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كلمة أولى
احلاجة إىل فهم الذات ،التعمق فيها ،ومعرفة مستوياهتا ضروري جدا ،وتستدعي الرتكيز على
الثقافة ،وإدراك قيمتها وضرورهتا ،أسس نشأهتا ،تطورها ،اختاذها وسيله لالرتقاء والتطور،
تسهل عملية تطوير اجملتمع ،والنهوض
وعي الذات ،واالنطالق حنو آفاق ومسارات جديدة؛ ّ

به؛ للنهوض باحلياة كلها ،وفتح سبل ومسارب للتواصل بني اجملتمعات األخرى ،وتقبل
تنوع الثقافات بوصفها ضرورة تارخيية اجتماعية كأساس للتسامح ،وتعزيز لدينامية التطور
االجتماعي ،وضمانا للنهوض واإلبداع .فاالرتقاء باحلياة اإلنسانية يف شىت اجملتمعات ،وعلى
مدى التاريخ رهن بتنوع الثقافات ،وتفاعلها يف اجملاالت كافة ،وتباين وجهات النظر والرؤى،
واختالفها ،واختالف اآلراء ،وتوافر آلية اجتماعية تضمن التفاعل اإلجيايب احلر بني اجملتمعات
كافة ،وتؤدي بالتايل وظيفتها الفعالة يف حتقيق األهداف اليت يسعى إليها الكل؛ عن طريق
ثقافة تستوعب ماهية املرحلة ،والزمن الذي تعيش فيه ،وتفهم اخلطوات والعمليات اجلادة اليت
متّت يف أزمنة مضت ،وتتخذها أساسا للقيام بنهضة ثقافية متقدمة.
ويف ظل الثورة العلمية واملعرفية ،أصبح باإلمكان التوصل إىل حتقيق هذا اهلدف بسهولة أكثر؛
ألهنا مل جتعل العامل قرية صغرية؛ بل جعلت كل بيت عاملا كبريا ،وذلك لتسهيلها عملية التواصل
والتفاعل يف احلقل الثقايف واالجتماعي؛ ما يدفع بالضرورة إىل االستفادة من تلك املنجزات
العلمية واحلضارية اليت حتققت ،واختاذها وسيلة لالنطالق ،ونشر املعرفة والوعي يف كل مكان.
فمع تطور وانتشار هذه الوسائل اجلديدة  -على الرغم من تعدد األصوات ،وتضارهبا حول
سهلت عملية التفاعل واحلصول على املعلومات بسرعة ودقة؛ ألهنا
آثارها السلبية واإلجيابيةّ -

تساعد على تعزيز قوى ومواقف األفراد واملؤسسات يف احلصول على املعلومات ونشرها ،ومن
املهم جدا يف هذه العملية  -بشكل عام  -وعي ما يتم نشره ،واحلرص على ذلك ،وحنن
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كمجتمع فُرض عليه واقع صعب نوعا ما ،وعاىن من أنواع خمتلفة من الرقابة؛ سامهت باحملصلة

يف وأد اإلبداع وقتله ،وابتعاد الكثري من املبدعني والكتاب عن غاياهتم ،وعدم القدرة على
التوصل إىل ما يصبون إليه بسبب تلك الرقابة ،ولكن ،ويف ظل هذه األوضاع اجلديدة ،فتحت
ّ

قنوات يستطيع املبدع من خالهلا إيصال صوته إىل اآلخرين؛ ليتمكن بذلك من ممارسة دوره

الفعال يف االرتقاء بالثقافة والوعي ،عن طريق إصدار صحف وجمالت ،واالعتماد على وسائل
التواصل االجتماعي بشكل جاد ،وجملة (دشت) أخذت على عاتقها القيام هبذه املهمة من
خالل آراء ورؤى جمموعة من الكتاب متمنني أن تكون نقطة لالنطالق والتجدد واإلبداع،
وتنوير الفكر واالرتقاء به.
هيئة التحرير
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دراسات وأبحاث
من هم األمازيغ وما أصل تسميتهم؟
كل عام يف الثالث عشر من شهر يناير /كانون
حيتفل األمازيغ ّ

الثاين برأس السنة األمازيغية ،اليت بلغت عامها الـ ()2966
اليوم ،ويرمز هذا التّقومي إىل يوم انتصار امللك «شيشناق»
األمازيغي على الفرعون رمسيس الثاين ،ومن مثّ تأسيسه لألسرة

استمر
الفرعونية الثانية والعشرين عام  950قبل امليالد ،واليت ّ
حكمها يف مصر قرابة مائيت عام.

جروفي -الجزائر
نوميديا ّ

مرده إىل كون احلدث يضرب جبذوره العميقة
صحيح أ ّن التسميّة حم ّ
ط اختالف ،وهو اختالف ّ

ضت للطّمس بل
تعر ْ
يف التّاريخ من جهة أوىل ،مثّ لكون خمتلف مظاهر اخلصوصية األمازيغية ّ
والتّن ّكر طوال قرون عديدة ،من جهة ثانية.

ال ميكن أن يُش ّكل التّاريخ األمازيغي استثناء يف هذا الباب .هكذا إذا وجدنا من يسميه ليلة

«الناير» أو يـْنّاير ،يف حني جند من يعتربه رأس السنة الفالحية ،إىل جانب آخرين يطلقون عليه

السنة املقصودة
«ئض -س ّكاس» أو «ئغف ن ؤسكاس» أو رأس السنة دون أية إشارة إىل ّ

سميه «حاكوزة» ،هذا االختالف يف التسميّة يقابله شبه اتّفاق على
وجند البعض اآلخر يُ ّ
طبيعة االحتفال و تشابه يف الطقوس والوصفات املع ّدة هلذا احلدث.
ُ
مؤسس على حدث تارخيي قدمي،
إ ّن السنة األمازيغية إذاً كغريها من التّقوميات تقومي حضاري ّ
الشعوب رغم تبنّيهم للتّقومي امليالدي ،وتعود بدايته إىل سنة
اتفق عليه األمازيغ كغريهم من ّ

يؤرخ حلدث عظيم ،حينما استطاع األمازيغ دخول مصر الفرعونية بعد
 950قبل امليالد الذي ّ
وتول بعدها األمازيغ سدة
االنتصار عليها يف معركة دارت وقائعها على ضفاف هنر النيلّ ،
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حكم مصر الفرعونية من خالل األسر الثانية والعشرين ،والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين،
أسس شيشناق إذاً األسرة الثانية والعشرين واليت امت ّد حكمها من  950ق.م إىل  817ق.م،
وّ
حيث تعاقب على حكم مصر تسعة ملوك ليبيني أو أمازيغ هم شيشناق األول (الذي حكم
واحداً وعشرين سنة ،وهو الذي وحد مصر ،وضم إليها كالً من فلسطني وسوريا ،ومن أهم
اآلثار التارخيية املصرية اليت تدل على األسر الفرعونية األمازيغية:

قوس النصر يف مدينة الكرنك ،قرب األسرة األمازيغية املالكة الثانية والعشرين مبدينة تالبسطة)،
أو سركون األول ،تاكلوت األول ،أو سركون الثاين ،شيشناق الثاين ،تاكلوت الثاين ،شيشناق
الثالث ،باماي ،وشيشناق الرابع ،تلتها األسرة الثالثة والعشرون من  817ق.م إىل  730ق.م
مبلوكها الستة :بادي باست ،شيشناق اخلامس ،أو سركون الثالث ،تاكلوت الثالث ،أمنرود أو
سركون الرابع ،ليختم حكم األمازيغ ملصر باألسرة الفرعونية الرابعة والعشرين اليت امتد حكمها
من  730ق.م إىل  715ق.م مبلكني فقط مها تافناخت واح كارع أو بوكوريوس اإلغريق.
ولإلشارة فالسنة الفالحية اليت دأب النّاس على مساعها وترديدها ال تعدو أن تكون نتيجة
تعمدت تفادي اإلشارة إىل كون هذا
أفعال قصدية تبناها ّ
الضمري اجلمعي عن غري قصد ّ -

التّاريخ أمازيغياً بشكل صريح وإن كانت ال تتعارض مع فلسفة االحتفال الذي د ّشنه األمازيغ

الضخمة يف
الصخور ّ
«م ئزرا» كما يطلق عليها القدماء واليت تعين ذات ّ
بعد دخوهلم مصر أو ّ
السنوي
عبوا ويُ ّ
إشارة إىل اجلالميد اليت بُنيت هبا األهرام  -حيث ّ
عبون من خالل تقليدهم ّ

متسكهم باألرض املعطاء واالعرتاف بفضلها وخرياهتا ،ومن مثّ فاالحتفال هو فالحي
هذا على ّ
السنوات.
بال ّدرجة األوىل أكثر ممّا هو سياسي مبرور ّ

األم واعرتاف بعطاياها ،ومن مثّ يعمد النّاس إىل
إنّه تعبري شعيب عن امتنان اإلنسان لألرض ّ
التابط العفوي الطبيعي بني
املتنوعة يف إشارة واضحة إىل ّ
إعداد وجبات من خضار األرض ّ

اإلنسان و ّأمه األرض.
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يف الثالث عشر من يناير امليالدي إذاً من كل سنة ،حتتفل العديد من األسر يف ربوع مشال

إفريقيا حبلول السنة األمازيغية اجلديدة ،كلٌّ حسب طقوسه اليت ورثها عن أسالفه وإن كان كثري

من الناس جيهلون تاريخ هذا احلدث و دالالته الرمزية واالنرتبولوجية واحلضارية.
أصل تسمية األمازيغ:

املتمرد الذي ال
احلر أو ّ
الرجل ّ
تعود تسميّة األمازيغ إىل كلمة «مازيغ» أو «إمازيغن» وتعين ّ
ميكن استعباده ،أما تسميّتهم بالرببر فهي خطأ شائع كون كلمة الرببر هي كلمة رومانية كانت
ويسمى
كل ّ
الشعوب األجنبيّة اليت تعيش حول اململكة الرومانية أيّاً كانت هويّتهاّ ،
تطلق على ّ
«ين» مبعىن األول و«آيار» مبعىن
عيد رأس السنة األمازيغية بـ «ينّاير» وهي كلمة مكونة من ّ
«أول كلمة» ويقال إن معناها «يف البدء كانت الكلمة» ،وحيتفل األمازيغ
شهر ،كما ّأنا تعين ّ
يف اجلزائر وتونس واملغرب حالياً هبذا اليوم ويقيمون فيه طقوسهم وعاداهتم اليت حتيل كلّها إىل
طلب اخلصب والنّماء واخلري ،وقد كانت ديانتهم وثنيّة يف سالف العصور مثّ انتقلوا إىل اليهوديّة
مثّ املسيحيّة وظلّوا طويالً عليها قبل أن يعتنقوا اإلسالم إثر الفتوحات.

«أمازيغ» كلمة أمازيغية جتمع على «إميازيغن» ومؤنثها «متازيغت» وجتمع ِ
«تازيغني» .يعين
احلر النبيل.
اللّفظ يف اللّغة األمازيغيّة اإلنسان ّ
كل األجانب
الرببر أو الربابرة اسم التيين ،ويعين ّ
املتوحشني أو اهلمجيّني البدائيّني ،أُطلق على ّ
وبينهم األمازيغ وذلك يف غزواهتم لبلدان حوض البحر األبيض املتوسط.

الشعوب اليت تقف يف مرتبة
أخذت كلمة « الرببر» عند الرومان معىن سياسيّاً وأطلقت على ّ
حضارية أدىن منهم ،مثّ أخذت الكلمة معىن أكثر خصوصيّة حني أطلقت على البلدان اليت
وخاصة نوميديا
فسموا برابرة  Barbarikumأو» بالد الرببر» ّ
خرجت على طاعة الرومان ّ
 Nomidiaأو دولة الربابرة ،وعندما فتح املسلمون مشال إفريقيا حافظوا على اسم «الرببر»
يغيوه لذيوعه وانتشاره بينهم.
ومل ّ
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املؤرخني ،إىل «مازيغ» ابن كنعان بن حام بن نوح فهم حاميون.
وينسب الرببر حبسب بعض ّ
أما دوبرا ،املؤرخ الفرنسي ،فقد أشار إىل أ ّن الرببر جنس آري هاجر من نواحي الكنج باهلند،

منذ زمن بعيد يف القدم ،وهم حاميون وليسوا ساميني .كما أشار أحد علماء االنثروبولوجيا
خاصة الطوارق منهم من جنوب إيطاليا ،وكانوا قد
اإليطاليني إىل أ ّن الرببر يف األصل وبصورة ّ
نزحوا إىل هذه املنطقة عرب البحر األبيض املتوسط يف عصور غابرة.

كما يرجع بعض علماء االثنولوجيا أصلهم إىل أجناس أوربية خمتلفة استقرت يف مشال أفريقيا
كونوا يف
منذ قدمي الزمان واختلطت بعضها مع البعض اآلخر عن طريق االتصال احلضاري و ّ

األخري جنساً له خصائص متشاهبة ،كما هي البيئة.
من هم األمازيغ؟

الشمال
األمازيغ أو الرببر اسم يطلق على من يتكلّم « األمازيغية « وهم الس ّكان األصليّون يف ّ

حت
اإلفريقي الذين ينتشرون يف مساحة متت ّد من برقة و واحة سيوة على مشارف مصر شرقاًّ ،
حت مايل والنيجر
احمليط األطلسي غرباً ،وعلى امتداد الصحراء الكربى والساحل اإلفريقي ّ
جنوباً.

تارخيياً ،اختلط األمازيغ بشعوب وأقوام عديدة وخمتلفة ،منهم الفينيقيني واليونانيني واإليطاليني،

اختالطاً عابراً ،غري ّأنم اختلطوا وامتزجوا باملصريّني القدماء والعرب واملسلمني بشكل أقوى.

املؤرخني ،ومنهم الطربي واجلرجاين واملسعودي وابن الكليب وغريهم ،بأ ّن قبائل
وقد اعتقد بعض ّ

صنهاجة وقتامة من محري ،غري أ ّن العالمة ابن خلدون اعترب يف مق ّدمته املعروفة هذه األخبار
واهية وبعيدة عن الصحة وعريقة يف الوهم والغلط ،وهي أشبه بقصص موضوعة ،غري أ ّن ابن
خلدون أشار يف موضع آخر إىل أ ّن بعض قبائل الرببر حيتفظون بأنساب عربية صرحية مثل
صنهاجة وقتامة ،و ّأنا ذات أصول مينية.
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بعد الفتح اإلسالمي ملصر عام 641م وصل املسلمون إىل برقة عام 669م مثّ إىل طرابلس
وفزان ،غري أ ّن مرحلة الفتح املنظمة بدأت على يد عقبة بن نافع الذي وصل إىل سواحل احمليط

األطلسي غرباً ،مث تبعه حسان بن النعمان مثّ موسى بن نصري ،واألخريان مها اللذان استكمال
فتح املغرب واألندلس ،وكان موسى بن نصري قد نشر اإلسالم واللغة العربية جنباً إىل جنب،

مع الفتح اإلسالمي إلفريقيا.

ومنذ ذلك احلني اختلط الرببر باملسلمني واعتربوا الدخول يف اإلسالم حتريراً هلم من رقّة الرومان،

وقد انتهز حسان بن النعمان دخول الرببر إىل اإلسالم فجعل أكثر جيشه منهم ،وقسم هلم
الفيء واألرض ،فشاركوا اجليش اإلسالمي يف فتوحاته إىل إسبانيا ،وكان من بينهم طارق بن
زياد وهو بربري ،قاد جيش املسلمني لفتح إسبانيا وعرب املضيق الذي مسي فيما بعد بامسه.
ويف فرتة اخلالفة األموية توىل يزيد بن أيب مسلم والية املغرب ،وكان شديداً جائراً حكم مثل

احلجاج بن يوسف الثقفي يف العراق بالشدة والعنف ،فثار عليه الرببر وقتلوه عام 720م،
وحبسب حياة عمامو يف كتاهبا «أسلمة بالد املغرب» ،فإنه بالرغم من مقاومة الرببر لوالة بين
أمية وعماهلم مل يضعوا سؤال اإلسالم باعتباره ديناً ومشروعاً حضارياً موضع تساؤل ،وإمنا
رفضوا اخلضوع للظلم وليس للسلطة املركزية بدمشق.
وكانت مجاعات من الرببر قد ابتعدت الجئة إىل األطراف القصية ،وأخرى اعتصمت جببال
األوراس واألطلسي وكذلك يف بالد القبائل الكربى .وقد وجدت بعضها يف أفكار اخلوارج ما
يتوافق مع فهمها لإلسالم يف املساواة وشرعية الثورة على احلاكم الظامل ،فكان منهم الصفرية
اتّباع عكرمة الصفري ،اليت انتشرت أفكاره جنوب املغرب األقصى واالباضية ،اتّباع سلمة بن

األسعد اإلباضي ،الذي راجت أفكاره يف املغرب األوسط ،وبصورة خاصة يف وادي ميزاب
حت طرابلس.
ّ
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بعد سقوط الدولة األموية يف الشام غلبت اخلوارج العباسيني وحكموا أجزاء كبرية من مشال
إفريقيا حبدود عام  768وأقاموا إماراهتم فيها ،ومنهم األغالبة .ويف القرن احلادي عشر وحىت
الثالث عشر سيطرت قبائل بربرية األصل على املنطقة وأعلنت استقالهلا عن اخلالفة األموية
يف األندلس .وكانت دولة املرابطني أوىل تلك الدول اليت امت ّد نفوذها يف الساحل اإلفريقي مثّ
حت تونس .وقد
املوحدين اليت امت ّد نفوذها يف مجيع أحناء مشال إفريقيا ،من املغرب ّ
تبعتها دولة ّ
حت أواخر القرن الثالث عشر امليالدي.
استمر حكمها ّ
ّ

شارك الرببر يف بناء احلضارة يف مشال إفريقيا ،بالتّعاون مع اآلخرين أو لوحدهم ،مثلما شاركوا

يف تطوير وبناء حضارة مصر القدمية حيث حكم الرببر فيها ما يقارب ثالثة قرون .وكان امللك
بري األصل حبدود  950ق .م و
شنشناق االولّ ،
مؤسس األسرة الثانية والعشرين الفرعونية ،بر ّ
املتأخرة ،كما شارك الرببر يف بناء وتطوير
ساهم يف تطوير احلضارة املصرية القدمية يف عصورها ّ

قرطاجة وحضارهتا مع الفينيقيني الذين وصلوا إىل ما يدعى اليوم مبدينة تونس وشاركوا معهم
يف الفتوحات القرطاجية وكذلك يف العمران ،مثلما شارك القرطاجيون الرببر بعقائدهم القدمية،
وخباصة يف عقيدة «آهلة اخلصوبة» الرببرية وممارسة الوشم الذي عكس فلسفة خاصة هبم
ّ
الروح الشريرة عن اإلنسان واألشياء.
ارتبطت مبعتقدات وطقوس دينية كان من أهدافها إبعاد ّ
دولة نوميديا األمازيغية:
تأسست
من ال ّدول اليت لعبت دورا ّ
هاما يف تاريخ مشال إفريقيا هي دولة نوميديا الرببريّة اليت ّ
بعد سقوط قرطاجة عام 146ق .م .وكانت عاصمتها قرطبة اليت تعرف اليوم بقسنطينة اليت

تقع يف الشمال الشرقي من اجلزائر ،وامت ّد نفوذها إىل شرشال عاصمة موريتانيا جنوباً وطنجة

يف املغرب مشاالً .وكان ماسنيسا قد اخرتع «لغة ليبية» على منط احلروف اهلجائية الفينيقية و ّاتذ

التحال.
الرعي و ّ
من الزراعة حرفة للقبائل املتنقلة بدل ّ
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قوي يسنده أسطول حبري .وقد ضرب
تطور يف نوميديا اقتصاد زراعي وجتارة نشطة وجيش ّ
وقد ّ

استمر حكمه ثالثني عاماً
ماسنيسا السكة بامسه وعمل على توحيد الشمال اإلفريقي كلّه .و ّ
(118 -146ق.م ).
التحرر من السيطرة الرومانية ،عندما اختلف أوالده الثالثة على
غري أ ّن ماسنيسا مل يستطع ّ
قسمت البالد بني اثنني من أوالده ،إالّ أ ّن يوغرطة
السلطة من بعده ،أرسلت روما بعثة عسكرية ّ

اضطر إىل مقاومة الرومان عام  109ق.م وقاد ثورة ض ّدهم واستطاع
أحد األوالد الثالثة ّ
وحد بالد إفريقيا.
حترير القسم الشرقي من البالد وهزم الرومان إىل اجلبال ،مثّ طردهم منها و ّ
انتهت حياة يوغرطة الذي ما زالت ذكراه حيّة يف قلوب الرببر كبطل قومي أسطوري يف حفلة
غدر وتآمر أقامها القائد الروماين سوال ،بالتعاون مع بوكوس ملك املغرب ،حيث ُد ِعي إىل
يرددون مقولته
وصلب يف شوارع روما عام (105ق.م) ،وما زال الرببر ّ
حفلة عشاء ف ُقبض عليه ُ
الشهرية :
وجدت من يشرتيك لبعتك يف احلال.
روما أيتها امللعونة ،لو
ُ
نوميديا هي مملكة أمازيغية قدمية قامت يف مشال غريب إفريقيا ممت ّدة من غرب تونس احلالية
لتشمل اجلزائر احلالية ،وجزءاً من املغرب احلايل ،وكانت تسكنها جمموعتان كبريتان ،إحدامها

تسمى :املازيليون يف اجلهة الغربية من مملكة نوميديا وهم قبيلة متيّزت مبحالفة الرومان والتعاون

فيما بينهم ض ّد قرطاجّ ،أما القبيلة األخرى فكانت تسمى باملسايسوليون وهم على عكس
املازيليني كانوا معادين لروما متحالفني مع قرطاج وكان موطنهم ميت ّد يف املناطق املمت ّدة بني

لكل قبيلة منهما ملك حيكمها إذ حكم
سطيف واجلزائر العاصمة و وهران احلالية .وكان ّ
ماسينيسا على القبيلة املزيلية يف حني حكم سيفاكس على املسايسوليني.
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تاريخ تأسيس نوميديا:
ال يُعرف تاريخ تأسيس مملكة نوميديا على وجه التّحديد ،فبعض املصادر القدمية سواء املصرية

الفرعونية أو الالتينية أشارت إىل وجود ملوك أمازيغ يف مشال إفريقيا ،حبيث تروي بعض
الروايات األسطورية أو التارخيية أ ّن األمرية الفينيقية أليسا املعروفة بديدو ابتسمت بإغراء إلرضاء

امللك األمازيغي النوميدي يارباس ليسمح هلا باإلقامة يف مملكته ،وهو ما رواه املؤرخ الالتيين
يوستينيوس نقالً عن غريه .كما أشارت بعض املصادر الالتينية أ ّن كال امللكني األمازيغيني:

التزوج باألمرية الفينيقية أليسا ،كما أشار الشاعر فريخيليوس إىل أ ّن
يارباس و يوفاس رغبا يف ّ
يارباس كان يفرض زواجه على أليسا كما كان يق ّدم القرابني ألبيه جوبيرت -آمون يف معابده

املؤرخني يعتقدون
الباهرة ليح ّقق له أمنيته .غري أ ّن هذه األساطري ليست دقيقة .وأ ّن ُج ّل ّ
املؤسس ململكة نوميديا ولإلشارة فإ ّن امللك ماسينيسا الذي ينتمي إىل أسرة
أ ّن أيلماس هو ّ

أيلماس كان يطالب باسرتداد أراضي أجداده يف حربه ض ّد قرطاج ومملكة موريطانيا الطنجية

(مشال املغرب) مدعوما بروما.
نوميديا في عهد ماسينيسا:

يعترب ماسينيسا أشهر امللوك النوميديني ،إذ متيّز بقدراته العسكرية
حيث مت ّكن من هزم خصمه األمازيغي سيفاكس كما مت ّكن من
هزم حنبعل القرطاجي أعظم اجلنراالت التارخييني يف معركة زاما
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بتونس احلالية سنة  202قبل امليالد .ورّبا ألسباب عاطفية تكمن يف تزويج القرطاجيني
خطيبته :صوفونيسا خلصمه املسايسويل سيفاكس رافعاً شعاره الشهري:
إفريقيا لألفارقة متحالفاً مع روما عامالً على تأسيس دولة أمازيغية قادرة على مواجهة التحديات
اخلارجية .ويف عهده برزت نوميديا يف ميادين عسكرية وثقافية متبعاً التقاليد اإلغريقية فيما
وشجع على االستقرار وممارسة
يتعلّق بالطقوس امللكية .كما ّ
جهز األساطيل ونظّم اجليش ّ
وشجع التّجارة ،الشيء الذي جعله يُعترب أبرز امللوك األمازيغ القدماء.
الزراعة ّ
نوميديا بعد ماسينيسا:
ماسينيسا الذي بلغ من الكرب عتيّا مل يأخذ باحلسبان القوة الرومانية ،كما أنّه مل ينظّم أمور

وزعوا حكم
امللك ،فبعد وفاته قامت صراعات بني أبنائه حليازة العرش فتدخل الرومان و ّ

ونصبوا مسيبسا
نوميديا اليت أصبحت اخلطر القادم بعد اهنيار قرطاج على ثالثة من أبنائه ّ
حاكماً لنوميديا وعمل على م ّد جسور العالقات الودية مع روما ،يف حني جعل أخوه

غيالسا قائداً للجيش ،بينما جعل األخ الثالث ماستانابال القائد األعلى يف مملكة نوميديا،

غري أ ّن ميسيسا انفرد بامللك بعد وفاة إخوته يف وقت مب ّكر.
نوميديا بعد ميسيبسا:

بعد وفاة ميسيبسا اندلع أيضاً صراع بني أبناء ميسيبسا وهم :هيمبسلو أدهربل وأحد أبنائه
التدخل لتوزيع مملكة نوميديا
وهو حفيد ملاسينيزا ،وعلى غرار التجربة األوىل عملت روما على ّ

قصد إضعافها غري أ ّن يوغرطة متيّز بقوميته على غرار ج ّده ماسينيسا حاملاً بإنشاء مملكة نوميدية

القوة الرومانية.
أمازيغيّة قويّة بعيدة عن تأثري ّ
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نوميديا في عهد يوغرطة:
الصراع بني أبناء ميسيبسا مت ّكن يوغرطة من القضاء
بعد ّ
عليهم ومن مدينته سريطا اليت اختارها كمنطلق حلروبه ض ّد
حت بدا وكأ ّن
الرومان كبّد روما خسائر كبرية يف جنودها ّ
الفوز سيكون ال حمال من نصيب يوغرطة غري أنّه وحسب
الروايات املتداولة قام أحد ملوك موريطانيا األمازيغ اليت
فخ روماين وبذلك متّ القبض عليه
وجدت يف منطقة املغرب احلايل وهو بوشوس بالغدر به يف ّ
وسجن إىل أن مت ّكن منه املوت.
نوميديا بعد هزيمة يوغرطا:
نصبوا
بعد هذه اهلزمية أصبح مشال إفريقيا غنيمة يف يد الرومان وبدل جعلها عمالة تابعة لروما ّ
ملوكاً أمازيغيني على شرط قيامهم مب ّد روما بالثروات اإلفريقية ،وبذلك متّ تقسيم مملكة نوميديا
إىل ثالثة ممالك ،استأثر فيها بوشوس باجلزء الغريب جزاء عمالته ،يف حني حصل غودا على
اجلزء الشرقيّ ،أما ماستانونزوس فقد حصل على اجلزء األوسط من مملكة نوميديا املوزعة.
نوميديا في عهد يوبا األول:
بعد خلفاء بوشوس الذين متيّزوا بإقامة عالقات ودية
مع روما ،ظهر ملك أمازيغي نوميدي آخر وهو حفيد
ليوغرطة وكان امسه يوبا األول ،هذا األخري حلم على
هنج أجداده يوغرطة وماسينيسا لبناء دولة أمازيغية
التدخالت األجنبية.
نوميدية مستقلّة تكفيهم ّ
ويف سنة  48ق.م بدت الفرصة ساحنة لتحقيق هذا املأرب ،ذلك أ ّن صراعاً قام بني
بومبيوسوسيزر حول حكم روما ،واعتقد يوبا األول أ ّن النصر سيكون حليفاً لبوميوس وراهن
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على حلف بينهما غري أ ّن النصر كان خمالفاً لتوقعات يوبا األول ومت ّكن سيزر من هزم خصمه

بومبيوس.

