
فصلية ثقافية

تصدر عن
»اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان«

العدد )4(



فصلية ثقافية
تصدر عن »اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان«

رئيس التحرير:
محمد بيجو

هيئة التحرير:
جوان تتر

مريم تمر
ريبر هبون

العنوان:
سوريا - قامشلو - حي السياحي

هاتف: 0954770104 - 425134
البريد اإللكتروني:

Desht.magazine@gmail.com

Deshtmagazine@rojava.net

كما يمكن متابعة المجلة على الموقع اإللكتروني:
www.rojava.net

www.facebook.com/desht.magazine



كلمة العدد

محتويات العدد

دراسات وأبحاث
5

7

29

35

47

51

69

املفاهيم النقدية في جمالية التلقي
............................................................................ عرنيبة   ميلود 

أضاحي أعياد )ماللي( الفرس
....................................................................... عبد اجمليد خلف  

احلكاية الشعبية.. أهميتها وعناصرها الفنّية
قاسم............................................................ إبراهيم  اجمليد  عبد 

استطالع الثقافة الثقافة وفعل التغيير؟
استطالع محمد القذافي مسعود  .........................................

قراءة في رواية جرح الزيتون
زبير زينال .....................................................................................

حوار مع األمني العام حلزب الوحدة الدميقراطي 
الكوردي الفيلي في العراق

حسني أحمد ...............................................................................

حوار

سيرة مدينة
 اعرف بالدك

عباس اسماعيل .........................................................................



إبداعات ونصوص
سردية ليلة الثالثاء

قصة: فرهاد دريعي ....................................................................

عني الشعر الصاغية  
إبراهيم حسو .............................................................................

الشيء..!
سلوى حمو شرو ........................................................................

كانت هنا 
أمل زيادة ......................................................................................

من قال
فيروز حميد رشك ......................................................................

رجٌل ميوت وحيداً 
هيوا آركيش ................................................................................

إصدارات جديدة

محمد بيجو ...............................................................................

نافذة أخيرة

75

79

81

85

87

89

97

في حضرة أبي
.................................................................................. 84أفني حسن 



5 مجلة فصلية ثقافية

أضاحي أعياد )ماللي( الفرس

عبد المجيد محمد خلف

عيدٌ يتماهى مع مديحه، ليغمس مداده في محبرٍة حمراء، ويصهر عتبة الوقت 
كل عام، حني يأتي زائراً، ويّدعي قدوم أفراح النهاية لها، بفٍم مليء بغبار الكالم، 
فيجد  حالم،  خالٍص  بذرة  لزرع  محاولة  في  البعض  يخّطها  لدروٍب  ووحشٍة 
اللحم  لتوزّع  بانتظاره،  املاللي  وأعواد مشانق  ال يتسع ألحالمه،  الوقت ضيقاً 
وبعض  الدم،  ملؤها  بكّف  الضحية،  الطريدة،  تسوق  اجلميع،  على  بالتساوي 
رؤيا استئصال ورم خبيث يعشش في  من لهاث ساعات مستعجلة لتحقيق 
خالياها، وتستشرف املوت حاملة دروعها البليدة، زارعة إياها في ساحٍة عامة، 
متضي إليها الروح حاملًة أثقالها، بتؤدة، اجللجلة مرقاها وعرٌ؛ صخورها ناتئة، 
واألقدام تسترسل خطواتها إليها حتت ضربات السوط، واللعنة مازالت حتمل 

في طياتها كل شيء جديد؛ فاليوم كما الغد حفلة جديدة.

كلمة العدد
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جمهورٌ متكاتٌف في املكان، يغني بشوٍق ونشوٍة على تلك األجساد العارية من 
أرواحها في حلظة يقنٍي مطلق، لَسَفٍر أبدّي، وِسفٍر خالٍد نحو الالنهاية.

هو اجتماٌع بهيكليٍة جديدة، محكمٌة صورية، وأحكام مثلها، تستعجل احلبال؛ 
ليتدلى فوقها جسد متعب من وطأة السوط، ويحتفل املاللي بعدها، حاملني 
ويحاول عبثاً  القدمية،  احلكاية  على  أخرق، يصرّ  املترعة نخب موت  كؤوسهم 
دفن الصوت حتت تراب يطبق عليه بوابات الكون كلها، برتاجات محكمة، ويردد 
النشيد اخلالد، من أقاصي البالد إلى أقاصيها، ممتدحاً إياها بحروف ثقيلة، مقدماً 

ضحية العيد الذي يعيد ذكرى أزدهاك، في كرنفال الدم املراق.
واليوم تتقاطع التفاصيل، وينادي القاضي محمد، وأبناء شعبه، من كرسيهم 
الذي سيهتز بعد قليل؛ ليذيقهم نخب الرحيل لوداع قدسّي محفوف بالبهاء 
ُفرْساً جددا،  التراتيل، ممجدةً  وتتلى  السماء،  البراعم فيه نحو  املطلق، تصعد 
يطّبقون أحكام شريعة مخترعة، وعرباً يحتفون برمي اجلمر على حلبجة واألنفال، 
وتُركاً يرقصون في حلبة املوت فوق تلك اجلبال، حاملني رؤوساً كردية مقطوعة 

بُيمناهم، يضربون بها حجارة صماء؛ ليتأكدوا من ادعاء صالبتها..
تنتشي اجلوقة في ُسكٍْر ال صحوة له، عالياً ترتفع األيادي، في ابتهال، وتضرٌّع 
محموم، تنتظر كردياً يتأرجح في سمائه فوق احلبل كنابض بال أجنحة، يغزل 
خياله بعيداً في كردستان، ويحلم بغٍد عاصف، تتوقف فيه أسطورة الظلم، ومير 
في فضائه ظّله؛ ليضع حداً حليرته، في والدة سنبلة جديدة، تضرب في السهل 
بروقها؛ لتصعد ذلك الفضاء بأجنحة فراشة تتراقص في حضرة النور، وآلهة 
نهار لم تنجبل بعد، وتستيقظ الطيور من غفوتها؛ لتفتح رتاجات تلك األبواب، 
وترسم في الغد تفاصيل الرحيل لتلك احملاكم، التي سقت أرضها قرابني اجلسد 

الكردي، الذي مازال كافراً، مرتداً، زنديقاً ومعادياً لكل املقدسات..
قريباً؛  ستنتهي  ولعنة  تفاصيله،  بكل  أخرق  وخطاب  بليدة،  تُهٍم  من  حفنة 

ليعيش احلبل وحده نار شوقه، وتنتهي ترهات املاللي إلى األبد.
بصخٍب يكاشف ثوباً عتيقاً، وميزّق بدعة محرماتهم، ويسّلم أسطورة قدسيته 
لريح ترحل بها عن شرفات أقمار تؤرخ املياه وحدها؛ لتنطلق احلياة في كل شيء، 

في ميالد موعود لكردستان.



7 مجلة فصلية ثقافية

المفاهيم النقدية
 في جمالية التلقي

ميلود عرنيبة

ملخص
لقد يبلور في السنوات األخيرة الوعي في الوسط النقدي بأهمية القراءة، وبدور 
القارئ في كشف معنى النص، وتأويله، فأصبحت عالقة القارئ بالنص تشكل 
افتراضاتها،  وتبني عليه  أسئلتها،  األدبية  النظرية  منه  الذي تصوغ  املنطلق 
بعدما كانت تعول في ذلك - من قبل- على مداخل أخرى تتعلق باملؤلف والنص. 
وهكذا عرفت الساحة النقدية ظهور تيار جديد كان منطلقه من أملانيا وهو الذي 
عرف بـ«نظرية التلقي« أو »نظرية االستقبال« كما يحلو للبعض تسميتها، 
بريادة هانس روبرت ياوس، وفولفغانغ إيزر، لذلك آثرنا في البحث أن نقف عند أهم 
مفاهيم هذه النظرية وإجراءاتها لتقريبها من القراء والباحثني الذين يهتمون 

بتحليل النصوص وقراءتها.

دراسات وأبحاث
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األدبي- جمالية  التلقي- التاريخ  التلقي- جمالية  املفاتيح: نظرية  الكلمات 
التجاوب- التفاعل بني النص والقارئ.

أوال : جمالية التلقي عند ياوس، الجمهور والتاريخ األدبي
   ما من إنتاج أدبي إال وتصاحبه نية عالنية أو مستبطنة في استهداف قارئ 
تؤول،  ثم  وتفهم  لتقرأ  وجدت  إمنا  النصوص  أن  ذلك  ومعنى  أو ضمني؛  صريح 
ومن مت فإن كل عمل أدبي يشكل »نهاية نشاط الكاتب وبداية نشاط القارئ«)1( 
. وقد خاض تاريخ األدب منذ نشأته في مجموعة من القضايا املتعلقة باألثر 
اجلنس  وموقعه ضمن  وإنتاجه،  قبيل سيرة مؤلفه، وسياق ظهوره  األدبي من 
األدبي الذي ينتمي إليه... إال أن ياوس يرى أن كل هذه االنشغاالت ال حتدد قيمة 
األثر األدبي ومكانته ضمن السيرورة التاريخية لإلنتاج األدبي. ولكن قيمة األثر 
ينتجه من جهة، ومن  الذي  الواقع  إمنا تتحّددان من خالل  وأهميته، في نظره، 
خالل تفاعله التاريخي مع قرائه املتعاقبني من جهة ثانية. وهذا التفاعل هو 
الذي يكشف غنى األثر األدبي، ويفسر سبب خلوده، وقدرته على االستمرارية؛ 
من خالل اإلجابة عن األسئلة الراهنة واحملتملة التي يثيرها؛ ألنه هو الذي »يبرز 
التوقع  أفق  يعرفها  التي  التغيرات  اآلن نفسه، على  تعدد دالالته ويشهد، في 

عبر التاريخ«)2( .
في  أساسا  عنصرا  طويل-  لتاريخ  مهمشا  ظل  -الذي  القارئ  أصبح  لقد      
نظرية التلقي، يحظى بأهمية ال تقل عن أهمية العمل األدبي نفسه؛ فالنص 
- حسب النظرية - يظل كامنا، ومعناه يبقى مخبوءا، والقراءة هي التي تكسبه 
النظرة  أن هذه  قرائه. وغير خاف  وبني  بينه  التفاعل احلاصل  حتققه من خالل 
بالتداخل  تعنى  والتي  لهوسرل  الظاهراتية  الفلسفة  إلى  أصولها  في  ترجع 
- في نظرية  الذي سيؤطر  التفاعل هو  أو  التداخل  واملوضوع، وهذا  الذات  بني 
التلقي- عالقة القارئ بالنص، وتصبح من خالله القراءة شرطا ضروريا لوجود 

النص وحتققه.

حمد مكي، ص 201.
أ
د�ب، �لقاهرة،1412هـ/1999م، ترجمة �لطاهر �

آ
دبي، مكـتبة �ل

أ
مبرت، مناهج �لنقد �ل ندرسون �إ

أ
نريك � 1-  �إ

2- هانس روبرت ياوس: نحو جمالية للتلقي، ترجمة محمد مساعدي، �لنايا للدر�سات و�لنشر، ط1، 2014، ص 8.
نسانية،  �لإ و�لعلوم  د�ب 

آ
�ل كلية  شكالت وتطبيقات، منشور�ت  �إ �لتلقي  كـتاب نظرية  مقال ضمن  �لحديث،  �لعربي  دبي 

أ
�ل و�لنقد  �لتلقي  حمد بوحسن: نظرية 

أ
�  -3

�لرباط، 1993، ص23.
دبي،  ص199.

أ
 4- مناهج �لنقد �ل
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   في نظرية التلقي تتوطد العالقة بني النص وقارئه، وتصبح عالقة متداخلة 
الواقعة  بني  دقيقة  وضع حدود  أو  التمييز  الصعب  »من  يصبح  إذ  وملتبسة، 
والتأويل أو بني ما ميكن أن يقرأ في النص وبني ما هو مقروء فعال«)3( . وذلك ألن 
مكمال  وعنصرا  نفسه،  النص  من  جزءا  يصبح  للنص  وتأويلهم  القراء  فهم 
النهائي  املعنى  الدورة، ويعطون  الذين يغلقون  لتشكل معناه. فـ«القراء هم 
لألدب«)4( ، ألن الفهم ليس معطى جاهزا في النص سهال استخراجه، ولكنه 
يتحقق نتيجة للتفاعل الذي يحصل بني النص وقارئه. وال ميكن االكتفاء بقراءة 
واحدة واحلكم بأنها استنفدت كل إمكانات النص وكوامنه، وإال فإن ذلك يحكم 
على النص باملوت واالنتهاء، واحلقيقة أن لكل نص قراءات متعددة، متباينة وغير 
متطابقة، وهذا هو سر استمرار العديد من النصوص وصمودها. وكل قراءة من 
هذه القراءات حتقق النص في مستوى من مستوياته، من خالل تسليط الضوء 
على زاوية من زواياه دون أن تزعم لنفسها أن حتققها يطابق النص متاما، ويحدد 

بدقة مقصدية كاتبه.
    إن وصف عالقة النص بقارئه باملتداخلة وامللتبسة يجعلنا نطرح مجموعة 
من األسئلة حول هذه العالقة من قبيل: ما طبيعة هذه العالقة؟ وما حدودها؟ 
من  طرف  كل  حضور  مقدار  ما  تنتهي؟  أين  وإلى  ومتى  تبدأ؟  أين  ومن  متى 
على  يتوفر  أن  ينبغي  أم  عادي  قارئ  العالقة  هذه  في  القارئ  وهل  طرفيها؟ 
كفاءات خاصة؟ ما مصير القراءات املتعددة للنص الواحد؟ وما العالقات بينها؟ 
أيلغي بعضها بعضا؟ أم ينطلق منه ويتأسس عليه؟ وما مدى مساهمة ذلك 

في تأسيس تاريخ لهذا النص؟
   جدير بالذكر أنه وفي إطار التطور والسيرورة املعرفيني، أرسى ياوس نظريته 
والشكالنية  التقليدية  املاركسية  وخصوصا  سبقته  التي  املناهج  نقد  على 
الروسية، فاملاركسية في نظره، وخصوصا في قضية االنعكاس، وقعت في تعارض 
مثير ظل مييزها على الدوام، و«يتمثل في إنكارها لتاريخ خاص بالفن أو بغيره 
باإلنتاج  األدبي مشروط  اإلنتاج  أن  ذلك  ويعني  من أشكال الوعي األخرى«)5( ، 

 5- نحو جمالية للتلقي، ص 40.
6- نفسه، ص 44.
 7- نفسه، ص45.

8-  نفسه، 45.
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رد فعل  باعتباره  ذلك  وقد ظهر  الفعلية،  االجتماعية  وباملمارسة  االقتصادي، 
ضد النزعة الرومانسية البعيدة كل البعد عن الواقع. فإذا كانت الرومانسية 
بالواقع. وقد  الطبيعة  املاركسية استبدلت  الطبيعة فإن  تقوم على محاكاة 
واجهت ماركس صعوبة في تطبيق منهجه وهي تلك التي تتعلق بـ«التفاوت 
الصعوبة  وهي   ، الفني«)6(  اإلنتاج  املادي)...( وبني  اإلنتاج  النسبي بني تطور 
إلى  باإلضافة  االنعكاس. هذا  لوكاتش صاحب نظرية  اعترضت  التي  نفسها 
أن  دون  معلقة  بقيت  عنه  اإلجابة  بأن  نفسه  ماركس  اعترف  سؤاال  هناك  أن 
أن  املؤرخ فقط،  اهتمام  إال  ما، ال يستحق  ألثر  »ملاذا ميكن  وهو  يحسم فيها، 
يثير فينا أيضا متعة جمالية ما دام مجرد انعكاس بسيط ملرحلة من مراحل 
التطور االجتماعي الذي مت جتاوزه منذ زمن جد بعيد؟«)7( ، وينطلق ياوس من هذا 
التساؤل ليبني تساؤال آخر يعزّز به طرحه فيما يتعلق بتاريخ األدب، وهو كيف 
بنيته االقتصادية واالجتماعية  نفسر استمرار حياة فن جد قدمي رغم تفكك 
إنكار كل استقاللية عن األشكال  إلى  لوكاتش،  إذا نحن اضطررنا، على غرار 
األثر  الذي ال يكف  التأثير  تأويل  املطاف من  نهاية  نتمكن في  لم  وإذا  الفنية، 

الفني عن ممارسته بوصفه أحد عوامل إنتاج التاريخ؟ )8(
    ويرى ياوس أن كولدمان- وعلى الرغم من محاولته بناء عالقة األدب بالواقع 
على تناظر البنيات وليس احملتويات- لم يستطع هو اآلخر - شأنه شأن لوكاتش 
الذي اختزل الفن في مجرد انعكاس- حترير األدب من سجن الوظيفة الثانوية، وهي 
تلك املتعلقة بإعادة إنتاج ال غير، وتتطور بتواز متناغم مع السيرورة االقتصادية، 
والفن في  لألدب  االجتماعي  البعد  »اختزال  وقعا في  أن كليهما  ذلك  ومعنى 
مجال التلقي أيضا في الوظيفة الهامشية املتمثلة في العمل فقط على إعادة 
التعرف على حقيقة معروفة مسبقا )أو يفترض أن تكون كذلك(«)9( . وبذلك 
تكون املاركسية - في رأي ياوس- قد قامت على إجراءات ميكانيكية ال أكثر. 

التي  احملرجة  املواقف  من  التخلص  املاركسي  اجلمال      ولكي يستطيع علم 
وقع فيها، وخصوصا تلك املتعلقة بنظرية االنعكاس، فعليه - في نظر ياوس- 

9-  نفسه، ص 47.
10-  نحو جمالية للتلقي، ص 48-47.

11- نفسه، ص 54.
12-  نفسه، ص 55.
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بخاصيتني  يحظى  أدبي  بأن كل عمل  يقر  الذي  كارلكوزيك  اعتراف  يتبنى  أن 
متالزمتني ال ميكن الفصل بينهما »فهو يعبر عن الواقع، ولكنه، في اآلن نفسه، 
مكون من مكونات واقع ال وجود له خارج األثر أو بجانبه، ولكنه يوجد بالضبط 

داخل األثر وفيه«)10( .
    يبدو من خالل ما تقدم أن مشروع ياوس ال يقوم على إقصاء املناهج والنظريات 
نقائصها.  والعمل على جتاوز  نتائجها،  ولكنه يعمل على استثمار  السابقة، 
وهكذا فإنه انطلق من التعارض بني النظريتني املاركسية والشكلية في قضية 
ربط العمل األدبي باجملتمع أو قطع صلته به، وطرح سؤاال يحاول من خالله حتويل 
املمكن  »أال يصبح من  والسؤال هو  توافق لصالح نظريته،  إلى  التناقض  هذا 
العالقات  األدبية تؤطر  والسلسلة غير  األدبية  أيضا قيام صلة بني السلسلة 
بني التاريخ واألدب دون أن جترد هذا األخير من خصوصيته اجلمالية وحتصره في 

إطار وظيفة انعكاسية خالصة وبسيطة؟«)11( .
اقتراح مهمة  وهو  نظريته  أبرز أسس  أحد  السؤال يكشف  لهذا      وبطرحه 
جديدة على البحث األدبي، تتمثل في إعادة النظر في مسألة تناول تاريخ األدب 
حملاولة ردم الهوة الفاصلة بني املعرفة التاريخية واملعرفة اجلمالية، أي بني األدب 
والتاريخ. فكل من املدرستني املاركسية والشكالنية جردتا األدب من بعد مالزم 
لطبيعته سواء بالنظر إليه كظاهرة جمالية أم بالنظر إلى وظيفته االجتماعية، 
وهذا البعد هو املتعلق بالوقع الذي ينتجه هذا األدب، واملعنى الذي يسنده إليه 
املدرستني معا  ياوس  به  يؤاخذ  جمهور بعينه بعد تلقيه. وعليه؛ فإن أهم ما 
هو كون »القارئ واملستمع أو بكلمة واحدة: اجلمهور باعتباره عنصرا حاسما 
ال يلعب في هذه النظرية أو تلك إال دورا جد محدود«)12( . مما يعني أن النظريتني 
كما  معه  يتعامل  املاركسي  اجلمال  فعلم  مطلق؛  بشكل  القارئ  تغيبا  لم 
البحث  أو  التنقيب في وضعيته االجتماعية،  أي من خالل  املؤلف،  يتعامل مع 
واملدرسة  اآلثار.  تصوره  الذي  للمجتمع  الطبقي  النظام  داخل  موقع  عن  له 
الشكالنية تنظر إليه باعتباره ذاتا مدركة مطالبة باستكشاف النسق الفني.

13-  نفسه، ص 56.
14- نفسه، ص 57.

15-  نف نفسه، ص 60. سه، ص 59.
16- نفسه، ص 60.
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السالفتني  النظريتني  من  كل  تسنده  الذي  احملدود  الدور  هو  هذا  كان  وإذا      
للقارئ، فإن ياوس - وعلى النقيض من ذلك- يولي عناية أكبر للقارئ، ويضعه 
في املقام األول باعتباره املستهدف األول من قبل األثر األدبي؛ فكل من ناقد العمل 
وكاتبه ومؤرخ األدب يعتبرون قراء في نظر ياوس، وال ميكن لألثر األدبي أن يحيى 
يغير  الذي  إليهم، فتدخلهم هو  وُّجه  الذين  بدون مشاركة هؤالء  التاريخ  عبر 
»االنتقال من التلقي السلبي إلى التلقي اإليجابي،  األفق باستمرار، ويكشف 
من القراءة البسيطة إلى الفهم النقدي، من املعيار اجلمالي املعهود إلى اإلنتاج 
اجلديد الذي يتجاوزه«)13(. وهكذا فإن العالقة بني األثر التقليدي واجلمهور واألثر 
اجلديد في إطار السيرورة التاريخية لألدب، تكون عالقة تواصلية تدرك اعتمادا 
إليه، وسؤال وجواب، ومشكلة وحل.  على مقوالت من قبيل: رسالة ومرسل 
أي أنها تقوم على احلوار الدائم بني اجلمهور واألثر، ألن العالقة بني هذين االثنني 
تنتج »مظهرين اثنني: مظهرا جماليا ومظهرا تاريخيا؛ ذلك أن »استقبال األثر 
األدبي من قبل قرائه األوائل يتضمن مسبقا حكم قيمة جمالي يحمله هؤالء 
القراء من خالل ارتكازهم على مرجعية تتمثل في خبرتهم بآثار أخرى مقروءة 
سابقا«)14( .، وهذا اإلدراك األولي هو الذي ميكن أن يتطور ويساهم في تأسيس 

حلقات من التلقيات متنح األثر األدبي قيمته وتبرز مكانته اجلمالية.
    إن تاريخ األدب عند ياوس هو عبارة عن سيرورة تلق وإنتاج جماليني تتم عبر 
حتقيق النصوص األدبية من قبل القارئ الذي يقرأ والناقد الذي يتأمل والكاتب 
واجلمهور،  النص  بني  احلوار  حصيلة  أنه  الذي يضطر بدوره إلى أن ينتج)16(. أي 
هذا احلوار هو الذي يحرر النص من مجرد مفردات، ويحقق وجوده، وبهذا املعنى 
يكون النص قد أنشئ باعتباره »كالما مطالبا بخلق محاور قادر على االستماع 

إليه أثناء احلديث معه«)15( . 
    وميكن أن نقول بأن مشروع ياوس يقوم على نقل العالقة بني عناصر العملية 
اإلبداعية من عالقة خطية كما هو مبني في الشكل )1(، إلى عالقة تفاعلية 

كما هو في الشكل )2(.

17-  نفسه، ص 56.
18-  نفسه.

19- نظرية �لتلقي، مقدمة نقدية، ص 76.



13 مجلة فصلية ثقافية

)1( : الشكل                    املؤلف         النص       املتلقي 
)2( : الشكل                    املؤلف         النص        املتلقي 

    أي أن القارئ )املتلقي( يتحول من مستقبل فقط للعمل األدبي إلى مشارك 
في إنتاج معناه. فكيف يتم ذلك؟

من  مجموعة  ياوس  يقترح  اإلبداعية  العملية  في  املتلقي  دور  لتوضيح      
املفاهيم احملورية في نظريته، ومن أهمها: 

المتلقي 
حلقة  في  افتقد  الذي  العنصر  إلى  االعتبار  التلقي  نظرية  أعادت  لقد      
له  ثانوي  دور  بإسناد  وإما  اإلهمال،  طريق  عن  إما  السابقة  األدبية  الدراسات 
واعية حتظى  ذاتا  باعتباره  املتلقي  العنصر هو  وهذا  املاركسية،  كما هو حال 
معناه  وحتديد  وتداوله  وإنتاجه  النص  خلق  في  املساهمة  من  األسد  بنصيب 

وشهرته ومنحه قيمة جمالية، فماذا يقصد ياوس بهذا املصطلح؟
الذي  فهو  املفرد،  بصيغة  جمعا  ياوس  نظرية  في  املتلقي  اعتبار  ميكن      
التي  اخملتلفة  املواقع  وذلك من خالل  األدبية،  النصوص  يتم عن طريقه حتقيق 
الذي  والكاتب  يتأمل،  الذي  والناقد  يقرأ،  الذي  »القارئ  فهو  فيها؛  يتموضع 
يضطر بدوره إلى أن ينتج« . ويسجل ياوس على الشكالنية واملاركسية عدم 
املعرفة اجلمالية  دورا خاصا يتعني على  إليه  العنصر، ويسند  اكتراثهما بهذا 
والتاريخية أن تأخذه بعني االعتبار، فهو املستهدف - في املقام األول - من قبل 
العمل األدبي، وهذا العنصر يضطلع بدور أساس من خالل املواقع التي يحتلها 
في تعامله مع النص، فـ »الناقد الذي يحاكم مؤلفا حديث الصدور، والكاتب 
الذي يتصور أنه ينتج أثره وفق منوذج سابق إيجابا أو سلبا، ومؤرخ األدب الذي يعيد 
تاريخيا،  تأويال  التي نبع منها ويؤوله  والتقاليد  الزمن  أثر ما داخل  حتديد موقع 
كل هؤالء يعدون أوال وقبل كل شيء، قراء قبل أن يقيموا مع األدب عالقة تأمل 

  1- Isabelle Kalinowski : Hans-Robert et l’esthétique de la réception, p159.
21-  نظرية �لتلقي، مقدمة نقدية، ص 77.

22-  نحو جمالية للتلقي، ص 63.
ثار معروفة تندرج 

آ
دبي، و�لعالقات �لضمنية �لتي تصله با

أ
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آ
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در�ك � مكان �إ ثناء ممارسته لفعل �لقر�ءة، ويتيح له �إ

أ
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تصبح بدورها منتجة«)17( . 
    هكذا يصبح املتلقي ركنا ثالثا ينضاف إلى املؤلِّف واملؤلًف ليكّون معهما 
ميكن  ال  بدونه  الذي  العنصر  يصبح  إنه  بل  األدبي،  التواصل  أساس  هو  ثالثيا 
احلديث عن التاريخ األدبي لألثر، ويؤكد ذلك ياوس بقوله: »إن حياة األثر األدبي 
عبر التاريخ ال ميكن أن تدرك بدون املشاركة الفعالة ألولئك الذين وُّجه إليهم، 
للخبرة  األدبي ضمن االستمرارية احليوية  األثر  يدرج  الذي  ألن تدخل هؤالء هو 

األدبية، حيث يتغير األفق باستمرار«)18(.
اقترحها  التي  املفاهيم  من  آخر  مفهوم  على  حتيلنا  األخيرة  القولة      هذه  
ياوس، وهو أفق التوقعات، ولعله أبرز مفاهيم نظرية التلقي، فماذا يقصد به؟

Horizon of Expectations : أفق التوقعات
فيما  فرضياته  ياوس  عليها  بنى  التي  الركائز  أبرز  من  التوقعات  أفق  يُعد      
يتعلق بتلقي العمل األدبي، ويشكل هذا املفهوم احملور الذي تدور حوله اخلبرة 
الربط بني  إلى هذا اإلجراء في إطار محاولته  ياوس  للقارئ، وقد اهتدى  األدبية 

التاريخ واجلمالية؛ وبتعبير آخر بني املاركسية والشكالنية. 
االنتظار« مفهوما جديدا كل  »أفق  التوقعات« أو  »أفق      وال يعتبر مفهوم 
اجلدة في ارتباطه بياوس، ولكن االصطالحني املكونني له كانا شائعني من قبل 
في حقل الفلسفة األملانية؛ فمصطلح األفق كان قد استعمله كادامير لإلشارة 
أما  زاوية محددة«)19(،  رؤية من  الذي يتضمن كل شيء ميكن  الرؤية  »مدى  إلى 
مصطلح االنتظار فقد استعمله كل من كارل بوبر فيلسوف العلوم فيما عرف 

بـ«خيبة االنتظار«، وكارل ما نهامي عالم االجتماع.
    ال يقدم ياوس مفهوما دقيقا ومحددا لـ«أفق التوقع«، ولكنه يعطيه تعريفا 
املتعلقة بكل  العالقات، لالنتظارات  »نظام موضوعي من  بأنه  إذ يقول  مقيدا 
نوع  بخصوص  افتراضات  عن  والناجتة  لظهوره،  التاريخية  اللحظة  في  عمل 

 24- عبد هللا محمد �لغد�مي: �لقصيدة و�لنص �لمضاد، �لمركز �لثقافي �لعربي، بيروت- �لبيضاء، ط1،1994، ص 164.
حمد: �لخطاب و�لقارئ نظريات �لتلقي وتحليل �لخطاب وما بعد �لحد�ثة، كـتاب �لرياض، ع 30، يونيو 1996، ص87.

