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من الشعر الكردي احلديث

قالت وكالة أنباء الص اجلديدة (شينخوا) إن بك بدأت حملة حتريات خاصة عن ألعاب الفيديو على اإلنترنت بهدف استئصال الرديء منها أي ما يفتقر إلى الذوق الرفيع.
وأضافت الـوكالة أن احلـملـة التي بدأت يـوم االثن وتـستـمر شهـرا تهدف حتـديد األلعـاب ذات القـيم الشاذة وتـشوه التـاريخ وتلـطخ الشخـصيات الـتاريـخية وتـنتهك اسـاسيات
احلـكومة بـشأن العـرقيات واألديان وتـروج حملتوى صـادم أو عنيف أو يـتعلق بـالقمـار. ووق ألعاب الفـيديو في الـص هي األكبـر في العالم ويـدفعهـا جناح شركـات مثل (تننت)
اضي إلى تـغييـر لعبة ويقى وألـعاب الفـيديو. واضـطرت شركـة (تننت) الـعام ا ـا في ذلك األفالم وا و(نت.إي). وحتـكم احلكومـة الصيـنية قبـضتهـا على محـتوى مواد الـترفيه 
بـاد الرئيـسية لالشـتراكية قـبل أن يسمح بـإصدارها في الـبالد. ولم يتطرق قتـالية بـعدما قـال الرقيب إنـها دمويـة وعنيـفة بشـدة فعدلت الـشركة الـلعبـة حتى تصـير أكثـر تماشـيا مع ا
تقرير شيـنخوا إلى أي ألعاب أو شـركات باالم لكنه قـال إن السلطات حتـجب أي محتوى غير قـانوني من خارج البالد وينـتهك القانون الـصيني. ووضعت الرقـابة الصينـية هدفا جديدا
ـغني لـلحملـة واسعة النـطاق على الثـقافة الـشعبيـة وهو موسيـقى الهيب هـوب التي القت صدى في أواط الشـبان بفضـل برنامج (راب أوف تشـاينا) التـلفيونـي الشهيـر. ومنع الرقيب ا
غـني اضـية معـلال ذلك بسـوء السلـوك أو تقد مـحتـوى يتنـافى مع قيم احلب الـشيوعي. وكـتبت شيـنخـوا تقول إن أحـد هذين ا الفـائ في البـرنامج من الـغناء في األسـابيع القـليـلة ا
رح .وأضافت عليـنا قول ال في وجه كل من يـوفر منـصة للمـحتوى الـرديء ووصفت صحيـفة جلـوبال تا الرسـمية يـوم األحد موسيـقى الهيب هـوب بأنها أداة ويـدعى (بي جي وان) ال يتحق ا
كن أن تـلقى رواجـا هنا وتلط احلمـلة الـرقابـية الضـوء على تـوجه أوع نطـاقا لـتطـهير احملـتوى الـثقـافي أللعاب للـتنـفي عن مشـاعر الـغضب والـبؤس والـشكوى وقالـت إنها ال تـناب الـص وال 

باد االشتراكية األساسية السائدة في البالد. باشر على اإلنترنت وحتى الفن االتعراضي حتى يتماشى مع ا الفيديو والبث ا
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هناك
يُشرع حنايا الصدرِ

