَسى بِن الُحَصیِن بِن نَْوَشاَن الَفِقیُه 
الجبوشانيُّ النَّْوشانِيُّ الكاتُِب بأَْسُتوَا عن إِبراِھیمَ بنِ 

  .ھـ  339أَبِي طالٍِب وغیرِه مات سنة 

( ، لألزھـري60 \3تھذيب اللغة : وينظر غیر اللسان )4(
  .ع و ش\یدي وتاج العروس للزب) ھـ  370ت 
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  )الجزء األول(

  

  

  

  

  
  

  

  :تمھید

تعد مصر من أكثر البلدان العربیة التي لھا عالقات وثیقـة 
ــانیین  بـاألكراد، إذ كانـت ھنـاك عالقـات قديمـة بـین المیت
األكراد والملـوك الفراعنـة منـذ القـرن الرابـع عشـر قبـل 
ــض األمیــرات  ــالل زواج بع ــن خ ــرزت م ــث ب ــیالد، حی الم

من الملوك المصـريین أمثـال الملكـة الجمیلـة  المیتانیات
التي حكمت عرش مصر، ورغم قلـة المصـادر ) نفرتیتي(

التي توضح لنا صـور وأشـكال تلـك العالقـات التـي كانـت 
  .قائمة بینھما في ذلك الوقت

لكننا نستطیع رصدھا بشكل واضح بعد الفتح اإلسالمي 
لكردستان ودخول األكراد كمكون جديد لألمة اإلسـالمیة، 
ودورھم الكبیـر فـي صـنع الحضـارة اإلسـالمیة الزاھیـة، 
فأخذ األكراد ينزلون مصـر علـى ھیئـة رجـال حكـم وإدارة 
وقادة عسكريین وجنوداً وتجاراً وطلبة علم خـالل الحقبـة 

ة الطويلة الممتدة عبر خمسة عشـر قرنـا مـن اإلسالمی
الزمـان، ومــنھم مــن اســتقر بمصــر واتخــذھا دار ســكن 
ــلیین،  ــكان األص ــع الس ــدمجوا م ــزمن ان ــع ال وإقامــة، وم
وانقطعت جذورھم مع موطنھم األول، ولم يبق لھم مـن 
تلك الصلة سوى االسـم، أو بعـض المالمـح الجسـمیة، 

يار المصـرية بـرز ومن  صلب ھؤالء الذين استقروا في الد
منھم العديد من القادة العسكريین ورجال اإلدارة واألدباء 
ــرى   ــانین، وأســدوا خــدمات كب والشــعراء والفقھــاء والفن

  .لوطنھم مصر، ومع ذلك لم ينكروا كرديتھم

ــة (شـكل األكــراد فـي مصــر دولـة عظیمــة، وھـي  الدول
التي أسسھا البطل الخالد صالح الدين األيوبي، ) األيوبیة

ـــة، و ـــن المنطق ـــزو الصـــلیبي ع ـــي رد الغ أســـھمت ف
والمساھمة في إرساء نھضة اقتصادية وعمرانیة وزراعیة 
وثقافیة في الشرق األوسط يشھد لھا التاريخ، مع فضلة 
في إعادة نشر المذھب السني في مصر وبـالد الشـام 

  . بعد قضاءه على الفاطمیین

ار أصله مـن أكـراد ديـ –كما أسس دمحم علي باشا الكبیر 
فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر المـیالدي، دولـة  –بكـر 

حديثة في مصـر، ويعتبـر بحـق مؤسـس مصـر الحديثـة، 
  .وصانع نھضتھا العلمیة والزراعیة والعسكرية والصناعیة

 كما نبغ في مصر طوال القرن العشرين قامات كردية
 كانت

  

  

  

  

  

  

  

لفن كانت من رواد حركة اإلصالح والتحرر والفكر واألدب وا
اإلمام المصـلح : في مصر والعالم العربي معا، من أمثال

دمحم عبده، ومحرر المـرأة قاسـم أمـین، واألديـب عبـاس 
محمود العقاد، وأمیر الشعراء احمد شـوقي، والشـاعرة 
عائشة التیمورية، والقاص محمود تیمـور، والشـیخ عبـد 
الباسط دمحم عبد الصمد، والباحث حسن ظاظـا، والفنانـة 

ني، والمخرج السینمائي احمد بدرخان وابنـه سعاد حس
أضف الى أسماء أخرى ساھمت في صنع نھضة .. علي

  . مصر الحديثة

أن أقـدم عالقـة تاريخیـة سـجلت بـین األكـراد والفراعنـة 
أجـداد  –) الحوريـون(المصريین ترجع إلى أيام المیتـانیین 

الذين شكلوا مملكة میتاني في القرن السـادس  -أكراد 
) واشـوكاني(م، وكانـت عاصـمتھم .ق1500عشر سـنة 

ــاطق  علـى نھـر الخــابور، وامتـد نفوذھـا علــى جمیـع من
، وشـكلوا )نھـارين(كردستان، وعرفھم المصريون باسـم 

طبقـة أرسـتقراطیة كانـت مســئولة عـن إدخـال الحصــان 
وزالـت ھـذه المملكـة فـي عھـد . والعربة إلى المنطقـة

  .م.ق1335سنة ) آشور ناصر بال(الملك اآلشوري 

تعرضت مملك المیتانیین للغزو المصري بزعامة تحتمس 
األول، لكن المیتـانیین  اسـتطاعوا الـتخلص مـن التبعیـة 
المصرية باتفاقھم مع الحثیـین فـي أواخـر القـرن الثالـث 
عشر قبل المـیالد وأصـبحوا يملكـون قـرارھم بنفسـھم 
وأحراراً من السیطرة المصرية، لكـن فـي المقابـل كانـت 

وطیـدة بـین الطـرفین ترسـخت فـي عھـد  ھناك عالقات
م، وقـد وصـفته . ق1390نحـو ) توشرتا( الملك المیتاني 

الوثائق المصـرية بالصـديق المـوالي لمصـر، وكانـت بینـه 
وبین ملوك مصر رابطة مصاھرة ونسـب، ولـه مراسـالت 

ـــث  ـــب الثال ـــع أمنحوت ـــة م ـــوفي ( مطول ). م. ق1375ت
بعـض مـن ووجـدت ). م.ق1358توفي ( وأمنحوتب الرابع 

مكتوبـة ) تل العمارنة(ھذه الرسائل المتبادلة بینھما في 
وكانـت إحـدى . باللغة المیتانیة في نحـو سـتمائة سـطر

المیتـاني مـن بـین زوجـات أمنحوتـب ) توشرتا(شقیقات 
كانـت ) نفرتیتـي( الثالـث، كمـا أن إحـدى بناتـه المـدعوة 

  . زوجة ألمنحوتب الثالث، ومن بعده أمنحوتب الرابع

التي ) توشرتا(دى رسائل الملك المیتاني الشھیرفي إح
 توفي كتبھا لزوج أخته الفرعون المصري أمنحوتب الثالث

  :، يخاطبه بھذه الكلمات)م.ق 1375(

  إلى میّموریا الملك العظیم، ملك مصر، أخي،

  صھري الذي یحبني والذي أحبھ،

  ھكذا یقول توشراتا الملك العظیم ، حموك،

  :میتاني، أخوكالذي یحبك، ملك 

  ! أنني في حالة حسنة، عسى أن تكون في حالة حسنة

  وبیتك، وشقیقتي وسائر نسائك وأوالدك،

  ومركباتك وخیولك وجیشك،

  .وبالدك وجمیع ممتلكاتك

  )1!(لیكثر السالم علیك

كما تأثر المصريون القـدماء بالديانـة الحوريـة المیتانیـة فـي 
 1358 – 1371(م مـا بـین عـا) أمنحوتب الرابع(عھد ملكھم 

ــات مــع )م .ق ــرات المیتانی ــن األمی ــد م ــاركة العدي ، ومش
ــر أمثــال الملكــة المشــھورة  ــن فــي حكــم مص ( أزواجھ

  ).نفرتیتي

 نفرتیتي المیتانیة على عرش مصر

نفرتیتي الملكة المیتانیة الجمیلة التي حكمت مصر سـنة 
ــك أمنحوتـب الرابـع الشــھیر ) م.ق 1369( ھـي زوجـة المل

عاشــر فراعنــة مصــر مـــن ) م.ق 1353-1369(بأخنــاتون 
األسرة الثالثة عشر، وأول من أعلن ديانة التوحیـد بطريقـة 
رسمیة، ونادى بوحدانیة هللا الواحد األحـد، وكـان يـراه فـي 

  .قرص الشمس، فحطم األصنام، وأعلن زھده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــة المقبلـة(يعنـي ) نفرتیتـي( واسـم  ــت )الجمیل ، وقـد كان
شريكة زوجھا في إعالن التوحید، وعاشت معه حیاة وردية 
رقیقة، أنجبت له سـت بنـات، وشـاء القـدر أن يحرمھـا مـن 
إنجاب ذكر يـرث العـرش، وقـد شـاركت زوجھـا فـي الحكـم 

ــه ــا، بھیجــة بتاجھــا ذي :" الـذي وصــفھا بقول ملیحــة المحی
ك التـي إذا مـا أصـغى إلیھـا اإلنسـان طـرب، الريشتین، تل

سیدة الرشـاقة، ذات الحـب العظـیم، تلـك التـي يّسـر رب 
:" كما وصفھا في مناسبات أخـرى فقـال". األرضین صنعھا

الجديرة بالمرح، ذات الحسن، حلوة الحـب، جمیلـة الوجـه، 
زائدة الجمال التي يحبھـا الملـك، سـیدة السـعادة، سـیدة 

میـــزت بجمالھـــا وجاذبیتھـــا، لـــذلك ت". جمیـــع النســـاء
  . وشخصیتھا القوية على زوجھا وانعكاساتھا على عصرھا

تولت عرش مصر لفترة محدودة، ومنحت ألقاباً عديدة منھـا 
، و سیدة مصر العلیا والسـفلى، "الزوجة الملكة العظمى"

ثم وقعت في محنـة الـردة التـي شـقیت ". سیدة األرضین
یاتھا بمأساة، لھـا تماثیـل بنتائجھا بعد وفاة زوجھا، انتھت ح

 نصفیة خلـدت جمالھـا الرائـع موجـودة الیـوم فـي متحفـي
  ).     2(برلین والقاھرة 

25 
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  :العھد اإلسالمي

أما في العھود اإلسالمیة المديدة فقد ذھب الكثیـر مـن 
رجاالت األكراد إلى مصر بصفة قادة عسـكريین وجنـودا، 

المعرفة من الجامع األزھر، ومن أبـرز وطلبة علم لتلقي 
الشخصیات الكردية التي ظھرت في مصـر خـالل العھـد 

أحـد األمـراء األكـراد الـذي ) احمد بن الضحاك(الفاطمي 
مناصـب ) القـادر بـا½(تولى في عھد الخلیفة الفاطمي 

ھامة فـي الجـیش المصـري، واتفـق أن جـردت حكومـة 
بالقرب من نھـر ) آفامیا(روما الشرقیة جیشاً على قلعة 

دامیـانوس (العاصي في سوريا تحت قیاد القادة دوقـس 
ـــ دھالســینوس ــین )ـ ــین الجیش ــدمت المعــارك ب ، واحت

جـیش بـن دمحم (الرومي والمصري الذي كان تحت قیادة 
، وأسفرت عـن انـدحار الجـیش المصـري )بن الصمصامة

الذي لم يبقى منه سـوى خمسـمائة خیـال، فـي حـین 
تمتـع بنشـوة الظفـر يرومي المنتصـر كان قائد الجیش ال
  .من فوق ربوة عالیة

من االندفاع ) احمد بن ضحاك(لم يتمالك القائد الكردي 
. نحو القائدة الرومي فھجم علیه بمفرده، وأراده قتیالً 

أن عدو هللا قد قضى : "وصاح عندئذ بصوت جھوري قائال
فأثر ذلك على معنوية الجیش المصري المدحور، ". نحبه

فكتب  ،إلى میدان النضال، فھزم الجیش الروميوعاد 
  ).3(النصر بذلك للجیش الفاطمي 

الملـك العـادل أبـو الحسـن (وبـرز أيضـاً فـي ذلـك العھـد 
ــن ســاالر ــدين علـي ب ــدي )سـیف ال ، وزيـر الظــافر العبی

السـاكنة ) زرزائي( وكان كرديا من عشیرة . صاحب مصر
ت بـه في إيران، وقد تربى فـي القصـر بالقـاھرة، وتقلبـ

ـــى  األحــوال فــي الواليــات بالصـــعید، فعــین والیــاً عل
اإلسكندرية، وتولى الوزارة للظافر في القاھرة في سنة 

واسـتمر فـي . ، ونعـت بالعـادل أمیـر الجیـوش)ھـ 543(
نصـر بـن (الوزارة إلى أن قتل بید حفید امرأته أم عبـاس 

بعد أن كان شـھما ). م1152/ ھـ 548(في سنة ) عباس
.  وة مع صحبته ألصـحاب العلـم واإلصـالحمقداما ذا سط

عمر بالقاھرة المساجد، وبنى مدرسـة للشـافعیة فـي 
  ).4(اإلسكندرية 

  :األكراد یؤسسون الدولة األیوبیة في مصر
  

  

  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  البطل الخالد صالح الدین األیوبي
ــدين  مــن أرض مصــر اســتطاع البطــل الكــردي صــالح ال

ــه العظیمــة مــن تأسـیس ) م1193-1137( األيـوبي  دولت
التي استمرت أكثر من مائة عام، ومـن القـاھرة انطلـق 
إلـى الشـرق لتوحیـد بـالد الشـام، ومنھـا قـاد الجیـوش 
اإلسالمیة لمقارعة الصلیبیین، ودك معاقلھم، واستطاع 

م، التـي 1187ھزيمتھم عقب معركـة حطـین الشـھیرة 
مھدت السبیل السترجاع القدس، وتحرير المنطقـة مـن 

  .لیبيالغزو الص

يعد الملك المنصور أسد الدين شیركوه أول من وليّ 
وھو أخو نجم الدين أيوب، . مصر من األكراد األيوبیین

وكان من كبار القواد في . وعمّ السلطان صالح الدين
  نورالدين جیش 

جیش نور الدين زنكي التركماني في دمشق، وقد 
لنجدة ) ھـ558سنة (أرسله على رأس جیش إلى مصر 

ور بن مجیر السعدي الوزير الفاطمي في مصر، شا
وانتصر علیه، ) بلبیس(واشتبك مع جیش ضرغام في 

وحاصره في القاھرة، ومن ثم وقعت الفسطاط في يده، 
وبعد ذلك نبذ شاور . واستلم القاھرة، وقتل ضرغام

وعلى اثر ذلك . صداقة شیركوه ومنعه من دخول القاھرة
الحتالل بلبیس  أرسل شیركوه األمیر صالح الدين

والشرقیة، فلما علم شاور باألمر استعان بملك القدس 
وأرسل له جیشا قوياً ووجھه . اإلفرنجي وطلب مساعدته

إلى بلبیس، ودافع شیركوه عن بلبیس ثالثة أشھر دفاع 
اإلبطال، وانتھى األمر باتفاق ملك القدس مع شیركوه 

  . ھـ 558وأخلى االثنان مصر سنة 

ولكن جیش ملك . جیشه إلى الشامرجع شیركوه مع 
القدس خالفا للمعاھدة وبدسیسة من شاور بقي في 
مصر، وعلى أثر ذلك قرر السلطان نور الدين زنكي مع 

وبعد ثالث سنوات من الحملة . شیركوه احتالل مصر
األولى قام شیركوه على جیش يربو على ألفین محارب 

 ھـ، وبعد562وتوجه إلى مصر بقصد احتاللھا سنة 
متاعب كثیرة وصل إلى الجیزة وتقابل مع جیش القدس 
اإلفرنجي على الضفة الیسرى لنھر النیل، وعلى حین 
غرة ھجم جیش القدس ولوال قیادة وحزم شیركوه 
النتصروا علیه، ولكنه لم يقبل بالمصادمة فتوجه إلى 
الصعید واشتبك في الحرب معه بالقرب من البابین 

ونصب األمیر صالح الدين  وانتصر، واحتل اإلسكندرية،
قائدا علیھا، وترك نصف جیشه ھناك، واخذ الباقي 

أما ملك القدس فقد انسحب بعد . وتوجه إلى الصعید
خذالنه إلى القاھرة، واخذ معه جیش مصر، وحاصر 
اإلسكندرية وعالوة على ذلك أرسل أسطوله لمحاصرة 

ة فدافع األمیر صالح الدين مقابل تلك القو. القلعة بحرا
  .البحرية والبرية سبعین يوما دفاعا ال نظیر له

أما شیركوه فانه تقدم بالقسم الباقي من جیشه وحاصر 
فإدارة شیركوه الحازمة وبطولة األمیر صالح الدين . مصر

ادخل الذعر إلى قلوب األعداء، واضطرھم إلى طلب 
الصلح، فلم يقبل شیركوه الصلح إال على شرط إخالء 

  .ینمصر من قبل الطرف

وفي الواقع أخلیت مصر، ورجع شیركوه إلى الشام، 
ولكن بعد فترة قصیرة أرسل ملك القدس جیشا إلى 

بقصد االستیالء على مصر، وقام بأفظع األعمال  بلبیس
فیھا، مما اجبر الحكومة الفاطمیة نفسھا أن ترسل ھیئة 
من قبلھا حاملة كتاباً وفي طیه جدائل نساء القصر 

فأرسل السلطان . تستغیث بالسلطان نور الدين زنكي
شیركوه للمرة الثالثة على رأس جیش كبیر إلى مصر 

فلما وصل خبر جیش الشام  .قدر بحوالي سبعین ألفا
إلى ملك القدس خاف عواقب عمله وعاد إلى القدس 

  .ھـ564في سنة 

وصل شیركوه إلى القاھرة، واستقبله أھلھا استقباال 
لقتله  حارا ورحبوا به، وعلم بان شاور بن مجیر يأتمر به

فتعاون مع صالح الدين . ھو ومن ومعه من كبار القواد
" . العاضد"على قتل شاور وأرسل رأسه إلى الخلیفة 

الذي خلع علیه السلطنة، ولقبه بالملك المنصور أمیر 
ولم يقم غیر شھرين . ھـ564الجیوش، واله الوزارة سنة 

ودفن . م1169/ھـ 564فتوفي فجأة سنة . وخمسة أيام
ثم نقل مع أخوه نجم الدين أيوب إلى المدينة . بالقاھرة

المنورة ودفنا ھناك، وقلد العاضد منصبه إلى ابن أخیه 
  ).5(صالح الدين األيوبي

تولى صالح الدين الوزارة وقیـادة الجـیش، ولقـب بالملـك 
ــاحب  ــبح ص ــاطمیین، وأص ــم الف ــى حك ــم أنھ ــر، ث الناص

