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الجماعي



التعبیر الشعري عن القلق بین التخفي و التجلي

یكشف ھذا القلق عن الوعي لموجود یطمح أن یكون حراً، ولكن في ◻
سیاق واقع یؤجل تلك الحریة أو یلغیھا.. 

الشعریة ھي اآلفاق المثلى للتعبیر عن ھذا القلق، ألن الشعر لغة، ◻
واللغة ھي أداة لتحقیق العالنیة، وإظھار المستخفي، أو ھي صورة 
من تجلیات الموجود البشري أمام العالم الخارجي. وإذا كان وجود 

النباتات أو الصخور أو الحیوانات ال یعرف تفتحاً على الوجود على 
حد تعبیر فالسفة الوجود، فذلك ألن ھذه الموجودات ال تملك لغة تتخذ 

منھا سبیالً إلى التجلي واالنتشار. 



بابا طاھر والخروج الى عالم العالنیة بعد ثالثة قرون من صمت بني 
قومھ

یلجأ بابا طاھر إلى تفجیر مكبوتھ 
اللغوي لیخرج إلى عالم العالنیة بعد 

ثالثة قرون من سكون ذاكرة بني 
قومھ.

بعد مخاض طویل بین المقاومة 
والتقوقع في دین قدیم واالستسالم 

واالنفتاح أمام دین جدید، خاضھ 
شعب قد ضرب جذوره في العرفان 

الشرقي القدیم من جھة، وثقافة 
دینیة جدیدة وافدة من الصحراء 

تشده من جھة أخرى، وھي مطعمة 
ببیان عربي وجرس إیقاعي... 

بابا طاھر الھمداني
(م935-1010) 



القلق والكینونة

بعد مسیرة أیام شاقة من •
البحث الالُمجدي عن حب 
غّیبتھ األیام بثقلھا وأحیاه 
ھاجس الشعر في ھیئة 
سراب.. جلس شیخ العارفین 
تحت شجرة مسنة، أكل دھر 
األباطرة اإلیرانیین 
واألمراء المسلمین الفاتحین 
 ً علیھا وشرب، واضعا
 ً كشكولھ جانباً، قارضا

رباعیتھ الجدیدة:

 لقد غرست شجرة الحزن جذورھا في روحي
فأناجي أمام عتبة الملكوت لیل نھار
..أیھا الشباب! ادركوا قیمة حیاتكم

!ألن األجل كالحجر.. واإلنسان كالزجاج



القلق تجاه التناھي المكاني

القلق یؤدي ببابا •
طاھر الى 
التمرد والبحث 
والخروج من 
دائرة المكان 
الذي یضیق بھ، 
كي یتحد 

باألفالك، 
ویحاور القدر 

اإللھي:

 لو وصلت یداي إلي أفالك الكون
:لسألتھا عن السبب فیما یحیرني

..إذ ُمنح البعُض آالَف النعم
!و ُمنح البعُض خبَز الشعیر الملوث بالدم



قلق الصیرورة

إنني طائر ناري
 لو حركُت جناحي، الحترق العالم فور

!تحلیقي
..و لو صادفني رسام وصّورني على حائط

!ألصبح العالم رماداً فور انكشاف سر ھیئتي



الجزیري وقلق البحث عن حبیب ال یتحقق الوصال معھ

عبر الجزیري قد عبر عن ھذا 
القلق في األلم الذي یحدثھ 

االنشطار بین الحب والجمال، من 
خالل إیمانھ بأن الحب والجمال 
كانا متحدین في البدایة، لكنھما 

انشطرا، ومھمة العاشق تكمن في 
المال أحمد الجزیريإعادة اللحمة إلیھما. 

 (م1407-1481) 



والحب یبقى بحثاً متواصالً لظمآن یدرك الینبوع، دون 
أن یمكنھ الوصول إلیھ

حین منحناً الحبیب الخالق ذرة من رحمة عنایتھ
كانت الخمر والكأس من نصیبنا في سفر الھدایة!

إن جمال الحبیب ال ینضب أبد اآلبدین
ألن ما لیست لھ بدایة.. ال تكون لھ نھایة!



القلق اإلیدیولوجي عند صاحب «مم وزین»

یترجم خاني قلق شعبھ الوجودي إلى 
قلق إیدیولوجي، ویعلن التواصل بین 

لغة الشعر وكینونة شعبھ:

"لقد زینت ملحمتي بجواھر 
اللغة الكردیة وآللئھا، كي ال 

یطعنوا الكرد في جذورھم 
ومعارفھم.. كي ال یقولوا إن 
األقوام كلھا، سوى الشعب 
الكردي، لھا كتب وأسفار".

كأحمد خاني
  (م1651-1707) 



نالي واالغتراب مع الذات

یعلن نالي عن مولد طاقة غنائیة في الشعر 
الكردي، 

لشعره قیمة من ناحیتین: تاریخیة وجمالیة. 
فمن الناحیة األولى، شكل شعره البعد الثقافي 
إلمارة بابان وأدى إلى تبلور أدب حضري لھ 
امتداد حتى اآلن في مدینة السلیمانیة، ونقل 

الشعر من مدار القریة إلى مدار المدینة.
أما من الناحیة الجمالیة، فإن شعره یزخر 

بالمحسنات اللفظیة والبالغیة والعروضیة من 
حیث البناء الشكلي، وبالصور الشعریة الكثیفة 

واإلضاءة الداخلیة من حیث البناء الذھني، 
وتنبثق تلك الصور من قلق واع إزاء الزمان 

والمكان.

