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(ملحمة قلعة دمدم)

أحــــــــــــالــــت الــــــــــــواقـع اآلين اىل أســـــــطــــــــــــورة دائــــمــــــــــــة
جودت هوشيار

تعـد ملحمـة (قلـعة دمـدم) من أشهـر مالحم
البـطـولــة الكـورديــة علــى اإلطالق .فـبعـد أن
مـرت أربعة قـرون على أحـداثها ،ال تـزال هذه
املــأســاة حــاضــرة يف الــوج ــدان الكــوردي ،وال
ي ــزال النـص الك ــوردي يلهج ب ــأسمــاء أولـئك
األبطـال الـذيـن استـشهــدوا ودفنـوا بـثيــابهم
املضرجة بدمـائهم حتت أنقاض تلك القلعة
الـتـي بقـيـت آث ــاره ــا شـ ــامخ ــة حـت ــى الـي ــوم،
لتشهـد على أكبـر ملحمة من الـفداء ونكران
ال ــذات يف سبـيل الــدف ــاع عن حــريــة وكــرامــة
اإلنسان الكوردي.
هـذه امللحـمة تـروي قصـة نضـال أميـر كوردي
اسـمه (أميـر خــان ذو الكف الـذهـبيــة) ،شيـد
قلـعة حـصينـة (قلـعة دمـدم) حلمـاية إمـارته
من شـرور األعـداء .وتسـرد امللحمـة تفـاصيل
املعــركــة الــدمــويــة الـتي دارت بـني اميــر خــان
وأبنـاء عـشيــرته من جهـة وبني الـشـاه عبـاس
الـصفــوي ،إذ دافـع حمــاة الـقلعــة الــشجعــان
عـن حـي ــاتهـم وحــريـتهـم وإسـتقالل إم ــارتهـم
الصغيرة حتى آخر رجل ،ولم يستطع الغزاة
من أسـر أي مقـاتل كـوردي ولم يجـد الشـاه و
جـنـ ــوده بعـ ــد دخـ ــولهــم القـلعـ ــة عـن طـ ــريق

املكيـدة واخليانـة اال اخلرائـب واألنقاض ،إذ
فضل األميـر املوت بـشرف وكـرامة علـى حياة
ال ــذل واملهــانــة يف ظـل حكـم ال ـشــاه .وت ـشـيــر
امل ـص ــادر الـتـ ــأريخـي ــة ال ــى أن هـ ــذه املع ــرك ــة
احلاسمة وقعت يف عام 1605م يف األرجح.
تقع قلعـة (دمـدم) يف شمـال غـرب كـوردستـان
اي ــران ،وعلــى حــدوده ــا مع تــركـيــا .وقــد ورد
ذكــرهــا يف كـتــاب (ال ـشــرفـنــامــة) ل ـش ــرفخــان
ال ـبـ ـ ــدل ـيـ ـ ـســي الـ ـ ــذي دون ت ـ ـ ــأريخ اإلمـ ـ ــارات
الك ــورديـ ــة يف الق ــرون ال ــوس ـطـ ــيإذ يق ــول إن
(دمـدم) كانت قلـعة لرئـيس عشيـرة برادوست
(املوكرية).
إن مع ــرك ــة قـلع ــة (دم ــدم) لـي ـسـت مـن ن ــسج
اخليــال ،وإمنــا تـسـتنــد الــى وقــائع حـقيـقيــة
ه ــزت م ـش ــاع ــر ووج ــدان األدب ــاء وال ــشع ــراء
الكـورد علـى مـر األجيـال املتعـاقبـة ،فنـظمـوا
فـيهــا القـصـص واملالحـم الــشعــريــة ،وكـتـبــوا
القصـص النثرية التي متجـد أبطال املعركة،
فحاكوا حولها الروايات الفولكلورية.
ويف االدب الكوردي احلـديث أصبحت معـركة
قلع ــة دم ــدم معـيـنـ ـاً ال يـنـضــب للع ــدي ــد مـن
املالحم الـشعـريـة والقـصص والـروايـات ،لعل
أشه ــرهـ ــا امللحـم ــة الــشع ــري ــة الـتـي ن ـش ــره ــا
الكــاتـب وال ـشــاع ــر الكــوردي الــشهـيــرجــاسـم
جـليـل يف كتــابه (أغـانـي اجلبـال) الـصـادر يف
يـريفـان  ،1970وروايـة رائـد الـروايـة الكـورديـة
احلـديثـة (عـرب شمـو) وهي بعنـوان (دمـدم)،
وصـدرت يف يـريفـان  ،1966كمـا قـدم الـدكتـور
(اورديخ ـ ـ ــان جل ـيـل) بح ـث ـ ـ ـاً الـ ـ ــى ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة
(ليـنيـنغــراد) لنـيل شهـادة الــدكتـوراه يف عـام
 ،1960ون ـ ـشـ ـ ــره عل ـ ــى شــكل ك ـت ـ ــاب ص ـ ــدر يف
مـوسكـو بـاللغـة الــروسيـة يف عــام  1967حتت
عنــوان(الكـوردي :خــان ذو الكف الــذهبـبيـة/