أ
بو �

أ
25-  حامد �

دبي �لثقافي بجدة، مج 8، ج38، ماي 1999، ص169. 
أ
فق �لتوقع، مجلة عالمات في �لنقد، �لنادي �ل

أ
بر�هيم: �لنظرية �لنقدية ومفهوم � 26- �لسيد �إ

27-  نحو جمالية للتلقي، ص 65.
28- نظرية �لتلقي، مقدمة نقدية، ص 78.

 29- نحو جمالية للتلقي، ص69.
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وشكل وتيمة األعمال املعروفة سالفا ومن التعارض بني اللغة الشعرية واللغة 
لهذا  تعريفا  يقدم  هولب  روبرت  جعل  الذي  هو  األمر  هذا  ولعل  اليومية«)20( ، 
التوقعات  أفق  يقول: »ويبدو  إذ  والريبة؛  الشك  من  قدر  داخله  وفي  املفهوم 
وكأنه يشير إلى نظام التبادل الذاتي أو بناء التوقعات، وكنظام مرجعي أو نظام 
ذهني حيث افتراضات الفرد تصح في أي نص«)21( . ومعنى ذلك أن القراء حينما 
يواجهون نصا جديدا فإنهم ال يتعاملون معه من فراغ معرفي أو خبراتي، وإمنا 
راكموها عبر  التي  واخلبرات  االستعدادات  يتعاملون معه من خالل جملة من 
املقروء  النص  جنس  من  لنصوص  السائدة  املعايير  حول  السابقة  قراءاتهم 
من  مجموعة  خالل  من  بخصوصه  توقعات  أفق  لديهم  فيتشكل  نفسه، 

االفتراضات،  والتي تعد حصيلة لثالثة عوامل أساسية)22( : 
خبرة اجلمهور املسبقة باجلنس األدبي الذي ينتمي إليه األثر، أو ما ميكن   -1

أن نسميه »اخلبرة الفنية أو اجلمالية«
لنقل  أو  اجلديد،  األثر  يفترض معرفتها في  آثار سابقة  شكل ومحتوى   -2

العام. »التناص« مبفهومه 
والتعارض بني اللغة الشعرية واللغة العلمية، بني العالم اخليالي والواقع   -3

اليومي، أو بتعبير أسلوبي »االنزياح«.
    وقد أعاد ياوس صياغة هذه العناصر في موضع آخر)23( .

وتفسيره،  النص  قراءة  في  أساسا  إجراء  التوقعات  أفق  يعتبر  ياوس  إن      
»مفهوم يضع منظومة  وإبداعيته، فهو  ووسيلة ميسرة الكتشاف جماليته 
التوقعات واالفتراضات األدبية والسياقية التي تكون مترسبة في ذهن القارئ 
- وهي فروض وتصورات قد تكون  النص  قراءة  الشروع في  حول نص ما- قبل 
فردية لدى شخص محدد حول نص محدد، وقد تكون تصورات يحملها جيل أو 
 - ياوس  فيهم  يفترض  الذين  القراء  هؤالء  أو  القارئ  هذا   ، القراء«)24(  فئة من 
توفرهم على  - ثالث صفات: أوالها  الذكر  السالفة  الثالثة  العناصر  من خالل 
كفاية معرفية نتيجة اخلبرات القرائية التي يراكمونها عبر معاشرتهم لنصوص 
سالفة، وثانيها أن يكونوا ملمني عاملني مبجموع املعايير الفنية واألدبية املميزة 

30-  نفسه، ص69.

31- نفسه، ص 70.
32- نحو جمالية للتلقي، ص75.
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للجنس األدبي الذي ينتمي إليه النص، وثالثها أن يكونوا عارفني بتتابع النصوص 
عبر الزمن وما يواكب ذلك من تغيرات السيما منها تلك التي متثل اختالالت أو 

نزوحا عن التقاليد املوروثة.
السالفة  القواعد  من  جملة  أي  توقعاته؛  أفق  نص  لكل  فإن  لذلك  وتبعا      
)اجلمهور(،  القارئ  التي توجه فهم  الطريق  والتي تكون مبثابة خارطة  الوجود 
انتمائه  درجة  قياس  خالل  من  وذلك  تقييميا؛  تلقيا  العمل  تلقي  من  ومتكنه 
إلى النماذج السالفة أو انزياحه عنها، وبهذا يكون قد شكل »معيارا للحكم 
إليه  على ما لهذا العمل اجلديد من قيمة في إطار جنسه األدبي الذي ينتمي 
أو في إطار تأصيله جلنس جديد أو اجتاه مختلف يؤسس لقيم جديدة في األدب 
والثقافة«)25( . فالقارئ يواجه النص وهو متسلح بخبرته القدمية التي اكتسبها 
من احتكاكه بأعمال سالفة، »وحينئذ فتوقعاته قد تكون تنويعا على ما سبق 
أو تصحيحا له أو تبديال كامال أو مجرد توقعات قدمية تنبعث من جديد«)26( . 
يقدم  ال  فإنه  مرة  ألول  جمهور  إلى  يُقدَّم  حينما  أدبي  أثر  كل  أن  ذلك  ومعنى 
باعتباره موضوعا بكرا وجديدا جدة مطلقة، ولكنه يجد لدى متلقيه  نفسه 
منطا معينا من االستعداد لتلقيه؛ إذ »يثير أمورا سبق أن قرئت، ويضع القارئ 
»ما  لـ  التلقي  نوعا من  بدايته  ويخلق منذ  ذاك،  أو  االنفعالي  املوقف  في هذا 
أن يحتفظ به  التوقع ميكن  و«نهايتها«. هذا  »وسط« احلكاية  سيأتي« في 
مع تقدم القراءة، أو أن يكّيف أو يعاد توجيهه، أو يقطع بالسخرية«)27( ، وذلك 
أفق  أن  التي كرستها شعرية األجناس واألساليب. أي  املعايير  بحسب جملة 
التوقعات الذي ينطلق منه القارئ في قراءته لعمل ما يكون بعد القراءة عرضة 
أن  وإما  أن يتم تعديله وتصحيحه،  وإما  أن يتم تغييره،  لواحدة من ثالث؛ فإما 

يقتصر فقط على إعادة إنتاجه.
توظيفه  في  غموضا  ياوس  على  يسجل  هولب  روبرت  أن  من  الرغم  وعلى      
القراءة  جعل  في  حاسما  دورا  يلعب  بأنه  يرى  فإنه  التوقعات  أفق  ملفهوم 
هو  التوقع  أفق  مبدأ  في  نقطتني  أهم  يقول: »ولعل  ما،  حد  إلى  موضوعية 

ناشيد 
أ
يضا �

أ
ن مستمعيه يعرفون مجموعة من �لحكايات من قبيل قصة طرو�دة، ويعرفون �

أ
جز�ء �لقديمة جد� من هذه �لحكاية يقر في تمهيده با

أ
ن مؤلف �ل

أ
33-  يرى با

�لثعلب و   : بالطبع فضولهم لستكشاف �لحرب �لضروس بين �لشخصيتين  �لمنظومة، وهذه �لمعرفة �لمسبقة ستثير  �لحكايات �لشعبية  �لبطولة، ومجموعة من 
ثارتها، بهذه �لطريقة، في مجرى �لحكاية تشكل = في  جناس �لتي تمت �إ

أ
ثار و�ل

آ
ن �ل قصاء كل ما قد قرؤوه من قبل. وبعد ذلك فاإ لى �إ يسكر�ن )�لذئب(، و�لتي ستؤدي �إ

فق �لتوقع هو سر نجاح هذ� �لعمل �لذي تجاوز صد�ه فرنسا و�كـتسب شهرة مبكرة.
أ
مجملها مادة للتلميحات �لساخرة. وهذ� �لتغيير �لذي عرفه �
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جتنب شراك التهديد النفسية، واللجوء غير املباشر لروح العصر العامة«)28(.

العدول الجمالي أو المسافة الجمالية
    يقصد بالعدول اجلمالي تلك املسافة التي تفصل بني أفق توقعات ما جلمهور 
معني والعمل األدبي اجلديد، وتتطلب حتديد طبيعة التأثير الذي يحدثه العمل 
في متلقيه، إما عن طريق تخييب ذلك األفق أو تأكيده. يقول ياوس موضحا هذا 
Ecart esthétique  على  العدول اجلمالي  أطلقنا مفهوم  »وإذا  املفهوم 
املسافة الفاصلة بني أفق التوقع السائد واألثر األدبي اجلديد الذي ميكن لتلقيه 
أن يؤدي إلى تغيير في األفق، سواء ذهب إلى معارضة التجارب املألوفة، أو إلى 
جعل جتارب غير مسبوقة تشق طريقها نحو الوعي، فإن هذا العدول اجلمالي...

ميكنه أن يصبح معيارا للتحليل التاريخي«)29( .
اجتاه  اجلمهور  فعل  رد  درجة  على  اعتمادا  قياسه  يتم  اجلمالي  العدول      إن 
العمل واألحكام التي يصدرها بخصوصه، والتي تتراوح بني االعتراف بالنجاح، 
والرفض، واالستحسان، والفهم السريع أو املتأخر، وهكذا فـ«إن األثر األدبي قد 
يعارضه،  أو  ويخّيبه  يتجاوزه  وقد  األول،  لتوقع جمهوره  يستجيب فور ظهوره 
تزودنا مبعيار للحكم  األدبي مع جمهوره  األثر  بها  يتفاعل  التي  الطريقة  هذه 
واألثر  التوقعات  أفق  التباعد بني  يزيد  أنه عندما  إذ  على قيمته اجلمالية«)30( ؛ 
اخلاصية  تبرز  التي  األفق فيحدث مسافة جمالية هي  تخييب  األدبي يحصل 
اجلمالية اخلالصة لألثر، أما عندما تتقلص هذه املسافة، فإن األثر األدبي - على 
حد تعبير ياوس- يقترب من مجال فن »الوصفات اجلاهزة« أي من مجال التسلية 
الفجوة اجلمالية عامال حاسما في تشكل شعرية  البسيطة، وهكذا تصبح 

العمل األدبي، ومعيارا أساسا في التحليل التاريخي لإلبداع األدبي: 
عادي  نص  ضيقة        جمالية  مسافة  توقعات            أفق           حتقق 

ومبتذل       تسلية بسيطة
         تخييب أفق التوقعات مسافة            جمالية واسعة نص              إبداعي 

34-  كاد�مير: �لحقيقة و�لمنهج، ص 492.
35-  �لحقيقة و�لمنهج، ص 497.
36- نحو جمالية للتلقي، ص 82.

37- نفسه، ص91.
38- نحنو جمالية للتلقي، ص95.
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)فيه جدة وشعرية(  متعة وجمالية
منبع  البداية  في  يشكل  املتلقي  انتظار  أفق  عن  األدبي  العمل  انزياح  إن      
الدهشة واملفاجأة واحليرة التي تعتبر مصدر املتعة اجلمالية، ولكن أفق االنتظار 
ال يلبث أن يستوعب هذه الدهشة ويتجانس معها، وبالتالي »ميكنه أن يتالشى 
األدبي بشكل  النفي اجلوهري لألثر  القراء الالحقني حينما تتغير خاصية  لدى 
واضح، وتصبح معطى مألوفا يتوقعه اجلمهور، وتنخرط بدورها في أفق اخلبرة 
اجلمالية للجمهور الالحق«)31( . أي أن املتلقي بعد استيعابه للدهشة األولى 
وتكيفه معها تصبح مقومات األثر األدبي واضحة ومألوفة لديه، ويصبح العمل 
أثرا عاديا يستشرفه ضمن أفق توقعه ألعمال أدبية الحقة. وهكذا فإن تاريخ 

التلقي يتشكل وفق السيرورة اآلتية: 
   أفق توقع مألوف )1(       عمل جديد)تخييب األفق(       استيعاب الدهشة 

 )2( )تعديل      األفق( أفق توقع مألوف 
هو  االعتبار  بعني  األفق  يعرفها  التي  التغييرات  هذه  أخذ  أن  ياوس  ويرى      

الكفيل بأن يجعل حتليل الوقع األدبي يرقى إلى مستوى تاريخ أدبي للقارئ. 

منطق السؤال والجواب
    متكن إعادة تشكيل أفق التوقع بالصورة التي كان عليها خالل الفترة التي 
في  عنها  أجاب  العمل  أن  يفترض  أسئلة  طرح  من  األدبي  العمل  فيها  ظهر 
تلك الفترة؛ ومن مت يتم التعرف على الكيفية التي أمكن لقارئ ذلك العصر أن 

ينظر بها إلى ذلك العمل ويفهمه من خاللها. 
    يرى ياوس أنه بتبنينا لهذا اإلجراء فإننا »نلغي ذلك التأثير الالواعي تقريبا 

حد�ث، و�لمنطق �لرمزي، و�لدللة �لعامة للعمل 
أ
ساسية : في �لمحتمل �لوقوع، وتتابع �ل

أ
ربعة ميادين �

أ
ن �لقارئ مستدرج ليكمل �لنص في �

أ
 39- يرى فانسون جوف �
دبي.)�لقر�ءة، ص81(.

أ
�ل

 40- Suleiman Susan R M The Reader in the text. Essays on ondiences and Interpretation, Princeton U.P, 1980, P 106.
على، و�لقارئ �لمخبر.

أ
41- من هؤلء �لقر�ء �لقارئ �لحقيقي، و�لقارئ �لمثالي، و�لقارئ �ل

يزر: فعل �لقر�ءة، نظرية جمالية �لتجاوب، تر حميد �لحميد�ني و�لجاللي �لكدية، منشور�ت مكـتب �لمناهل، ص29. 42-  فورفغانغ �إ
43-  فعل �لقر�ءة، ص 30.

44- نفسه، ص31.
ن كل نص يتكون من منظور�ت متنوعة هي �لتي ترسم رؤية �لمؤلف وتسهل على �لقارئ يلوغ ذلك �لشيء �لذي ينبغي عليه تصوره، ويقدم نموذج 

أ
يزر � 45-  يرى �إ

ربع : منظور �لسارد، ومنظور �لشخصية، ومنظور �لحبكة، ومنظور �لقارئ �لتخييلي.
أ
للمنظور�ت �لخاصة بالرو�ية، وهي في نظره �
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للفن،  حداثي  أو  كالسيكي  تصور  معايير  اجلمالي  احلكم  على  متارسه  الذي 
 . إلى روح العصر«)32(  إلى العودة  التي تقود  ونتخلص من تلك احللقة املفرغة 
ومعاصر  خالد،  بوجود جوهر شعري  يؤمن  الذي  امليتافيزيقي  املعتقد  ويرفض 
على الدوام، تكشف عنه النصوص األدبية، ويؤمن كذلك بوجود معنى موضوعي 
بأن ذلك هو سر  يرى  العصور، وال  املؤول استيعابه في كل  نهائي يسهل على 
جناح العمل، وإمنا الفضل في النجاح الكبير إمنا يعود إلى قدرة هذا العمل على 
 Roman(( الثعلب  القارئ، ويستشهد على ذلك بـحكاية  أفق توقع  تغيير  

de Renart القدمية)33( .
كادامير  من  إياه  مستوحيا  واجلواب  )السؤال  اإلجراء  هذا  ياوس  تبنى      لقد 
التاريخية؛  واملنهج«، واستخدمه في نقده للموضوعية  »احلقيقة  في كتابه 
املبدأ  للتاريخ، ويبحث هذا  التأثيرات« في فهمه  »تاريخ  فكدامير يطبق مبدأ 
»بوصفه تطبيقا ملنطق السؤال  ذاته  التاريخ  التاريخ انطالقا من  عن حقيقة 
LogikvonFrage and autwork على املوروث التاريخي. وهو  واجلواب 
اآلخر جاء بهذا املبدأ كتطوير ألطروحة كولنكوود الذي يقول: »نحن نستطيع 
أن نفهم نصا عندما نفهم السؤال الذي يأتي هذا النص إجابة عنه فقط«)34( .

بها  التي ظهر  بالصفة  السؤال  إنشاء  نعيد  أن  أنه ال ميكننا      ويرى كادامير 
أيضا،  احلاضر  أفقنا  إقحام  يتضمن  املسعى  هذا  أن  ذلك  اخلاص،  أفقه  داخل 
ويصبح السؤال بهذا الشكل نقطة جتمع بني األفقني )املاضي واحلاضر(، وهذا هو 
ماسماه بـ«اندماج أو انصهار اآلفاق Fusion des Horizons، أي أفق النص 
وأفق متلقيه )املؤول(، وهذا االندماج في اآلفاق هو الذي مينح النص حداثته عبر 
مختلف األزمان، ويعبر عن نوع التفاعل الذي يقع بني النص والقارئ؛ إذ يصبح 
النص. من خالل منطق  إحياء معنى  إعادة  في  األخير عامال حاسما  رأي هذا 
النص كإجابة  يفهم معنى  الذي  السؤال،  بناء  »إعادة  أن  إذ  واجلواب  السؤال 
أن يفهم كإجابة عن  )كقراء(. فالنص يجب  تندمج مع فعل مساءلتنا  عنه، 

سؤال حقيقي«)35( .
    إن القراءة بهذا املعنى )اندماج اآلفاق( هي التي متنح النص القدمي حداثته 

يت �لعميم ونصر �لدين شكير، �لمطبعة و�لور�قة �لوطنية، ط1، 2013، ص60.
أ
46-  فانسون جوف: �لقر�ءة، تر محمد �

47-  فعل �لقر�ءة، ص34.
48-  فانسون جوف : �لقر�ءة، ص59.
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بإخراجه من ماضيه )حالة االغتراب( وإدخاله إلى حاضر متلقيه فيصبح بذلك 
وعيا قابال للفهم من خالل احلوار الذي يُخلق بينهما من أجل حتقيق ما يسميه 
كادامير وياوس بـ«التملك« مبعنى إخراج النص من حالة االغتراب ودمجه ضمن 
أفقنا التاريخي وسياقنا الثقافي. وهكذا ميكننا فهم املاضي في تاريخيته وفيما 
يقول لنا لالستفادة منه في حاضرنا، فيتحول السؤال من »ماذا يقول النص؟« 

إلى »ماذا يقول النص لي؟ وماذا أقول له؟« على حد تعبير ياوس.

الدياكرونية والسانكرونية
اعتمادا  أدبي جديد  لتاريخ  العريضة  ياوس على ضرورة وضع اخلطوط      يلح 
على جمالية التلقي، ويرى بأن حتقيق ذلك يستوجب النظر إلى تاريخية األدب 

انطالقا من ثالثة مظاهر)36( :
أولها، الدياكرونية، أي تلقي اآلثار األدبية عبر الزمن.

األنساق  وتتابع  زمنية محددة،  فترة  في  األدب  أي نسق  السانكرونية،  ثانيها، 
السنكرونية.

ثالثها، العالقة بني التطور الداخلي لألدب وتطور التاريخ بشكل عام.
والتزامني  التعاقبي  التحليلني  دمج  على  يقوم  أدبي  تاريخ  إلى  يدعو  إنه      
املرجعيات  أهمية  على  التركيز  من خالل  وذلك  األدبي،  األثر  عملية حتليل  في 
التاريخية)حتققات النص املتوالية تاريخيا( من ناحية، واالستفادة من الدراسة 
التزامنية للخطاب القائمة على التحليل اللساني من جهة أخرى. وهذه النظرة 
هي التي ستمكن - حسب رأيه - من دراسة حقبة من التطور األدبي بواسطة 
تقاطيع سانكرونية، وتنظيم التعدد املتنافر لآلثار املتزامنة في بنيات متكافئة 
تاريخية  مرحلة  أدب  في  شامل  نسق  استكشاف  مت  ومن  ومتراتبة،  ومتنافرة 
بعينها. وهذا ميكننا من استخالص منهجية جديدة لعرض تاريخ األدب حترص 
على مضاعفة التقاطيع السانكرونية في مختلف النقط الدياكرونية بطريقة 
متكن من إبراز ما يطرأ على صيرورة البنيات األدبية من متفصالت تاريخية وحتوالت 

49-  فعل �لقر�ءة، ص55.
دب، ترجمة وتقديم وتعليق محمد غنيمي هالل، نهضة مصر للطباعة و�لنشر و�لتوزيع، ص45.

أ
50- جان بول سارتر: ما �ل

51-  فعل �لقر�ءة، 65.
52-  The Reader in the text, p 115 .
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من حقبة ألخرى)37( . 
القمم  عن  بالبحث  يطاَلب  أن  ياوس  عند  األدبي  التاريخ  من مهمة      فليس 
املشهورة التي تشكل الروائع األدبية اخلالدة، ولكن ما يحظى باألهمية التاريخ 
األدبي اجلديد الذي يدعو إليه ميكن أن يتلقى أجوبته من تلك التقاطعات التي 
حتصل بني الدراستني السانكرونية والدياكرونية؛ ذلك أن »الدراسة السانكرونية 
تقدم جوابا لم يتم اإلفصاح عنه بعد، مؤداه أن دراسة تغيير األفق الذي يحدث 
»التطور األدبي« ليس من الضروري تتبعه دياكرونيا عبر مختلف  داخل مسار 
شبكات األحداث واملسالك، بل ميكننا أيضا تناوله من خالل حتققنا من الكيفية 
تتغير بها حالة نسق سانكروني ألدب بعينه، وكذلك من خالل فحصنا  التي 

لتقاطيع أخرى مستعرضة«)38( . 

فولفجانج إيزر وجمالية التجاوب )التفاعل بين النص والقارئ(
أبرز قطب من أقطاب مدرسة كونستانس األملانية بعد ياوس  إيزر ثاني     يعد 
وأحد مؤسسي ومطوري  نظرية التلقي، فكالهما يتفقان على أهمية التلقي 
ودور املتلقي في النظرية األدبية؛ فياوس اهتم بالتاريخ األدبي وقضية تطور األنواع 
وعالقة األدب بالتاريخ واجملتمع كما سلف تبيينه، أما إيزر فقد صرف اهتمامه 
من  منطلقا  له  تفسيره  وطرائق  النص،  ملعنى  القارئ  بناء  كيفية  قضية  إلى 
الفجوات  من  مجموعة  على  ينطوي  األدبي  النص  أن  مفاده  أساس  افتراض 
والفراغات والالحتديدات، وكلها مفاهيم حتيل على املناطق املبهمة في النص، 

وهذه الفراغات هي التي تستفز القارئ وتدعوه إلى ملئها.
تقوم على  بنية  وفق  ما يتشكل  األدبي غالبا  النص  فإن  املنظور      ووفق هذا 
الذي  واحلذف  نشر،  إلى  يحتاج  الذي  والطي  تأويل،  إلى  يحتاج  الذي  الترميز 

 53- فعل �لقر�ءة، ص64.
54-  نفسه، ص 66.

55- نفسه
يزر 113-102(. 56- توضيح ذلك في كـتاب فعل �لقر�ءة لإ

57- The Reader in the text, p110.
للثقافة، 1999، ص-ص  على 

أ
�ل �لمجل  �لبنيوية،  بعد  ما  لى  �إ �لشكالنية  �لقارئ، من  �ستجابة  نقد  كـتاب  مقترب ظاهر�تي، ضمن  �لقر�ءة  عملية  فولفغانغ:  يزر  �إ  -58

.121-120
59-  نظرية �لتلقي مقدمة نقدية، ص 121.

60-  فعل �لقر�ءة، ص 102.
61- نحو جمالية للتلقي، ص56.
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نظاما  يكون  بذلك  وهو  امللء،  إلى  حتتاج  التي  والفجوات  تتميم،  إلى  يحتاج 
أو  للتعامل معه،  ومهارة  وخبرة  ومعرفة  إلى جهد  القارئ  يحتاج من  منغلقا 

يتممها. قارئ  إلى  لنقل إنه بنية ناقصة )39(  حتتاج 
إيزر هو التفاعل الذي يحصل بني العمل     إن محور قراءة كل عمل أدبي لدى 
فني  قطبني  من  يتشكل  األدبي  »العمل  فإن  التصور  لهذا  ووفقا  ومتلقيه، 
الذي  التحقق  والقطب اجلمالي هو  املؤلف،  النص  الفني هو  القطب  وجمالي، 
كل  القارئ  نفسية  أو  املؤلف  تقنيات  بدراسة  فاالكتفاء   . القارئ)40(  ينجزه 
أن  نتائج مهمة، مما يعني  القراءة من تقدمي  واحدة منعزلة عن األخرى ال ميكّن 
العمل ال يتطابق مع أي من االثنني ولكن يقع في منطقة وسط بينهما، أي أن 
حتقق العمل يحتاج إلى تفاعل متبادل بينه وبني متلقيه، إنها عالقة تتم في 

اجتاهني من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص في اآلن نفسه.

                         النص              القارئ
  

التفاعل؟ وما وظيفة كل طرف فيه؟ كف يوجه النص قارئه؟  فكيف يتم هذا 
وكيف يصنع هذا األخير املعنى في سياق هذا التفاعل؟ وما هي شروط وضوابط 
هذا التفاعل؟ لإلجابة عن هذه األسئلة يقترح إيزر عددا من املفاهيم واإلجراءات 

التي وضحها وبسطها في كتبه ومقاالته التي نشرها بهذا اخلصوص.

