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 بدؿ اإلىداء
 

 :اف عثماف )كونى ره ش(سلم
)سػػلماف عثمػػاف( ىػػذا الشػػساؼ كالنسػػمةل الن ػػر كػػال ىرة الربيعيػػةل الهوػػ  بالم بػػة كالسػػ وؿل 

"المقوػػود بػػو ىػػو )ال عيم(. بػػػالوػػديا الوػػديا. يعػػود لليػػو الس ػػت افكؿ فػػي معرفػػي علػػى الموسػػـو 
 الدكتور قاسم مقداد جميت باشا".

ش(ل كمعني ىػذه الكلمػة )الهيمػة السػوداء(ل ملػ   )كونى ره بػ)سلماف( الذم ي   اف يسمى  
التػػي مسػػتلسن افن ػػارل كمقوػػدىا التائػػول كعػػابر السػػبيتل كقػػاط  الوػػ راءل كطالػػ  الرا ػػةل كمػػرمب  
بالكـر كافمن كالسكينةل ىذا افربعيني عمرانل عرفني عليػو.. كػاف يت ػدث عنػو شػعرانل فنػو ببسػاطةل  

وػػارل  سػػ  تالكتابػػةل ككػػاف بوسػػعو اإليػػافة فػػي الكػػ ـ ثك ا خكػػاف شػػاعران. ثك نثػػرانل فنػػو يمػػارس 
ال اجػػة.  يػػن كػػاف يةػػد متعػػة فػػي ال ػػدين عمػػن ي ػػ  مؤكػػدان عمػػا ع قتػػو كنبل ػػا مػػ  الػػدكتور 
)قاسػم(. كػاف مػػن كلمامػو المع ػػودة عنػول لنػػو رائػ  يػا لبػػراىيمف.. كػاف ينػػدف  فػي الكػػ ـ عػن الػػدكتور 

ل كثقافتو.. كجدت في  ديثو عنو لفراطانل مأكد ظني فيول انط قان )قاسم(ل عن طيبول كنبلول كثري يتو
من طبيعتو الشاعريةل من  ساسيتة المرىسةل كعندما معرفن عليػو )علػى الػدكتور قاسػم(ل مػذكرت مػا  

 كاف صادقان في كت ما كاف يقولو..كاف يقولو )كونى ره ش(. لقد  
 

 لبراىيم م مود
 باشا(كتاب )الدكتور قاسم مقداد جميت من  

 ـ.ُْٗٗعاـ/ ُٕٕك ُٕٔصس ة 
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 مقدمة الكتاب
 

 

ليس ما جاء في ىذا الكتاب كما ي ويو ىو بمثابة دفاع عن ث ػدل بػت جػت مػا  اكلتػو 
كارمأيتول ىو ثف مكوف مويوعات الكتاب عبارة عن نقد النقدل لم تول يوميػات ابػراىيم 

ــ  فػػي مػػا يسػػمى م مػػود  -قػػدر اإلمكػػاف -)كعػػي الػػذات الكرديػػة(ل مراعيػػان فػػي ذلػػ   ب
الن ج المويوعي في دراستي النقديػة ىػذهل كذلػ  بعػد اط عػي علػى الكتػاب المػذكورل 
كبعدما سمعن ثف مؤلسو يتشكىل من عدـ اإلىتمػاـ بكتابػو ذاؾل كلػيس ىنػاؾ مػن  ػاكؿ 

 درس كالنقدل كالت ليت. مسلي  افيواء عليول ثكمناكؿ ما جاء فيو بال
كخاصػػة بعػػد قراءمػػي ل ػػذا العنػػواف السلسػػسي البػػراؽل فقػػد ظننػػن فكؿ كىلػػةل ثف ىػػذا 
الكتػػاب قػػد يكػػوف بمثايػػة مشػػركع نقػػدم جديػػدل يتنػػاكؿ نتاجػػات مةموعػػة مػػن الكتػػاب 

كمنػػذ الل  ػػة افكلػػى  -كالشػػعراء الكػػرد بالدراسػػة كالت ليػػت ال ػػادفينل كلكنػػي فوج ػػن 
ىػػذا لذا مػػا سػػمينا مع ػػم مػػا فيػػو  -بت افػػن المسػػتول النقػػدم  -عامو لمطػػالعتي لمويػػو 

كدخوؿ المؤلف في متاىات السرد الو سي  وؿ سػيرة مػن منػاكل م مػن افدبػاء   -نقدان 
كالشػػعراء الكػػردل كمبلبػػت مساىيمػػو كافتقػػاره السريػػ  للػػى اسػػتهداـ الموػػطل ات النقديػػة 

رمء مػن ثكؿ الكتػاب للػى هخػرهل سػول ال ديثة كالقديمة على السواءل كقد  يلمس القا
موطلح نقدم يتيم قديم ىو موطلح )القست( الػذم ثكرده فػي دراسػتو إل ػدل القوػائد 
الشػػعريةل كل ػػذا فػػمف مع ػػم ثف لػػم نقػػت كػػت مػػا جػػاء فػػي ىػػذا الكتػػابل  يعػػدك ثف يكػػوف 
م امرامػػػان ك ساسػػػيات كثػػػاراتل بػػػت يػػػسائن كث قػػػادانل يكن ػػػا المؤلػػػف لمػػػن كتػػػ  عػػػن م 

ل م فػػي كتابػػو النقػػدم العتيػػد. كل ػػذا شػػعرت بػػأف مثػػت ىػػذا الهطػػاب الػػذم يسػػميو كمنػػاك 
المؤلف نقدانل ليس في م لو ممامانل بت ىو خطاب يشطح في م الا اإلنطباعات الذاميػة 

بنتاجػات مع ػم  كي  ر عدـ مأصيت المساىيم النقدية فػي مثػت ىػذا الهطػاب الػذمل ثيػر
فيػػو بالػػدرس كالت ليػػتل ك يػػن جػػاءت دراسػػتو  الكتػػاب كالشػػعراء الكػػرد الػػذين منػػاكل م

لمع ػػم ىػػذه النتاجػػات بشػػكت انطبػػاعي قػػارل كمػػتكلس المساصػػتل كفيػػو مػػن المسالطػػات 
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كالثسػراتل ما يمػػن للػػى ثبسػ  قواعػػد النقػػد افدبػي بوػػلةل ف لػػم الرجػت مػػن ظلػػم كرفػػ  
وط من رف ل كلذل  رثين ىنػا مػن كاجبػي ثف ثنبػرم لتوػ يح ىػذا المسػار النقػدم المسلػ

ممامػػانل كثمنػػاكؿ ىػػذا الكتػػاب بالدراسػػة كالت ليػػت  سػػ  المسػػار العلمػػي المتعػػارؼ عليػػو 
فػػي النقػػد افدبػػيل كفعطػػي قػػدر اإلمكػػاف لكػػت ذم  ػػا  قػػو ممػػن منػػاكل م المؤلػػف فػػي 
دراسػػتو السةػػة البعيػػدة عػػن ال قيقػػة كالعلػػمل بمسػػلوب نمطػػي  يناسػػ  اللسػػة العلميػػة فػػي 

فة للػػػى مشػػػ ي المويػػػوعاتل كعػػػدـ لإللتػػػ اـ بالمن ةيػػػة عػػػالم مػػػا بعػػػد ال داثػػػةل باإليػػػا
المسػػػاىيم كالموػػػطل ات النقديػػػة فػػػي المعالةػػػة كالطػػػرحل ثم ثف  العلميػػػةل كللسػػػاؿ دكر
بالسباب كالشتائمل بدؿ النقػد المويػوعي الةػاد كال ػادؼل  يػن  لسلوبو اللسوم يطسح

ي المسػبا الوػن  جػاء بمػا يشػبو النقػد اإلنطبػاع -ككما قلنػا -ثف مع م م موف الكتاب
كالتوميمل كدكف ثف يتمكن المؤلف من لثبات جدارمو في ىذا المةػاؿ العلمػي المتطػور 
باستمرارل كالسبا ة في ف اءامو الواسعة كبالتػالي خلػا  ػراؾ نقػدم متػوازف فػي خطػاب 
افدب الكػػردمل  تػػى يمكػػن معػػو مػػن مبيػػاف السػػن مػػن السػػمينل كالقبػػيح مػػن ال سػػنل 

نسػػميو بوظيسػػػة النقػػػدل كىػػي الوظيسػػػة التػػي مشػػػ  بأنوارىػػػا دركب كىػػذا ىػػػو مػػا يمكػػػن ثف 
التقدـ كاإلبػداع فدبػاء الكػرد كشػعرائ مل   تػى يػتمكن ثألل ػ  افدبػاء كالشػعراء عنػدىال 

 من الولوج للى قل  العالم المتطور ن وال  ارة كالتاريخ. 
 ػػن اسػػم كث ػػ  ثف ثنػػوه ىنػػال بأنػػو علػػى النقػػاد ث  ينت كػػوا قدسػػية العمػػت افدبػػي م

ممارسة النقدل كىم يستقركف للى الت لي برك يػة نقديػة م ايثػةل قػادرة علػى مػنسس نسػائم 
 -ال داثةل كاإلنس خ عػن الػركح القركيػة فػي ممارسػام م التقييميػة كالت ليليػةل كالت لػي 

بالدقػػػػة العلميػػػػة كالتأمػػػػت العميػػػػا فيمػػػػا يسػػػػطركف كيكتبػػػػوفل كبن ػػػػرم م  -قػػػػدر اإلمكػػػػاف 
ام م السا وػة المتأنيػة للػنص المػدركسل فػااراء ال ػيقة اففػال كالن ػرة التكاملية كدراسػ

السػػط ية للػػنص المنقػػودل كل ػػا مػػؤدم للػػى نقػػد مت تػػ  كقاصػػر فػػي م لي مػػو كنتائةػػو. 
كل ػػذا فمػػن ال ػػركرم اليػػـو لخ ػػاع افدب الكػػردم للػػى مراجعػػة نقديػػة شػػاملةل ب ػػدؼ 

ار للػػػى مشػػػهيص ىويتػػػو افصػػػيلة الوقػػػوؼ علػػػى مرجعيامػػػو كمس ػػػص بنيامػػػو كثبعػػػادهل ليوػػػ
الػػذم يتطلػػ  الم يػػد مػػن الػػدرس كالت ليػػت. فػػافدب  المتميػػ ةل كالسػػير بػػو ن ػػو التطػػور
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للػى التعريػػف بػو كالتعمػا فػي معرفػػة  -ثكثػر مػػن ثم كقػن م ػى –الكػردم اليػـو ب اجػة 
نشػػػأمو كظػػػركؼ مكونػػػػول التػػػي  بػػػػد مػػػن ثف نتعػػػرؼ مػػػػن خ لػػػو علػػػػى الم مػػػح كالركػػػػائ  

ذا افدبل كالتػي قػد مسػمح لنػا بس ػم الت ػو ت الةاريػة كال  قػة بالتةربػة المؤسسة ل ػ
 اإلبداعية على السا ة الثقافية الكردية منذ ما يقرب من عقد ثك عقدين من ال من. 

كىذا يتطل  من النقاد ا تراـ ااخرين كنتاجام مل كنبذ الوور النمطية فػي مسػاىم م 
ر كان طػػػػاط العمػػػػت افدبػػػػيل  كثف ي ػػػػعوا نوػػػػ  التنػػػػاف -لالبػػػػان  –النقديػػػػة التػػػػي مرسػػػػخ 

ثعيني م ثىداؼ سػامية كنبيلػةل فػي خدمػة العلػم كالنقػد المثمػر كال ػادؼل كليوػاؿ رسػالة 
 افدب للى الساية المرجوةل كقيم ا اإلنسانية النبيلة.  

مشػػ د اليػػـو مطػػورات   -كالمنطقػػة عمومػػان  -كخووصػػان ثف السػػا ة الثقافيػػة الكرديػػة 
بهطػػوات متسػػارعة راسػػهة فػػي افكسػػاط افدبيػػة الكرديػػةل  يػػن ثف مع ػػم كبيػػرةل مسػػير 

الكتػػػاب كالشػػػعراء اليػػػـو ينتمػػػوف للػػػى الةيػػػت الةديػػػدل كىػػػم ث ػػػوج مػػػايكونوا للػػػى مقيػػػيم 
مويػػوعي فعػػاؿ لنتاجػػام مل كافخػػذ بيػػدىم ن ػػو الطريػػا القػػويم كالػػرثم افصػػوبل دكف 

 لدخاؿ لعتبارات ثخرل في مسار العملية النقدية. 
 

 خالص مسوَّر
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 مدخت
 

الةنػػدم المة ػػوؿ   السػػيد لبػػراىيم م مػػودل ىػػذا الةنػػدم العائػػد مػػن منسػػاه المهتػػارل
 -المسكوف بسيكولوجية الرجػت المعػ كؿ عػن م يطػو ال يػومل سياسػيان  كرديانل كالكام 

كثقافيػػػانل كالػػػذم  ػػػارب طػػػوا ين ال ػػػواء بيديػػػو كثسػػػنانو طػػػوي نل با ثػػػان عػػػن  -كاجتماعيػػػان 
الػخ.   ي جب اتل جسرافيا الملذاتل كالةنس في القرهفل كالمتعة الم  ورة..النةومية ف

كت ىذا بعيدان عن ىمو القومي نوعػان مػال للػى ثف  ػاف كقػن سػ م فيػو الرجػت القتػاؿ علػى 
ملػػػ  الةب ػػػاتل كثلقػػػى عوػػػا التر ػػػاؿ بػػػين ثىلػػػو كذكيػػػول متهليػػػان عػػػن سػػػ  و السيػػػاكرم 

طيػػػان  وػػػاننان كرديػػػان ىػػػذه المػػػرةل بادئػػػان بر لػػػة المسلػػػوؿف متػػػرج ن عػػػن  وػػػانو العربػػػيل ممت
استكشػػافية فػػي ربػػوع كطنػػػو بعػػد جسػػاء طويػػػت بين مػػال مػػاران بة يػػػرة بوطػػاف مركػػ  اإلمػػػارة 
الكرديػػػة العريقػػػةل كمػػػوطن )بكػػػو( النمػػػاـ الشػػػ ير فػػػي افدب الكػػػردم الشػػػساىيل فباركػػػو 

ه المػرة. كبػذل  عػاد ىناؾل  ام ن معػو طيسػو كطباعػو عائػدان ب مػا للػى ج يػرة قامشػلي ىػذ
الةنػػػدم التائػػػو للػػػى  يػػػن كػػػاف يةػػػ  ثف يكػػػوف منػػػذ ث ثػػػين سػػػنة م ػػػنل عػػػاد كرديػػػان 
مشاكسان يب ن عن مكاف  ئا لو م ن الشمس الكردية التػي بػدثت مبػ غ بةػ ؿ فػوؽ 
اففػػا البعيػػدل كليسػػتم  بوػػدل صػػومو فػػي الس ػػائيات الكرديػػة كبلستػػو  افـ بعػػدما شػػب  

ك ايػػر  و بلسػػة ثخػػرلل عػػاد كىػػو يأسػػف علػػى مػػاض مػػولىلسػػماع ا علػػى صػػس ات كتبػػ
الطويلػةل  قارب ثف يسنى. كلم   يشاكس كىو الذم راكم خبػرة ثقافيػة خػ ؿ سػني  يامػو

ثقافػػػة مؤىلػػػو لهػػػوض صػػػراع يبػػػدك انػػػو ثزلػػػي الوجػػػد فػػػي السػػػيكولوجية الكرديػػػةل صػػػراع 
در الكػردم كنمػ   يامػو ثسلسن لو افمية العنافل كزادمو الثقافة كالمثقسوف ثكارانل ذاؾ قػ

ثينمػػا  ػػت كر ػػتف. كمػػن ىنػػا كانػػن خشػػيتي مػػن ثف السػػيد لبػػراىيم م مػػود يستقػػد الػػركح 
الكردية الم  يةل كيستعوي عليو ف م المر لة الوعبة كال ساسة التػي يمػر ب ػا شػعبول 
فيسرؽ ثكثر مما يةم ل كخاصة ثنو بػدا مسرمػان بػػ )بكػو( كلسػان بػول يشػت يو  تػى الكراىيػة. 

رثيتػػو با ثػػا مسػػتميتا عػػن الشػػ رة فػػي كسػػطو الكػػردم الةديػػدل يريػػد ثف يأخػػذ مقابػػت   كقػػد
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ثم كجدمػو يتػأكه كيتشػكى  -طبعػان لػيس افخػذ بػالمعنى المػادم للعبػارة  -  كت ما يكت
كيطلػػ  لنسسػػو مػػا يتمنػػاهل يػػمن  يػػ  مػػن التسكيػػر الموػػل ي ال ػػيا. مػػث نل فػػ  ث ػػد 

 ػػتم بػػو ثك يػػ كر بيتػػو مػػن المسػػؤكلين السياسػػيين يسػػتعرض كتبػػو ثك  تػػى يقرثىػػال ك  مػػن ي
الكردل رلم ثنو يتمنى ذل    زلسى ك  ملقا كما يقوؿل رلم ثف ل ةة التشػكي مستشػف 
بشكت كايحل من ك مو المسعػم باإلبػاء ظػاىران. كلكػن قػد يكػوف قولػو ىػذا صػ ي ان للػى 

قسػػين الكػػرد. ذاؾ  ػػد مػػال كعلػػى السياسػػيينل بػػت كمػػن كاجػػب م ثف ي تمػػوا بالكتػػاب كالمث
 -نعمل ثمر  سن كلكن   بػأس فبالكػاد ي مػي السياسػيوف ثنسسػ مل كلكػن م  قػان ف ػم 

ربمػػا كػػانوا مشػػسولين عػػادة بػػال م الكػػردمل كلكػػن علينػػا ثف نعلػػم بػػأف مػػا  -مػػن جػػانب م 
كاجتماعيػةل  -يتشكى منو المؤلفل يتمسوت م  افكياع التي يعيش ا الكرد من سياسية

 الخ.  .م لية كعالمية.
كالسريػػ  فػػي افمػػر ثف الرجػػت يػػدف  الكػػرد ىنػػال للػػى ا لت ػػاء بمػػا ىػػو   يعنػػي م علػػى 
مستول ق ية شػعب م ككطػن مل كيشػست نسسػو ثي ػان بمػا   يعنيػول فػي مثػت ىػذه افكقػات 
العوػػيبةل التػػي يمػػر ب ػػا الكػػرد راىنػػان. نعػػمل فالثقافػػة يػػالة الكػػردم ثينمػػا كجػػدىا ثخػػذىال 

ت كما ىو ثىمل قبت الم مل فلمػاذا  يستعريػوف مع ػم كتبػو المهتوػة كلكن ىناؾ ثكلويا
بالةنس في اإلسػ ـل فمػاذا يعنػي الكػرد من ػا  تػى يستعريػوىات كثم فػتح مبػين منشػور 
علػػى صػػس ام ات ثمػػا كتبػػو التػػي كتب ػػا عػػن الكػػردل نعػػم ف ػػي م ػػاؼ للػػى رصػػيده القػػوميل 

قبػت الةمػاىير الكرديػةل كثعتقػد  كلكن ا ىي افخرل لم مستعرضل بت ك تى لم  مقرث من
 ثف لذل  ثسبابان عدة: 

ثف الكػػػرد كن ػػران لل ػػػركؼ الوػػعبة التػػػي يمػػركف ب ػػػال ىػػم قليلػػػو القػػراءة فػػػي  -ثك ىػػا
 الوقن ال ايرل كقسم من م موجو ن و القراءة بلستو افـ. 

ثف صػػا   الكتػػ  ملػػ  لػػم معػػرؼ عنػػو بػػين الةمػػاىير ميولػػو الكرديػػة لستػػرة  -كثاني ػػا
ةل ثم كاف في  الة انقطاع عن مةتمعو الكردمل كلم يكن ملت مػان بق ػاياه بالشػكت طويل

المطلػػوبل ك سػػ  مقدرمػػو الكتابيػػة فػػي ثم كقػػن مػػن افكقػػاتل ل  فػػي التسامتػػو افخيػػرة 
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مػػن سػػني  يامػػول كىػػو نسسػػو يقػػوؿ بأنػػو  تػػى الثمانينػػات كػػاف يكتػػ  قوػػائد ذات طػػاب  
 قومي عربي. 
تػػراـ فم كامػػ  كعػػامي كػػردمل ىػػو مػػدل مقربػػو كالت امػػو مػػن   ثف مقيػػاس ا   -كثالث ػػا

 كرديتو كق ايا كطنو كشعبول كخووصان في ىذه المر لة المويرية من ماريخ الكرد. 
ىػػو ثف ىنػػاؾ مثليػػن مويػػوعيل يعمػػت كعامػػت كصػػت كربػػ  بػػين الكامػػ  ثك  -كرابع ػػا

 القائد السياسي كالديني كبين القارئ كالمتلقي كىو: 
 سكر الذم ي ملو الكام  كمدل الت امو بتطبيقو. نوعية ال -ث

 الوسات الشهوية كالمعنوية للكام .   -ب
كثخيران سيكولوجية المتلقيل كموال و العليػا كمػدل موافق مػا مػ  فكػر الكامػ    -ج

 كما يكت . 
كلكنل ثم نوعيػة مػن السكػر الػذم كػاف ي ملػو كتػ  السػيد لبػراىيم م مػود ككامػ ل 

الكػردت. الةػواب ىػو فػي الكتػ  نسسػ اف  ف تػى لذا كانػن ىنػاؾ كعمت علػى نشػره بػين 
من كتبو ما ىي متعلقة بالكردل ل  ثف كامب ا كاف يستقر للى ا لت اـ بق ايا يعتبػر الكػردم 
 ل ا افكلويةل  تى قبت خب ه كمائول ثلم يقت الشاعر العربي افبي النسس عنترة بن شداد: 

 بت فاسقني بالع  كأس ال ن ت           مسقني كأس ال ياة بذلة        
ثم ما نعني قولػو ىػو ثنػو: كانػن ىنػاؾ قطيعػة فكريػة كانسوػاؿ مسػتمرافل بػين الن ريػة 
كالممارسة في كتابامو الكرديةل كىذا ا نسوػاؿ ىػو الػذم قلػت مػن قيمػة ملػ  الكتابػاتل 

كػت كامػ   كبالتالي عدـ لقباؿ القػارئ الكػردم بشػسف علي ػال كفجػت ىػذال ثرل ثف علػى  
الملقػاة علػى عامقػول  تػػى  تكػردم كػاف ثـ ليػر كػردم ثف يرمقػي للػػى مسػتول المسػؤكليا

يسػػػػرض ا ترامػػػػو طواعيػػػػة فػػػػي كسػػػػطو ا جتمػػػػاعي. كسػػػػيرة الكامػػػػ  كالمنايػػػػت التركػػػػػي 
)لسماعيت بيشػكةي( صػا   كتػاب )كردسػتاف مسػتعمرة دكليػة(ل ىػي عبػرة كدرس لمػن 

سػػين كعوامػػانل بتسكيرنػػا للػػى مػػا ىػػو ثرقػػىل كثف ثراد ثف يعتبػػر. ىكػػذا يةػػ  ثف نرمقػػي  مثق
نػػتهلص مػػن ثنانيتنػػا كب ثنػػا المميػػن عػػن الشػػ رة ال ائسػػةل كث  ينت ػػر ث ػػدنا علػػى ج ػػوده 
( لنسسػو علػى الطريقػة التركيػةل فػ  منػة ف ػد  الوطنية ج اء ك  شكورال ثك يطل  )العساـر
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عريػػول كمالػػول ككطنػػول ىنػػا علػػى ث ػػدل فكػػت يػػداف  بمػػا يتيسػػر لػػو مػػن عػػـ  كلرادةل عػػن 
سػػواء ثكػػاف بػػالقلم ثـ بالسياسػػة كالسػػيف. نعػػم لقػػد عػػاد الكػػردم التائػػو كىػػو ثكثػػر ع مػػان 
كموػػػميمانل علػػػى ثف ينػػػافح بع ػػػان مػػػن الكتػػػاب الكػػػردل  ككجػػػد فػػػي ىػػػؤ ء الػػػذين رهىػػػم 
طواكيس منسوخي افرياش خرجوا من جلدىمل يسدكف عليو طريا الش رة كرديانل كيقسػوف 

ثماـ موج ػو الةديػدل   ثقػوؿ ىػذا مشػسيان مػن الرجػت كبػت بػالعكسل فقػد عػاد  عقبة كأداء
عودة مر بة ب ا كرديانل كلكني كم كنن ثممنى ثف م يد عودمو من الم بة كلػم الشػمتل   
التسرقػػػة كالتػػػذررل  ينمػػػا راح ي ػػػاكؿ لزا ػػػة مػػػن يقػػػف  ثمامػػػو مػػػن الكتػػػاب الكػػػرد ب ػػػربة 

عػػػي الػػػذات الكرديػػػة( الػػػذم ثسػػػماه بالكتػػػاب كا ػػػدةل فػػػي كتابػػػو الػػػذم ن ػػػن بوػػػدده )ك 
كػػاف كتابػػان مػػن النػػوع الػػذم ينقػػد النتاجػػات   الشهوػػيات فػػي ثخػػص   والنقػػدمل كيػػا ليتػػ

خووصػػػيام ال لذ   ث ػػػد مػػػن الكتػػػاب  ينتابػػػو اإلزعػػػاج مػػػن نقػػػد جػػػاد لنتاجامػػػول كعنػػػدىا 
يان ثكثػرل سن كم على من ينػ عج بسقدانو لألصالة في ذامو ككتابامو. كلكػي ثكػوف مويػوع

علػػػى م ةمػػػو الشهوػػػي كب ػػػذا الشػػػكت السػػػافر علػػػى مػػػن م ةم ػػػم مػػػن  افأنػػػا   ثكافػػػ
ل كل ػذا قلػن  االكتاب الكردل كبالمقابت ف  ثكاف علػى مػن نعتػو بال ةليػة كعػداكة القػـو

 ثف كتابو م امراميل خلا رد فعت م امرامي مثلول كلكن البادم ثظلم. 
سػػبة للػػى )بكػػو( البطػػت الثػػاني فػػي مل مػػة كل ػػذا كػػاف اسػػتعمالو للسػػ ح )البكػػوم( ن

)ممو زين( الكرديةل ثنس  افسل ة الم دكجة افلػراضل لت قيػا ثىػداؼ السػيد مؤلػف 
كمػا يراىػا ىػو   –كتاب)كعي الذات الكردية(ل  تى يهسف ب ا من للواء الش رة ال ائسة 

كقػػػد م ققػػػنل لػػػبعه مػػػن سػػػبقوه مػػػن الكتػػػاب الكػػػرد دكنمػػػا كجػػػو  ػػػا مػػػن جانػػػ ل  -
وض عػػن مػػاض شػػكلن لػػو نوػػف خسػارة فػػي اسػػتراميةيتو الثقافيػػة مػػن جانػػ  هخػػرل كليعػ

كمن المعلـو ثف الرجت لم ينتسػ  فم  ػ ب سياسػي كػردم طػواؿ  يامػو كل ػال كىػو مػا 
يشكت ج ءان من مرك  النقص الذم ملبسو كيتلبسو على الدكاـل كمػن ىنػا يػأمي م سسػو 

لتػػي ثكردىػػا فػػي ل ػػدل مقاب مػػو عػػن العميػػا مػػن كلمػػات الكامػػ  السػػيد / رزك ثكسػػى/  ا
مس ـو القومية كال س القومي لدل الرجػت الكػردمل كثكرد السػيد لبػراىيم م مػود  ملػ  
المقابلػػة فػػي كتابػػو المػػذكورل فنػػاقم م ػػموف المقابلػػةل كلػػم يعةبػػو شػػي ان من ػػال كلكػػن   
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كيػؤمن بػول  بأس ف ذا رثيول كما ثف ىناؾ ما ىو رثم رزك ثي انل كالكام  يطػرح فيمػا يػراه
كالمتلقي ثي ان يرل فيو ما يػؤمن بػو كمػا   يػؤمن بػول يقػوؿ السػيد رزك فػي ملػ  المقابلػة: 
)..ثف مكػػوف كرديػػان ف ػػذا   يكسػػيل  بػػد مػػن ا رمبػػاط بمػػا ىػػو قػػومي.. كالشػػعور القػػومي 

 .  َٓ -ليس  ة ن نوطاده كنهب و في عبنال لنو يبدث م  الو دة..( ص
  ػػر عػػن صػػ ت ا ثك عػدـ صػػ ت ال جػػاءت كل ػػا يػػد مايػػيكبسػػه الن –لن ػا كلمػػات 

كهفػػاؽ موج ػػو الكػػردم الةديػػدل ممػػا  ػػ  ذلػػ  فػػي  السػػيد المؤلػػف فػػي معت لػػو السياسػػي
نسسو كثيرانل كجعلو يشػعر بسربػة ا نتمػاء للػى م يطػو الةديػدل ف ػاجم ملػ  افقػواؿ كراح 

رجػت ملػ  افقػواؿ بمثػت يسندىا كاصسان لياىا بالطػاب  ال كػواميل   نقػوؿ لمػاذا ي ػاجم ال
ملػػ  ال مػػة كالشراسػػةل كلكػػن مػػا نريػػد قولػػو ىػػو: ثننػػا استشػػسسنا من ػػال مػػداعي نػػوع مػػن 
المازكشية ال كاعية في مايي السيد المؤلفل ككعي الذات المق ورة سياسػيان كاجتماعيػان 
فػػي  ايػػره. كلػػن ثطيػػت فػػي الكػػ ـ عػػػن شهوػػية الرجػػتل كفػػي مقديمػػو ثكثػػر مػػن ىػػػذه 

 رصان على العلميػة مػن  اثنني ثستطي  الكتابة عنو باستساية كلكني   ثفعل  العةالة رلم
جانػػ ل كعلػػى  رمػػة الهووصػػيات الشهوػػية مػػن جانػػ  هخػػرل كلكػػن علينػػا ث  نكػػوف 
م ئكيػػين ثكثػػر مػػن الم ئكػػة ثنسسػػ مل فػػي افمػػور التػػي م ػػم الموػػالح العامػػة كالق ػػايا 

يء كث  نتكػتم علػى ثم شػيء كلكػن دكمػان المويرية عمومانل عندىا علينا ثف نهرج كت ش
ل لػػ   يت ػػوؿ عملنػػا للػػى الم امراميػػة كمػػا فػػي مع ػػم ثجػػ اء كتػػاب )كعػػي ديػػمن مػػا يسيػػ

الػػذات الكرديػػة( كنمػػوذج كمثػػاؿل ىػػذا رلػػم ثننػػا ث ػػوج مػػا نكػػوف للػػى كتػػاب نقػػدم جػػاد 
كرصينل كلكن ليس بمثت ىػذه السػلبية كالسػوص فػي خووصػيات ااخػرين كا بتعػاد عػن 

 لعلميةل كم ميم المن ةية كالنويةل في عمليامنا النقدية الم مة كال ديثة.ا
سػػػػأعق  فػػػي معػػػالةتي النقديػػػػة ىػػػذهل  ػػػوؿ م ػػػػموف  -كبػػػادئ ذم بػػػدء  -كلكنػػػي

الدراسة التي ثجراىا مؤلف الكتاب السيد لبراىيم م مودل لكوكبة من افدباء الكرد فػي  
في معػرض الػدفاع عػن ث ػدل ك  عػن  كتابو هنف الذكرل كليعلم كت ث دل ثنني لسن ىنا

ثم من الكتاب الذين مناكل م كتاب )كعي الذات الكردية(ل ف ذا   شأف لي بول كلكنػي 
فػػػي الكتػػػاب كم ػػػمونو النقػػػدم بكػػػت  -ككمػػػا قلػػػن  -سػػػأبدم ىنػػػا رثيػػػيل مةػػػرد رثم 
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 يادية كمةرد. كما ث   ثف ثنػوه سػلسان بػأنني كتبػن ثخطػر المقػا ت كثكثرىػا مويػوعية 
الكػرد كم ػن ثسػماء مسػتعارة ث يانػانل كسػوؼ لػن ثقػوؿ ثكثػر مػن ىػذا.. نعػم سػنعود عن 

للى كتابنا كنقوؿ:  ش  ثف السػيد المؤلػف ثراد لكتابػو ثف يكػوف كتابػان نقػديايل فقػد يبػدك 
النسسػيل ثنػو يسػوص فػي جوانػ  مػن  -للوىلة افكلىل كمن عنوانػو ذم الطػاب  السلسػسي 

لكرديػػػة الثقافيػػػةل كلكػػػن كمػػػن خػػػ ؿ اط عػػػي علػػػى السػػػمات الشهوػػػية لسػػػيكولوجيا ا
مةمت موايي  الكتابل مبين ثنو   يمكن ثف يكػوف كتابػان فػي النقػد المن ةػيل ك   تػى 
نقدان جادان كما ثراد لو كامبو ثف يكوفل بت ىو مةرد انطباعػات عػن رفػاؽ افمػسل بػت لف 

ثف نسػميو بالدراسػة موايي  الكتاب في مةملول عبارة عن دراسة مدخت يمن ما يمكن 
التػػاريهي فػػي  -الرأليويػػة ا جتماعيػػةل ثك سنسػػميو مةػػاكزان بالنقػػد ا نطبػػاعي ثك السػػياقي

ث سػػػػن ث والػػػػول فنػػػػو يػػػػدرس المايػػػػي ا جتمػػػػاعي للكتػػػػاب كلػػػػيس نتاجػػػػام مل ك ػػػػوؿ 
التاريهية في النقد يقوؿ ستولنيت : )لف استهداـ العمػت السنػي كثيقػة ماريهيػة كأنػو دسػتور 

ل ليػر ثنػو يكػوف ا جتماعسياسيةل ليس خطأ لذا كاف اىتمامنا منوبان على علم  ثك مذكرة
 خطأن فاد ان لذا  اكلنا ثف نس م العمت جماليان(. 

كيقوؿ الناقد العراقي جواد الطاىر: )لف المن ج التػاريهي مػن ج  سػاس لذا فقػد فيػو 
لكتػاب فػي بعػه صا بو موازنو زلن بو قدمو.. كصػار مػؤرخ خػاص ثك مػؤرخ جمناعػة(. كا

عبػػػػارة عػػػػن دراسػػػػة نسسػػػػية لػػػػبعه الكتػػػػاب كلمايػػػػي م الثقػػػػافي  -ككمػػػػا قلنػػػػا  –جوانبػػػػو 
يونسيػػةل كقػػد اعتػػرؼ ىػػذاف ك ىمػػال بػػأف  -كالسياسػػيل ثم ثنػػو يتػػدثر بوشػػاح مػػن السركيػػد

علػػم الػػنسس   يمكنػػو الوصػػوؿ للػػى نتػػائج مريػػية فػػي مةػػاؿ النقػػد كالدراسػػات افدبيػػة 
الةمػػالي للعمػػت السنػػي كمسسػػير الموىبػػة السرديػػة ليسػػا مػػن م مػػة يقػػوؿ فركيػػد: )لف النقػػد 

الت ليػػت النسسػػي(. كػػت ىػػذا بهػػ ؼ المن ةيػػات ال ديثػػةل كالبنيويػػة التػػي معتمػػد سػػلطة 
النصل بمع ؿ عن سػياقامو افخػرلل كالتسكيكيػة التػي معتمػد علػى سػلطة المتلقػي كالػنص 

لم يتقيػد بمن ةيػة م ػددةل يعتبػر  المستوح على ا تما ت  ن ائيةل كالكتاب النقدم لذا
فػػي مويػػوعامو ثباطيػػت كخوػػومات مػػا ثنػػ ؿ اا ب ػػا مػػن سػػلطافل كالمؤلػػف يعتػػرؼ ببعػػد   

. منػػو بقولػػو: )  ثسػػتطي  اعتمػػاد من ةيػػة م ػػددة ُٖكتابػػو عػػن المن ةيػػةل فػػي الوػػس ة 
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 كثكتسي ب ا إلنةاز مويوعيل ثمة مسارقػة ثقافيػة عامػة مركػ  علػى المسوػح عنػو كالمسيػ 
لف الػػذم  يعنينػػي مػػن العمػػت الػػذم سػػأمعرض لػػو بالنقػػدل ىػػو نوعيػػة التماسػػ   فػػي افثػػر..

الػػذامي للكامػػ ل كمػػا لذا كػػاف فػػي مسػػتول مكتوبػػو..(. فػػالمؤلف يقػػوؿ ىنػػا ثنػػو سػػيقيس 
بمي انػػول شهوػػية الكامػػ  كدكاخلػػو النسسػػيةل كالشػػ رة التػػي  وػػت علي ػػا ىػػذا الكامػػ  

امػػو كمػػا يسػػطرت كىػػذا نقػػد )بكػػوم( بامتيػػازف قػػد الكػػردم ثك ذاؾل ىػػت ىػػي بمسػػتول كتاب
يشعت ثكار  رب م امرامية يركس قد  م مد عقباىا على افمد البعيدل ثم ن  ػ  ىنػا 
ىػػدران لكرامػػة الكامػػ ل كشػػططان ك ميػػان فػػي سػػياقات علميػػة رصػػينةل فالبعػػد عػػن المن ةيػػة 

عيل ثك ثم اجتمػػػا -ي ػػػوؿ الكتػػػابل ثم كتػػػاب نقػػػدمل للػػػى كتػػػاب سػػػيرة كسػػػرد مػػػاريهي
شيء ل  النقد ذامول كيكوف سسران   يعتد بو نقديان فػي الدراسػات ال ديثػةل ثمػا قولػو ىػذا 

 فيت من عدة ثمور سلبية ثساسية كىي:
 لف كتابو لير من ةيل كسنبين بعدىا ما معنى لير المن ةية. -ث

بػوا لنو سػيعتمد علػى معاشػرمو اليوميػة فكل ػ  الكتػاب للػى جانػ  القليػت ممػا كت -ب
 يستعين بو على نقده كما يقوؿ.

 لنو يدرج كتابو يمن الكت  النقدية كما في قولو )سأمعرض لو بالنقد(  -ج
 لنو كتاب يدخت في باب علم النسس لقولو )التماس  الذامي للكام ( كمثاؿ.  -د

فكيف يتأمى ف د منا ثف يعرؼ مدل التماس  الػذامي ل ػذا الكػائن المة ػوؿت كفػي 
لمػػا ثف مكػػوف طبيبػػان نسسػػيان م نكػػان مسػػوص فػػي ثلػػوار النسػػوسل ثك ثف مػػدرس ىػػذه ال الػػة 

منقػودؾ مػن خػ ؿ مػا يسػطر كمػا يكتػ ل ثم مػن خػ ؿ نووصػول كدراسػة النوػوص ل ػا 
من ةيت ا كطريقة دراست ال كلكن لم يورد الناقد ل  نووصػان ثك نوػان يتيمػان عػن كػت كامػ  

بيبػان نسسػانيان م نكػانل كمػا لػم يػرد نووصػان  ليس ط -كال اؿ ىذه  -درسو في كتابول ف و 
كافيػػػة م  ػػػر مػػػن خ ل ػػػا شهوػػػيات منقػػػودهل كفػػػي ىػػػذه ال ػػػاؿ سػػػيلةأ الػػػدارس للػػػى 
انطباعامػػػػو عمػػػػا يكتػػػػ  عػػػػن مل كمػػػػن ىنػػػػا يػػػػأمي انطباعيػػػػة نقػػػػدهل كالػػػػذم  يعتػػػػد بػػػػو فػػػػي 
 الدراسػػات ال ديثػػة علػػى اإلطػػ ؽل فكتابػػو ىنػػا يبتعػػد عػػن العلميػػة كيوػػبح م امرامػػان فػػي

 مع م اج ائو. 
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كما مهلى الرجت ىنا عن بنيويتو التي ا ت ن ا ب ماس يوما مال فف البنيوية ) قامػن  
لتسترد : المن ور الذم نطلا عليو الرألية المنبثقةل كالػذم يقػـو علػى دراسػة ا شػياء فػي 

.  َُٖ -ص –ن ريػػػة البنائيػػػة  -ف ػػػت -ذام ػػػال قبػػػت التطػػػرؽ للػػػى ث ػػػداث ا كماريه ػػػا(
التوصػيسات التاليػة:  -كمػن خػ ؿ ماسػبا  -   ثننا يمكن ثف نعطي كتابو ىػذاكل ذا ي 

 -شهوػػية  -اجتماعيػػة  –سػػياقية)ماريهية(  –انطباعيػػة  –علػػم نسػػس  –عػػدـ المن ةيػػة 
مأثرية. كىي في مةمل ػا ثسػالي  قديمػة فػي النقػدل ك شػد مػن التناق ػات  مةتمػ  فػي  

 كتاب ل  ث الو للى ركاـ من الطلت البالي.
ك ػػوؿ القػػيم المن ةيػػة فػػي النقػػد نقػػوؿ: لف الناقػػد الةػػاد  يتهلػػى عػػن من ةيػػة ذات 
ن ريػػة كايػػ ة الرأليػػا كالمعػػالم بػػأم شػػكت مػػن افشػػكاؿل فف النقػػد كسػػيلة قػػادرة علػػى 
يػػب  كمن ػػيم الب ػػن النقػػدمل مػػن خػػ ؿ ا  تكػػاـ للػػى قػػوانين كلجػػراءات م ػػددةل لف 

للناقد مػن ا ن يا ػات المهلػة بسػلوكية الب ػن ثىمية المناىج النقدية مكمن في  مايتو 
العلميل كم دد لو المسال  كالدركب التي يمكنو السػير علي ػا دكف ان رافػات كعثػرات 
مربكةل كػالتي شػاىدناىا عنػد مؤلػف الكتػاب السػيد لبػراىيم م مػودل كالػذم ثكقػ  نسسػو 

فػو هنسػانلل كظ ػر لنػا في ا بسب  من التسرع كعدـ المن ةية العلمية لديو كما ثكردنػا اعترا
ذلػػػ  بةػػػ ءل مػػػن خػػػ ؿ الدراسػػػة التػػػي ثجريناىػػػا للكتػػػاب فػػػي موايػػػ  ثخػػػرل مػػػن ىػػػذ 
الب نل مثت قراءمو لكلمة /كورؾ/ بالكرديةل ثم )السركة( بالعربيةل ف ن ػا )القرقػة( كىػي 
دجاجػػة ل ػػا فػػراخل كجػػاء خطػػؤه ىنػػا مػػن مقػػارب اللس تػػين بالكرديػػة مػػن جانػػ ل كل ػػعسو 

ة مػن جانػ  هخػر. ثػم فػي خركجػو عػن المويػوع فػي قوػيدة السػيد / رزك/ باللسة الكردي
)بيػن  )ث بتي  مقلقوا(ل كفي مسسيره لمعنى )كوني ره ش( ثم الهيمة السػوداء كافصػح

شعر( بالعربيةل ف ن ثف اللقػ  رمػ ان قوميػانل بينمػا ىػو لػيس ل  ميمنػان برجػت شػ م فػي قريػة 
ثم لسا ػػةل كانػػن  ( كسػػركانيان ثسػػود اللػػوفل)كػػونى ره ش(ل كػػاف ي ػػ  علػػى رثسػػو )شػػعران 

عبػػدك( عثمػػاف مبػػدك عليػػو كأن ػػا خيمػػة سػػوداء لكبرىػػا كم ابت ػػال فسػػمى الكامػػ  )سػػلماف 
 نسسو )كونى ره ش( ميمنان بالرجت بعد ر يلو. 
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كفػػػي المن ةيػػػة فػػػي النقػػػد ثي ػػػانل كثىميتػػػو العلميػػػة للنقػػػودات ال ديثػػػةل يقػػػوؿ الناقػػػد 
ماعيت:)ي تاج الناقػػػد دائمػػػان للػػػى مػػػن ج يرسػػػم لػػػو خطوطػػػو العربػػػي الشػػػ ير ع الػػػدين اسػػػ

-افدب كفنونػػو  -ع الػدين اسػماعيت  -الم مػةل  تػى  ي ػتل ثكيسلػن مػن يػده شػيء(
 .  ِٕ-ص

 كقد رثينا السيد لبراىيم م مود كقد ثفلن من يده ثشياء  شي ان كا دان.
مسوقنػػا فػػي سػػعة  ) نسػػتطي  ثف نتملػػا ثنسسػػنال فنػػدعي كيقػػوؿ الناقػػد سػػتانلي ىػػايمن:

بػػاع نقادنػػػال لذا قايسػػػناىم بأسػػػ ف مل كػػ ل بػػػت مػػػن الوايػػػح ثف ىػػذا التسػػػوؽ يكػػػوف فػػػي 
مرجمػة  سػاف  –النقد افدبي كمدارسػو ال ديثػة  -ستانلي ىايمن -افسالي  كالمناىج(

 .  ُِ -ص -عباس كهخركف
) لف ليػػػػػاب الن ريػػػػػات كالمنػػػػػاىج كثيػػػػػران مػػػػػا ثدل للػػػػػى  ثمػػػػػا م مػػػػػد مستػػػػػاح فيقػػػػػوؿ:

 -ما كػػات لس يػػة كاىيػػة افسػػسل عديمػػة الةػػدكل(ل    ػػوا عبػػارات كاىيػػة ا سػػس م
لكت مويػوع نقػدم  يتنػاكؿ المن ةيػة فػي دراسػامول كمن ػا كتابنػا ىػذا  -عديمة الةدكل

المعادم للمن ةيػة كبػاعتراؼ مؤلسػو ذامػوت. فػ  ث ػد يلػـو الرجػت علػى ممارسػة نقػد جػاد 
يكػػوف النقػػد انطباعاميػػايل كخوػػومات اجتماعيػػةل مثمػػر كىػػادؼل كلكػػن اللػػـو يقػػ  عنػػد مػػا 

ثكموػػػػسية  سػػػػابات شهوػػػػيةل علػػػػى الطريقػػػػة الكرديػػػػة فػػػػي التنػػػػازع كالشػػػػقاؽل كقػػػػد زاد 
المؤلف بعملو ىػذا الكتػاب الكػرد شػللية كم  بػانل كبػدثت منسػرس بػذكر جسػوة كفرقػة بػين 

يكونػػػوا  المثقسػػػين ىػػػذه المػػػرة كىػػػم الس ػػػة الواعيػػػة بػػػالمةتم ل كالػػػذين مػػػن المسػػػركض ثف
عوامت ك دة كمو دل كليس التش ي كالسرقة كا نشقاؽل كيبدك ثف السيد المؤلف مرمػاح 
لمػػا ث دثػػو مػػن منابػػذ كفرقػػة بػػين ىػػؤ ء الكتػػابل ف ػػو يقوؿ:) سػػبي ثننػػي كسػػبن الكثيػػر 
مػػػن الهوػػػـو المعلنػػػينل كالمهسيػػػينل ك سػػػبي ثننػػػي معرفػػػن علػػػى الكثيػػػر مػػػن افصػػػدقاء 

   ػوا افنانيػة ال ػيقةل كالطمػوح الم ػدكدل كالتسكيػر  ل.(د.قػالمعرفيين في الكتابػة كالن
السلسي ال يال لدل الرجػت كالمنطػا الػذم استهلوػو لنسسػو ىنػال مػن خػ ؿ مػا ثقػر بػو 

ث  يسػتنتج با ػن لريػ   -ثصػدقاء -خوػـو -كما ذى  لليو مػن كلمػات مثػت:  سػبي
رز مػػن معػػو ممػػن يػػدهل كىػػو يقػػرث ىػػذه الكلمػػات ثف قركيػػان مشػػاجر مػػ  بنػػي قريتػػو كراح يسػػ
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ثىػػػذا نقػػػدت ثـ خوػػػاـ ثي ػػػا السػػػادةت ثـ لنػػػو بػػػركز للػػػذات فػػػي سػػػا ة كرديػػػة يتيمػػػةل كثػػػر 
المبرزكف فوق ا قديمان ك ديثانل كبدكف رثفة كر مةف. كلن ينقص السرد الكػردم مػن يعلػوف 
بذكام م فوؽ ق اياه المستعوية الم منةل كلػن منقوػو نيػراف  تػى يػأمي هخػركف كي يػدكىا 

ان. كىنػػا نػػرل كيػػف لةػػأ الرجػػت للػػى دفتػػر  سػػابامو المم قػػة ليسػػرز فيػػو مػػن معػػو ممػػن يػػرام
يػػػدهل فػػػي ىػػػذا السػػػتح الشػػػتائمي الم ػػػامرامي بامتيػػػازف ذاؾ مػػػرض مػػػ من لػػػم يشػػػف منػػػو 
المثقسوف الكرد بعدل فمتى سيشسى منػو افميػوف لذانت ذاؾ سػؤاؿ كػاف ذا شػؤكف كشػةوف 

انف كل ػػػذا ثقػػػوؿ ثف كػػػت ماكتبػػػو فػػػي سػػػسره مايػػػيانل كلسػػػوؼ لػػػن يةػػػاكب عليػػػو ث ػػػد راىنػػػ
ال ػػهم عػػن الكتػػاب الكػػردل ككػػت مايريػػد المؤلػػف قولػػو ين وػػر فػػي عبػػارات اجتماعيػػة 

فريػوا ثنسسػ م علػى السػا ة  –يمكن ملهيوػو بعػدة نقػاط ثىم ػا:  ثف ىنػاؾ كتابػا كػردا 
قػت مػن م با ثين عن الش رة بايدي م كثسنان م )ف ػت ىػو ث –الكتابية اك الثقافية الكردية 

لن ػم كتبػوا بانػدفاع فػي البدايػة  -ثم ىم  يست قوف الشػ رة التػي نالوىػا –ب ثان عن ا ت( 
ثك ثف بع  م كانوا م ػاربين فػي السياسػةل كمهلػوا  -ثم ان ككا في ال كايا الثقافية ال يقة

 -يةػػركف ىػػم مقػػاب ت كىميػػة مػػ  ذكام ػػم -عػػن عمل ػػم ال  بػػيل ثك قػػت اىتمػػام م بػػو
الم سػوبية  -هلػوات كمهػامير فػي سػلوك مل كموػرفام م مػ  زم ئ ػم -تػتالشللية كالتك
 الخ.  كالم اباة..

السػػياقي  -كمػػن ىنػػا نػػدرؾ ثف السػػيد لبػػراىيم م مػػود لةػػأ للػػى ىػػذا النقػػد اإلجتمػػاعي
كلػػذا يقػػوؿ: )كل ػػذا يعتبػػر  –لتعريػػة النػػاس كلظ ػػار عػػورام م   -كمػػا يقػػوؿ   -)التػػاريهي( 

نػػو ثانيػػػةل بهوػػػوص مويػػوعامول ك/التعريػػػة/ التػػػي يمارسػػػ ا الكتػػاب ىػػػذال افكؿ فػػػي ميدا
.     ػػػوا الطعػػػن كالتةػػػريح بالمايػػػي َُ -ص -لمةموعػػػة مػػػن الكتػػػاب الكػػػرد...( 

التاربهي كالسياسي ك تى اإلجتماعي للمنقودل كالنقد التعريومل كالسوص من خ لػو للػى 
 الهووصيات الشهوية للمنقود كىتك ا من الداخت.

دراسة فام ة الكتابل كىو اإلىداء السرائبي العةي  الػذم عبػر عػن كىنا سألةأ للى 
م ػػػموف الكتػػػابل كعػػػن كعػػػي الػػػذات لػػػدل المؤلػػػف بكػػػت جػػػ ء ككيػػػوحل يقػػػوؿ ىػػػذا 

السائػػ ل كالنمػػامي الطػػاب  يػػمن ل  يتػػو اانيػػة كالراىنػػة )للػػى بكػػو  -اإلىػػداء ال ايػػر
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حل يا خطي ة ا مػد خػاني الش ي  تى الكراىيةل المنشود  تى الوشايةل اي ا الكردم الق
الكػػػػردمل يػػػػا مستػػػػاح الشػػػػدة فػػػػي سػػػػا ة السػػػػرج الكػػػػردمل مباركػػػػن اسػػػػماألؾل كصػػػػورؾل 
ك سػػػدم ل ك سػػػدة  سػػػدم ل اي ػػػا السائػػػ  ال ايػػػر ىنػػػا كىنػػػاؾ كرديػػػا(. ىػػػذا اإلىػػػداء 
السػػةالي العنيػػفف كليقػػػاظ بكػػو مػػػن مرقػػده بعػػد طػػػوؿ رقػػادل كاست  ػػػاره لهػػوض فتنػػػة 

يرل فػػي ىػػذه الل  ػػات العويوػػة التػػي ممػػر ب ػػا نسسػػيات نقديػػة  داثويػػةل ينػػذر بشرمسػػتط
النػػػاس التواقػػػة للػػػى الػػػود كالوػػػساءل ممػػػا يػػػدؿ علػػػى ثنػػػو ث  ػػػر )بكػػػو( بسػػػ  و النمػػػامي 
ليهوض بو لمار  ربو الك مية م  الكتاب الكردل ككاف لىػداء الكتػاب للػى ىػذا النمػاـ 

ء صػراع مريػرل فػي يػـو مشػ ود التراثي ب ذا الشكت يعتبر بمثابة م ن ة للذاتل كليذانان ببد
لو ما بعدهل كل ذا  يعتبر المؤلف كتابو نماميان من الطراز افكؿل ككأنما يقوؿ لػػ)بكو(: لػم 
مكػػن ك ػػدؾ النمػػاـ فػػي التػػاريخل ف نػػا مػػن ىػػو ثكثػػر منػػ  نميمػػة ثي ػػا الرجػػت ف.  يػػن ثف 

ث ػػد الشهوػػيات الرئيسػػية فػػي مل مػػة )ممػػو زيػػن(ل التػػي  -كمػػا ىػػو معػػركؼ–)بكػػو( 
صال ا الشاعر الكردم الش ير ث مدم خاني شعران. كظػاىرة بكػو ل ػا ركػائ  كامتػدادات 
فػػػي المتهيػػػت الكػػػردم السػػػردم كالةمعػػػي معػػػانل ثك بتسوػػػيت ثكثػػػر نسػػػتطب  ثف نعتبػػػرل ثف 
ل ػػذه الشهوػػية المل ميػػة امتػػدادين ث ػػدىما ا متػػداد المتهيػػت المل مػػيل بشهوػػيتو 

كب لوانيامػػػػو النماميػػػػةل كمػػػػا ثف لػػػػو امتػػػػداد كاقعػػػػي الشػػػػ يةل الم ببػػػػة كالمسػػػػلية بأ عيبػػػػو 
اجتمػػاعي مكػػركه كبسػػيهل ف ػػو رمػػ  الشػػر فػػي المل مػػة كالنمػػاـ الػػذم  ينػػي يسػػرؽ بػػين 
المػػرء كثخيػػول كبػػين المػػرثة كزكج ػػال كىػػو لػػيس خطي ػػة ا مػػدل خػػانى كمػػا يػػذى  السػػيد 

لبي ػػػة التػػػي المؤلػػػفل بػػػت ىػػػو خطي ػػػة المةتمػػػ  الكػػػردم كالبي ػػػة الكرديػػػة م ديػػػدانل ملػػػ  ا
ثفرزت بين طيام ا ثناسان خيرينل كهخرين من م على شاكلة بكو كثيرابول كشػاة كنٌمػامينف 
 ين عػانى المةتمػ  الكػردم مػن م  تػى الثمالػةل بينمػا يمثػت مػاج الػدين رمػ  الهيػر فػي 
المل مػػػػة الكرديػػػػة العريقػػػػة نسسػػػػ ال ك  شػػػػ  ثف مس ػػػػـو ىػػػػذا الرمػػػػ  يولػػػػت بعيػػػػدان فػػػػي 

 دية  داعي لذكرىا ىنا. الميثولوجيا الكر 
التػي  -الوشػاية -الشػدة -خطي ػة -الكراىيػة -ثػم ثف كجػود كلمػات مػن مثػت : بكػو 

اسػػتستح ب ػػا الكتػػاب جػػاءت فػػي ثمكنت ػػا المناسػػبة كوػػسات لمػػا ىػػو قػػادـ قػػامم. كلذا مػػا 
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مابعنػػػا اإلىػػػداء كف منػػػاه علػػػى  قيقتػػػول لرثينػػػاه كتقريػػػ  شػػػديد لمػػػن منػػػاكل م كتػػػاب "كعػػػي 
دية"ل من الكتاب الكردل كلػو ظػاىر كبػاطنل كيلهػص لو ػده نوػف م ػموف الذات الكر 

الكتابل ل  ثف ال ا كال ا يقاؿل ثف فػي ىػذا اإلىػداء ا ن يػا ي شػيء مػن اؿ لبداعيػة 
السنيػػة مستسػػيسو المقاربػػات النقديػػة ال ديثػػةل كلمػػن ثراد اف ي لل ػػا بالطريقػػة التسكيكيػػة 

كػػت ا  تمػػا تل ككػػأني بػػالمؤلف يقػػوؿ: لف   ال ديثػػةل كفي ػػا يكػػوف الػػنص مستو ػػان علػػى
كجػود )بكػو( لػػو يػركرمو فػي  الػػة ىػؤ ء الكتػػاب كمػن شػاب  مل كثف مػػافي كتابػو الػػرجيم 
ل مػػػن المتسػػػلقين  قػػػد نػػػاب منػػػاب بكػػػول  ثم ثنػػػو يقوػػػد ثف فػػػي المةتمػػػ  الكػػػردم اليػػػـو

سػػػرج كالمت ػػػايلين علػػػى الػػػذاتل كقػػػد مبػػػؤكا صػػػدارة المةتمػػػ  الثقافيػػػة بعػػػدما جػػػاءىم ال
بذل ل كمربعوا  على ثمةاد من الوين كالش رة ال ائسػة. )مػن قػاؿ عػن كجػود ىػذا الكػم 
الكبيػػػر مػػػن صػػػور كمشػػػاىد الت ايػػػت علػػػى الػػػذات كمةييػػػر ال قػػػائا بطػػػرؽل شػػػتى يمكػػػن 

. ىػػػم ىػػػؤ ء يػػػراد ل ػػػم شػػػهص مثػػػت بكػػػو ي ػػػ  ٖ -مقاربتػػػو دكف اسػػػتثارات معينػػػة( ص
مػن الثقافػة كالكتابػةل كيعيػدىم للػى  ةم ػم عركش م ال ائسػةل كيبػين ل ػم  قيقػة مػوقع م 

الطبيعي في المةتمػ  الػذم يػ كوا علػى ذقنػو طػوي نل كلػذؾ فػػ) بكػو( فػي ىػذه ال الػة 
ش ي كم بوبل فنو يعيد افمور للى نواب ال ي ا ال ال كيم ا الباطت. كفي ال قيقػة 

السنيػػة  فقػػد ث سػػن المؤلػػف صػػنعانل فػػي موظيسػػو للشهوػػية التراثيػػةل مػػن  يػػن الوػػيالة
كا ن ياح الذم ثدخلو على مس ـو ىذه الشهويةل من نماـ للى كاشػف لل قيقػةل كمعريػة 
الرجػػاؿ ككشػػف عػػورات المت ػػايلين علػػى الذات) سػػ  مس ػػـو المؤلػػف(ف امػػا قولػػو عػػن 
)بكػػو( بأنػػو خطي ػػة ث مػػدل خػػانى الكػػردم فقػػد جػػاء مػػد ان بمػػا يشػػبو الػػذـل كقػػد يعنػػي 

المايػػي ك لبػػداع ال ايػػر الػػراىنل كفػػي شهوػػو يتمػػاىى الناقػػد بقولػػو ذاؾل ثنػػو خطي ػػة 
ال اير م  المايي عبر امتداد زماني كمكاني متولينل ثم ثن ػا الشهوػية التػي موػلح 

جػوان مػن ال ركيػة السػلبية فػي المةتمػ   -فيما م ى  -لكت زماف كمكافل كالذم ثشاع 
التواصػػلية فػػي  الكػػردم القػػديمل ككػػأني بالسػػيد المؤلػػفل يشػػيد ب سػػدة بكػػو كيريػػد ل ػػم

عمل ػمل ك يتمنػػى ل ػػم الػػ كاؿ مػػن المةتمػ  الكػػردم   فػػي ال ايػػر ك  فػػي المسػػتقبتل 
 ثي ا السائ  ال اير ىنا كىناؾ كرديان(.   )مباركن  سدم ...
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كل ذا فقد ثثار كتابو الرجيم ىذا جوان من العاصسة البكويةل كخاصة مػ  كجػود كلمػات 
الػخ/ فػي عػدة موايػ ل كمثبػن الطػاب  السػةالي  رية..التع –ف ائ ية المعنى كػ / العورة 

المبيػػن كالمسػػبا الوػػن  لم ػػموف الكتػػابل كلكػػن الملػػيء بالتناق ػػات الم يػػرة التػػي 
مقلت كثيرا من قيمتو العلميةل ىػذا الطػاب  السػةالي الػذم يرقػى بةػدارة للػى طػراز لريػ  

و مػػا عبػػر عنػػو السػػيد مػػن الم امراميػػةل كمػػن ف ػػائ ية متةػػاكزة لقػػيم الكتابػػة كالنشػػرل كىػػ
المؤلػػػف نسسػػػو الػػػذم قػػػاؿ: )..ثكمكاشػػػسة الم يػػػد مػػػن / العػػػورات/ المسيبػػػة(ل ثػػػم يقػػػوؿ 
)مسػػاءلة كامبنػػا الكػػردم  ػػوؿ كفيمػػا يكتػػ ل دخػػو ن منػػو ثك ليػػره علػػى هخػػر النسػػا الػػذم 

. كلػػيس بقوػػد ٗ -يتلبسػػول لػػيس بقوػػد /التعريػػة/ كلنمػػا للب ػػن مػػن ىػػذه ال ػػركؼ( ص
ه مػػ  مػػا قالػػو بعػػد صػػس ة كا ػػدة مػػن ىنػػا كىػػو قولػػو )..كل ػػذا يعتبػػر التعريػػة ىػػذال يتنػػاق

الكتاب ىذال افكؿ ثانيةل بهووص مويوعامول ك/ التعرية/ التي يمارسػ ا لمةموعػة مػن 
الكتػػػػاب الكػػػػرد(. مػػػػرة لػػػػيس بقوػػػػد التعريػػػػةل كفػػػػي ثخػػػػرل يػػػػذكر التعريػػػػة التػػػػي يمارسػػػػ ا 

ملي ػػة بالتناق ػػات ثي ػػانل  يػػن لمةموعػػة مػػن الكتػػاب الكػػرد. ثػػم    ػػوا ىػػذه السقػػرة ال
مػػػػن كتابػػػػو ) كقػػػػد  اكلػػػػن بدايػػػػة ثف ثمػػػػارس قػػػػراءة  -ُُيقػػػػوؿ المؤلػػػػف فػػػػي الوػػػػس ة 

لسػػػلوكيات مػػػن معريػػػن ل ػػػمل فػػػي انتشػػػارىا ال يػػػاميل مػػػن  خػػػ ؿ كتابػػػام مل ثم اختبػػػر 
الػػنص مػػن خػػ ؿ ممارسػػام م ال ياميػػةل رلبػػة فػػي مكاشػػسة درجػػة الشػػسافية التػػي مؤكػػدىا 

.     ػوا كيسيػة ُُ -ثف ثبػدث مػن الشػهصل كثموقػف عنػد الػنص.( صالكتابات مل ل 
دراسػػة  –التنػػاقه. فالناقػػد يقػػرث سػػلوكيات الكتػػاب مػػن خػػ ؿ كتابػػام مل ثم البدايػػة ىػػي 

الكتابات ثم استه ص السلوكياتل كىو  تى ىنا قوؿ سػليم ك  لبػار عليػول ثػم يػدخت 
مػػػن خػػ ؿ ممارسػػػام م  -لمػػرةىػػػذه ا –فػػي دكامػػة ىػػػذا التنػػاقه المربػػػ ف ثختبػػر الػػنص 

ال ياميػػة.. ثف ثبػػدث بالشػػهصل كثموقػػف عنػػد الػػنص.(ل ثم ثف الػػنص ىنػػا ثانيػػان كلػػيس ثك ن 
بعكػػػػس مػػػػا قالػػػػو فػػػػي البدايػػػػةف ثػػػػم يقػػػػوؿ بعػػػػد ذلػػػػ : )كلكننػػػػي  اكلػػػػن التوفيػػػػا قػػػػدر 
المستطاعلاست  ار السلوؾ الشهويل في بعه ال ا ت ل  ة الكشػف عػن مكنػوف 

م يسػتعين المؤلػف بالسػلوؾ الشهوػي ل  ػة الكشػف عػن مكنػوف النص كم نونػو..(. ث
النص كم نونو. كقولو ىذا يدخلو في بػاب المػن ج التػاريهي للنقػد لػو مػم مطبيقػول كلكنػو 



 20 

كفػػي مع ػػم مناقشػػامو  نػػراه يػػورد الػػنص المتعلػػا بمويػػوع المناقشػػة كمػػا يقػػوؿل كلػػذل  
كسػػاط النقديػػةل كلكػػي نتأكػػد ف ػػو لػػيس من ةػػا ماريهيػػا بكامػػت موصػػيسامو المعركفػػة فػػي اف

ثنو ين ر لمػن ج مػاريهي كلكنػو   يطبقػول سػنورد الػنص التػالي الػذم يويػح مػاىو  قيقػة 
المن ج التاريهي: المن ج التاريهي )ىػو دراسػة افديػ  بمعرفػة العوػر الػذم عػاش فيػول 
كاف ػػداث الهاصػػة كالعامػػػة التػػي مػػػرت بػػول كدراسػػة الػػػنص بػػمدراؾ  يػػػاة ذلػػ  افديػػػ  

 -جػػػ ؿ الهيػػػاط كهخػػػركف -مو كال ػػػركؼ التػػػي ثثػػػرت فيػػػو(  مػػػاريخ النقػػػد افدبػػػي كسػػػير 
 .  ُِٔص   -بسداد

كرلػػػم ثف ثقوالػػػو السػػػابقة بعموميت ػػػا مقربػػػو مػػػن بػػػاب النقػػػد التػػػاريهيل ل  ثف المؤلػػػف 
سػػػري  التقلػػػ  بػػػين مواقػػػف قػػػد مكػػػوف نقديػػػة ث يانػػػايل كلكنػػػو  يطبػػػا ثم مػػػن النقػػػودات 

يقػػوؿ: انػػو  يتبػػ   -كمػػا رثينػػاه   – ؽل فنػػو المؤلػػف نسسػػو المتعػػارؼ علي ػػا علػػى اإلطػػ
من ةان في دراسػتو ىػذهل كفػي منػاقه مػ  ماقالػو فػي السػابا عػن عػدـ من ةيتػول نػراه فػي 

 -كلكنػػو مةػػرد قػػوؿ دكف مطبيػػا -قولػػو اامػػي يعػػود  بنسسػػو للػػى النقػػد النوػػي المن ةػػي 
طلػػ  لجػػراء عمليػػة فوػػت . )كلكػػن عمليػػة النقػػدل مت(ُِٖ ينمػػا يقػػوؿ: ) فػػي الوػػس ة 

دقيقة دكف مدخت المشاعرل ف  شيء يسيء على الػنصل ثم نػصل مثػت مػوارد العواطػف 
كالتوصػػػػيساتل كػػػػوف النقػػػػد قػػػػراءة عقليػػػػة ي يػػػػت الكػػػػائن مػػػػن  يػػػػ  م دكديتػػػػو ال مانيػػػػة 
كالمكانيػػػػةل للػػػػى كػػػػائن يوصػػػػف مػػػػ  ليرهلمايػػػػيانل ك ايػػػػرانل كمسػػػػتقب نل خػػػػ ؼ القػػػػراءة 

نات ا نطباعية التي لالبان ما يتم مسسيرىا سػلبيان مػن ج ػةل كمكػوف التوويريةل ذات الش 
م كومػػػة بع قػػػة شهوػػػية مػػػن ج ػػػة ثانيػػػة( كايػػػح ىنػػػا ثنػػػو الكامػػػ  ي ػػػارب الع قػػػات 
الشهويةل كسيمر معنا في ب ن السػيد / رزك/ كيػف ثف المؤلػف يقػوؿ: ثف دراسػتو عػن 

لػػو اانػػف الػػذكر نػػراه يػػدين افخيػػر مػػامي مػػن خػػ ؿ ع قػػة شهوػػية بالرجػػت. بينمػػا فػػي قو 
ا نطباعيػػػةل كالقػػػراءة الم كومػػػة بالع قػػػات الشهوػػػية التػػػي لػػػم ينكػػػر فػػػي الوػػػس ات 

ات كىذهل لدانة صػري ة منػو بالػذ  -كما مر معنا سابقان   -السابقة ثف كتابو كلو مطبوع ب ا
كلنر ااف كيػفل يطبػا السػيد المؤلػف نقػده ا نطبػاعي  لب ثو عن كعي الذات الكرديةت.
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اانػػف الػػذكرل فػػي دراسػػتو لػػبعه الكتػػاب الكػػرد الػػذين انتقػػدىم اسػػتنادان للػػى ع قػػات 
 شهوية مع م كدكف من ةية علمية كاي ةل

كعلى  د علمي فقد رفه مةموعة من الكتاب المعنيين ل بمباء كشػموخ ثف يق مػوا 
يم ثنسس م  في جدؿ م امراميل كالرد على ما كرد فػي كتػاب كعػي الػذات الكرديػة إلبػراى

م مػػػودل علػػػى مثػػػت ملػػػ  البػػػذاءات )النقديػػػة( كالتػػػي  ممػػػن للػػػى النقػػػد بوػػػلة ف. كمػػػن 
يمن م الكام  )كوني ره ش( الذم قاؿ بال رؼل جوابان علػى استسسػار  ػوؿ عػدـ رده 
على ماكتبو عنػو ابػراىيم م مػودل فػي كتابػو المػذكور الػذم اعتبػره السػيد )كػونى ره ش(ل  

يوطو بم كاـل كبتهطي  مسبا الون  كالتوػميم كابػراىيم كتابان مآمريان بامتيازل نسةن خ
 م مود ثداة التنسيذ فقاؿ:

كثيػػران مػػا ملقيػػن السػػؤاؿ التػػالي مػػن افصػػدقاء كالمعػػارؼ: مػػاذا فعلػػن بػػػ لبػػراىيم )  
بكػػت ىػػذا ال قػػد الػػدفين فػػي  -  ثعمالػػ  الكتابيػػة -م مػػود  تػػى "ىػػاجم" شهوػػ  

ثنن الػػػذم مبنيتػػػو اجتماعيػػػان ككردينػػػا بعػػػد كفػػػاة يوميامػػػو الموسػػػومة بػػػػ "كعػػػي الػػػذات"تفف..ك 
 كالدهل كباعترافو ىو في الكتاب المذكور...تف

فالشػػتائم التػػي مةمعػػن مسردام ػػا فػػي فػػػم ابػػراىيم م مػػود مػػن خػػ ؿ يوميامػػو )كعػػػي 
الػػذات..(ل بامػػن مشػػكت علػػى كثرم ػػا قاموسػػان جديػػدان ي ػػم للػػى رفػػوؼ المكتبػػات ل ػػين 

لليػو كلػن يستقػده كػراـ القػػـو الػذين ىػم مػن النػاس الطيبػػين  جال اجػةل علمػان ثننػي لػن ث تػػا 
 ثصالة كرألية كيقينان ثابتان.

كمنذ البداية ثعلنػن بأنػو مػ كر فاشػتل كبػأف كتابػو )كعػي الػذات..( مػا ىػو ل  )كتػاب 
مػػؤامرة( علػػى رمػػوز الثقافػػة الكرديػػةل  تػػى المؤيػػدكف لػػول مػػا ىػػم ل  شػػركاء فػػي المػػؤامرة 

ث  ثرد علػى كتابػو التػػي شػ  الكثيػركف فػػي ثن ػا موػسية  سػػابات ملػ ... كقػررت هنػػذاؾ 
كمقارير.. كالتي   ممن للى النقد بولة.. كون ا م امرات كانطباعات شهوػية لػيس ل ل 

ب ػد -كعداء مطلا لي ك ل م ئي من المثقسين الكردل كبالتالي فما جاء في الكتاب ىو 
المثػػػت الشػػػائ  :)امػػػا شػػػر مػػػن  ا مػػػرددك بمثابػػػة فػػػن لتػػػدمير ذامػػػو ىػػػو... كثممنػػػى ث  -ذامػػػو



 23 

... ف ػديثو النعمػة م ػت ث شػاألىم فث سنن لليو(ل فف افشقاء كالشػقيقات   يتشػاب و 
 مملوءة فقران كقي ان ك قدان كنميمة.

ل ػػذال ثقػػدـ ثسػػسي الشػػديد كاعتػػذارم المطلػػا ل ػػؤ ء افعػػ ةل ثمػػا اإلجابػػة علػػى ملػػ  
. ثمػػا ثنػػا فػػوقتي راىيم م مػػودل فنػػو افدرل.للػػى ابػػ -ثع ائػػي–افسػػ لة فػػأ يلكم بػػدكرم 

مةػاىي مػن  هثثمن بكثير من ثف ثق يو في خوض مثت ىذه )الم ػامرات( كثعتبػر مػا ثظ ػر 
. كىنا ي  ػرني قػوؿ لألميػر الػدكتور كػاميراف بػدرخاف: كامػا ثف عداء ىو بمثابة مدح لي.

 .(مكوف كوردياي فذل  فن صع ..
ا التةنػػي علػػى كوكبػػة مػػن الكتػػاب الكػػردل الػػذين كىنػػا ي ػػا لنػػا ثف نسػػأؿ: لمػػاذا ىػػذ  

ثفنػػػػوا ثعمػػػػارىم فػػػػي الكتابػػػػة باللسػػػػة الكرديػػػػةل ثمثػػػػاؿ الشػػػػاعرة كالكامبػػػػة بيػػػػوار لبػػػػراىيمل 
كالكامػػػ  كالشػػػاعر كػػػونى ره شل كالكامػػػ  كالشػػػاعر رزك ثكسػػػىل كالشػػػاعرة ديػػػا جػػػوافل 

 لػيم يوسػفل  د اـ عبػد الستػاحل كالكامػ كاللسوم كالشاعر المبدع طو خليت كالكام  
كالشػػاعر كالكامػػ  م مػػد عسيػػف ال سػػيني كهخػػركف سػػواىمل ث  يػػدؿ ذلػػ  علػػى  سػػد 
كيسينة ك قد ثعمىل من كام  بػدا كىػو يسػتمين فػي مسػهير خبػرة سػنوات عديػدة مػن 
الدراسة كا ط عل في الت ةم الكيدم على ىذه الكوكبة الكورديػة الم ػ ية فػي سػبيت 

تبر عملو ىػذا ىػو مطػور ن ػو افسػوث بتعبيػر مػاركست. ثػم  مطوير لسة شعب ا ككطن ات ث  يع
كيف كبأيػة طريقػة يسػهر علمػول ىػذا البا ػن فػي فػركع علميػة مهتلسػة كمػا ي لػو لػو ثف 

 تف. يمدح بو نسسو..
 كسأبدث بالسيد: كونى ره ش 
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 كونى ره ش: مراث ثقافي ك  ور ثدبي كش رة كاسعةف
 

(ل كامػػػ  كشػػػاعر كػػػردمل جذبتػػػو الكتابػػػة منػػػذ ريعػػػاف Konê Reşره ش )كػػػونى 
شبابول كاف مولعان بافساطير كالقوص الكردية منػذ نعومػة ثظسػارهل كقػد دفعػو ىػذا ال ػ  
كالشػػسف ب ػػا للػػى ا ىتمػػاـ بػػالتراث كالسولكلػػور الكػػردمل كبشػػكت خػػاص مػػراث العائلػػة 

كرديػػة فػػي كردسػػتاف كالم ةػػرل لػػيس البدرخانيػػة. كىػػو معػػركؼ بػػين افكسػػاط الثقافيػػة ال
بسب   بو للتراث فق  كلنما بسػب  عشػقو للستػو الكرديػةل كج ػوده الكبيػرة لنشػر ىػذه 

 اللسة بين ثبناء شعبول كذل  عبر مقا مو كقوائده المهتلسة...
ـ. في قرية )دكدا( الواقعة علػى ال ػدكد السػورية التركيػة ُّٓٗكلد كونى ره ش عاـ 

كقامشػػلي السػػوريتينل كبػػين مػػاردين كنوػػيبين التػػركيتينل كفي ػػا ثكمػػت  بػػين مػػدينتي عػػامودا
دراسػػػتو ا بتدائيػػػةل ثمااإلعداديػػػة فقػػػد ثكمل ػػػا فػػػي مدينػػػة قامشػػػليل كالثانويػػػة فػػػي مركػػػ  

 الم اف ة/ مدينة ال سكة /.
إلكمػاؿ دراسػتو الةامعيػةل ل  ثف  -هنػذاؾ -موجو للى ثلمانيا السربيػة ُٕٕٗفي عاـ 

مػػدـ طػػوي نل لعػػدـ م مػػت كالػػده موػػاريف الدراسػػة الباى ػػةل كثي ػػان لعػػدـ فتػػرة مكوثػػو لػػم 
م ملو شقاكة السربة.... فعاد للى الوطنل كمنذ ذل  ال ين مسرغ للثقافة الكردية بشػكت 
خػػػػاص كعملػػػػيل كخاصػػػػة بعػػػػد قػػػػدـك الط ئػػػػ  الكرديػػػػة المثقسػػػػة مػػػػن جم وريػػػػة ثرمينيػػػػا 

جليتل كثكرديهاف جليتل كعسكر بويػ ل  ا شتراكية في الثمانينيات مثت الدكتور: جليت
كالػدكتور موسػػني رشػػيدل كميمػػور خليػػت مػرادكؼل كليػػرىمل ك قػػد كػػاف لقوػػائد جكرخػػوين 

كىػػو مػػن  .كثلػػاني شػػساف بػػركر ثي ػػانل دكر كبيػػر فػػي دفعػػو ن ػػو  ػػ  اللسػػة كالكتابػػة ب ػػا.
 عائلة مثقسة معركفة في الة يرة السورية.

رديػػػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػػػن اسػػػػػػػػػػػػم باقػػػػػػػػػػػػة ثصػػػػػػػػػػػػدر مةلػػػػػػػػػػػػة باللسػػػػػػػػػػػػة الك ُٖٗٗفػػػػػػػػػػػػي هذار 
( مػػػ  صػػػديقو عبػػػد البػػػاقي  سػػػينيل لكػػػن بعػػػد ثف مركػػػو صػػػديقول GurzekGulكرد:)

 .ُِٗٗعددان في عاـ ُٓثابر لو ده على لصدارىا  تى بلغ ثعدادىا
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مػن الكتػاب افكائػت الػذين كتبػوا بالكرديػة فػػي  (Konê Reş) يعتبػر كػونى ره ش:
كليػرىمل كخػ ؿ العقػدين ااخػرين  سوريال بعد جكرخوينل كعثماف صػبرمل كقػدرم جػاف 

    Hêvîكتػ  فػي العديػد مػن الوػ ف كالمةػ ت الكرديػة فػي الػداخت كالهػارجل مثػت
فػػي السػػويدل كسػػركه  Nûdemل كنػػودـ Wanل ك Armancفػػي بػػاريسل هرمػػانج: 

Sirwe  فػػػي ايػػػرافل ك تل ثزاديػػػا ك تل زيانػػػا ركشػػػنل فػػػي اسػػػتانبوؿل متػػػينل كػػػػازمل
 كفي ليرىا من المة ت الكردية. دجلةل بو يمافل في دىوؾ

 از على الوساـ الذىبي من  كومة اقليم كردسػتاف العػراؽ بمناسػبة  ُٖٗٗفي عاـ 
م وية الو افة الكرديػةل مقػديران لة ػوده المتواصػلة فػي خدمػة اللسػة كالثقافػة الكػرديتينل 

 كلكتابامو الرصينة في مهتلف الدكريات الكردية... 
افسػػتاذ فلػػ  الػػدين كاكػػائي كزيػػر الثقافػػة فػػي  كومػػة  ل كػػـر مػػن قبػػتَََِفػػي عػػاـ 

العراؽل كذل  بطل  من لةنة م رجاف الة يرم الذم ثقػيم فػي مدينػة  –لقليم كردستاف 
كذلػػػ  نتيةػػػة مسػػػاىمامو السنيػػػة كالثريػػػة فػػػي للنػػػاء الوػػػ ف  َََِ/ٗ/ُٖدىػػػوؾ يػػػـو 

 كالمة ت التي مودر في اإلقليم... 
 كمقره ثلمانيا. -السرع الكردم  - PENن كىو ع و ام اد الكتاب العالميي

 من ثعمالو المطبوعة:  
  )بيركت. َُٗٗقوص افمراء )بالكردية 

 ( سيباف كجينSîpan û Jînê مةموعة شعرية لألطساؿ )ُّٗٗ .بيركت 

  دمشػػا. كبالكرديػػة فػػي  ُِٗٗافميػػر جػػ دت بػػدرخاف ) يامػػو كفكػػره( بالعربيػػة
 استوك ولم / السويد

 ( بالعربيػػػػة دمشػػػػال بالكرديػػػػة ُّٔٗ – ُِٓٗانتسايػػػػة ساسػػػػوف ) فػػػػي دىػػػػوؾ
 اقليم كردستاف العراؽ. ََُِدىوؾ بترجمة افستاذ مودؼ موفي/ 

 ( بالكردية بيركت ُّٗٗ – َُٓٗعثماف صبرم )ُٕٗٗ. 

  بيركت  ُٔٗٗثنا ملميذ بدرخاف مةموعة شعرية لألطساؿل 

 ( ياكطنفWelato! مةموعة شعرية بالكردية )ُٖٗٗ .بيركت 
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  ل مقديم مراجعة الػدكتور عبػد َُّٗككقائ  ثورة هرارات  ُِٕٗخويبوف جمعية
 .َََِالستاح البومانيل باللسة العربيةل ثربيت 

  صػػور مػػن الػػذاكرة ) ػػوار شػػامت مػػ  كػػونى ره ش..(  ػػوار بيػػوار لبػػراىيم/ دمشػػا
َََِ. 

 ( : بوابػػة ال يػػاة كال ػػDergehê Jîn û Evînê ل مةموعػػة شػػعرية)
 .ََُِبالكردية 

  ََِْجبت المقاصدل مرجمة ىةار لبراىيم من الكردية للى العربية جودم. 

  بوؿ كطبعػػػػة  لػػػػ  ن/ اسػػػػتاََِّكتػػػػاب قامشػػػػلي دراسػػػػة فػػػػي جسرافيػػػػا المػػػػدف
ََِْ  . 
  كلو العديد مػن المهطوطػات قيػد الػدرس كالمراجعػة كالطباعػةل كىػو  يػ اؿ مثػابران

 لوالدمو كقريتو )دكدا(.على العطاء كبشكت خاص باللسة الكرديةل التي يعشق ا كعشقو 

 وػػػػػت الكامػػػػػ  كػػػػػونى ره ش علػػػػػى ميداليػػػػػة  نََِْ/ُِ /ِٔكمػػػػػؤخرا فػػػػػي يػػػػػـو 
)بػػدرخاف(ل مػػ  شػػ ادة مقػػدير مػػن الػػدكتور كمػػاؿ م  ػػر ث مػػدل كذلػػ  مػػن قبػػت السػػيد 

  ميد ثبو بكر ث مدل مدير مؤسسة بدرخاف للطباعة كالنشر.  
ت ثف ثنتقػت للػى مويػوع هخػرل ىذه مقدمة مقت بة عن  ياة كونى ره ش ككتابامول كقبػ

سػأريكم ىنػال كيػف ثف السػػيد لبػراىيم م مػودل يػت ةم علػػى ثمثػاؿ ىػؤ ء الكتػاب الكػػرد 
)... كيعتػد )ثم الكامػ  الكػردم(  باسػمو  بس اظةل كيػت كم علػي م م كمػا مريػران فيقػوؿ:

فيلسػػػوؼ الةم وريػػػة افف طونيػػػة السايػػػلةل ثك  كػػػيم المدينػػػة السارابيػػػة السايػػػلةل كىػػػو 
يرمي في التسكير في ا مةاىات كافة... ىت اعتبر كتابي ىذا كتػاب ال كامػ  الكػردمل 
 ربػػان عليػػول كمشػػري ان ل وامامػػول كمواقعػػو الوىميػػةل كنوعيػػة ادعاءامػػول كثكجػػو قرابتػػول بمػػا 
يكتػػ ..ت  ثدخػػت نسسػػي فػػي دائػػرة التسػػميات التػػي م يػػم القػػارئ كبػػدءان مػػن المقدمػػةل 

.  ف ت  قان لم يدخت الرجت نسسو فػي دائػرة ٗ -ص - رب...(للتسكيرل بمنطا ثىت ال
التسمية فلػم يسػم ث ػدانت كلػم يػت ةم علػي م با سػمل كاللقػ ل كالكنيػة معػانت كمػن الػذم 
فكر بمنطا ثىت ال ػرب كشػن ال ػرب ثك نت    ػوا ىنػا منطػا ال ػرب ال ةػومي لديػول 
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كػردل كعلػى مػواقع م الوىميػة كعلى طريقة الكر كالسر معانل كشدة م كمو على الكتػاب ال
ثي ػػانل ثم ثن ػػم لػػيس ل ػػم مواقػػ  ثدبيػػة ك اعتباريػػةل كمثقسػػين فػػي المةتمػػ  الكػػردم. ثػػم 
   ػػوا مػػدل عبػػارات الػػت كم كا سػػت  اء المريػػر مػػن الكامػػ  الكػػردمل ف ػػو /فيلسػػوؼ 
الةم وريػػػػػة افف طونيػػػػػة/ كيم المدينػػػػػة السايػػػػػلة/ اعتبػػػػػر كتػػػػػابي  ربػػػػػان عليػػػػػو/ مشػػػػػري ان 

. كبعػػػػد.. فػػػػأين ي ػػػػ  ىػػػػو نسسػػػػو مػػػػن ىػػػػؤ ء مواقعػػػػو الوىمية/نوعيػػػػة ادعاءامػػػػو/.امامو/ل و 
 الكتاب يامرلت   

كمػػن  يػػن معليقػػو علػػى لقػػ  كػػوف ره شل ثرل مػػرة ثخػػرل كقػػد زلػػن بالسػػيد الناقػػد 
قدمػػول كلػػم يسلػػح فػػي مشػػهيص المعنػػى الػػد لي للقػػ ) كػػونى ره ش(ل كرلػػم ثننػػا قػػد بينػػا 

الدراسػة النقديػةل كلكنػي سػأعود للتػذكير بػول كثقػوؿ كػونى ىذه  مكاف هخر من ذل  في 
ره شل لػػيس اسػػمانل بػػت لقػػ  ثطلقػػو الكامػػ  الكػػردم الػػذائ  الوػػين علػػى نسسػػول كلػػم 

مػػن ثنػػو يمػػارس  -ماقلنػػاه –يطلقػػو عليػػو ث ػػد كمػػا يقػػوؿ السػػيد الناقػػدل  كىػػذا مػػا يثبػػن 
. يقػػوؿ السػػيد الناقػػد عػػن انطباعامػػو عنػػول فػػي كتابػػو افخيػػر عػػن النقػػد كالدراسػػات افدبيػػة

اللق  في بداية ك مو )كيف يمكن البدء بالكتابة عػن كػونى ره ش ثك سػلماف عبػدك مػن 
ج ة ثخرلت كىذا يركرم كونو في ال الػة افكلػى كػاف اختيػاره  سػمو معبيػران عػن موقػف 
لو طاب  قوميل كىو يعني الهيمة السوداء كمشديدان على خاصػية ا سػم كد لتػول كدفاعػان 
معتقػػديان عػػن القيمػػة الممنو ػػة ل سػػم ذاؾل مػػن خػػ ؿ التأكيػػد المسػػتمر علػػى دكر اللسػػة 
فػػي ا رمبػػاط بمػػا ىػػو قػػومي مباشػػرة(. ثم طػػاب  قػػومي ىػػذا فػػي الهيمػػة السػػوداء كافصػػح 

كاف كاف قوميا ف ذا ما يسره ت كىت اعتبػر الكػرد يومػان مػا الهيمػة رمػ ان قوميػان  )بين شعر(
الكػػرد يتهػذكف مػػن الشػػمس كمػػن جبػاؿ كردسػػتاف الشػػوامخ رمػػوزان ل ػمت كمانعلمػػو ىػػو ثف 

ل ػػمل كجػػت مػػافي افمػػر بالنسػػبة ل ػػذا ا سػػم ىػػو ثنػػو مػػألا علػػى )سػػلماف عبػػدك(ل بعػػدما 
كفػػي بدايػػة بلورمػػو  -ثطلقػػو علػػى نسسػػو ميمنػػان برجػػت شػػ م كػػاف يسػػكن قريتػػو نسسػػ ا.. ثػػم 

 -راء البلػور المكسػور ( السط ية لشهوية الكام  ك الشػاعر كػونى ره ش عبػر ) مػن ك 
يكسػػر السػػيد لبػػراىيم م مػػود بيتػػو ال جػػاجي الم شػػم عنػػدما  ػػاكؿ ثف يقػػذؼ ب ةارمػػو 
على خيمة الكام  كونى ره شل كذل  بتركي ه على معنى ا سم ك د ليتول كثنو نػاب  مػن 
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طػػاب  قػػوميل ك منازلػػو عػػن ا سػػم ال قيقػػي ) سػػلماف عثمػػاف عبػػدك (...  كل ػػذال فبمػػا ثف 
لبراىيم م مود يردد مراران ك مكرارانل عػن مػدل قربػو مػن الكامػ  كػوفل كىػو قػرب  السيد

داـ لسنوات عديدةل فأستسرب عنػدىا لسػط ية شػر و لد ليػة ا سػمل كباسػتثناء اقتبػاس 
الكامػػ  للقبػػو كػػونى ره شل عػػن ث ػػد المعمػػرين فػػي قريتػػول كىػػذا اللقػػ  ثطلقػػو عليػػو جػػد  

ركمانسي بعه الشيء يترجم لنا ماريهان مل ميػانل  كونى ره شل ىناؾ معنى هخر ذك طاب 
 دثن في برارم خلف هلا كمػاردينل المكػاف الػذم كلػد فيػو الكامػ ل فػي ذلػ  ال مػاف 
 يػػن كانػػن الهيػػاـ السػػوداء  مثػػا ن للكػػـر ك المػػركءةل ك مػػن ثىػػم ىػػذه الم  ػػم مل مػػة 

ة الهيػػاـ دركيشػػي عسػػدمل ك يسػػتطي  كػػت مسػػتم  ل ػػذه المل مػػة ثف ي  ػػ  مػػدل ثىميػػ
كرم يت ػػا فػػي ذلػػ  الوقػػن. ف ػػت يةػػوز ىكػػذا ثف نطلػػا الكػػ ـ علػػى عواىنػػو فػػي النقػػد 
ج افػػانل كنعطػػي معلومػػات لدخػػرين دكف مم ػػيص كمػػدقيال فػػي كتػػاب يستػػرض ثف يكػػوف 
مرجعان لمن ثراد ثف يسػت يد مػن معلومػات دقيقػة  ػوؿ افدبػاء كالكتػاب الكػرد فػي سػوريا 

 مث نت.
  قانل بنقد من ةي مويػوعي مػن خػ ؿ نتاجامػو كمػا كتػ ل  (كونى ره ش)كسأمناكؿ 

م  مو ي ات نقدية فخطاء ثراىا كقػد كردت فػي دراسػة السػيد الناقػد عنػول بعيػدان عمػا 
يمكػػن ثف نسػػميو  بالذىنيػػة الم امراميػػةل ثك البػػدء بكلمػػات   مػػدخت م ػػن ثم بػػاب مػػن 

 كػونى ره ش ك  ليػرهل كلنمػا ثبواب العلم كبأم شكت كاف. ثنػا ىنػا   ثدافػ  عػن ث ػدل 
سػأمناكؿ كػوف بكػت  ياديػة كمةػرد كمػا مناكلػن ااخػرين كػ ه فػي  لقتػول كدافعػي الو يػػد 

 ىو ال قيقة النقدية   لير.
ثقوؿ بداية: ي  ر ثف خ فا  ادان  وت بين الكامبين كونى ره شل كلبراىيم م مػودل 

 ػػػر الوػػػداقة ال ميمػػػة ىػػػذه فابتعػػػدا عػػػن بع ػػػ ما بعػػػد ثف كانػػػا صػػػديقين  ميمػػػين كم 
 بة ءل من خ ؿ لىداء كتابو:

 –دار الينػابي   -ُْٗٗطبعة عػاـ  -)البنيوية( كمةليام ا في السكر العربي المعاصر 
 كاإلىداء جاء  رفيان بالشكت التالي: -كبه  اليد  -دمشا. لكونى ره ش 

 رج دمية...فنني ثكبر في  جلدؾ كرجولت  كلنسانيت  الميف الع ي  كونى ره ش))



 29 

 ثقدـ ل  كتابي ىذا
 لبراىيم  ثخوؾ

 ((..ُْٗٗ/ْ/ْقامشلي 
 ُٕٔ)الػدكتور قاسػم مقػداد جميػت باشػا(ل صػس ة  بػػكثي ان من خ ؿ كتابو الموسـو 

 ـل  ين يقوؿ في متن الكتاب المذكور  رفيان:  ُْٗٗطبعة عاـ  لُٕٕك
 سلماف عثماف )كونى ره ش(:))

سػػمةل الن ػػر كػػال ىرة الربيعيػػةل الهوػػ  بالم بػػة  )سػػلماف عثمػػاف( ىػػذا الشػػساؼ كالن
 بػػػػػكالسػػػػ وؿل الوػػػػديا الوػػػػديا. يعػػػػود لليػػػػو الس ػػػػت افكؿ فػػػػي معرفػػػػي علػػػػى الموسػػػػـو 

 )ال عيم(.
)كػػػونى ره ش(ل كمعنػػػي ىػػػذه الكلمػػػة )الهيمػػػة  بػػػػ)سػػػلماف( الػػػذم ي ػػػ  اف يسػػػمى  

قػػػػػاط  السػػػػوداء(ل ملػػػػػ  التػػػػػي مسػػػػتلسن افن ػػػػػارل كمقوػػػػػدىا التائػػػػول كعػػػػػابر السػػػػػبيتل ك 
الو راءل كطال  الرا ةل كمرمب  بالكـر كافمن كالسػكينةل ىػذا افربعينػي عمػرانل عرفنػي 
عليػو عػن طريػػا )كػاميراف  ػػاجو( الوػديا ااخػر السػػلس كقطػر النػػدل.. )سػلماف( كػػاف 
يعرؼ )قاسم( عن قربل كاف بوسعو ال دين عنو ساعات كسػاعاتل    نػو كػاف ي ػ  

م كػػػاف يقولػػػول كػػػاف يسوػػػح عػػػن  قيقػػػة كاقعػػػة: موػػػداقية  الكػػػ ـل لنمػػػا فف الكػػػ ـ الػػػذ
 ك موف

كاف يت دث عنو شعرانل فنو ببساطةل كاف شاعران. ثك نثرانل فنو يمارس الكتابػةل ككػاف 
وػػارل  سػػ  ال اجػػة.  يػػػن كػػاف يةػػد متعػػة فػػػي تبوسػػعو اإليػػافة فػػي الكػػػ ـ ثك ا خ

اسػػم(. كػػاف مػػن كلمامػػو ال ػػدين عمػػن ي ػػ  مؤكػػدان عمػػا ع قتػػو كنبل ػػا مػػ  الػػدكتور )ق
 المع ودة عنول لنو رائ  يا لبراىيمف 

كػػاف يقػػوؿ ذلػػ  دكف اف يمتلػػ  القػػدرة الكافيػػة علػػى ا فوػػاح عمػػا يعنيػػول لػػم يكػػن 
ي   الت ليت/ كفلسسة ع قة/ ىػي نسسػ ا فلسػسة بسػيطة كال يػاة فػي شػسافيت ا/ عميقػة 

 في د  م ال كثصالة مواقس ا.
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لػدكتور )قاسػم(ل عػن طيبػول كنبلػول كثري يتػول كثقافتػو عػن كاف يندف  في الك ـ عن ا  
لنسانيتو التي مةسدت في ذامول كاكتسب ا في ع قامو م  ا خرين. كػاف يقػوؿ لػي  ػوؿ 
ذل : ثمعرؼ يا لبراىيم )ىكذا كنا نتهاط  دكف ثلقابل دكف مةاملػة(ل لننػي لػم ثعػرؼ 

 لنسانان بكت معى الكلمة مثلو...
راطػػانل مأكػػد ظنػػي فيػػول انط قػػان مػػن طبيعتػػو الشػػاعريةل مػػن كجػػدت فػػي  ديثػػو عنػػو لف

 ساسػػيتة المرىسػػةل كعنػػدما معرفػػن عليػػو )علػػى الػػدكتور قاسػػم(ل مػػذكرت مػػا كػػاف يقولػػو 
 (()كونى ره ش(. لقد كاف صادقان في كت ما كاف يقولو...

