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الشاعر شيركو بيكه س

ـنـعـقـد مـسـاء الثـــالثاء ألـتـقى رجـال الـعلـم والفـكـر واألدب والـثـقـافـة واالعالم في مـجـلس الـصـدر ا
اضي. وافق 28/ اب ا ا

ؤيـد بعنوان (الثـبات في احملن والسالمة وتضمن منـهاج اجللسـة مشاركة لألديب االسـتاذ أصيل ا
ناسبة عيد الغديـر األغر وقصيدة للشاعر عدنان احللي ) وقصيدة للشاعر السيـد هادي الصدر  من الف
ـنطقة الى أين?) بارك وبـحثاً للـخبير االستـراتيجي االستـاذ ضياء الوكـيل بعنوان (ا ناسبـة عيد الغـدير ا
ـواجهة التحديات وحديث لراعي اجمللس سماحـة العالمة السيد حسـ الصدر عن أهمية الـوحدة الوطنية 
الـكـبـرى احملــيـطـة بـالـوطن احلــبـيب وقـد  في نـهــايـة اجلـلـسـة تـوزيـع هـديـة مـجـلس الــصـدر عـلى الـسـادة

شارك وهو اجلزء الثالث واخلمسون من موسوعته (العراق اجلديد). ا

رسالة بغداد
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اكـتــسـبه من والـدتـه من خالل الـقـصص
واحلكايـات الشعبـية التي كـانت ترويها
له  وأحبّ كـــردســـتــان الـــتي تــنـــقّل في
الـعـديـد من مـدنـهـا وقـراهـا وقـصـبـاتـهـا

وجبالها ووديانها فاتسع أفقه .
II

الــتـحق شــيـركــو بــالـثــورة الـكــرديـة في
الــعــام  1965وعــمـل في مــجــال اإلعالم
وبــعـد اتــفـاقــيـة  11 آذار/مـارس 1970
ب احلركة الـكردية واحلكومـة العراقية
نــشط في مــجــال احتــاد األدبــاء الــكـرد
وصـــاغ مـع مـــجـــمــــوعـــة من زمـالئه من
ــرصـد "بـيــان روانـكه" ـبــدعـ بــيـان ا ا
الـعـام  1970الـذي مــثّل تـوجـهـاً جـديـداً
لـلـحـداثـة الـشــعـريـة الـكـرديـة عـلى غـرار
"الـبـيان الـشـعـري" الـذي وقّعه  4شـعراء
والــذي عـــبّــر فـــيه فــاضل الـــعــزاوي عن
رؤيــــتـه الالحـــــقــــة في كـــــتــــابـه " جــــيل
الـسـتـيـنـات - الـروح احلـية"  1997كـما
جـسّــد رؤيـة ســامي مــهـدي الــتي حـاول
وجـة الـصـاخـبة - إبـرازهـا في كـتـابه "ا
شــعـر الــســتـيــنــات في الــعـراق ".1994
وكـان "بــيــان الــرؤيـة اجلــديــدة" قـد ضم
مـجـمـوعـة فـنـانــ في مـقـدمـتـهم ضـيـاء
العزاوي ورافع النـاصري وهو جزء من
الـدعــوة لـلـحــداثـة الـفـنــيـة مـثــلـمـا كـان
البيـان الشعري دعـوة للحداثـة الشعرية
واألدبــيــة وجتــديـد الــلــغــة ولم أكـن قـد
ـرصـد "روانـكه" في اطـلـعت عـلى بـيـان ا
حـيـنهـا لـكنـني قـرأت عنه في الـسـنوات
األخـيـرة فـوجـدته وجـهاً آخـر لـلـبـيـان
اآلنـفي الـذكـر األمر الـذي يـعـني نـضوج
حركـة جتديد شـعرية وإبـداعية وثـقافية
في عموم الـعراق ومنهـا كردستان. وقد
شهـد العراق في فـترة السـتينـات حراكاً
جديداً لروح جـديدة وإبداع جديـد مثلما
ـا هـو قائم مـثّل رؤيـة تـساؤلـيـة نـقديـة 
ـية وهـذه الرؤيـة تفـاعـلت مع موجـة عا
السـيّـمـا في فـرنـسـا خـصـوصـاً والـغـرب
عـمــومـاً وإرهــاصـات داخــلـيـة عــكـست
حــسـاســيــة فـرديــة جــديـدة حــ جـرت
محـاوالت للخـروج من القـوالب اجلامدة
ة. وقد والتمـرّد على الكلـيشيهـات القد
تــــرافق ذلك مـع خــــيـــبــــات ونــــكــــســـات
سـيـاسـيــة فـلم تـعـد الــنـظـرة الـواحـديـة
ـتـزمّـتـة والـبعـد اآليـديـولـوجي يـتـحكّم ا
باحليـاة السيـاسية والثـقافية مـثلما لم
ـنـفــرد مـقــبـوالً وأصـبح يـعــد اإليـقــاع ا
الـــتــطـــلّع لالنــفـــتــاح وجتـــاوز الــســاكن
والـراكـد والتـقـليـدي مـسـألة تـنـسجم مع
وجة اجلديدة الصاخبة التطور وروح ا
الــتي عــرفــتــهـا الــســتــيــنــات. وفي هـذه
األجــواء حـــاول شـــيـــركــو بـــنـــاء لــغـــته
ــتــمــيــزة وصــوته اخلــاصــة وهــويّـــته ا
ـــنـــفــرد وتـــدريـــجـــيــاً أخـــذ يـــتـــجــاوز ا
اآليــديــولــوجـي الــذي أطــلــقـــنــا عــلــيه "
الــواقـعــيــة االشـتــراكــيـة" اســتــنـاداً إلى
"نظرية جـدانوف" ومسطرتـها الصارمة
نحو األفق اإلنساني الواسع والعقالنية
الـواعـيـة. وأسـتـطـيع الـقـول إن شـيـركـو
يــعـتــبــر أحـد روّاد الــقـصــيــدة الـكــرديـة
احلـديـثـة بــعـد عـبــدالـله كـوران  بل إنه