القارئ الضمني
ومرجعيات  أسماء  استعراض  من  الضمني  القارئ  في حديثه عن  إيزر      ينطلق 
فرضيات  باقتضاب  مبينا  قبله،  من  النقدية  الساحة  عرفتهم  الذين  القراء)41(  
كل قارئ واحللول اخملتلفة التي توصلوا إليها، إال أنه يرى بأن إجراءات هؤالء القراء 
تربط بها،  التي  العامة للنظريات  التطبيق  تتولد عنها قيود تقّوض حتما قابلية 
ولتجاوز ذلك وحتى يتسنى لنا فهم التأثيرات التي حتدثها األعمال األدبية والتجاوبات 
التي تثيرها، فإن إيزر يرى بأنه »يجب علينا أن نسلم بحضور القارئ دون أن نحدد، 
القارئ هو  مسبقا بأي حال من األحوال، طبيعة أو وضعيته التاريخية«)42( ، وهذا 

الذي أطلق عليه »القارئ الضمني«.
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أي  النص؛  بنية  في  متأصلة  جذور  له  مفهوما،  باعتباره  الضمني  القارئ  إن     
له  بالضرورة، وال عالقة  أن حتدد هويته  دون  بنية نصية تفترض وجود متلق ما  أنه 
البنى  انطالقا من خالل شبكة من  وإمنا يتشكل وجوده  بالقارئ احلقيقي للنص، 
النصية التي تثير القارئ وتشده إلى فهم النص. إن كاتب النص حينما يشرع في 
كتابته يضمنه مجموعة من املقترحات التي تستحث القارئ على االستجابة لها 
من خالل قراءته التي تعتمد أساسا على  نشاطه اإلدراكي وخبراته الشخصية. 
التي تستدعي جتاوبا  البنيات  من  الضمني شبكة  القارئ  »يعنّي مفهوم  وهكذا 

يلزم القارئ فهم النص«)43( .
الضمني هما:  القارئ  ومترابطني ملفهوم  أن هناك مظهرين أساسني  إيزر     ويرى 
دور القارئ كبنية نصية، ودور القارئ كفعل مبنني. فكل نص أدبي يفترض أن ميثل 
بطريقة أو بأخرى رؤية منظورية للعالم يركبها املؤلف، وال يعني ذلك أن النص مجرد 
نسخة للعالم املعطى، ولكنه يركب عاملا خاصا به من املواد التي هي في متناوله، 
املقصود من طرف  املنظور  التي حتدث  العالم هي  يتركب بها هذا  التي  والطريقة 
»يجب أن يحدث النص وجهة نظر يستطيع القارئ  املؤلف، وبناء على ذلك فإنه 
أن ينظر منها إلى األشياء التي لم يكن باإلمكان أن تبرز طاملا كانت استعداداته 
اخلاصة املألوفة حتدد توجهه، وأكثر من هذا يجب على وجهة النظر هاته أن تكون 
فيبنني  القارئ  دور  وأما   . اخملتلفني)44(  القراء  أنواع  التوفيق بني جميع  قادرة على 
بواسطة ثالثة مكونات أساسية على حد تعبير إيزر وهي: املنظورات)45(  اخملتلفة 
املمثلة في النص وزاوية النظر التي انطالقا منها يربط القارئ بني هذه املنظورات 
انطالق  النابعة من نقط  املوجهة  توفر اخلطوط  الذي جتمع فيه، فهي  املكان  ثم 

)الراوي، الشخصية...(. مختلفة 
    ويشرح فانسوجنوف فكرة القارئ الضمني قائال: »عند قراءة نص ما، يتشكل 
املعنى بالطريقة نفسها عند كل قارئ. والعالقة باملعنى هي ما يفسر، في مرحلة 
إزاء  التلقي. وبعبارة أخرى، فكل قارئ ينفعل شخصيا،  الذاتي في  ثانية، اجلانب 
أن  القراءات ال ميكن  أن  يعني  مسارات القراءة املوحدة بالنسبة للجميع«)46( . مما 
تكون متطابقة، ألن دور القارئ ميكن أن ينجز بطرق مختلفة، تبعا للظروف التاريخية 
أن عملية  أمناطا مختلفة لإلجناز، مما يعني  تتيح  ذاتها  النص  بنية  الفردية، ألن  أو 
اإلجناز تبنى على االنتقائية؛ أي أن كل كاتب ينطلق من نية مبيتة أو مصرحة في 
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رصد جانب أو جوانب محددة من النص دون أن يزعم لنفسه قراءة كاملة تستوفي 
تبلغ  أن  القراء  ينجزها  التي  الفردية  التجاوبات  النص. وميكن لهذه  إمكانات  كل 
الضمني، وهي  للقارئ  الكامل  للمفهوم  احليوية  الوظيفة  تتجلى  وهنا  لآلخرين، 
توفر ربطا بني جميع حتيينات النص التاريخية والفردية وجتعلها قابلة للتحليل)47( .

النص جناحا كبيرا على  القارئ الضمني احملتمل املرسخ في      لقد عرفت فكرة 
حد تعبير فانسون جوف، وأصبحت »تشكل مركز أكبر مناذج التحليل«)48( .

التفاعل بين النص والقارئ
عملية  القراءة  فعملية  والقارئ،  النص  بني  ديناميا  تفاعال  القراءة  إيزر      يعتبر 
وبالتالي  إليه،  املرسل  العمل، في جوهره، محتاجا ملشاركة  يبدو فيها  تواصلية 
 ، التواصل)49(  فعل  في  قطبني  تشكل  املبنية  الفهم  وأفعال  النصية  فالبنيات 
وجناح هذا الفعل التواصلي متوقف على الدرجة التي يؤسس فيها النص نفسه 
كعامل ارتباط في وعي القارئ، ورهني باملدى الذي يستطيع فيه هذا النص تنشيط 
يتلقى بها  أن  ينبغي  التي  واملعاجلة. والطريقة  اإلدراك  الفردي في  القارئ  ملكات 

النص تعتمد على القارئ بقدر ما تعتمد على النص.
آخر  مفهوما  إيزر  يقدم  دائما  والقارئ  النص  بني  التفاعلية  العالقة  إطار      وفي 
اخليال  لعبة  في  والقارئ  املؤلف  من  كل  يشترك  إذ  مشاركة؛  باعتبارها  للقراءة 
الذي يسمي  آراء سارتر  الفكرة على  بلورة هذه  اعتمد في  وقد  تعبيره،  على حد 
العالقة بني االثنني ميثاقا، ويرى بـ«أن عملية الكتابة تتضمن عملية القراءة الزما 
منطقيا لها، وهاتان العمليتان تستلزمان عاملني متميزين الكاتب والقارئ، فتعاون 

املؤلف والقارئ
األدبي  النتاج  الفكري، وهو  األثر  الوجود هذا  إلى  الذي يخرج   في مجهودهما هو 
احملسوس واخليالي في وقت معا...فال وجود لفن إال بوساطة اآلخرين ومن أجلهم)50( .

وجهة النظر الجوالة
     إن إمكانية إدراك النص بكامله دفعة واحدة غاية غير متاحة؛ فال ميكن تخيل 
للقراءة.  واملتتابعة  اخملتلفة  املراحل  خالل  من  إال  معناه  وحتديد  النص  موضوع 
فالقارئ يأخذ في حتليل اخملزون الثقافي للنص عبر مراحل ومستويات، فمسار الفهم 
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في الواقع يتم من خالل عالقة جدلية بني النص والقارئ، ذهابا وجيئة، وهذا يعني 
أنَّ القارئ في قراءته للنَّص، بقصد بناء معناه، فإمنا يقوم بعمليات تعديل لفهمه 
عن طريق استجالب املعلومات واسترجاعها، وكل حلظة من حلظات القراءة ترسل 
منبهات داخل الذاكرة. وما يتذكر ميكنه حتريك املنظورات )النصية( بطريقة تعدل 
إيزر وجهة  الذي يطلق عليها  اإلجراء هو  وهذا  بها بعضها البعض باستمرار)51( ، 
النظر اجلوالة wanderingvieupoint. فالقارئ يتحول بوجهة نظره هاته بني 
أجزاء املنظورات النصية وكلما شددت وجهة النظر على جزء يصبح هو املوضوعة 
األساس في تلك اللحظة بينما يفقد اجلزء السابق أهميته املوضوعاتية ويصبح 
موضوعا غفال، والغفل - وإن كان يختلف عن الفراغ في كون هذا األخير يشير إلى 
إلنشاء  إرشادية مهمة  »وسيلة  ميثل  النص- فإنه  في  املعلقة  الترابط  إمكانية 
بدورها  املوضوعة اجلديدة، وهذه  إلى  القارئ  املوضوع اجلمالي؛ ألنه يشترط نظرة 

تشترط نظرة القارئ إلى املوضوعات السابقة«)52( . 
تكون في  القراءة  اجلوالة في كل حلظة من حلظات  النظر  فإن وجهة       وهكذا 
أحد املنظورات النصية، ولكنها ال تنحصر فيه، بل تنتقل باستمرار بني املنظورات، 
وكل تنقل ميثل حلظة قراءة متمفصلة، أي أن دورها يكمن في أنها تبرز املنظورات 

وتربط بينها في الوقت نفسه)53( .
ياوس  أسماه  مبا  ما  حد  إلى  شبيه  إجراء  إيزر  عند  اجلوالة  النظر  وجهة  إن       
»اندماج اآلفاق«، فبناء على وجهة النظر فإنه »خالل جريان زمن عملية القراءة 
يلتقي املاضي واملستقبل باستمرار في اللحظة احلاضرة، ومتكن العمليات املركبة 
لوجهة النظر اجلوالة النص من املرور عبر ذهن القارئ كشبكة من العالقات تتوسع 
النصية ال تكتفي  واملنبهات  املؤشرات  فإن  أيضا  بشكل دائم«)54( ، وعن طريقها 
بإثارة سابقتها مباشرة فقط، بل في الغالب تثير مظاهر من منظورات أخرى قد 

غارت في أعماق املاضي)55( .
أو  متسق  تأويل  بناء  هي  إيزر  اقترحها  التي  اجلوالة  النظر  وجهة  غاية  إن      
اجلشطالت باعتباره حصيلة التفاعل بني النص والقارئ. وهي فيما يبدو شبيهة 
يأخذ صورة ملشهد  بسائح  يحمل مصورة سعة تخزينها محدودة، في كل مرة 
يعجبه، حتى إذا لم يبق فيها مكانا لصورة صار يحذف الصور األقل أهمية ليعوضها 

بصور ملشاهد أكثر أهمية لديه.
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Gaps الفجوات أو الفراغات
ما  عبر  القارئ  إلبداعية  يتركه  ما  خالل  من  ويوجهها  القراءة  النص  يبرمج      

يتضمنه من فراغات وبياضات، وبذلك يقترح عليه املشاركة.
    وتشكل الفجوات مفهوما مركزيا بني املفهومات التي اقترحها إيزر، باعتبارها 
األساس الذي تبنى عليه عملية التفاعل بني النص واملتلقي، إذ حتفز القارئ على 
إمتام النص، وبالتالي تدفعه إلى املشاركة في بلورته وخلق إبداعيته. وقد استمد 

إيزر هذا املفهوم من إنكاردين وطوره)56( .
هي  الفرغات  وهذه  فراغات،  تصادفه  النص  قراءة  بصدد  يكون  عندما  فالقارئ     
- الالتساوق بني  »إن هذه الفجوات  النص  التعامل مع  إلى  التي تستفزه وتدفعه 
الفراغات  وتقع  النص والقارئ- هي التي تسبب التواصل في عملية القراءة«)57( ، 
من  املنظورات  هذه  بني  والتوليف  الربط  يحاول  والقارئ  النصية؛  املنظورات  بني 
الروابط مفتوحة بني  إيزر تترك  خالل ردم هذه الفجوات؛ ذلك أن الفجوات حسب 
أي  املنظورات؛  التنسيق بني هذه  القارئ على  وبالتالي حتث  النص،  املنظورات في 

أنها حتثه على القيام مبا ينبغي من أجل بناء معنى مالئم للنص.
كل  ألن  نفسها  بالطريقة  العمل  بهذا  يقوموا  أن  جميعا  للقراء  ميكن  وال      
الفجوات  »كل قارئ فرد سوف ميأل  ولذلك فإن  نص منفتح على حتققات متعدد، 
بطريقته اخلاصة، ليقصي بذلك اإلمكانيات املتنوعة األخرى، فعندما يقرأ سوف 

يتخذ قراره اخلاص حول الكيفية التي متأل فيها الفجوة«)58( .
النص  بني  التواصل  عملية  ينشط  الذي  واحملفز  احملرك  دور  تلعب  الفراغات      إن 
التنسيق  ما عبر  بطريقة  النص  يتمثل  املتلقي وجتعله  تثير خيال  والقارئ، فهي 

بني منظورات النص املتنوعة، كل ذلك حتت مراقبة النص وعبر توجيهات بنيته.
    وقد الحظ روبرت هولب أن أكبر مأزق تقع فيها آراء إيزر بخصوص آليات تفاعل 
والذاتية،  املوضوعية  بني  احلاصل  والتعارض  التناقض  ذلك  هو  والقارئ  النص 
»فبينما املوضوعية ترى أن هناك معنى واحدا مهيمن وصحيح لكل عمل غالبا 
ما يتعلق بقصدية الكاتب، فإن الذاتية تؤكد على أن املعنى برمته هو نتاج العقل 
القارئ الفرد«)59( ، ولكن إيزر كان واعيا متاما بهذا املشكل لذلك اقترح مفاهيمه 
حرية  ولكنها  فجواته،  وملء  النص  احتماالت  حتديد  في  احلرية  القارئ  مانحا 
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موجهة بتوجيهات النص وتعليماته. »ومبعنى آخر فالقارئ موجه ليتبنى موقفا 
يتعلق بالنص«)60( .

رائديها  عند  التلقي  نظرية  وإجراءات  مفاهيم  مع  املركزة  الوقفة  هذه  وبعد      
ياوس وإيزر، نسجل بعض املالحظات على النحو اآلتي:

1-اتضح أن التلقي فعل توأم للنص؛ فهو ينشأ معه منذ ميالده، ويالزمه مالزمة 
واستمراره،  النص  التلقي هو مصدر حياة  إن  بل  األجيال؛  بني  رحلته  حتمية في 
فالنص الذي ال تطاله يد التلقي يحكم عليه باملوت، ولو كان ذلك مؤقتا، فكم من 
العناوين التي ذكرها الندمي )ت438هـ( في الفهرست والتي كان إهمال التلقي لها 
واحدا من أسباب ضياعها. وكم من الكتب التي ظلت غفال في طي اإلهمال إلى 

أن التفت إليها التلقي فأحياها من جديد.
2-  إن التلقي قد يبدأ بأبسط صوره وهي نسخ الكتاب وطبعه ونشره؛ وهذا أمر 
في غاية األهمية ال سيما مع ظهور الطباعة وتطور صناعة الكتب، وبناء على هذا 
االفتراض فالتلقي ال يقتصر على تلك القراءات النقدية العاملة املتسلحة بترسانة 
كان  وإن  والقدمية،  احلديثة  األدب  نظريات  من  املستمدة  املنهجية  اإلجراءات  من 
هذا النوع هو الذي يحظى بالعناية الكبيرة، ولكنه يتعدى ذلك إلى جميع أشكال 
املتلقني فيما بينهم، سواء  واملتلقي، وبني  النص  والتفاعل احلاصلة بني  التجاوب 
أكانوا قراء عاديني أم نقادا مختصني، أما مبدعني محاكني، أم مؤرخني ومحققني، 

ومبا في ذلك أبسط صور الفهم والتفسير والتقييم.
»الناقد  3-  نستمد هذا التوظيف ملفهوم التلقي من ياوس نفسه الذي يرى بأن 
الذي يحاكم مؤلفا حديث الصدور، والكاتب الذي يتصور أنه ينتج أثره وفق منوذج 
سابق إيجابا أو سلبا ومؤرخ األدب الذي يعيد حتديد موقع أثر ما داخل الزمن والتقاليد 
التي نبع منها ويؤوله تأويال تاريخيا، كل هؤالء يعدون، أوال وقبل كل شيء قراء قبل 

أن يقيموا مع األدب عالقة تأمل تصبح بدورها منتجة«)61( .
4- أن فعل التلقي فعل مصاحب للعمل األدبي، وال يرتبط بفترة زمنية معينة، فمن 
إال بعد  النصوص ما كان تلقيه متزامنا مع فترة ظهوره، ومنها ما لم يتم تلقيه 

مرور مدة على تاريخ إنتاجه.
5- أن فعل التلقي فعل متعدد؛ فالعمل األدبي الواحد قد يحظى بتلقيات متعددة، وهذه 
التلقيات منها ما هو متزامن ومنها ما هو متعاقب، وتختلف باختالف منطلقاتها، 
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حمد مكي.
أ
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دبي، مكـتبة �ل

أ
مبرت، مناهج �لنقد �ل ندرسون �إ
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يزر فورفغانغ، فعل �لقر�ءة، نظرية جمالية �لتجاوب، منشور�ت مكـتب �لمناهل، ترجمة حميد �لحميد�ني و�لجالل  �إ
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لى ما بعد �لبنيوية،  يزر فولفغانغ، عملية �لقر�ءة مقترب ظاهر�تي، ضمن كـتاب نقد �ستجابة �لقارئ، من �لشكالنية �إ �إ

على للثقافة، 1999.
أ
�لمجلس �ل

شكالت وتطبيقات،  دبي �لعربي �لحديث«، مقال ضمن كـتاب نظرية �لتلقي �إ
أ
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أ
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أ
بو �

أ
حامد �

.1996

دب، نهضة مصر للطباعة و�لنشر و�لتوزيع، ترجمة وتقديم وتعليق محمد غنيمي هالل.
أ
سارتر جان بول، ما �ل

دبي �لثقافي بجدة، مج 
أ
فق �لتوقع«، مجلة عالمات في �لنقد، �لنادي �ل

أ
بر�هيم، »�لنظرية �لنقدية ومفهوم � �لسيد �إ

8، ج38، ماي 1999.

ويا، ط1، 2007، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح.
أ
غاد�مير هانز جورج، �لحقيقة و�لمنهج، د�ر �

�لغد�مي عبد هللا محمد، �لقصيدة و�لنص �لمضاد، �لمركز �لثقافي �لعربي، بيروت- �لبيضاء، ط1،1994.

يت �لعميم ونصر �لدين شكير.
أ
فانسون جوف، �لقر�ءة، �لمطبعة و�لور�قة �لوطنية، ط1، 2013، ترجمة محمد �

هولب روبرت، نظرية �لتلقي مقدمة نقدية، د�ر �لحو�ر للنشر و�لتوزيع، �لالذقية، ط1، 1992، ترجمة عبد �لجليل 

جو�د.

ياوس هانس روبرت، نحو جمالية للتلقي، �لناي للدر�سات و�لنشر، ط1، 2014، ترجمة محمد مساعدي.

Isabelle Kalinowski, Hans-Robert et l’esthétique de la réception, Revue germanique in-

trnationale, CNRS Editions, 8, 1997

Suleimen Susan R :The reader in the text. Essays on ondiences and Interpretatuon, Princ-

eton U.P.1980.

واألسئلة التي شغلت أصحابها في كل مرحلة على حدة.
6-  أن التلقي فعل آخر يختلف عن العمل األدبي، ويجعل منه مادته التي يشتغل 
بها، وهو بذلك ميكن اعتباره إعادة إنتاج للنص، وتشكيال جديدا له. وبهذا الطرح 
يصبح هو أيضا مادة قابلة للدراسة والبحث، تعول عليها الدراسات النقدية كثيرا 
وتتخذ منها وسائط من أجل حتديد ماهية النص وحتقيق معناه؛ إذ أن القراءة هي 

التي متنح النص داللته، وتعيد اكتشافه وتشكيله وإحياءه. 
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الحكاية الشعبية.. 
أهميتها وعناصرها الفّنية

عبد المجيد إبراهيم قاسم

أبدعتها جماعة شعبية،  التي  القولية  الفنون  كّل  بأنه  الشعبي  األدب  يُعرف 

الرواية  طريق  عن  بينهم-  مشاعة  ذخيرة  -بوصفه  أشكاله  أبناؤها  وتناقلت 

الشفوية جيالً بعد جيل، وبأنه جزٌء هام من تراث األمم وذاكرتها، وِسجّل خبراتها 

وإجنازاتها، وحصيلة حكمتها وإبداعاتها. 

التراث الشعبي، وأحد جوانبه األساسية:  النوع كأهم مكّونات  ويتضمن هذا 

اللغة احمللية، احلكايات واألساطير والسير، األشعار والتهليالت واألهازيج، األمثال 

دراسات وأبحاث
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واأللغاز واألحاجي الشعبية وغيرها. ويعدُّ األدب الشعبي بفنونه فرعاً من فروع 

التعبير  وأداة  األمم،  احلياة ألمة من  التي تعنى بشتى مظاهر  اإلنسانية  املعرفة 

الطبيعية  البيئة  مع  إنسانها  تفاعل  وعن  وعاداتها،  ومعتقداتها  فكرها  عن 

واالجتماعية من جهة، ومع اإلنسان من جهة أخرى. وهو بهذا املفهوم عبارة عن 

تتويج خلبرات اإلنسان ومعارفه، وأحاسيسه، ومشاعره، كما يذهب »ذهني«)1( 

واألدب الشعبي ال يعود إنتاجه لفرد، وال يُعرف مؤلفه أو مؤلفوه، بل أن الوجدان 

الشعبي أو اإلبداع اجلمعي شارك في صناعته وتعديله وتهذيبه لتناسب الذوق 

الشعبي العام. وإذا كانت للفنون القولية تلك املكانة الهامة من التراث الشعبي، 

ملا  القولية، نظراً  للفنون  بالنسبة  فإن احلكاية الشعبية تشغل مكانة مماثلة 

تتمّيز بها مادتها من البساطة -شكالً وأسلوباً- والثراء والعمق في الوقت نفسه، 

وملا متلكه من أدوات كافية للتأثير في متلقيها، بل وسبر أغوار نفسه العميقة. 

أنواع  ثالثة  القولية على  الفنون  أساس  املنثور« بوصفه  »القصص    يشتمل 
الشعبية.  الّسير  الشعبية،  احلكايات  الشعبية،  األساطير  هي:  أساسية 

»أحمد رشدي صالح« هي)2(: )فنُّ  الباحث  يعرّفها  الشعبية كما  واحلكاية 

القول التلقائي العريق املتداول بالفعل، املتوارث جيالً بعد جيل، املرتبط بالعادات 

والتقاليد. واحلكاية هي العمود الفقري في التراث الشعبي، وهي التي نطلق عليها 

الهيتي« بقوله)3(: )نوٌع  »هادي نعمان  يُعرِّفها  الشعبي.( كما  األدب  مجازاً 

قصصي ليس له مؤلف؛ ألنه حاصل ضرب عدد كبير من ألوان السرد القصصي 

من  جوانب  عن  يعبِّر  وهو  منه،  يحوِّرون  أو  الرُّواة  عليه  يضفي  الذي  الشفهي؛ 

شخصية اجلماعة.. وهي ترتبط بأفكار وأزمنة وموضوعات وجتارب إنسانية ذات 

َّة قبل عصر التاريخ بآماد  عالقة بحياة اإلنسان.. وظهرت احلكايات الشعبية املروي

بعيدة، وظلَّت الشعوب تتناقلها جيالً عن جيل، وبذا احتلت موقع الصدارة بني 

الفنون التي تذوقها اإلنسان، وعبَّر فيها عن عواطفه وأفكاره وخياالته ونظراته. 

لذا فهي تفصح -إلى حدٍّ ما- عن مضمون العاطفة والفكر واخليال والرؤيا، وليس 

أو  بالوسع تصّور شعب ال حكايات شعبية له.( وتنقسم احلكايات الشعبية، 

القصص الشعبي إلى سبعة أقسام وفق تصنيف الباحثة »نبيلة إبراهيم« وهي: 
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1(  احلكاية اخلرافية: السيما تلك التي تتضّمن احلكايات السحرية، وحكايات 

اجلان.

َّ وجّل. 2(  حكاية املعتقدات: وهي معتقدات ترتبط بالقوى اخلارقة، كاخلالق عز

3(  حكايات التجارب اليومية: وهي احلكايات املستمدة من حياة الناس.

4(  احلكايات التاريخية: وهي التي حتكي أحداثاً تاريخية وقعت في زمن أجدادنا.

5(  قصص احليوان: وهو قصص رمزي، يقصد به الكشف عن عيوب اإلنسان، من 

خالل حديث احليوان أو الطير. 

6(  احلكايات الهزلية: وتهدف إلى إشاعة روح النكتة والفكاهة وتأخذ أحياناً 

طابع النقد.

7(  القصص الديني: وهي القصص الثابتة في القرآن الكرمي، وقصص الصحابة 

والتابعني واألولياء.

  أهمية الحكاية الشعبية ووظائفها:

وعواطف  وعادات  معتقدات  نتاج  إال  هو  ما  الشعبي  اإلبداع  من  اللون  هذا  إن 

الناس منذ أزمنة قدمية، يعود جذوره إلى خبرات طويلة للشعوب، ويرتبط بأفكار 

وموضوعات وجتارب متعلقة بحياة اإلنسان أينما وجد. ومن الصعوبة حتديد تاريخ 

معني لظهور احلكاية الشعبية، إذ يرجع جذورها إلى احلضارات القدمية كحضارة 

اليونان وبالد الرافدين وشرق آسيا وغيرها، ظلَّت الشعوب تتناقُلها خالل املراحل 

املتعاقبة.  التاريخية 

تتمثَّل أهمية احلكايات الشعبية بأنها جزٌء من معتقدات الشعوب وثقافاتهم 

ابتدعها اخليال الشعبي، للتعبير عن حكمتها وجتربتها في تصوير  وعاداتهم، 

أحداث احلياة، وأساليب املعيشة. وهي تهدف إلى حتقيق أهداف تربوية تعليمية 

ونفسية واجتماعية عّدة، إذ تؤدي دوراً هاماً في تأمني خبرات حياتية مختلفة، 

مصاغة في بناء قصصي محكم، زاخر بالعبر والقيم، أضفى عليها اإلنسان الكثير 

من اخليال والسحر واجلاذبية. كما تعدُّ وسيلة فعالة -إذا أُحسن اختيارها- في 
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إثراء اللغة احمللية، وتنمية اإلحساس باجلمال، وأداة جيدة لغرس القيم الثقافية 

واحملافظة على  اإليجابية،  االجتماعية  العالقات  وتأصيل  وترسيخها،  املناسبة 

املوروث اجلماعي ونقله إلى األجيال، إضافة إلى دورها في اإلمتاع والتسلية والترفيه. 

  أهّم العناصر الفّنية للحكاية الشعبية: 
تتمثل عناصر احلكاية الشعبية في: املوضوع أو الفكرة الرئيسة، واحلدث، والبناء 

واحلبكة، والشخصية، واألسلوب، والبيئة الزمانية واملكانية، نتناول منها:    

شروط  من  رئيسي  وشرٌط  احلكاية،  بناء  في  أساسي  عنصر  الشخصية:   -
حتمل  التي  الشخصيات  من  عديدة  أنواعاً  الشعبية  احلكاية  وتقّدم  جناحها، 

الكثير من الغنى والتنّوع. والشخصية هي)4(: )مجموعة الصفات االجتماعية، 

تبدو  والتي  الشخص،  بها  يتميز  التي  واجلسمية  والعقلية  واملزاجية  واخللقية 

األحداث،  الناس.( ولعل فاعليتها عبر  بصورة واضحة، متميزة في عالقته مع 

تعكس طبيعة تفاعل اإلنسان مع البيئة.

أهميتها،  تتحّدد  وبه  الشعبية،  احلكاية  في  أساسي-أيضاً-  عنصر  احلدث:   -
واملترابطة،  املتسلسلة  الوقائع  الفنية هي: مجموع  ويتقرّر جناحها. واحلادثة 

التي تدور حول أفكار احلكاية في إطار فنّي محكم. ومتثل احلبكة جزءاً هاماً من 

احلدث. واألحداث في احلكاية الشعبية -عموماً- هي تصوير للصراع الدائم بني 

انتصار  إلى  والذي يفضي  أزلي،  والظلم كصراع  الشر  وقوى  والعدل  اخلير  قوى 

اخلير والعدل واملثالية.

- الزمان واملكان: حيث جتري األحداث وتتحرَّك الشخوص. ونعني بالبيئة الزمانية: 
املرحلة أو املرحل التاريخية التي تصوِّرها األحداث. والبيئة املكانية نقصد بها: 

احمليط اجلغرافي الذي جتري فيها أحداث احلكاية. تبدأ احلكاية الشعبية مبقدمة 

ثابتة عموماً مثل: كان ياما كان في قدمي الزمان، أو في سالف العصر واألوان لدى 

جميع الشعوب، مع بعض االختالفات البسيطة، أي ال يحدَّد فيها الزمان، وكذلك 

بالنسبة للمكان في احلكاية الذي ال يحدَّد غالباً.
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توظيف الحكاية الشعبية لألطفال 
قُدمت  التي  األدبية  األعمال  من  للكثير  ممتازاً  الشعبية مصدراً  احلكاية  بقيت 

لألطفال كنماذج تعليمة وأخالقية، ورمبا كانت -بحسب الباحثني- أقدم األنواع 

األدبية املقّدمة لهم، وقد دأب الكثير من الرواد األوائل ألدب األطفال على جمع 

احلكايات الشعبية وتدوينها، واستلهام املناسب منها، مع تهذيبها وتشذيبها 

الشعبية لألطفال ليست  احلكايات  االستفادة من  وإعادة صياغتها. ومسألة 

حديثة العهد، فقد جرت محاوالت استلهامها من ِقبل أغلب الكّتاب منذ زمن 

طويل، عبر األجناس األدبية والفنية، وما زالوا حتى اليوم، نظراً لتمّيزها بعناصر 

اجلذب والتشويق، وتأثيرها الساحر في النفوس، والذي ال يكاد يضاهيه في ذلك 

شكل تراثّي آخر.. إذ يعيش معها األطفال، ويتفاعلون أميا تفاعل، ويُستثار فيهم 

اخليال والرؤى والتصورات. حتتاج عملية التوظيف إلى غربلة احلكايات الشعبية 

واختيار املالئم منها، وإلى دراستها دراسة واعية ومعّمقة: لغًة ومضموناً وقيماً 

إلى األطفال، بشكل يالئم  وشكالً، ثم تبسيطها بالشكل املناسب، وتقدميها 

التربوية  املعايير  يضمن  ومبا  احلداثة،  متطلبات  مع  ويتكّيف  العصرية،  احلياة 

والفنية واجلمالية اخلاصة باملادة املقّدمة لألطفال. يقول د. الهيتي)5(: )إن من 

بني احلكايات الشعبية ما ميكن أن يصلح لألطفال ومنه ما ينبغي إبعاده عنهم 

  ) ملا يحمله من أضرار، ومنه ما ميكن إعادة كتابته في مضمون وشكل قشيب.