  .السلطة في مصر، واستقل بھا

زنكي، شھدت الشام اضطرابات دعي بعد وفاة نور الدين 
صالح الدين إلى ضبطھا، فقام ھناك بتھدئة األوضاع، 
وتوحید البلدان حولھا، وبدأ إصالحات فیھا، وفي مصر 

، والعديد من )قلعة الجبل( بنى قلعتھا الشھیرة 
المدارس، والمستشفیات والمساجد والطرق، وحافظ 

ابعت على المذھب السني وأعاد نشره من جديد، وتت

دانت له البالد، وأصبحت دولته األيوبیة تمتد  إنجازاته حتى
األرمن شماالً، من النوبة في أقصى جنوب مصر، إلى بالد 

ومن الجزيرة والموصل شرقاً، إلى برقة غرباً، وحینھا بدأ 
  .يكرس جھده لمواجھة حمالت الفرنجة وغاراتھم

ــد  ــد شــتات المســلمین بع ــدين مــن توحی تمكــن صــالح ال
تفرقھم في دويالت متنـاحرة ھیـأت للصـلیبیین السـیطرة 

ومنھا بیت المقـدس سـنین طويلـة، وكـان / على أراضیھم
سة وحرب بعید النظر، عرف بعطائه وإنفاقه فـي رجل سیا

سبیل هللا، حتى إنه لم يدخر لنفسه ماالً وال عقـاراً، وكـان 
يھتم بإصالح الشؤون العامة من عمـران، ومجـالس علـم، 

  . وحلقات أدب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما يسـجل لصـالح الـدين حمايـة المسـیحیین الشـرقیین 
ــذين أحبـوه، ووضـعوا صـورته فــي  وخصوصـا أقبـاط مصـر ال
كنائسھم وأديـرتھم، فصـورة صـالح الـدين المنشـورة فـي 
جمیع أرجاء العالم الیوم منقولة مـن كتـاب روسـي مـأخوذ 

  . من دير قديم بمصر

ندلسـي ويدل البیتان اآلتیان لحكیم الزمان عبد المـنعم األ
الذي ھبط مصر في عھد صـالح الـدين ونظـم قصـائد فـي 
ــموه  ــك العھــد رس ــیحیین فــي ذل مدحــه، علــى أن المس

  :ووضعوا رسمه في الكنائس؟ يقول 

  فحطوا بأرجاء الكنائس صورة    

  لك اعتقدوھا كاعتقاد األقانم 

  یدین لھا قس ویرقى بوصفھـا     

  ویكتبھ یشفي بھ في التمائم

كتب احمد زكي باشـا المصـري مقالـة وعن ھذا الموضوع 
كان القبط يحبون ھذا : " يقول فیھا) رعمسیس(في مجلة 

الملك العظیم صالح الدين، الذي حماھم ورعاھم، وعرفوا 
في كل أيامه السعادة والھنا، وأي دلیل على ھذا اكبر من 

  ".  وضع صورته إلى جانب األيقونة المقدسة

كان صالح الدين بطـال عربیـا إسـالمیا كرديـا عالمیـا، ومـن 
أھم الشخصیات في التـاريخ اإلسـالمي، شـھد لـه بـذلك 
ــوع  ــاً، دخـل الحـروب وخــرج منھـا مرف الشـرق والغـرب مع
الرأس، مخالفا سیر العظماء أمثـال االسـكندر المقـدوني، 
ونابلیون وغیرھما، فاالسكندر انتصر في البداية لكنه اندحر 

نھاية ومات قتیال على يد عبیده، ونابلیون دوخ العالم في ال
  ... لكنه مات منفیا مسموما في إحدى الجزر النائیة

نعم سیبقى العـالم يـذكر انتصـاراته وإنجازاتـه السیاسـیة 
والعمرانیة على مر األيـام والسـنون، وخیـر مـن رثـاه يـوم 

سأضـع سـیفك فـي :" وفاتـه والدتـه التـي خاطبتـه بقولھـا
   ).6"(یعرفك هللا، فأنت سیفهكفنك، وس

حكم مصر بعده الملـك العـادل الكبیـر سـیف اإلسـالم أبـو 
الفتح دمحم أبو بكر بن نجم الدين أيوب بن شادي بن مـروان 

ــه )م1218ــ 1145( ، وكــان نائـب الســلطنة بمصـر عــن أخی
صالح الدين أثناء غیابه في الشام، وتنقل في الواليات إلى 

وضـم إلیھـا ) ھـ596سنة (صرية أن استقل بملك الديار الم
ــبح  ــیمن، حتــى أص ــالد ال ــة، وب ــديار الشــامیة، واألرمینی ال

   .م1199/ھـ596سلطان الدولة األيوبیة سنة 
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  الملك الكامل یقابل فردریك الثاني
ولما صفا له جو الملك قسـم الـبالد بـین أوالده، وعـاش 

ــه التجــارب، حســن . أرغـد العــیش ملكــا ً عظیمــا ً حنكت
في حـوران ) عالقین(توفي بقرية .  السیرة محباً للعلماء

م، وھو يجھز العساكر لقتال اإلفرنج، 1218/ھـ615سنة 
دفن في مدرسته المعروفـة إلـى الیـوم بالعادلیـة، وقـد 

وفي أيامـه . دارا للمجمع العلمي بدمشق اتخذت أخیرا ً
زال أمر اإلسماعیلیة من ديار مصر، بعـد أن قـبض علـى 
ـــاھر  ـــر أحـــد بعـــدھا أن يتظ ـــم يجس ـــر مـــنھم، ول كثی

  ).7(بمذھبھم

الملـك الكامـل ناصـر ومن سالطین األيوبیین فـي مصـر 
الدين أبو المعالي دمحم ابن الملـك العـادل دمحم أبـي بكـر 

بـاألدب، لـه شـعر، وسـمع الحـديث ابن أيوب، كان عارف 
م، أعطاه أبوه الـديار 1180/ھـ576ولد بمصر سنة . ورواه

ــنة  ــه س ــتقال بعــد وفات ــا مس ـــ، 615المصــرية، فتولھ ھ
واتجه إلى توسیع نظام حكمه، . وحسنت سیاسته فیھا

ــه بلقــب  ــة باســمه، ودعــا ل ــت الخطب ــة " فكان ــك مك مال
ام وعبیـدھا، والـیمن وزبیـدھا، ومصـر وصـعیدھا، والشـ

، وله موقع مشـھور "الخ...وصناديدھا، والجزيرة وولیدھا
في الجھاد بدمیاط، إذ قاوم الحملة اإلفرنجیـة الخامسـة 

ھــ، وعقـد اتفاقیـة مـع 630التي احتلتھا، وأعادھا سنة 
وكـان حـازم عفیفـا . فردريك الثاني اإلمبراطور الجرماني

عن الدماء، مھیبـا، كـان فیـه جبـروت، ومـن آثـاره بمصـر 
  ".الكاملیة " درسةالم

كان ملكا جلیال مھابا، حازما حسن السیرة، يباشـر أمـور 
مملكته بنفسه، وانفق األموال الكثیرة، وكان يحب أھـل 
العلم ويجالسھم، ويؤثر العدل، وكانت الطرق آمنـة فـي 

ــق بعــد ــنة  أيامــه، مــات بدمش ــن فتحھــا س شــھرين م
  ).8(م1238/ ھـ635

ومن كبار الملوك األيوبیین الذين حكموا مصر الملك 
الصالح نجم الدين أبو الفتوح أيوب بن السلطان الملك 

. م1206فقد ولد ونشأ بالقاھرة . الكامل زوج شجرة الدر
. سلطنه أبوه على آمد وحران وسنجار وحصن كیفا

وملك دمشق، ثم ملك الديار المصرية ودانت له 
حزم، وأعاد وحدة الدولة األيوبیة وضبط الدولة ب .الممالك

واستعان باألتراك الخوارزمیین،  .م1245من جديد سنة 
فاستعاد القدس من الفرنین، وفي أواخر أيامه أغار 

  شديد، واحتلوھا، وأصاب البالد ضیق اإلفرنج على دمیاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وكان الصالح غائباً في دمشق، فقدم ونزل أمام  شديد،
وھو مريض بالسلّ فمات بناحیة المنصورة اإلفرنج 

  .م، ونقل إلى القاھرة1249

كان نجم الدين أيوب سیاسیا بارعاً، وكان يطمح إلى 
إنشاء دولة كدولة صالح الدين والكامل تتألف من مصر 
وفلسطین والشام وبالد ما بین النھرين، وكانت قصوره 
في شبه جزيرة الروضة بالنیل، وفي الكبش، ومدرسته 

  ).9(ائعة الصیت في تلك األيامذ

توران شاه ابن الملك الصالح نجـم وھناك الملك المعظم 
ــة  ــك الكامــل ثـامن ســالطین الدول ــوب ابـن المل الـدين أي
األيوبیـة بمصـر وأخـرھم، كانـت إقامتـه فـي حصـن كیفـا 

م 1249ولمـا تـوفي أبـوه سـنة . نائباً عن أبیـه) بديار بكر(
 تدعته، فسـار إلـىخبر موتـه، فاسـ) شجرة الدر( كتمت 

القاھرة، والحرب ناشبة بین المصريین والفرنسیین على 
، فلـبس خلعــة السـلطان بعـد أربعــة )المنصـورة( أبـواب 

أشھر من وفاة أبیـه، وقاتـل الفرنجـة، وھـزمھم واسـترد 
ثم تنكر لشجرة الدر، . دمیاط، ففرح الناس وتیمنوا بوجھه

ــــي  ــــوه ف ــــة فقتل ــــك البحري ــــه الممالی فحرضـــت علی
ــوب ، م1250)سـكورفار( ــه انقرضــت دولـة بنــي أي وبمقتل

  ).10(سنة  86بمصر، وكانت مدتھا 

  الھوامش

تاريخ سورية ولبنان وفلسطین، بیروت : فیلیب حتي) 1( 
خالصـة : دمحم أمین زكـي 163-162ص 1951دار الثقافة، 

 ، 97ص:تاريخ أكراد

نفرتیتي، ترجمة مختار السويفي، : جولیا سامسون) 2(
  1992ار المصرية اللبنانیة للنشر، الد: القاھرة

: ،  كتاب تجارب األمم97-1/96:مشاھیر أكراد) 3(
  134:، خالصة تاريخ أكراد3/228

   2/82:مشاھیر أكراد) 4( 

ــدون 1/227ابـن خلكــان ) 5( ــن خل ــر 5/282، اب ــبن األثی ، ل
ـــالم النـــبالء، 11/128 ومنتخبـــات التـــواريخ  4/258، أع

من بلد دوين، قصد العراق ھـو وأخـوه  كان شیركوه:وفیه
أيوب، وخدما بھروز شحنة السلجوقي ببغـداد، ثـم لحقـا 
بخدمة عماد الدين زنكي، وبقي شـیركوه مـع نـور الـدين 
محمود، بعد موت أبیه زنكي، وأقطعـه نـور الـدين حمـص 
والرحمة، ولما رأى من شـجاعته، وزاده علیھـا أن جعلـه 

  بعض أخباره، 168-1/148مفرج الكروب .مقدم عسكره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــالم ـــرد4/183االع ، شـــذرات  267-1/266:، مشـــاھیر ك
   4/211:الذھب

، تـاريخ 2/378: ، تـاريخ الخمـیس2/376:وفیات األعیـان) 6(
ــــــدون ــــــن خل ــــــل330-5/250، و4/79:اب ، 12/37:، الكام

ـــــــات الســـــــبكي114-1/41:الســـــــلوك ، 4/325:، طبق
: ، مفـرج الكـروب8/425:، مرآة الزمـان188-2/178:الدارس

، األعالم البن قاضي شھبة، 88، 87:، ترويح القلوب1/168
ــــرة ــــوم الزاھ ــــذرات الــــذھب، 63-6/3:النج ، 4/298:ش

-14/263:، دائرة المعـارف اإلسـالمیة91-1/80:الشرفنامة
، بدائع 12-1/1:، مشاھیر كرد8/220:، األعالم للزركلي277

ــــــة 1/69:الزھـــــور ــــــة والنھاي ،معجــــــم 12/13:، البداي
المــــواعظ 42:، ســـنا البـــرق الشـــامي3/151:البلـــدان
ــار ــب 2/233:واالعتب ــاريخ حل ــوعة  162-2/154:، ت ، الموس

، 25موضوعات الكرديـة، : ، صالح بدر الدين2/1128:لعربیةا
ـــــاريخ  ـــــي الت ـــــة ف ـــــارات الكردي ـــــدول واإلم ـــــاريخ ال ت

  المقدمة:اإلسالمي

ــات) 7(  ــوافي بالوفی ــان2/235:ال : وفیــه 2/48: ، ابــن خلك
، 1/75: ، ابـن إيـاس538وقیـل  540والدتـه بدمشـق سـنة 

ــده ســنة  194:/1الســلوك ــه مول ــان 538وفی ــرآة الزم : ، م
، معجم األنساب 126: ، حي األكراد 6/47: ، األعالم8/594

  .2/236:، خطط المقريزي150:واألسرات الحاكمة

، 186، 12/126،135، الكامــل 1/194:الـوافي بالوفیـات) 8( 
ــــان 260 -1/194الســـلوك  ــــات االعی ــــدارس 2/50وفی ، ال

، خطــــط 7/28، األعــــالم 8/705،مــــرآة الزمــــان 2/277
  .151:واألسر الحاكمة ، معجم األنساب2/92:الشام

 ،178/ 1:، الدلیل الشافي3/227:المنھل الصافي) 9( 
، الوافي 1/95:، أعیان العصر6/319:النجوم الزاھرة

، 1/83، ابن إياس 2/236، خطط المقريزي 10/55 :بالوفیات
، مرآة الزمان 189، تاريخ االسحاقي 1/339السلوك 

، دائرة 5/237:الذھب ، شذرات 2/38، األعالم 8/775
  120-14/115:المعرف اإلسالمیة

، ابن 4/183:، المنھل الصافي1/230:الدلیل الشافي) 10( 
ـــاس ـــوردي1/85:إي ـــن ال ـــاكر 2/181: ، اب ـــن ش ، 1/97، اب

وفیه ما يخـالف روايـة غیـره، فھـو يـذكر أن  361:/1السلوك
الملك المعظم ساءت سیرته مع الممالیك البحرية فقتلوه، 

 81أن مـدة بنـي أيـوب بمصـر : شجرة الدر، ويقول وال يذكر
ــرآة الزمــان ــنة ، م ــع العلمــي8/781: س ــة المجم : ، مجل

، شــذرات 1/263:، فـوات الوفیـات 2/90: ، األعـالم16/308
 . 8/134:، طبقات الشافعیة5/292:الذھب
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  مھدي كاكھ یي. د
  
 

   والعالقة بینھم  اآلشوریین و  نبذة تأریخیة عن الكورد
  )حادیة عشرالحلقة ال( كوردستان مھد الُسالالت البشریة األولى

����–������������������������������������������������א�
�	א�
�	א�
�	א�
�	������������������������������������������������א��א��א��א�����א����א����א�����FFFF1EEEE��������������������������������������������א� �� �� �� �
، كما )2، 1صورة (اعتمد الخوريون الكتابة المسمارية في تدوين لغتھم الھندو ـ آرية 

  .ئقاً باللغتین األكادية والحثیةأنھم دوّنوا وثا

  

  

  

  

  

  

  

  )أوغاریت(الحروف الخوریة . 1صورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أوغاریت(الخوریة الحروف . 2صورة 

) يورگان تبه، جنوبي كركوك(ُعثر على مجموعات من الوثائق الخورية في نوزي 
وفي ) أوگاريت(الواقعَتین على الفرات األوسط وفي ) إيمار(و) ماري(ومحیطھا وفي 

كما ترد تعابیر ومفردات ). بوغازكوي الواقعة في شرقي أنقرة(العاصمة الحثیة ھاتوشا 
ورية في كثیر من الوثائق المكتشفة في مناطق مختلفة من الشرق وأسماء أعالم خ

إنتشرت اللغة الخورية على نطاق واسع عند إتساع المملكة الخورية في . القديم
. ، وأصبحت لغة لھا مكانة بارزة في المنطقة)3صورة (أواسط األلف الثاني قبل المیالد 

  .نحدرة منھااللغة األورارتیة قريبة من اللغة الخورية، وھي م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خارطة المملكة الخوریة. 3صورة 

أقدم نظام كتابي أبجدي  إن من أھم ما قدمه الخوريون للحضارة اإلنسانیة ھو إختراع
رمز  30مسماري في العالم، المستند على نظام قواعدي متكامل والمؤلف من 

مسماري أبجدي الذي شكلّ القاعدة األساسیة في إبتكار وظھور األبجدية الفینیقیة 
واآلرامیة واألبجديات األخرى التي اشتقت من الفینیقیة واآلرامیة كالعبرية والیونانیة 

  .والسريانیة والعربیةوالنبطیة 

تشیر التنقیبات المكتشفة الى أنه كان يتم تدوين أخبار الخوريین وكان ھناك محل 
على رقم فیه مسرد مفردات خورية ) أوگاريت(تم العثور في  .aخاص لكتابة الوثائق

ھذا يدل على عبقرية الخوريین في . مكتوبة بالخط المسماري وھو عبارة عن معجم
  . فادتھم من ھذه المساردتعلم اللغات وإ

إن معظم الُرقم الُمكتَشفة كانت مرتّبة على شكل مجموعات وكل مجموعة مؤلفة من 
كانت المكتبات تابعة لمؤسسة دينیة أو ممتلَكة من قِبل . مكتبة أو ديوان لألرشیف

تشتمل المكتبات المكتشفة في أوگاريت على مكتبة الكاھن األكبر التي تحتوي . أفراد
لمالحم واألساطیر ومكتبَتین لِكاھن آخر ومكتبة النصوص األدبیة وستة دواوين على ا

تم العثور في الحي . لألرشیف في القصر الملكي وديوان لألرشیف في القصر الجنوبي
. الفخم الممتد شرقي القصر الملكي على مكتبتین خاصتین وعلى ديوان أرشیف خاص

ودة في القاعات المخصصة لھذه المجموعات كانت الوثائق التي لھا طابع مدرسي، موج
وكذلك ُوجِدت بعض األدوات الكتابیة كالمخرز أو المنقاش وھو القلم الذي كان يتم 

االخوري ) SCRIBE(كان الكاتب . إستخدامه لحفر الرموز المسمارية في الرقم الفخارية
صنیفھا يقضي معظم وقته في قاعات المحفوظات ويقوم بكتابة الرقم الفخارية وت