 لبراىيم م مود/ من كتاب )الدكتور قاسم مقداد جميت باشا( 
 
م يكػػن خػػ ؼ افخيػػر مػػ  كػػوف عقائػػديان ليػػديولوجيانل بلػػو لػػ -ككمػػا يػػرل  -كلػػذل   

خػ ؼ شهوػػي موػل ي يػػيال افتعلػو السػػيد لبػػراىيم م مػودل  ينمػػا كجػد نسسػػو قابعػػان 
فػػي زاكيػػة معتمػػة فػػي ثلػػا نةوميػػة كػػونى ره ش كاختسػػى م ػػن كىػػج ثنوارىػػال كي  ػػر ذلػػ  

)كلكنػػو  بةػػ ء مػػن خػػ ؿ ك مػػو الػػذم يت ػػدث عػػن شػػ رة كنةوميػػات فيقػػوؿ عػػن كػػوف:
بقػػػي فػػػي  الػػػة مواج ػػػة الػػػذات كمسػػػاءلت ال كيػػػف يكسػػػ  صػػػيتانل كيػػػف ي قػػػا نةوميػػػة 
معينػػة... افمػػر الػػذم دفػػ  بكػػت منػػا للػػى ثف يسػػل  الطريػػا الػػذم ينشػػد فيػػو مػػا يبتسيػػول 

كيتساءؿ لبراىيم م مود ثي ػان: )كيػف يكسػ  كػونى ره ش صػيتان  .فكاف التباعد   قان(
ةت كثنو يقػيم ع قػات خاصػة لتأكيػد نةوميػة اجتماعيػة ك ثكبرت ككيف ي قا نةومية معين

ثم كػونى  –لو على  ساب السكػرة التػي نػذر نسسػو فجل ػا ك مػن ىنػا كػاف التباعػد بيننػا 
... ( كثعتقػػػد ثف الرجػػػػت كشػػػػف بأقوالػػػػو ىػػػػذه سػػػػر مػػػػأليف كتابػػػػو )كعػػػػي الػػػػذات -ره ش 

ن الكتػاب الكػرد الػذين  الكردية( ىذال كسر مقا مػو اإلنترنيتيػة عػن كػونى ره شل كليػره مػ
كت  عن م كاعتبرىم ليسوا في صسول  ش  لنػو ال سػد كالسيػرة لػيس ل . كىػو ىنػا مػن 
ثشد المسالطة الذامية ك التي ثلرؽ لبراىيم م مػود نسسػو في ػال ثبػدان لػم يكسػ  كػونى ره 
ش صػػيتو علػػى  سػػاب السكػػرة التػػي نػػذر نسسػػو مػػن ثجل ػػال فف مػػن ينػػذر نسسػػو ل ػػدؼ 

لسػػي مػػن ثعمػػاؽ فكػػره ال سػػابات الريايػػية سػػواء كانػػن رب ػػان ثـ خسػػارةل م ػػدد نبيػػت ي
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فق  ما ي مو ىنا ىو الوصوؿ للى الساية النبيلة التي نذر نسسو من ثجل ال ثما عن مباعػده 
ف بذا لو كاف ذلػ  فسػباب ثقافيػة نبيلػة ثك خوفػان علػى  -كما يدعي   -عن كونى ره ش 

كعيػو الػذامي  يتباعد كل ا متوقف عند اىتػ از فػافدب الكردم كما يدعيل فف ثسباب ال
كلصابتو بداء ا ست واذ الذم سيطر على مع ػم موػرفامول ك كأنػو يتمنػى ثف يسنػى جميػ  

 على دكراف الكوف ثك المنطقة التي يعيم فيو.  ممن  ولو ك ي ت ىو القائ
رل فقد قدمو كونى ره ش للى افكساط الكردية بكت صػدؽ كمقػدي -ككما ثعلم –نعم 

لكػػن ج ػػت اسػػمو ك كتابامػػو بػػين الكػػوردل جعلػػو مة ػػو ن ك ىػػذا الشػػيء ثنبػػن فػػي ثعماقػػو 
الكثير من السيػرة علػى مػن  ولػو مػن الكتػاب الكػردل ك ػاكؿ بشػتى السػبت لبعػادىم  عػن 

كذلػػ  كػػي ي ػػوز ك ػػده علػػى ريػػا ىػػذه افكسػػاطل  -كمػػن م كػػونى ره ش نسسػػو -طريقػػو 
كوردسػػتاف العػػراؽل كالكثيػػر مػػن المثقسػػين فػػي كخاصػػة الكتػػاب كالسياسػػيين الكػػورد فػػي  

ثكربا كثمريكا ثي ان. كمن خ ؿ مل  السيرة سل  لبراىيم م مود نيراف ليرمو علػى مسػيرة  
كػػونى ره ش الشهوػػية ك افدبيػػة معػػانل كنعتػػو بالشاباشػػية كالتبويػػا فػػي الوقػػن الػػذم كػػاف 

قػػراءة كتابػػو سػػيرل يسػػعى جاىػػدان لنيػػت ريػػاىم مػػن كراء كػػونى ره ش. ككػػت مػػن يػػدقا فػػي 
مػػػدل ال قػػػد الػػػذم يكنػػػو الناقػػػد لػػػػ "كػػػوف"ل ك ىػػػذا ثسػػػلوب مرفػػػوض ممامػػػان ك  يمكػػػن 
مونيسو في خانة النقد مطلقان. ثما السيػرة مػن النةوميػة التػي يت ػدث عن ػا ليػراىيمل كالتػي 
جعلتػػػو فػػػي  الػػػة مػػػن العوػػػبية كالتػػػومرل فػػػ  ثظػػػن ثف ث ػػػدان ممػػػن يعػػػرؼ السػػػيد لبػػػراىيم 

ليرمو من نةومية ااخرين من  ولول ثم ا ستمامة في م ػاك ت م طػيم م م مود ينكر 
مػػػ  كتابػػػو ىػػػذا كمناكلػػػو للكتػػػاب الكػػػرد فيػػػوف فػػػ  ثعتقػػػد ثف  -كمػػػا ىػػػو ال ػػػاؿ ممامػػػان   -

النةومية مةلس ث دان على عرش ال لف لم يكن قادران على  ماية ذلػ  العػرشل بالة ػدل 
 كالمثابرةل كالعمت الدألكب.

خرل مبين ىذا افمر بة ء ثكثرل مثت ليرمو من لطػراء الشػاعر عمػاد كىناؾ مواي  ث
. فبػػدا  يتسػػاءؿ بمػػرارة )ثيػػن.. ََِْ /ِ /ُْال سػػن لكػػوف فػػي مقابلػػة معػػو بتػػاريخ 

 .   ٖٓ -لبراىيم م مود( ص
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كفي معليقو على ما يقولو كونى ره ش  في مقابلة ىةار معػول كالتػي يقػوؿ في ػا: )ثنػن 
. ثػػػم :)لف َٔ -لسػػػن مػػػن ثكل ػػػ  الػػػذين ي ػػػوكف السياسػػػة( صمعلػػػم علػػػم اليقػػػين ثننػػػي 

. ك)المثقػػػف فػػػي ع قتػػػو ِٔ -معانػػػامي الشهوػػػية مػػػدخت يػػػمن معانػػػامي الةمعيػػػة( ص
بوظيسػػػة اجتماعيػػػة... كالمثقسػػػوف ككتلػػػة جماىيريػػػة ككقػػػوة فاعلػػػة.. كالمثقػػػف عبػػػر ن ػػػالو 

ع قػة ع ػوية.. كدكره في معركة الوراع الوطني كالطبقيل كع قة المثقف بالسػلطة ىػي 
كالمثقف الكردم يهرج للى الدنيا  ام ن بيده  قيبػة السياسػة.. كثف كػت مثقػف سياسػي 
ككػػػػػت سياسػػػػػي يةػػػػػ  اف يكػػػػػوف مثقسػػػػػان. كيكػػػػػوف لكػػػػػت طبقػػػػػة مثقسوىػػػػػا  سػػػػػ  معبيػػػػػر 

.  فيقػػوؿ م مػػود معليقػػان علػػى ىػػذه افقػػواؿ: )يعتبػػر كػػوف ِٔ -ص -لرامشػػي...الخ.(
معانامػػو الةمعيػػةل "  ػػ  انػػو   يقػػوؿ المةتمعيػػة"ل  معانامػػو الشهوػػية داخلػػة فػػي لطػػار 

كيف ينقل  على نسسو كىو في مقابلتػو يعتبػر نسسػو بعيػدا عػن السياسػة كليػات... لنػو لػم 
يكػػن لرامشػػويا "   ػػوا الػػت كم" ذات يػػـو ك منهرطػػا فػػي من ػػيم سياسػػي... كلكػػن ثف 

بالػػػذاتل ف ػػػذا يهػػػرج المثقػػػف الكػػػردم للػػػى الػػػدنيا  ػػػام   قيبػػػة السياسػػػي كمػػػ  كػػػوف 
يشكت زلة كعي قوػول. كلكػن طريقػة التعبيػر ذام ػا متةلػى بكػت سػيمائ ا م كميػة  يػن 
المثقف الكردم يتسيسل كفف الذم يسيسو من يعتبر نسسو مثقسا با ثػان كدارسػا كناقػدا( 

. ثم ثف السػػػػيد لبػػػػراىيم م مػػػػود يػػػػرل ىنػػػػا كػػػػوف مسيسػػػػان كلػػػػيس بعيػػػػدان عػػػػن ْٔ -ص
 ا بػين ثقوالػو كثفعالػو ملػ ل كلكنػي   ثعلػا علػى ىػذا الكػ ـ السياسةل ككأنما كجد مناق

سول القوؿ: بأف الناقد لم يدقا في ثقواؿ كوف جيدال ف ػن ثف ىنػاؾ مناق ػا لمػا يقولػول 
ثك ثنػػو ثراد ثف يهطػػم عبارامػػو ملػػ  لسايػػة فػػي نسػػس يعقػػوبف فنػػراه يلػػف كيػػدكر كيتهػػب ل 

ي ػػول السياسػػةل كبػػين كتابامػػو كفعلػػو  ليهلػػا مناق ػػان موػػطنعان بػػين ثقػػواؿ كػػوف كمثقػػف   
كممارس للسياسة. كىو الذم رثيناه يهطػم دائمػان خػ ؿ نقػدهل كلكػن المتأمػت فػي كػ ـ  
كػػوف )ثننػػي لسػػن مػػن ثكل ػػ  الػػػذين ي ػػوكف السياسػػة(. فسػػيرل ثف قولػػو ىػػذا   ي ػػػول 
السياسػػةل   يعنػػي عػػدـ ا نشػػساؿل كلػػيس ا شػػتساؿ ب ػػال كخاصػػة فػػي الويػػ  ا سػػتثنائي 
الكردم فالرجت يعني بقولػو: ثنػو ليػر مػن م كليػر منهػرط فػي من ػيم سياسػي   بػي لػيس 
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ل ل فقػػػػد كجػػػػد نسسػػػػو فػػػػي ىػػػػذا الويػػػػ  ا سػػػػتثنائيل فػػػػي موقػػػػ  فػػػػرض عليػػػػو ا نشػػػػساؿ 
 بالسياسة فريانل كقد عبر عن ذل  ب قيبتو السياسية التي مأمي برفقتو للى الدنيا. 

علػػػى ثف السياسػػػي يةػػػ  ثف يكػػػوف مثقسػػػان كفػػػي ثقػػػواؿ كػػػونى ره ش السػػػابقة مػػػا يػػػدؿ 
ثي انل كذل   تػى يتعامػت بػوعي كمويػوعية مػ  مػا ي ػي  بػو كمػا يةػرم  ولػول ك تػى   
يق  في مطبات ىػو بسنػى عن ػال ثم ثف السياسػي يةػ  ثف مكػوف لػو ثعػين ثقافيػةل  يػن 
يػػأمي الكػػردم للػػى الػػدنيا كيةػػد فػػي م يطػػو القمػػ  كا يػػط اد كال لػػم... كلػػذل  يةػػد 

 سو م طران ل نشساؿ بالسياسةل  تى كىو   ي واىا كما في  الة كوف مث ن. نس
ىنػػػاؾ يػػػركرة ل نشػػػساؿ بالسياسػػػة  تػػػػى  -كىػػػي اسػػػػتثنائية –فسػػػي ال الػػػة الكرديػػػة 

بالنسػػبة لمػػن   ينهػػرط فػػي من يمام ػػال فػػدكره السياسػػي ين وػػر لذان فػػي كتابامػػو ك ػػدىا. 
ى كىػو   ي ػول السياسػةل فعليػو ث  يكػوف كىكذا مبين لنا ثف المثقف الكردم ية   ت

بعيدان عن ال ن ػران لل ػركؼ الهاصػة كا سػتثنائية التػي يمػر ب ػا الكػردل كقػد عبػر كػوف عػن 
ذلػػ  ب قيبػػة السياسػػة التػػي ي مل ػػا المثقػػف الكػػردم كىػػو يهػػرج للػػى الػػدنيال كال قيبػػة 

 المػػا منتسػػي  عػػدة السػػسر كمسػػتهدـ فػػي ظػػركؼ اسػػتثنائية كلكن ػػا يمكػػن ا سػػتسناء عن ػػا
ال اجػػة للي ػػال ثم بمنطػػا كػػوف ىنػػاؾ مػػ ـز بػػين السياسػػي كالثقػػافي فػػي ال الػػة الكرديػػةل 
كىػو صػ يح ممامػػانل كمػن المستػػرض ثف يكػوف السياسػي  ػػام ن للثقافػة كىػػذا خيػر مػػن ثف 
يكػػوف المػػرء ثميػػان   يسػػتوع  الػػدركب كالمسػػارات التػػي مسػػلك ا ق ػػايا كطنػػول كىػػذا مػػا 

ف كػػت سياسػػي يةػػ  ثف يكػػوف مثقسػػان. كتػػ  المسكػػر العربػػي فيوػػت دراج يعنػػي بػػو كػػوف بػػأ
فػػػي ب ثػػػو عػػػن لدكارد سػػػعيد يقػػػوؿ: )كاقػػػ  افمػػػر ثف سػػػعيد الػػػذم قػػػرث انطونيػػػو لرامشػػػي 
جيدان... ثخذ مبكػران بو ػدة ا ختوػاص ل السياسػةل التػي قػاؿ ب ػا الماركسػي اإليطػاليل 

ز( كل ػذا دفػ  سػعيد بتسػييس الهطػاب كالتي معين المثقف ال دين مثقسػان سياسػيان بامتيػا
. كمعادلػة ََِّ – ٔك ٓ –العػدداف  –مةلة الطريا  –افدبي للى  دكده القوول( 

ا ختواص ل السياسة= معادلة كوف المثقف ل السياسة ممامانل كىو ما قلنا عنػو بػت ـز 
السياسػػي كالثقػػافي فػػي شهوػػية اإلنسػػاف الكػػردمل كالسياسػػي   يعنػػي ال  بػػي المػػن م 
دكمػػان. كمػػن الم ػػم ث  يطسػػى الةانػػ  السياسػػي علػػى الةانػػ  السكػػرم ثم الثقػػافيل بػػأم 
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شػػػكت مػػػن افشػػػكاؿ. كل ػػػذا ن  ػػػ  ثف رثم السػػػيد كػػػوف  ػػػوؿ مػػػ ـز المسػػػارين ثصػػػح 
كثسػػلم فػػي ال الػػة الكرديػػة مػػن عبػػارة السػػيد م مػػود التػػي يقػػوؿ في ػػا:)... قػػد ثكػػوف مػػ   

كػػوف سياسػػيان قبػػت ثف يكػػوف مثقسػػانل كلذا  كػػوف  ػػوؿ ثف الكػػردم يتطلػػ  منػػو كيػػعو ثف ي
كػػاف مثقسػػا فعليػػو ث  يكونػػو فقػػ ل فف كيػػػعو ككػػردم ىػػذه المػػرة يسػػتوج  ا نشػػػساؿ 

 .   ٓٔ-ص -بالسياسة دفاعا عن ق يتو.(
يعػػود الناقػػد ليهػػدع القػػراء بكثيػػر مػػن اللػػف كالػػدكراف ليقػػوؿ:  -كبعػػد ىػػذا -كلكػػن 

ا فػي ذىػن كػوفل فنػو فػي مةمػت مػا كتبػو  )ككت ىذه ا  تما ت كالتػداعيات  كجػود ل ػ
 كاف ثبعد ما يكوف كلو شبو مقريبي عما م دثنا عنو في العبارة السائتة(. 

كلكنني ثقوؿ: فطالما كونى ره ش يعرؼ نسسو بأنو لنسػاف عملػيل كلػذل  ف ػو ينتمػي 
للػػى المدرسػػة الواقعيػػة فػػي افدبل كمػػن ىنػػا يقػػوؿ عمػػر فػػاخورم  )افديػػ  الػػواقعي ىػػو 

اسػػي الػػواقعي( كيعنػػي بافديػػ  المثقػػفل كنقػػوؿ ىنػػا ثي ػػان:  يعنػػي السياسػػي دكمػػان السي
ا نت اـ في   ب سياسيل  يقوؿ فرانس فانوف )لف الػوعي القػومي ىػو ثن ػج شػكت مػن 
ثشػكاؿ الثقافػة( كالػوعيل ىنػا يشػمت السياسػة ثي ػانل ثم ثف فػرانس يػرل ثف ىنػاؾ م زمػان 

ثم ثف الثقافة قبت الوعي السياسػيل فالنايػج ثقافيػان ىػو بين الثقافة كالوعي ثك السياسةل 
الػػػواعي قوميػػػان فػػػي نسػػػس الوقػػػن. ككػػػذل  المثقػػػف الكػػػردم  يكتسػػػي بثقافتػػػو فقػػػ ل بػػػت 

 مشسلو السياسة ثي ان ب كم ال ركرة كظركفو ا ستثنائية ثي ان. 
كبعد ىذا كيف يرل ثف كونى ره ش يمػارم الكامػ  خسػرك بيربػاؿت كثيػن مكمػن زلتػو  

اللسػػػانية لذانت  يػػػن   معػػػارض ىنػػػا بػػػين ثقػػػواؿ كػػػوف كثفعالػػػول كذلػػػ  لذا مػػػا ممكننػػػا مػػػن 
 م ليت ثقوالو بدقة كصواب. 

ثػم يتسػػاءؿ السػػيد م مػػود مػػرة ثخػػرل: ) ثلػػيس ع كفػػو عػػن الػػدكريات السياسػػية معبيػػر 
ثم  -. لماذا الناقد يسال  نسسو ىنا مرة ثخرلت فالرجػت ُٔ -عن موقف سياسيت(. ص

عػن انشػػسالو بالسياسػػة ثبػػدانل بػػت  -ككمػػا بينػػا هنسػػان  -لػػم يعلػػن ثبػػدان ع كفػو -ش كػونى ره 
جت ما قالػو ثنػو   ي ػول السياسػة كتن ػيم فقػ ل كلكنػو ككمثقػف كػردم كجػد نسسػو مثلػو 
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مثػػت ليػػره قػػد جػػاء للػػى الػػدنيا كبيػػده  قيبػػة السياسػػة رلمػػان عنػػول كىػػو مةبػػر علػػى  مل ػػا 
 كالتعامت مع ا.   

يعترؼ السيد لبراىيم م مود بأنو متأثر بوػديا افمػس كػونى ره ش كفي موي  هخر 
كطريقػػػة معاملػػػو الوػػػوفية مػػػ  اللسػػػة الكرديػػػة فيقػػػوؿ:) كلننػػػي ثي ػػػان مػػػأثرت بطريقػػػة معاملػػػو 

. كىػػػذه شػػػ ادة مػػػن خوػػػم لػػػو رلػػػم ثف الرجػػػت ٕٓ -الوػػػوفية مػػػ  اللسػػػة الكرديػػػة( ص
الكرديػػػة كافكربيػػػة   ي تػػػاج شػػػ ادة شػػػاىدل ف ػػػو ثشػػػ ر مػػػن ثف يعػػػرؼ علػػػى السػػػا ات

الكرديػة ثي ػػانل ككػ ـ السػػيد الناقػػد ىػذا يػػدؿ علػػى عػدة ثمػػورل من ػػا صػداقتو كمعاملػػو فػػي 
كقػػن مػػن افكقػػات مػػ  كػػوفل كمػػن   يوػػادؽ رجػػ ن   يتػػأثر بػػول ثػػم ثف المتػػأثر بشػػهص 
مثقػػف يعنػػي ثنػػو ثخػػذ منػػو مػػا لػػم يتػػوفر لديػػو سػػابقانل كفػػي طريقػػة معاملػػو الوػػوفية مػػ  لستػػو 

علػػػى مػػػدل جديػػػة كػػػونى ره ش فػػػي اىتمامامػػػو باللسػػػة الكرديػػػةل كمػػػا اعتػػػرؼ الناقػػػد  يػػػدلت
 نسسول فما الذم دف  بالسيد الناقد للى ثف يقوؿ عنو ما قالوت. كما بينا سابقان.        

كقوؿ الناقد ثي ا )..كب ذه الطريقة بوسػ  المثقػف الكػردم ىنػا نمػوذج كػوف ممارسػة 
 -نػػو انقػػ ب هخػػر علػى الػػذات  شػػعوريا عنػػده. ( صمقػويم للسياسػػي كلػػيس العكػس.. ا

. ثم انق ب ىذا على الذات عند الرجت: ف و مثقػف كمػا المػان  مػن رقابػة المثقػف ٔٔ
علػػػػى السياسػػػػيت ثلػػػػم يقػػػػت لدكارد سػػػػعيد )المثقسػػػػوف مهلوقػػػػات نػػػػادرة جػػػػدان( كلػػػػم يقػػػػت 

  نػػص بػػ  السياسػػيوف مهلوقػػات نػػادرة كيقػػوؿ بمػػا معنػػاه ثف دكر المثقػػف ىػػو منػػويرم )فػػ
مةلػػة الطريػػا نسػػس  -قػػارئ يتوجػػو لليػػو ك  قػػارئ   ينت ػػر مػػن الػػنص ليػػاءة لمشػػاكلو( 

. ثػػم ) ثلػػيس )لينػػين( ىػػو القائػػت المثقسػػوف ىػػم عيػػوف مةتمعػػام مل ٕ -العػػدد السػػابا ص
كالعيػػوف مراقػػ  كػػت شػػيءل كمنقػػت المواقػػف كالوػػور للػػى المػػخ الػػذم علػػى يػػوئو يقػػيم 

كمػػػا المػػػان  فػػػي ثف مكػػػوف ل ػػػدل ملػػػ  ال ػػػا ت فػػػي ث ػػػد  ال الػػػة التػػػي نقلت ػػػا العػػػينل
موػػنيسام ا سياسػػية ثي ػػات فػػافدب الملتػػـ  بق ػػايا كطنػػو يتػػدخت فػػي الشػػؤكف السياسػػيةل 
دكف ثف يكوف ىؤ ء افدباء سياسيينل فالمثقف ينيػر الػدركب كيرسػم م مػح المسػتقبتل 

 كملتـ  بق ايا الوطن كما يتعرض لو من م ن كموائ .
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رد لكػػػم مػػػا يقولػػػو الكامػػػ  دىػػػاـ  سػػػن فػػػي كػػػونى ره شل كبػػػافخص فػػػي كىنػػػا سػػػأك 
الةان  السياسػي كالتػاريهي مػن شهوػيتول فيقػوؿ: )كػونى ره شل ثنػا ثسػميو "الناسػ " 
قاب  في صومعتول كمن ا ينطلػال كيسػوح بهيالػو فػي ثرجػاء كردسػتاف. كػونى ره ش ناسػ  

ت طػػػػواىم النسػػػػيافل متعبػػػػد لتػػػػراب كردسػػػػتافل ينقػػػػ  عػػػػن هثارىػػػػال با ػػػػن عػػػػن رجػػػػا 
كانشػسلن عػن م الػذاكرة الكرديػةل يػ يح لبػار السػنين عػن ثيػر ت مل كيرفػ  ل ػم شػواىد 

  ية بطوؿ قامام مل يثيب م بطريقتو خير ثواب.    
كونى ره ش مسكوف بال م الكردمل مسرؽ في المايي ثكثر من انشسالو في الػراىنل 

لمنسػػية مػن  يػػاة الكػرد. ربمػػا معتكػف فػي صػػومعتو كمػن نػػذر نسسػو فػػي نػبم الةوانػ  ا
ىذا من بين افسباب التي  الن دكف ثف يرمب  بأم من يم   بيل لكنو فػي الوقػن ذامػو 
لم يةػاؼ ثم  ركػة سياسػية كرديػة.. كب ػذال جسػد دكره فػي ىػذا الةانػ  كعلػى طريقتػو 
خيػػر مةسػػيد.. كػػونى ره ش يػػركه كراء خبػػر م مػػا كػػاف صػػسيران كي  ػػا  ػػدثانل ثك موقسػػان 

د بػػول ثك فكػػرة مػػا عنػػد معمػػرل لين ػػن من ػػا دراسػػة كثائقيػػة مسػػدك مرجعػػان للم تمػػينل يعتػػ
بالشػػؤكف الكرديػػةل.. كػػونى ره ش كامػػ  دائػػ ل لػػم يػػدع مةلػػة عالميػػة متنػػاكؿ المسػػائت 
الكرديػةل ثك بػػؤرة ثقافيػػة مػػأمي علػى ذكػػر شػػعبول م مػػا نػأت الة ػػةل ل  كراسػػل ال كثم س ػػا 

مستنػػي ب ػػا دك تػػو. كػػونى ره ش بػػدث عوػػاميانل كػػوف نسسػػو بسكػػرهل ثك اقتػػبس من ػػا معلومػػة 
بنسسػػول بػػدث فػػي مر لػػة مػػا بمصػػدار مةلػػة صػػسيرةل كثللػػ  ال ػػن لف لػػم مكػػن كافػػة المػػواد 
فةل ا من مأليسو كبقلمػول يػدكر ب ػا علػى البيػوت التػي يسػتأنس للي ػال يقػدـ ىػذا الكتيػ  

رح بنػػاء يريػػد لػػو ثف ثػػم ينوػػرؼ الػػى كتابامػػول كػػونى ره ش سػػاىم فػػي كيػػ  لبنػػة فػػي صػػ
يطػػاكؿ ال  ػػتل فمػػن ثراد ثف يسػػاىم فػػالطريا   ػػ  ثمامػػول كػػونى ره ش عمػػتل ثصػػاب 

 كثخطأل فمن كاف دكف ثخطاء فليرجم صومعة ىذا الناس  ب ةرتف.(         
ك وؿ قوؿ لبراىيم م مود: )انتقػت ىنػا للػى مػا جػاء علػى لسػاف بيػوار باسػم كػوف فػي 

مبػػدك صػػورة    نكػػوف "الكامػػ  بيشػػمركة المػػدف..نكػػوف ثك مقال ػػا " فػػي العػػراؽ الةديػػد 
.  بػػػػد ثف نبػػػػرز ٔٔ -الكامػػػػ  ىػػػػذه المػػػػرة مليشػػػػياكية علػػػػى الطريقػػػػة الكرديػػػػة... ( ص

لعةابنػػػا بمقالػػػة بيػػػوار التػػػي مبػػػدك ثن ػػػا ثرقػػػن علػػػى الناقػػػد ليلػػػو كثفسػػػدت عليػػػو ن ػػػارهل 
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ل ثػػ ث  لقػػات فاستشػػ د ب ػػا بكثيػػر مػػن الت ويػػتل كالس ػػ ل كال قػػد ثي ػػانل علػػى مػػد
   .(ففمتتاليةل ىذا الناقد الذم يتسوه بك ـ ااخرينل ك يقوؿ ثف قوات البيشمركة )مليشيا

فيقػػوؿ: ) ثمػػة صػػورة شػػعرية مةػػاز ثدبػػي عنػػدما يعتبػػر الكامػػ  بيشػػمركة المػػدفل طبعػػان 
 بد ثف يكوف معلوما لكت قارئ كلكوف قبت كػت شػيءل فنػو ثجػـ  عػدـ كعيػو ل قيقػة مػا 

سو ىػػذال لف الكامػػ  الػػذم يشػػمت كػػت مػػن يكتػػ  كلػػيس مػػن يعتبػػره المثقػػف يعنيػػو بوصػػ
فق ل رجت م ارب  تػى لف سػلم سػ  ول ثلػيس رجػت البيشػمركة عسػكريا رجػت  ػربت 

سة ملػػػ   كيعنػػػي ىػػػذا ثف صػػػسة الم ػػػارب   مسػػػادر الكامػػػ  ثك   مسػػػارؽ مهيلتػػػو... الوػػػ
نمػػا منهػػرط ياسػػة كمثقػػف.. لثف يثبػػن لبيربػػاؿ ثنػػو معنػػي بالس كانػػن بػػدكرىا زلػػة لسػػانية..
لذ   "كوف" ك  ثنا مطلوب منا ثف نسير العػالمل طالمػا معاملنػا  في من يم سياسي عملي..

 .(.ٕٔمعو بأفكارنال كىذا ما يقـو بو هخركف بم ام م المهتلسة عمليا
كثقػػوؿ ثف الكامػػ  بيشػػمركة المػػدف ىػػو صػػيالة فنيػػة كثدبيػػة جميلػػةل كقػػوؿ صػػ يح  

كىػػػو ىنػػا يعنػػػي ثف  ػػػرب البشػػػمركة بالبندقيػػة فػػػي الةبػػػاؿ قػػػد انت ػػػى ممامػػان كفػػػي م لػػػول 
ثكان ال بينما الكامػ   زاؿ ي ػارب بقلمػو فػي مدينتػول كالكتابػة ىػي ن ػاؿ سػ  و القلػم 
ك  ليرهل كست ت  رب المدف دائرة ما لم م ػت ق ػايا كطػن المثقػف الكػردم كمشػاكلو 

ياسيان من مان في من ػيم  تػى يكتػ ل السياسيةل ك  يتطل  افمر من المثقف ثف يكوف س
فكت مثقف يتناكؿ ق ايا كطنو بطريقتػو لمػا عػن طريػا الكتابػة ثك ممارسػة السياسػة. كفػي 
اعتػػراض السػػيد الناقػػد علػػى قػػوؿ كػػوف الػػذم يقػػوؿ فيػػو: ثف مثقسػػين كثيػػرين سػػاىموا فػػي 
  مسييػػر مةريػػات اف ػػداث كركسػػو كىولػػو كليػػرىم... ثػػم قولػػو:   مطلػػوب منػػي ك  مػػن
كػػػوف ثف نسيػػػر العػػػالم بأفكارنػػػا كىػػػذا مػػػا يقػػػـو بػػػو هخػػػركف بم ػػػام م المهتلسػػػة عمليػػػان... 
فركسول كىولول افكؿ من ما فيلسػوؼ كمػرب كمػؤثر فػي اففكػار التػي لعبػن دكرىػا فػي 
قيػػاـ الثػػورة السرنسػػيةل كالثػػاني ثديػػ ل شػػاعر كمسػػر يل كفػػي ال ػػالتين   يةػػوز ثف نقػػوؿ 

. ىػػػذا القػػػوؿ   علمػػػػي ٖٔص  -مةريػػػات اف ػػػداث  ثن مػػػا سػػػاىما عمليػػػا فػػػي مسييػػػر
كخػاطم مػػن ثساسػػول كيػػف   يمكػػن للمثقسػين كالكتػػاب ثف   يسػػاىموا فػػي مسييػػر مةػػرل 
التػػػاريخ بػػػأق م م كمػػػا يسػػػطركفل مػػػن كتابػػػة المقػػػا تل كالقوػػػصل كالركايػػػاتل كالشػػػعر 
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الشػػػعراء مػػػن الوػػػ سيين كالكتػػػاب ك  تال ماسػػػي... الػػػخ. ناسػػػيان ثك متناسػػػيان ثف العشػػػرا
كالتيلػػوا كاعتقلػػوا بسػػب  كتابػػام م كثفكػػارىم كهرائ ػػم. كقػػد  اكالعلمػػاء ثي ػػانل استشػػ دك 

رثينػػػا كيػػػف ثف كتابػػػات ف سػػػسة عوػػػر افنػػػوار فػػػي فرنسػػػا قػػػد دشػػػنن عوػػػران جديػػػدان مػػػن 
عوػػػور التقػػػدـ افكربػػػي. كل  لمػػػاذا ملةػػػأ الػػػدكؿ الديكتاموريػػػة للػػػى فػػػرض ال  ػػػر علػػػى 

شر.. ل ثلػيس فن ػا مهشػى التسييػرت بػت لن ػا معتبػر ذلػ  نوعػان الو افة كالكت  كدكر الن
مػػن ثنػػواع ال ػػرب علي ػػال ثك ثنػػو شػػكت مػػن ثشػػكاؿ المقاكمػػة السػػلمية  يمارسػػ ا الكامػػ  
يػػد السػػلطةت ثلػػم يسػػاكم لدكارد سػػعيد فػػي كتابامػػو بػػين )الثقافػػة كالمقاكمػػة(ت كل ػػذا فقػػد 

قوػةل كركايػة ثدبيػةل مثيػر جمػاىير مكوف ب عة ثبيات من قوػيدة شػعريةل ثك مسػر يةل ثك 
ثكثػػر م ػػلعان فػػي السلسػػسة مػػن  -ثعتقػػد–ناقمػػة علػػى سػػلطت ات ثػػم ثلػػم يقػػت مػػاركس كىػػو 

السيد الناقد عندما قاؿ:) كانن م مة السلسسة مسسير العالم كااف م مت ا  مسييره(ل كلػم 
ي التػػػي يقػػػت علػػػى المػػػدف  ك  البندقيػػػة ثف مسيػػػر العػػػالمل ثليسػػػن السلسػػػسة الماركسػػػية ىػػػ

فةػػرت ثػػورة ثكتػػوبر فػػي ركسػػيال كمػػا فةػػرت عشػػرات الثػػورات فػػي العػػالمت ثلػػيس علػػى 
السكػػر كليديولوجيػػة القػػرهف الكػػريم مػػم فػػتح العػػالم مػػن الوػػين شػػرقان  تػػى لسػػبانيا لربػػانت 
فكيػػف لػػيس مطلوبػػان  منػػ  ك  مػػن كػػونى ره ش ك  مػػن ليركمػػا مػػن المثقسػػين المسػػاىمة 

لسيلسوؼ السرنسي المعركؼ ديدرك:)لف على افديػ  ثف يكػوف في مسيير العالمت. يقوؿ ا
 -ص -مسػػػؤك ن عػػػن الةػػػنس البشػػػرم(. المدرسػػػة الواقعيػػػة فػػػي افدب العربػػػي ال ػػػدين

.  كفػػػي مقػػػاؿ للناقػػػد الػػػواقعي الشػػػ ير رئيػػػف خػػػورمل كىػػػو يسػػػتعرض ثفكػػػار كهراء ِٓ
و: )مهطػػي  مكسػػيم لػػوركي. يقػػوؿ ىػػذا افخيػػر عػػن افديػػ  الثػػورم ال ػػا مػػا معنػػاه عليػػ

الطريا إلزالة ىذا الواقػ  كمبديلػو بواقػ  ث سػن منػول كىػذه رسػالة افدب التػي مبعػده عػن 
فف افدب كسػػاح(.  التسػػلية...( ثػػم يقػػوؿ:) علػػى افديػػ  الػػواقعي قػػرف افدب بالعمػػت..

 .ُْٓٗالعدد السادس سنة  -مةلة الطريا
افديػ  ىػو مبػديت الواقػ     وا ىنا ثف رئيف كلوركي ك ن من ما يةع ف من رسػالة 

كمسييػػرهل كىمػػا يهالسػػاف مػػا قالػػو الناقػػد مػػن ثنػػو   يتطلػػ  منػػو ك  مػػن كػػوف مسييػػر العػػالم.  
بمثابػػة م اكلػػة إلبعػػاد  -كيعتقػػد ثف ثقػػواؿ السػػيد لبػػراىيم م مػػود ىػػذه  مكػػوف مػػرة ثخػػرل
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ريػد مػن افدباء كالمثقسين عن ق اياىم القوميةل ككأف المثقف   ي مػو ثمػر شػعبوف ف ػت ي
 المثقسين الكرد ثف يسنوال  بينما ركما م ترؽف.     

كعن  واره مػ  بيػوار يقػوؿ كػوف جوابػان علػى سػؤال ا لػو بهوػوص المػرثة: )ث ػاكؿ ثف 
ثكوف عاشقال ثف ثكوف في  الة   ل رلم ثف ىذه ال الة التي ثسعى للي ػا خطيػرة علػى 

ئعػة ينبعػن من ػا رائ ػة افمػت ككذل  قولو عن ا: )مهلوقػة را ٕٓ-افقت بالنسبة لي( ص
 ا م ػا الم دكجػة مثمػت  ل مػم بقػدر مػا ىػي ب يػرة مػاء عػذب..كافماف لن ػا بركػاف مػن ا

الرجػػػػت فيعػػػػـو بػػػػين مياى ػػػػا دكف كعػػػػي ثك لرادة(.  ك)خلػػػػا اا المػػػػرثة كثلبسػػػػ ا جميػػػػ  
الوػػسات( نسػػس الوػػس ة السػػابقة كفػػي مقابلػػة مػػ  عمػػاد يقػػوؿ كػػوف عػػن المػػرثة: )دائمػػا 

 عن ال م ميني من العواصف...(ثب ن 
يقػػوؿ الناقػػد عػػن ذلػػ : لف ىػػذا الكػػ ـ فػػي مةملػػو   ع قػػة لػػو البتػػة بػػالسكرل لف اا 
خلػا المػرثة كفي ػا جميػ  الوػػساتل ليػر صػ ي ة علػى اإلطػػ ؽ.  كلكػن لػم يبػين الناقػػد 
ت فمط قامػو ىػذه ىػي دكمػان طلقػات خلبيػة  لماذا ذل  لير ص يح علػى اإلطػ ؽ كالعمػـو

س ل ا سػول ىػذا الوػوت الة ػورم لػيس ل ف كلكػن لمػاذات. نعػم بدايػة ثقػوؿ ثليسػن لي
المرثة لنسانةت ثليسن ل ا الوسات اإلنسانية جميع ا ثسػوة بالرجػتت كبالتػالي ىػت يقوػد  
كػػوف ليػػر ىػػذه الوػػسات اإلنسػػانية عين ػػات. ف ػػي م ػػ ل كمكػػره عنػػدما يتطلػػ  الموقػػف  

ركػػػػي علػػػػى ثػػػػورة سػػػػيد ريػػػػال ذىبػػػػن النسػػػػاء كرىػػػػانل شػػػػةاعة)ف ينما انتوػػػػر الةػػػػيم الت
الكرديػػاتل كاعتلػػين جبػػاؿ ديرسػػم الشػػاىقةل ثػػم ثلقػػين بأنسسػػ ن مػػن ػ ثعلػػى الةبػػاؿل 
كمردين من ا ن و افسست جثثان ىامدةل كػت ذلػ   تػى   يقعػن بأيػدم ثعػدائ ن فيمسػوف 
يػػة بشػػرف ن كعريػػ نل كمػػا متوػػف المػػرثة بال يبػػة ك سػػن التػػدبير كػػػ)عادلة خػػاموف( الكرد

التي مولن رئاسة عشيرة الةاؼ بعد موت زكج ال  ثم باإلخ صل ك النعومةل كال سػنل 
كالةمػػاؿ...الخ. ثم في ػػا فعػػ ن كػػت الوػػسات اإلنسػػانيةل فمػػاذا ينقوػػ ا كمنسػػانة لذانت. ثـ 

 زاؿ يعتبرىػا ال ػل  افعػوجت  -كىػو الػذم يبػدك علمانيػان فػي ثفكػاره -ثف السيد الناقد 
 ت.  كناقوة دنيا كدين
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ثػم يقػوؿ عػن كتػابي كػوف )انتسايػة صاصػوف(  ك)جمعيػة خويبػوف(ل ثن مػا   يشػػك ف 
مةموعػػة ثب ػػاث ماريهيػػة ب ثيػػةل ثك درسػػية. كعػػن كتابػػو )افميػػر جػػ دت بػػدرخاف( بأنػػو 
عبارة عن سرد مػاريهيل كلػيس ىنػاؾ منػاكؿ للةانػ  التػاريهي كاللسػوم كثبعادىمػا ا ثنيػة 

ا رفقان ب ػؤ ء الكتػاب الػذين )يب بشػوف( بػاإلبرة ىنػا كىنػاؾل كالسكرية. لكني ثقوؿ لنقادن
با ثين عن ماريخ ثمت م عل م يعثركف على شذراتل ثك على ج ء يػ يت مػن ذاؾ التػاريخ 
المطمػػوس منػػو كال ػػائ ل كل ػػم العقبػػى بعػػد ذلػػ ل ىػػؤ ء الػػذين جمعػػوا ماريهػػان مػػن ىنػػا 

ا منػو كتبػان قػد ملقػي افيػواء كهخر من ىناؾل كمن يب ن عن لبرة في كومػة قػمل كجعلػو 
على كثير ممػا خسػي عنػا مػن ماريهنػا المةيػدل ثػم نػأمي لنقػوؿ ف ػدىم لف كتابػ  ىػذا   
يتنػػاكؿ الةانػػ  الب ثػػي كاللسػػوم. لعمػػرم ملػػ  كلمػػات مػػن ابػػن شػػع  مرفػػو يعػػيم لػػي ه 
 بدكف ىم ككػربف فلنةمػ  ثك ن كلػنقم بالب ػن ثانيػانل فالدراسػات الب ثيػة مػأمي بعػد جمػ 

 المعلومات في كتاب كىذه م مة المؤرخين البا ثين كالنقاد كالدارسين...الخ.  
كعػػػن افميػػػر جػػػ دت بػػػدرخاف يقػػػوؿ الناقػػػد: ثنػػػا اعتبػػػره سياسػػػيا اكثػػػر ممػػػا ىػػػو رجػػػت 

. كلكنػي ثقػوؿ ذاؾ كػ ـ ٕٕ-ص-ثقافة... كلكي ي يت معركة السياسة للى فػوز ثقػافي 
لكثيػر مػن الدقػة كالوػواب. فف افصػح ىػو  ينم عن با ن مدقا خبيرل كقوؿ ينقوػو ا

ثف نقػػوؿ ثف ىنػػاؾ مػػر لتين فػػي مػػارخ  يػػاة افميػػر جػػ دت بػػدرخافل المر لػػة السياسػػيةل 
السياسػػيةل كمبػػدث  -كمبػػدث منػػذ ريعػػاف شػػبابو ك تػػى لةوئػػو للػػى سػػوريال ك المر لػػة الثقافيػػة

 ة كعلم.منذ لةوئو للى سوريا ك تى كفامول ف و رجت سياسة مثلما ىو رجت ثقاف
ثم    وا ىذا افسلوب الت طيمي كالنقدم المن ازل كالسػيكولوجيا الكيديػة لػدل  

)ىنػػا  -كبعػػدما لػػم يعةبػػو مػػن يكتبػػوف عػػن التػػاريخ الكػػردم -السػػيد الناقػػدل  يػػن يقػػوؿ 
ث مػػت الػػػدكتور اسػػػماعيت  وػػاؼل ككػػػذل  افسػػػتاذ فػػارس عثمػػػاف كليرىمػػػال بوصػػػس ما 

.( فػأين الػدكتور فػاركؽ عبػاس ىنػات وصػا افكؿ من مػا.ت التاريهيػة كخومعنيين بالدراسػا
كلماذا لم يذكر اسمو من بين الم تمين بالدراسػات التاريهيػةت كىػو المتهوػص باللسػات 
الشرقية القديمةل كىو القادر مثت زميليػو لف لػم يكػن ثكثػر من مػال علػى القيػاـ بافب ػاث 

الػػذم ثنكػػر علػػى كػػوف ذكػػر  التاريهيػػة للمنطقػػةل فلمػػاذا لػػم يػػأت علػػى ذكػػر اسػػموت كىػػو
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اسمو )ثم اسم لبراىيم م مود( ب ذه الطريقة بين مػن كتبػوا عػن قامشػليل فنػو لػم يميػ ه 
عػػن مل ف ػػو لػػم يكتػػ  عػػن المدينػػة فقػػ ل بػػت ثلػػف كتابػػان  ول ػػاف. ف ػػت عػػدـ ذكػػره اسػػم 
الػدكتور فػاركؽ كػػاف لسايػة فػػي نسػس يعقػػوبتف. ىنػاؾ منػاقه هخػػر لػو. ف ينمػػا يقػوؿ عػػن  

. يقػوؿ ّٖ) يمارس ل  مرنمان( في ثشعارهل نراه يعػود للػى القػوؿ كفػي الوػس ة  كوف ثنو
عػػػػن كػػػػوف: )كلكػػػػم ثممنػػػػى لػػػػو ثف يعػػػػيم مػػػػ  انطباعامػػػػو كخػػػػواطرهل كبعػػػػه مػػػػن قوػػػػائده 
/الةميلػػة فعػػ / (. ثمكػػوف القوػػائد الةميلػػة مرنمػػان  ليػػرت  كلكػػن يبقػػى السػػؤاؿ افىػػم 

التاق ػات الكثيػرةل كػالتي رثيناىػا كسػنراىا فػي   كىو: لماذا يق  الرجت دكمان في مثػت ىػذه
كثير من ثب اثػو القادمػةل ثػم مػا ىػذه ال ػ الة فػي العمػا المعرفػي النقػدم ب ػذا الشػكت 

 الةلي كالمبينت. 
كقػػد مهػػرج ليرمػػو علػػى السػػطح مػػن كػػوف مػػرة ثخػػرلل كخاصػػة عنػػدما منعتػػو بيػػوار بأنػػو 

كمػػا ىػػو عادمػػو    -نقػػده . فتسػػرع فػػي َُُ -)كامػػ  ينتمػػي للػػى سػػ لة النػػرجس( ص
كلػػم يس ػػم مامعنيػػو بيػػوار بعبارم ػػا النػػرجسل فةػػاء معليقػػو علػػى العبػػارة خاط ػػا مػػن   -دكمػػان 

ثساسػػو بعػػدما ف م ػػا خطػػأ بافسػػاسف  يػػن ثكقػػ  نسسػػو فػػي مطػػ  انطباعامػػو مػػرة ثخػػرلل 
مهرجان العبػارة عػن سػياق ا الػد لي الرمػ م فػي الػنصل فقػاؿ عن ػا مػايلي: لذا كػاف علي ػا 

مػدقا فػػي كصػػف ك ػػذا بسػػه الن ػػر عػن مثاليتػػو السارطػػةل  يػػن النػػرجس يتميػػ  بذاميػػة  ثف
)   وا ثف الناقػد ىنػا ي ػنل ثف بيػوار مشػب و بنػرجس ذاؾ   قاملة كالنرجيسية ىي ىكذا..

الشػػاب اليونػػاني الػػذم كػػاف يعشػػا ذامػػو(ل  ف ػػذا قػػوؿ متسػػرع فػػي ال كػػم علػػى العبػػارةل 
ديةل فلػو مأمػت فػي قػوؿ بيػوار لوجػده ي ػوم نقطتػين يعبر عن يعف هخر في مقدرمو النق

 اثنتينل مبعدانو عن م انو كما ذى  لليو. 
فالنرجيسية معنػيل افنانيػةل كاإلثػرةل ك ػ  الػذاتل كىػي خوػلة ليػر  ميػدة فػي  -ُ

كىػػو نسسػػو يقػػوؿ عنػػو لنػػو  -اإلنسػػافل فلػػو ثدرؾ كىػػو يػػدرؾ مػػدل قدسػػية بيػػوار لكػػوف 
سورل ثف بيوار   يمكن ثف موػف كػوف بمثػت ىػذه الوػسة فدرؾ على ال -رم ىا المقدس 

لير ال ميدةل كلتوصت للى ثنو ليس من المعقوؿ ثف مقوؿ عنو ثنو نرجيسيل ثنػاني ي ػ  
 ذامو فق . 
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كمػػػا نعلمػػػو ىػػػو ثف نػػػػرجيسل شػػػاب يونػػػاني عشػػػا ذامػػػػو  تػػػى المػػػوت كمػػػا فػػػػي  -ِ
لة يونانيػػةت ف ػػت كػػوف افسػػطورة اليونانيػػةل فكيػػف يتسػػنى لبيػػوار ثف منسػػ  كػػوف للػػى سػػ 

 الكردم يونانيان بنسس الوقنل  تى ينس  للى س لة نرجيس مت فذاؾ ثمر لير معقوؿ. 
لذاٌ يةػػ  ثف يأخػػذنا التسكيػػر للػػى زىػػرة النػػرجس )نيركػػ ( بالكرديػػة كمشػػت ر ب ػػا جبػػاؿ  
كردستاف  س  مساىيم الكرد عن ال كبذل  يوػبح المعنػى الػذم مقوػده بيػوار ىػو: ثف   

در مػن ثصػ ب شػعوب جبػاؿ كردسػتافل ثم ثنػو ينتمػي للػى شػع  مشػمخ بي تػو كونان ين 
زىرة النػرجسل كالتػي ىػي معلػم مػن معالم ػا افصػيلة  -من يمن ما مشمخ بو -الةبلية 

نيركػػػ ( ثمػػػة انتمػػػاء كلبػػػاءل ثصػػػالة كشػػػموخل  -البػػػارزة كالمتأصػػػلة في ػػػا. كفػػػي )النػػػرجس 
 ي عريا كمريرف.         كاناشيد كثلافل كبطو ت كثمةادل كماريخ كسا 

كيقوؿ السيد لبراىيم م مود: )كثكرد مػا قالتػو عنػو بيػوار لبػراىيم )ملميذمػو( لػيس ىػذا 
معليقػػػان لنمػػػا باعتراف ػػػا ىػػػي كموػػػري  ا فػػػي مع ػػػم كتابام ػػػا ف ػػػو معتبػػػر رمػػػ ان مقدسػػػان ل ػػػا 
  كثمسػػاءؿ ىػػت ىػػو كمػػا معتقػػد...(ل     ػػوا كلمػػة )اعتراف ػػا( ككػػأف بيػػوار ثنكػػرت كجػػود
كونى ره ش كمعلم ل ال ك من ثم عادت فاعترفػن بػو كمعلػمل كىنػا اإلج ػاؼ كلػو ب ػا 
بيػػوارل فن ػػا كونػػن مػػ  كػػونى ره ش مسػػيرة ثقافيػػة رائعػػةل ي ػػرب ب ػػا المثػػت فػػي خدمػػة 
الثقافػػػة الكرديػػػة خاصػػػة كاإلنسػػػانية عامػػػةل مػػػرل لمػػػاذا لػػػم يسػػػأؿ السػػػيد لبػػػراىيم م مػػػود 

ره ش كػػػي مػػػتعلم منػػػو ك لػػػم مػػػذى  اليػػػو ك ىػػػو  نسسػػػو: لمػػػاذا موج ػػػن بيػػػوار للػػػى كػػػونى
صػػػا   العشػػػرين كتابػػػان كثكثػػػرتف كلمػػػاذا لػػػم نقػػػرث يومػػػان مػػػا نقػػػدان سػػػلبيان ثك ايةابيػػػا مطػػػارد 
الكامبػػة التشػػيلية لي ابيػػت اللينػػدمل فن ػػا معتبػػر لابرييػػت لارسػػيا مػػاركي  معلم ػػا افك ػػدل 

( رمػ انل بػت ذكبانػو فػي كالشيء افىم ىو: ليسن بيوار ىػي مػن صػنعن مػن )كػونى ره ش
العمػػت المتواصػػت علػػى مػػدل ربػػ  قػػرف مػػن الػػ منل ىػػو الػػذم جعػػت منػػو ث ػػد رمػػوز الثقافػػة 
الكرديةل ك ىذا ليس ادعاء من بيوار ثك منيل لف نشاطو ك ثبامو في السػا ة افدبيػة دكف 
موقػػػفل جعػػػت الػػػرئيس مسػػػعود البػػػارزاني يكرمػػػو عبػػػر رسػػػالة شػػػكر كمقػػػدير علػػػى خدمامػػػو 

. كىػػػو افمػػػر ذامػػػو الػػػذم  ػػػدا بمةلػػػة )كػػػو ف ُٔٗٗ/ُُ/ُِالكرديػػػة يػػػـو للثقافػػػة 
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موػنيسو كرمػ  بػين العديػد مػن  -كىي لنية عن التعريف فػي افكسػاط الكرديػة  -العربي( 
 .  ُٖٗٗنيساف  ِٓ( بتاريخ ِّرموزنا الكردية في العدد)

لننتقػت ثانيػان  كعن معليقػو علػى جملػة الكامبػة بيػوار ابػراىيم : )مػاذا يعنػي الوػدؽ ثك نل
 .للى اإلنسانية كما ع قة كت صسة بافخرلل  يػن جػاء الوػدؽ متقػدمان علػى اإلنسػانية(

يبدك ثف السيد لبراىيم م مود اختت موازنػو مػرة اخػرلل جػراء  قػده ك  سػده مػن شػ رة 
مػػن الوػػدؽ ك التسػػامحل  -مػػن جملػػة مػػامنب  -كػػوفل كلػػم يعػػد يػػدرؾ ثف اإلنسػػانية منبػػ  

الوػػػسات المعنويػػػة لةنسػػػانيةل فاإلنسػػػاف  يتوػػػف باإلنسػػػانيةل ل   فالوػػػدؽ ىػػػو ل ػػػدل
بت ػػافر مةموعػػة مػػن ملػػ  الوػػسات اإلنسػػانيةل كبػػدكن ا يكػػوف اإلنسػػاف لنسػػانان بال يكػػت 
كالوػػػورة فقػػػ ل فاإلنسػػػاف الػػػذم   يوػػػدؽ فػػػي شػػػعوره عبػػػر معاملػػػو مػػػ  ااخػػػرينل مبقػػػى 

الػذم ادعػى الترجمػة مػن السرنسػية اإلنسانية عنده ناقوة كمػا فػي  الػة لبػراىيم م مػودل 
للى العربيػة كىػو   يسقػو مػن السرنسػية ل  بعػه المسػردات... كل ػذا فعنػدما موػف بيػوار 
ىذا الرجتل برم ىا المقدسل كثنو ينتمي للى الوػدؽ ك اإلنسػانيةل ف ػذا يعػود للػى كعي ػا 

 بافق ـ التي مهدـ شعب ا ك لست ا ثك ن ك ثخيران..
يم م مػػود: )متػػى كانػػن افمػػور الثقافيػػة رىينػػة مػػا ىػػو عملػػيت( ك كيسػػأؿ السػػيد لبػػراى

يػػأمي ىػػػذا السػػػؤاؿ بعػػد قراءمػػػو إل ػػػدل  ػػوارات كػػػونى ره شل كقولػػػو عػػن عػػػدـ اىتمامػػػو 
المباشػػر بالسياسػػة ككرىػػو للتمييػػ  العنوػػرم بػػين افجنػػاس البشػػرية... شػػيء  يوػػدؽ ثف 

خػرين... فيسػيرىم  سػ  يةعت السيد لبراىيم م مػود مػن نسسػو كصػيان علػى مشػاعر اا
رلبامػػو كلىواءامػػول ثمػػا مػػن نا يػػة سػػؤالو لذا كانػػن افمػػور الثقافيػػة رىينػػة مػػا ىػػو عملػػي ت  
ليس بوسعي ل  ثف ث يلو للى قوة لألدي   سن سليساني بعنواف )مػن دفتػر ا نتسايػة( 

 لذ نرل ثمامنا ش ادة  ية من بطو ت الكوردل ك ىنا ثخص بذل  المثقسين من م.
مكػػػاف هخػػػر يقػػػوؿ )لعلػػػي متػػػأثر بػػػالنسس الكرامػػػامي لكػػػوف ك ىػػػو يت ػػػدث عػػػن كفػػػي 

موقسػػان ك ػػذا  -ثم كػػونى ره ش -لنسػػانيتو السارطػػة ك بػػو للنػػاس جميعػػان ك مػػن طلػػ  منػػو 
طالما ارم ى لنسسو ثف يكوف كامبان ثك مثقسان بدقػةت( ك بػدكرنا نقػوؿ: ك لعػت الكثيػرين مػن 

د لبػػػراىيم م مػػػود ثف يكػػػوف رقيبػػػان علػػػى هراء القػػػراء معنػػػا يقولػػػوف: كمػػػن طلػػػ  مػػػن السػػػي
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ااخػػػػػػػػرين كمشػػػػػػػػاعرىم كثفكػػػػػػػػارىم تت يبػػػػػػػػدك ثف م اجػػػػػػػػو الم ػػػػػػػػطربل كسػػػػػػػػيكولوجيتو 
ا ست واذيةل جعلتو يةرم بشكت ديناميكيل كراء النةاح ك الشػ رةل عبػر مشػويو ج ػود 

 ااخرين ك ال   من لنةازام م. 
ين يتابعونػو مػن المعةبػين بػو كفي موي  هخر يقػوؿ السػيد لبػراىيم م مػود: )عػن الػذ

كمريديػػػو كالمتكتلػػػين معػػػو ك يعتقػػػدكف اعتقػػػادهل ككػػػت ذلػػػ  لم ػػػا كسػػػ ا مػػػاىو ثقػػػافي 
كاإلسػػاءة للػػى الوػػسة الكرديػػة بالػػذاتل ل ػػذا ثعتبػػر كػػت المتعػػاملين معػػو بالطريقػػة السػػالسة 

سػين مشاركين في اإلثم...( لذا استثنينا المثقسين الكورد في سػوريا مػرلف ىػت جميػ  المثق
في كوردسػتاف مركيػا ك العػراؽ ك ليػراف ك ثكربػا هثمػوف فػي معػامل م مػ  كػونى ره ش ت ىػت 
مػػن المعقػػوؿ ثف مكػػوف الوػػ افة الكرديػػة كاإلعػػ ـ الكػػردم هثمػػان فػػي مقػػديرىا كمكريم ػػا 
ل ػػذا الكامػػ ت الةػػواب قطعػػان   كالعكػػس ىػػو الوػػ يحل كىنػػا ي  ػػر ثف السػػيد لبػػراىيم 

و ثقػػػافيل فيسػػػيء للػػػى الوػػػسة الكرديػػػة عبػػػر سػػػ قو ك م مػػػود ي ػػػاكؿ سػػػ ا كػػػت مػػػا ىػػػ
طمسول للرموز الكردية ك مشويو صورم م في السا ة الثقافيةل كعلػى رثسػ م كػونى ره ش 

 نسسو.
كالػذم جػاء اعتمػادان علػى  لثم معليا الناقد كدراستو عن كتاب كونى ره ش )قامشػلي(
الناقػد ىنػا نسسػو فػي منػاقه مدخلو ثك مقدمتو فق ل كقبػت ثف يقػرث  رفػان منػول كقػد ثكقػ  

مريػػر مػػ  ثقوالػػو افخػػرل  ينمػػا عيػػر ليػػرهل بػػأن م ثعطػػوا انطباعػػات عػػن الكتػػاب دكف ثف 
يقرثكىالكالػػدكتور عبػػد الستػػاح بوطػػاني مػػث نل فيػػورد ثقػػواؿ د. بوطػػاني عػػن الكتػػاب الػػذم 

يل للػى مػا كتبػو الػدكتور عبػد الستػاح بوطػان -المن ػى -يقوؿ فيو:)يبقى ثف ثشير في ىذا 
 يػػن عبػػر عػػن سػػعادمو فػػي قػػراءة مسػػودة الكتػػاب كمػػا جػػاء فػػي المقدمػػةل مؤكػػدان علػػى 

   ػوا  -ثىميتول كىو يقوؿ بالمقابتل لف الكام  لم يأخذ  ريتػو الكاملػة فػي الكتابػة( 
ثػػم نسػػي ثك مناسػػى الناقػػد  -ثف بوطػػاني قػػرث الكتػػاب كمسػػودة ثم ثنػػو قػػرث الكتػػاب كػػام ن 

ي ىذا قائ ن: )ىت قرث الكتاب)ثم بوطاني( ليواج نا بما لػم ذل  كعلا على ك ـ البوطان
يدركو بدكره(ت. كثنا ثسألو بدكرم: ثلػم ي  ػ  الناقػد ثف الرجػت قػرث مسػودة الكتػابت ثػم 
ان ػرك كيػػف ينػػاقه نسسػو ىنػػا  ينمػػا يقػوؿ ىػػو عػػن الكتػاب نسسػػو:)الكتاب ليػػر موجػػود 
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انطباعػػا عػػن الكتػػاب الػػذم لػػم عنػػدمل مايسيػػدني ىػػو مػػا جػػاء فػػي المقدمػػةل ف ػػي  معطػػي 
يبور النور بعد فق ل كلنما عن بنية الكتاب الب ثيةل كىػي دكف  قيقػة العنػواف بالػذات( 

. ص ث  ن    ىنا  كػم الناقػد المسػبا علػى كتػاب قامشػلي المػذكور لكػونى ره ٕٗ-
شل كمن خ ؿ مقدمتو فق ل كبأكثر ممػا قالػو عنػو البوطػانيل كالػذم عيػره بػال كم علػى 

كتػػاب مػػن خػػ ؿ قراءمػػو لمسػػودموف. ف ػػت: قػػرث ىػػو ليػػر مقدمػػة الكتػػاب ليقػػوؿ ماقالػػو ال
عنػػوت علمػػان بػػأف الكتػػاب كػػاف مطبوعػػان فعػػ ن. كبعػػد فكيػػف يمكػػن لبا ػػن مػػث نل ثف يعتمػػد 

عنػدىا ثخطػاأله لف  -على كتاب ك ذا )ثم كعي الذات الكردية(  في ثب اثػوت ث  مػودم 
عاقبةت بت للى التشػكي  فػي موػداقية مػا استشػ د بػو للى ال  ؾ كسوء ال -استش د بو 

 كما كت ت. ذاؾ سؤاؿ كعلى القراء الكراـ اإلجابة عنو بأنسس مف.
ثػػم ثكرد الناقػػد مقطعػػان مػػن /مقدمػػة/ كتػػاب كػػوف جػػاء فيػػو )مقػػ  ىػػذه المدينػػة العاشػػقة 
للم بة كالسعادة كاإلخاء...( ك)ثرل فػي شػع  قامشػلي ثسػرة كا ػدة كلسػات عديػدة... 

كن ل ا كلشعب ا كت ال  ل ثنا قامشلي كقامشلي ثنال كن ن دائما معان... العق نية ىػي ث
. ثػم يعلػا الناقػد َٖ -ص -ثعدؿ افشياء موزعا بين الناس ىي  ةة اا على خلقػو...

مايػػػدخت فػػػي جسرافيػػػا المدف... ع قػػػة للةسرافيػػػا بالم بػػػةل  علػػػى  ذلػػػ  بقولػػػو ثيػػػن..
ذا ليػػػػر صػػػػ يحل ككػػػػوف يعػػػػرؼ عػػػػن اف قػػػػاد الموجػػػػودة كالسػػػعادةل كا خػػػػاءل ك مػػػػو ىػػػػ

ك ا ت الثأر كالقتت. الموجودة كالم سوبيات المتبادلةل  تػى بػين افسػر ذات النسػ  
الػػخ. ثػػم يقػػوؿ لػػيس لػػدل كػػوف كعػػي بػػالمس ـو الػػذم  الوا ػػدل كالتسكػػ  ا جتمػػاعي..

 (.                   َٖ -يستهدمو لي سن موظيسو في كتابو ص
الناقػػد نسسػػو كي  ػػر يػػ الة فػػي فركعػػو المعرفيػػة الممهتلسػػةل فنػػو ثطلػػا  ىنػػا يسػػال 

ث كامػػو علػػى الةسرافيػػا ىكػػذا بػػالعمـو كاإلطػػ ؽ. ف ػػوؿ سػػؤالو عػػن ماع قػػة الةسرافيػػا 
بالم بػػػػة كالسػػػػعادة كاإلخػػػػاء ثقػػػػوؿ: نعػػػػمل ف ػػػػذه كل ػػػػا صػػػػسات نسسػػػػية كمػػػػدخت يػػػػمن 

كمػػن معاريس ػػا ثن ػػا )مبػػين مػػأثير اختواصػػات فػػرعين للةسرافيػػال كىمػػا الةسرافيػػا النسسػػية 
البي ة على م اج اإلنساف كقيمو كعادامو(. فالسعادة م زم ا م اج رائال كالم بػة كاإلخػاء 
يػػػدخ ف يػػػمن قػػػيم الشػػػعوب كعادام ػػػال ثػػػم جسرافيػػػا السػػػ  ت البشػػػرية كمب ػػػن فػػػي 
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)موػػنيف البشػػر للػػى عػػركؽ كثجنػػاس  سػػ  جملػػة مػػن الوػػسات الةسػػمانية كالنسسػػية(. 
ؿ مػػث ن: ثف اإلنكليػػ م كتػػـو كلػػوف بشػػرمو ثبػػيهل فنػػو يعػػيم فػػي ثجػػواء ثلةيػػة ك يبػػة فنقػػو 

باردة كناصعة البياض في الكثير من ثياـ السػنة فػي نسػس الوقػن. بينمػا ال نةػي اإلفريقػي 
نراه كىو منتم ي   السناء كالرقصل كلوف بشرمو ثسودل فنو يعيم في منطقة قريبػة مػن 

المرمسعة طواؿ العاـل  ين مؤثر  مػاكة الشػمس فػي نسسػيتو  خ  اإلستواء ذات ال رارة
كفػػي لػػوف بشػػرمو ثي ػػان. كل ػػذا نقػػوؿ ىنػػا ثف / كػػونى ره ش/ يعػػرؼ عػػن فػػركع الةسرافيػػا 

 بأكثرمما يعرؼ عن ا لبراىيم م مود بكثير.
ك ػوؿ قػوؿ كػوف عػن قامشػلي )ثرل فػي شػع  قامشػلي ثسػرة كا ػدة كلسػات عديػدة( 

سة كم ببةل كك ـ جميت يةم  بين الشػاعرية كالعلػمل فسػي كػت نرل فيو صيالة لسوية سل
ثسػػر كشػػعوب العػػالم ىنػػاؾ اله فػػات افثنيػػة كافسػػرية ثي ػػانل كلكػػن كػػوف يقوػػد بك مػػو 
ىػػذال عػػدـ  ػػدكث لػػ كاتل ثك مػػذابحل كثعمػػاؿ سػػل  كن ػػ ل بػػين سػػكاف المدينػػة منػػذ 

ة الوا ػػػدةل كلكػػػن سػػػنة بنائ ػػػا  تػػػى اافل كىػػػي  الػػػة كافيػػػة لتوصػػػيف السػػػكاف بافسػػػر 
ال سائن كاف قاد ف ي ثشػياء ثانويػة كالػ من كسيػت بمزالت ػا. كفػي كػت اف ػواؿ ف ػو يقػوؿ 

كىكػػػػذا  -/ثرل/ ثم يعطػػػػي رثيػػػػو فػػػػي ىػػػػذا المويػػػػوعل  كدكف ثف يؤكػػػػد ثكينسػػػػي. كل ػػػػذا 
نتوصت للى ثف لكوف كعيان بالمس ـو الذم يسػتهدمو كي سػن موظيسػو فػي كتابػو قامشػليل 

 يو يعيف كليس في م لو ممامان.  كرثم الناقد ف
كقوؿ الناقػد عػن كتػاب كػوف كمسػاأللو )ثيػن... مػا يػدخت فػي جسرافيػا المػدفت( فػأقوؿ 
لف ىذا القوؿ فيو الكثير من التةني على الرجتل فكيف يقوؿ ىذا عن الكتػاب كىػو لػم 
يقرثه كلم يشػاىد سػول المقدمػة منػو فقػ . فػأم  كػم علػى الكتػاب مػن خػ ؿ المقدمػة 

 -كال ػا يقػاؿ -ل و  كم باطتل ثك على افقت ىو  كم لير دقيا البتةل فػال ا فق  
ل ػػػو كتػػػاب فػػػي جسرافيػػػا المػػػدف  –بعػػػدما رثيتػػػو مطبوعػػػان  -لف كتػػػاب كػػػوف عػػػن قامشػػػلي 

 بامتيازل كي  ر ذل  من عناكين مويوعامول كمن م امينو الةسرافية العلميةل مثت:
 -الة يػػرة للػػى ظػػاىرات جسرافيػػة بػػارزةجسرافيػػا الة يػػرة: كم ػػن ىػػذا العنػػواف يقسػػم 

كي ػدد موقع ػا بػين دجلػة كالسػرات  -الة يرة السسلى -الة يرة الوسطى -الة يرة العليا
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-ماريه ػػػػا –ثػػػم يتنػػػاكؿ ثن ارىػػػػا كجبال ػػػا  -كفػػػي ثقوػػػى الشػػػػماؿ الشػػػرقي مػػػن سػػػػوريا 
ا كهبارىػػ -بيوم ػػا القديمػػة -كث ياءىػػا -كمهطيط ػػا -بناءىػػا -قراىػػا كمػػدن ا -كعشػػائرىا
 عادام ا كمقاليدىال كثخيران صوران فىم معالم ا البارزة..الخ.  -كثن ارىا

كلكننػػا بػػدكرنا لذا ممعنػػا فػػي عنػػواف كتػػاب السػػيد لبػػراىيم م مػػود عػػن قامشػػلي كىػػو 
)ليقاعػػػات مدينػػػةل فوػػػوؿ مػػػن سػػػيرة مدينػػػة قامشػػػلي(. فسػػػوؼ نػػػرل ثف ىػػػذا العنػػػواف ذا 

يقاعات/ل   يناس  كتابان علميان فػي جسرافيػا الطاب  افدبي اإلنشائي الشاعرم الراقص /ل
المػػػػدف علػػػػى اإلطػػػػ ؽل بػػػػت يناسػػػػ  فوػػػػوؿ مسػػػػر ية كوميديػػػػة لػػػػيس ل ل فلػػػػيس فػػػػي 
الموطل ات الةسرافية ما نسميو بمإليقاعاتل ف ػي عبػارة جوفػاء خاليػة مػن ثم م ػموف 

خت جسرافػػيل ثمػػا عبػػارة فوػػوؿ مػػن سػػيرة.. ل فعبػػارة سػػيرة ىنػػا ىػػي افخػػرل اسػػتعارية كمػػد
م ن بند ثدب السيرل كقد شبو في ػا المدينػة /الةمػاد/ باإلنسػاف ال ػي لػو سػيرة كمػاريخ 
كذكريػػاتل كىػػو بػػدكره عنػػواف يوػػلح لركايػػة ثدبيػػةل مثػػت ركايػػات عبػػد الػػر من منيػػف عػػن 
مػػدف الملػػح مػػث نل كلػػيس ىػػو مايناسػػ  كتابػػان جسرافيػػان علميػػان معتبػػارل فػػالمؤلف نػػراه ىنػػا 

سػػار الشػػاعرية كافدب  تػػػى كىػػو يتنػػاكؿ كتابػػان علميػػان جسرافيػػػان  يسػػتطي  الهػػركج عػػن ل
رصػػػينانل ثمػػػا عبػػػارة فوػػػوؿ فتػػػدؿ علػػػى ثف دراسػػػتو لسػػػيرة المدينػػػة ناقوػػػة كليػػػر شػػػاملةل 
كالكلمػػػة جػػػاءت بوػػػيسة نكػػػرة قبػػػت كلمػػػة سػػػيرة ممػػػا يعنػػػي ثنػػػو الةػػػ ء مػػػن الكػػػت كلػػػيس 

ي دراسػػػتو عػػػن سػػػيرة الشػػػموؿ كاإلطػػػ ؽل ثم ثف الكتػػػاب يتنػػػاكؿ بع ػػػان مػػػن السوػػػوؿ فػػػ
 المدينةل كبشكت انتقائي قد  يشب  ن مان. 

كيقوؿ السيد لبراىيم م مود: )بوسعي التوقف قلي ن عنػد الدعايػة التػي يمارسػ ا كػوف 
لكتابو قامشلي...( لسن ىنا بودد كتاب قامشػلي لكننػي سػأموقف عنػد كلمػة الدعايػةل 

 مػا علػى ااخػرينل الدعايػة لكتػاب لماذا ي لت لنسسو القوؿ كالسعت فػي افشػياء ك ي رم
كثم شػػيء هخػػر طبيعػػي جػػدان كدارج فػػي العػػالمل  لكػػن الشػػيء ليػػر العػػادم كالػػذم يثيػػر 
الدىشػػة ثف يقػػيم با ػػن يعتبػػر نسسػػو كبيػػران يقػػيم لنسسػػو نػػدكة لكتابػػو الػػذم ن ػػن بوػػدد 

نػدكة النقد فيو كيةم  في ا بعه المثقسين الكردل ليعطػوا رثي ػم بالكتػابل كبعػد انت ػاء ال
طل  لبراىيم م مود هراءىم مكتوبة كي يعمت من ا دعاية لكتابو الم امرامي الػذم سػماه 
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بالكتاب النقدمل بينما ىو بعيد عن النقد بعد السػماء عػن افرضل ك الشػيء المثيػر فػي 
افمػػر ىػػو ثف بعػػه ملػػ  ااراء كصػػلتو مكتوبػػة باللسػػة الكرديػػةل فترجم ػػا ىػػو للػػى اللسػػة 

 نشر مل  ااراء على ا نترنن كدعاية كدعم لكتابو.  العربيةل ثم بدث ب
/ صػس ة كتب ػا ِٖثما عن دراسة لبراىيم م مػود لنتاجػات كػونى ره شل فمػن ثصػت /

عػػن الرجػػتل لػػم يػػأت علػػى ذكػػر ثكلػػم ينػػاقم لػػو سػػول قوػػيدة كا ػػدة انتقاىػػا كبشػػكت 
 متعمػػػد لدراسػػػت ال ف ػػػت ىػػػذا مػػػن ج نقػػػدم جػػػاد ثـ ب ػػػن عػػػن ىسػػػوات الكتػػػاب كلخسػػػاء

ل مػػن خػػ ؿ قوػػيدة يتيمػػة كا ػػدةل كىػػو -ثم شػػاعر-ليةابيػػام مت ثك ىػػت يعػػرؼ شػػاعر 
يشػػبو افسػػلوب ذامػػو الػػذم فيػػو  كمػػو الهػػاطم علػػى كتػػاب مػػن مقدمتػػو فقػػ ت فمػػن مػػن 
النقاد ممػن ي ترمػوف علم ػمل يتةػرث كيقػوؿ نعػم كمػن يقولػول فليراجػ  جميػ  ماكتػ  عػن 

لنسػػتسيد منػػو. كالقوػػيدة اليتيمػػة المعنونػػة  النقػػد  تػػى اافل كلذا كجػػد الةػػواب فليهبرنػػا
باسػم )يػا ثا(ل ثك بػاف رل المقطػ  الثالػن من ػػال ىػو الػذم ثكرده السػيد الناقػد كسػػنورد 

 ب   ثبيات من ا كما ثكردىا ىو في كتابو "كعي الذات الكردية".
 يا اا 

 ن ن ثي ان مسلموف
 ثعداألنا من اخومنا المسلمين كانوا

 يا ثا
   من يستطي 

 ثف يةد من ىم ثكثر
 من المريدين كالمتووفين كالسق اء كالم لي الكرد
................................................ 

كال ػا  -نعم قد مكػوف القوػيدة سػلبية كفي ػا بكػاء كمسػري  بالمشػاعرل كلكػن لل ػا 
لػػػيس كػػػونى رش ىػػػو ىػػػذه القوػػػيدة فقػػػ ل فلكػػػوف قوػػػائد متمػػػردة علػػػى ال لػػػم  -يقػػػاؿ

الم تلػػين لبلػػدهل كثخػػرل م ػػن علػػى المقاكمػػة كالعنػػف كالن ػػاؿ بكػػت ثشػػكالو كثلوانػػول  ك 
كما في قويدمو المعنونة باسم )رسالة للى( مػن ديوانػو افخيػر )جػودم جبػت المقاصػد(ل 
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كفي ا يعام  افمم المت دة على عدـ مدخل ا ل ت مشكلة كردستافل ثم قويدة )ك نػا 
نقد كالت ليػت   قػانل ثػم قوػيدة )يػاكطن( كفيػو يتػألم كقلبػو  نناـ( كسأمناكل ا بالدرس كال

ن ال ػػ بين الكػػرديين يتمػػ ؽ ثلمػػان لقتػػاؿ افخػػوة كيػػدعوا للػػى الوئػػاـ كالم بػػة كالسػػ ـل بػػي
)ثي مػػا سػػيابند( ك)جبػػت المقاصػػد جػػودم( ك)اللسػػة(  ك)مػػراب الػػوطن(...  ك المتقػػاملينل 

ائول سػ ولو كجبالػول طيػره كشػةره... كعناكين ثخػرلل متسنػى بػالوطن الكػردم بأريػو كسػم
 كلكنني سأختار من ا قويدمو)ك نا  نناـ( فمناكل ا بالدرس كا لت ليت. 

 ثي ا الم تت
 ثي ا الةائر

 ثداف  عن نسسي ثنا
 فدف  ظلم  ثنن

 ثجاىد..

 ثصارع..
 ثب ن عن دركب جديدة للن اؿ

 كثيران ما ثمعبني ذل 
 كيتعبني ااف..

 ي رب الكرل من جسني
 لكن..ت

 ثنن كذل  مثلي
 مب ن عن دركب جديدة

 لهنا ن الي
 عبثان متع  نسس 

 عبثان م اكؿ كقف ج ادم
 عبثان م اكؿ من  م ررم

 ثنن مثلي
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  ينعم جسن  بالنـو
 ك نا لذان..

 في ال ول سواء
   ثنا.. ثناـ

   َْ -ك  ثنن..تف ص
ى  الػة مػن النديػة فػي جاء عنواف القويدة من كلمتين )ك نا  نناـ(ل افكلى مدؿ علػ

المكابدة بين الشاعر كالساص  لوطنول كالثانية ىي لفواح عػن  الػة مػن القلػا كالوػراع 
العنيفف الذم يؤدم للى  رماف النـو من ثجساف الطرفين المتوػارعين. كابتػداء القوػيدة 
بنػػػدائين متتػػػاليينل يعبػػػراف عػػػن مػػػوىج الػػػداخت كعمػػػا التػػػأثر ك ػػػرارة الثػػػورة علػػػى البسػػػي 

 لػػمل لن ػػا لفوػػاح عػػن  الػػة نسسػػية يتمػػاىى الػػوعي السػػردم في ػػا مػػ   الػػة مػػن الػػوعي كال
الةمعيل لشع  يعػاني ال رمػاف كا يػط ادل علػى ثيػدم مػن سػماىم الشػاعر بالم تػتل 
لن ػػا ثػػورة ممػػرد علػػى كاقػػ  مريػػرل كدفقػػة مػػن مسةيػػر طاقػػة بركانيػػة  ثل بػػن جػػوؼ الشػػاعرل 

ه الملت ػ ل ب ػذه الةمػت كالعبػارات التػي جػاءت ف ػاكؿ لفػراغ شػ نامو ا نسعاليػة كشػعور 
م در ش  ن صػاخبان فػي منت ػى القػوة  كالعنػفل كخلػا  الػة استن ايػية متسةػرةل كىػو مػا 
ي ئم ال الة المأساكية التي ثػار علي ػا الشػاعر دكف اسػتعطاؼ ثك طلػ  ر مػة مػن ث ػدل 

ل فػي ليػو كيػ لول بت نرل الشاعر ي ػدد الساصػ  كيتوعػده بالويػت كالثبػور لف ىػو ممػاد
فالهوػػم ىنػػا لػػيس لاصػػبان فقػػ ل بػػت ىػػو جػػائر لػػم يتػػرؾ للرجػػت مةػػا ن سػػول ثف ي ػػ  

 للدفاع عن نسسول برك ية متمردة كىمم ثورية عاليةف. 
 ثداف  عن نسسي ثنا 
 فدف  ظلم  ثنن

كلةػػػوءه ىنػػػا فػػػي ىػػػذين الشػػػطرينل للػػػى اسػػػتهداـ كثػػػرة مػػػن ال ػػػمائر الم ػػػمرةل ثك 
لةل كالت ػػاد ال ػػاد بػػين الهوػػلتين المتمثلتػػين فػػي عبػػارمي الشػػطرين المتوػػلة ثػػم المنسوػػ

/ثدافػػ  عػػن نسسػػي ثنػػا/ ظلمػػ  ثنػػن/ ك شػػد سػػتة يػػمائر منسوػػلة في مػػا رلػػم قوػػرىمال 
خمسة من ا معود للى المتكلمل ككا د يعود للى ااخر ال المل كىو ما يعبر عػن نػوع مػن 
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رابل كا سػػػػتنسار النسسػػػػي التةيػػػيم كىيةػػػػاف الػػػػنسسل كمػػػومر مشػػػػ وف بػػػػالقلا كا يػػػط
كالةسدم معانل كفي افبيات صورة مراثية جميلة كلف كاف قد خػف بريق ػا قلػي نل كلكن ػا 
سػػتبقى صػػورة معبػػر عػػن مػػأثرة كبػػرل ك كمػػة خالػػدةل فالشػػاعر يوػػارع الهوػػم كيت ػػداه 
علػػى لسػػاف قومػػو طبعػػان كيقػػوؿ: ثنػػا كليػػاؾ فػػي ال يػػاة لمعتركػػاف ثي ػػا الم تػػتل كالطػػرؼ 

في ا ىو ثنن   ثنال فنني فػي معركتػي معػ  ثسػعى للػدفاع عػن نسسػي كالمػداف   الهاسر
عػػن نسسػػول لػػيس كال ػػالم الػػذم يسػػعى إلزىػػاؽ افركاح فػػي سػػبيت موػػل ة ماديػػة ماف ػػة 
المبنػػػػى كالمبتسػػػػىل فأنػػػػن الطػػػػرؼ ال ػػػػالمل ك ربػػػػ    مسػػػػت ا ثف يمػػػػوت مػػػػن ثجل ػػػػا 

فرن  ككل  السلوقي  ينما سػألو ثص اب ال مائر ال يةل ككأني بالشاعر يتمثت قوة ا
السػػػلوقي كىػػػو يطػػػاردهل لمػػػاذا   ثل ػػػا بػػػ  ثي ػػػا افرنػػػ  ثجػػػاب افرنػػػ  فننػػػي ثسػػػعى 

 لنسسيل كثنن مسعى لدخرين. 
 -مػرة ثخػرل -كمن خ ؿ ىذه الكلمات العنسية في قولو /ثجاىػد/ ثصػارع/ نسػتدؿ  

كالػػػػدخوؿ فػػػػي  علػػػػى قػػػػوة التوػػػػميم كالمثػػػػابرةل كعلػػػػى قػػػػوة جسػػػػدية كمعنويػػػػة كاسػػػػ ةل
مواج ػػػات موػػػيرية ك اسػػػمة مػػػ  القػػػول الساصػػػبة م مػػػا كانػػػن العواقػػػ  سػػػوءانل كالنقػػػاط 
المثبتة بعد كلمات في ن اية بعه افشطرل مػدؿ علػى ل  ػة قلػا كمػومر يعيشػ ا الشػاعر 
مػػػن الػػػداخت كالهػػػارج معػػػانل مػػػن قلػػػ  يستلػػػي كعواطػػػف مةػػػيمل كمقػػػاطي  كجػػػو مقطػػػ  

 الةبينف. كفي قوؿ الشاعر:
 عن دركب جديدة للن اؿ  ثب ن

نستشػػف م ديػػدان هخػػر للساصػػ ل بأنػػو سػػيسير خططػػو كسػػيتب  كسػػائت ثخػػرل للتعامػػت 
معول لف لم مةد الهط  افخرل م  الساص  نسعػانل كلػم مسلػح معػو كسػائلو ال اليػة كىػي 
كسػػػػائت مػػػػدخت م ػػػػن شػػػػتى دركب المقاكمػػػػة كالن ػػػػاؿل كقػػػػد ثبقاىػػػػا الشػػػػاعر بنػػػػوع مػػػػن 

قلػػػوب الساصػػػ ل كلةعلػػػو ي سػػػ  لػػػو ثلػػػف  سػػػابل لف لػػػم  الكتمػػػاف لبػػػن الرعػػػ  فػػػي
مردعػػو كسػػائلو كلػػم يرمػػدع عػػن ليػػو كيعػػود للػػى رشػػدهل كيعتػػرؼ بمنسػػانية الشػػاعر كقومػػو 
ك ق ما في ال ياة. كالشاعر ىنا كاقعػي للػى ثبعػد  ػدل ف ػو يبتعػد عػن الشػعارامية كللقػاء 

ل كالتػي قػد مكػوف ملي ػة الك ـ ج افانل بت يعترؼ بوعوبة ا ستمرار فػي سػا ات الن ػاؿ
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بالمآسي كاا ـل كلكن ذاؾ قػدره الػذم  يمكنػو ثف يتراجػ  عنػو قيػد ثنملػةل فقػد يشػقى 
ل كلكػػن سػػوؼ لػػن يتػػرؾ بالمقابػػت الساصػػ  نسسػػو يرمػػاحل كىػػو يػػدرؾ ثنػػو  كيةافيػػو النػػـو

 سي اكؿ لخماد ن الو بقسوة كعنف. 
 ك نا لذان..

 في ال ول سواء
   ثنا.. ثناـ
 ف ك  ثنن..ت

كقػػػد مت ػػػافر الل ةػػػة الهطابيػػػة مػػػ  ف ػػػاءات القوػػػيدةل ثػػػم مػػػ  النقػػػاط فػػػي ثكاخػػػر 
الةمػػتل كالتوقػػف المسػػػاجيء علػػى ال ػػػمير / ثنػػن/  لتػػػدؿ جميع ػػال علػػػى نبػػرة بمنت ػػػى 

ك  -الت ػػدم كالعنػػفل ككػػأني بالشػػاعر يمػػد لصػػبعيو للػػى عينػػي خوػػمو كيقػػوؿ لػػو بقػػوة 
عر سػػػيتع  كسػػػيةافيو النػػػـو كسػػػتبوء كعبثػػػان ي ػػػاكؿ الهوػػػمل ف الػػػو  ػػػاؿ الشػػػا -ثنػػػن 

م اك مو اإلذ لية بالهيبة كالهسرافل كالسشت الذري ف فالشاعر يرل لذان طريػا الهػ ص 
 قريبان منول كلن ي دث لو كلشعبو الباؿ  تى مت قا ثماني ما الوطنية.

فالقوػػيدة ثوريػػة راديكاليػػة بامتيػػازل ثشػػبو بن ريػػة ثوريػػة عامػػة فػػي الن ػػاؿ موػػلح لكػػت 
ف كمكػػػافل كالشػػػاعر في ػػػا ثػػػائر  ملػػػين لػػػو قنػػػاة كموػػػمم علػػػى الن ػػػاؿ  تػػػى النوػػػر زمػػػا

ثف يشػػػػي  جػػػػوان مػػػػن التسػػػػاألؿ كافمػػػػت  -مػػػػن ج ػػػػة ثخػػػػرل -كالت ريػػػػرل  يػػػػن اسػػػػتطاع 
بالمستقبت لػدل القػارئ كالمتلقػيل كثف يعطيػو ثقػة بػالنسس   ػدكد ل ػا ذاؾ ثمػر ي تاجػو 

الراىنػػةل كلكػػت مػػن يعػػاني فػػي بػػ ده مػػن بنػػو قومػػو فػػي الل  ػػة اانيػػة كال ػػركؼ ال اليػػة 
 موبقات لاص  كم تت. 

كفي الهتػاـ ثقػوؿ: كمػن خػ ؿ الػردكد علػى ماثكتػ ل مبػين ثف الكثيػرين مػن المثقسػين 
الكػػػردل مػػػاي الوف ثسػػػرل مسكيػػػرىم العػػػاطسيل كمنقوػػػ م الهبػػػرة العمليػػػة فػػػي التعامػػػت مػػػ  

لسهامػػةل كال ػػهامةل كذاؾ اف ػػداثل ينب ػػركف بافشػػهاص )عبػػادة السػػرد(ل كبالعػػددل كا
مػػتكلم )كثيػػر الكػػ ـ(.. كهخػػر يكتػػ  الكثيػػرل ثػػم ي ملػػوف النوعيػػة كالواقعيػػةل فػػذا شػػيء 
خطير في عور سيوؿ العولمة التي  مر م من ىو كما يقوؿ الشػواـ )دقػة قديمػة(ل ف ػت 
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فكػػػر ث ػػػد بػػػأف كتابػػػان لذا اعتبرنػػػاه نقػػػديانل  يميػػػ  فيػػػو الناقػػػد كعلػػػى سػػػبيت المثػػػاؿ فقػػػ  
ال وػػػػر  بػػػػػين رقعػػػػػة الشػػػػػطرنج كالبيػػػػػدؽ/ كبػػػػػين السػػػػػركر كا بتسػػػػػامة/ كبػػػػػين افمػػػػػواج  

ىػػػت ىػػػذا كتػػػاب يمكػػػن ا ستشػػػ اد بػػػول  كالعواصػػػف/ كبػػػين السياسػػػي كاإليػػػديولوجي/...
كيعتد بو نقديانت ثلل م ل  لذا كاف لنا مػآرب مبيتػة يػد مػن انتقػدكا فيػو ف ػذا شػيء هخػر. 

ةػػنس كالملػػذات معنينػػا ن ػػن الكػػرد الػػذين نشػػقى كىػػت ىػػذه الكثػػرة الكػػاثرة مػػن كتػػ  ال
 تػػى اليػػـو علػػى ىػػوامم الػػ من الػػردمءت. كىنػػا م  ػػرني عػػن ثقافػػة العػػدد كالكثػػرة لػػدل 
الػػبعه مػػن مثقسينػػا الكػػردل قوػػة كاقعيػػة ككنػػن شػػاىدان علي ػػال جػػرت كقائع ػػا فػػي ل ػػدل 

ثىػػت لنػػا القػػرل الكرديػػة القريبػػة مػػن بلػػدة عػػامودا منػػذ سػػنوات م ػػنل كثىػػت القريػػة ىػػم 
كث باب. لقد نسةن القوة بعسوية بالسةف كلكن ا بليسة فػي مس اىػا كد لت ػا كىػي مةمػ  
بػػػين المطابقػػػة كاإلي ػػػاء كبكػػػت كيػػػوح. فعنػػػدما   ػػػرت الوفػػػاة لرجػػػت قػػػركم كقػػػد بلػػػغ 
الثمانين من عمرهل جم  ثك ده  ولو ككانوا قد ث  ػركا ث ػد الم لػي مػن بلػدة عػامودال 

ل ككػػػاف المػػػ  ي مػػػت معػػػو كتابػػػان دينيػػػان كبيػػػر ال ةػػػمل فأكصػػػى ليملػػػي عليػػػو افب كصػػػيتو
الم ت ػػػر ثك ده ب  ػػػور المػػػ ل كمػػػن جملػػػة كصػػػاياه ىػػػي ثف يػػػدفنوه فػػػي قريػػػة الشػػػيخ 
اله نومل كىي مت معركؼل فأخرج الم  من عبو كتابان كبيػران كن ػر فيػو مليػانل ككافػا علػى 

كػػانوا فػػي يػػيا كعسػػرةل فػػ    كصػػية الرجػػتل كلكػػن القريػػة كانػػن بعيػػدة كثك د الم ت ػػر
يسػػتطيعوف دفنػػو ىنػػاؾل ككػػانوا يػػأملوف فػػي دفنػػو فػػي عػػامودا القريبػػة مػػن مل فػػذى  ثكبػػر 
ثبنائو ككاف في م دعابة كمرح كم حل للى قرية ثخرل ليةل  من ا م  القريةل ليستػي فبيػو 

  مػػ  بػالتراج  عػػن كصػيتو كالقبػػوؿ بالػػدفن فػي عػػامودال ن ػران ل ػػيا ذات اليػػدل جػاء المػػ
ا بن كثخرج كتابو ككػاف صػسير ال ةػمل ثم ثقػت  ةمػان مػن كتػاب المػ  السػابا الػذكرل 

( ثم مػػت شػػرمو  فػػي Girê Şermolaكبػػدث المػػ  يرلػػ  الم ت ػػر بقبػػوؿ دفنػػو فػػي )
 عامودال ن ك ن عند رلبة ثك دهل عندىا ل   الم ت ر كقاؿ للم  كبالكردية:

Derabe lo.. Kitêba wî wilo bû, A te wilko ye..  
Ezê bi ya te bikim ya bi ya wî bikim     
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ثم يقػػوؿ للمػػ  قػػم مػػن ىنػػا ثي ػػا المػػ ف فقػػد كػػاف كتػػاب المػػ  الػػذم قبلػػ  كبيػػران    
ىكذال بينما ثنن كتاب  صػسير ىكػذال ف ػت مريػاني ثقتنػ  بالكتػاب الكبيػر ثـ بالوػسيرت 

فػػي   ػػرة م ت ػػر. ف ػػذا  فتمالػػ  المػػ  كمػػن معػػو ثنسسػػ م بوػػعوبة مػػن ال ػػ  ل كىػػم
مثاؿ بسي  كلكنو كاقعي يعبر عن عقلية شري ة كاسعةل بت السالبة مػن الكػرد كعػدد كبيػر 
مػػػن المثقسػػػين بيػػػن مل ممػػػن ينب ػػػركف بثقافػػػة البوػػػر قبػػػت الػػػذىنل كبػػػالكبير قبػػػت الوػػػسيرل 
كبالكم قبت النوعل كمن ىنا ثقوؿ: ية  ث  ننب ر في القرف الوا د كالعشرين بمثػت ىػذه 
الثقافة البوريةل كث  مب رنا من الرجتل كثرة مالول ثك كتبول كرجالول بت نوعيػة ىػذه الكثػرة 
الكػاثرةل كاقعيت ػػال مويػػوعيت ال كانسػػةام ا كمػدل اسػػتةابت ا لق ػػايانا الكرديػػة ثك نل ثػػم 

  لق ايا ىذا العور العولمي المتقدـ ثانيان.
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 رزو أوسي
 ناقدان كشاعر القويدة الدرامية

 

 مولػػد قريػػة الدكشػػورية فػػي العاشػػر مػػن اسػػمو عبػػدالرزاؽ ثكسػػي بػػن علػػي بػػن عيسػػى   
 كثن ػػى اإلعداديػػة فػػي قريػػة التنوريػػة. ا بتدائيػػةثن ػػى دراسػػتو  .َُٓٗمشػػرين افكؿ عػػاـ 

. كثن ػػػى دراسػػػة ُُٕٗكالثانويػػػة  فػػػي  مدينػػػة  قامشػػػلي. سػػػافر الػػػى بػػػرلين السربيػػػة عػػػاـ 
لميناركلوجيػػة  مػػن  جامعػػة  لػػوبكين  فػػي موسػػكو الماجسػػتير فػػي العلػػـو الةيولوجيػػة  كا

باختواص  الب ن  كالتنقيػ   عػن  مكػامن  الػنس   كالسػاز الطبيعي.عمػت م ندسػا لػدل 
. يعمػت  اليػا فػي مكتػ  خػاص/مهبر دراسػات ُّٗٗالشركة السورية للنس   تى عػاـ 

 قامشلي. التربة / في
.  كنشػػػػر العديػػػػد  مػػػػن  َُٕٗبػػػدث الكتابػػػػة  باللسػػػػة  الكرديػػػػة منػػػػذ  صػػػيف  عػػػػاـ     

المقػػا ت كافب ػػاث فػػي العديػػػد مػػن الػػدكريات الم ليػػػة كليرالم ليػػة/ سػػتيرل هرمػػػانجل 
دككػػرل بػػرسل متػػينل دنكػػي  هزادمل زانػػين... / ككػػذل  فػػي عػػدد مػػن مواقػػ  ا نترنيػػن / 

هزادل بػػػػػرسل  هتلسػػػػػة : هركل رزكل سػػػػػتيرلم/ كبأسػػػػػماء  عػػػػػامودا  نػػػػػنل عسػػػػػرين  نػػػػػن..
 ك رزكيي ثكسي. عبدالرزاؽ ثكسي

كتػػ  الشػػعر /الك سػػيكي كال ػػر/ل كتػػ  الكثيػػر فػػي النثػػرل كتػػ  القوػػة القوػػيرةل     
السولكلػػػور  كطبػػػ   كتػػػابين  فػػػي  قوػػػص  افطسػػػاؿ  كلػػػو  مرجمػػػات  مػػػن  اللستػػػين   جمػػػ 

 الركسية كافلمانيةل ككتابامو باللسة العربية قليلة. كمتلهص ىذه النبذة في :
مسػػػؤكؿ لمةلػػػة  " شورشػػػكير"  التػػػي كانػػػن  مؤسػػػس كع ػػػوُْٕٗ -ُِٕٗ  -ُ

مودر في برلين السربية / ثلمانيا السربية هنذاؾ /.كفي نسػس الستػرة كػاف ع ػوا فػي اللةنػة 
المسػػػػؤكلة عػػػػن طباعػػػػة كنشػػػػر ثػػػػ ث كتػػػػ  فػػػػي بػػػػرلين السربيػػػػةل كىػػػػي: ديػػػػواف الشػػػػاعر 

ل شػػػع  باللسػػػة افلمانيػػػة  –باللسػػػة الكرديػػػةل الرقوػػػات الشػػػعبية الكرديػػػة  -ص.ىي انػػػي 
 باللسة افلمانية.  –يكافح من ثجت بقائو 
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افكػػػراد  قػػػاـ بسػػػتح دكرة لتعلػػػيم اللسػػػة الكرديػػػة لمةموعػػػة مػػػن الطلبػػػة ُٕٕٗ -ِ 
 الدارسين في الةامعات في موسكو. 