اجلدير بالذكر أّن التراث الشعبي -عموماً- حفل بكلِّ أشكال هذا النوع من التراث 

لدى جميع اجملتمعات اإلنسانية، ويكاد ال يُستثنى منه أي شعب من الشعوب 

احلّية. كذلك التشابه الكبير -لديهم- في أشكالها ومضامينها وموضوعاتها. 

يوم،  بعد  يوماً  يتضاءل  تأثيرها  بدأ  الشعبية  احلكاية  فإن  لألسف  ولكن    
وفقاً  ودراستها  وتصنيفها  جمعها  عن  الثقافية  املؤسسات  قصور  بسبب 

ال  وطني  ثقافي  كمشروع  ونشرها،  حفظها  ثم  العلمية،  واملناهج  لألساليب 

يُفترض تأجيله. كذلك بسبب التطّورات االجتماعية والثقافية والتقنية، وظهور 

وسائل اإلعالم، وأساليب التعبير والتواصل احلديثة التي تعتمد الصورة امللّونة 
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�لهو�مش: 

ليف: د. محمود ذهني.
أ
نجلو مصرية، بال، تا

أ
دب �لشعبي �لعربي: مفهومه، ومضمونه، مكـتبة �ل

أ
1( �ل

حمد رشدي صالح.
أ
ليف: �

أ
رشاد �لقومي/ طبعة 1961، تا 2( �لفنون �لشعبية، �لقاهرة. وز�رة �لثقافة و�لإ

ذ�ر 1988 
آ
د�ب، �لكويت، مارس/�

آ
3( سلسة عالم �لمعرفة، �لعدد 123 �لمجلس �لوطني للثقافة و�لفنون و�ل

ليف: د. هادي نعمان �لهيتي، ص 175. 
أ
طفال« تا

أ
»ثقافة �ل

حمد نجيب، ص 54. 
أ
ليف: �

أ
طفال، د�ر �لكـتاب �لعربي للطباعة و�لنشر، مصر، 1968، تا

أ
4( فّن �لكـتابة لال

5( سلسة عالم �لمعرفة، �لعدد 123، مصدر سابق، ص 186.

الرائعة،  حكاياتها  تروي  كانت  التي  اجلّدة  محّل  التلفاز  حّل  فقد  واملتحرّكة، 

وتُسحر األلباب بأساليب سردها. 

املعرفة  إثراء  في  بارزاً  دوراً  بأنواعها،  الشعبية  للحكاية  تظلُّ  ذلك  رغم  لكن 

اإلنسانية، ومجاالً هاماً للتعبير عن األهمية احلضارية لرسالة أية أمة من األمم، 

وبالتالي عن اخلصائص التي تشكّل هوية اإلنسان، وتغذي ثقافته الوطنية. 
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استطالع الثقافة
الثقافة وفعل التغيير؟

استطالع
محمد القذافي مسعود

الثوابت اإليجابية تكاد تتالشى
قد نتفق على أن وجهة املثقفني واحدة وهدف الثقافة واحد وهو التغيير.. وقد 
نختلف في األساليب واآلليات لكننا جنتمع في البحث عن )ثقافتنا( ال ثقافة 
عاملنا  في  يسود  ما  وهو  احتياجاتنا  عن  يعبر  ال  متناقضا  وخطابا  مستوردة 
طويلة  سنوات  منذ  املتأكلة  أوهامها  تعيش  وبنخب  باألوهام  املليء  العربي 

التغير هو شعور نسبي إلى حد كبير، لكن ال شك أن هناك 
قصورا في اإلنتاج الثقافي

دراسات وأبحاث
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لم حتقق فعل  الزالت  ثقافة  وتفعيل  البدائل  نبحث عن  أن  بنا  رمبا صار حريا 
التغيير عبر عقود من الزمن فهل يجب تغييرها وهل حان الوقت لذلك أم ال؟ 

هنا نطرح آراء أهل الثقافة باختالف تخصصاتهم.

كلثوم عياشية روائية من تونس تقول

رمبا آن األوان أن نعيد النظر في كّل ما اعتبرناه ثوابت، ونعيد 
النظر في أسس املكونة لثقافتنا. ألننا شعوب تعاني من 
ازدواجية اخلطاب والفعل. والنخبة املثقفة عندنا منفصلة 
متاما عن مجتمعاتها تعيش أسيرة نظريات مستوردة تلوكها 
دون أن تكون في احلقيقة مناسبة حلاجات مجتمعات لم 
تتغير في جوهرها وال تريد أن تفعل ألنها تستهلك ذواتها 
دون أن تتقدم، املالحظ أن الثوابت اإليجابية تكاد تتالشى 
في املقابل لم نوجد بدائل أخالقية تؤسس النضباط مجتمعي ميكن أن يكون 

فاعال في دفع الفعل الثقافي نحو الفاعلية التي جتعله مثمرا.

محمد عطية محمود كاتب وناقد من مصر

التأثير الثقافي دائماً هو ناجت فعل تراكمي، فما تتراكم عليه 
الثقافة يحدد مدى صالحيتها لقيادة أمة من األمم أو فصيل 
من البشر، لذا فالشعور مبدى التغير هو شعور نسبي إلى 
حد كبير، لكن ال شك أـن هناك قصورا في اإلنتاج الثقافي 
التنوير املنتظرة كي حتدث  عموماً، ومدى جدواه في حالة 
القصير، بحيث تظهر  أو  الطويل  املدى  حراكا سواء على 
مدى انهيار املقاومة وعدم وجود رد فعل أو استباقي للقوة 
الناعمة التي تتجه إلى نرجسية التعامل واالنفصال عن الشأن العام بداعي أن 
املثقف هو كائن منفصل مبرجعياته ومفهومه ملا يقدم من مادة ثقافية أو إبداعية 
ويطلقها في الهواء وليستجب من يريد.. فيكون الناجت هو اجلزر املنعزلة التي 
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ال تخدم الواقع العام وال تقدم نهضة ثقافية ترتهن بها سبل التقدم في كافة 
مناحي احلياة . في اعتقادي أنه ليس هناك وقت محدد لكي تختلف املعايير 
إلى األفضل، وال وقت ينبغي أن توجه فيه الثقافة إلى شيء ما حتديدا، ذلك أن 
الثقافة هي في حد ذاتها قراءة واعية لكل ما هو آت واستشراف، لكن أن تأتي 
بد  ال  ونرجسيته،  اإلنسان  غرور  إلى  الطبيعة  توجهها  التي  املؤملة  الصفعة 
ثوابته ومرجعياته اخلاطئة، فرمبا  وأن تدفع به في األساس في طريق مراجعة 
كلن فعل التراكم الذي أشرنا إليه مبني على فوضى كارثية أكيد كانت تنذر 
بهذا احلراك غير الطبيعي من الطبيعة التي تفاجئ البشر بكل ما هو مباغت.. 
في ظني أن ما سوف يتغير هو نظرة اإلنسان للواقع من حوله وما يستتبعها 
من حالة للمثقف احلقيقي من الكمون وقراءة الواقع من جديد، حتى يستطيع 
أن يقود حالة من استعادة الوعي التي تسبق حالة التنوير املرجوة. فنحن ال 

نبشر بقدر ما نحذر من الوقوع في مغبة النسيان التي هي آفة كل البشر.

رنوة سامي نصير  شاعرة سورية مغتربة

الثقافة عامة هي غنى فكري ومعرفة واسعة وهذا الغنى 
الفكري قد يغير في سلوكيات اإلنسان متى ما كان اإلنسان 
مستعدا لتقبل هذه املعرفة وجعل الناجت منها بيئة صاحلة 
للتعايش معها وعلى حد علمي لم يحدث هذا وإن حدث 
فهو من  النوادر، فالرجل املثقف أو املرأة املثقفة مثل خزانة 
معرفة، خزانة تلمع من بعيد، خزانة تنظير ليس إال. التغيير 
ضروري ومهم ولكن كيف؟ ألننا في احلقيقة بعيدين كل 
البعد عن ذواتنا اإلنسانية ومقيدين بأنظمة ال ميكن االنفالت منها وأولنا هو 

املثقف .
 

موسى إبراهيم أبو رياش  قاص وناقد من األردن

إلى تفعيل وليس تغيير، فالثقافة قوة كامنة، وطاقة خامدة،  الثقافة حتتاج 
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ال يُراد لها أن تكون فعل تغيير، مع أنها األساس ألي تغيير 
في جميع اجملاالت، فال ميكن حتقيق أي تطور أو إصالح في 
أي جانب دون أن يكون للثقافة دور ممهد أو مؤسس لذلك. 
الثقافة في العالم العربي، لم تأخذ دورها احلقيقي بعد، 
ولن تقوم مبهمتها إال من خالل املثقفني، واملثقف لن يكون 
مؤثراً إال أن يتمرد على كل القيود التي حتد من حريته، ويتفاعل 
مع محيطه، وأن يكون معبراً عن الناس حوله، مبا يعانونه 
ويأملونه، ليس بشكل صحفي مباشر، ولكن من خالل إبداعاته وكتاباته، وهذا 
يتطلب منه أن يكون ناقداً ومشرحاً لكل املظاهر واملمارسات والسلوكيات غير 
الصحية في اجملتمع، وداعياً إلى اخلير والفضيلة والوعي واجلمال واحلب واحلرية. 
ليوفر أساسيات  وراء رغيف اخلبز، ويلهث  زال يركض  العربي ما  املثقف  ولكن 
أو  احلياة له وألسرته، ومن كان هذا حاله، فال ينتظر منه أن يكون فاعالً مؤثراً 
االستقاللية  إلى  تفتقر  الثقافة  أن  إلى  الثقافة. باإلضافة  أجل  من  مضحياً 
االقتصادية، فهي ما زالت تابعة تستجدي السلطة لتبقى على قيد احلياة، وال 
ثقافة حقيقية فاعلة ومؤثرة في ظل التبعية للسلطة وأشباهها في اجملتمع 
وسلطة الناشر. كما أن الثقافة تعاني من الهيمنة، وتوجيه مسارها مبا يخدم 
الطائفة، وسلطة  الدولة، وسلطة  اجملتمع، كسلطة  في  الفاعلة  السلطات 
احلزب، وسلطة العشيرة، والسلطة الدينية، وغيرها من السلطات؛ كبرت أم 
صغرت. وكل هذه السلطات حتجم دور الثقافة مبا يخدم مصاحلها وتوجهاتها 
وفكرها إن كان لها فكر ابتداًء، وال يستطيع املثقف - في الغالب - اخلروج عن 
وإال تعرض  أن يلعب داخلها،  التي يجب  الدوائر  أو عن  له،  املرسومة  املسارات 
احملاكمة  ورمبا  الشخصية  واغتيال  والتشكيك  والتهميش  واإلقصاء  للقمع 
والتخوين، وغيرها مما تتقنه السلطات مبختلف أشكالها ومستوياتها. وكل ذلك 
وأدوارهم،  أدواتهم، وأساليبهم،  النظر في  إعادة  واملثقفني من  الثقافة  ال مينع 
املثقف  يكون  وأن  عليها،  متقدماً  ويكون  بل  املرحلة،  يناسب  مبا  وتطويرها 
العصر من  إلى ضرورة االستفادة من تقنيات  زرقاء ميامة مجتمعه. باإلضافة 
أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من متلقي الثقافة، واجتذاب املواطنني 
العادين إلى صفوفهم، والتأكيد أن الثقافة ليست ترفاً أو فعالً هامشياً، بل هي 
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ضرورة لرقي اجملتمعات وتقدمها، ومجتمع بغير ثقافة، مجتمع بال روح وال وجدان. 
املثقفني،  اقتصادية حلماية  الثقافية تشكيل تكتالت  الهيئات  أنه على  كما 
وتعزيز استقاللهم املادي، حتى يكون املثقف فاعالً مؤثراً دون أن يخشى على 
لقمة اخلبز ومستقبل األوالد. كما أن املثقف مطالب بأن يطور نفسه إبداعياً، 
ويرتقي مبا يكتب، وأن يكتب ما يريد، كيفما يريد، دون أن يترك ألي سلطة فرصة 
للنيل منه، بل إن دوره الكبير، يتأتى في قلب الطاولة إبداعياً على كل سلطة 
غاشمة ظاملة؛ تعاكس نسائم احلياة، وحتارب اجلمال واحلرية والفطرة اإلنسانية.

صالح بوسريف. شاعر وكاتب من المغرب

تغير  لم  الثقافة  أن  من  متأكدين  نكون  يجعلنا  الذي  ما 
شيئا، وما املقاييس التي بها قسنا هذا التغيير، وماذا نقصد 
بالتغيير، وفي أي مجال بالذات؟ ال ميكن اجلزم بأن الثقافة 
جامدة، وال دور لها في التغيير، هذا إذا لم نؤزم السؤال أكثر، 
ونتساءل، عن ماذا نعني بالثقافة نفسها. الثقافة مبعناها 
األنتربولوجي، متس مظاهر وتعبيرات كثيرة في اجملتمع، في 
اللباس واملطعم والغناء، وفي السلوكات والعادات والتقاليد، 
وحتى في العمارة أو املعمار، وغيرها من األمور التي لها معنى رمزيا، بالدرجة 
األولى، أي تدخل في ما ميكن تسميته مع بيير بورديو بالرأسمال الرمزي. وإذا 
كانت الثقافة، بهذا املعنى، فهذه مجاالت وحقول، مستها تغييرات وحتوالت، 
سواء جاءتها من خارجها، أو من داخلها. هل الغناء اليوم هو نفسه قبل عشر 
سنوات، وهل اللباس وطريقة احلالقة وعادات األكل والطبخ، هي نفسها خالل 
هذا احليز من الزمان، ال أعتقد. لكن، ما تعمل الثقافة على تغييره، لتغير معه 
وأيضا  واألشياء،  للعالم  رؤيته  طرائق  اإلنسان،  فكر  اإلنسان،  هو  شيء،  كل 
يحدث  ال  التغيير  وهذا  اجلمالي،  الفني  وعيه  أو  وحسه  وسلوكاته،  تربيته، 
فجأة، بل هو تغيير يحدث بوتيرة بطيئة، ألنه تغيير في الذهن، في العقل، في 
جهاز تفكيرنا ونظرنا، وحاملا يحدث هذا، فهو يغير الكثير من األمور األخرى في 
اجملتمع، ويغير عالقتنا ببعضنا، وعالقتنا بالطبيعة، وبالفن، وباملدينة، باألمكنة 
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والفضاءات، ويغير بيوتنا، وعاداتنا، وهذا، في تصوري، هو أخطر تغيير قد يحدث، 
التغيير يجري،  أن هذا  واجلمال. أكيد  والفن  واملعرفة  بالثقافة  إال  ولن يحدث 
بعض  لنا  وتبدو  نستشعره،  وقد  حينه،  في  نلمسه  ال  نراه،  ال  به،  نشعر  ال 
خيوطه، لكنه ال يظهر فعال، إال بعد زمن، والزمن هنا، ال يعني الوقت، بل يعني 
القيمة. تغيير الثقافة ال يحدث باألمر، بل يحدث بالفعل،  بتجديد املفاهيم 
واألفكار، وبتجديد فهمنا ملا يحيطنا بنا من طبيعة وأشياء. ما لم نغير فكر 
للثقافة  احلاسم  الدور  وهذا هو  اجملتمع،  تغيير  ال نستطيع  اإلنسان،  ووجدان 

حني تعمل على التغيير.
 

د. ميلود مصطفى عاشور أستاذ بجامعة المرقب الليبية

تتجلى ثقافة اجملتمع من خالل عناصر متنوعة كالعقائد 
وما يشمل من: عادات  الناس،  وعرف  والقوانني،  الدينية، 
اجتماعية  وممارسات  وسلوكيات  وفنون  وأخالق  وتقاليد 
وقيم إنسانية، كل ذلك يشكل احملصلة التي ترسم مالمح 
ثقافة اجملتمع؛ ومن الطبيعي أن يتأثر الفرد بثقافة اجملتمع 
فيظهر أثرها في تعامله مع كٍل من: األشياء واألشخاص 
وأمناط  حياته  أسلوب  الثقافة  تؤسس  وبذلك  واألفكار. 
تفكيره وتصرفه مع تلك القيم التي متثل محصلة اجملتمع الثقافية. وأيًّ كانت 
طبيعة املرتكزات الثقافية وأصالة مرجعياتها، فإنها إذا تبث خواؤها من القيمة 
وأصبحت مجرد زيٍف يعزز من االنحطاط ال التقدم، فإن الفرد -آنذاك- باعتباره 
عنصراً في هذا اجملتمع إما أن ينصهر في منظومة تلك القيم الثقافية سواء 
أكان إذعاناً ملا هو سائدٌ دون أدنى تبريٍر، أم تقليداً بال تفكير، وفي كلتا احلالتني 
يكون موقفه تأكيداً للسائد خيراً كان أو شراً، وكُل همه أن يكون مع طائفة 
املنتفعني باملوقف الراهن. وهو بذلك يجعل من نفسه صفراً على يسار اآلحاد، 
وكلما زاد زادت معه مظاهر التراجع والتخاذل واالنتكاس بكل ما فيها من طاقة 
الذات باإلبداع وباإلحساس بالقيمة  إلى حتقيق  الفرد  أن يسعى  سليبة. وإما 
واملسؤولية، فيوظف كل قدراته لترسيخ احلقيقة، ومناهضة الوهم، فيدخل 
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بذلك في دائرة اجلدل واالتهام، مما يقوده إلى االصطدام بتلك املنظومة الثقافية 
السائدة التي تسعى إلى إذابة كل ما هو مخالف لها باالحتواء الذي يستمد 
قوته من هيمنة الكثرة على القلة، إما بالقمع أو االقصاء أو االجتثات. ومن هنا 
تتعزز ثقافة االستبداد وتترسخ معه مظاهر االضمحالل التي تؤدي إلى الهوان 
الثقافي ويسود اجملتمع حالة من الوعي الزائف عماده الوهم باالكتمال والنضوج 
بل وبالتفرد والسمو. فتتصدع بذلك أسس التطوير وتتالشى فرص البحث عن 
احلقيقة. فتتراجع قيم العدالة أمام سطوة املسيطر وتتأسس فكرة اإلذعان 
للقوي الذي أصبح مبجالً فيتصالح املغلوب مع وعيه الزائف متوهماً امتالك 
الرؤية إال من خالل عيون الزعيم، وال يجرؤ على  اإلرادة؛ ألنه لم يعد يستطيع 
تغيير  ما يجعل من محاوالت  القبيلة. وهذا  يثير غضب سيد  التحدث فيما 
واالستحواذ على  والسطوة  السيادة  ثقافة  تطغى  شاقاً، حيث  أمراً  السائد 
ثقافة اجلدارة والقيمة واحترام الفرد.  نعم إننا أمام حاجة ملحة للتغيير؛ ألن 
ما حققته ثقافتنا السائدة خالل عقود مضت يدل على وعي مجتمعي زائف 
الكثيرين  أذهان  التي رّسخت في  والطبقية  التشظي  إلى تعميق مظاهر  قاد 
مزيداً من مبررات الشعور باالغتراب االجتماعي، بينما قلٌة هم من ازدادوا علواً 
حتى ظنوا أن ال نظير مياثلهم، وأنهم محّل تقديس وتبجيل، وصدَّقوا ذلك فعالً 
لوا رِضًى ومتلقاً، فأقرهم الوعي اجلمعي من بني املقدسات التي ال  عندما بُـــجِّ
متس. وبذلك أسس الفرد جلرميٍة هو ضحيتها.  ومع هذا فلم يفت األوان للنهوض 
باجملتمع والتأسيس لثقافة تُـعلي من قيمة اإلنسان، ثقافة مناهضة لثقافة 
ثقافة  النظر في  وإعادة  املبرر،  وغير  املبرر  التسلط  نتاج  التي كانت  السيادة 
احلكم على املظهر دون احلاجة إلى البحث عن اجلوهر، وثقافة االستحواذ على 

كل شيء حتى العلم، تكاد جتعله وراثة. 

انجيال عبده فنانة تشكيلية من سوريا
 

مما ال شك فيه إن هناك تغيير في شكل ولون الثقافة في مجتمعاتنا العربية 
الثقافة  في  يقابله  ما  مع  مقارنة  جداً  وبطيئاً  ضئيالً  يبدو  التغيير  فعل  إمنا 
التطور  ومقارنة مع  على عقب  رأساً  اجملتمع  وفعلها في قلب ذهنية  الغربية 
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العربية  الثقافة  ألن  الرقمي  والتطور  العوملة  عصر  في 
اليوم رغم تطورها الكبير هذا إال أنها ال زالت تعد ناقصة 
ألنها لم تستطع منح اإلنسان العربي قدرة على التفكير 
بذاته والتعبير عن قدراته اإلبداعية كما أنها لم جتعل منه 
والثبات  والرفض حلالة اجلمود  قادراً على واالختيار  إنساناً 
التطور  حالة  إلى  احلالة  هذه  من  واخلروج  عليه  هو  الذي 
واالنفتاح أسوة بأخيه اإلنسان في الغرب .ندرك طبعاً إن 
واالقتصادية  والطائفية  السياسية  األنظمة  العربية منوطة مبعايير  الثقافة 
واالجتماعية, لذلك التغيير في الثقافة العربية في احلقيقة بطيء جدا وواهن 
تسمح  التي  االقتصادية  واحلالة  والسياسة  الدين  إمالءات  حسب  ومتحرك 
القتناء مصادر الثقافة أم ال, بالتالي يكمن  التغيير احلقيقي في تلك املسافة 
والتخلص من  التغيير  أن تقوم بفعل  ثقافة  واملتلقي. ال ميكن ألي  املبدع  بني 
الثقافة السلبية املوروثة في كل القطاعات وبني كل فئات اجملتمع وهي مقموعة 
املؤثرة  البالد  لتكون من  ببالدها  ارتقت  التي  اجملتمعات  ومهددة. كل  وُمكَّفرة 
ثقافياً كان للمثقف مساحة واسعة من احلرية والدميقراطية. علينا أن ندرك 
ال  وطبعاً  ثقافة  بال  أو سياسي  اجتماعي  أو  اقتصادي  توازن  وال  تنمية  ال  أنه 
والسياسة  التنمية هي ثالث: الثقافة  أركان  وإن  الثقافة بال حرية  جدوى من 
واالجتماع أي خلل أو مرض في إحدى هذه األركان سيكون اجملتمع أعرج أو عليالً. 
بعد كل جتارب وإخفاقات االنسان العربي عليه أن يدرك أنه منذ زمن بعيد حان 
الوقت ليرفض هذه الثقافات املعلبة التي يفرضها عليه محيطه من سياسة 
ومجتمع وعادات وموروثات ليبني ومُيَتِّ اجلسر الوحيد بينه وبني حياة الكرامة، 
اجلسر الوحيد الذي سينقله ومجتمعه من حالة التخلف والنامية إلى التطور 
والتحضر وبال شك مع احلفاظ على هويته ومالمح حضارته وقيمه األخالقية .

نادية الشكري قاصة وروائية من مصر

العديد من  ،يكونه  تراكمي متنوع ومتداخل  »الثقافة« هيكل  أن  كما نعلم 
العناصر بدءا من العقائد واملوروث اخلاص بكل شعب وكل واقع. وحتى األزمات 
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هذه  كل  األوبئة،  وكذلك  بأشكالها  والصراعات  اخملتلفة 
املوزاييك تعطي اسما ومعني لهوية واقع بعينه. وتخبرنا 
صيرورة التاريخ أن التغيير أي عدم الثبات، هو سيد املفاهيم، 
حتى على مستوى الفنون بأشكالها. فنجد مثال أن مفاهيم 
اجلمال تختلف من عصر آلخر فمرة »تكسب« البدانة أو 
»النحافة« إلى قصات الشعر الخ الخ. هذا في العموم، 
أن  سنلحظ  مجمله  ففي  العربي  الواقع  عن  حتدثنا  وإذا 
سياج من العقائدية املوروثة قدمي، يحاوطه، فالناس تعتبر العقائد مرجعا وحيدا 
التغيرات  وظهور  الطقس  وحالة  بل  اليومية  أغلب شؤون حياتهم،  لتفسير 
دائما  موجود  »فاملقدس«  العلماء،  وال  بالعلم  حتفل  ال  مجتمعات  املناخية، 
يطوعونه لفهم ما يستعصي على اإلدراك وأقول إن األديان واملقدسات يجب أن 
تكون بدواخلنا ووجداننا لكن علينا باألساس إعمال العقل واألخذ باألسباب 
واالستفادة من العلوم التي تتجدد دائما ،البد أن نستخدم املنطق العلمي الذي 
والتخيل. وهنا  واإلبداع  البحث  وعلى  بالنتائج،  االسباب  يعتمد على عالقة 
تقع مسؤولية الدولة مبختلف مؤسساتها، فتوفر للعامة مصادر املعرفة عبر 
أجهزة إعالم واعية ومواكبة للحظة، عبر تنشيط حركة الترجمة في مختلف 
اجملاالت واألخذ بأسباب البحث العلمي والتعليم وخالفة. وعلى اجلانب اآلخر 
يكون للمثقف دور مساند ملؤسسات الدولة لتحقيقي نفس الغرض. لكن من 
أديب فلدينا اآلالف منهم في  أو  أو باحث  أكادميي  املثقف؟ ليس هو مجرد  هو 
وفاعل في  مؤثر  دور محمود  لهم  يكون  أن  مجتمعاتنا لكنهم عاطلون على 
اللحظة  متطلبات  واقعه،  »مشروع« يتفهم جيدا  هو صاحب  وإمنا  واقعه، 
الراهنة، واحتياجاتها وتقدمي كل ما ميكن أن يقدمه عبر هذا االشتباك الواعي 
لنهضة مجتمعه: أن يساهم في تعديل مسارات مجتمعه عبر منابر وميديا 
وخلق وإبداع بحسب تنوع القدرات، إن في مجال الفن أو العلم واالجتماعيات 
والتعليم والبحث العلمي، فعلى سبيل املثال، جند أن رموز عصر النهضة من 
ملاهية  الواعية  احلقيقية  الرؤية  في  السبق  لهم  كان  وكتاب،  وفنانني  علماء 
مجتمعاتهم التي كانت تعج باخلرافات والعنف واستبداد الكنيسة والصراعات 
واحلروب، فمن صكوك الغفران التي كانت الرموز الدينية توهم البعض بها في 
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العلماء  إلى حرق  الدين نفسه وسماحته،  ابتزاز صريح وجهل حتى بطبيعة 
واملفكرين أحياء جاليليو مثال جملرد مخالفتهم في الرأي واتهامهم بالهرطقة 
ووجوب حرقهم أحياء، من داخل هذا كله وعلى مستوى واسع خرجت لنا أفكار 
رواد العصر الذي استحق تسميته بعصر النهضة, فنجد مايكل اجنلو وسط 
رواد في  والطائرة، وجند  بالغواصة  يتنبأ  املدهشة  الثورية  التكوينية  ابداعاته 
ورغبتهم  واقعهم  مع  جميعا  باشتباكهم  والفلسفة  والكيمياء  املوسيقا 
اآلن  به  إجناز ما نحفل  الركود اآلسن، استطاعوا  لذلك  وإفاقتهم  في حتديثه 
وتطور  واملكينة  البخار  البدء لعصر  إشارة  ليعطوا  ومنجز حضاري،  كحصاد 
اآللة واملكينة التي غيرت من وجه التاريخ املثقف العربي في أيامنا هذه وجب 
أن يكون متفاعال ومتشابكا مع احتياجات واقعه بوعيه السابق والبانورامي 
كل في مجاله، فاألديب اجليد امللتزم يستطيع بفنه تعديل مسارات السلوك 
اجملتمعي عبر تراكم كمي والسينما ومختلف املنابر والوسائط التي تساهم 
الدولة في إتاحتها من أجل تقدمي تلك اخلدمات التي بتراكمها تقدم وتضيف 
وتغير من مفاهيم تكون غالبا غير الئقة بسمة العصر. يجب على مؤسسات 
الدول في املنطقة العربية أن تساند وتساعد كل صاحب مشروع تنويري ونحمد 
اهلل بأننا في عصر السموات املفتوحة التي تتيح لكل من يرغب احلصول على 
حصيلة منجزات اآلخرين بسهولة من أول املنجزات العلمية وكيفية التعامل 
مع اآلخر وقيم اجلمال والتسامح. فنحن شعوب لها حضارات ملهمة يجب أال 
أن نضيف لإلنسانية كي يتذكرنا أحفادنا،  بأمجادها، علينا  بالتغني  نكتفي 
وال عجب أننا ال زلنا نتحسر ونقارن بني زماننا هذا وبني مثال فترة الستينيات 

ونسميها« الزمن اجلميل« موسيقى وطرب ومنجزات على مستويات عدة.