   .bوترتیبھا على رفوف وفي ھذه القاعات كان يزاول أيضاً دوره كُمعلّم

الوثائق الُمكتَشفة في رأس الشمرة ُتبین بأن الكاتب الخوري كان يقوم بتعلیم الطالب 
لقد تم العثور على عدد من ُرقم فخارية صغیرة منقوشة علیھا أحرف . حروف األبجدية

ھذا . الثالثین وھي مرتبة بحسب التسلسل الذي كان معتمداً آنذاك األبجدية الخورية
التسلسل ُيظھر في كل رقم األلفباء المكتشفة في الموقع، وھذا يدل على أن ھذه 

  . الوثائق تم وضعھا لتعلیم الطالب

تم العثور على رقم ُمرتّبةً فیه أحرف أبجدية خورية في أعمدة ويوجد مقابل كل حرف 
م وضعه لمساعدة . ي األكادي المطابق له باللفظالمقطع الصوت إنه عبارة عن جدول ت

في رأس الشمرة، عالوة على النصوص المكتوبة بھذه . المترجمین في القیام بالترجمة
الطريقة، ھناك نصوص خورية مكتوبة باإلشارات المسمارية األبجدية المبتكرة في 

  .bأوگاريت

بین أھمیة الكتابة والمعرفة في المجتمع ھناك نص تم إكتشافه في رأس الشمرة ي
الخوري، وھو عبارة عن دعاء تمت كتابته بصیغة رسالة موجھة من كاھن إلى أحد 

    :اآللھة يطلب فیه مساعدة تلمیذه ومما جاء في النص المذكور

بھذا التلمیذ . ال ُتظھر في عظمتك عدم اإلھتمام بالقضیة التي أستعطفك من أجلھا"
إكشف له أّي سر في فن الكتابة، العد، . أمامك ال ُتظھر عدم اإلھتمامالفتي الجالس 

إعِط لھذا التلمیذ .. إكشف له إذن الكتابة السرية.. المحاسبة، أّي حل، إكشف له
    ".إذن ال تھمل شیئاً من كل ما يتصل بفن الكتابة. الفتي، القصب المبرى والجلد والفخار

حم في بناية الكاھن األكبر، قرب معبد اإلله بعل تم اكتشاف عدد من األساطیر والمال
وكانت متوارثة شفوياً من جیل إلى جیل، فتم تدوينھا في مطلع القرن الرابع عشر قبل 
المیالد من قبل كاتب يرد إسمه في بعض الرقم وال ُيعرف فیما لو أنه كان مجرد ناسخ 

المالحم واألساطیر بأسلوب  وضع تلك القصائد حرفیاً كما تلقاھا أو أنه كان ُينظم تلك
   .أدبي والتي ھي قصائد ذات قیمة أدبیة كبیرة

لقد تم إصدار عدد كبیر من ترجمات لمالحم وأساطیر رأس الشمرة إلى لغات أجنبیة 
أوغاريت، : "من ضمن األساطیر والمالحم المترجمة الى اللغة العربیة ھي. مختلفة

مالحم وأساطیر "و 1961الخازن، بیروت،  نسیب وھیبة: ، ترجمة"أجیال، أديان، مالحم
  .1980أنیس فريحة، بیروت، : ، ترجمة)"رأس الشمرة(من أوغاريت 

ُتشیر الى إھتمام الخوريین باألدب ) أوگاريت(و) حتوشا(اإلكتشافات األثرية في 
والثقافة، حیث ساھم الخوريون في إثراء التراث األدبي والفني العالمي القديم المدوّن 

ل كتابة نصوص أدبیة بأسلوب متمیز والتي كانت تدور حول مواضیع شائعة في من خال
کما قاموا بترجمة نصوص تعود لشعوب أخرى، إلى اللغة الخورية و أخذوا . ذلك العصر

كذلك أضافوا إلى أدبیات . حكايات شفاھیة وکتابیة وصاغوھا بلغتھم صیاغة جديدة
ھم التي تشیر إلیھا المكتشفات األثرية منطقة غربي آسیا أساطیر وتعويذات من تراث

  .1في حتوشا وأوغاريت
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ر تعكس  أسھم الخوريون منذ زمن مبكر في إغناء التراث األدبي، حیث كتبوا أساطی
تصوراتھم عن نشوء الكون وأصول اآللھة وصراعاتھا وعالقاتھا بالبشر، وألّفوا أناشید 

البطل {و حكاية ) خصاء آنو(وحكايات مستقاة من الموروث الشعبي، مثل أسطورة 
أعادوا صیاغة أعمال كما ). دمار إبال(و حكاية ) الصیاد كّشي(و حكاية } )دجلة(أَرَْنزَح 

  .3، 2أدبیة سومرية وأكادية شھیرة

كانت للثقافة الخورية تأثیر كبیر على الثقافة الحثیة، بل أثرت الثقافة الخورية على 
كما أن الثقافة اآلشورية المبكرة . ثقافات شعوب منطقة الشرق األدنى القديم بأكملھا

الحمید زايد بأن األسرة الحّثیة، خالل  يذكر الدكتور عبد. ورثت الثقافة الخورية وخلفتھا
فترة المملكة الحّثیة الحديثة أصبح لھا طابع خوري وكان عدد كبیر من ملوك وملكات 

  .4الحثیین يحملون أسماء خورية

قام الخوريون بعمل قوائم لتنظیم الحیاة اإلدارية واإلقتصادية و قوائم ُتمثل مفكرات، تم 
في أوگاريت، تم . لمعلومات التي كانوا يحتاجونھاإستعمالھا للحصول بسرعة على ا

العثور على رقم يتضمن خمسمائة سطر والذي ھو موسوعة فیھا تعداد األسماك 
يحتوي ھذا الرقم . والطیور والنباتات والمنسوجات واألقمشة واألحجار وما شابه ذلك

قم آخر يتضمن ر. أيضاً على قوائم تتضمن آلھة أوگاريت وقائمة تتضمن اآللھة الخورية
جدوالً باآللھة السومرية، فیه يقابل كل إله ما يقابله من آلھة عند الخوريین، حیث أنه 

  . وثیقة عن الديانة المقارنة عمرھا حوالي ثالثة آالف سنة

قام الخوريون بتنظیم اإلدارة بشكل جید، حیث كان الُحكام يقررون إعالن الحروب و 
لك كانوا يقومون بعقد التحالفات و المعاھدات مع اإلستمرار فیھا أو إيقافھا و كذ

و العسكرية كان . الممالك األخرى و اإلشراف على الجوانب اإلقتصادية و التجارية 
الملك الخوري ُيمثل السلطة التنفیذية و التشريعیة معاً، وكان له مساعدون 

  .5يساعدونه في إدارة شئوون البالد

ا في مدينة نوزي بأنه في نظام الحكم الخوري، كان تذكر الوثائق التي تم العثور علیھ
ً كانوا يحكمون  ھناك الملك األكبر الذي يرأس المملكة وكان ھناك ملوك أدنى شأنا

ملوك المدن كانوا من طبقة الذوات وكان . المدن وكانوا خاضعین لسلطة الملك األكبر
دفاع عن المملكة، كان من واجبات ملوك المدن ال. أكثرھم من ساللة الملك األكبر

حیث كانوا مسئولین عن نصب اإلستحكامات الدفاعیة في المدن والقرى وتأمین 
كل قصبة والتي كانت تسمى . العربات الحربیة والمتطلبات الدفاعیة والحربیة األخرى

)ALUM ( باللغة الخورية، كان يديرھا بیگ)HAZANNU ( أو مختار خاضع لسلطة ملك
كان من واجبات البیگات ھي إقامة اإلستحكامات في . صبتهالمدينة التي تتبعھا ق

  . قراھم

كما قام الخوريون بوضع القوانین لتنظیم إدارة مملكتھم، حیث تم إكتشاف عدد كبیر 
   ).4صورة ( cمن النصوص القانونیة في جناح من القصر الملكي في مدينة أوغاريت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یحتوي على دعوى قضائیة آالالخلوح مغلـَّف عـُثر علیھ في . 4صورة 

  شاوشتترإلى الملك المیتاني ) نیقـْمـِپا(قدمھا الحاكم المحلي 

المدينة ) URKESH(في المملكة الخورية، لم يتم بناء الكثیر من المدن، حیث كانت 
الد، تم بناء في األلف الثاني قبل المی. الخورية الوحیدة في األلف الثالث قبل المیالد

) NUZI(و) KAHAT(و) HARRAN(و) ARRAPHA(عدد من المدن الخورية مثل 
يبدو أن الثقافة . التي كانت عاصمة المملكة المیتانیة) WASHUKANNI(و) TAIDU(و

في بناء المدن كانت تختلف عن الحكم المركزي لألشوريین و المصريین  الخورية
القدماء ويمكن تفسیر ذلك بأن النظام اإلقطاعي للممالك الخورية لم يسمح بتطوير 

  . بناء قصور فخمة أو معابد

، تم العثور على رقم يحتوي على بعض النصوص الطبیة، حیث كان الطب في أوغاريت
يحتوي ھذا الرقم على عدد من الوصفات الطبیة . آنذاك مرتبط بالسحر ومتداخل معه

ومن خالل نصوص اإلبتھاالت واألدعیة السحرية يمكن التعرّف أحیاناً على بعض األمراض 
ھي الصداع واألنفلونزا والصرع والزكام والدوار من بین األمراض التي يأتي ذكرھا . واألدوية

كان يتم إستعمال . وأمراض األسنان والرئة والبطن والعیون و إعتالل العضالت والجلد
ھناك . أحد الرقم يشیر الى إستخدام حمام بخاري في العالج. المواد النباتیة في العالج

مات الواجب إتباعھا للعناية ونص آخر يتضمن التعلی) أوگاريت(نص يذكر وجود أطباء في 
كما أنه تم إكتشاف نص تم تفسیره على أنه تلمیح لكسوف . بالخیول المريضة

  . cالشمس

م  كانت ھناك موازين موحدة معمول بھا في المملكة الخورية وكانت في مدخل المدينة يت
من القوائم التي كانت ُتستعمل . عرض مقايیس ومكايیل لتعمیمھا على بقیة المدن

  .dمفكرة، عدة رقم والتي ھي عبارة عن جداول لقیاسات الوزن والطول والمساحةك

إشتھر الخوريون بصناعة الخزف وإمتاز الفخار الخوري بألوانه الزاھیة وتنوع أشكاله كان 
خزف الخابور يتمیز بِرسومات ذات خطوط حمراء وأشكال ھندسیة ثالثیة األضالع، بینما 

   .)5صورة (كان له أشكال ممیزة جداً و لونه ُبّني أو أسود ) كركوك الحالیة(خزف نوزي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،"فخار نوزي"قدح یمثل . 5صورة 

  .المتحف البریطاني، آالالختم العثور علیھ في 
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  ) 1(من أعالم الفكر العلمي في الحضارة اإلسالمیة               


א(*
3�4ون  .....حكیم المؤرخین           *5�
א(*
3�4ون367א�*5�
א(*
3�4ون367א�*5�
א(*
3�4ون367א�*5�  367א�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دـــــــتمھی

ابـن خلـدون واحـداً مـن أعظـم  ُيعدُّ العالّمة عبـدالرحمن
ــاع  ــم االجتم ــو مؤســس عل المفكــرين فــي العــالم، فھ
والتاريخ والسیاسة، وتعدَّدت اھتماماته العلمیة والفكرية 
في أكثر من مجال مـن مجـاالت المعرفـة، ودرايتنـا بـدور 
ــور  ــره، وفــي تط ــاة اإلنســان وفك ــي حی ــوم ف ھــذه العل

  .المجتمعات اإلنسانیة

، عمی ق التأمل والنظر، واسـع الثقافـة، وھو مفكر فیاضُّ
وقد أسھم إسـھاماً ممیـزاً فـي منـاحي ,  غني التجربة

ــاء  ــن العلم ــه م ــین أقران ــا ب ــزَّ فیھ ــي ب ــوم الت ھــذه العل
ــة  ــة، وأھمی ــاره العلمی ــالل آث ــك مــن خ والمفكــرين، وذل
ــراء ھــذه  الموضــوعات التــي درســھا وســاھمت فــي إث

â فعاالً وممیزاً، شھ د بذلك علماء الحقول المعرفیة إسھاما
الغـرب والشـرق ومفكـريھم علـى اخـتالف تخصصـاتھم 
العلمیة، واھتماماتھم المعرفیة، واعترفوا بأصـالته فـي 
ـــي  ـــه المستشـــرق الفرنس البحـــث والدراســـة، ونعت
سیلفیستر دي ساسي الذي درس اإلنتاج الفكري البن 

ــه ــدون بقول ــرب: "خل ــه مونتســكیو الع ــبة إلــى " إن نس
ـــوي دي ســـیكوندا شـــارل"الفیلســـوف الفرنســـي  " ل

صـاحب كتـاب   Montesguieوالمعروف باسم مونتسكیو 
الذي يعدُّ من أھـم المراجـع فـي العلـوم " روح القوانین"

  .السیاسیة

واعترف بفضله وأصالته وعبقريته في المجاالت العلمیة 
التي كتبھا، وأشادوا به وبمؤلفاته علماء ُكثر في الغرب 

مؤرخ : بن خلدونا"ناثنیال شمث في كتابه : أمثال
، وجوستون بوتول في كتابه "وعالم اجتماع وفیلسوف

، ودويك كیمبلو فیج "ابن خلدون وفلسفته االجتماعیة"
مفكر عربي في القرن الرابع عشر "في كتابه 

فضالَ عما كتبه الدارسون . وغیرھم كثیرون".. المیالدي
العرب ابتداءً من رسالة الدكتوراه التي تقدم بھا عمید 

دب العربي طه حسین إلى جامعة السوربون في األ
باريس عن فلسفة ابن خلدون االجتماعیة والتاريخیة 

منطق ابن "حتى وقتنا الحاضر، وعلي الوردي في كتابه 
  .وكثیرون غیرھم".. خلدون في ضوء حضارته وشخصیته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ترجمة ابن خلدون

أبو زيد، ولي الدين عبدالرحمن بن دمحم : ابن خلدون ھو
بن دمحم بن خلدون التونسي الحضرمي، األشبیلي، 

المالكي
()

الفقیه . المؤرخین، وعلم المحققین، حكیم 

الكاتب، الشاعر، المصنف، المعروف بابن خلدون
)2(

كان . 
أجداده في حضرموت من عرب الیمن ينسبون إلى وائل 

وكان وائل بقیة أبناء الملوك، . بن حجر من أقیال العرب
دخل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأدناه وقرب مجلسه، وبسط 

اللھم بارك : "ه علیه مع نفسه، وقالله رداءه وأجلس
وقد دخل جد ابن خلدون خالد بن " في وائل وولده

عثمان، أو خلدون بن عثمان األندلس في القرن الثالث، 
ونزل بقرمونة في رھط من قومه الحضارمة، ثم انتقل 

إلى أشبیلیة في جند الیمن
)3(

.  

مايو  27/ ھـ732ولد ابن خلدون في غرة رمضان سنة 
بتونس، ونشأ بھا، حفظ القرآن، وتلقى على م 1332

أبیه مبادئ العربیة، واألدب، والفقه، وحفظ المعلقات 
والحماسة، وكثیرًا من شعر القدماء والمحدثین، ثم أخذ 
عن كثیر من فحول علماء تونس، وكان الثنین منھم أكبر 

ثقافته الشرعیة واللغوية، والحكمیة من منطق  األثر في
: ياضیة، وفلكیة، وموسیقى؛ أحدھماوعلوم طبیعة، ور

دمحم ابن عبدالمھیمن الحضرمي، والثاني أبو عبدهللا 
. دمحم بن إبراھیم اآلبلي شیخ العلوم العقلیة والحكمیة

واستمر مكبًا على تحصیله حتى بلغ سن الثامنة عشرة 
من عمره إذ حدث الطاعون الجارف، ورحل عنه معظم 

أساتذته وشیوخه، وفقد والده
)4(

.  

ھـ إلى فاس، فوقع بین يدي 753توجه في سنة 
م  سلطانھا أبي عنان، ثم امتحن واعتقل نحو عامین، ث
ولى كتابة السر ألبي سالم أخي أبي عنان، وكذلك 

ثم دخل األندلس فقدم غرناطة في . النظر في المظالم
ھـ، وتلقاه سلطانھا ابن 764أوائل ربیع األول سنة 

أھل مجلسه، وكان األحمر عند قدومه، ونظمه في 
رسوله إلى عظیم اإلفرنج بأشبیلیة، فعظمه وأكرمه 

  . وحمله، وقام باألمر الذي ندب إلیه

ففوض إلیه صاحبھا  ھـ توجه إلى بجاية766في سنة 
تدبیر مملكته مدة، ثم نزح إلى تلمسان باستدعاء 

ثم توجه من بسكرة . صاحبھا، وأقام بوادي العرب مدة
إلى فاس فنھب في الطريق، ومات صاحبھا قبل قدومه، 
ومع ذلك فأقام بھا قدر سنتین، ثم توجه إلى األندلس، 

حل ثم ارت. ثم رجع إلى تلمسان، فأقام بھا أربعة أعوام
ھـ إلى تونس، فأقام بھا من شعبانھا 780في رجب سنة 

إلى أن استأذن في الحج فأذن له
)5(

وحجَّ في سنة . 
ھـ، وجاء اإلسكندرية والقاھرة ودرّس في الجامع 784

األزھر، وعین قاضي المالكیة في مصر، وفي غضون ھذه 
األيام نكب ابن خلدون نكبة دونھا النكبات، وھو أن حرمه 

أمواله حملت في البحر من المغرب إلى وأوالده و
اإلسكندرية فغرقت كلھا في میناء ھذا الثغر، ولم ينج 

  .منھم إنسان

ھـ رافق سلطان مصر إلى الشام في 801وفي سنة 
الحملة على تیمورلنك، واجتمع إلى ھذا الفاتح يفاوض 

: للصلح بینه وبین أھل الشام، وقدم ھدية، كانت عبارة
لب حلوى مصرية، وسأله الفاتح عن مصحف وسجادة، وع

أن يكتب له رسالة في جغرافیة بلدان المغرب، فكتبھا 

وأعطاه األمان
)6(

.  