ط الــــقـــصـــيـــدة األكـــثــــر تـــمـــرّداً عــــلى 
الكالسيكية .

III
ح جتـدد القـتال ب احلـكومـة واحلركة
الـكـرديـة في الـعام  1974الـتـحق شـيـركو
سـلحة لـلمـرة الثـانيـة باحلـركة الـكرديـة ا
وعـــمـل في اإلذاعـــة الـــكـــرديـــة وفي حـــقل
ـبرمة في اإلعالم وإثر اتـفاقيـة اجلزائر ا
 6آذار/مارس  1975 ب الرئيس صدام
حـسـ وشـاه إيـران مـحـمـد رضـا بـهـلوي
وبتـهيـئة ووساطـة من الرئـيس اجلزائري
هــوّاري بـومـدين ووزيـر خــارجـيـته آنـذاك
عبـد الـعـزيـز بـوتـفلـيـقـة عـاد شـيـركو إلى
الـسـلـيـمـانـيـة فـتم إبـعـاده إلى هـيت كـمـا
جرت اإلشـارة وبـقي في اإلقامـة اجلبـرية
ثالث سـنوات لـكـنه عاد إلى الـسـليـمانـية
والتحق مجدّداً بالثورة الكردية في نهاية
ــرّة الــثـــالــثــة الــتي الــعــام  1984وهي ا
يـلــتـحـق فـيــهـا بــالــبـيــشــمـركــة . جتـذّرت
جتـربـته الـشـعـرية واحلـيـاتـيـة وكـان عالم
الـشعـر بـكل ما فـيه من رهـافة وحـساسـية