عبد الباقي قربوعه كاتب وروائي من الجزائر

بهذه األطروحة تدفعني إلى مراجعة سؤال تقليدي ُملح، تناولته عدة مؤسسات 
ذلك ظلت  ورغم  ما هو مكتوب،  ومنها  ما هو شفوي  منها  مناقشة،  نقدية 
اإلجابة مستعصية جافة من العطاء، ويابسة اجتاه التعامل مع راهن األزمات 
األوسط  والشرق  العربي،  بالوطن  عالقة  له  ما  خصوصا  العالم،  في  احلرجة 
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بوجه أخص بكل ما تعنيه دقة السؤال. الثقافة لم تعد 
كونها  الصحيح،  مسارها  في  وظيفتها  تؤدي  كالسابق 
املواقف  البحث عن احلقيقة، وصناعة  تنويرية هّمها  أداة 
وخصائصها  مكوناتها  مبُجمل  فهي  النبيلة،  اإلنسانية 
ترمّم ما تتسّبب  واحملبة، فهي  واملصاحلة  التآخي  حتث على 
يدفع  خطاب  هي  بالنهاية  صداع،  من  السياسة  فيه 
إلى إنتاج اجلمال في احلياة، بتجديد العالقات بني البشر، 
عن  وتدافع  بينهم،  فيما  اليومية  التعامالت  تنتجها  التي  املواقف  ومراجعة 
القيم اإلنسانية وحترسها، وتنّقب عليها حتت تراكم التجارب اإلنسانية الصالح 
والفاسد منها، لكن السياسة تظل مبا حتتاج إليه من مصالح هامشية تخرب 
الثقافة  تنقلب  أن  ميكن  ال  ذكرته،  الذي  املعنى  بهذا  وجوهرها  الثقافة  روح 
على نفسها كمفهوم إنساني فلسفي، إمنا ذهنيات املثقفني النفعيني الذين 
يبيعون  دخالء   - املعنى  صّح  إن   - ومستثقفون  واإلغراء،  القوة  حيث  مييلون 
واملقهورين،  املستضعفني  حساب  على  مظلتها  حتت  ويستثمرون  ويشترون، 
املثقف  إذن  ومعاناتهم،  إلى غبنهم  تنظر  تزال  ال  الثقافة  بأن  املؤمنني  أولئك 
اخلالص هو نفسه يعاني من هذه الغوغائية الكاسحة، التي حجبت املواقف 
املفيدة عن اإلنسانية، وغّيبت الرؤى عن احللول املثالية التي تطرحها الثقافة، 
أو من  أو بتقصي املستقبل،  التاريخ  إنسانية نتجت عن مراجعة  كمعطيات 
خالل استرجاع نتائج املواقف السابقة، والوقوف عند أسباب جناحها أو فشلها، 
عرفتها  كما  تنويرية  وظيفة  ذات  كونها  البدائل  بطرح  كفيلة  هي  وبالتالي 
الفلسفة، فالثقافة تالحق املواقف وتراجعها وتصححها وتقّومها، فهي أحرص 
من السياسة ومتقدمة عليها، ألنها خدومة للجميع، وال تقتصر على مجموعة 
- أشخاص  - كما هو مفروض  وراءها  بالوالءات وليس  دون أخرى، كما ال تؤمن 
السياسة. املشكل  احلال في  التنوير كما هي  يقدمون مصاحلهم على فعل 
يكمن في أن السياسة ميارسها غير املثقفني، وهي أكثر جموحا من الثقافة، 
ألنها ال تراعي مصالح رجال املال واألعمال وال تدافع عنهم وال تبرر مواقفهم، 
لذلك يجعلها السياسي خارج دائرة التفاعل واالهتمام بل يعتبرها أحيانا من 
راهن  لذلك نالحظ  النقدية،  معوقات مشاريعه وطموحاته بسبب وظيفتها 
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أوضاع البشرية، وما تتخبط فيه من أزمات هو في احلقيقة نتيجة اصطدام 
الثقافة بالسياسة، وتظل السياسة هي الغالبة مع األسف.. لهذه األسباب 
لم حتقق الثقافة فعل التغيير، ال أدري بالضبط هل هي غائبة بسبب روّادها، 
فال تصح  تغييرها  أما  إليها،  املنتسبني  قبل  من  أداء  غائبة كضعف  أنها  أم 
العبارة بهذا املعطى، ميكن أن نقول تغيير توظيفها بصورة أخرى غير الصورة 
الظاهرة بها في الوقت احلالي، أو شحنها بالشجاعة ورح املبادرة لتكون أقوى 
من السياسة، أو على األقل موازية لها، وهذا صعب مناله بسبب متاهي املثقف 
طمعا في عائدات السياسة، وما تعرضه أمامه من مغريات، على غرار األلقاب 
السياسية، والتكرميات اخملتلفة واجلوائز ذات األهمية املادية واإلعالمية وتظل 
السياسة هي املانحة واملمولة مع كل أسف مرة أخرى، ال يوجد وقت مناسب 
املواقف،  تأثيرها على  وبالتالي يقوى  احترامها وسيادتها،  الثقافة  لتستعيد 
وال  لتنويره،  السياسة تستجيب  ليجعل  إلى منبره،  وعاد  املثقف  زهد  إذا  إال 
يكون سهال ممتنعا أمامها فيذوب في تفاعالتها، وهذا هو احلاصل اآلن، لذلك 
أزمات أخرى أكثر خطرا  لتتراكم فوقها  وراكدة  األزمات عالقة بقبحها،  تظل 
في النهاية يلزمنا هذا السؤال نهضة حتى تستعيد الثقافة عافيتها وتطرح 
أجوبتها مبا تتطلبه حاجة  دورها فتستعرض  وتثابر على  األسئلة من جديد، 
البشرية، وعلى السياسي الذي يدير تفاعل احلياة أن يستجيب ملعطياتها، وال 

يحاول أن يجعلها تركن إليه.
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قراءة في رواية جرح الزيتون

زبير زينال

يبدأ روايته بهذه العبارات:

ذليالً. عنه  بعيداً  املوت  فيدفن  الشهيد مبتسماً  - يرحل 

الَقَتلة  جبني  وعلى  والكرامة  والشموخ  العزة  رسائل  الشهداء  أعني  في   -

أوسمة العار واخلذالن.

- مهما كثُرت جحافل أهل الظالم يبقى النصر في النهاية حليف أبناء الشمس.

للكاتب: مروان بركات، الصادرة عن دار: المثقفون العرب للنشر والتوزيع، 
عدد الصفحات: 136 صفحة من القطع المتوسط.

قراءة في كتاب
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يدور حوار بني صاحب عمامة وشيركو فيسأله عن دينه وهل يقيم الصالة في 

املسجد, وعن الصوم واملذهب والقومية, فيجيبه متهكماً: الدين أن حتترم أخاك 

االنسان وال تستعبده وأغلب أئمة املساجد منافقون! كيف يستولي األخوة في 

الوطن والدين على ممتلكات غيرهم وتصبح البطون جائعة.

 وإن التمذهب أدى إلى قتل األخ ألخيه وحتى يومنا هذا وأنه ليس من أمٍة تقول: 

)اجلنة حتت ظالل السيوف( وال تفّسر سورة األنفال بهدر دم األطفال وطمرهم 

أحياء في الصحراء. وأنه من أمٍة تكره القتل والنهب والسبي باسم الدين, غضب 

ليلقي  اجلامع  إلى  واجته  تكرهه  األرض ألنها  وقعت عمامته على  املعمم حتى 

خطبة اجلمعة قائالً ال أريد أن أستمع لفاجر علماني. 

ثم يبدأ الناس بجني ما تبّقى من حبات الزيتون حتت القصف التركي الغاشم 

لقراهم وبلداتهم وهم غاضبون لهجرة أبنائهم إلى الدول األوربية. 

والزراعة  للطبيعة  وعشقهم  اجلبال  في  الكرد  حياة  عن  الكاتب  يتحدث  ثم 

زيت  التي متثّل نصف أشجار سورية, ويشتهر  املباركة  الزيتون  وخاصًة شجرة 

الزيتون في عفرين ومناطقها باجلودة واملذاق املتمّيز, بالرغم من سرقة املرتزقة 

األوربية على أساس  الدول  إلى  وإرساله  إلى تركيا ومن ثم بيعه  للزيت وتهريبه 

زيت تركي! باإلضافة إلى األشجار املثمرة األخرى كالرمان والعنب والتني والكرز 

وغيرها.

عاش األهالي حتت القصف املتكرر للمحتل التركي واستقدمت مليشيات بأسماء 

متعددة ال متت بصلة لتصرفاتهم وحقدهم البغيض.

واعتدوا  وأزالوا كل شيء  السنوات  التي عمرها عشرات  األشجار  بقطع  بدأوا 

بشكل فاضح على اآلثار واملزارات التي عمرها آالف السنني.

وكثُرت  الرسمية,  املدارس  في  التركية  املناهج  وعّلموا  التركية  األعالم  رفعوا 

اإلصابات والقتلى بني األهالي الذين ال يريدون ترك أرضهم وأشجارهم التي تعبوا 
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بالعناية بها, وترك بيوتهم للمرتزقة اجملرمني والذين جاء بهم احملتل من جميع 

مناطق سورية ويريدون إسكانهم في القرى واملدن إلجراء التغيير الدميوغرافي.

بدأ الناس بتهريب أبنائهم إلى مناطق أكثر أماناً, ومازال خطيب اجلامع يدعو في 

أيام اجلمعة جلعل الديار واألموال والنساء غنيمًة لهم, وأنهم خير أمٍة أُخِرجت 

وينعتونهم  األخرى,  األمم  على  ويقضون  البحر,  في  اليهود  وسيرمون  للناس, 

باملالحدة والكفار.

بالتعدد  أكثر جماالً  امللّونة, وستبدو  والورود  باألزهار  بالرغم من جمال احلدائق 

والعيش املشترك بسالم ووئام.

من  السكان  تخليص  بحجة  اآلمنة,  البيوت  تدك  واملدافع  تقصف  الطائرات 

اإلرهابيني, ويبدأ املرتزقة بالسلب والنهب وإخراج الناس من بيوتها عنوةً وإسكان 

عائالت أخرى من احملافظات األخرى مكانهم, وقتل وذبح من يرفض األوامر ومبباركة 

تركية وصمت دولي مريب.

هنا يبدأ الناس بالتفكير باملقاومة وصد الهجمات والدفاع عن األرض والِعرض 

وإنقاذ ما ميكن إنقاذه, وبدأوا بالتهجير القسري للمدنيني حتت القصف بالطائرات 

احلربية, وصار دفن اجلثث بالطرقات وحتت أشجار الزيتون, وأخذت وسائل األعالم 

واحملالت  البيوت  ونهب  اللصوصية  صَور  وكذلك  اإلنسانية  املأساة  صَور  تنشر 

اخلاصة, وبدأ القتل واخلطف والتعذيب وطَلب الفدية بعد اخلطف, وتهريب اآلثار 

إلى تركيا وتدمير املواقع األثرية بعدها, والتغيير الدميوغرافي أمام أنظار العالم.

رة واجملرمني  ولكن ماذا تفعل البندقية أمام الطائرات احلربية الفّتاكة واملدافع املدمِّ

السجون  الفاضح وخرّيجي  ونفاقهم  املقرفني بأشكالهم وحلاهم  املرتزقة  من 

واللقطاء. 

وبدأت الشاحنات والسيارات تنقل ممتلكات الناس ولم تسلم احليوانات منهم, 

وبدأوا بحرق الكتب واملنازل مبن فيها بطريقة همجية بربرية حاقدة.
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ينقل الكاتب صَور املأساة وأعمال البرابرة من املرتزقة كما حدثت في الواقع متاماً, 

املقاومني  بطوالت  الكاتب  ينَس  لم  وتوثيقها  وتصويرها  املشاهدات  وبعد هذه 

األبطال وتشبثهم باألرض حتى آخر نقطة دم من البطالت واألبطال.

لن يهنأ املرتزقة بالعيش في أرض احلضارات اإلنسانية والعيش املشترك, وسيبقى 

املقاوِمات واملقاومني يدافعون عنها ويقومون بالعمليات الفدائية ويقدمون التضحيات 

حتى حترير كامل التراب وخروج احملتل مع أذنابهم املرتزقة مهما طال الزمن...
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حوار مع األمين العام لحزب الوحدة 
الديمقراطي الكوردي الفيلي في العراق

حاوره: حسين أحمد 

إن عمليات اإلقصاء والكتمان والتهجير القسري التي مورست من جهة األنظمة 
املتعاقبة في العراق عبر أساليب مختلفة, وبسبب ما جرى فإن الكورد الفيليني 
قد تعرضوا أكثر من سواهم في العراق إلى كل هذه املظالم املؤملة أثناء تاريخهم 
التعرف عن  املنطلق لم يتسن للكثيرين  يومنا احلاضر. من هذا  الطويل وحتى 

قرب على راهن الكورد الفيليني بشكل واضح وحقيقي... 

األستاذ: عبد الواحد الفيلي

حوار
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... التاريخية  -  تكويناتهم 
.. والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  -  تركيبتهم 

.. تاريخياً  -  مناطق سكناهم 
السياسية...  تنظيماتهم  -  انطالقة 

... ومطالبهم األساسية...  أهدافهم  -  من ثم 

الكورد  العام عن تاريخ  الرأي  الحوار تعريف  الخوض في غمار هذا  الكريم قبل  أرجو منك سيدي 
الفيليين في العراق. 

لتعريف قضيتنا  الفرصة لي  أن أشكركم إلتاحتكم هذه  أود  - قبل كل شيء  ج 
بتعقيدات قضيتنا  له معرفة  األخرى ولكل من ليس  األجزاء  الكورد في  إلخواننا 
باألحداث  وحافل  تاريخ مجيد  تاريخنا ككورد  بتاريخنا وخصوصياتنا, أن  وأيضا 
اجلسام ونحن صميم التاريخ وتقاطع املسيرة البشرية وملصقي أطرافها وخصوصا 
نحن قلب العالم وأرضنا مركز احلضارات األولى والتي ساهمنا بإنشائها وتسطير 
فصولها على صفحات الزمان بأحرف بارزة وسأبدأ بتاريخنا ككورد وأود أن أوضح 
الالزم من  باالهتمام  والذي مع األسف لم يحظ  تاريخنا  بداية  أوال مسألة تخص 
قبل القادة الكورد والذين حاولوا أن يلخصوها بهجرة امليديني إلى أرض الكورد في 
حقبتني زمنيتني اندمجوا فيها مع القبائل الزاكروسية )الكورد األصليني( مشكلة 
األمة الكوردية احلالية, لذا ترى إنهم جعلوا بداية التاريخ الكوردي باإلمبراطورية 
امليدية )القرن السابع قبل امليالد( علما أن الكيشيني أجداد الكورد الفيليني هم 
مؤسسو أول إمبراطورية كوردية وحتت اسم )كاردونياش(  والتي تعني ارض الكورد 
+ حرف  + ياش ومعناه حرفيا كورد  الكلمة من كاردو+ ن  وتتكون  الكورد  أو بالد 
اجلمع + األرض أو البالد وذلك في القرن السابع عشر قبل امليالد . الكورد يتكونون 
بدءاً من الشمال كالتالي الزازا,  البهدينانيني, الشكاك, السورانيني, الهوراميني, 
الكوران  الكلهور,  اللور, )اللك  هي  أقسام  أربعة  هي  والتي  بتكويناته  الفيليني 
باإلضافة إلى الشبك( وهذه األقسام بدورها حتوي الكثير من األقسام والتي تتجمع 
فيها قبائل وعشائر وبطون وأفخاذ وبيوتات وال ميكن حتديدها بشكل دقيق بسبب 
وتشعباتها لكن ميكننا  وتفرعاتها  وكثرتها  بينها  فيما  املوجود  الكبير  التداخل 
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أن نعرض منها شيئا مبسطا، فاللور ينقسم إلى قسمني هم اللور الكبرى واللور 
كهكيلويه  احمد  والبوير  واملامسني  البختياري  إلى  تنقسم  والكبرى  الصغرى 
والبختياري من جزأين هما اجلهار لنك والهفت لنك فاألولى حتوي على )54عشيرة 
ما  العشائر  من  لها  الكبرى  اللور  من  البقية  وكذلك  عشيرة(   57 على  والثانية 
الصغرى ميكن تقسيمها جغرافيا وهي  واللور  ال يحصى وحتتل مناطق شاسعة 
والثانية  متكونة من بيشكوه وبشتكوه فاألولى تتوزع على مدن وقصبات كثيرة 
بريطانيا وفرنسا وروسيا بعد  اتفاق احللفاء  أتت نتيجة  والتي  إلى جزأين  تنقسم 
حسب  وتقسيمها  األوسط  الشرق  منطقة  خارطة  بتغير  األولى  العاملية  احلرب 
رغبتهم ومصاحلهم وخلق دويالت منها دولة العراق ككيان جديد وذلك عام 1921 
وبها أصبحت بشتكوه جزءا منها داخل حدود دولة إيران واجلزء اآلخر داخل الدولة 
العراقية احلديثة وهي املناطق احملصورة بني احلدود اإليرانية وشرق دجلة وجزء من 
الفرات األوسط وهي املناطق املمتدة من شمال خانقني مبا فيها مدن كالر وكفري 
ومندلي وشهربان وقزانية والكوت وزرباطيه وبدرة وجصان واحلي وعلي الغربي وعلي 
الشرقي والكميت وشيخ فارس والطيب ونسبة لقدمة وجود الكورد الفيليني في 
العراق فأنك تراهم في جميع مدن العراق شماال وجنوبا وكان لهم وجود كبير وذو 
هنا  واذكر  الفيليني  الكورد  مدن  أقدم  من  تعتبر  والتي  بغداد  العاصمة  في  شأن 
مسألة تاريخية مهمة وهي ان مدينة بغداد كانت موجود قبل أن مير بها أبو جعفر 
املنصور ويستحسن جوها ومائها وأرضها ويأمر ببناء قلعة له في اجلانب الغربي 
منها الكرخ لتكون مقره ويتأخذ من بغداد عاصمة لدولته وأراد أن يبدل اسمها من  
)بستان اإلله أو احلديقة الربانية إلى مدينة املنصور أو مدينة  باخ داد والتي تعني 
السالم أو دار السالم( ولكن كل احملاوالت باءت بالفشل لتمسك البغداديني باسم 
التكوين  املوجودة داخل  التقسيمات  أال وهو  املوضوع  إلى أصل  لنرجع  مدينتهم، 
الفيلي فبعد اللور يأتي اللك واللك يحوي من القبائل والعشائر الكثير ونذكر منها 
العشائر  الكثير من  الكلهور ففيه  وأما  والباال كريوه وغيره  والدولفان  السلسلة 
والباجالن  الصغير  الكوران  الكوران فيضم  وأما  والسوره ميري  الشاهزاده  أبرزها 
والزنكنه والسنجابي ولدينا أيضا الشبك الذي يتكون أكثر من نصفه من عشائر 

فيليه اندمجت مبرور الزمن مشكلة الشبك بشكله احلالي .
أما حول تعداد الكورد الفيليني في العراق فليست هناك إحصاءات دقيقة ورسمية 
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في هذا اجملال حيث لعبت األفكار العنصرية والشوفينية دورها في منع أيجاد إحصاء 
دقيق للكورد الفيليني ولكن ميكن القول بأن عددهم يتراوح ما بني املليونني والنصف 
إيران حاليا كمهجرين  ربع مليون في  أكثر من  إلى هذا يوجد  ؛ إضافة  العراق  في 
ومهاجرين وقرابة نصف مليون ينتشرون في دول مثل )سورية وتركيا وأوربا واستراليا 
الفيليون  الكورد  الدول كمهاجرين والجئني(. ويسكن  وأمريكا وغيرها من  وكندا 
املناطق التالية في العراق والتي هي أرضهم منذ أالف السنني وهي كما يلي: خانقني؛ 
جلوالء؛ قزانيه؛ شهربان؛ مندلي؛ بعقوبة؛  الكوت؛ بدرة؛ زرباطية؛ جصان؛ النعمانيه, 
علي الشرقي؛ احلي؛ علي الغربي؛ شيخ سعد؛ قلعة سكر, الكميت.... باإلضافة 
إلى أن انتشارهم في املدن التالية: كالر؛ كفري؛ بغداد؛ كركوك، السليمانية؛ اربيل؛ 
الكوفة؛ العمارة؛ الناصية، البصرة. هذا أيضا إضافة إلى نسبة ضئيلة أخرى تعيش 
في بقية احملافظات واملدن العراقية األخرى. وقد يتفاجأ الكثيرون عندما نذكر بأن 
الكورد الفيليني ليسوا كلهم على املذهب الشيعي وليسوا كلهم على دين اإلسالم 
حيث أن الفيليني فيهم 85 % على املذهب الشيعي وهم يتواجدون في كل من بغداد 
وخانقني وأطراف املوصل منطقة الشبك ومندلي والكوت نزوال إلى مدينة العمارة 
مبا فيهم  واللك  ويتوزعون في كل من خانقني  السني  املذهب  10 % على  ونسبة 
الزنديني في كالر وعشيرة الزنكنة في مدينة كفري وقرب مدينة كركوك والشوهان 
واللك في أطراف كركوك وطقطق وفي اربيل والكلهور في اربيل ومنطقة شهرزور, 
الكاكائيني  باسم  وأهل احلق وكما يطلق عليهم  اللهيني  العلي  3 % من  ونسبة 
وهم في مناطق خانقني ومناطق أخرى في بهدينان، والـ 2% النسبة املتبقية تشمل 

األديان اليهودية واملسيحية والزارادشتية واإليزيدية. 
الفيليني  األكراد  املسلمني  الفيليني كانت حركة  للكورد  تنظيم سياسي  أول  أن 
الـ  أوائل عام 1983 وبالتحديد في  أواخر عام 1982 ومت اإلعالن عنه  التي تأسست 
الذين  الفيليني  الكورد  من  اخليرين  من  ثلة  قبل  ومن  املهجر  في   1983  – 3  -15
اقتنعوا وبشكل كامل بأن ال خيار للفيليني في استحصال حقوقهم املشروعة إال 
بتنظيم فيلي خالص ميثلهم ويعرف العالم اجمع بقضيتهم ومظلوميتهم ويدافع 
عنهم ولم يأت ذلك اعتباطا وإمنا عن جتربة عملية وأميان راسخ  بعدم جدوى كل 
التنظيمات التي كانت على الساحة العراقية آنذاك والتي كانت ال تولي القضية 
الشرعية  إعطاء  أوعن جهل  أراد عن قصد  التنظيمات  تلك  احد  أن  حقها وحتى 
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لعملية التهجير الالإنسانية البشعة التي طالت الفيليني, ومتكنت احلركة في بداية 
تأسيسها من تعريف القضية الفيلية للمجامع العاملية مبذكرات وبيانات تشرح 
فيه الوضع الفيلي وأود هنا تبيان رأينا ورأيي أنا بالذات حول املنظمات العاملية التي 
تدعي أنها تدافع عن حقوق اإلنسان ومنها منظمة العفو الدولية والصليب األحمر 
واألمم املتحدة وغيرها من الهيئات واملنظمات الدولية فأننا وبعد كل هذه السنوات 
والتي خاللها أمطرنا كل تلك املنظمات باحلقائق من خالل مذكرات وبيانات واضحة 
مستندة بالوثائق حول قضيتنا احلقة ومآسينا فأننا لم جند منهم أي حترك جدي 
في اجتاه دعم القضية ويتبني من كل هذا بأن هذه املنظمات ليست إال أدوات بأيدي 
الدول الكبرى حتركها حني تريد وترغب وفيما تنتفع منه ويصب في صاحلها فهي 
الدنيا وتقعدها عندما  ,ولكن تقوم  ال حترك ساكنا عندما يقتل اآلالف من البشر 
تريد ولو كان بدهس سيارة لقطة شاردة دون قصد من سائق السيارة وتسخر كل 

إعالمها إلظهار مأساة تلك وتخلق لها قصة تدمع لها العيون.
في عام 1985 توصلت قيادة احلركة إلى قناعة أن العمل السياسي البد أن يصاحبه 
قيادة احلركة  الذي جرى بني  اللقاء  وبعد  لذا  األهداف  عمال عسكريا لكي يحقق 
وبني األمني العام لالحتاد الوطني الكوردستاني السيد جالل الطالباني أثناء زيارته 
إلى إيران في مدينة كرمانشاه حيث مت التوقيع على اتفاق بني حركتنا وحزب االحتاد 
متكنا  وبها  والعسكري  واإلعالمي  السياسي  التعاون  في  الكوردستاني  الوطني 
ومن خالل هذا االتفاق إرسال مفرزة عسكرية بيشمركة من الكورد الفيليني إلى 
األراضي احملررة من كوردستان إلى قرية زه لي ( خلف جبل مامنده الشهير حيث مت 
بناء أول مقر للمجموعة هناك ومنها انطلقوا إلى داخل العمق العراقي مشاركني 
إخوانهم بيشمركة األحزاب األخرى العمليات النضالية، وشارك بيشمركتنا في 
اربيل والسليمانية وكالر وكان لنا دور مؤثر رغم  إلى  االنتفاضة اجلماهيرية ونزلوا 
النشاط  إلى جتميد  فأننا اضطررنا  الشديد  . مع األسف  والعدد  اإلمكانيات  قلة 
احلركي ألسباب قاهرة وخارجة عن إرادتنا وذلك عام 1998 وحتى عام 2003  حيث 
متت إعادة النشاط احلركي وكان أول حترك كان في اجتاه رص الصف الفيلي وتوحيد 
كلمتهم وفي عام بدأنا جولة في أوربا بعد االتفاق مع املوجودين داخل الوطن للقاء 
اجلالية والتنظيمات الفيلية املوجودة في اخلارج وبالفعل نتج عنه أول ائتالف االئتالف 
الكوردي الفيلي املوحد، ولم يحقق هذا االئتالف ما كنا ننشده وألسباب كثيرة، في 
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عام 2005 ونتيجة للظروف اجلديدة التي كانت متر بها الساحة السياسية العراقية 
للتطورات  ومتاشيا  السياسية  جتربتنا  خالل  من  الفيلي  للوضع  تقييمنا  وأيضا 
احلاصلة في اجملتمع الفيلي وبعد اجتماعات عديدة ومناقشات مستفيضة اتخذ 
قرار حتويل حركتنا إلى حزب ليبرالي حتت اسم حزب الوحدة الدميقراطي الكوردي 
هو  املشترك  القاسم  يجمعهم  اجتاهاتهم  مبختلف  الفيليني  كل  يضم  الفيلي 

الفيليه. القضية 
أعقبه  1983م  والتي تأسست عام  أول تنظيم سياسي  وكما قلنا كانت حركتنا 
تنظيم أخر عام 1986 وحتت اسم احلركة اإلسالمية للكرد الفيليه وبني عامي 1993- 
1992 تأسست املنظمة الدميقراطية للكرد الفيليني في اربيل وبعد سقوط النظام 

الفاشي عام 2003 مت تأسيس العديد من التنظيمات الفيليه.
الكورد  واملهاجرين  املهجرين  جميع  بإرجاع  وتبدأ  واضحة  الفيلية  املطاليب  إن 
الفيليني إلى ارض الوطن رجوعا مشرفا تتبناه احلكومة العراقية ومن ثم إرجاع كافة 
املمتلكات املصادرة منهم وتعويضهم تعويضا شامال باحتساب سنوات التهجير 
الفيلي  الشباب  آالف  وإجراء حتقيق شامل حول مصير  التي حلقت بهم  واإلضرار 
الذين مت تغيبهم ودفنهم في مقابر جماعية وإظهار أماكن تلك املقابر واحتساب 
أولئك األبرياء شهداء وتعويض ذويهم وإرجاع العقارات املصادرة املنقولة منها وغير 
ليس  بها  يزال معموال  ال  التي  التبعات  قانون  بإلغاء  وذلك  التمييز  ورفع  املنقولة 
علنا وإمنا باخلفاء حيث يتم االحتفاظ بسجالت الفيليني بشكل ميكن متييزها في 
حالة أرادوا معرفة ذلك وفصل العثماني عن اإليراني، لدينا مطاليب كثيرة وكلها 

مشروعة ال ميكن لكل شريف التغاضي عنها ألنها حق مشروع .   