م، ودفن 406/ ھـ808توفي ابن خلدون في القاھرة سنة 
  .في مقابر الصوفیة خارج باب النصر

كانت شخصیة ابن خلدون جذابة من كل جوانبھا، كما 
ین قد جذبا أنظار يذكر مصطفى الشكعة، ولكن جانبین اثن

الباحثین، أما الجانب األول فھو الجانب الفكري الثقافي، 
فیتمثل في تحصیله للعلم ثم عطائه فیه، ففي الجانب 
التحصیلي حفظ القرآن ودرس علومه، كما درس الحديث 
الشريف والفقه واألصول واللغة والتاريخ، وأضاف إلى ذلك 

  .كله دراسة المنطق والحساب

خلدون للتدريس في أكثر البلدان التي  وقد جلس ابن
، وكانت المساجد الكبرى والمدارس الشھیرة  حلَ بھا
دون سواھا مقاساً لحلقات دروسه، كما كان تالمیذه من 

  .صفوة الدارسین الذي صاروا علماء مرموقین فیما بعد

إن أھم األماكن التي قام بالتدريس فیھا جامع القصبة 
لقرويین في فاس، والجامع في مدينة بجَانة، وجامع ا

األزھر في القاھرة، والمدرسة القمحیة بجوار جامع عمرو 
ابن العاص في الفسطاط، والمدرسة الظاھرية البرقوقیة 

  .في حي القصريین في القاھرة

ولقد جلس إلى ابن خلدون في مصر بعض التالمیذ الذين 
صاروا مشاھیر علماء اإلسالم فیما بعد، مثل شیخ 

بن حجر العسقالني، ومؤرخ اإلسالم تقي اإلسالم ا
الدين المقريزي، وقد وصف حلقات دروسه وصفاً 

 ً عظیما
)7(

.  

ولعل أدق وصف لشخصیة ابن خلدون ھو قول صديقه 
  :وخصمه في الوقت نفسه لسان الدين ابن الخطیب

ھذا الرجل الفاضل حسن الخلق، جم الفضائل، باھر (
ل المجد، وقور الخصل، رفیع القدر، ظاھر الحیاء، أصی

المجلس، خاصي الزي، عالي الھمة، عزوف عن الضیم، 
صعب المقادة، قوي الجأش، طامح لُقنن الرئاسة، خاطُب 
للحظ، متقدم في فنون عقلیة ونقلیة، متعدد المزايا، 
سديد البحث، كثیر الحفظ، صحیح التصور، بارع الخط، 
مغرَى بالتِجلَة، جواٌد الكف، حسن العشرة، مبذول 

مشاركة، مقیمٌ لرسوم التعیین، عاكٌف على رعي ال

)خالل األصالة، مفخرةٌ من مفاخر التخو المغربیة
 )8(

.  
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  نصب تذكاري البن خلدون في ساحة مكتبة األدب األجنبي

  من إبداع  النحات المصري أسامة السروي
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كان ابن خلدون أحد نوابغ العالم الذين عاشوا أفذاذًا في 
عصور مظلمة لم يعضدھم فیھا مشاكل، أو تعرف 
قدرھم أمتھم، فكانت حیاتھم بین األمة التي عاشوا 

فیھا كلھا شقاء ومحنة
)9(

أفكاره، وأرخ عاش وصاغ . 
لمرحلة من أعقد مراحل تاريخ الدولة العربیة اإلسالمیة؛ 
وجاءت معلوماته معبرة وواضحة حاول فیھا تصحیح مسار 
من سبقه من المؤرخین ونقدھم، وطرح أفكاره وطلب 
نقدھا ومراجعتھا إلى حكم العقل؛ وفتح ابن خلدون 
بذلك طريقًا واضحًا يعتمد على العقل والعلم وعدّھما 

متفقین ال متضادين
)10(

.  

وكان ابن خلدون أيضًا من النوابغ الذين استعملوا 
عقولھم فیما قرؤوا، ودَونوا رأيھم فیما رووا، فتح لنفسه 
باب االستنباط واالستنتاج؛ فتجلى ُبعد نظره فیما كتب، 
. وأتى بالجديد الذي لم يؤثر عمن قبله مذ كان اإلسالم

ذي أھمه في فلسفة وما قلد القدماء في الموضوع ال

التاريخ واالجتماع بل ابتدعه ابتداًعا غیر مثال
)11(

وھذا . 
فحسبنا . ما يبین مالمح نظرية المعرفة لدى ابن خلدون

لیس : "إذ يقول عن ابن خلدون Flintشھادة فلنت 
أفالطون وال أرسطو طالیس، وال أغسطسوس؛ نظراء 

سمھم له، أما من عداھم فلیسوا أھالً لمجرد أن يقرن ا
  ".باسمه

  .. :یقول ابن خلدون في مقدمة كتابھ العبر

ولما طالعت كتب القوم وسبرت غور األمس والیوم، "
نبھت عین القريحة من سنة الغفلة والنوم وسمُت 
. التصنیف من نفسي، وأنا المفلس أحسن السوم

فأنشأت في التاريخ كتاباً رفعت فیه عن أحوال الناشئة 
من األجیال حجاباً، وفصلته في األخبار واالعتبار، باباً  
باباً، وأبديت فیه ألولیة الدول والعمران علالً وأسباباً، 
وبنیته على أخبار األمم الذين عمروا المغرب في ھذه 

ھام العلماء فھذبت مناھیه تھذيباً، وقربته إلف... اإلعصار
والخاصة تقريباً، وسلكت في ترتیبه وتبويبه مسلكاً 
ً، وطريقة  غريباً، واخترعته من بین المناحي مذھباً عجیبا
مبتدعة وأسلوباً، وشرحت فیه من أحوال العمران 
والتمدن وما يعرض في االجتماع اإلنساني من العوارض 

ع من الذاتیة ما ُيمّتعك بعلل الكوائن وأسبابھا، حتى تنز
داخالً من باب األسباب على العموم إلى .. التقلید يدك 

على الخصوص فاستوعب أخبار الخلیفة استیعاباً  األخبار
لم أترك شیئاً من أولیة األجیال والدول، وتعاصر األمم .. 

واألول، وأسباب التصرف والِحوَل في القرون الخالیة 
دينة والملل، وما يعرض في العمران من دولة وملة، وم

وحلة، وعلم وصناعة، وكسب أو صناعة، وأحوال متقلبة 
مشاعة، وبدوٍ وحضر إال واستوعبت ُجملَُه وأوضحت 
ً بما ضمنته من  براھینه وعلله، فجاء ھذا الكتاب فذا

في النظر بعین االنتقاد ال بعین االرتضاء ... العلوم الغريبة 
وبعد أن استوفیت عالجه، وأثرت مشكاته للمستبصرين 

  ".ذكیت سراجه، وأوضحت بین العلوم طريقه ومنھاجهوأ

  :قائمة بیلوجرافیة بآثار ابن خلدون المحققة والمنشورة

-ھـ، 138-[دار البیان، ]: بیروت[ -.ابن خلدون  تاريخ ) 1( 
  .مج7 -] .م196

العبر وديوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام  تاريخ ابن خلدون،
ذوي السـلطان العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من 

ــو صــھیب الكرمــي .األكبـر ــه أب عمــان،  -.1ط -.اعتنــى ب
      .ص2208-. ]م200 -ه، 142 –[، ].ن.د[: األردن

تاريخ ابن خلدون، المسمى، بكتاب العبر وديوان  ) 2( 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 

مؤسسة : بیروت -. عاصرھم من ذوي السلطان األكبر
  .مج7 -.م 1979ھـ، 1399جمال الدين للطباعة والنشر، 

ــــالن ـــــ، 1355، ]ن.د.: م.د[. شــــكیب أرس  -.م1936ھ
  .ص408

كتاب العبر وديوان المبتدأ : تاريخ العالمة ابن خلدون ) 3( 
والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي والخبر وأيام العرب  

  .م1956اب اللبناني، دار الكت: بیروت -.السلطان األكبر

  .مج14 -.م 1981ھـ، 1401دار الكتاب اللبناني، : بیروت

ـــروت -. 3ط: 1مـــج ـــاب : بی ـــة، دار الكت ـــة المدرس مكتب
  .م1976اللبناني، 

  .م1966دار الكتاب اللبناني، : بیروت: 3-2مج

  .م1958دار الكتاب اللبناني، : بیروت: 7-6، 4مج

ابن خلدون ورسالته . أحمد، فؤاد عبدالمنعم ) 4( 
دراسة وتعلیق فؤاد  .المالم عن حكام األناممزيل : للقضاة

 -.مجلة البحـوث الفقھیة المعاصرة  -.عبدالمنعم أحمـد 
ھـ، تشرين 1414جمادى اآلخرة  –ربیع اآلخر ( 19ع ،5س

  .208-97ص - ) .م1993كانون األول  –األول 

  .ص205 -.م 1997ھـ، 1417دار الوطن، : الرياض

ھا وعلق علي عارضھا بأصول.رحلة ابن خلدون ) 5( 
دار الكتب : بیروت -.حواشیھا دمحم بن تاويت الطنجي 

  .م2004,ھـ 1425العلمیة، 

نشره وعلق  .شفاء السائل لتھذيب المسائل ) 6( 
معھد اآلداب : بیروت -.علیه أغناطیوس عبده الیسوعي 

بحوث ( -.ص 187 -.م 1959ھـ، 1379الشرقیة، 
  ).1ودراسات؛ 

أ والخبر، في أيام العرب والبربر العبر، ديوان المبتد ) 7( 
ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر، تاريخ ابن خلدون 

  .ھـ1322المطبعة الخیرية، : القاھرة -.

 -.درس ومنتخبات : العمران البشري على الجملة ) 8( 
  .م1980المطبعة الكاثولیكیة، :بیروت

الفصل الرابع من مقدمة ابن خلدون لشعبتي  ) 9( 
عبدالصمد أبو زيد، / لرياضة بالسنة التوجیھیةالعلوم وا

عبدالمجید عطیة، حامد الصاوي؛ مراجعة عبدالحمید 
  .].ت.د[مكتبة العزيز، : القاھرة -. 1ط -.خضر 

وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب كتاب العبر  ) 10( 
 .والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر

 - .1ط -.أعد أصوله الخطیة وأشرف علیه إبراھیم شبوح
مشروع إحیاء ( م 2012 -2006القیروان للنشر، : تونس

  ).تراث ابن خلدون

، قرأه وعارضه بأصول )الجزء األول(المقدمة : الكتاب األول
المؤلف، وأعد معاجمه وفھارسه إبراھیم شبوح، إحسان 

  .ص 665 -.م 2006عباس، 

، قرأه وعارضه بأصول المؤلف، )جزء الرابعال(الكتاب الثاني 
  .ص 695 -.م 2007بشار عواد معروف، 

ــرأه وعارضـه بأصــول )الجــزء الخـامس(الكتـاب الثـاني  ، ق
  .ص 715 -.م 2009المؤلف، رضوان السید، 

، قـرأه وعارضـه بأصـول )الجـزء السـادس(الكتـاب الثـاني 
  .ص 641 -.م 2010المؤلف، أيمن فؤاد سید، 

، قرأه وعارضه بأصول المؤلف، )الجزء السابع(ي الكتاب الثان
  .ص 496 -.م 2010إبراھیم شبوح، صالح جرار، 

، قرأه وعارضه بأصول المؤلف، )الجزء الثامن(الكتاب الثاني 
 - .م 2010إحسان ذنون الثامري، المھدي عید الرواضیة ، 

  .ص 627

، قرأه وعارضه بأصول المؤلف، )الجزء التاسع(الكتاب الثاني 
ـــــالم ن ـــــد عبدالس ـــــال، أحم ـــــطفى كم ـــــوى مص ج

  .ص 846 -.م 2008عبدالرحیم،

، قرأه وعارضه بأصول المؤلف، )الجزء العاشر(الكتاب الثاني 
  .ص 774 -.م 2009دمحم دمحم أمین، 

، )الجزء الحادي عشر(الكتاب الثاني، وأول الكتاب الثالث 
 -.م 2011قرأه وعارضه بأصول المؤلف، إبـراھیم شـبوح، 

  .ص542

، قرأه وعارضـه بأصـول )الجزء الثالث عشر(كتاب الثالث ال
حسن حافظي علوي، نفیسـة  المؤلف، إبراھیم شبوح،

  .ص 346 -.م 2012الذھبي، 

، قـرأه وعارضـه بأصـول )الجزء الرابع عشر(الكتاب الثالث 
المؤلف، إحسان ذنون الثامري، المھدي عیـد الرواضـیة، 

  .ص 866 -.م 2010

إعداد سمیر / مقدمة ابن خلدونالمختار من  ) 11( 
الھیئة المصرية العامة : القاھرة -.سرحان، دمحم عناني 

  ).سلسلة التراث( -.ص 176 -.م 1998للكتاب، 

جمعھا ورتبھا وقدم لھا / من مقدمة ابن خلدون ) 12( 
ـ، 1401دار المشرق، : بیروت -. 2ط -.ألبیر نصري نادر  ھ

  .ص174 -.م 1981

  .العبر وديوان المبتدأ والخبر الجزء األول من كتاب

/ السیاسة واالقتصاد: من مقدمة ابن خلدون ) 13( 
سھیل عثمان، دمحم اختار النصوص وحققھا وقدم لھا 

 -.م 1978ھـ، 1398وزارة الثقافة، : دمشق -.درويش 
  ).2المختار من التراث العربي؛ ( -.ص 408

المطبعة األمیرية، : القاھرة -.مقدمة ابن خلدون  ) 14( 
  .ص607ھـ، 1320

  .ص102، 58 -.ھـ 1322المطبعة الخیرية، : القاھرة

  .ص694 -.ھـ 1329، .]ن.د: [القاھرة

 -] .م19-ھــ، 133-[المطبعـة البھیـة المصـرية، : القاھرة
  .ص10، 558

-ھــ، 137-[يطلب من المكتبة التجارية الكبرى، : القاھرة
  .ص588 -] .م195

 -.م 1970ھــ، 1390مكتبة لبنان، : بیروت -.كاترمیر . م. أ
  .مج3

ــق حجــر عاصــي  دار ومكتبــة الھــالل، : بیــروت -.تحقی
  .م1983

  .ص592 -.م 1984ھـ، 1404دار القلم، : بیروت -. 5ط

  .م1986ھـ، 1406دار القلم، : بیروت -. 6ط

  .ص588 -] .م198-ھـ، 140-[دار الكتاب العربي، : بیروت

ــدوة  ــو عبــدهللا الســعید المن ، 3ط -.تصــحیح وفھرســة أب
المكتبة التجارية : مكة المكرمة -.مصححة ومنقحة ومدققة 

 -.م 1997ھــ، 1417مؤسسة الكتب الثقافیة، : بیروت -.
  .مج2

مقدمة ابن خلدون بیري زاده دمحم صـاحب أفنـدي  وترجم
ـــاھرة -. ـــوالق، : الق ، 9 -.م 1857ھــــ، 1274مطبعـــة ب

  .ص626

  .العثمانیة –النص باللغة التركیة 

مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر وديوان المبتدأ  ) 15( 
وبھامشه ترجمة صاحب  ...والخبر في أيام العرب

المطبعة الخیرية، : القاھرة -. 1ط -.المقدمة ابن خلدون 
] م191-ھـ، 133-[المطبعة المصرية، : القاھرة .ھـ1322

  .ص558 -.

  

  

  

  

  

  

  

  

: بیروت -.درس ومنتخبات : مقدمة المقدمة ) 16( 
  .م1927المطبعة الكاثولیكیة، 

والعرب  المقدمة من كتاب العبر في أخبار العجم ) 17( 
 14ع-.مجلة معھد الدراسات اإلسالمیة بمدريد  -. والبربر

  .260-258ص -) .م1967-1968(

  

  

  

  

  

  

  

  

  المغارة التي كتب فیھا ابن خلدون كتابھ الشھیر المقدمة

31 

 یده ابن خلدون بخط مخطوط مقدمة
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  :ابن خلدون في مرآة العلماء والمفكرین
ابن خلدون ھو مؤسس فلسـفة التـاريخ  :ناثنیال شمت

ــاع  ــم االجتم ــي .. وعل ــاريخ الحقیق ــدان الت ــف می اكتش
وطبیعته وانه فیلسوف قبل ديفید ھیوم، وتوماس بوكل، 
وھربرت سینسر، وانـه تقـدم فـي علـم االجتمـاع إلـى 
حدود لم يصل إلیھـا اوكسـت كونـت نفسـه فـي النصـف 

                                      .األول من القرن التاسع عشر
تصور ابن خلدون وصاغ فلسفة للتـاريخ  :آرنولد ت�وینبي

تمثل بما ال يدع للشك أعظم عمل كان قـد أنجـزه الفكـر 
                .البشري في كل العصور وفي كل البلدان

ابن خلدون إحدى الشخصیات الكبرى  :فرانز روزنطال

  .في كل العصور

لتاريخ أو فلسفة التـاريخ من وجھة علم ا :روبرت فلنت

فال العالم . يتحلى األدب العربي باسم من ألمع األسماء
الكالسیكي في القرون القديمة، وال العـالم المسـیحي 
في القرون الوسطى يستطیع أن يقدم لنا اسماً يضاھي 
في لغاته وبريقـه اسـم ابـن خلـدون خصوصـاً مـا يتعلـق 

                .ببحوث ودراسات التاريخ واالجتماع
إن ابن خلدون ھو المؤلف العربي الوحید الذي  :دال فی�دا

استخدم استخداماً واسعاً وذكیاً تـاريخ ھرشـیوش فیمـا 
                                        .نقله في تاريخه العام

يقوم إبداع ابن خلدون  فـي محاولتـه  :غاستون بوت�ول

د أن يطبــق علــى دراســة المجتمعــات منھــاج الترصـــ
والمشاھدة الذي اتخذه أحیاناً مع التوفیق، أسـالفه مـن 

      .أعاظم فالسفة العرب عن العلوم الطبیعیة والطب
اً جمیـع المسـائل بـابن خلـدون نـاقش تقري :س�وروكین

التي ترد دائمـاً فـي موضـوعات علـم االجتمـاع وفروعـه 
المختلفة في ضوء اصطالحات عن الحیاة البدوية والحیـاة 

وتبدو كثیراً من آرائـه حديثـة إذا نظـر إلیھـا مـن الحضرية، 
ــن  .وجھـة نظــر علـم االجتمــاع الحــديث ويمكـن وضــع اب

ــى جنــب مــع أفالطــون وأرســطو وفیكــو  ــاً إل ــدون جنب خل
وأوجست كونت على أنه أحد مؤسسي علم االجتمـاع، 
كما أنه في مجال التاريخ العلمي يعتبر مؤسـس التـاريخ 

  .العلمي

رجالً فاضالً، صاحب أخبار ونـوادر، كان  :بدرالدین العیني

  .ومحاضرة ملیحة

ــدون مــراراً،  :اب�ن حج��ر العس�قالني ــابن خل اجتمعــت ب

      .ونعمت من فوائده ومن تصانیفه، خصوصاً في التاريخ
يمكن تلخیص المشروع الخلدوني في  :بنسالم حمیش

ــة ــارات التالی ــتنفذت : العب ــة اس ــة ثقافی ــن كلی وصــف زم
إمكاناتھا، فلم يعد اآلن من الممكن دراستھا قید خلوصھا 
ونموذجیتھا، وكأنھا لم تخضع شأن أي كلیة أخرى لمجـك 
التاريخ، أي لھذا االنتقال الضـروري مـن استصـحاب حـال 