كي يرى
كم يضمّ خافقي

من فراقٍ
ومن إحتراقِ

×
القطارُ ذاك

يسحبُ كلّ العرباتِ
أنا الوحيدُ

ترى
ألمْ يُبصرْ أساريري

ألمْ أكنْ 
على السكّةِ

×
صادروا

الهاتف احملمول
أطفأوا

ذلك اإلنسان
هدّموا

معابر الوصلِ
اآلن

الهاتفُ مُغلق
العزيزةُ

على جَمر اجملهول
تتلوّى

تتابعُ في شوقٍ
ُغلق الهاتف ا

×
كم أنتِ فائقة في الرقة

ح تطلّ
مِرساتي ترتبكُ

إنّه الليلُ القارسُ
و أبخرة مِدفأة صدري

تروي
لسُهاد أهدابي
زمان اجلَدْب 
ُحدِقة و مُقلي ا

تقعى حولها 
ناتئة

مُشرئبّة األعناق .
×

أيتها العزيزة
أرهفي السمع لي
يغرقني نهر الوحدة

تلقيني الرمال و األوحال
على صهوة اجلواد
روح الغربة تعيدني

أقبلي
حتى لو

ُنسابةِ مع األمواج ا

ُندفعِة مع األسماك ا
تقبلي
أقبلي

×
هذه الليلة

خارج السورِ
هريرُ و نِباحُ الكالبِ
يحمالن رائحة العُبورِ

هو الذي يعبرُ
ال غير

×
هذه الليلة

أزيز الرصاص
صياحُ فرسان األمير

أيقظا
أطفالَ القرية
جاءَ الدَّورُ

ُعدمة على بقرة األسرة ا
كي تقطع

حلماتُ ضَرعها األربع .
غرس للحبّ  حصاد للتنغيم

ال أعلمُ
بأيّ خيطٍ

و أيّ مِخرَزٍ أو إبرةٍ
أخيّط

ُمزّقة جغرافيّة كردستان ا
و كيف أفرّق 

ب 
عُصارة الدِفلى

و
شَهد القفير 

×
أيّتها الفاتنة
إني جتزّأتُ

قد حضرتُ حملرابكِ
حتى

تُرصِفي أجزائي
كي

أعودَ كما كنتُ
×

امة بيضاء
مثل الثلج شبه احلليبِ

باغتها
نسر شريرُ

احلربُ إلتهمت السالم
×
ُتأخّرِ في هذا الليل ا
مَن يوصلني حلانةِ

إذ
مُستقرّ دائي 
و سويداء رؤاي

يختلّ ميزاني و إتزاني
يَخفّ مثل الريشِ

وقاري
و كياني

×
لمْ يكنْ أهالً

كي تلك الوردة
على صدره تُقلّدَ
إنتحبت الوردة

إستحال الصدرُ مَدْفناً
×

إنّا اآلن في نهاية النفقِ
أطفئي النبراس
عودي لذاتكِ
و فري النور

األنفاقُ لن تنتهي
×

لو تكوني نسمة
لو حترّري سحابة
طرُ بالزخّات ا
ينقرُ النافذة

يُقدّمُ لكِ اإلمتنان
×

أيّها اإلنسان
كم وقفتَ
كم سِرتَ

كم جلستَ وغفوتَ
عقاربُ الساعةِ
لن تكلّ من العدّ

كما أمِرتْ
تدورُ
تعِدّ .
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بتور   عازف القيثار ا

جراح يسـتطيع زراعـتها بـتقنـية هذا
الرجل الفذ.

نــهض جــرجس مـن فــراشه وقــال لن
يــفــلــحـوا أبــداً في تــفــكـيك وحــدتــنـا
الـوطــنــيــة فـنــحن أبــنــاء وطن واحـد
نـعـمل مـعـاً فـي سِـلْم وأمـان لـنـنـهض

ببلدنا لن يفلحوا .
ثم اجته الى الباب فاحتاً درفته بكف

بتورة  وقال :  يده ا
دكـــتـــور : لن أكـــلف الـــكـــنـــيـــســـة أو
ـســتــشــفى أو الـنــاس أي تــكــالـيف ا
كــمـا أنـي ال أريـد لــغــيـري أن مــاديــة 
يـكـفـيـني عـمـلـيـة زرع يـتــحـمل عـبـئي
ـنـزل لـدفع بـسـيـطـة وســأبـيع أثـاث ا
نـفـقات الـعـمـلـية  ولن أتـرك مـرضاكَ

ولو قطعوا رأسي..
عن إذنك يا دكتور .... 

ـــــرضى ازداتْ مــــرتْ عـــــدة أيـــــام وا
حالـتهم سـوءً في مسـتشـفى الدكـتور
ــا حـدث له فـهم لـم يـعــلـمـوا  إسالم

جــلس يــهــودا وشــمـعــون ونــوعـام
سـتـعارة يـتـهامـسـون بـأسمـائـهم ا
وهـي إسالم وصـالح و مـــــحــــــمـــــد
جــلـــســوا عــلى مـــرأى من الــنــاس
بــلــحــاهم الــطــويــلــة و جالبــيـبــهم
الــنــاصــعــة الـبــيــاض ورائــحــتــهم
ـسك وأسـنانـهم التي ال العـطـرة با
ـسـواك بــيـنـمــا يُـخـبّئ يــفـارقـهــا ا
أحــدهم سـيــفـاً بــتّـاراً حتت ثــيـابه
يـتـهـامـسـون حلـ وصـول الـهـدف
حلـــ وصــول عم جــرجس عــازف

القيثار .
يـــتـــفــاخـــرون بـــإجنـــازاتــهـم الــتي
من تـــــدمــــيــــر اخـــــتــــرقتْ اآلفـــــاق 
لـــــلــــــكــــــنـــــائـس وإثـــــارة الــــــفـــــ
ونـثـر بـذور الـثـورة لدى الـطـائـفـيـة
ـقراطـية الشـعوب حتت مـظلـة الد
والــعــدالــة اإلجــتــمــاعــيــة أو حــتى
حتــريك غـرائـز اخلالفــة اإلسالمـيـة
ـة لدى اإلسالمـيـ لـلـخروج الـقـد

