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احلــــــي
الــــكــــــــــــــــائــــــن
هنــــــــــــــــايــــــــــــــــة
ال
ّ
صـالح نـــــيـــــــــــــازي

صـــالح نــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــازي

(وجّه بـين ــالي الــشعــر الع ــاملي ال ــذي يعقــد مــرة كـل سنـتني
مبـدينـة ليـيج ببـلجيكـا دعـوة إلــى الشـاعـر العـراقـي املغتـرب
صالح نـي ــازي للـمــس ــاهـم ــة يف م ــوض ــوع "ال نه ــايـ ــة الك ــائـن
احليّ" .أدناه ترجمة الشاعر ملداخلته ،مشكوراً).
وصف شـاعر يـابانـي بقصيـدة قصـيرة مـؤثرة ،مـوكبَ تـشييعِ
فراشة .مكانُ التشييع ال يخلو من غرابة .على املاء.
الفـراشـة ،وكــأنّهـا يف "نـرفـانـا" أو يف أعـمقِ غـيبـوبـةٍ ،طــافيـةٌ
بــسالمٍ علــى أمــواج بـحيــرةٍ مـظـلم ـةٍ يــضيـئهــا قم ـرٌ نــاعم ذو
بياضٍ مترف.
ألــوان الفــراش ــة تتـنفّـس بــآزده ــاء وحيــويــة .امل ــوكب يــسيــر
ب ــرهب ـةٍ وخـشــوع ج ـرّاء سكـينــة اللـيل .سكـين ـةُ اللـيل وجــومٌ
منخطف.
هكـذا يصـوّر الشـاعـر بحـذق ،جمـالَ املـوت و هـارمـونيّتَه ،ويف
ال ــوقـت نف ــسه يـجعلـن ــا ،وإنْ لفـت ــرةٍ قـصـي ــرة ،نـنــس ــى م ــوتَ
الفراشة املأساوي.

هلْ لي أيـضاً أن أقـتبس مـا قاله الكـاتب البـريطـاني الشـهير
جون رَسْكِنْ عن تدهور مدينة البندقية:
"أصبح نورُ البندقية نورَ جثمان"
يف املـثلـني أعاله ال يــشكّل املــوت نهــايـ ـةً حتـميّ ـةً .بـل امتــدادٌ
بــص ــورةٍ م ــا .حتـ ـوّلٌ وصـي ــرورةٌ إن شـئ ـتَ .هل هـ ــذا حقّـ ـاً م ــا
نعـتقــده بــأنّ املــوت امـتــداد طـبـيعـيّ للحـيــاة ،أمْ أنـنــا ،ج ـرّاء
خوفنا مـن مواجهة الـرأي اخمليف القائل" :مـن التراب وإلى
التراب" نـتشبّث بـأيّة صيغـةٍ من البعث ،Resurrection
أو ت ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـخ األرواح  ،of souls Transmigrationأو
الـوالدة اجلديـدة Rebirth؟ مِثْلُ هـذه املعتـقدات (أو ربّـما
األفـ ــضل تـ ـ ـس ـمــي ــتهـ ـ ــا ( ) wishful thinkingن ـ ـ ــافع ـ ـ ـةٌ
لالطـمئنـان علـى شعـورٍ بـالالّ عـدم الكلّـي أو االمنسـاح التـام
مـن الــوجــود .شعــورٍ بهــدفٍ مــا مـن وراء وجــودنــا .وإالّ فقــد
تُفَ ـسّ ــر احلـي ــاة عل ــى أنّه ــا عـبـثـيّ ــة وخ ــالـي ــة مـن أيّ معـنـ ـىً
محتملٍ أو ممكن.
ت ــدلّن ــا الت ــدوينــات علــى أنّ مـصــطلحــاتٍ كــالـبعـث وتنــاسخ
األرواح وم ــا إلـيهـم ــا" ،ك ــانـت مقـب ــول ــة لـ ــدى فالسف ــة مـثل
أفالط ــون وفـيـث ــاغ ــورس،وشع ــراء مـثل شــيللـي وتـنـيــس ــون و
وردزورثْ ،وآمن بها كثيرون يف الشرق كما يف الغرب(.)1
مـا من أحـدٍ يعـرف علـى وجه الـدقّـة ،كـيف؟ أو متـى؟ أو أين
ظه ــرت هـ ــذه األفك ــار؟ إالّ أنّ الــس ــوم ــريـني جـن ــوبـيَّ الع ــراق
يخبروننـا بأنّ األعمـال الشريـرة التي تصيب املـدن إمنا هي
أعمـالُ ثــأرٍ يقــوم بهـا األمـوات إذا قـصّــر ذووهم مـن األحيـاء
عن تقـدمي النـذور الالزمــة لهم بـانـتظــام .مبعنـىً آخـر ،فـإنّ
األموات السـومريني ليـسوا أمواتـاً بالكامل .إذ بـإمكانهم أن
يخ ــرج ــوا مـن قـب ــورهـم مـت ــى مـ ــا شع ــروا بـ ــأنّهـم مُهْـمَل ــون،
فيعيثون فساداً مبمتلكات أهليهم.
املفهــوم من تــأريخ الـسـومــريني أنّ مـآسـي اجلنــس البـشـري
جنـمـت حـيـنـم ــا ق ــامـت ال ـسـم ــاء ب ــاسـتعـبـ ــاد األرض بع ــد
انفـص ــالهـمــا عـن بعـض .أصـبحـت األرض عـنــدئ ـذٍ مـيــدان ـاً
حلروب اآللهة وأنصافها املتشاكسة املتنافسة.
الـشيء بـالـشيء يُـذكـر ،يـتفق نقـاد املـسـرح علــى أنّ أبطـال
شيكسبيـر ال يعكسون وال ميـثّلون أنفسَهم .إنّهـم ليسوا هم.
مج ـرّد أوعيـة لقُــوى خفيّـة .دُم ـىً ال أقلّ .ال أكثـر .أو مجـرّد
وسـائط لنقل األفكار ،كاألسالك تنقل الشحنات الكهربائية
وال تُولّدها.
باإلضـافة إلـى ذلك ،فـإنّ األشبـاح يف مسـرحيـات شيـكسبـير،
تـتخ ــذ صـيغـ ـاً فعّ ــال ــة تغـيّ ــر مج ــرى األح ــداث ،وهـي عل ــى
نوعني:موضـوعي وذاتي .النوع األوّل يراه اجلميع .أمّا النوع
الثــاني فال يــراه إالّ شخص واحـد .مـثالً؛ شبح والـد هــاملت
ي ــراه النـظّ ــارة .بيـنمــا يف مخ ــدع امللكــة ال يــراه إال هــامـلت.
"امللكــة لم تـرَهُ أبـداً" .لـذا "فـالــشبح األول حقـيقي ألنه عـام،

