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بـعـــــــــد نـــيـلـهـــــــــا جـــــــــائـــــــــزة (هـــيـــــــــومـــــــــان رايـــتــــــس ووتــــــش)

النـاشطـة واألديبـة الكورديـة (مها حـسن):الفكـر احلر الـواثق من حـيويـته ال خياف
سـوريـا للعـام 2004م .وتقـيم حـاليـاً يف
باريـس ،حيث تـتابع نـشاطهـا الكتـابي
باللغتني العربية والفرنسية.
كـ ـ ــان ل ـنـ ـ ــا هـ ـ ــذا املـلخـ ــص لعـ ـ ــدد مــن
احلوارات التي أجريت معها مؤخراً:

إعداد:احملرر

((إن املـنـظــومــة الــذهـنـيــة ال ـســائــدة،
محـميــة بغـطــاءات قــان ــونيــة وأعــراف
أخالقـيــة واجـتـمــاعـيــة ،تـب ــرر لل ــرجل
اضطهاد املرأة)):
بهــذه الكـلمــات خلـصـت (مهــا حــسن)
الروايـة والقاصـة الكورديـة والناشـطة
يف مج ـ ــال حقـ ــوق اإلنـ ـسـ ــان ،رؤيــتهـ ــا
وقـ ـض ـي ــتهـ ـ ــا ومـ ـض ـمـ ـ ــون ن ـ ـش ـ ـ ــاطهـ ـ ــا
احلقوقـي الذي استحقت عليه جائزة
(هـيلمـان –هـامـيت) املـمنـوحــة اليهـا
من منـظمـة (هيـومـان رايتـس ووتش)
يف العام 2005م.
ول ــدت (مه ــا ح ـسـن) يف حلـب 1966.
وحصـلت علــى ليـسـانـس احلقــوق من
ج ـ ـ ــامـع ـ ـ ــة حـلــب .نـ ـ ـش ـ ـ ــرت رواي ـتـه ـ ـ ــا
(الالمـتنـاهـي ـ سيـرة اآلخـر)  1995يف
دار احلــوار بــالـالذقيــة ،وتـبعـتهــا روايــة
ثـانيـة بعنـوان (لوحـة الغـالف ـ جدران
اخلـيـب ــة أعل ــى) يف الع ــام  2002.وهـي
عـض ــوة مـنـظـم ــة (كـت ــاب بال ح ــدود)،
وشــاركـت يف الـتقــريــر ال ـسـن ــوي لهــذه
املـنـظـمــة حــول حــريــة الــصحــافــة يف

نـشـرت يف العــام  ،1995هي روايـة ضـد
الـ ــروايـ ــة ،حـ ــاولـت فــيهـ ــا كـ ـسـ ــر خــط
ال ــروي ،عـب ــر صـي ــاغ ــة س ــرد ل ـسـي ــرة
اآلخ ـ ــر ،علـ ــى عـك ــس مـ ــا نـ ــألـفه مـن
الـسيـرة الذاتـية ،الـبطل يف النـص هو
ال ــتق ـن ـي ـ ــة احملـ ـط ـم ـ ــة خل ــط ال ـ ــروي
واحلك ــاي ــة واحلـ ــدث( ،الالمـتـن ــاهـي)
حـ ــالـ ــة تـتـكـ ــرر والدتهـ ــا ،بحـيــث إنهـ ــا
تـدخل يف األبدية ،هـو حلم لتخليص
اإلنسـان من عبء الـوالدة واملـوت .أمـا
رواية (لوحة الغالف  -جدران اخليبة
أعل ــى) ،فهـي روايــة ب ــاملعـنــى املــألــوف
للـروايـة ،شـخصيـات وأحـداث وأمكنـة،
مع قليل من العـبث التقني ،ألني من
عـشــاق التكـنيك والـشكـل يف الكتـابـة،
لــذلـك أحلـم بكـتــابــة ض ــد الكـتــابــة،
كتـابة ال هويـة لها .يف الروايـة الثانية
ح ـ ــاولــت مالم ـ ـس ـ ــة ح ـ ــال ـ ــة اخل ـي ـب ـ ــة
ب ــوصفهــا حــالــة إنـس ــانيــة عــام ــة ،لم
تـعتق أحــداً من أسـرهـا ،يف الـشـرق أو
الغــرب...فـهي أزمــة جــديــدة وقــدميــة
ومستمرة.