دم ـ ــدم) .وعل ـ ــى ه ـ ــذا الــنح ـ ــو ن ـ ــرى ان ه ـ ــذه
امللـحمــة البـطــوليــة قــد نــالـت اكبــر قــدر من
العـن ــاي ــة واالهـتـم ــام بـني مالحـم الـبـط ــول ــة
الك ــوردي ــة ،فهـي جت ـسـي ــد رائع لـطـم ــوح ــات
ال ــشعـب الـكـ ــوردي وإنـ ـشـ ــداده الـ ــى احلـ ــريـ ــة
والكــرامــة ،كـم ــا أن امللحـمــة ط ــافحــة بــأنـبل
املعـاني والقيـم االنسـانيـة وبـإستعـداد ال حـد
لـه للـت ــضحـي ـ ــة والفـ ــداء مــن اجل املـبـ ــادىء
السامية.
وتـب ــدأ املـلحـم ــة بـلج ــوء األمـي ــر خ ــان ال ــى
ك ــوردستــان إيــران هــربـ ـاً من ظـلم الــسلـطــان
العـثـمـ ــانــي ،إذ طلـب مـن الـ ـشـ ــاه أن ميـنـحه
قـطعة أرض يـبني علـيها دوراً لـنفسه وألبـناء
ع ـشـي ــرته ،فــاسـتجــاب ال ـشــاه لــطلـبه وشـيــد
األمي ــر قلعــة حـصـينــة ،خـطـط لهــا بـعنــايــة
فائقة حيث كانت أسوارها متينة ،ولها أبواب
حـديـديـة مـنيعـة ال تـؤثــر فيهـا حتـى املـدافع
الـثقيلـة ،ويف داخلهـا ســراديب وأنفـاق سـريـة
وأحـ ــواض ملـيـ ــاه الـ ـشـ ــرب وخـ ــزانـ ــات للـمـ ــواد
الغذائيـة ،واألهم من ذلك كانـت القلعة تزود
بامليـاه من نبع سـري جتري ميـاهه يف جدول
مغـطى بـالصخـور ،ولم يكن يعلـم بهذا الـسر
سـوى عـدد محــدود من حــاشيــة األميــر ومن
بـيـنهـم أح ــد العـمــال الــذيـن شقــوا اجلــدول
وسـ ــاهـمـ ــوا يف بـن ـ ــاء القـلعـ ــة وه ـ ــو(محـمـ ــود
املـ ـ ــركـ ـ ــانــي) .وتـ ـ ــزوج األم ـيـ ـ ــر الـكـ ـ ــوردي مــن
(كــولـبه ــار) أجمـل فت ــاة يف املنـطقــة ،وبـسـبب
مشـاعـر احلقـد والـبغض أخـذ اميـر املـنطقـة
اجمل ـ ــاورة يحـيـك الـ ــدسـ ــائـ ــس ويلـفق الــتهـم
ليحث الـشاه الـصفوي علـى شن هجـوم على
القلعـة وسكـانهـا ،فقــرر الشـاه قيـادة الهجـوم
علــى القلعـة بـنفـسه ،وحـاصــر القلعــة لعـدة
أشهـر ،لـكن احليـاة يف القلعـة ظـلت منـظمـة،

والروح املعنوية لسكانها عالية.
كــانت (كــولبهـار) قــد أجنبـت لألميـر ولــدين،
وكان (محمود املركاني) يعمل سائساً خليول
األميــر ،لـينـعم بــرؤيــة احلــسنــاء (كــولـبهــار)،
فقــد كــان ال ـســائــس مغــرمـ ـاً بهــا مـن بعـيــد،
ويـ ـطــيل الــتفـك ـي ـ ــر فــيه ـ ــا مــن دون ج ـ ــدوى،
وطـرأت يف ذهـنه فكــرة جهنـميــة وهي إفـشـاء
سـر اجلـدول الـذي يــزود القلعـة بــامليـاه الـى
الـ ـ ـش ـ ـ ــاه ،إذ رمبـ ـ ـ ــا يجـ ـ ـ ــازيه الـ ـ ـش ـ ـ ــاه ف ــيه ــبه
(ك ـ ــولــبه ـ ــار) ،ومتـكــن (مح ـم ـ ــود امل ـ ــرك ـ ــانــي)
بـط ــريق ــة خ ــادع ــة مــن اللج ــوء ال ــى ال ـش ــاه
وإف ـشــاء ســر اجلــدول ،وجــاء ال ـش ــاه وجلــس
قرب النبع مـسروراً ونهل من مـائه بكأس من
الذهب وشـربه ثم نـادى ذلك اخلائـن وسأله:
((مـا الـذي دفعك الـى اخليـانـة؟)) ،فـأجـابه:
((أريـد ان اخـدم شـاهـي وان احقق حلـمي يف
ال ــزواج من كــولـبه ــار)) .رمقه الـش ــاه بنـظــرة
ازدراء وأمـر بقـتله سحالً وذلك بـربطه بـذيل
حـص ــان ج ــامح ،كـم ــا أم ــر ب ــذبح قـطـيع مـن
املــاشـيــة وإراقــة دم ــائهــا يف اجلــدول لـتــأخــذ
طريقها الى القلعـة ،وأضطرب سكان القلعة
حني شاهـدوا الدم يجـري يف اجلدول عـوضا
عـن املاء ،ولكـن األمير الـكوردي طمـأنهم بأن
االحـواض واجلـرار ملـيئـة بـاملـاء ،وان مــوسم
االمطار قـريب حيث متتلئ االحـواض باملياه
من جـديد حلـني وصول الـنجدات الـيهم من
أشقـ ـ ــائهــم الـك ـ ــورد يف االم ـ ــارات الـك ـ ــوردي ـ ــة
االخــرى ،ولكن طـال أمــد احلصــار ولم تـصل
النجـدات ،وأخذ املـاء يشح وقـال والد االمـير
وهــو يخــاطب رجــال القــريــة(( :خيــر لنــا ان
منـوت يف سـاحـة الـوغـي من ان يحـتل العـدو
القلعــة ويجـدنــا نحتـضـر عـطـش ـاً ،علـينـا أن
نـدافع عن شـرفنـا وكـرامتنـا قبل أن يـنتهكهـا