أل روحه بل هيمن على عقله وكيانه:
الرائحة طريقي وبوصلتي 

تأخذ بيدي 
حتـــدّرت من جـــبـــ ذلك اجلـــبل قـــطــرات

الندى
فاحت من احلقيقة رائحة اإلله

خرج الشيطان من أحشاء احلجيم
وفاحت من اجلحيم رائحة الكذب 

شحذ " قابيل " كراهيته
وت  وفاحت من احلرب رائحة ا

لـعلّ تـوق شـيـركـو إلى احلـريـة وكـراهـيته
ـوت جــعــلـتـه يـتــشــبّث أكــثـر لــلــحــرب وا
بـــاحلــيـــاة بــكل مـــا فـــيــهـــا من عــنـــفــوان
وحــيـويـة وكـانت قـصـيـدته صـوراً دفّـاقـة
بأفق بعيـد تسافر مـثل الريح وتطير بال
أجـنــحــة فــوق أشــجــار الــبــلــوط وتــعــبـر
الـشالالت الـفـضـيـة والـسـمـاوات الـزرقـاء.
كـان يـكـتب قـصـيـدته بـريـشـة مـلـونـة مـثل
ربيع كردستان فـتغدو مزهرة حتت ضوء
الـشمس الـذهبـية بل تـستـطيع أن تـسمع
حلـنـهـا الـداخـلي وكـأنـه مـونـولـوج سري
وأنت تـقــرأ حـروفـهـا فــتـدلّك عـلـى حـكـايـا
كثيرة وتـرشدك إلى خبايا كـبيرة وتأخذك
بـعـيـداً في دروب ألـيـفــة فـشـيـركـو يـكـتب
بـلغـة القـمر بـكل ما فـيه من أسرار لـيفـجّر
طـاقـات الـنـفس الـبــشـريـة  مـثـلـمـا يـكـتب
بــلــغـــة الــوردة بــكل مـــا فــيــهـــا من عــطــر
وشفـافـيـة  ونـعـومة ويـكـتب بـلـغـة الـثلج
بــكل مـا فــيه من صــفــاء ونـقــاء وبــيـاض
ـطر فـيبـلل روحه الـظمـآنة ويـكتب بـلـغة ا
إلى احلــريـة ويــكـتـب بـلــغـة الــنـار لــيُـدفئ
داخله بشعـاع األمل ويكتب بلـغة الطيور
ليغرّد في الصباحات الندّية ويكتب بلغة
األشـجــار فـيـســمـو عـالــيـاً ويـكـتـب بـلـغـة
ستقبل. اجلبل حيث الشموخ والـرفعة وا
شـيــركـو  بـيــكه س ال يـكــتـرث بــالـفـواجع
ـــوت الــذي يــراه مــاثالً واآلالم وحــتى بــا
بـاسـتــمـرار  يــحـاوره ويــزوغ عـنه مـرّات

. ومرّات لكنه مستعد الستقباله أيضاً
هــا هــو مــوتي يــزورني كل لــيــلــة مـرّة أو

اثنت 

ذاكرة الكاريكاتير في مصر

حــ نــقـرأ لــلــشــاعـر الــكــردي الــعـراقي
شـيـركـو بـيـكه س الـذي رحل عـن دنـيـانا
الــفــانــيــة يـوم  4آب (أغــســطس) الــعـام
 2013عن عمر ناهز الـ  73عاماً
نتوقّف طويالً عنـد عالماته الفارقة التي
وضـعـهـا عـلى طــريق الـشـعـر واجلـمـال
فـبـيكه س لم يـكن يـكـتب شعـراً فـحسب
بل إنه يــتــنـفـس الـشــعــر ويـعــيــشه بـكل
ــرئي والـــلّــامــرئي كــيــانـه وروحه في ا

ستحيل. مكن وا وفي ا
ـكثـفة بـلغـته البـاذخة األنـيقـة وجمـلته ا
يأخـذنا بعـيداً إلى تلك اجلـبال البـيضاء
ـــعــطّـــرة والــيــنـــابــيع والــصـــبــاحــات ا
والنهيرات واألشجار واألزهار واحلقول
والـــنــجـــوم والـــلـــيل والـــقـــمـــر واآلمــال

واألحالم واحلرّية واحملبة.
I

اســتــمـــعتُ إلى  بــيـــكه س قــبل أن أبــدأ
بـقـراءته وذلك في سـطح مـنـزل الـصديق
طـــارق الـــدلـــيـــمـي في إحـــدى األمـــاسي
الـدمشـقـية اجلـميـلة الـتي كـان يضـيفـنا
فــيــهــا في مــنــزلـه الــعــامــر والــذي كـان
ـثــابـة مــنــتـدى أدبي وثــقـافي وفــكـري
وسياسي بكل معنى الكلمة وكان اللقاء
بـحـضـور هــادي الـعـلـوي ومــحـمـد عـبـد
الـطـائي (أبـو يوسف) وجـمـعـة احلـلفي
وال أتـذكّـر إن كـان صديـقـاً آخـر. وسـماع
الــشـــعــر لــيس مــثـل قــراءته والســيّــمــا
الشعـر احلديث ومع ذلك كـانت دهشتي
شـــديـــدة لــذلـك حــرصـت عــلـى اقــتـــنــاء
مـجمـوعته الـتي صـدرت عن دار األهالي
فـي دمـــشق (فـي الـــنــــصف الـــثــــاني من
وسومة "مرايا صغيرة" الثمانينات) وا
والـتـي قـام هـو بــتـرجــمـتــهـا إلى الــلـغـة
الـعــربــيــة كــمــا أخــبــرني  فــاحــتـفــظت
القصائد بروحها وألقها وكأنها مكتوبة
بــلـغـتــهـا األصــلـيـة.  وأعــتـقــد أنـهـا أول
مجموعة له تُتَرجم إلى العربية وتوالت
صـدور تــرجـمــات مـجــمـوعـاتـه  الحـقـاً "
ساعات من قصب" و"  2000 كلمـة لعام
 "2000 و"سـفــر الـروائح" (تـرجـمـة آزاد
الــبــرزجني)  و" إنــاء األلــوان" ونــشـر له
فـي دمـــشق والـــقـــاهـــرة مــخـــتـــارات من
شــعـره. وكــانت مـرجــعـيــته بـعــد الـلــغـة
الـكردية الـلغـة العـربيـة كمـا يقول ومن