                                .صفاتھا إلى وصف صفات حالھا
إن االھتمـام بـابن خلـدون فـي العصـر  :فھم�ي ج�دعان

، وإنمـا ھـو )المقدمـة(الحديث ال يقف عنـد حـدود قـراءة 
ــكالیة الرئیســیة فیھــا  ــى إحیــاء االش ــى ذلــك إل يتخط

                                    .إشكالیة مصیر األمم ومستقبل التمدن
يعد فكر ابن خلدون ترثیاً بحتاً، بل لم  :آزاد أحمد علي

إنه يمتلك من القوة ما يؤھله لفرض حضوره في واقعنا 
ترابط وانسجام داخلي منبثق من رؤيا  الراھن لما فیه من

علمیة راسخة تتفاعل مع المعطیات المعاصرة لتؤكد 
  .صحتھا

أي دراسة البن خلدون حريـة بـأن  :عبدالعزیز ال�دوري

ــراث : تالحـظ أمـرين ــن خلـدون اسـتوعب الت أولھمـا أن اب
العربي اإلسالمي وتمثله، والثاني أنه ابن عصره القلق، 
اكتـوى بمشـاكله وحــاول أن بفھمـه وان يعـي التحــوالت 

  .التي أدت إلیه

ان ابـن خلـدون ھـو ولیـد الحضـارة  :ابن عمار الصغیر

عاً خاصـاً، وفـي ظـروف خاصـة، اإلسالمیة، فدرس مجتم
ــك بطريقــة العــالم ال  ــات ھــذا المجتمــع وذل وأظھـر مكون

  .بطريقة المصلح

  .بطريقة المصلح
ــاح  :دمحم عاب�د الج�ابري ــرغم مـن تحــول ري ــه علـى ال إن

ــذي  التقـدم نحـو أوربـا حاملـة معھـا الخطـاب الرشـدي ال
فلقـد أثمـرت .. سیعاد إلقاؤه ھنـاك ومـرات لمـدة قـرون 

الرشدية في موطنـه، المغـرب العقالنیة الواقعیة النقدية 
واألندلس زھرة واحدة على األقل، وما زال أريجھا يحـتفظ 

إنھـا مقدمـة : برائحته الزكیة وروحه الرشـدية إلـى الیـوم
لقد شـاھد ابـن خلـدون ريـاح التقـدم تتحـول . ابن خلدون

قـد انتھـى، وأن " الحلـم"إلى بالد الروم فاقتنع بـأن زمـن 
ـــص  ـــة اآلن ھـــي فح ـــة المطروح ـــي مضـــى المھم ال

وبالفعل فمقدمة ابن خلدون . الستخالص الدروس والعبر
درس للعقل من العقل، وعبرة للتـاريخ مـن التـاريخ، إنھـا 

                            .خطاب من الماضي إلى المستقبل
لقد ابتكر ابن خلـدون منھجـاً جديـداً  :عبدالقادر عرابي

يقوم على استقراء واقع عصره ومجتمعـه، معتمـداً فـي 
لقـد نحـى . ذلـك علـى مالحظاتـه، ومشـاھداته وخبراتـه

منحـى تجريبیـاً، إذ الحـظ حیـاة وسـلوك الجماعـات التـي 
عاش بین ظھرانیھا، واستقرأ القوانین التي تحكمھـا مـن 

التـي الحظھـا داخـل  خالل مقارنته للظـواھر االجتماعیـة
                    .المجتمع، وفي المجتمعات األخرى

في بحثه للظواھر االجتماعیة  :علي عبد الواحد وافي

يجتـاز مـرحلتین، تتمثـل أوالھمـا فـي مالحظـات حســیة 
وتاريخیة لظواھر االجتمـاع، أو بعبـارة أخـرى تتمثـل فـي 

ومن جمیع المواد األولیة لموضوع بحثه من المشاھدات، 
ــة  ــات عقلی ــي عملی ــرى ف ــل األخ ــاريخ، وتتمث ــون الت بط
منطقیة يجريھا على ھذه المـواد األولیـة لموضـوع بحثـه 

ومن بطون كتب التاريخ، وتتمثل األخرى . من المشاھدات
في عملیـات عقلیـة منطقیـة يجريھـا علـى ھـذه المـواد 
األولیة ويصل بفضلھا إلى الغـرض الـذي قصـد إلیـه ھـذا 

عما يحكم الظواھر االجتماعیـة مـن  العلم، وھو الكشف
  .القوانین

ابن خلدون ھو المؤسس األول لعلم  :حسن الساعاتي

االجتماع في العالم أجمع، شرقیة وغربیة، وقد سبق 
الذي يعُده الفرنسیون أول " اوجست كونت"في ذلك 

مؤسس لعلم االجتماع في الغرب، وذلك بحوالي خمسة 
  .قرون ونصف

خلدون ھو من مفكري الحداثة ابن  :دمحم سعید طالب

العرب، فالعقالنیة والموضوعیة والنقدية المنھجیة تجعل 
ً للحداثة العربیة، وھو بالفعل كذلك،  من المقدمة كتابا
فالمقدمة لم تحدث في الثقافة العربیة اإلسالمیة 
المعاصرة لھا النقلة النوعیة والنھوض العلمي المأمول، 

فیھا، حتى النھضة  وظلت حبیسة األوراق التي كتبت
العربیة التي أعادت اكتشافھا، بالتفاعل مع الثقافة 
الغربیة الحديثة، وما كتبه المستشرقون عنھا من مادح 
لھا وبین مقلل من شأنھا، فأصبحت منبعاً ثراً للدارسین 
ً لمرتكزات الحداثة العربیة، وھي تكافح  العرب، وسندا

س أدل على لترسیخ جذورھا في الثقافة العربیة، ولی
ذلك من أن الدكتور طه حسین جعل أطروحته في 

             .السوربون عن ابن خلدون والمقدمة

ــن خلـدون أحــد الرجــاالت  :دمحم عزی�ز الحب�ابي ــر اب يعتب

القالئل الذين حظوا بمصیر ساعدھم على نسج مراحـل 
لقـد عـرف حیـاة مدھشـة . ھامة مـن التـاريخ اإلنسـاني

ــذي امتـد طیلـة نصــف  بنشـاطه السیاسـي المسـتمر ال
فأثر في مجريـات تـاريخ شـمال إفريقیـا فـي القـرن . قرن

ح أو علـى األصـ. ھكذا شـكلت حیاتـه ثـورة. الرابع عشر
لقـد اھـتم . مجموعة ثورات في مختلف میادين المعرفـة

                                  .بكل شيء لكي يغیر كل شيء
علـى  –يجمـع معظـم الدارسـین  :محمود أمین العالم

علـى أن ابـن خلـدون مفكـر  –اخـتالف آرائھـم أو يكـادون 
عقالني، يتخذ من السببیة منھجاً لتحديد معـالم التـاريخ 

اعي الذي يدرسه، بل إنـه مفكـر عقالنـي ال يلجـأ االجتم
إلى التفسیر التجريدي المتعالي، بل ينطلق تفسیره من 

                               .الواقع المباشر، بل المعاين

 يمتـاز ابـن خلـدون بأنـه أول مـؤرخ :خلی�ل ش�رف ال�دین

حاول أن يضع أسس علم التاريخ الصـحیح وقـوانین تطـور 
  .المجتمعات

ــره مــن  :دمحم الط�البي ــدون مؤرخــاً كغی ــم يكــن ابـن خل ل

والسبب األساس في ذلـك ھـو أنـه لـم يكـن . المؤرخین
مؤرخاً فحسب، كان أيضاً مفكراً، بل إنه كـان مفكـراً قبـل 

 ً وھـذا مــاال  –وكــان ابـن خلـدون خاصــة . أن يكـون مؤرخـا
ــداً بمــا يكفــي مــن اإللحــاح  ــال  –يؤكــده أب رجــالً مــن رج

ين بـرزوا إلـى المیـدان، السیاسة، من أولئك الرجـال الـذ
وجربوا مسؤولیات األحكـام وحیاتھـا، فـي أوضـاع اشـتد 
تعقدھا في فتـرة حاسـمة مـن فتـرات الحضـارة العربیـة 

           .اإلسالمیة
ــن خلــدون عــن جمھــرة  :دمحم عب��دهللا عن��ان يمتــاز اب

المؤرخین المسلمین بل عن جمیع المـؤرخین قبلـه بأنـه 
درس ال روايـة تـدون نظـر إلـى التـاريخ كعلـم يسـتحق الـ

فقط، وقد أراد أن يكتب التاريخ على ضوء منھج جديد من 
الشرح والتعلیل، وانتھى به التأمـل والـدرس إلـى وضـع 
ــة، وكتــب مقدمــة مؤلفــه  نـوع مــن الفلســفة االجتماعی
التاريخي لتكون شرحاً وتمھیداً يقرأ على ضـوئھا التـاريخ 

ر الفائق، ونفھم وقائعه، فجاءت وحدة مستقلة من االبتكا
ــة  ــداً فــي فھــم الظــواھر االجتماعی تســجل مــذھباً جدي

                         .وتعلیلھا، وفي فھم التاريخ ونقده وتحلیله
أكاد أعتقد أن ابن خلدون لـو كـان سـائراً  :على الوردي

على نفس المنھج المنطقي الذي سار علیه الفالسفة 
 ً إن اإلبـداع . قبله لمـا اسـتطاع أن ينـتج لنـا علمـاً جديـدا

العظیم الذي جاء به ايـن خلـدون نشـأ، فیمـا أظـن، عـن 
كون ھذا الرجل قد استطاع أن يتحرر من المنطق القديم 

 ً                         .وان يتخذ لنفسه منطقاً جديدا
ــن خلـدون أول مــؤرخ ردَّ علــى  :حس�ین رش�وان كــان اب

أخطـاء المـؤرخین، فقـد رأى أن كتـب التـاريخ والمـؤرخین 
ــد  ــالم اإلســالمي، ق ــاول الع ــي تتن ــه، وال ســیما الت قبل

   .اشتملت على كثیر من األخبار غیر الصحیحة
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  :والمؤّرخ.. الواعظ

الوعظ الديني الدََّعوي شيء، وكتابة التاريخ شيء آخر؛ 
فالواعظ الدعوي ال يستطیع أن يكون موضوعیاً، وال 
ً ومحايداً  يمكنه أن يكون محايداً، وكیف يكون موضوعیا

البداية على الرفع من شأن دين معیّن، وقد عزم منذ 
وتنصّب ! والحطّ ضمناً من شأن دين آخر أو أديان أخرى؟

إما تثبیت من ھم على دينه في : جھوده على ھدفین
مواقعھم كي ال يغادروھا، وإما جرّ أتباع األديان األخرى 
إلى اعتناق دينه؛ وفي الحالین يكون خطابه الدََّعوي 

أكثر من توجیھه إلى العقل، كما أنه  موجَّھاً إلى العاطفة
يبیح لنفسه أن ُيغیّب أشیاء ويحرّف أخرى، وقد ُيبقي 

  .على األشیاء، لكن بعد اقتالعھا من سیاقاتھا الخاصة

أما المؤرّخ فالمفترض أنه يتعامل مع حقائق وُمعطَیات 
واقعیة، وقد يكتفي بذلك، وھذه ھي مھمته األساسیة، 

ق والمعطیات بنتائج معیّنة، وقد يخرج من تلك الحقائ
. وللقرّاء أن يحكموا على مدى منطقیته أو ال منطقیته

وما دام ملتزماً بمھّمته فلن يغیّر األسماء واألحداث، وإذا 
غیّرھا فھو عندئذٍ قاصٌّ ولیس مؤرّخاً، وإن موقعه العلمي 
وطبیعة المادة التي يتعامل معھا ُيلزمه بأن يكون 

إالّ إذا كان قد قرّر ُمسَبقاً أن يرفع من موضوعیاً ومحايداً، و
شأن شخصیة أو موقف، فال فرق حینئذ بینه وبین الواعظ 

  .الديني الدعوي

والمؤسف أّن معظم الكتابات التي تناولت تاريخ غربي 
آسیا كانت واقعة في أسر الوعظ الدََّعوي قلیالً أو كثیراً، 

رب أو وخاصةً الدراسات التي كتبھا بالعربیة مؤرخون ع
م أطّلع على ما ُكتب  مسلمون بشكل عام، ألني ل
بالفارسیة والتركیة، ويبدو المؤرخ العربي والمسلم عامةً 
وكأنه يقوم بعملیة جھادية، وال يكتب تاريخاً، ولذا تراه 
ً أن يرفع من شأنه، ويغیّب أو  يرّكز على ما قرّر ُمسَبقا

ذلك يتقرّب يحرّف ما قرّر ُمسَبقاً أن يحطّ من شأنه، وھو ب
إلى هللا، حسبما يعتقد، وُيرضي النزوع إلى التسطّح 
والغوغائیة السائدتین في الثقافة العربیة واإلسالمیة 

  .منذ أمد بعید

  

األكبر، بل على العكس، كان كلّ غازٍ من ھؤالء يتصرف 
التبعیة ، وكانت "لكم دينكم ولي ديني"وفق قاعدة 

السیاسیة واالقتصادية ھي التي تھمّھم في الدرجة 
 .األولى

إّن بوادر دخول الدين في الصراع بین الشرق والغرب 
بعد أن اعتنق اإلمبراطور  -لكن بشكل محدود-ظھرت 

الروماني ُقْسطِنطین المسیحیة، وأعلنھا ديانة رسمیة 
م، وال يخفى أّن المسیحیة ديانة  313للدولة سنة 

إنھا ديانة شرق متوسطیة، : ة المنشأ، أو لنقلشرقی
فقد ظھرت في فلسطین أوالً، ثم انتقلت إلى جنوبي 

وتكرّس الطابع الديني للصراعات، . أوربا وسائر العالم
غربیة، وبصورة  -شرقیة أم شرقیة -سواء أكانت شرقیة

حادّة، مع انطالقة الفتوحات العربیة اإلسالمیة في القرن 
، واإلسالم دين شرقي )السابع المیالدي(األول الھجري 

إنه دين شرق متوسطي، ظھر في : المنشأ، أو لنقل
  .شبه الجزيرة العربیة

إّن الحروب الدينیة الطابع، سواء أكانت : بعبارة أكثر دقةً 
إسالمیة بقیادة شرقیة أم كانت مسیحیة بقیادة غربیة، 
ھي في الحقیقة إنتاج شرق متوسطي وثقافة شرق 

، وھذه ظاھرة جديرة بالدرس الجادّ، وبالتحلیل متوسطیة
  .الموضوعي، بعیداً عن األحكام المطلقة والمسبقة

  :أسباب الحروب الصلیبیة

ما يھّمنا اآلن ھو أمر الحروب الصلیبیة؛ إّن ھذه الحروب 
كانت حْلقة في سلسلة الصراع الطويل بین الشرق 

دية والغرب، وھو في جوھره صراع على الموارد االقتصا
والبشرية، وصراع على األسواق التجارية والطرق التي 

" الجغرافیا"إنه صراع على : توصل إلیھا، وبعبارة أخرى
ومن الطبیعي أن تخاض تلك الحروب تحت ". اإلنسان"و

كلَّ مرة، فتحقیق ) ثقافة، دين(راية أيديولوجیا معّینة 
النصر في حرب كبرى يتطلّب، على الدوام، تجنید أكبر 

ممكن من المقاتلین المتحمسین، كما يتطلّب  عدد
؛ )الشھادة(صناعة رغبة قصوى في التنازل عن الحیاة 

ھي األكثر فاعلیة في توفیر ھذين واأليديولوجیا الدينیة 
  .العاملین

م،  1291 – 1095يقع تاريخ الحروب الصلیبیة بین عامي 
أْي إنھا استمرت مئة وستة وتسعین عاماً، وقد جرت 

على أن يبدأ الحديث عن ھذه الحروب من سنة العادة 
ً من تاريخ الخطاب الذي ألقاه  1095 البابا م، وتحديدا

في مؤتمر ِكِلیْرُمونت بفرنسا في تلك  أُوْربان الثاني
ً إلى غزو شرقي  ً وشعوبا السنة، ودعا فیه أوربا حكّاما
المتوسط، وخوض الجھاد الديني، تحت راية الصلیب، 

  .المسلمینإلنقاذ القدس من 

أجل، ھذا ما توحي به كتابات معظم من تناول أمر 
الحروب الصلیبیة، ووجُه الخطر في ھذه الكتابات وأمثالھا 
ً عمّا قبله وعمّا  أنھا تقدّم المشھد التاريخي منقطعا
بعده، وتجعلنا نعتاد قراءة األحداث التاريخیة على أنھا 

ھذا الحدث جزر منفصلة، ال يربط بینھا رابط، وال عالقة ل
بذاك، وھي تقودنا في النھاية إلى استخالص نتائج غیر 

إنھا تجعلنا : منطقیة وغیر موضوعیة، بل دعوني أقل
  .نبحث في التاريخ خارج التاريخ

والحقیقة أّن الشرارة التي أشعلت الحروب الصلیبیة ھي 
، بشمالي )َمالْزِكْرت، ماْنزِكْرت(معركة َمناْزِگْرد 

  م، وكي ندرك األحداث بدقة أكثر 1071ُكردستان، سنة 

  من أنتج الحروب الدینیة؟

تتجلّى ظاھرة التاريخ الدََّعوي الوعظي في كثیر من 
التي  المسائل التاريخیة، ومنھا مسألة الحروب الفرنجیة

؛ إذ "الحروب الصلیبیة"ُسّمیت في العصر الحديث باسم 
على  -إن لم يكن كلھم-يحرص معظم من كتب عنھا 

ً دينیاً، وأّن تعّصبه  إظھار الغرب األوربي باعتباره متعصِّبا
الديني حمله على أن يشّن على الشرق العقالني 

ً تلك الحمالت  ". الصلیبیة"الوديع غیر المتعصب دينیا
من أنتج الحروب الدينیة أوالً؛ الشرق أم : ا نتساءلودعون

  الغرب؟

إّن قراءة متأنّیة وموضوعیة للتاريخ تضعنا أمام الحقائق 
  :اآلتیة

كلّ األنبیاء والرسل المعروفین ظھروا في  •

  .الشرق، ولیس ثمة نبيٌّ وال رسول ظھر في الغرب

الیھودية، (الشرق أنتج األديان السماوية الثالثة  •
، والغرب أنتج الفلسفات والعلوم )ة، اإلسالمالمسیحی

 .العقلیة األخرى

الشرق ھو الذي صدّر األديان السماوية الثالثة  •

إلى الغرب، وھو الذي بدأ بقیادة الفتوحات الدينیة، 
 .ولیس العكس

ظھرت أوالً في ) األوتوقراطیة(الحكومات الدينیة  •
 الشرق قبل المیالد، ومنھا انتقلت إلى الغرب، لكنّ 