ازالم الشاه!)).
فهب شبـاب القلعة وتـسلحوا بـشتى
ان ـ ــواع االسـلحـ ـ ــة .وبع ـ ــد ان تـفق ـ ــد األم ـي ـ ــر
حتـصـين ــات القلعــة و جــاهــزيــة جنــوده ذهب
ليودع زوجته ،وثـمة فى بعض الـروايات حوار
وداعــي م ـ ــؤث ـ ــر ج ـ ــرى بــني األم ـي ـ ــر و زوجــته
احلبيـبة .قال األمير(( :جمـيلتى ،لقد ولدت
لتعيـشي حرة فـوق اجلبال وولـدت ولدين كل
مــنهـمـ ــا كـ ــاللـيــث اله ـصـ ــور ،احـ ــرصــي علـ ــى
ت ــربـيـتهـم ــا جت ــدي فـيهـم ــا سع ــادتك ،وحـني
تكون القضية قضية شرف فانني أعرف ماذا
ســتفـعلـني .ال تـنـ ـسـي هـ ــذا الـيـ ــوم)).نـ ــزلـت
دمعتـان من عيني (كـولبهار) ،وبـرقتا كـالبرق
وإنـس ــابتــا علــى خــديه ــا األسيـلني وق ــالت( :
(اذهب يـا ليثـى الهصـور وأنت مفعم بـاحلب،
ولــن يُغلـب رجل احلـب والـتــضحـي ــة ،ولــتكـن
كــولبهـار فـداء لك .سـأربـي أوالدك وأرضعهم
لبـان الـرجـولـة و الـشجـاعــة .أستـودعك اهلل.
واقــسم بــسيـفك أن أذيع ج ــدارتك وشهــرتك
واضح ــي بح ـيـ ـ ــاتــي م ــن أجلـك)) .ثــم أمـ ـ ــر
األميـر بـإخــراج النـسـاء واألطفـال والـشيـوخ

مــن القـلع ــة
عــن ط ـ ـ ــريـق
نـفـق سـ ـ ـ ـ ـ ــرى
يـ ـ ـ ـ ــؤدى إلـ ـ ـ ـ ــى
اجلـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
القريبة.
كـان الغـروب قـد
لون قمم اجلبال
لتـوهـا بـالـصفـرة
ال ـ ــذه ـب ـي ـ ــة ،حــني
فـ ـتـح ــت ب ـ ـ ــواب ـ ـ ــات
القـلعـ ــة و ت ـ ــدفقـت
سـ ـيـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال
هـادرة ،وبوغـت العدو
ونشبت معركة دموية
ض ـ ـ ــاري ـ ـ ــة إسـ ـتـ ـب ـ ـ ـسـل
خاللهـا املقاتلـون الكورد ،ولكن مـيزان القوى
لم يـكن مـتكــافئ ـاً ،فقـد حـشـد الـشــاه جيـشـاً
جـراراً يـبلغ تعـداده أضعـاف ـاً مضـاعفـة لعـدد
املقـ ــاتلـني الـكـ ــورد الـ ــذيـن كـ ــانـ ــوا يحـ ــاربـ ــون
كـاألسـود حتـت قيــادة أميـرهـم البـطل .وبعـد
أن استـشهــد معـظمـهم ،جلـأ مـن بقـي منـهم
عل ــى قي ــد احليــاة إل ــى اجلب ــال ،ولم يـتمـكن
العدو من أسـر أي مقاتل كوردي .وحني دخل
جـي ــش العـ ــدو إلـ ــى القـلعـ ــة لــم يجـ ــد سـ ــوى
اخل ـ ــرائــب واألنقـ ـ ــاض ،فقـ ـ ــد فج ـ ــر الـك ـ ــورد
قلعـتهم قـبل أن يغـادروهـا ،حـيث كــان األميـر
الـكـ ــوردي قـ ــد خ ـطــط لـكل شـيء مـ ـســبق ـ ـاً،
وحـدد طريـقة تفجـير الـقلعة عـند الـضرورة،
وغـدت شجـاعــة أبطــال قلعـة دمــدم أسطـورة
خالدة يف الذاكرة الكوردية.