خاللــهــا تــعــرّف إلى اآلداب والــثــقــافــة
ـيـة وكـان قــد قـرأ جلـبـران خـلـيل الـعـا
جـبـران وبـدر شـاكـر الـسـيّـاب. كـمـا قـام
بتـرجمة بـعض قصائـده (مروان علي -
هـولـنـدا /أمسـتـردام). وجـئت عـلى ذكر
: األولى- ح بيـكه س بـإعجـاب مرتـ
كــتــبت عـن "بـغــداد عــاصــمــة الــثــقــافـة
الـــعــــربـــيـــة" في صـــحــــيـــفـــة اخلـــلـــيج
وكان (اإلمـاراتــيـة)  في 4/10/ 2013 
هـــو يــــقـــاوم الـــســــرطـــان في مــــنـــفـــاه
السويـدي حيث استـسلم أخـيراً وحيداً
وبــهــدوء لــلــقــدر الــغــاشـم بــعــد رحــلـة
مضـنيـة وحيث " ال أحـد" وهو تـرجمة
السمه الكردي بيكه س  والثانية- بعد
وفـاته حـ دعـيت إللـقـاء مـحـاضرة في
براغ  فاخترت احلديث عن " براغ وثمّة
عــــــشق" وذلـك في الــــــعـــــام  2016 ألن
العشق هو تلك الـرحلة التي تأخذك من
نــفـسـك إلى نـفــسك حــسب جالل الـدين
الــــــــرومي وســــــــيـــــــكـــــــون أوضـح بال
تـفــسـيــرات وفـقــاً البن عـربـي. وامـتـاز
شـعر  بـيـكه س باخلـصوصـيـة الكـردية
صـــوراً ومـــوضـــوعــات ودالالت لـــكـــنه
بانفتاح مـلحوظ على التـجارب العربية
ــيـة مــتــطـلــعـاً إلـى عـالم أرحب والــعـا
بــفــضـــاء إنــســانـي فــتــوحّـــدت عــنــده
كــردسـتــان بــاحلـريــة واحلب بــاخلــيـر
واجلـمـال بــاألمل  واحلــلم بـالــنـضـال
فــشـارك قــوى شــعـبه فـي  كـفــاحه مــنـذ
يــفـاعــتـه وسـار عــلـى درب والـده فــائق
بيكه س الذي كـان شاعراً ومناضالً في
اآلن حــيـث انــخـــرط في انــتـــفــاضــة 6
أيــلـول/سـبــتـمـبـر  1930 وسـجن عـلى
أثـرهـا ثم أبــعـد إلى مـديــنـة احلـلّـة في
الـــعــام   1937 وقـــد تـــوفّي في الـــعــام
  1948 وكـتـب عـنه  الــشــاعـر الــكـبــيـر
اجلواهـري قصـيدة رثـاء يقـول فيـها : "
أنت اجلــمــيع وأنـت األحـد " فـي إشـارة
إلـى اســـمـه الـــذي يــــعـــنـي "ال أحـــد" أو
"الــغـــريب". ولــد شـــيــركـــو في مـــديــنــة
السـليـمانـية في  2 أيار/ مـايو/ 1940
وهــــو اآلخـــر ســــيُـــنــــفى إلى هــــيت في
مـــحــافــظـــة األنــبــار (الـــرمــادي) (غــرب
الـعـراق) حــيث أحبّ الـلــغـة الـعــربـيـة
ولكن تعلقه بـلغته الكرديـة ومحبّته لها
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 1878 لـــكن بــعــد أن أجن مـــرحــلــته
األولى يــــواجه عــــقــــبـــات مــــالــــيـــة
ـشـروع بــأكـمـله ولـوجـتــيـة تـهــدد ا

باجلمود.
شـروع الذي بدأ في 2012 ويعـود ا
إلى الباحث عبد الله الصاوي الذي
صـادفـة إلى بـحث وتـقصي قادتـه ا
تاريـخ الكاريكـاتير في مـصر وتليط
الـضوء عـلى رواده الذين كـان منهم
ـصر وعـاشـوا فيـها أجانب جـاءوا 
وجتـــنــوا بـــجــنـــيــتـــهــا لـــيــؤرخــوا
بــرومـــاتــهم أبـــر األحــداث الـــيــايــة
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتـصــاديــة في