بينما الثاني متخيّل ألنّه خاص"()2
مـن احملتـمل أنّ املفكــرين اإلغـريق كـانــوا من األوائل الــذين
سنّـوا العالقـة بـني اإلنسـان كجِـرْمٍ صغيـر وبني الكـون كعـالمٍ
كـبير( .ابـن عربي علـى وجه اخلصـوص تأثّـر بهذا الـتصوّر).
اإلنســان -حسـب معتقـداتهم -يـؤثـر يف الكـون ،إال أنّ الكـون
ال يـؤثـر يف اإلنـسـان .الـنجم الـذي يـولــد حتته اإلنـسـان هـو
الــوحيـد القـادر علـى الـتالعب مبـصيـر اإلنـســان .لنـا إذنْ أن
نتصوّر عِظَمَ إحباطات وآالم امللـوك الشيكسبيريني ال سيّما
وهـم يحــاولــون بــاسـتمــات ـةٍ ،الـتمــردَ علــى أقــدارهـم أي علــى
جنومهم.
قـ ــد يك ــون مـن املفـي ــد عـن ــد ه ــذا احلـ ـدّ أن ن ــذكـ ـرَ مـلحـم ــة
كـلك ــامــش .فــبع ــد وف ــاة الـبــطل ال ــرعـ ــوي أنكـي ــدو ،تــصـ ـوّر
كلكـامش أنّه هـو كذلـك معرَّض للمـوت .وحتى يخلّـد كيانه،
ق ــام مبغــامــرات الـبحــار ال ـسـبع ــة للقــاء "اوتـنــاب ـشـتـم" وهــو
"اإلنسان الـوحيد املعـروف باكتشـافه سرّ احليـاة..إنّ امللحمة
بك ــامـله ــا عـب ــارة عـن ق ـصّـ ــة رجل واحـ ــد يفـتــش عـن اجمل ــد
واحلياة السرمدية".
معظم األديان الـرئيسة تـقريباً تـؤمن باحليـاة أو البعث بعد
امل ــوت ،إالّ أنه ــا غ ــامـض ــة ،ب ــدرجـ ـةٍ أو أخ ــرى ،بــش ــأن تـن ــاسخ
األرواح .بـاإلضافـة إلى ذلك فـإن املومـياءات املصـرية شـاهدة
على فكرة البعث.
على أية حال ،يبدو أنّ بعـض الطوائف الصوفية ممن آمنتْ
بــاحلل ــول لم متـتلك الــصبــر الك ــايف النتـظــار يــوم احلـشــر،
للـتمتع بثـمار مجـاهداتـهم وباحلـور العني حتـديداً ،فـراحوا
يتـخيلــون "اتصـاالً وانـفصـاالً" ،فـأصـبحت املــرأة يف نظــرهم
معبودة ألنّ الذات اإللهية تبطّنتها.
أمّـا بـوذا الـذي "ينكـر دوامَ تنـاسخِ األرواح" فقـد طـوّر معـرفـة
Retro-cognitionمكّـنـته مـن
يف اإلدراك ال ـسـبقـي
الـتع ـرّف عل ــى حيــواته امل ــاضيــة .يقــول ب ــوذا  " :إنّ حي ــواتي
الـسـابقـة هـي كمـا يلـي :أوّالً حيـاة واحــدة ،ومن ثَـمّ حيـاتـان،
ومـن ثـمّ ثالث حـي ــوات ،أربع ،خـمــس ،عــش ــر ،عــش ــرون ،إل ــى
خـمـ ـسـني حـيـ ــاة ،ومـن ثـمّ مـ ــائـ ــة ،ألف ،مـ ــائـ ــة ألف ،وهـكـ ــذا
دواليك"()3
هـذه احليـوات املُـسَلَّم بهـا يف البـوذيـة ،أصبـحت منـذ بـدايـات
الق ــرن الع ـشــريـن ،مــوضـع شكٍّ ،ربّـمــا ألوّل م ـرّة ،بــالـن ـسـبــة
لـبعــض ال ــشعـ ــراء الع ــرب ال ــذيـن راح ــوا ميـتحـنـ ــون معـن ــى
وجــودهم ،مـدفـوعـني بقلقٍ ،هــو يف جمـلته وجـودي ،لـدرجـة
أنهم اسـتلفــوا حتـى املـوت املـيتــافيــزيقـي من الـرومـانـسـيني
األوروبيني .فنشدوه بتمنٍّ.
املوت مخلِّص إذن .املوت لم يَعُدْ مُهلكاً أو مُتلفاً.
كـتب الـشــاعــر اللـبنــاني إيـليــا أبــو مــاضـي أشهــر قـصيــدة يف
احليرة ،يف اللغة العربية :أي "الطالسم":
" جئتُ ال أعلمُ من أين ولكنّي أتيتُ

