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ـ اجمللة ترحب ابملسامهات األدبية والثقافية الواردة إليها.
ـ ختضع املسامهات املرسلة إىل تقييم من جانب هيئة التحرير 

يف اجمللة.
رأي  عن  املنشورة  املسامهات  تعرب  أن  ابلضرورة  ليست  ـ 

وتوجهات اجمللة.
حبيث  علمياً،  موثقة  املرسلة  الدراسات  تكون  أن  يفضل  ـ 
3000 كلمة.  –  2500 بني  ما  الدراسة  حجم  يرتاوح 

وحجم املقالة ما بني 700 - 1200 كلمة.
ـ اإلشارات املرجعية املوثقة ابلنسبة للمؤلفات تثبت ابلرتتيب: 
حال كان  يف  املرتجم  اسم  الكتاب،  عنوان  املؤلف،  اسم 
الكتاب مرتمجًا، مكان الطباعة واترخيها. وابلنسبة للوسائل 
ومصدر  منشوراهتا كمرجع  إحدى  تؤخذ  اليت  اإلعالمية 
موثق، يثبت ابلرتتيب: اسم الكاتب، عنوان املادة املنشورة، 
اسم الوسيلة اإلعالمية )صحيفة، جملة، موقع الكرتوين(، رقم 

العدد املنشور )ابلنسبة للصحف واجملالت(، اتريخ النشر.
ـ اجمللة  تعتذر عن نشر املسامهات املرسلة يف حال ارأتت 
منشورة  أو كانت  أدبية  قيمة  ذو  ليست  أهنا  التحرير  هيئة 
أو  أخرى،  إعالمية  وسيلة  أي  إىل  إرساهلا  مت  أو  مسبقاً 
كانت خارجة عن قواعد اآلداب العامة، أو مسيئة لألداين 

والشعوب.

قواعد النشر

ـ جملة أدبية ثقافية فصلية مستقلة، تصدر وتوزع يف مشال وشرق سوراي.
ـ أتسست يف24 أيلول 2018م، وصدر العدد األول يف 7 شباط 2019م.

ـ اجمللة مرخصة من قبل اجمللس األعلى لإلعالم يف اإلدارة الذاتية الدميقراطية إبقليم اجلزيرة، مبوجب الوثيقة 
رقم /3/ املمنوحة بتاريخ 29 /2019/1م.

ـ تطبع يف مطبعة الشهيد هركول/ ديريك.
ـ التوزيع والبيع الرئيسي يف مشال وشرق سوراي/ 
قامشلو   الرئيسي:  املكتب  الشمال-  شركة 

0998234958
قامشلو-  املركزية/  أمارا  مكتبة  املكتبات: 

السوق املركزي/ 0937812709 
ــ سعر النسخة الواحدة: 1500 ل.س

ـ املوقع االلكرتوين:
www.shermola.net 

ـ الربيد الرمسي إلرسال النتاجات:
shermola2018@gmail.com

ـ اخلليوي والواتس: 
0994712053

املدير العام ورئيس التحرير
دلشاد مراد

هيئة التحرير:
أمحد اليوسف
آرام حسن

عبدهللا شكاكي
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شرموال ..

ملتقًى أدبّي وثقافّي أصيل

يف  املبذولة  الثقافية  اجلهود  وترية  رفع  سوراي-  مشال  - كمثقفي  علينا  لزاماً  كان 
الدولية  األايدي  فيها  تداخلت  النطاق؛  واسعة  حرب  خضم  يف  األقسى  هي  ظروف 
واإلقليمية واحمللية، وخرجت من رمحها ثورة شعبية يف مشال وشرق سوراي؛ قّدم أهاليها 
تضحيات جسام من أجل إرساء حياة دميقراطية حّرة؛ تصون القيم اجملتمعية اليت متتد 
جملة  إطالق  على  العمل  مت  اجلهود  هلذه  وكنتيجة  األرض،  ذاكرة  السنني يف  من  آالفاً 
»شرموال« اليت نسعى من خالهلا وعرب األقالم الواعية لالرتقاء مبستوى األداء الثقايف 
ساعني  فيه،  التأثريية  القدرة  وامتالك  وجماراته،  احلدث  مستوى  حماكاة  شأنه  من  الذي 

للنهوض ابجملتمع فكرايً وثقافّياً، واملضي به حنو مستقبل أفضل وأرقى.
لقد ارأتت هيئة التحرير إىل اختيار »شرموال« كاسم للمجلة؛ منطلقة من دوافع 
اترخيية؛ تضفي األصالة عليها؛ إذ أن »شرموال« اسم لتّل أثرّي يف مدينة عامودا مشال 
سوراي، علماً أن تالل املنطقة عموماً كانت تستخدم يف عهد امليتانيني واهلوريني كداللة 
التل حمطّة اسرتاحة والتقاء  العدوان، وفيما بعد كان هذا  مجعية يف حالة الطوارئ ورد 
للقوافل املتنقلة بني ممالك سوراي الداخلية ومشاهلا وكردستان عموما آنذاك. كما أن معظم 

البيوت يف املنطقة اجملاورة هلا قد ُشّيدت من الرتاب املكون للتل. 
وهبذا أيخذ االسم بعداً اترخيياً؛ يرّسخ أصالة فكرية وأدبية من شأهنا أن تكون ملتقى 
لثقافات ومثقفي شعوب املنطقة عموماً، وهبذا يكون ابب اجمللة مفتوحاً أمام كل الطاقات 
األدبية واإلبداعية، واليت تتماشى مع أهداف اجمللة يف التنوير، وإحداث نقلة نوعية يف 
الواقع الثقايف يف مشال وشرق سوراي عمومًا؛ إىل جانب املؤسسات واالحتادات الثقافية، 

وكذلك الصحف واجملالت األدبية املوجودة يف املنطقة.
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ال يوجد شعب أو أمة على وجه املعمورة وليس هلا ماٍض، فلكل جمتمع وشعب هويته 
والمادية  مادية  مورواثت  منها  لكل  وابلتايل  واحلياة،  املعيشة  يف  وطريقته  وأسلوبه  وثقافته 
حصيلة  هي  اإلنسانية  احلضارة  مسرية  أن  ومبا  آخر.  جيل  إىل  جيل  من  تنقلها  »معنوية« 
الرتاكمات واملورواثت املادية واملعنوية للشعوب واألمم مجعاء منذ بدء اخلليقة فهذا أتكيد على 

الدور البارز لإلرث أو الرتاث الثقايف يف مسار احلياة البشرية وتقدمها اإلجيايب.
تشكل املورواثت الثقافية األساس اهلواييت للشعوب وأصبحت تُعرف هبا، وعادة حتافظ 
اجملتمعات والشعوب على مورواثهتا أو تضيف وتزيل ما تراه مناسباً هلا، أو تقدم أسلوب حياة 

االفتتاحية

التراث الثقافي..
 وضرورة الحفاظ عليه

هيئة التحرير
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أو  املؤثرات  عن  النظر  بغض  فيه  القائمة  العصر  وروح  متطلبات  حسب  جديدة 
الدوافع، سواء كان ذلك بشكل طوعي أو َفرٍض من نظم حاكمة.

يشتمل الرتاث الثقايف املادي على القطع والتحف األثرية )لوحات ورسومات 
ومطبوعات وفسيفساء ومنحواتت.. اخل( واملعامل واملباين التارخيية والدينية، واملواقع 
األثرية، وعلى مجيع األدلة البشرية كالصور والواثئق والكتب واملخطوطات واألدوات 
سواء كانت فردية أو مجاعية. بينما الرتاث الثقايف الالمادي فيشتمل على كل ما 
االجتماعية  والطقوس  املمارسات  من  واإلبداعي  والروحي  املعنوي  ابجلانب  يتعلق 
)االحتفاالت، األعياد، عادات وتقاليد من الزواج وغريها، الطقوس الدينية.. اخل(، 
واحلكاايت  )األساطري  الشفهية  الشعبية  واآلداب  األم،  واللغة  الشعبية،  واألزايء 
الشعبية  والفنون  وغريها(،  واأللغاز  واألمثال  واحلكم  واألهازيج  والشعر  والِسري 
وأساليب  الشعبية،  واأللعاب  والكرنفاالت وغريها(،  واملهرجاانت  والرقص  )الغناء 

احلياة واملعيشة واملهارات املتوارثة كاحلرف اليدوية التقليدية وغريها. 
وشعوب الشرق األوسط كغريها من شعوب العامل غنية إبرثها الثقايف واحلضاري. 
فالرتاث العريب غين ابلشعر )حىت قيل أن الشعر هو ديوان العرب(، وكذلك ابحلكاايت 
واملقامات وسري األبطال والشخصيات )السرية النبوية، عنرتة، سيف بن ذي يزن...

اخل(. والرتاث الكردي غين ابألغاين واحلكاايت الشعبية ومالحم العشق والبطولة 
)مم وزين، فرهاد وشريين، زمبيل فروش، خجي وسامند، رستم زال، قلعة دمدم..( 
كما أن عيد رأس السنة الكردية )نوروز( وطقوسها هلا وقع خاص، إضافة إىل الثقافة 
والثقافة  الدينية.   واملعتقدات  األعياد واالحتفاالت  اإليزيديني من  اخلاصة ابلكرد 
السراينية غنية أيضاً ابلغناء الشعيب واالحتفاالت الدينية ولديهم عيد األكيتو )عيد 
رأس السنة اآلشورية الكلدانية السراينية( وهو أحد أقدم أعياد العامل. وهناك تراث 

خاص ابألمازيغ واألرمن واألقباط والشركس والرتكمان.. وغريهم.
ألبناء  أشكاله  بكافة  املتوارث  واألمم  للشعوب  واحلضاري  الثقايف  الرتاث  إن 
احلفاظ عليها واجب  الدائم، ومهمة  احلماية واالهتمام  إىل  الراهنة حباجة  األجيال 
إنساين سواء من جانب األفراد أو احلكومات يف العامل. ورغم أتسيس منظمة األمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليونسكو« حيث من مهامها إعالن قائمة الرتاث 
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الثقايف العاملي وتوسيعها يف كل عام، إال أن ذلك غري كاف، فهي حتصر وظيفة ترشيح 
وابلتايل  دولياً،  املعرتفة  واحلكومات  الدول  إىل  العاملي  الثقايف  الرتاث  قوائم  وحتديد 
ثقافياً غنياُ واليت مل تنل حقوقها املشروعة  فإن العديد من الشعوب اليت متلك ترااثً 
ككياانت معرتفة هبا حىت اآلن مهمشة يف هذا السياق، وهبذا يبقى قسم كبري من 
للنظام  العادلة  الغري  السياسات  اإلرث احلضاري مهدد ابلضياع واالنقراض بسبب 

العاملي املهيمن. 
هذا انهيك عن مساعي بعض احلكومات احملتلة ألراضي غريها إىل اتباع سياسة 
تدمري وتشويه وقرصنة الرتاث الثقايف للشعوب واجملتمعات اليت حتكمها ابلقوة، ونشري 
 ( ميزوبواتميا  منطقة  وعريق يف  أصيل  وهو شعب  الكردي  الشعب  تعرض  إىل  هنا 
اللغة  حظر  مثل  العصور  مر  على  الثقايف  التشويه  حماوالت  إىل  اخلصيب(  اهلالل 
والثقافة الكردية خالل سنوات القرن العشرين يف الدول اليت يتواجد فيها الكرد، 
الكرد  اعتبار  الكرد،  نوروز واختالق قصص وحكاايت مشوهة ألصل  فرسنة عيد 
الشعبية  األغاين  ترتيك  الرتكية،  للجمهورية  املؤسس  النظام  قبل  من  اجلبال  كأتراك 

الكردية، تشويه الداينة والثقافة اإليزيدية...اخل. 
وكما للتطرف العرقي دور يف حماربة ثقافات الشعوب وتراثها، فإن للتطرف الديين 
ذات الدور أيضاً، فالعامل كله كان شاهدًا على ممارسات تنظيم داعش اإلرهايب الذي 
دمر وخرب وهنب العديد من املواقع األثرية واملتاحف يف العراق وسوراي ومن بينها 
متحف الرقة يف مشال وشرق سوراي، إضافة إىل حماولته إهناء الثقافة اإليزيدية يف منطقة 
شنكال مشال غرب العراق. وابلتايل إن النظم الدميقراطية و«املنفتحة على االثنيات 

والشعوب واألداين« هي عامل أساسي للحفاظ على الرتاث الثقايف للشعوب.
والشعوب  األمم  ومتاسك  بنيان  يف  ودوره  الثقايف«  »الرتاث  ألمهية  ونظراً 
هيئة  ارأتت  فقد  اإلنسانية،  واحلضارة  الثقايف  التنوع  وإبراز  خلق  ويف  واجملتمعات، 
التحرير يف اجمللة اعتمادها كملف للعدد اجلديد )الثالث عشر(، إضافًة إىل أّن العدد 
حيتوي على مواضيع ونتاجات أدبية أخرى قّيمة، راجيًة من القراء األعزاء االستفادة 

القصوى والفائدة املرجوة.
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هل سيصبح التراث الثقافي في الشرق األوسط 
تركيبًا للحضارة الجديدة؟

األوسط  للشرق  التارخيي  الدور  التحدث عن  إن 
املرحلة  يف  احلضارة  ختلق  جغرافية  لظروف  كأرضية 
املقبلة لن يكون واقعياً. بل على العكس فمن املتوقع 

التصحر  زايدة  بسبب  مالئم  غري  وضع  إىل  تصل  أن 
وارتفاع احلرارة وشحة املياه، وقد أدت ثروة النفط دوراً 
اآلونة األخرية بسبب احلروب واالنقسامات  يف  سلبياً 

عبد الله أوجالن*

أنقرة،  السياسية جبامعة  العلوم  إجازة يف  أورفا - مشال كردستان 1949م، حاصل على  مواليد  وقائد سياسي،  *مفكر 
مؤسس وقائد حركة التحرر الكردستانية منذ هناية سبعينيات القرن املنصرم، معتقل منذ 1999م يف تركيا، صاحب فلسفة »األمة 

الدميقراطية« واليت نشرها يف كتابه »مانيفستو احلضارة الدميقراطية« أبجزائه اخلمسة.

لقد خلقت الثقافة والتاريخ والحضارة والحياة 
في الشرق األوسط مجتمعات وشخصيات 

مميزة ال تشبه أي مكان آخر، فخلقت ثقافتها 
الزراعية التي يبلغ عمرها آالف السنين 

مورثاتها االجتماعية الخاصة بها، وعاشت 
أشكال الفكر الميثولوجي والديني آالف السنين 

في الذاكرة االجتماعية..

,,
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اليت جنمت عنها، هذه الثروة اليت ال متتلك أية قيمة 
الرغبات االستهالكية حلفنة من األغنياء  سوى إشباع 
نفاذ  أن  عن  انهيك  واإلبداع،  اخللق  عن  البعيدين 
عروق النفط يف وقت الحق أمر ال مفر منه. أما األهنار 
فإهنا  والنيل،  ودجلة  احلضارة كالفرات  خلقت  اليت 
على األغلب ستؤدي إىل اضطراابت، وميكن أن تتطور 
الزراعة املستندة إىل الري على أساس التقنية اجلديدة. 
ولكن ال ميكن للموارد الطبيعية املشاهبة أن تؤدي دور 
العنصر األساس من أجل املهمة التارخيية للمنطقة. من 
هذا املنطلق فان أغلب مناطق العامل حمظوظة أكثر من 
الشرق األوسط. وابختصار فإن تركيبة املرحلة التارخيية 
اجلغرافية  الظروف  فيها  حتمل  لن  لإلنسانية،  املقبلة 
هي  األوروبية  الرأمسالية  فاحلضارة  مصريية.  أتثريات 
احلضارة األخرية اليت أدت فيها اجلغرافيا دوراً مصريايً. 
لقد حتولت عوامل التحديد إىل عوامل أخرى بعد هذه 

املرحلة.
تركيب  حتدد  أن  العلمية  للتقنية  ميكن  ال  كما 
اىل  الوصول  قوة  فإن  لوحدها،  األساسي  احلضارة 
التقنية والعلم قد ختطت أن تكون امتيازًا. ولن تشكل 
سوى األرضية املادية املؤهلة للوالدات اجلديدة، حيث 
أهنا يف وضع ميكنها من إداء هذا الدور، وإبمكان كل 
جمتمع الوصول إليها وال ميكن إبعاد منطقة أو جمتمع 
ال  ذاهتا  حبد  واملعلوماتية  االتصال  تقنية  ان  إذ  عنها؛ 
اخللق  نقل  ما تستطيع عمله هو  بذلك. وكل  تسمح 
واإلبداع اجلديد اىل أبعاد العوملة بنحو سريع ومتوازن.

الدميقراطية ودورها  احلضارة  طابع  لقد مت شرح   
األساس، حيث ستواصل هذه احلضارة انتشارها عرضاً 
مفر  والعشرين، وال  الواحد  القرن  العامل يف  يف  وعمقاً 
بشمولية، وميكن  احلضارة  هذه  اإلنسانية  معايشة  من 
أن يتوخى منها ان تظهر تقدماً من األشكال االدارية 
ال  لكنها  نضجاً،  واكثر  أغىن  أشكال  إىل  واحلياتية 
تشكل تركيبة لوحدها، بل هي الشكل واإلطار الذي 

خيلق الرتكيب، وال شك يف أنه يوجد تكامل دايلكتيكي 
بني الشكل واجلوهر، ورؤيتهما كأمر واحد يعين اجلنوح 
إىل امليتافيزيقيا، لذلك جيب البحث عن تراكيب دائمة 
لإلنسانية يف ظواهر أخرى. لقد مت التأكيد على املرحلة 
واجلذري،  الشامل  البحث  مرحلة  أبهنا  نعيشها  اليت 
فاحلزم ومنذ اآلن يف النتيجة يف هذه املرحلة لن يكون 
ابعد من موقف كهنويت، وإن القيام بذلك يعين الوقوع 
يف الدوغمائية واليوتوبيا اليت ال أساس هلا، لكن ال ميكن 
أن تبقى استقصاءاتنا دون نتيجة، وال مفر من مواصلة 
الشيء  إن  احلياة.  تتواصل  طاملا  حلكمه  الدايلكتيك 
اليت سيستند  الرتاكمات  ماهية  التوقع حول  هو  املهم 

عليها امليالد اجلديد.
يف  أمهية  األكثر  للمراكز  تقييمنا  عند  رأينا  لقد 
والعشرين  الواحد  للقرن  مسارها  رمست  أهنا  العامل، 
إذا  إال  ذلك  عن  تبتعد  أن  ميكن  األقل، حيث ال  يف 
تشكلت ظروف غري طبيعية، ومن احملتمل أن تعيش من 
االجتاه  الدميقراطية وتعميقها يف  األنظمة  توسيع  خالل 

املنتظر واملتوقع وابحنرافات طفيفة.
حيتل الشرق األوسط وضعاً مميزاً يف ظل هذا العامل 
وعلى وفق منظور العصر، وإذا كنا قد أكدان أن ذلك ال 
ميكن أن يتحقق ارتباطاً ابجلغرافيا. فإذاً ما هي العوامل 
الصواب  من  التمييز..؟،  هذا  حتدد  اليت  األساسية 
البحث عن اجلواب يف الرتاث الثقايف، حيث إن التأثري 
وجد  إذا  إال  معىن،  ذا  يكون  لن  للجغرافيا  احملتمل 
انعكاسه يف الثقافة، حينها تصبح أمهية ظروف احمليط 
اخلارجي يف الدرجة الثانية بعد تشكل الثقافة، ويدخل 
وهناك  اجلوهرية،  الديناميكيات  إىل  املصريي  عاملها 
الرتاكمات  اتريخ  هو  احلضارة  اتريخ  أن  على  إمجاع 
اخلاص  وموقعها  الثقافة  فتعريف  الثقافية،  والتطورات 
تسليط  ويتم  أمهية،  على  ينطوي  احلضاري  التطور  يف 
الشرق األوسط يف اتريخ احلضارة  الضوء على مكانة 
يوماً بعد يوم من خالل األحباث اليت جتري هبذا الصدد، 
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حيث منح العصر النيوليثي دور الوالدة هلذه اجلغرافية 
يقبل  ال  الذي  واألمر  سنة،  آالف  العشرة  يقارب  ملا 
النقاش هو أن مجيع احلضارات مدينة للعصر النيوليثي، 
تعدان  واللتان  واملصرية  السومرية  احلضاراتن  وتستند 
املنطقة  النيوليثية يف  أوىل احلضارات على االخرتاعات 

اليت نسميها ابهلالل اخلصيب.
حاولنا إظهار كيفية أتثري ذلك إىل يومنا هذا من 
خالل تفاعل تسلسلي يف مجيع فصول  تقييماتنا هذه، 
قد  األوسط   الشرق  منطقة  أبن  نبني  أن  حاولنا  كما 
واخلامس  العاشر  القرنني  بني  عميقة  أزمة  يف  دخلت 
منذ  وتعمقت  األزمة  واستمرت  امليالد،  بعد  عشر 
تلك املرحلة. إن االحنالل يف الشرق األوسط لن يشبه 
االحنالل يف أية منطقة أخرى من العامل نظراً خلصوصية 
تطور  يف  منجباً  دوراً  أدت  اليت  املنطقة  هذه  املنطقة، 
اإلنسانية على مدى ما يقارب الـ 15 ألف سنة، فإهنا 
ومع مرحلة التفسخ تستمد خصائصها املختلفة من مجيع 
بقاع العامل من هذه النوعية التارخيية الطويلة واملصريية، 
هبذا املعىن فإن الشرق األوسط ميثل شخصية متميزة، 
وإذا حاولنا تعريف ذلك بشمولية فأهنا شخصية جعلت 
قول  ميكن  وال  البشرية،  لكل  ملكاً  التارخيي  تطورها 

الشيء نفسه على املناطق األخرى يف العامل.
الالتينية  وأمريكا  وروسيا  واهلند  الصني  إن  فمثاًل 
خمتلفة  أنظمة  تبّدل  أن  ميكن  وأتباعها،  أورواب  وحىت 
لتحاول تطبيقها على هويتها كما يغري الشخص مالبسه، 
فذلك يعين أن األنظمة احلضارية ابلنسبة هلم كاملالبس 
جيب تغيريها بني احلني واآلخر، ولن يشكل تغيريها أية 
مشكلة عندما تصبح ابلية أو يظهر ما هو أفضل منها، 
ألهنا مل ترسخ تلك األنظمة احلضارية يف أعماقها. اما 
ابلنسبة لشخصية الشرق األوسط فاحلضارة ال تشكل 
رداًء وإمنا هي احلياة نفسها، وقد تالمحت مع احلضارة 
حىت  وجسدهتا  ابللحم،  الظفر  عايشتها كتالحم  اليت 
دخلت ضمن جيناهتا الوراثية، لذا ال ميكن أن ترمي ما 

أية منطقة من  مثل األلبسة، إذ مل تشهد  عاشته جانباً 
العامل الوضع املذكور ومل ترسخه يف نفسها كما رسخها 
الشرق األوسط. لقد خلقت الثقافة والتاريخ واحلضارة 
واحلياة يف الشرق األوسط جمتمعات وشخصيات مميزة 
ال تشبه أي مكان آخر، فخلقت ثقافتها الزراعية اليت 
يبلغ عمرها آالف السنني موراثهتا االجتماعية اخلاصة 
هبا، وعاشت أشكال الفكر امليثولوجي والديين آالف 
السنني يف الذاكرة االجتماعية، كما أصبحت الدوغمائية 
والقدرية جزءاً ال يتجزأ من حياهتا، وانم الفكر األصيل 
اخلاّلق مدة طويلة. وما وصل إليه الالهوت هو فقط 
من أجل اإلميان من دون شك كمحرمات مقدسة، ويعد 
حىت  ذنب،  أكرب  املقدسة  الكتب  تقوله  عما  اخلروج 
تروى كاألقاويل يف عصر  اليت كانت  القصص  حتولت 
امليثولوجيات وأصبحت قواعد عقائدية صلبة؛ إىل دين 
وأحالمهم  احلضارة  خلقوا  الذين  تصورات  أسر  وإله 

وذكرايهتم.
حالة  أكرب  أول  يف  وقعوا  البشر كيف  يفهم  مل 
ملا خلقوه،  أسرى  التاريخ، عندما أصبحوا  اغرتاب يف 
حيث تكونت ثقافة وصلت إىل درجة جعلت من اخلالق 
خملوقاً واملخلوق خالقاً، ومت جعل ذلك موضوعاً أساسياً 
للفكر واإلميان، وحىت أهنم جعلوا العبودية هلذا النظام 
وعبادته أفضل هوية لإلنسان، وعدوا الشك ابملعبودات 
وألول  مت  أخرى  جهة  من  يقرتف،  أن  ميكن  أمث  أكرب 
مرة حتويل امليثولوجيات الشعبية والعقائد إىل صفة إهلية 
لصاحل احلكام وذلك ابلقوة النابعة عن تشكل الدولة، 
يكون جمتمع  الواقع  احلكام. يف  يد  يف  لتصبح سالحاً 
الشرق األوسط بذلك قد ضحى بنفسه ابسم اإلنسانية 
مجعاء عندما جعل نفسه أسريًا، وبعد حتويل ما خلقه إىل 
خلقت  إذ  واملعنوية،  املادية  الساحتني  يف كال  أضداد 
هذه احلضارة اليت نشأت على االغرتاب املذكور أتثرياً 
ابلغاً يف العصور األوىل والوسطى إىل درجة ال ميكن ألي 
اليت  الظاهرة  منه، هذه هي  تنجو  أن  العامل  منطقة من 



11

رية
ــــــــــ

كـــــــ
ت ف

يال
حتل

العــــدد 13 -  شتاء 2022م

جرى  ما  فهم  وميكن  التارخيية،  الشخصية  بـ  نسميها 
بنحو أفضل من عدة مقارانت، تتحقق شخصية وموت 
األم عن طريق ما تلده. وتكرب الشجرة ومتوت بعد أن 
ترمي بذورها يف حميطها لتمأله أبشجار مماثلة، فاملوت 
هو ضرورة للتكاثر. وإن شجرة ثقافة الشرق األوسط 
نشرت  متجذرة؛  شجرة  إهنا  النوع،  هذا  من  ظاهرة 
تشبه  الشجرة  هذه  األربعة،  العامل  أطراف  يف  بذورها 
شجرة السنداين اليت تريد أن تعيش ابلتربعم الزائد فوق 
جذورها كلما انقطع جذعها وأغصاهنا، حيث تعد من 

أوىل أشجار الثقافة يف الشرق األوسط.
بعد  أصالتها  األوسط  الشرق  ثقافة  فقدت  لقد 
دخوهلا يف مرحلة االهنيار بني أعوام  1000 ـ 1500 
م. والصواب أهنا تشبه شجرة السنداين اليت مت تدرجيياً 
قص أغصاهنا وساقها حىت اجلذور. ومبعىن آخر كأهنا 
مقربة  خلقتها،  اليت  لإلنسانية  قدمية  مقربة  إىل  حتولت 
كبرية متاماً مثل األهرام والزيكورات..! إن ما حيدث منذ 
ما يقارب األلف سنة ال يعين سوى صمت األموات، 
فليس هلذه الثقافة القدرة على ان ختطو خطوة خاّلقة 
بسبب الرتهل الكبري الذي جنم من كثرة الوالدة، وعصر 
احلكم العثماين هو عبارة عن حراسة املقربة، وكان دوره 
الرئيس هو حتقيق موت جديد بنحو دائم والعيش على 
صداقاهتا، أما الدين واآلذان والصلوات املليئة ابحلزن، 
فليس هلا أي هدف سوى اهنا رسائل النداء من أجل 
املوت، فاصبح التخويف ابملوت واإلعداد له برسائل 
للعصر األخري، ومت  اجلنة واجلحيم، الشكل احلضاري 
اجملتمع  ويتكرر  بعيد،  زمن  منذ  والتقنية  العلم  ترك 
والسياسة كالقوالب اجلامدة منذ األزل، وكان يعد مثال 
الثور الذي يدير دوالب املاء قدراً وتعجز العقول عن 
التفكري أبي شكل آخر من املسري، إن تربع هذا الكم 
من الدوغمائية وشبكة القدرية املرتسخة على حضارة 
كبرية ومبدعة سيؤدي اىل األزمة واالهنيار. هذه اللوحة 
تعرب عن واقع تشرح قصة الشرق األوسط، واحرتاق 

كل قصة حب يف الشرق األوسط وحتوهلا إىل رماد له 
عالقة هبذا الواقع.

منذ مخسة عشرة ألف سنة تقوم بدور األم وختلق 
كل شيء لإلنسانية، ومن مث تقع يف وضع عبد ال حول 
أوىل  فيه  خلقت  الذي  الوطن  وتكون  قوة..!  وال  له 
رميك  يتم  مث  اإلنسانية  يلزم  ما  وختلق كل  اآلهلات، 
اآلهلة  مجيع  ختلق  مستعملة..!  قماش  زاوية كقطعة  يف 
جتاه  لك  قوة  وال  حول  ال  عبداً  تصبح  مث  والعظماء، 
العامل،  تشبع  اليت  املهن  مجيع  وختلق  اآلهلة..!  هذه 
فيما بعد..! وتبين البيوت يف كل مكان،  وتبقى جائعاً 
تنري  مشعة  تكون  بعد..!  فيما  مأوى  دون  من  وتبقى 
درب اجلميع، وال تنجو من الظلمة فيما بعد..! تكون 
صواتً من أجل كل الناس وتؤلف الشعر واملوسيقى، مث 
والتقنية واالحرتام من  العلم  بكم..! ختلق  تصبح صم 
القصور  تبىن  بعد..!  فيما  جاهاًل  وتبقى  اجلميع  أجل 
فيما  األرض  من  شرب  إىل  وحتتاج  للجميع  واخلاانت 
بعد..! فحضارة الشرق األوسط هي اسم هلذا التناقض 
املأساوي والكبري، ويكمن سر احرتاق احلب وحتويله إىل 
رماد يف هذه التناقضات. تنمو على هذه القيم ومن مث 
تتحول إىل قزم..! ال ميكن تطهري ذلك إال ابالحرتاق. 
ـ اآلهلة ألول مرة ومن مث تصبح أحط  ختلق لقاء اإلله 
رجل وامرأًة مبوقع املتسولني، وال ميكن أن يطهر ذلك 

إال االحرتاق.
تبكي شعوب الشرق األوسط كثريًا، بال ريب البد 
ففي  خلقتها.  اليت  القيم  مجيع  فقداهنا  بعد  تبكي  أن 
يبكي  األوسط  والشرق  خاص  بنحو  األخرية  األلفية 
واآلالت  واألغاين  اآلذان  فإن  األموات،  على صمت 
املوسيقية مفعمة ابحلزن وتنادي ابملوت، وكل ذلك ليس 
صدفة؛ ألنه يعرب عما جرى، ولو مت القيام بعكس ذلك 
لكانت ستعد من دون معىن. وابت مفهوماً بنحو أفضل 
ملاذا مل يؤثر ما جرى يف العامل على هذه املنطقة، فالذين 
تكون أسسهم وقبورهم كبرية وعميقة هلذه الدرجة، ال 
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بدون  سكارى  دائماً  هم  اآلخرين.  يفهموا  أن  ميكنهم 
عن  العفو  ميكن  وال  والدهتم.  عند  أو كاملوتى  شراب 
هكذا ماض، وسبب ذلك واضح، إذ ال ميكن ترك هذه 
احلضارة على هذا النحو يف أي مكان. فالذين يرتكوهنا 
يرتكبون خيانة كبرية، وال ميكن العفو عن الذين يرتكبون 
هذه اخليانة، إن خيانة احلضارة شيء كبري وهناك الكثري 
ممن خانوها. لذلك فإن حركات االنتقام كثرية وكبرية، 
يؤدي  لن  وَأمت  مَت  تنقذ..؟  أن  بوسعها  ماذا  لكن 
يف  الدماء  يتم سفك  املقابر؟!  توسيع  إىل  ذلك سوى 
واألسرية  الدينية  الصراعات  نتيجة  األوسط  الشرق 
وقضااي الشرف واملمتلكات ألتفه األسباب. فكل ذلك 
أساس  يف  واخلياانت  اخلسارات  تكمن  بينما  صحيح؛ 
سفك الدماء، إذ إن املرياث االنتقامي ليس سهاًل، ألنه 
ميتد إىل ماض كهذا، يستمد منه أساسه. فكانت تسود 
اجلرائم النامجة عن العادات والتقاليد بكثرة. إن أساسها 
ايضاً هو التاريخ امللعون. لقد مت االستيالء على مجيع 
قيم احلضارة وهتكت أعراضها كما هي يف الكثري من 
األمور، فهذه احلقيقة جتد تعبريها يف الفتاة واملرأة كرمز. 
القدسية  تعد  حينها  ما  الرمز شيء  أصاب  ما  إذا  أي 
الكبرية قد تلطخت، وتكون عقوبتها قاسية جدًا، ومن 

هذا التاريخ تستمد املأساة جذورها.
هو  هذا  عقدة،  فوق  وعقدة  قرب،  داخل  قرب 
على  جمرب  العامل،  تغري  رغم  يتغري  ال  األوسط،  الشرق 
إنه شجرة سنداين يتضخم جذعها  يبقى كما هو.  أن 
بنحو دائم، حىت وإن قلمت أغصاهنا يبقى جذعها وال 
ينقطع األمل من اخضرارها جمددًا. الشرق األوسط هو 
داير األمل، حيث مل يبَق يف حوزته سواه. ففي الوقت 
األمل  يغدو  الرمحة  وعدمي  الرتاث ساحقاً  الذي يكون 
وهكذا  واالخضرار،  التربعم  تنتظر  سنداين  كشجرة 
ظلت احلياة أماًل كبريًا، فعدم انسالخه عن الرتاث انبع 
من قوته، لكن عدم حتديد نفسه يزيد من تفسخه. ففي 
الوقت الذي حتدد مجيع مناطق العامل مسار تطورها فإن 

يعود  وأصالته  على خصائصه  األوسط  الشرق  حمافظة 
إىل التأثري العميق ملاضيه احلضاري، وهذا الوضع انتج 
عن عدم التجسيد الناجح للتطورات املعاصرة، حيث 
يف  موجودة  تزال  ال  اليت  القدمية  احلضارة  آاثر  تدخل 
صراع مع احلضارة احلديثة أو مبعىن آخر تظهر ضرورة 
وأمريكا  وإفريقيا  للهند  ابلنسبة  أما  اجلديدة.  الرتكيبة 
الالتينية انهيك عن تكوينها لرتكيبة جديدة فإهنا تتطور 
على أساس البنية الرأمسالية. إن مرحلة التجسيد سارية 
املناطق  الوضع يف  إن  املقاومة، كما  أكثر من  املفعول 
األخرى من العامل أيضاً مشابه هلذا الوضع، وال توجد 
جديدًا،  تركيباً  أو  صراعاً  تقتضي  قوية  ثقافية  أرضية 
وحىت لو كانت موجودة فانه يتم تذويبها أو حتويلها من 
الشرق  يف  أما  بسهولة،  اجلديدة  املهيمنة  الثقافة  قبل 
األوسط فال يتم التحول أو االنصهار بسهولة، حيث 
تتخلى الطاقة الكامنة لإلبداع  أبمهية اكرب عوضاً عن 
قوة الرتاث الثقايف والتحول واالنصهار السهل. ورغم 
بلوغ املشكالت األثنية والدينية والقومية املتشاهبة اىل 
حل يف مجيع بقاع العامل بوسائل خمتلفة، اال ان الشرق 
فاملقاومة  أيضاً،  األمر  هذا  يف  متايزه  يظهر  األوسط 
العميق هي احلقيقة اليت تكمن  الثقايف  العنيدة للتمييز 

وراء عدم حل املشكالت بسبٍل حضارية حديثة.
من  بل  سليب،  بنحو  الواقع  هذا  نقيم  أال  جيب 
األصح أن نقيمه كإمكانية من أجل اخلروج من األزمة 
هنا  التناقض  ودائمة،  شاملة  أصبحت  اليت  الرأمسالية 
يكمن يف عدم حتديث الرتاث الثقايف يف الشرق األوسط 
الداخلية  العوامل  بعض  حتول  إذ  نفسه؛  حتليل  عرب 
الكامنة، لكن اجلذور  القوة  تفعيل  واخلارجية من دون 
تعمق  النتيجة  وتكون  اخلارجي،  االحتواء  متنع  القوية 

املشكلة وتشابكها ودخوهلا يف مأزق.
عامي  بني  املرحلة  هذه  واستمرت  تعمقت  لقد 
عام  والتفوق حىت  التوازن  وكان  ـ 2000م.   1500
1500 لصاحل ثقافة الشرق األوسط اليت كان عمرها 
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مخسة عشر ألف سنة، وأدى التفوق املادي واملعنوي 
يف مجيع مؤسسات البنية التحتية والفوقية للمجتمع إىل 
العامل، ومل  مركز  أنه  أعتقد  بنفسها، حىت  الزائدة  الثقة 
يكن يعتقد إبمكانية تطور عامل حضاري يتفوق عليه، إذ 
يعد نفسه العامل كله واآلخرين غرابء وكفار. ومل تكف 
إنه  اخلمسمائة سنة املاضية لتحطيم هذه الدوغمائية، 
يرى تفوق احلضارة الغربية ويشعر بقوهتا املادية واملعنوية 
جتسيدها،  حياول  وال  بصدق  بذلك  يعرتف  ال  لكنه 
وأصبح الفرز الطبقي اجلديد الذي تشكل حول رأس 
هنا؛ حيث مت إدراك هذه التكوينات على  املال مؤثراً 
أهنا مصطنعة، فال هو قادر على التعمق وحماسبة أسسه 
التارخيية أو حىت رفضها، وال على حتليلها ليجعل منها 
بسيطاً  امتداداً  يشكل  ألنه  جديد  لرتكيب  خامات 
للخارج، بل حىت مينع مثل هذه التكوينات من التحول 

إىل قوة حملية.
مازالت احلداثة الرأمسالية يف الشرق األوسط بعيدة 
عن أجراء حوار مع الثقافة احمللية، حيث تبقى كوكالة 
اليت  النيوليثي  العصر  قوالب  يعيش  فاجملتمع  أجنبية. 
مضت عليها عشرة آالف عام من انحية، وليس بعيداً 
وعندما  أبوجه كثرية.  واإلقطاعية  العبودية  قوالب  عن 
فوق  وتراكمت  املشيدة  واالشرتاكية  الرأمسالية  جاءت 
ذلك، تكونت مراحل أصبح من الصعب اخلروج منها. 
أو  تيارات  تعد  فلم  وظهر وضع مضطرب ومتداخل، 
مؤسسات مؤثرة، وابت كل شيء على وشك السقوط, 
اهلرب  يتم  اليت  املراحل  أكثر  من  هي  املرحلة  وهذه 
املواقف  بني  التمييز  املمكن  غري  من  وابت  منها، 

املرتددة واخليانية وبني املواقف األصيلة.
جيب إعطاء أمهية ألزمة واهنيار الشرق األوسط، 
تقييمها  عدم  هو  الغربية  احلضارة  اقرتفته  خطأ  وأكرب 
لقوة هذه املنطقة واليت كانت أساساً هلا بطريقة صحيحة 
وواقعية، فهي غالباً متد جبذورها إىل احلضارة اإلغريقية 
الرومانية  اإلغريقية  احلضارة  أن  إال  فقط،  الرومانية 

تشكل مرحلة من مراحل الشرق األوسط، إهنا ال تعطي 
أباننية.  وتتصرف  حقه  غذاها  الذي  النيوليثي  العصر 
دايلكتيكية  روابط  قيام  أمام  حاجزاً  يضع  اخلطأ  هذا 
ذات معىن مع الواقع الراهن، ألنه مل متنح إمكانية القيام 
حبوار صحيح مع املاضي. ويبدو قيام رابط دايلكتيكي 
من أجل حتديد تركيب املستقبل ضرورايً مبقدار معرفة 
املاضي بنحو صحيح، فعندما نقبل أورواب كأطروحة ال 
أو  الصني  أو  روسيا  أو  أمريكا  ثقافة  تكون  أن  ميكن 
املضادة  فاألطروحة  املضادة،  األطروحة  أخرى  منطقة 
يف  األمر  هو  األطروحة كما  ساحة  نفس  من  تنبع 
الطبيعة، وميكن أن تكون مجيع مناطق العامل عدا الشرق 
أن  امتداداً ألطروحة أورواب، ولكن ال ميكنها  األوسط 
الفروق  متتلك  ال  أهنا  فإما  املضادة؛  أطروحتها  تكون 
ذلك،  أجل  من  الضرورية  الكامنة  القوة  يف  والتشابه 
أو أهنا بعيدة عن أن تكون أطروحة مضادة، وابلنتيجة 
تكون امتداداً أو إضافة. فمن أجل ان تكون أطروحة 
وأطروحة مضادة لبعضها البعض، يتطلب األمر وحدة 

املصدر البدائي وهذا يتوافر  يف الشرق األوسط.
التقييم املختصر الذي أجريناه يطرح هذا السؤال 
املؤمل: كيف ميكن أن نوصل الشرق األوسط إىل حالة 
أطروحة مضادة..؟ مل تعط حماوالت التقليد اليت جربت 
عرب القرن العشرين بكامله نتائج انجحة. ومل يتخلص 
املفهوم القومي واالشرتاكية املشيدة كأطروحة للحضارة 
املنطقة كظواهر مصطنعة، حىت  موقعها يف  من  الغربية 
اإلسالم الذي اهنار منذ أمد وفقد شروحه يُشبه هذه 
فهو  سيارة،  يف  وجتوله  احلمار كتباً  بتحميل  األطروحة 
املضادة، كذلك  األطروحة  ختلق  اليت  القوة  اىل  يفتقر 
امتالك  عن  بعيدة  الدميقراطية  احلضارة  فمؤسسات 
الشروط اليت ميكن تكيفها بسهولة بسبب وجود تقاليد 
احلضارة  مؤسسات  تتطلب  حيث  والدولة،  اجملتمع 
وإصالحات  تنويرية  وثورة  هنضة  حركة  الدميقراطية 
دينية يف األقل. هذه املراحل التارخيية الرئيسة الثالث 
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القول  فإن  لذلك  األوسط،  الشرق  ثقافة  يف  تظهر  مل 
سيقودان  بسهولة  ستتطور  الدميقراطية  املؤسسات  أبن 
إىل اخلطأ. إذ ال تستطيع هذه املؤسسات أن تؤدي أي 
دور خيتلف عن املؤسسات اليت مت تركيبها من اخلارج. 
كما إن واقع إسرائيل هو إضايف مل  يتم احتوائه بعد، 
كذلك األحزاب الليربالية والشيوعية القائمة ما هي إال 
عبارة عن أجزاء مضافة، تعيش االغرتاب يف العمق مع 
الكيان التارخيي والثقايف. أما إحياء اإلسالم من جديد 
فال يؤدي إىل أي سبيل خاّلق سوى التذكري ابلتاريخ، 

ويعد ذلك أفضل من النسيان.
ميكن تشبيه التدخالت املتعددة يف الشرق األوسط 
مبعاجلة مريض يف الغيبوبة ابألسربين. ابتداًء من التيارات 
إىل  القومية  ومن  الشيوعية،  األحزاب  إىل  اإلسالمية 
الليربالية ومن االجتاهات املقاومة املختلفة وحىت مجيع 
أشكال الضغط على طراز إسرائيل، مت اإلثبات بنحو 
أكثر  دور  إداء  تستطع  مل  التيارات  هذه  أن كل  واف 
أن  احلقيقة  هذه  وتبني  املشكالت،  ابسط  أتجيج  من 
مت  فقد  البنية.  واقع  عن  بعيدة  واملعاجلة  التشخيص 
مث  ومن  مصطنعة،  مبصطلحات  مصطنع  تكوين كيان 
التشخيص  من خالل  ابلعمل  القيام   سيتم  أنه  يعتقد 
ابسم  األوسط  الشرق  يف  يوجد  ما  إن كل  واملعاجلة. 
احلداثة ال يتعدى كونه منوذجاً استعراضياً، فحىت املنطقة 
ال تعرف نفسها وتعيش جهالة سوداء وتغرابً عميقاً عن 
وأصبحت  اجملتمع كاخلرسانة،  وغدا  التاريخ،  مسائل 
سرطانياً،  ورماً  تشكل  والدولة  السياسة  مؤسسات 
يتم  إذ  تتجول،  املراحل  لكربايت  املظلمة  الروح  وكأن 
أحدثه  مما  وتفسخاً  عمقاً  أكثر  خترييب  وضع  معايشة 
املغول واآلشوريون أبضعاف مضاعفة؛ وهكذا فالشرق 
األوسط  يشبه لغزاً غامضاً ومعادلة تضم جماهيل كثرية 

مل يتم حلها حىت اآلن.
إن إمكانية حتليل الشرق األوسط مرتبطة إبمكانية 
إقامة روابطه الصحيحة مع احلضارة األوروبية، وتعطي 

بتكامل  تناوهلا  عند  الصحيح  معناها  املسألة  هذه 
دايلكتيكي، كما نرى من الضروري ألورواب أن تبحث 
األوسط  الشرق  حضارة  يف  احلضارية  أسسها  عن 
الشرق  على  جيب  صحيح، كذلك  بنحو  وحتديدها 
األوسط الذي أصبحت قيمه احلضارية عبارة عن حطام 
ثقايف، أن يقوم بتعريف احلضارة األوروبية بنحو صحيح 
املرحلة.  هذه  حبسب  املضادة  أطروحته  تكوين  ألجل 
كما جيب التأكيد على أن التعريف ال يكفي أن يكون 
على حنو جتسيد أو تقليد، فما مت القيام به يف القرنيني 
املاضيني مل يكن سوى تقليداً بسيطاً، ومع أنه ال مفر 
من مرحلة التقليد إال أهنا تشكل منهجاً  تعليمياً خمتلفاً 
لتكرار  معىن  أي  يوجد  القردة، وال  على طراز  وبدائياً 
مرحلة  جتاوز  فإن  وهكذا  هذا،  يومنا  يف  املرحلة  هذه 
الذات  الحرتام  األساس  الشرط  هو  بسرعة  التقليد 

وإعادة االعتبار.
 مازالت مرحلة جتسيد أورواب مستمرة، إذ ال ميكن 
القول ابن هناك مرحلة جتسيد سليمة، ويبدو أهنا بتلك 
القدرة اليت متكنها من جناحها وسيتجه اىل التحول إىل 
إىل  فالنظر  متواز.  بنحو  وجتسيدها  مضادة  أطروحة 
يعين  النهاية،  حىت  تعاش  أن  ميكن  التجسيد كمرحلة 
عدم االعرتاف ابملرياث والقوة الكبرية حلضارة الشرق 
األوسط. ومل تنُج أية قوة إيديولوجية وسياسية وأخالقية 
يعود سببه  الفشل، وال  من  بتجربة ذلك  قامت  وفنية 
إنه انبع من عدم  بل  قلة اجلهود،  أو  القدرة  إىل عدم 
معرفة املرياث احلضاري املوجود يف أساسه والقوة اليت 
شكلته، وعدم تقييم هذه القوة على أهنا تتحلى بسمة 

قبول التقليد والتجسيد حىت النهاية.
هناك مسألة جيب أال ننساها وهي أنه ال ميكن أداء 
دور يليق ابلتاريخ من دون أخذ التحول الشامل أساساً 
يف األعمال االسرتاتيجية بعني االعتبار، كما جيب على 
الشرق  إداء دور يف  إىل  تتطلع  اليت  التارخيية  احلركات 
األوسط، أن تعمل على تكوين أطروحتها املضادة جمتازة 
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بذلك التقليد والتمثيل. ولن تنجو أية حركة من ختطيها 
ما مل تنجح يف هذا األمر، وابإلمكان ختطي ذلك من 
مرور  مع  املتخلفة  املقاومة  قوة  على  القضاء  خالل 
الزمن، أو برفض التقليد من قبل الرتاث الثقايف، حيث 
أثبتت العالقات مع أورواب ال سيما يف القرنيني املاضيني 
السطحي خالل  التحديث  فان مساعي  صحة ذلك. 
القرنني املاضيني تتعرض اىل هزمية اتمة يف يومنا الراهن، 
النتيجة كان جيب استخالص الدروس من ذلك،  ويف 
وقليلي  السفلة  لدى  يوجد  ال  أنه  املعروف  من  لكن 
فيعدون  الباقون  أما  الدروس،  استنباط  الشرف قضية 
أشكال  من  شكاًل  اليت كانت  ابلعشائرية  التمسك 
املقاومة قبل ألف عام وعياً وشرفاً، ولندع مسألة اهنم 
ال خيجلون جانباً فهم يشعرون ابلفخر بوضع أنفسهم 
تعد  اليت  القومية  الدولة  خالل  من  األبطال  موقع  يف 

الشكل احلديث للعشائرية من دون خجل.
هلا،  حديث  والقومية كشكل  العشائرية،  أن  إال 
تبقى بسيطة أمام قوة وتراث حضارة الشرق األوسط 
معىن  يوجد  ولرمبا  ذلك  على  مرغمة  وهي  الكبرية 
واخلورية  العمورية  الصحراوية  القبائل  ملقاومة  اترخيي 
اجلبلية ضد احلضارة السومرية، حيث أدت اىل ظهور 
ملقاومة  أيضاً  العشائرية. وكذلك هنالك معىن  املالحم 
القبائل العربية ابسم الدين التوحيدي اجلديد ضد منرود 
املقدسة،  الكتب  وضع  استطاعوا  حيث  وفرعون، 
األطروحة  تكوين  يف  مسامهتهم  على  القدرة  وأظهروا 
ملقاومة  يوجد  ال  لكن  التاريخ.  يف  والرتكيبة  املضادة 
والدينية  العشائرية  على  استناداً  األوروبية  احلضارة 
والقومية أية خاصية لتكون أطروحة مضادة وتركيبة. وما 
يهدفون إليه هو التقليد الناجح كنمط متطور للتقليد 
والتحول إىل احمللية. وميكن أن جيعلوا اآلخرين يشعرون 
اللحية ووضع  هبا كأطروحة مضادة من خالل اطالق 
يعرب  ال  ذلك  لكن  املاضي،  بذكرايت  الكوفية كالتزام 
سوى عن حتويل التقليد إىل هتريج. إن التجسيد الذي 

يكون انجحاً يف حتوله إىل حملية، ال ميلك خاصية ختلق 
قوة جوهرية وأطروحة مضادة، لكن ميكن أن يدعي أبنه 

قد تعمق ابالقتباس والقيام حبقن القيم احمللية.
اجلمهورية  واألنظمة  املطلقة  امللكية  مازالت 
اجلانب،  هذا  يف  التجسيد  من  النوع  هذا  عن  بعيدة 
وال ميكن القول أهنا أصبحت ملكية مطلقة أو أنظمة 
اجلمهورية  تتخط  مل  حيث  األورويب،  ابملعىن  مجهورية 
الدميقراطية والعلمانية مستوى الكالم والدمياغوجية. أما 
معناها  بلوغ  عن  بعيدة  فمازالت  الدميقراطية  احلضارة 
والعائلية  العشائرية  للظواهر  فبتعميقهم  االصطالحي؛ 
والقومية البدائية والشوفينية أخفوا مصاحلهم الشخصية 
وجعلوا الشعب يتقبل ذلك عن طريق مناهج ال أخالقية 
وال ميكننا القول أن البنية الفوقية احلاكمة للمجتمع تقوم 
مبحاوالت أو أعمال أصيلة فيما عدا ذلك، وجيب علينا 
األصالة  عن  ومتأخرين  متخلفني  مازالوا  أبهنم  التأكيد 
العشائرية اليت كانت سارية قبل أربعة آالف سنة. أما 
السياسة الرمسية يف الشرق األوسط ومبؤسساهتا الفوقية 
والتحتية فهي متارس أشد أشكال  القمع الرهيب لفرض 
التقليد واالحنالل على اجلماهري ابسم احلداثة والتقدمية، 
األكثر  النهب  بوسائل  الثروات  من  املزيد  جتمع  بينما 
الدروس  يتلقوا  مل  احلكام  أن  القول  ميكننا  بدائية. وال 
من ماضيهم احلضاري، فعند الضرورة يرسلون بلحاهم 
ويرتدون أزايء تذكر ابملاضي، وإلضفاء صبغة التحديث 
العبودية  العصور  من  املتبقية  املستبدة  األنظمة  على 
اىل  جلأوا  السلطنات،  مفهوم  من  امللكية  واألنظمة 
صبغها أبلوان أوربية. هناك من يسمي ذلك إبصالحات 
وهناك من يسميه ابلثورة. ويف احلقيقة ليس هناك ثورة 
القيام  إن  املعاش.  للوضع  ترسيخ  بل هو  أو إصالح، 
ابسترياد القطع واملسامري من أورواب ال ميكن أن نسميه 
الشرق  فإن  جانباً،  الثقافية  الثورة  لنرتك  ثقافية،  بثورة 
األوسط مل يتعرف حىت على اإلصالحات واإلضافات 
اليت تفرض من اخلارج ال تسمى ابإلصالحات، بل يقال 
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عنها احتالل وحتول إىل مستعمرات. رمبا هناك تطور ما 
لكننا ال ميكن أن نسميه بثورة أو إصالحات. ومل يتم 
عاشت  اليت  الدول  يف  حىت  اجلديد  االستعمار  جتاوز 

تعمقاً كبريًا، لكن هناك اقتناع به كهدف.
 ما ميكن قوله عن قيم حضارة الشرق األوسط، 
اآلاثر،  عن  والبحث  التنقيب  أعمال  من  مستخلص 
وميكن اعتبار ذلك جناحاً للمستشرقني املعتمدين على 
ويفسرون  ينفذون  ولكنهم كانوا  األوروبية،  احلضارة 
بنحو خاطئ وحمدود. ومازال العلم والتقنية بعيدين عن 
جتاوز مثال الكتب احملمولة على ظهر محار. لقد ابت 
وهدرها ال ميكن وضع  املادية  املوارد  بتقدمي  انه  جلياً 
بنيان اقتصادي ابملعىن الرأمسايل، لكن كما أكدان سابقاً 
السياسية والسلطنة  املؤسسات  استبدادية  أن مواصلة 
مت  إذ  األساس،  هو  حديثة  وأبساليب  األالعيب  عرب 
القدمية والدين  امليثولوجيا  لواقع  التأثري اخلرساين  جعل 
مسيطراً على العقول أيديولوجياً، ومثلما مل يتعرض هذا 
التأثري للتحطيم، فإنه أخذ شكاًل أكثر خطورة مبزجه مع 
الفلسفة والعلم املعاصر. ابختصار، فالتأثر من احلضارة 
األوربية الذي ساد منذ القرنني املاضيني مل ينج من أن 
يكون أفشل مثال شهده العامل. ويدل ذلك على عمق 
واحلضارة  املادية  املصادر  توافر  رغم  والفساد  اجلهل 
الغنية. مرة أخرى تتأكد الرؤية التالية:  طاملا مل يتحقق 
منط العالقات املستندة إىل األطروحة املضادة والرتكيب 
طريقاً  يعطي  أن  ميكن  والذي  األوروبية.  احلضارة  مع 
للعصر،  دايلكتيكية  األوسط كضرورة  الشرق  حلضارة 
فإن املاضي العريق لن يتسامح مع اإلقليمية والقومية 

الفاسدة.
احلضارات،  جبوهر  متعلقاً  أمراً  الوضع  هذا  يعد 
وميكن للذين يستطيعون بناء روابط دايلكتيكية مستندة 
الشرق  يف  والرتكيبة  املضادة  األطروحة  تكوين  إىل 
األوسط عن طريق قيم احلضارة األوروبية، أن يكتسبوا 
ليس  التارخيية،  االنطالقة  حلملة  قوة  تشكيل  حق 

هكذا  برمته.  العامل  بل ألجل  فحسب،  املنطقة  ألجل 
كانت االنطالقات الكبرية عرب التاريخ. إن كلكاميش 
وساركون وإبراهيم وموسى وزرادشت وسقراط وعيسى 
وحممد وأنصار النهضة هم األمثلة األوىل اليت ترد إىل 
العقل. إذ تتضمن ثقافة الشرق األوسط ثقافة عاشت 
هذا النوع من االنطالقات التارخيية والبداايت احلضارية 
أكثر من غريها. فالتصاعد والتعاظم التارخييان يف هذه 
الثقافة حداث على حنو حلقات متتالية، لكنها شهدت 
انقطاعا منذ أكثر من ألف سنة، وفاصل طويل كهذا 

أدى إىل حدوث التصدؤ والتفسخ.
 السؤال األساس الذي جيب طرحه أيضاً هو: هل 
ميكن لكيان الشرق األوسط التارخيي والثقايف املبين على 
االنطالقات الكبرية أن ينتقل إىل املستقبل إبضافة حلقة 
حديثة وإحياء نفسه..؟ واألهم من ذلك هل ميكن أن 
يضيف حلقة جديدة للمرياث امليثولوجي الذي أصبح 
يتوصل  أن  يستطيع  هل  لإلنسانية..؟  املنقذ  األمل 
وتركيبها  املضادة  أطروحته  تكوين  من  متكنه  قوة  إىل 
دون االكتفاء بتجسيد أورواب..؟ فإما أن يقوم الشرق 
األوسط إبضافة حلقة جديدة لالنطالقات التارخيية كي 
تشكل قوة هلذه املهمة، أو أنه لن يتخلص من اللعنة 
من األعماق ولن مينح التاريخ خياراً اثلثاً. فالتاريخ يقول 
» لن تكون كـ روسيا، الصني، اهلند، وأمريكا اجلديدة، 
ابعتبارهم يشكلون حميط املركز، ينتظرون دائماً انطالقة 
اترخيية جديدة، وهكذا رسم التاريخ قدرهم، أما قدرك 
فهو مسرية حضارية كبرية مبنية ابنطالقة قوية مثل تدفق 
النهرين العظيمني النيل والفرات، فيا أيها الولد اللعني 
لك«.  أغفر  لن  مثلهم  تصبح  مل  إن  األصل،  والعدمي 
ويقول الشرق األوسط الذي كان مرتعاً لآلهلة:« اي أيها 
الزوج اخلرف والعاجز، لن أكون معك سأحرتق وأصبح 
رمادًا، لكنين لن أقامسك خيانة احلياة » كموطن لآلهلة 
فأنتم  يل،  عباداً  أقبلكم حىت  لن  األقزام  »أيها  يقول: 
ملعونون وال تليقون إال ابالحرتاق يف انر جهنم«. ويقول 
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الفنانون الكبار:« إننا لن نغين ولن نعزف املوسيقى ولن 
نكتب املالحم والشعر ألنكم قضيتم على مجال الروح 
لألدب والفن وخنتموه«. ويقف مجيع الفنانني الكبار 

أمام التاريخ ويقولون:« لن نغفر لكم«.
تقول حضارة الشرق األوسط ذلك بصمت وتقدم 
للضغوطات اخلارجية هبزٍة من كتفيها،  تريد أن  جواابً 
تشرح ذلك بعدم التحول واعتبار البقاء كاحلجر شرفاً 
هلا، وتنتقم بتعريض أوالدها جلميع أنواع اهلزائم وتركهم 
أمام مواقف سافلة أللف عام. هكذا يكون جواهبا، قد 
توجد هلا أجوبة أخرى مذهلة، فهي ختبئها للمستقبل، 
وتستعد لتقدمي أجوبة ال تنتهي من جعبتها، وتقول:« 
اي أيها اجلزء امللعون من التاريخ واحلاضر املتقزم ماذا 
فإن كنت  املواقف..؟  هذه  حيال  جوابك  سيكون 

شجاعاً و شريفا« فاهنض واستجب هلا«.
ميكن تطوير تقييمات شاملة حول مقاومة حضارة 
الشرق األوسط ووقفتها الصامدة. ابعتقادي سيكون 
االقرتاب  لنحاول  االنتباه.  لفت  أجل  من  ذلك كافياً 
إىل املسألة اليت حتمل األمهية، كيف ستدخل يف عالقة 
األطروحة املضادة والرتكيب مع احلضارة األوروبية..؟ 
لقد أجرينا تقييماً حول والدة وتطور وانتشار احلضارة 
نتائج  رأينا  العريضة  وخبطوطها  العامل،  يف  األوروبية 
األوسط.  الشرق  حيال  والصهر  االستعمارية  مواقفها 
مبعىن  ستستمر  األوسط  الشرق  يف  احلياة  إذا كانت 
وكربايء يف اجلغرافيا اليت خلقت احلضارة ورعتها، فإهنا 
السؤال  عن  اإلجابة  من خالل  الصالحية  ستكتسب 
إجاابت صحيحة  تقدمي  ميكن  إذ ال  نعيش«،  »كيف 
اليت  املتصلبة  األرواح  من  والتخلص  التعقل  دون  من 

أضحت عقدة مستعصية منذ مئات السنني.
علينا أن نوضح ما نقصده من قيام الشرق األوسط 
أبداء دوره كطرف يف األطروحة املضادة والرتكيب، فقد 
إىل وضع تشكل  مند زمن  األوروبية  احلضارة  وصلت 
فيه أطروحة قوية على املستوايت كافة يف كل مكان من 

العامل، وتقف قوية واثقة من أسسها العلمية وأطروحتها 
ومن  األيديولوجيا  إىل  االقتصاد  من  ابتداًء  التجريبية 
ومازال  التاريخ،  إىل  التقنية  ومن  السياسة  إىل  الفن 
االنتشار الكوين واملتمركز بعمق يف العامل يتم عن طريق 
االستيعاب؛ أما ابلنسبة للشرق األوسط فلم يتم حتقيق 
انتشار مشابه هلذا أبي شكل كان. وهنا توجد مقاومة، 
وال يريد التاريخ الذي خلق أورواب أن  يستسلم للتقليد 
التارخيي  املرياث  ويريد  واحد،  طرف  من  والتجسيد 
الكبري أن جيعل نفسه طرحاً مضاداً وتركيباً ليتحول إىل 
قوة لبداية جديدة تليق بتارخيه. إن التحول إىل أطروحة 
مضادة يف مواجهة أطروحة أورواب ال يعين الرفض الفظ، 
قيمة كأطروحة  أية  اإلسالمية  لالنطالقة  ليس  فمثاًل 
متتلك  ال  فإهنا  بذلك  تطمح  لو كانت  مضادة، وحىت 
القوة الالزمة، انهيك عن أن تصبح املواقف من قبيل 
مل  فأهنا  مضادة،  أطروحة  القائمة  الشيوعية  أو  القومية 
تبد  مل  إذ  بسيط؛  بتقليد  القيام  من  أكثر  دوراً  تؤدي 
املستشرقني.  بقدر  تنويرية ولو  مسامهة يف خلق حركة 
اما الذين يتعاونون مع أورواب مباشرة، فال يتعدون كوهنم 
موظفني بسطاء وعمالء هلا، لذا إن مهمة التحول إىل 

أطروحة مضادة تنتظر التبين.
إن الذي جيب تعريفه ابألطروحة املضادة هو كيف 
مع  األوسط  للشرق  احلضاري  الوجود  أن حنول  ميكن 
مكوانت احلضارة األوروبية إىل أطروحة مضادة، حبيث 
تؤدي إىل انطالقة جديدة..؟ وما هي الظاهرة املضادة 
بني  عالقة  إقامة  من  استخالصها  ميكن  اليت  امليزة  أو 
املضادة  األطروحة  تكوين  إبمكاننا  احلضارتني….؟ 
لألطروحة الدايلكتيكية اليت تفتش عنها اإلنسانية، دون 
االحنالل فيها أو رفضها بطريقة فجة، بل ابملسامهة من 
جانبنا مبقدار ما هو مطلوب. إن الدور هو ليس تكوين 
تستطيع  قوة  إىل  الوصول  معىن  يتضمن  بل  الرتكيب، 
إنقاذ العامل من التصحر العام واحملافظة على موقعه الذي 
ميكن العيش فيه. وهناك خطر من أن يؤدي االنتشار 
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إىل  املستندة  والكونية  العوملة  أي  واحد،  طرف  من 
األطروحة املضادة حىت ولو كانت على حنو دميقراطي، 
إىل فاشية من نوع »إما األسود أو األبيض«. وتنهض 
مجيع مناطق العامل عدا الشرق األوسط متفقة مبا جيب 
القيام به يف عملية التجسيد من أجل االستسالم هلذه 
الطراز  على  فاشية  ذلك  نتيجة  وستكون  األطروحة. 
الدميقراطي، أو تطوراً مشاهباً لذلك، وهذا أخطر شيء 
ابلنسبة لإلنسانية، فإذا حدث ما يقال فإن ذلك سيكون 
»هناية التاريخ«، وعدم حدوث ذلك مرتبط ابألطروحة 
املضادة. إذ أن عدم حتول االشرتاكية املشيدة اليت متت 
إىل  أدى  مضادة،  أطروحة  إىل  الروس  بقيادة  جتربتها 
وكان  ابلبشرية.  الضرر  أحلق  سيئ  ابهنيار  استسالمها 
واملقدسة  الرائعة  املقاومات  هذه  تنتهي كل  أال  جيب 
والدماء املراقة، واآلالم واآلمال إىل هذه النتيجة، ويعود 
سبب ذلك إىل التحدث عن اليوتوبيا الشيوعية زيفاً من 
وهكذا  مضادة.  أطروحة  إىل  التحول  يف  النجاح  دون 

جند أبن كل خطأ يؤدي إىل اخليانة واالستسالم.
األوسط  للشرق  التارخيي  الواقع  أن  مراراً  أكدان   
حىت  ميكن  ال  ألنه  عادية،  جتسيد  بعملية  يسمح  ال 
نفسها  تعي  أن  األوسط  الشرق  حضارة  أطالل  لقيم 
وضمن  ميكن  فإنه  وبذلك  مضادة،  أطروحة  دون  من 
ظروف جديدة أن تتحول الروح اإلنسانية املوجودة يف 
أبقل  القبول  وأن  جمددًا،  أمل  إىل  احلضارة  هذه  طابع 
الكثري  للذات، حيث هناك  إنكار  من ذلك هو مبثابة 
وجودهم.  أفاد  مباذا  واضحاً  وابت  ذلك،  جرب  ممن 
فالشرق األوسط ال يقبل أيضاً هبذه الكياانت املصطنعة 
والثانوية، إذ أن معدته الثقافية ال تكتفي ولو أكل كل 

العامل فهو ال أيكل ألنه يريد أن يصبح قيمة، وهذا ما 
يقتضيه جوهره وطابعه. إذاً كيف له أن يصبح أطروحة 
بعمق  العامة  خبطوطها  أفكاران  بعض  نقدم  مضادة..؟ 
على  تقع  جوهري كمهمة  وبنحو  حتريف  دون  ومن 

عاتقنا.
يعد جتديد اهلوية األيديولوجية مهمة اترخيية أوىل، 
إذ جيب توحيد حركة النهضة واإلصالح والتنوير اليت 
مل تتحقق بعد يف ثقافة الشرق األوسط وحتقيقها كحركة 
هذه  يف  ستجري  اليت  التحوالت  وستحدد  واحدة. 
اجملاالت الثالثة اهلوية اإليديولوجية اجلديدة. وهذا يعين 

التحول األساس يف اجملال الذهين والروحي.
مل تستطع احلضارة األوروبية التمأسس إال ابلثورات 
الذهنية اليت استمرت من القرن اخلامس عشر إىل القرن 
إليها هي احلضارة  الثامن عشر، وآخر مرحلة وصلت 
املستندة إىل املؤسسات الدميقراطية، بينما مل جيرؤ الشرق 
املصطلحات.  تلك  على  للتعرف  حىت  بعد  األوسط 
لكننا جيب أن نتجاوز بعض األخطاء يف هذه املسألة، 
العلم والتقنية وإنشاء املصانع وامتالك بعض  فاقتباس 
أو  النهضة  حتقيق  يعين  ال  الدميقراطية  املؤسسات 
اإلصالحات أو التنوير، ألهنا تطورات منفصلة ال متس 
الذي حيمل  اجلسم  تعرب عن شيء سوى  اجلوهر، وال 
الذهنية املعروفة اليت تكونت حول االستعمار والصهر، 
الذي  املستوى  ذاك  عدا  جوهري  تطور  أي  نرى  وال 
وصلت إليه مرحلة االغرتاب يف القرنني املاضيني، وال 
أي  فعل  تطورت كرد  اليت  اإلسالمية  التيارات  متتلك 

معىن سوى القومية اليت غريت لوهنا...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصدر: كتاب »من دولة الكهنة السومرية حنو احلضارة الدميقراطية« املرافعات املقدمة إىل حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية، 

عبد هللا أوجالن، 2001م
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السير الشعبية في الوجدان الجمعي

تمهـيد:

مثة أنواع عدة للكتابة والتأليف، ومثة مجع لعناصرمها 
يقال له اإلبداع السردي، وال يتوقف هذا عند شكل 

معني، وإن كان مثة تشابه وحماكاة لألسلوب يف طريقة 
العرض.. وميكن أن نعدد أنواع السرد األديب أبشكاله 
املهيمنة، ونذكر وظائف كل منها، ولكن بودان أن نركز 
على السرد الروائي وابألخص السرد يف السري املعروفة 

محـّمدَسعيد ُمالَسعيد 
)جواني عبدال(*

* كاتب كردي سوري، مواليد درابسية/ إقليم اجلزيرة عام 1955م. ينشط يف احلراك الثقايف احمللي، وهو عضو يف احتاد الكتاب 
الكرد يف سوراي واحتاد مثقفي روج آفاي كردستان. يكتب ابللغتني الكردية والعربية، وله العديد من املؤلفات املطبوعة يف القصة 

واملسرح والشعر والرتمجة. 

السير كمحاكاة لواقع مندمج مع ما هو 
خيالي، هي مؤلفات ما تزال حية في 

الوجدان الجمعي لقدرتها على اإلثارة 
الوجدانية، لما تتناوله من أشكال 

الطباع والنوازع، فهي تشحذ الهمم 
وتمجد النخوة واإلباء، العزة واألنفة..