  كػػت مػػن الػػدكتور ـ.ع. النةػػارمل الػػدكتور سػػعيد مػػ ل مػػ/ كػػاف ع ػػوا مؤسسػػان   -ّ
 فة الكردية"ل التي مأسسن في موسكو."رابطة كاكا  للثقاػالدكتور بافي نازم/ ل

عادة ك ػدة "جمعيػة الطلبػة كاف ع و "اللةنة الت  يرية" إلَُٖٗ – ُٖٕٗ -ْ
 افكراد في ثكركبا" / كانن اللةنة معمت باشراؼ افستاذ ع ي  م مد/. 

 مؤسس كمسؤكؿ نشرة "ركناكبير" التي صدرت في سوريا. ُُٖٗ – َُٖٗ -ٓ
فػػػػاف  ملػػػػة دكرات معلػػػػيم اللسػػػػة الكرديػػػػة فػػػػي قػػػػاد مػػػػ   بلور  ُْٖٗ- ُِٖٗ -ٔ

 العديد من المدف كالقوبات الكردية في الة يرة.
صػػدار مةلػػة "سػػتير". لمؤسػػس كمسػػؤكؿ مػػ   بلورفػػاف عػػن  ُّٗٗ – ُّٖٗ -ٕ

 كبعد لياب بلورفاف ماب  المسؤكلية م  دلوفاف كهخرين. 
 ع و اللةنة المسؤكلة عن مةلة "برس". ُّٗٗ -ٖ
كمشػػارؾ فػػي ا  تسػػا ت  جكرخػػوين". جػػائ ة ةنػػةلفػػي " مؤسػػس ع ػػو ََِِ -ٗ

 .ََِّالم وية لو دة جكرخوين المقامة في  دياربكر كازمير عاـ 
العػاـ كفػي نسػس  لمانيا.ثع و استشارم في مةلة "بيت" الوادرة في  ََِّ -َُ

 كردية.ال PEN ثصبح ع وا في
وع الثقافػة الثػاني ع و مشارؾ في المؤممر الثػاني للسػة الكرديػة كثسػب ََِْ  -ُُ

 المقيمين في دياربكر.
ككما قلنا يؤكد السيد الناقد على ثقوالو السابقة  ينما يت دث عن السيد رزك بقولػو: 
)ربما استرست في الك ـ ىكػذا اسػتنادان للػى خبػرة كاقػ  متوايػعةل ثعنػي ع قػة شهوػية 

/ فػالمؤلف يػرل نسسػو ثكمعرفة مباشرة بول كثنػا  ثنكػر ىػذال /    ػوا كلمػة  ثنكػر ىػذا 
مهالسان لشيء ما ينكره ثم يتاب  :) كلكن المتمعن في كتابامو المنشورة يتلمس مثت ىػذا 

. كثم م وؿ ىنات فلماذا لم يست  ر كتابامو المنشورة مل ت كلمػاذا ْْ -الت وؿ( ص
لم يستش د بأم من ات  س  افصوؿ النقدية الةاريةت. نعػمل قػد مكػوف ملػ  الكتابػات 
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ة ثك ليػػػر موجػػػودة  بػػػأسف كلكػػػن كػػػاف عليػػػو ثف يوردىػػػا ىنػػػا كىػػػو اصػػػوؿ النقػػػد موجػػػود
ال دينل كل  خرج الكتاب عن طابعو النقدمل كىو في ال قيقة في ىػذه ال الػة خػارج 
عنو كبةدارةف كنقوؿ: ىت ا عتماد علػى خبػرة متوايػعةل فػي م ػموف كتػاب ثشػبو بسػسر 

النقديػػة كاللسويػة ال ديثػػة يعتبػر نقػػدانل يػهم يسػميو مؤلسػػو بالنقػدمل فػػي عوػر الكتابػات 
نعػػػم قػػػد يكػػػوف فيػػػو ذاؾ الشػػػيء مػػػن النقػػػدل كلكنػػػو نقػػػد مػػػن النػػػوع الشػػػبيو بالم امراميػػػة 
ال  بيػػةل ثيػػاـ ماكػػاف ذلػػ  سػػائدان فػػي الوسػػ  ال  بػػي الكػػردم فػػي سػػتينيات كسػػبعينيات 

ثك  القػػرف المايػػيل  ينمػػا كػػاف كػػت طػػرؼ يوجػػو ثم نقيوػػة كم مػػةل للػػى منتسػػبي ال ػػ ب
كمسػػ و بػػافرض إلعػػ ء شػػأف طػػرؼ جماعتػػو  -دكف كجػػو  ػػا -الشػػا ااخػػرل إلركاعػػو 

كمنتسػػبي   بػػو  ثكثػػر ك اقػػتف. كالسػػيد لبػػراىيم م مػػود ينكيءىنػػا جرا ػػات المايػػي 
كي ن ػػا سػػبقا صػػ سيا يسػػةت لػػول فقػػد كػػاف الرجػػت يم ػػي ثيامػػو فػػي التيػػو فػػي ع لتػػو التػػي  

يعػػػايم الرجػػػت ملػػػ  اف ػػػداث المريػػػرة كالسرقػػػة  كانػػػن ثثيػػػرة لديػػػو يومػػػاي مػػػال كل ػػػذا فلػػػم
كالتشػػتنل كالم ػػامرات ال  بيػػة الةاريػػة هنػػذاؾل كخاصػػة فػػي السػػا ة السياسػػية الكرديػػةل 

 ji deveككأني بالرجت كقد كق  من الةمت فراح ي ب   لول على  د المثت الكردمل )

ketiye, hop...hop, jê têالشػػكت  (. كل  لمػػا ثكرد ملػػ  الم ػػامرات ىنػػا ب ػػذا
الساذجل كىو ي ن ثف مايقولو شيء جديد علػى السػا تين السياسػية كالثقافيػة الكػرديتين 
كىنا نشير للى ثف السيد )فرىاد م ( قد سبقو للى ذل  في مقالو الكػو ني الشػ ير منػذ 

كلكػن بطريقػػة م ذبػةل لػػم  –ثم المنشػور فػػي مةلػة كػو ف العربػػي  -عػدة سػنوات م ػػن
كشهوػػػػيات بمثػػػػت ىػػػػذا الشػػػػكت السػػػػافر كالمهػػػػت بكرامػػػػة يكشػػػػف في ػػػػا عػػػػن ثسػػػػماء ث

الشهوية كبقواعد النقد كمناىةو. كما ثريد قولو كالتوصت لليو ىنا ىول القػوؿ: بػأف ىػذا 
الكػػم مػػن نقػػودات التعريػػة ككشػػف العػػوراتل مػػا ىػػي ل  مةػػرد انطباعػػات شهوػػية قػػد 

د مشػػ يرية لن ػػا نقػػو  -كفػػي كػػت اف ػػواؿ  -مكػػوف صػػ ي ة فػػي بعػػه جوانب ػػال كلكن ػػا 
متوايػػػػعة ا عتبػػػػارات العلميػػػػةل كىػػػػذا مػػػػا ثثبتنػػػػاه بالشػػػػواىد كافدلػػػػة كالبػػػػراىين النقديػػػػة 

 المنطقيةل كب ا شكلن رثيي ىذا في الكتاب ك شيء سواه.   
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كفػػػي عػػػودة للػػػى قولػػػو السػػػابا الػػػذكرل ث  م   ػػػوف فيػػػول كمػػػرة ثانيػػػة ذاؾ التنػػػاقه 
قولػػػو: / اسػػػتنادان للػػػى خبػػػرة متوايػػػعة/ الم ػػػوؿ الػػػذم ثكقػػػ  الرجػػػت نسسػػػو فيػػػول    ػػػوا 

كع قة شهوية/ل ثليسن ىذه ىي ا نطباعية عين ات كالتي قلنا عن ا ثن ا  يعتد ب ػا فػي 
كلكػػن المػػتمعن فػػي /كتابامػػو/ المنشػػورة يػػتلمس  -الدراسػػات النقديػػة ال ديثػػةت ثػػم قولػػو 

م ثنػو ناقػد نوػي مثت ىذا الت ػوؿف ىنػا يسػتند للػى كتابامػو كيػتلمس من ػا ذاؾ الت ػوؿل ث
ىذه المػرةل متنكػران علػى السػور للع قػات الشهوػية ظػاىرانل  يػن لػم يقػت باإليػافة للػى 
مػػػن يػػػتمعن فػػػي كتابامػػػو المنشػػػورةل ثم بمعنػػػى هخػػػر كػػػاف عليػػػو ثف ي ػػػيف الكتابػػػات للػػػى 
الهبرة المتوايعةل كالع قات الشهوػيةل  تػى يكتسػ  شػي ان مػن الموػداقية فػي ثقوالػو 

مػػت مشػػ د ثك طػػاب  النقػػد التكػػاملي للكتػػاب علػػى افقػػت. كلكػػن السػػؤاؿ النقديػػةل كليكت
الم ػػم ىنػػا ىػػو ثيػػن ملػػ  الكتابػػاتت كلمػػاذا لػػم يوردىػػا كيعريػػ ا فػػي كتابػػو كعلػػى رألكس 
افش اد  تى ينوف الرجتل ثكيؤيد ماذىػ  لليػو عنػو بافدلػة كاإلثبامػات القاطعػةل عسػى 

عػد العلػم كالمنطػال ككشػف لعػورة العلػم ثف يستسيد كيسيد. كفي ىذا مهالسة صري ة لقوا
قبػػت ثف يكشػػف عػػورات ااخػػرينت مػػن قبػػت ثىػػت العلػػم انسسػػ مت. ك  ثدرم ثىػػو يػػعف 
في التعبير اللسومت ثـ ثنو يعف في ميكاني مات الم اكمة النقدية لػدل السػيد المؤلػف 

 يسػػػتقي المؤلػػػف نقػػػده مػػػن خػػػ ؿ الهبػػػرة  -ك سػػػ  معبيػػػره -ىػػػذه المػػػرةت. فنػػػو ىنػػػا 
متوايعةل ك الع قات الشهوية م  المنقودل بت من كتابامو المنشورة كىي التي مثبػن ال

ىػػذا الت ػػوؿ ىػػذه المػػرة. ثم مهػػب  معرفػػي كمنػػاقه ىنػػات ف ػػت ىػػي كقعػػة ناقػػد زلػػن بػػو 
 نعم قد يكوف كذل ت.  قدمو..

 يػػػػػػن لػػػػػػم يبػػػػػػين ذاؾ الت ػػػػػػوؿ فػػػػػػي مسػػػػػػيرة منقػػػػػػوده كنتاجامػػػػػػو الثقافيػػػػػػة كالنسسػػػػػػية 
المناسبة  من مقالةل ثكقوةل كقويدة. باإليافة للى ثف المؤلػف لػيس لػو باإلستش ادات 

شػػ ود علػػى نقػػدهل فمػػا العمػػت لذان لنوػػدؽ كػػت مػػا جػػاء فػػي ىػػذه الوػػس ات الطػػواؿ مػػن  
كتابػػو ال ػػهمت كقولػػو عنػػو باإليػػافة للػػى ثقوالػػو السػػابقة: )ثمػػة ثكثػػر مػػن ذات كامنػػة فػػي 

نػوع مػن انكسػار ال لػم السياسػي المثقػف )ثمة انوداـ بواقػ ل  الشهوية الكتابية لو(..
ثك المثقػػػف السياسػػػي...( كلػػػيس ىػػػذا ف سػػػ  بػػػت ثف الكتػػػاب ملػػػيء بمثػػػت مػػػا ذكرنػػػا 
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بػػالك ـ ليػػر المعلػػتل لم دكف ثف يػػأمي بمػػا يػػدلت ب ػػا ثقوالػػول كىػػذا مػػا يمكن ثف نسػػميو 
زمػن النقػودات نقدان البتةف ثك في ث سن اف واؿ   ثنو نقد   يعتد بو ك يؤبو لو كثيران في 

المن ةيػػة ال ديثػػةل كالنوػػيةل ثكالبنيويػػةل ثكالتسكيكيػػة...الخ. كعلينػػا ىنػػا ثف نعلػػم كنػػتعلم 
ثف النقػػد الةػػاد كالمعتبػػػر يسػػل  علػػػى النوػػوص دكف الهوػػوصل ك ينمػػػا يوػػبح النقػػػد 
للهووصل يوبح انطباعػاي ثك  ماريهػانل كيت ػوؿ الناقػد للػى مػؤرخ  قيقػي. فمػث ن: عنػدما 

د: عػػػػن السػػػػيد /رزك/ثف الػػػػدركس المستهلوػػػػة مػػػػن نووصػػػػو السػػػػالسة ىػػػػي: يقػػػػوؿ الناقػػػػ
)ثعيدكا للي اعتبارمل كلكن كما ثريدل ثرج  م اربان( مرة ثخرلل ثين مل  النوػوص التػي 
استش د ب ال كفي ا يورخ / رزك/  شاكيان باكيان ليردكا لو اعتبارهت. ث  يدؿ ذل  علػى ثف 

المنقػػودل ثك معرفتػػو الشهوػػية بػػوت. كعنػػدما يقػػوؿ: الناقػػد يعتمػػد ىنػػا علػػى انطباعامػػو عػػن 
ثف السػيد رزك ناقػػد بامتيػازف كيقػػوؿ ثنػو عػػرؼ ذلػ  عنػػو مػن خػػ ؿ نقػده لكتابػػات السػػيد 
د اـ عبد الستاح فػي بيػن عػادؿ   نػيل فسػي ىػذه ال الػة لف ثراد با ػن مػا اإلستشػ اد 

لليػت يم ػوه الن ػارف بموادر كتابو ف ت سي يلو للى بين عادؿ   ني مث نت ثليس كػ ـ ا
دكف موػادرهل  يعتػد بػو فػي  -مثػت كتابنػا ىػذا –كمن ىنا نقػوؿ: لف ثم ب ػن ثك كتػاب 

الب ن كيسقد موداقيتول ك يةوز النقت منو بأم شكت مػن افشػكاؿل ك يشػكت موػدران 
موثوقػػػان فػػػي السػػػا ة العلميػػػةل بػػػت يكػػػوف ثشػػػبو بتقريػػػر سياسػػػي يقػػػدـ للػػػى جلسػػػة   بيػػػة 

ع الػذم يقػػدـ عػادة بعػد انشػقاقات كشػػركخ   بيػة مؤلمػة. كلذا لػم يكػػن صػاخبةل مػن النػو 
ا مػػر كػػذل  فمػػاذا نسػػميو لذانت كسػػأمرؾ القػػارئ ال وػػيف ك ػػده يةػػاكب علػػى سػػؤالي 

 ىذا. 
قػد ج نػػا ب ػػذه افقػػواؿ كأمثلػػة فقػػ ل كالكتػػاب فػػي مع مػػو يم ػػي علػػى ىػػذه الشػػاكلة 

. كمػا نعلمػو ىػول ثف كػت قػوؿ ال علمية ثبػدانل دكف ثف يطمػ ن القػارئ علػى مايقولػ و ثبػدان ن
ثك مقريػػػر  يسػػػتند علػػػى ثدلػػػة ماديػػػة ثبوميػػػةل  يمكػػػن الركػػػوف لليػػػو كالوثػػػوؽ بػػػول كالقاعػػػدة 
السق يػػػة اإلسػػػ مية البليسػػػة الد لػػػة مقػػػوؿ:) ي كم القايػػػي بعلمػػػو(ل ثم ي كػػػم بافدلػػػة 

البينػػات علػػى كيسيػػة  كالثبوميػػات المتػػوفرة لديػػو. كنبػػي اا )لبػػراىيم( طلػػ  مػػن ربػػو ثف يريػػو
ل يائو المومى ) كلذ قاؿ لبراىيم رب ثرني كيف م يػي المػومى قػاؿ ثك لػم مػؤمن قػاؿ بلػى 
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كلكػػن ليطمػػ ن قلبػػي..( كقػػوؿ نبػػي اا لبػػراىيم ىػػذا ثي ػػانل ىػػو درس نقػػدم بليػػغ الد لػػة 
على مستول النقدالمن ةي ال دينل ثينما كاف كفي ثم زماف كمكافف ثما ن ػنل فكيػف 

قلوبنػػا علػػى مػػا يقولػػو السػػيد مؤلػػف كتػػاب ) كعػػي الػػذات الكرديػػة( عػػن الكتػػاب مطمػػ ن 
الكػػرد لذا لػػم يرنػػا ثقػػوال م بالبينػػات الوايػػ اتت ثلػػيس مػػن كاجبػػو ثف يرينػػا كيػػفت كبأيػػة 
صورةت كفي ام قوػيدةت م ػوؿ السػيد رزك ىػذا الت ػوؿ الكبيػر فػي  يامػوت ككيػف ثكجػد 

ا علػي م دكف نػص كثثػرل  تػى مطمػ ن قلوبنػا للكتاب الكرد ملػ  التوصػيسات التػي ثسػبس 
على افقتل كطالمػا ثنػو لػم يرنػا من ػا ل  مػن القليػت ثقلػول كمتمثػت فػي ربػ  قوػيدة للسػيد 

كقولػػػو ثنػػػو اسػػػتقى بعػػػه معلومامػػػو مػػػن الكتابػػػات   (/رزك/ كقوػػػيدة يتيمػػػة لػػػػ)كونى ره ش
 -ال الػػة م ػػب   اإلنترنيتيػػة ل ػػؤ ء الكتػػابل لػػذل  فػػمف قيمػػة الكتػػاب العلميػػة فػػي ىػػذه

بػػت لنػػو يسقػػد ث لػػة اربػػاع قيمتػػو العلميػػة دكف شػػ ل. ف ػػت ىػػذا  - ثقػػوؿ للػػى ال  ػػيه 
 نقد جاد ثـ رجم بالسي ت ثـ مةرد مك نات ما ثن ؿ اا ب ا من سلطافت. 

كفي موي  هخر من الكتاب يؤكد السيد المؤلف على مناق امو مػ  ذامػو بةػ ءل فػي 
كبسايػة الويػوح : )كلكػن عمليػة النقػد متطلػ  لجػراء  / منو  ين يقػوؿ ُِٖالوس ة / 

فوػػػػت دقيػػػػا دكف مػػػػدخت المشػػػػاعر فػػػػ  شػػػػيء يسػػػػيء للػػػػى الػػػػنص ثم نػػػػص مثػػػػت مػػػػوارد 
العواطػػػػف كالتوصػػػػيسات كػػػػػوف النقػػػػد قػػػػػراءة عقليػػػػة... خػػػػػ ؼ القػػػػراءة التوػػػػػويرية ذات 

ة مػن الش نات ا نطباعية لالبان ما يتم مسسيرىا سلبيان من ج ػة كم كومػة بع قػة شهوػي
لف ىػػذا النػػوع مػػن الكتابػػة  يمكػػن اسػػتثماره كشػػاىد نوػػي عنػػدما نتعػػرض  ج ػػة ثانيػػة...

يسػيء للػى الػنص مػوارد  -لدراسة كام  ما...( فكلمػات مػن مثػت: دكف مػدخت المشػاعر
ذات  –خػػػػػػ ؼ القػػػػػػراءة التوػػػػػػويرية  -النقػػػػػػد قػػػػػػراءة عقليػػػػػػة -العواطػػػػػػف كالتوصػػػػػػيسات
ثم يقػػػوؿ  -م كومػػػة بع قػػػات شهوػػػية -ان يػػػتم مسسػػػيرىا سػػػلبي -الشػػػ نات ا نطباعيػػػة

الكامػػ  ىػػذه افنػػواع مػػن التوصػػيساتل  يمكػػن اسػػتثمارىا كشػػواىد نوػػية عنػػدما نتعػػرض 
كلكػن كػت ملػ  التوصػيسات النقديػة السػلبية ي توي ػا كتابػو المػذكور   -لدراسة كام  مػا 

فسيػػػو /مشػػػاعر كعواطػػػفل كموصػػػيساتل كنقػػػد ليػػػر عق نػػػي/ كقػػػراءة موػػػويرية/ كشػػػ نات 
انطباعية/ كع قات شهوػية/...الخ. كمػا بينػا ذلػ  مػن قبػت. كل ػذا فةميػ  ثقوالػو ىػذه 
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مدينػػو علػػى المػػأل كمثبػػن مػػا ثمينػػا علػػى ذكػػره مػػن قبػػتل مػػن ثف النقػػد ا نطبػػاعي التػػاريهي 
مػػػن خػػػ ؿ ك مػػػو  - يمكػػػن الركػػػوف للػػػى نتائةػػػو بتامػػػانف  كمػػػن ىنػػػا قػػػد نستشػػػف ثي ػػػان 

ؤلػػػػف ي  ػػػػر في ػػػػا خبػػػػرة كتابيػػػػة متراكمػػػػة لطػػػػوؿ قراءمػػػػو مػػػػن ثف الم -كنقودامػػػػو السػػػػابقة 
كاعتكافو في صػومعتو افثيػرةل كلكنػو يستقػر للػى  وػافة الناقػد كنباىتػول كليػر قػادر علػى 
موظيػػف خبرمػػو كمقدرمػػو العلميػػة فػػي ال مػػاف كالمكػػاف المناسػػبين. كسػػأكرد لكػػم باإليػػافة 

عف الم اكمػػات النقديػػة للػػى ثخطػػاء الكتػػاب السػػابقةل مثػػا ن هخػػر بسػػيطان يػػدؿ علػػى يػػ
فيػػول كعلػػى صػػ ة ماقلػػن عػػن الرجػػتل مػػن ثنػػو راكػػم خبػػرة كلػػم يػػركم ذكػػاء كقػػادانل كثنػػو 

ا عتمػػػاد علػػػى دراسػػػامو النقديػػػة مطلقػػػانل كذلػػػ  فػػػي  –كال ػػػاؿ ىػػػذه  – يمكػػػن علميػػػان 
موي   يهطم فيػو  تػى المبتػدئوف بالنقػدف كالمثػاؿ ىػو مػا جػاء فػي معػرض معليقػو علػى 

كسأناقشػػػ ا بتسوػػػيت ثكثػػػر فػػػي  لقػػػة بيػػػوار  -للكامبػػػة / بيػػػوار لبػػػراىيم/   مقولػػػة ثكردىػػػا
كالمثاؿ ىو قول ا : )..الكورد لم يرلبوا ثف يت ولوا للى قطعة شػطرنج  –لبراىيم القادمة 

مسػػػلوبةل بػػػ  كيػػػاف ثـ لرادة(.  امػػػا معليقػػػو علػػػى القػػػوؿ ف ػػػو: لمػػػاذا ذكػػػرت بيػػػوار قطعػػػة 
ثنػػو يوػػ ح ل ػػا عبارم ػػال كلكػػن علػػى طريقػػة المثػػت شػػطرنجل بػػد ن مػػن رقعػػة شػػطرنج( ثم 

القائت:)جػػاء ليك ل ػػا... قػػاـ عماىػػا(.  يػػن صػػ ح /قطعػػة شػػطرنج/ بػػػ/ رقعػػة شػػطرنج/ 
ثف عبارة الكامبػة /بيػوار لبػراىيم/  تػى مػ  عػدـ ذكرىػا للس ػة  –ككما م   وف  -كلكن 

السػػيد  متداكلػػة كصػػ ي ة بهػػ ؼ ماذىػػ  لليػػو -ثم قطعػػة الشػػطرنج  –/ بيػػدؽ/ ف ػػي 
لبػػراىيم ل فف القطعػػة ثك )البيػػدؽ( ىػػو المسػػلوب اإلرادة فػػي اللعػػ ل كي ركػػو ال عبػػوف 
ثنى شاألكا كمتى ثرادكال بينما الرقعة الشطرنةية  مت رؾ في اللعػ  كىػي مهططػة كثابتػة 
فػػي مكان ػػا. فػػػ/قطعة/ الكامبػػة بيػػوارل ىػػي ثقػػرب للػػى البيػػدؽ مػػن /رقعػػة/ السػػيد الناقػػدل 

لف لػم  –ثف المؤلف قلػت  -كبكت ثقة  -لى كت التويي ات السابقة ثرل كل ذا كبناء ع
 موداقية كتابو بيديو قبت ثف يرل النور.  -نقت لنو كئد

فػػػ رزكل رلػػم ثننػػي  املػػ  معرفػػة عميقػػة بالرجػػتل كلكننػػي سػػأمعرؼ عليػػو مػػن خػػ ؿ  
مو التػي قويدمو الو يدة التي استش د ب ا المؤلف فػي ب ثػو النقػدمل كسػأقارف بػين صػور 

رسػػػم ا لػػػو السػػػيد المؤلػػػفل كماكتػػػ  عنػػػو ىػػػذه الكثػػػرة الكػػػاثرة مػػػن الكػػػ ـل مػػػن خػػػ ؿ 
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مشاعره كخبرمو المتوايعة بول كمن ب   ثبيات من مل   القويدة الو يدة المتػأخرة لػول 
كالتػػي كتب ػػا بعيػػد عودمػػو مػػن كردسػػتاف العػػراؽل كبػػين النقػػد النوػػي الةػػاد الػػذم سأسػػلطو 

وػػػيدة المػػػذكورةل كالتػػػي ثكردىػػػا الناقػػػد فػػػي كتابػػػو كمكلػػػم عن ػػػا بكػػت مويػػػوعيةل علػػػى الق
بعبػارات ثرل ثن ػا استعوػن عليػول كثخرجتػو خػػارج المويػوعل فلػم يػوؼ القوػيدة  ق ػػا 
من الدراسة كالنقد الةػادينل  تػى ملمسػوا بأنسسػكم معنػى النقػد كفوائػده المعرفيػة بعيػدان 

 عن النقد الشهوي المسبا الون  كالتوميم. 
كقػد كتب ػا الناقػد دكف عنػواف فػي البدايػػةل لي  ػر لػو مػن سػياؽ الب ػن فيمػػا  القوػيدة

بعػػػػدل كىػػػػذه معتبػػػػر ثكؿ مهالسػػػػة لقواعػػػػد النقػػػػد ال ػػػػدينل فف النقػػػػد ال ػػػػدين يسػػػػتعين 
بػػػالعنواف كىػػػو يشػػػكت مستػػػاح الػػػنص كمػػػا يقػػػوؿ )رك ف بػػػارت( كهخػػػركف ليػػػرهل فػػػمف كػػػاف 

ف يطلػػ  عليػػو منػػذ اسػػت  لو القوػػيدة الناقػػد قػػد اطلػػ  عليػػو مسػػبقانل فمػػن  ػػا المتلقػػي ث
ثي ػػػان. كللػػػيكم نػػػص القوػػػيدة كمػػػا كردت فػػػي كتػػػاب المؤلػػػف السػػػيد لبػػػراىيم م مػػػود 
كالقويدةل سأشير للى عنوان ا كسأكرد المقطػ  افكؿ من ػا الػذم ثىملػو السػيد المؤلػفل 

 رلم ثىميتو للمويوع النقدم المتناكؿل كالقويدة ىي: 
 )ث بتي   مقلقوا(

 ا...  مقلقو 
 لني عشقن الشمس مذ كنن صسيرا

 كالةباؿ
 كلين كج ي شطرىال صوب

 الشماؿ
 رملن هيات العبادة كل ال قود

 الوصاؿ
   يأبو الةماؿ كخ ة شوكة
  ي عج الن اؿ ابرة ن لة
 لني جبلن من التراب
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 ف  ثخاؼ التراب
  مقلقوا...
  مقلقوا...

-------- 
 ياسيدم...ففف

 ادئةسألتني عن ليلة ساكنة ى
 جلسن في ا متعبان مكسر افكصاؿ

 سألتني عن رجت كصورة
 عن قبلة

 باسم جمةماؿ
 نسين ثف مسألني عن سسر

 كادم الموت
 في  ديقة الس ـ لألطساؿ

 عن جسد م شم
 كىيكت م طم
 عن لوة كدمعة
 م ـز افجياؿ

 نسين ثف مسألني
 عن طسلة فطمن بقسوة لادر

 قبت السطاـ
 ثك عن ثنين متع 

 اـبين الرك
 عن كردة طمرت
 عن مقلة كئدت
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 عن ثعين فق ن
 كالرب ي س  سرىا
 في سورة افنساؿ

كسأكرد بداية دراسػة السػيد لبػراىيم للقوػيدةل ككيػف اسػتهلص من ػا شهوػية السػيد 
 رزك ثكسىل ثك كيف كت  انطباعامو المسبقة الون  عنو. 

اليػػػة ظػػػاىرة يقػػػوؿ السػػػيد لبػػػراىيم عػػػن القوػػػيدة: )لف القوػػػيدة رلػػػم مػػػا في ػػػا مػػػن جم
ل ل  ثن ػػا ك سػػيكية فػػي طريقػػة معبيرىػػا عػػن  الػػة معينػػةل عنػػد زيارمػػو للػػى كردسػػتاف  فنيػػان ن

. مػػػ  هخػػػرين... ثعتقػػػد ثف الطػػػاب  المناسػػػبامي للقوػػػيدة ََُِ-ٗ-ٖالعػػػراؽ بتػػػاريخ 
كايػػح ممامػػانل لقػػد جػػاءت فلتػػة بوػػورة مػػال ثفف الػػذين زارىػػم كػػانوا يتمنػػوف سػػماع صػػومو 

ايػػػة ثقػػػوؿ مػػػاذا ي ػػػير القوػػػيدة طابع ػػػا المناسػػػباميت لذ ثف لكػػػت قوػػػيدة بالعربيػػة...(. بد
شعرية طابع ا المناسباميل كما ثف ايات القرهف ثسباب النػ كؿ ىذا ثك نل كلكػن لػو مأمػت 
الناقػػد فػػي م ػػموف القوػػيدة جيػػدانل لكػػاف قػػد ثدرؾ ثف طػػاب  القوػػيدة ليسػػن مناسػػبامية 

سػػاة شػػع  معػػرض لةبػػادة كا نسػػاؿ كافسػػل ة ثبػػدانل بػػت ىػػي عموميػػة الطػػاب ل كمػػركم مأ
الكيمياكيػػػة الم رمػػػػة دكليػػػػانل كمػػػا اف السػػػػيد/ رزك/ فػػػػي قوػػػيدمو   يهاطػػػػ  ث بتػػػػو فػػػػي  
كردستاف العراؽ به ؼ ما ذى  لليو السيد المؤلفل بت لنو يهاط  في السقرة افكلػى 

رات افخػػرل من ػػا ثناسػػان مقػػربين منػػو عائليػػانل كسأكيػػح ذلػػ  ثكثػػر فيمػػا بعػػدل كفػػي السقػػ
يدخت في م اكرمو م  الم قػا القػاب  فػي داخلػو كيلسػن ن ػره للػى المآسػي التػي  يػرؼ 
ل ػػػا جسػػػن مػػػن ىػػػوؿ مشػػػ دىال كىػػػذه ا سػػػتنتاجات سأصػػػت للي ػػػا مػػػن خػػػ ؿ القوػػػيدة 
نسس ال كي  ر ثف ىؤ ء المقربين من الشاعر قد ركعوا في ليلة جلس في ػا متعبػان مكسػر 

ثف السيد الناقد خدع بأ د ثبيات القويدةل التي كردت فػي  افكصاؿل كلكني ثعتقد ىنا
 المقط  الثاني من ا كىو:

  ين التقين ث بة من جلدمي
ف ػػن ثف ث بػػة الشػػاعر ىػػم ىػػؤ ء الػػذين يهػػاطب م باسػػم مػػن جلػػدميل ثم ىػػؤ ء ىػػم  

ثكػػراد كردسػػتاف العػػراؽ. فهػػرج بػػذل  عػػن لطػػار الػػنص كلػػم يس ػػم مناسػػبتول كلكنػػو ثطلػػا 
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عامػػة دكنمػػا مػػركل بػػت راح يػػؤكؿ الػػنص بطريقػػة ىػػي خارجػػة عػػن سػػياقو المعرفػػي ث كامػػو ال
كم مونول كلكن  بػأس فةػت مػن  يهطػمل كدعنػا نتةػاكز ىػذا افمػرل كنقػوؿ ثف السػيد 
المؤلػػفل يعتػػرؼ بػػأف القوػػيدة لو ػػدىا  مشػػكت المػػدخت المناسػػ  للتعػػرؼ علػػى كعػػي 

المناسػػ  للتعػػرؼ عليػػو....(  الػػذات لػػدل الشػػاعر ) قػػد  يكػػوف ىػػذا المقطػػ  المػػدخت
كلكنػػو رلػػم ذلػػ  لػػم يػػدقا فػػي المعطيػػات الداخليػػة كالهارجيػػة لنوػػو الشػػعرمل كمػػا لػػم 
يػػورد الناقػػد نووصػػان ثخػػرل لػػو ليدرسػػ ا كيعريػػ ا علػػى النقػػد كي يػػدنا معرفػػان عليػػو بشػػكت 
علمي كمويوعي ىادؼل كلكنو كت  عنو الوػس ات الطػواؿل با ثػان كمنقبػانل كراسػمان فػي 

 ايػػة م مػػح شهوػػيتول متوصػػ ن مػػن خ ل ػػا للػػى  الػػة مػػن التوصػػيف يسػػميو بػػػ)ان كاء الن
فػي زاكيػػة يػػيقةل  -ك يػػ اؿ  -الم ػارب(. ثم ثف الرجػػت ثلقػى سػػ  و كقلمػو ثػػم انػ كل 

ل  ما ميسر لو من النقد اامن كمػا يقػوؿل كمػن ثػم يػأمي بأسػماء كعنػاكين قوػص كتب ػا / 
كمػػا   -سػػيطة من ػػال  تػػى يكسػػ  نقػػده موػػداقية ثكثػػر رزك/ دكف ثف يػػأمي كلػػو بمقػػاط  ب

كيبدك ىنا مناق و م  ذامػو ك يرمػو التػي لػم يةػد ل ػا مهرجػانف  -ثلم نا للى ذل  من قبت
عنػػد زيارمػػو للػػى   -ل  ثن ػػا ك سػػية فػػي معبيرىػػا عػػن  الػػة معينػػة  فيقػػوؿ عػػن القوػػيدة )...
انوا يتمنػػػػوف سػػػػماع ثفف الػػػػذين زارىػػػػم كػػػػ ..ََُِ -ٗ -ٖكردسػػػػتاف العػػػػراؽ بتػػػػاريخ 

صومو بالعربية ( مبدك ىنا سػمات ا رمبػاؾ كالسمػوض كايػ ين علػى الناقػدل ف ػو  يػدرؾ 
عنػػد زيارمػػو...( /كلػػم يقػػت ثلقيػػن  متػػى كتبػػن القوػػيدةل لقولػػو ) معبػػر عػػن  الػػة معينػػة...

فنػػو كػػاف  ػػذران مػػن الوقػػوع فػػي الهطػػأ كقػػد كقػػ  فيػػول /فعنػػد/ ىنػػا ظػػرؼ  عنػػد زيارمػػو/..
 سػػػ  ىػػػذه الكلمػػػة فقػػػد القيػػػن القوػػػيدة ثثنػػػاء ال يػػػارة   بعػػػدىال كىنػػػا مػػػن  زمػػػافل ثم

المسػركض ثف الشػاعر القاىػا ثمػاـ جم ػور كردسػتاف العػراؽ  تػى يسػمعوا صػومو بالعربيػػةل 
كىػػذا القػػوؿ لػػيس فيػػو ماكيػػت لمػػن ثراد اف يػػؤكؿل ذلػػ  فنػػو يقػػوؿ سػػائ ن نسسػػو  ػػائران )ثـ  

عػػن الهػػركج عػػن  يرمػػول كمػػن ىنػػا كػػاف كقوعػػو فػػي  كتبػػن   قػػان....( كلكنػػو عةػػ  ممامػػان 
خطأ التشهيص النقػدم عػن مناسػبة القوػيدة كمكػاف للقائ ػال ثػم ىػو يقػوؿ ثي ػان:) ين 
يطم ػػػن م(ل فلػػػم يبػػػين علػػػى مػػػاذا يطم ػػػن مت. لذاي فػػػالمؤلف لػػػم يس ػػػم مناسػػػبة القوػػػيدة 

اءات النقديػة ك م مون ال كلنما اعتمد على ال دس كالتهمين في قراءمو ل ػال كفػي القػر 
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 يةػػدم ال ػػدس كالتهمػػين نسعػػان. كمػػن مناق ػػامو ك يرمػػو ثي ػػان قولػػو عػػن القوػػيدة مػػرةل 
)ثف رزك لػػػيس شػػػاعر مقاكمػػػة فػػػي سػػػا ات الن ػػػاؿ(ل  -مػػػن الكتػػػاب  ِْكفػػػي الوػػػس ة

ليقػػػوؿ بعػػػد صػػػس ة مػػػن ذلػػػ  الكػػػ ـ: )ثف القوػػػيدة التػػػي اسػػػت للن بمقطػػػ  من ػػػا ىػػػذه 
كمػػة مسػػكونان بافمػػت كاليػػأس معػػان(. ثػػم يػػتكلم عػػن مػػأثره السقػػرة كىػػي مرينػػا ليػػاه شػػاعر مقا

ب  بيتػػػول دكف ثف يبػػػين مايػػػدؿ علػػػى ىػػػذا التػػػأثرل كلنمػػػا يسترسػػػت فػػػي العموميػػػات التػػػي 
 طائػػػت مػػػن كرائ ػػػال كيطلػػػا ث كامػػػان عامػػػة كليػػػر معللػػػة. كمعتبػػػر اف كػػػاـ ليػػػر المعللػػػة 

من ا النقد ال ػدين.  يػن كليرالمدعومة بالشواىد ال سيةل هفة من اافات التي يعاني 
يتوج  على الناقد ث  يرم ن النص  نسعا مو الهاصة كىو يعريو للنقػدل كىػذا الوصػف 
المويػػػوعي معتبػػػر صػػػسة للمنػػػاىج النقديػػػة ال ديثػػػةل التػػػي مكشػػػف عػػػن ثػػػراء الػػػد  ت 
الكامنة في النووصل من خ ؿ دراسة العناصرل ككيسية مآلس ا في الػنص الوا ػد. كلكػن 

ن التركم كاف يمكن للمؤلف ثف يوت للى استنتاج سليم كثكثر منطقيػةل فيمػا لػو بقليت م
لم يعتمد على ع قتو الشهوية المتوايعة فق  م  الشاعرل كلػو اسػتل م الػنص بشػكت 
ثكثػػر معمقػػانل لتوصػػت للػػى ثف الشػػاعر  يهاطػػ  سػػكاف كردسػػتاف العػػراؽ اعتمػػادان علػػى 

ا سػػػنتنا كلػػػو بالػػػدرس كالت ليػػػت بشػػػكت مسوػػػت النقطتػػػين التػػػاليتينل كدكمػػػان مػػػن الػػػنص كمػػػ
   قان. 
لف القوػػيدة جػػاءت باللسػػة العربيػػة لمػػاذات كبكػػت بسػػاطة نقػػوؿل فف الشػػاعر بػػدا  -ُ

ي اكر في دكاخلول في مع م ثبيات قويدمو م ققان عربيان عبر عنػو بػػ/ سػيدم/ فلػيس مػن 
يػػات يهاطػػ  بػػو ث بػػاءه المنطقػػي كالمعقػػوؿ ثف يهاطبػػو باللسػػة الكرديػػةل كالقليػػت مػػن ا ب

المقػػػربينل كلكػػػن افىػػػم ىنػػػا جػػػاء قبػػػت الم ػػػمل لذ  يةػػػوز ثف يكتػػػ  قوػػػيدمو بلستػػػينل 
فكانػػػن العربيػػػة ىػػػي افنسػػػ  لل الػػػة التػػػي قيلػػػن في ػػػا القوػػػيدةل فػػػالمنطا يقت ػػػي ىنػػػا 
استهداـ اللسة العربية ك ػدىا. كىنػاؾ نقطػة ثخػرل يةػ  اف مقػاؿل فالشػاعر اراد كػذل  

اف يلسػػن ن ػػر ااخػػرين مػػن ليػػر الكػػرد ثي ػػان للػػى مأسػػاة ىػػذا  -دمو كمػػن خػػ ؿ قوػػي -
 الشع .
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ب ػػمير المػػتكلم /ثنػػا  -كمػػا    نػػا   –نػػرل الشػػاعر متمػػردا ىنػػال كيبػػدث ممػػرده  -ِ
جبلػػن../ ثنػػا   اخػػاؼ.../ ثم ثنػػو يلػػج ىنػػا بابػػان مػػن ثبػػواب الن ػػاؿ فػػي سػػبيت الػػوطنل 

المعنيػػين بقوػػيدمول كيمكػػن ثف نػػرل موزيعػػو موظسػػان افدكار بينػػو كبػػين ىػػؤ ء المهػػاطبين 
 لألدكار بالشكت التالي:                                    

 
ثم ثف ال مولة المستندية ثكال الة التوظيسيةل ل ػمير المػتكلم )ثنػا( ىػي ليرال الػة    

التوظيسػػة لل ػػمير المهاطػػ  )ثنػػتم(ل ثم ثف جمػػوع الػػذكات المهاطبػػة )ثنػػتم(  مت ػػمن 
الشػػػاعرالمسردة )ثنػػػا(ل كىنػػػاؾ نػػػوع مػػػن فوػػػت انتمػػػائي فػػػي الهطػػػاب بػػػين /افنػػػا/ ذات 

كافنتم/ل فانتم ثي ا اف بة دكركم ككظيسػتكم /ث  مقلقػوا/ بينمػا دكرم ثنػا /ث  ثخػاؼ مػن 
سياسػي  -التراب/. كمنػو نتوصػت للػى اسػتنتاج مسػاده: ثف ليسػن ىنػاؾ  الػة ربػ  كظيسػي

القوػػػيدةل  لذ لػػػيس مػػػن المعقػػػوؿ ثف يهاطػػػ   فكػػػرم بػػػين المػػػتكلم كالمهاطػػػ  فػػػي –
الشاعر ثخومو من منايلي كردستاف العراؽل كي اكد علي م ب ذه الطريقة افنانية المتعاليػة 
/ثنا...ثنػػػػا/ كعلػػػػى مػػػػراث م الكسػػػػا ي المريػػػػرل فمػػػػن يكػػػػوف  السػػػػيد/ رزك/ ثمػػػػام م  تػػػػى 

ن ثف يسعػت ذلػ . فػ  يهاطب م ب ذه افنانية كالتعالي كىم ثىلو كث بتول كالرجػت ثعقػت مػ
يمكػػن للشػػاعر ثف يهاطػػ  ىنػػا جمػػاىير كردسػػتاف العػػراؽ ثك منايػػلين مػػن بنػػي جلدمػػول 
عػػػريقين فػػػي الت ػػػ ية كالسػػػداءل كيػػػ اكد علػػػي م بمثػػػت ىػػػذه الطريقػػػة ا سػػػتس ازية المثيػػػرة 

 للمشاعرف
كل ذا نرل ثف عدـ التأني بدراسة القويدة مػن قبػت السػيد المؤلػفل مػ  البيػن الػذم 

ه هنسػػان قػػد ثكقعػػو فػػي خطػػأ مشهيوػػي لم ػػموف القوػػيدة كمناسػػبت ا. كمػػا بينػػاه هنسػػان ذكرنػػا
 يشكت مةمت رثيو كدراستو للقويدةل ثما دراستي ل ال فيأمي على الشكت التالي:
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يتػػوفر عنػػواف القوػػيدة علػػى الةمػػ  بػػين كلمتػػين متنػػافراف فػػي سػػياق ما الػػد لي منػػافران 
كعاطسية عميقةل كثداة النػداء الم ػمر في ػال مػأمي كاي ان / فأ بتي/ كلمة متوف بنعومة 

لةف ػػاء كالبػػوح ب مػػـو الوجػػد مػػ   الػػة متلبسػػ ا ل  ػػة مػػن ال ػػدكء كالطمأنينػػةل كجمع ػػا 
مػػ  كلمػػة / مقلقػػوا/  ثديػػا معػػان للػػى بيػػاف  الػػة مػػن التػػأثر كقلػػا الػػذاتل التػػي متمػػاىى مػػ  

 ققػػػػا  الػػػػة مػػػػن ال مػػػػوازف  المويػػػػوع مماىيػػػػان كجوديػػػػانل ثم ثف اجتمػػػػاع الكلمتػػػػين معػػػػانل
كا يػػطراب كالترقػػ  كال ػػذرل فػػي الػػذات كخارج ػػال كقلػػا نسسػػي كخػػوؼ داخلػػي مػػن 
شػػػيء  ػػػدث ثك قػػػارب ي ػػػدث ىنػػػاؾ علػػػى ث بػػػة ي م ػػػم ثمػػػر الشػػػاعرل كمػػػا ثف ىنػػػاؾ 
اسػت ثاث علػػى الثبػػات كرباطػة الةػػأشل كمكػػرار كلمػػة / مقلقػوا/ فػػي بدايػػة الشػػطر افكؿ 

شػر مسػػتطيرل فالشػاعر قلػػا علػى مػن يهػػاطب م فػي دكاخلػػول  مػن القوػيدةل مػػو ي بتوقػ 
كلكػػػن ل ةتػػػو يتسػػػم بكثيػػػر مػػػن الت ػػػدم كالشػػػةاعةل يسػػػتل م ما مػػػن خػػػ ؿ اسػػػتعانتو 
كاستمداده العوف كالشةاعةل من  كلمتين متوساف بالرم ية الكارزمية كالقداسػة فػي مػراث 

ذ ثف كػػاف صػػسيرانل الةبػػاؿ/ ف مػػا قبلتػػا الشػػاعر منػػ/الشػػع  الكػػردمل كىمػػا /الشػػمس/ ك
كثنو ربي علػى  ػ  كردسػتاف كشمسػو كجبالػول ممػا يػدؿ علػى كعػي قػومي مبكػرل كمػاريخ 
طويت من ا نهراط في المسل  السكرم القوميل كفػي الشػمس لشػارة رم يػة للػى الديانػة 
الكرديػػػػة العريقػػػػةل كالتػػػػي كانػػػػن الشػػػػمس ممثػػػػت في ػػػػا رمػػػػ  /الهيػػػػر/ فػػػػي مقابػػػػت ال ػػػػ ـ 

دـ الشػاعر ىػذه السكػرة التراثيػة الميثولوجيػة الكرديػة بػذكاء كبيػرل رم /الشر/ل كقػد اسػته
كىوي  ر قدران كبيران من التساألؿ بمستقبت شعبو ككطنول كىػو يػولى كج ػو صػوب الشػمس 
الرم  الكارزمي الهىيرل كالةباؿ رم   وانة الموطن الكردم الذم كاف دكمان عوػيان علػى 

يقػػػوؿ الكػػػرد دكمػػػان   ثصػػػدقاء ل ػػػم سػػػول افعػػػداءل كىػػػو مػػػوطن   يطالػػػو العػػػدال  يػػػن 
الةباؿل كعنػد الشػمس كالةبػاؿ ملتقػي افرض بالسػماء كمشػك ف المػ ذ اامػن لمػوطن 
الشػػػاعر افثيػػػر لديػػػول فػػػن ن ىنػػػا ثمػػػاـ  الػػػة مػػػن ممػػػاىي الشػػػاعر مػػػ  ال مػػػاف كالمكػػػاف 
الكرديينل ليسوص بمتهيلو الشاعرم في ثعمػاؽ مػن الػوعي كال كعػي الةمعػي الكػردمل 
مستعيدان ذكريات عن ثمةػاد ثمػة استعوػن علػى السػ اةل كشػمهن شػموخ الةبػاؿ كب ػاء 
الشػمس كعلوىػػا. كصػػوب الشػماؿ كنايػػة عػػن موج ػو ن ػػو موقػػ  مػوطن الكػػرد الػػذم زاره 
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مػػػؤخرانل ككػػػأني بالشػػػاعر كػػػاف يهسػػػي ثمنيػػػة ع يػػػ ة المنػػػاؿل كػػػاف يرمػػػت اايػػػات مػػػن ثجػػػت 
ة بكػت  سػاكة كجػ ؿف كلي ػدث لػو اليػـو مػا الوصوؿ للي ال كىا قد م قػا ال لػم كافمنيػ

ي ػػدث ف ػػو   يبػػالي. كالشػػاعر يرينػػا ذلػػ  مػػن خػػ ؿ ثبيامػػو التػػي مةمػػ  بػػين ال كمػػة 
 كالت دم. 

   يأبو الةماؿ كخ ة شوكة  
   ي عج الن اؿ لبرة ن لة  

ثم يتبع ا بأبيات ىػي فػي الػذركة مػن التمػرد كالت ػدمل كفي ػا يريػى الشػاعر بػالموت 
ثىدافو ك  يبالي لف عاد للى التػراب ميتػانل ف ػو خلػا مػن التػرابل كللػى التػراب  في سبيت

يعودف مت منة صوران فنية جميلة متسػم بػالقوة كال كمػة معػانل مسػتل مان التػراث اإلسػ مي 
 ك كمة ااية القرهنية  )من ا خلقناكم كفي ا نعيدكم كمن ا سنهرجكم مارة ثخرل(.

ة الثالثة من القويدةل كفي ا مةرم  واريػة متسػم بنػوع مػن ثم ينتقت الشاعر للى السقر  
التأثر كالس  ل يةرم بين الشاعر كج ػة ثمنيػةل معػرؼ مػن خػ ؿ كلمػة / سػيدم / التػي 
متكػػرر عػػدة مػػرات فػػي الػػنص الشػػعرمل مسػػتهدمان ث ثػػة ثسػػالي  ب ليػػة كىػػي التكػػرارل 

لن ر للى الشهوػية الرئيسػية كا لتساتل كا نةرارل كالتكرار يدؿ على التأكيدية كلسن ا
في النصل كىي  مولة ثك مستند مرجعي يهاطب ا الشاعر بين هكنة كثخرلل فػي م ػاكرة 
مسوح عن خطاب م  الداخت بشػكت ممثيلػي كنػائيل ثم مةػرم الم ػاكرة داخػت الػذات 
الشػػػاعرةل بشػػػكت متنػػػاكب بػػػين يػػػمير المػػػتكلم كالمهاطػػػ  المتهيػػػتل ثم ثف الشػػػاعر 

ةسػد فػي داخلػول فػي مشػ د مهييلػي يتمػاىى فيػو الهيػاؿ مػ  الواقػ ل  يهاط  م ػاكران يت
كيبػدم الشػاعر ىنػا شػي ان لػػيس بالقليػت مػن اؿ لبداعيػةل فػي طريقػػة معاملػو مػ  الةػو العػػاـ 
لل الة الوطنية للقويدةل فقد نسي نسسو في ل  ة ىو بأمس ال اجػة للػى الػدفاع عن ػال 

ف فػي مكػاف هخر)ثسػلوب ا لتسػات(ل ممػا كراح ينبرم للدفاع عػن يػ ايا ال لػم كالعػدكا
يػػػو ي ب الػػػة مػػػن الت ػػػ ية بػػػالنسس كجػػػرثةل فػػػي ل  ػػػة لدىػػػاش نػػػاب  مػػػن ممػػػرد الشػػػاعر 
كسهطو على ال لم كجبركت الطساة كقسوة قلوب م ك  لنسػانيت مل كمػن مةػاكزام م علػى 

ىػػم  يػاة اإلنسػػاف ك قوقػول يػػمن مػدل زمػػاني كمكػاني معينػػينل كالمعنيػوف بالتسامامػػو ىنػا 
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مػػػن بنػػػي جنسػػػو مػػػن الكػػػرد الػػػذين معريػػػوا للقوػػػف الكيميػػػاكم فػػػي مكػػػاف ىػػػو  لبةػػػةل 
كال مػػاف ىػػو ع ػػد  كػػم طاليػػة العػػراؽل كبل ةػػة اسػػتنكاريةل ملبسػػة بل  ػػة مػػن مماسػػ  
افعوػػػػاب ظػػػػاىرانل كقلػػػػا التػػػػأثر كالتػػػػومر داخػػػػ نل كا نتقػػػػاؿ ال ػػػػمائرم بػػػػين المهاطػػػػ  

ل ركيػة كالةمػاؿل مشػػد ا نتبػاه كمسػػتعذب كالمػتكلمل ثيػسى علػػى الػنص  يويػة ناب ػػة با
الػػػنصل ىػػػذا الػػػنص المسػػػبوؾ بوػػػيالة  لبداعيػػػة فنيػػػة جيػػػدةل كبأسػػػلوب ىػػػو ثقػػػرب للػػػى 
الس ت الممتن  منو للى النص المستعويل كقػد كفػا الشػاعر فػي اسػتهداـ التوػري  فػي 

 -ككػذل  الطبػاؽ كالةنػاسل ىػذه العوامػت ثيػسن  –م طم  –م شم  –ج ء من ثبيامو 
علػػى الػػنص جػػوان منسيميػػانل يشػػد المتلقػػي بموسػػيقى عذبػػة شػػةية مػػؤثرة موشػػ ة  -ىا بػػدكر 

 بالكآبة كال  فل متنالم م  نبه القل ل كشدك النسسل كبوح الوجد. 
كمػػػػن ج ػػػػة ثخػػػػرل فقػػػػد  سلػػػػن القوػػػػيدة بالعديػػػػد مػػػػن اففعػػػػاؿ المايػػػػية المبنيػػػػة  

و يوجػػو الػػت مل للمة ػػوؿل ممػػا يػػو ي بػػأف الشػػاعر قػػد عقػػد للتػػو م كمتػػو الهاصػػة كىػػ
كيس ػػح الة ديػػن  ثمػػػاـ ميػػ اف العدالػػة علػػػى ثفعػػاؿ قػػذرة مشػػػينة ارمكبوىػػال يػػد ثبريػػػاء 
همنػػينل كىػػو مسػػتعد ثف يسوػػح لػػو مػػن ىػػم ىػػؤ ء الةػػ دكف لف طلػػ  منػػو فػػي ثيػػة ل  ػػة 
ككقػػػن باإليػػػافة للػػػى ثف الػػػنص ي ػػػم العديػػػد مػػػن العبػػػارات التػػػي مستشػػػف من ػػػا رائ ػػػة 

 -كئػػػدت  -فق ػػػن  -المػػػوت  -الػػػدموع  -افنػػػين  -داء الةريمػػػة كالمػػػوت مثػػػت: النػػػ
 م طم...  -ثنساؿ  -م شم 

 ثما كفي الشطرين افخيرين  
 كالرب ي س  سرىا 
 في صورة افنساؿ 

ىػػذه الهشػػونة فػػي  ػػرؼ الػػراء المشػػددة كالتوقػػف المسػػاجيء لػػدل البػػاء المشػػددةل 
أثرل كالس ػ  الػذم يثػار مستنسر الشستين كاللساف معػانل ممػا يشػي  جػوان مػن الس ػ  كالتػ

بعد  ادثة مركل مث ن. كىي لشارة للى ما في سورة افنساؿ من كارثية ملػم بالشػعوب التػي 
يطبػػا علي ػػا ث كام ػػال ككأنػػو يقػػوؿ ثف ىػػذه المآسػػي ال المػػة التػػي ثلمػػن بػػالكرد سػػتبقى 
 مساصػػيل ا كثسػػرارىال كامنػػة فػػي طيػػات ذاكػػرة سػػورة افنسػػاؿل كلمػػن ثراد ثف يعلػػم فػػي ثم
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عوػػر مػػن العوػػورل مػػاذا  ػػت بػػالكرد هن ػػذ عليػػو ثف يتػػدبر معػػاني سػػورة افنسػػاؿل ككيػػف 
 اكؿ الطساة استعباد ىذا الشع  كمقسػيم كطنػول م ػاكلين اسػتس ؿ م ػموف ملػ  اايػة 
الدينية اإلس مية المقدسػة زكران كب تانػانل لمػآرب م الدني ػة بكػت صػلف ككقا ػةف. كػت ىػذه 

بأفكػػار مسػػطي ية  -مػػن خػػ ؿ دراسػػتو  -كفكػػرهل كخػػرج  لابػػن عػػن عػػين السػػيد الناقػػد
عػػن القوػػيدة بعيػػدة عػػن العلميػػة كالنقػػد الةػػادل كل ػػذا ثرل ثف قوػػيدة )ث بتػػي  مقلقػػوا( 
ىي قويدة مراجيديةل مل ميػة بامتيػازف مػركم  كايػة شػع  معػرض للمػذابح كاإلبػادة فػي 

ي مدل مػة انعقػدت جو مكس ر مك ربل لمعن في سمائو بركؽل شراراتل كرعػودل كليػال
 في ا ليـو  الكة السوادل كالشاعر صادؽ م  نسسو كم  مويوعو. 

كثمػػػػا مػػػػن  يػػػػن افسػػػػلوب فقػػػػد اعتمػػػػد الػػػػنص ثلساظػػػػان بسػػػػيطة سػػػػ لةل كفػػػػا ثنسػػػػاؽ 
كخوػػائص فنيػػة جميلػػة   مستعوػػي علػػى اإلف ػػاـل  يػػن جعػػت الةمػػت ا سػػمية متنػػاكب 

معنػي ال ركيػةل كال يويػةل كالنشػاطل م  السعلية مػ  مسػاكت نسػبي بين ػال فالةمػت السعليػة 
بينما ا سمية معنػي السػكوف كالةمػودل كفػي نوػنا ىػذا للبػن عليػو الةمػت السعليػة كلػذا 
فقػػد جػػاء الػػنص مسعمػػان بال يويػػة كالسعاليػػةل كثيػػسن عليػػو الكثيػػر مػػن الةماليػػة كالتوافػػا 

بػالنصل كا نسةاـل كثلساظ منتقػاة بعنايػة ثسػ من فػي مشػكيت كبنػاء  قػت د لػي خػاص 
مػػن خػػ ؿ كلمػػات مرابطػػن فػػي لسػػة  لبداعيػػة سػػ لة الػػتلس  كالمعنػػىل ثكجػػدت  الػػة مػػن 

 -مكسر/افكصػاؿ –ع قة طردية مرابطية بين مل  الكلمػات كصػسام ا مثػت: ليلة/ىادئػة 
ثعػػين/ فق ػػن...  -مقلػػة/ كئػػدت/  -كردة/ طمػػرت –ىيكػػت/ م طػػم  -جسػػد/ م شػػم/ 

ل مػػػن خػػػ ؿ خطػػػاب سياسػػػي متمػػػرد علػػػى كقػػػد اسػػػتمد الػػػنص الشػػػعرم   ػػػوره المتميػػػ 
الهطاب السلطوم بوستو ج از فوقيل كل ذا يهاط  الشاعر ثقطاب السػلطة / سػيدم 

كىػو ىنػا شػكت مػن ثشػكاؿ الن ػاؿ  -كمػا قلنػا  –/ بنبرة في ا الكثير من الةرثة كالتمػرد 
السلمي السياسيل الذم مارسو ك زاؿ يمارسو الشاعر خ ؿ سػني  يامػو المايػيةل دكف 

 ثف يريخ للتعذي  كالت ديد كما في قولو: 
 كثلسن مقليم افظافر

 كثف يقوؿ ال ا م ن ثم ظرؼ كثينما كاف 
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 قررت ثف ثشدك ال قيقة ثينما 
 كنن

 كثنو سيبقى كفيان لوطنو كلستو كشعبو  تى لو منكر لو ال ماف 
 قررت ثف ثبقى كفيان 
 كلف جار ال ماف 

 للمكاف... للساف... لةنساف 
شػػكت ظػػاىرة  –كمػػا قلنػػا   -زاؿ م اربػػان سياسػػيان مػػن الطػػراز ا كؿ. كالتكػػرار ف ػػو مػػا

مميػػػػ ة فػػػػي البنػػػػاء الػػػػد لي للػػػػنص الشػػػػعرمل كثعتقػػػػد ثف المسػػػػتويات الد ليػػػػة الػػػػث ثل 
كالػػػد ليل قػػػد مكاملػػػن بكػػػت عناصػػػرىال فػػػي لبػػػراز الةانػػػ  اؿ  -كالوػػػومي –التركيبػػػي 

ايػػية المبنيػػة للمة ػػوؿ المتوػػلة بتػػاء لبػػداعي اللسػػوم للػػنصل كمولػػدت عػػن ا فعػػاؿ الم
التأنين الساكنةل كالتي م ءمن على التواصت كا نسةاـ في ا صواتل جم ن كمراكي  

/ ثم فػي الةمػت التػي  -فق ن -كئدت -ذات كق   سن على افذفل كما في / طمرت
  منقطػػ  صػػداىا  تػػى مأميػػ  ثخػػرل بػػنسس العذكبػػة كالتنسػػيمل ثم ىنػػاؾ مواصػػلية منسيميػػة
م ببػػة عذبػػة الوػػوت شػػةية الل ػػن. كخاصػػة فػػي الكلمػػات التػػي منت ػػي بوػػوت  ػػرؼ 

افنسػاؿ. التػي  -افجيػاؿ -افطسػاؿ -افكصػاؿ -ال ـ الساكنة ذات التنسيمية الممي ةل 
ثعطن دفقة من الس سةل كالعذكبةل كاإلنسيابية اللسوية.  كما ثجاد الشػاعر فػي موظيػف 

سػػورة افنسػػاؿ/ رلػػم ثف عػػادة كثد البنػػات   -ة كئػػدت مسػػاىيم مػػن التػػراث اإلسػػ مي /طسلػػ
 كانن عادة جاىلية ل  ثن ا منعن في اإلس ـ.  

كفي الهتاـ ثقوؿ: لقد دارت مداخلة السػيد المؤلػف علػى الشػاكلة التػي بيناىػال دكف 
ثف يلتسن  للػى ىػذا ال شػد مػن الوػور السنيػة للقوػيدةل ك  للػى النا يػة الةماليػة في ػا 

ابر. كلػػم م  ػػر لديػػو الةوانػػ  السنيػػةل كالب ليػػةل كالهيػػاؿل كالتهييػػتل فػػي ل  بشػػكت عػػ
ثشػػػعار مػػػن درسػػػ م رلػػػم كجودىػػػا بكثػػػرة لػػػدي مل  كجػػػاء  كمػػػو علػػػى ىػػػؤ ء فػػػي سػػػياؽ 
العموميات كبةمت لنشائية في ػا الكثيػر مػن السةاجػة كالتةػريحل كبنػوع مػن افقنوميػة فػي 

ديػػػةل فػػػي  ثب اثػػػو النقديػػػة لنتاجػػػات الرأليػػػةل كيػػػعف فػػػي ميكاني مػػػات الم اكمػػػات النق
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ااخػػرين ك لبػػػداعام م افدبيػػػة. كل ػػػذا نقػػػوؿ: لف طسيػػػاف الهوػػػومات الشهوػػػيةل يةعػػػت 
الناقد ينشست بالتعبير عن ػا بػد ن مػن العنايػة بالنقػد افدبػيل  تػى م ػوؿ الهطػاب افدبػي 

ب ػن عند الناقد للى خطاب عشائرم من الطراز افكؿل ي مت معو كػت مسػاكئ ىمػـو ال
عن الش رة كالت ا م علػى المركػ  افكؿل كمػن ثبػرز سػمات نقػد ك ػذال ىػو اكتسػاء الناقػد 
بتنػاكؿ التػاريخ الشهوػي للكتػاب كالشػػعراءل ثك  يػام م ا جتماعيػة دكف اف يػرب  ذلػػ  

   بنتاجام م افدبية ل  على سبيت ا ستش اد ليس ل .
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 ديا جوافل ثلا الشهويةل كمواصت افبداعات
 

المػػرثة الكرديػػة العوػػامية ثقافيػػانل كالتػػي لػػم مػػدخت مدرسػػة قػػ ل بػػت درسػػن فػػي ىػػذه 
بدايػػة  يام ػػا العلػػـو الدينيػػةل متتلمػػذة علػػى يػػدم كالػػدىا فػػي ج يػػرة بوطػػاف مػػوطن اإلمػػارة 
الكردية العريقةل معلمن اللسة العربية كتابػة كقػراءةل كث سػن بموىبت ػا الشػعرية مسػت ن 

قتبػت العمػرل فكتبػن قوػائدىا باللسػة العربيػة بػدءان مػن عػاـ خيال ا كىي   م اؿ فتاة في م
ـ. كنشػػرت بع ػػان من ػػا فػػي بعػػه الوػػ ف العربيػػة السػػوريةل بعػػدىا كتبػػن باللسػػة ُٕٕٗ

ـ. كىػػو بعنػػواف ُِٗٗالكرديػػة ثجمػػت قوػػائدىال كصػػدر ل ػػا ثكؿ ديػػواف بالكرديػػة عػػاـ 
نيل ثػم ديوان ػا ااخػر )موجة من ب ر ث  اني(ل مرجمو للػى العربيػة الكامػ  موفيػا ال سػي

ـ. ملتػػػػو مةموعػػػػة قووػػػػية بعنواف)بازبنػػػػد ( ُٖٗٗالموسػػػػـو بػػػػػ) عبػػػػرات متمػػػػردة( عػػػػاـ 
ـ. مرجم ػػا ثي ػػان للػػى العربيػػة السػػيد موفيػػا ال سػػينيل كقػػد نشػػرت ُٗٗٗال ةػاب عػػاـ 

مػػؤخران مةموعػػة قووػػية مػػن التػػراث الكػػردم بعنواف) كايػػات شػػعبية كرديػػة(. كفػػي كػػت 
 سورية مةرم  وارات كدراسات  وؿ كتب ا عند صدكرىا.مرة كانن اإلذاعة ال

  ػػرت الكامبػػة كالشػػاعرة ديػػاجواف )م رجػػاف المبػػدعات العربيػػات الػػدكلي(ل الػػذم 
انعقػػد فػػي مدينػػة مػػونس ب ي ػػا الكػػردم الػػوطنيل كبػػدعوة مػػن كزارة الثقافػػة التونسػػيةل كقػػد 

معػػػة فػػػي سػػػماء جمع ػػػا الم رجػػػاف مػػػ  ثشػػػ ر المبػػػدعات العربيػػػاتل ذكات افسػػػماء ال 
افدب ثمثػػاؿل كوليػػن خػػورمل كنػػواؿ السػػعداكم. قػػدم ا للم رجػػاف كزيػػر التعلػػيم العػػالي 

/ صػػس ة م ػػن ُٕالتونسػػي )عبػػد الع يػػ  بلعيػػد(  يػػن ثلقػػن فػػي الم رجػػاف كلمػػة مػػن /
اسػػم )صػػورة الرجػػت فػػي  لبػػداعات المػػرثة(ل فنالػػن جػػائ ة الم رجػػافل كشػػ ادة مقػػدير مػػن 

كمػػم مقػػديم نبػػذة عػػن مػػاريخ  يام ػػا مػػن قبػػت كزيػػر التعلػػيم العػػالي  كزارة الثقافػػة التونسػػيةل
التونسيل كما شكرىا مدير الم رجافل كثعلن بعبارات مثيرة للمشػاعرل ثن ػا ثيػافن للػى 

 الم رجاف ركنقان جمي نل كاعتبرت كامبة مبدعة في مةاؿ عمل ا.



 75 

ثي ػػػان مػػػن  نشػػػرت ديػػػا جػػػواف قوػػػائدىا فػػػي المةػػػ ت الم ليػػػة السػػػوريةل كالهارجيػػػة 
كرديػة كعربيػػة كمركيػةل مترجمػػة كليػر مترجمػػةل ككػاف الكامػػ  الكػردم الكبيػػر عبػد الستػػاح 
بوطاني يقدـ  لقات متتابعػة عػن  يام ػا كثعمال ػال فػي برنامةػو )صػس ات( فػي ملس يػوف 

(Kurdistan.tv كللشػػػاعرة كافديبػػػة ديػػػا جػػػواف ع قػػػات متينػػػة مػػػ  عػػػدد كبيػػػر مػػػن .)
ن ػػػا الكامػػػ  كالقوػػػاص السػػػورم كليػػػد لخ صػػػيل بكثيػػػر مػػػن المثقسػػين العػػػربل ككتػػػ  ع

التقػػػدير كاإلعةػػػابل ككػػػذل  الكامػػػ  عػػػوض سػػػعود عػػػوضل كميهائيػػػت عيػػػدل كالشػػػاعر 
السلسػػطيني خالػػد ثبػػو خالػػدل كالػػدكتور زىيػػر السػػ اكم كهخػػركف ليػػرىم. ذىبػػن الشػػاعرة 

الشػػ ير  كالكامبػػة ديػػا جػػواف للػػى فرنسػػا بػػدعوة رسػػمية مػػن لةنػػة جػػائ ة الكامػػ  الكػػردم
. كىػػػػي التػػػػي قلػػػػدت الةػػػػائ ة للسػػػػيدة دانيػػػػاؿ ََِْ -َُ -َِعثمػػػػاف صػػػػبرم فػػػػي 

ميتيراف زكجة الرئيس السرنسػي افسػبا فرانسػول ميتيػرافل كقػد   ػر المراسػيم مةموعػة 
مػن الوػسيين الكػػردل  كمػا التقػن الكامػػ  الكػردم المبػدع سػػليم بركػاتل كثجػرت لذاعػػة 

 ػػػػا سػػػػتكوف يػػػػمن كفػػػػد مػػػػن النسػػػػاء الكرديػػػػات ثلمانيػػػػا مقابلػػػػة مع ػػػػال كمػػػػن المقػػػػرر ثن
. ََِْ -ُِ-ُُالمشػػاركات فػػي السػػويدل ل  ػػػور كػػونسرانس المػػرثة العػػالمي فػػػي 
 كقد خوون ل ا ساعة كاملة إللقاء كلمت ا كبع ان من ثشعارىا.  

بعػػػػد ىػػػػذه العةالػػػػة كا سػػػػتعراض القوػػػػير لنبػػػػذة مػػػػن مػػػػاريخ  يػػػػاة الشػػػػاعرة الكرديػػػػة 
ه مػػن قوػػائدىال معػػرجين علػػى ماقالػػو عن ػػا السػػيد لبػػراىيم ديػػاجوافل سػػنبدث بدراسػػة بعػػ

م مػػود فػػي كتابػػو )كعػػي الػػذات الكرديػػة(ل لنػػرل ىػػت كانػػن دراسػػتو ل ػػا منوػػسة ككفت ػػا 
 ق ػػػا بةػػػدارة كاسػػػت قاؽ ثـ ثف افمػػػر كػػػاف بهػػػ ؼ ذلػػػ ت.كىي رف ػػػن ثف مػػػرد علػػػى 

 م امرامو.
دياجواف( بقولػو: )ثمػا البقػاء يقوؿ السيد الناقد معلقان على اسم ا ثك با  رل لقب ا ) 

م ػػن اإلسػػم المسيػػ  إلسػػم ا ال قيقػػي فسيػػو مسارقػػة ذاميػػةل لعػػ ء مػػن شػػأف الػػذكر علػػى 
. ما يعني الناقد ىنا بقولو ىو: ثف الشػاعرة كمػن جملػة مػا َِٕ -ص - ساب ا نثى( 

 ػة يسيده لقب ا ىذا ىو ثن ا مق ورة اجتماعيانل مستنتةان من خػ ؿ ىػذا الق ػر افنثػوم ل 
يػػػػعف كانكسػػػػار مػػػػاىو )مامري ػػػػالني( ثمػػػػاـ مػػػػا ىػػػػو)بطريركي(ل كلػػػػذا فقػػػػد ليػػػػ  اسػػػػم ا 
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ال قيقػػي م ػػن ظػػ ؿ اسػػم ذكػػر. كثعتقػػد ثف ىػػذا الكػػ ـ ي مػػت فػػي طيامػػو الكثيػػر مػػن 
نػػازل( ڤى التةريػػد كالعموميػػة كالتعمػػيمل فػػمذا كػػاف افمػػر كػػذل ل فكيػػف ال ػػاؿ مػػ  )بػػا

ا سم م ن اسم ثنثى كىي ابنتػو ىػذه المػرة ت  لذانت. ف ت ىذا افب مق ور ثي ان كمسي 
كثعتقد ثف ما نلمسو ىنا يندرج م ن مس ـو الهل  بػين العمػـو كالهوػوص. فلقػ  ديػا 
جػػواف ىنػػا ىػػو  الػػة خاصػػة كليسػػن عامػػةل كثن ػػا لػػم مسيػػ  اسػػم ا شػػعوران من ػػا بالدكنيػػة 

اعرة للػى ذلػ  كالنقصل ثك من باب التعريف بنسس ا باسم ابن ا الرجتل بػت لػم ملةػأ الشػ
ل  لتستبدؿ اسم ا كبمرادم ال بلق  ىو في نسس الوقن يةسد ىويت ا القوميػة كالوطنيػة 
ـ،ل كجػواف كيعنػي الشػاب فػي  ممامانل فاللق  المؤلف من اسمين كرديين ىما ديا( كيعنػي ث
مقتبت العمر. ىو لق  مرمػ  كرديػانل فػػ)دل( افـ ىػي ا صػت ك)جػواف( ا بػن ىػو السػرعل 

للػػػى ا صػػػت عائػػػد دكمػػػانل ثك ىمػػػا يكمػػػ ف بع ػػػ مال بػػػت ىمػػػا ذامػػػاف فػػػي ذات  كالسػػػرع
كا ػػدةل فلػػيس ىنػػا قػػاىر كمق ػػورل بػػت كد كم بػػة كثلسػػة. ممػػا يعنػػي اللقػػ  فيمػػا يعنيػػو ثف 
ىنػػاؾ ثـ متميػػ ةل كلكن ػػا ليسػػن كأيػػة ثـل بػػت ثن ػػا ثـ كرديػػة عػػن جػػدارة كاسػػت قاؽف كمػػ   

هػػػارف. ف ػػػو لقػػػ ل اسػػػم ك/ىويػػػة/ كبطاقػػػة كػػػت مػػػا ي ملػػػو اللقػػػ  افصػػػيت مػػػن كبريػػػاء كف
معريػػف مرسػػم م مػػح شهوػػيت ا الكرديػػة بةػػ ء ككيػػوحل اختارمػػو بم ػػه لرادم ػػا كدكف 
شعور بالق ر كاإلكراه. لق  مستل م الػذاكرة فػي معانيػول م مػح مػاريخ مولػت فػي القػدـ. 

يس نعػػػم فػػػافـ الكرديػػػة متوػػػف بالعسػػػة كالط ػػػارة كالكبريػػػاءل ككانػػػن ك مػػػ اؿ م ػػػت مقػػػد
 كمع يم في مةتمع ال ين ني ل ا ا ترامان ثك دىا الكبار من م قبت الوسار.

ل  ل  ثف افصػػػوات  كمػػػ  ىػػػذا ثعػػػود فقػػػوؿ: لف كانػػػن افنثػػػى مق ػػػورة علػػػى العمػػػـو
النسائية عالية فػي ىػذه افيػاـل كثعتقػد ثف البيػن كمركػ  عمليػات العائلػةل مػديرىا المػرثةل  

ارج منػػػ لول كمػػن ىنػػا  ثقػػوؿ لقػػد اسػػتبدت النسػػاء كمػػا ىػػي مػػدير الرجػػت عػػن بعػػد كىػػو خػػ
بػػدكن ن  راكػػان. كثعتقػػد ثف شػػاعرمنا التػػي  فبػػأزكاج ن كىػػن فػػي البيػػن  تػػى   يسػػتطيعو 

ن ن بودد دراسة عن ا كىي من النساء المتمي اتل ليسن ب اجة للى اسم رجػت ليعلػي 
طومول كمػػا لػػم مػػن مقام ػػال فلقب ػػا ىنػػا ممييػػ م لذانل كلػػيس مسيبػػا م ػػن اسػػم رجػػت ثك سػػ

 يهتاره ليعرؼ بو فن ا ثنثى كفف جواف رجتل 
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كعن لقاء في ثمسية جم  بين الكام  لبراىيم ك الشاعرة ديا جوافل في منػ ؿ السػيد 
ـ. يقػوؿ السػيد  َََِ -ُِ -ِالدكتور عبػدال كيم بشػار فػي قامشػلي يػـو الةمعػة 

مةيػيم كعػي   بػي دكف لبراىيم )سعن ديا جػواف للػى ثف مكػوف نةمػة افمسػيةل ثمسػية 
لعػػ ف مسػػبا.. ككانػػن المػػرة افكلػػى التػػي ثناقشػػ ا في ػػال  يػػن ثصػػرت علػػى ثف مكػػوف 
القيمػػةل كػػت ذلػػ  شػػكت انطباعػػان مهتلسػػانل كىػػو ثن ػػا مسػػعى للػػى ثف مكػػوف خػػ ؼ مػػاىي 

 عليول ثم كاف خ ؼ بيننا   قان (. 
لنةوميػة مػ  الشػاعرة ثمة انطباعات مرة ثخرلف كثمة صراع مرير يشعل ا الناقد علػى ا

كالكامبػػػة ديػػػا جػػػوافل التػػػي مبػػػدك ثف شهوػػػيت ا قػػػد مألقػػػن ثمػػػاـ المةتمعػػػين ىنػػػاؾ فلػػػم 
يت مل ػػػػا الرجػػػػػت فكػػػػاف الهػػػػػ ؼ كالةسػػػػػاء بين مػػػػال كىنػػػػػا يعبػػػػػر السػػػػيد م مػػػػػودل عػػػػػن 
سػػيكولوجيا سػػةاليةل كلكػػن بكثيػػر مػػن ال ػػعف كاإلربػػاؾ ثمػػاـ الهوػػمف كيمكػػن ثخػػذىا  

بػػت  –ف سػػ   - ػػور الم ػػ ـك ىػػذه المػػرة   مػػن الػػداخت كمثػػاؿل عػػن  الػػة الرجػػت المق
الثقػافيل متقوقعػان يػمن كعػي  -كمن الهارج ثي انل ثماـ مػألا افنثػى كبريق ػا ا جتمػاعي 

الػػػػذات السيتشػػػػية للرجػػػػت الشػػػػرقيل كمأصػػػػنم الم مػػػػوؿ مػػػػن المسػػػػاىيم الثقافيػػػػة الباليػػػػةل 
س دكر المػػرثة التنػػويرمل كالم ػػ ـك ثمػػاـ عولمػػة العوػػر كمساىيمػػول كم اكلػػة ظ ميػػة لطمػػ

كالعودة ب ا للى الوراءل كلعػادة مرسػيخ مق قرىػا ثمػاـ الرجػت ك ػين   ػورهف الرجػت الػذم 
يػأبى ثف مكػػوف المػرثة نػػدان لػول كث  مكػػوف نةمػة بوجػػوده. ثف يكػوف ىػػو الشػمس كالنسػػاء  
كواكػػ  لذا طلعػػن لػػم يبػػد مػػن ن كوكػػ ف.  كثمػػا انطباعامػػو عػػن الشػػاعرة فيلهوػػ ا فػػي  

 )كعي الذات الكردية( بالعبارات التالية فيقوؿ:  كتابو
كىػي بالكػػاد  –فػي م رجػاف مػونس للمبػدعات العربيػات: ثثػارت زكبعػة دعائيػة)م كم( 

كلست ا المػادكف متوايػعة ثم )   -م دكدية ثقافت ا -م سن التعبير عما مريده بالعربية
 -متوايػعة( مػادكف -متوايػعة -كسػ  -من الدرجة م  مقسػيم الػدرجات للػى جيػد ِٓ

 -صػعوبة م ة ت ػا لل ػركؼ العربيػة -رلم ال عف اللسوم كالمسػتول الثقػافي المتوايػ 
)م كػػم كاسػػتس اـ  ثلػػيس ىنػػاؾ امػػرثة ثخػػرل مسػػتطي  لجػػراء المقابلػػة مػػن النػػوع المػػذكور

ىػت ىكػذا  -استنكارم( كىو يقود ىنا مقابلت ا م  الػدكتور زىيػر السػ اكم فػي دمشػا.ت
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 -فف ع قػة سياسػية ىػي التػي م كي ػا  –العالم الهارجي)م كم( مكوف سسيرة الكرد للى 
كلنمػا  -بما نالػن مػن جػوائ  لػيس ل ػا ع قػة بوػست ا افدبيػة -الشسوؼ بالعمت الدعائي

الػػخف. ىػػػذا قػػػدح مريػػػ  كمهةػػت للشػػػاعرة فػػػي هف كا ػػػدف  مةاكبػػان مػػػ  موقس ػػػا ال  بػػػي..
كم امرامان   ثكثر ك  اقػتل بػد ن مػن كدكمان يكوف افمر ىكذا  عندما يكوف النقد انطباعان 

النقػػػد الةػػػاد كالمنوػػػف الػػػذم كػػػاف يمكػػػن ثف يطبقػػػو المؤلػػػف فػػػي  الػػػة شػػػاعرمنا ىػػػذهل 
 -كالنقػػد المنوػػف كػػاف مػػن الممكػػن كافسػػاس ثف  يكػػوف بالشػػكت التػػالي: امػػرثة كرديػػة 

ة كتبػن ثجمػت القوػائد الوطنيػ  –شاعرة موىوبػة ثنتةػن الكثيػر مػن اؿ لبػداعات افدبيػة 
ثلػا م لػي  -صػورىا الشػعرية الةميلػة -مكت  باللستين العربية كالكرديػة –كلير الوطنية 

اسػػػػػتدعين ل  ػػػػػور العديػػػػػد مػػػػػن  -نالػػػػػن العديػػػػػد مػػػػػن الةػػػػػوائ  التقديريػػػػػة -كعػػػػػالمي
قابلػػػن العديػػػد مػػػن الشهوػػػيات الثقافيػػػة كافدبيػػػة  –الم رجانػػػات كالمناسػػػبات العالميػػػة 

 المرموقة في العالم...الخ. 
بػػأس عنػػدىا مػػن اإلشػػارة للػػى ثف الشػػاعرةل يتطلػػ  من ػػا القليػػت مػػن م سػػين ككػػاف  

لست ا العربيةل كا ستمرار في موقيت موىبت ػا اؿ لبداعيػةل كرفػ  مسػتواىا الثقػافي بشػكت 
ثف ػػػت كا لتػػػ اـ بتوايػػػ  العلمػػػاء كسػػػلوك م...الخ. كىنػػػا سػػػأركن للػػػى دراسػػػة بعػػػه مػػػن 

 دم الذم نتناكلو  بالب ن كالدرس. قوائدىال ن ران فىميت ا لمويوعنا النق
فسػػي ديون ػػا الموسػػـو بػػػ )موجػػة مػػن ب رث  انػػي( الػػذم مرجمػػو السػػيد الناقػػد خطػػأ بػػػ 

كمػا مرجم ػا   -/ثكجاعي/ بد ن من /ث  اني/ كفي قويدة من ىذا الديواف بعنواف )قلبػي( 
 مقوؿ ديا جواف: -الناقد 

 قلبي كاف مرهة..
 في ثم ج ة ثداركىا..

 رفعوىا..
 بوىا ثريان..ث الوىا ثج اءن ثج اء..ير 

 عندما ن ركا في افج اء مل  ثبوركا
 ثنو من الوورة الوا دة
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 خرجن م ات الوور.
كااف مػاذا قػاؿ السػػيد الناقػد  ػوؿ ىػػذه القوػيدةل قػػاؿ: عػدة جمػت مػػن قبيػت /  لػػة 
  شػػعرية / مسوػػح عػػن ع قػػة كجدانيػػةل بػػين الشػػاعرة كرأليت ػػا للػػى الػػوطن / الربػػاط لػػو طػػاب

قدسي/ ف ي متأكد   وران من خ لو / كىذا يعنػي كجػود مبعيػة/ كػوف الػوطن ىػو افصػت 
كلليو المرج /... كلكني ثقوؿ: ما ىكػذا مػورد اإلبػت ثي ػا النقػادل ثف ىػذا لػيس بنقػدل بػت 
ىو عموميات  مسمن ك مسني من جوعف. لذ لم يقت السػيد الناقػد ىنػا الػذم عليػو قولػول 

جمػػت الوػػور الشػػعرية اؿ لبداعيػػة التػػي قيلػػن فػػي  ػػ  الػػوطن ف ػػذه افبيػػات ىػػي مػػن ث
كالوطنيػػة الكرديػػةل فػػن ن ىنػػا ثمػػاـ قلػػ  مػػن مػػرهةل كالمػػرهة مػػدؿ علػػى النقػػاء كالشػػسافية 
كالويػػوحل كمػػا مػػدؿ علػػػى العنػػاد كالمقاكمػػة ثي ػػانل  ينمػػػا منكسػػر فمن ػػا مواصػػت عمل ػػػا 

ىنػػا ماثلػػة فػػي ثقػػدس كثنبػػت اإلنعكاسػػيل كلػػو بقيػػن من ػػا قطعػػة فػػي لايػػة الوػػسرل فوطن ػػا 
ع ػػلة مػػن جسػػم ال كلكن ػػا ع ػػلة مػػن مػػرهةل كالمػػرهة مػػن ثكثػػر المػػواد عنػػادان كممسػػكان 
بوظيست ػػال ثػػم ثف ابتػػداء الشػػاعرة ب ػػذه الةملػػة السريبػػة /قلبػػي كػػاف مػػرهة/ ثدل للػػى خلػػا  
 صورة  لبداعيةل كقف المتلقي ثمام ا فػي  الػة مػن الترقػ  كاإلنػدىاشل بػت اإلنت ػار لمػا
سػػتأمي بػػو المساجػػأة بعػػدىال فنػػو سيسػػائت نسسػػو  ػػاؿ قػػراءة القوػػيدة: مػػامعنى قلػػ  مػػن 
مػرهةت ك ينمػا يتػاب ل يةػد ثمامػو ملػ  الوػػور المعبػرة المتتابعػةل التػي قػد منبػم بتوقػ  شػػر 

 مال مما ي يج افعواب كيثير جوان من القلا كالتومر م مولة على جمت من مثت:  
... مػػن الوػػورة الوا ػػدة خرجػػن م ػػات -الوىػػا ثجػػ اءث  -يػػربوىا ثرينػػا  -رفعوىػػا

الوػػور. ىػػذه ىػػي ركح المقاكمػػة العنيػػدةل كلرادة الوػػمودل كالت ػػدم لػػدل الشػػاعرةل كقػػد 
صػػػورة فػػػي لايػػػة اؿ لبػػػداع عػػػن خلػػػود كطن ػػػا    -كباسػػػتهدام ا للمػػػرهة  -ثعطػػن بػػػذل  

ة ن ب ػال ثػم كردستافل ككيف ثن ػا عوػية علػى السنػاء م مػا  ػاكؿ السػالبوف سػلب ا كالسػ ا
ن    الوػورة التمثيليػة الةميلػة التػي عبػرت عػن الوػمود باإلنكسػارل فالتناسػ  القػائم 
بين المرهة كش اياىا ثفرز معاف د لية بين  التين متقابلتين  الة الهوم الم ػ ـك ك الػة 
الوطن المنتورل ف تى ا نكسػار يقػوم مػن لرادة الوػمود بػدؿ ال  يمػةل فا نكسػار ىػو 

انتوار لػوطن الشػاعرةل فنػو  المػا منكسػر المػرهةل فبعػد ثف كانػن  -وقن ذامو في ال -
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صورة كا دة للوطن مرل في ال فااف في كػت جػ ء من ػا لػو صػورةل كيوػبح ا نكسػار ىػو 
 ا نتوارل كالمرهة الوا دة م ات المرايال كالوورة الوا دة م ات الوور.

قلبػػان كا ػػدانل فسػػتولد ه ؼ  فف ىػػذا الػػوطن ىػػو فػػي قلػػ  كػػت كػػردمل كلف كسػػركا 
 القلوب التي م مل ال فن ن ىنا ثماـ امراة  ديدية بكت معنى الكلمة كابعادىال

ثما من  ين افسلوب نرل ثف البين افكؿ من القويدةل قد ابتػدث بالةملػة ا سػمية 
السػػكونية ذات الوػػيالة السنيػػة الةميلػػةل كالوػػورة التػػي رسػػمت ا يػػمن لو ػػة معبيريػػة فػػي 

الركعة كالةماؿل كىو ما يمكن اعتباره كبدايػة ثسػلوبية  لشػارية ذكيػة مػن الشػاعرةل  لاية
 ػاؿ قراءمػ   -كىي طريقػة فنيػة فػي ا لتسػاتل فالةملػة ا سػمية السػكونيةل مسػتوقس  

برىة للتسكير كالتأمت فيمػا قالتػو كم ي ػ  لمػا ىػو قػادـ لتقولػول ثػم ال ركيػة لألفعػاؿ  -ل ا
لتػػػػي رسػػػػمن صػػػػورة سػػػػمعية بوػػػػريةل مايػػػػية بالنسػػػػبة للمتلقػػػػي ال ايػػػػرةل ا –المايػػػػية 

ك ايرة بالنسبة للشػاعرةل ثم ثف الشػاعرة مػركم ما ػدث لقلب ػا كشػاىد عيػاف عػن ىػذه 
ال ركيػػة السريبػػةل التػػي مةعلػػ  ملتسػػن مػػ  قلب ػػا المػػرهة دائػػران مع ػػا ذات اليمػػين كذات 

ن ػػو افعلػػى / رفعوىػػا/  ثداركىػػا/  ثػػم ل  ػػة مػػن المبالتػػةل مرفػػ  رثسػػ  في ػػا  -الشػػماؿ 
كلتن ػػػر سػػػاف ن مػػػرة ثخػػػرل مػػػ  ل  ػػػة انػػػدىاش / يػػػربوىا ثريػػػان/  ركػػػة للػػػرثس دائػػػرةل 
صاعدةل خاف ة. مل  ال ركية التي ثدت للى مسةيرالموقػف كلدىػاش الهوػم  كمبالتتػو 
فػػي الل  ػػة ا نتوػػاريةل لي ػػوؿ انتوػػاره للػػى سػػراب ككىػػمل كخلػػا نػػوع مػػن اليػػأس لديػػول 

ء للػى الت ويػت فػي ذكرىػا للعػدد المةػرد ك/ا نتقػاؿ/ مػن /الوا ػدة/ للػى عن طريا اللةػو 
/الم ات/ ككأن ا في معركة موادميةل مدكر ر اىا بين ال ا كالباطتل ككاف في ػا التوػادـ 
بقػػوة مػػ  الهوػػمل كفػػي قوقعػػة الل  ػػة التراجيديػػة ممػػاىى في ػػا ال مػػاف /كػػاف/ بالمكػػاف 

لساعليػػة الشػػعريةل كللػػى نػػوع مػػن  ا سػػتمرارية /يػػربوىا ثريػػان/ ثدت للػػى خلػػا نػػوع مػػن ا
ل  يػػة ناب ػػة بال ركيػػة كالةمػػاؿل ممثػػت في ػػا  كالوػػمودل ملػػ  لو ػػة معبػػر عػػن فعػػت مقػػاـك
الة د / رفعوىا... يػربوىا/ كال ػ ية / كسػركىا ثجػ اء/ جػ د يكسػر كيػدمر كيعتػدمل 

ف مػػراكم صػػور كشػع  يوػػمد كيػػأبى السنػاءل كايػػعان كطنػػو فػػي قلبػو. لكنػػي ثنػػوه ىنػا علػػى ث
القوػيدة بع ػ ا فػوؽ بع ػ ال ثثػػر قلػي ن علػى السعاليػة ال ركيػػة للقوػيدةل كلكنػو لػم يػػؤثر 
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علػػى جماليػػة التلقػػيل كلػػم يقلػػت مػػن لو ت ػػا اؿ لبداعيػػة بػػأم شػػكت مػػن ا شػػكاؿ. كىػػي 
اإلشارة الو يدة الو ي ة كالبسيطةل التي ثشار للي ا لبراىيم م مودل فػي نقػده لقوػائد 

 جوافل ىذه الشاعرة الموىوبة باعترافو نسسول كما سنبين ذل    قانف.  الشاعرة ديا
 كفي قويدم ا الموسومة بػ)بعد ثف لدت قريتنا خالية( مقوؿ:

ليػو يػا دادم... ث  ان  ػي ثانيػػة ان  ػي مشػطي شػعرم الطويػػت منػذ بػاكر الوػػباح... 
 كبأنامل  الر مانية ايسرم ناعمان ناعمان جدائلي..

 ليو ياجدة..
   ان  ي. ثانية ثدم ص ة الوباح كيعي ففراد العائلة على النار قوعة العدس..ث

 ليو ثي ا الهاؿ علي..
معاؿ.. خذ  مت ال نطة للى الطا ونة كثخبر الط اف في ثف يسرع بط ن  نطتنػا.. 

 لذ لم يبا في بيتنا سول ما يكسي 
 لعةنة كا دة. 