كل من بوشوس الثاين وبوغود الثاين من
ففي سنة  48قبل امليالد مت ّكن اجلنود الرومان وجنود ّ

بالرغم من مت ّكن يوبا األول من الفرار
حتقيق نصر ّ
مدمر ضد جيوش يوبا األول وبومبيوسّ ،

إالّ أنّه انتحر بطريقة فريدة دعا فيها أحد مرافقيه من القادة الرومان إىل مبارزة كان املوت فيها
لكل منهما.
حليفاً ّ

نوميديا كمقاطعة رومانية:
بعد هزمية يوبا األول فقدت نوميديا استقالهلا السياسي ،وكانت هنايتها عام  46ق.م بعد
مرور مائة سنة على ذكرى قرطاجة سنة  146ق.م ،و هبذا دخلت نوميديا فرتة جديدة وهي
فرتة احلكم الروماين.
الس ّكان األصليّون لشمال إفريقيا:
من الغريب أن جيهل العرب الكثري عن األمازيغ رغم كوهنم من الشعوب اليت تتعايش معهم،
أسسوا حضارة غنية وممالك قويّة عرب التّاريخ ،أشهرها
فهم السكان األصليون لشمال إفريقيا ،و ّ

اململكة النوميدية اليت حكمها امللك ماسينيسا ،كما يزخر التّاريخ األمازيغي بأمساء ملوك كان

هلم شأن عظيم سياسياً وثقافياً وتارخيياً منهم :امللكة ديهيا ،األمري كسيلة ،وامللك سيفاكس،

وجايا ،ويوبا األول ويوبا الثاين ،وهذا األخري ارتبط باألمرية سيلينا وأنشأ جملساً نيابياً وجيشاً
اهتم بالفنون والثّقافة فازدهرت احلياة يف عهده.
قوياً و ّ
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اللّغة األمازيغية:
تعترب اللّغة األمازيغية جزءاً من اللّغات اآلفرو آسيوية ،يف حني
يعتربها علماء آخرون لغة قائمة حب ّد ذاهتا ،وخيتلفون حول

بالسومرية
كوهنا من اللّغات السامية ،وهناك فرضية تربطها ّ

بل ويرجعها بعضهم إىل الكوشية ،أي ّأنا ُوجدت قبل
اللّغات الساميّة مجيعها ليكون عمرها هبذا أكثر من عشرة

آالف سنة ،وهي حالياً تكتب بأجبدية تسمى التيفيناغ ،وجدير بال ّذكر أنّه يف عام 2012
نُشرت دراسة يف جملة بولس ح ّددت انعزال اجلينات األمازيغية قبل حوايل  18ألف سنة ،كما
مت ّكن علماء آخرون من عزل احلمض النووي األمازيغي “إ1ب1ب” املختلف عن احلمض
وعزز فرضيات ابن
النووي العريب “ج” ،مما أبعد فرضية وجود قرابة بني األمازيغ والعربّ ،
خلدون والعلماء األوروبيني الذين جزم بعضهم بكون األمازيغ ينحدرون من حبر إجيه ،وقال
وتتكون من
آخرون إهنم من مشال أوروبا .لغة الرببر هي األمازيغية وهي لغة غري كتابية أصالًّ ،

ع ّدة هلجات مع أ ّن البعض من الرببر كتبها باحلروف الالتينية ،وهناك حماولة لكتابة األمازيغية
باحلروف العربية ،مثلما تأثّرت باللّغة الفرنسية بعد االحتالل الفرنسي للمغرب العريب .وختتلف
وخاصة بني طوارق مايل والنيجر الغريب وبني اللّهجات
اللّهجات األمازيغية من مكان إىل آخر ّ

الرببرية يف مشال إفريقيا.
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عدد األمازيغ في العالم:
يتوزعون ضمن أقليّات تتمركز
يبلغ عدد األمازيغ يف العامل حالياً حوايل  55مليون نسمةّ ،
وحت يف واحة سيوة املصرية ،ويعتمدون على احملاصيل الزراعيّة
خاص يف اجلزائر واملغرب ّ
بشكل ّ

تتفوق على
املادة
والصناعات احلرفيّة ،واليت تأيت على رأسها صناعة ّ
الفضة ،وهي ّ
ّ
املقدسة اليت ّ

املطعمة باملرجان
ال ّذهب يف املوروث ّ
الشعيب ،إذ ال ترتدي النّساء األمازيغيات إالّ احللي الفضيّة ّ

املستخرج من البحر ،وتعترب تلك القطع حتفاً فنيّة قائمة حب ّد ذاهتا ويعتقد يف امليثولوجيا احملليّة
السعادة.
ّأنا جالبة للخري والنّماء واخلصوبة و ّ
المرأة األمازيغية:
حتتل املرأة مكانة مرموقة يف التّصنيف
ّ
االجتماعي وتتميّز غالباً بشخصيّة قويّة
وقياديّة ،كوهنا املسؤولة عن حفظ الرتاث
واهلويّة من خالل أزيائها التقليديّة وصناعة
الفخار ومجع حماصيل الزيتون الذي
الزرايب و ّ

يُعترب احملصول األساسي ويصنع منه زيت الزيتون.
وجتدر اإلشارة إىل وجود اختالفات بني خمتلف املناطق األمازيغية يف مشال أفريقيا من ناحية
كل
الزي واالهتمامات وتسمية األعراقّ ،
ّ
وحت املوروث أحياناً بسبب اختالف درجات تفاعل ّ
منهم مع اجملتمع احمليط به ،ولكن بالتّأكيد يبقى القاسم املشرتك بينهم مجيعاً هو اهلويّة التارخيية

كل عام احتفاالً
اليت ّ
توحدهم وتُذ ّكرهم جبذورهم العميقة يف التّاريخ اإلنساين اليت يستذكروهنا ّ
الشعوب غري األمازيغية إىل املرأة األمازيغية نظرةً سلبية مغلوطة ويعود
بـ «ينّاير» .عادةً ما تنظر ّ

للسيب من قبل األمويني الذين تعاملوا معها كجارية فقط.
السبب يف ذلك إىل ّ
تعرضها ّ
ّ
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شعوهبن
لكن ال أحد يستطيع أن ينكر ال ّدور البطويل الذي لعبته األمازيغيات يف تاريخ
ّ
كن حاكمات وقائدات وثوريّات حمنّكات ،فالتّاريخ ال ميكن أن ينسى ُك ّلً من امللكة
فقد ّ
حسان بن نعمان وحكمت دولتها ملدة عشر سنوات ،و
كاهنة (ديهيا) اليت غلبت جيوش ّ

احملتل.
الالّ فاطمة نسومر اليت قاتلت اجلنرالني ماكمهون و راندون وكانت رمزاً للثورة ومقاومة ّ
القوة حيث سامهت الطبيعة اجلبلية اليت تقطنها القبائل
وتتميّز املرأة األمازيغية ّ
بالصالبة و ّ
(وهم اسم آخر يشتهر به األمازيغ) منذ زم ٍن طويل يف تشكيل شخصيتها وطباعها ،كما أ ّن

السجاد ،جعلها تلعب دوراً أساسياً يف احلفاظ على
احللي و ّ
الفخار و ّ
اختصاصها يف صناعة ّ

مر العصور.
اإلرث التارخيي على ّ

وما ال يعرفه البعض هو أ ّن ثقافة األمازيغ هي

ثقافة قائمة حب ّد ذاهتا ،فالقبائليّون أبدعوا يف
خاصة هبم ويف صنع موسيقى
اختالق أساطري ّ
خمتلفة ال تشبه غريها واليت تروي نغماهتا

قصص كفاحهم وتارخيهم ،كما أ ّن نساءهن
تبعث ألواهنا الدافئة األمل يف نفس من يراهاّ ،أما
اشتهرن
يائهن اليت ُ
برقصاهتن اجلميلة وبأز ّ
ّ
قصة فخ ٍر ومشوخ.
الوشم الذي يُزيّ ُن وجه ج ّداهتن فيشبه يف نقوشه أحرف لغتهم اليت حتكي ّ
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بين الجزيري والشيرازي
من يدير الكأس ومن يناولها!
الشعراء إخوة أخياف يرث بعضهم بعضاً ،وما من شاعر إال
واستند على من سبقه يف صنعة الشعر وتقدم عليه يف حرفة
األدب ،وما اختالفهم إال يف درجة هذا االستناد وقوته مث يف قدرة
هذا املبدع أو ذاك على االنفالت من طوق التقليد املشني والتحول
إبراهيم خليل

عوضاً عن ذلك إىل االستلهام املنتج واإلتيان مبا يبدو جديداً وإن

مل يكن كذلك.

حيدث أن يتأثر شاعر بشاعر فيصوغ على منواله ولكن بكلماته هو ومعانيه هو كما حيدث أن
يعجب شاعر متأخر بقصيدة لشاعر متقدم فيدعوه داعي املوهبة واالعتزاز بالنفس إىل حتديه
وحتديها واإلتيان بقصيدة متشاهبة خمتلفة طامعاً يف بلوغ مرتبة صاحبه أو مقاربتها.
نتناول يف هذا البحث املوجز ظاهرة التأثر واالقتباس بني شاعرين كبريين من مكانني وزمانني
خمتلفني .مل حيدث أن التقيا قط خارج عوامل الشعر ومع ذلك يعثر الباحث يف ديوانيهما على
إشارات كثرية تكشف أسرار لقاءات روحية محيمة مجعتهما يف شكل من أشكال التالقح
احلضاري اإلجيايب كثرياً ما وقع بني شعوب خمتلفة مجعتها رابطة ما ويف حالتنا هذه كانت الرابطة
اإلسالمية اليت مجعت بني الرتك والفرس والعرب وسواهم األشد تأثرياً ومتاسكاً واستمراراً.

شاعرنا األول هو «حافظ الشريازي» شاعر إيران األشهر ،فارسي من شرياز عاش يف القرن
الثامن اهلجري .والثاين هو «املال أمحد اجلزيري» كردي من «جزيرة بوطان» من أعمال مشال
كردستان ،عاش على التقدير بني عامي ( )1050-975للهجرة أي بني القرنني السادس
عشر والسابع عشر للميالد.
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من هو حافظ الشيرازي؟
مشس الدين حممد بن هباء الدين ( )791 - 720هـ ،الشهري بـ»لسان الغيب» ،ولد يف شرياز
يف أسرة ميسورة ،وملا مات والده فارق أخواه الكبريان اﻷسرة وبقي مشس الدين (وكان أصغرهم)
مع أمه فاضطر للعمل خبازاً حىت يعيل نفسه ويعيلها .تلقى مشس الدين يف شرياز علوم الفقه

واللغة واﻷدب وحضر دروس الشيخ (قوام الدين عبد اهلل) وحفظ القرآن وبرع يف قراءته .كانت

شرياز يف ذلك العهد حتت حكم آل املظفر ( )795 - 718هـ ،وقد عاصر حافظ من
حكامهم (مبارز الدين حممد) الذي كان فظاً غليظاً مث ابنه (جالل الدين شاه شجاع) الذي

عُرف حبسن السرية مث (جماهد الدين علي زين العابدين) الذي عزله تيمورلنك فيما بعد.

ويروي لنا التاريخ أن الفاتح الترتي بعد استيالئه على شرياز استدعى حافظاً وعاتبه على بيته

الذي يقول فيه:

وبارا را
اﮔر آن ترك شريازي بدست آرد دل ما را خبال هندويَش خبشم مسرقند ُ

لوهبت خلاله اهلندي مسرقند وخبارى)
(لو أن ذلك الرتكي الشريازي يأخذ قلبنا بإشارة من يده
ُ

هتب مسرقند وخبارى ومها
وقال له« :لقد
ُ
أخضعت أكثر الربع املسكون حب ّد سيفي وأراك ُ
موطناي خلال أسود على وجنة تركي شريازي؟!» .فأجابه الشاعر متخلصاً بلباقة« :ولذلك
ترى يا موالي ما أنا فيه من فقر ومسكنة بسبب هبايت اخلاطئة هذه».
عُرف عن حافظ شغفه مبوطنه شرياز وعدم مغادرته إياه كما عُرف بقصائده البديعة اليت
حتتوي ،باﻹضافة إىل متانة السبك وأصالة الصور والتشبيهات ،نفساً صوفياً وروحانياً عميقاً

أفسح لديوانه مكاناً يف قلوب مجيع اﻹيرانيني ومنازهلم.
ومن أبياته السائرة:
 -ﮔنج زر ﮔر نبود ﮔنج قناعت باقيست

آنكه آن داد بشاهان بـﮔدايان اين داد

 (إذا مل متلك كنزاً من ذهب فكنز القناعة ٍباق والذي أنعم على امللوك قد أنعم على السوقة)
22

دشت  -فصليّة ثقافيّة -تصدر عن «احتاد مثقفي روجآفايي كردستان» -العدد (صفر) 2018

 -بر در ميخانه رفتن كار يك رنـﮔان بود خود فروشان را بـﮔوى َمي فروشان راه نيست

 (إن الذهاب إىل باب احلانة من شأن ذوي اللون الواحد فقل ملن باعوا أنفسهم ال سبيلهلم إىل باعة اخلمر)
 مشورت با عقل كردم ﮔفت :حافظ مي بنوش .ساقيا ،مي ده بقول مستشار مؤتمناستشرت عقلي فقال يل :يا حافظ ،اشرب اخلمر .فهات أيها الساقي اسقنيها بأمر
 (لقدُ

املستشار املؤمتن)

 هنگام تنگدستي در عيش کوش و مستي کاين کيمياي هستي قـارون کند گدا راحتول الفقري إىل
 (حينما يضيق عليك العيش ،فاعمد إىل اللهو والشراب فهو الكيمياء اليت ّقارون)

 بي دلي در همه احوال خدا بـا او بود او نميديدش و از دور خـدا را ميکـرد (ومثة جاهل کان اهلل معه يف کل األحوال ولكن مل يره ،ولذلك کان يناديه وکأنه بعيد عنه)من هو مال أحمد الجزيري؟
يعاين التاريخ الكردي املدون من ثغرات كثرية بسبب احملكومية التارخيية شبه اﻷزلية املفروضة
على اﻷمة الكردية ،وأغلب ما مت التأريخ له مل خيرج عن حوادث سياسية كربى كالثورات
واجملازر واهلجرات الكربى ،أما تفاصيل احلياة االجتماعية والثقافية فقد ضاعت معظمها ،وبقي
قليلها شفاهياً تتناقلها اﻷجيال متعرضة ملا يتعرض له سائر الرتاث املنقول شفهياً من حتريف

وتصحيف سواء بالزيادة أو بالنقصان.

طبع ديوان اجلزيري للمرة اﻷوىل يف أملانيا سنة 1904م ،وأعيدت طباعته بعد ذلك أكثر من
عشر مرات وأكثر نسخه شيوعاً هي تلك اليت حققها املال أمحد الزفنگي رمحه اهلل وطبعت يف
مدينة القامشلي سنة 1959م.
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يف ديوان اجلزيري أكثر من مئة قصيدة ومن بعض أبياته الرائعة قوله:
1- Nuqteyê ilm û sewadê herf û neqşên alemê
yek didin mehnayekê eslê sewadê nuqte ye
معىن واحداً هو أن أصل السواد نقطة)
( -1نقطة العلم وسواد احلرف ونقوش العامل تعطي ً
2- Min go li rexan in ne ku kecrew weku ferzîn
şah gote me «kiş mat» e li bazê feresî tû
(قلت هلا إنين كالرخ ال كالوزير يف الشطرنج فقالت يل :كش مات ،بل أنت احلصان)
ُ -2
3- Heyf di qeyda xak û gil bit arifê çalakerûh

dê mucerred bit ku pertew dit ji nû ew pakerûh
ليتجرد حىت تظهر أنوار روحه
( -3وا أسفاه أن يبقى العارف الروحاين يف أسر الرتاب والطني
ْ
احلقيقية الطاهرة)

4- Her gil û seng dibitin zêrê bi tedbîrê hekîm
qabiliyyet ku nebit hikmetê ustad ê çi kit
( -4هل يتحول الطني واحلجر بتدب ٍري من احلكيم إىل ذهب ،إذا انعدمت القابلية فماذا تصنع
حكمة األستاذ؟!)
5- Hin ji nik dêrê ve tên، qesta kiniştê hin dikin
ne ji van im، ne ji wan im، min derê xemmarê bes
( -5يأيت البعض من دير النصارى وميضي آخرون إىل صومعة اليهود وأنا ال من هؤالء وال من
أولئك بل قصدي باب احلانة).
مثة بني الشاعرين أكثر من مثانية قرون من الزمان وحوايل ( )600ميل من اجلغرافيا ،اﻷول
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فارسي حمض مل يغادر شرياز إال ملاماً والثاين كردي صميم ال نكاد نعرف شيئاً عن تنقالته

سوى ما ذكره بعض املؤرخني من سياحاته الداخلية يف مدن اهلكارية والعمادية ودياربكر.

من الناحية العرقية ،الكرد والفرس أبناء عمومة واللغتان الفارسية والكردية فرعان سامقان من
شجرة اللغات اهلندو -أوربية الشرقية بفرعها اإليراين وعلى ذلك فال غرو أن حيدث بني اﻷدبني
تالقح وتثاقف وتأثر قيض للفارسية أن حتتفظ خالله بأدهبا مدوناً يف جزء كبري منه بينما غلبت

على الكرد احلالة الشفاهية كما أسلفنا.

لن نتعرض ملوازنة التجربة الروحية لدى الرجلني ألنه أمر يتطلب جملداً بل سنقصر البحث على

املوازنة الشعرية فيما بينهما منطلقني من فرضية تلمذة «مال أمحدي جزيري» على «خواجه
حافظ شريازي» تلمذة غري مباشرة ومستندين على القرائن واإلشارات التالية:
تقدم الشريازي على اجلزيري زمنياً كما هو معلوم وثابت.
* ُ

ذكر اجلزيري للشريازي يف بعض أشعاره ذكراً مقروناً باﻹعجاب ودليالً على اطالعه عليه:
* ُ

يقول اجلزيري من جمزوء اهلزج:

Ji Hafiz qutbê Şîrazê، Mela er fehm bikî razê
bi awaza ney sazê، bebê ber çerxê perwazê
(من حافظ الشريازي القطب املعروف لو أنك يا «مال « فهمت السر لبلغت قبة الفلك طائراً
بفضل ذلك الناي وبركة تلك اﻷنغام)
ويقول يف موضع آخر من املتدارك:
Ger lûluwê mentûrê ji nezmê tu dixwazî
wer şihrê Melê bîn te bi Şîrazê çi hacet
أردت اللؤلؤ املنثور من النظم فتعال انظر شعر املال وال حاجة لك بشرياز)
(إن َ
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وكأنه  -يف الوقت الذي يتحداه فيه بظاهر كالمه  -يشري إليه ،من طرف خفي ،كقدوة
ومصدر إهلام بل ومضرب مثل.
* استعارة الكثري من املصطلحات والتشبيهات والصور اليت استخدمها حافظ (:ناﮔـهان برده
هالين ،شاه خوبان ،ﭘيري مغان ،شرايب أرغواين ،أي نسيمي سحري ،زهري هالهل ،شاهدي
قدسي ،عهدا ألست ،آب حيوانَ ،سَن سايي ،چ حاجت  )...وعشرات التعابري والتشابيه

اﻷخرى.

* استشهاد اجلزيري بالشخصيات ذاهتا اليت استشهد هبا الشريازي :احلالج ،أياز ،شيخ
صنعاين ،ماين ،فرهاد ،جم ،نوح ،يوسف ،اخلضر )...بشكل متكرر ويف مواضع متشاهبة.
* التغزل باحلبيبة عينها (سلمى):
يقول حافظ:
 قاصد منزل سلمى كه سالمت بادش(يا قاصداً منزل سلمى كن في أمان)
 منزل سلمى كه بادش هردم ازما صد سالم بر صداي ساربانان بيني وبانگ جرس(ليكن لمنزل سلمى منا في كل وقت مئة سالم على صوت ساسة اإلبل ورنين الجرس)
 ﮔر بسر منزل سلمى رسي اي باد صبا ﭼشم دارم كه سالمى برسانى زمنشإن أنت وصلت منزل سلمى يا نسيم الصبا أترقب منك أن تبلغها سالماً مني)
سبت سلمى بصدغيها فؤادي وروحي كل يوم لي ينادي
 ْ سليمى منذ حلت بالعراق أالقي من هواها ما أالقي.ويقول اجلزيري يف البيت اليتيم الذي يصرح فيه باسم حمبوبته:
Ma bi lehlên canfiza navê me bînit carekê
26

دشت  -فصليّة ثقافيّة -تصدر عن «احتاد مثقفي روجآفايي كردستان» -العدد (صفر) 2018

Biddua bellix tehiyyatî li Selma ya berîd
بل يغلب عندي أن اجلزيري قد استوحى لقبه «نشاين»  -الذي يتخلص به عاد ًة يف قصائده
من بعض أبيات حافظ كقوله:

 با هيج كس نشاين زان دلستان نديدم يا من خرب ندارم يا او نشان نداردِ
ٍ
شخص ،فإما أنا بال َخ ٍرب عنه أو هو بال عالمة)
احلبيب عند
(مل أر عالمةً على ذلِك
 بنفشه دوش بـﮔل ﮔفت وخوش نشاين دا كه تاب من جبهان طرةء فالين داد(قال البنفسج للورد ليلة أمس يف بيان مجيل :لقد ضيعتين ضفرية فالن وأعدمتين صربي)
 شكسته وار بدرﮔاهت آمدم كه طبيب مبوميائي لطف توام نشاين داد.(جئت منكسراً إىل بابك ،الطبيب وهو من أشار علي مبومياء لطف كيانك)
ُ
وقبل أن نتناول القصيدة املطلع يف ديوان كل منهما ،نستفتح على سبيل املثال ببعض األبيات
اليت يبدو فيها التشابه بني الشاعرين جلياً:
يقول حافظ:
منافي بزرﮔـي نيست ُسليما ْن با ﭼنان حشمت نظرها بود با مورش
نظر كردن بدرويشا ْن ّ

(إن النظر إىل حال املساكني ليس منافياً للعظمة فإن سليمان النيب رغم عظمته قد نظر إىل
منلة)
ويقول اجلزيري:
Ger çi der dîwanê hezret pur heqîr in şubhê mûr
Çeşmê te çeşmê Suleymanî bi hale mûrê bî
(إننا وإن كنا يف ديوان حضرتكم صغاراً وحقريين كالنمل فليكن نظركم إىل حالنا كنظر سليمان
النيب إىل النمل حني مر هبا)
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ويقول حافظ:

ِ
تا ِ
خورشيد درخشان بروم
لب ﭼشمهء

ِ
ذرة صفت رقص كنان
بهواداري او ّ

(سأحتول حبيب له إىل ذرة راقصة وأمضي إىل حافة عني الشمس الساطعة)
ويقول اجلزيري:
Zerreyek bûm di hewaya te di wêraneyekî
Mitlê rojê bi şiʼaʼa xwe te meşhûrê kirin
ويقول حافظ:
ِ
دام با ِز ﭼين
كس ْ
نشود ْ
عنقا شكار ْ

بدستست ِ
دام را
باد
كاجنا مهيشه ْ
ْ

(العنقاء ليست صيداً ألحد والذي نصب هلا الفخاخ مل حيظ إال بقبض ريح)

ويقول اجلزيري باملعىن والصياغة ذاهتا تقريباً:
Enqa ne şikara kes e davan tu beçîn ver
Dava ku li enqa tu vedî badêhewa girt
ويقول حافظ:
ِ
بآب روش ِن َمي عارفى طهارت َكرد

على الصباح كه َميخانه را زيارت َكرد

زرين خور نهان ﮔرديد هالل عيد بدوِر قدح إشارت كرد
همين كه ساغر ّ
خوشا نماز ونياز كسى كه از س ِر درد بآب ديده ِ
وخون جـﮔر طهارت كرد
(مباء اخلمرة املنري تطهر العارف ،على الصباح ،وقد زار احلانة)
(حني اختفت كأس الشمس الذهبية خلف حجاب األفق ظهر هالل العيد وأشار بدورة
القدح)
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(ويا حلالوة صالة ذلك الشخص وافتقاره ،يف حزن وأمل ،مباء العني ودم الكبد)
ويقول اجلزيري يف نسخ شبه حريف:
seher arif ziyaret kir

Derê meyxaneya işqê

widhûbest û teharet kir

Bi abê çeşm û xûnî dil

ji eksê mahi new bînî

Werîn cama hilalê da

Ku xanê mihr û cergê çerx û xwanê roze xaret kir
(على باب حانة العشق وقف العارف وقت السحر)
وتطهر)
(بدمع العني ودم الفؤاد توضأ ّ

(هات القدح اهلاليل لرتى من انعكاس نوره هالل عيد الفطر اجلديد)
(ألنه قد أغار على بيت الشمس وكبد الفلك وسفرة الصيام)
مطلع الديوانين
للقصيدة اليت سندرسها كنموذج قصة شائقة طريفة يوردها العالمة السودي يف شرحه الرتكي
على ديوان حافظ.
القصيدة باﻷصل مستوحاة من بيتني ال يكاد أحد يعرفهما منسوبني إىل اخلليفة اﻷموي الثاين
«يزيد بن معاوية» ومها:
أنا المسموم ما عندي ترياق وال راقي
أدر كأساً وناولها

أال يا أيها الساقي

وليزيد بن معاوية كما هو معروف فصل مأساوي يف التاريخ اﻹسالمي موسوم باستشهاد
«اﻹمام احلسني» يف عهده وبأمره وبصورة مؤثرة ما زالت الذاكرة اجلمعية لقسم كبري من
املسلمني حتتفظ هبا وتستعيدها بشكل سنوي ،وما زالت أفاعيل هذه الذكرى سارية على جممل
احلياة االجتماعية والسياسية املعاصرة يف العامل اﻹسالمي حىت اليوم.
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وجاء سعدي الشريازي ()690-606ھ فتصرف هبا بعض التصرف وملع هبا خامتة ديوانه:
ّ
بـﭘايان آمد اين دفرت حكايت مهـﭼنان باقي (لقد انتهى هذا الديوان ،والقصة ما تزال مستمرة)
بصد دفرت نشايد ِ
ﮔفت وصف احلال مشتاقي (إن مئة ديوان ال تكفي لوصف حال
االشتياق)
قم امأل واسقني كأساً ودع ما فيه مسموما
أما أنت الذي تسقي

فعين السم ترياقي

ويذكر العالمة السودي أن العامة قد أخذت على حافظ هذا التضمني وأنه حني عوتب يف
«لست أرى حرجاً على من يرى كلباً يف فمه ياقوتة فيوقفه ليأخذها من فمه
ذلك أجاب:
ُ
امللوث».

