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 المكان ىو فسحة وجودنا ومماتنا. وما الميد والمحد أال مكانين.ال شيء  
 دون المكان أال خواء كما أعتقد.من خارج المكان. وما الزمان  

 المكان يعني ما نتحرك فيو ونفكر فيو ونعمل فيو حيث 
 يؤشر لوجودنا بكل ما فيو من أصغر خمية، 

 ولنقل غرفة، إلى كوكبنا
 شيركو
 
 
 



 
 

 
  

 المقدمة:
استأثرت بنيُة المكاف في قصائد شيركو بيكس بحيٍز َوِسَع اشتغاُلو دالالتيا الجمالية،    

وطاقتيا التحويمية، واالنتقالية، واالرتقائية، فضاًل عف  ومخزونيا اإليحائي، والمثيولوجي،
كثافتيا التي منحت شعر شيركو ىوية كردستانية، وروحا كردية خالصتيف، ومحمية انفتحت 

 عمى مساحات إنسانية شاسعة. آفاقيا
المكاف عند شيركو بيكس ليس مكانًا ذىنيًا أو افتراضيًا. إنو مأخوذ بواقعيتو، وطبيعيتو، 
وتماىيو مع اإلنساف في جممة عالقاتو ونشاطاتو، وتأثيراتو المتبادلة؛ ولو في شعر شيركو 

ء بياف تجمياتو الشعرية، وظائؼ عديدة، ومختمفة تناولناىا في متف كتابنا ىذا سعيًا منا ورا
وانعكاساتو الحياتية، وانصياره في بوتقة الواقع الذي خاض غماره اإلنساف الكردي بشكؿ 

 يومي، وتفصيمي.
الكتاب إذف ىو بحث في جوىر المكاف وجمالياتو، وفي خزينو الذاكراتي واسترجاعاتو  

المنفمتة مف قيود  الصورية، وفي تفاعمو مع الحدث وتداعياتو، وفي سيرتو التفاعمية
التاريخانية ومحدداتيا وموجياتيا الممزمة، وانصياره في بوتقة الروح الشيركوية، وتوحده مع 
سيرة الشاعر الذاتية والحياتية، واندماجيما في سيرة شعرية أذابت بينيما الفواصؿ والعوازؿ؛ 

فوف عمى وضعيا في وأغنتنا عف البدء بالسيرة التقميدية الجاىزة التي درج الكتاب والمؤل
فواتح دراساتيـ، وبحوثيـ، ومؤلفاتيـ، وقد تجمى الشكؿ السيرتي الجديد في بحثنا المتصدر 

)شيركو بيكس..سيرة ذات مكانية(.   لمكتاب، والموسـو
    
إف استراتيجية حضور المكاف في مطوالت شيركو الشعرية خصوصًا، وقصائده     

ينا دراسة صوره المختمفة، وتصنيفيا عمى أساس الوامضة )البوسترية( عمومًا فرضت عم
)صور المكاف  مياميا األدائية أو الوظيفية، وىذا ىو ما فعمناه في بحثنا العاـ الموسـو

 وداللتو الجمالية في شعر شيركو بيكس( وكما يأتي:
.صور 4.صور األمكنة القصية/  3.صور األمكنة االبدالية/ 2.صور األمكنة الخبرية/ 1

 . صور األمكنة المشبية بيا.5المغمقة/  األمكنة 
عرَّفنا األولى عمى أنيا صوٌر خبَر الشاعر فييا ظرفي الزماف، والمكاف، وتفاصيؿ    

حصوليما، ثـ أعاد إنتاجيما في مصير مخيمتو الخالقة بشكؿ أتاح ليا )لمصور( امتالؾ 



يكس)حمبچو(. وعرَّفنا جاىزية اإلخبار عف الشيء، ومثالنا الكبير عمى ىذا قصيدة شيركو ب
الثانية عمى أنيا الصور التي استعار فييا شيركو حاسًة أو أكثر مف حواسو الفاعمة ومنحيا 
لشيء )مكاف( جامد بغية أنسنتو جزئيا أو كميًا، وترؾ تمؾ الحاسة تنطؽ بمساف ذلؾ المكاف 

التغريب، واإلقامة كما في قصيدتو)بداًل مني(. أما الثالثة فيي انعكاس طبيعي لفعؿ النفي، و 
الجبرية بعيدا عف المكاف األـ، والتي شيدىا الشاعر جميعًا في فترات مختمفة مف حياتو 
التي لـ تعرؼ الثبات، واالستقرار في مكانو األثير كردستاف إال في السنوات األخيرة. وأما 

تضييقيا فسحة الرابعة فيي تمؾ األماكف المأىولة بالناس، ولكنيا تمتاز بانغالقيا عمييـ، و 
حياتيـ، والزّج بيـ في عزلة تسورىـ بالستائر، والسواتر التي تحوؿ بيف الداخؿ )داخؿ 
المكاف( والخارج)خارج المكاف(. وأخيرا وليس آخرًا األمكنة التي تمتاز بأيقونيتيا وبطاقتيا 

 الكامنة، وقدرتيا عمى التمثيؿ، واالستبداؿ.
وتعريفات مبسطة ألقساـ األمكنة الخمس. ولما  وخمصت الدراسة إلى استنتاجات ميمة، 

كاف الجبؿ ىو المكاف األكثر تناواًل، وحضورًا في شعر شيركو بيكس لذا اشتغمنا عميو 
ببحث مستقؿ تناولنا فيو قصيدة الشاعر الطويمة )أنشودتاف جبميتاف( التي بيّنا مف خالليا 

ا أنو يشكؿ بطريقة ما ترفعًا عف معنى أف يكوف امتداد الجبؿ عموديًا، ومنتصبًا. وذكرن
دنايا، ورزايا العالـ األفقي، وسموًا عمى األرض، واستئثارًا بأكبر حصة مف السماء. وىو 
قواـ متماٍه بيامات أولئؾ الذيف حفمت، واحتفت بيـ ىذه القصيدة وغيرىا مف قصائد شيركو 

 بيكس.
ه كحاضنة لمنص، وكاف مثالنا ولما لـ تكف صور المكاف مقتصرًة عمى ما ذكر فقد تناولنا 

. والذي رصدنا مف 2009عمى ىذا )كتاب القالدة( الصادر في بيروت بطبعتو األولى عاـ 
خاللو حركات القالدة وانتقاالتيا في المكاف والزماف، وتعريتيا لمذكورة والفحولة، وما شيدتو 

انًا شعريًا أنثويًا مف اغتصابات، ونكبات، وويالت. وخمصنا إلى أف)كتاب القالدة( يعد بي
 ضد الذكورة، وأفعاليا التدميرية.

أما )دورؽ األلواف( فقد تجمَّت مكانياتو مف خالؿ سطوة الموف، وىيمنتو عمى فضاء  
القصيدة، ومؤثثاتيا الشعرية. وقد أكدنا مف خالؿ مبحثنا ىذا عمى تضمف كؿ لوف داللة 

ػ  موف الصناعي، وتأثيرييما. فالبيتمكانية خاصة، وفرقنا بيف الموف الطبيعي لممكاف وال
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ػ مكاف لكف ألوانو مصنعة، والجبؿ ػ عمى سبيؿ المثاؿ أيضًا ػ 
مكاف لكف ألوانو موجودة بطبيعتيا وىذا ىو محور اىتماـ شيركو، والَمْفَصؿ األكثر حضورا 

 في معزوفتو المونية.
( تعاممنا مع الكرسي كمكاف متحرؾ مخصص وفي مبحثنا الذي خصصناه لقصيدة)الكرسي

لمجموس، ومتنقؿ بيف األمكنة الثابتة. وتعاممنا مع القصيدة أيضًا كسيرة ذات مكانية عامة، 



ذا كنا قد تناولنا قصيدة)الصميب والثعباف ويوميات شاعر( واعتبرناىا سيرة مكاف ذاتية  وا 
يرة ذات مكانية عامة متماىية متماىية في سيرة شيركو الخاصة فاف قصيدة)الكرسي( ىي س

في سيرة السميمانية كمكاف عاـ.وفي مبحثناالموسـو بػ)مضيؽ الفراشات( تطرقنا الى غربة 
الشاعر وانتقاالتو فييا، وتطمعو الى العودة مف خالؿ مضيؽ يمتد مف الغربة الى كردستاف، 

ردد في القاء نفسيا بنار وعمى امتداده الزمني تتجمى أرواح الشعراء الكرد بييئة فراشات ال تت
الوطف. أما مبحثنا األخير فقد تناولنا فيو كتاب د.فاضؿ التميمي الموسوـ بػ)البناء السردي 
في شعر شيركو بيكو س( اذ القينا نظرة عامة عمى مباحثو ثـ انتقمنا الى مبحث المكاف 

 ومناقشة آراء التميمي فيو، والتوسع في موضوعة بنائو.
ا التصدير اإلشارة إلى أف أفكارنا، ورؤيتنا النقدية لشعر شيركو بيكس شكمتا وال يفوتنا في ىذ

المصدريف األساسييف لمادة ىذا الكتاب فضاًل عف دواويف الشاعر، وبعض المقاالت التي 
تناولت شعره، والحوارات التي أجريت معو عمى صفحات الشبكة العنكبوتية. نأمؿ أف يكوف 

جادة في إبراز مكوف أساسي مف مكونات شيركو بيكس  جيدنا المتواضع ىذا مساىمة
 الشعرية.  

  
 

 صباح االنباري 
Australia 2010 
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عذبني الشعر لكي أنمو شعريًا. أنو كعذاب السنبمة في مخاضيا األرضي ولكن في 
 تعمم أنيا تدخل في تكوين خبز يسعد اآلخرين!.النياية 

 نعم صار الشعر حياتي.
 شيركو
 

 

 
 
 



 
 
 
قدـ لنا شيركو بيكس في قصيدتو)الصميب  بمغايرة عف المألوؼ مف السير الذاتية   

والثعباف ويوميات شاعر( سيرة )ذاتمكانية( منطمقًا مف أىمية ما لممكاف مف دور مؤثر 
الشاعر ومنظومة أحالمو ورؤاه، واستذكاراتو. فيو عنده، كما جاء وفاعؿ في احتواء مكّوف 

في احد لقاءاتو، ليس مجرد حاضف لمزمف حسب بؿ ىو فسحة الوجود والموت، ىو الميد 
والمحد، ىو التكويف، واالستذكار، واليوية. ولما كانت ىذه العناصر محض عناصر 

لى تفعيؿ الحياة التي أسستيا خطوات وسمات إنسانية خالصة فاف تفعيميا ذاكراتيًا يؤدي إ
 الشاعر عمى تضاريس المكاف.

ليس ثمة فرؽ كبير بيف األمكنة وبيف شيركو بعد أف تحولت في شعره إلى حاضنة    
لحياتو بكؿ ما حدث ليا وفييا، وما أصابيا مف األوجاع والمسرات، والكوارث. إنيا غريمو 
المؤنسف الطافح بقوة التشويؽ المثير لمدىشة، والغرابة، والرغبة في استكناه الجوىري. إنيا 

اإلنسانية التي منحت ليا فأخرجتيا مف اليامشية إلى الجوىرية، ومف مجموعة الصفات 
الشيئية إلى الحيوية، ومف الجمود إلى الحركة، ومف الركوف واإلمعاف في العزلة إلى 
المشاركة الوجدانية المنفتحة عمى تجربة البشر، ومف جفاؼ الصورة وتيبسيا إلى جماؿ 

، وخاصة المطوالت منيا معززة انتماءه إلييا الصورة وتدفقيا في قصائد شيركو الشعرية
سواء مف خالؿ تضمف اسمو عمى الجزء األكثر حضورًا منيا)كو( الجبؿ، أو مف خالؿ 

أو مف خالؿ حياتو التي امتزجت  (،1"أبي ىو الجبل")نظرتو التقديسية لشخصية األب
 و منذ رأىمموح ه،في تفكير  متتشكأنفاسيا بأنفاس كردستاف وتضاريسيا الجبمية التي 

 .والمدىش المبير،السحري  ياعالم

الجبؿ إذف ىو أوؿ األمكنة وأكبرىا حجما وأطوليا قامة، وىذا ىو ما شغؿ شيركو كثيرا،  
وطوياًل، وجعمو  يفكر في ما عساه يفعؿ ليكوف غريمو الحقيقي. مف ىذا الشاغؿ الكبير 

أنو السبيؿ الوحيد، المحفوؼ بدأت رحمة الذات مشوارىا الطويؿ مع الشعر بعد أف أدركت 
 بالعذابات والمعاناة، والمخاطر لموصوؿ إلى قمة ذلؾ الجبؿ، إلى ذروة اإلبداع الشاىقة.

( في حي مف أحياء السميمانية، ولحظة رأى النور لممرة األولى 1940لقد ولد شيركو عاـ ) 
رسمت القابمة عمى جبينو صميب آالمو وعذاباتو، وعمى رأسو وضعت إكميؿ شوؾ توج 
غربتو التي ستمتد مع العمر إلى أجؿ شّيأتو المنافي اسفينًا بيف أضمعو المتقاطعة. لقد كتب 



، واالكتئاب..العذاب الذي نمت في رحمو الكممات، والصور، والرؤى، عمى شيركو العذاب
العذاب الذي استمرأ نمو شيركو بيكس عمى جمرات القصائد  وطالسـ الوجود..

إال جزًءا مف عذابات كردستانو  وما عذابو( 2.)"عذبني الشعر لكي أنمو شعرياً "ومباىجيا.
في منطقة  وعينيشيركو بيكس فتح قوف. التي استيدفيا الغزاة والبغاة، والطغاة والمار 

 :معممًا ىناؾ هحيث كاف والد (3()سورداش)

ؿ المعتقؿ أباؾ قمراً   حوَّ

لو التشرد وطنا  وحوَّ

 والزالزؿ نشيداً 

 والقيود والسالسؿ معمماً  

درس وتخرج فييا ليعود إلى السميمانية عاـ 4291]سافر والده فائؽ بيكس إلى بغداد عاـ 
عمؿ مستخدما في مديرية أشغاؿ أربيؿ عدة أشير عّيف معممًا في مدرسة ، وبعد أف 4291

 )زانستي( بالسميمانية.[

رأى شيركو ما رأى مف عجائب الجباؿ،  (4)في ذلؾ المكاف الكردستاني )في زانستي(
وأىواؿ الودياف، وأغوار الكيوؼ وعتميا الغامضة. سمع عف أساطيرىا وخرافاتيا، وحكاياتيا 

كرتو صور فريدة وغريبة وعجيبة أسست تاريخو الذاكراتي. كبر وكبرت معو فتشكمت في ذا
موحياتيا، وصميب دالالتيا فاستعادىا كرموز شعرية ضمف منظوماتية أنساقيا وأطراسيا 
المنقوعة بعصارة موىبتو المتفردة. في ذلؾ المكاف األسطوري وفي فضاءاتو الخرافية 

ا والحقيقة فتشكمت الصور األولى لطفولتو التي عمقت تماىت النبوءة والواقع، وتماىت الرؤي
مصيرىا عمى صميب البراءة. يروي لنا شيركو ما رأتو والدتو ذا صباح عندما أبكرت في 
الرواح إلى الينبوع ثـ عادت لترى ثعبانا أطوؿ مف ذراع إبميس يمتؼ حوؿ بدنو واضعا رأسو 

ما فروت لمغجرية ما رأت في ذلؾ  عمى كتفو، وىو ييمس في أذنو كمف يحاوؿ البوح بسر
 الصباح الضبابي:

 رمت الغجرية األحجار البنفسجية عمى جمد الجاموس

 فصارت األحجار صمبانا وقالت بعد ذاؾ

 سيسحب األلـ عمى أعقاب وجعو



 ىذا العمر كما الدـ المنساب

 منح الثعباف سمو لعاشقو 

 التؼ الثعباف حوؿ معشوقو الذي اختاره

 منحو الثعباف لغة 

 سيجعؿ مف الكممة خرافة

 ما اف يكبر

 سيأتيو الحمـ ويكتب عمى فخذه

 سر قمب الرب وأنبياء الرب

 (6)وسر ىذا الكوف

البشارة توحد الصميب والثعباف، الشاعر واإللو، الطفؿ والتأمؿ. "كنت طفال  بعد ىذه النبوءة/
( 5)الجبؿ ىو)چرماوند( وسنعرؼ أف ىذا" متأمال في جبروت جبؿ الخوؼ والذىوؿ

الشاخص المتربع عمى كاىؿ )سورداش(، واف لو التأثير األوؿ عمى شيركو، وعمى 
 انطباعاتو التي ستترؾ ليا في ذاكرتو آثارًا ثابتة، ومشاعر مستفزة بالمخاوؼ واليواجس. 

تجدر اإلشارة ىنا إلى أف الصميب والثعباف فكرتاف متأتيتاف مف جوىر مفردات عنونة 
صيدة )الصميب والثعباف ويوميات شاعر(، ومقترنتاف بحياة شيركو منذ أف وعى أنو الق

وحتى كتابتو ليومياتو الشعرية. رب سائؿ يسأؿ لماذا اختار شيركو ، الصميب والثعباف معاً 
الصميب؟ ولماذا الثعباف؟ ويأتي الجواب مف داخؿ النص ومف حياة شيركو المفعمة بالغربة، 

واأللـ، والحب، والبيجة، واألمؿ، والتطمع إلى عالـ أجمؿ وابيى. لو والوحشة، والعنؼ، 
خير شيركو لما اختار الصميب، ولما اختار الغربة، ولكف ما حدث فعال أنيما فرضا عميو. 

واالحتراب، وىو  ،واالغتراب لقد ولد شيركو في مكاف ىو ميد اآلالـ والعذاب، والمعاناة،
والمستحوذيف عمى الخيرات والثمرات، وتفاقـ عنده،  ،والمارقيف ،محط أنظار الطامعيف

وتعاظـ الشعور بالغبف، والحرماف، ورأى كردستانو مثؿ تفاح جبمي يمد لو يدا حانية لكنو ال 
يستطيع الحصوؿ عمى قضمة واحدة في الوقت الذي تكالب عمى قضمو الغرباء، 

لقد حمؿ شيركو صموات الكرد  واألدعياء، والساسة المستمبوف، والمستكمبوف، والمستأذبوف.
ونذرىـ، لوعة العذارى، وأنيف الثكالى، ودموع المستجيرات ليقدميا بتضرع آللية الشعر كي 

 تيبو الكممة، والجممة، ونور القصائد المتدفؽ مف ممكوت األشعار.   



 امتطيُت أرجوحَة الشفؽ وظير الضباب 

 تعممُت لغة الدغؿ والحجر والرماد والبساتيف

 في دفتر الثمج أولى قصائدي كتبتُ 

  أنا الصميُب الممتؼ حولو الثعباف

، سوؼ يتحوؿ بعد موتو إلى ينيقي الذي عمَّـ اإلغريؽ الكالـأف )قدموس( الفتقوؿ األسطورة 
ثعباف. وىا ىو ذا يأتي بييئتو الخالدة ليناـ عمى كتؼ الشاعر، ويعممو سر الكممة، وسحر 

الزمف المبكر مف عمره  "كاف )سورداش( تحت أبط الجممة، وقداسة الكالـ. في ذلؾ 
 يزاؿ يكبر ليطوؿ قامة الوس في الوحؿ"، وكاف الشاعر الغض )چرماوند( أشبو بأرنب مغم

 األسئمة الغامضة. يسأؿ والده المبحر أبدًا في مسالؾ الكممات ومساراتيا:

 الرب أكبر أـ أنت 

 الرب أكبر أـ الجبؿ

 ىؿ بامكانؾ أف تأخذني إليو؟

لـ يظفر الشاعر/الطفؿ إال بأجوبة تراوغ فطنتو المبكرة. ىيمف الخوؼ متربعا عمى أعمى 
)قاتمة القوافؿ( ليفتح لو  (6)قمة في ذاتو القمقة فأسرى بو الخياؿ إلى مجرة كارواف كوژه
كف يأخذنؾ ويرينؾ مف بعيد :"الباب الصخري، ولتخرج المالئكة إليو حاممة صمبانيا النارية

وكاف الخوؼ يتناسؿ في رأسو "الرب ف الجحيـ/ يرينؾ عفاريت، وثعابيف، وعمالقةىشيـ نيرا
 منغرسًا في أعماقو القصية:

 الخوؼ..الخوؼ..الخوؼ

 كافُ يشرب في البيت مع الماء

 يعجف مع الدقيؽ

 كاف داخؿ قطف المحاؼ

 وفي الخارج كاف الخوؼ كما الحسحس..كما الحارس

 يقؼ ويحاصر األسئمة



( غادره األب راحال إلى العالـ اآلخر فورث عنو أشجاف 1948مف عمره )في الثامنة 
كردستاف، وىموـ الوطف، وجرحًا صعب المراس، وتركة ثقيمة مف اليواجس، والمخاوؼ، 

 والظنوف. ترؾ لو أنيف حمبچة، وخوفيا المتأىب، وضوءىا الخافت في ليالي االغتراب.

 ررحيؿ والدؾ في كؿ عاـ ىو رحيؿ سنونو الشع 

 ورحيؿ ريح غاضبة ورحيؿ الـ صعب المراس 

ولعؿ مصدر ىذا اإلحساس متأت مف الرحيؿ المبكر الذي لـ يترؾ مجاال لمشاعر/األب أف 
يأخذ مف الحياة قدر ما أعطى. يروي لنا شيركو عف والده أف نصيبو كاف مف النير 

برحيمو فتحت بوابة الضمأ، ومف المييب البرد، ومف الحنطة الجوع. لقد رحؿ والد شيركو، و 
الفقر، والحرماف ذراعييا لتضـ االبف بقوة واغتالـ لجحيـ أتونيا المستعر.يقوؿ األستاذ 

توفي  8441في الثامف عشر مف شير ديسمبر )كانوف أوؿ( عاـ مصطفى صالح كريـ:"
و التي كاف معممًا في إحدى مدارسيا تاركًا محفظة خاوية، وزوجة، چالشاعر في مدينة حمب
معاناة، وقسوة، ومواجية غير متكافئة لطغياف الظرؼ الذي ألـ  (7)".وأطفاؿ دوف معيؿ

بالشاعر وىو ابف ثمانية. لـ يتوقؼ أبدًا عف اغتراؼ ما ينقصو مف ينبوع المعرفة 
واليوة الواسعة الشاسعة التي خمفيا رحيؿ  عمى الرغـ مف شظؼ العيش، الكبير)المدرسة(

ؼ األوؿ، والكممة األولى، واألرقاـ األولى التي سجمت عمى األب بوقت مبكر. كاف الحر 
سبورة الدرس تشير عميو بالتقدـ فتقدـ إلييا بال تردد، أو وجؿ، مع شيء مف الشعور 

 باالغتراب:

 مف ىناؾ مف كممة)دار( األولى

 ومف جممة)زريزه( األولى

 أصبحت حجاًل وأنشدت لمجبؿ 

 وأصبحت جباًل فأنشدت لمثمج

 ًا فأنشدت لمزىوروأصبحت ثمج

 وأصبحت زىرة فأنشدت لمماء

 وأصبحت ماًءا فأنشدت لألرض



 وأصبحت أرضا فكتبت قصيدة لمصنوبر

متواليات مف التقدـ والتطور أشارت كميا إلى أصالة منبتو، ومتانة جذره، والتصاقو بالمكاف، 
وبكردستانية الطبيعة وجماليا حتى صارت بكميتيا، في كتاباتو، معجونة بماء السحر، 
ودموع الشعر، وندى القصائد. لقد أثرت تمؾ الطبيعة في مكونو الشعري فأعطتو مف ألوانيا 

جعؿ موىبتو تتفتؽ عف صور غاية في الروعة والغرابة، فضال عف الدور  وألحانيا ما
المؤثر الذي لعبتو أمو مف خالؿ سردىا المستمر لحكايات الكرد التي كانت تمقييا بصوت 
عذب جعؿ االبف ينمو محبا لمغة الكردية وأشعارىا وأغانييا الجبمية. لقد غيَّر رحيؿ األب 

 مى حياة االبف التي ال تني تجترح النكبات:  حالة األـ وأثر ىذا التغيير ع

 قبؿ أف تنشد فوؽ رأسؾ النكبة

 كانت حجرة أرممة 

 وطنا لباكورة آىاتؾ

 ومرجا لبكائؾ األوؿ

 كاف فستاف والدتؾ الحالؾ السواد

 الميمة األولى لتوىج ىمومؾ

 أنا الحمـ اسمي 

 أنتمي إلى بمد الخرافة

 أبي ىو الجبؿ 

 وأمي ىي الضباب

بيكس إذف ىو ابف الطبيعة الكردستانية بحؽ، وىو الناطؽ بجماليا وفتنتيا، قسوتيا شيركو 
وغنجيا، انفعاالتيا اليادرة وىدوءىا المبيف، غضبيا وليونتيا، بكائيا ومرحيا األنثوي. وىو 
الناطؽ باسـ الجبؿ، والضباب، وزىور النرجس، وأشجار البموط، والكستناء، وگاوراف، وزه 

غ، ومامو ياره، وبازياف، وداريكو لي، وعو بابو يمي، وىموبو، وزيوى، وگرمياف، ردياوا، وقردا
واف سيرتو الذاتية ىي سيرة كؿ ىذه األمكنة وتمؾ. ولما  (8)وكويستاف، وزانستي، وحمبچو.

لـ يكف ثمة فرؽ بينو وبينيا لذا فاف سيرتو تجاوزت ذاتيتيا المحضة إلى ذات األمكنة، 
 ي أشار إلييا أو التي أسس عمييا قصائده العمالقة.وجوىرىا سواء تمؾ الت



اشتغؿ شيركو بيكس في النصؼ األوؿ مف قصيدتو عمى سيرتو مف الوالدة إلى ما بعد 
الوالدة، والى احتراقو في نار الكممات عمى صميب أوجاعو الشعرية، بينما اشتغؿ في نصفيا 

مألوفية اليوميات وتقميديتيا وقد جعميا الثاني عمى يومياتو التي تناوليا بمغايرة، أيضًا، عف 
 في ستة مفاصؿ يمكف تبويبيا كاآلتي:

 أمثاؿ األب.. تناوليا بفقرات خمس. .8
 مقامات)ىورات( األـ.. تناوليا بفقرات ثالث. .2

 جداوؿ الكممات..تناوليا بست فقرات. .3

 ذكريات..تناوليا بخمس فقرات. .4

 لوحات منقوشة..تناوليا بأربع فقرات. .5

 معمقة..تناوليا بفقرتيف.لوحات  .6

في المفصؿ األوؿ والثاني نقؿ لنا جوىر متعمقات الشاعر/األب، ومقامات األـ، وتأثيرىما 
عمى جوىر حياتو الداخمية، ونموىا شعريًا وفكريًا في رحـ عذابات كردستاف، وآالميا 

يمة التي نجح وجراحيا العميقة التي لـ يجد ما يستوعب دراميتيا غير القصائد الممحمية الطو 
في استدراجيا إلى الحاضر، وجعميا عمى قدر كبير مف التشويؽ لقارئ معاصر لـ يعد 
يستسيغ قراءة األدبيات المطولة. لقد تحولت أفكار الشاعر/األب إلى مضارب أمثاؿ، 
ومسممات فكرية، ورؤى شعرية حددت مسار شيركو في يومياتو ومدتو بمعيف ال ينضب مف 

 ة والذىنية. يقوؿ شيركو عمى لساف أبيو:االلتماعات الفني

 ماذا اعمؿ بالكممة التي 

 ال تتزوج الرماؿ

 وال تتزوج الحجر

ًً وال بنفسجاً   وال تنجب أعشابًا

وكأني بو يريد الجـز أف القصائد التي تتقوقع عمى نفسيا ال يمكف ليا فعؿ أي شيء. 
فاس البشر، وبأنفاس األمكنة، القصائد التي يريدىا شيركو ىي تمؾ التي تمتزج أنفاسيا بأن

وبعذابات اإلنساف والمكاف. تحرؾ السواكف والبواطف، وتثير الدىشة والغرابة، وتعمف 
انتماءىا غير المشروط لمجماؿ حسب. وىو إذ يحّمميا ىذا فانو، في الوقت نفسو، ينأى بيا 

لمتعمد حد أننا عف الشعاراتية الفارغة، والحماسة اليوجاء، والسطحية المقيتة، والغموض ا
نتوىـ بساطتيا وسيولتيا، والقدرة عمى مجاورتيا. يقوؿ األديب الكبير محي الديف زنكنو في 



رسالة بعثيا لمشاعر شيركو بيكس نشرت في مقدمة مختاراتو الشعرية )أنت 
 سحابة..فأمطرؾ(:

القارئ  "المدىش يا شيركو أف القصيدة عندؾ تبدأ بداية بسيطة..مألوفة..ولكف خداعة، توىـ
أف بوسعو أف يكتب العشرات مثميا. ولكف ما أف يحاوؿ حتى يتبيف كـ ىو واىـ أو 

 ليس ألف لكؿ إنساف، قارئًا كاف أو شاعرًا!!  مخدوع..

مكونات..وخمفيات..ومرجعيات..ومنطمقات..وذاتيات و..و..و..تختمؼ وحتى تتناقض عما 
البساطة المفرطة في بساطتيا، عند اآلخر حسب..بؿ ألنو سرعاف ما يكتشؼ أف ىذه 

مقصودة بفنية عالية و)متعوب( عمييا كثيرًا كثيرًا. وأعمؽ الفنوف وأجمميا ىو أبسطيا وىو 
 (9)ما يسميو طو حسيف "السيؿ الممتنع".

أراد شيركو، مف خالؿ ما أطمؽ عميو شعريا أمثاؿ األب، التأكيد عمى مجاورة أفكار 
ومف ثـ انطالقو منيا إلى فضاءات أوسع أفقا وأعمؽ  الشاعر/األب ألفكار الشاعر/االبف

رؤية، ولكف ليس بمعنى االنفصاؿ أو االنقطاع التاـ عف تمؾ األفكار التي استطاعت أف 
تشكؿ رافدا أو جذرًا أساسيًا ربط تجربة شيركو بيكس الشعرية والحياتية بتجربة فائؽ بيكس 

األمكنة الكردستانية. تجربة شيركو إذف  الشعرية والحياتية ذات الجذور الممتدة في أعماؽ
ىي امتداد طبيعي لتجربة الشعر الكردي ابتداًءا مف والده الشاعر، وانتياًءا بأقدـ شاعر 
كردي. ولعؿ ما يميزىا أنيا أعمنت عف كردستانيتيا بشكؿ تاـ وذلؾ عف طريؽ جعؿ المكاف 

ة نحو أفؽ بشري ومكاني كبير ومحميتو مرتكزا أساسيًا مف مرتكزات قصيدتو الشعرية الجامح
 جدا قد يضـ األرض بكميتيا أو البشر بكميتيـ.

في المفصؿ الثاني ثمة تأكيد عمى جوىر االبف وتساميو مف خالؿ جوىر األـ وتسامييا  
في التضحية بحياتيا شريطة أف ينجو ابنيا حسب. وقد أشار شيركو إلى ذلؾ في ما قالو 

 عف األب:

، والجبؿ   مقدسالشعر ساـٍ

 الطبيعة جميمة 

 ولكف األسمى مف الشعر 

 واألكثر قدسية مف الجباؿ والقمـ



 واألكثر جمااًل مف الطبيعة بكثير 

 ىو تضحيات اإلنساف

وفي ىذا ومف خاللو يثبت لنا أف األمكنة كميا، وعمى الرغـ مف عظمتيا وأثرىا وتأثيرىا 
ا يتعمؽ األمر بابف ميددة سوؼ لف تكوف بأفضؿ مف تضحية اإلنساف بحياتو خاصة عندم

حياتو بالزواؿ. وفي ىذا أيضًا تتجمى صورة األـ، وقداستيا ومثاليتيا، وجوىرىا. وبطريقة ال 
تخمو مف مفاخرة الشاعر بأمو يتضح مكونو وانتماءه اإلنساني، وطبيعة السيرة المنبتة عمى 

 أرضية ىذا المكوف، والجانحة نحو شاطئ المغايرة.