* كــيف تـ ـشـكلـت ب ـ ــداي ـ ــات الـكـت ـ ــاب ـ ــة
عندك؟
ـ ال أرى أن للـكـتـ ــابـ ــة بـ ــداي ـ ــات ،ألنهـ ــا
تخلـق معنــا .منـذ نـشــأتي كـنت أشعـر
بأن لـدي طاقـة مترديـة ،كان الفـن هو
اخلالص دائمـاً .يف مــراهقـتي تعـلقت
بــالتـمثـيل وكـانـت لي جتـربـة صـغيـرة
مـع املـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــرح امل ـ ـ ـ ــدرس ــي ،وك ـ ـ ـ ــان جـل
ط ـم ـ ــوحــي دراس ـ ــة ال ـ ـس ـي ـن ـم ـ ــا ،ولـكــن
ال ـظـ ــروف االجـتـمـ ــاعـيـ ــة والـ ـشـ ــروط
املـتخلفــة التـي حتيـاهـا املـرأة والـرجل
الـشرقـيان علـى السـواء ،لم تـسمح لي
مبمـارســة نشـاطي الـفني ،فـوجـدت يف
الـكتـابـة آنــذاك إمكــانيـة يف الـتعـبيـر.
وهكـذا حتايلت على حلمي ،وبدال من
دراســة الــسيـنمــا ،رحـت أعمـل سيـنمــا
عل ــى ال ــورق (ال ــرواي ــة) الـتـي أج ــده ــا
الـي ـ ــوم خالصـي الـكـبـي ـ ــر وه ـ ــاجـ ـسـي
الوحيد.
فكــانـت البــدايــة يف الع ــام  ،1993حني
نشرت يف مجلة الناقد اللبنانية قصة
ق ـصـيـ ــرة بعـنـ ــوان (عـ ــروس األصـ ــابع)
املـنتميـة إلى األدب اإليـروتيـكي ،وكنت
ال أزال آنـ ــذاك حتـت تـ ــأثـيـ ــر األفـكـ ــار
الثورية النـسوية ،ولدي حلم باختراق
وحتطيم الـتابو الـشرقي .لـذا توقفت
عـن الـكـتـ ــابـ ــة ملـ ــدة بـ ـسـبـب الــضجــيج
الـ ـ ــذي ثـ ـ ــار حـ ـ ــولــي ،واألزمـ ـ ــات ال ـتــي
تعـ ــرضــت لهـ ــا نـتــيجـ ــة طـ ــرقــي تلـك
املـ ــوضـ ــوعـ ــات ،ول ـصـ ــدمـتـي مب ـ ــواقف
الكـثيـر مـن املثقفـني ،حتـى إن الكـثيـر
ممن عرفوا كتابـاتي آنذاك ،ويسمعون
عنـي اليــوم ،يعـتقــدون علــى الفــور أن
كل كتاباتي (إيروتيكية).

* يــرى الـبعـض يف املـطــالبــة بحقــوق
املرأة نوعـاً من الترف احلقـوقي نظراً
لل ـ ــوضع املـت ـ ــردي حلقـ ــوق اإلنـ ـسـ ــان
عنـدنـا .و يـرى أنهــا خطـوة تـاليـة .مـا
تعليقكِ على ذلك؟
 ه ــذه ذرائـع لإلبق ــاء عل ــى الـتـخلفواالسـتـب ــداد .اجملـتـمع دون امل ــرأة ه ــو
مـجتـمع نــاقـص ومــشلــول ،حق املــرأة
يـتناسـب زمانيـاً ومكانيـا مع أي تطور
يحـدث يف اجملـتمع .أنـا أحتـدث دائمـاً
عن ثورة  68يف فـرنسا ،بـدأت بحركات
طالبـيـ ــة ،ثـم جنـمـت عــنهـ ــا قـ ــوانـني
وتـ ـش ـ ــريعـ ــات ح ـضــت عل ـ ــى احلقـ ــوق
اجلنــسيــة لـلم ــرأة .ال ميكـن الفـصل
بـني حق امل ــرأة واحلقــوق ال ـسـيــاسـيــة
ألي مـواطـن ،ال ميكن للـنهضـة إال أن
تكون عامة وأفقية.

* مـ ــا الـ ــذي تقـ ــولـيــنه عـن كـتـ ــابـيـك
املـن ـشــوريـن( :الالمـتـنــاهـي) ،و(لــوحــة
الغالف)؟
( -الالمـتـنــاهـي -سـيــرة اآلخــر) الـتـي

* احلـديث يف حقـوق املرأة بـات يؤدي
ه ــذه األي ــام إلـ ــى االته ــام ب ــالـكف ــر أو
العمالة .ما سبب ذلك برأيكِ؟
 -هذه التهم جاهـزة دائماً لتواجه أي

نـ ـ ـش ـ ـ ــاط حت ـ ـ ــرري تـق ـ ـ ــدمــي .الـع ـمـل
الـسياسـي أيضا يعـدّ عمالـة من وجهة
ن ـظـ ــر اجلهـ ــات احملـ ــاف ـظـ ــة .فـ ــالفـكـ ــر
احملـافـظ يجهــز التهـم دائم ـاً حتـى ال
نـتقــدم ،ألنه يخــاف علــى نفــسه ،فهــو
ضـع ـ ـيـف ،وأي تـع ـ ـ ـ ـ ــديـل أو تـغ ـ ـي ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر
ســيقـ ـضــي علــيه ،أمـ ـ ــا الفـك ـ ــر احل ـ ــر،
ال ــواثق مـن حـي ــويــته فه ــو ال يخ ــاف.
ويجـب أن ندرك أنه يف الـنهايـة ما من
فكـر خــالص أو اجتـاه ثـابت ،علـينـا أن
نقبل بالتجديد.
حقوق املـرأة لن تأخذ مـن حصة أحد،
إال من حـصـص اجلهلـة واملـسـتبــدين،
بل علـى النـقيض متـامـاً ،حقـوق املـرأة
تعـنـي مجـتـمعـ ـاً صحـيـ ـاً سلـيـم ـاً ،دون
عقـد وال أمراض .تـشريع حقـوق املرأة
يعـنـي تــصحـيح اجملـتـمع ،مل ــاذا ي ــري ــد
البعـض االستـئثـار بـاحليـاة واحلقـوق
وكــأنهـم الق ــوى املنــزل ــة من الــسمــاء؟
حني تـشـارك املـرأة يف أدائهــا احليــاتي
وممارستها لدورها بفعالية فهي تبني
اجملـتمع وتـدفـعه وحتمـيه ،لقـد كــانت
املــرأة عبــر التـاريخ عـامل خـلق وبنـاء،
فلمـاذا يـريـدون اسـتبعـاد ربـات اخللق
من اجملـتمع وتـخصـيص أمـكنـتهن يف
املطابخ واألسرّة ؟!
الـرجل احلـر بـرأيي ،هـو الـرجل الـذي
يقـبل ب ـش ــراك ــة املـ ــرأة الكـ ــامل ــة ،وإال،
فعليه مـراجعـة نفـسه جيـداً ،والـبحث
عن مكامن خوفه.
* منظمـة (كتاب بال حـدود) ،يبدو أن
أغلـب م ــؤسـ ـســيه ــا مــن الع ــرب .كــيف
تفـســرين انـتمــاءك اليهـا بـالـرغـم من
قوميتك الكوردية؟
 مـنـظـم ــة (كـت ــاب بال ح ــدود) والـتـيأســست يف املــانيــا مببـادرة مـن الكــاتب
العـراقي (ايـاد الزاملـي) ،تهتم بـشؤون
الـك ُـت ـ ــاب يف العـ ــالــم العـ ــربـي ،ن ـظـ ــرا
ل ـضــيق مـ ـسـ ــاحـ ــات احلـ ــريـ ــة يف هـ ــذا
العالم ،وهـي ال تفرق بني الكتاب على
أسـ ـ ــاس قـ ـ ــوم ـي ـ ـ ــاتهــم أو أدي ـ ـ ــانهــم أو
جنسـياتهم ،ولكن كون أعضاء مجلس
اإلدارة واملــؤسسـني من العـرب ،فـاللغـة
الغـالبـة للمـنظمـة هي اللغـة العربـية،