لكن يبدو أن فتوى حافظ االفرتاضية هذه لنفسه مل تعجب «الكاتب النيسابوري» املتوىف
 838هـ ومل تقنعه ولذلك أجابه هذا بالفارسية:
عجب در حيرتم أز خواجه حافظ بنوعى كش خرد زان عاجز آيد
چ حكمت ديد در شعر يزيد أو كه در ديوان نخست ازوى سرايد
اﮔر چ مال كافر بر مسلمان
ولى از شي ِر عيبى ﭙس عظيمست
وترمجته :

حاللست ودر و قيلى نشايد
كه لقمه از ِدهان سگ ُربايد»

إين أعجب ﻷمر اخلواجه حافظ ويعجز عقلي عن فهمه
أي حكمة رآها يف شعر يزيد حىت وضعها يف مطلع ديوانه
وحىت لو كان مال الكافر للمسلم حالالً ومل نعرتض على ذلك
فإن اﻷسد يعيبه كثريا أن خيتطف لقمة من فم كلب
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القصيدتان
يقول حافظ يف مطلع ديوانه:
كه عشق آسان منود ّأول ويل أفتاد ُمشكلها
 -1أال يا أيها الساقي أدر كأسا وناوهلا
 -2ببوي نافهء كاخر صبازان طُّره بكشايد زتاب َجعد ُمشكينش ﭼـه خون أفتاد در ِدهلا
 -3مرادر منزل جانان ﭼـه أمن ِ
عيش؟ ﭼون هر دم جرس فرياد ميدارد كه بربنديد حمملها
سجاده رنـﮔين كن ﮔرت بري مغان ﮔويد
 -4مبي ّ

ِ -5
شب تاريك وبي ِم َموج وﮔردايب ﭼنني هايل

كه سالك بيخرب نبود زراه ورسم منزهلا
ُكجا دانند ِ
حال ما سبكباران ساحلها

 -6مهه كارم زخود كامي ببد نامي كشيد آخر هنان كي ماند آن رازي كز وسازند حمفلها
تلق من هتوى دع الدنيا وأمهلها
 -7حضوري ﮔر مهي خواهي ازو غايب َمشو حافظ مىت ما َ

الرتمجة:

 -1يا أيها الساقي طُف على اجلالسني يف ِ
احلان باخلمر وناولين الكأس ،فإن ِ
العشق بدا يل
أول األم ِر ولكن اهنالت مشاكله
سهالً َ

ٍ
ِ
ِ
بنفحة من العب ِري ،وكم
جدائل معشوقِنا ،جاءتنا منها
مالمسة
 -2والصبا اليت تعطَّرت من
سفك ذلك العب ِري من ِ
دماء القلوب
الرحيل الَّذي ال ِ
ينقطع منادياً بالر ِ
ِ
احلبيب على قرِع ِ
ِ
كب أن
جرس
 -٣أي أم ٍن يل يف ديا ِر
فالرحيل وشيك
الرحال
شدوا
َ
ُ

الوصول إىل ِ
ِ
شيخ ِ
اجملوس
منزلا حقاً فاصب ْغ
 -٤إذا ما أردت
َ
َ
سجادتك باخلم ِر ،فبذلك يأمرك ُ
ِ
فأطع فإن سالِك الطَّر ِيق ال جيهلُه

 -5ليل مظلم وموج ٍ
عات وإِعصا ٍر وأَهوال فمن أين خلفيفي األمحال الواقفني على الساحل
معرفة حالنا
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يظل سراً ذلك احلديث
جنيت ِمن أعمايل فضيحيت وتشويه مسعيت يف آخر األمر فإالم ُّ
 -6لقد ُ
يف احملافِ ِل

دع ال ْدنيا وأ ِ
ِ
َمهلها
لق من َتوى ِ
غت حمضره يا حافِ ُ
 -7فإذا بلِّ َ
ظ فال تَغب عنه ،مىت ما تَ َ

ملمعة يف صدر البيت اﻷول
وهي قصيدة مكونة من سبعة أبيات  -هي نصاب أي قصيدة ّ -

وعجز البيت اﻷخري تكاد تلخص فلسفة حافظ الروحية مبا حتويه من الصور البديعة واملشاعر
النقية.
ويقول اجلزيري يف مطلع ديوانه املكتوب بالرسم العريب:
 -1نوايا مطرب وﭼنـﮔـي

فغان آﭭيهته خرﭼنـﮔـي

وره ساقي حتا كنـﮔـي

نشوين دل ژﭭـي ژنـﮔـي

 -2حياتا دل ميا باقي

بنوشين دا بمشتاقي

أال يا أيها الساقي

أدر كأسا وناولها
ْ

 -3كو كاتب ِ
ديم جدول كت

سلسل كت
شكسته خ ْط ُم
ْ

 -4دزاني رود وعود ّأول

ﭼـه تافيتن سرود ّأول

فصل كت
ژيك حرفان ُم ّ

كه عشق آسان نمود ّأول

 -5ژ مهرا وي شفق سعدي
دنالم شبهتى رعدى

كيه ﭭـي مشكلي حل كت
ولي افتاد مشكلها

شرين لعلي شكر وعدي
عجيبم لى ژﭭـي جعدى

 -6كه دل را تاب هر ﭼينش بكفرى مى برد دينش
ﭼـه ُخون أُفتاد در ِدلها
زتاب َجعد ُمشكينش
 -7دﭭـى طاقى دﭭـى خانى

كسى دست دت ژ َدوراني
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 -8در آغوشش جه مي آرد

كه از دل جانش بسـﭘارد

جرس فرياد مي دارد

كه بربنديد محملها

 -9بقــرآنى بآيــاتى

أﮔر ﭘيرى خرابــاتى

به بيژت سجده بن التى

مريدين وى دبن قاتى

 -10مريد أر بى بصر نبود زفرمانش بدر نبود
كه سالك بى خبر نبود

زرسم وراه منزلها

 -11شـﭬـى ظلمات ودريايى

زموجان قط خبر نايى
َ

 -12ژ حرفان ماه وسال ما

نهات در شكل فال ما

كجا دانند حال ما

َسبُكباران ساحلها

شكستى كشتيا بايى

 -13مراز ّأول ﭼـه برخامى
زرنگ سعدي وجامى

عجاجى وى شـﭬـى دايى

كشاند آخر ببدنامى
زشهرت بى حسين عامى

 -14بدنگ وبانگ وآوازى

دبيـژت نغمه يا سازى

نهان كي ماندان رازى

كز وسازند محفلها

 -15ژحافظ قطب شيرازى

(مال) فهم أر بكى رازى

بآوازا نى وسازى

به بى بر ﭼرخى ﭙروازى

 -16تزد من حبها الصفوى به أهل الهوى نشوى
متى ما تلق من تهوى

دع الدنيا وأهملها.

وترجمتها:
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 -1إن صوت ونغمة غناء املطرب مع صوت الصنج قد عال حىت بلغ برج السرطان أي إىل
فتعال أيها الساقي فحتام نؤجل تطهري القلب من هذا الصدأ
السماء َ
 -2إن حياة القلب يف هذه اخلمر األبدية اليت حنتسيها باشتياق فهلم أيها الساقي أدرها علينا
وناولنا إياها
كاتب القدرة الذي هو اهلل وجه احلبيب وكسر خطوط أصداغه فمن ذا الذي يطيق
 -3إذا زيّن ُ
حل هذه العقد املتشابكة

 -4أتعلم ما تقول آلتا الرود والعود املوسيقيتان يف أول أحلاهنما وأي نشيد تنشدانه أوالً؟ تقوالن

إن العشق يف مبدأ أمره يكون سهال ولكن سرعان ما تنهال مشاكله

 -5من حمبة تلك اليت ضياؤها كضياء جنم السعد وشفتاها كالياقوت ووعودها كالسكر ،أتأوه
بصوت كصوت الرعد ذاهالً من جتعد شعرها
 -6تلك اﻷصداغ املتجعدة دائما قد نقلت القلب من اﻹميان إىل الكفر ،ومن ضياء تلك
اﻷصداغ امللتفة واملعطرة باملسك كم من دماء انسكبت يف القلوب
 -7حتت قبة هذا الفلك ويف دار الدنيا هذه أىن لنا العيش واﻷمن ،ومن الذي جيين من روضة
هذه الدنيا غصناً
 -8ويضمه إىل حضنه وبكل إخالص مينحه روحه ،يقرع اجلرس أن شدوا رحالكم
 -9أقسم بالقرآن واﻵيات إذا أمر شيخ احلانة أن اسجدوا ّللت فإن املريدين طائعون
 -10على املريد أن يكون بصرياً ومطيعاً ﻷمر شيخه لئال يتوه السالك عن أثر الدار وطريقها
تسيها الريح
مظلم وال َ
صوت يصدر عن موج البحر وقد حتطمت السفينة اليت ّ
الليل ٌ
ُ -11
وقد هامجتها العاصفة تلك الليلة

 -12مل تأت شهورنا وسنواتنا من علم احلروف على ما نرجتي ونأمل ،فمن أين هلم االطالع
على حالنا أولئك خفيفي اﻷمحال الواقفني على ساحل السالمة
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 -13لقد كان أول ما فعله بنا القلم أن أذاع امسنا آخر اﻷمر بالسوء بني الناس كما فعل
بالشاعرين سعدي وجامي وفضح أمرمها بني العامة
 -14من أصوات وعزيف آالت الطرب تنتشر هذه النغمة فكيف هلذا السر أن يبقى خمفياً
والناس تنشده يف حمافلها
وعيت السر من حافظ الشريازي القطب املعروف لبلغت قبة الفلك طائراً
 -15لو أنك يا مال َ
بربكات ذلك الناي وتلك اﻷنغام
غين عن الرتمجة
ّ -16

من الناحية الشكلية ،القصيدتان من البحر العروضي ذاته (اهلزج) القائم على تكرار (مفاعيلن)،
ومتتاز قصيدة اجلزيري على قصيدة الشريازي بتعدد قوافيها والتزامها يف صدور األبيات حبرف
روي واحد ،كما متتاز بتطعيم شعري عجيب قام به اجلزيري حني زاوج بني أبياته اخلاصة
وأبيات حافظ مع احملافظة على الوزن والقافية وتكامل معاين األبيات ويف هذا ما فيه من
العنت .وبينما اقتصر الشريازي على أبيات قليلة كأهنا قالدة على مقاس العنق توسع اجلزيري
توسع من ال خيشى الزلل وال يشفق من العثرة فجاءت أبياته  -ملمعة بأبيات حافظ ويزيد
معاً  -كأهنا نسيج واحد مل يشذ منها خيط.
ومن ناحية املعاين واملقاصد ،متتح القصيدتان من حبور التصوف على قاعدة التأمل والتفكر يف
عالقة اإلنسان بالذات اإلهلية ومفارقة املنهج السين الكالسيكي يف تفضيل املظهر على اجلوهر
والبحث عن اهلل يف مكان خارج القلب.
إهنا روح اإلنسان احلائر املضطرب يف هذا الكون ،الباحث عن احلقيقة يف نفسه وخارج نفسه،
روح الصويف املتفلسف اليت مل جتد ثغرة تغادر عربها ذلك اجلسد الرتايب الفاين سوى الفن.
لدى الشاعرين منهج متشابه يف التصوف وإن افرتق مذهبهما يف الدين ،وإذا كان الدين ينبذ
الشعر ويذم قائليه فإنه يف التصوف سنّة متبعة يفرج هبا املتصوف يف غري حرج عن لواعجه
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الروحانية خنص منهم زهاد العجم الذين محلوا معهم بقية تراثهم الديين املندثر فمزجوه باإلسالم
ومزجوا اإلسالم به.
على أن الفارق واضح بني الرجلني فالعشق كما هو ظاهر يف األبيات أغلب على اجلزيري،
واجلزيري أشد متكناً من الوصف وميالً إليه وأدىن إىل التفاؤل ورؤية أنوار السالمة يف ظلمات

حبر احلياة وبينما حتفل قصيدته من أوهلا إىل آخرها بأصوات املوسيقا وآالت الطرب ال جتد

لدى الشريازي سوى أصوات اصطخاب املوج وحديث السوء وجرس املوت.
اإلبداع يف األصل إعادة تركيب وما من حامل قلم إال وتزود من مداد غريه ،وإذا كان اجلزيري
قد تتلمذ على حافظ وقلده فهي تلمذة اﻷديب اﻷريب وتقليد اللبيب النجيب وال نشكك من
قريب أو بعيد يف عبقرية اجلزيري أو نرتاب يف علو كعبه يف رحاب الشعر وميادين التصوف،
ومن يتكلف الرجوع إىل ديوانه جيد مصداق هذا الكالم ،فللرجل من قصائد الوصف والغزل
والتصوف واملديح واهلجاء واحلكمة األصيلة ما يؤهله للمقعد الذي يقعده يف ساحة األدب
الكردي ويرفعه إىل مقام أساتذة البيان يف عصره وكل عصر.
______________________________________________
هامش:
آخر مريدي هذه احللقة الصوفية هو الشاعر الكردي الكبري «حاجي قادري كويي» (1817
  )1897م الذي كتب:edir keʼsen we nawilha
welê eftad muşkilha
sebazan turre bukşayid

Dexîlit bim were saqî
Xem û xussey dillim kem bû
Umêdî miskî muşkîn im

çi xûn uftad der dilha

Ke çî bemzanî bem derd e

û gerdabî çunîn hayil

Le behrî işq û xewfî mewc
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Be hawarî dillim nagen

sebukbaran sahilha

Le ewwel işqî win kird û

be bednamî keşîd axir

Çi lon penhan debê sîrrê

ke zû sazend mehfelha

Billê bimre debê bimrî

gerit pîrê muxan goyid

Ke çûnke xoy xeberdar e

zi rah û resmê menzilha

Le hicranî eto bo min

çi emnê eyeşê çun her dem

Ecel bangman deka zû ken
Eger tû muxlisî işqî

ke ber bendîd mehmelha
ezû xayib meşû Hafiz

Ke Hacî bo sefer birrwa

deʼiddunya we ehmilha

______________________________________________
:المصادر والمراجع
 هـ1391، طهران،51  الطبعة،) حافظ (ديوان غزليات مطبعة، القامشلي، حتقيق املال أمحد الزفنـﮔـي، العقد اجلوهري يف شرح ديوان الشيخ اجلزري1959 الرافدين
 ديوان سعدي الشريازي ديوان حاجي قادري كويي-
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سيرة مدينة

دهوك ..كأنها مسقط رأسي
جلأت إليها ال فرق ،فلم أكن سائحاً أرتاد
نزحت إىل دهوك أم ُ
ُ
فنادقها ومطاعمها وأستمتع بطبيعتها اخلالبة مث غادر حامالً معه

بعضاً من الذكريات اجلميلة يتباهى هبا عند رفقته.

حبسب املعايري اليت تتحدث هبا اجملتمعات اإلنسانية يف هذا العصر،
جلأت إىل دهوك بعد احلرب يف سوريا.
ُ

محلنا أنا وأخي بضعة كتب وغادرنا مدينتنا يف جنح الظالم ،مث دخلنا
إىل املنطقة احلدودية بني ديريك و قضاء زاخو آنذاك.
منعتنا القوات العراقية من الدخول ،قالوا لنا بكل وضوح:

كتابة :حسين شاكر
تصوير :زارا علي

«هذه املنطقة هي العراق وليست بالدكم وإن أردمت الدخول إىل إقليم كوردستان فعليكم العودة
إىل أقصى نقطة قريبة من احلدود الرتكية لتدخلوا عرب هنر دجلة».
أدركت آنذاك ما معىن أن تكون كردياً .كانت وجهتنا دهوك لنعمل فيها بانتظار أن تنتهي
األزمة يف سوريا ،وكان خييل إلينا أن العودة قريبة.
دهوك مدينة حصينة ليست بالالزورد الذي طرزت به مدينة أور السومرية بل بثالثة جبال:
اجلبل األبيض يف الشمال وجبل زاو يف اجلنوب و سفني يف الشرق.
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ال تظهر جبال سفني للعيان ولذلك خييل للداخل إىل دهوك أهنا حماطة فقط جببلي األبيض
وزاو فقط ،ولعل هذا ما أوحى للبعض أن معىن «دهوك» هو (دو = اثنني) و(هوك = جبل)
لكن القاموس ال يدعم هذا االجتهاد االيتيمولوجي ألن (هوك) ال تعين اجلبل.
يروي سكان املدينة فرضيات أخرى للتسمية منها أن املدينة كانت على ممر دويل جتاري جتيب
من العابرين صاعني من احلنطة او الشعري ويرى باحثون كرد أن (ده) تعين قرية و(وك) للتصغري
ما يعين (قرية صغرية) أي على وزن (أوروك) املدينة السومرية املعروفة.
الناظر يف السمات العامة للدهوكيني سريى شعباً مجيل املالمح وحيمل بعض املؤثرات اهليلينية
وآخرين ذوي مسات مقدونية أو آشورية أو حىت أرمنية ،سرتى بشرة بيضاء وأخرى مسراء وثالثة
شقراء.
ويف مدينة يتعايش فيها املتدينون من الديانات السماوية الثالث ،تشرق فيها كل صباح روح
زردشتية فتنري اجلبال الثالثة والوادي الذي يضم املدينة اليت تكرب يوما بعد آخر.
كان الراحل «فلك الدين كاكائي» يرى تلك الروح يف أزياء املدينة فالشاب األعزب فيها
يعقد حزام خصره بثالث عقد تشري إىل أركان الزردشتية الثالثة «الفكر الصاحل والكالم الصاحل
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والعمل الصاحل».
حتمل دهوك كذلك آثاراً من املسيحية األوىل بارزة يف مسميات القرى حول دهوك وما أدهشين
أكثر وجود نقوش دالة على «الصليب املعقوف» يف بعض النقوش الرومانية .
التعايش بني مجيع األديان واحدة من خصائص دهوك بل قد جتد هناك بعضاً ممن ال يؤمنون
بأي دين ودون أن حيدث بينهم وبني جرياهنم ما يتجاوز بعض النقاشات احلادة وهذه أساساً
من طباع الكرد بشكل عام.
المرأة في دهوك
الدهوكية معتدة بنفسها واملسنات منهن من أكثر النساء رمحة فلن جتد حناناً كحنان اجلدات
يف دهوك.
هؤالء اجلدات رغم تقدمهن يف السن ما زلن يصمن االثنني واخلميس ويتصدقن بأفضل ما
يف املطبخ.
كانت املسنات من جرياين  -رغم جهلهن بديانيت  -يرسلن إيل أشهى األطعمة اليت صنعنها
وكانت الكثريات منهن جيلنب يل الطعام بأنفسهن ألن يف ذلك أجراً أكرب ليس على خلفية
إسالمية  -وفق حتليلي  -بل هو شيء مرتبط باملوروث الزرادشيت القائل «ال يهم ملن تعطي
الصدقة ،املهم أن تكون فاعالً للخري».
رغم أهنم يف غاية اللطف فإن أهايل دهوك ال يندجمون بسرعة مع الغرباء ألهنم يف غالبيتهم
اعتربت نفسي حمظوظاً حني أتيح يل حضور عرس يف دهوك كان قد دعاين إليه
حمافظون وقد
ُ
العريس شخصياً .كم أعجبتين األزياء الفولكلورية اليت كان يرتديها الشبان والشابات والرقصات
اليت كان جييد اجلميع أداءها مبا فيهم املسنون واملسنات والصبية والفتيات .وجدهتا مشاهبة
للرقصات يف بلدي وكان من الواضح من هذا التشابه أن أصوهلا تعود إىل آالف السنني .
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سوق المدينة
سوق دهوك كأي سوق شرقي فيه من أنواع املواحل واأللبسة ذات الطابع الشرقي واألجبان
والتوابل ومستلزمات صناعة احللوى احمللية وحمالت صياغة الذهب ،وما أحسن مشهد فتاة
تصحبها بعض النسوة وهن يتجولن برفقتها ينتقني هلا األقمشة والذهب والساعات وسواها من
مستلزمات اخلطوبة أو الزواج .
عشت يف دهوك أكثر من أربع سنوات كانت كافية ألشعر باالنتماء احلقيقي إليها .لقد
ُ
سيطرت هذه املدينة على روحي حىت صرت أشتاق إليها وأنا أعيش يف مكان آخر .كأهنا
لدت فيه أو كأهنا فرد من عائليت.
مسقط رأسي الذي و ُ
كأم ،ففيها عرفت العشق وفتح احلب أمامي آفاقا
لن أنسى دهوك يف حيايت ،املدينة احلنون ّ

قدمت (ديالوك) برناجمي احلواري الذي أعتز به .قال يل حينها مدير
واسعة ،ويف فضائيتها
ُ
القناة إنك لن تستطيع إجياد ضيوف ومفكرين كبار يف دهوك إلثراء برناجمك الذي يغلب عليه
نقاش القضايا الفكرية ولكين مع ذلك متكنت من ملء حلقات ذلك الربنامج بدءاً بامليثولوجيا
استضفت أحداً من خارج دهوك وأقضيتها إال فيما ندر.
وانتهاء بالعوملة وال أذكر أنين
ُ

دهوك منتجة للفالسفة كاملدن اليونانية رغم أهنا غري حماطة بالبحار لكنها بوقوعها على
السهول احملاذية لنهري دجلة والفرات كانت حاضنة لكل ما أنتجته البشرية من حضارة
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وعلي االعرتاف أن فيها خنباً فكرية ال تقل خصوبة وإبداعاً عن نظرياهتا يف عموم
وميثيولوجيا ّ

حواضر الشرق االوسط.

يتجه الشباب املهتمون باألدب يف دهوك على األغلب إىل الشعر احلداثي الكردي الذي يتسم
بلغة كردية نقية ومنهم تعلمت احلديث بلغيت الكردية الكورماجنية بنسبة أفضل من ذي قبل
بكثري.
ال ميكن احلديث عن دهوك بكلمات قليلة كاليت كتبتها ولذلك سأهني حديثي هكذا:
دهوك ...مل أزل أداوي قليب املشتاق بتخيل قطعة اجلنة الوادعة بني ثالثة جبال ومل تزل روحي
منقوشة بابتسامة جدة حنون.
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حوار العدد
الروائي المصري وحيد الطويلة:
للمغنّين
أنا أقرب ُ
نعيش يف دولة سلفية تستطيل حليتها وسط شعب
غوايته الدين باألساس ،وتوتارليتية عسكرية بامتياز
يتطرق القاص والروائي املصري وحيد الطويلة ألمساء
ّ
وتيّارات وقضايا كثرية يف هذا احلوار الذي جرى خالل

عارف حمزة  -ألمانيا

ع ّدة أيام زار فيها مدينة إيسني األملانيّة بدعوة من إحدى جامعاهتا..
كل اخلدمات الضروريّة؛ واليت تشبه
حديث شيّق عن مسقط رأسه؛ تلك القرية احملرومة من ّ
«املهبط األول للخليقة» على حد تعبريه.

جترعها الشارع املصري ،واملثقف املصري ،بعد
حديث عن التفاؤل بالتغيري وخيبات األمل اليت ّ

«الثورة املصريّة».
حديث عن إبراهيم أصالن وعزت القمحاوي واألبنودي وعفيفي مطر وعبد املنعم رمضان
و»قعدة اجلمعة» اليت صارت مشهورة على مستوى العامل العريب.

حديث عن الدميقراطية واحلريّات وعن الفاشية اليت متّ استبداهلا بفاشيّة أخرى ....والكثري
والشيّق للرجل الذي يظنه الناس مغنيّاً وليس كاتباً.
روايتاك األخريتان تدوران خارج املكان املصري؛ حيث «باب الليل» جتري أحداثها يف تونس،

بينما «حذاء فيلليين» تدور يف سوريّة .ملاذا هذا اخلروج من البيئة املصريّة اليت تعترب غنيّة جداً؟

من قال إنين خرجت؟! األقرب إىل احلقيقة أنين وجدت فرصة للعب يف فريق «أجنيب» .هي
أشبه بفرصة احرتاف لالعب كرة قدم ،يعود بعدها ليدافع عن ألوان بالده يف املباريات الرمسية.
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نتوجع بلغة يقولون إهنا واحدة ،ونتقاسم
هم نتقامسه مجيعاً ،حنن الذين ّ
يف «باب الليل» مثة ّ
نفس الكوابيس ،حنن الذين كنا نقول لألسف اجليش العريب السوري واجلمهورية العربية املتحدة،
حنن الذين تربينا على الوحدة اليت ال يغلبها غالب وأغانيها ومفرداهتا .حني خلعت أمي وجديت
وخاليت أقراطهن وأساورهن ألجل فلسطني وألجل سورية مل يكن فعالً حملياً ،أو قل إنه كان
حملياً باعتبار أننا مكان واحد.
ركضنا وراء سرد ماركيز يوماً ما ومازلنا ،لكن األهم أن أحالم وأشواق وكوابيس إمرأة تعيش يف
موكوندو تتقاطع ،بل تتماهى ،مع أحالم وأشواق خاليت نفيسة يف قرييت الغارقة يف عتمة بوابة
اآلخرة.
يف تونس ،يعترب البعض «األجنيب» كل من ليس تونسياً .يف إحدى الندوات قدمت نفسي
على أنين «كاتب أجنيب من مصر».
يف حذاء فيليين األمر واضح ،يقول البطل حني ُسئل :هل أنت سوري؟ قال :سوريا مثل مصر
مثل تونس ،كلها واحدة وكلها موبوءة.
نعم هناك تعذيب ممنهج يف العامل العريب منذ استوردنا االنقالبات العسكرية «أصبحنا نص ّدرها
فيما بعد وحىت اليوم» .مصر الستينات برغم ما فيها من أشياء عظيمة لكن مالمح التعذيب
وخسة كانت يف سوريا
إحدى اآلثار «العظيمة» الباقية منها أيضاً .لكن الفقرة األعلى شراسة ّ
نظامي صدام والقذايف -لن أنسى ما حييت الرعب الذي كان يتلبّس األصدقاء
 رغم ّجتب َ
السوريني وحنن نسخر من النظام السوري يف قلب القاهرة.
يا سيدي التعذيب واخلوف قضية حملية ،حنن نثور اآلن  -إن أفلتنا من خناق السلطة -لتعذيب
مواطن يف األرجنتني.
أظن أن يف األمر خداعاً مقصوداً ،هنالك إشارات طفيفة عن سوريا ،لكن مجالً كثرية يف الرواية
كانت ألحد ملوك التعذيب يف مصر وهو «زكي بدر» ،ومجالً للقذايف ،وفضاء قامتاً بلون واحد

وشعارواحد ،حنن لألسف أمة الواحد منذ خلقنا.
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طراحة ال تنضب»
«أرض مصر ّ

محلي»،
أال تخشى أن يُقال عنك إنّك «كاتب غير
ّ
خاصة إذا عرفنا أ ّن المحليّة تُعبّد طريقاً جيّدة نحو
ّ

العالميّة؟
ال بأس ،أن يكون لك قراء يف العامل العريب أو عرب يف
بالد بعيدة.
كم (واحد) من القراء الذين سوف يقرؤون هذا احلوار

الكاتب وحيد الطويلة بريشة
الفنان المصري حسين جبيل

يعرف «سعد مكاوي»؟ ،أظن أن كاتباً مثل خريي شليب
مقروء يف مصر بشراهة تتجاوز حضوره خارجها والعكس صحيح إلدوارد اخلراط مثالً.
إهنا هتمة مجيلة على األرجح ،لكنين أزعم أيضاً أنين مقروء على نطاق واسع يف مصر.