ولقد أبصرتُ قُدّامي طريقاً فمشيتُ
وسأبقى ماشياً إنْ شئتُ هذا أم أبيتُ
كيف جئتُ كيف أبصرتُ طريقي
لستُ أدري
وطريقي ما طريقي أطويلٌ أم قصيرْ
أأنا السائرُ يف الدربِ أم الدربُ يسير
…أم كالنا واقفٌ والدهر يجري
لستُ أدري
هكـذا بـحيلـتني فـنّيـتني متـكّن أبـو مــاضي مـن تكـبيــر حجم
احليرة :األولى حينما جعلهـا حيرةَ فردٍ واحد ،وما من أحدٍ
يـطمئـنه ،أو يواسـيه .أي جعله مثلَ غـريقٍ يعـاني لـوحده .ال
أحد يستغيث به ،وال ضفّة تشجعه على املواصلة احلثيثة.
الثانـية هي هذه الالزمة اخمليفـة يف نهاية كلِّ مقطع" :لست
أدري" وكأنها ختم شمعيّ أحمرُ على محتويات خطرة.
أمّـا الشاعـر التونسـي أبو القاسـم الشابّي ،فـقد كان يف أوائل
عشرينياته حينما كتب قصيدة" :يف ظلّ وادي املوت":
"نحن منشي وحولنا هذه األكوانُ
متشي لكنْ أليّةِ غايهْ؟
نحن نشدو مع العصافيرِ للشمس
وهذا الربيعُ ينفخُ نايهْ
نحن نتلو روايةَ الكون للموت
ولكنْ ماذا ختامُ الروايهْ؟
هكذا قلتُ للحياةِ فقالت:
سلْ ضميرَ الوجود كيف البدايهْ"
بجملـة" :نحـن منشـي" ،السـردية األقـرب إلى الـبرودة ،يـكون
الشـاعـر قــد انتبه دون سـواه إلـى شـئٍ لم يتحـددْ بعـد ،ولكنه
مع ذلك يثيـر الفضـول .وبكلمـة" :حولـنا" وسّع الـشاعـر من
مـسـاحــة الصـورة لـيتــوسّع معهــا فضـول القـارئ .وبـكلمـة" :
األكوان" بـامتداد ألِفهـا وجمعها املـكسّر ومـوسيقاهـا جعلنا
الشاعر ضؤالء بالنـسبة إلى األكوان ،أيْ وضع حجمنا نحن
مقابل حجم األكوان .ومما يزيد يف احليرة أنها متشي وكأنْ
ليس لـديها وقت لإلجـابة وال حتّى نـصف الشافيـة .من هنا
تـأخــذ جملـة" :لـكنْ أليـة غـايهْ" ،أهـميــة استـثنــائيـة .أمّـا يف
البيت الثاني:
نحن نشدو مع العصافير للشمس
وهذا الربيع ينفخ نايهْ
فتكــرر "نحن" وكـذلك يف الـبيـت التــالي ":نحـن نتلـو" ،وكـأنّ
الشاعر يؤكّد على تغيّراتنا يف املوقع فقط من ناحية وعلى
ثبات حيرتنا يف الوقت نفسه.
مـرّة أخرى نـرى صِغـر العـصافـير بـاملقـارنة إلـى سعـة انتـشار
الـشمـس .الـشمـس أيضـاً تعـطي بعـداً عـالي ـاً للصـورة بيـنمـا
تعطي جملة":ينفخ نايهْ" بعداً امتدادياً أفقياً.
اعتبـر الشابي ،احليـاةَ مسرحيـةً (كانت تسمـى وقتها رواية)