ول ـكـ ـنـهـ ـ ـ ــا ال تـ ـ ـ ــدافـع فـقـ ــط ع ــن حـق
الـكـت ـ ــاب الع ـ ــرب ،بل تـتـبـنـ ــى ق ـضـيـ ــة
الكتـّاب يف كل مكان .لقد أعلنت دائماً
عـدم عــروبتـي ،ولكـن همـي ال ينفـصل
كثـيراً عن هـم الكاتـب العربي ،مـضاف
إليه خـصوصيـة الهم الكـوردي ،أي هو
هـم مزدوج .فـالكـاتب الـكوردي يـناضل
ضد التخلف واالستبـداد الذي يعاني
منه الكـاتب العـربي ،إضافـة ملا يعـانيه
مــن أزم ـ ــات ق ـ ــوم ـيـ ـ ــة مح ـ ــروم ـ ــة مــن
التـعبيـر عن ذاتهـا ،أو حتـى االعتـراف
ب ــوج ــودهـ ــا .إذن الك ــاتـب يف املـنــطق ــة
الع ــربـي ــة ه ــو أشـ ــد الكـتـ ــاب تع ــرضـ ـاً
لللخنق ومصادرة احلريات.
* بـرأيـكِ أين هـو مـوقع املـرأة ككــاتبـة
يف العالم العربي؟
 إذا أردنـا أن ننـظر إلـى وضع املرأة يفالـســاحــة الـثق ــافي ــة والفكــريــة فـثمــة
وجود ال بـأس به للمـرأة ،وخاصـة بعد
ان ــطالق امل ـ ــواقع االلـكـتـ ــرونـيـ ــة الـتـي

خـففت مـن بيـروقــراطيــة وإشكــاليـات
الـنشـر .أعتـقد أن ثـمة أسـماء جـديدة
تظهـر وتثبت جـدارتها بـاستمـرار ،ولم
يعد منـوذج املرأة الكـاتبة ،هـو النموذج
الـكالســيكـي ،حـيـث امل ــرأة الـتــي تكـتـب
األدب الرقيق ،بل ثمـة جتارب قوية يف
الـفكــر والـبحـث واملقــالــة ال ـسـيــاسـيــة
والتحليل.
* من وجهــة نظـرك مـا الـذي تعــانيه
املرأة العربية؟
 ان املـرأة التــزال حتــى اليــوم ضحيـةم ـ ــزدوجـ ـ ــة ،فهــي ضح ـي ـ ــة األنـ ـظ ـم ـ ــة
الــديكتـاتـوريــة مثلهــا مثل أي رجل يف
الــبالد الع ــربـي ــة ،وهـي أيـض ــا ضحـي ــة
ديـكـتـ ــاتـ ــوريـ ــة الـ ــرجل .ولـألسف فـ ــإن
املـنظـومـة الـذهنيـة السـائـدة ،مـحميـة
بغـطــاءات قــانــونيــة وأعــراف أخـالقيــة
واجـتـمــاعـيــة ،تـب ــرر لل ــرجل اضـطهــاد
امل ـ ــرأة .ل ـ ــذلـك ف ـ ــإن املـ ـ ــرأة الع ـ ــرب ـي ـ ــة

مــــتـــــــــــابـعــــــــــــــات

مـــن مـــــــشـــــــــاهـــيـــــــــر الــكـــــــــورد:

ونـصري املـرأة
ومعــري العرص
الفيـلسـوف (مجيل صـدقي الـزهـاوي) شـاعـر العقل
ّ
ُ
د .أحمد اخلليل

إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى دي ـ ــوان امل ـت ـن ـبــي ،وتف ـ ـس ـي ـ ــر
البـيضـاوي ،وشـرح املـواقف لـلنف ّــري .أتقن
الــزهــاوي إلــى جــانـب لغـته الكــورديــة األم،
اللغـة العـربيـة والتـركيـة والفـارسيـة ،قـراءة
وكـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ،وحـ ـ ـ ــاول يف كـ ـبـ ـ ـ ــره أن يـ ـتـعـل ــم
اإلنـكليـزيــة لكن مـشـاغـله الثقـافيـة حـالت
دون ذلـك .اسـتـكــمل الـ ــزهـ ــاوي دراســته يف
مـدارس بغـداد وتـركيـا ،فـأعجب بـالـروايـات
املتـرجمة إلـى العربيـة والتركـية ،وتوسع يف
دراسـ ــة الـفلـ ــسفـ ــة .كـمـ ــا ت ـ ــوسع يف دراسـ ــة
القـانون ،عنـدما عيّـنته احلكومـة عضواً يف
مـحكـمــة االسـتـئـنــاف .زوّجـه أهله ،وهــو يف
اخلامسة والعشرين ،من فتاة اسمها (زكية
هـ ــامن) ،وكـ ــانـت تـ ــركـي ـ ــة األصل ف ـ ــاضلـ ــة،
فأضفت السعادة على حياته.

