البحث عن محمود درويش يف كردستان
أو البحث عن كردستان يف محمود درويش
امتياز دياب *
كانت والديت تجلس عىل مسطبتها أمام املطبخ ،احتضنت كومة من عيدان امللوخية ،وقطّمت أوراقها
الناعمة .كانت والديت تنصت لشقيقي وهو يقرأ كلامت الرثاء يف محمود درويش بصوت عال .كنت
ق��د وصل��ت اىل قريتي املجاورة لقرية محمود (الج َديْدي) ،ليك أكتب عن حزن قرية الش��اعر الذي
تحول كل من سمع به اىل قريب له أو صديق أو زميل يف مقعد الدراسة..
مل تكن لدي أية فكرة عام ميكن ان أكتبه ،خاصة بعد لقايئ مع والدة محمود ،التي رددت بأنني وهي
تلوح برأسها املثقل بأشياء ،ليس بإمكاين التجول فيها « يا حبيبي ميه...يا حبيبي ّميه «.
ق��رأ أخ��ي كلامت الرثاء التي كانت يف غالبها تحمل رس��ائل تحية ملن فقدناهم عىل مر س��نني من
النضال (محمود  ..س��لم عىل لوركا وقل له……) أو ( إن التقيت مع يارس عرفات يا محمود فقل
ل��ه… )..و( عندما تلتقي مع عش��تار يا محمود ، )...وفاجئتني أم��ي عندما نفضت أوراق امللوخية
عن حضنها غاضبة وقالت « هذا حرام ..حرام عليكم اتحملوا امليت رسائل ،هو مش ساعي بريد».
نظ��رت اىل أمي بحب ،وقل��ت لنفيس أن معها حق ،لن أذهب ألكتب رس��الة أخرى ،تثقله بحملها،
سأتركه يسري يف األبدية خفيف الحمل.

* كاتبة فلسطينية
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م ّر عام عندما وصلت اىل كردستان ،وكنت انتظر عىل مصطبة جبلية ،يف بستان ماتت أشجاره ،متاما
أم��ام جبل قنديل ،ورست بني فروع األش��جار امليت��ة التي مل تقو عىل حم��ل األوراق ،بانتظار عودة
صاحب مطعم صغري ،ليك يعد يل وجبة غداء ،ومبا أنني كنت الزبون الوحيد يف ذلك األسبوع ،مل يكن
يف املطعم ما يكفي إلعداد وجبة شواء ،فذهب ليشرتيها من لحام القرية املجاورة.
كانت الرياح ،هي اليشء املتحرك الوحيد يف الفضاء املنبسط بيني وبني جبال قنديل ،لكنني سمعت
صوت ورقة يتالعب بها الهواء ،بحثت عنها بنظري ،ورأيتها من بعيد ،رست نحوها واقرتبت ،ووجدت
انها بقايا ملصق ملحمود درويش..
وهناك بكيته ألول مرة ،وبدأت أجده يف كل قصة وحكاية يف كردستان.

كويا ترحب بكم.
انطلق من س��يارة متر أمامنا صوت عباس كامندي الكردي ،يغني وينادي :س��نجانا ..س��نجانا .كانت
السيارة تويوتا بيضاء ،هامت بحملها ألثاث بيت بني الجبال ،وكأنها تبحث عن مكان تفرشه فيه.
اختبأت الش��مس وراء غيمة ،وامتدت الوهاد نحو كركوك املختبئة وراء جبال ال نراها .تع ّرج جدول
جفت مياهه ،تخفف من حمله ليك يرسم حدود التالل التي اصطفت بعضها أمام بعض .بدأ يلوح يف
األفق مزار ملقاتيل عمر بن الخطاب ،وقد دوت رصخة من املغني شفان« :روجارو بوتيش آتوري»...
يرا إىل كويا  :من هنا ،من كويا املدينة خرج
ارتفع صوت فرهاد ليطغى عىل غناء ش��فان ،وقال مش� ً
الفكر القومي الكردي ،وهنا نش��أ جالل طالباين .بدت أرايض حمى آغا ،رمادية ،قاحلة من أش��جارها
وقراها التي ُدفنت بسكانها وبيوتها ..رما ًدا بفعل الحرائق التي محت آثار أقدام (بشمرجة السهول)
الذين اشتهروا بالدفاع ،بعكس بشمرجة الجبال الذين اشتهروا بالهجوم.
ارتفع صوت املغني «تشاوتشرياي ..ري» تسارعت دقات الدف ،ثم عىل إيقاعه رصخ املغني بيشء
كاألووف ،وصع��د الصوت وكأن��ه مل يكن بحاجة إىل التقاط األنفاس ،م��ع صعودنا عىل جبل التقط
حام ٌر صغ ٌري حلمة أمه التي مالت برأسها عىل صغريها بحنو كحنان جبل سارة عىل سهول حمى آغا.

ال باب يف َت ُحهُ أمامي البح ُر
عىل أعىل نقطة وقفت ،ومن تحتي امتدت بحرية دوكان ،ومن ورائها انتصبت أش��باح جبال تكللت
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بالثلوج ،وعىل يساري جبل كورست ،ويف األفق البعيد نرى شبح جبل قنديل الذي نزل منه بشمرجة
الجبال واحتلوا مدينة رانية .هنا س��معت صوتاً هاتفاً ..كان هذا صوت محمود درويش وهو واقف
باب يفتَ ُح ُه أمامي ال َبح ُر»...
أمام البحر امليت ،يرصخ « ال َ
يرا إىل جبل قنديل« :إىل هناك صعدت ليك ألتقط صورة ملحمود عثامن ،وأعود
قال املالزم فؤاد مش� ً
رش يو ًما،
إىل قاع��ديت مع مجموعة الصاعقة ،ليك أثبت بأنه ما زال حيًا يرزق ،مش��يت مدة أربعة ع َ
كنت شابًا حني ذاك ،كنت أغني يف الطريق (أحن إىل خبز أمي) ليك أتسىل».
تركنا سارة لتنام يف جبلها ،وركبنا طريق رسجالوا ،مكان انطالق الثورة األوىل ،عىل صدى صوت ساالر
ينش��د« :ال أريد م��ن الحب غري البداية ..يرنو الحامم »..نام مجمع «ب�يرا مجرون» ،الذي ُحشرِ َ فيه
س��كان القرى ،التي كان يحرسها جبل سارة ،ومل متلك س��ارة حاميتها من الحريق الكبري ،الذي التهم
قرى بسكانها ،فاضطجعت واستسلمت للنوم.

شاعر سكري
ق��ال طالب املوصيل« :كنا نحرق البيوت مع العش��اء ،رأيت فتات الخب��ز يحرتق ،واختلطت رائحته
برائحة لحم األمهات املحروق ،كنت أحرقهم ألحمي نفيس من فيلق آخر يصوب فوهات بنادقه إىل
صدري ،كان خياري بني أن أش��م رائحة هذا اللحم الكردي املحروق ،وبني رائحة هذا اللحم لجندي
عراقي الذي أدى مصريه إىل شاعر وسكري ،ال يجرؤ عىل البوح بهول ما فعل».
أنشد ساالر الذي مل يعد قط إىل املكان الذي ناجى فيه حبيبته العراقية بعد أن تزوجت غريه:
حاقد عىل السامء..
حاقد عىل األرض ..وعىل الزمان
مل أمتكن من وضع يدي يف يد حبيبتي
كان يبيك ،ساالر ،عندما رصخ فرهاد ملدينته ُسليامنية ،التي بدت يف حضن الجبال:

لست نسيامً أهتز مع حركة الريح

أنا جبل الحقيقة العايل ..ثابت يف مكاين
أجريم بوباخ مينحور...