ماضي تكويف الشاعر قبؿ مغادرة األب، واألـ، وبعد مغادرتيما، وغيابيما لقد كاف ىذا في  
حّمت روحاىما في عناصر ومكونات الطبيعة الكردستانية فصار الجبؿ أبا، و)سيواف( أمًا، 
وصارت النجوـ والقمر أخوة وأخوات، والقصيدة وعبقيا أقاربًا وأحبة،  وانيمرت أمطار 

لضوء، وتغريد الطير، وزقزقة العصافير، وغيوـ الطفولة، الشعر عميو قادمة مع الثمج، وا
..و..و..الخ. گويژهوحممة خو زاؿ، وقبالت كاكو ال س، والكممات المزروعة عمى سفح 

 يقوؿ شيركو معرفًا مفكرة الكممات أنيا مفكرة دموع األرض:

 ىذه گويژهأواًل: مفكرة عيوف 

 ىي مفكرة دموع األرض

 الماءوالمفكرة المحترقة لتاريخ 

 وساعة دـ المدينة

 المستمرة في الرنيف

في ىذا المقطع ثمة مكانيف: كويژه واألرض. األوؿ منح المفكرة سمة محمية محددة باسـ 
والثاني جعؿ األوؿ يندمج فيو، وىو قائـ  (01)الجبؿ المطؿ عمى مدينة السميمانية )گويژه(

وع المأساة التي عاشيا إلى قاسـ عميو، ليمنحو انفتاحًا عمى آفاؽ األرض كميا ولتتحوؿ دم
مشترؾ أعظـ بيف األرض وبيف الجبؿ، بيف ما ىو محمي )كردستاني( وبيف ما ىو أكبر 
مف ذلؾ بكثير. وفي المقطع الثاني ومع استمرار رنيف ساعة دـ المدينة يعود الشاعر إلى 

الماضي، وأنفاؿ سفح گويژه متسائاًل: "ما الذي لـ يمر مف ىذا السفح" في إشارة إلى أىواؿ 
، وغارات العجـ، وغيرىـ ممف حفظت ليـ  الحاضر وما خمفتو أياـ العرب، وغزوات الرـو



مفكرة المدينة تاريخ حرائقيـ التي طالت الماء والسماء. ليذا وبسببو يقرر الشاعر أف ال 
صديؽ ليذه األرض التي طالتيا حرائؽ الغزوات، ودمار الكيميائيات، ولكنيا ظمت حتى 

تذبؿ "يقوؿ شيركو:  ىي كالقصيدة إذف".خضراء الجناف وخدود صفحاتيا مدماة"المحظة ىذه 
 ."باالستقرار وتتوىج باليموـ

ذ يشعر أف حياتو  وتستمر اليوميات بسرد ىموـ شيركو وآالـ الكرد ومعاناتيـ الطويمة. وا 
رحـ الجبؿ، إلى ميددة بالجحيـ الذي خمقو زبانية السمطة الحاكمة في بغداد فانو يعود إلى 

جوفو الصخري، إلى الكيؼ ليكتب، مف ىناؾ، عف رجاؿ "يرغموف المستقبؿ عمى المجيء، 
لقد التحؽ شيركو بحركة الكرد المسمحة وىو ابف خمس " ويرغموف الموت عمى اليروب

وعشريف في محاولة منو لمتخمص مف ذلؾ الجحيـ الميمؾ الذي طاؿ كردستاف بحرائقو 
في القتؿ، والذبح، والسحؿ، والجينوسايد. كاف شيركو الوحيد الذي ظؿ ومشانقو وبإمعانو 

عمى قيد الحياة مف بيف ثالثة مف األصدقاء كاف رابعيـ في ذلؾ الكيؼ. عثماف الذي 
غيبوه تحت الجباؿ الجميدية، ودلشاد الذي سقط جريحًا، وعبد الخالؽ الذي اغتيؿ في أربيؿ، 

يعرؼ كيؼ ستجيء: "أنا ال أعرؼ أي سيؼ سيأتي وحده شيركو ظؿ منتظرا نيايتو وال 
ويذبحني" وشاء الشعر أف يظؿ شيركو عمى قيده، وأف يعود إلى المكاف الذي افترض 

إلى الدار المسورة بعيوف الطامعيف والمارقيف  اآلخروف انو مأوى الحياة وحاضنيا الرؤوـ
 والشاىريف سيوؼ ضغائنيـ وحقدىـ عمى امتداد التاريخ:

 لتاريخ األزرؽفي ىذا ا

 أنت اآلف عند دجمة

 لو أخمصت دجمة لينبوعيا 

 عمييا أف تحبؾ

فما بيف دجمة وبيف الشاعر أواصر لـ يستطع الظالـ تغييبيا أو درسيا ما داـ النير يدفع 
بقوة الجبؿ والجميد أمواجو نحو بغداد المدينة التي أحبيا الشاعر وأخمص ليا ورأى أف عمييا 

 فما يربطيا بو، أو يربطو بيا أشد وأقوى مما يرتكبو فطاحؿ خائنوىا.أف تبادلو المحبة، 

 ىي تنبع مف عيوف طوائؼ ثموجؾ
 وأنت حفيد ذلؾ الثمج وغصف منجرؼ مف تمؾ الطوائؼ 



بغداد والنير إذف يجتمعاف في قمب الشاعر، يتماىياف في روحو، يغوراف في أعماقو 
النير وافيـ بغداد/ارتدي يوميا أحد أمواجيا أنا لكي افيـ ىذا "فيرتدييما كموجة وصراخ: 
حدى صرخاتيا كالقميص   ثـ يعمف مصرحا بمحبة ويقيف: " وا 

 أنا ال أتحمؿ المكوث ىنا  

 إف لـ تدخؿ دجمة غرفتي كؿ ليمة

وفي خاتمة يومياتو يعود ليمقي عمى نفسو، وربما عمينا أيضًا السؤاؿ االفتراضي: مف أنت؟ 
طرحو، ومضيفة ما استجد عميو بعد رحمة القصيدة الطويمة في  لتأتي آخر إجاباتو مؤكدة

 أغواره القصية:

 أنت الصميب الممفوؼ حولو الثعباف 

 أنت التنفس في وطف مخنوؽ

 قطرة مف تمؾ الكممات 

 المحصورة في أعيف الغربة.

    

 

 

* 

 
 
 
 
 
 



  

 المكان وداللتو الجمالية 

 في شعر شيركو بيكس
 
 
 
* 
 
 
 

دون الحضور القوي من في قصائدي، فال أستطيع أن أكتب  حيزًا كبيراً شغل المكان 
 .والدائم لألماكن والطبيعة بصورة خاصة

 شيركو
 

  
 
 
 
 

 



 
 استيالل..

يجترح االستيالؿ عنصري العنونة األساسييف:الصورة والداللة،وارتباطييما بموضوعة     
الكتاب المركزية عف طريؽ بياف المحددات االستباقية لمفيومييما كونيما قيمتيف متداخمتيف: 
األولى ابتكارية غير جانحة إلى التشبيو واالستعارة كما كاف حاليا في ماضي الشعر 

واف كانت مختصة في مجاؿ بحثنا بالمكاف الشعري إال أنيا تحتفظ وتاريخو، وىي ىنا 
بخصوصيتيا كنتاج روحي ػ لممخيمة الخالقة ػ سابؽ لعممية تحكـ الوعي، ومنظور إليو مف 
زاوية تعارضية تمغي فكرة أنيا تركيبة وجدانية أو تشبيو قائـ عمى الوصؼ واالستعارة أو 

ذا أردنا الدقة أكثر فيي جوىر المكاف إنيا رسـ قوامو الكممات. إنيا جوىر ا لشعر وا 
 الذي نحاوؿ تقصي معالمو، في مرحمة تشكمو الجنيني. الشعري،

وأما الثانية)الداللة( والمقصود بيا داللة المكاف جماليًا فيي نتاج األولى ومحصمتيا  
مكننا السببية، والجمالية، وىي ليذا وبسببو متصمة بيا اتصاؿ السبب بالنتيجة. إذ ال ي

التحدث عف أىمية المكاف جماليا قبؿ والدة صورتو شعريا، فالصورة تستبؽ الداللة كما 
أيضًا، فاألمكنة ػ كما يقوؿ  تستبؽ األجنة الوالدة وىذا يفسر لنا استباقية األمكنة لألزمنة،

ػ تحتوي الزمف مكثفا ثـ يذىب إلى ابعد مف ىذا (  11)باشالر في كتابو )جماليات المكاف(
 يف يجعؿ مف ىذا التكثيؼ وظيفة لممكاف.  ح

ينبغي عمينا ىنا أف نفرؽ بيف أمكنة، وأخرى فميس كؿ األمكنة قابمة لمتحميؿ عمى وفؽ 
منظورنا الجمالي. إننا نتناوؿ األمكنة التي وطأتيا أقداـ روح الشاعر، وتركت أصابعو ػ 

ؿ عبر استرجاعاتو عمى جدرانيا ػ بصمات تمؾ الروح ثـ تماىى االثناف معا لتتحو 
الذىنية)مخيالو( إلى صور ليا قدرتيا الفريدة عمى االتصاؿ، والتواصؿ مع المتمقي 
منتجة،عبر تأثيرىا قمبيا، وعاطفيا نوعا مف اإلحساس بالتطابؽ المتكافئ بينو كمنتج ثاف 
لمصورة وبيف الشاعر كمنتج أوؿ ليا. إف بموغ ىذه الذروة االتصالية سوؼ تسيؿ عمى 

ف ىذه العممية تحديدا (قي تبني النصالمتم الصور( كما لو كاف ىو منتجو األوؿ بالفعؿ. وا 
تفسر الفرؽ الواضح بيف الصورة الشعرية التي سادت، وبيف التي حتمتيا الظروؼ الجديدة 
لمقصيدة المعاصرة، بيف حسية مممحيا في الماضي، وصوفية تشكميا اآلف. بيف الطممّية 

 عامود الشعر،وبيف تمؾ التي أدخمت الحرية إلى مفاصؿ لغتيا الشعرية.المقفاة المقيدة إلى 
صار المكاف سياقا قصديا مفروضا عمى الشاعر مف خارج  (12)في القصيدة الطممّية 

القصيدة مما جعؿ منتجيا  التخيمي محددا بحدود المحسوس والممموس عمى الرغـ مف 
انثولوجي. إف الصورة في القصيدة  فاعيمة الطمؿ عمى تشكمو كأيقونة شعرية أو كدفؽ



الطممية قائمة عمى بنية الوصؼ واالستعارة وىي في أحسف أحواليا ال تتعدى كونيا مصاغة 
 بطريقة ذوقية عقمية حسية وطارئة.

 لنتأمؿ ىذه الصورة الشعرية التي تصؼ جوادا عربيا: 
 (13)مكرٌّ مفرٌّ مقبٌؿ مدبٌر معًا كجممود صخر ىدَّه السيُؿ مف عؿِ 

الشاعر يصؼ الفرس الجامح، وعدوه الرشيؽ فيراه مختزاًل، وجامعًا النقيض بالنقيض ولبياف 
سرعتو الفائقة، التي بسبب عدـ قدرتو عمى تصويرىا، يمجأ إلى استعارة ما يشابييا ويدؿ 

 عمييا فيستعير لذلؾ صخرة ىابطة مف مكاف مرتفع دفعتيا السيوؿ إلى األسفؿ. 
اعر ىنا ىو انو استعار، وقارف المستعار بالمعار أو بمعنى آخر شبو إف كؿ الذي فعمو الش

التشبييية. وال لوـ عميو أو عمى شاعريتو فصورتو  احدييما باآلخر عف طريؽ الػ)كاؼ(
الشعرية استمدت روحيا مف أنفاس الزمف الذي عاشو، وكتب فيو قصيدتو المعمقة. لقد أدت 

نية حسب. واف الطمؿ الذي جذب انتباه الشاعر الصورة ىنا وظيفتيا ضمف مرحمتيا الزم
ليس مبنى مندرسا حسب، بؿ مكانا عاش فيو الشاعر أيامو الخوالي وذكرياتيا الثابتة، 
وأحالميا ورومانسيتيا وأحداثيا ومشقاتيا ومعاناتيا.الخ..الخ..إنيا بتمخيص شديد انثولوجيا 

 ياتو السابقة.الشاعر التي يحوليا إلى أيقونة تدخر كمًا ىائال مف ح
الطمؿ إذف ىو موئؿ ذكريات الشاعر،الذكريات التي تشعره بالراحة واالسترخاء وتييئو 
الجتراح فيض الصور األخرى في لحظات تساميو نحو القصيدة. الطمؿ يحتفظ،عادة، 
بالصور وسريتيا وقيمتيا، فيو منغمؽ عمييا ومتكتـ عمى أحجارىا الثمينة حتى يفتح الشاعر 

 انثياليا إليو.بوابة 
 

صور المكاف عند شيركو بيكس تأخذ أشكاال تختمؼ باختالؼ جوىرىا، وغايتيا 
)خصوصيتيا( وقد أشار د.فاضؿ عبود التميمي في معرض تناولو لممكاف في كتابو )البناء 

إلى أف األمكنة تنقسـ عمى قسميف رئيسيف ىما  (14)السردي في شعر شيركو بيكس(
مكنة المعادية، إال انو لـ يعتمد ىذيف التقسيميف في مبحثو المخصص األمكنة األليفة، واأل

لػ)بناء المكاف( وبدال منيما جعؿ المكاف عمى ثالثة أقساـ ىي:المكاف الساكف،والمكاف 
المتحرؾ،والمكاف المتخيؿ؛ ونظر إلى المكاف في السرد الشعري عمى، وفؽ نظرتو 

 النقدية،عمى انو:
)السرد + الشعر( وفييما يبدو صنعة لغوية بمالمح إنسانية "يأخذ تفاصيمو مف عنصري  

 تأخذ بنظر االعتبار أىمية العالقة بيف اإلنساف والطبيعة"
إف نظرتنا الجمالية إلى المكاف تتحدد مف خالؿ اعتبارنا المغة مجرد ناطؽ بالصورة الشعرية 

حضارات األولية لتشكميا المبتكرة لممكاف حسب، وال عالقة ليا بما تقـو بو الصورة مف االست



في المخيمة الخالقة. وال تتعارض ىذه النظرة إلى الصورة المكانية مع ما أورده د.فاضؿ 
 عبود التميمي وفقط تنحى منحى جماليا َيسَتكِنُو جوىرىا ال مظيرىا.        

د قد يكوف في ىذا االستيالؿ ما يكفي إلضاءة أسموب الدراسة التي جعمناىا وقفا عمى قصائ
واحد مف أكبر شعراء القصيدة الكردية المعاصريف، والذيف القت أشعارىـ رواجا ىائال عبر 
ترجمتيا إلى عدة لغات أوليا العربية. فالمكاف في شعر شيركو بيكس يأخذ حيزا كبيرا، 
وأىمية قصوى تتأتى مف حميمية عالقتو بو ليس طوبوغرافيا حسب بؿ كمرتع خصب 

 الو المنتج.لذاكرتو االنفعالية، وخي
إف أوؿ األمكنة التي تجتذبنا في شعر شيركو بيكس ىي تمؾ التي اكتسبت جماليتيا مف 
التركيبة الشعرية التي وضعتيا فيو ممكة شيركو في االبتكار، والخمؽ، والتصوير، والتجسيد. 
والمكاف عندنا ال يقتصر عمى وجوده الطوبوغرافي ػ وىو وجود ال يعنينا كثيرا ػ بؿ عمى 

نتاجية فكؿ األمكنة التي وردت في قصائده اكتسبت جمالياتيا مف و  جوده كقيمة شعرية وا 
ارتباطيا بفنو الشعري ومف تسامي روح قصيدتو المحض. أما األمكنة اإلنتاجية منيا فيمكف 
تقريبيا لذىف القارئ مف خالؿ مثاؿ الوردة التي تتحوؿ عندنا إلى مكاف منتج لمعطر الذي 

رفة ما يحدثو مف أثر وارتياح نفسييف  ناىيؾ عف تطمعنا إلى اكتشاؼ ما قبؿ نيفو دائما لمع
ذلؾ األثر والتحضيرات التي تقوـ بيا الوردة إلنتاج األثر. وىذا ىو بالضبط ما سنحاوؿ 
دراستو  في شعر شيركو بيكس ألنو في حقيقة األمر يمتقي تماما مع فكرتنا عف الصورة 

 مف روح شيركو المسكونة بالشعر.  التي تبدأ استحضاراتيا بومضة
 

 صور األمكنة الخبرية 
المكاف حسب المعاجـ العربية ىو الموضع، أو موضع الشئ، وحصولو، واسـ المكاف    

ىو ما دؿ عمى موضع وقوع الفعؿ. فمو أخذنا اسـ )حمبچو(،وىو االسـ الذي ورد كثيرا في 
و االنثولوجية بوساطة اسمو قصائد شيركو بيكس، لتبيف لنا أنو موضع تحددت ىويت

)حمبچو( والذي ،ببساطة، يدؿ عمى موضع وقوع فعؿ التدمير الراسخ في الذاكرة الجمعية 
كتدمير كيماوي شامؿ تمخض عف السياسة الجينوسايدية التي انتيجت كأسموب معتمد 

اث، لتصفية ما لو صمة بالمعارضة أيًا كاف حجميا. أف مجموعة الوثائؽ، والوقائع، واألحد
والمعمومات)األفعاؿ الحاصمة( شكمت بمجمميا أيقونة شعرية درامية مشحونة بكـ ىائؿ مف 

بؿ مشفوعة بتقصي حياة الصورة  الصور الكامنة. وميمة الشاعر ىنا ليست انتقائية حسب،
 خالؿ تشكميا في مخيالو، وىذه سمة شيركوية اتسمت بيا أغمب صور المكاف في قصائده.

 ة المبيرة مف قصيدة )حمبچو( أوال:لنتأمؿ ىذه الصور 
 



 اخبروىـ ..
 ة إلى بغداد قريباً چستذىب حمب

 عف طريؽ غزالف سيوؿ شيروانو
 حاممة معيا. سمة مف الغيـو البيضاء

 وخمسة آالؼ فراشة.
 

 في ىذه الصورة جمع شيركو بيكس بيف مكانيف ليما األثر نفسو عمى حياتو
كمييما بوجوده الطوبوغرافي إال أنو حيِّد ىذا الوجود )حمبچو وبغداد( وعمى الرغـ مف تمتع 

لصالح المخيمة الخالقة التي اجترحت نبوءة السفر إلى بغداد )ستذىب( عمى الرغـ مف كـ 
الوجع القادـ منيا كمكاف نقيض؛ وعمى الرغـ مف أف صورة الفعؿ المستقبمية )المجترحة( لـ 

لمحض وترفعيا عف األثر المادي الجسيـ تكتمؿ بعد إال أنيا كشفت عف تسامي القصيدة ا
. حمبچو ،إذف، لف تذىب إلى بغداد بموتورية (15)باختيارىا مكانا محايدا ىو )شيروانو(

تنسؼ النقاء وتبدد البراءة. بؿ ستقميا غزالف شيروانو بيدوء جـ وىي تحمؿ معيا ما يمنح 
 ـ تراجيدية الكيمياء الوحشية. اليباب الخصب، والطراوة، وروح أبنائيا)الفراشات( الذيف غيبتي

إذا أعدنا النظر في تراتبية ىذه الصورة سنجد أنيا صورة خبرية بداللة فعؿ األمر )أخبر( 
والذي الحؽ بو الضمير)ىـ( بقصد تجاىؿ اليوية الجمعية لػ)ىـ( تجاىال يؤدي إلى بياف 

 بشاعة فعؿ اإلثـ، والفرؽ اليائؿ بيف الُمخِبر والُمخَبر عنو.
ف ترفعت بو ذات الشاعر عف الجناية إال أنيا وضعت الجناة )أخب  روىـ( إذف ىو أمر وا 

حيث ينبغي. الشاعر ىنا ال يشتغؿ عمى محاباة المكاف النقيض )بغداد(، وفقط يصور في 
الحؽ القصيدة ما يجعؿ مف المكاف النقيض مكانا حميمًا عاش تفاصيمو التي تسامت 

الذي اشتغؿ في مخياؿ الشاعر عمى تكويف صورة بشخصيات ليا دورىا في فعؿ األثر 
 خالصة لو مغايرة لتمؾ التي شوىيا الطغاة والبغاة شكال ومبنى.

 
 تذىب حمبچو إلى بغداد

 
تكرار يفيد توكيد الذىاب ولكف ما عسى المكاف الذي عانى مف الدمار، والخراب أف يفعؿ  

في المكاف النقيض؟ ىؿ يقابؿ الدمار بالدمار، والخراب بالخراب؟ لقد تضمنت الصورة 
األولى إجابة استباقية لسؤالنا المتأخر حيف جعمت مف )شيروانو( حمامة سالـ وواسطة 

فيؿ كانت بغداد في وجداف شيركو مكانا عدائيًا )نقيضًا(؟ إف  محبة لموصوؿ إلى بغداد
شيركو الشاعر، واإلنساف يبني عالقتو مع المكاف ال مف خالؿ فعؿ تدميري ىامشي، 



وطارئ ولكف مف خالؿ األثر العميؽ الذي خمفتو شخصيات إنسانية شعرية قريبة إلى 
و ليتوعد بغداد ألنيا ىي األخرى روحو، وأثيرة لديو. شيركو إذف ال يقؼ عمى أطالؿ حمبچ

جزًءا وجدانيًا حميمًا منو وىو العارؼ أنيا ليست بمغتصبييا بؿ بعشاقيا وأصالئيا: 
الحصيري والجواىري ورشدي العامؿ وجواد سميـ وحسيف مرداف ومعروؼ الرصافي وأبو 

 نؤاس والقبانچي وحسف عجمي..الخ.
 وناتيا وموجياتيا الشعرية:لنأخذ صورة أخرى مف القصيدة نفسيا ونعايف مك

 
 ة إلى بغدادچتذىب حمب

 تجوؿ ببصرىا نحو الحيدرخانة
 وقد عاد ليا شبابيا

 وفي مقيى حسف عجمي
 تنزؿ مف عمى الرفوؼ والمواقد

 النرجيمة والسماور.
 أباريؽ الشاي واالستكانات المزركشة

 تتراصؼ عمى الرشيد
 تترنـ بنغمة األجراس

 وترقص فرحاً  
 

الصورة عمى ثالث دعامات مكانية فضال عف المكانيف الرئيسيف: الحيدرخانة، ترتكز ىذه 
ومقيى حسف عجمي، وشارع الرشيد.ومف طبيعة ىذه األمكنة يتكشؼ لنا عمؽ العالقة التي 
تربط بينيا جميعا مف جية وبيف الشاعر مف جية أخرى، وتتسـ بما يجعميا تسمو عمى 

يني المقيت. فالحيدرخانة اسـ كردي عمى األغمب االنغالؽ، والتعصب، واالنحياز الشوف
وصاحب المقيى ينحدر مف أصوؿ فارسية بداللة اسمو )حسف عجمي( وشارع الرشيد 
معروؼ بأصمو العربي المحض فال غرابة أف يمتقي، في ىذا المكاف، جمع متجانس مف 

ى الحياة. إف ىذه ألواف مختمفة توحدىا حميميتيا، وطيبتيا، ونقائيا، ونظرتيا المتفائمة إل
المكونات وموجياتيا ىي التي اشتغمت عمى اجتراح النبوءة "ستذىب حمبچو إلى بغداد قريبا" 
في الصورة السابقة وأكدىا الحضور الفاعؿ لػ)حمبچو( في )الحيدرخانة( بطريقة أوحت بحجـ 

خاللو القرابة بيف المكاف، وبيف الشاعر والذي وضح مف خالؿ عودة الشباب لممكاف، ومف 
لمشاعر وىو يرتاد ىذه األمكنة األثيرة مذ كانت المقيى موئال، ومالذا لمعقؿ العراقي العابر 

 لراىنية زمانو ومراحمية واقعو المعيش.



في ىذه الصورة أيضا تنبعث التراثيات مف سكونيتيا المفرطة، وجمودىا الدائـ، ومف 
رف ومتأثر بترنيمة األجراس فوتوغرافيتيا لتتحوؿ إلى فعؿ شعري آني حركي صامت مؤث

التي تحوؿ الفاجعة عبر تناسؽ ألوانيا إلى كرنفاؿ مف الرقص عمى رصيؼ شارع الرشيد 
فضال عف رغبة المكاف الحميـ في حمؿ الخصب إلى غريمو )النقيض( الذي قسي عميو 

 اليبابف والسراب. 
واجع، وقمب أقداح الحزف المقاء الجميؿ، إذف، والعناؽ القوي بيف المكانيف غيَّر طابع الف 

المزركشة وأعاد إلييا ألقيا وزىوىا وما ُفِقد منيا منذ زمف ما قبؿ )حمبچو( إلى زمف ما 
 بعدىا.

وفي موضع آخر تخبرنا صورة أخرى مف القصيدة نفسيا عف حاؿ)حمبچو( الذاىبة إلى 
 بغداد:

 
 ة إلى بغدادچتذىب حمب

  في طريقيا تقؼ في شيرباف 
 تنزع عف نفسيا  

 في بساتيف البرتقاؿ 
 آخر قطعة مف رداء البكاء

 بعدىا 
 تتقدـ برتقالة ذات شعر نارنجي

 عبر سياج البرسيـ
 لتيدييا

 فستانًا طوياًل مطرزًا بورودىا 
 ة چترتدي حمب

 ثوب الشمس
 ثوب الكرنفاؿ

 ثـ تذىب إلى بغداد
 

فواجعيا، ومواجعيا، كما المالؾ إذف ستذىب )جمبچو( إلى )بغداد( بعد أف تغتسؿ مف 
وتخمع عف جسدىا تراجيديا المكاف، وأياميا الدامية، وفي أقرب موضع )مكاف( في 

تخمع عمييا برتقالة ديالية نارنجية الشَّعر ثوبا مف القداح والنقاء والصفاء.  (17))شيرباف(
إف عممية التطير داخؿ القصيدة عمى وفؽ طقوس شيركوية رومانسية شعرية، تعني إعادة 



الخمؽ أو تطيير الكائف المكاني ليس مف ذنوبو ولكف مما ألحقتو تمؾ الذنوب بروحو النقية. 
الكائف المكاني ىنا خاضع بالطبع ألنسنة انتيجيا شيركو بيكس في معظـ قصائده ذات 
 البنى المكانية كما سنرى. ولو القدرة الالزمة عمى االستمرار الدائب،  والتواصؿ، والحركة.

الصورة ضمت، فضال عف المكانيف الظاىريف المكرريف الرئيسيف، مكانا جديدا إف ىذه    
ىو )شيرباف( وىو مواز لشيروانو في كرديتو وصفاء روحو، ومختمؼ عنيا مف حيث قربو 

توقؼ وانطالؽ إلى معانقة المكاف المقصود. وىو رمز   إلى بغداد، واستخدامو كنقطة
 فة التاريخية بيف العرب والكرد.مكاني مف رموز المحبة الدائمة، واألل

إف المكاف عند بيكس يتسـ ،في الغالب، بأنسنة تجعؿ منو كائنا ديناميا، وشخصية ليا 
دورىا الفاعؿ في نيضة القصيدة، وتجمياتيا، ورسميا لمختمؼ الصور الشعرية التي تتسامى 

ر مقتصرة عمى مف خالليا صورة كردستاف )مكاف الشاعر وبيئتو(. واألنسنة عند شيركو غي
األمكنة حسب، بؿ تتعدى ذلؾ إلى نتاجيا الطبيعي وغيره كالبرتقالة التي أىدت لػ)حمبچو( 
فستانا مف الورد )القداح( الناصع البياض كجزء مف استحضارات القصيدة الستكماؿ بناءىا 

 وأسطرتيا.
بيكس وفي السياؽ ذاتو يضعنا األستاذ فاروؽ صبري في معرض تناولو لمطولة شيركو  

 (18) ))حمبچو
 أماـ شاعر يستحضر ويصوغ كردستانو ليس عبر تفصيالت ونكية وتسميات"

نما أيضا بإرىاصات تمؾ البيئة الصاخبة بأوجاعيا، وتواريخ وشخصيات بيئتيا  وا 
 ."وأحالميا

 
في ىذا التنصيص ينبينا األستاذ فاروؽ إلى قابمية الفعؿ )يستحضر( عمى االجتراح 
الشعري الروحي لممكاف عبر مخيمة شيركو الخالقة حيف يترؾ ليا حؽ االتصاؿ الحر عبر 
قنواتو اإلبداعية المنتجة التي تقوـ باستحضار المكاف روحيا وأنسنتو شعريا بطريقة ال تمس 

روحو اليائمة في ممكوت وذكريات الماضي القريب أو البعيد. أما الفعؿ ىندستو المجردة بؿ 
)يصوغ( فمنا تحفظنا عميو مف خالؿ إشارتنا إلى أف الشاعر يعزؼ عف الصياغة لما فييا 
مف حرفية، ونظـ ال تتوافقاف مع شعريتو وحداثويتو وعمى وجو الخصوص في مطوالتو 

 الشعرية. 
ينا قصائد شيركو القصيرة فما عسانا نجد في قصيدة تناولت إذا نحينا المطوالت جانبا وعا

 المكاف نفسو )حمبچو( في ديواف )ممؾ الكممات(؟
 لنتأمؿ ىذه الصور:  
 



 كاف الرابع عشر مف الشير، 
 عمى ىامة )گويژه( 
 اختطفت الرياح قممي، 
 وحيف وجدتو وكتبت بو 
 حمقت كمماتي أسرابًا أسرابًا. 
 كاف الخامس عشر، 
 أخذ)سيرواف( قممي 
   
 وحيف استرددتو وكتبت بو،  
 تحولت قصائدي،واحدة إثر أخرى، 
 إلى أسماؾ 
 
 كاف السادس عشر، 
 آٍه،السادس عشر! 
 عندما سمبني )شارزور( قممي 
 وحيف أعاده إلّي...ألكتب بو، 
 كانت أصابعي قد تيبَّست 
 مثؿ )جمبچو( ! 
 

گويژه وسيرواف ) لثالث أمكنة مختمفة:تضمنت ىذه القصيدة عمى ثالث صور رئيسة 
وشارزور( فضال عف المكاف المركزي المعنِوف لمقصيدة )حمبچو(. في القصيدة أيضا ثالثة 
أياـ تترى ىي الرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر. في اليوـ األوؿ رسـ الشاعر 

منحتيا سر طيرانيا  صورة قممو الذي تحولت كمماتو بفعؿ الريح إلى أسراب طائرة ألف الريح
األزلي عمى قمة جبؿ )گويژه( والذي لواله لما امتمؾ قممو قوة اليواء أو روح الحياة. وفي 

سره لقمـ الشاعر فتحولت كمماتو إلى اسماؾ، وبيذا امتمؾ  (19)اليوـ الثاني منح )سيرواف(
ا بأسا ورىبة قوة الماء أو إكسير الحياة. وفي اليوـ الثالث وىو أصعب األياـ وأشدى قممو

ودمارا ألف سيؿ شيرزور وحده مف سمب الشاعر أداتو وجعؿ أصابعو متيبسة بطريقة 
مماثمة لتيبس )حمبچو( الكيماوي بمعنى آخر أف ثالث العناصر ىو مدمرىا وىو الذي قيد 
أصابع الشاعر بالجفاؼ والموت وىو قوة النار والدمار.المكاف ىنا إذف ىو العنصر الفاعؿ 



مع روح الشاعر لخمؽ الصورة الشعرية، وىو مبتكر العناصر الثالث، وسائؽ  والمتفاعؿ
 المراحؿ إلى نقطة تطورىا السمبي عند بدء القيامة الكبرى لمدينة )حمبچو(.

إذا عدنا لبدايات الصور الثالث سنجد أف الشاعر حدد الدخوؿ إلييا عبر الفعؿ الناقص 
ماضي مكوناتيا محددا إياىا كصور خبرية يمكف )كاف( والذي يفيد اإلخبار أو الرواية عف 

تعريفيا عمى أنيا صوٌر خبَر الشاعر ظرفييا)الزماف والمكاف( وتفاصيؿ حصوليما ثـ أعاد 
إنتاجيا في مصير مخيمتو الخالقة. المكاف، في ىذا المثاؿ، منحنا انطباعًا جيدا عف 

المكاف. أما المثاؿ الالحؽ فقد الكيفية التي عمى وفقيا تـ التأثير المتبادؿ بيف الشاعر و 
 خصصناه لدراسة األمكنة األبدالية.

 
     صور األمكنة اإلبدالية

 لنتأمؿ المقطع الشعري اآلتي مف قصيدة )بدال مني( 
   
 أنا ال أراِؾ  
 لكف جبؿ )گويژه( يبصرؾ 
 وعيناي واقعتاف فيو. 
 

معاجـ المغة العربية: فاإلبداؿ عند بدًءا أود اإلشارة إلى معنى )اإلبداؿ( حسب ما ورد في 
أما في شعر  .ِخياٌر َبَدٌؿ مف ِخيار ىو ، أوَتْنحيُة الجوىرة واستئناؼ جوىرة ُأخرى العرب ىو

شيركو فيو إعارة الشاعر حاسة أو أكثر مف حواسو الفاعمة لشئ )مكاف( جامد بغية أنسنتو 
إلى الجبؿ فيرى ما يرى بتماثؿ تاـ جزئيا أو كميًا، ففي الصورة أعاله تنتقؿ بصيرة الشاعر 

مع الشاعر بصرًا وبصيرًة، وربما بتماٍه غير تاـٍ يؤدي إلى تحوؿ الجبؿ مف حالة انغالقو 
ككتمة صخرية جامدة إلى مكاف حيوي منفتح عمى األماكف كميا بحرية تامة. إنو مكاف حر 

ليائمة التي تمتقي عندىا يستأثر بأكبر حصة مف السماء التي ىي سقفو بالتأكيد.إنو النقطة ا
األرض والسماء. في ىذه الصورة يتحوؿ الجبؿ إلى راٍء قادٍر عمى الرؤية إلى كؿ 
االتجاىات، ومف كؿ زوايا النظر، وىذا ىو بالضبط حاؿ الرؤية الشعرية، والبصيرة النافذة 

 التي يتحمى بيا الشاعر شيركو بيكس، والتي تخمى لجبمو )بديمو(عنيا.
لتالية يمنح شيركو بديمو )المكاف( حاسة أخرى في تماٍه جزئي متمـ لمحالة في الصورة ا

 األولى:
 



 أنا ال أسمعؾِ  
 لكف )ىزارميرد( يصغي لؾِ  
 وفيو تقع أذناي. 
 