,,
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اليت ختلو من كاتب حمدد أو مؤلف معني، فثمة يف اتريخ 
األدب العريب سري أهلبت خيال القراء والسامعني، كما 
يف سرية عنرتة العبسي، والظاهر بيربس، وسيف بن ذي 

يزن وتغريبة بين هالل والزير سامل وغريه.
قد تكون هذه السري على نسق املالحم ملا فيها 
تبهر،  وخوارق  وغرائب  وحب  ومعارك  بطوالت  من 
تتبع الشخصية  وهي متأثرة ابحلكاايت والقصص اليت 
الواقعية بكل جوانبها، وهذا النوع من السري ازدهر بني 
لذا ومن  العوام..  الشعبية املسحوقة والناس  الطبقات 
تعرب عما  املوضوعة كانت  السري  أن  املنطلق جند  هذا 
وكانت  احتالالت،  ورد  حروب  من  البلدان  به  جتيش 
تلو  حروابً  وساق،  قدم  على  شغالة  الفتوحات  محية 

حروب تلو فتوحات وغزوات وتغري والءات.. اخل.
فالسري كمحاكاة لواقع مندمج مع ما هو خيايل، 
هي مؤلفات ما تزال حية يف الوجدان اجلمعي لقدرهتا 
الطباع  أشكال  من  تتناوله  ملا  الوجدانية،  اإلاثرة  على 
واإلابء،  النخوة  ومتجد  اهلمم  تشحذ  فهي  والنوازع، 
ففيها  اإلنساين  احلس  إىل  ابإلضافة  واألنفة..  العزة 
ابلنفس من احباطات األان  انفعال لعصبية ما اعتداداً 

واملعاش اليومي.
أشكال  من  وشكل  الرواية  من  نوع  والسري 
القصة من حيث الطول والفصول واألحداث واملناظر 
بنّي  افتعال  وفيها  طويلة  السري  وهذه  والشخصيات، 
وأخرى  مربر  بعضها  الكثري  واألحداث،  للحوادث 
مفذلكات ولعب ابلعواطف وإاثرة للمشاعر واملكامن 
من  الشعبية  السري  هذه  نعد  هل  والسؤال:  النفسية. 
نعدها  ابلتأكيد  عامة؟  األدب  من  أو  الرصني  األدب 
أداب بكل املقاييس، إمنا الشيء غري التام فيها هي اللغة 
العامية وما شابه.. وعلى هذا السياق ميكن دراسة هذا 
األثر األديب أسلوبياً على حمورين: احملور األديب واحملور 
التمحيص جند أن احملور األديب اتم من  التارخيي. ومن 
والصراعات  واألحداث  والشخصيات  السرد  انحية 

يطابق  فال  التارخيي  احملور  أما  الروي..  املستوى  على 
إن  نقول  هنا  ومن  ابلتمام،  واألحداث  الشخصيات 
اترخيية.. كما كان  رواية  وليس  أدبية  مصنوعة  السري 
يفعل الكاتب االجنليزي والرت سكوت حني يكتب مثاًل 

يف مؤلفاته.
فهذه السري حيق فيها قول: إهنا سري األولني، وقد 
أبهنا  هذه  السري  تناول  ممن  املستشرقني  بعض  توصل 
ألفت أابن احلروب الصليبية وبعدها بقليل.. يف حاضرة 

مصر.
من  الشكل  هلذا  الكاتب  نسب  عدم  وعن 
املؤلفات لنفسه فيه نظر، ابلتأكيد هي لبعض الكتاب 
املتمكنني وهذا ما تشيء به لغة الكتاب، وهي لغة ال 
تكون إال لعامل وحمدث وفقيه متبحر.. ولن نعدم وسيلة 
التبصر، وإن مزجها أو أدغمها بلغة عامية.. فهل تبيّن 
املؤلف هذا - نقول على التخمني واحلدس- أبنه غري 
مرحب أبي مؤلف غري كتب اليت تتناول أحكام القران 
واألحاديث وبعض املؤلفات األخرى أما القصص فال.. 

فهي منكرة وتنهي عن الذكر؟
ونتساءل كيف أمكن كتابة هذه السري واألسفار؟ 
وكيف أمكن التسرت على االسم أبي إشارة أو ذكر أو 
تليق  وال  مبتذلة  منحطة  أعمال  إهنا  أم  تسريب خرب؟ 
إن كل  نعرف  وحنن  لنفسه؟  يظهرها  أديب كي  بقلم 
مؤلف كان يقدم إىل أمري أو واٍل ينال عليه هبة وحظوة 
معتربة، مث يعتز بعمله هذا كمؤلف وكاتب ولكن النظرة 
من  ابلرتهات  مهتمني  ليسوا  الدين  علماء  إن  كانت 

أمثال هذه القصص!
الكدية  /هؤالء  ساسان  ابن  يف  لنا  آخر  وشيء 
والشطار/ بعض الطفرات فهل هي من أتليف أحدهم؟ 
أم هي أتليف  وارأتى عدم ذكر امسه لوضاعة مركزه؟ 
مجاعي /فقيه ودين وكدي وغلمان؟/ أم هي ألمري من 
إداري البلد وخجل من ممارسة هذا النوع من الكتابة؟. 
حقيقة مثة أسئلة كثرية حتيط ابلكثري ابملؤلفات املنسية 
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املؤلف أو متجاهلة االبن فتحسب لقيطاً أو ابن حمرم 
من زواج زان.. وهللا أعلم.

العلم واألدب -  الفقهاء واألدابء - صفة  وكان 
أن  بدعوة  شابه  ما  أو  األمري  أبمساء  الكتب  يصنفون 
يصنف التصانيف ابمسهم وهلم، وإمنا اآلخر كان للعامة 
أدابء خلف الظل.. لذا كان هذا التجاهل من صاحبه 
والتربؤ منه، وكذلك ال أحد من مدوين األخبار تطرق 
إىل هذا املنتج.. هذا املسكوت عنه عمداً فيه تساؤالت 
حمرية عن هذا النوع من املؤلفات على اخلصوص. وإن 
أي كتاب كان ينسخ منه عدة نسخ فلَم ال يذكر أحدهم 

املؤلف مثاًل؟
يكتب »حوادث  البديري  احلالق  مثل  نرى  ألننا 
دمشق« وحسن آغا العبد يكتب اترخياً لدمشق، وحىت 
إن كاتب )الفاشوش يف حكم قراقوش( البن مماته)1( 
وهو رئيس ديوان اجليش مل خيجل عن اجلهر مبولوده، 
له من  تيسر  بعد مجع  السيوطي جبالل قدره فيما  وال 
نوادر تنسب إىل قراقوش، هل كان هذا التبين الصريح 
ألن ابن مماته سبقه ومعروف عنه وليس فيه ما يعيب؟ ما 
يعيب انه قال فيه كلمة، ولكن مثة إحياء بعدم االحتفاء 
يقول يف معرض أتلفيه: )وبعد؛  السيوطي  فها هو  به، 
فقد سئلت يف دروسي ابجلامع الطولوين يف أواخر احملرم 
سنة تسع وتسعني ومثامنائة عن قراقوش، وهل له أصل 
يف التاريخ أم ال؟ وهل ما يعزى إليه من احلكاايت هلا 
أصل أم ال؟  فجمعت فيه هذه األوراق يف تلك الليلة 
وحررهتا يف ساعات قليلة()2(.. ولكن نشم يف اجلملة 

األخرية تربأًا: )فجمعت فيه )قراقوش( هذه األوراق يف 
تلك الليلة وحررهتا يف ساعات قليلة( وهي يف حقيقة 
األمر )40( صفحة ابلتمام ليست ابلقليلة. تدل من 
طرف خفي إهنا مل تكن ذات أمهية حىت أنه مل يصرف 
منها  ابلربء  واإلحياء  عظيماً.  جهداً  أو  وقتاً كثرياً  فيها 

جلي.
نعم هناك من العناوين )نوادر السلطانية واحملاسن 
األيوبية( رغم إن املسمى اسم ولكنه لقب مل أيخذ هذا 
اجملرى الذي نتكلم عنه أي أن يسمى الكتاب بـ السرية 
السلطانية واحملاسن األيوبية مثاًل، كذلك )الفاشوش يف 
يف  الفاشوش  )سرية  اسم  أيخذ  مل  قراقوش()3(  حكم 
من  وهتكم  وسخرية  استهزاًء  إمنا كان  قراقوش(  حكم 
ابن مماته له.. واآلخر )نوادر السلطانية( كانت عكسه 
األيويب  الدين  صالح  وهو  الرتمجة  لصاحب  تعظيماً 
ت632هـ- شداد  ابن  الدين  هباء  املؤلف  قبل  من 

1234م..
هذه أسئلة مشروعة ال تظهر دررها إال ذكرها. ِإْن 

َهَذآ ِإالَّ َأَساِطرُي اأَلوَِّلنَي.

مقـدمة:

حكاية  أو  لقصة  وسرد  أديب  بعمل  أشبه  السرية 
عائمة يف اجتاهات عدة، وهذا األسلوب مصطنع وفيه 
الكثري من الرتكيز على اجنازات خارقة لشخصية ما تبهر 
السامع وتليب ما يف نفسه من انكسار، وهي أحداث 

1- األسعد ابن مماته وهو نصراين ولد 544هـ أبسيوط يف صعيد مصر ومات يف حلب 606هـ، اشتهر ابألدب وكان على 
عهد صالح الدين األيويب رئيساً لديوان اجليش، وكان له تصانيف كثرية تبلغ أكثر من 22 مؤلفاً، منها )الفاشوش يف حكم قراقوش(.
2-حكم قراقوش. د.عبداللطيف محزة. مطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر1945. مدير املطبعة رستم احلليب ص55

3-أما ابلنسبة إىل سرية احلاكم قراقوش فهي قطعا قصص ونوادر مصنوعة موضوعة وال تطابق الواقع إال يف االسم فقط، أي 
وضعت عنه حكاايت ومواقف مضحكة ساخرة على االسم.، وقد نسبت إليه أحكاماً متعسفة هي حمل شك، وألف ابن مماته كتاابً 

مجع فيه بعض نوادر العامة ويعتربه بعضهم تنفيس العامة عن شعورهم جتاه حكم املماليك. 
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تقارب الواقع يف الكثري من اجلوانب من خالل البطولة 
والغزو والكفاح ضد األعداء.. تسرد بلغة بني العامية 
حيناً  وابلشعر  حيناً  ابلنثر  مكتوبة  وهي  والفصحى، 
املألوف وتبدو  عن  منها خارجاً  ما يكون  تروي  آخر، 

أقرب إىل املغامرة اخلارقة ولكن ينقصها الفنية العالية.
وقد اشتهرت هذه السري ابسم شخصيات معلومة، 

وسنتناول عدداً من السري املعروفة)4(:
كسرية بين هالل، سرية سيف بن ذي يزن، سرية 
الظاهر بيربس، سرية عنرتة بن شداد.. وكذلك ال نعد 
على  الرسول  حياة  تتناول  ألهنا  منها،  النبوية  السرية 

الرغم شيوعها بذلك االسم.
ويالحظ أن الشخصية املتناولة هي غري الشخصية 
احلقيقية، وإن كانت مثة تطابقات وتشاهبات يف خطوط 
تشوهت  حىت  هبا  أحلقت  مبالغات  مثة  ولكن  كثرية، 
ابلتأكيد  عنرتة هي  فمثاًل شخصية  آخر،  شيئا  وابتت 
ختتلف عن شخصية عنرتة بن شداد العبسي، وكذلك 
الظاهر بيربس وغريه من الشخصيات األخرى احلقيقية.. 
وبعض  الشخصية  اسم  الكاتب  خيال  تناول  فقد 
وقصته،  ومكانه  زمانه  وتناول  حوله  من  الشخصيات 
وتناول أيضاً طائفة من أشعاره، وهناك أتليفاً، فهو قطعاً 
ليس شخصية عنرتة وال زمانه وال مكانه كما يف السرية. 
املنوال  على  تنحو  ببيربس  الظاهر  شخصية  وكذلك 
أبو  وشخصية  يزن  بن  سيف  إىل  ابلنسبة  أما  نفسه.. 
زيد اهلاليل فيكتنفهما الغموض وعدم الواقعة التارخيية. 
ابلواقع  التصاقاً  أكثر  عنرتة  أن شخصية  تقدم جند  مما 
التارخيي من ابقي السري أكان الظاهر بيربس أو سيف أو 

أبوزيد، ألن شخصية عنرتة املوضوعة تلونت أبشعاره، 
مما حدا هبا أن تكون أكثر متاسكاً ومتاهياً مع الشخصية 

عنرتة األوىل.
فقط..  االسم  من  تنبع  السرية  شخصيات  إن 
ميكن  ولكن  جوانبها،  بكل  ما  شخصية  تتبع  فالسرية 
مالحظة أن السرية هذه فيها ظواهر مصنوعة وأحوال 
)تتألف  الفاخوري  يقول  موضوعة..  وحوادث  مؤلفة 
عناصرها من رواية طويلة كاملة املشاهد وان خلت من 
األجزاء  املتالحم  القصصي  والسياق  املوضوع  وحدة 
والتحليل النفسي العميق واجلمال التأليفي()5(. ألهنا 
أخرى.  وآفاقاً  خياالت  فاستجرت  قصص  تناولت 
العامة  لتسلية  )هي  الفاخوري:  يضيف  هذا  وعلى 
تتألف من أخبار شىت ال ختلو من أصل اترخيي، تداولتها 
ما  فيها  وأطال  شتاهتا  ملّ  من  هلا  أتيح  أن  إىل  األلسنة 
ما  واألشخاص  األحداث  من  إليها  وأضاف  استطاع، 
بصيغة  قوله  ونضيف  عقدهتا(.  وأضاع  وحدهتا  الشي 
سؤال هل )ُكتاب السري من املوايل ومن األمم املغلوبة 
أصحاهبا؟(  بعضهم  بذ  العرب حىت  لغة  الذين حذقوا 

ص333.
ذلك  إن  أعتقد  ابألخص؟  السرية  اسم  ملاذا  أما 
أن  جيب  شخصية  فيها  مؤلف  فأي  الشخصية،  يتبع 
فلو أخذان مسرحية مهلت  /لغوايً/ سرية فالن..  يقال 
أو عطيل أو أي عمل يذكر فيها اسم الشخصية أو أي 
اسم حمدد، فمن األفضل أن نقول )سرية مهلت، سرية 

عطيل( وال خنطئ، بل نقر ما سار عليه األولون. 
فريوزشاه)6(  سرية  نفسه  السياق  يف  أيضاً  ومثة 

4- ابلطبع ال نعد ألف ليلة وليلة من السرية، ألهنا قصص وحكاايت، ومثة قصص أخرايت على النحو نفسه. فلو كانت 
معروفة ابسم شهرزاد وشهراير مثال لكانت ستسمى )سرية شهرزاد وشهراير(، أي أن ليس كل كتاب )أو مؤلف قصصي تراثي( ميكن 
عّده سرية، فهناك اسم مقامات مثل مقامات اهلمذاين واحلريري، وهناك نوادر مثال نوادر جحا وأبو نواس.. وحكاية حي بن يقظان.

5-اتريخ األدب العريب - حنا الفاخوري، املكتبة البولسية لبنان، 1987م.
6- هي ترمجة شعبية للشهنامه الفارسية.. انظر جملة عامل املعرفة الكويت، اجمللد 16- العدد األول- 1985. دراسة بقلم: 

جممد رجب النجار.
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املطولة، وسرية األمري عياض بن انفع ابن رأس الغول، 
وسرية األمرية ذي اهلمة والتبع اليماين، ومحزة البهلوان 
وغريه. وكذلك سرية أخرى مشهورة هي سرية الزير سامل 
اليت  املشهورة  البسوس  حرب  بطل  املهلهل  ليلى  أبو 
استمرت أربعني سنة)7(. ومن أشهر القصص أيضا يف 
األدب العريب ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة، ومقامات 
كسرية  اجلاحظ  كتاابت  وبعض  واحلريري،  اهلمذاين 

البخالء، ورحلة حي بن يقظان يف املغرب. 
حول  تدور  سري  هي  الشعبية؛  القصص  فهذه 
قصد  واخليال،  ابخلرافات  ممزوجة  حقيقة  أحداث 
وأتثريها  القصة  مبغزى  االهتمام  القصص  هذه  واضعو 
يف املستمعني-القارئني- وغايتها تعليمية أو تعريفية أو 
وما  املكان  او  الزمان  فوراق  اىل  النظر  دون  تسلوية 

شابه.
أعتقد كان ابإلمكان تسمية األعمال الروائية ابسم 
السرية ومل نكن خنطئ، ألن إطالق كلمة الرواية تقابل 
نقول سردية وال خنطئ،  أن  فنستطيع  السرد،  ابملطلق 
وكذلك  روايً  يروي  روى  هي  رواية  تصريف كلمة  إن 
األخري أصح  يسرد سردًا، وهذا  تصريف سردية سرد 
وأبلغ ألن الروي يكون شفوايً حمكياً، أم السرد فتكون 

كتابية.. وهللا أعلم. 
ال  السردية  )الرواية(  عن  قلنا  إن  آخر  وشيء 

خنطئ، وإن قلنا ابملقابل عن )السردية( السرية ال خنطئ 
وأانس  حليوات  سري  هي  املؤلَّف  الِكتاب  ألن  أيضاً، 

وصراعات وهكذا. 
وأان أفضل تسمية الرواية - االسم املتداول اآلن- 
العذل  سبق  السيف  أن  يبدو  ولكن  السردية،  ابسم 
والتمين  واإلشارة،  التنبيه  إال  شيء.  فيه  يفيد  يعد  ومل 
بكيت وكات قول فيه نظر ملؤامتها أكثر وتطابقها مع 
احملتوى، ولكن األسبقية اليت ومست االسم فيما مضى 
قد رسخت االسم من كل بد، فال تفلح سكتنا اآلن 
يف هذه األرض البور. هلذا السبب فالرواية تعين احلكي 
والقول والتكلم /أي روي احلديث والتكلم ابخلرب/ وما 
فعل  من  هذه  السرية  اسم  إطالق  أن  واعتقد  شابه.. 
البصرة والكوفة مشهورة  األدابء املصريني، كما كانت 
ابلنحو وبغداد ابلشعر والنثر، اشتهرت مصر ابلسرية.. 
وخري دليل هي هذه السري املعروفة اليت جرت مع النيل 

ونبتت كالربدي األصيل على ضفافها. 

تعريف السيرة:

ولغة: س ي ر- سار يسري، والسرية أي الطريقة، 
وسار هبم سرية حسنة)8(.. هذا اصطالح يدل على 
اتريخ حياة امرئ من الناس تستحق التسجيل والذكر، 

7-   )األسد الكرار والبطل املغوار صاحب األشعار البديعة والوقائع املريعة(. واملوجز: )كان ربيعة من كبار أمراء العرابن 
وكان أخوه ُمره من األمراء واألعيان، وحيكمان قبيليت بكر وتغلب يف أطراف بالد الشام(، كان لربيعة مخسة أوالد مثل األقمار، وهم: 
كليب األسد الكرار، وسامل البطل الشهري امللقب ابلزير، وغريهم من الشجعان( وله )بنت مجيلة الطباع تعارك األسود والسباع، امسها 
أمسى وتلقب بضباع( و)كان ألخيه ُمره عدة أبناء شجعان منهم: مهام وسلطان وجساس وبنت نبيلة يقال هلا اجلليلة( وكعادة الزواج 
القبلي بني أبناء العمومة تزوج كليب من اجلليلة وتزوج مهام أبخته أمسى.. إىل أن قتل كليب على يد اجلساس بدسيسة من عجوز امسها 
البسوس.. فلم يبق على الزير سامل إال الثار ألخيه املقتول كليب من ابن عمه جساس. وكانت كربى بنات كليب )اليمامة( أتىب على 

عمها الزير أن يصاحل دون انتقام وإابدة للقبيلة األخرى. 
بتصرف من شوقي عبداحلكيم )الزير سامل أبو ليلى املهلهل(. دار ابن خلدون. بريوت لبنان ط1982-1(.

خمتار الصحاح، حممد بن ايب بكر الرازي املتويف666هـ. املكتبة الشعبية ط1979. مادة سري.  -8
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اللغوية  املادة  من  األصل  مأخوذ يف  االصطالح  وهذا 
»سار« أي مشى وسلك وذهب يف األرض، ومن هذا 
املعىن أصبحت السرية تدل على السنة والطريقة واحلالة 
السري  وكتب  حياته،  يف  اإلنسان  عليها  يكون  اليت 
سرية  قرأت  ويقال:  الطريقة  مبعىن  السرية  من  مأخوذة 
فالن، أي اتريخ حياته، وهي ترادف كلمة ترمجة حياة، 

اليت تدل على اتريخ حياة إنسان. 
استعمل كلمة سرية كمصطلح  أو  وأول من ذكر 
ابن كثري  ذكره  املعروفة،  السري  أبطال  أبمساء  مقروانً 
يف  مقتضب  بشكل  هلا  ذمه  معرض  يف  )774هـ( 
عنرتة  مثل سرية  رواة سري  انتقد  للقرآن، حني  تفسريه 
وسرية األمرية ذات اهلمة، أما من ذكر ذلك بشيء من 
التفصيل فهو ابن خلدون )816ه( فقد ذكر شذرات 

من أشعار سرية بين هالل العامية البدوية..)9(
وهذا النوع من النثر هو سرد تفصيلي وأهم ميزاته 
على  يعرف  ال  السري؛  مؤلِّف  أما  واإلطناب.  التطويل 
وجه الدقة مؤلف هذه السري رغم الدراسات اليت متت 
على يد بعض املستشرقني مل يتوصلوا إىل شيء ملموس، 
وإمنا ختمينات أبهنا الفت يف مصر ويف عصر كذا ليس 

أكثر أو أقل.. 
يف  رائجة  حممومة  األدب كانت  صنعة  أبن  يبدو 
مصر على اختالف أنواعها بني اجلد واهلزل بني البطولة 
واجلنب.. وهكذا على مدى قرون دأبت األقالم على 
التحبري هنا وهناك، فمن اجلد كانت السري، سري البطولة 
ابهلزل  املعروفة  السري  فثمة  شابه،  وما  واحلب  والغزو 
والسخرية، ونذكر مثال )الفاشوش يف حكم قراقوش( 
اليت كتبت على شكل نوادر ونكات وملح وطرائف.. 
وكذلك رسائل الوهراين الساخرة.. اليت كتبها حيناً على 

لسان بغلته وأخرى بشكل مقامة وأخرى يف ثوب حكم 
وأمثال موعظية، وأخرى على هيئة منام وحلم، وأخرى 
مصنوعة اخرتاعاً سجعية متكلفة، وأخرى نوادرية لطيفة 
منح  يف  واإلسهاب  التفخيم  وذلك  فصيحة..  بلغة 
الكرار  )األسد  سامل:  الزير  عن  يقال  فمثال  األلقاب، 
والبطل املغوار صاحب األشعار البديعة والوقائع املريعة( 
والتضخيم واإلطناب يف سرد احلوادث والتشويق إبيراد 

اخلوارق واألشعار الراننة والسجع الطنانة.
الدين  رجال  من  الفضالء  كتبها  وتلك  هذه 
بني  رواجاً  تلقى  املؤلفات  من  النوع  وهذا  ابلتأكيد، 
الطبقات العامة. ملا تظهره من شواهد عن عصر ماض 
الصراعات  من  مضيئة  ومرحلة  فاعلة..  وشخصيات 
حنا  يذكر  فمثاًل  اإلنسانية.  النوازع  وكافة  واألهواء، 
قصة  إن  )األغلب  عنرتة:  سرية  واضع  عن  الفاخوري 
تنوقلت من عصر  مؤلفني، وقد  عنرتة من وضع عدة 
من  هلا  قيض  حىت  مكان  إىل  مكان  ومن  عصر  إىل 
)واملشهور  هؤالء:  من  املشهور  يذكر  مث  شتاهتا(  مجع 
العاشر –الرابع اهلجري- مجعها  القرن  أهنا مجعت يف 
اخلليفة  رغبة  عند  نزواًل  املصري  إمساعيل  يوسف 
إىل  بعضهم  نسبها  وقد  الفاطمي996-975  العزيز 
عبيدة 824  أيب  إىل  آخرون  ونسبها  األصمعي831 
وقيل إن جامعها هو ابن الصائع من رجال القرن12 
ويكون هذا األخري هو الذي أعطاها شكلها الذي بلغ 
إلينا()10(. أما ما وصل إلينا منها فيذكر سرية حجازية 
وهي األطول، ومثة أخرى شامية وأخرى عراقية مشاهبة.

فيها  ألن  الشعيب،  املوروث  من  السري  عد  ميكن 
من الطوطمية والتأليه الكثري لألجداد املقدسني متجيداً 
االغارات  مالحم  من  الكثري  وفيها  هبا،  وانبهاراً  هلا 

9-   من املوسوعة العربية العاملية. مادة السرية الشعبية.
10-   املصدر السابق.
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والغزوات وحروب القبائل والتفاخر ابألنساب ومتجيد 
وأانس  خوارق  وفيها  الغري،  على  والتغلب  الفروسية 
وتقاليد  وعادات  قيم  منظومة  وفيها  وسحرة،  عمالقة 
ببيئتها، كل ذلك ضمن إطار سرد فين /على  مرهونة 
األقل/ وقد يظهر هذا اجلانب الرتاثي بعضاً من اجلانب 
التارخيي أيضاً، فهذه املالمح الشعبية اجلمعية قد تؤرخ 
هلجرات القبائل وحروهبا يف دفع السيب والنهب والقتل 
بيئة  يف  والعيش  الكأل  عن  للبحث  جمرباً  أو  دفاعاً.. 

تبيح ذلك.
يف  املوغل  املوروث  مبجملها  تشكل  هذه  كل 
اجلمعي  الوجدان  يف  متعاقبة  أجيال  تناقلتها  القدم 
حول معتقدات اخلري والشر، فيها اخليال ممزجة احلقيقة 
وتنانني وعنقاوات  والغيالن  والغرابة واخلوارق  ابخلرافة 
وجدود جبابرة.. معللة األسرار اخلفية للحياة والوجود، 
والظواهر الطبيعية وأسرار الكون يف أسلوب قصصي.

كما تقارب هذه السري أيضاً املالحم العظيمة عند 
اليواننيتني،  واألوذيسة  كاإللياذة  األخرى،  الشعوب 
الرومانية  وااللياذة  اهلنديتني،  والرامياان  واملهاابراات 
اسكندانفية  مالحم  أيضا  ومثة  الفارسية،  والشهنامة 
البلينا،  كـ كليفاال، وجرمانية كـ سيكفريد، وسالفية كـ 
والقوقازية كـ مالحم انرت اخل. إضافة إىل سري مثل سرية 
ماه بري من األدب الفارسي القدمي )11(، بيوولف يف 
إنكلرتا، وأنشودة روالن يف فرنسا، والسيد يف إسبانيا، 
ويف أملانيا العمل امللحمي هيليند أي )املُخلِّص(، هذه 
يُعرف مؤلفوها، وميكن عد جلجامش من  املالحم ال 

املالحم العظيمة أيضاً.
وهكذا انتقلت األساطري الشعبية والقصص اخلرافية 
ومتازجت مع احلقيقة، فأصبح احملكي مكتوابً، والعادي 
مقدساً، مدرجة الفضائل السامية والقيم اخلرية، وأخالق 
مهيأة  احليف،  الثأر وأخذ  والبطولة وعادات  الفروسية 
الفرد وبسطاء الناس املهمشني املضطهدين تعويضاً عن 
الوطن  حياض  عن  للدفاع  هتيئته  وكذلك  املر،  الواقع 

وأخوة الشعب ورد الغزو بشرف ومروءة. 

الحكواتي والحكواتية: 

ابحلكوايت  ابألخص  السري  هذه  ارتبطت  لقد 
املدن  حواضر  يف  ذلك  يتم  وكان  واحلكواتية)12(، 
الكربى مثل دمشق والقاهرة وحلب يف اجملالس واملقاهي 
املتعة  من وسائل  أصبحت وسيلة  جلمهور ساهر حىت 
احتفالية  للجمهور  يعين  هذا  وكان  والسهر،  والتسلية 

وبطولة ونصر ورجولة وهباء... )13(
وأصل الكلمة عامية منحوتة فعل حكى، أي قائل 
متابعة  وميكننا  والقاص،  والقائل  الراوي  أي  احلكاية، 
واألمسار  األحاديث  متناويل  عن  فنقول  يرادفها  ما 
اخل.. واحلكاية  البطوالت  والطرائف واألخبار ومغازي 
ترادف القصة متاماً.. فاحلكاية تقال شفوايً، وأما القصة 

ال تقال بل تكتب وتدون.
املسمى   - احملرتف  احلكوايت  للمنشد  وكان 
السري طقس خاص  هذه  الشاعر يف مصر- يف  ابسم 

11-   سرية ماه بري من روائع األدب الفارسي القدمي، ومن روائع السري ولعلها تعد من أطوهلا فهي تقع يف مخس جملدات.. 
وهي تسرد قصة حب بني األمري خورشيد شاه ابن ملك ألب، واألمرية ماه بري بنت الصني.. والدور الرئيسي يقوم هبا العيارون، وهم 

مجاعة يتصفون ابلبطولة والنجدة واحلفاظ على احملرمات.
12-   يف حاضرة الشام يعرفون ابحلكوايت.

13-   كانت املقاهي قدميا تتنافس يف استقطاب هؤالء للجمهور املستمتع بتدخني النرجيلة )الشيشة( وشرب الشاي وما شابه.
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األشخاص  لطبائع  طبقا  وأدائه  صوته  فيلون  ابإللقاء، 
كالسيف  احلرب  عدة  له  وكان  املواقف..  وحسب 
والرتس والرمح والصوجلان وما شابه من لوازم ويرافقه 
العزف على الرابب. فيرتبع يف صدر املكان وهو مكان 
ما،  منتدى  أو  أسواق  أو  مضيفة  أو  مقهى  مثل  عام 
فصيح  الصوت  جهوري  رجاًل  عادة  احلكوايت  ويكون 
النطق.. ويعتمد يف السرد على طريقة الرواة، رغم أهنا 
قصص خترج من موضوع لتدخل يف آخر، فما يقدمه 
واالنبهار  التشويق  على  يعتمد  األدابيت(  )احلكوايت- 
لزايدة  مسلسلة،  أو  جمزأة  فيلقيها  األنفاس،  وحبس 

التسلية واالستمتاع.. 
الشعيب(  )القاص  الشعيب  القصاص  إن  والراجح 
وميهد  السري،  هذه  ترتيل  يف  متخصصاً  كان  هذا 
ألحداثها حىت أنه ميثل القول واحلركة ويقلد األصوات 
كموهبة حبد ذاهتا، ويصطنع الراببة وقد يستعني آبخر 
عند إنشاد الشعر ومتثيل الضرب واألصوات. وهكذا 
جنده يبدأ القول بعد التنحنح والصالة على النيب)14(:

قال الرواي وهو الديناري رمحه هللا: انه كان من 
قدمي الزمان وسالف العصر واألوان...

وكذلك: قال الراوي اي سادة اي كرام. وأيضا: كان 
اي مكان يف قدمي الزمان وكل آن.

انتباه  تشد  منها حىت  وأصبحت هذه الزمة البد 
اجلمهور-السامع وأن ال يذهب بعيداً مثاًل. ومثة الزمة 
النيب  على  و)صلي  عليه(  يصلي  النيب  )عاشق  أخرى 
وزيد النيب صال(، وهذه اللوازم أتيت كي أيخذ احلكوايت 
فاصاًل جيمع فيه تسلسل أفكاره وجيمع شتات موضوعه 

اجلمهور  انتباه  يشد  وأيضاً  أنفاسه،  يلتقط  مث  ومن 
للمشاركة يف قول ما خيرجه من إيقاعه وروتينه. 

وكان احلكوايت هذا يتفنن يف جذب اجلمهور، وشد 
حيث  األصوات،  وتلوين  ابحلركات  وتشويقه  انتباهه، 
يتمركز يف مقهى شعيب، ويلتم - يف عصر مل يكن فيه 
وألقه-  وقته  املرء  فيها  يقضي  عام  مكان  أو  تسلية 
يرتبع  فكان  األماكن،  هذه  يف  تتجمع  الناس  فكانت 
احلكوايت وجيزأ السرد -يف سرية ما- على لياٍل عدة قد 
تطول وقد تقصر، مع شرب الشاي أو غريه وتدخني 
النرجيلة وغريها.. فيهتاج اجلمهور ويتفاعل مع صوت 
املؤدي، ومع سرد السرية، ومع الشخصية البطلة.. هللا 

اي بطل واي مكيد األعادي.
منصة  على  فيرتبع  أميا  احلكوايت  يكون  وقد 
الشيخ  فقد ذكر  الكثري،  السري  أخبار هذه  من  ويتلو 
منذ  املدونة  اليومية«  دمشق  »حوادث  يف  البديري 
علمه  الذي  ألستاذه  يرتجم  وهو  1741-1762م، 
صنعة احلالقة سليمان بن احلشيش احلكوايت حني تويف 
يف  ووحيداً  عصره  فريد  )كان  فقال:  عام1742م.. 
أوانه، وكان حيكي سرية الظاهر وعنرتة وسيف، ونوادر 
غريبة يف الرتكي والعريب ومع ذلك فهو أمي ال يقرا وال 

يكتب...( ص334. )15(
وإذ نقول إن هذه السري كانت تتلى يف جمامع من 
الكتب ويقرأها يف  يقنِت  مل  أن أحدا  يعين  اجلمهور، ال 
املنازل وقت الفراغ.. واآلن هذه الكتب تباع يف طبعات 
شعبية على األرصفة وأسوار احلدائق يف حواضر املدن 

أبسعار مهاودة، وذلك لشعبيتها ورواجها.

14-   كما جاء يف سرية امللك الظاهر بيربس.. املكتبة الثقافية - بريوت لبنان- ال اتريخ..
»حوادث دمشق اليومية« الشيخ امحد البديري احلالق. نقحها الشيخ حممد سعيد القامسي، وحققها د. أمحد عزت   -15

عبدالكرمي. أستاذ التاريخ احلديث جبامعة عني مشس. مطبوعات اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية. 1959.
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أهم السير:

واآلن بودان هنا أن نستشهد أببرز السري املتداولة 
وسنذكر  السنني،  من  وعقود  قرون  مدى  على  شعبيا 

أربع منها بشكل خمتصر:
سيرة بني هالل:

وأبو زيد شخصية خيالية ابلتأكيد حيث مل جند له 

ترمجة.. ولكن املعروف أنه أحد أهم األبطال يف تغريبة 
بين هالل املوضوعة عن هجرة قبيلة اهلاللية حنو الغرب 

إىل مصر مث إىل املغرب.
وسرية بين هالل قصة شعبية طويلة، مكتوبة ابلنثر 
وأحدااثً  تفاصيلها  مجيع  حيكي  الشعر  ولكن  والشعر، 
عكس سرية الظاهر بيربس املشغولة ابلنثر أكثر، ذاعت 
إىل  لالهتمام  جالبة  تزال  وما  أبسره،  العريب  العامل  يف 
القرون  يف  املعروفة  الفروسية  مالحم  من  وهي  اليوم، 
من  قيسية  عربية  قبائل  هجرة  عن  تتحدث  الوسطى، 
اليمن إىل جند، مث إىل املغرب عن طريق مصر، تغلبت 

تغريبة بني هالل )لوحة تعبيرية(
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القبيلة اهلاللية على سائر القبائل القيسية فيها، وبصفة 
وإن  التارخيي،  الواقع  من  ظاًل كبرياً  هلا  أن  نرى  عامة 
بني  ابعد  فضفاضاً  ثوابً  الشعيب  اخليال  عليها  أضفى 
الشخصيات،  رسم  يف  وابلغ  واقعها،  وبني  األحداث 
وحمورها الصراع بني اهلاللية وبني الزانيت خليفة يف تونس.

رايدة  حيكي  أوهلما  رئيسني،  قسمني  إىل  وتنقسم 
هنض  وقد  ابلرايدة.  ويعرف  املغرب  بالد  إىل  الطريق 
أبناء  مع  اهلاليل  أبوزيد  املشهور  البطل  فيه  ابألحداث 
األوائل  الفتيان  من  وهم  ويونس،  ومرعي  حيىي  أخته، 
يف القبيلة، ومروراً يف طريق التغريب أبحداث وأهوال، 
فتنكروا يف زي الشعراء اجلوالني، قبض عليهم وحبسوا 
وأن  حمبسه،  من  يفر  أن  أبوزيد  استطاع  مث  تونس  يف 
األسرى  لتخليص  يستنفرها  جند،  يف  القبيلة  إىل  يعود 
امللحمة..  من  الكبري  الثاين  القسم  يبدأ  وهنا  الثالثة، 
ويعرف ابسم التغريبة، وتتالحق فيه األحداث والوقائع، 
وتصد القبيلة عن أبواب تونس، ويبلغ الصراع ذروته، 
مث تنفذ إىل املدينة ابحليلة، ويتم هلا التغلب على عدوها، 
وتواصل  والتخوم،  ابلقالع  الظفر  يف  غايتها  ويبلغ 
سريها الظافر إىل مدينة فاس، وهناك قسم يلحق هبذين 
أبناء األبطال، وأشهر  فيه  ينهض ابألحداث  القسمني 
زريق،  بن  أبوزيد  امللحمة:  هذه  يف  هالل  بين  أبطال 
ودايب بن غامن، واحلسن بن سرحان، وتذكر إىل جانبهم 
اجلازية.. وأشهر األمساء يف معسكر اخلصوم هو اخلليفة 
الزانيت، ويذكر اسم ابنته سعدى ملا قامت به من متكني 

بين هالل من النصر.
وقد قسم املستشرقون هذه امللحمة على أساس 
األقاليم اليت حدثت الوقائع فيها، كاليمن وجند ومصر 
احليوي  األساس  على  تقسيمها  ولكن  املغرب،  وبالد 

األنساب،  عن  حلقة كبرية  ففيها  املنطق،  إىل  اقرب 
وغامن  ورزق  سرحان  مثل  األبطال،  أابء  عن  وخباصة 
إليهم، وحلقة كبرية أخرى عن األبطال أنفسهم،  ومن 
عرفوا  الذين  األبناء  وقائع  فتحكي  الثالثة  احللقة  أما 
املنشدين  من  الصنعة  أهل  وعرف  ابأليتام،  السرية  يف 
مصر  ديوان  ومنها  الدواوين،  ابسم  أقسامها  احملرتفني 
وديوان األمري علي أيب اهليجات، وتكاد تتحد الوقائع 
إال  ختتلف  وال  العريب،  ابلعامل  الرواايت  خمتلف  يف 

ابختالف اللهجات وبعض التفاصيل.
اهتم املؤرخ العريب الكبري ابن خلدون ببين هالل 
وسجل وقائعهم وخباصة يف بالد املغرب، ورأى بنفسه 
أعقاهبم وتتبع أنساهبم كما عىن ابلسرية الشعبية عنهم، 
وذكر إن عاطفة احلب الزوجي بني اجلازية وشكر صاحب 
مكة تزري حبب ليل للمجنون، وأورد يف ختام مقدمته 
شواهد من أشعار اهلاللية ابللهجة املغربية الشعبية، اهتم 
املستشرقون هبذه امللحمة أمثال )رينه ابسيه( و)هوت 
مسه( وهاومتان وغريهم، كما قام بدراستها ابحثون من 

العرب أيضا يف مصر والعراق واملغرب. )16(

سيرة سيف بن ذي يزن:

خيالية،  يزن  بن ذي  تكون شخصية سيف  تكاد 
وان كان مثة دراسات ترجح وجود شخصية موغلة يف 
القدم هبذا االسم.. ولكن ليس كما جند يف سرية عنرتة 
املستشرقني  بعض  ودرسها  بيربس.  والظاهر  شداد  بن 

وبعض العرب أيضاً ألمهتها وشأهنا.
ملك  يزن:  ذي  بن  سيف  له:  خترجية  مثة  ولكن 
ميين محريي عاش 516-574 من أحفاد امللك ذمار 

16-   املوسوعة العربية امليسرة. دار هنضة لبنان. بريوت. 1987.
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علي ملك السبيئة املوحدة، اشتهر بطرد األحباش من 
اليمن.

اليمين  البطل  عن  تتحدث  شعبية  قصة  والسرية 
ملوك  من  بيت  سليل  الذي كان  يزن  ذي  بن  سيف 
له  ملا كان  به،  الشعبية  املخيلة  احتفلت  وقد  محري، 
من شان عظيم يف التاريخ القومي العريب، إذ يعود إليه 
الفضل يف طرد األحباش من جنوب بال العرب، بعد أن 
ظلوا غالبني عليه منذ عهد ذي نواس، وتذهب بعض 
الرواايت إىل أن سيف بن ذي يزن تغلب على األحباش 
وأطاح  انوشروان،  الفارسي كسرى  امللك  مبساعدة 
حبكمهم على اليمن، وبسط سلطانه على ارض أجداده 

يف ظل احلماية الفارسية، ويرجح الباحثون إن انتصاره 
هذا ميكن أن يرجع إىل سنة 570 أو حنوها، وينسب 

هذا االنتصار خطئاً إىل ابن سيف؛ معد يكرب.
بني  ابرزا  مكاان  يزن  ذي  بن  سيف  سرية  وحتتل 
املوفق  القومي  نضاله  بسبب  العربية  الشعبية  السري 
ملك  اسم  من  الدارسون  أفاد  ولقد  األحباش،  ضد 
األحباش يف هذه السرية وهو سيف ارعد ليثبتوا بداية 
ملك  اسم  يطابق  امللك  هذا  اسم  فإن  السرية،  نشأة 
واستنتجوا   )1372-1344( ابلفعل  حكم  حبشي 
من هذه احلقيقة أن نسخ السرية املوجودة اآلن ترجع 
إىل القرن 15 وال ميكن أن ترجع إىل ما قبل هناية القرن 

ة من شاه فارس كسرى  ملك اليمن سيف بن ذي يزن الحميري يطلب المساعدة العسكريَّ
ون بالده. )لوحة تعبيرية- ويكيبيديا(

ُّ
أنوشروان ضدَّ األحباش الذين يحتل
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14 وال يستتبع ذلك إن القصة برمتها قد نشأت يف 
ذلك العهد. والراجح أن نشأة السرية هو مصر –بل 
واألماكن  األشخاص  أمساء  ذلك  على  تدل  القاهرة- 
الكثرية اليت تشري مجيعها إىل مواضع معظمها يف مصر.

وبني  العرب  بني  الصراع  هو  السرية  موضوع 
األحباش والزنوج، وسيف بن ذي يزن يرهص ابإلسالم 
هذه  عالقة  السرية  استحدثت  وقد  ابلتوحيد،  ويؤمن 
بني سيف وبني النيب إبراهيم، وفيها آاثر أفريقية ظاهرة 
بكرامة  عليها  ويستعان  أحداثها،  يف  اخلوارق  وتكثر 
عليها  الشعيب  اخليال  وأضفى  الساحر،  وسحر  الويل 
ثوابً فضفاضاً خرج بوقائعها من إطار املمكن واملعقول، 
واألماكن  املشهورة  املدن  نشأة  عن  قصص  وفيها 
مما  ذلك  وغري  مصر  إىل  النيل  هنر  وجميء  والعمائر 
يدخل يف ابب األساطري واخلرافات، وفيها أيضاً وصف 
للرحالت واملغامرات إىل األصقاع واملصائر البعيدة اليت 
واألرواح  وفرسانه  وأوالده  يزن  ذي  بن  سيف  هبا  قام 
غريه،  وحب  حبه..  قصص  أيضاً  وفيها  له،  املسخرة 
وتستغرق العجائب والكنوز وأعمال السحر جانباً كبرياً 
واخلوارق  السحر  أعمال  من  ردح  وفيها  السرية.  من 

الكثري املشّوق.)17(
طبعت هذه السرية مرات عديدة وهي تقع يف 17 

جزءاً وتعد من أفضل 100 كتاب مؤلف.

سيرة الظاهر بيبرس:

الدين  ركن  الظاهر  امللك  البندقداري  بيربس  يعد 
املماليك  سالطني  أقدر  من  )1223-1277م( 
البحرية يف مصر، كانت يف خدمة جيش امللك الصاحل 
وانتزع  عليهما  انقلب  شاه،  وتوران  األيويب  الدين  جنم 

ضد   1258 املنصورة  معركة  يف  برز  منهما..  احلكم 
الصليبيني، ووقف يف وجه الغزو املغويل يف عني جالوت 
1260م وردهم على أعقاهبم.. حارب الصليبني طوياًل 
سامهت  وقائع  معهم  له  وكانت  1265—1272م 
يف نسج السرية املعروفة عنه.. وسع مملكته وضم بالد 
تويف  القاهرة،  أمهها مسجد  رائعة  آاثر  النوبة.. خلف 

بدمشق.
ابسم  أيضا  وتعرف  طويلة،  هذه  الشعبية  والسري 
)السرية الظاهرية( ويبدو إهنا كانت مشغولة ابلنثر أكثر 
)ادوارد  االجنليزي  املستشرق  الحظ  فقد  ابلشعر،  مما 
إن  عشر،  التاسع  القرن  يف  ملصر  زايرته  عند  لني( 
املنشدين  عن  خيتلفون  السرية  هلذه  احملرتفني  القاصني 
يعرفون  إذ  كانوا  لسرييت عنرتة بن شداد وبىن هالل، 
ابسم احملدثني، يف حني يعرف اآلخرون ابسم الشعراء..

تدور حوادث هذه السرية حول السلطان اململوكي 
الظاهر بيربس الذي يعود إليه الفضل يف تصفية احلروب 
الصليبية، ويف صد غارات التتار، كما قام جبهود كبرية 
يف تنظيم اإلدارة، وتتألف السرية الظاهرية من حلقات 
تتحدث عن الكرد األيوبيني، وعن نشأة حممود بيربس 
وقدومه إىل مصر، وعالقته ابمللك الصاحل أيوب وشجرة 
الدر وإيبك الرتكماين، مث حتكي سرية الفداوية )الفدائيني( 
من طائفة احلشاشني املعروفة يف التاريخ، وتقص جلوس 
أعداء  ضد  وقائعه  وتروي  مصر،  عرش  على  الظاهر 
فشملت  األحداث  رقعة  وامتدت  وأعدائه،  املسلمني 
العامل اإلسالمي أبسره كما مشلت جنوب أورواب، ووردت 
بطل  هو  بيربس  وإذا كان  الربيطانية،  اجلزر  ذكر  فيها 
املسلمني فان جوان هو بطل الكفار، إذ تسلل إىل أرض 
املسلمني وتنكر يف زي أحد علمائهم، والوقائع سجال 
بني البطلني، يستعني بيربس فيها أبنصاره من الفداوية 

17-   املصدر السابق.



31

دد
ــــــــــ

عــــــــ
ف ال

ـــــــل
مـ

العــــدد 13 -  شتاء 2022م

)وهم طائفة من الشيعة اإلمساعيلية( وغريهم، ويستعني 
اآلخر ابلصليبيني من انحية وبغري املسلمني من عبدة 
يبعد  النار وغريهم، ويضفي عليها اخليال الشعيب ثوابً 
ما  وكثرية  املمكن،  أو  الواقعي  إطارها  عن  األحداث 
يتوسل فيها ابلتنجيم والسحر إىل جانب كرامة األولياء.

أقدم خمطوطات هذه السرية –كما  وتدل دراسة 
يستنتج من بعض تفاصيلها- على أهنا اكتملت أواخر 
وإهنا  تقريبا،  العثماين  العصر  وأوائل  اململوكي  العصر 
ازدهرت يف مصر ويف القاهرة بنوع خاص، وإن كانت 
فيها شواهد تشري إىل اعتماد جزء منها على التدوين، 

ونشأة أقسام أخرى يف بالد الشام واملغرب.
وقد درسها بعض املستشرقني والعرب يف العصر 
احلديث. ومن أبطاهلا املشهورين املقدم )مجال شيحه( 
الذي نسبته إىل الفداوية، وله ضريح مشهور يف دمياط 
والعامة تضرب له مثاًل سائراً هو »مالعيب شيحه« إذ 
اعتمد على ذكائه يف التنكر وأعمال احليلة، وهو يكاد 
األمهية يف  بيربس من حيث  مع  يقف يف صف واحد 
الوقائع واألحداث. ومن أبطاهلا »معروف« الذي تزوج 
فلما  نصراين،  ملك  ابنة  اليت كانت  الزانرية  مرمي  من 
وأسلمت  أحبته  القدس  إىل  حجها  إابن  معروفاً  رأت 
وتزوجته، وأمثر زواجهما ابنا ترىب يف أحضان الصليبيني 
امسه عرنوس، ووحني كرب حارب أابه مث تعارفا.. ومن 
بسرعته  عرف  الذي  احلوارين  إبراهيم  أيضا  أبطاهلا 
التارخيية:  الشخصيات  جانب  إىل  العدو  يف  اخلارقة 
مثل امللك الصاحل أيوب وشجرة الدر وإيبك الرتكماين 

وغريهم. )18(
الكاتب  لسان  على  السرية،  مقدمة  يف  وجاء 
جعل  وتعاىل  سبحانه  هللا  فان  بعد،  )أما  املفرتض: 

وتبنيها  للجاهلني  وموعظة  لآلخرين  عربة  األولني  سري 
هذا  العظيم يف كتابة  استخرت هللا  قد  واين  للغافلني، 
على نصرة اإلسالم وخذل  الكتاب حيث رايته حمتوايً 
فما وجدت  السري  من  اللئام، وحبثت يف غريه  الكفرة 
برهاانً  أقوى  وال  قوال  أصدق  وجدت  فما  السري  من 
وال أفصح بيناً من )سرية الظاهر بيربس( أيب الفتوحات 
املوعود من هللا ابلنصر والتأييد من ابتدائها إىل انتهائها، 
عن  منقولة  العجيبة،  املطربة  أمورها  من  سيذكر  وما 
اإلفهام  والنرباس  ابلعلم  املشهورين  الكرام  السادات 
الديناري، ووافقه على ذلك الدويداري، مث انظر اجليش 
أمجعني(..  عليهم  هللا  فرمحة  والصاحب  السر  وكامت 

)19(
ولكن النسخة اليت لدي ختلط األمور علي، ففي 
هناية الكتاب يذكر سنة تسعمائة وست من اهلجرة )مث 
جلس امللك األشرف قانصوه الغوري وبقي على عرش 
اخلالفة إىل أن هامجه السلطان سليم العثماين وانتصر 
عليه واحتل بالد الشام ومصر وسائر مملكته واستوىل 
وأمراؤها  البلد  وأعيان  العلماء  وابيعته  اخلالفة  على 
وأرسل له شريف مكة املبايعة ابخلالفة ومفاتيح احلرمني 
مع وفد، وانتقلت اخلالفة إىل بين عثمان يف القسطنطينية 
وصاروا يتوارثوهنا عن بعضهم البعض وكان آخر اخللفاء 
حممد وحيد الدين( ويصل به احلديث إىل القول: )وألغى 
اخلالفة الثائر مصطفى كمال ابشا فسبحان الدائم على 

الدوام بعد فناء خلقه آمني(.)20(
الكاتب  يرى  ال  حيث  حمدثة،  نسخة  أهنا  يبدو 
حني  1922م  عام  إىل  وخيتصر  يضيف  أن  غضاضة 

ألغى كمال أاتتورك السلطنة.. وهللا أعلم.

املصدر السابق.  -18
19-   سرية امللك الظاهر بيربس – املكتتبة الثقافية – بريوت لبنان, دون اتريخ اإلصدار.

20-   املصدر السابق.
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سيرة عنترة أو عنتر:

وفارس  شاعر  العْبسي،  شداد  بن  عنرتة)21( 
امة حبشية فلم  ابن  من جند تويف حوايل 600م، هو 
يعرتف به والده، ولكن حني اظهر بطولة يف رد الغزو 
براعة يف حروب  الظواعن، وأظهر  القبيلة وإرجاع  عن 
فزوجه  أببوته،  يعرتف  أن  أابه  أجرب  والغرباء،  داحس 

يف  قُتل  وأخريا  هبا..  غرم  اليت  عبلة،  حبيبته  من  عمه 
أحد الغزوات.. كان شجاعاً مقداماً وجواداً عفيفاً، متثل 
فيه الطبع العريب البدوي، لذلك اختذه األدب الشعيب 
مثاال للبطولة والشهامة، فأدار حوله ملحمة معروفة.. 
معلقه  وله  املصنوع)22(،  الشعر  من  أكثره  ديوان  له 

معروفة. جّل شعر فخر وتعزل حببيبته.
وسرية عنرتة بن شداد العبسي، قصة طويلة حمورها 

ومعىن اسم عنرتة: الذابب األزرق الكبري.  -21
22-   املوسوعة العربية امليسرة. مادة عنرتة بن شداد.

عنترة بن شداد )لوحة تعبيرية(
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اجلاهلي  العصر  يف  اشتهر  الذي  عنرتة،  الفوارس  أبو 
بفروسيته، ونبوغه يف الشعر الذي جعله من أصحاب 

املعلقات..
السهل،  املنثور  ابلشعر  كتبت  السرية  وهذه 
حنوها،  أو  الشعر  من  بيت  آالف  بعشرة  ورصعت 
وتقسم الطبعات اليت طبعت من السرية يف الشرق منذ 
القرن 19 القصة إىل 22 جملداً صغريًا، وهي ختتلف 
عن كتاب »ألف ليلة وليلة« الذي تستقل فيه كل ليلة 
بنهاية  أبداً  ينتهي  إن كل جملد ال  عن األخرى، ذلك 
ويف  الزمان  يف  السرية  رقعة  ومتتد  القصص،  من  قصة 
املكان، إذ تبدأ أحداثها قبل والدة بطلها عنرتة بزمن 
طويل، وتقص أثر البطل يف مراحل التكوين والفروسية، 
مكاهنا  وتتجاوز  مجيعا،  األحداث  حمور  يصبح  حىت 
املعروف  القدمي  العامل  تشمل  وتكاد  العرب،  جزيرة 
وجنوب  واحلبشة  والسودان  ومصر  والفارس  كاهلند 
أورواب، ويقرتن فيها حب عنرتة املشهور البنة عمه عبلة 

حبروبه ومغامراته اقرتاانً وثيقاً.
متثيل،  أصدق  العربية  الفضائل  متثل  والقصة 
والفتوح  واإلسالمية  اجلاهلية  العرب  أبايم  أتثرت  وقد 
وفيها  القصص،  من  واألنساب، كما أتثرت ابملشهور 
بعد  الكاملة  صورهتا  يف  أُلفت  أهنا  ترجح  مالمح 
الشعب  فنت  وقد  الصليبية،  احلروب  من  األوىل  فرتة 
العبسي  شداد  بن  عنرتة  عن  أثر  مبا  قدمي  من  العريب 
من قصص، ظل ينمو على مدار األايم حىت اكتملت 
نسختان،  وهلا  اآلن،  املعروفة  الصورة  على  القصة 
أحدامها حجازية واألخرى عراقية، ولقد زعم مؤلفوها 
الباحثون يف حتقيق  إهنا من رواية األصمعي، واختلف 
إهنا  ويرجحون  مؤلفيها،  أو  مؤلفها  وشخصية  اترخيها 
تكاملت يف مصر يف القرن 14 تقريبا، واحتفل الغرب 

بسرية عنرتة وأتثرت هبا آدابه.. والظاهر أن قصة عنرتة 
أول مرة 1777، مث دخلت يف  أورواب  قد ذكرت يف 
هامر  يد  على  األوربيني 1819  العلماء  نطاق حبوث 
يف  ولربخت1851  دنلوب،  ادخلها  بروجستال، كما 
نطاق األدب املقارن، وكان الشاعر الفرنسي المارتني 
لعنرتة..  لشعر  واحلماسة  اإلعجاب  من  نشوة  أتخذه 
املالحم  أبطال  )عنرتة يف صف  تني  الفيلسوف  ويضع 
رستم،  السيد،  روالند،  سيكفريد،  مثل:  الكربى، 
اوديسيوس، واخيل(، كما أن العرب قاموا بدراسة هذه 
القاهرة.  جامعة  هبا  واهتمت  األخري  العصر  القصة يف 

)23(

السيرة النبوية:

ونذكر هنا السرية النبوية، املعروفة هبذا االسم ألهنا 
ترتبط ببحثنا، ولكنه ختتلف مجلة وتفصياًل عما تناولناه 
أعاله. ألن السرية النبوية هي اتريخ كامل وال ريب عن 
حيثياهتا،  وكافة  وزماهنا  مكاهنا  معروف  الرسول،  حياة 
املؤلف،  معروفة  ليست  السابقة  السري  إن  حني  يف 

والشخصية فيها غري الشخصية املعّرفة فيها..
فالسرية )النبوية( تستمد مادهتا من الكتاب والسنة 
وأحاديث الصحابة والتابعني، وتعترب ذات قيمة اترخيية 
وأخرى دينية، وأول من كتب فيها هو حممد بن اسحق 
املنصور  من  أبمر  والسري(  )املغازي  يف كتاب   769
احلموي  عبدامللك  ابن هشام  عليه  مث عمل  العباسي، 
املولود يف البصرة وسكن مصر وتويف ابلفسطاط 834م 
وسريته مشهورة فبدأها من إمساعيل بن إبراهيم اخلليل 
مث انتهى إىل مولد النيب ونشأته وبعثته ورسالته وهجرته 

وغزواته ووفاته)24(..

23-   املصدر السابق.

24-   املصدر السابق.



34

دد
ــــــــــ

عــــــــ
ف ال

ـــــــل
مـ

العــــدد 13 -  شتاء 2022م

الخاتمة:

هذا  الكاتب  مقدرة  يظهر  وشيق،  قيم  املوضوع 
أو ذلك التلون واللعب على الشخصيات واألحداث 
من  يبدع  واإلبداع، كم  للخيال  اي  الواقع..  تشبه  مبا 
شكل  أهبى  على  الروائي  السرد  يظهر  وكم  حيوات، 
عيان  واألشعار.. كشاهد  واملالحم  السري  يف  وأوىف 

تعانيه األمة والشعب من آالم ومن آمال،  يسجل ما 
إىل  إضافة  وفيها مضامني ودالالت  فيها عرب ودروس 

العظة واملتعة والتسلية.
ابن  من  والتربؤ  التخفي  على  املقدرة  وكذلك 
ولكن  واملوضوع،  العصر  مراعاة  اخللقة حبجة  اتم  هبي 
أن يسطره من  اإلهلي البد  اإلنساين واإلبداعي  احلس 
عدمه.. يظهر الشغف اإلنساين ابلسرد والروي والتعلق 

ابألشخاص والعصور مهما اختفى أو ضاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبي الكردي
َّ

توظيف األدب الش
 في أدب األطفال

أّي  ثروات  ثروة كبرية من  الشعيب  الرتاث  يشكِّل 
شعب من الشعوب، ويدّل على حصيلة نتاج مبدعيه، 
مصطلح  وهو  احلياة.  يف  وخرباهتم  أفراده  جهود  أو 
واملادي،  واالجتماعي  الفكري  النتاج  يضُم  شامل، 

املدّون أو الشفاهّي، مما خّلفه اآلابء واألجداد، وحفظته 
حممد  يقول  الشعيب، كما  والرتاث  اجلمعية.  الذاكرة 
األدب  الثقايف كعلم  املوروث  )هو   :)1( واتر  رايض 
االجتماعي كاألخالق  واملوروث  إخل،  واللغة  والتاريخ 

عبد المجيد قاسم*

*ابحث سوري، مواليد مدينة احلسكة عام 1973، حاصل على إجازة يف الرتبية- جامعة الفرات ابحلسكة عام 2010، ويعمل 
فـي التدريس. له دراسات وأحباث تربويّة ونفسّية متخّصصة يف أدب األطفال وثقافتهم، وانل بعض اجلوائز األدبية والصحافية يف 
سوراي. صدر له جمموعة شعرية عام 2003، وكتاب: أدب األطفال يف الثقافة الكرديّة )كرد سوراي أمنوذجاً( عام 2018، وينشر 

يف عدد من الصحف والدّورايت واملواقع اإللكرتونية الثقافية العربّية والكرديّة.

إن عملية توظيف التراث الشعبي لألطفال 
ة  ب حذرًا شديدًا أثناء اختيار المادَّ

َّ
تتطل

التراثية، وكذلك أثناء العمل عليها. 
والخطوتان تتطلبان جهودًا واعية، يساهم 

ّتاب والمربيين ودور النشر، لتفادي 
ُ
فيهما الك

أخطار جسيمة، تحدق بأجياٍل بأكملها.

,,
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املادي كالعمران،  واملوروث  اخل،  والتقاليد  والعادات 
ألفراد الشعب، املكتوب والشفوي، الرمسني والشعيب، 
املاضي  من  إلينا  وصل  الذي  اللغوي،  وغري  اللغوي 

البعيد والقريب(. 
غيٌن  الكردي  الشعيب  األديب  الرتاث  أن  ريَب  ال 
جداً ابألساطري واملالحم واحلكاايت اخلرافية، واألخبار 
واألحداث  ابلوقائع  وحافل  والقصص،  والِسري 
واألغاين،  واألحاجي  واحلكم  والنوادر  واملشاهدات، 
الشعبية..  الرتاثية  واملفردات  األشكال  من  وغريها 
حقيقة اجتمع عليها املستشرقون والباحثون يف الرتاث 
الكردي. تتحّدث الباحثة: »ش. س. موسيليان« عن 
الفولكلور الكردي )2( بقوهلا إنَّه: )غيٌن بتعدد جوانبه، 
الكرد،  ُمنتشرة بني  نتاجات كثرية  وحىت يومنا هذا مثة 
خمتلفة،  مراحل  إىل  املنتمية  األدبية،  النتاجات  وهذه 
ونضاهلم  لألكراد،  املعيشية  احلياة  خصائص  تعكس 
ووفاءهم  ُحبهم  وكذا  واملضطهدين،  املعتدين  ضدَّ 
تعكس  والسعادة. كما  للحرية  وطموحهم  للصديق، 
هذه النتاجات أفراح اإلنسان الكردي البسيط، ومآسيه 

وأمانيه وأحالمه(. 
اإلنساين  النضال  بصور  الكردي  الرتاث  ويزخر 
أسطورة  من  بدًء  والعبودية,  والقهر  الظلم  وجه  يف 
كاوا   /Kawayê Hesinkar( اخلالدة  الكرد 
 Keleha( الواقعية البطولية  ابمللحمة  احلداد( مروراً 
القبائل  أبناء  وبسالة  ُدم(  ُدم  قلعة   /Dumdum

الشرق  على  األجنبية  احلمالت  قاومت  اليت  الكردية 
بقيادة صالح الدين األيويب, وكفاح اإلمارات الكردية 
عشر  الثامن  القرنني  يف  مستقلة،  شبه  بقيت  اليت 
والتاسع عشر، كثورة راوندوز، اليت قادها حممد بيك، 
وثورة البدرخانيني يف إمارة بواتن, وليس انتهاًء مبشاركة 

الكرد يف مقارعة االستعمار الغريب احلديث. 
اليت  الفّذة،  التارخيية  ابلشخصيات  يزخر  كما 
اليت عاشتها،  األزمنة  نضالية هامة خالل  أدواراً  أّدت 
املبادئ  من  ابلكثري  اإلنسانية  رفد  يف  وأسهمت 
)كرمي  أمثال:  السامية،  واألخالقية  الفكرية  والقيم 
واألمري جالدت  پـريان,  سعيد  والشيخ  الزندي,  خان 
بدرخان، وغريهم( انهيك عن تنّوع اجلوانب اليت ميكن 
توظيفها من احلياة االجتماعية، خالل املراحل التارخيية 

املتعاقبة اليت مّرت هبا اجملتمعات الكردية.  
خصبة  جماالت  هي  الشعيب  الرتاث  مفردات  إن 
وتوظيفها  جوانبها  بعض  تطويع  ابإلمكان  للغاية، 
ذلك  خصوصاً،  األطفال  أدب  لصاحل  تبسيطها  أو 
هبدف تعريف األجيال هبا، وجعلها يف متناول أيديهم، 
فقد  العهد,  ابحلديثة  ليست  االستفادة  هلذه  والدعوة 
جرت حماوالت كثرية منذ بداايت ظهور النماذج األدبية 
األوروبيون  الرّواد  من  أدابء ُكثريون  وانتفع  لألطفال, 
احلكاايت  ابألخّص  الشعبية،  آداهبم  من  األوائل 
لبعض أعماهلم األدبية  الشعبية، لتكون مصدراً خصباً 

كما مرَّ معنا. 

1( توظيف الرتاث يف الرواية العربية، دراسة، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق 2002، د. حممد رايض واتر، ص21
2( قراءة يف ماهية الفولكلور- الفولكلور الكردي منوذجاً، احلوار، جملة ثقافية فصلية حّرة هتتم ابلشؤون الكردية، 

   وهتدف إىل تنشيط احلوار الكردي- العريب، السنة الرابعة عشر، العددان )54-55( شتاء وربيع 2007، فراس
   حمّمد، ص 13/ نقاًل عن: من الفولكلور الُكردي، قصص غنائية، حكم وأمثال، د. حممد عبدو النجاري، مطبعة

   الكاتب العريب- دمشق، ص29. موسيليان: هي ابحثة ارمنية وصديقة وفية للشعب الكردي, خدمت اتريخ الكرد
   وثقافتهم بكّل إخالص وتفان.
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الرتاث  توظيف  أهداف  إىل  نضيف  أن  وميكن 
الكردية  اخلصوصية  على  الرتكيز  مع  سابقاً،  املذكورة 

هذه املرة:
إطالع الناشئة على اتريخ الشعب الكردي،   )1
وإبراز خصوصيته، والفرتات املشرقة من ماضيه، وِسري 

أبطاله وعلمائه ومفكريه. 
القيم  وغرس  اإلنساين،  انتمائهم  تعميق   )2
الرتبوية واخللقية اجليدة يف نفوسهم، من خالل النماذج 

اإلجيابية واحملطات التارخيية املضيئة. 
الُكردي،  الشفاهي  الرتاث  قيمة  تقدير   )3
من  الكردي  التاريخ  كتابة  إلعادة  رئيس  كمصدر 

جديد، هذا الرتاث الذي ُغّيب وشوِّه وحرِّف كثريًا. 
األجيال  وتعريف  والتقاليد،  العادات  توثيق   )4

اجلديدة ابإلجيابية منها، ودعوهتا إىل االعتزاز هبا.

الحكاية الشعبية ومبدأ التوظيف:

الشعيب،  األدب  أنواع  الشَّعبية كأهم  احلكاية  إن 
هي نتاج معتقدات وعادات وعواطف الناس منذ أزمنة 
موغلة يف التاريخ، تناقلوها عن طريق الرِّواية الشفوية. 
وجتارب  وموضوعات  أبفكار   - غالباً   - ترتبط  وهي 
ذات عالقة حبياة اإلنسان، ومن الصعوبة حتديد مكان 
واتريخ معني لظهورها، إذ يرجع جذورها إىل حضارات 
آسيا  وشرق  الرافدين  وبالد  اليوانن  قدمية، كحضارة 
وغريها، وهي تكون - غالباً - غري حمّددة الزمان أو 
املكان، ومصوغة يف بناء قصصي يزخر ابحلكمة، يؤدي 

اخليال الشعيب دوراً كبري يف صياغتها. 
الرتاث  يف  ابرزة  مكانة  الشعبية  احلكاية  تشغل 

فاهي  الشِّ الرتاث  أشكال  أكثر  وتُعدُّ  العاملي،  الشعيب 
يكاد  ال  النفوس،  يف  أتثري ساحر  ذات  وهي  انتشارًا. 
يضاهيه شكل تراثّي آخر. يعّرفها الباحث هادي نعمان 
له مؤلف؛ ألنه  ليس  )نوٌع قصصي  بقوله )3(:  اهلييت 
القصصي  السرد  ألوان  من  عدد كبري  ضرب  حاصل 
منه..  حيوِّرون  أو  الرُّواة  عليه  يضفي  الذي  الشفهي؛ 
التاريخ  عصر  قبل  املرويَّة  الشعبية  احلكاايت  وظهرت 
آبماد بعيدة، وظلَّت الشعوب تتناقلها جياًل عن جيل، 
تذوقها  اليت  الفنون  بني  الصدارة  موقع  احتلت  وبذا 
وخياالته.  وأفكاره  عواطفه  عن  فيها  وعربَّ  اإلنسان، 
لذا فهي تفصح عن مضمون العاطفة والفكر واخليال 
والرؤية، وليس ابلوسع تصّور شعب ال حكاايت شعبية 

له(. 
الشعيب،  القصص  أو  الشعبية،  احلكاايت  تنقسم 
إىل سبعة  إبراهيم  نبيلة  للباحثة  الشهري  التصنيف  وفق 
املعتقدات،  حكاية  اخلرافية،  احلكاية  هي:  أقسام، 
حكاايت التجارب اليومية، احلكاايت التارخيية، قصص 

احليوان، احلكاايت اهلزلية، القصص الديين. 
وهي حتقِّق أهدافاً تربوية ونفسية واجتماعية، وتعدُّ 
وسيلة هامة الكتساب اإلنسان خربات حياتية متنّوعة. 
وأتصيل  الثقافية  القيم  لغرس  فعالة  أداة  تعدُّ  كما 
العالقات االجتماعية اإلجيابية، ونقل املوروث اجلماعي 
اإلمتاع  يف  دورها  إىل  إضافة  الناشئة،  األجيال  إىل 
احلكاية  إبمكان  فإن  عليه  وبناًء  والرتفيه،  والتسلية 
الشعبية أن تؤدي دوراً كبرياً يف تربية األطفال، وتسهم 
- إذا ُأحسن اختيارها وتوظيفها - يف بناء شخصياهتم 
العقلّية والنفسّية والوجدانّية  النواحي  بناًء متوازانً، من 

والسلوكّية. 

 3( سلسة عامل املعرفة، العدد 123 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، مارس/آذار 1988 )ثقافة
   األطفال( أتليف: د. هادي نعمان اهلييت، ص 175.
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لكن ما يدعو لألسف أن هذا اللون األديب الشعيب 
بريقه شيئاً  يوم، ويتضاءل  بعد  يوماً  يفقد مكانته  ابت 
اليت كانت تروي  التلفاز حمّل اجلّدة  فشيئاً.. فقد حّل 
سردها،  أبساليب  األلباب  وتسحر  الرائعة،  حكاايهتا 
وعلى الرغم من ذلك يظلُّ للحكاية الشَّعبية أبنواعها، 
دوراً ابرزاً يف إثراء املعرفة اإلنسانية، وتظلُّ هي جمااًل هاماً 
للتعبري عن الواجهة احلضارية لرسالة األمم، وابلتايل عن 

اخلصائص اليت تشّكل هويّتها وثقافتها الوطنية.
وحدها  ليست  الشعبية  احلكاية  أن  ابلذكر  جيدر 
إمنا  األطفال،  أدب  لصاحل  منها  االستفادة  ميكن  اليت 
ميكن أن يشتمل التوظيف على معظم األشكال الثقافية 
والنوادر  واألقاصيص  واألحاجي  كاألمثال  الرتاثية، 
شروط  مراعاة  مع  لكن  التارخيية،  واحلوادث  واألخبار 
التوظيف، واملعايري األخرى املطلوبة يف املادة املستلهمة: 
فكرًة وأسلوابً ولغًة، انهيك عن مراعاة ميول األطفال 
واهتماماهتم. ومن املفيد - يف حالتنا - االستفادة من 
عمليات االقتباس والرتمجة من الرتاث الثقايف العاملي، 
وإعادة إنتاجه لألطفال ابللغة الكردية، فاملكتبة الكردية 
ال تزال فقرية جداً بصنوف هذا األسلوب األديب الرفيع.  