كتبت روايتني من قعر دست اجملتمع املصري ،من العيار الثقيل ،أو قل املدفعية الثقيلة كما
يقول الروائي هاين عبد املريد« :أمحر خفيف» و»ألعاب اهلوى» .انظر ،كم هو عنوان بديع.
ال تنس أن أحد الكتاب كان يلقبين بزعيم كتاب الريف ،يف الوقت الذي كان الريف املصري
قد مت استنزافه كتابة وشهرة ممن سبقونا .وكتبت قصصاً قصرية بنـََفس إنساين وروح مصرية أو

هكذا أظن.

سأجتاوز أنين رجل مه ّذب وأحتدث ببعض النرجسية بل بالكثري منها ،وأزعم أنين يف «ألعاب
لعبت على تدوين الشفاهي ،دون أن تنتقص من روحها اليت تنفخ
اهلوى» و»أمحر خفيف» ُ

يف السياق الكتايب ويف املعىن روحاً جديدة .وكتبت ريفاً جديداً ال يعرفه أحد ،كما كتبت

مريال الطحاوي .باملناسبة مريال كتبت بروكلني ،وهي اليت كتبت اخلباء والباذجنانة الزرقاء عن
مضارب البدو وكوابيسهم .عزت القمحاوي كتب «البحر خلف الستائر» عن جتربة يف قطر

وهو صاحب «بيت الديب» اليت تصرخ باألجيال يف قرى مصر.
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حبث عين «األبنودي» بعد ألعاب اهلوى -وهو ال يبحث عن أحد -حبث عين مبا مل يبح
به يل مباشرة ،سألين عن القاموس الذي استخدمته يف الرواية ،وهو الذي قبض على قاموس
الصعيد كله ،وكتب يف مقالته :طاملا هناك من يكتب هذا فإن أرض مصر طراحة ال تنضب.
كان عفيفي مطر يتساءل بعد «أمحر خفيف» ،وهو الذي عاش يف مضاربنا طويالً :من أين

أتى وحيد هبذا؟ كان يسألين ليكتشف أن نصف املواويل والغناء يف الرواية يعرفه هو وردده مراراً
من قبل ،ويشهق ألن النصف اآلخر من قرحييت.
على أية حال ال تقلق ،فاملماليك جاهزون ليس إلخراجنا من احمللية والعاملية ،بل إلخراجنا من
اللعبة كلها ،واخلدنة ال ينتظرون.
حني قرأ الشاعر «مهدي مصطفى» النسخة األوىل من «ألعاب اهلوى» قال :هذه أول رواية
مصرية حبق .قال وقتها إنه كتب مقاالً ،مل ير النور ،بعنوان :ماركيز ليس يف كولومبيا .أنت
تسألين عن احمللية وهناك من يستكثرون علينا أن نكتب بشكل جيد ما بالك إن كان جديداً!.
هل تعلم أن شاعراً ميوت من اجلوع يف القاهرة ،لو وجد وظيفة يف اخلليج ليأكل بدل أن يتسول

من متسولنيُ ،يرجونه بعد أن يسافر من قائمة الشعراء وإىل األبد!!.

احلرائق جاهزة يا صديقي  ،نفس اجملازر ،نفس السقوط كما يقول مجال القصاص .لكن
اجلميل يف األمر أنك جتد تساؤالت عديدة على صفحات التواصل االجتماعي :ما هي جنسية
هذا الكاتب؟ كنت أظنه تونسياً لكن ظهر أنه مصري ،كنت أظنه سورياً لكنه مصري.
مل نعد نكتب عما نعرفه ،بل جيب أن نكتب عما ال نعرفه.
أحد املماليك سأل عبد املنعم رمضان بعد فورة باب الليل :رواية مجيلة ولكن أين تونس ،ال
شبابيك زرقاء وال مبان بيضاء؟ قال له (رمضان) تونس يف اللغة يا موالنا.
أت يف إحدى الدراسات عن أعمالك األوىل إن أجواء إبراهيم أصالن متتد داخل كتاباتك.
قر ُ
هل أنت متأثر به؟ َمن هم الكتاب الذين تأثرت هبم؟
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ال أظن ذلك على اإلطالق .ابراهيم كاتب كبري بلغة مقتصدة تكاد تكون خبيلة ،وحكايات
من مكان واحد تقريباً .العامل عنده هو فضاء «فضل اهلل عثمان» .يكتب ببساطة خادعة،
دافئة أيضاً .حيكي حكاية وهو يقصد على األغلب حكاية أخرى .كل ذلك صنع منه «شيخ
طريقة» ،وكما «الشيخ حسين» يف فيلم «الكيت كات» الذي صنعاه داوود عبد السيد
وحممود عبد العزيز صنع أسطورة سامهت يف الشكل الذي كان فيه أصالن حيبه ويكرسه لنفسه.
كل على طريقته .رمبا نتشارك يف
هو من عامل وأنا من عامل آخر .رمبا نتشارك يف السخريةّ ،
اجلملة القصرية ،هو كتبها يف األساس حبكم وظيفته ،ال أستطيع أن أقول إهنا ليست خياره،
لكنين أستطيع أن أقول إهنا خياري.
أنا لست ابن احلكايات فقط ،أنا ابن احلكايات املعجونة بالفقد واخلوف الدائم والغناء بالشوق
واحلنني ،حيث ولدت يف منطقة تكاد تشبه مهبط اخلليقة األوىل ،بال كهرباء وال ماء وال طرق.
أنا ابن اجلمل القصرية خوفاً من األب والعمدة والسلطة .أنا ابن اجلمل القصرية اليت تقال لقاتل
لدي
كي يقتل بعد ساعة ،املسألة ال حتتاج لالستفاضة .أنا أبن هذه الشعرية القاتلة ،من هنا ّ
حكايات تكفي بقية العمر ،لكنين ابن الشعراء أساساً .وإن كان البد من أحد فأنا أنظر بعني
واسعة إىل جون كويتزي وإىل ريتسوس.
مطربنا الوحيد يف املنطقة كان حيكي احلكاية شعراً وغناءً .أنا ابن طريقة القارئ مصطفى
إمساعيل يف الكتابة؛ كيف يقول اآلية ،التقطيع ،املقام الذي تقرأ به اجلملة ،حالتها نذير وعيد
أم بشرى .املوسيقى اخلفية اليت كان إدوار اخلراط حيلم هبا ،القفالت ،هنايات اجلمل والفصول.
رياض السنباطي سأل عبد الوهاب من أين أتى هبذه القفلة قال له :من الشيخ مصطفى.
كذلك مجلة زياد رحباين وجرأته ،وكل هذه السخرية حىت من نفسه .من هنا أنا ابن الشعر
القاتل ،ابن االختزال واحلذف من اجلملة ومن الدنيا.
وأخرياً :مثة مسافة مرعبة كان يصنعها أصالن نفسه؛ تلك املسافة اليت تستطيع أن متر قبالتها
وال ميكن لك أن تدخلها .هذه املسافة هي اليت صنعت له صداقة مع واحد من أكرب اهلجائيني
العرب ،وهو عبد الوهاب البيايت ،كانا يعرفان أظافر بعضهما لذا تصادقا .وهو ما ال أستطيعه.
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تأميم ناعم
خيبة أمل كبرية أصيب هبا كتّاب مصريّون بعد الثورة على مبارك واستالم مرسي وانقالب
السيسي ،ماذا حدث لك أنت؟
كنت شاهداً ومشاركا يف اللحظة اليت خرج فيها أول دكتاتور عريب من تونس .بعدها عدت
ملصر قبل خروج مبارك .مل تكن هناك حلظة مؤاتية يف تارخينا صنعها الناس ،لصنع دولة مدنية
أكثر من هذه اللحظة ،لكن اإلسالم السياسي قبض على اللحظة ،من هنا نزل الناس ضد
فاشية دينية ،نزلوا مع السيسي يف حلظة عاطفية وعقلية أيضاً ،إال أن احلقيقة ظهرت مع األيام
وهي أننا استبدلنا خوفاً خبوف ،وفاشية وقفنا ضدها بأخرى مبوافقة شعبية ،لدولة أمنية مبوافقة
شعبية ،وإن كنت أعتقد أن اللحظة بدأت تتغري.
دعنا نقول إنين ضد اإلسالم السياسي على اإلطالق ،وحىت اللحظة اليت طلب فيها السيسي
تفويضاً حملاربة اإلرهاب كنت معه ،لكننا بعد أيام مسعنا كالماً واضحاً مغايراً ،وعدنا يف غضون
سنة لنفس تعاليم وزارة اإلرشاد القومي .مل يعد يف مصر إعالم خاص .أصبح املطلوب أن
منشي يف طريق باجتاه واحد ،ومن يعرتض خيرج من املشهد .ودعين أقول لك بوضوح :اجلماعة
اليت حتكم عرفت أهنا مل تُقص االخوان وحدها؛ ومن أقصاها اإلعالم واملتظاهرون من الشباب
حتديداً ،وعليه مت تأميم اإلعالم وتدجينه وإقصاء كل من تسول له نفسه التفوه أو اخلروج

بدعوى محاية الوطن ،هو التأميم الناعم بلغة هذه األيام.
تسمع اآلن نغمة خسيسة :يف البداية حنن يف حرب ضد اإلرهاب ،واآلن حنن مع الدولة حىت
ال نصبح سوريا أو العراق .املشهد اآلن أننا نعيش يف دولة سلفية تستطيل حليتها وسط شعب
غوايته الدين باألساس ،وتوتارليتية عسكرية بامتياز .اآلن عادت األجهزة السيادية لالزدهار،
عاد الفتك األمين.
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نعم خيبة أمل كبرية ،وقلت يف حوار على اهلواء موجهاً اخلطاب للسيسي بالعامية اليت يفهمها

حىت ال يتهم املثقفني بالتنظري« :حبيبك اللي حيوشك ،مش بس اللي حيوش عنك» .لكنهم
ال يسمعون ولن يسمعوا .هم قرروا ولن يعودوا ،وسيتم اغتيال احلرية لزمن طويل حتت الفتات
األمن واالستقرار والدولة والعدو.
هلجتك ليست مصريّة خالصة؛ هناك النربة املغاربيّة وكذلك

الشاميّة ،هل يسبب لك ذلك مشاكل يف بلدك مصر،
خاصة إذا عرفنا أن اللهجة املصريّة تنزل عند الكثريين
ّ

هناك منزلة اللغة؟ .العشق يا سيدي .أغرمت بنساء من

املشرق واملغرب .حني حتب إمرأة البد أن تغين هلا ما
حتب .عندما كنا نغالب خشيتنا ونسأل «عفيفي مطر»
عن سبب استعماله للغريب وللمهجور من األلفاظ ،كان

الكاتب وحيد الطويلة
مع الزميل عارف حمزة

يرد بقوة :لو مل استعملها ملات جزء من الكون.
ّ

ولدت يف النقطة العميقة من مشال مصر ،كانت إذاعة لندن وسرتايك ،يف لبنان ،ومونت كارلو
ودمشق ،وحىت إسرائيل ،واصلة بقوة ،مع أن املناخ يف قريتنا كان آخره السرية اهلاللية ومدافع أم
كلثوم وعبد الوهاب واألطرش .كنت مشدوداً ومشدوهاً ألصوات وأمساء غريبة على أمساعنا،

نصف القرية عندنا أمسهم عبد الصمد ،وأنا أمسع حممـد األزرق وموسى بشويت وشادية الكرمل.
فتنين الغناء اللبناين وجتربة الرحابنة .مل أستطع أن أشيع هذا املناخ وسط قوم يسمعون السرية
اهلاللية ،وظللت لسنوات أحاول أن أعرف معىن كلمة شلحوين حني تغنيها فريوز»مشلوحه
على حبر النسيان» .كنت مشدوداً خلف كتابة الرحابنة وميشيل طراد وطالل حيدر وحىت

جوزيف حرب رغم مساندته العمياء للنظام السوري .راحت أذين خلف امللحون واألندلسي
والدوكايل ونعيمة مسيح وصليحة وغريهم.
سبب يل ذك بعض املنغصات؛ حكيت يف حلقة تليفزيونية عن زياد الرحباين ،وأن املصريني
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تغن باللهجة املصرية .وقامت القيامة وتناثرت يف
حتديداً مل يسمعوا فريوز لسبب يتيم أهنا مل ِّ

صره.
األجواء عبارات من عينة أننا هنضم كل من يأيت عندنا وُن ّ

هل عندنا شيفونية؟ نعم .لكنين من جتوايل يف العام العريب وجدت أهنا حالة عامة ،بل تتعداها
إىل العنصرية أحياناً.
أصحو يف الصباح أو بعد قيلولة ألمسع «سهرة حب» ،وأجدين يف ذلك وحيداً .هل يل من
امسي نصيب؟ رمبا .ولكنين مستمتع وأشعر أنين أخذت النصيب األكرب.

تبقى طرفة :كنا يف «سوسة» يف إحدى الندوات وجلسنا مجاعة ،كل واحد من بلد عريب وأنا
قمت ،وعند عوديت وجدت الطاولة كلها تقهقه؛ السيدة اليت كانت جتلس خلفنا
أحكي .مث ُ
سألتهم يف غيايب :باهلل عليكم .هذا املغين ما هي جنسيته؟

ما زال ماضيك غامضاً؛ حىت يف تقدميك يف أعمالك ويف الدراسات عنك جندك متخفياًَ .من
هو وحيد الطويلة يف نشأته األوىل؟

ومن يهرب من ماضيه؟! حنن يف عاملنا العريب احملكوم بالعشرية السياسية والدينية ليس على
طاولتنا سوى املاضي يا سيدي .حاولت أن أستعيد روح املاضي يف «ألعاب اهلوى» ،وأن
أقبض على اللحظة يف «أمحر خفيف» ،وأن أكتب مآل الثورة الفلسطينية يف تلك اللحظة اليت
كنت أراها على وجوه أبطايل بأحالمها املنكسرة وكوابيسها املتعددة.
أنا ابن فقراء .مل نتعلم ،وليست عندنا مناذج وال فرص .الفرص صنعناها حنن حني أتينا إىل
القاهرة .تعبت كثرياً يف حيايت ،ورغم ذلك مل تغب االبتسامة عن وجهي ،وال ختليت عن أناقة
شكلية .أنا من الفقراء الذين فتحوا أرواحهم ،وأظنين تعلّمت.

أنا مع الفقراء باملعىن الواسع ،مع احلرية دون أي لفظ يضاف لوأدها ،مع اإلنسان .لو كانت
عندي جتربة مع ثوار «الكونرتا» سأحكيها ،ال أحد يعتذر عن مبادئه .أنا مثل الكريستال مع
نفسي ومع أصدقائي ،لكن هناك من يرى الكريستال عتمة.
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«قعدة اجلمعة» هل هي صالون أديب يف الشارع؟
نعم ،هي املعىن نفسه .يف البداية كنت ألتقى الشاعرالكبري عبد املنعم رمضان وحدي ،وأدعو
األصدقاء كيفما أتفق .وشيئاً فشيئاً كربت واتسعت واتسع معناها؛ أصبحنا ننتظر سعيد
الكفراوي كي يقص علينا من قدمينا .ال فكرة مسبقة معدة للنقاش ،رمبا يفرض حدث نفسه
نعرج يف كل مرة على جديد ،حنتفي بكتاب جديد ،نعرف مواعيد الفن التشكيلي
توقيتاً ،لكننا ّ

واملسرحيات ،ونوغل يف اجلديد واملختلف.

ال نقبل الدعاية ورفضنا رعاة؛ حنن فعلناها حبرية ونريدها أن حتافظ على تلك الروح .هي كذلك
فعل دميقراطي يف بالد تكره كلمة الدميقراطية .تُكتب عنا التقارير ويُنقل ما حيدث يف القعدة
باحلرف ويزيد .التليفزيونات تأيت للتصوير معنا ،وال يدفعون حىت مثن «املشاريب»؛ بل حنن

من نتوىل الدفع عنهم .ال نفكر بطريقة عملية .اعذرنا على طوباويتنا ،كل ما خنشاه أن حيدث
انقالب ويتم توجيه القعدة يف اجتاه آخر؛ خاصة أن بعض القصائد اليت تلقى يف القعدة على
هامشها تشي بشكل من األغاين اليت تذاع يف املناسبات الوطنية .نستقبل فنانني عرب من كل
األصقاع ،نفرح بوجودهم ونعمل على أن نستفيد ونستمتع يف حضورهم .كما أنين لست قيماً
عليها؛ أنا منشغل برئاسيت للمنظمة العربية للمقاهي ،تلك املنظمة اليت اخرتعتها حني مل أجد
وظيفة بعد تركي للجامعة العربية .أنا اآلن بال وظيفة ،لكنين لن أسعى لتحويل القعدة لوظيفة،
خاصة أهنا أصبحت مفتوحة وملكاً للجميع .رمبا يفكرون ذات يوم يف عمل متثال يل يف األول

من رمضان ،لكنين أرى على البعد تاجاً من الشوك ال أعرف على أي رأس سيوضع.

رواياتك األربع وجمموعتاك القصصيتان صدرت يف ع ّدة طبعات ،ماذا يعين لك ذلك؟ وملاذا

تدق الرتمجة أبواهبا؟
مل ّ

نعم تطبع أعمايل بكثرة ،وأحيانا يطبع الكتاب يف أكثر من بلد عريب يف نفس التوقيت؛ «باب
الليل» طبعت يف أكثر من بلد .أنا مبزاج صعب مع الناشرين ،أكاد أكرههم ،أطبع كل كتاب
يف بلد .اجلملة املتكررة على مسامعي« :حبثت عن كتبك فلم أجدها» .تتناثر كتيب يف كل
51

دشت  -فصليّة ثقافيّة -تصدر عن «احتاد مثقفي روجآفايي كردستان» -العدد (صفر) 2018

مكان لكن ال ميكنك القبض عليها جمتمعة ،حىت الطبعات املتكررة تنفد ،ال أعرف إن كنت
مقروءاً إىل هذا احلد أم أن الناشرين شبعوا منها .هناك من طبع يل ألفي نسخة ،وباعها كلها
وافرتقنا ،ويطبع من خلفي كل عام .ال أوقع عقوداً ،وعلى أية حال ال أسلم نفسي لناشر؛ هي
طبعة واحدة وأحبث عن غريه أو يبحث عين غريه .أكره السلطة ،أية سلطة كانت ،وهذا أحد
األسباب اليت تدفع زوجيت لالحتفاظ برقم املأذون يف هاتفها؛ حىت تتخلّص مين مىت متردت
بشكل كبري! .وأنا ضعيف جداً أمام أصدقائي وأمام احملبة .ناشرة قالت إهنا مل تشعربالندم يف
حياهتا على عدم طباعة كتاب إال «باب الليل» ،رغم أنين عرضتها عليها لكننا مل نتفق .أنا
أضع الكاتب يف منزلة عالية ،ويعجبين سعيد عقل حني يرفض أن يصعد مسرحاً إال مبقابل،
ال أفعل مثله ،لكن العيش على الكفاف من الكتابة يبدو صعباً جداً.
أما عن الرتمجة فال أعلم ،لست صديقاً ملن يعملون يف املناخ« .باب الليل» مرشحة للرتمجة
غري أن الدار ترمجت ملصريني كثر وتريد التنويع فرتجئ كتايب .ال أريد أن أحتدث يف األمر لكن
«يدي على كتفك» وسأوافق هذه املرة على عقد.
هناك جمموعة كبرية من الروائيني الشباب يف مصر شكلوا حالة مثرية والفتة للنظر منذ عشر
سنوات أو أكثر .هل تشعر بأنّك تنتمي إليهم؟ أين أصبحت تلك املوجة اآلن؟.
غث أيضاً .هناك ،كما يف كل العامل
نعم هناك حاالت مثرية وكتابة متجددة ،وهناك فوران ّ
وعرابني للخراب ،خاصة بعد أن أصبحت اجلوائز حكم قيمة ،وبعد أن أصبح
العريب ،شللية ّ
الناشرون شركاء يف تعميم اخلراب ألسباب شخصية نفعيّة.
هناك كتابة جديدة وأمساء تشكلت تبحث عن فردانيتها ،أشعر مبنتهى السعادة بينهم .أظن
أنه من الطبيعي أن تؤثر يف جيلك أما أن تكون حاضراً لدى أجيال تليك فهذا شيء رائع.

وهناك أيضاً جيل «شم النسيم» الذي يريد حصر الكتاب يف أعضائه ودفعه إعالمياً وعرب
عضت على النواجذ هذه األيام ملا
اجلوائز ،لكن الكتابة اجلميلة واحلقيقية سترتك أثرها وإن ّ

سبق وأسلفته.
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متى ستتوقّف عن الكتابة؟
عندما أصري وزيراً للثقافة .ومبا أنين لن أصبح وزيرا فلن أتوقف .أتوقف فقط عندما أشعر أنين مل

أعد قادراً على اللعب أو املغامرة جبديد .أتوقف عندما خترج «املاكينة» نفس القماش ،عندما

أحلن حلناً واحداً ككاظم الساهر يف معظم أغنياته.

أزعم لنفسي أحياناً أنين أقدم جديداً مع كل نص حىت اآلن .حاولت يف حذاء فيلليين أن أجتاوز

باب الليل؛ مبعىن أن أبتعد يف الرؤية ،يف اللغة ،يف الشكل ،وال أعرف إن كنت جنحت يف هذا

أم ال ..كتبت قصصاً قصرية بشكل خمتلف عما كان سائداً.
أحتول إىل شيخ يف الكتابة؛ أريد أن أحتفظ لوقت طويل بتلك الروح املشاغبة املرحة
ال أريد أن ّ
اليت تدفعين للمغامرة.

أنا أقرب للمغنني يف شكلي رمبا ،لكن يف روحي كثرياً ،وأحلم باليوم الذي أغين فيه يف مهرجان

غنيت
فاس للموسيقى الروحية ،فعلتها «عناية جابر» وغنت على مسرح األوبرا ،وبالطبع إذا ُ
ستفسد فرصيت يف الوصول للوزارة وهذا أمر طيب .على أية حال صادفين شخص لبناين يف
القطار منذ أيام وسألين :ماذا تعمل .قلت له كاتب ،قال :طول الرحلة كنت أظنك مغنياً!!.
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كاتب وكتاب
«ذئب اهلل» ومأزق التّأويل
يقول جاك أورويل يف روايته املعنونة (« :)1984كيف يفرض
إنسان سلطته على إنسان آخر يا ونستون؟ فكر ونستون مث قال:
بأن جيعله يُعاين» ،وهذا حتديداً ما فعله عواد اجلشع بطل رواية
ذئب اهلل للروائي األردين -الفلسطيين جهاد أبو حشيش.

جهاد أبو حشيش شاعر وروائي أردين -فلسطيين ،صدرت له

رفيقة المرواني ـ تونس

مؤخرا رواية «ذئب اهلل» عن دار فضاءات للنشر  -األردن باالشرتاك مع دار «ابن رشد»
املصرية ،عدد صفحاهتا 167صفحة.
حاول أبو حشيش عرب روايته تشخيص الداء الذي ينخر جسد األمة من إرهاب وعنف
تغلغل يف النفوس ونال من القيم األساسيّة للمجتمع ككل ...وعن روايته تلك كان لنا معه
هذا احلوار.

عن سؤالنا :من رواية «بيمان درب الليمون» اىل رواية «ذئب اهلل» ال حظنا أن هنالك شيطنة
للذكورية الشرقية ،فبقدر ما كان الرجل يف رواية بيمان درب الليمون كائناً وديعاً منصاعاً
ملشاعره جتاه املرأة سواء أكانت ّأماً أو حبيبة أو أختاً يشاطرها شواغله وآالمه وأحالمه إال
أننا جنده قد انقلب يف «ذئب اهلل» إىل الضد ،أصبح احليوان الذي يرتبص باملرأة إما للتشفي
أو إلشباع عقده وغرائزه .هل من سبب يفسر هذه النقلة الفريدة من نوعها يف مسار الرواية
لديك؟
قال أبو حشيش :املرأة يف «بيمان ،درب الليمون» متمثلة بزينب بداية مث ببيمان ،هذبت
وعي الرجل /مجال بذاته وذكورته ،فحيث تكون العالقة بني الرجل واملرأة عالقة واعية ومدركة
إنسانياً ،ال تكون األنوثة أو الذكورة فعل قوة بل فعل حياة لالرتقاء وخلق التكامل غالباً،
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وفعل القوة الذي يتخذه مجال حينما يصمد حتت سياط اجلالد يف الزنزانة مل ينسبه للذكورة
ألنه مل يفكر هبا كعامل تفوق على اآلخر ،بل على العكس فكر بزينب وبيمان كأيقونتني
ونسب إليهما فعل الصمود واالرتقاء الذي استطاع جتسيده .أما يف ذئب اهلل فالذكورة مدخل
للتطرف ،البعد الذكوري يف الرواية قائم على معادلة الطرف الواحد ،وهي نفي لكل ما عدا
األنا وقانون خاص للتسيد واضطهاد املرأة ،والذكورة الشرقية مبفهومها اجملتمعي ومبا أهنا تلبس
ثوب القبيلة ،فهي تستند على القوة واملال من أجل احلفاظ على السلطة ويف طريقها إىل
ذلك ال تعرتف حبدود وال بقوانني ،حىت املرأة هنا ختون نفسها وتارخيها لتؤكد سلطة الذكر،
وهذا يتجلى لدى «عصرية» اليت ربت عواد ،ويتجلى لدى «عائشة» اليت رغم رفضها لبعض
تصرفات عواد جتد له تشريعاً ما يف النص ،أو مبعىن أدق يف تأويل النص الذي حرص عرب قرون

طويلة على تأكيد دور السلطة القامعة والعنيفة املتمثلة يف الذكورة.