السياسية.
ثـ ـمّ عُـ ـيّ ــن ع ـ ـض ـ ـ ــواً يف مـجـلـ ـ ــس األعـ ـي ـ ـ ــان
العـراقـي ،ولعل أفكـاره احلـرة اجلــريئـة قـد
أثـ ــارت علــيه كـثـيـ ــريـن مـن أبـنـ ــاء العـ ــراق،
وأض ـ ـرّت به ،فلـم يُعَ ــد انـتخـ ــابه لعـض ــوي ــة
مجلــس األعـيــان ،ومـن ــذ ذلك الـيــوم حـنق
الـزهـاوي علـى احلكـومـة والـسيـاسـة ،وكـان
ك ـث ـي ـ ــراً م ـ ــا يـعل ــن سخـ ـطـه يف مج ـ ــال ـ ــسه
اخلاصة.

شعره وآراء النقاد

شخصيته وخصاله

وصفه (كـراتـشـوفــسكي) بــأنه من الـشعـراء
الـ ــذيـن جــمعـ ــوا بـني الـ ــشعـ ــر والـفلـ ــسفـ ــة
والعلـم ،وبني اإلحـســاس اجلمــالي املـرهف
والتـأمل الفكـري العميق ،فـأضحى شـاعراً
أصيـالً بقدر مـا كان فـيلسـوفاً جلـيالً ،وكان
أديبـاً قـديـراً بقـدر مـا كـان عـاملـاً فَـطِنـاً :إنه
(جـ ـمـ ـيـل صـ ـ ـ ــدق ــي الـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ــاوي) (–1863
1936).
إسـمه الكــامـل (جمـيل صــدقـي بن مـحمــد
فـيـضـي بـن املال أحـم ــد ب ــاب ــان ال ــزه ــاوي)،
يـنتــسب إلــى قبـيلــة (بــابــان) الكــورديــة ،يف
جن ــوبي ك ــوردستــان .ولهــذه الـقبـيلــة شــأن
كـبيـر يف التـأريخ الكـوردي احلـديث ،إذ قـاد
أمـ ـ ــراؤهـ ـ ــا أك ـثـ ـ ــر مــن ثـ ـ ــورة ضـ ـ ــد احلـكــم
الـعثمـاني يف بـدايـات القـرن التـاسـع عشـر،
ولـعل أقـ ـ ــدمهـ ـ ــا تلـك ال ـتــي ق ـ ــاده ـ ــا ع ـب ـ ــد
الرحمن باشا الباباني بني سنتي (–1804
)1813م.
أمــا والــد ال ـشــاع ــر فه ــو العالم ــة (محـمــد
فيـضي) مفتي الـعراق ،وأمه (فيـروز) ،وكان
جــده ألبـيه قــد هــاجــر إلــى مــدينــة (زهــاو)
وتــزوج بــسيــدة زهــاويــة ،لــذا اشـتهــر والــده
بلقب (الزهاوي).
(زَهاو) مـدينـة كورديـة قدميـة ،ذكر (يـاقوت
احلمــوي) أن الـفلكـي اجلغ ــرايف اليــون ــاني
ال ــشهـي ــر بــطلـيـم ــوس ( – 165) 100ق.م،
أورد إسـم (زه ــاو) يف أح ــد كـتـبه .وهــي تقع
يف املنطقـة الغربية من كوردستان الشرقية
الـت ـ ــابعـ ــة إليـ ــران ،بـني مـ ــديـنـتـي (ق ـصـ ــر
شـيرين) و(كـرمنشـاه) ،بالقـرب من احلدود
العراقية ،وتتبـع والية (كرمنشاه) الكوردية
يف إيران ،وتسمّـى (زَهاب) و(دَرتـَنـْك) أيضاً،
وكانـت تسمى قدمياً (الـوان) نسبة إلى نهر
(الـونــد) ،وسمـاهـا العـرب املــسلمـون خالل
الـفتــوحــات بــاسـم (حُلْــوان) ،وشــاع ذكــرهــا
بهذا االسم يف املصادر اإلسالمية.
ول ـ ــد ال ـ ــزه ـ ــاوي يف بغ ـ ــداد 1863م ،وتـلق ـ ــى
علـومه يف الكتـاتيب ،ثم قـرأ على يـد والده
مبـادئ الصـرف والنحـو واملنـطق والبـالغة،