الثقافة الجماھیرية الديمقراطیة سرعان ما كانت 
 .تقاومھا

ً أّن حروب الشرق والغرب، قبل  وجدير بالمالحظة أيضا
القرن السابع المیالدي، لم تكن دينیة، ولم نجد في 

ْیَخْسرو المیديالمصادر التاريخیة أّن  ھاجم لیديا  َك
 غزا بالد دارا الفارسيالیونانیة لنشر المیثرائیة، وأّن 

الیونان لنشر الزَّْردَشتیة، رغم أنھا كانت العقیدة 
 اإلسكندرالرسمیة للدولة األخمینیة، ولم نجد أّن 

  الیونان غزا بالد فارس لنشر عقیدة زُِيوس، إله المكدوني
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  )29( -الحلقة  دراسـات في التاریخ الكردي القـدیم                            

 

                ة؟ة؟ة؟ة؟ــــــــــــاذا كانت احلروب الصليبياذا كانت احلروب الصليبياذا كانت احلروب الصليبياذا كانت احلروب الصليبيــــــــــــململململ

     

  خریطة الحملة الصلیبیة األولى
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زمانیاً إلى القرن الرابع : ال بّد من العودة إلى الوراء
ً إلى سھوب وسط )العاشر المیالدي(الھجري  ، ومكانیا

وشرقي بحیرة قَزْوين ) أُورال(آرال    آسیا، قرب بحیرة
فحینذاك كان الترك السالجقة  قد ھاجروا من ). الَخزَر(

أقاصي تركمانستان لسوء األحوال االقتصادية أو تحت 
-261(ضغط قبائل أقوى، وسكنوا، أيام الدولة السامانیة 

، بجوار بحیرة آرال، وفي السواحل الشرقیة )ھـ 389
  .، واعتنقوا اإلسالم)رالَخزَ(لبحر َقْزوِين 

وقد مرّ أّن السالجقة عملوا مرتزَقة في الدولة الغَْزنَوية، 
ھـ اتخذوا  429ثم حاربوا ضدھا وقضوا علیھا، وفي سنة 

ً نحو فارس  ُطْغُرْل َبگ ً علیھم، ثم تقدّموا غربا ملكا
وُكردستان والعراق، واستعان بھم الخلیفة العباسي 

للتخلص من الُبوَْيھیین  )ھـ 467ت ( القائم بأمر هللا
ھـ، وقضى  447الشیعة، ودخل ُطْغُرْل َبگ بغداد سنة 

على الحكم الُبوَْيھي، وكان الخلیفة قد منحه لقب 
  ".سلطان"

ً كان ھدف الفاتحین القادمین من الشرق ھو  ودائما
الوصول إلى سواحل شرقي البحر األبیض المتوسط، 
ودائماً كانت ُكردستان ھي المعَبر الذي ال بدّ أن يسیطر 
علیه الفاتحون، وينطلقوا منه لتحقیق ذلك الغرض، وھذا 

ھـ  449، 448ما فعله السالجقة، ففي سنتي 
ان الشرقیة، واحتلوا شمالي استكملوا احتالل ُكردست

ُكردستان، وقضوا على الدول الُكردية القائمة آنذاك، 
دادية  َّوادية في أذربیجان، والدولة الشَّ وھي الدولة الر

مة بین أرمینیا وأذربیجان وجورجیا(في أرّان  ، )مقسَّ
  .في شمالي ُكردستان) المروانیة(والدولة الدُّوْستِكیة 

لج مشروع  أَلْب أَْرَسالنوقي واستكمل السلطان السَّ
السیطرة على ُكردستان شماالً وغرباً، ومن ُكردستان 
ً وبالد الشام  أطلّ السالجقة على آسیا الصغرى غربا
ً وجنوباً، ومن ورائھما السواحل الشرقیة للبحر  غربا
األبیض المتوسط، ووجدت اإلمبراطورية البیزنطیة على 

 ً شديد الِمراس، ال  حدودھا الشرقیة غازياً طموحاً َشرِسا
ينافسھا في السیطرة على البوابات الغربیة لكلٍّ من 

التجاريین العالمیین " طريق البخور"و" طريق الحرير"
وحسب، وإنما يھدِّدھا في وجودھا أيضاً، فكان من 

  .الطبیعي أن تقلق وتبادر إلى وقف تقدم السالجقة

 أَْرمانوسم قاد اإلمبراطور  1071/ ھـ 463وفي سنة 
لجوقي، ) رومانوس( جیشاً، وتوّجه شرقاً لصدّ الزحف السَّ

لجوقي  ومعه خمسة -أَلْب أَْرَسالن فالتقاه السلطان السَّ
قرب َمنازِگرد  -آالف من التركمان وعشرة آالف من الُكرد

ً على  ً حاسما الواقعة شمالي بحیرة وان، وحّقق نصرا
الروم، ووقع اإلمبراطور في األسر، وأصبحت الطريق 
سالكة إلى آسیا الصغرى، ولم يخلد السالجقة إلى 

م كانوا  1081الراحة، فراحوا يتوّسعون غرباً، ومع سنة 
  .السادة الحقیقیین في آسیا الصغرى حتى بحر َمْرَمرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رسم یعود للقرن الخامس عشر
البابا أوربان الثاني وھو یخطب بالحشد 

  المجتمع في كلیرمونت
كنیسة (وفي ذلك الوقت كانت فیه الكنیسة الشرقیة 

قد فقدت حیويتھا، كانت الكنیسة ) بیزنطا األرثوذكسیة
قد أنجزت حركة ) كنیسة روما الكاثولیكیة(الغربیة 

إصالحیة شاملة، وأصبحت البابوية قوة محرّكة لألحداث 
في أوربا، وتطلعت من ثم إلى بسط زعامتھا على العالم 

وعلى أثر كارثة َمنازِگرد استنجد . المسیحي بأسره
باً  میخائیل السابعاإلمبراطور البیزنطي  ببابا روما، طال

ً عسكرية لمقاومة السالجقة، وسرعان ما لّبت  فرقا
البابوية الطلب، إذ كان العالم المسیحي الغربي َيعُدّ 
الُقسطنطینیة خطَّ دفاعھا األول من جھة الشرق، لذلك 

إلى تشجیع األوربیین على  لسابعجريجوري اھّب البابا 
ً شديداً  نجدة بیزنطا، ولقیت ھذه الدعوة بعدئذٍ تصعیدا
على يدي البابا أُوْربان الثاني، وخاضت أوربا المسیحیة 
وشعوب شرقي المتوسط المسلم الحروب الدينیة 

  ".الحروب الصلیبیة"المشھورة باسم 

ن خالصة القول أّن الحروب الصلیبیة ھي حروب دارت بی
: ، بل لنقل)المسیحیة واإلسالم(أتباع ديَنین شرقیَّین 

إنھا حروب دارت بین ثقافتین شرقیتین، كان أتباع الثقافة 
ع  األولى شرقیین من العرب والترك والُكرد، وكان أتبا
الثقافة الثانیة غربیین من الفرنسیین واإلنكلیز واأللمان 

  .والطلیان وغیرھم

                  : التاريخ قراءة واقعیة ولنا أن نقول بمنطق من يقرأ
   إّن الفتوحات والحروب التي تمّت باسم الدين كان الدين

  

  

  

يقوم فیھا بوظیفة العامل المساعد في التفاعالت 
، وكان الغرض على الدوام ھو السیطرة الجیوسیاسیة

، ولوال ذلك فبأّي مبرِّر كان "اإلنسان"و" المكان"على 
العرب المتصارعون في شبه الجزيرة العربیة 
سیسیطرون على البالد والعباد من حدود الصین إلى 
إسبانیا ضمناً؟ وبأّي مبرّر كان الترك السالجقة 

تان إلى سیسیطرون على البالد والعباد من أفغانس
الساحل الشرقي للبحر األبیض المتوسط؟ وبأّي مبرّر 
كان الترك العثمانیون سیسیطرون على البالد والعباد 

  من جبال زاغروس إلى حدود النمسا؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلمارات والممالك الصلیبیة في الشام 
  م1135واألناضول سنة 

تین وقد ظھر الُكرد األيوبیون في زمن التطاحن بین الديان
الشرقیتین، وبما أنھم كانوا ينتمون إلى ديانة اإلسالم 
من ناحیة، وأقاموا، من ناحیة أخرى، دولة لھم في مصر 
وشرقي المتوسط إلى جبال زاغروس غرباً، وإلى 
 أرمینیا شماالً، وإلى الیمن جنوباً، فإّن الموقع الجیو
پولیتیكي لدولتھم فرض علیھم أن يخوضوا الحروب ضد 

ي ظلّ األيديولوجیا الدينیة اإلسالمیة، ويصبحوا الفرنج ف
حماة لموقعھم السیاسي الحّساس ولمصالح دولتھم 
الكبرى بأيديولوجیا إسالمیة، وأن يصبح استرداد القدس 
اً  ً أيديولوجیاً أكثر من كونه إنجاز من أيدي الفرنج إنجازا

 ً وفي إطار ھذه السیاقات نتناول حروب . حربیاً أو سیاسیا
  .یین والفرنجاأليوب

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  مصور معركة حطین
تاریخ الكُرد في (من كتابنا  جزء ھذه الدراسة :توضیح

  .مع التعدیل واإلضافة) العھود اإلسالمیة
  

  صور الفرسان الصلیبیین
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  األناناساألناناساألناناساألناناس اءاءاءاءــــــــمسمسمسمس

 سلیفاني حسن

 ثناياھا في ثانیة الحیاة تدفق ترقب كنت

 : تقول وعیناك

 .المألوف وجھھا تستعید ھي ھا

ً  عشر كزھرة بإحدى وتتألق      حرفاً نعرفھا معا

 ..  ھي، ھي الحیاة قول، أن بال القول تتقن

 أمتار بعد من األتي السخیف  السافل والتلفون

 الجمال ضوء يدنس

 المكان ووقار

 العشق أللق أرنو وأنا  في الفرح يھبط

 المخبوء الفرح توزع أصابعھا التي ثنايا في

 الموسیقیون ال يتقنھا بھندسة

 لوحدھا تتقنھا التي الطاھرة الفتنة ھندسة ھي

 . المقدس البیاض ھندسة

 بیرك اوتلي ثلج حتى

 كان بالضباب مزدانا

 يبكیني كان اللذيذ البرد

 القلب فوضى ترمم أراھا وأنا

 بھدوء وترسل

 للبحیرة ال تمت فرح شالالت

 بشيء أرھا لم التي

 بالثلج استحمامھا أول في كانت التي البحیرة تلك

  بالبرد،  الكافر الفجر أول في إلیھا وتدعوني

 .  قلبھا ضوء إال يبدده لم الذي البرد

ً  ترى  ؟ كان أحلما

 كان؟؟ الیوت يباب أم

 ستكون كنت الشھور أقسى شباط

 الصباحیة قھوتھا قرب القلب وبريق ناسااألن لوال

23/12/2006 

 القلب قال

 اآلن، ھي باردة

 سأكون عاقال :وقلت

 ....وكنت

 مضى قد كان الماضي مرحھا

 الصفیر أين :وقلت عینیك أغمضت

 أصبعاك وأين

 الفم في

 التمثالین؟؟ أمام

 أنت؟ أين

 ؟ أنت أھذه

 لھا تقلھا لم

 ..... كنت عاقال

ً  أدركت كما  . الحقا

 األخیر المساء في

 الثلج استأذنت الذي المساء

 البیاض رب وأحرقت

 كعصفور  الصغیرة كفك لأللوان العاشق أصبعھا بظھر مست حین

 اسھافبان المعطر السماء إلى ھي طارت بل ,لعینیھا الفرح طار

 آن، في ودمي فمي في استیقظ الذي

 زھوھا ترقب كنت

 وجنتیھا في الورد ونور

   كلنا موتى مؤجلون 

  في قبرك  فاسترح

  وال تبال باآلخرين 

  استمتع براحتك 

  واخلد إلى نومك األبدي

  أيھا النسر القاطن اآلن في عوالم نائیة 

  حیث الالعودة، 

  سالم علیك حاضراً وغائباً، 

  فقد كنت كبیراً في حیاتك 

  .أكثر بعد الغیاب والبد أن تشمخ

b��ïä†b��ïä†b��ïä†b��ïä†...@@@@_ó��������Üa‡ÉÜa_ó��������Üa‡ÉÜa_ó��������Üa‡ÉÜa_ó��������Üa‡ÉÜa@ @@ @@ @@ @
  ماذا أقول لك يا دنیا؟

  ھل ولد الكرد في غفلة عن الحیاة ؟ 

  وضعتھم في أحضان النار،

  وجعلتھم خداماً وعبید،

  وأغرقتھم بكره البعض،

  وتركتھم لحفدة األبالیس،

  

�"و�+�د�+وز( �

,�%%%%%%%%%% -.� �
  كتوبرأُ في الثاني والعشرين من 

  ثوب الحداد قامشلو  لبست

  وباتت حزينة 

  تذرف دموع الفراق

  على غازل لآلمال

  وراسم للمكنونات

  وناطق بحب كردستان

  انه الكردي البار

 الحي في سويداء القلوب

  انه جكرخوين ..

  وتدور األيام مسرعة 

  ينقضي العمر 

  وتبقى اآلمال 

  تغزل اإلبداعات

  ....والئم الدميقیمون لھم 

  في ديرسم،

  وآكري،

  ومھاباد،

  وحلبجة،

  وقامشلو،

  وشنكال، 

  ،.........وكوباني

  .وعلى كل شبر من أرضھم

  ......يا دنیا

  ھل أنت غافلة عن عدالة الخالق؟

  ؟ تكتفین بصمت مؤلم ھل

  ھل تكرمین قتلة الحیاة؟

  ..بأي حق تفعلین

  ..بأي شرعة تتمسكین

  ؟..بأي ضمیر تلعبین

  يااااااااه

  !!!!!!!!!!!ياللعدالة؟؟؟؟؟؟؟؟
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�� �0%%%א��/%%%�מ �

�������������������������������������������� ����	
����	
����	
����	
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 انـــــــــرھ
 .. تدري لیتكَ 

  طیفك تالشي بعد ھدبي حرقة أن

 .. حزني إال ھو ما

 ! رھان خسارة على

 ةــأبدی ارةـنض
  

 .. يرقة

 نبیذية مخملٍ  أرضِ  على اشتدتا قدماھا

 ..الجري نرجسیةُ  راقتھا

 .. الفالحة خفيّ  بارتداءِ  طولبت

 !العز ثوب نزعِ 

 ......صرَخت

 .. بمشاعري طفلةٌ  .. بروحي طفلةٌ  أنا
 ..بقامتي

 .. برعمٌ  أنا

 ! سرمدية لزھرةٍ 
 

  وقٌ ـــــت
 .. الشوق غوايةُ 

 ! مشنقة حبلُ 

 ..الدنیا ھذه احتقاري بقدر إلیك شوقي

 .. نفسي أكونَ  أن سوى منھا وددتُ  ما

 ! علیھا تجاوزٌ  النرجسة طلبُ  كان ھل

 مشنقة حبلُ  .. شوقي

 ..السري القلم حبر الفؤاد َعبراتُ 

 .. القلب قالع معلقات قرأت لو

 ..كجني ، تلبستني و الكون الختصرت

 .. وشأنھا تركتھا مھما .. الناس ھي

 !لشأنك تدعك ال

 

  غزالنيعادل قافلة 

  وقطیع قطا فراتيّ 

  ذائع الصیت

  وكتیبة نجوم بنیاشینھا

  وفرقة ُمزھرة

  من التالل والوديان

  تابع معي

  وافتح عینیك أّيھا العزيز

  دمحم أحمد الراعي

  في ربیعه الخامس

  فْدية الطفولة األخیرة

  حسرة حمص المريرة على الحیاة

  أغلَق عینیه

  ونام على فراش من تراب

  في الصباح لم يفق

  فاق غول حزن

  في قلب التي

  تفّقدْت مكانه الخالي

  قس على ذلك

 ً   شھیداً شھیدا

  أّيھا المَفارق العزيز

د   عنك سنكتب الكثیر من القصائ

  وسننشد األغاني

  دعنا اآلن نھّیئ القرابین

  .لحريّتنا المقبلة

  

  وارتجاف أضالع الشیوخ

  الصدىعّدد األغاني ذوات 

  ُأحسْب الدبكات

  من مثلنا؟

  زوّج الساحات ألقدام الراقصین 

  والنعوش على األكتاف تدور

  أحسْب معي بال خجل

  حمزة الخطیب تعرفه

  حمزة وحده

  سرب طیور كامل

  ورتل حقول حورانّیة خضر

  سوّرھا فالحون بأضالعھم

  وجمھرة بساتین ناطقة

  وثمار ضاحكة لألعیاد

  أحسْب معي

  عیسىدمحم المّال 

 

  فواز قادري

  

  

  
  

  

  كِ ـــام علیــــع

  عام عزيز علینا يطیر

  وعام غريب على أعمارنا يحطُّ 

  فیا أيھا الغیب

  الحلیمةويا أرضنا 

  ھل لحزننا غیبة؟

  وكم ستطول إقامة المراثي؟

  ھل ھذه الساعات العمیاء؟

  قادرة أن تستدّل علینا

  وھل ھذا النشیج؟

  صاحب المخالب والرماح

  ضیفنا األبدي

  وھل ضفائر نسائنا

  مرھونة للوِْحدة 

  وللیتم المستديم والدموع؟

00  

  لن نبكي علیك

  أّيھا الراحل العزيز

  أوفیناك حقّك

  كنَت ال تصّدقإن 

  خذ حفنة واحدة بیديك

  وُعّد دماءنا

  قطرة قطرة

  ُعّد الجروح والكسور

  عدد األيادي التي فارقت أكتافھا
  وعّدد القلق واألرق والنواح

 عّدد اللیالي والخوف والسھر
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  أفیــن إبراھیــم
  