فيو لـ يعد يسمع صوتيا لقياـ المكاف )كيؼ ىزارميرد( بالسماع نيابًة بأذنيو  المرىفتيف بعد 
ّيتيا ألف "اليـ" )ىـ الشاعر( سيكوف إلى جانبيا تماىييما فيو، كما أنو لف يكوف بمع

مضمخا بعطره ومزدانا بقبالتو وىبات قصائده، وىذا ينطبؽ عمى صورة )حمبچو( الذاىبة 
إلى )بغداد( والتي التقت بػ)الحيدرخانة( فأعادت إلييا شبابيا. إف األصؿ في ىذا ىو أف 

مو فالجبؿ وحمبچو وغيراىما مف الشاعر استبدؿ وتماىى وأنسف ما يحّوؿ المكاف إلى مثي
األمكنة الكردستانية ىي البديؿ، والمثيؿ، والناطؽ باسـ الشاعر والقصيدة. ولـ يعد صعبا 
عمى قارئ أشعار شيركو التعرؼ عمى كتاباتو الشعرية التي يسري فييا المكاف بروح ىي 

 روحو النقية. 
مكاف مرئي مقصود ما وسعو عموما يمكف القوؿ أف شيركو بيكس منح التغيير المطموب ل

مخيالو محوال إياه إلى حالة أكثر تماثال لدخيمتو الشعرية المتسامية. القصيدة بناًءا عمى 
ىذا، وبسبب غزارتيا، غير المحدودة، تتجذر في داخمنا ممغية الخدر، ومحركة أعماقنا 

المطوالت  باتجاه فيـ الصورة، وتقبميا، ومعرفة حقيقة خصوصيتيا. وبسببو، أيضا، صارت
مرغوبة التمقي بعد أف عزؼ المتمقي عف قراءة األعماؿ الطويمة في عصرنا ذي اإليقاع 

 السريع جدا.
 

 صور األمكنة القصية 
رىاصاتو    جراء النفي،  إذا دققنا في حياة شيركو بيكس، وتعرفنا عمى عذاباتو، ومعاناتو، وا 

واإلبعاد، واإلقامة الجبرية المتكررة بعيدا عف مكانو األـ لوجدنا انو حمؿ معو في كؿ نفي 
روح كردستانو الرؤوـ وأنفاسيا المتضمخة بأريج الجباؿ، والودياف. وانو ػ وىو المتيـ بسحرىا 

بخفر ودالؿ  وجماليا ػ يستحضر روحيا التي تنفمت منو كؿ مرة بزئبقية امرأة مغتممة تتمنع
 وىي تروـ بقوة واشتياء نيؿ دفئو المذيذ.

 
 يا كردستاني! 
 أنت سحابة فأمطرؾِ  
 أنت حقؿ وأنا أىبؾ 



 (22)الخصوبة الخضراء  
   

وعف جوىر العالقة  في ىذه الصورة يعمف شيركو عف مدى التصاؽ لحمتو بسدى كردستاف،
والخصب، وجميعيا موجيات  بينو وبينيا مف خالؿ موجيات الحقؿ، والسحابة، والمطر،

أنثوية منادى عمييا ومرتبطة بفاعؿ واحد ىو الشاعر المنادي الذي يمنحيا المطر وييبيا 
الخصب والنماء. إف ىذا التمميح الميـ إلى عالقة الشاعر يفضي بنا إلى معرفة حجـ 
التأثير الحاصؿ كفعؿ قيري عمى غربة شيركو وحرمانو القسري مف مكانو 

تاف(. ولكونو شاعرا مطبوعا فاف األماكف القصية لـ توقؼ سيؿ انثياالتو األثير)كردس
الشعرية بؿ عمى العكس مف ىذا تدفقت شاعريتو دافعة بأمواجيا اليادرة نحو كردستانو 
المغيبة. لقد حمؿ شيركو، وىو ينقؿ خطواتو في الغربة، ثقؿ جبالو الرواسخ، وجماؿ 

القصية بعيوف تمؾ الجباؿ والودياف حتى امتزجت وديانيا، وعمؽ كيوفيا؛ ورأى األمكنة 
 األمكنة البعيدة بالقريبة وتبادلت مسمياتيا.

 يقوؿ د.فاضؿ عبود التميمي في الكتاب نفسو:
نما كاف منفتحا عمى  "شيركو في شعره لـ يكف مقتصرا عمى مضاميف )كردية( فحسب، وا 

ني خالص يجتاز عتبات موضوعات كثيرة كانت تشغؿ ذاكرتو الشعرية، منيا ما ىو وط
 الجبؿ، منحدرا نحو السيؿ، والنير، ومنيا ما ىو عابر لحدود الوطف باتجاىات قصية".

إف انفتاح شيركو بيكس عمى )موضوعات كثيرة( ىو الذي أشاع رغبة تمقي شعره كرديا، 
وعربيا، وعالميا. ولكي ال نحيد عف موضوعة األماكف القصية فاننا ندعو القارئ إلى تأمؿ 

 قصيدة الشاعر )الشمس واألغنية والمطر(:
 
 رأيتيا في اوسمو 
 كانت عائدة مف أفؽ المشرؽ 
 أحضرت معيا 
 مؿء حضنيا ضوء الشمس 
 أخذُت القميَؿ منو لعيني 
 ظؿ النور يتدفؽ مف عيني 
 لمدة اسبوع كامؿ 
 
 رأيتيا في لندف 
 كانت عائدة مف حنجرة المشرؽ 



 وأحضرت معيا 
 الصفراء والحمراء.عددا مف األغاني  
 أخذُت منيما أغنيتيف لمطريؽ 
 ظمت غربتي  
 طيمة شير كامؿ 
 تمسؾ برئاسة الدبكة في محطات الرحمة، 
 
 رأيتيا في برليف 
 كانت عائدة مف جناف المشرؽ 
 أحضرت معيا مؿء كفيا عطرا 
 أخذُت القميؿ منيا لقصيدتي 
 إلى أف عدت إليكـ 
 ظمت وحدتي تنتشي مف ذلؾ العطر 
 
 الشمس كانت مف "كويو" 
 واألغنية مف "سابالغ" 
 والعطر مف "دىوؾ" 
 

في القصيدة ثالثة مقاطع، فصمناىا عف بعضيا ألسباب فنية، يرد في كؿ منيا ذكر مكاف 
قصي في القارة األوربية: اوسمو في المقطع األوؿ،ولندف في الثاني وبرليف في 

في الجية الغربية مف القارة األوربية.المقاطع  الثالث.جغرافيًا تشكؿ ىذه األماكف مثمثا يقع
الثالثة تتكرر باألسموب نفسو: رؤية الشاعر ليا قادمة مف المشرؽ)المكاف الذي تغرب عنو 
الشاعر( إلى مكاف تواجده القصي في الغربة، وأثر ذلؾ عميو.وال شؾ أف زمف ذلؾ األثر 

أسابيع بينما ظؿ في الثالثة إلى حيف  استمر في الحالة األولى سبعة أياـ وفي الثانية أربعة
عودتو مف الغربة. تجدر اإلشارة ىنا إلى أف الشاعر لـ يتناوؿ األمكنة )المدف الغربية 
الثالث( في قصيدتو إال ليعطي القارئ انطباعًا عف تأثيرىا الخارجي عميو ليظؿ األثر 

األولى لممقاطع الثالثة ال األكبر لممكاف األكبر في حياتو والذي غادره قسرًا. في القراءة 
تكشؼ القصيدة عف نفسيا لبساطتيا المفرطة، تمؾ البساطة التي امتازت بيا أغمب قصائد 

 شيركو بيكس.



يقوؿ األستاذ محي الديف زنكنو في رسالتو األدبية إلى الشاعر والتي تصدرت مجموعتو  
 )أنت سحابة..فأمطرؾ(:

داية بسيطة..مألوفة ولكف خداعة، توىـ القارئ "المدىش يا شيركو أف القصيدة عندؾ تبدأ ب
 أف بوسعو أف يكتب العشرات مثميا. ولكف ما أف يحاوؿ حتى يتبيف كـ ىو واىـ أو مخدوع" 

 ويضيؼ قائاًل:
"أعمؽ الفنوف وأجمميا ىو أبسطيا..المعجز أبسطيا الممغز ىذا..وىو ما يسميو )طو 

 حسيف(السيؿ الممتنع"
بذكائو الشعري المفرط في بناء القصيدة بتراتبية ال تكشؼ  فضال عف أف شيركو يستعيف

عف نفسيا مباشرة بؿ تؤجؿ الكشؼ لمَّحظة المالئمة، ويصبح ترتيب المقاطع تصاعديا مف 
 األدنى إلى األعمىف أو مف األقؿ إلى األكثر لتصؿ إلى محصمتيا النيائية:

 المقطع األوؿ)اوسمو( وزمف التأثر فيو أسبوع 
 اني)لندف( وزمف التأثر فيو شير المقطع الث

 المقطع الثالث)برليف( وزمف التأثر فيو مفتوح لغاية انتياء الغربة
ولـ تقتصر القصيدة عمى نموىا عاموديًا حسب بؿ أنيا امتازت بتطورىا أفقيا فمو أضفنا 

 المقاطع بعضيا إلى بعض لكاف حاصؿ جمعيا مساٍو لنتيجتيا عمى وفؽ المعادلة اآلتية:
 المقطع األوؿ + المقطع الثاني + المقطع الثالث = )...؟( 

 ىنا يضع الشاعر ما لـ يحسب القارئ لو حسابًا في المقاطع السابقة:
  

 )كويو(....مقابؿ الشمس
 )سابالغ(..مقابؿ األغنية
 )دىوؾ(.. مقابؿ العطر

 
 وعمى وفؽ ىذا تكتمؿ المعادلة فتكوف عمى الشكؿ اآلتي:

 المقطع الثاني + المقطع الثالث = كويو + سابالغ + دىوؾالمقطع األوؿ + 
المقطع المؤجؿ إذف َوَمَض فأضاء ما لـ تمِؽ المقاطع عميو ضوًءا مف قبؿ. وىو يفسر 
ارتباط الشاعر بمنبتو البيئي )المكاني( وأثر ذلؾ المنبت عميو، وعمى قصيدتو التي اكتسبت 

ذا كاف المكاف ىنا مس تخدـ إلثبات مؤثرات مكاف آخر فانو في صفتيا، ولونيا منو. وا 
قصيدة أخرى يتداخؿ مع المكاف ممتزجًا بو وربما متماىيا معو عندما تكوف احداثيما 

 متقاربتيف، أو متشابيتيف كما في المقطع اآلتي مف قصيدة )المرأة والمطر(:
 



 أرى صورة الوجو المعبس لػ)ميموسوفيج( بحجمو الكبير 
 وبغتةونظري يصاب بالغثياف،  
 تحضرني رائحة الحقد، ورائحة الدـ، ورائحة كوسوفو، واألدخنة 
 ورائحة حريؽ َشعر الِجماؿ، ورائحة رماد العالـ الثالث، 
 ويمر مف عمى زجاج النافذة شبح مف الموت األزرؽ، وشبح 
 مف الموت الداكف، ويتالقى الضحايا، ويختمطوف ببعضيـ، 
 ح كركوؾ كروزني،وتصبح حمبچو مدينة في كوسوفو، وتصب 
 وأرى رأسي المذبوح يخرج مف كـ معطؼ الدنيا 
 

في ىذا المقطع الصغير اختصر شيركو مأساة العالـ التي يصنعيا الدكاترة وجالدو 
الشعوب المقيورة. إف صورة )ميموسوفيج( الكبيرة أصابتو بالغثياف ألنيا ىي نفسيا التي 

ا بالده البعيدة. لعبت الصورة دورا في واجيتو كثيرا في بقاع كثيرة مف العالـ وأولي
استحضار روائح الحقد والدـ ورائحة )كوسوفو( ورائحة العالـ الثالث. شيركو ىنا يجعؿ لكؿ 
مكاف وحالة رائحة، وربما لونا أيضا. ألـ يفعؿ ىذا مع األلواف عندما جعؿ ليا روائح في 

وال شؾ رائحة احتراقو بنار الظمـ،  مطولتو )إناء األلواف(؟ فما رائحة المكاف عنده إذف؟ إنيا
والحقد، والدماء المراقة. إنيا رائحة شواء األجساد فرادا، وجماعات. إنيا رائحة احتراؽ 

 األشجار، واألىوار. إنيا رائحة احتراؽ األرض بمف عمييا. إنيا رائحة احتراؽ )حمبچو(.
ده)حمبچو( بينما يجر خطاه ىكذا تجترح الرائحة عند شيركو المكاف األكثر تراجيدية في بال 

في المكاف القصي )ستوكيولـ(. وىكذا توحد الحرائؽ نفسيا بيف )حمبچو(، و)كوسوفو(، 
 وبيف)كركوؾ(، و)كروزني(. 

وعود عمى بدء فاف شيركو وىو يعيش في األماكف القصية بتفاصيميا وأشجانيا تحيمو تمؾ 
 كردستاف والعراؽ.  التفاصيؿ، واألشجاف إلى أماكنو األولى، إلى الجبؿ و 

 
 

 صور األمكنة المغمقة

في شعر شيركو ثمة أماكف مأىولة بالبشر ولكنيا تتصؼ بانغالقيا عمييـ، وتضييقيا فسحة 
حياتيـ، والزّج بيـ في عزلة تسورىـ بالستائر، والسواتر، وتمقي بيـ في دياجير أقبيتيا 
المدليمة.عندما نقوؿ مأىولة بالبشر فمف المفترض أف تكوف أليفة حسب ما أورده باشالر، 

فاضؿ عبود التميمي إال أنيا عند شيركو تبدو وكأنيا مجافية ليذه األلفة مع وأشار إليو د.



أنيا ال تندرج ضمف خانة األمكنة المعادية أيضًا أو التي أطمقت عمييا اسـ المكاف النقيض 
وىو المكاف الذي يتعذر دراستو خارج صور الصراع الممتيب، والضرر الجسيـ، والكوابيس 

والكراىية..الخ. ولعؿ المسكف يأتي عمى رأس قائمة ىذه األمكنة اليائمة، ومشاعر الحقد 
التي تحفظ ذكرياتنا السعيدة أو يفترض أنيا تشتغؿ عمى حفظ صور حياتنا التي مرت 
بأجمؿ أوقاتيا وأحالىا داخؿ المسكف الذي استقر وجودنا فيو. مما ال شؾ فيو أف المسكف 

يقضة، ومخزف الذكريات، ورمز الحماية، ىو بيت األحالـ والرؤى، وىو مستقر أحالـ ال
وأرض الطفولة، وىو ليذا وذاؾ ال يقتصر عمى كونو حاضف المعيشة حسب بؿ مرتعا لكؿ 
ما ىو خيالي وجنيني وجميؿ. ولكي يوفر الحماية المطموبة ال بد أف يكوف عمى درجة كبيرة 

ؼ وتحيط بو مف العزلة، كما لو انو كوخ وحيد في ارض جبمية وعرة تياجمو العواص
المفترسات. جدراف المسكف ىي مصدات الرياح الصمدة، وعوازؿ األماف فيؿ المسكف مكاف 
مغمؽ حقًا؟ انو مغمؽ بقدر تعمؽ األمر بالحماية ولكف ماذا لو تحوؿ المسكف إلى ما يشبو 
قبو االعتقاؿ؟ ىؿ يمكف أف يستمر كمكاف أليؼ؟ لنتأمؿ البيتيف األوليف مف قصيدة شيركو 

 )مسكننا( وىي مف مجموعة)أنت سماء..فأمطرؾ(: بيكس
 
 مسكننا، أي مسكف عبوس الوجو 
 وأي مسكف حاد المزاج نممؾ، مسكننا 
 
توصيؼ أولي يشي بيوية البيت وعبوسيتو الكالحة وبما يبدو عميو مف مزاجية غير  

 مرغوبة كعالمة مف عالمات واجيتو الخارجية التي تنبئ عما فيو، وتعمؿ كعازؿ أولي
يحوؿ بيف الذي فيو وبيف القادـ إليو. بمعنى آخر أف سيكولوجية الواجية بألوانيا الداكنة، 
وخطوط تكويناتيا الحادة تعطي لمرائي انطباعا مضطربا يحرؾ فيو اإلحساس الطبيعي 
بالريبة التي تبعده عف المرئي. مف جية أخرى تحمؿ ىذه الالزمة التوصيفية انتقادا الذعا 

كف لخارجو جاء عمى لساف الساكنيف معبرا عنيـ بالضمير المتصؿ مف داخؿ المس
 )نا(.وماذا في الواجية أيضًا؟

 
 األسوار طردت األضواء 
 

الداخُؿ إذف، إف كاف دخولو ممكنًا، لف يرى غير الظالـ، ولف تتكشؼ لو أسرار المسكف 
 والتسمط المريب.الخفية فيو أشبو ما يكوف  بعبوة مفخخة بالظالـ، والمخاوؼ، واليواجس، 

 



 باب الفناء أقفؿ عمى الجبية 
 

ال  أحد يستطيع الخروج، وال أحد يستطيع الدخوؿ. إنيا عزلة مرضية مقيتة أقفمت باب 
 الفناء الرئيس وسدت ممر االتصاؿ الوحيد بيف الداخؿ والخارج. 

 
 ال الشمس تحؿ ضيفا عمينا ذا يـو 
 وال القمر يتفقد شباؾ غرفتنا ذات ليمة. 
 

ىنا تأكيد لتقوقع المسكف، وانطوائو عمى كتمة كثيفة مف اإلعتاـ المثير لممخاوؼ والظنوف، 
واستمرارية انغالؽ منافذه عمى مدار الوقت، وتعطؿ حياتو الداخمية، وجمود حركتو، وتحييد 

 فاعميتو.
  
 ال الرياح 
 تنشد لنا أغنية في اإليواف 
 وال طائر  
 طر،يزورنا مبعوثا مف النسيـ والم 

                           
لـ تعد األحاسيس محفوفة برؤى رومانسية شفافة كما كانت مف قبؿ. الحزف خيـ عمى زواياه 
لو إلى ما يشبو قبرا فسيحًا تآكمو العفف، وجدرانو  كميا بطريقة ميولة، وىواؤه الراكد حوَّ

لمخراب. الستائر  الداخمية تشبعت برائحة الموت. كؿ شئ تبدؿ في ىذا المسكف اآليؿ
بألوانيا البيية، والشفافة حمَّت محميا لحية )أبي( الشعثاء. األزىار بجماليا األخاذ، 

 واألشجار السامقة التؼ حوليا نسيج لحية )أبي( أيضا: 
                

 لحية والدي تقؼ حارسا عمى باب أحالمنا 
 تحجب البيتونة والسطح واإلفريز، لحية والدي. 
 

المسكف ىو بيت األحالـ والرؤى وىذا أمر مؤكد بالطبع لكف المحية ذاتيا برجعيتيا،  قمنا أف
وبقيميا العتيقة البالية تمنع الحالميف مف ارتقاء المكاف، والصعود إلى البيتونة، والسطح، 

 واإلفريز. إنيا تعمؿ عمى أف يظؿ الكؿ قابعا في قاع المسكف وعتمتو.



ائر، والمشاعر، وتحوؿ بيف العمية والقاع. إنيا تديـ لحية )أبي( سمطة تتحكـ بالمص 
ىيمنتيا بطرؽ مختمفة عمى المكاف بأسره، وىي قوة ظالمية تعسفية غيَّرت طبيعة 
المكاف)المسكف( وغايتو، ووضعت كؿ شئ فيو تحت الرقابة المشددة، والقصاص اليمجي، 

ا لما تعارفنا عميو وأكده وبيذا تحوؿ المكاف إلى واحد مف أمكنة العزلة ال األلفة خالف
 باشالر في )جماليات المكاف(.

يختتـ شيركو بيكس ىذه القصيدة بالالزمة نفسيا ولكنو يضيؼ عمييا ما يوضح حقيقة 
 المكاف، وجوىره بالضبط:

 
 مسكننا، أي مسكف عبوس الوجو 
 وحاد المزاج نممؾ، مسكننا  
 تابوت ىو مسكننا. 
 

لشاعر قد أكد ما أكدنا مف أمر انغالؽ المكاف عمى وبصورة التابوت وداللتو  يكوف ا
 ساكنيو كما ينغمؽ التابوت عمى مف فيو.

        
 صور األمكنة المشبية بيا 

في شعر شيركو ال تتحدد ميمة المكاف بتكثيؼ الزمف حسب، بؿ تتعدى ذلؾ إلى 
ؿ المكاف إلى أداة شعرية أو لغوية يطوعيا شيركو لخدمة نصو  استخدامات أخرى تحوِّ
الشعري. تمتاز ىذه األمكنة عف األمكنة األخرى في كونيا تختزف دالالت تبوح بكـ ىائؿ 

بأة بكؿ ما يريده الشاعر إليصاؿ غايتو. إنيا ذات قدرة مف المعنى مختزؿ فييا كأيقونة مع
فريدة عمى حث التأويؿ، واجتراح التخييؿ، واستقراء التحميؿ. وىي تستند عمى خمفية أو 
خمفيات ذاكراتية تمتد جذورىا إلى الزمف الذي يحدد بدء تكوينيا الجنيني. قد يكوف اسـ 

نو مكانا مجردا ولكف ما يمنحو تمؾ القدرة المكاف بسيطا حد انو ال يحيمؾ إلى ابعد مف كو 
ىو اشتغاؿ الشاعر عمى معنى يفضي إليو ويحرؾ فيو رأس السيـ باتجاه ما يختزنو مف 
معاف بديمة، ومنتجة. إف شيركو بيكس وىو يشتغؿ عمى ىذه األمكنة فانو يقدـ أنموذجا 

يخو. ويتَّضح ىذا معاصرا الستخداـ التشبيو يختمؼ تماما عما ساد في ماضي الشعر وتار 
الفرؽ بينيما مف خالؿ معطيات كؿ منيما إذ ال يمكف أف يعطينا مثاؿ الصخرة التي ىدىا 
السيؿ مف عِؿ أكثر مف معنى كونيا تيبط بسرعة ىائمة. إف الصخرة ليس ليا تاريخ محدد 



ولـ تتضمف عمى خزيف معرفي أو ذاكراتي. إنيا باختصار لـ تتعد كونيا صخرة مجردة. 
 يجعميا مختمفة بالطبع عف)حمبچو( التي تحمؿ ماض وذاكرة ومعنى.  وىذا

 يشبو شيركو المرأة في قصيدة )الرجـ( مف مجموعة )أنت سماء ..فأمطرؾ( كاآلتي:
 تبدو وكأنيا دربونة في حمبچو امتنعت عف الضحؾ  
   

جعتيا التي بيذا التشبيو الدقيؽ ندرؾ فورا حقيقة الحزف العميؽ التي تشعر بو المرأة، وفا
تمتص الفرح إف كاف ليا ثمة ما يفرحيا، فضال عما تركتو فينا )الدربونة( مف ضيؽ شديد 
كقناة اندلقت منيا أطناف األحزاف عمى المرأة داخؿ القصيدة، وعمينا خارجيا. ويستمر 

 التشبيو عند شيركو عمى المنواؿ نفسو فيقوؿ:
 
 وحيف تنصت إلييا 
 تبدو نايا گرميانيا 
 عزفو إال رياح التشرد بػ)عرعر( وال ت 
    

في ىذا التشبيو لـ يكتِؼ شيركو بالناي كمشبو بو لجماؿ المرأة وعذوبة صوتيا وجرسيا 
الموسيقي فأضاؼ إلى الناي صفة جديدة أرادىا أف تكوف مالصقة لحالة الناي حيف جعمو 

لجنوبي الذي اكتسبتو مف نايا گرميانيا تحديدا ال لشئ إال لتنبعث منو حرارة گرمياف ودفئيا ا
ذلؾ الجزء الجنوبي الدافئ مف كردستاف. إنيا امرأة حارة، ومغتممة مع وقؼ الحرارة، 
واالغتالـ. فال أحد يعزؼ عمييا غير رياح التشرد في )عرعر( وغير األنفاس المؤنفمة 
( الثقيمة، وفي ىذا ربط بيف حالة المرأة ومصيرىا الذي جعؿ مف ناييا وقفا عمى )عرعر

المكاف الذي تجوبو الرياح الالىثة الالىبة. وفي تشبيو مثالي آخر يقوؿ شيركو عف المرأة 
 ذاتيا:

 
 ىي مكتبة األحالـ الجميمة حيف تنيب 
 

لقد الحؽ األحالـ الجميمة بالمكاف المشبو بو)المكتبة( إلنتاج صورة فريدة "ىي مكتبة 
ىنا يراد منيا بياف القيمة الحقيقية لممرأة األحالـ الجميمة" إف المبالغة بالجمع)األحالـ( 

المقصودة في زمف نيبيا. لقد أوقؼ الجماؿ كمو عمى مرحمية فعؿ النيب فأعطى انطباعا 
 واضحا عف جوىر تراجيديتيا وعمؽ مأساتيا.

 لنعد اآلف إلى أوؿ القصيدة ونمعف في التشبيو اآلتي:



 
 تمؾ المرأة تشبو 
 قامة كحسرات جبؿ،ضبابا يرتدي البياض، طويمة ال 
 مرتبكة كظالؿ نيراف الفوانيس المرتجفة، 
 المعمقة عمى جدراف الغرؼ 
 ممشوقة كأسواط أيدي الرجاؿ، 
 وسمراء كوجو خانقيف  
  

ترد في ىذا المقطع ثالثة أمكنة ىي:الجبؿ، والغرؼ، وخانقيف ولكؿ منيا توصيؼ خاص. 
الجبمي الفارع مشفوعا بحسرات كبيرة، في المكاف األوؿ أراد شيركو اإلشارة إلى طوليا 

وكأني بو يريد القوؿ أف ىامة الجبؿ المستقيمة مثقمة بالحسرات التي احدودبت اليامة 
جراىا. في المكاف الثاني استحضر صورة  الظالؿ المرتجفة داخؿ الغرؼ القديمة كعالمة 

نحيا في المكاف عمى حالة وجود ما يمنح الغرؼ بيجة  باىتة بتردد، وارتباؾ واضح. وم
 الثالث سمرة خانقيف المدينة التي يختمط فييا لوف العرب بموف الكرد والتركماف.

بعد ىذه األمثمة األساسية لصور األمكنة الرئيسة وأنواعيا ىؿ ثمة أنواع أخرى لممكاف    
في شعر شيركو بيكس؟ نعـ..ىناؾ أمكنة تركنا متعة اكتشافيا لمف يعشؽ البحث، والدراسة، 

لتنقيب في آثار شيركو الشعرية. الدراسة في مجمميا إذف محاولة اجتيدنا مف خالليا وا
عف طريؽ الوصوؿ  إثبات حقيقة أف شعر شيركو بيكس يمكف تناولو أو االشتغاؿ عميو نقدياً 

إلى جوىر صورة المكاف الشعري بمختمؼ تكويناتيا واستحضاراتيا الجنينية، واف ىذا الشعر 
األدوات النقدية المختمفة التي تساعد عمى فيمو واثبات حقيقة أننا ما زلنا قادر عمى اجتراح 

نتعمـ مف الشعر أكثر مما نتعمـ مف الفمسفة. وسنحاوؿ في مبحثنا الالحؽ اعتماد صورة 
)الجبؿ( كمكاف رئيس مف األمكنة التي وردت في شعر شيركو، وأخذت ليا حيزا كبيرا، في 

)أن شودتاف جبميتاف( ولكف ليس قبؿ أف أضع االستنتاجات تحميؿ نصو الشعري الموسـو
 اآلتية: 

إف أوؿ األمكنة التي حفَّزت االشتغاؿ عمى شعر شيركو بيكس ىي تمؾ التي الحظنا أنيا  .1
اكتسبت جمالياتيا مف التركيبة الشعرية التي أنتجتيا ممكة شيركو في االبتكار، والخمؽ 

 ،والتصوير، والتجسيد، واألنسنة.
األمكنة الشعرية قابمة لمتحميؿ عمى وفؽ منظورنا الجمالي. ثمة أمكنة اشتغؿ ليست كؿ  .2

عمييا الشاعر ػ مستعينا باسترجاعاتو الذاكراتية، وفاعمية مخيالو، وقدرتو عمى تحويميا إلى 



ذروة اتصالية جعمت مف القارئ عبر التطابؽ المتكافئ منتجا ثاف ليا ػ ىي التي اشتغمنا 
 سة.عمييا في ىذه الدرا

إف بموغ قارئ شيركو إلى الذروة االتصالية المشار إلييا في أعاله، وتبنيو لمصورة كما لو  .3
كاف منتجيا فعال أضفت عمى صورة المكاف عند شيركو سمة معاصرة وميزة حداثوية 

 سيمت المقارنة بينيا وبيف الصورة التقميدية بمقوماتيا الكالسيكية.

طوبوغرافيا حسب، بؿ قيمة شعرية إنتاجية اكتسبت  المكاف عند شيركو بيكس ليس وجودا  .4
 جمالياتيا مف ارتباطيا بفف الشعر ومف تسامييا المحض.

المكاف في شعر شيركو، عمى العموـ، يتسـ بأنسنة تجعؿ منو كائنًا ديناميكيًا لو دوره  .5
الفاعؿ في نيضة القصيدة وتجمياتيا، ورسميا لمختمؼ الصور الشعرية التي تنساب مف 

 خالليا صورة )كردستاف( أرض الشاعر األـ، وبيئتو األولى.

المغة في شعر شيركو بيكس ىي مجرد ناطؽ بالصورة الشعرية المبتكرة لممكاف حسب،    .6
 وال عالقة ليا بما تقوـ بو الصورة مف االستحضارات األولية لتشكميا في المخيمة الخالقة.

مسة أقساـ ىي: صورة األمكنة صور األمكنة في شعر شيركو بيكس جاءت عمى خ   .7
الخبرية، واإلبدالية، والقصية، والمغمقة، والمشبو بيا، اعتمادا عمى االختالؼ في جوىر 

 صورة المكاف، وغايتيا أو ما أطمقنا عميو )خصوصيتيا(:

    األمكنة الخبرية: ىي صوٌر خبَر الشاعر فييا ظرفي الزماف والمكاف وتفاصيؿ حصوليما
 في مصير مخيمتو الخالقة.ثـ أعاد إنتاجيا 

  األمكنة االبدالية: وىي التي تشتغؿ عمى اإلبداؿ كبنية أساسية ليا وىو في شعر شيركو
بيكس يعني إعارة الشاعر حاسة أو أكثر مف حواسو الفاعمة لشئ )مكاف( جامد بغية 

 أنسنتو جزئيا أو كميًا.

 أف حـر مف العيش في  األمكنة القصية: وىي التي أجبر الشاعر عمى العيش فييا بعد
أماكنو األولى. إنيا أمكنة بديمة عممت عمى أف تحيمو، بتفاصيميا وأشجانيا، إلى تفاصيؿ 

 وأشجاف أماكنو األولى، إلى الجبؿ، وكردستاف، والعراؽ.

  األمكنة المغمقة: ىي أماكف مأىولة بالبشر ولكنيا تتصؼ بانغالقيا عمييـ وتضييقيا فسحة
عزلة تسورىـ بالستائر والسواتر، وتمقي بيـ في دياجير أقبيتيا  حياتيـ والزّج بيـ في

 المدليمة.

  األمكنة المشبية بيا: تمتاز ىذه األمكنة عف األمكنة األخرى في كونيا تختزف دالالت تبوح
 بكـ ىائؿ مف المعنى مختزؿ فييا كأيقونة معبأة بكؿ ما يريده الشاعر إليصاؿ غايتو.

كنة أخرى يمكف دراستيا في شعر  شيركو بيكس، وتركت أمر خمصت الدراسة إلى وجود أم .8
 تقصييا لمباحثيف والدارسيف والمتابعيف لمنجز شيركو الشعري.



عف  استنتجنا مف خالؿ ىذه الدراسة أف بامكاننا االشتغاؿ عمى شعر شيركو بيكس نقدياً   .9
يا الجنينية، طريؽ الوصوؿ إلى جوىر صورة المكاف الشعري بمختمؼ تكويناتيا واستحضارات

واف ىذا الشعر قادر عمى اجتراح األدوات النقدية المختمفة التي تساعد عمى فيمو واثبات 
 حقيقتو.