الرابع عشر من تموز عام / 1958/  س  - لقد تنفست الشريحة الفيلية الصعداء في عهد ثورة 
حسنًا...... من هنا أقول ما الذي جاء به الزعيم عبد الكريم قاسم للكورد الفيليين حتى نال رضاهم 

واستحسانهم..؟؟ 

العراقي  وإمنا كل الشعب  الذين تنفسوا الصعداء  الوحيدين  الفيليون  – ليس  ج 
وقد  أيديهم،  السلطة قد خرجت من بني  أن مقدرات  رأوا  الذين  الشوفينيني  عدا 
وبطريقة  وبكل جهد  باألمان فسعوا  القصيرة  الفترة  تلك  الفيليون خالل  أحس 
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شريفة إلى رفع مستواهم املعيشي, والعلمي, والثقافي, وظهرت طاقات خالقة 
وفي اجملاالت األخرى,  ورياضياً  بناء اجلمهورية احلديثة علمياً, وأدبياً،  ساهمت في 
ولكن االنقالب األسود قطع تلك املسيرة وبدد احللم الفيلي في النهوض بالشكل 
تاريخ  وأسماء سطرت  بارز  دور  للفيليني  ورغم كل ذلك فقد كان  ,ولكن  املطلوب 
العراق بأحرف من نور . الذي جاء به املرحوم عبد الكرمي كانت احلرية ,واملساواة وعدم 
التمييز والعنصرية وإفساح اجملال للجميع للسعي لالجتهاد كال حسب مقدرته 

ومعرفته والفيليني في هذا املنحى ذو باع .  

 س - في إيران يعامل الكورد الفيليون على أنهم »عراقيون« أما في العراق فيعاملون على إنهم من 
»رعايا« دولة أجنبية أي إنهم »إيرانيون« كيف تفسرون هذه اإلشكالية أو المعضلة..؟؟ 

ج - عند تأسيس اململكة العراقية في عام 1921 ومبوجب اتفاقية تخطيط احلدود 
العراقية - اإليرانية مت إحلاق مناطق واسعة من األراضي الكوردية الفيلية بالوطن 
العربي إلى جانب بقية األرض الكوردية التي تتشكل منها وألية املوصل، واملتتبعون 
لتاريخ العالقات بني اإلمبراطوريتني اإليرانية والعثمانية ،ثم بينها وبني الدولة العراقية 
بعد تفكك اإلمبراطورية العثمانية يعلمون جيدا بان املناطق احلدودية سواء التي 
كانت تابعة لوالية املوصل أو التي كانت امتدادا لها وحتى اجلنوب العراقي كمناطق 
شمال شرق حلبجة, وشلير ومناطق ذهاب من توابع خانقني ,ومندلي وبدرة وجصان 
وزرباطية وغيرها من املناطق املتاخمة ملنطقة أيالم كانت دوما موضع نزاع واختالف 
بني الدولتني اجلارتني... وكانت االتفاقيات احلدودية املعقودة بني طرفي النزاع منذ 
عام 1555 وحتى يومنا هذا ,وبعضها حتدد باالسم هذه املناطق وهذا خير دليل على 
,وملا كانت هذه املناطق وغيرها من كوردستان العراقية مسكونة  صحة ما نقول 
الفيلية, ولهذا عندما مت  والكوردية  الكوردية  العشائر  العصور من قبل  أقدم  من 
تثبيت احلدود العراقية بعد تأسيس احلكم الوطني كان طبيعياً أن تنقسم العشائر 
املذكورة، تبعاً ملناطق سكناها في حني بقيت عشائر بأكملها ضمن الدولة اإليرانية 
اآلخر  والقسم  إيران  إطار  إلى قسمني... قسم بقي في  أخرى  وانقسمت عشائر 
نذكر على سبيل  العشائر  اجلديدة... ومن هذه  العراقية  اململكة  إلى  تابعاً  صار 
املثال أهمها: املنكور واملامش واجلاف والهورمانييون في شمال كوردستان العراق 
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إلى جانب الكلهور واالركوازي والبولي والزركوش وامللخطاوي والكوردلية وغيرهم 
في جنوبها... وملا كانت هذه العشائر هي وحدات متماسكة ومترابطة من حيث 
النسب فلم يكن مستغرباً أن نرى اإلخوة وأبناء العمومة منقسمني في تبعيتهم 
من  وغيرها  شمر  مثل  العربية  للعشائر  بالنسبة  حدث  كما  متاماً  الدولتني  بني 
العشائر العربية  .وزيادة في التوضيح أورد لكم ما يلي ومن كتاب األكراد، األتراك، 
العرب، ملؤلفه ادمونز – وهي ترجمة نصية إلحدى االتفاقيات احلدودية املبرمة بني 
السلطان العثماني مراد الرابع والشاه اإليراني طهماسب األول عام 1629وقرروا أن 
األماكن الواقعة في املناطق الفاصلة بني بغداد وأذربيجان املوسومة منها جصان 
وبدرة تكونان تابعتني لنا وقصبة )مندلي( وصوال إلى )درتنك( وقد اتفق أن يكون املكان 
املسمى سرميل حدودا لدرتنك، مبا فيها السهول الواقعة فيما بينها اعتبرت تابعا 
لنا، أما اجلبل املتاخم لهذه املنطقة يكون تابعا للطرف اآلخر ..سرميل التي ذكرناها 
لدرتنك باإلضافة إلى درنة تكونان أيضا متعلقتان بنا والقبائل املعروفة بـ  حدوداً 
ضياء الدين وهاروني من عشيرة اجلاف تكونان حصة لصاحب اجلاللة الباب العالي 
)بيره وزردولي( تبقيان ضمن سيادة الطرف املقابل ... قلعة الزجنيرة التي تقع إلى 
اجلانب الغربي من القلعة املهدية تعود لنا أما القرى الواقعة في اجلانب الشرقي 
فتكون تابعة للطرف الثاني ... جميع النقاط القريبة من مدينة زور كوهي الواقعة 
في الطرف األخر لقلعة زلم واملطلة على القلعة املذكورة فقد استملكت من قبل 
سلطاننا أما قلعة هورمان مع كل القرى التابعة لها فتكون من ممتلكات الطرف 
من  واستملكت  وتوابعها(  )قزجلة  لشهرزور  حدودا  عني  جغان  ...كدوك  املقابل 
قبل سلطاننا، مهربان مريوان احلالية وتوابعها تخص الطرف املقابل . من اللهجة 
اآلمرة في كتابة االتفاقية املذكورة يتبني مدى حتكم السلطان العثماني بصياغة 
االتفاقية التي كانت نتيجة انتصاره في احلرب على الطرف املقابل ..وهكذا نرى انه 
كلما كانت القوة العسكرية إلحدى الدولتني تتنامى، كانت الدولة األقوى تسعى 
لفرض امتيازات حدودية على حساب الطرف األخر وفي حني ترى السلطان يتحكم 
بتعيني حدود الدولتني في ذلك العام نشاهد األمير علي ميرزا ابن فتح علي شاه 
ويجعل  ذهاب  منطقة  من  الغربي  القسم  احتالل  على  يقدم  احلرب  إعالن  وبدون 
نهر سيروان احلدود الفاصلة بني الدولتني كما قامت القوات اإليرانية في عام 1840 
مدينة  احرق  قد  بغداد  باشا  1837 كان  عام  في  أي  وقبلها  السليمانية  باحتالل 
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خرمشهر وأقام مذبحة لسكانها وهكذا كانت االتفاقيات جتدد سرا بني الدولتني 
التي فرضها السلطان سليم  االتفاقية  واآلخر ومن  بدلته بني احلني  املرء  كتبديل 
تتراءى  احلدودية  النزاعات  1555 كانت  عام  في  الشاه طهماسب  العثماني على 
اتفاقيات  نزاع، فكانت  الوتيرة املذكورة، واالتفاقيات تتغير تبعا لنتيجة كل  على 
1639 في ذهاب و1727 في همدان و1726 في قسطنطينة وفي عام 1746 في مغان 
و1823 في ارضروم كما استمرت أخر املفاوضات احلدودية منذ عام 1849 وحتى انهيار 
اإلمبراطورية العثمانية دون التوصل إلى  إبرام أي اتفاق، ثم استؤنفت بني احلكومتني 
اإليرانية والعراقية دون التوصل إلى نتيجة حتى إبرام اتفاقية اجلزائر عام 1975 على 
حساب ضرب الثورة الكوردية وبهذه الصورة كانت الوقائع مشوبة بالقلق املصيري 
النظام الصدامي  التي فرضها  الثمان سنوات  وعدم االستقرار حتى نشوب حرب 
على إيران 1980 – 1988 وملا كانت هذه هي األوضاع الشريط احلدودي بني الدولتني 
منذ أكثر من أربعمائة عام ولصعوبة تبديل اجلنسية كلما حدث تغيير في رسم 
احلدود لكون أكثرية سكان املناطق الفيلية كانت تتكون من الشيعة، ولهذا فان 
سكان هذه املناطق بقيت متحفظة وحتى صدور أول قانون للجنسية في العراق 
املذكورة تضمنت  الدوافع  إلى  التي كانت باإلضافة  اإليرانية  عام 1927 باجلنسية 
حلامليها عدم شمول أبنائهم باخلدمة العسكرية اإلجبارية للحكومة العثمانية 
بهذا  تتشدد  تكن  لم  آنذاك  العراقية  احلكومة  وان  خاصة  العراقية  وخليفتها 
الكوردية  للمناطق  األصليني  السكنة  وأوضاع  بأمور  يتعلق  فيما  هذا  الشأن. 
.وقد شارك  العراقي  بالوطن  التي سميت  األراضي  من  التي صارت جزء  الفيلية 
أبناء هذه الشريحة إلى جانب بقية العراقيني بنشاط وإخالص في كل من املناحي 
على صعيد احلياة العراقية من اقتصادية وسياسية واجتماعية وكانت لرجاالتهم 
أدباء وشعراء وجتار كبار  بينهم  وبرز من  السياسي  مواقف مشرفة على الصعيد 
في كل احلركات واالنتفاضات الشعبية في العراق منذ ثورة العشرين وحتى اليوم 
باإلضافة ملشاركتهم في احلركات والثورات الكوردية ونتيجة لهذه األوضاع التاريخية 
... فقد ارتبطت مشكلة الكورد الفيليني في  والسياسية التي مر ذكرها سابقا 
العراق بقضيتني معقدتني أخريني هما: العالقات العراقية اإليرانية - موقف السلطة 

من احلركة القومية الكوردية. 
وتبعاً لذلك كانت احلكومة العراقية، وخاصة احلكم العفلقي املقبور كلما ساءت 
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الكورد  تهجير  إلى  تلجا  كانت   ... الكوردية  القضية  وتأزمت  إيران  مع  عالقاتها 
إيران في ظل إجراءات تعسفية ظاملة ففي عام 1971 وضمن خطة  إلى  الفيليني 
جائرة لترقيق الوجود الكوردي في العراق وتعريب املناطق الكوردية فقد مت تهجير 
حوالي )70,000( سبعني آلف مواطن منهم ... وفي عام 1980 وخالل التمهيدات 
التي جرت إلشعال نار احلرب ضد إيران جلاء النظام وخالل مدة قصيرة جدا إلى تهجير 
التقيد حتى بقوانني اجلنسية  )120,000( مائة وعشرون آلف منهم دون  أكثر من 
السارية في العراق واجلدير بالذكر إن عمليات التهجير هذه كانت مصحوبة دوما 
بإجراءات ال إنسانية تنم عن حقد وشوفينية النظام الصدامي اجلائر البائد ... وذلك 
مبصادرة كافة األموال واملمتلكات املنقولة وغير املنقولة للمهجرين وجتريدهم من 
الوثائق واملستمسكات التي تثبت عراقيتهم وملكيتهم لألموال املصادرة واملراحل 
الدراسية التي وصل إليها أبنائهم هذا إضافة إلى حجز اآلالف من أبنائهم دون أن 
اقترفه  الفيليني على ما  الكورد  ذنبا يستوجب ذلك. ولم تقتصر معاناة  يقترفوا 
إلى جانب ذلك من مواقف األحزاب  يعانون  وإمنا كانوا  العفلقي بحقهم،  النظام 
ظلم  من  له  يتعرضون  وما  مشكلتهم  جتاهل  من  والوطنية  اإلسالمية  العراقية 
وجور... حيث تراوحت هذه املواقف مع جتاهل املشكلة كليا وطرح حلول مبتورة 
املهجرين من  املهجرين مثال مع جتاهل خصوصية وضع  بعودة  لها... كاملطالبة 
الكورد الفيليني.... ودون التفكير في الوضع القانوني للعائدين وأبنائهم والضمانات 
التي ميكن توفرها للحيلولة دون تكرار عمليات التهجير ضدهم في املستقبل ورغم 
عمق املأساة ووجود أعداد كبيرة من الكورد الفيليني في صفوف هذه األحزاب فان 
قياداتها لآلسف لم تكلف نفسها مجرد إعادة النظر في موقفها وأجراء دراسة ولو 
عاجلة لطبيعة وتاريخ وظهور وتبلور مشكلتهم وأكثر من هذا فإنها خالل وبعد 
تنفيذ عمليات التهجير املتالحقة لم تتحرك حتى لطرح املشكلة أمام الهيئات 

واملنظمات الدولية لكسب مناصرتها للمهجرين وتقدمي العون الالزم لهم. 

س- ماذا قدمت الحكومة المركزية في إقليم »كوردستان« للكورد الفيلين وخاصة في ظل االستقرار 
التي تعيشها.. وكيف ترى الخطاب االستراتيجي الكوردستاني إزاءهم.. بما إنكم تتواجدون خارج 

جغرافية كوردستان.. فماذا تريدون من حكومة اإلقليم بما يخص الكورد الفيليين ..؟!  
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ج – اعتقد الكثير من الكورد الفيليني أن حل مشكلة الفيليني مناط بحل القضية 
الكوردية بشكل عام لذا فإنهم كانوا يتقبلون اجلواب الذي كان يلقى عليهم من 
قبل املسؤوليني والقادة الكورد كلما سألوا عن مصيرهم وحقوقهم والتي كانت 
فلنحرر كوردستان ونصبح قوة فأننا سوف نحل كل ما يخصكم وهذا اجلواب كان 
كاخملدر الذي كان له مفعوله الفعال سابقاً, أما اآلن فأنه فقد خاصيته ألنه تبني 
عدم صدقية وعود القادة الكورد بشكل جلي فبعد 18 عاماً من حترير كوردستان 
وأكثر من 6 سنوات من سقوط النظام فال نزال نسمع كلمات التعاطف اخلاوية وفي 
املناسبات وقرب كل انتخابات وأما خطابهم االستراتيجي فأنه ضعيف وينحصر في 
دائرة كركوك وحتى أننا بدأنا نشم رائحة مقايضة املناطق الفيليه خانقني ومندلي 
بكركوك ناهيك عن الكوت وبدرة وزرباطية واملناطق األخرى التي مت االستغناء عنها 
وأما القول إننا خارج جغرافية كوردستان فإن هذه هي الطامة الكبرى حيث جتد أن 
املناطق  أن  الكورد ال يعرفون جغرافية كوردستان ويدعون قيادتهم للكورد  القادة 
الفيليه كلها هي جزء من ارض الكورد وال يحق ملن يدعي الكوردايتي التنازل عنها 
التكرار  من  امللل  أصابنا  فأننا  املطاليب  أما  الكوردية،  األرض  أنها خارج  واالدعاء 
واإلعادة فعلى مدى ربع قرن ونحن نذكر ونعيد على مسامع القادة الكورد مطالبينا 
وليس  اجمع  للكورد  حقيقيني  قادة  بحق  هم  كانوا  أن  ذكر  إلى  حتتاج  ال  والتي 
ملنطقة دون أخرى وهل هناك قائد لشعب ال يعرف مطاليب أبناء شعبه عجبا ثم 
عجبا ثم عجبا، ألذكر لك أمر آخر كان لنا لقاء قبل حوالي السنتني وفي القصر 
مشكال  كبيرا  وفدا  وكنا  الطالباني  جالل  اجلمهورية  رئيس  بالسيد  اجلمهوري 
البارزة  الفيلي  وبعض الشخصيات  الكوردي  الدميقراطي  الوحدة  من حزبنا حزب 
الفيليه وعددا من مسؤولي اجلمعيات الفيليه وقد مت نشر اخلبر حينها على جميع 
صفحة  على  اخلبر  مطالعة  وميكنك  اآلن  حلد  موقعنا  على  موجود  واخلبر  املواقع 
والتي  الوفد وقد سطرت مطاليبنا بشكل مكتوب  رئيس  أنا  احلزب، وكنت  أخبار 
التي كنا  اربيل مع إضافة بعض املطاليب  التي ذكرت في مؤمتر  كانت نفس املواد 
نوجهها إلى احلكومة املركزية وأيضا ما كنا نسعى الية ومن خالل االحتاد الوطني 
الكوردستاني بصفة أن السيد جالل الطالباني هو األمني العام لالحتاد الوطني عدا 
اللقاء وكانت  ذلك  الطالباني في  السيد  إلى  وقدمتها  رئيسا للجمهورية   كونه 
مقسمة إلى ما يلي، املطاليب املوجهة إلى احلكومة املركزية، املطاليب املوجهة إلى 
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حكومة اإلقليم والثالثة إلى االحتاد الوطني فأجاب عليها بالشكل التالي, املطاليب 
رئيسا  املالكي بصفته  السيد  املركزية عليكم طلبها من  إلى احلكومة  املوجهة 
اإلقليم  رئاسة  إلى  املوجهة  املطاليب  وأما  التنفيذية  رئيس احلكومة  للوزراء وهو 
وسينقل  البرزاني  مسعود  السيد  اإلقليم  برئيس  أيام  وبعد  يلتقي  سوف  فأنه 
واثق من  وهو  بأنه موافق على ما جاء من مطاليب  وأفاد  له ما جاء من مطاليب 
موافقة السيد البرزاني أيضا وأما ما هو موجهة إلى االحتاد الوطني الكوردستاني 
فأنه سوف يجتمع باملكتب السياسي لالحتاد فور وصوله إلى كوردستان ويعرض 
عليهم ما أوردناه ومضى عامان ولم نستلم جواباً رغم أننا ومرات اتصلنا مبكتب 

السيد الطالباني تعقبا للموضوع واستفسارا. 

س- إن لم تدخل اللغة الكوردية عالم الكتابة والثقافة فستظل لغة محكية عرضة لعوامل اإلذابة..؟ 
برأيكم ما هي األسباب الحقيقية لعدم تمكن الكورد الفيليين من الكتابة باللغة الكوردية وبلهجتهم... 
الكورد  لدى  القومية  والمشاعر  الثقافة  تأثيرًا سلبيًا على تطور  الوضع ترك  بأن هذا  أال تظنون 

الفيليين..؟! 

ج – هذا بديهي وأنا اعتقد أن هوية كل شعب هو لغته ,ولكن ال يعني هذا أن من ال 
يعرف لغته ال يحب قوميته, ومثال على ذلك كان هناك الكثير من الكورد الفيليني 
الذين لم يكونوا يعرفون لغتهم األم ولكنهم لم يخونوا قوميتهم بأي شكل من 
وأثناء حكم املقبور صدام قرابة نصف مليون جحش الكثير  اإلشكال بينما كان 
منهم ال يتكلمون إال الكوردية وال يعرفون إال بعض كلمات من العربية يستخدمونها 

ضد شعبهم وللتودد ألعداء أمتهم .
عدم متكن الكورد الفيليني من الكتابة باللغة الكوردية لها أسباب كثيرة فلنعدها 
وبدون ترتيب، إنهم احلد الفاصل بني الكورد والعرب وهم احلدود فيما بني ومنذ قرون 
أيضا وهذا كان  الرافدين مع مجئ اإلسالم  ارض  إلى  العرب  أو باألحرى قبل دخول 
أي  الفيليني وعلى مر قرون، عدم وجود  له  الذي تعرض  التأثير األكبر, التعريب  له 
أي كتاب مدون فيه  وباألحرى عدم وجود  اللهجة  أو  اللغة  للتدريس بهذه  مدارس 
احملبني  اخليرين  بعض  وبجهود  أخيرا  إال  الفيليه  باللهجة  خاص  والفباء  قواعد 
لشريحتهم أمثال األستاذ هيوا زندي الذي له محاولة جميلة في هذا الباب وأيضا 
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األستاذة بتول امللكشاهي والتي هي اآلن مستمرة أيضا في هذا اجملال وينشر لها 
إنتاجها موقع كلكامش موقع الدكتورة منيرة أوميد وكانت لنا أيضا محاوالت قبل 
الفيليه  باء للهجة  ألف  بدأنا حينها بوضع  أكثر من خمسة عشرين عاما حيث 
وجندها اآلن إنها كانت غير متكاملة لعدم وجود معرفة كاملة لنا حينها وقمنا, 
ولكن  الكثير  منها  وجمعنا  الفيلية  املصطلحات  بجمع  أيضا  الوقت  ذلك  وفي 
فقدناها مع شديد األسف ونحن اآلن نحاول مرة أخرى ولدينا أيضا ترجمة للقرآن 

الكرمي باللهجة الفيليه وتعتبر أول ترجمة للقرآن بهذه اللهجة . 
إذا لنرجع إلى األسباب األخرى ومنها أن اللغة الرسمية في العراق وبعد تأسيس 
الدولة العراقية احلديثة كانت باللغة العربية، ففي باب التعليم واملعاملة والتلفاز 
واملذياع وغيره من الطرق األدبية لتعلم اللغة كانت كلها بالعربية، ضف على هذا 
كله أساليب التنكيل واإلرهاب التي مارستها احلكومات املتعاقبة على دفة احلكم 
الفيلي ال  أربعني سنة جعلت  دام  والذي  البعثيني  وأخرها حكم  العراق ضدنا  في 
فقط يرتعب من التحدث بلغته وإمنا إنكار قوميته واالنتساب إلى إحدى العشائر 
العربية والتي يسمونها في العراق بـ اجلرش، لكي يتقي شراحلكومة الشوفينية، 
القومي وهذا واضح وجلي لكل  ورغم كل هذا فالفيلي بقي محافظاً على روحه 

من يزور املناطق الفيليه أو يتحدث إليه.

تقتضيه  قومية  ضرورة  تلفزيونية  برامج  طريق  عن  الفيليين  الكورد  براهن  االكتراث  إن  س-   
العدد  أن  أي  والثقافي،  واالجتماعي   السياسي  بواقعهم  الجهل  الراهنة حيث  المرحلة  مستلزمات 
الفيليون  الكورد  إليه  العراق ال يدرك فيما تعرض  الكوردي حتى خارج حدود  الشعب  األكبر من 
اإلعالمية  المؤسسات  إلى  إيصالها  تريدون  التي  الرسالة  هي  ما  سؤالي:  الغابر...  تاريخهم  عبر 

الكوردستانية التي تعني بهذا الشأن..؟! 

ج – مع شديد األسف نحن كفيليني ال منلك أي فضائية أو إذاعة تكون لسان حالنا 
وأنا معكم أن وجود برامج تلفازية وإذاعية سوف يساهم وبشكل كبير في كشف 
الشريان احليوي  الوقت سيكون مبثابة  الفيليني وخالل عقود وفي نفس  به  ما مر 
ومنذ سنوات  الكورد  القادة  على  وحرياً  وكان حقا  واستنهاضهم   إلهامهم  في 
املهم  اإلعالمي  اجلانب  يهيئوا مستلزمات هذا  أن  لديهم  التي  وباإلمكانات  خلت 
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لكانوا اليوم هم اقرب إلى القلب الفيلي دون احلاجة للدعوة إلى ذلك كلما قربت 
االنتخابات ولكانت احلاجة منفية في بذل من ما شأنه كسب الصوت الفيلي ولكان 
الفيليني اآلن في وضع أفضل سياسياً وثقافياً وأقصد من اجلانب الثقافة الكوردية 
أقول  وأنا  الفيليه  الثقافة  وتخدم  إذاعة شفق  هناك  إن  قائل  يقول  وقد  الفيلية 
نعم خدمت ولفترة ولكن اآلن أصبحت غير ذلك وإن كان وجودها مهم وأنا أعترف 
أهمية فعلى على  ذا  أن تكون  اإلذاعة  أرادت هذه  إن  داعي إلنكاره, ولكن  بهذا وال 
حشوها  وعدم  إذاعتهم  خالل  من  تبث  التي  الفيليه  أللجهة  ينقوا  أن  مديريها 
يخلقون  سوف  وبذلك  أنهم  معتقدين  الفيلية  اللهجة  من  ليست  مبصطلحات 
أن يحقق ما غايته  أن ذلك جاء مبردود عكسي بدل  اللهجات واحلقيقة  بني  تقارباً 

تقوية اللهجة الفيليه ورجوعها للتداول بني الشريحة . 
   

الكوردية  القومية  الحركة  الفيليين على مستوى  للكورد  والحقيقي  الفاعل  الدور  أين يكمن   - س 
عمومًا وما الذي ساهموا فيه عبر تاريخهم النضالي الطويل: سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا..؟! 

ج – إن للفيليني دورا بارزا وكبيرا ال ينكر وال يخفى على احد فلقد كانوا من أوائل 
لم  وقت  وفي  املاضي  القرن  أربعينيات  في  الكوردية  التحررية  للحركة  الداعمني 
باملال  احلركة  دعم  عاتقهم  على  الفيليني  أخذ  لها  يذكر  مادي  دعم  هناك  يكن 
ومبا حتتاجه الثورة، وكان للفيليني في العاصمة بغداد دورا إعالمياً وتنظيمياً وهذا 
شكل ضغطاً مؤثراً على احلكومة. كان الكورد الفيليون عوناً وسنداً كبيرا وذا أهمية 
بالغة للحركة التحررية الكردية مبشاركتهم الفعالة في العمل السياسي. لهذا 
السبب اتخذت احلكومات العراقية دوماً موقفاً عدائياً جتاه الكورد الفيليني وحاولت 
للمالحقة  تعرضوا  االقتصادية. فقد  احلياة  املشاركة في  ومنعهم من  عرقلتهم 
والسجن واإلعدامات وحاولت احلكومة العراقية وبشتي الوسائل واألساليب إبعادهم 

عن بغداد والعراق .  

س- بعد سقوط النظام في العراق.. ما اآلليات المتوفرة في إعادة األموال والممتلكات التي صودرت 
من الكورد الفيليين.. وهل من أحكام قضائية تعنى بهذه القضية.؟! 
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ج – ليس هناك أي آلية يعمل بها لكي يتم إرجاع املمتلكات املنقولة وغير املنقولة 
للكورد الفيليني رغم مرور ستة أعوام على سقوط الطاغية ولن يكون هناك آلية 
لم يكن للفيليني وجود مؤثر في البرملان العراقي وجودا أقوى داخل احلكومة لكي 
يتم الضغط واملطالبة بذلك ففي العراق ال يعطى احلق لصاحبه وإمنا يأخذ القوي 
أرى لزاما  احلق والباطل معا ويزيد ويساعده قوي آخر ليضمن لنفسه حصة وإني 

على الفيليني أن يتحدوا وأن يصبحوا قوة قادرة على انتزاع حقوقهم وبالقوة. 

 س  – ما القرارات التي اتخذت من قبل كونفراس اربيل لها عالقة مباشرة بالكورد الفيليين- قصيًا 
عن موضوع االنتخابات2006 ,وهل من رؤية استراتيجية تخص الكورد الفيليين..؟! 