207

البحث عن محمود درويش يف كردستان أو البحث عن كردستان يف محمود درويش

سرنجع إىل مدينتنا
ونحمل مدينتنا
داتشينو...داتشينو

محمود درويش عريب؟
أفاقت مدينة السليامنية وجبالها ما زالت محتفظة بغطاء رقيق من الضباب ،بدأ بالتبعرث مع زحف
أشعة الش��مس ،التي ما زالت مبتلة بأمطار ترشين .اغتسلت سطوح البنايات اإلسمنتية التي بنيت
عىل عجل بفضل قانون النفط مقابل الغذاء.
جلس فرهاد عىل طاولة مع رجلني ،كان أحدهام يتصارع مع حبة برتقال ،رفضت االستس�لام لسكني
غري مالئم لقرشة طرية وقدمية ،كانوا يتحدثون عن قانون تعدد الزوجات الذي يشرتط عىل الراغب
يف زوجة ثانية أن يثبت أن زوجته مريضة وغري قادرة عىل مامرسة حقوق الزوج أو أن تكون عاقرا ً.
انفج��رت الربتقال��ة بني ي��دي بختيار ،وانترش عصريها ع�لى يديه ووجهه وثياب��ه ،ولعن الفنادق يف
الرشق ،التي تدعي أنها خمس نجوم وهي ال تساوي نجمتني يف أوروبا ،ثم نظر إىل كومة من املالعق
والشوك ،وضعها أحد الخدم يف وسط املائدة ،وكأنها ذاهبة إىل التنظيف ،وقال :أتوا مبدير من لبنان
للفندق ،ولكن ما أبعد مستوى الخدمة عن لبنان!
عرفني فرهاد عىل الرجلني يف وسط الحديث ،وكأين وصلت للتو.
انتهت أغنية عىل باب الله يا صنايعية ،وتبعتها أغنية ريتا ملارس��يل خليفة .الرجل الثاين الذي عرف
بنفسه ،واسمه «رسوة» ،قال :هذه األغنية من كلامت محمود درويش ،هل تعرفينه؟
قلت  :طبعاً أعرفه.
ث��م انطل��ق رسوة يحدثني بعينني حادتني صغريتني ،توس��طتا وج ًها نحيالً :كن��ت أعتقد أن محمود
كردي .وعندما رأى نظرايت املندهش��ة ،قال :بدأت قراءة محمود درويش عندما كان عمري
درويش ٌ
إثنا عرش عا ًما ،كان صع ًبا عيل فهم أن هناك من يعاين مثل الش��عب الكردي ،فاعتقدت أنه تحدث
عن عذاب األكراد ،ويف يوم ،وعندما كان عمري ستة عرش عا ًما ،كنت يف سوق الكتب يف طهران ،رأيت
كتابًا عليه اسم محمود درويش ،ولكن باللغة العربية ،فسألت البائع ،ملاذا كتب عىل الكتاب باللغة
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العربية؟  ،قال يل حينها ،ألن محمود درويش عريب من فلسطني.
همسا:
سكت رسوة عن الحديث ،ونظر يف عيني وانتظر ،ثم قال يل ً
«بني ريتا وعيوين  ..بندقية».
ث��م انحنى ليلتقط حقيبته ،وأخ��رج جريدة عليها صورة محمود درويش ،فتحها بني يدين مرفوعتني
ليك أرى بوضوح ،ثم قال يل  :هل تعرفني شريكو بيكس»؟ ودون أن ينتظر اإلجابة ،أردف :شريكو هو
محمود درويش األكراد ،كتب هذه القصيدة يف رثاء درويش.
وبحامس ترجم يل:
ملاذا مات هذا النهر فجأة؟
ملاذا اسو ّد تل الزعرت هذا يف طرفة عني؟
ملاذا؟ سقطت قصيدة البدر املتأللئ
من سناء حيفا وغرقت يف البحر واختفت؟
يا ترى.
ثم نظر نحو فرهاد ،وقال  :ميكن لفرهاد ترجمة الباقي لك أفضل مني.
لكنه تابع الرتجمة :
من هنا
وعىل هذه األرض املنكوبة لكردستان
من هنا
ومع تربعم وتساقط أوراق شعرنا
من هنا
ويف هذه األمسية من شهر أيلول
تذكرت محمود درويش.
الذي ال يحب أم كلثوم هو غبي القلب...
نظر فرهاد متسائال  :هل تريدين اللقاء مع شريكو بيكس ؟
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التقيت كاكا شريكو بيكس مرتني ،مرة يف مكتبه ،ومرة ثانية جاءين إىل الفندق لنذهب لتناول العشاء م ًعا.
مازحت ش�يركو بيكس قائلة :عندما التقيتك يف املرة األوىل ،أهديتني قصيدة ،ومل تكن تعرفني ،هل
كتبت يل قصيدة بعدما عرفتني ؟.
سحب من جيب سرتته ورقتني ،فتحتهام ،وقرأت الجزء األخري:
أكتب بورقة ُعشب
فأقرأ غابة.
أرى قطرة مطر
فأسمع زمجرة بحر.
يف كفي حبة قمح
ويف روحي بيادر.
أحمل شعرة من ضفرية حبيبتي
وبجانبي املحبة
عندي بيت واحد من شعر نايل
وأملك كردستان كلها!
كان مطعم أبو سناء مزدحامً ،عندما ملحوا شاعر كردستان ،وقف معظمهم احرتاماً ،رفع يده بالتحية
دون أن ينظر ألحد بش��كل خاص ،تبعته رافعة يدي بالتحي��ة وكأين نجمة مثله ،ونظرت إىل الوجوه
ب��إرصار ال أدري كنهه ،مل أملح وجه امرأة واحدة .عندها لحقت به عىل عجل .وبرسعة الربق ،جهزوا
مائدة أنيقة ،يف ركن بعيد نوعاً ما ،جلسنا عىل زاويتني متجاورتني.
نظر شريكو نحوي بعينني مبلولتني ،وقال يل بعد أن ملس شارباً كان أشقر ،أو صار أشقر:
«تحملني غيمة بيضاء ،وتنقلني إىل األنفال ،وكنت أرى الفتيات والش��باب املطمورين تحت الرتاب،
وأرى القم��ر فوقهم ،أرى عذابه��م ح ًّيا بلحمه ودمه ،مل يصل أمل األنفال إىل العامل العريب وكأنهم رأوا
حل�ماً عادياً ،إن أمل مذبحة األنفال مل يختلط بقلوب اآلخرين» .أش��عل كاكا ش�يركو س��يجارة للمرة
العارشة يف ظرف دقائق ،ثم مال عيل وهمس بشعر ملحمود درويش« :نسيت أنني قُتلت».
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«كانت أمريكا تقول بأن األنفال من صنع ايران ،أمريكا عملت لصالحها ،ومصلحتها مع صدام .أمريكا
م��ا زالت تعمل ملصلحتها»« ..ملف القضية الكردية مفقود ،أوباما مهم ،لكن السياس��ة األمريكية ال
تنظر يف القضايا اإلنسانية ،سواء القضية الفلسطينية أو الكردية».
ج��اء الن��ادل وغ َري املنفضة بأخرى نظيفة ،وأراد أن ميأل كأس كاكا ش�يركو ،لكن كاكا رصفه عن ذلك،
فانسحب معتذرا ً.
وضع شريكو يده عىل يدي التي كانت متسك بالقلم ،وقال ال تكتبي ،مل الكتابة؟ دعينا نقرض الشعر،
لكنه أضاف« :هناك قضايا مل تحس��م بعد ،مس��ألة كركوك ،كركوك هي قدس العراق ،ومس��ألة دولة
كردية ،كردس��تان ليست س��ليامنية ودهوك وأربيل ،بعد الحرب العاملية األوىل قسمت املناطق بني
النف��وذ الفاريس واإلنجليزي والرتيك ،كانت املوصل تابعة للدولة الكردية ،وألحقت بالعراق قرسا ً ،كل
هذه التقسيامت متت بإرشاف عصبة األمم».
ثم نظر شريكو نحوي متسائالً« :ملاذا يعتقد العرب أن كردستان جزء من العامل العريب؟»
ال ينتظر إجابتي ويسرتسل« ..أنا ال أؤمن باملقاومة املسلحة ،أنا أؤمن بالحوار والتوافق ،أنا مع الحوار
الفلس��طيني اإلرسائي�لي ،يعيبون عىل األك��راد عالقاتهم مع إرسائيل ،بينام ه��ذه العالقة ال يختلف
مستواها عن العالقة املرصية أو األردنية مع إرسائيل! هل هذا حالل لهم وحرام علينا»؟
عىل صوت أم كلثوم أعطني حريتي أطلق يديَّا ،إنني أعطيت ما استبقيت شيّا  ،علت أصوات طربت
لرصخة كوكب الرشق ،استدار شريكو ونظر حوله مبتسامً ،وقال :إن الذين ال يحبون أم كلثوم ،ما هم
إال أغبياء القلوب.
انتظر ش�يركو حتى خفتت األناّت ،وتابع« :املثقفون العرب يعتربون األكراد جزءا ً من الوطن العريب،
وه��ذا فكر محدود ،عرشون مليون كردي يف تركيا ،مثانية ماليني كردي يف إيران ،ومليون يف س��وريا،
وأربع��ة ماليني يف العراق ،أي أربعون مليون كردي ،صدام وأد ودمر ودفن وذبح مئات اآلالف كانوا
يعيشون يف أربعة آالف وخمس مائة قرية ،دمرها ،وحرق الجبال ،حرش ما تبقى يف مجمعات سامها
باملجمعات العرصية ،كان عليه تسميتها ،مجمعات قرصية ،أين كان املثقف العريب حني ذاك؟ وأين
هو اآلن؟
اعتقدت بأن ش�يركو بيكس سيتهاوى أمامي ،أس��ند ظهره عىل مقعده ،وأنصت بأذنه نحوي ،بحثت
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عن يشء ألقوله ،وأثناء بحثي ،أسعفتني أم كلثوم»:واعرف حكايات ،مليانة آهات ..ودموع وأنني».
أغمض عينيه ،وكأنه يغفو ،لكن وكأن شفتيه متتمتا مع أم كلثوم.
ودون أن يفتح عينيه قال :العرب يعرفون لوركا ،وال يعرفون ش��اعرا ً كردياً واحدا ً ،ال يعرفون ش��يئاً
عن الفن الكردي .
ث��م فت��ح عينيه ،وقال ،وكأنه ما زال يتمتم كلامت أغنية األمل ألم كلثوم  :جميع املآيس التي حصلت
يف منطقتنا تأيت من األيديولوجية املتطرفة ،الش��مولية ،ولهذا لن نتوصل إىل أفق رحب ،الس��بب هو
الفكر ،وليس يف األش��كال األخرى ،يف إيران يقولون كلنا إيرانيون ،ويف العراق يقولون كلنا عراقيون،
لكن هل هذه هي الحقيقة؟
صمت ش�يركو ،وأحرق س��يجارة بأكملها ،قبل أن ينظر يل يف عتاب ،ويقول :قصائد الش��عراء األكراد
تتغنى بفلسطني ومبحمود درويش ،أين كانت األقالم املناضلة يف مذبحة حلبشة؟ وهذه نقطة سوداء
يف تاريخهم ،والسؤال :ملاذا أنتم صامتون؟ والصمت لألديب واملثقف هو قرب.
قلت لشريكو مدافعة  :محمود درويش كتب ليس للكردي إال الريح.
ر ّد شريكو  :باللغة انترصت عىل الهوية
قلت للكردي :باللغة انتقمت من الغياب.
فقال :لن أميض إىل الصحراء.
قلت  :وال أنا....
ونظرت نحو الريح:
 عمت مساء عمت مساء!اس��تدرك ش�يركو بيكس« :ليس الجميع .سعدي يوسف ،هادي العلوي ،هناك الكثريون الذين رفضوا
الصم��ت ،لكن هناك الكث�يرون فضلوا الصمت ،نزار قباين مل يكتب جمل��ة واحدة عن الجرائم التي
ارتكب��ت ضد الش��عب الكردي ،أنا أيضً ا أوج��ه االنتقاد إىل الحكومة الكردي��ة بأنها مل ترتجم األدب
الك��ردي إىل اللغة العربية»« .مل��اذا أصبح الكردي أقرب للمثقف األملاين من��ه إىل املثقف العريب»؟
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سألني شريكو  ..إال أنه أجاب عىل سؤاله بنفسه« :يف املهرجانات التي تقام يف مرص ،ال يدعون شاع ًرا
كرديًا واح ًدا ،حتى سليم بركات مل يدع ،مع أنه كتب باللغة العربية ،وهو كاتب رائع».
تذكرت ما كتبته الش��اعرة الكردي��ة آخني والت« :محمود بركات وس��ليم درويش ،هكذا كان يتحد
ه��ذان الرمزان لدين��ا كام عدالة القضيتني ،الفلس��طينية والكردية ،وهكذا رصن��ا نقتدي بكتاباتهام
مس��حورين بعواملهام التي مل تكن لتشبه عاملنا الصغري يف يش ٍء سوى ٍ
خيط من الضوء ،رفيع ومرشق،
أفىض بنا إىل هذا الكائن العايص األليف الذي هو الشعر.
«يتذكر الكردي حني أزوره ،غده..
فيبعده مبكنسة الغبار:
إليك عني ،فالجبال هي الجبال
ويرشب الفودكا ليك يبقى الخيال
عىل الحياد :أنا املسافر يف مجازي،
والكرايكّ الشقية إخويت الحمقى.
وينفض عن هويته الظالل:
هويتي لغتي أنا ،وأنا..
أنا لغتي .أنا املنفي يف لغتي.
العمق الدروييش الذي كتب به هذا املقطع ،واس��تفحال الوجع الكردي فيه كان كاف ًيا أيضً ا إلقناعي
بأ ْن ال يشعر بالوجع ويبدع يف وصفه سوى أبناؤه البارون.
عن الشبه بينه وبني محمود درويش ،يقول شريكو بيكس« :بقيت فرتة قصرية يف أوروبا ،لكن أنا مثله
ترعرعت وكربت يف وطني قبل الهجرة إىل املنفى ،أنا والدي شاعر مشهور ،وكان يف حياته يناضل من
أجل إس��قاط املعاهدة العراقية الربيطانية ،رشد وس��جن ومات وهو شاب ،كان عمري سبع أو مثاين
س��نوات ،وتربيت ونشأت عىل يد النس��اء ،أمي هي البطلة الرئيسة يف حيايت ،كانت جريئة ،تحرص
ع�لى حياتنا وتحوم حول أبنائها للحف��اظ عليهم .وتعلمت من عرق جبينها وأنهيت ثانوية الصناعة،
كان��ت أول مهنة مارس��تها ،مهنة معلم يف إحدى القرى القريبة من الس��ليامنية ،وبعدها يف مصانع
ومعامل ودوائر ،وعشت يف محلة املسيحيني .وكانت القصيدة األوىل التي كتبتها عن قصة حب طب ًعا
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وأول قصة حب كانت مع فتاة مسيحية ،وآخر قصة حب مع فلسطينية».
ف��رغ املطعم من زبائنه ،مل يكن يف املطعم س��وى أم كلثوم التي قالت »:رمب��ا تجمعنا أقدارنا ذات
خل خلَّ ُه»....
يوم...بعد أن عز اللقاء ..وإذا أنكر ّ
قال شريكو وهو ينهض  :رمبا هناك ..يف كل بلد محمود درويش آخر ،محمود درويش كردي.
يف لق��اء صح��ايف كنت قد أجريته مع ش�يركو بيكس ،قال« :محمود درويش كان مع كردس��تان ،مع
شعب كردستان ،له موقفان مهامن ..يف أواخر الستينات كتب قصيدة إىل كردستان ،لكن حني طبعت
مؤلفات��ه الكاملة ،ما كانت القصي��دة موجودة يف املجموعة ،فكان عندن��ا عتاب عىل محمود ،لكن
بعدين قال ..لها عالقة باملخابرات السورية ،وهم شالو القصيدة من املجموعة الكاملة .ثاين مرة طلع
مبوقف جيد حني كتب ليس للكردي إال الريح ،وهي قصيدة مشهورة وقدمها هدية إىل سليم بركات.
محمود درويش يختلف عن اآلخرين ،يف ش��اعريته  ..يف صدقه ،وبرصاحة هو مو بس شاعر الشعب
الفلسطيني ،يعني هو شاعر اإلنسانية».
يف قصيدة كردستان ،يقول محمود درويش :معكم /معكم قلوب الناس /لو طارت قذائف يف الجبال/
معكم عيون الناس /فوق الش��مس متيش ال تبايل /معكم عبري األرض /من خرص املحيط إىل الشامل/
معكم أنا ...أمي ...أيب /وزيتوين وعطر الربتقال /معكم عواطفنا ...قصائدنا /جنود يف القتال»...
وعندما تويف محمود درويش كتب ش�يركو بيكس يف رثائه قصيدته «مات قمر وندبته جميع أش��عار
الدنيا» :
أخي!
كيف حالك؟
أنا «رسحان»
أال ترشب معي قهوة
يف منتصف هذه الليلة
ويف مقهى الغربة هذا؟
حاممة بيضاء منهكة كقلبه،
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تحمل يف منقارها عود ِشع ٍر أخرضٍ،
أتت محلقة من بساتني «بني عامر»
ٍ
تابوت يف «رام الله»
وتريد أن تحط عىل
هذه هي املرة األوىل التي ال ينهض فيها من أجل حب الحامئم
إنها املرة األوىل التي ال تستطيع ابتسامة الشعر أن تحول وجهه إىل بحرية املساء
إنها املرة األوىل التي يستلقي فيها بال مباالة
وال ينهض فيها بطول قامته من أجل العشق املجنون للوطن
إنها املرة األوىل التي ال يتحدث فيها عندما تتكلم الحرية
إنها املرة األوىل التي ال ميد فيها يده إىل نظارته
واملرة األوىل التي ال يحمل فيها القلم!
تأثر الكثري من الش��عراء األكراد مبحمود درويش ،الش��اعر الكردي السوري حسني حبش« :كلام ذُكر
كل مكان ،وانتعش��ت املخيلة بالعطر وذكريات
اس��م محمود درويش أمامي عبقت رائحة الورد يف ِّ
الطفولة ...حني كنا نقرأ يف ذلك الوقت ملحمود درويش ،كنا نجد يف ط َّيات حروفه هذا الشبه الكبري
بني مأس��اته ومأس��اتنا ،أمله وأملنا ،معاناته ومعاناتنا ،قضيته وقضيتنا ،فلس��طينه وكردستاننا ..لذلك
أحببناه بعمق ،شاع ًرا متم ّر ًدا ثوريًا مناضلاً مقاو ًما وعاشقًا لشعبه ووطنه .أحببناه أخًا وصديقًا كب ًريا،
نقرأ له بحامس منقطع النظري ،نتابع حواراته ،ونتقىص أخباره من هنا وهناك».