 ماذا يقوؿ الناقد بودد ىذه القويدة يقوؿ:
مشػػ د شػػعورم يتػػرجم  الػػة نسسػػية مةػػاكرة لل الػػة افكلػػىل كلكػػن ثمػػة نقػػص فػػي  ىػػو

المشػػػ د الشػػػعورم كىػػػو المتعلػػػا بػػػػ)العةنة الوا ػػػدة(ل لذ اف الشػػػاعرة لػػػم معػػػم ال الػػػة 
الشػػعورية كمػػا ينبسػػيل ثم متلبسػػ ا مبالتػػة الل  ػػة فػػي ثداء المعنػػى  يػػن كػػاف علي ػػا ثف 

لمػاذا مسػتعةت خال ػا كالط ػاف مػن بعػده. ثعتقػد مقوؿ)لقد نسد الط ين كليػان فػي بيتنػا( ف
ثف ىػػػذا كلػػػو  يتعػػػدل ثف يكػػػوف نوعػػػان مػػػن الكػػػ ـ اإلنشػػػائي المدرسػػػي السيكو سػػػتيل 

 - الػػة شػػعورية –كجمػت فلسػػسية استعرايػػية متكػػرر معػو فػػي كػػت كتابامػػو النقديػة مػػن مثػػت 
ثخػرل ثقػوؿ: المعنى... الخ. كلكن مرة  -مبالتة الل  ة -متلبس ا  -المش د الشعورم

مػػػا ىكػػػذا يكػػػوف النقػػػد ثدبيػػػانل كىػػػو نقػػػد كمػػػا يقػػػوؿ المثػػػت العػػػامي الموػػػرم )مػػػايودم 
سػػلطو الناقػػد علػػى  نقطػػة يتيمػػة مػػن القوػػيدةل كالػػذم   ميػػ (ل كالنقػػد ااخػػر الػػذگك يػػػ

ينتقػػػد في ػػػا اسػػػتعةاؿ الشػػػاعرة لهال ػػػا فػػػي الػػػذىاب للػػػى الطا ونػػػةل كعلػػػى الهػػػاؿ علػػػي 
مػػا جػػاء فػػي مرجمػػة الشػػيخ ال سػػيني للقوػػيدةل فنػػو ثكثػػر كىػػو افف ػػت ىنػػا ك -)علػػو( 
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ثف يسػػتعةت بػػدكره الط ػػاف لط ػػن  نطػػة عائلػػة  -قربػػان مػػن التػػراث ا جتمػػاعي الكػػردم
الشػػاعرةل  يػػن لػػم يبػػا فػػي بيػػن عائلت ػػا سػػول عةنػػة كا ػػدة. كىػػو نقػػد مسػػل  علػػى 

عةنة كا ػدة فػي  النا ية ا قتوادية في القويدةل ثم ثف الناقد يريد القوؿ: طالما ىناؾ
البينل كالهػاؿ علػو سػيذى  ب مػاره للػى الطا ونػةل فسػي ال ػاؿ ىػذهل سػيط ن الرجػت 
ال نطػػة كسػػيعود بػػالط ين للػػى البيػػنل قبػػت ال اجػػة للػػى العةنػػة التاليػػة فػػي اليػػـو التػػاليل 
 ف العةنػػة الوا ػػدة بػػالمس ـو الكػػردم الريسػػي ىػػو مػػا يكسػػي لقػػوت يػػـو كا ػػدل ثم ثنػػو 

بت ثف منسد العةنة الوا دةل ف  داعي كال اؿ ىذهل اسػتعةاؿ خال ػا سي  ر الط ين ق
كالط ػػاف. قػػد مكػػوف م   تػػو ىػػذه صػػ ي ة عػػن عبػػارة العةنػػة الوا ػػدةل التػػي يػػرل ثن ػػا 
ثثػػػػرت علػػػػى م ػػػػموف القوػػػػيدةل فػػػػي  ػػػػاؿ لذا كػػػػاف افمػػػػر  يتعلػػػػا بالةانػػػػ  التراثػػػػي 

نػػرل ثف افمػػػر يعػػود للػػػى  -كاعتمػػادان علػػػى ىػػذا التػػػراث –ا قتوػػادم الكػػردمل كلكننػػػا 
 خ ؼ ذل ل كنقده  منطقي ممامان كذل  لسببين اثنين:

ثف الشػػاعرة اسػػتندت للػػى المس ػػـو التراثػػي الكػػردمل كمرجمتػػو  رفيػػان فػػي عبارم ػػا  -ُ
ملػػ ل كلػػذل  كانػػن ثمينػػة علػػى ال سػػاظ علػػى مراث ػػا كاإلنتشػػاء بنك تػػول ككػػأني ب ػػا كقػػد 

األىم المعنيات مباشرة بأمر الط ينل فكػن يسػت ثثن استل من ما كاف يقولو الكردل كنس
ذكي ن للذىاب للى الطوا ينل فػي الل  ػة التػي لػم يبػا فػي بيػوم ن سػول عةنػة كا ػدة 

 كىي الترجمة ال رفية لقول ن 
   (Bi lez herne êş, lê ji arvanê rokê pêve, di mala me de nemaye)    

 في بيتنال سول ما يكسي لعةنة كا دة. ثم اذىبوا سريعان للى الطا ونةل فلم يبا 
ككمػػا يقػػػوؿ السػػػيد لبػػراىيم م مػػػود ثف مقػػػوؿ  -ك مػػن ىنػػػا فلػػيس مػػػن المعقػػػوؿ  -ِ

الشاعرة ) لقد نسد الط ين كليان في بيتنا(  ف ػت يعقػت ثف منت ػر العائلػة نسػاد الط ػين فػي 
يلػة البين  تى مطلػ  مػن الهػاؿ علػول ثف يػذى  للػى الطا ونػةت ثعتقػد ثف ذلػ  قلػة  

 كمدبير في ال ياة  يرياىا ث د لنسسو. 
ليسػن ببعيػػدة كػػاف الريسيػػوف الكػػرد يػػذىبوف   -كمنػػذ سػػنوات -لذا مػا علمنػػا ثنػػو  -ّ

للى الطا ونة على ثظ ر  مرىمل كلم مكن الطوا ين موجودة في كت مكاف مػن المنطقػة 
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البعػدل كمن ػا  الكرديةل بت كانوا يذىبوف ث يانان مػن ريػف قامشػلي للػى طػوا ين بعيػدة كػت
طػػوا ين مدينػػة مػػاردين مػػث نل كلػػذل  ربمػػا كػػاف الوا ػػد مػػن م يسػػتسرؽ ثيامػػان للعػػودة مػػن 
الطا ونػػػةل كسػػػتنسد خ ل ػػػا العةنػػػة كربمػػػا العةنتػػػاف ثي ػػػانل كمػػػن ىنػػػا نػػػدرؾ اف الشػػػاعرة 
مكػػوف م قػػة فػػي صػػورم ا الشػػعريةل كاسػػػتعةال ا لهال ػػا كالط ػػاف مػػن بعػػده. كثقػػػوؿ ثف 

براىيم م مود ب ػعف م اكمامػو النقديػة ىػذهل كعػدـ من ةيتػو ي لػم كثيػران  الناقد السيد ل
كتابنا ككذل  ثدباءنا كشعراءنال كلن يستطي  ثف يوفي م شي ان من   ق ػم كاسػت قاقام م. 
بت بالعكس ثنو ينػ ؿ في م قد ان كذمانل كي اكم م ثماـ م كمة انطباعامو التي مستقر للػى 

وػػدر علػػي م ث كامػػان مسػػبقة الوػػن  كالتوػػميمل كعػػن ثبسػػ  قواعػػد ال ػػا كالمنطػػال كي
سابا لصرار كمرصدل افمر الػذم ثكقعػو فػي لةلةػة مػن الم ػامرات الشهوػيةل كالتهػب  

 النقدم المري ف كالذم رثيناه في ال لقة السابقة. 
ثمػػػا دراسػػػتي ل ػػػذه القوػػػيدةل فسػػػتكوف بالشػػػكت التػػػالي: رلػػػم ثف القوػػػيدة مترجمػػػة 

الدراسػػة  ول ػػال كلكنػػي كبدايػػةل ثشػػير للػػى ثف ثبيػػات القوػػيدة  ك مسػػمح لػػي بػػالكثير مػػن
متسم بطاب  مراثي كفولوكلور كػردم كايػ ينل مسػتثير كػوامن الػنسسل كال نػين الةػارؼل 
كالعاطسػػػة اإلنسػػػانية الملت بػػػةل المتسػػػمة بالرلبػػػة كاللقػػػاء كالل سػػػةل يتمػػػازج في ػػػا الممكػػػن 

ال نػػػين للػػػى المايػػػيل كالرلبػػػة بعػػػودة  بػػػالتمنيل كالواقػػػ  بػػػال لمل مػػػ يج ينبػػػ  مػػػن  ػػػرارة
ال ياة للى قرية الشاعرة الهاكيةل كما فػي ن ايػة القوػيدة)لم يػذكرىا لبػراىيم م مػود فػي  

 كتابو(ل 
 كىي مطل  من الراعي ثف يترنم بم ماره فتقوؿ:

  تى يقت م صوم 
 منازؿ القرية كل ا

 فعسى ثف يهسا...قلب ا
 بةرس م مارؾ...
 كينبه من جديد
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لشػػاعرة ىنػػا  نينػػاي جارفػػان للػػى ربػػوع قريت ػػا الةميلػػةل التػػي خػػوت مػػن ثىل ػػا لمػػا م  ػػر ا
ػػػركا من ػػػال م اكلػػػة من ػػػا  سػػػتعادة صػػػورة ملػػػ  القريػػػة  فن ػػػم ىػػػاجركا من ػػػا ثك ثن ػػػم ىيةح
السػا رة فػػي مهيلت ػػا الذىنيػػةل كالت سػػر علػػى ثيػاـ قركيػػة م ػػنل فعسػػى ثف معػػود القريػػة 

سػػنن الشػػاعرة فػػي اسػػتهداـ موىبت ػػا فػػي موظيػػف عػػامرة بأصػػ اب ا مػػن جديػػدل كقػػد ث 
التػػػراث الكػػػردم ببراعػػػة فائقػػػةف كثبػػػدعن لو ػػػة طبيعيػػػة لمػػػوطن الكػػػردل سػػػا رة ثخػػػاذةل  
ثب ةن النسسل كاستدرت العواطفل كثسالن دمػوع السػرح كالتػأثرف كمػا ثف اإلسػت ثاث 

نسس نشػػوة ث  ان  ػػي/ مبعػػن فػػي الػػ ذا الػػنسم الموسػػيقي التراثػػي الةميػػت /ليػػو يػػادادم..
صػػػوفية شػػػاعرية طاليػػػةل منبعػػػن مػػػن ثعمػػػاؽ الػػػذات الشػػػاعرة مترافقػػػة مػػػ  رنػػػين موسػػػيقي 
جميػػت كمػػؤثرل ككلمػػة /دادم/ معنػػي /ثمػػي/ م ػػيسة ب ػػا للػػى اللو ػػة مشػػ دان مهييليػػان مثيػػران 
لأل اسيس متراءل ثطياؼ معالمو عبر ف اءات من ال شعور اإلنسانيل لنو مش د طسلػة 

رل ثفاقػػػن مػػن نوم ػػػا صػػػباح يػػـو ربيعػػػي جميػػػتل فػػي قريػػػة  المػػػة جميلػػة فػػػي مقتبػػت العمػػػ
سا رة المن رل كقد ثرسلن الشمس لشعاعام ا الذىبيةل لتنعكس على قطػرات مػن نػدل 
مةلػػت رألكس القمػػح افخ ػػر النابػػن كثعشػػاب البيػػادر الةميلػػةل كمػػن فػػوؽ سػػطح ثلػػج 

 ربيعي ناص  البياض.
 كا...ثخياه

 ى  من رقادؾ كان ر
 مساق  كم من الثلوج
 ليلة ثمس... 
 مناكؿ المةرفة

 كاصعد للى سطح الدار 
 .  َْ -ص -ثم اكسح عنو ركاـ الثلج. 

اسػػتهدمن الشػػاعرة ثسػػلوب اإلي ػػاء كالتهييػػتل متةنبػػة المطابقػػة التعبيريػػة اللسويػػةل  
فػػي ىػػذا النػػػداء التراثػػي الريسػػي المػػػؤثر ذم الػػنسم الموسػػيقي ال ػػػ ينل عازفػػة علػػى ثكمػػػار 

بوػريةل لترسػػم مػػن  -ل جػاء بوػػيسة يػمير المهاطػػ ل فػػي صػور سػػمعية مونولػوج داخلػػي
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خ ل ػػا من ػػر يػػـو ربيعػػيل يكسػػو فيػػو الػػثلج سػػطوح منػػازؿ القريػػة الوادعػػة بكػػت  جػػ ؿ 
كب ػػاءل بػػدا فيػػو الػػثلج يتػػد رج مػػن علػػى السػػطوحل متكومػػان ثمػػاـ مةرفػػة الشػػاب القػػركم 

مػة جػاءت فػي لايػة الركعػة المن م  في من يػف سػطح دارهل ممػا شػكت لو ػة مراثيػة  ال
كال سػنف لو ػة مبعػن فػي الػنسس ذكريػات عػن منػاظر ريسيػة  منسػىل مطبوعػة فػي ذاكػرة 
الشػاعرة الواعيػػةل فأثػػارت خيال ػا كثثػػارت مع ػػا كػوامن نسػػوس القػػراءل كشػاركت م مع ػػا فػػي 

 -كبػػػذكاء كبيػػػر -ذلػػػ  ال نػػػين كالعواطػػػف ال ىبػػػةف  ينمػػػا رسػػػمن بكلمام ػػػا الشػػػاعرية 
المشػػ د الريسػػي السػػا ر الهػػ بف  يػػن ممكنػػن مػػن رسػػم مساصػػيت بي ت ػػا  لو ػػة ذلػػ 

الريسية الةميلةل بيد رسػاـ مػاىر خبيػرف. فػي مثػت ىػذا الةػو السػا ر الةميػتل بللػن فيػو 
طسلػػة قركيػػة مشػػ  بػػالبراءة كالط ػػرل شػػعرىا بالمػػاء الػػذم  زاؿ يلسػػو الشػػعن كالسويػػىل 

رثسػ ا الوػسير بكػت ىػدكء كببػراءة الطسولػة مقف ثماـ ثم ا م مت بيػدىا مشػطانل مػادة ل ػا 
لتمشػػ  شػػعرىا دقيقػػانل ناعمػػانل ثػػم ذىبػػن الطسلػػة منػػادم خال ػػا علػػول مسػػت ثو علػػى  مػػت 
 نطة البين للى الطا ونةل كىنا يتهيت المػرء م  ػر  مػر ثليسػة متتػاب  خلػف بع ػ ا فػي 
صػػػف طويػػػتل كىػػػي م مػػػت علػػػى ثظ رىػػػا ثكيػػػاس ال نطػػػة لط ن ػػػال ككراءىػػػا ثصػػػ اب ا 
يسندكف بأيادي م ث ماؿ  مػرىمل كنػرل ىنػا مكملػة لتلػ  اللو ػة الطبيعيػة الةميلػة التػي 

ث اسػيس شػةيةف  يػن كػاف ثىػت القػرل  -مػن جديػد - زالن الشػاعرة مرسػم ال فتثيػر 
يذىبوف معان للى الطا ونةل  تى لذا سق   مت ث دىم من علػى ظ ػر دابتػول كجػد رفيقػان 

 جديد. يساعده على للقائو على ظ رىا من
 كلكن لماذا قلنا قرية كثجواء ربيعية مشرقةت فننا استنتةنا ذل  من: 
ذىاب الهاؿ علو للى الطا ونةل كذكر طبهة /  ساء العدس/ كىو ماكاف فيمػا  -ُ

م ػػػى يشػػػكت الوجبػػػة الوػػػبا ية المس ػػػلة لػػػدل سػػػكاف القػػػرل الكرديػػػةل كبػػػافخص فػػػي 
دفم جوؼ الةسم كيعطيو طاقػة لذائيػة  الشتاء كالربي  معانل كذل  فف العدس الساخن ي

كبيػرة فػي افجػواء الشػتوية كالربيعيػة البػاردةل مسػاعد القػركيين علػى العمػت الةسػدم فػي 
ال قػػوؿل بينمػػا فػػي الوػػيف كػػاف يػػتم التقليػػتل مػػن العػػدس كيسػػتبدؿ بالشػػام كاللػػبن ثك 

 اللبن لو دهل ككاف القركيوف يستسيسوف طعم العدس المطبوخ بمياه السدراف. 
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 كمن الطسلة كقد بللن شعرىا دكنما خوؼ ثك  ساب للسعة برد.  -ِ
كافىػػم مػػن كػػت ذلػػ  ىوافبيػػات التاليػػة مػػن نسػػس القوػػيدةل كالتػػي م  ػػر ثجػػواء  -ّ

 ربيعية بة ء ككيوح 
 كثنن ثي ا الراعي ان ه

 كاخرج بسوائم  للى ال واء الطلا 
 للى الت ؿ  ين مسق 

 ثشعة الشمس
ثخاذف  ين سػق  الػثلج لػي نل بينمػا ثشػرقن الشػمس فػي  فالةو  ش  ربيعي سا ر

الوػػباحل كخػػرج الرعػػاة بسػػوائم م للػػى ال ػػواء الطلػػا. كػػت ىػػذه الوػػور متػػدفا بمشػػاىد 
 ق ػا علػى  –مؤثرة متتابعة لم ي سن الناقد ثف يشير للي ا كيوفي الشػاعرة الموىوبػة ىنػا 

 -ثنامت ر مانيػة –ح باكر الوبا  -مشطي شعرم الطويت -فكلمات مثت: دادم -افقت
صػػػػػ ة الوػػػػػباح )ثعتقػػػػػد ثف  -الةػػػػػدة -قوػػػػػعة العػػػػػدس -النػػػػػار -جػػػػػدائلي -ايػػػػػسرم 

 -ال نطػػػػػة -الهػػػػػاؿ علػػػػػو -ص ةالوػػػػػبح ثصػػػػػح بسػػػػػه الن ػػػػػر عػػػػػن موسػػػػػيقى العبػػػػػارة(
العةنػػػة. كل ػػػا مػػػذكرؾ بمػػػاض مراثػػػيل كػػػردمل ريسػػػيل  يمكػػػن ثف  -الط ػػػاف -الطا ونػػػة

منػالم كانسػةاـ علػى الوػعيد الشػكلي كال ػدثي ينساه المرء ثبدان.  كالقويدة في ػا ثلػا ك 
 ثي انل كقد استهدمن في ا الشاعرة ثسلوب الت مين في بعه المواي  مثت:

 لم يبا في بيتنا سول ما يكسي 
 لعةنة كا دة

 -ككمػػػا قلنػػػا  - يػػػن لػػػم يكتمػػػت معنػػػى البيػػػن افكؿ ل  بوجػػػود الثػػػاني كالت ػػػمين 
به ؼ بعه النقاد العرب القدماء الػذين يست سنو النقاد الم دثوف كالشعر ال دينل 

 لم يستسسو البعه من م في الشعر.   
ـ. مقػوؿ الشػاعرة ديػاجواف بقوػيدة ل ػا بعنػواف ُٖٗٗكفي ديوان ا )عبرات متمردة( 

 )اعلموا(: 
 كلما عاينتم افسقاـ 
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 منساب من كلمامي
 كرثيتم  ركفي متنازع كمهتوم

 يت افن بع  ا على بعه
 يرهيشدخ البعه بمناق
 رألكس البعه ااخر

 كرثيتم سطورم من م صس ام ا
 فتعلموا

 ثف البومة طسقن مبني اعشاش ا
 في ربوع " قامشلي"
 ك"همد" ك " دىوؾ"

 كفي " م اباد"
فسػػي القوػػػيدة اانسػػة الػػػذكرل جػػاء العنػػػواف بوػػيسة افمػػػرل كىػػي مسيػػػد التأكيػػد كلسػػػن 

سة مسػػتنسرة لألعوػػاب افن ػػار علػػى  ػػدث ىػػاـ سػػتقولو الشػػاعرة عمػػا قريػػ ل كىػػي صػػي
كال ػػواس معػػانل مسػػتس ىا لةسػػتعدادل لتلقػػي ثمػػر ىػػاـل كىػػو مايناسػػ  مويػػوع القوػػيدة 
الثوريػػة. كا بتػػداء بكلمػػة /كلمػػا/ كىػػي مسيػػد التواصػػلية كا سػػتمرارل فػػي م طػػات متتاليػػة 

 –متنػػػازع  -منسػػػاب  -علػػػى دركب  يػػػاة الشػػػاعرةل كمتػػػالي اففعػػػاؿ الم ػػػارعة بعػػػدىا 
فتعلمػػوا. ىػػذه اففعػػاؿ ثدت للػػى لشػػاعة  ركيػػة سػػريعة  –يشػػدخ  –افػػن يت  -مهتوػػم 

كبميقاعػػات متتاليػػة معبػػر عػػن  الػػة ا تماليػػة شػػرطية متلػػبس الشػػاعرةل ك الػػة ممثيليػػة عػػن 
فعنػدىا علػيكم ثف متوقعػوا ثي ػا الكػردل ثف  -كلف  ػدث -كاق  متهيت مرل الشاعرة ثنو 

رمػػػػ  الهػػػراب كالػػػػدمارل فػػػػي  -علػػػػـوكمػػػػا ىػػػو م  -البومػػػة سػػػػت   علػػػػى كطننػػػا. كالبومػػػػة 
المركيػػات مػػن مػػراث شػػعوب الشػػرؽ افدنػػى بشػػكت خػػاص. كىػػذا الواقػػ  المتهيػػت م  ػػر 
ع ئمو في ىذياف يسشػى ثبيام ػا الشػعريةل كفػي كلمػات متهػب   ركف ػال ك مراكيػ  مسقػد 
ركنق ا كموازن ال كفي سطور لذا ما بدت مشوىة   منسةم مػ  صػس ات دفترىػال عنػدىا 

البومػػة ناعقػػة فػػي خرائػػ  قامشػػليل ككػػذل  همػػدل كدىػػوؾ. كقػػد لةػػأت الشػػاعرة سػػت  ر 
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ىنا للى نوع من التةسيدل إلبراز فكرم ا بقوة للمتلقيل ف ركف ا مرة كأن ا ثناس مريػىل 
كثخرل متنازع كمهتوم فيما بين ال ثك ثن ا عوافير من م بمناقيرىا بع  ا رألكس بعػه. 

المل معبػػػر عػػػن ىػػػواجس الشػػػاعرة كث اسيسػػػ ا ممػػػا ثعطػػػى لو ػػػة مةسػػػيدية كايػػػ ة المعػػػ
القوميػةل كالػػركح الثوريػة كالمقاكمػػة المسػػتميتةل كا لتػ اـ بالػػدفاع عػػن الػوطنل كخلػػا  الػػة 
مػػن التػػراب  الموػػيرم بػػين الػػذات الشػػاعرة  مػػن ج ػػة ككطن ػػا مػػن ج ػػة ثخػػرل. ثم ثف 

ء لػػػوطنيل الشػػػاعرة مقػػػوؿ كبالمهتوػػػر المسيػػػد: لذا مػػػا رثيتمػػػوني كقػػػد موقسػػػن عػػػن السنػػػا
ل  ككانػػن كلمػػامي كػػأف ب ػػا صػػممل عنػػدىا فػػاعلموا ثف ىػػذا الػػوطن سػػوؼ ينعػػا فيػػو البػػـو
كيؤكؿ للى الهراب كالدمارف. كما استهدمن الشاعرة ىنا م مين اإلسػناد الهػارجي فػي 

 البيتين الهامس كالسادس 
 يشدخ البعه بمناقيره 
 رألكس البعه ااخر

البيتػػينل كىنػػاؾ فاعليػػة شػػعرية كايػػ ةل  يػػن نلمػػس ع قػػة مسسػػيرية كمويػػي ية بػػين 
ك الػػة مػػن التػػومر بػػين التركيػػ  كك ػػدة البيػػنل كفوػػت بػػين عناصػػر يبػػدك التماسػػ  بين ػػا 
ل مثػػت التػراب  ال ػػركرم كالتػي  بػد منػػو بػين /المنػػاقير/ كالػرألكس/ فػػالمعنى  يػركرة كلػ ـك

س/ كىنػاؾ في البيػن افكؿ / يشػدخ الػبعه بمنػاقيره/ فمػاذا يشػدخت / الةػواب / الػرألك 
م ػػػمين فػػػي ثمكنػػػة ثخػػػرل  داعػػػي لػػػذكرىا ىنػػػال كلكننػػػا ج نػػػا ب ػػػذا كأمثلػػػة لنقػػػوؿ: ثف 
الت ػمين ىػػو مقنيػػة شػػعرية يعطػػي لسػػة الشػػعر قيمػػان ثسػػلوبية ب ليػػة جماليػػةل كبػػذل  يمكػػن 
القػػػوؿ: بػػػأف القوػػػيدة متوػػػف بلستػػػة مػػػن الموىبػػػة الشػػػعريةل مػػػن شػػػاعرة موىوبػػػةل ككانػػػن 

ر ركنقػػػان كشػػػعريةل  لػػػو لػػػم مسػػػتهدـ الشػػػاعرة مػػػرة ثخػػػرل القوػػػيدة سػػػتكوف ثجمػػػت كثكثػػػ
 افسلوب المسمى باإلنةرارل التي معود للى استهداـ سلسلة من المترادفات مثت. 

سػطورم. فن ػػا مػن شػػركط ا سػاس الػػذات الشػاعرةل كمػػا ثن ػػا  – ركفػػي  –كلمػامي 
 ؤم ا. مرمد جميع ا للى موق  ثابن يتمثت ىنا بالذات المرم ة كىي /البومة/ كش

متمثػت فػي  - تػى ااف  -كقد رثينػا ثف جػت مػا قالػو السػيد الناقػد عػن شػاعرمنا ىػذه  
 صستين ليةابيتبن اثنتين كىما: 
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 مقدـ نووصان ثدبية جميلة -ُ
 كبذل  متهلى عن موىبت ا ككامبة موىوبة في مةال ا افدبي  -ِ

م يبػين فػي دراسػتو ثم ثف ل ا نووصان ثدبية جميلةل كثن ا موىوبػةل كلكنػو رلػم ذلػ  لػ
ل ػػا عػػن مكػػامن موىبت ػػال كمػػا لػػم يػػذكر ثيػػان مػػن قوػػائدىا الػػث ث التػػي ي ػػم ا كتابػػول ل  
بسلبية متعمدة كاي ة. فعن افكلى )قلبي( لم يقت سول: ثن ػا صػورة شػعرية مسوػح عػن 

كالوطن ىو ا صت كلليو المرج . ىػذا  ين الشاعرة كرأليت ا للى الوطن...ع قة كجدانية ب
كلػػم يبػػين شػػي ان مػػن موىبت ػػا رلػػم مابينػػاه  ول ػػا هنسػػان. كقػػاؿ عػػن الثانيػػة )قسػػمي(  فقػػ ل

الشػػػاعرة متلبسػػػ ا مبالتػػػة الل  ػػػة. كىنػػػا ثي ػػػان  -جملتػػػين  يتيمتػػػين مثػػػت: ثن ػػػا انطباعيػػػة
ليسن ىنػاؾ لشػارة للػى ايػة موىبػةف. كفػي الثالثػة )اعلمػوا( يقػوؿ كبػال رؼ الوا ػد: ىػذه 

.    وا الت كم على ثورية المرثة بعبػارة/ الثورجيػة/ كىػو م ييػف النبرة الرسولية كالثورجية
كمقػػ يم لسكرىػػا القػػومي كالػػوطنيل كللػػركح الثوريػػة التػػي يتسنػػى ب ػػا الشػػاعرة علػػى الػػدكاـل   
كما في قويدة )البندقية( الملي ة بالركح الثورية كالتمردل دفاعػان عػن ال ػا كزىقػان للباطػت 

 كالقويدة ىنا كمثاؿ فق :
  سر لل ا رمس ين ي

 ك ين مة  رقاب اف  ـ
 ك ين يلةم فم ال قيقة 
  بد للبندقية ثف منطا

فعنػػد ليػػاب ال ػػا كيػػياع ال قػػوؽل فلػػيس للبندقيػػة عنػػدىا ل  ثف منطػػال كللرصاصػػة 
ثف منطلػػال كىػػذه ىػػي الثوريػػة بعين ػػا. كرلػػم اعترافػػو بموىبت ػػا فيمػػا سػػبا مػػن قولػػول فمنػػو 

رة فػػي كسػ  ثقػػافي فعلػػي علػػى ثداء كظيست ػػا الوجدانيػػة فػػي يقػوؿ عن ػػا:  ثعتقػػد ثن ػػا قػػاد
موسػػي   ػػدكد الػػوعي. فالناقػػد ىنػػا ليػػر منوػػف علػػى اإلطػػ ؽف فف مػػن الم  ػػ  علػػى 

للكتػػػػاب الكػػػػردل ثنػػػػػو يميػػػػت دكمػػػػان للػػػػػى السػػػػلبية مةػػػػػاى مل  -كلػػػػيس نقػػػػػده -م امرامػػػػو 
يػػو مػػن خػػ ؿ كاإلسػػت ب كاإلنتقػػاص مػػن مػػواىب م كنتاجػػام م. كمػػن مةمػػت مػػا موصػػلنا لل

ىذه الدراسةل عن السيد لبراىيم م مود كما    ناه عنول ف و كا ػد مػن اثنػينل لمػا ثنػو 
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ينعن الشػعراء الكػرد بالعاطسيػة كالبكائيػة ك بػاإلفراط فػي المشػاعرل ثكعػن القوػائد ذات 
متعمػػػد كمػػػا قلنػػػا –الػػػركح الثوريػػػة بالثورجيػػػةل للتقليػػػت مػػػن شػػػأف ىػػػؤ ء الشػػػعراء كبشػػػكت 

ل ػػا كػػ ـ عػػاـ  يػػركم ظام ػػان. كافنكػػى مػػن ذلػػ  ثنػػو يقػػوؿ عػػن شػػاعرمنا :).. كك -سػػابقان 
كعلػػى لثرىػػا منػػاؿ جػػوائ ل  ع قػػة ل ػػا لالبػػان بوػػست ا افدبيػػة(. ثم ثف مع ػػم مانالت ػػا مػػن 

كىنػػا  - سػػ  قولػػو -ليسػػن بسػػب  موىبت ػػا افدبيػػةل بػػت عبػػر الطريػػا ال  بػػي  جػػوائ 
لشاعرة كلو شي ان من موىبت ا في ىػذه القوػائد نسأؿ: ثليس من كاج  الناقد ثف ي  ر ل

الػػث ثل مثلمػػا فعلنػػا ن ػػن قػػدر طاقتنػػات فف فػػي كػػت مػػا قالتػػو ديػػاجواف ىنػػال ىػػي مواىػػ  
 . موىبة كا دةفت
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 ر الشرؽ..ففلبيوار لبراىيم... ىيلين كيل
 

قػػد مكػػوف المقارنػػة ليػػر دقيقػػة بمػػا في ػػا الكسايػػة ىنػػال فف ىيلػػين كانػػن ثعمػػىل بينمػػا 
يوار مبورةل ك ثقود المستول افدبي كالعلمي لكلتػا المػرثمينل فمسػتول ىيلػين يكػوف ب

ثعلى كمقام ا ثكثر علوان كقدرانل كلكني ثعني بالمقارنػة ىنػا المعانػاة التػي عانت ػا كلتػا ىمػا 
فػػي معلػػيم نسسػػي ما العلػػم كافدبل كلذا مهيلػػػتم معػػي ثف امػػراة كثعمػػىل علمػػن نسسػػػ ا 

رل فستدركوف عندئذ معنى الكدل كالمثػابرةل كقػوة المػرثةل كا تمال ػافل بنسس ا العلم الس ي
كمثل ا الكامبة كالشاعرة الكردية بيوار لبراىيمل مل  الستاة العوامية الموىوبػة كالمبدعػةل 
كالتي  ممت مػن  ػديث ا كىػي مكلمػ  عػن مشػاريع ا الكتابيػة ب مػاس زائػدل كعمػا كتبتػو 

بعذكبػػػة لسػػػان ا ذم  -كىػػػي م ػػػدث   -ن ثف منب ػػػر كماسػػػتكتبو   قػػػانل فػػػ  بػػػد لػػػ  مػػػ
اللكنػػػة الكرديػػػة التراثيػػػة الريسيػػػة العذبػػػػةل كطػػػ كة  ػػػديث ا كخيال ػػػا الهوػػػ ل كشػػػػاعرية 
عناكين كتابام ا كىي مطلع  علي ا بكػت  يويػة كانػدفاعف فتب ػرؾ العنػاكين كىػي مقػرث لػ  

راسػػػلت م مػػػن المكتػػػوب بشػػػكت  لبػػػداعي سػػػا رل فتعػػػرؼ علػػػى السػػػور مػػػاذا كتبػػػنل كمػػػن 
الكتاب الكبػار فػي عػالم الشػعر كافدبل كالكامػ  العربػي الكبيػر نةيػ  م سػوظ مػث نل 
الذم قاؿ عن رسالت ا لو: ثن ا ثجمػت رسػالة ملقيت ػاف لن ػا  قػان لستػاة كرديػة سػا رة  لػوة 

ل  كثف متعػػاطف مع ػػػا بكػػػت  -كىػػي مكلمػػػ   -ال ػػدين عذبػػػول قػػد  متمالػػػ  نسسػػػ  
لتالي مست ا ثف ملقى الدعم كالتشةي ل من كػت مػن يقػدر العلػم جدية كلخ صل ف ي با
 كافدب  ا قدرىما.

بيوار كامبة كشػاعرة بػدثت ثكلػى خطوام ػا الكتابيػة عبػر سػبابت ا اليمنػى  يػن رسػمن  
علػػػى طمػػػي الن ػػػر كمػػػا ذكػػػرت فػػػي ل ػػػدل  وارام ػػػا )ثمػػػذكر ثيػػػاـ الربيػػػ  خاصػػػة السػػػيوؿ 

جت ثكقػامي علػى يػساؼ الن ػر بعػد ىدكئػو  يػن السائ ة كال اربة من مركيال كنن ثق ي 
متمػػاكج طبقػػات الطمػػي علػػى يػػساؼ الن ػػرل كنػػن ثجلػػس فػػوؽ ذلػػ  الطمػػي كثبػػدث برسػػم 

 اإلشارات كالط سم...(
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بػػدثت م اكلػػة  مػػت القلػػم لكتابػػة الموايػػي  المدرسػػية كىػػي فػػي سػػن التاسػػعةل كمػػذ 
ة م ولػػػػن مػػػػن ذاؾ لػػػػم متوقػػػػف عػػػػن المسػػػػير فػػػػي درب الكتابػػػػة الػػػػوعر. كل ػػػػركؼ قاسػػػػي

المدارس الرسمية للى مدارس ال ياةل  ين مدربن على الوػبر كالوػمود فػي كجػو شػتى 
ثنػػواع الوجػػ  كالعػػذابل ب ػػاىره كباطنػػول كب ػػذا الت ػػوؿ عاكسػػن مقولػػة الشػػاعر م مػػود 

 دركيم )ليس للكردم ل  الريح(ل فن ا م ولن للى ريح عبر القلم كالكتابة.
رهف الكريم كاف اديػن النبويػة الشػريسة مػن جانػ  اللسػة مكونن بنيت ا الثقافية من الق

العربيػػةل كن لػػن ثقافت ػػا الكرديػػة مػػن بسػػامين مػػ م ج يػػرمل كمػػ  ا مػػد خػػانىل كقوػػائد 
جكرخػػوينل كمةلػػة ىػػاكار لألميػػر جػػ دت عػػالي بػػدرخاف. بقيػػن مهلوػػة للقلػػم مكتػػ  

بالشػػاعر الكبيػػر دكف ثف مسكػػر فػػي نشػػر كتابام ػػال  تػػى ثكائػػت التسػػعينيات  يػػن التقػػن 
)سيدام ميريػ ( بعػد لل ػاح مػن كالػدىا ل يػارة منػػ ل مل كليقػرث قػراءة عػابرة لكتابػات ابنتػول 
كبالسعػت فقػػد مواصػلن مػػ  سػيدام ميريػػ  لسػنوات عػػدةل لكػن مػػرض الشػاعر ميريػػ  ر مػػو 
اا جعل ا مرمي ب مل ا على كتف الكام  كالناقد رزك ثكسي  ين متلمػذت علػى يديػول 

ل ا بسنوف قواعد اللسػة الكرديػة كثػابرت باجت ػاد  تػى كصػلن للػى الكامػ  كمودت لة 
كالشاعر كونى ره ش الذم مبناىا ثدبيان كما مبنى ليرىػا مػن الكتػاب...  يػن فػتح ثمام ػا 
ثبوابان كاسعة من العلم كالمعرفة كساعدىا فػي مهطػي الػدركب الػوعرة كمازالػن  تػى ااف 

مؤسسػػػػة بأكمل ػػػػا مهػػػػدـ اللسػػػػة كالثقافػػػػة  مسػػػػتمرة معػػػػول  يػػػػن مت ػػػػوؿ ج ػػػػدىما للػػػػى
الكػػرديتينل كىػػذا ا سػػتمرار كالتو ػػد فػػي خدمػػة القلػػم الكػػردم جعػػت افصػػدقاء القػػريبين 

 البعيدين يعلنوف ال رب علي ما خاصة كافدباء الكرد عامة.
عبػػػر ىػػػذه المثػػػابرة ممكنػػػن بيػػػوار مػػػن الكتابػػػة بػػػاللستين الكرديػػػة كالعربيػػػة فػػػي شػػػتى 

ثىم ا جريػدة )ثخبػار افدب( القاىريػة  يػن ملقػن عبػر صػس ات الو ف كالمة ت ك 
ىػػذه الةريػػدة علػػى رد مػػن ثكبػػر الػػركائيين كىػػو الكامػػ  كالركائػػي نةيػػ  م سػػوظل الػػذم 

ل قائ ن:)ىػػػػذا ُٕٕٗ/َُ/ِٔبتػػػاريخ  ِِْعلػػػا علػػػػى رسػػػالت ا المنشػػػػورة فػػػي العػػػػدد 
كردايتػػي فػػي كػػت ثجمػػت مػػا كصػػلني خػػ ؿ السػػنوات افخيػػرة...(ل بقيػػن ملت مػػة بػػن ج ال

مقػػػاؿ ثك ثكقوػػػيدةل بػػػالرلم مػػػن م ػػػاك ت ج ػػػات كثيػػػرة لتسييػػػر ىػػػذا الػػػن ج الػػػذم يػػػؤثر 
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بشػػكت ثك بػػآخر علػػى المتلقػػين كالقػػراءل منػػذ ثكاخػػر التسػػعينيات كبدايػػة افلسيػػة. ثػػابرت 
على الكتابة في الكثير من المواق  الكوردية على شبكة اإلنترنينل كثلنن ىذه المواقػ  

اللستين الكرديػػػة كالعربيػػػة دكف موقػػػفل كىػػػي ااف ع ػػػوة فػػػي من مػػػة ام ػػػاد بكتابام ػػػا بػػػ
   .PENالكتاب العالميين.

استقبلن في منػػ ل ا المتوايػ  جػدانل كالكػائن فػي ل ػدل يػوا ي قامشػلي)كرباكم( 
العديػػد مػػن الكتػػاب كافدبػػاء كالمثقسػػينل كمػػن م كفػػد ام ػػاد ثدبػػاء كردسػػتاف فرعػػا ىػػولير 

الكامػػ  الشػػ يد م ػػدم خوشػػناكل كالقػػاص  سػػن سػػليسانيل كدىػػوؾل الػػذم كػػاف ي ػػم 
كالشػػاعر نػػاجي طػػو بػػركارمل كالشػػاعر م سػػن قوجػػافل كالشػػاعر عبػػاس عبػػد اا يوسػػف. 
ككانن ل ذه ال يارات ثثر بالغ في نسس ا بعد استشػ اد الكامػ  م ػدم خوشػناكل كػذل  

من ػا ككػاف موجػودان زارىا الكام  خسرك بيرباؿ قبت مسادرمو للى كوردسػتافل كبعػد عودمػو 
كسػػػ  ملػػػ  الساجعػػػة كنةػػػا من ػػػا بأعةوبػػػةل كعبػػػر ىػػػذه التػػػأثيرات المباشػػػرة كالتراكمػػػات 

شػػباط بوػػدؽ كلخػػ ص. زارىػػا ثي ػػان السياسػػي  ُالمؤلمػػة مػػدفقن كتابام ػػا عػػن فاجعػػة 
الكوردم الكبير م دم زانال كالقاص فرات جورم صا   مةلة) نػودـ( كالركائػي  لػم 

خ ندارل كالشاعر ثدي  جلكيل كالقاص زكي سليسانيل كالركائػي  قاسول كالبا ن جماؿ
بػػافي نػػازمل الػػذم قػػاؿ عن ػػا )بعػػد كػػت قػػراءة لػػي لكتابػػات بيػػوار ث ػػس ثننػػي ثخةػػت مػػن 

 معرفتي(.
متمي  بيوار بالةرثة كال كمة في انتقاء مواييع ال خاصة ردكد اففعاؿ التي متميػ  بػو 

الرمػػوز الكرديػػة فػػي افدب كالسكػػر كالسياسػػةل علػػى ثكل ػػ  الػػذين ي يسػػوف كي ينػػوف مػػاريخ 
من ثىم الردكد التي ممي ت بو ردىا على ثمير فندم كم مد سعيد رم ػاف البػوطي كنػ ار 
هكػػػرمل كردىػػػا بالوػػػمن الوػػػامن الػػػذم ي مػػػت فػػػي داخلػػػو ثكثػػػر مػػػن رد علػػػى الػػػذين 

 ي اكلوف مشويو  يام ا الشهوية كافدبية.
ةل ىػػي رسػػالت ا للػػى الػػرئيس بشػػار افسػػد فػػي مػػن ثىػػم المقػػا ت التػػي مميػػ ت بػػالةرث

ث ػداث قامشػػلي الداميػػة كىػػي فػي ثكج ػػا كدكف سػػند يػػذكرل ملػ  اف ػػداث التػػي  ػػدت 
بالسػػيد لبػػراىيم م مػػود للػػى ثف يوػػن  مػػن نسسػػو بطػػ ن دكف كيشػػوميانل ي ػػارب طػػوا ين 
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ين مػن ال واءل ك يرل سول نسسول مت مان ااخرين بالهوؼ كالةػبنل مػ  العلػم ثف الكثيػر 
افدبػػػاء كالكتػػػاب الكػػػردل سػػػاىموا فػػػي مػػػدكين مشػػػاعرىم مةػػػاه ملػػػ  اف ػػػداث كبشػػػتى 
السػػبتل ككانػػن الشػػاعرة بيػػوار لبػػراىيم مػػن بيػػن م السػػباقة للتعبيػػر عػػن مشػػاعرىا بوػػدؽل 
دكف ثف مهتسػػػي كراء اسػػػم مسػػػتعارل لكػػػن السػػػيد لبػػػراىيم ثصػػػر علػػػى انكػػػار جػػػرثة بيػػػوار 

ابػػػػات ااخػػػػرينل كبقػػػػي م وكسػػػان بنسسػػػػو ككمػػػػا قػػػػاؿ: كصػػػدق ا فػػػػي الكتابػػػػةل كلنكػػػاره لكت
 -عسػرين نػن -)سأطبت لنسسي كثرقص بنسسػي( فػي مقالػو )م ػ  كعػي الػذات الكرديػة(

. ثصػػػػػدرت الشػػػػػاعرة بيوارديوان ػػػػػا افكؿ باللسػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي عػػػػػاـ ََِْ -ُِ -ُٖ
ل م ػػػاكرت مػػػ  َََِل بعنواف)هسػػػسة ثي ػػػا ال ػػػ  لػػػيس لػػػ  معنػػػى( كفػػػي عػػػاـ ُٗٗٗ

نى ره ش عبػػر كتػػاب )صػػور مػػن الػػذاكرة:  ػػوار شػػامت  ػػوؿ الثقافػػة كالسكػػر الكامػػ  كػػو 
. ثصػػػدرت ديوان ػػػا الثػػػاني باللسػػػة الكرديػػػة بعنواف)رسػػػالة للػػػى ََُِكالػػػرثم( كفػػػي عػػػاـ 

القػػدر( كل ػػا ديػػواف م ػػن الطبػػ  باللسػػة الكرديػػة بعنػػواف) فػػي   ػػن جبػػت من ػػ (ل للػػى 
ت بػػاللستين الكورديػػة كالعربيػػةل كرمػػن جانػػ  اسػػتمرارىا فػػي المثػػابرة لكتابػػة شػػتى المقػػا 

. من قبت السيد فل  الدين كاكائي كزير الثقافة في لقليم كوردسػتاف َََِ/ٗ/ِّيـو 
. مػن قبػت السػيد فايػت ميرانػي كزيػر الداخليػة ََِِ/ٖ/َِالعػراؽل ككرمػن ثانيػة يػـو 

 في لقليم كوردستاف العراؽ ثي ان..         
رةل سػػأدخت ثك ن فػػي مناقشػػة قوػػيدة بيػػوار )هسػػسة بعػػد ىػػذه المقدمػػة عػػن  يػػاة الشػػاع

ثي ػػػا ال ػػػ (ل التػػػي مناكل ػػػا السػػػيد لبػػػراىيم م مػػػود بالدراسػػػة فػػػي كتابػػػو كعػػػي )الػػػذات 
 الكردية(

كالقويدة كقد ثىدم ا للى ركح الدكتور قاسم مقػداد الػذم كػاف نوػيران للسقػراء كسػندان 
 قة. كالقويدة ىي:للمنايلين كموسوعة للمثقسين كثبشره ثف ال لم ثصبح  قي

 هسسة جدان ثي ا ال  ففف
 فني كصست  ب ذا المعنى

 كلدت من  رفين
 عرفت  شعوب كثيرة 
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 ثصب ن ل م م ذان همنان 
 ل  شعبي لم يتعرؼ علي    

 كاف  رؼ ال اء 
 بالنسبة ل م

  ربان.ف
 ك رؼ الباء:

 بردا
.......... 

 كنن دكمان مودران   ينانف
 ن اية العشاؽ
 ت ار...فالقتت كا ن
........... 

 لم موقف يومان 
 سيت دمائنا

 لم ممسح يومان 
 ان مار دموعنا

 كانن الهناجر المسمومة 
 منسرس في صدكرنا 

 م ن ظ ل 
 كمؤامرات الهيانة

 منسج كم   صدرنا
  ........... 

 كنن ثريد ثف ثعشا 
 كث  ...



 96 

 ب ثن كثيران عن ال   الطاىر
 دكف جدكل..ففف 

 كت شيء ثصبح ملوثان 
فف   تى ال  . . ففى
 ذل  الينبوع الوافي
 لوثتو ثيادم العابثين
 كاف ال ا ثف معتذر

 ثنن       
   ثنا...ف

 لكن صوم  
 ىو افقول دكمان 

 فن  ال  
 م ما كنن خائنان...

يقوؿ الناقد بعد مةموعة من افقواؿ التي مدخت يمن نػوع ثعتبرىػا سسسػطائية ثكثػر 
: )ثن ػا ليسػن مؤىلػة ال ػ  ىػو بمثابػة لل ػ )..( كىػذا يعنػي ثف ع كف ػا عػن  من ال ـز

. ثعتقػػد ىنػػا ثف الناقػػد مسػػرع فػػي  كمػػو علػػى الكامبػػة ٖٗ -( صاعتػػذار يػػمني لػػو)..
كالشاعرة بيوارل كزلن بو قدمو ىنا مرة ثخرلل كخرج عػن لطػار مويػوع القوػيدة ممامػانل 

كػن الشػاعرة كعرج ب ا للى لطػار يػيا كم ػدكدل ل نػو ثن ػا مػتكلم عػن  ػ  شهوػي كل
المبدعػػػػة بيػػػػوارل  معنػػػػي بالقوػػػػيدة نسسػػػػ ا ىػػػػيل ثػػػػم معتػػػػذر لل ػػػػ  الػػػػذم  مسػػػػتطي  
ممارسػػتو... كلكنػػي ث ػػ  ثف ثكيػػح بػػأف قوػػيدم ا ىػػذه  كطنيػػة بشػػكت كايػػحل كليسػػن 

 شهوية ثبدانل كي  ر ذل  بة ء منذ بدايت ا للى ن ايت ا.  
 عرفت  شعوب كثيرة

 ثصب ن ل م م ذان همنان 
 يتعرؼ علي  ل  شعبي لم
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 –   ػػوا ىنػػا ملػػ  الكلمػػات التػػي م مػػت طػػاب  الةم ػػرة كالعمػػـو مػػن مثػػت شػػعوب 
شػػعبيل فشػػعوب كثيػػرة عرفػػن ال ػػ  ل  شػػعب ال كىػػي معنػػي ىنػػا  ػػ  اإلنسػػاف فخيػػو 

كالهنػاجر المسػمومة منسػرس فػي   -كعلى مر افيػاـ  -اإلنسافل  ذل  ال   الذم كاف 
يػػدهل مػػن كراء سػػتار ىػػذه الهوػػلة اإلنسػػانية  صػػدكر قوم ػػال كمػػؤامرات الهيانػػة م ػػاؾ

الرفيعةل ثم ثف الشاعرة مشكو من دفاع الكرد عن ااخرين بكت م بة كمسػاف كلخػ صل 
بينمػػػػػا كػػػػػاف ااخػػػػػركف يقػػػػػابلون مل بالهيانػػػػػة ك بػػػػػ  المػػػػػؤامرات كالدسػػػػػائس كالهنػػػػػاجر 
 المسػػػػمومةل كلػػػػذل  فكلمام ػػػػال /هسػػػػسة جػػػػدان ثي ػػػػا ال ػػػػ /. مػػػػدؿ عل الس ػػػػ  كالتػػػػأثر
المشػػوبين بػػاللـو كالعتػػاب مػػن ال ػػ  الػػذم لػػدر بشػػعب ال كمػػن نػػاكرين ثنكػػركا الةميػػت 
علػػى ثىلػػول ممػػا ثدل للػػى خلػػا نػػوع مػػن التػػومر كقلػػا الػػذات لػػدل الشػػاعرة  كثدىشػػن 
اففعػػاؿ المذمومػػة فكل ػػ  النػػاكرين للةميػػت الشػػاعرةل كاسػػتس ت مشػػاعرىاف  كقػػد ظ ػػر 

بػػو متمثلػػة بالنقػػاط التػػي منت ػػي ب ػػا بعػػه  ذلػػ  بةػػ ء ممػػا صػػر ن بػػول كممػػا لػػم موػػرح
 ثشطر القويدة كثبيام ال كلشارات التعة  التي منب نا للى ماىو مسكوت عنول 

 كنن ثريد ثف ثعشا 
 كث  ....

كلكن ىناؾ ما منعني من ذل  كليس ذل  بػذنبيل فػاللـو يقػ  علػى ال ػ  كالم بػين 
 الذين لوثوا ط ارموف     

 طاىر دكف جدكل.. فففب ثن كثيران عن ال   ال  
ثكق  السيد لبراىيم نسسو في مهب  مري ف كىو يت ػدث عػن الشػاعرة كال ػ  بقولػو: 

كفػػي يػػوء ذلػػ  مكػػوف بيػػوار  )لن ػػا  ماسػػف علػػى ال ػػ  ل  لترلػػ  فيػػول مسػػعى لليػػو..
كلكػن  ميالة للى ال   ربما اكثر مػن الكثيػرين مػن  ول ػال ثك فػي كسػط ا اإلجتمػاعي...

. كىػػذا مػػا يتنػػاقه مػػ  قولػػو: ٖٖ -قػػف عػػن ال يػػاة عػػن  ب ػػا (. صذلػػ   يعنػػي التو 
)ع كف ا عن ال   ىو بمثابػة اعتػذار يػمني لػو( ثكقولػو: )لن ػا ليسػن مؤىلػة لل ػ ...  
 -كػػأم امػػراةل كىػػذا يعنػػي ثف ع كف ػػا عػػن ال ػػ  ىػػو بمثابػػة اعتػػذار يػػمني لػػو...( ص

وؿ فػي العبػارة النقديػة . ثم ن ن ىنػا ثمػاـ منػاقه كعػدـ انسػةاـل بػين الػداؿ كالمػدلٖٗ
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لػدل السػػيد الناقػدل فثمػػة امػرثة مبسػػي ال ػ  مػػرة كمعػ ؼ عنػػو ثخػرلف فعبارمػػو النقديػة ىنػػا 
 متناق ة كلير دقيقة في د  م ا العلمية ممامان.

كىو ك ـ كصت بوا بول للى  د اإللػراؽ فػي النسػقية كا نطباعيػةف لذ مػن ثيػن علػم 
ل ػػػ .. كمػػا ىػػي ع ئػػػم سػػوء  الت ػػػا.. فػػي ىػػػذه السػػيد الناقػػد ثف الشػػػاعرة  مسػػتطي  ا

القوػػػيدة م ديػػػدانت بػػػت كبقليػػػت مػػػن التأمػػػت سػػػوؼ نػػػدرؾ صػػػورة التنػػػاقه الػػػذم رسػػػمتو 
الشػػػاعرة بػػػين الل سػػػة للػػػى دفقػػػة ال ػػػ  الطػػػاىر المنبعػػػن مػػػن ثعمػػػاؽ الػػػذات مػػػن ج ػػػةل 
كال ػػػ  الػػػذم لوثتػػػو ثيػػػدم العػػػابثين مػػػن ج ػػػة ثخػػػرلل كالطػػػاىر كالملػػػوث ىمػػػا ظاىرمػػػاف 

ق ػػػتاف د ليػػػانل كالتنػػػاقه ىنػػػا كػػػامن بػػػين عاشػػػقة متسانيػػػة مهلوػػػة مب ػػػن عػػػن  ػػػ  متنا
لنسػػاني طػػاىر بػػين الشػػعوبل كلكن ػػا كجدمػػو  بػػان ملوثػػان بافنانيػػةل كا نت ازيػػةل كالموػػالح 
الشهوػػػية الم ريػػػة. ف ػػػذاف النوعػػػاف مػػػن ال ػػػ  ىمػػػا خوػػػلتاف لنسػػػانيتاف علػػػى طرفػػػي 

صػػل ان ماريهيػػان بشػػكت  لبػػداعي جميػػتل نقػػيهل كلكػػن كرلػػم ذلػػ  فقػػد عقػػدت الشػػاعرة 
بين مس ومي  ب ا الطاىر الشػريف كالهػائن الملػوثل كذلػ  عػن طريػا الت ػ ية لل ػ  
 تى لذا كاف ملوثانل رلم  جدية ال ػ  الملػوث كموػل يتول كىنػا معبػر الشػاعرة ثصػدؽ 
ا معبي رعن ركح الت  ية لدي ا لكت ماىو لنساني نبيتل كماثظ رت بة ء ككيوح كعي ػ

 كن وج ا السكرم كالقيمي معان. 
كمتابعػػػة للمويػػػػوع ثقػػػوؿ: ف تػػػػى لػػػػو افتريػػػنا جػػػػد ن ثف الشػػػػاعرة مػػػتكلم عػػػػن  ػػػػ  
شهوػػي عػػاطسيل كممعنػػا بعػػدىا قلػػي ن فػػي القوػػيدةل نػػرل ثف الشػػاعرة ليسػػن رالبػػة فػػي 
ال   ف س ل بت با ثة عنو كمقبلة عليو بكت ث اسيس ا كجوار  ػال كلكػن العػائا ىنػا 

 ػػال قػػد يكػػوف ىػػو ااخػػرل ذلػػ  العابػػن الػػذم لػػوث ال ػػ  الطػػاىر كثفسػػدهل ثمػػاـ رلبت
كىذا /اإلفساد/ ثك التلوين ىو العػائا كالسػب  الػذم جعل ػا مأسػف لل ػ  كلػيس شػي ان 
هخػػر ثبػػدان. كمػػن ينكػػر ذلػػ  عليػػو ثف يػػدلني علػػى عبػػارة ثك جملػػة كا ػػدة مػػدؿ علػػى ثف 

د عن ػػا دكف كجػػو  ػػا. كسأيػػرب ع كف ػػا كػػاف بسػػب  ثم مػػن العوائػػا التػػي ذكرىػػا الناقػػ
لكػػم مثػػا ن معبػػران عػػن م ػػموف القوػػيدة بةػػ ء. فػػمف كنػػن ثب ػػن عػػن عسػػت مػػث نل ثػػم 
كجدمو مسشوشان فع فػن عنػو كقلػن هسػف ثي ػا العسػت فمنػ  لمسشػوشل ف ػت اللػـو يقػ  
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علػػي اـ علػػى العسػػتت ثانػػا عػػاج  عػػن ثكلػػو ثـ ىػػو المسشػػوش كليػػر المرلػػوب فيػػوت ف ػػذا 
ثف السػيد  –كبكت اطم نػاف  –وار الشاعرة ىنا ممامان. كمن ىنا ثعيد القوؿ ىو ما قالتو بي

لبػػػراىيم م مػػػود اعتمػػػد علػػػى انطباعامػػػو الهاط ػػػة المسػػػبقة عػػػن الشػػػاعرةل ثك قػػػد يكػػػوف 
كجدىا مشكو في مكاف هخر من ثكجػاع عاديػةل فكػت منػا يمػرض كيعػاني ه مػول كىػو مػا 

قػده علػى ليرىػال كىػذا نقػد دبػر بليػتف يدؿ على ثف الشاعر استش د بالقويدةل كسل  ن
كمهالسة صري ة لقواعد النقد الةػاد كال ػادؼ. فننػي كقػارئ كمتلػا مػن  قػي ثف ثعػرؼ 
مافي القويدة الماثلة ثماميل التي مناكل ا ناقد ما بالشرح كالت ليتل كل  فلػن ثعػود للػى 

عػػػت المايػػػي / قػػػراءة مايكتبػػػو ثمثػػػاؿ ىػػػؤ ء النقػػػاد كنقػػػدىم مػػػرة ثخػػػرل. كبػػػتمعن فػػػي الس
ب ثػن طػوي ن/ نػراه يػدين ثي ػانل كػت ثقوالػػو ملػ ل فالسعػت /ب ثػن/ ىنػا يسػير د ليػان كفػػا 

 مسارين اثنين. 
افكؿل مػػدؿ علػػى اف الشػػاعرة قػػد قلبػػن ثكراؽ ال ػػ  بةميػػ  مسػػارامول سػػواء  ػػ  

 رجػت..اإلنساف  خيو اإلنسافل ثك تى ال   العاطسيل من النوع الموجود بين المراة كال
النسػػػا ااخػػػر ىػػػو شػػػعورىا بوػػػدمة مريػػػرة مػػػن النسػػػاؽ الػػػذم عشػػػعم فػػػي ىػػػذا ال ػػػ  ك 

الطاىرل الػذم ىػو ثرفػ  خوػلة انسػانية فػي الوجػودل فف كلمػة /ب ثػن/ ىػي ليػر رلبػن 
كثرلػػ ل فعبػػارة /ب ػػن/ مػػدؿ علػػى  اجػػة البا ػػن للمب ػػوث عنػػول ثمػػا الرلبػػة فػػي شػػيء 

  في سػماع الموسػيقىل كلكنػي ثصػم ليس بال ركرة القدرة على ممارستول فمث ن قد ثرل
 ثستطي  ا ستماع لليول فلسن بالتالي ب اجة للي ا كلن ثب ن عن ا ثبدانل كيقوؿ المثػت 
العربي )فاقد الشػيء  يعطيػو( فػالعنين  يب ػن عػن زكجػةل كالكسػيح  يب ػن عػن سػلم 
 يتسػلقول كالساقػد ل اسػة الشػػم  يب ػن عػن كردة يشػم ال فثمػػة ب ػن عػن  ػ  لنسػػاني
طاىرك اجة لػول كلػذل  نػرل الشػاعرةل كىػي مبػن شػكواىا مػن لسػاءة ال ػ  للػى شػعب ا 
الم ػػػ ل لدرجػػػة ثف ثنعػػػم كثلطػػػف كلمػػػة عربيػػػة كىػػػي كلمػػػة ) ػػػ (ل كالتػػػي م مػػػت معنػػػى  
كبيػػرانل رلػػم ثن ػػا مكونػػة مػػن  ػػرفين فقػػ ل ف تػػى ىػػذين ال ػػرفين اصػػبح ث ػػدىمال كىػػو 

بح بردان كزم ريران عليػول فػال رب كال م ريػر ال اء  ربان على شعب ال كااخر كىو الباء اص
 لذا اجتمعا معان على شع  قد يودياف بو للى ال  ؾ كسوء العاقبة. 
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كىكػػػذا فبعػػػد ثف كانػػػن ا نثػػػى عبػػػارة عػػػن خطػػػاب م ػػػمر مسيػػػ  الوػػػوت كالوػػػورةل 
ثيػػ ن ااف معبػػر عػػن مشػػاعرىا كث اسيسػػ ا بشػػسافية ككيػػوح زائػػدينل نراىػػا كىػػي معبػػر 

س بورا ة كشسافيةل كما فػي قوػيدم ا الموسػومة بػػ)موعد عػابر(  يػن عن خلةات النس
 متلبس القويدة  الة من الوىج الهطاب الشعرمل كع قة    عاطسية راقية فتقوؿ:  

 كاف بيننا موعد
 لكنو بات صدفة

كقول ػػا عػػن  رفػػي ال ػػاء كالبػػاء فػػي ال ػػ ل فيػػو شػػاعرية  مقػػت جماليػػة كلبػػداعانل عػػن 
ة لػػادة السػػماف التػػي مقػػوؿ: )كيطلػػا صػػس ات اإلنػػذار كيطلػػا النػػار قػػوؿ الكامبػػة السػػوري

على  رفين: ىمػا ال ػاء كالبػاءل ثكي ػاكؿ الػ ج ب ػرؼ الػراء بين مػا(. بينمػا بيػوار رايناىػا 
 مقوؿ: 

ثصػػب ن  ػػرؼ ال ػػاء علػػى قػػومي  ربػػانل كالبػػاء بػػردانل كىنػػا م ػػمين كان يا يػػة جميلػػة 
ل  يػن ان ا ػن المعنػى الترميػ م لتوػبح  الػة كلبداعية في هف كا ػد مػن الشػاعرة بيػوار

موصػػيسية لشػػعب ا المقمػػوع. كمػػا جػػاء ثسػػس ا لل ػػ  بل ةػػة اسػػتنكارية قويػػة الوقػػ  علػػى 
النسسل ظ ر لنا ذل  مػن خػ ؿ  الكلمػة التقيميػة /جػدان/ كبػدت الشػاعرة كىػي فػي لايػة 

 التومر كالقلا.    
الكلمػػة /هسػػسة/  يػػن ثدل  كقػػد عبػػرت الشػػاعرة عػػن ل ػػب ا الشػػديد با بتػػداء ب ػػذه

ثػػػم للػػػى المػػتكلم مػػػرة ثخػػرلل ثػػػم الوػػػوت  -للػػػى المهاطػػ   -ا نتقػػاؿ  مػػػن المػػتكلم 
الموػػا   لأللػػف الممػػدكدة التػػي مسسػػر السػػم عػػن هخػػره كبقػػوةل ممػػا يسػػاعد علػػى لفػػراغ 
دفقة من ش نة عاطسية متراكمة مكبومة في الداختل موػ وبة مػن ا عمػاؽل خسسػن مػن 

ية للشاعرةل التي استطاعن رسم مش د ممثيلػي مرمػ ل جمػ  بػين الوػورة ا نسعالية النسس
ال سػػػية )البػػػرد( كالبوػػػرية )ال ػػػرب(ل مسػػػتعينة بقػػػاموس جديػػػد مبتكػػػر ل ػػػركؼ اللسػػػةل 
كموظيف  ركؼ كلمةل بمعنى مسايرل ا في كلمة ثخرلل كال ووؿ على م اد د لي بػين 

 ائيػػػة كبيػػػرةل فػػػي مػػػ ـز بػػػرد/ل فأعطػػػن المشػػػ د طاقػػػة لي - ػػػرب/ ب -الكلمتػػػين  /ح
 ال رؼ م  المش د المتهيت بطريقة  لبداعية جميلة. 
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كل ػذا نػػدرؾ لمػػاذا مب ػػن الشػػاعرة عػػن  ػ  يسػػتوع  النػػاس جميعػػانل فػػي كػػت مكػػاف 
كزمػػػاف كلكػػػن كانػػػن صػػػدمت ا مػػػن ال ػػػ ل  ينمػػػا كجػػػدت الم بػػػين مػػػراكلين كمػػػرائينل 

ليػػة مػػػن الشػػوائ  كافدرافل لقػػػد عػػابثين ب ػػػذه الهوػػلة اإلنسػػػانية الرفيعػػة الطػػػاىرة كالها
ى م  ا شعب ا من قبت دكؿ ثخرلل بعدما دافػ  ىػذا الشػع  عػن شػعوب ملػ  الػدكؿ 
دفاعان مةيداف   فردكا لو الةميػت بػالنكيرل كلػذل  ىةػرت شػاعرمنا ال ػ  بعػدما ي سػن 
من ال   البرمء الطاىر المتبادؿل كلكن ا لم ملبن ثف عادت معتذر لل  ل بعػد جسػاء 

بين مال فعادت للى  ب ا للبشػرية جمعػاءل فن ػا  مسػتسني عػن ال ػ ل فػي ىػذه كخواـ 
ال ياة القاسية كالةميلة فػي هف كا ػدف كقػد دللػن الشػاعرة ىنػا عػن لستػة انسػانية رائعػةل 
كىي مستدعي التاريخ الكردم كمستل م منو القيم التاريهيػة العريقػة ل ػذا الشػع ل الػذم 

 على الدكاـ معرض لدرىم كمؤامرام م. ث   الناس جميعانل كلكنو كاف 
كمويػػػوع القوػػػيدة يشػػػكت ك ػػػدة بنيويػػػة متوػػػلةل مبنػػػي علػػػى  ػػػ  اإلنسػػػاف فخيػػػو 

ن ابػػة سػػعيدةل بعػػد  -كمػػا رثينػػا  -اإلنسػػافل مػػن ثلس ػػا للػػى يائ ػػال كقػػد انت ػػن القوػػيدة 
الكثيػػػر مػػػن المػػػرارة كافلػػػمل الػػػذم اعتوػػػر قلػػػ  الشػػػاعرة الكبيػػػر الػػػذم اسػػػتوع   ػػػ  

ة كل ال رلم طاب  التأثرل كا نسعاؿل كالمشاىد الدراميػةل كالمعانػاةل التػي  سلػن اإلنساني
 -ا نت ػار -القتػت -  ينػان  -بػردان  - ربػان  -ب ا العديد من كلمات القويدةل مثت: هسػسة

 -ملوثػان  -الهيانػة -ظػ ؿ -الهنػاجر -المسػمومة -الػدموع -الػدماء-ا ندثار -السشت
علػػى القوػػيدة لبوسػػان م ػػوم معػػاني افسػػف كالعتػػابل العػػابثين. ىػػذه الكلمػػات ثيػػسن 

كلكن ػػا جػػاءت فػػي  الػػة مامػػة مػػن التناسػػا كا نسػػةاـل مػػ  فكػػرة القوػػيدة كم ػػمون ال 
كفػػي الن ايػػة مسلبػػن الشػػاعرة علػػى مشػػاألم ال كعػػادت للػػى  ب ػػا اإلنسػػاني الطػػاىر للنػػاس 

 ثجمعينل كلف يكن من جان  كا د. 
ن ػػا  مسػػتطي  ل  ثف م ػػ  النػػاسل كلػػو قػػابلوا ث –ككمنسػػانة كرديػػة  -فأثبتػػن بػػذل 

 ب ػػا باإلسػػاءة كالهيانػػةل كل ػػذا يكػػوف الت ػػاد الػػد لي فػػي القوػػيدة بػػين رلبػػة الشػػاعرة 
كب ث ا عن ال  ل كمايبدك في القويدة من ع كؼ استنكارم عن ال  ل لعة  صػ ي  

جسػدىا كما يدعي لبراىيم م مػودل ل ػو لسػو باطػتل كمشػويو مشػين لشهوػية الشػاعرة ك 
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معان ك"ييقة عين" ك سدل مػن شػ رة الشػاعرة المبدعػة بيػوار لبػراىيم لػيس ل ل كاسػتنتاج 
خػػاطم لػػيس فػػي م لػػول بػػت لنػػو الشػػط  لقػػراءات نقديػػةل ك كػػم ليرعػػادؿ لمػػت م بػػرمء. 
لكامبة كشاعرة ثثبتػن ثن ػا موىوبػة كمبدعػة فػي هف كا ػدل كمػا مبػرىن علػى ذلػ  كتابام ػا 

اسػػتنا النقديػػة ل ػػا   قػػان. كقػػد لةػػأت الشػػاعرة فػػي قوػػيدم ا التػػي سػػنراىا مػػن خػػ ؿ در 
ىػػذهل للػػى التعبيريػػة كالةمػػ  بػػين المطابقػػة كاإلي ػػاء كالمسػػردات التلمي يػػةل للتعبيػػر عػػن 
خلةات النسس كدفقام ا العاطسيػةل كمػام  ر الكثيػر مػن ال كمػة ك وػافة الػرثم للػى مػا 

 سػػتنتاجل بػػأف مؤلػػف الكتػػاب ىػػو كاقعػػي كمنطقػػي فػػي هف كا ػػد. كىػػذا مػػا يػػدعو للػػى ا
 يسػػتطي  موظيػػف مساىيمػػو النقديػػة فػػي ثمكنت ػػا المناسػػبةل كثنػػو ناقػػد متسػػرع فػػي الكتابػػة 
كال كػػػم علػػػى افشػػػياءل بػػػدكف مم ػػػيص كمػػػدقيال متلبسػػػو مسػػػاىيم نقديػػػة مسػػػبقة الوػػػن  

كم سوظػة عػن ظ ػر قلػ ل كبهلسيػة  ئةكالتوميم في ا الكثير من النسقية كا نطباعيةل قار 
ىنيػػة معاديػػػة للهطػػػاب افنثػػػومل كالسػػػعي لعػػػدـ لفسػػػاح المةػػػاؿ ثمػػػاـ مأنيػػػن الهطػػػاب ذ

الشػػعرم الكػػردمل كاإلبقػػاء علػػى الس ولػػة النقديػػة الم اجيػػة المتسػػرعةل ممػػا يػػؤدم ثي ػػان 
للػػى طسيػػاف افنويػػة النقديػػةل كمػػأطيراؿ لبداعيػػة الشػػعرية يػػمن قػػوانين مت ةػػرة مسػػتبدةل 

سػردمل كالتنمػذج النسػقي القػار كالةمػود المسػاىيمي فػي كبرك ية مػن التعػالي كالتسػل  ال
البي ػػة الثقافيػػة الكرديػػةل كىػػذا مػػا يػػو يل بػػأف مؤلػػف كتػػاب )كعػػي الػػذات الكرديػػة( ىػػو 
ف ولي الن رة في نقده  س  معبير الناقد السعودم )عبداا السػذامي(. ثم فػي لقوػائو 

 للةنس ااخر.
ن ػػا شػػاعرة ثوريػػة متمػػردةل لػػن مركع ػػػا فبيػػوار م  ػػر نسسػػ ا المػػرة ملػػو افخػػرل علػػى ث

النوائػ  ك  افقػػدارل كم ػرض شػػعب ا علػى المقاكمػػة كا ستبسػاؿ فػػي الػدفاع عػػن نسسػػول 
كمبشر الشع  بمي د يـو جديد هت. فعلػى سػبيت المثػاؿل جػاء فػي قوػيدم ا الموسػومة 

 )دقن طبوؿ ال رية( مقوؿ: بػ
 اشتاؽ قلبي الةريح 

 للى سماع دقات طبوؿ ال رية
 التي انقطعن طوي ن 
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 عندما مدؽل يرقص قلبي
............ 

 طردنا الهوؼ من قلوبنا
 ثيأنا العلم
 على دربنا

 كىا ن ن جاى كف
 لنهوض  ربان 

 من ثجت ال رية 
لف اسػػت  ؿ الشػػاعرة قوػػيدم ا بسعػػت مػػاضل ملػػبس بػػرداء العشػػال كالل سػػةل كاللقػػاءل 

بطريقة ذكية للى  دث ىػاـ سػتركيو لػو  لت س  المتلقي -القل  الةريح –كامباعو بكلمة 
كعليػو انت ػارهل كقػد ثفل ػػن بػذل  للػى خلػػا  الػة مػن ال مػػاس كالترقػ  يو يػاف ب ريػػة 
قادمػػػةل كسػػػرعاف مػػػا يكتشػػػف ثف اشػػػتياؽ الشػػػاعرة ليسػػػن ماديػػػةل ف ػػػي ليسػػػن ظام ػػػة 
ك جائعػػػةل بػػػت ىػػػي فػػػي لوعػػػة كاشػػػتياؽ للػػػى لػػػذاء يشػػػسي لليػػػت الػػػركحل ث  كىػػػو ال ريػػػة 

فةر يـو جديدل كثف اشتياق ا لل ريػة لػيس بػالتمنيل ك ىػي عالػة ثك متطسلػة علػى  كمي د
 ث دل بت لف قلب ا بدث يتةاكب م  صرخات طبوؿ ال رب من ثجت ال رية. 

 لنهوض  ربان من ثجت ال رية 
كمنب   للى اف  رؼ ال ـ مقترنة بسعت الم ػارعل جػاءت كةػواب لمػن يسػأؿ لمػاذا 

 ن ن جاى كفت
لي ليسن امرثة سلبية مقف مكتوفة اليدينل بػت سػتهوض معػارؾ ال ريػة مػ  كىي بالتا

الهائ ين ل ا من اف رار كالمنايلينل كىذه المعػارؾ مهتلػف اليػـو عػن سػابقام ال ف ػي 
كقوم ا اليـو مشبعوف بالعلم الذم ينير ل م درب اله صل بعدما طػردكا جميعػان الهػوؼ 

لػػا ثجػػواء  ماسػػية كبيػػرةل كموظيػػف كلمػػات مػػن قلػػوب مل كماثفل ػػن الشػػاعرة ىنػػا فػػي خ
 صاخبة مستثير اإلنساف كم س ه للقاء مرمق  مثت. 
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 - ربػػػان  -نهػػػوض -جػػػاى كف -الهػػػوؼ -يػػػرقص قلبػػػي -طبػػػوؿ ال ػػػرب -الةػػػريح
كىنػػا سػػنعود ثدراجنػػا للػػى معيلػػا السػػيد لبػػراىيم م مػػود علػػى قول ػػا المنشػػور فػػي  ال ريػػة.

 :. كالتي مقوؿ فيوََِّ -ُِ -ُٔعسرين نن 
)لػػم ثركػػ  فيػػة ريػػاحل سػػول ريػػاح القػػدرل ك تػػى ىػػذه قػػت مػػا ثركػػ  ل ػػا.. كل ػػذا مرانػػي 
ممػػػػددة فػػػػي فػػػػراش المػػػػرضل كلػػػػم ثخطػػػػو دربػػػػان سػػػػول درب الوػػػػدؽ كال قيقػػػػة. كل ػػػػذا 
ثصػػػب ن صػػػامتة. لكػػػن رك ػػػي لػػػم يت مػػػت جبػػػاؿ الوػػػمن.. خسػػػا قلبػػػي عميقػػػان  تػػػى 

ل نتقػاـ كػاف الوػمن ذامػػو  انسةػرت شػ ومو ل نتقػاـ مػن الوػمنل كالمساجػأة اف سػ  و
 كليس شي ان هخر(. 

يقوؿ السيد م مود عن قول ا ىذا : ثمػة لبػاء ل عتػراؼ بتقريػر كاقػ  ال الػة. مةافػاة 
لتواجػو جسػدىا الػذم ي ػس  علي ػال  ل قيقة ماىي عليػول لن ػا مقػاـك جسػدىا برك  ػا...

ىػي... رىينػة  ككت ذلػ  يل م ػا الوػمن فن ػا  مسػتطي  خػ ؼ ذلػ . ثػم يتػاب  القػوؿ:
رك  ػػا.. ثك م و مػػو المهتلسػػة المتعلقػػػة بالعػػذاب كافلػػم... ثػػم قولػػػو فبػػد ن مػػن الركػػػوع 

 .ٖٗ -ىناؾ ا ن ناء بشكت ثدؽل كقت ماىي قلما... ص
ىنػا ثرل اف الناقػػد زلػػن بػػو قدمػػول كطاشػػن سػػ اـ نقػػده عػػن ىػػدف ا ىػػذه المػػرة ثي ػػانل  

ج عػػن مويػػوع القوػػيدة ممامػػانل كثف كمػػا ثظ ػػر يػػ الة نقديػػة فػػي ثقوالػػو ملػػ ل فقػػد خػػر 
المعنػػى ىػػو ليػػر ماقالػػول فننػػا كبقليػػت مػػن التػػدقيا سػػنلمس ثف الشػػاعرة معطينػػا انطباعػػان 
م مران عن اإلشارة للى  الة مػن التمسوػت المرمػ  بػين مس ػومين عةػ  الناقػد عػن ف م ػا 

ثك ج ػة قمعيػػة ممامػانل المس ػـو افكؿ كقػد رمػ ت لػو بالريػػاحل فػػ/الرياح/ كمعنػي ىنػا سػلطة 
مال م س  على الشاعرة كم اكؿ لركاع ا كلةم ال لت وؿ دكن ال كاإلفوػاح عػن الكػ ـ 
المبػػاحل ف ػػي ىنػػا مت ػػدل طرفػػان قويػػانل فكلمػػة الركػػوع مناسػػ  المقػػاـل ثمػػا ا ن نػػاء ف ػػو 
مي ف الةسمل كمتطلبو مواقف ليسن في مستول يراكة الة ة التػي مواج  ػا الشػاعرةل 

اخر ف و القدر ذامػول ثم ثف الشػاعرة  مركػ  ل  للقػدرل بػت لن ػا معػود للػى  ثما المس ـو ا
الت دم كالمقاكمة كالومود ف ي م رب عن رثي ا سريعان كبويالة فنيػة مقوػودة لتقػوؿ: 
ثن ػػا لػػن مركػػ   تػػى للقػػدر نسسػػو كىنػػا منت ػػى الت ػػدم كالمقاكمػػةل كمقػػرر التوػػميم علػػى 
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ات عاليػػةل لذان فالريػػاح التػػي  مركػػ  ل ػػا ىػػي ممثػػت مواج ػػة  تػػى القػػدربركح كثابػػة كمعنويػػ
ج ة قمعية بشريةل بينما القدر يمثت ج ة كقول ليبية. ثمػا قػوؿ الناقػد معليقػان علػى قول ػا 

/قلمػػا ثركػػ  ل ػػا/ ف ػػو ثي ػػان نقػػد  - سػػ  رثيػػو -)قػػت مػػاثرك  ل ػػا( كػػاف يةػػ  ثف يكػػوف 
ية  بليسػة الد لػةل كمسػتهدـ كثيػران لير دقيا بت في لير م لو ممامانل فف ىذه العبارة مراث

في ال ياة اليومية لدل الكػردل كىػي عبػارة مسػتعمت دكمػان فػي مواقػف الوػمود كالت ػدم 
كعػػدـ اله ػػوع كاإلذ ؿل ثمػػا فػػي العبػػارة التػػي  بػػذىا الناقػػد )قلمػػا ثركػػ  ل ػػا(ل فتعنػػي 

باللسػة  القليت مػن مػرات الركػوع ثمػاـ القػدر كلػيس في ػا شػيء مػن الت ػدمل كلنمثػت ذلػ 
الكرديػػػة  يػػػن سػػػي  ر لنػػػا ذلػػػ  بشػػػكت ثف ػػػت بالنسػػػبة لمػػػن يعرفػػػوف الكرديػػػةل فمػػػث ن 

 بترجمة العبارة للى الكردية مكوف.
(Ez kabokê xwe ji qederê bi tenê re dadixim)                        
(Na... tu kare bêje ez ji wêjî re kabokê xwe danaxim)       

الكتػػاب الكػػػرد متػػأثرين بػػػالتراث الكػػردم فػػػي كتابػػام مل كلػػػذل   كمثل ػػا نػػرل مع ػػػم 
فعبارم ا جميلة كمتماسكة التعبيرل كن    ثف الشاعرة مقوؿ ثي ان عن نسس ا  )لم ثخػ  
دربػػػان سػػػول درب ال قيقػػػة كالوػػػدؽ( ثم ثن ػػػا سػػػت ت مقػػػوؿ ال قيقػػػة كسػػػتسني بأشػػػعارىا 

يكن بةسدىا فبرك  ػا المتمػردة  لل رية كالعشال كستقاـك من ي اكلوف كم فم ال لف لم
ثبدان على ال لم كالبسيل كىذه كلمات ثورية مػو ي باشػتعاؿ نيػراف ثػورة  ىبػة فػي دكاخػت 
الشػػاعرةل كلكن ػػػا معػػػود للػػػى الوػػػمن الػػػذم  مسػػر منػػػول كىػػػذه ىػػػي النقطػػػة السػػػلبية فػػػي 
القوػػػيدة التػػػي كػػػاف يةػػػ  علػػػى الشػػػاعرة ث  مة ػػػر ب ػػػا. كقػػػد رسػػػمن فػػػي قول ػػػا لو ػػػة 

دان ممثيليان جمي ن لنو مش د لسا ة كر كفرل مسير كمرمدل ككػأني ب ػا مسػتل م التػراث كمش 
)ص( )مػػن رهل مػػنكم منكػػران فليسيػػره بيػػده فػػمف لػػم يسػػتط   اإلسػػ مي ك ػػدين الرسػػوؿ

 فبلسانو كلف لم يستط  فبقلبو كىو ثيعف اإليماف(.
رة فػػػي هف كا ػػػد كل ػػػذا نػػػرل الناقػػػد ينػػػػ لا فػػػي الكثيػػػر مػػػن الم الػػػا المميتػػػة كالهطػػػ

كيكشػػف عػػن  قػػده الػػدفينل فيكتػػ  علػػى الػػدكاـ نقػػدان ملي ػػا بالتنػػاقهل ممػػا يقلػػت مػػن 
فاعلية نقدهل كيؤثر كثيران على موداقية فعاليامو النقديةل فمػث  يكتػ  عػن الشػاعرة بيػوار 
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. مػػػن كتابػػػو يقػػػوؿ: )...فن ػػػا موىوبػػػة( ثم ثنػػػو يعتػػػرؼ ىنػػػا بػػػأف ِٗثي ػػػان كفػػػي الوػػػس ة 
لػػ  موىبػػة كتابيػػة كبػػافخص شػػعريةل بينمػػا نػػراه يقػػوؿ كبعػػد صػػس ة مػػن ىنػػا الشػػاعرة مم

)كػػػوف بيػػػوار ك معلم ػػػا كػػػوفل يعرفػػػاف الػػػوزف   فػػػي الكرديػػػةل ك  فػػػي العربيػػػةل بقػػػدر مػػػا 
يمارساف مرنمان( ثم ثف الشػاعرة ىنػا ليسػن بموىوبػةل بػت ثف شػعرىا مػرنيم كدندنػة  ثكثػر 

قه هخػػػػر ينػػػػاقه بػػػػو نسسػػػػو ممامان)بالنسػػػػبة لػػػػيل ك  ثقػػػػتف. فػػػػأين موىبت ػػػػا لذثت.  كمنػػػػا
ككبا ػػػنل فػػػي  قػػػوؿ معرفيػػػة مهتلسػػػة(    ػػػوا  قػػػوؿ معرفيػػػة مهتلسػػػةف ثم ثف السػػػيد 
 -لبراىيم م مود ليس ىناؾ اختواص معين لو ف و على  د علمػي يكتػ  فػي السلسػسة

 -ا دب ا فريقػي -الموسػيقى -الشعر -ا دب -في جسرافيا المدف -التاريخ -السكر
 سطورةل الترجمة...الخ. ثم بعد قولو ىذال يامي بمثػاؿ يػو ي بػالقوؿ: لف العػالم يةػ  ا

ثف ي تػػػـر اختواصػػػو ك يتةػػػاكزه الػػػى ليػػػرهن )ثذكػػػر ىنػػػال كمػػػن بػػػاب التنػػػدرل اف الناقػػػد 
كالمسكػػر كالركائػػي ا يطػػالي الكبيػػرل امبرمػػو ايكػػو امتنػػ  عػػن اإلجابػػة عػػن سػػؤاؿ لم ػػررة 

ىػي صػ يسة بيركميػة فػي ركمػال يهػص  ػرب العػراؽل فف ذلػ  مل ا )الن ار( الثقػافيل ك 
لػػػػػيس مػػػػػن اختواصػػػػػول كمػػػػػا يسسػػػػػر ك مػػػػػول ككػػػػػاف بممكانػػػػػو اف يةيػػػػػ ل كلكنػػػػػو ا تػػػػػـر 
اختواصػػػػػػول فكػػػػػػاف جوابػػػػػػو ثكثػػػػػػر ب لػػػػػػة(. كىػػػػػػذه نوػػػػػػي ة للكتػػػػػػاب الكػػػػػػرد   تػػػػػػراـ 
اختواصام مل كينسى نسسو كىو البا ن في  قوؿ معرفية مهتلسةل ثم ثنػو  اختوػاص 

. كفػػػي معػػػرض معليقػػػو علػػػى قػػػوؿ الشػػػاعرة بيػػػوار فػػػي مػػػادة ل ػػػا موسػػػومة بػػػػ)في العػػػراؽ لػػػو
الةديػػػػد نكػػػػوف ثك نكػػػػوف( مقػػػػوؿ الشػػػػاعرة:)في الكثيػػػػر مػػػػن ا  يػػػػاف يتسػػػػلا الهطػػػػاب 
السياسي كا يديولوجي سواء كانن للسلطة اك للقائد اك ال  بل بسػلم العػامود السقػرم 

ا التسػػلا علػػى اسػػتق لية المثقػػف لتعاملػػو المباشػػر للعمليػػة اؿ لبداعيػػة كبالتاكيػػد يػػؤثر ىػػذ
مػػ  الهطػػاب السياسػػي.. كبالنسػػبة للكػػورد ىػػذا الشػػع  الػػذم يواجػػو عبػػر م ػػات السػػنين 
افمػػواج ال ائةػػػة كالعواصػػػف العاميػػة. الكػػػورد لػػػم يرلبػػػوا اف يت ولػػوا للػػػى قطعػػػة شػػػطرنج 

اعتبػػر   : بالنسػػبة لػػي..مسػػلوبةل بػػ  كيػػاف اك ارادة(. يعلػػا الناقػػد علػػى ىػػذا الكػػ ـ بقولػػو
كلمػػػػػػات مػػػػػػن ىػػػػػػذا النػػػػػػوعل كمػػػػػػا ثكثرىػػػػػػا فػػػػػػي كسػػػػػػطنا الكػػػػػػردمل مةػػػػػػرد ) كػػػػػػي(لثم 

. كلكنػػي اعتقػػد ثف الناقػػد ىنػػا يػػي  نسسػػو كفركعػػو المهتلسػػة ّٗ -)... كتابػػات(. ص
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بةػػرة قلػػمل كمػػن خػػ ؿ فقػػرة بسػػيطة ك ػػذه ناقشػػ ا بتسػػرع كبيػػرل كثظ ػػر يػػ الة معرفيػػة 
سػػػاأل مو السػػػتة مػػػن خػػػ ؿ شػػػر و كنقػػػده لمقطػػػ  كا ػػػد كثقافيػػػة فػػػي فركعػػػو كل ػػػا. لف م

 يتةػػاكز الهمسػػة ثسػػطر عػػدانل  مػػنم عػػن با ػػن قػػدير فػػي  قػػوؿ معرفيػػة مهتلسػػةف لن ػػا 
مساأل ت  ائرة كما ثرلف منت ر من سيويػ و لػول كسػأجيبو ااف علػى مسػاأل مو مويػ ان 

 كشار ان. كبالشكت التالي سؤالو ثم لجابتي عنو:
 بسلم العامود السقرم بافمواج ال ائةةت  ماع قة التسلا -ُ

كلكن لماذات بكت بساطة ثقػوؿ: ثف الشػاعرة مم ػد ب ػذا القػوؿ لمػا سػتأمي علػى قولػو 
ماليانل ف ي مريد ثف مبين مساكئ السػلطة لذا م كمػن فػي الثقافػةل لتلسػن افن ػار بعػدىا 

عاقبػة علػى  كػم  للى نتائج ىذه المساكئ على المثقسين الكردل ككيف ثف السلطات المت
كردستاف كالشع  الكردمل كانن مدخت المثقسػين الكػرد يػمن ثجن ت ػال كمػوع  للػي م 
اإلشادة بالسلطةل كبقائدىال كبمنة ام ال مما ثثر ذل  على  لبداعام م كنوعيػة كتابػام مل 
مبعػػدة ليػػاىم عػػن شػػعب م كعػػن ق ػػيت م الوطنيػػة العادلػػةل كمشػػير الشػػاعرة للػػى ثننػػا ن ػػن 

ين كعوامانل لسنا كسيرنا  عمت لنػا سػول التطبيػت كالت ميػر للسػلطات ال اكمػة الكرد مثقس
في ديارنال فقػد معريػنا لمآسػي كم ػالم ثشػبو بػافمواج العاميػة فػي ماثيرىػال كىول ػال كقػوة 
ل ثف نلعػػػػ  دكر مثقسػػػػي السػػػػلطة ال اكمػػػػةل كمػػػػن ااف  مػػػػدميرىال فلػػػػن نريػػػػى بعػػػػد اليػػػػـو

فقػػد معريػػنا لألنسػػا ت كاإلبػػادات الةماعيػػةل علػػى فوػػاعدان ن ػػن الكػػرد الػػذم عانينػػال 
ثيدم مل  السلطات المتعاقبػة فػي العػراؽ كليػرهل كىػي مآسػي ثشػبو بالعواصػف ال وجػاء 
فػػي كارثيت ػػا كمػػدميرىا. كىػػو مشػػبيو بليػػغف كفيػػو ع قػػة قويػػة كمنطقيػػة كمعقولػػة جػػدان بػػين 

مػػػػن السولوكلػػػػور صػػػػورم ا الشػػػػعريةل  -مػػػػرة ثخػػػػرل –ال ػػػػدثينل كىنػػػػا اقتبسػػػػن الشػػػػاعرة 
الكػػردم فػػي صػػيسة مرجمػػة للػػى العربيػػة.  فػػالكرد عنػػدما يهسػػر ث ػػدىم فػػي مةػػارة مػػث ن 

                                                                                        (Şapat li min qellibî) يقولوف بالكردية:

سػػاؿ ث ػػدىم ىنػػا ثي ػػان: مػػا ع قػػة ثم لقػػد داىمنػػي السػػيت كثخػػذ كػػت مػػا لػػدم. كقػػد ي
)العمػػػود(  السػػػيت بالتةػػػارةت كمػػػا سػػػأؿ السػػػيد لبػػػراىيم م مػػػود عػػػن ع قػػػة سػػػلم العػػػامود

السقرم بالعواصف ال ائةةت كسأعتبر ذل  من جػانبي بأن ػا قلػة معرفيػة مػن السػيد الناقػد 
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ةػػواب بمػػا ىػػو مراثػػيل كانعػػداـ دقػػة الم   ػػة النقديػػة كالعلميػػة لديػػول ثعتقػػد ىػػذا ىػػو ال
علػػػػى ال يػػػػرة كالدىشػػػػةل التػػػػي ابػػػػداىا الناقػػػػد عػػػػن الع قػػػػة بػػػػين سػػػػلم العمػػػػود السقػػػػرم 

 كالعواصف العامية.
جمػػت  مشػػكت معنػػى كالػػذم مسػػت دفول كمػػا فػػي الكثيػػر مػػن ا  يػػافل كيتسػػلا  -ِ

الهطػػاب السياسػػي كاإليػػديولةي بسػػلم العػػامود السقػػرمل كقطعػػة شػػطرنجل بػػد ن مػػن رقعػػة 
 شطرنج...ت  
يػػف   مشػػكت ملػػ  الةمػػت ثيػػة معنػػىت فػػي الوقػػن الػػذم ثرل فيػػو ثف معاني ػػا ثقػػوؿ: ك

كايػػ ة كيػػوح الشػػمسل لكػػت متػػاب   ػػاذؽ كخبيػػرف فعبػػارة مسػػلا العمػػود السقػػرم ىنػػا 
معنػػػػيل افعبػػػػاء كلثقػػػػاؿ ال  ػػػػرل ثم ثف مسػػػػلا السػػػػلطة بكػػػػت ثعبائ ػػػػا بػػػػالعمود السقػػػػرم 

عباء ليػافية للمثقػف كيثقػت كاىلػول )فالسقرات مشبو سلمان بالسعت( للمثقسينل يؤدم للى ث
كيقلػػت مػػن  لبداعامػػول كثعتقػػد ثف الكػػ ـ عبػػارة رم يػػة كمشػػبيو بليػػغ بوػػيالة فنيػػة جميلػػة 
جػػػدانل فبػػػد ن مػػػن المباشػػػرة كالمطابقػػػة فػػػي القػػػوؿ ثف: )ىػػػذا ال مػػػت ثثقػػػت ظ ػػػورالمثقسين 

ال مػػػت الكػػػرد( لةػػػات الشػػػاعرة للػػػى اإلي ػػػاء كالرمػػػ ل فػػػي العبػػػارة البديلة)مسػػػلا ىػػػذا 
بعمودىم السقرم( فأم العبارمين ىي افجمتت كىنا ثقػوؿ: يةػ  ث  نسقػد مػذكقنا ا دبػي 
كننقػػد العبػػارات اإلبداعيػػةل بمثػػت ىػػذا التسػػرع كب ػػذا الشػػكت مػػن النقػػد الوػػدئي. كبمثػػت 
ىػػذا التهػػب  بػػين المس ػػـو اللسػػوم كالػػوظيسي للرقعػػة الشػػطرنةيةل  يػػن عةػػ  الناقػػد عػػن 

البيػػػدؽل كالرقعػػػةل فػػػي لعبػػػة الشػػػطرنجل كقػػػد بينػػػا ذلػػػ  فػػػي ال لقػػػة التمييػػػ  بػػػين كظيستػػػي 
 افكلى من الدراسة ف  داعي لتكرارىا ىنا.

كيػػف مميػػ  بيػػوار بػػين المعنػػى السياسػػي كاإليػػديولوجيت لوكػػاف ا كتسػػاء بأ ػػدىما   -ّ
 لكاف المعنى ثكثر ج ءت.  

-ة معني باإليديولوجياىنا ثي ان ي  ر الناقد ي الة فكرية كسياسية مريعتينل فالشاعر 
الدينل كالدين بالذات ك شيء ليرهل كما ثنو ليس ىناؾ دكمػانل مػ ـز مػا بػين  -كبويوح 

السياسػػػي كاإليػػػديولوجيل فلػػػيس كػػػت ليػػػديولوجي بسياسػػػي فػػػي هف كا ػػػدل  يػػػن ىنػػػاؾ 
متػدينوف ليػر مسيسػين ي ملػوف ليػػديولوجيت م الدينيػةل دكف اشػتساؿ بالسياسػةل فالرىبػػاف 



 019 

م كصػػومعام م ثيػػديولوجيوفل ك يمكػػن اعتبػػارى م سياسػػين ثبػػدان. فالماركسػػية فػػي ثديػػرم 
لو ػػػػدىا ىػػػػي ليديولوجيػػػػةل بينمػػػػا  ولػػػػن للػػػػى سياسػػػػية عنػػػػد انشػػػػاء ال ػػػػ ب الشػػػػيوعي 
السػػػوفييتي مػػػث نل فالسياسػػػة علػػػم خػػػاص ل ػػػا قوانين ػػػا كركائ ىػػػا المعرفيػػػةل كاإليػػػديولوجيا  

سػػػايرة ثي ػػػانل كلف كػػػاف ىنػػػاؾ مقػػػارب بين مػػػا كػػػذل  علػػػم لػػػو قوانينػػػو كركػػػائ ه المعرفيػػػة الم
فلػػػيس معنػػػى ذلػػػ  ثف الوا ػػػد لذا   ػػػر يسػػػتسنى بػػػو عػػػن ااخػػػر. فالسياسػػػة مػػػن ث ػػػد 

 معاريس ا ىو ثن ا) فن  كم الدكؿ(.
معريػػف هخػػر يقػػوؿ )السياسػػة ىػػي فػػن الممكػػن(ل معريػػف ثالػػن ىػػو )السياسػػة ىػػي فػػن 

)ثن ػػػػا مةموعػػػػػة ثفكػػػػػار كهراء  ثمػػػػا اإليديولةيػػػػػة فمػػػػن معاريس ػػػػػا الكػػػػذب كالمراكلػػػػػة(...
كن ريات كمبادئل همن ب ا مةموعػة مػن النػاس( فاإليديولوجيػة اإلسػ مية ىػي مػاكرد فػي 
القػػػػػػرهف الكػػػػػػريم كاف اديػػػػػػن النبويػػػػػػة مػػػػػػن مبػػػػػػادئ كث كػػػػػػاـ متعلػػػػػػا بالػػػػػػدنيا كااخػػػػػػرةل 
كاإليػػػديولوجيا الشػػػيوعية ىػػػي) مةمػػػوع اففكػػػار التػػػي معػػػرب عػػػن ن ػػػرات الطبقػػػة افكثػػػر 

 -ص -ي الع ػػد المعاصػػر ث  كىػػي الطبقػػة العاملػػة...( الشػػيوعية العلميػػة معةػػممقػػدمان فػػ
. كمن ىنا يبدك الناقد لير دقيا  تى في مسلمامو السكريةل كالشػاعرة م قػة صػائبةل ٖٖ

ي ا ل ا ثف مستش د بعلمين مهتلسين  ي ت ث ػدىما م ػت ااخػرل بيمػا ىػو لػيس علػى 
تهوػػػص بالسلسػػػسةل ثف يػػػرل السياسػػػة  ػػػا كصػػػوابل فكيػػػف لػػػاب عػػػن الناقػػػد كىػػػو الم

كاإليديولوجيا ىما كج اف لعملة كا دةت كا كتساء بأ دىما يكوف المعن ػأكثر جػ ءت بػت 
 ثقوؿ: كبالعكس يكوف المعنى ثكثر لمويانف

 السلطة ثك القائد ثين ىو القائد في ال الة ىذهت ثىو خارج السلطةت  -ْ
و جوابان عػن سػؤالو كبكػت ثقػة: نعػم ىنػاؾ ف و ىنا يهل  بين السلطة كالقائدل كثقوؿ ل

قائػػد خػػارج السػػلطة كهخػػر داخل ػػال ثم لػػيس دكمػػان القائػػد ىػػو داخػػت سػػلطةل كلكػػن لػػيس 
قبػت ثف نعػػرؼ القوػدية فػػي قػوؿ الشػػاعرةل رلػم ثف القوػػدية ىػو بػػاب مػن ثبػػواب النقػػود 
القديمةل كلكػن  بػأس مػن مطبيق ػا فػي  ػا ت معينػة لف كانػن مويػح  ػا ت السمػوض 
في الدراسة النقدية كال الة التي ن ن لزاءىا ممامانل كل ذا فمف الشػاعرة مقوػد بالسػلطةل 
سػػلطة دكلػػة كلػػيس سػػلطة  ػػ ب ثكمن ػػيم معػػين. عنػػدىا سيتويػػح لػػدينا افمػػرل كسػػي اؿ 
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السموض كا لتباس في ثذىاننػا. كسػنأمي بأمثلػة م ايػدةل  تػى  نثيػر  ساسػيات سياسػية 
 ػػػاـ صػػػداـ  سػػػين السػػػابا ىػػػو سػػػلطة فكػػػاف بالنسػػػبة لػػػو ن ػػػن بسنػػػى عن ػػػا فنقػػػوؿ: لف ن

كفمباعو قائدان كسلطة ثي انل كلو ثمباعو من المثقسػين يشػيدكف بػو كبأفعالػو صػ ي ة كانػن 
اـ خاط ػػة. كفػػي كردسػػتاف العػػراؽ ىنػػاؾ لػػدل كػػت مػػن ال كػػومتين قائػػد كسػػلطة فػػي نسػػس 

نػا بأمثلػة للتويػيح الوقن كىذا ص يحل طبعاي م  اخت ؼ من  ين ن اـ ال كم)نأمي ى
كالتمييػػ  بػػين القائػػد كالسػػلطة فقػػ  كلػػيس لشػػيء هخػػر(.  كلكػػن ىنػػاؾ قائػػد  يملػػ  مػػن 
السلطة شركل نقيرل  ين كاف الدكتور عبدالر من قاسملو مث نل قائػدان كرديػان لػو ثفكػاره 
كمبادئػػو كن رمػػو ل مػػور التػػي كػػاف ينايػػت مػػن ثجل ػػال ثم ثنػػو كػػاف قائػػدان بعيػػدان عػػن سػػلطة 

لة باستثناء سلطتو على   بول كثعتقد ىذه ىي السلطة التي يقودىا السيد الناقػد فػي دك 
عدـ مميي ه بين السياسي كاإليػديولوجيل ثم سػلطة القائػد علػى   بػول كىػو رثيػو الهػاص 
بػػول ككاسػػترك قبػػت موليػػو الرئاسػػة الكوبيػػة كػػاف قائػػدان فقػػ  دكف سػػلطة دكلػػةل كلػػم يوػػبح 

 كم كوبا كسمي بالرئيس ليافة للػى القائػدل كىنػا ثرجػو ثف  سلطة ل  بعد ا ست ء على
نكػػوف قػػد مي نػػا كمػػا ميػػ ت الشػػاعرة بيػػوارل بػػين القائػػد كالسػػلطة فلػػيس كػػت قائػػد ىػػو فػػي 
 -السػػػلطة ثبػػػدانل ل  لذا كانػػػن ىنػػػاؾ مساسػػػير ثخػػػرل مػػػن جانػػػ  كا ػػػدل كمػػػن البػػػدي ي 

ل كثف يشػػيد مثقسػػو السػػلطة  ثف يشػػيد ثمبػػاع القائػػد مػػن المثقسػػين بأفكػػاره كهرائػػو -عندئػػذ
 كذل  ب كومة رئيس كزرائ م في  الة طوني بلير مث ن.