االديبة والنقابية الكوردية (فينوس فائق):

مــن دون دنــيـــــــا الـــــشـعـــــــر والــــصـحـــــــافـــــــة ..أنـــــــا مــيــتـــــــة!

حاورتها :د.ميديا محمود

كـنـّ ــاه ــا ال ـش ــاع ــر ال ــدكـت ــور (عـب ــداهلل
الـص ــائغ) بــالـطــائ ــر الك ــوردي امللــون،
وق ـ ــد ص ـ ــدق ب ـ ــذلـك ،فحـيـثـم ـ ــا أدرت
وجهـك ث ـمـ ـ ــة وجه م ـ ـشـع لف ـي ـن ـ ــوس
فـ ـ ـ ــائـق .فـ ـيـ ـنـ ـ ـ ــوس إبـ ـنـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة
الـسلـيمــانيـة ،الـشـاعـرة والـصحفيـة و
النـاشطـة يف مجــال العمل الـتطـوعي
لالجئني ،لـها أعمـدة ثابتـة يف دوريات
كـورديـة .وفـضالً عن لـيســانس اآلداب،
فهـي ح ــاصل ــة عل ــى شه ــادات يف علـم
الكـمـبـيــوتــر والـتحــريــر الـتلفــزيــونـي
واالن ـت ـ ــاج االذاعــي ،وله ـ ــا ت ـ ــرج ـم ـ ــات
شعـريـة بـاللغـات العـربيـة والهـولنـديـة
والكـورديـة .تـشـغل اآلن منـصب نــائب
رئـي ــس املـ ــركـ ــز الــثقـ ــايف الـكـ ــوردي يف
دنـهاخ -الهـاي بهـولنـدا .فازت مـؤخرا
بجــائــزة مهــرجــان العـنقــاء الــذهـبيــة
الدولي الرحّال لعام(.)2005
* ب ـ ــداي ـ ــاتـك ك ـ ــانــت مع الـ ــشع ـ ــر .يف
قصـائـدك تهـب نسـائم من كـوردستـان
وعــبق مــن ورودهـ ـ ــا ،وتع ـ ــانـق الغ ـي ـ ــوم
الــصخـ ــوريف صـفحـ ــاتـك .بـ ــرأيـك هل
الــشعــر ه ــو للــشع ــر علــى غ ــرار الفـن
لـلفــن ام انـه يجــب ان ي ـن ـب ــض ب ـ ــآالم
الشعب وينزف جراحه؟

 بـعض الـشعــر يكـون للـشعــر و ليـسكـله ،لـكــن ك ـث ـي ـ ــره خـ ـص ـ ــوصـ ـ ـاً ع ـن ـ ــد
الــشعـ ــراء الك ــورد (ه ــؤالء اآلت ــون مـن
تـلك املـنــطق ــة امل ــوب ــوءة ب ــاإلحـتالل و
الع ــذابـ ــات و القه ــر و ال ــذل و اله ــوان
علــى أيــدي األنــظمــة احل ــاكمــة الـتي
تقـت ـسـم ج ـســد كــوردسـت ــان الكـبــرى)،
ي ـن ـب ــض ب ـ ــآالم ال ـ ــشعــب ك ـمـ ـ ــا قل ـتِ و
يتنفس قهره و ينزف جراحه ،إنه قدر
الـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر الـك ـ ـ ــوردي ،أم ـ ـ ــا شـع ـ ـ ــراء
الغ ــرب،فـتج ــديـنهـم يكـتـب ــون الــشع ــر
للـمــتع ـ ــة كـم ـ ــا يحـتـ ـس ـ ــون الـ ـش ـ ــراب
للـمـتعـ ــة ،فلـيــس عـن ــدهـم مـ ــا يقــض
مضجعـهم حتـى صـار الـشعـر عنـدهم