عندما تحرتق الفراشة يف كردستان
وقفت بنت كردية ،تحت ضوء القمر الذي اتكأ عىل كتف جبل ،ول ّون أكواخ القرية الربيئة .أشعلت
عود الثقاب ،التهم ثوبها الكردي املبلول بالنفط.
رفرفت طائرة ورقية فوق اللهب ،اختطفت روح الجميلة الكردية ،وناولتها هدية للقمر ،الذي اشتد
ضوءه وتحول إىل شمس ،أيقظ سكان األكواخ الذين تركوا براءتهم يف مخادعهم.
وسألوا ما الخرب؟
قال األب :مترد قلبها عليها.
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قالت األم :أراد لنفسه بنتًا مثلها ،فقدمها مه ًرا ألب مثله.
قال الحبيب :املوت ال يعني لنا شيئًا .نكون فال يكون.
قال األب :النسيان رضوري لذاكرة املكان.
قال الحبيب :املوت ال يعني لنا شيئًا ،يكون فال نكون.
هذا ما فهمته من فيلم كتبه وأخرجه املخرج هالكاوت ،كردي من بغداد ،يتنفس شع ًرا.
«ازدادت ح��وادث االنتحار بني الصبايا الكرديات ،وم��ا أن يهرعوا ملنعها من مترد قلبها عليها ،أو من
مقايضته��ا مقابل صبية مثلها ،ملتعة والدي الصبيتني ،حتى يش��تعل ع��ودا ثقاب يف ثوبيهام .ويبقى
الحبيب ليحيك قصة املوت عىل طريقة محمود درويش».
عاد هالكاوت من املنفى ،ليحيك يف أفالمه قصة موت آخر ،ال وقت ألحد ليحكيه لآلخرين ،وال مجال يف
النرشات اإلخبارية لهذا النوع من املوت يف العراق .رنا هالكاوت نحو شاب وشابة جلسا يف إحدى زوايا
املقهى ،تشابكت يداهام تحت الطاولة عىل عجل ،بحثت الصغرية بعينيها لتتأكد بأن أحدا ً مل يلتقط تلك
اللحظة العجولة .مل تلحظ هالكاوت الذي س��ارع ليلتفت نح��وي قائالً»:يخافان الفرح» .نظرت بدوري
حب ،تعلقت بني وجهني هامئني عىل صوت غناء جاف تارة تصاحبها قيثارة:
متلصلصة عىل لحظة ّ
يا ران ،دوس يارن ِ
بيد يّا ...يا نو نازارام يب نيشان .....
يا حبي الجميل ،يا حبيب الروح
أحالمي يف الليل ال ترتاح دونك
عندما أفكر بك أنوح م ّرة أخرى..