أن  الفيلي وكما أوضحت لكم سلفا  بالشأن  القرارات كانت لها عالقة  – كل  ج 
وباملناسبة لقد كنت حاضرا في  ورق  اربيل لم تكن سوى حبراً على  قرارات مؤمتر 
املؤمتر ولم يكن في عام 2006 وإمنا في عام 2005 وقبل االنتخابات بفترة قصيرة جدا 
وقد قلت كلمتي فيها والتي لم تلق أذنا صاغية ألن من أقاموا املؤمتر لم يكن ينوون 
أرادوها  واملؤمتر كان عبارة عن مسرحية  الفيليني  الكورد  إيجاد حل لقضية  حقا 
أعوام على مؤمتر  أربعة  مرور  يثبت كالمي هو  وما  ال غير  الفيلي  الصوت  لكسب 
بعض  على  راتبا  متقطع  وبشكل  يوزعون  أنهم  سوى  منها  أيا  تنفذ  ولم  اربيل 
املؤمتر  حضر  أوال  وحضوره،  املؤمتر  جوانب  من  بعضا  لك  وأنقل  الشهداء،  عوائل 
أناس لم يعلموا مطلقا أنه مت إحضارهم للمؤمتر ناهيك عن ماهية املؤمتر, وأناس 
آخرين ذكروا لي بأنهم أتوا للسياحة ولم يقل لهم أحدا ما أن هناك مؤمتر وأناس 
آخرون حضروا واعترضوا على أنهم ليسوا فيليني, وإمنا هم خانقينيني ومندالويني 
ومن هؤالء ورأيت ذلك بعيني وفي مطار بغداد حيث قام البعض منهم بخلع العقال 
أخرى  اجلرأوية مرة  أبدلوا  الرجوع  وعند  املؤمتر  انتهاء  وبعد  اجلرأوية  ولبس  العربي 
بالعقال، وأمور أخرى ال أود ذكره هنا . وفي املؤمتر حاولت وبكل صدق تصحيح مساره 
أيضا ولكن جوبهت  والفيليني  والكوردستان  والكوردياتي  ذا فائدة للكورد  وجعله 
في  النائبة  إلي  وحتدثت  وإفشاله  املؤمتر  لتخريب  مرسل  بأني  باتهامي  محاوالتي 
البرملان العراقي األخت سامية عزيز وأيضا الدكتور طالب مراد وكأنا من احلاضرين 
األمور على  وترك  املؤمتر  أكثر في وضع  التدخل  وبرجاء عدم  املؤمتر وطلبا مني  في 
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أنكم مرسلون إلفشال  الكل  املؤمتر قد أشاعوا بني  الذين يديرون  ما هي عليه الن 
املؤمتر واحلقيقة أني انتبهت إلى أن ال فائدة ترجى من حضور كهذا  أيضا من أناس 
يديرون املؤمتر وهم ال يرغبون في خدمة القضية الفيلية وإمنا يقومون مبا مت اإليعاز 
إليهم وهو كواجب البد لهم من تنفيذه والسالم, لذا رضخت لرجائهم وحاولت 
طيلة أيام املؤمتر عدم التطرق إلى أي شيء، وأصبحت كاملتفرج ولكني وفي اليوم 
األخير أي في ختام املؤمتر حتدثت إلى كل من األستاذ صاحب قهرمان واألستاذ فرج 
أرى  التفهم وسعة في الصدر وأخبرتهم مبا  الذين وجدت فيهم  احليدري منفردين 
وذكرتهم  الفيليني  والكورد  الذي يصب في مصلحة كوردستان  والصالح  واعتقد 
لن يحصل  الكوردستاني سوف  التحالف  أن  وهو  اآلن  أقوله لهم  ما  يتذكروا  بأن 
وحددت  بغداد  في  السابقة  الدورة  في  عليها  حصل  التي  األصوات  نصف  على 
املاضية  الفترة  للفيليني طيلة  لهم األصوات ب 25000 صوت بسبب تهميشهم 
الكوردستاني  التحالف  بالوعود، وصدق حدسي حيث لم يحصل  إيفائهم  وعدم 

ومع األسف إال على )26800( صوت .  

س - برأيكم كيف يمكن إيجاد حل لمعادلة الكورد في كوردستان والكورد المقيمين خارج كوردستان 
الطبيعة  المذهب،  اللغة،  الجغرافي،  البعد  اإلشكاليات:  هذه  كل  الفيليين, ضمن  الكورد  مثل   –
الكورد  بآخر في شخصية  أو  أثرت بشكل  إلى جانب عوامل نفسية  السياسي،  التشتت  التاريخية, 

الفيلي...؟! 

ج - إن هذه اإلشكاليات خلقها القادة الكورد ولو تصرفوا بحكمة وحنكة لكان اآلن 
وضع الكورد مبا فيهم الكورد في أحسن وضع، فليس هناك بعد جغرافي فمناطقنا 
امتدادا لبقية مناطق كوردستان ونحن ال نؤمن بالكورد خارج كوردستان فاألراضي 
واقع ال محالة،  أمر  احلالة  ومع األسف أصبحت هذه  الفيليه جزء من كوردستان 
وأما عن اللغة فهي لم تكن عائقاً لو تعاملوا مع اللهجة الفيليه كتعاملهم مع 
اللهجتني البهدينانية والسورانية واحلل بسيط بالنسبة للغة الكوردية وهو أيجاد 
لغة جامعة من مختلف اللهجات الكوردية وبشكل علمي وأدبي صحيح ليصبح 
أينما كانوا وبهذا سوف نحل إشكالية اللغة ولكن  اللغة الرسمية لكل الكورد 
29 لهجة  أكثر من  تربوا على  والتي  الكوردية  اللهجات  أن ال متحي  أيضا  بشرط 
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ولعشرة  فلقد كنت  املذهب  وأما  عنه،  االستغناء  ال ميكن  وارث  كنز  ألنها  قائمة 
الكورد يعطون  السنة  أهل  أن إخوتي من  أر  ولم  سنوات في كوردستان لم أحس 
املذهب واختالفه أهمية إال من عدد ضئيل جدا من أصحاب العقول املتحجرة وأما 
ما جنده اآلن فهومن صنع السياسيني الكورد الذين يعلنون مرارا وتكرارا مبناسبة 
وغير مناسبة بأن الفيليني قد صوتوا للمذهب الشيعي ,وهناك عامل أخر هودخول 
الفكر السلفي بني الكورد قد جعل بعض اجلهالء من التحدث باختالف املذهب, 
وأقول لكم وبكل صراحة بالنسبة لنا ال نفرق بني املذاهب رغم أننا نعتز باملذهب 
الشيعي ملا جنده فيه من حقوق وعقالنية وإنسانية ال توجد في مذاهب أخرى وأنا 
هنا لست بصدد التطرق للمذاهب وما ذكرت كان فقط من باب التذكير. وأما مسألة 
التاريخ فأني باعتقادي نحتاج وبكل شدة إلى مركز مجهز وممول بكل شكل جيد 
وكامل ويدار من قبل خبراء ومتخصصني كورد في مجال التاريخ واجلغرافيا يأخذون 
على عاتقهم جمع وتصنيف وترتيب تاريخ أمتنا, وال ادري هل تعلم أم ال أن هناك 
الكثير من الساسة الكورد الذين ال يعرفون تاريخ أمتهم وهذه طامة كبرى، وأما 
التشتيت السياسي فليس هناك أي حل لها فهذا شيء طبيعي وموجود في كل 
الشعب  أن يصل  بعد  إن حصل فذلك يحصل  السياسي  والتوحيد  العالم  بقاع 
إلى مستوى سياسي ووعي كامل ونحن بعيدون فعال عنها وال يغير اهلل ما بقوم 

حتى يغيروا ما بأنفسهم .  

س  - إن ما حدث للكرد عمومًا وللكورد الفيليين خصوصًا بدءًا من عام 1924 وحتى نهاية عام 
1991 من جرائم قتل, وذبح, وتهجير, وتشريد, وترحيل, وتطهير عرقي وسحب جنسياتهم، 
واستيالء على أراضيهم ومنازلهم, ومزارعهم, وفصلهم من الجامعات ومن المعاهد وأيضا, إقصائهم 
نهائيًا من الوظائف الحكومية, ونهب ممتلكاتهم الخاصة والعامة, وبالتحديد أموال التجار, وإجبارهم 
وعجائز  وفتيات  فتيان  أمنية,  أقبية  داخل  بارزة  رؤوس   

ّ
وجز األصلي,  موطنهم  التخلي عن  على 

لقين حتفهم داخل المقابر الجماعية, والتي سميت بحقول الموت.. وأخيرًا عمليات األنفال السيئة 
الصيت.. بعد كل هذه المآسي واألوجاع والويالت التي تعرض لها الكورد الفيليون... كيف يمكن 
إنصافهم في العراق الجديد.؟! وهل من آذان صاغية...؟! أم ماذا.. يا أستاذ عبد الواحد الفيلي..؟؟ 

– قبل أن ألج في موضوع اإلنصاف أود أن أتطرق إلى ما حدث للكورد الفيليني  ج 
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بعد تأسيس الدولة العراقية احلديثة هذه الدولة التي خرجت إلى الوجود بجرة قلم 
وأقول  وغيره  وجور  واضطهاد  ظلم  من  عاما  تسعني  وعلى  نحن  لنعاني  احللفاء 
لم  ولكن  ذلك  وكنا نحن شركائهم في  ما عانوه  الكورد  أخوتنا  بقية  لقد عاني 
وغيرهم  الكورد  من  الكثير  يعلمه  ال  قد  مسألة  هنا  لكم  سأورد  بقدرنا،  يعانوا 
البريطانية، فلقد وضع  الوثائق  أذكره هو مدون في  وما  األوسط  الشرق  أبناء  من 
القانون  أسميها  وأنا  قانونا  اجلديد  العراقي  الكيان  تأسيس  بعد  البريطانيون 
دفة احلكم  توالت على  التي  ولكن مفروض على كل احلكومات  اخلطة غير مدون 
تتضمن  اخلطة  القانون  وكانت  املرحوم عبدالكرمي قاسم،  أال حكومة  العراق  في 
إخراج نسبة من الكورد والشيعة كل عشرة سنوات من العراق وبحجة ما حلفظ 
أبان حكومة  بذلك  البدء  وبالفعل مت  السنة  العرب  املكونات ولصالح  التوازن بني 
املقبور رشيد عالي الكيالني في أربعينيات القرن املاضي حيث وجد احلل األمثل وهو 
واحد فالفيلي  اثنني بشخص  إخراج  والذي سوف يعوض  الفيلي  الكوردي  إخراج 
كوردي وشيعي وبهذا مت انقاص العدد بهذه الطريقة ومت اخراج عددا من الفيليني 
السعيد  نوري  وفي اخلمسينيات وفي حكومة  اإليرانية  التبعية  بتهمة  إيران  إلى 
أثناء  الستينيات  في  وكذلك  التهمة  وبنفس  الفيليني  من  آخر  عددا  تهجير  مت 
حكومة املقبور عبدالسالم عارف وفي السبعينيات في حكم احمد حسن البكر 
ألـ مقبور  أثناء حكم  الثمانينات  وفي  ألف كوردي فيلي  وفيها مت تهجير سبعني 
الفيليني  املهجرين  ووصل عدد  الفيليني  اآلالف من  صدام حسني مت تهجير مئات 
إلى قرابة ) 600000( حتى سنة تسعني حيث توقف التهجير بسبب غزو الكويت 
ولوال ذاك الستمر عمليات التهجير . أما عن اإلنصاف وكما أسلفت ال ميكن حتقيق 
اإلنصاف إال أن نكون قوة مؤثرة لها صوتها وقرارها السياسي املستقل ونحن اآلن 
نعمل من اجل ذلك فلقد حققنا اخلطوة األولى وذلك بتوحيد صفوفنا حتت خيمة 
باسم املؤمتر الوطني العام للكورد الفيليني ونسير اآلن باجتاه ترتيب البيت الفيلي 
نحو حتقيق  ومنطلقا  الفيلية  اجلماهير  ثقة  البيت محل  هذا  من  يجعل  بشكل 

كافة أهدافنا والتي هي حقوق مشروعة.
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 اعرف بالدك

عباس اسماعيل 

الصناعيني  األرمن ألن بعض  بتل  دنياَسر قدمياً( وسميت  مدينة قزلتبة: )دنيسر 
األرمن سكنوا فيها في فترة الدولة املروانية ومن ثم فترة اإلمارات األيوبية, ولكن 

االسم التاريخي القدمي لهذه املدينة هو دنياَسر أي رأس الدنيا ألهميتها كموقع 

جتاري هام ألنها تقع على طريق احلرير, وتقع ضمن سهول اجلزيرة العليا اخلصبة 

والتي تعتبر من املناطق الثمانية في العالم من حيث اخلصوبة واإلنتاج الزراعي, 

الفترة  تلك  باسم قوجحسار, وفي  املدينة  العثماني سميت هذه  العهد  وفي 

املسيحية  العائالت  ومازالت بعض  والسريان يسكنون قوجحسار  األرمن  كان 

هنا في سورية نسبتهم قوجحسارلي.

سيرة مدينة
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دُمرت هذه املدينة عدة مرات نتيجة الهزات األرضية وكذلك احلروب املدمرة في عهد 

احلروب الرومانية الفارسية وعهد احلروب العثمانية أي غزوات هوالكو وجنكيزخان 

وحتى تيمورلنك, وكانت حتافظ على وجودها كقرية وبنفس االسم, وفي العصر 

أكراد ريف  وتوافد عليها  املدينة  وبنوا هذه  األكراد  عاد  احلالي وقبل ستني عاماً 

اليوم  أومريان ومن مدينة ديركا جيايي مازي, وأصبحت  ماردين وأكراد من جبال 
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مدينة جتارية هامة ألنها تقع على الطريق الدولي الذي يربط العاصمة التركية 

أنقرة وحتى استانبول بكافة املدن اجلنوبية لتركيا وبربطها بالعراق كافة.

 
املدينة في مكان حساس  أين تقع مدينة قزل تبة )قوج حصار دنيسر(: تقع هذه 
احلالي  الدولي  الطريق  وتقع على  ونصيبني  العني  ورأس  ماردين  وجتاري بني مدن 

وطريق احلرير في الزمن القدمي, أما في العهود ما قبل اإلسالم فكانت قريبة من 

مدينة قدمية مندثرة كانت تسمى بكفر توثا وكانت كفر توثا مركزاً هاماً للمطرانية 

اليعقوبية للسريان, وموقع مدينة دنيسر أي قزلتبة حالياً هام ألنها تشرف على 

سهول خصبة وتقع على طريق دولي هام يربط البحر األبيض املتوسط باخلليج 

العربي عبر الُطرق, وألنها تعتبر السوق الرئيسي ملوارد جبال ماردين وجبال مازي 

وكذلك موارد ومنتوجات سهول ماردين وويران شهر, ولهذا السبب فإن سكان 

ماردين يأتون إلى دنيسر فتكبر دنيسر ويصغر ماردين.
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تاريخ دنيسر )قزل تبة(: يؤكد معظم املؤرخني بأن هذه املدينة قد دُمرت أكثر من 
مرة وأُعيد بناؤها بفضل موقعها اجلغرافي الهام, وأثناء حكم األمراء األيوبيني 

ياقوت احلموي: إنني شاهدت  املؤرخ  األتراك, يقول  األرتقيني  الذين حّلوا مكان 

دنياَسر مثل قرية في أوائل القرن الثاني عشر ويقول املؤرخ العربي ابن جبير: لقد 

زرت دنياَسر عام 1184 م وكانت قد أصبحت مدينة جتارية ومركزاً هاماً للقوافل 

ولكنني الحظت املدينة مكشوفة ال سور لها وكان فيها مدرسة دينية هامة, 

وكذلك حّمام للعامة ويقول املؤرخ العربي ابن املقدسي: دنياَسر مدينة صغيرة 

بيوتها من احلجر البركاني األسود, لكن املؤرخ الذي كتب عن دنياَسر هو املؤرخ 

دنياَسر  مدينة  يلي:  مبا  الكردية  املدينة  هذه  واصفاً  يقول  اللمش  أبو  العربي 

املئات  واملعارف اإلسالمية وقد درس  العلوم  العلماء املسلمني ومركز  هي مركز 

من العلماء املسلمني في مدارسها, وكذلك درس فيها مشاهير العلماء ونذكر 

منهم األسماء التالية:

1- العالم اإلسالمي أبو بكر أبو رواحة مدرّس مسجد الغازي في دنياسر.

2- العالم أبو بكر القرشي املصري مدرّس وإمام املدرسة النظامية.

3- العالم أبو عمرو عثمان النصيبيني مدرّس املدرسة الرئيسية املبنية في التل 
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وسمي هذا التل املوجود في دنيسر بتل األرمن ألن األرمن بنوا محالت صناعية 

في سفح التل.

1- العالم املسلم أبو عمرو عثمان االسعرتي.

2- العالم أبو املعالي الدنيسري.

العربية  اللغة  وعلماء  الشعراء  من  كثير  أسماء  دنيسر  كتاب  مؤلف  ويذكر   
واملؤرخني وكذلك رواة وكّتاب احلديث النبوي الشريف ويقول مستطرداً: إن علماء 

دنيسر كانت لهم عالقات وحوارات مع علماء الرها ونصيبني واملوصل, وكما يقول 

أحد املؤرخني إن نورالدين ابن صالح الدين األيوبي كان يزور دنيسر ويستمع إلى 

دنيسر  يزور  كان  احلراني  ثابت  الكبير  العالم  كان  املدينة, وكذلك  هذه  علماء 

ويحاور علماءها ويزور مدارسها الدينية.

 
وضع مدينة دنيسر)دنيا سر( قزلتبة اليوم:

مدينة دنيسر أي قوج حصار واليوم قزلتبة هي مدينة كبيرة وعامرة وقد أصبحت 

أو  املعامل  العمل سواًء في  الكردي, ويكثر فيها  لكافة طبقات الشعب  موئالً 
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�لمصادر: 

-كـتاب تاريخ �لخالفة �لشرقية )كي ليستر نيو(

بو �للمش عمر(
أ
- تاريخ دنيسر)�

عيان )�بن خلكان(
أ
- وفيات �ل

- معجم �لبلد�ن )ياقوت �لحموي(

من  وتستفيد  التجارية,  احملالت  فيها  كثرت  وقد  بالزراعة  اخلاصة  األعمال  في 

اليوم  وأوروبا, واملدينة  بالعراق  تركيا  يربط  والذي  الذي مير فيها  الدولي  الطريق 

مركز منطقة تابعة حملافظة ماردين ويبلغ عدد سكانها قرابة 100 ألف نسمة 

وكلهم من أكراد ريف ماردين ورأس العني وديريك مازي, ويكثر فيها جتار احلبوب 

وجتار اآلالت الزراعية, وتوجد فيها مدارس كثيرة ومساجد وهي قريبة من مدينة 

ماردين وتكاد أن تتوحد معها.
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سردية ليلة الثالثاء

قصة: فرهاد دريعي

وطأِة  حتت  فيهِ  ُسِحلت  فالرجولُة  اليوم،  عليهِ  هو  كما  وباهتاً  ضحالً  نفسُه  يجد  لم 

الصراِع في داخله.

كان يريُد أن يقوَل شيئاً، أو يفعَل شيئاً ما، لكن لم يكن أمامُه سوى أن يفرَك يديهِ في 

داللِة أنَّ ال حوَل لُه.

لم يكن يستحضره قول أو فعل معني، لذا فقد كان يحاصرُ نفسُه بأسئلٍة بليدٍة تارةً 

ومتمرِّدٍة حيناً.

واآلخرُ في داخلهِ يُجابهُه بصفاقٍة غيِر معهودٍة ويضعُه في إحراجاٍت مؤملٍة، ِعندها لم 

يكن يَجُد لديهِ ما يُدافُع بهِ عن نفسهِ، فيشرُعب شتِم ذاتهِ ويحتقرُها.

نصوص
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دِع الذي  لقد تغيَّرَ كل شيء فيهِ إاّل ما بدا ظاهراً، وهو يَسعى إلى التأقلِم مع هذا الصَّ

َم بدايًة، لقد أخطأ في  شطره اآلن، إنُه ليَس خدشاً بسيطاً سيلتئُم مبرورِ الزمِن كما توهَّ

أنُه  ما أساءُه الحقاً  ألفًة عابرةً ستمرُّ سريعاً،  بأَنها قد تكوُن  تقديرِه هذا، كما أخطأ 

: أنا بأحسِن حاٍل، ويتصنَّع البشاشَة  بدأ يكذُب، كأْن يَسألُه أحدُهم: كيَف حالَك؟ فيردُّ

واالبتسامة في رياٍء.

رِخ الذي يتفاعُل مَع ما بداخلهِ وما يظهرُه لآلخرين. إنُه يدرُك مدى فداحِة هذا الشَّ

يجلُس كديٍك منفوٍش وهو يجادُل في أمورٍ سياسيٍَّة معقدٍة ومجتمعيٍة ُمتناِقضٍة، وكيَف 

أن بَعض العاداِت تصبُح العنيَ الرقابيََّة البغيضَة وجتعُل من املرِء رَهناً لال أخالقيِة األخالِق 

كونُه يعيُش في بيئٍة يتشابُه فيها مَع اآلخرين، واملرأةُ على وجهِ اخلصوَص تفتقرُ فيها 

إلى الالآِت فيبقى الشرُق شرقاً بكلِّ كَبتهِ ومفاهيمهِ ومآسيهِ، يقول: إنَّ حتررَ الوعي من 

أنَّ ال أحَد  أدرك  احلرُّ« يَحتاُج قَلباً، وِعندما  »الفكرُ  أو مبعنى آخر  ضيِق قوقعتهِ اجلامدِة 

ل استعراَض تبعاِت التفجيراِت اإلرهابيِة في مدينتهِ وانعكاساتها  يستوعُب ما يقوله، فضَّ

ة بجوانِبها اخملُتلفِة مع اآلخرين. وكذلك القصِف التركي املتكررِ  على سيِر احلياِة العامَّ

بقذائف مدوية ومدمرة تهزُّ أركاَن البيوِت السكنيِة وتقرقُع أبوابها، ولكنها َضحلٌة إذا ما 

قورِنت كيف ارتعشت األرُض حتَت قدميهِ عندما الَمست كتُِفها كتَفُه بشكٍل عرضيٍّ أوَل 

ُح  مرٍة. وكيَف أنُه باَت يَتحاشى أن يحدَث ذلَك مرةً أخرى ما أمكنُه. في مكاٍن آخرَ يَتبجَّ

بثقافتهِ املهترئِة كذاتهِ احلاضرِة اآلَن، فيسردُ في َمجلسهِ مآثرَ املاغوِط أو قصائَد شيركو 

رِوايتُه  يتذكَّر  وهو  كهربيٌّ  تيارٌ  ُه  أن مسُّ يقُف كما  هنا  منيف،  الرحمن  أو عبد  بيكس، 

»قصة حب مجوسية«، يتساءل: أهذه هي؟ ثم يجبر حواسه أال يقف عندها طويالً.
وفي الواقِع كاَن يخدُع نفسُه كي يهرَب بعيداً عن كلِّ ما يذكِّرُه بها، فبحضورِها تعتريِهما 

تشبُه بكائيٍة شاعريٍة تكاد تُدميهِ، كاَن يَذوي وهَو يلقي بالالئمِة على اآلخِر الذي بقَي 

نيُ الُفرَصة كي ينتفَض فجأةً كعادتهِ . ُملتزماً الصمَت، وقد يتحَّ

ُه في دائرٍة مغلقٍة كلياً، وحلقُه يابٌس كشجرٍة قُطِعت منذُ عقودٍ، وهَو  إحباٌط مهنيٌ يلفُّ

اآلَن يحاوُل  جاهداً أن يبلَع ُشحَّ ريقهِ ليتأكَد أنُه مازاَل حياً. 

هل كاَن يبحُث عن حلوٍل ناجعٍة مِلا هو فيهِ من حيرٍة واضطراب؟ سرعاَن ما ينفي فهَو ال 

د كبوليٍس انتربوليٍّ :- ركِّز... يقدُم ِسوى أطروحاٍت مملٍة وغير مقنعٍة. يفاِجئُه اآلخرُ املترصِّ

َطرفي  أحِد  نافٍذ من  نارّي  واملندفعِة كطلٍق  إلى استفزازه بكلماتهِ اخملتصرِة  ها قد عادَ 
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إلى مواضِع  دلَّها  هَو من  أليس  األخرِق،  الكالِم  بدَل هذا  يَصمَت  أن  بهِ  َحريٌّ  اجلُمجمِة، 

بأنُه َعجزَ عن مواجهِة تلَك  الثغراِت في حصنهِ قيَد اإلنشاِء، وِعندما جاهرُه، أقرّ اآلخرُ 

السطوِة احلارقِة، ثم ما لبَث أن عادَ يصفن وديعاً كطبيعة نشأتهِ املعتادة .

كل شيٍء حولُه يَشي بامللِل والقرِف، واخلوِف واحلزِن، لم تعد له اجلرأةُ أن ميدَّ يدُه إلى هاتفهِ 

ليتصفَح النيَت. كّل العنواننيُ كُتِبت باحلبِر األسودِ او على الفتاٍت سوداَء. ُخروقاُت الِقوى 

الغالُء  ونكباتُها...،  اخلارج  نحو  املتسارعة  الهجرة  الصارخ...،  واستقواؤها  املعاديِة 

املعيشيُّ الفاحُش والفسادُ املتعاظُم.... األدوية وجشع األطباِء...، وهذِه الكورونا اللعينُة.

مرٍة عبرَ  آخرَ  رباطَة جأشهِ عندما سمَع صوتَها  بأنها استنزَفت  أن يصارَحها  يَشأ  لم 

السماعِة الثكلى وهَي تَسعُل بشدٍة، السعال في زمن الكورونا أمر مقلق. َفدتِك رِئتي، 

هكذا لَفظها في سرِِّه، وكانت أيضاً من املراِت النادرِة التي يذكرُ فيها اسم اهلل ويتوسُل 

إليهِ ضارعاً أن يحمَيها. ومن محاسِن االتصال الصوتي أنها ال تراُه، فمدَّ يدُه الى منديٍل 

ورقي كي ميسَح دموعاً قهرت رجولتُه.

يعلُم كم هو  اخلانقِة، هذا ال يعجبُه، فهو  اآلخر في غرفتهِ  له خلوة مع  مساًء كانت 

مشاكٌس ونابش:

آخرها. وهاتها من  - صارحني 
خرية يُعطل لسانُه، وتّواً أدرَك كم هَو سريُع العطبِ كأصيٍص من زجاج،  اخلوُف من السُّ

أم هي؟ كان يسعى  بينهما نقاٌش غير متكافٍئ حول أحقيَِّة االهتمام، كردستان  جرى 

لكي يُفهَمُه أن املقاربَة ليست سليمة بهذه الصيغِة، وما َعدا ذلَك فقد كانت املناقشة 

ضرباً من العبث . إذ لم تكن هنا كأسئلة محدَّدة أو أجوبة واضحة هكذا كما في كل مرة.

يتالشى الصخُب بينهما شيئاً فشيئاً، فيركُن للهجوِع، ويتكوُم بحيُث تالمُس ركبتاُه 

حلمتيهِ، يُغمغُم كيال يفهمُه اآلخرُ: السافُل يَستدرُجني. هذا ليس مغرياً- ملاذا تسّبني؟ 

هو  النحو  هذا  على  معي  تعاملَك  خباياَك،  كل  وأخبئُ  منَك  جزٌء  أنا  فحسب،  اعتدل 

هروبك من ذاتَك، وأنا ال أريدَك ضعيفاً ومهزوماً مثل ما تبدو عليه.

رائحة للكهرباِء في  البطاريِة حيث ال  الذي يعمُل على  الشاحِن  ينهُض ويشعُل ضوَء 

. يفكِّر في ما قالُه اآلخرُ قبَل قليٍل، إذا كان حقاً يعلُم بكل شيء إذن حلَّت الكارثُة  يومهِ

التي  يتوقعها دائماً، بدأ يشعرُ مبوكبِ عطٍش يَسري في عروقهِ املاحلِة، ويختزُل مأساتُه 

نوباٍت  تباغتُه على هيئِة  تراجيديا عشٍق محرٍم  التي ال ميكنُه اإلفصاَح عنها، هل هي 
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متالحقٍة؟ يهزُّ رأسُه سلباً، ويَجهُد في الوصِف دوَن َجدوى. ينبس خافتا: عذراً كردستان 

ويتهدج صوتُه..