ضربـاً من اللهـو والعـبث واملتعـة ،صار
الشعـر للشعر ،لكننـا لم نتخلص بعد
من لعنـة السيـاسة ،تـلك العاهـة التي
ولـدنا بها نحن الكـورد ،لذلك جتدين
الـشـاعــر الكــوردي ال ينفـصل عن آالم
شعبه مهما إبتعد جغرافياً.
* كيف تقـيمني التغيـرات التي طرأت
علـ ـ ــى واقع املـ ـ ــرأة الـكـ ـ ــورديـ ـ ــة يف ظل
اإلدارة الكــوردي ــة احمللـي ــة .وهل املــرأة
الكورديـة مستعـدة للتخـلي عن بعض
مــا اكتــسبـته يف املــرحلــة الـســابقــة يف
ظلّ الدستور العراقي اجلديد؟
 خـطت املــرأة الكــورديــة بعــد حتــريــركـوردستـان خطـوات جـديـة و مـدروسـة
نـحـ ـ ـ ــو نـ ـيـل املـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن احلـقـ ـ ـ ــوق
اإلنسانية و اإلجتمـاعية و السياسية.
و قـ ــد أح ـ ــرزت تقـ ــدم ـ ـاً مـلحـ ــوظ ـ ـاً يف
مـ ـسـتـ ــواهـ ــا اإلجـتـمـ ــاعـي مــن خالل
تغـيـي ــر و تعــديـل الكـثـيــر مـن قــوانـني
األح ــوال امل ــدنـي ــة ل ـصـ ــاحله ــا ،مـنه ــا
الق ــان ــون اخل ــاص بـتع ــدد ال ــزوج ــات،
وقـانون املـيراث وغـيرهـا من القـوانني،
لكن الـدستـور العـراقي اجلـديـد يـأتي
ليـضع املــرأة الكـورديـة أمـام الـتحـدي
من جـديـد و يـضعهـا يف مــوقف حـرج
يف مـرحلـة مهمـة من مـراحل نـضالـها
م ــن أجـل الـ ـتـقـ ـ ـ ــدم و املـ ـ ـض ــي نـحـ ـ ـ ــو
مـكتــسب ــات أكث ــر و ليـس الـتن ــازل من
جديـد .وهذا الـشيء يقـلقني يف واقع
احلال ،فـمن غيـر املمكن أن أتـصور أن
امل ــرأة الكــوردي ــة و بعــد أن ذاقـت طعـم
احلريـة و نالـت الكثيـر من حقـوقها و
مــارستهـا علـى أرض الــواقع ستـرضـى

مب ــا يح ــدده له ــا ال ــدسـت ــور الع ــراقـي
اجلـ ــدي ـ ــد .علـ ــى املـ ــرأة الـكـ ــورديـ ــة يف
اجلـزء احملــرر من كــوردستـان الـكبـرى
أن تعــي متـ ـ ــام ـ ـ ـاً خـ ـطـ ـ ــورة امل ـ ـ ــرحلـ ـ ــة
بـ ـ ــال ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة لهـ ـ ــا ،و أن ت ــتعـ ـ ــامـل مع
املعطيـات السـياسـية اجلـديدة مبـزيد
م ــن احلـ ـ ـ ــذر ومـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن الـ ـ ـ ــوع ــي
وامل ـ ـسـ ـ ــؤول ـيـ ـ ــة ،ل ـتـ ـض ـمــن ل ــنف ـ ــسهـ ـ ــا
م ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـالً م ــن نـ ـ ـ ــوع آخـ ـ ـ ــر ،لـ ـيـ ـ ــس
مـ ـ ـس ــتق ـبـالً يح ـ ـ ــدده لهـ ـ ــا الـ ـ ــرجـ ـ ــال
القـابعون يف الـسلطـة ،لكنه املـستقبل
الـذي تـطمـح إليه هي ،والـوضع الـذي
تنـشــده هـي ،يف زمن مـن املفــروض أن
ن ــتق ـ ـ ــدم به إلـ ـ ــى األمـ ـ ــام و ل ـي ـ ــس أن
نتراجع إلـى اخللف ،زمن نحصل فيه
علـى املـزيـد من احلقــوق ال أن نتنـازل
عن املزيد من احلقوق.
* هـل تعــتقـ ــديــن بجـ ــدوى الـتـمـثــيل
املئـوي لـلمــراة يف البـرملــان -الكـوتـا-؟
وال سـيـم ــا أن متـثـيل اولــئك الـن ـس ــوة
ي ـ ـتـ ــم حتـ ــت وص ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ــال
وباعدادهم؟
 شخـصـيـ ـاً أقف ض ــد نـظـ ــام الك ــوت ــاالــذي ه ــو أضعف اإلميــان ،فـتحــديــد
نــسب ــة التـمثـيل الــسي ــاسي يف مــراكــز
القـرار واملناصـب احلكوميـة والتمثيل
داخل البـرملـان يحـدد حـركـة املـرأة وال
ميــنحه ــا امل ــزي ــد مـن احلق ــوق ،أن ــا ال
أعـتبـر نـسبـة الكـوتـا إجنـازاً أو مكـسبـاً
بـالنـسبـة للمـرأة يف العـراق و حتـديـداً
ب ــالنــسبــة لـلمــرأة الكــورديــة ،إمنــا هــو
إهـانـة و تـرسـيخ للـوصـايـة الـذكـوريـة
عل ـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة امل ـ ــرأة ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة و