تنه��د هالكاوت ،وحول نظراته نحو جبل أُزمر ،وق��ال فجأة»:أحن إىل قهوة أمي ..يف صباح بغدادي
عادي».
عندما كتبت هذه السطور مام استذكرته مع هالكاوت ،جاءين خرب وفاة والدته يف بغداد.
شوانَدي لدرواري هوشم أديت

تأتني يف الليل ..و
تطرقني باب إحسايس
أنش��د كِلْبا عىل جيتاره حزي ًنا عىل فراق حبيبته ،عندما ك ّنا نس�ير عىل طريق دوكان ،مبحاذاة جبل
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برياماجرون .عربنا أمام قلعة س��ويس ،التي حولها األمريكان إىل سجن ،هرب منها سبعة أشخاص ،ومل
يجدوا مكانًا لالختباء ،يف السهول التي ترامت حول القلعة عند أقدام جبل سارة ،ماتت قرى السهول
التي سكنت هنا حرقًا.
وغنى شريكو لهذه السهول:
إنها قصيدة ترتدي الحداد يف تابوت ابنها ،وتنام.

من جنني إىل سارة
متلملت س��ارة يف مضجعها ،وتدحرجت منها دمعة لدى س�ماعها موسيقى دركو ،الذي انَّت جيتارته
بلحن فردي ،وشجا صوته باكياً ،يقول :
كلام قرصت املسافة نحو سارة ،كلام انتفض القلب خشوعاً لذلك الحب الذي اندفن عند أقدامك ..سارة.
دارت الطريق بعد قمة س��ارة ،وتغري املش��هد ،حيث جلست تالل وكأنها ملفوفة بعضها حول بعض
طلباً للدفء .ثم حاذينا جبل كورست ،الذي سبقنا إىل قمته متسلقاً صوت شفان:
ايه يا فرات أي فرات
رس كام أريدك
اجر كام أريدك
أنت تريد الحرية مثيل.
عندما وصلنا إىل خلكان ،تسارعت أصابع شفان عىل ال ُب ُزق ،وقال:

واييل مي  ..واييل مي ..واييل مي
دابرارابن ..دابرونن
انهضوا ..تقدموا
سارفراسكن..راي ازداي
ارفعوا راية الحرية.

فت��ح جبل جناروك ذراعيه ،وكأنه يريد حامية جبل هيبت س��لطان ال��ذي التحم بظهره متا ًما .وقف
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جن�ين يف حديقة املطعم ،التي أرشفت مصطبتها عىل مدينة رانية عند أقدام جبل قنديل .مل يكن يف
املطعم أحد ،وكأنه مهجور ،جلس��ت وجنني عىل طاولة يف طرف املصطبة ،س��ألني جنني بعد الكثري
من الصمت ،ملاذا أردت لقايئ؟ قلت له وأنا شاخصة بنظري إىل قمة قنديل :ليك أسألك ،ملاذا سموك
جنني؟ نظر جنني نحو الجرف الذي يفصلنا عن قنديل ،وبصوت طيب ،قال :كان أيب جندياً يف الجيش
العراقي ،ذهب مع الجيش العراقي إىل فلس��طني ع��ام  ،1948كان يف جنني عندما وصلته برقية من
أربيل تبرشه بخرب مولدي ،وأرسل لهم بان يطلقوا عيل اسم جنني ،إحياء لذكرى تحرير املدينة .صمت
جن�ين ،واعتقدت أنه س��ينهض ثم يذهب ،ثم بحث يف جيبه قلي�لاً ،أخرج هاتفه املحمول ،وتحدث
بالرتكامنية ،وعندما رآين انظر إليه متس��ائلة ،قال يل دون أن يضع يده عىل السامعة ،هذه ابنتي ،ثم
عاد للحديث بالرتكامنية ،دقيقة وأغلق هاتفه وهو يقول :ممنون.
يا أخي الثائر ،ردد جنني :أخي الثائر ،قصيدة محمود درويش التي مدح فيها األكراد.
س��ألت جنني عن س��بب حديثه باللهجة الرتكامنية وليس بالكردية ،قال بابتس��امة طردت عرشات
الس��نني من س��نني عمره الس��تني :أنا كردي متزوج من تركامنية ،عندما اجتمع مع أبناء عمومتي،
نجلس وال نجد لغة توحدنا جميعاً ،منهم من ال يعرف الكردية ،أو ال يعرف العربية ويتحدث بلهجة
آشورية .كانت دراستنا باللغة العربية ،وبالكردي الرسياين ،اآلن يستعملون فقط اللغة الكردية ،لكن
مع مصطلحات التينية.

شكرا ليارس عرفات
دق��ق جنني النظر يف أوراقي ،وتردد لحظة قبل أن يقول :ش��كرا ً ليارس عرف��ات .وعندما الحظ أنني
مل أفهم عام يتحدث ،قال :يارس عرفات ،هو الذي رفض مناقش��ة مرشوع ترحيل األكراد ،وإرس��الهم
إىل الس��ودان ،كان ذل��ك رمب��ا يف القمة العربية الثاني��ة ،قال يارس عرفات ال نريد منارصة الش��عب
الفلسطيني وتدمري شعب آخر .أنا عرفت ذلك ألنني كنت أعمل يف وزارة اإلعالم ،لكنني تقاعدت يف
عام  ،1985بعدها طورت اإلذاعة وتلفزيون املستقبل يف كردستان ،مبساعدات من فلسطني.
وق��ف جنني منهياً اللقاء ،وقال :يج��ب أن أعود للبيت اآلن ،مىش عدة خطوات ثم عاد ،وقال :حرام
ما يحدث للفلس��طيني يف الع��راق ،حرام أن يترشدوا اآلن يف الصحراء ،كان صدام يس��تعملهم ،أكرث
م�ما خدموه ،األكراد اس��تفادوا من عالقاتهم مع الثورة الفلس��طينية ،جميعه��م تدرب هناك ،وعن
طريقهم كانت تأيت األموال إىل بشمرجة الجبال ،حرام ما يحدث لهم اآلن .عىل الحكومة الكردية أن
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تستضيفهم يف كردستان ،ليك تشكر يارس عرفات ،عىل ..األقل.
ألق الطيور
صنعوا خرافتهم كام شاءوا ،وشادوا للحىص َ
وكلام م ّروا بنهر ...م ّزقو ُه ،وأحرقو ُه ،من الحنني..