القرن التاع عشر والعشرين.
وقال الصاوي ( 35عاما) في مقابلة
مع رويـتـر أثـناء إعـدادي لـلـحـصول
ــاجـتـيــر في مـوضـوع عـلى درجـة ا
الــكـاريـكــاتـيـر واحلـركــة الـيـايـة في
مـصـر اطــلـعت عـلى مــواد غـايـة في
األهـــــمــــيـــــة ونــــادرة عـن بــــدايــــات
الـكاريـكـاتيـر في مـصر لـكـنهـا كانت

لألف مهملة ومعرضة للتلف.
وأضـاف من هـنـا ولـدت فـكـرة حـفظ
أرشـيف الكـاريكاتـير ويـرة أصحابه
شـروع لـدرجة رقـمـيا وانـشـغـلت بـا

اجتير. أني لم أكمل إعداد رالة ا
وتابع قـائال الكـاريكـاتيـر بالـنبة لي
لي رمـا أو نـكتـة لـكـنه وثـيـقـة يـعـتد

بـها فـي التـأريخ حلـدث مـا أو فـترة
منية محددة
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شروع رحلة األولى من ا وتغطي ا
الـتي اتـغـرقت بع نـوات الـفـتـرة من
 1878ح ظـهرت مجلـة أبو نظارة
رقا ليعقوب صنوع مرورا باحلقبة
ــصـريـة وصـوال إلى الـلــيـبـرالـيـة ا
ثـورة  1952وشــمـلـت أعـمــال ويـرة
مـجمـوعة مـن رواد فن الكـاريـكاتـير
أمـثال اإلبـاني خوان نـتي واألرمني
ألــكـنــدر صــاروخـان ومــحــمـد عــبـد
ـنـعـم رخـا وهـدي الــعـدوي وحـ ا

بيكار وأحمد طوغان من مصر.
وقــال الــصـاوي روم الــكـاريــكـاتــيـر
والــــدوريـــات واجملـالت الــــصـــادرة
خالل تــلك الــفـتــرة شــكـلت أولــويـة
قصوى لـلمشروع خاصـة أن الكثير
ؤات الـتي كـانت تـصدر عـنـها من ا
لم تـــعـــد مـــوجـــودة الــيـــوم والـــنخ
ـتـبـقـية مـنـهـا نـادرة وتـوشك على ا

الضياع.
ورغم جــــمــــعه نــــحـــو  100ألف رم
ـرحــلــة األولى كــاريــكــاتـيــري فـي ا
ـــصـــريـــة بـــدعم مـن اجلـــمـــعـــيـــة ا
للـكاريـكاتـير ودار الـكتب والـوثائق
الــــقــــومـــــيــــة وأر بــــعـض فــــنــــاني
ـؤات الـصــحـفـيـة الـكـاريــكـاتـيــر وا

واألديـرة والـكـنـا وكلـيـات الـفـنون
يظل التمويل وقلة عدد العامل أبر
مــا يـــهــدد مــتـــقــبل مـــشــروع ذاكــرة
الـكاريكـاتيـر.وقال الصـاوي ال يوجد
تـمـويـل حـقـيـقي لــلـمـشـروع وأعـمل
ــــفــــردي لــــكن عــــلــــيه حــــتـى اآلن 
راحل ورقمـنة نحو ـواصلة باقـي ا
مــلــيــوني رم كــاريـكــاتــيــري أحــتـاج
اعـدة حوالي  15باحـثا ودعم مالي

ال يقل عن خمة أو تة مالي جنيه.
وأضـاف قــد ال تــكـون هــذه مــيـانــيـة
كـبـيرة بـالـنـبـة لـلمـؤات أو الـهـيـئات
الرمـيـة إلجنا مـشروع بـهذه الـقيـمة
لكن بالنبة لي كباحث هو رقم ضخم

جدا ال أتطيع جمعه.
ŸËdA  q¹uLð

ا ما ييد من صعوبة وتابع قائال ر
احلـصول عـلى تمويل لـلمـشروع هو
أن فن الـكاريـكـاتـير فن مـشـاك يوجه
دومـا هــام الـنــقـد لــلـلــبـيــات لـذلك ال