مال خضر نالي
 (1855-1797م)



عند نالي أن االغتراب عن األشیاء والعالم الخارجي، وحتى مع الذات، 
یبدأ حینما تأفل نجوم العشق:

حینما كنِت أنیستي كان الجمیع أنیساً لي
لكنني استشعر اآلن االغتراب حتى مع ذاتي

*     *   *

إن شرح ما أقاسیھ من عذاب الغربة وألم الفراق
لھ إلى ماء ینساب من العیون! ر قلبي، ویحوِّ قد یقطِّ



غنائیة جدیدة بأوزان قدیمة

كتب مولوي نصوصھ الشعریة 
باللھجة الكورانیة، وأعاد إلى اللغة 

الكردیة خصوصیتھا اإلیقاعیة. 
ورغم تأثره باألدبین الفارسي 

والعربي فإنھ احتفظ بالوزن 
المقطعي– الھجائي في كتابة 

مولويأشعاره.
(1806-1882)



الوحدة المطوقة بالعدم

الطریق طویلة ومظلمة، المكان تمأله األشواك والصخور
ال زاد عندي وال قندیل، وال صدیق یواسي وحدتي



ظھور النغمة اإلنتقادیة األولى

حّول (حاجي) القلق العرفاني الذي 
لم یكن یفصح عن نفسھ إال بترمیز 

وغموض شعریین، إلى قلق 
سیاسي قومي یعلن عن ذاتھ بلغة 

واضحة. 

(الحاج قادر الكویي (1815-1892م



الوطن الذي یبكیھ ویبكي من أجلھ

وكغیره من الشعراء الكرد •
یبدأ حنینھ إلى الوطن وقلقھ 
تجاھھ عند الفراق، أي عندما 
یغادره ویتوجھ إلى المنفى؛ 
لكن ذاك الحنین ال ینتج خطاباً 
ً فحسب، بل  ً محضا إیدیولوجیا

یولِّد شعریة في التعبیر أیضاً:

 ال تسأل عن عذاب الغربة واشتیاقي
لوطني

 الوطن الذي قد أبكاني بقسوتھ، لكنِّي
أبكي اآلن شوقاً الیھ



محوي واالغتراب مع الذات

أن الحیاة الدنیا تحول دون تحقیق ذلك الخروج، 
فإن محوي یختار طریق مداھمتھا ورصدھا 
بكل حركاتھا وتناقضاتھا وتداعیاتھا، من خالل 
تجربة تقوم في الغالب على التوازیات الطباقیة 
للصور. ففي شعره ھناك بعض المسلمات 
المتكررة كفناء اإلنسان وفناء الحیاة الدنیا، وفي 
المقابل ثمة صور منوعة تتدفق من الحیاة التي 
تتخللھا الملذات التي ال تتكرر وال ترد إال مرة 
واحدة. وبین ھاتین القوتین المتناقضتین ال 

تنتھي الحیاة وحدھا، بل ینسد المخرج كذلك.

محوي
 (1904-1830م) 



أن االغتراب عند محوي ال یتعلق بالمكان، بل كائن في ذاتھ 
أینما حل وأینما رحل.

لقد ضاع عمري كلھ في (ما ال یعني)، وذلك یعني:
إن علي أن استعیر وقتاً من ذي وقت، كي أموت فیھ!

و یعرض تساؤالتھ من خالل توزایات طباقیة یصور خاللھا التقوى 
بدیجور الظالم، والتمرد بنور النشوة المنبثق من الكأس:

ماذا عساي أن افعل.. إن لم أنر ظلمة التقوى بنور الخمر؟!
ماذا عساي أن افعل.. إن لم أزح الستار عن الدجى بھذه 

الشمعة؟!



الحداثة الشعریة

في أواخر القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرین، برزت 
حركة جدیدة في الشعر الكردي، تأثرت بحركات النھضة العربیة 
والفارسیة والتركیة، الناشئة عن التفاعل مع الوجھین الحضاري 

واالستعماري للغرب. 

ومن روادھا بیرمیرد (1867-1950م) وحمدي (1876-1936م) 
وأحمد مختار (1897-1935م) وفائق بیَكس (1905-1948)، ونوري 

الشیخ صالح (1896-1958) وعبدهللا كوران (1962-1904).



شیركو بیكس  أو لوحة الصراع الزمكاني

تمكن شیركو بیَكس من أن یضیف 
عنصراً آخر إلى الطبیعة 

الكردستانیة، وھو عنصر التفتح 
والتفجر. فالطبیعة عنده ال تبقى 

كما ھي علیھ، بل تتماھى مع 
اإلنسان في عشقھ وصموده، 
ازدواجیتھ وقسوتھ، تناحره 

وصراعھ من أجل البقاء، وضد 
 شیركو بیكسالبقاء في بعض األحیان!

(1940-2013)

 



الطبیعة المتفتحة

أعود شاعراً
كي أطفح باألمطار، وتعشوشب رؤیاي،

كي تنبت على أغصان صفحاتي
براعم لم تدركھا نسمة أو ضیاء

أو ظالل أو طائر..
لم یبصرھا شاعر، أو امرؤ من قبل!



المكان المؤنث

لم یبق أحد
ینجد كردستان اآلالم!

لقد تكسرت الساللم كلھا
وأھینت البنادق جمیعھا

كانت بالدي، خطیبتي، عاریة..
رأیتھم یداعبون جسدھا.. أمام ناظري!



إیقاعیة اللون

إنھ لون ال یقوي المستقبل 
على السیرورة دونھ،

ال یقوي األمل على االتقاد 
دونھ،

وال تتلون قصیدة دونھ..
إنھ لون الحب في خلوده
و صیرورتھ التي تتأبد!.

لقد جئت ھذا المساء..
كي أستحیل نایاً واعزف 

األلوان
لون.. لون.. لون.. فألوان!

من بمقدوره عزف األلوان؟!
أناً القادر!

فحین انفخ في األصفر
تھب عاصفة مغیب في 

روحي...