بتــأثيــر غيــر مبـاشــر من مـســرحيـة مـكبـث ،وجعل خــامتتهـا
املوت ،وال عجب .لكن مع ذلك ،ما ختام الرواية بعد املوت؟
الشـاعــر يسـأل الـريـاح عن جـواب ،علـى الـرغـم من أنهـا غيـر
مـستقـرة ،وهي غـيرُهـا يف كلّ حلظـة .تزداد احلـيرةُ أكـثرَ ألنّ
الـريـاح بــاجلمع وكــأنّهـا مـشـتتــة وهي بـاإلضـافـة إلــى ذلك،
ممـعنـة يف الــسيــر وال ميكـن لهــا أن تتــوقف .حتـيله بـدورهـا
إلى شيء أكثـرَ غموضـاً أال وهو ":ضمـير الوجـود" .الغموض
اآلخر يتـولّد من ":كيف البـداية" ،أيْ ال بدّ لراويـة القصيدة
من أن يهتديَ أوّالً إلى البداية ،قبل أن ينشغل بالنهاية.
(املقطع الذي تـأثر به الشـابي هو مـا قاله مكبـث يف املشهد
اخلامس-الفصل اخلامس
وهو من أفضل ما كُتِبَ من شعر باللغة اإلنكليزية إطالقاً):
"يزحف غدٌ وغدٌ وغد
بهذه اخلطى البطيئة من يومٍ إلى يوم
إلى آخر حلظةٍ مكتوبةٍ للحياة
وكلُّ أيّامنا املاضية أنارتْ للحمقى
الطريقَ إلى املوت املعفّر.
انطفئي ،إنطفئي ،أيّتها الشمعة* القصيرة األجل
ما احلياة االّ ظلٌّ سائر** ممثّل يثير الشفقة
يؤدّي ساعته على املسرح بتبجّحٍ واهتياج
وبعدئذٍ ال يُسمع منه شيء
احلياة حكاية يرويها ممثّل أخرق
مشحونة بالصخب والعنف وال تعني شيّا"
(* سفــر أي ــوب" 18-النــور يـظـلم يف خـيمـته وســراجه فــوقه
يظلم"
**سفـر أيـوب" 8-ألننـا نـحن من أمـس وال نعلم ألنّ أيّـامنـا
على األرض ظلّ")
هــذا هــو اللغ ــز األكبــر بــالــضبـط وهــو الـطــامّــة ال ريـب .من
أين؟ إلــى أين؟ هـل نحن نـشبـه األبطـال الـشـيكـسـبيــريني.
مج ــرد دُم ــى؟ م ــا األرواح الـتـي ت ـسـيّ ــرن ــا؟ م ــا األرواح الـتـي
تسـكننـا؟ مع ذلك سـنبقـى نـسيــر شئنـا ذلـك أم أبينـا .ال بـدّ
لفـصـول الـدرامــا من االسـتمـرار.كـم هي غــريبـة درامـانـا يـا
تُــرى.حـتــى ألمــواتـنــا أدوار يف هــذه امل ـســرحـيــة .مــدفــونــون
ويتـرصّـدوننـا .كـأننـا أشجـار ال بـدّ لهـا من جـذور.كـاألسالك
تنقل الشحنات الكهربائية وال تُولّدها.
ال نعــرف إن كــانـت املــومـيــاءات املـصــريــة يف حــالــة انـت ـشــاءٍ
مـنخطفِ األنفـاس ،أمْ أنّهـا حتلم بـالبعث مـن جديـد .مهـما
يكنْ من أمـر؛ لقد مـضى علـى أحالمهم وقـت طويل .مـضى
علـى نـومهـم وقت طـويل ج ـدّاً .ولكنْ …أشْ  ..ملـاذا العجلـة
لندن -سبتمبر 2003
يف إيقاظهم؟
1-The Buddha and his teachings, P.222
2-Ibid.233.
3-Hugh Kenner,Ulysses, P,119
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الكثير منا نحن املدعوين يف اسبوع املدى
الـثقــايف حـني وصلـنــا الــى الــسلـيـمــانـيــة
بـبـ ــاصـ ــات تـن ـ ــزلق بـني جـب ـ ــال مخــيفـ ــة
وجميلة لم نكن نعـرف شيئا عن الثقافة
يف ال ــسلـيـم ــانـي ــة واعـتق ــدت يف س ــري ان
الفـرقـة القــوميـة لـلفنـون الـشعـبيـة الـتي
رافقـتنـا سـتقــدم وصالت يف هـذه املــدينـة
العـ ـ ــريقـ ـ ــة وان امل ـم ــثلــني الـ ـ ــذي ــن معــنـ ـ ــا
سيقـدمـون مـســرحيــاتهم اجلـميلـة الـتي
قـ ــدمـت يف اربــيل وكـنـت اتـ ــوقـع ان يغـنـي
سعـدون جـابـر وكـرمي مـنصـور وعبـد فلك
اغـانـيهم الـتي سـمعنـاهـا يف قـاعــات اربيل
ولكـن حلظـات مـابعـد مقـابـلتنـا للـرئـيس
جـالل ال ـ ـ ـطـلـ ــبـ ـ ـ ـ ــانـ ــي يف دوكـ ـ ـ ـ ــان اوحـ ــت
بـ ــاخــتالف الـبـ ــرن ـ ــامج حـني عـ ــرفـت مـن
الـ ــدلــيل ال ـ ــذي رافقـنـ ــا ال ـ ــى الفـنـ ــدق ان
ب ــرامج ثقــافـيــة كــرديــة مـتعــددة سـتقــدم
لـضيـوف مهـرجـان املـدى .الـشـاب الــدليل
واس ـمـه (ازاد) جلـ ــس ق ـ ــربــي .ك ـ ــان امل ـ ــارة
بـ ـ ـســيـ ـ ـ ــاراتهــم الـ ــصغــيـ ـ ـ ــرة يحــي ـ ـ ــون ازاد
ويبتـسمـون لـه ويكلمـونه بـاللغـة الكـرديـة
كنت اعتقد بان ذلك نوع من مجاملة مع
ش ــاب وسـيـم وظ ــريـف ولكـنـنـي تف ــاج ــات
ح ــني ق ـ ـ ــال ل ــي( :ان ـ ـ ــا ممـ ـثـل) واض ـ ـ ــاف:
(النـاس الــذين يــسلمــون علي يـذكـرونـني
بـالـدور الـذي قـمت به مـؤخـرا يف الـشبكـة
الـتي تـشــرف علـيهــا (هيـرو خـامن) زوجـة
م ـ ــام جالل ...بـ ــدانـ ــا نــتحـ ــدث عــن الفـن
وضرورة تعلم اللـغة العربيـة لهضم اليات
الفـن يف احملـيــط الع ــربـي .حـني وصلـن ــا
الــى فنـدق ابــو سنــاء متـعبـني من طــريق
اربـيل اجلمـيل واخمليف طـلب منـا منـسق
الـب ــرن ــامـج ان نق ـضــي ثالث س ــاع ــات ثـم