ؤات الكبرى. يحظى باهتمام ا
 *صاروخان

شروع أقيم يوم األحد على هامش ا
في دار الكتـب والوثائق حفل إطالق
وتـــــوقــــيـع كــــتـــــاب (صــــاروخــــان..
الـــبــدايـــات اجملـــهــولـــة) الـــذي يــلط
الضوء على رام الكاريكاتير األرمني
ألــــكـــنــــدر صـــاروخـــان 1898-1977

والذي عاش في مصر قرابة النصف
قرن.يـتتبع الكـتاب الصادر بـاللغت
العربية واإلجنليية بدعم من جمعية
الـقـاهـرة اخلـيـريـة األرمـنـيـة الـعـامة
يالد في قـرية يرة صـاروخان مـنـذ ا
ـقاطـعـة بـاطوم أردانـودج الـتابـعـة 
نـاطق اإلداريـة في إقلـيم ما إحـدى ا
وراء الـقـوقـا الـتــابع لإلمـبـراطـوريـة
الـرويــة آنـذاك مــرورا بـانـتــقـاله إلى
الـنــمـا لــدراة الـفـنــون وانـتــهـاء إلى
اتـقـراره في مصـر مـنذ  1924وحتى

وفاته عام .1977
كمـا يـرصـد الـكـتـاب رحـلـة عمـله في
مصـر الـتي شمـلت صـحفـا ومجالت
عربـيـة وأجـنـبـية مـنـهـا (رو الـيوف)
و(الـــكـــشـــكـــول) و(صـــدى الـــشــرق)
و(الـصـرخــة) و(آخـر اعــة) و(أخـبـار
الـيوم) ويـتعرض أيـضا ألربـعة كتب
أصـــدرهــــا صـــاروخـــان فـي مـــجـــال
الــكــاريـكــاتـيــر.ويــضم الــكـتــاب بـ
دفـتـيه صـورا نـادرة لـصاروخـان في
طــفــولــتـه ونــوات دراته في فــيــيــنــا
وكــذلك لــقـطــات نــادرة له في مــصـر
أمـام األهـرامـات وبـالـقـاهـرة إضـافـة
جملـمـوعـة كـبـيـرة من الـبـورتـريـهـات

وروم الكاريكاتير.
الكتـاب من تأليف عـبد الله الصاوي
وتـرجمـته إلى اإلجنـلـيـية عـاد فـطيم

وتـــــعـــــود مــــــعـــــظم مـــــادتـه إلى
ـذكرات الـتي كتـبهـا صاروخان ا
بـــنـــفه عــام  1974حتت عـــنــوان

كيف جئت إلى مصر?.
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ويأتي الكتاب مـصحوبا بنسخة
نادرة للعددين األول والثاني من
ـصــورة) األبــوعــيـة (اجلــريــدة ا
الـتي أهـا عـام  1924عـبـد الـقـادر
الـــــشــــــنـــــاوي والـــــذي اتـــــقـــــدم
صـاروخـان من الـنـمـا خـصـيـصا

للعمل باجلريدة.
وفي الـتعـريف باإلصـدار اجلديد
آنـــــذاك قــــــال الــــــشـــــنــــــاوي عن
صـــاروخــان وقــد أحـــضــرنــا من
الــنــمــا أحــد مـشــاهــيــر الــرامـ
الـرمــيـ لــيـضع بـ صــفـحـات
ـــكن قـــلــمـــنــا اجلـــريــدة مـــا ال 
الضـعيف من وصفه من مـختلف
ـواضع في احلالـة االجتـماعـية ا
واألخـالقــيــة. ورغــمـــا عن قــصــر
دة الـتي أقـامـها في مـصـر فإن ا
الـروم الــتي يـراهــا الـقــار هـنـا
رغم باطتها تدل عما يكون لهذا
الـرام الــشـاب من األثــر احلـمــيـد
فـي تــشـــخــيص مـــا نــتـــطــيع أن
ليه عليه من مختلف اآلراء في

شكل مصور.