وكلماّ م ّروا بسوسنة بكوا وتساءلوا :هل نحن شعب أم نبي ٌذ
للقرابني الجديدة؟

نحن والقمر جريان..
روان��دوز ،مصي��ف رواندوز ،مقاب��ل جبل كوراك ،وم��ن ورائه عىل مدى البرص جبل حساروس��ت،
وخلف كركوك شالل بيخال ،نزل كامران حايف القدمني ،ورقص تحت املطر ،ونظر إليه رومان وفرهاد
سعيدين بس��عادته الطفولية ،توقف كامران عن الرقص فجأة وهرع إىل آلة التصوير ،ووضع عدسة
هائلة الطول ،أسند العدسة عىل كتف رومان وكأنها آر يب جيه ،وبدأ بتصوير القمر ،الذي اعتىل نهاية
الجرف املطل عىل طريق هاملتون ،الطريق القديم لهاملتون .كان فرهاد يشري بيده إىل كل الجهات،
وكأنه ال يريدين أن أغفل عن أي بقعة من جباله التي عش��قها ،وس��كن قممها والده ،عندما كان مع
البشمرجة ،مجموعة جالل طالباين.
اقرتح رومان أن نقيض ليلة أخرى يف رواندوز .تدفقت القصص من فم فرهاد ،أحيانًا أتابعه ،وأحيانًا
ال أملك ذلك ،أس��معه يقول ونحن عىل حافة خطرة :هنا قتل س��عد عبد الله ،أول ش��هداء سوران،
م��ن مجموعة البارازانيني الذين يتعمم��ون بالعاممة الحمراء .يرتك مقود الس��يارة ليتأكد من أنني
نظرت إىل االتجاه الصحيح ،وأنا أصاب بالدوار ،مل ينتبه عىل لوين املصفر متا ًما ،وذلك لدواعي رسوره
باهتاممي بجامل الجبال.
أما عندما قلت له بأن جبال كردس��تان هي أجمل من جبال س��ويرسا ،وكنت صادقة يف ذلك ،عندما
رشحت له بأن جبال سويرسا هي حقاً أجمل بقاع األرض ،لكن إذا سكنتها ،أو جلست مقابلها ،تنىس
أنها موجودة بعد فرتة ،ألنها مثل الجميلة الصامتة ،بينام هذه الجبال بامكاين االس��تامع إىل أنفاسها،
وكأين منت ليلة عىل الشاطئ ،وصوت األمواج يهدهدين ،وهذه الجبال لها صوت هدير البحر .قال يل
بكل صدق« :أنت مثل الوطن».
ثم تابع محاوالً أال يهول األمور ،لكن صوته خانه ،وعال صوته قليالً ،وكأنه الناطق باسم جبال كردستان»:عىل
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هذه الجبال الس��احرة ،عىل هذه الجبال القاس��ية بربدها بوعورتها ،وشالالتها املتجمدة ،وثلجها املتجلد،
رشد ثالثة ماليني إنس��ان ،تركوا املدن لتس��كنها األش��باح ،صعدوا الجبال ،بعد احتالل قصري للبش��مرجة
للمدن الكردية ،الذين استغلوا حالة الوهن التي أصيب بها جيش صدام ،بعد فشله يف احتالل الكويت.
جاء انتقام صدام ،دموياً ،وسقط عرشات اآلالف ،من الجوع ،من الربد ،من املرض ،من الكياموي».
دون أن يتوقف ألخذ أنفاس��ه اس��تطرد فرهاد« :اس��تمر العذاب والخوف حتى معركة كوري ،عىل
مضي��ق كوري ،وانهزم صدام وأوقفت دباباته» .س��كت فرهاد عن الكالم ،وأدار يل ظهره ،ونظر نحو
طري��ق اآلالم ،طريق هاملتون ،وقال بص��وت خفيض ،لكنه واضح »:أنا حبة القمح التي ماتت ..ليك
تخرض ثانية ،ويف مويت حياة ما» .ثم زفر مرة أخرى ،وقال:
وأنت تعود إىل البيت بيتك..فكر بغريك
وأنت تعود إىل البيت بيتك..فكر بغريك
«أنا فكرت يف فلسطني عندما كنت عائدا ً إىل البيت»
ركض القمر وراءنا ،اختفى أحيانًا وراء غيمة مبعرثة ،صدح صوت هارشي متأو ًها:
ال أريد من الحب غري البداية
يغفو الحامم..
بدا ش��بح مجمع بريا مجرون ،ينظر إىل جبل س��ارة التي احرتقت يف املنام ،عندما غنى عزيز :أجريم
بوباخ منجور ..أبيك عىل حظي .وتالعبت الرياح مع أنفاس الجبال ،التي خلت سامؤها من العصافري،
م ّرت س��حلية تائهة ،نظرت قليالً نحو املنحدر ،ثم اختف��ت يف ثقب ،مل يرغب أحد بإزعاج الصمت،
وسارت السيارة بهدوء نحو املنحدر.

جيفارا يلعب الكرة
يف مطع��م مظلم يف مدينة أربيل ،خال من النس��اء ،كان الزبائن يتحدثون همس��اً ،كام هو الحال يف
جميع أنحاء كردس��تان ،اعتقدت يف البداية أن س��معي قد خف يف هذه البالد ،ولكن حني سمعتهم
يردون عىل كل سؤال أسأله بهشش ،انتبهت بأن هذا يعني أنني تحدثت بصوت أعىل من املسموح
به يف كردس��تان .قال زهري وهو عراقي بصوت أعىل من صوت رامون يرد عىل تذمره من فقر طالبه
للمعلومات العامة ،حتى أنهم يعتقدون بأن تشيه جيفارا العب كرة  :قل لهم بأنه املُلّة بتاع جامعة
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الصدر ،انفجر الجميع ضاحكني ،لفتت قهقهاتهم أنظار الجالس�ين يف املطعم .س��ارع رامون بإطالق
الهشهشة م ّرة أخرى ،وقال :غريب بأنهم ال يعرفون تشيه جيفارا ،ولكنهم يعرفون محمود درويش!
رمبا هذا يعود ألن ش��عار املقاومة الكردية هو األدب الفلس��طيني ،الش��باب هنا ال يعرفون الشعر
الجاهيل ،بينام الجميع يعرفون محمود درويش ومارسيل خليفة.
قال زهري :معاناة الفدايئ الكردي ش��ابهت حياة الفدايئ الفلس��طيني ،الف��رق بينهام ،هو أن معاناة
الفلس��طيني كانت يف الس��احل ،بينام معاناة الكردي كانت يف الجبال .التقط د .عالء الحديث :بني
أربيل وس��ليامنية يوجد فلسطينيون ،قال كاكا مسعود البارازاين ،بأن أي فلسطيني هو ضيفي .كنت
يوم��اً يف بيت عبد الرازق ،س��معت ابنه يدن��دن بأغنية «أحن إىل خبز أمي» ،فس��ألته :هل تعرف
مارس��يل خليفة؟ فقال يل لدي جميع أغانيه وغنى يل «أنا عريب» ،أنا هنا أعامل باحرتام أكرث من أي
بلد عريب ذهبت إليه يف حيايت.
م��ال ع�لي د.عالء ،وهمس :أرجو ان ال تذكري اس��مي ،أن��ا هارب من بغداد ،بع��د أن قتل زماليئ
األطباء ،وكنت آخر من هرب ،أتاين ش��خص ونصحني برتك بغداد ،ألن ميليشيات الشيعة تبحث عن
األطباء ،وأنا فلسطيني ،فهربت ومل يبق فلسطيني واحد يف بغداد ،امليليشيات الشيعية حولت الهوية
الفلسطينية إىل جرمية ،يف كردستان العراق الحال مختلف ،عندما يستقبل مام جالل السفراء العرب،
ويصل دور الفلسطيني بالسالم ،يقول له« :أنا كنت فدائ ًيا فلسطين ًيا».
سألني رامون« :هل تعرفني بأن صالح الدين كان كرديًا»؟.
ثم أنشد بهمس:
هل خ َّر مهرك يا صالح الدين..هل هوت البيارق
هل صار سيفك..صار مارق