ن ـ ــذهــب مل ـ ـش ـ ــاهـ ـ ــدة فع ـ ــال ـي ـ ــة لـلف ـ ــرق ـ ــة
ال ـسـمفــونـيــة يف الــسلـيـمــانـيــة ويف قــاعــة
صغـي ــرة امـتألت ب ــاحلـض ــور ال ــذيـن ك ــان
اغلبهـم متعبني ولكن حني عـزفت الفرقة
الـ ـسـيــمفـ ــونـيـ ــة ذهـب الــتعـب وانــتعـ ـشـت
الق ــاع ــة ب ــالـتــصفـيق ك ــانـت مقـط ــوع ــات
ملـ ــوســيقـيـني مــن القـ ــرن الـثـ ــامـن عـ ـشـ ــر
واخ ـ ــرى مــن الق ـ ــرن العـ ـش ـ ــريـن ت ـ ــوحـي
مبقـدرة العـازفني علـى التـوغل يف اعمـاق
تــاريخ املـوسـيقـى واصـطيـاد مـاهـو مـؤثـر
وقـ ــدمـت شـ ــابـ ــة كـ ــرديـ ــة اســمهـ ــا (كـيـ ــران
ابــراهـيـم) وصالت اوبــرالـي ــة مع الفــرقــة
ال ـسـمفــونـيــة امـتعـت احلـضــور وذك ــرتهـم
باسمهان واصوات قوية اخرى .
يف الـي ــوم الـث ــانـي ذهـبـن ــا ب ــاجت ــاه ثق ــاف ــة
العـنف اقصــد متحف الـسلـيمـانيـة الـذي
كان مقـرا ألمن صدام وفيـه اقترفت االف
اجل ـ ــرائــم  .يف ه ـ ــذا الـ ــسجــن ش ـ ــاه ـ ــدن ـ ــا
معرضـا للكاركتـير وفيه تظهـر شخصيات
جالل ال ـط ــالـب ــانـي وم ــسع ــود ب ــرزانـي يف
مـشاهـد نقديـة ومن الـواضح لم يعـترض
علـيهـا احــد وبعــد ذلك ذهـبنـا الـى قـاعـة
كـبيـرة حتتـوي علـى اكثـر من ( )50لـوحـة
تشكيلية كان بعضـها ينتمي الى املدارس
احلــديثـة ويعـتمــد التجـريــد والتعـبيـريـة
الرمزية والكوالج والبعض االخر متسك
مبـ ــوضـ ــوعـ ــات جـ ـسـ ــدت ن ـضـ ــال ال ــشعـب
الـك ـ ــردي وامل ـت ـ ــوارث م ــن خالل ل ـ ــوح ـ ــات
انطبـاعيـة.وبعـد هذه الـقاعـة اجتهنـا الى
قـ ـ ــاعـ ـ ــة اخـ ـ ــرى احــت ـ ـ ــوت عل ـ ـ ــى معـ ـ ــرض
لـلف ــوت ــوغـ ــراف مع ــرض ي ــرص ــد جـم ــال
ك ــردستــان واجــزاء خـفيــة مــابـني اجلبــال
الكثـير من االصدقـاء اندهشـوا امام صور
كــانهـا مـرسـومـة وشـارك يف هــذا املعـرض
امل ــصـ ـ ـ ــورون :طه لـ ـط ــيف ،س ـ ـ ــامــي ح ــمه
مؤمن ،طالح الـدين عباس ،هـاوري عزيز،
فــائق حـمه صــالـح .قبــالــة هــذه القــاعــة
توجـد عجـالت عسكـرية ومـدافع ودبـابات
من تركـة ثقافـة صدام املمـيتة ثـم اجتهنا
الـى قـاعـات ثقـافـة املـوت وهنـاك شـاهـدنـا
غـرف اغـتصــاب النـسـاء وغــرف التعــذيب
وصــور املــوت الـتي جتـســد كــوارث االكــراد،

ال مـحت ــرقني ،أمـ ـ ًا تنــام قــرب ابـنهــا
اطفــا ً
امليـت،عجـوزا جتـرح اخلــدين بـاصــابعهـا،
دخ ــانـ ـ ًا وم ــدنـ ـ ًا حتـت ــرق ،جـن ــود ًا ي ــرت ــدون
ال ــزيت ــوني يـضــربــون شــاب ـ ًا بــسي ــاط ،كنــا
نـتجــول كــانـن ــا يف مغ ــارة ...صالح نـيــازي
،جمــال جـمعــة ،تــوفـيق الـتمـيمـي،احمــد
سعــداوي  ،فــريــدة الـنقــاش واخــرون حني
بكـ ــى صالح نـي ــازي وب ــدا جـم ــال جـمع ــة
بـ ـت ـ ــصـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــره كـ ـ ـ ـ ــاد ج ــمـ ـ ـ ـ ــال جـ ـمـعـ ـ ـ ـ ــة
يـبـكـي....ت ـ ــوفــيق الـتـمـيـمـي ق ـ ــال :لق ـ ــد
خ ــدعنــا خــالــد جـمعــة وقــال عـن شقـيقه
جـم ـ ــال انه غـيـ ــر ع ـ ــاطفــي ...فعـال لقـ ــد
اح ـس ـسـت بــان جـمــال جـمعــة يف ط ــريقه
للـصــراخ وهــو يـص ــور االسالك ال ـش ــائكــة
وغـرفـة (الفلقـة) ..اخـذت فـريـدة النقـاش
الى سجن داخلي هـو عبارة عن شبكة من
ال ــسج ــون مـت ــداخل ــة وبعــضه ــا انف ــرادي
والـبعـض االخــر جمــاعي كــانـت منــذهلــة
قـالت (:دي مغـارة)...اخلـوف كـان واضحـا
على جميع الـذين دخلوا الى عالم ثقافة
اخلــوف وذكــراهــا امل ــرعب ــة التـي صحـحت
الـصورة لـدى بعض الالدبـاء العـرب ...انا
واحمـد سعــداوي ذهبنـا الـى غـرفـة املـرايـا
وهي غـرفـة مـخيفــة شبه دائـريـة الـصقت
فيهـا قـطع من املـرايــا يف جمـيع انحـائهـا
فــأض ــافت جــوا كــاب ــوسيــا لع ــالم الـسـجن
سمعـت الروائـية هـدية حـسني تقـول هذه
الـبنايـة بحاجـة الى عـقل ماركيـز .بعد ان
انهـيـن ــا ثق ــاف ــة العـنف يف ال ــسلـيـم ــانـي ــة
تــوجـهنــا ال ــى قمــة جـبل (ازمــر) لـتلـبيــة
دع ــوة االست ــاذ عم ــر فت ــاح وهنــاك شــاءت
الصـدف ان اجلس الى طاولـة يحيط بها
العديد من االدبـاء الكرد وكان اقربهم لي
الـشـاعـرة (كــزال احمــد) وهي شـاعــرة من
جــيل الـت ــسعـيـنـيـ ــات تـبـ ــادلـنـ ــا احلـ ــديـث
الـتقـليــدي يف البــدايــة ثم بــدات تـتحــدث
لـي عـن الـثق ــاف ــة يف ال ــسلـيـم ــانـي ــة وعـن
الــصحف الـتـي تـصــدر فـيهــا وك ــذلك عـن
قـوة حـركـة التـرجمـة الـى الكـرديــة ومنهـا
قـالـت لي (:لقـد تـرجـمت خالل الـسنـوات
املاضيـة اعمال متـميزة لكـونديـرا وكذلك
ملـ ـ ــاركــيـ ـ ــز وكــتـ ـ ــاب اتـ ـ ــراك واخـ ـ ــريــن مــن

