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  .اآلراء الواردة  يف الة تعرب عن رأي أصحاا •
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 ]املواد الواردة يف الة تعبر عن آراء أصحاا[ •

  .بكل املسامهات الواردة إليها "احلوار"وترحب  •

  .أفضلية النشر للدراسات واملقاالت املوثقة علمياً •

مع  املسامهات إرسال قراء الكرام عنالة من ال ترجو •

:                                                             ما يلية امراع

.                              ـ الكتابة خبط واضح وعلى وجه واحد للورقة١

  :جعية املوثقة تثبت بالترتيبـ اإلشارات املر٢

  .اسم املؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتارخيها

  /.الفلويب/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣
  .املواد الواردة إىل الة ال تعاد إىل أصحاا   
  

  

  حقوق الطبع واالقتباس حمفوظة للمجلة
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  لألعداد القادمة" احلوار"حماور جملة 
   ...الكتاب األعزاءالقراء و

تقترح عليكم املسامهة يف ملفاا لألعداد القادمـة، وهـي   " احلوار"أسرة حترير جملة 
  :موزعة بالشكل التايل

  على تأسيس احلركة الكردية املعاصرة يف سورية اًمخسون عام •

  .)سورياً وكردياً( العالقة املتبادلة بني الثقافة والسياسة •
 .لكرديةدراسات يف القصة والرواية ا •
  .التاريخ الكردياآلثار وحول  عيضاموو دراسات •
ميكنكم اختيار أي جانب من حماور امللفات املذكورة أعاله، وإبداء الرأي حول أمهية   

علما أننا نرحب يف الوقت نفسه جبميع الدراسات واملسامهات .وأولوية املوضوع املطروق
وتبقـى   .امللفات املقترحة أو خارجهـا الواردة إلينا خبصوص املواضيع احملددة  يف سياق 

  .األفضلية للكتابات غري املنشورة سابقاً
بأية مالحظة أو نقد يرد إليها خبصوص جتربتها السـابقة،  " احلوار"كما وترحب جملة  

وذلك دف االرتقاء باحلالة الثقافية والفكرية الكردية حنو أفق أكثر دميقراطية وتنويراً، 
الدميقراطي الذي يوفر حرية عرض كافة وجهات النظـر والـرأي    ونتعهد بتأمني املناخ

املختلف، جلميع أصدقائنا وقرائنا يف الوسطني العريب والكردي على حد سواء،  علـى  
طريق نشر ثقافة عقالنية مستنرية ووعي متقدم حييط حبقيقة  مشكالت واقعنـا بكامـل   

  .أبعاده
  :لتاليني ا ترسل الكتابات إىل العنوانني االلكترونيني

alhiwar@hotmail.com  
alhiwar@mail2world.com 

  :نترنت عرب موقعيننوه إىل أن جملتنا متوفرة على شبكة األذه املناسبة و
  www.efrin.netعفرين ـ نت 

  dem.com-www.yekموقع نوروز 
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  االفتتاحية
  

  اًوإنساني اًوطني اًمشتركبصفته التاريخ 
بات الكثري من املعلومات واملعطيات التارخيية ختـدم أجنـدات سياسـية    

 نـهج  اليخ ضمن ، ولقد بالغ بعض علماء اآلثار والتارمنذ أمد بعيد وفكرية
 ومفـاهيم  دارس واجتاهات علمية يف تطويع التاريخ لصاحل أجنداتالعام مل
فعلى سبيل املثال بالغت املدرسة التوراتية يف التركيز  .حمددة وفكرية سياسية

ليهود يف فلسطني، وضخمت مـن أمهيـة املمالـك    ل التارخيي ياملاضعلى 
بشكل ميكانيكي ومبتـذل   العربانية اليت ظهرت يف املنطقة، وكذلك ربطت

 وطن لليهود يف املنطقة وتلك املمالك اليهودية أو العربانيـة  إنشاءبني حق 
بـالواقع   أوىل نتائج هذا التوجه اخلـراب الـذي حـل   وكان من . البائدة

ومن جهة أخـرى  السياسي يف املنطقة وراح ضحيته حقوق شعب بكامله، 
 وكاجتاه موازٍ. الصرفنظري لا الصعيدعلى  مستوى احلقائق التارخيية تراجع

منـها   ،يف املنطقة أخرى للدراسات التوراتية ظهرت مدارس تارخيية وأثرية
بالغت يف أمهية التـراث   اليت أيضاً مدرسة الدراسات الرافدية أو اآلشورية

  .ليطغى على تراث اجلوار اآلشوري وضخمته
منحـى   تبعت هذه املناهج البحثية االستشراقية دراسـات تارخييـة ذات  

 القـومي  عريب وكردي بشكل خاص، حاولت أخذ نسغ مشروعها ،قومي
السياسي من مشروعية تارخيية حتاكي بصيغة أو بأخرى مشروعية املشـروع  

ـ  التواريت أو تعاكسه، مما أفضى إىل تعقيدات وتشابكات  وسياسـية  ةعلمي
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ملخصها أن كل شعب من شعوب املنطقة جياهـد لتأكيـد قدمـه     ،جديدة
التارخيية يف السيادة على األرض املتوارثة من شعوب قدمية يفترض وأحقيته 

مهـاجرة أو   ،متواجـدة أا اجلد والوارث الشرعي موعة بشرية أخرى 
الثقافـات   واحتكاكتتصف بالتنوع  اليت ، هذه املنطقةمستقدمة إىل منطقتنا

  .اهلوياتو
ي ـ املعـريف يف   أن هذا النهج العلم يف هذه املناسبة ما نود قوله باختصار

أوهلا سيادة العقلية األبويـة الـيت    رئيستني،قراءة التاريخ قد ولد مشكلتني 
أي بتوارث بعض الشعوب احلاليـة لشـعوب    االفتراضي،تؤمن بالنسب 

  ...ثنية بائدةإوجمموعات 
، حيث يفترض كل بالثقافة التارخيية خدوعةاإلقصاء املوثانيها تنامي ثقافة 
رعي والوحيد لشعب ما كان حيكم هذه األرض لفترة طرف أنه الوريث الش

ما وعلى اآلخرين أن يكونوا جمرد أتباع أو ضيوف وكحد أعلى جمرد أبناء 
  !جلاليات مهاجرة

 أفكـار  شيد عليه من ماثية وأكيد عليه أن هذه االجتاهات البحنود الت ما
هم السياسي وبالتفا ت باملعرفة التارخيية أوالًآراء ومواقف سياسية قد أضرو

  .والتعايش االجتماعي أخرياً
على  مفتوحاً معرفياً تناول التاريخ بوصفه حقالًل لذلك البد أن نسعى مجيعاً

، ونبع مشتركة لكل شعوب املنطقة حقيقية كل االفتراضات، وهي مساحة
شترك يؤسـس  املالتاريخ ف .ألحفاد مفترضني فقط وليس ،ثقايف لكل أبنائها

  .لكل سكان املنطقة مالمسة اجلذور احلضارية الواحدةو مهوالتفاللتقارب 
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، البد مـن دراسـات وأحبـاث خـارج     من معرفة موضوعية إذاً البد 
فيه من آثـار   السياسية، البد من جعل احلقل التارخيي بكل ما اإلسقاطات

 اإلقصاء واالستعالءوتراث وثقافة وفن نقطة للتالقي ووسيلة للتخلص من 
  .والتعصب

يف بأن  ، حقائق ومعارف تبنيموثقةالتمهيد حلقائق جديدة وغي ينبلذلك و 
تاريخ لكل بين  شجع على االعتقاد بأنهيما تاريخ منطقتنا من الغىن والتنوع 

بأفضـل صـيغه    اإلنسـاين ن اتمع تكو بداية  تكشف بأن البشر، وهي
  .كان على أرض منطقتنا شراقاتهإو

 ليت جتعل من املعرفة التارخيية طريقـاً وأملنا أن تتنامى االجتاهات البحثية ا
مـن  اخلـالص  و ،واإلقصاءووسيلة للخالص من التعصب  ،لتالقي البشر

 من املعرفة التارخيية سبيالً لنجعلَيف ظل اخلرافات واألوهام الكربى،  العيش
احلاضرين اليـوم   ،أبناء الوطن وسعادة لكل ومجاالً لتأمني حياة أكثر إشراقاً

  .غداً واآلتني
  ئيس التحريرر
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وبنهايم واآتشاف مدينة جوزانأفون   

  
  (*)فاروق إسماعيل . د

يعد موقع تل حلف القريب من مدينة رأس العني من أهم املواقـع األثريـة   
القدمية يف اجلزيرة السورية، وهو ثاين أقدم موقع سوري جرت فيـه تنقيبـات   

 ١٨٧٩يب فيه بني الذي مت التنق) كركميش(أثرية نظامية، بعد موقع جرابلس 
يـد  تحـف الربيطـاين بلنـدن، بـإدارة داڤ    م بتكليـف مـن امل  ١٨٨١ـ 

بدأت تنقيبـات   ".لورنس العرب"ومشاركة  David Hogarthهوجرث
يف تـل حلـف يف    Max von Oppenheimنـهامي  پأوون ماكس ڤ

، وكشفت فيه عن مدينة جوزان عاصمة مملكـة بيـت خبيـاين    ٥/٨/١٩١١
ـ  ) م.ق ٨٩٤ـ   ١٠٠٠حنو (اآلرامية  داب اليت وقعت بعد ذلك حتـت االنت
ضحت مركز مقاطعة مـن املقاطعـات   مث أ) م.ق ٨٠٨ـ   ٨٩٤( اآلشوري
  ).م.ق٦١٢ ـ ٨٠٨(اآلشورية 

كما بينت مكتشفات الطبقات السفلى من املوقع أنه كان مركزاً حضـارياً  
العصر احلجري ـ النحاسي، بني حنـو   (  متميزاً خالل عصور ما قبل التاريخ

، إذ تفردت ومتايزت آثاره مبظاهر ومسات خاصـة،  )م.ق ٤٠٠٠ـ   ٥٥٠٠
وقد تبني فيما بعد أن . ثقافة حلفعدها الباحثون انعكاساً لثقافة خاصة مسوها 

اإلطار اجلغرايف النتشار مظاهر هذه الثقافة امتد بني مناطق ر الزاب الكـبري  
باجلزيرة السـورية   العلوي يف الشرق والشمال، ومروراً ةوأرمينيا ووادي دجل



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ٨ 

فمناطق الفرات األوسط حىت سهلي العمق والعاصي مشايل الساحل السـوري  
   .)١(يف الغرب

احللفية بنماذج فخارية خاصة، كما أبدع يف املرحلة نفسها  ةلقد متيزت الثقاف
نسبة إىل منط مماثل ظهر  Tholoiمنط معماري جديد للبيوت يسمى ثولوي 

-٤، قطره بـني  نبِللَّتلك البيوت من بناء دائري من اوتتألف  يف بالد اليونان،
وتعلوه قبة متطاولة، وقواعد جدرانه حجرية، ويتم الدخول إليـه عـرب    م،٦

عليـه  وقد كشف عن شواهد . م٢٠مدخل جانيب مستطيل مسقوف بلغ حىت 
  .م تبه، كركميش، ويف حوض مهرينيف عدد من املواقع، مثل يار

هي الدمى األنثوية الطينية أو احلجرية املشـكلة  ولعل أبرز معامل ثقافة حلف 
إا ملونة ومزخرفة خبطوط أو نقاط،  .بأسلوب فين بارع، وتعكس عمقاً فكرياً

ومتثل نساء مسينات جالسات يف وضع القرفصاء، وتسند بأياديها أثداءها الـيت  
بولغ يف أحجامها، بينما شكلت الرؤوس حبجم صغري غري متناسب مع سـائر  

  .اء، وأمهل الفنانون إظهار تفصيالت الوجوهاألعض
بأعضاء اخلصب واجلنس هو جتسيد ملعتقـدات   بالغ فيهويعتقد أن االهتمام امل

، وتعد بدايات مثل هذه الدمى إىل األلف الثامن اإلهلة األمدينية تتمثل يف عبادة 
  .م.ق
مدينة  يف سورية، ولد يف األثرينهامي أحد رواد التنقيب پأوون ڤيعد ماكس  

ل إىل م  ألم كاثوليكية وأب يهـودي حتـو  ١٥/٦/١٨٦٠يف  كولن األملانية 
وكان جده يف غاية الثراء، وميتلك مصرفاً خاصـاً مـا   . هاعتناق مذهب زوجت

وقد حصل . ومستمراً يف عمله يف مدينة كولن، وحيمل اسم العائلة يزال قائماً
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رون، نبيـل  بـا "جده من القيصر النمساوي فرانتس يوسـف علـى لقـب    
Freiherr  "لقاء خدماته يف متويل مشروع بناء السكك احلديدية يف النمسا.  

توجه خالل مرحلة الدراسة اجلامعية إىل دراسة القانون يف مدينة شتراسبورج 
ويف برلني، وقام خالل تلك الفترة بـرحلتني إىل العاصـمة   ) الفرنسية حالياً(

ويف الثالثة والعشرين مـن عمـره    .عريبالعثمانية القسطنطينية وبالد املغرب ال
حصل على درجة الدكتوراه يف القانون مـن جامعـة جـوتنجن    ) م١٨٨٣(

  .األملانية، مث انصرف إىل العمل يف سلك القضاء يف عدة مدن أملانية
طغى على تفكريه خالل هذه املرحلة حب الشرق وتقاليده، وامك يف قراءة 

ألف ليلة "، وتأثر بشكل خاص بكتابما توافر له من كتب عن الشرق بشغف
، وصار جيمع مقتنيات شرقية متنوعة، ويذكر يف مذكراته أنه أنشأ لنفسه "وليلة

  .غرفة ذات طابع تركي بكل موجوداا خالل عمله قاضياً يف مدينة فيسبادن
م ترك العمل يف القضـاء، وسـافر إىل   ١٨٩٢استمر ذلك زمناً، مث قرر سنة 

كزاً لتعلم اللغة العربية والدراسـات اإلسـالمية وحيضـر    القاهرة، واختذها مر
روح الـدين   استيعابحماضرات جامعة األزهر، ويسعى ـ كما يقول ـ إىل   

اإلسالمي، كما جعل القاهرة منطلقاً لرحالت إىل بالد املغرب واملشرق العريب، 
مجع خالهلا قطعاً نفيسة ومعلومات مفيدة عن التقاليـد والعـادات واألزيـاء    

م بني القـاهرة واملغـرب   ١٨٩٤ـ   ١٨٩٢فقد تنقل خالل عامي  . القبائلو
ولبنان وسورية، ويذكر يف مذكراته أنه التقى يف بريوت برجل أخلص له كـل  
اإلخالص، والزمه عقوداً من الزمن، هو طنوس معلوف الذي شـجعه علـى   

وصـل  التجول يف باقي املناطق السورية، فسافر إىل دمشق فتدمر فدير الزور، و
تلقى دعوة مـن  ) م١٨٩٣(إىل نصيبني اليت عرب عن إعجابه ببساتينها، وهناك 
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فارس باشا شيخ قبيلة مشّر وأقام عنده عدة أيام كانت مهمة ومثرية له لالهتمام 
حبياة البدو طيلة حياته، ويذكر أما عقدا عالقة أخوة، وأن الشيخ فارس حرر 

. دى أية قبائل أخرى أو يف مواقف صعبةذلك كتابياً، وسلم الوثيقة له ليربزها ل
مث سافر إىل املوصل، وزار أطالل املدن اآلشورية نينوى وكلخو، مث وصل إىل 

  .البصرة، ومنها سافر حبراً إىل اهلند مث عاد إىل بالده
ظل يف برلني سنتني أعد خالهلما خمططات رحالت علمية جديدة كان ينوي 

، وكتـب كتابـه   اًصيات مهمة كـثري ىل شخإالقيام ا، وتعرف خالل ذلك 
سرد فيه ذكرياته عن رحالتـه  " من البحر املتوسط إىل اخلليج العريب"املعروف

أفضل كتاب أعرفـه  " السابقة، وهو الكتاب الذي وصفه لورنس العرب بأنه 
  ".عن املنطقة

نهامي يشعر بأن مكانه املناسب هو العمل يف املنطقـة العربيـة   پصار ڤون أو
لديبلوماسي اخلارجي، وبدأ يسعى إىل حتقيق ذلك، ولكن رغبته ضمن السلك ا

قوبلت بالرفض واملعارضة بسبب جذوره الدينية اليهودية، كما عبر صـراحة  
واختذ األمر طابعاً جـدلياً خالفيـاً   . هربرت فون بسمارك ابن احلاكم األملاين
القنصـلية  م ملحقـاً يف  ١٨٩٦ن يف تكلل يف النهاية بوصوله إىل مأربه، إذ عي

  .القيصرية األملانية يف القاهرة
نه قضى أمجل سنوات حياته يف القـاهرة،  أناهامي يف مذكراته پون أويروي ڤ

اغتنت خالهلا معارفه عن حياة الشرق، وازدادت معلوماته عن اإلسالم، وظل 
هناك مدة ثالث عشرة سنة، عقد خالهلا صالت محيمة مع أسـرة اخلـديوي   

حممد عبده، وكذلك مع زعيم الدروز يف سورية شكيب احلاكمة يف مصر ومع 
  .أرسالن
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م سافر إىل دمشق مث إىل حلب، مث توجه شرقاً إىل جهة ر الفرات ١٨٩٩يف 
  .ليعربه ويزور مناطق اجلزيرة، بني ري البليخ واخلابور

. يذكر يف مذكراته أن الوصول إىل تلك املنطقة كان حمفوفاً باملخاطر آنـذاك 
يف (إبراهيم باشا زعيم عشرية ملّي ومركزه يف مدينة ويران شهر  كان حيكمها

اليت جعلها مركزاً يف املنطقة، وكان رجالً دائم التنقل يتابع شؤون ) حالياً تركيا
وكان قد حصل . أتباعه الذين يعيشون حياة بدوية متنقلة من مرعى إىل مرعى
، )محيديـة (سـكرية  من السلطان العثماين عبد احلميد على حق إنشاء قوة ع

مزودة بأسلحة كثرية ومدربة تدريباً متميزاً، ولذلك كان يفرض سيادته علـى  
، بل إن سكان مدن مثل أورفه )بني البليخ واخلابور( مجيع قبائل املنطقة األخرى

وماردين كانوا خيضعون لقراره، رغم وجود قوات عسكرية تركية عنـدهم،  
  .لية القرارولذلك كان يتمتع إىل حد كبري باستقال

نصحين وجهاء املنطقة أول وصويل إليها بزيارة إبراهيم باشا، طاملا : ويقول
وفعالً قابلته يف جنوب غريب ويران شـهر، علـى   . أين سأعرب منطقة نفوذه

سفح جبل تكتك، يف خيمته اليت مل أر مثيالً هلا يف الضخامة من قبل، وكان 
وأقمت يف ضيافته مع مرافقـي  ع ألفي رجل، قسم الرجال فيها ميكن أن يس

  .رجالً، مدة ثالثة أيام ٢٥الذين كانوا حوايل 
لقد كان شخصية مهيبة عظيمة، وتولدت لدى سعادة كبرية بالتحدث معـه  
ساعات طويلة باللغة العربية، حدثين خالهلا عن صراعاته مع القبائل البدويـة  

 عن وجود متاثيل وخالل هذه املناسبة روي يل. املختلفة، ونلت ثقته وصداقته
النتباه، موجودة فوق تل قريب من قرية تـدعى رأس العـني   لحجرية مثرية 

يسكنها الشيشان الذين هربوا من مناطقهم نتيجة الضغط الروسي، وجلؤوا إىل 
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وذُكـر يل أن  . البالد العثمانية املسلمة، وعربوا تركيا ووصلوا إىل تلك املنطقة
يف أثناء حفر قرب ألحد موتـاهم، ونتيجـة   الشيشان عثروا على تلك التماثيل 

وصودف أن حصـل  . خوفهم منها أعادوا طمرها ودفنوا ميتهم يف مكان آخر
يف تلك السنة قحط وجفاف وهجمات جراد وكولريا فظن السكان أن قوى 
الشر يف تلك التماثيل هي السبب، ولذلك صاروا يتحاشون االقتراب منها 

  . بل احلديث عنها
. شرة أن أستغل فرصة وجودي يف مكان قريب، وأزور التللذلك قررت مبا

سرنا أربعة أيام عرب طرق ملتوية حىت وصلنا رأس العني، وتعرضنا خالهلا لثماين 
غزوات من البدو، ولكين وفقت دائماً يف التفاهم معهم، ولكننا عانينـا مـن   

اشـا  انتهاء الطعام املوجود معنا، حىت وصلنا أحد معسكرات قوات إبراهيم ب
  .فاحتفى أفرادها بنا، وزودنا مبا لديهم من أطعمة

يف رأس العني قصدت املختار مباشرة، وكان الشيشان الذين ذكـروا أـم   
استقروا هناك قبل حنو ثالثني سنة، وكان عددهم حنو مخسني ألـف، مل يبـق   

حيـام مـن    لة يف رأس العني والسفح، ومل دأمنهم مستقراً سوى مئيت عائ
. واألخطار إال عندما توىل إبراهيم باشا محايتهم وعدهم من أتباعـه  الغزوات

ولذلك استقبلونا حبفاوة عندما علموا أننا قادمون من عنده، وخـالل وقـت   
قصري جداً اجتمع يف بيت املختار مجيع سكان القرية ليتعرفوا علينا حنن الزوار 

حلجرية بشـيء مـن   بعد تناول الطعام، بدأت احلديث عن التماثيل ا .الغرباء
  .احلذر، ولكنهم نفوا وجودها إطالقاً

. رحت أصفها هلم وأعدهم مبكافأة جمزية ملن يدلين عليها، ولكن دون جدوى
بينت هلم أين ضيف وحق الضيافة يقتضي الصدق وحتقيق الرغبة، فأقسم املختار 
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مث . واوالوجهاء بالقرآن الكرمي أم ال يعرفون شيئاً عما يذكر، وبأم مل يكذب
العناً مـن أقسـم    إذ ضت وصرخت بصوت أجش: بذلت حماوليت األخرية

وجدوا التماثيل لدى دفـن موتـاهم يف    أمبالقرآن كذباً، ورحت أؤكد هلم 
حل بعدها صمت . وأم خيفون احلقيقة خوفاً ..السنة اليت حل فيها القحط و

شيشان، واستل قسم إذ ض مجيع ال: مرعب، وبعد ثوان أضحى املوقف درامياً
منهم خناجر رقيقة طويلة، قفز مرافقي حييطون يب، وأضحى الوضع خطـرياً،  

ـَسمكم الكاذب بقتل ضيفكم : فأردفت قائالً هلم إنكم تريدون أن تكملوا ق
ويف اللحظة األخرية وقف بيننا ثالثة من عجـائز الشيشـان   . يف عقر داركم

يت، مث تقدم املختار خبجـل وهـدأ   ومرافقي الذين كلفهم إبراهيم باشا حبماي
املوقف متاماً، فطلبت من مرافقي االنسحاب ولكن املختار بدأ يرجوين البقـاء  
  .ويعتذر، ورحت أمسع من يبدي استعداده لتحقيق رغبيت ويدلين على التماثيل

وحـددوا  ) م٩/١١/١٨٩٩(وفعالً ساروا معي إىل تل حلف يف اليوم التايل 
املوقع ثالثة أيام فقط، استطعت خالهلا الكشف عن  عملت يف. مكان التماثيل

جزء من البوابة الرئيسية الكربى  للقصر ـ املعبد وعن عدد مـن اللوحـات    
مث طمرا مجيعها إلدراكي ضرورة احلصول علـى  . املنحوتة والتماثيل اسمة
وغادرت املكان مضطرباً ومليئاً بالشوق للعودة إليـه   .ترخيص رمسي بالتنقيب

  .يةثان
سـيورك،   نهامي أنه سار حنو احلسكة مث ماردين ودياربكر،پون أوڤمث يذكر 

مث عاد إىل بالده، وبدأ مباشرة بالسـعي لـدى   . أورفا، عينتاب، أضنه، قونيه
وقد اسـتغرقت  . السلطات العثمانية للحصول على حق التنقيب يف تل حلف
قـة، وبعـد عشـر    جهوده تلك زمناً طويالً، ومل يوفق يف احلصول على املواف
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سنوات قال له األتراك إم ال يستطيعون تلبية طلبه لوجود ضغوط مـن دول  
فبذل هو أيضاً ضغوطه ووساطاته الدبلوماسية حىت حصل على بغيته، ! أخرى
 ،"عندها قررت خلع اللباس الدبلوماسي والتحول إىل منقـب أثـري  :" يقول

  . تل حلفم ليتفرغ للعمل يف١٩١٠وترك السلك الدبلوماسي سنة 
لقد كان فون أوبنهامي رجالً عملياً ودقيقاً، ولذلك حرص علـى أن يكـون   
عمله علمياً منظماً، فراح يبحث عن مشاركني معه اكتسبوا اخلربة يف تنقيبات 
آشور وبابل، وأطّلع على املراجع املتوافرة ليستفيد من التجارب األثرية ويضيف 

نقبني سابقني اعتمدوا على جمرد احلفـر  إليها، ولذلك أيضاًَ ابتعد عن أسلوب م
ومجع املكتشفات، ورأى ضرورة أن يكون معه أثريون ومهندسون معماريون 

بـني (وخمتصون يف اختصاصات خمتلفة، وفعالً شارك يف مومسه التنقييب األول 
لقد أحضر معه من  .معماري وطبيب ومصور) م١٢/٨/١٩١٣-٥/٨/١٩١١

أبرزها سكة قطار صغرية واثنتا عشرة عربة صغرية أملانيا معدات متنوعة كثرية، 
لتسري على السكة، وتنقل التراب بعيداً، وجهاز هـاتف يـدوي، واألدوات   

  .الالزمة لبناء بيت للبعثة
 واستخدم يف محلها ونقلها من حلب إىل املوقع حنو ألف مجل، ودام مسـري 

، مسكنه، قلعة الباب، منبج، قلعة جنم مدن ومناطق القافلة عشرين يوماً عرب
  .الزور فاحلسكة فتل حلف جعرب مث إىل دير

كان االستقبال يف رأس العني خمتلفاً متاماً عـن املـرة   : مث يقول يف مذكراته
وقد تبني يل ـ فيما بعد ـ أن األوضاع   . السابقة، ومل أكن أتوقعه ذا الشكل

نه يف سنة وعلمت أ. ي قد تويفلّد كان إبراهيم باشا زعيم عشرية متغريت، فق
م وقبيل خلع السلطان عبد احلميد عن عرش اخلالفة العثمانيـة، كـان   ١٩٠٨
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إبراهيم باشا قد سافر إىل دمشق يرافقه حنو ألف شخص من أتباعه من الكـرد  
. والعرب، وذلك للمساعدة يف بناء اخلط احلديدي املؤدي إىل احلجاز ومحايته

عة إىل ويران شـهر، مث بـدأ   وبعد سقوط السلطان العثماين عاد مع قواته بسر
النظام التركي اجلديد ميارس ضغوطاً عليه، ويطالبه بتسليم كل أسلحة قواتـه،  
ولكنه امتنع وقاوم، فبدأ األتراك والقبائل ااورة له واملتعاونون مـع األتـراك   
حياربونه ويشنون غارات على مناطق نفوذه، وحاصروا مدينته ويـران شـهر   

 اضطر إبراهيم باشا لالنسحاب إىل رأس العني، حيث وضربوها باملدافع، حىت
انقض الشيشان عليه أيضاً، فاضطر لالبتعاد أكثر، واشتد عليه املرض حىت مات 

  .قرب احلسكة، وهو شبه وحيد
مث تولت قيادة العشرية واألسرة بعده زوجته األوىل خنسه اليت عرفت بذكائها 

تراك، وازدهرت أوضـاع  وحكمتها وقوة شخصيتها، وعقدت الصلح مع األ
لقد كان أبناء إبـراهيم باشـا   . العشرية من جديد واستعادت مكانتها السابقة

وعندما استقرت أوضاعي يف تـل حلـف   . أناساً أذكياء حكماء كرماء أيضاً
تعبرياً عن االحتـرام  ) العم (سرت إليهم واستقبلوين حبفاوة، وصاروا يسموين 

  .واملودة
اجلديد، وصاروا محاة للقمائمقـام التركـي يف    استفاد الشيشان من الوضع

ر، وتركوا هلم اال للقيام السفح، كما محاهم الترك يف خصومتهم من قبيلة مشّ
وأذكر أم بوا قافلة يزيدية كانت متارس التجارة بني . بأعمال الغزو والنهب

ماردين وسنجار، وقتلوا كثريين منهم، وأعطوا ثلـث املنـهوبات للقائمقـام    
ولكن اليزيديني اشتكوا لدى متصرف ديرالزور وأوصلوا خرب احلادث . التركي
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إىل القسطنطينية، وأسهمت أنا أيضاً يف ذلك، حيث نقلت أخبـار القائمقـام   
  .السيئة إىل السلطات العثمانية،فتم نقله

سافرت خالل ذلك إىل ماردين، واستطعت تأمني حنو مئيت عامـل أرمـين،   
ت البعثة واحلفر يف التل ولكن الشيشان صاروا يهددوم أحضرم معي لبناء بي

بدعم من القائمقام، وصرنا نعمل يف جو من احلذر والتخوف، وعندما ازدادت 
احلاجة إىل عمال آخرين اتصلت مبحمد سلطان شيخ بكّارة اجلبل الذين كانت 

ر مث مبـرو . مضارم عند الطرف الشمايل من جبل عبد العزيز، لتزويدنا بعمال
، )شـرابني، نعـيم، حـرب   (الزمن شارك يف أعمالنا أفراد من عشائر خمتلفة 
  . واستقرت األوضاع بشكل عام خالل العمل

نهامي قد صار ضليعاً بأسلوب احلياة البدوية، وحيسن التعامل مع پأوون ڤكان 
العمال، وينفق األموال بسخاء، إذ يذكر أن نفقات املوسم التنقييب األول بلغت 

. ألف مارك، وقد تكلفت أسرته بدفع القسم األكرب من نفقات عمله ٧٥٠حنو 
 مدينـة  ويف اية املوسم األول الذي دام سنتني متواصلتني اتضـحت معـامل  

م، ومت الكشف .ت يف الربع الثاين من القرن العاشر قجوزانا اليت أنشئ/ جوزان
ميـزة  مـع واجهتـه امل  ) القصر ـ املعبد  (مشايل شرقي، وغريب : عن قصرين

وعن بوابة مبنية بإتقان فائق اصطلح علـى تسـميتها   ) واجهة متحف حلب(
ببوابة العقرب، وعن أجزاء من سور املدينة، ومدخلها الرئيسي يف اجلنـوب،  

ومعبد املدينة وقاعة الشعائر ومقر حكومي وجمموعـة  ) مشايل(وعن مبىن صغري 
 حنتت عليها مشاهد وعدد كبري من القطع احلجرية اليت ،من التماثيل الضخمة

متنوعة، ورقم طينية عليها كتابات مسمارية من القـرون الثـامن والسـابع    
كما عثر يف بعض أجزاء املوقع اليت امتد فيهـا التنقيـب إىل   . م.والسادس ق
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مسافة عميقة على آثار من عصور ما قبل التاريخ، أمهها أوان فخارية متميـزة  
  .بألواا وزخارفها ودمى طينية

ق حلمه وأجنز مهندسه املعماري نهامي حقّپأوون عام ميكن القول إن ڤ بشكل
ڤون خمططات األبنية والقصور واملعابد، ومجع  Langeneggerالجنن إجر 

كان قد خطط ملوسـم  . التماثيل واللوحات وشحنها إىل حلب وأملانيا نهاميپأو
منعه من ولكن اندالع احلرب العاملية األوىل ١٩١٤/١٩١٥يف شتاء  عمل ثان 

 -١٩١٥فعاد إىل العمل يف السلك الدبلوماسي، وبني سنيت . ذلك زمناً طويالً
م عمل مديراً للمكتب اإلعالمي يف السفارة األملانية يف القسطنطينية، مث  ١٩١٧

ومل يـتمكن مـن   . ترك السلك ائياً، واستقر يف برلني وتفرغ للبحث العلمي
  .ونتائجها متابعة أعماله يف تل حلف بسبب احلرب

زله، ـللدراسات الشرقية القدمية يف من يف هذه الفترة معهداً نهاميپڤون أوأنشأ 
وجمموعة ضخمة مـن املقتنيـات    ،ألف كتاب ٤٢ مجع فيه مكتبة ضمت حنو

الشرقية، ووفر جواً مناسباً ليجتمع الباحثون املهتمون حوله، بل وظف عـدداً  
ن أعالم االستشراق، مثل أرنولد، منهم يف معهده، ومنهم من صار فيما بعد م

. نولدكه، آدم فالكنشتاين، أنطون مورتكات، جرهارد مري، فرنـر كاسـكل  
وكي يضمن استمرارية املعهد وتنقيباته بدأ خيطط إلنشاء مؤسسة خريية لدعم 

  . البحث العلمي
م ١٩٢٥اتضحت معامل املشهد السياسي يف املنطقة بعد توقيـع معاهـدة    

 تركيا وسلطات االنتداب الفرنسي يف سورية، بعد نـزاع  وحتديد احلدود بني
طويل وقف خالله سكان املنطقة بزعامة أبناء إبراهيم باشـا ضـد األتـراك،    

ومعهم الشيشان احتمـوا   كرالت نَّأوقاوموهم يف منطقة تل حلف نفسها، حىت 



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٨ 

د كان قد م متاماً يف أثناء ذلك، وطمر ـ حلسن احلظ ـ ما   ببيت البعثة الذي
  .تبقى فيه من قطع أثرية

استقر خليل بك االبن الثاين إلبراهيم باشا والذي عرف برباعته الدبلوماسية 
يف رأس العني، بينما ظل ابنه األكرب حممود بك مع القسم األكرب مـن أفـراد   

وحتسنت عالقتها مع الفرنسيني، ويف وقـت  . العشرية يعيش حياة بدوية متنقلة
أمـا  . ألصغر عبد الرمحن البقاء مع أتباعه يف املناطق التركيةمتأخر قرر االبن ا

الشيشان فقد هجروا رأس العني، ومل يبق منهم فيها سوى عائالت معدودة، إذ 
. هاجروا إىل تل أرمن جنويب ماردين، الذي كان يف األصل مركـزاً لألرمـن  

وبدأت أوضاع رأس العني تتحسن؛ وال سيما بعد أن أنشـئت فيهـا حمطـة    
  .قطارال

ضمن الوضع اجلديد أن حيصـل علـى موافقـة     نهاميپڤون أوتوجب على  
، وال سيما من شـارل فريوللـو   الفرنسيني الستئناف عمله، وقد لقي ترحاباً

م بدأ مومسه التنقييب الثاين الذي ١٩٢٧ويف ربيع . رئيس هيئة اآلثار يف بريوت
  . م١٩٢٩دام حىت 

زمات استقراره وعمله يف تل حلف، اضطر أول األمر إىل إعادة ترتيب مستل
ولقي الدعم من أبناء إبراهيم باشا وعماله البدو، وتبني له أن بعض األرمن قد 
بوا منحوتات فنية كثرية مطمورة، وكسروها الستخدامها يف الطحن وغريه، 
وأن قطعاً أثرية كثرية حطمت فوق سطح التل، وحلسن احلظ كان قد التقط هلا 

ق صوراً، بل كلف خبرياً أملانياً مرافقاً بصنع قوالب عنها مـن  يف املوسم الساب
وخالل سري عمله قام رحالت اطالعية يف حميط رأس العني، وال سيما . اجلص

  .جهة جبل عبد العزيز، حيث اكتشف موقع جبلة البيضا
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كبرياً من مكتشفات تل حلف إىل حلب بوساطة القطار، ومشلت  قسماً لَقَن
بشاحنات إىل اإلسكندرية متهيداً لنقلها  قلتومن حلب ن. يئةعربة قطار مل ١٣

مع السلطات احمللية، وأنشأ يف حلـب   األثريةَ كان قد تقاسم القطع .إىل أملانيا
كما أودع قسماً من القطـع  . متحفاً صغرياً أودع فيه حصة اجلانب السوري

ـ  يف  .ايل ألعمالـه املنقولة إىل أملانيا يف متحف برلني الذي شارك يف الدعم امل
م أعلن إنشاء مؤسسة علمية خريية بامسه لدعم البحوث األثرية ١٤/٢/١٩٢٩

. والتارخيية املتعلقة بالشرق القدمي، وال سيما يف سورية، ووهب هلا كل ثروتـه 
يف آذار . نـهامي يف كـولن  پوأوما زالت تلك املؤسسة قائمة مدعومة من بنك 

وضم فريقه ذوي . ألخري، ملدة ثالثة أشهرم بدأ مومسه التنقييب الثالث وا١٩٢٩
اختصاصات متنوعة، من بينهم النحات إيغور فون ياكيموف الـذي كلفـه   
بترتيب وإعادة بناء األنصاب والتماثيل املوجودة يف حلب وصنع قوالب للقطع 

  .اليت صارت من حصة اجلانب السوري
علـى متييـز    غلب على هذا املوسم طابع الدراسة العلمية، وانصب االهتمام

كما مت االهتمام بتل فخريية . السويات والطبقات التارخيية للمكتشفات املختلفة
ااور لرأس العني وإعداد خمطط طبوغرايف دقيق له، وجرت تنقيبات منظمـة  

  . واستغرق ذلك كله حنو ستة شهور، ملدة شهر يف موقع جبلة البيضا أيضاً
ظلت قائمـة، وتلقـى    اإبراهيم باش أن صداقته مع أبناء نهاميپڤون أويذكر 

ومـن  . العون منهم، وقضى سهرات مفيدة معهم كانت حتضرها أمهم خنسه
احلوادث املؤملة يذكر أن باحثاً فرنسياً مسؤوالً عن آثار املنطقة الشمالية مـن  
سورية وعن متحف حلف يف حلب ويكىن باس دروس لقي حتفـه يف غـزو   

  .ان يقود سيارته عائداً إىل حلبتعرض له قرب رأس العني، عندما ك
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متيزت تنقيبات هذا املوسم بالكشف عن لقى كثرية من عصور قبل التاريخ  
يف . ، وقد كانت آنذاك جديدة يف أوساط البحث العلمي)احلجري النحاسي(

م مت افتتاح متحف خاص بآثار تل حلف يف برلني، يف صالة ١٩٢٠السنة التالية 
ظل حياول بيع جمموعته مـن آثـار    نهاميپڤون أو ولكن. كانت معمالً من قبل

حلف للمتحف احلكومي يف برلني، لتعرض يف قسم اآلثار الشرقية القدمية فيه، 
ومل يستطيع التفاهم حول ذلك مع املعنيني بسبب التقديرات املالية املتباينة بني 

. معاً بعد سنوات ضاقت أحواله املادية ألنه كان ميول املتحف واملعهد. الطرفني
وسبق أن صرف نفقات ضخمة يف التنقيب، واضطره األمر إىل استدانة قروض 
مصرفية، كما سعى إىل بيع بعض القطع يف أمريكا إىل متحف املتروبوليتان يف 

  . نيويورك، وسافر إليها ألجل ذلك دون جدوى
د كانت شهرته العاملية تزداد، ولكن السلطات األملانية آنذاك مل تم به، وازدا

رفض اتمع له، بسبب جذوره اليهودية، ولكنه استفاد من وجود أصدقاء له 
ويف . مهمني سياسياً، ومن شهرته الواسعة، يف تفادي املشـكالت واملخـاطر  

م خالل وجوده يف برلني منحتـه السـلطات   ١٥/٦/١٩٣٥الوقت نفسه يف 
يراً السورية وسام االستحقاق السوري، من الدرجة األوىل، وبالـذهب، تقـد  

يف ربيـع سـنة   . جلهوده يف جمال الكشف عن آثار احلضارة السورية القدمية
م قام برحلته األخرية إىل سورية، بغية اسـتئناف التنقيبـات، ولكـن    ١٩٣٩

ورغم ذلك وصـل إىل  . السلطات الفرنسية يف بريوت حذرته من متابعة سفره
الده، وبذلك ضاع رأس العني، ولكن السلطات احمللية أرغمته على العودة إىل ب

  .أمله يف متابعة تنقيباته يف تل حلف
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متيزت سنواته التالية بتعرضه ملصائب كثرية قاسية، ففي برلني حتـول مقـر   
مؤسسته اخلريية ومعهد الدراسات ومتحف تل حلف إىل أطالل ورماد خالل 

ومتكن من إنقاذ قسم من القطع ونقلها معه . م١٩٤٣القصف اجلوي هلا سنة 
فانتقـل إىل  . م١٩٤٥ة درسدن، ولكنها دمرت هناك أيضاً يف شباط إىل مدين

  .مدينة صغرية يف مقاطعة بايرن اجلنوبية
ساءت أوضاعه الصحية خالل السنوات األخرية، وتأثر نفسياً مبـا حـدث،   
وتأثر نفسياً مبا حدث، ولكنه ظل ينادي بشعاره الذي كرره يف مناسبات عدة 

وانصرف بعدها إىل الكتابـة والنشـر،   . خالقحييا الشموخ، اإلباء، األ: وهو
املؤلف من (م الد األول من كتابه الضخم عن تل حلف ١٩٤٣فأصدر سنة 

وخصصه لدراسة آثار عصور ما قبل التـاريخ، مث امـك يف   ) أربعة جملدات 
املـوت يف   فاجـأه إعداد خمطوط الد الثاين، ولكنه مل يبصـر انتـهاءه، إذ   

هنا يرقد : كان قد أعده يف وصيته وهو على قربه نص م ودون١٥/١١/١٩٤٦
حبماية الرب رجلٌ أحب العلم والشرق والبادية وتل حلف الذي اكتشـفه  

  .ونقّب فيه
يف أعوام بعد وفاته الدات الثالثة األخرى من كتابه  صدرت

وذلك مبتابعة من زمالئه وطالبه الذين استمروا يعنون   ١٩٦٢,١٩٥٥,١٩٥٠
ر السورية القدمية، وبرزوا يف ذلك، مثل أنطون مورتكات وبارتل هرودا باآلثا
نِاللذي درس وخترج كما استطاع .من األثريني السوريني على أيديهما عدد

طالبه وحمبوه يف أملانيا مجع القطع األثرية املدمرة يف متحف حلف، ونقلت إىل 
وبلغت تسع شاحنات، ويف مستودع يف املتحف احلكومي يف برلني الشرقية، 

م متت إعادة قسم مما كانت القوات السوفيتية قد بته، ووصل ١٩٥٨سنة 



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ٢٢ 

قسم منها إىل قسم اآلثار يف جامعة كولن، وتكررت أعمال البحث بني 
األنقاض من قبل أنطون مورتكات وطالبه يف قسم اآلثار الشرقية جبامعة برلني 

، )أملانيا الغربية(خلريية القائمة يف كولن آلت ملكية اآلثار إىل مؤسسته ا .احلرة
وبعد . ولكنها مل تستطع أن تفعل شيئاً ألن اآلثار كانت يف أملانيا الشرقية

م بدأت املباحثات حول مصريها وانتهت باتفاق يضمن ١٩٩٠الوحدة األملانية 
عرضها يف املتاحف احلكومية يف برلني، بعد تنظيمها وترميمها بتمويل من 

  .وهو مشروع ما يزال العمل فيه مستمراً. وباتفاقات ماليةاملؤسسة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ يف . خمتص يف لغات وحضارات الشرق القدمي: فاروق إمساعيل.د(*) 
  .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ جامعة حلب
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  وادي ر  عفرين
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  عابدين بكر: ياملهندس املعمار

يقع وادي ر عفرين يف الزاوية الشمالية الغربية من اخلريطة السـورية ميتـد   
( الوادي من الشمال عند احلدود السورية التركية حيث قلعة النبـي هـوري  

ميدانكي موقع سد ميدانكي حمتضـنا مدينـة    مارا ببلدة) سريوس ـ قورش 
سهل جومه اخلصب مبوازاة جبل ليلون  عفرين مركز قضاء جبل األكراد جمتازاً

منها وادي دودارية حيـث يقـع   ، الذي حيوي على العديد من األودية اهلامة
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نيانـدرتال  ( كهف دودارية الذي عثر فيه على بقايا اهليكل العظمي إلنسـان  
مث يتابع مسريه ليلتقي مع امتداد الطبيعي لكـل مـن   ) مألف عا ٣٥ـ   ٢٠٠

واديي ري األسود والعاصي حيث األخري املعرب الطبيعـي لإلنسان املنتصـب  
ويقع يف اية وادي ر عفرين تل العطشانة ) م .ق٢٥٠ـ٣٥٠(أمواركتوس 

امليتانية يف أواسط األلـف الثانــي    - إلمارة اهلورية) آالالخ(عاصمة مملكة 
يوجـد يف وادي ـر عفـرين    . يف عهد ما مسي بعصر الربونز احلديث، م.ق
وهي تبدأ من الشمال قلعة النبـي هـوري   ،عشرات من املواقع األثرية اهلامةال
تل ، تل معراته، وتل عني ديبه، وتل آبرز، مث تل حلوبية) ـ قورش   سريوس(

ـ ١٩٩٣جنديرس حيث تعمل البعثة األملانية منذ عام   رى كـثرية م وتالل أخ
باإلضافة إىل تل عني دارا حيـث موقـع    ،ختفـي يف ثناياها حضارات خمتلفة

 عمل البعثة السورية التابعة ملديرية اآلثار واملتاحف وقد القى املوقـع اهتمامـاً  
ويرتاد املوقـع آالف الـزوار   ، من خالل األعمال واملكتشفات األثرية كبرياً

باملشاهد اجلميلة وآثار معبد عني دارا السوريني واألجانب يف كل عام يتمتعون 
الذي يعرب عن فكرة  وقد رأيت أن أقدم قراءة مغايرة للموقع وباألخص للمعبد

وفلسفة فريدة من خالل عماره متميزة وزخارف تعرب عن ثقافة وفن واعتقـاد  
  . روحي متطور
  عني دارا 