اإلج ـت ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة يف ج ـم ـيـع مجـ ـ ــاالت
احلـي ــاة ،ألن امل ــرأة الك ــوردي ــة عـن ــدم ــا
م ـ ــارســت حـقه ـ ــا ال ـ ـس ـي ـ ــاســي ون ـ ــالــت
مقـاعــد البـرملــان الكــوردستــاني نــالت
ذلـك احلق عن جــدارة و ليـس بنـسبـة
معـيـنـ ــة ،ال أظـن أن املـ ــرأة الـكـ ــورديـ ــة
ستـرضـى بــذلك ،و إذا رضيـت سيكـون
خطؤها الفادح.
* التنـاقض الـواسع بني أحـوال املـرأة
الكـورديـة املـثقفـة ،واملـرأة العـاديـة هـو
س ـمـ ـ ـةَ مم ـيـ ـ ــزة للــمج ـتــمع الـك ـ ــوردي
بـ ــأجـ ــزائـه األربعـ ــة ،وكـ ــذلـك لــبعــض
اجملتـمعات اإلقـطاعيـة كما هـو احلال
يف بنغالديـش مثالً ،حـيث إسـتطـاعت
املـرأة تـسلم مقـاليـد احلكم يف بالدهـا
بـ ــرغـم أن أوضـ ــاع املـ ــرأة فــيهـ ــا سـيـئـ ــة
عـم ــومـ ـاً .م ــا أسـب ــاب ه ــذه الـظ ــاه ــرة،
وكيف ميكن جتاوزها برأيك؟
 من املـؤكـد أن هـذه املـسـألـة غـايـة يفاأله ـم ـي ـ ـ ــة و ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة ب ـ ـ ــال ـنـق ـ ـ ــاش،
وبتقديري أن هذه احلـالة موجودة يف
اجملتـمعــات التـي تعــاني حتــديــداً من
إضطرابات سياسية و إقتصادية ،مثل
اجملتـمع البـنغالديـشي الـذي ذكــرتيه،
أو اجملـتـمع ــات الـتـي ت ـسـيـط ــر علـيه ــا
الـتيـارات الـديـنيـة واملـسلمـة حتـديـداً.
ففي كـوردستـان وبـرغـم التحـرر إال أن
اجملتمع الكـوردستانـي مازال متـخلفاً
إلى حـد ما ،بـسبـب سيطـرة التـقالـيد
الـديـنيـة و اإلجـتمـاعيـة البـاليـة علـى
ال ـكـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــر م ــن مـجـ ـ ـ ــاالت احلـ ـيـ ـ ـ ــاة و
سيطـرتهـا علـى عقـول الـرجـال بـشكل
خـ ــاص ،كـمـ ــا أن كـ ــوردسـتـ ــان مـ ــازالـت

تعـ ــانـي مـن إض ـطـ ــرابـ ــات وصعـ ــوبـ ــات
سي ــاسي ــة بني احل ــزبني احلــاكـمني ،و
عـدم اإلستقـرار الـسيـاسي هـذا يتـرك
أثـره الـسلـبي علـى الـكثيـر من نـواحي
احلـي ــاة و ب ــاألخـص م ــا يخــص وضع
امل ـ ــرأة يف اجمل ـت ــمع ،ح ـيــث ي ـنـ ـص ـ ــرف
اجمل ـتــمع ب ـ ـشــكل ع ـ ــام إل ـ ــى األم ـ ــور و
املسـائل و املصـاعب اليـوميـة التـي لها
عالقـ ــة بحـيـ ــاته الـي ــومـي ــة ،و يـن ـس ــى
اجلــانب املـهم وهـو مـسـألــة التــوعيـة،
التــوعيـة يف كل اجملـاالت .ان اجملـتمع
الكــوردسـتــانـي يحـتــاج إلــى الـتــوعـيــة
الـسيـاسيـة واإلجتمـاعيـة و الثقـافيـة،
حـت ــى الـن ـسـ ــاء الالئـي حــصلـن عل ــى
مقـاعــد يف البـرملــان ينقـصهن الــوعي
مبهامهن كعضوات برملان.
أمـ ــا بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـلعـ ــراق بـ ـشـكل عـ ــام
فـالـوضع واضـح للعيـان ،هنـاك فجـوة
ك ـب ـي ـ ــرة بــني ال ـ ــسلـ ـطـ ـ ــة يف األعل ـ ــى و
الـشعب يف القـاعدة ،فـالنـظام الـسابق
خلف مـشــاكل إجـتمــاعيــة و سيــاسيـة
حتـتـ ــاج إلـ ــى سـنـني طـ ــوال لـكـي يـتـم
تـخلـيــص اجملـتــمع مـن ت ـ ــأثـي ـ ــراته ـ ــا
ونتائجها السلبية على العقول.
* فـيـنــوس ف ــائق إعالمـيــة ،وشــاعــرة،
ومترجمة ،ونقـابية ،ومناصرة حلقوق
املـرأة تـكتـب املقـالـة الــسيــاسيـة ،كـيف
ت ــوفقـني ب ــامت ــام كل ه ــذا جـنـب ــا ال ــى
جنـب؟ وأين جتـديـنك حتقـقني ذاتك
اكثر؟
 أجـ ـ ــد نف ـ ـســي حــني أم ـ ـسـك الـقلــموأكـتب ،ســواء الـتحقـيق الـصحـفي أو
املق ــابل ــة الــصحفـي ــة أو القـصـي ــدة أو