جهود األدباء والباحثون في جمع 
وتوظيف مفردات التراث الكردي:

يف  تكمن  الكردي  واألديب  الباحث  مهمة  إن 
اعتبار احلفاظ على الرتاث الفكري الكردي، وحماوالت 
جيوز  ال  كبرية  مسؤولية  اجلديدة  األجيال  إىل  نقله 
أتجيلها، ذلك عرب االصطفاء املناسب لألشكال األدبية 
الرتاثية، وإعادة إنتاجها بصورة متكاملة، يف موضوعات 

تناسب مدارك األطفال، وتنسجم مع نضجهم العقلي 
واالنفعايل واللغوي، وتقدميها هلم وفق رؤية معاصرة. 

أي اختاذ األدب الشعيب أبشكاله منهاًل ُتستوحى 
والقصائد  واحلكاايت  للقصص  األساسية  املادة  منها 
والتمثيليات واألغاين، مع الرتكيز على اجلوانب االجيابية 
واملواقف املشرقة، وتقدمي األشكال اجلديدة وفق معايري 
تربوية وثقافية متوازنة، وأساليب تتماشى مع معطيات 
احلياة العصرية، ابلنسبة للمادة التارخيية ميكن أن نضيف 
الرتكيز على املشاهدات  يتمَّ  التوظيف: أال  إىل شروط 
النبيلة،  اإلنسانية  القيم  على  إمنا  املأساوية،  والنتائج 
اخليالية،  والعناصر  الواقعية  العناصر  بني  واالنسجام 
قبواًل  أكثر  ليكون  املاضي  بلورة  إعادة  تعين  فالعملية 

يف احلاضر. 
هو كنٌز كبري  الكردي  الثقايف  األديب  الرتاث  إنَّ 
لألدابء والباحثني، وال تزال مادته اخلام صاحلة للكثري 
من األنواع األدبية والفنية، لكن من املؤسف أال ُيستثمر 
كّل ذلك الغىن ابلصورة املطلوبة، الذي إن حتقق كما 
جيب، لشاهدان الروائع لألطفال. يقول عز الدين رسول 
يف كتابه القّيم: الواقعية يف األدب الكردي )4(: )إن 
تزال  وال  املدّون،  الرتاث  إىل  يفتقر  الكردي  الشعب 
هذا  مثل  له  شعب  مكتبة  حمتوايت  من  خالية  مكتبته 

التاريخ(. 
أوائل  من  جگرخوين  الكبري  الشاعر  لقد كان 
االهتمام  الكردي  الشعيب  األدب  أولوا  الذين  األدابء 
براعة،  أمّيا  توظيفه  برعوا يف  وممن  احلديث،  العصر  يف 
وقد أشار بنتاجات عّدة إىل الواقع الكردي وتناقضاته 
االجتماعية، كحكاايته الشعرية اليت جرت على ألسنة 

احليوان. 

4 ( الواقعية يف األدب الكردي، أتليف د. عز الدين مصطفى رسول، منشورات املكتبة العصرية- بريوت، 1966.
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من امللفت قيام بعض الكّتاب واألدابء والباحثني 
األدب  أشكال  جتميع  جمال  يف  عظيمة  جبهود  الكرد 
والقصائد  الشعبية  كاحلكاايت  الكردي،  الشعيب 
واأللعاب  والطرائف  واألمثال  واملالحم  واألغاين 
الشعبية، ومنها املتعّلقة ابألطفال، مث تدوينها، وحفظها 

وصيانتها من الضياع، نذكر منهم: 
املكتبة  أثرى  السجادي:  الدين  - األستاذ عالء 
والرتاث،  والتاريخ  األدب  يف  قّيمة  مبؤلفات  الكردية 
الكردي  األدب  اتريخ  يف  مؤلَّف  أهّم  صاحب  فهو 
عام 1952، الذي كان أحد فصوله: األدب الكردي 
يف كتابة:  طوياًل  وقتاً  أمضى  املوروث، كما  الشفاهي 
واألساطري  احلكاايت  يتضمن  الذي  اللؤلؤ،  عقد 

واملالحم والطرائف واألمثال الكردية.
الكّتاب  أحد  مصطفى كردي:  حممد  األستاذ   -
الشعيب  الرتاث  مفردات  مجع  مضمار  يف  املعروفني 
الكردي، كاألقصوصة، واألسطورة النثرية، واحلكاايت 

الشعبية، واألحاجي السياسية.
- الدكتور عّز الدين مصطفى رسول: من األمساء 
العلمية  الدراسات  من  الكثري  له  الكتابة،  يف  الالمعة 
هبا  أثرى  الكردي،  الفولكلور  أدب  يف  واألكادميية 

املكتبة الكردية أمّيا إثراء. 
الكردي،  األدب  عميد  مشو:  عرب  الدكتور   -
النثري،  ابجتاهه  احلديث  الكردي  األدب  رّواد  وأحد 
وصاحب املؤلفات الثّرة يف الكثري من جماالت اآلداب 
وقام  لألطفال،  ابلكتابة  اهتم  اإلنسانية.  والعلوم 
إبعادة صياغة جمموعة من احلكاايت الشعبية الكردية 

وأعدادها هلم. 
جمَّ  أديباً  كان  جندي:  حاجي  الربوفيسور   -
بعدد  الكردية  املكتبة  أثرى  الكتابة،  جمال  يف  العطاء 
لألجيال  وترك  الشفهية،  األدبية  املختارات  من  كبري 

الالحقة نتاجاً طيباً ورائعاً، امتاز ابلغىن والتنّوع. 

الدكتور  وولديه:  جليل  جاسم  الربوفيسور   -
جهوداً  بذلوا  جليل:  جليلي  والربوفيسور  أوردخيان، 
ومجع  واللغة،  واآلداب  املعرفة  ميادين  يف  جبارة 
املأثورات الكردية، وأصدروا عشرات الكتب يف املالحم 

واحلكاايت واألحاجي واألمثال الشعبية الكردية. 
اللغة  أستاذ  أرسالن:  بوز  أمني  حممد  األستاذ   -
األديب  الرتاث  إحياء  حركة  رواد  أهّم  وأحد  الكردية، 
جمموعة  اجملال  هذا  يف  له  طُبع  وقد  الكردي،  الشعيب 

كبرية من الكتب طباعة جيدة. 
املؤّلفات  العابدين زانر: صاحب  زين  األستاذ   -
وخصوصاً  الكردي،  الرتاث  جماالت  يف  الثّرة  البحثية 
نتاجه الذي تناول جوانب معينة، متعّلقة ابألطفال، مثل 
كتاب: )Mîrat/ اإلرث( عام 1994، عن األلعاب 

الشعبية لألطفال. 
مجع  يف  بقوة  سامهوا  الذين  األدابء  من  ونذكر 
قنايت  الربوفيسور  أيضاً:  الشفاهي  الكردي  الرتاث 
فرحو،  ومدين  جليل،  مجيلة  مرادوف،  خليل  كردو، 

وصبحي جعفر، وغريهم.  
من األمساء األخرى اليت جتدر اإلشارة إىل فضلها 
وتثمني جهودها يف التعريف ابلرتاث الكردي، وتدوين 
ابألطفال  املتعّلق  ومنها  مفرداته،  وحفظ  وإعداد 

والطفولة، على مستوى الكرد يف سوراي، نذكر: 
 :)Rezo أوسي/  الرزاق  )عبد  املهندس   -
كتب ونشر الكثري من الدراسات والبحوث واملقاالت 
وقد  الكردي،  والرتاث  واللغة  األدب  يف  املتخّصصة 
الكردية على وجه  الصحافة  كانت إسهاماته كبرية يف 

العموم.
النَّجاري: قدَّم للمكتبتني  - الدكتور حممد عبدو 
الفولكلور  عن  قّيمة  حبثية  مؤّلفات  والكردية  العربية 
واألمثال  واحلكم  الغنائية  القصص  خباصة:  الُكردي، 

املتداولة شفاهياً.
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والباحث  األديب  حيدو:  صاحل  األستاذ   -
نتاجه  توزع  الذي  الكردي،  الفولكلور  يف  املتخّصص 
والقصص  األدبية، كالشعر  اجملاالت  شىت  بني  األديب 
والبحوث  الدراسات  من  عدد  جانب  إىل  والرتمجة، 
مجع  على  انصب  اهتمامه  جّل  أن  إال  املتخّصصة، 
القصص  وكتابة  الكردي،  الشفاهي  األدب  مفردات 
واحلكاايت احِلكم واألمثال واأللغاز واألحاجي واألغاين 
األزايء  عن  الواثئقية  األعمال  وبعض  الفولكلورية، 

واملورواثت الكردية. 
يعدُّ حيدو من أوائل الداعني إىل االهتمام بثقافة 
تناول  مّجة،  بكتاابت  خّصهم  وقد  وفنوهنم،  األطفـال 
الرتاثية  واألانشيد  واألغاين  واألمثال  القصص  فيها 
اخلاصة هبم، فقد بلغ جمموع القصائد اليت مجعها وأّلفها 

لألطفال على سبيل املثال: /1200/ قصيدة. 
  من إصداراته احلديثة: اجملموعتني الشعريتني: 

 Sirûdên Bilbilan Li Nav(
حدائق  يف  البالبل  أانشيد   /Baxên Gulan
 Şewq(و خصيصاً،  لألطفال  موّجهة  وهي  الورد( 
قسماً  فيها  خّصص  اليت  ونور(  شعاٌع   /û Fener

لقصائد األطفال يف العام نفسه.  
 Minminîkên( أصدر:  وأيضاً    
Rengîn li nav Gulên Bi bîn/ فراشات 
ملّونة بني الورود العطرة( الذي يضّم /300/ أنشودة 
الكردي  اجملتمع  تداوهلا  ابألطفال،  خاصة  تراثية 
 Sirûdên Lîstokan ji Folklorê(و
Zarokan/ األانشيد املرتافقة ابللعب من الفولكلور 
والكتب  وشرح،  وإعداد  مجع  ابألطفال.(  املتعّلق 
املذكورة صادرة عن أكادميية جالدت بدرخان للتاريخ 
واألدب واللغة الكردية- قامشلو، عام 2015، ومن 
النصوص  مع  الكردية  األغاين  شرح  أيضاً:  مؤلفاته 

الكاملة، وجمموعة من القصص الكردية.  
يف  املتميز  الباحث  اجلزيري:  علي  األستاذ   -
الرتاث الكردي، وهو صاحب كتاب: األدب الشفاهي 

الكردي، على جزأين. 
الدبلوماسيني  من  عدد  جهود  إنكار  ميكن  وال 
واملستشرقني، خباصة الفرنسيني والروس، الذين الحظوا 
أنفسهم  الكرد  وسبقوا  الكردي،  الشعيب  الرتاث  ِغىن 
مث  ابختالفها،  الكردية  الرتاثية  املادة  ودراسة  مجع  يف 
مستقلة،  جملدات  يف  وطباعتها  وترمجتها  تدوينها 
فأسهموا بذلك يف حفظ جزء مهم من الرتاث الكردي 
أمههم:  نذكر  األيدي،  متناول  يف  وجعلها  الشفاهي، 
)الكسندر ژااب، هـ. ماكاس، خاجاتور آبوفيان، فالدميري 
توماس  ليسكو،  روجيه  نيكيتني،  ابسيلي  مينورسكي، 

بوا، أوربيّلي( وكثريين غريهم. 
وال ننسى املستشرقة الروسية: مرغريت رودينكو، 
أجزاء  مجع  على  عملت  اليت   )1976  -1930(
الرواة يف  أفواه  الكردي من  الشعيب  الرتاث  مهمة من 
القصص  من  طائفة كبرية  تتضمن  عدة،  مناطق كرديّة 
واألقوال  واألمثال  الشعبية  واحلكاايت  واألساطري 
الرتاث  لدراسة  مركزاً  نتاجاهتا  أصبحت  حىت  السائرة، 
لبعض  الدفع  وأعطت  وإحيائه،  الكردي  الشفوي 
حنو  على  ودراسته  الستكشافه  والباحثني  املستشرقني 

منهجي. 
وهو  حكاايت كردية،  نتاجاهتا:  أهم  من  وكان 
مؤّلف من /61/ حكاية شعبية متنّوعة يصلح بعضها 
من  ثالث  جماميع  دفَّتيه  بني  الكتاب  وضمَّ  لألطفال، 
الذئب  احلكاايت وهي: حكاية احليوان، مثل: حكاية 
والشاة، والثعلب واحلمامة والديك، واحلكاية السحرية 
واحلكاية االجتماعية، اليت تصلح بعضها كموضوعات 
)تعّد   :)5( هوشيار  جودت  يقول  األطفال.  ألدب 

5 ( مقاله: قراءة يف كتاب رودينكو )احلكاايت الكردية(- حكمة الشعب يف ذاكرة األجيال.
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املستشرقة مرجريت رودينكو الرائدة احلقيقية يف جمال 
دراسة وإحياء الرتاث الكردي، فقد كّرست جّل طاقاهتا 
العملية اخلاّلقة، طوال ربع قرن يف سبيل الكشف عن 
ذخائر الرتاث الكردي، املتمثلة يف جمموعة اندرة ونفيسة 
من املخطوطات الكردية القدمية، اليت تضّم آاثر أدبية 
وبذلت جهوداً  رائعة.  فولكلورية  ونتاجات  كالسيكية 
مضنية ودؤوبة يف حتقيق وترمجة ونشر أهم تلك اآلاثر 
علمية  اجنازات  امليدان  هذا  يف  وحّققت  والنتاجات، 
ابرزة وأصبحت أعماهلا مصادر أساسّية لكّل من كتب 

عن هذا الرتاث, بشقيه املدون والشفاهي(.

عبي الكردي:
َّ

راث الش مشكالت التُّ

االجتماعي  الثقايف-  الشعيب  الرتاث  يواجه 
الكردي مشكالت وحتدِّايت عّدة، تنبثق معظمها عن 
وسيادة  أواًل،  موّحد  سياسي  إىل كيان  الكرد  افتقار 
العالقات القائمة على أساس االستغالل الطبقي لفرتة 

طويلة اثنياً. 
وتكمن أهّم هذه املشكالت: أن هذا الرتاث ال 
واالنداثر  للضياع  ومعّرضاً  مدّون،  غري  أبغلبيته  يزال 
والتشويه،  والسرقة  للنهب  وأحياانً  االهتمام،  وقلة 
غري  ترااثً  يزال  ال  الرتاث  هذا  فإن  أخرى  جهة  من 
مدروس ابألساليب األكادميية احلديثة، حالت الظروف 
السياسية - ابلدرجة األوىل - دون أن تظهر أشكاله 

الثقافية والفولكلورية. 
ميداين  بشكل  يُبحث  مل  الكردي  الرتاث  إن 
وعلمي حىت اآلن، ومل يتَّبع فيه منهجاً علمياً موضوعياً، 

ظلَّ  إمنا  ينبغي،  وأكادميياً كما  مؤسساتياً  اهتماماً  أو 
االعتماد على معلومات شخصية لبعض املّعمرين وكبار 

السّن. 
مهّدٌد  الكردي  الشفوي  األدب  أن  نقول  لذا 
ابلضياع واالنداثر، إذا مل جُيمع ويسّجل ويدّون من أفواه 
الدراسات  جتِر  مل  وإذا  قليلة،  قّلة  ابتوا  الذين  حفظته 

واألحباث املختلفة يف جماالته. 
يقول اجلزيري )6(: )إن الفولكلور الكردي رغم 
ثرائه مهدَّد ابلنسيان، بسبب موت من كان هلم الفضل 
تتأّتى  هنا  الكبري يف حفظه يف صدورهم وصيانته، من 

ضرورة تدوينه ودراسته(. 
الشعيب  الرتاث  جعلت  اليت  األسباب  أهم  ولعل 

الكردي يف هذه احلال: 
الصعبة،  السياسية  التارخيية-  الظروف   )1
من محالت  أفرزهتا  وما  الكردي،  الشعب  هبا  مرَّ  اليت 

وأساليب ووسائل شائنة. 
انعدام املؤسسات التعليمية، وانتشار اجلهل   )2
واألمية، وقصور املؤسسات الثقافية - النادرة أصاًل - 
الشعيب، وتصنيفها ودراستها  الرتاث  أشكال  عن مجع 

وحفظها وفقاً لألساليب واملناهج العلمية. 
االجتماعية  والتبدالت  التطّورات  أتثري   )3
واجملتمع  عموماً،  العامل  يعيشها  اليت  والتقنية  والثقافية 
الكردي خصوصاً، وانتشار وسائل اإلعالم احلديثة اليت 

تعتمد الصورة امللّونة واملتحرّكة. 
يف  ودوره  التلفاز،  جلهاز  اهلائلة  التأثريات   )4
يُوجدها  أن  حياول  اليت  اجلديدة  والقيم  الثقايف،  الغزو 

بدياًل عن الثقافة األصيلة.  

6( األدب الشفاهي الُكردي- اجلزء األول، )دراسة(، أتليف: علي اجلزيري، الطبعة األوىل/2000، كاوا للثقافة
   الكردية، بريوت- لبنان.
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إن تقدمي األدب الشعيب الكردي خصوصاً، حيتاج 
- أواًل - إىل منهجية علمية، ورؤية نقدية موضوعية، 
للفرز  خاضع  غري  عشوائياً،  تقدمياً  يكون  ال  حبيث 
مناسب  هو  الشفاهي  املوروث  فليس كّل  واالنتقاء، 
لألطفال، فاحلكاية الشعبية مثاًل، يف وضعها األصلي، 
على  )حتتوي   :)7( اجمليد  عبد  العزيز  عبد  يقول  كما 
أو  إصالح  غري  من  تركت  إذا  وهذه  سيئة,  عناصر 
هتذيب أو إشراف عليها, رمبا كانت عاماًل سيئاً يف تربية 
هذه  تتضمنها  اليت  واحلوادث  املعلومات  ألن  الطفل, 
ويف  واخللقي،  العقلي  الطفل  تكوين  يف  تؤثر  القصص 

ذوقه وخياله ولغته(. 
لألطفال  الشعيب  الرتاث  توظيف  عملية  أن  أي 
تتطلَّب حذراً شديداً أثناء اختيار املادَّة الرتاثية، وكذلك 
واعية،  تتطلبان جهوداً  واخلطواتن  عليها.  العمل  أثناء 
لتفادي  النشر،  ودور  واملربيني  الُكّتاب  فيهما  يساهم 

أخطار جسيمة، حتدق أبجياٍل أبكملها. 
يف  أساسية  لبنة  يشكِّل  الشعيب  الرتاث  إن 
ثقافة  روافد  أهم  من  ورافداً  اإلنسانية،  احلضارة  بناء 
كّتاب  خباصة  به،  القيام  اجلدير  من  لذا  الشعوب، 
األطفال ممن يعملون على توظيف الرتاث هلم: البحث 
الرفوف،  على  املركون  الكردي  الرتاث  يف  والتنقيب 
واملنسّي بني اجلدران، والذي يعاين - بغالبيته - الضياع 
واالنداثر، مث مجع أشكاله وتدوينها وتصنيفها، وغربلة 
مواّده وإخضاعها للنقد املوضوعي، بغرض انتقاء املادة 
تنقيحها وهتذيبها،  امليدان، مث  األولية الصاحلة يف هذا 
وإعادة النظر يف لغتها وتبسيطها، وصياغتها ابألساليب 
العناصر  أهم   - واألسلوب  اللغة   - األنسب، ألهنما 

يف عملية حتويلها إىل نصوص أدبية: قصصية أو شعرية 
ظمأهم  وتروي  مداركهم،  تناسب  جّذابة,  مسرحية  أو 
الثقافية  املعطيات  يغفل  ال  وبشكل  وللحياة،  لألدب 

املتوازنة، واملعايري الرتبوية احلديثة. 
تتمسك  اليت  األمة  هي  احليَّة،  األمة  فأنَّ  أخرياً 
فخرها  مصدر  وتعّده  عليه،  وحتافظ  الشعيب،  برتاثها 
واعتزازها، ووسيلة االرتقاء بلغتها وثقافتها، واملرآة اليت 

تعكس ُهويّتها احلضارية بني األمم. 
إليكم هذه احلكاية اليت رويت يف الرتاث الكردي 
بتصرف،  صياغتها  وإعادة  برتمجتها  قمت  منوذجاً، 

لتصبح أكثر مواءمة لألطفال. )8(

الثعلب والحجل

السماء  حيث كانت  األايم،  أحد  يف  أن  حُيكى 
على  الذهبية  أشعتها  من  تنثر  والشمس  متبسمة, 
يف  فريسٍة  عن  ابحثاً  رقاده  من  ثعلٌب  هنض  األرض, 

أرجاء الغابة الرحيبة. 
يتأمل  حجٌل كان  نظره  لفت  األثناء  هذه  ويف 
الطبيعة، على أحد األغصان الوطيئة, فانبسطت أسارير 

الثعلب، وسال لعابه هلذا املنظر. 
من  يقرتب  وراح  وجدهتا،  لعلَّين  نفسه:  يف  قال 
احلجل بعد أن ملعت بذهنه فكرٌة مثرية، وابدره ابلسؤال: 
- كيف حالك أيّها احلجل الودود؟ أرجو أن تكون 

أبفضل حال. 
رأيتك تتأمَّل ما حولك, فأحببت أن أطمئنَّ عليك، 

وأن أخترب ذكاءك ودرايتك ابألمور. 

 7( القصة يف الرتبية، ص 10.
8 ( رويت هذه احلكاية أيضاً عن )الثعلب والكركي( يف كليلة ودمنة، مع اختالف اخلامتة.
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نفسه:  من  الفضول  متكَّن  وقد  احلجل  أجابه   -
ماذا تريد أيها الثعلب؟. 

أن  أحببت  فقط  املعهود: ال ال  أجاب مبكره   -
للعبة  وإتقانك  التمثيل،  ملهارة  إجادتك  مدى  أعرف 

التقليد؟. 
- احلجل: وهل تريد برهاانً على ذلك؟.

- الثعلب: الربهان ظهورك هبيئة انئم.. مث إنين مل 
أحَظ برؤيتك وأنت انئم. 

برأسه  الكلمات حفيظة احلجل، وأوقدت  أاثرت 
جذوة احلماسة، مما دفعه إلغماض عينيه وهو يصيح 
أقنعتك مهاريت يف  قائاًل: هل رأيتين كما أردت، وهل 

التقليد. 
وقبل أن ينهي احلجل كالمه انقض عليه الثعلب 

كالسهم، وقيَّد جسده الصغري بفكَّيه املفرتستني. 

تصرفه  على  وندم  الثعلب،  مكيدة  احلجل  أدرك 
أشدَّ الندم، لكنه قبل أن يفقد الرجاء، الحت له فكرة 

اللحظة احلامسة.
كمن يتعلَّق بطوق النجاة األخري قال للثعلب: إن 
كنت قد بلغت مرادك، وجعلتين رهني أنيابك، أال جيدر 
بَك أن تشكر هللا، وتتلو له تراتيل االمتنان؟ أال يفعل 

ذلك من حيظى ابلنعم, لتصبح فاحتًة للمزيد منها؟. 
الثعلب ما أراده  نفَّذ  ويف غفلٍة من مكره ودهائه 
احلجل, ليحّرر األخري نفسه من أغالل الثعلب، ويفرَّ 
يظلُّ  يقول:  حاله  ولسان  ابلنجاة،  واثقاً  أغصانه  إىل 
ويبقى  جلده،  من  خيرج  أن  حاول  ولو  ثعلباً،  الثعلب 
املكر شيمته، وإن لوَّن ابلعسل كالمه، كان يقول ذلك 
فيما رجع اآلخر جيرُّ وراءه أذايل خيبته, ويبتلع ريقه يف 

كمد وحسرة.

حكاية الثعلب والحجل )لوحة تعبيرية(
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السطو التركي على التراث الثقافي لـ كردستان

يف منتصف القرن السابع امليالدي خضعت بالد 
فارس وبالد الرافدين و بالد الشام وجزء من األانضول 
اخلليفة  املسلمني يف عهد  لسيطرة  املناطق  من  وغريها 

األطراف  مرتامية  الذي أسس دولة  اخلطاب  ابن  عمر 
وصلت حدودها حىت مشارف أورواب واهلند, ويف عهد 
هلا  مقراً  العراق  من  تتخذ  اليت كانت  العباسية  اخلالفة 

رستم عبدو *

*ابحث يف اآلاثر،  مواليد مدينة قامشلو عام 1979م، خريج جامعة حلب- قسم اآلاثر، انئب الرائسة املشرتكة هليئة 
الثقافة يف اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوراي.

قامت الدولة التركية وبشكل ُممنهج على 
إهمال معظم الممتلكات الثقافية العائدة 
للحضارات العريقة في األناضول وشمال 

ميزوبوتاميا كالحثية والخورية واألورارتية 
واآلشورية واإلغريقية والرومانية والبيزنطية 
واأليوبية, تلك الحضارات التي خلفت وراءها 
آالف المواقع والمعالم األثرية والتاريخية...

,,
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زمن  يف  السياسية  وهيبتها  لقوهتا  افتقدت  قد  كانت 
من  انتقل  قد  احلكم  نظام  حيث كان  خلفائها,  آخر 
الفرتة قدمت موجات  املركزية إىل الالمركزية, يف هذه 
بشرية غريبة عن املنطقة من أماكن بعيدة لتعتنق الفكر 
أعراق  ينحدرون من عدة  الذين  اإلسالمي كالبويهيني 
ميثلون العنصر الديلمي ويسكنون جنوب حبر قزوين, 
حيث متكنوا من أتسيس عدة إمارات يف بالد فارس، مث 
بعد ذلك يف العراق، وبقوا على مسرح األحداث حىن 

هناية القرن احلادي عشر امليالدي.
مث جاء السلجوقيون الذين ينحدرون من قبيلة قنق 
دقاق)1(،  بن  سلجوق  جدهم  إىل  وينتسبون  الرتكية 
ملعرفة  »السلوك  يف كتابه  وصفهم  قد  املقريزي  وكان 
دول امللوك« أبهنم أخالط من الرتك كانوا يصيفون يف 
ما طرقوه.  وينهبون  تركستان  البلغار ويشتون يف  بالد 
نزح هؤالء من موطنهم األصلي عام 985م ليستقروا 
يف خراسان ويُؤسسوا دويلة هلم هناك يف عام 1037م، 

ومن مث حتركوا وتوسعوا ابجتاه بالد الرافدين.
وهناك األراتقة الذين ينتسبون إىل جدهم أرتق)2( 
وينحدرون من قبيلة دقر الرتكمانية, حيث انتظمت هذه 
ليحصلوا  السلجوقية  القوات  صفوف  داخل  القبيلة 
بعد امتداد السالجقة يف الشرق على إقطاعات عديدة 
إمارات يف  هلم  وكانت  واألانضول،  والشام  العراق  يف 
ماردين  يف  ذلك  بعد  مث  م،   1102 عام  بكر  داير 

وحسنكيف.
مث جميء قبيلة تركية أخرى متكنت يف أواخر القرن 

الثالث عشر من مساعدة السالجقة من أتسيس دويلة 
هلم يف األانضول على حساب شعوهبا األصيلة قبل أن 
تتحول فيما بعد إىل إمرباطورية كبرية مشلت أجزاء واسعة 

من آسيا وأفريقيا وأورواب.
الرافدين  بالد  يف  األصيلة  الشعوب  هذه  من 
الذين كان يقطن قسم  الكرد  واألانضول, نذكر منهم 
كبري منهم يف املناطق اجلنوبية والشرقية من األانضول، 
وهو ما يؤكده الكثري من املؤرخني يف املصادر واملراجع 

التارخيية القدمية واحلديثة.
قبيل  وحىت  الفرتة  تلك  وخالل  األانضول,  يف 
أتسيس الدويلة العثمانية كان الوجود الكردي حاضراً 
اإلمارة  هناك  فكانت  وبقوة،  األحداث  مسرح  على 
حممد  قبل  من  951م  عام  أتسست  اليت  الشدادية 
نفسها  وهي  للرواديني،  ينتسب  الذي  بن كرتو  شداد 
العشرية اليت ينحدر منها مؤسس الدولة األيوبية صالح 
الدين يوسف بن أيوب، وكانت قد استمر لفرتة قبل أن 
اإلمارة  هناك  وكذلك كانت  السالجقة,  عليها  يقضي 
اجلبال  إقليم  يف  959م  عام  تشكلت  اليت  احلسنوية 
وانتهت عام 1015م على يد البويهيني وكذلك اإلمارة 
املروانية اليت أتسست عام 982م على يد األمري ابد 
أو ابذ بن دوستك احلارخبيت وانتهى يف زمن خلفاء نصر 
الدولة بن مروان عام 1085م وحكمت مناطق داير 
عليها  يقضي  أن  قبل  بوطان  وجزيرة  وميافارقني  بكر 
السالجقة, مث الدولة األيوبية اليت حكمت مصر والشام 
واستمرت  1175م  عام  من  بدءاً  وكردستان  واليمن 

)1(ـ سلجوق بك بن دقاق هو قائد قبيلة من قبائل الغز األتراك ومؤسِّس ساللة السَّالجقة. أسس نواة الدولة السلجوقية حول 
العام 1000 م. حسب بعض املصادر فإن أبناءه أربعة: ميكائيل ويونس وموسى وأرسالن. ابن ميكائيل هو طغرل بك املؤسس 

احلقيقي لدولة السالجقة وغازي بالد الفرس والعراق
)2(ـ أرتق بن أكسب الرتكماينّ ؟ ـ 1092 م، ويف بعض املصادر »أرتق بن أكسب« وقيل أبن هذا األخري هو األرجح، ويلّقب 
بظهري الدين. وهو جد/مؤّسس ساللة األرتقّيون أو األراتقة، مّمن جاؤوا بعد انتصار السالجقة يف معركة مالذكرد إىل األانضول مع 

القبائل الرتكية األخرى. 
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حىت قدوم املوجات املغولية املُدمرة. 
مع أتسيس الدويلة ومن مث اإلمرباطورية العثمانية 
السادس  القرن  بني  ما  الواقعة  الفرتة  خالل  وحتديداً 
عشر حىت منتصف القرن التاسع عشر، سعى األتراك 
الكرد واالستفادة من قوهتم وأعدادهم  إىل كسب ود 
وجه  يف  والوقوف  العثمانية،  الدولة  حدود  لتوسيع 
عمدت  فقد  اإليرانية,  والصفوية  الروسية  املطامع 
املناطق  يف  سناجق  مثانية  تشكيل  إىل  العثمانية  الدولة 
الكردية منها داير بكر وابزيد ومالطية وغريها، وسّلمت 
إدارهتا لزعماء العشائر والقبائل الكردية على أن يقدم 
الكرد الضرائب واملقاتلني للدولة العثمانية, وكانت قد 
الذي حصل  العام  وقعت خالل عام 1514م, وهو 
والعثمانيني,  الفرس  بني  الشهرية  معركة جالديران  فيها 
معاهدة حتالف وصداقة بني الدولة العثمانية وبني ثالثة 
متمسكة  املعاهدة  هذه  وبقيت  إمارة كردية,  وعشرين 
خالهلا  الكرد  قّدم  عاماً,  ومخسني  مئة  من  أكثر  ملدة 

عشرات اآلالف من الضحااي.
إال أن املوقف العثماين إزاء الكرد بدأ يتغري شيئاً 
عام  النمسا  أبواب  على  هزميتهم  بعد  السيما  فشيئاً 
إىل  آنذاك  العثماين  السلطان  عمد  حيث  1683م, 
تعيني حاكماً من طرفه على داير بكر، مث اتباع سياسة 
فرق تسد مع الكرد وفرض نوع من السلطة املركزية. 
وهو ما فتح اجملال لقيام ثورات وانتفاضات كردية بوجه 
العثمانيني خالل القرن التاسع عشر كثورة عبد الرمحن 
ابشا ابابن يف السليمانية ويزدان شري يف هكاري ويوكان 
وثورة البلباسيني يف كردستان العراق وثورة البدرخانيني, 
إال أن مجيع هذه التحركات ُأجهضت ابلقوة من جانب 

الدولة العثمانية.
استالمه  عند  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  حاول 
السلطنة أواخر القرن التاسع عشر التقرب من الكرد 
مرة أخرى لتعزيز موقف الدولة العثمانية اليت كانت متر 
العشائر  بعض  مع  ابالتفاق  جنح  وقد  صعبة,  بظروف 

الكردية من تشكيل قوة كردية ُأطلق عليها األفواج أو 
املريضة  اإلمرباطورية  حدود  حلماية  احلميدية  الفرسان 

وضرب خصوم العثمانيني.
السياسيني  العشرين حاول بعض  القرن  بداية  مع 
واملثقفني الكرد تنظيم أنفسهم من الداخل، والعمل من 
أجل إقامة كيان كردي مستقل بعد فقدان الثقة ابلدولة 
حىت  املساعي  هذه  واستمرت  وسالطينها,  العثمانية 
الضغط  هؤالء  حاول  األوىل، كما  العاملية  احلرب  بعد 
على مصادر القرار يف أورواب وإقناعهم بعدالة القضية 

الكردية إال أن كل جهودهم ابءت ابلفشل.
خالل  من  مرة  ألول  الكردية  القضية  تدويل  مت 
استقالل  أجل  من  1920م  عام  سيفر  معاهديت 
عام  لوزان  معاهدة  مث  الكردية,  األغلبية  ذات  املناطق 
حيث  للكرد،  خُميبة  جاءت  النتائج  لكن  1923م، 
تركيا ضد  القرار مع  الدول األوروبية أصحاب  وقفت 
إرادة الكرد، وحلت معاهد لوزان حمل سيفر, لتتأسس 
الدولة  الكمالية على حساب  الرتكية  بعدها اجلمهورية 
على  اليت كانت  واألقليات  األعراق  وكافة  العثمانية 
سياسة  من  جديد  فصل  وليبدأ  حكمها,  أرضها حتت 
العنف والتشويه والتضليل والترتيك حبق تلك الشعوب 

وثقافاهتا وصهرها ضمن البوتقة الرتكية.
بعيداً عن اجملازر اليت ارتكبتها الدولة الرتكية الكمالية 
حبق األرمن والكرد والسراين واليوانن، واالستيالء على 
أراضيهم وممتلكاهتم وقمعها لالنتفاضات واحلركات ال 
سيما الكردية منها فقد قامت الدولة الرتكية الكمالية 

أيضاً على:
معظم  إمهال  على  مُمنهج  وبشكل  قامت   -1
يف  العريقة  للحضارات  العائدة  الثقافية  املمتلكات 
األانضول ومشال ميزوبواتميا كاحلثية واخلورية واألورارتية 
واأليوبية,  والبيزنطية  والرومانية  واإلغريقية  واآلشورية 
املواقع  آالف  وراءها  خلفت  اليت  احلضارات  تلك 
مسجلة  مواقع  ضمنها  من  والتارخيية،  األثرية  واملعامل 
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على لوائح اليونسكو للرتاث العاملي, يف الوقت نفسه 
سّخرت كل إمكانياهتا وطاقاهتا من أجل احلفاظ على 

اآلاثر والعمارة العثمانية.
وأطلقت مشروع الغاب )بناء 22 سداً على كل 
من هنري دجلة والفرات( اليت من شأهنا تدمري الرتاث 
هويتها  ونسف  األصيلة  ميزوبواتميا  لشعوب  الثقايف 

التارخيية وهتجري سكاهنا.
املهددة  أو  غمرت  اليت  املواقع  عدد  قدِّر  حيث 
ابلغمر يف جنوب شرق األانضول بنحو 780 موقعاً، 
املواقع  هذه  من  اترخيي.  مبىن   1800 إىل  ابإلضافة 
احلثية  للفرتات  تعود  معامل  حيوي  الذي  زيوكما  موقع 
اتبعة  ومواقع  عنتاب،  غازي  يف  والرومانية  واإلغريقية 
أورفا،  يف  هالفيت  وموقع  آدميان،  يف  لكوموش كااي 
وكذلك قلعة داير بكر وأسوارها السوداء املسجلة يف 

لوائح اليونسكو، وأيضاً موقع حسنكيف يف ابطمان.
الرتكية  الدولة  فيه  تعمل  الذي  الوقت  وكانت يف 
على إغراق مدينة حسنكيف الذي يضم العشرات من 
املعامل التارخيية واألثرية العائدة لفرتات خمتلفة استكمااًل 

ما  إنقاذ  على  الوقت  بنفس  تعمل  وكانت  ملشروعها، 
تلك  يف  املتواجدة  العثمانية  املعامل  من  إنقاذه  ميكن 
املدينة التارخيية؛ حيث قامت بنقل محام أرتوكلو وضريح 
زينل بيك ومئذنة مسجد سليمان خان - ومجيعها ختص 
آخر،  مكان  إىل  من حسن كيف   - العثمانية  الثقافة 
على حساب معامل ومواقع ميتد اترخيها ألكثر من عشرة 

آالف سنة.
اليت  العربية  األحرف  من  ابلتخلص  بدأت   -2
وذلك  للمنطقة  قدومهم  منذ  الكتابة  جمال  يف  تبنتها 
عوضاً عن أجبديتها األويغورية اليت تنتمي جلذور لغوية 
األحرف  استبدلت  مث  آلتاي«  »األورال  وهي  مغايرة 
ال  التينية  اجلمهورية أبحرف  بداية أتسيس  مع  العربية 

متت أبية صلة هي األخرى إىل لغتها.
من  اآلالف  العثمانيني  استخدام  عن  انهيك 
جتاوزت  واليت  والكردية  والفارسية  العربية  الكلمات 
نسبتها 70 % يف اللغة الرتكية خالل عهد اإلمرباطورية 
بدأوا  اجلمهورية  أتسيس  مع  األتراك  أن  إال  العثمانية, 
واستبداهلا  العربية،  الكلمات  من  قسم  من  ابلتخلص 

مدينة حسنكيف األثرية
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ذلك  ومع  والالتينية.  الفرنسية  من  أخرى  بكلمات 
التأثر  بعنوان:  اللغوية  الدراسات  إحدى  أشارت  فقد 
والتأثري اللغوي بني اللغة العربية والرتكية لـ تيسر حممد 
الزايدات ومسرية ايير  ابالعتماد على إحصائيات جرت 
عام 2005 على وجود حنو 18 ألف كلمة غري تركية 

ضمن قاموسها.
اجلدير ابلذكر أن هذه اللغات )العربية أو الفارسية 
إىل  صلة  أبية  متت  ال  أيضا  األوروبية(  أو  الكردية  أو 
اللغة الرتكية األصلية اليت تنحدر من جذور لغوية أخرى 

كما أسلفنا أعاله.
هذا ابإلضافة إىل فرض الدولة الرتكية- الكمالية 
للغة الرتكية، وحماربة اللغات األخرى وعلى رأسها اللغة 
الكردية، واستخدام الدولة من أجل ذلك كل الوسائل 
الرتكية,  اللغة  وإحالل  الكردية  اللغة  لنسف  املمكنة 
وقد وصل األمر جبماعة االحتاد والرتقي ضمن سياستهم 
أمساء  اختالق  إىل  الكردية  اللغة  حملاربة  هذه  املُمنهجة 
على أهنم علماء غربيني متخصصني مبجال اللغات  مث 
يطرحون نظرايت مفربكة أبمساء هؤالء من أجل التقليل 
من قيمة وعراقة اللغة الكردية، وخري مثال على ذلك 
احملاكم  أمام  بيشكجي  إلمساعيل  مرافعته  يف  جاء  ما 
الرتكية عن اختالق الدولة الرتكية السم د. فريج على 
أنه أورويب، ولديه كتب تتحدث على أن اللغة الكردية 
استبدلت  الرتكية  الدولة  أن  بل  الرتكية,  اللغة  فرع من 
اسم الكرد ابسم )أتراك اجلبال( حبسب ما ورد يف كتاب 
الكرد لـ ابسيلي نيكتني مبعىن أن األتراك الذين يعيشون 
يف تلك املناطق احلدودية اجلبلية نسوا لغتهم األصلية 
الرمسية  الرواية  هي  وهذه  حقرية،  فارسية  هلجة  لصاحل 
هلا  مقالة  يف  هوغ  تقول كريستينا  الرتكية كما  للدول 
منشورة يف موقع اإليثثنوموزيكولوجي بعنوان »التهجني 

الغامض«.
كانت حياة العثمانيني تكاد ختلو من األصالة   -3
واإلبداع يف جمال اآلدب كما يقول كارل بروكلمان يف 

أمهات  فكانت  وحضارهتم,  العثمانيون  األتراك  كتابه 
تقليد  إىل  وسعوا  ابلعربية,  موضوعة  القانونية  الكتب 
يد  على  وتتلمذوا  التاريخ  يف كتابة  الفارسية  النماذج 

العرب يف العلوم الدقيقة.
األدب  أن  على  تتفق  املصادر  معظم  أن  كما 
الفارسي  األدب  أتثري  حتت  نشأ  الرتكي  العثماين- 
كالشعر والنثر, حيث بدأ الشعر الرتكي أبشعار جالل 
الدين الرومي وهو فارسي األصل وله الفضل األول يف 
بعض  أشارت  الرتكي, يف حني  العثماين-  الشعر  نشأة 
وصفتا  والفارسية  العربية  اللغة  أن  األخرى  املصادر 
منذ  الرتكي-العثماين  والفن  والشعر  لألدب  كلغٍة 
امليالدي.  التاسع عشر  القرن  قدومهم وحىت منتصف 
يقول بروكلمان أن العثمانيني عكفوا على دراسة الشعر 
الفارسي دراسة عميقة واحتفظوا فرتة طويلة من الزمن 
ابللغة الفارسية ابإلضافة لقوالب الشعر الفارسي ويقول 
أن السلطان سليم األول بنفسه نظم ديواان كبريا ابللغة 

الفارسية.
إىل جانب ذلك أخد العثمانيني الكثري من القصص 
يقول  هلم,  اجملاورة  الشعوب  من  واملالحم  والرواايت 
إمساعيل بيشكجي هبذا الصدد - وهو تركي األصل- 
أبن رواية مم وزين اليت كتبها الشاعر واألديب الكردي 
أمحد خاين خالل القرن السابع عشر امليالدي، واليت 
ما  الكردي، وهي  األدب  اخلالدة يف  املالحم  تُعد من 
البوطي يف كتابه  العالمة حممد سعيد رمضان  وصفها  
القرن  يف  الكردي  األدب  روائع  من  أبهنا  »مموزين« 
نبتت يف األرض  السابع عشر، وقال أبهنا قصة حب 
يف  ظهرت  أنه  بيشكجي  يقول  السماء,  يف  وأينعت 
األسواق الرتكية رواية بعنوان »مموزين« يؤكد فيها كاتبها 
أمحد فايق، على أهنا جزء من الرتاث الرتكي القدمي، وأن 
أحداثها جرت يف منطقة اجلزيرة وأن عشائر تركية يقال 
هلا بوطان كان تعيش هناك يف عصر داريوس..... قبل 

أن ختتفي الرواية من األسواق احمللية فجأة .
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أحداثها  تعاجل قصة جرت  اليت  مم وزين  ملحمة 
يف جزيرة ابن عمر وتُرمجت للعديد من اللغات العاملية 

تبدأ هبذه العبارات:

تعال أيها الساقي فأملئ هذا الجمر خمراً
امأله من تلك الخمر الوردية التي اعتصرت 

من جني الروح
واستخلص من ذوب سر القلوب.

قم اسقيناه من شفاه كؤوسك الُدّرية 
المجوهرة أقداحاً إثر أقداح.

اسقنيها نشوة تهيج مني فؤادي الغافي 
وتسكر عقلي الحيران.

الفارسية  وشريين  خسرو  ملحمة  أن  جند  كذلك 
أحداثها ضمن  اليت جرت  الكردية  وشريين  فرهاد  أو 
األدب  إىل  هلا  طريقا  وجدت  قد  الكردية  اجلغرافية 
نظم  حكمت  انظم  الرتكي  الشاعر  أن  حىت  الرتكي، 
ملحمة ابسم »فرهاد وشريين« حبسب ما ورد يف كتاب 
الدين  لـ د. عز  الكردي«  الفلكلور  »دراسة يف أدب 
مصطفى رسول، ومثلها ملحمة ليلى وجمروم الكردية أو 
ليلى وجمنون العربية هي األخرى وجدت طريقا لألدب 

الرتكي.
واضحة  بسرقة  الرتكية  الدولة  قامت  كما   -4
للموسيقا واألغاين الكردية, املوسيقا اليت متيز هبا الكرد 
عن  والرقصات، انهيك  والدبكات  الشعر  جانب  إىل 
القصيدة الشعبية اليت تتحدث عن احلروب ومغامرات 
الكرد والغزوات ومتجيد الشخصيات كاآلغا والشيخ، 

.Deng bêjî  وهو نوع يعرف عند الكرد بـ
يقول بيشكجي هبذا الصدد أن الدولة الرتكية عرب 
األشخاص,  من  جمموعة  خّصصت  مؤسساهتا  بعض 
بينهم خربات يف جمال املوسيقا كـ حممد أوزبك يساعدهم 
ضباط جيش, ممن تولوا مجع األغاين الكردية من أحناء 
خمتلفة من البالد وإجراء التعديالت والرتمجات الالزمة 

عليها مث طرحها وتقدميها يف األسواق من جديد بطابع 
تركي وأبصوات فنانني كرد )أي مت تقدميها على أساس 

أهنا أغاين تركية(.
من هذه األغاين : 

 Tehsin Teha  ( Rabe çotyar di  
 hêlo rabe/ Beyaz gul kirmizi gul
 De rabe gula bînin / Behceya 
gel ki gorem
Yek memik/ Bir momdur

 Lê dotmam/ ben yetim

الفنانني  بعض  هناك  إن  يقول  بيشكجي  أن  كما 
الرتك كـ صالح الدين آلباي وجالل ايرجيي ممن صرحوا 
يف  طرحت  اليت  األغاين  من  البعض  أن  على  عالنية 

األسواق هي ابألصل كردية ومنه:

Hamayli buyunundadir
Diyarbakir duzdadir
Vur davulcu

محمد أوزبك
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مستعمرة  )كردستان  يف كتابه  بيشكجي  ويذكر 
دولية( على أن جملة  Tempoنشرت قائمة عريضة 
ابألغاين الشعبية الكردية اليت تقدم للجمهور على أهنا 

من املوسيقا الشعبية الرتكية.
كذلك تقول آراي توبراق يف مقالة ُمرتمجة هلا ُنشرت 
يف موقع مدارات كرد بعنوان »الرتمجة كوسيلة للصهر 
 1926 عام  يف  أنه  الرتكية«,  اجلمهورية  أتسيس  بعد 
األغاين  من  الكثري  جبمع  آهلان  دارو  مؤسسة  سعت 
فريق  بعدها  قام  مث  وترمجتها,  وتسجيلها  الفلكلورية 
آخر برائسة أولفي مجيل آكني وبرعاية املكتب املركزي 
للفنون اجلميلة جبولة ميدانية للمناطق الكردية استغرقت 
األغاين  من  العشرات  خالهلا  من  مجعوا  شهرين  قرابة 
الكردية ومن مث تغيريها, وتقول أن جمموع األغاين اليت 
مت مجعها حىت السبعينات من القرن العشرين بلغت حنو 
القنوات  لعبته  الذي  الدور  عن  انهيك  أغنية,   250
واإلذاعات الرتكية وعلى رأسها قناة TRT احلكومية 

يف تقدمي األغاين الكردية على أساس اهنا تركية ومنها:

Edlê/ Ay akşamdan işiktir 
Sînemê/ Zap suyu

 Ez kevok im/ Hele yar zalim
yar
Nurê/ Çay içinde adaalar
Lo berde/ Makaram sarı bağlar

 Esmerê min / Esmerim biçim
biçim

 Tu yî cana min / Mevlam bir
çok dert vermiş
Ax weylo / Yaylanın soğuk suyu
Ninno / Karanfil deste gider

 Evîna min / Uzun uzun

kamışlar
 Ximxime torevan / Ağrı
Dağı’ndan uçtum

 Seyran mengi / Ağlama yar

اليت  مقالتها  يف  هوغ  أشارت كريستينا  كذلك 
ذكرانها أعاله أنه يف عام 1989 نشر حممد كوركماز 
مقااًل صحفياً له فيه قائمة ابألغاين الكردية ُقّدمت على 
أهنا أغاٍن تركية تُعرف ابألرابيسك واصفاً تلك األغاين 

على أن اجلوهر كردي والكلمات تركية.
ابختصار جند ان العنصر الرتكي قد جاء للمنطقة 
دخياًل من أقاصي األرض واستوىل على أرض مل يكن 
يوما هلم مث تبىن ديناً جديداً وثقافات أصيلة بعيدة كل 
البعد عن ثقافتهم مث أظهر نفسه السيما بعد تشكيل 
دولتهم اجلديدة مبظهر أصحاب احلق وأصحاب التاريخ 

واحلضارة.
لكن إن أردت أن تعرف حقيقة أصلهم ومزاعمهم 
ستدرك  حينها  الرتكية  اللغة  بدراسة  إال  عليك  فما 

احلقيقة بنفسك. 

أولفي جميل آكين
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جگرخوين وتوثيق الحدث التاريخي شعرًا
ثورة 1925 والشيخ سعيد بيران 

- ومضات تاريخية 

يف عام 1924 عقدت قوى وطنية كردية مؤمتراً 

يف حلب، ملناقشة الواقع السياسي لكردستان، ووضع 
سياسات  ضد  عامة  ابنتفاضة كردية  للقيام  اخلطط 
السلطة احلاكمة يف تركيا وممارساهتا حيال الكرد، تقرر 

د. إبراهيم إبراهيم*

أراد  جكر خوين أن يكون مؤرخًا 
ناقاًل للحدث، دون المساس بحقيقته 

ومجرياته، وأتقن توظيفها بحيث أصبح 
التاريخ والشعر كتلة واحدة ال يمكن 

الفصل بينهما..

,,

*ابحث يف التاريخ والرتاث الكردي، مواليد احلسكة 1971. حاصل على إجازة يف التاريخ- جامعة دمشق 1997، ودبلوم 
التأهيل والتخصص يف اآلاثر- جامعة دمشق 1998، ودكتوراه يف اللغة والثقافة الكردية – جامعة دجلة )داير بكر( 2021. عضو 
مؤسس يف مجعية سوابرتو اليت تُعىن ابلتاريخ والرتاث الكردي، وترأسها لعامني متتاليني 2012-2013. عضو يف احتاد الكتاب الُكرد 
يف السويد 2018. ٌمنح جائزة جكرخوين - فرع الدراسات  2018. صدر له كتابني ابللغة الكردية عن التاريخ الكردي )توظيف 

التاريخ الكردي يف شعر جكرخوين 2018( و)الكرد وبالدهم يف كتاب صورة األرض البن حوقل 2020(.
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بيك  خالد  قيادة  حتت  للثورة  املسلحة  القوات  وضع 
جربان )جربي Cibrî(، كما تقرر أن يكون يوم البدء 
بعض  ولكن  آذار 1925م،  النوروز 21  يوم  ابلثورة 
قبل  تنطلق  الثورة  من  جعلت  وقعت  اليت  األحداث 

موعدها.
عدد  ُقدر  وقد  واسعة،  مناطق  الثورة  مشلت 
بعشرين  اللندنية  فيها وفق جريدة »التاميز«  املشاركني 
ألف مسلح، بينما قدرهتم مصادر أخرى أبربعني ألف، 
بريان،  سعيد  الشيخ  الروحي  زعيمها  بقيادة  وكانت 
واستطاعت خالل أسبوعني فقط السيطرة على خربوط، 
وأرغين،  وفارتو،  وخنس،  وديرسم،  العزيز،  ومعمورية 
وجرموال، ومالطية، لتتقدم قوات الثورة وتسيطر على 
داير بكر، وغريها من املدن والقرى الكردية، فمارست 
هذه  إلمخاد  والتدمري  القمع  سياسة  الرتكية  السلطات 
الثورة الكردية، ومتكنت من ذلك، كما قامت إبعدام 
الشيخ سعيد بريان ورفاقه من قيادات الثورة، بعد أن 

قّدمتهم حملاكمة صورية.
بلغ العنف أشّده بعد ثورة الشيخ سعيد 1925م 
الكثري  فقتل  مناطق شاسعة من كردستان،  اليت عمت 
وأجرب  الكردية،  والثقافة  اللغة  ومنعت  ذلك،  خالل 
مناطق  إىل  مناطقهم  من  القسرية  اهلجرة  على  الكرد 
وانتشر  وأراضيهم،  ممتلكاهتم  مصادرة  ومتت  خمتلفة، 
السيطرة  إليه  أوكل  حيث  الكردية  املناطق  يف  اجليش 

عليها.)1

1. جگرخوين والعالقة بين
 الشعر والتاريخ

يعترب جگرخوين )1903/1900 – 1984م( 
الكردي  األدب  اتريخ  يف  الكرد  الشعراء  أبرز  أحد 
الكردية،  الثقافية  الساحة  إغناء  يف  أسهم  املعاصر، 
والرتاث  واللغة  واألدب  التاريخ  يف  املتعددة  مبؤلفاته 
نقل  يف  ابرع  شاعر  أنّه  يثبت  أن  واستطاع  الكردي، 
مآسي شعبه واترخيه عرب قصائد ذات موضوعات وطنية 
واجتماعية وانسانية، ليتغىن هبا حىت العامة من الناس، 
وصدق  والكلمات،  األلفاظ  بساطة  من  به  متيز  ملا 

املشاعر وعمق املغزى وقوة التعبري عن املعاانة. 
حاول الشاعر جگرخوين أن يكتب التاريخ شعرًا، 
أيضاً  ذلك  فعل  غريه  الشعراء  من  البعض  وإذا كان 
الشعراء،  من  اآلخر  البعض  يتجنبه  ما كان  هذا  فإن 
بل وحىت كانوا خيشون فعل ذلك، وحيّذرون منه، ومن 
الذين صّرحوا بذلك عالنية، الشاعر الفلسطيين حممود 
إحدى  عنون  والذي   ،)2008-1941( درويش 
فيها  التاريخ شعرًا«، مربراً  بعنوان »ال تكتب  قصائده 
أبسلوبه الشعري املمتع األسباب املتعددة هلذا االمتناع 
والرفض)2(. ومهما تكن مربرات الشعراء، والباحثني 
العديد  قبل  من  املُعلن  السبب  فإن  رفضهم  وأسباب 
منهم أّن الشعر إبداع، والتغري فيه مستمر والذي يُعّد 

)1(- للمزيد عن أحداث انتفاضة شيخ سعيد 1925 والظروف اليت سبقت الثورة والنتائج اليت متخضت عنها، انظر: مظهر، 
كمال أمحد، انتفاضة 1925 يف كردستان تركيا، ط1، رابطة كاوا للثقافة، بريوت، 2001.  شريكوه، القضية الكردية – ماضي 
الكرد وحاضرهم، ص 91-101. جويدة، وديع، احلركة القومية الكردية - نشأهتا وتطورها، ترمجة: جمموعة من املرتمجني، ط1، دار 
الفارايب/دار آراس، بريوت/أربيل، 2013، ص 481-499. داقوقي، إبراهيم، أكراد تركيا، ط2، دار آراس للطباعة والنشر أربيل 
2008، ص 127-137. محدي، وليد، الكرد وكردستان يف الواثئق الربيطانية، مطابع سجل العرب )بدون مكان(، 1992، ص 
357-368. عيسى، حامد حممود، املشكلة الكردية يف الشرق األوسط منذ بدايتها وحىت سنة 1991، مكتبة مدبويل، بور سعيد، 
1992، ص359-366. ديفيد مكدول، اتريخ األكراد احلديث، ترمجة: راج آل حممد، ط1، دار الفارايب، بريوت، 2004، ص 

.311-304
)2(- درويش حممود، ال تعتذر عّما فعلت، ط2، دار جنيب الريس، بريوت، 2004، ص97.
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صورة الشاعر جكرخوين التقطت في ١٩٨٢
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الشيخ سعيد بيران- قائد ثورة ١٩٢5 في كردستان
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من أهم صفاته، ويؤيدون حجتهم من خالل قراءة اتريخ 
الشعر، ومسريته لدى شعوب متعددة وخالل عصوره 
لغة  البيئة واجلغرافيا، وخصوصية  املختلفة، فقد لعبت 
له،  األنسب  والروح  الشكل  منح  يف  دوراً  كل شعب 
الشعر،  أسلوبه وطريقته يف كتابة  لكل شاعر  أنه  كما 
أما  املتميزة.)3(  النفسية  وحالته  اخلاصة،  وطقوسه 
التاريخ فيختلف من حيث طبيعته ومنهجه وتعريفه عن 
الشعر، فإنه تراث األمم وكنوزها، هي ذاكرة الشعوب، 
هو  والثقافة،  احلضارة  األمم يف ابيب  عظمة  يقاس  وبه 
حاضر  لرسم  الشعوب  عليه  تستند  الذي  املاضي 
ومستقبل أفضل، إنه دراسة أحوال املاضني وبيان سرية 

العظماء، وفق معظم الباحثني.
إن كنا نتفق أبن مذاهب الشعراء شيء، ومذاهب 
املؤرخني شيء آخر، فإننا ال ننكر قيمة الشعر كرافد من 
روافد املعرفة التارخيية أبحداث املاضي، ألنه يكشف يف 
أحيان كثرية عن بعض اجلوانب املهمة اليت قد يغفلها 
له  أو يهملوهنا لسبب أو آلخر، وقد يكون  املؤرخون 
حماولة  يف  املتمثل  املؤرخ  هدف  حتقيق  يف  خطري  دور 
إعادة بناء املاضي وصياغة ظواهره، ويوضح الفيلسوف 
من  والشعر،  التاريخ  بني  العالقة  »أرسطو«  اليوانين 
خالل قوله: »ليس ابلتأليف نظماً أو نثراً يفرتق الشاعر 
عن املؤرخ، فأعمال هريودوت كان ميكن أن تصاغ نظماً 
التاريخ،  من  ذلك- كانت ستظل ضرابً  ولكنها -مع 
احلقيقي  الفرق  أن  بيد  منثورة  او  منظومة  سواء كانت 
ميكن  ما  واآلخر  وقع  ما  يروي  أحدمها  أن  يف  يكمن 
أن يقع، وعلى هذا فإن الشعر يكون أكثر فلسفة من 
إىل  مييل  عندئذ  الشعر  ألن  منه،  قيمة  وأعلى  التاريخ 
التعبري عن احلقيقة الكلية، أو العامة، بينما مييل التاريخ 

إىل التعبري عن احلقيقة اخلاصة أو الفردية«.)4(
إّن الباحث هرنشو كان موفقاً يف توصيفه الشعر 
وعالقته ابلتاريخ من خالل قوله وعلى لسان األدابء: 
سوى  التاريخ  من  يعطينا  ال  بلغ،  ما  ابلغاً  العلم  »إن 
خيال  عن  مندوحة  ال  وأنه  اليابسة،  املعروقة  العظام 
العظام وبعث احلياة فيها،  الشاعر إذا أريد نشر تلك 
براعة  منتهى  إىل  حباجة  فهي  اخليال،  أحياها  ما  فإذا 
الكاتب النحرير حىت تربز يف الثوب الالئق هبا، وتعرض 

حبيث تصبح قوة فاعلة يف عاملنا هذا«.)5(
يبدو أّن الشاعر جگرخوين من الذين كانوا يتوقون 
شعرًا،  التاريخ  أو كتابة  الشعر  يف  التاريخ  توظيف  يف 
الشعر  عن  اختلف  وإن  التاريخ،  أن  يدرك  ورمبا كان 
املعتمدة  والوسائل  والغاية  واملنهج  الطبيعة  حيث  من 
جدلية،  عالقة  بينهما  فإن  احلقائق،  عن  الكشف  يف 
والتأثري،  التأثر  من  خمتلفة  أمناطاً  خالهلا  من  يتبادالن 
وما يدّونه الشاعر يف قصائده من أحداث اترخيية يدل 
بوضوح على العالقة الوثيقة بني الشعر والتاريخ، ويبدو 
أبنه  الباحث هرنشو  بّينه  ما  يدرك  أن جكرخوين كان 
الزمان  يدرس عمل اإلنسان يف  التاريخ علماً  إذا كان 
واملكان، ويبحث يف فعل اإلنسان وردة فعله فإن الشعر 

أيضاً يعرّب عن هذا اإلنسان. )6( 

 2. األلم الكردي وأمكنتهم الباحثة عن 
الحرية - ال إرهاق للذاكرة -

هامة  مكانة  يف كردستان   1925 ثورة  احتلت 
جگرخوين  الكردي  الشاعر  قصائد  يف  ومتميزة 
خصص  أنه  حىت  1984م(،   –  1903/1900(

)3(- فاتح عالق، مفهوم الّشعر عـند ُرّواد الّشعر العريب احلر، ط1، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2005، ص 9.
)4(- أرسطو، فن الشعر، ترمجة وتعليق: إبراهيم محادة، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، )بال اتريخ( ص114.

)5(- هرنشو، علم التاريخ، ترمجة: عبد احلميد العبادي، سلسلة املعارف العامة 1944ص 3-2.
)6(- هرنشو، علم التاريخ، ص 5.
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قصائد خاصة هلا، كما منح قائدها الشيخ سعيد بريان 
مكانة خاصة خالل أحداث الثورة، وذلك رغبة منه يف 
يف  الشعر  ألمهية  مدركاً  شعرًا،  التارخيي  احلدث  توثيق 
نفوس الناس، وقدرة الشعر يف احلفاظ على ذاته وعلى 
يعاصرها  اليت  األحداث  ويف  الزمن.  خالل  احلدث 
الشاعر، ال يرهق الشاعر ذاكرته كثريًا، ويتخّلى أحياانً 
املستطاع  بقدر  كثرية عن حيثّيات األحداث، وحياول 
أن خيتزهلا يف صور شعرية قد تكون رمزية أحياانً وذات 
إبحياءات  ولكن  واقعية  تكون  وقد  متعددة،  دالالت 
أخرى،  أحياانً  التأويل  حتتمل  ال  واقعية  أو  متعددة، 
مجيلة  بلغة  األحداث  تلك  خيّط  أن  حياول  فالشاعر 
املتلقي،  مشاعر  دغدغة  على  قادرة  ابخليال،  مفعمة 

والتموضع فيها إىل أمد طويل.
بثورة  أتثره  مبدى  مذكراته  يف  جگرخوين  ويصّرح 
الشيخ سعيد واألحداث اليت رافقتها واليت تلتها، ويؤكد 
أيضاً أبّن الشخص الذي أثر يف سلوكه بشكل مباشر 
سعيد  الشيخ  شقيق  مهدي  حممد  الشيخ  هو  وعميق 
بريان، حيث جعله ينظر إىل الدين مبنظار واقعي بعيداً 
عن اخلرافات واألشياء اليت ال متس جوهر الدين.)7( 
وكان قد تعرف عليه يف املوصل ألول مرة عندما كان 
فيها طلباً للعلم واستكمال تعليمه الديين قبل أن يلتقي 
به يف عامودا، وتناقشا كثرياً يف القضااي القومية وأيضاً يف 
األمور الدينية، وكيفية خدمة الشعب الكردي للنهوض 

من التخلف إىل حياة أفضل.)8( 
 Tarîxa( يبدأ الشاعر جگرخوين ويف قصيدة
الثورة  سنة  بتأريخ   )Şêx Seidê rehmetî

ويستخدم السنة اهلجرية 1344، ولكن حني املطابقة 
والتحويل بني اهلجري وامليالدي يتضح أّن جگرخوين 
قد أخطأ يف احلساب فأحداث الثورة كانت يف شباط 
وآذار ونيسان 1925م، وهي تصادف األشهر رجب 
إعدامه  وحىت  1343هجرية،  لعام  ورمضان  وشعبان 
احلجة سنة  يصادف 8 ذي  يف 29 حزيران 1925 
1343هجري. ورمبا ال يتحمل جگرخوين ذنب هذا 
اخلطأ، وال سيما أننا ندرك الفارق بني التقوميني واالرابك 
أو األخطاء اليت تنتج عند التحويل بينهما، مهما يكن 
من  أيت  مل  التأريخ  يف  اهلجري  التقومي  استخدام  فإّن 
القيادة كردية،  للثورة حيث  القومي  البعد  فراغ، فرغم 
واجلغرافية كردية، والضحااي هم الكرد، وحىت االهتامات 
اليت وّجهت لقيادة الثورة يف احملكمة كانت حتمل طابعاً 
قومّياً كردايً، ولكن يبقى أّن الذين كانوا يقودون الثورة 
كانوا رجال دين، وهي إشارة واضحة من البداية يعطيها 
جگرخوين للمتلقي، مبدى أتثر الكرد ابلدين، واآلاثر 
الكردي يف هذا  االنسان  العثمانيون على  اليت خّلفها 
اإلطار، ومدى قدرة رجال الدين على التأثري ابلناس يف 

اجملتمع الكردي.)9(  
رمبا أراد جگرخوين أن يقول أبنّه لوال قيادة هؤالء 
من  أمكنت  وما  القوة،  بتلك  ما حدثت  فلرمبا  للثورة 
لذلك  من كردستان،  الواسعة  املساحات  تلك  تغطية 
وليوّضح  بريان،  سعيد  الشيخ  مبدح  الشاعر  يبدأ 
الذي  امللك  خبسرو  يشبهه  حيث  جمتمعه،  يف  مكانته 
ابلبطل  أيضاً  ويشبهه  كما  التاريخ،  يف  صيته  ذاع 
األسطوري رستم ليضع يف ذاكرة املتلقي تلك الصورة 

)7(- Cegerxwîn, Jînenîgarîya Min, ç. 1, weş. Apec, Stokholm 1995, r. 185.
    )8(- Cegerxwîn, Jînenîgariya min,r. 164-163.

)9(- للمزيد عن الواثئق اليت تتعلق مبحاكمة شيخ سعيد ورفاقه انظر:
 Serhedî, Kerem, Serhildana Şêx Seîd – Zabitnameyên Dadgeha Îstiqlalê ya
.Şerqê, weşana Payîz, Diyarbakir 2021
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دالالت  عمق  يدرك  فالشاعر  الشجاعة،  من  النادرة 
والقوة  الشعبية،  املكانة  حيث  من  الشخصيتني  هاتني 
أعلى  يف  والشجاعة  والتحدي،  والعنفوان،  واهليبة 
الصفات،  عنهما هبذه  يقل  والشيخ سعيد ال  مراتبها، 
فقد حتّدى أعداءه، وأعلن ثورته دون خوف أو رادع، 
واستطاع أن يسيطر على مناطق واسعة يف فرتة قليلة ال 

تتجاوز شهرين أو ثالثة من أشهر الربيع، وأسر الكثري 
عديدة،  مناطق  ويف  وإدارييهم  األتراك،  اجلنود  من 
وأقلق بذلك مضاجع السلطات الرتكية، والذين بدأوا 
هذه  لقمع  ويتحّضرون  ويستنجدون،  يستصرخون، 

الثورة اليت انتشرت هليبها يف كل كردستان، فيقول:

)10(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, ç1, şam 1945, r. 26.
)11(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 26.

Sala hezar û sêsed, hem çil û çarê hicrî
Rabû ji nav me Kurda paşayê textê Xusro
Ew Rustemê zemane, Behramê milk û dewlet
Sê çar mehên buharê Tirkan di gel wî şer bû
Çend qaymeqam û walî girtin di wê buharê
Tirka dikirine gazî aman ji destê Kurdo (10)

هذه  يف  وإقدامهم  الكرد  الشاعر شجاعة  يصف 
بشجاعة  الزازا  الكرد  شجاعة  يصف  حيث  الثورة، 
النمور، فكما النمور سريعة ابالنقضاض على الفريسة، 
على  هجومهم  يف  سريعني  الزازا  )الكرد(  كذلك كان 
األعداء، رغم أسلحتهم البسيطة اليت مل تتجاوز السيوف 
والعصي والعكازات - حسب وصف الشاعر، اندفعوا 

النصر،  لتحقيق  هبجومهم بصرخات عالية، متحمسني 
فقد أقسموا اليمني أن يكونوا خملصني للثورة، وتوعدوا 
البنادق،  أصوات  فتعالت  حلظة،  آخر  حىت  ابلوفاء 
واملدافع، وتعالت أصوات الثوار، ولكثرة الضحااي فقد 
تتدّفق،  أهنار  وكأهنا  بل  جارفة،  الدماء كسيول  سالت 

وهبدير مسموع، فيقول:

Zaza wekî pilngan bi dar û şûr û gopal
Berê xwe dane Tirkan gazî kirin ero- ro 
Bi sûnd û soz û peyman, rabûn di gel vî şahî
Bi deng û qîr û halan êrîş dibine Tirko
Dengê tifing û topan giha semayê banî
Xwîn bû rewan ji xortan Zab û Ferat û Co co  (11)
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ال ينسى الشاعر هؤالء الذين خانوا الثورة والعهد، 
الثورة،  إخفاق  إىل  أّدت  اليت  األسباب  من  وكانوا 
ويشبههم ابلبغال، وداللة البغل هنا عدم صفاء الدم، 
فكما هو معروف إّن البغل انتج عن تزاوج الفرس )أنثى 
للركوب  خمصص  والبغل  احلمار(،  )ذكر  مع  اخليل( 
حسب  اخلونة  فأولئك  كبرية،  حبموالت  والتحميل 
وصف الشاعر إمنا بغال ال عراقة يف أصلهم، وهم ليسوا 
هؤالء  إّن  مأربه،  حتقيق  العدو يف  يستخدمها  أداة  إالّ 
وفائهم،  وعدم  سوئهم،  درجة  مدى  أثبتوا  بتصرفهم 
أمثال )قاسو( الذي كان له اليد يف تسليم الشيخ سعيد 

ورفاقه إىل العدو.
إّن عدم تكافؤ الفرص والقوة بني الكرد أبسلحتهم 
الثقيلة  أبسلحته  الرتكي  واجليش  والتقليدية،  اخلفيفة 
وترسانته الضخمة، كانت من أكثر األسباب اليت أّدت 
إىل فشل الثورة، واعتقال قادهتا وإعدامهم الحقاً، ومل 
الكرد  أغوات  عن  ابلبحث  بدأوا  بل  بذلك  يكتفوا 
إعدامهم  أو  وقتلهم  واعتقاهلم،  ووجهائهم  وشيوخهم، 
دون شفقة أو رمحة، وهذا الوصف يتطابق مع الوقائع 
هذه  بعد  الكرد  ضد  العنف  اشتد  حيث  التارخيية، 

الثورة، فيقول:

Hindek ji Kurdê nazan xayin dibûn di dil de
Bergîl û bed û sersem , meşhûre navê Qaso
Rabûn li ber vî şahî wek pilingan diçûn hev
Tirkê me bûye dewlet, wek dewleta Helako
Wan şêx Se’îd efendî girtin di cejne rojî
Gelek mezin di gel wî xistin şerîtê, yaro
Mela û şêx û begler kuştin serê di wana
Li ber tifing û topan manendî gog û kaşo(12) 

3. بعيدًا عن التأويل 
حاول الشاعر أن يكون واقعياً يف تدوين قصائده، 
بفرحه  هو  الواقع كما  ترسم  أن  الشعر  يف  والواقعية 
القصيدة كعدسة  تصبح  إجياابً، حيث  أم  وحزنه، سلباً 
قريبة  بلغة  وتسجله  الواقع،  حتركات  ترصد  الكامريا 
وهكذا كان  شابه،  وما  التأويل  عن  بعيداً  الناس،  إىل 
جگرخوين يف هذه القصيدة، واقعياً قدر املستطاع، وإن 
كان أحياانً يؤثر على مجالية النص الشعري، ولكن يبقى 
القصيدة  من هذه املسألة حىت ال تفقد  الشاعر حذراً 

فشل  بعد  الكرد  حالة  فيصف  تلك،  اجلمالية  قيمتها 
الثورة، وما آلت إليه أحوال الوطن من خراب، فحزنت 
النسوة وقصصن ضفائرهن حزانً على ما حدث، وعلى 
اجلميالت  الفتيات  وتلك  املعارك،  يف  فقدوهّن  أعزاء 
الرشيقات أضحني يستنجدن ابهلل أن يقف إىل جانبهّن 
يتيمات  بنت  فهّن  هلا،  يرثى  اليت  احلالة  هذه  يف  وهّن 
من  خيّلصهّن  أن  ألحد  ميكن  وال  وثكاىل،  ومشردات 
قدرة هللا، وهنا أراد الشاعر أن يصف  هذه احلالة إالّ 
هول ما حدث، والفظائع اليت ارتكبت، وحجم القرابني 
من  والتخلص  الوطن،  حرية  سبيل  يف  ُقّدمت  اليت 

)12(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 26.
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)13(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 26.