 كمن ثين جاءت بسلم العمود السقرمت  -ٓ
ثرل ثف العبػػػػارة ىنػػػػا معبػػػػرة كصػػػػ ي ة ممامػػػػانل كفي ػػػػا صػػػػورة مشػػػػبي ية جميلػػػػة للعمػػػػود 

العامػػة  السقػػرمل لذا مان رنػػا للػػى صػػورة مشػػري ية لػػول كقػػد رثينػػاه كثيػػران فػػي دركس العلػػـو
كالتشريحل في المدرسة الثانوية خاصةل ف و عبارة عن فقرات مشبو السلم ممامػال ب يػن 
يراه المرء كسلم يمكن ثف يتسلقو اإلنساف لذا مػا  ولنػا مكبيػره كم ػهيمول كلػذا ثرل ثف 
الناقد لو فكر قلػي ن بالعبػارةل كمػذكر دركسػو فػي الثانويػة العامػةل  ست سػن العبػارةل دكف 
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كمػػا ال كمػػة النقديػػة مػػن افمػػواج ال ائةػػة كالعواصػػف العاميػػة كوصػػفت كلمػػاذا  -ٔ
 استهدـ عبارمين ل ما المعنى نسسول افمواج كالعواصفت.  

ال كمة النقدية ىنػال ىػو مشػبيو لمػا معػرض لػو الكػرد مػن م ػن كموػائ ل كىػو يشػبو 
ق مػػا مػػن خػػراب كدمػػار كىػػو معػػرض بلػػدة همنػػة لعواصػػف ىوجػػاء كثمػػواج عاميػػةل لمػػا يراف

 مشبيو مرة ثخرل معبرل كفي م لو مماما.
ثمػػا عػػن الشػػا ااخػػر مػػن السػػؤاؿ كىػػو لمػػاذا اسػػتهدـ عبػػارمين ل مػػا المعنػػى نسسػػو: 

مػػػن ثم لسػػػة كمػػػن ثيػػػة ثكاديميػػػة جسرافيػػػة اسػػػتقى السػػػيد  -كبأسػػػفف  –فأسػػػأؿ بػػػدكرم 
ين معنػى كا ػدت  شػ  ثن ػا لبػراىيم م مػود معلومامػو ملػ  ليقػوؿ: ثف للعبػارمين المنػاخيت

طرفػػػة جميلػػػة مػػػن با ػػػن فػػػي فػػػركع علميػػػة مهتلسػػػةف. كىػػػو يمػػػارس ىػػػذا النقػػػد الم طػػػم 
ىػػػي  -كبػػػالتعريف العلمػػػي ل ػػػا -كالمثػػػب  للعػػػ ائمف كثريػػػد اف ثزيػػػده مبوػػػران بػػػأف افمػػػواج 

اىت ازات موي  الطبقة السط ية لمياه الب ار. كقد مسببو الريػاح  العاميػةل كلكػن ثعنػف 
اج كثشػػدىا دمػػاران ىػػي ملػػ  التػػي مسػػبب ا الػػ  زؿ كال ػػ ات افريػػيةل التػػي م ػػرب افمػػو 

متػرانل  ُٓثعماؽ الب ار كمسمى باليابانية بػ)مسونامي(ل كفي ا مرمسػ  الميػاه للػى ثكثػر مػن 
كمسب  دمػاران ىػائ ن للشػواطم التػي م ػرب ال بينمػا العواصػف ىػي ريػاح عنيسػة دائػرة كمنػو 

مسػػػيكلوف( ام اإلعوػػػار كاإلعوػػػار الم ػػػادل كقػػػد موػػػت سػػػرعة  الػػػػ)مسيكلوف( ك)افنتػػػي
الرياح في ا للى م ات الكيلومترات في السػاعةل كىػذه الريػاح العنيسػةل لف ىبػن فسػتقتل  
افشػػػػةارل كم طػػػػم الم ركعػػػػاتل كم ػػػػدـ البيػػػػوت...الخ. كىنػػػػا مرمػػػػ  ب ػػػػا الشػػػػاعرة للػػػػى 

صػػف ال وجػػاء كافمػػواج افىػػواؿ التػػي جػػرت للكػػرد كخاصػػة فػػي العػػراؽ بمثػػت ىػػذه العوا
العاميػةل كاسػتهدام ا لعنوػرم الػدمار ىػذين بشػكت متتػاب  يعطػي للمةػازرل من ػران كىػو ن 

سػاؿ مريعينل كىو مػا يناسػ  ال الػة الكرديػة ممامػانل مػن قوػف با سػل ة الكيمياكيػةل كثن
كقبور جماعية..الخ. كدكف ىذين مػا ىػو ل  لنقػاص ممػا ثصػاب الكػرد مػن دمػار كخػراب 
للبلدات كالقرل الكردية اامنةل ث  يناس  مشبيو الشاعرة مشاىد الدمار فػي كردسػتافت  
عبارات من قبيتل العواصفل كافمواج العاميةل كىػت مكسػي افمػواج لو ػدىا بػالتعبير عػن 

ت. ككركد كلمتػين متتػاليتين بمثػت مارثينػال قػد نعثػر علي مػا فػي الشػعر ال الة المرعبػة ملػ 



 002 

العربػي ثي ػان بػػت فػي ثشػػعار كػت العػػالمل ف نػاؾ ثجمػػت كثقػول بيػػن قيػت فػػي ال ماسػة مػػن 
شػػاعر عربػػيل كىػػو يةمػػ  بػػين الػػريح كاإلعوػػار معػػانل كىمػػا متقاربػػاف ثكثػػر مػػن افمػػواج 

 بيوار كالبين ىو.  كالعواصف اللتين استهدمت ما الشاعرة الكردية
 ثنا  اقد ثنا مارد جبار               الريح مهمدني ك اإلعوار

ككػػذل  قػػوؿ الشػػاعر سػػليماف العيسػػى فػػي رثػػاء رئػػيس ثركػػاف الةػػيم الموػػرم عبػػد 
 المنعم رياض الذم قتت في الةب ة م  اسرائيت كىو يتسقد قوامو العسكرية.

 ىج الش ادة فيو كالش داءمامات ماريهي الع يم ك انطسى           ك 
فلػػػن مهمػػػد الشػػػاعر ىنػػػا  الريػػػاح ك افعاصػػػيرل كىمػػػا مس ومػػػاف متقاربػػػاف ثكثػػػر مػػػن 
افمػػػػواج كالعواصػػػػفل فػػػػي  الػػػػة الشػػػػاعرة بيػػػػوارل كفػػػػي البيػػػػن الثػػػػاني كػػػػذل  الشػػػػ ادة 
كالش داء جاءا بنسس المعنى مقريبانل كم  ذل  لم يست ةن النقاد العرب ثم مػن البيتػين 

فف الشػػػػاعر ثكرد كلمتػػػػين ىنػػػػا ل مػػػػا نسػػػػس المعنػػػػى الػػػػريح كاإلعوػػػػارل فف  السػػػػابقينل
اإلعوار ماىو ل  ريح دائرة بقوةل ثم ثن ػا ريػاح قويػة مػدكر  ػوؿ نسسػ ا ب ركػة  ل كنيػة 
قويػػة فقػػػ ل  كىػػي ليسػػػن شػػي ان هخػػػرل كمػػػ  ذلػػ  فالبيتػػػاف يتوػػساف بموسػػػيقى   ماسػػػية 

 طاليةل كبقوة عبارام مال كركعة انسةام ما.
ك ػػػوؿ كػػػ ـ الشػػػاعرة )...فػػػوؽ شػػػساه ملونػػػن بب ةػػػة ثلػػػواف السػػػركر كا بتسػػػامات.( 
يقػػوؿ: لمػػاذا مسػػتهدـ السػػركر كا بتسػػامات معػػانل ككػػت كلمػػة م ػػت م ػػت افخػػرلت كفػػي 
ردم علػى ذلػ  ثقػوؿ: ىػػذا افمػر ىػو يػرب مػػن الب لػة يسػمى بالم اكجػػة ثك اإلزدكاجل 

ثم ثنػو يسيػد التوكيػد علػى السكػرة المت ػمنة  يعتمد علػى التركيػ  اللسػوم لسايػات د ليػةل
في العبارة التي يريد الكام  ليوال ا للى المتلقي. كل ذا فلػيس ىنػاؾ مشػكلة نقديػة لمػا 
ثشػػار لليػػػو ابػػػراىيم م مػػودل كاذا ي ػػػير كركد السػػػركر كا بتسػػامات معػػػانت فالسػػػركر فػػػرح 

لػػى كجػػو اإلنسػػافل كشػػعور كث اسػػيس معػػتلج فػػي الػػداخت اإلنسػػانيل كقػػد مرمسػػم هثػػاره ع
كلكػػن ذلػػ   يعنػػي ا بتسػػامةل فا بتسػػامة ىػػي افتػػرار الثسػػرل كمقلػػص الشػػستينل ثم ثن ػػا 
ال ركة الميكانيكيػة الهارجيػة المعبػرة عػن السػركرل كليسػن ىػي السػركر ذامػول فقػد ثسػر 
لمن ػػر كمػػرثل ركيػػة لنػػاءل كلكنػػي قػػد   ثبتسػػم ل ػػا. كلف كنػػن قايػػيان قػػد ثسػػر لةػػواب 
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ي  ابتسم لو. كشبي و في القرهف الكريم )لف اا لسػور ر ػيم( كىمػا كلمتػاف المت م كلكن
يمكن ثف ي ػت ل ػداىما مػ  افخػرلل كبػين العبػارمين ع قػة جدليػة ديالكتيكيػةل فػالسسور 
ىػػو الػػر يمل كالػػر يم ىػػو السسػػور. كثعتقػػد ثف كركد كلمتػػين متتػػاليتين ب ػػذا الشػػكت الػػذم 

نانل كيعطياف للعبارة اللسوية صػيالة لسويػة ب ليػة جميلػةل رثيناهل يدؿ على التأكيدية م مو 
 كمقنية لسوية متماسكة التعبير. 

ك ػػوؿ مشػػركع بيػػوار عػػن م ػػامن المثقسػػين مػػ  القيػػادات السياسػػيةل كالتػػي مقػػوؿ فيػػو: 
)فكػرة المشػركع الثقػافي الشػمولي كالت ػامني مػ  القيػادات السياسػية ىامػة جػدانل كن ػػن 

ي يستوع  ال الة الشاذةل التي مقػـو التكػوين كمواج ػة المعػارؾ ب اجة للى مشركع ثقاف
كالوػػراعات كافخطػػاء التػػي مواجػػو الشػػع  الكػػردم بةميػػ  ف امػػو(. يقػػوؿ الناقػػد  ػػوؿ 
ذلػػ : )ثم صػػيالة متوػػدعة ك ػػذه كمػػن قبػػت شػػاعرة موعػػودة بمسػػتقبت فػػارهل يبػػدك ان ػػا 

.    ػػوا الناقػػد ٓٗ -ثصػػرت علػػى الت ػػ ية بشػػاعريت ا فػػي خدمػػة مػػاىو سياسػػي(. ص
يشسلو ىنا ال م الشعرم ثكثػر مػن ال ػم الػوطنيف فبيػوار مريػد ثدبػان كشػعران ملتػ مين بق ػايا 
الوطن كىو ينكرىا عليول ك س  رثيو ىنا ثف ا لت اـ بق ايا كطنية في الشعر يػؤدم للػى 
الت ػػ ية بالشػػاعريةل ىػػذا كػػ ـ مػػن الهطػػورة بمكػػاف كدعػػوة  بتعػػاد الكتػػاب عػػن ق ػػايا 

ن مل كمرؾ ىم الوطن للقادة كعواـ الناس فق ل يدافعوف عنو في الوقن الػذم سػينعم كط
فيو الكتاب بكتابام مل كالشػعراء بترنيمػات ثشػعارىم. كلكنػي سػأعطي السػيد الناقػد ىنػال 
مثػػا ن كا ػػدان فقػػ ل عػػن الشػػعراء السلسػػطينينل م مػػود دركيػػمل سػػميح القاسػػمل موفيػػا 

بسػه الن ػر عػن مواقػف الػبعه مػن م مػن موػرفات الكػرد زيادل خالد ثبو خالد...الخ.  
في كردستاف العراؽ كماشابول ف ت يي  ىػؤ ء الشػعراء الكبػارل شػاعريت م ثـ ثن ػم زادكا 
مألقان كشاعريةل يتسنػى العػرب فػي كػت مكػاف بقوػائدىم كثشػعارىمت كىػت يةػ  ثف نهلػي 

مػ  قادمنػات بينمػا نتل ػى ن ػن السا ة لشعراء العالم ككتابو يدافعوف عنا كيت امنوف معنا ك 
 بشاعريتنا كموىبتنا الشعريةت ثليس ذل  موقف الترابي مثير لألعواب كالعواطف معانت. 
كفػػي معليقػػو علػػى مقابلػػة الشػػاعرة مػػ  ب يػػة عبػػدالر من هلػػا علػػي يػػونس كالتػػي مقػػوؿ 
في ا: )عندما متوافح السماء م  افرض عبر ثىػداب مسػدم ا ثنامػت مػن ىسػيس افيػاـل 
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وقف المطر من ا ن مارل  تػى  يم ػي ذاكػرة السػنينل مبػدث البػراعم بسػرد ال كايػات يت
علػػػى جسػػػور افمنيػػػات كم ػػػن ظػػػ ؿ اف ػػػ ـل كىكػػػذا م ولػػػن الموػػػاف ة للػػػى سػػػماء 

. ىنػا التقػن السػماء بػافرض فػي ٖٗ -مستقت ي مي ثىػداب ال يػاة داخػت كبػده(. ص
لبيػافل كقػوة فػي التعبيػرل كب لػة مش د فلكي هسػر سػا رف لن ػا ركعػة افسػلوب كسػ ر ا

شاعرية مهلػ  افلبػابل كلكػن عةػ  الناقػد عػن مػذكؽ ىػذا الةمػاؿ ااسػر فػي الوػيالة 
اللسويػػػة الب ليػػػةل كمػػػا عةػػػ عن ف ػػػم مقوػػػدىا ممامػػػانل  ػػػين علػػػا علػػػى ىػػػذه العبػػػارات 
بتسػػاأل ت في ػػا الكثيػػر مػػن السػػذاجة كعػػدـ ا سػػتيعابل كعػػدـ مقػػدرة نقديػػةل كقلػػة  يلػػة 

رل ثماـ مامكتبو الشاعرة ككانن مسػاأل مو مػن قبيػت: ) ىػت مسػاعدنا ثىػداب افرضل كمدب
ثـ السػػماءل لمقاربػػة ىسػػيس افيػػاـ... ككيػػف منقلػػ  الموػػاف ة للػػى سػػماء مسػػتقت كىػػي 
مسػػػػتقلة...( كيتبػػػػ  ذلػػػػ  بعبػػػػارات م ينػػػػة للشػػػػاعرةل كلكػػػػونى ره ش ثي ػػػػانل علػػػػى ثن مػػػػا 

لػػى الطريقػػة المشوبشػػة البيواريػػة... ك  فػػي يشوبشػػاف لدلػػوات عنػػدما يقػػوؿ:).. لػػيس ع
طريقػػة كػػوف فػػي نسػػج التػػاريخ العشػػائرم فػػي انتسايػػة ساسػػوف اعتمػػادان علػػى ذاكػػرة مؤلسػػة 
مسػػيء للػػى ساسػػوف ماريهيػػان بالػػذاتل ممػػن  يعػػرؼ مػػاىو التػػاريخ(. كػػت ىػػذا جػػاءت بعػػد 

م بأنسسػػكم. ملػ  العبػػارات الشػاعرية الةميلػػةل ف ػػت ىػذا نقػػد ثـ م ػػامراتت فػا كموا ثنػػت
كلكني سأمناكؿ مل  المقو تل كسأكيح  ال قيقػة الماثلػة فػي عبػارات الشػاعرةل كالػرد 

 على مساأل ت الناقد مل .
بدايػػػػػة سػػػػػأمناكؿ مويػػػػػوع موػػػػػاف ة السػػػػػماء كافرضل فعػػػػػرج بعػػػػػده للػػػػػى الطريقػػػػػة 

 المشوبشة البيوارية ثم التاريخ العشائرم لكونى ره ش. 
ث  يػرل السػيد الناقػد معػي ثف السػماء مػدؿل علػى  -ةػادةكبالقوانين النقديػة ال -ىنا 

المكانػػػةل كالرفعػػػةل كالسػػػموت كفػػػي السػػػماء ثلػػػا كنةػػػـو زاىػػػرةل ثم ثف الشػػػاعرة موػػػف 
مقابلت ال بسمو المكانةل كرفعة الشأفل كثن ا سليلة  س  كنس ل كفي ىذا فلػم مبػالغ. 

اإلنساف كموطنول فكأنمػا ثما افرض كىي مدؿ على افصالةل كالواقعيةل كالوجودل كثصت 
اإلي ػػػػاءل بػػػػأف مػػػػن موػػػػاف ن عنػػػػد ثىػػػػداب ا افرض  –كمػػػػن خ ل ػػػػا  -مريػػػػد الشػػػػاعرة 

كالسماءل ليسن من نسج الهيػاؿل بػت ىػي امػرثة موجػودة علػى ارض الواقػ ل ذات رفعػة 
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كشػػأفل كمقػػرث الشػػاعرة نقطػػة ىػػذا التوػػافح فػػي ثىػػداب ا المػػرثة كقػػد ثنػػاخ علي ػػا السػػنوف 
د ثف الشػػػاعرة رسػػػمن للمػػػرثة صػػػورة شػػػاعرية طاليػػػةف ككلمػػػة موػػػاف ة بكلكل ػػػال كثعتقػػػ

السػػماء لػػألرضل ليسػػن خياليػػة ممامػػانل بػػت مبػػدكاف ككأن مػػا يت مسػػاف كيتوػػاف اف فعػػ ن 
عند خ  ا فا البعيدل فشب ن ثىداب ا ب ذا اله  الػذم ملتقػي عنػده السػماء بػافرضل 

اكيةل بهػ ؼ ماقالػو الناقػد فػي كعند المواف ة م ػوؿ الوجػو الوػبوح كلػو للػى سػماء يػ
نقػػػده السػػػػاذج البعيػػػد عػػػػن المويػػػوعية ممامػػػػال ثم ثف الشػػػاعرة قػػػػرثت ىػػػذه الموػػػػاف ة 
السريبةل على كجو المرثةل الػذم بػدا ل ػا جبين ػا السػماءل كمام ػن ثىػداب ا افرضل ىػذه 
افىػػداب التػػي بػػدت علي ػػا م مػػح مػػن ىسػػيس افيػػاـ كثثػػر الػػ من البعيػػدل خػػدكدان لػػائرةل 
كعيػػوف انقطعػػن فػػي مآقي ػػا الػػدموع مػػن ا ن مػػارل التػػي شػػب  ا بان بػػاس المطػػرل  تػػى 
 م ي  الدموع معالم كجو ياكل صبوحل بدا لناظرمو كسسر ماريهي يهمل رسػمن عليػو 
ذاكرة السنينل م مح انتساية صاصوفل كثمةاد ماريخ ن الي طويتل كرلم ىػذا ف مػ اؿ 

تسػاألؿل بػراعم  زالػن متسػتح عػن ث ػ ـ مػن المايػي مبدك على م ياىػال بػراعم افمػت كال
التػػػاريهي البعيػػػد. ملػػػ  صػػػورة زاىيػػػة لوجػػػو امػػػرثة كرديػػػة رصػػػينة. كالوػػػورة التػػػي رسػػػمت ا 
الشػاعرة مػػدلنا علػػى قػػوة شهوػػية صػػا بت ا كمماسػػك ا ثمػػاـ اف ػػداثل كصػػركؼ الػػدىرل 

 كنوائ  افزماف.  
الػػذم كظستػػو بشػػكت  لبػػداعي  كفػػي ال قيقػػة فقػػد ث سػػنن الشػػاعرة صػػنعان باإلي ػػاء 

متقنل ثم ا ن ياح الد لي الذم ثدخلتو علػى عبارم ا/ىسػيس افيػاـ/ل  ػين ثيػربن عػن 
القػػوؿ المػػػألوؼ /ثناخػػػن علي ػػا السػػػنوف بكلكل ػػػا/ مةمػػػ ن كلطافػػة كمقػػػديران للمػػػرثة التػػػي 

 قابلت ا. 
مػنهسه ثم الت اد الد لي في عبارة/ متوػافح افرض مػ  السػماء/ بػين مػاىو عػاؿ ك 

كليػػساء الػػركح علػػى الةمػػادات كاإلنسػػاف كاسػػتنطاق ا / ثرض كسػػماء متوػػاف اف/ بػػراعم 
مػػػػركم  كايػػػػات/  كالةمػػػػ  بػػػػين ال سػػػػي كالمعنػػػػوم / ظػػػػ ؿ كث ػػػػ ـ/ ثػػػػم اإلسػػػػتعانة 

 -ا منيػػات -بػػراعم -ذاكػػرة السػػنين -المطػػر -ىسػػيس -متوػػافح -بالكلمػػات الرقيقػػة 
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ناطقػة مثػت مماثيػت مايكػت هنةلػول كثيػسى  اف  ـ. كت ذل  خلا لو ػة طبيعيػة -ظ ؿ
 على المقابلة جوان من السرابةل كالشاعريةل كالتشويال كال يبةل كج ؿ الموقف.   

ثما ك ـ الناقد عن شوبشة بيوارل ف و ك ـ لير دقيال بت ليس في م لػو ممامػانل فف 
ةل مػػن لػػ ؿل بيػػوار شػػاعرةل كالشػػاعرة  بػػد ل ػػا مػػن ثف متنػػاكؿ مهتلػػف افلػػراض الشػػعري

كمػػدحل كرثػػاءل كىةػػاءل فػػالمتنبي كػػاف يمػػدح سػػيف الدكلػػة ال مػػدانيل  بػػأ لى القوػػائد 
 كثجمل ال كىو الذم يقوؿ في مد و:

 ممر ب  افبطاؿ كلمى ى يمة             ككج   كياح كثسرؾ باسم 
كىناؾ الكثير من مثت ىذا البين  من المتنبي كمن ليره ثي انل كم  ذل  فلػم يقد ػو 

 د من النقاد العربل بت اعتبرالرجت عبقرية شعريةل ماليء الدنيا كشالت الناس.ث 
 ك وؿ التاريخ العشائرم الذم كتبو كيكتبو كونى ره ش. 

 كلذا اراد اا نشر ف يلة              طوين ثماح ل ا لساف  سود 
نعػػم  خػػارج النطػػاؽ العشػػائرمت  -ل  نػػادران  -ثسػػأؿ الناقػػد: ىػػت ىنػػاؾ للكػػرد مػػاريخ 

كبسػػه  –التػػاريخ ك سػػ  الن ريػػة الماركسػػة يرسػػمو الشػػع  كلكػػن كػػت الثػػورات الكرديػػة
قادىا لما هلػواتل ثكثمػراءل ثك شػيوخ ديػن كمػ ؿل  -الن ر عن عوامت فشل ا ثك نةا  ا

كمػػن ينكػػر ذلػػ  عليػػو ثف يبػػين خ فػػول لذان فعنػػدما مكتػػ  التػػاريخ الكػػردمل ثي ػػا السػػيد 
سػػػةف ف ػػػت سػػػتكت  ل  مػػػاريخ ىػػػذه العشػػػائر كقادم ػػػا مػػػن البا ػػػن فػػػي فػػػركع علميػػػة مهتل

افصػػناؼ الػػذين ذكرنػػاىم هنسػػانت فمػػن يكتػػ  عػػن ثػػورة صاصػػوف مػػث نل ث  يكػػوف م ػػطران 
 للػػػى القػػػوؿ: ثف الثػػػورة )قادىػػػا هؿ علػػػي يػػػونس ثقػػػواـ الةبػػػت( ثـ يةػػػ  ثف يقػػػوؿ قادىػػػا

 تػػى يكتػػ   -ممػػ  لعةػػابي الشػػديد بقائػػد العبيػػد ىػػذا المتمػػرد الشػػ  -)سػػبارماكوس( 
 ماريهان معتبران للكرد.   

 ثمن ى عن خلا كمأمي مثلو                     ........................ 
 فلن ثكمت البين  ساظان من جانبي على كرامة السيد الناقد.   

ثقػػػوؿ ىػػػذا: فنػػػي ثرل ثف السػػػيد الناقػػػد نسسػػػو لػػػائص فػػػي سػػػرادي  االػػػاكات  تػػػى 
ابػػو ىػػذال ف ػػو الػػذم قػػاـ مةػػاى م بافعمػػاؿ التاليػػة: رلػػم ثننػػي ثذنيػػوف ككمػػا يػػذكر فػػي كت
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است سػػػن مػػػا قػػػاـ بػػػو ىػػػو كليػػػرهل ككػػػوني ره شل ثك بيػػػوار ثكليػػػرىم. كلسػػػن يػػػد مػػػن 
مػػػد وىم مػػػن االػػػوات كاست سػػػن مػػػا قػػػاموا بػػػو مةػػػاه ىػػػؤ ءل فن ػػػم ثكػػػراد ككطنيػػػوف 

سػػو. الػػذم قػػاـ مهلوػػوف. كلكنػػي ثقول ػػا فبػػين كيػػف ثنػػو يعيػػر ليػػره بمػػا ثمػػاه بػػو ىػػو نس
بالسعاليػػات المػػذكورة ثدنػػاه. كبنػػاء علػػى رلبػػة كموجي ػػات مػػن الكامػػ  كػػونى ره ش نسسػػول 
ثليسن ىذه شوبشة ثي ان...ت كالمثت يقوؿ: لف كاف بيت  من زجاج ف مػـر بيػوت النػاس 

 بال ةارة ف كالسعاليات ىي:
داد جميػت ثلقى السيد لبراىيم م مود كلمة فػي يػـو دفػن المر ػـو د. قاسػم مقػ - ُ

باشا في مقبػرة النػب ء فػي قريػة دككػرل كثلقػى كلمػة ثخػرل فػي صػالة مدينػة الشػبابل كمػا 
 ثلف كتابان عن سيرة  يامو.

 ثلقى كلمة في اربعينية المر ـو ثكـر مرعي هلال في قرية ديركنا هلي. -ِ
   ر اربعينية المر ـو مةيد  اجو هلال في بين الكام  كونى ره ش. -ّ
عامػػان علػػى ر يػػت المر ػػـو افميػػر جػػ دت  -َْ -ة فػػي ذكػػرل مػػرـكثلقػػى كلمػػ -ْ

)مةيػػد شػػيهو( بػدرخاف التػػي ا ياىػا الكامػػ  كػونى ره شل فػػي مدينػػة قامشػلي فػػي منػػ ؿ 
كشػػارؾ فػػي م ويػػة مػػي د ا ميػػر جػػ دت ..ُُٗٗ -ٕ -ُٓشػػقيا م مػػد شػػيهول فػػي 

 .ُّٗٗ-ْ-ِٔبدرخاف التي ا ياىا الكام  كونى ره ش على )سد م كسن( يـو 
كفي الهتاـ سأكرد لكم بع ان مما كرد في كتابو مػن ثقػذع افلسػاظ كاكثرىػا اسػت ةانانل 
عن الكتػاب الكػردل كىػذه بع ػان مػن ىػذه الكلمػات كمػا كردت فػي الب ػن الػذم منػاكؿ 
فيػػو الشػػاعرة بيػػوار لبػػراىيم  كبالوػػس ة كالسػػطرل  تػػى  ي ػػنن بأ ػػد ال نػػوف كالشػػكوؾل 

مػػػن كتابػػػو بػػػدءان مػػػن ىػػػذه  - َُُ -َُْبػػػين الوػػػس ة ككػػػت مػػػا ثذكػػػره ىنػػػا م وػػػور 
 الوس ة يقوؿ:

 الوس ة      السطر                                                               
 ُّ            ٗٗالطريقة المشوبشة                                             

 ُٔ          َُّ                      السعار                                  
    ُٔ            َُْ                    ىلوسامية                                
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     ِْ          َُْالبعد التلسيقي                                               
     ُٖ          َُٕ  ىو مبلد الذىن                                            

     َُ          َُٖجنوح قيمي                                                  
    ُٓ          َُٖىذا الساقد رشده                                            

      ّ             َُٗجبن صراح                                                 
    ُ          َُٗلماذا ىذا ال ذياف اللس ي                                    
   ٓ            َُٗاإلسساؼ كاإلبتذاؿ                                         
     ٕ            َُٗال لوسات                                                   

      ٖ             َُٗ                                   اكثر من بوؽ دعائي     
     ُٖ             َُٗم  لة.... جنوف كىذر                                     

      ِٔ            َُٗيستسبي نسسو                                                
    ِٕ            َُٗ               الذم فقد شرؼ التسمية الرسمية           

     ّ              َُُيهدـ بطريقتو السلبية                                      
 ثلد ثعداء الكرد                                             
      ِٔ            َُُال الة النسسية كالعقلية                                      

ف ذا ليه من فيه مما قالو السػيد الناقػد ب ػا ىػؤ ء فػي كتابػو الػذم ىػو لػيس ل  
نقػػػد شػػػتائمي بامتيػػػازل كلنػػػي ثىيػػػ  بكػػػت قػػػارئ ل ػػػذه السػػػطور ثف يػػػأميني بكتػػػاب نقػػػدم 
لكامػػ  جػػاد منػػذ ثف خلقػػن الكتػػ  كللػػى يومنػػا ىػػذال كفيػػو مثػػت ىػػذه التلسونػػات الػػدائرة 

صػػدقاء افمػػسل ف ػػت يريػػى ث ػػد ممػػن يمػػد وف ىػػذا كالشػػتائم البذي ػػةف لمػػن ىػػم كػػانوا ا
الكتػػػاب )الم ػػػذار( ب سػػػ  معبيػػػر ث ػػػد الكتػػػاب لػػػوت ثف يوصػػػف بمثػػػت ملػػػ  الكلمػػػات 
المهلػػة بػػالقيم اإلنسػػانية ممامػػانل كمػػن يست سػػن ملػػ  الكلمػػات التػػي مقطػػر لبنػػان كعسػػ نل 

  فليطريو كعندئذل نعم اإلطراء كالعستف.
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 م  ا الكتاب
 

 لثقافيةبؤس الذات ا
 عبدالرزاؽ ثكسي/ رزك/

 منويو:
. كمريثػػن ََِْ-ّ-ٕانت يػػن مػػن كتابػػة ىػػذا الػػرد /بػػؤس الػػذات الثقافيػػة/ بتػػاريخ 

هذار الدامية. ل  ثف افستاذ لبراىيم م مودل ثرسػت فيمػا بعػد  ُِفي نشره بعد ث داث 
/ عػػن طريػػا كسػػي فف ككػػأف بػػو مػػس.  ِ –/ فلػػوبي /ب ثػػو عنػػي/ كعػػي الػػذات الكرديػػة 

لمػػا ثف الع قػػة بيننػػا مػػن الػػود كا  تػػراـ لػػم منقطػػ ل ككػػاف بممكانػػو ايوػػاؿ المػػادة الػػي ع
مباشػػرةل دكف ثف يكلػػف ااخػػرين عنػػاء. كىػػو يعلػػم ممامػػا ثننػػي علػػى اطػػ ع بمػػا كتبػػول ل ٌ 
ثنػو هثػر السبسبػة كبسػبا لصػرار فموجػو للػى الشػراؾ المنوػوبة  ػوؿ قسوػو. كىػا ثنػال رلػػم  

 اكؿ مساندمو ليهػرج مػن القسػص بعيػدا عػن السبسبػة فػي افسػر. كت الشراؾ الم يطةل ث
 كسأكوف سعيدا جدا به صو من س وة رقاد الك فتفف.

Rezoyê Osê  قامشلي ُْ-ٓ-ََِْ 

 :الدزينة المشؤكمة (ُ) 
 ػػػػػن الرجػػػػػاؿ" للكامػػػػػ  الركسػػػػػي  نيكػػػػػو م نن كتػػػػػاب "مػػػػػىػػػػػذا العنػػػػػواف مقتػػػػػبس    

 فيدينسكي.
 الشيطانية لقواعد رجاؿ افعماؿ". ين يسدم الكامػ لكالعنواف افصلي:" الد زينة 

خ  ؿ ىذه الد زينةل جملة من القواعد كالنوائح على شكت خطػوات م مػة يستػرض  من
المسػػؤكؿ امباع ػػا ليكػػوف ناج ػػا فػػي عملػػو. كمنت ػػي ىػػذه النوػػائح عنػػد رقػػم الشػػـؤ  علػػى
 " الدزينة الشيطانية...". ػىنا سمين  ب /.من ُّ/
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نسسي ثف ثبين بع ا من سمات الكٌتابل  تى   مهػتل  افمػور علػى كىنا ثسمح ل   
كلكي يعلم مدل قد رمنػا/ ن ػن الكتػابف/ علػى المراكلػة كايةػاد فنػوف السػيطرة  القارئ.

الكتابػػػػةل ككػػػػذل  علػػػػى دررنػػػػا/ قرائنػػػػا/ التػػػػي ن ػػػػاكؿ جاىػػػػد يػػػػن طمرىػػػػا  علػػػػى  سػػػػا ة 
 بالمؤلسات السوداء. 

نا. يػػن نتػػوزع بػػين كتبػػة ككتػػابل ثسػػامذة كمػػؤلسينل فػػن نل معشػػرالكتابل لنػػا مرامب   
كثكاد ميين. كمعاييرنا في د رجة التبةح ب ذه الوسات ثك التباىي ب ػا ىػي عػد د  با ثين

 -ثم ىػػذه المرامػػ  -نةمع ػػا كنقػػد م ػػا مطبوعػػة للقػػارئ الع يػػ . ف ػػي الوػػس ات التػػي
ع ك  الم ػموف الوس ات. ك  ي منا في ذلػ    المويػو  نمن  ا فنسسنا ب س  ىذه

 نشيرل " كاللبي  من ا شارة يس م". ك  ال اجة.علينا فق  ثف ننوه ثك
سػػػأعتمد فػػػي" الػػػد ز.ينػػػة المشػػػؤمة " ىػػػذهل علػػػى نباىػػػة القػػػارئ فػػػي ادراؾ السػػػرد    
-النػػوادر الشػػعبية كاف ػػداث ا جتماعيػػةل م ػػاك  ربط ػػا بسػػلوكية الكامػػ  لػػىعالمبنػػي 
م اكلػػػة لتسػػػلي  ال ػػػوء علػػػى بعػػػه ال كايػػػا ىػػػو ىػػػذه الهطػػػوة مػػػن . كىػػػدفي -المؤلػػػف

ك  ن ػ  ل ػا كزنػا ثك  -ن ػن الكتػاب -نتمت  ب ا المعتمة لتبياف النواقص كال سوات التي
ث ػدل م مػا كانػن المرمبػة التػي يتمتػ  اإلسػاءة للػى اعتبارال ك  ثقوػد مػن ىػذه الم اكلػة 

 ب ال كلف مطابقن ىذه الوسات فيو بشكت كهخر.
-ُ- 

الموىوبتف  يأخذ النص الذم ىو بود ده مادة للب ػن كالت ليػت ك   الكام      
يشػػست بالػػو فػػي فػػ  كف ػػم الرمػػوز الػػواردة فيػػو بػػت يأخػػذه ىػػد فػػا للػػذ ـ كالمػػدحلعلى  ػػد 

قلبػػو. فػػالنص نتػػاج  شػػهصل ك" العقػػت السػػليم فػػي  للػػىسػػواءل ك  يػػدع لل سػػرة مةػػا  
 الةسم السليم ف ".

ىير مػد ينتنالعنػدما كنػا طػ ب المػر لتين ا عػداد كاف " عمو  سن " ث د مشا     
 ية كالثانوية.

ككػاف م ػربا فػػي الكثيػر مػن النػػوادر الواقعيػة التػػي مهسػي فػي طيام ػػا  كمػا.ف ول كمػػا  
مستػػاح كػػت  ػػدين عوػػي علػػى الس ػػم كا دراؾل  " سػػن موػػركع ف"ل كػػاف يسػػميو ثمرابػػو
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  بػػػػذكاء  ػػػػاد كبدي يػػػػة ىػػػػذا الرجػػػػتل يتمتػػػػ كػػػػت مع ػػػػلة لكثػػػػرة نػػػػوادره. ككػػػػافل كاكسػػػػير
  ايرة.كما كاف يتمت ل بالدرجة نسس ال بالةرثة كالسطنة كقوؿ كلمة ال ا.

ثنػػػو ثيػػػاع يومػػػا ليػػػرة. سػػػقطن الليػػػرة مػػػن يػػػده فػػػي  سػػػرة  كمػػػن نػػػواد ر ىػػػذا الرجػػػتل  
موريف المياه في الشارع. فاستأجر عام   ليب ن عن دراىػم فػي ملػ  ال سرةلعلػى ثف 

ت. كىكػػػذا بػػػدث العامػػػتل بعػػػد ا مسػػػاؽل بالب ػػػن عػػػن الػػػدراىم يػػػدف  ليػػػرمين ثجػػػرة العامػػػ
الساقطة  في ال سرة. ككاف "عمو  سن" يتمشػى جي ػة كذىابػا ينت ػر السػرج. كبعػد طػوؿ 
الب ػػػن نػػػاداه العامػػػت:" عمػػػو  سػػػنل   موجػػػد سػػػول ليػػػرة كا ػػػدة فػػػي ىػػػذه ال سػػػرةف". 

اب:" عمػو  سػنل كيػف ىي  ليرة ف". عنػدىا سػأؿ العامػت باسػتسر  فأجابو: " نعم يا ابنيل
ن لقاء ال ووؿ على ليرة كا ػدةتف". فػرد علػى العامػت ب ىػو المنتوػر:" ابنػيل يمدف  ليرم

  تى   مبقى  سرة في قلبيف".
-ِ- 
الكام  ال اذؽتف   يقف عند معنى الكلمة في سياؽ النص ف س ل بػت يأخػذىا   

 م يس م ا.كام  عن كلمة ل مةردةل ليبين مقدرمو في التأليفل فيووغ نوا
 -كانن الل ةػة الموػريةل ثيػاـ الو دةل/الو ػدة بػين موػر كسػورية/ لريبػة عنػا         

. كلػم يكػن لنػا ع ػد ب ػا مػن قبػتل كذلػ  فسػباب عػدةل -ن ن ثبناء الة يرةلعلػى افقػت
ل ليػاب كسػائت -نتيةػة ل ركفػو الذاميػة كالمويػوعية -علػى نسسػو من ا: انسػ ؽ مةتمعنػا

هنػذاؾ. ككافلعنػدنال فػي الة يػرةل عػدد كبيػر مػن معلمػي  ا موػاؿ  ـ ككذل  سبت عاإل
 المر لة ا بتدائية الموريينل بالنسبة الى العدد القليت جدا من المدارس.

نشػػاء. المويػوع ىػػو كصػػف لطلػ  المعلػػم يومػال كبشػػكت شػساىيل كتابػػة مويػوع     
 ية السريبػة عنػا:اؿ بالل ةػة الموػر قػل ك -لم نكػن نعلػم معنػى "جنينػة" -دجاجة في  ديقة

يم" بالل ةػػة الموػػرية لريبػػال كاخػػتل  ا مػػر جػػ" ػجػػاء  ػػرؼ الػػ "صػػف دكاكػػة ؼ كنينػػة".
قياسػػا بالل ةػػة الم ليػػةل  –" جػػيم" الػػى "قػػاؼ"  ػعنػػد مػػا قلػػ  الػػ علػػى ث ػػد الت ميػػذل
الوس ة: "صف دجاجة فػي قنينػة". فكػر التلميػذ  ككت  في رث س - ين: كاؿ = قاؿ 

 ة ثيت ا الدجاجةل كيف كيعوؾ في ىذه القنينة...ف".مليال ثم كت :" مسكين
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اخػػتل  افمػػر علينػػا / ن ػػن الكتػػاب /ل كفنػػو   كقػػن  لػػدينا لقػػراءة   لذافػػ  عةػػ    
النوػوص كالتسكيػر فػي بنيت ػال فػنس م الم ػموف مػن العنػوافل كىػذا سػ ت جػدا.ف  ثذيػ  

ح فػركة داف ػة مقينػا "  الكردية يمكػن قراءم ػا ب يػن موػبKur " قلن ثف كلمة لذا سرا
ب يػػن موػػبح " قرقػػة" مسػػرخ لنػػا الويوػػاف كم كدنػػا بػػالبيه  شػػر البػػردل كيمكػػن قراءم ػػا
 .لليوثف مس م ما نوبوا  ل كالل م افبيه. كما علي  

-ّ- 
مػػػػن سػػػػ  سػػػػة افسػػػػلوب فػػػػي ايوػػػػاؿ مس ػػػػـو الػػػػنص  ا  ينطلػػػػ الكامػػػػ  الػػػػذكيتف  

اف اساسياف  ظ ػار مقػد رمػو علػى جػر ال المتلقيل د كف  التسلسف كالتمنطال ف ما شرط
 القارئ الى دائرمو السارلة.

ف  مستسرب ثبدا من منطقنػا / ن ػن الكتػاب ف / فػي مبسػي   ا مػور ثك معقيػدىا.     
فلكت ثسلوبو كطريقتو في التعامت م  المعطيات.فاذا ث ال  ث د نػا الػى عوػر الةاىليػة 

طقػو. كببسػاطة  نتوػور /  ن ػن الكتػاب فلو  في ذل   فلسػستو  كمن ثك العوور ال ةرية
ف /  بأننا قاد ركف على اعادة القارئ ال عورالةاىلية ثك العوورال ةريةل فلنػا فػي ذ لػ  
فلسستنا كمنطقنا.  ين ننطلا من مقولة انعػداـ الػوعي عنػد القػارئ  كليػاب مةربتػو  فػي 

رئ  الػى جػذ كر ثسػػ  ال يػاة. ثم اننػا نتهيػت ثف قػد رامنػا السلسػػسية   مسػتطي  اعػادة القػا
 فو الذ ين كانوا يأخذ كف من الك وؼ ملةأ كمن الةلود كساء كمن اف ةار ثسل ة...

رسػػت ابنػو للدراسػػة  فػي الهػػارج. ثكمػن  بػاب النػػوادر الشػعبيةل ي كػػى ثف ث ػدىم     
ماذا درسػنت. فأجػاب  كبعد انت اء الدراسة كالعودةل سألو كالدهل في جم  من القركيين:

 ت م ذي :ا بن بك
" السلسػػسة كعلػػم المنطػػا". كلكػػي يستهػػر بػػو الوالػػد ثمػػاـ ثمرابػػول طلػػ  منػػو ثف يعػػرؼ 

من التبسي ل فقاؿ ا بن : " ان   ااف جػالس علػى السػةادةل ف ػذه    بشيء اختواصو
فلسػػست  فػػي الةلػػوس. كالسػػةادة علػػى ا رض. فػػالمنطا يقػػوؿ ثنػػ  علػػى ا رض ف". 

كر بما علي ا. ىػذه ىػي فلسػسة الوجػود. فػالمنطا يقػوؿ كماب   موي ا اكثر: " ا رض مد
 ثن  مدكر ف" 
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مػن انكسػار الػنسس: " لػو  يءعندما انت ى ا بن من سػرده ىػذال ثجابػو كالػدهل بشػ    
ستدرس ىػذا ا ختوػاص لعلمتػ  فػي البيػنل كلػم مكػن لنػا كلػ   اجػة فػي  عرفن ثن 

جػة متسػذل بالنسايػات. ىػذه م مت مآسي السربة ل يازة ىكػذا شػ ادةف". كثيػاؼ:" الدجا
 مأكت ل م ا. فالمنطا يقوؿ ثن  متسذل بالنسايات ف". ىي فلسست ا في العيم. كثنن

-ْ- 
"كامػػ ف"  ف ػػو الكامػػ  السػػذتف قػػادر علػػى مػػأليف كتػػاب عػػن نوػػوص لػػم يقرثىػػا.     

كليس لديو كقػن للقػراءة. فكػت كقتػو  للتػأليف فقػ  ف. كعليػو ثف يكػوف جػاى ا  متشػاؽ 
كػػػػت ال ػػػػركؼ  ثبػػػػات جدارمػػػػو فػػػػي اسػػػػتهداـ القلػػػػمل م مػػػػا كانػػػػن ظػػػػركؼ   قلمػػػػو فػػػػي

 ا ستهداـ ىذه.
لو : " ج ت  اليـو بمعلومػة  زرت يوما ث د ثصدقائي المقربينل كىو عربيل كقلن    

صػت...". فأجػابني علػى السػور: " كيػف فػامتني جديدة. كىي ثف يوسف الع مػة كػردم اف
لػػم  لفذا الػػذم يمتشػػا سػػيسا لي ػػاجم بػػو دبابػػةل ىػػذه المل وظػػة الػػى ااف. فػػأم ث مػػا ىػػ

 يكن كرديا ف". 
-ٓ- 
لػػػو المقػػػدرة علػػػى فبركػػػة الموػػػطل ات  الكامػػػ  الداىيػػػةتف كاسػػػ  الهيػػػاؿل كمكػػػوف   

كالعبػػارات كالةمػػتل  سػػ  درجػػة كعيػػو كمعرفتػػو بػػأد كات م يطػػول د كف ثخػػذ ا عتبػػار 
 لمعارؼ ااخرين.

في مػذاكرة  المر لػة ا بتدائيػةل كيػ   ب ػذا كمن باب النوادرل ي كى ثف سؤا ل     
 الشكت:  " اكت  ما معرفو عن السمكة ت".

فالسػمكة بعيػدة عػن بي تػو ك  يعػرؼ عن ػا  -موقف ث د الت ميذ عند السؤاؿ مليا    
فكتػػ : " السػػمكة  يػػواف مػػائيل ل ػػا  راشػػف كزعػػانفل كلػػو نبػػن ل ػػا عويػػا  ل-الكثيػػر

 ت.". عندىا كت  من ثكؿ السطر:عن ال راشف شعر لكاف مرمعا للقم
القمت: / كثطاؿ التلميذ في سرده /. ف ذه ىي قد رة التلميػذ علػى فبركػة السػؤاؿ     
 عن المويوع  كيريي نسسو با جابة عليو.   ليهرج
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-ٔ- 
الكام  المراكغتف يتمي  بالسراسةل م اك  اقناع القػارئ بوج ػة ن ػره فػي مةسػيد      

ىدفو المنشود. ك كمتو في ذل  :" ليسػن ا نانيػة ثف  للىت  الة خاصة كمعميم ا ليو
 –يعػػيم المػػرء كمػػا ي ػػول.. بػػت ثف يطالػػ  ااخػػرين ثف يعيشػػوا كمػػا يريػػد ىػػو ثف يعػػيم 

 اكسكار كايلد".  
كمن باب النوادر الشعبيةل ي كى ثف ث دىم سأؿ طالبال في جمػ  مػن النػاسل       

الكارثػػةت".فأجاب الطالػػػ  مطػػو ل م ػػػاك  ي ػػ  المدرسػػػة: " مػػا السػػػرؽ بػػين الموػػػيبة ك 
. عنػػدىا سػػ ت ثف يويػػح فكرمػػو   ءبشػػيالسػػؤاؿ  علػػى اإلجابػػة مػػن التعمػػيم ليػػر المس ػػـو

الةم ل  فقاؿ : " مووركا  سسينة فػي عػرض الب ػر كعلػى متن ػا  بمثاؿ من الواق  ليس مو
 طم كمسػػرؽ داريػو مدرسػتنال كمتقاذف ػا ا مػواجل ك  سػبيت لهػ  صػ ال ف ػي مػتلثسػامذة ك 
عين. ىذه ىي المويبة. ثما الكارثة ف ي ثف م  ر سسينة ا نقاذ في ل  ػة السػرؽ ثماـ اف

 كمستطي  انقاذ كت ا فراد الذ ين كانوا  على متن السسينة الم طمة.". 
-ٕ- 

الكامػػػػ  ا صػػػػيتتف  يرفػػػػ  نسسػػػػو فػػػػوؽ قػػػػدرىاف ك  يعطػػػػي ال يػػػػاة  ق ػػػػا مػػػػن       
لطسػي السػيد   –يا ثف " الرجػت الع ػيم ىػو ثنسػ  النػاس للنػاسا ستقامةفل ناسػيا ثك متناسػ

ين النػػاس بالعػػدؿ". معتمػػدا فػػي ذ لػػ  بػػ"ا كػػم  بػػال لم لتشػػت ر   :لػػ". ك كمتػػو فػػي ذ
 ال ذلقة اللسوية.

النكات الكثيرة  التػي انطلقػن عػن ا صػوؿ  الن ويػةل كال ذلقػة اللسويػةل كونػن  /   
 ػػوم  كػػاف علػػى ظ ػػر سػػسينة  فسػػم   المػػ ح  فرعػػا مػػن ال ػػرؼ قائمػػا بنسسػػو. رككا عػػن ن

يل ػػن  فػػي ك مػػو فوػػاح بػػو: ثلػػم مػػتعلم الن ػػوت فأجػػاب:  ل فقػػاؿ لػػو الن ػػوم : ثيػػعن 
 نوف عمرؾ.

كبعػػد قليػػت ىػػاج الب ػػر كسػػق  الن ػػوم فػػي المػػاء كثخػػذ يوػػيح مسػػتنةدا. فقػػاؿ لػػو   
شػريف  -/  السػبا ةت قػاؿ:  . فقػاؿ لػو المػ ح: ثيػعن كػت عمػرؾ الم ح: ثلم مػتعلم

 ـ.   ٖٖعالم المعرفة  –الراس 
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-ٖ- 
الكام  المشاكستف يت ػاىر  بػالتمرد علػى القػوانين كافن مػةل فيعتبرىػا مويػوعة     

 لسيػػره ك  مهوػػول ف ػػو يسػػمو علي ػػا. كيت ػػاىر بالوػػداميةل فػػي كػػت شػػمل كيتوػػف بػػالنا.
 فالم م ثف ينتقد دكف ا لت اـ بأصوؿ كمبادئ النقد.

بػػاب النكتػػة  الشػػعبيةل ثف ث ػػدىم   يةيػػد اللسػػة العربيػػة  كػػاف يسػػوؽ يقػػاؿل مػػن      
سيارمول في المدينةل بعكس امةاه السػيرل فأكقسػو الشػرطي  كقػاؿ  لػو : "   يةػوز قيػادة 

امةػػاه كا ػػد.  يػػن مسػػتوج  المهالسػػة  مالسػػيارة بعكػػس امةػػاه   السػػير فػػي شػػارع ذ
ثنػا  ك  مريػا  كومػة. ثنػن شػو   السػيارة :" سػيارة على ىكػذا موػرؼ..ف". فػرد صػا  

بيهووف. عةبول عةبول ما عةبو ثنن بي    ي ". ثم: " ثف السػيارة ملكػي كالطريػا 
ف ثعةب  ىذال  سػنال كاف لػم لمل  الدكلةل فلماذا م شر نسس  في ىكذا مويوعف. 

 يعةب  فابن جدارا ف."                                                  
-ٗ- 
امػ  النةيػػ تف يتمتػػ  بهاصػػية خلػػ  السانتازيػا مػػ  الواقػػ ل دكف ثخػػذ ا عتبػػار الك    

 اراء كمساىيم ااخرينل ليبرىن ثف هفاقو كاسعة كثفعالو م مودة.
يقػػػػاؿ ثف رجلػػػػين التقيػػػػا فػػػػي جلسػػػػة شػػػػعبيةل كىمػػػػا نػػػػداف فػػػػي م ػػػػهيم اف ػػػػداث    

 ة:كالركايات. فقاؿ ث دىمال كىو يسرد قوة من خيالو على ثن ا كاقعي
ذ بأسػػد يػػواج ني كي ػػم بم ػػاجمتيل فقسػػ ت علػػى صػػهرة  لكنػػن فػػي الوػػ راء ك   -    

 كانن بةانبيل كعندما ىم بالوث  عليل قس ت عليو كثرديتو قتي  ب ذا الهنةر ف.

 كماذا معمت الوهرة في بيدائ  ىذهف. قاؿ المنافس.  

بأسػػد ذ ل"كنػػن فػػي الوػػ راء ك  لػػم يكػػن الويػػ  ىكػػذال بػػت: لذانلمعػػ   ػػاف. -   
يواج ني كي م بم ػاجمتيل فتسػلقن الشػةرة التػي كانػن بةػانبي. كعنػدما ثصػبح افسػد 

 م ن الشةرة  قس ت عليو كثرديتو قتي  بهنةرم ىذا".
 كما شأف الشةرة في بيدائ  مل فل قاؿ المنافس. -   
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لػػم يكػػن الويػػ  ىكػػذال بػػت " كنػػن فػػي الوػػ راء كاذ بأسػػد  لذانل معػػ   ػػاف. -   
 سػػرة كانػػن بةػػانبي. كعنػػدما مػػدلى افسػػد مػػن  للػػىبم ػػاجمتيل فقسػػ ت  يػػواج ني كي ػػم

 ال افة مشممال قس ت عاليا كلرزت خنةرم ىذا في  لقول فأرديتو قتي ".
 ان ا ممتلم رم  في ثواففل قاؿ المنافس. كما شأف ال سرة في بيدائ  مل فل -   
راء كاذ بأسػػد "كنػػن فػػي الوػػ  لػػم يكػػن الويػػ  ىكػػذال بػػت: لذانل معػػ   ػػاف. -   

".ثم ثخذ نسسا كانقط  عن ال دين. كبعد التشػويا كمتابعػة  يواج ني كي م بم اجمتي..
"كثكلنػػيف". ثػػم ثردؼ قػػائ : " ثفر ػػن يػػا  الموجػػودين كالسػػؤاؿ عػػن بقيػػة القوػػةل قػػاؿ:

 ىذاف"ل موج ا ك مو للمنافس.
-َُ- 
الكسػػاءة فػػي  ويػػل كلديءالكامػػ  المبػػدعتف يكػػوف قػػادرا علػػى التػػدخت فػػي كػػت شػػ    

 ػػد للتعبيػػر عػػن ىواجسػػو  كثفكػػارهل ف ػػو   يػػدع مةػػا  ففػػافسػػة علػػى ثم مويػػوع. نالم
 المثت افعلى في القوؿ كالسعت.

مػػػن صػػػيادم السػػػم  كػػػاف يلػػػتمل بعػػػد ا نت ػػػاء مػػػن عمليػػػة الوػػػيد  يقػػػاؿ ثف جمعػػػان    
م اليوميػػةل كيتسػػامر. ككانػػن موايػػيع م مػػدكرل بشػػكت ثساسػػيل وؿ الوػػيد. ككػػاف بيػػن 

 صياد   يسسح المةاؿ فم من الويادين بالك ـ فيتدخت قائ :
كبػػػر  ةم ػػػا   للػػػى" كيشػػػير بيديػػػو  .. " علػػػى فكػػػرةل صػػػدت فػػػي ذلػػػ  اليػػػـو سػػػمكة

ل كقػػررت ثف المةموعػػة ذرعػػان  بػػوالػػخ. ف ػػاقن  كصػػعوبة صػػيدىا كسػػبت الكسػػاح  مع ػػا..
   يقػػاط  ااخػػرينل  ةم ػػال كبالتػػالي للػػى  يشػػير بيديػػو  مػػرب  يديػػو مػػن الرسػػسينل  تػػى

بال ػػدين. كبينمػػا ىػػم فػػي كيػػع م ىػػذال مػػدخت المعنػػيل رلػػم   تػػى يأخػػذكا ىػػم  ػػريت م
". لكنػػػػػول كفػػػػػي ىػػػػػذه الل  ػػػػػة مػػػػػذكر يديػػػػػو  يديػػػػػو المربػػػػػوطتين كقػػػػػاؿ:  "علػػػػػى فكػػػػػرة..

المربػػوطتينل فكػػور كسيػػو كماب :"صػػدت فػػي ذلػػػ  اليػػـو سػػمكة كانػػن عيون ػػا ىكػػػذا ف" 
 مين كعيني السمكة. كسيو المكور   للىمشيرا بذل  

-ُُ- 
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الكام  المقتدرتف  يمتاز بالوىم المرييل فتأخذه  مى السرد  بعيػدال ليسػوص       
فػي  ػػا ت ال شػعورل كػػي يتسػنى لػػو التبػػاىي بقػوؿ ال قيقػػة المطلقػة التػػي يمتلك ػػا دكف 

 سائر الناس.
ا كاصػػػس  –كىػػػو مػػػن منايػػػلي الثػػػورة السػػػورية الكبػػػرل  –اف"  عكيقػػػوؿ "ثبػػػو جػػػد   

 "ليػػر لنػػي ثىةملػػ  علػػى الدبابػػة السرنسػػيويةل معركتػػو مػػ  دبابػػات المسػػتعمر السرنسػػي:
 على ي ر الشقرا.." 

كىكذال كب ذا افسلوب الشيال يسرد قوة ىةومو على دبابة  فرنسية  كىػو يمتطػي  
جػػواده كيمتشػػا سػػيسو. ف ػػو منايػػت ك بػػد ثف يهػػرج مػػن المعركػػة منتوػػرا. ف ػػت لػػ  ثف 

مشػػػك  بقدرمػػػو ت. طبعػػػال   ف. كىكػػػذال عنػػػدما ي ػػػيا الهنػػػاؽ علػػػى ثك  مػػػرفه منطقػػػول
"ثبػو جػدعاف" كمطلػا عليػو  السػارس للىا كموجو السبطانة ىطاقم الدبابةل ملتسن ىي بدكر 

"مػو عيػ ف". كيتػاب    - دل رجلي ا الهلسيتينل لكنػو    يتوقػف مطلقة فتوي  السرس ب
ل فتطلا الدبابة طلقت ا الثانية لتوي  ا لسرس في رجل ا افمامية فتكسرىال لكن ػا ال ةـو

ك  يةػوز للسػارس ثف يوقػف ىةومػو ل ػرؼ طػارئل  "مػو عيػ ف". ف ػو السػارس–   مقف
قػػائمتينف. كثخيػػرا  يػػتمكن مػػن مطويػػا الدبابػػة   فمػػا عليػػو ا  المتابعػػة كالسػػرس مةػػرم علػػى

: " كي رب مقدمت ا بسيسول فيهرج جندم فرنسي مذىوؿل من القمػرةل كيوػرخ متوسػ 
 ثمي مال ا ليرمف". بهت  يا بو جدعاف.. ػمراني ب
    -ُِ- 
الشػس ل ف ػو  للػىالكام  الةسورتف يتوف بالت دمل كركح التمرد عنده مدفعػو     

 يؤمن بأنو   يهسر شي ال م ما كاف مورفو. فكت افكياع ث سن من كيعو.
اؿ ثف النبػػي .  يػػن يقػػ-عليػػو السػػ ـ  –ىكػػذا موػػرؼ القػػرد مػػ  النبػػي سػػليماف    

سليماف طل  كافة ال يوانات ل جتماع فػي ثمػر مػا. ككػاف القػرد  ركػا كمشػالبال ف ػدده 
يلتػـ  الوػمن كهداب الةلسػػة كيتةػاكز ا تػراـ ااخػػرين. فمػا كػػاف  النبػي بالمسػخ اف لػػم

 للػػػىا كا ىازئػػػا: "بمػػػاذا م ػػػددني ف...لعلػػػ  منػػػوم مسػػػهي يػػػ  ثف ثجابػػػو لمػػػن القػػػرد 
 ل اؿ...ف ".
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-ُّ- 
الكامػػػ  ال رابػػػٌيتف يةيػػػد التمويػػػو كالػػػتقمصل كمػػػا يةيػػػد انت ػػػاؿ الشهوػػػيات      

المتناق ةل ليكوف بيده  مستػاح ا بتعػاد عػن ىمومػو الذاميػة كالعائليػة كا جتماعيػة/ كىنػال 
 لساظ.لكة اللسوية كاللع  بافذالقومية كالوطنية ثي ا/. كيةيد الس

 ين يقاؿ ثف شػرطة ال ةػاج بػن يوسػف كب ذا الودد سأكرد مثا  من التاريخل      
عناصػػػر مشػػػالبة كقػػػدمت ا للت قيػػػا. فكػػػاف جػػػواب افكؿ علػػػى  ةالثقسػػػي ثمسػػػكن بث ثػػػ

 ثننت: من سؤاؿ الم قال
 ثنا ابن من دانن الرقاب لو        ما بين مه كم ا كىاشم ا          
 يأخذ من  مال ا كمن  دم ا مأميو بالرلم كىي صالرة                     

 عنو الم قا خشية من ثبيو الذم عناه بشعره. ثما الثاني فأجاب : افعس
  ؿ الدىر قدره       كاف ن لن يوما فسوؼ معودػثنا ابن لمن   من    
 فمن م  قياـ  ول ا كقعود مرل الناس ثفواجا الى يوء ناره          

 فأمس  الم قا عنو ثي ا ك ميلو. ثما الثالن فأجاب :
 بن لمن خاض الوسوؼ بع مو        كقوم ا بالسيف  تى استقامنثنا ا      
 كركباه   ينس   رج ه  من ما              اذا الهيت في يـو الكري ة كٌلن    

ثطلقػػوا سػػرا  مل فأنػػا فػػي  ػػت مػػن م اسػػبت م. كمبػػين فيمػػا بعػػد بػػأف  :فوػػاح الم قػػا
 .   ٌةاـل كالثاني ابن فٌواؿل كالثالن ابن  ائ  ا كؿ ابن
 ََِْ/ِ/ِٓ قامشلي
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 :مةليات الذات المق ورة (ِ)
عندما س لنلمن قبت بعه الم تمين بشؤكف كشةوف الثقافة الكرديػةل عػن رثيػي      

بمػػػا  " ثجبػػػنِ-"كعػػػي الػػػذات الكرديػػػة  م مػػػود فػػػي لبػػػراىيمكردكد ثفعػػػالي عٌمػػػا كتبػػػو 
ف ػو يريػد ب ػا  كج ة ن ر لمثقف مسكوف بال م الثقافي كدقػة الموػطلح. لن ا" م مونو:

 –بػػ  شػػ   –ذلػ   مػػنكي ػػاكؿ مػن خ ل ػػا فػػتح بػاب للسػػةاؿ الثقػافيل كىدفػػو   خيػران 
ا رمقاء بالذات الثقافية الى المستول المأموؿ. كربمػا يكػوف لػو فػي ذلػ  ىػدؼ مسػتترل 

سػا تو الثقافيػة السعليػة بػ خم المقتػدر كزىػو المنتوػر.  يػن شػعرل بعػد  للػىكىو العػودة 
طويلة في الكتابة كالتأليفل بأنو بػذؿ ج ػدا كبيػرا فػي سػا ة ليػر سػا تو. ىذه المسيرة ال

لول كال الة ىذهل من م طيم بعػه افبػواب المؤديػة الػى ىػذه السػا ةل  لل سػاظ  ف  بد
كنػػػن ثنػػػا ث ػػػد ىػػػذه   فػػػمذافامػػػو مػػػن عمػػػت فػػػي زمػػػن م ػػػدكر.  علػػػى مػػػاء الوجػػػو  كمبريػػػر مػػػا

كهف لػػػو ثف  فكسػػػاه سػػػ وة رقػػػاد الك ػػػفللازيػػػاف".  ثك  تػػػى لفأر ػػػ  بػػػو فام ػػػان  افبػػػواب
 يستيق .
 ليوػػػاؿكلكػػػنل ىػػػت كفٌػػػا فػػػي اختيػػػاره الطريقػػػة السػػػليمة  كافسػػػلوب النػػػاج   فػػػي     

رسػػالتو الثقافيػػة ت. كىػػت ثقنػػ  القػػارئ بقدرمػػو ككساءمػػو علػػى  مػػت ىػػذه المسػػؤكليةت ثعتقػػد 
اؽ ثمثلػة لنوػوص عنػدما سػ على ذامػو الثقافيػةل ثنول ب ذه الطريقة كىذا افسلوبل مةاكز

ف  لم نقت  لم يس م ا. كفي  كلتا ال التينل ثل ػا ال ػرر بمس ومػو "للػذات" للم يقرثىال 
 التي  اكؿ جاىدا ا رمقاء ب ا فكرا كممارسة.

ل مثقسػػا -مشػػركع كتػػا ب -يعتبػػر لبػػراىيم نسسػػول مػػن خػػ  ؿ سلسػػلة مػػن المقػػا ت   
" عنػد عػدد مػن الكتٌػاب." فػ  يػرر " كعػي الػذات الكرديػة ػنهبويا. ذلػ  عبػر مقييمػو  لػ

 " كتابػػا مػػن ال ةػػم الكبيػػر كالمتوسػػ ِٓ" ػك  يػػرارف. ف ػػو صػػا   مؤلسػػات متةػػاكز الػػ
 مقػا تل-ليػات الثقافيػة داخػت كخػارج بلػده االمشػاركات العديػدة فػي السع للى باإليافة

 كلديػػو مكتبػػة يػػهمة ب ةم ػػا كقٌيمػػة  بم تويام ػػال نػػادرا مػػا -نػػدكاتل مشػػاركات..الخ
يمتل  مثل ا مثقف ثك سياسيل ليس في منطقتنا  ف س ل  بت كفي بلػدنا  ثي ػا. كىػول 
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ثي ػاف.  ع كة على ذل ل مدرس السلسسة كعلم ا جتمػاع/ ثم مربػوم / كبا ػن كناقػد..
فػػ  يػػير ثف يبػػدم كج ػػة ن ػػره فػػي "كعػػي الػػذات الكرديػػة" كي لل ػػال ب ػػدؼ السػػمو ب ػػا 

 سات الثقافة كثركمة المثقسين ف.الى مرام  مست ق ا ثك شطب ا من مل
م مػودل كمػا ىػي ال ػاؿ عنػد العديػد مػن  لبػراىيماف الذات الثقافية عنػد افسػتاذ     

المثقسين الكردل نتيةػة لل ػركؼ المويػوعية كالذاميػةل م طمػة كمق ػورة كمنسوػمة. ف ػي 
. لكن ػػا مب ػػن عػػن سػػبت ثخػػرلمائ ػػة  فػػي بعػػه ال ػػا ت كمتي ػػة  فػػي  ػػا ت  بالتػػالي

 الذات في ثركقة الممنوعات كالموادرات السكريةف. تعبير عنال
مويػوع  للػىلبراىيم م مػودل فػي مػتن ب ثػو "كعػي الػذات الكرديػة"   نعمل مطرؽ     

ىاـ ك سػاس جػدا كبةػرثة  نػادرة. لكنػو لػم يعػرؼ كيػف ي ػ  يػده علػى الةػرح النػازؼ. 
ػ ؼ ليػػػدخت فػػػي شػػػاىد النػػػ ف ػػػت اسػػػتطاع ثف يشػػػهص كيعػػػالج  بشػػػكت سػػػليم ت.  ثـ ثنػػػو

دلونا فػي بػ كاإلد ء  لليػو من ىوؿ المشاىدةت. ىذا ما سن اكؿ الوصػوؿ اإللماءىلوسة 
 ىذا الم مار. كسنتاب  ىذه ال لوسةل للذات المق ورةل مباعا كعلى  لقات متتالية.

م مػػػػودل فػػػػي ثسػػػػلوب كطريقػػػػة  طر ػػػػو  لبػػػػراىيممتةلػػػػى الػػػػذات المق ػػػػورةل عنػػػػد     
عنػػػد عػػػدد مػػػن المثقسػػػين  الكػػػرد السػػػوريينل كمػػػن ثىػػػم ىػػػذه  للمويػػػوعات التػػػي مناكل ػػػا

يػػػدخت فػػػي متاىػػػات التعػػػابير كالموػػػطل ات ل التةليػػػات كيػػػ  مويػػػوعة الب ػػػن جانبػػػان 
كالتسسيرات للذات المةٌسدة التي يتناكل ال فتػأمي مويػوعامو سػط ية كليػر موفقػةل فنػو 

رات كالةمػػتل مبتعػػدا فػػي مقدرمػػو فػػي الوػػيالة اللسويػػة كفبركػػة العبػػا إلظ ػػاريتناكل ػػا فقػػ  
ذل  عن طرؽ مشهيو ا كسبت معالةة ثماكن الهلت في ا. فيهرج نقػده دا  علػى ذامػو 

ديػػو ىػػواجس لالمق ػػورةل بػػالرلم مػػن التبػػاىي بطر ػػو لل قيقػػة "المطلقػػة ف". ىكػػذا مبػػدك 
 الق ػػػر كالػػػوىم متةسػػػدة فػػػي الهلػػػ  بػػػين دراسػػػة ال الػػػة النسسػػػية ا جتماعيػػػةل كال الػػػة

دبيػػػةل كذ لػػػ  مػػػن خػػػ ؿ م ليلػػػو القاصػػػر الثقافيػػػة كبلورم ػػػا يػػػمن ال الػػػة افالسياسػػػية  
فلسػػسة  اللعػػ   للػػىللنوػػوص المعتمػػدةل مػػن قبلػػول شػػك    م ػػمونا. فينةػػرؼ مق ػػورا 

 لساظ كف  الرموز كالمواربة كالتمويو ككأنو يمارس لعبة التسلية بالكلمات المبعثرة.باف
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مػػػن رسػػالة مطولػػػة كنػػن قػػػد دكنت ػػا لػػػبعه كسأسػػوؽل ب ػػذا الوػػػددل مقتطسػػات       
.  قػػػػد مسيػػػػد فػػػػي المقارنػػػػة  مػػػػ   ُِٗٗ-عػػػػاـ –ليبيػػػػا  –ثصػػػػدقائي فػػػػي جامعػػػػة السػػػػامح 

كالن ج الذم  يتبعو افسػتاذ لبػراىيم م مػود فػي م ليػت مويػوعامو التػي مطػرؽ  سلوباف
 مقا مو  في "كعي الذات الكردية ". ثقوؿ في الرسالة : ل ا عبر
افدب السياسػػػي. للػػػى ن افدب الشػػػعبي مػػػ ذا المويػػػوع كثعػػػودىػػػؾ ر مػػػث لذف"...    

نعػػػمل ثقػػػرث ااف /هخػػػر كلمػػػات مولػػػوي / الشػػػاعر اففريقػػػي الشػػػاب الػػػذم ثعػػػدـ علػػػى يػػػد 
نعػػمل افبػػيه  السػػلطات العنوػػرية فػػي جنػػوب افريقيػػا بت مػػة التيػػاؿ رجػػت بػػوليس ثبػػيه.

ه دليػػػت النقػػػاكة كالوػػػساء فشػػػتاف بػػػين اللػػػونين كبػػػين المعنيػػػين. اللػػػوف افبػػػي كافسػػػودف.
يػت الشػػـؤ كال ػػم كالسػم كال ػػ ففف. ف ػػت لكالسػرح كالب ةػػة كالسػركر فف. كاللػػوف افسػػود د

فافبيه ي ا لو قط  ثخشاب افسود كلابامػو ليوػن  من ػا  ...يستوم افعمى كالبويرف
واف لػثراجيح فطسالو كمشػانا فطسػاؿ السػودفف / كال ػا يعلػو ك  يعلػى عليػوف /.ف ػت لأل

أف القوم ثبيه يأكت كيشرب كيبيدل كال ػعيف بمس ـو القوة كال عفتف. ثيمكن القوؿ 
/ ثنػػا افسػػود... كيعةبنػػي سػػواد الوجػػو كالعينػػين /.  ػثسػػودل يةػػوع كيعطػػم كيقتػػت تف. فػػ

 كب ذا ثمذكر من اافاؽ / ثمطار صيف  ار/  ينما يطرح السؤاؿ على ل الة العناد:
الن ػػػر عػػػن ال ػػػستين...ففتت.  طػػػر عػػػن السػػػيم...الم مػػػن يسوػػػت المػػػوج عػػػن الب ػػػر...

ث  ػػ  ثشػػياء كثفكػػر بسيرىػػال  كثيػػيف ثنػػا: مػػن يبعػػد الطسػػت عػػن نعمػػة الثػػديينتف... نعػػمل
. كمػػن ىنػػا مػػأميني يء تػػى ثصػػب ن منسوػػم الشهوػػية. ثريػػد الكثيػػر ك  ثقػػول علػػى شػػ

...  اسػػن جمػػة: فمػػا ث لػػى النػػـو كمػػا ثلػػذه. يمتػػاز النػػـو بم رعشػػة نػػـو دائمػػة. نعػػمل النػػـو
منػاكؿ افطعمػة كالمػأكو تل كمػا يبقػي  للى ةيريح افعواب كالةسدل كيقلت من ال اج

را ئالم بػػػس ثبديػػػة   م تػػػرئل فػػػ   اجػػػة لػػػ  للشػػػراء كالوقػػػوؼ ثمػػػاـ البػػػائ   ػػػا علػػػى
ثف للنػـو م اسػن  للػى باإليافةىذال   مستوسرا مريد اقتناء ما   مرياه بعد الشراء..فف.

. لذا ثرد ف م لػم كمػا مشػاء ككمػا ي لػو لػ ..ثىم ال اف ػ ـ. فلػ  ث ثخرل كثيرة. كمن
ثف مكوف ماسح ث ذيةل فأنػن الػذم  ثردت كلذات ثف مكوف ثديبال فأنن المعلم افكؿ. 

ائػػػدال فأنػػػن مػػػن مسػػػمعو قذاع صػػػيتو كارمسػػػ  شػػػأنو كرفعػػػن منػػػػ لتو. كاذا ثردت ثف مكػػػوف 
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مكوف شػ ادال فػافبواب مسػتقبل  فام ػة  ذا ثردت ثفل ا. ك بمسار  للىمن مشارق ا  يانالد
ثردت ثف مكوف دجا  فكت الطرؽ معبدة ثمامػ ل ككػت  كلذاموراعي ا لت كدؾ بما مريد. 

م تػػػاج لبػػػذؿ ج ػػػد فػػػي م قيػػػا   عيبػػػ  ملقػػػى ا ست سػػػاف كا سػػػتلطاؼ ك ث يلػػػ  ك 
 ...فف.كلذاثردت...  كلذاث عيب ...

 ن ػػا بسػػيطة افجوبػػة علػػػىلذا تتف... ثمعرفػػوف لمػػا ذفل ثريػػد نػػـو دجػػاؿ...لىكػػذا    
فف الػػدجاؿ بهػػ ؼ كػػت افصػػناؼ افخػػرلل ىػػو الموػػمم كالممثػػت كالمهػػرج  ...ذلػػ 

مػػػال  فمػػػن السػػػ ت جػػػدا ارمػػػداء طاقيػػػة الةػػػافل ثك  يءمعثػػػر بشػػػ كلذاكالمنسػػػذ دكف ليػػػره. 
ا ستيقاظ كمسح قطرات العرؽ الباردة من الةبينل كمن ثم م اكاة نسسو... كاللػذة فػي 

ينػػاقم مػػا  لػػم بػػول علػػى ثن ػػا رألل ليػػر  قيقيػػةل بػػت  ثف الػػدجاؿ  فػػي لم اكػػاة مكمػػن ا
ثف   للػػػىي ػػاكي افشػػياء علػػػى ثن ػػا كاقػػ  ثمػػػاـ ناظريػػو.... كي ػػت يهطػػػ  كيوػػور كيسسػػر 

 يسلبو النعاس مرة  ثخرل فيهلد للنـو ثانية...ك... 
النػػاس النسػػبيينل نػػو مس ػػـو نسػػبي لنسػػبة مػػن لنعػػمل الهلػػود. مػػاذا يعنػػي الهلػػود تف.. 

مػػػا علػػػى افللػػػ  ليػػػر منسػػػوب.كأف مقػػػوؿ:/ المػػػؤمن خالػػػد فػػػي  يءكىػػػو منسػػػوب لشػػػ
الةنة/. فمس ـو المؤمن لير معينل ثم نسبي. كالةنة  ثي ا بمس وم ػا نكػرةل بػالرلم مػن 

 ...فف.  ءالشيكالنكرة ما ثنكرت  معرؼ نكرة... ىذا ال  للىثن ا مٌعرفة لسويا كالواسطة 
نكػػار. قػػد مكػػوف بأ ػد مساىيم ػػا اللسويػة   اللس يػػةل اإل ذا معنػػي النكػرةف.النكرة...مػا  

ىػػو رف ػػو كمهالستػػول ثك  يءكا نكػػار يقتػػرب  بمدلوليتػػو مػػن التمػػرد... كالتمػػرد علػػى الشػػ
 بػػول كالعكػػس صػػ يح... اإلقػػراريعنػػي عػػدـ  يءعػػدـ ا عتػػراؼ بػػو. كعػػدـ ا عتػػراؼ بشػػ

ل كرثفػة بػالنسس اإلن ػاؾبػالنـو مػ ذا للةسػد مػن لػذال فأنػا ثقػر  فأنا النكرة في الشػرؽ...
 من ال  ؾ. را ة للباؿ من سوء ال اؿ. فبو يرماح ال مير كيبتعد عن/ القيت كالقاؿ/.

م كم في  شهص مػال ث ػد لذا فطرح عليكم سؤا :/ ثمرؾ كت ىذه التساىاتل ذفل
ٌر مهٌيرت.فأنػا رؾ على ىواه ك س   اجتو كرلبتول ف ت ثنػن م ػاف مسػٌيرل ثـ  ػمال كسيٌ 

مث ل لسن  ػرا مهيػرال بػت مسػير م افففف.دعونػا نسػم  سػوية مقولػة مونتسكيو:/ثشػياء  
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كثيػػرة  مػػت كم  با نسػػاف : المنػػاخ  كالػػدين كالقػػوانين كقواعػػد ال كػػم كافمثلػػة التاريهيػػة 
 كافخ ؽ كااداب العامة التي يتشكت من ا العقت العاـ /.  

ثممنػى لكػم  ثخيػران ك  التساىات كالدخوؿ في المتاىات...ىكذال كت كقتنا لل ياع ك     
ل اف ثع ػػػم سػػػعادة لنػػػا مكمػػػن فػػػي اإلنسػػػانيةالسػػػعادة بمس ػػػـو مارسػػػييو : / مػػػن النا يػػػة 

ا نتسػاع بػػأع م كفػرة ممكنػػة للمػػواد الم ئمػة لتمتعنػػال بػأكبر قػػدر مػػن ال ريػة /.ىػػذه ىػػي 
 اللقاء.". للىسعادمي كلكم سعادمكم...ك 

"علػػػػػم ا جتمػػػػػاع  كعػػػػػي الػػػػػذات الكرديػػػػػة"ل لػػػػػيس فقػػػػػ ل مػػػػػن من ػػػػػور" مقيػػػػػيم لف    
دفعنػػي للػػرد علػػى  كىػػذا مػػا –السياسػػي"ل ظػػاىرة جػػديرة با ىتمػػاـ كالمناقشػػة كالمتابعػػة 

. كيتطلػػ  ىػػذال مػػن البا ػػنل فػػي اعتقػػادمل التركيػػ  -ىلوسػات افسػػتاذ لبػػراىيم م مػػود
ة كا ختسػػاء كراء التعػػابير مسػػؤكلية. فتنػػاكؿ المويػػوع ب ػػذه السػػط يالة كالشػػعور بقػػكالد

 لنمػػاللب ػػنل  نموذجػػان ثال ئبقيػػة كالسذلكػػة اللسويػػةل ب ػػدؼ النيػػت مػػن "الػػذات المةٌسػػدة" 
يسٌرغ المويوع من م تػواه كيهػرج السايػة عػن مسػارىا. عنػدىا منطبػال علػى البا ػن فػي 
ا علػػم "ا جتمػػاع السياسػػي"ل مقولػػة الػػدكتور كائػػت ثبػػو ىنػػدم : "... كمػػن يػػرد فكػػرا عربيػػ
ا خالوا في ثم من ى من منا ي العلمل خارج كت  الدين كالن ػو كالوػرؼ كالب لػة كمػ

 .ِّٗعالم المعرفة  –يب ن في الثلوج القطبية عن قطرة ماء دافم ف..."   فمنماشابول 
 قامشلي

  ِٕ/ِ/ََِْ 
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 :الوسواس كالتيو في الوعي الثقافي النهبوم (ّ)
" بػػػالمقط  الثػػػامن  ِ -الػػػذات الكرديػػػة  م مػػػود مقالتػػػو "كعػػػي لبػػػراىيميسػػػت ت      

لقوػػػيدة "ث بتػػػي   مقلقػػػوا..ف" / القوػػػػيدة مؤلسػػػة مػػػن عشػػػػرة مقػػػاط  /ل ليؤسػػػس عليػػػػو 
 لمشػػركع كتػػاب يطػػرح فيػػو  ن ريتػػو عػػن فلسػػسة الػػوعيل مسػػتسربا صػػيالت ا باللسػػة العربيػػة

  اعتقػػػاد مسػػػاده "ثف الطػػػاب للػػى"لمػػاذا جػػػاءت القوػػػيدة عربيػػة كليسػػػن كرديػػػةت"ل ليوػػػت 
 ...".المناسبامي للقويدة كايح ممامان 

"مةػػػاكز علػػػى ذامػػػو  م مػػود لبػػػراىيم"مةليػػػات الػػذات المق ػػػورة" بػػػأف  كتبػػن فػػػي      
الثقافيػةل عنػدما سػػاؽ ثمثلػة لنوػػوص لػم يقرثىػػال لف لػم نقػػت لػم يس م ػػا ". كب ػذا الوػػدد 

قػػػافي نقػػػف عنػػػد قراءمػػػو للنوػػػوص الػػػواردة ذكرىػػػا فػػػي مقالتػػػو ملػػػ  لنبػػػين درجػػػة كعيػػػو الث
النهبومف.على ثف نهوص ىذه ال لقة من "بؤس الذات الثقافيػة" ل ػذه القوػيدةل التػي 
يعتبرىا / جاءت " فلتػة " بوػورة مػا./ل كالتػي جػاء علػى ذكرىػا منوي ػا لةعل ػا مطيػة التيػو 

 في سراب ثفكاره.
لػػو التأكيػػد  كلكػػي   مؤرقػػو لسػػة القوػػيدة/ كلػػيس عركبت ػػا ثك كرديت ػػال كمػػا ي لػػو      

ليػػو فػػي صػػيسة سػػؤاؿ/ل كىػػو العػػارؼ بػػأني "قػػررت ثف ثم ػػدث لستػػي كث  ثم ػػدث لسػػة ع
عبػػػد الوىػػػاب  -فػػػي ث سػػػنو"ف.  ببسػػػاءن فػػػي ثسػػػوث مقػػػديرل كقػػػردان  ااخػػػرينل كل  ثصػػػب ن

 .ِّٗمقد مة الوسواس الق رم  –المسيرم 
الكػػػردم الػػػذم يقػػػرث  للقػػػارئكلكػػػي مهػػػف كساكسػػػول ثىػػػي "للقػػػارلء العربػػػيل ثـ      
ل ي ا عربيا كاف ثـ كرديػان ف ثنو يستطي  الكتابة بالعربية كمنافسة الشاعر ثباتبيةل ثـ إلبالعر 

ثـ فف الػو ي الشػػعرم مبػػدل عربيػػا فػػي ال الػػة ىػػذه ت"ل كىػػو العػػارؼ بػػأني لػػم ثمهػػذ مػػن 
المنافسػػة افدبيػػة ثك اللسويػػة مبػػدث فػػي كتابػػامي ك  ثألمػػن بعساريػػن الكتابػػة كم ئكػػة الػػو ي 

 الثقافي.
كلكي   يتيو في خ م ثس لتو ىذهل كىو المثقف النهبػومفل يةػـ  معتقػدا "ثف       

يس لػ" الطاب  المناسبامي للقويدة كايح مماما.ت" فيوت الػى قػراره الن ػائي بػأف الكامػ 
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شػػػػاعر مقاكمػػػػة ثك سػػػػا ات ن ػػػػاؿ مستو ػػػػةل كثعنػػػػي بػػػػذل  ثنػػػػو كتػػػػ  القوػػػػيدة ملػػػػ   
."ل كىو العارؼ بأني لم ثمػارس يومػا سػلوكية بالت ديد لريائية لن اباستعرايية مل وظةل 

 .«ااخرين»ااخرينل م ما كانن صسة كسلطة ىؤ ء  لرياء
كالتك نػػاتل ك يطلػػا العنػػاف لسػػرديتو المسرطػػة  افكىػػاـكلكػػي   يسػػوص ثكثػػر فػػي     

معػػايير الب ػػن ثك النقػػد ثك الت ليػػتل كالتػػي مسػػرض عليػػو  للػػىكانطباعيتػػو التػػي   مسػػتند 
ا يػػرل الكامػػ  مػػن خػػ ؿ مقطػػ  مػػن ممويػػوع كا سترسػػاؿ فػػي ال معقوؿلعنػػدالتنويػػو لل

القوػػيدة بأنػػو "شػػاعر مقاكمػػة مسػػكوف بافمػػت كاليػػأس معػػا"ل "ليػػتم مأكيػػد كطنيػػة كثوريػػة 
انهػػراط فػػػي  لن ػػا"كىػػو يعػػيم جػػوا مناسػػباميال كلػػػيس مةػػرد زيػػارة عاديػػةل  الشػػاعر..."ل

اميػػ  ال الػػة"ل كىػػو المػػدرؾ جيػػدال السػػل  العقائػػدمل ككػػأف الويػػ  فػػرض عليػػو مثػػت ى
ش ادة  سػن السػلوؾ ثك الثنػاء  ب كم المعرفة كالع قات الشهويةل بأني لم ثنت ر يوما

دمػػة خل  يػػمن قناعػػامي الذاميػػةل بمػػا يهػػدـ موج ػػامي فػػي  مػػن ث ػػد. ك  ثمػػارس نشػػاطان 
 .كاإلنسانيةبوصلتي القومية كالوطنية  ق يتي التي امهذم ا سمتا في

 –لػػول سػػأقف عنػػد عػػدة نقػػاط طر ػػن  ػػوؿ القوػػيدة كمس ػػـو القػػارلء ل ػػال ػػذا ك   
 من التيو الذم يعيشو: لخراجوالوساكس عنو ك  لبعادل كىدفي -كىو القارلء

اريخ نشػػر القوػػيدة /"كالمنشػػورة مػػ يػػورد "البا ػػنف"ل فػػي مسػػت ت مقالتػػول  -ُ      
( بتػػاريخ   .)عػػامودا فػػي موقػػ  رة /"عنػػد  زيارمػػو / ككػػذل  مػػاريخ ال يػػاََِّ-ِ-ِٖكػػـو

ثف بػين التػاريهين  ػوالي  للػى"/ دكف ا نتباه ََُِ-ٗ-ٖالى كردستاف العراؽ بتاريخ 
ريػائية "  ال يػارة  كالػػ " انهػراط فػي ل. كبالرلم من كت ىذا يور على "ثمانية عشر ش ران 

السػػػل  العقائػػػدم.."ل كذلػػػ  جػػػراء التبػػػاس افمػػػر عليػػػول ابتػػػداءن مػػػن العنػػػواف "ث بتػػػي   
اف كػاـ  لطػ ؽالتك ن ك  للىل لما ا تاج بممعافقوا...ف ". فلو موقف عند التاريهين مقل
ىػذا  للػىريائية  "  كالػ " انهراط فػي السػل  العقائػدم..."   ي تاجػاف ل"ػل فف الافان   ج

 ال من للتسكيرل كمن ثم امهاذ القرار.   
مػػن قػػراءة  العنػػواف  م مػػود  بتأسػػيس فكرمػػو  فػػي الت ليػػت انط قػػا لبػػراىيمنعػػم يبػػدث 

كلػػيس مػػن م ػػموف القوػػيدةل  يػػن يػػدع المػػادة /الػػنص/ جانبػػا كينػػبم فػػي مهيلتػػو عػػن 



 036 

 الكامػػ ل فتػػأمي ث كامػػو انطباعيػػة  كثفكػػاره كاىيػػةل كبالتػػالي يػػأمي الػػوعي الثقػػافي ناقوػػان 
سػػػػا ة ا نطباعػػػػات  للػػػػىكليػػػػر قػػػػادر علػػػػى الوقػػػػوؼ عنػػػػد مػػػػادة الب ػػػػنل بػػػػت يتةاكزىػػػػا 

 لي يم في سراب الهياؿ مائ ا.  الشهوية عن الكام 
يػػػػو ي المقطػػػػ  الػػػػذم امهػػػػذه افسػػػػتاذ لبػػػػراىيم م مػػػػود انط قػػػػة  لب ثػػػػول   -ِ      

فالكامػػػ  طػػػرؼ فػػػي ىػػػذه الثنائيػػػة ك  شػػػ  / كىػػػو المػػػتكلم /. ك "  بثنائيػػػة  المواج ػػػة.
سيدم..ف" ىػو الطػرؼ ااخػر فػي ثنائيػة  المواج ػة ىػذهل كىػو المتلقػي. كبمػا ثف  الػنص  

ذ صػػيسة  الكػػ ـ مػػن طػػرؼ كا ػػد / مػػن الكامػػ  / دكف مشػػاركة المتلقػػيل فيبقػػى فػػي يأخػػ
 المونولوج. فعندما  نقوؿ : لطار

 يا سٌيدم...ف                        
 سألتني عن ليلة ساكنة ىادئة                   
 جلسن في ا متعبا                   
 مكٌسر ا كصاؿ                   

                    :  
 نسين ثف مسألني عن سسر             

 " كادم الموت "                  
 في  ديقة الس ـ لألطساؿ                 

                    : 
 نسين ثف مسألني                     

 عن طسلة فطمن بقسوة لادر                
 قبت السطاـ                

 ثك عن ثنين متع                 
 بين الركاـ                

ثنائيػة المواج ػة مػ  شػهص مسػرد يةيػ  لنسسػو الوقػوؼ علػى  للػىب ذا القػوؿ  نستدؿ
صػػسائر افمػػورل ناسػػيا ثك متناسػػيال مػػا يةػػيم فػػي كجػػداف مواج ػػو. فػػ  يمكػػن ب ػػاؿ مػػن 
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..".  كيقوػػػد با ثنػػػا اف ػػػواؿ ثف نسػػػمي الطػػػرؼ المقابػػػتل "برمػػػوز ثقافيػػػة كليرىػػػا ىنػػػاؾ
 افستاذ لبراىيم م مود ب ذه الرموز الثقافية كليرىا "ث بتي.." في كردستاف العراؽ. 

 فلو كاف المقوود بالطرؼ ااخر مل  الرمػوز الثقافيػةل لمػا ا تػاج الشػاعر ثف يػدل ال
كىػػػو جػػػ ء مػػػن المركػػػ  افمنػػػي لسػػػلطة  –لي ػػػا بػػػالتعرؼ علػػػى "كادم المػػػوت" ل ثك يشػػػير
كافكػػػراد ن المنايػػػلين العػػػراقيينل مػػػفيػػػو ثركاح اا ؼ  كالػػػذم ثزىقػػػن عراقػػػيلالبعػػػن ال

ذكرىم  بػػأنين ثطسػػال م كثىلػػي م بػػين ركػػاـ  فعػػت هلػػة يػػ. ثك -علػػى كجػػو الهوػػوص  ممػػن 
الػػدمار التػػي مارسػػت ا علػػي مل ىػػذه السػػلطة الساشػػية خػػ ؿ عقػػود مػػن ال مػػاف. ف ػػت قػػرث 

تشػػكي  بػػافمر. كىػػو مػػا   يليػػا بكامػػ  ثمػػنح نسسػػي ال ػػا فػػي ال "با ثنػػا" الػػنصتفف.
 مرموؽ.
كمأمي ىػذه الوػيسةل فػي بعػه مقػاط  القوػيدةل استسسػارية اسػتنكارية. لكن ػا  -ّ   

 المونولوج. فالمقط  الهامس من القويدة يسسر نسسو: لطار  مهرج عن
 يا سيدم...ف                        
 ىٌ  سألتم مرة                      

 عن زمن افشرار                       
 ىٌ  قرثمم صس ة مطوية                      
 ثك جملة منسية                      
 م م ا افسسار                     
 ى ٌ رثيتم صورة لطسلة مٌشردة                    
 كليمة ملٌبدة                    
 لتم مرة عن قرية م ةورةى ٌ سأ                    
 ثك نبتة مبتورة                    
 ى ٌ رثيتم قطة مموء في افزقة                    
 كمسأؿ افط ؿ عن ثطسال ا                    
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م مػود ث بػة لػيل كثنػا ثطم ػن مل المآسػي  لبػراىيمث  يعلم الذين يسػمي م افسػتاذ    
خ ؿ ن ال م الطويتل ثكثر منػيتف. ىػت لػي ثف ثدل ػم علػى  كالنكبات التي معريوا ل ال

ل كىػم الػذين عاشػوا كعايشػوا ىػذه المآسػيل مػن كالثكلىكالم ةرين  افشرار كالمشردين
جماعية على ثيػدم طسػاة القػرف العشػرينتف. ث  يعلػم افسػتاذ لبادة قتت كمد مير كثنساؿ ك 

الكرديػػة بكػػت ثبعادىػػال كبكػػت لبػػراىيم م مػػود ثف ىنػػاؾ مػػن ية ػػت ثك يتةاىػػت الق ػػية 
التػػػي م ػػػم ا "افسػػػسار المنسػػػية"تف.  ث  يعلػػػم ثنػػػو مػػػن الواجػػػ   كلرىاصػػػام ا ا مم بسػػػا

/    ط ع ػم  اإليمػافو ثيػعف ىػجػراء  ػوارل كلػو مكبػوتل مع ػم / ك لم اكاة ىػؤ ء ك 
ردم تف. ثلػػم يػػد رؾ / كػػعلػػى ال قيقػػة  المويػػوعية مػػن المعانػػاة  التػػي  يعيشػػ ا كػػت فػػرد  

و البا ػػػن/ صػػػيسة المونولػػػوج التػػػي اعتمػػػدىا الشػػػاعر ليعبػػػر مػػػن خ ل ػػػا عػػػن م متػػػو كىػػػ
 ل كذل  من خ  ؿ خووصية السسرة كمبعام اتف.كاإلنسانيةالقومية كالوطنية 

 نعػػػمل للقوػػػيدة خووصػػػيت ال بكػػػت مػػػا معنػػػي الكلمػػػة مػػػن معنػػػىل كلكػػػن لػػػيس كمػػػا   
يػػرم صػػريح  ككايػػح مػػ  ف م االبا ػػن. ف ػػي كبشػػكت مهتوػػرل عبػػارة عػػن مونولػػوج مقر 

 الشػػاعر فػػي مويػػوعة السػػسر. كمػػن ىنػػا بنػػي الػػنص الشػػعرم الة ػػة  افمنيػػة الم ققػػة مػػ 
كالمعلومػػة الكامنػػة  علػى ثنائيػػة السكػرة. ثم المعلومػػة ال ركيػة التػػي يقػف عنػػدىا الم قػال

 في كجداف الم اكر/ صا   المونولوج/.
 ل ا.ثم  قيقة المعاناة التي يتسايى عن ا الم قا ثك ية 

ن السػسر. ككػاف ا سػتدعاء  مػكال قيقةل اسػتدعين للت قيػا افمنػيل بعػد عػودمي      
فػرع الت قيػا.  للػىموجػودا / ثم قسػرا عنػد الممانعػة /  ل  ػارمفي الليػت كالطلػ  ىػو 

اديا على ثك دم الوسار / كمن افمانػة التنويػو الػى ثف الت قيػا كػاف ب كىذا ماجعت القلا
 –فايػ   لنسػاناكالشػتيمة. ككػاف الم قػا  كاإلىانػةيػدا عػن القسػر في لاية الت ػذي ل بع

كػاف السػب   كىػذا فػي القػوؿ/. لكػراهل كلػم يتهلػت ا سػتةواب ثم -معي كأقػت مقػدير 
بعد ا نت اء من الت قيا. كجػاءت ال زمػة "يػا  يساء صبسة المونولوج على ىواجسيلفي 

يو م  نسسػي. فةػاء المونولػوج كنن ثجر  سيدم" يافية على كت ال وار المكبوت الذم
مرصػػد سػلوكية المػواطن ك ركتػو كمػػا  فػي مةملػو مقارنػة بػين سػػط ية التقػارير افمنيػة التػي
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كبػين عمػا المعانػاة التػي يعيشػ ا  ينبثا عن ا/ عن ىذه التقػارير/ مػن ا سػتةواب كمبعامػول
ةاىلػػػو / كالػػػذم يت السػػػرد المطلػػػوب / المػػػواطن المػػػت م/. كالمقطػػػ  التػػػالي مػػػن القوػػػيدة

 / يقف على ىذه ال قيقة:-فنو اما لم يقرثه ثك لم يس مو -با ثنا
 سيدم...ف يا                      
 ىٌ  سألتم مرة                      
 من عنور ثك  اج  ثك مهبر                      
 عن طسلة مائ ة                      
 جائعةل خائسة                      

 مستعطف افخيار كافشرار                       
 م ـو  وؿ م  ر مرٌص                       
 لتاجر...مقاكؿ...ثك  ع  قمار                      
 كناس  ي ـو  وؿ الكعبة المقدسة                       
 كنةمة مداع  السماء                       
 طفل من فقرىال افيادم الملساءكمه                      
 لتوق  بدمعة شاردة من عين ا                      
 يمائر اف ياء                      
 كمرسم بقبلة خاطسة من ثسرىا                      
 خريطة السناء كالبقاء                      

كػػن ثف يوجػػو. كلكػػن عنػػد مػػا "اف بػػة"تف.طبعال يمللػػى ف ػت يوجػػو ىكػػذا سػػؤاؿ        
 مكوف الذات الثقافية معيم بؤسا كيياعا.