إتصف الـزهاوي بذكاء ملّـاح ،فبرع يف الشعر
والفكر ،واشتهر أمره يف العراق ،وكبر شأنه
بع ـ ــد سفـ ــره إلـ ــى اإلسـتـ ــانـ ــة بـ ــدعـ ــوة مـن
الــسلطـان ،فمـرّ يف طـريـقه مبصـر ،وتعـرف
علـى نخبـة مـن مشـاهيــر العلمـاء واألدبـاء
هنـاك .وكـان شـديـد التـأثـر بـاجلمـال ،وقـد
خفـق قلبه للحب أكثـر من مرة ،سـواء أكان
قــبل الـ ــزواج أم بعـ ــده ،كـمـ ــا كـ ــان معـ ــروف ـ ـاً
بالنشاط يف شبابه.
وقـ ـ ـ ــال(طـه الـ ـ ـ ــراوي) ي ـ ـصـف شـخ ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــة
ال ـ ــزه ـ ــاوي(( :ك ـ ــان -رحــمه اهلل –ع ـصـبـي
املزاج ،سـريع الغضب ،سـريع الرضـا ،بعيداً
عــن احلق ـ ــد وال ــضغ ـي ـن ـ ــة ،ول ـ ــوعـ ـ ـاً بـلفــت
األنظــار إليه ...كـثيــر التـطلع إلـى معـرفـة
آراء النــاس فـيه ...وكــان شغــوف ـاً بــاحلــريــة
إلــى ح ــد بعـيــد ،ويـطــالـب ب ــإطالقهــا إلــى
احلــد األقـصــى :حــريــة الـتـفكـيــر ،وحــريــة
االعـتقاد،و حريـة القول ،وحريـة النشر... ،
ولـشـدة ولــوعه بـاحلـريـة نــاضل كـثيــراً عن
حرية املـرأة الشرقيـة ،وكان جريـئاً يف إبداء
آرائه ،وإن ن ــاقـضـت آراء اآلخ ــريـن ،وجلـبـت
علـيه نقمـة اخملالـفني ،وقلمـا انتصـر لرأي
ورجـع عنه ،أو أعلن فكـرة وتخلّى عـنها.....
وكـ ــان جَلـ ــداً علـ ــى العــمل ،ي ـطـ ــالع كـثـي ــراً
ويكـتب كـثي ــراً ،حتــى إن اإلنـس ــان ليــأخــذه
العجـب عنــدمــا يــرى نـشــاط فك ــره ،ونتــاج
قلـمه ،مع انـتكــاث بنـيتـه واختالل صـحته،
وكــان يحفـظ ألصحــابه حقــوق الـصـحبــة،
حـت ــى بع ــد ال ــوف ــاة ...،ك ــان يحـب الـنكـت ــة،
ويـع ـ ـ ـشـق الـ ـنـ ـ ـ ــادرة ،ولـه يف ذلــك غـ ـ ـ ــرائ ــب
وعجائب)).
ويحمد للزهاوي أنه:
 حتــدى طـغيــان الـسلـطــان عبــد احلـميــدالـثــانـي يف عــدد مـن قـصــائ ــده ،ووقف إلــى
جـانـب املنـاهـضني لــذلك الـطـغيـان ،ورثـى
من أمر السلطان بإعدامهم.
 دافع عن العـراقـيني خـاصــة ،وعن العـربعــام ــة ،يف (مجلـس املـبعــوثــان) العـثم ــاني
حينما كان عضواً فيه.
 وق ــوفه إلــى جــانـب الـث ــوار العــراقـيـني يفثورة العـشرين ضد احلـكم اإلنكليزي ،رغم
استياء املندوب السامي البريطاني.
 رفضه طلب املـلك فيصـل أن يكون شـاعرالبالط بعـد إعالن احلكم امللكي يف العراق
1921م.
وكـان الـزهــاوي مـولع ـاً بثالثــة أشيــاء ،هي:

التدخني الـذي كان يـسرف فيه بقـدر زهده
يف الـطعام؛ والقـراءة والكتـابة شعـراً ونثراً؛
واجللوس مبقهى يف شارع خالد بن الوليد
وسط حلقة من تالميذه واملتأدبني وجلهم
من الـشبـان ،فـإذا جلـس وبــدأ يتحـدث فال
يقـاطعه أحد ،ويـظل يروي كثيـراً من نوادر
اآلداب العـربيـة والتـركيـة والفارسـية ،وغـير
ذلـك مــن ذك ـ ــريـ ـ ــاته عــن احلـكــم ال ـت ـ ــركــي،
ونــوادر الــوالة ،بــإلقــاء شــائـق ،وببــراعــة يف
التنويع تدعو إلى العجب.
أصـيـب ال ــزه ــاوي مب ــرض عـض ــال وه ــو يف
اخلـامسـة والعشـرين ،فـتداوى ،ومـا أن جنا
م ــن الـ ـ ـ ــداء حـ ـتـ ـ ـ ــى شـلّ ــت أصـ ـ ـ ــابـع رجـلـه
الـي ـس ــرى ،وق ــد أصـيـب بـ ــالفـ ــالج وتــصلـب
الـشرايني ،وأمـراض أخرى يف أواخـر عمره،
فلم يكن يستطيع السير وحده طويالً.

جواسيس السلطان

ملـ ــا حــط الـ ــزهـ ــاوي رح ـ ــاله يف اإلسـتـ ــانـ ــة
عاصمة الدولة العثمانية أخذ اجلواسيس
يـتـتـبّع ــون خ ـطـ ــاه ،وعلـم ال ــسل ـط ــان عـب ــد
احلـمـيـ ــد أن أصح ــاب اجل ــرائ ــد يـت ــرددون
عـليه ،فـأوجـس منـه خيفـة .وأراد الـزهـاوي
أن يرجع إلى بغداد ،لكن السلطان أمره أن
يلـتـحق ب ــالــبعـثـ ــة اإلصالحـي ــة الـتـي ك ــان
أوفـدهـا إلــى اليـمن ،فـذهـب فيهــا ،ثم رجع
بعــد سنـة إلــى اإلستـانـة ،فــأنعم الـسـلطـان
علـيه بــالــوس ــام اجملي ــدي الث ــالث ،وب ــرتبــة
الـبالد اخلـمــس تق ــدي ــراً خل ــدم ــاته ،وع ــاد
اجل ــواسيـس إل ــى سيــرتـهم األولــى بـتتـبّعه
ومـراقبـته ،فضـاق بهم ذرعـاً ،وقـال قـصيـدة
يذمّ فيها سياسة السلطان ،جاء فيها:
أي ــأمـ ــر ظ ـلُّ اهلل يف أرضه مب ــا نه ــى اهلل
عنه والرسولُ املبجّلُ؟!
ويـسجن
فيُفقِـر ذا مـ ــال ،ويَنفـي مبـرَّأً
مظلوماً ،ويَسبي ويقـتلُ
متهّـل قلـيـالً ،ال تُغ ــظ أمـ ـ ــة ً إذا حت ـ ـرّكَ
فيــها الغيظُ ال تتمهّ ـلُ
وأيـديكَ إن طـالـت فال تغتـر بهـا فـإن يـدَ
األي ــام منهـنّ أطولُ
وكــانت هـذه القـصيـدة سـببـاً يف سجـنه مع
الثـائـر العـربـي (عبـد احلـميـد الـزهـراوي)،