أحالتنا الدراسة إلى ضرورة االشتغاؿ عمى صورة الجبؿ كمكاف رئيس مف األمكنة التي  .10
 وردت في شعر شيركو بيكس، وأخذت ليا حيزا كبيرا، وىو عيف ما سنقوـ بو في دراستنا

 الالحقة: صورة الجبؿ وداللتو الجمالية.  
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وأسرار  ،وحممي بدأت مع ولوجي في عالم الجبال السحري ،التشكيمة األولى في تفكيري
 وجماليا أيضًا. ،الطبيعة

 شيركو
  
 
 
 
 
 



 ،إذا كػػػاف شػػػيركو بػػػيكس يعػػػد واحػػػدا مػػػف ابػػػرز الشػػػعراء الكػػػرد المعاصػػػريف لغػػػزارة شػػػعره    
وسػػػحر مفرداتيػػػا، فانػػػو يعػػػد األبػػػرز فػػػي اسػػػتمياـ مكانياتػػػو  ،وجزالػػػة لغتػػػو ،وصػػػدؽ مشػػػاعره
وتصػػويرىا بدقػػة تتكفػػؿ بخصوصػػية ىويتيػػا التػػي  ،وتشخيصػػيا ، وتجنيسػػيا،الشػػعرية وتمثميػػا

 ،والػثمج ،تستمد محميتيا مف طبيعة كردستاف..مف الجبؿ والنرجس وشجر الجوز، مف المطر
والقػرى الكرديػة المؤنفمػة،  ،وچػومقػاـ الوؾ، مػف حمب ،والصػوت ،وخرير الشالالت، مػف المػوف

وبابا كركر، مف مراد  ،روانووشي ،وخاتوزيف، مف  برده قرماف ،وخامر ،وشيريف  ،مف برخاف
وجغرافيػػػة  ،وشػػػير كػػػوالف، تمػػػؾ اليويػػػة التػػػي تتمػػػاىى فييػػػا مالمػػػح الػػػوطف ،ونػػػوروز ،خػػػاني

 ،وسػيرواف (الريؿ وحمػد)إلى الػ ( الوؾ)الكوف، ويتحوؿ، مف خالليا، النرجس إلى نخيؿ والػ 
ومنيػا إلػى وتانجرو إلى الفرات ودجمة، وشمالية حروؼ شيركو إلى جنوبية حروؼ السياب، 

 وناظـ حكمت. ،وايموار ،كونية لوركا
تتػػدفؽ روح كردسػػتاف ، أو أناشػػيده الكرديػػة أو جبمياتػػو الشػػعرية ،فػػي مطػػوالت شػػيركو الجبميػػة

 (برايمػػوؾ وأغنيػػة الػػثمج وطفػػولتي)حػػرؼ يميػػج باسػػـ الجبػػاؿ. ففػػي  أوؿُ  حالمػػا يطػػأ القصػػيدةَ 
 :إياىا يقوؿ مفتتحا

 جباه الجباؿ صفحات ىامتؾ الصخرية          
 وفي الرحيؿ يقوؿ : 
 
 نذرت ىامتؾ لمريح 
 فحولتيا أفياء لمقمـ التي ترنو 
 عمى سيوؿ مرايا العشاؽ 
 

الجبػػػػاؿ عنػػػػد شػػػػيركو إذف أجسػػػػاد كردسػػػػتانية القػػػػواـ، وقبػػػػة أرواح  الكػػػػرد وحاضػػػػنة أسػػػػاطير 
لقصػػػػائد عاريػػػػة فػػػػي مػػػػذبح القداسػػػػة، عشػػػػاقيـ..ىي سػػػػمة المكػػػػاف، وىيئتػػػػو  القزحيػػػػة. ىػػػػي ا

 ،ومتسػػامية فػػي فضػػاء الروح..شػػاىقة بعنفوانيػػا األبػػدي نحػػو السػػحاب. إنيػػا بسػػممة القصػػائد
 وخازنة الرعود والثموج: ،وأبجدية الشعر

 ألـ تعرؼ ؟ أف ىامتؾ كومة مف الغيوـ 
 تزج مخاض عاصفة الثموج وصييؿ الرعود؟! . 

فانو يترؾ الجباؿ ترتؿ أناشيدىا فتنسػاب  (دتاف جبميتافأنشو )مياتو بعندما ينشد شيركو في ج
 األناشيد مف قمميا مرتجفة كدفؽ المياه وانبثاؽ الينابيع:

 



 التراتيؿ البيض التي تزخيا في صوتي         
 وتشرؽ عمييا شمس شعري
 تستحيؿ أبخرة وتذيب عشقي

 وتنزؿ مف )خو ره ند( أعماقي.
 

)أنشودتاف جبميتاف( واألنشودة لغة تعني الشعر الذي ينشده القوـ بعضيـ بعضًا ،جمعيا 
أناشيد، والنشيد في الكتب القديمة يعني السفر الواحد، ومف ىنا جاءت العنونة بمفردتيا 
األولى )أنشودتاف( لتكوف شعرا يتغنى بو القـو )الكرد( أينما حموا وحيثما رحموا، ولتكوف سفرا 

ًا عمى تاريخيـ، وتطمعيـ لمحياة التي ينشدوف، ولكي تكتسب األنشودتاف صفتيما متضمن
البيئية، واالجتماعية، وخصوصيتيما، أيضًا، الحؽ الشاعر بيما مفردة )جبميتاف( لتكوف ىذه 
المفردة القريف المتماىي لألنشودتيف الجبميتيف ناىيؾ عما لمجبؿ مف رسوخ في ذاكرة شيركو 

رة الكرد الجمعية، وعما يوفره مف األماف، واالطمئناف، والركوف إلى الوحدة الشعرية وفي ذاك
 والتوحد واستقراء الغيب وصفاء السريرة واالرتقاء إلى ممكوت القداسة. 

والمتابع  (21)يقوؿ باشالر: "اإلنساف يعمـ غريزيا أف المكاف المرتبط بوحدتو مكاف خالؽ"
حدتو مع الجبؿ التي تشبو عندي، إلى حد ما، وحدة لحياة شيركو وسيرتو يعمـ الكثير عف و 

 المتصوفة، والقديسيف،واألنبياء.   
شػكؿ الجبػػؿ  )األنشػودة( تأخػذ المطولػة (الرحيػػؿ)و (برايمػوؾ وأغنيػة الػثمج وطفػولتي)فػي     

، إلى شجر الجوز والبموط، إلى نايات الرعاة، فتنحدر مف ىامتو العالية إلى السفوح والودياف
ذارى الكػػورد وتػػرانيـ النسػػاء وربمػػا إلػػى ولػػولتيف أيضػػًا، ثػػـ تصػػعد مػػف الكيػػوؼ وأصػػوات عػػ

)حاضػػػػنات اليػػػػاربيف مػػػػف وجػػػػو الػػػػذؿ والظمػػػػـ والرعونػػػػة العسػػػػكرتارية( عائػػػػدة إلػػػػى صػػػػومعة 
 الشاعر)مأواه( ووحدتو، وانفراد ضميره أماـ تجميات الشعر وتسامي الروح، وتوىج القداسة.   

، أو خوسػروه، فرىػادبرايمػوؾ، أو أو ، ربمػا ىػو شػيركو نفسػودي بػالجبؿ عند شيركو عاشؽ أ
ومػػػػػػػػالذ العشػػػػػػػػػؽ  ،أو خورشػػػػػػػػيد..الجبؿ طفولػػػػػػػػة الكػػػػػػػػرد ومزمػػػػػػػػار الػػػػػػػػثمج، أو كاكػػػػػػػػو مػػػػػػػػو ـ

األخضػػػػػػػر..الجبؿ ىػػػػػػػو الػػػػػػػوطف راسػػػػػػػخا فػػػػػػػي ضػػػػػػػمائر الكػػػػػػػرد ومحتفيػػػػػػػا بجػػػػػػػذور عراقيتػػػػػػػو 
لكممػػػات..أوؿ وسػػػرمديتيا..الجبؿ عنػػػد شػػػيركو ىػػػو األوؿ قبػػػؿ األشػػػياء..أوؿ األبجديػػػة..أوؿ ا

والقداسة. ىػو شخصػية المكػاف وىيئتػو الزمانيػة..ىو رمػز الكػورد،  ،واالرتقاء ،والحب ،الشعر
ومعػػراج كردسػػتاف. ىػػو الكػػائف عاريػػا فػػي تكايػػا الشػػعر، أو متشػػحا ببيػػاض  ،وىويػػة الطبيعػػة

 الثموج.
حركتيػا، الجبؿ، عند شيركو، كائف حجري فقري، مميز، كونياً، بعامودية معماره الفاعمة فػي 

وانطالقيػػا، وممئيػػػا لمفػػػراغ البيئػػػي المحػػػيط. أنػػػو ىامػػة صػػػخرية شػػػامخة مطمػػػة بجبيتيػػػا عمػػػى 



سحر الطبيعة، وفتنة الوجود، وعذابات الكرد؛ وارتقاؤه يمنح أقدامنا شعورًا بالسعادة، واألمػاف 
ذ بابتعادنػػا عػػف األخطػػار المحدقػػة الميػػددة لوجودنػػا عمػػى الػػدواـ..الجبؿ مػػأوى الحػػالميف ومػػال

المعذبيف..وبوقوفػو منتصػػبا عمػى جسػػد األفػؽ فانػػو يػرى الجميػػع ويػراه الجميػػع، إنػو ترفّػػع عػػف 
دنايا ورزايا العالـ األفقي، وىو إذ يسمو عمى األرض فانو يستأثر بأكبر حصػة مػف السػماء، 

 الجبؿ ىو األرض والسماء، ىو الحمـ الدائـ بالخالص. 
تغفميا أناشيده، وال مطوالتػو الجبميػة فػالثمج عنػده  لمجبؿ عند شيركو مكمالت تأثيثية مبيرة ال

..بؿ ىو روح الجبؿ ونبضو، ومالئكتو البيض، وحاضنتو لـ يكتِؼ بنسج بياضو رداًءا لمجبؿ
ابنػة الػثمج كمػا يحمػو  لشػيركو أف يسػمييا..ىو كػائف  (بػو ري خانػو)التي أنجبػت مػف طيرىػا 

ومػػػرارة  ،عػػذابات العشػػػؽ، تعكػػػس مرايػػاه الجميديػػػة الشػػعرية الجميمػػػة الجبػػػؿآخػػر مػػػف كائنػػات 
 يسمى بأسمائيا.( لبو ري خاف)روح ، و الفراؽ

 
 الثموج تبرقعت 
 الثموج اسميا )بو ري خاف( 
   

 :بياض الوجود ،عمى صفحاتيا ناىيؾ عف أنيا تعكس،
 

 الميؿ ابيض..والثموج تشعؿ
 رؤوس األطفاؿ شيبا 
 كرأس جدي 
 بيض حارتنا بيضاء..كؿ األشياء 
 لكف ثوب أمي 
 آه..انو الوحيد اسود 
 

بيػاض الوجػود عمػى سػواد الحػزف العميػؽ الػذي تمػبس األميػات الثكػالى  ئإف شيركو يطف    
والحػػزف عمػػى  (خػػاف يبػػو ر  )وعمػػؽ الحػػزف العراقي..الحػػزف عمػػى ،فيشػػعرنا بضػػخامة المأسػػاة

بنتػػػًا أو ابنػػػًا مػػػف ء، الالئػػػي فقػػػدت كػػػؿ مػػػنيف، ذات ليمػػػة سػػػودا  و)بريخاناتػػػو( أميػػػات العػػػراؽ
..الثمج عند شيركو أيضا معطؼ ابػيض سػميؾ يػدثر جسػد برايمػوؾ ليػدخؿ إلػى حجػرة أبنائيا

ثػػػـ يبكػػػي معيػػػـ بػػػدموع مالئكػػػة  (خػػػويي وىػػػو لػػػو كػػػوؾ)وليتنصػػػت معيػػػـ لحكايػػػة  ،األطفػػػاؿ
الغيوـ..ومع الثمج يقفز شيركو عمى مسميات الواقع وصفاتو المونية فيمنح لمثمج ولمريح ألواف 



كمػػػػا يقػػػػوؿ الجرجػػػػاني فػػػػي أسػػػػرار  "بغريػػػػزة العقػػػػؿ وال نعقميػػػػا إال بنظػػػػر القمػػػػب ال"إال نػػػػدركيا 
 البالغة.

 
 مف السماء تنزؿ ثموج خضر

 كنا نرى:ػ 
 زرؽ..أرجوانية..الرياح بألواف. 
 

رؼ عمػػػى عػػػوت ،ىػػػي الطبيعػػػة إذف تنقػػػاد لغريػػػزة الشػػػاعر، بعػػػد أف كشػػػؼ الشػػػاعر عػػػف كنييػػػا
حواراتيػػػػا الصػػػػماء، فتسػػػػتقبؿ مرموزاتػػػػو المونيػػػػة برضػػػػا دونػػػػو رضػػػػاىا عػػػػف الواقػػػػع ومرموزاتػػػػو 

 التقميدية.
 
 المطر ىو الذي يعرؼ ما ذا يقوؿ لي 
 وأنا ما ذا أقوؿ لو! 
 

وىػو كمػا المػوف يتحػرر مػف قيػود  ،والبقػاء ،والتجدد ،والنماء ،شيركو ىو الخصب دالمطر عن
الواقػع متحػوال إلػى كػػائف ينتقػي أفعالػو وحاالتػػو ومؤثراتػو وصػوره التػػي ال عقمنػة ليػا إال بنظػػر 
القمػػب، فػػالمطر وىػػو رمػػز مػػف رمػػوز الطبيعػػة الكردسػػتانية، يمػػثـ بشػػفاه قطراتػػو وجنػػة قصػػيدة 

فػي ذىػف  أو يحمػـ دوف أف يناـ..صػور تتػرى ،أو يظػؿ سػاىرا ،الكممػاتأو ينزؿ مػع  ،مشردة
 شػػيركو الػػذي لػػـ يحفػػؿ بيػػا مجػػردة ألنػػو ينشػػئيا عمػػى وفػػؽ غريزيػػة الشػػعر وتػػدفقيا وانيمػػار

صور حالما تحػرؾ أجػزاُء منيػا سػكونيَة خيالنػا فأنيػا تتػوىج عمى صفحات القصيدة.. حروفيا
ال شػؾ أف شػيركو أراد لكػؿ رمػوزه أف تكػوف . فيػو مثػؿ سػراج مشػع فػي عتمػة بػرزخ ال نيػائي

 ،زىػور النػرجسالػورود ه ينتقػي مػف د، وليػذا نجػخالصػةذات صبغة كردستانية أو كردستانية 
ومف األشجار الجوز والبموط، ومػف األنيػار سػيرواف وتػانجرو، ومػف المػدف السػميمانية، ومػف 

المحػػػددات المحميػػػة يتمتػػػع األزيػػػاء مػػػراد خػػػاني، ومػػػف األعيػػػاد نػػػوروز..وعمى الػػػرغـ مػػػف ىػػػذه 
، وفي ىذا يكمػف شيركو بقدرة ىائمة عمى توسيع مدياتيا لتسع أرجاء الكوف ومدياتو المفتوحة

 .إعجاز قصيدتو التي تنفتح عمى مدى الوجود
)برايمػػوؾ،  يشػػتغؿ أدائيػػا عمػػى ممحميػػة الشخصػػية الرئيسػػة (أنشػػودتاف جبميتػػاف)فػػي مطولتيػػو 

، وعمػى تأثيرىػا الخػاص شػعرياً  ،..عمى تأثيرىػا العػاـ وجػدانياً (الشاعر، الشاعر المنفي، واالنا
نسػػاني..المدىش فػػي مطػػوالت شػػيركو انػػو، ، أوعمػػى قػػوة تحويميػػا و أسػػطرتيا كرمػػز بشػػري وا 



وبػػالقوة نفسػػيا، يؤسػػطر المكاف/الجبػػؿ ويحولػػو إلػػى كػػائف يتسػػاوى مػػع الشخصػػية الرئيسػػة فػػي 
 خاف/الشخصية. يوبو ر  ،بؿوالتأثير كما ىو الحاؿ مع برايموؾ/الج ،القوة

..ىػػو العاشػػؽ (23)برايمػػوؾ الراعػػي الػػذي يغنػػي لمػػثمج كػػي ال ينػػاـ الػػثمج عمػػى أنغػػاـ الػػالوؾ
لحمػػػة العشػػػؽ  (بػػػو ري خػػػاف)والحػػػالـ والفػػػارس والشػػػاعر المنفي..ىػػػو شػػػيركو موليػػػا بعيػػػوف 

 الكردستاني وسداه:
 
 يا )بو ري خاف(  
 حبؾ الثمج وقمبي الػ )كويستاف( 
 أكوف..وأينما تكونيفأينما  
 ال الفؤاد ينفصؿ عف حياتؾ 
 وال أنت تذوبيف. 
 
 
برايموؾ كما ينقؿ لنا األستاذ نعيـ عبد ميميؿ عف )فرىاد( في معرض مقالتو الموسومة             

)ناؿ باريس..المدينة وىي ترتدي الكوف شروااًل(:"ىو فتوة وشباب البالد كميا،واف شيركو 
جعمو أيقونة ليقظة منتظرة، بؿ جعمو جزًءا مف طبيعة المكاف وتكوينو" واألىـ مف ىذا انو 
تابع تحوالتو في القصيدة فبعد أف كاف مغنيا مرددًا لمالوؾ مع صدى الجبؿ صار الشاعر 

 ثـ الشاعر منفيًا ثـ أنا:
 

 انبعث برايموؾ مف رداه..  
 ىذه المرة تحوؿ إلى شاعر 
 
شيركو يجترح التراث الكردي ممثال بشخصية برايموؾ ليجعمو يتنفس مف رئة الشاعر  

 وتحوالتو التي فرضتيا طبيعة )الخارج( عمى)الداخؿ(:
 
 في الخارج..األشجار حانية تحت أجساد الثموج؟! 
 وفي الداخؿ..أوقد 
 )حاجي قادر( نيراف عينيو 
 وانتصب واقفا  
 



الداخؿ والخارج. الداخؿ الذي يمثؿ جوىر اإلنساف الكردي  يتنقؿ شيركو بيف مكانيف، ىما
 ممثال بشيركو/الجبؿ، والخارج ممثال بشيركو/الرداء المالئكي لمجبؿ.

 
 الثمج في الخارج..والكممات في الداخؿ     

 يتساقطاف معًا..
 ويموناف سائر جسد أنشودة ىذه األرض المباركة

 بموف البياض
 

شيركو عمى جبؿ واحد تحديدا فثمة جباؿ أخر تشػيؽ سػموا فػي  في ىذه األنشودة ال يقتصر
طيػػات القصػػيدة مثػػؿ )ىيبػػت سػػمطاف( و )ئػػو زمػػو ر(. شػػيركو يعػػرؼ كػػؿ جبػػؿ فػػي خارطػػة 
كردستاف المحفورة في روحو، والراسخة في ذاكرتو، والفعالة في خيالو.قد ال يسمييا بأسمائيا 

كشػػاعر وكردي.ويتعامػػؿ معيػػا باعتبارىػػا المتداولػػة لكنػػو قطعػػا يشػػير إلػػى فعميػػا فػػي دخيمتػػو 
روحا كردستانية حية شاخصة في الضمير الجمعي لمكورد؛ ليذا أو بسػببو تتحػوؿ عنػده إلػى 
كائنػػات بشػػػرية فاعمػػة عمػػػى امتػػداد أفػػػؽ القصػػيدة. بمعنػػػى أدؽ أف شػػيركو ال يتعمػػػد صػػػناعة 

دة مػف داخػؿ تجنيس المكاف/الجبؿ بؿ أف التجنػيس يػأتي مػف ضػرورة تفرضػيا طبيعػة القصػي
 متنيا الشعري ال مف خارجو.

 
 في مرايا الثموج ترتجؼ األلواف 

 بيضاء وأرجوانية..
 ارتجافاتيا رقصات مع أناشيد منبثقة 

 مف حناجر الجباؿ؟!
 

لقد أعار الكردي حنجرتو لمجبػؿ فتمػاىى معػو أو أنيمػا تقمصػا روح بعضػييما بعضػا فصػار 
منشػػػػدًا. وىكػػػػذا تعامػػػػؿ شػػػػيركو، تجنيسػػػػيا، مػػػػع الجبػػػػؿ منشػػػػدًا كرديػػػػًا وصػػػػار الكػػػػردي جػػػػباًل 

 الجمادات األخرى كالكرسي، والقالدة وغيرييما.
والرحيػؿ..الواقع  والغناء..الحياة والموت..البقػاء ،حد الرثاءفي مطولتو الثانية )الرحيؿ( يتّ     

إلػى الجػواب ومػف  مف القرار ضمف متناغمات ىارمونية تمتد (بو ري خاف)والحمـ..الجدب و
ينفػػػرد الشػػػاعر فييػػػػا ( كونشػػػيرتو)إلػػػى ( األنشػػػودة الجبميػػػػة)أوؿ األشػػػياء إلػػػى آخرىػػػا محولػػػة 

 بالعزؼ عمى أوتار الروح فتنساب إيقاعاتيا كمياه الجباؿ وشدو المطر.



ا يػػصػػدعا فػػي ىامػػات الجبػػاؿ وجرحػػا أو اثػػر جػػرح عمػػى جباى (بػػو ري خػػاف)لقػػد تػػرؾ رحيػػؿ 
؟ أىي مجرد كردسػتاف غيبيػا الرحيػؿ؟ أـ مجػرد مناضػمة فػي (خافبو ري )الشماء..فمف ىي 

رجسيا وعذاراىا؟ أـ ىي نوثموجيا ب ،وأمطارىا ،يسار كردستاف؟ أـ ىي كردستاف بكؿ جباليا
كؿ ىذا وذاؾ؟ مع شيركو ال يأخذنا البحث عنيا في مطبات الواقع أو فػي صػفحات التػاريخ 

أو يبثػو لنػا عبػر منظومػة صػوره  إليوإليو يوصمنا  أو فيما يقولو الرواة..الف ما نريد الوصوؿ
الشعرية التي تترى وتتساوؽ وتزدحـ فػي مخيالػو، والػداالت التػي تنيمػر مػف مخزونػو الثقػافي 

 اليائؿ متمفعة بروح الكورد وشذا كردستاف.
ة، ومغػايرة كيػالصورة الشػعرية المحدثػة يضػعيا شػيركو بإطػار محػدث يمنحيػا تجػددا، ودينامي

والمػألوؼ، وىػو ليػذا ال يرضػى لنفسػو أف يكػوف شػاعر الطبيعػة مثممػا يرضػى  ،يديػةعف التقم
والتمػػػػويف بممونتػػػػو الشػػػػعرية  ،والتحويػػػػؿ ،أف يكػػػػوف انطباعيػػػػا تتػػػػاح لػػػػو القػػػػدرة عمػػػػى المغػػػػايرة

اشػػػتغؿ الصػػػور التػػي  مجموعػػةؿ إلػػػى كنػػو )بػػػو ري خػػاف( مػػػف نصػػالخاصػػة.عميو يمكػػػف أف 
بػو )ودربػة عػاليتيف.  ،وشػاعر قػدير ذي مكنػة ،مبػدع ورساـ ،شيركو بدقة مصور بارع عمييا
والجسػػػػػػػػػد  ،ىػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػميب والمييػػػػػػػػػب..ىي المػػػػػػػػػاء والنػػػػػػػػػدى..ىي الينػػػػػػػػػابيع ( إذفخػػػػػػػػػاف ري

ىػػي  )بػػو ري خػػاف(..ىي الثمػػوج التػػي تحمػػؿ اسػػميا األخضػػر..ىي أيكػػة صػػوت عمػػى الشػػفاه
خيػػػوط نسػػػج وشػػػاحيا مػػػف "كيػػػؼ ال وىػػػو الػػػذي الزوجػػػة، والحبيبػػػة، واألحػػػزاف، والمصػػػائب. 

" ىػي لحمػة الحػب المشػدودة إلػى سػداه، جمبتو صرخات بيادر النرجس مف قريػة النػار صوتٍ 
 ىي الطيراف المحمؽ بجناح الشعر في سماوات القصائد:

 
 تم)بو ري خاف( رح 

ذا لـ ارحؿ أنا  وا 
 سينفصؿ طيراني عف جناحي.

 
أي انفصػػاؿ عجيػػب ممكػػف، وغيػػر ممكػػف بػػيف متمػػاىييف، ومتػػداخميف إلػػى حػػد الػػال فصػػػؿ؟ 
وجود أحدىما مقروف، ومشروط بوجود اآلخر فكيػؼ ينفصػؿ مػا ال فصػؿ لػو؟ صػورة شػعرية 
فريدة ال تخطر عمى باؿ شاعر إال مف ىو عمػى شػاكمة شػيركو بػيكس. وعمػى شػاكمة الكبيػر 

ىؿ تاب النورس مف ثقػؿ جناحيػو؟". )بػو ري خػاف( عنػد مظفر النواب وىو المتسائؿ قائال: "
شػػػيركو ىػػػي كردسػػػتاف الجميمػػػة المعذبػػػة، وىػػػي العػػػراؽ يجػػػر خطػػػاه متنكبػػػًا رافديػػػو فػػػي غربػػػة 

 غريبة.   
شػػيركو الشػػعرية تػػأتى مػػف انثياالتػػو التػػي ال تتوقػػؼ عنػػد حػػد معػػيف، ومػػف  صػػور إف عظمػػة

لتي تنػدفع سػيوليا بقػوة األفكػار، وسػحر التي تنيمر بال انقطاع، ومف رؤاه ا توشالالت شعري



 التػي تجعػؿ المطولػة قصػيرة، ، وممكتػو الشػعريةوغريزتػو ،المغة، وجماؿ الشعر، ومػف موىبتػو
 واألفكار والرؤى. ،، بالصوروممتمئة

قػراءة المزيػد، فمطػوالت شػيركو عبػوات  فػيلـ أكمؿ قراءة مطولة لػو إال وفػي نفسػي رغبػة    
وبراعة شيركوية يندر  ،ويبثيا ببصيرة نافذة ،يحة يسيطر عميياصغيرة تحتوي عمى عوالـ فس

حتػى يخيػؿ لمػف يقػرأ شػعر شػيركو أو يصػغي مسػتمعا  أف نجد مثميا بيف الشػعراء المحػدثيف،
عمػى مػدى  لتالوتو أف ىذا الرجؿ إنما خمؽ ليكوف شاعرا..وما اكبػر دىشػتي بػو وأنػا اسػتمع،

الضػجر، عمػى الػرغـ  ينتػابنيإلحػدى مطوالتػو دوف أف يػتمكف الممػؿ منػي أو  خمسيف دقيقػة،
مػػػػف انػػػػو كػػػػاف يمقػػػػي تمػػػػؾ المطولػػػػة بمغتػػػػو الكرديػػػػة التػػػػي لػػػػـ أتعمػػػػـ منيػػػػا إال بضػػػػع مفػػػػردات 

بؿ ، وال بإشارة يديو حسب، مدرسية..كاف شيركو يمقي قصيدتو الطويمة تمؾ ال بمسانو حسب
آنيػا، مػع معػاني القصػيدة وصػورىا ذات الطػابع  وكػاف كػؿ عضػو فيػو يتجػاوب،، ه كمودبجس

تكتسب طوليا مف معينػو الػذاكراتي، والمعرفػي  إذف، عند شيركو، الحركي/الدرامي. المطولة،
والتحميػؿ.  ،وضػيؽ العبػارة، ومحدوديػة التأويػؿ الذي يضػفي عمييػا مػا يجنبيػا جمػود الحركػة،

االحتفػاء ال يتييػب عػف إعالنػو أو مػف  إف مطوالتو في نياية األمر تفرض عمى قارئيا نوعػاً 
المجاىرة بو إلدراكو أف ال عيب في ىذه المجاىرة، وال في ذلؾ اإلعالف ما داـ أمرىما قائمػا 

 عمى أساس اإلبداع..اإلبداع حسب.
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 المفتوح  المكان حاضن النص
 )كتاب القالدة(

 أنموذجاً 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 

 والرؤيا الشعرية عندإن حضور المرأة ىي كحضور المغة 
 كتابتيا أي إنو ال يمكنني أن أكتب دون حب امرأة أو حضورىا المستمر 

 في خيالي وتخيالتي المضيئة أو عطر جسدىا أو صوتيا العذب، إذا كنت أتخيل 
نما أعطي القصيدة وأىتم  بإيقاعيا  قارئًا قبل كتابة أية قصيدة أتخيمو كامرأة ال كرجل وا 

التعبير. األنثى ىي الشجرة التي تظممنا ولوالىا سنكون مثل صحراء )األنثوي( إن جاز 
 .جرداء دون ماء ودون ىواء

 شيركو
 
 
  

 



عمى الرغـ مف أف)كتاب القالدة( قادر عمى إخبار القراء، والنقاد عف نفسو بنفسو، وعف    
اجتراحو جنسًا تتداخؿ فيو األجناس، وتشتغؿ عمى ابتكار جنس غير مسبوؽ )النص 
المفتوح( إال أف الشاعر استبؽ نصو المفتوح في التصريح والتنويو عف كونو جنسًا ىجينًا "ال 

 يندرج ضمف الجنس الشعري الخالص".
عنونة )كتاب القالدة( أسسيا شيركو عمى مفردتيف، األولى أراد منيا أف تكوف ناطقة بنوع   

ف اختمفت في طرؽ  القصائد التي صارت نيجًا واضحًا في شعره، متخذة ليا أسماء وا 
رسميا إال أنيا تتفؽ، بشكؿ أو بآخر، عمى معنى ليا، فاألناشيد،)أنشودتاف جبميتاف(، 

صميب والثعباف ويوميات شاعر(،والكتاب )كتاب القالدة(، والقصيدة والقصيدة الروائية )ال
الطويمة )مضيؽ الفراشات( والسفر)سفر الروائح(..الخ مسميات تشي بشكؿ الكتابة الشعرية 
المحدثة التي صار شيركو يعرؼ بيا أكثر مف غيره مف الشعراء المحدثيف الذيف كتبوا 

 القصيدة الطويمة. 
ة( فقد أشار شيركو إلى أنيا تجمع عدة أجناس أدبية، وفنية في كتاب أما مفردة)القالد   

واحد كما تجمع القالدة عدة أحجار كريمة مختمفة بخيط واحد. وىي فضاًل عف ىذا منحت 
النص قدرة عمى االنتقاؿ، والتنوع مكانيًا، وىذا ىو بالضبط ما ييمنا في اشتغالنا عمييا. إف 

التطويع الفني ليا ضمف النص المفتوح عمييا، والتي  االختالفات االجناسية ىي نتاج
انصيرت فيو، وتوحدت عمى وفؽ الرؤيا المنتجة لمخياؿ شيركو بيكس. فضال عف أنيا 
حددت الخطوط المسارية لنص)القالدة( وىو نص بال فواصؿ أو تبويبات. يقوؿ مازف 

ال يحمؿ في داخمو ف الكتاب معروؼ في مقالتو الموسومة )مانفيستو ضد الذكورية(: "إ
وليذا، وبسببو ارتأينا تقسيـ النص إلى أمكنة رئيسة تحتضف األحداث،  (25)"تبويبات

 والشخوص، واألفعاؿ السردية، والدرامية.
إذا استثنينا مادة االستيالؿ فاننا سنجد أنفسنا بإزاء المكاف األوؿ والذي أطمؽ عميو    

دخوؿ إلى تفاصيؿ ىذا المكاف سنمقي نظرة شيركو بيكس )متجر الزىرة الجبمية(،وقبؿ ال
فاحصة عمى مقدمة النص االستياللية، التي انقمبت فييا البداية إلى نيايٍة ارتبطت ببدايتيا 
بسمسمة مف األحداث، والشخوص، والصور الشعرية، والسردية ليكوف حدثيا الرئيس مستمرا 

بمعنى آخر أف  صية القالدة.واقعيا في حياة اختيرت لو خارج نطاؽ السيرة الذاتية لشخ
 األحداث اتصؿ بعضيا ببعض لتمتقي في النياية عند بدايتيا.