يػػػة تف.ىػػػذا مػػػا يطر ػػػو بكلكػػػنل لمػػػاذا اختػػػرت كتابػػػة القوػػػيدة باللسػػػة العر  - ْ      
البا ػػن فػػي مػػتن ب ثػػول مػػ  ثسػػ لة ثخػػرل كثيػػرةل  تػػى مكثػػر الوسػػاكس فػػي قلبػػو كيشػػرد 

ثكؿ مػػا قػػرثت ىػػذه القوػػيدة علػػى بأفكػػاره الػػى درجػػة التيػػو فػػي البيػػداء ف ف. نعػػمل سػػ لن 
عليػػػول يوم ػػػا/ كالػػػى ااف/ل  اإلجابػػػةبعػػػه افصػػػدقاء السػػػؤاؿ نسسػػػو.  كلػػػم ثممكػػػن مػػػن 
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/ ثم افسػػ لة ىػػذه /  لػػم مشػػكت  بشػػكت ثقنػػ  فيػػو نسسػػيل ناىيػػ  عػػن ااخػػرين. لكن ػػا
لدم كسواسا كمي ال بت لم مستوج  الوقوؼ عندىا. كلكنل كم  ىذال فافستاذ لبػراىيم 

م ػػا فػػي طػػرح مثػػت ىػػذا السػػؤاؿ / كربمػػا يؤرقػػو/ل كونػػو يعلػػم ثنػػي ثكتػػ  فقػػ  م مػػود 
 ل كمنذ عشرات السنين.ةباللسة الكردي

علػى ىػذا السػؤاؿ ف. ربمػا مكػوف السكػرة قػد  اإلجابػةفي ال قيقةل  زلن ثج ػت       
نػػدم ل  ػػة خركجػػي مػػن الت قيػػال كػػوني كنػػن ثردد  ين ػػا مقطعػػا مػػن قوػػيدة عمكونػػن 

 قباني: يا سيدم السلطاف للشاعر نػ ار
 لو ث دا يمن ني افماف                   
 لقلن للسلطاف                     :                   

فربما مكػوف السكػرة قػد مكونػن مػ  مكػرار ىػذه القوػيدة كمةلػن علػى شػاكلت ا دكف 
ثج ل ػػا. ثك مهطػػي  منػػيل كمهمػػرت   قػػا لتولػػد القوػػيدة. كربمػػا فسػػباب  زلػػن  لرادة

ال التينل جاءت ب اف  من الت قيا افمنيل الذم كٌلد في كياني جملػة  كلكنل كفي كلتا
 ذاكرمي مساصيت السسرة كثطرىا بشكت ىذه القويدة. للى من التساأل ت كثعاد

العقػػت كالمنطػػال لمػػا ثجػػاز لنسسػػو  للػػىم مػػود  لبػػراىيملػػو ا ػػتكم افسػػتاذ   -ٓ     
م ناف الطرؼ ااخر/"  يػن يطم ػن م"/.فمن ثنػا فطمػ ن القوؿ بأف القويدة جاءت  ط

شػػػػؤكن ماف.كماىي ثكجػػػػو ا عتمػػػػاد علػػػػيف. كمػػػػاذا ثسػػػػتطي  فعلػػػػو  لدارةمةيػػػػداف  لدارمػػػػين
  دارمي كردستاف العراؽف.

م مػود كثثػارت فػي نسسػو الوسػاكسل  لبػراىيم افستاذفكلمة "ث بتي" التي مي ن     
أليػة رجػت افمػن لػي  كىػو يأخػذني بعيػدا عػن م/ ثك دمل الػذين راع ػم ىػوؿ ر  انما مهص

الهوؼ كالقلا عند كت مواطنلكائنا من كػاف/. كلػم ثكػن ثملػ  كسػيلة  كىذه ال الة مثير
فرفػػػ  مػػػن معنويػػػام مل  ينمػػػا ثقػػػوؿ فػػػي السقػػػرة ا كلػػػى مػػػن    بكلمػػػاتللطمأنػػػة ثك دم 

  مقلقوا...            القويدة:
 التراب ني جبلن منل                   
 ف  ثخاؼ من التراب                  
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  مقلقوا...                 
 ثم ثف الكوف  يتوقف عن الدكراف بعدمل فلماذا الهوؼفف.    
لقوػػػيدةل لمػػػا مػػػن ا لػػػو موقػػػف افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػود عنػػػد المقطػػػ  افخيػػػر -ٔ   

فف المقطػ   يشػير الػى  ج اد نسسو بالتسكير كالسػوص فػي خيػاؿ ال معقػوؿ.لا تاج الى 
طػػػرؼ ية ػػػت الق ػػػية  الكرديػػػةل   بػػػت يعاقػػػ / يوػػػٌرح بػػػالسراؽ / كػػػت مػػػن يسكػػػر ب ػػػذه 

ثف ال الػػة التػػي ثجسػػدىا  ممػػنح  ىػػذا الطػػرؼ ملػػ  المبػػررات با عتقػػاؿل  ل الق ػػية. 
ي بػػػػاني قػػػػوة  السػػػػندانة البريػػػػة   كاإلنوػػػػاؼ"صػػػػرامة التوػػػػريح  بػػػػالسراؽ". فالعٌسػػػػة   رلػػػػم

قلعة عوماء"ل كيمن اني قدسية  المسةد ك رمػة الوػومعة. فلمػاذا الهػوؼ ك وانة  " 
من قوؿ ال قيقة  كا ج ار ب ال علمػا ثنػي عاىػدت نسسػي الوفػاء لكػت مايمػن بكينػونتي 
مػػن صػػلة. ف ػػت يػػرل البا ػػن ثف "اف بػػة"  ية لػػوف ق ػػيت مل ثـ ثن ػػم يعملػػوف يػػدىال 

فف. كالمونولػػوج ىنػػا صػػريح  كمقريػػرم  ليقػػٌيم م مثػػت  "الطػػرؼ ااخػػر"  فػػي ىػػذه الثنائيػػة
 كمباشر:

 ياسيدم...ف                   
 قرثت في عيونكم                  
 صرامة التوريح بالسراؽ                  
 كبقعة كاىية لسكرة البقاء                 
 قرثت منذ ل  ة...للتو                 
 ثلف الف باء...                 
 علمن ثني عندكم...في عرفكم                 
 سندانة برية                 
 كقلعة عوماء                 
 صوانة كمسةد                 
 كصومعة.                
 قرثت ثني ثرمقي من دكف ثف ثج دكم                
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 س لم العساؼ                
 نواؼباءة اإلكثرمدم ع                
 قررت ث ٌ ثسم  صيسا ثلسن سماع ا               
 كثلسن مقليم افظافر               
 قررت ثف ثشدك ال قيقة ثينما               
 كنن                
 ف جار ال مافلك               
 قررت ثف ثبقى كفيا              
 .نسافإلا للساف... للمكاف...             

ىكػػػذال كػػػاف علػػػى افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػود ثف يقػػػرث القوػػػيدة برمت ػػػا ك يعتمػػػد      
بشكت مسلوط على بعه فقرام ال ليدرؾ ثف القويدة   م مت فػي طيام ػا ثيػة فكػرة ممػا 

ريػائية"ل ك م مػت فػي متن ػا ثيػة "بكائيػة كمشػ .."ن بػت لليسػن " ف ػي ي ا ىػو.للذى  
متةاىػػت ل ػػال كمطػػرح فػػي اطػػار المونولػػوج. كيػػدكف ثمػػاـ  طػػار كيػػ  ال قػػائالمػػأمي فػػي 

نسػاف". الشاعرل في ختاـ قويدمول ث ثية الوفػاء قػو  صػري ا:  "المكػاف  كاللسػاف  كاإل
ثم ثنو / ثم الشاعر/ يعت  بانتمائو الةسرافيل كما يعت  بلستػو القوميػةل ككػذل  بانسػانيتو. 

 ف ي من مقدسامو في ال ياة ك يمكن الت ييد عن ا.
 ََِْ/ِ/َّ/ امشليق
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 :الشرؾ كلبسبة ال ةت (ْ)
"لبسبػة ال ةػت" مػن   قتباسػي ثلتمس العػذرل بدايػةل مػن الكامػ  عبدا لػو الباشػال   
مقا مػػول كاسػػتهدام ا عنوانػػا ل ػػذه ال لقػػة مػػن " بػػؤس الػػذات الثقافيػػة". كسػػأمهذ  ل ػػدل

يم م مػودل المتةسػد منطلقػا لتقيػيم الػوعي الثقػافي لػدل / البا ػنف / لبػراى ىذه السكرة
 ".ِ -في ب ثو "كعي الذات الكردية 

 مشػكت النوػػوص افدبيػةل التػػي يتوقػف عنػػدىا افسػتاذ البا ػػن لبػراىيم م مػػودل     
ا نطباعات المتكونة لدم عػن الواقػ  المعػاش كمقاطعامػو مػ  المن ومػة التراثيػة  جملة من

داث كالسػير الذاميػة...الخ   ا منذ نعومػة ثظػافرم / ال كػم كال ػرؼ كاف ػب التي مشبعن
 ػػاك  موظيس ػػا كنمػػذجت ال كبالتػػالي مةسػػيدىا لسايػػة سػػامية. ىػػذال مالثقافػػة الشػػعبية/ل  -

من خ  ؿ ىذه النووصل ك مايتو مػن  كىي مدكين التراثل ث  م مة جانبيةل للىايافة 
النسػػػياف كال ػػػياعل يػػػمن نسػػػيج كمركيبػػػة الػػػنصل د كف المسػػػاس بأصػػػالتو / ثم ثصػػػػالة 

أثير التسيػرات الطارئػة سػلبيا علػى العناصػر الت ليليػة  مػتراث/. هخذا بعين ا عتبػار لبعػاد ال
                                                                                                                                                                                                                                      كالتوويرية في بنية  مل  النووصل التي مٌي ن با ثنا كثياعتو.                                                                   

 م مودل ثنو  يقف على اففكار الكامنة  فػي ثسػاس لبراىيمكمكمن ال ياع عند     
انطباعيتػػػو السػػػلسية عػػػن كامػػػ  ملػػػ   للػػػىىػػػا  ت يتةػػػاكزبػػػلػػػنص كعناصػػػر بنيتػػػو السنيػػػةل ا

 النووص.
كىػػػذا مػػػا يةعلػػػو ليػػػر قػػػادر علػػػى مقػػػد يػػػم مسسػػػيرات منطقيػػػة لعناصػػػر النوػػػوص التػػػي 

 ىوامش ال كليس على م مون ا كد  ت عناصرىا. يتوقف على
نص كعناصػػػره  ف ػػػو يشػػػير الػػػى النوػػػوص باسػػػتعةاؿ كدكف م ليػػػت لوظػػػائف الػػػ      

الةـ  بػأف افسػتاذ لبػراىيم م مػود لػم  للىليعاكد السوص في انطباعيتو. كىذا ما يدفعني 
كا ػػػدان بشػػػكت كامػػػتل كلػػػو لمػػػرة كا ػػػدة. كعليػػػو فػػػ  متةلػػػى فكػػػرة الكامػػػ ل  يقػػػرث نوػػػان 

كعيػػو كمتلػػا. نعػػمل لػػو ثف يةػػد فػػي الػػنص مػػا يريػػدل كلكػػن ثف  المةسػػدة فػػي الػػنصل فػػي
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لج ػػاؼ ب قػػو كمتلػػال قبػػت ثف يكػػوف لج افػػان ب ػػا  فيػػول ف ػػذا يةػػد فػػي الػػنص مػػا لػػيس
 الكام .
 لذفل يمػػػارس لبػػػراىيم م مػػػود ىوايػػػة " السبسبػػػة "ل دكف ثف يعػػػي ذامػػػو الثقافيػػػةل ثك    

يدرؾ ماذا يةرم في م يطو. ص يح ثنو يمػارس  قػو فػي ال يػاةفف. كلكػن ثم  ػا ىػذا 
 ة  ولو دكف ثف يدرمففف.يسرم فيو بني قومو للدخوؿ في الشرؾ المنووب الذم
فال ةت يتودر كافة الطيور الداجنة كالبرية فػي قائمػة المػوركث الثقػافي الكػردم.    

كي تػػت مكانػػة بػػارزةل لػػيس فقػػ  فػػي مةميػػت طبيعػػة كردسػػتافل بػػت كفػػي جماليػػات افدب 
ال ةت مكنى ب ا لنج الستيات. كدم  ال ةت يدؿ علػى  هطتكالد  ت ا جتماعية. ف

العسػة  كالعػػ ة كالكرامػػة. كمػا يتوػػف ال ةػػت   للػػىكمبهتػػر ال ةػت يشػػير  وػػساء.النقػاء كال
" ػبوػػومو  الةػػرئ كالة ػػورم كالةػػذابل كيسػػمى لبسبػػة. كيوػػف افكػػراد صػػومو ث يانػػا بػػ

. كالشـؤ في ال ةتل ثنو "عدك قومػو". فكيػف يلعػ   القراءة". كالقراءة ىنا نذ ير الشـؤ
علمػػال ثف ال ةػػت  يوػػطاد عنػػد  ومػػو"تف.دكر "عػػدك ق -ىػػذا الطػػائر الةميػػت -ال ةػػت
 ل بالرلم من كلع م بل مو.قت  افكراد
خرافػػػةل بػػػت لو ػػػة مػػػن الثقافػػػة الشػػػعبيةل بةانبي ػػػا  ن ػػػا ليسػػػن قوػػػة ك  ثسػػػطورة ثكل

كالم لػػػم. لف ىػػػذا الػػػدكر نػػػاب  مػػػن الواقػػػ  / ك زاؿ ىػػػذا الواقػػػ  معاشػػػا  تػػػى  يءالم ػػػ
/. نعمل يوي  ال ةت الػذكر  صػا   السبسبػة  فػي قسػصل  -قػارئ الةيػد كىػو ال –اليـو

ؾ علػػى اكمنوػػ  الشػػر  كيويػػ   القسػػص فػػي مكػػاف يعتقػػد بوجػػود ثعػػداد مػػن ال ةػػت فيػػول
شكت صػسوؼ دائريػة  ػوؿ القسػص. كعنػدما" يقػرث" ال ةػت الموجػود فػي القسػص / كىػو  
يلع  دكر الطعم في الويد/ل مأميو اف ةاؿ على سماع لبسبتػول لمػا متػوددة ثك مقارعػةل 

   ؾ المنووبةل لتوطاد   ية.اتعلا في الشر ف
 ث  يلع  لبراىيم م مود ىذا الدكرل سواء عن دراية ثك ج ػتل عنػد مػا ينػادم علػى  

المثقسين الكرد ثف يتةمعوا فػي دائػرة العػراؾ الػ  ثقػافي ففل ناسػين ىمػوم م  ككاجبػام م 
نعػمل ف ػو يطػرح   ليدخلوا في مسػتنق   فلسػسة سسسػطائية  طائػت  من ػا تف. في ال ياةل

مويػػػوعا جوىريػػػا فػػػي كعػػػي الػػػذاتل كلكػػػن دكف ثف  يعػػػي بػػػؤس ذامػػػو. فالمػػػدرؾ لذامػػػو 
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الثقافيػػة يتنػػاكؿ الب ػػن الػػذم ىػػو بوػػدده بمسػػؤكلية عاليػػةل ليرشػػد ااخػػرين الػػى جػػادة 
كاف رب البين في الطبت ياربا  فما شيمة ثىت البين ا  الػرقص".   لذاالوواب. ثما  " 

نهبويػػػا تف. ث  ينػػػادم افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػودل كال الػػػة ىػػػذهل  ثىكػػػذا يكػػػوف المثقػػػف
"بت ييد النهبة المثقسة كابطاؿ فاعليت ػا..." فف. كىػو الػذم  يتناكل ػا ىػدفا للػرجمل لػيس 

. ثـ ثنػو يؤسػػس لثقافػػة عبثيػػةل قوميػػةا ٌ ففل دكف ثف يقػدـ فكػػرا م سوسػػا يهػدـ الثقافػػة ال
ب ػػذا يكػػوف قػػد ثٌدل رسػػالتو لتم يػػد الطريػػا ثمػػاـ يهتػػت في ػػا ميػػ اف النقػػد كالمنقػػودفف. ك 

. ثػم يبػرر موقسػػول فيمػا بعػدل علػػى الطريقػة المةوسػية: "لػػم  اففتكسػػلط "الثقافػة الم يمنػة"
 نعبد النار عبثال لقد كانن متأجج في ثجسادنا".

 سػػػػنال سػػػػآخذ  بمقولػػػػة لبػػػػراىيم  م مػػػػود "لنتػػػػرؾ ا سترسػػػػاؿ جانبػػػػال كلنػػػػدف       
 قد مبدك نوعا من الت يؤات كا نطباعاتل كلنسم ا بأسػمائ ا "ل م ػاك بالعموميات التي 

الثقافيػػة الكرديػػة للت ػػرؾ بامةػػاه  الرمػػوز عػػدد مػػنللػػى كشػػف دكافعػػو فػػي موجيػػو لبسبتػػو 
 المنووبة  وؿ قسوو. ؾاالشر 

ل عنػدما سػاؽ ةكمن اكلى بػوادر القيػاـ ب ػذا الػدكر ثنػو "مةػاكز علػى ذامػو الثقافيػ       
ا فترايػػات  ثف لػػم نقػػت لػػم يس م ػػا"ل كراح يكيػػت الػػت م كيقػػر لوص لػػم يقرثىػػال ثمثلػػة لنوػػ

بػػين مقػػدرة "ثنػػاه" فػػي الوػػيالة مػػن ج ػػةل كبؤسػػ ا فػػي  مػػن خيػػاؿ يعػػيم انسوػػاما مب مػػا
ج ة ثانية. كب ذال يكوف قد كي  رجلو اليسرل على بداية طريا شػائكة.  ا ستيعاب من

ثـ ثنػػػو يعػػػي  دكف ثف يهػػػاؼ لومػػػة  ئػػػمتف.المسػػػير ب ػػػذه السػػػلوكيةل  لػػػو ثف يكمػػػت ف ػػػت
المهػػاطر كيعتمػػد علػػى موركثػػو منػػذ ثف كعػػى ذامػػو فػػي  يٌػػو المتوايػػ  مػػن ثطػػراؼ مدينػػة 

 مشكو من ندرة موفر الشركط المدنيةفف.
] ك ينمػػػا نت ػػػد ث عػػػن الثقافػػػة الشػػػعبية ىنػػػال نعنػػػي بالثقافػػػة" طريقػػػة ثك طرائػػػا     

افػػػة. ركاد السكػػػر ثك الثقافػػػة العليػػػا يستػػػرض ثف  ىػػػو التعريػػػف العلمػػػي للثق ال يػػػاة"ل كىػػػذا
يقومػػو ا بتشػػكيت  كعػػي الةمػػاىير كمػػن ثػػم التػػأثير بطرائػػا  يػػام م. ك ينمػػا مهلػػى الػػركاد 

كىػي  الع لػة كاملػة مػن نا يػةل كم ػالسوا مػ  ثن مػة ال كػمل عن م مت م افصػلية كعاشػوا
ا ة خاليػػة ثمػػاـ الثقافػػة مػػن نا يػػة ثانيػػةل مركػػوا السػػ فػػي السالػػ  ثن مػػة ليػػرد يموقراطيػػةل
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في ػػػػػػا قيم ػػػػػا المهتلسػػػػػػةل قػػػػػيم الثقافػػػػػػة  الم يمنػػػػػة لتهتػػػػػػرؽ الثقافػػػػػات الشػػػػػػعبية كمسػػػػػرس
 .ِٖٗعالم المعرفة-د. عبدالع ي   مودة –ا ست  كية...[ 

 ف ػػػت كػػػاف افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػود مػػػدفوعا بنيػػػة مبيتػػػة مةػػػاه العديػػػد مػػػن الرمػػػوز   
كتابػػػػػػو  مةسػػػػػػيدا كلػػػػػػيس نووصػػػػػػا/ فػػػػػػي مشػػػػػػركعالتػػػػػػي مناكل ػػػػػػا با سػػػػػػاءة /  الثقافيػػػػػػول

المسػػػتقبليتف. ثـ ثنػػػػو كقػػػ  فػػػػي منػػػاقه صػػػػارخ كم امػػػت كايػػػػحل دكف ثف ي مػػػت ب ثػػػػو 
عنػده مةػاه  بادئ المن ةية العلميػةتف. فتسػدك العقػدة السػيكولوجيةم ثيةقيمة نقدية يعتمد

ب ػذا   ل م اك -كما يقوؿ ىنرم  ميللر    –الكٌتاب ظاىرة مريية "كقر ة مناسلية... " 
التػداكم بوصػسة ثعشػاب ال قػد  للػىافسلوب التنوت مػن اسػت قاقامو كمثقػف كاللةػوء 

 ثف  ىذه  الوصسة ستةدم نسعا. متوىما –يكليس النقد افد ب –ال ثد بي
ل ػػاحل علػػى كػػت قػػارئل مػػا ال ػػدؼ مػػن كػػت ىػػذا مكالسػػؤاؿ الػػذم يطػػرح نسسػػو ب    
ىػػت قػػٌدـ شػػي ا مسيػػدال ثـ عمػػد الػػى  يب ػػنل عػػن يػػالٌتول فػػي السػػرابت. كػػاف  لذاالة ػػد 

 خل  افكراؽ الثقافية ت.
 كلػػػ  جابػػػة علػػػى ىػػػذه افسػػػ لةل  بػػػد مػػػن الوقػػػوؼ علػػػى جملػػػة مػػػن ال سػػػوات      

 سي ػػة  "ث بتػػي  مقلقػػوا...ف" كالنػػواقص التػػي مهللػػن ب ثػػو. اذفل لمػػاذا ثثػػارت قوػػيدة
لم يطٌلػ  علي ػال ليقػدم ا يب ن في زكايا كعيو عن مواد  افستاذ لبراىيم م مودتفل فراح

"كعػػي الػػذات  فػػي بنػػاء الب ػػن الػػذم مقػػدـ بػػو فػػي كيةعل ػػا ركيػػ ة ىشػػة نمػػاذج مشػػوىةف.
ثكتػػ ل كمنػػذ عشػػرات السػػنينل باللسػػة  نعػػمل ف ػػو يعلػػم علػػم اليقػػين بػػأني "ف.ِ -الكرديػػة

عر التسعيلػة شػ-د راساتن الشػعر الكرديةل كفي العديد من الدكريات / مقا تن ثب اثن
الػػخ /ل لكنػػو لػػم يكلػػف نسسػػو عنػػاء الب ػػن فػػي ملػػ   ن السولكلػػور...-دة ال ػػرة كالقوػػي

في ملقي المعلومػات ك س  ػال كمػن ثػم   –التي خانتو  –الموادل بت اعتمد على ذاكرمو  
متهػذا بعػه  افػال  سردىا ك قائا في ب ثوفف. كاعتمد ا نتقائية مبدث  طػ ؽ ث كامػو ج

الػذات.  التػي يبنػي علي ػا ن ريتػو البائسػة فػي فلسػسة النووص فق  مػادة لعبثيتػو النقديػةل
  يػػن يكتػػ  فػػي معػػرض ب ثػػو:]..ل كلعلػػو فػػي اصػػداره لمةموعػػة قوػػص مػػن السولكلػػور
 الكردم بػاللستين الكرديػة كالعربيػة معػا بالمشػاركة مػ  " النةػارمل بػافي نػازم" كػاف كاعيػا
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جػػػرثةل كثيػػػيف ىنػػػا قػػػاـ  بػػػو عػػػن  ػػػا  كجػػػدارة ك  لألىميػػػة  ا سػػػتراميةية  الكبػػػرل  لمػػػا
اىتمامامػو النقديػػة  كاللسويػػة المنشػػورة  رلػم نػػدرم ال كالتػػي عبػػرت عػن رأليػػة نقديػػة راج ػػة 
لمػا قػػاـ بػول ثك علػػى افقػت عػػن اسػػت قاقو ل مػت صػػسة الكامػ  الناقػػد ) ثذ كػر ىنػػا نقػػده 

" م مػػػػد ثكزكف "  الكامػػػػ  الكػػػػردم المقػػػػيم فػػػػي السػػػػويدل  ػلػػػػ الموجػػػػو لركايػػػػة ) ثنػػػػن(
النقدية الموج ة  لب ن لسوم كقواعدم لألستاذ د اـ بشػكت م ايػرةل فػي كم   امو 

قبت مايقارب الهمسػة عشػر عامػال...[. كللتويػيح  منػ ؿ السناف الكردم "عادؿ   ني "
 نذكر:

ك النةػػػػارمل عبػػػػػدا لػػػػػرزاؽ ثكسػػػػػي/ مةمػػػػػوعتين  رنػػػػػا/ د. م مػػػػػد عبػػػػػد ثصػػػػد –      
افبػػػػػػػػيهل كالثانيػػػػػػػػة الػػػػػػػػدي   – Dîk-Dîko/ ا كلػػػػػػػػى:  ُُٗٗقووػػػػػػػػيتين عػػػػػػػػاـ 

:Libhinarê– / بموافقػة كزارة الثقافػة / طباعػة كمػداك  /ل م ػن عنػواف   بة الرماف
كلػػيس " مةموعػػة قوػػص مػػن السولكلػػور الكػػردم"   "  كايػػات شػػعبية كرديػػة لألطسػػاؿ"ل

لبراىيم م مود لير مطٌل ل كأقػت مقػديرل علػى   كما يسمي ا. كىذا يد ؿ على ثف افستاذ
 وعتينل اف لم  نقت على كلتي ما معا.كا دة من المةم

لػػ  ؼ ا ػػدل المةمػػوعتينل كلػػيس  للػػىلػػو كلػػف با ثنػػا نسسػػو عنػػاء الن ػػر  -ِ    
جنى على نسسو الشط  في القوؿ. فالعبارة التالية المدكنة علػى السػ  ؼ:  قراءم مال لما

ازم"  الرزاؽ ثكسي"  منسي كجػود "بػافي نػ "جم  كمرجمة : د. م مد عبدك النةارمل عبد
كمشػػارؾ فػػي ثم مػػن المةمػػوعتين. فكيػػف ثجػػاز لنسسػػو  شػػر اسػػم" بػػافي نػػازم"ل كىػػو 

موػػادر ب ثػػوتفف. ثـ ثنػػو اعتمػػد علػػى ذاكرمػػو فػػي مػػ ـز ذكػػر  البا ػػنفل دكف التأكػػد مػػن
ىذه افسماء الث ثػة كنشػاطام ا المشػتركة فػي العديػد مػن المةػا تل فػ  بػد كثف مكػوف 

 فتف. معا على كت عمت يشترؾ فيو اثنا
كفيمػػا يهػػص الدراسػػة النقديػػة لركايػػة م مػػد ثكزكف" ثنػػن"ل كيقوػػد ب ػػا" ثكزكف  -ّ 
"دككػر" الوػادرة باللسػة  ثعداد متتالية مػن مةلػة ةفقد نشرت على  لقات في ث ث نامو"ل
في السويد. مل  اللسػة التػي كػاف ية ل ػا افسػتاذ لبػراىيم م مػود قػراءة ككتابػة/  الكردية

  لقػػػرب عػػػ  قامنػػػا الشهوػػػية. مػػػرجم فػػػي ااكنػػػة افخيػػػرة ركايػػػة  الةانػػػ ثعػػػرؼ فيػػػو ىػػػذا
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Wêran - خػػ ؼ. كذلػػ   الهػػرابل  للركائػػي  لػػم قاسػػول ككانػػن الترجمػػة موػػدر
رلم ثن ػا لستػو  –نقتل عدـ استيعابو للسة افدبية الكردية  لعدـ مقيده بلسة الركائيل اف لم

ل كاف كصػػػػلن الػػػػى سػػػػوريالمةلػػػػة نػػػػادرا ماموػػػػت ا /ل ناىيػػػػ  عػػػػن ثف ىػػػػذه-الم كيػػػػة 
فبتوصيات خاصة. فكيف اطٌل  على ىذه الدراسة ليقيم ا تف.  ث  يعتمد فػي مقييمػو ل ػا 

/ كلػي فػي ىػذه المةلػة كتابػات كثيػرةل لػم  على ما سمعو من خػ ؿ اللقػاءات الثقافيػةففل
يػػأت علػػى ذكػػر ثم من ػػا. كىػػذا يعنػػي ثنػػو ليػػر مطلػػ  علػػى المػػواد المنشػػورة في ػػا/. ف ػػو 

ل بػػت يعتمػػد علػػى مػػا قػػرثهل ليوػػدر ث كامػػو علػػى مقيػػيم ااخػػرينل كىػػو البا ػػنففمػػد  يعت
ث  يشػػػػكت ىػػػػذا خلػػػػ  فػػػػي ذامػػػػو علػػػػى ذاكرمػػػػو فػػػػي  سػػػػ  ثقػػػػواؿ ااخػػػػرين كمقييمػػػػام م. 

 الثقافيةتف.
"م   ات النقدية الموج ة لب ن لسوم كقواعدم لألسػتاذ د ػاـ  بشػكت  ػثما ال    

من التشويم في الذاكرةل كذلػ  لبعػد المسػافة  يءبش."ل فةاء على ذ كرىا .. م ايرة
" كمويػوع الم ايػرة التػي يتوقػف عنػدىا. كللعلػػمل   بػين كتابتػو لب ثػو" الػذات... ال منيػة

نقػػد النقػػد / الدراسػػة   – Rexne li rexnêم ليليػػة نقديػػة بعنػػواف   كتبػػن دراسػػة
 سػتاذ د ػاـ عبػدن صس ة من القطػ  الكبيػر/  ػوؿ مقيػيم كتػاب افيمؤلسة من ثرب  كعشر 

" كثرسػػػلن نسػػػهة مػػػن ىػػػذه ُِٗٗدمشػػػا  –الستػػػاح "رأليػػػة نقديػػػة فػػػي الشػػػعر الكػػػردم 
لمناقشة كتابو. نعمل ثقيمػن النػدكة دكف ثف مقػدـ  الدراسة الى المؤلفل ب دؼ الت  ير

الدراسةل كلم منشر لتاريهو / بناء على رلبة المؤلف/. فكيف لػو ثف يقػيم دراسػة لػم مقػرث 
طنػػػاب لففف. ث  يعتمػػػد فػػػي مقييمػػػو علػػػى الػػػذاكرة فقػػػ ل منطلقػػػا مػػػن كلػػػم منشػػػر  تػػػى اا

ف لػػم يكػػن ىكػػذال ل ل ػػذه الدراسػػةفف. -المؤلػػف  –كثنػػاءات افسػػتاذ د ػػاـ عبػػدالستاح 
ث  يعػيم با ثنػال كال الػة ىػذهل انسوػاما مب مػا  فليأمني بةملة كا دة من ىػذه الدراسػة.

بت املػػػو  مةػػػاه المثقسػػػين مػػػن بنػػػي جلدمػػػول ثـ ثنػػػو مػػػدفوع بنيٌػػػة مبيتػػػة فػػػي ذامػػػو الثقافيػػػةت.
 الوايح علي متف. ثـ ثنو يطلا لبسبتول كيسما كاننل ليدؿ على كجوده تف. 

" ثن ػػػا  ػيعػػٌرؼ  لبػػػراىيم م مػػػود  مةموعػػة مػػػن النوػػػوص التػػػي  كتبت ػػا مػػػؤخرا  بػػػ     
باختوػار مةموعػة  كايػات موظسػة سياسػيا كفػي الوقػن نسسػو مػديح للػذات"ل كيتناكل ػا 



 049 

نسسػو بػامت ؾ المقػدرة علػى الب ػن كالت ليػتف. ظانٌػا  من التوع  السكرمل كاىمان  يءبش
ف ػم كاسػتيعاب م ػموف  لمسردات اللسة كصيالة التراكيػ  ممن ػو القػدرة علػى ثف معرفتو

ثن ا مةموعة نووص معتمد فػي بنيت ػاعلى  كللتذكير نقوؿل من عناكين اف. مل  النووص
مهػص ال الػة  د  ت اجتماعيػة كثقافيػة كسياسػيةل كم مػت فػي طيام ػا الموركث الشعبي

من سػػياؽ ثدبػػي. كمتػػألف فػػي يػػرىاصػػام ا كهفاق ػػا المسػػتقبليةل ل الكرديػػة المعاشػػة بكػػت
. ككل ػػػػا ََِّ-َُ-ِّ/ كتبػػػػن ثكؿ نػػػػص بتػػػػاريخ . عشػػػػر نوػػػػان  يمةمل ػػػػا مػػػػن اثنػػػػ

(  فػػػػي موقػػػػ  منشػػػػورة كىػػػػو الموػػػػدر الػػػػذم اسػػػػتقى منػػػػو با ثنػػػػا ىػػػػذه  –)عػػػػامودا.كـو
 ص/.النوو 

يعتمد لبراىيم م مػودل مػرة ثخػرلل ثسػلوب ا نتقائيػة فػي ب ثػو. فيػأمي اختيػاره        
ليػر مسػتقرة  /ل ليسػتهدم ا قاعػدة\   ّّ,ّّعلى ثربعة نووص من ا / ثم  نسػبة  

 نط قتػػػو فػػػي الت ليػػػػت. ككونػػػو لػػػم يقػػػػرث النوػػػوص /  ثك لػػػم يسػػػػتوعب ا /ل يتكػػػم علػػػػى 
ارة مػن تػي النص مػا لػيس فيػو" ف. كبمػا ثف النمػاذج المه" يةد ف ػثسلوب " ا نطباعية" ل

 قبلو مشكت ثلن مل  النووصل سنتناكل ا با سم:
-ُ-ٗالسػػلوقي ثك كلػػ  الوػػيد (ل بتػػاريخ   Tajîيقػػوؿ با ثنػػا: ].فسػػي )  -ُ    
 لل ػػد يػػن عػػن " مػػ  بػػامي" الشػػاعر الكػػردمل كسػػرد لهاصػػية الطرفػػة  ل موط ػػةََِْ

pêkenînokلػػ  للػػت كم مػػن ن ػػاـ صػػداـل كثم ن ػػاـ  ثعلػػ ل كػػت ذل ك كايػػة عػػن ال
 مماثت لول[.

/ مػػن ثربعػػة ثجػػ اء. يشػػكت كػػت جػػ ء فيػػو بنيػػة   Tajîيتكػػوف ىػػذا الػػنص/ كعنوانػػو     
كعندما متداخت ىػذه البنيػات مؤلػف ك ػدة متكاملػةل مب ػن فػي ثقافػة ا رىػاب.  منسردة.

رسػػػت ا فػػػي الواقػػػ ل رلػػػم الق ػػػر عػػػانى من ػػػا افكػػػرادل كلػػػم يؤمنػػػوا بمما ملػػػ  الثقافػػػة التػػػي
 عبر التاريخ. كال لم الذم مورس ب ق م

فػػالة ء افكؿ مبنػػي علػػى ثريػػية  لقػػاء مػػ   الشػػاعر الكػػردم  مػػ  ث مػػد بػػالو /       
بػػػاميي عػػػاش فػػػي القػػػرف  فف كمػػػا يتوػػػور افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػودل كلػػػيس "مػػػ  بػػػامي"
فكيػػف يقػػرث با ثنػػا النوػػوصفف. بػػالو فػػي القػػرف العشػػرين/.  بينمػػا عػػاش الهػػامس عشػػرل
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قركف الى الوراءفف. كباختوارل ثطل  من بػالو ثف يسػتح لػي صػس ة  ككيف يعيدني خمسة
مػػن التػػاريخ. كالوػػس ة عبػػارة عػػن لو ػػة فنيػػة مػػن "اجتمػػاع الهالػػدين"  ) عنػػواف المل مػػة 

 فأقوؿ: الشعرية(  مهط ا الش يدة ليلى قاسم.
bi hejandina desmala Leyla Qasim re, buhuştekê ji kêf û 

şahiyan di .. "nava buhuşta nemiran de diafirîne."     
ليلى قاسػمل جنػة مػن اففػراح كالمسػرات فػي  نديت"يهلال م  ملوي ة م ثم ثف بالو: 

 ث ػػػد علػػػى لسػػػاف ثك سػػػمواب  سػػػواء شػػػاىدال ل بوػػػستووبػػػال يطالػػػ  فلػػػم لجنػػػة الهالػػػدين"
كراد  يؤمنػػوف بثقافػػة ا رىػػاب ك  يمارسػػون ا علػػى الهالػػدين بالثػػأر كلراقػػة الػػدماء. فػػاف

يمػػاف الكػػرد لعػػدـ مػػدؿ عل  طرفػػة للػػىىػػذا الػػنص ثمطػػرؽ  الواقػػ . كفػػي الةػػ ء  الثػػاني مػػن
ل   سػوة بممارسػات ليػرىملثبممارسة ىذه الثقافة. كبالرلم من اختطاف م لطائرة ركابل 

وسػػيقاىم السولكلوريػػة/ رىػػاب الركػػابل بمةػػرد سػػماع م لملثن ػػم يتركػػوف مػػواقع مل فػػي 
 جذكرىم. فلم يتةسد ا رىاب كثقافة لدي م. للىالدؼ كال رناية/  ثم بالعودة 

ثمػػػا الةػػػ ء الثالػػػن مػػػن الػػػنص فيقػػػف علػػػى ثقافػػػة ا رىػػػاب مشػػػكي ن كممارسػػػة.       
كعنػػدما يطػػاؿ ىػػذا ا رىػػاب شػػهص البػػارزاني الهالػػدل الػػذم ثنقػػذ باعةوبػػةل لػػم يكػػن رد 

وؿ ردان علػػػػػى العمليػػػػػة ا رىابيػػػػػة التػػػػػي اسػػػػػت دفن شهوػػػػػو كرمػػػػػ  فعلػػػػػو بالمثتلبػػػػػت يقػػػػػ
. ثم "ظلمػوا ثنسسػ م". فصػت فػي "Gunehkarî bi xwe kirin":للق ػية

 "li Hewlêra birîndar لWilo: للػػػػػػىن ايػػػػػػة ىػػػػػػذا الةػػػػػػ ء 
xweteqandina  vê  carê  kirin."ىػذه  فةػركا ثنسسػ مل "ىكػذال . ثم

ل مػػن قتػت افبريػػاء يػـو عيػػد افيػ ىل لف لػػم   سػ. فمػػا الم "المػرةل فػي ىػػولير الةري ػة
   مكن ممارسة لثقافة ا رىابتف.

ليقدمػو  لقمػة  كفي الة ء افخيػر ثقػف عنػد  كايػة السػلوقي الػذم يطػارد افرنػ     
طيبػػػة لوػػػا بول مسػػػت ةنا ىػػػذه الثقافػػػة التػػػي  مهػػػدـ الممػػػارس ل ػػػا ك مةلػػػ  لػػػو سػػػول 

كمست ػػعف  مءة المطػػاردة/ ب ػػا كػػائن بػػر المتاعػػ . فالسػػلوقي يمػػارس ا رىػػاب / لريػػ  
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مكاس  سول لشباع لري مول التي ممنح ثكل ا لكائن هخر مػن دكف  دكف ثف مكوف لو ثية
 ثف يدرم.
 ست  ؿ المكثفل  بد من ا ستسسػار: ىػت اسػتطاع لبػراىيم م مػودكبعد ىذا ا     

ووصػػا كيتناكل ػػا ف ػػم بنيػػة الػػنص / كىػػو الػػذم يؤلػػف فػػي البنيويػػة / تف. ثـ ثنػػو يسػػمي ا ن
 وف من ا ثط   يقف علي ال ليمارس " السبسبة" ثسيراتف.يكٌ لمنسردة  لبنات
"ل فيقػػوؿ : ]ل Kurkثمػػا الػػنص الثػػاني الػػذم يقػػف عنػػدهل كىػػو بعنػػواف"  – ِ    
 ػدين  ََِْ-ُ-ُْالقرقػةل ثك الدجاجػة ال ايػنة للبػيه( بتػاريخ   kurk) كفػي

 ية عن نسسو كأمثولة موازيةل[.الشابل كمن ثم  كا ماض عن راعي قريتو
(. فف  ػػػرؼ "  kurk)ػربمػػا اخػػػتل  اللسػػ  علػػػى با ثنػػػا فػػي م ة ػػػة ث ػػرؼ الػػػ     

دكرا م ػػل  عنػػدهل فبػػدؿ ثف يقرثىػػا" فػػركة" ) كالسػػركة عبػػارة عػػن عبػػاءة  الكػػاؼ"  لعػػ 
اخت فػركة الهػراؼ. كمسػتعمت لػ  لػدرج بقمػاش سػمي ل كمػن ااف سايةل ملٌبس من اله

لبػػرد (ل قرثىػػا "قرقػػة " فف. ثلػػم يقػػرث الػػنص ليسػػتدؿ علػػى الم ػػموف فففل كىػػو مقػػاء  مػػن ا
"الدجاجػػػة ال ايػػػنة للبػػػيه" ف. كمػػػا افمثولػػػة ػ البا ػػػن فف. فمػػػا شػػػأف راعػػػي الهػػػراؼ بػػػ

 في اتف. ىالموازية التي ثمباى
" ) kurk"ػ ينل كم ػوره  يػد كر  ػوؿ الػثص يح ثف ىذا النص يتشػكت مػن جػ       

  ثنو  يتناكؿ المقارنة بين ف م الراعػي لسػلطتول عنػدما ليس الدجاجة(ل بمعنى السركةل كل
شػػارة لػػذل ل ليمػارس سػػلطة الهػػوؼ علػى ثمرابػػو ) كىػػو لفركمػو  بػػالةنوفل  فيرمػػي يت ػاىر

يكبرىم سنا(ل كذل  ب ةػة ثنػو ثكػت مػن نبتػة الةنػوفل كبػين ن يػره فػي الػوعيل كىورجػت 
كمو ىو ااخر كيت اىر ثي ا بػالةنوفل ليمػارس فر  بنسس الطريقةل عندما يرمي ثمن يت اىر

 سلطة الهوؼ م   الشهص الهاي  ل ستةواب عندهل فأقوؿ:
 "Belê, min dinasî  ko virandina kurkê vî mirovî di 

rengê virandina kurkê şivanê  berxên gundê me de ye. 

Lê, min zanîbû, ko wî bacê nexwariye                        

ثمل " نعػمل كنػن ثعلػم ثف طػوح/ رمػي/ السػركة  مػن قبػت ىػذا المػرء يشػبو طػوح راعػػي 
 bacê / -خراؼ قريتنا لسركمو..ل ٌ  ثنني كنن ثعلم ثنو لم يأكت مػن  نبتػة  الةنػوف " 
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/. فكيػػف يس ػػم  با ثنػػا النوػػوصفف.ثلم يكتػػفل كال الػػة ىػػذهل بقػػراءة بعػػه الكلمػػات 
الشػػكت السػػافرعلى نسسػػول كبا ػػنل بالدرجػػة ا كلػػىل ثكالةمػػت المنسػػردةل ليتةنػػى ب ػػذا 

ل كمػ  ىػذا  كعلى النص كم مونو بالدرجة الثانيةل فيكلف نسسو  عناء ب ػن مٌشػوه كقػـ 
 يتباىى بسماع "لبسبتو"فف.

 كيهتور با ثناف النص الثالن/  س  مرميبو/ ب ذه العبارة : -ّ    
ثمػػة  كايػػة عػػن  ََِْ-ُ-َِا ثسيػػةل ثك موقػػد النػػار( بتػػاريخ  Tifik]ل كفػػي ) 

 الةدل ك دين سالف عن سيرة صباهل[
كيف يتسايى  لبػراىيم م مػودل فػي ب ثػو عػن مشػويو النوػوص التػي  يتناكل ػال         

دكف ثف يندل لو جبينل كىو البا ػنتف. نعػمل يتكػوف ىػذا الػنص ثي ػا مػن ثربعػة ثجػ اء. 
كسػػػلوكية الػػػدكؿ المعنيػػػة   يػػػدكر م ػػػوره  ػػػوؿ مػػػأثير " السدراليػػػة" فػػػي العػػػراؽ علػػػى ذىنيػػػة

بالمسألة. كثمهذ من السلطة التركية كم ركام ا المقلقة نموذجا. كثبين كيف ثن ا ثصػيبن 
بالػػػػدكار/ ثم ثيػػػػاعن السػػػػمن/ عنػػػػدما سػػػػمعن بالسدراليػػػػة نموذجػػػػا للعػػػػراؽ الةديػػػػدل 
فأخذت مت رؾ ىنا كىناؾ متهبطة باط ؽ ث كام ا في رفه كت ما يمن الػى السدراليػة  

 ناسية ثك متناسية بأف القرار افكؿ كافخير بيد الشع  العراقي.  بولةل 
ثقػػف فػػي الةػػ ء افكؿ مػػن الػػنص عنػػد طرفػػة مقػػوؿل ثف عةػػوزا ثمػػ   ثيػػاع  طقػػم   

ثسنانو في زاكية م لمةل فراح يستم عنو في مكاف م ػم. كعنػدما يشػير لليػو ث ػد المػارة 
 :بالب ن عنو في مكاف كقوعول يةاكبو العةوز قائ  

 "Ne cihê lê ketî reş e,ez nabînim…!" ثمل "اف المكاف الػذم .
 كق  فيو م لمل ف  ثرل...ف".

كفػػػي الةػػػ ء الثػػػانيل ثمطػػػرؽ الػػػى  ادثػػػة مػػػن ذكريػػػاميل عنػػػدما خرجػػػن مػػػن صػػػالة     
العرض السينمائية كسرت بعكس امةاه الةماىير نتيةة لصابتي بدكار الليتل فعػود بعػد 

 ب م قائ  : قليت للى رشدم كثل ا 
  Min nasî, ko ez şevgerkî bûme. Ango, şev li min"  

gera ye û semta rast û durust ya cemawer bû..!". 



 053 

ثمل "علمػػن بػػأني ثصػػبن بػػدكار الليػػت. ثم ثف الليػػت ثمػػاىنيل كثف ا مةػػاه الوػػ يح  
 كالسػػػػليم كػػػػاف كج ػػػػة الةمػػػػاىير".  كىػػػػي لشػػػػارة  كايػػػػ ة  / مػػػػن خػػػػ ؿ  بنيػػػػة  الػػػػنص/ 
 سػػػػترداد  الشػػػػع  العراقػػػػي لوعيػػػػو المسػػػػلوب كلرادمػػػػو المستوػػػػبة سػػػػابقال فوج تػػػػو ىػػػػي 

 الو ي ة.
كفػػي الةػػ ء الثالػػن/ الػػذم يتةاىلػػو با ثنػػا/ ثموقػػف عنػػد جنػػوف السػػلطة التركيػػةل     

عنػػدما مسػػم  كلمػػة " السدراليػػة"  فػػيةن جنون ػػا كمسقػػد السػػيطرة علػػى ثعوػػاب ال كمنسػػى 
قبول ػػا  تػػى علػػى اجتمػػاع   لػػدكؿل لدرجػػة ثن ػػا منػػادم بعػػدـالقواعػػد المرعيػػة فػػي سػػلوؾ ا

 / ثم ج ء من كلمة السدرالية/. "fedث ثة ث رؼ من" 
كفػػي الةػػ ء الرابػػ  مػػن الػػنصل كىػػو التتػػويج فػػي البنيػػةل / يتةاىلػػو ثي ػػا با ثنػػا/      

ثسرد لعبة فولكلورية يكوف قوام ا مػن فػريقين متنافسػين. يقػود كػت فريػا شػهص يمسػ  
افمػػػور عنػػػد فريقػػػول كلليػػػو معػػػود كلمػػػة ال ػػػت كالػػػرب . كيتسػػػا الطرفػػػاف علػػػى كلمػػػة  ب مػػػاـ

"/. ككػػت قسػػم سػػول ىػػذه الكلمػػة Tifikال سػػم / كىػػي قسػػم اللعبػػةل كلالبػػا مػػامكوف"
 باطت. كالعقدة مأمي بم اكلة مدخت ث د العناصر في  سم اللعبةل كعندما يلس  كلمة "

Tif ثمل ج ءا من / "tifik رل كىو قائد السريا :/ ينادم المقر 
“Hêde..hêde, min sedcarî gotiye,bila ji min pê ve 

kesek ti gûyî nexwe...".  
/ كىػػػذا معبيػػػر  ثمل" م  ...م ػػػ ل قلت ػػػا م ػػػة مػػػرة بػػػأف  يأكػػػت السػػػي  ث ػػػد ليػػػرمف" 

شػػػعبي دارجل يمارسػػػو صػػػا   السػػػلطةل لمنػػػ  ااخػػػرين مػػػن ا د ء بػػػآرائ م/. كىػػػو مػػػا 
 التركية عندما يكوف ال دين عن السدرالية.  ممارسو السلطة

ثىكػػذا يقػػرث افسػػتاذ لبػػراىيم م مػػود النوػػوص التػػي يتناكل ػػا بالب ػػن كالتقيػػيمتف.     
(ل كلػم يسػتوع  الكلمػة ل  مػن Tifik) -ثموور ثنو لم  يقرث  من النص سول العنواف 

(ل  يػػن  Kalekîخػػ ؿ المعنػػى المعةمػػي. ليػػافة للػػى عػػدـ اسػػتيعابو لمعنػػى كلمػػة )
معنػػي عةػػوزا / رجػػ  مسػػنا / ك  معنػػي" الةػػد" كمػػا بػػدا لػػو. كىكػػذال اخػػتل  افمػػر عليػػو 
لينسػػاؽ الػػى انطباعيتػػول ماركػػا الػػنص كمسردامػػو بعيػػدا عػػن ا سػػتيعاب. كىمػػو الو يػػد فػػي 
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العنػاف لسبسبتػو التػي ىػو مسػـر ب ػال م اكلػة منػو   سرده المطػوؿل علػى مايبػدكل ىػو لطػ  ؽ
 للتوجو الى الشراؾ المنووبة  وؿ قسوو.لطل  ااخرين 

البػول كىػو عةػت البقػرة الميػن  يػن  Bewكيقوؿ  وؿ النص افخير:]ل كفي )    
ل ثمػػة ََِْ-ُ-ِٖيسػػلخ جلػػده كي شػػى مبنػػا كيقػػرب مػػن ثمػػو لتػػدر  ليب ػػا( بتػػاريخ 

  كاية عن خالو كمدل    ىذا لول ك كاية عن البقرة كقوة البو...الخل [.
ا النصل في ج ئو افكؿ  / النص مؤلف مػن ثربعػة ثجػ اء /  بشػعار كػاف ثبدث ب ذ      

 يطلقو الركس في ال رب العالمية الثانية :
  / Niştîman –dê gazî dikeافـ منادم/. –/. ثم : / الوطن 

) بمعنػػىل الػػوطن يسػػتنةد بأبنائػػو(. كالػػنص يتنػػاكؿ فػػي بنيتػػو الويػػ  العراقػػيل كالقػػول 
 قوة في مرمي  ىذا الوي  كمةييره لموال و القوميةل فأقوؿ : المؤثرة فيول كثطماع كت

 /Hin hewl didin, ko ev welat ji çerxa xwe derkeve, 

da di çerxa feleka wan de bigere. Hin jî, di ber aramî, 

serkeftin û pêşketina vî welatî de kar dikin./. 
ليدكر في فلك م. كالبعه يعمػت  ثم / ي اكؿ البعه ثف يهرج ىذا البلد عن مساره

من ثجت ثمنو كنورمو كمقدمو/.ف ت ف م افستاذ لبراىيم م مود " البعد التػوظيسي" ل ػذه 
النوػػػوص ت ف. ثـ ثف بعػػػده  / ثك بػػػاف رل ابتعػػػاده / عػػػن الثقافػػػة الشػػػعبيةل كانتقالػػػو الػػػى 

ياف ػا / خلػا ال  ور المدني / كما يتباىى ب ػذا ال  ػور المبتػورل فف مػدف الة يػرة كأر 
عنػده ظػاىرة الترفػ  علػى المػوركث الشػػعبي ففف. ثلػم يعػمل ك زاؿل فػي ىػذه الس ػػاءات 
الريسيػػة كاقعػػا ملموسػػا بكػػت مةليامػػول كفػػي  يػػو المتوايػػ  فػػي مدينتػػو المتوايػػعةفف. كىػػت 

 بقي الريف مةتمعا مسلقال كما يراهل كن ن نعيم عور المعلومامية بكت كسائلوت.
س سلسػػػػلة مػػػػن الكلمػػػػات  كالةمػػػػت  كالسقػػػػراتل بػػػػت ىػػػػو  بنيػػػػة  "  فػػػػالنص لػػػػي       

معقػػػػػدة متعػػػػػددة المسػػػػػتوياتل شػػػػػبكة  كثيسػػػػػة مػػػػػن ع قػػػػػات التػػػػػراب  اللسػػػػػوم كالػػػػػد لي  
لػػيس  وػػيلة معػػاني ثلساظ ػػال كمعنػػى  –بالتػػالي  –كالتماسػػ  المنطقػػي. كمعنػػى الةملػػة 

 عػػػػػػػػالم-الػػػػػػػػنصل لػػػػػػػػيس مةػػػػػػػػرد مةميػػػػػػػػ  معػػػػػػػػاني جملػػػػػػػػو المتتاليػػػػػػػػة" ) د.نبيػػػػػػػػت علػػػػػػػػي
 .(.ْٕٓ.الوس ة ِٓٔالمعرفة
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/ مث ف.ف ػت يوػػسي Kurk لذفل كيػف ف ػم با ثنػا نوػا كػػام  مػن العنػواف فقػ /  
معػػػي الػػػى فقػػػرة ثخػػػرل مػػػن الموػػػدر السػػػابال كىػػػي : " اللسػػػة ك ػػػدىا  مكسػػػي : فػػػالنص 
سػا ة رم يػػة سػاخنةل متػػداخت في ػػا مكتيكػات اللسػػةل مػػ  ا يمػاءات النسسػػيةل كالسػػياقات 

لتاريهيػػةل ك م ػػرب مػػن افيػػد يولوجيػػا فػػي التعامػػت مػػ  النوػػوصل فلػػيس ا جتماعيػػة كا
بػػ   –ىنػػاؾ نػػص بػػرمء من ػػال كمػػا ثنػػو لػػيس ىنػػاؾ قػػراءة بري ػػة لػػو.  كبػػالرلم مػػن ثف اللسػػة 

الركيػػ ة افساسػػية لعلػػم الػػنصل فمن ػػا ب كػػم طبيعت ػػال   مقػػوؿ  كػػت  شػػم  م مػػا   –منػػازع 
ح  مةازىال كثبدع  كامب ا كقارئ ػا". فمػا الػداف  منوعن  مباني ال كموسعن  معاني ا  كجم

 عنده لبذ ؿ كت ىذا الة دل في الكتابة عن نووص لم يقرثىاتف. 
فعندما ثستكين للى التراث ثستنب  منو  قيمال ك"من المنطقػيل ثف يكػوف موقسنػا       

ه من التػراث انعكاسػا لموقسنػا مػن المايػيل كعػ  قػة ىػذا المايػي ب ايػرنال كمػدل مػأثر 
 (.ْٕٓ. الوس ة ِٓٔعالم المرفة. العدد  –في موج ات مستقبلنا. " )د. نبيت علي 

فقولػػػو : " لقػػػد هثػػػرت ذلػػػ  لػػػيس ل سػػػتعراض )فػػػي معػػػرض من يػػػره فػػػي ثصػػػت        
( الثقػػػػافيل كانمػػػػا فف رزك   ثسػػػػت ين بمقدرامػػػػو الثقافيػػػػةل -رزك –الكلمػػػػة كالموػػػػطلح 

مػػ   مكتوبػػو فػػي م ولػػول لقػػد شػػ د نكوصػػال كفننػػي مػػن ىػػذا المنطلػػا  ثمػػارس   ػػوارا  
كمػا يسػمي( ليمػارس   –ارمدادال ثك ردة ثقافية  كذل ...". ف ت قرث شي ا من) " مكتوبو" 

 وارا معول كبالتالي يطلا ث كامو ت ف. ثـ ثنو ينٌ ر لنسسو متوىما ثنػو ينػاقم نووصػا قػد 
 ملة ف.قرثىا فف. ثـ ثف مس ـو قراءة النص يهت ؿل  عندهل بكلمة ثك بة

كبعػد كػػت ىػػذا العػػرضل  ريػ  عنػػدمل ثنػػو فػػي ج ػده ىػػذا  يقػػدـ ب ثػػا ك  نقػػدا.     
لنمػػا يمػػارس ىلوسػػةل بعػػد ال مػػى التػػي ثصػػابتول نتيةػػة ارىػػاؽ نسسػػو فػػي كتابػػات ثبعدمػػو 
رد ػػػا مػػػن الػػػ من عػػػن سػػػا تو السعليػػػةل بػػػدؿ ثف مقربػػػو من ػػػال ظانٌػػػا ثنٌػػػول كب ػػػذا افسػػػلوب 

ناسيا ثف السا ة مستو ة لكت ليورل دكف مةػريح ثك نػ ؼ  سيدخت ىذه السا ة منتورا.
للػػدماء. فمػػا ثسػػعدنيل عنػػدما ثرل افسػػتاذ لبػػػراىيم م مػػود ث ػػد ثفػػراد افسػػرة الثقافيػػػة 
الكرديةل ليسػاىم جنبػا للػى جنػ ل مػ  بقيػة ثفػراد ىػذه افسػرة فػي السػمو بمةتمعػو ثدبػا 

ىيم م مود يشػكت  قيقػة ثقافيػة كثقافة كفكرا... ك يهالةني الش  في ثف افستاذ لبرا
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ككعيا متقدمال لكنو  يمثت البين الثقافي الكردم مػن الػداخت. فػمذا اراد ثف يػدخت ىػذا 
البيػػن صػػا بال كلػػيس زائػػرال سػػأكوف ثكؿ مػػن يسػػرش البسػػاط م ػػن قدميػػو. ف ػػت لػػو ثف 
ي ػػػ  طاقامػػػو الثقافيػػػة فػػػي خدمػػػة شػػػعبو المسلػػػوب علػػػى ثمػػػره تف. ىػػػذا مػػػا ثممنػػػاه. كل ٌ  

 ليبتعد عن "ااخرين".ف
بقػػػػي ثف نقػػػػف عنػػػػد بعػػػػه المسػػػػاىيم الةدليػػػػةل   الب ثيػػػػةل التػػػػي يتطػػػػرؽ الي ػػػػا       

افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػود مػػػن خػػػ ؿ بعػػػه السقػػػرات التػػػي يعريػػػ ا ل ػػػوار ثجػػػراه  معػػػي 
كتبتػػو الكامبػػة كالشػػاعرة بيػػوار لبػػراىيم. كقبػػت الهػػوض فػػي  افسػػتاذ كػػوني  ره شل كمقػػاؿ

وقوؼ علػى قػراءات با ثنػال ثسػتميح  القػارئ  الكػريم عذرالفقػدـ بعػه ىذا المةاؿ كال
التعػػاريف عػػن الثقافػػة التػػي يتسايػػى عن ػػا افسػػتاذ  لبػػراىيم  م مػػودل كالتػػي معنػػي عنػػده 

/ كىػػػذه ىػػػي الطامػػػة الكبػػػرل /. كالتعريسػػػات ىػػػي  السػػػير فػػػي ال يػػػاة علػػػى نسػػػا  كا ػػػد
 –(ل  يػػن يقػػوؿ:]ل كمعػػددتُِٔللػػدكتور نبيػػت علػػي ) الموػػدر السػػابا. الوػػس ة    

معريسػػال مؤكػػد فػػي  َُٓثكصػػاؼ الثقافػػة فػػي" باقػػة" مػػن التعريسػػات زادت علػػى  –بالتػػالي
باسػػتهداـ المقابػػت  مةمل ػػا ثف الثقافػػة مةمػػ  بػػين كون ػػا منتةػػا كلنتاجػػال ثك اسػػما كفعػػ 

 اللسومل...[. كموج  مونيسو يتلهص :
قػػػيم كالمعتقػػػدات كالمعػػػارؼ كالسنػػػوف " الثقافػػػة كنسػػػا اجتمػػػاعي: قوامػػػو ال  -) ث(    

 كالعادات كالممارسات ا جتماعية كافنماط المعيشيةل...".
" الثقافػػة كأيػػديولوجيا:  معػػرؼ الثقافػػة فػػي لطػػاره  بوػػست ا المن ػػار الػػذم    –) ب(    

معيػػػار ال كػػػم علػػػى افمػػػور  –ثي ػػػا  –يػػػرل السػػػرد مػػػن خ لػػػو ذامػػػو كمةتمعػػػول كبوػػػست ا 
 ثي ا.".
"الثقافػػػة بوصػػػس ا انتمػػػاء :  معبػػػر عػػػن التػػػراث كال ويػػػة  كال ميػػػة القوميػػػة    –)ج(    

 كطاب  ال ياة للةماعة الثقافية.".
"الثقافػػػػة بوصػػػػس ا مواصػػػػ : مػػػػن خػػػػ ؿ نقػػػػت ثنمػػػػاط الع قػػػػات كالمعػػػػاني  –) د (   

 كالهبرات بين افجياؿ.".
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 ػػػر كالتوػػػدم "الثقافػػػة بوػػػست ا دافعػػػا: علػػػى ا بتكػػػار كالن ػػػاؿ يػػػد الق –) ق (    
 لونوؼ ال لم.".

"الثقافة بوصس ا  وادا متةددا:  يتم اسػت  كو كلعػادة لنتاجػو كالتساعػت   –)ك (    
   معو كاد ماجو في مسار ال ياة اليومية.".

كفي ىػذا السػياؽل سػأموقف عنػد بعػه المسػاىيمل التػي مشػكت عب ػا يثقػت كاىػت       
ثقافية. كىو المػدرؾ جيػدا / بوػسة العػ  قػات افستاذ لبراىيم م مود كمادة مقلا ذامو ال

القريبػة لستػرة طويلػة مػن الػ من/ بػأني  ثب ػن عػن افلقػاب كالثنػاءاتل كمػا    الشهوية
ثطػػرب للمػػديح كالمةاملػػة. كفػػي الوقػػن نسسػػو   ثجيػػد  التوػػسيا كالت ليػػت ف ػػد. لنمػػا 

ةوانػ  المهتلسػة ثنطلا من قناعامي الشهوية كمستول لدراكي لألمورل كذل  بتنػاكؿ ال
فػػي اقتنػػاء المعرفػػة كاسػػتيعاب ال كمػػن ثػػم موظيس ػػا لهدمػػة الثقافػػة القوميػػة بشػػكت خػػاصل 
كا نسػػػانية بشػػػكت عػػػاـ. كىنػػػا   ثنثػػػر / ثبػػػرز /  موايػػػعا ك  ثمبػػػاىى بقامػػػة ثقافيػػػة باسػػػقة 
م ةػػ  الشػػمس عػػن ااخػػرينل كمػػا   ثمػػارس كصػػاية علػػى ث ػػد. كػػت مػػا ثرنػػو اليػػول ىػػو 

ماء صػػػافية كشػػػةرة كارفػػػة ال ػػػت عنػػػد نبػػػ  المػػػوركث الشػػػعبي كالثقافػػػة شػػػمس داف ػػػة كسػػػ
 القومية كالوطنية.

كلمناقشة بعه ىذه المساىيم التي مػؤلم افسػتاذ لبػراىيم م مػود كمؤرقػو كمثقػف      
نهبػػوم / كمػػا ي ػػاكؿ جاىػػدا ثف ي  ػػر ذامػػو فػػي ىػػذا السػػياؽ سػػلوكا كممارسػػة/ل كالتػػي 

ثم معػػػػيل  بػػػػد مػػػػن   -ىػػػػا )كػػػػوني ره ش(  معػػػػو" كردت فػػػػي "نػػػػص المقابلػػػػة التػػػػي ثجرا
 ".  ِ -ا ستش اد ببعه صيسو الواردة في ب ثو "كعي الذات الكردية 

يعير علٌي افستاذ لبراىيم م مود استهداـ بعه التعػابير اللسويػة/ الكرديػة/ل  -ُ    
ة لدرجػػة ثف مػػداكل ا مبػػدك لػػو نوعػػا "مػػن المبالسػػة المةانيػػةل علػػى  سػػاب الكلمػػةل ك قيقػػ

   ...الخ". Libêل فيرد:Mamosteالمقابلةل مث  يقوؿ لو كوف: 
ثنطلػػا فػػي ىػػذا المويػػوع مػػن مقولػػة ثىػػت النسػػبية اللسويػػة: " لستػػي ىػػي عػػالميل       

ك ػػػدكد عػػػالمي ىػػػي  ػػػدكد لستي".فاللسػػػة ىػػػي الػػػذات كىػػػي ال ويػػػة. فمػػػا ال ػػػير فػػػي ثف 
ئوػػ ا كمي ام ػػال ل ػػا ثىػػذب ذامػػيل كمػػا العيػػ  فػػي ثف ثجٌمػػت ىػػويتيت. فلكػػت ذات خوا
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 سػػػنام ا كسػػػي ام ال كل ػػػا ف ػػػاءام ا كمسػػػا ام ا. فكلمػػػا سػػػاىمن  فػػػي موػػػقيت  ذامػػػ  
مػػن سػػي ام ا. كمكػػوف بػػذل  قػػد سػػموت ب ػػا  كم وػػين ال ثكثػػرت مػػن  سػػنام ا كثقللػػن

) السيلسػػػوؼ  كمػػػا يقػػػوؿ بردييػػػف  -درجػػػة بامةػػػاه الكمػػػاؿ/ كالكمػػػاؿ المطلػػػا ىػػػو ا لػػػو
نػػوع " المبالسػػة المةانيػػة" عنػػد مػػا ثىػػذب لستػػيل كىػػي ثبػػرز فمػػا ىػػي  الركسػػي الم ػػاجر(/.

 ت. السمات الثقافية
كمشػػػكت صػػػيغ التهاطػػػ  كالت ػػػادث ثقافػػػة التواصػػػت/ ال ػػػدين/. كلكػػػت مةتمػػػ      

 سنال ثػم  –Wellثقافتو.فالناطا با نكلي ية يبدث بالردل على سؤاؿ موجو اليول بعبارة: 
ككػػػػػػاف  بعبػػػػػػارة: ثسػػػػػػتاذن سػػػػػػيدن ف ػػػػػػيلة..الخ.بالعربيػػػػػػة يبػػػػػػدث  يتػػػػػػاب  الكػػػػػػ  ـ. كالنػػػػػػاطا

القيورالركسػػػػػػػػػػي يتوجػػػػػػػػػػو بالكتػػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػػمية للػػػػػػػػػػى رجػػػػػػػػػػا ت الدكلػػػػػػػػػػة بالهطػػػػػػػػػػاب: 
Gespodam,sinatoram –  السػػػادة السػػػينامورات. كمبػػػدلن ىػػػذه الوػػػيسة فػػػي

الرفاؽ. ثما افلماني فػ  يوجػو خطابػو الػى المػرثةل  –Tevarîşîالع د السوفييتي للى: 
 - ...,Frauيقتػػػػرف كنيت ػػػػا/ كلػػػػيس اسػػػػم ا/ مػػػػ  لقػػػػ  السػػػػيدة : مػػػػث ل باسػػػػم ال بػػػػت 

السػػػيدة... كفػػػي الػػػدكؿ ا سػػػكندنافية / سػػػ  علمػػػي/ يأخػػػذ الت ػػػادث شػػػك  جافػػػا/ل 
 ن Seyda  ػػدين مباشػػر دكف ثلقػػاب ثك مسػػميات. ثمػػا الكػػردم فيسػػتهدـ:..

Mamo ن Dayê: فعنػػدما يسػػأؿ الكػػردم ن يػػره .Zarokên we çawa 

ne? –  ت  يكػوف الةػواب فقػ  بكلمػة:كيف ثك دكم Baş in -   كٌيسػوفل بػت يأخػذ
 Destê we radimîsin,baş inالةػواب صػيسة التقػد يػر كا  تػراـ للسػائت : 

موػرفتم  – We qenc kirيقبلوف يدكمل كٌيسوف. كعندما يقػوؿ ث ػدىم لم دثػو: –
  سنال يكوف الرد :

(Hûn ji qenciya xwe dibêjin(xeber didinػا مػن ل ثم: مقولون 
  سن مورفكم.

ىذه ىي ثقافة مةتمعنا التي مكونن عبػر مرا ػت ماريهيػة جيوسوسػيولوجيةل ف ػي      
ثقافػػػة قوميػػػة متميػػػ  عػػػن ليرىػػػا مػػػن ثقافػػػات التواصػػػت كالت ػػػادث كالتهاطػػػ . لذ فل لػػػم 
ثختػػرع ىػػذه الثقافػػة )لي ػػيا افسػػتاذ لبػػراىيم م مػػود ب ػػا ذرعػػا(ل كلنمػػا ثريػػدل بػػالتركيج  
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 ساظ علػػى القيمػػة الثقافيػػة المميػػ ة لمةتمعػػي. ك  ثمبػػاىى ب ػػال كػػوني ثمػػارس" لتػػداكل الال
لرياء مساكماميا"ل كما يقوؿ البا ن في الذات الكردية. فأين الػ" كفاؽ التقري ػي" كالػػ" 
مػػؤامرة" التػػي يشػػدد علي ػػا با ثنػػاتف ثـ ثنػػو يعػػيم ثقافػػة السيػػر كيقػػيس علي ػػا كػػت ثقافػػات 

 العالمففف.
بح الػػػػػذات الثقافيػػػػػة لدخػػػػػرين يطػػػػػارد با ثنػػػػػاف كيقلقػػػػػول فيتمتػػػػػرس كي ػػػػػت شػػػػػ –ِ    

خلف"ثنػاه" الطاليػة كال اقػدة علػى الكػوف بأسػرهل ليطلػا نيرانػو بكػت امةػاه كدكف كعػيل 
كاىما نسسو بأنو يواجو الكت بمسردهل فت ػم ت ذامػو الثقافيػة كمقػت مقدرمػو علػى مواج ػة 

اىػػػػا فعػػػ . كبالمقابػػػػت مت ػػػهم الػػػػذات ذامػػػو بال قيقػػػة التػػػػي يتسايػػػى عن ػػػػال ثك ثنػػػو   ير 
افخػػرل فػػي مهيلتػػو مثػػت لػػوؿل فيػػرل في ػػا ن ايػػة لذامػػو الثقافيػػة البائسػػة. فيكتػػ  :"ثمػػة 
 دين عن )افنا( عن الذات التي معلي ذام ال  ين افمثولة كالعبرة كالموع ػة ال سػنة 

 مكاد متةسد في الكام ل...".
 ل مبدث كالتالي:ىذه العبارة التي يتوقف عندىا با ثناف    
  “Wilo, ez her rewşenbîrekî Kurd, di nava xwe de, ji 

xwe çalaktir û hêjatir dibînim.." 
ثم "ىكػػػذال ثرل ثٌم مثقػػػف كػػػردمل فػػػي قػػػرارة نسسػػػيل ثكثػػػر منػػػي نشػػػاطا كث سػػػن  

قدرا...". فأين ىػي "الػذات المعياريػة"ل فػي ىػذا القػوؿ عنػد  رزكل كالتػي مشػكت ىاجسػا 
با ثنػافف. ىػتل ىػذه ىػػي "افنػا" الم ػهمة عنػد افسػتاذ لبػراىيم م مػػودل ثـ مريػيا عنػد 

 ثنو يعاني من بؤس ذات مق ورة كمس وقة ثص تف.
كيبلػػػغ ال نػػػا ب لبػػػراىيم م مػػػود مرمبػػػة دكنكيشػػػومية فػػػي مواج ػػػة كػػػت مػػػن  – ّ    

 مػػت يراعػػال  تػػى مسػػدك ىػػذه ال ػػاىرة عنػػده  الػػة مريػػيةل متةػػاكزة ا يػػطراب النسسػػي 
تػػومر العوػػبي. فػػراح يواجػػو كػػت مػػن خػػٌ  جملػػة بشػػيء مػػن الرف ػػية كال ثقبليػػة / مػػن  كال

كلمة:   ثقبت/ل ناصبا بذل  نسسو كصيا على كت من نطا بكلمػة  ػوؿ افدب كالثقافػة 
كالسلسػػػسة كعلػػػم الػػػنسس...الخ. فيكتػػػ : ]فػػػي مقػػػاؿ" بيػػػوار لبػػػراىيم" المعنػػػوف بػػػػ ) فػػػي 

(ل ثمػػػػة ََِْ -ِ-ٓ-موقػػػػ  ) عسػػػػرين نػػػػنالعػػػػراؽ الةديػػػػد نكػػػػوف ثك  نكػػػػوف( فػػػػي 
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 ػػدين عػػن الكامػػ  كالسياسػػي الكػػردم  "خسػػرك بيربػػاؿ" كمعػػو ) رزك ككػػوف (ل ثمػػة مػػا 
يشػػػبو البيانػػػات السياسػػػية.[. ىكػػػذال مسػػػيطر افكىػػػاـ عليػػػول فتت سػػػ  مهيلتػػػو لت ػػػهيم 
ال الػػػةل فيلةػػػأ للػػػى مشػػػاعره الثقافيػػػة السوقيػػػةل التػػػي مةيػػػ  لػػػو لطػػػ ؽ العنػػػاف لةملػػػة مػػػن 

فس لة  ا ستنكارية  ب ا  كام ل يعتبره  قاصرا. فيمنح نسسو ال ا فػي الوصػاية عليػول ا
 ين يقوؿ:" من ثيػن جػاء رزك بمقولػة ك دة المثقػف الكػردم مػن الػر م السياسػيت مػن 
ثل مػو بػذل ت". كيتػاب  القػوؿل داعيػا للػى مبػارزة دكنكيشػومية : "مػن قػاؿ لػو ثف السياسػة 

الثقافةت لماذا  يرينا اذا بطاقػة انتمائػو ال  بيػةل لن سػن مناقشػتو  مأمي ثك ل كمن ثم مأمي
 بدقة ثكثرت".

ث  ينطلػػػا افسػػػتاذ لبػػػراىيم م مػػػود مػػػن فكػػػرة الوصػػػايةل عنػػػدما يقػػػوؿ: "مػػػن قػػػاؿ     
لو..." تف. ىت يطالبني ثف ثمتثت لو في ثفكارمت ثـ ثنو ينادم بالتبعية لو قػو ت ث  ينػادم 

ليسن سا تول كفي ظرؼ  ي  ئمول كىو المنػ كمل يمارس ىوايػة  للى العراؾ في سا ةل
اللعػػ  بالكلمػػات دكف ثف يعامبػػو ث ػػد/ كىػػو المثقػػف النهبػػومل كمػػا ي ػػ  ال  ػػور/ت. 

 ف و السري ل ليس فق  عن مةتمعول بت ك تى عن نسسو.
نعػمل ه ليػن علػػى نسسػي ثف ثلتػػـ  سػلوكية ال ػػوار الثقػافي المثمػػرل مػن البدايػػة         

 تػى اافل كثج ػػدت نسسػػي بػػأف   ثدع مةػػا  لهػركج ىػػذا ال ػػوار مػػن مةػػراه الطبيعػػي. 
لكنني ثرل نسسي مكرىا على التنويػو لمػا  يقػاؿ. كعليػو فسػأبدث بسقرمػو افخيػرة مػن ىػذا 
البنػػدل كالتػػي يطػػالبني في ػػا بػػمبراز بطاقػػة انتمػػائي ال  بيػػة. ف ػػت اخػػتل  افمػػر عليػػو بػػين 

تف. فلػػول بكػػت مس ػػومي "التسػػٌيس" ك"ال ت ػػ ب"ت. ثـ ثنػػو يعػػرؼ امةػػاه م مػػازه المسػػمـو
اف واؿل ما يريد كيبتسي. فنو ثجاز لنسسو ثف يكوف  ةػت القسػصل كثف يتوجػو ااخػركف 
للػػػى الشػػػراؾ المنوػػػوبة  ولػػػو. كال ةػػػت القػػػارئ  يكػػػت ك يمػػػت مػػػن لبسبتػػػول  تػػػى مأميػػػو 

ت افمنية سبقتو فػي طػرح مثػت التلبية من بني جنسو. كلكن ثقول ال كلألسفل بأف الة ا
ىػػذه افسػػ لة منػػذ زمػػن بعيػػدل كبشػػكت مباشػػرل كلػػيس عػػن طريػػا كسػػائت اإلعػػ ـ. ككنػػن 
ثمن  ا ال ا في السؤاؿ كالتساألؿل ف ي ج ات رسمية مقـو بواجب ا الوظيسي كالم نػي. 
كلكػػنل بػػأم  ػػا كمػػن ثم منطلػػا يسػػتكمت افسػػتاذ لبػػراىيم م مػػود الت قيقػػات معػػيتف. 
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ب ذه الم مةت ىت لي ثف ثسألو الوظيسػة التػي يشػسل ال ثك التوػريح الػذم يهولػو من كلسو 
بستح ىذا الملفتت. ىت مسرغ لوظيسة جديدةل ىي كشف كخل  ثكراؽ المثقسػين الكػردت 
ثـ يب ن عػن مسػليةل بعػد التقاعػد مػن كظيستػو كمػدرست. ىػت يريػدنا ثف نرجػ  للػى  قبػة 

يقػػػػوؿ نػػػػ ار قبػػػػانيل "كػػػػت يػػػػـو ثلػػػػف عػػػػاـ  جريػػػػر كالسػػػػرزدؽتل ثـ يريػػػػد ثف نرجػػػػ ل كمػػػػا
للػػػوراء"تفف  بػػػدمن التعريػػػف ببطػػػاقتيل كلكػػػن ليسػػػن ال  بيػػػة كمػػػا يطػػػالبني ب ػػػا با ثنػػػاف 

 /بمس ـو ا نهراط في السل  التن يمي/ل بت السياسية / بمس ـو المعاناة القومية /.
للػػى  بطػػاقتي ىػػي ملتقػػى المشػػردين النػػاطقين باللسػػة الكرديػػة مػػن لربػػي ن ػػر دجلػػة -

 مناب  بردل.
بطػػػاقتي ىػػػي ملةػػػأ كػػػت الػػػذين يب ثػػػوف عػػػن كسػػػرة خبػػػ  فػػػي براميػػػت القمامػػػةل بعػػػد  -

 مةريدىم من الةنسيةل كبالتالي سلب م  قوق م ا نسانية.
 بطاقتي ىي لو ة كت الم ةرين للى ثكربا لسد الرما كمأمين ساعة نـو ىادئ. -
ثاني كالثالن كالرابػ  للمةػردين بطاقتي ىي كوة البوح لوراخ المكتومين/ الةيت ال -

 من الةنسية السورية/ل الذين   اسم ل م سول في اللوح الم سوظ.
 بطاقتي ىي ربي  المبعدين من ديارىم للعمت بين ركائح مداجن الب د. -
بطػػػاقتي ىػػػي شػػػ ادة/ كثيقػػػة الدراسػػػة/  كػػػت المسوػػػولين مػػػن المػػػدارس كالمعاىػػػد  -

 كلة".كالةامعات ب ةة" خطر على ثمن الد 
 بطاقتي ىي ه ـ الطلا فـ كردية ثج ه جنين ا من الهوؼ كالرىبة. -
 بطاقتي ىي  رارة د موع ثكلى مبكي ك يدىا القاصر في سةن منسرد. -
 بطاقتي ىي بطاقة كفاء لذكرل سيوؿ الدـ البرئ المراؽ على طريا لثبات الوجود. -
ينطلػػػػا مػػػػن ك ػػػػف بطػػػػاقتي ىػػػػي ميػػػػراث لسػػػػة م كيػػػػة منػػػػذ ه ؼ السػػػػنين كمػػػػراث  -

 شانيدارل الذم  يعرؼ التاريخ بدايتو.
بطاقتي ىي خارطة قرية ثمن الرياح على اسم ا ك ود البرد مراب ػال فلػم يبػا من ػا  -

 سول  دكد بيادرىا كملة جرداء م ن م ن كطأة ثقداـ عارية منت ر ىطوؿ السين.        
 لت قيا. بطاقتي ىي ثش ء فرح لقراف في طور العقد كعرس قيد ا -
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فأنال ككت ىؤ ء كلػدنا مػن ر ػم السياسػة قبػت ثف نعػي ذامنػا. مقٌموػن جينامنػال كىػي  
فػػي طػػور التكػػوينل ثركاح ثشػػباح منبػػوذة مطػػاردةل قبػػت ثف موػػبح ثشػػبا ا. فطمنػػا ب ليػػ  
الق ػػػر كال لػػػم كالتمييػػػ  العرقػػػي قبػػػت ثف نوػػػبح كيانػػػات كاعيػػػة..... ف ػػػت يس ػػػم افسػػػتاذ 

مبػػدث السياسػػةتف. لذا كػػاف يػػرل /فػػي الويػػ  الكػػردم م ديػػدا/  لبػػراىيم م مػػود مػػن ثيػػن
ثكلويػػة الثقافػػة علػػى السياسػػةل فليت سنػػا بمع نػػو ل ػػ ب سياسػػي مػػن المتنػػورين كالمثقسػػين 

 الذين ثسسوا ذام م الثقافية بعيدا عن ىموم م القومية.
مقػودهل كثخيرال كبما ثف لبراىيم م مود يعيم كزر الهطي ةل ف ت  ريتو فػي الكتابػة   

بال ركرةل للى الشرل كما مكلم القػديس ثكلسػطين عػن هدـ كع قتػو بال ريػة قبػت كثثنػاء 
 كبعد الهطي ةت.

كفػي الهتػاـ ثستشػػ د بمقطوعػة شػعرية معتمػػد متداكلػة شػعبيال كمنسػػ  للػى الشػػاعر    
 الكردم هلايوؾ: 

 
Tawis bi wî şiklê melîh 

Şermende ye j saqên dire 
L wê Qijika gûxwer binêr 

Qîj-qîj dike: Awaz im ez 

 

Şêrê ji heft bavên xwe şêr 

Dawayî şêrî nadikit 

Tolpîsê j heftê kûçikan 

Hew-hew dike: Eslan im ez 

 

Fedl û terîqa Qadirî 

Ger teq-teq û şeq-şeq buwa 

Ew teq-teqa aşî, yeqîn 

Wê qutbê Gêlanî buwa 

 

Fedl û terîqa Neqşebend 
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Ger ew bi şorba germ buwa 
Ew dîzika şorbe di nêv 

Wê şêxê Bustanî buwa 

 

Fedl û teriqa aliman 

Ger ew bi şaşa gir buwa 

Ew Kundirê heykel mezin 

Wê qadî Bêdawî buwa 

 

Fedl û terîqa sofiyan 

Ger ew bi rih hata wicûd 

Ew nêriyê lihye tewîl 

Wê bêguman sofî buwa 
                                                                                                

 كثعتذر عن الترجمة. …فما ث وجنا الى الم موف   الشكت

 ركز ثكسي
 ََِْ-ّ-ٕ قامشلي  
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 بين ن ؽ التبعيةل خي ء البطولة
 كلدراؾ البعد في انس ؽ ال امم 

 "لبراىيم م مود نموذجان"
 

 زردشن م مدبقلم: 
 

منػػػذ البػػػداياتل كن ػػػن نعػػػه ثيػػػادم ال سػػػرة علػػػى نقػػػص فػػػي الوجػػػودل كالهػػػ صل 
 كنقص في  ماية الةسد من الهراب.   كالمواد المنسية

البدايػة الناقوػة فػػي امكػاء الشػػع  علػى لرث مبعثػػر لػامهل مشػػتنل مػذبوح بقامػػات 
فيمػػا كانػػػن رسػػهن ثسػػ لة ال يػػػرة فػػي انتمػػػاء عوػػي مسػػػند بمبا ػػة السنػػػاء لكػػت كجػػػودل 

الةبػػاؿ بشػػموخ ال ثلانينػػا التػػي  س ػػن السػػرل كالسػػكينة فػػي ثشػػهاص ثسػػندكا ال ػػياءل 
ب ةة العقػت الوػابر فػي سػتر العمػت الػدألكب كالة ػد الم ػني دكف يويػاءل بعيػدان عػن 
القداسة كصراخ ا في عبن السركر المبطنن لي  ػركا ب ػدكء المػ ؾ بعػد زمػن طويػتل فػي 

لل قيقػػػػػػػة التػػػػػػػي نن ػػػػػػػت مػػػػػػػن  كمت ػػػػػػػا متابعػػػػػػػة التكػػػػػػػوين كجػػػػػػػداننا كليكونػػػػػػػوا المسػػػػػػػار 
بأ سن صدؽ في العػ ة كا عتػداد بػالنسسل الػذين اسػتنطقوا افلػم فػي عمقػول  المرصف 

ليسةركا لعنة مستعوية في ميراث العقم كاإلبادة المدركسة بطسيػاف الكػوارث المت  قػةل 
ـو فػي مساعلػو بػافرض ىذا افلم ال اكم على مػاريخ  افػت مػن ا نتمػاءل لوػراخنا المكتػ

كالسماء كالبشرل في  دين خافػن بعيػدان عػن جعةعػة الطػوا ينل ال ارسػة لسػ ؿ ملوثػة 
بالسبػػار كال وػػى كالشػػوفاف كال يػػواف كليرىػػال ينقػػوف ل ل ػػم مػػن الشػػوائ  بوػػبر كثنػػاةل 
كيدفعون ا ن و جرش يهرج ط ينا خاليا من شةار القركيين المستعةلينل معةونة بمػاء 

   على نار ىادئة مسوح رائ ت ا بعيدا بهب  ش ي.صاؼ لتهب
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كيف يمكػن اإلنوػاؼ ككيػ  افمػور فػي سػياق ا الطبيعػيل كرفػ  السػبن عػن ثصػ اب 
ال ػػػال كلي ػػػاح الوػػػورة فػػػي كجودىػػػا الطبيعػػػي كمػػػا ىػػػيل كالػػػدخوؿ الوػػػ يح مػػػن بػػػاب 
المواج ة م  ال دثل كف م الشػكت كالم ػموف دكف م كيػا كمبالسػة فةػةل مقتػت المػادح 

الممدكحل كما ينتج عن ا من خرابل في ااخرين الػذين يواكبػوف السػراب للػى  يػن   ك 
ن ايةل متشكلين بأمراض كعاىات مستديمة في جسػد الثقافػة كالػوعي   م مػد عاقبت ػال 

كالمسػتمرل ىػي العةػ  بذامػول   كموبح مدرسة افنا المدعومػة بسقاعػات المػديح المتتػاب 
داقيت ا فػػي التعبيػػر عػػن ىػػذه الساجعػػة بوػػورة كاقعيػػة فػػي ظ ػػور قامػػات مشػػوىة مسقػػد موػػ

ننتمػػي للي ػػا. كخاصػػة فػػي ليػػاب المرجعيػػة التػػي يمكػػن الركػػوف للي ػػا فػػي رفػػه السػػال  
كدفػػ  الموجػػ ل ك  نهسػػي المويػػة الدارجػػة فػػي شػػ ذ افقػػ ـ لرسػػم البراكيػػ  المهربػػة 

قيقػػػي كالميػػػ اف فػػػي للػػذكؽ العػػػاـل الممثلػػػة بالم رجانػػات ا  تساليػػػةل ككأن ػػػا الرقيػػ  ال 
لبراز المدفوف ال م الذم ينػاطح قػرارة الػنسس فػي مبػارزة كىميػةل بسػيوؼ خشػبية ملمػ  

 بدىانات مسوم ااخرين ك  مبتر سول ال واء الساكنتف. 
 فما نكاد نهرج من زكبعةل  تى نسور ب كاب  ثخرل مكثسة تفف. 

ن كىػػم البطػػو ت كللهػػركج مػػن ىػػذا المسػػتنق  ااسػػنل   بػػد مػػن لخػػراج رألكسػػنا مػػ
المةانية التي من ناىا فنسسنال كن ن في  قيقة افمر   نػ اؿ نةاىػد للهػركج مػن ىػذه 
المعارؾ ال امشػيةل لنتػنسس الوػعداء قلػي  بعيػدان عػن العسونػة التػي كييػعنا في ػا قسػران مػن 
قبػػت ااخػػرينل كالتػػي نبػػذت ىويتنػػا ككجودنػػا ك اكلػػن م قنػػا عػػن الوجػػود بكػػت كسػػائل ا 

ة. ثين ن ن من كت ىذال في مدلوؿ الوعي ن و لثبات الوجود في معػايم كمساعػت الشرس
مػػ  الم ػػي ل كا تػػواء ال ػػواىر بمػػا في ػػا مػػن معسػػف ثك قػػيم جماليػػةل كمواكبػػة ال ايػػر 

دكف الندـ علػى قػوؿ ثك فعػتل امهػذناه فػي  ػدث ثك شػهص  بعين ثاقبة ن و المستقبت 
ج للػػى مػػرميمل كعػػودة ذم بػػدء للػػى مػػا قبػػت ثك موقػػفل يعيػػدنا للػػى الػػوراء مػػ  هفػػات م تػػا 

 البدايةتف.
كيػػػف يمكننػػػا التهلػػػي عػػػن نػػػوازع القسػػػرل التػػػي مػػػداخلن فػػػي بنيػػػة الهليػػػة السكريػػػة 
المرىونة بالطالوت الذم  كمنا على مدل عقػود طويلػةل كلػرز مػا اسػتطاع مػن السػمـو 
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 ػذا السعػت في ذاكرة العقت الباطنل لدرجة مقمص مهيف في منبن الػذات التػي خيربػن ب
 المدركس عن سابا لصرار كموميم في م و ااخرتفف.

ىت يمكننا ثف نرد السعتل بما فعلوا بنا كبأسػلوب م الػذم نرف ػو فػي الشػكت كنمارسػو 
بعقدنا الكثيرةل في لياب رقابة صارمة للع ج من ىذه اافة الداخلػة فينػا تف كنقػوؿ كمػا 

ذ الثػػػػأر الموىػػػػـو بأسػػػػل تو التػػػػي المثػػػػت " ػػػػ ؿ علػػػػى الشػػػػاطر"ل كلف كػػػػاف الشػػػػاطر هخػػػػ
 ميستهدـ بطيمل رلم م ارمو في يب  ال دؼ ال قيقيتف.