عـم ــوم ـ ـاً ،تع ــانـي مـن ت ــسلــط ذك ــوري
مهـني ومخجل يف ظل التـطور املـعريف
والقـ ــانـ ــونــي للــمجـتــمعـ ــات العـ ــاملـيـ ــة
والعربية.
* حــصلــت علـ ــى جـ ــائـ ــزة (هــيلـمـ ــان-
هامـيت) األمريـكية للعـام  2005والتي
متـنـح للـكـتـ ــاب وال ـصـحفـيـني الـ ــذيـن
يــواجهــون التـضيـيق يف بـالدهم .مـاذا
ميكن أن تخبرينا عن ذلك؟
 كمـا تعرفـون فإن هذه اجلـائزة متنحسنـويـا بـاسـم كل من الكـاتبـني(ليليـان
هيـلمــان) ،و(داشـيل ه ــاميـت) الل ــذين
عانـيا من أسـوأ حقبـة اضطهـاد ثقايف
و فـك ـ ــري يف أمـي ـ ــرك ـ ــا ،أو م ـ ــا ي ـ ــدع ـ ــى
بـ ــاملـكـ ــارثـيـ ــة ،وقـ ــد أوصـيـ ــا بـ ــأن تـ ــوزع
تـ ــركــتهـمـ ــا كجـ ــوائـ ــز ملـن يــتعـ ــرضـ ــون
لالضــطه ــاد يف شـتـ ــى أنحـ ــاء الع ــالـم
بسبب كتاباتهم.
حـني تلـقيـت نبــأ اجلــائ ــزة لم أصــدق،
كـ ــان ذلـك أول خـبـ ــر إيجـ ــابـي أحــصل
علـيه يف فــرنـســا ،ذلك مـنحـني الـثقــة
ب ــاحلـي ــاة؛ يف الغ ــرب ميكـن للـم ــرء أن
يـح ـ ـصـل عـل ـ ـ ــى ح ـ ـص ـتـه مــن الـف ـ ـ ــرح
والــنج ـ ــاح ،حـني يـ ـشـتـغل ،بـيـنـم ـ ــا يف
بالدنـ ــا ،نعـمـل ونعـمـل دون تقـ ــديـ ــر أو
حتصيل أي شيء.
تـستـحق (هيـومــان رايتـس ووتـش) كل
تشجيع وتقدير ،ألنها ال تتعامل على
أس ـ ـ ــس شـخـ ـ ـص ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،أو عـالقـ ـ ـ ـ ــات أو
ترشيحات مزاجية ،بل تأخذ كل حالة
مبفـردهـا .لــدينـا مـؤسـسـات كـبيـرة يف
الع ــالـم الع ــربـي ،ول ــديـنـ ــا إمك ــانـي ــات
مـاليـة هـائلــة ،ولكن مــاذا نفعل ،نهـتم
دائ ـمـ ـ ـاً ب ـ ــاحمل ـ ـس ـ ــوب ـي ـ ــات والـعالق ـ ــات
اخل ــاص ــة ،وكل اجل ــوائ ــز وامل ــؤس ـس ــات
العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة ،وأع ـتـ ـ ــذر مــن ال ــتع ـم ـيــم،
مـشكوك يف حيـادها .نحن يف املـنطقة
ال ن ـ ـ ــزال نـع ـ ـ ــانــي مــن امل ـ ـ ــزاج ـي ـ ـ ــة يف
التعـامل مع اآلخـر( .هيـومـان رايتـس
ووتـش) ،والفكـر الغـربـي عمـومـاً ،فكـر
محـ ــايـ ــد وعـقالنـي .أنـ ــا أحـتـ ــرم هـ ــذه
الـت ــوجه ــات ،ول ــوالهـم مل ــا سـمع أح ــد
بـ ـ ــاس ـم ــي ،يجــب أن نـكـ ـ ــون أم ـنـ ـ ــاء يف
تقدير اآلخر.

والـشاعر التركي (صفا بگ) ،ثم نفيه إلى
بالده العراق.
وسافر الـزهاوي إلى اإلستانة مرة ثالثة يف
الـ ـسـنـ ــة األولـ ــى مــن االنقـالب العـثـمـ ــانـي،
فعُـيّــن يف الع ــام 1906م أسـتـ ــاذاً للـفل ــسف ــة
اإلسالمـي ــة يف أكـب ــر مـ ــدارسه ــا ،وم ــدرّسـ ـاً
لآلداب العـربيـة يف فـرع اآلداب من جـامعـة
(دار الفنون).