 
 "حيف تغدو الخاتمة استيالاًل"  

  



يقدـ لنا شيركو بيكس وصفا لمشخصية الرئيسة حيف تقوـ الشخصية بوصؼ ما يدور ليا 
 ظيفيًا.بعد أف أزؼ وقت رحيميا إلى النياية بصوتيا األنثوي، وأدائيا المتقف و 

 
 قبؿ أف يخفت الصوت

 ويتناىى كأمواج رماؿ السواحؿ
 قبؿ أف تحتضر مالمحي، وتتناثر

 في األصيؿ شعاعًا بيف صخرتي جبؿ 
  

ىي محاولة في استباؽ الحدث ووضع موجيات الفعؿ ضمف مسارات النص وزمانيتو، وىي 
 صور بمقطات بعيدة)سينمية( لخمفية ما سيحدث إف أدركتيا النياية:

 
 ؿ أف يصرعني الضياع ويغمرني بالسرابقب

 ىا ىو دفتري يتراءى داخؿ دوامة المغة 
 

ىكذا ابتدأ صوت القالدة وىو يشي بدفترىا الجامع لمحكايات، والناطؽ بالمغامرات، 
واالنتياكات التي ال حدود ليا في حياتيا. إنيا إذف كائف شيركوي ممحمي درامي فاعؿ عبر 

غير منفرد في أداءاتو الوظيفية، والشعرية. إنو مصحوب مساراتو السردية، وىو صوت 
بصوت الشاعر الذي يقطع االسترساؿ عميو ليضفي تنويعا تكامميًا مف خالؿ قطع المشيد 

 الشعري قطعا بريشتيا.
يعطينا الشاعر ما يرى أننا بحاجة إليو موجيا كالمو)صوتو( إلينا بشكؿ مباشر حيف يروي 

 )سرديًا( عف القالدة:
  
إف ما سمعتموه كاف صوتا أبيض لقالدة عاشقة زيتونية أبت أف تستحيؿ قوس أصيؿ،أو " 

تغدو تابوتا، أو سرابا،لكنيا عجزت عف المقاومة حتى النياية..فذات مساء خريفي متكور، 
 بعد صرخات متقطعة خنقوىا كغزالة في منزليا بخيوطيا التي حممت مف قبؿ حباتيا." 

 
بيف شخصية الشاعر والراوي ػ لما حدث أو ما سيحدث ػ فانو  إف شيركو بيكس، وىو يجمع

بيذا يعطي الشخصية وظيفة أدائية تقربيا مف الدراما، أو تجعميا تتصؼ بصفة درامية، أو 
انو يطوع فييا ما ىو درامي لخدمة ما ىو سردي، وسنممس ىذا الحقا حيف نتناوؿ األجناس 



توح. ولـ يكتؼ شيركو بيذا حسب، بؿ انو ذىب الداخمة)ال الدخيمة( بطواعية إلى نصو المف
 إلى أكثر منو حيف أخبرنا اعتراضيًا عف نفسو قائاًل:

 
 أنا ػ كاتب ىذه السطورػ أعرفيا عف كثب

 
وفي ىذا تداخؿ واضح بيف صوتيف: صوت الشاعر داخؿ النص، وصوت شيركو خارج 

 النص، وىو في الحالتيف يمثؿ دور الراوي العارؼ بكؿ شئ.
ؿ اآلف االستيالؿ ثانية لنرى بأي شئ تمتقي البداية بالنياية، أو النياية بالبداية ولنقرأ لنتأم

 أواًل ىذا المقطع الشعري عمى لساف )القالدة(:
 

 أزؼ الوقت،زادت صرخاتي إصرارًا، وأنا في عجالة
 ينبغي لجسدي أف يبقى ُمْمكًا لي وحدي

 فأنا مصدر التدفؽ، أنا نير الجرياف معًا،
 لروحي أف تغدو نشيدًا عمى لساف قصيدة مجنحة،آف 

 مالمح حرية ناصعة في لوحة أو ستائر مسرح مفتوحة
 أبداً  
 

بدًءا لفت انتباىي تصريح )األنا( األنثى عف نفسيا بوصؼ دقيؽ جدا لماىيتيا" أنا مصدر 
ى يفيض التدفؽ، أنا نير الجرياف معًا" فالتدفؽ لغة يعني "الماء :انصبَّ ػ النير:امتأل حت

لخصب  erotic)الماء مف جوانبو")حسب المنجد في المغة( وفي ىذا إشارة إيروتيكية)
المرأة، وتدفقو، وجريانو إغتالميًا نحو الشيوة المنتجة. وبغيره يستحيؿ عمى نير الحياة 
إنجاب ما يجعمو مستمر الجرياف إلى مصباتو القصية. المرأة ػ وبسبب تاريخ كامؿ مف 

غتصابات ػ ميالة إلى االنفراد بجسدىا حفظا لمطير الذي دنسو الذكور عمى االنتياكات واال
مر الزمف، وىي ليذا وذاؾ استحقت مف شيركو تحويميا إلى نشيد جديد في قصيدة طويمة 

 تشي بكؿ معاناتيا، وىموميا عبر الزمف.
 لنعد اآلف إلى بداية النياية متأمميف المقطع األخير مف )كتاب القالدة(: 

 
 دما تغدو البداية نياية عن

 أزؼ الوقت، وينبغي أف يكوف جسدي ممكا لي حسب،
 أنا المنبع، والنير أنا أيضا..



 ينبغي لروحي أف تكوف دوما
 أغنية عمى لساف قصيدة مجنحة 
 أو لوف الحرية الناصع في لوحة 

 أو ستارة مسرح مفتوحة أبداً 
 أزؼ الوقت ..وأزؼ..وأزؼ.

 
ذ تمتقي البدايتاف، أو النيايتاف ،ال فرؽ، ينعدـ الزمف بينيما ويحسب عمى انو مجرد  وا 
استرجاع لما حدث في ماضي القالدة استغرؽ بضع لحظات وامضة حسب. وىو مف وجية 

".النطالقو مف نقطة محددة يرجع دوراف النص حوؿ نفسونظر د.فاضؿ عبود التميمي" 
 كاممة. النص إلييا عبر حركة بانورامية

االستيالؿ إذف، ومف الناحية الوظيفية، واألدائية قدـ لنا الشخصية)القالدة( مف خالؿ   
صوتيا الذي نيض بميمة الوصؼ، وصوت الشاعر الداخمي، ممثال بشخصية الشاعر 
الناطؽ باسـ النص، والصوت الخارجي ممثال بشخصية شيركو كاتب النص،وأصواتو 

صوات األخر ضمف المقدمة االستياللية في آف واحد. وىذا المييمنة، والمتماىية في األ
يعني أف شيركو جمع بيف تقنية الشعر وتقنية الدراما فضال عف استخدامو الوصؼ غير 
التقميدي الذي جمع بيف الموف وبيف الصوت:"وىذا الصوت النارنجي ىو صوت قالدة زرقاء 

ميمي في معرض تناولو الوصؼ عند الجسد، خضراء العينيف" يقوؿ الناقد د.فاضؿ عبود الت
النارنجي لوف شيركو بيكس في دراستو الموسومة)شيركو بيكس وكتاب القالدة( أف الموف: 

المصوتات، لكف  يميؿ إلي الصفرة الفاتحة، وىو ما توصؼ بو الممموسات، والمرئيات ال
 (26)".لألصوؿ الشاعر يستعممو في إطار لعبتو الذكية المفارقة

)المعبة( المفارقة لألصوؿ حسب تعبير د.فاضؿ عبود ليست بالجديدة عمى شيركو إف ىذه 
بيكس، وغير مقتصرة عمى )كتاب القالدة( حسب بؿ انيا أخذت مداىا كامال في 
مطولة)إناء األلواف( وقد تناولناىا ػ خارج كتابنا ىذا ػ في مقالة مستقمة موسومة بػ)فمسفة 

األلواف(. وكذا الحاؿ في مطولتو)سفر الروائح( إذ  الموف في ممحمة شيركو بيكس إناء
 وصؼ بالرائحة ما ال يمكف وصفو بيا.

ميمة الوصؼ واف كانت سردية، في أغمب حاالتيا، إال انيا أعطت القارئ انطباعًا وافيًا 
عما أراده الشاعر مف توصيؼ ميـ لشخصيات كتابو وأىميا شخصية القالدة التي قدمت 

 ا التوصيؼ:سيرتيا الذاتية بيذ
 

 أنا قالدة مف ساللة اإلناث



 زرقاء الجسد خضراء العينيف
 أنا مف أىؿ البحار يعود جذرنا مف جية األـ إلى أحالـ "المرجاف"

 ومف جية األب إلى قبائؿ "المؤلؤ"
 ولدت أنا في مدينة األسماؾ 

 وقابمتي كانت سمطعونة
 يرووف أف جدتي كانت تقص الحكايات عمى حوريات البحر   

 أمواجا ىادرة ال تغفو أبدًا 
 

قد يبدو لقارئ ىذا المقطع انقطاع عالقتو الشعرية تمامًا، وابتعاده عف روح الشعر، وىيمنة 
السرد المطمقة عميو، وفي حقيقة األمر أننا ال يمكف أف نعايف مقطعًا انفراديًا مف قصيدة 

مقطع، وارتباطا ببقية صفحة معاينة خاصة تمامًا فضال عف إف ىذا ال 123عدد صفحاتيا 
مقاطع القصيدة يقدـ وصفا مطموبا لشخصية الكتاب الرئيسة، وىنا عمى القارئ أف يتذكر 
أف شيركو في ىذا الكتاب لـ يقدـ لنا شعرا خالصًا)باعترافو طبعًا( مف الناحية االجناسية بؿ 

س مجموعة أجناس تضافرت عمى ابتكار جنس ىذا الكتاب عمى الرغـ مف ىيمنة النف
 الشعري لشيركو عمى مفاصمو كميا.

القالدة، إذف، وحسب توصيفيا لنفسيا أنثى مف أىؿ البحار ولدت في مدينة األسماؾ. ولـ 
يأت،ىذا التوصيؼ، اعتباطًا الرتباطو بأحالـ المكاف البديؿ)قاع المحيط( بعد أف قّيدت في 

 اآلف. المكاف األوؿ)المتجر( خارج المحيط؛ وىذا ىو بالضبط محور بحثنا
 المكان األول:

بعد أف كانت األنثى حجرًا ثمينًا كريمًا، كما يقوؿ شيركو، في أعماؽ المحيط، وبعد    
مغادرتيا عالـ الصفاء والنقاء،عالـ األضواء المنعكسة برومانسية مف خالؿ موجات 
البحر،عالـ اليدوء الشامؿ بما يكفي، والجميؿ كما ينبغي. عالـ يتساوى فيو الذكور، 

اإلناث خرجت لتمفحيا شمس األرض، ولتعيش بقية عمرىا تحت ىيمنة الذكور، وسمطتيـ و 
 التي ال يحدىا حد. ىذه األنثى ىي بطمة كتاب شيركو بيكس )القالدة(:

 
 لو تطمب األمر، فاف ىذه القالدة ستكوف بطمة نصي ىذا 

 
المكاف ما قبؿ المكاف األوؿ في حقيقتو تمييد مطموب لمدخوؿ إلى عالـ القالدة الجديد،  

والمضطرب. فيو يقدـ مقارنة، ومفارقة بيف عالميف)مكانيف( مختمفيف، ومتناقضيف عمال 
عمى التأثير المباشر في حياة األنثى. وفي الوقت الذي تحوؿ األوؿ إلى حمـ يقظة ظؿ 



، وكابوسيتو عمييا. إف استقرارىا الجنيني، ومف ثـ اكتماؿ أنوثتيا، الثاني يمارس ضغوطو
وجماليا األخاذ، ىو ما جر انتباه الذكور إلى االستحواذ عمييا وزجيا في خضـ حياتيـ 
الذكورية خارج بيئتيا، وظرفيا الذي منحيا ما ينبغي أف يكوف ليا كأنثى. إف التحوؿ، 

راءة عمؿ عمى تغيير حياتيا برمتيا. لقد تحولت إلى واالنعطاؼ مف البراءة إلى فقداف الب
قالدة مرغوبة، ومطموبة بعد أف كانت حجرًا كريمًا يرفؿ بالسكوف، والركوف بعيدًا عف 
منغصات الحياة وضجيجيا األرضي. أدخمت إلى)المدينة البيضاء( قسرًا لتستقر في 

األوؿ. لقد حولوىا إلى سمعة،  متجر)الزىرة الجبمية( وليصبح المتجر غرفتيا األولى ومنزليا
إلى شئ يمكف أف يباع، واف يشترى، ولـ يكف ىذا إال بداية النياية التي أرخت لفقداف 

 مكونيا اإلنساني، والجنوح إلى تشييئيا ووضعيا في متناوؿ مف يشاء.
 لنسأؿ أنفسنا بداية: 

 ما الذي يقدمو النص لممكاف األوؿ؟ 
وبوشعريًا، وانثروبوشعريًا شاماًل عف طريؽ صوت األنثى انو يقدـ وصفا أوليًا، ومسحًا ط

أواًل، وصوت الشاعر الذي يروي ما حدث ليا في نصو المفتوح ثانيًا. في ىذا المكاف ثمة 
إكسسوارات ذكورية، أو ذكور إكسسوارييف يشاكسوف القالدة. تقوؿ في معرض وصفيا 

 لممكاف:
 

ياء الذكورية وأصحابيا مف المغروريف "صار ىذا المخزف األزرؽ مأواي، وأصبحت األش
ذوي الشوارب واألصوات الخشنة تبعث فينا نحف األربعة الضجر والممؿ ليال ونيارا مف 

 عمى تمؾ الرفوؼ المحاذية."
 

إف )األربعة( الوارد ذكرىـ في توصيفيا ىـ: أنا ضمير المتكمـ زائدًا ثالث قالدات اقؿ منيا 
ورية فيي رباط عنؽ، وممقط رجالي ذو رأس كبير، وسمسمة شأنا، وجماال. أما األشياء الذك

ساعة رجالية، ونظارة رجالية، وكؿ ىذه اإلكسسوارات تنطؽ بذكورتيا، وفحولتيا، ومحاولتيا 
اقتناص نظرة، أو كممة، أو إشارة تفضي بيـ إلى نيؿ مأربيـ مف مجموعة اإلناث جسديًا. 

حكايات األخر في ذات المصير، وذات إف لكؿ أنثى حكاية مختمفة لكنيا تمتقي مع ال
النياية، ولـ يتبؽ ليف غير األماني اليائسة، ولذا وجدنا إحداىف تتمنى لو أف قسمتيا قادتيا 
إلى ايطاليا شرط أف تعيش في فمورنسا بينما تتمنى األخرى أف تعمؽ في رقبة امرأة حسناء 

نت التخمص مف الذكور لتتخمص مف جور الذكور، والحمقة األضعؼ بينيف تمؾ التي تم
األشقياء الشرسيف، واألنانييف الذيف يحيطونيا بأدواة فحولتيـ مف كؿ صوب. إنيف يعشف 
اغترابًا روحيًا كاسحًا، ووحدة ووحشة محفزتيف لمدموع، إنيف غريبات عف الوطف، وغريبات 



فرض عف فتيانو أيضًا، وال غرابة إف عامموىف بأنانية ووحشية وشذوذ، وفحولة تواقة ل
ىيمنتيا عمييف جميعا، وما )كتاب القالدة( إال بياف احتجاج أنثوي ضد الذكورية المييمنة 
كما جاء ذلؾ في مقالة األستاذ مازف معروؼ)القالدة لمشاعر الكردي شيركو 

 (27)بيكس:مانفيستو ضد الذكورية(.
 ماذا قدـ المكاف األوؿ لمنص؟   

تالب واإللغاء ،والترىيب، والتخريب، المكاف قدـ لمنص ىويتو المؤسسة عمى االس
والتيميش، ومصادرة الحريات الشخصية، والفكرية، وما إلى ذلؾ مف أشكاؿ االنتياؾ، 
واالغتصاب. مف ىنا يبدأ اقتراب النص مف مساره السياسي والدخوؿ إلى المنطقة الحساسة 

تجره وألقيا عميو حيف تنقؿ لنا القالدة ما حدث لصاحب المتجر حيف داىمو رجالف اقتحما م
 األسئمة:   

  
"أأنت صاحب متجر)الزىرة الجبمية(؟! فأجاب بارتباؾ وتمعثـ:أجؿ أنا،وىؿ أف اسمؾ الكامؿ 

 ىو )بيستوف كاكو ويس(؟!فأجاب ثانية وبارتباؾ:أجؿ.
 ثـ قاؿ الثاني :"ىيا تفضؿ أغمؽ متجرؾ واتبعنا لدقيقتيف فقط"

 سوداء."  اقتادوه ولـ يعد..فوقع المتجر في حديقة
 

في ىذا المقطع ثمة إشارة إلى أف الظمـ ػ في ىذا المكاف ػ طاؿ اإلناث، والذكور في آف واف 
اختمفت أساليبو ووحشيتو. تقوؿ القالدة مشيرة إلى ىوؿ ما حدث أنيا المرة األولى التي 
 تصادؼ فييا تجربة عسيرة مثؿ ىذه التجربة السوداء. ولكننا بتقدـ فصوؿ، وأحداث النص،
وتفاصيؿ حياة القالدة سنجد أف شيركو بيكس يروـ مف خالؿ نصو المفتوح فضح تمؾ 
األساليب، وشجبيا شعريا بأسموب يبعد النص عف الشعاراتية، والتقريرية ألنو ال يسعى إلى 
توافقات، ومراضاة تدر عميو فائضا مف قيمة الشيرة، والجاه، وألنيا ال تيمو مف قريب أو 

األبرياء مف الناس، ضحايا ارتدادات الواقع وأوتوقراطياتو. ليس لمقالدة بعيد قدر ما ييمو 
مف يواسييا في وحدتيا، وغربتيا، ووحشة ليالييا. ليس ليا مف تناجيو أو تسمعو، أو تراه. 
كؿ األشياء صارت رجااًل: العاصفة والموجة، والميناء، والسفف. وكمما استجارت بإلٍو ما 

 ًا. ترى أيف إلو أنوثتيا الذي كاف ليا مف قبؿ؟صار ذلؾ اإللو رجاًل أيض
لـ يعد ليا سوى البكاء، وسوى أف تغوص في دوامتو األبدية. لقد تغير حاؿ المكاف)متجر  

 الزىرة الجبمية( مثمما تغير حاليا:
  



")الزىرة الجبمية( غدت ذابمة مثمي، ومثؿ قارورة العطر، ولوف غرفتي البرتقالي الشاحب، 
في البيوت..مضت شيور طويمة دوف أف ينطؽ الباب أو نرى خصمة مف  وسائر النساء

شعر الشمس، فجأة وفي ظييرة يوـ ما ابتسـ الباب، ودخؿ )بيستوف كاكو ويس( برفقة 
 حزمة مف ضياء الشمس."

 
في ىذا المقطع تتجمى فكرة المكاف، والتأثير التراجيدي المتبادؿ بينو وبيف شخوص النص. 

وص تأثيرا مباشرًا حيف ينقمب بيـ إلى مكاف ليس  بأفضؿ حاؿ مف فيو يؤثر عمى الشخ
)مممكة الظالـ( الذابمة مثؿ لوف برتقالي شاحب، وىـ يؤّثروف عميو بشكؿ مباشر أيضًا حيف 
يقمبوف ظالمو نورا يتدفؽ إليو تزامنا مع إطالؽ سراح كاكو ويس مف المعتقؿ المجيوؿ، 

ي عروؽ )الزىرة الجبمية( ثانية بعد اف أصابيا ما وعودتو إلى المتجر، وبث روح الحياة ف
المكاف ػ في القالدة أو في شعر شيركو عمومًا ػ كائف دينامي   أصابيا مف الذبوؿ واألفوؿ.

تجاوز جموده وسكونيتو إلى حركية عالقتو بمضمناتو الزمانية والشخصانية. انو يشتغؿ 
تأثيثات واقع القصيدة، عمى الرغـ  عمى وفؽ نظاـ دقيؽ ديالكتيكي شعري يتأثر ويؤثر في

مف ضخامتو كحاضف ليا. إنو يقفو أثر التناقضات ػ كبنية أساسية مف بنى الصراع ػ التي 
تؤدي إلى تأـز موقؼ الشخصيات ألسباب مختمفة وزجيا ػ شاءت ذلؾ أـ أبت ػ في أتوف 

يعة المؤثر معترؾ يتسمؽ سفح القصيدة بعنؼ نحو ذروتيا. وال مناص مف اإلشارة إلى طب
الخارجي، في ىذا المقطع أو في غيره، والذي فرض ىيمنتو بييئة قوة متحكمة بالمصائر، 
واألواصر، واآلجاؿ. لقد عادت األشياء إلى حاؿ ما قبؿ االعتقاؿ )زواؿ األثر( إال أف 
المؤثر استمر في زعزعة بنية القالدة التي أعمنت في خاتمة المكاف األوؿ، أف فؤادىا 

 الحزيف:
 

 ما برح كعصفورة ترتجؼ في كؼ رجؿ
 وكحمؿ غزاؿ مطارد منيمؾ في عرض سيؿ قاحؿ

 
فالعصفورة برقتيا ورىافتيا، وبما عرفت بو مف جموح إلى االنطالؽ نحو اآلفاؽ الرحبة تقيد 
حركَتيا كٌؼ ذكورية صارمة كداللة عمى سمطوية عالـ الذكورة وأثره الممتد إلى أبعد ما 

األنوثة. وليذا لـ يكف إطالؽ سراح)بيستوف كاكو ويس( ليدؿ عمى رفع يمكف في عالـ 
التأثير أو الضغط العالي عف )الزىرة الجبمية( كمكاف أو حاضف لإلناث كميا بؿ يعني مجرد 

 إلغاٍء بسيط يترتب عميو تأثير اكبر في قادـ األياـ، أو في مقاطع القصيدة الالحقة.



       
 المكان الثاني:

تنتقؿ القالدة مف مستقرىا األوؿ)المتجر( بعد اقتنائيا مف قبؿ امرأة جميمة إلى مكانيا    
الجديد. واالنتقاؿ ىنا يعني حركة محسوبة ومدروسة ومنسقة ػ مع ىدفيا النيائي ػ تقوـ بو 
القالدة بوساطة ما لموصوؿ إلى غاية ما تتماىى بيف كائنيف. األوؿ متحكـ واآلخر متحكـ 

الحركة االنتقالية وضحت لنا نوعية العالقة بيف الداخؿ والخارج مثمما وضحت  بو. إف ىذه
لنا حركة)بيستوف كاكو ويس( عالقة الخارج بالداخؿ حيف اقتيد مف المتجر)المكاف الداخمي( 
إلى دائرة األمف)المكاف الخارجي( ليالقي ما يالقي مف صنوؼ اإلذالؿ والتعذيب. الخارج 

ايد في آف واف عدوانيتو تأخذ أشكااًل مختمفة حسب ما تفرضو عمى إذف مكاف عدواني، ومح
الواقع، والشخوص مف ضغوط كابوسية، أو لنقؿ بسبب الييمنة الذكورية المنفمتة مف عقاؿ 
البناء االجتماعي/السياسي، والديني أيضا، وتجييرىا المؤسساتي لممفاىيـ والقيـ الروحية، 

 مطة ذكورية مطمقة.   والمادية بما يعزز تمؾ الييمنة بس
إذا كاف المكاف األوؿ)المتجر( منفتحًا عمى الخارج )خارج المتجر( فاف المكاف       

الثاني)البيت( منغمقا عميو. تتحكـ بانفتاح األوؿ سايسولوجية عالقاتو التجارية كمركز 
لوجية لتبضع مختمؼ إكسسوارات التجميؿ، وتتحكـ بانغالؽ الثاني َأمنية معاييره السايسو 

 كمالذ، ومأوى حصيف لإلناث مف تجاوزات، وتطاوالت الذكور.
 ىؿ البيت مكاف منغمؽ عمى نفسو في)كتاب القالدة(؟

ىو كذلؾ فعال فال أماف لو بانفتاحو الدائـ عمى الخارج العدواني، ولكنو يكسر ىذه العزلة 
ب موجة حيف يتوجو إلى أي مكاف دوف عقبات أو معوقات، ولكي يفعؿ ىذا فانو يرك

التخييؿ لمد أواصر خفية بينو وبيف الوجود الخارجي لتحدث المواجية المطموبة بيف 
الوجوديف والتي ستشعؿ فتيؿ الصراع حتما لوجود التناقض أصال في كال الجانبيف. ولما 
كانت قوى الصراع غير متساوقة وال متكافأة لذا ركنت األولى حميميتيا داخؿ البيت بينما 

ة الثانية خارجو. وقبؿ المضي قدما في تحميؿ البيت كمكاف ثاف لمقالدة استشرت عدائي
نتوقؼ قميال لنجر االنتباه إلى أف القالدة لـ تتخذ مف البيت بكميتو مالذا ليا، بؿ ضيِّؽ 

 الخناؽ عمييا في)غرفة بيضاء( داخؿ البيت.
 

أف  "حزينة ىي آنسة الغرفة البيضاء كجدوؿ مياه ميمـو عند األصيؿ، تحاوؿ
تتناسى..ولكف ال بريؽ كريستاؿ القصر وال امتزاج األطياؼ الممونة وال الشرفة الذىبية 



المحاذية لمجبؿ..تقدر أف توصؿ خيطا مف السعادة إلى الروح التي غدت ىزيمة كما 
 األصداؼ في حافات السواقي صيفًا." 

  
شار إلى جنوحيا نحو ومع أف شيركو بيكس البس الغرفة رداء  البراءة والنقاء إال أنو أ

. إنيا  القسوة بفعؿ مؤثر خارجي/داخمي جعؿ آنسة الغرفة البيضاء حزينة تتآكميا اليمـو
ميمشة ومنقادة إلى مركز الذكورة الذي ىو محور، وعمود ارتكاز الحياة الداخمية لمبيت. 
 وبفعؿ الذكورة أيضا صار البيت متضمنا عمى كال الجانبيف: الداخؿ، والخارج بعد أف
عزلت)الغرفة البيضاء( لتكوف عالـ الداخؿ، ولتكوف أجزاء البيت األخرى وبضمنيا)المركز( 

 عالـ الخارج. ربَّ سائؿ يسأؿ ما الجدوى مف ىذا التحميؿ والتفمسؼ؟
إننا نؤكد عمى الدواـ أف الجدوى تكمف في أف فرصتنا لفيـ الحياة، وتجمياتيا الروحية، 

الشعر، ولف نتعمميا إال مف الشعراء الكبار. وىذا ىو ما  وتسامييا لف تتأتى إال مف خالؿ
 فعمناه بالضبط منذ عرفنا الشعر ومنذ ابتدأنا الرحمة إلى أقاصي الحياة.

لنعد إلى افرازات الداخؿ والخارج ثانية، ونبحث عف المتناقض فييما، ولنبدأ مف آنسة الغرفة 
الكرستالية تضفي عمييا أنوثة تشبو مجاال البيضاء. إنيا امرأة كردية جميمة بال حدود، رقتيا 

ممغنطا تنجذب إليو العيوف، واألفئدة، والعقوؿ. ثرية تقع بحب رجؿ مف بيوت الطيف تشعر 
انو الوحيد الذي يستحؽ امتالؾ جماليا األخاذ فماذا يحدث بعد ىذا؟ إذا أخذنا ىذه القصة 

لمعيش فإننا لف نكوف بحاجة إلى ببساطة، وبشكؿ تقميدي، وتتبعنا آثارىا عمى سطح الواقع ا
معونة شاعر، أو حنكة قاص، أو فذلكة روائي، أو فنية مسرحي ليقوؿ لنا ماذا سيحدث 
بعدئذ ألننا نعرؼ ما سيحدث مسبقًا فقد خبرنا مثؿ ىذه التناقضات مف قبؿ، ولكف ىؿ ثمة 

راب أكثر أحد خبر رجفاف قمب األنثى وىي تدخؿ مجااًل ممغنطا بالحب يشدىا نحو االقت
فأكثر ممف تحب؟ ىذا الرجفاف ال تدركو حتى األنثى لحظة حدوثو، وال يدركو إال الشعراء 

 الكبار، وىذا ىو ما نتعممو منيـ بالضبط.
ىذه القصة أيضا تمنح شيركو حرية الحركة داخؿ القصيدة وفروعيا كما تمنحو األشكاؿ 

لكتاب القالدة أو حياة القالدة فيو  األخرى قدرة استخداـ شتى الوسائؿ لبياف المعنى العاـ
ضمف المكاف الثاني يستخدـ شكؿ الرسائؿ في الكشؼ عف جانب أو أكثر مف جوانب 
الشخصية وكذلؾ شكؿ القصة القصيرة أو الحكاية أو شكؿ المذكرات أو اليوميات أو شكؿ 

لـ يكتب المقارنات والمقاربات أو شكؿ الحواريات. قمت شكاًل ولـ اقؿ مبنى ألف شيركو 
رسالة تقميدية بالضبط، ولـ يكتب قصة قصيرة أو مسرحية أو..أو..الخ..بالضبط، ولكنو 
كتب ذلؾ بأسموب جعؿ تمؾ األشكاؿ تذوب في إناء أسموبو الشعري المتفرد. لنأخذ ىذا 

 المقطع مف المذكرات أنموذجا:



 
ف شكرىا وامتنانيا "بخصوص المذكرات التي كتبتيا. بداية تحدثت القالدة قمياًل وأعربت ع

لقمـ)الحواجب( قائمة: لوالىا لما أبصرت مذكراتي ىذه النور. حينذاؾ أصغى الجميع 
 باىتماـ، فبدأت قمـ الحواجب بتالوة المذكرات:

 اليـو الطقس بارد
 ليس في الخارج حسب

 بؿ في أرواحنا تتساقط الثموج
 اآلنسة منيمكة في الكتابة 

 والكممات مبتمة تحت حدقتييا
 رىا منساب عمى دفترىا شع

 العشؽ قصيدة 
 والقصيدة ىي اآلنسة ذاتيا 
 لذا تبدو األولى كالشموع
 والثانية غدت شمعدانا..
 اليمـو البيض تنيمر

 ونحف مف خمؼ النافذة نحسب ندؼ اليمـو بأسؼ
 ىذا اليـو وعند المساء 

 انتحرت صديقتي القالدة الجميمة حرقا
 وتفحمت وسط ىذه الثموج

 أبت الزواج بسكيف عجوز."ألنيا 
 

في ىذا المقطع ثمة ثالثة رواة تظافرت جيودىـ إليصاؿ المذكرات إلينا: أنا الشاعر، 
والراوي العارؼ بكؿ ما حدث وىو الذي نقؿ لنا الحاؿ، والقالدة المنقوؿ عنيا وىي ضمير 

مذكرات شعريا، غائب آنيًا وحاضر فاعؿ ستراتيجيًا، وقمـ الحواجب التي قامت نيابة بتالوة ال
وبتقطيع فني نقؿ لنا حاؿ الطقس خارجيا وداخميا أواًل، ثـ نقؿ حاؿ المرأة التي تبدو مثؿ 
شمعٍة شمعدانيا القصيدة ثانيا. ثـ نقؿ لنا بعد ذلؾ خبر انتحار القالدة الجميمة ألنيا لـ ترد 

رات، وتنقؿ الزواج مف سكيف عجوز ثالثًا، لتحضر شخصية القالدة الغائبة، ولتكمؿ المذك
أخبار القادـ مف األياـ. وكؿ ىذا جاء بأسموب شعري خالص، وبنكية مذكرات سردية 
  حسب خدمت الفكرة العامة لمبياف الموجو أنثويا ضد استبدادية الذكور، وىيمنتيـ الجائرة.