ـ و، كـم  ٤األثري يقع  إىل اجلنوب من مدينة عفرين  موقع عني دارا ري جي
  : وهو يتألف من أجزاء ثالثة ،مبحاذاته ر عفرين العذب

تل عني دارا الصغري الذي يقع يف القسم اجلنويب من املوقع ومت سربه   - أ
نطوان سليمان الباحث يف مديرية آثار ومتـاحف  أ. من قبل د ١٩٩٢يف عام 
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حلب و عرف السويات األثرية من خالل الكثري من اللقى األثرية منها خمـارز  
وأواين صوانية وفؤوس حجرية ونسالت األوبسيديان ورؤوس السهام الصوانية 

وبعد االنتهاء من سربه أفـاد  ، واهلياكل البشرية املدفونة يف اجلزء الشمايل للتل
  . العصر احلجري احلديث إىلبأن املوقع يعود بتارخيه 
عام دير البو عساف املعلي أ. فيهما من قبل دالعمل  من فتأما اجلزآن اآلخرا

املدينـة  اجلزأين باملدينة التحتانيـة و  وصف، ذاكلآلثار واملتاحف السورية وقت
سنقف عند املدينة الفوقانية وذلك ألمهيتها التارخيية واملتحفية مـن  و .الفوقانية

حيث الفن اجلميل والفلسفة الروحية املتجسدة يف التحف املختلفة واملتوضعة يف 
علي . وهو معبد عني دارا األثري وقد عمل د، فوقانيةالقسم الشمايل للمدينة ال

مـن خـالل جهـود كـبرية     أبو عساف مع كل االحترام والتقدير جلهوده 
وقـدم يف  ، ومشكورة يف حترير املعبد وكشفه للسويات األثرية املدفونة يف التل

  : متوقفا عند النقاط التالية) معبد عني دارا األثري ( كتيبه 
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  ) ١( ع العـــــــام خمطط املوقـــــ
   .العصر اململوكي وتابعية عني دارا ملدينة حلب -١
  .تفكك الدولة العباسية وقيام الدولة احلمدانية يف حلب -٢
ـ  ،العصر األموي والعباسي -٣ تمرة ومتطـورة  حيث بقيت احلياة مس

وذلك من خالل وجود األواين الفخارية املستخدمة ، كرب من ذي قبلبشكل أ
 . تشفة يف قصر احلري الشرقي والرقةكاملماثلة لتلك امل
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شأن تلك املرحلة من اف أبو عس. العصر الروماين والبيزنطي يقلل د -٤
علمـــا أنـــه يـــذكر بـــأن الســـكان كـــانوا                 ،التارخييـــة

  .عبادم يف كنيسة كبرية ميارسون
ويبني بأن املدينـة كانـت   ) م .ق ٨٠ـ  ٣٣٠( العصر اهللنستـي  -٥

   .مزدهرة وحمصنة
يبني بأن البقايـا  ) م.ق ٣٣٠ـ  ٥٣٠: ( مخينـيعصر االحتالل األ -٦

 .نقاض املعبدأاملعمارية مبنية باحلجارة املنحوتة فوق 
يسـتعرض   مث) م.ق ٥٣٠ـ٧٤٠( ةاحلديث ةالسوية اآلرامية والبابلي -٧

أقسام املعبد ويطرح ملخص قوله بأن السبع وأيب اهلول يف الواجهة الرئيسـية  
بـأن  ، يعتربان من املنحوتات امللحقـة ، لى جانبـي املدخل الرئيسي للمعبدع

عشـتار كانـت    ةن الربأ(بـ عشتار ويقول  ةهلول يرمزان للربالسبع وأيب ا
ملمارسـة   ن املعبد معبـداً وقد جعل اآلراميون م) معبودة أصحاب هذا املعبد

أن املعبد األساسي سـبق  إىل يعتقد أن املعبد وأقسامه تشري ، طقوسهم الدينية
إن التحليل بالفلسـفة املتجسـدة   . ةبناؤه قبل مئات السنني قبل الفترة اآلرامي

عبـد  تشـري إىل أن امل ، بالزخارف واملنحوتات اجلامثة على خمتلف أقسام املعبد
ناته وحالته العمرانية وكان ال بد من حتليل مكو. متتالية بنـي بفترات حضارية

 .واهلندسية
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  املعبد

  
  

  
  
  
  

  )  ٢( املخطط األفقي للمعبد 
  ) ٣(    :الواجهة الرئيسية للمعبد 

  
حيث يتقدم املدخل ويتألف من ثالث درجات مزخرفة ، يبدأ بالدرج البديع
فة للقواعد احلاملة لتماثيـل  ختتلف عن الضفائر املزخر، بضفائر مفرده ومجيلة

املدخل من دون قواعـد  ، باستثناء لوحتـي أيب اهلول على جانبـي، السباع
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وهي ختتلف من حيث التكوين عن الضفائر يف ، حاملة للضفائر املزخرفة للدرج
فأساس املوديول يف الضـفائر املزخرفـة    ،القواعد احلاملة يف األقسام األخرى 

   .سم) ٣(أساس تكوينها فالضفائر األساسية سم أما ) ٢(للدرج أساسه 
 ط األطـوال تبعـاً  أساسه املقياس اإلنساين ويـرب  ،هو املقياس((  :املوديول

واملوديول عند االستعمال يعطي املتوالية ال ائية تنقسم إىل ، للمقياس اإلنساين
  .))أجزاء متوافقة منسجمة يسمح باستعمال أجزاء جاهزة يف املباين
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  إلله ميثراإىل االتاج الذي يلف جبني التمثال يرمز 

الزخرفتني خمتلـف  كل من بالتدقيق واملالحظة جند أن البازلت املستخدم يف  
علـى الواجهـة    )أيب اهلـول (  كما أن لوحتـي، من حيث اللون والتجانس

 الرئيسية للمعبد قد أخفيتا خلفهما الضفائر املزخرفـة لقواعـد املنحوتـات   
ترمز دائرة ، إلله ميثراإىل انه يرمز فإاألساسية أما التاج الذي يلف جبني التمثال 

   .إله اخلري والشرإىل ن حتيطان ا ترمزان ان اللتاوالدائرت .إلله ميثراإىل ااملركز 
  ملدخل إىل ااملعبد منفذ بشكل حموري متناظر بالنسبة  -١
  كرب كميـة مـن أشـعة   أاملدخل باجتاه اجلنوب لدخول  -٢
ـ ٩٧ن قطر كل منهما لشمس إليه وجبانبـي املدخل عاموداا ن يف اسم مغروس

 .قاعدة كلسية ملساء
املعبد مقام على مصطبة منفذة بأساسات قوية  وأحجـار   -٣

 .لتسوية سطح املصطبة لبناء املعبد كلسية ضخمة ويليها حجارة أقل حجماً



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ٣٢ 

املدخل ـ القسم املقدس ـ الصالة اخللفية   : / أقسام املعبد -٤
ما عدا الواجهـة   يف الواجهات الثالثة ضافأساسي وم وحييط باملعبد رواقان/ 

الرئيسية كما هو واضح يف القسم الغريب للرواق وهلا باب مستقل على الواجهة 
الرئيسية ومزينة مبنحوتات من البازلت منقوشة بسـباع متتاليـة ومتعاكسـة    

ـ ا .واموع يف وضعية احلركة كل اثنني حبالة خاصة ان منـهما يف حالـة   ثن
ن يف اجتاهني متعاكسني يف حالة الركض ومتعاكسان يف االجتاه واالثنان اآلخرا

حبالة فهو  إفريز مثلثي أما الربط فيما بينهااملشي ومستندة على قواعد بازلتية هلا 
ـ ، إنشائية نادرة ومن دون نقوش ية خبالف القواعد احلاملة للمنحوتات األساس

  .ية والصاالتيف الواجهة الرئيس
   .ذ بنفس األسلوب الذي بنـي به الرواق الغريبمنفَّفأما الرواق الشمايل 

هـو يف  ن أسلوب بنائه كان كما واق الشرقي فأغلبه مهدم ويتوقع بأأما الر
   . الغريب والشمايلنيالرواق

ن املعبد أالتدقيق يف أقسام املعبد وحاالت ومراحل التنفيذ والزخارف تفيدنا ب
قـة  دو .على أبو عسـاف . إىل سوية أثرية واحدة بعكس ما نشره د ال يعود

هـي إال   التصميم وتنفيذ مفردات املعبد من صاالت ونقوش ومنحوتات مـا 
وهو دليل على فهم  .من الناحية املعمارية والفلسفية ترمجة حقيقية جلمالية املعبد

فية واحلضـارية  عكس الصورة الثقايوتطبيق العلوم اهلندسية يف تلك املرحلة مما 
   .بدقة لدرجة مل يتوفر يف أي معبد من معابد تلك العصور

  شواهد و دالالت 
يف  عاملعبد مصمم على ثالث صاالت أساسية ومستطيلة ومت توسـي  -١

يف فترة الحقة وكذلك مت إضافة رواق ثاين علـى  ) خمطط املعبد(الصالة الثالثة 
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يعود إىل فترة حضارية معينـة   املعبد أي أن املعبد حيوي على رواقني كل منهما
ثـر  أما حالة وجود أو. رائعاً انسجاماً بدقة هندسية مكوناًلكن التوسيع منفذ 

يعنـي الوقوف والقيام بـبعض  فإنه قدمني بشريني بعد دخول املعبد مباشرة 
بعد الـدخول إىل  ) ىنمي( ةثر قدم واحدأوما حالة  ،لهإمن  احلركات للتقرب

يعنـي فإنه ) ىيسرال(ثر القدم أالسري من دون توقف أما القسم التايل يعنـي 
فهـي  ثر األقـدام  أأما مقاييس . متابعة السري إىل القسم األخري بالقدم اليسرى

 . سم) ٩٧(وتساوي ثالثة أضعاف املقياس اإلنساين وتساوي  ة،موحد
عن رقيهم  إال تعبرياً ديول يف تنفيذ نقوش الضفائر ما هواستخدام املو -٢

  .حيوالرو يالفلسف
معرفتهم بالنظريات اهلندسية مثل الزاوية القائمة واملثلث متسـاوي   -٣

  .اإلغريقي) فيثاغورث( فردات اليت درسها املاألضالع أي 
احلجارة من حيث املتانة والدميومة سواء أكان  /إملامهم خبواص املواد -٤

 أما بازلت كل عصر فيختلف عن اآلخر فمـثالً  ،البازلتـي منها أو الكلسي
خيتلف مـن  ) سم٣( ذو أساس فهو البازلت املزخرف عليه الضفائر املزدوجة 

رج املـدخل واملزخرفـة   حيث اللون والتجانس عن البازلت املسـتخدم يف د 
لونه مائل إىل األمحر وحيوي على بعض ) سم ٢(ذو أساس وهذا  بضفائر مفردة

دليل علـى أن   ، وهذالزرقة ومتجانسإىل الونه مائل فالفراغات أما األساسي 
 .ستخدم يعود إىل فترتني خمتلفتنيالبازلت امل

٥- أساملعبد بعدة حاالت إنشائية س: 
  .تربة مرصوصة كطبقة أوىل  - أ
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ما  وهذا قل حجماًأأحجار كلسية ضخمة يف األساسات مث طبقات  -ب 
النور مع  الذي مل يلق ( مشروع تغطية املعبدالحظناه عند حفرنا ألساسات 

  ).األسف
واستخدام القدم يف القياسـات   ،كوحدة قياسية )سم(دام الـ استخ -٦

ثر األقدام البشـرية الـيت كانـت    أكوحدة قياس باإلضافة إىل القدم يف حالة 
  .تستخدم حينذاك

استخدام احملورية يف التصميم والتنفيذ بشكل دقيق واحملافظـة علـى    -٧
  .ذلك خالل مراحل الحقة واإلضافات اليت متت فيما بعد

مبناسيب خمتلفـة لـدخول أشـعة     أن يكون السقف مسقوفاًيتوقع  -٨
بـالقش   الشمس إىل مجيع أجزاء املعبد ويتوقع أن يكون السـقف مسـقوفاً  

  .الرماد وبقايا املواد احملترقةلى والقضبان اخلشبية كما دلت احلفريات ع
استخدام املوديول املكونة للضفائر املزخرفة للقواعد احلاملة للسـباع   -٩

  .األساسية للمدخل وكذلك يف الصاالت الداخلية للمعبد يف الواجهة
املوديول املستخدم يف تكوين ضفائر الدرج املدخل الرئيسي استخدم  - ١٠

ملرة واحدة دون أن يستخدم يف زاوية أخرى من زوايا املعبد على شكل ضفرية 
  .مفردة
إىل الصالة اخللفية يكون بـثالث  ) املقدس(االنتقال من الصالة الثانية  - ١١

  .درجات مزخرفة بضفائر ذات املوديول األساسي
خالل أعمال التنقيب التـي قامت ا البعثات يف موقع عـني دارا   - ١٢

خالل مواسم عملها مل تعثر على مدن أو عمران مبستوى عمران املعبد ولذلك 
ون إىل املعبد من أصـقاع خمتلفـة   ن كانوا يقدميخيطر ببال الدارس أن املتعبد
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رية زدهرة التـي تعود إىل تلك احلقبة التارخيية من املمالك احلوقرب املواقع املوأ
وأما تكرار  .)حلب( ميخاض ومملكة ) تل عطشانة( )الخالآ(امليتانية هي مملكة 

 :يف حاالت عدة منها) ٣(مال الرقم استع
  .صاالت املعبد ثالثٌ -١
  .وجود ثالث مواقع ألثر األقدام البشرية -٢
  .لضفائر األساسيةسم يف تكوين ا) ٣(استخدام  -٣
 .اىل الصالة اخللفية بثالث درجات) ٢(انتقال من الصالة  -٤
 . ر األقدام البشرية تساوي ثالثة أضعاف املقياس اإلنسايناثآأبعاد  -٥
٦- ودائرتني حتيطان باملركز يف طـوق التـاج   ،ركزامليف  وجود دائرة، 

فلسفة  ايف فن عمار تبأن احلضارة امليتانية جسد) ٣( يستنتج من استعمال 
له اخلري إوجمموعتني مساعدتني له ) ثرا يم( حضارية وروحية متمثلة بإله مشس 

 ).طاووس ملك(زيدية يا يف الديانة األمله الشر وفيما بعد سإو
يف تكوين الضفائر املستخدمة يف زخرفة درج : يف احلالتني ) ٢(أما استعمال 

حبالة حركـة   وكل اثنني منهالتـي تزين األروقة ويف حالة السباع ا ،املدخل
، واثنـان يف حالـة املشـي    نان يف حالة الركض ومتعاكسـا اثن ،متعاكسة
فهـي  جتسد الفلسفة التـي اعتمدت عليهـا الفلسـفة    ،ن أيضاًومتعاكسا

لـه  اخلري والشر حيث يتوحد ميثرا مع إ لزردشتية ويعرب عن ذلك وجود إهليا
الة اخللفية من الداخل  يف واجهة الصتنيتيكما هو واضح يف الكتلتني البازل اخلري

  .يف املعبد
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  )الواجهة ( الرواق الغربــي للمعبد 
  
  

مقارنة املعابد اإلغريقية مبعبد عني دارا جند أن املعابد اإلغريقية تـأثرت   عندو
   .بتصميم وتنفيذ معبد عني دارا
  : يقية املتقاطعة مع معبد عني دارابعض مميزات املعابد اإلغر

   .عابد اإلغريقية مؤلفة من ثالثة أقسام رئيسيةامل -١
  .ةروقوحييط ا أ طباعلى مص ةمقام -٢
  .االهتمام باملظهر اخلارجي والداخلي -٣
املعابد اإلغريقية جسدت الصورة الفلسفية والثقافية لـدى الشـعب    -٤

 .اإلغريقي
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كما تعرب لوحات الفسيفساء يف أرضية األديرة والكنـائس املسـيحية عـن    
ثر نقش أ قات من فكرةتسالفلسفية للديانة املسيحية وميكن أن تكون م املفاهيم
  .البشرية يف أرضية معبد عني دارااألقدام 

ومن اجلدير بالذكر عند حفرنا ألساسات مشروع تغطية معبـد عـني دارا   
ىل السويات األثرية ففي اجلهة الغربيـة  إأنطوان وبرفقتـي تعرفنا . بإشراف د

حتت منسوب املدخل الرئيسي صادفنا ) سم١٢٠(ملنسوب لألساسات وعلى ا
نٍبِلَ جدار علـى شـاكلة بنـاء بـالد الرافـدين     ) سم٨٠(مساكته  طينـي 

 )الالخآ(وهذا ما يؤكد قول الباحث ليونارد دويل عن مملكـة  ) ميزوبوتاميا(
 ٢٧٠٠(امليتانية التـي ازدهرت يف سهل العمق وحكمت املنطقة خالل الفترة 

ـ ) م .ق ١٢٠٠ـ  اين يف كما صادفنا كسرات فخارية سوداء ذات أصل ميت
بعض املمالـك   اوسسفإم أأما عن اآلراميني  .السويات دون مستوي املدخل

يف قلب العامل اهلوري ـ امليتاين وهي مل تدم أكثر من قـرنني مـن الـزمن     
وسقطت الواحدة تلو األخرى بيد اآلشوريني من تلك املمالك التـي قامـت  

يف ) إعـزاز (وكذلك يف خزاز ) تل رفعت(  )ربادأ(نواحي عنتاب ومملكة  يف
  .)م.ق ٧٣٣(عام 

أجـل تسـليط   إن املقارنات واملالحظات واالستنتاجات التـي قدمتها من 
يسري من احلقائق التارخيية يف وادي ر عفرين وهي تضاف إىل  الضوء هي جزٌء

تنقيبات يف مناطق خمتلفة تهِسأسرار وخفايا حضـارية   لضوء علىيف تسليط ا م
  .غري معروفة

آن وفلسـفة يف   د مجـاالً سجي فريداً معمارياً إن معبد عني دارا يعترب طرازاً 
 يهمنا مجيعاً ،تارخيية اًواحد بل باكورة تارخيية تضم يف ثناياها حضارات وأجماد
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ونـدعو  عليها وهي مهددة بااليار واالندثار أن حنافظ  -ومجاعات اًأفراد -
واملراكـز البحثيـة   ) األمم املتحـدة (العلمية الوطنية منها والدولية املؤسسات 

والقيام بالترميم الالزم واملمكن باعتبار معبد عـني دارا  عليها، والتراثية احلفاظ 
  .تراث العمرانـي واحلضاري العامليمن ال
  

  : املراجع 
   .٢٠٠٧جملة مهد احلضارات العدد أيار  •
 .علي أبو عساف. دارا دكراس معبد عني  •
 .حممد عبدو علي. تاريخ جبل الكرد د •
  .حممود مطلق. تاريخ العمارة جامعة حلب د •
  .مجانة املنجد. نظريات العمارة جامعة حلب د •
  .بو عسافعلي أ. ية للتنقيب يف عني دارة دمشاركة البعثة الوطن •
  .ننطوان سليماأ. الوطنية للتنقيب يف عني دارا دمشاركة البعثة  •
 .مشاركة البعثة السورية األملانية يف تل جنديرس •
 . دوريات املهندس العربـي ـ نقابة املهندسني السوريني •
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  تعدد األقطاب الحضارية في العالم القديم
  الميتانية – المملكة الحورية

  نموذجاً
  

  آزاد أمحد علي. د  
حضـارية   منـاطق  إىلقامت مدارس التاريخ التقليدية بتقسيم العامل القدمي 

املمالك األوىل، وما نـتج  تمعات املنظمة وأشكال احلكم وانبثقت منها أول ا
ويف الوقت نفسه اعتربت منـاطق  . عن ذلك من تطور يف خمتلف مناحي احلياة

وجنحـت  ، لوجود حضارات تارخيية قائمة بذاا مهم ثرأأي  تفتقر إىلأخرى 
 إىلطق تارخييـاً، ممـا أدى   وبالغت يف إبراز دور بعض املنا ،بعض الدراسات
مكون  لعامل فقط تسع مشهدهاخ صورة منطية عن العامل القدمي، يتشكل وترس

من تعاقب حضارات أصلية وكربى يف مناطق حمددة من العامل، كحضـارات  
، وكذلك حضارات بالد الرافدين، واجلنوبيـة  )الفرعونية( وادي النيل القدمية

فضالً عن حضـارات أخـرى يف   ).  ةالسومرية واألكادي(منها بشكل خاص 
إال أن املكتشفات . ةأطراف العامل القدمي، مثل حضارات الصني وأمريكا الالتيني

األثرية يف األعوام األخرية قد غريت هذه املفاهيم النمطية وزعزعت الصـورة  
  .التقليدية واملنمطة للعامل القدمي
ع منظم يف منـاطق  تم) عمارة وأدوات فخارية(إن الكشف عن بىن مادية 

قبل امليالد  والتاسع العاشر نياأللف إىلالفرات واخلابور األعلى وبادية تدمر تعود 
بالضرورة إعادة  فرضيحياة اجتماعية منظمة، وجود وتدل بشكل أكيد على 

النظر يف التقسيم املدرسي النمطي ألمهية وتسلسل احلضارة البشرية يف العـامل  
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شـامل  جمتمعي حلضارة والتحضر والتطور هو تطور هنا با هوما نقصدالقدمي؛ 
مجموع املعطيات األثريـة والقـراءة   ف. يف سياقه الزمينو من كافة اجلوانب،

املوضوعية ملخلفات اإلنسان يف العصور احلجريـة وخاصـة احلديثـة منـها     
)Neolithic ( تبني بأن احلياة االجتماعية املنظمة كانت تتوزع على مناطق

  .م مما تعلمناه يف املدارس واجلامعاتواسعة، وهي أقد
بـل  ، من العامل القدميوضيقة اتمع املنظم مل يكن وقفاً على منطقة حمددة ف

ن أهـم مـواطن تنـامي    أرمبا ستؤكد هذه املعطيات التارخيية اجلديدة على 
  .اتمعات البشرية املنظمة كانت خارج املناطق املتعارف عليها سابقاً

تـدمر، وكـذلك    رة يف الكوم بالبادية السورية مشـايل فوجود عمارة متطو
اجلـرف  ( كبرية نسبياً مع وجود معابد يف مناطق اكتشاف مستوطنات بشرية

وراء  مـا  إىليف أعايل الفرات بسوريا، وصوالً ) جعدة املغاردة ،املريبط ،األمحر
 )نـافوكي بد كري مع( ، أي يف أعايل الفراتحالياً السورية - التركية احلدود

أن املناطق السهلية والسفوح اجلبلية كانت أكثر مالئمة  إىل، تشري قرب أورفا
املنخفضـة احلـارة ذات    لتأسيس اتمعات البشرية املنظمة األوىل من املناطق

  .الباردةو الوعرة اجلبليةكذلك و ،السبخية التربة
صـر  يف الع بدائيـة وقد أدى تراكم التطور البشري هلذه التجمعات املبكرة ال

، نشـري  ممالك متعددة جتسد وانتظم يف ،احلجري احلديث إىل حتول نوعي كبري
  .إىل واحدة منها على سبيل املثال

م يف .جمتمع منظم بصبغة أولية أواسط األلـف السـادس ق   -مملكة  برزت 
، )البلـيخ ، ابوراخل، دجلة، الفرات( راأ مناطق سهول اجلزيرة العليا وأعايل 

احلضـري علـى    - ذا التجمع البشريهل احلسية نواةالو ديةاملا صيغةالفكانت 
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ما ميكـن اعتبارهـا    إىلشكل جتمعات سكنية منظمة ومساكن دائرية وصوالً 
كل هذا . أنتجت الفخار اجليد املستخدم كأداة متعددة األغراض ،بلدات كبرية

التطور حدث يف حدود وجغرافية ز ومتركز حول مرك. والتخوم املعاملِ واضحة
اصـطلح   الذي .احلايل )تل حلف(حضري جنيين على منابع اخلابور يف موقع 

 سم احلديث للمكان،اال إىلنسبة ( حبضارة تل حلف تسميتهعلماء اآلثار على 
  ).رأس العني مباشرة على منابع اخلابور تل حلف أو تل خلف غريب

دوده اجتماعي منظم يف أعايل اخلابور متتد ح -إن والدة أول قطب حضاري 
ىل ر الفرات غرباً مع منتج معمـاري وأدوات  ما وراء ر الزاب شرقاً وإ إىل

  لة يف عامل مل يكن قد اكتشـفت فيـه  أكثر من دال اغاية يف الدقة، هل فخارية
  .الكتابة وإنتاج الفخار
تمع اعلى تسميته ب اصطلحالذي اتمع املنظم األول  ن هذاإن االفتراض بأ
  م.أواسط األلف اخلامس ق إىلمن منتصف األلف السادس ام احللفي، الذي د

يف منطقتنا هو أساس حلضارات بالد الرافدين الشمالية وسورية  وتنامى نَوتكو
  .منطق علمي سليم إىليستند وكثري من القوة الهو افتراض ينطوي على 

مـل  االعتقاد بالفرضيات اليت تفصل فصالً تاماً بـني جم  إىلننا ال منيل أكما 
إن هـذه   :بسـط أبشكل وا معناه مباالجتماعي يف املنطقة،  - اإلرث التارخيي

أن  ط متصاعد ومتمايل لفتـرة طويلـة إىل  اتمعات البدائية قد تطورت يف خ
ونقلت منجزاا ،)اللغوية على األقل( تبلورت يف صيغ منظمة غري حمددة اهلوية

ورها، حبيث ميكن أن نعترب أخرى جتا إىلآخر ومن رقعة جغرافية  إىلمن جيل 
بالد الرافدين هـو اتمـع    أساس تاريخ جمتمعات سورية واألناضول ومشايل

ومل يتبخر وإمنا حتول ومتظهر يف شكل آخر أكثر دقة ، الذي مل يندثر) احللفي(



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ٤٢ 

اللغوية ،ماته احلضاريةيف س، قَالفنية واملعتة، ولكن بعد صـريورة تارخييـة   دي
  .حقب ومراحل الحقةويف  طويلة نسبياً

 ظهـرت فيهـا   لذلك كان لظهور أول مملكة قوية يف نفس اجلغرافيا الـيت  
على أن  قوي م مؤشر.ق ينومطلع الثا ثالثاية األلف ال ومنذ حضارة حلف

بـل  ، مكان بعيد إىلكل ذلك اتمع احللفي املنظم مل ينتشر ومل يهاجر أهله 
جتماعية اإلنتاجية يف األرض وبـني  االالبشرية واختزنت وتراكمت القدرات 

  .السكان
امليتانية اليت  - تبلور أول ظهور منظم هلذا اتمع اجلديد يف اململكة احلوريةف

التحول من  افتراض أي أنطويلة نسبياً،  على األرجح هاوئكانت مقدمات نش
  .الراهنةاملعطيات التارخيية  إىلاحلورية كان طويالً استناداً  إىلاحلضارة احللفية 

 ورية ـ امليتانيةحلاململكة ا •
ويـل دام  امليتانية نتاجاً لتراكم جمتمعي معقـد وط  - كانت اململكة احلورية

 عظمى يف املنطقة منتصفحملية  كقوة  تأن تفجر آالف سنة، إىل سبعةحوايل 
م، .برزت اململكة احلورية امليتانية مطلع األلف الثاين قوقد . م.األلف الثاين ق 

من  تطورت ومن مث حتررت متاماًم، .ا تشكلت اية األلف الثالث قأو ويبد
طلع األلف الثـاين  لتشكل مملكتها املستقلة م. )١( العراق سلطة أور يف جنويب

 .يف تل موزان احلالية بني مدينيت قامشلي وعامودا) أوركيش(م وعاصمتها .ق
سـورية   ا مشـايل كانوا قد حكمويف ذروة قوم  احلورينيأن من املؤكد و

م .ق ١٥٠٠أي منذ عام ي دجلة طوال منتصف األلف الثاين؛ ووسطها وشرق
  .ولعدة قرون الحقة
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  م.ق) ١٤٠٠-٢٤٠٠: (أوركيش العاصمة عمارة وحضارة •
عـن مدينـة    ، اليت تبعد غرباً)موزان(قرية جياور األثري " تل موزان"موقع 

  . كم١٠عامودا حبوايل  يكم، و تقع  شرق ٢٠قامشلي حوايل 
أعلن عن اكتشاف أهم موقع أثري يف اجلزيرة العليا حتتضن  ١٩٩٥ويف عام 

ال إ. التارخيية اليت حسبها علماء اآلثار جمرد أسـطورة " أوركيش"ه مدينة أنقاض
  . جغرايف ملموس بعد سنوات من التنقيبأا حتولت إىل واقع تارخيي و

ار، وبطـول حـوايل   م عن اجلـو ٢٨يتألف التل من هضبة بارزة بارتفاع   
كيلومتر ونصف وعرض كيلومتر، أي يبلغ جمموع مسـاحة التـل حـوايل    

. تعود بدايات االستيطان يف املوقع إىل األلف الثالث قبل املـيالد . اًهكتار١٥٠
إضافة إىل قيمته التارخيية والثقافية الكبرية فقد . إال أن دوره برز يف األلف الثاين
وهي مدينة كبرية .  اصة يف جمال العمارة والفخارمتيز حبضارة مادية متطورة، خ
 م، ومن أهم املنشآت اليت مت الكشف عنها، معبـد  .ومهمة يف األلف الثاين ق
  )١(.املدينة سورساكن، القصر امللكي، إضافة إىل ، املياألسود، املعبد البيضو

  
  منظر عام للقصر املكتشف      
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عن ثقافة بـالد الرافـدين    ة متاماًتلفخم احلوريني كانت ثقافةومن امللفت أن 
 رآ كـوم : إله الربكان(و) آيب: إله األعماق(اجلنوبية لوجود آهلة جدد، مثل  

  .)يب
من قبل امللك (ك .ق ٢٢٠٠حوايل عام  ديقصر ملكي شيف املدينة  

اكتشف  كما  .الطيين نِبِمشيدة من اللَّ حيتوي على عدة أقسام مجيعها) أوبكيش
زال ت الو .األدراج واجلدران احلجرية يخل املعبد البيضوي ذمؤخرا مد

يف تل موزان وهي تزود علماء اآلثار مبزيد من الدالئل املادية  احلفريات مستمرة
ات ضارحل أساسياً اليت تشكل رافداً، امليتانية -على عظمة احلضارة احلورية 

سويتها الرئيسية الساحل السوري يف  إىل تدإذ كان تأثريها مي سورية قدمية،
إىل أغلب مواقع األلف كذلك و) ١٤٠٠-١٥٠٠(م .منتصف األلف الثاين ق

 -م وخاصة تل املشرفة بالقرب من محص، وكذلك يف  تل العطاشة.الثاين ق
  مدخل املعبد البيضوي ـ منظر جوي              .سكندرونإيف لواء آالالخ 
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بالد الرافدين  مع ممالك جنويب وهذه اململكة على الرغم من عالقاا احلسنة
ـا  أإال ) كوسيلة للتدوين يف العامل القـدمي ( واعتمادها على الكتابة املسمارية

كانت متتلك من اخلصوصية ما يشجع كثرياً على االعتقاد بأا كانـت ذات  
ـ  ارة جنويبضح جذر مستقل ومتميز وخمتلف عن  ربزبالد الرافدين بقدر ما ي

  .فرد يف سياقه التارخييالتوموضوع اخلصوصية 
  : تتميز مبا يلي امليتانية - اململكة احلورية تكان
   .املستقل النظام اللغوي -١
 وخاصة عبادة آهلة خمتلفة متاماً عن آهلة جنـويب  املتباين، الدين واملعتقد -٢

األعمـاق الشـريرة    إله، و)آر يب-كوم) (هلة الرباكني والنار إ(بالد الرافدين 
، وأودعت منشـأة علـى   األسفل إىل الضحايا ميتقدلذلك مت  .)آيب(لألرض 
  .]بافتراض إله لألعايل[األعلى كإله األعايل إىل مل تقدم األضحيةو .شكل بئر

 .جمموع الرموز والدالالت احمللية األخرىإضافة إىل 
 .الفن وأسلوب البناء-٣

  :النتيجة
راكز احلضارية واملمالـك  ن العامل القدمي كان ميتلك عدداً كبرياً من امليبدو أ 

املستقلة، كانت خمتلفة ومتباينة بقدر ما تسمح به معطيات الواقع االجتمـاعي  
تبلورت يف العصر احلجـري   ،إن جاز التعبري ،ن أهم املنابع احلضاريةأو. رهقوت

 أرضـاً  ها، فاجلنوب كـانَ يجنوبال يف بالد الرافدين  احلديث كانت يف مشايل
السنني، يف حني كانت سـهول  من  اًلو من احلياة آالفخت، سبخة مشبعة باملاء

 سفوح جبـال كردسـتان تعـج باحليـاة    و وبادية بالد الشام الرافدين مشايل
  .، خاصة إبان العصور احلجريةواإلنسان
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األكادية يف األلفني الثالث والثاين قبل امليالد كانت  -احلضارة السومرية إن 
كربى يف تـاريخ  ن اجلنوبية وانعطافة ثقافية ديمركزاً مهماً ومتفرداً لبالد الراف

الك احمليطـة ـا   معموم اتمع البشري، لكنها مل تكن الوحيدة، ومل تكن امل
يف املنطقـة،  احلضارية من املراكز  كانت واحداً إذ ،تدور يف فلكها بالضرورة

وال ميكن اختزال تاريخ املنطقة وحشرها يف تاريخ السالالت الرافدية وتفسـري  
ـ ا( ألن حضارات الفرات األعلى النطوفيـة . تاريخ املنطقة عربها فقط  نيأللف

ـ  ( ، ومراكـز البلـيخ  اليت سبق ذكرهـا ) م.ق والثامن التاسع ) ودتـل أس
ملمالـك   ةسـابق  مجيعاً تكان ،اهتلَاليت ت واحللفية) بهويارم ت ،سوتو (وسنجار
قبـل   فة مادية مميزةبثقا كلها وكانت تتمتع ،بالد الرافدين ووادي النيل جنويب

وال بد لألحباث األثرية اجلادة يف األعوام القادمة من أن  .عهد الكتابة والتدوين
  .تقدم املزيد من األدلة على هذا االفتراض

  ـــــــــــــ
 –فاروق إمساعيل، دار جدل ،حلب . د: ترمجة. جرنوت فيلهلم، احلوريويون تارخيهم وحضارم -١

٢٠٠٠.  

  .تقارير حول احلفريات األثرية يف موزان. يتجورجي بوتشال -٢
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  أقدم معبد في العالم

  "سوف ينتشر اسم هذا المكان في العالم أجمع...قريباً"

  كوران جاندان  : بقلم                                         
  ريبر سليفي :ترجمة عن الكردية
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  :في الطريق إلى المعبد •
  
ر دجلة والقابعة عدتُ ثانية إلى مدينة دياربكر الواقعة أسفل نه  

الموطن القديم ، والتي تُعدQerec   جعلى سفح جبل قره 
عاماً إلى وطن اآلباء  ٢٥عندما عدت بعد غياب دام . للحضارة

لديار  واألجداد، فوجئت مما رأيت، وتأسفتُ كثيراً للزوال شبه التام
تذكرتُ أيام طفولتي وشبابي التي قضيتها في هذه . بكر القديمة

المدينة قبل الهجرة، حيث كانت المدينة كلها نظيفة، جميلة ومتألقة، 
أما اليوم، فإن المدينة برمتها، وباألخص مركزها، قد أصابها 

القديمة  )بكر ديار( آمد فاألجزاء المتساقطة من قلعة..! الخراب
يع البناء من اآلثار التاريخية تقف مشدوهة أمام مشار وبعض اآلخر

ها المليارات، فكأن ديار بكر هذه ليست تكلفالعمالقة التي تتجاوز 
ألعتقد  وإننيبالمدينة القديمة التي عرفتها عن كثب وعشت فيها، 

بكر تغييراً  سوف تتغير ديارفاستمر الوضع على هذه الحال،  إن
  ..!!ل معالمها، ولن يعرفها أحدكبيراً في مدة قصيرة وتزو

عاماً، الحظت زوال تلك الحياة  ٢٥بعد عودتي التي طالت    
 فعندما ينظر المرء اليوم إلى. النضرة اللطيفة من مدينتي دياربكر

يصدق أن هذا المكان هو مهد الحضارة العالمية نظراً  دياربكر، ال
كأنها ليست لما أصابها من تغييرات خطيرة طالت معالمها، وباتت 

عندما تجولت في المدينة وكفرد من . تلك المدينة القديمة الجميلة
أهاليها وسكانها، شعرت وكأنني أزور شخصاً جريحاً في مشفى، 
مصاباً بجروح بالغة، ليس هذا فحسب، بل امتدت األيادي إلى 

  ...كرامته
..!! دياربكر الجريحة تئن من آالمها ومن صدمة المساس بها 

فئ نار قلبي وأضمد جراحه، قمت برفقة زوجتي السويدية ولكي أط
التي جاءت معي إلى دياربكر، إلى مهد الحضارات، بجولة طويلة 
في المدينة كي أريها ما تبقى من األماكن الجميلة من المدينة، 
 ةوكنت قد تحدثت إليها كثيراً عن دياربكر وآثارها وجمالها، وكإنسان
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بت أيضاً من الوضع الذي آلت إليه غضإن زوجتي ، فةومثقف يةواع
  .ر بهها التي كانت كنزاً فريداً تفخَها آثارانهذه المدينة وفقد

اقترحتُ أن نذهب سوية لمشاهدة ذلك المعبد الذي تم اكتشافه 
وبالتركية   (Girê  Navokê): سمى بالكرديةي تلمؤخراً في 

(Gobekli Tepe) )١(  هاتابعة لمدينة ر)الدولة ، حيث قامت )٢
عيني  بأمبتتريك كافة أسماء األماكن والقرى الكردية، وقد شاهدتُ 

بعضاً من رفاقي القدامى في التنظيمات السياسية وبتأثير من سياسة 
دي شعبنا، يرددون ويلفظون التتريك هذه الصادرة عن مضطهِ

  ..!!أسماء تلك المناطق األثرية والقرى الكردية باللغة التركية
، (Girê  Navokê) للتلنا إلى القرى المجاورة عندما وصل   

الكردي، كان معظمهم ال  باسمه التلسألت بعض القرويين عن 
بعد مسير ما يقارب ... بأسمائها الكردية األصيلة القرى يعرف

نصف يوم بالسيارة، اقتربنا من الموقع الذي يرقد فيه المعبد، 
معبد، الحظنا أن الإلى  ةوعندما كنا نسأل الناس عن الطريق المؤدي

هذا الموقع الذي يجري فيه علماء اآلثار  معظمهم ال يعرف
دراساتهم وأبحاثهم، ولم يكونوا على علم باكتشاف هذا المعبد الكبير 

تاريخياً والهام.  
رأينا أنفسنا قريبين من مدينة ويران وكنا قد أخطأنا الطريق، 

لى مسار نترنت استطعنا التعرف عطة اإلاشهر، هناك، وبوس
طريقنا، وجئنا إلى مشارف مدينة رها، ولكن لم يكن هناك من 

سأل سائق سيارتنا المخفر . يستطيع أن يدلنا على طريق القرية
 رهاو ويران شهر مدينتي العسكري المركزي الكبير الذي يقع بين

ماذا : "قال له ضابط المخفرف، عن الطريق المؤدية إلى التل )أورفا(
. نحن ال ندري أين تقع! وماذا سيفعلون؟ لهذه التيريد هؤالء من 

ل المجاورة وقل لهم هذه هي التل من التال اذهب خذهم إلى أية تل
كان واضحاً أن المسؤولين األتراك الكبار في . .."التي تبحثون عنها

  .الدولة ال يريدون أن يتعرف أحد على هذه القرية األثرية
 :موقع المعبد، قالوا لنا ن عنأخيراً، وبعد سؤالنا من عدة قرويي

   .قريتنا يشمال (Girê  Navokê)قع ي"
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دائري بسبب وجود جدار  (Girê  Navokê)بـ  سميت التل
-]تعني المركز  Navokكلمة [، مبني من الحجر في قمة التل

  .المترجم
لمشاهدة هذا  ن، انتابنا شعور وإحساس جميالعندما تسلقنا التل

اقتربنا ومع . لوقت ظهراً، والشمس حارقةالمعبد التاريخي، وكان ا
ننا إ: من القمة، شاهدنا حارساً شاباً جالساً في ظل شجرة، قلنا له
 .Drجئنا هنا لرؤية ذلك المعبد الذي اكتشفه الدكتور كالوس شميدت

Klaus Schmidt من معهد علم اآلثار األلماني )DAI( قال ،
يا، من قاصي الدننحن جئنا من أ: "قلنا له "..ممنوع" :الحارس

 :سألناه. لكنه رفض السماح لنا بالدخول ".السويد لرؤية هذا المعبد
إن المحافظ هو الذي " :قال الحارس". ترى، لماذا الزيارة ممنوعة؟"

اسمح لنا فقط أن نصور المعبد لقطة واحدة " :قلنا له". أمر بالمنع
حف، سوف تنشرون هذه الصورة في الص... ال" :قال الحارس". فقط

بعد رجاء ." ستعلم بها وزارة الثقافة، وستتم محاسبتي على ذلك
. طويل، سمح لنا الحارس بالدخول إلى الحرم لمشاهدة المعبد

درجة  ٥٠حينها، كانت القيظ شديداً، ودرجة الحرارة تقارب الـ 
مئوية، وسهل حران معروف بشدة حرارته صيفاً، ونحن نخطو 

أقدم معبد في العالم، كان قلبي يخفق  الخطوات النهائية للوصول إلى
بشدة لشدة الحر من جهة، وألحاسيسي ومشاعري الهائجة لرؤية 

  .هذا المعبد التاريخي من جهة أخرى
   يعمزاراً دينياً مقدساً منذ آالف السنين من قبل أهالي  هذه التل د

فيها بعض  زرِعالمنطقة، فتم بناء سور من الحجارة الصغيرة و
جر، وعندما التفتنا إلى الجهة اليسرى من المدخل، فجأة، رأينا شال

حفر التربة  ممنتصبة أمامنا، إذ تَ Tعدة أعمدة حجرية بشكل حرف 
ر من جوانبها بعناية وتم استخراجها من تحت األرض لتعانق نو

قروناً عديدة، حينها، كان  الشمس بعد مكوث تحت األرض امتد
مكان هو حقيقة مكان خاص استثنائي المرء يؤمن بأن هذا ال

ومقدس، إنه أقدس مكان رأيت نفسي فيه على اإلطالق، وأقدم بناء 
  .تْه اإلنسانيةعرفَ
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  أقدم معبد في العالم
 إبراهيماإلنجيل، يعرفون جيداً جبَل النبي  واؤرقأولئك الذين 

إلى  اذهب:" إبراهيم لنبيافيه اهللا المقدس، ذلك المكان الذي خاطب 
ك الوطن المقدس الزاخر بالخيرات والذي يتصف بهوائه العليل، ذل

حيث فيه الكثير من التالل والسهول، سأجعل منك هناك زعيماً لقوم 
لقد تعرف العديد منا على اسم هذا  ."أعظم، ويوجد هناك معبد

هذا ). ٣(  Der Spieglالمكان من الصحيفة األلمانية دير شبيغل 
اإلنجيل هو حقيقة ماثلة للعيان، ونرى اليوم المكان الذي أشار إليه 

. إليه اإلنجيل ظاهرة أمام الشمس آثار ذلك المكان تماماً كما أشار
يوماً وأقام فيه الدعاء  إبراهيمذلك المعبد الذي صلى فيه النبي 

علمياً بين و مادياً دليالً هذا المعبد قد أصبح اليوم و ربهإلى والتودد 
صبح سي، وويسند األساطير اآلثار والتاريخأيدي الباحثين وعلماء 

قلّب بعض المفاهيم حول تاريخ ي وقد فيه مفيداً البحث العلمي
  .أجمعالبشرية 

بمنطقة سهل   Girê Navokêتجري األبحاث العلمية في تل
حران الواقعة في كردستان الشمالية برئاسة عالم اآلثار األلماني 

ي يقول في صحيفة الذDr. Klaus Schmidt  كالوس شميدت 
يحتمُل أن تكون الجنة التي تحدث عنها اإلنجيل هي " :دير شبيغل

صبح ت ترى، هل". القريبة من رهاGirê Navokê   موقع
  األساطير حقائق في كردستان؟

ن اهللا إ:"، يقال]؟؟؟؟[ن اإلنجيل، في كتاب موسىفي القسم األول م
الفرات، دجلة،  :يقد بنى في األرض بستاناً يسقيه بأربع أنهار ه

، ويقع هذا البستان الجميل في  Gihonيهونگ Pihonبيهون 
ويقال أيضاً   .)٤("سهل مليء بالتالل، ويتصف بهوائه النقي العليل

بأن آدم وحواء قد عاشا في ذلك البستان الجميل، وقد ورد اسم 
Baxê Îrem-Aden في إشارة إلى هذا المكان )Aden  : تعني

كما ورد اسم هذا ). المنطقة السهليةالسهل أوباللغة السومرية 
الذي كتبه عالم اآلثار   Legendالمكان أيضاً في كتاب األسطورة
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عندما :"الذي يقولDavid Rohli اإلنكليزي ديفيد روهلي والكاتب 
أخرِج آدم وحواء من الجنة، عاشا في هذا المكان، هنا موطن 

  ".مختار ومميز يقال له مهد الحضارة
 أبحاث دب األسطوري السومري واإلنجيل وكذلك نتائجيشير األ

إلى أن هذا المكان يحظى بمكانة هامة جداً في  اآلثار الحديثة اءعلم
تاريخ البشرية، وإن األبحاث العلمية التي قام بها الدكتور كالوس 

جّل  على عقب رأساً شميدت أعطت نتائج عجيبة ومدهشة، وقلّبت
 ألنها ،نعرفها عن تاريخ البشرية ات التيالمفاهيم والمعلوم

  !ألف عام حد عشرأ تتحدث عن قصة حياة اإلنسان قبل) األبحاث(
كما تدلنا أبحاث ودراسات علم اآلثار هذه إلى أن أجدادنا األقدمين 