هذِه الغّصة تعانده وتالزُم حماقاتُه كلها، حماقاتُه التي ارتضاها مبحِض إرادته، ولإلنصاِف 

هو يرفُض إنها مبحِض إرادتهِ، ويؤل احلالَة.. إنَّ اآلخرَ كاَن متواطئاً معه أو آزرها في دخوِل 

. مملكتهِ فأصبَح محتالً. وبات لم يَعد مبقدورِه اتخاذ قرارٍ

أبوُه كاَن يخوُض عزائَم األمورِ بهمِة الرجاِل وشجاعِة الفرسان، هكذا يتذكر. أما هَو.. 

بريقهِ  املبللِة  سيجارتهِ  عقبِ  نهايِة  في  ينظرُ  توقف،  دون  لكن  ببطء  يأكلُه  فاخلوُف 

 DNA  طويالً، ريقه اخلارطة اجلدبة. يَستطلُع شفرتُه الوراثية وكأنُه إحدى مختبرات الـ

َل أخيراً إن الزمَن يختلُف وإن القضايا ليَست كلها متشابهة،  للتحليل اجليني. ويتوصَّ

لو  واحٍد حتى  بهِ مبيثاٍق من طرٍف  التزم  الذي  رأيهِ  على  ثابتاً  ويبقَي  يقنَع نفسُه  هكذا 

كسروا عليهِ األبواَب، وأحالوُه ِغرباالً.

إنه يَسردُ الفجيعَة بكل ثقٍة وجرأٍة اآلَن. لكنَّ اآلخرَ شرَع بسحبِ خيِط اجلرِح مجدداً، 

: كاَن الدُم املتدفقُ يطرُح أسئلًة أخرى غامضًة ومحيرةّ 

أوجدتها مصادفًة؟ الطبيعُة  - هل 
لقد باَت يراها في كل شيء حولُه. وخاصًة في شمِس علِم بالدِه. تلتمُع عيناها ببريٍق 

خاطٍف، وما إن يقترَب منها حتى تتوارى خلف سحِرها. لقد شاهَد مثل هذا في األفالِم 

ولم يكن يصدُق حينها وها هو يتلمسها ويراها.

ويتكاتفان عليه اآلخرُ والدُم، يحاصرانُه باألسئلِة املرهقِة: 

املوَت؟ - كيف ترى 
أكثر؟ بلونهِ  يَصبغَك  - من 

- هل أنَت كردي؟ كمنجمة في سمائَك؟ في الفلسفة الصوفية أين يقُع مركز التفكير؟ 
-ماذا تتوقع إن هي صافحتَك يوماً؟ - ال ال.. تخيل أنَك احتضنتها يوماً كما احتضنَت 
علم كردستان ذاَت نوروز؟ كان واجماً يحدُق فيهما بصمٍت رغم معرفتهِ باألجوبِة كلها 

جتاهلهما، ورفع هاتفه يحاوُل عبثاً العثورَ على أغنيتهِ التي ال ميّل سماعها )ليتني لم 

أرَ عينيِك تلكهما أبداً(، فاجأُه اآلخرُ بسؤاٍل ماكر:

احتلتك؟ - ألست سعيدا مبن 
لفها براية وطنه واحتضنها بخشوع.
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عين الشعر الصاغية  

إبراهيم حسو

العقل  ترتب طباع  وترتبها؛ كأنك  أن تستعرض عواملك الشعرية  مقلق ومحير 

وشؤونه املتشابكة وخصائص العبث املستغيثة فيه, موحش هذا الشعر الذي 

حّسية  جتربة  النقراض  مفترضة  كنهاية  يصوغك  املتقّوص,  مصيرك  يبادلك 

تنتزع منها  للغة عندما  ترويض  نهايات محسوبة, بال  صاخبة, بال خامتة, بال 

غرابتها ووحشيتها وطفولتها ودنسها وتوريتها, مقلق مكاتبة الزمن واعتباره 

جزءا من نسق ال يتجزأ للحياة واملكان, واعتبار املكان شكال من أشكال املهارة 

الصرفة للكلمات وهي في مزاجها الطاهر األليف وصيرورتها التي ال تنطفئ وال 

تندمل, صدفة ما وستأتي السياقات متوالية لتّقلب اللغة أو تفلتها من داللها 

نصوص
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األبدي، وقد تستبدل بصمتها وارتباكها, لغة مضطربة تائهة حيرانة في صميم 

بساطتها, لغة تفتح في ظالم عالم مغلق, مشكوكاً صالحيته, يحكمه نظام 

التي  احملّببة  التناقضات  والالمحسوبة,  الالمحسوسة  الالمحسومة  األشياء 

حتمل العالم على كف ساحر مختل عقلياً يلعب باألبدية, ببراهينها العبثية 

الضاجة وسط زالل الفناء احملسوس, لغة محّيرة تدعو األنا في الطالع والنازل 

أن تتلمس حنان  األلفة, إلى  العّصية على  إلى جتربتها األخالقية  إلى حاضرها 

وعيها اجملتمعي ودرجة ثباتها ومفاصلة خالصها, األنا اخمللصة املّقتدرة املّضحية 

الذي  الشّهي  العذاب  برغبات مختمرة ومنّتعظة بذلك  أنات أخرى مألى  وسط 

يشابه عذاب رامبو حينما أغواه طيش املوت, املوت السريالي والذي أصبح املوت 

مّسرات وحاجة من حاجياته اليومية وعالمة مثيرة في خالصه وحضوره اخلفي.

2

بحثُت عن اخلالص فوجدته في عني الشعر, في يقظة اللغة, في ُعمق العبث 

واعتباره وصفاً  الّشك  َسرد  واملّتخيلة, في  لألشياء احملسوسة  فيه, باختزالهِ 

تتّشقق  التي  الكلمات  ُعنق  في  كصليب  املّعلقة  للّحيرة  اختصاراً  للعالم, 

على  يتفرُج  كرّب  الواقف  اخليال  لذلك  خفّية  ِسياقات  إلى  وتنجذب  وتتفكك 

صحراٍء دائمة ُمستأنسة بعرائها.

بحثُت عن عني الشعر فوجدتها متآكلة من صميمها, مسحوقة من برد املفردات 

التي ال تهدأ وال تركُن إلى بياٍض آمنْ. الشعر بالنسبة لي شجرة برّاقة مشتعلة 

ُمصغ  ُمُبصر  وُلهاٍث  وشكوك  ظنون  على  مغمضُة  شجرةٌ  مشتعل,  كنحاس 

ومنتعٍظ كقضيب الهواء الذي أعماُه صوٌت فحولّي من أعالي اجلسد.

الشعرُ عقُل الكالم إن لم يكنْ هوسُه وقرقعتُه التي ال تصطُك وال تستكنيْ.
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الشيء..!

سلوى حمو شرو

كان غارقاً في اجلمود... ال يحرّك عينيه وكأنّهما عالقتان بشيء ال يريد 

إبعاد نظره عنه... سارحاً بكل جسده في ذلك املقعد الغير مريح ملثِل هذه 

الرحالت... قابضاً بني كّفيه شيئاً بقوة وكأنّه يخاف أن يقع أو يهرب منه.

ال يوجد في هذه احلافلة التعيسة سوى بعض األشخاص..

غفلٍة  بني  تتماوج  فتراها  قليل,  كّل  يسرقها  النوم  كان   – عجوز  امرأةٌ 

وصحوة.

واعية قوية, رغم  منهكة بجّوالها, تبدو عليها مالمُح شخصية  وفتاةٌ 

ذلك تذرف دموعاً حارّة, وكأنها في صراٍع مع أحٍد أو شيء.

نصوص
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وكان يوجد هو بجسده املتثاقل.

واحدة جتعله في حالٍة من  بوتيرٍة  تدّب  أنفاسه  هادئاً... ساكناً... حتى 

اخلمول, رّف بعينيه... نظر من نافذة احلافلة إلى الطريق... كانت األراضي 

تبّلده في  زاد من  فارغة... صفراء... يابسة... واجلّو حارّاً, مما  من حولِه 

مقعده..... وكيانه.

عاد ليلقي نظرةً إلى ذلك الشيء املوجود بني يديه, قبض عليه بقّوة لثواني...

ثّم تراخت قبضُته مرةً أخرى... عّدل من جلسته وسرح بأفكاره بعيداً...

فقط أفكاره وذكرياته هي التي كانت تثور داخله, فهي حبيسة زنزانة في 

تلك املنارة القدمية املوجودة في داخله... كان ضجيج األفكار يؤرّقه, فهو 

لم يسمح لها ذات مرة أن تخرَج أو تتمرّد عليه...

قد  الرحلة  األماكن... هذه  الكثير من  احلافلة مستمرة... جتتاز  مازالت 

تستمر ساعاٍت وساعات..... وكان سائق احلافلة يدندن بكلماٍت ألغنية 

كالسيكية... منشغالً باألحلان والطريق معاً....

أما هو, هو ال يعلم سبب قيامه بهذه الرحلة...

فتذكّر هذا الصباح عندما نظر لنفسه في املرآة... توقّف عشر دقائق بال 

حراك يحملق إلى نفسه....

لم يتحرّْك... لم يهمس... لم يتكّلم...

فقط تغّير شيٌء فيه, توّجه إلى خزانته... تلك اخلزانة اخلشبية القدمية... 

يديه,  بني  املوجود  الشيء  ذلك  ولم يحمل سوى  لداخلها  فتحها, نظر 

مغلقاً باَب غرفته وراءه...وانطلقَ.

! أَاقتربُت من محطتي؟ّ

كانت هذه من إحدى األشياء املتصارعة في ذهنه...

توقفت احلافلة في إحدى احملطات, فنزلْت تلك العجوز بخطوات سريعة, 

كانت حتمل معها الكثير من األمتعة... متعثرةً بها... نظرت العجوز إلى 

احلافلة نظرةً خاطفة, ملح عينيها, فأحّس بشيٍء يسحب روحه. أراد أن 

تستمر احلافلة بالتقّدم... وتنّفس بعمٍق عندما حترّكْت.
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كانت األراضي صفراء.... واجلبال كبيرة مجرّدة من أّي شيء, وكأنّها آثرت 

لتقَف  زينتها  كّل  نفسها  عن  فخلعْت  فيها  التزّهَد  وأرادت  احلياة  هذه 

يعبر من  َمن  أّي شيء سوى من نفسها... مراقبة كل  عارية خالية من 

جانبها كما جترّدَ هو من زمانه ومكانه, فعيناه مازالتا عالقتني.... ومازال 

هو وأفكاره املتصارعة في مقعده املتِعب...

وبعد ساعاٍت تنّبه لوصوله إلى حيث أراد, أوقف احلافلة, كانت الشمُس 

في منتصف السماء... حارقًة, جتعله يزداد تعرّقاً... مشى مسافة نصِف 

إلى  التي مشاها.... وحتى لم يلتفت حوله  ساعة, لم يشعر باملسافة 

كل األشياء احمليطة به من أشجار متناثرة هنا وهناك....من ُطرُقات طويلة 

متقاطعة.. حتى لم يشعر بكّم الغبار الذي عِلق على بشرته.

يتحرّك... عادت  لثواٍن... لم  العالي... توقّف  اجلرف  لذلك  أن وصل  إلى 

األفكار تتماوج في ذهنه...

تذكّر هذا املكان الذي زاره قدمياً مع والدته, كان وقتها ممسكاً بيدها بقوة, 

تذكّر عينيها الباسمتني حتت أشعة شمس الغروب, لم يعلم وقتها سبب 

وقوفهما هناك....

داعبْت خّده نسماِت هواٍء محّملة بالغبار, شعر بها تلفح وجهه فذكّرته 

برائحٍة كان قد أحّسه من قبل في هذا املكان.

وقف عند احلافة... وأخذ نَفساً عميقاً عميقاً... وكأنه لم يتنّفس منذ 

سنوات, ألقى نظرةً لألسفل وبدون أي تردد.. ألقى ما كان ممسكاً به طوال 

هذه الفترة... ولم ينتظر....

التفَت لورائه... ومضى ميشي برشاقة...!

يتفّحص ما حوَله..

ويتمّعن في كل شيء..

لترتسَم على وجهه تباشيرُ بسمة...!
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في حضرة أبي

أفين حسن

العني, تتألأل  تغادر  كنت صغيرة مثل دمعة ال 
من  مثل حرف حائر يسقط  تختبئ  ثم  هناك 
كلمة وال تتغير لها املعاني, غضة كالفراشات 
في الربيع وهي تقترب من النار وال حتترق, كنت 
صافية كالندى على أطراف اجلدائل الطويلة فوق 
كتفّي, اجلدائل التي تربطها لي خالتي بشعاع 
من الشمس أو بعقد من جنوم قريتنا البعيدة, 
كنت صغيرة يا أبي أرعى معك الظالل واجلهات, 
احمل عصاة صغيرة من نور ويغلبني اخليال ألرسم 
بها شمساً فوق املاء، وفتاة صغيرة على األرض 
الرطبة بأصابعي, يأخذني اخليال ويغمض عيني 
في حضن أمي بعد املساء, ألستيقظ صباحا 

على صوت ناي بعيد.

نصوص

كنت صغيرة يا أبي وأتذكر حقيبتي الصغيرة التي 
كانت اكبر بكثير من قلم رصاص وممحاة معطرة.

كنت صغيرة أركض مع أطفال احلي خلف أعمارنا 
احلدائق  من  األزهار  نسرق  العصافير,  وخلف 

بالسنني. ونعلقها 
كبرت فجأة!!

صغرت األحالم وغادر األمل بعيداً
صرت ال اسمع غير أزيز الرصاص من كل اجلهات 

صرت ال أرى غير األحمر واألسود 
وصار اجلميع يقتلون فينا احلب

لم أعد أحلم 
لم أعد استطيع أن أرسم شمساً على املاء 

وال قمراً فوق تراب عمري. 
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كانت هنا

أمل زيادة

عزيزتي، سأذهب إلحضار الطعام، ال تشغلي بالك عليَّ. 

أكثر  اهتم بنفسك، وكن  الثالثة: حسناً،  قالت بسعادة وهي حتتضن صغارها 

حرصاً، ابتعد عن مناطق االشتباكات، ليس لنا بعد اخلالق سواك.

ابتسم مطمئناً إياها: ال تقلقي. 

وطار مغادراً العش. 

واألمان وهي  الدفء  من  الثالثة؛ لتمنحهم مزيداً  فردت جناحيها على صغارها 

تدعو من أعماق قلبها أن يحفظ زوجها. 

وعادت بالذاكرة لبضعة أشهر مضت عندما لفت نظرها برشاقته ورقته وصوته 

نصوص
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املهدمة  املباني  أحد  من  بالقرب  تطير  أصحابها  برفقة  وجدها  عندما  العذب، 

والتي غادرها أهلها في أعقاب احلرب التي نشبت في سوريا. 

وفاضت عينها بالدموع وهي تتذكر هذا احلي اجلميل  الهادئ في إحدى قرى مدينة 

تلبيسة، وتذكرت ضحكات األطفال وهم يلعبون، وصوت السيارات وهي جتوب 

يتباهون ببضاعتهم  الذين  الباعة  للنفس، وأصوات  الطرقات بضوضاء محببة 

معلنني عنها في السوق، وصوت األغاني واالحتفاالت في املناسبات التي ال تنقطع، 

وجالت ببصرها في املنطقة اآلن، وذعرت من سماعها صوت نقيق البوم، وسئمت 

البشر  الذي يعتلي ما تبقى من أشباح وأشباه  والترقب واخلوف  الهدوء املميت 

امللثمني املدججني بالسالح، والذين يتناحرون فيما بينهم بال شفقة وال رحمة. 

من  ولصالح  أي عرف  !في  بال شفقه هكذا؟  أرواحهم  يزهقون  إلهي، كيف   يا 
بريء  الوطن  وربي،  والتناحر؟!  ال  التمزق  الوطن كل هذا  ! أيستحق  ما يحدث؟ 

من أفعال هؤالء.

الشمل، حتتوي.  تلم   األوطان حتمي، 
ويغتصب« ويذبح  يقتل   »اإلنسان فقط هو من 

أكثر على صغارها، وهي تسمع  االقتتال مجدداً؛ فردت جناحيها  تعالى صوت 

دقات قلوبهم امللتاعة التي تكاد تغطي على صوت الطلقات والقذائف، وجالت 

ببصرها حولها بترقب منتظرة عودة زوجها، والح عن بعد مقبالً عليهم بقلق بعد 

سماعه جتدد االشتباكات حامالً الطعام لها ولصغارها، وقبل أن يدنو أكثر من 

العش، تطايرت أشالؤه مع أشالء عائلته بعد أن أمطرت الطائرات احلي بالقذائف 

املدمرة...

وتصاعدت األدخنة، واشتعلت النيران في جنبات الشجرة، وتالشت آخر مظاهر 

احلياة في املنطقة متاماً...
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من قال

فيروز حميد رشك

من قال إن امرأة واحدة تستطيع كتابة قصيدة في هذه البالد

الشاعرة هنا نساء كثيرات 

واحدة تعجن األلم برفق

وتبكي كثيرا وأنت نائم 

تسافر حيث سرير طفلها وراء البحار تتلمس شعره ألف مرة 

تعود بالضوء الكثير 

تقتل به خيبات كثيرة 

وتشتم املسافة

شعر
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أخرى متسح بشالها عرقا سال على جبينك من حمى الوباء 

تقبلك وهي ضاحكة 

حتمله منك بشغف

وتقول....

 إذا سنموت معا
الثالثة بعد الثالثة صباحا

أصابعها  رؤوس   تسير على 
تسرق ماء من بئر بعيد 

تسقي شجرة لم حتترق بقذيفة

العطش رغم بطش  بقيت في مكانها   شجرة 
شجرة ال تريد أن متوت. 

الرابعة تدخل املطبخ

ثالجتها  باب   تفتح 
حتلم بلحم أحمر

 وفاكهة
 وخضار

ثم تتنهد وتقول البأس 

في احلرب ال شيء أطيب من السالمة وبعض اخلبز

أطفالي   وضحكات 
قبل اخلامسة صباحا  تكون جدران بيتها  قد دمغت باحلمد هلل

اخلامسة جتمع قلوبا كثيرة على املائدة 

تشرب قهوتها في السادسة صباحا  

بالياسمني. تزين جديلة صغيرتها  القصيدة كما  تزين    ثم 
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رجٌل يموت وحيداً 

هيوا آركيش

إّن رجالً يَتهاوى كلَّ يوٍم على األرض من مرآتي

ليس أنا

ليس يتواءم وجنون كتفيَّ

وال شبه له باشتهاء ِمزَقي إلى مشاهدتك

رجالً يَرتدي كلَّ يوٍم قميصي الـُمبلَّل باملطر

رجالً مَيوت )وحيدا( كلَّ يوٍم مماثالً موَت مرآتي وحسب

يُشِعل سيجارتي

ويَلوي على وجهه كيال يَعودَ رفقَة حاالٍت يَدعوها »أبداً«

الترجمة عن الفارسية: د. عماد خلف

شعر
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*****

إن رجالً يَعود من احلرب

أشدُّ موتاً من جميع قتلى احلرب

كلُّ ما في األمر أْن فرصٌة قليلة تَسنَّت له

كيما يُنَسى بعد جميع قتلى احلرب بأيّام معدودات

إن رجالً يَعود من احلرب

أَودع احلرَب خزائَن النسيان أسرع من اجلميع

*****

إن رجالً يَتهاوى كلَّ يوم على األرض من مرآتي

إنْه وإاّل َشَبُه جنوِن ُمتيٍَّم

ً يُلِْبُس حضورَ املوت في نفسه استمرارا

يَحفظ نْفَسه داخل املوت حّياً كي يَضحك

وليس هو سوى متوائم وجنون ضفائرَ ألقيتِها في َعرَض الريح

إن رجالً لن يَعود من احلرب

يتهاوى كل يوم من مرآتي على مشاهدتك



91 مجلة فصلية ثقافية

ُحُجراُت الموت األنيقة، إصدار نثري 
جديد لـ جوان تتر: 

َّة جديدة لـ جوان  راً لدى دارAVA  في كوباني- الدمنارك، مجموعة نثري صدرت مؤخَّ

تتر حتت عنوان: )ُحُجراُت املوِت األنيقة(، وهو اإلصدار النثري اخلامس لـ جوان تتر.

أتى الكتاب بتوطئة للشاعر املصري املقيم في أنتويرب/بلجيكا حتدَّث فيها عن 

مّيزات وسمات كتابة جوان تتر النثريّة، باإلضافة إلى مجموعة تعليقات كتبها 

الشاعر املصري حول أسلوب الكتابة في اإلصدار النثرّي اجلديد.

َّة حتتفي باملوت واألصدقاء الشهداء،  يحتوي الكتاب على مجموعة نصوص نثري

إضافًة إلى مجموعة نصوص تتقاطع واألسلوب الصحافي. 

منشورات جديدة
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َّة نقتطف: من أجواء اجملموعة النثري

املغارة:

الليالي شكَل الببغاء ُمعيَدةً على مسامع الناس أصواتهم خالل النهار،  تأخذُ 

يغدو الصوُت أخاً رؤوماً لكّل شيء، ال تكّف مغاراُت املرِض عن االتِّساع كفٍم جائٍع، 

وال تكفُّ الليالي عن السخريِة من تلَك األفواه، ها أنا ذا أسخرُ، تقول السحابُة 

َع في الشوارع، رسمُت أقداراً بشعًة  في السماء، ها أنا ذا قذفُت أطفالكم الرضَّ

تتعثّروَن بها وأنا سأبتسُم، هل تستطيعوَن فعَل شيٍء غير املوت؟!.
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»العصافيُر التهمت لساني«: إصدار 
جديد للشاعر جوان قادو

َّة جديدة للشاعر  راً مجموعة شعري دارAVA  في كوباني- الدمنارك، صدرت مؤخَّ عن 

جوان قادو حتت عنوان: )العصافيرُ التهمت لساني(، وهو اإلصدار الشعري الثالث في 

مسيرة جوان قادو الكتابيَّة.

َّة، حيُث الذكريات  َّة حتتفي بالذاتيَّة الشعري يحتوي الكتاب على مجموعة نصوص شعري

الشخصيَّة املُتقاطعة مع الرؤية اجلديدة ملا هو قدمي وشخصي مختبئ في الذاكرة. 

من أجواء اجملموعة نقتطف: 

- أالَّ تصنَع شيئاً-
ً يوماً كامالً مكثُت جالسا

دون أن أصنَع شيئاً

األصدقاء حولي يذهبوَن ويأتون…

منشورات جديدة
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حتّدثوا عن تغّيراٍت كبيرة…، الدميقراطية، احلبُّ من طرٍف واحد، شرُف القبيلِة وأن تنام 

مع إحداهنَّ دون أن تتزوّجها، في تلك األثناء كانوا ينثرون فوقَي النصائح كالنساء حني 

يرموَن احللوى صباحاَت األعياد فوَق رؤوِس األطفال قبالة رؤوس أمواتهّن…

قال البعض: استلِق دون أن تتفكَّر بأمٍر

بعٌض آخر قالوا: ال شيَء ذي باٍل، اخرج وامشي سوف تستعيُد أنفاسَك

فيما قال آخرون: ما تراُه مالئماً لَك افعلُه…

بكّل الطرق أدرتُها في رأسي كي أخرَج بشيٍء جّيد، لم أفلح سوى أن أكوَن جالساً دون 

أن أصنَع شيئاً….
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صورُة العاَلم األخيرة: قصص لـ إبراهيم 
سيدو آيدوغان باللغة العربيَّة:

عن مؤسسة الترجمان للنشر والتوزيع في دولة الكويت، صدرت اجملموعة القصصية 

للكاتب والروائي الكردي إبراهيم سيدو آيدوغان بعنوان: »صورةُ العالم األخيرة« 

بترجمة من جوان تتر.

عن  صدرت  قد  كانت  الطول  متفاوتة  قصيرة  قصص  سّت  على  اجملموعة  حتتوي 

مشروع هنَّار الثقافي.

تختلف القصص في أسلوبها السردي ما بني حواراٍت بني الشخصيَّات وما بني تداٍع 

حرّ وفق ما جرت العادة في أسلوب الروائي والقاص الكردي إبراهيم سيدو آيدوغان.

منشورات جديدة
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سيرة كامل التلمساني في كتاب 
بتوقيع من الفنان محسن البالسي

املصري  التشكيلي  والفنان  القاهرة، صدر للشاعر  الثقافة اجلديدة في  دار  عن 

محسن البالسي كتاب جديد بعنوان: »رحلة كامل التلمساني: السريالي في 

الواقعّي«. مواجهة 

الضوء  التلمساني وتسليط  السريالي املصري كامل  بالشاعر  الكتاب احتفاٌء 

على مجمل أعماله الكتابيَّة وثورته في عالم الكتابة السرياليَّة العربَية، وقد 

أتى الكتاب في حوالي 300 صفحة من القطع املتوسط، محتفياً بأبرز الشعراء 

ة في رصد سيرة حياة شخصيَّة  الكتاب خطوة هامَّ ويعدُّ  العرب،  السريالّيني 

إشكاليَّة عربيَّة برعت في مجال الكتابة السرياليَّة.
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نافذة أخيرة

محمد بيجو

هل من ذكريات أقل أملاً في ذاكرتك أيها الغريب؟

ملاذا ال تستطيع أن تتحّدث دون بكاء؟

ـ نظرُت إلى الوراء بعد خطوات, رأيت املكان يتبعني في ذهول ويتبع بشراً يشبهونني 

في التعب واأللم, .. قلبي اآلن هناك يحترق أمام البيت.

لم منهل املكان وقتاً ليرسم جراحه وشماً على أيادينا, بنينا له بيتاً من األغاني 

تفاصيله  املكان بكل  أكتافنا ومضينا مسرعني, فبكى  القدمية على  واملواويل 

ولّوح بستائر النوافذ وظالل األبواب املفتوحة أمام انكسارنا وسقوطنا, تركناه 

ميوت وحيداً إلى مدى ال حدود له, لنضعه بني األسماء اجلميلة واخلبز واملاء, ونعبر 

الغابات بثقل أكثر. 
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جتاوزُت احلدود والطلقات ترسم جنوماً من غبار ودخاناً ودم.

مضى,  أينما  عينيه  تالزمان  جنمتني  تاركاً  الغريب  يقولها  متأخراً..  وصلت   -
جنمتان تكبران يوماً بعد يوم.

.. يبدو أنك مهما حاولت أن تترك املكان فهو ال يتركك, تكون في أوج حديثك 
مع نهر أو غابة أو بحيرة, فيأتي إليك مكانك البعيد طيفاً, رمبا قرية في منطقة 

نائية ليس فيها ماء أو أشجار, يجعلك تتوضأ أكثر من ألف مرة لتسجد حلضوره 

اجلميل وال تتعب.

حنني عظيم يلّف اجلهات بعطر البيت القدمي ويأخذ الروح منّي إليه اآلن.

رمبا كان علّي أن ال أغادر املكان, أو كان علّي أن أموت فيه.

مات من مات في املاء, وغطت الثلوج العيون املفتوحة على األمل, حيث ال شيء 

غير القدر, وحده يعرف من منا يجب أن ميوت وأين.

تبكي على  اآلن  أو هي  احترقت سريعا  أو  الوصول  تأخرت في  أو  املراكب  تاهت 

شاطئ جزيرة بعيدة مثل احلياة وحولها حبال جناة.  

هذا البحر ليس له قلب, هو يخون الغرباء... كيف نرسم ابتسامة دون حزن؟

ِغيرُ: يَُقوُل الَغريقُ الصَّ

أَنَّ الَبْحرَ َسَماء باَِل جُنُوٍم وَباَِل َشْمٍس, لِكّن الَهَواء ثَِقيٌل لِلَْغايَة..ِ وَأَنَا  كُنُْت أَُظنُّ 

اَل أَْسَتطِيُع أَْن أغني كما ينبغي.. رَِئتيْ َسَماءْ َمِليَئة باألمواج .. قلبي الشمُس 

و صوتَي جنوْم. 

نظرتِك األخيرة أخبرتني بأنها األخيرة, وأخبرني املكان بأنني لن أعود ولن أصل, 

واأللم  والقلق  واخلوف  احلزينة  املكان, واملراكب  األخيرة في  األخيرة هي  نظرتك 

واحلنني واحلب والغربة... كل ذلك في نظرة واحدة من عينيِك اجلميلتني. 