الحاالت الثالث التي نقمت إلينا عبر أصوات الرواة فنيا أعطت انطباعا كامال عف حياة 



أو القالدات)اإلناث( بتوصيفات دقيقة استعارت ما ىو خارجي لوصؼ ما ىو  القالدة
داخمي فضال عف المحددات المكانية لمفعؿ القائـ في النص، فالطقس الجميدي )كردستاف( 
ببرودتو الثمجية يتشابو وحياة المرأة )الكردية( الداخمية المعطمة بفعٍؿ ذكورٍي عنيؼ، ولكنيا 

ؿ مثؿ القصيدة، وتذوب مثميا أيضا، بؿ وتحترؽ متفحمة وسط عمى الرغـ مف ذلؾ تشتع
الثموج لتبمغ ذروة فعميا االحتجاجي رافضة استسالـ أنوثتيا لمييمنات الجميد الذكورية. 
وضمف المكاف العاـ)خارج البيت( ثمة مؤثرات أخرى خارج مكانية ساىمت بدعـ الفكرة 

و الحكايات المروية. تقوؿ إحدى تمؾ الرئيسة لكتاب القالدة أيضًا عف طريؽ القصص، أ
القصص أف قالدة شجاعة فقدت عشر حبات مف أقاربيا، وذوييا في حمالت األنفاؿ 
استطاعت دس السـ لمقبعة )الضابط االنفالي( ثـ اختفت لتعود بعد سقوط مبنى )دائرة 
 األمف الحمراء(. وتروي قصة أخرى كيؼ أف قالدة عاىرة وقفت في وسط الشارع رافعة

طرؼ ثوبيا صارخة بوجو الذكور أنيا تبيع جسدىا حسب. تبيعو في الوقت الذي يبيعوف   
فيو أجساد الجباؿ، والسيوؿ، والحدائؽ، والشموس، واألمطار، وما برحوا متربعيف عمى 
كرسي شرؼ ىذا الوطف دوف اكتراث. في القصتيف إدانة واضحة لسكونية الفعؿ الذكوري 

كوريتو المفرطة. وتبجيؿ لفعؿ األنثى واقتصاصيا مف الرجاؿ وعجزه عف فعؿ ما يميؽ بذ
المؤنفميف بوجو خاص. القصتاف أشارتا أيضا إلى الثقؿ الكابوسي الذي تنوء بو األنثى تحت 
ضغوطات الداخؿ)داخؿ البيت( والخارج)خارج البيت( وضغوطات الخارج 

سر الحاجز القائـ بينيا مكانية) الضغوطات المؤنفمة( والتي عمى الرغـ منيا استطاعت ك
وبيف ما يحدث لمثيالتيا خارج البيت. ىنا يستخدـ شيركو صيغة اليوميات ليسجؿ 
بوساطتيا االنتياكات، واالغتصابات، والترديات، والتداعيات في واقع الحياة اليومية لمقالدة 

ما رأتو  فكؿ يوـ مف أياميا داخؿ البيت تخرج واحدة لترى ما ترى مف أحداث مريعة ثـ تنقؿ
إلى زميالتيا بشكؿ يومي إال أف الخروج اليومي ىذا لـ يكفؿ ليف ابسط مقومات الحياة 
البسيطة المتواضعة داخؿ البيت الذي يختمؼ عف التوصيفات التقميدية التي جعمت منو 
مكانا لمشعور باألماف، واالطمئناف، واأللفة، والمحبة، والسالـ. لنتأمؿ، ونعايف ىذا المقطع 

 ير:الصغ
 

 البيت...البيت...البيت
 مكوثنا في البيت ال يضاىيو
 مكوث الدجاج في األعشاش

 وال الضباع في الجحور
 بؿ ربما األقباچ في األقفاص 



 كال...كال...كال
 البيت...البيت...البيت                 

 
بينو  أكد الشاعر عمى مفردة البيت ثالثا ليضاعؼ شعور ساكنيو بالعزلة، وبالشبو الكبير

وبيف األمكنة التي تتحكـ باغالقيا قوى بشرية ذكورية في أغمب األحواؿ. ففي السجف 
تتوقؼ فاعمية الحركة، وفي القفص تتحجـ فاعمية التحميؽ، وفي الجحور تتعطؿ فاعمية 
القوة، وفي قف الدجاج تخمد فاعمية البحث.ولكي يضاعؼ الشاعر التوكيَد توكيدًا فانو 

كوف القف، والجحر، والقفص مف المشبيات بالبيت الف البيت الذي يرفض بالثالث أف ي
تقطنو االناث ىو اشد قسوة، وظممة، وضيقا، وعزلة مف االمكنة التي وردت كمشبو بيا، 
وليذا صار إلى توكيد مفردة البيت ثالثا ثانية أغمقت حركتيا الدائرية عمى نفسيا في خاتمة 

 دة إلى تكرار ما يدور في حياة األنثى داخؿ البيت. المقطع الذي بدأ بيا وفي اشارة مقصو 
وتستمر القالدة بكتابة، أو تالوة مذكراتيا التي تضمنت الكثير مف االلتماعات الشعرية، 

 والفكرية، واالجتماعية، والجمالية. تقوؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 

ؿ الفكر، وعندما "كنت شخصيًا أعرؼ جدولي مياه ،أحدىما جميؿ القواـ، واآلخر جمي
 امتزجت مياىيما، أصبحا أجمؿ نير في العالـ"

 
صورة شعرية معبرة عف نظرة القالدة الفمسفية، والقيمية لمجماؿ المتكامؿ جاءت بشكؿ 
انتقائي، واستنتاجي بعد استعراض جمالي ألشكاؿ القالدات وأنواعيا. وفي خاتمة المذكرات 

 تقادي بمذكراتيا:ال تتوانى القالدة عف إبداء رأييا االن
 

"لقد شارؼ ىذا القسـ مف مذكراتي عمى االنتياء، لكف المذكرات التي تخمو مف أنفاس 
قالدات األنفاؿ، وخصوصا قالدات مناطؽ )كرمسير( لف تصبح مذكرات..فأنصاؼ اليموـ 
. أنا أشعر اآلف وكأف جميع قالدات  لف تروي ظمأي، عميو قررت استكماؿ ىذه اليمـو

ط بي، فأريد الكتابة بمداد آالميف، قالدات األنفاؿ مصموبات بخيط أسود طويؿ األنفاؿ تحي
 وحباتيف تتوسد أماسي بعضيف بعضًا" 

 
وألف األفعاؿ األنفالية وأىواليا أكبر مف أف تستوعبو األنساؽ السردية أو الشعرية وحدىا 
يجنح نص القالدة إلى الشكؿ، أو إلى الحوار الدرامي الستيعاب شبكة ىمـو األنفاؿ 
، واألحزاف،  واألىواؿ. الجميؿ في شيركو أنو يخفؼ عف قارئو سطوة اآلالـ، واليمـو



ة، وكارثيتيا باشتغالو عمى لغة شعرية، طيعة، رشيقة فييا مف والشعور بعظمة المأسا
الرومانسية ما يجعؿ حمؿ المأساة خفيفًا عمى متمقي تمؾ المأساة. المشيد الحواري الذي 
كتبتو القالدة إذف ىو جزء مف مذكراتيا، وبو يتـ التداخؿ بيف السرد )سرد المذكرات(، وبيف 

فيو بيف القمر الذي يرى مف عمياءه ما ال تراه القالدات  الفعؿ )الفعؿ الدرامي(. دار الحوار
مف عمى األرض، وبيف القالدات الثالث الالئي حفرت األياـ في ذاكراتيف أبشع وأوجع 
الصور األنفالية. وباكتمالو تعود القالدات إلبداء آرائيف االنتقادية والتقييمية في المذكرات 

 ككؿ. قالت إحداىف:
 
ات حسب، بؿ كانت قصة، ونثرًا، وعبراً، وكؿ شيء، وجعبة احتوت كؿ "لـ تكف ىذه مذكر  

 ذلؾ لكف الشعر كاف فييا نادرًا" 
 
"تنويو مف المؤلؼ" في  إف ىذا التقييـ الختامي، بحد ذاتو، يعد توكيدًا لما كتبو شيركو   

 مفتتح )كتاب القالدة( حيف قاؿ مقّيما تجربة الكتاب:
 
ًا وال نثرًا محضا، ال نظمًا وال سردًا، ليس كالما منمقا وال "ليس ىذا الكتاب شعرًا مجرد 

انو ليس شعرا طويال وال قصة واحدة ذات فصوؿ متعاقبة، بؿ بمثابة وعاء  كالما عاديا..
جامع يحوي جميع ىذه العناصر في كيانو المنزاح. عمى ىذا استوجبت بعض السياقات أف 

لكف الشعر يأخذ بناصية النص في تنطمؽ الكممات بوضوح تضعؼ معو سمطة الشعر، 
 سياقات أخرى فتنطؽ الكممات شعرًا."

 
ولـ يكتؼ شيركو بالمشيد الدرامي السابؽ حسب بؿ تبع ذلؾ مشاىد أخرى راحت تتجسد 
عمى ارض الواقع منطمقة مف الخشبة إلى الحياة، ومف األقواؿ إلى األفعاؿ بعد أف تظاىرت 

لسمطة الذكورية المييمنة. لقد فتحت ستارة المسرح، القالدات/اإلناث معمنة تمردىا عمى ا
وبدأت المرأة ممحمة حريتيا ولف تغمؽ إال عمى حريتيا. وليذا ومف اجمو ختـ شيركو نص 

 القالدة ببدايتو كي يظؿ فعؿ التحرر قائما عمى مدار النص والواقع.
 
 
 
 

* 



 
 تجميات المكان لونياً 

    في قصيدة )دورق األلوان( 
  
 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 الطبيعة في كردستان قاسية ومرنة في وقت واحد.

 قاسية في شتائيا ورياحيا ومرنة في شفافية ربيعيا وجماليا
 حصر ليا والتموجات الجبمية  ي الفي صيفيا وخريفيا. إنيا األلوان الت السحري

 سيمفونية حجرية تعزفيا الطبيعة باستمرار.وكأنيا 
 شيركو

 

 

 

 
 

  
 

  



 

عندما شرعت بالكتابة عف قصيدة )إناء األلواف(، أوؿ مرة، لـ يخطر عمى بالي أف مف    
)المكاف( لكنني، والحؽ  الممكف أف أتناوؿ فييا العنصر األكثر غمبة في شعر شيركو بيكس
الشعر يتالعب باأللواف يقاؿ، انتبيت لو وأنا اقرأ عنواف مقالة األستاذ شوقي بزيغ )

فرحت ابحث عف سر غيابو في قصيدة جنحت نحو  (82)(مكاف الغائباستحضارًا لروح ال
 الموف أكثر مف أي شيء آخر مبتدئا بحثي ىذا مف عنونتيا الجديدة )دورؽ األلواف(.

الدورؽ: كممة معربة تعني)حسب المنجد في المغة( اإلبريؽ الكبير ذو العروتيف وال بمبمة لو، 
اجـ المغة العربية عمى أنيا: ما فصؿ بيف الشيء وجمعو دوارؽ. أما األلواف فقد اتفقت مع

وغيره، وىو صفة الشيء وىيئتو مف البياض والسواد والحمرة وغير ذلؾ، وىو النوع 
 الخ. ووجدت أف الشاعر عمد إلى صير أو مصاىرة ألوانو كميا في و.. و.. والصنؼ..

ة الضاجة المستفزة حياة الشاعر الصاخب ىو إناء الحياة.. )دورؽ(بوتقة واحدة أو إناء واحد
 ،وظنونيا ،وشجونيا ،وعواطفيا ،وعواصفيا ،وقومو الممحمية بصدماتيا ،دوما، وحياة شعبو

 .)جينوسايد(وكؿ ما فييا مف ميتات جماعية ،ودمارىا ،وخرابيا ،وويالتيا

إيحاء لغوي قائـ عمى أساس مزج الداالت الذىنية  لموف عند شيركو بيكس يتأسس عمىا
بالداالت المسموعة واكتساب إحداىا لخصائص األخرى. بمعنى انو منح الموف خصائص 

في بخصائص الرؤية فتشكؿ لونا شيركويا قادرا عمى الولوج الممحمي  تمتزجاصوتية 
 .دخيمة اإلنساف وأغواره القصية

شعرية عراقية لأللواف المسموعة التي عزؼ أنغاميا عمى لقد كتب شيركو بيكس أوؿ ممحمة 
 مزماره السحري، وثبت نوتاتيا عمى أوتار الشعر المعاصر.

  

 لقد جئت ىذا المساء          
كي أستحيؿ نايا واعزؼ األلواف   

 
والموف عند شػيركو أيضػًا: ىػو انعكػاس ذىنػي صػامت يمنحػو الشػعر، لحظػة انعكاسػو  عمػى 
مرايػػػاه صػػػوتًا ذا طبيعػػػة خاصػػػة جػػػدًا، ومػػػػا دورقػػػو إال حاضػػػف لحيػػػاة الشػػػاعر وحيػػػاة الكػػػػرد 
المتماىيتاف في حياة كردستاف. الموف إذف، وحسب العنونة ىو الحياة )حياة الشػاعر والكػرد( 

ذي يضػػـ الشػػاعر والكرد)كردسػػتاف( وىػػذا االفتػػراض يفضػػي بنػػا إلػػى والػػدورؽ ىػػو المكػػاف الػػ
حقيقة كنا قد فرغنا مف البرىنة عمييػا فػي الفصػوؿ السػابقة متجميػة فػي الػال فػرؽ بػيف شػيركو 
الشػػاعر، وبػػيف المكػػاف الشػػعري المؤسػػس عمػػى مكػػاف قػػائـ جغرافيػػًا، وموجػػود طبيعيػػًا، وبيئيػػًا، 



نػػػة لكننػػػا، ىنػػػا، نضػػػعيا ضػػػمف محػػػدداتيا الطبيعيػػػة وقػػػد ضػػػربنا أمثمػػػة عمػػػى مثػػػؿ ىػػػذه األمك
 حسب، لوجود األلواف فييا بشكؿ طبيعي.

البيت مكاف لكف ألوانو مصنعة، وكذا العمػارة، وسػائر األبنيػة األخػرى. والجبػؿ مكػاف ألوانػو  
الػػخ. وىػذا ىػػو مػا وصػػؿ  و.. و.. موجػودة بطبيعتيػػا وكػذا النيػػر، والكيػؼ والسػػيؿ والحقػؿ..

 بيكس فراح يعزؼ عمى نغمتو بطريقة تجريبية سيمة وممتنعة في آف.إلى جوىره شيركو 
األلواف عند شيركو تعني لغة الطبيعة البكر التي تشتغؿ مفرداتيا بعمؽ، وشاعرية عمى 
اجتراح المعاني السامية المتجمية بجوىر الجمالي. وما تفرَّد فيو شيركو انو توصؿ إلى ذلؾ 

الشعر. وال غرابة فيما ُأطمؽ عميو مف األلقاب كشاعر الجوىر، وامتمكو فامتمؾ بو ناصية 
الطبيعة، أو الناطؽ باسـ الطبيعة، أو لساف الطبيعة الكردستانية واف كنت متحفظًا عمييا 
بعض الشيء لسبب اصطالحي حسب قد نتطرؽ إليو في قادـ كتاباتنا. يقوؿ األستاذ شوقي 

الشعر يتالعب باأللواف )الموسومة  بزيع في معرض تناولو لػ)دورؽ األلواف( في مقالتو
 :   (، والمنشورة عمى صفحات الشبكة العنكبوتيةاستحضارًا لروح المكاف الغائب

 ،يتخذ شيركو مف الطبيعة الكردية المسننة التضاريس ظييرًا أساسيًا لبناء عالمو الشعري"
 (99)"تبعًا لذلؾ شاعر الطبيعة بامتياز وىو

كتبوا عف الطبيعة، وعف كردستاف فاستحقوا ىذا المقب أو ذاؾ، ثمة شعراء غيره، مف الكرد، 
ولكف الفرؽ بيف كؿ أولئؾ المبدعيف، وعمى رأسيـ )رساـ الطبيعة( الشاعر الكبير عبد اهلل 
دراكو لجوىر لغة الطبيعة، وأسرارىا الخفية  كوراف، وبيف شيركو يكمف في بموغو، وا 

الجمود إلى األنسنة، والحيوية. وىي ليذا ليست ،وامتالكو القدرة عمى نقميا مف الشيئية، و 
ظييرا لو حسب؛ بؿ معينا يغرؼ منو ما شاء لو الغرؼ؛ وىي في شعره ليست خالصة 
تمامًا ألنيا تتجاذب بيف قطبي الطبيعية، واالنطباعية بمعنى أف شيركو يمنح مف طبيعتو 

ار إليو األستاذ الدكتور شاىو الخاصة ما يجعميا ثنائية التكويف والوالدة شعريًا. وىذا ما أش
 سعيد في مقدمة ترجمتو لديواف شيركو )دورؽ األلواف( في قولو:

"شيركو بيكس تمكف مف أف يضيؼ عنصرا آخر إلى الطبيعة الكردستانية، وىو عنصر 
 التفتح والتفجر"

فالطبيعة عند شيركو ال تظؿ عمى ما ىي عميو بؿ تتماىى ػ كما يقوؿ األستاذ شاىو ػ مع 
يجابًا. وىذا ىو ما تمت إشارتنا إليو في عبارة )ثنائية  اإلنساف في مجمؿ أفعالو سمبًا وا 
التكويف( التي اشتغؿ فييا شيركو عمى مكونيف: األوؿ وجد بشكؿ طبيعي، والثاني خمقو 

التفتح( عمى الطبيعة ومف ثـ )تفجر(ىا في شعره وتحوليا إلى حاضنة شيركو بوساطة )



لتاريخ اإلنساف الكردي. لقد وضع د.شاىو سعيد يده عمى مكمف أو سر تفرد شيركو في 
 ىذا الخصوص حيف قاؿ في المقدمة ذاتيا:

"تصطبغ الطبيعة الشيركوية بسمات إنوثية، إنو مكاف الحرث واالغتصاب، واالستعباد 
راؽ. فالرثاء لمكاف يقتؿ ويعذب وتصب عيونو باالسمنت، ىو النغمة المسموعة واإلح

 األولى في قصائد شيركو بيكس". 

وىي نغمة نكاد نسمع ألوانيا األنثوية عمى مدى )دورؽ األلواف( كمو، وليذا نؤكد اعتقادنا 
تي رأت أف األلواف عند شيركو ىي المرأة التي حشرت في سعير الذكورة، وىي كردستاف ال

ما رأت مف سعير الذكورة ووحشيتيا. لقد استعار شيركو مف الطبيعة ألوانيا ولكنو عمؿ في 
الوقت ذاتو عمى أف تكوف تمؾ االستعارات ناطقة بما آؿ إليو حاليا. وىذا ىو ما سنحاوؿ 

 الولوج إليو مف خالؿ تتبعنا لمسارات األلواف في دورقيا الشيركوي المحض.   

 األصفر حتى آخر األلواف الخريفية بعد اصفرار شجرة الموف بيكس مف يبدأ شيركو    
وتساقط أوراقيا الصفر، وبعد أف حفرت "عاصفة األصفر" في حياتو ممرا خانقا،  العمر،

وفعمت فعمتيا في حياة قومو وأحزانيـ. أف ما يميز ألواف شيركو ىو قدرتيا عمى التعبير عف 
ذاتو وىي تخترؽ ذوات اآلخريف أو تنصير فييا أو تتماىى معيا فضال عف قدرتيا في 

ستبطانيا، واشتغاليا عمى إعطاء األحداث ألوانيا، النفاذ إلى عمؽ األشياء وا
بيكس مف األصفر؛ مف خريؼ العمر منحو انتقاالت واسعة  ياتيا. إف بدء شيركوصو صوخ

والتي تعقبيا أو تسبقيا. فالموف األبيض الذي  لموحدة الزمنيةفي الزمف، وقدرة استرجاعية 
د مف الشيخوخة إلى الطفولة. يعقب األصفر في القصيدة يشكؿ قطبا نقيضا، ومسافة تمت

إلى زمف النقاء األوؿ، والحب األوؿ، والبراءة البيضاء حيث يقع ما بينيما عمى امتداد 
فدح الكوارث، والويالت، واالبادات الجماعية؛ وال غرابة في أف يبدأ أتاريخ ىذه المسافة 

 الشاعر، بعد ذلؾ، بالموف األسود: 

 
 حيف انفتح في األسود 
 شاح النسوي األسود ألشعاري يمتزج الو  
 مع الورود السود لبناتيا و جدائؿ الرثاء الطويمة لشتائي! 
 

ذاباتيـ. ولػػػػئف كانػػػػت عػػػػفاألسػػػػود عػػػػزاء طويػػػػؿ، ومرثيػػػػة ألحػػػػزاف الشػػػػاعر، وشػػػػجوف قومػػػػو و 
ت وراءىػا "العاصفة السوداء" منذرة بسقوط وريقات العمر األخيرة فأف "العاصفة السوداء" جػرَّ 

الفواجع والمواجع، وأنزلت عمى حياة الشاعر، وقواه ستر الظمـ والظالـ فانتيكت قػوى الخيػر 



النورانيػػة ممقيػػة بيػػا فػػي ديجػػور اشػػد  حمكػػة مػػف ظػػالـ روح الطغػػاة، والبغػػاة، وسػػارقي نيػػارات 
 البشرية، وأفراحيا. 

ا، وتجػاوزت بشػموليتيا والموف عند شيركو تجربة كمما تعددت مداركيا كمما اتسػعت رؤاىػ    
 ما ىو خاص إلى ما ىو عاـ، وما ىو فردي إلى ما ىو إنساني حتى

 
 أصبحت األرض كميا موكبا لرؤياي        

ناءً  أللواني .. اوا   
 

إف اتسػػاع رقعػػة األلػػواف، وتجاوزىػػا حػػدود المكػػاف األوؿ )كردسػػتاف( إلػػى مكػػاف أكثػػر اتسػػاعا 
نسانيتو وىذه ميزة شيركوية واضحة  )األرض( منح القصيدة تأشيرة سفر إلى عالمية الشعر وا 
ومييمنػة عمػى أغمػػب ػ إف لػػـ نقػؿ كػػؿ ػ قصػػائد شػيركو، وىػػذا ىػو بالضػبط مػػا يجعػؿ شػػعره 

 سواء بمغتو األـ أو بالمغات التي ترجـ إلييا. مقروءًا مف الجميع 
يحػيط  شػيءصار شيركو ينظر مف خالؿ ذاكرة الموف أو ذاكرة األلواف الجمعية إلػى كػؿ لقد 

لوالػػده إذ يعتقػػؿ ويقيػػػد لػػوف، ولوالدتػػو إذ تػػذرؼ دمعيػػػا  :لونػػػو الخػػاص شػػيءبػػو فصػػار لكػػؿ 
متيبسػػيف لػػوف. وصػػار لمػػوف وتترمػػؿ متشػػحة بالسػػواد لػػوف، ولميمامػػة إذ تيػػدؿ بػػيف غصػػنيف 

 ،وقصػػػػص ،ولوحػػػػات ،رشػػػيفاتأو  ،ومكتبػػػػات ،وكممػػػػات ،وحكايػػػات ،وذاكػػػػرة ،وعػػػػيف ،صػػػوت
اب األلػػػواف الػػػذي "يػػػروي قصػػػة المػػػوف ووالدة. وصػػػار الشػػػاعر عػػػرّ  ،ومػػػوت ،وبكػػػاء ،وضػػػحؾ

لأللػػػواف التػػػي عػػػادت إلػػػى الريػػػاض بعػػػد أف  لمنطػػػؽ والشػػػـ". إف شػػػيركو وىػػػو يتحػػػوؿ إلػػػى راوٍ 
 ،وعزلتػو ،ومخاضػاتو تػو،بكػؿ معاناة يػروي لنػا عػف اثنتػي عشػرة لوحػة مميػور انمحت وماتت 

. وعمػى الػرغـ مػف ىػذا كمػو تبقػى (األنفػاؿ)وامػتالء سػمعو بصػراخ النسػوة فػي جنػوف  ،وغربتو
كمة مثؿ لوحة ناقصة مقطعة األوصػاؿ لكنيػا داخػؿ شاأللواف خارج ذات الشاعر متشابكة مت

اليي "فإذا ىي األلواف غيػر المثمػرة تمػد مػف جديػد" مخمفػة ذاتو، وفي يقينو، تتصافى كصفاء 
 بيكس في لوحتو األولى: ألوانا جديدة لـ يرىا أحد مف قبؿ. يقوؿ شيركو

 
 عندما تعاشر عزلتي جسد الخياؿ  
 يولد بعد ىنيية و في غرفة انبياري  
 ال يشبو لوف الضباب عند أصيؿ الغربة  لوف 
 وال الدخاف والرماد  
 يشبو ذلؾ الموف  انو لوف 
 الذي يتجمى عند امتزاج مياه ينبوع العشاؽ  



 بصيحات النساء و تراب "األنفاؿ" 
 

في ىذا المقطع يعممنا الشعر كيؼ تبتكػر األلػواف أسػماءىا مػف خػالؿ معاشػرة عزلػة الشػاعر 
لمخيالػػو. فالعزلػػة تفتػػرض التأمػػؿ الحػػر، واإلبحػػار، والػػتمعف فػػي مجريػػات الحػػدث المأسػػاوي. 
والخياؿ يمنح العزلة صفة لونية محددة بجوىرىا؛ ومف امتزاج الطرفيف تتجمى الصفة المونيػة 

؛ وىػػو مػػا أطمػػؽ الػػذي ال يشػػبيو لػػوف آخػػرتػػتالءـ وطبيعػػة المسػػمى ذي المػػوف  الجديػػدة التػػي
وىػو عنػده مصػير لمعظػاـ البشػرية،  ي(.المػوف األنفػال)الشػاعر فػي لوحتػو الثانيػة عشػر  عميو

و قصصا اشد إيالما مف كؿ ما عرفتػو ئومعصرة لألرواح، ومطمرة لمنفوس، ورحـ يمد في إنا
ات. فػػػأف كػػػاف حجػػػـ تمػػػؾ التراجيػػػديات مرىونػػػا بحجػػػـ القػػػدر البشػػػرية مػػػف الكػػػوارث والتراجيػػػدي

بػػيكس الشػػػعرية مرىػػوف بحجػػػـ  الغشػػـو المسػػمط عمػػػى أبريػػاء النػػػاس فانػػو فػػػي ممحمػػة شػػػيركو
وأشػػػدىـ عطشػػػا لمػػػدماء  ،وأشػػػرس البغػػػاة ،عتػػػى الطغػػػاةألحقػػػو بيػػػـ االػػػدمار الجمػػػاعي الػػػذي 

 ىو الرمز األكثر داللة عمى ذلؾ الطاغوت الرىيب: (32)(بارؽ)البشرية. ولعؿ 
 
  لقد جاء "بارؽ" 
 .. جاءت المنية بثيابيا العسكرية 
 وتيجانيا و أنجميا المثبتة عمى األكتاؼ! 
 جاء "بارؽ"  
 جاء الحقد البسا خوذتو الحديدية  
 أتت النار البسة زوجا مف الحذاء الجينمي 
 

واألطفػاؿ.  ،والشػيوخ ،والرجػاؿ ،فنزلت جينـ الكبرى عمػى أفئػدة النسػاء (بارؽ)لقد جاء       
واحتراقػػا  ،تػػروي لنػػا قصػػة ألوانيػػا السػػتة وىػػي تبكػػي دمػػا (31)كػػالر() فيػػا ىػػي ذي امػػرأة مػػف

مػػػػػف بػػػػػيف يػػػػػدييا مغيبػػػػػا أرواحيػػػػػا السػػػػػت فػػػػػي قيامػػػػػة  (بػػػػػارؽ)عمػػػػػى سػػػػػت جثػػػػػث اختطفيػػػػػا 
وضػراوة مػف  ،يديػو فػأي مػوت اشػد قسػوة . لقد تركيا وىػي تتمنػى المػوت عمػى(32)(األنفاؿ)

وممػػػثال فييػػػا بكػػػؿ مػػػا تيسػػػر لبػػػارؽ مػػػف أدوات  ،النظػػػر إلػػػى سػػػت فمػػػذات مػػػف كبػػػدىا مشػػػوىة
والتمثيؿ. مف يدرؾ لونا كيذا يدرؾ حجـ الفجيعة، وكػـ يػديف ليػذا العػالـ باالعتػذار  ،التشويو

المػػوف الػػذي اسػػتولده  ىػػذاعػػف جػػرائـ اقترفتيػػا أيػػدي أبنػػاء زعمػػوا أنيػػـ ينتمػػوف ليػػذه األرض. 
شيركو مف رحـ مأساة الكرد ال يدانيو لػوف آخػر حتػى األحمر)وىػو صػفة الػدـ المػراؽ( ميمػا 

 أعدنا تركيبو أو مزجو بما تيسر وما لـ يتيسر لنا مف األلواف.
  



ألمكنػػة تمبسػػتيا المآسػػي عمػػى مػػر الػػزمف وامتػػدت المػػوف عنػػد شػػيركو بػػيكس حيػػاة كاممػػة     
بعد أف قاـ بمراجعػة بانوراميػة  دورقو،كميا، في  ة إلى الموت وضعيا شيركومف الوالد ألوانيا

وصػيرىا فػي مصػير  ،ومعايشػة تمػؾ التجػارب مػف الػداخؿ ، والمريرة،لمفصؿ تجاربيا الكثيرة
 ،ونػػػاـ معيػػػا ،وأحبيػػػا، وغريبػػػة أسػػػيب فػػػي ذكرىػػػا ،وفريػػػدة ،الشػػػعر مولػػػدا منيػػػا ألػػػواف جديػػػدة

رفيػا أحػد عورثاىا. لقد شاىد األلواف كميا، وعػرؼ األلػواف كميػا حتػى تمػؾ التػي لػـ ي ،وىجرىا
وسػرمدية فػي الكػوف  ،وخمػودا ،مف قبؿ لكنو في نياية المطاؼ وصؿ إلى المػوف األكثػر ثباتػا
وقداسػػة حسػػب، بػػؿ لينتظػػر  ،)لػػوف المػػوت( الػػذي يناديػػو مػػرارا، وتكػػرارا ال ليػػأتي إليػػو بميابػػة

 وصولو إليو:
 
 ا لوف الموت!ي 
 انتظرني في نقطة مندىشة  
 كاندىاش بالدي أماـ تاريخ السكاكيف  

      
وعمى الرغـ مف كارثية ىذا المػوف إال أف شػيركو يفتػرض الدىشػة المقترنػة بدىشػة بػالده أمػاـ 

 تكرارات الذبح  كأساس الستقباؿ روحو المضطربة عمى الدواـ.
ووقؼ شيركو عمى حافة غياىب المجيوؿ ممقيا بكؿ األلواف ونضح بما فيو،  دورؽلقد امتأل 

ووقػار ، أسئمتو التي تحوـ فوؽ رأسو، وتحرؾ نحو مصيره باسػترخاء الشػاعر وىػدوء اإلنسػاف
 ويناديو: ،وىو يموح لمموت ،العبقري

  
 يا لوف االنبيار 
 حيف آتيؾ .. 
 آتي إليؾ بإناء ألواف مصير شاعر 
 ومصير بالد.. لـ يسبؽ لؾ أف رأيتو  
 سوؼ أريؾ لونا يبير لونؾ! 
 

وال شػػؾ أف ىػػذا المػػوف المبيػػر الػػذي ال يقػػارف بػػو حتػػى لػػوف المػػوت ىػػو المػػوف األنفػػالي الػػذي 
جعػػػػػؿ دورؽ األلػػػػػواف )كردسػػػػػتاف( ينضػػػػػح بشػػػػػتى ألػػػػػواف المػػػػػرارة واألسػػػػػى، والحػػػػػزف، والنػػػػػوح، 

 الخ....... و.. و.. والحرماف، والبؤس..
 في قادـ األياـ.وربما ألوانا جديدة أخرى مشرقة بالفرح 

 



 

 
  
 

 

 
 المكان المتحرك في قصيدة

 
 )الكرسي(  

 
 

 

 
 

* 

 

 

 

 

ومن العقل اإلنساني  ،ومن ذاتي ،إن الرجوع الدائم إلى األماكن يعني ما يتضمن مني
العالقات التي مزجتين بمحيطي سواء عن طريق الذىن أو الفعل. إن عدم غياب المكان 

 في شعري ىو عدم غياب الذاكرة أيضًا.

 شيركو

 
  
 

 
 



  
الُكْرسي لغة ما يقعد عميو. ج كراسي وكراٍس. "كرسي األسقؼ": مركز إقامتو. "كرسي    

والُكرسي، والِكرسي )بكسر الكاؼ(   الممؾ": عرشو. حسب ما جاء في المنجد في المغة.
حسب ما جاء في لساف العرب ىو: الشيء الذي ُيْعَتَمد عميو وُيْجَمس عميو. وكرسي شيركو 

"الكائف الذي يرفع اآلخر عف األرض مف وجية نظر الناقد الكبير ياسيف النصير ىو: 
مكاف رئيس، وىو، عمى وفؽ منظورنا النقدي، مكاف الجموس، وىو  (33)فيعطيو وجاىة".

ومحوري، ومييمف عمى فضاء المطولة، وىو شخصيتيا الرئيسة، والرائي، والراوي، والقائـ 
باألشغاؿ الشعرية والنثرية، واألفعاؿ الدرامية، والتجميات الفكرية، والناطؽ باسـ مف جمسوا 

مو وثرائو عميو أو جاوروه، أو حاوروه، أو خططوا لإليقاع بو، واالستحواذ عميو، والتنعـ بأنعا
وغيرىا كثير قد نعجز عف ذكر غيضو ناىيؾ عف فيضو الذي جعمو محط  و.. وفرائو و..

 أنظار الطامعيف، والمارقيف، والمتسمطيف عمى الرقاب. 
وىو مكاف متحرؾ غير خاضع لمقيود الجغرافية إذا ما عممنا انو ػ عمى وفؽ ما جاء في 

الواسعة. وىو الموضع، وجمعو أمكنة  لساف العرب ػ الفضاء ال يستتر فيو شيء، واألرض
وأماكف كما ورد في القاموس المحيط، وىذه كميا تشير إلى ثباتو ومحدودية استخداماتو، 
وىو ما يتناقض ونظرتنا إليو كمكاف متحرؾ في عالـ القصيدة، ومتنقؿ بيف األمكنة الثابتة 

ف مف الضروري تتبع مساراتو طوبوشعريًا واحدًا رأينا أ لمختمفة التي تشكؿ بكميتيا فضاءً ا
فمف   التي تمتقي كميا مع مسار الكرسي عبر تنقالتو المدروسة في أروقة المطولة الشعرية

ىو ىذا الكائف الحيوي الفعاؿ الذي استأثر بثريا القصيدة فصار عنوانًا ليا؟ يجيبنا األستاذ 
 ياسيف النصير في المقالة نفسيا أنو:

 
تتداوؿ عميو األزمنة وترحؿ عبره األمكنة بينما جمساؤه متكرروف،  تكوين تراجيدي مكاني" 

 غائبوف، وراحموف".
  