معي الطعام والبذور كانوا يجتمعون في هذا المعبد في االصيادين وج
لخاصة بهم، في إشارة أوقات خاصة، أقاموا فيها المراسيم الدينية ا

إلى انقراض العصر الحجري وزواله، إنه تاريخ قديم يعود إلى آالف 
السنين، حيث أظهرت األبحاث كذلك أن اإلنسان الذي كان يعيش 

 لك علم وفن صناعة الفخار المصنوعبجوار هذا المعبد لم يكن يم
الطين، لكنه كان بارعاً في فن وعلم إشادة البناء، فهذه  مادة من

) نظر إلى الصورا(  Tاألعمدة المنحوتة من الحجر على شكل حرف
هامة ومنقطعة النظير، وهذه  هياكلم، هي ٣والتي يبلغ ارتفاعها 

النادرة المنقوشة على ) الهيروغليفية( الكتابات الصورية المقدسة
. هذه األعمدة الحجرية، هي أساس الكتابة الهيروغليفية المصرية

الموجودة على مدخل المعبد  Tشكل حرف األعمدة الحجرية على 
زخرفتها بالنقوش والمصورات وصور حيوانات مثل تْوالتي تم: 

إلخ، تدّل ...األفعى، األسد، الخنفساء، الخنزير، الثعلب، الثور
كان مركزاً لمنظومة االتصاالت   Girê Navokê جميعها على أن

  .بالحروف الصورية والتي تسمى بـ الهيروغليفية
شكل الهندسي للمعبد هو دائري، ويعتقد بأن عدد األعمدة إن ال

والقبائل التي  تائالكانت تشير إلى عدد الع Tالحجرية بشكل حرف 
إلى أن اإلنسان الذي كان  ذلك كانت تسكن ذلك الجوار، و يشير

يعيش في تلك المنطقة كان صاحب دين ومعتقد، يؤمن بالقوى فوق 
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لعلمية األثرية أن أدوات الطعام كانت وتدّل نتائج األبحاث ا. الطبيعة
في داللة واضحة على أن ) البازلت( مصنوعة من الحجر األسود

  .اإلنسان كان قد سكن واستقر بالقرب من هذا المعبد
أظهرت النتائج الحديثة هذه خطَأ النظرة القديمة التي كانت تقول 

م هي التي كن والقرى والمدن لإلنسان القدياسمبأن أقدم آثار لبناء ال
قبل اكتشاف هذا المعبد، . اكتشفت في أورشليم، وقد تم تصحيحها

كن والقرى والمدن هي في اسمأن أقدم آثار لبناء البن يقال اك
أورشليم بإسرائيل، وكان الناس يعتقدون حتى اآلن بأن انتقال 
اإلنسان القديم من حياة الصيد وتجميع البذور إلى حياة السكن 

 Girêبعد الثورة الزراعية، إال أن أبحاث  حقق تواالستقرار قد 
navokê  تؤكد أن حياة السكن واالستقرار في العصر الحجري

تسبق الثورة الزراعية بكثير، وتعود إلى تلك المرحلة التي كان 
  .يعيش فيها اإلنسان على الصيد

أكدت أبحاث علم اآلثار أن اكتشاف هذا المعبد وطريقة بنائه    
عن  كيف تم بناء هذا المعبديثير االستغراب، فجب ودواعي الع من

معي البذور والتي يعتقد بأنها اجطريق أولئك الناس الصيادين و
تفيد اآلثار في هذا الموقع . عاماً ٨٦٠٠- ١١٣٠٠تعود إلى 

التاريخي بأن إنسان هذا العصر قد عاش حياة النعيم وتشبه حياة 
كتور كالوس شميدت في الجنة المزهرة إلى حد كبير، حيث يقول الد

التاريخ إلنسان تلك المرحلة من  هذا يعتبر" :صحيفة دير شبيغل
  ."العصر الحجري عصراً ذهبياً ومزدهراً

 عام ١١٠٠٠بعد  تم اكتشاف جبل النبي ابراهيم المقدس •
المقدس يقع في  إبراهيموفقاً ألحاديث اإلنجيل، فإن جبل النبي    

ودعاءه، أي أنه هو هذا المعبد  ذلك المكان الذي أقام فيه صالته
الذي تم اكتشاف بقاياه في كردستان الشمالية عن طريق دراسات 

يقول الدكتور كالوس شميدت الذي يرأس . وأبحاث علماء اآلثار
إنه أقدم معبد في العالم، كما " :هذه البعثة في صحيفة ديرشبيغل

لقرى والمدن يضم هذا المكان أقدم اآلثار في بناء البيوت السكنية وا
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في تاريخ الحضارة اإلنسانية، وسوف ينتشر اسم هذا المكان قريباً، 
  ".وسيعرفه العالم أجمع

ولماذا يعرفُ عنه كأب لليهود والمسيحيين  ؟إبراهيممن هو النبي 
ومن ثم كأب للعرب المسلمين؟ نعتقد بأن اإلجابة عن هذه األسئلة 

ار هذا المقال، فدعونا سوف تكون قصيرة ومختصرة إذا بقينا في إط
 ان، ألن الجواب إن كان قصيراً أو طويالً موجودنذهب إلى حر

قد عاش في هذه المدينة التاريخية  إبراهيمأن النبي بيقال  .هناك
سهل حران ومات فيها، وأن أمه  ياألكادية شمال - السومرية

كما يقال أيضاً بأن القيصر . مدفونة في إحدى كهوف المنطقة
في النار عندما عادى النبي  إبراهيملي نمرود قام بإلقاء النبي الباب

  ).موطن اإلله(ويسمي اإلنجيل بالد حران بـ   آلهته، هذا إبراهيم
في التاريخ القديم، كانت حران مركزاً لتداول اآلراء واألفكار حول 
وحدانية اهللا وأسرار الحياة وأسرار الدنيا والرحالة والمستكشفين، 

كانت حران . ان مهداً لألديانه الحوارات الفلسفية من حروجعلت هذ
غنية بمواردها ومعظم سكانها يعملون في التجارة، يعيش فيها 

أحد أولئك الحرانيين  إبراهيمأناس أذكياء ونشطاء، كان النبي 
   .األذكياء العارفين

 ]Ûr[تخلط بين اسم مدينتين باسم أور  العديد من الناس والجهات
الجغرافيا؟ إنها ليست مدينة أور في تقع هاتان المدينتان أين  ترى

التي كانت عاصمة للسومريين، مدينة إله القمر لدى السومريين 
د اليوم رالعراق، بل هي مدينة أور التي يسميها الكُ يالتي تقع جنوب

أن النبي ببالد ما بين النهرين، يقال  يبـ رها، والتي تقع شمال
م وهو .ق١٩٠٠- ١٨٠٠ائلته في سنوات قد عاش مع ع إبراهيم

بالد ما بين النهرين، فلو كانت هذه  يمن مدينة أور السومرية شمال
الواقعة صحيحة لتحدث اإلنجيل والتوراة عن السومريين، لكن 

السومريين في هذين تخص الحقيقة هي أننا ال نجد كلمة واحدة 
م لمدينة أور الكتابين المقدسين وال في القرآن، وكذلك ال يوجد اس

م، .ق٣٠٠في النسخة المترجمة إلى اللغة اإلغريقية للتوراة عام 
في النسخة العبرانية للتوراة، يقول  Ûr-qastîmاسم هناك لكن 
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 تالعديد من المؤرخين والباحثين في هذا الصدد أن االسم الثاني تم
ب الكتابات المسمارية التي وجدت حسبمؤخراً، و Ûrإضافته إلى 

ان التاريخية، فإن مدينة أور تقع في سهل حر) ٦(ة ماريفي مدين
تعرف حران بعبادة إله  .هايبالد ما بين النهرين ال جنوب يشمال

يزال فيها أناس يؤمنون بهذه العقيدة،  القمر، وحتى يومنا هذا، ال
واسم زوجته هو   Nannaااسم إله القمر لدى السومريين هو نانّ

كان بالد ما بين النهرين األكاديين اسم غير س لكن. Nîngalنينغال 
 ي، وخالل فترة حكم القيصرية الساركونية لشمالSînا إلى سين نانّ

بالد ما بين النهرين تم تبديل أسماء آلهة السومريين إلى األكادية، 
أقدم  Girê Navokê معبد ديع .حيث كان سين إله العهد والرسل

اآلمال قائمة على كشف  ولكن ال تزال، معبد مكتشف في العالم
ب العديد حسببعض المعابد التاريخية األخرى الضائعة في منطقتنا، ف

من المصادر والمخطوطات المكتوبة من حضارات بالد ما بين 
وهو معبد اإلله سين  E-HUL-HULالنهرين يرد ذكر اسم معبد 

ي پوگ-َأدادكتبت . لم يكتشف بعد) معبد األفراح(ـوالمسمى ب
Adad-gupî أم القيصر البابلي نيبونيد Nebonîd،  بخصوص

لقد استمعت كثيراً إلى إله " :ما يلي ،الضائع هذا )معبد األفراح(
سين، وقد صدق في كل ما قاله لي  ]اإلله؟؟؟؟ إله اآللهة؟؟؟؟؟[اإلله

قام ولدي الوحيد نيبونيد بتحضير مراسيم العيد . وتحققت جميعها
-E-HUL  ميم معبدالمنسي لإلله سين، حيث قام بتر

HUL وتحسينه، وقام بجلب تماثيل اآللهةSîn, Nîngal, 
Nûskû, Şadarnûnna  من عاصمة القيصرية البابلية

ووضعها في مكانها السابق في حران، بعدها، شعر ولدي بالراحة 
  ".واالطمئنان

الذي ينتمي بأصله إلى منطقة  إبراهيمترى، لماذا ترك النبي    
واتجه صوب منطقة حجرية فقيرة مثل  ،طاءةحران الغنية المع

ب حسبن السبب في ذلك يعود إلى التجارة، ألنه وإ :فلسطين، يقال
ما هو وارد في اإلنجيل كان يمارس مهنة التجارة ووصل مع قافلته 
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 ةمع زوجته سار نه عندما وصل مصرإ :يقول اإلنجيل. حتى مصر
قتله عسكر فرعون التي كانت تتمتع بجمال نادر، وخوفاً من أن ي

!! ، عرف زوجته لهم على أنها أختهويأخذوا منه زوجته الحسناء
لكن ذلك لم ينفعه، حيث استولى فرعون عليها واتخذ منها عشيقة 

الجميلة في قصر فرعون، تعرض القصر  ةخالل فترة وجود سار. له
إلى مصائب وأحداث مؤلمة، فاعتقد فرعون بأن سبب هذه الباليا 

ه المرأة الجديدة في القصر فسارع إلى تحريرها هو وجود هذ
حمالً ثقيالً من الذهب والفضة، غادر على  ، كما أهداهاوإعتاقها

  .إلى بالده ةمع زوجته سار إبراهيمأثرها النبي 
يحمل عقيدة متطورة متقدمة قياساً إلى تفكير  إبراهيمكان النبي 

تقم منه عصره، ألنه كان يؤمن بإله واحد مما تسبب في أن ين
ويحكم عليه بالموت  -  ب األسطورةحسب -   القيصر البابلي نمرود 

على الحطب  إبراهيمبربط النبي  امواجزاء عقيدته تلك، وعندما ق
استعداداً لحرقه حياً، أمر بتحويل ذلك الحطب إلى  إبراهيمالنبي  رب

كل لك النار إلى ماء، ولهذا السبب، وحتى يومنا هذا، ال يأتأسماك، و
بحيرة (ـ السكان في تلك المنطقة أسماك تلك البحيرة التي تدعى ب

  .)إبراهيمالنبي 
ف سكان حرعران منذ القدم بعبادة النجوم، حيث كانوا يعتقدون ي

 Athargatardisأن صاحب أسماك هذه البحيرة هو نجمة مريخ 
إلذن والدستور بأكل أسماك هذه فهم ال يملكون ا، ) ٨(ينوسڤ –

ة، وحتى يومنا هذا، يعتقد المؤمنون منهم بأن هذه األسماك البحير
هي من بقايا معجزات اهللا التي قضت بالتحول وتم خالص النبي من 

إن . الموت المحقق، ولهذا، فهم ال يأكلون أسماك هذه البحيرة
كان رجالً معروفاً ذائع الصيت،  إبراهيماالعتقاد السائد هو أن النبي 

لقومين في منطقة الشرق األوسط، من  اًأبليوم بصفته يعرف ا
  .أباً للعرب دعالذي ي وإسماعيلأباً لليهود، د عسحق الذي يإأوالده 
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 كردستان التاريخية

  موطن األوائل ،مهد الحضارة و جنة األرض
  

من الطبيعي أن يتصيد البشر المعلومات المتعلقة بمعرفة أصولهم 
لمستندات المختلفة بخصوص اآلثار وجذورهم، فالدالئل والوثائق وا

ها بعضاً، وتدلنا بكل وضوح كمل بعضيالمكتشفة في مهد الحضارة 
على مكان أقدم مجتمع بشري على األرض، ويتضح مع مرور 

بالد ما بين  يالزمن معنى ومغزى كردستان التاريخية شمال
النهرين، وكمثال على هذا المعنى، قامت مجموعة من الباحثين 

نات من القمح العالمي، تبين لهم بأن أصل يع بتحليل ستِّ األلمان
  .القمح العالمي برمته يعود إلى قمح جبال قره ج في دياربكر

ن إوحدها بل  (Agrar revolution)ليست الثورة الزراعية  
 (Pastoral revolution) ثورة التخمير في المجتمع القروي

خية، فعن طريق العلم أيضاً تم انطالقها من هذه األرض التاري
ن والجبن وصناعة الخمر صناعة اللب توبالتخمير تم ،والمعرفة
في األيام . للمرة األولى على هذه األرض الخيرة )البيرة(والجعة 

 Jarmo  ارموژت فيها البعثات األثرية تبحث في الماضية التي كان
، استخرج العالم األمريكي جيمس ١٩٤٨بكردستان الجنوبية عام 

فخارية  جرة James Robert Braidwood بيرت بريدوودرو
ل، وقام بتحليل بقايا وآثار محتواها الناشف، تبين له من إحدى التال

. عام ٥٠٠٠بأن هذه الجرة كانت تحتوي على خمر يعود عمره إلى 
سابقاً، كان يقال بأن عمر أقدم خمر تم اكتشافه هو الذي اكتشف في 

ناضول حيث كان يعود عمره األ يجنوب Tarsûs جبل تارسوس
أما اليوم، وبعد كشف هذه األدلة والوثائق . عام ٣٠٠٠إلى 

التاريخية اتضح أن فن صناعة الخمور قد وجد طريقه للنور للمرة 
  .األولى على هذه األرض
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إن األبحاث العلمية التي أجراها الدكتور كالوس شميدت في    
Girê Navokê بحد ذاتها  يجنوب ها، تعدثورة علمية، حيث ر

تبين بعد نتائج تلك الدراسات واألبحاث أن أقدم اآلثار في مجال بناء 
على جغرافية ا التل بيوت السكن والقرى والمجتمعات هي في هذ

بالد ما بين النهرين، حيث كان يعتقد  يكردستان التاريخية شمال
، إال أن Jerîkoحتى اآلن أن أقدم مجتمع إنساني كان في أورشليم 

هذه المكتشفات الحديثة أثبتت أن كردستان التاريخية هي مهد جميع 
إن كافة الوثائق واألدلة المستقلة والمنفصلة . الحضارات اإلنسانية

تشير فهي عن بعضها تدل وتشير إلى نفس اآلثار ونفس المكان، 
 ، ولنقرأ معاً ما كتبه )الهالل الخصيب( إلى كردستان التاريخية

بهذا   Harry.G.Nicklesنكلز . ج.هاري الكاتب األمريكي 
المدينة المعاصرة  يتبدأ أرض كردستان من شمال" :الخصوص

بغداد، ذلك الوطن الجميل المليء بالتالل واألشجار والغني بالمياه 
 والينابيع والمتصف بطبيعته الخالبة األخاذة، يقع بين كل من العراق

مدن حديثة أو قديمة تركيا، ال توجد في هذه المنطقة ـ   إيرانـ 
كبرى، ويبدو واضحاً أن حياة سكان القرى في هذه البالد لم تتغير 
كثيراً منذ مئات السنين، إال أن كردستان تتمتع بأهمية خاصة من 
الناحية التاريخية، واألمر الذي يميز هذه المنطقة عن غيرها في 

ور وتدجين الطي، تاريخ الحضارة، هو حدث الطعام وزراعة األشتال
جميع األدلة والمواد األثرية التي بين أيدينا، تشير إلى فوالحيوانات، 

 أن هذه الخطوة تمت للمرة األولى في التاريخ  في هذه البالد، وبناء
على هذا التقدم الذي حصل في كردستان، تعلم اإلنسان الزراعة  
وتدجين الحيوانات، وتم بناء الحضارة اإلنسانية على أساسها من 

البيوت والقرى والمدن وتكوين األقوام والشعوب والممالك،  بناء
  ).١٤- ١٠(.." وتم التمهيد لظهور الكتابة واألدب والقانون والعلوم

  الجنة الضائعة •
كردستان، هي تلك البالد الغنية بثرواتها وخيراتها، الواقعة بين    

نهري دجلة والفرات، والتي تضم غالبية أرض الهالل الخصيب، 
تبرت هذه األرض غالباً مهداً للحضارات، وكذلك اعتبرت وقد اع
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اإلنجيل (تثبت األدلة التاريخية . مهداً وموطناً أولياً لكافة األديان
ة أن هذه وكذلك أبحاث علم اآلثار الحديث) والتاريخ السومري
، ووطدت النتائج )نعدجنة (أي ) مربستان ِإ(األرض هي نفسها 

القائل بأن كردستان هي جنة  ظرية االعتقاداألخيرة لهذه األبحاث الن
  .عدن وزادته ثباتاً ورسوخاً

الذهاب إلى الجنة، فإنه يستطيع تحقيق رغبته في من يرغب 
بسهولة، وال يطلب منه سوى أن يشتري بطاقة سفر إلى دياربكر أو 
رها ليشاهد تلك الجنة بحواسه، ورغم أن هذه البالد تمتاز بهوائها 

تها الخالبة المدهشة، فإنها غير معروفة لدى الكثيرين، العليل وطبيع
طبيعة كردستان،  تدميرالظالمة قد تسببت في  التركية ألن السلطة

وتركتهم أسرى مكبلين في  وكذلك في مرض غالبية سكان كردستان
قد غمرت  ١٩٩٢أتاتورك عام  دس مياهإن وكمثال، ف! ..وطنهم
أثبتت الدراسات العلمية  ذاك الذي Newala Çorêوري چوادي 

ضم أقدم اآلثار البشرية في بناء المساكن والقرى يوعلم اآلثار أنه 
 Hesen kêfقت مدينة حسن كيف والمدن في التاريخ، وكذلك ال

نفسه،  آالف عام المصير ١٠مدينة الكهوف التي يمتد عمرها إلى 
كتشف ال إن هذه اآلثار والتراث الثقافي الم. بالمياه غُمرستحيث 

  .عود لألكراد وحدهم، بل إنها تراث وثقافة كل اإلنسانيةي
هذا الوطن الذي أعطى ألذ وأطيب أنواع الخبز والخمر لإلنسان، 

التغييرات تكن لإلنسان، إن لم  هذا الوطن الذي أعطى أطيب الفاكهة
بفعل العوامل الجيولوجية، فإن التغييرات قد قد أصابتها العميقة 

د السلطات الظالمة التي تحكم هذا الوطن، وكذلك، أصابتها على ي
فإن الحروب التي ال تعد وال تحصى التي جرت على هذه األرض، قد 

رغم كل اإلساءات التي . تسببت أيضاً في سقوط وانهيار هذا الوطن
صيل في حصلت، رغم االنهيار، فعندما يجلس المرء اليوم عند األ

 يجنوب Çil dergûş )هدأربعين م( المضافة الموجودة على تل
شمال بالد ما بين النهرين، عندها، تدغدغ نسمات  ) ١٥(ا آميدي

الهواء العليلة خدوده، وعندما يحتسي المرء من ذلك الخمر الجناني 
ب معرفة وخبرة آالف السنين، حقاً، عندها، حسبالذي تم تخميره 
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يجد المرء على ..!! يشعر المرء وكأنه جالس وسط جنة األرض
ئدته عشرات األنواع من األطعمة الفاخرة التي تسكر اإلنسان ما

ون أشعارهم بأصواتهم ؤبطعمها ولذتها، وتسمع الشعراء يقر
تسحره سفإنها الهادئة، فلو أمضى اإلنسان هناك وقتاً قصيراً أيضاً، 

  ..بجمالها وروعتها
  ـــــــــــــــــــ

  :المصادر والمالحظات
 Girê Navokêاالسم الكردي  - ١
  Rûhaاالسم الكردي  - ٢
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Israil, 1969, s.237. 
، اسمها لبوكمال ودير الزوربين ا نهر الفرات علىتقع مدينة ماري  - ٦
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كـم، وتشـير    ٣٠٠بل إلى حدود سوريا بطول حوالي حدود بالدها من با
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  رئيس بعثة األحباث  - عضو معهد علم اآلثار األملاين-الدكتور كالوس مشيدت
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 )وران جاندان وكرميته السويديةگالسيد (الصورة

تد آالف السنني أكوام احلجارة وزرعوا األشجار لقد وضع أهايل املنطقة خالل فترة مت
 اليت ورد ذكرها يف اإلجنيل كجبل مقدس معتربين هذا املكان مزاراً دينياً على هذه التلة

  مقدساً

 
عامل اآلثار األملاين  واملكتشف من قبل ،ألف عام ١١ ماقبل التارخيي الذي يعود إىل املعبد

   الدكتور كالوس مشيدت
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صور الطيور والحيوانات المختلفة على حجارة األعمدة التي هي  تم نقش

، مثل األفاعي، الثعالب والعصافير، وهذا يشير إلى أن )T(بشكل حرف 
ألف سنة على أرض آردستان التاريخية  ١١اإلنسان الذي آان يعيش قبل 

آان صاحب منظومة اتصاالت، وقد سميت تلك الكتابات والنقوش بالكتابة 
   .الهيروغليفية- المقدسة
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  )T بشكل حرف ( الصور الموجودة على األعمدة
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 اكتشف حىت اآلنبالقرب من أقدم معبد  )عام١١٠٠٠(عمره  لعاملأقدم متثال يف ا 
  . نافوك على تل

Girê Navokê  
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   Girê Navokê   تل مكان األبحاث والحفر في

  

 
   ليفيةاهلريوغ-الكتابات الصورية املقدسة 
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  مزاراً دعالشجرة على هذه التلة تُ  
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  عبد الرقيب يوسف :اآلثاري والمؤرخ الكبير

 
  طارق كاريزي

  

حرصاً من باقي أقرانه على  األكثرالرقيب يوسف يعد  اآلثاري املتبحر عبد
 األستاذاملوروث اآلثاري الكوردستاين، هذا  وإمجايلاحلضاري والتراثي  اإلرث

وامللل واستطاع خالل سنني  األقوامحياته كاملة آلثار الغابرين من  الكهل قد نذر
ع اآلالف من الوثائق واملستندات واملصادر التأرخيية ن جيمأ من العمل املتواصل

مئات إىل  ،وعلى نفقته اخلاصة ،حتصى قام جبوالت الو واملخطوطات واخلرائط،
 آالف نَِودو ،والتقط آالف الصور، يف كوردستان العراق األثريةاملواقع 
تربع امليدانية، وهو اآلن ي ومشاهداته األثريةعن مواقع كوردستان  الصفحات
يلتزم املنطق  إليكز كبري من املعلومات التأرخيية، وحني يتحدث ـعلى كن
 واألسانيد األدلة إىلما هو مطابق للحقيقة ومستند  إالوال يقول  ،العلمي
   .واملصادر

  

ملاذا يتم هنب وحتطيم آثار 
 املوطن األول للحضارة
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يف كوردستان يرجع  اإلنسانتأريخ استيطان : الرقيب يوسف عبد األستاذيقول 
 أوىلكوردستان شـهدت والدة   أنبقليل، والشك يف  أكثر أوعام  ألف مائة إىل

ستوطنات بشرية، ومارس ألف عام ظهرت آثار معمارية مل 12 بشائر املدنية، قبل
آالف عام  ٩آالف سنة ويف نفس املدة أي قبل  ٩سكان كوردستان الزراعة قبل 

ووسط العراق  تأريخ احلضارة يف جنويب أمامارس الكوردستانيون صهر املعادن، 
 حول ظهور الكتابة يف وادي الرافدين ومصرو  .سبعة آالف عام خلت إىلفريجع 
منهما أي وختتلف اآلراء حول  ،واملسمارية قدميتان وفيةن الكتابة اهلريوغلأب يقول
من اهلريوغلوفية، وعلـى   أقدماملسمارية  أنهو  األرجح أن، لكن يرى األقدمهي 
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سهول  باجتاهمن جبال كوردستان  ناة احلضارة السومرية قد هاجروان بإالعموم ف
مـابني   ارة يف جنـويب للحض األوىلنات بِبني النهرين اجلنوبية، وهم واضعو اللَّ ما

   ."ميزوبوتاميا" النهرين

الرقيب يوسف هو اكتشافه  من املعلومات املهمة اليت حتدث عنها اآلثاري عبدو
حدامها مدينة حزة الكائنة عند الضاحية الغربية من مدينة إ، تارخييتني مدينتني

كوردستان يف  إقليمتدخل ضمن حدود بلدية عاصمة  أناملتوقع  ومن ،ربيلأ
اليت اكتشفها فتقع بالقرب  األخرىاملدينة األثرية  أما ون سنني قليلة قادمة،غض

 سب رأي اآلثاري عبدوحب، )ربيلأغرب  جنوب كم ٥٠(من جبل قرجوغ 
آالف عام خلت، وقد  سبعة إىلتأريخ هاتني املدينتني يعود فإن الرقيب يوسف، 

املصادر  كثري منال أنتعذر على اآلثاريني منذ سنوات عدة اكتشافهما، مع 
   .إليهماوالكتابات القدمية اآلشورية وغري اآلشورية تشري 

الرقيب، حالة  عبد األستاذ إليهاومن املعلومات املهمة واخلطرية اليت أشار 
والتحطيم اليت تعرضت هلا اآلثار يف كوردستان العراق بتحريض من  النهب

اليت تعمل  واأليادي لالعقو أنويبدو  ،جماورة إقليميةدول  جهات عديدة يف
لْأعة يف آثار كوردستان، وقد خلف الكواليس ختشى احلقائق املودمأستاذنا ح 

 ومتَّ ،والسرقة يف كوردستان تعرضت للنهب إىل العديد من الكنوز األثريةاآلثاري 
اآلثارية  أن الكنوز ، وليس خبافوالتحف األثرية ماسرة يتاجرون باللقىبيعها لس

  .تعرضت حلمالت ب وقرصنة رهيبة قل نظريها أيضاًاق وجنوبه يف وسط العر



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ٧٢ 

  مهد الحضارة الميدية... همدان 

 
  الرحمن الباشا  عبد:استطالع   

 إمبراطوريةالميديين الذين كانت لهم  أنب ،القاطعة وباألدلة ،التأريخيقول 

 اإليرانية) همدان(سنة واتخذوا من  ٢٥٠٠ ثر منأك، قبل األطرافمترامية 

المتبقيـة مـن    اآلثـار وعلى الرغم من قلة . درالكُ أجدادهم  ،عاصمة لهم

مدينة همدان التـي   أن إال، األخرى، مقارنة بالحضارات الحضارة الميدية

 اآلن، ال زالت عامرة حتـى  طهران اإليرانية كم عن العاصمة  ٣٧٥تبعد 

ـ " هكمتانة"الميديين، منها تل  آثاربالعديد من  المدينـة   ضـم تحتـه  يي ذال

الساحات  إحدىالرابض في " الصخري األسد"عن  فضالً المفقودة التأريخية

  . العامة بالمدينة

  ماذا حل بالحضارة الميدية؟  •
عدم وجود كتابة  إلىي الدكتور كمال مظهر اندثار الحضارة الميدية زِعُي 

قليلة  آثارهمولهذا فإن  ،ين ما كانت لهم كتابةالميدي نإ: ويقول ،خاصة بهم
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أي " هكمتانـة " كانت دولة لها حضارتها وعاصـمتها  أنهاولكن من الثابت 

   .الحالية" همدان"

نشر في  ٢٠٠٠وفي لقاء مع المرحوم الدكتور عبد القادر مارونسيٍ عام 

بعـد  : هذات في الموضوع قال لي " الصوت اآلخر"و" يوالن العربگ" مجلة

للحضـارة الميديـة    رٍثَأ أي ، لم يبقَمن الميديين الحكمخمينيين انتزاع األ

ن المتخصصين في هذا المجال يعترفو أن لماًع ،باستثناء بضع كلمات قليلة

  . بوجود حضارة وثقافة وتراث ميدي

هذا التـراث وهـذه    ]انتحلوا[ تقمصواخمينيون األ: ويضيف المارونسي

متخصصـين فـي هـذا     أساتذةرأي هو بل  ،الحضارة، وهذا ليس رأيي

  . بجامعة طهران األستاذ" حمد تفضليأ"منهم الدكتور و ،المجال

 والثقافـةَ  لحضارةَاخمينيين األ ]انتحاَل[ تقمص إن: يسترسل المارونسي

خمينيون ، فمن حيث اللغة ورث األالورثة إلى اإلرثشبيه بانتقال تين الميدي

، الحكم من الميديين أساليب، كما ورثوا ة الميديةباللغة والكتاب اإلدارةديوان 

 إشـارة  أيةدون  ،والمناسبات الرسمية والشعبية من الميديين األعيادورثوا 

خمينيين هم الذين األ أن إلىومن هذا يخلص المارونسي  .اعتراف بذلك أو

التاليـة   اإلمبراطوريـات ن أمعالم الحضارة والتأريخ الميـدي و " طمسوا"

عـن  و. سـانية السا اإلمبراطوريةعميق هذا الطمس وال سيما ساهمت في ت

 اآلثارمن  كثيراً إن: يقول المارونسي" هكمتانة"بقايا الميديين في همدان او 

خمينيين ويشـمل  ميدية سجلت باسم األ آثار، هي الظاهرة للعيان في همدان

وكل  التالل أكثر أن، واعتقد من المباني والكتابات والجدارياتذلك العديد 

ـ  إلىيعود  ،في همدان اآلنما ظهر حتى  هـذا   تُالحضارة الميدية وقد قلْ
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ستحصل ، وعندما تنقب في قصور الملوك فوتكراراً مراراً إيرانالكالم في 

  . على بقايا الحضارة الميدية

مدونة باسـم الميـديين    إشارة أول أن" ويكبيديا"وجاء في موسوعة الـ 

قبل  ٨٦٣" (شارل مانزر الثالث"ي كتابات الميدية جاءت ف واإلمبراطورية

وجاء ذكرهـا علـى شـكل    ) قبل الميالد ٧١٥( ون الثاني گوسر) الميالد

مدينة هكمتانة، فـي   أنبويقول المؤرخون اليونانيون ". آماداي" أو" ماداى"

القرن الثامن حتى منتصف القرن السادس قبـل   أواخرمن ( عهد الميديين 

فية عاصمة صـي  أصبحت، ثم الميدية مبراطوريةلإلكانت مركزا ) الميالد 

  . الميدية اإلمبراطورية، بعد سقوط خمينيينلأل ـ وربما خزانة ـ 

، هي كتابـات المـؤرخ اليونـاني    م المصادر التأريخية عن الميديينهأو

ملـوك الميـديين المعـروف     أول إلـى هيردوت الذي ينسب بناء المدينة 

  . م.ق )٦٧٥ -٧٢٨( "دياكو"ـب

يبنـي   أن، قـرر  هكمتانة عاصمة له يتخذ من أن "دياكو"قرر  نأوبعد 

يث كان ح ،غرفة األلفعدد غرفه كانت في حدود  نبأيقال  عظيماً قصراً

وعلـى شـكل سـبع     منيعـاً  ، وكان القصريضاهي في فخامته برج بابل

، وقـرر طـالء تلـك    الملك وخزانته في الطابق السـابع يقع قصر  قالع 

 نإ، على غرار القصور البابليـة ويقـال   مختلفة انبألو  القصور والقالع

وقصر الملـك  . أثيناالمحيط الخارجي لتلك القصور كان في حدود مساحة 

و دعـا  . ئة غرفـة القصور السبعة، كان يحوي م أعلىالذي كان يقع في 

واختيـار   أطرافهـا بناء بيوتهم خارج القلعة وعلـى   إلىمواطنيه  "دياكو"

 بل كان اختيـاراً  اعتباطياً يبني عليها قصوره لم يأتلهذه المنطقة ل "دياكو"

لطبيعة المنطقة الساحرة والجميلة من حيث وجـود سلسـلة    نظراً مبرمجاً
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ـ  األنهـار جانـب   إلى المكسوة بالثلوج  ]؟؟؟؟؟؟؟[جبال الوند الالت والش

  . الوفيرة والمصايف الجميلة

  هكمتانة  تل •
لهذه التلة العمالقـة، كونهـا    المتعمد واإلهمالوعلى الرغم من التخريب 

ـ  أسالف إلىحضارة خاصة تعود  آثار دي والكشـف عنهـا   رالشعب الكُ

المدينـة   آثار نفإ، الشعب الكوردي الموغلة في القدم سيكشف عن حضارة

، األرضوهذه المدينة التي ظهر قسمها الشرقي من تحـت   ،ما زالت باقية

يون متخصصون قبل ، نظام صممه معمارتكشف عن نظام معماري متقدم

هكذا مدينـة محكمـة وحصـينة     بناء أنفي ، وال شك األرضتنفيذه على 

من قبل  إالال يتم  لإلمبراطورية للحكومة وخزينتها وعاصمةً ها مقراًوجعلَ

الحماية دليل على اتخـاذ   وأبراجمدينة بكل هذه القالع  نإثم  ،ملك مقتدر

  .رالمتمثلين بالجوا لألعداءمن  الحيطة والحذر

عاصـمة   أطـاللَ تحتهـا   ]تكتنز[تلة هكمتانة كونها تضم أهميةوتكمن 

المقتدرة فـي حـدود    إلمبراطوريتهممناطق كبيرة  خضعواأالميديين الذين 

خمينيين في على يد األ اإلمبراطوريةالثامن قبل الميالد حتى سقوط  األلف

   .م.ق  ٥٣٠حدود 

حدود الثالثين هكتـاراً،  في  ، مساحتها تلة بيضوية الشكل وتلة هكمتانة 

 أنشـئت التلـة   أطرافمن  أخرىمن عشرة هكتارات  أكثرما استثنينا  إذا

. شرقي وغربـي  ،قسمين إلىكباتان التلة أعليها بيوت سكنية ويقسم شارع 

لتجمع علية القوم  كانت المدينة مكاناً إذ )مكان التجمع(وكلمة هكمتانة تعني 

   .من الميديين
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القبائـل   كانت عبارة عن مجموعة مـن    مادأن  زيقول البروفسور ساي

 وجاء ذكر  .بحر قزوين إلىامتد حكمها و المنطقةوالعشائر الكردية سكنت 

  العيالميـة  األلواحفي  " كماتانوأ"و" كباتانأ"هكمتانة في اليونانية على شكل 

  ". بيت ديلكو"وها شوريون سمواآل

 األثريـة  األمـاكن ديـد مـن   وما عدا همدان وتلة هكمتانة فإن هناك الع

ة كودين بالقرب من قالميدية كتالل منط لإلمبراطوريةالتي تؤرخ األخرى 

وهي بمجملها تعكس حضـارة   كنكاور في كرماشان ونوشيجان في مالير

  . راقية و متقدمة إنسانية

فـي   أهميتهاالميدية لم تفقد مدينة هكمتانة  اإلمبراطوريةوبعد اضمحالل 

 أنهـا  إال األوللم تكن في المركـز   أنهاعلى الرغم من خمينيين وعهد األ

خمينيين بعد ربطها بطريق مباشرة مـع تخـت   اتخذت كعاصمة صيفية لأل

 مححينما التَ وكانت هكمتانة خراباً ،، عاصمة داريوشبرسبوليس أوجمشيد 

  . م.ق ٣٣١في معركة كوكميال سنة  اإلسكندرداريوش مع 

، احتل هكمتانـة  خمينيةاأل  مبراطوريةاإلمدن  سكندرخضع اإلأوعندما 

قادتـه   حـد أهكمتانـة تـوفي    إلى اإلسكندرنه حينما وصل إويقال  أيضاً،

ببناء ضريح يليق بالقائـد   اإلسكندر أمرحيث " هفايستيون"المعروفين وهو 

 آثـار هفايستيون بين  العسكري، وعلى الرغم من عدم العثور على ضريح

   .مدينة همدان
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 خريسد الصاأل

  
  

الميدية المتبقية في همدان ـ رغم عـوادي الـزمن ورغـم       اآلثارمن 

الصـخري العمـالق    األسـد المتعمد ـ تمثال   واإلهمالمحاوالت الطمس 

نه مثلما حاول بناء قصوره أويبدو  "دياكو"  الملك الميدي إلىوالذي ينسب 

، شـبيه  اآلخر، هو هكمتانة أسد، فإن لجنائن البابليةى غرار القصور واعل

  . بابل بأسد

الساحات العامة فـي مركـز مدينـة     إحدىالصخري في  األسدينتصب 

ارتفاع التمثال فهـو فـي    أما م، ١,١٥وبعرض  م ٥,٢همدان وهو بطول 

، باب األسدمتر، وكان يطلق على المنطقة التي يوجد فيها  ٢,١حدود الـ 

في مرحلة معينة مـن   األسد أقدامحظ في الصورة هو كسر والمال. األسد

 إلـى لبوة صغيرة كانت موجودة  إنمراحل التأريخ وتقول بعض المصادر 

  . اآلنالصخري ولكن لم تعد موجودة  األسدجوار 
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على التـراث   وأسبغوا الحضارة الميدية ]انتحلوا[خمينيين تقمصوااأل إن

 "جمشـيد  تخـت "لى إم من هكمتانة نقلوا عاصمته ، بصماتهم بعدماالميدي

واتخذوا من هكمتانة عاصمة صيفية لهم مستثمرين طبيعـة  ) برسوبوليس(

  ، الجميل المدينة الساحرة ومناخها

 خمينيين في عاصمة الميديين التي ال تزالبقايا األ إحدىهي " الكنجنامه"

  .اإليرانيةتتوسط مدينة همدان  مدفونة تحت تل عمالق أطاللها

 مةالكنجنا

 

على  ]؟؟؟؟؟[تا الكنجنامة على سفح جبل من سلسلة جبال الونديتقع جدارِ

وهذا المكـان كـان    ،ترات جنوب غربي مدينة همدانكيلوم مقربة خمسة

عاصمة صـيفية  خمينيون التي اتخذها األ ،ين هكمتانصل بت ةًرئيسي طريقاً
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"  داريـوش   خمينيلى الملك األإوتعود الجداريتان  .للهم و بين مدينة باب

تتكون كل جدارية مـن  . "م.ق ٤٦٥" ونجله خشايارشا" م.ق ٤٨٥ـ   ٥٢١

القديمة  اإليرانية باللغات كتب سطراً ٢٠حد منها يحوي كل وا ،عمدةأثالثة 

 ١٨٣٠الجداريتان للدراسة والتحقيق عـامي   خضعت .والبابلية والعيالمية

فالندن وزميله باسكال كيست ومـن   من قبل المستشرق الفرنسي ١٨٣١و

الخطوط المسـمارية   بعدهما استطاع البريطاني السير رائولسون فك رموز

جدارية  لقراءة ، مفتاحاًريتين الصغيرتين لتصبحا فيما بعدداالواردة في الج

 من الثانية قلـيالً  أعلىالجدارية الواقعة في اليسار،  .بيستون في كارماشان

طول الجداريـة فـي    .لى الملك داريوشإ وهي محفورة في الجبل وتعود

هـورا مـزدا   أله كبير إ: سم وجاء فيها١٩٠سم وعرضها ٢٩٠حدود الـ 

، للنـاس  الفـرح  وأرسـل رض، خلق السماء ، خلق الناس ، األالذي خلق 

الملك الكبير،  ،داريوش أنا. على العديد من الملوك وجعل من داريوش ملكاً

، ابـن  األطرافمترامية  ، ملك مملكةمم مختلفةأملك ممالك ب ،ملك الملوك

، نجـل  خرى فهي جدارية خشايارشاارية األما الجدأ .خمينيويشتاسب األ

من  قريب كتب فيه نصسم، ١٩٠ سم وارتفاع ٢٧٠وهي بطول داريوش 

، هـو  له كبيـر إهورامزدا أ: ويقول النص. محتوى جدارية والده داريوش

لهـم   اإلنسان وأرسـل  والسماء وخلق األرضوهو الذي خلق  اآللهةكبر أ

بـين   حدو قائد ،بين ملوك عديدين وحد ،الفرح وجعل من خشايارشا ملكاً

، ملك بلدان ذات ك، ملك الملو، الملك الكبيرخشايارشا أنا، اد ال يحصونوقُ

، ابـن دارييـوش   األطرافالواسعة مترامية  األرضملك هذه ، كثيرة أمم

   .يخميناأل
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 نصب ابن سينا

ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد اهللا بن  أنتقول موسوعة ويكبيديا  

ولـد فـي   . تغل بهماعلي بن سينا، اشتهر بالطب والفلسفة واش الحسن بن

مـن أب مـن   ) في أوزبكستان حالياً(بخارى  الفارسية قرب) أفشنة(قرية 

وتوفي ) م٩٨٠(هـ ٣٧٠سنة  ،قروية أمو، )في أفغانستان حالياً(مدينة بلخ 

وسـماه   عرف باسم الشيخ الـرئيس . )م١٠٣٧(هـ ٤٢٧في همذان سنة 

كتابـاً فـي    ٤٥٠ألّـف   وقد. أبو الطب الحديثالغربيون بأمير األطباء و

ابن سينا هو من .. مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب

  أبقـراط  من كتبوا عن الطب في العالم ولقد اتبع نهـج أو أسـلوب   أوائل

وقد قـام   .وأشهر أعماله كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطب. جالينوسو

 وفاته بفتـرة قصـيرة  ، قبل ارژالشاعر الكردي المعروف مام هو األديب

، وهي أجزاءاللغة الفارسية في سبعة  إلى" القانون في الطب"بترجمة كتابه 

الكتاب والمترجمين الفرس كـانوا   أن إذاللغة الفارسية  إلى األولى الترجمة

، ويقول مـام  اب بسبب لغته العصية على الترجمةالكت يتهيبون من ترجمة

 لمات الواردة في الكتاب والتي كـان الك لَُّج نإ: ار في مقدمة الترجمةژه

يرتفع نصب ابـن   .رديةكُ ها كلماتلُّ، ُجاب الفرس ال يعرفون معانيهاتّالكُ

 وقـد تـم   ،ساحات مدينة همدان منذ ما يقارب نصف قرن إحدىسينا في 

ألفيةنجازه بمناسبة إ تجديد النصب ثالث مرات والشكل الحالي للنصب تم 

على عهد ابن سـينا   اإلسالميلطراز المعماري يتناسب وا ابن سينا بشكل

وقـد خصـص   . في مدينة كنبد قابوس مهتدين ببرج قابوس ابن وشمكير

تعود  القديمة التي واآلثارالقسم الجنوبي من المبنى كمتحف للعديد من اللقى 
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 ٨٠٠٠القسم الشمالي فيضم مكتبة عـامرة فيهـا    أما، ما قبل التأريخ إلى

 أهـل اب من والشعراء والكتّ  هوآثارقة بابن سينا عال اومخطوطة له كتاب

 .همدان

 نصب بابا طاهر العريان •

 إلى، يعود درالشعراء الكُ أقدمشاعر من صوفي و هو بابا طاهر العريان

كتـب   ،لطغرل بيك السـلجوقي  هجري ومعاصرالقرن الخامس ال أواسط

 كر، وتَانيواألغالرباعيات وقصائد الغزل  منها  قصائده باللهجة اللورية

ـ ، كما لزهده وتصوفه ، سمي بالعريانيةالعديد من الدواوين الشعر  فَألّ

منهـا كتـاب    األخرى العديد من الكتبو، الكلمات القصار باللغة العربية

 وكتـاب الفتوحـات   .الذي يضم الكثير من عقائـد الصـوفية  " سرنجام"

العريان فقد نصب بابا طاهر  أما  .الهمداني إشاراتفي   ]؟؟؟؟؟[الرباني

معمارية تفخر بهـا   يعتبر تحفة اآلنمن خمسين سنة وهو  أكثرقبل  انشأ

 ويرقـد  اءنّوالحدائق الغَ مدينة همدان حيث تحيط به المساحات الخضراء

محمـد بـن عبـد     أمثالالقدامى  األدباءجوار بابا طاهر العديد من  إلى

فقهاء القـرن   سعد وهو منأالفتح  وأبوالثالث الهجري  العزيز من القرن

  .نوآخروالسادس الهجري 
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  شهادات

  كي ال �نسى حلبجة

، حصل ما مل يكـن  ١٩٨٨ )مارس( آذار ١٦قبل عشرين عاماً، وحتديداً يف
صحيح أن املنطقة هذه عرفت صنوفاً متعددة مـن القهـر   . مسبوقاً يف منطقتنا

دون ال يحصى هلم ساة وجالّوالقمع واالضطهاد، وتعاقب عليها، وما يزال، قُ
إالّ أن األسلحة الكيماوية مل تكن قد استخدمت، ال سيما داخل دولـة  . عدد

هذا حتديداً ما شهدته بلدة حلبجة العراقيـة الكرديـة،    .واحدة ووطن واحد
ميالً مشال شرق بغداد وحوايل عشرة أميال من احلـدود   ١٥٠الواقعة على بعد

لسبق والتأسيس يف ما ال يحسد املتفوق على وذا كان هلا قصب ا .مع إيران
 "األنفـال "وقد جاءت الضربة، كما هو معروف، تتوجياً حلملـة  . تفوقه فيه