مػػا دامػػن ال يػػاة مسػػتمرةل كىػػي مةرنػػا مػػن خػػ ؿ ث ػػداث ا ن ػػو   كثيػػرة ىػػي افسػػ لة
مواج ػػات البقػػاء فػػي زمػػن يػػركه فػػي موليسػػات معقػػدةل   بػػد لنػػا مػػن ليةػػاد مكػػاف فيػػو 

كسػائت دفاعيػة ناجعػة ممكننػا مػن الثبػات كخلػا ن مي كجودنا مػن ا نوػ ار الكلػيل فػي 
ثريية ننطلػا من ػا ن ػو طمو نػا المهػربل كذلػ    ثف ن ػ  اإلصػب  علػى بػؤر الةػراح 
كليقػػػػاؼ النػػػػػ يف بشػػػػكت مؤقػػػػنل بػػػػت بمعالةػػػػة جذريػػػػةل ليعػػػػاكد الةسػػػػد عافيتػػػػو للبنػػػػاء 

مػػؤثر كمشػكيت ثعػراس  قيقيػة فػي ا لت ػاـ مػػ  ااخػرين ن ػو صػيركرة اإلنسػاف الساعػت ال
كالمتأثرل ك  نون  ثمةادان كرقية مري ة   مومد عبر ال منل كلف كاف ل ػا مػن البريػا مػا 

 يعمي البور ك  يترؾ ثثران ليةابيانتفف. 
   :الم اىر ال يوية للواق  الكردمل كامت اجو بالشهوية

  نسػػتطي  لمسػػاؾ مقػػود الثقافػػة يػػمن كعػػي مػػال كمػػا منػػتج مػػن معرفػػة مسػػيه بو ػػدة 
ل لذا لػػم ن ػػ  نوػػ  ثعيننػػا العوامػػت التػػي مشػػكت ىػػذه البنيػػة الت تيػػةل كالتػػي ىػػي متكاملػػة

فػػػي  قيقػػػة افمػػػر نتػػػاج طبيعػػػي ل ػػػذه العوامػػػت مةتمعػػػة: السياسػػػية كمبعام ػػػا كافثنيػػػة فػػػي 
مباد م ػػال كالة ػػػد الشهوػػي المنبثػػػا عػػن خووصػػػية ا جت ػػاد الػػػذامي المػػرمب  بنػػػوازع 

ركقػات النامةػػة عػن ىػػذه العوامػتل قػػد مكػوف ىنػػاؾ داخليػة صػػرفة. كلذا اسػتثنينا بعػػه الس
 الة متقدمة عن مأثير البي ة التي كلدت في ا خووصػية كػت فػرد كا نكمػاش علػى ثسػاس 
اسػػتق لية الػػوعي يػػمن الػػذاتن كخاصػػة  ػػين مسيػػ  عػػن مػػداركنا افسػػباب السػػلبية التػػي 

كدمةػػن  طسػػن فػػي مشػػكيت شهوػػيتنا الكرديػػة ػ كمػػا ىػػي ػ كالتػػي خيربػػن قسػػمان من ػػا 
م و منا المقركنة كال منل في كانتونات مع كلة عػن افخػرلل كسػببن العوامػت ػ مةتمعػةل 
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في شركخ كايػ ة كمتباينػةل فػي اسػتق لية ىػذه الهووصػية التػي ن ػاكؿ قػدر المسػتطاع 
 نا افساسيت ئلعادم ا للى الل مة المنبعية في انتما

لكت منطلا فينػال بػدءان مػن م ػدثنا  عدا عن السياسة الق رية المتبعة كال وار البائس
فػػي الػػرقص التعبيػػرم المرمػػ  عػػن مشػػتن   نػػ اؿ فػػي  بلسػػة افـ كانت ػػاء بتوظيػػف  ركتنػػا 

خ ؼ  اد لتةميعول فلن نهتلف عن مأثير ثقافة ااخر كما اسػتوردناه عبػره مػن ثقافػات 
فخرلل ك  مرمبطة بول عمقن الشركخ لتباين خووصيتنا التي ىي قيػد التكػوين مقارنػة بػا

كانػن انسراديػة بمعنػى كهخػرل كذاميػة  سيما ثف الة ود التي بيذلن لتقري  ك ػدة ال ػاؿ 
مسرطػػة فػػي نقػػت م يط ػػا الم كػػـو فػػي كونتون ػػال كن رم ػػا الم ػػدكدة كلف كانػػن ث يانػػان 
ميوبغ بمؤسسات مابعيػةن فػرلم ج ودىػا الم ػنيةل فمن ػا كانػن صػادرة عػن عقػت المنسػرد 

بثقافتػػو الوا ػػدةل كمػػن ىػػذه ال اكيػػة ال ػػيقةل   ثكد ثف ثبػػػرز   لػػ فػػي ىػػذه المؤسسػػة كم
مقػػػػو ت القػػػػائمين كلف كانػػػػن صػػػػورة كايػػػػ ةل مبػػػػرر مطػػػػوير كمويػػػػيح المعنػػػػىل كمبػػػػرز 

لػػػو الشػػػكت  نتاجػػػان ق ميػػػان   التػػػي كصػػػلنا للي ػػػال كخلسػػػن فيمػػػا بعػػػد الػػػد  ت عػػػن  التنػػػا 
كل ذا يسعى للتسلا ليوتل كلف لػم  المشابو كيتمثت بانتماء   يمكن ل  ثف يكوف مابعانل

يسػػتط ل يتشػػاجر كيهتلػػا زكبعػػة لتأكيػػد كجػػوده كبكػػت ثسػػل ة الطػػيم كالهػػرابت كفػػي 
المقابت من يعمت لكس  ركح الس يلةل بعيدان عن المقػدس كالمػدنس المشػركط بوصػاية 
بشريةل م كومة بميراث كطنية متمادل في سلطت ال كم وؿ ثعمال ا السةػة كمعلػن نسسػ ا 

ولػػة  مايػػة الػػوطنل كىػػي العػػاج ة علػػى  مايػػة ذام ػػا مػػن ا نػػ  ؽ فػػي ىاكيػػة ع لت ػػال ببط
كالتػػي مػػدرك ا ثف فػػه مػػن  ول ػػا مػػن كػػانوا ثسػػيادىا كمركوىػػا فػػي م ػػ  النػػدـل لتهػػرج 
صكوؾ نهوة كمتقدـ للى قل  مبرثت منو ك ولن الدماء للػى مواصػيول كموػرخ فػي ميػو 

بيتوت ك  ىكذا يثبػن  سػن سػلوؾ يػاؿ عائػد  ثن ا موجودةل فما ىكذا يعود ال اؿ للى
رمػػى افخػػوة الػػذين صػػمدكا مػػ  يليقتسػػم الميػػراث بعػػد ك ولػػة افب العػػاج ت ك  ىكػػذا 

 في مواج ة الوعابل كثسسوا البين لبنة فوؽ افخرل بعرق م كدم مت.  ثىل م 
ي ػاكؿ الن ػوض مػن ركػاـ مهلسػات ق ريػةل مػا ىػي   ىذه افمراض الشائعةل في جسد

م ويت  اصتل   يمكننا التهلص من ا في قتت الةسدل كب اجة للى عػ ج يترافػا  ل 
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كالػػػ من كمػػػدل قابليػػػة الةسػػػد  سػػػتةابات الػػػدكاء كالمنػػػاخ المناسػػػ  لػػػول كمػػػرؾ فسػػػ ة 
نقاىة ما بعد الع ج ليعود للى طبيعتو. ف ت يكوف الع ج سػ  نل كدكف  اجػة للػى عمػت 

الةسػػػم ليبقػػى علػػى ال يػػاةت كىػػت ن تػػاج للػػػى جرا ػػي ربمػػا يستأصػػت بع ػػان مػػن ثجػػ اء 
جسد ىم فق  لة ساس بوجػوده لػيس ل ت ثـ نقتنػ  بأنػو مػرض عريػي يمكػن مةػاكزه 

 يمن  مية معينةت. 
افس لة ثكثر من اإلجابػاتل ك  بػد مػن م ريػ  السػاكنل كمسييػر منافػذ الػدخوؿ التػي 

تسادة منػػػو فػػػي اختوػػػار مػػػرمب  بن ايػػػات مسػػػدكدةل كمواكبػػػة التطػػػور العػػػاـ السػػػري  كا سػػػ
 الطرؽ المؤدية لل دؼ. 

ثيػػػن ن ػػػن مػػػن ىػػػذال ك  نػػػ اؿ نب ػػػن عػػػن النميمػػػة كالشػػػةار علػػػى ىػػػامم ال يػػػاةل 
كنوػػػنف كمػػػا ي لػػػو لنػػػا كفػػػا م اجيػػػة   مسػػػتند ل  علػػػى م سػػػوب ع قػػػة مؤقتػػػة ننقلػػػ  
 علي ػػا فيمػػا بعػػدل بتسيػػر ىػػذه الم اجيػػة التػػي نتشػػاطر بهلػػا مبػػررات ل ػػال ككأن ػػا المقػػدس

 الذم   يمكن فولو عن الهلات
كيػػف فقػػد المعنيػػوف المػػأثرةل كثصػػبح ال ػػم فػػي لبػػراز مسػػامن ع مػػة يتشػػدقوف ب ػػا فػػي 

يكمن فػي خلػا ىػذه الوػسةل التػي مػرب   للساء ااخرت على الرلم من ثف سب  كجودىم 
ثكاصػػر المتلقػػي بػػذام م التائ ػػةل الساقػػدة لبوصػػلة موجيػػو الػػذات كمػػا يمكػػن ثف م دثػػو مػػن 

ب على مدل ال منن كمػا نسػ  مػا يقدمونػول  ػين يةػركف النػاس للػى صػراع زكبعػي فػي خرا
مديح لما يكتبونول ك  يشػكت نقطػة يػوء فػي نسػوس ىػؤ ء المسلػوب علػى ثمػرىمل بينمػا 
مػػن العقػػت كال كمػػةل ثف يتػػدثركا بقػػيم مشػػكت نػػواة  قيقيػػة ل نطػػ ؽ ب ػػؤ ء فػػي انػػدماج 

الوسػػػائت   مكسػػػي لهلػػػا ثفكػػػار مثيػػػر مسػػػاأل ت كالمةتمػػػ  الطبيعػػػي للتطػػػور ال  ػػػال ك 
للمتلقػػػي كمعطيػػػو  يويػػػة شػػػ ذ دمالػػػو إلدراؾ  قػػػائا لائبػػػة عنػػػوت. كمػػػا   يمكػػػن ل ػػػذه 

مهلػػػػا منػػػػو بطػػػػ ن ثسػػػػطوريا ك لولػػػػو   الوسػػػػائت المكتسػػػػبة بتػػػػراكم المتابعػػػػة المعرفيػػػػةل ثف
ل ػػوة بػػين كلكن ػػا فػػي كػػت اف ػػواؿل سػػعي موجيػػو م اك مػػو للمشػػاركة فػػي ردـ ا سػػ رية. 

قد يػنةح في ػال ثك العكػسل مسػببان نمطيػة متراك ػة   السكر كمتسيرات المةتم  المتهلف
فػػي  يػػ  معيػػا الة ػػود فػػي مقلػػيص مسػػافة ال ػػوةن كب ػػذا ي ػػدث انقطاعػػان ثك مشػػوىان بػػين 
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جيلين متتاليينل مهتلسين في بنى التسكير الذم يػرل فػي ااخػر ثسػباب مهلسػو ك وػارهل 
مر الع قػػة المستػػرض ثف متو ػػد فػػي لايت ػػال كي ػػوؿ المسػػاعي فػػي مس ػػيان للػػى شػػقاؽ يػػو 

ن اعػػػات جانبيػػػة مطسػػػى علي ػػػا ا نسعاليػػػة كال ةػػػـو بكػػػت الوسػػػائت المتا ػػػةل كىػػػذا التػػػومر 
التراكمي ي اؼ للى صػراع افجيػاؿ الطبيعػي المنػافسل مشػك  عقػدة السػبن التػي مدفعػو 

 ن و ال يةاف لير المبرر.
لنقد ثك م ليت النتاجل يستند على مكونػات ىػذا النتػاجل كمػا كثبس  القواعد المتبعة  

يرافقػػو مػػن ثسػػباب ممػػس اإلنسػػاف المنػػتج كالمتلقػػيل كمػػدل مػػأثيره كفػػا المن ػػور اانػػي 
كال  ال الػذم يعطيػو سػببان  قيقيػان للديمومػة فػي ال مػاف كالمكػافل كىػذا النتػاج مرىػوفل 

الناقػػد الػػذم ينػػأل عػػن نوازعػػو اانيػػة  بوػػدقية الت ليػػت المتبػػ ل كال ياديػػة المتكاملػػة فػػي
المسػػػتمدة مػػػن مقلػػػ  رألاه كفػػػا ال ػػػدثل باإليػػػافة للوسػػػائت التػػػي يمتلك ػػػا فػػػي موجيػػػو 
الت ليت ن و مبياف السن من السػمينل م كومػان للػى قواعػد عق نيػة الم مػة الموكلػة لليػو 

 ال فػػػي ال ػػػدؼ المستػػػرض الوصػػػوؿ لليػػػول كموجيػػػو ااخػػػرين لمواقػػػ  الهلػػػت التػػػي يسػػػتدرك
 مؤمنان بقيمة الرسالة التي مق  على عامقول كما قد ينتج عن ىذا العمت من خراب.

ىذه الم اـل يشترؾ في ا اإلنساف كع قتو بم يطو ككتل كمكوف ثثقػت علػى القػائمين 
بنتاج فكرم ثقػافي اجتمػاعي سياسػي كليػرهل فن ػا مقػود بشػكت كهخػر ال ػواىر المرمبطػة 

دقيقة مدخت فػي مساصػت المةتمػ ل كالػذم يتهػذ مػن ىػذا كال دثل للى صيركرة  يامية 
المعيػػار كذاؾ سػػلوكية ل ػػا الوج ػػاف السػػلبي كا يةػػابيل كعلي مػػا متمسوػػت ذامنػػا المن وبػػة 
كمػػ داد بؤسػػان فػػي كاقػػ  ييمػػارس فيػػو عػػن سػػابا لصػػرار التهلػػف كالمػػوتل كمػػا ن ػػن عليػػو 

ة الت ػو ت المت  قػةل الكرد في لياب المرجعية التي مرب  كاق  ال اؿ م  ف ػم سػهون
فكيػػف لنػػا ثف نؤسػػسل لقاعػػدة متم ػػور  ول ػػا مطلعامنػػا المسػػتقبلية يػػمن ىػػذا ا نسػػ ت 
السكػػػرم المشػػػتنل كنػػػؤمن بمسػػػاىمات معيق ػػػا  ػػػواج  كثيػػػرة كثكل ػػػال ثقتنػػػا بأنسسػػػنا فػػػي 
انػدماج ا ببنػػي جلػدم ا يػػمن معػايير معلػػو في ػا الػػذات المري ػة عػػن نسػي ااخػػرل بذريعػػة 

نتقبت المسػاءلة التػي مػدف  لتسييػر ليةػابي فػي انػدماج ال ػم العػاـ للهػ ص مػن كثخرلل ك 
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الشػػقاؽ الػػذم يسػػببو القػػائموف علػػى م ونػػال كنبعػػد شػػب  م عػػن كياننػػال ك  نسػػاىم فػػي 
 مسذية ىذا المسار الكارثي.

  :العقلية الدكنكيشومية في موسية  سابات قل  برعم العائلة
لكػ ـ فػي سػنتين كالوػمن فػي سػتينل فلػم يكػن لف كاف رسوؿ  م اموؼل قد معلػم ا

ليقػػوؿ ذلػػ  ل  للد لػػة علػػى اسػػتنباط اففكػػار التػػي مترافػػا فػػي صػػه  ال ػػدث كالتػػي 
مت ح بعد ج ء الوي  علػى ىشاشػة الموقػفل كسػط يتول كااثػار السػلبية التػي خلست ػا 

يةػػة طبيعيػػة فػػي كجػػداف اإلنسػػاف قبػػت عقلػػول كمػػا التوقػػف عنػػد مػػا قمنػػا بػػو ثك قلنػػاهل ل  نت
الوػػح كالهطػػأ لف لػػم نقػػت الهطي ػػة التػػي ل ػػا نتػػائج خطيػػرةل فػػي مواربػػة  لػػىل سػػتد ؿ ع

المعنى ال قيقين كلننطلا من التهوين المبطنل الػذم ثطلقػو لبػراىيم م مػود فػي يوميامػو 
)كعػػي الػػذات الكرديػػة( التػػي كانػػن مسػػػتةم  عبػػر ث اديػػن المػػارة كال ػػامف كجلسػػػات 

مطػػػػاعم التػػػػي مػػػػدار في ػػػػا ق ػػػػيتنا المنكوبػػػػةل كيػػػػمن سػػػػة ت السػػػػمر فػػػػي المقػػػػاىي كال
لم اكمات ابتدع ا لنسسػول يكتػ  في ػا يوميػان مػا دار مػن ث اديػن كقوػص فػي مةتمعػو 
الػػػذم لػػػم يدخلػػػو ل  بعػػػد ثف لس ػػػو ثبطػػػاؿ التعوػػػ  العركبػػػي مػػػن ربيعػػػو كليػػػرهل كيػػػدكف 

سػػة ن بػػذل  ثدؽ السػػاعة كاليػػـو كالمكػػاف بالثانيػػةل كيهطػػ  ل ػػذه الم مػػة منػػذ بعيػػدل م
مقرير عن الشهوص التي م اكؿ بأسنان ا قبت ثيدي ا ثف مةد متنسسان للتعبير عػن م نت ػا 
المأسػػاكيةل كبأسػػلوب معاكيػػة فػػي شػػد الهػػي   ػػين ا رمهػػاءل لػػم يتػػرؾ ثسػػرة ل  ككشػػس ال 
فػػػي م مػػػة لػػػو السػػػبا ب ػػػا كنوػػػسا لػػػو علي ػػػال فن ػػػا مهسػػػف عنػػػا عنػػػاء الب ػػػن كالمشػػػقة 

لػػول كثسػػباب لع نػػو فػػي كقػػن  ف ىػػذا العمػػت مبيػػنل :لعػػدد الكبيػػرل نقػػوؿفرشػػستو ىػػذا ا
لػػو رائ تػػو المنبعثػػة بػػر  ت "بثينػػة شػػعباف"ل المكوكيػػة التػػي لػػم مسلػػح فػػػي   ػػرجل ثي ػػان 

طمس ال قائا ثماـ الرثم العالميل فعادت لتبػارؾ ثىػت البيػن الكػردم فػي رصػد علل ػم 
كمػا  ػدث  لديكػة جػاى ة للشػةار افبػدمكمن صا   الشأف بين مل ليتعػاركوا كيتقػاملوا 

هذار ل  بشيران لما كانن عليو ال اؿ قبل ال كفي ػا بػرز لبػراىيم م مػود ػ م ػدم ال مػاف ػل 
لينقػػػت ال ػػػدث مػػػن زاكيػػػة سػػػةلو الهػػػاص الػػػذم ي تػػػوم مساصػػػيت ثمػػػة مسلوبػػػةل كنعت ػػػا 

رؼ بمقومػػات ىو كيػػة كيقػػارع الم ػػاف  دكف سػػواهل كيرمػػي كػػت ال قػػائا فػػي منس ػػة موػػ
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شهويل مبرران ىذا القم  التاريهي الذم كاف يوم ا يستةير برم اء البا ن فػي  قػوؿ 
ااخرينل كيناـ مطم نان في لدارمو لم رجانات كثمسيات الثقافة العركبيػةل كالتػي يتنكػر ل ػا 

بػػػمدارة المقػػػا ت الملي ػػػة بالسػػػمـو فػػػي خ ػػػم اف ػػػداثل  ػػػين يرفػػػ  صػػػومو فػػػي   ااف
السعاليات الدينية المسػي يةل كيشػكرىم مػن صػميم قلبػو بقولػو: م اسبة الم اف  كيدلت 
ككأننا الكرد مستوردين من كوكػ  هخػر ك  شػيء لنػا علػى  نلياثص اب افرض ال قيقيي

ىذه افرضتفف. ىت موقػف الػذين يوػسقوف لػو عنػد ىػذه السػمـو التػي دسػ ا فػي مقا مػو 
نيػػة الم ركعػة فػي النػارل بػػت  المكتوبػة فػي قلػ  ال ػدثل كالتػػي لػم مقػرث مػن ال شػود المع

كانػػن رسػػالة كايػػ ة لهػػارج البلػػد كلكسػػ  ريػػاء ج ػػة يػػدرك ا كيعمػػت بة ػػد ل ػػاتفف. 
ككيػف بػػو يوػػاف مػػن المسػػاءلةل فػػي  ػػين ثف م مػػد لػػانم رلػػم انتمائػػو ل ػػ ب ثممػػي كػػاف 
علػػػى  ئ ػػػة ا عتقػػػاؿل كالػػػذين مثلػػػي نتعػػػرض لمسػػػاءلة شػػػبو يوميػػػة كبعيػػػوف مرافقنػػػا للػػػى 

يكسيو مبريػر كتبػو الكثيػرة فػي خػوؼ السػلطات مػن اعتقالػو )كمػا يػدعي( م اجعنات كىت 
كمكال  الرثم علي ال كىي التي   موفر ث ػدانل كىػو الػذم قػارع ثكبػر سػلطة منسيذيػة فػي 
م اف تو ك وؿ الق ية لتورؼ شهويتففف. كمن ثخرج كت مل  المقا ت في  وػار 

يػػدكهل كيلبسػػ م قموػػاف الس ػػيلةل افيػػاـ التػػي ملػػن فاجعػػة هذارت ككيػػف يبػػرث الػػذين عا
فن ػػػم كػػػالوا المػػػديح المةػػػاني لسايػػػة فػػػي نسػػػس يعقػػػوبففلثك مقاطعػػػن فػػػي مسػػػلك ا مػػػ  
لايامػول ك  يػػ اؿ  تػى ىػػذه الل  ػػة ييهػوف الػػذين علمػوهل كمعلػػم مػػن صػمت م العػػودة للػػى  
ل كرديتػػو التػػي   مناط  ػػا ثيػػة قامػػةل كيػػوزع كوبونػػات ا نتمػػاء الكػػردم فػػي ب رجػػة يوميامػػو

بسرمػػاف الػػو ء فػػي مػػديح ك ئػػم الثقافػػة التػػي يقيم ػػال كيػػدعو للي ػػا التػػي متةنػػ  كشػػف 
طعامو )طيعمو(ل كما ييقدـ لمريػدم الشػيخ مػن  سػاء   يؤكػتل كيعلنػوف علػى المػأل ببركػة 
ىػػذا الطعػػاـ الػػذم لػػم يػػنقص منػػو شػػي ا رلػػم  شػػود المريػػدينت كيعلػػن فػػي ل ػػدل يوميامػػو 

لن يمػد يديػو ثبػدان لسػ ف كفػ فل ك  يمكػن مقبػت اسػتسسارىمل  المنشورة في ا نترنين ثنو
كلقػػد ث ػػت لعنتػػو )ك  ثدرم لف كػػاف سي ػػمني بعػػد ىػػذا المقػػاؿ للػػي م(ت يػػا رب مػػا ىػػذال 
كليت  م يح عنو السم ليوسح عن رعيتوت ثل ذا ال د من المرض كصت لليو ك ػت ال قػدل 

بػػت الكرديػػةت ككيػػف لنػػا ثف نتوافػػا كبػػو مكتػػ  انتماءامنػػا ك سػػن سػػلوؾ ذامنػػا اإلنسػػانية ق
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كىو الذم يدعي في يوميامو ىذهل بأن ا ب ن عن الذات المم كجػة بالنتاجػات المنطلقػة 
من ػال كىػػم فػي لػػالبيت م )ممػػن ذكػرىم( معريػػوا للقسػوة فػػي  مايػػة ىػذا المػػدلوؿل كليتػػو 
وز موقػػف عنػػد قيمػػة الػػنص الػػداؿ علػػى ىػػذا البعػػدل ككيػػف اسػػتطاعوا ثف يعبػػركا عن ػػا برمػػ

كثشكاؿ في كجود البطمل كم و م ا كفقػان للتسيػرات ال اصػلةل كال ػركؼ التػي رافقت ػال 
كللػػى ثم مػػدل اسػػتطاع كػػت ثف يسػػاىم ثك يةتػػر ىػػذه الػػذاتت كفػػي بػػدايات يوميامػػو التػػي 
نشػػرىال ر بنػػا بمػػا يمكػػن ثف يػػ يح عػػن مركػػة ثقافػػة قركيػػةل موشػػومة بتػػوجس  ػػ ب ثقػػافي 

كموػػسيا موػػ وب بػػو ء كهخػػرل كمػػرؾ شػػةارنا الموسػػـو  متػػ امن بالم رجانػػات الهطابيػػة
بػالتهوين كمػا  ػدث فػي الربعػة الس نيػة كالع نيػةل كا نطػ ؽ مػن الػنص بالػذات كلظ ػار 
البعػػد ال قيقػػي لػػول كبالتػػالي يمكػػن مبيػػاف قيمتػػو الػػذم يكػػوف فيوػػ  لكامبػػو الػػذم يمكػػن 

تمػػينل ثك مػػن الػػذين يعملػػوف لةػػم مرىامػػول ثك مثمػػين  لبداعػػول ككػػاف ىػػذا رثم ثللبيػػة الم 
ب ذا المةػاؿل لويػ  خريطػة قريبػة مػن كاقػ  يتػذمر منػو الكثيػركف بسػب  الػدخ ء الػذين 
ت كلقػد عايػدمو كفقػان ل ػذه الرأليػةل كاختلسػن معػو بمػا   مبػرر لػو  انتسهوا ثكثر من الػ ـز
ة مػػن كيػػت الػػنص بمػػا يعرفػػو عػػن صػػا   الػػنصل لذ كػػاف رثيػػي العكػػس ممامػػانل ثف يػػتم معريػػ

الذات من خ ؿ النصل بعيدان عن قذؼ افشهاص كمكػوين ث كػاـ مسػبقة كجػاى ةل ك  
زلػػن ثطالػػ  بوجػػود ثسػػس نقديػػة بنػػاءةل بعيػػدان عػػن المػػديح المةػػاني كمشػػكيت عوػػابات 
كفػػرؽ ملتػػف  ػػوؿ ىػػذا كذاؾل كثف   منػػ ع لل ػػ   فػػي عب ػػا فف ف نػػان كتػػ  عػػن هخػػر 

عػن المقػاؿ الػذم كتبتػو عػن ديػواف طػو خليػتل كف  وتفف كىذا ما ثعلنو لبراىيم م مود 
كقاؿ بال رؼ ثنني نشرت لسيلو )تتتففف(ل كلم يعلا على المقاؿ بدراية البا ن الػذم 
يكشف عن الةوان  السلبية ثك ا يةابيةل كقلن لو باسػتسراب ثننػي انطلقػن مػن الػنص 

سػف لػم فق  كبو كيػ ن التػأثيرات التػي كتػ  ب ػال ىػت قػرثت الػديوافت ثجػاب: بكػت ث
ثطلػػػػ  عليػػػػوتتفف. ىكػػػػذا كػػػػاف الػػػػرد مػػػػن البا ػػػػن لبػػػػراىيم م مػػػػودتفل ككػػػػاف يريػػػػد مبريػػػػر  

فػػي يوميامػػو التػػي اسػػت ت ب ػػا بقػػدح الشػػهص ليؤكػػد بمقولػػة: مػػاذا يمكػػن ل كػػذا   كتابامػػو
شػػهص ثف يعطػػيت. ىػػذه النػػػ عة المهطػػ  ل ػػال ىػػي ال ػػدؼ الرئيسػػي ليوميامػػول كللتأكيػػد 

ن كلػػم يرصػػد هخػػرين ينتمػػوف للدراسػػة التػػي قوػػدىا علػػى ذلػػ  اختيػػاره فشػػهاص معينػػي
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كل ػم فػاعليت م فػي ىػػذا الم ػمارل علمػان ثنػػو طػرؽ ثبػواب مػن فػػي المنسػىل كالتركيػ  علػػى 
البعهل كاختوار الكتابة عن هخرينل كالعودة للى البعه كما فعلو م  ث مػد ال سػينيل 

الكػػػراـن مةنػػػ  لػػػو مكانػػػة خاصػػػة بعػػػد لف كػػػاف قػػػد مػػػر عليػػػو مػػػركر  كا عتػػػراؼ بػػػأف ىػػػذا
ال دين عن شهوياتل لو باع طويػت مع ػا مثلمػا فعػت مػ  لبػراىيم اليوسػفل مهوفػان مػن  
كشػػف افخيػػر فكراقػػو السػػرية كخاصػػة ثن ػػم عملػػوا سػػوية فػػي لدارة بعػػه السعاليػػات فػػي 
المرك  الثقافي العربيل كىو على دراية بشةار افخير م  طػو خليػت كث مػد عمػرل كالتػي 

 دىم: لف افمػم المت ػدة عقػدت عػدة جلسػات عن ػال كعسػى اا عمػا قاؿ عن ا ماز ان ث
م ػػى. كمػػا لػػم ي ػػدد الػػذين يكتبػػوف بالكرديػػة ثك العربيػػةل ككيػػ  جانبػػان الكثيػػرين ممػػن 

لػػو لايػػة فػػي كجػػودىم ا جتمػػاعي الكػػردم  يكتبػػوف الكرديػػةل علمػػان ثنػػو منػػاكؿ بع ػػان ممػػن
ااخػػػػرل ك  يثيػػػػركف السبػػػػار فػػػػي  وػػػػران لػػػػيس ل ل كابتعػػػػد عمػػػػن ل ػػػػم مواصػػػػت فػػػػي البعػػػػد 

المةتمػػػ  الكػػػردم مباشػػػرة فػػػي طريقػػػون كدىكَّف اف اديػػػن اليوميػػػة التػػػي   يمكػػػن ف ػػػد 
لػػو مسػػبقانل كيؤسػػس لرصػػد  الػػة اختباريػػة فػػي    موثيق ػػال لذا لػػم يكػػن مػػن ىػػدؼ مهطػػ

سػػلوكيات   فائػػدة من ػػا ل  التشػػ ير بالشػػهص كقػػن ال اجػػةتف. كىنػػاؾ ثسػػباب كثيػػرةل 
يػالة لػم مرمػًو   يتو ىذهل كلن نرمي للي ا بقػدر مػا يمكػن ثف نسػتهلص من ػال ذامػان مؤكد لا

من عسو لسوم ا كثن ا دبةن الكثير لما ىو عركبي كباعتراؼ منػو: )كفننػي كنػن ثقتػرض 
الشعر لبعه الوقن تتففل كن مػن كقتػذاؾ العديػد مػن القوػائد التػي مػدكر فػي لطػار مػا 

. لتعػود للػى ٓب ذلػ ل لنػو مػاريهي ثنػا"ل المعػ كؿ صىو قومي عربي مباشػرةل ك  ثسػتسر 
  ن الكردم الذم يمثلو من جينات كراثيػةل لػيس ف ػد موػادرم ا عنػو كليػرهل كلكن ػا 
مسػػتطي  مسػػاءلتو فػػي مػػدل صػػونو ل ػػا كالػػدفاع عن ػػال ك  يكسػػي اعتػػراؼ خةػػوؿ بعودمػػو 

متػأخران ثن ػا من ػر  بعد نسور ااخرين منول الذم كاف يب ن بين م عن ثمةاد لػم يػدرؾ ل 
لليو بعين الدخ ءل ك  ي اؿ يمةدىا ب نين للى مكانت ا كمقارعت ا للوس  الكػردم دكف 
منػػاؼل كيػػدعي قطيعتػػو ب ػػم: "كرلػػم القطيعػػة القائمػػة بيننػػا )الربيعػػو(ل ثقػػوؿ لن ػػا سػػلوكية 
م ػػيافية كاعتباريػػة ثقافيػػة يبػػ  ب ػػػا العديػػدين ممػػن ثعػػرف م مػػػن بنػػي جلػػدمي قبػػت ليػػػرىم 

. كنسػػألو مباشػػرة عػػن ثسػػباب ٓعلػػى ثكثػػر مػػن صػػعيد اجتمػػاعي كثقػػافي"ل المعػػ كؿ ص ك 
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القطيعػػة ال قيقيػػةل  ػػين ام مػػو الربيعػػو فػػي مقػػاؿ نشػػر فػػي الناقػػد عػػن كتابػػو الةػػنس فػػي 
القػرهف بأنػو شػعوبيل ك ين ػا ثراد ثف ينػتقم منػو بع ػ ت مثقسػي بنػي جلدمػو الكػرد الػذين 

ذامػػو فػػي بدايػػة ال ػػدين عػػن كجػػود خػػ ؼ جػػوىرم رف ػوا ىػػذا افسػػلوبل بينمػػا يػػوارب 
. كبػػنسس الوقػػن يرفػػ  مػػن ٓبين مػا "قوميػػة خووصػػانل كمػػن الكػػرد بالػػذات"ل المعػػ كؿ ص

شػػأف سػػلوكيام م التػػي مويػػح عقػػدة الػػنقص لديػػو بالػػذاتل فػػي ذامػػو التػػي   مػػرل فػػي بنػػي 
سػتة ء الركػاـ جلدم ا سلوكية جيدةتتفف كبد  من التركي  على الذات الكردية النيرةل كا

عن ػػا لتسػػط  عػػن ب ػػاء قيمت ػػا التػػي طمسػػ ا الػػ من عبػػر مػػاريخ قسػػرم لسػػ طين انت كػػوا 
إلزا ػػة كػػت الػػذين    ريت ػػال ك ػػاكلوا م وىػػا عػػن الوجػػودل عػػاد بوسػػائت ب ثػػو عػػن المةػػد

ثابركا بشكت كهخرل كل م عثػرام مل كسػوء مقػدير يمكػن مبيان ػا فػي  ػوار ىػادؼ كمقنػ ل 
دمػول مػن خػ ؿ مبة ػو بكتابػو )صػورة افكػراد( الػذم فػتح البػاب كلم يكشف  قيقػة عو 

بشػػعوبية فػػي مقػػاؿ   -ربيعػػو   -ليعػػ ز كجػػوده فػػي كسػػطو الكػػردم )بعػػدما طعنػػو ثقػػرب م 
الةػنس فػي القػرهف(ل لذ قػبه سػلسان مبلسػان مػن المػاؿ مقابػت    نشره فػي الناقػد كعػن كتابػو

ف المستػػرض ثف ينةػػ  ىػػذا الكتػػابل كتابتػو ىػػذا الكتػػابل الػػذم مػػا كػػاف ليكتبػػو ىػػو ل  ف
اعتػػذر لهدمتػػو العسػػكرية اإلل اميػػةل كنسػػي ثف ذامػػو فػػي كتبػػو الكثيػػرةل مويػػح  قيقػػة مػػا 
يكتنػػ  مػػن مػػراكمل   ممػػن للػى الكرديػػةل بػػت للػػى عقػد سػػيكيولةية  وائيػػة سػػيطرت علػػى 
ن لالبيػػة نتاجػػول كالتػػي مت ػػدث عػػن الواقػػ ل فػػي كعيػػو لذامػػو الكرديػػةل نترك ػػا مت ػػدث عػػ

نسسػػ ا كمػػا فػػي كتابػػو عػػن الػػدكتور قاسػػم مقػػدادل كالػػذم جنػػى منػػو مبلسػػان مػػن المػػاؿ مػػن 
الذم قاؿ عنو بأنو م ندس كسيم كليرىا من الوساتل عدا عن الوػسة التوافقيػة لكسػ  
ريػػاء العػػرب كالمسػػي يينل مبتعػػدان عػػن ال قيقػػة الوػػارخة فػػي كتابػػو عػػن قامشػػليل كىػػت 

يػػوحل كيهبرنػػػا عػػن سػػػب  رسػػالتو لموقػػػ  ميريػػ  فػػػي نكتسػػي ىنػػػال لػػيعلن ىػػػو عػػن ذامػػػو بو 
 ػذؼ مػػا نشػره الموقػػ ل لسوػػت مػن كتابػػو صػػورة افكػراد عربيػػاىل ككػػاف ذلػ  قبيػػت دخػػوؿ 
ثمريكا العراؽل كيقوؿ بال رؼ ثف الوقػن ليػر م ئػم لنشػرهل رلػم ثنػو مطبػوع فػي كتػابل 

ثل سػقوط صػداـل ككانن الوورة يبابية عليو كمقوق  على ذامو التي استن   ا بعد ثف ر 
كالمتسيرات التي رافقن ذل ل كليس كما فعت في يوميامو  ػين م ػدث عػن ثشػياءل ن ػن 
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ن ترم ا فيػو كمنسػافل ك  يمكننػا نعتػو بػالمنسوليل ثك الت ػدث عػن عائلتػو الكريمػة كالتػي 
  نريػػى ل ػػال ل  الهيػػر كا  تػػراـ الكبيػػر. كلمػػاذا لػػم يت ػػدث عػػن ديوانػػو الشػػعرم ذم 

ردم )مراميت    معاصػرة(ل كيعتػرؼ بػو مػن بػين كتبػو ال ذعػة كفشػلو كشػاعر الس ؼ الو 
 تػػى كلف عبػػرت عػػن بدايامػػول قبػػت ثف يوج ػػو ااخػػركف ن ػػو موػػ  الستنػػة فػػي مشػػركع 
سيشكت بؤرة في ماريخ   بد ثف ينةليل كلف كانػن مسشػاه ااف بعػه ال ػبابية فسػباب 

ىػػػو سػػػ  و الػػػذم يمكػػػن ثف يقتػػػت بػػػو قسػػػرية ت كمػػػا يعنينػػػا بالدرجػػػة افكلػػػى قلمػػػو الػػػذم 
الكػردمل ك  يكػوف كرديػان لنسػانيال كلف كػاف صػا بو مػن ثب كثـ كػرديتينت فمػاذا ثيػاؼ 

 لبراىيم م مودت ثياؼ لبراىيم م مودل الكثيرل الكثيرل الكثيرفففف:
 وؿ كت من يعمت في سبيت الب ن عن ق ايا ممس ذامػو بشػكت مباشػرل للػى   ثك ن ػ

ل  مةػػػ رة الةمعػػػة ال  ينػػػةل كانت ػػػار لمػػػا قػػػد  لػػػم يبعػػػده عػػػن ال ػػػوء  متابعػػػة مسلسػػػت 
يسوػػػ و ىػػػذا المسلسػػػت مػػػن ف ػػػائح م يػػػد سػػػعار الشػػػةارل كالهسػػػارة ىػػػي ذات كرديػػػة 

 صرفة. 
ثانيػان ػ مػا كتػ  مػن ردكد مؤيػدة كراف ػةل مكسػي لعمػت درامػي يػهمل نتائةػو الوخيمػة 

 ة في لرؼ دلوىا المثقوب.متبدل في موالد فرؽ جديدة متنا رةل سن ن ل ا السرص
كم اكلػة مثبيػن مػا كتػ  مػن يوميػاتل بن ريػة ا قتنػاع بػأف   لثالثػان ػ فػرض افمػر الواقػ 

كت ما كت  كرديان ىو  ثالػة يةػ  الػتهلص منػول كلف كػاف يسػتثني الػبعه سػلوكيان فن ػا 
 متوافا كبعه من ن عامول كيريد ل ا ثف مشاركو كمسانده فػي المهطػ  الػذم رسػمو )ريسػم

 لوت(.
رابعػػان ػ معمػػيم اسػػتنتاجامو علػػى بػػؤس الػػذات الكرديػػة ككعي ػػا المنهػػورل كنشػػرىا فػػي  
كتػػاب كبمطػػاب  سػػوريةل لكشػػف عػػورة الكرداميػػةل فػػي  نػػين فمرابػػو الػػذين يناشػػدىم بأنػػو 
على الع د كلم ي ؿ ثمينان. كىذا اإلصرار في مةميعػو بكتػابل كبموافقػة الة ػات المعنيػة 

 يم التآلفل يمن عملية مهط  ل ا. يمنانل يؤكد على م ش
خامسان ػ متابعتو كبشػكت ثكثػر شراسػة )بعػد اف ػداث الداميػة(ل مسلسػلو الػذم ثن ػاه 

بعػػد ثف عويػػن عنػػو ث ػػداث قامشػػلي دكر البطولػػةل فػػي دراماميكيػػة    بشػػكت مسػػاجم 
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مهسػػى علػػى الػػذم يقػػرث مػػا بػػين السػػطور عػػن انت ػػاء الػػدكرل ك  بػػد مػػن مسػػويا المسلسػػت 
تػػاب( للػػى العالميػػة لتبيػػاف الواقػػ  المػػ رم للػػوعي الكػػردم فػػي الم افػػت التػػي متوػػيد )الك

 الكردم كمريد س قو.
سادسػان ػ كتابػػة مسلسػت جديػػدل )فػػي م ػػ  كعػػي الػػذات(ل كبػػنسس الػػوميرة بعػػد لقبػػاؿ 

كمسيير اإلخراج بما يمكن ثف يقدـ  الوس  على م كيتول فبعد )الةوارح( يأمي )الكواسر( 
يد المنتجل ككأنو يريد لعػادة مػا لربلػو كنػادـ علػى بركامػو لػبعه مػن خػذلوه من رياء للس
 )بمس ومو(ت. 

سابعان ػ خلا ىوة شاسعة بين من يعمت في ىذا الميػدافل خوفػان مػن مسػةيت كػت كلمػة 
مػػن ال ػػوار الشػػس ي الػػذم يعبػػر عػػن متػػنسسل كليػػافة للػػذىنل كموجيػػو ن ػػو ثفكػػار منمػػي 

عتػػرؾ السكػػرل كموػػبح لدانػػة فػػي يػػـو مػػا. كبالتػػاليل كمسػػاعد علػػى اختوػػار الب ػػن فػػي م
مقوق  الذات ككسر الركاب  ال ميمة في التواصػتل كا نعػ اؿ عػن ال ػم العػاـ ن ػو ذاميػة 

 مت همة. 
ثامنان ػ رصد م رؾ اففراد كخلا  الة مػن الػذعر يػمن الةيػت الةديػدل الػذم منقوػو 

قػػػد مػػػنعكس علػػػى   شوشػػػةالهبػػػرة كلػػػم يستكشػػػف بعػػػد الوسػػػ  السعلػػػيل كمكػػػوين رأليػػػة م
شهويتو التي ىي في طور الويوحل كل باطو من التوجػو ن ػو الثقافػة الكرديػة كمبػدعي ا 

 كالع كؼ عن م. 
ماسعان ػ مأكيده على ثف ابتعػاده عػن الوسػ  الكػردم لػم يكػن ل  لمعرفتػو المسػبقة ثنػو 

ت مػا قيػت ب ػار ااخػرينل رلػم ردكد السعػت السػريعة عنػده لكػ هثػرى خػوضمستنق ل كل ذا 
 ككت  كالتي مسوح عن ا ىذه اليومياتل دكف ثم مركو في ص ة الهبر كخلسية ما كت . 
عاشران ػ لسن افن ار لليو من قبت المةتم  الكردمل في ث قيتو ب عامة القػرار كعلي ػا 
ثف ميسػػهر مػػا لػػدي ا فػػي مػػوفير المنػػاخ المناسػػ  لػػول ليػػدل ا للػػى الطريػػا القػػويمل كمنافسػػة 

ع لتو )التي اختارىا لنسسو( كما ثصػابو  نال وار عكسبو للى جانب ال كف  ىذه القول ل
    من لبن من قبت ىؤ ء.
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كالتوقػػػف كثيػػػران عنػػػد البريػػػا الػػػذم يتػػػألا بػػػو إلخسػػػاء المكنػػػوفل لػػػن يكػػػوف ذا فائػػػدة 
للموقػػف العػػاـل بقػػدر مػػا م مػػت المبػػررات النقديػػة المتسػػط ة السػػردية كالمتسػػرعةل مػػن 

ثف مػػػدس فػػػي دـ الكػػػردم المثػػػابر علػػػى مػػػد جسػػػوره للػػػى ال يػػػاةل  سػػػمـو   يمكػػػن ل ػػػا
 كيتساعت م  اإلنسانية انط قان من ذامو المطعونة كنقوؿ:  تى ثنن يا بركموست. 

كلن ثداف  عن ثم موقف كت  معػو ثك يػدهل فػي مبريػر عمػت ثم شػهص ثك د  ػول 
ـل ككجػػود موػػيبة فننػػي مػػؤمن بوجػػود ذىنيػػة متست ػػة فػػي الػػذات الكرديػػةل رلػػم علػػو الركػػا

ىذا الكم ال ائت من النووص التي م تاج للػذين ي ػعون ال كثصػ اب ا فػي المواقػ  التػي 
ية  ثف مكوف في ال كمبياف النوايا الوادقةل لتأسيس بنيػة علميػة معتمػد التػوجس الػذامي 
من العما ال قيقي للكلمةل كالتي ل ا فعاليت ا فػي دفػ  ا نتمػاء ن ػو مكػوين خووصػيةل 

اننا في مقييم الػذات بمػا م تػوم مػن قػيم ليةابيػة ثك سػلبيةل ك  يمكػن مهػوين ثيػان  ىي مي  
القلػػم فػػي م ػػم م ػػ  الشػػهص فػػي م بلػػة التػػاريخل دكف ف ػػم  كػػاف لسػػب  كهخػػرل كجػػر

قاعدة الهيانة كثشكال ال)عدا عن الشكت المباشر في بي  الذمم المرمشية كالتي ل ا فػي 
مري ػػة دكف عػػرض  الػػو بمػػا يعػػاني مػػن سػػ ا قتػػت شػػع  بأكملػػو(ل كنعلػػن عػػن ذامػػو ال

كطسيػاف كلن ػػاؾ لقيمػػو كمنسػػافل كلػػو  ػػا التعبيػػرعن ىػػذه الػػذات ب ريػػة كي ػػاكؿ لخراج ػػا 
مػػػن بػػػراثن ىػػػؤ ء الطسػػػاة. ك  نتنكػػػر لوجػػػود بعػػػه التشػػػوىات كالعاىػػػات المرافقػػػة ل ػػػذا 

لتالسػة ال وار الذم   ن اؿ فيػول فػن ن مػ  ع ج ػا  تػى لػو استأصػلنا بعػه افع ػاء ا
مػػن الةسػػدل كلكػػن   يمكػػن قتػػت الةسػػد ككػػت كنقػػف عػػاج ين فػػي مب ػػ  جػػٌراح ليػػر 
مػػتمكن مػػن م نتػػول ثك لزا ػػة مػػن يمػػت ن عمػػ ن   صػػلة لػػو بػػو. ك  بػػد مػػن التنويػػول مأكيػػد 
لبػػراىيم م مػػود علػػى ثف الػػذين يكتبػػوف فجػػت التػػبةح كمكػػراره ل ػػذا فػػي كػػت مػػرةل كلػػم 

الػػػداميل كلػػػم يػػػدخلوا لعبػػػة نشػػػر مقػػػا ت كبيانػػػاتل  يقسػػػوا فػػػي صػػػسو ثثنػػػاء ث ػػػداث هذار
ككيعوا رثس م كالنعاـ في الرمتل كيورخ ثين ىم ىؤ ءل كييهون م. مػا ىػي ل  جػ ء مػن 
المثػػابرة التػػي يطمػػح للي ػػال فػػي اسػػت ـ مقػػود البطولػػة ال شػػة التػػي   منطلػػي فػػي عودمػػو 

علنيػة بمػا كػانوا عليػو  المبكرة)تفف( للى   ن بني جلدمػول كجػر ااخػرين للػى مكاشػسات
مقرير مسوتل كلدخال م ميدانان   قدرة ل ػم علػى الهػركج  )ثثناء اف داث كبعدىا( لنشر
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منػػول ك  يمتلكػػوف الوسػػائت للػػدفاع عنػػو ل  صػػراخان كمواقػػف قػػد مسػػب  خرابػػانل بػػد ن مػػن 
دخػوؿ  المساىمة اإليةابية التي م تاج للى التعقتل كمعرفة مدل قوة الطاقة الذامية علػى

مواج ة خاسرة سلسانل كخاصة في جو اف داث التي   مهسى علػى ث ػد كالساقػدة للدقػة 
فػػي صػػ ت ال كعػػدـ كجػػود كسػػائت متػػاب  كػػت المساصػػتل كالتػػي سػػاىمن الكثيػػر من ػػا عبػػر 
كسائت اإلع ـ المرئية كالمسموعة كاإلنترننل في خلا الذعر كال لػ   تػى فػي الهػارجل 

متوالد في خ م ال دث. كلذا اسػتثنينا التػأثير الهػارجي فػي عدا عن اإلرىاب النسسي ال
ىػات ككػم كػاف يسػتطي  فت  ػا فػي ملػ  أل الكتابة عبر ا نترنينل فمن في الداخت كػاف يقر 

ال ركؼت كعػدد الػذين يمتلكػوف ثج ػ ة الكمبيػومرت كرلػم قنػاعتي المطلقػة بقيػاـ مػن ىػم 
ىػػػذه الوػػػورة كالسكػػػرة  ثصػػػ اب القػػػرار السياسػػػي كالسكػػػرم )كون ػػػا مؤسسػػػة( فػػػي نقػػػت

كملػػ ل كالمسػػاىمة مع ػػم فػػي مشػػكيت رثم قريػػ  مػػن الواقػػ  كدراسػػة ثبعػػادهل التػػي مػػن 
الممكن ثف مكوف كبا ن على ذامنا عندما مكػوف متسػرعة كانسعاليػة مترافقػة كال ػدث. كثف 
مكػػػوف كػػػت الة ػػػود فػػػي مواقع ػػػال كمقػػػـو بواجب ػػػال كمعبػػػر عنػػػو بشػػػكتو كهخػػػر فػػػي قاعػػػدة 

القيػػادة كمتػػرؾ ل ػػا المةػػاؿ فػػي مواج ػػة ال ػػدثل بسػػه الن ػػرعن مواقسنػػا جديػػدة مشػػارؾ 
مػن ملػ  القيػػادة كمػدل قػدرم ا علػػى م مػت المسػؤكلية التاريهيػػةل التػي ست اسػ  علي ػػا 
يػػػمن النتػػػائج المسػػػتقبلية. ىػػػذا ا قتنػػػاع ال ػػػمني للسالبيػػػةل كخاصػػػة فػػػي ىػػػوؿ ال ػػػدث 

فمورم  الة ات المعنية فػي السػلطةل كمبعامول ككقوؼ الةماىير م  القيادة في معالةة ا
م ػػػد ل ػػػركؼ جديػػػدة م تػػػاج للػػػى مسييرالوسػػػائت للعمػػػت فػػػي هليػػػة مهتلػػػف عػػػن المايػػػيل 
كالتػػراص فػػي ك ػػدة ال ػػاؿ التػػي لػػم يهتػػرؽ الرصػػاص المن مػػر صػػدر الكػػردم ل  لكونػػو  
 كرديان  تى لو كاف بعثيان. كلو لم يمتشا لبراىيم م مود سيف عنتػرة فػي مقارعػة المعركػة
لو ػػدهل كيػػدعي ثنػػو الو يػػد كقلػػة معػػو د ػػركا فلػػوؿ العػػدكل كيةيػػر ال ػػدث لػػنسخ الػػذات 
المري ػة التػي يػدعو للػتهلص مػن م ويمام ػػال كبػدكاف  السيػرة ثطلػا صػرختو للػٌم الشػػمتل 
لوقسنا معو دكف شكوؾ كبينا لو ما كنا فيو كعليو في اف داث كما  اكلنا القياـ بػول  تػى 

فن ػػم لػػم يتبػػاكوا فػػي رسػػائت ا سػػتةداء للػػى الػػرئيس الػػذم يكػػف عػػن مهػػوين ااخػػرين 
يعػرؼ ثكثػػر بكثيػػر ممػػا قالػػو كليػػرهل كلػػم يطلبػػوا الم ػػاف  للمنازلػػةل بػػت كػػانوا ثكثػػر معقػػ ن 
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من انسعا ت صبن ال ين علػى النارالمتقػدةل فف المػؤامرة كانػن كايػ ة كمهطػ  ل ػا. 
نقػػف ب ػػدكء لمناقشػػت ا كمػػدل كالػػذين كتبػػوا فػػي قلػػ  ال ػػدث كل ػػم رألاىػػمل ن ترم ػػا ك 

لصابت ا ثىداف ا ثكان راف ا عن ال كلف كانن لبع  ا لايات فردية. كىي ليسػن صػكوؾ 
لسػػػرافل ثك مس ػػػيت ف ػػػد عػػػن ااخػػػرل ك سػػػن سػػػلوؾ ييػػػوزع ككأننػػػا فػػػي م ػػػمار السػػػباؽ 
كنرم  الميداليات كفقان لمن يسػابا ااخػرل لف لػم يكػن الػريح. كىػي كاجػ  لرائػ م فػي 

الػػػذات فػػػي م ػػػي  ا نتمػػػاء ككػػػت. كالػػػذين يتنػػػاقلوف معػػػو ىػػػذه الوصػػػسات  الػػػدفاع عػػػن
الةػػػاى ةل ىػػػت يريػػػدكف  ةػػػ  مػػػاض ربمػػػا ي نونػػػو قػػػد مػػػولىل كثن ػػػا معتبػػػر قػػػد امتلكػػػن 
سػ   ا الػذم مشػ ره إلبعػػاد الن رعن ػال كبػو سػػتتوج علػى عػرش جديػػدل فػي  ػين ن تػػاج  

ثمػػراض موػػبح مػػن صػػل   كلنػا للوقػػوؼ علػػى ذامنػػا بػأم عمػػت كػػافل لنتةنػػ  الكارثػػة فػي
ىػػػػذه الػػػػذات المتػػػػأثرةل كا سػػػػتناد علػػػػى مس ػػػػـو الب ػػػػن عػػػػن افف ػػػػتل كمثمػػػػين الة ػػػػد 
الوادؽ  تى كلف مهللػو بعػه مػن القوػور. كرفػه السػن منػول بتقبلنػا لمػا قػد يوػا   
ىػػػذا العمػػػت مػػػن ثسػػػراتل ثك ثنػػػو   يوػػػت للػػػى القيمػػػة دكف المسػػػاس بوػػػا بول كلي ػػػاح 

 سليمة.الثسرات إلقناعو على ثسس 
كالمسترض منو ثف يقف عنػد ىػذه ال ػاىرةل كي لػت مػا كيتػ  كافبعػاد التػي مرمػي للي ػا 

 كاإلفواح عن ذام ات. 
ليسػػػن لػػػدينا النوػػػوص الةػػػاى ة لنهرج ػػػا مػػػن ثدراج مرميػػػة في ػػػال كنلػػػوح ب ػػػا فػػػي  

المناسػػبات التػػي نت ين ػػا إلثبػػات الػػذاتل كنمػػت ن عمػػ ن   نتقنػػو كنشػػوش علػػى ااخػػرين 
ق  لعرض كجػودل نػدرؾ ثيػن يةػ  ثف يكػوف. كرلػم بعػه الػردكدل بمػا في ػا مػن كذل  ف

ىػػدكء كم اكلػػة الػػدفاع عػػن الػػذين منػػاكل م لبػػراىيم م مػػودل ل  ثن ػػا ثمػػن علػػى النمطيػػة 
التػي قػد نهتلػف كثيػران في ػال بمػا متبػ  مػن مػديح كم ويػت لػنص يستقػد ىػذه ال الػةل ثك مػن 

راجػػو مػػن م بسػػات الق ػػية دكف عػػرض  ػػاؿ مسسػػير ين ػػو فػػي دفاعػػو عػػن موكػػت يريػػد لخ
صريح ككايح عن افخطاء في ق ية موكلول كفػي ىػذال سػب  ىشاشػة م كمتنػا لػذامنال 
كلف كنا متسقين في ثبس  قواعد النقد التي متةن  التش يرل كمعتمػد الػنص فػي الوصػوؿ 

 بول للػػى مدلولػػو بطػػرؽ مهتلسػػة. كب ػػذه الطريقػػة  يمػػت الػػنص بعػػدان ثكثػػر ممػػا يبتسيػػو صػػا
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كالنتيةػػة م ػػهيم ملػػ  الػػذات التػػي موػػاب بلوثػػة البطولػػةل كمعكػػس عاىػػاتل كصػػعوبات 
منهرالةسػػػد كالػػػذات معػػػان. كىنػػػال يمكننػػػا ال ػػػوار كالنقػػػاش كملمػػػس نتيةػػػة مػػػدفعنا ن ػػػو 
منافسػػػة لػػػت لبػػػداع كاختوػػػار الػػػ منل ن ػػػو كفػػػاؽ نػػػديره يػػػمن لمكانيػػػات كػػػت ذات فػػػي 

سػػينل كلقوػػاء مػػا يشػػكت ىشاشػػة فػػي ىػػذا انػػدماج ا بالكػػتل ككلنػػا نتسػػا فػػي شػػذب كم 
الويػػ  العػػاـل كالػػذم قػػد ثصػػاب ثقافػػة كفكػػر العػػالمل بمػػا م ويػػو مػػن ثزمػػات فيمػػا بين ػػا 
كالعامػػت ب ػػال كالوػػراع فجػػت ليةػػاد مهػػرج لألزمػػة. ك النػػا الكػػرد ثكثػػر صػػعوبةل ك تمػػان 

سقػػداننا ممػػا معانيػػو المةتمعػػات التػػي قطعػػن ثشػػواطان عنػػال ل سػػتكوف النتػػائج خسػػارة ثكبػػر
المؤسسػػاتل)رلم كجػػود بع ػػ ا بم سػػوبية مػػا( كالتػػي مرعػػى كمسػػاند كمػػدعم ىػػذا السكػػر 

علػػى  كمسسػػح ميػػدانان  يويػػانل متطػػور فيػػو القػػدرات بػػد ن مػػن مشػػتت ا كفرديت ػػا التػػي متم ػػور
 الة ػػد الشهوػػيل كمػػن المنطػػا ا سػػتسادة من ػػال كمةنػػ  ثخطائ ػػال لتسػػري  خطانػػا نػػح

في  ريةل لت سي شكل ا ليػر المشػوه كالعػاج  كالمتػراكح الػذم كااخرين كمشاركة ذامنا 
بػد ن مػن ا رمقػاء كاؿ لبػداعل كلعػودة كػت منػا للػى موػار ةل منبػ  مػن  ينػ لا للى افسػست 

الػذم بطبيعػة ال ػاؿ ىػو جػ ءه   يتةػ ث مػن  خلسية ما قد يكوف للنص من ثثرقبت صػا بول
ل نكػػوف فػػي يق ػػة الػػذات بتقلبام ػػا المةتمػػ  فػػي م و مػػو التػػي يعكسػػ ا كمػػنعكس عليػػو

كال دث المنبو ل ال ك  يمكن لخساء النوازع التي يسرزىال كلف مأخرت في مبياف الهلسيػة 
 التي مقودىال ثك لم مسنح ال ركؼ لكشف مقاصده كما يرمي للي ا. 

مػػا قػػاـ بػػو )لبػػراىيم م مػػود(ل فػػي ال ػػاىر يقػػاؿ ثراد مك يل ػػا فعماىػػال كفػػي ال قيقػػة 
 ا كمبني كليد جديدل ينسرد في رسم الطريا كيعلػن ثبػوة العائلػة التػي سػتتكاثر مػن ثراد قتل

خلسة ىذا الوليد. كل ذا ثراد مق يم كت من يقف في ىذا الطريال كب نكة من يترؾ بعػه 
ال لسػػاء لػػو فػػي البدايػػة ليعػػود   قػػان للػػى عػػ ل م كمسكيػػ  قػػواىم بعػػد ثف يػػتمكن كيشػػتد 

كتػػ  عمػػن يتػػوجس فػػي م الوجػػود ال قيقػػي فػػي المةػػ ت السػػاعدل كنتسػػاءؿ لمػػاذا لػػم ي
( كيرفػ  مػن معنويػام م فػي السػا ة افخػرلل كػات)قبت ك  ي اؿ عػدا عػن سػليم بر  العربية

ف على م   )م ػ  كعػي و  تى   يكوف طارئان كما يقوؿ عن ااخرين ت. بينما ن ن مقبل
ى بدايػػة موجػػو الػػذات( يقلػػ  ثكاصػػر نمػػن فػػي ظػػركؼ قػػاىرةل كدفعػػن الكثيػػر لتوػػت للػػ
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ص يح يلم الشمت فػي خلػا مشػركعل ثكعلػى افقػت الوصػوؿ لقناعػة ثف مػا ن ػن عليػو   
يواك  المسػتةداتل ك بػد مػن فعػتو مػال  تػى نػرل فػي ىػذا الم ػ  كقبلػو كعػي الػذات 
عودة للى ما م ن الوسر كلزا ة ركاـ البين الذم يريد نسسو بمن في مل بد ن من مػرميم 

مأكل ثكثر متانة كشاسعان يلم كت افطياؼل ثك لنػذار مػن يقبػ  م تػو  يةادلىذا البين ثك 
بالكارثػػة لذ لػػم معػػالج ىػػذه التشػػوىات. كمػػا نريػػد استه صػػو فػػي ىػػذه الدكامػػة المستعلػػة 
كلل ػػػاء ااخػػػرين فػػػي كرسػػػي ا عتػػػراؼل كمػػػدكين  يػػػام م لتقػػػديم ا بػػػأدؽ مسوػػػيتل  تػػػى 

 ػا ردت علػى الػت م الموج ػةل كذكرمػو يشس  الكاىن لهطايا ربما يرجم بع  م علي ػا فن
بالوصػػػايا العشػػػر كمهالستػػػو ل ػػػال مػػػاذا قػػػدـ لبػػػراىيم م مػػػود مػػػن ثسػػػسل كنتػػػائجل لتقػػػويم 
ان ػػػراؼ الػػػذات كشػػػط  الػػػوعي فػػػي انتمػػػاء الكػػػردمل بمػػػا ىػػػو عليػػػو مػػػن مهػػػب  كمسػػػرؽ 
كىلوسة كما يراىا في نهبة ىػذا الشػع  بمػا فيػو مػن كاقػ  ال ػاؿ اافل كلف لػم نهتلػف 

لمػػا مسػػعى لليػػول كلػػم مسػػتط  ثف مهلػػا خووصػػية كايػػ ة  ف ىػػذه النهبػػة لػػم مرمػػاً فػػي ث
لمنبت ال كلكننا   نسست عن ال سوط التػي   مػ اؿ مشػوه قػدرام ال كخلػ  بعػه افكراؽل 
ككجػػػود المتسػػػلقين علػػػى ثمةػػػاد المايػػػيل كممػػػن ي ػػػاكؿ خلػػػا الػػػذعر كعػػػدـ الثقػػػة فػػػي 

لية التي م كم رألاه )لف كانن(ل في ليقػاؼ م ديام ا ل ذه ال سوط كليرىا. كما ىي العق
الكارثػػػة التػػػي ثراد فػػػي ال ػػػاىر مقارعت ػػػال كفػػػي ال قيقػػػة مقػػػديم الشػػػهوص فػػػي م ػػػاكم 

مهةت من الدفاع في كجود يستقد للى بدي يات الذات )ككانن ج لػة بػال ركب  م داكية 
ل ك  يمكػن من ا للى ااخرين(ل كىم يوعدكف منبر المقولة كما فعت الب از ثمػاـ ج ديػو

مةاىت الهراب الذم خلسػول ك  بػد مػن التوػدم للسػمـو التػي مينسػن فػي رك نػال كجرنػا 
للى معركػة بػؤس الػذاتل كن ػن بػأمس ال اجػة للتو ػد فيمػا يمػس ىػذه المر لػة ال رجػة 

لو في مطاكلو الذم يأبى السري  النػد ثف يواجػو بػو خوػمول  في ماريهنال كليقاؼ ما طاب
ىػػػذه الم مػػػة )الساجعػػػة(ل كبعػػػدـ قػػػدرة افشػػػهاص علػػػى مبيػػػاف  كىػػػو ي تمػػػي بمػػػن يسػػػ ت

عليول رلم سرده بالتسويت المػريح بمػا  ممارسام ا بشكت علني في ظت القم  الذم يقس 
جمعو مػن ىنػا كىنػاؾ عػن م. ىػت ثراد كلمػة  ػا يػراد ل ػا بػاط نل ثـ بػاط ن فػي كلمػة يػراد 

دعىم ا لي  ر اط عو ليس ل ل بػد ن  ل ا ال ات. ا ثناف معان رلم مواربتو خلف مقو تل
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مػػػن لسػػػقاط ا فػػػي ال ػػػا ت التػػػي مشػػػكت معنػػػى يؤسػػػس كعيػػػان فكريػػػان كلػػػيس كعيػػػان  س يػػػان 
مراكميػػػانل ثعتػػػرؼ بقدرامػػػو بمػػػا مػػػؤكؿ مػػػن خوػػػوبة اصػػػطياد مبيػػػن لػػػو فػػػي ذىنػػػول كطػػػرح 

ود لػول ثك يبتعػد لعػدـ كجػ افسماء المعركفةل بديباجة يتيو من يتتبعو في لمػوض يستسػلم
يالتو. فكلمة ال ا التي نن و للي ال في رسم خريطة متػوزع في ػا العناصػر كفػا الطبيعػةل 
كبمػا مكػػوف فػػي كاقع ػا ال قيقػػي بمكان ػػال ىػػي التػي جعلتنػػا نتتبػػ  ال ػدؼ مػػن كتابامػػو فػػي 
مويػػيح مسػػار نقػػدم يعيػػد كيػػ  العناصػػر للػػى موقع ػػال ثكعلػػى افقػػت م اكلػػة مقريب ػػا مػػن 

ىػػذا ال ػػال ثنػػو نسػػف العناصػػر مػػن بنيان ػػا كجردىػػا مػػن الوجػػود ذلػػ ل كلكػػن الباطػػت فػػي 
كلي اـ ااخرين بأن ا ثرض جرداء   ياة في ال ك  مسػت ا العنػاء للب ػن عػن مػاء يسػند 
ال مػػػأل ك عػػػن عشػػػ  يشػػػكت فرجػػػان لل يػػػاةل كالباطػػػت المتػػػراكم فػػػي سػػػيركرة ذات متعبػػػة 

ات يمتلك ا لو دهل ك  بػد مواصس مم ي ة الةناحل   مستطي  فعتل كم تاج لسا ر ذ
ثف يقػػـو بسعلتػػو  تػػى كلف  طػػم ثك شػػوه بع ػػان ممػػن   يسػػت قوفل كىػػي كلمػػة ال ػػا فػػي 
كجود بطت قػادـ ي قػا افمػاني كالسػعادةل كيهلػص الشػع  ممػا ىػم عليػول كىػذا الػوىم 

القاصػػرل كمتابعػػة  مػػن عللنػػا كمشػػوىات الػػذاكرة المرسػػهة بػػاله ص يػػمن ىػػذا التوػػور
 دث الذم ثثاره عن الذين مناكل م دكف ا نتباه لما م مر من نوايا )بكػو ال كاية في ال
   العورم(. 

كفي كت اف واؿل لػن نعيػده للػى مػا يرمػي لليػو ف ػو ثكثػر درايػة بمػا م ػمره ذامػول كمػا 
قػػد خلػػف مػػن جػػراح فػػي الػػركحل كلػػم نةػػد ثم فسػػ ة فػػي كػػت كعػػي الػػذات البائسػػة مػػن 

الو يح كموييح الميوؿ التي ىػي علي ػال بقػدر مػدمير  د ئت نوايا صادقةل م دؼ للبناء 
كت ما شيدل بذريعة ثف المواد فاسدة كالمعمارم فاشتل كم تاج للى كصػايةل كاسػتيرادىا 
يػػػتم مػػػن قبلػػػو. كىنػػػا نتسػػػاءؿ عػػػن افسػػػلوب المتبػػػ  فػػػي الوصػػػوؿ للػػػى ال ػػػدؼل كمػػػدل 

التػي مسػيء للػى مواكبتو في موافا الساية المرجوة لمول ة المةتمػ  كد ػه التوػرفات 
اإلنسافل كنسي الشتائم كمػا يتركػ  علي ػال سػ  ان موصػلنا لل  ػيه  ػين مسػتهدـ فػي 
ل مػا كػافل لػو  قناعتنػا المطلقػة بػأف مػا نقػـو بػو مػن عمػت يرمقػي للػى صػورة اإلنسػاف  دفاعو

علػى قيمت ػال كثظ رىػا بعػين  )لبراىيم م مود( النوػوص كركػ  بأ سن مكوين. كلو اختار
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ادم )كمػػا يسعػػت فػػي نوػػوص ليػػر كرديػػة كثشػػهاصو ليػػر ثكػػرادل ك  يعػػرؼ  الناقػػد ال يػػ
كتاب ػػا عػػن قػػرب(ل لكػػاف لػػو مػػا يريػػدل كقيػػدرت ج ػػوده بكػػت اف ػػواؿ فػػي رأليػػة صػػادقة 

عػن قناعتنػا  مشكت على افقػتل بدايػة صػ ي ة لمسػتقبت فيػو افمػت لل ػوار كلف لػم معبػر
ة فػػي الػػنص كمسػػارامو التػػي ىػػي فػػي مسسػػيرام ا. كعليػػو كانػػن الػػذات التػػي يريػػدىال كايػػ 

كجداف كامب ا كخ صة كعيو ن و ا نتماءل ك دت مػن انػدفاع الػبعه فػي مسػاءلة ذام ػا 
قبػت ثف من ػي عمل ػا كم فػو للمػألل الػذين سيشػكلوف قاعػدة فػي نبػذ السػن كمثمػين الةيػد 

 لايػػةل كمػػا يقػػـو كمعػػويم النتػػاج كفقػػان لة ػػة ثك  كالنسػػيسل لكنػػو كىػػو يػػرفه ىػػذه السويػػى
بع  م من استهداـ كلمػات نابيػةل ثك مسػهير مواقػ  لع قػام م الشهوػية كمبعػات ىػذه 
الع قػػة فػػي جػػر البسػػاط لموػػل ة فرديػػةل كمناسػػي ثك لىمػػاؿ الػػذين يمتلكػػوف طاقػػات ك  
ييسػػنح ل ػػم المةػػاؿ للمشػػاركة الةػػادةل فمنػػو يعػػود ليػػدخت مػػن ىػػذا البػػاب الػػذم يرف ػػول 

كسػػػرىا ل ٌ مػػػؤخرانل بعػػػد يقينػػػو ثنػػػو   منػػػاص ل    علػػػى الع لػػػة التػػػي لػػػم ي ػػػاكؿ كيت سػػػر
ا نط ؽ من كردية مؤسس كم ػمن  قوقػول كيسػتهدـ كلمػات الت ػدمل كينعػن الػبعه 
بوػػسات ثقػػرب للشػػتيمة. كنتسػػاءؿ: ىػػت فقػػد سػػمات الكػػردم فػػي لربتػػو )ع لتػػو(ت كىػػت 

كلف لػػم  ثفقدمػو المػؤثرات المترافقػة مػ  السربػاءل بع ػػان مػن خوػائص الكػردم كسػلوكياموت
يكن ذل ل لماذا لم يعةبو كت الوس ل كدخت الم راب لييكسر كيلعن افللبيةل ك  موبػة 

 نووح بعد ىذا ت. 
للػػػدفاع عػػػن ث ػػػدل  تػػػى عنػػػ ل ك  ثريػػػد ثف مشػػػ ر سػػػيس  فػػػي كجػػػو     ثكتػػػ  ااف

نػػا لػػم نكػػن نريػػد ثف منػػػ لا لمقارعػػة ذامػػ ل كلكػػن   يمكػػن بػػأم ءنسسػػ ل ك ػػين قلنػػا هرا
ث دل كخاصة لف الوا د يمن الهليةل كىو يداف  عما جنػاه كمػا يبتسيػو كمػا  اؿو شط  

خلسو من هثار على ااخػرينل كنريػد ال ػوار ملػو ال ػوار ل بتعػاد عػن الشػةار كم مػت مػا 
نقػػػـو بػػػولعلى الػػػرلم مػػػن كجػػػود لوثػػػة كايػػػ ة علػػػى ذامنػػػا المن كػػػةل كالهػػػ ص مػػػن ىػػػذا 

منػػػو بسػػػ ولةل كي تػػػاج للعػػػ ج بركيػػػة  الهػػػراب المي قػػػن الػػػذم ثصػػػبح لدمانػػػان لػػػن ننةػػػو
كالػػػػ منل كا بتعػػػػاد عػػػػن التوافقيػػػػة اإلريػػػػائية ل ػػػػذا كذاؾل كمػػػػا كسػػػػبن بػػػػملواء التوػػػػسيا 
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كالمناصسة للسنيمة الوىميةل كنن ر بودؽ المشاركة السعلية في مشػكيت دكاة م بػة نن ػت 
 ذامنا في قل  ال من. من ا يراعنا كنسطر

ل  للوقػػوؼ علػػػى ىػػذه ال ػػػاىرة الهطيػػرة التػػػي  كمػػا كػػاف لػػػي التوقػػفل علػػػى مػػا كيتػػػ 
مقوم ال  رل كعودة ىذه افسػالي  القديمػة المتةػددة فػي نػبم الهػراب كرمػي العوػي 
في عةلة ال ياةل كما يرمي لليو لبراىيم م مود في التوقف عند  قيقة ذامػو التػي يطالبنػا 

وػبو لليػو فػي ىػذه كبت د ثف نةد في ا ما ثثبتو في ااخرين. كمن ج ة ثخرل صػدؽ مػا ن
الػػذات التػػي معنينػػال كنت ػػاكر فيمػػا بػػين ثيػػدينا مػػن نتاجػػو الػػذم ي ػػوم بركانػػان مػػن افسػػ لة 
المتشػػابكة فػػي ثجوبػػة مس ػػي للػػى سػػيت مػػن افسػػ لة المتسرعػػةل كالتػػي م تػػاج للػػى ج ػػود  
كبيػػرة جػػدان فػػي ليةػػاد نقػػاط اسػػتناد للبدايػػة ب ػػال رلػػم ثن ػػا معشػػم كػػت ذات فينػػال كمثيػػر 

 السلوكيات كا نسعا ت التي م دد مسارات كجودنا من خ ؿ ما نقـو بو.  جملة من
"ثف يكػػوف المويػػوع رىينػػة كعػػي الػػذات الكرديػػةل الػػوعي الػػذم ثبوػػر بػػو ذامػػي كمنػػوع 
 ُشهوص ال كعوالم ال ك وران في لطػارهل فػمف ذلػ  يتطلػ  الم يػد مػن المةاىػدة"ص 

دخوؿ فػػي كعػػي الػػذات الكرديػػةل لمػػا المعػػ كؿ. مػػن البدايػػة يريػػد ثف ي كػػي فػػي خطػػورة الػػ
في ا من مداخ ت عوية ب اجػة للػى مسكيك ػا كمسػلي  ال ػوء علػى كػت بقعػة من ػال كمػا 
م تاجو من كسائت كخبرة لمعرفت ا بدقة كمهوص يدرؾ كت ثنايػا ىػذه الػذاتل كنقػ  ىنػا 
في لشكالية التوديا بكساءمو في امت ؾ كت ىذه الوسائت كا ختواصػات فػي مةػا ت 

ديدةل ندرؾ سػلسان عػدـ موفرىػا فػي شػهص كا ػد ي مػت عوػان سػ رية لسػ  كػت الرمػوز ع
القطعػيل ثك ثنػو بػذؿ الم يػد مػن الة ػد لس ػم ذامػو الكرديػةل كالتػي مت ػػرؾ  كيعطػي القػرار

في ا ىذه الذات يمن ثطر ثخرل)ما ىي يا مرلت(. "لكن ىػت ثنػا ملػـ  فػي ثف ثفػيه مػا 
 قيقػة مػا ثكػوف عليػول فكػوف صػادقان مػ  نسسػيل في داخلي مػن ثسػرارل لزاء بمػا يهػص 

كثم نسػػس ىنػػات اللوامػػةل المطم نػػةل القانعػػة بمػػا لػػدي ال الشػػاعرة بػػالقلا لزاء مػػا ىػػي عليػػو 
كفي الةوارت كمن من شأنو التدقيا فيمػا ثذىػ  لليػول ثك ثمةنػ  اإلشػارة لليػول ككفػا ثم 

 المع كؿ.  ُص  سلطة مهوؿ لو ىذات" 
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مػػا م ػػمر الػػنسس مػػن سػػلوكيات كجدانيػػة مهوػػو فػػي التعبيػػرعن افسػػرار التػػي موشػػي ب
فيه يعنيو من مشكيت ك دة  ياميةت ثـ افسرار التي ل ا ع قة كالم ي  ا نتمائيل بمػا 
معكػػس مػػن ليةابيػػات كسػػلبيات ل ػػا مأثيرام ػػا ب ػػذه المةموعػػة عنػػدما مػػدخت فػػي ا تػػواء 

من مواصػسات  مهسػي عػن السرد يمن ال كىو الذم يتساءؿ عػن نوعيػة ىػذه الػنسسل يػ
قلق ػػػػا كع قت ػػػػا بػػػػالةوار الػػػػذم   نػػػػدرؾ ثسػػػػبابو كن ػػػػن فػػػػي ب ػػػػن عػػػػن ذات م ػػػػددة 
مستدرؾ مداىا في جػوار مسموسػة بػو. كمػن سػيدقا فيمػا يػذى  لليػو مػن لشػارات كنتػائج 
كمػػا مةنػػ  من ػػا مػػن خسايػػا فػػي قانونيػػة مهولػػو للمسػػاءلةل ككػػت ذلػػ  ليكػػوف صػػادقان مػػ  

ة ما ) تمان ليسن عسكرية( يمتلك ا الػذين يس ػي للػي م بأسػراره نسسو التي مشترط سلط
كل ػػم ال ػػا فػػي مبيػػاف مػػا ىػػو عليػػوت. كنقػػوؿ لف السػػر الػػذم يتةػػاكز صػػا بو كيػػدخت فػػي 
 مكػػوين مةموعػػة ا نتمػػاءل مػػن  ػػا ثم كػػاف سػػؤالو عليػػو كم اسػػبتو لمػػا ينت ػػي ىػػذا السػػر

مػػػي لليػػػو كمػػػن خػػػ ؿ مػػػا ثثػػػاره لليػػػو مػػػن قيمػػػة كالمةموعػػػة المتػػػأثرة بػػػول كخاصػػػة ثف مػػػا نر 
ثعماؽ ىذه الق ية الشػائكةل كمػا نػدرم مػن  مسؤكلية الةمي ل كما سمح لنسسو في لور

خولػو فػي ذلػ  كثيػة سػػلطة يقوػدىا فػي معمعتػو التػي ثثػػارت  سي ػة الةميػ  مػن ال ػػدؼ 
الػػذم مرمػػي لليػػو. "مىػػن مػػن  قػػو ممارسػػة ىػػذه الوصػػاية علػػي كمطػػالبتي بػػذكر التساصػػيتل 

  المع كؿ. ُالتي مويح ثبعاد ذاميت" ص  م  ثىم )اففكار( مةاكبان 
الوصػاية   مكػػوف موجػػودة ل  فػػي  الػػة عةػػ  ااخػػر كعػػدـ السػػيطرة علػػى مػػا يقػػـو بػػو 
فػػي ليػػاب ف ػػم المسػػؤكلية المترمبػػة علػػى ىػػذا السعػػت كذاؾل كىػػو فػػي ب ثػػو عػػن مساصػػيت 

وؾ ككصػػػايتو علػػػى كنكػػػم كػػػت ممػػػن منػػػاكل م يعيػػػد ذامػػػو للػػػى لايتػػػو السائوػػػة فػػػي الشػػػك
لػو ثف يػدفع ا هنػذاؾل كل ساسػو مػن  ااخرينل كع لتو التي كىًلدت م ربان من فامورة ما كاف
لو شسويان  ين بدث العودةل كمسػاندمو  داخلو ب ذا النقص الذم ثكي و في مساءلة ثخوية

كفػػتح كػػت افبػػواب للهػػركج مػػن ىػػذه الع لػػةل كل ػػذا لػػم يمػػارس ث ػػدان الوصػػاية عليػػو كلػػم 
بوا منو مساصيت  يامو التي مهوول بت كقسوا بةدية م  طرح ذامو السائبة )في نتػاج   يطل

يمػن للػى الكرديػة( كدخول ػا للػى المسػار المطلػوب مػن الةميػ  ثف يسػاىموا مػن خػػ ؿ 
ذلػػ . فمػػا ىػػي ثىػػم اففكػػار المتةاكبػػة مػػ  ذامػػو الوصػػية علػػى نسسػػ ا مػػن خػػ ؿ مسػػيرمو 
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الموايػػي  التػػػي مطػػرؽ للي ػػػا كمػػأثره ب ػػػا  تػػى لػػػدت الطويلػػة فػػي ىػػػذا الم ػػمارل كمنػػػوع 
ىاجسان  س مو على الهوض بكت ج وده في يركرة ااخرين ل ال يمن بعدىا اإلنسػاني 

 ثك ن كذامو الكردية المنتشرة عبرىا ثانيان كنتائة ا على الوس  الذم ينتمي لليو ثالثانت. 
يػة( بقػدر مبيػاف الموايػي  لسنا في مقييم كتبو )كية  التوقػف عنػدىا كدراسػت ا كبةد

التي مكشف عػن ذامػو الكرديػة  وػران التػي ل ػا خػ  بيػاني موػاعدم كايػح )بعػد قطيعػة 
  يمكػن مواربتػو. بع ػ ا يتعلػا فػي الموايػي  افدبيػة  وػران)عن  من كاف في   ػن م( 

البنيوية كليرىا( كىي مػدخت فػي البعػد العػاـ للسكػرل كثخػرل سػيرة  ياميػة مكشػف متابعػة 
افخػرل )الةػنس فػي القػرهف كليػره( كىػي افكثػر لػ ارةل ككتػابين عػن كاقػ  كػردم  لكتبو

مطرقنا للى افسباب التي دفعتو لكتابت ما. ك  نقلت ما قدمو كالمشقة التػي عػانىل خػ ؿ 
ىذه المسيرة الطويلة ليوت في ن اية المطاؼ للى قطػاؼ مػا زرعػو كثنتةػول كلف كػاف فػي 

يد من م قبػت بنػي جلدمػو الػذين عػاد للػي م متػأخرانل كعتابػو  قوؿ ااخرين ك وولو لما ير 
علػػػى ىػػػذه السػػػ ارة التػػػي   يقػػػدركن ات. ك  ن ػػػدد ىنػػػا القيمػػػة الماديػػػة فنػػػو سي وػػػدىا 
لنسسػػػول بػػػت القيمػػػة المعنويػػػة ل ػػػا كمعػػػايير انتمائ ػػػا ل ػػػذه الػػػذات فيػػػو كامت اج ػػػا بالوسػػػ  

مميػػػ  ل ػػػذا السكػػػر المعمػػػم  الكػػػردم فػػػي مػػػدلوؿ الػػػوعي كمقبل ػػػا خ صػػػة ب ثػػػو فػػػي دفػػػ 
كالمست  ػػر مػػن بي ػػة م ةنػػة لوسػػطو الكػػردم الػػذم مػػن الممكػػن ا سػػتسادة منػػول "ث  
مشػػكت خطوطػػان متداخلػػة كمرئيػػة للمعنػػي ب ػػال معػػرىؼ بػػوعي ذامػػي الكرديػػةت كىػػو كعػػي   

المعػػػ كؿ. كلشػػػكالية  ِيمكػػػن اعتبػػػاره كرديػػػان صػػػرفان فػػػي مةتمػػػ  متعػػػدد الثقافػػػات" ص 
 فية لعػرؽ م ػدد لػم كلػن مكػوف فػي مػاريخ ال يػاة كل ػال بسػب  مػداخل ا عبػرالثقافة الوا

الػػ منل لكن ػػا مرفػػد بع ػػ ا بشػػكت متكػػوف فيػػو م مػػح الػػذات بهووصػػية البي ػػة المكونػػة 
ل ػػػال المتعلػػػا باللسػػػة كطريقػػػة ال يػػػاة فػػػي قػػػيم كعػػػادات مهتلسػػػةل ككلنػػػا نن ػػػت مػػػن جميػػػ  

لةػة ىػذه الػذات يػمن م يط ػا الهػاص ب ػا الثقافات كالتي مؤثر في مداركنا ككعينا لمعا
ك  يمكن ا ثف مهرب صسات ىي من صميم مكويننا اإلنساني فػي خووصػية السسيسسػاء 
المشكت لل ياةل فننا فػي  الػة دفاعيػة فطريػة   يمكػن التهلػي عن ػا لعػدـ ريػائنا عن ػا 

شػػكيت ثك ثن ػػا م اصػػرة ك  ملبػػي موػػال نا الوقتيػػةل علػػى الػػرلم مػػن مػػداخت افعػػراؽ كم
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ع كفنػا عػن ذامنػا فف  خووصيت ا يػمن ىػذا التشػكيت الةديػد. كبالتػالي   يمكػن مبريػر
الوسػ  خلػي ل فػػي  ػين ثف افطػػراؼ المتواجػدة يػمن ىػػذا الهلػي  ي ػػا ل ػا التمسػػ  

يػػمن ىويت ػػا كمػػداف  ب ػػراكة عػػن ثوابت ػػا التػػي مكػػوف شهوػػيت ا.  اكمثػػابر فجل ػػبػػذام ا 
تقبت ما ىو لنساني ي يد مػن مماسػكنا كي ػيف للػى ذامنػا كمثلما نرفه ال لم كاإلم اءل ن

الوعي كالم بة كنتأثر بػو يػمن ىػذه النا يػةل ك كمػان سػتكوف لػو بوػمامو الوايػ ة التػي 
مسيػػر فػػي سػػلوكنا البشػػرم "لكػػن الػػوعيل   يةػػ  ثف يبػػالغ فيػػول مػػن نا يػػة ربطػػو بانتمػػاء 

معػ كؿ. كيػف ذلػ  كىػو ال ْقومي معينل لنما من ال ركرم ىو ثف يةرم م ديػده" ص 
يت دث عن كعػي الػذات الكرديػةل ككػت التقييمػات كانػن علػى ىػذا افسػاسل ككصػت بػو 
السوص في ال امم ليدعم مقو مو في الوصوؿ للػى معمػيم الػذات النكػرة التػي لػم ييعػرؼ 
ب ػػا ل  ليبػػرر كػػت ثعمالػػو التػػي سػػهرىا لػػذات ثخػػرلل كيػػدلت علػػى ىػػذا ال ػػياع ثنػػو كػػاف 

نػػن ك ػػدم فػػي كسػػ  مػػؤثرات عػػدة منػػاكبتنيل  يػػن   مةػػاؿ لل كػػم ك يػػدان: " يػػن ك
. كىػػت كػػاف فػػي قسػػص زجػػاجي بينمػػا ٓعلػػى مػػا جػػرلل ثك مقيػػيم مػػا جػػرل" المعػػ كؿ ص

ااخػركف فػي  ريػػة ال ركػةت ثـ ثنػو ابتعػػد عػن ذامػو التػػي كانػن م تػاج لمقارعػػة ااخػر فػػي 
 قيقت ػا ل  بعػد رد ال ساظ على كينونت ا كلم يشارؾ فػي لخػراج ىػذه الػذات مػن طمػس 

فعػػتل يؤكلػػو فػػي انسػػ اب الػػوعي علػػى خارطػػة ثكسػػ  ممػػا علي ػػا مػػن رابػػ  قػػوميل رلػػم 
مأكيده على ثف يتم م ديده على ىذه الهريطة فػي ليػاب ذامػو الكرديػةت فػأم ذات ىػذه 
التػػي مبتعػػد عػػػن كجودىػػا فػػي ثجػػػواء مػػن ي ػػاكؿ م وىػػػال كمعػػود للػػى م يط ػػػا بعػػد زمػػػن 

لم ال ركؼ القاسػيةل بأن ػا موىومػة بػذام ات. كعلػى ثم ثسػاس لت اس  من ظت صامدان ر 
  مةاؿ لل كم على ما جرل ثك مقييموت ث ىذا عذرل ثـ قبح ذن  يةػ  ثف يػدف  ثمنػان 
علػػى مػػا فعلػػوتل كمػػن ثبعػػده عػػن ذامػػول ثكدفعػػو ل  ػػن ااخػػرينت. ثلػػيس ىػػو مػػن اختػػار 

عػػػن الػػػذات فػػػي كج  ػػػم ال ػػػركب للػػػي م كلػػػم يمتلػػػ  الةػػػرثة للثبػػػات كالمقاكمػػػة ليػػػداف  
كب كمتو التي يقوؿ )لنما من ال ركرم ىو ثف يةرم م ديػده(ل فكيػف  ػدد كعػي ذامػو 
الكرديةل  ين دبج القوائد في القومية العربية التي ن ترم ا كقومية كنتساعت مع ػا يػمن 

)كندعوه لنشرىا كما كانػن كبقنػاعتي   افسس اإلنسانيةل بينما ىو يدرؾ ممامان من امتدح
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مػػػ اؿ موجػػػودة عنػػػده كىػػػو بطبيعتػػػو ي ػػػتس  كػػػت شػػػاردة عػػػن ااخػػػرين كيوثق ػػػا كخاصػػػة   
نتاجو( ككم مناقه ذامو الكرديةل لف لم مستعدي ا كيرف ػ ا العربػي الوػادؽ فػي لنسػانيتو 
ك  يكيػػت المػػديح لة ػػة كثخػػرلت. كػػت ىػػذا التويػػيح منػػول كرلػػم ذلػػ  يريػػد لقناعنػػا ثف 

دان عػػن سػػرب ال مػػا ىػػي ل  بعػػد ثف اكتمػػت كعيػػو فػػي عودمػػو للػػى ذامػػو التػػي كانػػن م ػػيم بعيػػ
ثمراب لس  م كليس العكس". كمشكت  رب الهليج الثانية المنعطف التػاريهي ال اسػم 
فػػي كعيػػي الػػذامي لكرديتػػيل كىػػذا مػػا مةسػػد فػػي كتػػابي صػػورة افكػػراد عربيػػان بعػػد  ػػرب 

ل كلن نعيد ما بينػا ٓالهليج كعلى ثثره متنوع الع قاتل كالن رة للى العالم " المع كؿ ص
مػػن ثسػػباب ىػػذه العػػودة مػػن م اربػػة الربيعػػو لػػول كالتماسػػو بنػػي جلدمػػو فػػي م ػػامن م معػػو 

)رلػم ثف المويػػوع لػػم يكػػن كرديػان( كفػػتح افبػػواب للقيػػاـ   يػد ىػػذه المواقػػف الشػػوفينية
لو الهركج من ع لتو للى كسطو الكػردم  بما كاف عليو ثف يقـو منذ البداية. كىذه م دت

وع ع قامو كرديان  ورانل فنو كػاف مػ  افكسػاط افخػرل بطبيعػة ال ػاؿ كمن ػا مسيػرت كمتن
ن رمو مؤقتان للعالم )الكردم( كانهرط فيو با ثان عن المةدل كليس المساىمة فػي التسييػر 

لو قدرامو الكتابيةل ثف يتبوث الوػدارة  كدف  ال اؿ بما ي توم ن و افف ت. فنو لم مسسر
اريخ مػن سػةت   يمكػن فم سػلطة لزا تػو مػن ال ػمائرال يةل كلػم ي ػدث بما في ذمػة التػ

لو باؿ  تى دخت الباب الكردم ب ذا الوباؿ من كعيػو لذامػو الكرديػة ليثيػر زكبعػة يػدرك ا 
الػػػوعي الكػػػػردم ثن ػػػػا ملوثػػػػة بمهططػػػػات ليسػػػن افكلػػػػى عليػػػػو." لذ ثننػػػػي  تػػػػى ثكاسػػػػ  

 –الوصػػفل مثلػػي مثػػت ليػػرم الثمانينيػػات كنػػن ثعػػيم بنوػػف كعػػي ككػػردمل لف جػػاز 
 . كيػف لنػا ثف ن ػدد كمػاؿ الػوعي كن ػ ٓ" المع كؿ ص  –كن ن قلة في ىذا المن ى 

لػػو المػػوازين كالمعػػاييرل كنرمػػ  النػػاس يػػمن درجػػات كن ػػ  ل ػػم الع مػػات التػػي مػػؤىل م 
ككامػػػػت(. كىػػػػو  تػػػػى   ...–نوػػػػف  – م كفػػػػا نسػػػػبية )ربػػػػ  ئللػػػػدخوؿ فػػػػي ذام ػػػػم كنبػػػػر 
ي ككػػػردم كبعػػػدىا اجت ػػػد ليرمقػػػي للػػػى الػػػوعي الكػػػردم الكامػػػت الثمانينيػػػات بنوػػػف كعػػػ

كليس الوػرؼل لذ لديػو ثي ػان كعػي عربػي كسػرياني كثرمنػي كثشػورم كليػره يػمن الطيػف 
المتنقػت فػي كسػطو المركػػ ل ثلػيس مػن التعقػت ثف يعلػػن افسػباب كال ػركؼ التػي ثعمػػن 

عػػد عػػن عػػدـ ارمباطػػو ىػػذا الب بوػػيرمو الكرديػػة كػػت ىػػذا الوقػػن بكػػت صػػرا ةل كثف   يبػػرر
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دينػػي(ل الػػذم يةعلػو فػػي شػػرنقة مي ػػد مػػن  –قػومي عربػػي  –ثممػػي  –بت ػ ب مػػا )كػػردم 
 –كعيول كمشكت مةمعػات ل ػا رأليػة مرمبطػة بموػال  ا ال ػيقة كمسػرض  وػاران اجتماعيػان 

فكريػػانل ممػػا دفعتػػو للػػى ع لػػة لػػم يهتارىػػا بريػػاهل ككػػأف الػػوعي الكػػردم لذامػػو  –اقتوػػاديان 
ر م ػػػ ب مػػػا  تػػػى يكتمػػػت معميػػػدهل كينػػػاقه نسسػػػو بعػػػد ذلػػػ  لذ ملقػػػى يةػػػ  ثف يمرعبػػػ

و ثف يسػػتسيا لػػ النوػػف ااخػػر مػػن كعيػػو دكف ثف يت ػػ بل كمػػن خػػ ؿ ردة فعػػت مػػا كػػاف
ااخػػرين منػػو كرفػػ  لشػػارة السيتػػو فػػي  علػػى ىػػذه الػػذات لػػو  الوػػدمة الم دثػػة فػػي نسػػور

المةتمػػ  الكػػردم ثف  كج ػػو بأنػػو شػػعوبي عػػدك يتعػػدل علػػى العركبػػة كاإلسػػ ـل كمػػن  ػػا
ين ػػر لليػػو بعػػين الشػػ  كىػػو فػػي   ػػن م كي ػػس بػػين نسسػػو ثنػػو مشػػبوه كمػػا يػػدعي ىػػو 
بػػػذل ل كرلػػػم كػػػت ىػػػذا يػػػوارب ال ػػػدس العػػػاـ كيػػػؤكؿ النتيةػػػة للػػػى خلػػػت فػػػي المةتمػػػ  

....للػػخ. فمػػن يسػػتطي  منعػػو مػػن –  بويػػة  –الكػػردم بمػػا ي مػػت مػػن صػػسات عشػػائرية 
كمن ىي السلطة التي ممنعو من الدفاع عن  قػو الطبيعػيل المشاركة لف كانن لديو النيةل 

....( كقػػف فػػي كجػػو مسػػاعيوت. ثلػػيس ىػػو الػػذم من ػػى –عشػػائرم  –كثم زعػػيم )  بػػي 
عن السرب كت ىذه المدةل ك  يمكن ف د فرض الػذات لف لػم مػدخت بقناعػة كم ػ ية 

كمػن ال ػركرم من ملقاء كعي ا لما ىي عليػوت. كىػت ي تػاج ذلػ  للػى مباركػة ىػذا كذاؾل 
ثف نت  ب كنمدح ف ف كنعقد صسقات الو ء  تى نعي ذامنات. كمن  اسبو علػى انتمائػو 
الطبقي ثك العشائرم ثك....ت كىت كت الػذين يعػوف ذام ػم ين ػدركف مػن ثمػراء كباشػاكات 
كبكوات كزعماءت لماذا ىذه العقدة متكتت في ن عة الذات لديو ككػت الػذين ل ػم مقػام م 

هتلػػف الشػػرائح كالطبقػػاتل ك   اجػػة لػػذكرىم فػػي التػػاريخ الكػػردمل رلػػم ينتمػػوف للػػى م
قولو: "  ي مني الوعي الػذم يتعقبنػيل فثمػة كعػي يتلبسػنيل ىػو كيػف ثعيػد مرميػ  ذامػي  

المعػػػػ كؿ. ثلػػػػيس ىػػػػذا  ٔككػػػػردمل يستشػػػػعر يػػػػس  الػػػػ من عليػػػػول ثكثػػػػرمن ليػػػػرهف" ص 
ف يشػػكت متراسػػان فػػي مقارعػػة التنػػاقه بعينػػو كىػػو ينقػػاد لػػوعي التوػػارعل علػػى ليةػػاد مكػػا

ال وس الذم ي  قو في ا نتماء لذامول في موسية المةتم  الػذم يػرل فيػو عػدكهل كىػو 
 س ح كعيػو المتلػبس بالتعقػ  فػي مرميػ  ذامػو ككػردم بمػا يستشػعر مػن ال وػار يش ر

علػػى نسسػػو ثكثػػر مػػن ليػػرهل ككأنػػو الو يػػد فػػي ىػػذا ال وػػار كااخػػركف ينعمػػوف فػػي جنػػاف 
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متلكػػوف صػػكوؾ النعػػيمل بينمػػا فػػي قػػرارة نسسػػو عقػػدة الػػذن  لمػػاضو يتبػػدل فػػي الهلػػد كي
مواصلتو م  ىذه الذات التي م ت  ااف مباشرة بوسط ا الكردم الذم يطلػ  مػن ىػذه 

ثخرل كما قاؿ  الذات ثف متوافا ككينونت ا الكرديةل كمت رؾ في لطارىا كليس يمن ثطر
 ك  ي اؿ. 

ل كبػػدءان مػػن ىػػذه الهطػػوةل التوػػريحل ا عتػػراؼل كسػػأموقف ىنػػا: "ثسػػمي نسسػػي ىنػػا
بالمع كؿ. كربما عرفن ب ذه الوسة منذ عقود زمنيةل ب ين كلما موقسن عنػد ق ػية مػال 
ثك ثثرت مسألة خ فيػةل بػرزت صػسة )المعػ كؿ( شػاملة ليػام. سػعيد كنػن كمػا زلػن ب ػا" 

فػي  قػت ليػر كػردم المع كؿ. كثريد ثف ثكيح ثنو ثثار الق ايا كالنقػاط اله فيػة  ٔص 
ككانن عامة في  قوؿ ااخرينل الػذين ع لػوه بسػبب ات كدفعػوه للػى عػودة دخػوؿ ال قػت 
الكردم الذم لم يوبر  تى ناكش العما بما   ي مد عقبػاهل كللػ من السيوػت فػي عػ ؿ 

  كة نيركفت. ػا لنػال يف عن ال قيقة كلف ظت سعيدان كما كاف ك  زاؿ كمشتعت ركم
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 ف القرية  ين لوثو المع كؿ...د
 ابراىيم م مود نموذجان 

 طو خليت
لػػػم ثكتػػػ  فػػػي صػػػس ات افنترنػػػن سػػػول مقالػػػة ثك اثنتػػػينل منػػػذ ثف كجػػػدتل كذلػػػ  
فسباب خاصة متعلا برثيي في ىذه الوس اتل ككنن هلين ثف   ثكت ل كلكنني ثجػد 

ل الػػذم ظػػٌن بأنػػو نسسػػي مػػرة ثخػػرل م ػػطرا للكتابػػةل كالػػرد علػػى المػػدعو لبػػراىيم م مػػود
سيلهب  خارطة الكوف بب لوانيامو كاستعرايامو التي عنون ا بعنواف مثيػر كمرمبػ  كمريػي 
كفػػاق ل ظنػػان منػػو بأنػػو سػػيلسن افن ػػار كمػػا يسعػػت فػػي عنػػاكين كتبػػو التػػي مسػػتةدم ث ػػ  
السرائػػ  عنػػد القػػراءل كاف كػػاف ذلػػ  علػػى  سػػاب السكػػرةل ثك السكػػر الػػذم يت ٌوػػن كراءه 

المسكر لبراىيم م مود. عناكين مدكر بين  الة الت اكج بين افيػداد )المتعػة  من منطلا:
الػػخ(ن كلعلػػو فػػي مػػرات قادمػػة سػػيت سنا بعنػػاكين ثكثػػر  الم رمػػةل الةػػنس فػػي القػػرهف...