ونقول فلتحيا العروبة
مري إذا ً يف أرض كردستان
مري يا عروبة

األمري رستي
جلس آغا رس��تي أمري عش�يرة باالك ،عىل كنبة يف غاية األناقة ببس��اطتها ،يف غرفة تش��به يف أثاثها
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مطعماً يف موسكو الشيوعية ،لكن يف بيت رئيس الربملان الكردستاين .تعمم روستي بكوفية فلسطينية
بش��مرجية ،حجبت جبهته ،وأظهرت عينني حادتني ملعتا بربيق ساهم بإضاءة غرفة الجلوس شاحبة
الضوء ،حمل يف يده س��بحة خرضاء بلون زيت الزيتون الطازج ،بيد حملت تجاعيد مثانني عاماً عىل
أقل تقدير ،ومتنطق بزنار عريض لفه بأناقة حول خرصه النحيل.
رطن بالكردية مع عامد املفتي رئيس الربملان ،الذي مل يخف ابتس��امة ال تتناس��ب وتعابريه الجدية،
س��ألت فرهاد عن موض��وع املحادثة؟ قال فرهاد وهو يبتس��م« :يتحدثون عن ح��ق املرأة بطلب
الطالق ،يف حال تزوج زوجها بامرأة أخرى ،يف ظل القانون الجديد.
سألته :وملاذا يهتم األمري روستي بهذا املوضوع؟
فرهاد :ألنه يريد الزواج من امرأة ثانية ،وهو يقول إن زوجته مريضة.
وس��ألت فرهاد أن يسأل روس��تي  ،أية امرأة ستقبل بالزواج من رجل دخل العقد التاسع من عمره،
وهل هو قادر جسدياً عىل ذلك؟
رطن فرهاد بالكردية مع روس��تي قليالً ،ثم قال يل :يعرض عليك الزواج ،ومهرك بستان ميلء بأشجار
الفاكهة.
س��ألته :وهل يحق يل الزواج من رجل ثاين يف ذات الوقت؟ ضحك روس��تي متجاهالً س��ؤايل ،وقال :
مكانك هنا ،انهيض معي إىل البيت ،وإن كنت زوجة ال تقوم بواجبها نحو زوجها ،سأتركك.
قلت له  :أال يعطيني مهلة للتفكري؟
قال روس��تي :عىل النساء أن يدعن التفكري  .ذهب روس��تي مع أبنائه الذين ضحكوا من قلب رائق
عىل والدهم الذي طلب يد ضيفة الشخص الذي كان وراء قانون منع تعدد الزوجات ،عدنان املفتي.

املوساد !!
جلس��ت مقابل عدنان ،وس��ألته عن عالقة كردس��تان بإرسائيل ،وإذا ما كانوا يعتقدون أن الطريق
إىل أمري��كا هي عرب إرسائيل؟ اختفت االبتس��امة عن مالمح عدنان الجدية ،وقال تاركاً س��بحته من
يده ،وكأن جدية الجواب ال تحتمل التس��بيح :ال توجد عالق��ة كردية مع إرسائيل بذات قوة العالقة
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املوج��ودة مع مرص أو األردن .دخ��ل طبيبان ارسائيليان األرايض الكردية بعد مذبحة األنفال ،وواحد
منهم طبيب أسنان ،دخال يف حني مل تأت مساعدة عربية واحدة ،ماذا نقول لهم :نحن لسنا بحاجة؟
ونحن منوت؟
دون أن يتخ�لى عن همس��ه ،ال��ذي اضطرين أن أغري م��كاين وأجلس إىل جانب��ه يف ذات الكنبة ،تابع:
انقطع��ت العالق��ة العربية مع األكراد بعد عبد النارص الذي افتت��ح إذاعة كردية يف مرص ،عبد النارص
التق��ى طالب��اين ،ومن خالل عالقات عبد الن��ارص ذهب إىل بريوت ،لكن دعم الع��رب للحركة البعثية
أجه��ض هذا التقارب ،وانقس��مت الحركة الكردية ،ال توجد عالقة ارسائيلي��ة كردية ،اإلرسائيليون رمبا
يدخلون إىل كردستان ،مثلام يدخلون الدول العربية ،لكن اتحداك أن تجدي إرسائيلياً رسمياً واحدا ً يف
كردستان ،وأنا مل ألتق يف حيايت مع إرسائييل واحد ،لكن التقيت مع يارس عرفات يف منتصف الثامنينات
يف برلني الرشقية قبل سقوطها بأربعني يو ًما ،وكان محمود درويش حارضا ً يف االجتامع ،ومحمود عثامن،
طلبنا من يارس عرفات التدخل وأن يرى مع صدام إذا ما كان هناك طريق للحوار ،قال عرفات بالحرف
الواحد :هذا متعجرف ومغرور جدا ً ،ومع ذلك س��أحاول ،وبالفعل ذهب إىل بغداد ،وأرس��ل لنا رسالة
ق��ال فيها  :كام قلت لكم ،يف لقائنا الغرور هي اللغة الس��ائدة  .ثم بحدة تجاوزت الهمس ،قال عامد
املفت��ي :ليس لنا أصدقاء ب�ين العرب ،واألكراد بحاجة إىل أصدقاء ،مل يبق لنا عند العرب س��وى بعض
الشعراء ،سميح القاسم صديق الشعب الكردي ،هناك قواسم مشرتكة بني العرب واألكراد.

يا أخي مل ال تنهض؟
دعاين آغا إىل حفل لتسليم جائزة أفضل فندق وأفضل مطعم يف كردستان .كان مكان االحتفال ،عىل
بقعة ناصعة االخرضار ،ال يتناسب اخرضارها والجبال الرمادية املحيطة بها ،وكأن الحشيش زرع عىل
عجل لهذه املناس��بة ،انترشت موائد مع كر ٍاس بالستيكية بيضاء ،جلس حول الطاوالت ٌ
رجال تتوسط
وجوههم ش��وارب كثة ،وصلت بني حافتي شفاههم.عىل املنصة املرتفعة ،حجلت راقصات بفساتني
فس��فورية خرضاء أمام ش��باب متنطقوا بزنانري رمادية ،عىل رساويل الرانكوس��وار ،واعتمروا كوفيات
الفدايئ الفلسطيني وفدائيي البشمرجة.
بع��د التصفيق ،زعق رجل يف امليكرفون بالكردية ،ثم فجأة زعق بالعربية :كتب محمود درويش عن
الطفل الفلس��طيني يف كردس��تان ،وعن الطفل الكردي يف فلس��طني  ....،وقفت منتصبة أبحث عن
محمود درويش ،بني الناس ،ثم عىل منحدرات الجبال ،ثم بحثت عىل قمة جبل سفني ،وبدأت أسمع
كلامت مل أفهمها ،لكنها ترعد يف صدري:
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هاييل فرمانه...هوار
ثم صوت بكاء وأنني يسكن األحشاء
ويلولو ويلولو .
ولول شفان عىل أوتار السهول امل ُقتلعة أشجارها وجبالها امل ُحرتقة واملوؤود أهلها :
فرمايل هوار هوار هوار.
وتركت كويا تتنهد ببيوتها املطلية بالطني
وهمست مستجدية:
جاين ..جاين.
عاد صدى الصوت ليهوي أمام هيبة سلطان
وصهلت الرياح عىل أوتار شفان.
تركت سارة نامئة ،ويف حضنها أطفال تلفعوا يف الصمت
وآباء يف انتظار ..عىل صخور كو َرك
وأمهات يشهقن يف عويل مبحوح
وأشجار عىل سفر
وأنهر تبحث عن الغرق
وبحر غري موجود
ومحمود درويش
ينادي عليه شريكو بيكس :يا أخي!
ليس بعيدا ً عن «س ّجل أنا عريب» ،كتب محمود درويش قصيدته ،إىل كردستان ،مل يكن األمر صدفة،
ومل يكن الخيار عاب ًرا ،كانت تلك إش��ارة نحو طريق س��يذهب بها درويش بعي ًدا وفري ًدا ،يف انحيازه
للقضايا اإلنس��انية العادلة ،نقيَّا من االزدواجيات ،فام يبدأ يف فلس��طني مي ّر عىل جبال كردستان ،وال
ينتهي يف مرافعة الهندي األحمر العابرة للزمن ،عن قضيته مع الرجل األبيض.
ليس��ت قصيدة كردستان مدرجة يف دواوينه ،ورمبا أنها ليست مس��لّحة بجامليات محمود درويش
الس��امقة التي ط ّورها فيام بعد ،كام أنها غري معروفة عرب ًيا ،لكنها قصيدة منقوش��ة عميقًا عميقًا يف
كل مكان ،القصيدة التي أضافوا إليها بفرح قصيدة « ليس للكردي إال الريح» املهداة
قلوب األكراد يف ّ
لسليم بركات ،التي ندرجها هنا بعد مقاطع من قصيدة «كردستان»
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كردستان
قصيدة :محمود درويش1963 ،