العسكرية اليت شنها صدام حسني يف ايات حربه على إيران، والـيت كانـت   
ىل إكلّها قاسية ودموية، تثأر من توايل االنتفاضات الكردية ومن سعي األكراد 

اإليـراينّ يف   –حقوقهم عرب اإلفادة من مناخ التنازع العراقي من  صيل بعضٍحت
ىل حميط مدينة السـليمانية،  إغري أن حلبجة، اليت تنتمي . حرب اخلليج األوىل

فمن سكّان تلك البلدة البالغني سـبعني  . كانت األقسى واألشرس يف األنفال
قضى مخسـة آالف مجـيعهم    ألف نسمة، ممن ميتهنون الفالحة وتربية املاشية،

  .مدنيون وثالثة أرباعهم نساء وأطفال



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ٨٣ 

مألوفة ومتداولة عربياً، حيث لُقّـب منفّـذ    "يكيماو"مذّاك صارت كلمة 
. "علـي الكيمـاوي  "عمليات األنفال وابن عم صدام، علي حسن ايد، بـ

  ! زمنهاىل دخولنا احلداثة التقنية وإوهي، بطبيعة احلال، ليست إشارة المعة 

وقد يقـول   .هذه التجربة كانت األوج يف قمع األكراد، ويف القمع عموماً
فاآلالم اليت . قائل، بعد كلّ ما عرفه العراق من مآسٍ، إن علينا أن ننسى حلبجة

تعاش راهناً تجشـها  بمال . ما قبلها وينبغي أن حتجبها و فنسـيان  . لكـن
، نوع من التنصل اخلطري الذي يـنم  "اويةالكيم"حلبجة، تبعاً خلصوصية حمنتها 

وهي، واحلق يقـال، ال تسـتمد تلـك     .عن مرض مجاعي وثقايفّ مستحكم
اخلصوصية من عدد الضحايا، وال حتى من استخدام السالح الكيماوي علـى  

ذاك أن مصادر اخلصوصية تكمن يف . ما ينطوي عليه ذلك من دالالت مرعبة
   :رىاجتماع عوامل أربعة أخ

حسـناً، شـعبه االفتراضـي    ( أوالً، أن ميارس احلاكم ضرب جزء من شعبه
والنظري (وواقعة كربى كهذه تشي مبفهوم للحكم والسلطة . بسالح كيماوي

ولـئن جسـد   . يقدمهما خارجني عن جمتمعهما مستوليني بالقسر والقهر عليه
ا تتجمع وتتمـدد يف  ، إالّ أن تعابريهصدام حسني الذروة الصارخة هلذا الفهم
 "السـلطة "و "الدولة"كيف فهمنا : سائر منطقتنا، طارحة علينا األسئلة الكبرية

  منذ تعلّمنا هذه املفاهيم على يد الكولونيالية األوربية؟ "الشعب"و "الوطن"و

، وإن مل يكونـوا  )األكراد( ثانياً، كون ضحايا حلبجة ينتمون اىل أقلية إثنية
فهذا ما يسلّط الضوء الكثري، أقلّه نظرياً، على طريقة يف التعامل مع أقلية دينية، 
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األقليات، اإلثين منها والديين، املذهيب والطائفي، واسـتطراداً علـى أشـكال    
ففـي  . استيعابنا ملسائل املواطنية واملساواة فيها، وبناء نسيج جمتمعي واحد تالياً

اء أقليات مسلمة أو غري مسلمة، عربية مكان أكراد العراق، ميكن أن نكتب أمس
  .هنفِس "القانون" عربية، خضعت وختضع لـأو غري

ثالثاً، ويف ما خص الثقافة ودورها النقدي والضمريي، متارس حلبجة نوعـاً  
من التنقيب والنبش يف التراكم الثقايفّ الذي تستند النخب العربية، أو جلّهـا،  

 يزال رصيداً سالباً يتحكّم به هجاس مقارعة األجنيب الوهو، لسوء احلظّ، . إليه
يف . والتضامن الفعلي مع أبناء جلدتنا...) اإلمربيايلّ، األمريكي، الصهيوينّ اخل(

املقابل، ليس عدمي الداللة أن صدام حسني هو الذي استخدم حلربه غطاء ثقافياً 
حني استقى من إحدى  "الوطين والقومي واإلسالمي"أتى به من بطون التراث 

  .وطبقه على النحو الذي فعل "أنفال"سور القرآن تعبري 

وهي مسـؤولية  . رابعاً، املسؤولية العربية عما حلّ باألكراد رد أم أكراد
  .ىل مستواهاعلى ارتفاع سوية وعينا الشائع إ أخالقية ال يظهر أي من القرائن

الضلوع الراهن لبعض القيادات الكرديـة   وأبشع من كلّ ما عداه أن يتحول
األساسية يف الفساد، أو يف القمع، وهو ضلوع مؤكّد، حجة تربر لنا نسـيان  

إن الدم الكردي الذي على أيدينا هو ما ينبغي أن . حلبجة والعمل على إنسائها
  .غسله إىلنراه ونريه قبل أن نبادر، كمن خيفي فعلته، 

  ٢٠٠٨-٣-١٨األردنية عن الغد  كاتب لبناين ـ
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  وكردستان حتتفل.. العرب يف أربيل 

  شاكر األنباري
داري واالقتصادي املوافق عليه يف قليم، له كيانه السياسي واإلإكردستان العراق اليوم 

له برملان منتخب، وحكومة بوزارات ذات كيان قائم وفعال، وجيش . الدستور العراقي
وهذا اهليكـل،  . ليم كردستانقتور حرس حدود إلب الدسسحبيدعى البيشمركة، اعترب 

، لكن اجلديد ٢٠٠٣قبل سقوط النظام يف التاسع من نيسان عام  قليم، كان قائماًأي اإل
وكـرد  ت عليه الشعب، من عـرب  من قبل الدستور الذي صو قراره رمسياًإيف األمر 

ميـة وردت يف  قليم هي أربيل، وأربيل كلمة آرامية قدعاصمة اإل. وتركمان وآشوريني
افـة  ربيلو، ولدى الكرد تسمى هه ولري، وقلعتها يراها املرء مـن ك أالعهد القدمي باسم 

شبه بالعاصمة الثانية للعراق، فبغداد مل تستقر بعد، ويصعب أأربيل اليوم . مناطق املدينة
خـوف الـتفجري   . و نشاطات شـعبية أيها حيان عقد مؤمترات كبرية فيف كثري من األ

، جعل فعاليات عراقية كثرية تتجه ونشاط امليليشيات، وتوتر األوضاع عموماًاالنتحاري 
  .ربيـــــل، لعقـــــد لقاءاـــــا وإقامـــــة نشـــــاطااأىل إ

فهناك تواجد كبري ملسؤولني عراقيني قـدموا مـن   . ربيل سيلمس ذلك بدقةأمن يزور 
ناك جانب وعراقيون، وهأندوات دولية يشارك فيها  العاصمة والوسط واجلنوب، وهناك

. هلا لتغطي ما جيري يف كردستان، والعراق عامـة  ربيل مستقراًأعالمية تتخذ من إأطقم 
مـان  ىل قسمه الكردي لشعورها باألإوقد انتقلت عدة صحف من القسم العريب للعراق 

 ربيل وكردستان العـراق عمومـاً  أ، كون مثالً" الصباح اجلديد. "واحلماية واالستقرار
سنوات، مما يوفر بيئة مالئمـة   كثر من عشرأغلب مدا، منذ أيف  منياًأ فرضت استقراراً

ربيل لعقد مـؤمترهم  أىل إوجميء الربملانيني العرب . قامة والعمل والنشاط بكل تالوينهلإل
ولعل التـأثري  . وشعبياً سوف ميثل نقلة نوعية يف عالقة الشعب الكردي بالعرب، رمسياً

عادي الذي عاش سنوات طويلة حتت نري اضطهاد األكرب سيتولد لدى املواطن الكردي ال
العريب مل يعد يف نظر الكردي البسيط رجل األمن، . ةومات العراقية يف العقود املاضياحلك
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واللغـة  . واجلندي، واملخابرات الذي يترصده لقتله أو وضعه يف دهاليز السجن وتعذيبه
نظمة السـابقة  ي مارسته األالعربية ماعادت مرتبطة بالتهجري، والتحقيق، والتعريب الذ

و غامشة، أن وجود الفرد العريب ال ميثل وجود قوة مضطهدة له، أكما . وسع نطاقأعلى 
ن رئيس اجلمهوريـة  أبعد زوال نظام البعث، و ن العراق حتول جذرياًأخاصة وهو يدرك 

ركان اجليش ونواب رئيس الوزراء أووزير اخلارجية كردي وكذلك رئيس هو كردي، 
أكراد  .كراد عراقيونأملناصب السيادية املهمة يستلمها جملس النواب وكثري من اورئيس 

، حيث حتولـت  ب ضرورة املوقفسحبنكليزية، ، والكردية واإلحياناًأيتكلمون العربية 
الفـرد  . فـراد ية وأداة للتواصل بني الشعوب واألىل لغة حضارإاللغة من لغة مضطهد 

لعرب هاربني من امليليشيات  صبحت مالذاًأى مدنه يدرك ذلك، اليوم، وهو ير الكردي
الطائفية، ومن اجلوع والفاقة يف مدم، ومن ديدات القتل واخلطـف بسـبب حريـة    

مر الواقع، أو بسـبب مالبسـات   و بسبب عدم االستكانة لألأ ]بسبب آرائهم[الرأي
ـ  وعلى الصعيد الرمسي الكردي ميكن اعتبار مؤ .احملتل ربيـل،  أرب يف متر الربملـانني الع

قلـيم  يدة بني دول اجلوار، وهي تعطي لإلبالتجربة الكردية الفر قليم، اعترافاًعاصمة اإل
مام التحديات اليت يواجهها، خاصة التحرك العسكري التركي وما أ ومعنوياً سياسياً ثقالً

رافقه من قصف للقرى الكردية واملدن الصغرية، حتت ذريعة مطاردة عناصـر حـزب   
ن تركيـا  أمن الصحة، لكـن احلقيقـة    وهي ذريعة قد حتمل جانباً. كردستاينالعمال ال

ىل التجربة الكردستانية يف العراق، املتامخة لكتلة سكانية كرديـة يف  إالكمالية تنظر بريبة 
وتركيا ال تسـكت علـى   . كثر من مخسة عشر مليون كرديأىل إاجلانب التركي تصل 

كمـا  . يته القومية بني بلدان العامل املعاصرشعب كردي حيكم نفسه بنفسه، وينحت هو
للشعب الكردي يف كردستان العراق وجتربته يف حكم نفسه بنفسـه   تعطي الفعالية ثقالً

ويدرك القادة األكراد  .أمام دول اجلوار األخرى، ذات الكثافة الكردية العالية مثل إيران
لكردية، والتطورات األخرية مدى االلتباس الذي حتمله الذهنيات العربية حول القضية ا

فاحلمالت الظاملة اليت تشنها الربوباغاندا القوميـة، الشـوفينية،   . اليت جرت يف العراق
كراد من حقل العراقية، وتضعهم سالمية املتطرفة، تكاد خترج األصولية اإلبوشائجها األ
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خرى عـدا  أسوية مع دولة إسرائيل واملشاريع الصهيونية، كما ال تعترف حبقوق لقومية 
ن تبلـور  أالعرب، بل ال تعترف بوجود قومي لشعوب تعيش يف البلدان العربية، وتعتقد 

ومن هذا املنطق كان سـعي حـزب   . هوية قومية كردية يهدد مصاحل العرب يف املنطقة
البعث العراقي، بقيادته القومية والقطرية، ومبجالته القومية، وصحفه، ورشاويه النفطية، 

 نْإحافيني، طوال فترة حكمه، على تعريب املناطق الكردية بالقوة، ودباء وكتاب وصأل
حياء كما حصل أتعذر ذلك فبالسالح الكيمياوي، كما حصل يف حلبجة، ودفن البشر 

  .نفال اليت قادها علي حسن ايدلف كردي يف ما مسي بعملية األأملئة ومثانني 
، لكنها يف احلقيقة تستحق عروبة مثل تلك، هي اليت تستحق التبجيل، حسب زعمهم

ربيل عربيـة، وال  ألن تكون  طبعاً .واللطم حسب التقاليد العراقية الكربالئية... الرثاء
يم، يزيل حساسـيات  قللكن تواجد هذا احلشد الرمسي العريب يف عاصمة اإل. السليمانية

، حلقوق كراد والعرب، صنعتها عقود من التجاهل العريب الرمسي، والشعيبتارخيية بني األ
ـ  وكـثرياً  شعب، نبيل، يعيش بني ظهرانيه، ويشاركه الدين نفسه والتقاليد عموماً ن م

ىل جنب منذ قرون، وأفضل مثال علـى  إ كراد جنباًاألمكنة، حيث يتعايش العرب واأل
ويتـذكر العـرب   . ذلك مدينة كركوك، وخانقني وجلوالء واملوصل وطوزخورمـاتو 

فهـم، ورغـم كـل    . خالق حربية وسياسيةأكراد من ألالتزم به االعراقيون جبدارة ما 
االضطهاد الذي عانوه من احلكومات العراقية املتعاقبة، والتجاهـل العـريب الرمسـي،    

ال إوالتشكيك بنواياهم، ورغم احلروب اليت خاضتها القيادة الكردية يف سبيل حقوقها، 
ر قنبلة يف سوق، ومل تقتل على ىل املدنيني، ومل تفجإ ن تلك القيادة مل توجه سالحها يوماًأ

ىل ذبـح  إاهلوية كما حصل بعد التغيري املزلزل، الذي قاد فصائل عراقية وميليشـيات  
. م يعيشون يف املنطقة ذاا، والشارع نفسـه أللهوية املذهبية، رغم  بعضها بعض طبقاً

  .ويتحدرون رمبا من القبيلة عينها
ربيل وكأـا سـاحة تكـتظ بالسـيارات     أ ينية، تصورالربوباغاندا العروبية، الشوف

بني نادي املعلمني  اإلسرائيلية، ويسرح ا جيمس بوند يهودي يبين قاعدته السرية متنقالً
كما تصور األكراد وهم حياربون كل ما ميت . راچارچبفندق  وبرملان كردستان، مروراً
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بيل والسـليمانية  رأو نشاط يف أي مهرجان أن عقد أىل العروبة بصلة، لذلك يعتقدون إ
ن جالل طالباين، أوال يدرك هؤالء اخلائفون . معناه خيانة للعروبة ودعوة لصهينة املنطقة

رئيس العراق الكردي حيفظ من شعر اجلواهري أكثر بكثري من املفكرين العروبيني الذين 
وأن شـاعر العـرب   . يعتقدون أن العروبة تبدأ بساطع احلصري وتنتهي مبيشيل عفلق

ن يف أربيـل  ، اجلواهري، مل يكرم يف أي بلد عريب ويقام له متثـاالن مهيبـان اآل  األكرب
  .والسليمانية
ربيل، العاصمة الثانية أ العرب يف نين عرب العراق يعون ما ميثله مؤمتر الربملانيأاملفارقة 
درى مبوقع الشعب الكردي وقياداته السياسية ملستقبل العراق القادم، بعد أفهم . للعراق
فخخـات،  ، وم، وتقتيالًاوت املسلمات واستهانت قوى اجلوار بالدم العراقي، ذحباً أن

كل ذلك يدركه العراقيون . ي طائفة وعرق كانواأطفال، من وجهاديني لقتل النساء واأل
ربيل جـزء  ألعقد املؤمتر يف العراق، و ، لذلك كان سعي القيادات السياسية حمموماًجيداً

فالعراقيون على قناعة راسخة . شمايل، مثلما البصرة تاجها اجلنويبمن العراق، وتاجها ال
ن بغداد أم الدنيا يف زمن العباسيني كانت تتكلم العربيـة، والفارسـية، والتركيـة،    بأ

  .و خوف، فهي من حتكم وتسود، والقوي ال خيافأي حرج أرامية، والعربية، دون واآل
ثر من مخسة ماليني مواطن يعتزون بوطنيتهم كأن تتكلم الكردية، لغة أولن يضريها اليوم 
   .العراقية الكردية

ا جتهل الشارع، وجتهل منطـق  أاملشكلة، والعقدة النكراء يف الذهنية القومية العربية 
ال إو. كثر من احلياة ذااألشعارات فوق البشر، وأا مقدسة ن اأالواقع واحلياة، وتعتقد 

قليم كردستان وعالقته مع احلكومة املركزية؟ ومـا  إبة ما هو السر الكامن يف تتفيه جترف
كـراد يف  ذي جيري بني املواطنني العـرب واأل هو السر يف تتفيه التطبيع الشعيب اهلائل ال

السليمانية ودهوك وأربيل وكركوك؟ فمن يزر هذه احلاضرات يف الصيف والشتاء على 
يتواجدون يف كل مكان تقريبـاً العراقيون . عن عقود سبقت خمتلفاً نبضاً حد سواء جيد ،

مـام  أ وصناعيني، وحاجز اللغة مل يكن عائقاً ساتذة وصحافيني وجتاراًأوموظفني و عماالً
ن اللغة الكردية سهلة التعلم وفيها مفردات عربيـة كـثرية   أنساين، خاصة التواصل اإل
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ثـين،  حفظ اآليات القرآنيـة والتجـاور اإل  بسبب الدين االسالمي املشترك والصالة و
 .واعتماد اللغة الكردية على اخلط العريب الفارسي، عكس ما هـو موجـود يف تركيـا   

، بل هي عالقة تارخيية وفيها قليم كردستان طبعاًإكراد ليست وليدة وعالقة العرب واأل
كثر من مليون كردي يعيشون يف بغـداد ومـدن   أفهناك . مالبسات وتناقضات كثرية

يف  والوشائج األسرية والعشائرية واللغوية تغور بعيـداً . الوسط العراقي، منذ قرون رمبا
ىل القضية الكردية بوضوح، فهو يسبح إلذلك ميكن تفهم نظرة العريب العراقي . التاريخ

يف  يف الفضاء احلضاري نفسه، ويف الفضاء اللغوي والثقايف والديين، منذ النشأة، وحتديداً
كـراد  ات السنني لكي حيصل األعشر وقد ناضلت قوى اليسار منذ. الوسط والشمال

حاهلم حـال   ،وىلالدرجة األن يكونوا مواطنني من أعلى حقوق املواطنة، وعلى احلق يف 
للعـرب   وهذا إجناز يشكل فخراً. يف الوظائف العامة أوالعريب، سواء يف رئاسة الدولة 

ن يتفهموا هـذه  أالعراقيني، وينبغي على قومانيي االت، واملؤمترات القومية الباذخة، 
لذلك ال يستغربن املرء مـن ردة فعـل   . الصورة دون البقاء جهلة فيما يدور يف الواقع

، ويف أغلب الصـحف  ني، سنة وشيعة ومسيحيوأكراداً املثقفني العراقيني، القاسية، عرباً
على الثقافـة   واالت العراقية، على خطاب رئيس حترير اآلداب، الذي فسروه هجوماً

قلـيم  إ، وعلى املثقفني، وتوجهات اتمع العراقي برمته، خاصة تعريضه بتجربة العراقية
، رغم ما فيها من احـتالل وميليشـيات وفوضـى    كردستان، والتجربة العراقية عموماً

وردة الفعل تلك مل تكن مناصرة لرئيس مؤسسة املدى فقط، باعتبارمهـا  . وأخطاء كبرية
قـومي بالقضـية   ، ولكن بسبب فداحة اجلهل الالحقاًو من رموز الثقافة العراقية سابقاً

حكام املسبقة، واملسلمات، والتجييش والتهويش الذي صدر هلـم  العراقية، وبسبب األ
سواق واملدن حبجـة  هبية، واملفخخات يف اجلامعات واألالقتل اجلماعي، والتصفيات املذ

  .احملتل) مقاومة(
و يف أن كان يف مهرجانات املـدى،  إيل، ربأاملثقفون العراقيون يعتربون وجودهم يف 

ن اختلفـت  إو حبتاً ، عراقياًطبيعياً الفعاليات الثقافية والفنية والفكرية والسياسية، وجوداً
حيان، واليـوم تـبعهم   ن املشاعر الوطنية تتجاوز حدود اللغة يف كثري من األأال إاللغة، 
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رب، وكـذلك الربملـانيون العـرب     العني، يف مؤمتر الربملانييضاًأالسياسيون العراقيون 
. صيلة ومطلوبة يف العالقة مع الشعب الكـردي أنفسهم، وهذا تأصيل ملمارسة عربية أ

من تصدير القنابل الكيمياوية، وفنون التعذيب، والتعريب، يصدر العراقيون العرب  فبدالً
سـانية ال  نربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وخانقني، التسامح ، واللغة اإلأىل إاليوم 

السلطوية، والثقافة، والفن، واالعتراف باحلقوق، واالعتذار عن كـل الفظـائع الـيت    
كراد حتت لواء الوحدة، واحلرية، واالشتراكية، والقضية املركزية، ومـا  ارتكبت حبق األ

وهجـرات   وقـتالً  ىل ذلك من شعارات رنانة، دفعت مثنها الشعوب العربية سـجوناً إ
صحاب اللحى االنتحـاريني الـذين   أرادة ال تلني، إ، وبم مؤخراًوانتجت هل. واغترابات

  .يفضلون املوت على احلياة، والذين هم خارج التاريخ لوال عظام ضحاياهم
ربيل، ال الكلمات الرنانـة وال اخلطـب وال   أالفائدة الكبرية من اجتماع العرب يف 

سريوا هناك يف املدينة . ها العرب عموماًيلإخرى مل يلتفت أتبويس الوجوه، بل يف أمور 
غاين الكرديـة  ال وهي األأالسهلية ذات املآذن السامقة، والفضاء املفتوح على التاريخ، 

  هو بيكگوران وشريگسس له خاين ومولوي وأاجلميلة، والفولكلور احلي، والشعر الذي 
 يل علي بيـك گه و گملتحدر من ينابيع اجلبال يف سرسنس، والكرم الروحي الكردي ا

لفة اليت يبديها والعمادية، واجلوامع الكثرية احملتضنة لدين حممد ابن اجلزيرة العربية، واأل
  .ىل قضيته ومزاجهإقرب البشر أكردي للعريب الشريف الذي يعتربه ال

إليهم أكثر ممـا   ، وقريباًحياً وهم سيعاشرون شعباً كل ذلك سيعيشه الربملانيون العرب
ن أواألصولية العربية،  رات القومية، واألحزاب املتياسرة،عضاء املؤمتأوعلى . يتصورون

  . ، من شدة طعن السيوف يف جسد هذا الشعب النبيلحيذوا حذوهم، لكي خيففوا، قليالً
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  قراءة يف الكتب واملطبوعات 
  

 حقيقة السومريين

  
  ع. آ : قراءة 
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لرهان علـى   بعد مرور أكثر من قرن على تأسيس الدراسات الرافدية، وبعد ا
حقيقة شعب فجر ينابيع احلضارة وأوقد جذوة اإلبداع خاصة حقل الكتابـة  

تأكد أن سـومر مل تكـن سـوى    ماذا لو . األسطوري -واإلنتاج الفكري 
وليس هناك أي دليل علـى وجـود   ! ، وأن ال وجود للسومريني أصالًافتراضٍ

   .شعب سومري كان له مكانه يف تاريخ املنطقة
لكبري يثريه الباحث العراقي الدكتور نائل حنـون يف كتابـه   هذا التساؤل ا
صفحة من القطـع   ٤٢٢يقع الكتاب يف ".  حقيقة السومريني: "اجلديد واملثري

  .الكبري، ويتوزع على ثالثة أقسام وتسعة فصول
حقيقة السومريني، السؤال اخلطأ واحلقـائق  "جاء الفصل األول حتت عنوان 

  ".اهولة
يتركز ثقل االفتراض العلمي للكتاب، هـذا االفتـراض    وضمن هذا الفصل

املتلخص يف أن العلماء اختلفوا أواخر القرن التاسـع عشـر حـول حقيقـة     
حدهم يعتقد بوجود الشـعب السـومري،   أالسومريني وانقسموا إىل فريقني، 

ومت التأريخ لوجودهم الفعلي قبل عصر اختـراع  . بدليل وجود اللغة السومرية
م، أمـا  .ىل، أي بني أواخر األلف الرابع وبداية األلف الثالـث ق الكتابة األو

نه ال يوجد دليل واضح علـى وجـود السـومريني    أالفريق اآلخر فقد رأى 

  .علم اآلثار والنصوص املسماريةحقيقة السومريني، ودراسات أخرى يف •
 .الدكتور نائل حنون •
 ٢٠٠٧دار الزمان  ـ دمشق  •
 ٤٢٢عدد الصفحات •
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ن اللغة السومرية كانت لغة سرية من ابتكار البـابليني أنفسـهم   أكشعب، و
  .وكانت هذه اللغة تستخدم ألغراض دينية وشعائرية

سومريني أو موطنهم األصلي، مشكلة إضافية كما شكل حل معضلة أصل ال
ويأيت هذا الكتاب يف سياق استكمال . أثقلت كاهل األحباث األثرية والتارخيية

السجاالت العلمية حول املوضوع السومري، نشأة واصالً وثقافـة، ليتوصـل   
الباحث إىل نتيجة مييل عربها لصاحل االجتاه العلمـي القائـل بعـدم وجـود     

وإمنا يؤكد . ثنية مستقلة أو ذات خصوصيةإ، وكمجموعة السومريني كشعب
على دعم االفتراض القائل بأن السومرية هي ظاهرة كتابية، فهي لغـة كتابـة   

ل ومتبـاين، وعلـى األرجـح     إضافية، وال وجود للسومريني كأثنوس مستق
يلخص . ن هم أنفسهم أسالف األكاديني خمترعي هذه اللغة التدوينيةالسومريو
ن االفتراض بوجـود شـعب   أمن خالل ما تقدم يتضح لنا : "فرضيتهالباحث 

سومري، يستدل على وجوده من وجود اللغة اليت أطلق عليهـا اسـم اللغـة    
السومرية ومن أمساء األعالم املصاغة ذه اللغة، يثري من األسئلة واإلشـكاالت  

، علـى  نه ال توجد أدلة، سوى اللغـة أ ويتضح لنا أيضاً. أكثر مما جييب عليه
رض أعاشوا مع األكاديني أو سبقوهم علـى   وجود السومريني باعتبارهم قوماً

ن الدراسات العلميـة  أوحىت يف جمال الكتابة أصبح جلياً . بالد الرافدين جنويب
ومن هنـا  . ا من اختراع السومرينيبأالرصينة ال متيل إىل قبول الرأي القائل 

عـن   اد بعدم وجود شعب خيتلف قوميـاً ننا منيل بدليل ما تقدم، إىل االعتقإف
وأما اللغة السومرية فلدينا ما يكفي من األسباب الـيت  . األكاديني ذا االسم

جتعلنا نذهب إىل أا لغة وضعت من قبل األكاديني لغرض التـدوين قبـل أن   
ونـرى أن اللغـة   . يتمكنوا من ابتكار وسيلة لتدوين اللغة األكادية نفسـها 
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ي وضعت فيه مل تكن قابلة للتحدث ا، كما سنوضـح  ذالالسومرية بالشكل 
الحقاً ولكنها ساعدت األكاديني على التوصل إىل املقطعية، بعـد املـرحلتني   

  :ويستند الباحث بافتراضه هذا على. ٣٢ص " الصورية والرمزية
ن اللغة السومرية لغة منفردة وال تعود إىل أي عائلة لغوية قدمية أو حديثة أ - ١

  .معروفة
ن علم اللغة السومرية يقع باألساس خارج العصر السومري أي استمر أ -٢

 .التدوين ا لقرون عديدة
ظهرت يف نصوص السومرية أمساء للهجات متعددة أو تفريعات للغـة   -٣ 

ا ليست هلجات وإمنا طرق استعمال خمتلفة للغة أالسومرية، وبعد التدقيق تبني 
 .السومرية

أن السومرية لغة ابتكرت لترسم على األلواح أكثر  وبذلك ميكن التأكيد على
 .٣٦ص. من كوا لغة حمكية أمكن اختراع الكتابة هلا

ال تتضـمن ذكـر   لألقوام القدميـة و  النصوص السومرية تذكر أمساًء  -٤
  ...السومريني كقوم

وأخرياً يؤكد الكاتب على أن السومرية هي لغة كتابة اخترعها األكـاديون  
  . لصعوبة التدوين بلغتهم األصلية لغرض التدوين،

إن أن هذا االفتراض العلمي املثري حيرض على السجال والبحث، فيف ال شك 
بالتوازي مـع  )  أي السومرية(ن على اختراع لغة كتابة كان األكاديون قادري

لغتهم فلماذا مل يتمكنوا من تعديل وتطويع لغتهم األكادية نفسها لتكون هـي  
  .لغة الكتابة
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اتمع يف جنوب العراق يف تلك احلقبة املبكرة من تاريخ البشرية كان وهل 
  علمي وثقايف متقدم ومركب؟/ مؤهالً هلكذا سلوك معريف

إضافة إىل هذه الفرضية املثرية تضمن الكتـاب دراسـات وافيـة حـول     
املكتشفات األثرية املهمة يف حوض محرين مشال شرق بغداد، هذه الدراسـات  

لصها الباحث من األعمال احلقلية، بعد القيام واملشـاركة يف  والتفاصيل استخ
محالت التنقيب األثري، اليت أسفرت عن اكتشاف ممالك ومدن مميـزة مثـل    

تعودان إىل مرحلة األلـف   تنيلال) ميتران(القدمية وكذلك مدينة ) مرد(مدينة 
ن هذه املدن واملمالك كانت حتتوي على عمارة متقدمـة وعمـرا  . م.الثاين ق

  .إلدارة واقتصاد متطور منظم، و شكلت أساساً
هذا وقد ختم الباحث كتابه بفصل خاص بالنظام املنهجي للتوثيق األثـري،  
وطريقة توثيق وأرشفة عمليات التنقيب األثرية، وتسجيل املكتشفات، وكذلك 

  .ضبط تعقيدات العمل األثري احلقلي
ببالد الرافدين، وأحـد   مما جعل هذا الكتاب موسوعة مصغرة يف علم اآلثار

حد أهم األحباث العلمية اجلادة والغنيـة  اتيح لدراسة النصوص املسمارية، وأاملف
  .والرصينة يف الوقت نفسه

  
==============================  

==================  

==========  
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  جناة خوشناو 

، وذلـك  (K21) ٢١صدر مؤخراً، العدد األول من جملة كوردستان القرن     
، )زيالن احليدري(ممتاز احليدري، صاحب االمتياز   الكاتب والصحفي مببادرة من
واسهم يف ) الكوردية والعربية(صدرت باللغتني  < ممتاز احليدري  لتحريررئيس ا

االدباء والكتاب، تركز هذه الة على امهية اسهام جمتمعنـا   هذا العدد، مجع من
اليت حتصل يف عاملنا وعصرنا، عصر العوملـة والثـورة    الكوردستاين يف التطورات

االسهام جبدية يف جمال التطور اهلائـل  الكوردستاين،  املعلوماتية، حبيث ميكن للفرد
 أن انفتحت ابواب العامل امامه ، لذلك حتاول هذه الذي يشهده عاملنا املتغري، بعد

 الة، أن تكون احد روافد تطور جمتمعنا، وحماولة التركيز على مدى قدرة الفرد
 ر يف مجيعالكوردستاين على مواكبة التطورات اليت يشهدها عاملنا، فالعقلنة والتنوي

جماالت احلياة، يأتيان يف مقدمة اهدافنا، لقد أكد الفرد الكوردستاين، أنه يستطيع 
يتحدى ويتقبل التحدي، يستطيع ان يبدع وحيب احلداثة والتحديث يف كـل   أن

قراءة للعدد األول من 
جملة كوردستان 

 (K21 )٢١القرن
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كتب أحد العلماء العرب املعاصـرين،  ): بدل االفتتاحية(زاوية  جماالت حياته، يف
نص، والتشكيك يف قداسة النص، وتطبيق املنهج العقلي تعرية ال ان: (يبدأ مبا يأيت

على النص، تفتح لنا آفاقاً ال يبلغها أولئك الذين على ابصارهم غشاوة قدسـية  
)..... وال فرق بني عبادة االصنام وعبادة النصوص النص، هؤالء عبدة االصنام،

اوالت جدية العظيمة، ومؤمن ا، واآلن هناك حم وأنا من جانيب مع هذه العبارات
عصرنا، عصر الثورة العلمية، ليعرف جمتمعنا،  وحقيقية حنو ترسيخ هذه الفكرة يف
ال ختدم ابداً ) خزعبالت النصوص املقدسة(  ان فكرة التقوقع واالنغالق يف افكار
اتمعات املتطورة، اليت خرجت وختلصـت   اهدافنا االستراتيجية يف االنضمام اىل

االطار واال  ان تقوم بواجبها يف هذا (K21) ن جملةنتمىن م. من قداسة النص
   .احليوي من حياة االنسانية

    ملاذا صدرت هذه الة؟

، هنا يف هذه الكلمة املقتضبة، جتد الغريب واملؤسف من املواقـف  )٢٨٠ص(يف 
جتاه شخصية، تريد خدمة اال الثقايف وحتفيز اجليل اجلديد على مواكبـة   الغريبة
  .الستفادة من دروس وحوادث تاريخ شعبنا املأساويوا العصر

  ٢١اللغة الكوردية يف القرن

 يبدو ان هذه الة قد اعطت االولوية واألمهية هلذا املوضوع اهلام والستراتيجي
، هناك تأكيد على ظاهرة خطرية وخميفـة،  ٣بالنسبة للشعب الكوردي، ففي ص

ال االعالم، وهي تشويه اللغـة  الكوردية، وعلى اخلصوص يف جم تستهدف الثقافة
ومسألة األجبدية واحلروف وكيفية الصياغة واالمالء  نوع الكتابة(الكوردية، أي 
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 -١٩٥٩(اتباع قـرارات مـؤمتري شـقالوة     واستعمال املفاهيم املالئمة وعدم
وامـع العلمـي    1973 ، كذلك مؤمتر الدراسة باللغة الكوردية عام)١٩٦٠

امكانياا  ، وحبسب)٢١(اهداف جملة كوردستان القرن  الكوردي يف بغداد، فمن
الكورديـة   التركيز على هذا اال احليوي واحلساس، ومنها مسألة توحيد اللغة

  .واجياد اجبدية كوردية موحدة

 ١٩٦١كذلك هناك يف هذا العدد، موضوع حول ثورة كوردستان العراق عـام  
عمر ) كرمي شارزا(املعروف ، كذلك موضوع دخول الكاتب )عثمان حممود. د(

املوضوع على حياتـه السياسـية واملهنيـة واالدبيـة      الثمانني، حيث يركز هذا
أربيل يف سنوات احلـرب العامليـة   (  والصحفية، وموضوع اكادميي آخر بعنوان

قادر، وموضوع للصحفي  مهدي حممد/ بقلم االستاذ) ١٩١٨ -١٩١٤) (األوىل
االربعينيـات   لوضع الثقايف يف أربيل يف سنواتحول ا) عبد اهللا زنكنه(املعروف 

  .واخلمسينيات

  التركيز على االفكار التقدمية

 عاماً على بيان احلزب الشيوعي، هذا املوضوع منشور يف الـة ) ١٦٠(ملناسبة مرور 
، وهـي ذكـرى   ٢٠٠٨، يف شباط عام )جالل الدباغ(و) صاحل ياسر(بقلم االستاذين 

وبدايـة  ) ١٨٤٠(صدور البيان الشيوعي، يف الفترة ما بـني  عاماً على  ) ١٦٠(مرور 
هـذا  ) انكلس(و) ماركس(مطاليب مؤمتر مجعية الشيوعيني، كتب  ، وبناء على١٨٤٨

يف لندن، مت نشره باللغة األملانية، بعـدها بـاللغتني    1848 البيان املهم، يف شباط عام
 ١٩٣٣ت العاملية احلية، يف عـام  اللغا ومتت ترمجته اىل مجيع ،)الفرنسية(و) االنكليزية(

  ) خالد بكداش(وهو رفيق الراحل ) ميكائيل(العربية، من قبل السيد  متت ترمجته اىل اللغة
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  عاصم احليدري

 اكمل الدراسة االبتدائيـة  ١٩٢١يف مدينة اربيل عام ) عاصم احليدري(ولد املناضل 
بسبب مـرض صـعب يف   وتوجه اىل بغداد الكمال الدراسة، ولكن   واملتوسطة فيها،

التنفسي مل يستطع اكمال دراسته يف بغداد وعاد اىل اربيل وتعـني كموظـف يف    اجلهاز
انتمى اىل ) شورش(الدوائر، ومع بدايات تأسيس حركة ماركسية كوردية بأسم  احدى

، ألقى كلمة هذه احلركة، ١٩٤٦هذه احلركة، ويف اول حفلة علنية ملناسبة نوروز عام 
  .مت حل هذه احلركة وانضموا اىل احلزب الشيوعي العراقي ذات السنة`ويف 

  القسم العريب

 للقصف الكيمياوي ملدينـة ) ٢٠(يف هذا القسم، هناك ملف عن مناسبة الذكرى الـ 
حـول   ٢٣/٣/١٩٨٨بتاريخ ) سعدي يوسف(حلبجة، ويتضمن ما قاله شاعرنا الكبري 

 ، والباحث االجتماعي)سليم بركات(املناسبة األليمة، والكاتب الكوردي املعروف  هذه
  ، والكاتبة املعروفـة )مجعة احللفي(، والشاعر املعروف )هادي العلوي(العراقي املعروف 

هذه  ، واخرياً ما نشرته الصحف العاملية حول)امحد بن بلة(، كذلك السيد )مسرية املانع(
لالسـتاذ   لطة واملثقف ثنائية الس).... قراءة واعية للتراث(الفاجعة، وهناك مادة بعنوان 

بعنـوان   ، وهناك ايضاً يف القسم العريب مادة)د حمسن حممد حسني.أ(االكادميي املعروف 
وكذلك  ، رائداً ومؤسساً للمسرح الكوردي، بقلم االستاذ  كمال غمبار) أمحد ساالر(

 املعـروف  بقلـم االكـادميي  ) هل تقر تركيا فاعلية مواثيق األمم املتحدة؟(مادة بعنوان 
، )الغائبـة  احلقيقة(فرج فودة  -زهري كاظم عبود، وهناك ايضاً عرض حتليلي لكتاب.د

 مفهوم االنسـان عنـد  (حممود باديل، واخرياً موضوع مهم وهو فكري بعنوان : عرض
 .عمار ديوب  عرض  -أريك فروم -)ماركس
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  : وثائق 

  األكراد يف لبنان وسوريا
  ة واالجتماعلألستاذ أديب معوض الدكتور يف الفلسف

  األكراد اليزيدية
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وموطنه اآلن علـى  . من األكراد األقحاح جيل من الناس يعرف باليزيدية     
قضـاء   –األخص يف العراق ، حيث اجتمعت مراكز الدين عندهم والسياسة 

الشيخان إىل الشمال الشرقي من املوصل ، وقضاء سنجار إىل الغرب منها حىت 
منطقة جبل الطور وماردين وديار بكر ؛ ويف  –؛ مث يف تركيا  احلدود السورية

على احلدود التركية الروسية عموماً ويف منطقيت قـرص وإيـراوان    –أرمينيا 
خصوصاً ، ويف ما يلي ذلك مشاالً ، بروسيا نفسها ، حول تفليس يف القفقاس 

بـل  ج –قليل منهم هناك أو هنالك ؛ وأخـرياً يف سـوريا    –؛ مث يف العجم 
األكراد وجوار كلس وعينتاب من منطقة حلب ، مث هنا أو هناك من منطقـة  

 –اجلزيرة إىل الشرق من حلب حىت احلدود العراقية يف شرقي جبل سـنجار  
  .قرى عدة متفرقة ، تبلغ الثالثني أو تزيد 

ال نتوخى ، يف هذه العجالة ، درس اليزيدية يف نشأا وتطورها ، وال يف مـا  
وم أتباعها من أحوال خاصة ، إال منها ما يتصل ـم بالكرديـة   هم عليه الي

واألكراد ، تاركني وراءنا ، ورمبا فقط إىل وقت ، مـا نضـحت أو تنضـح    
اليزيدية به من عقائد وتعاليم ومبادىء وأهداف ومظاهر يف الـدين مذهبيـة   
 واجتماعية ، أو من آثار ال يستدل ا ، مهما كان نوعها ، على ما يتصل من

هؤالء القوم بالعنصر الكردي ، غرضنا الوحيد من هذا البحـث االجتمـاعي   
  .الصرف 

ومهما يكـن  . ليس من شك يف أن اليزيدية ميتون بعرقهم إىل العنصر الكردي 
هناك من الغموض الذي حييق بدينهم ، فإن شيئاً من ذلك ليس له أثر يف مـا  

ه العادات واألزياء واألخالق يعود إىل الوضع االجتماعي الذي هم عليه ، مبا في
فإم ، يف هذه األخرية ، أكـراد مائـة يف املائـة ، وهـم     . واآلداب واللغة 
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يتكلموا على خمتلف اللهجات ، ولو شاعت ما بينهم لغات أخرى يضطرون 
إىل استعماهلا جماراة للمحيط والوسط ؛ على أن منهم يف العراق وسوريا ، من 

يا ، من يتكلم التركية ، وهكذا يف أرمينيـا وروسـيا   يتكلم العربية ، ويف ترك
لغات يعتمـدون إىل   –وإيران حيث يتكلمون األرمنية أو الروسية أو اإليرانية 

استخدامها خارج بيئتهم ، يف قضاء ما هلم من احلاجات مـع األقـوام الـيت    
  .يعيشون بني ظهرانيها 

موماً والرتاهة واجلد الصدق ع –وهم إىل ذلك ، أكثر ما يشبهون يف أخالقهم 
وحب احلرية واالستقالل ، أبناء عمهم من األكراد املسلمني الـذين ، علـى   
اإلمجال وخالفاً للعرب من أبناء دينهم ، أشهر من أن يعرفوا مبا فطروا عليه ، 
مثل سكان اجلبال على العموم ، من نوع األخالق والسجايا الطيبة اليت حنن يف 

الباً ما يستنكفون من مزاولة األعمال التجاريـة ،  بل تراهم وهم غ. صددها 
مؤثرين عليها الزراعة وتربية املواشي ، موقنني بأن تعاطي التجارة أمر قلما يتفق 
وهذه اخلصال الرفيعة ، املناقضة للكذب والغش واخلداع وأسـباب الشـتم   

" والسب ، وما إىل ذلك من دينء اخلصال اليت قد ال يسلم معهـا معبـودهم   
  ؟...من بعض القذف " ك طاووس مل

مث أن اليزيدية مل يكونوا ، مع الزمان ورغم الذي يؤثرون العيش فيه من العزلة 
عزلة أدبية وطبيعية جنمت عـن هـذه األخـالق     –عمن حوهلم من األقوام 

وجاءت غالباً نتيجة اعتصامهم باجلبال أو الوعر من األرض ، مل يكونـوا إال  
شعوب ، بغري اجلنس الكردي من األمم اليت جـاورم  ليمتزجوا ، مثل سائر ال

أو خالطتهم ، كاآلراميني يف سوريا والعراق ، واألرمن يف أرمينيا ، وغريهـم  
إال أن سوادهم مل يربح حمافظاً على الدم الكردي األصيل ، حمافظة . يف غريها 
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شـعوب  قلما جتد هلا مثيالً ، ليس فقط بني األكراد املسلمني ، بل بني سـائر  
  .األرض 

أن يترك جانباً ما تأتيه بـه مـن    –وهؤالء اليزيدية هم أكراد يف وسع املدقق 
أن يثبت إىل حد يعتد بـه ، أصـالة    –األدلة أحوال اتمع اليزيدي ولسانه 

الكردية فيهم ، أصالة من حقهم أن يعتربوا فيها ، أبلغ تقادماً ممن عداهم مـن  
األكراد ، وأشد منهم متسكاً ا ، ال لشيء إال ، ألن يف الدين اليزيدي ومـا  
يتصل به من بعض اآلداب واألمثال واألخالق والعادات ، ما يؤيـد احلكـم   

م ، على ما سبق فبيناه مسـتندين فيـه إىل أحـوال القـوم     القاضي بكرديته
  .االجتماعية واللغوية على اخلصوص 

وهذه األدلة اليت ميكن انتزاعها من صميم التراث الديين اليزيدية ، واليت تؤيـد  
كوم يف الكردية ، إن مل يكونوا أبعد عرقاً فعلى قدم املساواة ، هم ومن طاملا 

م باألكراد من مسلمي هذا الشرق ، فقد يكون أا ، عرفناهم وال نزال نعرفه
إا أدلة هي من الكردية حبيث . حىت اآلن ، مل ترد حتت قلم كاتب وال باحث 

يف " زورواسـتر  " إىل يوم كانت ديانة  –تعود ا إىل ما قبل الفتح اإلسالمي 
ن حراس فارس وما إليها ، من خري األديان وأرقاها وأوسعها انتشاراً ، يوم كا

فئة من الكرد منتقاة يقومون خبفارا ، أثنـاء الليـل   " النار املقدسة " هياكل 
وأطراف النهار ، على ما درج عليه يف الفاتيكان مثالً ، من عرف هناك منـذ  

  " :احلراس السويسريني " قرون باسم 
من هذه األدلة ، أن البياض الذي ، يف مذهب زورواستر ، كان يرمز إىل براءة 

لنفس ونقاوة األعمال ، هو الكسوة الوحيدة املقبولة اليوم عرفـاً وديانـة يف   ا
إىل " الزورواسـترية  " األوساط اليزيدية ، حيث جتد آثاراً مجة تنطق بتسرب 
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على أن اليزيدية ال يرتدون يف مواسم الدين عندهم ، أثنـاء  . املذهب اليزيدي 
لوم يف ذلك ، أن هذه الطائفة من واملع. احلفالت واألعياد ، غري اللون األبيض 