استبداد العدو وطغيانه، فيقول:

Pîr û ciwan û bûkan biskên di reş qusandin
Wan şeng û şoxeqamet, ebrû hilal û rûro
Gazî dikirine Yezdan, ya reb xwedo tu zanî
Em mane jar û mehrûm , bê mal û mêr û zaro
Sed şah û begler û mîr, kuştin ji me neyara
Namûs nema bi carek, bo şêxekanê bedgo (13)

العلم  أبنه كلي  املتلقي  يقنع  أن  الشاعر  حياول   
اليت  الفظائع  شدة  وصف  خالل  من  ابألحداث، 
ارتكبت حبق الكرد بشكل مهجي، طالت خمتلف فئات 
الشعب، وجعلت من الشاعر فاقد الثقة ابلرتكي مهما 
األمحر  احلالة ابلبصل  مواقفه، حيث شّبه هذه  كانت 
الرائحة،  أو  الطعم  يف  بينهما  فرق  ال  الذي  واألبيض 
أنّه  الشاعر  يظّن  وال  تركي،  والرتكي  بصل  فالبصل 
انتقاد  وهنا  الكرد،  عن  يدافع  من  منهم  يوماً  سيلقى 
مع  يكونوا  أن  املفرتض  من  الذين  اآلخرين  لألتراك 
أخوهتم يف الّدين، ولكن مل ُيسمع هلم صوت، وال حس، 
وكأهّنم عميان ال يبصرون أو أّن الطرش قد أصاهبم فما 
حيال  الصمت  بوسعهم  فكيف  وإالّ  يسمعون،  عادوا 
ما ترتكبه أنظمتهم من ظلم وجور وجمازر حبق أخوهتم 

الكرد الذين هم أصحاب حق فيما يريدون.
يستحضُر الشاعر ما قاله الشيخ سعيد يف حلظاته 
األخرية، وحبل املشنقة تلف حول رقبته، حيث مل يرف 

له جفن، ومل ختنه حنجرته حني صرخ يف وجه أعدائه، 
هم  الثورة  هذه  يف  قتلوا  الذين  الكرد  أّن  هلم  وأّكد 
شهداء، وأبهّنم غري اندمني على ما قاموا به، ألن نضاهلم 
هو يف سبيل احلق، مؤكداً أبهّنم سيستمرون يف النضال 
يف  سيكون  سعيد  الشيخ  أّن  النصر، كما  حتقيق  حىت 
قربه ابنتظار أبنائه وأحفاده، هؤالء الصامدين يف الدفاع 
عن هويتهم، ليبشروه برحيل العدو عن دايرهم، حينها 
مل  الدماء  النضال وتلك  أّن ذلك  قلبه، ويدرك  سيهنأ 

تذهب سدى.
آلت  ما  على  أحزانه  عمق  الشاعر  خيفي  وال 
يف  أرواحهم  قّدموا  الذين  هؤالء  وعلى  الثورة،  إليها 
تذرف  ابتت  عيونه  أن  لدرجة  واحلرية،  الوطن،  سبيل 
والتأثر  احلزن،  شديد  إنّه  والزاب،  دجلة  بغزارة  دماً، 
املليئة ابملآسي،  الكرد،  مّرت على  اليت  املرحلة  بتلك 

والفواجع والنكبات، فيقول: 

Pîvaz çi sor û gewre, tev tûj û noye her dem
Tirko çi dost û dijmin, dijwar û tal û her no
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)14(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 27-26.

Min dî yekî ciwanmêr, ku ev xeber me guhkir
Yanî Se’îdê Kurdî ev gotina ku tê go

Go :Em heçî we kuştin tev bûn şehîd û gazî
Her dem ji bonî Kurda ta heşrê em di›ago

Saxê me dê li ser bin, her dem di gel we Tirkan
Hetta ku bên ser min, bê rabe Tirko rabû

Wel-lahî bûm Cegerxwîn, derdê min pir giran e 
Ji her du çavê min xwîn, wek Zab û Dîcle der bû. (14)

عر ذاكرة للبوح بالماضي 
ّ

4. الش
– تحيا كردستان -

 De bigrî li ser( يف قصيدة أخرى عنواهنا
سعيد  الشيخ  الشاعر  يستحضر   )tac û sera
ويستذكر ذلك اليوم املؤمل، يوم إعدامه ورفاقه، فتأخذ 
قلبه كّل مأخذ، ويفرد احلزن جناحيه على  الغّصة من 
كل جزء من أجزاء جسده، وترتاكم اهلموم من حوله، 
وتتزاحم، إىل درجة أّن رأسه أصابه الدوار وما عاد ميّيز 
حميطه، فهو متأثر جداّ بذلك املشهد الذي يرتاءى له، 
أعواد مشانق منصوبة، أجساد متدلّية، تيجان وقبعات 
ابملأساة  يوحي  شيء   ّ مرمّية، كل  األرض  على  كردية 
أن  منه  طالباً  قلبه  إىل  الشاعر خبطابه  ويّتجه  والنكبة، 
بالد  بعناية  وليتأمل  دجلة،  هنر  ضفاف  على  جيلس 
الكرد، إىل آمد حيث أعواد املشانق ما تزال منصوبة 

الذل واالنصياع  الذين رفضوا  الشجعان  تتذّكر هؤالء 
للعدو. حياول الشاعر أن يبنّي أّن  الشعر ذاكرة، وال بّد 
من البوح هبا يف موقف ما، ودون خوف أو رادع، وقد 
تتعدد أشكال البوح، قد تكون ابلكلمة أو ابالنفعاالت 
 ، واملواقف  األحداث  جراء  مرتاكماً  ابتت خمزوانً  اليت 
وأوجاعه،  آبالمه  هو  للواقع كما  جتسيد  الشعر  وأّن 
ولكن بلغة خاصة، وابلكثري من اخليال، ليكسو احلدث 
إاثرة من نوع آخر، ومجالية قريبة إىل الروح، حتقق املراد 
الذي يبتغيه الشاعر ملتلّقيه، لذلك نراه جيعل من قلبه 
أن  منه  منطوقاً، ميتلك كّل األحاسيس، ويطلب  كائناً 
اهنمرت  اليت  دموعه  ليمسح  جيبه  من  مندياًل  خيرج 
كاملطر عند استذكار الشيخ سعيد، كما يطلب منه أن 
يصغي جيداً إىل صوت آخيت )احملامي(، والذي مازال 
صداه يرتدد يف فضاء آمد، وهو يقول حتيا كردستان، 

فيقول:
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)15(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 33.
)16(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 33.

Ey dil li qeraxê çemê Amed rûne sergerdan;
Rind çavên xwe veke, temaşa ke welatê Kurdan

Li bajarê Amed çikandine çend sêpî
Bi wan ve daleqandî ne cindiyê zazan

Li alîkî tac û teylesan bê xwedî ne
Li alîkî kolosên kevej ketine bin lingan

Ji bêrîka xwe destmalekê derxe û çavên xwe
Paqij ke , ji wan hêstirên xwe wek tav û baran

Destên xwe li ber guhê xwe dane û guh bidêre
Li dengê Axtî ku dibêjî her bijî Kurdistan (15)

 ال بل يطلب من قلبه ان يبكي أكثر، وأن ُيسِمع 
الصرخات  هذه  تكون  قد  آمد كّلها،  ملدينة  صرخاته 
سرتقد  اليت  املّدة  عن  جواب  على  للحصول  ابدرة 
احلسرات فيها على الوطن، وتلك اآلالم، وليس فقط 
على آمد بل على مدن أخرى على ساسون وآگري، 
وقّدمت  النكبات،  عاشت  اليت  املدن  تلك  وديرسم، 
القرابني من أجل احلرية، تلك املدن اليت دّونت امسها 
يف التاريخ، أبهنا مدن نضال ومقاومة، ومدن ابحثة عن 

مهمومة  وبرزان،  والبخت  الطور  هي  احلرية، كذلك 
ومكبلة ابألحزان، ومهرين وجبال شنگال اليت مازالت 
سيوان  وگردي  وصّفني،  األعداء،  نري  حتت  راقدة 
املوّشحة ابلسواد حزانً على ما آلت إليه كردستان، كل 
تلك األمكنة ال ختتلف عن آمد، أو أّن آمد اجتمعت 
فيها كل تلك الصفات اليت وصفت هبا تلك البقاع من 

كردستان، فيقول: 

De bigirî bi dengê xwe ê zîz tim bike gazî
Ey Amed, ta kengê bijî tu bi van kul û derdan

Wek te xwînxwarin, Agirî û Dêrsim û Sasûn tev
Wek te diljarin, Tor û Bext û Barzan

Wek te blindest in çîyayên Şingal û Hemrîn
Wek te reş girêdaye Sefîn û Girdê Seywan (16)
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)17(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 33.

5. وصية الشاعر والعالقة الحميمية
 مع الحدث التاريخي

يف  مرموقة  مكانة  الشعرية  الصور  مجاليات  تبلغ 
هذه القصيدة، وال سيما يف أبياهتا األخرية، هي وصية 
التاريخ  يسّخر  وهنا  موته،  بعد  بتنفيذها  يرغب  شاعر 
وعاًء  القصيدة  من  جيعل  بل  وابمتياز،  الشعر  لصاحل 
كبريًا جيمع فيه التاريخ ابلواقع، وميزجهما ليغدوا مادة 
ذات أتثري سحري على املتلقي، فيصف الشاعر حالته 
مؤكداً إّن أوجاع الوطن أهلكته، وجعلته مريضاً ومبرض 
دون  للموت  يتحّضر  هو  وها  منه،  الشفاء  يصعب 
خوف أو فزع، فاملصائب أكرب من عزمية الشاعر حىت 
يسرد وصّيته  وهنا  املميت،  املرض  هذا  إىل  به  أودت 
األخرية، فيطلب إذا ما مات أن يكون نعشه من أعواد 
الشيخ  إعدام  يف  استخدامها  متت  اليت  املشانق  تلك 
سعيد ورفاقه، وأن يصنع له اتبوت من أخشاب أبواب 

الزانزين ففيها من عبق املناضلني، ورائحتهم ما سيجعله 
مراتحاً وسعيداً يف قربه، أما كفنه فريغب أن تكون تلك 
الثياب واألقمشة اليت غّطت أجساد الشهداء، وقبل كل 
ذلك فهو يرغب أن يغسلوه مباء دجلة آمد، ويعطروه 
بدموع الصبااي والعرائس بداًل من العطور املعتادة، وإذا 
كانت الظروف ال تسمح للصحف واجملالت والتاريخ 
بنعيه، فهو يكفيه أن يبكي وينوح عليه هؤالء الدراويش 
أصحاب القلوب الطيبة، وهو يتمىن أن يُدفن يف آمد، 
الذين فقدوا حياهتم  الشهداء  على هؤالء  وحيّل ضيفاً 
يف سبيل الوطن، ومن ذا الذي سوف لن حيسده على 

ذلك الشرف والعز.
هنا تكمن العالقة احلميمية بني الشاعر واحلدث 
التارخيي، بل يصبح الشاعر جزءاً من احلدث التارخيي، 
فهو ال ميكنه الوقوف على احلياد من كل الذي جيري يف 
حميطه، ألنّه يرى يف نفسه أنّه لسان حال شعبه، وحامل 

لقضيته، فيقول: 

Ax birano, ez nexweş im, nexweşê welatê xwe 
Derdê min jana zirav e, serxwebûn derman 

Ez ê bimrim bi vê êşê her eve daxwaza min 
Teneşoyê min çêkin ji textê ber derê zindan

Darbesta min çêkin ji darên sêpiyên Amed hem 
Qerqerê min çêkin ji teylesan û şal û şedan

Dixwazim min bişon bi ava Dîcleyê Amed hem 
Ji ber gulavê li min bireşînin hêstirên keç û bûkan 

Eger li min negrîn kovar û rojname û tarîx
Bila li ser min bigirîn çend Dilşah û Perîşan 

Ma kî wê nebêjî sed xwezî me bi dilê Cegerxwîn
Ku ez li goristana Amedê carek bibim mêvan. (17)
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)18(- أمحد، حممد فتوح، الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، دار املعارف، ط3، القاهرة 1984، ص 58-47.
(19)- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 47.

6. الرمزية وتجلياتها في الحدث التاريخي 
– »شيء ما يعني شيء آخر« -

إذا كان جگرخوين قد أتقن توظيف الوقائع التارخيية 
الرمزية يف  أبنّه جييد  أيضاً  أثبت  فإنّه  واقعي،  أبسلوب 
التارخيية، وبتقنية ومجالية ال تقل  الوقائع  توظيف تلك 
قيمة عن ذلك األسلوب الواقعي، وبرز ذلك جلّياً يف 
قصيدته )Serxwerabûna mirîşka( حيث 
القصيدة من أّوهلا إىل آخرها أشبه حبكاية أبطاهلا طيور 
وهذا  واقعية،  شخصية  إىل  يرمز  طري  وكّل  ودواجن، 
ودمنة،  املقّفع يف كليلة  ابن  بقصص  يذّكران  األسلوب 
هذا األسلوب الذي ساد يف زمن كان االستبداد طاغياً 
من  إلبداعاهتم  منفذاً  األدابء  ووجد  اجملتمعات،  على 
خالل تصوير الشخصيات احلقيقية حبيواانت منطوقة، 
هرابً من املسؤولية القضائية أو غضب احلكام والسادة، 
فالكشف عن حقيقة األفکار ومدلوالهتا كما هي كانت 
تقود صاحبها الی االعتقال أو السجن أو القتل، وهلذا 
الرمزية،  إلی  واألدابء  الشعراء  من  الکثري  جلأ  السبب 
حاجة  الرموز  وأصبحت  متنوعة،  أبساليب  واالستعانة 
األديب،  نّصه  ويـُْغين  حيميه  األديب،  أو  للشاعر  ملحة 
ويسرد حبرية ما يصعب احلديث عنه حقيقة أو بشكل 
هذا  بنشأة  إىل ظروف عديدة سامهت  إضافة  مباشر، 

املذهب األديب. )18(
 Serxwerabûna( قصيدة  يف 
ما  السهولة  هبذه  املتلقي  يدرك  ال   ،)mirîşka
اليت  الشعرية،  احلكاية  هذه  من  جگرخوين  قصد  هو 
تروي عن أحداث انتفاضة قامت هبا الدواجن، مطالبة 
حبقوقها املهضومة، وأبسلوب هزيل ساخر، حبيث يتبادر 
خيال  من  إالّ  ليست  احلكاية  أبّن  املتلقي  ذهن  إىل 

أخذ عربة  ورمبا  الضحك  إالّ  ليست  وغايتها  الشاعر، 
ال أكثر كأي حكاية كانت تسرد لنا من قبل اجلّد أو 
الشعري  النص  قراءة  يف  التعمق  عند  ولكن  اجلّدة، 
تتّضح أمور أخرى، ويتبنّي ما توحي إليه هذه الطيور، 
وال سيما عندما حيدد الشاعر مكان االنتفاضة، )غرزا(، 
وهنا يكون املكان مفتاحاً سحراّيً لفك رموز القصيدة، 
القصيدة  يف  تظهر  اليت  األحداث  جمموعة  إىل  إضافة 
حقيقيني،  أببطال  وقعت  أحداث  مالمح  تُعطي  واليت 
وبزمن حقيقي، وجغرافية حقيقية، وإذا كان املكان غرزا 
فليس مثة غري ثورة الشيخ سعيد اليت قصدها الشاعر، 
وما تزامن معها من أحداث، وهي تتطابق مع الوقائع 
التارخيية يف هذه املنطقة، فأحداث القصيدة هي نفسها 
عامة  هم  فالدجاجات  سعيد،  الشيخ  ثورة  أحداث 
هم  والديوك  غفوهتم،  يف  الراقدين  الُكرد  من  الناس 
الشيخ  فهو  الديك األول  أّما  الكرد وأغواهتم،  زعماء 
سعيد الذي جاء وأيقظ فيهم احلس النضايل، من خالل 

االجتماع هبم، ومطالبتهم بتنظيم أنفسهم، فيقول:

Li welatê me Xerza
Dîkek hebû şehreza
        Rokê ew çû nav dîka
        Ji wan re go hêdîka:
Rabin bêjin mirîşkan
Bes xwe bidin enîşkan
        Dîk û mirîşk bûne kom
        Berê xwe dane cem bûm
Leşker tev de bûne lek
Hin çeleng û hin kulek
        Berê xwe dane çolê
        Tev li koç û tev êlê (19)
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)20(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 48-47.

ديك  حيضر  عندما  اللغز،  يتفكك  فشيئاً  شيئاً 
آخر، وهو خالد بيك جربي، والبوم املتمثل يف الرئيس 
الرتكي كمال أاتتورك، أما طري الباز فليس إالّ عصمت 
طري  ولكل  جقماق،  فوزي  فهو  اهلدهد  وأّما  اينونو، 
دالالته، فالدجاج رمز اخلنوع، واالستسالم، الديك هي 
واحليوية،  والنشاط  الدواجن  عامل  يف  والقدوة  الزعامة 
والبوم له داللتني متناقضتني، إحداها ُيضرب هبا املثل 
يف الشؤم، فهو رمز الشّر واخلراب، واألخرى ُيضرب 
هبا املثل يف احلكمة واملعرفة، وإذا ما قاراّن البوم الوارد 
فيه  فيجتمع  أاتتورك  كمال  بشخصية  القصيدة  يف 
الكرد، وجلب اخلراب  على  اخلصلتان، فقد كان شّراً 
لبالدهم وفق الشاعر، وقد كان عارفاً ابلسياسة حيث 
استطاع أن يُنقذ تركيا من اهلالك يف فرتة كانت الدولة 
فالقادر  الباز  طري  أما  األخرية،  أايمها  تعيش  العثمانية 
دون  الفريسة  على  واالنقضاض  الفرص  اقتناص  على 
أينونو  عصمت  شخصية  تبدو  وهكذا كانت  هوادة، 
إىل  األركان  رائسة  من  العديدة  املناصب  شغل  الذي 
رائسة الوزراء وحىت رائسة اجلمهورية، أما اهلدهد طائر 
اعتقاد  مثة  والذي  أسراره،  ومستودع  سليمان  احلكيم 
أبّن لديه القدرة على االختفاء عن األنظار، هو كذلك 
فوزي جقماق الذي شغل منصب رئيس هيئة األركان 
العامة للقوات املسلحة الرتكية )1924-1944م(، 
الصعيد  على  سواء  ألاتتورك  الضاربة  القوة  مّثل  وقد 
املصادر  وفق  اخلارجية،  املنازعات  يف  أو  الداخلي، 
التارخيية، وقد جّسد الشاعر تلك الشخصيات برباعة 
يف صورة تلك الطيور، وهو نفسه أعرتف الحقا ملقربيه 

مبا كان يضمر يف قصيدته من معان ورموز، فيقول:

 Bûm kenî û gote wan;
Ba kin bazê pehlewan

        
       Hudhud rabû serefraz
       Wî çû bi lez gote baz:
Go rabe ey tu bazî
Şeh îro te dixwazî
        Baz çû cem şeh li banî
        Destê xwe l›ser hev danî
Go ey xwendekarê min
Zû li min ke barê min
        Bûm gote bazê xwînxwar
        Bi lez rabe here xwar (20)

بنيتها  تتكون  بصددها،  حنن  اليت  القصيدة  هذه 
من حوارات قصرية متبادلة بني تلك الطيور اليت تتزعم 
مقاليد األمور- بني هؤالء القادة - وكيف سيتمكنون 
من القضاء على الدجاجات والطيور املنتفضة ضدهم، 
ويتمكنون يف النهاية من وضع اخلطط القادرة على إهناء 
تلك االنتفاضة، وتشريد كل من ساهم فيها، أو إعادهتم 
إىل أكواخ تسودها العتمة، والظالم، وليست تلك إال 
ابحلقوق  الثوار  ومطالب  الكردية  الثورة  حلال  جتسيداً 
املشروعة يف احلرية والعيش الكرمي، هو استقراء للواقع 
الشيخ  ثورة  بعد  عنف  من  رافقها  وما  بذاته  الكردي 
أبن  ويقول  عالنية  بذلك  يصّرح  هنا  والشاعر  سعيد، 
وللتشريد  الكردية  للحالة  جتسيداً  إال  ليست  احلكاية 
والوهن  وللضعف  الكرد،  له  تعرض  الذي  والتهجري 
وأّن  والعنف،  القسوة  تلك  نتيجة  ابلكرد  حّل  الذي 
تلك األحداث والوقائع الدامية اليت رافقت ثورة الشيخ 
سعيد، من تدمري وختريب للجغرافية الكردية كانت سبباً 
يف ركود الناس ومن الفئات املختلفة يف سبات عميق، 

خوفاً من البطش والتنكيل، فيقول:
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)21(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 49.
)22(- Cegerxwîn, Sewra Azadî, ç. 1, Şam 1954, r. 38.  

Ê ku kuştin ê ku man
Hatin gundan bê goman

      Wan jî weke me Kurdan
      Destê xwe j› ber xwe berdan

Elok û tûtik û qaz
Tev de bûne belengaz

      Tev de ketin koxê reş
      Çîroka me ji were xweş. (21) 

7. المرشدين العميان
 Çûna qunsilxana tirk( قصيدة  يف 
بني  حوارية  وهي   )gunehkariye begêm
لزايرة  توجهوا  الذين  الكرد  بكوات  وأحد  الشاعر 
ابالستفسار  يبدأ  الشعري  والنص  الرتكية،  القنصلية 
لرؤية  البكوات  هؤالء  ذهاب  ليؤكد  الشاعر  قبل  من 
القنصل الرتكي، هو يدرك اجلواب، وخيربان بلسان اآلخر 
وأبسلوب االدهاش، واخلجل، وحماولة التنكر للفعل، مث 
يصبح الشاعر سارداً للوقائع، ويلوم تلك الشخصيات 
الذي جيسد شخصية  املكان  ذلك  إىل  ذهاهبم  بسبب 
الشخصية  من  انتقاصاً  ويعتربها  احلاكمة،  السلطة 
الكردية، بل خطيئة ال تغتفر، وخياطبهم علناً وجهارًا، 
اليت  األايدي  تلك  مبصافحة  ألنفسهم  مسحوا  كيف 
عّلقت آخيت والشيخ سعيد، واملئات من أمثاهلم على 
تلك األايدي  أن يصافحوا  املشانق؟ وكيف هلم  أعواد 

من  والعلماء  والشجعان  املناضلني  بدماء  امللطخة 
الكرد، وألهنم فعلوا كذلك فالشاعر يصفهم ابملرشدين 
)املرشدين،  املفردتني  بني  األضداد  وهذا  العميان، 
متت،  اليت  احلالة  وصف  وبوضوح  يوحي  العميان(، 
فاملرشد له داللة عميقة بتبيان أفضل املسالك والطرق 
للوصول إىل املراد واهلدف، والعميان هم فاقدوا البصر، 
وهنا عدم اإلبصار ال يقتصر على العني بل عدم اإلبصار 
الروحي أي عدم اإلحساس بقضية شعبهم، ومآسيهم، 
مصاحل  خيدمون  أهنم  يظنون  هؤالء  وإذا كانوا  يقول، 
حنو  شعبهم  يرشدون  وهم  الطريق،  ضلوا  فهم  شعبهم 
الطريقة اخلاطئة والسيئة يف التعامل مع األعداء، فيقول:

We qunsil nedî ? 
                      Ha ! qunsilê Tirk .
Belê li we kir  
                     Wî xelat û kurk 
Destê xwe da we
                      Ew destê gemar 
Destê ku Extî 
                     Hildaye ser dar 
Ew destê ku kuşt
                     Sed wek şêx Se’îd 
Zana û gernas
                      Mêrxas û egîd 
Destê bi xwîna 
                       Kurdan bûye sor 
Çawa te hejand 
                     Hey rêberê kor (22)
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)23(- Cegerxwîn, Pirîsk û Pêtî, r. 52.

٨. مناجاة شهداء كردستان

يف  الشاعر  عند  سعيد  الشيخ  مكانة  وتتجلى 
ذكر  واليت   )Şehnama şehîdan( قصيدة 
فيها أمساء أكثر من واحد وأربعني شهيداً من شهداء 
يناجيهم، ويريد أن خيربهم حبال وطنهم،  كردستان، 
له أمنية أن ينبعث هؤالء الشهداء ليشاهدوا بعينهم 
وميدح  هؤالء،  بكل  ويفتخر  بوطنهم، كما  حّل  ما 
أخرى  مّرة  يندمج  وهنا  وتضحياهتم،  شجاعتهم 
التاريخ ابلشعر، ولكن ال بّد أن يقوم الشعر بوظيفته 
يف اختزال كل تلك األحداث بلغة قريبة إىل املتلقي، 

وبكثافة لغوية كبرية. 

الشهداء،  هؤالء  بني  جسور  ببناء  هنا  يقوم 
دون  النضال  وخوض  أبمان  للعبور  أحفادهم  وبني 
مجال  ميدح  أن  الشاعر  ينسى  ال  ودائماً  انقطاع، 
وطنه فهو اآلخر يصبح قوة دفع للنضال من أجل 
حريته، وانعتاقه، وخاصية شيخ سعيد هنا أّن الشاعر 
فلكل  اآلخرون  بينما  أبيات شعرية  بثالث  خصصه 
على  واضحة  إشارة  وهي  الشعر،  من  بيتان  شهيد 
اخلصوصية اليت تفّرد هبا الشيخ سعيد، حيث يطلب 
منه االنبعاث من جديد، فهو الشجاع، والقادر على 
قيادة الكرد يف هذه الظروف اليت ميّرون هبا، فالوقت 
قريب  النصر  أبن  الشاعر  ويتفاءل  نضال،  وقت 

وحتمي، فيقول:

Were ey şêx Se’îdê pir minew-wer
Bes e , rabe tu îro ey dilawer
            Zemanê te ne ew çax e tu razî
            Bi serbestî tu heqê me bixwazî
Belê wextê tifing û top û şûr e
Ezîzê min necata me ne dûr e (23)

٩. زعيم الشهداء والرغبة في تحقيق 
»العدالة الشعرية«

ومكانته  أكرب  بشكل  سعيد  الشيخ  معّزة  يتجلى 
زعيم  لقب  مينحه  عندما  جگرخوين،  الشاعر  عند 
 Cejna( الشهداء، وشيخ الشهداء وذلك يف قصيدة
املكانة  على  واضحة  دالالت  وهي   ،)şehîdan

يؤرخ  فهو  جگرخوين،  شعر  يف  سعيد  للشيخ  املتميزة 
القصيدة  هذه  ويف  استشهاده،  ويوم  ونضاله،  حياته، 
املراتب  أعظم  إىل  الشيخ سعيد، ويرفعه  الشاعر  ميدح 
وظاهرًا،  ابطناً  الكرد  قلب  فيُض  فهو  ومكانة،  قدرًا، 
وهو شعلة عالية موقدة يسرتشد هبا األجيال، إنّه منقذ 
الكرد، ولذلك فالشاعر يتمىن أن يزور مرقده، كما وأنّه 
مستعد أن يفدي بروحه يف سبيل القيم اليت استشهد يف 

سبيلها الشيخ سعيد، فيقول:
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)24(- Cegerxwîn, Aşitî, Weşanên Roja Nû, Stockholm 1985, r. 57.
)25(- Cegerxwîn, Aştî, r. 57.

Ey şêxê ku navdare bi serdarê şehîdan
Wey feydê dilê miletê Kurd batin û zahir

 Ey pertawê Ilwî û Xiyasî û Silahî
Wey murşîdê Mihdî û Rehîm, munqizê Tahir

Ah, çende bi hesret nezerî merqedî nûrim
Qurban bi ewî canê bi gernasî fida kir (24)

ويعترب يوم استشهاده، يوماً مقدساً ال بد أن حيتفي 
االنسان  يعش  مل  إذا  أنّه  الشاعر  يؤكد  به، كما  الكرد 
حبرية فاللعنة على تلك احلياة، واللعنة على من يرضى 
هبا، وعلى كل جاه ومال، فاحلياة ابلنسبة للشاعر يكمن 

وهنا  سبيله،  والتضحية يف  له،  الوطن، واإلخالص  يف 
لفهم الدالالت واملعىن،  ال حيتاج املتلقي للغور عميقاً 
فاملفردات تفصح عن نفسها، وكذلك انفعاالت الشاعر 

وبوضوح، فيقول: 

Herkes bi hewadarî welat xwe  dikî pîroz
Ger ser xwe nejîn sed tifû ev zêr û cewahir

Cejna weye nîsane ser û    şêxê şehîdan
Ev nefheyê rohî me ji feyda we bela kir (25)

 Mêrane rabin xortên( قصيدة  ويف 
الذي  البؤس  حالة  يصف  واليت   )kurdistan
الشعب  فيها  وميدح  كما  الكردي،  الشعب  يعيشه 
الكردي وبطوالته، ويبّث فيه روح احلماس واالندفاع، 
الذي  حاله  واقع  عليه  وُمعّيباً  أسالفه،  أجماد  مستذكراً 

وهكذا  والذل،  ابخلنوع،  يرضى  أن  له  وكيف  يعيشه، 
يريد الشاعر أن يستخدم التاريخ ليكون حافزاً للشباب 
إلعادة الثقة، واالنتفاضة ضد العدو مقسماً على لسان 
الوطن ابألبطال ودماء الشهداء، ومنهم الشيخ سعيد، 
أبنّه - أي الوطن - سيصرخ دائماً، وسيستنجد حىت 
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)26(- Cegerxwîn, Sewra azadî, r. 11.  

وحيرروه  فيها،  هو  اليت  احلالة  من  ويغيثوه  الكرد  أييت 
الشاعر  حيّول  وعندما  والطغاة،  األعداء  أيدي  من 
الوطن إىل كائن حي وانطق، ويقسم هذا الوطن بدماء 
الذين ضحّوا يف سبيله، فهنا نستنتج مدى عظمة ذلك 
بدمه،  الوطن  يقسم  أن  احلد  وصل  الذي  الشخص 
والشيء اآلخر إخبار املتلقي مبدى وفاء الوطن هلؤالء 
األبطال الذين ضّحوا أبرواحهم من أجله، وأّن كل ما 

فعلوه هو يف الذاكرة خالداً أبدًا، فيقول: 

Sonda me xwîna Seî›d û Qazî 
Hetta bi zorê tu min nexwazî 
Ez dê binalim hewar û gazî 

Namûse  rabin xortên Kurdistan 
Dijmin tev girtin ev bax û bustan 

(26)

خاتمة

سعيد  الشيخ  ثورة  إىل  نظر  أن جگرخوين  يّتضح 
إحساس  لدرجة  فريدة،  خبصوصية  وأحداثها  وأبطاهلا 
املتلقي ببلوغ الشيخ سعيد مرتبة القداسة عند الشاعر، 
ولديه الرغبة الدائمة الستحضاره، يف أي مناسبة ختص 

الشهداء والتضحية يف سبيل الوطن.
ويبدو بوضوح أن جگرخوين حاول أن يستحضر 
والشخصيات  رافقتها  اليت  واألحداث  الثورة  تلك 
التارخيية اليت سامهت فيها لالفتخار ابألجماد واألسالف. 
كما أراد أن يكون مؤرخاً انقاًل للحدث، دون املساس 
التاريخ  أصبح  حبيث  توظيفها  وأتقن  وجمرايته،  حبقيقته 
والشعر كتلة واحدة ال ميكن الفصل بينهما، كما جنح يف 
بناء عالقة متوازية ودقيقة بينهما، برشاقة، ولغة خصبة. 
التارخيي  النص  يستطيع  ال  أفكاراً  يوّلد  أن  واستطاع 

السردي القيام بذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حاوره: دلشاد مراد

يعترب املواقع األثرية واملعامل التارخيية جزًء هاماً من املورواثت الثقافية للشعوب، يف حوار عددان اجلديد 
من اجمللة التقينا أبحد أعمدة الثقافة يف مدينة الرقة بشمال وشرق سوراي، وهو الباحث حممد عبد هللا العزو 
املعروف بـ »شيخ آاثريي الرقة«، والذي كرس حياته ابلبحث يف مضمار هذا اجملال دراسًة وعماًل وطموحاً 

وعشقاً... هلم بنا إىل هذا احلوار الشيق.. 

الباحث اآلثاري محمد العزو لـ »شرموال«:
بقدر ما لألمة من موروث يشكل ذاكرتها الواسعة

البحث اآلثاري هو الطريق األمثل والوحيد لكشف حياة المجتمعات الموغلة في القدم,,
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ـ مرحبا بك األستاذ حممد العزو خبري اآلثار مبنطقة 
يف  واألثرية  التارخيية  الصروح  عاشق  الفرات،  حوض 
مرحلة  عن  باحلديث  حوارنا  نفتتح  ووطنه،  منطقته 
الطفولة والصبا يف حياتك، إذ كما قيل وكتب عنك فإن 
سر عشقك ذاك يبدأ من أيام الطفولة، فيذكر الشاعر 
املقربني:  أصدقائك  أحد  وهو  الدرويش  والصحفي جنم 
مدة  وهي  سنة،  ثالث عشرة  مدة  لوالديه  وحيدًا  »كان 
وبشهادة  ولكن  تدليله،  بكثرة  طفل  أي  إلفساد  كافية 
بعض  غريبة  اهتمامات  صاحب  الفىت  هذا  كان  والديه 
الصروح  كل  تربط  كانت  الشعبية  فالذاكرة  الشيء، 
ليترك  آثار«  »أبو  يكن  ومل  »اجلن«،  بعوامل  األثرية 
ولعه هبذه الصروح، واليت حسبما أذكر ما قاله يل مرًة 
بالغ،  باهتمام  وهو يصغي  تارخيها،  له  تروي  كانت  بأهنا 
وألكثر من مرة يضبطه والده رمحه اهلل هبذه الوضعية، 
فنقل خماوفه لوالدته اليت أوصت بأن يؤخذ الولد إىل 
»أويس القرين« لعمل حجاب له، فالولد قد ُمّس«. هل 

ميكنك أن تعود بنا إىل تلك املرحلة واحلديث عنها؟

عام 1950م.  السمراء«  »الرقة  قرية  ولدت يف 
هذا ما جاء يف بطاقيت الشخصية، وتقول الوالدة طيب 
بيدها  احلصاد  ومنجل  جاءها  املخاض  أن  ثراها  هللا 
اليسرى  بيدها  القمح  سنابل  )ابقة(  وعاروبة  اليمىن 
يف شهر متوز جاءين املخاض )ومن قوهلا يف شهر متوز 
أتكدت أن اتريخ الوالدة يف البطاقة غري صحيح، وملا 
شرحت لصديقيت األملانية ما روته يل الوالدة وحنن يف 
أشرت  األثري  الفار«  »مدينة  موقع  من  العودة  طريق 
هلا من خالل بللور السيارة هناك يف تلك »املكاريض« 
أي خلف تلك اهلضاب ولدتين أمي يف العراء الطلق، 
)بت  إهلي  اي  ماي كاد(  )أو  وسط  بصوت  صاحت 
ويرز ذا هوسبتل؟( أين املشفى؟ ابتسمت ففهمت أنه 
ليس هناك من إجابة على سؤاهلا.. كان عمري سنتان 
انتقل والدي ووالديت من »الرقة السمراء« إىل  عندما 
قرية »املشلب« املالصقة لبلدة الرقة يف ذاك الزمان، 

أن  حيث  البيضاء«  »الرقة  هي  اترخيياً  و»املشلب« 
تزال.  وما  القرية  بيوت  أسفل  تتوضع  األثرية  بقاايها 
الكرمي  القرآن  ختمت  عمري  من  اخلامسة  السنة  يف 
عند املال، يف تلك الفرتة كنت أذهب إىل »تل البيعة« 
للتسلية واللعب مع رعاة األغنام الذين ميتون يل بصلة 
قرىب محيمة. كنت ألعب معهم وأستمتع بطقوس حلب 
املغيب كنت  وقبل  احلالابت،  متارسها  اليت  األغنام 
التل،  تضاريس  أعاين  »األكربول«  قمة  فوق  أجلس 
إبتقان،  املخططة  وشوارعه  بنظافته،  يزهو  الذي كان 
كما أنين كنت أتفحص الكسر الفخارية العادية وامللونة 
بزخارف وأخرى غائرة املتناثرة فوق جسم التل، وكانت 
كلها طالسم ابلنسبة يل، وذات يوم عند مغيب الشمس 
وأان أنزل من قمة التل ابجتاه أوالد خاليت الرعاة، فجأة 

موقع »تل البيعة« - الرقة
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خرج من بني الركام جسم ما وهو يعوي بصوٍت عاٍل، 
خوف  ينتابين  الصخور  من  بكومة  وتعثرت  فجفلت 
ورعب شديدين فوقعت وكسرت يدي اليمىن، كنت ما 
أزال ابن ما بني اخلامسة والسادسة. يف البيت جرب يدي 
أخذتين  مث  الشام«،  »صاحل  العم  املرحوم  اخلبري  اجملرب 
والديت إىل قرب أويس القرين قائلة »إن شاء هللا اي وليدي 
تزول اخلرعة«، ومل تكتف بذلك، بل أخذتين إىل الشيخ 
الدجال الذي ادعى أن اجلان قد لبسين، حبل الكذب 
قصري وسرعان ما شفيت واستمريت يف رواحي وإاييب 
إىل تل »البيعة« الذي عشقت بطاحه وكنت أجهل سره 
الدفني.. بقيت وحيد أمي وأيب عقداً ونيف من الزمن، 
شخصييت،  تكوين  يف  أتثرياً كبرياً  املرحلة  هلذه  وكانت 
أن  جيداً  عرفت  اإلعدادية  املرحلة  جتاوزت  أن  وبعد 
لعبت  عظيمة  مدينة  آاثر  ثناايه  يف  خيفي  البيعة«  »تل 
دوراً رايدايً يف التاريخ القدمي. يف مرحلة الثانوية العامة 
كانت مرحلة انعطاف حنو دراسة الفرع األديب وخاصة 
الفلسفة والتاريخ، ومما عمق هذه الرغبة ولعي ابالطالع 
الراحل  املرحوم  ما كتبه  من خالل  التاريخ  على كتب 
التارخيية  األوابد  هذه  ووجود  احلسون«  »مصطفى 
واألثرية يف مدينة الرقة اليت كانت تثري لدي الكثري من 

التساؤالت؟..

- يبدو واضحا تأثري اهتمامك املبكر للمعامل األثرية 
أكادمييا،  ودراسته  الشأن  هبذا  التعمق  يف  توجهك  على 
ماذا عن تلك الفترة وهل تسعف ذاكرتك يف سرد ذكريات 

هلا عالقة هبذا الشأن يف مرحلة دراستكم األكادميية؟

من  العمرية  الفرتة  ففي  معنا،  الزمن  ويكرب  كربان 
ستة سنوات إىل أربعة عشر سنة، تنمو ملكات عقلية 
يف غاية األمهية لدى األطفال منها اللعب احلر، الذي 
يشكل عامل تطور اجتماعي وإدراكي لدى األطفال، 
التكيف  على  وقدرًة  ذكاًء  أكثر  اإلنسان  إنه جيعل  إذ 

وأقل توترًا.. يف املرحلة االبتدائية كنت مثل غريي من 
األطفال الذين هم »ربعي« أي أصدقائي املقربني أطلق 
العنان لنفسي وأمرح كيفما أشاء. كنت أذهب وإايهم 
خارج القرية ودائماً وجهتنا تل »البيعة«، وكنت أدهلم 
على املنطقة األثرية الواقعة جبوار تل »البيعة« من جهة 
الغرب، هي منطقة القصور العباسية، اليت نفذت فيها 
أثرية  بعثة  قبل  من  1942م  عام  منذ  أثرية  حفرايت 
فرنسية، ويف عام 1947م أجرت فيها بعثة »سورية« 
اآلاثر  مديرية  يف  املمتاز  الفين  برائسة  أثرية  حفرايت 
صلييب«..  نسيب  املرحوم«  »دمشق«  بـ  واملتاحف 
قصرين  على  العثور  مت  حيث  والسالم.،  النور  لروحه 
كبريين مها القصر) A ( و)B( يعودان بتارخيهما إىل 

العصر العباسي األول.
وقد كثر رواحنا إىل هذه املنطقة يف العام 1967م. 
لشهادة  التحضري  يف  منهمكاً  العام  ذلك  يف  كنت 
»الربوفية« الصف التاسع. ابلنسبة يل كنت أهني قراءيت 
إىل  عودتنا  موعد  من  ساعة  قبل  القصرين  أطالل  بني 
تدوين  يف  أقضيها  الساعة كنت  هذه  خالل  البيت، 
غرف  وتوزيع  القصر  أقسام  توزيع  ملخطط  مالحظايت 
أتفحص  أنين كنت  واملعيشة، كما  والنوم  االستقبال 
اليومية،  املعيشة  به غرف  املطلي  األبيض  مادة اجلص 
وكنت أدون معلومات حسب مقدريت واستيعايب وفجأة 
أمسع أصوااتُ تقول هيا اي عاشق اآلاثر حل الظالم هيا 
أاثرت  البيعة  تل  وآاثر  العباسية  القصور  منطقة  بنا.. 
لدي ميل وحمبة حنو دراسة علم اآلاثر.. الشك أنين يف 
هذه املرحلة العمرية كنت أجهل معرفة تطور الشعوب 
اليت سبقتنا يف وجودها على األرض، ويف مرحلة الثانوية 
العامة قطعت مسافة يف قراءة بعض النصوص التارخيية 
وعرفت أنه هناك علم امسه علم اآلاثر، بوجوده متكن 
اليت  اإلنسانية  احلضارات  على  التعرف  من  اإلنسان 
أعرف  لكي  وأنه  وأعماهلم،  حياهتم  حيث  من  سبقتنا 
ماذا خيفي تل البيعة يف ثناايه والرقة من بناها، كان البد 
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يل من دراسة علم اآلاثر واتريخ الفنون اجلميلة يف براغ.

اآلثار،  لعلم  ودراستك  األكادميي  خترجك  بعد  ـ 
ومن مث سفرك إىل السعودية عام 1980م ورجوعك إىل 
الوطن عام 1987م، أصبحت أمينًا ملتحف الرقة وعملت يف 
جمال التنقيب األثري، هل ميكنك احلديث عن جتربتك 
ذاك، وعن اإلجنازات اليت حققتموها، وأبرز الصعوبات 

اليت عانيتموها يف أعمالكم تلك؟

ومتاحف  آاثر  دائرة  يف  عينت  عام 1980م  يف 
»الرقة« بوظيفة أمني شعبة مساعد, ويف الشهر الثامن 
يف  سعود  امللك  جامعة  مع  تعاقدت  السنة  نفس  من 
»السعودية« بوظيفة حماضر يف قسم اآلاثر واملتاحف يف 
كلية اآلداب، كانت فرتة مثمرة حيث أنين شاركت يف 
أعمال التنقيب األثري يف حفرايت موقع الفاو األثري 
الواقع يف الربع اخلايل، كما أنين سامهت يف أعمال كتابة 
قسم  أصدره  الذي  والربذة(  الفاو  )حفرايت  كتاب 

اآلاثر يف عام1987م. 
وشغلت  1987م،  عام  يف  سوراي  إىل  رجعت 
طوياْل،  دامت  لفرتة  الوطين  الرقة  متحف  أمني  وظيفة 
كانت رحلة طويلة وبناءة مع التنقيب األثري يف املواقع 
أعمال  طيبة يف  زمنية  مدة  قضيت  األثرية يف سوراي.. 
التنقيب األثري مع بعثات أجنبية ووطنية يف مواقع أثرية 
يف حمافظة »الرقة« وحمافظة »احلسكة« أذكر على سبيل 
املثال ال احلصر، مواقع رقية مثل )تل البيعة، تل محام 
الرتكمان، تل خويرة، تل صيب األبيض، ممباقة، حالوة، 
تل الشيخ حسن على الفرات، مدينة الفار، الرصافة، 
تل غامن العلي، تل زيدان، مدينة سورا، مدافن الفرات، 
البللور  تلول  العباسية،  القصور  الرقة،  يف  أسود  تل 
مدافن  انيل،  تلول  علي،  أبو  تل  والفخار،  والزچاج 
بغديك،  ومقابر  الدين، كهوف  مشس  مقابر  احلمام، 
أثرية  ومواقع  السوحيات،  وتل  والكبري،  الصغري  القبو 

أخرى يف »احلسكة« مثل تل موزان، تل حممد ذايب، 
تل محو كار، تل براك، ومواقع أخرى صغرية يف أعمال 
تنقيبات طارئة يف جبل »السن«، إىل جانب مشاركيت 
يف أعمال التنقيب األثري وأعمال الرتميم يف منشآت 
األثري،  »الرقة«  سور  مثل  األثرية  »الرقة«  مدينة 
قصر البنات، مسجد املنصور.. وخالل هذه املرحلة 
الناصعة حققت دائرة آاثر الرقة الكثري من املنجزات، 
حيث قمنا برتميم سور »الرقة« األثري كامالُ، وتلفيحه 
مبادة اآلجر من الداخل واخلارج بطول )3كم( وارتفاع 
من  وتنقيب كل  برتميم  قمنا  أننا  تقريبْا، كما  )3م( 
قصر »البنات« و«مسجد املنصور«, ومت ترميم قصر 
أنه  العباسية.. ال شك  القصور  منطقة  يف  »الرشيد« 
خالل أعمال التنقيب والرتميم واجهتنا مشاكل كثرية، 
أمهها األقوال والشائعات واخلرافات من قبل النصابني 
والدجالني وأعمال التنقيب السري، فالنصابني يبيعون 
نضبط  ما كنا  وكثرياُ  أصيلة،  أهنا  على  املقلدة  اآلاثر 
على  التجاوزات  من  نعاين  وكنا  مزورة،،  أثرية  قطع 
املواقع األثرية من قبل األهايل الذين كانوا يدعون أهنا 
أراضيهم، وإىل جانب هذه الصورة البشعة كانت هناك 
ذكرايت  خالل  من  واجلمال  الفرح  من  طيبة  فسحة 
التنقيب األثري، اليت تركت يف الذاكرة الشعبية حكااي 

طيبة مازال الكثري من األهايل يرددوهنا. 
موقعاُ  ثالثني  من  أكثر  تنقيب  مت  »الرقة«  ويف   
منذ عام 1980م إىل جانب أننا قمنا ابفتتاح متحف 
»الرقة« يف عام1981م  وإقامة الندوة العلمية )آلاثر 
واتريخ الرقة( ابلتزامن مع افتتاح متحف الرقة الوطين 
املديرية  قبل  من  له  الكافية  األموال  رصد  مت  الذي 

العامة لآلاثر واملتاحف يف دمشق.

جلمعية  الرقة  فرع  تأسيس  يف  بارز  دور  لك  كان  ـ 
واآلثاري  العمراين  بالتراث  تعىن  واليت  العاديات 
والالمادي يف سوريا وانتخبت يف العام 2006 رئيسا هلا، 
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نشاطاهتا  وأبرز  اجلمعية  هذه  عن  احلديث  ميكنك  هل 
ودورها يف احلياة الثقافية بالرقة؟

املثقفني  من  جمموعة  حنن  قمنا  2004م  عام  يف 
واملهتمني يف الرقة مبراسلة األستاذ »حممد قجة« رئيس 
مجعية العادايت األم يف حلب، وحصلنا منه على موافقة 
افتتاح فرع »الرقة«. يف عام 2006م انتخبت رئيساُ 
للجمعية، بعد أربع سنوات أخرى انتخبت مرة أخرى 
عدد  وصل  سنوات  مخس  خالل  للجمعية..  رئيساُ 
أعضاء اجلمعية حبدود /160/ عضواً ومل حنصل على 
على  نعتمد  أخرى. كنا  جهات  من  مادية  معونة  أي 
األم  العادايت  األهايل.. مجعية  األعضاء ومن  تربعات 
ومقرها مدينة حلب أتسست عام/1920م/ كان امسها 
)مجعية أصدقاء القلعة(, قام بتأسيسها كل من الشيخ« 
أتسيس  وكان  رابط«,  جربائيل  واألب  الغزي  كامل 
متحف »حلب« عام 1926م مبساعي اجلمعية، اليت 
ويف  واملتحف«،  القلعة  أصدقاء  »مجعية  امسها  أصبح 
عام 1930م مت تبديل االسم إىل »مجعية العادايت«، 
ومت أتسيس جملس إدارة للجمعية يضم سائر مكوانت 
وتعين  اآلاثر..  حبماية  واملهتمني  »حلب«  يف  اجملتمع 
كلمة العادايت »األشياء املوغلة يف القدم«. وأصدرت 
نشاط  جماالت  على  نص  داخلياً  نظاماً  اجلمعية 
الدايانت  بعيداً عن كل أنشطة  الرتاثي  الثقايف  اجلمعية 
والسياسة، وأصبح للجمعية فروعاً يف أغلب احملافظات 
)فرع دمشق وحلب ومحص ومحاة والالذقية وطرطوس 
والسويداء  ودرعا  واحلسكة  الزور  ودير  والرقة  وادلب 
وبسبب  وصافيتا(  وامليادين  وسلمية  وجبلة  ومصياف 
اجلمعية  توقف عمل  اليت عرفتها سوراي  الرهيبة  األزمة 
وحلينه، ويف بعض البالد العربية. قام فرع الرقة بتنظيم 
حماضرات اسبوعية وندوات وحوارات مجيعها مأجورة، 
يف  اجلمعية  نشاط  مبحور  هتتم  النشاطات  هذه  كانت 
الرتاث املادي واملعنوي، وكانت هذه احملاضرات موثقة 

والصور  الواثئق  تدمري كل  والصورة، وقد مت  ابلصوت 
اليت  املسلحة  اجملموعات  قبل  من  اجلمعية  ومكتبة 
اجلمعية  قامت  2013م. كما  عام  يف  الرقة  احتلت 
بتكرمي الشخصيات االعتبارية يف الرقة، وقامت اجلمعية 
يف الرقة بزايرة املواقع األثرية يف حمافظة الرقة واستقبلت 
كانت  اليت  واألثرية  السياحية  الرحالت  من  الكثري 
تنظمها الفروع األخرى. وحنن اآلن بصدد إعادة أتهيل 

اجلمعية وأتصيلها.

ـ صدر لك  كتاب بعنوان »حضارة الفرات األوسط 
يف  البحثية  أعمالك  باكورة  وهو  2009م،  يف  والبليخ« 
السكان  حركة  ودراسة  األثري  والتنقيب  التاريخ  جمال 
هذا  عن  أكثر  احلديث  ميكنك  هل  الفرات.  منطقة  يف 

الكتاب؟

والبليخ« كان  األوسط  الفرات  »حضارة  كتاب 
ابكورة أعمايل البحثية يف جمال التاريخ والتنقيب األثري، 

ودراسة حركة السكان يف منطقة الفرات. 
حياة  على  طرأ  الذي  التحول  إن  عنه:  قلت 
وبناء  االستقرار،  لسبل  معرفته  هو  اإلنسان، 
املستوطنات الثابتة، واكتشاف الزراعة، مث أخرياً تدجني 
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احليوان. إن هذا التحول الكبري قد أحدث هزة كربى 
اهلزة  هذه  وكانت  البشرية،  اجملتمعات  وبنية  تركيبة  يف 
هذا  وضعت  لذلك  احلضارة.  لبناء  احلامسة  اجلرعة 
الوحيد  املرجع  حيث كان  القراء،  أيدي  بني  الكتاب 
البليخ من  الفرات األوسط ووادي حوض  منطقة  عن 
املعاصرة  االجتاهات  ومواكبة  األثرية،  التنقيبات  حيث 
يف  والفكرية  العلمية  التيارات  أحدث  من  واإلفادة 
علماً  األنرتوبولوجية،  والدراسات  األثرية  املكتشفات 
من  لفرتة طويلة  األثرية  التنقيبات  قد شاركت يف  أنين 
حضاريت  عن  هاماً  مرجعاً  يعترب  الكتاب  وهذا  الزمن. 
وادي حوض الفرات والبليخ اترخيياً وأثرايً.. هذا وقد 
جاء الكتاب يف  )339( صفحة من القطع الكبري، مع 

جمموعة خرائط وصور ملونة.

بعد  واألثرية  التارخيية  املعامل  واقع  عن  ماذا  6ـ 
»داعش«  تنظيم  وخصوصا  املسلحة  اجلماعات  استيالء 

على مدينة الرقة يف عام 2014م؟

من  الكثري  »الرقة«  يف  األثرية  املواقع  القت 
من  فكثري  السوداء.   املرحلة  يف  والتدمري  التخريب 
احلفر  آالت  فيها  املسلحون  استعمل  األثرية  املواقع 
اإلرث  ومعامل  املواقع،  هذه  هنبت  حيث  والتجريف، 

اإلنساين يف أغلب املناطق يف »الرقة«، وكان لصوص 
اجلماعات  مع  علين  بشكل  يتعاملون  اآلاثر  وجتار 
التنقيب  على  املوافقة  مينحوهنم  الذين كانوا  املسلحة 
على  عثورهم  حالة  يف  معينة،  نسبة  مقابل  العشوائي 
لقى أثرية، وقاموا بتجريف احلفرايت األثرية السابقة يف 
تل »صيب األبيض« وحولوها إىل أماكن لبيع وتصفية 
املدينة  سور  من  جعلوا  »البيعة«  تل  ويف  احملروقات، 
املال،  مقابل  وبيعه  والرتاب  للحصى  مقلع  التارخيية 
أما يف قصر البنات فقد نفذوا فيه حفرايت عشوائية 
املدينة  سور  منهم  يسلم  ومل  جدر،  عدة  فيه  ودمروا 
األثري، وعملوا فتحة واسعة يف سور مسجد املنصور 
ومل  اآلليات.  ملرور  املسجد  لسور  اجلنويب  الضلع  يف 
تسلم املواقع األثرية األخرى من شر أعماهلم التدمريية 
أهنم  إذ  الفضائح  عملوا  الرقة  متحف  ويف  اهلدامة.. 
مستودعات  يف  األثرية  اللقى  صناديق  كل  سرقوا 
املتحف، وهنبوا مجيع خزائن العرض املتحفية. كما أهنم 
هنبوا القطع األثرية اليت كانت مودعة يف البنك املركزي 
فقد  املتحف  مبىن  أما  البنك..  أموال  جانب  إىل 
اللحوم  من  السواقط  لشي  مطعم  إىل  أجروه وحولوه 
)فرافيش(, وجعلوا من حديقة املتحف ورشة إصالح 
أهنم  الديزل. كما  حمروقات  وبيع  وبرادات  غساالت 
اآلاثر  مستودعات  هنبوا  املسلحة-  اجلماعات  -أي 

متحف الرقةمتحف الرقة في ظل سيطرة داعش
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يف موقع »هرقلة« ومستودعات أخرى يف مواقع أثرية 
عديدة.

»داعش«  تنظيم  من  الرقة  مدينة  حترير  بعد  ـ 
األثري  الرقة  متحف  إدارة  مسؤولية  استلمت  اإلرهايب، 
وعينت مستشارًا لآلثار يف جلنة الثقافة والفن يف جملس 
الرقة املدين، ماهي املهام اليت سعيت إلجنازها فيما يتعلق 

باحلفاظ على اإلرث التارخيي األثري يف منطقة الرقة؟

منذ عام 2003م وأان خبري ومستشار آاثري يف 
الرقة. اتبعت عملي بشكل حر، وبقيت يف الرقة رغم 
جلنة  مع  آاثري  مستشار  عملت  مث  الصعوابت،  كل 

الثقافة واآلاثر يف »الرقة«.
وابلعودة إىل السؤال من املعروف أن املستشار أو 
االستشاري يف أي جمال علمي أو غريه، هو خبري حمرتف 
يف ختصصه، وعمله يتطلب تقدمي االستشارة يف عمل 
طيبة يف  معرفة  لدي  أنه  وأزعم  حاليت،  مثل  يف  اآلاثر 
جمال علم اآلاثر. كنت أقدم وقدمت استشارات عديدة 
للجنة سامهت يف إجياد احللول املطلوب اإلجياب عليها، 
داخل وخارج  األثرية  املنشآت  الرتميم يف  أعمال  مثل 
مدينة الرقة، وكثرياً ما صادفتنا مشاكل يف العمل األثري 
الرأي  أخذ  وبعد  األثرية،  املواقع  على  التعدايت  مثل 

قمنا حبلها وفق قانون اآلاثر السوري.

املادي والالمادي  الثقايف  التراث  ـ حني نتحدث عن 
إطالق  يتم  أساس  أي  وعلى  كيف  واملجتمعات،  للشعوب 

صفة »التراث« على عنصر مادي أو غري مادي؟

الثانية،  األلفية  هناية  من  املنصرمة  العقود  خالل 
الثالثة،  والعقدين املنصرمني من بداية األلفية امليالدية 
بدأت شعوب عدة هتتم ابلرتاث على اعتباره أنه اهلوية 

الثقافية اليت متيزها عن غريه. ولذا فإن شعوابً وقوميات 
مهددة كثرية حرصت على إظهار فنوهنا املستمدة من 
عاملية  ابلتايل حركة علمية  تراثها وحضارهتا، وأوجدت 
اللقاءات  من  الكثري  عقد  ومت  الرتاث،  مبيادين  هتتم 
والرتاث  املادي  الرتاث  محاية  سبيل  يف  والندوات 
الالمادي أو املعنوي، وميكن القول أن الفرق بني هذين 

املصطلحات من خالل ما يلي:
الرتاث املادي هي املتبقيات من املاضي وهي اللقى 
بنيت  أو  اليت صنعها اإلنسان  امللموسة  املادية  األثرية 
هبا  االهتمام  خالل  من  اجملتمع  يف  األجيال  وتناقلتها 
األثرية،  املعمارية، واملعامل  املنشآت  وصيانتها، وتشمل 

واحلرف اليدوية. 
أنه  على  تعريفه  فيمكن  الالمادي،  الرتاث  أما 
وبعض  الشفوية،  التقاليد  مثل  امللموس،  غري  الرتاث 
العصور،  عرب  جيل  إىل  جيل  من  تنتقل  اليت  املهارات 
الزراعة  وأساليب  الرتاثية،  احلرفية  الصناعات  ويشمل 
والتقاليد  املدجنة،  املاشية  وتربية  جنيها،  وطقوس 
الشفوية، والفلكلور الشعيب، واحلكاية الشعبية، والطبخ 

واملعتقدات، واملمارسات الثقافية.. 

ـ للتراث الثقايف دور بارز يف حفظ اهلويات الثقافية 
وكذلك يف التماسك االجتماعي لشعوب املعمورة، ما وجهة 

نظرك حوهلا؟

دور  أشكاله  بكل  للرتاث  يكن  مل  إن  شك،  ال 
الناشئة  األجيال  فإن  هويته،  وحفظ  اجملتمع  تنمية  يف 
الذاكرة  ميثل  والرتاث  الوطنية،  املرجعية  متتلك  لن 
احلية للفرد واجملتمع على حد سواء، وهو ابلتايل هوية 
أنه  الشعوب؛ كما  من  شعب  على  الناس  هبا  يتعرف 
،أي الرتاث، بقيمه الثقافية، واالجتماعية يكون مصدراً 
وابلتايل  واجتماعياً،  وثقافياً،  وفنياً،  وعلمياً،  تربوايً، 
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الكرة  شعوب  بني  الثقايف  التماسك  يف  رئيس  دور  له 
األرضية، حيث أن لكل شعب مورواثته وقيمه اخلاصة 
به، واليت توارثتها هذه الشعوب مشافهًة، أو عن طريق 
احملاكاة، فالرتاث هو اهلوية، والتماهي والتكامل ويشكل 

املضمون الثقايف هلوية الشعوب.

الثقايف  التراث واإلرث  ماهي طرق احلفاظ على  ـ  
املادي والالمادي للمجتمعات؟ 

ميكن صون الرتاث املادي عرب االهتمام به بنشر 
بصلة  ميت  ما  ختص كل  اليت  والدراسات   األحباث 
وحفض  صيانة  تضمن  اجلهود  وبذل  املادي،  للرتاث 
املواقع  ترميم  طريق  عن  ذلك  ويتم  املادي،  الرتاث 
وااللتزام  الدولية,  للمعايري  وفقاً  األثرية  واملنشآت 
لذلك،  املالية  الكتلة  وتوفري  النافذة،  اآلاثر  بقوانني 
الثقايف  محاية األثر واألماكن األثرية، وفهم دور اآلاثر 
املخازن  يف  جيداً  األثرية  القطع  حفظ  والتارخيي، 

أما  الدراسات.  هذه  ونشر  ودراستها  واملستودعات 
فقد  املعنوي،  أو  الالمادي،  أو  املادي،  غري  الرتاث 
حثت منظمة اليونسكو على محاية وصون هذا الرتاث 
واحلفاظ من الضياع واالنداثر، وتعد اتفاقية اليونسكو 
امليالد 2003م  للعام  الثقايف  الرتاث  وصون  حلماية 
من أهم ما ورد يف محاية وصون الرتاث الالمادي، وقد 
القيام  املشاركة  الدول  على كل  االتفاقية  هذه  حثت 
ابلتدابري الضامنة لصون الرتاث الالمادي مثل منهجية 
إىل  هتدف  اليت  والفين،  العلمي  والبحث  الدراسة 
حفظ هذا الرتاث مبا يف ذلك إنشاء مؤسسات علمية 
حلفظ الرتاث. ووفق ما صدر عن مؤمتر »اليونسكو« 
لعام 2003م البد من نشر املهن واحلرف التقليدية 
الرتاثية ودعمها بسخاء كي تعود من جديد متجاوزة 
الضياع والنسيان، وذلك عرب إنشاء الورش التقليدية 
على  احلفاظ  سبيل  يف  متخصصة  أايدي  تديرها  اليت 
وقيمتها  أمهيتها  والرفع من  التقليدية  املهن  مثل هذه 

الرتاثية..

أ. محمد العزو في ندوة حوارية حول واقع التراث الثقافي السوري، الرقة/ ايلول ٢0١٩.



78

دد
ــــــــــ

ــــــــــ
 الع

وار
ح

العــــدد 13 -  شتاء 2022م

تقدم  رغم  والكتابة  العمل  على  تواظب  التزال  ـ 
أحباثًا  فتنشر  عليه،  الثناء  تستحق  أمر  وهذا  العمر، 
وغريها«  »شرموال  وثقافية  أدبية  جمالت  يف  تارخيية 
حملية  صحف  يف  »تارخيية«  دائمة  زوايا  تكتب  وكذلك 
الثقافية  النشر  حالة  تقيم  كيف  روناهي«،  »السوري، 
للهويات  األصيلة  اجلوانب  إبراز  يف  ودورها  املحلية، 

والثقافات املتنوعة يف مشال وشرق سوريا؟

الفراتية  اجلزيرة  يف  الثقايف  النشر  أن  ابلتأكيد 
وشرق  مشال  يف  فرح كبرية  مساحة  ويشكل  ثٍر،  نشٍر 
سوراي. وعبارة التنوع الثقايف تشري إىل ترجع إىل احرتام 
الثقافات املختلفة لعيشهم مع بعضهم البعض، ومثلما 
مع  سوراي  وشرق  مشال  يف  القومية  املكوانت  تتعايش 
هذه  ثقافات  واحرتام، كذلك  حمبة  يف  البعض  بعضها 
منظومة  وفق  بعضها  مع  وتتأثر  وتؤثر  حترتم  املكوانت 
التقاطعات  احملبة واالحرتام والقبول. كما جند كثري من 

املشرتكة بني ثقافات هذه املكوانت.

إلطالق  دفعك  واألثري  التارخيي  لإلرث  عشقك  ـ 
اسم »آثار« على ابنة لك، وهذا إن دل على شيء فإنه 
يدل على مدى االرتباط الروحي واجلسدي بأرض وإرث 

اآلباء واألجداد، ماذا تقول يف ذلك؟

والثالثة  أميار«   « تليها  البكر،  ابنيت  هي  »آاثر« 
»أمسار«, مث »ايسر،« وملا أن مورواثت اجملتمع الشرقي 
من  البنت، كثري  من  للذكر  أكثر  قيمة  تعطي  البالية 
األصدقاء أصبحوا ينادوين أبيب »ايسر« بدل من اي أاب 
»آاثر«، لكين كنت أطرش ال أرد إال على من يكنيين 
منذ  وحياكيين  يدغدغين  آاثر كان  واسم  »آاثر«,  أبيب 
زمن طويل قبل زواجي. ومثلما قلت ابلتأكيد حيب لألثر 
ولآلاثر ظل دفيناً يف األان إىل أن ولدت الصبية »آاثر« 

فسميتها آاثر، فكان النصر والسرور والفرح.

يف  لك  جديدة  مؤلفات  أو  خمطوطات  من  هل  ـ 
املستقبل القريب؟

البحث والكتابة واالطالع المستمر... أ. محمد العزو في مكتبته
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بعد املرحلة السوداء بدأت »الرقة« تستعيد شيئاً 
من ألقها الثقايف والفكري، وكانت هناك حمفزات كثرية 
والنشر..  الكتابة  إىل  الواعدة  األقالم  أصحاب  تدعو 
أنتظر وجود  املادي،  الرتاث  لدي خمطوطة جاهزة عن 
فرتة  نعيش  وأننا  السيما  طبعهما  من  متكنين  فرصة 

استقالل فضاء ثقايف حر.

ـ بعد كل هذا العمر واجلهد املبذول يف أعمال التنقيب 
ملنطقة  األثري  التارخيي  اإلرث  على  واحلفاظ  األثري 
الرقة وحوض الفرات يف مشال وشرق سوريا عمومًا، كيف 
والقادمة- جتربتك  احلالية  األجيال  وأقصد   – لنا  تفيد 
ببضع أسطر، هل حققت مبتغاك وطموحاتك أو رسالتك 

يف هذه احلياة؟ 

مبعية  األثري  التنقيب  أعمال  مع  رحليت  كانت 
زمالئي من اآلاثريني واملهتمني يف دائرة آاثر ومتاحف 
الرقة، رحلة علم وحمبة حققت من خالهلا ما كان دفيناً 

لعبتها  مذهلة  نتائج  على  ووقفت  األعلى،  األان  يف 
»الرقة« خالل مسريهتا التارخيية, وكانت مساحة الفرح 
أكرب عندما حققنا الكشف عن املتبقيات من املاضي 
اليت متثل إبداعات الشعوب السورية اليت لعبت دوراً 
رايدايً يف التاريخ القدمي.. وهلذا اجليل وجيل قادم األايم 
على  واحلفاظ  الكشف  هو  الوطن  خدمة  أن  أقول 
ذاكرهتا  يشكل  موروث  من  لألمة  ما  وبقدر  الرتاث، 
األمثل  الطريق  هو  اآلاثري  البحث  وأن  الواسعة، 
والوحيد لكشف حياة اجملتمعات املوغلة يف القدم، كما 
أن البحث اآلاثري ذاته يشكل رافداً عظيماً يف إغناء 
معلوماتنا عن جمتمعاتنا وثقافاهتا اليت تركت سجالت 

مدونة عن اآلابء واألجداد.

باملوافقة  التكرم  على  نشكرك  حوارنا،  ختام  يف  ـ 
الصحة  دوام  لك  ونتمىن  معنا،  احلوار  إجراء  على 

والعافية.

أ. محمد العزو  في طريقه إلى موقع أثري بالرقة/ ٢0٢١.
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المرأة والموروث الثقافي الكردي

بثقافتها  اإلنساين  التاريخ  عرَب  أمٍة  اشتهرت كلُّ 
واحملظورات  العقبات  من كافة  الرغم  على  وموسيقاها، 
أيدي  على  هلا  تعرَّضت  اليت  والضغوطات  والعراقيل 
حّكام الدول اليت كانت حتكُم وتتحكَُّم إبرادة الشعوب 

من  وجتريدها  هوايهتا  طمس  جاهدًة  وحتاول  األصيلة 
ثقافتها من خالل السياسات واملمارسات التعسفية اليت 
مارستها حبق تلك الشعوب.  تعدُّ الثقافُة من أهمِّ الركائز 
اليت  األصيلة  واملكّوانت  الشعوب  حياة  يف  األساسية 

المرأة هي المبدعة والرائدة في خلق 
ثقافة عريقة في مجتمعها. فاألم هي 
مها منها 

ّ
أول مدرسِة لغٍة لطفلها يتعل

ويترّبى على ترانيمها ..

* إعالمية كردية سورية، تعمل منذ 15 عاماً يف اإلعالم املرئي واملكتوب يف روج آفا ومشال شرق سوراي، تكتب زاوية أسبوعية 
يف صحيفة روانهي بعنوان »مرآة املرأة«.

,,
هيفيدار خالد* 
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املنطقة  وابلتحديد  األوسط  الشرق  منطقة  يف  عاشت 
الواقعة بني هنري دجلة والفرات اليت تُعرف مبنطقة وادي 
بثقافتها  ومتّيزت  اشتهرت  اليت  املنطقُة  هذه  الرافدين. 
مقصداً  وكانت  وأبداً  دائماً  واملتأّصلة  العريقة  التارخيية 
ملعظم العلماء والفالسفة ورّواِد العلم وقاصدي الثقافة 
العامل.   أحناء  من كافة  احلقيقة  عن  والباحثني  واملعرفة 
لإلنسان  مُيكن  ال  اللذان  العنصران  مها  والفن  الثقافة 
التخلي عنهما، أو حىت احلياة بدنومها، فَمن ال ثقافَة له 
ال اتريَخ له وال يستطيع العيَش حبرية وكرامة، ألمهيتها 
اجلغرافية  هذه  على  القاطنة  الشعوب  حياة  يف  الكبرية 
الغنية ابألساطري واحلكاايت والقصص املؤثّرة. من هنا 
نستطيع القول إن الثقافة ليست يف شكل اجملتمع وقيمه 
فحسب، بل هي منارته الروحية وكيانه الصايف، الثقافة 
تعين الوعي والروح واحلياة والبقاء وكّل شيٍء ساٍم.   يف 
التارخيية الطويلة لعبت املرأُة دوراً  الثقافية  هذه املسرية 
هذه  إجنازات كبرية يف  حتقيق  من  ومتّكنت  ومهّماً  ابرزاً 

اجملال. 