جنسيـات متعددة وكـذلك ترجـمت اعمال
كتـاب اكـراد الــى االنكـليـزيــة والفـرنــسيـة
وغيــرهــا) كــان الـشــاعــر الكـبي ــر (شيــركــو
بـكيــس) يجلـس ق ــريب ــا منــا ولـكنـه التــزم
ال ـصـمـت ،احـ ــد اجلـ ــالـ ـســني كلـم (كـ ــزال)
واخـرج لهـا كتـابـ ًا جـديـد عــرفت انه كتـابه
الـذي صـدر حـديثـا .كـزال احمـد وقبل ان
اودعها اعطتني قـصيدة ترجمهـا الدكتور
بـه ـ ـ ـ ـ ــروز اجل ـ ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـمـلـ ــت عـ ــن ـ ـ ـ ـ ــوان( :
هولوكوست) تقول فيها:
يف آخر أفق الغروب
ى مــن
يف تلـك األوق ـ ــات ال ـتــي خلــت ح ـتـ ـ ـ َ
فرصة
اللتفاتة
قالوا وداعآ ...
وداعآ أيها البيت املدَم ًر ،
القرية اخلاوية  ،قريتنا الصغيرة
وداعآ ...
لقد محت االنفال رسم الطبيعة
لتعرفنا بالصحراء
وتخلق مأساة مشتركة
من روح ورودنا املقتولة
وجسم رمضائها .
هكذا شاءت األنفال
أن تقول هذه العواصف املؤمنة ميكنها
أن تطمر جيأل
وتقول وداع ًا لشعب ال كيان له ! .
ك ــانت كــزال بـجمــالهــا الـســاحــر الت ــوحي
مب ـش ــاع ــره ــا املـنـتف ـضـ ــة ،الغ ــاضـب ــة مـن
التـوحـش البـعثي ،وكـذلك التـوحي بـأنهـا
اص ـ ــدرت أربع ـ ــة دواويــن شع ـ ــري ـ ــة ت ـ ــرجـم
اح ــده ــا ال ــى االنـكلـي ــزي ــة .قــبل ان نغ ــادر
جـبل ازمر اعلـن االستاذ فخـري كرمي من
طاولـته وبصوت مـرتفع عن تبـرع االستاذ
عـمـ ــر فـتـ ــاح مبـبـلغ ل ـصـنـ ــدوق الـتـنـمـيـ ــة
الـثقافـية..صفـق اجلميع لالحتـرام الذي
حتظـى بـه الثقـافــة  .بعـد ان نــزلنــا من
قمــة جـبل (ازمــر) تفــرقـت اجلمــوع ولـكن
اغلــبهـ ــا اخـتـ ــارت ان تـ ــذهـب الـ ــى اسـ ــواق
الـسلـيمــانيــة .يف مكـتبــة متـميـزة وجـدت
صح ــيفـ ـ ــة امل ـ ـ ــدى وصح ــيفـ ـ ــة الـ ـصــبـ ـ ــاح
وصحف ـ ًا اخــرى وكـتب ـ ًا كــرديــة مــوضــوعــة

اوركسترا السليمانية

علــى واجهــات املكـتبــة وبعــد ذلك وجــدت
مكـتـب ــة اخ ــرى وت ــوجـ ــد يف داخله ــا كـتـب
بــاغلفـة جـديـدة.كـنت ابحـث عن معـرض
الـكتاب الكـبير الـذي اقيم يف الـسليمـانية
ولكـنـنـي لـم اعـثـ ــر علـيه وذهـبـت ب ــاجت ــاة
االس ــواق ال ــشعـبـي ــة وج ــدت الع ــدي ــد مـن
الــشبــاب مبالبــس اوربيــة يبـيعــون الكـتب
بعـ ـ ــربـ ـ ــات بــني شـ ـ ــاب واخـ ـ ــر اكــثـ ـ ــر مــن
خمـسـمئـة متـر كـانــوا سبعـة شبــاب وسبع
عـ ــربـ ــات بــيع كـتـب التـ ــوجـ ــد كـتـب تـ ــروج
ألحــزاب او افكــار معـينـة وكــانت العـربـات
حتـتـ ــوي علـ ــى الق ـص ــص وحك ــاي ــات مـن
الـتـ ــراث الـكـ ــردي واشعـ ــار وكـ ــان بع ــضهـ ــا
لـكتـاب مـن اجيــال سحـيقــة ولكـن الكـتب
الـتي متيـزت بـاحجـامهـا الـصغيـرة تـوحي
بانها مطبوعة مبطابع متميزة.