الكرد ، قد تكون هي اليت ، دون سائر اخوام من الكرد املسلمني ، تنكشف 
اليوم ألعني التاريخ عن وجه الكردية الصحيح ؛ ذلك أن ننظر فيهـا نظـرة   
العرقية ، جمردة عما انساق له سواد األكراد خالل التاريخ من عواطف التيـار  

االسالم ، راح يكتسح يف الشرق خصوصاً ، شىت األقطار الديين الذي ، باسم 
والشعوب واملذاهب الدينية عند ظهوره ، مبا يف هذه عبادة النار أو تكرميهـا  

وقد كان الكرد عصرئذ يف من دان من األمـم  " . زورواستر " على مذهب 
حىت بديانة العرب الفاحتني واندجموا م سياسياً ، باندماجهم م يف االسالم ، 

فقدوا ، أو كادوا يفقدون ، عنعنة القومية فيهم واحلس الوطين ، إال منهم من 
ظل حمتفظاً ، ولو يف قليل من النسخ والتشويش تزيد فيه األيام ونوب الـدهر  

وتعاليمه ، وبطائفـة مـن   " زورواستر " واملذاهب ااورة ، بشيء من روح 
  .ومظاهر عبادا " الزورواسترية " تقاليد 
الء هم باحلصر بعض األكراد الذين عرفوا باليزيدية ، أحفاد األكراد مـن  هؤ

وحراس هياكلها الذين ، يف سبيل احلفاظ على قوميتهم " الزورواسترية " أبناء 
، آثروا ، جتاه الذي نكبت به بالدهم من حرية مسـلوبة وسـيادة ضـائعة    

الزمان يف صون  واستقالل مفقود ، أن يتمسكوا من الكردية مبا يساعدهم على
روحها نقية قوية مل يفتأوا يؤمنون حبيويتها ، حتت ستار من التضامن الـديين  
اشتهر باسم اليزيدية وكانت أصوله راسخة وملا تزل يف تربة كردستان أو بالد 

هؤالء هم الفئة الكردية الوحيدة الـيت ، إذا  " . الزورواسترية " ما دي ، مهد 
ارفـع العـرش وخـذه إىل    : " ا إىل اهللا قائالً انتهى احدهم من الصالة ، دع
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صالة عند اليزيدية قدمية يعقل جداً أن تكون من نفس الكردي  –" كردستان 
اليزيدي املتأملة ، صدى يتردد يف طياا مراراً يف النهار ، منعشاً فيها روح األمل 

  .باستعادة ما فقدت كردستان يوماً من حرية وسيادة واستقالل 
ور اليزيدي املتبلور يف صدره ما فقدت بالده وقومـه ، وإزاء مـا   هذا هو شع

يتوقع هلا موقناً يف داخله ؛ بيناً أخوه الكردي املسلم قد ضاعت عليه أجياالً أو 
كادت ، مثل هذه العاطفة ، إذ أخذ بنوع من سحر املعتقد جيمع يف دفتيـه ،  

  .بني الدين والسياسة 
" ، يف متسكه ببعض التقاليد من مـذهب  على هذا النحو ترى اليزيدي الذي 

الظاهرة ، كالزي األبيض يف األعياد الدينية أو سواه ، ال خيتلـف  " زورواستر 
القومية الوطنية ، متسكاً جـاء نتيجـة   " زورواستر " عنه يف التمسك بروح 

العقيدة واإلميان دون أي اعتبار آخر ، كالنظافة وما شاكلها ، إنك لترى هذا 
كردي يتفق وأخاه املسلم الكردي يف أمور شىت تذكره مباضيه الديين اليزيدي ال

املتباعد فرياه ، وأخوه املسلم العادي ال يكترث أو قلما يكترث ملغزاها الصويف 
يف القومية وإحياءاا الروحية يف الوطنية واالستقالل ، يـود مـن صـميمه ،    

ألرض عن رسـول أو  والنغصة على سويداء قلبه ، لو تنفتح السموات وتنشق ا
نيب أو مصلح أو قائد أو مشترع يتم له ما مت ملثله من أنظاره أوالء ، فيوفق يف 
اجلمع بني عناصر الكردية املتحفزة ، لعلها ، واأليام قد تكون مؤاتية ، تتحقق 

تلك أمنية مل يفتأ اليزيدي مدى األجيـال   –هلا يف عهد الدميقراطيات الظافرة 
سف واإلرهاق واالضطهاد واازر ، دون أن خيمد لـه  يقاسي يف سبيلها الع

  .نفس ويهن إميان ويذبل أمل ؛ هي أمنية العودة بالسلطان إىل بالده كردستان 
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كـل شـعوب   " الزورواسـترية  " أما الذي نوهت به مما يتفق فيه حول آثار 
األكراد مبن فيهم اليزيدي واملسيحي والسين من االسالم والشيعي ، فهو مـن  

  : ادات واألخالق مثل ما يلي الع
" ، وكثرياً ما تسمعهم يقولـون  " هرمز " ترى هؤالء يؤثرون تسمية أوالدهم 

اسـلم عليـك   " مث هم غالباً ما يتبادلون هذه التحية " !. هو مجيل مثل هرمز 
وهذه اآلثار الباقية من تقاليد الزورواسترية ما . أي النار  –! " باسم إله النور 

ما تلمسها يف األوساط النازلة باملنحدرين ، العراقي واإليراين ، من بينهم أغلب 
كذلك األمر يف . ، على حدود اململكتني " سرحدان " جبال كردستان ، مثل 
من عادة القرويني منهم أن يستعملوا املداخن ؛ وهلذا : ما يتعلق بعمل املداخن 

رط األساسي يف صنع هذه والش. قلما جتد بيتاً يف قرى اجلبال وليس فيه مدخنة 
املداخن ، أن ال تكون معوجة ، بل ينبغي أن تكون من االستقامة حبيث يصعد 
اللهب فيها وخيرج الدخان من جوفها مستقيماً إىل فوق ؛ وذلك عن شـعور  

 –ديين عميق يقضي عليهم باحترام للنار متوارث ، أقل ما ميكن أن يقال فيـه  
أنـه بقيـة    –ع ، أدىن مرتلة يف االسالم دينية وليس للنار ، على ما يعلم اجلمي

حرص األكراد عليها ، وال سيما اليزيدية ، بـالرغم ممـا أصـاب املـذهب     
  .الزورواستري من اندحار يف وجه املسيحية واالسالم على اخلصوص 

اخلالصة أن النار لدى الشعوب الكردية ، وخصوصاً منهم مجاعة اليزيديـة ،  
الل بالغ ، كما أا يف عني الوقت ، رمـز الرفـاه   موضع احترام وتكرمي واج

خالفاً لسائر الشعوب الذين قـد   –وعنوان العمران والرخاء ؛ يعتقدون بذلك 
وهم مدفوعون بشعور خفي وقوي ،  –يرون يف النار والنور واحلرارة مثل هذا 

أنه ال جيوز للفرد منهم أن يبصق : متأصل من نفوسهم تأصل الروح يف البدن 
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بل تعثـر يف ديرسـم   .  فوق النار ، ال لسبب يف األساس إال حرمة للنار مثالً
بتركيا ، أو يف أماكن أخرى من بالد الكرد ، من إذا أراد الطالق حلف بالنار 

إن النـار  . ؛ وهذه الظاهرة عند اليزيدية أبني منها عند سائر األقوام الكـرد  
يوجب على صاحب الـيمني  مقدسة لديهم ؛ فإهانتها أمر فظيع ، واحللف ا 

واألغرب هناك أن الطالق رمبا جاء نتيجة إهانة موجهة للنار ، . العمل بيمينه 
هذا إىل ما يتبني لك مـن  ! بطريقة أو بأخرى ، كالبصاق عليها قصد اإلهانة 

أحوال أخرى ال توفق يف معرفتها بغري التجوال يف ظهرانيهم ، حيث يدهشك 
ساط هنالك ، ال جيوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أن تعلم بأنه ، يف بعض األو

" هكذا كانت احلالـة قـدمياً يف ديـن    ! واحدة ، إال إذا كانت إمرأته عاقراً 
الذي أنبتته الفطر الكردي منذ حنو من ثالثة آالف سنة ، والـذ  " زورواستر 

ميكن ، يف كثري من احلق ، أن يعترب نيب األمة الكردية قبل ما أسلم منها مـن  
  .سلم أ

وقد طاملا اضطهدم دول الشرق . يعترب اليزيدية عند االسالم من ألد األعداء 
االسالمية على مدى األجيال ، وعلى اخلصوص حـديثاً يف عهـد األتـراك    

وهو أمر ال خيلو اآلن يف القرن العشرين ، من أثر حىت عند البعض . العثمانيني 
األكراد من املسلمني أنفسهم ؛ وهكذا . من حكومات االسالم ااورة عينها 

فإم كثرياً ما كانوا يناهضون اليزيدية يف ما مضى ، مدفوعني على األغلـب  
بروح السياسة العثمانية ، فكانت لذلك وقائع وجمازر وحروب ومـذابح راح  
فيها ، ضحية ذاك التعصب املكروه ، آالف اليزيدية الذين كانوا ال يرهبـون  

  .مواعيد يف سبيل احلفاظ على كيام وديانتهم شيئاً وال كانت تغريهم 
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أحد األكراد الناني من ساللة األمراء الكرد العريقة اليت  –قص علي أحدهم 
كانت ، يف عهد السلطان سليم العثماين وما بعده حىت زمان من هذا العهد ، 

لقد قص علي هذا  –يف جهات جزيرة ابن عمر اليوم " البوتان " حتكم منطقة 
ردي النابه حادثة رائعة جداً جرت ، منذ ما يقارب املائة سنة ، لواحد من الك

يف االستانة أن يغري على من كـان  " الباب العايل " أجداده األمراء ، يوم كلفه 
من اليزيدية يف جواره ، للتنكيل م وإلكراههم على االسالم ، إذا استطاع إىل 

  :إىل أن قال حمدثي . ذلك سبيالً 
قد وقع أسرياً يف أيدي رجال األمري ، أحد رؤساء اليزيدية من جبـل  وكان " 

فلما جيء ذا األخري إىل خيمة األمري ، عرض عليه هذا أن يأخـذ  . سنجار 
باالسالم ؛ فرفض هو أوالً وثانياً وثالثاً ، حىت عيل صرب األمري واستل سـيفه  

أحد أعمدة اخليمة  يقطع به ذراع األسري اليمىن وكان ميسك ا ، وهو واقف ،
فلم يكن من هذا وقد بترت ميناه ، إال أن رفع اليسرى ميسك ـا ثانيـة    –

فلم يسع األمري ، إزاء تلك . عامود اخليمة ، كأنه مل يكن هناك شيء مما كان 
الشجاعة ، إال أن أبدى أسفه وأمر فضمد جرح اليزيدي وأكرمـه وأطلـق   

ن قطع املواثيـق علـى نفسـه ،    سراحه وعاد أدراجه إىل حيث كان ، بعد أ
مبثـل  . باحملافظة على أولئك اجلريان الشجعان من أبناء جلدة األسري الباسـل  

هذي الروح القوية العالية ، مبثل هذا التمسك اليقيين بالعقيدة واملبدأ ، مبثل هذا 
النوع من نكران الذات يف سبيل القومية والوطنية ، مبثل هذي املظاهر الرائعـة  

النفس والشجاعة والشمم ، متكن الرئيس اليزيدي يف حالة أسره ، من من كرب 
أن يكتسب اعجاب ابن عرقه الكردي املسلم ، ومن السيطرة على عواطفـه ،  

  ."حىت اختذ األمري منه أقرب األصدقاء ، ومن إخوانه اليزيدية ، أكرم اجلريان 
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دة ما من شـأنه ،  واحلقيقة أن يف اليزيدي من اخلصال الكرمية واألخالق الفري
رغم الذي هو عليه مذهبه املختلط املختبط من غريب املتناقضات يف املعتقـد  
والعادات املتصلة به ، أن جيعل منه ، نسبة إىل من جبريته من عشائر األعـراب  
املتبدية يف مشال سوريا والعراق ، شخصية من حقها أن ال نبخسـها التقـدير   

  .لكردي منذ قرن أو يزيد واالحترام ، على ما فعل األمري ا
الكـردي اليزيـدي   . واجلدير بالذكر يف هذا الشأن ، أن كال الطرفني اليوم 

على حنو  –والكردي املسلم على السواء ، أصبحا ، يف عهد القوميات األخري 
، كل من املسيحي واملسـلم   ١٩١٨ – ١٩١٤ما صار إليه منذ اية حرب 

عتقد يف الدين ، ما حيول دون التفاهم ليس بينهم ، على تفاوت امل –الكردي 
التام يسعون له على أساس من رابطة الدم متني ، ال بد من أن يقـوم عليـه ،   
اليوم أو غداً ، صرح الكردية السياسي يف املنطقـة املعروفـة عنـد اخلـرباء     
العسكريني حديثاً ، باملثلث احلريب أو الستراتيجي ، بني إيران وتركيا وسوريا 

  .والعراق 
قد سردت حىت اآلن ، بعض اآلثار اليت يستدل ا على أن الكـردي عمومـاً   
كان ، حىت العصر االسالمي ، يدين بالزورواسترية ، وأن اليزيدي أبلغ تأصالً 

وأن يف اليزيدية اليوم شكالً من هذا املذهب " زورواستر " يف كرديته وبديانة 
تيازات اخلاصة ، مما مل يكـن  الذي كان فيه قبالً للعنصر الكردي ، بعض االم

ألبناء عرقه من املاديني والفرس ، وأن ما كان مستحكماً منذ الفتح العريب حىت 
العصر األخري ، من شديد العداء بني خمتلف األقوام الكرديـة مـن مسـلمني    
ويزيدية ومسيحيني ، قد زال متاماً أو هو يف طريق الزوال ، وأن مجيـع هـذه   

العرق واملعتقد القدمي قد باتت تشدها اآلن ، بعضـها إىل  العناصر املتآخية يف 
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بعض ، وشائج صلبة من روح القرابة والرتعة القومية واملصلحة الوطنية ، وأن 
هذه األخرية شرع الكل يدركون ، خالل الفترة املنقضية بني احلربني العظميني 

ء مطلقاً مـع  األخريتني ، أا كانت وال تزال ولن تزال نافرة ال تأتلف يف شي
املصلحة والقومية والوطنية العربية ، فضالً عن التركية واإليرانية منـها ، وأن  
خري ما ميكن أن يعمل له املخلصون بني هذه الشعوب والـدول كافـة ، أن   
تنصرف كل أمة منها للعمل على حدة يف سبيل بالدها ، بناء على ما أوحـت  

داها مبطامع استعمارية واندماجات دون أن حتلم بعد إح" براءة األطلسي " به 
عنصرية وتوحيدات سياسيةمهما كان نوعها ودرجتها ، ال سيما أا شـعوب  
وأمم ودول يف هذا الشرق األدىن واألوسط ، ملا تستكمل حياا اخلاصـة ، ال  

  .يف امليدان الثقايف وال االجتماعي وال االقتصادي وال السياسي 
الم عن اليزيدية ، أحد األقوام الكرد األقحاح ، هذا جممل ما أشرت إليه يف الك

فإم  –وإن كانوا بوصفهم يزيدية ، قليلي العدد يف الشمال السوري  –وهم 
، بوصفهم أكراداً يؤلفون واألكراد املسلمني واملسيحيني وحدة عنصرية وقومية 
 واجتماعية مستقلة ، لذوو شأن يذكر يف تقرير املصري السياسي املقبل ، بـني 

  .املثلث احلريب الذي يأهلون ، وسائر األقطار اليت جياورون 
  : املصدر 

، الصادرة عن االرسالية األمريكية يف بريوت  ١٩٤٥عدد آذار " النشرة " جملة 
لبنـان ، بـريوت املطبعـة    : عنوان الة . يوسف غريب : ، احملرر املسؤول 

 .إدارة النشرة  –األمريكانية 



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ١١١ 

  
   :نشاطات

  رو في صالة السيدگق  حدائمعرض 
  ..!!شقائق نعمان وأشجار عارية في الضوء 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علي الراعي
، قدم حىت أنافس الطبيعة على مجاهلا، ذا التكثيف ،سأرسم مجال الطبيعة

الطبيعة بتسع وأربعني حالة، هي لوحـات  ) رو سليمانگ(الفنان التشكيلي 
عة اليت نافسها علـى  الطبي، هذه معرضة األحداث، يف صالة السيد بدمشق

ن يصيلها قبل سـبع وعشـر  بتفا لصيقاً) Giro( روگمجاهلا تشكيالً، كان 
درجاا وتنوعاا اللونية، والضـوء يتجلـى يف    ىعل، حيث املناظر يف أسنة

الغرافيك بي أ.أى سطوعه رغم ذلك ويف ذلك الزمن قدم الطبيعة بالفحم 
ـ الظروف  ترغم لكن عندما ..!!على لونني فقط مقتصراً ن ينشـئ  رو ألگ
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قبو يشبهه بالقرب، عندها تصري األلوان  ،الدين يف دمشقمرمسه يف قبو بركن 
يل ، يعيد الفنان هنا تشـك املالمح يف استعادا مرة تالية قرب إىلأواملشاهد 

تلـك الطبيعـة الـيت     ،وبوفرة من الضوء ،الطبيعة من جديد بغزارة لونية
ن أتى بالطبيعـة  فكان أ ،وىل بفعل عوامل خمتلفةمكنتها األاندثرت حىت يف أ

فإا ستكون حتت وطأة أكثر من عامـل   -مشتهاة – املشتهاة وألا كذلك
ن االشـتهاء  أكمـا   ،ختـيالً األمر الذي يفرض ) النستالوجيا(نفسي، أوهلا 

، اليت ستأخذ مسـاحات  كانا وراء هذه اللمسات احلزينة -رمبا -واحلنني 
  :ت بني حجمنيب، اليت ناساللوحات دمداإواسعة من 
مة القماش والرسم واللوحة الكبرية وبني الرسم على خا ،الصغرية اللوحة

رو مشروع مفتوح قابـل لإلضـافة   گ، إذ اللوحة عند على خامة اخلشب
رواية قيد الطبع قابلة ألن يضاف إليها  ، بلكموضوع مستمر وليس منجزاً
ـ  رو تبقى شهراًگإن لوحة ف، من هنا فصولٌ، أو أن حتُذف فصولٌ ف حىت جت

  ..لكثافة األلوان الزيتية، ومساكتها 
مبعىن  رو الطبيعة حامال جلوانيات، ومشاعر حبساسية عالية تشكيالًگجعل 

بالدرجـة األوىل،   إنسانياً ن مفردات الطبيعة يف هذه اللوحات ستأخذ بعداًأ
نسانية، لكن ليس لعالقات وعواطف إ اًموارب اًهذه املفردات جتسيد توكان
 قليل من الفـرح، .. مل وأ قرب ملشاعر حزن،أبل الطبيعة هنا كانت  نسنته،أ

 ليصـري بنفسـجياً   الذي يشف غالباً جتلى ذلك يف مساحات هذا األزرق،
 الكآبـة،  الرو على احلزن، گ ريشري إىل مواضع الوجع واحلزن ويصوكأنه 

له فاأللوان هنا  أو يكون باعثاً ما يولد اإلبداع، ن احلزن غالباًأل كما يقول،
أو من تلوينات بزق يعزف على  تأيت وكأا صوت خارج من ناي مبحوح،
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 هلذه العتمـة،  اًمضاد رو، يشكل معادالًگإذ يكاد ما يقدمه ...همقام السيكا
شقائق النعمان، تكون  اليت غالباً الضوء، األزهار ألشياء مفقودة، كتعويض

احلكايـة  ، لصـاحل  أو ما يوحي ـا  ى اللون،لكن ليس هلا من شكلها سو
 -واألخرية  قدام أشجار عارية،أاليت هي عند ) شقائقه(وامليثولوجيا واخللق 

عنـد   اليت يصري على عريها يف كل املواسم والفصول هي أيضاً -األشجار 
  ..!!يف أسفل الوادي وكأا حنن قدام جبال موحشة غالباًأ

لك، كان من العبث التجسيد املباشر فيها رو بعد ذگن الطبيعة لدى أأي 
ا مبا محلته من جوانيات وعواطف إنسانية، إحيـاء  ان مفردأذلك  لإلنسان،
عن التشخيص املباشر، فهذه زهرة عباد الشمس اليت تتصدر يف أكثر  عوض

  .أنارو هذه گمن لوحة، يقول عنها 
 اللونيـة،  رو يف معارضه الثالثة السابقة مل خيرج عن هـذه الترجيـديا  گ

   . كالصيف احملترق وغريها )):املنودرما((وعناوينها وحدها كافة لتصور هذه 
يديولوجية، لكنـها مفعمـة   أفلسفية وحىت  بعاداًأمل لوحته حترغم ذلك ال 

هي حبـث   وأيضاً بعاد النفسية اليت تتجلى يف كل تفصيل ومساكة لونية،باأل
يف فخ الواقعية، لكن مـع   متلقيه عاًقوم اللونية، اتيدهاملشفرد هذه أ مجايل،

قراءة .. الزهرة أو السهل أو الشجرة: ستأخذ قراءة التأمل والقراءة املتأنية،
أخرى إذ مثة حكاية إنسانية خلف هذه املفردات، والعناصر الـيت تشـكل   

تذهب إذ  خر مشفر بني الفنان واملتلقي واضح لكال الطرفني،آاللوحة، نص 
وحىت التجـرد،   ، لنصل ضفاف التعبريية واالنطباعية،أخرىالواقعية باجتاهات 
 وتشـكيالً  لكم هذه املـرة تـأيت لونـاً   )) واقية سحرية((ولتصري يف النهاية 

  ..!!كنص
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  ∗الفنان الكردي بشار برازي
  يقيم معرضاً 

  يقدم فيه 
  منحوتات مميزة

  
  

ن فاتح أقام الفنان الكردي بشار برازي معرضه اجلديد وذلك يف مرسم الفنا
املدرس حيث قدم عدداً من املنحوتات اليت متيـزت بالفراغـات املـؤطرة    

  ، واجلداريات اليت تتدىل منها الرؤوس واألرجل مع عدم وجود األجساد 
كما متيزت أعماله باإلتقان من ناحية املواد املستخدمة يف النحت كالزجاج 

  .والنحاس وتطويعها لصاحل العمل الفين
ات اليت لفتت انتباه احلضور يف املعرض فكانت اجلداريـة  أما أكثر اجلداري

اليت عربت عن معىن احلب والتضحية وقسوة احلياة  سيامند وخجيالثالثية 
  .اليت صورت حركة األجساد الدورانية بشكل مجيل املولويةوجدارية 

  

                                                 
قسم النحت من جامعـة دمشـق    –والفنان بشار برازي خريج كلية الفنون اجلميلة  ∗

   ة النحت يف معهد إعداد املدرسني يف مدينة حلبوحالياً مدرس ملاد
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  لـ عمر كوجري -إا الريح
 بدمشق روسييف مرآة النقد يف الثقايف ال

  

  
نظم املركز الثقايف الروسي بدمشق، مساء األربعاء، ندوة نقدية حـول      

سوري عمر كـوجري، الصـادر،   للشاعر الكوردي ال" إا الريح"ديوان 
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مسا كورد للثقافة والفن  مؤخرا عن دار هريو يف بريوت، وبدعم من مؤسسة
   .يف ديب

خالد حسـني، هايـل   .د: شارك يف هذه األمسية النقدية مخسة نقاد، وهم
الطالب، نورا حممد علي، أمحد هالل ومحزة رستناوي، وقد نظر كل ناقد إىل 

ركز على موضوعة ) رستناوي(تلفة، فبعضهم اموعة الشعرية من زاوية خم
الزمن يف قصيدة كوجري وحرصه على احلديث عن مهوم شعبه الكوردي، 

قدم توصيفا مدرسيا للقصائد، بينما ذهبت ) نورا حممد علي(وبعضهم اآلخر 
إىل تقدمي قراءة هادئة تبحث عـن مجاليـات   ) هالل(وجهات نظر أخرى 

الب اموعة هجوما عنيفـا، وبـذلك   القصيدة، يف حني هاجم حسني والط
يرعى قصائده "تباينت اآلراء بشأن القصيدة اليت يكتبها عمر كوجري الذي 

كما رعى الكوجريون أغنامهم من قبل، يتركها لترتع وتنتشر حينا، وحينـا  
  .وفــق تعــبري الشــاعر الكــوردي الســوري طــه خليــل" يلمهــا

وخصوصا تلـك اآلراء  طرحت يف األمسية وجهات نظر بدا بعضها معقوال 
اليت انتقدت اعتماد كوجري على لغة سردية مسرفة يف اإلسهاب، وعجـز  

  .يفترض أن الشعر يستهدفها دائمـا " مكثفة بليغة"الشاعر عن استثمار لغة 
لكن يف املقابل هناك من ام كوجري بأنه مل يستطع يف هـذه اموعـة أن   

ين الشعرية اليت تصدر يؤسس حلساسية شعرية جديدة، وكأن مئات الدواو
هنا وهناك تؤسس لتلك احلساسية املنشودة، وكان على الناقد الذي أشـار  
إىل هذه النقطة، وكان خالد حسني على األرجح، أن جييب على أسئلة مـن  

حلساسـية  " كزهر اللوز أو أبعـد "هل أسس ديوان حممود درويش : قبيل
لتلك " آخر البحر..أول اجلسد"شعرية جديدة، وهل أسس ديوان أدونيس 
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احلساسية، وما الذي أضافه سعدي يوسف من جديد إىل املشهد الشـعري  
اهلدف من هذا الكالم هو أن النقاد الذي تناولوا  ".حفيد امرئ القيس"عرب 

الديوان شرحا، وحتليال، وتفكيكا طالبوا القصيدة أن تقوم بوظيفـة صـعبة   
يكتب مهومه وأوجاعه  ومستحيلة، فكوجري كأقرانه من الشعراء السوريني

وقلقه، وال نبالغ إذا قلنا بان نص كوجري يعادل أو يضاهي ااميع الشعرية 
ـ   ان األخرى اليت تصدرها املطابع بكثرة، ومل نر أحدا يطالب شاعرا مـا ب

األمر اآلخر الذي أثار االنتباه هو أن يشري  .يؤسس حلساسية شعرية مغايرة
ردة يف العنوان ليقول بان هذه املفردة قـد  خالد حسني إىل مفردة الريح الوا

فقدت بريقها ودالالا، وال نعلم كيف استنتج الناقد اتهد حسني مثـل  
يف ) كاتب حسني املفضل(هذا الرأي، وحنيله هنا إىل ما يقوله سليم بركات 

ليس يف اللغة من لفظ ضارٍ، أو لين العريكة، أو أنيس، أو : "هذا اخلصوص
للطة اللسان النـاظم للشـفهي   ...عوحشي، أو هتتزاحم األلفاظ على س

واملدون، بنازع الغلبة من طبائع النمطي، واملكـرور، واملعتـاد الواجـب    
ال يلغى لفظ بإقصائه، وال تتضع مرتبتـه يف  : لكن األمر ليس دينا. احملاكاة

هناك . الطبقات األلفاظ بتصنيفه وحشيأ، موحشاً، حوشياً صرِف إىل اإلمه
ما من : رياء يف طبع القراءة العربية لألثر األديب، وازدواجية يف خلُق اإلدراك

أربعة عربٍ يقدرون على تفسري معلَّقة، أو بيتني من شعر امـرئ القـيس   
الرائد يف طلب عون األجنيب على بين جلدته، فلم تتحصل له دبابـة مـن   (

  .ش شرح األلفاظمن غري نقلة البصر إىل هام) الروم، أو هيطل
 PUKmediaدمشق/ ابراهيم حاج عبدي  
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  الفنانة األوبرالية الكوردية 
  دمشق مزكني طاهر تسحر بصوتها ليل

  

  
  

أهلبت الفنانة الكوردية السورية مزكني طاهر أكثر من ألف متفرج يف أمسية 
 ٢٠ليلـة اجلمعـة    "قلعة دمشق"أوبريالية، على مسرح قلعة صالح الدين 

بغنائها للعديد من األغاين الكورديـة، يف إطـار تظـاهرة     ٢٠٠٨حزيران 
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 ٢١و ١٨واليت ينظمها املركز الثقايف الفرنسي بدمشق بـني  " القلعة حتتفل"
 .حزيران اجلاري

وقدمت مزكني طاهر باقة من األغاين الكوردية الفلكلورية، واليت رافقهـا  
مود برازي وبطريقة غنائية تنفرد ا طـاهر  على البزق العازف الكوردي حم

من خالل صوا األوبريايل، مما جعل اجلمهور يصفق ويرقص لساعتني مـن  
الزمن، على أنغام اإليقاع الغريب الذي رافق تلك األغاين، اليت أعيد عزفهـا  

  .بشكل حديث مع إضفاء الكثري من اإليقاع خالل أدائها لألغاين
لكوردية الشابة، واليت برزت على ساحة الغناء مزكني طاهر من األصوات ا

السوري والكوردي، بتخصصها يف الغناء األوبريايل، قدمت عرضـاً مميـزاً   
للجمهور الذي كان أغلبه من اجلالية الكوردية بدمشق، ختلله العديد مـن  
الدمشقيون، باإلضافة إىل العشرات من السياح وبأغلبية فرنسـية، كـون   

ل املركز الثقايف الفرنسي بدمشق، إضافة إىل رعايـة  التظاهرة نظمت من قب
ضمن برنامج القلعـة  . إذاعة مونيت كارلو الدولية، وإذاعة أرابيسك إف إم

حتتفل، وذلك بعد افتتاح قلعة دمشق اليت كانت مغلقة لعدة سنوات بسبب 
  .الترميم

أنا سـعيدة  "قالت الفنانة مزكني طاهر PUKmediaويف تصريح خاص لـ 
أغين بالكوردية يف القلعة اليت بناها صالح الدين األيويب، سـعيدة   جداً أن

جداً أن أغين للطلبة واجلماهري الكوردية يف دمشق، فقد الحظت أن أغلبية 
وأضافت مزكني طاهر  ".مجهوري كانوا كورداً، لقد أتيت إىل هنا ألغين هلم

لـيس املـرة    هذه املرة األوىل اليت أغين فيها يف قلعة صالح الدين، ولكن"
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األوىل اليت أغين فيها بالكوردية يف دمشق، غنيت يف دار األوبرا ويف العديد 
  ".من املراكز الثقافية األجنبية هنا

وقائـد الفرقـة   " دي جي أويل"من جهته قال ليونيل كورسيين امللقب بـ 
يطوف أشز تو ماشيرت حول العامل واآلن حنـن هنـا يف دمشـق    "املوسيقية 

ل املوسيقى، مع موسيقيني سوريني، وحلفلة واحدة فقط وهـي  ألسبوع نتباد
  ".جتربة جيدة للجميع

أنا سعيد جداً برؤية هـذا اجلمهـور املسـتمتع    " وأضاف ليونيل كورسيين
  ".بالرقص والغناء، إنه مجهور حقيقي

دي جي ومنتج من مرسيليا الفرنسية، يعمل ضمن " أويل"ليونيل كورسيين 
إكسربيس "وجيعل األلبوم الثاين " لف البومني بامسهاوأ" ترابلميكرز"جمموعة 
عالمة بلو نوت، كما أنه يدعى دي جي ويدعى يف فرنسـا ليقطـر   " واي

وأطلق عدة مشاريع من . نغماته اليت تنوس بني الفنك، واجلاز، واهليب هوب
  . بينها جمموعة شوغن مبرافقة عازف الفلوت ماديك مالك والدي جي ريبل

ل وجيف شاريل على الساحة اإللكترونية الفرنسية منذ ينشط دي جي أوي
سنوات عديدة، بوصفهما موسيقيني بارزين يف العزف املنفـرد، تشـاركا   

أشز تو ماشيرت، وهي مغامرة خيوضها منذ عامني العازفني يف "مبناسبة مشروع 
هناك قناعة بأن االندماج املوسـيقي يفـتح دروب   . أكثر من عشرين بلداً

وكانت حفلة اجلمعة الوحيدة املشتركة . ويفيد موسيقى الغداالستكشاف، 
مع موسيقيني سوريني، إال أم سيقدمان أمسيات دي جي يف دمشق ومحص 

  .وحلب والالذقية
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أما جيف شاريل، فقد بدأ مساره املوسيقي بالعزف على األيقاعات، مث حتول 
 عن البل بلو، ألف ألبومني" إىل اآلالت كرساً نفسه للموسيقى اإللكترونية

مث تعاون مرات متعددة مع عازيف جاز وعازفني افارقة، من بينهم طوين ألن، 
وعلي بولو سنتو، وبوصفه منفذاً، أنتج بصورة خاصة ألبومي جوليان لورو 

برايتـر  "وأدرا معه يف مؤازرة ذلك املشـروع  " غامبيت وفاير أند فرغيت"
  ".دايز

تقام هذه "الثقايف الفرنسي بدمشق  من جهته قال فادي العودات من املركز
الفعالية برعاية املركز الثقايف الفرنسي، حيث نقوم يف كل سـنة يف نفـس   
الوقت ذه التظاهرة واليت تدعى احتفال املوسيقى، يف العديد من دول العامل 

  ".وخاصة يف الدول الفرانكفونية
ي فـراس  وختلل احلفل الغنائي معزوفات على القانون للموسيقار السـور 

شهرستاين، وعازف العود كنان إدناوي والغيتار باس عمر حرب، وعازفـا  
اإليقاع وائل القاق وفراس حسن، مقدمني العديد من املقطوعات املوسيقية 
اجلميلة، واليت أعلنوا أا ألفت خصيصاً هلذه األمسية املشتركة مع دي جي 

  .أويل
ج منوعة منها، سينما اهلواء برام" القلعة حتتفل"يذكر أنه قدمت يف مهرجان 

الطلق بعرض الفيلم الفرنسي مصري أميلي بوالن اخلارق، من إخراج جـان  
بيري جونيه، وبطلوة أودري توتو وماتيو كوسوفيتز وإيزابيل نانيت وروفوس 

باإلضافة إىل فنون الشـارع  . ومجال دبوز ودومينيك بينون وموريس بينيشو
من جمموعة من األشياء العبثية، واحلاذقة  وعرض القائمة الصغرية اليت تتألف

تنتمي إىل التراث الذي ابتكره صانعو فرقة أوبوس اليت هي مكتب مصنعي 



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٢٣ 

العوامل الفريدة، اليت متزج بني املسرح واألشياء بـني الشـائعات احلقيقيـة    
  .واحلقائق الكاذبة

  
  

وقدمت عروض ألعاب خفة وكرة القمع ولوانيات من قبل فرقة إزيـك  
لوفلوك الفرنسية، وقدمت فرقة كوزميك بانديتوس سـريكوس، عرضـاً   

يقى والسالسـل  مشتركاً فرنسياً سورياً أللعاب خفة بالنار على خلفية املوس
  .واحلبال امللتهبة، باإلضافة إىل جمموعة متحركة من العيب اخلفة

  
  .حزيران  ٢١وينتهي املهرجان ليلة اليوم السبت 

  
 PUKmediaدمشق/ مسعود عكو  
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  :شخصيات كردية

  
  :حامد العمادي •

سـنة   ة بدمشق ولديابن عماد الدين الدمشقي املعروف بالعمادي مفيت احلنيف
ــ شـرح   ١ :هـ ودرس يف اجلامع األموي مث السليمانية له مؤلفات١١٠٣

ـ اإلحتـاف لشـرح   ٤ـ دالئل اخلريات ٣ـ فتاوي يف جملدين ٢اإليضاح 
املنطاب يف موافقات حضرة  ـ الدر٦ـ احلوقلة يف الزلزلة ٥ خطبة الكشاف
   .م١٧٥٧تويف . عمر بن اخلطاب

  

  :الشيخ حسن جنبالط •
نشأ الشيخ حسن فـي المختـارة   أم ١٨١٤جنبالط  ينمن أمراء وشيوخ ب

موارنة المختارة أرضـاً ليبنـوا عليهـا     ذنة جميلة ووهبئجامعاً جميالً بم

ساهم مع ناصر العثماني العماد في مسـاعدة  . كنيسة وساعدهم على بنائها

الدروز في وادي التيم في ثورتهم ضد الحملة المصرية التي كانت بقيـادة  

نسحب برجاله إلى قرية عند جبل ابالء حسناً ثم  بلى فيها شبلي العريان وأ

  .١٨٣٨الشيخ 
  
  :خالد النقشبندي •
بن أحمد بن حسين الشهرزوري الكردي شيخ خالد  م ١٨٢٧ـ   ١٧٧٩ 

هاجر إلى  .الطريقة النقشبندية ولد بقرداغ من بالد شهرزور في كردستان

  .ثارهآبغداد وتوفي بدمشق من أشهر 
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  .شعريمانزيدي واألفي الفرق بين كسبي الـ العقد الجوهري ١

    .ـ الرسالة الخالدية٢

  .ـ شرح مقامات الحريري٣

    .ـ ديوان شعر باللغة الكردية٤

  .ـ شرح العقائد العضدية٥

  

  :خاوراني •
من أشهر علماء القرن السادس الهجري ولد في قرية خـوران التابعـة   

  :ثارآلمدينة خالط له عدة 

    .لمصابيحـ كتاب التلويح في شرح ا١

  .ـ كتاب الشرح والبيان٢

    .ـ كتاب األربعين٣

    .ـ سير الملوك٤

    ).ص(ـ كتاب بيان قصة إبليس مع النبي٥ 

    .ـ التحف والنكت في الفرائض٦

     .ـ القواعد والقوانين في النحو٧

  . اإلعرابنخبة  -٨

    .ـ كتاب األدوات ٩

   .ـ كتاب التصريف ١٠
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  :حوارات
  رضوان زيادة. د

  ":الحوار" مجلةل 
الكرد إعالن دمشق نصاً وروحاً في بنى تي أنحان الوقت 

إعالن دمشق مظلة ضرورية إلطالق و ،خطابهم وسياستهم
  الكردي على المستوى الوطني ـ الحوار العربي

  
زيادة مفكر سياسي سوري وأستاذ زائـر يف معهـد   جودت رضوان . د

املشـهد الفكـري    يفثر واضـح  أ له طن،نلسالم بواشالواليات املتحدة ل
اتمـع  منظمـات   يف جمايلفعالة مسامهات  إىلوالسياسي السوري،إضافة 

ـ  يف شارك  .املدين ومنظمات حقوق اإلنسان ؤمترات الدوليـة  عدد مـن امل
لعـدد مـن    أممي  مبعوثشغل منصب و الدميقراطيات واحلريات،اخلاصة ب

 اًولعـب دور  لية،املنظمات احلقوقية األممية حلل اخلالفات بني املنظمات احمل
تأهيل الشرائح املغبونة يف اتمع حىت تستطيع الدفاع عن أنفسها،  يف اًكبري
 اك السوري كانوعن وجهة نظره يف احلر. نظمات النسائية يف الكويتاملك
  :هذا اللقاء  معه" احلوار"ـل

وضع املعارضة  هل برأيك حتسنكيف تقيم وضع املعارضة يف سورية؟ و* 
  مشلها يف إطار إعالن دمشق للتغيري الدميقراطي؟ مبعد لَ
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، ٢٠٠٤أكتـوبر  / يف تشـرين األول  "  إعالن دمشق"أتت فكرة والدة  -
، بل الذي مل يكن جمرد نص سياسي وليد حلظة عابرة أو توافق سياسي حلظيو

بـني   ملفاوضات شاقة وتسويات صـعبة  ،النور خضع اإلعالن قبل ظهوره إىل
عة عليه، هذا ما جعل اإلعالن مير مبراحل عديـدة مـن   خمتلف األطياف املوق

وملا كـان  . إعادة الصياغة حىت يرضي مجيع األطراف املوقعة عليهو الصياغة،
املوقعون ينتمون إىل تيارات سياسية وأيديولوجية متباينة وأحياًنا متعارضة، فإن 

لطة يضاف إىل ذلك كله عسف الس .املسألة تصبح أصعب مما يتخيله الكثريون
مينع اجلدل احلر واحلوار " األمين"السياسية يف سورية، وشيوع مناخ من اخلوف 

. أو حىت أبسط من ذلك بكثري، وهو جمرد اللقاء لالتفاق على الصيغة التوافقية
 احتاج اإلعالن حقيقة إىل جهد استثنائي للتوصل إىل تسوية بني خمتلف الفرقاء،

نغفل عن األخطاء اليت وقع فيها البيان،  هذا ال يعين أن. وإرضاء مجيع األطياف
أن حتمل على حسن النية على اعتبار أن اهلدف النهائي من البيـان   لكن جيب

وإمنا إطالق مستوى عال من احلوار ودينامية للعمـل   ليس صياغة النص فقط،
وإجياد قطب معارض للسـلطة القائمـة    السياسي؛ بغية الدفع يف اجتاه التغيري،

من التفاوض مع اخلارج للقيام  بدالً اًلقيام بالتغيريات املطلوبة داخليجيربها على ا
استغرق التفاوض حول صيغة اإلعالن ما يقارب مثانية أشـهر،  . ذه التغيريات

ومنط  مبا اشتمل عليه من حوارات مكثفة وعميقة حول النقاط الواجب ذكرها،
، وتوقيت الصـدور  الصياغة وشدا، وترتيب األولويات ومدى احلاجة إليها

كل ذلـك كـان موضـع    . وابتكار آلية للمتابعة والتحرك املستقبلي وآليته،
مناقشات يومية بني خمتلف القوى السياسية السورية اليت هلا مصلحة حقيقية يف 

وملا كانت التحوالت اجلارية يف سورية ال ميكن فصـلها عـن طبيعـة     التغيري
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 خاصة تصاعد الضغوط األمريكية جتاهها، ،التحوالت اإلقليمية والدولية اجلارية
فإن ذلك يعطي حساسية خاصة للمسـألة  " تغيري النظام"وازدياد احلديث عن 

الدميقراطية يف سورية حبيث يصر الناشطون على اعتبارها قضية داخلية ووطنية 
 بينما حياول النظام باستمرار ربطها بسياق الضغوط اليت متارس ضـده،  حمضة،

الـداخل  "لنقاش حبدة يف األوساط السـورية حـول ثنائيـة    وهو ما أشعل ا
  ".واخلارج

على تشكيل قـوة ضـغط   فإا غري قادرة ونظراً حملدودية هذه التحركات 
عرائض إذ هي حمصورة يف مظاهرات عددها بالعشرات، و حقيقية على النظام،
ضني وأحياناً أخرى مقاالت نقدية حادة من قبل بعض املعار الكترونية وبيانات،

تنشر يف الصحف العربية، مبعىن آخر فعدم قدرة حتول التحـرك الـدميقراطي   
السوري إىل قطب مؤثر وفاعل وضاغط على النظام السوري جيعل من الرهان 
على مثل هذه التحركات للقيام بالتغيري يف سورية عملية صـعبة إن مل نقـل   

الوطأة عندها رمبـا  إال يف حالة جرى ختفيف القبضة األمنية الثقيلة  مستحيلة،
تقتنع قطاعات جديدة من اتمع السوري غري منخرطة اآلن يف عملية التغـيري  
خوفاً من تضرر مصاحلها سيما فئة الشباب وطبقة رجال األعمـال فعنـدها   

  .ستتسع حركة التغيري وتصبح أكثر قدرة على التأثري والفعل الداخلي
  
إعـالن   العربيـة يف  قيـادات الن تدفع أ )برأيكم( ملاذا اختارت السلطة*

  كراد؟األتفعل مع  السجن؟ ومليف وقامت بزجهم  ىل التضحية،إدمشق 
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برأيي أن هذه خطوات تكتيكية مؤقتـه، فعـودة السياسـة األمنيـة يف      -
االعتقاالت ستشمل اجلميع مبا فيهم األكراد، وعموماً اعتقل عدد من القيادات 

  .الكردية لفترات متفاوتة
  
كيف  ،اإلطار ايف هذ يإعالن دمشق واألكراد جزء أساسيف ظل وجود * 
م احلوار العريب الكردي يف سورية؟تقي  

بالتأكيد، إعالن دمشق مظلة ضرورية إلطالق احلوار العريب الكردي على  -
احلقوقي  عواألهداف مبا حيل الوض األفكاراملستوى الوطين، ال سيما التوافق يف 

  .واإلنساين املزري لألكراد
  
ىل إيسعون م أكراد يف إعالن دمشق أزال التهمة بهل برأيك وجود األ* 

  ىل دول أجنبية؟إإلصاق مناطق كردية 
بشكل كبري، ويتعلق ذلك مبسؤولية الكرد يف تبين إعالن دمشق نصاً : نعم -

  .وروحاً يف خطام وسياستهم
لـس  اىل وضع أفضل بعد إعالن إكيف برأيك انتقال وضع املعارضة * 
  لوطين؟ا

كرب لإلعالن عرب انتخاب قيادة جديدة وفق طيف وطـين  أأعطى شرعية  -
  .واسع، وكانت حدثاً سياسياً بكل امتياز

  
هل ما زال و ؟ مع السلطة باحلوار ىنادملن ملاذا املعارضة أدارت ظهرها * 
  مع السلطة؟ اًوار ممكناحل
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وقد قطعت قوى إعالن دمشق فكرة التغيري السلمي الدميقراطي،  طرحت -
مع النظام ألا شعرت أن النظام ال يقوم بأي بادرة باجتاه اإلصالح السياسـي  

وإذا استعرضنا جتارب التحول الدميقراطي يف العامل وهي جتارب . أو الدميقراطي
با الغربية واليت بدأا تفادة منها، سواء التجارب يف أورغنية وعلى سوريا االس

مث املوجة الثانية من التحول الدميقراطي واليت متت يف اليونان، إسبانيا والربتغال 
. با الشرقيةد سقوط االحتاد السوفيييت يف أورأمريكا الالتينية، واملوجة الثالثة بع

إذا استفدنا من هذه التجارب جند أن أفضل جتارب التحول الدميقراطي هي اليت 
اسـي أخالقيـاً   متت من داخل النظام السياسي، يعين ضرورة وعي النظام السي