لثارة ) قومةية كايركميكية(  سيما كثنو كمػن يكتشػف ال قػت القػومةي فةػأةل كظػن بأنػو 
كيػ اىال منػػذ اف اسػػتعرت ال ػػركب افمريكيػػةل كصػػار سػيسدك مانػػدي  افكػػراد بػػين ليلػػة 

ال ػػػدين عػػػن الشػػػأف الكػػػردم سػػػيا ة امريكيػػػة بامتيازفمثالػػػو مػػػن الهػػػارجين مػػػن ج ػػػور 
الومن كالةبن كا ىماؿلكليس فن ػم ليػارل علػى ال ػم الكػردم ل كعلػى مراثػو كثقافتػو 

ابػػػراىيم كدمائػػػو التػػػي سػػػالن لعقػػػود كىػػػم عػػػن كػػػت ذلػػػ  لػػػافلوف ل كىنػػػا يةػػػيء المػػػدعو 
 سيما بعد  رب الكوين التي ثل من المػدعو كتابػان   م مود على رثس القائمة كبامتياز.

 كام عن ثناس كاف يت اشاىم عندما كاف ال دين عن م مكلسان من قبت. 

ككنن ثي ان قد قررت  ث  ثرد على ثم شهص يت ةم علٌي بعد معاركنػا )ثنػا كلبػراىيم 
يػػػة العموميػػػة فػػػي افمػػػم المت ػػػدة ثيػػػاـ بطػػػرس لػػػاليل اليوسػػػف(ل كالتػػػي مػػػداكلت ا الةمع

كلكنني ىا ثنا ثردل كالسب  ىو لنني كنن ثعتقد ثف السيد م مود ثكثػر رقيٌػا كمرفعػان عػن 
ىػػذه اففعػػاؿ كالممارسػػات الوػػبيانيةل كمػػن ثػػم بسػػب  م ةمامػػو علػػي كشػػهصل كلػػيس  
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ك ذاؾل قػػػد ككامػػػ ل فأنػػػا ثرل مػػػن  قػػػو ك ػػػا ثم كػػػاف ثف يبػػػدم رثيػػػو فػػػي كتػػػابي ىػػػذا ث
 نهتلفل كقد نتسال كىذه مسألة م سومة لدٌم. 

ثمػػػا ثف يت ػػػدث كيثرثػػػر عػػػن سػػػسرم للػػػى سويسػػػرا ثك جنسػػػيت ا كزيػػػارامي للػػػى ثكركبػػػا 
كالعػػودةل دكف ثف يعػػرؼ ثٌم شػػيء عػػن ذلػػ ل فمنمػػا ىػػو مةػػرد مػػدخت فػػ  كقػػركم سػػاذج 

نني قػػد فعلػػن فػػي شػػؤكف ااخػػرين )كىػػو يعيػػ  علػػٌي خلسيتػػي القركيػػة كالريسيػػة(. يقػػوؿ بػػأ
المسػػت يت لل وػػوؿ علػػى الةنسػػية السويسػػرية..ل مػػن ثيػػن لػػ  ىػػذه المعلومػػاتل كثنػػن 
لم مةلس في  يامػ  كل ػا نوػف سػاعة معػي...ت كماالػذم ي ػيرؾ لف سػافرت كعػدتل 
ىت مركن ثطسالي خدمان في بيت  يقدموف ل  كل يوف  ػ لف كاف لدي  ييوفان ػ الشػام 

للسمػ  كاللمػ  للػى خ فػات قديمػة  ػدثن بينػي كبػين  كالق وةت كماالذم يسػتثير شػ وم 
هخػػرين..ت  لػػيس ىكػػذا يػػتم ا صػػطياد الةاىػػت كالعسػػن فػػي المػػاء الملػػوث كالعكػػر ثي ػػا 
المسكػػر الػػذم ظننتػػ  دافنػػا رثسػػ  بػػين الكتػػ  كالمراجػػ   تػػى ظػػن بع ػػ م ثنػػ  مسػػير 
ل علػػى خطػػى الةػػا  ل كلكػػن مبػػين لألسػػف انػػ    مػػ اؿ صػػا   عقليػػة شػػللية مري ػػة

كمسػػتمد معلومامػػ  المسلوطػػة مػػن ىػػذا كذاؾل دكف ثف ي ػػدث ثف جلسػػنا ثك م اكرنػػا مػػرة 
كا ػػدة ) كثصػػٌر علػػى مسػػألة المةالسػػة كال ػػوار( فف مػػن ي كػػم علػػى شػػيء ثك شػػهص 
بكتابػػة صػػس ات عنػػو دكف ثف يعرفػػول لنمػػا يػػدؿ بذامػػو علػػى خػػواء نسسػػو كيػػ الة فكػػره 

 كصبيانية مورفامو. 
تي ثكردىا السيد م مود عني في كتابتو ػ التقريريةل كالتػي كانػن  كللعلمل المعلومات ال

كمػا لػػو ثنػػو يوج  ػػا للػػى ج ػػات مػػا )بقوػد ثك بسيػػر قوػػد( قػػد كصػػلن.. فػػانعم يػػا طويػػت 
 العمر.  

سػػأقف عنػػد نقطػػة كردت فػػي سػػياؽ  ديثػػو عنػػي: يت ػػدث عػػن  ػػوار ثجػػرم معػػي فػػي 
ثبوالشػعراء(ل كللعلػم لسػػن جريػدة "خػو بػات"ل  يػػن ذكػرٍت التػي ثجػرت ال ػػوار بػأنني )

مسػػؤك ن عػػن ىػػذا الكػػ ـل بػػت كثشػػعر باشػػم  از مػػن ىكػػذا نعػػوتل بػػت  تػػى افجوبػػة التػػي 
كردت فػػي ال ػػوار المػػذكور كانػػن ملسقػػة كسػػاذجةل لذ   يعقػػت ثف ثرد علػػى سػػؤاؿ: بمػػن 
مأثرتت قائ : مأثرت بأمي كبالقائد الهالد موػطسى البػارزاني. كيوم ػا ثرسػلن رسػالة للػى 



 093 

ةريػػدة للتويػػيحل لكن ػػا لػػم منشػػرل كبعػػد ذلػػ   اكلػػن ا موػػاؿ ب ػػمل عػػن طريػػا نػػ ار ال
هلرم )كىو شاىد على ك مي(ل فأخبرني بأف المسألة كل ا   مسػت ا الػذكرل كمناسػين 
المويػػوعل   سػػيما بعػػد ثف عرفػػن ثف )الوَّػػ ىسية( المه ػػرمة التػػي ثجػػرت معػػي ال ػػوار 

لن ػػػا مػػػن كردسػػػتاف الةنوبيػػػة ككانػػػن متوػػػن  العةػػػائبي قػػػد كػػػذبن علػػػٌيل عنػػػدما لدعػػػن 
 ل ةت م... ىت ىذا يكسي للتوييح يا ثستاذ م مودت 

يت ػػدث عػػن قوػػيدمي  لبةػػةل كيقػػوؿ بػػأنني قػػد"طعنن ب ػػا بعػػد ذلػػ " ثم ب لبةػػةل 
كثسػألو ىنػا ثي ػان ثيػن ككيػف كمتػى...ت  ك  ثظػن ثف عنػد السػيد م مػود جوابػان. فقوػيدة 

م ا فػػي ثكثػػر مػػن مكػػافل ككنػػن عنػػدما كتبت ػػا كػػاف )  لبةػػة مرجمػػن لعػػدة لسػػاتل كنشػػر 
 ا بطػػاؿ ( الػػذين علػػى شػػاكلة ابػػراىيم م مػػود يت مػػونني ب ػػيا ا فػػال كالن عػػة القوميػػةل
كقت ػػا كػػانوا   ي الػػوف يرب ػػوف علػػى ثبػػواب السػػوفيين كخػػادم م بكػػداش الػػذم لػػم يتػػرؾ 

ا كمعنويا ل كعنػدما صػارت ق ية ا  كدعم ا ) ىو كثز مو ( ك اربوا الق ية الكردية مادي
الكتابػػة عػػن  لبةػػة مطعػػم ذكام ػػم المري ػػة ل مكػػالبوا علي ػػا كمبػػاكوا ل علػػى ثىل ػػال كمػػن 
قبت كانوا يتباكوف على ج ارىا ب ةة معاداة ا مبريالية  كالدفاع عػن الشػع  العراقػيل ك 

 يا لبؤس ما ارمكبوا كيرمكبوف . 
دة ال يػاة دفاعػان عػن  ػ ب العمػاؿ ثم يت دث عن مقا ت قديمة لػي كتبت ػا فػي جريػ

الكردستانيل كمت ةمان علػى ا  ػ اب الكرديػة فػي كردسػتاف العػراؽ. يسسػر السػيد  ملػ  
المقػػا تل كي لل ػػا كيػػرل بػػأنني كتبت ػػا فنػػاؿ ب ػػا ريػػا افكربيػػين..فففل كىػػذه ج الػػة مػػا 

طلقػػا مػػن بعػػدىا ج الػػةل فلػػم يكػػن افكربيػػوف يومػػان مػػ   ػػ ب العمػػاؿل بػػت اننػػي كتبت ػػا من
)عواطف كانسعا ت( ث دثت ا مواقف اف  اب الكردية كقت ػال كالتػي قاملػن مػ  ا مػراؾ 
يػػػد قػػػوات  ػػػ ب العمػػػاؿل كثعتقػػػد ااف بػػػأنني كنػػػن قػػػد بالسػػػن فػػػي عػػػواطسي كقتػػػذاؾل 
كانةػػػررت للػػػى مسػػػائت مػػػا كػػػاف علػػػي ثف ثمطػػػرؽ للي ػػػال ل  ثننػػػي فعلػػػن.. نعملكاليػػػـو لػػػو 

  ثانيػػػة ل فػػػ  يمكػػػن لػػػي اف ثم مػػػت من ػػػر الكػػػردم  ػػػدث ذلػػػ  ) سػػػمح اا( فسػػػأكت
كثخػػوات مواجػػدكا علػػى  الػػذم ي مػػت السػػ ح مػػ  الساشػػيين ا مػػراؾ فػػي كجػػو ثخػػوة لػػول

ثرض ىػػي ملػػ  لألكػػراد جميعػػال كلػػو  ىػػؤ ء المقػػاملين كالمقػػام ت مػػن  ػػ ب العمػػاؿ 
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يين فػػي الكردسػػتانيل كلػػو  بطػػو م م ل ػػت ثمثػػاؿ ابػػراىيم م مػػود  تػػى ىػػذا اليػػـو منسػػ
ج ور الهوؼ كالػذؿ كالم انػة التػي ارم ػوىا فنسسػ مل فمػن العػار اف يػأمي اليػـو ثمثالػو 
ليعبثػوا بػذكرل دـ كشػ داءل ككػػانوا  تػى ا مػس القريػػ  يت اشػوف الت ػدث بالكرديػػة.فف 
كلكػػػػن السػػػػيد م مػػػػود كفنػػػػو يتوػػػػيد فػػػػي المػػػػاء العكػػػػرل ف ػػػػو يػػػػرل مسسػػػػيرات عةائبيػػػػة 

كؿ ا سػتسادة مػن  ػ ب العمػاؿ ػ ثي ػا المسكػر الكبيػر ػ للمويوعل كلسػن ممػن كػاف ي ػا
فوقت ا كاف الناس يبذلوف الػدـل لكػن ثمثالػ  اليػـو ي ػاكلوف قطػف بعػه اللقيمػات التػي 
ثن ػػةت ا سػػيوؿ الػػدـ ملػػ ل )كلػػن ينال ػػا بػػالطب  ل كاف ظػػن ذلػػ  لػػبعه  ػػين(  كل  فمػػا 

( مػن  سػة بعنايػة )فف...معنى ثف موسػ  ىػذا كذاؾ لتلقػي )علػى الةمػاىير( خطبػ  المدرك 
علػػى منبػػر)ىم( ركزػػػ مػػي فػػي.. ثيػػاـ اف ػػداث فػػي القامشػػليت مػػن منػػا ي ػػاكؿ ثف ينت ػػ  
كيستسيد ثي ا )البطػت( عػد الػى مػاريخ لػيس ببعيػد كقػارف بينػ  كبػين نسسػ ل  ثنػن الػذم 
موػػف شػػعبا بػػان م )ىو كػػو كمسػػوؿ( كثنػػن مأخػػذ علػػي ك مػػان ثكردمػػو علػػى لسػػاف السنػػاف 

عندما كصػف بع ػ م بػال مقى )ككػاف يوم ػا ك مػو يػمن سػياقول ب يػن  م مد شيهول
ف(. فأنن معرؼ جيدال كيعرؼ الذين ىم كراءؾ من ىػو   جاء على سبيت الم اح كالمودة..

ا نت ازم كالمػريه كمػن ىػو الػذم  ػاكؿ اف يقػوؿ شػي ا ثك يكتػ  شػي ا عػن شػع  كػاف 
ل  يهتسوف فػي بيػوم مل ك ماثبسػ  ك  ي اؿ يتعرض ل بادة كالس ا في ثكقات كاف ثمثا

اف مكت  اليـو عن ا كرادل كما ثس ت اف مت ةم على صػداـ  سػين اليػـو بعػد اف صػار 
فأرال ككنن موق  البيانات الرنانػة كمػدين مػن ي اربػول عنػدما كػاف صػداما فػي عػ  جبركمػول 
كلػػػتعلم جيػػػدال لسػػػن ثنػػػا مػػػن ي ػػػارب المنكسػػػرينل كلػػػن ثشػػػست نسسػػػي بمػػػن صػػػار ااف 

ورا فػػػي م بلػػػة التػػػاريخل ملػػػ  ليسػػػن مػػن شػػػيميل فأنػػػا   ثج ػػػ  علػػػى عػػػدكم اذا مػػػا مطمػػ
سق ل كاف كانن مل  من بطو م ل فمبركؾ علي ل كثعترؼ لػ  كفصػ اب  بػأنني لػن 
ل فلتبا الم مة لكم. كسأكتسي بم اربة الػن ج الػذم اكجػده  ام ةم على صداـ بعد اليـو

 ت قوػػيدمي  لبةػػة كمقػػا مي  ناقوسػػا صػػدام  الػػذم كػػاف ع يػػ ا علػػى قلبػػ  يومػػال كسػػت
يػػػدؽ فػػػوؽ كػػػت الػػػرألكس الةبانػػػة التػػػي كانػػػن معػػػامبني ذات يػػػـو كمنعتنػػػي بػػػا فا ال ػػػيال 
ككانػػن يوم ػػا هفػػاقكم كاسػػعةل فقػػد كانػػن متسػػ  لكػػت الشػػوفينيين كمةػػار السكػػر كمبهػػت 
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بدمعػػة علػػى  رائػػا كردسػػتاف ل ىػػت اسػػتمر بسػػرد الوقػػائ تت ) ثخشػػى اف ان لػػا لمسػػتواؾ 
متدح نسسي انا ااخرل ك  اظنني ثست ا مد ا ك  كلمة شكرل فمػا قمػن بػو كػاف مػن فأ

    .داف  يميرم كليس لتسوؿ اعةاب من ىذا اك ذاؾ(
مػػػن كػػػت مػػػا سػػػبا اسػػػتسربن كيػػػف لرجػػػت يػػػدعي بأنػػػو مسكػػػر ج بػػػذ كمن ٌػػػر فػػػي شػػػؤكف 

يكػػوف  البشػػرل   سػػيما ثبنػػاء قومػػو الػػذين اكتشػػس م فةػػأة بعػػد  ػػرب الهلػػيج الثانيػػةل ثف
ب ػػػػذا المسػػػػتول مػػػػن ال ػػػػ الة السكريػػػػة كالقسػػػػوة المري ػػػػة الم منػػػػة فػػػػي للسػػػػاء افخػػػػرين 
كالتعرض لتساصيت  يػام م التػي   مهلػو عنػد ثم منػا مػن النػواقص كالسػلبياتل كثىمػس 

ككفرعلػػػى نسسػػػ  ج ػػػودؾ ا صػػػ  ية ال مقػػػاءل فالنػػػاس  ىاىنػػػا فػػػي ثذنػػػو: دعػػػ  عنػػػيل
اا جميعان على مػا ارمكبنػاه مػن معػاصو كذنػوبل  رايوف بما قسمو رب  ل مل كسي اسبنا

 فلسن منوب عنول لت اكمنا كمقدـ )مقاريرؾ( عنا ال ة ال  ـ. 
لو كنن كتبن عن كتبي )كمس ن ب ا افرض( لمػا مأفسػنل كلمػا رددتل كثظػن كػاف 
اف ػػرل بػػ  ثف مسعػػت ذلػػ ل فننػػا نقػػدـ ثنسسػػنا لػػ  كلسيػػرؾ ككتػػابل كلػػم نطػػرؽ بابػػ  

ربل  تى مسم  منػا اجتماعيػان كشهوػيانل كلػو فكػرت بنسسػ  اجتماعيػا ػ بمػا للقرب كالتق
ثنػػ  موػػٌر علػػى ىػػذه النا يػػة ػ  لػػوفرت علػػى نسسػػ  الكثيػػر مػػن الة ػػد كالوقػػنل ف ػػت 
مريػػدني ااف اف ثقػػارف بينػػي كبينػػ  اجتماعيػػال كعائليػػا كشهوػػيا كعشػػائريا كػػذل  ل انػػي 

   . كاا فخةت من ىذال كثخةت بالنيابة عن  كذل
لقػػد مطاكلػػن علػػٌي كعلػػى الةميػػ ل فمػػا ع قػػة زيػػارة فػػ ف لسػػ فل ثك اعةػػاب ف نػػة 
بس فل بمسألة الػوعي كالػذات كالكرديػةتف كىػت فف فػ ف مػن النػاس لػم يػ رؾ فػي بيتػ  
كيقػدـ لػػ  اعةابػػو بػػ  كمملقػو لشهوػػ  الكػػريم ىػػو مطعػوف فػػي كعيػػو كذامػػو ككرديتػػوتف 

الػػػوعي كالػػػذات  الكردايتػػػيتف ثػػػم فػػػي مقالػػػ   كىػػػت لػػػو فعػػػت العكػػػس لكػػػاف المعلػػػم فػػػي
افخيػػر ذكػػرت بعػػه افسػػماء علػػى ثن ػػم عايػػدكؾ كشػػٌدكا مػػن لزرؾل كر ػػن مكيػػت ل ػػم 
المػػػدائحل كمػػػدبج فػػػي ثكصػػػاف م القوػػػائد الطػػػواؿل القوػػػائد التػػػي فشػػػلن فػػػي كتابت ػػػال 

ل كميشػػيت فوكػػو اكظننػػن بأنػػ  بػػبعه ا قتباسػػات كالمقػػا ت الساقعػػةل سػػتب  جػػاؾ دريػػد
مركػػػي الربيعػػػو. لكنػػػ  كلسػػػوء   ػػػ  بقيػػػن معػػػ ك ل مشػػػبوىا كاف كنػػػن معتقػػػد خػػػ ؼ ك 
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ذل ل ك  مترؾ مناسبة ػػ كمع  جوقت  ػػ ا  كمتبة وف بػانكم ثبطػااؿ الشػع  الكػردمل 
ك بػػأس مػػن اف ثقػػػوؿ لػػ : لسػػتم انػػػتم مػػن منطبػػػا علػػي م صػػسة ا بطػػػاؿ  فا بطػػاؿ ىػػػم 

ةل كالػػػذين طمػػػرم م ثلػػػوج هلػػػرم كىمػػػرين ىػػػؤ ء الػػػذين ي رسػػػوف جبػػػاؿ كردسػػػتاف العاليػػػ
كقنػػديت كلػػم مسػػم  ب ػػم ل ىػػم ىػػؤ ء الػػذين ثنػػاركا سػػا ات جػػارجرا ك ػػاج عمػػرافل ىػػم 
الذين ثياألا زنازين دياربكر كم ابادل كىم ىػؤ ء الػذين رممػوا ارايػي ثربػ  دكؿ ككصػلوا 

كػػت   موسػػكو بعػػد ان يػػار جم وريػػة م ابػػادل ىػػم الػػذين  معػػرف م كىػػم مشػػاري  شػػ ادة فػػي
ل  ػػػػةل فمػػػػن العػػػػار اف مت ػػػػدث عػػػػن بطػػػػو ت كثنػػػػن لػػػػم مسػػػػم  ب ػػػػم ا  بعػػػػد مةػػػػيء 
شسارم كوبف ليطسىء هبار النس  الم ترقةل ا بطػاؿ ىػم قايػي م مػد كالبرزانػي كم لػـو 
دكلاف كقاسملو كبابا كوركور كزي ف كليلى قاسم كهخركف كثر لم مسم  ب م كلػن مسػم  

 ب م كما ثظن 
من لػػ  مػػن مثقسػػين هخػػرينل فمػػا ىػػي المػػؤازرة كالمعايػػدة كمت ػػدث عػػن مػػؤازراة قػػد

التػػي قػػدم ا لػػ  مػػث ن زردشػػن م مػػدل لت شػػر اسػػمو بػػين فريػػا المتعايػػدين ثفنػػو قػػاؿ 
ل : نعم كلنا نتسا ثف السا ة الكردية افدبية م تاج للكثيػر مػن السربلػة..ت يػا ثخػي كلنػا 

د( لبػراىيم اليوسػف: نقوؿ ذل ل ك ين سمعن بأن  ستكت ل قلن لوديق  )المتعايػ
نعػػمل ن تػػاج  قػػا لمػػن يكتػػ  عػػن ىػػذه التةػػارب كيعػػرم النوػػوص التػػي لػػيس في ػػا ل  
الثرثػػرة كا دعػػاءل لكنػػ  ثي ػػا الناقػػد ال وػػيفل لقػػد مركػػن ا نتػػاج افدبػػي كثكللػػن فػػي 
ع قات البشرل كر ن معي  على ىػذا كمشػتم ذاؾل لمةػرد ثن ػم لػم يوػسقوا لػ  يومػانل 

يد عن ىذه السسائفل كان  مشست نسسػ  بمشػاري  كبيػرةل مسػوؽ فػي ككنني ثظن ثن  بع
 ةم ػػا المشػػاري  افمريكيػػة فػػي المنطقػػةل كالتػػي كنػػنى قػػد ثدنت ػػا بمنشػػور عرمػػـر قبيػػت 

  رب لزا ة صداـل  ين مباكينى على موير المنطقة اذا ما سق  الطالية . 
م امامػ  الوػبيانية ثجدني ثناقش  شهويانل فنني في الواق  م طر على الػرد علػى ا

كالسهيسةل ككنني ثكد لو ثنني ااف ثداف  عػن كتابػاميل   عػن موػرفامي كموج ػاميل التػي 
ت.. كمػػػن ثنػػػن لتأخػػػذ دكر القايػػػي  ثمعبتنػػػي فػػػي افسػػػاسل فمػػػن ثنػػػن كػػػي م اكمنػػػا اليػػػـو
كالم ػػامي كال كػػم.. كثنػػن مػػا ثنػػن.. عليػػو مػػن خلسيػػاتت كمػػن ثنػػن  تػػى معتقػػد بػػأف 
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تمتل لف ىػػو عػػرؼ كػػم ىػػم عػػدد ثفػػراد عائلتػػ  كمػػا ىػػي ثعمػػارىم الػػوعي الكػػردم سػػيك
كمستواىم الدراسػي..فف. ثك م ػن ثف القوػور فػي كعػي الػذات الكرديػةل ينطلػا مػن عػدـ 
معػػػرفت م الوافيػػػة بأمػػػ    م ػػػ  شػػػكل  كثيػػػران )كمػػػا مقػػػوؿ( كبأنػػػ  ثقػػػرب للػػػى الشػػػكت 

موردىػػػا عنػػػ  بػػػالوعي  المنسػػػولي...تتتففففف. مػػػا ع قػػػة كػػػت ىػػػذه الشػػػركح العائليػػػة التػػػي
الكردم الذاموم..تتفف. ثـ ثن  مكت  ذل ل لتبرر لنسس  م ةمام  على ااخػرين مػن 

 ف".         منطلا "ىأنذا ثكت  عن نسسي كعن عائلتي كذل ..تت
السػػؤاؿ الػػذم ثكد طر ػػو ىاىنػػا: لموػػل ة مػػن مكتػػ ..ت كىػػت ثنػػن  قػػا ليػػور علػػى 

اؿ الكرديػةل ثـ ثنػ  مللػنى ع لتػ ل فقػررتى الذات الكردية..ت كيؤلم  ما هلن لليو ال ػ
فةػػأة ثف م  ػػر للػػى الميػػدافتت. لػػيس مػػن  قػػ  ك  مػػن  ػػا ث ػػد فػػي ىػػذا الكػػوفل ثف 
يػػوزع شػػػ ادات  سػػن سػػػلوؾ الكرديتػػي علينػػػال ثك لػػػيس مػػن العػػػار اف منعػػن فتػػػاة كرديػػػة 

م ػػػ بوسات كنعوت يهةت من استهدام ا الرعاعل ػػ كثقود ىنا ما كتبتػو عػن بيػوار ابػراىي
ثػػم لمػػاذا ي عةػػ  اف مكػػوف معةبػػة بكتابػػات كػػوني ره ش ل كمػػا كجػػو القوػػور كالهيانػػة 
عندما يقف كوني ره ش الى جانب ال لنتسػا معػ  اف ا ثنػين   يكتبػاف ثدبػا رفيعػا  سػ  
مس ومػػػ ل ف ػػػت يبػػػرر لػػػ  ىػػػذا اف متػػػدخت بشػػػؤكن مل كمشػػػرح لنػػػا نسسػػػية بيػػػوار كمهبػػػر 

دي  عيػادة للتشػريح ل كىػت جػاءت لتستشػيرؾل  تػى لػو  العالمين بأن ا معقدة نسسػيات ثلػ
 كاف ىذا ما  وت فمن ا خ ؽ اف م اف  على ثسرار م نت  التي مو ي ب ا فف

الملسن ان  م اكؿ مطعيم كتابام  باقتباسات نقديػة ل كموػطل ات  مينيػةل كمػا لػو  
  كنػػػن ربيػػػ  ا لريػػػال كعلػػػى  ػػػد علمػػػي كباعترافامػػػ  انػػػنل فأنػػػن  مػػػتقن  تػػػى لستػػػ

كمن ثم متػبةح بمقػو ت فلسػسية منتقػاة مػن ىنػا كىنػاؾل لتػدلت علػى  الكردية ا  شساىال
هرائػػ  الكبيػػرةل كبالتػػالي مسػػتنج ثف كػػت الكتػػاب افكػػراد ناقوػػوف فػػي كعػػي مل ا  قلػػة 
مذكرىمل طمعان بالمؤازرة كالمعايدةل كثللب م لم يسم  ب م ث د كأدباءل الل م من ابنػاء 

بعػػػة المسػػػتكينة لقػػػدرىا التعػػػيسل ككمػػا لػػػو ثنػػػ  قػػػد عرفػػػن الموػػػيبة ال ػػارة كالشػػػلت التا
الكرديػػػة التػػػي مهتوػػػر بػػػػػ: اشػػػتم مػػػن مشػػػاء كامػػػدح بع ػػػ مل كنػػػم قريػػػر العػػػين  كىػػػؤ ء 

 سيدافعوف عن  فيما بعد.. ك يا للعار. 
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  ثكد اف استشػػ د بمقػػػاط  كثيػػػرة مػػن كتابػػػات المسكػػػر السط ػػت كبالةمػػػت السلسػػػسية 
يوردىػػا  للتػػدليت علػػى مرجعيتػػو الثقافيػػة. فمػػا معنػػى مثػػت ىػػذا الكػػ ـ السام ػػةل التػػي كػػاف 

الػػذم يقولػػو عنػػي: )مػػرل ىػػت كانػػن  ػػرارة ذاؾ الػػوعي المسوػػلي بسػػه الن ػػر  تػػى ااف 
عن ماىية الشهوية ببؤس المت و ت يػربة ابػداع( ت. يػا ثخػيل هسػف ثنػا جاىػتل مػاذا 

أنػا ثعػاني من ػا منػذ سػنواتل مقود بالوعي المسوليت لف كنن مقود ثمراض المساصػت ف
ت ػ ىػذه يمكػن ثف م ػيس ا لمقػا ت قادمػةل لف ثردتى الػتمعن ×××× كيعػالةني الػدكتور

 كالتب ر في شهويتي جيدان....فف.
ك  بػػد مػػن التنويػػو فػػي هخػػر ىػػذا الػػرد كالقػػوؿ باختوػػار: لػػو كنػػا فػػي زمػػن ليػػر زمػػن  

 ين المكػاف ا نسػ  لمناقشػة  السيد ابراىيم م مود كثمثالول لتم جٌره الى الم كمة ل
مثػػت ملػػػ  الدسػػػائس كالػػت م كالتةري ػػػات التػػػي يػػأنف مػػػن ذكرىػػػا  تػػى الرعػػػاعل كثمقػػػدـ 
بأسسي الشديد لكت من يقرث ىػذا الػرد ل فػواا مػا  سػبن يومػا بػأنني سأيػطر الػى كتابػة 
مػػػن ىػػػذا النػػػوعل كا نشػػػساؿ بأنػػػاس ف ػػػي ت م الكبػػػرل ىػػػي فػػػي كجػػػودىم.. كعلػػػي م اف 

 ذل . يهةلوا من
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 الذاث الكزديت أم هزض الفزداًيت؟ وعي
 

 حوىده حىاس
 
يػوء مػا  ػدث  علػىك   المنطقػة ظػت ال ػركؼ كافكيػاع ال ساسػة كالدقيقػة فػي فػي

 2004\3\12 القامشػلي ث ػداث كبهاصػة  فػي سػورية مػؤخرا فػي العػراؽ كمػا  ػدث

 م بهاصػة مػن كافكػراد السػوريين المثقسػين ثقوؿ فػي ظػت ىػذه ال ػركؼ مػا ث وجنػا ن ػن
مواكبػػة المر لػػة  يسػػتطي  لتشػػكيت فعػػت ثقػػافي مؤسسػػي متقػػدـ كالتعػػاكفالػػى التكػػامف 

  ظػت ىػذه ال ػركؼ فػي كبػرل كعاصػسة ثقػوؿ م ػو تالراىنة بمػا م ملػو مػن ارىاصػات 
المثقسػػين  مػػن  مػػا لػػم يسػػرؽ كمسريػػاث ػػد امثقسػػين افكػػراد نػػبم افكراؽ كخلط ػػا  يتػػاب 

مويوعي يسػتطي  التركيػ  علػى  مقويم ية لير قائمة علىنقد عملية بالدخوؿ في مسا صيت
الشتات الثقافي المشػتن ثصػ   يةم  ثف كي اكؿ  بناء فعت ثقافي كردم مثمر مقومات

في ػا  استست التي  في عسرين نن/ الكردية العاشرة /كعي الذات ب لقتول كثم سنا مؤخرا 
  كػػت مػػن  مػػت القلػػم علػػى  الم امراميػػة سػػ امو العشػػواء ليوػػ   ث ػػداث القامشػػلي

  الكامػ كػت ماجػاء فػي  لقػات  فػي من ثنني ىنا   ثدافػ  عػن افخػوة الكتػاب كبالرلم
  القامشػليقبػت ث ػداث  بػدثت   ثجػد منسعػة كطنيػة مػن  لقامػو كخووصػا ثن ػا كلكننػي
اف ػداث نسسػ ا ل  فػي لم يكن الكام  فارسا قبت ىذه اف داث كلم يكن فارسا بمعنى

 اموػتثك  المقػا ت بط  فػي ث ػداث القامشػلي بأنػو كتػ  بعػه نسسو مبيافانو ي اكؿ 

الوػسار اللعػ  مػ   ا طسػاؿ ث د ىامسيا كليره لم يسعت ذل  ل انني ثشبو ال الة بم اكلة
ـ بػالركه فةػأة الػى نقطػة عليػوثخيػو ثك صػديقو كالت ايػت  دكػاف ثكمنػ ؿ ثك  : عػ ى ى ى ى

اننػي ثسػألو  ، كامبنػا يسعػت ىكػذا نعػمف  رثس شارع كالتبياف ثنو ثشطر من ثخيو ثك صػديقو
ىػم الػى ىػذه  كىػت  الكرديػة ىػت الػذين منػاكلت م بقلمػ  ىػم متػأخركف عنػ  فػي الوطنيػة

   معػالج بمثػت افمػور متقاعسػوف كثنػن الػوطني المػت مس الشػةاع ل ثعتقػد ثف الدرجػة
ت مػ  الػذا صػراع ث ػدىم مػث  بقولػ  ثنػو فػي  الػة مقيػيمفكيػف لػ   ،  ىػذه البسػاطة
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ثعمػاؽ  مقوػي ثف م مػة البا ػن ليسػن فػي ثعتقػد ، كثنو لم يكن موجودا في اف ػداث
ل ػػا  كػذكات الكتػاب كالبػا ثين ككشػف الوػور ليػر ال قيقيػة فسػباب مهوػ م زم ئػو

 بقػػراءة المعالةػػة ليػػر سػػليمة كباختوػػارظركف ػػا كخووصػػيام ا المعنيػػة ب ػػا ىػػي فقػػ  ل 
 فػي الةػة مةمػت مػا قػدموه كمػا سػيقدمونوىػي سػليمة بمع كانمػا سػيكولوجيات ااخػرين

 الكرديػة الس ػائيات   ػدل افياـ ل ثم لنتناكؿ ما جاء في مكالمتو ال ا مسيػة منالقادـ 

 كمكتبام ا ىو ثشبو ما يكوف ب ةـو ىو كو على بسداد بعامودابأف  رؽ المرك  الثقافي 

ف ػرؽ  كبالتػالي ، رفػةكالمع  معادللثقافػة عمػتباعتبػارم مثقسػا ثنػدد بػأم –اننػي ثك   ،
 جمػاىير كلكػن ىػت موػرؼ كبشػدةالمكتبات   يمكنني الدفاع عنو بت بالعكس ثنتقده 

 مةموعػة بػين التشػبيوعػامودا ىػو بمثابػة لػ كة ىو كػو لبسػداد ل فػ  يمكػن المماثلػة ثك 
 كجػاء جمػاىير ل ػا معانام ػا كخووصػيت ا كبػين  كمعتديػة كلريبػة كك شػية كىمةيػة لازية

 فػي عن عوامػت مباشػرة كليػر مباشػرة عبرت  كانسعالية عاطسيةثفعاؿ  ردكريةة مورف ا نت

كعػدـ ا عتػراؼ بوجػودىم /  الثقافيػةظػت الت مػيم كالكبػن كال رمػاف كليػاب ال قػوؽ 
 مػارخالػرئيس الػدكتور بشػار افسػد بالقوميػة الكرديػة كةػ ء ثساسػي مػن  مويػيح كجػاء

الملتػبس كيكشػف السػامه كيسنػد  لي يػت  مقابلتػو مػ  ف ػائية الة يػرة فػي كنسػيج سػورية
فػانني  :ختامػا  عػامودا ككػت الشػع  الكػردم فػي سػورية / جمػاىير الهػاطم مػن الموقػف

ثف يب ػن فػي مػرض /افنػا / ليػتهلص مػن  الكرديػة الػذات ثنوػح مػن يب ػن فػي كعػي
 ج ػػاؼلك  بم اجيػػةافمػػور بواقعيػػة كانوػػاؼ    معالةػػة ليسػػتطي  عقػػدىا كشػػوائب ا

الػردكد الػى  مت ػوؿفننػي  ػذر كمت سػس لكػي   الػرد دت قبػت كتابػة ىػذامػرد  :منويػو
 سػػمن  كلكننػػي  العمػػت الثقػػافي الػػوطني فػػي موػػرفنا عػػن م مامنػػا ال قيقيػػة .م ػػامرات
القػراء كالمشػاىدين  تػى   يبػدك افمػر  ثمػاـ ايمانػا بالمكاشػسة كالموػار ة بػالردافمػر 

 .عن كشف ال قيقة كالواق  قووراعة ا ثك 
 

 ُّ/ٓ /ََِْ 
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 الشهزة اإلبزاهيويت

 
 بهزاد هصطفى :بقلن

  
في ثم مر لة م ٌوؿ للبنية السكرية كالثقافية كا جتماعية ك تى السياسػية ل)كػوف كػت     

ملػػ  المسػػاىيم متػػداخت كفػػا مركيبػػة بنيويػػة يتػػأثر ب ػػا الػػوعي كالعقػػت( ل يكػػوف فيػػو  ةػػم 
م ذل  التسيير ل ك ش  ثف المةتمػ  التودع ا ستيعابي ثثناء ىذا الت وؿ متناسبا ك ة

كالقمػ  الممػن ج مػن قبػت الػني م جعلػن ردة ل الكردم بسعػت التسػل  الس ػوم كا سػتبداد
السعػت فػي ىػػذه الستػرة فتػػرة اليق ػة الكردايتيػة المعرفيػػة كاإلدراكيػة ب ةػػم الركػود السكػػرم 

ن ج ػة كالقػدرة كالثقافي الذم كاف يعػاني منػو ل مةلػى ذلػ  فػي قػدرمين القػدرة النسعيػة مػ
التعوي ػػية مػػن ج ػػة ثخػػرل ل كىػػذا عامػػت دفعػػي فػػي ثم مةتمػػ  يسػػير ن ػػو كاقػػ  ثقػػافي 
صػػ يح ل لكػػػن نمػػ  التسكيػػػر ا سػػتع ئي الػػػذم امسػػم بػػػو فكػػر العديػػػد مػػن )المثقسػػػين( 
الكرد كعدـ قدرم م علػى اسػتيعاب ك موػٌور ثنسسػ م مويػ  النقػد البنػاء الػذم ينػاؿ مػن 

 تػى النسسػي كمػا يسعلونػو ىػم  ثككيعو ا جتمػاعي  ثكلشهص المنتج الثقافي كليس ))ا
(( ل كاعتبار النقػد مكسيػران لذا مػا نػاؿ مػن )مرجمتػو( علػى سػبيت المثػاؿ ) لبػراىيم م مػود 
نموذجان ( ل في الوقػن الػذم يعطػي لنسسػو ال ػا فػي ذـ كقػدح ااخػرين ل نتيةػة ل ػعسو 

البنػػػاءة ل كالموػػػيبة انػػػو فػػػي ظػػػت  المعرفػػػي ك الػػػنقص اإلدراكػػػي ل قيقػػػة الدراسػػػة النقديػػػة
انق ب المساىيم بنتيةة المهاض الذم يعيشو الكرد كوف الت ٌوؿ ىو ب د ذامو مهػاض 
ل ثف بعػه مػػن الػذين يشػػكوف مػن التسكيػػر الريسػػي البػدائي ىػػم الممسػكين ب مػػاـ التوجيػػو 

م سػول الثقافي كيتودركف قائمتو ل بقدرام م الثقافية كالمعرفية ال ػ لة ك  يكػوف عمل ػ
التطبيػػػت ك الت ميػػػر لمػػػن يكػػػدس الكتػػػ  فػػػوؽ بع ػػػ ا الػػػبعه ل  تػػػى كلػػػو كانػػػن فكريػػػة 

 قيقػة  يت ػح)مةميعية( ل اك  تى كلو كانػن مرجمػات بطريقػة )مشػوي ية( ل كعلػى ذلػ  
قدرام م في العمت كالعطاء السكرم كالثقافي على  د سػواءل ك ا نكػا مػن ذلػ  ثف مثػت 

اليػػـو بتقيػػيم ااخػػرين اجتماعيػػػا كثقافيػػان ك تػػى نسسػػػيان  ىػػؤ ء ) المبلػػت م ػػت م ( يقومػػػوف
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ككيػػ  مقػػاييس للشػػعور بػػالكردايتي ل معتبػػرين ثف خيػػر كسػػيلة للػػدفاع ىػػو ال ةػػـو ل ك  
شػ  ثف مػا قػاـ بػو افسػتاذ الػدكتور الع مػة لبػراىيم م مػود كمػا يرلػ  فػي لقػ  نسسػػوف 

اؼ عنػػدما مػػرجم ركايػػة ىػػو اسػػتهساؼ بعقػػت المثقػػف الكػػردم كالعربػػي معػػان ثشػػد اسػػتهس
الكام  الكردم  لم قاسو )ثياـ  سو الث ثة ( لمػا ارمكبػو مػن ثخطػاء مرجميػو فا شػة 
ثىاف في ا الركاية كصا ب ا معان م  كت ثسػف كا ترامنػا الشػديد لػو ل ممػا يكشػف  قيقػة 
ال الػػة الكاذبػػة التػػي ث ػػاط ثسػػتاذنا الكبيػػر نسسػػو ب ػػا ت  تػػى مت ػػاكل كورقػػة )كومشػػينة( 

دة ملػػو افخػػرل لتتػػرؾ اسػػتس اما كبيػػران لػػدل الكثيػػرين  ػػوؿ بقيػػة ثعمالػػو ككتبػػو )فمػػن كا ػػ
شػػ  علػػى شػػيء شػػاب عليػػو( كيؤسػػسني ثف ىنػػاؾ مػػن يػػداف  عػػن كتابامػػو كىػػو يعلػػم ملػػ  
ال قيقػػة التػػي ذكرناىػػا كلكػػن " بعػػذر ثقػػبح مػػن ذنػػ  " كىػػو انػػو كامػػ  كػػردم كيةػػ  ثف 

لػى ثم مػادة يتناكل ػا ل يسػيء للػى اللسػة التػي ييعلى شأنو ل فػأم كامػ  ىػذا الػذم يسػيء ل
يتكلم ػػا ل يسػػيء للػػى اللسػػة التػػي معلم ػػا ل ثٌم ع مػػة ىػػذا الػػذم ين ػػح قلمػػو بكػػره كريػػو 

ذاؾ ل كلعلنػػػا ثمػػػاـ موػػػيبة كبيػػػرة للثقافػػػة  ثككمكػػػركه بافسػػػرار الشهوػػػية ل ػػػذا الكامػػػ  
ثت ثكل ػ  "جػاؾ دريػدانا "  الكردية لذا ما كاف مثت ثكل   من يمثت الثقافة ل لذا ما كاف م

كما يقوؿ البعه ل فنكوف ثشبو ثماـ ىذا السكوت بعدـ النقػد لترجمػات ككتػ  ع متنػا 
ل بأكل   الذين خرج ملك م السبي عاريا كىم يدركوف عريو كلكػن ىي ػات مػن يشػير لليػو 

. 
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 ..خلقه ضزب لٌا هثالً و ًسي  

 رداً على إبزاهين هحوىد

 
 يىسف كاسي

 

فعلػو ىػو القػوؿ ل باعتبػار القػوؿ  الػة مػػن  اإلنسػاف ياء سػ ولة علػػىثكثػر افشػ لعػت
كثيػػرةل بكثػػرة اخػػت ؼ صػػسات ك طبػػائ   ثنػػواع  ػػا ت السعػػت اإلنسػػاني ل ك القػػوؿ لػػو

 يهتلسػوف عػن م فيكػذبوفل كىكػذا هخػركف البشرل ف نػاؾ ثنػاس يوػدقوف فػي ثقػوال مل ك
على ا خػت ؼ يشػكت صػورة  فاإلدما ا خت ؼ يركرة لنسانيةل ك طبيعيةل ك لكن ي ت

ثشػياء  ثمػة لريػ  افطػوار. ثنػو لوػا ب ا فػي ثذىػاف النػاس ل ثقػت مػا يمكػن ثف يقػاؿ فيػو
م مػود المتنابػذة مػ   لبػراىيم عديدة يمكن ثف يستند علي ا ثم مم ص فػي ردكد ثفعػاؿ
 -علػة ل فاففكػار زاخػرة  بػو الػذات ال عليلػةل لل كػم عليػو بأنػو معتػتل ثك عليػت ثم ثف

مػػػ   المسػػػالمة بالعبػػػنل كالػػػت ةم علػػػى الرمػػػوز السائبػػػةل كالشهوػػػيات -لف كجػػػدت
 علػى كىػذا لف دؿ -بمناسػبة ثك بسيػر مناسػبة -الم ي ل كثصػ اب الوػس ات البي ػاء

 شيءل لنما يدؿ على كجود خلػت فػي افداء الػوظيسي بااليػات المهتوػة بسػرز المعػانيل

 كطقوس التهاط  كالنقاش المتداكؿ فيمػاكا عتبارات ال سية المتعلقة بآدابل  كالقيم

الكائنات العاقلة لػدل صػا بنا ىػذال فػيلمس المػرء كجػود ثمػة معػارض بػين مػا يدعيػو  بين
يوت  د ا دعاء بأداء كاج  ككظيسػة ماريهيػة موكلػة لػو دكف ليػره ل كبػين مػا   رص من

ي لل  كسلسػلة  لقػات قائمػة علػى ا دعػاءات الهاكيػة مػن ثم لثبػات مػاريه عنػو يعػرؼ
 كتبػو الهارجػة عػن نطػاؽ المعػدكد ... فيتس ػت فػي التعريػف بنسسػو بأعداد الل م مشدقو

همت ث  مثير مسردة صسة من كبوستي با ثا في ق ايا لشكالية(...):مث ن   يسػتثاركف }كو و

ذاميػػػػػػػػػا م سسػػػػػػػػػا كم سػػػػػػػػػبا فدنػػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػػار ممػػػػػػػػػاي م اسػػػػػػػػػتع ئي ال وار المتمػػػػػػػػػدف 
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كالوػسة شػيء  سػي.  ,صػسات لث ثين كتابال كالهمسة ثصاب ل كذك العينػينا صا  
فيطلقون ػا علػى  معاينػة يراه الناسل كللناس ال كم فيما يةدكه مػن صػسة يسػتنتةون ا اثػر

ثك ليػػر  كمشػ ور الموصػوؼ فيقولػوف: لبػراىيم م مػود خػارؽ ثك مهػرؽ ثك ثنػو معػركؼ
ثك الشػيخ  م مػد القايػي ز مثلػو مثػتمعػركؼ ك مسمػور كقػد يقولػوف :انػو بطػت قػومي بػار 

ك ثدلػى  مةػرث سعيد ل كيبدك ثف ث دا لن ي لم نسسو ب رمان ا مػن  ػا الشػ ادة فيمػا لذا
كلثػارة  الت ػرش الم ػي  الػذم يبتلػ  الب ػار كافن ػارل   يكػف عػن ف ذا بش ادة كاذبة.
ف يلوػا ث يريػد الػذم مبػىػٌرز فػي النبػ   تػى يػذي  صػيتول ثك كمػن العةػوز السويػى كػابن

كلسػن  ثقػوؿ   بنسسػو صػسة لػم مكػن لػو لفيهػالف التيػار كيهلػف ج ػة دكراف افرض .
بأنػو  نعتقػد ثدعي بأف نتساكل جميعنا على رثم كا دل كمن الطبيعػي ثننػا   نقتنػ  ل  بمػا
ك    القػوة الوواب. لنني لسن بودد مسػائلة ثك معاقبػة لبػراىيم م مػود لعػدـ امت كػي

لػػن  كسػػط ا م اكلتػػو اإلمسػػاؾ بالعوػػا مػػن لف ريتػػو ىػػو ثك ليػػره.اإليمػػاف بال ػػد مػػن  
ظاظػا  الػدين ىت كاف الدكتور نػور\منةحل فةنو و لرثيو كثمنيتو الباطنة جليه في مقالو : 

التطػرؽ ل ػذه  .فيػو ييرشػح مػا فالػٌدفي  .\-صورة طبا افصػت عػن كثيقػة سػرية-خائنان  قانت
صػا    يمػدكف مػن كجػود ثشػهاص هخػرين الموايػي  ل ػا دكافع ػا كل ػا مسػببام ا ك بػد

فػي  يهػوض ىذه المقالة بالعوف المادمل كاللوجستي كل  فلماذا لم نسم  من ث د ليره
  .الكردكلوجية مويوع ك ذا كىو الطارئ كال دين الو دة في باب

كالمتواجػدة بػوفرة لام ػة إلثػارة ىػذه الموايػي  لمثيػر الشػكوؾ فػي  الةام ػة الرلبػة
ىنا ش ادة ث ػد معاصػرم الػدكتور ظاظػا مػن الػذين    سأكرد ما يدعيو. ييدع نوايا كام 

في ال قت السياسي ل كىو افستاذ عبد ال ميد دركيػم فػي كلمػة لػو فػي  يعملوف ي الوف
يقػوؿ في ػا :فػي  , gulistan ظاظػا فػي دمشػا نشػرت فػي موقػ  الػدكتور ذكرل ر يػت

الػدكتور نػػور الػػدين ظاظػػا رفيقػػا   بيػا كفػػي مقػػدمت م  90 مػم اعتقػػاؿ َُٔٗ-هبُِ
سمامو يقوؿ: )لم يكن يت ػاىر بأنػو ثكثػر ثقافػة مػن ليػره  كفي... كمعرض لتعذي  ك شي

ي مػػػت شػػػ ادة عاليػػة قػػػت مثيل ػػػا فػػػي المةتمػػ  الكػػػردم فػػػي ملػػػ   ثنػػو مػػن النػػػاس ثك
لمػا ىػم عليػو بعػه  ملػة الشػادات ممػن يعتبػركف شػ ادام م  لػف مهػا كىػذا المر لػة(.
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ثك كمػا قػد ي لػو ل ػم ثنوػاؼ المثقسػين ككػأف  ػ   المثقسػين رقػاببمثابػة سػلطاف علػى 
مػا ييس ػم  كػر علػي م كيبػدك ثف ىػذا المػدعو لبػراىيم  نشر العلم كممارسة التعلم كمن ثم

ثراؽ  بػرا كثيػرال كلػوث ثكراقػا ل فشػكت لنسسػو جػدك   فقػد .بامتيػاز م مػود كا ػد مػن م
رب لنػا مػث  كنسػي خلقػو بػت ك ثي ػا لبػراىيم م مػود كالػذم يػ لف. عكر يمر بو ل  ماء
  .نسي ماريهو
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 م كمة التستيم الكردية "فتَّاشات"
 المكارثي لبراىيم م مود

 
 م مد عسيف ال سيني 

 
 منذ ثف كت  لبراىيم م مود عدة مواد بعػد ال بػة ااذاريػةل صػار مؤذيػان  تػى درجػة    

 ليػػت الشػػ يح ممػػن دخػػت فردكسػػو المتوػػ حر الق ػػةل كدثب علػػى ليػػذاء الةميػػ ل ل  الق
 المػػدق ل بنػػاء علػػى منػػاف  كموػػالح متبادلػػةل ثقل ػػا مواصػػسات المريػػد المطيػػ  الوػػالح.. 
 لةػػأ الرجػػت باقتػػدار للػػى ثسػػلوب لقوػػائي ثقػػت مايوسػػم بػػو ثنػػو ثسػػلوب مومػػورل يعتمػػد فػػي 

 اقية طرك امػػػػو طريقػػػػة عدكانيػػػػة  ًقبػػػػت فخ قيػػػػات الب ػػػػن ب ػػػػال ك يمػػػػن للػػػػى الموػػػػد
 العلميػػػػػة بأيػػػػػة صػػػػػلةل ل  التعبيػػػػػر عػػػػػن عيقػػػػػده كعوػػػػػابيتول كىػػػػػو لالبػػػػػان مػػػػػا يعتمػػػػػد ال ػػػػػن 
 كلػػوم عنػػا ال قيقػػةل كمعٌمػػد اإلسػػاءةل كالوقػػوؼ عػػن سػػابا اإلمعػػاف كالترٌصػػد عنػػد بعػػه 
الشػػػكلياتل عنػػػد ىػػػذا الكامػػػ  ثك ذاؾل كىػػػو لذ يتوسػػػت بعػػػه الهووصػػػياتل ب ةػػػة 

نقػػػودل مةػػػده اسػػػتثمر ىػػػذه الهووصػػػيات للمػػػسح من ػػػا فػػػي دراسػػػة لبػػػداع الم ا سػػػتسادة
كال ػػ ح مػػن قيمػػة لبداعػػول كىػػذا ديػػدف الشهوػػية المتنسةػػة التػػي  مػػرل ث ػػدان  بشهوػػول

 ك  ث ػػػػدان بعػػػػدىال كلايتػػػػو افكلػػػػى كافخيػػػػرة ىػػػػي اإلقوػػػػاء كالت طػػػػيم كاإلسػػػػاءة  قبل ػػػػا
 القػػػػػػوؿ  المتعمػػػػػػدة بلدلامػػػػػػو اففعوانيػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػترمد عليػػػػػػو ثك ن كهخػػػػػػرانل ليوػػػػػػح فيػػػػػػو

  النواسي م وَّران "كداكه بالتي كانن ىي الداءف"
 ك تػػػػى  نػػػػداكر ك ننػػػػاكرل مثلمػػػػا يسعػػػػت فػػػػي مقا مػػػػو كمقاب مػػػػو بأسػػػػلوبو الوػػػػقيعي    

 الباردلػػػػػػ نقػػػػػوؿ مػػػػػاذا يبتسػػػػػي ىػػػػػذا الرجػػػػػت.. بتن يرامػػػػػو ال وائيػػػػػة التػػػػػي  مسنػػػػػي ك مسػػػػػمن 
بطريركػان علػى الثقافػة الكرديػة  من جوع.. رجته مثػت ىػذا  يينػاقم.. فنػو قػد نوػ  نسسػو

كلةأ للى ثسلوب يتورع عػن ال بػوط لليػو ثم قػدير.. مػن ثيػن  Pop بت بابا ثك  السورية.
لػػ  كػػٌت ىػػذه الكراىيػػةل كلػػم كػػٌت ىػػذا ال قػػد كماالػػداعي لليػػوت كلػػم كػػٌت ىػػذا التةػػريحل 
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فثمة مطاعن في شهو  كفي طرائػا معاملػ  كموػا ب .. مافعلتػو  ككيسما جاءؾ الناس
في ماسميتو زكران كب تانان ػ كعي الذات الكردية ػ لم يكن سػول موػسية  سػاب مػ  السيػرل 
كلػػم مسػػتثًن ل  ب ػػعان لسايػػات فػػي نسسػػ ل ىػػي افرجػػح ليػػر ن ي ػػةف..ثنن مػػتقن  قػػان رمػػي 
المسرقعػػػاتل لكػػػن لػػػيس كػػػت مػػػرةل لذ ثن ػػػا ث يانػػػان سػػػتنسةر بػػػين ثصػػػابع ل لتتلػػػوث بمػػػا 

بيػػػوار لبػػػراىيم ككػػػوني رشل كًكلػػػنى ل مػػػا ماكلػػػن مػػػن فرقعػػػن يػػػداؾل مػػػاذا جنيػػػن ب ػػػا 
ام امػػات باطلػػة.. مػػدخلن فػػي مريػػ ا كفػػي ع قت مػػال ك ينمػػا ذكػػر د ػػاـ عبػػدالستاح ثف 
مايكت  باللسات افخرل  يهدـ اللسػة الكرديػة كانػن ثلطػف جملػة "ثدبيػة نقديػة" قلت ػا 

يػـو ثكملػن مكارثيتػ  لو ثن  شبو يريرفف.. كطو خليت بم ام متو كبم لم مت مػوففتت كال
م  هؿ ال سيني.. نعتقد جازمين ثف ىذا لػيس لػ  بػت عليػ ل   اليػـو ك لػدانل بػت ىػي 

التػي  مستسػر.. ككنػا نربػأ بػ  ثف منشػر ىػذه الرائ ػة ليػر ال ميػدة مػن ال ػسينة  كصمام 
 مكػاف لطالمػا رمػ  فيػو ث ػد القشػامرة ػ دلػو ميقػرم ػ كيبػدك ثنػ   ننػن للػى دكرهل لذ فػي

ل عػػن ال ػػا طػػواؿ مقشػػمره الػػذم لػػم يوػػدر عنػػ  ل  كػػت لطالمػػ ا ظللػػن سػػاكتان ثخػػرسى
كاف ينبىء بتشسي  من خووم  الذين متوىم م.. كيبدك ثف م هم افنػا لػدي   لامه

البويرة قبت البورل فوارٍت مطيم س ام  المسمومةل كىي ثك ن كهخرى مرمػد  قد ثفقدؾ
ثيل   لػػبس فيػػول لذ م ػػت مركػػ  علػػى القػػارلء سػػيهرج مػػن مادمػػ  بانطبػػاع مكػػار  لليػػ ..
كم ػػاكم علػػى ثساسػػ ال كثنػػن  م مػػت ثدنػػى موجبػػات الن اىػػةل فكيػػف سػػم ن  النيػػات

ىػػذا الػػوعرل ككػػت لايتػػ  ثف م ػػاكم علػػى انتمػػاءات ماركسػػية لػػبعه  لنسسػػ  ثف مهػػوض
سػواؾ ػ   –ككأنما ذل  سيبة ك مةوز مع ا الكردية.. كمن قاؿ ب ػا  من مرصدت ليذاءىمت

عو كثنن ك دؾ صػالت  العنايػة اإلل يػة إلنقػاذ القطيػ  ال ػاؿفف.. عيػ  يارجػت.. ف و مد 
 ي   الموق  ثف يدخت معػ  فػي م ػامراتل كيت ػ  للػى خووصػيام  التػي  عي  فففف

 مشػػٌرؼل بػػدءان ممػػا كنػػن مسعلػػو ثثنػػاء الهدمػػة اإلل اميػػة فػػي لبنػػاف لذ كنػػن متلطػػى بنةمػػة 
متكس فف.. فتنقت ماخٌف كزنػو كلػ  سػعره بػين  خلبية.. كمسعت مامسعت بذريعة ثن  كنن

الوا ػػد فػػي بلػػدينفف.. كهخػػران ثمػػن السرصػػة سػػان ةل علػػى طبػػا مػػن دـ إل ػػراز  الشػػع 
نةوميػػػة مةانيػػػة علػػػى  سػػػاب الػػػدـ الستيػػػاني الميػػػراؽل فاسػػػتعرض ب لوانيتػػػو فػػػي ثلػػػة مػػػن 
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ة كمػأكي ت المقا ت التي   يقدر ذك ذائقة على لن ائ ال لما م ملو من سسسطة كفذلكػ
 درجػػة الثرثػػرة المملػػةل كمنػػذىال كثنػػن مػػوزٌع ام امامػػ  شػػرقان كلربػػانل منوػػبان نسسػػ    تػػى

 م كمػػة مستػػيم بكامل ػػال مػػوزع صػػكوؾ لسرانػػ  القليلػػةل كمنػػذر بالويػػت كالثبػػور لكػػت مػػن 
 يػػػػػػػػو ي ثف لػػػػػػػػو باعػػػػػػػػان فػػػػػػػػي الكردايتيػػػػػػػػةل لذ ثن ػػػػػػػػا لػػػػػػػػدت  كػػػػػػػػران عليػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػدؾ..

 ثقس ػػا الع ػػوم" كالويػػت كع ػػائم افمػػور لمػػن يكتػػ  ثك ثنػػن "السرامشػػي يػػمير ال بػػة كم
يو ي ثك يدعي ثكيرؼ لػو جسػن ثك ي ةػس لػو ىػاجس ثك يهطػر لػو خػاطر ثك ي مػس فيػو 

 فمف ل نو ل ي بكامت المرصاد فم مطل  ثك ثمنيػة ثك ىػول فػي الػوطن ثك افمػة.. ىامس
*** 
لػػدل دار ريػػاض دثب السػػيد المػػ  لبػػراىيمل شػػيخ م مػػودل علػػى نشػػر بعػػه الكتػػ     

 الريسل كىو يعرؼ ثف ىذه الدار لم منشر لػو مانشػرت ل  بتوسػلو لعنػاكين فاقعػةل  نةي 
 كانن على افلل  مدلدغ السرائ  المتسسلة ذات الةان  اإليركسػي  تػى درجػة البورنػو 
 التػػػػي كػػػػاف جػػػػٌت ج ػػػػده في ػػػػا مةميعيػػػػان مرقيعيػػػػان ثكثػػػػر منػػػػو فػػػػي ثم لطػػػػار هخػػػػر فػػػػالمتن 

 ػػػوامم ا ستعرايػػػية نوػػػف.. كلذ فرلػػػن جعبتػػػو مػػػن للمانػػػو فػػػي المسكػػػ  نوػػػف كال
 الةنػػػةل كمسػػػافد عساريتػػػو كمسػػػافد جنػػػول ثراد ثف يعػػػود للػػػى بيػػػن الطاعػػػةل مشػػػ ران لف سػػػو 
 العربػػي كموػػدكدان.. عػػادل لكػػن باستعرايػػية طاألكسػػية كيػػراكة ذئبيػػة كبػػالطعن كافنيػػاب 

القاصػي كالػداني ثف  ف س .. قت لي من موػا   ثقػت لػ  مػن ثنػنففتت معػركؼ لػدل
لبػػراىيم م مػػود كػػاف الوػػديا الوػػدكؽ لتركػػي ربيعػػول كثف ربيعػػو كػػاف شػػسيعو لػػدل دكر 
كصػػ ف نشػػر ربيعيػػةل ككفػػا ملػػ  الشػػساعة كػػاف يشػػعر مةاىػػو بنػػوع مػػن الدكنيػػةل كماكػػاف 

اثنػػين فػػي صػػ بت ما مػػن ىػػو التػػاب  كمػػن ىػػو المتبوعففتتىػػذه المن لػػة افدنػػى   يهسػػى علػػى
يلسوفنا السسسػطائيل كالمسكػر" ال ػانا النػاقمفف لمػاذا  مػدرمففتت نوي  "ف كانن من

ككايػػح التػػأثير الػػذم مركػػو لبػػراىيم م مػػػود فػػي صػػا بو الربيعػػوففتت.. فقػػد ظ ػػر ربيعػػػو 
  اقدان بولف ثثناء ال بة ااذاريةل  تػى درجػة الكراىيػةل كماكػاف ينافسػو فػي ذلػ  سػول 

 ي لم بػو لبػراىيم م مػود ىػو التػذايت  المدعو سيد رصاصل ككاف المشوار افطرل الذم
 الربيعػػيل فموػػا بة ربيعػػو مًعػػد بالةػػائ ة علػػى كػػت  ػػاؿل لمػػا ع كمػػة مطنطػػةل ثك م ايػػرة 
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 فػػػػي ث ػػػػد المراكػػػػ  الثقافيػػػػةل ثك نشػػػػر مقالػػػػة مة يػػػػة فػػػػي ل ػػػػدل المةػػػػ ت النسطيػػػػةل ثك 
 لكػػػ ـ ميسػػػير كتػػػاب ملٌسػػػا كككك..ل  بػػػأس مػػػن ا سػػػتماع للػػػى ماينسثػػػو الربيعػػػول مػػػاداـ ا

 شػػس يانل كالشػػس ي لػػيس مثػػت ااذارم المكتػػوب الػػذم سي سػػ  عليػػوف..المراك  الثقافيػػة 
 التػػي كانػػن م اصػػر المبػػدعين الكػػرد فػػي الة يػػرةل كمقػػيم علػػي م ثلػػف   ػػر كمتةنػػب م 
 ك يتةػػػرث مػػػديركىا علػػػى دعػػػوة ث ػػػد مػػػن م .. كػػػافل هنػػػذاؾ لبػػػراىيم م مػػػود نةػػػم ىػػػذا 

 السػػػسر للي ػػػا ىنػػػا كىنػػػال كافمػػػر لػػػيس خسػػػارةل فثمػػػة  المراكػػػ ل التػػػي كػػػاف يتةشػػػم عنػػػاء
 كليمػػة كثمػػة مكافػػأة مةػػ  ف لػػو علػػى كػػت  ػػاؿل كلػػيس مبالسػػة ثف بعػػه ىػػذه المراكػػ .. 
 كانػػػن ثنشػػػطت ا يكػػػاد ي تكرىػػػا فريقػػػاف: السػػػلطة بم رجانام ػػػا كاجتماعام ػػػا.. كلبػػػراىيم 

 (.. ككػػػاف يعلػػػم  ػػػاَّ م مػػػود بتن يرامػػػو ال وائيػػػة )لنتػػػذكر طػػػوا ين دكف كوشػػػين ال وائيػػػة
 العلػػم ثنػػو لػػو كػػاف يقػػوؿ ثمػػران ذا نسػػ ل لمػػا مركػػوه يػػدخت الوػػالة كلػػذل  كصػػف مػػاجرل 
 "لمركػػػ ه الثقػػػافي" بػػػالبربرمل ككػػػاف افكلػػػى بػػػو لف كػػػاف يمتلػػػ  الةػػػرثة ثف يبػػػين السػػػب  
 الػػذم دفػػػ  ثكل ػػػ  السػػػاعلين للػػػى ملػػػ  "البربريػػة"ف ثـ ثنػػػو ملميػػػذ ذلػػػ  السيلسػػػوؼ الػػػذم 

 رل مػػػػن الكػػػػأس ل  نوػػػػس ا السػػػػارغفف الػػػػذم ينتسػػػػ  منػػػػو..ؼ انػػػػن لػػػػو ال بػػػػة لػػػػم يكػػػػن يػػػػ
ااذارية فرصة  مقٌدر لو ركوب موجت ان كالسؤاؿ ااف: كم مرة ثستدعي لبػراىيم م مػود 
بسػب  مػن كتابامػػو السسسػطائية التػػي متلبسػو ركح جػػاؾ دريػدا فػػيهل  ال ابػت بالنابػػتل لذ 

 ان كمقوؿ ك مان مشاعان عموميان..ت مهيف ث د يكت  فتنتج كتابات ممسوخة
كمنت ػػي فقاعػػات بالونيػػة كمسرقعػػات كزبػػدانل  يمكػػن فػػي ثرض  العنػػواف ثف ػػت مافي ػػا 

 العنكبوميػةفف كبعػدىا فليػ ر كردسػتاف العػراؽ كليػ ر ثلمانيػا كم طػة ركزل كليتسي ػا  الشػبكة
 نيفف متابعػػة كػت التسي ػال كليقػدر مػن يقػػدر علػى لممػاـ  وارامػو الةليديػػة مػ  ث مػد  سػي

 مل  المويبة المثلةة على مدار ثكثر من  لقةففف لذ كيػف ستوػسي لمػا  يقػوؿ شػي ان.. 
 لمػػا ىػػو كىػػم الكػػ ـ.. ككػػذا منطػػا  يهيػػف فنػػو يػػدكر فػػي  لقػػة مسرلػػة لػػيس ل ..ت كػػم 

 ثلػػػم يكػػػن مػػػدل ن  ففت معػػػرَّض لمسػػػاءلة ككػػػم  ػػػورب ككػػػم ثبعػػػد عػػػن كظيستػػػو ككػػػم نٌقػػػت بػػػو
 كاف يتباىى بأستذمو في نعيم المدارس المهمليػةل كلطالمػا ثك ػى بػذل  طواؿ مدريسول ف

 ف ػػػػرب افمثػػػػاؿ بنسسػػػػو قلػػػػن لطالبػػػػامي كسػػػػألتني طالبػػػػاميل كثجبػػػػن طالبػػػػاميل كقمػػػػن 
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 باسػػػتط ع بػػػين طالبػػػامي.. لذا كػػػاف ىػػػذا شػػػأنو فػػػي مػػػدريس طالبػػػات فػػػي ثانويػػػة م ليػػػةل 
 الػػػداؿل كالػػػذم كػػػاف ينشػػػر ماشػػػأنو لػػػو كػػػاف لػػػو كػػػاف ي مػػػت درجػػػة علميػػػة رفيعػػػةل مثػػػت 

 مسكيكامػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي الوػػػػػػػػػػػػ ف الهليةيػػػػػػػػػػػػةل مسػػػػػػػػػػػػبوقاي ب ػػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػػداؿ التػػػػػػػػػػػػدليست.
 ظػػػت لبػػػراىيم م مػػػود متنعمػػػان بالمكػػػاف الػػػوظيسي افدفػػػأفف بينمػػػا كثػػػر ىػػػم الػػػذم ثبعػػػدكا 
 عػػػػن التربيػػػػةل كنقلػػػػوا للػػػػى كظػػػػائف ثخػػػػرلل كمػػػػن ثيػػػػن لػػػػو السػػػػرص الذىبيػػػػة فػػػػي التقاعػػػػد 

 لسػػيد لبػػراىيم ىػػي الشػػعر بعػػد المةموعػػة البائسػػة التػػي المبكػػرففتت.. لذا كانػػن عقػػدة ا
 طبع ػا علػى نسقتػػو الهاصػة التػي قلٌػػد في ػا بشػكت فاشػػت يػونس ا بػن فػػي مةلػة الشػػبكةل 
 فػػػأمى لػػػ  ن مباشػػػران ممةوجػػػانل كللػػػى فتػػػرة ليسػػػن ببعيػػػدة كانػػػن المةموعػػػة متراكمػػػة فػػػي 

 ول السػ ؼ الػذم م تلػو قبو مكتبة ثنيس مديوايةل كقد مسبرت كاصسرتل كمابقي من ا سػ
 ل دل العاريات المأخوذة على افرجح من ل دل المة ت ال ابطػة كثثػره الشػعرم ذاؾ 
 اليتػػػػيم: ىػػػػو عبػػػػارة عػػػػن لنشػػػػاء ملسيقػػػػي  يليػػػػا بطالػػػػ  فػػػػي المر لػػػػة الثانويػػػػة لذا كانػػػػن 
 ملكػػػم العقػػػدة  مػػػ اؿ موػػػا بول فمػػػاذا ذنبنػػػا لذ ثنػػػو يت ػػػدث عػػػن كتابػػػة الشػػػعر باسػػػت انة 

 كلذا كػػػػػاف اا قػػػػػد نػػػػػ ع مػػػػػن قلبػػػػػو الر مػػػػػةل كمػػػػػن فػػػػػؤاده الموىبػػػػػة فماذنبنػػػػػافف  خسيػػػػػةت
 الل ػػػم ل  موىبػػػة ال ػػػسينة كالػػػدس كم اكمػػػة النوايػػػا كالنميمػػػة بتساصػػػيت شهوػػػية عمػػػن 
 انػػػػدس يومػػػػان مػػػػا بيػػػػن مل ثك ثدخلػػػػوه للػػػػى بيػػػػوم م ثك كثقػػػػوا بػػػػو فأبػػػػا وا لػػػػو بأسػػػػرارىم.. 

 هل كلذا ثدخلتمػػوه فػػأدخلوه للػػى لػػرؼ فارىػػةل  ػذار بعػػد اليػػـو ثف يدخلػػو ث ػػدكم للػى دار 
 كلذا ب ػػتم لػػول فػػ  مبو ػػوا ل  بعكػػس مػػامسكركف بػػول ثك عكػػس مايتوقعػػو مػػنكم.. يػػللوه 
 منةػػوف مػػن براثنػػو.. لن ػػا لموػػيبة كبػػرل ثف نثػػا بػػااخرينل ثلػػيس كػػذل  ياسػػيد م مػػود 

 القشمر الةديدل بعد القشمر القديم: دلور ميقرمت.
قػػتل عػػن موقػػ  عػػامودا ػ القشػػمركؾل فتنػػة دكف كيشػػوت موقػػ  ميريػػ  ين -*

كلنػػػا كقسػػػة مطولػػػة مػػػ  القشػػػمر  افنترنيتػػػيل لبػػػراىيم م مػػػود. الكػػػردل بسػػػيسو
 الةديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد. لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيم م مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود: مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن التةميعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةل للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 .التسكيكيةل كانت اء بالتلسيقية. ـ. ع. ال سيني
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 ا عليه:تخويه إبراهيم محمود للذكتور وورالذيه ظاظا ورد شريه ظاظ

  

 هل كاى د. ًىرالذيي ظاظا خائٌا حقاً؟

 -صىرة طبق األصل عي وثيقت سزيت -
 ابزاهين هحوىد

  

 52/  88/  5002 - 8811العذد:  -الحوار المتمذن 

قيت الكثير  وؿ الكام  كالمتنور كالسياسي الكػردم الػدكتور نورالػدين ظاظػال الػذم 
ن بػين الق ئػت جػدانل ممػن  وَّػلوا مرمبػة علميػة) ل خووصان كثنو يعد مػُٖٖٗموفي سنة 

درجة الدكتوراة في العلـو ا نسانية من سويسرا" منػذ نوػف قػرف"(ل كثف كعيػو السياسػي 
 نتمائػػػو الكػػػردم علػػػى صػػػػعيد كردسػػػتاني عػػػاـل يةيػػػ  لػػػػػو  ديثػػػو المتنػػػوع فػػػي شػػػػةونو 

كردسػػػتانيةل كىمومػػػول عػػػن ارمباطػػػو بمػػػا ىػػػو كػػػردمل ثٌفٌ ل كػػػاف. كقػػػد عػػػاش المعانػػػاة ال
كلو ػػػا  يػػػن ممتػػػد كردسػػػتانول كيكػػػوف كػػػردهل كثنػػػو جػػػرَّب مػػػرارة النسػػػي كالمنسػػػى داخػػػت 
كخارج كطنو المم ؽل كفي الوقن نسسول عايم الكػردم فيػول علػى صػعيد الواقػ  كمػدل 
مم قانػػػو) كرسػػػتاف المم قػػػة ثكثػػػر ممػػػا كانػػػن ثك ىػػػي عليػػػو(ل كعلػػػى صػػػعيد كعيػػػو الػػػذامي 

الوجػود فػي  افل كذلػ  الشػعور بالكينونػة الكرديػة مػن خػ ؿ:ل قيقة كونو كرديان  يثمػا كػ
العالم كما مقت ي كرديتو المبتساةل في ك دة مساصل ا الكردية كعيان قوميان ر ػ  افبعػادل 

الوجود في الػذاتل كػذات كرديػةل مػتء  قيقت ػا فػي منػوع كمعػدد  متعدد الرأللل عميق ا.
سياسػػػية ك تػػػى ال  بيػػػةل بػػػأكثر مػػػن معنػػػى  ركافػػػدىا الثقافيػػػة كا جتماعيػػػة كالتاريهيػػػة كال

الوجود عبرىمال كمةلي الكرديػة بوػست ا ع مػة فارقػة مركَّبػةل مػن ج ػة   ػورىا  كذل .
التاريهي ال امت ل وية   ممثل ا) عربيةل مركيػةل فارسػيةل سويسػرية( ك  منسوػت عن ػا فػي 

أثيرانل كالع قػػػات مةموع ػػػال كعػػػن كػػػت من ػػػا بمسػػػتويات متساكمػػػة قيمػػػة كمقػػػداران كمػػػأثران كمػػػ
 المهتلسػػػة افبعػػػاد بػػػين ىػػػذه ال ويػػػاتل كىويػػػات ثخػػػرل داخليػػػة كرديػػػان مػػػن ج ػػػة ثخػػػرل.
ىذه الشهوية التي شسلتني مػن خػ ؿ متبعػي ل ػال فػي مسػارات عػدةل كمػا لػو ثن ػا ن يلػة 

mailto:solinama@hotmail.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-هل%20كان%20د.%20نورالدين%20ظاظا%20خائنا%20حقاً؟-%20صورة%20طبق%20الأصل%20عن%20وثيقة%20سرية-&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51299
mailto:solinama@hotmail.com?subject=الحوار%20المتمدن%20-هل%20كان%20د.%20نورالدين%20ظاظا%20خائنا%20حقاً؟-%20صورة%20طبق%20الأصل%20عن%20وثيقة%20سرية-&body=Comments%20about%20your%20article%20%20http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=51299
http://www.rezgar.com/debat/
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مػػػاريخ  كػػػائيل ك قيقػػػة ع قػػػة اجتماعيػػػةل كصػػػورة مػػػن صػػػور ال ػػػراؾ الثقػػػافي الكػػػردمل 
القػػػػواـ كالمقػػػػاـ سياسػػػيانل كبوصػػػػلة رجَّاجػػػػة م كومػػػػة باعتبػػػػارات  كمشػػػ د  يػػػػوم مسػػػػتعرٌ 

مشهوة كمت ركة في مرددام ػال بن كعػات ذاميػة كف ويػة كم سػوبامية كشهوػيةل   زالػن 
فاعلة في صميم البنيػة التركيبيػة الت  بيػة الكردسػتانيةل كمػن لػدف لالبيػة المعنيػين بالشػأف 

 كبوػػػستي با ثػػان فػػػي ق ػػػايا لشػػػكالية  ان.الكػػردم ال  بػػػيل كالعمػػػا الثقػػافي الكػػػردم ثي ػػػ
)كهمػػت ث  مثيػػر مسػػردة" صػػسة" مػػن يسػػتثاركف ذاميػػان م سسػػان كم سػػبان فدنػػى اعتبارممػػاي م 
اسػػػػتع ئي(ل مهػػػػص جوانػػػػ  مهتلسػػػػة: اجتماعيػػػػة كثدبيػػػػة كسياسػػػػية كثقافيػػػػة معػػػػانل كفػػػػي 

رقػةل  يػن الم مار الكردم المعاش ثكثرل كما إلشكالية الق ايا المثارة من ع مػات فا
مسػػردة اإلشػػكالية قائمػػة كمتةليػػة فػػي كػػت مويػػوع ييػػذكرل ثك فكػػرةل ثك  تػػى كلمػػة معتبػػرة 
عاديػػػةل مػػػ  فػػػارؽ الن ػػػرة للي ػػػال كموقع ػػػا ا عتبػػػارمل كع قت ػػػا المسوػػػلية كالع ػػػوية ل 

  ثم ػدث عمػا ملمسػني مػن نقػاط   مػ اؿ سػهونت ا متواصػلة فػي كػت  كثىميت ا ماريهيان.
لػرض ثك صػلة بمعنػى مػال ل سػهونة ذات نسػ  سياسػي م  بػي كػردم  من لػػو معػو ثك بػو

عػػػاـل كنسػػػ  ثقػػػافي مت ػػػ ب خػػػاص بػػػدكرهل فػػػي المتػػػاح مػػػن الموػػػادر كالمراجػػػ ل عػػػدا 
المقركء لػو/ عنو معانل بقػدر مػا ثعػرض جانبػان مػن  قيقػة مػػألوفة للسػة بيػاض العػين الكرديػة 

ككػػذل  مسػػاأل ت ىػػي  لسػػوادىال كىػػو الػػذم يهػػص لمػػوض شهوػػية الػػدكتور المتنػػورل
ثكثػػػر مػػػن مثيػػػرةل ل ػػػا ع قػػػة ىنػػػال بموػػػداقية عملػػػو المتعػػػدد ا مةاىػػػات داخػػػت الػػػوطن 
كخارجػػػول كم ػػػن ا سػػػم) الكػػػردم الطػػػاب (. ك تػػػى ثسػػػتطي  اختوػػػار المويػػػوعل ثشػػػير 
مباشرة للى ما يشبو الوثيقةل عثرت علي ال بعد عمت منقيبػي شهوػيل كعبػر ثشػهاصل   

دايتيل كدفا الشعور با نتماء لمػا ىػو كػردمل كثيقػة ثراىػا خطيػرة ثفقد في م  ماسة الكر 
جدانل كلكن ال قيقة ثكبر كثقول من كت ما يمكن ثف يقاؿ ىنا كىناؾ ماريهيانل فن ػا ىػي 
ذام ػػػػا موصػػػػولة بالتػػػػاريخل كمشػػػػكت كج ػػػػان مػػػػن كجػػػػوه التػػػػاريخ افلػػػػف مةػػػػازانل كمهدمػػػػو 

لعقائػػػدمل كالشػػػاىد علػػػى ف اعػػػة الواقػػػ  بالمقابػػػتل ملػػػ  التػػػي ميبػػػرز متنورنػػػا كمنايػػػلنا ا
المعػػاش كرديػػانل كمػػا ذكػػرتل   ثقػػوؿ خائنػػانل كبالسػػ ولة المعاشػػة بثنائيػػة خب ىػػا كمل  ػػا 
التليػػدينل كلنمػػا معريػػو فكثػػر مػػن مسػػاءلةل ثك   مبػػرلء سػػا تول ممػػا كػػاف يتػػردد ث يانػػانل 
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بوػػػددهل ك تػػػى  علػػػى ثلسػػػنة قػػػريبين منػػػول ثك بعيػػػدين عنػػػول كمػػػن كػػػرده افق ػػػاح م ديػػػدان 
الل  ػػةل كربمػػا الوثيقػػة ملػػ ل مبػػرر موقػػف هخػػرين كقسػػان منػػو عػػدائيانل كػػاف يسػػت قول كثف 
الػػذين ن بػػوا مسػػتودعو الهػػاص بػػالمواد الوػػيد نيةل بعػػد دخولػػو السػػةنل كخركجػػو منػػو ل 

ل اسػػتردكا  ق ػػمل كجػػازكه فيمػػا كػػانوا يعرفػػوف عنػػو اكثػػر مػػن سػػواىمل ُُٔٗهب  ٖسػػنة 
الن ػػ : الموػػادرة المشػػركعةل فػػي يػػوء الوثيقػػة التػػي ثعريػػ ال  ثم كػػاف يسػػت ا ذلػػ 

 يػػن ث ػػتس  ب ػػا. كبوسػػ  القػػارلء متبػػ   يثيػػات المويػػوعل بػػدءان مػػن ا تكاكػػو بػػأقرب 
المقػػربين لليػػو) ثخومػػو( كانت ػػاء بالػػذين ث ػػاطوا بػػول كلكػػن لم ل اطػػةف ككػػاف التػػومر بين مػػا 

مقػػوؿ الوثيقػػة  و بة ػػات عيػػٌتم علي ػػا.مل وظػػانل مػػن خػػ ؿ الوقػػائ  اليوميػػة ل يامػػول كصػػ م
ىذهل عن ثف الدكتور ظاظال كاف على ع قة كثيقة بعبدال ميد السراجل كمعركؼ مػن ىػو 
عبدال ميػػػػد السػػػػراج السػػػػيء الػػػػذكر سػػػػوريانل كبالنسػػػػبة للكػػػػردل رلػػػػم موػػػػاىرمو للكػػػػرد 

مػػا  ملػػ  الع قػػة الوثيقػػةل مػػا كانػػن معلومػػةل بػػت خسيػػةل  يػػن ا موػػا ت بين  بالمقابػػت.
كانػػػػن متواصػػػػلةل  تػػػػى  ػػػػين دخولػػػػو السػػػػةنل كمػػػػا يتعلػػػػا بمػػػػا يسػػػػمى بن ػػػػ  مػػػػواده 
الوػػػيد نيةل التػػػي لػػػم يكشػػػف النقػػػاب عن ػػػا كمػػػن كػػػاف كراءىػػػال ككيػػػف ثيىمػػػت المويػػػوع 
جانبػػػانل كلػػػم ييب ػػػن فيػػػو  تػػػى اافل طبعػػػان كعػػػادة ثمػػػور كثيػػػرةل   يينقػػػ  في ػػػال ثك   مػػػتم 

ءل ثك قدرم م على نسياف ق ايا خطيػرةل   يةػ  م ريت ال ربما فخ قية الكرد السم ا
مرك ػػا لوػػدؼ التػػاريخ العميػػاءل ثـ لسمػػوض فػػي مل كمػػا ىػػو لمػػوض مػػن نت ػػدث عنػػو.   
بػػت يقػػاؿ ثف الوػػ ت مةػػاكزت  ػػدكد سػػوريا ككردسػػتاف كسويسػػرانل  يػػن كػػاف ظاظػػال   

شػبو يبهت على السيء الوين فػي مقػديم معلومػات مسوػلة عمػا كػاف ييطلػ  منػول فيمػا ي
كػاف  مقارير دكريةل كاف بارعان في ال كما برع في الكتابة بأكثر من لسةل كثكثػر مػن مةػاؿ.

ثمػػة ج ػػاز اموػػاؿ صػػسير كدقيػػا كلريػػ  فػػي ذلػػ  الوقػػنل يسػػاعده فػػي نقػػت المعلومػػات 
كملقػػي معليمػػات كسػػواىال لنػػو ج ػػاز موبايػػت صػػسير جػػدانل مػػا كػػاف بوسػػ  ثم كػػاف معرفتػػو 

د ج ػػاز هخػػرل اسػػتهدـ للكتابػػةل كػػاف شػػبيو الكومبيػػومرل بسػػ ولةل ي ػػاؼ للػػى ذلػػ  كجػػو 
لػػػو لطػػػاء معلوماميػػػة كاسػػػعانل كمػػػن خ لػػػو عيرفػػػن كقتػػػذاؾل كالت ػػػادث عبػػػره    يػػػن ثمَّػػػن
كافكثػػر مػػن كػػت ذلػػ ل ثف الػػدكتور نورالػػدين ظاظػػال عنػػدما مػػوفيل كمػػرؾ كراءه  كػػذل .
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عػػػػدا عػػػػن ثلرايػػػػو ثكراقػػػػان ككثػػػػائا   مقػػػػدر بػػػػثمن مة ولػػػػة ثمػػػػاكن لقامت ػػػػا ثك  ة ىػػػػال 
الشهوػػيةل التػػي اسػػتسيد من ػػا فػػي ملمػػس جوانػػ  لام ػػة مػػن  يامػػول كنشػػاطو الػػدألكب 

)لػػم ييسػػمَّ فػػي الوثيقػػة ملػػ ( فػػي جيػػ  صػػسير داخػػت معطػػف  ال فػػنل كقػػدعثر ث ػػدىم
سويسرم لول على ج از صػسيرل كػاف يرسػت لشػاراتل يبػدك ثف الشػهص كػاف يلػم بػبعه 

 اكؿ التعػرؼ لليػول عبػر مشػسيلول ظ ػرت علػى شاشػتو مقنيات الة از ذاؾل لذ لنو عندما 
الوػػػسيرة: البي ػػػاء صػػػورة فاجأمػػػول كانػػػن لعبدال ميػػػد السػػػراج نسسػػػول كم ػػػن الوػػػورة 

 şêrînê li ber dilê minالشهوػية الوايػ ة الم مػح عبػارة فوػي ة بالكرديػة 
شػرىا كمػا  قانل ىػي كثيقػة مثيػرةل هلمتنػي بم ػمون ال ل ػذا ثن ل كمعني)الع ي  على قلبي(ف

كربمػا بػرز   ىيل كثمرؾ ثمر البن كالتنقي  في  قيقت ا لثقافػة كفطنػة القػارلء ال وػيف.
سؤاؿ: كلماذا   ثناقش ا ثنات كالسب  ىو ثنني قد ثمعرض ل ػا   قػانل فف لػي اعتبػارامي 
الهاصػػة فػػي ثمػػور مػػن ىػػذا النػػوعل ك تػػى اسػػتراميةية معينػػة فػػي التعامػػت مػػ  مػػا ىػػو مثيػػر  

 مول كفي ثكثر من من ىفكالذم ثكرد
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 بتخىيٌك للذكتىر ًىرالذيي ظاظا

 تكىى في ًعوت أم في ًقوت؟

 
 شيزيي ظاظا

 

قػػػد مكػػػوف اعتبرم ػػػا نعمػػػةف كونػػػ  متهػػػذ مػػػن قلمػػػ  ثداة لتوجيػػػو ا نتقػػػادات ال ذعػػػة 
جػػذافان ب ػػا ىػػذا ثك ذاؾ لت  ػػر كمبػػرز ب ػػا نسسػػ . كيػػف  ل ك قػػد اختػػرت ىػػذه المػػرة 

ر الػػػدين ظاظػػػال ىػػػذا الشػػػهص الع ػػػيم بن ػػػالو فػػػي سػػػبيت الق ػػػية المر ػػػـو الػػػدكتور نػػػو 
 الكوردية ككوردستاف.

ثلػم مكػػن مهطػ  لػػتكن مقالتػ  بمثابػػة قنبلػة الموسػػمت فبادعائػ  لوجػػود ع قػة مربطػػو 
بعبد ال ميد السراجلاعتقدت بأن  قد ثيق ن الكورد من لسلت م ك ثزلػن السشػاكة عػن 

ننػي ثألكػد لػ  انػ  ثخطػأت ىػذه المػرةل ككيػعن لك على مدل خيانتػو. ثعين مل ليتعرفوا
بػػ  كبأعػػداء الػػدكتور نػػور  نسسػػ  فػػي مػػآزؽ   يمكنػػ  ثبػػدا الهػػ ص منػػو. كػػاف  ريػػا ن

الػػدين ظاظػػال ثف مسكػػركا ثلػػف مػػرة قبػػت ثف مسوصػػوا فػػي ىكػػذا مسػػتنق . فالتػػاريخ المةيػػد 
ه بػأق ـ للدكتور نور الػدين ظاظػا ك ال افػت بالن ػاؿ المتواصػت   يمكػن ثف ي ػدـ كيشػو 

ثيػػن انػػتم مػػن  ثيػػن انػػتم مػػن ماريهػػو الن ػػالي المشػػرؼت مػػأجورة لنسػػوس يػػعيسة كمعقػػدة.
ثين ثنتم مػن رك ػو القوميػة المتشػبثة بق ػية شػعبو   سنوات ا لتراب كا عتقاؿ كالمنسىت

اعتقػػدت يػػا سػػيد لبػػراىيم بػػاف  الكػػوردم ككطنػػو كوردسػػتاف  تػػى هخػػر ل  ػػة مػػن  يامػػوت
ثعطوؾ لياىا( سػوؼ مشػوه ثك ملسػي مسػيرة الػدكتور نػور الػدين  قواصة الورؽ )مل  التي

لكػػػن   ظاظػػا الن ػػػالية المكتوبػػة ب ػػػركؼ مػػن ذىػػػ  فػػي كجػػػداف كػػت كػػػوردم شػػريفتتت
ثلم يكن  ريان ب  ككوردمل كباعتبارؾ مثقسان معركفانل ثف مسهر قلمػ   ىي ات ىي اتفف

لػى سػيرة ك ع مػة في موايي  كمةػا ت ثخػرل معرفنػا مػن خ ل ػا ن ػن جيػت الشػباب ع
فػن ن   نػرض بػالت يف ك   منايلينا في سبيت ق يتنال طبعػان بػال ا ثػم ال ػا ثػم ال ػات

الم كادات بت نريد ال قيقػة لكلكنػ  كمػ  افسػف بعملػ  المشػؤـك ىػذا خػدمن ثعػداء 
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ثخيػػرال   يسػػعني ل  ثف ثقػػوؿ لف القبعػػات سػػتبقى مرفوعػػةل كال امػػات  شػػعبنا كىػػم كثػػرتف
مقديران كلج  ن لركح المنايت الكوردم الكبير الدكتور نػور الػدين ظاظػال ستكوف من نية 

  كلن نكوف هذانان صالية  دعاءام  المسرية ب ا منايلي شعبنا الكوردم.
 -)رداً على مقال ورد يف احلوار املتمدن بعنوان: هل كان د. نور الدين ظاظا خائناً حقاً؟ 

 .اهيم حممودإلبر  –صورة طبق األصل عن وثيقة سرية 
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 في سطور: مسوَّرخالص  الكام  
 

 ..كللي ما كام ل مترجم كبا ن كردم باللستين الكردية كالعربيةل كيترجم بين ما
 ـل كيسكن  اليان في مدينة القامشلي.َُٓٗكلد الكام  خالص مسور في نا ية عامودا عاـ 

ليسػػانس(ل مػػن جامعػػة دمشػػال كليػػة افداب قسػػم الةسرافيػػة عػػاـ  وػػت علػػى اإلجػػازة العامػػة )
ـ. اىػػػتم بالثقافػػػة كالتػػػأليف ككتابػػػة المقػػػا ت فػػػي مهتلػػػف المةػػػا ت كخاصػػػة فػػػي التػػػاريخ ُٕٕٗ

كا سطورة كالنقد افدبي كبػاللستين الكرديػة كالعربيػة. ثلػف كمػرجم العديػد مػن الكتػ  بع ػ ا طبعػن 
 من ا:الدراسة كبع  ا قيد الطب  ك 

 كتاب )اإلقتباس كالةنس في التورات(ل باللسة العربية.  – ُ
مرجمػػة كتػػاب )مػػاريخ كردسػػتاف(ل للشػػاعر الػػوطني جكرخػػوين بأج ائػػو الث ثػػةل مػػن الكرديػػة  – ِ

 ف افكؿ كالثاني بينما الة ء الثالن  م اؿ قيد الطباعة.ئاللعربيةل طب  الة  
 سة الكردية الى العربيةل قيد الطباعة.مرجمة كتاب )مذكرات  سن ىشيار سردم(لمن الل – ّ
 كتاب لبداعات كرديةل قيد الطباعة.  – ْ
 دراسات كثب اث في الشعر العربي المعاصرل قيد الطباعة. – ٓ
 دراسات نقدية لمةموعة من الشعراء الكردل باللسة الكرديةل قيد الطباعة. – ٔ

دية كالعربيػة فػي المةػ ت كالوػ ف كلو العديد من المقا ت كافب اث المنشورة باللستين الكر 
 ـ.َََِالعربية كالكردية.. الى جان  صس ات مواق  انترنيتية منذ عاـ 

شارؾ في م رجاف الشاعرالوطني جكرخوين الذم ثقيم في ىوليرل عاصمة كردستاف الةنوبية عاـ 
ـل ك وػػػػػت علػػػػػى ميداليػػػػػة الم رجػػػػػاف ن ػػػػػران لة ػػػػػوده الكبيػػػػػرة فػػػػػي الكتابػػػػػة  ػػػػػوؿ الشػػػػػاعر ََِٖ

كرخوين.. كصلتو رسائت صداقة من كبار الشعراء كافدبػاء العػرب كالكػردل ن ػران لباعػو الطويػت فػي ج
    التقد افدبي الةاد كالرصين..
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 خالص مسوَّر

 

 

 

 
 

 وػػد من التيػػالعائ
 قراءة في كتاب )كعي الذات الكردية(

 عدلةطبعة جديدة: موسعة كم
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تاب )كعي الذات الكردية(ل لمؤلسو لبػراىيم م مػودل كقػد  اكلنػا ىذا الكتابل ر لة نقدية في ك

ثف ننوػػف في ػػا بعػػه الكتػػاب الكػػػردل الػػذين منػػاكل م الكامػػ  لبػػػراىيم م مػػود بنقػػده الػػ ذع ليػػػر 
المويػػوعيف كالػػذم   يمػػن للػػى افدب كالنقػػد بشػػيءل كمػػا مناكلنػػاه ىنػػا ىػػو لػػيه مػػن فػػيهل فقػػد 

لبػػراىيم م مػػود لػػيس بػػذل  الكامػػ  الػػذم ينب ػػر بػػو بعػػه مويػػح لنػػا مػػن خػػ ؿ ىػػذه الدراسػػةل ثف 
المبتدئين من الكتابل بػ كم كتابامول فأل طو كثخطاأله السكريةل   يقترف ا  تػى مبتػدئ فػي الثقافػةل 
فلماذا ىذه ال الة التي ي اكؿ ثف يسيج ب ا نسسوت لعمرم لنو فمره يبعن على الدىشة كا ستسرابف 

 ل السكرم لديو..من ىذا التدني في المستو 
كىنا ي ا لنا ثف نسأؿ: لماذا ىذا التةني علػى كوكبػة مػن الكتػاب الكػردل الػذين ثفنػوا ثعمػارىم 

الشػػػاعرة الكامػػػ  كالشػػػاعر رزك ثكسػػػىل كالشػػػاعرة ديػػػا جػػػوافل ك فػػػي الكتابػػػة باللسػػػة الكرديػػػةل ثمثػػػاؿ 
خليػػت كالكامػػ  د ػػاـ  كالكامبػػة بيػػوار لبػػراىيمل كالكامػػ  كالشػػاعر كػػونى ره شل كالشػػاعر المبػػدع طػػو

 ..عبد الستاحل كالكام   ليم يوسفل كالشاعر كالكام  م مد عسيف ال سيني كهخركف سواىم
ث  يدؿ ذل  على  سد كيسينة ك قد ثعمػىل مػن كامػ  بػدا كىػو يسػتمين فػي مسػهير خبػرة  

ة في ط عل في الت ةم الكيدم على ىذه الكوكبة الكوردية الم  يسنوات عديدة من الدراسة كا 
سبيت مطوير لسة شعب ا ككطن ات ث  يعتبر عملو ىذا ىو مطػور ن ػو افسػوث بتعبيػر مػاركست. ثػم كيػف 
 كبأية طريقة يسهر علمول ىذا البا ن في فركع علمية مهتلسة كما ي لو لو ثف يمدح بو نسسو..تف.

 
 خالص مسوَّر

 
 