لت يف ذئب اهلل أن أفكك احليثيات اجملتمعية وخباصة املتعلقة بالذكورة كمدخل للعنف
لقد حاو ُ
واستعباد اآلخر الذي هو هنا األنثى بكل جتلياهتا ،فالذكورة هنا ال تعرتف إال بذاهتا يف حماولة
منها لرتمجة جمموعة القيم املستقاة من الواقع اجملتمعي».
مث عن السؤال املتعلق بكونه روائي مالحق هباجس اهلوية واالنتماء ما يدفعه باستمرار للكتابة
عن املقاومة ،جييب جهاد أبو حشيش« :ال أعتقد أن املقاومة كفعل ثوري موجودة وإن وجدت
إرهاصاهتا يف البدايات إال أن واقع حركات التحرر اآلن واقع شكالين كما أراه وغري ناضج ال
يف حتالفاته وال يف فاعلياته غالباً.
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املثقف ،والذي نفرتض أنه املادة الرئيسة حلركات التحرر ،بات يعيش تناقضاً حقيقيا ،فالكثري

من املفاهيم اختلفت لديه ،وتغريت رؤيته اليت كانت تستند على ضرورة اخلالص اجلمعي إىل
ضرورة اخلالص الفردي ،مما أسقط فعل املقاومة كفعل حياة .وإذا كان املقصود انشغايل فيما
أكتب باملقاومة الفلسطينية يف جانب هام من أعمايل خاصة الرواية فهذا طبيعي ،ألنين أفتش
عن اإلنسان وأخلق خمتربي الواقعي واحليايت ألكتب احلياة بكل جتلياهتا بكل ما يقال وما ال
يقال ،حىت أستطيع الوصول إىل فهومات قادرة على نقلي لفهم كوين ملا أحيا».
أما عن السؤال املتعلق مباشرة بالعنوان «ذئب اهلل» ومأزق التأويل الذي ُحصر بني الفهم
املغلوط للدين واهلوس اجلنسي يقول جهاد أبو حشيش:
«ننش ّد دائما إىل حماكمة األشياء .مىت ستكون أجنحتنا قادرة على أن حتلق بعيداً عن احلدود

واجلدران .ما هو مقدس وما هو غري مقدس منها .يرى البعض يف مفردة «ذئب» معادالً للشر
نتيجة دالالهتا يف النص اليت تنسحب على ذئبية عواد وشرهه اجلنسي وميوله العنفية املباشر

منها واملسترت ،ورأيهم أن دالالت املفردة ال تسمح بإلصاقها باسم اجلاللة .ويل بالتأكيد رأي
مغاير يف هذا وال أعتقد أن لدي مطباً عقائدياً هنا ،فأنا كاتب ولست فقيهاً .أعمل على
تفكيك القائم وأفتش يف مكوناته لفهم سبب اخلراب الذي نركض حنوه ،مث حنيله إىل أسباب
خارجة عن حقيقته .أما اهلوس اجلنسي فهو جزء رئيس من الذاكرة املعاشة يف واقعنا إن مل تكن
هي الذاكرة ،ألن النص املقدس سواء ترغيباً أو ترهيباً من خالل الفقهاء قد ّروج لألمر تارًة
ٍ
لدرجة باتت معها املرأة
بالعقوبة واملنع والرتهيب واإلغالق ،وتارةً بتصويره كجوائز ال حد هلا

يف جمتمعاتنا تتعامل مع نفسها كجائزة وليس ككينونة قائمة بذاهتا واستقالهلا وكل ذلك بتأثري
النص والبنية االجتماعية اليت أفرزت عالئق غري متوازنة وغري إنسانية».
وعن السؤال :يف رواية «ذئب اهلل» تسلط الضوء على اإلرهاب النفسي واجلسدي الذي مير
به اإلنسان العادي الذي ال ميلك أي مرجعية فكرية أو أيديولوجية ميكن أن ترشده إىل السبيل
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الصحيح .ترى كيف استطعت الولوج إىل عمق األزمة اليت تنخر النسيج اجملتمعي العريب من
خالل شخصيات الرواية؟
جييب جهاد أبو حشيش:
«إن الولوج إىل عمق أزمتنا ال حيتاج إال إىل قدرة على فرد احلقيقة ،لنجرب أن نفرد معطيات
الواقع على الطاولة ،لنضع اعتباراتنا اخلارجة عن املشكل جانباً ،لنبتعد عن سلطة املقدس مبا
فيها العشرية والديكتاتور ،لنتعامل مع ما هو أمامنا كإنسان ،بعيداً عن اليسار واليمني والوسط

واخلضوع إىل صناديقهم املعدة سلفاً ،إي لنحاول احلفر عميقاً من أجل التغيري ال من أجل
املعاينة والفضح فقط ،وال من أجل تأكيد صحة مقدسنا إن كان يساراً أم ميينا ،عندها سنجد

أنفسنا قادرين على تفكيك األزمة اجملتمعية بكافة مستوياهتا .الشرط الرئيس هلذا أن ننطلق
من حلظة منتلكها بدون ما هو مسبق من اآلراء واملعتقدات واملقدس وال جننح للحكم على
شيء بل ندع للشخصيات سريها الطبيعي .وما فعله الراوي يف ذئب اهلل هو استحضار اجملتمع
إىل خمترب الكتابة بعيداً عن الفعل القسري أو املؤدجل ،وترك الشخصيات ترسم ما تراه كل من

زاويته .عندما نرتك اجلميع يتحدث من أجل احلقيقة ،سنكتشف أن احلقيقة قتيلة اجلميع،

القاتل والقتيل ،الصياد والضحية».
وعن تعدد الرواة يف ذئب اهلل اليت تطلبت قدرة فائقة على حبكة السرد واحلفاظ على التوازن
بني األصوات الروائية ،طرحنا على جهاد أبو حشيش السؤال التايل :هل حتدثنا عن املخاض
الذي عايشته مع شخصيات ذئب اهلل؟
فأجاب ضيفنا:
« كما ذكرت سابقا ،أنا ال أرى أن الراوي العليم ميتلك احلقيقة وبالتايل أؤمن أن من الضروري
أن تقال احلقيقة من عدة زوايا ومن وجهات نظر خمتلفة وأن الصورة ال تستكمل إال أن أشرك
القاتل واملقتول ،الفاعل واملفعول واملتفرج ،واملنفعل والسالب واملوجب يف بناء الصورة أو
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جزئياهتا .ما عانيته مع الشخصيات ليس بسيطاً ،يكفي أن أقول إنين نشرت الرواية بعد الكتابة
احلادية والعشرين ،فأنا لست ممن يضعون معماراً جاهزاً ليبنوا على أساسه ،ففي داخل النص

يشعر القارئ أنه داخل احلياة ،فاحملكيات ليست مجيعها مكتملة ،سيصادف شخصيات يف
حمطة ما ،تنسحب يف حمطات أخرى ،وشخصيات تعتلي املشهد عند نقطة ما أي كأنه داخل
املشهد احلقيقي للحياة بكل سيوالته« .
وعن الروائي الرائي واملتفاعل أما تعاطفاً أو نفوراً مع شخصيات روايته إذ وراء كل نص مكتوب
مثة جمموعة من النصوص اليت غادرت إىل صمتها ،وهناك حمطات انتصرت فيها الشخصيات

على الراوي ،وحمطات حاول الراوي أن ينتصر فيها ،طرحنا السؤال حول ما إذا كان جهاد أبو
حشيش قد استطاع فعل ذلك؟
كت الراوي يغرق يف احلكي كما هي حال األمة ألنتج نصاً ملحمياً ألن الرواية
أجاب« :لو تر ُ
حتتمل ذلك ،ولكن رغم صعوبة األمر ،أعتقد أنين استطعت تكثيف النص واخلروج برواية
رشيقة ذات نفس ملحمي كما رغبت هلا ،واألهم أنين تركت مساحات للقارئ ليكون شريكي
العمار» مثال ،زوجة
هبا أو يكتب روايته اخلاصة من خالل احملكيات غري املكتملة ،فـ»سارا ّ

الشهيد خرجت من النص يف حلظة ما ،لكنها بالتأكيد ذهبت لتكمل روايتها يف احلياة ،تابعتها
وما زلت أتابعها ،و»منال» أيضاً هل اكتملت روايتها؟ و»عائشة» هل اكتفت بتلك املشهدية
احلزينة يف الرواية ووو  ...أنا أتعامل مع الشخصيات وكأهنا حقيقية حني أكتب وأحاول أن

أكون أميناً على ما تراه هي .وأعلم أين سأتعب معها كثرياً ودائماً».
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قراءات نقديّة

سليم بركات ..في عبوديّة الال محدود

حني أصدر عبد اهلل القصيمي كتابه (العامل ليس عقالً) ،بعد
لعل أخ ّفها اإلحلاد،
رميه عمامة األزهرُ ،رجم بأعنف األوصاف ّ
فاستبعدته مصر من أراضيها ،إلمتام الوحدة املصرية اليمنية،
بطلب من اإلمام (أمحد) ،إمام اليمن الذي وجد يف القصيمي
شفيت اإلنسان
كافراً .القصيمي أ ّكد أ ّن جبني األرض أقرب إىل ّ

محمد
عبد الحميد ّ

من جبني أي جنم يف السماء:

«كل سبب هو نتيجة وكل قاتل هو مقتول وكل خالق هو خملوق»
ّ

وحيمله مسؤولية
متادى القصيمي يف كتاب الحق (الكون حياكم اإلله) ،ليتشاجر مع اهللّ ،
املروح عن البشر جبنان عدن إن أطاعوه ،املع ّذب
األفعال الشنيعة للبشر ،فهو صاحب الوعيدّ ،
ال َذ َّرٍة َشًّرا يـََرهُ»
ال َذ َّرٍة َخيـًْرا يـََرهَُ .وَم ْن يـَْع َم ْل ِمثـَْق َ
هلم بنار جهنّم إن عصوه« :فَ َم ْن يـَْع َم ْل ِمثـَْق َ
تلك املثاقيل ذاهتا ،استدرجها سليم بركات إىل سدمي
ٍ
بضالل أقرب
اللغة والشعر كلغة ذهول أول ،ليعرتضها
إىل ما مسّاها أدونيس (آيات األحشاء) ،يف مواجهة
«اهلل» كتفصيل من ثرثرات احلياة ،وضر ٍبة من الروح
واهلذيان وعبث اللسان ،وكثافة من خارج السياق
السلطوي للمعىن ،ض ّد فلسفة اإلهناك اليت تعتمدها السلطة كعقود قانونية أقرب للهرطقة،
ّ
ٍ
شعوب ليست ّإل «مصائر مفتوحة على جهة اهلل»:
تُفرض باإلكراه على
امليتات تتقاطع»
«املراتب تتوازى شقراء يف النشيد ،و ُ
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للرب تُضاف وتُزاد كحاجة وكداء يتمنّاه
شعوب
ٌ
ٌ
وحشود تُتقن البكاء خوفاً من «اهلل» كمثاقيل ّ
الناس ،إذ قالت العرب شعراً:

ِ
ِِ
يل ميحو اهللُ عنه هبا ال ِوْزرا
فإن َز َاد ز َاد اهللُ يف َح َسنَاته َ ...مثاق َ

وقالت أيضاً:
حَّْل ِ ٍ
ِ
بالعالئِ ِق
َ ُ
حاجيت َ ...كرميَ املُ َحيَّا ُم ْشنقاً َ
ثاقيل َ
ت م ْن َج ْرم َم َ
ويقول عمرو خالد:

مت فإ ّن احلسنات تتواىل عليك ،ألسنا حنفظ احلديث»
«أرأيتم عظمة الدين ،فإن َّ

ٍ
صعود غامر
مغمساً
ٌ
للغييب ،يف بالد يستب ّد بشعوهبا الفراغ ،وسلطة تسبغ قوانينها باملطلق ّ
ّ
النص امللزم حبرفه ،لتغدو «الوعود األرضية حمض بيانات ض ّد اجلوع»،
القدسي و
بطهارة
ّ
ّ ُ
االجتماعي تواصالً يف «عبودية الغسق»،
واألبدية بلبنها وعسلها تغري شعوهبا ،إذ أمسى اخلري
ّ
يواجهها بركات بعبودية الال حمدود.
وعمرو خالد يُظهر خطاباً جيمع بني مناشدة األفراد وخلق هويّة مجاعية ،كخطاب تع ّدى
الوعظ التقليدي إىل «نتاج للعوملة ما بعد احلداثية» ،يرّكز على األفراد والفردانية يف صحوة

إسالمية جديدة( .من رسالة دكتوراه قيد اإلجناز بعنوان «البالغة واأليديولوجيا يف مصر

املعاصرة» ،ليعقوب هيجليت)
حصري للبطولة واحلقيقة يف زيفها املقيّد للمعىن ،مل
ص ِّد ٍر
ٍّ
كم َ
أمام ثرثرة علوم ال َق َدر وهرطقتها ُ
ُ
نفسه ونـََفسه» ،كمنجاة
يكن من خيار ،لربكات (ولغريه)ّ ،إل يف «حجب بعضه  -بعض من ْ
ليجره مسيل الكالم بثرائه إىل منح النص مزيداً من البطش،
من «الصرامة األصوليّة» ُ
وشبهاهتاّ ،
كمهمة أساسية للكلمة ح ّددها هيغل،
أميناً لألمل ،بلغة «غري منجزة» ،يتآلف هبا مع العاملّ ،

يتم فيه إحباط توقّعنا لأللفة ،وإحساسنا بالقرب يتضاءل (جورج غادامري).
يف وقت ّ
60

دشت  -فصليّة ثقافيّة -تصدر عن «احتاد مثقفي روجآفايي كردستان» -العدد (صفر) 2018

اللغة جيدها (ميشيل هاليداي) مسيوطيقيا (علم العالمات) اجتماعية ،وممارسة اجتماعية ،احناز
الشر بلغة هي البطش ذاته:
إليها كمصري ويقني ،لين ُكل باملطلق كشفيع للخديعة ،لينزع إىل ّ
انتقمت من
لست الذي قبل «اجلمهرات» .لقد
ُ
الشر يف «اجلمهرات»ُ ،
«بعد نزوعي إىل ّ
بالغيت ذاهتا».

باهلزة اليت حت ّدث عنها «عبد القادر اجلرجاين» ،أمالً يف جناعة
هزة شبيهة ّ
بركات نالت منه ّ
أكثر للكلمة كمرصد للمعىن (يراها هاليداي مصنعاً للمعىن) ،فالشعر ّقوة ثانية للكالم (جان
كوهني) ،ليكتب يف « اجلمهرات «:
أقول :تق ّدمي يا أجبديةُ ،واحندر يا صقر هذا املأمت.
ُ

مت اجلهات ،رافعاً للرحيل مراسي البطش واجلدال
وحز ُ
َ

الدم غطاء اجلذور
ألكشفن غطاء اجلذور ،و
ليكشفن ّ
عن ُ
ّ
ّ
مث كتب الحقاً:
قطِّع البصل
الكبد
املساء
والكلمات اليت ال تدحر ُج قلبك إىل الفضيحة

توجهاته ،ويزيل أنقاض املراهقة دون
بتحوالت هادئة عميقة بأملها ،تستقطبه فيها ّ
جتاوز بداياته ّ
طفرات ،ينتقل من ٍ
موقد إىل موقد وحطبُه شجرة امليموزا الوفيّة للندى ،يف مترين الوعي الكسول
«قدم متشي
على العصيان ،والظالم «حساء الالهناية الناضج على موقد النور» ،فيما البداية ٌ
به النهاية».
ٍ
وجودي يف الشرق ،كذاك الذي خلخلت به أوربا ركود روحها والثبات
بنهوض
كان حيلم،
ٍّ

األبدي يف أنظمتها السياسية ،لتتخلّص من تعميم السلوك على حشود تؤمن بالصنم ذاته
ّ
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كيقني مشرتك ،خلّصه بركات:

« اصعد فوق برميل .ابصق .تقيّأ «

حلريته ولفردانيته:
خيلص ّ

هلع من أن أكون نسخة أخرى من النص املتداول»
«يصيبين ٌ
للشرق ٍ
يعب عن مشيئة الغيب وعقدته ،إذ ال معرفة خارجه،
نسق
ٍّ
هنائيّ ،
هندسيُ ،
عطى ّ
كم ً
اجتماعي ،بفضل رجال الدين والعلماء وشيوخ الطرق،
أي حر ٍاك
كل صوت وحيجب ّ
ليكتم ّ
ّ
حت أمسى سياقاً للضجر ،وهنا حيضر تعريف (بيري بورديو) للحقل الديين ومهام القائمني
ّ
عليه:
«اهليمنة على املمارسات الشرعية للسلطة ،هبدف تعديل ممارسة املواطن العادي ورؤيته للعامل،
تعديالً ذا طابع عميق وسرمدي»
خياطب بركات اهلل:

هل أعنتين أن أقضم إجاصتك اليت تعيد إىل لساين طعم الشكل؟»
« ّ
هذا يعيدنا إىل سؤال هولدرلني:
«ملاذا الشعراء ،يف الزمن الرديء؟»
حترر الشاعر من الكلفة ،فحقيقة الشعر تكمن يف إبداع (إبقاء القرب)
يدعو جورج غادامري إىل ّ
واستدعاء ما يكون (هناك) ،والقصيدة تبين ذاهتا من داخلها بالكلمة ،دومنا سعي لتح ّققها
يف اخلارج ،ومن ينتظر عودة آهلة اليونان فعال ،من دعوة هولدرلني لعودة اآلهلة ،فهو مل يفهم
طبيعة شعره:
«إن روحهم حتيا على األغنية»
فلسفي ،أضفياه على رسالة الشعر ،كمسؤولية
فكري وعمق
بركات وهولدرلني ،يلتقيان يف قلق ّ
ّ
أخالقية ،دفعا مثنها ،فانتهى األمر هبولدرلني إىل اجلنون واحلجر عليه ستّا وثالثني سنة يف غرفة
حىت فارق احلياة ،أما بركات فارتكن لعزلته ،معتكفاً.
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ط
اجي حي ّ
كان املوقف أخالقياً جمحفاً أكثر منه نقديا ،فهولدرلني ناله موقف غوته يف تقييم مز ّ
من قيمته كشاعر فيلسوف ،ليكتب فالرت بنيامني:
«النقد شأ ٌن أخالقي ،عندما أخطأ غوته يف تقدير هولدرلني وكاليست ،بتهوفن وجان بول،
فإ ّن املسؤول األول عن هذا اخلطأ هو أخالقيته وليست فطنته الفنية».

تعرض هولدرلني لنقد جارِح ٍ
متوسطاً ،بعد إصداره
قاس ،من ن ّقاد ال ميثّلون حىت
مستوى ّ
ً
ّ
لديوانه «أغاين الليل»:
ٍ
إنسان فريد يستطيع فهم قصائد هولدرلني عليه أن يعت ّد بنفسه ،ووجب أن ُتعل له
«أي
ُّ
جائزة ،حىت ولو كان هولدرلني نفسه ،فليس يثري السخط أكثر من اهلراء مقروناً باخليالء»
(جملة فكر وفن األملانية).

ذهب هولدرلني إىل أ ّن للشعر رسالةٌ ال ُتتصر بطمأنة الناس أو «طمأنة األطفال على مصري

يرسخ
العامل» ،عرب حماكاة القدمي الشعري حبكاية يف امليتافيزيقا ،يُعاد متثيلها يف طقس أسطوري ّ

املدمر» ،وهذا منحه
السلطة احلاكمة ،بل يف «استعادة االنسجام اإلنساين واالجتماعي ّ
صفة الشاعر الفيلسوف احلامل لرؤية أساسها اهلاجس والنذير والتحذير من خطر قادم ،وهو
كلً منهما عاىن ،من نوع من الغربة واالغرتاب،
لكن ّ
أمر يلتقي فيه مع بركات بشكل كبريّ ،

إلضافاهتما على ما كان موجوداً سواء يف الرؤيا أو يف اللغة ،فهايدغر أ ّكد على أ ّن «ماهية
الفن هي عملية شعرنة» ويشرح غادامري ذلك:
ّ

«الفن هو شروعٌ من خالله يربز شيء ما بوصفه حقيقياً .فماهية حدث احلقيقة احلاضرة يف

العمل الفين هي أهنا (تكشف مكاناً مفتوحاً)».
واملعجم التارخيي لفلسفة هايدغر يشرح أكثر:

حتجب املوجودات ،وإنارةٌ للوجود الذي
«الفن هو تفعيل احلقيقة .الشعر هو اإلفصاح عن ال ّ
ّ
تشع فيها احلقيقة الالحمتجبة .صوت الشعر يدعو كل ما هو
حيجب ذاته .واجلمال هو الطريقة ُّ
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موجود  -العامل واألشياء ،األرض والسماء ،اآلهلة والفانني  -يدعوهم ألن يلتئموا يف تصاحبهم
احليوي البسيط».
متّ التقليل من جتربة بركات اإلبداعية ،مع إصداره جملموعته الشعرية «مثاقيل» اليت اختصر
وصفها بنفسه« :الشجار مع اهلل» ،رغم أنّه جازف بنفسه وحىت بلغته يف موضوع هو األخطر

على اإلطالق يف الشرق االسالمي.

كان أكثر ما يُشغل بركات هو «اهلل» و»املوت» ،و»استنطاق املاهيات» ،و»خنادق الغيب»
باحلق كسلطة قاهرة ،دفعتها هلوساهتا إىل
اليت حصرت الوحي والتوكيل مبلّة واحدة متاهت ّ
صياغة قطعيّة تفصيليّة ،لفردوس وعدت به تابعيها ،يف جغرافيا موطّدة بدين خمتار ،تُستنهض
األرضي» ،ليغدو
ظل «سياسات تصريف اهلوى الديين عن بؤس
ِّ
فيها العزائم بالغرية عليه ،يف ّ
تلتف فيه على مطالب شعوهبا يف اإلصالح وصون
«التلهي باهلل» منفذاً ألنظمة االستبدادّ ،
ّ
كرامة االنسان ،عرب حتويلها حلشود ،يتحرر فيها اإلنسان من خوف املالمسة والتظاهر (إلياس
يسميه كريكجارد «النظام البيئي للحشود» الذي تغدو فيه اجلماهري
كانييت) ،وتنتظم يف ما ّ
مرادفاً لالحقيقة وبالتايل جيب عدم االجنرار األعمى وراء معتقداهتا ،وكان كانييت قد قال بوجود
عالقة بني الطبيعة والشكل الذي تأخذه احلشود يف تش ّكلها ،فشبّه احلشود العربية بانسياب
ال هنائي حلبّات الرمل يف أفق غري هنائي ،بتأثري من طبيعة الصحراء.

وتعجل لتنوب عنه يف
تلوذ احلشود حبصانة
«القدسي» ،تُنشر رسالة «اهلل»ّ ،
تبشر بلذائذهّ ،
ّ
أي
ديين» ،ليصل بركات إىل ضرورة إزالة احلصانة عن ّ
تنفيذ عقابه ،لتُدار احلياة كلّها بـ «عقد ّ
قدسي يتقوقع خلف حصانة اهلل:
ّ
ِ
ب نزع احلصانة عن دي ٍن ،بالضرورات اليت أوقف هبا
«حصانة»
ِّ
القدسي حكراً على دي ٍن تـُْوج ُ
اهلل اختياره يف املراتب ،وحياً بعد وح ٍي.
وكان هذا بنيانا جملموعته الشعرية «املثاقيل».
ط يده ،ليؤّكد على اجلانب البصري للمشهد
عاد بركات ،بعد اجلمهرات ،لينشر «املثاقيل» خب ّ
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أي القابل للنقاش والتجادل فيه كعالمة تومئ إىل شيء ما،
الواقعي الديناميكي يف األصلّ ،
ٍ
عقلي واسع ،فيكاد حياصر نفسه وهو
ّ
خاصة وأ ّن موضوعاته تساؤالت مفتوحة ،يقارهبا بكيد ّ
يعصف باملعىن ،لينبعث يف الالحمدود.
يسميه بركات «النكال باحلقائق اليت ليست
وعلى العكس ،من هذا االنفتاح على املعىن وما ّ
حقائق ،والنكال بطبيعة النسق املدلّلة كدين» ،بشغف املشاكس ،يلجأ يوسف القرضاوي يف
حديثه عن ماهية االسالم واملسلمني ،إىل «صيغة خربية مقيّدة للمعىن ،تق ّدم حقائق قاطعة»،
فيقول:
«يؤمن بالوحي ،وال يغيّب العقل»( .البالغة واأليديولوجيا)

ط نفسيا ،ولكن املهم هو الباعث على كتابة عمل
لن أدخل يف علم (اجلرافولوجيا) ،لتحليل اخل ّ
ط اليد قراءةٌ للجهاز العصيب واحلركي على الورق لدى اإلنسان،
ط اليد ،فخ ّ
شعري كامل خب ّ
ّ
ليبدو وكأ ّن «العقل» البشري عموماً يدخل يف مواجهة مع «اهلل» ،أو ما مسّاه القصيمي
ط نفسه والذي
«الصنم البعيد عن سندان العقل ومطرقة احلقيقة ،يف السماء»ّ ،أما مجاليّات اخل ّ
خاصة وأ ّن موضوع
فتعوض اجلانب اجلمايل االستيطيقيّ ،
ميكن ع ّده رمساً أكثر من كونه كتابة; ّ
الذهنيات الدينية من العسري شحنه مجالياً بدرجة كافية قادرة على جذب القارئ واملتل ّقي،
بالنص ،فالصورة الشعرية نفسها ليست إال «بروز متوثّب مفاجئ على سطح
للبقاء ملتصقاً ّ
النفس» ،يكتبها بركات ويرمسها ،لندرك أ ّن صراعه مع اهلل ،ملا ينتهي بعد ،مث يناولنا فائض
ّ
وقراء للعمل الفين (باشالر) ،ليزيد الشكل من
حاجته من القول ،لنستكمله مجالياً كمتل ّقني ّ
محيميّة اجلانب األنطولوجي ،ويعيننا لندركه بتعقيد أقّل مما حيمله اللفظ كحامل ملعىن مبهم
غامض ،فتتج ّذر الصورة يف دواخلنا أكثر ،والشعر هو ظاهراتية الروح أكثر من كونه ظاهراتية
العقل (باشالر) ،بل إن هنالك من ذهب إىل اعتبار الشعر «روحاً تتفتّح شكالً» (بيري جان
شاعر قصيدة كاملة وكتاباً كامالً ،وبذلك التناغم واملهارة ،تشعر وكأنّه
جيف) ،وأن يكتب ٌ
شخصي لك.
إهداءٌ
ّ
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جسد الشعر القدمي يف اليونان حقيقة املعرفة الدينية ،وكان روح الشعر القدمي ورؤياه:
ّ
«يا رب ،أبعد مبكنسة جيدة

أرواح الكائنات واألشباح املسحورة
وال تُظهر لنا أبداً

حيوانات كريهة بقوائم طويلة
أو أشياء تسقط مدويّة
يا رب! أنقذنا من كل ذلك!» (كتاب أصل األشياء  -يوليوس ليبس)
وعنون غوته سريته بـ «الشعر واحلقيقة» ،ما دفع جورج غادامري لوصف هذه العالقة بني الشعر
بأنا عالقةٌ تبادليّة ،وأن للغة الشعرية صلةٌ خاصة فريدة باحلقيقة ،وأ ّن فن اللغة ال
واحلقيقة ّ
لكن الشاعر يقيم دعواه على أساس من لغته( .غادامري-
حيسم دعواه بأحقيته يف احلقيقةّ ،
جتلّي اجلميل).
ذهب األملاين ليسنج  Gotthold Ephraim Lessingيف كتابه عن «تربية اجلنس
حيرك البشر يف أفعاهلم وسلوكياهتم ،مؤّكدا على
البشري» ،إىل تفنيد مبدأ الثواب اإلهلي الذي ّ
كونه عائقا أمام نضج البشر وإنسانيّتهم:

«سيأيت وقت الذروة حني ال يكون اإلنسان يف حاجة إىل أن يستمد دوافعه للسلوك من
املستقبل ،فحينذاك سيفعل ما هو صحيح جملرد أنه صحيح ،ال ألن مثوبات اعتباطية مرتبطة
به ،وذلك من أجل أن يدرك مثوباته الباطنة األفضل».
ومن وعيد «اهلل» وهتديده للك ّفار ،وإغراء املؤمنني بالفردوس ،بدأ بركات قصيدته الطويلة
(تشكل كامل اجملموعة) ،مث تابع تعريته لكامل املنظومة الدينية القائمة على الغيب والوحي:
إنّه النبأ النجم ،املأمول غامضاً كالنّعمة
أراك تولّيت نفسك يب كي أعينك بالعبث على أحالف املعضل،
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إيل حبافر األتان .مكرك دوام الرحيل بالفردوس
وقست النجاة منك ّ
من القيامة املاجنة إىل أختها املاجنة

والنبأ النجم يشري إىل اهلل ،كإجابة وبرهان للمش ّككني به ،كعامل بالغيب وعارف بكل ما يتعلق
بالكون ،له امللك كلّه ،يعجز العقل عن اإلحاطة به.
واألتان أنثى احلمارّ ،أما احلافر فهو للدواب ويقابل القدم يف اإلنسان وبذلك تعين الطريق
ِ
الَافَِرِة»
ودو َن ِف ْ
واهلداية أيضا ،وورد يف القرآن« :يـَُقولُو َن أَئنَّا لَ َم ْرُد ُ

أي البعث مرة أخرى بعد املوت ،أئنا لنحيا بعد موتنا ،ونبعث من مكاننا هذا؟

جلأ بركات إىل استخدام الغيب كتقنية يف عمله الروائي األول (فقهاء الظالم) ،عرب شخصية
(بيكاس) ،ليشري إىل تآلف احلياة مع الغيب ،كسلوك يبعث على اليقني ،يف اجملتمع العريب،
وكتوصيف لعقل النظام االجتماعي ،ليوصل إليه إشكال الكرد وقضيّتهم ،وتأكيد هويّتهم،
كحقيقة تناسب هذا العقل.
وكذلك جلأ إىل الال مرئي يف شخصية (أ .دهر) ،يف روايته (أرواح هندسية) ،لكنّه جيد نفسه
أكثر نباهة من اإلميان بالغيب:
«حنن أكثر نباهة من أن خنلط حدود أعضائنا الفانية حبدود الغيب اخلالد»
ال حيتاج برهاناً على اقتدار الطبيعة وإن كانت إشكاالً للعقل وفتنة ،فهي كمني للبالغة ،وال
جيب أن تكون برهاناً إهليا ،بل إهلاماً ،حبيث ال تتعارض باملعىن الديين كوصف لألقدار مع
مهمة الشاعر
الشعر كتعويض بالغي متجانس مييل هلرطقة ّ
خلقة ،بل إ ّن نوفاليس وجد أ ّن ّ
«تربية األرض» ،وهنالك إنسانان :إنسان املنطق واالنسان الشاعر ،والشاعر خيرتق احلدود إذ
حرة إزاء ذاته.
يرتّب كل شيء ،بينما باشالر اعترب الشعر لغة ّ

مؤسسة متعالية
وعيد اهلل ال جيب أن يكون ّقواما لتستقيم روح
اآلدمي به ،عرب تأكيد اهلل كذات ِّ
ّ
ومفارقة للوجود اإلنساين ،فمن شأن هذا الوعيد أن جيعل الناس قبل احلجر وقودا لعبث قاتل.