يتكئ على أحالمي 
هوذا موتي ظلٌّ لي 

يحصي كل يوم خطوي
يفتش ب أوراقي

باحثاً عن آخر عنوان لي
IV

في لـــقـــائــنـــا األول في الـــعــام  1987 في
دمـشق كمـا أشرت كـان ينـتظـر السـفر إلى
إيـطـاليـا لـيكـون ضـيفـاً عـلى جلنـة حـقوق
اإلنـســان في فـلـورنـسـا  ومن هـنـاك ذهب
إلى الـسـويـد حــيث تـقـدّم بـطــلب الـلـجـوء
الـسيـاسي. وفي السـويد  مـنحه جـائزة
توفـولسـكي األدبيـة وسافـر إلى الواليات
ـتـحـدة لــلـقـاء عـائـلــته (والـدته وأخـته) ا
ولـكنه بـعد انـتـفاضـة آذار (مارس) 1991
عــاد إلى كـردسـتـان وفـي أول انـتـخـابـات
لها في العام  1992 بعد انسحاب اإلدارة
الذ اآلمن" رشّح احلــكـــومـــيــة وفـــرض "ا
نـفــسه بـصــفـته مــسـتـقـالً وكـان قـد أسّس
قـائـمـة بـاسم اخلـضـر واخـتـيـر أول وزير
لـلـثـقــافـة في كـردســتـان وكـان في الـوقت
نـفــسه يــتـرأس مــؤسـســة سـردم ويــصـدر
مـــجـــلـــة بـــاسم الـــعـــصـــر. فـي أول لـــقــاء
يـسـتقـبـلني فـيه بـعـد استـيـزاره في إربيل
العام  1992 قلت له ماذا أناديك : الوزير
الــشـاعــر أم الــشـاعــر الـوزيــر?  قــال إنـني
شــاعـر وكــفى أمــا الــوزارة فــهي عــابـرة
ــضي كل شـيء لن يــبــقى ســوى وحــ 
? وأضاف الشعر .. أليس كذلك كاك حس
ح حتتـدم األمور في اجتمـاعات مجلس
الـوزراء أمـسك ورقة وأخـربش عـلـيـها أو
ـي اخلـــاص ومــــشــــروعي أشــــرد في عــــا
الــثــقــافي والــفــكــري وأفــكّــر في لــقــاء مع
نـفـسي حــيث تـخـتـمـر الــقـصـيـدة طـازجـة
ـكث في وشـهـيّـة مــثل خـبـز الـتــنـور. لم 
الــوزارة طـــويالً فــتـــمــرّد عـــلى الـــرتــابــة
والـنمـطيـة واستـقال من مـنصـبه بعـد عام
ونـيّف واعداً نـفـسه أال يتـورط مـرة أخرى
بـالـتـنـطع ألية مـسـؤولـيـة حكـومـيـة خارج
حــقل اإلبـداع والـثـقـافـة  خـصـوصـاً حـ
ـعارك ـشـهـد الذي زاده  انـدالع ا احـتدم ا
الــكـــرديــة - الــكــرديــة  فـــضــاعف ذلك من
غـربـته وإحـبـاطه وقـنـوطه. كـان  بـيكه س
يحمل الكثيـر من الهموم واألحزان  حتى
ضـحـكته كـانت حتـمل ثـقل سـنوات الـقـهر
والــعـذاب والـتــرحـال والـنــفي لـكن روحه
كـانت صــافـيــة ونـفــسه مـشــرقـة وأحالمه

وردية.
أصغيت إلى نبض األرض

طر فحدثني عن حبهما  هو وا
اء  أصغيت إلى نبض ا

فحدثني  عن حبهما هو والنبع
أصغيت إلى نبض الشجر

فحدثني عن حبهما هو والورق
وح أصغيت إلى نبض القلب

فحدثني عن احلرّية

V
امــتــازت قــصــيــدة شــيــركـو بــالــتــكــثــيف
واإليـجـاز وكـان قــد سـبـقه إلـى ذلك بـلـنـد
احلــيــدري الـــشــاعــر الــكــردي الــذي كــتب
بـالــعـربـيــة والـذي كــانت لـغــته هـو اآلخـر
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يـعـمل بـاحث مــصـري عـلى مـشـروع
طــــمــــوح جلــــمع وتــــوثــــيق رســــوم

الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الـــتي صـــدرت في
الـــصــــحـف والــــدوريـــات والــــكــــتب
صـر منـذ عام العـربيـة واألجنـبيـة 