يف امل ـســاء ذهـبـنــا ال ــى حفلــة مــوسـيقـيــة
اق ــامـته ــا ف ــرق ــة (كه ري ــان) للـم ــوسـيق ــى
الــشعـبـي ــة وع ــزفـت ه ــذه الف ــرق ــة بقـي ــادة
الع ـ ــازف (ك ـ ــاروان مح ـم ـ ــود) وصالت مــن
الـتـ ــراث الغـن ــائــي الك ــردي وغـنـ ــى بعــض
املغـنـني االكـ ــراد اغـ ــانـي غـ ــزلـيـ ــة واخـ ــرى
تتـفاخـر بجـمال مـدنهم وكـذلك حكـايات
احلب بني افراد من عشـائر مختلفة وقام
ب ـ ـش ـ ــرح ه ـ ــذه االغ ـ ــانــي لــي شـ ـ ــاب يعــمل
ال يف احـدى القنـوات الكرديـة اسمه
مراس ً
(بـلنــد) وبعــد ذلك عــزفت فــرقــة (سه هه
نـد) املــوسيـقيــة معـزوفــات من املـوسـيقـى
الغ ــربيــة املعــاص ــرة وامتـعت اجلـمهــور يف
املقدرة على الـتعبير باالت غـربية وكذلك
لهــضم الـتجــارب اجلــديــدة يف املــوسـيقــى

العاملية املعاصرة.
بعـض الفـنــانـني الـتــشكـيلـيـني الــذيـن لـم
يـتمـكنــوا من اقــامــة معــارض لـهم قــامــوا
بتـوزيع هدايا لـضيوف اسبـوع املدى وهي
عـبــارة عـن الـبــومــات حتـت ــوي علــى صــور
للوحـاتهم وكذلك اقراص لـيزرية حتتوي
على اعمـال تشكيليـة لهم .يف جميع هذه
اجلــوالت كــانـت (هـيــرو خــامن ) تـت ـس ــابق
معنـا يف الوصول واملـواظبة علـى احلضور
وكـانهـا عـرابـة هـذا العـالـم الثقـايف الـذي
اح ــاطنــا فج ــأة وغمــرنــا ب ــاجلمــال وكــانه
يقــول  :اجلـســوا واصغـوا ملــا نقــدمه لـكم
مـن ثق ــافـتـن ــا...الـثق ــاف ــة املـتف ــاعل ــة مع
ثقافات العالم ...حتية للسليمانية حتية
ل ـلـ ـ ـثــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملـ ـ ـث ـق ـف ـ ــني فـ ـ ـيــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

مـــــــؤمتـــــــر الـــــسـلــيــامنــيـــــــة لـلــتـــــــوثــيـق وختـلــيـــــــد الـــــــذكـــــــرى
املـــــدى الــثقـــــايف
اقــامت مـؤسـسـة الـذاكـرة العــراقيـة مـؤمتـرهـا
الـسنـوي يف مديـنة الـسليـمانـية بـاسم مـؤمتر
الــسلـيـمــانـي ــة للـتــوثـيـق وتخلـيــد الــذكــرى...
وحضر املؤمتر الذي اقيم يف املدة من / 8 - 3
 2006/ 5ع ــدد مـن ممـثلـي بعــض املـن ـظـم ــات
العـ ــاملـيـ ــة مــنهـ ــا املـ ــركـ ــز الـ ــدولـي لـلعـ ــدالـ ــة
االنتقـاليـة ومعهـد تعلـيم حقـوق االنـسـان يف
بــورمــا ومــرك ــز التــوثـيق لك ــامبــودي ــا واملعهــد
االمـريكـي للسـالم ..وشارك فـيه أيضـاً السـيد
عـم ــر فـت ــاح رئـيــس ال ــوزراء ال ـس ــابـق القلـيـم
ك ـ ــردس ـت ـ ــان وع ـ ــدد مــن ال ـ ــوزراء ال ـ ـسـ ـ ــابقــني
واحلاليني يف االقليم.
ويف جل ـس ــة االفـتـت ــاح رحـب ال ــدكـت ــور ح ـسـن
مـنـيـمـنـ ــة نـ ــائـب رئـي ــس مـ ــؤسـ ـسـ ــة الـ ــذاكـ ــرة
الع ــراقيــة بــالـســادة احلـض ــور ثم قــدم شــرح ـاً
مـوجــزاً عن مـؤسـسـة الـذاكـرة العــراقيــة وعن
املؤمتـر احلالي ((مؤمتر السلـيمانية للتوثيق
وتخـليــد الــذكــرى)) الــذي يـتكــون مـن ثالثــة
مح ــاور :األول يـتـمـثل ب ــاجـتـم ــاع امل ــؤس ـس ــات
الــدوليـة الـتي تـعنـى بــالتـوثـيق مع مـؤسـسـة
الـذاكـرة العـراقيـة والثــاني  :يتـمثل بــاجتمـاع
املــؤس ـس ــات العــراقـي ــة مع مــؤس ـســة الــذاكــرة
العــراقـيــة  ..أمــا الـثــالـث فـيـتـمـثل بــاجـتـمــاع
املؤسسات الدولية فيما بينها.

• بعـد ذلك ألقـى الـدكتـور بـاسل عبـد الـوهـاب
الـعزاوي رئـيس املفـوضيـة العـراقيـة ملؤسـسات
اجمل ـت ــمع امل ـ ــدن ــي مح ـ ــاض ـ ــرة حـ ـ ــول حق ـ ــوق
اإلنـسـان يف العـراق حيـث بني للحـاضـرين أن
يف العــراق ق ــوميــات مـتعــددة تـتعــايـش فـيمــا
بينها بسالم ومودة.
وتطـرق الـدكتـور بـاسل إلـى مـؤسـسـة الـذاكـرة
العراقـية وإمكانـاتها يف مجال تـوثيق التاريخ

يف فترة قياسيـة وحيّا فيها مسـؤولي املؤسسة
وحـب ــذ اعـتـم ــاد جت ــرب ــة امل ــؤس ـس ــة ملـنع ب ــروز
طاغية جديد وبناء مجتمع مدني حر ..
ويف اليــوم الثــانـي عقــدت جلـســة حــوار بــدأت
بكلمـة للسيدة كـوردستان دلوي مـديرة املعهد
الــدولـي حلقــوق اإلنـســان يف دهــوك ومــديــرة
التـاريخ الـشفهي يف كـوردستـان  ..استعـرضت
يف كلـمــته ــا تـ ــاريخ املـعهـ ــد يف مجـ ــال حق ــوق