فاللغة أوىل باخلالفة على هذا الكونّ ،أما أن تكون هناية اإلنسان على مسافة (نفري بوق) من
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مهمة عبثية ،ككائنات ال شكل هلا يف يوم احلشر ،نعرب
اهلل الذي يستدعينا إليه بعدما أجنزنا له ّ
ط من اإلنسان كقيمة ،وإلغاء لالختالف عرب ترويضنا من
إىل مصرينا يف اتّزان ،ففي ذلك ح ّ
غييب يرقّق لنا أرغفة احلقيقة ،وهذا ما يدفعه للشجار مع اهلل ورفع
سلطة حتتكر املعرفة مبيثاق ّ
الصوت:
«فإّنا الصوت ّأول البطش»

ويصف يوم احلشر والنشور يوم تضيع عنا األشكال والطبائع:
«ربيب اللهاث احمليي إذ
تدور نواعري األجساد»
يقول جيل دولوز الذي يرفض مفهوم النهايات:
«إن فكرة تنفي وجود جسدنا ،ال ميكنها أن توجد يف عقلنا ،بل لن تتحقق إال ضده».
و»هناك دائماً العشب بني األحجار» ،يقول دولوز أيضا ليؤّكد أ ّن الوجود ال يوصف إال
خممنة ،ليصفها بركات يف مثاقيله« :أحراش
تنوعا ،أما اهلويّة واملاهيّة فتبقى فكرة ّ
بوصفه ّ
املاهيات إىل اجلالل الذاهل» ،لكنّه يعد اهلل بنكال أعذب من نكاله وعقابه ،لينتصر للحياة
دومنا استسالم لألرق حىت يؤرق راحته وهو يصدع العدم:
فأنست إىل طيشه،
«كأنك أسرفت يف تغليب اجلوهر
َ

فوافاك بالنكال هذا األلق الكتوم».

يقر هبا دولوز حتاشيا للوهم امليتافيزيقي ،وذلك احملجوب من العلم ،إن هو إال
ال هوية أصيلة ّ
لريوض املعقوالت يف كمني للورد واهلُتاف ،فال يتدحرج
مصدر شوق ،لربكات ،يف نزوعه للحرب ّ
اهلل إليه ّإل شبهة:
حنر على
«النخالة اخللق .ال سواءٌ .
العتبات مبدية الفجر:

طفرةٌ هذه  -قُل يل
وتدحرج شبهة».
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قراءات نقديّة

هندسة الذاكرة وتفاصيل الخراب

في( :عشبة ضارة في الفردوس)
للروائي هيثم حسين
نظرات اهتام متبادلة ،أحقاد دفينة تبحث عن سبل لرتمي بنفسها
يف أحضاهنا ،ويف أحضان بشر ّ
مهمشني ،عدميّني ،نبذهتم عبد المجيد محمد خلف
الظروف واألمكنة والواقع؛ ليصبحوا أداة طيعة يف يد احلكاية اليت
تسرد نفسها على لسان (مجي) (مجيلة) ،البطلة حماولة إعادة صياغة تاريخ ضائع حلياة ضائعة،
مثّلها هؤالء العدميّون حني قطعت هبم السبل ،لتشكل تلك احلكاية انطالقاً لفكرة القهر
واالستالب ،ووسيلة للمتابعة وسط ذلك اجلحيم املتبدى يف صورة مكتملة أحكمت إغالق
ظن أهنا فردوس مفقود ،وجنة
رتاجات األبواب لتمعن يف اغرتاهبم ،وهي ليست إال صورة يُ ّ
أسطورية ،دأهبم البحث عنها ،ويعترب كل من دخل إليها غريباً ،وعشبة ضارة ينبغي اقتالعها
منه لتبقى امساً على مسماها ،فردوس أبدي يعشقونه؛ ألنه يستلبهم ،ويسلبهم ذاهتم.
الوالد األعمى ،املساعد األول الذي يبين حلماً ملكان خرب ،متداعي األركان من قبل،
يأيت ليجهز عليه مرة أخرى ،فيزيد الوضع سوءاً ،وميعن يف ظلم الناس ،واإلساءة إليهم ،بريندار
الضائع ،والباحث عن روحه على احلدود بني األلغام.

رحلة حبث إذاً عن مأساة ،رحيل ال ُكرد الذين نزحوا نح العاصمة السورية دمشق ،تاركني بيوتاً
خاوية على عروشها ،ومشاالً منهوباً خلزائن الصمت حيناً ،وريح الغضب حيناً آخر.

نزوح يأكل نزوحاً ،ونزاع يالحق نزاعاً آخر مسلحاً ،ليلقي بثقله على كاهلهم بعدما نشبت
تلك احلرب اليت أحرقت قلوهبم ،وجعلتهم وقوداً وحطباً حلروب دامية ال تندمل جراحها.

ذاكرة ُكردية متعبة ،وأمل يروي بنفسه احلكاية ،حكاية قهر ال ُكرد واستالهبم وعمرهم الضائع
على دروب السفر والنزوح حنو كافة األماكن..
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ذاكرة أثقلتها األوجاع

رغبة دفينة يف كشف اخلبايا ،وسرد اجملهول ،املتبقي من ذاكرة أثقلتها األوجاع ،ذاكرة تسكنها
الغربة ،وتعرتيها الوجع يف كل وقت ،تدعوها إىل القص ،ورواية احلدث الذي كان ،هي اهلندسة
إذاً من تدفع الذاكرة إىل روي تفاصيل اخلراب بدقائقها ،والقبض على املخيلة؛ لتتابع ما أخذ

يعتمل يف ثناياها ،فتعيد ترتيب األشياء والتواريخ واألمكنة ،تقتفي أثر شخصيات وقعت فريسة

األمل ،اخليبة ،واالنكسار ،يف فردوس مفقود ،فردوس جهنمي ،ويل مقدس ،عندما مت البدء
مشوهني،
بتخريب البلد من أقل دائرة اجتماعية ،ومؤسسة ،حىت أكربها ،يف زمان ومكان ّ
غري واضحي املعامل ،من خالل عدة تصرفات ،ووسائل ،منها استخدام اجلواسيس وجتنيدهم
للعمل ،والتعامل معهم للتواطؤ ضد الكرد ،وحتويل البلدة الصغرية تلك ،واليت ترمز بدورها
إىل وطن كبري مرتامي األطراف ،إىل ساحة ال مهادنة فيها ،للقتل ،التخريب ،فساد األخالق
العامة ،وتأليب الناس على بعضها؛ من أجل تسهيل السيطرة عليها ،وإضعاف نفوس الكرد
وإرادهتم ،عرب تلك الوسائل ،ومن خالل جعل الرقابة سالحاً منهم عليهم ،وسيفاً شاهراً يف

وجههم ،منهم عليهم أيضاً ،لإلمعان يف استالب ذاهتم ،وإفراغها من مضامينها ،تلك الذات

اليت كانت من قبل مهيأة؛ نتيجة ظروف معقدة مؤملة ،وعقود طويلة من الغنب ،االستغالل،
الظلم ،السجن ،النفي ،التشريد ،مصادرة احلريات ،ومنع أي نشاط يقوم به الكرد ،مهما كان
نوعه ،حىت غدا الكل عدواً للكل ،وغدا الكل خارج السرب ،كل يغين على هواه ،وميعن يف
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إيالم اآلخر؛ إلرضاء إر ٍ
ادة خارجة عن إرادهتم ،إرادة قسرية ،فرض عليهم باإلكراه ،ومن غري
أن يعرفوا ،من أين ،ومىت حدث كل ذلك ،فصار االغرتاب عنصراً روحياً قاتالً فيهم ،اغرتاب

عن الوجود ،اغرتاب نفسي ،واقعي ،اجتماعي وقومي ،حىت نسوا إىل أية ملة ينتمون ،وملاذا
ميارس كل ذلك الفعل ضدهم ،وما الدوافع الكامنة وراء ذلك ،وإىل أين ستذهب األمور،
وما الطرق املتبعة من قبل عناصر اإلدارة لتحقيق غاياهتم املنشودة ،ومآرهبم ،ففعل التدمري
مقصود بذاته لذاته ،واستمر احلال على هذا املنوال ،حىت صاروا أسرى فخ كبري ،يصعب
اخلروج منه ،والتخلص من آثاره السلبية ،اليت مألت عليهم حياهتم وجعاً ،ونغصت عليهم
العيش ،وحرمتهم الراحة واهلدوء ،اليت كانوا من قبل حمرومني منها ،إال أن الذي زاد عليها من
تلك التصرفات ،وذلك املستقبل السيء الذي كان خيطط هلم ،وحياك ضدهم يف غفلة منهم،
هو الضغط والشعور باالختناق ،وبدنو أجلهم ،حلظة إثر حلظة ،ومينعهم من قراءة واقعهم،
ملقياً غشاوة على أعينهم ،فال يبصرون الواقع الذي حييط هبم ،بكل سلبياته ،ويدفع هبم حنو

اهلاوية ،السقوط ،والضياع ،وهذا هو الفعل اإلجرامي بعينه ،وهو املعضلة الكربى اليت جاء هبا

هؤالء الغرباء ،الذين يرمز هلم بسلطة غافلتهم حلظة ضياعهم ،وأخذت متارس يف حقهم شىت
صنوف القهر والعنف والعدوان؛ لتحويلهم إىل أداة طيعة يف يدها ،تفعل هبا ما شاءت ،وأىن
أرادت ذلك ،وهذه هي الغاية اليت سعت إىل احلصول عليها ،فكأن الرواية إذاً ،يف معرض
سرد لألحداث اليت متهد هي بعينها إىل حدوث كل ذلك الشرخ العميق يف بنية أي جمتمع،
ال متجانس ،يعيش وهم االستقرار ،رواية تتبع آثار حياة الكرد ،وتلك العائالت اليت دفعتها
الظروف الصعبة إىل البحث عن سبل العيش الكرمي ،فهربت من فخ صغري يف اجلزيرة السورية،
نتيجة لألحداث الكبرية اليت جرت يف املنطقة عام  ،2004إىل فخ أكرب هي العاصمة دمشق
اليت أمعنت هي األخرى يف استالب ذاهتم وروحهم.
يعترب الكرد مكوناً من تلك املكونات اليت عاشت أغلبها حتت وطأة الظلم ،وشعرت

بالفراغ يكتنف حياهتا ،والغموض يف كل شيء ،فاإلدارة تفعل ،وهي اليت تقرر الصاحل العام
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واخلاص ،وتدرك مطالبها ،وتعرف كيف تلعب على الوتر احلساس ،وكيف تضرب اجلميع
باجلميع ،من خالل بعث الطائفية والعنصرية بينهم ،ومن خالل فرض السيطرة بشبكة كبرية من
أجهزة األمن واالستخبارات ،وفروعها املتعددة ،وكيف ختلق األجواء لفرض السيطرة ،وكيف
تقود القطيع إىل بر األمان ،بالنسبة هلا ،والضياع والتشتت بالنسبة لغريهم ،ذلك الغري الذي
شكل أقلية مورست حبقه كل أنواع القهر ،وأهدرت كرامته اليت كانت ،ليس يف جمال معني ،إمنا
يف شىت اجملاالت؛ فاإلرادة مسلوبة ،وحق احلياة مهدور ،والشعور بالنقص غالب على اجلميع،
والغوغائية طابع ألبسته اإلدارة عن سبق إصرار وترصد لكل حدث ،وحادثة أيضاً أملت هبم،
وكانت هي السبب الكامن خلف ذلك ،حىت وقع الكرد يف مستنقع يصعب اخلروج منه ،ويدور
حول نفسه يف حلقة مفرغة ،ال هناية هلا.
أوراق تكشف تفاصيل األحداث
أوراق املساعد أول تكشف عن ذلك بشكل واضح ،فما حصل من شرخ عميق يف بنية اجملتمع
الكردي يظهر جلياً من خالهلا؛ ألهنم -الكرد-أصبحوا على استعداد الفتداء الدولة ،والتفاين

يف خدمتها ،واالستعداد للموت من أجلها ،ونسيان اهلوية ،اليت صارت تتسبب يف خلق حالة
من العصاب ،والوسواس لديهم ،فتارة هم أوالد الدولة ،وتارة ليسوا كورداً ،وهم ليسوا ما كانوا

عليه ،تغري كل شيء ،وهذا بالطبع نتيجة منطقية للمقدمات اليت تقررت سلفاً بيد اإلدارة
نفسها ،فتلك النتائج اليت متخضت عنها األحداث هي بالطبع نتائج لتلك املقدمات ،اليت
ثبّتت دعائمها بني ظهرانيهم ،باملعرفة ،والقوة اليت وقفت خلفها ،ودعمتها ،حىت أجنز العمل

على أكمل وجه ،وآل الوضع إىل ما هو عليه اآلن ،لتغدو كردستان ومهاً ،وتصبح الذات
الكردية مغلوبة على أمرها ،وهم أنفسهم حيملون بأيديهم بذرة فنائهم ،ألهنم يعشقون البطولة،
فلتصبح تلك البطولة سالح قتل ضدهم.
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دور الوعي أو التفكير والفهم
في تذوق العمل اإلبداعي
الفن يعرف مبفهومه العام بأنه كل نشاط يقوم به موجود واع.
أما الفن مبفهومه اخلاص فيعرف بكونه كل نشاط يقوم به
موجود واع يبتغي به غاية مجالية.
أي عندما نتناول الفنون فإننا نتعامل فقط مع ذلك النشاط
الذي يقوم به اإلنسان وهو يهدف من خالله غاية مجالية.

منير شيخي.

والفن يف أصله ال حيتوي على أي شيء يرجع إىل الفهم  ،وهو يف جوهره فعل نبلغ بوساطته
الوعي بانفعاالتنا  ،ومثة انفعاالت موجودة عندنا و لكننا مل نصبح على وعي هبا ،كوهنا ما
تزال يف مستوى التجربة النفسية البحتة.
ومثة مشكالت نفسية يعترب حلها من مهمة الفن األساسية  ،قد يبدو أن االنفعاالت النفسية
هي االنفعاالت اليت يستطيع الفن التعبري عنها والتعامل معها ومالمستها بعمق وحبساسية
عالية.
وما يرتتب منطقياً على هذه احلجة هو أال حيتوي موضوع أي عمل فين  -إن كان فنياً حقاً -
على أي شيء من صنع الفهم  ،وهذا يعين خلو الفن من أي شيء يرجع إىل الفهم  ،كما أنه

يعىن أن أي أنواع معينة من األعمال الفنية حتتوي على الكثري من األشياء اليت ترجع إىل الفهم،
إمنا تتضمنها ال باعتبارها أعماالً فنية  ،بل اعتبارها أعماالً من نوع معني  ،أي باعتبارها تعرب

عن انفعاالت من نوع معني انفعاالت ال تنبعث إال بوصفها شحنات انفعالية ألفعال فكرية.

ومن جهة أخرى فإن تذوق األعمال الفنية ال يرضخ لقوانني ميكن إدراكها معرفياً بواسطة

املرتكزات اإلدراكية العقلية  ،فاألعمال الفنية غري خاضعة مللكة الفهم املعريف اجلاف ولكن
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خاضعة لإلدراك احلسي وللمعرفة احلدسية  ،يف خصوص تذوق العمل يقول كانط :
( إن اجلميل هو ما يرضي اجلميع بدون سابق تصميم أو قاعدة يقاس هبا وهو شكل غائية
الشيء بدون أن متثل فيه غاية ما  ...كما أوضح عالقة الفن باملعرفة  ،واعتبار الفن كلعب يف
ملكات املعرفة ).
بينما جيد (تني) أن األعمال ال ميكن أن تتذوق حلدها الضروري ما مل توضع يف عصرها:
(كي نفهم أثراً فنياً ما أو فناناً أو جمموعة من الفنانني جيب أن نتمثل احلالة العامة لروح العصر
والتقاليد والعادات)
فإن وجد (رسكني) أن املتلقي أو املتذوق البد من توافر شروط تأهله إىل االستمتاع بالعمل
الفين و هذا الشرط أن ميلك عيناً مثقفة تتحرق الرؤية ( إننا إذا كان بوسعنا أن جند شخصاً
ٍ
شخص واحد بني ألف
واحداً بني مائة شخص يعرف كيف يفكر فإننا قد ال نعثر على
شخص يعرف كيف يرى ).
إننا نعلم أن مايكل أجنلو آمن بقوة أو قدرة الفنان العظيم على ( رؤية ) شكل الصورة اليت ينوي
فسر عدم استطاعة أي شخص آخر أن يرى هذه
إبداعها خمططه مسبقاً يف املادة األولية وقد ّ
الصورة الكامنة بأن عزا الرؤية إىل العني الداخلية  ،أو عني الروح هذه امللكة هي موهبة الفنان
اخلاصة الذي بالنسبة إليه عني احلواس هي جمرد اخلطوة األوىل  ،أو املدخل إىل عني اإلهلام أو
كما وصفها كاندنسكي ( قوة الرؤيا اليت غرست سرياً ).
أما الكسندر اليوت فريى ( مثة نفر قليل من غري الفنانني يزعمون إهنم يفهون الفن التجريدي،
غري أنه لدى األكثرية الساحقة  ،سر غامض مزعج  ،فهل من الضروري أن يكون األمر
كذلك؟
ليس مثة ( تفسري ) للفن التجريدي  ،وأي نوع آخر من الفن  ،الفن ال مينطق أو يعلّل إمنا
خيرتق بالبصرية ،قبل مئة سنة  -كان الفكر يُعد ضمناً القوة املسرية للفن فالفكرة كانت سيدة

الشكل ).
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ويف مكان آخر يذكر إليوت الطريقة الوحيدة للبدء بفهم الفن هي أن يقبل املرء به من صميم
قلبه وأن يتمتع به بعد ذلك  ...فمن ال يتمتع بالصورة الرائعة ال يراها حق الرؤية ).
ويقول كروتشه كما ذكرنا سابقاً ( ما أن نبدأ بالتفكري عملياً حىت نقف عن التأمل مجالياً ،

فالصورة العلمية أو املنطقية بوصفها هذا  ،تُنفي الصورة اجلمالية ).

 كل صورة عظيمة قرينا شيئاً بنصره بالعني مع شيء ندركه بالبصرية  ،فهي جتمع بني البصرو البصرية إن الفنان بغري البصرية الغنية باخليال  ،إمنا يرسم سطوحاًُ قد تكون صورة بارعة سليمة

من كل خطأ  ،مشحونة بأعنف العاطفة وقد حتظى بأرفع املدح ولكنها تبقى رمساً سطحياً،
وكذلك شأن الرجل الذي ينظر إىل الرسم بدون خيال  ،لن يرى إال سطوحاً  ،حىت ولو نظر

قل فهمه هلا هو كامن وراءه .
إىل لروائع  ،وكلما أزداد تأمالً بالسطح ّ

ويرى ما تيس ( عند النظر إىل أعمايل جيب أن تتوقف عن التفكري ) .
 -بالنتيجة ميكن أن يكون شيئاً ما عمالً مجيالً و ممتعاً ويهزنا من األعماق دون أن ندرك أو

نعرف أو نفهم ماهيته منطقياً كصوت البالبل  ،إذا ال أحد ينكر إن تغريد البلبل ممتع ومجيل
ويشعرنا بالسعادة والتفاؤل  ،دون أن حياول أحداً منا أن يرهق تفكريه يف معرفة ما يبتغيه البلبل

من تغريده  ،ألن حماوالتنا ستكون عبثاً و ستبوء بالفشل حتماً .

فـ (  4 = ) 2 + 2رقم (  ) 4نتيجة منطقية لعملية اجلمع ولكن ليس مجيالً أو قد يكون

مجيالً وإذا كانت نتيجة (  6 = 2 + 2أو  9أو  0أو  Rأو كرسي أو أمحر لكان ذلك رائعاً
فليس بالضرورة ما يكون صحيحاً يكون مجيالً واخلطأ قبيحاً .
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إبداعات ونصوص
من حكايات غجر إسبانيا
نجر خلفنا عقاب القمر
ما زلنا ّ
هنا مخس حكايات شعبية تعود لفلكلور الغجر اإلسباين.
و من املفيد يف هذه املقدمة البسيطة فتح نافذة املعرفة
لتضيء لنا حبقائقها العديد من املعتقدات اخلاطئة املتداولة

ترجمة :د .عبد الهادي سعدون

واملتعلقة بالشعب الغجري .إن الغجري اإلسباين على العموم ،يشعر بالفضول جتاه جذوره
العرقية .وعندما تسأله عن ذلك ،عادة ما تكون اإلجابات متنوعة جدا« :جئنا من مصر»،
وعندما جييبون بذلك فعلى ما يبدو أهنم ال يستطيعون التنصل من احلكايات األوىل اليت
صاغوها بأنفسهم وال أيضاً اخلروج عن األصل املكاين لكلمة غجر (  . .)Gitanoتنتشر

بني الغجر اإلسبان آراء عن وصول موجة منهم من اهلند عرب أوروبا وأخرى عرب أفريقيا .بعض
ال ُكتاب شاركوا يف الرتويج هلذه النظرية ،ظناً منهم بأن غجر البلطيق من أصول أفريقية وكان
هلم حضور هنا منذ التارتيسيوس أو منذ الفينيقيني.