دفاعه عن املرأة

مــرض الــزه ــاوي يف اإلستــانــة ،فــرجع إلــى
بغـ ــداد بعـ ــد اشـتـ ــداد املـ ــرض علـيـه ،فعُـيّـن
مـدرسـاً للـمجلـة (أي الــدستـور العـثمــاني)
يف مـدرسـة احلقـوق ،وظل يـواصل مـراسلـة
مجـالت املقـت ــطف واملـ ــؤيـ ــد ب ـ ــالق ـصـ ــائـ ــد
واملـقاالت ،وأحـدثت رسـالتـه (املرأة والـدفاع
عــنهـ ــا) ضجـ ــة كـبـ ــرى يف العـ ــالــم العـ ــربـي
اإلسالمـي ،فه ــاج الـنـ ــاس له ــا وم ــاج ــوا يف
بغداد واحتجوا يف العام 1908م إلى (ناظم
بـ ــاشـ ــا) والــي بغـ ــداد ،يــطلـبـ ــون عـ ــزله مـن
وظيفته.
ونتـيجة لهيـاج الناس أقـاله الوالـي ،واشتد
سـخـ ــط اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــور عـلـ ـيـه ،وال ري ــب يف أن
بعـض القـائـمني علـى املـؤسـسـات الـديـنيـة،
ومن معـهم من أعمـدة الفكـر املتخلف ،هم
الـ ــذيـن أثـ ــاروا اجلــمهـ ــور ضـ ــد الـ ـشـ ــاعـ ــر.
ف ـ ــاضـ ـط ـ ــر إلـ ـ ــى مالزم ـ ــة داره خ ـ ــوفـ ـ ـاً مــن
االغتيـال ،ونصـره الـدكتـور (شـبلي شـميّل)
واألديــب (ول ـيّ الـ ـ ــديــن يـك ــن) يف مقـ ـ ــاالت
نـ ـشـ ــراهـ ــا يف صحــيفـ ــة املُق ـطَّـم امل ـصـ ــريـ ــة
وغـيــرهــا .وأعـي ــد يف عهــد الــوالـي (جـمــال
بـ ــاشـ ــا) إلـ ــى تـ ــدري ــس اجمللـ ــة يف مـ ــدرسـ ــة
احلقوق.

يف ميدان السياسة

خاض الـزهاوي ميـدان السيـاسة ،فـانتخب
نـائباً عن لـواء املنتفق بالعـراق ،فذهب إلى
اإلستـانــة ،وأُقفل اجمللـس بعـد أشهـر فعـاد
إلــى بغـداد ،ومــا لبـث أن انتـخب نــائب ـاً عن
بغداد ،ودافع يف الـبرملـان عن حقـوق العرب
يف مـواقف عـديدة ،وكـان يف عهـد االحتالل
البريـطاني يقـيم يف بغداد يـراقب األوضاع

قــال الــزهــاوي الــشع ــر العــربـي والفــارسـي
وه ــو صـبي ،وأجــاد فيـهمــا بعــد أن تخـطّـى
الــثالثــني مــن ع ـمـ ـ ــره ،وجتلــت عــبق ـ ــريــته
الــشعــريــة بعــد أن رجع مـن اإلستــانــة إلــى
بغـداد مـنفيـاً ،فــإنه طفق يـنظـم القصـائـد
الشـائقـة ،ويـذيعهـا بتـوقيع مـستعـار يف كل
مــن صحــيف ـ ــة (املُقـت ـطَـف) ،و(املُق ـطَّـم) ،و
(املــؤيَّــد) مبـصــر ،مبــوضــوعــات فلـسـفيــة أو
اجـتم ــاعيــة مــستـنهـض ـاً بهــا األمــة ،يــريــد
إيقــاظهــا من رقــدتهــا .وأحــدثت قـصــائــده
انقالباً يف األدب ،فدخل يف طراز جديد لم
يعهــد قبله ،وأخــذ القـراء واألدبـاء يحـذون
حــذوه يف نـظم املعــاني املــستحـدثـة ،وأبـدع
اإلبداع كله يف سنواته األخيرة.
يج ـمـع شعـ ـ ــر الـ ـ ــزهـ ـ ــاوي بــني ال ـتـقل ـيـ ـ ــد
والـتجــديــد ،إذ عــاش يف مــرحلــة تــأريـخيــة
كانت تنتـمي بجذورها إلـى التراث القدمي،
وتــستـشــرف يف الــوقـت نفــسه مــا يجــود به
العصر احلديث من علوم ومعارف جديدة.

مؤلفاته

من مــؤلفــاته الـنثــري ــة( :كتــاب الك ــائنــات)
1896م ،و(اخلـ ـ ـيـل وس ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا) 1896م،
(اجل ــاذبـيـ ــة وتعلــيله ــا) 1910م ،و(ت ــرجـم ــة
لــرب ــاعي ــات اخليــام) 1928م ،و(روايــة لـيلــى
وس ـم ـي ـ ـ ــر) :ألـفـه ـ ـ ــا ل ـت ـم ـثّـل يف بـغ ـ ـ ــداد يف
العــام1927م ،فـضالً عـن عــدد مـن املقــاالت
واألبحـاث واحملـاضـرات ،ومـن تلك املقـاالت
مـا هـو خـاص بـاللغـة العــربيـة وقـواعـدهـا،
وبـعل ــوم ال ـطـبــيع ــة ،وب ــال ــدف ــاع عـن امل ــرأة،
وبــالـفيــزيــاء .كمــا إن له مـجمــوعــة رســائل
نُ ـش ــرت يف (مجل ــة الكــاتـب) املـصــري ــة ،وله
منــاظ ــرة دارت بيـنه وبـني الك ــاتب املـصــري
الكـبير (عبـاس محمود العقـاد) .ومن آثاره
ال ـ ــشعـ ـ ــريـ ـ ــة( :الــكلِــم امل ـنـ ـظـ ـ ــوم) 1911م ،و
(ربـ ـ ــاع ـيـ ـ ــات الـ ـ ــزهـ ـ ــاوي) 1824م ،و(ديـ ـ ــوان
الــزهــاوي) 1924م ،و(ثــورة اجلحـيـم) 1931
وهي قــصيــدة طــويلــة ع ــدد أبيــاتهــا ()433
بيتاً..
تويف الـزهاوي ببغـداد يف العام 1936م .وقد
رثــاه (إبــراهـيم املــازني) قــائالً(( :واحلق إن
الـ ــزهـ ــاوي ك ـ ــان أعجـ ــوبـ ــة ،وطـ ــراز وحـ ــده،
وحـسبـك من أعـاجـيبـه أن ذهنه ريــاضي أو
علمي بفـطرته ،ولكـنه اشتهر بـالشعـر أكثر
مما اشتهر بسواه)).
وكـتب (طه حـسني) حـينمـا علم بـوفـاته ((
إنـني محـزون لهـذا الـنبـأ الـذي نعـى إلـينـا
الـ ــزهـ ــاوي ،فلـم يـكـن -رحــمه اهلل -شـ ــاعـ ــر
الع ــربـي ــة فح ـسـب ،وال ش ــاع ــر الع ــراق ،بل
شـاعــر مصـر وغيـرهـا مـن األقطـار ...،فقـد
كــان م ــربي ـاً لهــذا اجلـيل الــشعــري؛ إذ كــان
شاعر العقل ،وكان معري هذا العصر)).