القدمية  الصديقَة  الرحى كانت  أن  نعلم  فجميعنا 
للنساء وتُعترب من الوسائل الرتاثية اليت ارتبطت ابلذاكرة 
وابألانشيد واألهازيج واألشعار الشعبية اليت كانت املرأة 
ترّددها أثناء استخدامها للرحى. الرحى اليت ُاستخدمت 
لطحن احلبوب وإطعام األطفال، كانت رفيقة وصديقة 
أخرى  وأحياانً  مهومها  هلا  تشكو  حيث  للمرأة،  أنيسة 
تعرّب هلا عن سعادهتا. الصلة احلميمة بني املرأة والرحى 
آلٌة  أيضاً  واملغزل  وثقافية.   اجتماعية  أبعاَداً  اكتسبت 
صغريُة احلجم وهي عبارة عن قطعة خشب بسيطة لكنها 
كانت مهمة للغاية يف حياة الشعوب وخاصة النساء يف 
جبمع  يقمن  النساء  حيث  التاريخ،  مراحل  من  مرحلة 
َشعر املاعز وتنظيفه ومن مث حتويله إىل خيوط لتصنع منه 
املالبس واملواد اليت تلزم ألاثث منزهلا. كما عملت املرأة 
على امِلنسج أو النول وهو آلة ُتدار يدوايً، وُتستخدم 
يف النسيج. كّل هذه األعمال اليت طّورهتا املرأة بيدها 
وعرق جبينها تركت أثراً مجياًل على اجملتمع. من املهم 
املوروث  يف  املهم  املرأة  لدور  املقال  هذا  يف  التطّرق 

)Destar( المرأة الكردية والرحى



82

ــــــة
ـــــــــــ

افـــــ
الثق

ة و
ملرأ

ا

العــــدد 13 -  شتاء 2022م

الثقايف للمجتمعات، املرأة هي املبدعة والرائدة يف خلق 
لغٍة  مدرسِة  أول  هي  فاألم  جمتمعها.  يف  عريقة  ثقافة 
لطفلها يتعّلمها منها ويرتىّب على ترانيمها. هذه الرتانيم 
اليت عرّبت من خالهلا عن كّل ما كانت تعيشه يف حياهتا 
وكل ما متر به، من خالل هذه الرتانيم كانت تتحدث 
عن آالمها وأوجاعها ومعاانهتا وكل األعمال اليت تقوم 
هبا. ليس أثناء تربية األطفال فحسب، بل عندما كانت 
جتمع األعشاب وتقطف الثمار يف الطبيعة.  ال توجد 
فكانت  املرأة،  أنشدهتا  اليت  األغاين  يف  واحدة  كذبة 
يف  االجتماعية  األحداث  عن  تعرّب  اليت  األغاين  تردَّد 
القلب ومشاركتها مع اجملتمع بلغة بليغة وبسيطة للغاية، 
والغناء الفولكلوري خري مثال على ذلك، حيث يرتك 
لدى  اإلنسان  على  بليغاً  أثراً  األغاين  من  النوع  هذا 
ال  رمبا  عميقة  معايَن  طياهتا  بني  حتمل  فكانت  مساعه، 
جتدها يف األغاين املعاصرة.  هلذا السبب، ميكن للمرء 
أن يقول إن املرأة هي الركيزة األقوى واألوىل للغة األم.  
تستمد النساء إبداعاهتن من مشاعرهن ومن االضطهاد 

االجتماعي الذي تعرضن له يف حياهتن، وهن يتحدثن 
يف أغانيهن عن األمل واحلزن واحلب والفرح واملودة معاً، 
يشعر املرء بصدق هذه املشاعر، واإلرادة اليت تتحّلى 
هبا تلك النسوة ومدى ارتباطهن أبصالتهن واحلياة اليت 
عشنها عرب التاريخ.  وخرُي مثال على ذلك يتجّسد يف 
قّصة الفتاة الكردية اليت ُتدعى بنفشا انرين. بنفشا انرين 
اليت أحبَّت رجاًل إالَّ أهنا ُأجربت على الزواج من رجٍل 
آخر، لكّنها مل تنَس حبيَبها الذي عشقته رغم زواجها 
من رجٍل آخر، فأمست طفلها على اسم حبيبها، وتغّنت 
حببها له من خالل صوهتا العذب اجلميل. والعديد من 
ومعاانة  قصص  عن  تتحّدث  اليت  األخرى  القصص 

كهذه. 
ومؤثّرة  مرموقة  مكانة  صاحبة  املرأة  أنَّ  رغم  نعم 
الذهنية  نتيجة  أنّه  إال  الثقافة،  يف  دوراً كبرياً  ولعبت 
املرأُة  تستطِع  مل  الكردي،  اجملتمع  السائدة يف  الذكورية 
لعَب دورها ابلشكل املطلوب. فهناك العديد من النساء 
اللوايت أّلفن العديد من األغاين للموسيقا الكردية، إال 

المغزل )صناعة السجاد اليدوي(
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أن  رغم  النساء.  وليست  غنّوها  من  هم  الرجال  أنَّ 
السنوات  يف  حاولن  اجملال  هذا  يف  منهن  املختصات 
األخرية تغيري هذا الوضع ولعب دور أكرب يف هذا اجملال. 
ومثال ذلك الفنانة الكردية القديرة الراحلة َعيشه شان 
اليت كرَّست ُجلَّ حياهتا من أجل الغناء الكردي، فهي 
تُلِهب  اليت  احلزينة  واألغنيِة  اجلميِل  الصوِت  صاحبُة 
صميم الفؤاد، متيَّزت بصوهتا العذب من بني الكثري من 
الفناانت يف زمنها. لدى إصغائك لصوهتا تشعر ابحلزن 
مع  تتالقى  الراّنن  صوهتا  ذبذابت  بني  معاً،  والسعادة 
األصيلة  الكردية  هذه  آخر.  َعاملٍَ  إىل  لتقتادك  ذاتك 
عذبة الصوت، تركت أثراً مجياًل يف نفس كلِّ َمن استمَع 
لصوهتا وهي تغين حبرقٍة قصَص مقاومِة أبطاِل موطنها. 
ومجال  مجاهُلا  امتزَج  اليت  البهية  الفنانة  شان  َعيشه 
مستمعيها  من  اآلالف  أفئدة  يف  رّسخت  معاً،  صوهتا 

املسرح  على  تصعد  فحينما كانت  عنها.  المعًة  صورًة 
وتغين  األضواء  حتت  وتتأّلق  الفلكلوري  الكردي  بزيها 
من  املكاَن  صوهُتا  ميأل  اجلمهور،  أمام  الكردية  بلغتها 
والكبري،  الصغري  معها  ويتفاعل  واملرح،  ابلفرح  حوهِلا 
الكرديّة  األرمنّية  والفّنانة  والشيوخ.   واألطفال  النساء 
 »Gula Keşe« »اليت تُعرف ابسم »كوال كه شى
اليت كانت تُعّد إحدى الفّناانت الكرداّيت الرائدات يف 
اتريخ الفّن الكردّي يف القرن الّتاسع عشر.  وكما نرى 
أنه يف وقتنا احلايل أن األنظمة املتسلطة على الشعوب، 
وهويتها  الشعوب  ثقافة  طمس  يف  ختريبياً  دوراً  تلعُب 
املرأة  العبودية على  مفاهيم  األصيلة، من خالل فرض 
وفكرها وجسدها وذلك الستغالهلا، األمر الذي يتطلب 
من النساء مجيعاً بذل جهود أكثر للحفاظ على املوروث 

الثقايف.

ملحمة العشق »بنفشا نارين وجمبلي« .. صورة رمزية
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»خيوط االنطفاء« للروائي أيمن مارديني
بين الحب والفضاء والسرد

»خيوط  روايته  يف  مارديين  أمين  الروائي  يقدم 
للكتاب  الريس  رايض  دار  عن  الصادرة  االنطفاء« 
والنشر يف العام2020، للحب ما تقوله اإلهلة عشتار 

القديسة،  وأان  البغي،  الرواية،«أان  بداية  يف  املقدسة 
العاقر، وكثرهم  أان  األم،  أان  العذراء،  وأان  الزوجة،  أان 
أبنائي، أان يف عرس كبري ومل أختذ زوجاً، أان القابلة ومل 

*كاتب وصحفي ومسرحي سوري، مواليد »السلمية« شرقي حمافظة محاة عام 1962، خريج املعهد العايل للفنون املسرحية، 
يعمل يف الصحافة منذ العام 1992، ويكتب يف العديد من الصحف والدورايت السورية والعربية، عمل كمخرج وخمرج مساعد 
التغيري الدميقراطي، ومعتقل سابق  التنفيذي يف هيئة التنسيق الوطنية لقوى  يف عدد من األعمال املسرحية. وهو عضو املكتب 
)1986-1991( بسبب انتمائه حلزب العمل الشيوعي. عمل مؤخراً كمحرر ثقايف يف وكالة نورث برس اإلخبارية يف القامشلي، 

ويقيم حالياً يف دمشق.

بسام سفر* 

يتناوب السرد ما بين الواقعي 
واألسطوري الموظف بحيث ينقل 

القراء إلى عوالم يحددها الكاتب..

,,
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أجنب أحدًا، وأان سلوة أتعاب محلي، أان العروس وأان 
العريس، وزوجي من أجنبين، أان أم أيب، وأخت زوجي، 

وهو من نسلي«. 
شخصية  أمين  الراوي  يستدعي  التقدمي  هذا  بعد 
ذات  يف  »أمين«  الكابنت  عمها  ابن  مع  رحلة  يف  اننو 
احلبيبة  عمي  ابنة  »اننو  أورواب،  حنو  برحلة  الطائرة 
املوراثت،  فوق  دائماً  تسمو  اليت  السرية،  العاشقة 
املأل  على  املعلنة  السرية،  العائلة، وطقوسها  اجلينات، 
كمحرمات. اننو اليت مل يبارحين حلظة وجودها اخلفي، 
على مدار الدقائق والساعات واألايم. اننو ابنة عمي 
أو  اخلالة،  أو  األم  أو  األخت،  لرمبا هي  لكنها  أجل، 
العمة، ورمبا الشيء من كل هذا، وحيق يل وهلا أن منارس 
عشقنا كما حيلو له ولنا. وليس من سفاح هنا يف حبنا«. 
ما  بقدر  التخييل  محى  مارديين  الروائي  يطلق  ال 

ذلك  يف  العميق  والتأمل  الغياب  الستحضار  يطلقه 
بتفاصيله  والسنوات  الوجدان  يف  واملطمور  املغمور 
احلب  زمن  وكوابيسه.  أبحالمه  وشره،  خبريه  الصغرية، 
اإلصغاء  زمن  وعفويته،  وبراءته  بسذاجته  احلقيقي 
لصوت الذات قبل أن تنتشر وختتلط أبصوات اآلخرين، 
املالئكة  صور  بقسوته  اآلخر  الزمن  يسرق  أن  وقبل 
الذين كانوا آابء وأمهات وأحبة وزمالء وزميالت صور 
البيوت واألشجار يف نضارهتا األوىل يف منشية البكري 

يف إحدى أحياء القاهرة.
 لكن قرار انفصال اننو عن أمين جاء نتيجة سفره 
لدراسة الطريان ابلعهد الربيطاين.. »كنت قد أتيت اآلن 
فقط ألقول لك إننا علينا أن ننفصل، أنت لدراستك 

وسفرك، وأان ألاتبع مستقبلي هنا يف الطب«. 
اننو  زواج  من  سنوات  بعد  القاهرة  زايرة  وعند 

غالف رواية »خيوط االنطفاء« لـ أيمن مارديني
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بزايرة  األربعة  يقومون  مارلني  ومعه  أنس  ابلدكتور 
األهرامات، ويرتك مارلني مع أنس لكي تركب اجلمل، 
املعتم  احلجري  النفق  يف  اننو  مع  بعيداً  يذهب  بينما 
منذ أربعة أالف عام وأكثر، إىل الغرفة السرية، وحيصل 
اجلسدان  »يلتصق  اجلنسي  واالتصال  العاطفي  اللقاء 
شهية،  قبلة  يف  الشفتان  وتتقابل  عارمة،  شهوة  يف 
عام،  أالف  سبعة  عمرها  وطويلة كأن  عنيفة،  جاحمة، 
بداًل  وحيل  ليختفي.  واحداً  جسداً  اجلسدان  ويصبح 
عنه جسد العامل، جسد السماء واألرض، جسد البحر 
وموجه، جسد البشر واملالئكة، جسد األساطري وآهلتها 
وطواطمها  واتبوهاهتا كلها جمتمعة يف عمق القبلة، ليس 

من انتهاء هلا، أو نقطة تباعد، أو فراق«.
هناك  واننو  أمين  بني  األزيل  العشق  جانب  وإىل   
احلالة الزوجية بني أبو سامي وأم سامي، وأبو أمين عيشة، 
والشيخ ورقة وزجياته، وإمساعيل وزوجته السودانية، ومن 
أمجل ما يصف اجلنس يف الرواية ليلية دخول أبو سامي 
يفض  أن  للضوء  »كيف  يقول:  أن  سامي،  أم  على 
بكارة العتمة حبذر؟، ينسرب الضوء من املعرفة املسبقة، 
ويتناساها مؤقتاً، ليعاود اتعاظه بعد نومة دامهته. يعاود 
النور شهوة شهية. شهوة  ممارسة اجلنس. اجلنس نور، 
العتمة واحة صحراء، وااللتقاء هنا بني جبلني. ميد يده 
النور، ينزع عن العتمة مالبسها، يبدأ يف مداعبة هندها 
يتحسسه،  يلمسه،  األملس  بطنها  إىل  يهبط  البكر، 

ويهبط أكثر إىل غار العتمة، وأصلها«.
إن احلب واجلنس يف الرواية يتخذ من املقدس حالة 
احلب  آهلة  أوضحتها  اليت  األسطورة  إطار  يف  أساسية 
جنده  لذا  عشتار،  األنثوي  واحلضور  العشاق  وسيدة 

مستمر ومفتوح منذ بداية الرواية إىل هنايتها.

الفضاء األسطوري في الرواية:

)النصوص  يف  الروائيني  من  قليل  عدد  يشكل 

األسطورية  أببعادها  تتسم  فضاءات  العربية  الروائية 
متخيلة أحياانً تتداخل مع أجواء الواقع، كرواية إلياس 
خوري »أبواب املدينة«، ورواية حمي الدين زنكنة »حبثاً 
وهلا  العام1980،  يف  الصادرة  أخرى«،  مدينة  عن 
البسطامي«  اثنية، كرواية حممد  أحياانً  الواقعي  جذرها 
ورواية  العام1976،  يف  الصادرة  والنقاش«  التاجر 
الصادرة  وايمسني«  واملنسية  »األبله  شغموم  امليلودي 
»الزويل«  الغيطاين  مجال  ورواية  العام1982،  يف 
الصادرة يف العام1975، ورواية صربي موسى »فساد 

األمكنة«()1(.
له  أسطوري  فضاء  على  مارديين  الروائي  يعتمد   
جذره الواقعي، وهو فضاءات مصر، والقاهرة بشكل 
عاملية  ملدن  أخرى  فضاءات  إىل  ابإلضافة  أساسي 
الفرنسية،  العاصمة  وابريس  بريطانيا،  يف  لندن  مثل 
والسموات املفتوحة اليت تتحرك هبا طائرة أمين الكابنت 

الطيار الذي يقود طائرة نقل ركاب.
 لكن املكان األهم يف الرواية هو الفضاء القاهري 
الذي تشكلت به الشخصيات األساسية وهي الكابنت 

الروائي السوري أيمن مارديني
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الطيار أمين، وابنة عمه اننو، ووالد أمين، وسامي ووالدته 
ووالده، والشيخ ورقة، وبقية شخصيات الرواية.  

مكان  هو  األسطوري  الفضاء  هذا  مييز  ما  وأبرز 
إقامة الشيخ يف الصعيد املصري حيث انتقل أبو سامي 
يف  ومعلماً  ملسجد  خطيباً  األوقاف  وزارة  يف  للعمل 

إحدى كتاتيب صعيد مصر.
 ويف الطريق أشارت إحدى راكبات السيارة على 
أم سامي بضرورة زايرة الشيخ مربوك الذي يقيم يف قرية 
الشيخ ابلقول: »كانت سحب  ديروط، ويصف بيت 
الدخان املتطايرة من البخور مع رائحة الكاز احملرتق أيضاً 
ترسم أشباحاً على احليطان يف شكل طيور أو غيالن أو 
أجساد حترتق، وهي مشنوقة، ولرمبا هي موجودة ابلفعل، 
وليست تومهات. كانت القطط السوداء يف كل مكان 
يف البيت، مصرية، فرعونية قدمية، ذات جسد ممشوق، 
وشعر أسود المع قصري، ورأس صغري حيمل عيوانً المعة 
يف الضوء، وتربق يف العتمة. حوايل مائيت قط اسود أو 
أو متشي  الغرفة،  الوحيد يف  الفراش  على  تقفز  أكثر، 
حبرية وتتنقل بني أرجاء البيت. ويف أحد األركان، بشكل 
منزو كانت بعض السالل املصنوعة من القش امللون، 
أو  خارجها،  تزحف  ثعابني  تظهر  فتحتها  على  كانت 
هنا  اخلشبية  السالمل  من  الكثري  أيضاً  داخلها،  تتلوى 
وهناك بكل األحجام، إما مستندة إىل احليطان تصل إىل 
سقف البيت، وإما قصرية جبانبها أو مرمتية على األرض. 
السالمل  بني  وما  الدرجات.  متكسرة  قدمية،  مهرتئة، 
فارغة،  احليطان  على  معلقة  الطيور،  أقفاص  كانت 
تسمع صوت  أن  تكاد  احليطان،  تنعكس ظالهلا على 
طيور  من  ليس  لكن  األذان،  إىل  يصل  طيورها  رفيف 
لك أن تراها، وال يوجد أي أثر قدمي على وجودها، رمبا 
هي خياالت األشباح على احليطان أو واقع ملموس يف 

العقل، متاماً كما اجلنة والنار«. 
»خيوط  رواية  يف  املتعددة  الفضاءات  هذه  إن 
ذاته،  حبد  قائماً  فعاًل  األسطرة  من  جتعل  االنطفاء« 

ويعمق مارديين هذه الفضاءات من خالل رحلة سامي 
يصف  حني  الصحراوي  املسجد  اجلامع  حنو  أبيه  مع 
صحراء،  املسجد  اجلامع  إىل  الطريق  »كان  الطريق 
وكانت الرمال الصفراء يف كل مكان، وكان احلر شديدًا. 
رأينا يف الطريق قافلة تسري على مبعدة منا، ورأينا بئراً 
فيها ماء ال ينضب، ورأينا بئراً فيها ماء ال ينضب، ورأينا 
ذلك  يكن  مل  الطازج.  حليبه  من  وشربنا  وغنمه  راعياً 

سراابً أو تومهًا«.
»انبثق  القاهري  أن مسجد احلسني   ويؤكد على 
تكن  ومل  الصحراء،  خالل  من  أمامنا  احلسني  مسجد 
هناك عتمة. كانت قبته تشع نوراً مذهباً، ومئذنته شاهقة 
تطاول سقف السماء، كان ميتد جنوابً إىل أقاصي مصر، 
ومشااًل إىل حدود البحر، حىت ال ميكن أن يصل إىل هناية 

مسجد احلسني أو بدايته«.
املنرب  سلم  درجات  يف  موجود  هو  ما  ويشرح 
محامة  املنرب  سلم  درجات  أول  على  »كان  للمسجد 
ترقد يف عشها ساكنة، شبه انئمة، وكانت يف  بيضاء، 
مسكة  شكل  على  غيمة  الثانية  درجته  وعلى  اهلناء. 
تطري تشبه غيمات سامي اليت تسقط على كتفه دائماً. 
نبات  أوراق من  الرابعة كانت  أو  الثالثة  الدرجة  وعند 
اجلامع  تفاصيل  .. كانت  هناك،  ملقاة  والزيتون  التني 
تتضاءل، قبة املذهبة، أسواره املمتدة، وأيضاً الصحراء 
سامي  أمام  لتنفتح  و...السراب.  والقوافل  والرمال 
ورائه  ومن  بعده ابب،  من  سبعة، ابب  حناسية  أبواب 
سبعة أبواب أخرى ذهبية، ليجد من كان حيمله يضعه 
الزمن  هو  سائل،  زمن  اآلن  املكان  هو  ويقول:  عنه، 

مكان متجمد«.
 من خالل عرض بعض فضاءات رواية »خيوط 
االنطفاء« تبلغ أسطره املكان متداخلة من الواقعي إىل 
العامل التخييلي، اليت تصل ذروة امتالئها مبا يعرب يفصح 

عن تداخل العاملني الواقعي واألسطوري.
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السرد الروائي: 

االنطفاء«  »خيوط  رواية  يف  الروائي  السرد  يبدأ 
للروائي أمين مارديين من اخلامتة األوىل يف بداية الرواية 
الفصل  إىل  االستهالل  أو  املقدمة  مكان  حتل  حيث 
اثنية  وخامتة   ،)15( رقم  إىل  الفصول  وتتواىل  األول 
الشخصية  خالل  من  ذلك  ويتم  هبا،  الرواية  تنتهي 
يقص  الذي  الطيار  أمين  الكابنت  الرواية  يف  األساسية 
احلكاية يف نوعني من السرد الداخلي )جواين احلكي( 
ابنة  مع  اخلاص  والعشق  العائلة  حكااي  يتناول  الذي 
عمه اننو وأبيه وخاله، وخارجي )حكي براين( يف كل ما 
هو خارج إطار األسرة العائلة. وحسب تعبري الدكتور 
سعيد يقطني شكل »الراوي اخلارجي عن نطاق مرويه«، 
املتماهي  الراوي  شكل«  مث  ومن  احلكي«،  »براين 

مبرويه«، »جواين احلكي«.)2(
يستعيد الراوي يف السرد الداخلي حكااي طفولته 
وسؤاله  لنانو،  العميق  وحبه  البكري  ومنشية  مبصر، 
ومشاركة  األسطوري،  النائمني(  )كتاب  عن  األساسي 
واألب  اخلال..(  وزوجة  )العمة،  من  األسرة  نساء 
واخلال وسامي، وحماوالت الوصول إىل إجابة شافيه عن 
الكتاب، لكنه يبقى لغز ألغاز العائلة، وإىل جانب عملية 
السرد الداخلي ألحداث واتريخ العائلة هناك )األقوال( 
اليت تقطع السرية السردية العائلية، وهذا جزء أساسي 
من )احلكي الرباين(، ابإلضافة إىل بعض هناايت احلاالت 
العائلية من خالل مجل مأخوذة من حاالت دينية )أومل 

يرث عنه أمسه أحد( أو )وإان كنا له حافظني!(.
أما السرد الرباين الواضح هو كل سرده عن السفر 
مصر  خارج  النسائية  وعالقاته  والرحالت  والطريان 
سواًء يف لندن أو ابريس ووصف عالقته مبارلني وغريها 
من النساء اللوايت أقام عالقة عاطفية وجنسية معهن، 
التنقل  يف  أمين  الراوي  به  يقوم  الذي  السرد  ويتوىل 

من  العديد  وذاكرة  والواقع  والتاريخ  األساطري  بني  ما 
الشخصيات يف الرواية ويضاف إىل الراوي أمين راوي 
آخر هو »أبو سامي« الذي يتوىل سرد بعض الفصول 
كما يف زايرة الشيخ املربوك وغريه من الفصول اخلاصة 

بزواجه ووالدة سامي. 
ويتناوب السرد ما بني الواقعي واألسطوري املوظف 
حبيث ينقل القراء إىل عوامل حيددها الكاتب مثلما حيدث 

يف مشهد الطوفان اخلاص بقصر أبو سامي.
أن عملية السرد والتنوع السردي يف رواية  أخرياً 
أهنا  اعتمادها على راوي إال  »خيوط االنطفاء«، رغم 
السردية ذات  التوظيفات  العديد من  تقليدية من  غري 
)األقوال(،  يف  الرواية  بداية  منذ  املمتدة  اخلطوط 
اليت  واملقاطع  اجلمل  لنهاايت  املوظف  واالستخدام 
تنتهي بعبارات ذات مدلول ديين أو اترخيي، ابإلضافة 
أزمان  مفتوح على  فهو  زماين سردي،  إىل عدم حتديد 
للمكان  مفتوحة  سردية  متعددة  وذاكرة  متعددة، 
السرد  تقليدية  القول أن ال  والشخصيات، هلذا ميكن 
لعب دوراً كبرياً يف جذب القراء ملتابعة أعلى من احلالة 

التقليدية يف الرواية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( د. نضال صاحل، األعمال النقدية يف السرد الروائي، 
اجملد األول. وزارة الثقافة، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق 

العام2017. 
الزمن،  الروائي،«  اخلطاب  حتليل  يقطني،  سعيد  د.   )2(
الطبعة  بريوت 1989،  العريب،  الثقايف  املركز  التبئري«،  السرد، 

األوىل.  
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العــــدد 13 -  شتاء 2022م

اسم الكتاب: العالقات العربية الكردية 
اسم املؤلف: فتحي حممود

املضمون: 
األهرام  حترير صحيفة  مدير  فتحي حممود  الصحفي  الكاتب  هو  الكتاب  مؤلف 

وعضو اجمللس املصري للشؤون اخلارجية.
يستهدف الكتاب تعريف الرأي العام العريب بطبيعة العالقات التارخيية بني العرب 
العريب -  احلوار  دعم  العرب يف  املثقفون  يلعبه  أن  ميكن  الذى  والدور  والكرد، 
الكردي، كبداية مهمة إلزالة أي لبس موجود وتصحيح املفاهيم لدى الرأي العام 

إزاء هذه العالقات اليت تؤثر على األمن القومي العريب.
ويذكر مؤلف الكتاب إن الكرد يشكلون ظاهرة فريدة من نوعها يف الواقع والتاريخ 
العريب واإلسالمي، فهم من أقدم شعوب منطقة الشرق األوسط، مرتبطني ابإلقليم 
الذى يعيشون على أرضه اليت ترتكز يف غرب آسيا مشال بالد الرافدين وجنوب 
شرق األانضول مبحاذاة جبال زاغروس، وتعرف ابسم ُكردستان، لكن االستعمار 
بعد احلرب العاملية األوىل جنح يف تقسيم هذه املنطقة على أربع دول خمتلفة، لتشكل 

اليوم أجزاء من مشال العراق ومشال غرب إيران ومشال سوراي وجنوب شرق تركيا.
ويضيف أن الكرد حبكم موقعهم اجلغرايف والتارخيي جزء ال يتجزأ من األمن القومي 
العريب، يؤثرون فيه ويتأثرون به، ولذلك كان االهتمام ابلعالقات العربية الكردية يف 
وقت متر فيه منطقة الشرق األوسط بتطورات متالحقة وصراعات عديدة، وتعاين 
اهليمنة على مقدراهتا من جانب  العربية من ثالثة مشروعات حملاوالت  األمة  فيه 
عدم  إلشاعة  خاصة  وعناصر  أدوات  منها  تستخدم كل  وإسرائيل،  وتركيا  إيران 
االستقرار يف بعض الدول العربية وحتطيم منوذج الدولة الوطنية، ويستلزم احلفاظ 

على األمن القومي العريب التنسيق مع الكرد ملواجهة التحدايت املشرتكة.
جداً  وعددها كبري  أصل كردي  من  املصرية  للعائالت  مناذج  الكتاب  يقدم  كما 
اشهرهم عائلة بدرخان السينمائية، وقد أسس املخرج على بدرخان مجعية للصداقة 

املصرية الكردية جتمع معظم هذه العائالت.
وأهدى املؤلف الكتاب إىل روح القائد الكردي صالح الدين األيويب الذى قاد 

العرب واملسلمني لتحرير القدس.
عدد الصفحات: 176 صفحة

مكان واتريخ الصدور: مؤسسة األهرام الصحفية املصرية / 2021م

إصدارات الكتب
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العــــدد 13 -  شتاء 2022م

اسم الكتاب: السيب العثماين واملشرق املتوسط
اسم املؤلف: د. جالل زانيت وحممد أرسالن علي

املضمون: 
يقدم الكتاب قراءة للمجازر اليت ارتكبتها الدولة العثمانية حبق شعوب 
املنطقة، فليس األرمن وحدهم من عاىن من اجملازر العثمانية، لكن هناك 
هذا  يف  املؤلفان  ويقدم  الطويل،  االحتالل  هبذا  أتثرت  عدة  شعوب 
العمل يف سبعة عشرة ورقة )فصل(، يسبقها مقدمة، وتوطئة  السياق 

حول نسبة ما وصل إلينا من املعرفة التارخيية.
ويُقسم الكاتبان فصول أو أوراق الكتاب على النحو التايل: »الورقة 
األوىل: التاريخ والعثمانيني.. غزو أم فتح؟، الورقة الثانية: السيب العثماين 
املتوسط،  املشرق  يف  الرتكي  االنتشار  الثالثة:  الورقة  العربية،  للجزيرة 
الورقة الرابعة: اإلابدة العثمانية لألرمن، الورقة اخلامسة: الكرد واألرمن 
جريان وضحااي العقلية العثمانية، الورقة السادسة: عفرين وصراع اآلهلة، 
الورقة السابعة: العرب والكرد واألرمن والتاريخ الرتكي امللطخ ابلدماء، 
الورقة الثامنة: أردوغان والعثمانية اجلديدة، الورقة التاسعة: ملف جرائم 
السيب العثماين واإلابدة اجلماعية الرتكية حبق األقليات، الورقة العاشرة: 
مذابح العثمانيني يف مصر، الورقة احلادية عشرة: الدخول العثماين ملصر 
هل كان احتالال؟، الورقة الثانية عشرة: الدولة العثمانية وتركيا ودعمها 
لإلرهاب، الورقة الثالثة عشر: إرهاب أردوغان يف سوراي، الورقة الرابعة 
عشر: مفهوم القومية الرتكية »الطورانية وجرائم اإلابدة، الورقة اخلامسة 
واجلرمية  للمجازر  غطاء  اإلسالمي  التدين  العثمانيون..  جرائم  عشر: 
والدم املسال، الورقة السادسة عشر: الكرد ودورهم يف محاية املنطقة 
من التقسيم، الورقة السابعة عشر: التجديد الفكري وإصالح اخلطاب 

التارخيي يف حماربة اإلرهاب«.

عدد الصفحات: 308 صفحة من القطع الكبري.
مكان واتريخ الصدور: دار نفرتييت للنشر والتوزيع، القاهرة / 2021م
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العــــدد 13 -  شتاء 2022م

اسم الكتاب: أوراق رجائي فايد واملسألة الكردية
اسم املؤلف: والء عبدهللا أبوستيت )كاتبة وصحفية مصرية(

املضمون: 
يتضمن الكتاب سرية رجائي فايد، أحد األعالم املصريني الذين أفنوا حياهتم 
يف دراسة احلالة الكردية واحلديث عنها ونشر تعرجاهتا بصور شىت يف مصر 
والعامل العريب. وقد قسمت املؤلفة الكتاب إىل قسمني، األول؛ جاء بعنوان: 
األوىل  نشأتني،  للكاتب  أن  اعتربت  وفيه  احلياة.  ومسرية  البداايت  حديث 
واليت تعد النشأة العادية ألي إنسان، واثنية؛ وهي تلك اليت ُتشكل مسرية 
حياته وإبداعه. ويف جزء النشأة األوىل والذي جاء حتت عنوان: امليالد ومسرية 
البداايت، تتبع الكاتبة أثر األستاذ رجائي فايد مع بداايت نشأته يف قرية نواج، 
التابعة حملافظة الغربية، يف دلتا مصر، وصوال إىل دراسته اجلامعية اليت بدأها يف 
اإلسكندرية مث حتول للقاهرة يف كلية الزراعة ليلتقي هناك زميله الشاعر »مسري 
عبدالباقي« والذي كان انفذته األوىل اليت أطل منها إىل عامل اليسار املصري يف 
هذه السن املبكرة، مث ليكون رفيقه وصديقه طوال هذه الفرتة فرج فودة الذي 
يسرد عنه حكاايت مل تُرو من قبل عن تلك املرحلة يف حياة املفكر املصري 

الكبري شهيد كلمته.
الناصرية  احلقبة  حول  الكاتب  آراء  تغيري  الكتاب  يف  أيضا  الكاتبة  تتناول 
وموقفه من امللكية، كما تسرد مسريته اليت كاتبا وأديبا أيمل أن ُيشار له ابلبنان 

وأن يكون أحد أعالم عصره.
ويف »النشأة الثانية«.. تتطرق إىل »التحول إىل التخصص يف املسألة الكردية«، 
والذي بدأ مع رحلة عمله اليت ذهبت به إىل أربيل، ومعايشته للواقع هناك 
ومنها  األنفال،  ومأساة  اإليرانية  العراقية  احلرب  شهدت  اترخيية  فرتة  خالل 
عودته إىل مصر، والتخصص يف املسألة الكردية، ومشاركته يف اإلعداد ألول 
حوار عريب كردي تستضيفه مصر يف تسعينيات القرن املاضي، مث ما قدمه يف 
تلك املسرية وصوال إىل أتسيس املركز املصري للدراسات الكردية، وتدشني 

اللجنة العربية حلرية أوجالن.
الثاين من الكتاب، مقاالت ودراسات لألستاذ رجائي فايد  القسم  ويتضمن 
الذي رغم أنه مل حيصل على الدكتوراه إال أنه أشرف على عشرات الرسائل 

اجلامعية اليت تناولت املسألة الكردية من جوانب خمتلفة.

عدد الصفحات: 256 صفحة
مكان واتريخ الصدور: دار نفرتييت للنشر والتوزيع، القاهرة / 2021م
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العــــدد 13 -  شتاء 2022م

اسم الكتاب: الثائر.. علي بدرخان
اسم املؤلف: مريفت عمر 

املضمون: )سرية حياة(
الكتاب من أتليف الناقدة مريفت عمر عن قصة حياة املخرج السينمائي علي 
بدرخان الذي أهداه مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر املتوسط  يف 
دورته السابعة والثالثني برائسة الناقد السينمائي األمري أابظة والذي أقيم خالل 
الفرتة من 25 إىل 30 أيلول 2021، حتت رعاية د.إيناس عبد الدامي وزير 

الثقافة املصرية، واللواء حممد الشريف حمافظ اإلسكندرية.
يتضمن الكتاب سرية ومسرية املخرج على مدار أكثر من نصف قرن يف العمل 
السينمائي أمضاها يف حمراب الفن السابع خمرجاً، وأستاذاً ألجيال عديدة من 
خرجيي املعهد العايل للسينما ورمزا مهما من رموز العمل السينمائي يف مصر 
والوطن العريب، كما يتضمن نشأته يف منزل والده املخرج أمحد بدرخان وتعلقه 
ابلعمل السينمائي، ودراسته للسينما يف املعهد العايل ابلقاهرة قبل أن حيصل 
على منحة لدراسة السينما يف إيطاليا ملدة عامني كاملني، إضافة إىل فصل عن 
شيلين  الكرنك،  الذي كان،  »احلب  مثل  قدمها كمخرج  اليت  أفالمه  حتليل 
واشيلك، شفيقة ومتويل، أهل القمة، اجلوع، الراعي والنساء، الرجل الثالث، 

نزوة، الرغبة«.
كما يضم الكتاب فصال عن موقف بدرخان السياسي وكفاحه من أجل إرساء 
قيم احلرية والدميقراطية وحقوق الشعوب يف حياة إنسانية كرمية ودوره يف نقابة 

املهن السينمائية اليت ينتمي إليها.
واهتم علي بدرخان خالل مسريته بتقدمي أجيال جديدة للسينما، حيث مل يكتف 
مبا قدمه خالل عمله ابملعهد العايل للسينما، بل أنشأ أكادميية بدرخان للثقافة 

والفنون اليت خرجت أجياال عديدة كانت رافدا مهما يف السينما املصرية.
»الثائر ..علي بدرخان« هو الكتاب الثاين لـ »مرفت عمر« بعد الكتاب األول 
»عني على السينما« الذي صدر عام 2017 ، ومرفت عمر صحفية وانقدة 
فنية مبؤسسة أخبار اليوم، وعضو جملس إدارة اجلمعية املصرية لكتاب ونقاد 
السينما، وانئب رئيس مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر املتوسط ، 
واملدير الفين ملهرجان األمل السينمائي الدويل ابستكهومل، وحاصلة على دبلوم 

من املعهد العايل للنقد الفين - أكادميية الفنون.

مكان واتريخ الصدور: مصر/ 2021م
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العــــدد 13 -  شتاء 2022م

اسم الكتاب: مشاهري الكرد
اسم املؤلف: انرين عمر وهبجت امحد

املضمون: )سرية حياة(
يتناول الكتاب األصول العرقية للشعب الكردي وأهم النظرايت املقدمة هبذا 
ثقافية واجتماعية  اخلصوص، إضافة اىل سرية حياة وأعمال 24 شخصية 
كردية، بعضها كان هلا األثر البالغ يف األدب الكردي، وأخرى كان هلا عظيم 
األثر يف التاريخ اإلسالمي، بدءاً من الصحايب اجلليل »جاابن بن ميمون« 
وبينها  االيويب.  الدين  والدينوري وصالح  تيميه  وابن  ابن خلكان  بـ  مرورًا 
أيضاً تسع شخصيات نسائية قلما مت تسليط الضوء على حياهتن، وكان هلن 
الكردي والشرقي والعاملي مثل »حفصة خان  دور ابرز يف مسرية األدب 
نقيب، انزك العابد وروشن بدرخان وست الشام وميهرابن خاتون ومينا خان 

قاضي ومستورة األردالنية«.
عدد الصفحات: 134 صفحة من القطع الوسط
مكان واتريخ الصدور: دار نشر آفا / 2021م.

اسم الكتاب )الديوان(: قصائـد منــذورٌة للريـح
اسم املؤلف: عبد اجمليد إبراهيم قاسـم 

املضمون: )قصائد نثرية(
حلبك،  شكرا  للبوح،  شرفات  هي:  نثرية  قصيدة   )18( الديوان  يضم 
مكاشفات يدوهنا الصدى، قصائد بلون املطر، أغان ملرافئ اإلايب، دعوة 
يكتبها  أغان  الغياب،  المرأة  مكاشفات  هذاين،  نبض  لألغنيات،  مشرعة 
أنثى  رسائل  احللم،  سيدة  انتظار  يف  اللقاء،  مشارف  على  مناجاة  احلنني، 
جتيد احلنني، حزن يف حضرة غيابك، مقامات على اني الوجع، حني يزهر 

حبضورك قليب، لك.. للبوح وللقصيدة، ترانيم من وحي القمر، هي احملبة.
تتناول قصائد الديوان مواضيعاً يف العشق واحلكمة واحلياة.

عدد الصفحات: 106  من القطع الوسط.
آفايي كردستان،  مثقفي روج  احتاد  إصدارات  من  الصدور:  مكان واتريخ 

قامشلو/ 2021م.
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اسم الكتاب: أوروبية يف بالد الكرد
اسم املؤلف: نسرين قامسلو )هيلني كروليش(

الرتمجة عن الكردية: علي مشدين
املضمون: )مذكرات(

الكتاب عبارة عن مذكرات السيدة )نسرين( قامسلو، زوجة الزعيم الكردي الشهيد 
الكردستاين_  الدميقراطي  للحزب  األسبق  الزعيم  قامسلو،  الرمحن  عبد  الدكتور 
إيران، و) نسرين( هو االسم الكردي الذي أطلقه عليها الزعيم الراحل مام جالل 
عندما خاطبها قائاًل: )سيكون امسك نسرين، ونسرين اسم وردة بيضاء توجد يف 
اجلبال، وأنِت وجهك أبيض وقادمة إلينا من اجلبال( ص207، واالسم احلقيقي 
التشيكية األصل واليت واجهت صعوابت  الكتاب هو )هيلني كروليش(  ملؤلفة 
مجة يف بداية حياهتا من اليتم والفقر، وغري ذلك من الصعوابت اليت مل تستطع 
أن متنعها من الوصول إىل احلياة اجلامعية، ويف أحد االحتفاالت اجلامعية تتعرف 
على شاب سياسي حمنك، ذكي جييد أكثر من لغة لدرجة أهنا مل تكن لتكتشف، 

من لكنته، أبنه كردي ومن بلد شرقي.. 
ويسلِّط الكتاب الضوء علي جوانب عديدة تتعلق بتفاصيل حياة ونضال ذلك 
القائد الكردي ونضال احلزب الدميقراطي الكردستاين منذ سبعينات القرن املاضي 
وحىت اغتيال الدكتور قامسلو بتلك الطريقة الغادرة على يد إرهابيي نظام املاليل 
الرجعي.. الكتاب يؤرخ ملرحلة سياسية مهمة يف إيران وكردستان ويغين املكتبة 

العربية.
 عدد الصفحات: 360 صفحة من القطع املتوسط

مكان واتريخ الصدور: دار الزمان للطباعة والنشر / 2021م.

اسم الكتاب: دموع على أوراق اخلريف
اسم املؤلف: سامح أدور سعدهللا )كاتب وقاص مصري(

املضمون: )قصائد نثرية(
والدموع  القصائد متوج ابحلزن  أغلب  نثر,  الديوان مخسة وثالثون قصيدة  يضم 
النفس  القاسية اليت متر به اإلنسانية, ملخصًة يف  ويذكر فيها الكاتب التجارب 
البشرية وبعض القصائد اليت يعاين من معاندة القدر وقسوة احلياة, تغالبه الدموع 
خالل  من  ظاهر  بشكل  واحلياة  األايم  خلف  تالشت  اليت  اجلميلة  والذكرايت 
القصائد. وجاءت كل القصائد يف أسلوب بسيط وصورة مجالية بسيطة قريبة إىل 

القارئ.
مكان واتريخ الصدور: دار فكرة للنشر/ 2021م.
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بقايا حقيقة

نص “بقايا حقيقية” ترجمة للنص األصلي باألمازيغية 
“isgwar n tidet” للكاتب حمزة الشافعي. وهو النص 
الذي  نال “جائزة جمعية تينهنان” ألفضل قصيدة أمازيغية  

بالجنوب الشرقي المغربي سنة 2015.

حمزة الشافعي *

ابللغة  املقارن  الدراسات  يف  ماجستري  على  حاصل   .1983 سنة  احلالية(  )تنغري  تودغة  مدينة  مواليد  مغريب،  *شاعر 
اإلنكليزية. يعمل اآلن كمستشار يف التوجيه الرتبوي. له ديوان شعري منشور ابللغة األمازيغية بعنوان »الصراع األبدي«، وله 

إسهامات شعرية ونثرية منشورة يف دورايت ورقية وإلكرتونية عربية.

ذات حلم رأيت أين،
أجرش بقااي حقيقة؛

أقبل يد امللكة،
يف أعايل جبال األوراس،

تكلمين بلساين،
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وتوصيين به صوانً.
اندت على كبري الفرسان،

وقربتين إليه،
فعينين قائداً لقبائل الكلمات...

معاً،
نتجول يف القلوب،

يداً يف يد،
حنمل مشعل لغتنا،

وعشقها األبدي ال يفارقنا.
أدركنا عصوراً وأراضي،
اي له من حزن كبري،

وحنن نرى دموع لساننا،
وهي تسيل،

بني خمالب بعض الذائب!
أان وتلك القبائل،

تذكران وصية امللكة،
وموثق كبري الفرسان،

عزمنا على إحياء بقااي احلقيقة،
وإن كلفنا ذلك أرواحنا.

امتطينا صهوة االنشغال واألمل
حشدًا...
نبحث،
نقرأ،

نكتب،
منعن النظر يف كل ما جند،

نفككه ونعيد بناءه ابلعقل،
مث حنفظه لليوم والغد

ابلقلب.
ما إن بدأان يف أخذ قسط راحة،
حىت رغب  القلب يف االنفجار:

لغتنا تسيل دماً...
حينها، قمنا؛

انتشران على مجيع الدروب،
أوقدان مشعل املقاومة،

من أجل البحث واحلفر،
يف عمق وجنبات ثقافة هذه األرض

واترخيها.
أتى عصر آخر،
فنادت األرض،
وابنها يعاضدها:

حتققت تلك األحالم،
اي فرحتنا قد أحيينا

بعضا من تلك البقااي؛
بقااي احلقيقة.

لغيت،
تنبت يف األرض من جديد،
فيا عينا من فرح انفجري،

يف كل ربوع وطين،
حىت أرى اجلبال قد طالت أعناقها

ابلزغاريد.
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“Isåar n Tidit”

Wargav ar ççadv isåar n tidit;
Ar ssudumv afus n tgllidt

g taffa n udrar n Aris,
Ar i tsawal s yils inw,

Ur tt ihwwil xs ad izdiy.
Tsmyassani d uxatar n imnayn,

Ig i-d d amvaË n tqbilin n tåuriwin,
Ulawn s akÆ nkka nkkitn, afus g wayyÏ,

Nasi dignv asafu d tayri n wawal.
Nåulann idsn izmaz d ikaliwn,

Ibry av ad nannay imÏÏi n yils nnv
Ingr wafkaÏn n idsn wuccan!

Nkk d tqbilin n tåuriwin,
Nkti-d awal n tgllidt d uxatar n imnayn,
Nggal nttrar-d isåar n tidit awd s iman,

Neny tadawt n unzåum d usirm s ukabaË:
Ar nttettr,
Ar nqqaË,
Ar ntturu,

Nrar asksw g mad nufa
Nsrit ngnut s unlli

Nffrt inn s wul i dvi d uskka,
Xs nbdda day ad nsåunfu,

Yiri wul ad iÏÏqs : awal nnv izdi s idammn!
Nenkr d s mis nlla nav ibrdan

Nssiv asafu n imnvan xf tuttra d tvuzi
g wammas d yiran n tdlsa d umzruy.

Itti-d waÆud ar ittbrrap wakal yaws as ufgan:
Tiwirga lliv avulnt llant,

Ayaori nnv nssidr-d ka g isåar n tidit;
Akal ittmmvay digs wawal inw,

Bbți-d ayavbalu n tummrt g tmurt inw,
Ar d anniv idurar vzzifn asn iåËÏan s tvËatin!
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رقصة أحيدوس.. مالذ األمازيغ

تعترب رقصة أحيدوس من الرتاث األمازيغي املغريب 
اخلالص واخلالد، كانت ومازالت حتافظ على رايدهتا يف 
الثقافة األمازيغية عامة واألطلسية خاصة، حيث تكون 
مالذ األمازيغ يف االحتفاالت بكل تلوينها، وهي الوجبة 

يف  جندها  الفولكلورية،  الرقصة  هذه  لعشاق  الدمسة 
كل حفالت اخلتان والعقيقة والزواج، وهي رمز للفرح 

والسعادة.
ألخرى،  قبيلة  من  ختتلف  أحيدوس  رقصة 

يعتبر األمازيغ رقصة أحيدوس روحانية، 
في حضرة دائرتها العظيمة، تترك 

الهموم، وتنسى جراح غوائل الزمان، 
اهتزاز األكتاف يولد طاقة إيجابية 

تسري فسائر الجسد، واألهازيج تلقي 
بالكآبة خارج الذات المنهكة، 

زهير بوعزاوي*

*قاص وروائي مغريب، 27 عاماً، من مواليد قرية أجلموس مبنطقة األطلس املتوسط، طالب جبامعة موالي امساعيل مبكناس- 
ختصص القانون ابللغة العربية، حائز على عدة جوائز أدبية وطنية وعربية، ونشر عدة اسهامات يف كتب وجرائد وجمالت رائدة، 

لديه ثالثة مؤلفات مطبوعة عن دور نشر مصرية: نوريتا )رواية(، قرية أجلموس وآلة الوتر )جمموعتني قصصتني(. 

,,
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 فرقة أحيدوس تؤدي رقصة سنة 1970العــــدد 13 -  شتاء 2022م
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وأحيدوس  اتلسنت،  وأحيدوس  أوملاس،  كأحيدوس 
وكذلك  إبملشيل،  حديدو  أيت  وأحيدوس  صفرو، 
خنيفرة  من  بكل  بومزوغ  وأيت  أمعي  أيت  أحيدوس 
ومتارس  مبريرت...  إمرابضن  وأحيدوس  وأجلموس، 
طبيعتها  حساب  على  قبيلة  يف كل  أحيدوس  رقصة 
وهلجتها، وهذا االختالف منح للرتاث األمازيغي رونقاً 
األمازيغ بني ابقي  به  يتباهى  ابلتنوع،  مرتعاً  هبياً، وزاداً 

الثقافات.
ورغم أن أحيدوس منتشر يف كل الربوع اليت يقطنها 
والدته  أن  على  أمجعوا  قد  الباحثني  أن  إال  األمازيغ، 
كانت يف األطلس املتوسط، وترعرع بني جبال األطلس 
أم  وهنر  أڭملام،  حبرية  جنبات  وعلى  البلوط،  وغاابت 
الربيع اآليب، ومازلنا حنن أمازيغ األطلس املتوسط أوفياء 
ألحيدوس إىل يومنا هذا، رغم تعدد الفنون الدخيلة على 

ثقافتنا األم األصيلة.
إن شكل رقصة أحيدوس تكون يف الغالب عبارة 
والنساء  الرجال  يصطف  القطر،  شاسعة  دائرة  عن 

االفتتاح  يتم  ما  دائماً  الرقص،  يف  البدء  وقبل  معاً، 
»بثموايت« وهي موال أمازيغي قح، ينال شرف رفعها 
صاحب الصوت القوي ذكرًا كان أو أنثى، مث تبدأ رحى 
آلة موسيقية  اإليقاع  الدوران، ويستعمل يف  الدائرة يف 
واحدة، وهي »ألون« أو الدف ابلصفيح، منه األصيل 
املصنوع  املعاصر  ومنه  املعز،  جلد  من  يدوايً  املصنوع 
األمازيغية  آليا من احلديد والبالستيك، وتلقى األغاين 
الرد  النساء  دور  ويكون  الرجال،  طرف  من  الرتاثية، 
قوية  مبارزة شعرية  تبدأ  املرات،  من  الكثري  فقط، ويف 
املوزونة، ويرتاشقون  يتسلحون ابلكلمات  الرجال،  بني 
املعاين والتلميحات، وتكون ارجتالية  هبا، يف قالب من 
ووليدة اللحظة، وهي جزء من الشعر األمازيغي ويسمى 
»أفراذي« حيث حيمى وطيس املعركة، يف قالب ساخر 

دون اخلروج عن األخالقيات.
تنشط  اليت  للفرق  موحد خمصص  زي  ألحيدوس 
يف األطلس املتوسط، ختتلف فقط يف األلوان، ويتكون 
»البلغث« وهي خف  من  للرجل  ابلنسبة  اللباس  هذا 

أحيدوس تالسنت
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و«اثقبوت«  فضفاض،  »قندريسي«  وسروال  جلدي، 
رأسه  فوق  ويعتمر  الثوب،  خفيف  أنيق  جلباب  وهي 

»أشداد« أو رزة هبية تزيده هبة ووقار.
»اثسبنيث«  من  يتكون  زايً  يرتدين  النساء،  أما 
األمحر،  ابللون  وخمضب  أصفر  للرأس  غطاء  وهي 
»ليزار«  وكذلك  مرتديته،  جبني  على  تتدىل  وخيوطه 
وهو لباس أبيض حيده من الوسط وفوق األكتاف خيط 
أنثوي،  جلدي  خف  وهو  و«الشربيل«  »املوزون«، 

وهذا خيص فرق أحيدوس املنظمة.
تبدأ  األعراس،  يف  جندها  أحيدوس  رقصة 
أو  العريس  عائلة  جتتمع  حيث  اهلدية  أو  بـ«اهلديث« 
العروسة، حيملون ما جادت به أايدي األحبة من هدااي، 
تتوسطهم حاملة لقصبة توضع فيها ربطة نعناع وقطعة 
قماش بيضاء »ألكوش حنيايت« على رأسها، ويتم شق 
من  مهداة  نقدية  أوراق  ووضع  املنتصف  من  القصبة 
ختص  أغاين  وإلقاء  الرقص  ويبدأ  فيها،  أهلهم  طرف 
املناسبة، ويف الضفة األخرى ينتظرهم أهل العروس أو 

العروسة، حىت يتداخلون يف دائرة تستمر لساعات قبل 
الراحة،  من  قسط  وأخذ  املساء  وجبة  لتناول  التوقف 
تبدأ رقصة أحيدوس  العشاء،  الليل وبعد  وعند حلول 
خصيصاً حلفل يسمى بـ »ثغمي« أي حفل احلناء، وفيه 
يتغىن اجلميع ابلعريس أو العروسة أو مها معاً، بعدها تبدأ 
رقصة أحيدوس بعد استضافة الوافدين من كل البقاع، 
غالب  يف  ويستمر  وأتمل،  خشوع  حلظة  يف  والراغبني 
األحيان حىت الصباح، قبل أن يغادر كل راقص، وذاكرته 
الرقصة،  بروحية  مشحون  وجسده  ابجلمال،  موشومة 

وميين النفس إبعادهتا يف أقرب اآلجال.
يعترب األمازيغ رقصة أحيدوس روحانية، يف حضرة 
غوائل  جراح  وتنسى  اهلموم،  ترتك  العظيمة،  دائرهتا 
الزمان، اهتزاز األكتاف يولد طاقة إجيابية تسري فسائر 
اجلسد، واألهازيج تلقي ابلكآبة خارج الذات املنهكة، 
رقصة أحيدوس أشبه جبلسة اليوغا، أو جلسة مع طبيب 

نفسي، لذلك تعترب مالذان حنن األمازيغ.

أحيدوس أيت بوكمز
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رهاب

وجه  األبواب يف  ُأغلقت  جائحة كوروان،  ظل  يف 
حراس،  دون  سجوانً  البيوت  وأصبحت  الزائرين، 
املطاعم  خالية،  شبه  احلدائق  أبواهبا،  احملالت  أغلقت 

مغلقة، املدارس، املقاهي، شبح كوفيد هز املدينة.

يقطع  فكان  الطويل،  املشي  هواة  من  علي  كان 
مدينتنا  األقدام-  على  مشًيا  آلخرها  أوهلا  من  املدينة 
صغرية ال يبلغ قطرها أكثر من مخسة كيلومرتات- كان 
له يف كل حارة حمطة، هنا حيتسي الشاي، وهناك فنجان 

فريزة محمد سلمان*

* كاتبة سورية، تقيم يف مدينة طرطوس، خرجية معهد متوسط كهرابء، متقاعدة، تكتب املقال والقصة والشعر، وتنشر يف 
العديد من الدورايت األدبية العربية. 

يبدو أن المقصود والمتفق عليه 
»علي«، وهو الفتى الذي ال يعرف 

الكذب والرياء، وال المداورة، 
واألهم أنه من بيت ال تدخين فيه 

وال مسكرات.

,,
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قهوة، مع كل ما يرافقه من فواكه أو حلوايت، شهيته 
قوله  على  السّكري  فمريض  ممنوع،  على كل  مفتوحة 
»يشتهي«. فقطعة من هذا، وقطعة من ذاك، وتفسد 
أثناء  سعرات  من  خسره  ما  ويعوض كل  محيته،  كل 

تريضه.
ساءت حالة علي مؤخرًا، فقد ألتزم منزله بسبب 
اجلائحة، كما التزم معظم الناس بيوهتم، ارتفاع السكر 
وزادت  الباهت  األصفر  إىل  لونه  وحتول  أفسد كبده، 

آالمه.
يقول الدكتور إن كبده انتهى وهو يف أسوء أايمه.

الدنيا  هانت  إليها،  وصل  اليت  احلالة  علي  يِع  مل 
املوت  سيناريو  يضع  ومل  أبدًا،  يقنط  مل  ولكنه  بعينيه، 
يل  يشتكي  النت،  عرب  أحادثه  يومياً  فكنت  أمامه، 
ال  أن  ويصرُّ  يتحسن،  مل  األدوية  رغم  وأنه  آالمه، 
العصر، كوين  إليه، وأن ال أعّرض نفسي لوابء  أذهب 
سأستخدم املواصالت العامة يف تنقاليت، وإن الكمامة 
والتعقيم، ال يكفيان فأغلب الناس ال ميلكون مثن تغيري 
ونزعها  ارتدائها  يومي، عدا عن عدم  الكمامة بشكل 

ابلشكل السليم.
احلواجز  ختطيت كل  قد  وكنت  له  زايريت  عند 
واحملظورات ألصل إليه، بكيت حبرقة أم، أان اليت فقدُت 
أمي منذ سنوات، واليت كانت حتبه حمبًة فوق الوصف، 
هو بكرها الذي جاءها يف املنام وهي حامل به، على 
هيئة درويش تقي، طلب منها أن يبقى عندها، لكنها 
البيت  يف  يوجد  وال  مسافر  زوجها  أن  حبجة  رفضت 
حمرم، وال جيوز له وهو الشيخ الورع أن يدخل بيواتً ال 

رجال فيها، لكنه أصّر ودخل البيت عنوة.
تصحو وهي تصرخ به أال يدخل عليها، تدامهها 
جهجة  مع  صبياً  ابناً،  الدرويش  وأييت  املخاض  آالم 

الصباح.
نقلنا علّي إىل املشفى، بعد نقاش حاد كونه يعاين 
رهاب املشفى من صغره، إثر حادثة غريت جمرى حياته، 

عطلة،  يوم  يف  مراهقني،  أوالٍد  برهان  بدأت  والقصة 
خرجوا إىل البحر، سبحوا فيه وأمضوا يوماً مجياًل، ويف 
طريق العودة، لعب الشيطان بعقوهلم وأقنعهم »شاكر« 
أن الرجل بسيجارته وأهنم مازالوا أطفااًل وخيافون زجر 

أمهاهتم.
حتّداهم بسخرية، وأعلن عن استعداده أن يشرب 
علبة السجائر »احلمراء القصرية« كلها، قبل أن يصلوا 

بيوهتم.
لعبت الرجولة يف األوالد وبدأوا الرهان.

يبدو أن املقصود واملتفق عليه »علي«، وهو الفىت 
الذي ال يعرف الكذب والرايء، وال املداورة، واألهم أنه 

من بيت ال تدخني فيه وال مسكرات.
مضى الوقت عليه بطيئاً، فهو مل يستسغ السيجارة، 

ولكنه مل يرتاجع. 
بعض  فقد  قد  علي  وكان  السجائر  علبة  انتهت 

توازنه وغامت به الدنيا.
أمه  عقل  طار  وهربوا،  البيت  ابب  إىل  أوصلوه 
لرؤيته أصفر مغرب، يراجع حشيشة معدته، دخل املشفى 
اسعافياً، وأجري له غسيل معدة، وأعلم الطبيب والده، 
أبن أبنه أصيب ابلتسمم بسبب التدخني، ذهل األب، 
ويهاب  يدخن،  ال  علي  يومها  ومن  لسانه،  وخرس 

املستشفيات.
دخل املشفى اسبوعاً عاىن اآلالم املربحة، مرضاً، 
وسجناً هو الذي يهوى االنفالت للحرية، ال أصحاب 
ال أهل، »تباً كوروان، تباً للسّكرى وتباً لكل شيء، أريد 

أن أخرج اآلن، ال أريد أن أموت هنا«.
 كان يصرخ ابملمرضة، يف آخر يوم له إثر نوبة أمل 
حادة، دخل بعدها بغيبوبة، جاءه ملك املوت أثناءها، 

ورحل معه هبدوٍء، دون رهاب. 
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كفاح امرأة

إىل جذع  ظهرها  تسند  وهي  هدوء،  جلست يف 
شجرة الزيتون، قرب املنزل الريفي العتيق املتواجد فوق 
يرقد  حيث  هلا،  مقابلة  روضة  إىل  تنظر  صغرية،  ربوة 

زوجها الذي تركها وحيدة رفقة أبنائها السبعة وهي يف 
ريعان شباهبا. 

حتادثه  وكأهنا  املكان  نفس  يف  جتلس  مساء  كل 

فريدة عدنان*

* قاصة وشاعرة مغربية، مواليد مدينة اتزة عام 1974م، حاصلة على اإلجازة يف الدراسات االسالمية وبكالوراي يف العلوم 
التجريبية جبامعة فاس سايس، تعمل متصرف إداري بقطاع الرتبية الوطنية مبدينة فاس، لديها إصدار شعري موسوم بـ »رماد الشوق 

بعيون ريفية« يف 2021م، وقصص قصرية وقصائد مت نشرها بعدة جمالت ورقية وإلكرتونية.

طبع قبلة طويلة على رأسها الملفوف 
بوشاح أبيض، وهو يقول »كم اشتقت 

إلى حضنك الدافئ جنتي«. 

,,
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عشرين  منذ  هي  هكذا  يومها،  تفاصيل  عن  وختربه 
أخذت،  ما  السنني  منها  أخذت  لقد  خلت،  سنة 
لكن مجاهلا وهي فتاة  ايفعة مازال يرى يف تقاسيم 

وجهها الذي خط عليه الزمن حكاايت ال تروى.
رفعت أكفها وبدأت تتضرع يف خشوع وعيناها 

شاخصتان للسماء.
فيه  حيسم   يوم  هو  األايم،  ليس كباقي  اليوم 
مصري ابنها األصغر الذي مل تره منذ شهور، والذي 
تعبت من أجل أن يكمل تعليمه العايل وحيصل على 
اللذين آثروا  الشهادات، عكس ابقي اخوته  أعلى 
وسلكوا  احلياة،  من  أخرى  مناحي  يف  قدماً  املضي 
والتحصيل   الدراسة  عامل  عن  بعيداً  عدة   طرقاً 
الدراسة،  يعشق  طموحاً  فقد كان  هو  أما  العلمي. 
واسم  امسه  لريفع  املراتب،  أعلى  بلوغ  إىل  ويسعى 

والدته عالياً.
 كان دائم الفخر أنه ابن ذلك الرجل  البسيط، 
شباب  خرية  من  أبناءه  يرى  أن  دون  تويف  الذي 
ينعته  أحداً  مسع  يزداد كلما  وفخره كان  القبيلة. 
اببن الرجل الطيب وأنه نسخة من والده يف مالحمه 

وأخالقه. 
حيتضر،  عندما كان  هلا  زوجها  تذكرت كالم   
اليت كست  العسليتني  عينيها  من  دمعة  وترقرقت 
جوانبهما خطوط غائرة »أريدك قوية راضية ابلقدر 
تصان،  أن  جيب  أمانة  أبناءان  لكن  ثقيل،  محلك 
تسلحي ابلصرب حبيبيت«. متتمت »إهنا أمانة أثقلت 
انكسر  حىت  احلياة  قساوة  رغم   وصنتها  كاهلي 

ظهري«، مث مهت ابلدخول إىل املنزل.
البيت،  ولوجها  من  ابلطويلة  ليست  مدة  بعد 
مسعت أصوااتً آتية من اخلارج تنادي عليها وتدعوها 
أمسكت  بشدة  املتعب  قلبها  خفق  الباب.  لفتح 
يعاودها  الركب  فآالم  اخلارج،  إىل  لتصل  ابجلدران 

من حني آلخر. مل تدر ما اخلطب لكنها مبجرد ما إن 
فتحت الباب حىت اهنالت عليها التهاين والتربيكات 

من كل اجلريان.
ورأت ابنها الوسيم يف عناق حار مع أخوته.

أطلقت زغرودة ممزوجة بدموع خبأهتا بعيداً عن 
العيون منذ سنني.

على  جثم  الفخر.  ميلؤمها  وعيناه  حنوها  اجته 
ركبتيه وأمسك بيديها املرتعشتني فقبلهما يف قدسية، 
أان  ملا  ماكنت ألصل  يقول »لوالك اي مالكي  وهو 
وحدك  احلياة  مشاق  من كابدت  أنت  اآلن،  عليه 
أقراننا  مثل  وإخويت  أان  نكون  أن  على  وحرصت 
أعلى  تستحقني  اليت  فأنت   ، احلياة  صعوبة  رغم  

الشهادات«. 
وحتولت  صغريًا،  طفاًل  كان  لو  كما  عانقته 

دموعها البتسامات وضحكات وترحاب ابلزوار .
ماهي إال حلظات حىت اختفى من فناء الدار، 
أبيه خبطى سريعة، الحظت  وغادر متوجهاً حنو قرب 
أمه خروجه املفاجئ، استأذنت من احلضور ومشت 
خلفه دون أن يلحظها، فظلت تنتظره حتت شجرة 
الزيتون، رأته عائداً مطأطئاً رأسه، وعيناه ملتهبتان، 
كانت الشمس يف طريقها للمغيب. اندته حبزم ارفع 
رأسك عاليًا، إن أابك فخور بك اآلن، لقد وىل عهد 
االنكسار، أنت اآلن جنم ساطع يف السماء والعيون 
كلها ترنو إليك، أنت األمل واحللم  اجلميل الذي 

حتقق، وأان فخورة بك وبكل إخوتك.
بوشاح  امللفوف  رأسها  على  طويلة  قبلة  طبع 
أبيض، وهو يقول »كم اشتقت إىل حضنك الدافئ 

جنيت«. 
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أبناء العتمة

فاروق الحسين*

مُنيز  أن  دون  طعام،  أّي  بال  الثاين  اليوم  مير 
القليل،  سوى  املالمح  واضُح  شيء  فال  األوقات 
ففي السقف العايل كرُة ضوٍء صفراَء اللون تلوُح، وأان 

وصديقي جناورها، كنا ندعو هللا أن تنقطع اإلانرة وأال 
تُنسينا  الكهرابئية  الصعقات  ألن  مطلقاً  الكهرابء  أتيت 
ورؤوس  املسدلة  لرؤوسنا  تيجاانً  اليت كانت  أيدينا  أمل 

*مواليد منبج عام 1995م، طالب جامعي - قسم الكيمياء، عضو يف احتاد املثقفني يف منبج وريفها، مدير مكتب اإلعالم 
للتحالف الوطين الدميقراطي السوري - فرع منبج.

نحن أبناء العتمة يا سيدي.
الكثير من السياط،  نحن الذين أكلنا 

ونمنا ببطون خاوية..

,,
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أصابعي مل أعد أشعر هبا، ال صوت يلوح بني اجلدران 
اليوم  أما يف  أفواهنا وقرقرة بطوننا اخلاوية،  أننِي  سوى 
السابق كان لنا صوٌت مليء ابلنشيج ابإلضافة لصوت 
ارتطام الدمع ابألرض وكان الشيء الوحيد الذي منلكه 
لنكسر هيبة السكون والصمت، فال شيء يُقاطع هذه 
األصوات إال صرير الباب الذي جيعل من نبضات قلبنا 

تتسارع حدَّ التوقف. 
يف اليوم السابق الذي ال زلت أتذكره جيداً تبادلنا 
نرد  بعذابنا. حنن  يتلّذذ  الذي  احلديث حنن والشخص 
عليه بصرخاتنا، وهو حياوران ابلضحكات مع كل أنواع 
الشتائم. وكلما سألُه أحدان« ما الذنب الذي اقرتفناه؟!! 
فنرقُص  أجسادان  إىل  الكهرابئي  التيار  بتمرير  جييبنا 
اي  شيئاً  تفعلوا  »مل  جميباً:  لنا  يقول  املذبوحة.  كالطيور 
أوالد العاهرة«. هذا اجلواب الوحيد الذي مسعناه طول 

أربعة دقائق كانت كفيلة أبن تشبه األعوام
اكتشفت  فقد  العادة،  غري  على  اليوم كان  أما 
اليت  الوسيلة  وأن  الداخل  من  سيأكلنا  االنتظار  أبن 
خنشاها  اليت كنا  الكهرابء  هو  فيه  حنن  مما  سُتخلصنا 
البارحة، أردُت أن أصرخ فلم أستطع، يبدو أن اخلدر 

 . قد وصل إىل حنجريت قبل قدميَّ
ما  إىل  أوصلنا  الذي  السبب  معرفته  أود  ما  كل 

حنن فيه؟ 
أغشاُه  الذي  لصديقي  وقلت  طاقيت،  مجعُت كل 

األمل حّد اإلغماء: ما الذي فعلته حىت حنن هبذا احلال؟!! 
األحالم  على  جترأُت  لقد  قائاًل:  صوته  بقااي  جّر 
األمل،  من  القليل  بنا كان يف حوزيت  أمسكوا  وعندما 
كنت أحتفظ به كي ال ُأصبح منزوع اإلنسانية واته يف 

صمته مثلما هُتُت يف بُنّيات أفكاري. 
وأبول  أخرى،  مّرة  الباب  أزيز  مسعُت  أنين  أذكُر 
أستفق إال وأان على قارعة  الوعي، ومل  سوطني فارقت 

طريٍق على أطراف مدينيت.
 كيف وصلت؟!! ومن أوصلين إىل أقرب مشفى 

ال أدري!!
ما الذي حلَّ بصديقي، ال أدري!

بعد مرور عّدة أايٍم...
جلسُت أمام مرآيت وكنت لنفسي القاضي واملتهم..

القاضي الذي يف مرآيت سألين: ما هو جرمك؟
قلت ابستغراب: يبدو أننا جترأان على احللم وتعاطينا 

القليل من األمل وسط كل اخلراب الذي حولنا.. 
ردَّ: ومن أنتم؟!

قلت: حنن أبناء العتمة اي سيدي.
حنن الذين أكلنا الكثري من السياط، ومننا ببطون 

خاوية..
قال يل: فلتتمسك مبا بقي من إنسانيتك وحافظ 
على احللم واألمل، واحذر من اليأس مرة ومن اجلاهلني 

مرتني، فالبّد لألمل أن ينتصر. رفعت اجللسة. 
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فَوة
َ
غ

يف َمكاٍن ليس ابهلَادِئ أبدًا
برأٍس ُمثقٍل ابأَلسرِبيْن

وأوراٍق ُمبعثرٍة على الّذاكَرة
أمُكُث يف َصمٍت

أواِسي ما تبـَّقى مين
وأُلّوُِح ملَا مَضى باَل أتسٍُّف

حتَت مساٍء
قرََّرْت أن ترُفَض كلَّ الّصاعديَن إليَها

أمِشي اترًكا ُكّل شيٍء َخلِفي
باَل تَردٍُّد

فقد انَتظرُت على الّرصيِف َدهرًا
حنَي مل ينتِظرين أَحْد

وسَط َساحٍة ُعمومّيٍة
ميُرُّ الّناُس عليَّ ِشَيعًا
يُعزُّوَنين فيَما فقدُت
وفيَما سأفِقُد قريبًا

قَائِلني: ُطوىَب للَبائِسني

* شاعر من مواليد سنة 2003 ابملغرب، طالب سنة أوىل شعبة علم االجتماع، مؤلفاته: 
الّليل  مرثّية العشق واألمل )دار أركان للنسر اإللكرتوين 2020(، غراٌب يُواري سوءَة 

)دار اقتباس للنشر احلديث 2021(.