وسياسياً بضرورة القيام بإجراءات وحتوالت سياسية جذريـة عـن طريـق    
سـتمر  تأنه ال ميكن أن بقناعة إىل الدميقراطية، يعين أن يصل النظام السياسي 

عليه إىل األبد، ويقتنع بأنه ال بد من القيام بتغـيريات جذريـة    ياحلال كما ه
لى قوى سياسية موجودة يف اتمـع،  وبالتايل يأخذ قراراً بضرورة االنفتاح ع

لبلورة رؤية دميقراطية سياسية واسعة حنو التحول الدميقراطي كما مت يف إسبانيا 
عندما استشعر رئيس الوزراء اإلسباين يف تلك الفتـرة أمهيـة    »فرانكو«بعد 

التحول الدميقراطي وفتح حواراً مع القوى السياسية مبن فيهم احلزب الشيوعي 
ودخلت إسبانيا تدرجيياً يف فترة حتول، وكانت إسبانيا يف تلك الفترة  اإلسباين،

لدول منـواً يف  باملستوى االقتصادي توازي دول إفريقيا، لكنها اآلن من أكثر ا
  .باأور
ن مثة أتالحظ معي ب ملَأَكيف تقيم وضع املعارضة السورية يف اخلارج؟ * 

  خلارجية؟تباين يف رؤى املعارضة الداخلية واملعارضة ا
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املعارضة توافقت على منط إعالن دمشق الذي يشكّل مظلّة لكل القـوى   -
واألحزاب السياسية الفاعلة يف سوريا، وعندما أتت جبهة اخلالص الوطين تغير 

معارضة يف الداخل ومعارضة يف اخلارج، وألغـي  : الوضع وأصبح هناك قطبان
ملشكلة أن هنـاك ممانعـة   القطب املوحد واملركزي الذي هو إعالن دمشق، ا

للتغيري داخل سوريا، وال ميكن ألي تغيري دميقراطي أن يرى النور إال عن طريق 
ما يسمى الكوى والنوافذ، حبيث تكون التكلفة األمنية غري باهظـة بالنسـبة   

عندما نرى النظام السياسي مينع أي . للمواطنني واملدافعني عن فكرة الدميقراطية
رجة حجب املواقع االلكترونية، فهذا مينع انتشـار الفكـر   منط من التعبري، لد

الدميقراطي، انسداد هذه النوافذ أو الكوى الضرورية للتغيري الدميقراطي جيعـل  
نوع من إىل املعارضة يف الداخل واخلارج ال تقوم بأي عملية تغيري وتنتهي فقط 
لداخلية بشكل البيانات، وذلك يؤدى إىل انعدام الفعل على الساحة السياسية ا

كبري، وهو ال يعين فقط أن املعارضة غري قادرة على التغيري بل إنه يؤثر بشكل 
دول اجلـوار  يف قدرة سوريا على الفعل السياسي اإلقليمي والتأثري يف رئيسي 

وانعكاساته حىت على الداخل وعلى املواطن السوري العادي، حبيث أن املواطن 
ياً يشعر بانعدام قدرته على التعبري حبريـة،  السوري الذي يعيش حتسناً اقتصاد

وبالتايل جناح أو فشل فكرة الدميقراطية ال حتصد مثارها املعارضة فقط مبعناهـا  
الضيق، وإمنا تكون مثار هذا النجاح أو الفشل لكل املواطنني السوريني، ففكرة 

  .التغيري هي فكرة السوريني
  متفائل مبستقبل سورية؟ أنتهل *
 .لتغيرييف اته ورغبته الدائمة يمتفائل باتمع وقدرته وحيو أنا، أكيدنعم بالت -

  "الحوار"مجلة 
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  محيد شريفي:  لقاء  مع الفنان الكردي

  من كردستان  إيران
  إبراهيم أبو ساالر / حاوره 

ـ حنن نعلم عندما تسقط السياسة يعين سقوط نظام أو سلطة، بينما سقوط 
ن األرض هي اهلويـة  أوكما نعلم ب ألمة بكاملها،الوطن واملواطن يعين سقوط ا

الوطنية واللغة هي االنتماء بكل معانيها وكذلك هي عنوان الشعوب ووعـاء  
ننـا فقـدنا   وعندما نفقد اللغة واألرض يعـين أ  حضارا وثقافتها وفكرها،

وضياع تام هلويتنـا   ،اهلاويةحافة تارخينا وأصبحنا على  حضارتنا وتراثنا وأيضاً
  . سانيةاإلن

اختار طريق الفن وبلغة األم ليبوح للعامل عـن   الفنان والكاتب محيد شريفي،
ناع القهر ونساك مأساة شعبه ويبني لإلنسانية مجعاء فظاعة كهنة االستبداد وص

قـوس عدوانيتـهم   ملزاولة ط والذين جعلوا من الدين ستاراً ،الظلم والعبودية
 يف صدور الكرد بعـد أن قويـت   وتفريغ حقدهم الدفني ،للحضارة اإلنسانية

  .شوكتهم واستلموا مقاليد احلكم يف إيران وبيدهم زمام العروش
خر مسـمار يف  آلكن محيد شريفي رفض الذل واهلوان وأىب أن يدق أول و

راح يفضـح  / سننداج/نعش لغة أمته وشعبه، ومن خلف أسوار املدينة احلزينة 
أرض كردستان مذحبة من  اجعلوعوارت هؤالء األشباح الذين اغتصبوا أرضه و

معه، وبلغته الكردية األصيلة ليسرد لنا حكايـة   ساخن فكان لنا حوار ،كربى
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واملطارد يف كـل زمـان    االستبداد والظلم حبق اإلنسان الكردي أينما وجد،
  .ومكان

  
   :البطاقة الشخصية  -

اج من مواليد مدينة سـنند  –الفنان محيد شريفي مثقف من كردستان إيران 
ترعرع بني أحضان أسرة كردية وطنية آمنت بقضية شعبها حـىت  ١٩٧٢عام 

من / يرانإ/رض كردستان أجل حترير أوناضلت بكل ما لديها من  نقى العظام،
مبدعي االستيداع والقهر والظلم  غزاة التاريخ وأشباح الدين وأعداء اإلنسانية،

  .والعبودية
يف مدارس النظام اإليراين، وعمره  أىب أن يكمل دراسته ،الفنان ،محيد شريفي

والذي اعترب  ١٩٩٦فالتحق بصفوف البيشمركة عام  – اًعام/ ١٦/ال يتجاوز 
للوقت والعمـر معـاً،    اًمتابعة الدراسة يف مدارس النظام اإليراين املستبد ضياع

هـي كذبـة   /مجهورية املاليل واآليات احلمر والعلم واحلرية والدميقراطية يف 
ـ  وحقن سلطوية، ل اجلمهوريـة اإليرانيـة   ة خمدرة لعقول شبابنا الكـرد يف ظ
مث  .إليراين قناع خميف وبشع بـآن واحـد  ، واإلسالم عند النظام ااإلسالمية

والذي تأسس / له كومه/خالل فترة نضايل يف صفوف احلزب : أضاف بقوله
–شعيب زكريائي :ومؤسسو احلزب هم  –يف كردستان إيران  ١٩٦٩يف عام 

صديق كمان كر  –سعيد خاين  –عبد اهللا مهتدي  –ىسلطاين فؤاد ومصطف
  .وحممد حسني كرميي –صاعد  وطن دوست  –
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بعد استشهاد أخي الكبري ناصح شـريفي تعرضـت حملـاوالت الترهيـب     
لك زادين العناد يف االسـتمرار والنضـال يف   ، ورغم ذواالعتقال ملرات عدة
  صفوف البيشمركة 

لك عملت بصفة رئيس حترير جملة ، وكذانيف راديو كردست عملت مذيعاً-
وكذلك عملـت   .واليت كانت تصدر يف كردستان العراق/ متمانا/ /ةاعتماد/

علما أن  .فرع السليمانية .قسم الربامج الوثائقية/ هالت ژرو/يف قناة تلفزيون 
ولغاية عـام  ١٩٦٩احلزب الذي انتسبت إليه كان يعمل بشكل سري من عام 

وألول  ١٩٨٣عـام   .مت إعالنه يف مدينة سننداج/ ١٩٧٩/ويف عام  .١٩٧٩
إىل  مرة انتسبت املرأة الكردية يف إيران إىل صفوف هذا احلزب لتناضل جنبـاً 

عملت  وأيضاً .جنب مع الرجل لتحرير أرض كردستان من براثن نظام املاليل
وحالياً أعمل على حتضـري   .واألدبية ةيف األمسيات والندوات السياسي اًحماضر

  .حلاين وغنائيأمن كلمايت و "لبوم أغان كرديةأ"
  
  .إيران –ما هي أهم املدن اليت تقع ضمن خارطة وجغرافية كردستان  -
ن جغرافية كردستان إيران تتوزع بني مناطق جبلية ومنـاطق  أحنن نعلم ب –

وهي أمجل  ،سهلية وأراضيها متتاز باخلصوبة وهي غنية بالثروات الباطنية الدفينة
ملناطق من حيث مجال طبيعتها ومناخها، ومجيعها منـاطق سـياحية   وأروع ا

رض أ .وهي غنية باآلثار التارخيية اليت ورثناها عن أجدادنا الكرد. بدرجة ممتازة
كردستان ختفي بني طياا حضارات وبطوالت وحكايـات وتـراث عريـق    

 :وأهم مدن كردستان إيران هي .وحضارة امليديني قهرت وأدهشت كل العامل
  . يف قلب كردستان إيران هاماً وهي مدينة كبرية وتعترب مركزاً/ سننداج/
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كانت حمطة أنظار الدخالء ومنها ، وكردستانياً املعروفة عاملياً، مدينة مهابادو
        أعلنت أول مجهورية كردية بقيادة الشـهيد قاضـي حممـد ورفاقـه عـام     

١٩٤٦.   
ا من املدن املتراميـة علـى   سقس وغريهو ،بانه، ووسردار، مدينة بوكانو

تشـتهر بزراعـة    –ومنطقة كردستان إيران . وحديثاً جغرافية كردستان قدمياً
احلبوب والبقول واخلضار والفواكه، وتعترب منطقة سـننداج املصـدر اهلـام    

وهـي مشـهورة   " مثرة العزيز"خص والرئيسي لتصدير احلبوب والفواكه وباأل
حناء إيران وكافة ، ويتم تصديرها إىل مجيع أرانبنوعيتها اجليدة يف مجيع أحناء إي

  .حناء العاملأ
ملينوم والنحاس والـذهب  كاحلديد واأل/منها املعادن ، فالثروات الباطنيةأما 

تشتهر منطقة كردستان ، حيث البترولومنها . مسنت األسود واألبيضومادة اإل
 ائمـاً د يراين حيـاول بغزارة آبارها البترولية وبنوعيتها اجليدة إال أن النظام اإل

. ميش املنطقة الكردية وعدم إنشاء مشاريع كبرية وهامة على أرض كردستان
تم العمل على تفريـغ   وتباع هذه السياسة هاوالقصد من  ،التحتية بالبنية وال

وإجبـار  . بدالً منـهم  منطقة الكرد من حمتواها البشري وزرع األسر الفارسية
راضيهم وزرع املستعمرات الفارسـية يف املنـاطق   الكرد على اهلجرة وترك أ

 .فهي عملية استيطان الفرس يف املناطق الكرديةبدالً منهم، الكردية 
وأحجـار  ، الغرانيت امللون والطبيعي" أحجار املرمر"، أحجار الرخامومنها 

وأحجارهـا  . الغرانيت يف كردستان متتاز باجلمالية الفائقة واجلودة والنوعيـة 
مادة صناعة الزجاج وأتربة صاحلة لصناعة اآلجر والقرميد األمحر  .ياًعامل رغوبةم
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تعتمد على الثروة احليوانية يف منطقة يف إيران فإا  الثروة احليوانيةأما  .واألصفر
 .إىل خارج إيران تصديرهمنها يتم  ، وقسمكردستان

البسط والسجاد و ،لصناعة األقمشة احلريرية ومثة معامل يدوية ونصف آلية،
اليت تشتهر ا مناطق كردستان وخيوط احلريـر  ، وبعض املنسوجات الشعبية

وهذه املعامل اليدوية تعتمد على اإلعانة الذاتية وال تلقـى أي دعـم   . الطبيعي
تهر ذه مادي من النظام اإليراين لتطوير مثل هذه الصناعات ومدينة بوكان تش

ومنـها الصـناعات   ، دوية أخرىمهن يوهناك . نفاًالصناعات اليت ذكرناها آ
اخلشبية كاألدوات وأطقم املوبيليا والتحف واللوحات اخلشبية وطاوالت لعبة 

وقد  .وسنتور وسيترار والدف، مثل التار، واآلالت املوسيقية، النرد والشطرنج
 .بالصناعات اليدوية على شهادة الدكتوراه" عبد اهللا زاد بور"حصل الدكتور 
أي  –اإلنسان الكردي معروف عنه باإلبداع ، فإن م واإلبداعأما يف جمال العل

 .يولد مبدعاً وميوت عاملاً
يف كل عام يعقد مهرجان على مستوى اجلمهورية اإليرانية وحيصل اإلنسان 

 /صالح شاه سـواري /والسيد . الكردي يف هذا املهرجان على اجلائزة األوىل
 دولة وبلغ عدد املشاركني/ ١٥٠/حصد اجلائزة األوىل يف مهرجان اشترك فيه

قسـم مواقـع   /. ٢٠٠٥ -٢٠٠٤/ يحوايل عشرة ماليني مشترك خالل عام
حصل على  ،فقارالبيجن ذو  والدكتور. تنترنينترنيت والعلوم املختصة باألاأل

والسـيد   .سترالياأيف  – ١٩٩٧س العامل بكرة القدم عام يف كأاجلائزة األوىل 
والسيد عبد  .سيا يف مباريات املصارعةآزة حصل على جائعبد اهللا محن كويل، 

 والسيد حسـن حمـيب   .سيا يف لعبة املصارعةآحصل على جائزة  ،اهللا عزيزي
. السيد سردار وسامان باشـبئي مثلهم و .حصل على كأس إيران يف املصارعة
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أمـا يف جمـال لعبـة     .تيةاحصد اجلائزة األوىل يف الكار، والسيد قباط فيزي
 عامـاً / ١٢/، والبالغة من عمرهـا  الطفلة الكردية سونياقد نالت الشطرنج، ف

فقد حصل السيد / بوننالبي/أما يف جمال كرة الطاولة  .اجلائزة األوىل للشطرنج
  .سياآبطولة على فؤاد كاسب 

  
  
 
  /.يف إيران/من الكرد وقضيتهم موقف الثورة اإلسالمية اإليرانية  -
هذه اللحظة حىت الثورة اإليرانية و ن سياسة النظام اإليراين منذ بداية عهدإ –

 .تتبع سياسة الوعود املأمولة واملؤجلة مع الشعب الكردي يف كردستان إيـران 
أن تفتح هلم طريق اهلجرة إىل خارج كردستان على مصـراعيه   وحتاول دائماً

  ،ووضع األكراد يف كردستان إيران شبيه بالوضع الكردي يف سوريا وتركيـا 
مثل احلقوق الثقافية واالجتماعية والسياسـية  حقوقه، أبسط شعب حمروم من 

حيث يعاين مـن الفقـر    .ا فوقوهو مواطن من الدرجة الرابعة واخلامسة وم
أو  .والبطالة وهلم من النظام اإليراين يف كل عام هدية علـى شـكل جمـزرة   

بالطبع فهـو  . الكردي الذي يطالب حبقه يف إيرانو. حكايات اعتقال وإرهاب
سرد أولعلين أستطيع أن  .ل السلطة يف كل وقت ومته جاهزةقبمطلوب من 

وال فرق بني العهد القدمي للنظام ، وحاضراً لك بعض مزايا النظام اإليراين قدمياً
 ولعلـين أيضـاً  . فقط" العمائم واللحى" االفرق بينهم .اإليراين والعهد اجلديد

لشعب الكـردي يف  ق اذكر لك عن بعض اازر اليت ارتكبت حبأأن  عأستطي
حيث أعدم النظام "كانت البداية جمزرة مجهورية مهاباد فقد  .كردستان إيران
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، وكذلك حبق القائـد مسكـو شـكاكي    اإليراين الشهيد قاضي حممد ورفاقه
وارة أازرة اليت ارتكبت حبق الشهيد سـليمان مـوعيين ومـال    و .وعشريته

أول هجوم قامت ا  وكذلك. ١٩٦٨ -١٩٦٧ما بني وإمساعيل شريف زاده 
قوات الثورة اإلسالمية على مناطق كردستان وذه احملاولـة أرادت أن تـربز   

 أما ازرة الكربى .عضالا وتكشر عن أنياا أمام هذا الشعب املسامل و اآلمن
هي جمزرة آية اهللا خلخايل املشهورة واليت سجلت يف أوىل صفحات الثـورة  ف

الشـعب الكـردي يف   حبـق  ارتكبت هذه ازرة ، حيث .اإلسالمية يف إيران
الـرئيس  /كردستان إيران بقيادة آية اهللا اخللخايل وعصابته الالإنسانية وبرفقته 

كانت أبشع جمزرة ارتكبـت حبـق اإلنسـان الكـردي     / أمحدي جناداحلايل 
وراح ضحيتها آنذاك حوايل عشرة آالف إنسـان كـان   ، والتركماين والعريب

ونفذت هذه ازرة يف ساحة مدينة سـننداج ويف   ،الكردغلبهم من الشباب أ
سجن أفني وخالل هذه ازرة كان الدم يسيل من سـجن أفـني كالسـيل،    

وهجوم شرس على منطقة  .١٩٨٩ – ١٩٨٨وحدثت هذه ازرة خالل عام 
وهجـوم آخـر للقـوات     .١٩٦٠خالهلا الكثري من الكرد عام وقتل / باوه/

كانـت   اًيوم/ ٢٤/وعرفت مبعركة  ١٩٦٠داج عام اإليرانية على مدينة سنن
ومعارك شرسـة دارت بـني    .وقوات البيشمركة –مابني القوات احلكومية 

وبعدها اضـطرت قـوات   ، ١٩٨٦القوات احلكومية وقوات البيشمركة عام 
البيشمركة للخروج إىل خارج حدود وأراضي كردستان والتوجه إىل املنـاطق  

إلعـادة وتقويـة    - :ستان إيران لألسباب التاليـة اجلبلية احملاذية حلدود كرد
رض كردستان وشعبها من اهلالك أعلى سالمة  حفاظاً – .صفوفها من جديد

وأساليبهم الوحشية ضـد   ،والضربات االنتقامية من قبل قوات النظام اإليراين
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رض أتقسـيم  / رزاشاه لوي/ يرانإحاول شاه كما  .الشعب الكردي اآلمن
وذلك للسـيطرة  . ة مناطق إدارية وفصلها عن بعضها بعضكردستان إىل عد

ردستان لغايـة تشـتيت الشـعب    رض كأعلى احلركة الكردية ومن مث جتزئة 
 -٢ .أذربيجـان شـرقي   -١ :وكانت تلك التقسيمات كـاآليت . الكردي

-٦. إيـالم  – ٥ .كرماشـان  – ٤ .منطقة كردستان – ٣. أذربيجان غريب
لية التقسيمية كانت دف إىل تقسيم منطقة كل العم. لورستان – ٧ .لكستان

، كون كردستان من أغىن فيها وزرع املستوطنات الفارسية كردستان وإضعافها
وهي شبيهة بأرض كردستان العراق، أو كردستان سوريا أو . املناطق اإليرانية
  .كردستان تركيا

  
الكردية  ياة االجتماعيةاحلياة االجتماعية يف كردستان إيران مقارنة باحل –

  .يف سوريا
تؤمن بالصالت واألواصر العشائرية إمنا جتمعهم  العائلة الكردية يف إيران ال –

جل حترير اإلنسان الكردي مـن الظلـم   أوحدة الكلمة واملصري والنضال من 
واملرأة الكردية يف كردستان  .تبداد احلكومات واألنظمة الفاشيةوالعبودية واس

ية يف سوريا من حيث تربيتها وحريتها وممارسة حياا إيران شبيهة باملرأة الكرد
أما العادات والتقاليـد   .العائلية واالجتماعية بشكل عام وحبق اإلنسان الكردي
أغلـب  متشابه يف فهي يف اتمع الكردي اإليراين واتمع الكردي السوري 

اضـل يف  واعية ومتفهمة لقضيتها وأراها تن واألسرة الكردية يف سوريا .األمور
  .جنبا إىل جنب مع الرجل يجمال التربية وأيضاً يف اال الثقايف والسياس

  



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٤٠ 

  .لساحة الثقافية الكردية يف إيرانكيف تقيم ا –
يف كافـة اـاالت    اأن يبـدعو  الكرد يف كردستان إيران حياولون دائماً –

املهنيـة  منها الصناعية والعلمية و. لى درجة األولوية يف كل امليادينوحيصلوا ع
إم متميزون يف كل شيء لكي يثبتوا وجودهم يف السـاحة  . واألدبية والفنية

منذ والدة فجر التـاريخ   نه شعب له حضارة عريقةإ. اإليرانية والعاملية عموماً
كـان  ففي جمال الفن واملوسيقى،  .وقد ترك بصمات واضحة ومميزة .اإلنساين

كـام  فظهر منهم فنانون مثـل  . الفنيةلتقنية احلرفية والعلمية وهلم اإلبداع وا
أما يف جمال  . دلشاد وعندلييب كان  ،وكل هوركان ،يوسف زماينو ،كاران
ويف  .محد قاضي وذبيح اهللا منصـوري أضي والسيد حممد قا، فقد نبغ الترمجة

 ،شرف درويشانأوعلي  ،إبراهيم يونسي، اشتهر وباللغة الفارسية جمال القصة،
الفنـان  ظهـر   يف جمال الفن التشكيليو. حممد أفغاينوعلي  ،ومنصور ياقويت

يف و .وفريبا عباسـي  ،فردين صادق أيويب، ومحد خليلي، وأهادي ضياء الديين
وعلي رزا ورزائـي  ، ومجيل روستمي، السيد من قبادي، ظهر جمال السينما

أما  .وهيوا أمني جناة ،رحيم ذبيحي، ووعابدين علي ويسي، شهر مام عليدي
الـذي   ،قطب الدين صـادقي ، قد اشتهر املسرح واألعمال املسرحية جمال يف

وبالرغم من هـذا   ،حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سوربون بفرنسا
اإلبداع والعطاء من اإلنسان الكردي الواعي واملثقف حتاول حكومة النظـام  

ميش اإلنسان الكردي والضغط عليه لكي يتـرك   .ماضياً وحاضراً، اإليراين
 تابعـاً  أرضه وخرياا وينسى لغته وينصهر يف وعاء اللغة الفارسية ويكون عبداً

وتشويه كل معامله اإلنسانية وطمس حضارته العريقـة   ،لإلمرباطورية الفارسية
وعملية ضياع  .ء العنصرية الفارسيةوعاوهويته القومية واإلنسانية وصهرها يف 
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 .رد عليها يف كل زمان ومكـان اد الكالكرد ونفيهم وجريهم هي عملية اعت
 وبقيت مناطق كردستان فقرية من حيث املشاريع الصناعية ولكـن أرضـها  

ومعـروف عـن اإلنسـان    . ، وخرياا الزراعيةوبيئتها غنية بالثروات الباطنية
الكردي يف كردستان إيران بأنه إنسان مضياف وميتاز بالطيبة وحسن األخالق 

الكـردي يف سـوريا    ناته شبيهة باإلنسـا حيف. م لكنه ال يرضى بالذلورحي
وكذلك عاداته وتقاليده ولقد فوجئت باملستوى الثقايف والفين واملهين والعلمي 

آلفت معهم وعشت معهم بكل ، وتبدع وخاصة بني صفوف الشباب الكردامل
، وشعرت وكأنين أعيش بني أهلي وإخواين أشعر بالغربة قطوبينهم مل  .سهولة
  .بناء جلديتهم من أ، فوأشقائي

  
  ؟ةيف الساحة الكردية السوري يبرأيك كيف تقيم الوضع السياس –
إىل  ، من بداية الثقافة والفن وصـوالً اإلنسان الكردي مبدع يف كل مهنة –

يؤمن  ،السياسة وتعامله مع الطرف اآلخر، فهو سياسي بدرجة امتياز ومعتدل
، حمب لتراب وطنـه  ة ووطينواملساواباحلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية 

ت النظر بكـل رويـة مـن    عن الفكر العنصري يسمع وجها اًويقدسه، بعيد
وال يترك خصمه إال ويقنعه  ،حياول دائما أن يكون يف الصدارة ،الطرف اآلخر

والتاريخ خري شـاهد علـى    ،أرحم من الكرد أبداًوالتاريخ مل يعرف  .باحلوار
 ،واملرحوم الشهيد قاضي حممـد  ،يويبومثال على ذلك صالح الدين األ .ذلك

التاريخ  اوالكثري من القادة الكرد الذين دخلو ،واملرحوم مال مصطفى البارزاين
كل مقومات الوحدة والترابط األخوي واملصريي بني الكرد  .من أوسع أبوابه

، ولكن يف سوريا موجودة بدرجة امتياز وخاصة بني اتمعات الكردية عموماً
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أي        اً،حمور/ ١٤/يد بالنسبة للحركة السياسية فهي منقسمة على لألسف الشد
مـع   اًأرى كل الشعب الكردي متضامن .اً يف سورياسياسي اًكردي اًحزب/ ١٤/

إرادة بوغري آة  ،ة السياسية غري متضامنة مع نفسهاولكن احلرك بعضه بعض،
سـية أمتـىن أن   الشعب الكردي ومطالبه يف إطار وحدة احلركة الكردية السيا

، ن قوة أي شعب مرهونة بوحدته وتضـامنه أل ،د هذه األحزاب مستقبالًحتتو
ية ن يكون هلذه األحزاب مرجعية عليا لتخاطب الطرف اآلخر بكل شـفاف أو

ـ فإن وحسب معلومايت  ،وتشكل قوة يف امليدان السياسي م الكرد يف سوريا ه
 ماليني نسمة/ ٤/ا يقارب والذي يبلغ مب السكان،القومية الثانية من حيث عدد 

  .مليون نسمة/ ١٩/أو / ١٨/من أصل سكان سوريا والذي يبلغ 
تطالـب  أن بالتضامن واملرجعية تستطيع احلركة السياسية الكردية يف سوريا 

 حكومتها السورية حبقوقها الثقافية والسياسية واالجتماعية وكذلك االقتصادية،
املشاريع االقتصادية والصناعية مـع  من حيث  موطن الكرد يف سوريا فقري ألن

الكرد . وموقعه اهلام على تركيا والعراقالعلم إا غنية بالثروة النفطية والزراعية 
وأيضـاً مطلـوب مـن     .مفتاح قضيتهم هو بيد حكومتهم فقـط يف سوريا 

يف مناطقها حيث يشكلون  ت اقتصاديةشاء معامل ومنشآالربجوازية الكردية إن
ليـات العمـل االقتصـادي    املنطقة الكردية هـي مـن أو   وإنعاش .األكثرية

  .واالجتماعي
وباملنشآت االقتصادية والصناعية باستطاعتهم القضاء على آفة البطالة واحلد 

املعامـل  . من أسباب اهلجرة إىل بقية املدن السورية ومن مث إىل خارج سوريا
ب الكرد وعدم واملصانع هي لتشغيل أكرب عدد ممكن من اليد العاملة من الشبا

تشجيعهم على اهلجرة وترك أرضهم ومناطقهم، واحلد من بناء املسـتوطنات  
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ومن مث إعطاء األفضلية واألولوية للشباب املثقـف  . العربية يف املناطق الكردية
ودعم دورهم يف تنمية وتفعيل العملية السياسية والثقافية واالجتماعية وإبـراز  

  .واجتماعياً دورهم القيادي إعالمياً وسياسياً
  
؟ وبرأيـك كمثقـف   غة الكردية يف حياة الشعب الكرديما أمهية الل –

كردي ما هو املطلوب من املفكر والسياسي واملثقف الكردي اليوم جتاه لغته 
لة احلضارات وتاريخ حضارته ذات البصمة الواضحة من مج. وتراثه العريق

  ؟ اإلنسانية املتعاقبة
اللغات القدمية كاآلشورية والفارسية والسريانية  اللغة الكردية هي من مجلة –
من واجب كل مفكر سياسي ومثقف  .هي عنوان حضارته وتارخيه. رمنيةو األ

. ا أمهية كربى للداللة على وجودهن اللغة هلأكردي أن يضع يف نصب عينيه ب
لذا علينا أن نعمل على تشـكيل جممـع لغـوي    . وبدون اللغة ال تاريخ له 

ولسـان  . ولكي تصلح لكل الشعب الكـردي  .حرف الالتينيةوباأل. مدروس
علينا أوالً أن نقف بكل احترام وتقدير  .وعندما نتحدث عن أمهية اللغة .حاله

أمام شخص األمري جالدت بدرخان الذي كان له الفضل األكـرب يف رسـم   
ويعترب من املراجـع اهلامـة يف   . حة اللغوية الرائعة للشعب الكرديووضع اللو

جـدثر  ، وخلدمة الثقافة الكرديـة  فة الكردية وما قدمه ألبناء شعبه،يخ الثقاتار
وبالرغم من ظروفه الصعبة اليت عايشها يف ظل االحـتالل املتنـاوب    .بالتقدير
واألمري جالدت بدرخان جنح يف حترير اللغة الكردية من . قة كردستانعلى منط

مباشرة على توحيدها لكي وعمل بصورة  .شوائب الدخيلة إىل اللغة الكرديةال
والعمل على تكوين وتفعيل . يفهمها كل كردي يعيش على وجه هذه البسيطة
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الكردي وتشجيع النخبة الثقافية على برجمـة   ثلتوثيق الترا املؤسسات الثقافية،
 .اًشـفهي وثقافتنا كون كل تراثنا ي كل الفعاليات الثقافية واالجتماعية لكي ال

على إصدار كراسات ثقافية بغية تعريف الطرف اآلخـر  والعمل  .زائالً ومدحاً
تماعيـة والفكريـة والفنيـة    ثقافتنا واحلياة االجبوخاصة جيل الشباب منهم 

والثقافيـة  والتقاليد السيئة من حياتنا االجتماعية  تحماولة نبذ العاداو .الكردية
كـون   ،، واالهتمام اجلاد بالنخبة الثقافية الشـبابية وتوحيد الصفوف والكلمة

العمـل  و .للقضية واحلركة الكردية التحرريةالشباب املثقف هو األساس املتني 
اجباـا جتـاه   ، وعلينا تبيان حقوقها ووبشكل جاد وحقيقيعلى حترير املرأة 

سرة واتمع وفسح اال ملمارسة دورها يف اتمعات األخرى ومشاركتها األ
الزوجـة  كوا هي األم ووالسياسية، الثقافية واالجتماعية  يف كافة الفعاليات

كلمة شكر وامتنان إىل كل مثقف وسياسي  وأخرياً .واألخت والرفيقة واملربية
عيـد  / عيد النوروز مبناسبة  نتم بآلف خري أكردي وفالح وعامل وكل عام و

  .  السنة الكردية رأس
   ٢٠٠٨/  ٣/  ٢١دمشق  

  ـــــــــــــ
يراين جرت يف  قوات البيشمركة وقوات النظام اإلمابني اًيوم/ ٢٤/معركة : مالحظة 

 شهيداً / ٧٧/وكانت الضحايا من الطرف الكردي بني صفوف البيشمركة  ١٩٦٠عام 
  .اًكردي/ ١٢٢/ومت اعتقال  اًجرحي/ ٣٤٣/و
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   لقاء يف سطور
  
  

  
  
  
  
  
  

  إبراهيم الحيدري :أجرى الحوار
  
  :البطاقة الشخصية -

  السيدة مىن سلوم العجلوين 
  ناشطة يف حقوق املرأة و حقوق اإلنسان يف سوريا  –قتصادية ا

  عضو يف جملس إدارة مجعية املبادرة االجتماعية السورية
   

 ،كما يف العامل كلـه  ،مشاركة املرأة السياسية يف سوريا من الطبيعي مبدئياً
ليست على قدر املساواة مع الرجل بسبب اإلرث التارخيي حيث جعلت حلركة 

أة فيها خصوصية البد من أخذها بعني االعتبار للنهوض باملرأة وبالتايل حترر املر
وشأن املرأة الكردية شأن املرأة . معات العربية اليت تعاين قهراً وختلفاً ومواتاًبات
التطوير الـورقي  عربية اليت الزالت تعاين القهر والتهميش يف عصر التحديث وال

  .ى سيدات اتمع املدين يف سورياإحد ومن هذه االنطالقة كان لنا لقاء مع
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  :السيدة مىن سلوم العجلوين
علماً  ،اتمع السورييف برأيك ما هي الوسيلة الناجعة ملكافحة الفقر  -

  .% ٧٥أن نسبة الفقر قد جتاوزت فيه 
لذا  ،متعددة منها اجتماعية واقتصادية وسياسية اًكلنا يعلم أن للفقر أسباب -

، ولدى رورة غري قابلة للنقاش وهي حتميةكل ااالت ضسيكون اإلصالح يف 
  .للقضاء على هذه الظاهرة اخلطرية سورية ما يكفي من ثروات

مـا  %  ٤٠بلغت نسبة البطالة يف اتمع السوري إىل مـا يقـارب    -
  أخطارها السلبية وهل هذه احلالة صحية أم ال؟

مـن   ، وال بدلى اتمعإن هذه الظاهرة خطرية جداً، وهلا نتائج كارثية ع -
حنن حنتاج إىل ضخ استثمارات كبرية هلذا اـال  تظافر اجلهود للقضاء عليها و

  .مناخ استقرار سياسي يف املنطقة وهذا مرتبط بوجود
يف هـذه  ، فما رأيك اآلباء يف توجيه اقتصاد العائلة األمهات أفضل من -
  ؟…املقولة

الوعي االقتصـادي  نها مرتبطة ب، ولكليست هذه املفاهيم باملطلق صحيحة -
 )املادية( إعادة برجمة أولويات العائلة ، وللمرأة دور رئيسي يفعند أحد الطرفني

  .ظل ظروف اقتصادية صعبةيف 
قيل بأن املرأة نصف اتمع فهل برأيك حالياً أخذت املـرأة السـورية    -

حـرب   (متارس دورها احلقيقي يف ترتيب البيت السوري أم هي جمرد أقوال 
  ؟)على ورق 

الواقع هنـاك  يف لكن ة حصلت على حقوقها على الورق فقط، نعم املرأ -
بالتحالف مـع بعـض   و. اليت نواجهها مثل أنا الذكوريةالكثري من الصعوبات 
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ـ  ول املـرأة إىل  املتخلفات اللوايت يدافعن عن ختلفهن هم فقط من يعاند وص
لألسـف  أتون يف املقدمة وي) أصحاب فقه التخلف الرجعي(حقوقها من أمثال 
  .ار يف املعادلة االجتماعية اليومهم أصحاب القر

، برأيك كيف مغلوبة على أمرهايف اتمع الزراعي تبقى املرأة مقهورة و -
  ؟…ميكننا حتريرها من سلطان القهر و إلغاء األنا الذكورية من حياا

، عي أوالً، وثانيـاً ألنا الذكورية، بـالو اميكننا حتريرها من سلطان القهر و -
  .اتمعجتاه األسرة وواجباا التعريف حبقوقها و، ومتكينها من التعلم وثالثاًو

- الدفاع عن حقوقها لى إنشاء مجعية ملناصرة املرأة وع منذ سنوات عملنت
النتائج اإلجيابية بعض  ، فهل يا ترى حققنت)مجعية املبادرة االجتماعية(باسم 

  ؟يف هذا اال
لكن العوائق كانت كـثرية   ،كانت حماوالت متعددة للنهوض بواقع املرأة -

، كانت كلها ، منها التخلف واالستبداد، وغياب املعرفة، والتقاليد الباليةوكبرية
سعينا اجلاد قيتة يف طريق وض هذه اجلمعية وحتقيق أهدافها النبيلة وحواجز م

  ).االبنةو، واألخت ،والزوجة ،األم(هي إىل حترير املرأة السورية و
م عقدت منظمة املرأة العربية مؤمترهـا األول يف   ٢٠٠٦عام يف أواخر  -

يف  هل شاركنت يف هذا املؤمتر؟ وما السبب يف عدم مشـاركتكن  البحرين،
  مثل هذه املؤمترات؟

 مل نشارك يف املؤمتر بسبب وجود بعض اإلجراءات والتعقيدات اإلداريـة  -
  .يف مثل هذه املؤمتراتكتنا عرقلة مشارأدت إىل 

مشاركتها طرحت يف اآلونة األخرية فكرة التمكني من احلقوق للمرأة و -
فهل هل هـذه اخلطـوة    ،استالم مواقع متقدمة يف السلطةيف اختاذ القرار و
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باألخص علـى  و ،أمثرت وأعطت مفعوالً إجيابياً عن اتمع السوري يا ترى
  ؟وضع املرأة

إمنـا هـي   ورق، يت بتوجيهات إدارية وإجراءات على الحقوق املرأة ال تأ -
ل شيء يف احليـاة هـو   أمج(أخرياً حقوق اإلنسان أوالً ونتاج مفاهيم احلرية و

وال بديل عنـها يف  احلرية وهو ، ويليه العامل اجلمايل األكثر أمهية اإلنسان ذاته
  ).حال فقداا

مكسباً للمنطقة اليت  هل كان. قضية دعم التعليم وحمو األمية يف املنطقة -
باألخص باتمعـات الزراعيـة   اليوم من أمية النساء بشكل كبري، و تعاين
  ؟)سورية وغريها من املناطق النائيةيف اجلزيرة ال( ..مثالً
حنن نطمح كناشطات يف حقوق املرأة أن تكون نسـبة  ال شك يف ذلك و –

ية مع تقارير التنمهذا يتناقض  ،لكن لألسف الشديد ،%١٠٠التعليم اإللزامي 
 ،، وباألخص يف اتمعات الزراعيةيت تشري إىل نسب عالية من األميةالالبشرية و

حرب علـى  (ف كل شيء صار عندنا ولألس ،مثال على ذلك اجلزيرة السورية
  .)ورق
إىل نائـب عـام يف   وصول املرأة إىل منصب نائب رئيس اجلمهورية و -

نصـراً   املناصب يف سورية حقق تلك وصول املرأة إىلالقضاء، فهل يا ترى 
للمرأة وآلية حتررها بشكل ائي مـن القيـود االجتماعيـة والسياسـية     

  واالقتصادية؟
، حقوق املرأة ال تتحقق بالشـكليات ، وهذه املناصب تعترب من الشكليات -
ـ رويج ثقافة حقوق اإلنسان الفعلية، وبتإمنا بالسيادة الفعليةو وانني ، وبتغيري الق

  .ة حبقهااحف
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هل املرأة الكردية أخذت دورها الفعلي يف العمل الثقايف والسياسي إىل  -
  ؟حبقوق املرأة يف اتمع السوري جانب املرأة العربية للمطالبة

، وهي تعاين مـن  حقوق املرأة الكردية هي جزء من حقوق املرأة السورية -
وم يف جـو مقبـول   إن املرأة الكردية تعيش الي: واحلق يقال. نفس املشكالت

، جبميـع أطيافـه   العلمانية على حركة الشعب الكرديبسبب سيطرة املفاهيم 
كذلك املرأة الكردية أبدعت يف كثري مـن   ).االجتماعية والثقافيةالسياسية و(

فقط هي حباجة إىل القليل من احلريـة   ،امليادين الثقافية واالجتماعية والسياسية
، لتلعـب  والعادات البالية احفة حبقها قواننيإلغاء بعض الرفع الغنب عنها وو

  .جانب شقيقاا يف اتمع السوريدورها اجلاد يف ترتيب البيت السوري إىل 
  ؟…الكردي يف اتمع السوري -برأيك ما هي أمهية احلوار العريب  -
، حوار تـآلف  عصريالكردي هو نتاج حضاري و -أمهية احلوار العريب  -
، وعن طريق هذا احلوار نستطيع أن نرسم ئلة السورية الواحدةارب بني العاوتق

، وطن معاىف من األفكار الشـوفينية  يلة للوطن الذي حنلم به مستقبالًلوحة مج
وإنكـار  (ومن العنصرية ومن أمراض التخلف اليت حالت دون تطورنا وتقدمنا 

مـع  ومن املصلحة الوطنية أن نتفـاهم  ) ق شعب بكامله جرمية ال تغتفرحقو
مجيـل  ، رائـع و اتمع السوري، وآلخر باعتباره الشريك الفعلي لناالطرف ا

رات مجيعنا نتاج حضااول تشويه هذه الصورة الرائعة و، فلم حنبأطيافه املختلفة
، وقبل أن نلغي دور اإلنسان الكردي يف إنسانية تعاقبت عرب العصور واألزمان

املناضـل  دمه صالح الدين األيويب وعلينا أن نتذكر ما ق بناء اتمع السوري،
ألجـل   شكري القوتلي وغريهم من الـذين قـدموا حيـام   إبراهيم هنانو و

  .االستقالل وحرية هذا البلد
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  أدب وفن

  سجل للشعر الكردي املقاوم ..الشاعر جكر خوين
  *تروشيفوزي األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

فالشعر يبقى بـني   ،ن نعيش يف مناخات الشعر الدافئة واحلبلى باحلنانأمجيل 
عالن املبهر بأقـل  جياز اجلملة واإلإمتفرداً متميزاً بكثافة الطرح و دبيةالفنون األ
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مل والنقاء واالنتصار والتفاؤل وما اىل ذلـك  قدر من الكلمات عن احلب واأل
ـ أنه إ، يةمن مشاعر مكنونة يف النفس البشر جلى أداة الشاعر ملعايشة احلرية ب

 .مطية والركود والتسمر يف الواقعيري وهجرة ضفاف النومراكمة التغ ،صورها
ىل إعلى موعد للدخول  ١٢/٢/٢٠٠٨ -١٠ة منترل يف الفبيرأوهكذا كنا يف 

خينع وال  ، الشاعرالذي ظل متمرداً ورافضاً ال يستكني وال)خوينجكر(راب حم
فعمـاً  ، لقد كان يرى الشمس خلف كتل الضباب والغيوم وكـان م يستسلم
  . قمــــــة حلظــــــات اليــــــأس مــــــل يفباأل
، ومـارس  صبحت على كل لسانأغنية مجالً ومقاطع نه الشاعر الذي منح األإ

ستكانة والوقوف يف حمطات نسان الكردي ليمنعه من االقدرة حتريضية على اإل
نا صغري فكان ينعش داخلي مغزى الترابط بني مـا هـو   أقرأت له و. املاضي

وما هو مع مسات العصـر   رئ وبالٍسياسي واجتماعي والتنافر بني ما هو مته
ـ دب معـاً مثلمـا   اسة واألالسي) خوينجكر(ارس م .وموجباته ابرعلى دور ث

ا يف الصـف الثـاين   نثى ويضعهاملصلح االجتماعي يف جمتمع ذكوري ينفي األ
نثى هـي  األ"يف كتاا عداوي سنوال ال. كما تقول د ،صلا األأبالرغم من 

ىل املنفى إليذوق احلرمان من احلرية وهاجر  اعر يف الوطنوعاش الش ."صلاأل
ـ ا اخليارات احملـدودة املطو إ، ليتذوق احلرية وحيرم من الوطن ة بأسـالك  ق
مواظبـاً علـى    )جكرخـوين (ورغم ذلك ظل . الكهرباء لكل مبدع كردي

جتربة رفضـت  فجاءت دواوينه متسلسلة لتعرب عن  ،دمي الورقأزيف على ـالن
ن عرب الفنـان  أ، وكان لت على التواصل والتكامرصأاالنقطاع واالقتضاب و

نسان الكردي باللحن والـنغم  ىل وجدان اإلإبقصائده  )انڤش( الكردي الشهري
نا ييڤدن ونرلني ولبتذكر حفالت نوروز يف بون وألتكتمل الصورة، وما زلت 
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مـن   /كينه ئـه م (غنية أوفرانكفورت وغريها من املدن، حيث كـــانت 
  .ىل الذروةإع معها مشاعر اجلمهور لترتف ،تاماخل مسك) حنن؟

عطـى  أخدوداً كبرياً وقد أدب الكردي حفر جكرخوين لشعر املقاومة يف األ
ىل امليدان االجتماعي كمـا  إفعل املقاومة بعداً يتجاوز املعىن السياسي الصرف 

غالل غارقة يف القدم فرضت أض املرأة على التحرر من قيود رجالية وقلنا، وحر
نتـاج  داء والقـرار واإل البناء والتنمية واملشاركة يف األسهامها يف إيها ملنع عل
ــوا ــاة ا تفكريل ــق حي ــت تراف ــزة ظل ــذه مي ــعره، وه ــاعر وش   . لش

سـريات  وشكل وقوفه ضد رجال الدين قصريي النظر والغارقني يف ركام التف
سي وما زلنا هة ألصول الدين معلماً بارزاً يف نضاله السيااالنتقائية املزاجية املشو

سالمية يف الدول فالنخب اإل ،هذا البعد العصري يف نضالناإىل اليوم حباجة حىت 
املقتسمة لكوردستان استثمرت الدين لغري مراميه احلقيقية وسواء كانت حاكمة 

و ذاك مـن  اغلبها ما زال ينتقص هلذا السبب أن إو معارضة يف هذه الدول فأ
  . ولوياتـه أيعترب القضية الكرديـة مـن    مكانة النضال التحرري الكردي وال

باملستوى الفين ذاته جلهة الشعرية والطاقة ) جكرخوين(قد ال تكون كل قصائد 
فبعضها خيتزن كل حرارة وغـزارة املعـىن    ،التعبريية واخليال والصور الشعرية

ا مجعياً متثل أال إ، سوده شيء من التقريرية واملباشرةوبعضها ي ،وسالسة املبىن
  .الً يؤشر ملقاومة وطن للتجزئة ومقاومة قضية عادلة للتهميش والنسيانسج