اشـارك يف نشـاط من أجل املـرأة ،فـأنـا
خـلقت ألكون كـذلك ،ال أتصـور نفسي
لـلح ـظ ـ ــة ب ـ ــدون ذلـك الع ـ ــالـم ال ـ ــذي
خـلقـت مـن أجـله ،رمبـ ــا املـ ــوت وحـ ــده
يكـون اجلـواب علـى إبتعـادي عن ذلك
كله ،فـأنا بـال دنيا الـكتابـة والصحـافة
واألدب وال ـ ـ ـشـع ـ ـ ــر ب ـ ـ ـشـكـل خ ـ ـ ــاص ال
أسـاوي شـيئـاً .أمــا كيـف أوفق يف ذلك
ك ـلــه؟ ،فــال أدري ،كــل ش ـ ــيء يـ ـ ـت ـ ــم يف
حلـ ـظــته ومــن دون تخـ ـط ـي ــط ،أك ـتــب
املقـالـة عنـدمـا أريـد و أكتـب الشعـر يف
وقته ،ال تخـطيط ،وال أفكـر يف كيفـية
الـت ــوفـيق كـثـيـ ــراً ،أدعه مي ـشـي ألنـنـي
أتلــذذ مـن ذلـك كله ،و أجــد ذاتـي بـني
كل ذلك.
*مـا الـرسـالـة الـتي حتـبني تـوجـيههـا
للكورديات؟
 ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة الـتـي أري ـ ــد أن أوجـهه ـ ــاللكـورديـات هـي :اننـا نـحن الكـورديـات
نختلف عن كل نسـاء املنطقة ،النساء
الكــورديــات حــادات الــذكــاء ،والــذكــاء
وحده ال يفـيد بـاملنـاسبـة لو لـم نعرف
أيـن وكــيف ن ـ ــوظفـه ،املهـم أن ن ـ ــوظف
الـذكـاء يف خـدمــة القـضيــة الكـورديـة
أوالً ،و ذلك سـيتـم مبمـارسـة حقـوقنـا
ال ـسـي ــاسـي ــة ،و لـيــس املـط ــالـب ــة به ــا.
ف ــنحــن الـك ـ ــوردي ـ ــات ل ـ ـس ـن ـ ــا بـ ـص ـ ــدد
املـط ــالـبـ ــة بحقـن ــا ال ـسـي ــاسـي و إمن ــا
مـطلــوب مـنــا أن من ــارسه مـبــاشــرة .و
أريد أن أقـول لو كنـا يداً بيـد سنحقق
ما يعجز الرجـال عن حتقيقه ،فاملرأة
أقـوى من كل الرجال الذين يتصورون
أن املرأة كائن ضعيف.

مــــــــتــــــــــــــــــــــابـــعــــــــــــــــــــــات
نشاطات ثقافية

إصدارات كوردية
عدي بن مسافر
مجدد الديانة االيزيدية

عـن املؤسـسة الـعربـية لـلدراسـات والنـشر ،صـدر للكـاتب
العـراقـي(زهيـر كـاظـم عبــود) كتـابه ( عــدي بن مـسـافـر
مجــدد الــديــانــة االيــزيــديــة) .ان لــشخــصيــة ع ــدي بن
مسافـر أثراً مهماً يف تـاريخ االيزيديـة ،ولهذا صارت له
منـزلة مقـدسة وأسـاسية يف الـديانـة االيزيـدية ملـا تركه
من أثر مادي يف تعاليمه ومـواعظه وارشاداته وكتاباته
وشخـصيتـة وتـراثــه وتفــاصيل حيـاته وفلـسفته وزهـده
وحكمته.

فرهاد وشيرين

صــدر عن دار(ئـاراس) للـطبـاعــة والنـشــر كتـاب (فـرهـاد
وشيريـن) ،للشاعـر التركي (نـاظم حكمـت) ،ترجمه من
التــركيــة :أحمـد تـاقـانه.وهــو ملحمـة شعـريـة عــاطفيـة
على شكل مسرحية يف ثالثة فصول.

ديوان شيخ رضا طالباني

صــدر عن دار(ئــاراس) للـطبـاعــة والنـشــر ،كتـاب(ديـوان
شيخ رضا طـالباني) ،ويضـم الديوان قصـائد شيخ رضا
الــذي متيـز بـالـشعـر املـاجـن .الكتــاب من إعـداد وشـرح:
شكور مصطفى.