��������������������������������  ����������������������������א��א��א��א��

  ...تكفي الكلمة من واحدة نقطة ان أعلم

 ...واألوراق والوحشة الحبر غدق في أكثر لماذا أدري ال

  ...اللیل انه

 ...حبیبي يا اللیل

 ..الجائع الذئب ذلك اللیل

 ..يستفیق جروحي رائحة استنشق كلما

 ...اللیل انه

ً  الوجع يقدح ً  أراك كي نارا  ....قريبا

 ...قلبك لتعرف كافیة الدمع من واحدة نقطة أن أعلم

 ...حبیبي يا أعلم ال لكني

 ...البكاء بدل المطر يسیل ابكي عندما لماذا

 ...روحي على أصابعك وتخضر

ً  أعلم   ...أكسر الذي الخبز ھذا أن ايضا

ً  كان  ..فقیر عاشق يد في قمح كمشة يوما

 ...منديل زاوية في ضوء بقعة ھزمني الذي الظل وھذا

 ..مھدود جبل ھناك الذي وأبي

 ..سراب األن صدري من يقترب الذي وجھك كما

  ..ودم لحم من برية وردة لماذا أعلم ال لكني

  ..مثلي ودم لحم

  ..غیمة في صورتك لترسم غروب ساعة رأسھا ترفع

 ...الرقیق لطیفك عابرة ابتسامة المتساقطة النجوم قشور وتعلق

  ...النائمة القواقع كل كسر على تصر لماذا أعلم ال

 ..لعینیك نجومي سباق بھا ترصع بلؤلؤة لتخرج

  ...متى الى أعلم ال

 ...ولماذا

 ...كیف وال

 ...فیك تغرق كي البحر عنق تلوي

 الشھد بمرارة العتمة حشو عن ستكف متى اعلم ال

 ...بك لتمسك الخمس حواسھا ركل عن ستتوقف كیف

  ..حبیبي يا اه

 ...بعد ألمسھا لم التي وجھك آيات بحق

 ....األن يكتبني الذي حزنك بحق

  ..باألبیض صبغي عن تكف ال التي حماماتك بحق

  ...السمراء جراحك كنائس بحق

  ..يديك بین صالتي بحق و

  ..موت السقوط ان أعلم

 ...كفیك بین السقوط أحب لماذا أعلم ال لكني

 ...بساقین نحیلة وشمعة انتحار اشارة الحب أن أعلم

 ..لماذا أعلم ال لكني

  ...لماذا

 ...ركبتیك على اإلنطفاء أعشق

   ...مخیف صمت حبل الھاوية ان أعلم

 ...نفسي من أطول الشوارع بشرود ترن التي المصابیح خطوات و

 ....حبیبي يا أعلم ال لكني

 ...أعلم ال

 ...جناحین يملك ال الذي ظھرك على أمددھا و فراشاتي اشنق ان أحب لماذا

  ...حبیبي يا آه

  .اللیل ...اللیل انه ...آه

�  ����������������������������������������א��א��א��א�� ������������������������������������ �

  ...اللون على أصابعھا أثر تترك ال التي الريشة كتلك أنت ناعم

 ...صلیبي في وضع مسمار وأخر مبتسمة مريم رسم من أول أنت

د خیالك   ...آخر لیسوع اللوحة ويترك قلبي يعكس المرت

 ....حقیقیة تكن لم المعجزات من وكم المعبد حملوا األنبیاء كم يااااه

 لترفع طنینھا تحمل حزينة نحلة سوى الضجرة األيام طول يعادل شيء ال
  ...القبیلة دوام وتؤكد القتیلة الزھرة أكتاف

 بخلع واكتفت اللون على أصابعھا أثر تترك لم التي الريشة كتلك أنت ناعم
 ...األسیرة عظامنا في الدم بدل النسیان يسیل ال كي الوطن أضراس

 فتمر المطر لخیوط امال السجن ويبقى الطويلة ضحكاتنا فريسة نسقط ال كي
 ...سعیدة الجنائز

 ...المدينة وصعدت الملك مات الطريق ويھتف

  ...األلم ھذا ككل أنت ناعم

 ....قصیرة بأجنحة فراشة كحلم جمیل

  ...كمنفى الغريب أيھا أيا

 للحمامة المنارة ويترك الكنائس قلب يطرق اسمك بأجراس الطیور تفاجئني
  ...آآآآآآآآآآآه...الحزينة

 على الیاسمین فیسقط الريح أكتاف يھز حین الجريح صوتك حمامات من آآآآه
 كمنفى كلي

  ...المنفى الرجل أيھا ياااا

  ...نسیانھا رغم تدوم التي التفاصیل كتلك كقلبي الغريب أيھا يا

د السلك كھذا ً  تفوز نجمة نھابة إلى كلماتي من الممت  بالخسارات دائما
  ...المتأخرة

  ...تلمع كعزلة الغريب الرجل أيھا

 ...تضحك الباب خلف المالئكة تركت أني أخبرك

ً  الیوم أني أخبرك ً  أحلم لن تحديدا  العامة للحدائق أبناءھا رماھا كأم تماما
 الطريق ولوحشة العامة لألسوار

ً  تصحو وال األصفر كالعشب طويالً  تنام  ...أبدا

 ...جريح طفل صدر تفارق ال كدمیة

 المنفى الرجل أيھا يا...شھقة وقنطار صدق مسافة الحلم عن تأخر كقطار

 المنفى الوطن أيھا ياااااااااااا

  ...الصیف يودع قلقي ...عرقي ...شتائي إنه

  ...صدري على ترتجف عندما ألومك لن أقسم

  ...كفي في البارد عرقك آللئ تتساقط حین

  ...الجدار ذلك خلف بصمت تبكي عندما ألومك لن

  ...أنت

  ...المريضات النساء من مدينة حضن في أنت

  ...العاشقات ...الغاضبات ...العاجزات

  ...المقھورة الجبال من كامل وطن حضني في أنت

  ...ألومك لن

ً  أعطني فقط   ...اسمي من ألما أقل اسما أعطني ...القلب بھذا يلیق اسما

ً  اكتبني ً  وطنا  .المھاجرة العصافیر من كامال
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  فدوى كیالني

  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@§a§a§a§a��������������������†a‹†a‹†a‹†a‹ 
 إلى كوباني

 الجراد يغزو الحصاد الكردي

 قادماً من وراء البحار

 بجوعه المزمن

 وروح الدمار في عروقه

 الجراد يفتلك بكل شيء

 بالھواء

 وبالماء

 األفق غمامة

 سوداء

 إنه الجراد

 الجراد ملح

 في صورة أشباه البشر

 نشر سمومهي

 في كل مكان يصله

 كوباني إنھا

 المدينة العظیمة

 يخرج أبطالھا

 إلى الساحات
  

 يقرعون الطبول

 الطبول

 ويشعلون النار

 أسراب الجراد   تحر

 الجراد في كل مكان

 الجراد يدخل من النوافذ واألبواب

 الجراد

 يطیر

 في السماء

 الجراد يحط

 على األرض

 الجراد يقتل في الھواء

 وفي األرض

 ھذه كوباني

 كوباني

 محرقة للجراد

 ھذه كوباني

 تواصل أغاني األمھات

 وتعقد رقصة الكرنفال

 الجراد أشالء   فوق

 يمحق السنابل

 ويسود صفحة النھر

  وينشر رائحته الكريھة

 في كل مكان يمر به

 الجراد.. الجراد

 الجراد.. الجراد

 تقول حكاية والدتي

 جدك طارد فلول الجراد

 األرضوطھر 

 من جثثه المتفسخة

 أخرىمرة 

 بغزو الجراد مرابعنا

 أخرىمرة 

 يطردون الجراد أھلي

 الجراد في ھذه المرة

 أخرى أشكالفي 

 الجراد في ھذه المرة

 األخیريلقن درسه 

 أحالمهتموت  أنقبل 

 األخیرةللمرة 

 أخرىالجراد يعود مرة 

 أخرىالجراد يكنس مرة 

 تقول حكايتي البني الصغیر

 اھلك في كوباني طردوا الجراد

 الجراد شكله رمادي

 خضرأشكله 

 شكله ازرق

 صناعه أصباغبحسب 

  ماریا ابراھیم
  
  
  
  

        رسالة إىل مرمي العذراءرسالة إىل مرمي العذراءرسالة إىل مرمي العذراءرسالة إىل مرمي العذراء
  لدي عندك يا عذراء أمنیة

  نحیا مع قوم ال يفقھون سوى قتل الضحیة

   يقتلون الطفولة البريئة

  والعیش معھم يقرب المنیة

  أياديھم ملطخة بدماء األبرياء

  األذية وال يكفون عن إلحاق الكورد

   فنحن الكورد يا طاھرة

  ال نقتل

  ال ننھب

  ال نسرق

   ال نؤذي السالم

  وال نطلب سوى الحیاة الھنیة

   نحیا بأمان مع قومنا بشرف وكرامة وحرية

  

        ڤاڤاڤاڤاآآآآشهداء روچ شهداء روچ شهداء روچ شهداء روچ 
  إن أرخى السواد اللعین سدوله على مشارف البلد

  إن اتحد القتلة لتدمیر میديا 

  يتصدر الشرفاء ويترك في الخلف فلذة الكبد

  إن نشر الزنادقة الھلع والرعب بدمه 

  يبدل الخوف آمنا قبل دعوة الناس للواحد الصمد

  : فقط ھو

  وطنهيلبي نداء 

   يضحي بأحالم أطفاله

  يتحمل تمزيق قلب أمه

  يروي ارض المیتان بدمه

  يختار األرض مأوى لیحتضن جسده

  يتجلى في صورة ربیع األوطان

  يتجلى في صورة نبي ينشر السالم واألمان

  يضعف ھمم وبأس الغزاة

   ويدمر كل مخطط للطغاة

   حماة العرض والكرامة

   خط الدفاع ببسالة

  لنحیااخترتم الموت 

  ولكنكم أحیاء ال تموتون

  أحیاء ال تموتون
  

  إبراھیم عبیر
  

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�������������
א�
א�
א�
א������������������������������������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK� �� �� �� �
  من ماءٍ مأموٍل انسیاباً في خاصرةِ القلقِ األخضرِ 

ْرنقةِ    دارَ المِقَبُض بشغٍف في بابِ الشَّ

 ً   شارعاً مِصراعیهِ على الُحلُِم األبیضِ خطوا

  نحوَ النورِ الُممتّدِ في األزِل 

  ثمارَ على مائدةِ الضوءِ ألممتحناً تَرنو ا

  تغمُس سباِئكَ اللوِن أطیافاً 

 ً   ناثراً حقول َالفَجرِ يراَع الُفتون حنینا

ھْر    تَْغتِسُل مواسُم السَّ

روْد  وقِ ھفواتِ الشُّ   تَْعذُِر للشَّ

  توقُظ العتمَة ضیاْء 

  تبثُّ الجھاَت وِْسعَاً 

  تُْكِمُل دورةَ البدءِ 

  للفَناْء تََتالَشى 

  راقصًة في بھاءْ 

    ......تھُب الحیاةَ نشیَد الُخلودْ 

  

 فنجان قھوة
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  برھان حسو

 الالالالــــــــنكنكنكنكــــــــشششش
  ً   على جین التاريخ  سأندمُل وردة 

  !! وأنتِ تنامین على حدِ الشمس

  لیلةً   أبى الصھیل ُ إال إن ينام

  ! على صدر حلمك

  ماذا أقول ُ لنعاسي حین أكله الريح ؟

  كیف أنثر ھول َ رمادك ؟

  قبرٍ لیس له عنوان  على رقعةِ

  !! سوى جرحٍ يجري مدى وطن ٍ مكسور الصباح

  صوت لي سوى صالة بقرب اللش ال

  لون لي سوى نقاءً ماء كانیا سبي ال

  ال خريطٌة سوى جرح

  سوى حدودٍ ملغمةٍ بأسید الموت  ٌخ ليأال 

  أكلُّ ھذا النحیُب لي ؟

 ٍ   سأصلّي بقربك ذات مجد 

  ذات شمسٍ 

 .!! لي ألعلم أنكِ 

  

�و#"�א��! ��א�����و#"�א��! ��א�����و#"�א��! ��א�����و#"�א��! ��א����� �

  تبصقني من أعلى قمةٍ فیك

  لُتْطِعم جیاعك

   !أكّلتھم األيدي من جسديآالف 

  أثدائي   آالف

   !رمّلتھم

  آالف أرحامي

   !عقّرتھم

  أال يكفیك كلُّ ما في داخلي من أوطان ؟

  وطن يا

   !يا قشع األجداد على األرصفة

  ألم أھیل على رأسي كُل روثك ألبدو أسمر ؟

  بولك ألسكر ؟  ألم ألعقك

  حذاءك ؟  ألم أنبح لتطعمني

  لتبفى ؟  ألم أسافر

  ألم أستنقع لتنقى ؟

  ألم أقیُس شوارعك ألطول ؟

  ألم تتقن رمادي لعینیك كحالً ؟

  ألم ُأغّني ونحَل نبضي لزھورك ؟

 آااااااااااااااه
   !!وطن الرّھط الرّطن يا

  وطن الّنعوش القافزة من حنیني لبحورِ  يا

   !!َعْسُجدِكَ الفاني

 ً   كن وطنا

  .!!وطن يا

39

  ولید ب مراد
  
  

 يف حضرة الالشيءيف حضرة الالشيءيف حضرة الالشيءيف حضرة الالشيء
  

  ...مھالً 

  أيھا القادمون من نجف هللا

  ..مھالً 

  .أودعھمحتى 

  بنا األرضھل مالت 

   حلمأأم أني 

  .يا أبي

  احمل خطاك

ا   فقد نكث الطريق بن

  يا أبي

  احمل خطاك

 ً   فدروب البارحة صارت مزارا

  .يا أبي

  ...مھالً 

  أنثر لغرقيحتى 

  الیاسمین

 ً   و أشد الحريق عصافیرا

  ..إلى صدري

 ً   فاني ارتكبُت الموت حبا
  

  .يا أبي

 ً   و سقطت من أعالَي غماما

   فالتقطني في حدود

  ..الشھوة

  في ما تبقى من بقائي

  ..في حضرة الالشيء

   في ما تأخر

  .من رجاءِ ھذا المكان

  ...وامضِ 

  كي أدرك سر الوصايا

  ..الشكل األخیر أقايضو 

  انھیاري

  خذ عني العفة

  .و أنثر الذبح لھذا الحمام

  سقطت ُخطايا

  فدع عنك انكساري

  ..بعثر عويلك

  في ھذا الفضاء المستعار

  فما تبقى منك

  ..ما عاد يصلح

  .لالنتظار

  يا أبيكانوا ھنا 

   يمرغون القیظ بالحكايات

  المالحة على شرفة الظالل

  يحرثون الوصايا في ألقِ 

  ..غروبھا

  .بھیاكل أسراھم

 ً   ھي الشھوة إذا

  حیث المسافة تنھار

  في سراب الوقت

  .المكان و يمتص الزحف أحشاء

ً ..دعني   أرحل..إذا

  من تعبٍ 

  من عتمةٍ 

  من حصارٍ 

  من ذبحٍ 

 ٍ   و من حضرة انكسار

  قادم

  زرعت دميفاني 

  في ھذا الحجر

  .يا أبي
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  أصابِعكِ بیانو 
  كانت أغنامي ُصخوراً بیضاء

 ً   وأشجاري كانت ُجندا

  ما ُعدُت ذاَت الرُجل

ة   ُأثیُر الضجَّ

  .وُألقي الُمفرقعات

/  

  افتَحي لي باَبِك الجانبي

  فأنتِ أيَُّتھا المزدحمة

  الصاخبُة بكّلِ شيءٍ

  ال يعوُزكِ 

  إالّ تِعٌب مِثلي

 ً   ينتحي بِك َحّیاً ھادئا

  ويلعُب 

  وھوَ نِصُف نائم

  البیانو

 ..على أصابِعكِ 

  منذر مصري

  
  

  لسُت شخصاً آخرألنّي 

  

  من 
  )الُكرهُ أعمى الُحبُّ یرى(

  ... لكِ  -

َّتي تَحَسبیَن الَكسرةَ تعوُد المرأةٍ ُأخرى   أنتِ ال

  

  ما أنا إالّ حانوت
  تسترِسلیَن بالدھشة 

ة     وتتسربَلیَن بالَضیاعِ واللَذَّ

  وأنتِ ُمترّبِعٌة في أحضاني  

  .    وكأنّي مدينٌة كبیرة

/  

  وما أنا على حقیقتي 

  أكثُر من حانوت 

 ..نائیة أو قَريةٍ صغیرةٍ 
  

  

ُ بأسراِره   كما یحتِفُظ ا�َّ
  يَُحقُّ لِك أالّ تنُبتي في قبضتي 

  فالوروُد ال تطلَُع إالّ في البساتیِن والقلوب

  ويَُحقُّ لِك أالّ تنتشي 

  وأنتِ وراءَ ظھري 

  أو تحَت إبطي 

  فالنشوُة تأتي مَن الُصدورِ والبِحار 

  .ال مَن الكھوِف واألقبیة

/  

  أبحُث عنِك متلّصِصاً كعادتي 

  فال أراِك خلفي أو بیَن أصابعي

  أخاف 

   ..كیَف أنساكِ

  وتذھبین 

  وجسدي يحتِفُظ برائحِتِك 

 َّÄكما يحتِفُظ ا  

 ..بأسرارِه

  جسدُِك أبیُض كصحِن البورَسلین
  أنتِ على الشَجرة 

  خیرٌ من َعشرٍ في الید  

  وأنتِ في المنام  

  خیرٌ من أربعٍ على السرير

/  

   ،طاوِعیني طاوِعیني

  وكوني خلیلتي

   ..فرَغبتي حمراء

  كالُتفاح 

   ..وجسُدِك أبیضُ 

.البورَسلین كصحنِ  . 
  