اإلنـســان والتــاريخ الــشفهـي منــذ البـدايـة يف
عام  2003إذ أن املعهـد يعمل يف مجال املـقابر
اجلـم ــاعـي ــة وإق ــام ــة الـنـصـب الـت ــذك ــاري ــة يف
كردستان ..
حت ــدثـت ال ـسـي ــدة ك ــوردسـت ــان عـن الـتج ــرب ــة
الكــردسـتــانـي ــة يف مجــال الـتــوثـيق والـت ــاريخ
الشفهي وتخليد الـذكرى منها إقـامة النصب
التــذكــاريــة وافـتتــاح املـتنــزهــات ويف مجــاالت

أخـرى منهـا مجـال الفن كـاملـوسيقـى والـرسم
ومـا أجنزه فـنانـو كوردسـتان مـن لوحـات فنـية
تعكس مأساة الشعب الكردي ..
•كمـا ألقـى األستـاذ فتـاح زاخولـي وزير سـابق
يف إقلـيم كــوردستـان ومـســؤول مكـتب اإلعالم
يف كوردستان كلمـة بهذه املناسبـة حتدث فيها
عــن جت ـ ــرب ـ ــة ك ـ ــوردس ـت ـ ــان يف مج ـ ــال حق ـ ــوق
اإلن ـس ــان ومجــال الـتــوثـيق وحفـظ الــوث ــائق
وأرشفتها وإقامة النصب التذكارية .
كـما نظـمت سفرة سـياحيـة إلى أمـن احلمراء
ومــدينــة حلـبجــة  ..حـيث قــام الــوفــد بــزيــارة
أمن احلمـراء الـذي كـان سـابقـاً مـديـريـة أمن
الـسلـيمـانيـة وبعـد عـام  1991مت حتـويله إلـى
مــتحـف للـ ــذاكـ ــرة يف كـ ــوردسـتـ ــان وقـ ــد أبـ ــدت
الوفود إعجابها بهذا املتحف.
•بعد ذلك توجهت الوفود إلى مدينة حلبجة
حـيث زارت نـصب شهــداء حلبجـة الـذي يعبـر
عن مذبحة حلبجة .
•كمــا ألق ــى األست ــاذ عم ــر فت ــاح رئيـس وزراء
إقلـيم كــردستـان كـلمـة يف املـؤمتـر أشـاد فـيهـا
بجهـود مـؤسـسـة الـذاكـرة العــراقيـة يف حـفظ
وتــوثيق الـوثــائق وعـملهـا الـدؤوب يف تـخليـد
الــذكــرى والهـتـم ــامهــا مبـنــطقــة كــوردسـتــان
العراق .
•وألقـى ممثلو الوفـود األجانب كلمـات قدموا
فـيهــا شــرح ـاً عـن جت ــارب بل ــدانهـم يف مجــال
الـتــوثـيـق وتخلـيــد الــذكــرى  ..يف غــواتـيـمــاال
وبورما وكمبوديا وكيفية التعامل مع الوثائق
وتوثيقها .
• كمـا قــامت ال ـسـيـدة مـاري آن مـاكــرايل (من

صـ ـ ــرب ـيـ ـ ــا) مــن املـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ـ ــدولــي لـلعـ ـ ــدالـ ـ ــة
االجـتماعية –املـسـتشـارة القـانونية الـسابقة
ملـؤسـســة التــاريخ الـشفـهي بــإلقــاء محـاضـرة
حول التاريخ الشفهي وأهميته يف اجملتمعات
الـتـي م ـ ــرت بفـتـ ــرة ق ـ ــام بهـ ــا احلـك ـ ــام بقــتل
جـمــاعـي  ..كـمــا حتــدثـت عـن آلـي ــة العـمل يف
الـت ــاريخ ال ــشفهـي والــصعــوبــات الـتـي ت ــواجه
ك ــادر الـت ــاريخ ال ــشفهـي  ..كـم ــا حت ــدثـت عـن
أسلوب العمل يف هذه املشاريع..
•وعلى هـامش املـؤمتر مت عـمل ورشة نقـاشية
وحـوارية بـإشراف الـسيـد لويـس بيكفـورد من
امل ــرك ــز ال ــدولــي للع ــدال ــة االنـتق ــالـي ــة ال ــذي
اسـتعــرض فـيه ــا النـصـب التــذكــاريــة وقــوتهــا
وتــأثـيــرهــا يف اجملـتـمعــات الـتـي م ــرت بفـتــرة
حكم تعسفي ..
• كمــا أقيـمت ورشـة حـوار لـبيــان آليـة وتقـنيـة
حفـظ ال ــوث ــائق وم ـش ــروع الـت ــاريخ ال ــشفهـي
املصـور يف مـؤسسـة الـذاكـرة العـراقيـة اشتـرك
فـيهــا كــادر مــؤسـســة الــذاكــرة الع ــراقيــة وقــد
جـرى حــوار مع ممثلـي املنـظمـات واملــؤسسـات
ال ـتــي تع ـن ـ ــى بـحق ـ ــوق اإلن ـ ـسـ ـ ــان والعــمل ـي ـ ــة
ال ـت ـ ــوث ــيق ـيـ ـ ــة ،بع ـ ــد ذلـك مت ع ـ ــرض إح ـ ــدى
الــشهــادات الـتي أنـتجـتهــا مــؤسـســة الــذاكــرة
العـراقية وكان تأثيرها كبيراً على احلاضرين
.
• واقتــرح املــؤمتــرون يف هــذه الــورشــة تــشبـيك
منــظمــاتهـم مع مــؤسـســة الــذاكــرة الع ــراقيــة
وت ــأسيـس شـبكــة لـلتــوثـيق وتخـليــد الــذكــرى
وط ــرح اسـم ((ال ـشــبك ــة الع ــراقـي ــة للـت ــوثـيق
وتخليد الذكرى)) .