أضاف معتقد الغجر الديين اإلجنليكاين تصوراً جديداً لشرح
أصوهلم .ففي الفصل اإلجنيلي عن منسي وهو ابن حزقيا وملك
يهوذا الثالث عشر (القرن السابع قبل املسيح) ،الذي نفاه
اآلشوريون ،احتماالً إىل اهلند ،وبسبب دعواته أشار إليه يهوه

يف طريق العودة إىل أورشليم ،وهبذا حياولون العثور على جزء من
تارخيهم اخلاص .فكلمة (مانو  )Manúيف اللهجة الغجرية
املسماة الكالو  Calóأو الرومانو  ،Romanóمعناها (رجل /إنسان) ،وهبا يلمحون إىل
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صلتهم بقبيلة منسي .ويف الكتاب املقدس أيضاً يعثرون على مرجعية باإلشارة إىل قبائل بين

إسرائيل االثين عشر ،فواحدة منها يكاد ال يتم احلديث عنها ومن املمكن أن يكونوا هم.
يف احملصلة النهائية ،فإن اجلزء األكرب يستند إىل خترجيات غري صائبة ،ولكنها من جانب آخر

جتيب على أخبار مؤكدة :وهي أن أصوهلم ترجع إىل اهلند .وتلك حقيقة مت التثبت منها ،أوالً
من قبل املؤرخني ،حيث أثبتوا تواجد قبائل ُرحل يف شبة اجلزيرة اهلندية .وثانياً ألسباب لغوية،
رومانو وكل هلجاهتا مرتبطة بلغات حمددة يف مشال اهلند.
فقد مت إثبات أن لغة الغجر املسماة
ّ

ال أحد يعلم مىت هاجر الغجر من اهلند ،لكن يُعرف عن إقامتهم يف بالد فارس ،واليت غادروها
يف وقت متأخر ليستقروا يف الشام وأرمينيا قبل االجتياح العريب للمنطقة .بدءاً من القرن الثاين

عشر يلتمس هلم حضور يف بالد اإلغريق البيزنطية ،ويف القرن الرابع عشر سينتشرون يف بالد

البلقان .يف عام  1385يظهرون يف رومانيا ،ويف وقت متأخر يف مدينة لونبريغ ( )1417ومدن
أملانية أخرى ( ،)1418وأيضاً يف سويسرا ( )1418وفرنسا ( )1419وهولندا ()1420
وإيطاليا ( )1422أثبت املؤرخون األوربيون يف ذلك العصر مرات عديدة أن الغجر قد وجدوا
يف املدن كمؤمنني مسيحيني مت نفيهم بسبب عقيدهتم باإلضافة إىل اهتامات أخرى يف أراضي
(مصر السفلى) ،وقد وصلوا كجماعات قبلية مؤلفة من عشرات األشخاص يرأسهم قائد
يلقب نفسه كـ (كونت) أو (دوق) ،وحيملون صك عدم التعرض هلم ُموقع من إمرباطور
هنغاريا سيغسموند أو من بابا روما نفسه يسمح هلم فيه بالتجوال حبرية يف الديار األوروبية
لفرتة سبع سنني أو أكثر.
كان وصول الغجر إىل املدن األوروبية الكربى قد أيقظ فضول الناس بسبب طابعهم الغرائيب
يف طقوسهم وعاداهتم .وتشري األخبار األوىل إىل أن نساءهم كن ميارسن السحر والشعوذة،
باستغالل ثقة الناس مللء جيوهبن باملال وكذلك يقرتفن بعض السرقات الصغرية من أجل
املعيشة.
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ما عدا ذلك عن تارخيهم اجملهول واملختلف فيه ،فالغجر كقبائل ُرحل طافت يف كل بلدان

العامل ،واليوم هلم يف كل بلد من بلدان العامل جذور وطقوس وعادات وتقاليد مت بثها عرب فنوهنم
وآداهبم الشفاهية .ونستطيع أن نتعرف إىل الغجر من خالل فنوهنم وأغانيهم وحكاياهتم .وهذه
األخرية (احلكايات) متثل طبيعتهم ورغبتهم باالختالف عن اآلخرين ،هلذا اهتم العديد من
الباحثني وعلماء األنثروبولوجيا بتدوين بكل ما له صلة هبم .هذه احلكايات اخلمس منتخبة
من كتاب (حكايات غجر إسبانيا الشعبية ،الصادر بطبعته األوىل عام  ،2015وهو من مجع
خابي آسينسيو غارثيا) وهي ترتجم للعربية للمرة األوىل.
وحترير ّ
آلتريكو

أقص اآلن حكاية الرتيكو ،عاش يف قرية بعيدة جداً رجل يدعى آلرتيكو وكان حمتاال خيدع
ُّ
ويسرق األموال من اجلميع .يف يوم ما باع بغلة ألحد املزارعني .وعندما ساق الرجل البغلة
ليحرث األرض ،مل تتحرك البغلة شربا واحداً .فغضب الرجل وقال:
ـ سوف أذهب لرؤية آلرتيكو وألقنه درسا لن ينساه طوال حياته ،ألنه حيتال وخيدع اجلميع يف
القرية .كان كل أهل القرية منزعجون من آلرتيكو ،هلذا عندما شاهدوا الفالح يتجه إىل بيت
ذلك احملتال ،راحوا يهتفون بامسه .ملح آلرتيكو املزارع قادماً وعلى وجهه عالمات الغضب،
قام بذبح خنزير ،وكان آنذاك من عادة أهل القرى أن يذحبوا خنزيراً ليكون لديهم حلم يكفيهم
طوال السنة .فقال آلرتيكو لزوجته:
ـ خذي أحشاء اخلنزير واربطيها يف وسطك ،ألن الفالح الذي بعته البغلة يف طريقه لقتلي.
عندما دخل املزارع من البوابة ،تظاهر آلرتيكو بأنه يتشاجر مع زوجته وكان ينعتها ويسبها
بأقبح األلفاظ .حينها صمت املزارع الذي جاء ليؤدب آلرتيكو عندما شاهدمها يتنازعان .يف
تلك اللحظة أشهر آلرتيكو سكيناً كان حيملها وغرسها يف بطن زوجته .واملرأة ،وقد انغرست
السكني يف مريلتها وسط أحشاء اخلنزير متاماً ،سقطت أرضاً وتظاهرت باملوت.
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ـ لكن آلرتيكو! ـ صرخ يف الفالح ـ ماذا فعلت يا منحوس؟ لقد قتلت امرأتك!
ـ ال هتتم باألمر ـ أجابه آلرتيكو ـ ال هتتم ،خذ سيجاراً وتعال نشرب النبيذ ،خالل حلظات
سأقوم بإفاقتها!
ـ كيف تقوم بإفاقتها وهي ميتة ومضرجة بالدماء؟
ـ سرتى بنفسك يا رجل.
أخرج نايه وبدأ يف العزف .هنضت املرأة حاالً وظل املزارع مبهوتاً:
ـ امسع يا آلرتيكو ـ قال له ـ هل تبيعين نايك.
ـ ال أبداً لن أبيعك الناي ،كيف تريدين أن أبيعك الناي؟
ـ نعم أرجوك ،وأطلب ما تريد من مال مقابل الناي.
وإزاء إحلاحه ،باعه الناي أخرياً .وعندما وصل هذا الرجل إىل بيته ومعه الناي ،ملح زوجته وقال
هلا:
ـ أمل تعدي العشاء بعد؟
ـ ال.
وملاذا مل تعدي العشاء بعد؟ خائبة دائماً متضني الوقت يف احلديث مع اجلارات وال هتتمي
بأمور زوجك!
أخرج سكينه وطعن زوجته .مث تناول عشاءه هبدوء ودخن وظن أن األمور ستجري معه مثلما
حدثت مع آلرتيكو ،ألنه مل يدرك أن األمر كان جمرد حيلة ،مث أخرج نايه وبدأ بالعزف .لكنه
عزف وعزف ومل تنهض املرأة .عندما أدرك الورطة اليت قاده إليها آلرتيكو ،خرج راكضاً وذهب
إىل مركز احلرس املدين وأبلغ عما حدث .فمضى احلرس العتقال آلرتيكو ،وهناك قالوا له:
ـ آه منك يا آلرتيكو ،دائماً ما تقوم بأعمال شريرة .أمل تكتف بعد مبا قمت به؟ دائماً ما تتدخل
يف أمور أهل القرية ،مىت تقوم بعمل طيب؟
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أخذوه إىل احملكمة وحكموا عليه باملوت .يف تلك األزمنة ،كان احملكوم عليه باملوت حيشرونه
يف كيس ويربطونه حببل ويلقون به إىل هنر أو حبر لكي ميوت غرقاً .وهكذا أخذوه إىل هنر يف
عربة جترها الثريان عندما وصولوا به ،توقف السائقان ونزال من العربة حبثاً عن قس يتلو عليه
الصلوات قبل أن يرحل عن الدنيا .وتركا آلرتيكو مربوطاً يف الكيس على العربة .يف تلك اإلثناء
مر ر ِاع مع قطيع أغنامه ومسع تأوهات آلرتيكو .فسأل الراعي:
من أنت؟ وملاذا وضعوك يف الكيس؟
ـ ْ
ـ هل رأيت كم أنا ملعون؟

ـ وما هي لعنتك اليت تبكي بسببها؟
ـ املشكلة أهنم يريدون إجباري على الزواج من ابنة امللك وأنا ال أحبها .يريدون محلي إىل القصر
وألنين ال أريد وضعوين يف هذا الكيس.
وألن آلرتيكو كان شريراً فقد أراد خداع الراعي .وصدق الراعي كذبته ،قال له:
ـ وهل تعرفك األمرية؟
من أكون .وأنا ال أعرفها.
ـ ال ،فهذه السيدة ال تعرفين وال تعرف ْ

ـ وملاذا ال نقوم بالتايل ـ قال له الراعي ـ أدخل أنا بدالً عنك يف الكيس وأتزوج ابنة امللك.
ـ مدهش .قال آلرتيكو.

خلصه الراعي ودخل يف الكيس بدال عنه .شد آلرتيكو حبل الكيس ومضى بقطيع أغنام
الراعي .وصل بعدها القس والعمدة وأعضاء البلدية واحلرس املدين وسامهوا يف إلقاء آلرتيكو
إىل النهر .وعندما كانوا على وشك إلقائه يف املاء ،قالوا:
ـ ها قد انتهى زمن األفعال السيئة يا آلرتيكو.
وتركوه يغرق يف النهر .وعندما عادوا إىل القرية ،وكانوا يتطلعون إىل أعلى التل ،قال العمدة:
ـ يا رب ،هذا مستحيل! أليس هذا هو آلرتيكو يرعى األغنام؟
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ـ بالفعل هو ذاك .لكن أمل تلقوا به إىل النهر! كيف إذاً عاد آلرتيكو إىل هنا؟ هذا ال ميكن
إطالقاً!
اقرتبوا من آلرتيكو وسألوه:
ـ لكن ،أمل نلق بك إىل النهر؟
ـ آه يا للحمقى ـ أجاب آلرتيكو ـ لكنكم ألقيتم يب عند اجلرف ،ولو ألقيتم يب وسط النهر
جللبت خرافاً أكثر.
ـ لكن هذا أمر ال يصدق .أجابوه.
ـ يف عمق النهر هناك الكثري منها ،الكثري من اخلراف .أال ترون ما أخرجته معي؟ وهذه كانت
بالقرب من ضفة النهر .لو شئت املزيد ،لكنت قد مضيت حىت العمق ولكنت أخرجت املئات
منها ،لكين مل أرغب يف ذلك.
ـ يا إهلي ـ قالوا مجيعهم ـ لكن كيف يُعقل أن تكون يف النهر خراف؟

ـ أجل ،تعالوا معي.

كان آلرتيكو أذكى منهم مجيعاً ،كان قد وضع اخلراف يف أعلى منطقة من التل حبيث تنعكس
ظالهلا على صفحة النهر .فقال هلم:
ـ انظروا ،ماذا ترون هناك؟
فقال أحدهم:
ـ آلرتيكو ،أنت أعرف مبكاهنا ،ألق يب إىل املكان املناسب.
ما حدث أنه راح يلقي هبم واحداً تلو اآلخر ،العمدة والقس ورجال البلدية واحلرس املدين،
وهكذا ختلص آلرتيكو منهم مجيعاً .وهكذا بفضل دهائه أخذ اخلراف وعاد إىل قريته وعاش
سعيداً مع زوجته وأوالده .وهذه هي مقالب آلرتيكو.
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بريّو ينثر الدقيق على الضفادع
حيكون عن العم بريّو قصصاً عديدة ،يقولون إنه كان مجيالً جداً وهذا ما كان يربك الناس،

ألهنم يعتقدون بأن شاباً رائعاً مثله ،كيف يكون له عقل طفل ،فجنونه ومحاقاته جعلت منه
رجالً شهرياً .البد أن أحد أفراد عائليت ميت بصلة جلدي األول أو أجدادي األوائل وكان يعيش

بني المانشا أو مورسيه أو بالنسية.

عندما يأيت الشتاء ،من املعروف أن هذا الفصل قاسي جداً على الغجر ،إذ عليهم أن يبحثوا

عن لقمة العيش وأن يقضونه بشكل جيد حسبما يستطيعون .يف يوم ما أرسلت بريّو أمه إىل
الطاحونة:

لنر إن كان عندنا ما يكفي من
ـ بريّو ،خ ْذ كيس القمح واذهب إىل الطاحونة ليطحنوه لك .و َ
الدقيق لقضاء الشتاء.

محل بريّو الكيس على ظهره وذهب يف طريقه إىل الطاحونة .كان عليه أن مير بنهر ،وهو على
اجلسر مسع نقيق الضفادع:

ـ أروييي ،آروييي ،آروييي
و (آرويي) بلغة الغجر تعين (دقيق) ،واعتقد الرجل أن الضفادع كانت تطالبه بالدقيق.
ـ ليس عندي دقيق ـ قال هلا ـ ضفادع محقاء ،ما أمحله يف الكيس هو القمح .لكن ال هتتموا
عندما أعود من الطاحونة سأرشكم حبفنة من الدقيق.
ما إن وصل الطاحونة حىت طحنوا له القمح وعاد إىل البيت .عندما مر بالنهر كانت الضفادع
ماتزال تنق:
ـ أروييي ،آروييي ،آروييي
ـ يا لثقل دمك! سأرميكم بالدقيق وألقاه إىل النهر.
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لكن الضفادع بدت غري قنوعة واستمرت يف طلب الدقيق ،أو هذا ما اعتقده هو.
ـ أروييي ،آروييي ،آروييي
ـ ماذا جيري ،تريدون املزيد من الدقيق؟ لكن أال تعرفون بأن أمي يف حاجة إىل هذا الدقيق
لقضاء فصل الشتاء .حسناً سأعطيكم القليل منه وأرجو أال تفطن أمي لألمر ،ألهنا لو
اكتشفت األمر ستقتلين.
وكان أن ألقى حفنة أخرى من الدقيق ،ولكن الضفادع استمرت بنقيقها آروييي ،آروييي...
علي أن أقول إن هذا الدقيق لقضاء الشتاء؟ حسناً ،حفنة أخرى
ـ يا لثقل دمكم! كم مرة ّ
وكفى!

وهذه املرة رماها بقدر كبري من الدقيق ولكن الضفادع استمرت يف نقيقها املستمر .بدأ بريّو
يشعر باليأس والتعب فأخذ كل ما يف الكيس وأفرغه يف النهر.
ـ هيه! تريدون الدقيق ،كله لكم.
عندما وصل البيت ،شاهدته أمه يعود بكيس فارغ فسألته:
ـ والدقيق؟
ـ يا أمي ،لقد أهلكتين الضفادع ،إذ البد أهنا كانت تشعر باجلوع فلم تتوقف عن طلب الدقيق
فألقيته كله هلا.
ـ ليحميين الرب ،فولدي هذا قد ذهب عقله متاماً!
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إبداعات ونصوص
قصائد

انتظر ..انتظر!...
أنتظر ماذا أيها الشيطان اللعني؟
ها أنك ترى أنين حزين ومكتئب جداً
ولدي أفضل احللول!
رد الجميل!

حسين حبش
أفضل الحلول!
حزين ومكتئب جداً
السكني جبانيب
البندقية حمشوة بالرصاص
زجاجة السم على الرف
أسكن يف بناية شاهقة
اجلسر قريب من بييت
وأنتظر أي حل من هذه احللول سأختار
الشيطان الذي يوسوس يف صدور الناس
وصدري أيضاً
خيتار دوماً أسوأ احللول:
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كان ميلك بيتاً
وضع مفتاحه يف يديها
وقال هلا خذيه
وهو هدية لك.
كان ميلك حصاناً
وضع السرج على ظهره
وقال هلا اركبيه
وهو هدية لك.
كان ميلك بندقية
وضعها على كتفها
وقال هلا خذيها
وهي هدية لك أيضاً.
أخذت البيت
ْ
واحلصان
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والبندقية

أيامنا الجميلة!

لقمت البندقية جيداً
ْ

كنا نروي ألحفادنا

أطلقت رصاصتني
و ْ

عن أيامنا اجلميلة

على قلبه!

اليت مضت بال رجعة

*******

وعن بطوالتنا األسطورية

قصائد كردية حزينة

اليت ال تنسى أبداً!

أقرأ قصائد كردية حزينة

كنا نرش عليها بعض البهارات

أيت عصفوراً
البارحة ر ُ

حىت تبدو لذيذة على أمساعهم الطرية

مقتوالً على قارعة الطريق
محلتُه برفق يف كفي

بعد أن كورهتا له كعش
أحضرته إىل املقربة
ودفنته يف قرب صغري يشبه قليب.
اليوم رأيت وردة مسحوقة!
محلت بتالهتا املمزقة برقة متناهية
ووضعتها على شاهدة العصفور
الذي رأيته البارحة
مقتوال على قارعة الطريق.
على األرجح سأستمر

وكانوا يلتهموهنا برباءة ولذة خارقة.
لكنهم عندما كربوا قليالً
مل يعد يصدقوهنا
رغم أننا أكثرنا من جرعة البهارات عليها
لكن هيهات ،كل حماوالتنا إلقناعهم باءت
بالفشل
حىت بتنا حنن أيضاً
نشك هبا وال نصدقها متاما!
أية أيام مجيلة مضت؟
وأية بطوالت أسطورية ال تنسى أبداً؟

يف قراءة القصائد احلزينة.
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ولدت لعائلة كردية عريقة
ُ
أنا كردي
اللهم ال أسألك رد القضاء
ولكن أسألك اللطف فيه
مروان علي
-1قرأت ذات مرة ،قبل سقوط االحتاد السوفيايت ،يف بيان حلزب كردي إن حترير اجلزء اخلامس من
كردستان هو املفتاح األساسي لتحرير كل شرب من كردستان الكربى.
طبعاً اجلزء األول  -وهو األساسي  -كردستان تركيا ،اجلزء الثاين كردستان العراق ،اجلزء الثالث
كردستان إيران ،اجلزء الرابع كردستان سوريا ،أما اجلزء اخلامس واملهم ومفتاح كردستان فهو
«كردستان احلمراء» يف قلب االحتاد السوفيايت السابق (بني أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأغلب
سكانه من األرمن واإلمربياليني).
وحني سألت أحد اعضاء احلزب :هل لديكم األسلحة واملقدرة على مواجهة االحتاد السوفيايت
وخالد بكداش معاً؟ أجابين :نعم لدينا مئة بندقية كالشينكوف صينية املصدر ،وقنبلة يدوية

وآلة كاتبة وآالف البيانات وكما تعلم أن الكلمة أقوى من كل األسلحة .
-٢-

بعد وصويل اىل هولندا ،اكتشفت بالصدفة وجود امرأة هولندية تساند حقوق الشعب الكردي
وخاصة حقه يف االستقالل وبناء دولته على أرضه التارخيية والتخلص من االستعمار الرتكي
والفارسي والعريب.
ويف مجيع املناسبات كانت الرفيقة اهلولندية واليت امسها (رخيا) تكرر مجلة واحدة ال تتغري :بژي
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كردستان (عاشت كردستان) ،ويصفق الشعب الكردي يف هولندا لساعة كاملة .
تزوجت الرفيقة (رخيا) من شاب كردي يصغرها بسنوات كثرية وبعد أن حصل على اجلنسية
اهلولندية بفضل (رخيا) طلقها وتزوج من بنت كردية صغرية من القامشلي كانت تصغره بعشرين
سنة .
وحني عرفت الرفيقة (رخيا) بأمر زواج بغلها السابق (والنقطة مقصودة) أطلقت عليه امساً
جديداً (رخيو)..
ويف كل مناسبة كردستانية كانت الرفيقة تقول مجلتها الوحيدة املزيدة واملنقحة:
عاشت كردستان
يسقط رخيو..
(رخيا ..رخيو ..روث)
-٣غري البعث اسم «ﮔرصور» إىل تل أمحر ..سيسقط البعث وسأعود إىل ﮔرصور ألن األمساء
كالبشر تنتظر وتتأمل وتبقى.
توقفت سيارة مدير الناحية قرب اجلامع يف وسط ﮔرصور ونزل منها النقيب «عالوي السطم»
وقال  :أيها الشعب العريب يف ﮔرصور...
وحتدث لساعة كاملة ومل نفهم منه كلمة واحدة .الوحيد الذي كان يفهم العربية هو معلم
املدرسة الذي كان يصفق مث نصفق خلفه
مث ركب سيارته وعاد إىل عامودا .
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-٤يف حوار نشر يف جريدة الشرق األوسط السعودية قبل سنوات ،اعرتف «إسحاق مردخاي»
وزير الدفاع االسرائيلي بأصوله الكردية .
وبعد أيام ،التقيت بصديق سوري يف أمسرتدام وقبل التحية والسالم هجم علي:
ياول ..ما ختجل من حالك ..صرعتنا بفلسطني وحممود درويش وواحد كردي صاير وزير
الدفاع يف الكيان الصهيوين.
-٥فهمت الصراع الطبقي ،قرأت روايات مكسيم غوركي وقصائد
استفدت من املاركسية كثرياً،
ُ
ُ
سريغي يسنني وماياكوفسكي وقصص تشيخوف وتعرفت إىل حركات التحرر يف العامل خصوصاً
حركات الرفيقات يف االجتماعات احلزبية..
-6يف ندوة حلزب كردي صغري ،حتدث األمني العام (العم الكبري) عن التطورات يف العامل بعد
اهنيار االحتاد السوفيايت نصري الشعوب الفقرية ،وتأثري ذلك على حركات التحرر يف العامل ومنها
حركة التحرر الوطنية الدميقراطية االشرتاكية الكردستانية.
ويف هناية الندوة ،سأل أحد املتحمسني هلذا احلزب (خصوصاً أن األمني العام حيب احلميس
(حلم اخلروف مع خبز الصاج الرقيق) :رفيق ،كيف حنرر كردستان حسب رأيك ،ومن أي جزء
فرد األمني العام بعد أن أشعل سيجارة (كِنت):
جيب أن نبدأ؟ ّ
واهلل نستطيع أن نبدأ من هنا ،من هذه القرية (ﮔرصور) وبعد الغداء مباشرة.
-7ولدت لعائلة كردية عريقة .كان أيب عتاالً وأمي ربة منزل تطبخ وتنظف البيت وتصلح النافذة
املكسورة وحتلق شعري مرة كل شهرين مث تنظف املقص األملاين ثروة العائلة ومصدر فخرها.
كنا منلك بيتا طينيا كبرياً بباب خشيب  -ظل مفتوحاً طوال حياته  -وغرفة لنوم العائلة وأخرى
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لنوم الضيوف .وحني ال يكون لدينا ضيوف نكتفي بعصافري الدوري اليت كانت تبين أعشاشها
يف الصالون.
لدت لعائلة كردية عريقة .كنا نستمع إىل «حممـد شيخو» حني حنزن ،و»سعيد يوسف» حني
و ُ
نفرح...
لدت
لدت لعائلة كردية عريقة ال شجرة هلا سوى شجرة توت يف باحة البيت الطيين ...و ُ
و ُ
لعائلة كردية عريقة تكره لينني وحتب املال مصطفى البارزاين...
-8بت أكثر من ألف عش لصغار العصافري
قتلت ألف عصفور ،وخر ُ
كنت طفالً سعيداً جداًُ ،
ورميتها لقطيت اجلائعة اليت كانت حتب حلم العصافري مثل أمي ...كان أيب وأمي ومعلم املدرسة
وجارتنا «أموكي» يضربونين ...
كنت طفالً سعيداً أحب املوسيقا .صنعت طنبوريت من علبة حالوة فارغة وغنيت (بوكي
داليل) ملعلميت اللبنانية اليت طلبت مين أن أتعلم أغنيات «عصام رجي» و»مسري يزبك»
و»عازار حبيب» وقلت هلا :تكرم عيونك احللوين...
وبعد أسبوع عزفت هلا وغنيت:
«صنديل يا صنديل  ..بدي دوا إهلا  ..بدي دوا إيل »...
أيت سوتياهنا وما حتت
وبالطبع مل تفهم كلمة واحدة وضحكت حىت انقلبت على ظهرها ور ُ
التنورة القصرية جداً...
أنا «شريكو» ابن عم مروان علي ...

بت مروان الذي يكتب عين اآلن ألف مرة وسأضربه ثانية إذا عاد من أملانيا ،لكنه جبان
ضر ُ
وخياف مين ومن املخابرات لذلك لن يعود أبداً.
سيموت هناك يف أمسرتدام

وسأبكي عليه هنا يف ﮔرصور...
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طلليّة الدبوس

لينة عطفة
لهب فينا املسام
الدبابيس وخز من النار يُ ُ
الدبابيس وحي على هيئة اجلمر يكوي الكالم
الدبابيس رؤيا وحلم لصورتنا يف السأم
دميم يُضيءُ لنا قبحنا يف العدم
الدبابيس وعي ٌ
حتلب الضحكات وتسكبها يف كؤوس الندم
الدبابيس سخرية ُ
وصوت األمل
الدبابيس ناس جياع خيافون لون الظالل
َ
الدبابيس شكوى القميص من الزر والعروة الناقصة
الدبابيس صهلةُ وج ٍع من الصدمة املارقة
تلتمع اآل َن يف عت ِم ليلتنا الزائفة
الدبابيس ُ
برق الفكاهة يف ماء وحدتنا القاحلة
توقد َ
الدبابيس ُ
الدبابيس رمز املذ ّكر يف الطعنة الكاملة
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الدبابيس رمز املؤنث يف الل ّذة النافرة
ِ
القماش وذاكرةٌ للخياطة
الدبابيس فوضى
الدبابيس قتل رحيم وصوت ابتداء القيامة
املسلت لكن من غري ثقب ِ
وخيط حرير وغاية
الدبابيس مثل ّ
الدبابيس قصص تنام على جرحها وتع ّدد لون النهاية
الدبابيس صنو النساء مدبّبة وسليطة
وخز بسيط ونقطة دم كثيفة
الدبابيس موت الطغاة ٌ
الدبابيس أمل الوالدة واحليض والزفر ِ
ات البطيئة
ُ
الثقوب اهلزيلة
وفضول يُضيء
الدبابيس حشريّة
ٌ
َ
يهز احلياة الشريدة
الدبابيس صوت اجلموع
هسيس ّ
ٌ
وقع السياط ورجع النّصال األخرية
الدبابيس ُ
الدبابيس مخر ومئذنة وكنيسة
أضاع الفريسة
الدبابيس ّ
فخ َ
الدبابيس بعض الدبابيس قلم ُّ
خيط القصيدة.
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قطيع المدرسين
كانت صالتُها
بوي
دخل
حني
جم ِع ّ
ْ
َ
الت ّ
متعرقاً مبىن املَ َ
ّ
َ
التبيّة.
اتب
مكتظّةً كعادهتا كلّما
ِ
قطاع ّ
ّ
تأخَرت رو ُ
ِ
ِ
أسرع حنو ِ
غرفة ُمعتمد الرو ِ
التائهة ،كما
للوجوه
يلتفت
اتب دو َن أن
َ
َ
َ ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
أكثر من يد ُرف َعت لتحيّته النشغاله التام بكيفية توزيع
أنّه مل يُالحظ َ
راتبه.
إدريس علي
درساً قبلَه يقفو َن يف طابور ،سبعةٌ داخل ِ
غرفة
عشر ُم ِّ
ُ
كانوا ثالثةَ َ
َ
باإلضافة إىل العشر ِ
ِ
ات من الزميالت
املمر،
املعتَ َمد وستةٌ خارجها يف ّ
عن بعشوائيّ ٍة هنا وهناك.
املُ ّ
درسات اللوايت ّ
جتم َ
وقف خلف مدر ٍس للموسيقى ،صديق قدمي ،بادره التّحيةَ والسؤ َال عن الص ِ
حة واألحوال.
ٌ
ّ
ُ ّ
َ َ ّ
ِ
ِ
املكدوس يتص ّد ُر القائمةَ اليت
مستلزمات بيتِ ِه ،كا َن باذجنان
هناك فرصةً لتف ّق ِد الئحة
رأى وقوفَهُ َ
للمصادفة الغر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يبة
ابتسم
ياضي البنه املُقب ِل على دخول ّ
الروضةَ .
تنتهي بالرقم ( ،)14حذاءٌ ر ّ
اتب والرقم األخري يف الئحة الطلبات يف ِ
بني ترتيبه يف طابور الر ِ
يده.
َ
ّ
بسرعة من ِ
ٍ
داخل
خلفه،
يتطاول
الطابور
كا َن
ُ
ويتناقص ببطء َ
ُ
مرت َ
ُ
أمامه .عشرو َن دقيقةً ّ
وصار َ
ِ
ائح والعطورِ ،
العطور النّسائيّ ِة هي الطاغية.
كانت
ط
عجيب من الرو ِ
فاح خلي ٌ
الغرفةُ ،
ٌ
حيث َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
(أسر
احلسن َّ
يتأخر عد َة َ
دقائق إضافيّة هنا ،يف الغرفة املُكيّفة باهلواء البارد والوجه ّ
ـ ال َ
بأس أن َ
لنفسه) .
ِ
بكل فظاظة،
مدرسات َ
بقي َ
مدرسان يقابلهما أر ُ
بع ّ
أمامه ّ
حني َ
اقتحم رجالن مسلحان الغرفةَ ّ
َ
الرواتب حاالً  ...أوقفوا التّوزيع.
يصيح مبعتمدي الرواتب :أوقفوا توز َ
أحدمها ر َ
اح ُ
يع ّ
ٍ
ِ
جبفاف يف
أحس هو
حالةٌ من االستنكار والدهشة املمزوجة باهللّع سيطرت على الوجوه ،و ّ
ِ
داس
اح يتدحر ُج على
أحس وكأ ّن قلبَه هبط بني َ
قدميه و ر َ
األرض ويُ ُ
حلقه ،ويف ذات اللحظة ّ
ِ
باألقدام املتك ّدسة.
ُ
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ِ
يع الراتب وليخرِج اجلميع لينضموا
الرجل
املسلح ذو اللحية غري املشذبة َ
صياحهُ :أوقفوا توز َ
ُ
أعاد ُ
إىل الوقفة التضامنيّة يف اخلارج .