  میزاُن الدُنیا واآلِخرة
  إذا كانتِ الرَغبة 

  وكاَن الَخوف 

  كِفََّتي میزان 

  الُدنیا واآلِخرة

ٌَّق بأھدابِ حبیبتي    فالخوُف ُمعل

  وَعتمةِ َحدقتیھا 

  الضعیفَین والرَغبُة أسیرةٌ ھانئٌة بیَن ساعَديھا

  وَشفَتَیھا الُمسافرتَین 

 ً  ..في المعاني أبدا
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 ً   منُذ ستیَن عاما

  أتیُت إلى ھذهِ األرضِ 

  يا لیتني ما أتْیتُ 

رني   في الطفولةِ أمََّي كانْت تعطِّ

  بمحبَّتھا

  ولكم فوَق أھداِبھا قد غفْوتُ 

 ً   في الشبابِ تغرَّبُت عنھا قلیال

  وكانْت تشمُّ ظاللي

  أشمُّ القصیدةَ في راحتیھاوكنُت 

  ما ارتوْيتُ ..وما

 

  :في الكھولةِ صارْت تقولُ 

  جمیلي الصغیرَ 

  صغیري الجمیلَ 

  وتبكي

  وكم مثلھا قد بكْیتُ 

  ھا أنا في مكاني البعیدِ 

  أعدُّ الزمانَ 

  وأرفو المكانَ 

  وأذكُر حبي المعتّقَ 

  إنّي نسْیُت؟: مَْن قالَ 

 ً   منُذ ستیَن عاما

  تغیرَ لوُن زماني

  ولوُن مكاني

  ولم يتغیْر حنیني إلیھا

  حلٌم وبْیتُ  فثمَّةَ 

 ً لیتني لم أجْئ منذ ستیَن عاما

 ً   لیتني لم أجْئ منذ ستیَن عاما

  لیتني عنَد أوَِّل يوٍم بقْیتُ 

 ُ   سوَف أرحُل ذاَت زماٍن وحیدا

  كما ولدتْنَي أّمِي

  وعندي من األرضِ قبرٌ 

  كما كانَ عندَي قبَل قلیلٍ 

  من الشعرِ بْیتُ 

 ً   منذ ستیَن عاما

  وما من جديدٍ على ھذه األرضِ 

  غیُر بالدي

  بالدَي مقبرةٌ 

  يا ُترى

  ھل سأرجُع حیَّاً إلیھا

  ؟..أيرجُع مْیتُ 
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 ورــاُر القبــحّف 

 ٌ   بین الحیاة ِ والممات حاضر 

  ُمقوََّس الظھر على فأس العملْ 

  من حولهِ الدموُع تُورُق الربیعَ 

  والشتاُء ما اكتملْ 

  صاحْت طفلة ٌ بوالد .. ألين 

  المغارُة اكتفْت بشاھد/ و الفُم ..  ألين

  على النھايةِ

  واختفْت أماَم آيةِ الھوى الُمعاند

  يا أيھا الحّفاُر ما السرُّ الذي تراه

  يا ُبني اظلْم وعاِنْد واكتئْب و ُمتْ : قال

  كذلك الحیاةْ 

  كیف أبتدئ: يا أيھا الحفارُ 

  امشِ ما شئت لما شئت : قال

  وُتْه أو اھتدِ 

  ونازٌل بال لساٍن أو يدِ  فأنت أنت دورةً 

  يا أيھا الحفاُر ما الطريق

  يا ُبني امش ِ بال عقلٍ وُتْه : قال

  فما لعاقٍل صديق

  ما النھاية؟: يا أيھا الحفارُ 

  التراُب أو أبوك ذاھٌب إلى أبیه عبرةٌ وآية: قال

  ما سمِعْ ... صحُت .. يا أيھا الحفاُر 

  فقد رأى ما ال أرى

  الغبارفصاَح وھو طالٌع فوق 

  موجًة تدرّجْت على لسان النار

  فوق موجةٍ لم تستطْع 

  أنا وأنت والتراُب واحد 

  فكیف تمنعني وأمنُعك الحیاةَ 

  بینما  شوُق المساء للصباح صابرٌ ُمعاند

  تكلَّف الناُس السعادةَ 

  واستراحوا لألملْ 

  ! لكنھم ُمسیَّرون لألجلْ 

  

öb������������Ñuöb������������Ñuöb������������Ñuöb������������Ñu@ @@ @@ @@ @
ـــدُ؟أنا الشاعُر  ــــــدُ                 فكیف أُثـــاب ُ وأُبَعـــــــ   الغِردُ  الُمجَھـ

 ُ   تكّلفُت شعباً بنجعي الفقیـــــــر ِ                ضمیري ألمس األماني غد

 ُ ـد   فما سرُت إالّ أمامي غـــــروٌر                وخلفي لقبر الُخطى موعــ

ُ                 ضالٌل قدیمٌ : فما الشعُر ؟ قالوا ـد   إلبلیَس من روحِھ معبــــــ

 ُ ـد ــــ   وجھلُھمُ شقَّ محراَب روحـــي                وفي یدهِ سھمُھ الُموَقــــ

  لمن تنشــــدُ؟: أخیراً تملمَل صبري وصاحْت                بَي الذكریاتُ 

ُ وأھلَُك للنمِل صیدٌ فقیــــــــــٌر                غُثاءٌ لری ـد   ح ِ الصبَا مقصـــ

  یُجیبون عن كّلِ شيٍء بجھـــٍل                فھل عّلمَ الُمرتقى المرقــدُ ؟

 ُ ـد   تقدّمُت، شدّوا بُعريٍ ثیابـــــي                 تأّخرُت كي یعبَر المشھـــ

 ُ ـد   فبیتي ضریٌر وشعري أسیـــٌر                بِھ ویدي الحتراقي یــــــــ

ُ وكیف أھا ـد ــ   جُر والسجُن یخلـــو                بَي، الموُت في ِظلِِّھ مولـ

 ُ ـد   َمدًى سارٌق حارٌق ُمستفــــــزٌّ                إلى الوھم ِ قامَ فال یقعــــــ

ــٍم ویسـعى                لیزرعَ حقداً فما یحصــــــدُ؟   ویفھمُ من غیِر فھـ

  فما یأخذ ُ النوُر، ما یفقـــــدُ؟               الشعُر ُیمناهُ نـورٌ : أنا= وأنت 

ُّ لــــُھ ثوُبـــــُھ األســـودُ    . فدعھْم وُمْت، فلھم عمُر نـوحٍ                یمد
  

 مصر/عبد الرحیم الماسخ

‡���������÷bÈ‡���������÷bÈ‡���������÷bÈ‡���������÷bÈ@ @@ @@ @@ @
  تحیا الوُجوه

  تحمّمت ْ بالنور

  العطر ُ التفت ْ.. أين دعوُتھا 

ْ  و األغنیات ُ ببسمة ٍ خطرت ْ   على  قوس ٍ صمت 

  .............أين 

  التراب ُ بكاء ُ فرحته ِ انحنى

  لعبور ِ حضن ِ الشوق ِ طاولًة علت ْ

 ُ   و أنا أطیر 

  الحرير ُ على غمام ِ الوقت ِ/ القدم ُ / جناحي َ 

  أخي ؟, أختي , أبي , مَن ؟  أّمي 

  و َمداِرج ُ التكوين ِ و التلوين

  مشدودة ٌ ال ترتخي باألفراح ِ و األحزان ِ بي

  خلف َ ارتحالي يقظتي و منامي

 ِ   و الذكريات ُ مِطّیة ُ اإللھام 

  و الراحلون ببعضَي ارتحلوا كما

  بعضي ألبنائي يقص ُّ غرامي

 ٌ   فأنا فريق ٌ فرّقته ُ مسافة 

  ال تنتھي من رحلة ِ األيام ِ

  الغاضبون بال غضب ْ

 ْ   الحاسدون بال حسد 

  ن القلوبو الحقد ُ ذاب م

 ْ   و غادر َ الصبر َ الكمد 

  أين الوجوه ُ ؟

 َ   ھنا مالئكة ٌ و جنّات ٌ و أنت 

  فلن تتوه

  و أفراح ٌ تُقوُِّس نورَھا, ھنا 

داً ما تشتھیه    !فاصبْر لتسكَن ُدورَھا ُمتفّقِ
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   تـونــس/ يـارنـن الشـدیـي الـیـحـم
  
  
  
  
  

ـْـدٍَل  ـَاْت ... َعـلـَى َصـن   )1(...ِفـي َسـْبـٍھ ِمـْن ُحـت

ـْـبي یُـِحـبُّ (    ... قـَـل

ـْـبي (  وَمـا عَـادَ ... َمـا عَـادَ یُـِحـبُّ .../ قـَـل
ـْـَشـِغــُل ... یُـَراِضـیـنِـي  وال َحـتـَّى ... وَمـا عَـادَ بـي یَـن

  ... ) َیـِمـیـُل ... / إلـَـيَّ 

  ... : قـَالـَـْت * 

ـِقــدُ ... قـَالـَـْت  ـَّ ـْـَبـَرْت تـَـتـ   ... وأن

ـْـدََك    ... أ َِلـي َمـَجـاٌل ِعـن

ِحـدُ ... إنـِّـي بـي       ـَّ   ... أُریـدُِنـي أتـ

ـْـدُِسـَھـا  امَ بـُسـن ـَّ بـیـَع واألیـ   ... َوَصـفـَـْت ِلـي الـرَّ

  ... كـَـَمـدُ ... أ َأقـُـوُل َبـْعـدََھـا أنا أَصـاَبـِنـي بـي َھـْیـطـَـٌع 

ـْـبـي َعـلـَى طـَاولـَـٍة    ... ذِلـَك أنـِّـي َوقـَـْعــُت ِمـْن قـَـل

ـْـُت ِفـي َغـَبـن فـَـْوَضـى    ... خـَارَج َجـَسـِدي وَصـیَّــف

ـْـبـي بـي  َـل ـْـَصـھـِـُر ... أ ُْضــرمُ ـق   ... وأن

َـَمـا ُعــُروق األَسـى ...                 ...  بـال أَحـِد ... ـك

    

  ... : قـُـلـْـُت * 

  ... ولـَـْو َمـا أَرى 

  ... َھــذا الـِذي أَرى 

ـْـتـَـَرى    ... لـَـكـَاَن إف

ــْـُب  َعـلـَـيَّ َھــذا ـْـَبـَرى ... الـقـَـل   ... وأن

ـْــل  ـق ُث ُروَح الـَع ِّ   ...  ُیـَحــد

  ... بـأنـِّـي أَرى 

  ...      َمـا ال ُیـَرى                    

  

  ... : قـَالـَـْت * 

ـْـطـُـُر  ْیــل َیـق ـَّ   قـَالـَـْت وَجـبـیـُن الـلـ

ـْـل دَِمـي    ... ِمـْن َعـق

ـْبـلـَى ِمـْن َمـَعـاِصـر خـُـذَھـا نـَاِصـ   ...   یَّــة ُح

  ... ِمـْن َمـغـَاِلـق فـَـِمـي /                        

اُر  ـَّ   ... أنـَا الـَمـاءُ والـنـ

ُح الـَمـْوَج في َشـْعــر تـَـَصـاِمـیـم  َیــِدي           ـْـَھـامُ َیـِدَك تـُـَسـّرِ   ... أنـَا إل

اُر  ـَّ   ... أنـَا الـَمـاءُ والـنـ

ًرا ِفـي َمـَحـاجـر َیــِدي           ـَّ ـقـَـطـ ـْـَھـامُ َیـِدَك تـَـذوُب َحـریـًرا ُم   ... أنـَا إل

اُر  ـَّ   ... أنـَا الـَمـاءُ والـنـ

ـْـَھـامُ َیــِدي              ...    أنـَا إل

ُِّنـي    ... تـَـُشــد

  ... َیــِدي ِمـْن َیــِد            

ـْـِنـي َیـا أنـَا ِمـنـِّـي  ـْـِلـت   ...  فأف

ـْـِنـي َیـا أنـَا ِمـْن َیــِد  ـْـِلـت   ... َیــِد َیــِدي ) َسـدْو...( أف

ـْـِنـي َیـا أنـَا ِمـنـِّـي  ـْـِلـت   ... أف

ـْـِنـي ِمـنـِّـي َیـا أنـَا   ـْـِلـت   ...     ي َیـا تـََجـاویَف ُحـَرْیـَرات َجـَســدِ ... أف

  

  ... : قـُـلـْـُت * 

ـْـُت  ـْـُت َمـا قـُـل   ... ولـَـْو قـُـل

  ... فـَـأّي كـَـالم ُیـْرِضـیـِنـي 

  ... ُیــدِْنـیـِنـي ... وأّي كـَـالم ِمــنــِّـي 

  ... ِسـَوى أْن أقـُـوَل 

  ... ذَھـْبـُت إلـَـيَّ َیـا أنـَا 

  ... بـالـفـَـْرِط ـ أِعـیـِنـي فـَـَمـا َوَجــدْتـُـِنـي  ـ 

  

  ... : قـَالـَـْت * 

  ... ولـَـْو َوفـَى َحـبـیـبـي 

  ... وقـَاَل َھـاْت                  

ـْـَعــة    ... أْعـطـَـْیــتـُـُھ الـُعــْمــَر ِقـط

َـوز الـَحـَیـاة ْ            ... ِمـْن ـل

  

  ... : قـُـلـْـُت * 

  ...  ولـَـْو إرتـَـقـَـتْ 

  ... وَبـنـَـْت 

ـْـِدي  ـْـق ِعـن َـَضـْت ... فـَـَضـاءَ األف   ... وـق

یـح ِفـي ِسـْحـرَھـا  ـْـالن الـّرِ   ... بـُبـط

ـقـَـْت                                    ـَّ   ... وأتـ

ـقـَـْت  ـَّ   ... َھـْل ِفـْعـال إتـ

  ...  َجـْمـَر ُجـنـُـوِنـي ِفـي ِسـْحـرَھـا 

ـقـَـْت                  ـَّ   ... وھـَي ِفـْعـال َمـا إتـ

  

  ... : قـَـالـَـْت * 

ـْـُت    َھـا قـَـدْ َوَجــدُْت َسـنـَابـَل الـُعـْمـر ِفـي ... ِحـیـَن قـُـل
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ـبـي    ... أْحـَوال َحـبـی

  ... نـَـِصـیـبـي ... طـَاَح الـُعـْمـُر ِمـْن ُجــذوع َعـَراجـیـن 

  

  ... : قـُـلـْـُت * 

ـْـَبـَھـا    ... َیـا قـَـل

َھـا  ـَّ   ...  َیـا ِدلـ

َھـا  ـَّ   ... دُ لـ

  ... أو قـُـْل لـَـھَـا 

ـْـَیـا بــدُوِنـَھـا    ... إنَّ الـدن

  ... ال َوْجــَھ لـَـَھـا 

  

  ... : قـَـالـَـْت * 

ِعـي  ـَّ   ... تـَـَمـنـ

ِلـي                ـَّ   ... تـَـدلـ

ِعـي  ـَّ   ... تـَـَمـتـ

ِلـي                ـَّ   ... تـَـَعـلـ

ِعـي  ـَّ   ... تـَـَرفـ

  ... تـَـَجـمَّــِلـي              

ـِعـي    ... تـَـلـَـمَّ

               َ َِّلـي تـ   ... ـَعــد

ـِعـي    ... تـَـَجـمَّ

ـِلـي                ... تـَـَحـجَّ

  ...تـَـَربَّـِعـي 

َِّلـي                  ... تـَـَھــد

ِعـي    ... تـَـَوزَّ

ِلـي             ـَّ   ... تـَـعَـطـ

ِعـي  ـَّ   ... تـَـَبـقــ

ِلـي             ـَّ   ... تـَـَمـثــ

ــِعـي    ... تـَـَسـمَّ

ِلـي             ـَّ   ... تـَـَسـلـ

ِعـي    ... تـَـَروَّ

ِلـي              ـَّ ـقـَـلـ َ   ... تـ

  ... تـَـَبـرقـَـِعـي 

ِلـي             ـَّ   ... تـَـھَـلـ

ِعـي  ـَّ   ... تـَـَوقـ

ـِلـي              ...تـَـَحـمَّ

ِعـي     ... تـَـَســرَّ

َّى  َِّلـي تـَـَب ... َحـتـ   ... ــد

ِعـي    ... تـَـَجــرَّ

ار  ـَّ   ... كـُـلَّ أ ُُصـص الـنـ

َّى  ـْـِت َحـتـ ِلـي ... وإْن ِشـئ ـَّ َـَحـلـ   ... تـ

ـْـَرِعـي ... إیَّـاِك ... ولـَـِكـْن    .... إیَّـاِك أْن تـَـق

ـَـِعـي ... َصـْوَت الـُحــْزن    ... وتـَـرك

ِعـي    ... َیـا لـُـغـَـة َحـیَّــَرَھـا َمـقـَامُ ُجـنـُـوِنـي وتـَـلـَــوُّ

  ! ؟............................... !؟ !؟................................... 

  

  ... قـُـلـْـُت * 

  ... َمـا َصـَمـدَْت ... َیـا ِدیـِنـي    

ـْـَیـاَي  دَْت ... بـدُوِنـَھـا ... دُن   ... وَمـا خـَــم

  ... وَمـا َجـَمـدَْت ... تـَـُحـط ُّ ُعـودََھـا ِفـي َرونـَـق بـیـِدَھـا 

  ...  َبـْحــَران َعـِظـیـَمـان ِفـي كـَـّرِ الـلـِّـظـَى 

  ... أنـَا أُمـوُت ِفـي جـیـِدَھـا 

                  َ ـقِـي َمـا َبــَردَْت َوھـَي َعـْن قـ ـْـ ـْــل أ ُف   ...   ـت

ـْـُت    ... قـُـل

ـْـُت    ... َیـا ِدیـِنـي َمـا أِسـنـَـْت ... قـُـل

ـْـَیـاَي    ... وَمـا فـَـتـنـَـْت ... دُن

  ... غـَـْیــَر لـُـّجِ رَضـاَھـا 

  ... وَمـا َضـِمــنـَـْت 

ـْـِلـي    ... ِســَوى ُحــُرور قـَـت

  ... ــنـَـْت وَمـا َحـُس 

  ... بـدَاري ... أوكـَاُر ُرْشــِدَھـا 

ـْـم ُجـُنــون َسـْعــِدَھـا  ـْــل فـَـِسـیـل ُبـَراَھـا ... وبـَرغ   ... بـَھـط

  ... َمـا أِمـنـَـْت ... ِھـيَّ بـي                        

  ... قـَـالـَـْت * 

ـْـُت َبـْحـًرا تـَـل ـُسـُھ دََواة ْ َیـا لـَـْیـتـَـنِي كـُـن   ... ـْـَب

ـعُّ ِمـْن َبـْیـن إْنـِفـالِت َصـْمـغ الـكـَـِلـَماْت  ـْـُت َنـْجـًمـا ُیـِش   ... َیـا لـَـْیـتـَـنِي كـُـن

ـْـَرَیـاْت  ـْـُت َوْشــًمـا َعـلـَى َمـَحـاِفـل ریـش ِعـْشـق الـذك   ...َیـا لـَـْیـتـَـنِي كـُـن

ـْـَبـُس َسـاَعـة ِمـْن ِصـفـَاْت  َیـا لـَـْیـتـَـنِي ـْـتـًا َیـل ـْـُت َوق   ... كـُـن

ـْـُت ِسـْحـًرا    ... قـَـَمـًرا ... َیـا لـَـْیـتـَـنِي كـُـن

  ... أَُعـطـِّـُرِنـي بـي           

ـْـُل              ... َسـاَعـة َیـِسـیـُخ الـَعـق

َھـار ِمـْن لـَـبـنـَاْت            ـَّ ـنـ   ... وتـَـتـَآكـَـُل ِمـْن َبـْیـن رئـَـتـَـْیـِھ َمـا بـال

ـْـُت  َمـَزاَراْت ... َیـا لـَـْیـتـَـنِي كـُـن ـْـِك َمـاء اـل ـْـِف َھـت ـْـدَ َبـدْء َخـط ـْـُت ِعـن   ... َمـا كـُـن

ـْـُت تـُـوتـَـة  ـْـَمـة / َیـا لـَـْیـتـَـنِي كـُـن َـت   / َبـْصــَمـة َ/ خـ

ـْـدََرْت  ـة نـُـور تـَـغـَـن ـَّ   ... طـَـلـ

ـَیـاة ْ               ......... یتبع............. ... َبـِعـیـدًا َعـْن كـُـّلِ تـَـالبـیـبِ َھـاِتـِھ الـَح
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