األكراد

من إصــدارات رابطـة كــاوا للثقـافـة الكـورديـة كتـاب
(األكـ ــراد) ،مـن تـ ــألــيف (ف .ف مـيـنـ ــورسـكـي) ،و
تــرجمــة وتعلـيق :د(.معـروف خـزنــدار) ،و د(.كمـال
مظهـر احمـد) ،طبعـة بيـروت ،1987 ،يضـم الكتـاب
بني دفتيه عـدة فصـول يتنـاول فيهـا جغرافـية بالد
الكـ ــورد وسكـنهـم وتـ ــأريخهـم وحـي ــاتهـم الـي ــومـي ــة
ولغــتهــم وأدبهـم وديــنهـم وأخـالقهـم وحـ ــال املـ ــرأة
الكوردية.

معرض

يف ذك ـ ـ ـ ــرى قـ ـ ـصـف م ـ ـ ـ ــديـ ـن ـ ـ ـ ــة (حـلـ ـبـج ـ ـ ـ ــة)
بـالكيميـاوي ،إفتتح مـركز(زنـاك) للنشـاطات
الثقــافيـة والفـنيـة ،معـرضـاً مـشتـركـاً إلثـني
عـ ـشـ ــر فـنـ ــان ـ ـاً شـ ــاب ـ ـاً ،حتـت عـنـ ــوان (عـيـ ــون
حلبجـة) ،وذلك علـى قـاعـة (الـشهيـد شـوكت
شـيخ ي ــزديـن) ب ــأربــيل .ومعـظـم ال ــرس ــامـني
امل ـ ـش ـ ــاركــني هــم مــن طل ـبـ ـ ــة كل ـيـ ـ ــة الف ـن ـ ــون
اجلميلة.

امسية شعرية

إمـت ــداداً لـن ـش ــاط ــاته الـثق ــافـي ــة أق ــام إحت ــاد
الكـتـ ــاب الك ــورد/ف ــرع أربــيل ،نـ ــدوة شع ــري ــة
مـ ــرفقـ ــة بعـ ــزف مـ ــوســيقــي للـ ـشـ ــاعـ ــرة(ئـ ــاال
عبــدال ــرحمـن) علــى قــاعــة الـشـهيــد مهــدي
خوشناو.

ندوة ثقافية

إسـتمــراراً لنـشــاطــاتهــا الـثقــافيــة ،وملنــاسبــة
مرورخمسـة عشرعاماً علـى انتفاضة الشعب
الكـوردي ،عقد مركـز (ئاسوس) الـثقايف ندوة
لل ــدكـت ــور (فـ ــاضل جـ ــاف) ،بعـن ــوان(م ــاضـي
وحاضـراملسـرح الكـوردي) ،قدم خاللـها بحـثا
مفــصالً عـن ت ــاريخ امل ـس ــرح وح ــرك ــة امل ـس ــرح
الكوردي.
كمـا أقـام مـركـز(كـاوه) نـدوة لـسكـرتيـراحلـزب

اإلشتراكي الكوردستاني (مسعود تك) ،حتت
عنوان(كورد تركيا) ،وذلك على قاعة املركز.

حوار مفتوح

نـظمت منظـمة تطـوير الـدميقراطيـة ،حواراً
مفـت ــوحـ ـاً لـكل مـن (حــمه سعـي ــد ح ـسـن) ،و
(فـرهـاد بيـربـال) ،و(أبـوبكـر كـارواني) ،و(زيـره
ك كمال) ،على قاعة ميديا بأربيل.

مؤمتر

ملن ــاسبــة الــذكــرى الــسنــويــة ملــأســاة حلـبجــة
أق ــامـت م ــؤس ـس ــة (ئ ــاراس) ، ،م ــؤمت ــراً حتـت
ع ـن ـ ــوان (ال ــثق ـ ــافـ ـ ــة واللـهج ـ ــة الـكـله ـ ــوري ـ ــة
الك ــوردي ــة) .إسـتـم ــر لـثالث ــة أي ــام ،بحـض ــور
ج ــمهـ ـ ــور غف ـي ـ ــر مــن امل ـثـقف ــني والف ـن ـ ــانــني
واألكــادمييـني الكــورد من كــوردستــان العــراق
وخـ ــانقــني وبغ ــداد ،ومـن ك ــرمـن ـش ــاه وق ـص ــر
شـيـ ــريـن يف كـ ــوردسـتـ ــان أيـ ــران ،وسـ ــاهـم يف
املـ ـ ـ ـ ـ ــؤمتـ ـ ـ ـ ـ ــر أع ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاء (اجمل ـ ـمـع الـعـل ـ ـمـ ــي
الكـوردستـاني) ،إذ قـدم فيه عـدد من الـبحوث
والـ ـ ــدراسـ ـ ــات ح ـ ـ ــول اللـهجـ ـ ــة الـكـلهـ ـ ــوريـ ـ ــة
وتـأريخها ،وعـادات وتقاليـد هذه املنـطقة من
كـوردستـان إيران ،كـما أقـيمت أمـسيـة شعـرية
ب ـ ــاللـهجـ ــة الـكـلهـ ــوريـ ــة ،وكـ ــرمـت مـ ــؤسـ ـسـ ــة
(ئاراس) عدداً من الباحثني واملثقفني الذين
خدموا ثقافة وتأريخ ولهجة تلك املنطقة.