رشيد سبابو*
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يف األزقَِّة الضيـَّقة
أُمرُّ بال ُمبااَلٍة

حنَي ُتشيـُّعين الشُّرفَاُت من أعَلى
والعَجائُز املُطاّلُت من الّنوافِذ الّصغريَِة

واألطَفاُل الذيَن يلعُبون الُغّميَضة
كلُّ ِشرٍب يف األرِض ُيشّيعيِن حَبسرٍة

ألّنين ال أمِلُك اتبُواًت

يف رُكٍن َصغرٍي من الَعامل
حيُث يسكُن الاّلمعىن

ويتمّدُد ظلُّ األرِق على املَضاجِع بَرشاقٍة
أريُد أن أغُفو بسالٍم

ُمتجرِّداً من الّشاعِر الذي يسُكنين
إىل حنٍي غرِي معُلوم
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غفوة حلم

يف احللم  تراءى يل طيفه
وريش جناحيه املبتّل
برفيف دمه يرتاقص.
يزّف ما طاله للعدم

بنصل شفاعته يبرت أضاميم الّشموع
واخليوط ترثي فقيدها

ال نفع يتجلى من التوّحد غري الّذوابن
كّف عن االلتحام.

ليبدأ بفصل ذاته عن ذاهتا
وحيمل فأساً يف صروح الوجد

والورق يهزي
يقّشر حلاء يساري برسالة وداع أبديّة

وصليل خيوط وشاحه
ذاك اّلذي نسجته بنول أحالمي الّطوابويّة

منها تنساب األلوان متسائلة:
أين ارجتاف يديها على طاولتك خجاًل

وشغب ضحكاهتا املرتبكة
املستفّزة

 * شاعرة وروائية، من مواليد مدينة عفرين عام 1991م، تقيم حالياً يف أملانيا. صدرت 
هلا رواية »أرواح حتت الصفر« عن دار »ببلومانيا« يف مصر عام 2020م.

أفين أوسو*
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تلك األصابع اّليت نّسقت فوضاان لتقيك جحيم بردك
كيف تتناسى ميقات نبضها

ومالحمك تنساب غدقاً من بني أضلعها
ال تّتق مشسها
ففي معطفها

أمساك قصائدك
تسبح يف زبد دمعها.

اقرتب و مترّغ  بني الثّنااي
واستنشق

استنشق نبض أضلعك
وتتّمتك

من أثر عطرها بني الطّّيات.
أحصى ضحااي ديدان القّز

يف سبيلك.
وأكتب هلا

لنذوب يف احلّب مرارًا
لنكون ضيوف اخلطيئة

وننسى بدع الّتوبة والفضيلة.
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انتظرها

بشمٍس تُنرُي ربيَع الكلماِت
بسماٍء خمملية الغيِم

ابنبالِج فرحة املطِر يف األرض
بصمت الليل يف سرت األسرار

انتظرها...
بدفء دموع عني األمهاِت
حبنان الناي ورشفة النبيذ

حبسرة املنفي وأمل السجنِي
برائحة الشوق املعطر ابللقاِء

انتظرها
أبول شهيٍق يف البكاِء

حبس الكنار ألول حتليقٍة
ابلوقت املسروِق من اخللوِد
بشهوة العاشقني يف االندماج

انتظرها
بقوِة التعويذِة اليت كتبت على املاِء

حبرارِة الناِر يف حرق الرماِد
بشهادِة الرتاب يف خلق الذات
بلمِس الريح لتجاويِف الشفاه

انتظرها
وانتظرها حىت يشتهي االنتظاُر نفسُه وينتظرها...

* مواليد الطبقة على ضفاف الفرات عام 1992م، انتقل منذ صغره مع عائلته إىل منطقة 
راجو يف إقليم عفرين، درس املعهد الصناعي يف عفرين، وتعلم لغته األم »الكردية« يف 
هناك كمعلم  ويعمل  لعفرين،  الرتكي  االحتالل  بعد  رفعت  تل  إىل  للنزوح  اضطر  راجو. 

ومدير ملدرسة ابتدائية..

محمد بالل*
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ْت كأسًا واْنَتظرت أْن َيبرد! َصبَّ

)َكَأيّن َأمْسَُع قـَْرَع طُبول َمْصَدرَُها املخزن(

- هْل أبدو لِك مَن اهلُنوِد احلُمر؟
مثّ َضحك.. !

ُكّل شيء َيْضحك:
الّسيَجارة َعَلى َشفتيه املشُروختني، الّدمع، والّسهر، ورائحُة اجلدراِن، 

الّستائر، وكراُت الّصوف، وحباُت الغبار على أفواِه الَقَناين..
وُكّل اخلُراَفِة.

بينما َتَسّمرت )َماري الّصغرية(
َمْشُدوَهة حبَّمالة الّنباِل َعلى ظهرِه

وبـَْعض اخلدوِش
غائِرة ومَحراء

كَما رأْت نـَُتف الّريش يف يِدِه
تـَْرجتَِف.

كمال اإلدريسي*

*كاتب وشاعر مغريب، مواليد الدار البيضاء عام 1986م، يعمل أستاذ السلك 
األول، لغة عربية، ومسرح وتواصل. صدر له تسعة كتب موزعة بني الشعر والزجل 

والقصة واملسرح.
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قالْت:
- أهنِْي األْمَر أبقَصى َما مُيكنَك
الوحُش داخلَك يُعاديين.. !

قال:
- لنلعْب لعَبة. أبّي اليديِن َوْردة؟

قرأْت يف َعْينيه رسائَل مشفرة
الّشوُك بكلَتا اليديِن
ُهو استمراٌر للخدوِش

بظهره.

َحانْت منها ابتسامٌة ابِهَتة
وأغلقْت ابَب املخزِن

فقد َمأل َمْسمعها َصْوُت أّمي َداَدا:
- َماري أْسرِعي َشاُيِك يـرَْبد!



115

ـــرة
حـــــــ

ذة 
ـــــــــــ

ـــــــــــ
انفـ

العــــدد 13 -  شتاء 2022م

َمن يكتب َمن.. الشاعر أم القصيدة؟

يعرب عن  الشعر  العرب، وإذا كان  ديوان  الشعر 
فإن  اجملتمع  ضمري  بلسان  ويتحدث  ما  أمة  حضارة 
الشعر العريب هو الديوان الذي يؤرخ األحداث ويثبت 

القيم وميجد البطوالت، وقد اشتهر العرب وال سيما يف 
العصر اجلاهلي بقوة اللغة وقوة الشعر، وقد برز قول 
لكثري من الشعراء أبن الشعر هو من يكتب الشاعر 

الشاعرية هي الموهبة وهي التي 
تتحكم بتجربة الشاعر أثناء مخاض 

القصيدة، فهي التي تحفظ اسم الشاعر 
وهي التي تنسكب في مداده..

إبراهيم محمود*

,,

* شاعر من مدينة منبج، مواليد 1979م، حاصل على إجازة يف احلقوق ويعمل يف احملاماة، له ديواان شعر خمطوطان، ويشارك 
يف النشاطات الثقافية واألدبية مبدينة منبج.
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أو القصيدة هي اليت تكتب نفسها على لسان الشاعر 
للبيئة  ما  يعلم  التساؤالت، مجيعنا  من  يثري كثرياً  وهذا 
وعلى  الشاعر  وعلى  الشعر  على  أثر  من  وللظروف 
ألفاظه وصوره، فشاعر يعيش ظروفاً صعبة وحياة قاحلة 
وصوره  خشنة  وألفاظه  وصلباً  وعراً  شعره  يكون  رمبا 
رغيداً  عيشاً  يعيش  شاعر  أما  جزلة،  وتراكيبه  صعبة 
ويتأمل األزهار فتنسكب ألواهنا يف صوره ويسمع تغريد 
ألفاظه سهلة سلسة  الطيور فيغرد معها ال بد أن أتيت 

وصوره انعمة وتراكيبه رقيقة وشعره سهل رشيق.
دوره  البشري  العنصر  أن  يعين  ال  ذلك  ولكن 
الدور األكرب هو للشاعر  العكس ان  معدوم بل على 
ولتجربته وخربته وتكوينه األديب ومهاراته املعرفية، وال 
الشاعر  تكتب  اليت  القصيدة هي  القول أبن  أن  شك 
الغيبية  احلالة  عن  للتعبري  و  املبالغة  من  خيلو  ال  قول 
شحنة  فمهما كانت  الشعري.  اإلهلام  يسمى  ما  أو 
سعة  فلوال  الشاعر  قلب  يف  متقدًة  الشعري  اإلهلام 
اطالعه وإملامه ابلعروض ولو بشكل مساعي واستفادته 
والسابقني  له  املعاصرين  اآلخرين  الشعراء  جتارب  من 
برأيي فأن  فإنه و  إنتاج قصيدته، لذلك  فلن يوفق يف 
اليت  الشاعرية  ولكن  القصيدة  يكتب  من  هو  الشاعر 
النظم  الشعر عن  النص ومتيز  احلياة واحلركة يف  تقدح 
إمساك  يصعب  قد  واليت  الغييب  اإلهلامي  اجلانب  هي 
يتقن  من  وابملقابل  ألنه  اجملهر،  حتت  ووضعها  زمامها 
العروض كعلم ويكون من أصحاب اخلربة فيه ومن أهل 
االختصاص قد يصعب عليه أن يكتب بيتاً واحداً من 

الشعر.
يوفق  ال  وقد  الروح  مبثابة  الشعر  من  فالشاعرية 
النظم  بني  التمييز  جييد  من  إال  ذلك  على  للوقوف 
والشعر، فإذا كنا أمام نصني  يف الراثء، أحدمها جعل 
واحلنني،  ابألمل  مشبع  لكونه  عيوننا  يف  ترتقرق  الدموع 
مناقبه  وذكر  املتوىف  بتمجيد  فيفيض  اآلخر  النص  أما 

ابألمل  يفيض  الذي  األول  النص  أن  شك  ال  ومآثره، 
والبكاء هو أقرب إىل النفس حملاكاته الوجدان واستدراره 
الدموع فهو نص يهز القلب والروح، أما النص اآلخر 
فنحن أمام احتمالني إما ان يكون النص زاخراً ابلصور 
وجمنحاً ابخليال وبعيد عن املباشرة والتقرير والسرد فهذا 
أيضاً حيرك النفس واخليال ويكون مفعماً ابلشاعرية، اما 
االحتمال الثاين فهو أن يكون هذا النص مباشراً سردايً 
من  ويعاين  للوجدان  وال  للخيال  فيه  عمل  ال  تقريرايً 
العطالة الشاعرية، فهذا يكون نص خايل من الشاعرية 
ويعرب عنه ابلنظم، هذا النوع من النظم وإن كان يبدو 
بعيد عن اإلهلام وعن  أنه  إال  الشكل  من حيث  شعراً 
الشاعرية، فيأيت جافاً خالياً من احلياة والروح واحلركة، 
وهذا النص يكتبه الناظم ويتحكم فيه وال دور لشحنة 

اإلهلام الشعري فيه.
وخالصة القول إن من يقول أبن القصيدة تكتب 
الشاعر رمبا كان قصده من ذلك أن الشاعرية هي املوهبة 
وهي اليت تتحكم بتجربة الشاعر أثناء خماض القصيدة، 
يف  تنسكب  اليت  وهي  الشاعر  اسم  حتفظ  اليت  فهي 
مداده.  وبرأيي اخلاص إن الشاعرية ال تكتسب اكتساابً 
وإمنا هي بذرة موجودة يف نفس الشاعر قابلة للشحن 
تكن  مل  إن  أما  ونضجاً،  اتقاداً  يزيدها  الذي  والشحذ 
هذه البذرة موجودة يف نفس الشاعر فال ميكن صناعتها 
وسيبقى نتاجه الشعري أقرب للنظم وبعيداً عن التأثري 

يف نفس القارئ واملتابع.
ورحم هللا من قال:

إذا الشعر مل يهززك عند مساعه
فليس حرايً أن يقال له شعر.
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 Ş. Semîr, Ş. Akif, Ş. Qehre-
man, Ş. Rustem, Ş. Jînda, Ş. 
Cemîle, Ş. Herekol, Ş. Dara, 
Ş. Hogir, Ş. Rustem, Ş. Çek-
dar, Ş. Med, Ş. Bahoz.
Li rojhilatê gund Mezelê 
gund û gund Sefawîyê 
heye, li Başûrê gund rêya 
di navbera bajarê Helebê 
û Qamişloyê de, li Rojava 
gundê Heno, li Bakur jî 
gundê Tel Xezal e.
Şêniyên gund debara xwe bi 
çandiniyê wek Genim, Ke-
mon û Ceh dikin Her wiha jî 
xwedîkirina Sewalan.

Gundê Şûniyê
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Gundê Şûniyê girêdayî bajarê Til 
Temirê ye, 16 km dûrî bajêr e, 

35 km li Başûrê Dirbêsiyê û 45 km li 
Bakurê Hesekê dikeve.
Gund bi eşîreya Kîkanê tê naskirin û ji 
65 malan pêk tê.
Berê gund ji aliyê axeyê gund ve dihat 
birêvebirin, piştre eşîra Kîkanê hat.
Yek ji taybetmendiyên vî gundî ku  65 
bîrên avê lê hene.
Dibistan li gund di sala 1950î de ava 
bûye û bi navê Ş. Ristem tê naski-

rin, her wiha gund xwedî mizgefteke 
kevn e.
Niha gund ji aliyê komîna Ş. Semîr ve 
tê birêvebirin.  Ev gund weke hemû 
gundên dîtir pareke xwe ji şoreşa 
Rojavayê Kurdistanê heye ku keç û 
ciwanên xwe tevlî nava refên YPG û 
YPJ›ê bûne û hejmarek jî cihê xwe di 
rêveberiyê de digirin. 
Di gund de saziya malbatên şehîdan 
heye û 13 şehîdên xwe jî hene, navê 
şehîdan:

Gundê Şûniyê

Gundê Şûniyê
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ku ava xwe jê dibirin, bîrên wan jî 
çêbûne û ti kes ji van gundan ji bo avê 
nayê vî gundî.
Li gundê Asî aşek heye û xwediyê wî 
bi navê bavê Xorşîd tê naskirin.
Di sala 1989›an de dibistanek ji gundê 
Asî û gundên derdora wê wek gundê 
Hîznî, Boxaz, Sedkirêma, Lîzga û 
Hicêra re hate avakirin.
Li vê dibistanê xwendin ji refa yekê ta 
refa dehan heye û gelek mamosteyên 
gund jî çêbûne.
Xelkên gund debara jiyana xwe bi 
çandiniya ceh, genim, kemûn û nîskan 
dikin.
Li gundê Asî gelek baxçe hene û her 
malbatek xwedî pez e.
Gund niha ji aliyê komîna Ş. Mezlûm 
ve tê birêvebirin.

Gundê Asî
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Gundê Asî girêdayî bajarê Til 
Temirê ye. Gund bi 15 km Bakurê 

Til Temirê ye, 60 km li başûrê bajarê 
Dirbasiyê dikeve, 60 km li rojhilatê 
bajarê Serê Kaniyê dikeve û bi 60 km 
dikeve rojavayê bakurê Hesekê.
Ev gund berê yê Reşîd Axa bû. Pira-
niya şêniyên gund ji eşîra Hacara ne 
û li kêleka wan eşîra Barava, eşîra 
Dîlverî, Hevêrka û malbateke ereb ji 
eşîra Behî hene.
Li gund 45 mal hene û hemû weke 
malbatekê bi hev re dijîn.
Li derdora gund hemû kevirên reş in 
ku pê bingeha xaniyên xwe ava kirine.

Rûspiyê gund ê ku gund bi rêve di-
bir Hecî Mehmûd Sidê Teyo, Hecî 
Dumîd û Qadê Imero û Osman bûn.
Her wiha di gund de rola jinê jî dihat 
meşandin ku ew jinên ku roleke çal-
ak dilîstin pîra Emîna Oso û Emîna 
Helîmo bûn.
Emîna Oso di gund de weke bijîşkekê 
bû.
Di gund de bîreke avê hebû û bi ke-
viran dorpêçkirî bû. Xelkê gund ava 
xwe ji vê bîrê dibirin.
5 gund li derdora vî gundî hebûn ku 
dihatin ava xwe ji vê bîrê dibirin.
Niha ew gundên li derdora gundê Asî 

Gundê Asî

Gundê Asî
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Şêniyên gund debara jiyana 
xwe bi çandiniyên wek genim, 
ceh û nîskan dikin, her wiha 
bi karê sewaldariyê re jî mijûl 
dibin.
Di sala 1970›î de dest bi ama-
dekirina bendavekê kirin û di 
1973’an de avakirina bandavê 
bi dawî bû. Av ji gelî û newalan 
diherike ser vê bendavê
Li derdora bendavê 4 gund 
hene; gundê Boxaz, Lizga, En-
abiya û gundê Kirîmahî.
Di sala 1989›an de dibistanek 
ji xwendekarên gund re hate 
avakirin. Her wiha gundên der-
dorê jî zarokên xwe dişînin vê 
dibistanê.
Di kevn de cebarciyek bi navê 
Hec Kermo hebû, şkestina hes-
tiyan dicebirand.

Gundê Boxaz
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Gundê Boxaz girêdayî Til Temira 
kantona Hesekê ye. 17 km li 

rojhilatê Til Temirê dikeve. 60 km li 
rojhilatê Serê Kaniyê dikeve. 60 km li 
rojavayê bajarê Hesekê dikeve.
Gund ji 4 eşîreyan e ew jî wiha ne: 
Sorka, Necara, erebên Bû Hemdan û 
eşîreya Dîlverya.
Gund ê Axa Kermo bû û Mîkaîl bû 
piştre. Hecî Kermo, hec Xelîl û hec 
Hesen ku her sê birayên hev in û bi 
wan re Qado Ehmed ji Dirbêsiyê hatin 
û malên xwe li wir ava kirin.

Destpêkê bîreke avê ji xwe re kolan 
û ava vexwarin û çandiniyê jê peyda 
dikirin.
Ta niha hejmara xaniyên gund 
gihaştiye 40 xanî, Gund jî bi çandiniyê 
tê nas kirin. 
Ew jî weke hemû gundên kurdan ji 
Çembera Erebî nefilitî û rêjîma Sûriyê 
bi rêya wê siyasetê erdên şêniyên gund 
di sala 1967’an de standin. Careke din 
gundiyan erdê xwe bi pereyan vege-
randin. Ev jî xuya dike ku du caran 
gund kirîne.

Gundê Boxaz

Gundê Boxaz
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Sê Gundên Til Temirê
(Boxaz- Asî – Şûniyê)

Şerîf Mihemed

*Şerîf Mihemed: di sala 1979an de li bajarokê Şiyê yê girêdayî Efrînê hatiye 
dunyayê, sala 1990î  bi malbata xwe re koçî  bajarê Helebê kirine, sala 1995an derbasî 
nava kar û xebata hunerî bûye. ji 2011an ve bernameya Ax û Welat pêşkêş dike.

Gundê Boxazê bi 17km li rojhilatê 
Til Temirê dikeve, û gundê Asî 
bi 15km Bakurê wê ye, û gundê 
Şûniyê bi 16km dûrî bajêr e.

,,
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Berfîn (kulîlka berfê) ji malbata 
nêrgizan e, ku 20 cureyên wan hene. 
Berfîn weke pîvazan tên çandin.. 
Şeklê wê weke zengilan û bi qasî 5-15 
sm bilind dibe. Bi giranî zivistanê şîn 
dibe lê carna biharê jî derdikeve. Li 
seranserê cîhanê 100 cureyên wê hene.
Ji bo domandina jiyanê her zindî bi 
rengekî li ber xwe dide. Der barê 
berfînê de, di mîtolojiyê de wiha tê 
gotin: “Berfîn guleke pir bedew, nazik 
û şîrîn e. Bi awayekî xwezayî mirov 
dibe dildarê wê. Tevî wê nazikiyê di 
sir û seqemê de şîn dibe. Bi wê bedena 
nazdar di nava berfê de li ber xwe 
dide û dijî. Berfîn jî mîna zindiyên din 
dibe dildar. Dildariya wê ya li hemberî 
tavê roj bi roj pirtir dibe. Ji bo wê gazî 
Xweda dike û dibêje; ez ji tavê pir hez 
dikim, ji bo wê  dixwazim bibînim.

Xweda jê re dibêje; tu nikarî bibînî. 
Çimkî dema tu bibînî tu yê bimirî. Ji 
bo dîtina tavê berfîn ji ya xwe nayê 
xwarê. Xweda jê re dibêje, yan jiyana 
te yan jî evîna te. Biçe piştî du rojan li 
min vegere û biryara  xwe bide. Berfînê 
berê biryar daye. Çimkî dildariya wê 
ya tavê êdî dişewitîne. Piştî du rojan 
berfîn vedigere cem Xweda û jê re 
dibêje, dixwazim tavê bibînim. Xweda 
dibêje;  ez wêrekiya te pîroz dikim. De 
biçe bi çiyê ve hilkişe da tu evîndara 
xwe bibînî. Lê mixabin dema tu bibînî 
ew roja te ya dawiyê ye. Berfîn berê 
xwe dide çiya û evîna dilê xwe dibîne. 
Lê mixabin bi dîtina tavê re dimire.
Ji bo wê di mîtolojiyan de dibêjin, eger 
hûn rojekê bibin dildar, mîna berfînê 
wêrek bin.

“Eger hûn rojekê bibin dildar, mîna berfînê wêrek bin”

kulîlka Berfînê
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heskiriyekî wê hebû navê wî Roman 
bû. Pir ji hev hes dikirin, ji germaya 
dilê xwe û dildariya xwe herduyan 
hîsdikrin ku ew ne mirovên ji rêzê 
ne. Dildariyeke wiha dinava mirovan 
de peyda nabe, lewra wan ew hîs, hîs 
dikrin.
Evîndaran her roj bi hev re derbas 
dikirin. Roman hes dikir ku diyariyên 
bedew bide hevala xwe, mîna keçikê, 
ku ew daye wî. Carekê wî kulîlkek ji 
delalê xwe re anî - wî ev yek berê li 
cihekî nedîtibû. Keçikê demeke dirêj 
ji vê kulîlkê hes dikir. Ew nerm bû - 
pelikên spî yên dirêj li dora navenda 
tavê radiwestiyan, lê ji kulîlkê evîn û 
dilovaniyeke wisa derket ku keçikê bi 
rastî jê hez kir. Wê spasiya Roman kir 
û jê pirsî ku ew mûcîzeyeke wiha ji ku 
derê aniye? Wî got ku ew di xewna vê 
kulîlkê de ye û dema ku ew ji xew rabû 
wî ev kulîlk li ser balîfa xwe dît.
Keçikê pêşniyar kir ku navê vê kulîlkê 
Beybûn be, li gorî navê Romanî yê 
dilovan û Roman jî ew nav pejirand. 
Keçikê got: “Çima min û te tenê guleke 
weha heye? Roman fêm kir ku ne 
gengaz e ku mirov ji xewnê kulîlkekê 
bistîne, lê wî nekaribû heskiriya xwe 

red bike, ket ser rê. Demek dirêj ew 
lê digeriya. Da ku kulîlka evîna xwe 
bibîne. Kela padîşahiya xewnan di 
dawiya dinyayê de dît. Nîşan bide 
Padîşahê xewnan - Roman her û her di 
kela xwe de dihêle û padîşah zeviyek 
kulîlk da wê keçikê. Dilê Roman razî 
bû, ew ji bo heskiriya xwe ji her tiştî re 
amade bû!
Keçik demeke dirêj li benda Roman 
ma. Salek, du sal li benda wî sekinî, lê 
hê jî nehatiye. dilê keçikê pir xemgîn 
bû çavên wê her li hêviya dildarê wê 
bû. Pir poşman bû ku xwstekeke wiha 
zehmet ji wî xwest. Ji nişka ve ji xew 
şiyar bû, li pencereyê nihêrî û zeviyek 
bêdawî ji kulîlkan dît. Dûv re keçik pê 
hesiya ku dildarê wê sax e, lê ew dûr 
bû û ew nema wî dibîne!
Keçikê kulîlkên Beybûnê li her kesî 
belav kir. Mirov ji ber bedewî û 
nazikiya wan a hêsan evîndar bûn 
ji van kulîlkan û evîndaran dest bi 
texmînkirina wan kirin û niha em 
gelek caran dibînin ku çawa, yek bi 
yek pelik Papatya, ji hev tê qetandin û 
hevok ev e: 
“Ew hes dike - ma ew hes nake?

kulîlka Beybûnê
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Jiyan Bozo *

Mîtolojiya 
kulîlka Beybûn û Berfînê

Li gorî mîtolojiyê kulîlka Beybûnê 
di demên kevnar de Cûce (Qezem) 

ji bo parastina xwe ji şilbûyînê 
Beybûnê weke sîwanê bikar tanî.

Li vir efsaneya Beybûnê dest pê 
dike. Carekê keçek hebû. Jixwe 
navê wê hatiye jibîrkirin. Ew keç pir 
bedew, nermîn û dilovan bû. Rewiha 

 *Di sala 1988an de li Amûdê ji dayik bûye, nûçegihaneke beşê ragihandinê ya 
Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê.

Berfîn jî mîna zindiyên din dibe 
dildar. Dildariya wê ya li hemberî 
tavê roj bi roj pirtir dibe. Ji bo 
wê gazî Xweda dike û dibêje; 
ez ji tavê pir hez dikim, ji bo wê  
dixwazim bibînim..

,,

Ew hes dike - ma ew hes nake?
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Bejin zirava celîl
Di xwe de kirim êsîr

Tune li cem wê demîr
Min de nehişt hiş û bîr

Hiş û bîr di min de neman
Tevlehev bû çax û zeman
Nema dît min xewa şevan

Hiland im nehîşt im ez nemam

Gerden gerdena gulan
Hilim ji Misk û eqhwan

Naz û letîf û ciwan
Ew bedewa min  jiyan

Bedewê agir di dil de dada
Xumarî fîstan li bejnê berad

Lêvan rengê fîstan dida
Kirim serxweş û winda

Ka keç carekê ji caran
Di xew de bibe min mêvan

Bike ji min re selam
Şad bike dil û giyan
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Şadiya Dil 

Diyar Hemî*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * Di  sala 2002an de, li Kobaniyê gundê Qoşliya Jêrîn ji dayîk 
bûye, xwendekarê Zanîngeha Kobaniyê, beşê ziman û Wêjeya 
Kurdî sala sêyemîn.

Dil şad dike ew bi ken
Pir xweş dike çax û dem
Wenda dike kul û xem
Dûr dibe êş û kelem

Hem di nav de nûr xuya ye
Hem di rû de şewqa xweda ye

Ji rojê ew ne cuda ye
Heyv ji wê nema xuya ye

Birî bijang û çavên belek
Ew bisk û porê xelek

Dêm û lêvên wek melek
Winad kirim bi carek

Çavên belek e li ser
Nehişt wan di min de ser
Nema dît çavê min der
Sotim ez eşqa dîlber
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Ez ê çawa ji te heznekim.
Mihirvaniya te..… kaniyeke bê berdêl e.

Hezkirina te.…….. welatê welatan e.
Hestên te……. bewarzîna giyanê ye.

Erê min ji te hez kir… û ji te hez dikim.
Peyv û hevok…
Roman û çîrok…
Helbest û wêje…

Têra wateya bêjeyên ximava pênûsa dilê min… nakin.

Rast e, ez ji malzaroka zikê te nebûm…
Lê ez ji malzaroka ramanên te bûm.

Ez ji te hez dikim…
Ez ê ji te hez bikim.
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Ji Te Bûm

Siyabend Siyarojê*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *Di sala 2003′an de li navçeya mabeta ya girêdayî Efrînê hatiye 
dunyayê. ji ber êrîşên dewleta tirk û hevkarên wê bi zordarî 
koçberî herêma şehbayê bû. Niha jî li peymangeha şehîd viyan 
amara di beşa mamosteyê refê dixwîne. 

Tu nizanî…
Min ji te hez kir 

Lê.. lê ne ji bejin û bala te..
Ne jî rengê te..

Tu dizanî… Ez ji te hez dikim 
Te ez ji kabos û pîrhebokên şeva tarî 

hişyar kirim 
Tu  di nava xencerên li pişta min diket 

de…bûyî mertal

Min ji te hez kir..
Çavên te bo min buhareke….

ez jê gulava hingiva jiyanê dimêjim
Dîtina te gul û sîsinan di dilê min de 

dipişkivîne
Porê te awaza tayên tembûra jiyana min e
Dilê te stargeha min e…. ji bahoza kederê
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Jiyana Biharkuj 

Cemîl Xoce*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *ji navçeya Mabeta ya girêdayî herêma Efrînê. Di Sala 1993’an 
hatiye dinyayê endamê. tevlî Saziya Zimanê Kurdî bûye, û ji 
sala 2013’an ve bûyê mamosteyê zimanê kurdî. Hewlên wê yên 
helbestnivîsandinê ji sala 2017’an ve dest pê kiriye. Ji xeynî wê 
ew gotinên stranan ji bo hin komên stranan dinivîse

Dibihîzim hawara dil
Feryada ji jana şînê

Dinêrim li wan çavên şil
Dibînim bobelata jînê

Digerim li zeytûn û simbil
Nalîna dayîka kezebbixwînê

Dipirsim ji şahên bêcil
Kî yê bide bihaya vê xwînê?

Dibînim ew çavên kil
Kor bûne ji dûrbûna evînê

Naxwazim bijîm nola mirovên dondil
Bedbîniya tariya bedençirînê

Ditirsim bibînim ew rûyên kavil
Sojiya xemgîniya ji birînê

Destên lev alandî, girêka herbil
Li xerîbiya bêhêvî û bêhêvînê
Bêkes im, bêxwedî û bêavil

Bê ximav maye pênûsa derbirînê
Rê asê ne, karwan rawetiya nava gil

Zora xerîbiyê dide bin xwe hêviyên vejînê
Êdî naxwîne, dengê jê nayê ew bilbil

Li nav seqem û germahiya zindana axînê
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Silo got:
-Belê, ez im Bilo.
Bilo got:
-Silo tu gelekî xweşik bûyî û bejna 

te dirêj bûye tu weke keleşêran xuya 
dike.

- Wisa min te winda kir. 
- ez nizam çawa bûm ji dengê 

lawiran me hevdu winda kir.
Lê Silo çîroka xwe ji destpêkê heya 

dawiyê ji Bilo re got:
-Birayê min ji berê û paşê de 

dibêjin:  Hevalê rêkê kurê dêkê û ez jî 
hatim van zêran bi te re parve bikim. 

Bilo got:
-Na ez razî nebim, xwedê tu dîtî û 

da te, ez ê herim ji nû ve di wê şopê 
kevim, ez jî rastî daweta cinan werim û 
wek te dakevim nava govend û dîlana 
wan û weke te kirî ez ê jî bikim û wê 
biqasî zêrên te bidin min.

Silo pir li ber Bilo gerî ku neçe wir. 
Neçe ez ê para xwe jî bidim te.

Bilo serhişk e, razî nebû bi ya xwe 
kir û ji nû ve berê xwe da wî çiyayî.

Piştî hefteyekê digihêje wî cihî, 
dengê dahol û zirnê tê guhê wî, xwe li 
wî dengî digre û diçe. Dîsa dawet dibe 
û strana xwe ya ji peyvekê dibêjin:

-Sêşem sêşem sêşem e .
Bilo baş li wan guhdar dike û ji 

xwe re dibêje:
-Îro duşem e çima ev dibêjin Sêşem 

e, niha ez ê xwe bidim nava govenda 
wan û ez ê jî ya rast bibêjim: Duşem 
duşem duşem e.

De Bilo di aliyekî re xwe di taldê 
zinarekî re xwe berda nava wan û 
ket dîlanê, ew jî weke wan di cih de 

hikdipeke lê ew bi giştî dibêjim: Sêşem 
sêşem sêşem e. 

Lê Bilo bi tena xwe dibêje:
-Duşem duşem duşem e.
Tevliheviyek di nava ahenga wan 

de derket û dîlan li nav hev ket, qêrîn 
bi padîşahê cinan ket rûyê xwe tirş kir 
û çav sor bûn û got:

-Kî ye ev bi nava me ketîye? 
Daweta me bi giştî li ber zikê hev xist. 

Wî got ez nizanim û wî got ez 
nizanim di encamê de kesekî ew nas 
nekir.

 Ew girtin anîn pêşiya padîşah, 
padîşah got:

-Tu kî yî? Û tu ji ku ve bi nav me 
ketî.

Bilo jê re got:
-Padîşahê min ez mirovekî rêwî 

me, dengê dahol û zirnê hat guhê min 
û ez hatim û li xweşiya min hat, ez 
vegeriyam min li daweta we temaşe kir 
ji geşbûna dilê xwe ez tevlî we bûm.

Padîşah got:
-Em bi giştî dibêjin: Sêşem û çima 

tu bi tena xwe dibêjî: Duşem?
Bilo got:
-Ji ber ku îro duşem e ne sêşem e. 
Padîşah:
-Yanê em bi giştî derewan dikin a 

te bi tenê rast e?
Bilo bê bersiv ma, wan li Bilo dan 

ew xiş kirin, tu derên wî sax nehêştin 
bi giştî şikandin, ew xûzbûna Silo dan 
ser pişta Bilo û ew weke Silo bû û 
qewitandin.

Di hin deman de rastî dibe bela serê 
mirovan û ezezî çi tîne serê mirovan.  
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qurişekî ne, Silo û Bilo li hev rûniştin 
gilî û gazinên xwe ji destê felekê 
dikin, dilê wan bi xort û ewîlên gund 
ên dewlemend dimîne dest davêjin 
berîkên xwe, lê berîkên wan vala ne. Ji 
xwe re gotin:

-Ev ne tu jiyan e, ma rewşa me dê 
tim wisa be, de ka em serê xwe rakin bi 
welatekî de biçin, em ê bi pey qedera 
xwe kevin û rastî karekî werin, em ê 
demekê biborînin çend qurişan bi xwe 
re bînin.

Bi ber bayê hevdu ketin ji gundê 
xwe derketin, hefteyekê bi rê de çûn bi 
çiyayekî asê ketin, dunya êvar  e şev 
tarî ye, ji dengê ajalan tirs dikeve dilê 
wan hevdu  winda dikin.

Silo tim li Bilo digere, lê nabîne bi 
nav daristanê de diçe ji dûr de dengê 
dahol û zirnê tê guhê wî û ber ve wî 
dengî diçe di taltê zinar û  keleman de 
xwe diqelizîne û li wê meydanê dinêre 
daweta cinan e, dahol û zirne lêdikevin, 
dîlan digere padîşahê wan rûniştiye di 
ber dîlanê re stranekê dibêjin, stran ji 
peyvekê ye stran wisa ye sêşem sêşem 
sêşem e.

Ev stran û gevend li xweşiya Silo 
hat, Silo jî di quncekî re derfet dît xwe 
berda nava dîlanê, ew jî weke wan di 
cih de hildipeke xwe radike û li erdê 
dixe û dibêje: Sêşem sêşem sêşem  e

Padîşahê cinan çav li wî dikeve 
ji nişka ve qîr dike, di cih de her kes 
radiweste û ew der ker dibe. 

Padîşah dibêje:
-Ev kî ye bi nav me ketiye? 
-Her kesek dibêje ku em vî nas 

nakin.
Bi çeplên Silo digrin dibin pêşiya 

padîşah, padîşah dibêje:
-Tu kî yî û tu ji ku ve bi vir ketiye?
Silo dibêje:
-Ezbenî ez mirovekî rêwî me, min 

dengê dahol û zirneyê bihîst û  wî 
dengî ez ber bi xwe ve kişandim û ez 
hatim, min li govenda we meyze kir 
dilê min geş bû, ez gelekî bi we re şad 
bûm û ez tevlî we bûm.

Padîşah got:
-Kurê min ji vir û pê ve tu yekî ji 

me yî, lê çima pişta te xûz e?
Silo dibêje:
-Ji xwedê de ez wisa me.
Padîşah dibêje:
-Were li pêş min rûne pişta xwe 

daxîne.
Silo xwe xwar dike, padişahê cinan 

bi hêzeke mezin û qêrînî vêdikeve lepê 
xwe li xûzbûna wî dixe û xûzbûnê ji 
ser pişta wî radike

Silo radibe ser xwe bejna wî weke 
tayê qamûşê rast dibe û pencek zêr 
dide Silo û dibêje:

-Ev jî para te ye û kengê bixwazî 
biçî û bê tu yekî ji me yî.

Silo xatir ji wan dixwaze û 
vedigere warê xwe, piştî demekê gihîşt 
mal û xwediyên xwe, lê xwediyên wî 
matmayî man ji ber ku teşeyê wî bi giştî 
hatiye guhartin û ew xûzbûna pişta wî 
jî çûye, weke keleşêran xwe venaye li 
hevalê xwe Bilo pirsî û Bilo bi  cih kir 
çû cem Bilo, lê Bilo jî destpêkê ew nas 
nekir, Bilo tim li wî nêrî û got:

-Ez ne şaş bim tu Silo yî?
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Mihemed Welîd*

Sêşem

Di demeke borî de di gundekî biçûk 
de du xort hebûn; navê wan Silo û  

Bilo bûn ji biçûkaniya xwe de destbira 

bûn, gelekî ji hev hez dikirin. Lê Silo 
kinik û pişt xûz  (qembûr) bû. Ew di 
gund de bê kar in bi hesret û kedera 

  *Di sala 1976î de li navçeya şera ya girêdayî herêma Efrînê hatiye dunyayê. 
Endamê yekîtiya rewşenbîrên Efrînê ye. Helbest û çîrokan dinivîse, niha sê pirtûkên 
wê hene. Herwiha ew hunermend û dengbêje jî.

Di hin deman de rastî dibe 
bela serê mirovan û ezezî 
çi tîne serê mirovan..  

,,
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  -Qertmîn....Axxx….Û ax Qertmîn!
  Bivirê êzing birîne, ji destê xortan digirt, bi herdu destan bibanî dixist 
û bi himeta xwe ditanî xwar!....Heger qurm li ber bivirê wî parçe bûba, 
hingê serê xwe bi şanazî hildida û digot:
  -Bavoo…Ev çi ye?!...De welahî li Qertmînê bivirê min nedibû du car!
  Û heger bivirê wî vale di çû, bi axînek germ re, pişta xwe rast dikir û 
bi tengezarî digot:
  -Axxx…Ava Qertimînê!....Ava binxetê, xwîn li me weravt!
  Di çaxên werzan de, ku petîx di pişkivîn, petîxekî destarikî bi destekî 
digirt û li dora xwe di zîvirî û bi dengekî bilind digot:
  -De êdî Welahî, yên Qertmînê du caran ji vî petîxî girtir dibûn!
  Di ser kaniya avê re, ya ku di ber çemê Nisran de, ku bi destên şivanên 
gund hatibû vedan, di sekinî û bi keser digot:
  -De bi navê Xwedê kim, liba tirî di nav ava kaniyên Qertimînê de 
dişeqitî!...Ava zelal…Zelal û cemidî, wek ava Zimzimê!
   Sal derbas bûn û Seyid hîn ji vî pesnî û ji vê cudabûnê nehatiye xwar, 
heya wê sala ku mirovek ji gundê Nisran, ew jî cîranê Seyid bû, bi barê 
qaçaxê re gihişt gundê Qertimînê û piştî çend rojan li Seyid vegeriya û 
li ber wî û gotina Qertimînê ma guhdar!
  Li ber siha camiya gund, di nav koma gundiyan de, wek tora xwe car 
dî Seyid xwe kuxand û dest bi axeftinê kir û di nav re ket pesnê warê 
xwe!...
  -De Welahî li Qer..
  Cîranê wî axeftina wî bi ken birî û got:
  -Xalê Seyid Xelîl, min Qertmîn dît!
  Çavên Xalê Seyid, pêre pêre bi vê gotinê re ronî dan û bilez pirsî:
  -Êêê…..Kaniya li rexê rojhilat……Dara Tûyan dinîvê gund de….
Xaniyê me?
  -Kuroo Xalooo…Kaniya çi …Dara çi û xaniyê çi….De Welahî 
gundekî ziwa û sor, xaniyên kevirî bi ser hev de hêrivî û kambax!...
Gundekî gijilî!....De bi Xwedê kim, dema ti diketî nav pesnê gundê 
Qertimînê de, min digot aniha qoziyek ji bûhiştê ye!
    Çavên Seyid, ji çend rondikên hûr şilbûn û li xort nehêrt û bi keser 
berisva wî da:
  -De lawê min, were ji vî dilî re bibêje!....De welahî li ber dilê min 
Qertimîn buhişt bû!… Û wê di vî dil de heya mirinê bimîne buhişt!..... 
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Abbas Abbas*

Axxx…War

Seyid ê Qertmînî, ji gundê Nisran, li binxetê, xwe tev her kar û axeftinê 
dikir, pêre jî diket nav pesin û xweşiya gundê xwe de, gundê ku ji dema 

fermanên reş ve, li serxetê bi malbata xwe ve jê koçber bibû:

 *Nivîskar, sala 1946an li gundê Nissran / herêma Qamişlo ji dayîk bûye, du salan li 
Zanîngeha  Şamê felsefe xwendiye, paşî koçeberî Almanyayê bûye. Çend pirtûkên 
wî (Kurteçîrok, şano, roman) bi zimanên kurdî û erebî hetine çapkirin

De lawê min, were ji vî dilî re 
bibêje!....De welahî li ber dilê 
min Qertimîn buhişt bû!… 

,,
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bişikîne, hewl da ku çûyînê 
heya ber êvarê dereng bixe 
lê keça wê birik bû, lewma 
çare nedît, heya ku taştê 
xwerin û seyare hat dem 
ber bi nîvroyê ve çû bû.

Zîlanê gazinca 
derengmayînê kir, lê dayîka 
wê ew qayîl kir bi gotina 
ku ew hîn li dibistanê 
ne û heya bigihêjin dê ji 
dibistanê derbikevin. Lê 
berî gihîştina wir dengên 
teqînan hatin, şofêr got ku 
çeteyên dewleta tirk herêmê 
topbaran dikin û mecbûr 
ma vegere.

Giriya Zîlanê nikarîbû şofêr bihêle 
ku ber bi mirinê ve biçe, û keça biçûk 
dilşikestî vegeriya cihê xwe.

Her kesî dizanî çi bû negengaz 
bû ji Zîlanê veşêrin, Şehba giştî tevlî 
merasîmên zarokên şehîd bû.

Muşekên dijmin vê carê zarokên 
dibistanê hilbijartibûn, 8 zarok bûn 
Şehîd û di nav de jî Mihemed û Arif 
hevalên Zîlana biçûk.

Dê kê agirê dilên dayîkan 
vemiranda, dê kê bi Zîlanê bida 
fêmkirin ku ew mirin nesîba hevalên 
wê bû.

Di Merasîman de Zîlan neqîrî, û 
lewaz neket, dayîkê bawar nedikir, di 
çavên wê de çirûskek xuya bû, lê kesî 
nedizanî ew çirûsk çi ye.

Di merasîma 8 Zarokên Şehîd 
de Zîlan negirî, tenê hêdî hêdî ber bi 
tabûtan ve meşiye, ber bi wêneyên 
hevalên xwe yên ku bi ser tabûtê ve 
daliqandîbûn sekinî, li çavên wan 

meyze kir, rûyên wan ramûsand û 
vegeriya ba dayîka xwe.

Dayîka Zîlanê tenê giriya, keça 
xwe hembêz kir û giriya weke hemû 
kesên ku hatibûn mezelê ta zarokên 
şehîd oxir bikin.

Piştî çend rojan ji komkujiya 
zarokan, Zîlan wenda bû, dayîk û her 
kes lê geriyan, ne dibistan hiştin û ne 
jî konên koçberiyê, kesekî nedîtibû ku 
Zîlan li ser goristana zarokên şehîd e 
jî.

Gotin asayîşê parçeyên laşê keçeke 
biçûk li ser sînorên vegera Efrînê 
dîtibûn, wan dengê teqîna mayînekê 
ber destê sibehê bihîstibûn, lê 
nedizanîn ku Zîlana biçûk pêl mayînê 
kiriye, nedizanîn ku wê dixwest vegere 
Efrînê û li hevala xwe Sema bigere û 
jê re çîroka koçberiyê û zarokên şehîd 
vebêje.

Taploya Erdelan Ibrahîm
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lewaz bûn û wê  nedikarî wendakirina 
hevala xwe Sema di şerê Efrînê de ji 
bîr bikira, her tim bi hev re bûn, di 
çûyîna dibisatanê, korsên mûzîkê û 
leystikan de. 

Di şer de malbata Zîlanê koçberî 
Kampên Şehbayê bûn, û malbata 
Semayê li Efrînê ma û agahiyên wan 
ji hevdu qut bûn, hinekan digotin di 
topbaranê de jiyana xwe  ji dest dane, 
hinekan digotin ew hatine binçavkirin 
bi destên çeteyan, hikekan jî digotin 
ku derketine derveyî welat. ya girîng 
ew bû ku nema Zîlan bi  Semayê re 
dilîze û ne jî diçe dibistanê û korsên 
mûzîkê.

Zîlan pir kûvî bibû, guhdar dê û 
bavê xwe nedikir, ne jî bi hevalên xwe 
yên nû re dilîst, bi zorê diçû dibistanê 
û her roj bi şagirtên refê re şer dikir. 

Dayika wê nedizanî dê çawa 
pêre têkildar be, heya ku bihîst dê 
Zarokên Efrînî yên koçber  li kampa 
Berxwedanê wêneya herî mezin 
ya zarokan di cîhanê de xêz bikin 
bi dirêjahiya 205 metreyan di bin 
navnîşana NEQŞETILIYÊN ÊŞÊ û 
bi beşdariya zêdetirî 2000 zarokên 
koçber.

tevî ku dayîka Zîlanê navê 
çalakiyê ne baş dîtibû ji bû zarokan, û 
nedixwest ku deriyên êşan li zarokan 
werin vekirin, digot:”pêwîst e ev 
zarok li ser hêviyê û hezkirina jiyanê 
bêne perwerdekirin ne li ser êşê”. Tevî 
wê jî wê navê Zîlanê xiste nav lîsteya 
zarokên beşdar bi hêviya ku ji wê 
rewşê derîne. Di roja 2 / 9 / 2019an de 
cilên herî xweşik li bejna Zîlana xwe 
kir û berê xwe dan Kampa Berxwedan.

Hewayeke xweş bû, rengên cuda, 
zarokên xwedî hêvî, kaxez û konên 
kampê nîşana penaberiyê.

Li ser pelên zarokan hêdî hêdî 
wêne hatin xêzkirin, Zîlanê cihê xwe 
di nav du zarokan de girtibû, û xuya bû 
ku rewş li kêfa wê hatibû.

Dayîkê ji dûr ve dît ku keça wê 
û herdu zarokên din bi alîkariya hev 
wêneyekê xêz dikin, cara yekê bû piştî 
penaberiyê dît ku ken cihê xwe li ser 
rûya wê digire.

Piştî bi dawîbûna Tabloyê ber 
bi wan ve çû, dît ku wan dîmenek ji 
xwezaya Efrînê xêz kirine;  çiya, çem, 
dar, kulîlk û 3 zarokên xweşik bi destê 
hev girtine û dilîzin, bêlî bû ku ew 
zarok nîşana wan bû.

Di wê demê de dayîkên zarokên din 
jî hatin ba wan û Diya zîlanê xwest ku 
bibe heval bi dayîkên herdu zarokan re 
ta her demekê keça xwe bibe gel wan 
ku ji rewşa xwe xelas bibe, û wisa bû.

Zîlanê jî hevalên xwe yên nû bi 
dayîka xwe dan naskirin, navên wan 
Mihemed û Arif bûn, û piştî koçberiyê 
li Tilrife’tê niştecih bibûn.

Tevî ku Tilrife’t hinekî ji wan dûr 
bû jî lê dayîka wê her demekê ew dibir 
cem hevalên wê yên nû ta rewşa wê 
gelekî baş bû û êdî bû keçeke dilşad.

Lê ji ber mirin çavteng e û şadî ji 
kesî re namîne, hemû xirabiya xwe bi 
ser dilên belengaz de berdide ew bûyer 
çê bû. Roj Duşem bû 02.12. 2019 an, 
sibehê zû Zîlan Rabû û ji dayîka xwe 
re got ew ê neçe dibistanê wê rojê, û 
tika jê kir ku wê bibe Tilrefe’tê ta ku 
hevalên xwe bibîne, dayîk matmayî 
ma,  lê nedixwest ku dilê keça xwe 
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Selam Hisên*

Veger

Wisa ye şer, her tiştî bi rengê xwe 
dike, kesekî texmîn nedikir 

ku mûma kenê dê li ser lêvên Zîlana 
biçûk vemire, û dengê şadiya wê dê 

kirasê bêdengiyê li xwe bike.
Zîlan biçûk bû, 9 salî bû lê şer 

Zarokan zû mezin dike û bareke giran 
çedike ser milên wan, milên Zîlanê 

   *Çîroknivîs û romanivîs, di sala 1988an de li bajarê Efrînê ji dayîk bûye. Di sala 
2009an de di Zanîngeha Helebê de ji beşa Wêjeya Erebî derçûye. Bi herdû zimanên 
kurdî û erebî dinivîse. Ji berhemên wî yên çapkirî: Bi zimanê Kurdî: Sêdarên Bajarên 
Sêwî (komçîrok-2019) û bi zimanê erebî: Gunehên Kulîlkên Zeytûnên (Roman- 
Tûnis 2018), 7ê Kobeyê (Roman-Cezayêr 2019).

Nedizanîn ku wê dixwest 
vegere Efrînê û li hevala 
xwe Sema bigere û jê re 
çîroka koçberiyê û zarokên 
şehîd vebêje..

,,
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çîn derdikevin; çîna serdest, zalim ku 
ji çanda xwezayî dûr e, û çîna bindest 
ku ne bindest e, lê wiha nav lê kirine, 
ne çîn e jî, lê wiha nav lê kirine ku 
jin e, ew e ya ku paşketî û dema wê 
qediyaye. Pevçûnên mezin di navbera 
van herdu hişmendiyan de hene. 
Lewma çanda resen ku ser hêmanê 
jinê pêş dikeve, dikeve xeteriyê de. 
Em dikarin bibêjin ku dema çand tê 
qirkirin ji hêla hêzên kapîtalîs de, 
armanca sereke çanda jin – dayikê ye. 
Di rê û rêbazên pergala kapîtalîzmê 
de di bin navê pêşketin û modernîteyê 
de dixwaze dawî li mîrateya çanda 
jin – dayikê bîne. Ev yek bi rêbazên 
ku jin bixin şûna metayekê de. Tenê 
di bin navê jina azad de, lê berevajî 
jina bê serûber a ku ji rastiya xwe ya 
çandî dûr e, jina ku li dijî xwezaya xwe 
ya civakî ne afrîner e, jineke ku tenê 
fîzîka wê weke azadiyê tê nîşandan lê 
felsefeya jina civakê jina azad li holê 
nîne. Birastî di şerên ku di Rojhilata 
Navîn de jî diqewimin tenê jin û zarok 
dibin qurbaniyên vê hişmendiyê. 
Bêguman şerên ku li tevahiya cîhanê 
jî lidardikevin. Mînaka li ber çavên 
me: Somal, Afganistan, Pakstan û 
gelek welatên cîhanê. Çendîn pîvan û 
çandên sexte ku ji derveyî çanda jinê 
ne têne ferizkirin. Em dikarin bibêjin 
ku şerê herî giran şerê çandan e. Ji ber 
ku çanda serdest her dixwaze xwe bi 
hebûn bike. Zindî bimîne. Eger berê 
çanda serdest bi rê û rêbazên çor xwe 
dida nîşandan, lê di vê sadsala 21 mîn 
de hîna bi ziravî û zanebûn nêz dibe. Di 
qadên çapemenî, çand û huner û sporê 

de gelek xapandinên civakê pêşdixin. 
Hem jî teknolojiya ku pêşxistine ne 
kêm e. 

Eşkere em dikarin bibêjin ku 
pevçûnên sereke di navbera Çanda 
sexte – Çanda jin – dayikê de heye. 
Eger çanda jin dayikê venegere wê 
dawiya civakan ne bi amûrên şer were, 
wê tenê di qalikê ku hundir vala de 
bimîne. Rêber Abduah Ocelan dide 
diyarkirin ku; “Eger tasik şikest wê 
av tê de nemîne”. Di vê wateyê de 
eger çand  hate perçekirin, tunekirin, 
wendakirin wê jiyan û civakbûyîn jî 
nemîne. Berxwedaniya herî mezin 
a “avê ” ye, di wateya jiyanê de. Jin 
bi rastiya xwe divê li ber xwe bide. 
Çanda xwe biparêze. Civakbûyîna 
xwe bi hebûn bike. Ji xwe çanda jin 
– dayikê nemîne wê tenê civakek ji 
meta û robotan bimîne. Wê demê em 
nikarin behsa hebûna mirovî bikin, 
ango rihê axê, dengê avê, dengvedana 
jiyanê. Gava çanda jinê tarî bibe, jiyan 
jî tarî dibe. Xweza bê qîmet dibe. 
İnsan, zarok, temenmezin û ciwan ji 
wateya xwe derdikevin û rastî dibe 
mîna çolekê ku tu jiyan lê namîne. 
Eger di çolên ku em dizanin de sebar jî 
hene û avê di nava xwe de dihewînin, 
lê jiyaneke bê çanda jinê, wê neşibe 
wê çolê jî. Wê zuha û di nav tozê de 
bê jibîrkirin. Lewma berxwedanî stûna 
bingehîn e ku jin bi xwe, xwedî li çanda 
xwe derkeve û zanebûna “xwe” ya xwe 
kûr bike. Çanda resen a jin – dayikê 
mîrateyeke dîrokî, xwedîderketin li 
wê çandê dernekeve tunekirina wê 
mîrateyê bi xwe ye. 
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gundewarên çiyayên Zagrosan diyar 
dikin ku; piranî navê pincar, gul û 
kulîlkan hetanî bi navê çavîk û kanîkên 
avê jî navên mê li wan hatine kirin. 
Mînak weke: Pincara bi nvê Lîloz. 
Gula bi navê Sulbiz. Guleke din gelek 
spehî ye bi navê Şilêr. Xala ku mijara 
gotinê ye ew e; jin – dayikê şopên 
xwe li her deverê bi awayekî xwezayî 
hêliştiye. Di dergûşa mirovahiyê de 
çanda xwe avakiriye. Di nav hemû 
şert û mercan de jinê du taybetmendî 
parastine ya yekemîn ew xwedîkirin, 
ya duyemîn parastin. Di nava herdu 
taybetmendiyan de jiyaneke komî 
avakiriye. Jiyana komî – komik di 
wateya jiyana wekhev, hevbeş û 
xweşik kiriye çandeke komînal a ku bû 
bingeha avakirina civaka ser hêmanê 
dayikê. 

Rastiya ku nehatiye ser ziman ew 
e ku jin ewqas xwediya hêza jiyanê 
ye, bi xwere zilam jî xwedî kiriye. Lê 
paşê zilam ji rê derketiye û derbasî 
çîna serdest bûye. Çanda jin – dayik 
bû mîna felsefeyeke jiyanê ku her 
kes di nav wê komê de rehetî, aramî 
û ahenga xwe tê de bibîne. Lewra 
her çendê zilam; ango bav da du 
nêçîrvaniyê û li du hêza fîzîkê ket, lê 
zarok û kom her dora dê man. Çanda 
dayikê bi awayekî xwezayî ne çînî û 
bi zorê hate avakirin. Loma em dikarin 
bibêjin ku çanda resen a civakê jin 
– dayik e. Birastî dema em diçin 
nav zoman; ango koçerên li qontara 
çiyayên Zagrosan hetanî vê demê jî 
hîna dayik pez xwedî dike, zarokan 

mezin dike, hûrde – wirde ya jiyanê, 
ji pincarên xwezayê dermanan çêdike. 
Ew dayik mîna hekîmekê ye, xwedî li 
hemû pirsgirêkên eşîrê, komê, qebîlê, 
malê, malbatê û civakê derdikeve. Ne 
tenê çanda xwarin û dermanan li pêş 
xistiye, her wiha cil û bergên bihar, 
havîn, payîz û zivistanê jî ji çavkaniyên 
xwezayê afirandiye. Li gorî her 
demsalekê çanda cil lixwekirinê 
afirandiye. Ya herî balkêş jî ku jin – 
dayikê ji cil û bergên rengîn hez kiriye, 
rengên ku dişibin xwezayê, kulîlkan û 
biharê. Ji gulavan spehîbûna por keşif 
kiriye, hetanî bedewiya çermê laş û 
rûk jî gelek merhem çêkirine. Ev çanda 
resen ne tenê li Kurdistanê, hetanî vê 
kêliyê jî hîna komên ku bi rêveberiya 
jinê li kevîkên Nîlê hene. Ji %80 ew 
dayik miloxiyê diçînin, difroşin û 
debara malabtên xwe dikin. Her wiha 
ji giyayan biharat, îsota hişik, kizbera 
û kemûnê çêdikin. Eger em li welatê 
Rojhilta Navîn van nimûneyên zindî 
dibînin, lê belê hetanî li Çînê ku ji %90 
jî jin pembo, kulîlkan, fêkî û pincaran 
xwedî dike û lê miqateye. Li ku derê be 
jinê hestên xwe û hizir û hişmendiya 
xwe ji xwezayê qutnekiriye. 

Gava em vê heqîqetê radixînin 
ber çavan li tevahiya cîhanê heta 
niha jî çanda jin – dayikê xweser û 
azad berdewam nekiriye. Ji ber ku 
pergala li dijî wê ferlsefeya afrîner, 
hişmendiya ku di nava xwe de çanda 
kapîtalîzmê ku li ser navê pêşketinê 
xwe bi nav dike de, dijebriya wê dike 
û bi aqyên zirav dixwaze tune bike. Du 
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Nêrgiz Ismayîl*

Jin û Mîrateya Çandê

Jiyana mirovahiyê li ser heqîqeta 
jin – dayikê xwe lipêşxistiye. 

Jinê, ne tenê ji ber zarokanînê dayiktî 
kiriye, zarok aniye û xwedî kiriye, di 

heman hestan de lawir û çi keskahiya 
li derdora xwe jî hem lê miqate bûye, 
hem nav lê kiriye. Balkêşiya vê rastiyê 
ku bi taybetî jî hetanî niha li derdorên 

 *Nivîskar û rojnamevan, Di sala 1975an de li Qamişloyê hatiye dunyayê, hetanî 
dibistana navîn xwendiye, di pêvajoya biçûkaniya  xwe de di nava xebatên çand û 
hunerê de maye, piştre tevlî şoreşa azadiyê dibe, karê wêje û ragihandinê dike, çend 
pirtûkên wê yê çapkirî  di aliyê (Roman, Helbest, Pexşan) hene.

Çanda resen a jin – dayikê mîrateyeke 
dîrokî ye, xwedîderketin li wê çandê 
dernekeve tunekirina wê mîrateyê 
bi xwe ye.

,,
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Navê pirtûkê: Leyla û Mecnûn
Nivîskar: Şêx Mihemed Can
Amadekar: Mehmed Emîn Hîvîdar
 
Naverok: Klasîk
Şêx Mihemed Can nêzî 140 sal berê pirtûka 

“Leyla û Mecnûn” amade kiriye û niha ew pirtûk bi 
tîpên latînî li ber destên xwendevanan e.

Şêx Mihemed Can di sala 1857’an de li gundê 
Aqtepe ya Amedê hatiye dinê û di sala 1909’an de 
miriye. Wî di jiyana xwe de dersa olî daye gelek 
şagirtan û di wê serdemê de hin pirtûk jî amade kirine. 
Yek ji wan jî “Leyla û Mecnûn” e. Ev pirtûk niha bi 
amadekirina Mehmed Emîn Hîvîdar ji Weşanên Dara 
derket.

Şêx Mihemed Can di sala 1884’an de ev pirtûk 
nivîsandiye. Pirtûk ji 20 sernavan pêk tê û ji 1879 
beytan (malikan) pêk tê. Wî bi wezna arûzê û bi şiklê 
mesnewiyê pirtûk honandiye. Amadekarê pirtûkê 
Hîvîdar dibêje “Armanca Şêx Mihemed Can bi vê 
pirtûkê ew bûye ku zimanê kurdî bilind bike.”

Çîroka Leyla û Mecnûn li Yemenê dest pê dike. 
Çîroka wan a evînî heta niha ji bo gelek pirtûkan û her 
wiha ji bo fîlman bûye mijar. Yek ji wan pirtûkan jî 
ev e ku niha bi latînî hat amadekirin. Pirtûk bi cureyê 
mesnewî çîrokê bi kurmancî pêşkêş dike.

Hejmara Rûpelan: 336 rûpel 
Cih û Dîroka Weşandinê: Weşanên Dara / 2021/
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Navê Pirtûkê: Hûmîtra ..Felsefeya Hunerê ya 
Mîhri Mîtra

Nivîskar: Xecê Şen

 Naverok: Felsefe
Nivîskar Şen mijara Felsefeya hûnerê ya Mîhrî-

Mîtra girtiye dest. 
Li ser berga pirtûkê têkildarî cewherê pirtûkê ev nîşe 

hatiye nivîsîn: “Felsefe û fikira Mîhrî-Mîtrayî weku 
dîrokeke xwedî zêdetir 12-15 hezar sal berî zayînê li 
ser çiyastanê “Zagroz”ê xûliqiye. Lewra em dikarin 
weku maka hemû felsefeyan bidin pênasekirin. Divê 
em vê şahnazî û rewayetiyê bidin xwe ku em bibêjin 
welatê rojê anku Kurdistan hêlîna yekemîn a fikir, 
felsefe û şaristaniyê ye, dergûşa felsefeyê Kurdsitan e 
û hin welat tenê belavkar û geşedarên felsefeyê bûne. 
Helbet Mîhrî-Mîtrayî felsefeya kevintirîn a kurdan e.

Bawerî, fikira xwezayî û xwezaperwerî anku 
Mîhrî-Mîtrayî ku hêz û baweriya xwe ji hîv- rojê 
digire, bingeha xwe li ser her çar axşîgên “as, ax, aw,  
ar”ê avasaz kiriye. Heta îro jî felsefeya mirovahiyê 
xwe disipêre felsefe û bîr û baweriya hîv-rojê û ya 
her çar axşîgên “as, ax, av, ar”ê û hebûn – xwebûna 
xwezayê. Felsefe û rêbaza Mîtrayî hem weku fikir û 
hem jî weku rêbaz û ol ji bakur gihişte yewnan, Ewrupa 
û hetanî Englîstanê û li rojhilatê jî hetanî welatê Çîn 
û Japonê û li başûr û rojavayê başûrê jî hetanî Şam û 
Misir û jêrîna wê kanî fikir û felsefeya xwe dakût û 
şênber kir. Ewrupa hetanî hatina Îsa Mesîh, nêzî hezar 
sal li ser fikir û rêbaza felsefeya Mîhrî-Mîtrayî bû.

Cih û Dîroka Weşandinê: Weşanxaneya Aramê 
/2021
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Navê Pirtûkê: Di Rojhilata Navîn De Îdeolojia 
Qirkirina Etnîkî

Nivîskar: Dilşad Murad
Wergera ji Eerbî: Hişyar Murad

Naverok: 
Nivîskar mijara qirkirina di Rojhilata Navîn de 

bi berfirehî digire dest û qirkirinên bi navûdeng ên li 
herêmê tên naskirin, ne tenê weke çîrokekê tîne ziman. 
Nirxandin û analîzeke zanistî dide vê mijara metirsîdar. 
Bi pêşkêşkirina nêrîn û analîzeke kûr, balê dikişîne ser 
îdeolojiya ku dibe bingeha van qirkirinan, de desthilat 
û rêjîm ji xwe re dikin hincet ji bo qirkirinên xwe 
der heqê miletan de pêk bînin. Di destpêkê de dest 
bi nîqaşkirin û redkirina bingehên îdeolojiya rêjîmên 
desthilat di Rojhilata Navîn de dike. Bîrdoziya ku 
bawerî û netewperestiyê ji bo xapandina miletan bi 
armanca gurkirina şerê di navbera wan de dike amûr 
analîz dike.

Paşê nivîskar di pirtûka xwe de li ser rola Rêjîma 
Navdewletî ya Hegemon a domandina şerê di navbera 
miletan de eşkere dike. Gelek mînakan li ser rola wê ya 
dermirovî pêşkêş dike.

Her wiha behsa gelek qirkirinên di Rojhilata Navîn 
de dike bi taybet ser miletên ermen, kurd, suryan, 
keldan û asûr.

Di dawiyê de, ji bo nivîskar bi rola xwe bi temamî 
rabe çend xal û rêyên çareseriyê pêşkêşî miletan dike 
ji bo bi rêya wê karibin li hemberî siyasetên qirkirina 
etnîkî rabin. Xalên çareseriyê jî ev in: Berxwedana 
giştî, rêveberiyên demokratîk û yekîtiya miletan.

Hejmara Rûpelan: 244
Cih û Dîroka Weşandinê: Weşanxaneya Şilêr, 

Qamişlo-Sûriye, çapa yekem 2021’ê
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Pirtûkên Derketî

Navê Pirtûkê: Avdana Agir
Nivîskar: Zerdeşt Heybet (Rizgar)
Naverok: Helbest
Ev dîwan helbestên ku hevalê Zerdeşt di dawiya 

1970’î de û destpêka 1980î de nivîsandine . 
Di xwendina helbestên dîwanê de mirov pêşveçûnên 

bilez û xurt ên li Kurdistanê û herêmê dihatin jiyîn dibîne. 
Tê de behsa zulma rêjîma Baas û Erebkirina perwerdeyê 
li dibstanên Sûriyê dike. Her wiha behsa komkujiyên 
Seddam yên li Kurdistana Başûr dike û dema ku li 
Bakurê Kurdistanê çirûska şoreşa bi pêşengtiya Mazlûm 
û Egîdan dest pê kiriye dike.

Di helbestên hevalê Zerdeşt de em ruhê welatparêziyê 
û lêgerîna şoreşgeriyê û biryarbûnê em hîs dikin.

Hejmara Rûpelan: 164
Cih û Dîroka Weşandinê: Weşanxaneya Şilêrê /2021/

Navê Pirtûkê: Xezala Kurdan (Çîrok û Xebroşkên 
Cizîra Botan)

Berhevkar: Dildar Botî
 Naverok: Folklor
Di vê pirtûkê de bi dehan çîrok û xebroşkên Cizîra 

Botan hene. Her keresteya di vê pirtûkê de, bi zimanê 
xwe yê resen û herêmî çêjeke din dide me. Xezala 
Kurdan, çîrokeke balkêş e ku navê xwe daye vê pirtûkê. 
Çîroka Seydik û Şêxigo Malî jî du çîrokên pexşankî û 
kilamkî ne. Qeto û Keçelok jî hem ji hêla zimanê xwe 
ve hem ji hêla naveroka xwe ve du xebroşkên balkêş in. 
Her wiha gelek keresteyên vê pirtûkê cara ewil e ku di 
nava arşîva folklora me de cih digirin. 