على احلكّام. 
كــمــا يـتــفــاخـرون كــيف أصــبــحـوا
ـــنــــظــــمـــة أعــــضـــاءً بــــارزين فـي ا

اسونية القذرة. ا
أصـــمـــتـــهم كـــبـــيـــرهم ألنه رأى عم
جــرجس آتــيــاً من بــعــيــد فــأمــرهم

باالستعداد للمَهمّة.
هــــــا هــــــو مـــــقــــــبـل من بــــــعــــــيـــــد
حـتـى إذا مـرَّ بـجــانـبـهم بــقـيــثـارته
إنـقـضـوا ثالثـتــهم عـلـيه وقـالـوا له
وسيقى حرام يا كافر يا مسيحي ا
وأمسك أحدهم إحدى يديه يا كلب 
والـثانـي باألخـرى ووضـعـاهـا على
األرض وأفـــرداهــا ثـم قــام الـــثــالث
بــإخــراج الــسـيـف وبــتـرَ أصــابــعه
ثم كسّـرالـقـيـثار لـمـهـا في جـيبـه و
وولـــوْا هــاربــ في ســـيــارة كــانت
حـتـى إذا اخــتـفــوا عن تــنــتـظــرهـم
األنظـار خلعوا مالبـسهم وحلاههم

ستعارة وفجّروا السيارة. ا
ولم يــرَ هـو ـاً صــرخ عم جــرجس أ
هـو منـظـر يـديه أبـشـع من الـقـيـثار

هشم . ا

فما السرّ وراء ذلك القيثار!!!
إجـــتــمع الــنــاس حــوله مــحــوْلــقــ
يـرمـون الـلـعـنـة علـى أولئك حانـقـ
وعـلى الذين الـشبـاب الـذين بـتـروه 

غرّروا بهم.
وهمّـوا بحـمـله إلى أقرب مـستـشفى
ولـكنـه طلب مـنـهم أن يـسـندوه إلى
مـســتـشـفــاه الـتي يــأتـيـهــا مـنـذ 10
مـستـشفى األمراض الـنفـسية سن

دينة ال (....) .
ستشفى وعلى فاستقبـلته طوار ا
ـــســتـــشــفى إسالم رأســـهم مـــديــر ا

محمد عبد النبي صديقه األعلى.
وبعـد إسـعـافه أرقده الـدكـتورإسالم
ـسـتـشـفى وسـأله عـلـى أحـد اسـرّة ا

عما حدث.
قـصّ لـه عم جـــــــرجـس مـــــــا حــــــدث

بالضبط .
.. فردّ الدكتور مُحلّالً

يـا جـرجس هـؤالء مـنـظـمـة إرهـابـية
وعلى األغـلب ثـيابـهم ومـساوكـيهم

تلك عدة عمل .
وعــلى األغـلب وحلـاهم مــسـتــعـارة 

يستخدمون أسماءً مستعارةً  .
واســتـخـدمـوا ســيـفـاً أشــبه بـسـيف
عـــلي بـن أبي طـــالـب لـــيـــلــــصـــقـــوا
ذهب اإلسالمي الشيعي احلادثة بـا
وهم يعلمون ان بـلدنا مذهبها سنّي
والـقـلـيل شـيعي  فـيُـحْدِثـوا الـفـتـنة
ـسـلـم والـنـصـارى من جـهة بـ ا
ــذهـبـ ويـؤجّــجـوا الــصـراع بـ ا
وهكذا الشيعي والـسني تارة أخرى

ضربوا عصفورين بحجر واحد.
وقــد بــتـروهــا أمـام الــنـاس لــيـصف
شـهـود الـعـيـان احلـادثـة كـمـا رأوها
فتلتصق بالتيار اإلسالمي الشيعي.
كــمـــا أنـــهم يـــراقـــبـــونك مـــنـــذ زمن
ويــعــلــمــون الــدور احلــيــوي لك في
ــــرضـى الــــنــــفــــســــيــــ في عالج ا
فـكمْ أرســلتْ قـيــثـارتكَ مـسـتــشـفــتي
عزفاً كان أوقع أثراً من كبار أساتذة
علمـاء النفس  وأوقع أثراً من كثير
ستوردة باهظة الثمن. من األدوية ا

ــبــتــورة ولـمْ يــدَعــوا لك األصـــابع ا
لــعــلــمــهم بــوجــود عــمــلــيــة تــعــيــد
األصــابع مــكـــانــهــا بــالــزرع في 12
وبــالــتــالي يــنــقـل اخلــبـراء ســاعــة 
وحـــشـــيــة اإلسـالمــيـــ وكـــراهـــيــة