النصير في توصيفو كرسي شيركو عمى ثالث مفردات ميمة في ىيكمة القصيدة.  اعتمدلقد 
لى الكرسي  كحاصؿ جمع تمؾ  أشارت األولى )تكويف( ضمنًا إلى العناصر التركيبية، وا 
العناصر ومساىماتيا البنائية، واشتغمت الثانية عمى توصيؼ حالة ذلؾ المكوَّف مختصرة 

ت عف واقع، وطبيعة مأساة ذلؾ الكرسي، وأكدت الثالثة إياىا بمفردة )تراجيدي( التي عبر 
عمى توصيؼ ذلؾ )الكائف( وتحديده بػ )المكاني(. إذف ثمة تقارب استنتاجي بيف ىذه النظرة 
الثاقبة لمنصير، وبيف زعمنا أف الكرسي مكاف. وال نغالي إذا قمنا أف ىوية ىذا المكاف 

اشتغؿ عمييا في ىذه القصيدة كثيرا  حددتيا توصيفات وتشبييات شيركو الشعرية التي



فأسبغت عمى المكاف روحا كردستانية خالصة. يقوؿ في بداية النص الشعري مشبيا 
 )الكرسي( بغيمة فوؽ تالؿ )سيواف( عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:

 
 حيف يمعف الناظر ليذا الكرسي

 يجده كغيمة مكتئبة
 في سماء رابية "سيواف" 

 
بو مف حيث حالتو النفسية، والمكانية وتأثيرييما عمى السياؽ الوصفي لنتأمؿ قمياًل المشبو 

إذ يأتي بعد كاؼ التشبيو المشبو بو )غيمة( وىي جزء يمتاز بعدـ ثباتو، وتسييره عمى وفؽ 
إرادة ممزمة خارجة عف ذاتو غير المستقرة، والمشوبة بحالة نفسية مضطربة جسدتيا مفردة 

ونية داكنة غير مريحة لمناظر إلى ىذا الكرسي. ولما كاف )مكتئبة( وما ليا مف موحيات ل
مكاف الغيمة )المشبو بيا( في السماء، ومكاف الكرسي )المشبو( عمى األرض فاف الشاعر 
يربط بيف المشبو بو السماوي)غيمة(، والمكاف األرضي)رابية سيواف(، برباط السيكولوجيا. 

ومرارة، وشعورا متفاقمًا بالمأساة، إنيما يقدماف فرابية )سيواف( ال تقؿ عف تمؾ الغيمة حزنا، 
وصفا مساىماتيًا دقيقا لحالة الكرسي كمكاف تراجيدي مفعـ بالويالت والعذابات عمى مر 

 الزمف.  
إف نظرة سريعة إلى األمكنة المشبو بيا، وغيرىا مف األماكف التي وردت ضمنًا في نص 

ف الكرسي )الكرسي( تعطينا انطباعا أوليًا أف رأس السي ـ فييا يشير إلى مدينة السميمانية. وا 
ينثر، ويشعر، ويقص، ويمثؿ، ويروي ما حدث لو في مدينة السميمانية كجزء مركزي مف 
الكؿ الذي ىو كردستاف، وىو بيذا يمثؿ الذاكرة الحية الفعالة لممدينة. يقوؿ د. شاىو سعيد 

 في مقدمة القصيدة واصفا كرسي شيركو:
نساف، الكردي، السميماني، الذََّكُر، الحامؿ لرؤاه الخاصة، وعقده المكبوتة. "إنو الكرسي اإل

إنو الكرسي الذي يتناسخ روحيًا مع اإلنساف الشاعر الذي يتناسخ، بدوره، شعريا مع مدينة 
 السميمانية، وأحداثيا، ومآسييا، وتاريخ شخصياتيا المعروفة."

ة الكرسي، ومساىماتية تناسخو المركب بيف وبيذا يكوف الوصؼ قد حدد تحديدًا دقيقًا ىوي
الجماد )الكرسي( وبيف الكائف الحي)اإلنساف/الشاعر( وبيف حاضنتيما )السميمانية( التي 

 ىي بمعنى آخر ذاكرة السميماني وتاريخو وتراثو وكيانو الميدد باالنتياؾ عمى مر الزمف.
ؼ بكؿ شيء، وعمى الرغـ وعمى الرغـ مف أف القصيدة اشتغمت عمى )أنا( الكرسي العار 

مف تماىي أنا الكرسي بأنا الشاعر/اإلنساف إال أف شيركو طرح أناه بتأكيد مقصود في ىذه 
 القصيدة كما طرحو في قصيدة )القالدة( إذ قاؿ بعد أف روت القالدة عف ذاتيا:  



 أنا ػ كاتب ىذه األسطر ػ أعرفيا عف كثب، كانت تنتمي
 ثًا وبرقًا.إلى غيـو األنوثة الممتمئة غي

 
 :)الكرسي(وقاؿ مقدما أناه عمى أنا الكرسي في قصيدة 

 أنا كاتب ىذا النص، أجوب كما الريح المجنونة
 ىذه المدينة منذ عصور.

 
إذف دخمت أنا الشاعر مف أوسع، وأوؿ بوابة لمقصيدة فتماىت بأنا الكرسي، وأنا الكردي، 

الظيور ثانية في خاتمة النص وارتحمت معيما بيف مؤثثات النص الشعري ثـ عاودت 
رابطة بدايتو بنيايتو، وال تنكر ىذه األنا سمطة الذات الشاعرِة تمامًا، بؿ تؤكدىا كقوة 
متحكمة بمسارات القصيدة، ومسيطرة عمى انفالتيا غير المرغوب لينطمؽ الكرسي في 

، ممزؽ ترحاؿ وتجواؿ، وىو يجوب ممكوت السميمانية كما جابيا الشاعر حافيًا، تائياً 
السرواؿ. لقد ابتدأ الكرسي رحمتو المكوكية مف موطنو )مكانو( المضطرب ومف عزلتو التي 

 دونيا عزلة الشاعر. يقوؿ شيركو واصفا عزلتيما:
 أما عزلتي فتبدو كطائر عقعؽ ىزيؿ، عاري الرقبة

 يجثـ ويحط كؿ يوـ 
 عمى كرسي منيؾ، ومسف، ووحيد

 منزو في مقيى صغير رطب.
 
ىكذا بدأ المقاء الحميـ بيف عزلتي كائنيف: أحدىما أنيكو الطيراف، والدوراف في فضاء  

المدينة، واآلخر أنيكتو الفواجع، والمواجع عمى أرضيا فظؿ ميماًل مثقاًل بوحشة المكاف 
 الرطب في مقيى صغير. 

قريب أو  قمنا أف الكرسي ذاكرة السميماني، وتاريخو، وتراثو، وكؿ ما يمت بصمة إليو مف
 الكرسي، وحسبو، ونسبو: بأصوؿبعيد استنادا إلى ما جاء عمى لساف الشاعر مف تعريؼ 

 
 تعود ساللة ىذا الكرسي إلى أياـ غابرة 

 فيو حفيد شجرة جوز نقشبندية 
 ذاعت شيرتيا في منطقة ىوراماف

 



صؿ، مف المعروؼ أف شجرة الجوز شجرة كردستانية المنبت، كردية األصؿ، نقشبندية الف
ىو حفيد الجد الذي قدـ قطعًا (34))ىوراماف(واف الكرسي الذي تمتد جذوره عميقا في تربة 

وزوجو. ولعمو أتى ليستقر في ىذا  (35)مف جسده)قطعة شطرنج( كيدية ألمير )أردالف(
المكاف)المدينة(، وقد حددت إقامتو، وحجِّمت حركتو ولـ يكف بمستطاعو الخروج، أو 
الدخوؿ، أو التنقؿ في شوارع المدينة، وأزقتيا فاكتفى بحركتو الموضعية داخؿ مكانو 

السو ػ في ذلؾ الثابت)المقيى( فتراه تارة في ىذا المكاف منيا، وتارة في ذاؾ. كاف كؿُّ ج
المقيى ػ مف الذكور ليذا كاف يحمـ بالتعّرؼ عمى اإلناث. إف ىذا الكرسي ببساطتو، 
ومحدودية تطمعو، وتواضع تجربتو، وما اتصؼ بو مف الحياء، والنبؿ، والعشائرية يتماىى 
مع شخصية الكردي البسيط الذي يتصؼ بالصفات نفسيا، وىذا ىو سر اىتمامنا بو، 

 نيات حياتو، ومتابعتنا لمسار تاريخو المسفوح.ودراستنا لجوا
في ىذا المكاف الصغير تعرَّؼ عمى الكثير مف البشر، ثـ وسَّع دائرة معارفو بتنقمو بيف 
العديد مف األمكنة داخؿ المدينة. أما ذاكرتو فكانت فعالة بما يكفي لتروي لنا عف أياـ 

الخ ولعؿ ابرز ما استرجعتو  و.. اء، و..الفتف، وليالي المحف، وتقمبات الزمف، والريح اليوج
ذاكرتو ذلؾ اليجوـ الساحؽ الماحؽ الذي حممت لواءه عواصؼ الرماؿ، والتراب القادمة مف 
بالد العجاج، والجماؿ، والعقاؿ. والذي حّرؾ في موقد طفولتو جمرات العنؼ، والعصؼ، 

مف النوائب،  وتداعيات الذات المبكرة. وال شؾ في أف شخصية الكرسي بما اختزنتو
والمصائب حركت حياتو محولة إياىا مف سكونّية مستقرة إلى درامية ضاجة بالمتغيرات، 

 واالنقالبات، والتدىور المستمر.    
 

 قاؿ أبي:
 إف لؾ مف شجرة التيف تمؾ أخويف بالرضاعة

 ولكف أسفًا..
 فقد قتؿ أحدىما بغارة طائرة عمى )جاسنة(

 واآلخر رحؿ إلى )ىانة كرمة(
 تزوج مف ابنة شجرة جوز عمى ما اعتقد. ثـ
 

لقد بدأت درامية حياة الكرسي مف طفولتو بالقتؿ قصفًا حتى انو ألؼ منظر الطائرات 
د عمى فقداف األحبة منذ وقت مبكر فيو الخاسر الدائـ  المغيرة عمى الناس، والبيوت، وتعوَّ

 في معارؾ التغييب واإلقصاء.



بشكؿ مف األشكاؿ ػ سيرة ذات مكانية َقدََّمْت الكرسي مطولة شيركو )الكرسي( إذف ىي ػ 
بما ىو عميو، وبما ينبغي لو، سيرة استنتجت عمى أساس اعتبارنا السابؽ لمكرسي كمكاف 
لمجموس أوال، وعمى موحيات القصيدة، وتحديداتيا الطوبوشعرية ثانيًا. وتناولنا لممكاف ال 

وتاريخو، واصطباغو بألواف مختمفة مف عمى أساس كونو مجردًا، بؿ عمى أساس خمفيتو، 
المعانات، والعذابات، واالنتكاسات، والخسائر الجسيمة التي جعمت حياتو حبمى 
ذا كاف ىذا كمو قد ورد عمى لساف أبيو باعتباره ممثال  بالتراجيديات، والفواجع الدرامية. وا 

 ػ (36)لمماضي، فضاًل عف حكاية الشاعر الكردي الصوفي االىتيامي )مولوي(
 

 ذات صيؼ مرَّ )مولوي( بظاللي
 حزينا..حزينا

 وحالما جمس عمى صخرة أماـ داري
 شرع في الكتابة 

 فانسابت دمعتاف عمى أوراقو
 وبعدىا أدمعت عيوف ضفائري وحبات جوزي

 وأجيشت بالبكاء. 
 

ػ فإننا نستنتج مف ىذا أف حكايات األب َرَسَمت شجرة نسب االبف التي تمتد جذورىا إلى 
 )مولوي( مؤكدة عمى طبيعة الحزف الذي رافقيا منذ ذاؾ، وربما ما قبمو بكثير.

تنساب ىموـ الكرسي، وينثاؿ عميو سيؿ الذكريات الجارؼ، وما حديثو عف الشجر 
البكر)باعتباره المادة التي صنع منيا(، واألماني إال حديث البراءة، والنقاء، وتاريخ ما قبؿ 

نضدة، أو أي شيء آخر(. الكرسي يتمنى لنفسو أف يصير التحوؿ إلى شيء)كرسي، أو م
منضدة في غرفة شاعر ألف أنثاه التي أحبيا تريد أف تصير كرسيا في غرفة شاعر، 
وعندما يأتي سؤاؿ الصحفي المحدد لممكاف "أيف" يجيب الكرسي في مدينة السميمانية. إف 

مف األسس التي بنى شيركو  ىذا المقاء الذي تحوؿ إلى ريبورتاج صحفي شعري يعد واحداً 
عمييا ىيكؿ قصيدتو، فضال عف األسس التي اشتغؿ عمييا في القصائد الطويمة السابقة. 
ومف خالؿ ىذا المقاء أيضًا يفضح شيركو حقيقة المتاجريف بأرواح الشعب، والمستحوذيف 

نساء عمى مياىو، وسمائو أولئؾ الذيف يفاخروف أف ليـ مف الجوز ثروات وثروات، ومف ال
ثالثا أو يزيد قمياًل، وىـ المتواطئوف مع الحطابيف عمى ذبح األشجار الكردية الفقيرة، وقد ال 
يختمؼ ىؤالء عف أولئؾ الدعاة والمتحزبيف ػ مف وجية نظر الشاعر ػ فيا ىو شيركو يكتب 

 عمى لساف كرسيو أف حزبًا مف تمؾ األحزاب نظـ رحمة سياحية ألعضائو:



 
 خطابو، زاعمًا أف ىذا الوطفوراح زعيميـ يمقي 

 ميد الحضارات وجنة اهلل عمى األرض..،
 قاؿ: الوطف نور أعيننا..
 والغريب أنيـ، حيف رحموا،

 تركوا قاذوراتيـ في ىذه الجنة
 وجعموا مف ىذا الوطف مزبمة

 
ويقؼ كرسي شيركو شاىدًا عمى ما حدث في المدينة فيروي لنا عف االغتصاب والتعطيش، 

غزو الجرادي. عف العيوف المقتمعة مف محاجرىا، والدخاف المخيـ عمى أفؽ والسحؿ، وال
المدينة، والضباب الذي غطى كؿ شيء. عف القتمى والمذبوحيف مف الوريد إلى الوريد. عف 
المشانؽ، والجثث التي دحرجوىا مف أعالي الجباؿ لتمأل األودية السحيقة. عف..وعف أشياء 

 ؿ.كثيرة حدثت قبؿ اعتقالو األو 
وال ينسى شيركو وىو في غمرة استرجاعاتو الذاكراتية أف يمنح المجريات صفاتيا المكانية، 

 واالنتمائية مف خالؿ بعض المفردات ذات الداللة الخاصة:
 

 في ذاؾ النوروز خفت كثيرًا وارتجفت ركبتاي،
 ضاقت أنفاسي وجؼ حمقي واصطكت مفاصمي.

 أما الجالس عمى كتفي فكاف )بيكس(
 قياًل فتفصد جسدي عرقًا..وكاف ث

 ولحسف الحظ ىب نسيـ مف جبؿ )كويژه(
 فوصؿ قربي وىفيفني كما في الغابة سابقاً 

 فانتعشت قمياًل.
 

إف )النوروز، وبيكس، وكويژه( مفردات سميمانية بحتة: فالنوروز ىو العيد الكردي الذي 
يحتفي الكرد بو في مدينتيـ كؿ عاـ مع إطاللة الربيع. أما )بيكس( فيو واحد مف الشعراء 
الوطنييف السميمانييف المشيوريف، وأما )كويژه( فيو جبؿ مف جباؿ السميمانية، وكذا الحاؿ 

ى رابية )ياره( و)بيَرميرد( المذكوريف في المقطع السابؽ لممقطع الذي ورد في بالنسبة إل
أعاله. وعندما ينتقؿ الكرسي إلى أحد األمكنة الجديدة )بيت( فاف شيركو يؤكد ىوية ذلؾ 
المكاف)البيت( مف خالؿ شخصية)كريـ ألكو( المعروؼ في مدينة السميمانية كوزير لممالية 



الحفيد، ومف خالؿ ما آلت إليو حاؿ البيت مف جوع جعؿ في حكومة الشيخ محمود 
الدائنوف يقتحموف حياتو ويشردوف فتاه العازؼ الجميؿ عمى أوتار المحبة فيتشرد )الكرسي(، 

والذي مثؿ )الكرسي(  (37)ويظؿ ميماًل حتى تشتريو فرقة مسرحية سميمانية تدعى)بيشرو(
وىو مف  (38)لسميماني)عثماف جيوار(في عروضيا دور الكومبارس مع الفناف المسرحي ا

مؤسسي ىذه الفرقة. إف االنتقاؿ إلى المكاف الجديد منح القصيدة جنوحًا يسيرًا نحو فف 
الخشبة الذي بدا وكأنو مف جنس القصيدة الشعري. لـ يقدـ لنا شيركو عرضًا مسرحيًا، بؿ 

ورا( عمى التقط الجزء األخير مف مسرحية)بيت الدمية( ألبسف وأسقط دميتو )ن
غالقيا الباب لـ يكف بأكبر وأشد  شخصية)روناؾ( وأراد منو اإلشارة إلى أف ثورة )نورا( وا 
رادة، وتصميـ. لقد  ، وحسـ، وا  غالقيا الباب، ومغادرتيا البيت بحـز مف ثورة )روناؾ( وا 
غادرت)روناؾ( مكاف إقامتيا إلى مكاف آخر أو بيت آخر في )ىمدف( وىي قرية مف قرى 

ية وفي ىذا توكيد مقصود لمجغرافية التي يتحرؾ عمييا شخوص القصيدة وانتمائيـ السميمان
 المكاني.

، ودكاف (39)وكمكاف متحرؾ ينتقؿ )الكرسي( إلى محؿ بقاؿ بخيؿ ثـ إلى مقيى)سرجيمف(
، (41)، ومف ثـ يبدأ بشكؿ قصصي إخبارنا عف شخصية)ديالف((42))عمي فوتاو(

ليا، وما حدث ليا أو ما رواه الكرسي عنيا طواؿ تمؾ الفترة إلى وانتقاالتيا، وحواراتيا، وأفعا
حيف انتقالو إلى كاتب العرائض، واطالعو عمى العديد مف الشكاوى، واألحواؿ المزرية، 
ومف ثـ شيد غياب كاتب العرائض الذي مات عمى أيدي حظيرة  مف ذئاب السمطة 

 الغاشمة.
ث التي شيدتيا مدينة السميمانية وما جاورىا إف كؿ تمؾ االنتقاالت، واألحداث، والكوار 

شكمت بمجموعيا سيرة ذات مكانية مروية بوساطة مكاف متحرؾ عارؼ بكؿ شيء 
ىو)الكرسي(. فإذا كانت قصيدة )الصميب والثعباف ويوميات شاعر( تمثؿ سيرة ذات مكانية 

مثؿ سيرة خاصة بحياة شيركو بيكس كما أسمفنا في أوؿ الكتاب، فاف قصيدة)الكرسي( ت
 ذات مكانية خاصة بحياة مدينة السميمانية.

في خاتمة القصيدة تنفصؿ أنا الكرسي العارؼ بكؿ شيء عف أنا الشاعر كاتب ىذه 
 السطور ليروي لنا الشاعر عف غربتو خارج المكاف وعودتو إليو وقد رأى فييا ما رأى:

 أنا كاتب ىذا النص عندما عدت إلى المدينة
 حمركاف مبنى األمف األ

 قد وقع في أيدي أشجار الرماف.
 عندما عدت كانت أنشودة )أي رقيب( تجوب 

 أروقة مبنى السراي، وفي الحامية العسكرية كانت



 الدماء قد تحولت إلى قناديؿ
 وصمت عند أشجار الرماف، وكاف الحمـ قد خرج إلى الشارع

 وفي شارع )مولوي( احتضنت األمطار الخضر.
 

ؿ ما بدأ بو في مفتتح القصيدة وضع المسرود مف النص عمى لساف إف عودة الشاعر إلكما
الكرسي السارد بيف شارحتيف بمعنى أف ما رواه الكرسي عف السميمانية إنما ىو جممة 
اعتراضية طويمة، أو ىي حالة استذكار استرجاعي لسيرة المدينة كمكاف ثابت مف خالؿ 

 مكاف متحرؾ في أرجائيا ىو الكرسي.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 مضيق الفراشات
 

 مكان العبور من زميرير الغربة إلى دفء الوطن
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 البيت األول كان معي في أقاصي الدنيا ولم أغادره، رغم مغادرتي لموطن. 

 البيت األول كان يسكن في قمبي أينما ذىبت.

 شيركو

 

 

 

 

 

 

  



  
 العنونة:

في ىذه القصيدة، كما في سائر قصائد شيركو الطويمة تأتي العنونة )مضيؽ الفراشات(   
كبوابة لمدخوؿ إلى عوالـ النص الشعري، والتنقؿ في ممكوتو، واستكناه عوالمو، واستقراء 
خفاياه، واكتشاؼ أسراره، وأغواره، والوصوؿ إلى جوانياتو، وما ورائياتو، واإلمساؾ ببادئاتو 

 وكؿ ما لو صمة بزماف القصيدة ومكانيا. ولواحقو،
العنونة كما ىو واضح قائمة عمى مفردتيف ليما مف الفاعمية الترميزية، واإليحائية ما 
يجعميما يمقياف بسراجييما عمى مفاصؿ النص مكانيًا وزمانيًا: األولى)مضيؽ( وىو بحسب 

مفضية  ا بوعورة طريؽ )لساف العرب( ما ضاؽ مف األماكف واألمور وتكمف داللتو جغرافي
إلى َسَعٍة، وارض ممساء. قد يفضي المضيؽ مف مسطح مائي إلى آخر، أو مف ارض إلى 
ارض، ولكف المضيؽ عند شيركو ىو شرياف الجبؿ الناقؿ لنبض الكرد، وتراثيـ، وتاريخيـ، 
وما ممكت مآثرىـ عمى مر الزمف. وىو عنده أيضًا برزخ الشعر، والممر الطويؿ المحفوؼ 

المخاطر، والميالؾ، والرابط بيف ضفتي الغربة)ىنا( والغربة)ىناؾ(. وسنجد أف الشاعر أراد ب
 أما ثانيةُ   مف خاللو العودة شعريا مف مغتربو البعيد إلى أرضو القريبة مف القمب)كردستاف(.

مفردتي العنونة فيي)الفراشات( التي تحددت رمزيتيا، وصوفيتيا برموز ليا مف القداسة، 
والتسامي ما يترؾ أثرًا مستديمًا متمثاًل فيما ابتكرتو تمؾ الرموز، وفيما خمفتو عبر أزمنتيا 
المختمفة. الفراشات عند شيركو ىي أرواح شفافة تبحث بال استقرار عف انسانية البشر عبر 
مضيؽ مبير يفضي مف كردستاف إلى كردستاف، مف ماضييا النائي إلى حاضرىا القريب. 

الكبير نالي إلى شاعرىا األثير گوراف. إنيا عربة الزمف متحركة عبره بانتقائية مف شاعرىا 
شعرية شيركوية ال خالؼ عمييا ما داـ المنتقى معمَّدا بطير الشعر، ومسكونًا بأسرار 

 القداسة.

 
 بنية التكرار:

موقعو في ىذه القصيدة يمجأ شيركو إلى الجبؿ كداؿ لو أوجو متباينة الدالالت بحسب    
مف الجممة الشعرية، وبحسب الموقؼ، والحالة النفسية، والتشبييية. لقد استخدـ شيركو ىذه 
المفردة الميمة لقدرتيا البيانية، وداللتيا المكانية والجمالية أكثر مف ستيف مرة في ىذا 
النص في الوقت الذي استخدـ فيو األمكنة األخرى بما ال يزيد عمى اثنيف وخمسيف مرة. 

تي صورة الجبؿ منذ مفتتح القصيدة حيف يصؼ فعؿ الغربة وأثره عمى رأس الشاعر إذ وتأ
 يقوؿ:

 



 أي عاـ طافح بالغربة ىذا وأي ألـ معطاء
 يفتقاف أحجار جبؿ رأسي ىكذا 

 واحدًا فواحداً 
 بأناة
 

لقد استبدؿ شيركو قمَة الرأس بالجبؿ ليكوف المتفتؽ جراء الغربة، واأللـ المعطاء رأس 
ر الموغمة في اغترابيا، والطاعنة في مرارة حنينيا، ولوعة عشقيا، وجنوحيا نحو الشاع

مكانيا األثير )كردستاف(.وقد جاء التكرار ىنا)واحدًا فواحدًا( ليدؿ عمى كيفيات اليدـ، 
 والتأكيد عمى تسمسميتيا.

 
 يصغي الثمج لمجبؿ ندفة فندفو
 وقصائدي لحنينؾ كممة فكممو

 
جاءت بغرض مقارنة أراد الشاعر منيا تأكيد فعؿ اإلصغاء وواحديتو  تسمسمية التكرار ىنا

لكؿ مف الجبؿ، والقصائد. ومقاربة في كيفية ذلؾ اإلصغاء. الجبؿ يصغي لمثمج ندفة فندفة، 
والقصائد تصغي لمحنيف كممة فكممة. التدرج ىنا تضمف عمى تسمسمية فعؿ اإلصغاء وىو 

 ع غير قميمة داخؿ ىذه القصيدة:ما درج الشاعر عمى استخدامو في مواض
 

 يأخذاف بيدي إليؾ
 سيبًا بسيٍب وجباًل بجبؿ

 خمؿ دروب الموت األبيض
 

في ىذه التسمسمية القائمة عمى بنية التكرار أيضًا تأكيد عمى أف الحركة أو االنتقاؿ إنما 
وبة يحدثاف دوف قفز أو تجاوز أو عبور أو إىماؿ لواحدة مف مراحميتييما كداللة عمى صع

فعؿ العودة، وقسوتو، وأثره عمى الشاعر الذي يروـ العودة إلى أحضاف حبيبتو)كردستاف( 
عمى الرغـ مف انو يعرؼ أف في عودتو ليس سوى الموت، ولكنو يرتضيو لنفسو، ويميزه 

 لونيًا عف الموت األسود ودروبو الحالكة تمييزًا محضًا خالصًا.
 ؿ والتأكيد عمى شدتو :قد يأتي التكرار بغرض بياف دواـ الفع 
 

 سفر



 سفر
 سفر

 أعد العدة لسفر العذاب الفطري وسفر الشجرة الوحيدة
 ودبكة الجروح المياجرة

 زميرير
 زميرير
 زميرير

 الزميرير السنوي لمربيع المنكود
 

ألـ تكف حياة الشاعر مجبولة عمى السفر والرحاؿ، والغربة بال انقطاع؟ ألـ يكف سفره 
وشقاء مستمر، وفراؽ مر؟ ىي كذلؾ وليذا لـ يجد شيركو بدا مف محض عذاب دائـ، 

التأكيد عمييا، وبياف حجميا أو كميتيا كما فعؿ السياب بتكرار كممة )مطر(. لو اكتفى 
شيركو بزميرير واحد ىؿ كاف لمفكرة أف تصؿ إلينا كاممة كما أرادىا؟  لقد استطاع شيركو 

يجاز كبير يغني إذف تسخير التكرار لبياف حجـ، وقوة زمي ريرية المكاف بتكثيؼ مدىش، وا 
 القارئ عف اإلسياب، واالستطراد، والتوصيؼ، واإلطالة.

 
 طويمة ىي دموع ىذه الجباؿ

 أطوؿ مف دجمة والفرات
 

تكرار مفردة الجباؿ في ىذيف البيتيف جاء بغرض استخداميا  ككناية عف الكرد وعما مروا 
وىي بطوليا شبيية بطوؿ نيري العراؽ الذيف أراد بو مف محف وعذابات عمى مر األجياؿ 

الشاعر بيما بياف مضاعفة األلـ، ومرارة التجربة، وقسوة الظرؼ، وفي ىذا مقارنة ما ال 
 يقارف فعميًا، ومنطقيًا.

مما تقدـ نجد أف تكرار المفردة في الجممة الواحدة أو تكرار الداؿ في أكثر مف جممة واحدة 
الؼ دالالتيا.ومف الممكف تقصي حاالت أخرى مف التكرار في أدى وظائؼ مختمفة باخت

 )مضيؽ الفراشات( إال أننا سنشير إلييا الحقًا في حينو.
          

 االشتغال عمى ظرفية المكان:



أكدنا عمى أف)مضيؽ الفراشات( ىو ممر الشاعر مف زميرير الغربة إلى دؼء الوطف،    
شاعر المتدفقة ىنا أو ىناؾ. وعمى ظرفية ىاتيف وما بينيما حبؿ سري ناقؿ لذبذبات الم

 البنيتيف}الػ)ىنا( والػ)ىناؾ({ أسس شيركو ما يمكف أف نطمؽ عميو مجازًا المكاف المقارف. 
 

 طويؿ عذاب الفبائي

 يمتد مف ىنا وحتى )خاني(
 طويمة..طويمة..طويمة ىي غربتي
 أطوؿ مف سكؾ أوربا الحديدية

 
ًً مف في ىذا المقطع تحددت  الػ)ىنا( بمحؿ إقامة الشاعر في الغربة التي امتد عذابيا زمنيًا

لحظة كتابة القصيدة إلى )خاني(، أو لنقؿ مف حاضر الشاعر إلى القرف السابع عشر 
ًً مف أورپا  حيث ولد ومات الشاعر الكردي الكبير أحمد خاني. كما امتد عذابيا طوبوغرافيًا

 ، وغربة أطوؿ مف سكؾ أورپا مجتمعة:إلى كردستاف. عذاب طويؿ، وحزف ثقيؿ
 

 مف اآلف فصاعدًا: أنا حمبچو!
 منذ اآلف فصاعدًا: أنا حبات دموع رماف

 ذلؾ الحزف العظيـ.
 منذ اآلف فصاعدًا أنا التفاح الذي

 لف يحمؿ إلى ىناؾ بعد. 
 

مف يعرؼ )حمبچو( يعرؼ عمؽ الحزف الذي أصاب شيركو جراء الغربة في )أورپا( التي لف 
مؿ منيا ثانية إلى )ىناؾ(..إلى العراؽ..إلى كردستاف..إلى السميمانية. إف شيركو ىنا ُيح

يعقد مقارنة ضمنية بيف المكانيف نتعرؼ عمييا مف طبيعة المشاعر التي راودتو في منبتو 
 وتراوده اآلف في مغتربو وأدت بو إلى أف ينقسـ عمى نصفيف:

 
 أحدىما ىنا رجالف تركضاف

 ا المفقود.تبحثاف عف رأسيم
 والثاني ىناؾ بعيدا:

 طائر روحؾ
 كؿ يوـ..كؿ يوـ..كؿ يـو



 يغدو الضباب خيالؾ
 فتغطيو سماؤؾ كفستاف طويؿ 

 
في المكاف األوؿ)ىنا( ال وجود لذكريات الشاعر، وال حدود لمعاناتو الطويمة، وال تبدؿ 

د وجوه ألوضاعو التي تسير بو مف سيئ إلى أسوأ. وفي المكاف الثاني)ىناؾ( تتعد
المعانات، وال يممؾ الشاعر إال أف يرضى بيا ففييا يتدحرج رأسو المفقود عمى منحدرات 
جباؿ السميمانية مارًا بأزقتيا زقاقًا زقاقُا، وحارة إثر أخرى، وىو ليذا، وبسببو يرـو وصوؿ 
نصفو األوؿ الذي)ىنا( في الغربة إلى نصفو الذي )ىناؾ( في بالده البعيدة عف العيف، 

 قريبة مف القمب.ال
في الغربة يتسع المدى، وتنفتح الشوارع عمى غيرىا، ويكبر المكاف، وتطوؿ جغرافيتو 
األرجاء كميا ولكف الشاعر عمى الرغـ مف ىذا كمو يجد نفسو محشورًا بيف جدار صمد، 

 وآخر أكثر صالدة:
 

 حبيس ىناؾ كحمامتي 
 كحمـ غرفتي

 كصوت صديقي سالـ!
 