مههمات ومهسات كثريةٌ تناثرت يف اهلواءِ .مس َع صوتا نسائيا :تضامن؟! مع مني  ..و ليش
ٌ
الراتب؟!
هلئ ،و ّ

الرجل املسلَّ ُح :يا حمرتمة  ..يلي ياخد راتب من ال ّدولة بدو يتضامن مع الدولة ،بكيفو
هدر
هنا ّ
ُ ُ
أو غصب عنّو  ..يال الكل برا لشوف.
ِ
وبعض العسكريني
ات من املدنيني
املدرسني واملدرسات خارجاً ُ
جتم َع العشر ُ
ُ
وس َ
يق ُ
قطيع ّ
حيث ّ
تب خمتلفة أمام ر ِ
بر ٍ
ابطة الشبيبة.
َ
ِ
صورتان كبريتان جداً لر ِ
القائد
متج ُد َ
قزم ّ
ورجل ٌ
يرد ُد أشعاراً ّ
أس ال ّدولة جتوبان ّ
طبلٌ ،
الساحة ،و ٌ
ِ
والبعث ،يقابله تصفيق ضعيف من احلضوِر املتو ِ
ب عليها
اضع ،و ٌ
ٌ
ُ
لوحات كرتونية صغرية ُكت َ
عبارات خجولةٌ تعبـُّر عن التضامن مع ِ
أهل السويداء َّ
ضد «اإلرهاب».
ٍ ِ
ِ
املبتعدين عن
أول
اجلنسني ،أر َاد أن يكو َن َ
َ
خر َج مسرعاً ،وار َ
تطم بأجساد خمتلفة األحجام من َ
الساحة ،و ليؤجل الراتب ِ
ليوم الغد.
ّ ّ َ
ّ
ِ
ِ
خططه يف املغادرة.
ت كل
اصطدم
حني
بالرفيقة البعثيّ ِة ّ
الشقراء الالمعة تغيـَّر ْ
و لكن  ..و َ
َ
ٍ
بادرتْه باالعتذار فتلعثم و تأتأَ ٍ
جبملة متقطعة جعلتها
ُ
تضحك بصوت أرجواين متأللئ ،مثّ
ُ
َ
ِ
ملوحةً بإشارِة النّص ِر ،تاركةً لهُ كتفها اليُمىن العارية .
استدار ْ
َ
الساحة ،رافعةً يدها اليسرى ّ
ت حنو ّ
وقف جامداً ِ
كلوحة ٍ
ِ
حيدث
إعالن بلهاء،
كل ما ُ
َ
ُ
يبحلق يف الكتف البيضاءَ العاجيّة ،غائباً عن ّ
كتف هذه ِ
اجب أن يتضامن على األقل مع ِ
حولَه ،و قرر أنّهُ من الو ِ
الرفيقة البعثيّة ،نعم  ..هذه
َ
َّ
ّ
ِ
كل أشكال التّضامن وال شيءَ آخر.
الكتف وحدها
ُّ
تستحق َّ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
صور
لشبكية عينَيه
تنقل
األحداث و ّ
َ
اح ْ
و كشاشة الكرتونية مسطّحة ر َ
الشعاراتَ ،
ت كت ُفها ُ
درسات ،وموجهي االختصاص،
درسني واملُ ّ
القائد والالفتات والضباط واملسلّحني ،الزمالء املُ ّ
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ومعتَمدي الرو ِ
كل ذلك بدا
اتب واملستخدمني و الوكيالت والوكالء ،وقائمة طلبات زوجته ُّ ...
ُ َ
ِ
الكتف وملعاهنا.
أمام رصانة
لهُ تافهاً ال قيمةَ له َ
ٍ
ٍ
بنسمات ٍ
سرت يف بدنه يف
لطيفة
شعر
ُ
تنبعث من كتفها فارتعش جسدهُ من برودة خفيفة َ
َ
الوجوه حوله .ختيل نفسه طفالً صغرياً يتزحلق بطر ٍ
ِ
ِ
الكتف
فوق
ب من
اوة َ
الع ُ
َّ ُ
ُ
حني كا َن َ
رق يتصبّ ُ
ويضج بالضحكات.
امللساء
ّ
ِ
ِ
ِ
اقرتب دو َن ِ
الالهثة على كتفها العارية،
بأنفاسه
وعيه خطوةً إىل األمام
فشعرت الرفيقةُ البعثيةُ
َ
تلعثم وتأتأ ،وليتخلص من حراجة موقفه ،حبماس
ت حنوهُ بسرعة ،ار َ
فالتفتَ ْ
تبك ،ومن جديد َ
يتفر ُج
يرفع َ
يدهُ ملوحاً بإصبعي النّص ِر ،وأخ َذ ّ
راح ُ
يرد ُد شعاراً حفظَه يف التظاهرات اليت كا َن ّ
ِ
مدينته قبل سنوات قليلة :حريّة  ..حريّة  ..حريّة.
عليها يف شوارِع
املوقف املأساوي الذي أوقعْته ِ
أنقذتْهُ ضحكتها اجمللجلة من ِ
فيه كت ُفها العاريةُ ،استدرك خطورةَ
ُ
العيون املوجهة ِ
اجلموع ومتلّص من ِ
يبتعد عن
إليه و
وبلمح البصر احنىن بني
األمرِ ،
ِ
استطاع أن َ
َ
ّ
َ
ٍ
ِ
خلف مشفى فرمان،
الساحة املشؤومةَ ،
صار َ
اجتاز راكضاً عد َة شوار َ
ع يف دقيقة واحدةَ ،
وحني َ
ّ
ِ
الكتف العاجية للرفيقة
لكن بقيَت
ُ
س ّ
الصعداء وراح يسريُ هبدوءْ ،
َ
نظر خلفه للحظة ،مثّ تن ّف َ
تتأرجح يف خميّلته.
البعثية
ُ
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ومرة واحدة

ذات حلم

كانت كافية
آخر
ألصعد قطاراً َ
وأرحل بعيداً مع حزين ...
كنت أبكي كثرياً حني كنت طفالً
حتت الغطاء

يارا باشا

حني يصبح العامل غرفة مظلمة
كنت أبكي كثرياً

أنا يف أناي حلم

وأخاف

وأناي يف احللم

ماذا لو فقدهتا هي أيضاً

حقيقة...

تنكمش رئيت

كان يسند ظهره إىل احلائط

ماذا لو توقف قلبها

قلت سيؤمله ظهره هكذا
ُ

هي أيضاً بسخافة

كان يغمض عينيه بعمق
خفت كأنه
قلت ستؤمله أحالمه اآلن مث ُ
ُ
صعد قطاراً

ورحل دون أن يعود
خفت وصرت أركض
ُ

أركض كثرياً
دون أن أمتكن من رؤيته
مرة واحدة

أذهب باجتاه الغرفة
أر ُ
تبك ُ
أمشي ببطء
على رؤوس أصابعي
وأخاف كأين أهتيأ لرؤية جثة أخرى أمامي
أنتظر خلف الباب
أمسك قليب املرجتف
مث أفتح الباب وأمد عنقي
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للخوف املطلق

ومثل الفراشات اليت حتمل خيوط ضوئها

أراقبها

لتطري بعيداً حنو الشمس

إهنا حيّة ،تتنفس

حىت حترتق

كان هذا كافياً للسنوات الالحقة..

هكذا أحياناً أريد أن أبكي طويالً
بينما أمسع «شوبان»

ماذا لو أ ّن األشياء القدمية

أريد أن أبكي فعالً..

ولكن
ال تصيح يف صدري
بشكل دائم قبل كل ضوء
لو أين أبتعد
خطوة واحدة كافية
ألختفي ...
كأن شيئا مل يكن
هكذا أردد لنفسي دائما
أمسكت بيد أحدهم
وكلما
ُ
أعلمه الغرق وأرحل
لست حزينا
رمبا ُ

كنت غاضباً فقط
رمبا ُ

وكل ذلك ذهب سدى أيضا
كل هذا ال يعين شيئا
ومل يع ِن يل شيئا
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الضوء ،الضوء..
خيرتق رئيت
وأصمت طويالً
كأين أعيش
حياة أخرى دائما
حياة ليست يل...
أنا يف أناي حلم
وأناي يف احللم
حقيقة.

دشت  -فصليّة ثقافيّة -تصدر عن «احتاد مثقفي روجآفايي كردستان» -العدد (صفر) 2018

إصدارات جديدة
«اهلل  »99لـ :حسن بالسم
صدرت حديثاً عن منشورات املتوسط ،رواية «اهلل  – 99إمييالت
مرتجم إمييل سيوران» للكاتب العراقي حسن بالسم.
حنن هنا أمام كاتب استثنائي ،باملقام األول .وهذا كتابه الرابع بعد
كتابيه «املسيح العراقي» و»جمنون ساحة احلرية» واللَّ َذيْن مجعهما

كتاب «معرض اجلثث» ،والذي حاز جائزة اإلندبندنت العاملية  ،2014ليكون بذلك أول
كاتب عريب حيصل على هذه اجلائزة .مث كتابه «طفل الشيعة املسموم» الذي أثار الكثري من
اجلدل حوله .لكن حسن ينبه إىل أن هذا هو كتابه األول الذي يصدر أوالً باللغة العربية قبل

صدوره يف لغات أخرى.

يف املقام الثاين هذه هي الرواية األوىل حلسن بالسم ،وقراءهتا تشبه إىل حد بعيد ركوب قطار
املوت ،ولكن دون مساع أي صوت .مشهد صامت حلركة سريعة ومليئة بالتوتر .املستمتعون
بالسرعة املرعبة ،واملذعورون ،والذين ندموا بعد ركوهبم القطار ،مجيعهم يصرخون إما متعة أو
ذعراً ،أو ندماً ،أو من حياول أن يستعيض بالصراخ عن البكاء ،أو يصرخ ضاحكاً ليخفي خوفه
كممارسة ذكورية ال أكثر .كل هذه الصرخات وهذه السرعة يقدمها لنا حسن بالسم هنا دون
أدىن ضجيج ،بل على العكس متاماً يقدمها لنا مموسقة.
ويف أثناء ترمجته لـ»إمييل سيوران» ،يراسل صديقه الكاتب وطبيب األبقار املهووس بـ «السيد
بالومار» لـ «إيتالو كالفينو» .الكاتب كان قد حصل على منحة مالية إلنشاء مدونة ،واليت
أراد فيها مجع قصص شخصيات حقيقية أثرت فيه ،يف طفولته وشبابه .وبالفعل يبدأ رحلته يف
البحث عنهم وعن سريهم ولكن ماذا نتوقع من شخصيات تعيش يف «بالد يرتفع منسوب
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كل عقد من الزمن”.
العنف الوحشي فيها إىل مستويات مفزعة وفنتازيّة ّ

بني رسائل املرتجم وقصة الصحايف نفسه ومدونته ،وقصص شخصياته الغرائبية (امسحوا يل
هنا أن أضيف الباهرة) وكيف تتشابك هذه القصص مجيعها وتتعقد ،فتنعقد معها األلسنة،

تتنقل صفحات هذه الرواية .أما كيف ذلك دون أدىن ضجيج؟! فهذا سر حسن بالسم الذي
يصحبنا يف روايته هذه ،يف جولة يف قطار املوت .فتفضلوا بالصعود ،وتأكدوا جيداً من ربط

األحزمة.

*****
عدد جديد من مجلة «البيت»
صدر حديثاً عن «بيت الشعر» يف املغرب ،العدد  31من جملة
«البيت» ،والذي حفل ِ
بالعديد من احملاور والقضايا األدبية والنقدية
والنصوص اإلبداعية.

ِ
ففي باب «أر ٍ
لكل من:
اض شعرية» ،يق ّدم العدد نصوصاً شعرية ّ
حسني حبش (كردستان) ،فخري رطروط (فلسطني) ،فراس سليمان
(سوريا) ،عبد اهلل زهري(البحرين) ،ومجال املوساوي (املغرب)؛ عالوة
نصوصا لثمانية
وتضمن ُ
على ملف عن الشعر اإليطايل نقله إىل العربية املرتجم أمحد لوغليميّ ،

ُشعراء مع تعريف بأصحاهبا؛ وهم :ميكيلي ماري؛ غويدو كاطاالنو ،فرانكو ماركوالدي؛ أيدا

أيراغي ،تشيزاري فيفياين؛ فالبرييو ماغريلي؛ إيزابيال لريديين؛ أنطونيو سا ّكو.

تضمن العدد مقاالت نقدية متحورت حول «مسار التحديث
ويف حمور ُ
«مؤانسات الشعري»ّ ،
الشعري يف السعودية» ليوسف ناوري؛ و»أمناط اإليقاع ودالالهتا» ألمحد بلحاج آية وارهام؛

و»الوعي بالذات بني بلعباس القباج وعبد اهلل كنون» لرشيد اجلابري.
يكتشف القارئ مل ّفا عن «راهن املشهد الشعري يف السعودية»
ويف ِمور»مقيمون يف البيت»،
ُ
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امللف؛ الذي ميت ّد على أزيد من مائة ومخسني
وهو من إعداد علي الدميين وحسن القرين .و ّ
يتضمن جمموعة من التأمالت النقدية واملختارات الشعرية اليت تكشف حيوية ودينامية
صفحة؛ ّ

متاس واتصال مع ما جاء يف الدراسة
املشهد الشعري باململكة العربية السعودية ،وذلك يف ّ
الشعر السعودي.
«مؤانسات الشعري» عن مسار التحديث يف ّ
النقدية املُدرجة يف ُ
العدد ُمتلف األنشطة الثقافية والشعرية اليت نظّمها بيت الشعر
ويف حمور «يوميات»
يستعرض ُ
ُ
باملغرب من قبيل لقاء «سرية القصيدة ،شعراء مغاربة يتحدثون عن جتربتهم الشعرية» املنظم
مبدينة مكناس يومي  21و  22أكتوبر /تشرين األول  2017و»امللتقى األول لشعراء
اهلايكو» املنظم يومي  29و 30ديسمرب /كانون األول  2017مبدينة إفران؛ وجائزة األركانة
العاملية للشعر اليت فاز هبا شاعر الطوارق خواد .ويف نفس احملور ،نطالع ملفاً عن اجلمع العام

أسفر عن انتخاب
األخري لبيت الشعر يف املغرب الذي انعقد يف  9يوليو /متوز  2017والذي ْ

الشاعر مراد القادري رئيساً لبيت الشعر يف املغرب.
*****
«حينما تصبح المدينة نافذة» إلينانة الصالح

صدر مؤخراً عن دار فضاءات للنشر ديوان جديد للشاعرة السورية إينانة

حيث يتص ّدر الغالف
الصاحل بعنوان «حينما تصبح املدينة نافذة»ُ .
لوحة للفنان العاملي املغريب أمحد اهلواري ،ليكون العتبة اليت تنفتح على
مٍ
نت يش ّكل وحد ًة متكاملةً مكتملة ،وصورة واضحة للحب يف زمن
ٍ
وحبنكة
احلرب ،عرب ديو ٍان نثري من  108صفحات بقط ٍع متوسط،

ٍ
ومساحات من الفلسفة اخلاصة اليت تش ّكل الشاعرة نواهتا ،يغدو
لغوية
ٍ
ٍ
انفعالية،
وحاالت
عاماً ،واملألوف ُمدهشاً ،عرب صوٍر شعرية
اخلاص ّ
محلت املقطوعات النثرية إىل ِ
ناصية الشعر الصرف والذي يثبت يف زواياه املختلفة أ ّن الشعر ال
ميكن تدجينه وتأطريه أو حىت وصفه بالنسوي.
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«المر ٍأة ال تعرفها إال من أصابعها /وهي تغرف من ذاكريت النار كي تطهو ضحكتها /لك ّفها
ِ
لن
ترتِّب أخطائي اجلميلة يف أدراج عرسها املقفلة /للمستحيالت النائمات يف حجرها ْ
حيم َ
الك يف ٍ
لك أن حتطِّيب كل هذا احلزن بوردة؟ /وكيف ميكن اختز ِ
بصوهتا املستحيل /كيف ِ
حياة
واحدة؟» ،هكذا ق ّدمت الشاعرة باكورة أعماهلا الشعرية إىل الفقد (األم) ،واليت كانت تتسلل

بني مفرداهتا لكأهنا جزء ال يتجزأ من احلزن اخلفي ،الذي كان موازياً للنصوص يف غالبيتها،
فيما يتصاعد احلنني إىل مصايف احلزن احلقيقي حينما تقرتف احلرب بكامل وحشيتها جمازرها يف

الروح غياباً وتشويهاً وخوفاً ،بلغة تلملم اخلراب لتحيله بناءً شاهقاً باجلمال رغم سكناه باألمل.

«يسحلين احللم على طريق الصحوَّ /
كأن البالد اليت رص َفْتهُ /مل تكن يوماً ياء التكلّم خاصيت/
وتلك الدماء اليت ترتكين كأث ٍر تشكيلي /ليست قامسي املشرتك مع احلياة /وهذا املدى الالبشري
حر اآلن /على مسمع اجلدران امليتة» ،متجاوزًة حدود احلرب تعلو الصرخة الواضحة،
وحده ٌّ
ويعلو الصوت رغم ِ
حبة العجز اللصيقة ،ليبقى حيّاً حد مساعه.
إينانة الصاحل من مواليد سوريا 1979/كاتبة وفنانة تشكيلية ِ
ومرتجة عن الفرنسية ،لديها
حضور يف الدوريات العربية كافة.
*****
«العين المتأ ّخرة عن النوم» لجوان قادو
ُ

ضمن منشورات مشروع (هنّار) الثقايف يف مدينة القامشلي ،صدرت

اجملموعة الشعرية الثانية للشاعر ال ُكردي جوان قادو ،حتت عنوان

املتأخرة عن النوم).
ُ
(العني ّ

األوىل (األفاعي العمياء) ،الصادرة
اإلصدار اجلديد يأيت بعد جمموعته ّ

ضمت جمموعة
بطبعة خاصة يف سوريا خالل العام ُ ،2003
حيث ّ

من القصائد اليت كتبها الشاعر أثناء إقامته يف أملانيا.
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معنونَة وبنـََف ٍ
س
تقوم اجملموعة ،الواقعة يف  104صفحة من القطع الصغري ،على نصوص غري َ

شعري قصري مكثّف ومقتضب ،حياول الشاعر جوان قادو من خالل هذه التجربة مقاربة
ّ
اليومي املعاش ،انطالقاً من كوابيسه الشخصيَّة مروراً بالطيور وليس انتهاءً هبواجسه الشخصيَّة
ّ
ٍ
ِ
ِ
ويكشف عنها صراحةً بلغة شعريَّةً قريبة من الذهن والقلب يف آن معاً ،كما ويشتمل
يدوهنا
ُ
اليت ّ
الكتاب على ٍ
الشاب إن
لغة شعريٍَّة رشيقة تُضاف إىل املنجز الشعري ال ُكردي احلديث ،أو
ّ
ٍ
إضافة إىل
جاز التعبري ،من خالل استعمال املفردة اليوميَّة واالبتعاد عن املفردة القاموسيَّة،

شعري مكتمل األركان واجلهات،
نص
االقرتاب من
يتحول فجأةً إىل ٍّ
ٍّ
اليومي العادي الذي َّ
ّ
ٍ
تعقيدات يف ِ
اللغة أو التأويل ميضي قادو يف اجملموعة اجلديدة حنو أماكن غري مطروقة يف
دومنا
ٍ
مفردات ٍ
ِ
سهلة على القارئ ولكن صعبة يف الوقت عينه من خالل
وباستعمال
الكتابة سابقاً

املستعملَة.
الرتكيبات الشعريَّة َ

النص التايلُ ،مرتمجاً من اللغة الكرديّة إىل العربيَّة:
من أجواء اجملموعة نقتطف ّ
فقد خجلهُ العتيق..
الثلجَ ،
َ
«كذلك ُ
ِ
ِ
الظهرية وعلى مرمى أع ِ
يندف..
ني
يف
األطفال ُ

ٍ
املتشعب القاسي ،وبأمل أغاين غجر يوغوسالفيا القدماء
بكثافة على لسان األمل
يُف ِرد نُدفهُ
ّ
يندف.
ُ

مثل اآلن ،قبل سنوات،
ِ
ٍ
منتصف ٍ
كابوس،
استيقظت إثر
ليل،
يف
ُ

سجادهتا».
ات
الطيين ،كانت القطر ُ
مستمرًة يف حياكة ّ
ّ
على سطح املنزل ّ
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«القنّاص» لعبّاس موسى

صدر حديثا عن دار متوز بدمشق جمموعة (القنّاص) وهي نصوص
نثرية للكاتب عباس علي موسى ،تتح ّدث اجملموعة بطريقة النثر
عن قنّاص ،ال ميتلك هويّة جغرافية حم ّددة ،فهو قنّاص يف حرب
ما ،ميكن أن يكون يف سوريا ويكون يف ذات الوقت يف أقاصي
أفريقيا ،تأخذه التفاصيل الصغرية والكبرية يف عملية القنص وأدواته
فالرصاص حاضر دوما كما ينبغي ملقاتل عتيد ،والقنّاصة حاضرة
يدون احلرب ويومياهتا.
دوما ،تشبه هي األخرى القلم الذي ّ

يرد يف أحد النصوص يف خطاب مع القنّاص:
فكلشرودفرصةٌحللمأحدهم.
اص؟ ضعالرصاصاتيف
ماذا ُ
َ
بعدأيّهاالقنّ ُ
جعبتكاملثقلةبدموعاآلخرينّ ،
ٍ
احلب ،عن الدموع ،أم أ ّن الرصاص بغنائه
ماذا ُ
بعد ،هالّ استمعت إىل أغنية عن احلنني ،عن ّ
يئز فيمحو األغنيات يف األثري.
الصلف ُّ
كأنا احلرب تنتهي
خيتلط احلاضر مع قادم األيام يف خاطر القنّاص فيكثر حضور األطفال ،و ّ
فيكون للضحايا والفاعلني فيها ذكرى ملن خلفهم ،أليمة أحيانا ،ولئيمة أخرى ،ويف مشهد
ختتلط فيه احلكاية مع خاطر القنّاص ،حتضر الطفلة لتكون بطلة املشهد ،فيما القنّاص قد
حبسه ضوء الصورة والذاكرة :مشهد أليام الحقة
صورة معلّقة إىل خاصرة اجلدار ،يف ٍ
بيت ما.
يف احلرب ال أكثر من الدماء وال أكثر من الدموع ،وهناك احلكاية والتفاصيل املتناثرة هنا
وهناك ،حيث يصعب على الكامريات التقاطها أو على الشفاه تناقلها ،لذا تغدو الكتابة تأرخيا
آخر للحرب ،وسرية هلا ويوميّات لتفاصيل لن تلتقطها إال الكتابة.

تقع اجملموعة يف مثانني صفحة من القطع املتوسط ،وهي املؤلّف الثاين ملوسى ،بعد جمموعته
القصصية «شامبو برائحة التفاح».
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نافذة أخيرة
سؤال الخلق الفني
ف الفيلسوف «ليبنتز» بأنه فيلسوف احلذف ،لكثرة ما
عُ ِر َ
كان يشطبه من متنه احملكم ،املنسوج من تقاطع عدة أنساق
معرفية يف نقطة النص .متجاوزا بذلك ما متَّ حذفه ،للوصول
مبنتجه اإلبداعي إىل ُخالصات أقل شواشا .رغبة عقلية يف
جعل العمق العالئقي ،ممثال بدقة ودون تكلف؛ إذ يغدو

سامي داوود

شكل القول تعميقا للمقول وتكثيفا لفكرته .حتولت هذه
احملايثة بني الكيفية التعبريية وبني املوضوع ،إىل مرتك ٍز فين لدى خرباء الدقة املؤسسني للفن
احلديث ،أمثال ،دافنشي وآجنيلو وكونستابل وسيزان وأيشر...إخل ،الذين جعلوا من املعرفة
كيانا مشوليا يف لوحاهتم ،فأصبحت تفاحة سيزان حمورا ملفهوم الوعي القصدي لدى هوسرل،
مثلما حتول مفهوم التناقض اهليغيلي حموراً للوحات «رونيه ماجريت» ( ،)1الذي كان يرسم

أكثر من مئة ختطيط قبل تنفيذ كل لوحة ،نوع خاص من الربوفات النظرية ،لتأسيس ما يعتقد
بأنه معطى عرب نظام حلويل أو سحري يف شخصية الكائن اإلبداعي .وعلى حنو أكثر غرابة،
كان الرسام احلركي «جاكسون بولوك» يتأمل الفراغ األبيض لقماش اللوحة ـ احللبة ،ألسابيع
قبل الشروع يف العمل .غري أن أول من لفت االنتباه لطبيعة اإلنتاج اإلبداعي ،هبذه املزاوجة
احلامسة بني االستعداد احلسي والعاطفي وبني الرتكيب العقلي ،كان املوسيقي «فاغنر» الذي
شرح طريقته يف التأليف عرب رسالة ما ،يستشهد هبا» بول فالريي « لتحليل مفهوم اخللق
الفين ،الذي نعتقد بأنه من أكثر التحاليل وضوحا وجرأة يف تناول الفن جبميع تعيناته ،وبشكل
خاص فن الشعر ( ،)2فالرنني احملض الذي يباغت املؤلف ،يأتيه بالضرورة عاريا أو هالمة
صورية أاو صوتية ،دون متثيل دقيق لفكرة ما ،ومن مث تأيت التقنية الفنية ،مبعىن اخلربة املعرفية
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بالشيء ،يف إطار تقنيات تعبريية ،لتؤسس ،تصنع أشكاال ،تؤلف عرب احلدس والتأمل النظري
يف اإليقاع العاري ،كائنا مجاليا ذايت التهوه .لذلك ،ويف سياق دراسته اجلسورة حول مكانة
بودلري يف الشعر الفرنسي ،استخدم فالريي تعبري «علم صناعة الشعر» ( ،)3رافضا بذلك
مفهوم الطبيعة احللولية للشعر يف الشاعر ،أو للحن يف املوسيقي ،أو للصورة يف املصور ،وفاحتا
بذلك اجملال لرؤية أكثر عمقا ودقة ملفهوم الشعر والقصائد والدواوين ،فليست كل املقاطع
الشعرية ـ وفقا لفالريي ـ بذات البالغة والتماسك داخل القصيدة ذاهتا لبودلري ،وليست مجيع
قصائد ديوانه بذات القوة التعبريية والتماسك البالغي ،وهكذا توصل إىل نتيجة مفادها :أن
مرت حتت قوس الشعر ،دون أن تكون شعرا ،لذلك جاء تعليق فالريي
الكثري من الدواوين قد ّ
على قصيدته « املقربة البحرية « بأهنا « :مل تكن يف البداية إال شكال موزونا وفارغا ،أو ممتلئا

مبقاطع عابثة» ( ،)4لكنها أصبحت فيما بعد من أكثر قصائده رسوخا يف حياته ،و استخدم
لغة وحبورا شعرية كان قد غادرها جمايليه ،حموال تلك املقاطع العابثة إىل قصيدة راسخة عاطفيا
وعقليا ،عرب تلك العملية الذهنية املركزة لتفاعل القوى يف اجملال األخيويل املشحون ،الستقطاع
أشكال تعبريية تعلل املبدأ احلسي بكيفيات إدراكية ،ومتكنها من أن تكون رؤية وليست عبثا،
دون أن يؤدي ذلك إىل اخللط بني العبث كرؤية وبني التسلية.
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