Cih û Dîroka Weşandinê: Weşanxaneya Wardozê 
/2021
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xwendevan bêguman ezmûnek şok 
e. Romana Sadiq Hîdayet xebateke 
afirîner û berhemeke balkêş a wêjeya 
nûjen a Iranê ye. 
Sadiq Hîdayet di romana xwe ya 
bi navê Kundê Kor de, bêhêvîtiya 
kesane, hundirê wî, zindana wî li 
cîhana ku wî afirandiye, nakokî û 
nakokiyên ku ew di têgihiştinê de dijî 
bi zimanekî wêjeyî nivîsiye û pêşkêşî 
xwendevanan kiriye..
Di romanê de, serpêhatiyên kesê  ku 
xwe berdide tunebûnê û nikaribe qelsî 
û zextên xwe ragire tê vegotin.
Sadiq Hîdayet nivîskarê herî girîng 
ê wêjeya Iranî ye. Wî pirtûkên bi 
hişmendiya rewşenbîrî nivîsandine. 
Gelek berhemên wî, zêdetir ji carekê 
hatin çapkirin û wergerandin li 
zimanên cihê yên cîhanê. 
Kundê Kor, romaneke wêjeyî ya 
pircure ye ku mirov li kûrahiya 
zayendîtiya xwe bigere û wê bi 
wateyeke fantastîkî ve bi xwe ve girê 
bide. Mirov dikare bibêje ku romana 
Kundê Kor berhemeke surrealîst e. 
Vegotineke gunehkar ku tê de rastiya 
bi xewnan pûç bûye bi siya, deng û 
halusinasyonan ve girêdayî ye.
Ez ê nivîsa xwe bi gotinên van herdu 
wêjevanan bi dawî bikim. Philippe 
Soupault dibêje: “Di edebiyata xeyalî 
ya sedsala bîstan de şahesereke.” Û 
Andre Breton jî dibêje: “Ger tiştek 
wekî şaheserek hebe, ev e”.

xwe wenda dike; bi nekarîna têgihîştina 
rastîn û ya xeyalî; bi tevlihevbûna 
paşeroj û ya niha; bi atmosfera xwe di 
navbera dûmanên afyonê de diguhere 
û vediguhere; bi rewşeke melankolîk, 
reşbîn, tarî; bi hêrsbûna xwe rastiyê 
neyênî ji xwendevanan re raber dike. 
Sadiq Hidayet, ku edebiyata Iranî 
kir beşek ji edebiyata cîhanê û wekî 
“Kafqayê Rojhilat” tê qebûl kirin 
berhemên hêja afirandin. Lê çi heyf 
ku xwe kuşt. Xwezî wî xwe nekuşta 
û gelek berhemên din jî biafrandana.
Kundê kor; yek ji romanên herî 
balkêş ên sedsala bîstan e. Bi çavekî 
hişk û helwesteke xwînsar mijûlbûna 
bi drama ferdê nûjen; ku nakokiyên 
hundirîn ên mirovan ronî dike. Kundê 
Kor di xew û şiyarbûnê de ji du beşan 
pêk tê. Lê xewn çiqas dijwar e ku 
ji rastiyê were cudakirin, ew qas jî 
balkêş e ku rastî rast be. Ev çîroka 
kesekî bêzar û bêhnteng e ku hem ji 
duh ve perçe bûye û hem jî pêşeroja 
wî tune ye.
Di bingehê xwe de, Kundê kor, 
xebateke ku tê de ew (Sadiq Hîdayet) 
û rewşenbîrên ku ew temsîl dike 
ji civaka ku bi rewşenbîrî ve pê ve 
girêdayî ne, lê ji civakê veqetiyane 
rave dike.
Kundê Kor romaneke reşbînî ye, 
bedbînî ye, xweşbînî nîn e. Tê de 
derd, kul, keder, xemgînî û êş hene. 
Pesîmîzma bêdawî û dîtina melankolîk 
a jiyanê ya vizyona bilind ji bo 
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civakan ve wekî xirab tê binavkirin, 
di hin civakan de jî bi wateyên pîroz 
tê naskirin. Her çiqas bi gelemperî tê 
fikirîn ku ew mirinê vedibêje, ew bi 
rastî celebek çûk e ku bi xwarina gelek 
zindiyên ku dikarin di xwezayê de 
zirarê bidin me qenciyê dike.
Kund; Li Mezopotamyayê, ew 
Xwedawenda Felaketê, Lîlîth, ku 
gelên Mezopotamyaya kevnar teşwîq 
kir ku bawer bikin ku hebûna wê 
nîşanek karesata hatinê ye, Sembol 
kir. Ev Kevneşop hîna jî li Anatolya û 
Mezopotamyayê heye.
Kundê Kor a S. Hîdayet, ku hinekan 
wî wek Kafkayê Rojhilatê bi nav 
kirine, mîna ku ji bo baweriya giştî 
piştguh bike dibêje, “Di jiyanê de birîn 
hene, birînên gemarî hene ku hêdî hêdî 
û di tenêtiyê de mîna kotîyê canê xwe 
dixwin. Ev derd ji kesî re nayê gotin. 
Ji ber ku hîn derman û dermanê van 
derdan tune ye.”dest pê dike û ew bi 
hestekî kûr berdewam dike.
Sedema ku wî/vebêjer nivîsandiye; vê 
yekê wekî xwestiye “xwe bide nasîn” 
bi siya çiraya ku li ser dîwêr hatiye 
pêşandan rave dike. “Ma mirov û siya 
wî ji hev cuda ne?” Hûn nikarin lê 
bifikirin. Siya min ji min re mîna yekî 
zêde ku nikare xwe ji gotinên lîstika 
pêşnivîskî xilas bike xuya dike.
Kêmasiyên di têgihîştina wî ya li 
ser cîhana derve û xwendevan di 
van rêzikan de nezelaliya xewn û 
rastiyê dibîne. Hûn dikarin bibînin ku 
karakterên bav, ap, pîrejin, goristan û 
vebêjer di xêzeke ku ji têgînên zeman 

û mekan serbixwe hatiye teşekirin de 
cih digirin, bi rastî jî kesayetên yekane 
ne ku di jiyanê de rolên cihê girtine ser 
xwe.
Carinan mirov di vê jiyanê de 
vediguhere tiştê ku jê nefret dike. Bo 
nimûne, dibe ku normal xuya bike ku 
yekî ku di nihêrîna pêşîn de ji goşt hez 
nake, dema ku dibîne qesab dema goşt 
jê dike, nefret dike. Lê heman kes ji 
vê çalakiyê hez dike dema ku rojekê 
kesek dikuje, nakokiyên jiyanê bi 
awayekî îfade dike. Mîna ku vebêjer 
di xebatê de dike.
Çîrokbêj bi keça xaltîka xwe re 
dizewice, tenê ji ber ku ew dişibe 
xaltîka wî ya delal ku ew mezin kiriye. 
Lê ew vê êşê dikişîne tevî ku dizane 
jina wî qet ne ya wî ye, her tim wî 
dixapîne. Bi rêzikên xwe yên ku di nav 
wan de êşên bêdeng dijîn vedibêje, di 
kûrahiya peyvan de hesteke zordestiyê 
li xwendevan dike.
Wergêrê kurd Muhsîn Ozdemîr dibêje: 
”Deng û rengê qîrînekî ye romana 
“Bûmê Kor”, “Kundê Kor”, ji bo dilê 
evînê û warê wêjeyê çavkaniyeke 
mezin û tiptije ye. Qala êş û hêviya 
hezê dike, peyv û newayên xwezaya 
jiyanê dirêj û xuya dike.”
D. Lashgar dibêje: “Di dilê karakterên 
ku Sadiq Hidayet afirandî de du hêzên 
ajotinê hene; bi xwestina afirandinê 
bêne jibîrkirin, û bi xwestina mirinê 
vekişin nav çermê xwe.”
Kundê Kor tenê berhemeke “bêhempa” 
ye, bi lehengê xwe yê ku hişê wî hêdî 
hêdî ji hev dikeve û yê ku nasnameya 
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ne. Wek tê zanîn Kawa Nemir pirtûka 
Soneyên Shakespeare wergerandibû 
û tê de guhertinên ecêb çêkiribûn 
û lewitandibû. Navê Cegerxwîn û 
navên gelekên din xistibû nav pirtûka 
Shakespeare sonetan. Yekî ku nizanibe 
dema bixwîne dê bibêje qey wan tiştan 
Shakespeare bi xwe nivîsiye.
”Kundê kor” romaneke bi nirx e, 
hêjayî xwendinê ye. Naveroka wê 
û awayê vegotina ravekirina wê 
hunerî ye, wêjeyî ye. Vebêjê romanê 
hunermendekî wêneçêker e û gelek 
xeyalperest e. Ji xwe wêneçêkerên ku 
tabloyên hêja çêdikin bi saya xeyalan 
çêdikin. Xeyal îlhamê dide wan û ew 
jî hunera xwe ya hêja pêk tînin.
Vebêj bi siya xwe re diaxive, lê di 
bingeh de xwe de ew bi xwendevanan 
re diaxive/dipeyive, bi wan re dikeve 
nav diyalogê. Ew dibêje: ”Nivîsandin 
ji bo min pêwîstiyek û karekî mecbûrî 
bû...Min dixwest tiştê ku min 
kişandibû binivîsim ser kaxezê….piştî 
çend dudiliyan, min çira nêzîkî xwe kir 
û dest bi nivîsandinê ki. Ez dixwazim 
derdê xwe li ser kaxizê binivîsim. Divê 
ez çîroka xwe vebêjim, lê ez ji ku derê 
dest pê bikim? Jiyan ji bo destpêkirinê 
kurt e, ew çîrokek e.” 
Rastî jî ji bo hinek nivîskaran nivîs bûye 
şêweyê jiyana wan. Divê ew binivîsin. 
Ew bênivîs nikarin bisekinin. Gelek 
romannivîserên xeyalperest romanên 
xwe bi xeyalan dixemilînin. Ew ji ber 
rastiyên civakî û bi xeyalên xwe yên 
lêzedekirî romana xwe dihûnin. Sadiq 
Hîdayet jî bi vî şêweyî û bi awayê 

lihevdu hunandina rastî û xeyalan 
romana xwe nivîsiye, berhema xwe 
afirandiye.
Vebêj/nivîskar Sadiq Hîdayet ji mirinê 
hez kiriye, mirinhez bûye, lewma 
paşê xwe kuştiye, întîxar kiriye. Ew 
dibêje: ”şeraba binefşî, axuya mirinê, 
çavkaniya hizûra herheyî..mirin ji min 
re ew çend normal û xwezayî xuya 
dikir.” 
Di nav rûpelên romanê de jî qalkirin û 
ravekirina mirinê, kuştinê gelek e.
Vebêjê xeyalperest guherandina 
dunyaya xwe dixwaze. Ew dibêje: 
”Cîhana rasteqîn ji min dûr diket, Ez 
di dunyayeke xweş de dijiyam. Ev 
cîhan cîhaneke ji dunyaya rastîn dûr û 
alemekî din bû.” Ev guhertina ku ew 
dixwaze gelo tenê guhertina manewî 
ya giyanî ye yan guhertina madî civakî 
ye jî. Weke tê zanîn ew dem û niha jî di 
Îranê de sazûmanên kevnare, paşverû 
(berê Şah hebû û niha jî Ayetullahên 
olperest ên Şîa hene) Û her rewşenbîr 
dixwest ku ew sazûman bifelişe, têk 
here û were guhertin.
Di awayê vegotinê û şêweya ravekirina 
Sadiq Hîdayet de û di naveroka romanê 
ya hestên ruhî, derûnî û psîkolojîk de 
jî diyar dibe ku nivîskar gelek di bin 
bandore Dostoyevskî û Kafka de maye. 
Bandora wan herdu nivîskarên navdar 
xwe di nav rûpelên romanê de didine 
hîs kirin. Ji xwe kurteçîrokên Sadiq 
Hîdayet tam Kafkaest in. Lewma jî 
Ewropî jê re dibêjin Kafkayê Îranî.
Kundê kor li cem hinek kurdan wek 
bêyewm, nebaş tê dîtin. Ji hêla hin 
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belê vê carê ez kurdiya wê dixwînim.
Pirtûka S. Hîdayet di nav van 45 salan 
de ji aliyê bi dehan weşanxaneyên 
tirkan ên curbecur ve hatiye 
wergerandin û weşandin. Pirtûk bi 
kurdî jî du car hatiye wergerandin û ji 
aliyê du weşanxaneyên cuda ve hatiye 
weşandinê.
Ji bo Kund hinek jî Bûm dibjin. 
Wergera Ku Edîb Polat wergerandiye 
navê wê ”Kundê Kor” e, a ku Muhsîn 
Ozdemîr wergerandiye navê wê 
”Bûmê Kor” e. Wergera Muhsîn di sala 
2014an de di nav weşanên ”Na” de li 

Îzmîrê hatiye weşandin. A Edîb di nav 
weşanên ”Kora” de di sala 1995an de 
li Stenbolê hatiye weşandin. Muhsîn 
Ozdemîr ew ji orîjînala wê, ango ji 
farisî wergerandiye. Helbet di wergerê 
de metoda herî baş a wergerê ji orîjînala 
wê wergerandine. Heger ji zimanek 
din jî were wergerandin divê orîjînala 
wê neyê xirabkirin an jî weke ku 
wergêrê bêcidiyet Kawa Nemir neke û 
li gorê xwe tê de tehrîfatan, guhertinan 
neke. guhertin çêkirin, tiştên ku di 
orîjînalê de tune be di dema wergerê 
de lêzêdekirin ne  exlaqên wergêriyê 

Qapa pirtûka (Romana Kafkayê Rojhilat KUNDÊ KOR a Sadiq Hîdayet) 
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Lokman Polat*

Romana Kafkayê Rojhilat 
”KUNDÊ KOR”a Sadiq Hîdayet

Min pirtûka Sadiq Hîdayet 
a bi nave ”Kundê Kor” di 

sala 1977an de ku li tirkiyê hatibû 

wergerandin, min li Stenbolê kirî û 
xwend. Di navberê de 45 sal derbas 
bûye, vêca ez carek din dixwînim, lê 

    *Wêjevan û rexnegir e, di sala 1956’an de li navçeya Licê ya Amedê hatiye dunyayê. 
Ew çend caran hatiye girtin û deh sal û nîv ceza xwariye. Ji sala 1984’an de li Swêdê 
bi cih bû ye. Li Swêdê dest bi nivîsandina çîrokan û romanan kirye. kovareke çandî, 
wêjeyî bi navê Helwest li Swêdê weşandiye, her wiha bi navê Ronî jî kovareke wêjeyî 
li Stenbolê weşandiye. Endamê Komeleya Nivîskarên Kurd û PENa Navneteweyî 
û Yekîtiya Nivîskarên Swêdê ye. Bi dehan pirtûkên wî derketine (roman, lêkolîn, 
kurteçîrok û nerxandin). 

Romana Kundê Kor 
berhemeke surrealîst e. 
Vegotineke gunehkar ku tê de 
rastiya bi xewnan pûç bûye bi 
siya, deng û halusinasyonan 
ve girêdayî ye.

,,
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geş û xweş in ku mirov nikare salixê wan 
bi dev û pênûsê eşekere bike. Tenê eger 
mirov saline dirêj li ser wan lêkolîn bike, 
hingê mirov hinekî tê dighêje ku xeml û 
rewşa çîrokan çiqas zêde ye. 
Di çîrokên Folklorî de tewr û awayên 
jiyana neteweyî cih girtine. Her wiha 
jiyana çînayetî û perwerdekirina mirovan 
jî tê de xweş eşkere ye.  Di çîrokan de 
aliyên girantir zêde ev in: Balkêşî, fentezî, 
têkiliya kulturî, naskirina xwezayê, 
xweparastina li pêşberê belayan, 
xwenasîya nijadî, baweriya bi xwe, 
heskirina ji zimanê xwe û hwd...

-Weke hun dizanin ku di vê der barê de 
ragihandin roleke mezin dilîze. Gelo li gor 
şopandina we ragihandina kurdî bi giştî 
bi rola xwe di danasîna folklor, zargotin 
û kelepûra gelêrî de dilîze yan na û eger 
nalîze çima? 

Medya û Ragihandina Kurdî, çendî 
ku dilqekî mezin didine leyztandin, lê 
mixabin ew berpirsyariya xwe bi cih 
naynin û neanîne jî. Ji ber ku radyo, 
televizyon, rojname, kovar û tiştên wisa 
tev yên rêxistinan in û ew li gor projeya 
ku berê danîne ber wan dilipikin.
Ya duyem, li Bakurê Kurdistanê zimanê 
ragîhandina Kurdî ji %90, bi tirkî ye. Li 
Rojavayê Kurdistanê piranî erebî ye. Li 
Rojhilatê Kurdistanê farisî ye.
Pêwist e û gelek jî girîng e ku ragihandina 
Kurdî, giraniya xwe bide ser Zimanê 
Kurdî, Tore û Folklora Kurdî.

-Projeyên we yên paşerojê çine? Yan jî 
niha hun ser çi dixebitin?

 Projeyên min ên paşerojê, di 1984an de 
hatine eşkerekirin:
. Tîpguhanztina Klasîkên Kurdiya 
kurmancî ye. Heta niha 32-33 klasîk 
hatine weşandin. 
. Berhevkirina berhemên Folklora Kurdî 
ya kurmancî ye. 
. Amadekirina pirtûkên ji Çîrokên Folklora 
Kurdî ji bo zarokan e.

-Birêz Zeynelabidin Zinar, dubare em 
spasiya te dikin! Heger gotineke te ya 
dawî hebe, kerem bike.

Ez jî spas dikim ku we ev derfet daye 
min ku ez van gotinên xwe bigehînim 
hemwelatiyên xwe.
Gotina min a dawîn ev e: Îro li dinyayê 
bi sedan neteweyên cuda cuda hene. Lê ji 
aliyê reng û tîpê ve, tenê çar cûre (reş, zer, 
sor û spî) mirov hene. Dema ziman û tore 
ji nava meriv hatin hildan, meriv êdî ne 
çu tişt e. 
Tiştê ku min û te bi hevûdu ve beste dike, 
Ziman û Toreya Kurdî ye. 
Nifşên Kurd, bi taybetî zarok, niha di 
xetereke pir mezin de ne. Divê her dê û 
bav, bi zarokên xwe re bi kurdî bipeyivin 
û li gor Toreya Kurdî wan perwede bikin. 
Her wiha divê hemû Kurd, li her cihî bi 
hev re bi kurdî bipeyivin. 
Yan na, 50 sal şûn de êdî kes bi Zimanê 
Kurdî napeyve. 
Xwedayê mezin alîgir û piştevanê çanda 
Kurdî be.

Silav û rêz, her şad û bextewer bin…
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bi dehan semîner û konferans bi eynî 
mebestê çêbûne. Jixwe gelek bernameyên 
televizyonî, xwerû li ser Ziman û Çanda 
Kurdî hatine weşandin. Xebata min 
berdewam e…

-Tevî hemû siyasetên qirkirin û tunekirinê 
yên ku li ser gelê kurd hatine û têne 
meşandin jî, lê kelepûra gelêrî ya gelê 
kurd heta astekê hatiye parastin. Li gor 
we çawa xwe parstiye heta roja îroyîn? 

Rast e, sqûmat û bobelatên pir mezin 
hatine serê Kurdan û bi taybetî jî hatine 
serê Ziman û Çanda Kurdî. Lê Neteweya 
Kurd xwe bi van sazî û xwezaya xwe 
ya çiyayî parastiye. Di radeya yekemîn 
de Medreseya Kurdî, Tekyaya Şêxan û 
dîwana mîr û beg û axeyên Kurdan, her 
wiha stranbêj û çîrokbêjên Kurd, ev çandê 
û ev zimanî parastine. 
Ya duyemîn jî, Zimanê Kurdî pir 
dewlemend e, mînak: 24 navên sivnikê û 
deh navên serhişkiyê di kurdiya kurmancî 
de hene. Eger nîvê van peyvan herin jî, 
dîsa kurdî ji zimanê gelek neteweyan 
dewlemendtir e.
Ev e 19 sal in ku ez ferhengekê amade 
dikim. Heta niha min 80 hezar peyvên 
kurmancî berhev kirine. Bereketa Xwedê 
lê be, belkî ez karibin 80 hezar peyvên din 
jî bi dest bixim. Min 1.710 perçe Folklora 
Kurdî berhev kiriye. Ev xebata min, mîna 
ku meriv çengek av ji oqyanosê hilde, 
hindik e. Niha 370 çîrokên folklorî li 
ba min hene. Her yek ji wan dunyayeke 
serbixwe ye pirî ku dewlemend in…
Çîrokên Folklora Kurdî li ser gelek 
tewrên babetcihê hatine honandin û wisa 
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-Ta niha çend berhemên we derketine 
û gelo der barê zargotin û folklor de 
berhem an jî nivîsên we hene? 

Min sal 1963-64 bi tîpên erebî dest bi 
nivîsandina Zimanê Kurdî kiriye. Lê piştî 
1984an ku min weşanxane li Siwêdê ava 
kir, min bi rêkûpêk dest bi nivîsandina 
kurdî ya bi alfabeya Latênî kiriye.
Heta niha bi imzeya min 131 pirtûk 
hatine weşandin. 1.710 perçe wek sernav, 
berhemên Folklora kurdîya kurmancî di 
deh cild pirtûk bi navê XWENÇEyê de 
weşandin. Min tîpguhêziya 32 yan 33 
berhemên klasîkên Kurmancî jî kiriye û 
wek pirtûk weşandine (www.pencinar.se).

Lê eger Xweda lihev bîne, ez ê jimara 
pirtûkên xwe bigehînim 178an.

-Weke hun dizanin ziman jî mîraseyeke 
çandî ye. Gelo xebatên we yên der barê 
ziman û wêjeyê de kengê û çawa dest pê 
kir? 

Ziman hem wek kes, hem jî wek netewe, 
rihê nijadî ye. Mîrateya herî rûmetdar û 
nirxdar, ziman e.
Çewa ku li jorê jî hatiye gotin, min di 
1963-64an de dest bi nivîsandina Zimanê 
Kurdî kiriye. Lê piştî 1984an, bi rêkûpêk 
min karê xwe domandiye, bi sedan gotarên 
min ên li ser zimên hatine weşandin û 
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û milk. Lê wek netewe jî,  welat e. Li 
dunyayê her kesî mîrata xwe ya kesayetî 
parastiye. Wek netewe jî bi navê Dewletê, 
her neteweyekê axa bav û kalên xwe bi 
sînorên kifşkirî xistiye binê çavdêriya 
xwe. 
- Mîrateya Manewî: Hemû tiştên girêdayî 
bi jiyana meriv ve ne. Weke ziman, çand, 
tore û kelûpelên jiyanê.  
Bêguman parastina Çanda nijadî, di binê 
desthelatiya dewletê de tê jiyandin û li her 
welatî ji aliyê saziyên perwedeyî ve têne 
domandin. 
Mîrata Çandî di nava Kurdên Kurmanc 
de ev e: Gotinên Pêşiyan, Mamik, 
Lawik, Bacî, Heyranok, Kilam û Stiran, 
Meselok, Pêkenok, Lawij, Xweşbêje, 
Şîret, Serpêhatî, Çîrok û Çîrvanok. 
Lê di nava Kurdên Herêma Soranê de 
jî, dîsa ev in û hemû kelûpelên girêdayî 
jiyanê ve, weke qaf û qurên nava malê, 
amûr û bûjenên kar û xebatê û hwd.

-Li gor we, rê û rêbazên parastina kelepûra 
çandî û kelepûra civakan çi ne?
 
Bersiva vê pirsê, sed rûpel nivîs jî têr 
nakin. Lê bi kurtî dikarim wiha bibêjim:
Li jorê hatiye gotin ku dewlet karê 
parastina çandî dike. Lê neteweyekî 
ku dewleta wî nebe, jê re rê û rêbazên 
parastina kelepûra çandî ev in: 
. Divê dê û av bi zarokên xwe re hertim bi 
zimanê xwe bipeyivin. 
. Toreya nijadî ji zarokan re bê gotin.
. Divê ji zarokan re çîrokên folklorî bêne 
gotin.
. Gotinên Pêşiyan û danasîna xwezaya 
welat were gotin.
. Parastina ji xirabiyan û kirina tiştên baş 
werin gotin. 
. Zimanê bazar û bazirganiyê bibe zimanê 
nijadî û hwd.
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-Birêz Zeynelabidin Zinar em bixêrhatina 
te dikin û te spas dikin ku te hinek ji 
dema xwe ji bo Şermola veqetand.
 
Ez jî spas dikim û ji we re, ji bo hemû 
karmend û birêveberên Kovara Şermolayê 
re serkeftin dixwazim.

-Destpêkê hema bi çend hevokan be jî 
xwe bi xwînerên Şermolayê bide nasîn. 

Ez di 1953an de li Bakurê Kurdistanê, 
li gundê Hedhedka girêdayê bi navçeya 
Qubînê ve hatime dunyayê. 
Pêşî min li cem bavê xwe Medreseya Kurdî 
xwendiye. Piştre ders ji gelek dersdarên 
hêja xasma weke Mele Sedredîn Yuksel, 
Mele Ebdurehman Nusra û Xelîfe Ûsiv 
wergirtine. 
Piştî xwendina yazdeh salên Medreseyê, 
min Imam-Xetîba Amedê û lîseyeka tirkî 
xwendiye. Piştî kurtedemeke leşkeriyê, 
min yazdeh sal li Belediya Êlihê karê 
diravî kiriye.
Ji 12ê îlona 1980yî hetanî 1984an, ez heşt 
caran ji aliyê Cuntaya Leşkerî ve hatime 
girtin û 178 roj îşkence li min kirine. 
Piştre Dadgeha Leşkerî sizaya girtîgeh û 
sirgûnê daye min. Di dawiya 1984an de 
ez çûme Swêdê. Di sibata 1985an de li 
nexweşxaneya Xaça Sor beşa îşkencedîtan 
a Stockholmê hetanî 1995an tedawi bûme.
Min li Swêdê weşanxane (Pencînar 
Weşanxaneya Çanda Kurdî) û çapxane 
avakirine. 2004 çapxane hate girtin, lê 
weşanxane berdewam e.

-Kelepûra çandî di parastina nasnameyên 
çandî û her wiha di hevgirtina civakî ya 

gelên cîhanê de xwedî roleke girîng e. 
Nêrîna we di vê derbarê de çiye?
 
Dema bavek dimire zarokên wî dibin 
mîratxurên wî û malên wî ji xwe re 
diparêzin. Her wiha ew zarok dibin 
mîratxurên ziman û çanda wî bavî jî.
Çewa ku Xwedayê mezin bi vê Ayetê 
gotiye:
ِلتَعَاَرفُو  َوقَبَائَِل  ُشعُوباً   we ce´elna) ((َوَجعَْلنَاُكْم 
kum şu´ûben we qebailen li te´arefû/ me 
hun wek netewe û qebîle afirandiye da hun 
hevûdu binasin- Hucurat-13) û bi ayeteke 
din jî gotiye: (Her ziman û her çand, her 
yekê ayetek ji ayetên min in…) (Rûm/22) 
divê her kes û her netewe çanda xwe 
biparêze. Ji ber ku çand zagona jiyanê ye 
û ji bo ku meriv xwe biparêze, çi wek kes 
û çi jî wek netewe biparêze, pir girîng e ku 
meriv xwedî li çanda xwe derkeve. 
Hemû neteweyên li dunyayê xwedî li 
çanda xwe derdikevin û zimanê xwe 
diparêzin. Bi wê yekê yekîtiya wan a 
neteweyî derdikeve holê. Divê em Kurd jî 
wê xwedîtiyê li çanda xwe bikin.

-Dema ku em behsa kelepûra çandî ya 
maddî û manewî ya gelan û civakan dikin, 
çawa û li ser çi bingehê peyva “kelepûr” 
tê bikaranîn? Ango mîrasa çandî ya gelêrî, 
çi digre nava xwe? 

Wateya peyva ”kelepûr”ê, pir fireh û 
bê sînor e. Lê ger bi kurtî bibêjim, ev e: 
Ji bo her kesî û ji bo her neteweyê, du 
mîrateyên girîng hene: Mîrateya Madî û 
Mîrateya Manewî.
-Mîrateya Madî/pêgir: Weke ax, av, xanî 
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Hevpeyvîner: Aram Hesen

Divê her kes û her netewe 
çanda xwe biparêze. Ji ber ku 
çand zagona jiyanê ye..

Nivîskar Zeynelabidin Zinar ji ‘’Şermola’’ re:

,,
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“Tîra ku ji ‘acê ber hedef bû
Amac bi sefweta sedef bû

Amac ku bû me’hellê peykan 
Durrdane bedel kirin bi mercan

Nebl hateve nesl ma di wê da
Nesla xu ji can û dil bi wê da...”  

- Wêje, di heman demê de hêz, 
rengînî, zengînî û ahenga wî zimanî 
jî diyar dike. Lewre zimanê xurt 
herî zêde di wêjeyê de xwe dide der. 
Ehmedê Xanî jî bi taybetî xwestiye 
hêza zimanê kurdî nîşanî cîhanê bide. 
Her wiha xwestiye ji cîhanê re ragihîne 
ku gelê Kurd xwediyê dîrokeke kevnar, 
çandeke dewlemend û zimanekî rengîn 
û zengîn in. Rewşenbîr û wêjevanên 
wan jî ne kêmî yên cîhanê ne. Ku 
di pirtûka xwe Mem û Zînê de wiha 
dibêje: 

“Înaye nîzam û intîzamê
Kêşaye cefa ji boyî amê

Da xelq nebêjitin ku Ekrad
Bîmerîfet in bi esil û buniyad

Enwaê milel xudankitêb in
Kurmanc tenê di bêhisêb in

Hem ehlê nezer nebên ku 
Kurmanc

Işqî nekirin ji bo xu amanc

Têk da ne talib in ne metlûb
Vêkra ne mûhib in ew ne mehbûb

Bîbehre ne ew ji eşqbazî
Farx ji heqîqî û mecazî

Kurmanc ne pir di bêkemal in
Emma di yetîm û bêmecal in

Filcumle ne cahil û nezan in
Belkî di sefîl û bêxudan in...” 

Ehmedê Xanî her wiha ferhenga 
erebî-kurdî ya bi navê ‘Nûbihara 
Piçûkan’ jî bi helbestkî honaye. 
Texmîn nakim li ti welatan ferheng bi 
helbestî hatibe nivîsîn. Piştî xwendina 
Quranê li medreseyên Kurdistanê berî 
her tiştî ev ferheng dihat xwendin û 
jiberkirin.  

Dema mirov van egeran tevan 
berhev dike, baştir diyar dibe ka 
Ehmedê Xanî ji bo çi armanca xwe, 
derd û kulên xwe û hêviyên xwe bi 
wêjeyê rave kirine. Xanî her wiha 
egera nivîsa Mem û Zînê jî wiha 
vedibêje:

“Zuhre bibihêt newayê ‘uşşaq
Reqqas bibit li ewcê neh taq

Saza dilê kul bi zîr û bem bit
Sazendeyê ‘eşqê Zîn û Mem bit

Şer’ha xemê dil bikim fesane 
Zînê û Memê bikim behane

Nexme we ji perdeyê derînim
Zînê û Memê ji nû vejînim...”
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bi rêbaza helbestê ne. Avesta, Tewrat, 
Zebûr, Incîl û Quran di aliyê wêjeyê 
de yek ji ya din dewlemendtir e. Bi 
taybetî dema Quran 

bi tecwîd tê xwendin, ku ew 
jî beşeke hunerê ye, heskirina 
guhdarîkirina wê sed qatî pirtir dibe. 

Wekî din li Kurdistanê berê li 
malan, li koçik û dîwanxaneyan şevên 
Çile û Kanûnan bi hefteyan bendên 
çîroka Rûstemê Zal, Feyrûşah û 
çîrokên din dihatin gotin. Û her kes 
bi kelecan li bendê dima ku êvara din 
biçe guhdarî bike. Jixwe di nava civakê 
de çîrokbêjên taybet hebûn û pir rêz 
ji wan re dihat girtin. Lê tam û çêja 
stiranan pir cuda bû. Lewre di stiranan 
de hem dîrok hebû, hem huner, hem 
dengê xweş. Û stiranan ji bandora xwe 
tiştek kêm nekiriye, tersê wê beşeke 
girîng ya jiyanê ye. Dema Mihemed 
Arifê Cizîrî dibêje, “Xezal Xezal”, 
yan “Eyşana Elî’, kîjan dil dikare xwe 
bigire û bi ser piyan nekeve? Dema 
Îbrahîm Hesen dibêje ‘Wey Xeco’, 
ma kîjan dil nakeve lerzê? Dema Eyşe 
Şan stirana “Qederê” dibêje kîjan dil 
hestiyar nabe?      

- Mirov ji dubarekirina xwendin 
û guhdarîkirina wêjeyê, (bi taybetî 
helbestan) naazire. Bi salan û bi sedê 
caran mirov dikare guhdarî heman 
stiranê yan heman helbestê bike. 
Pirtûka “Çîrokên Hezar û Şevekê’ 
ku ji 12 bergan pêk tê û bi awayekî 
behsa dîroka Rojhilata Navî dike, 
eger ne ji ber huner û wêjeya wê ya 
xweş û bedew bûya wê ti kesî bi xwe 
re nedîta 12 bergên dîrokê bixwîne. 
Lê ji ber ku wêje ye mirov naxwaze 

ji destê xwe dayne. Bi navê ‘Ramses’ 
(Firewnê Misrê) 4 berg behsa dîroka 
Misrê dikin. Ji ber ku bi rêbaza romanê 
hatiye nivîsîn mirov naxwaze dev jê 
berde. Herwisa Bonapart Napolyon 
û Iskenderê Mekdonî jî wisa ne. Ji 
ber ku bi hunera wêjeyê hatine ristin 
mirov naxwaze biqedin.  

- Di nava kesên herî zêde welatên 
xwe bi cîhanê didin naskirin de 
wêjevan û helbestvan in. Li Fransa 
piştî weşana romana Dan Brown ya 
bi nav “Şifreya Davîncî” -ku bûyer 
bi giranî di dêrekê de diqewime- di 
nava hefteyekê de 5 milyon geştiyarî 
serdana wê dêrê kir. Eger ne bi xêra wê 
romanê bûya ti kesî serdana wê dêrê 
nedikir. Lewre ti taybetiyên wê nînin, 
ew jî dêrek weke her dêrê ye. 

- Wêje carnan gencîneyên veşartî 
derdixe, carna jê tiştên pir nayên 
naskirin jî biqîmet dike. Heta li deverên 
weke Rûsya wêje bûye bingehê şoreşê 
jî. Jixwe sedema sereke ku desthilatên 
zordest li hemberî wêjevanan bihêrs 
in ev taybetî û bandora wan e. Ji ber 
wê li gelek welatan gelek wêjevan 
û helbestvan jiyana wan yan di 
girtîgehan, yan di koçberiyê, yan di 
binê gefên desthilatdaran de derbas 
bûye.

- Di wêjeyê de mijara têkiliya 
zayendî, ji ber ku bi hunerê tê 
xemilandin û bi zimanekî bedew û 
biaheng û ne yekser tê rêstin, di her 
civatê de dikare xwe bide guhdarîkirin. 
Çawa ku Xanî di Mem û Zînê de ji bo 
şeva zefafê ya Tacdîn û Sitî ev mijar 
wiha ristiye: 
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Yan şubhetê qelbê me yî
Ji ‘işqa kê natebitê...”

çiqas dilê mirovan honik dike û 
xeyalên mirovan dixe nava lêgerîna 
avabûna gerdûnê û hebûnên din. Ev 
rêbaza Feqî ya axaftina bi xwezayê 
re, herwisa ji wêjevanên nû re 
deriyê xeyalên pir kûr vekiriye û 
ji bo wêjevaniyeke bibandor bûye 
çavkaniyeke pir xurt. Ji civaka Kurd 
gelek kes bawer dikin ku Feqî bi 
teyran re axiviye û ew jî pê re axivîne. 
Jixwe ji ber vê taybetiya wî navî wî 
bûye Feqiyê Teyran. 

Siyahpoş jî ji bo evîna rast çi xweş 
gotiye: 

“Ey hebîba! Ger cehennem da 
vebit tu dane bî

Bi qesem dê biçme nav da ez bi 
qesda daneyê...”

Şêx Şemsedînê Exlatî jî ku dibêje; 

“Kunde tibêjit qû qû hudhud xwe 
tibêjit pû pû

Ez her tibêjim hû hû hey hey 
Çelebî qum qum

Hêstir ku tiçin şet şet sakin 
netibin qet qet

Seyran dikinê bet bet hey hey 
Çelebî qum qum...”

çiqas biaheng ristiye û bala mirovan 
dikişîne ser bedewiya wê. Wisa dike 
ku kesê bi qonaxan ji wêjeyê dûr jî 
zendûbendên xwe bipêçe û dest bi 
nivîsa helbestan bike. 

Li aliyê din, olan jî girîngiyeke pir 
mezin daye wêjeyê. Dema mirov li 
pirtûkên pîroz dinêre, bi wêjeyeke pir 
xurt hatine ristin û li gelek deveren jî 

Mem û Zîn- Ehemedê Xanî 
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hiş û kedeke pir mezin de derdikeve 
meydanê. 

- Li aliyê din; -çi erênî çi neyînî- di 
jiyanê de tiştek qandî gotinê bandorê 
li mirovan nake. Çawa ku di biwêjekê 
de jî tê gotin; “Namirim bi tîra pê 
re dimirim bi gotina wê re.” Ango 
birîna bi gotinan ji ya bi tîran xedartir 
e. Yan jî “Gotina xweş xweş e, ya 
ne xweş kula reş e.” Herwiha weke 
biwêja; “Bi gotina xweş mar ji 
kunê derdikeve.” Ku wêje jî gotinên 
neqandî û parzûnkirî ne. 

- Gelek kes jî dibêjin, bandora 
wêjeyê bi qasî ya sihrê heye. Heta bi 
sihrê pênase dikin, ku mebest hêz û 
bandora wê ye. Ji pêşengên wêjeya 
kurmancî ya klasîk Melayê Cizîrî jî di 
helbesteke xwe de wiha dibêje: 

“Di i’cazê beyanê da suxen ger 
bête insafê

Dizanit muxteser her kes Melê 
sihre îbaret kir”  

“Eger di biwarê diyarkirina 
mû’cîzeyan de bi wijdan bê axaftin, 
bi kurt û cewher her kes dizane ku 
ev gotin û helbestên biefsûn Melê 
ristine.” Mela di vê malikê de hêza 
helbestê weke hêza mû’cîzeyan dibîne 
û dibêje, ez bi helbestên xwe mirovan 
efsûn dikim. Di Hedîsekê de jî (gotinên 
pêxemberê islamê Mûhemmed) wiha 
derbas dibe: “Bêguman di wêjeyê de 
sihir heye.”

- Wêje ji dergûşê heta gorê beşeke 
herî girîng e di jiyana mirovan a 
manewî de. Çawa ku qonaxa pitiktiyê 

bi lorîkên dayîkan derbas dibû, jiyana 
zaroktiyê jî bi mamik, çîrok, çîvanok 
û sirûdan dagirtî bû. Çîroka “Şengê 
û Pengê” hê di guhê me de li zengil 
dixe. Gelek mamikên di zaroktiyê de 
me ji hev re gotîn hê li bîra me ne. Em 
niha jî xweziya xwe, avajiya xwe bi 
wan kêliyan tînin.       

- Ji ber ku di wêjeyê de huner, (bi 
taybetî di helbestê de) aheng û melodî 
hene, hem li guh xweş tên, hem zûtir 
bandorê dikin, hem bandora wan 
mayînde ye. Helbesta 

Perto Begê Hekarî ku li ser evînê 
dibêje; 

“Min ji ewwel qet nezanî agirek 
sûzan e ‘işq

Ateş û pêt û şerar e agir û nîran e ‘işq

Gîr û Tersa û Yehûd e kafir e 
ateşperest

Hem Mecûs e hem wesen bêdîn û 
bêîman e ‘işq...’

çiqas li guh xweş tê û wateya wê 
bandorê li kûrayiya hundirê mirovan 
dike. Her wisa helbesta Feqiyê Teyran 
ku dibêje; 

“Ey av û av ey av û av
Ma tu bi ‘işq û muhbetê
Mewc û pêlan tavêy belav 
Bê sekne û bê rahetê

Bê rahet û bê sekne yî
Yan ‘aşiqê baxwê xwe yî?
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“Ez Xelef im Xelef im hawar e Mîr 
hawar e Mîr

Xwediyê şûrê sedef im Êzdîn Şêr 
begê Bohtan e

Ez Xelefê kinik im hawar e Mîr 
hawar e Mîr

Xwediyê şûrê şirik im Êzdîn Şêr 
begê Bohtan e...”

tê gotin dîrok û serhildanên Kurdan 
yek bi yek di ber çavên mirov re derbas 
dibin. 

Dîroka wêjeyê 
û girîngiya wê:

Zanista ku berhemên neteweyekê 
yên bi gotin û nivîskî yên bi hezarê 
salan afirandîn û nivîskarên wan 
berheman, bi rêbazeke zanistî li gorî 
herikîna dîrokê lêkolîn dike, jê re tê 
gotin dîroka wêjeyê. Dîroka wêjeyê 
cewher û naveroka hizrê neteweyekê 
yê dema borî, têgihîştin û nêrîna wê ya 
li gerdûnê, her wisa çand û şaristaniya 
wê digihîne nifşên nû. Bi wî awayî di 
navbera nifşan de pirê ava dike û dibe 
alîkar ku nifşên nû tiştên rast, bedew û 
baştir bibînin.  

 

Armanca wêjeyê:

Armanca berhemên wêjeyê bi 
taybetî û yekser ne dayîna zanyariyê 
ye, bi awir û nêrîneke hunerî govanî û 
şahidiya bûyer an hebûnekê dikin. 

 

Xanî çima wêje û di wêjeyê 
de jî helbest neqandiye?

Bêguman Xanî dikarî armanc û 
mebestên xwe, kul û kovanên xwe, 
dax û birînên xwe, êş û azarên xwe, 
keder û keserên xwe, elem û kelemên 
neteweya xwe, hest û helwesta xwe, 
fîlozofî û zanista xwe, bîr û baweriya 
xwe û hêza hunera xwe bi rêbazên 
din jî -weke roman, pirtûkên zanistê, 
pirtûkên dîrokê- bîne ziman. Heta 
vegotina bîr û hizran bi rêya roman û 
pirtûkên din ji helbestê hêsantir e jî. 
Lewre helbest hunereke wisa ye ku 
divê helbestvan hem di warê gencîneya 
peyvan de pir dewlemend be, hem di 
warê rê, rêbaz û pîvanên helbestê, hem 
di warê ristina peyvan û ahenga di nava 
wan de pispor be. Her wisa divê bi qasî 
bedewî û lihevhatina ristan wate jî xurt 
be. Lewre ji helbestê çiqas awazeke 
xweş û biaheng derkeve jî eger wate 
lewaz be ew helbest nagihe armanca 
xwe. Baş e wê demê Xanî çima di 
rêwîtiya xwe ya hizir û hişmendiyê 
de ne nişûv evraz neqandiye? Sedema 
neqandina rêya zehemet çi ye?

Ev pirs hizra mirov dibin ser hêz, 
raz û tilisma wêjeyê. Çima wêje? Di 
wêjeyê de çi heye? Mirov dikare çend 
egerên berbiçav yên neqandina wêjeyê 
bibîne.

 - Berî her tiştî, çawa ku di 
pênaseya têgîna wêjeyê de jî derbas 
dibe, wêje li ber ronahiya finda serî, 
di encama hizirîneke pir kûr, yekkirina 
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“Şem’ê ser nûr nadirit ger ew nekî 
perhîzê dil

Zewqê cama ‘işqê nakit ger nekit 
imsakî ruh”

Bandora wêjeyê:

Wêje, bi tevayiya beşên xwe ve 
-çi devkî çi nivîskî- bandoreke wisa 
mayînde li mirovan dike ku heta 
sax in ji bîr nakin. Mirovan ber bi 
xeyalên kûr ve dibe û kêliyên pir xweş 
û hestiyar bi wan dide derbaskirin. 

Balkêş e ku ne di xweşî û şahiyan tenê 
de, di mijara şîn, girî û miriyan de jî ya 
herî bibandor wêje ye. Mirov miriyên 
xwe jî bi wêjeyê vedişêrin. Şer, ceng 
û mêrxasî jî bi wêjeyê hatine vegotin. 
Dema dengbêj Kazo dibêje; 

“Hey xan e xan e xan e ser 
Dimdimê dûman e. 

Şerê şahê Eceman wê li ser xanê 
Kurdan e...”

 kelecaneke germ mirovan digire 
û hestên kurdayetiyê bi ser piyan 
dikevin. Her wisa dema; 

Ehmedê Xanî
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wêje bû, min xwest egerên neqandina 
Ehmedê Xanî ya wêjeyê binirxînim. 

Berî ku behsa Ehmedê Xanî û 
girîngiya dayî wêjeyê bikim, bi çend 
gotinan be jî dixwazim wêjeyê û 
armanca wê reşbelek bikim. Lewre 
bê ku em his bikin, wêje di jiyana me 
de ciyekî pir girîng digire û bandorê li 
jiyana me ya rojane dike.

Wêje:

Wêje, hunera vegotina bi rêya 
gotin û nivîsê ya hizir, hest, bûyer û 
xeyalên wisa ye ku di mirovan de 
hestên bedew şiyar dike.

Li rex vê pênaseya ferhengî mirov 
dikare li gorî bejin û bala wêjeyê, li 
gorî hêz, bandor û cewherê wê û li 
gorî bedewî û delaliya wê, pênaseyeke 
wiha jî jê re bihone: Wêje, xemil û 
xêza peyvê ye; cewherê gotinê ye; 
hinek caran peyameke sergirtî ye û 
tijî raz e. Çawa ku Xanî der barê raza 
cezakirina Iblîs de wiha dibêje: 

“Iblîsê feqîrê bî cînayet 
Hindî te hebû di gel ‘inayet

Her rojê dikir hezar ta’et
Lewra ku te da wî istita’et

Wî secde nekir li xeyrî me’bûd
Gêra te ji ber derê xwe merdûd

Yek secde nebir li pêşî exyar
Qehra te kire mûxelledennar...”

Wêje, guhê guhdar dike çar û dilan 
germ dike. Weke zêrê helandî ye û ji 
heyberên biyanî hatiye paqijkirin; her 
wisa pend û şîret in. Çawa ku Xanî der 
barê evînê de dibêje;

“Yarî ne hêsa ye cefa ye
Meqsûd ji yariyê wefa ye

Eger tuwê nekî wefayê 
Ewwel nede ber xwe cefayê...”

Wêje, di dereceya herî jor de 
axaftinê şîrîn û rewşê zelal dike. Ti gotin 
cihê wêjeyê bi taybetî biwêj û helbestê 
nagirin. Hin biwêj yan helbestên wisa 
hene, li şûna wan ku tu pirtûkekê jî 
binivîsî, dîsa cihê wan danagire, wê 
wateyê nade û bi qasî wan bandorê 
nake. Dema ji bo kesê xizan biwêja 
“Tu tayekî ji kirasê wî bikişînî wê 
sed reqepîne jê bikevin”, yan dema 
ji bo kesê xemsar biwêja, “Tofan rabe 
av nade çoka wî” û ji bo kesê li belayê 
digere biwêja “Lingê xwe li guhê xwe 
dixe”, tên gotin, rewşa wan mirovan 
weke neynikê tê ber çavê mirov. Xanî 
di vê malikê de; 

“Mem bo min û mer’hemet ji bo te
Xem bo min û seltenet ji bo te...”

Evîna Zînê ya ji bo Mem çi xweş 
ristiye. Herwisa kîjan gotin dikarin ciyê 
vê helbesta Melayê Cizîrî ya derbarê 
perwerdekirina dil û ruh de bigirin? 
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Ehmedê Xanî û Wêje

Nêzî du salan e di her jimara kovarê 
de xelek bi xelek li ser Mem û 

Zîna Ehemedê Xanî dinivîsim. Di 
jimarên borî de bi sernavê “Xanî û 

Desthilatdarî, Xanî û Rêveberî, Xanî 
û Welatperwerî û Xanî û Dewlet” 
şîroveyên li ser Mem û Zîn’ê hatine 
weşendin. Ji ber ku rojeva vê jimarê 

Diyar Bohtî*

*Nivîskar û rojnamevan, sala 1958an li herêma Bohta ya bakurê Kurdistanê hatiye dinyayê. 
Bi giştî ev 20 sal in li ser hev di karê ragihandin û çapemeniyê de dixebite. Herwiha di ber karê 
xwe re xebata ziman û wêjeya kurdî jî dike. Çend pirtûkên wî (roman, helbest, biwêj) hetine 
çapkirin.

Ehmedê Xanî xwestiye 
ji cîhanê re ragihîne 
ku gelê Kurd xwediyê 
dîrokeke kevnar, çandeke 
dewlemend û zimanekî 
rengîn û zengîn e.

,,
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nava civaka kurde xwedî cihekî giring 
e. Wêjeya devkî û piştî wê jî wêjeya 
nivîskî, di hemû çalakiyên civakî yên 
mîna, şahî, şîn, şer, serkeftin û çîrokên 
heskirinê û destanên lehengiyê cihê 
xwe digrin.
Li Rojava; beriya şoreşê gelek astengî 
û zehmetî hebûn û mirov nedikarî bi 
zimanê xwe bixwîne û binvîsîne, ji ber 
ku serbestî û azadî di vî warî de tune 
bû. Ji bo awaz, nivîs û axaftina bi kurdî 
gelek kes dihatin binçavkirin û kuştin. 
Lê di dema îro de bi hezaran pirtûkên 
kurdî hatine çapkirin. Dibistan û za-
nîngehên kurdî vebûne û mirov dikare 
bi rengekî azad bê tirs û xof ziman û 
çanda xwe bijî û bi rengekî azad bilêv 
bike, ji bo pêşxistina wê jî kar û xe-
batê bide meşandin. Lê weke ku em 
dizanin hêzên kapîtalîst û dagirker 
bê navber êrîşî çand û kelepûra kurdî 
dikin û pişaftin û qirkirineke çandî û 
axlaqî li ser gel û civaka kurd didine 
meşandin. Ji ber vê yekê bi rêbazên 
şerê teybet û derûnî di serî de li ser jin 
û ciwanan didine meşandin. Li beram-
berî vê yekê gelek dikevin bin bando-
ra vî şerî de û roj bi roj ji rastî, dîrok 
û çanda xwe dûr dikevin û dikevin bin 
bandora çandên din de. 
 Erkê her rewşenbîr û nivîskarekî kurd 
ew e ku xwedî li çand û kelepûra xwe 
derbikeve. Di vî warî de lêkolînan pêş 
bixe, dîrok û şehristaniya ku bi rêya 
awaz, çîrokên kevin û kilasîkên kurdî 
hatine vegotin zindî bihêle, biparêze 
û pêş bêxe. Kevneşopiya kurdî ya ku 
mîna kombûna irf, adetên olî, civakî 

yên ku civak û kombûn pê tê naskirin 
û ev kelepûr ji nifşekî derbasî nifşekî 
din dibe ew dibe nasnameya wê civakê 
û wî gelî. Her wiha erkê civakê û her 
kesekî ku dibêje ez kurd im û di dam-
arê wî de xwîna kurdî digere pêwîst e 
ku xwedî li hebûn, çand û dîroka xwe 
der bikeve û biparêze.
 Gelek rewşenbîr û nivîskar ji bo 
parastina kelepûra xwe ked û xebatê 
didine meşandin û xwdî li ziman û he-
bûna xwe derdikevin û ji bo vê yekê jî 
dîl hatine girtin û hatine işkencekirin 
û kuştin. Lê ji milekî din ve jî hin 
rewşenbîr û nivîskar hene ku tu ked 
û xebata wan ji bo kelepûra kurdî li 
holê xuya nake, tenê bi nav kurd in û 
çand û kelepûra xwe ji bîr kirine. Bi 
berdewamiya şoreşa Rojava re ve-
jîneke çandî û wêjeyî bi rengekî giştî 
pêk hatiye û ji hemû milan ve li ser vê 
yekê tê rawestandin. Her hunermend, 
nivîskar û rewşenbîrekî ku dibêje ez 
kurd im û bi raman û pênûsa xwe, 
xwedî li gel, ziman, dîrok û kelepûra 
xwe dernakeve û di vî warî de tu xe-
bateke wî ya ber bi çav li holê nîne, 
mirov nikare jêre bibêje rewşenbîr.
Navdarên kurd ên ku kelepûra kurdî 
parastine em minetdarên wan e û 
pêwîst e ku em rêya wan bişopînin, 
wêje û kelepûra devkî derbasî 
nivîsandinê bikin, pêşxistin û paras-
tina wê bikin. Dema ku em xwedî li 
ziman, wêje û kelepûra xwe derkevin, 
tê wateya ku em xwedî li şehîd, dîrok, 
nasname û welatê xwe derdikevin.
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helbest, raman û nivîsên xwe kelepûr 
û kevneşopiya kurdî heyanî roja îro 
anîne û parastine. Rewşenbîrê ku 
xwe mîna pêşeng û nûnerê gel dibîne, 
pêwîst e ku girêdayî kelepûra xwe 
ya resen be û wê biparêze. Ji mile-
kî din ve jî pêwîst e ku rewşenbîr û 
nivîskar nefes bi nefes ji bo parastin 
û pêşxistina çand, wêje û kelepûra 
kurdî bixebitin. 
Helbestvanên mîna Xanî, Cizîrî, 
Feqê Teyran, Cegerxwîn, Tîrêj û Os-
man Sebrî û bi dehan helbestvan û 
nivîskarên din kedeke wan a ber bi 
çav di pêşxistina ziman, edebiyat û 
kevneşopiya kurdî de heye. Ji beri-
ya ku rewşenbîr û nivîskar binvîse 
pêwîst e ku bixwîne û dîrok, şaristanî 
ziman û çanda xwe baş nas bike. Ji 
ber ku bi tena xwe hest têra wêjeyê 
nake, lê dema ku hest bi dîrok, ras-
tiya civakê û kelepûra wê ve bibe 
yek wê demê hîn bêtir cihê xwe di-
gre. Pêwîst e ku rewşenbîr, nivîskar û 
hunermendên kurd xwe dûrî bandora 
çand û zimanên biyanî bikin û rasti-
ya dijminê xwe nas bikin û her tim 
li hemberî şerê taybet ê ku li ser gel 
û civakê tê meşandin tekoşînê bikin. 
Ji bo parastin û pêşxistina kelepûra 
kurdî jina kurd jî xwedî cihekî sereke 
û bingehîn e û mirov dikare bibêje 
ku jina kurd kelepûra kurdî û civaka 
kurd heyanî îro parastiye û bi saya 
wê îro xwe li ser piyan digre û li ber 
xwe dide.  Nivîskar, hunermend û 
rewşenbîr, ji bona gel û civaka xwe 
di warê zanist, dîrok, felsefe, paras-

tina kevneşopî û kelepûra kurdî de 
pêşeng e û her tim berê gelê xwe dide 
jiyana azad û bi rûmet. Erkê nivîs-
kar, rewşenbîr û hunermendan ew e 
ku mîna pirekî remanê xwe ji bo ci-
vakê û zindîhiştina kelepûr û dîroka 
kurdî û ji nifşekî gihandine nifşekî 
din. Dezgehên ragihandinê jî di paras-
tin û pêşxistina kevneşopiya kurdî de 
xwedî cihekî taybet in, ew mîna pen-
cereya ku hemû xebatên hunerî, çandî 
û wêjeyî bi rêya wê vegotina xwe tîne 
ser ziman û xêz dike. Dema ku em 
behsa kelepûra kurdî dikin, di serî de 
cil û bergên kurdî jî cihekî xwe yê gir-
ing di parastina kelepûra kurdî de di-
gre, ji ber ku parastina kelepûra kurdî 
bi rêya parastina cil û bergên kurdî 
pêş dikeve û bi rêya wê jî kurd xwe 
ji derdoran re didine nasîn û cîhan jî 
li gorî vê yekê wan û nasnameya wan 
nas dikin. Dema ku em behsa kelepûra 
kurdî yan jî kevneşopiya kurdî dikin, 
wê demê yekser folklor, awaz, helbest, 
çîrok, metelokên kurdî têne bîra me. 
Her wiha destan, şano, hunera gelerî, 
irf û adetên civakî, cejnên neteweyî, 
şahî û şîn têne bîra mirov. Gelê Kurd 
bi kelepûra xwe, xwe li ser piyan 
girtiye û tekoşîna ku di vî warî de dide 
meşandin cihê şanazî û serbilindiyê 
ye. 
Sitranên destanewî di nava civaka 
kurd de xwedî cihekî giring in û hemû 
rexên jiyanê bi awazan tên bilêvki-
rin, di serî de awazên lehengiyê, yên 
palahiyê û yên şivantiyê û yên şahî û 
şînê jî bi serê xwe her yekî ji van di 
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pêşketina ziman, asta pêşketina jiyanê 
raber dike. Ji milekî din ve jî bi qasî 
ku civakek zimanê xwe wenda kiribe 
û bikeve di bin bandora zimanên din 
de, wê demê ew yekser dibe mêtîngeh 
û rastî pişaftin û qirkirinê tê û hebû-
na xwe ya zihnî, sincî û xweşikbûnê 
wenda dike. Di rewşeke wisa de û di 
serî de mîna civaka kurd wê rewşeke 
bê çare û lawaz ji milê abûrî ve bijî û 
wê tu caran nikaribe xwe ji binkeftin, 
şaşîtî û îxanetê xilas bike. Çand û zi-
man şoreşa xweşikbûn û sinca civakê 
ne. Her wiha  bingehê kelepûra kurdî, 
paşeroj, pêşeroj û nasnameya wê ye.
kelepûra kurdî ya ku bi rengekî devkî 
hatiye heyanî roja îro piraniya xwe 
derbasî nivîsandinê nebûye, lê huner-
mendên kurd ji bo parastina kelepûra 
kurdî tekoşîneke bê navber didin 
meşandin. Ev yek jî bi rêya awaz, 
çîrok û metelokên ku bi devkî nifiş bi 
nifiş heyanî roja îro hatine tê xuyaki-
rin. Lê ev kevneşopiya çandî ji milê 
gelek rewşenbîr û nivîskaran ve hatine 
paşguhkirin. Kelepûra kurdî di nava 
rûpelên xwe de çîrok, metelokên ci-
vakî, helbestên ku bi rengê destanan 
hatine vegotin, metelok, pend, şîret û 
destanan dihewîne. Ev yek jî tabloyeke 
zindî dide civaka kurd a kevnar û 
ya ku heyanî  îro jî bandora xwe di-
domîne. Gelê kurd ji milê kelepûr, zi-
man û şaristaniya xwe ve û bi dirêjiya 
dîrokê ve ji milê hêzên mêtînger ve 
rastî pişaftin û qirkirina çandî tê. Ar-
manca van hemû hêzan ew e ku nas-
name û çanda kurdî ji holê rakirin. 

şaristaniya gelê kurd bi rêya huner, 
çîrok, metelok û destanên dîrokî xwe 
li ser piyan girtî ye. Di dema îro de 
jî ev huner bûye stûn û deriyê wêjeya 
kurdî ji bo hemû kesên ku dixwazin 
ji kaniyan vî zimanî vexwin û jê sûdê 
werbigrin.
Bi dehan destanên ku ji bapîr û dapîrên 
me kurdan û bi rêya hunermendên ku 
bi rengekî lehengî ev çîrok û metelok 
anîne ser ziman û dîrokeke zindî ya 
ku nayê jibîrkirin bûye navnîşana 
şehristaniyê. Ji van jî mîna destana 
(Derwêşê Evdê – Siyamend û Xecê û 
bi dehan destanên din ên ku di bîr û 
hişê gelê kurd de mane. 
Rêbazên parastina kelepûra kurdî pir 
in, ji van pirkirina navendên paras-
tina mîrateyên kevnar û navendên 
xizmetguzariyê. Her wiha xebatên ji 
bo danasîna kelepûra gelê kurd a re-
sen ji cîhanê re. Mîna erkekî bingehîn 
jî parastina dever û mîrateyên çandî û 
yên kevnar û rêgirtin li pêşiya wêranki-
rin û talankirina wan. Her wiha pêdivî 
pê heye ku civak di warê parastin û 
giringiya parastina mîrateyên kevnar 
de werin perwerdekirin û têgihiştina 
wan di vê astê de çêbibe. Avakirin, 
an jî peywendî bi saziyên ku elîkariyê 
didin û parastina van şûnwaran were 
kirin. Li gorî vê yekê tenê em dikarin 
bi rêya parastin û xwedî li kelepûra 
xwe derketin, li beramberî bandora 
kaptalîzmê ya ku nasnameya civakê 
dike xeteriyê de biseknin. Helbest-
van û nivîskarên mîna Ahmedê Xanî, 
Melayê Cizîrî û Feqê Teyran bi rêya 
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ku çand mîna asoyê danasîna civakê û 
bingehê wê yê destpêkê ye. Bê çand û 
civak negengaz e ku em behsa tiştekî 
din bikin, çand ji civakê re mîna av û 
masî yan jî mîna neynok û goşt bi hev 
ve girêdayî ye. Li gorî vê yekê çand 
kombûnên bi wate û binesaziyên ku 
civakê bi dirêjahiya dîroka mirovahiyê 
avakirine ye. Lê dema ku em behsa 
civakê dikin wê gavê mirov bi kurtasî 
dikare bibêje ku çand cîhana bi wate 
ya civakê û zagonên jiyanê, zihniyet, 
huner û zanebûna wê ye. Dema ku em 
weke saziyên siyasî, aborî û civakî bi 
vê wateyê re bînin cem hev. Bi wateya 
xwe ya giştî jî, ne gengaz e ku em li 
ser civakê biaxivin û weke hebûn 
bigrin dest, bê ku bingehekî wê yê 
sazîbûnê û wateyeke xwe ya cewherî 
hebe. Civakek bi tena serê xwe û bê 
ku peywendiyên xwe bi civakên din 
re hebe û bi tena serê xwe nikare bibe 
xwedî nasname. An jî ew civak nikare 
navekî li xwe bike û hebûneke xwe 
ya ber bi çav hebe. Tenê dema ku wê 
civakê xwe gihandibe asteke ji sazîbûn 
û wateya civakbûna xwe pêkanîbe, 
wê demê dibe xwedî nasname. Lê 
dema ku em behsa civaka bi sazî yan 
jî civaka bi wate ya bi tena serê xwe 
bikin û em bihizirin ku em ê bikaribin 
bi rengekî mirovane di nava wê civakê 
de bijîn. Wê gavê ev yek bi serê xwe 
şaşîtî û ji rêderketinek û lawaziyeke 
exleqî ye. Ev yek di hemû civakan de 
û bi dirêjahiya dîrokê hatiye jiyîn. 
Her wiha ne gengaz e ku em li ser wa-
teyê her çi civak be yan jî li ser çanda 

wê ya di çerçoveyeke teng de biaxivin 
piştî ku sazîbûna xwe wenda kiribe. 
Ji ber ku sazîbûn çandê komîserhev 
dike û bê rewşeke sazîbûnê, mirov 
nikare behsa çandeke bi wate û ban-
dor bike. Xebata çandî ya ku di çer-
çoveyeke rêxistinî de xwe bi rêk û pêk 
tenzîm nekiribe, wê gavê ew çand wê 
bikeve di xizmeta kesên din de, an jî 
wê ji rêya xwe ya resen derkeve. Wê 
gavê mirov dikare bibêje ku civak wa-
teya xwe ya hişmendî û xweşikbûna 
civakî wenda dike. Dema ku ev yek 
were jiyîn wê gavê tenê em dikarin 
behsa kombûneke ku cîhana xwe ya 
zihnî wenda kiriye û mîna gewdeyekî 
bê serî li holê hatibe hiştin dimîne. he-
ger civak bikeve vê rewşê de wê demê 
weke laşekî ku bê parastin dimîne û 
bêhn pê dikeve û desteserkirina wê 
civakê hêsan dibe. Dema ku em ci-
vakekî bigrin dest, pêwîst e ku mirov 
wê civakê di çerçoveya hevgirtineke 
bi wate û li ser asta sazîbûnê bigre 
dest. Nimûneya vê yekê jî dema em 
civaka kurd bigrin dest, wê demê par-
çebûna rewşa sazîbûnm û zihnî ya ku 
tê de noq bûye, baş tê xuyakirin û bi 
navkirina civaka kurd, bi civaka ku 
rastî qirkirina çandî tê wê di cih de 
be. Ziman jî di heman demê de çand 
e. Ji ber ku ziman bi serê xwe kelepûr, 
hişmendî, sinc, xweşikbûn, hest û 
remanên ku civakê qezenckirine di-
gre nava xwe. Civaka ku xwedî wate 
û hest be û karibe xwe bide naskirin 
wê demê ew civak gerekçeya bi hêz 
a jiyanê qezenc dike.  Ji ber ku asta 
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Kelepûra Kurdî 
û Parastina wê

Çand weke têgehekî dibe bingehê 
danasîna hemû têgehên din, ji ber 

ku di serî de çand tê û ger ku çand bi 

rengekî baş neyê şîrovekirin û naskirin, 
wê gavê naskirina hemû têgehên din 
wê bi rengekî hesanî pêkneyê. Ji ber 

 * Nivîskar û rojnamevan, di sala 1977an de li herêma dêrika hemko ji dayîk bûye. Di karê 
ragihandin de dixebite. Bi zimanê kurdî û Erebî dinvîse, Çend pirtûkên wî (helbest, bîranînan, 
jiyanên şehîdan) hetine çapkirin.

Erkê her rewşenbîr û 
nivîskarekî kurd ew e ku 
xwedî li çand û kelepûra 
xwe derbikeve.

,,
 Elî Roj*
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kurdan ser du para, ser du bendan tê 
parvekrin. Ser para pêșîn, ew pirtûk 
û witar têne hesabê, yê ku tene ji bo 
hînbûna zimanê kurdî hatine çapkirin. 
Lîtêratûra vê parêda nimûnêd zargotinê 
her tenê çawa matêryalê rûnkirinê 
(naskirinê) hatine kar anîn» Ordîxanê 
Celîl û Celîlê Celîl, Zargotina Kurda I, 
Mosko, 1978, r.26-27. 

Çîrok mînakeke baș e ji bona 
perwerdekirina zarok û nifșên ciwan. 
Her cureyeke ji van berheman bi bone 
yan çalakiyeke jiyanî ve tê girêdan. 
Jiyana rojane, rabûn û rûtiștin û 
kesayeta wan gelan nîșan didin :

«Edebiyeta welatî, ew edebiyata 
ku jîna miletî, ji hiș û dilê wî, ji dîrok û 
çîrçîrokên wî, ji stran û lajeyên wî hil 
têt. Kaniya wê, dilê milet, his û heyata 
wî ye. Tenê ev edebiyat e ku germ 
rengîn, bibêhn û xwedan ronahî ye. 
Ji vê edebiyatê, dengê bilûr û dîlanê, 
stranên çiya, zîziya êvîn û hejkirinê bi 
teptepa dilan ve tên bihîstin».  Kamîran 
Bedirxan, «Edebiyata Welatî», Hawar, 
j.1., Șam, 1932, r.5 

Ji aliyekî ve, berhemên zargotinê 
amûrine bingehîn di avakirina 
hişmendiya nasnameyî û hevgirtina 
civakî de. Bi rêya vê kelepûrê nirxên 
îdolojîk ên her miletekî tên veguhestin 
weke nerînên wan ji pirsgirêkên 
gerdûnî re, pergala ramyarî, bawerî, 
kod û modêlên liv û tevgerê didin 
xuya kirin. Ji aliyekî din ve, ev 
berhem cihê kombûyîna bîra hevpar 
e, di heman demê zanîn û tecrûbeyên 
civakê baștir nîșan didin. Ji bona ji nêz 
ve naskirina rastiya miletekî, herwiha 
baș têgihiștina çand û exlaqên wan, 

zargotin weke zemîneke dewlemend e.
Berî nivîsê gotin û bêje hebûn, 

piştî ku nivîs derket tê gotin ku wê 
şûna gotinê girt, gelo çiqas rastiya vê 
angaștê heye? Hêjayî gotinê ye ku 
bi armanca parastina wan bi hezaran 
metin û tekstên zargotina kurdî hatine 
berhevkirin û çapkirin. Hinek xebatên 
zanistî hêja jî der barê wan de hene, lê 
gelo têrê dike? Ew berhemên ku sêwî 
di pirtûkxaneyan de mane, lewra ji bo 
qada lêkolînên zanistî warekî girîng û 
beyar e dema bê ajotin wê encamên 
balkêș bi xwe re derxîne, lê belê divê 
bi dûrbîna teyorî û rêbazên nûjen ên 
zanistî ku hatine pêșxistin lê were 
temașe kirin û ronî kirin.

Çavkaniyên sereke:

-HESEN Bîlal, Ji Wêjeya Gel, Pend û Peng, 
2008.

-CAUVIN Jean, Comprendre la parole 
traditionnelle « Têghiștina bêjeya kevneșopî », 
édition Saint-Paul, 1980

-BEDIRXAN Kamîran, « Edebiyata Welatî », 
Hawar, j.1., Șam, 1932, r.5

-CALVET Louis-Jean, La tradition orale, « 
Kevneșopiya devkî » Que sais-je, PUF, Paris, 1984

-CELÎL Ordîxanê û CELÎL Celîlê, Zargotina 
Kurda I, Mosko, 1978, r.26

-BAUMGARDT Ursula, DERIVE Jean, 
Wêjeya Devkî a Afrîkayê, Perspektîf û Rêbazên 
Teyorîk, Paris.2008.

-Ensîklopêdiya wêjeyî ya zimanên afrîkî 
ELLAF ji bo lêkolîn, belgekirin û weșanê.

-http://ellaf.huma-num.fr/
-Malpera UNESCO
-https://ich.unesco.org/fr/listes



25

Do
sıy

ay
a  

He
jm

arê

Hejmar: 13 - Zivistana 2022

wateya ez heme’’. Nasandina peyvê 
li gorî hin êlên din jî bi vî rengî ye: 
di berhemdayîna bêjeyê de gelek 
hidamên “organên” mirov beşdar dibin 
“ mêjî, kezeb, dil, qirik”, hin civak jî 
hene pêvajoya pêkhatina peyvê şîrove 
dikin: di vê der barê de pispora wêjeya 
devkî a Afrîka yê G.Calam-Griaule li 
ser şêweya çêbûna peyvê li cem êla 
Dogon wisa nivîsandiye: “Peyv ji çar 
hêmanên bingehîn pêk tê: Av, ba, agir, 
ax, û piştre zeytê jî tevlî dikin”. Civaka 
Yoruba jî peyvê wisa didin nasîn:” 
peyv mîna hêkekê tê dest nîşan kirin, 
ew di hundirê xwe de dewlemend e û 
dikare weke hêkekê bişke, di awayê 
xwe de divê peyv ne kêm be û bi ber 
be. Weke çawa bi şikestina hêkê re 
şopên ku ne hêsan in mirov ji holê 
rake, bi heman rengî jî gotin li pey xwe 
nîşanên kûr û encamên giran dihêle.” 
Ursula Baumgardt, Jean Derive, 
Wêjeya Devkî a Afrîkayê, Perspektîf û 
Rêbazên Teyorîk, Paris.2008.

b. şêwaza hûnandin û 
vegotinê:

Metin û berhemên devkî yên ku 
ji aliyê pêșiyên me ve hatine vegotin, 
heya dema me zindî mane, hemû jî bi 
devkî û bi șêwazeke jiberkirinê hatine 
veguhestin. Helbet ev dînamîka han 
xwe dispêra avahîsazî (structure) û 
stîla wan metinan da ku bi hêsanî 
werin guhdar kirin. Teșe, rîtm, 
dûbarekirin, bikaranîna wêneyan, 
beșdarbûna herdu aliyên pêrformansê 
(gotbêj, guhdarvan) û hebûna çand 

û zimanekî hevpar di nava wan de, 
taybetmendiyeke orîjîl a metinên 
devkî ne. 

 

c. Rêgez û pirnsîpên civakî 
(Norm):

Pend û șîret, çîrok, destan û her 
wekî din, berhemên ku nava wan 
her gotinek bi wate ye, ango awayê 
hûnandina bêjeyê ne asayî ye, bi 
mebest û aramanc in û ji axaftinên 
asayî yên rojane cuda ne. Ew berhem 
xêz û rêgezên gîștî yên civakekê 
diyar dikin. Gotinên pêșiyan di 
encama rûdana bûyerekê de derketine 
holê, temî, gazindekê, fermanekê 
nîșandidin. Sinc, exlaq û kirinên baș 
û yên ne baș jî bi çîrokekê tên șîrove 
kirin. Dengbêj weke tûrikê gotinan 
ne, xwedî wê statû û hostetiyê ne ku 
dema destanekê vedibêjin milet hișyar 
dikin, agahdar dikin, wan vexwînin ku 
dersan  û aqilan ji tecrûbeyên dîrokî 
werbigrin. 

III. Peywir û karîgeriyên 
zargotinê:

Bêguman, afirandin û vegotina 
berhemên devkî di nava civakê de, ne 
tenê bi armanca derbaskirin û dagirtina 
demê ye (têderxistonek, zûgotinok) 
Ji bona gelek netewan vê hunera 
veguhestinê bi hemû keresteyên wê ve 
çavkanieyeke girîng e ji bona hînbûn û 
parastina ziman. 

«Lîtêrtûra derca tekstê zargotina 
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xwerû tên ragahandin.Tu navgîn di 
navbera peyvbêj û guhdaran de tune 
ye. Dijberî wê di çanda nivîskî de 
têkilyeke navgînî heye bi rêya pirtûkê. 
Çalakiya nivîsandinê hewildaneke 
kesayetî ye û xwebixweyî ye cudayî 
pêkanîna hunera zargotinî ye ku di 
hundirê wê de kiryareke civakî peyda 
dibe.

Di serdema niha de li hemû cîhanê 
ev du modêl bi hev re dijîn, di asta 
gelek netewan de jî tu netew ji sedî 
sed xwedî çandeke devkî yan çandeke 
nivîskî tune ne. Li gorî hin xebat û 
lêkolînên zanistî  « zargotinî » di sê 
qonaxan re derbas dibe:

a. Zargotiniya Yekemîn: Hemû 
berhemên ku cara yekemîn û bi 
awayekî xwezayî ji devê hilberînerên 
hunera devkî ve dighîje guhdaran.

b. Zargotiniya Duyemîn: Hemû 
berhemên devkî ku bi rêya teknîkên 
deng û wêne yan nivîsandinê tên 
tomar kirin bêyî ku werin guhertin 
têne veguhestin. 

c. Zargotiniya Sêyemîn: Hemû 
berhemên hunerî yên ku tên afirandin 
bi şêwazeke nûjen, lê jêderên xwe ji 
wêjeya devkî distînin. Adaptasyonên 
di warê șanoyî de weke mînak.