يام الصعبة رغم علمه يف تلك األ) الكردية(م وجمرد كتابته باستمرار بلغته األ
بر الصـحفية  املنـا  حياناً انعدامِأبل و مبحدودية التوزيع واالنتشار يف ظل قلة

اليت للغته  ى عشق هذا الشاعر، يؤشر ملدالكتابة) جكرخوين(الكردية حني بدأ 
ىل كوردسـتان  إ، فكانت قصائده تعرب احلـدود  تعرضت للقمع واملنع والتنكر
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مل جديدة أالعراق ليتداوهلا حمبو الشعر واملنخرطون يف العمل التحرري كبارقة 
ن إن نقول أيبقى  .متنحهم القدرة على املسري باجتاه الضوء القادم يف اية النفق

 ،ينطفئ مبجرد انتهاء املهرجـان  الّأعر وغريه من املبدعني ينبغي ضوء هذا الشا
يف دراسة حياة هذا  بل ليكن ذلك بداية للمزيد من االهتمام والكتابة والتعمق

، فذلك ما جيعل املهرجان حالة فكرية شعرية مسـتدمية ورمـز   الشاعر وشعره
للطريق الذي نسري ناديل ق أصبحواالذين  األوائلوفاء له ولكل املبدعني الكورد 

  . اآلنفيه 

  .قليم كردستانإيف حكومة  وكيل وزارة الثقافة*
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  استبيان احلداثة والتواصل
  احلداثة رديف اإلبداع: مصطفى النجار

  احلداثة موج صاخب:عالء الدين حسن
  

  فراس حممد:أجرى احلوار
 وما هي مسوغاا؟ وكيف ميكن تعزيز ملكـات التواصـل بـني    كيف نقرأ احلداثة،

وأين  وهل يتواصل النقد مع حركة املد الشعري، ؟"املتلقي"اخلطاب الشعري وبني اآلخر
 وكيف ميكن أن نفهم جوهر الرمزية أو مـا يسـمى   يقف من املشهد الشعري الراهن؟

، وهل نرجع حالة الضمور والترهل اليت تصيب بنية كـثري مـن   "التواري خلف املعىن"
 وما هي مقومات القصـيدة الناجحـة؟   ألسلوب؟النصوص الشعرية إىل استفحال هذا ا

: هذه األسئلة مجعتنا مـع الشـاعرين   .مىت تصبح الكتابة هاجساً لدى الكاتب؟ :وأخرياً
   .مصطفى النجار، وعالء الدين حسن

يف اململكـة السـعودية،   ) أا( مصطفى النجار عضو احتاد الصحفيني، وعضو نادي *
داب والفنون، وعضو رابطة األدب احلـديث يف  ونائب رئيس نادي التمثيل العريب لآل

، تدرس له قصيدتان علـى  "باالشتراك"القاهرة، صدر له عشرة جماميع شعرية، ستة منها 
، وتدرس له ٢٠٠٠سنة رابعة، منذ عام  طلبة كلية اآلداب يف حلب، قسم اللغة العربية،

ـ    ذ عـام  قصيدة على تالمذة الصف السادس، ضمن املنهاج الدراسـي يف سـوريا من
وأمحـد   وحافظ إبراهيم، أمحد شوقي،:شاعراً، منهم ٣٣ومؤخراً درس ضمن  م،٢٠٠٣
  :أجاب الشاعر أمحد النجار قائالً ...يف كتاب صدر باللغة التركية حمرم،
لقد طرأ على الشعر العريب خالل عصـوره إضـافات    ..أفهم احلداثة رديفاً لإلبداع*

الشاعر الذي يضيف بإبداعه  .د املضمونجديدة، سواء على صعيد الشكل أو على صعي
ال  .ولو كان مغرقاً يف الـزمن  ،وبزاوية رؤيته للواقع واإلنسان واحلياة هو جمدد وحداثي

  .مثالً يتغري ويتبدل حسب العرض والطلب، أهتم باحلداثة اليت هي أشبه بأي زي
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 استدعته إيقاعـات عصـر   ات األندلسية كان ضرورياًحشإن إجياد وإبداع املو
ن حركة الشعر احلر يف األربعينيات كانت أكثر ضرورة لضخ دماء جديد، كما أ

ه بشكل، ميكن له أن يعرب عنـه بشـكل   نما ال يستطيع الشاعر التعبري ع .جديدة
، صدق يف التعـبري والتصـوير  ، إضافة حقيقية، احلداثة فضاء واسع، إذاً ..آخر

ل القصرية الالهثة تعرب عـن  فالقصيدة املدورة ذات اجلم، كيانات شعرية تتنامى
حالة الشاعر املتعب حتت إيقاعات هذا العصر الطاحن، والومضـات الشـعرية   

واملسوغات كثرية لنماء احلداثـة   .تلخص معاناة كبرية يف زمحة األحداث املتتابعة
  .اليت ال تقطع جذورها مع هوية األمة

بـني امللتقـى؟   أما كيف ميكن تعزيز ملكات التواصل بني اخلطاب الشعري و* 
فهذا سؤال على غاية كبرية من األمهية يف وقت وصل فيه بعض الشعر إىل طريق 

ـ  .وإىل انعدام التواصل بينه وبني املتلقي مسدود،  ةإن الشاعر ال يكتب مبيكانيكي
  .ينسى أنه قلب األمة وضمريها الّتلبية لتأثري خارجي، وعليه أ

، تاً بالستيكياً يتأرجح يف اهلـواء إن التمرد على كل شيء جيعل من الشاعر نبا
إذاً، ال بد من توازن دقيق بني أن يكون الشعر حامل رسالة تتواصل مع الواقـع  

 وحمـال أن يعلـن   .والناس واحلياة، وأن يكون مجيالً بكل معاين اجلمال والفنيـة 
وال جدوى لقصـيدة ال   باسم احلرية املطلقة، الشاعر بأنه ال ينتمي إىل أي شيء،

  .فيه ر اآلخر وال تؤثتصل إىل
فعـالً هـو مـد     :وعن تواصل النقد مع املد الشعري، جييب مصطفى النجار*

بعض النقـد   .شعري، أو طبقات متراكمة يقف النقد األديب أمامه مكتوف اليدين
وبعضه هلث وراء اإلعالم والنجوم، وبعضه يقـوم   شغف بالتنظري إىل حد التخمة،

فـأين   .ذا الدور األدباء والشعراء فيما بينهم بدور صحايف سريع، وغالباً يقوم
أو املشروعات النقدية املدروسة اليت تشتمل على نقد الشعر حسـب األجيـال،   
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هل يعرف املتلقي أن أول رائد للشعر العريب احلديث هـو  حسب املدارس الفنية؟ 
وهـل يعـرف قارئنـا     ؟١٩٢٨الدكتور علي الناصر يف قصيدته املنشورة عام 

ت املبكرة يف هذا اال للدكتور بديع حقي وكمال الشـرايب وسـوامها؟   احملاوال
رواد قصيدة النثـر؟   رائد من "أغاين القبة"وهل يعرف بأن خري الدين األسدي يف 

حركة الشعر بشكل كامل ونقده فلماذا ال تستغل بعض امللتقيات الشعرية لتاريخ 
  وموضوعاتياً؟ فنياً

الفهم اخلاطئ للوضـوح والغمـوض،   : سباماأما الضمور والترهل، فمن أ* 
" مـثالً "الرمزية . إخل..والبساطة واملباشرة، والواقعية وامللحمية، واحلداثة والتراث

مذهب أديب غريب شاعرنا ليس ملزماً بأن حيصر نفسه يف شرنقته، إـا طريقـة   
ي إشارية وأسلوب استعاري جمازي، الرمز من أرقى أنواع اخلطاب، وإال فما الذ

إذا أحسـن   الرمز أسلوب مجايل يعمق القصـيدة اجليـدة،   مييز النثر عن الشعر؟
ودائماً على الشاعر أن جيدد يف رموزه حىت ال يقع يف  .الشاعر استخدامه املتوازن

  .تقليديه مملة
الشعر جيب كيف تصبح شاعراً؟ :ات جاهزة، مثلإن الشعر ال خيضع إىل وصف* 

القصيدة بناء متكامل أو  .اخله لتشع على اخلارجأن خيتزن شحناته الشعرية من د
ورمبا تشـيع يف  ، رمبا تنعدم الشعرية من قصيدة طويلة. هي أشبه بوردة متكاملة

ن سحر القصيدة يعود إىل استخدام الوزن والصورة واللغة مـن  إ. قصيدة قصرية
  .قبل الشاعر املبدع ليتواصل مع الناس والنقد واحلياة

واخلطـأ   لى الكتابة سيصل إىل فوائد عامة وضـرورية، أخرياً من يواظب ع* 
  .الفادح أن تصبح الكتابة هاجساً لدى الكاتب من غري إبداع

أما الشاعر عالء الدين حسن، فهو عضو احتاد الصحفيني، وعضـو احتـاد   **
عـن دار الكاتـب   ) أحـزان (أصـدر جمموعتـه الشـعرية    . نترنيتكتاب األ
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اعات كاشفة مضيئة، ال حتتاج لعمق عإش، ضمن صياغات متوهجة ب١٩٩٢العريب
التفكري، ألا تسمو يف الوجدان بتلقائية مثرية، ملا حتمله من حكمـة صـائبة، أو   

إن عالء يعكس حـس اخلـاطرة    :حسب الناقد اللغوي الكبري عدنان بن ذريل
وعالء حسن إىل جانب أحزانه، أصدر عدة كتب  ..والتأمل والكشف عن اجلذور

قضايا فكرية معاصـرة، ومصـطلحات يف درب   :واألدب، منهايف ميدان البحث 
وكتب دراسات عديدة يف الفكـر والنقـد بثـت يف     ..االرتقاء، وإعجاز وبيان

  :عالء الدين حسن أجاب قائالً. الصحف والدوريات احمللية وغري احمللية
مصطلح شائك ملا يطرحه من قضايا تتشـابك   إن احلداثة أو الشعر احلديث،* 

. ات متعددة، مبا حتويه من جذور، وما تربزه من صور تتسم بـالتنوع ضمن سياق
ولعل مـن مسـوغات احلداثـة أن    . احلداثة ال تزال ذلك املوج اهلادر الصاخب

الشاعر ابن عصره فال بد أن يفهم ويدرك روح هذا العصر، وفق مجالية شـعرية  
اقعـي أو  مرتبطة بعمق وكثافة فنية تتناسب والقضايا الراهنة، علـى أسـاس و  

  .حضاري
خر، إذا بتصوري، ميكن تعزيز ملكات التواصل بني اخلطاب الشعري وبني اآل* 

فهمنا جزئيات احلياة، ألن اخلطاب الشعري قائم على هذه اجلزيئات، وكـذلك  
يراد من اخلطاب الشعري أن  ..املتلقي يعيش وسط ما أشري إليه، إىل جانب ذلك

وقد جاء من حديث رسـول اهللا   ..ة اآلسرةميتلك طاقة من السحر املؤثر واحلكم
  )).إن من الشعر حلكمة، وإن من البيان لسحراً(( صلى اهللا عليه وسلم

إن النقد هو املفتاح  :أما عن تواصل النقد مع حركة املد الشعري، فأنا أقول *
الذي يساعد على توهج حركة املد الشعري، وبتقديري إن النقد كان وال يـزال  

وأنـا أرى أن   ..عر، ولكن مع شيء من التباين بني وقت وآخـر يتواصل مع الش
ليقف النقد بشكله الصحيح واملطلوب من املشهد : نكتب مبوضوعية إزاء ما نقرأ
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إن الناقد يف كل حال، مطالب باستخراج القواعد اجلمالية اليت  .الشعري املعاصر
ة تستطيع أن تواكب حتدد مسار األدب، وحتكم عالقته بالواقع، وبالتايل إجياد رؤي

فالنقد  .النظريات األخرى، لالرتقاء بالقيم املعرفية وحىت اإلنسانية واأليديولوجية
  .إبداع، واإلبداع إذا مل يرق إىل هذا املستوى ال يؤخذ به

إن فهم ما تشـي إليـه   : وعن مدى فهم جوهر الرمزية أجاب الشاعر قائالً* 
اإلنسان، وذلك لنتمكن من االرتقاء ضرورة من ضرورات احلياة األدبية والفكر 

ن الترهـل ـ إن وجـد ـ ال     إويف اعتقادي . زوع حنو األفضل واألعمقـوالن
يكون بسبب استفحال هذا األسلوب أو ذاك، وإمنا رمبا يكون سببه عدم امتالك 

إن فهم املصطلحات ال يأيت  .صاحب النص لألدوات واللغة والبنية ومتانة اإليقاع
من احلرص الدائم على املثاقفة، والتدبر املستمر لكل ما هو جديد  غ، وإمناامن فر

  .دهوجدي قدميه :ومفيد، واألصل املوضوعي يقتضي أن تطرح املسألة على الشعر
إن مقومات القصيدة الناجحة ينبغي أن تكون قائمة على فـن لغـوي، وأن   * 

العلم واالتزان تكون مرتبطة مبحيط اإلنسان وبيئته، إىل جانب أن ميتلك الشاعر 
وطريقة التعبري، ولقد قال عمر بن اخلطاب رضـي   ال بد من التعبري، ..والعقالنية

إىل ذلك فالقصيدة  ."يكن هلم أصح منه علم قوم مل" :اهللا عنه يوماً عن الشعر بأنه
  .الناجحة ال بد أن تستند إىل العلم الناجح، أقصد العلم الناجح باملبىن واملعىن

تصبح الكتابة هاجساً لدي عندما تطوقين يف حلظة ما حبالة مـن  : ، أقولأخرياً* 
االندفاع حنو القلم ألمسك به بأناملي، و أسكب حبربه اجلميل حروفاً من مركـز  

 .املركز العميق املتواري خلف األعماق ..قليب
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  مـحـمد اوزون
  يرحل عنا
  بداع الروائي بعـد حياة حافلة باإل

  عبد القادر هوري
، توقف قلب الروائي الكردي الكـبري  ٢٠٠٧ادي عشر من تشرين األول يف احل    
ادرنـا  غ. جسدهوزون عن اخلفقان بعد مقاومة طويلة ملرض السرطان الذي أك أحممد 
من روايتـه   دبياً بدءاًأ أكثر من مثانية عشر عمالً مؤلفاً وزون بعد أن ترك لنا إرثاًأحممد 

عـام   Hawara Dicleyêانتهاء بروايته و ١٩٨٥اليت صدرت يف عام  tuاالوىل 
منامات املال ( ا باسم وكان الراحل يعمل على تأليف روايتني قبل رحيله إحدامه. ٢٠٠٣
 ديوان باسم ه، ففي جمال الشعر لاملواهب األدبيةوزون متعدد أكان الراحل حممد ، .)بايت

Mirina egîdekî   حبـاث كتـاب باسـم    ، ويف الدراسـات واأل ١٩٩٣عـام
destpêka edebiyata kurdî وhêz û bedewtiya pênûsê   عـام

وزون لنـا  أترك حممد كما  .١٩٩٥دب الكردي يف جزأين عام نطولوجيا األأو ١٩٩٤
 Mirina،  ١٩٥٨عـام    Tu :من أيضا سبع روايات مطبوعة باللغة الكردية بدءاً

kalekî rind  ١٩٨٧عام ،Siya evînê  ١٩٨٩عام،bîra qederê   عام
. ٢٠٠٣ الثاين عامو ٢٠٠١األول  ،يهاجبزأ Hawara Dicleyêرواية و. ١٩٩٥

 وزون هو من مواليدأحممد  .دراسات باللغة التركية والسويديةأدبية و له أعماالًأن كما 
اإلعدادية يف قريتـه ونـال   االبتدائية وأكمل دراسته  ٠من كردستان تركيا )سويره ك(

 عندما كان رئيسـاً  ١٩٧٢ويف عام  .املعلمني، ودرس يف دار نقرةأالشهادة الثانوية يف 
اعتقلته األجهزة األمنية التركية لنشاطه السياسي والفكري ،  Rizgarîلتحرير صحيفة

وبعد خروجه  ١٩٧٧املدافع عن قضية شعبه الكردي وسجن مدة مخس سنوات حىت عام
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مـن   Rizgariya Kurdistanمن السجن غادر إىل السويد واستلم رئاسة حترير
مـن   Kurmancî. ١٩٨٩-١٩٨٦من عام  Hêviو١٩٨١ولغاية  ١٩٧٩ عام

كعضو يف هيئـة    talوعمل يف الة األدبية السويدية . ١٩٩٤ىل عام إ ١٩٨٦أعوام 
  .كما ترمجت أعماله إىل لغات عاملية كالتركية والفرنسية .حتريرها

ـ للفكر والث بأنه كان عاشقاً ىوزون الشخصية يرأإن املتابع حلياة حممد  انية قافة اإلنس
وأنه كان يرى يف  األدب والثقافة إحدى الوسـائل  ، بشكل عام والكردية بشكل خاص

 عميقـاً  بقضية شعبه إمياناً ككردي مؤمنٍ، مواجهة سياسة اإلنكار والتتريكالكفاحية يف 
وزون يف الغربة مل ة حممد أوعندما ندقق حيا .من أجل حتقيق أهدافها يف احلرية ومكافحاً
بل استطاع أن يستغل احلياة اجلديدة يف الغربة يف التعبري عن مكنوناته الثقافية  رتوياًنره م

إلبداعية والتجريبيـة املوجـودة يف   افاق وأن يستفيد من مساحة احلرية الواسعة ومن اآل
كردستان رجاء أواستطاع أيضا التواصل مع خمتلف اجلاليات الكردية من سائر . أوروبا

وكذلك من كنوز املكتبات  ،ن يستفيد من تراثها الكردي اخلصبأا وباملهاجرة اىل أور
وحي وزيادة غناء ثقافته وتطوير جانبه الرإاملعاهد واملراكز الثقافية الكردية والغربية يف و

  .مفردات قاموسه اللغوي
 HAWARAورواية ١٩٨٥عام  tuمن روايته األوىل  عماله بدءاًأتابع ي إن من

DICLEYÉ  وأدواته الروائية ففـي  ، حممد أوزون طور لغته األدبيةأن  يرى كيف
يؤرخ للحياة الكردية وكفاح الشباب الكرد من أجل احلريـة يف مواجهـة    TUرواية 

السياسات القمعية للنظام التركي يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات مـن القـرن   
يف زنزانته املنفردة  املاضي بأسلوب مباشر حيث يصور حياة أحد السجناء الكرد وحيداً

ا جيول معله يتحدث إليه ليمضي أوقاته البطيئة معه وليعرب له  قال صديال زميل وحيث 
حيث يتحدث إليه وينقل  KÊZXATUNيف خاطره سوى ذلك الصرصار الصغري 

، من قمـع واضـطهاد   هإليه ماذا جيول يف خواطره وماذا جيري حبق أبناء شعبه ومناضلي
  .املباشر ذا األسلوبويعتمد يف عمله ه
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 حصبأنرى بأنه   ٢٠٠٣Hawara Dicleyêأما يف روايته األخرية املطبوعة عام 
و مل تعد قضية  ،أكثر حرفية يف مسك خيوط أبطاله واالنطالق  م إىل آفاق أكثر رحابة

نه يف هذا العمل يتحدث أصحيح . الكرد قضيته فحسب وإمنا قضية املهمشني واملنسيني
يد أمريها الشاب وحىت انكسارها  ىوطان يف عهودها املتعددة من ضتها علمارة بإعن 

نه يف روايتـه يتحـدث عـن    إ. نفيه مع أمريها اىل جزيرت كريتعلى يد العثمانني و
رمن والسـريان  التحوالت اليت طرأت على  شخصيات روايته من الكرد والعرب واأل

الروائـي علـى ليـايل    العمل  ويستند . بناء ميزوبوتامياأدان واليهود الذين هم لوالك
 ، الذي tiredîn ـبرو هذا الفقري والصعلوك  وال. املميزةبشحصيته ) برو(  احلكوايت
األمسر وصاحب العـني   برو هذا. أمري بوطانالراعي لدى  )فلَخ( ، حيث رباهولد يتيماً
 ، برو هذا الذي يعترب نفسه نصف يزيدي ونصف مسلم ونصف مسيحي رغـم الواحدة

نه فضل ترك الدراسـة  فإ) هيقفَ(ىل املدرسة احلمراء وخترج منها بدرجة إدخله أمري ن األأ
زينـة  نه شاهد على األحداث اجلميلة واحلإ. أن يرى العاملوالتدريس ليمارس الترحال و
هذا حيدثنا يف كل ليلة من لياليه السبعة عن حياتـه  ) برو( .اليت حلقت باإلمارة وسكاا

ة والتغريات اليت أصابت األحباب واألصدقاء الـذين مـروا معـه مـن     وحياة اإلمار
زميله أيام الفقر والذي بعد أن درس يف املدرسـة احلمـراء    Hemeyê fistûjأمثال

وليزار شقيقته اليت  كربت وصارت مثل مهرة گو، يف خدمة السلطان) مال( جعل نفسه
أو راشـيل  ) ره شى(مة والعمة اللطيفة الناع  Migoرمنية شقيقةتريد احلياة وآرمى األ

دت أكثر من نصف سكان جزيرة بوطـان علـى   اليهودية تلك االمرأة الشعبية اليت ولّ
خـر  آىل إأيديها واليت رغم كربها يف السن مازالت متلك روح احلياة وتنتقل من بيـت  

اليت خلصها بـرو مـن   ) ترياس( والعم يعقوب الكلداين وابنته .ملداواة اجلرحى واملرضى
و العم سـافو هـذا   أتيفان ستاذه اسأملذابح اليت حلقت بالكلدان يف هكاري ومعلمه وا

هذا الرجل النبيل بكل  ،بيةرودرس يف الغرب ول من الثقافة األرمين الذي البارون األ
يف زيادة املعرفة لدى معىن الكلمة وصاحب املكتبة الغنية بالكتب املتنوعة واليت سامهت 

خرية من والذي بقي إىل جانب األمري حىت اللحظة األ مري بوطانويف ألالالعم سافو ، برو
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يف مياه البوسفور عقوبة لوفائه ألمري بوطان  عدمه العثمانيون غرقاًأن أ حياته وكان جزاؤه
  . وإفناء عائلته بالكامل وكذلك العديد والعديد من الشخصيات األخرى يف روايته

دقيق لشخصيات روايتـه وكـذلك للطبيعـة    وزون الوصف الأوكعادته يعتمد حممد 
باعـه هـذا   تاوزون بأواعتقـد أن حممـد   . والهواألزقة واألجواء يف أماكن ترحاله وجت

نقل بك إىل عامل الروايـة  تاألسلوب يف معظم أعماله الروائية يلعب دوراً مزدوجاً فهو ي
منه يف تعلـم   للقارىء الكردي مسامهة تعليمياً تربوياً وشخوصها من جهة ويلعب دوراً

تارة  يف روايته هذه نراه.  إغناء روايته بالوصف واملفرداتالكرد لغتهم وذلك من خالل 
األحداث إن . ة، وتارة أخرى نراها بطيئمسرعاً على األحداثيرفع نربة صوته وتارة مير 
بني احلقيقة واخليال واألحالم مثل صائغ ذهب يصنع مـن   يف  روايته حتمل يف طياا ما

هذا احلكوايت شـاهد علـى   ) برو( إن. ميمها الدقيقة واجلميلةارب أمجل احللي يف تصالت
. و أغنية يغنيها على مسـتمعيه أ أدبيةاألحداث ويسجلها يف ذاكرته وينسج منها حكاية 

، إا صـوت  ئمة على األصوات وأحاديث إبطاهلاقا ،والرواية كما جاء يف التعريف ا
 من السريان نيينسوامل، ن صمدوا أمام القتل واإلبادة يف اجلبالالذي يزيدينمن اإل املنسيني
كـراد  األرمن واأل  منواملنسينيالسكان القدماء يف ميزوبوتاميا  ،دان والنسطورينلوالك

الذين يعيشون يف بالد مابني النهرين مهد احلضارة إم كلهم شعوب ميزوبوتاميا، كمـا  
مسياته يف احلديث عن مجال أحيث يضيء برو  ،املنسي األمري الكردي بدرخانأا قصة 

ومكان اآلباء واألجداد من بوطان وهكاري واملوصـل ووان   ،ر دجلة وترانيم أمواجه
حيث تتحرك شخصياته على هذه األرض ويتبع وضها وانكساراا  ،ورمية وديار بكرأو

وخسر عامل ، رفيعاًوروائياً  لقد خسر األدب الكردي أديباً. ويتابع خطواا خطوة خبطوة
مل يكن غريباً عندما نعاه الكثري مـن  و .أوزونالروائي حممد  ،حد رموزهأالثقافة العاملية 

روهان أخرين ويف مقدمتهم يشار كمال واآلتراك والعرب واألدباء واملثقفني األكراد واأل
ب رانا باخلصوصـية الفريـدة ألد  اللذين ذكّ ٢٠٠٦باموك احلائز على جائزة نوبل عام 

وزون أمن حمـيب حممـد    ن يشارك أكثر من ثالثني ألفاًأ وزون كما مل يكن غريباًأحممد 
  . واألدب الكردي اجلنازة إىل مثواه األخري
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  صباح رديء آخر
  تداعيات لواقع اجتماعي سياسيي ساخر

  
  سها جالل جودت

  .محد خرييأ :إنه أول عمل إبداعي قدمه لنا القاص
من القطع املتوسط  صفحات/ ١٠٣/جاءت يف  يف قصصه الثماين عشرة اليت

وهي مبجملها حتاكي املوضوعية النقديـة   عن مطبوعات احتاد الكتاب العرب،
من خالل احلياة اليومية عرب زمن بعيد وزمن آين لتكشف عن أغـوار الـنفس   
اإلنسانية مومها وهواجسها وأحالمها املفقودة، حتت قضـبان االنسـحاق   

بفنية عالية مستوحاة من واقـع   صورةً نيوي ساخر، رامساًاملادي مبنظار نقدي ب
  .غري ختيلي

جاءت بنائية فكرته من األحاسيس واملشاعر املترابطة مـع وحـدة الزمـان    
بنقدية ساخرة غري مباشرة معتمـداً  واملكان مبصداقية النفس الشاعرة، ولكن 

  :على حاملني اثنني
  .املنساق مع الشخصية ياأليديولوج: أوهلما
يف أطرهـا السياسـية   ) أمكنة األحداث( االجتماعي املعتمد على:انيهماوث

  .واالقتصادية
شخصي عرب أزمنة متعددة تقـوم  / فهو يضع الفكرة كراصد لواقع اجتماعي

بنائية أفعاهلا على طروحات األبعاد النفسية اليت راح يتغلغل يف مالحمهـا خنـر   
  .القنوط واليأس
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مساء ضمن عامل يتصاعد بأفكار شخوصه ففي أسطورة جدي نالحظ تعدد األ
  ..بني حاملني متوازيني األيديولوجي واالجتماعي

مسه أومر فمنذ ولد وحىت ذلك اليوم وهو يعـرف أن اهللا خلقـه   اجدي (
  ٦صـ)بامسه هذا 

حممد " يعين "حممد" وأبوك امسه "عمر" أنت امسك :كان الشرطي يقول له(
  .٧صـ)؟..هل فهمت"حممه أومر"وليس " عمر

بفنية يعتمد أمحد خريي يف تداعياته على رسم الواقع االجتماعي السياسـي  
عرب لغة حتمل دالالا الرمزية داخل إيقاع اجلملة املركزة اهلادفة واملكثفة بـآن  

  .واحد
وأما املختار واآلغا اللذان يتربعان على عرش الضيعة، فكانـا  : (لنالحظ

وتتحسـر أمـي، مث    ..سـبحان مغـري األحـوال    يرعيان األغنـام لـه،  
  .٧صـ)إخل..تسكت

 :وبذكاء الكاتب حيرك أداة الضمري يف الكشف عـن واقـع يـراه مؤرقـاً    
فاحلسرة اليت يرافقها السكوت من خـالل الفعـل   ) وتتحسر أمي مث تسكت(

، ذات داللة نقدية تنطلق من خالهلا اإلسـقاطات  ))تتحسر((املضارع املستمر
اريخ أثخنته اجلراح اللئيمة، وبـال  للتحدث عن الزمن والشخوص من خالل ت

غوص يف التفاصيل اليت ابتعد عنها الكاتب تتعرى دقائق األحـداث يف خميلـة   
  .القارئ دومنا حاجة إىل إجهاد التفكري

ده رؤية اجتماعية خريي هاجس يالزمه كما أن لصورة ج والزمن يف قصص
تب يف صورة ها الكاأا تطرح مفارقات اجتماعية أخص ذات داللة هامة وهي

  .القرب الرخامي
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فإنك تقرأ عن سخرية ناقدة أعطاهـا القـاص   )) بكاء محار(( أما يف قصته
توصيفاً اجتماعياً لالنكسار الذي جعله يلقي برأسه الثقيل فوق مسند الكرسي 

  .اخلشيب كرأس محار
جتثه القاص مـن آراس  اويف استمرارية السخرية ينفتح أمامك عامل جديد 

لكل من دور األبـوة   يف تقصيهوان القصة لتجد لعبة القاص اليت احتلت عن
خرجت مـن قمـة الوجـع    ( الالهبة واألمومة احلارقة لتكون آراس أغنية

  .٢٧صـ )اإلنساين
وكما هي عادة الكاتب يف مالزمته لصورة معينة فإننا نالحظ مالزمة القاص 

ـ    و .للجد واحلمار ايا كالمها رمزان هامان ميكن اشـتقاق كـثري مـن القض
والكاتب هنا وإن مل يستطع االبتعاد  .منهما االجتماعية والسياسية واالقتصادية

عن وصف املقابر وخيبات األمل يف الكثري من قصصه فإنه استطاع أن يقدم لنا 
احتواه هذا الكتاب بقصصه صوراً متعددة بتالوينها النفسية واالجتماعية فيما 

من الكتاب الذين يكتبون يف األدب  عشرة، ليكون أمحد خريي واحداً الثماين
  .الساخر اجلاد املهمني

  
  :للتنويه

صادرة عن دار كلمـات  ) اخلسوف( للقاص جمموعة ثانية مطبوعة بعنوان_ 
  .٢٠٠٦ عام
قصرية وأخرى قصص  ،)حادثة األلف متر( ولديه جمموعة قصصية بعنوان _

  .ستصدران قريباً ،)املتقاعد(جداً بعنوان 
  ).صاالت ابن اجلبال(وع رواية بعنوان ويعمل على مشر _
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  :نص
 مذَكّّرات كاتب

حكايات زمن سوقِ السبت وحكْم بويا ى البشر  و حالقة الرأس اليت ال م إال (
وأيام  ،بالسفر املبارك إىل فاس  والشاونصاحبها وحكومة السيد عباس الفاسي ،مث اخلتم 

  ...)أخر
  ـ املغرب  شعيب حليفي

  أَوالً  -
هذه املذكرات، دونتها بناًء على طلب ورغبة عدد من األصدقاء الذين  أحلوا يف 
معرفة ما أفعله خالل أسبوع، وهو تقرير مفيد جدا أيلَّ أنا أوال، وثانيا بالنسبة لوالديت 

ومهم لبويا حممد بن عبد السالم الذي يسألين ..وزوجيت ومها تسأالين بدون كالم 
  .ا أفعله يف الدار البيضاء؟ ومهم ملن ال يهمه األمر أيضا باستمرار عم

مذَكّرات كاتبٍ وزمن سوقِ السبت وحكْم بويا على البشر  :وقد عنونتها مبا يلي 
 مث اخلتم وحكاية حالقة الرأس اليت ال م إال صاحبها وحكومة السيد عباس الفاسي،

ت مهداة إىل روح العريب الذهيب ، بعد عام وهي يوميا.بالسفر املبارك اىل فاس والشاون
  .يف ضيافة سيدي ريب يف ملكوته 

 ،إىل حمفوظ :الذي حتملوا معي عبئ هذا الشهر والشهور الفائتة أصدقائيواىل 
وممن ...، خالد صدوق ، الساوري، عبد احلق، سعيد، احملجوب ،احلجمري، الشريشي
  . نِسيتهم ألين أُعزهم

   ثَانيا -
بعد احلصاد، كل الكلمات الراقدة و كافة  ،هر التحوالت والتقلبات، فيه تنموماي ش

ويعود الوجدانُ إىل تفَقُّد رسومه وحيطانه حبثا .. اإلشاعات اليت تطوف بالنفس واخلاطر
  .عن مواقع ظليلة يتجنب فيها الصهد القادم 
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  مفاوضات ال تنتهي :٢٠٠٨ثالث ماي  -يوم السبت 
كنت بسوق السبت .جيري مثل ر متعجل مبياه تغتسل بدفئ غري طارئ فجر ماي ،

إىل )، يؤمه الفالحون والتجارلبهائموهو من أكرب أسواق الشاوية لبيع مجيع أنواع ا(
ويف أيدينا كسرات خبز حمشوة جانب حممد بن عبد السالم ، حنتسي الشاي ساخنا 

ومن حني آلخر . ة  من رحبة األبقار، داخل قيطون ملعلم صاحل  يف اجلهة الشماليببيض
  .، كلما  أقبل مشتر يقَلِّب ويسأليف الثالث بقرات املعروضة للبيع يرفع بويا رأسه

الزمن يف سوق السبت متعدد، منوذج فريد لتقاطع األزمنة اخلاصة املتحققة يف نفس 
توهم  الزمن الفيزيقي، فكل مساحة فيه مزدوجة الصورة والداللة، فارغة ومتالشية،

  .بالذوبان والفراغ لكنها يف احلقيقة عامرة باحلياة والتعلم
حماطا باثنني من معاونيه، جيلس بويا حممد بن عبد السالم يف مكانه املعتاد، يراقب 
ويبيع ويشتري ويفاوض، وعندما يقتضي األمر حيكم، ألنه األمني املكلف بفض الرتاعات 

لى فض الرتاعات وحل املشاكل السابقة واآلنية  كما حيكم، باعتباره األمني الذي يعمل ع
اليت تقع بني رجاالت السوق، اجلميع يشهد له بالقدرة على استخراج الفتوى مما يسمعه 
من األطراف املتنازعة، دون الرجوع إىل قوانني وضعية تعجز عن فهم طبائع السوق، 

  .وسوق السبت على اخلصوص
مدرسيت األوىل الختبار درجات قوة وضعف  كنت دائما وال زلت أعترب سوق السبت

ومن غرائب املنطق الذي . وعمري تسع سنوات محاجا ومفاوضا ، فقد دخلتهاحلقائق
معىن ظاهر ..حيكم اجلدل فيه، أن الكالم الذي تقوله يكون يف نفس اآلن لك وعليك

جة إليه وما زلت كلما أحسست باحلا.يتيم ومعاين متعددة ولقيطة يف الباطن  تتناسل 
أَشد إليه الرحال تلميذا راغبا يف اجللوس  إىل أمام كبار ..واىل أحكام بويا على اخلَلْقِ 

  .املرجعيات
  رفيسة وحبر وعرق:األحد رابع ماي

استفقت يف . عدت إىل الدار البيضاء مساء السبت لقضاء األحد مع أهل البيت
، كما قرأت )، نقد إيديولوجيا اللغة ما بعد الكتابة( اخلامسة إال ربعا، قرأت فصال من 
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وابتداء من الساعة التاسعة خصصت باقي اليوم للسيد احملترم . ثالثة حبوث لطلبة اإلجازة
ويف الواحدة كان غذاؤنا الرفيسة  .. عالء والفقرية إىل اهللا مرمي وأختها الكربى زينب

  ..بناء على طلب مجاعي 
ركبنا السيارة كما .. الرفيسة ما تزال  قوية بعدما منت لساعة كاملة، كانت رغبيت يف

أرادت الفقرية مرمي وقد طلبت ذلك منذ أسبوع حبركاا يف العوم ، فاجتهنا حنو شاطئ 
لعبنا الكرة وركضنا ألزيد من ساعتني  وأثناء عودتنا يف . عني الذئاب مبكان نعتربه ملكنا

فكان ال بد من .. ن يقترب مناحوايل السادسة كانت رائحة احللبة قاسية علينا وعلى م
  .فستستحمان بالبيت  الذهاب إىل احلمام، وقد رافقين عالء أما مرمي وزينب

ما تبقى من يوم  وإمتاميف التاسعة والنصف كان اجلميع قد أى مراجعة دروسه، 
  .السبت وهو قليل، مث خلدنا إىل النوم

  
  االجتماع املفتوح:االثنني من األسبوع األول دائما 

أول من يستفيق بالبيت أنا وعالء ، مث تلحق بنا السيدة األوىل، تليها زينب فيما تتأخر 
  .مرمي حىت السابعة والنصف

مث .ومقالة عن تاريخ النقود باملغرب..) ما بعد الكتابة ( قرأت فصال آخر من كتاب 
وختمت الصبيحة يف السابعة والنصف .. دونت عددا من األفكار يف مخس صفحات

اطالعي على الربيد يكون ثالث مرات يف األسبوع .(  طالع على الربيد االليكتروين باال
  ).وال أجتاوز يف كل مرة أكثر من نصف ساعة ، قراءة وردودا 
أجنزت حصة النقد مع طلبة . يف الثامنة والنصف خرجت من البيت متجها حنو الكلية

اجلس رفقة . ماع املفتوح باملكتبويف العاشرة والنصف حىت الواحدة يبدأ االجت. املاستر
عبد اللطيف حمفوظ وكل الزمالء اآلخرين من املخترب، نستقبل طلبة البحوث 

نناقش ويئ ونقرر مث  نتشاور ... والدراسات العليا وبعض الزوار من كليات أخرى
باهلاتف مع زمالئنا اآلخرين من خارج الكلية، أو أتكلف باللقاء معهم يف جلسات 

  .باملقهى
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واالجتماع املفتوح معناه أننا نبدأ أول اجتماعاتنا يف بداية أكتوبر  وال نغلقها أال يف (
د عولوال إحلاح س.ويعتربه حمفوظ اجتماعا واحدا يدوم سنة دراسية كاملة ..اية يونيو

  .) ! وسيدته األوىل جلعلنا له الصيف أيضا ملحقا هلذا االجتماع العجائيب مرميو
س اليوم قدمت حصة يف األدب اإلفريقي لطلبة سنة اإلجازة، بعدها بعد زوال نف

شاركت يف اجتماعني، األول مبقهى الشاوية بوسط املدينة، والثاين بساحة السراغنة، 
  .وكانا ألجل استكمال ترتيبات اللقاءات الثقافية القادمة

  
  رشاقة اجلونديري : الثالثاء

جر متجها حنو سطات، يف موعد مع بويا خرجت من الدار البيضاء مع أول خيوط الف
  .ملباشرة انطالق عملية احلصاد

، هاتفت للمرة الثانية ة، على منت سياريتالتاسعة صباحا خرجنا متعجلني، كنا أربع
حلصاد أزيد من .. ، فأخربين أنه بعني املكان بالد النويلة "آلة احلصاد"أمحد سائق اجلوندير

  .عشرين هكتارا من الشعري
كما  –اشتغلت .. كله قضيته وسط حرارة صيف مستعار وغبار الشعري احلارقاليوم 

تعبريا أمر أعتربه جزءا من حيب لألرض و ،س والتنبيف محل األكيا –تعودنا منذ الصغر
   .عن الذوبان احلقيقي يف الصريورة

يوم كامل من اجلهد احلقيقي، ال مكان فيه للسرد أو الوصف، غابت فيه النظريات 
، وكل ما وي والعامر والسرديات واملؤمترات، وقْالِ يلِ وقُلْت لَكالبوليميك اخلا وتالشى

لساوري آلو الشريشي ،آلو احلجمري آلوا اتليفونات  ترتيبات.دون مللنلوكه يوميا ب
إحساس ..حنن يف احلقول عراة أمام اهللا ...  عبد العزيز  ،آلو عبد احلق، سعيد،وليد
ا يف أعماقي والعنف الداخلي الذي أحسه مل يربد إال حينما جيء بالطهرانية اليت أتلمسه

ألكتشف أننا مل .. أكلنا يف صمت وبنهم شرس.. لنا بقصعة كسكس قبل العصر بساعة
أو باألحرى، ميكن أن ( ولكننا شعرنا .. نغسل أيدينا قبل األكل  ومل نبسمل كما تعودنا
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البسط مع الفالحني بعدما انزوى  شعرت بارتياح فعدت إىل) أحتدث فقط عن نفسي 
  .والدي بعيدا قرب السيارة

.. وجدنا أمي قد هيأت لنا عشاء دمسا... كنا بالبيت يف حوايل التاسعة والنصف ليال
ارمتيت مبالبسي  ألستفيق يف الصباح الباكر وذهبت ... كانت غاضبة بود على ما أنا فيه

  .سستهافعدت  إىل رشاقة أح..إىل محام أقراب   
  أحالم القيلولة:األربعاء نفسه

التاسعة صباحا كنا مبقهى بوشىت  وجدنا الشيخ العبدوين  وعددا قليال من رواد هذا 
املقهي الذي جيلس فيه من حيب شرب الشاي املعتق ، فالحون باألساس  وبعض باعة 

  .سوق السبت والشناقة، ومل أر مثقفا أو رجل تعليم جالسا هناك
يف الساعة  .ال نشرب الشاي ونتكلم أو نتفاوضوبويا وعددا من الرج جلسنا، أنا 

احلادية عشرة والنصف ذهبت عند القائد الذي مل أجده لتقدمي شكوى باسم حممد بن 
عبد السالم ضد السلطات اليت هدمت لنا حائطا وإسطبال وردموا لنا بئرا دون وجه حق 

والدي فأرشدين أن أكلم األستاذ أمحد عدت أخربت . يف أوالد سليمان بالعزيب القدمي
  .نور اليقني، وهو حمام مثقف ومستقيم وذو علم قانوين غزير

يف منتصف النهار ترجلنا عند العدل بعد مكاملة منه خيربنا بأن  الذين سيبيعوننا أرضا 
قُضي اَألمر ..مل منض عنده أكثر من نصف ساعة .فالحية جماورة ألرضنا قد وصلوا

تواسأهم شئ يف النهار تلك القيلولة اجلميلة بعد وجبة كسكس من دقيق القمح ..وت .
استفقنا يف الثالثة فأوصلت والدي إىل حقولنا حيث توجد ضيعتنا، وهي على بعد مخس 

  .كلمترات من مدينة سطات  مبنطقة عني نزاغ
 معها أن  وهي سيدة متلك أرضا بأوالد بوزيري، كنا اتفقنا" مي فاطنة"عدت فهاتفت

تكشف هلم عن هوييت،  أو..تبيعها لنا، دون أن تشعر الذين تكتريها هلم منذ سنوات
  .ورتبت معها أن أرى األرض مث تؤسس هلا عقد  استمرار ملكية

توقفنا أمام باب .. وصلنا مخيسات الشاوية بعد مخس وعشرين دقيقة من مدينة سطات
رفضت أن أدخل البيت . يكتري األرض اخليمة، فخرجت امرأة، هي زوجة السيد الذي
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إىل حصاد   -كما قيل لنا -ما دام ال يوجد صاحبه أو رجل فيه، وقد ذهبوا مجيعهم 
فأحلحن علي، وقد قدمتين إليها باعتباري .. حقل مبنطقة نائية ولن يعودوا إال متأخرين

رضا ذه الطريقة اجللوس أ. دخلت بيتا واسعا ورحبا مفروشا بزرايب تقليدية. ابن أخيها
. امرأتان وثالثة ممددة يف ركن جتاوز عمرها املائة،كما ستقول لنا مستقبِلتنا. نعمة من اهللا

تكلمت مي فاطنة معهن وقد صاغت حكاية حمبوكة اقتنعن ا  وحنن نشرب الشاي 
  .مث خرجنا فأرتين األرض وعدنا أدراجنا إىل سطات..ونأكل البطبوط والسمن

  يومك آراسي:ر البيضاء اخلميس بالدا
قضيت صباح يوم اخلميس كله يف مكتيب بالبيت منذ اخلامسة صباحا حىت الثانية 

  سألت..عشرة والنصف تكلمت من هاتفي مرتني مث أغلقته
يف شأن ترتيبات لقاء ثقايف  بعد زوال نفس اليوم يتدخل فيه ثالثة باحثني من املاستر  

  .الذي نشرف عليه
اء وبعد انتهائنا تكلمنا مع الباحث املكلف باجناز املتابعة الصحافية للقاء انعقد اللق

وإرساهلا لعبد اللطيف حمفوظ من أجل مراجعتها قبل إرساهلا إىل عبد احلق وخالد 
خرجنا من الكلية إىل  ).وهو الفريق املكلف باإلعالم يف املخترب ( واحملجوب وسعيد 

  ...ماي  ٢٣امني نتمم ترتيبات ختص لقاء مقهى احلوزية، جلست وعبد الرمحن غ
اشتريت جرائد يوم اجلمعة وبعض . اجتهت حنو ساحة السراغنة. الساعة الثامنة افترقنا

وضعت كل شئ يف السيارة، مث عدت إىل أمر مهم خصوصا وأين مسافر يف .الفاكهة 
  .الصباح الباكر إىل فاس مث الشاون

  .وهي حكاية تخصين ..ه صرت أحبثُ عن حالق مل يسبق يل أن زرت
ال أحلق رأسي إال مبدينة سطَّات عند عبد القادر، ما وقع بعد  ٢٠٠١كنت قبل سنة  

، وصرت يف كل مرة أحبث عن حالق خ جعلين ال أسلم راسي حلالق واحدهذا التاري
  .جديد ال أعرفه وال يعرفين

ث كانت حي  ١٩٩٧،أمر مرتبط حبكومة التناوب اليت نصبت يف مارس ما وقع
، وأحسست مثل غريي، أنه علينا اجناز جزء من وعودنا انتظاراتنا كبرية وطموحة
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كل شئ " درب"و"راب.."وبعد ثالث سنوات من عمل احلكومة . للمغرب واملغاربة
رهائن /و تبني يل أننا كنا سلَّمنا هلم رؤوسنا مثل يتامى ،وسقطت أحالمنا يف الطاس