1
معكم
معكم قلوب الناس
لو طارت قذائف يف الجبال
معكم عيون الناس
فوق الشوك متيش ..ال تبايل
معكم عبيد األرض
من خرص املحيط إىل الشامل
معكم أنا  ..معكم أيب  ..أمي
وزيتوين وعطر الربتقال
معكم عواطفنا ..قصائدنا
جنودا ً يف القتال
يا حارسني الشمس ..من أصفاد أشباه الرجال
ما مزقتنا الريح ..إن نضال أمتكم نضايل
إن خ ّر منكم فارس  ..شدت عىل عنقي حبايل
2
تحيا العروبة
هل خر مهرك يا صالح الدين؟
هل هوت البيارق؟
هل صار سيفك ..صار مارق؟
من أرض كردستان
حيث الرعب يسهر والحرائق
«املوت للعامل إن قالوا
لنا مثن العذاب
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املوت للزراع إن قالوا
لنا مثر الرتاب
املوت لألطفال إن قالوا
لنا نور الكتاب
املوت لألكراد إن قالوا
لنا حق التنفس والحياة»
ونقول بعد اآلن فلتحيا العروبة !!
3
يا شهرزاد
الليل يفرتس الصباح
وحقول كردستان ..موسمها جراح
الحب ممنوع ..وهمس الجار
ال يشء مباح
إال دم األكراد ..نفط املوقدين
مصباح عارهم ..مبوت اآلخرين
يا شهرزاد .
صدأت أساطري البطولة يف لياليك املالح
والذكريات البيض واملهر الذي ركب الرماح
مل الكفاح
والحب واألمجاد والسيف الذي َ
عار عىل بغداد
ما فيها مباح !
إال دم األكراد
يف املذياع ..يف صحف الصباح
()...
يا شهرزاد ..
الليل يفرتس الصباح
والحب ممنوع
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ومخدعك الوثري
ملقى عىل أقدام سيدك الحقري
ودماء كردستان تغرق سافحيها
والالعب املأفون بالنريان
سوف ميوت فيها .
ليس للكردي اال الريح
الكردي حني أزو ُر ُہ َ ،غ َد ُہ ..
يَتَذكّ ُر
ُّ
فيُبع ُد ُہ بمُ كْنسة الغبا ِر  :إليك ع ّني !
ُ
ُ
ويرشب الـﭭودكا
الجبال.
فالجبال ِه َي
ُ
َ
الخيال عىل الحياد :أَنا
ليك يبقى
املساف ُر يف مجازي ،و الكرايكُّ الشقيَّ ُة
قى .وينف ُُض عن ُهويَّ ِت ِه
إخويت ال َح ْم َ
َ
الظاللُ :ه ِويَّتي لُغتي .أنا ..و أنا.
املنفي يف لغتي.
أنا لغتي .أنا
ّ
دي فوق جبالِ ِه الزرقاء /..
وقلبي جمر ُة ال ُك ْر ِّ
ُوسيا هوا ِم ُش يف قصيدته،
نيق ْ
كك ُّل مدين ٍة أخرى .عىل د ّراج ٍة
ِ
الجهات ،وقالْ :أس ُك ُن أَينام
حمل
َوقَ َع ْت َيب الجه ُة األخريةُ .هكذا
اختا َر الفرا َغ ونام .مل يَ ْحلُ ْم
بيشء ُم ْنذ َح َّل ال ِج ُّن يف كلامتِ ِه،
(كلامت ُ ُه عضالت ُه .عضالت ُ ُه كلامت ُ ُه)
األمس ،أَ ْو
فالحاملون يُ َق ِّدسون َ
الذهبي..
يَ ْرشُ ون ب َّواب الغد
ِّ
ال َغ َد يل وال ِ
أمس .ال ُه َن ْي َه ُة
ساحتي البيضاء/..
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ِ
الديك ..
منزله نظيف ُ
مثل َعينْ
منيس كخيمة س ّيد القوم الذين
ٌّ
تبعرثوا كالريشَ .س َّجا ٌد من الصوف
املج َّعدُ .م ْع َج ٌم ُمتآكل .كُتُ ٌب ُم َجلِّد ٌة
عىل َع َجل .مخدّاتٌ مط َّر َز ٌة بإبرة
خادم املقهى .سكاك ٌني ُم َجلَّخ ٌة لذبح
الطري و الخنزير .فيديو لإلباحيات.
باقاتٌ من الشوك امل ُ َعا ِد ِل للبالغ ِة.
شرُ ْفَ ًة مفتوح ٌة لالستعارة .ها هنا
واإلغريق أدوا َر
يَتَبا َد ُل األتر ُاك
ُ
الشتائم .تلك ت َْسلِ َيتي وت َْسلِ َي ُة
الجنود الساهرين عىل حدود فُكاه ٍة
سوداء/..
ليس مسافرا ً هذا املساف ُر ،كيفام اتَّف ََق..
ُ
ُ
الرشق َغ ْر ٌب
الجنوب،
الشامل هو
ُ
حقائب للرياح،
يف الرساب .وال
َ
وال وظيفة للغبار .كأنه يُخفي
الحن َني إىل سوا ُه ،فال يُغ ِّني  ..ال
األكاسيا،
َني حني يدخ ُُل ظلُّه شَ َج َر
ْ
يُغ ِّ
خفيف..
أو يبل ُِّل شَ ع َر ُہ َمطَ ٌر ٌ
الذئب ،يسأله النز َال :
بل يُناجي
َ
تعال يا ابن الكلب نَ ْق َر ْع طَ ْب َل
هذا الليل حتى نوقظ املوىت .فإ َّن
ال ُك ْر َد يقرتبون من نار الحقيقة،
ثم يحرتقون مثل فراشة الشُّ َعراء/
ُ
يعرف ما يريد من املعاين .كُلُّها
َع َبثٌ  .وللكلامت حيلَتُها لصيد نقيضها،
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يفض بكار َة الكلامت ثم يعيدها
عبثاًّ .
وس َخ ْي َل
بكرا ً إىل قاموسه .ويَ ُس ُ
ويحلق
األبجدية كالخراف إىل مكيدته،
ُ
انتقمت من الغياب.
عانَ َة ا ُللُغ ِة :
ُ
الضباب بإخويت.
فَعل ُْت ما فعل
ُ
وشَ َويْ ُت قلبي كالطريدة.لن أكون
أحب األرض أكرث
كام أريد .ولن َّ
أقل من القصيدة .ليس
أو َّ
للكردي إالّ الريح تسك ُن ُه ويس ُك ُنها.
ِّ
وتُ ْد ِم ُنه ُويُ ْدم ُنها ،لينج َو من
صفات األرض واألشياء /..
كان يخاطب املجهول :يا ابني ال ُح ّر !
رأيت
يا كبش املتاه
الرسمدي .إذا َ
ّ
أباك مشنوقاً فال ت ُ ْن ِزلْ ُه عن حبل
السامء ،وال ت ُ َك ِّف ْن ُه بقطن نشيدك
فالرياح
ال َّر َعو َِّي .ال تدفنه يا ابني،
ُ
الكردي للكردي يف منفا ُه،
وصيَّ ُة
ِّ
يا ابني  ..والنسو ُر كثري ٌة حويل
وحولك يف األناضول الفسيح.
جنازيت رسيَّ ٌة رمزيّةٌ ،فَخ ُِذ الهبا َء
إىل مصائره ،و ُج ّر اسامءك األوىل
السحري .واحذ ْر
إىل قاموسك
ِّ
وحش
لَ ْد َغ َة األمل الجريح ،فإنه ٌ
ُخ ّرا ٌيف .وأنت اآلن  ..أنت اآلن
ُح ّر ،يا ابن ِ
نفس َك ،أنت ُح ُّر
من أبيك ولعنة األسامء/..
باللغة انتصرَ ْتَ عىل ال ُه ِويَ ِة
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انتقمت
للكردي ،باللغة
قُل ُْت
َ
ِّ
الغياب
من
ِ
قال :لن أَميض إىل الصحرا ِء
قُل ُْت وال أَنا..
ونظرتُ نحو الريح/
 ِع ْم َت مساء -عمت مساء!