كاف في الغربة كمما ضيَّقت قبُة الروِح فسحَتيا، ىكذا تتحوؿ األمكنة كمما اتسعت فسحُة الم
إلى سجف يقيد أحالـ الشاعر، ويشكـ فرسو الجامحة، ويشكؿ جنح حمامتو البيضاء، 
ويحبس أنفاس قصيدتو كما تحبس الروَح قبُة الجسد. وفي الغربة)ىنا( تمتقي روح الشاعر 

رباء( الشاعر الكردي الكبير )نالي( فكالىما شيركو بروح )الجبؿ المياجر(، و)شيخ الغ
عانى ما عانى مف مرارة النفي، وجحيـ الغربة، وحرقة الفراؽ، ولوعة االشتياؽ، واالكتواء 
بجمر الحنيف، واألنيف. ومنذ لحظة دخوؿ المقاء إلى موضع الحمـ في كردستاف تتحوؿ 

ثالث روايات يروييا الشاعر وعبر  الػ)ىناؾ( إلى مكاف لمغربة والػ)ىنا( إلى كردستاف،
 لػ)نالي( تكوف ظرفية الػ)ىنا( والػ)ىناؾ( قد انقمب حاليا، وتغيرت صورىا:

 
 سيدي! كنت ىناؾ في )جنيؼ( قبؿ أف تصؿ ذات يـو

 أو:
 سيدي! زرت ىناؾ أيضًا پاريس

 



لخدمة نصو الطويؿ الذي لـ يرد  الػ)ىنا( والػ)ىناؾ(وبيذا يكوف شيركو قد سخَّر ظرفية 
 إطالتو أكثر مما ينبغي عف طريؽ ما تضمنتو الظرفية مف إيجاز وتكثيؼ. 

 
 التآكمية:

أصابتنا الدىشة ػ مطمع السبعينات ػ ونحف نقرأ لمشاعر العراقي فاضؿ العزاوي )القصيدة    
و مقمدًا ليذا الشكؿ التي تأكؿ نفسيا(* ولـ نكف نعرؼ حينيا ما إذا كاف العزاوي مبتكرًا أ

 الغريب الذي زاوج بيف الشعر والرسـ، بيف المقروء والمنظور، بيف الذىني والمرئي. 

وعندما لـ نقرأ ما يشبو ىذه القصيدة سواء لمعزاوي أو لغيره خفتت تمؾ الدىشة شيئًا فشيئًا، 
يأتي شيركو ونسينا أمرىا أو لنقؿ أنيا ظمت مخزونة في دخائمنا كؿ ىذا الوقت مف الزمف ل

بيكس ويوقظ ذاكرتنا بتطويعو ىذا الشكؿ المبير لرفد )مضيؽ الفراشات( بما يدعـ شكميا 
الفني الذي ينسجـ وطبيعة المشاعر المرتبطة بفعؿ الغربة وجرائرىا. في)مضيؽ الفراشات( 
وعمى الرغـ مف مساحتيا، وحجـ انفعاالتيا، وطوليا الذي يناىز طوؿ دجمة والفرات، وطوؿ 

ع الجباؿ، ونواح أوراؽ العشب، وعذاب الفباء الشاعر الممتد مف الزمف الحاضر إلى دمو 
)خاني(، وطوؿ غربتو إال انو يشعر بحيرتو أماـ كـ العذاب الناجز في واقع تمؾ الغربة 

 وكأف كؿ معموماتو عنيا وشعوره بوطأتيا يتآكؿ شيئًا فشيئًا:
 

 ال أعرؼ عـّ أتحدث لكـ أنا؟
 ث؟ال أعرؼ عـ أتحد

 ال أعرؼ عـ
 ال أعرؼ

 ال
 

في البيت األوؿ تحددت ىوية المتحدث إليو )لكـ( وجاءت الػ)أنا( بعدىا لتؤكد شخصية 
ـّ تجاوزىا أو إغفاليا  المتحدث وىي شبو زائدة قد تكوف الترجمة جاءت بيا لغرض ما، وقد ت
في البيت الثاني ذلؾ ألف التآكؿ اشتغؿ عمى إسقاط الكممة األخيرة فقط وليس الكممتيف 

بيَّف البيت الثاني أف المتحدث لـ يوجو حديثو إلى جية ما، بينما اكتفى األخيرتيف. وقد 
البيت الثالث ببياف أف المتحدث لـ يعرؼ كنو الحديث. أما البيت الرابع فقد اكتفى ببياف ال 
معرفة المتحدث مف دوف أف يحدد موضوعا لمحديث ثـ جاءت )ال( لتنفي كؿ ما قبميا، 

ىذه القصيدة كحاؿ قرينتيا )الغربة( كالىما يتآكؿ ويضمحؿ  وتغيِّب كؿ ما بعدىا. إف حاؿ



شيئًا فشيئًا. ويأتي شيركو بتآكمية أخرى عندما تتسع أسئمة المقارنة بيف الشئ والشئ، ويقؼ 
 السائؿ حائرًا بيف ىذه، وتمؾ وىو ال يقوى عمى المفاضمة أو التمييز:

 ال أعرؼ أنا كيؼ
 ال أعرؼ أنا
 ال أعرؼ

 ال 
 

وؿ فيو تجاىؿ لمكيفية، وفي الثاني اعتراؼ الضمير بما ال يعرؼ، وفي الثالث نفي البيت األ
لما يعرؼ أما األخير فقد نفي ما قبمو وما بعده بطريقة تآكمية أيضًا. لقد استخدـ شيركو ال 
النافية الخبرية في المقطعيف وفييما تشابو كبير، وتقارب مف حيث معنى نفي الشيء. ولـ 

 ضاؼ إلييما تآكمية أخرى تضمنت  ىذه المرة التأكيد وليس النفي:يكتؼ بيما بؿ أ
 

 قولوا لي ماذا أفعؿ؟
 قولوا لي ماذا! 

 قولوا لي!
 قولوا! 

  
فالتأكيد ىنا جاء لغرض معرفة الفعؿ الذي ينبغي عمى الشاعر القياـ بو بعد توقؼ القائموف 

صعيد عالمات الكتابة لـ أجد عف القوؿ الذي يحدد أولويات ذلؾ الفعؿ، ومساراتو. وعمى 
ما يبرر انقالب االستفياـ إلى التعجب عمى الرغـ مف أف حاالت كيذه قد تتضمف عمى 
كمييما في آف واحد. وفي موضع آخر يعاود شيركو  تآكمية القصيدة باستخداـ ال النافية 

كما ىو حالو  لمجنس ىذه المرة عمما أف رسـ القصيدة ػ مف الناحية التآكمية ػ لـ يكف دقيقاً 
 في القصائد )المقاطع( السابقة.

  
القصيدة إذف تضمنت عمى مكانيف رئيسيف: مكاف في الغربة، ومكاف في الوطف وما بينيما 
مضيؽ لمفراشات المياجرة العائدة إلى نار نيايتيا. وفي حمأة النياية يروؽ لمشاعر إف 

 ركو مختتما قصيدتو:يستحيؿ حصانا مجنحًا جامحًا رامحًا نحو الوطف. يقوؿ شي
 

 الميمة سيتحقؽ أحد أحالمي وأستحيؿ حصاناً 
 مجنحاً 



 ولف أعود ىذه المرة إلى الغربة
 وفي وقت متأخر مف الميمة
 وعند شاطئ تمؾ البحيرة

 سأرخي العناف لمريح
 وسأرجع مع )نالي( إلى )گويژه(

 وسنعود معًا إلى )سالـ(
 و)حبيبة(المدينة.   
 ................................................. 

*عنواف قصيدة فاضؿ العزاوي كما تحفظو ذاكرتي)القصيدة التي تأكؿ نفسيا( ونصيا ىو 
 اآلتي:

 إنيـ ال يجيئوف ال في القصائد أو في كممات السفر

 إنيـ ال يجيئوف ال في القصائد أو في كممات
 فيإنيـ ال يجيئوف ال في القصائد أو 
 إنيـ ال يجيئوف ال في القصائد أو
 إنيـ ال يجيئوف ال في القصائد

 إنيـ ال يجيئوف ال في
 إنيـ ال يجيئوف ال
 إنيـ ال يجيئوف

 إنيـ ال
 إنيـ

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 بناء المكان في كتاب

 )البناء السردي في شعر شيركو بيكو س(   
    لمدكتور فاضل التميمي

  
 
 
* 
 
 
 
 
 

 
 

أنني ال أستطيع أن أتصور في قصائدي ىو التكوين، واالستذكار، واليوية. حيث  المكان
 .دون اإلنسان فيومن دون الحركة فيو، و من ن المكان، دومن الحياة 

 شيركو
  
 
 
 
 
 



 المقدمة:
تشتغؿ األجناس األدبية، بشكؿ عاـ، عمى عناصر متعددة تتظافر ضمف الجنس األدبي    

وأعمدة تقوـ عمييا ىيكمة بناء ىذا الجنس أو ذاؾ مف األجناس  الواحد لتشكؿ أسسًا،
 األدبية.

إف لكؿ جنس أدبي بناؤه الخاص فممرواية بناؤىا، ولمقصة بناؤىا، ولممسرحية بناؤىا، 
ولمقصيدة بناؤىا، وكؿ بناء يأخذ صفتو مف طبيعتو االجناسية المحددة، فنقوؿ البناء 

لمسرحي)الدرامي(، والبناء الشعري، وقد تتضمف ىذه الروائي، والبناء القصصي، والبناء ا
األبنية عمى أبنية أخرى تأتي ضمف الجنس األدبي المحدد، وىي جميعيا تنقسـ عمى 
مجموعتيف أو عائمتيف متجاورتيف ىما مجموعة البناء الشعري، ومجموعة البناء السردي، 

نس األدبي الواحد عمى الرغـ ولكؿ منيما ميزاتو وقوانينو وأصولو التي تختمؼ باختالؼ الج
مف السبؽ الذي منح الشعر سمطة ريادية، وىيمنة فنية قبؿ أف تنفصؿ عنو الدراما 
المسرحية، وتطمقو بشكؿ تاـ لتنبثؽ بعد ذلؾ فنوف أخرى عبرت عف واقع حاؿ اإلنساف 
الذي تغيرت أشكاؿ معيشتو، وصار أكثر سيطرة عمى شؤوف حياتو اجتماعيا، واقتصاديا، 

 ينيا.ود
لقروف طويمة ظمت المجموعتاف متجاورتيف ولكف دوف أف تتماىى واحدة في األخرى. إنيا 
متجاورة حسب، ولكف بتغير الظروؼ، وانعكاس التغير اجناسيا عمى األدب بدأ التالقح 
يأخذ مجراه بيف ما ىو سردي وما ىو شعري، وقد تضمنت بعض التجارب عمى مساحة 

المبدعوف عمى الدمج، أو التزاوج، أو التماىي، أو التداخؿ بيف واسعة اشتغؿ فييا 
المجموعتيف. وبرز بشكؿ واضح، مف بيف ىؤالء المشتغميف عمى السرد في كتاباتيـ 
الشعرية، الشاعر العراقي شيركو بيكو س مما حدا بباحث أكاديمي ىو د.فاضؿ التميمي أف 

فيو أغمب إف لـ نقؿ كؿ أركاف تمؾ يخصص لسردية شيركو الشعرية كتابا كامال تناوؿ 
التجربة، وىنا سنمقي الضوء، أو األضواء عمى ابرز ما جاء في ىذا الكتاب بشكؿ عاـ، 

 وعمى موضوعة بناء المكاف بشكؿ خاص.
 

 البناء السردي في شعر شيركو بيكس 
بعد مقدمة قصيرة استعرض فييا د.فاضؿ عبود التميمي فصوؿ، ومباحث كتابو الموسوـ   
البناء السردي في شعر شيركو بيكو س( تناوؿ المنجز الشعري الكردي المتميز عبر )

محطات إبداعية كاف ليا اكبر األثر عمى تاريخ الشعر الكردي وتشكمو إبداعيا عمى خارطة 
الشعر العراقي المنطمؽ أبدًا نحو التجديد، والتجريب. وضرب لنا أمثمة، ونقؿ لنا أخبارا 

ـ 1010عر الكردي اقترنت بالشاعر بابا طاىر اليمداني المتوفى عاـ أكدت أف أولوية الش



"تشكيل رؤية لمحياة بوساطة الشعر عمى وفق ثنائية: التحول إذ تمكف ىذا الشاعر مف
حيث عمل األخير عمى تطعيم الذاكرة الشعرية الكردية بفنون بالغية وعروضية جديدة 

 أخذىا من الشعر العربي".
مف ىذا حيف نقؿ لنا خبر زيارة ياقوت الحموي لمدينة أربيؿ إباف  ولكنو ذىب الى ابعد

الحكـ العباسي لبغداد ولقاء ياقوت بالمؤرخ الكردي، والشاعر، واألديب أبي البركات ابف 
ىجرية بعد اف تحولت أربيؿ عمى أيدي مجموعة مف األدباء  637المستوفي المتوفى عاـ 

ىا، كما يقوؿ التميمي، ثـ راحت بقية القائمة تترى والشعراء الى حاضرة أدبية ليا ما يميز 
ـ، ومال 1706، وأحمدي خاني المتوفى عاـ 1481وعمى رأسيا أحمد الجزيري المتوفى عاـ 

، وقادر الكويي المتوفى عاـ 1882ـ ،ومولوي المتوفى عاـ 1855خضر نالي المتوفى عاـ 
، وحمدي المتوفى 1935ـ ،وأحمد مختار المتوفى عا 1904، ومحوي المتوفى عاـ 1892
، وبيره ميرد 1948، ودلدار المتوفى عاـ1948،وفائؽ بيكو س المتوفى عاـ  1936عاـ 

، وأخيرا الشاعر المجدد عبد 1958، ونوري الشيخ صالح المتوفى عاـ 1950المتوفى عاـ 
 .1962كوراف المتوفى عاـ 

اعر شيركو بيكو س تمتد في بيذه القائمة الميمة أراد التميمي التوكيد عمى اف جذور الش
عمؽ التاريخ الشعري الكردي. واف ىذا االمتداد ىو الذي منحو القدرة عمى التجديد، 

 والتجريب واالبتكار، وتجاوز المنجز الشعري القديـ برؤى محدثة.
إف ما يميز اشتغاالت شيركو الشعرية ىو انفتاحيا الثقافي، والمعرفي، والفكري فيي لـ تعمد 

شعريتو لمكرد حسب، ولـ تقولب فكره بالجمود، ولـ تقيد ديناميتو بالسكوف، لقد  الى تكريس
ظؿ شيركو رامحا نحو تحقيؽ الظرؼ اإلنساني المالئـ ألبناء جمدتو مف العراقييف عربا 
بعادا إجباريا عف منبتو  وأكرادا بعد اف عاش ظروفا قاسية، وغربة، وتيجيرا، ونفيا، وا 

 مية.الكردستاني، وبيئتو الجب
في ىذه المرحمة مف حياتو كتب أجمؿ قصائده التي امتازت بعراقيتيا، وانفتاحيا عربيا، 

عراقية وعالميا عمى بيئات خارجة عف حدوده الجبمية. يقوؿ التميمي عف ىذه القصائد إنيا "
تسوح خارج فضاء الجبل الذي ولد بين وديانو الشاعر، ولعميا كانت من نتاج انفعالو 

راقي بعامة، فيي بتوصيفاتيا المكانية أعطت تجربة الشاعر أبعادا ربطت بين بالواقع الع
 ىموم الوطن الواحد".

 
في المبحث الثاني)شيركو مؤلفا( يفرؽ الكاتب التميمي بيف شيركو الشاعر، وبيف شيركو 
السارد فيخصص لمبحثو بابيف مستقميف في األوؿ يتناوؿ الشاعر بداللة اسمو )شيركو( 



سد، و)بيكو س( وتعني بال أحد وىو المعنى الذي يتقاطع معو شيركو الشاعر في وتعني األ
 إحدى قصائده التي يقوؿ فييا:

 
 أنا )األسد( في عش اسمي
 لكنني ال أرغب بجيرة األسد

 ألنو شرس وعدواني
 كنت أود أف يكوف في اسمي 

 )الغزاؿ( أو )الجدي(
 أو )الميرة( أنا لقبي أيضا )بال أحد(

 ال يعجبني وىذا أيضا
 

ويشير التميمي في ىذا المبحث الى تأثير الشاعر األب فائؽ بيكو س عمى الشاعر االبف 
شيركو بيكو س وكيؼ تحولت حياة شيركو بفضمو الى قصيدة شعرية رومانسية حالمة عمى 
الرغـ مف أف االبف لـ يعش مع والده إال قميال. لقد توفي األب  قبؿ أف يكمؿ االبف سنتو 

ية الثانية في المدرسة االبتدائية لكف ذاكرة شيركو المتقدة كانت تحفظ حركات أبيو الدراس
وىيئتو وفنيتو في إلقاء الشعر العربي والكردي فقد كاف يحفظ معمقات الشعر العربي عف 
ظير قمب فضال عف الكثير مف أميات القصائد العربية المتميزة. لقد كاف األب بمثابة 

االبف وكاف ألناشيد األب الوطنية التي تمقى في المدارس وقع شعمة متقدة داخؿ روح 
السحر عمى بداياتو الشعرية حتى انو حفظ كؿ كتابات أبيو مف القصائد. ولقد وجدت أف 
الباحث قد تعجَّؿ االنتقاؿ مف موضوعة مبحثو القصير ىذا الى موضوعة سيناقشيا في 

يتعمؽ في البحث عف شيركو الشاعر المبحث الالحؽ الذي يخص السرد وكاف أولى بو أف 
 الذي كاف السرد جزءا مف منجزه الشعري الذي جنح الى استخدامو بطريقة شيركوية خاصة. 

: "شخصيات مختمفة تنتمي الى عالم ويبني التميمي رأيو بشيركو ساردا عمى أساس تقمصو
وكاف ن(" األدب، وال تكون بالضرورة المؤلف نفسو، فيبدو مختمفا عن شيركو )اإلنسا

ينبغي عمى التميمي أف يحصر مفردة )الشاعر( بيف قوسيف بدال مف مفردة )اإلنساف( ما 
 داـ التفريؽ جاريا بيف الشاعر، والسارد حصرًا.

إف التميمي في ىذا المبحث يقدـ لنا فيما عميقا لوظيفة السرد الشعري، وتوكيدا لمعناه، 
تواصمية، الوظيفة التوجييية، الوظيفة وتصنيفا لوظائفو التي يحصرىا في: الوظيفة ال

األيدلوجية، الوظيفة السردية، وأخيرا الوظيفة الشيادية. وبعد توضيح المياـ الشعرية، 
والسردية عند شيركو بيكو س ينتقؿ التميمي الى الفصؿ الثاني مف كتابو والذي خصصو 



سردية، ومظاىرىا لدراسة بناء الحدث والشخصية ممقيًا األضواء عمى جوانب التجربة ال
الفنية. ويبدو أف التميمي يقترب مف خالؿ توصيفو ليا مف الدرامية الشعرية التي تكاد 
تتصؼ بيا غالبية أشعار شيركو وبخاصة مطوالتو. ومف الجدير أف نشير الى أف التميمي 
ينظر الى البناء السردي في الشعر عمى أساس تجزئتو بنائيًا فثمة بناء لمحدث، 

وبناء آخر لمزماف والمكاف، وىذه العناصر البنائية كميا تدخؿ في صمب البناء  ولمشخصية،
الدرامي لمنص المسرحي. كما ينظر الى بنية الحدث عمى أساس تجزئتيا بنائيا أيضًا ويذكر 
منيا: بناء التضميف، والبناء المتتابع، والبناء المتداخؿ، والبناء المتوازي. وىو إذ يفعؿ ىذا 

بفيـ دقيؽ لميمة كؿ جزء مف اجزاء البناء السردي ولكف ما يؤاخذ عميو ىو فانو يفعمو 
اعتماده مقوالت مف سبقو في تعريفيا مف دوف أف يكوف لو تعريفو الخاص. وال يفوتنا ىنا 
أف نشير الى دقة اختياره لمنصوص الشعرية مما تيَّسر لو مف اشعار شيركو المترجمة الى 

السردي، وتفسيره لمقتضيات بناء الحدث فييا، أو تتابعو، أو العربية، وتفكيكو لمحتواىا 
تداخمو، أو توازيو بجيد نقدي كبير. وكما فعؿ مع الحدث فعؿ مع الشخصية إذ جزَّء بناءىا 
الى شخصيات أدبية، وشخصيات تاريخية، وشخصيات الشاعر التي تضمنت عمى األلواف، 

 أنسنتيا، وشخصنتيا وبث الروح فييا. والكرسي، والطبيعة، وىي جمادات تمكف شيركو مف
أما الفصؿ الثالث مف الكتاب فقد خصصو الباحث لدراسة )بناء الزمف والمكاف( وىو ما 
سنتناولو الحقا بعد الفصؿ األخير الذي درس التميمي فيو أساليب البناء السردي ووسائمو 

سائؿ السردية في شعر وىي في العموـ مأخوذة عف فف السرد وأساليبو التقميدية فجاءت الو 
شيركو مشابية لوسائؿ السرد التقميدية بمعنى أف الباحث توقؼ عند ىذه الوسائؿ بحدود 
تقنية السرد ولـ يتوغؿ عميقا الكتشاؼ مغايراتيا في الشعر وىذا واضح مف خالؿ تطبيقاتو 

لسرد. لقد السردية البحتة عمى سردية شيركو الشعرية التي تجترح أسموبا يزاوج بيف الشعر وا
استعار التميمي مف السرد تعاريفو الجاىزة ليذه الوسائؿ ولـ يجتيد في وضع ما يماثميا في 
شعر شيركو عمى الرغـ مف الجيد النقدي الواضح الذي بذلو ليكوف كتابو بالمستوى الذي 

 يميؽ بو كباحث أكاديمي ماىر، وناقد مجتيد.

تاجاتو عمى ضوء ما قدمو في مباحث وفي خاتمة )البناء السردي( وضع التميمي استن
ذا كاف ال بد مف تقييـ ليذا الكتاب  الكتاب المختمفة مف معالجات وافتراضات وتطبيقات. وا 

الثميف فال مناص مف القوؿ أف )البناء السردي( واحد مف الكتب الميمة التي تعمقت في 
لبياف عناصره الفنية  تناوؿ مفاصؿ السرد في الشعر، واجتيد مؤلفو في اجتراح أفكار واسعة
 والتقنية. وىو بعد ىذا وذاؾ إثراء كبير لمكتبة النقد الشعري التطبيقي.

 

 بناء الزمان والمكان



الزماف والمكاف عنصراف ميماف ليما التأثير الواضح في استخدامات شيركو السردية عمى   
الرغـ مما يعتورىما مف تعقيد داخؿ النص الشعري. إف التميمي في ىذا الفصؿ اشتغؿ عمى 
عدد مف القصائد الميمة التي تشكؿ خيارات نقدية دقيقة يتمثؿ فييا عنصر الزماف كحالة 

ألف تمؾ القصائد تتحرؾ عمى نطاؽ زمني واسع ينساب مف مرحمة الى  قمقة غير مستقرة
أخرى، ويقفز مف زاوية زمنية الى أخرى فالزمف ىنا ال يخضع لتراتبية، وأنساؽ محددة ذلؾ 
أف الشعر يتحرر مف تمؾ األنساؽ، والتراتبية، ويخضع بشكؿ، أو بآخر لتراتبية انفعالية، 

اـ، واالستشعار وىي المحظة التي تتجمى فييا رؤية وأنساؽ عاطفية تحددىا لحظة اإللي
الشاعر متحولة مف وجود روحي خالص الى وجود محسوس. ومف محاسف البحث ىنا أف 
التميمي درس تمؾ القصائد عمى وفؽ األنماط الزمنية اآلتية: االستباؽ، واالسترجاع، 

واشتقاقاتيا لينتقؿ بعدىا واإلشارات الزمنية، والزمف الحاضر ودرس تداخالتيا، وتماىياتيا 
"حيزا واقعيا، أو متخيال، الى دراسة المكاف، وأنماطو، وتأثيراتو عمى بنية القصيدة باعتباره 

أو خميطا من الواقع، والخيال ليحيل عمى حياة يشكميا الشاعر برؤية فنية مغايرة لمواقع، 
، والرؤى التي ىي أو قريبة منو، أو مفارقة لو مؤطرة بجممة من الخصائص، والمحددات

 بالضرورة نتاج التفاعل بين الزمن، والمكان، واإلنسان"  
إف التميمي في ىذا المبحث لـ يدرس المكاف كشكؿ مجرد أو بيئة مفترضة، ولـ  يتناوؿ 
)األمكنة األليفة(، و)األمكنة المعادية(، وال )آالؼ( األلفاظ الدالة عمى المكاف في قصائد 

"حالة الشاعر شيركو والمكان التي يمكن تمخيصيا إلى  شيركو واكتفى باإلشارة
ومع ما لياتيف المفردتيف مف أىمية في توضيح جوىر  بـ)باالشتباك( وتوصيفيا بـ)االقتران("

عالقة شيركو بالمكاف إال أف التميمي لـ يشتغؿ عمييما أو يستبطف جوانياتيما لكنو عمى 
عمى  دراسة المكان في سرديات شيركو قد آثرالرغـ مف ىذا وذاؾ أكد عمى أف بحثو "

وفق أنساق تأخذ من السرد ىيأتو، ومن الشعر تخيالتو فيي مثقمة بدالالت التغيير، 
وقد استطاع مف خالؿ تمؾ األنساؽ أف يقدـ لقارئو تحمياًل والتحول، واستنطاق الحيز". 

 رة.   موضوعيًا، وتفكيكًا دقيقًا لبعض قصائد شيركو التي انتقاىا بعناية كبي
لنعد إلى مفردتي )االشتباؾ واالقتراف( ولنفحص أوال كؿ منيما لغويًا فاالشتباؾ حسب ما 

 جاء في لساف العرب ىو مف الّشْبؾ:
"الّشْبُؾ: مف قولؾ َشَبْكُت أصابعي بعضيا في بعض فاْشَتَبكت وَشبَّْكُتيا فَتَشبكت عمى 

 صابع.الكثير. والشَّْبُؾ الخمط والتداخؿ، ومنو تشبيؾ األ
 وتشبَّكت األمور وتشابكت واشَتَبكت: التبست واختمطت. 

 أما االقتراف فقد جاءت مف القريف:
 والقريف صاحبؾ الذي يقارنؾ. قرينتو: نفسو، وقرينة الرجؿ امرأتو لمقارنتو إياىا.



واالشتباؾ عند شيركو يعني تداخؿ المكاف والشاعر بعضيما في بعض، وقد وضَّحنا ذلؾ 
دراستنا لسيرة الشاعر التي اختمطت، وتداخمت مع سيرة المكاف في دراستنا مف خالؿ 
شيركو بيكس سيرة ذات/مكانية( بشكؿ خاص، وفي دراستنا الموسومة بػ)المكاف الموسومة بػ)

المتحرؾ في قصيدة الكرسي( بشكؿ عاـ. والتداخؿ يعني في لغة المحدثيف التماىي؛ وىو 
كميًا حسب مقتضيات رىنية القصيدة. وال غرابة بعد ىذا أف عند شيركو بيكس يتـ جزئيًا أو 

نزعـ أف المكاف ىو شيركو واف شيركو ىو المكاف ذلؾ ألف الفرؽ ليس كبيرا بيف الشخص 
وىويتو. المكاف ػ كما أسمفنا في متوف مباحثنا ػ ىوية شيركو الشعرية، وسمة قصائده 

ػ فالجبؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىو الطويمة، وقرينو، وقرينتو ػ عمى وفؽ لساف العرب 
الداؿ الذي تتجوىر قيمتو الداللية بالمصاحبة، واالقتراف عف طريؽ التماىي أو التداخؿ أو 
االختالط أو التجاور، وكؿ واحدة مف ىذه المرتكزات تشكؿ حجمًا محددًا مف العممية نفسيا. 

ؾ واالقتراف، ليا أىميتيا عميو يمكف القوؿ أف إشارة د.فاضؿ التميمي إلى االشتبا
 اإلستراتيجية في الكشؼ عف األسس التي اعتمدىا شيركو في عمميتو اإلبداعية. 

إف د.فاضؿ التميمي وعمى الرغـ مف صغر المساحة التي خصصيا لدراسة بناء المكاف 
كجزء مف كتابو إال أنو أكد عمى أىميتو القصوى وعمى ىيمنتو داخؿ النص السردي لقصائد 

 :  شيركو
"في شعر شيركو بيكو س يحتل المكان موقعًا متميزًا في تجربتو الموغمة في إخالصيا 
النفسي، والفني. الراصد لموضع االنساني لمحياة، والباحُث يستطيع ان يتقصى األمكنة 

 في شعره السردي بيسر حيث تواجيو األمكنة األليفة، والمعادية حيث قرأ وتمقى" 
ى ما لممكاف مف أىمية في شعر شيركو بيكس، فيو لغزارة ال نختمؼ مع التميمي عم

استخدامو، واختالؼ طرؽ تناولو، وتنوع أغراضو يكاد يكوف العنصر األكثر ىيمنة عمى 
التأثيثات المكانية لشعر شيركو، والبنية األكثر حضورًا عمى امتداد منجزه الشعري، وليذا 

 تناولناه في دراستنا عمى وفؽ ىذه التنويعات.
ما إشارتو الى األمكنة األليفة، والمعادية دوف الدخوؿ الى تفاصيميا أو التعريؼ بيا، أ

واالكتفاء باالشارة الييا فقد جاء نتيجة القتصار كتابو عمى البناء السردي في شعر شيركو 
حسب. ويبدو لي اف التميمي قد وضع يده عمى بعض تمؾ االمكنة واعطى لكؿ منيا صفتو 

ف طبيعتو ووظيفتو داخؿ القصيدة عمى الرغـ مف عدـ الدخوؿ في التي استنبطيا م
تفاصيمو، أو توصيفو. وبحسب التميمي فاف المكاف ينقسـ فضال عف المكاف األليؼ 
والمكاف المعادي عمى مكاف ساكف، ومكاف متحرؾ، وآخر متخيؿ. أما الساكف فيستمد 

ركيتيا، ويشير رأس السيـ فيو مالمحو ػ بحسب التميمي ػ مف سكونية الطبيعة المعادؿ لح
إلى اتجاىيف متعاكسيف: األوؿ نسؽ الماضي وىو نسؽ سكوني، والثاني نسؽ الحاضر 



وىو نسؽ حركي. وقد سبؽ لنا تناولو بشكؿ مفصؿ في في مبحثنا الموسـو بػ)صورة الجبؿ 
 وداللتو الجمالية(.

و مف داللة األفعاؿ التي ويستمد المكاف المتحرؾ ػ حسب ما جاء في رأي التميمي ػ مالمح 
تشتغؿ عمى تأكيد الحركة، وتفسير تأثيراتيا. ومف المؤكد لنا أف حركة الفعؿ تستمد طاقتيا، 
وتأثيرىا مف طبيعة الفعؿ وجوىره المحض. وبما أف األفعاؿ في قصائد شيركو تستمد 

سنة طبيعتيا مف خصوصية الحياة البشرية لذا اشتغؿ شيركو أوال وقبؿ كؿ شيء عمى أن
المكاف الساكف ليمنحو روحًا دينامية، ونبضا دافقا، وحركية مؤثرة، وذاكرة فاعمة، وسيرة 
وطبيعة بشريتيف ليكوف بعد ذلؾ حاضنًا لحركية أفعاؿ القصيدة، ومساراتيا المتعددة وىذا 

 ىو حاؿ )الجبؿ( في األمثمة التي تناوليا التميمي.
ف الصور المبتكرة، والمفترضة في مخيمة الشاعر أما المكاف المتخيؿ فانو يستمد مالمحو م 

الساعية الى تحقيؽ جغرافية شعرية بديمة. ويستند التميمي في زعمو عدـ وجودىا واقعيًا 
عمى ما تتضمنو الػ)ىنا( والػ)ىناؾ( مف إشارة إلى مكاف غائب مبتكر في ذىف الشاعر 

ومسببات استخداميما داخؿ حسب. ولقد تناولنا ىاتيف المفردتيف واشرنا إلى ظرفييما، 
القصيدة. وتحققنا مف خالؿ عدد مف القصائد عف داللتيما باعتبار كؿ مفردة منيما تشكؿ 
دااًل مكانيًا لو مدلوؿ واقعي مستمد مف وجوده الجغرافي الذي استخدمو الشاعر عف طريؽ 

ؾ( في ارض اسمي اإلشارة لمتفريؽ والمقارنة والمقاربة بيف المكاف الذي أجبر عميو )ىنا
الغربة، وبيف المكاف األثير لديو )ىنا( كردستاف أو العراؽ كما جاء في دراستنا السابقة. 
وتتحدد كؿ منيما بوجوده مكانيًا فتستخدـ الػ)ىناؾ( أحيانًا بقصد الػ)ىنا( حيث يوجد الوطف 
والعكس صحيح. وفي الوقت الذي نشيد بتحميؿ التميمي لممكاف المبتكر نؤكد عمى أف 

فمقد تناوليا في أغمب  "من زحمة األمكنة الحقيقية إلى أمكنة رحبة"يركو بيكس لـ ييرب ش
قصائده الطويمة منيا، والقصيرة، وازدحمت بيا قصائده الطويمة والقصيرة، وربما يكوف 
شيركو ىو الشاعر األكثر استخدامًا لألمكنة الحقيقية ػ بيف كؿ مجايميو مف الشعراء ػ والتي 

 افاتو اإلبداعية تحولت إلى ىوية عامة لنصوصو الشعرية.عف طريؽ إض
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