أحسست خبذالن كبري  فلم أجد ما ...جامة والتفنطيز والتعنتريتعلموا فينا  احلكم احل
،  بعدما أخذت قراري  ٢٠٠١، سنة احلجامة احتج به سوى االنسحاب من ساحة

  ...بتحرير راسي
. وهو أمر قد يبدو فيه نوع من العبث، ولكين أراه منطقيا بالنسبة لشعري وشعوري

وسيلزمين أربعمائة .. واحد أكثر من مرة ومل حيصل منذ تلك السنة أن زرت احلالق ال
  . سنة إن أنا أردت أن أَمر على كل حالقي الدار البيضاء

تذكرت بأنين صغت هذا االحتجاج بطريقة شبيهة مبا فعلت، يف رواييت جمازفات 
  :قلت يف الرواية. البيزنطي، وأنا أصف شخصية العيساوي

ربعة مبقهى بيزنطة، جييد احلكي وبيع أصبح العيساوي واحدا من أهم الرواد األ"
الكالم، وينتقل إىل حرفة أخرى، جواال باملدينة واألسواق يبيع الفرح والضحك رفقة 
جحش مدرب ، وبقي حىت أصبح اجلحش محارا غري قادر على لعب األدوار القدمية اليت 

ره هذا تعلمها قبل مثاين سنوات، آنذاك قرر التقاعد عن أي عمل، وقد شجعه على قرا
، واليت )١٩٩٧مارس (تزامن عجز محاره مع إعالن أول حكومة تناوب يف املغرب 

استراح هلا العيساوي كثريا ألا ستجعل املغاربة مجيعا يتحررون من الفقر واخلوف 
والقهر، وتذكر أيضا ذلك املناضل اليساري الذي عبد له الطريق للذهاب إىل اهلزمية يف 

حكومة التناوب ستفتح باب التطوع للجندية إىل فلسطني ، فخمن أن ١٩٦٧حرب 
  .والعراق

اكتفى باجللوس يف املقهى رفقة أصدقائه اآلخرين يراقب التلفزة ويتابع أنشطة 
احلكومة ويستمع بإمعان إىل الوزير الناطق باسم اآلخرين واىل وزير الشغل واىل 

ها ذَا ما آخر : قالت اجلرانة:" وبعد سنتني من االنتظار نطق حبكمته الشهرية... اجلميع
رواية جمازفات ."(مل يعد ينظر أبدا إىل التلفزة ، وبدأ حيكي حكاياته وأخبار ساللته... ! ؟

  )البيزنطي
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نقدته وشكرته يف اآلن . نظرت يف املرآة إىل رأسي .وقفت انتهى احلالق من عمله
ا احلجمري والساوري وغامني يف الليل كلمت ، هاتفي. نفسه مث انصرفت إىل البيت
  .الستكمال ترتيبات  خمتلفة

هذا ما وقع يل مع حكومة التناوب يف طبعتها األوىل بدار املخزن، أما ما جيري يف هذا 
الشهر مع حكومة السيد عباس الفاسي، وهي طبعة أخرى عن نفس الدار، ستجعل مجيع 

  .املغاربة ينتفون رؤوسهم نتفا يف مندبة ال تنتهي
  الطريق إىل فاس:عةاجلم

كنت زرت .شوقي إىل مدينة فاس  يعطيين اإلحساس بأنين معتمر إىل مكان عزيز 
هذه ، استفقت هلا يف اخلامسة إال  فهي، أما املرة الثانية ١٩٨٣املدينة للمرة األوىل سنة 

ربعا ، وخرجت من البيضاء رفقة الشريشي وحمفوظ يف اجتاه مدينة فاس، عرب الطريق 
تناولنا وجبة . ويف الثامنة والربع وصلنا فندق نزهة املوجود بساحة األطلس .السيارة

املغرب يف نصوص " الفطور مث توجهنا إىل كلية ظهر املهراز حيث ستبدأ أشغال ندوة 
وهناك التقينا .. واليت سهِر عليها الصديق والباحث عبد املنعم بونو" الرحالت الغربية 
  .بعدد من األصدقاء

وة ممتعة يف جلستني، صباحية وزوالية، تعرفت خالهلا على نصوص وأصدقاء كانت ند
من ختصصات خمتلفة، كما تعرفت على نص رحلي لكاتب كومليب امسه لويس كاردوزا 

فاس مدينة "وهو يف العشرين من عمره، مؤلفه بعنوان ١٩٢٧زار مدينة طنجة سنة 
. الكاتب وهو يدخن السبسي والذي نشر الحقا بغالف حيمل صورة" العرب املقدسة 

وقد قدم عنه األستاذ سعيد سبيعة ورقة مهمة  مما جاء فيها قولة للويس كاردوزا، وهي 
  :عبارة عن اعتذار شبيه باعتذارات شعراء امللحون يف خوامت قصائدهم

ودنيئ أن تسافر من اجل أن (...) السفر بالنسبة يل مبثابة انفجار فكري وعاطفي"
  ".تكتب فقط 

وعبرها .بادية للعني واخليال ..قرنا على تأسيس فاس  ١٢زالت آثار احتفاالت ما 
  .رأيت ثالثة أحداث حامسة يف تاريخ سالليت  هلا عالقة ذه املدينة 
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قدس اهللا روحه  ، علي الشاوي،جدنا األول مؤسس الشاوية احلديثةاألول يف  ذهاب 
  .على الشاوية ها جاء حاكما أزليا ومن   ١٧٦٨فاس سنة   إىل

قرر الذهاب  .ي كان من أعيان املزامزة  الكبارثانيا ويتعلق جبدنا خليفة الشاوي الذ
عارضا ..، طالبا املصاهرة من أحد األعيان يف ابنته١٨٧٣إىل فاس، وكان ذلك سنة 

تكون هلا  أالوقبلوا تزوجيه الدرية شريطة  هفرفضوا عروض..والضياع  األموالعليهم 
  .، بفرقة موسيقية للملحون تكون يف خدمة ابنتهم فل جدي خليفة، وان يتكةضر

أساسا وليس من  هو  ها من أجلهيف ما بعد انه كان طلب جدي  ، علمشرط جمنون
فقد أسكن الفرقة املوسيقية  ببيت قريب وحتمل أكلهم وشرم وأجر أسبوعي .أجلها 

، جيلسون ظهرية وبعد العشاءأغاين يف امللحون كل يوم  مرتني، بعد ال مهمتهم تأدية.
هلا شرفة من  ةيف غرفة علوي ة جديرفق األوىلدة يبلباسهم الرمسي  يف و الرياض والس

ويحظَر ..يستمعون يف استرخاء وقت الظهرية وجلوسا بعد العشاء ..أرابيسك  املوشرايب
  . على أي كان ،وسط  الرياض بِخصته الفيحاء، أن يرفع رأسه

  .علق يب شخصيا ثالثا هو أمر يت
  .،الشاون تستكمل الدورةيوم السبت

. وتركنا فاس خلفنا مبللة بأمطار مثل غزل شفاف. ودعنا جبل تغات وجبل زالغ
.. أمطار ستفاجئنا قوية يف كل مراحل رحلتنا إىل الشاون خالل أزيد من أربع ساعات

  .ة وزانمررنا خالهلا على عشرات األودية واجلبال ، قبل أن نصل إىل مدين
د الرحيم انضاف إلينا عب(استرحنا لساعة فيها مث واصلنا سرينا، حنن األربعة 

أو رؤوسه أخبرة /حىت طالعتنا رائحة سحرية من جبل طالع من جبل متسد رأسه )مؤدن
  .. ضباب يتثاءب

قضينا النصف الثاين من يوم السبت يف الندوة ويف ضيافة شرف الدين ماجدولني، مث  
سهرنا حىت منتصف ..جزء من جنة حممولة على جبل يف فندق دار الشاون  انتقلنا إىل

  . الليل نتعشى ونتكلم رفقة األصدقاء الذين شاركونا يف الندوة



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٧٥ 

صبيحة األحد جتولنا قليال يف املدينة القدمية بالشاون قبل أن نشد الرحال من جديد 
  .حنو الدار البيضاء

  ما تبقى من أيام الشهر
فقد عدت والصديق العزيز حممد عطيف إىل عقد . والية عدة أحداثشهدت األيام امل

كما حضرت ..جلسات متواصلة أصدرنا خالهلا عددا جديدا من جريدة السي دي يت 
ش يوم .د.ترتيبات اإلضراب الوطين العام الذي دعت إليه املركزية النقابية الكونفدرالية 

فعدد من اجلرائد تضاربت .مية والسياسيةاة اليومية واإلعالماي وعرف حتوال يف احلي ٢١
تقييماا، أما حكومة عباس الفاسي فإا دعت من خالل مركزية نقابية أخرى إىل حماربة 

  .اإلضراب وجعله يوما وطنيا للعمل
، ٢١يوم األربعاء : يف هذا الصدد قال يل احد األصدقاء النكتة التالية يف املوضوع 

سي، الوزير األول  مبدينة مراكش وأثناء تفقده للحركة صادف أن كان السيد عباس الفا
  .جبامع الفنا التقى بشاب مراكشي وسيم

  ياك انت اليوم خدام؟.كِيف عاملْ آولْدي :قال عباس 
أنا خدام اليوم . نعم آسعادة الوزير األول:قال الشاب املراكشي باحترام وتقدير 

  .ودائما
  .وفاش أنت خدام. آولدي اهللا يرضي عليك:قال عباس 

 ؟ام آسيدي يف املرسى ديال مراكشخد:قال الشاب املراكشي الوسيم بنفس االحترام    
وهل توجد مرسى : تعجب السيد الوزير األول عباس الفاسي وقال مستفسرا ومستنكرا

  وحبر مبدينة مراكش ؟
اينا آسيد واش ك: وقال بدوره مستنكرا بصوت مراكشي غري الشاب من هلجته

لْينالوزير اخلَدوست ىتا يف مراكش ح؟ م  
عقدنا مائدة مستديرة نقاشية حول اخلطاب النقايب باملغرب، شاركت  ٢٣يوم اجلمعة 

  .  فيها مخس نقابات باملغرب
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  ....كأنك يف حلم من أحالم ألف ليلة وليلة
 شيار جومي:  نص      

وتستمتع .الغاز أو املاء، لتضغط على زر السي ديتستيقظ يف الصباح على أنغام بائع 
بصوت البلبلة فريوز وابنها الشقي زيادو ويف الوقت نفسـه تطفـئ ذلـك  املـذياع     

تطفئه وتتأمل متدبرا يف معاين املوجـودات مـن حولـك،    ) إذاعة غصب عنك(الصغري
 أخاك الصغري وهو آت من الفالحة لريغمك على أن تسمع قصيدة كتبها عـن  ضفريك

  ..!حبٍ خائن أو حب جديد ويداه ملطختان مباء املتة
يف زمنٍ برجـوازي مـن دون   ) بعداد(وعندما ترتل إىل الشارع لتستقل سيارة أجرة 

حبيب مبني من شـعرك الطويـل انـك     ...(ويسألك: عداد،يلتفت إليك السائق بلهفة
دأ عليـك  ، ويب)بتشتغل بالورق أي كاتب أوشاعر، وحابب تعطيين رأيك ل األبيات

جبرف عارم من شعر بقافية وبدوا، يف الوقت الذي يكون فيه عيناك على العداد، حيث 
  أبياته الشعرية اليت تصدع الرأس وتعلق املوازين ببعضها البعض وهو

  ...!يصف غالء البرتين ومجالية احلبيبة والطبيعة 
.... قرا لك شيئاتصل إىل عملك وإذ بزميلتك املرهفة اإلحساس بكل نعومة تريد أن ت

وقبل ان مس بشئ فتبدا بوصلة غري منتهية  من النواح واآلهات لتشتكي عن  غـدر  
  ..!احلبيب وطول الليل والذكورية الشرقية املذعورة وووووو

، ألسباب ال تعرفها، أيام كان صديقك ...هنا ترحل بك شريط الذكريات إىل املاضي 
من حوزته اجللدية املخصصـة للرصـاص بلـون    القدمي يف املعركة  يفاجئك بان ميتشق 

التراب كومة من الورق املعتق، لتتفاجئ أا قصائد من تأليفه وتقييمه وترشيحه، وقـد  
نشرت منذ سنة يف جريدة لصديقه من السوفييت، وجتتر مع زمالئك ألف مـرة مجـال   

..! احلربيـة  مبعثرة حتكي حبرقة عن صعوبة الغربة وإرهاصات البنية التوافقية للمجاالت 
  ولكن تتأكد بعد حني أن الذي مسعته ال ميت إليه بصلة 
  ...وا  اسفاه..... فانت تعرف جوهر هذا الصديق وكم هو بعيد عن الشعر
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ويكرر التاريخ نفسه، فيصل األمر إىل والدك الذي مل يتردد جلمعكم كل عـدة أيـام   
  ..!فقر الشعوبو..لينظف أذهانكم بشعره ذات القافية الواحدة عن حبه ألمك

ليتصاعد الدم إىل راسك مرة واحدة وتضغط الشرايني مع ) اهلستريا(هنا تسيطر عليك 
األوردة بشراسة على النخاع الشوكي، فتلتفت حلولك لترى ان كل حميطـك يتلّـون   

كما لو ان هناك من قام بتنوميهم مغناطيسياً وكأنك يف حلمٍ يم على وجهـك  .. شعراً
  .!يودع ذهنك بأبيات مؤثرة من ترشيحه وتنقيحه ومن مث تأليفهوسط بركان شعري، 

فتركض يف الشوارع إىل ان  تصل إىل حتت جسر الرئيس وتلتقي أشكاالًً تتمتم شعراً 
  ...السائق..الزبال..اجلراف..بألوان وتفعيالت متعددة، بائع اليانصيب

  ..!شرطي السياحة..
  ...ر   لتتفاجأ بشعر ال يشبه شعر االمويني فتتجه  إىل ساحة األمويني هرباً من الشع

وعلـى  ...وعلى قناة الثانية  مذيعة مهم  شعراً)...شعراً( ممثل على قناة األوىل يلقي
  حىت اصبح الشعر مهنة ....! الثالثة سيناريست يؤلف شعراً

ومهنة من ال يفك شيفرة لغة الضاد، فهل يسمح املتنيب وامحد شوقي .. من ال مهنة له 
  ووووووو

هل أنا .... هنا تسال نفسك وسط  زمحة سري املركبات والكلمات التائهة هنا وهناك 
هل انا يف شهر ايار ...ومن شهر زاد ومن شهريار ....يف حلم من احالم ألف ليلة وليلة

  ام يف شهر الشعر ؟
 فتجاوبك الغيوم امللبدة بتلوث البشر شعرا والسيارات غيوما داكنة تقتحم صدورنا. 

  ..شئنا ام ابينا  
  ...وحتت مظلة الوطن احلر والشعب السعيد .......ال أنت يف سوريا  
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  :قصة
  من قال بأنها ليست متينة

تصادف توقيت إصابته باحلمى قبل شهر من موعد امتحانات الشهادة الثانوية حتديـداً  
بت بالصق ممتـاز  مع اليوم الذي تقرر فيه إقامة الكرنفاالت احتفاالً بتجديد الكرسي املث

حتت حاكم البالد خوفاً من إصابة خلفيته بالتقرحات، زج أوالد املدارس يف الباصـات  
ومتت قيادم إىل مركز املدينة ليقفزوا كالسعادين املدربة أمام الكامريات، مما هو مؤكد 

م هم املتمرنون طويالً على كيفية الفرح العام واحلـزن العـا   ،أن املناسبة مل تكن تعنيهم
) ....(والرضوخ العام دون مربرات، وإمنا الكتسام تلك الفرصة الذهبية املمنوحة كل 

سنوات للرقص والصراخ دون قيود حيث يعترب املنع أثناء ممارسة الطقـوس التقليديـة   
لتمجيد رمز الوجود األمسى واالبتهال إىل الوريث الشرعي ملقدرات الشعب من احليـاة  

يعترب رسم الوجوه اخلالية من بعض مالحمه وكتابـة الكلمـات    والكرامة جرمية بقدر ما
بأحرف غري أحرف امسه وحىت التبارك بغري صورته املعلقة على كل جدار حىت جـدران  
احلمام جرمية أيضاً، يف حاالت استثنائية فقط كان يسمح باستخدام املربرات رداً علـى  

سنتهم من املذحبة يف السجون على سوء فهم الغري لعادة ختان األلسن ورمي من جنوا بأل
حقيقة كوا عزلـة ترفيهيـة إلبعـاد أي     وتعد على احلريات غري مدركني أبداًأنه ظلم 

احتمال من احتماالت إصابة حباهلم الصوتية باالرختاء، ومحاية لعقـوهلم مـن أضـرار    
ـ   م الترهالت الفكرية نتيجة تكرار عملية احلشو والتفريغ، على كل يف اية كـل موس

مقدس يتكرم احلاكم باخلروج إىل اجلماهري مطالً من على شرفته اليت تعلو فوق رؤوسهم 
ومتينة مما جيعلها مؤهلـة للجلـوس علـى     ليمة معافاةكيلو متراً مربزاً بفخر خلفيته س

الكرسي إىل األبد دون أن يصيبها الضرر، وعادة ينتهي األمر بإمجـاع الشـعب علـى    
عد انتهاء احلصول على اإلمجاع املطلق ضاق حلق أحدهم برأي أهليتها، يف ذلك اليوم وب

ظن بأن االزدحام سيتكفل خبنقه قبل أن يطال مسع أي شخص، مال على صاحبه هامساً 
  من األعوام تعتقد بأا ستبقى حمافظة على متانتها؟كم لكن  :دوء
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ائق ولكنـها  عندها لكزته عصا من اخللف، ما يعرفه أن العصا مل تكن موجودة قبل دق
  بطريقة ما ولدت من خصر الرجل الواقف خلفه، ـ أتراهن على متانتها أيها املنحط؟

غيب رأسـه   فأوالً نه وحلسن حظه جاء احنناء موفقاًأ إال بداية احننت ركبتاه الشعورياً
مسح له ومبرونة مطلقة الزحف مبحاذاة األرجل احملشـورة   بني األجساد املتالصقة وثانياً

ذة للجوارب الوسخة مدة غري جربه على حتمل الرائحة النفاأحماطة بسور مما  ضمن ساحة
يف وجـه   ، أعلن االستنفار واعتلى املسؤول عن مجع األصوات منصته صـارخاً قصرية

  ؟ها...على القول بأا ليست متينة  من جترأ: اجلميع 
طة هلعة حتـت  على نفسه كق بينما كان الرجل يف تلك األثناء متكوماً ،أحد جييبال 

، شفقة عليه مما ينتظره أته يدس جسده الضئيل حتت مالبسهافستان امرأة مل متانع عندما ر
ام والتربئة اليأسا عجوز فقط، انتاب مالكي صالحية االفلم حيصل قط أن  أو رمبا أل

خرجوا من جلسة استجواب بال متهم ، لذا وجتنبا لإلهانة تفتق ذهنهم عن قرار الوقوف 
إىل جاء القرار كهبة بالنسـبة   ،واحداً ... ام الباب الرئيسي لتفحص اخلارجني واحداًمأ
نادت  لعجوز اليت أخذت تتنحى ببطء إىل الزاوية البعيدة من الساحة مستغلة االزدحام،ا

، وهكـذا  به إىل اجلهة األخرى من اجلدار فىت قوي البنية رفع الرجل حبركة سريعة قاذفاً
ي كسـور  زله وهـفقط قليل من األضرار عاد ا الرجل إىل من .هممت ال ...انتهى األمر

  .يف الذراع والساق ال أكثر
زاد خطوط تلك احلادثة املرسومة يف خياله بريشة ثرثرات أصدقائه اهلامسة آكلما تتبع 

خر الليل بعد أن تكون عيون مفتشي األفكار والنوايا قد نامـت ازداد  آوهم جمتمعون 
ن غايته من قرار كهـذا  إثر يوم بأ حة قراره بالرحيل كما ازداد إميانه يوماًيقينه مبدى ص

وقـد   ،النتائج واملربراتهي حبثه عن ماهية لوجوده تتكون وفق سلسلة من األسباب و
، قد تتعدد األسباب ولكن جوهر الغاية يبقـى  جمرد واحد من الراحلني ال أكثر ..رحل
  . متشاا

  حممد ستانكول
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  شعر
  

  في الجهات مقارنة
  مروان خورشيد

-١ -  
  آانون والرجالنشبه 

  أسماؤنا قبرات تدل على أحزان موتانا
  ندخل حطب الشتاءات 

  ونخرج أشالء مكتظة بحرارة النابالم
  جبالنا 

  وصايا تذّآرنا بانتصارات قتالنا
  مذبحة.. هم على آّف القصائد مذبحةحين نعّد

  نقتات من فاآهة الكيمياء
  نا تحت سرير السماءليدفنوا شهداء ؤناأعدا آلما مرَّ

  نشبه أول الخريف 
  آلما أردنا ترتيب الهواء لصيفه القادم

  نشبه الرجال وهم يجرون جرحاهم لسبخات الملح والليمون
  نشبههم

  ونشبه مجازرهم 
  :وفي قامشلي يتساءل شاعر

  ...ما الفرق بين ضحايا قانا وضحايا حلبجة أو األنفال؟
-٢ -  

  ناهؤالء هم أعداؤ
  يسكنون الجهات 

  ويسكنون تموز في الشتاء
  آانون في صيف الجبالو

  يحتسون العرق األبيض مثلنا 
  ومثلنا يرقصون على وقع الطبول والنايات

  خر الليلآوفي 
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ونزيف أشعارنا في  ..وأشجارنا ..يعجنون أطفالهم بأخبار قتلهم ألطفالنا
  .الحكايات

-٣ -  
  نشبههم بتأتأتنا

  من تراب صابع الريح وأصوات الماء وأجساٌدأحين تضيع على الجهات 
  في أنقرة

  العدالة تنتعل أحالمنا إلى باب البرلمان
  ثم بإجماح القردة

  ترسل طائراتها إلى الشمال
  في بغداد 

  يراهنون على طيبتنا 
  ثم يمدون قرانا بعمائم ناسفة 

  وبخبراء اهللا في صنع المفخخات
  في طهران 

  رسيةيعلمون أوالدنا القرآن بالفا
  ثم يحلبون بقرتنا ليطعموا الطغاة 

  وهنا في عاصمة صالح الدين
  قمحنا وشعيرنا وزيتوننا

  أوراقهم الرابحة 
 !!..وأرقامهم آلما ضاعت على أصابعهم لغة الجبر والكسر والحساب
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  صرخة الموت
  تغريد كشك
  فلسطني
tkishek@yahoo.com 

 الفلسطينيةشوارع مدينة رام اهللا سارت في  ٢٠٠٥أيار شهر  في
تعديالت إجراء إلى التظاهرة  دعت قدو، امرأةئة ثالثمظاهرةٌ ضمت نحو ت

بعد أن شهد أسبوع  "جرائم الشرف"سمى ا يمتشريعية تحمي النساء م
أن رجالً قتل شقيقتيه في القدس الشرقية في ، حيث واحد قتل ثالث نساء

 مدينة مسيحياً في، كما أن أباً "جرائم الشرف"مثاٍل واضح على ما يسمى 
ألنها أرادت أن تتزوج مسلماً من غير  فاتن رام اهللا اعترف بقتل ابنته

وقد دعت المتظاهرات إلى اعتماد تشريع يحمي النساء من ه، موافقت
، ولكن مسلسل القتل واالغتصاب ما زال يصور مشاهده في شوارع القتل
   .الوطن

سلطة الفلسطينية في رمزاً لفشل الفاتن وسرعان ما أصبحت الضحية 
دت قضيتها على أن جميع النساء والفتيات فقد أكّ ،حماية النساء من القتل

 ، الوالد ضرب فاتنالفلسطينيات معرضات للخطر بصرف النظر عن دينهن
ومع أن السلطات الفلسطينية اعتقلته بعد  ،بقضيبٍ حديدي حتى ماتت

بحقه حتى بعد مرور  ولم يصدر حكم مالية طلق سراحه بكفالةذلك، فقد ُأ
ولين أو من زعماء ؤحداً من المسن أأ ، كما على الجريمة واتسن

لم يخضع ألي في قضية حماية فاتن توسطوا  الذينالعشيرة البدوية 
  .تحقيق أو لوم بسبب االمتناع عن حمايتها

لت فاتن يوم سبت النور عندما كانت مدينة رام اهللا تحتفل بقيامة قُت
 :ذي دعا إلى المسامحة والرحمة والغفران عندما قالالسيد المسيح، ال

  ."من كان منكم بال خطيئة فليرجمها بحجر"
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  لم يعد في الوقت من متسع

  أعدوا لها القبر البعيد

  وكان الفجر قد أوشك

  أن يرى نور الصباح

  غداً يمر موكب الغياب

  ابتعد األهل واألقارب

  ابتعد عن جنازتها األحباب

  نالموت اآلن مطمئ

  خلف البوابات واألسوار

  غداً سيعلو نقيق الضفادع

  حول قبر فاتن

  وأنوار شرفتها ستتأرجح

  مثل قناديل أوهنها الظالم

  ذاكرة الكالب لن تنبح

  اختفت فاتن خلف الزحام

  النساء تتقلب في فراشها

  ال تنام ككل ليلة

  فقد انطلقت فوهة البركان
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  مدينتنا تتأرجح فوق أتون النار

  في كل مكان النار تتوقد

  العسكر آخى الحرامية

  وانتشروا خلف األبواب

  في الطريق إلى المقبرة 

  سر ال أجهله

  وتعرفه شوارع المدينة 

  أن لم يبق سوى الندى

  يرطب قبرها البعيد

  أن لم يبق سوى التراب

  يحفظ سرها الدفين

  ها هم قد عادوا اآلن

  جف الماء وغادرت عيون المدينة

  الدمع لم يبقَ إال

  سافر في الطريق إليهاي

  لم يحن بعد األجل

  وبقيتُ أنا هنا

  ُأشكُّل صورة لها
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  من الماء والطين

لّمهاثغرها الصغير س  

  لندوب الريح

  شفتاها تكابد احتدام الكلمات

  خلف لسانها

  فاتن، حمامة سالم فوق زيتونة

  تحمل البشارات 

  فاتن نسيت كيف يكون الشوق

  وكيف يبحر الغروب 

  جهلهانحو شواطىء ن

  فاتن، أضاءت مشاعل النور الراعشة

  يوم قيامة المسيح

  في تلك الليلة الوحشية 

  ودعها نقيق الضفادع

  بعد أن استسلمت األفاعي للفحيح

  نشر الليل عباءته السوداء

  وكانت أجراس الكنائس غائبة 

  فاتن، وما أداة الجريمة سوى
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  قضيب من حديد

  استل لونه من تراب األرض الناعسة

  تفكيربال 

  بال تدبير

  سارع إليها الموت

  رماها بأحضانه الباردة كالصقيع

  غادر المكان عبر قوافل الجاهلية

  تسلل ما بين الضلوع

  فاتن قالت مهالً للموت

  رد الموت 

  رفقاً بالمشاعر

  رفقاً برقة نفس تنفض عنها

  غبار الصمت

  قي لحظة يأسٍِِ 

  لجأت فاتن للتعب

  خدعتها اآلمال وكانت خائفة

  شيء كبير هناك من

  أبي هبني غفوة النوم
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  أستنجدك أبي

  بلغت صرخة الموت أعظمها
  وها هي السنوات الثالث قد انقضت

  وفاتن ترقد تحت الثرى
  ثالث وعشرون زهرة

  أضحت رمزاً للموت
  فاتن أضحت شجرة زيتون

  تنام تحتها األشجار
  فاتن أضحت بريداً للهوى

  يبعث رسائله لألنهار
  زيزفونلرياح السموم ولل

  فاتن تنام على سرير أخضر
  تهزه مالئكة الحصار

  وحين تأتي مواسم البرد
  يحن شتاؤها للمطر

  حين يأتي موسم القيامة
  ينهض من جسدها العبير

  يمشي حافياً إلى ذاك القبر
  شمسها األخيرة تشرب

  اآلن رمان الفصول

  ومراكب فاتن تنثني

  لتعبر نحو الغروب
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 استلقـت

  سيمار كرداغي
 استلقت الكلمات دوء 
  خلعت شفتاي ثياا برفق 

  لتكشف عن هويتها   
  مل ينل شيئاً     

  دامهتها ليل سوداوي 
  آبار ميلؤها حروف خائفة 

  فاحننت جلمل غامضة    
  كانت قطيع ذئاب     
  . . التهموا     

  . . اهلدوء 
  . . وحنني عينيها 
  . . .ومضى                

  حىت  مسيجاً الليل بعيون تورق
  باتت أقرب من الرمش من العني        

  . . واآلن 
  . .أرددها ثانيةً 

  ؟. . . من تكون     
  تعال لنضم إىل صدرنا 

  . . أحزاننا     
  ونرقص معاً    

  على أنغام جنوين 
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  أيها احلب اإلعصاري 
  ها أنا ذا     
  . .أهديك     

  ضجيج قليب ساعة رؤياك 
  وبراءة املطر على فاتنة عارية 

  ن شوقي إليك وجنو    
  تعال       
  . . .  كما أنت         

قـلت  

  قلت انتظرين غداً 
  فأنا موعودةً بشالٍ حتيكه 

  أنامل حريرية   
 علَّ األيام تلد انتظرت  

  ذاك الغد اهول   
  تدق الساعة     
  تزحف حكاياتنا برفقٍ       

  كعاشق يوعد بلقاِء حننيٍ 
  فتدب رنني حبنا 

   ملسات الثلج على ثغرِ  
  رحيانة مدللة       

  زها نسمات ليالٍ ربيعية 
  صافية       

  فتبقى نضرة خالدة . . حتيا من أنفاسها 
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 وأنت تنتظر  
  تالوات اشتياقٍ   
  رطبة           

  تسدل على عنقِ زمنٍ 
  تصدعت شرايينها     

  ففقدت نضارا 
  . . . جنان ذاك اخلفقان املميت   

  كفـاك

  كفاك 
  لن أنري 

  إلميائي قنديل عاملك ا
  ولن أهلك 

  ما دمت أرقص يف الوحل   
  لن أحلم 
  ما دمت أمزق ستائر   
  تلك الليايل املوحشة       

  لكنين أتأمل 
  وأنا أحتسي دموعي   
  عطشاً حلنني مل أذقه بعد     
  فتهجرين برفق     

  تراقصين أيامي املعتوهة يتيمةً
  أنين مل أفز . . عندها تريثت . .أملاً       

  . . .بعد  بقلبك العاصي   



    ٨٢٠٠ شتاء وربيع  -  ٥٩ – ٥٨ ان عشرة  ـ  العدد اخلامسةاحلوار ـ السنة    ١٩١ 

  

  : إصدارات جديدة
  
  وسيمفونيته الجديدة) ته موز  شه مالي(  
  
جمموعة شعرية جديـدة يف  ) ته موز شه مايل (صدر للشاعر الكردي الشاب   

 simfoniyaسـيمفونية الكلمـات العذبـة    (بعنـوان   ٢٠٠٧أواخر عام 
nazenîna peyvan   .   موعة من القطع الصغري، حتتوي علـى تسـعوا

ن يبحـر يف خـالل   ، حياول الشاعر أيف هذه اموعة .رين قصيدة شعريةوعش
. مفردات أبياا بالقارئ إىل عامله اخلاص ورؤيته اإلنسانية للمحيط الذي حولـه 

حاول أن يقدم شعراًً وقصائد فإن القارئ لقصـائد اموعـة   ) ته موز( ورغم أن
صائد بشكل عام فقـرية يف  ، فالقالشاعر يف إصداره  هلذه اموعةيالحظ تسرع 

.                                        مفرادا وصورها ومل تضف جديدا إىل عامل اإلبداع الكردي
إن الصور يف القصائد باهتة حيث يالحظ القارئ الروح النائمة املشلولة اليت    

اقة بر ن كان يسعى إىل إلباس قصائده أثواباًإىل العناق والرقص وإتشد املتلقي ال 
 ، واحملاولة يف  ولـوج ورغم أن اموعة تعتمد القصيدة الشعرية احلديثة. وملاعة

اجلوانب اإلنسانية ومكنوناا، فإن احلديث عن اإلار الذي ولدته القصائد حبيث 
سيطر اجلانب العادي والبسيط يف القصـائد   إذ، الشغف وأا مل حتقق الصدمة أ

بافتقادها االنفجارات الفكرية والتشظي الفلسفي والروحـي،   ،ةبأجوائها الساكن
يف فأعطت القصائد االنطباع عن الشاعر وكأنه فرد عادي ليس بشاعر وخاصـة  

  . يط على مفترق طرق ويف حالة خماضويف حم فكارجمتمع تغلي فيه األ
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ات املذكورة  فإن إصرار فرد ما أن يصدر عمـالً بلغتـه األم   ورغم املالحظ  
دوائر اإلعالم هـي  حيث تطارد مفرادا يف األزقة والشوراع ومراكز الشرطة و

األديب الكـردي يف سـوريا   قاء حجر يف املياه الراكدة لإلبـداع  حماولة جدية إلل
أكثر نضـجاً   )ته موز شه مايل(، مع التمنيات برؤية أعمال قادمة لـ بشكل عام

وجتربة وحرفية وروحاً وتفجرياً  يف مفردات اللغة الكردية لالرتقاء ا إىل مستوى 
  .متقدم على خريطة اإلبداع العاملي

  هوري. ع 

  القصة الكردية في سوريا  •
هل تصنف اإلبداعات الكردية باللغة العربية يف ضمن القصص الكردية أم ال؟ 

سه أم املواضيع اليت تطرح يف مضـمون تلـك   الكاتب نف: من حيدد هوية القصة
ربية حمسوب على كتـاب  القصص؟ وهل الكاتب الكردي الذي يكتب باللغة الع

  ؟ وهل هناك القصة الكردية يف سوريا باألصل؟أكراد أم ال
هذه األسئلة وغريها يطرحها الكاتب الكردي خورشيد أمحد يف كتابـه الـذي   

  .٢٠٠٨-والصادر عن دار بعل للنشر» القصة الكردية يف سوريا«حيمل عنوان 
حياول املؤلف احلصول على أجوبة من خالل عدد من الشهادات منها ما كُتب 
على شكل نصوص ومنها عرب احلوارات الذي أجراها املؤلف مع عدد من كُتاب 

ڤي فـني حرسـان، بـا   أآزاد أمحد علي،  : (األدب األكراد، ومن هؤالء الكتاب
زار ماريين، جواين عبدال، شبوناته، سيامند گر إبراهيم، تنري رستم، بيواپزوزاين، 

ري، فتح اهللا چاحلليم يوسف، عمر كو مريزو، صربي رسول، عباس إمساعيل، عبد
حسيين، فواز عبدي، قادو شريين، كوين رماهني شيخاين، حممد شيخو، حممد ش ،

النصـوص،   أمـا قسـم  ). املال  منيحممد عزيز ظاظا، نري.القادر إمساعيل، د عبد
ي نازي، جالدت بدرخان، خورشيد أمحد، ديـا  ڤي حلبجة، باڤبا: (فالكتاب هم
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ي، قادو شـريين،  يب، فواز عبدلَچني رمو، فرهاد گجوان، عبداحلليم يوسف، غم
جدير بالذكر أن معظم هؤالء الكتاب هم ). ي، سليمان عليكامريان حاجو، كوڤ

لكتاب األكـراد مـن املنـاطق    من أكراد اجلزيرة واحلق ال نعرف سبب إقصاء ا
  .الكردية األخرى

ويشق املؤلف طريق نفض الغبار عن القصة الكردية السورية ويسلط الضـوء  
 ويعرج إىل البحث يف املصطلح، وجييب حممـد عبـد  . على اجلوانب املعتمة فيها

عنـدما يسـأله   ) دوريات األدبيةالوهو قاص كردي ويكتب يف (القادر إمساعيل 
القـادر   افق على مصطلح القصة الكردية يف سوريا؟ يقول عبـد هل تو: املؤلف
ليست العربة يف لغة التدوين إمنا العـربة يف  .. القصة ال تأيت من الفراغ«: إمساعيل

نقل القارئ عرب القصة إىل الواقع الكردي من عادات وتقاليد وفلكلور وتـاريخ  
زاد أمحد رى الدكتور آفيما ي. »كردية وواقع معاش حبيث يشعر بأنه يعيش أحداثاً

 املوضوع قد أخذ«هذا أن ) كرديةاللغة الوهو من أوائل من كتب الرواية ب(علي 
من النقاشات والسجاالت، ولكي ال أطيل وال أسترسل يف التنظري يف  كبرياً حيزاً

إن القصة الكردية هي تلك القصة املكتوبة باللغة : املوضوع نفسه، أقول باختصار
وإن النتاجات اليت تكتب بالعربيـة هـي مـن األدب العـريب     ، الكردية حصراً

ال تسقط عن كاتبها، فالنص له » أديب كردي«السوري، وهذا ال ينفي أن صفة 
  . »هويته وللنتاج انتماؤه، وليس األساس شخصية الكاتب وهويته القومية

   

  "تحت سقف واطئ"حلب السبعينيات في  •
عند اسـتعادة   الصادرة حديثاً" واطئحتت سقف : "ال تتوقّف رواية نذير جعفر

الذي كان نذير جعفر (على واقعهم حياة أبطاهلا من الشعراء واحلاملني واملتمردين 
، إمنا تتجاوز ذلك إىل ربط هذه احلياة اخلاصة بكل منهم مبجمل احلـراك  )حدهمأ
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السياسي الثقايف يف مرحلة السبعينيات االستثنائية يف مدينة حلب الـيت شـهدت   
، وما تركه هذا الصراع من خراب روحي وآثار خفية ومعلنة علـى  عنيفاً عاًصرا

وميتـزج الواقـع فيهـا باملتخيـل يف رسـم      . مصائر أبطاله ومصري البلد برمته
الشخصيات وعواملها وصراعاا الداخلية، ويف تصوير املكـان احللـيب بأبعـاده    

متخذة من حيـاة الشـاعر   . اجلمالية والتارخيية والنفسية وما يثريه من تداعيات
. هلـا  درامياً الراحل رياض الصاحل احلسني وعدد من أصدقائه وأبناء جيله حموراً

وبذلك ينضم جعفر إىل كوكبة األصوات الروائية اليت تغامر يف نـبش املاضـي،   
إا رواية عـن  . واملسكوت عنه، واستعادته لفهم احلاضر وجمرياته وآفاق تطوره

  .دي يف الزمن الصعب واجلميل يف آن معاًاحلب واملوت والتح
نه صحايف هو كاتب وشاعر من ريف حلب أن نذير جعفر عدا أواجلدير بالذكر 

سورية وله مؤلفات أدبية وثقافية عديدة، ومارس الصـحافة يف الصـحف    مشايل
  .السورية واخلليجية وميارس اآلن مهنة الصحافة بشكل حر ومستقل

  ف ح م 

 تداعيات من الذاكرة •
تقـع  . جمموعة قصص للكاتبة وزنه حامـد أوسـي   عن دار حوران صدرت 

 الرجل: عناوين قصص اموعة هي . صفحة من القطع املتوسط ٩٦اموعة يف 
العجوز، رائحة املاضي، ماسح األحذية، امرأة حمظوظة، شعلة احلياة، ظلم أيب، لن 

مفترق الطرقـات  . تداعيات من الذاكرة. جيمن. أخيف أطفاهلم، جمتمع االتكيت
استأذنت الشـمس  : من أجواء اموعة .القط التهمها. الربيع. الكأس واخللخال

لتلملم ماتبقى من بصيص ضوئها، معلنة خبجل، كعروس ليلة عرسها عن غفوـا  
يف خمبأ بعيد تفرضها قوانني الطبيعة اللالمتناهية، مث رويدا رويدا يسـدل الليـل   

ركة والصخب عن السـكون، لـيالمس بيوتـا    وشاحه على املكان ليفصل احل
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مهجورة، وشوارع خالية، وأشجارا منتصبة شاخمة، ونسمة على شفاه عاشق، وها 
  ٨٤ص  ...هو وسادة لزوجني،أتعبهما الركض وراء لقمة أو رغيف

  

  )عفرين عبر العصور (  كتاب •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

تـاريخ   ٩٧٢٤٩م رقـم  صدر عن دار عبد املنعم للنشر ومبوافقـة وزارة اإلعـال  
، ١٦/١/٢٠٠٨تـاريخ   ٥/٦٩وتأشرية مديرية إعالم حلب رقـم  ١١/١٢/٢٠٠٧

الكتاب عبارة عن حبث ). عفرين عرب العصور(للمؤلف مروان بركات كتاب بعنوان 
صـفحة مـن القطـع     ٤٦٢جيولوجي وتارخيي وجغرايف وأثري موثق ومؤلف من 

  .توطئة واملراجع اجليولوجية والتارخيية ومثانية فصول باإلضافة إىل اإلهداء و، املتوسط
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  التسمية  -املوقع اجلغرايف :   الفصل األول
املوقـع   :ويتضمن) جبل األكراد (دراسة جيولوجية ملنطقة عفرين :   القصل الثاين
مراحل التطور اجليولوجية  ملنطقة جبـل   -مراحل التطور اجليولوجي  -اجليولوجي 
  .املياه اجلوفية –مكامن املواد املفيدة   -التكتونيك  -ايفالتاريخ الستراتيغر -األكراد

الناس األوائل : حوض عفرين مهد البشرية منذ مئات اآلالف السنني:  الفصل الثالث
  .كهف دودرية -إنسان النياندرتال  -الناس القدماء  –

ة الفتـر : عرب العصور التارخيية  ويتضمن ) عفرين ( جبل األكراد :   الفصل الرابع
الفترة االغريقية والسلوقية  –الفترة امليدية  –الفترة امليتانية  –الفنرة احلورية  – ةاحليثي

 -الفتـرة اململوكيـة     –الفترة السلجوقية  –الفترة االسالمية  –الفترة الرومانبة  –
  .الفترة العثمانية 
تب الدينية املرا –طقوسها  –تارخيها : االزداهية يف جبل االكراد :  الفصل اخلامس

   .أماكن تواجد االزداهيني يف جبل األكراد -القول  –مقدساا  –أعيادها  –
نيب هوري ( مدينة قورش : بعض املواقع االثرية يف منطقة عفرين :  الفصل السادس

جبـل  –جبل شيخ بركـات   –) قلعة مسعان ( دير مسعان –معبد تل عني دارا  –) 
  .بارساخاتون 
املنتوجات  -التراب ومشكالا –املناخ  –تطور الزراعة : اعة الزر:  الفصل السابع

   .الثروة احليوانية  –األشجار املثمرة  –الزراعية 
  .منطقة جبل األكراد منطقة جذب سياحي:  الفصل الثامن

كما وأغـىن املكتبـة   ، لقد بذل املؤلف جهدا كبريا وأغىن الكتاب باملراجع املوثقة 
  .القراءةفالكتاب جدير ب، الكردية
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  الفهرس
    ٤                      التحرير رئيس     االفتتاحية
  آثار وحضارات املنطقة الكرديةمن جوانب  :ملف العدد

   فون أوبنهامي واكتشاف مدينة جوزان
  ٧             فاروق امساعيل. د 

  مهد احلضارات –وادي ر عفرين 
  ٢٣         عابدين بكر : املهندس املعماري 

  اب احلضارية يف العامل القدميتعدد األقط
  منوذجاً) امليتانية  –اململكة احلورية ( 
    ٣٩            آزاد أمحد علي . د

  أقدم معبد يف العامل
  ٤٧           ريرب سليفي: ترمجة عن الكردية 

   عبد الرقيب يوسف: اآلثاري واملؤرخ الكبري 
  ٦٩            طارق كاريزي 

  مهد احلضارة امليدية..... مهدان 
  ٧٢                       عبد الرمحن الباشا: تطالع اس
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    كي ال ننسى حلبجة:  شهادات
  ٨٢              حازم صاغية 

       وكردستان حتتفل... العرب يف أربيل 
    ٨٥             شاكر األنباري

   :قراءة يف الكتب واملطبوعات 
  حقيقة السومريني

   ٩١                    ع . أ : قراءة 
    ٢١األول من جملة كردستان القرن قراءة للعدد 
  ٩٦                    جناة خوشناو 

  : وثائق
  اليزيدية –األكراد يف سوريا ولبنان 

  ١٠٠          أديب معوض . د
  : نشاطات

  حدائق كرو يف صالة السيد 
  ١١١            علي الراعي

  ١١٤         الفنان الكردي بشار برازي
  ١١٦       ) عمر كوجري ( لـ  –إا الريح 

  ١١٩       لفنانة األوبرالية مزكني طاهر ا
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   :شخصيات كردية 
  ١٢٤          حامد العمادي 

  :حوارات 
  رضوان زيادة لة احلوار. د

  ١٢٦                    جملة احلوار 
  محيد شريفي من كردستان إيران: لقاء مع الفنان الكردي 

  ١٣٢                إبراهيم أبو ساالر : حاوره 
  )يدة مىن سلوم العجلوين الس( لقاء يف سطور 
  ١٤٥              إبراهيم احليدري : أجرى احلوار 

  :أدب وفن 
   سجل للشعر الكردي املقاوم... الشاعر جكر خوين 

  ١٥٠                            فوزي األتروشي 
   استبيان احلداثة والتواصل

  ١٥٤         فراس حممد : أجرى احلوار 
  حممد أوزون يرحل عنا

  ١٥٩           در هوريعبد القا
  تداعيات لواقع اجتماعي سياسي ساخر  –صباح رديء آخر 
  ١٦٣           سها جالل جودت 
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   :نص 
  مذكرات كاتب
  ١٦٦                  املغرب  –شعيب خليفي 

  ...كأنك يف حلم من أحالم ألف ليلة وليلة 
  ١٧٦          شيار جومي 

   : قصة 
  من قال بأا ليست متينة

  ١٧٨          كولستان حممد 
  : شعر 

             مقارنة يف اجلهات 
  ١٨٠          مروان خورشيد 

  صرخة املوت 
  ١٨٢        فلسطني  –تغريد كشك 

  استقلت 
  ١٨٨          سيمار كرداغي 

  ١٩١                إصدارات
  ١٩٧            احملتويات

  