شهادات
محمود درويش نفتقدك
حسني حبش
ك َّنا نعلِّق صورته بجانب ص َور أحمد خاين وجكرخوين وشفان بَ ْر َور وتيش غيفارا...
تب��دأ عالقت��ي مبحمود درويش منذ الطفولة ،من الكتب املدرس��ية تحدي��دا ً .وأتذكر أن بعض هذه
بحب وبراءة متناهية .ومن جملة
الكتب كانت تحتوي عىل قصائد جميلة وبس��يطة له ،كنا نقرأها ٍّ
تلك القصائد ،أتذكر تحديدا ً هذان املقطعان من قصيدة يقول فيها:
نحب القمح أكرث
نحب الورد لك ّنا ّ
إنّا ّ
نحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر
و ّ
وأتذك��ر أيضاً أنه كان يف ح��وش دارنا يف القرية حديقة ورد كبرية وواس��عة ،تزيِّن الدار ومتأل املكان
برائح��ة العط��ر الزكية .حديقة كانت أمي قد غرس��تها بيديها وس��قتها بقلبها ،لذل��ك كان انحيازي
الطف��ويل لل��ورد أكرث منه للقمح .فكنت أح ِّرف املقطع األول من املقطعني الس��ابقني تلقائياً ،بحيث
نحب الورد أكرث .كنت أفعل ذلك ،رمبا لتحبني أمي أكرث أو ترىض
نحب القمح لك ّنا ّ
أجعله هكذا :إنّا ّ
كل
عن��ي ،ال أدري .منذ ذلك الحني ،وكلام ذُكر اس��م محمود درويش أمام��ي عبقت رائحة الورد يف ِّ
مكان ،وانتعشت املخيلة بالعطر وذكريات الطفولة.
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ثم فيام بعد يف مرحلة الفتوة والش��باب بدأنا نقرأ له قصائد ودواوين كثرية ومختلفة أقرب إىل مزاجنا
اليس��اري والثوري أنذاك! دواوين من قبيل أوراق الزيتون وعاش��ق من فلس��طني والعصافري متوت يف
الجليل وحبيبتي تنهض من نومها وأحبك أو ال أحبك وتلك صورتها وهذا انتحار العاش��ق ومديح الظل
العايل ...هذه الدواوين شكَّلت بالنسبة لنا زادا ً ثورياً ونضالياً ،ألهمتنا الكثري من العنفوان واألمل واإلميان
بالحي��اة واملس��تقبل ،وأن الغد ـ بطبيعة الحال ـ س��يكون أجمل وأبه��ى! أي « ال غرفة التوقيف باقية
وال زرد السالس��ل »..مبعن��ى آخر أننا حني كنا نقرأ يف ذلك الوقت ملحم��ود درويش ،كنا نجد يف ط َّيات
حروفه هذا الش��به الكبري بني مأساته ومأساتنا ،أمله وأملنا ،معاناته ومعاناتنا ،قضيته وقضيتنا ،فلسطينه
وكردس��تاننا ...لذلك أحببناه بعمق ،ش��اعرا ً متم ِّردا ً ثورياً مناضالً مقاوماً وعاشقاً لشعبه ووطنه .أحببناه
أخاً وصديقاً كبريا ً ،نقرأ له بحامس منقطع النظري ،نتابع حوارته ونتقىص أخباره من هنا وهناك.
وال ب�� َّد يل أن أذك��ر يف ه��ذا املقام أ َّن البعض م َّنا مل يكن يرت َّدد لحظة بوض��ع صورته إىل جانب صور أحمد
خاين وجكرخوين وشفان بَ ْر َور وتيش غيفارا ...محبة وتقديرا ً .لكن رغم هذه املحبة الغامرة والتقدير الكبري،
مل نكن ننىس عتابنا له ،متس��ائلني :أين هي قصيدتك املس�ماة «كردس��تان»؟ ملاذا اختفت من كل طبعات
رس وراء ذلك؟ والتي تقول يف مطلعها :معكم /معكم قلوب الناس /لو طارت
دواوينك يا محمود؟ هل من ٍّ
قذائف يف الجبال /معكم عيون الناس /فوق الش��مس متيش ال تبايل /معكم عبري األرض /من خرص املحيط
إىل الشامل /معكم أنا ...أمي ...أيب /وزيتوين وعطر الربتقال /معكم عواطفنا ...قصائدنا /جنود يف القتال...
رمبا يف هذه املرحلة من أعامرنا مل نكن نقرأه شاعرا ً باتقان ،أو رمبا قرأناه بإتقان أقل .رمبا كنا نبحث
عن ضالة أخرى يف الشعر غري الشعر .رمبا مل نكن ندري أن للشعر ف ٌنت ومواجع أخرى تقع أبعد قليالً
عن أحالمنا الساذجة بتغيري العامل نحو األفضل وتحرير األرض واإلنسان!
أما فيام بعد ،أو فيام ميكن تس��ميته بفرتة النضوج واتس��اع الخربة والتجربة والق��راءات التي تع َّمقت أكرث
فأكرث ،فإ َّن رؤيتنا للش��عر وأرساره قد تغيرَّ ت كثريا ً .فبتنا نقرأ محمود درويش وغريه من الش��عراء ش��عرياً،
شعرياً فحسب ،دون أي حمولة ثورية أو نضالية أو أفكار خارجة عن شجون وشؤون الشعر ومشاغله ،حتى
ولو كانت هذه الحمولة ظلَّت باقية وموجودة يف بعض القصائد .وأعتقد أن محمود درويش أيضاً قد أحدث
تغيريا ً عبقرياً كبريا ً وطفرة هائلة ،نوعية ونادرة يف ش��عره قلام اس��تطاع غريه من الش��عراء فعل ذلك .فمنذ
ديوانه أحد عرش كوكباً الذي صدر يف بداية التس��عينات من الق��رن املنرصم مرورا ً بدواوينه األخرى الكبرية
كديوانه ملاذا تركت الحصان وحيدا ً ورسير الغريبة وال تعتذر عام فعلت وكزهر اللوز أو أبعد وأثر الفراش��ة
الذي أعتربه ش��عرا ً خالصاً خالفاً ملا ورد عىل غالفه من حيث تس��ميته باليوميات وصوالً إىل ديوانه األخري ال
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أريد لهذه القصيدة أن تنتهي الذي صدر بعد رحيله .ولن ننىس كتابه النرثي الفذ ذاكرة للنسيان .وأل َّن هذه
السحر علينا وعىل
مس��ت يف أعامقنا ما هو جوهري وأس��ايس ،فكان لها وقع ِّ
الكتابات والدواوين العظيمة َّ
ذائقتنا الش��عرية والجاملية واملعرفية .وما زال له��ا تأثريها البالغ ليس علينا فقط ،بل أكاد أقول عىل أغلب
الشعراء يف العامل .محمود درويش نفتقدك شاعرا ً عظيامً وملهامً .فرغم أ َّن ال ِّريح ،حتَّى ال ِّريح ليست لنا ،فلنا
قصائدك الخالدة ،فمن يستطيع أن يحجبها عن أرواحنا وقلوبنا؟

النرس الذي ارتفع ومل ينخفض
آخني والت
كان يكفي أن أدرك من خالله أن الش��عر كائ ٌن خرايف ال يدركه س��وى أبن��اء الجن ،حتى أتعلّق وأنا
مراهق��ة مبقهاه الصغري الذي هو كل الحب ،ألصل وأن��ا الحاملة أن « ليس للكردي إال الريح» فأترك
املقهى أرضاً وأسابق العاصفة.
ك�ما املطر ال يخطىء حاج��ة األرض له ،كذلك هي عدالة القضايا ال تخطىء قط يف إنجاب العاملقة
ـ االستثنايئ.
محمود بركات وسليم درويش ،هكذا كان يتحد هذان الرمزان لدينا كام عدالة القضيتني ،الفلسطينية
والكردية ،وهكذا رصنا نقتدي بكتاباتهاممس��حورين بعواملهام التي مل تكن لتش��به عاملنا الصغري يف
يش ٍء سوى ٍ
خيط من الضوء رفي ٌع ومرشق ،أفىض بنا إىل هذا الكائن العايص األليف الذي هو الشعر.
أنا العب الرند أربح حيناً،
وأخرس حيناً.
أنا مثلكم أو أقل قليالً.
كم كان لوقع هذا املقطع الصغري ،من أثرٍعظيمٍ يف منحى كتابتي مثالً !!!
وكم تخ ّيلت حصانه املرتوك وحيدا ً ،ال ينتظر أحدا ً سوى «دينوكا» سليم بركات ،وكم كان الوقت ضيقاً
لنستطيع فهمهام كام يجب!
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رمبا هو الجرح ،الذي جعلنا نبقي عىل قيد إبداعهام املس��تفيض ،أو يش ٌء آخر أكرث بالغ ًة من الوجع،
أو رمبا هي غواية شياطني الشعر...
ويبقى عمالقا الشعر من أجمل ما أضاءت كلامتهام عتمة نفوسنا مذ عرفنا أن للكلمة ممر ٍ
ات رسية
لن يدركها سوى من يخلص يف حبه ألبناء القضايا العالقة والجان والخرافة.
«يتذكر الكردي حني ازوره ،غده..
فيبعده مبكنسة الغبار:
إليك عني ،فالجبال هي الجبال
ويرشب الفودكا ليك يبقى الخيال
عىل الحياد :أنا املسافر يف مجازي،
والكرايكّ الشقية إخويت الحمقى.
وينفض عن هويته الظالل:
هويتي لغتي أنا ،وأنا..
أنا لغتي .أنا املنفي يف لغتي.
وكان هذا املقطع كافياً جدا ً بالنسبة أيضاً الختيار الهجرة الطوعية نحو اللغة مالذا ً وملجأً وصومعة.
«عىل دراج ٍة حمل الجهات وقال:
أسكن أينام وقعت يب الجهة األخرية».
العمق الدروييش الذي كتب به هذا املقطع ،واس��تفحال الوجع الكردي فيه كان كافياً أيضاً إلقناعي
بأ ْن ال يشعر بالوجع ويبدع يف وصفه سوى أبناؤه البارون.
ألف ش��معة يضيؤها ش��عر محمود درويش الس��اكن فينا أبدا ً ،ونحن نجاهد لالنفصال عن عتامت
روحنا نحو الشمس.
نحو النرس يف تحليقه األبدي.
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