Ev metin û berhem bi devan 
ji nifșekî heya nifșekî din bi sedê 
salan hatine veguhestin. Helbet ji 
bona di nava civakekê de biherikin, 
belavbibin û her tim werin bikaranîn, 
hunera devkî xwe li ser hinek hîman 
û taybetmendiyan daye avakirin. Emê 
çendekan ji wan bînin ziman û șîrove 
bikin:

II. Hîm û bingehên hunera 
zargotinî 

 

a. Statûya Bêjeyê (Gotinê):

Kurd dibêjin:’’ziman digere, dev 
dibêje’’, dev û ziman taybetmendiyên 
mirov in, mirov bi wan lebatan 
kesayetiya xwe vedibêje û dide nasîn. 
Di serdema mirovahiyê de dema ku bi 
tevgera zimên deng bi dev ket, mirovan 
jî wate li wan dengan bar kirin, bi vê 
yekê’’ bêje’’ hat sazkirin. Bêjeyê hîm 
û bingeha hunera wêjeyî danî, çi çax 
ku hunera devkî veguherî wêjeya 
devkî, wê demê wêjeya devkî rê li ber 
jiyana mirovahiyê vekir. Mirovahiyê 
di serencama xwe ya dîrokê de hemû 
deriyên girtî bi efsûna bêjeyê li ber 
xwe vekir, bi hêza bêjeyê xwe gihand 
qad û qonaxên nû. Der barê pîrozîya 
bêjeyê û bandora wê de Kurd dibêjin: 
“Gotinên mezinan, nexşê ser keviran”, 
“Gotina xweş mara ji qulê derdixe”. 
(Bîlal Hesen).

Bêje li ba hin kêmnetewên afrîkayî 
jî peyv wateyên taybet distîne. Li cem 
êla Pul ‘’ peyv mîna bayê ye. Kaniya 
wê hişk û zuha nabe. Kes nikare 
hundirê wê tijî bike. Peyv mîna avê ye; 
ger carekê herikî dijwar e ku mirov ji 
nû ve berhev bike”.

Di nêrîna wan de kesayetiya 
mirovan bi rêya peyvê tê pîvandin, 
ango hebûna mirovan di axaftina wan 
de tekez dibe. Berevajî vê yekê rojavayî 
hebûna mirovan di hişê wan de dibînin 
mîna Descartes gotî ‘’Ez dihizirim, tê 
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I.Têgeha hunera devkî

Ev teyorî, di encama xebatên li 
ser destanên Homîros ji aliyê fîlologê 
amêrîkî Milman Parry ve di salên 1930î 
de hate pêşxitin. Li gorî vê teyoriyê 
destanên Homîros di çarçoveya 
kelepora devkî de hatibûn ristandin. 
Pergala hûnandina wê destanê weke 
“Formûl” hatiye bi nav kirin; ango 
mirov dikarîbû bi awayekî sererast û 
zindî hemû malikên wê helbestê bêyî 
ku xwe bispêre nivîsandinê ezber 
bikira û ji milet re bigota.

Di bingeha xwe de zargotinî dibe 
mijareke nêzîkbûneke hevrûkirinê de 
navbera hunera devkî ya pir gelan de ji 
ber ku li hin deverên din jî ev pergala 
hûnandinê ya taybet hebû û ev teyorî 
tekez bû dema Parry xebatên xwe li 
ser destanên  Sêrbî li Yogoslaviyayê 
berdewm kirin. Piştî mirina Parry 
di sala 1935an de, lêkolînerên mîna 
Albert Lord, Adam Parry xebatên li 
ser teyoriya zargotinî birêvebirin. Di 
serdema kevin a Yonaniyan de jî gelek 
çîrokên efsanewî û olî bi devan dihatin 
veguhastin beriya ku bêne nivîsandin. 
Ji van ên herî bi navûdeng Ilîada û 
Odêsa.

Ursula Baumgardt, pispora wêjeya 
devkî ya afrîkî ye dibêje ku dema 
behsa devkbûnê tê kirin, divê mirov vê 
têgehê “wêjeya devkî” baș zelal bike, 
bi gîștî di salên 1970 î de di nava qada 
wêjeya anglofonî û frankofonî de hate 
bikaranîn. 

Li gorî çavdêriyên nû, qada 
zargotinê ne li gorî pîvaneke hîyêrarșîk 
di navbera devkî û nivîskî de tê 

destgirtin, ango ne ku devkî pașdemayî 
ye û nivskî pêșketî ye, lê belê her qadek 
șêwazeke taybet a derbirandinê ye: 

“Devokî taybetmendiya 
danûstandineke ku li ser bingeha 
taybetmendiya têgihîştina bihîstwerî 
ya peyamê pêk tê. Nivîsandin 
taybetmendiya danûstandineke ku 
li ser bingehek îmtiyaz a têgihîştina 
dîtbarî ya peyamê pêk tê” (Louis-Jean 
CALVET, Kevneşopiya devkî, Que 
sais-je, PUF, Paris, 1984, r.6)

Berhemên wêjeyî du beș in,  yek 
ji wan devkî ye, ya din jî nivîskî ye. 
Herdu qad hevdu temam dikin, ne ku 
yek kêmtir an girîntir e ji ya din. Calvet 
vê hevsengiyê wiha dinirxîne: “Bêje 
bersivekê ji pirsgirêkên civakekê re 
vediguhizîne û nivîs jî bersiveke din 
pêșkê dike. Ew her du şêwazên çandî 
ne.” “Kevneşopiya devkî”

Têgeha kelepûra çandî ya manewî 
ji aliyê Unesco “Rêxistina Perwerde 
û Hîndekarî ya Navneteweyî” ve di 
17 cotmeha sala 2003 an de di bin 
slogana “Kelepûra çandî çavkaniya 
çandên cihêreng e û berdewamiya wê 
misogeriya afrandinê ye” peymaneke 
îmze kir. Wêjeya devkî jî bû beșeke 
girîng ku cihê xwe di nava vê peymana 
ku niha 180 welatan cihê xwe tê de 
digirin. Lê belê mînak ji ber ku Kurd 
miletê herî mezin yê bê dewlet e, bê 
statû ne, di encamê de kelepûra çandî 
ya manewî ya Kurdan pir kêm di nava 
lîsteya Unesco’yê tê dîtin an naskirin.  

Danûstandin û pêwendiyên 
rastererast taybetmendiyeke wêjeya 
devkî ye, gotin û axaftin di dema 
hilberîna wan a xwezayî de û bi rengekî 
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Bi seatê, bi deqê, bi çarîkê, kêlî bi kêlî bang dikim Têlî
Ji axîn û kedera dilê xwe re dibêjim Têlîî
Têliyê tu hur î, boz î, beyaz î, xalis î muxils î, beyt el emîn î, li ber 

dilê min kihêl î 
((…..))
Bihar e, bihar e, bihar e, bihar e, bihar e
Erê lê lê zalimêêê
Lê Têliyê, bihar e, bihara rengîn e    zalimê qîza zalimayê
Di biniya me de Bîngol e, di ser me re zozana Serhedê şerefdîn e….

Belê, dengbêjên deng zîz û xwedî 
qirikên zêrîn «Têlî» bi rêya 

stîleke taybet ji Serhedê ta bi Çiyayê 
Kurmênc vegotine.  Her wiha bi 
sedan çîrok, destan, efsane, kilam, 
gotinên pêșiyan û gelek cureyên din 
bi saya bikaranîna hunera devkî ji 
nifșekî hatine veguhestin nifșeke din 
û bi vî rengî heya dema me ya îro 
di nava civakê de zindî mane. Ji ber 
sedemên cuda û tevî ku Kurdan nivîs 
jî bikaraniye, lê belê di danûstandin 
û xwe derbirandinê de, çanda devkî 
serwer bûye. 

Ev rewș ji bo komên civakî 
yên curbecur li seranserî cîhanê jî 
derbasdar e. Li gorî dane û lêkolînên 
van pêncî șêst salên dawî, hatiye 
dîtin ku civakên bindest ên li ser 
cografieke berferh dijîn, li derveyî 
çand û zimanê fermî yên dezgehên 
desthilatdaran, zanîn, tecrûbe û nirxên 
xwe bi devkî anîne ziman. Bikaranîna 
vê șêwaza devkî ya derbirandinê bûye 
stûna bingehîn a van civakan. Piștî 
çavdêriyeke dem dirêj ji van civakan 
re, berhêmên wan ên ku bi awayekî 
devkî hatine afrandin û veguhestin 
bûne qadeke taybet a xebatên zanistî: 

Jean Cauvin ku heșt salan li Afrîkayê 
di nava civaka Mînyanka de ma bû, û 
hem jî fêrî zimanê wan bûye di pirtûka 
xwe ya bi navê «Têghiștina bêjeya 
kevneșopî» 1980î pênaseyeke bi vî 
rengî pêșkêș dike:  

«Civaka devkî hebûna xwe ya 
hundirîn, bîra xwe, zanîna xwe, liv û 
tevgerên xwe yên xwedî nirx, dîroka 
xwe, taybetmendiya xwe bi awayê 
ragihandina devkî ve girêdaye. Ango, 
ne tenê di dema niha de pevguhertina 
peyaman heye, her wiha di navbera 
rabirdû û îroyîn de jî pevguherînek 
heye, bi vî rengî van civakan xwe di 
nava civakên din de xwe mayînde 
kirine» r.6

Em dixwazin di vê gotarê de, pêșîn 
di çarçoveya teyorî û xebatên zanistî 
de, ji aliyê termînoljîk –têgînî ve çanda 
devkî bidin pênase kirin, piștre em ê 
hewil bidin bersiva vê pirsê bidin; gelo 
ji bona mayîndabûna xwe hunera devkî 
xwe li ser kîjan hîm û bingehan daye 
ava kirin? Di dawiyê de, em ê di çend 
xalan de girîngî û peywirên vê hunera 
devkî dest nîșan bikin. Divê têgihștina 
me ji metin û berhêmên devkî re li gorî 
çi șêwaz û metodan be?
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Wêjeya Devkî Di 
Çarçoveya Teyorî û Rêbazên 

Lêkolînê Yên Nûjen De

Were Têlî Têêêlî Têlî were Têlîî were Têlî Têlî Têlî
De lê lê zailmê êê ê 
Ez serê sibê ji xewka şêrîn radibim dibêjim Têlî
Nava royê dibêjim Têlî
Êvarê dibêjim Têlî

 *Xwendekara doktorayê li Inalco, Peymangeha Netewî ya Ziman û Șaristaniyên 
Rojhilatî. Parîs.

Berhemên zargotinê amûrine 
bingehin di avakirina 
hişmendiya nasnameyî û 
hevgirtina civakî de. Bi rêya 
vê kelepûrê nirxên îdolojîk ên 
her miletekî tên veguhestin..

,,

Gulîstan Sîdo*
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di me de hebû? Û misoger gotine û bi 
me ve kirine. Ji ew fermanberê nifusê 
re ku ev yek dîtiye bijî! Erê rewşeke 
tolgeriyê ya hewlnak heye. Di 1920’an 
de çawa tespîtkirin ku ezê ji van tiştên 
pêkhatî hemûyan tolê bigrim? Di 
pirtûka Îsmet Îmset de tiştekî balkêş 
tê gotin: fermanberekî nifusê hatiye. 
Qaşo kalikê min Şêx Sêîd bi dar ve 
kirine. Bêguman ne kalikê min e, lê 
wisa dinivîse. Wê demê gotine em 
paşnavê wan bikin tolhildan. Balkêş, 
tolhildan? Di bîstan de û kemalîstan bi 
xwe ev lê kirine. Nakokiyeke balkêş e. 
Ji heft saliya xwe û pê ve têkîlî û 
nakokiya malbatê ya hetanî roja îro, 
vediguhere nakokiya mezin a malbata 
mirovahiyê. Em dixwazin parçeyeke 
bijarte ji malbata mirovahiyê bidin 
rûnişkandin. Bêguman sedem û 
çawaniyên vê em çiqas rave bikin jî bi 
hemû aliyan ve baş zelal nabe. Ev karê 
romanên mezin in. Di dema pêş de 
romanîkirina mezin, belkî van hewlan 
dikare hindekî di asta hunerî de reng 
bide. Weke ku min niha gotiye, ez niha 
bi aliyên wê yên îdeolojîk, rêxistinî 
û leşkerî ve mijul dibim. Bêguman 
vebêja bi şêwaza zimanê wêjeyî anîna 
ziman girîng e. Girtina asta hunerî 
girîng e. Me behsa asta civakî kir. 
Wisa em di rewşa kesên bêfêm de 
nînin. Xayin jî di nav de yê ku hemû 
kesî dide meşandin em in. Xayin jî ger 
em nebin nikarin bijîn. 
Ew xayinên me ne. Ji ber me dijîn, 
wisa xafil in. 
Dijminên me jî tevnokên berjevendiyan 

avakirine û naxwazin ji vî şerî bigerin. 
Em dijminê xwe jî didin jiyankirin. 
Mezinahî, yekgirtin e. 
Lê bêguman, ji ber ku em afirandêrên 
van in, em dest ji tekoşînê jî bernadin. 
Divê em bizanibin wan wisa weke 
dijminên dîrokî bifetisînin. 
Eşkerekirina dijmin gaveke girîng e. 
Ew xayinên kevin in, xafilên kevin 
in. Ev dijmin, dijminê hezarê salan 
e, lê xwe veşartiye, eşkere nebûye. 
Di kavilê berxan de xwe mîna guran 
raber dike. Ji lawiran xirabtir e, lê bi 
pîvanên hemdem mirovan dibîne. 
Destpêkê me eşkere kir ew bi ser xist. 
Karê eşkerekirinê dibe ku hindekî 
din were berfirehkirin. Lê ji bo kesên 
ku dixwazin şer bikin ev yek bes e. 
Bêguman ev yek têr nake. Yek jî divê 
ya hatiye eşkerekirin were dîtin. 
Tê zanîn ku, bi şidandina kulmên di 
tariyê de dijmin nayê lêdan. 
Min ev dijmin çawa anî vê rewşê? 
Divê misoger were zanîn. Bi 
şêwaza min a razana di kozikê de ve 
girêdayî ye. Di şêwaza meşê de bi 
bênefesmayîna min re têkîldar e. Divê 
were zanîn û lêgerînkirin ku ka çawa 
ez li Rojhilatanavîn jiyame. Divê 
hemû pêwendiyên min werin hînbûn, 
bi taybetî pêwendiyên bingehîn. Ya 
bingeh, pêwendiyeke çiya ya pir 
pêwîst, têkîliyeke dostaneyî, têkîliyeke 
çekê, têkîliyeke kêşanê, divê ev bi 
tevahî werin girtin û berfireh werin 
nirxandin. Mirov dikare encamên 
mezin derbixe.  
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raber dike. Ger qesrên min jî hebin, ji 
bo ku ew bibin saziyên neteweyî ez ê 
wan bost bi bost bi kar bînim, lê ji bo 
xwe. 
Di temenê herî ciwan de min xwe 
wenda nekir, hezkirin û rêzgirtin min 
rast nedît. Min hema zarokên din 
ên gund re yekîtiyek saz kir, heta bi 
zarokên malbata herî dijber re jî. 
Ji ber ku min şêwaza têkîliya xwe 
her roj bi dorhêliyê, weke ku bi hors 
pola bikutim zexm kiriye, min îro rê 
li ber têkîliyeke netewî û heta rê li 
ber têkîliyeke gerdûnî vekiriye. Dema 
hindek zêde bi min ve hatin girêdan an 
jî zêde hezkirin li hember wan ez bûm 
xwedî helwest. Ez pê dihesim ku li 
wê derê kêmaniyek heye. Ji ber ku ez 
şêwaza xwe ya hezkirinê, şêwaza xwe 
ya girêdanê bi hêsanî erzan nakim an 
jî ber bi xirabiyê ve nabim. Xala herî 
ku ez tê de hesas im ev e. Ger min ne 
têkiliya neteweyî, min têkiliya erzan 
a girêdanê qebûl kiriba, divya ku ez 
encax bibama reîsekî malê. Ez jî 
nedibûm yekî wisa. 
Ne ez xwe bi hêsanî diecibînim, ne 
jî dixwazim bila tu kes bi hêsanî min 
biecibîne. Lê ez dev ji tu tiştan jî 
bernadim, hemû mirovahî jî tevlî vê 
yekê. Xwedî israr im, xwedî hewl im 
û di encamê de jî pêşveçûnê derdixim 
holê. 
Ji bo her kesî ez gelekî dihizirim. 
Bi demjimêran li rûyên wan dinihêrim, 
bêyî ku aciz bibim diaxivim, 
vêdibêjim. Bêwestan. Di we de ev yek 
nîne. Awir nînin, dil nîne. Bêguman 
ez zindî dikim, hilrakirina hişmendiyê 

ye. Hilrakirina dil e. 
Ez lîstikvan im. Tenê yek roja min jî 
bêperoşmendî derbas nabe. Di rojan 
de peroşmendiyeke awarte heye û him 
jî di peroşmendiyan de dubarekirin 
nîne. Jiyaneke erjeng peroşmend e. 
Her roj bi navê min bi sedan çalakiyên 
balkêş hene. Her demjimêr dilê 
mirovan tîne ber devên mirov. Dîsa 
jî besî peroşmendiyên min nakin. 
Mesela qehreman hene, bi sedan hene. 
Çalakiyên wan min têr nakin. Ez 
zêdetir dixwazim. 
Vaye keç hene. Keç jî mirov peroşmend 
dikin. Bi sedan hene, qet min têr nakin. 
Ez dibêjim zêdetir, em ê yên mezintir 
li ku bibînin? Ez dibêjim serkeftinên 
mezin li ku derê ne? Hun dibêjin xeyal. 
Bêguman tiştên ku ez dikim ji bo wan 
amadekariyên biçûk in. Bi ew jîriya 25 
saliyan ez çûbama welat şer, ma min 
dê bi van çekan ve, bi van derfetan ve, 
li vî welatî û li hember vî dijminî yan 
jî van hevalan çi nekiriba..? 
Vaye bezên min ên di zaroktiyê de hene, 
wisa bi peroşmendî. Di pêvajoyên 
dawiyê de jî bezîn, bezîn, dîtin, dîtin, 
ji nû ve lêgerîn, lêgerîn, dîtin, bezîn, 
dîtin, ji nû ve armanc diyar bike û her 
roj bibeze. Misoger dubarekirin jî nîne, 
têrbûn jî nîne. Ka ji mîtroyekê ve dest 
pê dikin, santîm bi santîm bilind dikin. 
Rekor li ser rekorê ye. Li gor xwe ez 
ben hîna bilind dikim, hilbiavêje ha 
hilbiavêje, bi peroşmeniyeke mezin. 
Bêguman cîhana şoreşger wisa ye. 
Pir balkêş e! Esas ezê ji vê re bibêjim 
tolhildan, ev paşnav çima li me kirin? 
Sosret dimînim. Ev taybetmendî çawa 
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Û em hîna jî bi kûrkirina vê hewlê re 
mijûl in. 
Gelo ma hun vê yekê çawa fêm dikin? 
Ji bo xwe, erê bi rastî jî ne bi gotinan, di 
pêkanînê de jî ez li ser tu sûdeke wisa 
nahizirim. Lê ji bo serkeftina nirxên 
bingehîn, ez şervanekî gelekî dijwar 
im. Ez pir vekirî bibêjim, li derûdora 
min nirx dicivin. Ew nirxên ku gelek 
ji we van di xewnên xwe de jî nabînin. 
Ev ji bo min jî derbasdar in. Lê baldar 
bin, ez dibêjim ku divê ev tenê weke 
nirxên azadiyê, rizgariyê, netewiyê û 
yên hevpar werin fêmkirin. Tu mafê 
min li ser min jî nîne. 
Carna ez ji xwe re dibêjim “ey Apo”, 
tu mirovek î. Her çibe jî roja me weke 
pêwistiyeke mafê mirovan xwedî 
wate ye. Vaye weke pêwîstiyeke mafê 
mirovan wisa bi tenduristî, wisa tu jî 
bibe xwedî jiyaneke taybet a tê pejirîn. 
Ez bi xwe ji mafên herî bingeh ên 
mirovan bêpar im. Mafê min ê gerê 
nîne, rast û dirûst mafê min ê ku ez 
pêwistiyên xwe yên kesî pêk bînim 
nîne. Çima? ji ber ku divê xebateke 
leşkerî be. Niha ez ji xwe re zêde 
derfeta karê taybet nadim. Ez neçarim 
li hember xwe jî pir sotîner bim. Ji ber 
ku ger bibêjim mafê takekesî; dê mafê 
giştî û mafê gel zerarê bibîne. Dê şer 
zerarê bibîne. 
Her kes xwedî mafê kişandina cigarê 
ye, lê ya min nîne. Her kes xwedî mafê 
xewkirineke rihet e, lê ya min nîne. 
Heta her kes bêwestîn xwedî mafê 
rûniştinê ye, lê ya min nîne. Berovajiya 
vê, peywira min a ji piyan sekiniyê û 
tekoşîn dayînê heye. 

Eşkere ye, maf in, ez dibêjim peywir 
heye û peywireke esas e. Naxwe ger ez 
jî bixwazim xewkirineke rihet bikim, 
hindekî bêhna xwe berdim. Niha 
derfetên min ji hemû kesên Kurdistanê 
zêdetir in. Ger bala we li ser be kesekî 
herî azad tevbigere hebe ew jî ez im. 
Lê ruxmî vê yekê rewşa min ev e. 
Çima?
Dîsa bi rastiya şer re pêwendîdar e. 
Ji bo ku tu di şerî heyî de têk neçî divê 
tu wisa tevbigerî. 
Zarokek belkî dikare çil qatî hindek 
tiştan hîn bibe û bijî. Lê ez bi qandî 
zarokekî jî hindek tiştan hîn nabin û 
najîm. Ez di nava tengezariyeke wisa 
de me. Çima? ji ber ku ez bi armanca 
bingehîn ve girêdayî me. Ez ewqas bi 
armanca bingehîn ve girêdayî me ku, 
ez bi zimanekî din nikarim du peyvan 
bînim gel hev û pê biaxivim. Ez lîstikê 
jî nikarim du deqeyan bilêyîzim. Ji 
ber ku lingên min her armancekê ve 
girêdayî ne. Li gor wê dimeşin. Tu 
deman li derveyî armancê ez gavên şaş 
navêjim. 
Dîsa nefes bi nefes min dilê xwe bi 
nirxên bingeh ve girêdaye. Ne weke 
we bi şêweyeke herî erzan dilê xwe 
firotin, ez tozê jî lê nakim. Ji ber ku di 
wê de girêdana bi nirxa pîroz ve heye. 
Gel evqas bi min ve tê girêdan, lê hîna 
di der barê xwe de ez piçekî jî xwedî 
şanaz nînim. Berdin evîndariya li xwe, 
hîna bi behiciyane ez xwe bi armancên 
bingeh ve girêdidim. 
Ez hîna qetek nan jî li erdê nahêlim, 
nahêlim tu kes biavêje sergoyê. Ev 
yek nêzîkatiya min a ji nirxên madî re 
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ev îro hêviyê diafrîne, ger misoger 
vegeriyaye hêviya serkeftinê, ew 
mafê gel e. Ez xwe têkilî vê nakim. 
Ez xeyalên hêviyê yên taybet belav 
nakim. Ji tu kesî re jî derveyî şêwaza 
xwe hêviya serkeftinê pêş nabînim. 
Heta wisa xwe dayîna baweriyên 
serkeftinê zêde guncaw nabînim. 
Rastiya serkeftina min ev e. 
Jiyana min e, şêwaza min e, tempoya 
min e, uslubê min e û di her cihî de 
derbasdar e. 
Mezinahiya min di ku derê de ye? 
Ev çil sal in li dûv çareseriya nakokiyan 
im û hindekî jî çareser dikim. Min 
dijminê esas tespît kiriye. Bêguman, 
ji bo naskirina dijmin peyv tune bû. 
Îro bi zanistiyeke qandî deryayê me 
gihandiye rewşeke bênefes. Kemalîzm 
bênefes hate hiştin. Hemû îdeolojiyên 
paşverû bênefes hatine hiştin. Heta 
bêpolîtîka hatine hiştin. Çima? min 
kir. Min xwe ji aliyê îdeolojîk û polîtîk 
ve daye û min kir. Em ê artêşa wan jî 
bênefes bihêlin. 
Erê bi tena serê xwe min hemû pêvajo 
hildan ser milên xwe. Min hetanî vê 
derê anî. Îro ew zilamê ku bi evqas 
derfet jî nikaribe xwe bi pêş bixe mafê 
wî ji tu tiştî re nîne. Û ez jî wî nas 
nakim. Ez ev im. Ez xwe li dij dijmin 
wisa amade dikim û wisa didim 
şerkirin. 
Her çawa be jî mirov dikare xwe 
biafrîne û her dem pêşveçûnên mezin 
ava bike. Ger mirov wisa jî temaşe 
neke, nabe. Ruxmî ku xwedî gelekî 
pirsgirêk e, ruxmî ku me pirsgirêkên 
herî bingeh xistine rojevê li ser van 

neponijîn, xwediyên pirsgirêkan dixe 
rewşeke xirab û qonaxeke hesabdayînê. 
Bi salan e ji bo di karê dayîna hesab de 
ji bo ez kêmaniyan nekim, ez gelekî 
hesas nêz bûm. Jixwe di Kurdistanê de 
cara yekem em rêxistineke bi vî awayî 
pêk tînin. Ji bo neketina kêmaniyan bi 
qandî sebreke mezin, em zirav dihunin 
û şidyayî didurin. Ji ber ku ez kêm 
zêde dizanim ku ka ez bi kelûpeleke 
çawa re rû bi rû me. Di vê mijarê de 
divê mirov zêde dilpak nebe. Lê gelek 
caran jî ez ji xwe dipirsim, “gelo ma 
ez ê hîna çi qasî din li ber xwe bidim?” 
Yanî hîna şîreta dayîka min e: Tu bi 
van re mijûl dibî, lê ma dê ev weke 
hizra te derbikevin? An jî hewla ku 
tu raber dikî, fedakarî, ma dê bersiva 
van hemû bi serdeçûyînên te werin 
dayîn. Ev tenê hetanî ku karê xwe 
bi te re biqedînin weke bi te re ne dê 
xwe diyar bikin û piştre jî dê her kes 
li xwe binêre.” Bêguman, ev rastiyeke 
hişk a jiyana me ya madî û materyalist 
e. Rast e jî, lê rastiya kê ye? Ev rastî 
xizmeta kê dike? Ez hîna ji wê demê 
ve li hember vê yekê rikdar im. Ev 
kes weke kesên ku ez daxwaz dikim 
nabin, lê wekbûna wan a bi xwe jî bi 
kêrî pênc qirûşan nake. 
Ew roj ev roj e heman çîrok didome. 
Viyana şoreşger wisa rabû ji piyan. 
Pêşveçûyînên ku qet nedihatin 
hêvîkirin jî pêk hatin. Qural û pîvanên 
ciheyî li gor min têr nedikir. Her 
dervehiya cihwariyê, ji bo civakeke 
gund an jî bajar hindekî derketina 
derveyî quralan, her ku diçû ji min 
re weke îfadeyeke azadiyê disepand. 
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Lewra em aştîgerên pir xwezayî ne. 
Em jînê bi aştiyê pênase dikin. Jiyîn 
aştî ye. Ez bawer im ku em îfadeya 
herî bijarte ya vê yekê ne. Misogere ku 
ez vê yekê temsîl dikim. Lê were li vê 
sosretê temaşe bike ku li ser jîna aştî, 
aştiya jînê wisa bi şerê taybet azîneyên 
gemarî hatine bikaranîn ku, yekî weke 
min newêrekê zorê jî neçar dimîne serî 
li zorê bide. 
Hîna gundiyên me dibêjin. “mirovekî 
wisa ye ku moriyekê naêşîne.” Rast e. 
Ne tenê moriyekê ez ditirsim parçeyeke 
giha jî bişkînim. Lê kîjan demê min 
dît ku pêşiya jînê bi tevahî hate girtin, 
pêşiya daxwaziyan hate astengkirin û 
pêşiya berzbûnê hate birîn, wê demê 
min xwast ez gelekî biaxivim û gelekî 
nîqaş bikim. Min dît ev yek jî wisa 
hêsan nîne. Ji zû ve pêşiya vê yekê jî 
hatiye girtin û min dît ku hêzeke zorê 
li ser tê pêkanîn. Dîsa ruxmî ku ez qet 
ne amadebûm, ruxmî ku ez bi qandî 
kesên din wêrek û fedakar nebûm, ez 
eşkere diyar dikim ku min ev yek dît. 
Divê şêwaza min a jiyanê baş were 
berhevkirin. Ez pir tirskar im, di vê 
wateyê de navê min ê din jî tirsonek 
e. Dibe ku ez wisa bim jî, lê bi rastî 
jî dema hemû rêkên jiyanê hatin 
xetimîn, dema hemû teşeyên şanaziyê 
di bin lingan de hatin perçiqandin, 
dema min dît êdî tu xalên bergehê 
neman (bêguman ez di wateya mirovê 
şanaz de dibêjim), min bi neçarî 
dest bi van karan kir. Di hunera şer 
de kesekî weke min tirsonek, îro bi 
şêweyê herî pêşveçûyîna pisporiya wî 
ya di vê hunerê de nakokiyeke. Lê vê 

yekê wisa dest pê kir. Ev yek tê wê 
wateyê ku, bi jiyan û aştiyeke mezin 
ve, kesê xwedî îdia, israr, bêxiyanetiya 
ji jînê re, bi şêwaza fermana pergalê 
nepêşwazî kirina jiyanê, berxwedana li 
hember pergalê, dîsa serî netewandina 
li hember koledariyê ve (ger dixwaze 
bi rastiya xwe re yek be, ger naxwaze 
xiyanetê li îdiaya xwe bike, ger 
dixwaze biryariya xwe ya jiyanê 
misoger bidomîne) û kesê dixwaze jînê 
bi aştî û azadiyê ve bimeşîne, misgoer 
divê vê hunerê bidomîne. 
Ez pêwîstiya mayîna tendurist tînim 
ser ziman. Ji kesên xwedî birîn re 
dibêjim ku divê mirov şanaz bimîne. 
Ji kesên xwedî şanaziyên gemarî re, 
yên di bin lingan de hatine perçiqandin 
re dibêjim. Ne girîng e ku ev yek ji 
rêveberên şerê taybet re derbe ye yan 
na. Ev şêwaza min e. Ez ev im. Bi 
ihtimaleke mezin jî ez ê wisa bi encam 
bibim. 
Tu niyeteke me ya wisa jî nîne ku 
ez nûçeyeke xerîb weke ewleyiya 
serkeftinê û misogeriya serkeftina 
gel bidim. Di vê mijarê de jî şêwaza 
min şêwaza serkeftinê ye. Divê ne kes 
ji bo nepêkhatina xeyalên min, min 
rexne bike û ne jî divê tu kes nirxanên 
li ser paşvemayîna serkeftinê bike. 
Ji bo serkeftin destpêk û dawî ye. 
Tenê her kêliyeke serkeftin li ser hev 
dicive, di hindek serdeman de weke 
pêngavekê derdikeve. Her rojeke min, 
her kêlikeke min xelekeke serkeftinê 
ye. Di min de şikestina xelekan nîne. 
Tu rojekê bi paş ve namîne. Ev şêwaza 
xwerêxistinkirina kesekî ye. Ger 
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Pir eşkere li holê ye ku her kêliyekê 
nêzîkatiyên min çawa bilind dibin. 
Min xwe da destpêkirin ne wisa? 
Min raber kir û didome. 
Çiqas bêçare, çiqas bêkes, çiqas 
bêderfetî, çiqas serê xwe li rast û 
çepê didim, çiqas li erdê û asîman 
dimêyzînim, çiqas li guran-çûkan, 
maran-mişkan temaşe dikim, çiqas li 
hewayê, avê hemû tiştên li xwezayê 
peyda ne, çi tiştên li civakê peyda ne 
temaşe dikim û dixwazim çareseriyekê 
peyda bikim. 
Rêz ev e.
Fetihkirina jiyanê, fetihkirina şer, 
fetihkirina mirov û çi pêwîst dike bi 
wî re xwe fetihkirin. 
We dît, ez çi ji xwe dikim?
Niha tirsa artêşa dijmin mezin e. 
Me çawa rê li ber wêrekiya nava me 
vekir? Bi hêzê me ev yek kir. Me ev 
yek bi kar kir. 
Di aliyê madî de jî, ji bo ku ez deh 
qirûşan ji bavê xwe bigrim, bi qareqar 
bi girîn û nalîn min qiyamet radikir. 
Ger niha em bibêjin alîkariyek gel 
hebûn û nebûna xwe derdixe holê. 
Niha ref bi ref mirov, ji bo bi mirinî 
her tiştê xwe bidin çawa tên nava 
refan? Ma ne wisa bû ku bira ji bira 
re nedibû alîkar. Ên herî nêz derveyî 
berjewendiyên xwe gav nediavêtin. 
Ev yek çawa hate afirandin? Ez gelekî 
baş dizanim ku Kurdan berê ji bo 
bostek ax birayê xwe dikuşt. Ji bo sê 
yan jî pisîkekê cîranên xwe dikuştin. 
Niha çawa hate vê fedakariyê? Berê 
ji bo dîtina keçekê xort deh salan li 
xurbetan diman. Ji bo qelenekê, him 

jî ji bo têkîliyeke bêdil, ji bo têkîliyeke 
koleyane. Lê niha pêl bi pêl jin tên. 
Me ev yek çawa afirand? Me çawa 
afirand ku hetanî dawiyê hebûna xwe 
tunebûna xwe dadixîne holê, divê ev 
yek were fêmkirin. 
Dema em zarok bûn jî me xeyal ava 
dikirin, belkî her kes xwedî van 
xeyalan e. Lê nayê zanîn ku ka dê 
çawa ew xeyal veguherin romaneke 
mezin û çawa bi jiyanê re bibin yek. 
Ev bû nasîbê min an jî ji min re bû bar. 
Êdî gelo ev fermana xwedê bû, yan jî 
paşverûtiyên mezin, ketinên mezin û 
jiyana fêdîkar bû ya em xistin nava vê? 
Yan jî azweriyên me bi xwe bûn? 
Belkî hema hemu jî tê de xwedî rol bûn. 
Encam mafê jiyaneke wisa. Ez weke 
qederekê jî nabêjim, weke jiyaneke ji 
berê de were tercîhkirin û bi vîna azad 
were bidestxistin hat em dîtin. 
Yên qehr dibin bila qehr bin, ên dijîn 
bila bijîn. 
Û em naxwezin bila tu kes wisa bi 
hêsanî wenda bike. Berovajiyê vê 
yekê em ji dijmin re jî dibêjin. Qet 
nebe dijmingeriya xwe li gor zagonên 
şer bike, evqas pêwîstî bi dînbûna şerê 
taybet nîne. Wî hemû dînokiyên mezin 
ên şer kirin, hemû zagonên babistinî 
yên dîroka şer bin pêkirin. Esas li gor 
zagonên şer jî dikarîbû me biperçiqîne. 
Mixabin gemar kir. Navê şerekî weke 
şerekî pir qirêj di dîrokê de nivîsandin. 
Bêguman em jî neçar man ku em aliyê 
şer ê pîroz kûr bikin. 
Ev şerê ku em dimeşînin pîroz e. Belkî 
jî yek ji şerên herî pîroz e. Ev jî bû 
malê dîrokê. 
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him zilam kesên ku li ser bingehê 
xiyanetê, bingehê koledariyê nêz bibe 
ez ê bi kar bînim. Ez eşkere dibêjim, ez 
dikarim zilam ji jinan xirabtir bikim. 
Ger li ser bingehê xiyanetê nêz dibe, 
ger li ser bingehê ketîbûnê nêz dibe, 
ez dikarim jinê hezar caran ji jintiyê 
bidim poşmankirin. Di vê mijarê de 
şerê min gelekî dijwar e. Ez ê jînê li 
wê heram bikim. 
Ez zagonekê li ser we bar dikim. 
Zagona rast hezkirinê. 
Zagona gihiştina azadiyê.
Li ser vê bingehê zagona dirêjbûna 
ji jinekê re û ji têkiliyekê re. Min got 
têkiliya hêsan nabe. Ev yek ji bo min 
jî derbasdar e. 
Ez evqas ji bo azadiyê şer dikim, evqas 
ji bo azadiya jinê şer dikim û ev yek ji 
bo min destpêkeke. Na ger kes bibêje, 
“hêza min heye, bandora min heye ez 
hema jinekê bigrim bin desthilatdariya 
xwe” dikare vê yekê bike. Lê bi vê yekê 
re dê çi wenda bike? Dê mezinahiya 
xwe wenda bike, dê radestiyê bijî. Di 
vê rewşê de, ez ê pê bihesim ku li dij, 
rêgeza rizgariya jinê ye û berovajiyê 
rêgeza rizgariya jinê tevdigere. Ez ê 
jî ji wî sûdê werbigrim, di her teşeyê 
tiştên erzan de bi kar bînim. Vaye pir 
di ser re derbas bû, ka mezinahiya te 
li ku ma? Hun dizanin ji bo ku ez jî 
xwe mezin bigrim, ez neçarim ku 
tekoşîneke mezin bidim. 
We tenê jinek xist hişên xwe û dilê 
xwe. We got, “wisa hezkirina min, wisa 
evîna min” an jî jinek we wisa qebûl 
dike, wisa hate girêdan. Ma hun dê 
çawa vê yekê qebûl bikin? Li gor min, 

tu yê ji sedî yek wê di dilê xwe de hîs 
bikî, ji sedî nod û neh jî bidî parastina 
nirxên din. Pîvanên min bi xwe hene. 
Jinek, an jî kesekî ji rêzê, zilam jî, bila 
were gel min û bi çav reşî bibêje, “ez 
evqasî bi te ve girêdayî me!”... Ez ê 
bibêjim ez serok im, ev jî tê wateya 
Kurdistan. Kurdistan jî tê wateya şer. 
Tu tiştekî din ez qebûl nakim. Ez ê 
bibêjim, “ji min pirtir hindek nirxên 
hêjayî girêdaniyê hene.” Welatekî min 
heye. Di encam de ev yek wisa ye û 
em hişyariyeke mezin pêk tînin. 
Tu yê evqas ji welatê xwe hez bikî, tu yê 
evqas ji mirovan hez bikî. Huner heye, 
zanistî heye, evqas asta civakî heye, 
tu yê wan jî bibînî. Piştre bêguman 
hindek nirxên bingeh hene, piştî van 
hemûyan, tu yê hezkirinê, tekîliyê, 
têkîliya hevjîn-dostaniyê binirxînî. 
Hun di nava me de dîroka şeydayan 
dizanin. Çîrokên weke Leyla –Mecnun 
ku çavên wan tu tiştî nabînin we gelekî 
bihîstine. Ger her tişt wisa be, tu yê jî 
wisa biqedî. Ji kesekî ku wisa xwe di 
nava hestan de fetisandiye û evqas xwe 
bi kesekî fetisandiye xêr nayê. Çi ye 
ev? Vaye divê di vê xalê de, em aliyê 
civakê yê mezin bi aliyê asta azadiyê 
ya mezin re bigihînin hevsengiyê. 
Û em çawa dikarin ji jinê ev hestyariya 
mezin rabikin? Ev bêçareyiya mezin a 
li ser tekiliya serdest a Kurd em çawa 
ji holê radikin? 
Ji ber nêzîkatiya hevsengî. Serokatî ev 
e. 
Ez tevgera mezin a serhildanê me. Ez 
tevgereke mezin a çareseriyê me. Ez 
tevgera mezin a rêxistinê me. 
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û dixwaze bi karanîna jinikatiya xwe 
ve me ji rê derbixe û kontrol bike. 
Hişên xwe ji bo vê yekê bi kar tîne. Bi 
me re ji bo sosyalîzmê, ji bo rizgariya 
hiştên xwe bi kar bîne... na! Tiştekî 
wisa nahizire. Berovajiyê vê dixwaze 
van çekan ji destên me bigre, ji bo 
armancên xwe yên bêyom (ugursuz) 
bi kar bîne, bi xwe spartina me ve 
binkeya rêxistinî xirab bike û misoger 
rê nede bilindbûnekê.... Min tu kes 
weke wê nedît ku bi navê pergalê şer 
bike. Tu kesî ku bi fêmkariya me re 
wisa hunerên xwe yên jiniktiyê bi kar 
aniye bi rastî min nedît. Ji jiniktiyê 
jî wêdetir, esas gotina jiniktî-zilamtî 
jî ne di cih de ye. Bi kesayeteke pir 
cewaz dixwaze pêşiya me bibire. Bi 
vî awayî dida zanîn ku “ka ez çawa 
cîhanê difetisînim.” 
Mirov dikare bibêje “şahbanuya 
tariyan”
Weke ku min gotiye tu caran tarîtî ji 
serê xwe kêm nekir. 
Ji ber li dij cîhana me ya bilindbûnê, 
temsîlkareke rikdar û hişmend a 
pergala kifnikî bû neçar bû ku em 
wisa dijberî hev. 
Ma dikarîbû veguheriya?
Tê wê wateyê ku kesayeteke ku wisa 
hatiye stirîn xwedî şensê veguhertinê 
nîne. Jixwe ger em zêde bi ser ve 
çûyîbana dê bişkesta û bimira. Ji bo 
van mirov nikare behsa veguhertinê 
bike. Û armanca wê ya bingeh jî, bi 
şêweyeke pir jandar serpêhatiya PKKê 
bi dawî bike, û weke ku provakatorê 
din gotiye, “çawa zaye wisa kirina bin 
erdê” ye. Ev yek bi ser nexist. Ez bawer 

im li hember vê yekê gelekî hêrsdar bû 
û xwest xirab bike. Gelek kes xistin 
rewşa xwekuştinê, revê û tevlîheviyê. 
Lê em jî mezin hînbûn û me mezin 
bandor kir. Bi şêweyê veguherîna asta 
netewî me rengê bandora wê da û ez 
bawer im KT jî vê yekê fêm dike û ew 
jî fêm dike. 
Rizgarbûna min a ji wê, zayîneke 
duyem e. Hîna jî bawer nakim, gelo ma 
ez ji wê kabûsê rizgarbûm an nebûm?
Em li dij neheqiyê, li dij zordariya 
mezin şer dikin. Di vî zilamî de 
dil gelekî mezin e, hezkirina welat 
misoger mezin e. Bêguman, ger xwe 
rewşa şervanekî kor. Û ya herî girîng 
jî aliyê pêşvexistina mirov a şer heye. 
Li gor min kesê şer neke ne dibe 
xwedî hest ne jî dibe xwedî hezkirin. 
Ger bibe jî gemarî ye. Ez hîna jî ji 
tu tiştekî ku baş tekoşînê neke hez 
nakim. Asta ku gav bi gav hezkirina 
min bi pêş ketiye, bi zanebûn, rêxistin, 
û asta pêşveçûyîna çalakiya kes ve 
girêdayiye. Ast misoger wisa ye, gav 
bi gav, bi pêşveçûyîna tekoşînê re tê. 
Derveyî vê yekê her tişt pûç e. Bila 
wisa fizîkeke we ya lihevhatî hebe, min 
ên wisa jî dîtin misoger nefret dikim. 
Mixabin dewlet, di vê mijarê de jî 
bûn qurbanê hesabên damezrînerên 
xwe. Ew wisa dihizirin ku ger jineke 
wisa lihevhatî bi kar bînin dê min bi 
dest bixin. Lewra berovajiyê vê yekê 
ez xwediyê wê pisporiyê me ku him 
dewletê û him jî wan bi kar tînim. 
Bêguman niha nikarin diyar bikin. 
“Apo çawa mirovan bi kar tîne?” 
bêguman ez ê bi kar bînim! Him jin 
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bisepîne. Bûrjuva û kemalîstên herî 
jîr jî evqas zû û rayeyî fêm nekirin. 
Jixwe hostetiya vê ya mezin jî di vê 
derê de ye. Ev rewş tespît kir û mal ji 
Qereqoçanê da barkirin. Di 1975’an 
de hîna rêkûpêk derkete beramberî 
min. Dixwast vê yekê bibêje, jixwe 
piştre hindekan gotibûn, “Fatma li ser 
Kurdistanê dilêyîze, ez li ser Botanê 
dilêyîzim û nizanim kî li ser kû derê 
dilêyîze.” Vaye nîqaşên wisa bi rê 
ve dibirin, bêyî ku tu kedê birijînin! 
Bi lêyîstina li ser min ve dixwast 
ji desthilatdariya berê ya malbatê 
desthilatdariyeke mezintir bidomîne. 
Ev hetanî asta dawî bi şeytanî karanîna 
hiş e. Lewra dikarîbû bi teşeyê 
watedayînê jî şîrovebikira. Tirsnak 

temaşe dike, dibêje, “tu cîhana me reş 
dikî.” 
Min pir vekirî raber kir. 
Ez cîhaneke azadiyê xêz dikim. 
Di vê cîhana azadiyan de tu jî dikarî 
bibî xwedî cih. Hetanî dawiyê em ê 
piştgir bin. Jixwe têkiliya taybet jî ji 
ber vê sedemê ez hizirîm. Weke “ev 
gelekî hevkar e û dibe ku zehmetiyan 
bikşîne, bila ji niha ve xwedî piştgirî 
be”, ez wisa remzî nêzîkbûm. Lê 
qutkirina têkiliyên xwe yên kemalîst 
û çîna hevkar li aliyekî bihêlin, xwe 
bi rengdayîna zemîna me ya çînî ve bi 
kar bîne. 
Ez bawer im hebûna nakokiyeke mezin 
ferx dike. Ez bawer im me jî weke 
milîtanekî nû, dilpakekî gundî dihizire 

Şahmaran
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Vaye hindek waneyên ku hun ji 
şêwaza me derbixin hene. Tu wisa li 
Kurdistanê, li mala xwe yan jî di odeya 
xwe de bi hêsanî nikarî birazî. Dê 
çavên te her li xeteriyê bin, dê destên 
te her li ser tetikê bin. Ji ber ku hema 
wisa bi hêsanî jî tu nikarî li mar bidî û 
bikujî. Li welatê me bi mîlyonan mar 
hene. Divê mirov sebirdar be. 
Yek jî gelekan xwe li kavilê berxan 
pêçaye. Tu bi çekê nikarî lê bidî. Ez 
wisa serkeftineke bi lêdana çekê bawer 
nakim. Pir eşkere ye ku mar bi şêwaza 
klasîk nayên lêdan. Li şêwaza lêdanê 
binêrin. Me got, “maro tu bireve! 
Em ê li te nedin!” û wisa dika lêdanê 
cudatir û dema wê jî cewaztir bi pêş 
xist. Mesele di şexsê marekî de lêdana 
li hemû maran e. Di rastiya Kurdan de 
dema yek li yekî bide, dibêje “me tola 
xwe hilgirt.” Di şerekî malbatî de, di 
şerekî gundî de her tim wisa dibêjin. 
Vaye şêwaza lêdana me wisa ye. Ger 
min jî di heman demê de lê daba ma 
dê wisa nebe?
Ger min bi şêwaza lêdana şerê Kurdan 
lê daba, min dê xwe biqedandiba. 
Vaye hişmendiya mezin di vê derê 
de ye. Vegezandina marekî, dayîna 
revandin û ya herî girîng jî xwe bi 
wî/ê nedayîna gezkirin gelekî girîng e. 
Niha hindekî Kurdistan ji maran paqij 
dibe. 
Paqijbûna ji maran jî ji ber vê şêwazê 
ye. 
Mar jixwe bi çil cureyan in. Yani di 
hest û hizir de jî mar hene. Hest û 
hizrên we yên mirinkar û xwedî jehra 
mar hene. Min ew eşkere kirin ne 

wisa?
Bihizirin hestek çawa we dikuje? 
Têkiliyeke erzan a jinê, têkiliyeke 
erzan a zilam, rayeke erzan, gafleteke 
erzan, rewşeke xewê, nemeşîneke rast 
a riyekê. Ev hemû mar in. Ev hemû 
ji şêwaza we ya xewok a kevneşop, 
ji neşiyariya li hember rastiya 
Kurdistanê, ji her teşeyê bandora 
dijmin re girtina çavên xwe, li her 
hawirdora xeternak ji meşa çavreşiyê 
û ji şerkirina we çavkaniya xwe digre. 
Ev yek jî qedîn e. 
Ma hun dê çima rastiyan fêm nekin?
Ger hun xwedî hêza xeyalan bin hun 
dê van waneyan hîn bibin. 
Ev welat wisa ye û li vî welatî şer wisa 
hate dayîn. 
Digot ez şahbanû me, heta weke 
şahbanuyeke ku ez afirandime xwe 
bi rê ve dibir. Ji vê wêdetir, pir şanaz 
dilêyîst. 
Ev şahmaraneke. 
Pir balkêş e, bi her tiştê xwe bandor 
dike. Di deh tiliyên wê de deh şarezayî 
hene. Ciwanmêrên weke we di deqeyê 
de dibe. Keç jixwe li ser tiliya xwe 
didan lêyîstin. Şerê me bi rastî jî gelekî 
balkêş e û min jî ji karên wisa zewq 
digirt? Nizanim. Li gor we min çawa 
ber xwe da?
Cîhaneke wê ya desthilatdariyê hebû. 
Kesayeteke xwedî fêmkariya vê yekê 
ya lez e. Dîha di nîvên salên 1970î de 
didît ku ez derbeyeke mirinî li jiyana 
wan di asta herî jorîn didim. Ez li 
tu kesekî din rast nehatim ku xwe 
weke şoreşgeran raber bike, xeteriya 
herî mezin fêmbike û li gor wê xwe 
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dê ev hest we bibin ku derê? Ma ev li 
gor realîteya Kurdistanê rasteqîn in? 
Ev hest misoger we ber bi xewokiyê 
û derveyî nakokiyan dibin. Ber bi 
dahurînê û dîtina dijmin ve nabe. 
Lê hawîrdor û kevala ku min 
afirandiye gelekî balkêş e. Bi qandî 
ku hêza min bes dike ez dikim. Hêza 
min encax têra vî qasî dike. Jixwe ger 
min ev serkeftin bi dest nexistiba, ma 
min dikarî ez marên di nava PKK de 
bibînim? Ma min dikarî provakator û 
koremarên nava PKK bibînim? Ger 
min hêza berxwedanê bi destnexistiba, 
di nav cîhana xwe ya hundirîn de, 
di nava PKK de, ma ez nediketim 
rast an jî çepê? Di tekoşîna rizgariya 
neteweyî de ma min dikarî ez vê hêza 
berxwedayînê raber bikim? 
Dê hemû bibana. Vaye binêrin, 
ez waneya xwe çawa hîn dibim, 
ez mamosteyê têkîliya xwe çawa 
derdixim holê. Di wisabûyîna rewşan 
de misoger tu qest nîne. Çawa ku, ez di 
serhildana xwe ya yekem de bi birayê 
xwe re rû bi rû mam, qaşo dê ev jî ji 
min re biba hevjîn. Lê rexmî vê yekê 
bûyerek çêbû. Ji dirûstiya min a vê 
derê tu caran guman nayên xwarin. 
Di encam de damezrîn an jî plan nîne. 
Rewşeke girêdayî rast bi destgirtina 
şêwaza mirov bi xwe ye, girêdayî 
tawîz nedayîna ji rêgeza azadiyê ye. 
Hema weke serhildana yekem, li 
hember rêgeza feodal şerekî azadiyê 
hate dayîn. Li vê derê jî li dij mêtîngerî, 
hevkarî û heta li dij têkiliya jinê ya 
ketînêr bi wergiriyeke mezin şerekî 

azadiyê hatiye dayîn. Ya girîng jî, em 
ê ew cîhana we ya ji cîhana Kurd pêk 
tê vebikin. 
Ez her roj li ser fermanan kûr dibim. 
Ez dibêjim, hesas be! bi berbirsyarî 
tevbigere! Ma mirov wisa dikeve 
kemînê? Ma mirov wisa pêle mayînê 
dike? Tu caran ev tişt nakevin serê 
min. Ez ê dîn bibim. Niha ev kesayet 
li paşila diyan de bi nazdarî hatine 
mezinkirin. Cîhaneke wan a têkîliyan 
heye, bi navê “dost” xwe lê pêçane, 
xwe wendakirine, neqebûlkirineke 
wan heye. Ma şergeriya Kurdan 
jî wisa nîne? Di heman demê de 
xwewendakirina di wî şerî de. Her du 
jî bêencam in. 
Lewra ya min dikeke pir balkêş e. 
Hun arenayê dizanin. Şerêkî diavêjin 
arênayê, yek jî gladyatorekî weke 
Spartakûs. Yekî weke Spartakûs 
derdikeve bi şêr re şer dike. Ya me 
naşibe şeran. Marekî mezin, jixwe 
giyana mirov dicemidîne. 
Erê, marekî cemidînêr. Zimanê xwe 
derxistiye, dixwaze jehra xwe ya weke 
qeşayê birêje. Jixwe wisa kir. Erê wisa 
bihizirin ku hun deh salan bi wê re di 
heman cihî de man. 
Niha Kurdistan bi maran ve dagirtiye. 
Em li ser qehremanên xwe yên 
ku dixwazin bi maran re şer bikin 
bihizirin. Di heman kêlikê de dê werin 
lêdan û biçin. Yanî axa, beg û hevkar 
hemû mar in. Jixwe dorhêl bi ajanan 
ve hatiye dagirtin. Hemû cerdevan 
mar in. 
Hun dê çawa ji destên van xilas bibin?
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dide mirov. Hîna tê bîra min, qey 
hemû giranî bibûn yek û li hemberî 
min rawestîbûn, hemû pirsgirêk 
têkilhev bibûn li gel hevbûn. Qey 
weke ku ez wê careser nekim nikarim 
tu gavekê biavêjim, asteng û lûtkeyeke 
mezin li pêşberî min rawestiyaye. 
Ger tu nikaribî çareser bikî tu nikarî 
bi pêş ve biçî. Ger tu têneperî meşa 
te nagihe encamê. Ka dibêjin, jiyanê 
tevna xwe hunaye û dê te bixîne nav. 
Tu yê têperî yan jî têneperî? Û her ku 
diçû ez difetisîm, divê qey ez di nîva 
golekê de me û vedigevizim. Ma ez ê 
bigihêm qeraxê yan jî negihêm, ez di 
nava van hestan de me. 
Di wê derê de dîrokek veşartiye. 
Mêtîngeriyek, xiyaneteke Kurdan, 
ketineke Kurdan, xiyaneteke jinê, 
xirab bikaranîneke jinê. 
Şêwazeke min a kuştina maran hebû. 
Her ku çû ev şêwaza min li gund hate 
bihîstin û kê mar dîtiba direviya dihat 
gel min. Bi vî awayî min pêşengtiya 
kuştina maran bi dest xistibû. Dîsa 
di paleyê de ez xwedî îdia bûm. Ez 
her kesayetekî wisa xwedî aso bûm. 
Dema em di rêkê de dimeşiyan diviya 
ku misoger ez gavekê bi pêş ve bûma 
û ya girîng jî dema ku min ev yek 
dikir ez xwedî baweriya hêza xwe ya 
puxteyî bûm. Tu deman bi spartina tu 
kesekî din ve ez nebûm xwedî derfeta 
pêşveçûnê. Tu daxwaziya min a wisa 
jî tune bû. 
Em hemû tevgerên fetihgerekî ne
Ez li dûv çivîkan direviyam. Li banî 
girtina çivîkekî, bi qandî îmhakirina 

yekîneyeke dijmin girîng e. 
Hilperîna bi hêlînên teyran ve, dîsa 
kuştina çend maran, tiştekî weke 
kuştina dijmin e. 
Ez bi qandî ku gelekî xwezayî bûm 
ewqas jî bandorkar bûm. 
Wisa bi hezaran bûyerên min hene. 
Gelo pêwendiyên we yên wisa çiqas 
in?
Pêwîst e mirov bi we ezmûneyekê 
bide jiyîn. Em direndeyekê yan jî 
marekî biavêjin rastê. Ka ev dê rê li ber 
hest, hizir, formasyon û teşegirtineke 
çawa vebike? Mirov weke gurekî 
serîhildayî bihizire, weke marekî 
bihizire, weke direndeyeke ji rêzê 
bihizire, dê çavên we derbixe, dilê 
we derbixe û dê hawireke wisa we 
gelekî tengav bike, wê demê mirov 
dikare taybetmendiyeke çawa bi dest 
bixe? Em rêxistineke mezin û hêzeke 
parastinê bidin we, ma hun dikarin 
wê bi kar bînin? Ma hun dikarin ji 
baldarbûnan birevin? Ma dê çavên we 
her dem amade nebin?
Ma ev yek ne taybetmendiya herî 
bingeh a şer û şervanan e?
Kurdistan bi maran ve dagirtiye. 
Di bin her kevirî de marek heye ne 
wisa? Balkêşiya min esas zeka min e. 
Ez dibêjim ger welatê te çawa ye, divê 
hundirê mala te jî wisa be. Serhildana 
me ya yekem jî kêm zêde dişibe vê 
yekê. Hun çawa têkîliya jin-zilam 
dijîn ez ji we re bibêjim. Hun weke 
zarokê di paşila diya xwe de razayî ne. 
Di nava malê de jî hun ewladên gelekî 
baş in. Ger têkîliyeke jin-zilam jî hebe, 
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Abdullah Ocelan

Şahmaran

Fatma di cihekî de dibe kurtasiya 
dîrok, civak, mêtînger û hevkarên 

desthilatdariyê. Bêşensî yan jî şensê 
min, wisa balkêş û dixwaze lêrasthatî 

be, dixwaze weke encameke xwezayî 
ya vaca tekoşînê be, dixwaze jî bila 
îfadeya kesayeta ku ez pê re rû bi rû 
mame, têkîliya bi jinêke wisa re hêz 

Ez zagonekê li ser we bar dikim. 
Zagona rast hezkirinê. 
Zagona gihiştina azadiyê.

,,

*Ramanwer û rêberê siyasî, di sala 1949an de li Orfayê - Bakurê Kurdistanê ji dayik bûye, 
li zanîngeha Enqerê beşa zanistên siyasî wergirtiye, Damezrîner û rêberê Tevgera Azadiya 
Kurdistanê ji dawiya salên heftêyî yên sedsala borî de, ji sala 1999ê ve li Tirkiyê di zindanê 
de ye. xwediyê felsefeya “neteweya demokratîk” e ku di pirtûka xwe ya bi navê “Manîfestoya 
Şaristaniya Demokratîk” de li pênc beşên wê weşandiye.
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Tevî damezrandina Rêxistina Perwerde, Zanist û Çandê ya 
Neteweyên Yekbûyî “Unesco”, ku yek ji erkên wê ew e ku 
her sal lîsteya kelepûrên çandî yên cîhanê ragihîne û berfireh 
bike, lê ev têr nake, ji ber ku ew erkê destnîşankirina lîsteyên 
kelepûra çandî ya cîhanî bi welat û hikûmetên navneteweyî 
yên xwedî dewlet sînordar e, lewma gelek gelên ku xwediyê 
kelepûreke çandî ya dewlemend in û negihîştine mafên xwe 
yên rewa mîna welatên din ji derveyî van lîsteyan dimînin, 
bi vî awayî beşeke mezin ji kelepûra çandî ji ber polîtîkayên 
cîhanî yên nerast di bin xetereya windakirin û tunebûnê de ye.
 Li aliyekî din hewlên hin hikûmetên dagîrker ji bo wêrankirin 
û talankirina çand û kelepûra çandî ya gel û civakên ku bi 
zorê wan bi rê ve dibin. Li vir hejayî bibîrxistinê ye ku çanda 
gelê kurd ku gelekî kevnar e di li ser xaka Mezopotamyayê, 
rastî gelek siyasetên bişaftinê û qirkirinê hat û hîna jî tê, mîna 
qedexekirina zimanê kurdî ji aliyê dewletên ku Kurdistan dagir 
kirine, û hemû rêbazan dimeşînin da ku çand, ziman û kelepûra 
vî gelî bidin windakirin.
Di heman demê de tundrewiya etnîkî di şerê li dijî çand û 
kelepûra gelan de xwedî rol e, tundrewiya olî jî heman rola 
xerab dilîze. Hemû cîhan şahidê kiryarên rêxistina terorîst a 
DAIŞê bû, ku gelek şûnwar û muzexane li Iraq û Sûriyeyê 
wêran û talan kirin, di nav de Muzexaneya Reqayê li bakur û 
rojhilatê Sûriyeyê, her wiha hewldana wê ya ji bo bidawîkirina 
çanda Êzidiyan li devera Şingalê li bakurê rojavayê Iraqê. Ji 
ber vê yekê pêwîst e sîstemên demokratîk ên “ji etnîsîte, gel û 
olan re vekirî ne” ji bo parastina kelepûra çandî ya gelan rola 
xwe bilîzin.
Ji ber giringiya “kelepûra çandî” û rola wê di avakirin û 
hevgirtina netewe, gel û civakan de, her wiha di afirandin û 
ronîkirina cihêrengiya çandî û şaristaniya mirovî de, desteya 
sernivîskar a kovarê girîng dît ku bibe mijara dosyaya hejmara 
sêzdemîn. Her wisa di hejmarê de gelek mijar û nivîsên wêjeyî 
yên hêja hene, bi hêviya ku xwînerên delal sûdeke baş jê 
werbigrin. 
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Kelepûra çandî bingeha nasnameya gelan pêk tîne û her gel û 
civak bi kelepûra xwe tê nasîn, hemû civak jî kelepûr û mîrasa 
xwe ya çandî diparêzin û li gor nûjeniyê, hewcedarî û ruhê 
serdemê şêwazeke nû ya jiyanê pêşkêş dikin. Ew jî dibe ku bi 
awayekî xwezayî be yan jî hatibe ferzkirin.
 Kelepûra çandî ya şênber parçe û berhemên arkeolojîk (resim, 
xêzkirin, çap, mozayîk, peyker û... hwd.) û avahiyên dîrokî û 
olî, şûnwarên arkeolojîk û hemû şûnwarên mirovî yên wekî 
wêne, belge, pirtûk, destnivîs û amûran, hem yên takakesî û 
hem jî yên komînal, digre nava xwe. Lê belê kelepûra çandî ya 
razber her tiştê ku bi aliyên rewanî, giyanî û afirînerî yên kirdar 
û rêûresmên civakî ve girêdayî ye (cejn, rêresmên zewacê, 
rêûresmên olî û ayînî û...hwd), cil û bergên gelêrî, zimanê dayikê 
û wêjeya gelêrî ya devokî (efsane, çîrok, jînenîgarî, helbest û 
stran), gotinên pêşiyan, têderxistinok û... hwd.), hunerên gelêrî 
(stran, dîlan, festîval û... hwd.), lîstikên gelêrî, şêwazên jiyanê û 
jêhatîbûnên ku ji bav û kalan hatine wergirtin û...hwd.
Gelên Rojhilata Navîn jî weke gelên din ên cîhanê bi kelepûra 
xwe ya çandî û şaristanî dewlemend in. kelepûra Ereban ji aliyê 
helbestê ve (heta dihate gotin ku helbest Dîwana Ereban e) û hem 
jî di çîrok û jînenîgariya leheng û kesayetiyan de dewlemend 
e (Jînenîgariya Pêxember, Entara, Seyf Bin Zî Yazan... hwd). 
kelepûra Kurdî bi stran, çîrokên gelêrî, destanên evînî û 
qehremaniyê (Mem û Zîn, Ferhad û Şîrîn, Zembîl Firoş, Xecê 
û Siyamend, Rustemê Zal, Kela Dimdimê..) û Cejna Sersala 
Kurdî (Newroz) û rêûresmên wê, ji bilî çanda kurdên êzdî, li 
ser cejn, şahî û baweriyên olî, bandoreke taybet jî dikin. Çanda 
Suryaniyan di stranên gelêrî û şahiyên olî de jî dewlemend e, 
û Cejna Akîtu (Roja Sersalê ya Suryanî Asûrî û Kildaniyan) ku 
yek ji kevintirîn cejnên cîhanê ye. Her wisa kelepûreke taybet 
a gelên Berber, Ermenî, Quptî, Çerkez, Turkmen û...hwd, heye.
kelepûra çandî û şaristanî ya gelan û neteweyan bi hemû 
şêweyên xwe ji bo zarok û nifşên niha, pêwîst e bê parastin 
û berçavgirtin, ji ber ku erkê parastina wê erkekî mirovî 
ye, hem ji kesan û hem jî ji rêveberiyên welatan tê xwestin. 
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   Pêşekî

Kelepûra çandî...
 û pêwîstiya parastina wê

Desteya sernivîskariyê

Hemû gel, netewe û civakên li ser rûyê dunyayê xwedî raberdû 
ne, her civak û gel xwedî nasname, çand, şêwaz û rêbazeke 

taybet a jiyankirinê ye, lewma her civakek jî xwedî mîrateyên 
şênber û razber in ku ji nifşekî derbasî nifşekî dibin. Ji ber ku 
meşa şaristaniya mirovatiyê encama kombûn û kelepûrên şênber 
û razber ên hemû gel û neteweyan e, ji destpêka mirovahiyê ve 
kelepûr an jî mîrata çandî di pêvajoya jiyana mirovan de xwedî 
rol e.
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Şermola... Dîdargeheke 
çandî, wêjeyî resen e

Divya bû em weke rewşenbîrên Bakur û Rojhilatê Sûryê asta 
keda çandî bilind bikin di rewşên herî dijwar û di şerekî bê 

hempa de, ku destwerdanên navdewletî , herêmî û xwecihî tevlî hev 
bûne, şoreşa Bakur û  Rojhilatê Sûryê ji hinavê vê rewşê pengizî. 
Gelên wê qurbaniyên herî  mezin pêşkêş kirin ji bo bidestxistina 
jiyaneke demokrat û azad , ku nirxên civakbûyînê yên  bi hezarên 
salan rehên xwe berdane bîrgeha  vê xakê biparêze, di encama vê 
keda tê dayîn de me ev kovar weşand ku  em tê de hewil didin di 
riya pênûsên şareza de radeya pêkanîna çandî pêş ve bibin ta ku 
bibe hêjayî asta bûyerên ku diqewimin, her wiha ji bo bibe bingeh 
û hêzeke bandorker, ku asta civakê ji milê ramyarî û çandî ve pêş 
bixe ji bo xwe bigihîne ayîndeyeke baştir û  çêtir.
Desteya sernivîskariyê navê Şermola hilbijart ji ber sedemên dîrokî 
ku reseniyekê lê bar bike. Şermola bi xwe navê girekî dîrokî ye li 
Amûda Bakurê Sûryê ye, di gel ku girên herêmê bi giştî di serdema 
Horî-mîtanî de weke nîşana kombûnê di rewşên awarte de û li 
hemberî  êrîşan dihatin bikar anîn, lê pişt re ew gir weke rawestgeh 
û dîdargeha karwanên guhêzer di navbera mîrnişînên hundirîn ên 
Sûryê û bakurê wê û Kurdistanê bi gelemperî  bi kar dihat.
Lewre ev nav rehendeke dîrokî digre ku reseniyeke ramyarî 
û wêjeyî peyît dike , ta karibe bibe dîdargeheke çandî  ji bo 
rewşenbîrên gelên herêmê bi giştî. Deriyê kovarê vekiriye ji bo 
hemî şiyanên wêjeyî û afrînerî, ku hevdengiyekê li gel armancên 
kovarê di şiyarkirnê de dike, her wiha veguhastineke bê hempa 
di rojeva çandî de li Rojava û li Bakurê Sûryê bi giştî diafirîne, li 
kêleka  sazî û yekîtiyên rewşenbîrî, rojname û kovarên wêjeyî li 
herêmê.
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-Kovar bi dilxweşî pêşwaziya hemû berhemên 
wêjeyî û rewşenbîrî dike.
-Hemû berhemên ku digihêjin kovarê; di 
nirxandina desteya nivîskariyê re derbas dibin.
-Derbarê berhemên ku têne weşandin; nayê 
wateya ku ev berhem nêrîn û polîtîkayên kovarê 
derbirîn dikin.
-Pêwîst e ku hemû lêkolînên ji kovarê re tên 
şandin, ji aliyê zanistî ve bi belge bin, ku qasa 
gotarê di navbera 700 ta 1.200 peyvan de be û 
ya lêkolînê di navbera 2.500 ta 3.000 peyv de be.
-Ji bo jêgirtinên ji jêderan; pêwîst e bi vî awayî 
werin belgekirin:
Navê nivîskar-navê pirtûkê-navê wergêr, eger 
pirtûk wergerandî be-cih û dîroka çapkirinê. Ji 
bo dezgehên ragihandinê ku weşaneke wê weke 
çavkanî û belge hatibe bikaranîn bi vî awayî tê 
rêzkirin: Navê nivîskar-serenavê berhema hatiye 
weşandin-navê dezgeha ragihandirê (rojname, 
kovar, malpera elektironîk) - hejmara weşanê 
(ya rojname û kovaran) - dîroka weşanê.
-Berhemên ku tên şandin ji bo kovarê heger 
desteya nivîskariyê bibîne ku ev berhem ji 
aliyê wêjeyî û çandî ve bênirx e, berê hatiye 
weşandin,  ji dezgehine din re yên ragihandinê 
hatiye şandin,  ji derveyî  rêgezên giştî yên 
civakê be yan jî devavêtin ji ol û gelan re hebe; 
kovar lêborînê dixwaze derbarê weşana van 
berheman de.

Rêgezên weşanê

-Kovareke Wêjeyî, Çandî, Werzane û Serbixwe ye, bi zimanên Kurdî û Erebî li Bakur 
û Rojhilatê Sûriyê  tê weşandin.
-Di 24 Êlûna 2018›an hatîye damezrandin û Hejmara yekemîn di roja 7›ê Sibata 2019›an de 
derket.
-Kovarê rêdana xwe Ji Encûmena Bilind a Ragihandinê ya Rêveberiya Xweserîya Demoqratîk 
a Herêma Cizîrê, li gor belgeya NO 3  a ku di dîroka 29.1.2019›an Hatiye Dayîn, girtîye.

-Kovar li Çapxaneya Şehîd Herekol – 
Dêrik  tê çapkirin.
-Belavkirin û Firotin li Bakur û Rojhilatê 
Sûriyê  beşgeha Alşemal – Qamişlo  
0998234958.
-Pirtûkxaneya Amara ya navendî 
(Qamişlo, Bazara navendî) 0937812709.
- Nirxê kovarê (1500 L.S).

-Malpera kovarê:
www.shermola.net
-E-MAIL:
shermola2018@gmail.com
-Telefon û whatsapp:

0994712053 

Rêveber û Sernivîskarê giştî:
Dilşad Murad

Sernivîskarê beşa Kurdî: 
Aram Hesen

Desteya sernivîskarîyê:
Aram Hesen

Abdullah Şikakî
Ehmed Alyûsiv



1Tabloya Hunermendê şêwekar Welîd Murad 
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Biharîn Sîno
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