"مـقـتـصـدة" فـشعـره شـعـر صـور عـلى حد
تـعـبـير الـنـاقد جـبـرا ابـراهيم جـبـرا الذي
أســـمــاه صـــاحب الـــقـــصــيـــدة الـــبــرقـــيــة
"التـلـغرافـيـة" فـهو يـكـتب بـتكـثـيف شـديد
ـدى الـذي يـريـد الـوصـول إلـيه ويـعــرف ا
كذلك كانت قصيدة شيـركو الكثيرة الداللة
والـواضـحــة الـصــورة وإن كـتب قــصـائـد
مــلــحــمـيــة مــثل " ســفــر الــروائح" و" إنـاء
كثفة األلوان" و" الكرسي" لـكن قصيدتـه ا
ـوجزة كـانت تـصويـراً لـواقع متـناقض وا
ومـعـقّـد يحـاول أن يـعـطيه رمـزيـة وإيـحاء
وبُعـداً درامياً شـديد التـأثير. وقـد ترجمت
قصائده إلى العربية وإلى عدد من اللغات
ـيـة بــيـنـهـا اإلنـكـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة الـعـا
ــانــيــة وغــيــرهــا وبــقــدر اقــتــصــاده واأل
بـقـصـائـده فـقـد جتـد فـيـهـا حـبـكـة درامـيـة
حلـكـايـات صـغـيـرة وامـتـازت بـالـبـسـاطة
بـقـدر عمـقـهـا ودالالتـهـا وكـانت قـصـيـدته
عـبـارة عن لــوحـة مـتـعــدّدة بـألـوان الـفـرح
واحلـــزن ونــصّـه مـــفـــتــوحـــاً فـي فـــضــاء
شــاسع وكل ذلك فـي إطـار إنــسـاني فــقـد
حـاول أن يــؤنـسن األشـيـاء ويـضـخّـهـا في
صـور حيّـة ونـاطقـة مـثل نـوروز كردسـتان
الـتـي تـزهــو به في فــصل الــربــيع. تــغـنّى
بـيــكه س بــالـعــراق وبـاألخــوة الـعــربـيـة-
الكـردية وكـان منـشغالً بالـهمّ الفـلسـطيني
في الــوقـت ذاته وتــعــكس قـــصــائــده تــلك

تينة: الروابط ا
 استطاع شعاع أن يفلت من قبضة سنّارة

هرب...
وفي الطريق تعثّر بناي

فوقع وأدمى رأسه 
ثم نهض

التفت 
فـرأى بـاب غـرفـة " كـنـفاني"

مفتوحاً دخل مع الدم 
وح أشـعلت "أم سـعد"

قنديل الغرفة
تضرّجت احلكايات 

بلون الرمّان
كــان شــيــركــو  يــسـمع
صوت الغابات ويقرأ
األمـواج ويـسـافر مع
الـــــــــــــــريــح ويـالحـق
الـــــشـــــعـــــاع  كل ذلك
وكأنه شيفـرة غامضة
 هـو وحـده الـذي يفك
رمــوزهــا الــســحــريــة
الـقابـعـة في األعـماق
ألنه يعـرف سرّ الكـلمة
وحقـيقة الـعشق مثـلما
يـــــــعــــــرف زيـف الــــــواقع
ووهـــــمـه لـــــهــــــذا عـــــاش
مــحـتـفـيــاً بـاحلـيـاة ألنه
يـريد أن يـجـلس عرش

القصيدة.
تـذهب حــلـبـجـة إلى

بغداد 
تنـظـر إلى سدارتي
الــقـــبــاجني وعــلي

الوردي
ـــقــام  بـــجـــنـــاح ا

ونبراس الفكر
حتلّقان كالفاختة

على القبّة الزرقاء والشناشيل 
وتنثران السرور 

تذهب حلبجة إلى بغداد
تمرّ بالشورجة

يتعّطر جسدها بعبق الهيل والقرفة
سك وا

حتيط بها قبالت الفيل
وبعد هنيهة

تستحيل القبل إلى نحل
وقامة حلبجة إلى خلية عسل

تـأتـي احلـريــة لــتـوزّع الــعــسل عـلى
اجلميع.  

لـقــد ربح شـيـركـو الـشـعـر حـتى وإن
خـسر كل شيء لـكن ذلك يـكـفيه ألنه

ربح الريح واحلياة واحلركة.
الريح تنحني للخريف 

اخلريف ينحني للعاشق 
باحترام 

العاشق للعشق
العشق للخيال 
واخليال لي
وأنا للشعر

رحل شـــيــركـــو مـــحـــمــوالً بـــقـــلــوب
احملـــبّـــات واحملـــبـــ وعـــارفي قـــدر
الـشعـر ومـقامه وقـد ظلّ في سـلوكه
ـنفـى لصـيـقاً بـالـناس في الـوطن وا
وهـمومـهم وفي الـثـقافـة والـسيـاسة
ـــرأة كــــان حـــضـــاريــــاً وأنـــيـــقـــاً وا

ومكتنزاً باحلب واجلمال واخلير.
وقد دفن في بـارك احلريـة في مديـنة

السليمانية مسقط رأسه.
ي وأديب { أكاد
عراقي

شيركو بيكه س