مهرجان ثقايف
بهــدف تعـريـف الثقـافــة الكـورديـة لـدول
الـع ـ ـ ــال ــم ،ن ـ ـظـ ـم ــت جـ ـمـعـ ـي ـ ـ ــة (رام ـ ـ ــان)
الـطالبـيــة ال ـســوري ــة املهــرجــان الـثقــايف
الكـوردي يف جامعة (بون) باملانيا ،عرض
فيـه فلم وثــائقي حـول كـورد كــوردستـان،
وق ـ ـ ـ ــدم خـاللـه ع ـ ـ ـ ــدد م ــن ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
والـ ـبـحـ ـ ـ ــوث م ــن أسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة جـ ـ ـ ــامـعـ ـي ــني
وشخـصيــات ثقــافيــة ،واختـتم بعــدد من
النشاطات الفنية.

مرشوع معلومايت
بحــث الـ ـ ــدك ـتـ ـ ــور إدري ـ ــس هـ ـ ــادي وزيـ ـ ــر
ال ـتـعل ـيــم الع ـ ــالــي والــبحــث الـعل ـمــي يف
إقلـيـم ك ــوردسـتـ ــان مع م ــدي ــر م ــؤس ـس ــة
تكنـولـوجيـا املعلـومـات الـدوليــة ،مشـروع
ربـط ج ــامع ــات إقلـيـم كــوردسـتــان ووزارة
الـ ـتـعـلـ ـي ــم الـعـ ـ ـ ــال ــي والـ ـبـح ــث الـعـلـ ـم ــي
إلـك ـتـ ـ ــرون ـي ـ ـ ـاً ،مــن أجـل تقـ ـ ــدمي أفـ ــضل
اخلــدمــات يف الــدراســة اجلــامـعيــة ،علــى
الــصعـ ــد األكـ ــادميـيـ ــة واإلداريـ ــة وشـ ــؤون
الطلبة واألساتذة.

ندوة شعرية
ملناسبـة صدور كتاب (أنـطولوجيـا الشعر
الكـوردي احلــديث) بــاللغــة اإلنكـليـزيـة،
والـذي أعـده الــدكتــور(كمــال ميــراودلي)
وال ـشــاعــر اإلنـكلـيــزي (سـتـيفــان ووتــر)،
عقــد املــركــز الـثق ــايف الكــوردي يف لـنــدن
نـدوة شعـريـة لعــدد من الـشعــراء الكـورد
علـى قـاعـة كــوردستـان ،حـيث قــرأ مـُعـدا
الكتاب عـددأ من القصـائد بعـد عرضهم
للكتـاب .كمـا شـارك الشـاعـران (نـزنـد به
كـيخ ــانـي) ،و(دالور ق ــره داغـي) بـتق ــدمي
عدد من النصوص الشعرية.

إسبوع الفيلم اإليراين
بـعـ ـ ـ ــد إنـ ـتـهـ ـ ـ ــائـهـ ـ ـ ــا م ــن إسـ ـبـ ـ ـ ــوع الـفـل ــم
السـينمائـي الفرنسـي ،نظم مركـز (ئارتو
رامبو) يف أربيل إسبوع الفلم السينمائي
اإلي ـ ــرانــي ،ع ـ ــرضــت خـالله س ـتـ ـ ــة أفالم
إي ــرانيــة علــى قــاعــاته الــواقعــة يف قلعــة
أربيل األثرية.

معرض كتاب
شاركت وزارة الثقافة يف إقليم كوردستان
يف م ــع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـك ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ــي يف
فــرانـكفــورت ،وال ــذي يعــد أكـب ــر معــرض
للكـتاب يف العالم ،إذ شارك فيه أكثر من
سبعـة آالف مـؤسـسـة للـطبـاعــة والنـشـر،
وعـ ـ ــرض ف ــيه حـ ـ ــوال ــي  380الف ك ـتـ ـ ــاب
مقــروء ومــسم ــوع وسي دي صــور وأفالم.
وق ــد قـ ـدّر ع ــدد احل ـضـ ــور له ــذه ال ـسـن ــة
بحوالي  180الف زائر.

مهرجان بامتان
تـوجه الـشـاعـر(سـركـوت رسـول) مع وفـد
من مـؤسـسـة بـدرخـان للـطبـاعـة والنـشـر
الكـورديـة الـى تـركيـا ،بهــدف املشـاركـة يف
مهـرجـان مـدينـة بـامتـان ،الـذي خـصص
قسم منه لألدب والفن الكورديني.