الشيعة. 
جـرجس :إطــمـئـنْ فـزراعــة األصـابع

بتورة أصبح سهالً . ا
هناك تـقنية أسمهـا تقنية اليزاروف
تعـتمـد على تـركيب أسـياخ مـعدنـية
ـبـتـور كـمـا أن في جـذور اإلصـبع ا
هـناك عقار جـديد في حقـل التجارب
بتورة. و األصابع ا يتيح إعادة 
ولألسف أخـذوا األصـابع مـعهم ولم
نـحوك اسـتخـدام الوسـيلـة اآلمنة
الستـعادة أصابـعك عن طريق الزرع

الفوري لها.
ورائد هـذه التـقـنيـة أسمه أنـدرياس
أيــزيــنــشــنــيك ســكــرتــيــر جــمــعــيــة
ـانـية غـير أن أي جراحـات الـيد األ

ولــكن مـشــاعــر نــفــوسـهم بــالــطــبع 
تُحدّثُهم بالوحشة واخلوف.

هم لم يـسألـوا عـنه ألنـهم ال يـدركون
لـكـنـهم مـتـأثـرون بـغـيـابه فـحـالتـهم
أشـبه بـحـالـة الـطـفل الـذي غـاب عنه

والداه?
رأى إسالم صــــاحــــبـه دالــــفــــاً بـــاب
ستـشفى وحامالً قـيثارته ومهروالً ا
فترك إسالم الشـرفة التي كان ينظر
مـنـهـا عـلى مـعـالم مـصـحّـته وأسـرع

متجهاً إلى باب الدخول 
هلْه جرجس العازف إحتضنه ولم 

الوقت لسؤاله عن حاله وعن يده .
قــــال له عـــلى الـــفــــورودقـــات قـــلـــبه
أدخــلــنـي يــا إسالم عــلى تــتــســـارع

أصدقائي .
قـال إسالم حاضـر حاضـر هوّن على

نفسك ..
دخل جـرجـس الـعـنـبـر واســتـقـبـلـهم
باألحـضان وبـسـؤالهم عن أحـوالهم
ـريض أبو بكر. فردأ فـرداً وخاصة ا
جـلس عـلى كـرسـيه والـقـيـثـارة مـعه
والــتـفّــوا حــوله في فـرح ــعـتــاد  كـا

وشغف أكثر من ذي قبل.
أخذ أهـبة اإلسـتـعداد واضـعاً بـنانه
الصناعي عـلى األوتار داعياً بترديد

وراءه إفتتاحية األُرجوزة.
 يا صاحبي أُرجز لنا أُرجوزة 

أضحكْ ضحوك النفس في جِنانها
أضحكْ تري اآلمال تأتي بَذْرها
 أرقصْ مع الطيور في أسرابها
غنّىْ نشيد الطير في أوكارها
أنرْ شموع الشمس في مِحرابها
إكسرْ سيوف الظلم من أغمادها

أضـــــــــحـكْ أرقـصْ أضـــــــــحـك أرقصْ
غنــــّي ....

إنــدمج جـــرجس في الـــغــنـــاء حــتى
وتعالى صوت أوتار القيثار النشوة
كما تعالتْ صيحاته بعبارات إكسرْ

أرقصْ.  اضحكْ  غنّي 
إستـمر الـضـغط على األوتـار وبدأتْ
أصــابـعه الـصــنـاعـيـة تــتـخـلـخل من
مـكــانـهـا فـهي مـتـمـاسـكـة في قـطـعـة
واحـدة .تــخــلــخــلتْ دون أن يــشــعـر

حتى وقعتْ على األرض .
نــهض الــدكــتــور إسالم من كــرســيه
مــــتـــخــــوفـــاً حِــــذراً وجِالً مـن شـــكل

األصبع الذي قد يحبط مرضاه .
ا وجد ولم يشـعر جرجس بـذلك وإ
نظر إلى يده فرأى أن العزف توقف 
شـهـد فاسـتغـاث مسـرعاً بـكف يده ا

ليعزف ولكن دون جدوى.

ــــــرضى األصــــــابع أمـــــسـك أحـــــد ا
الـــصــنـــاعــيــة وقـــال صــوابـع عــمــو
جـرجس وقـعتْ لـوحـدها  هـرع إليه
الــدكـتـور إسالم وخـطـفـهـا من يـده 
وانـهمـرتْ دمـوع جـرجس من تـفاعل
ريض على جهاز تركيب األصابع. ا
ثم صــاح مـــصــفّــرا بــشـــفــتــيه تــارة

وبالغناء تارة ..
صـفـيـر ..غـنى .. صـفيـر .. أرقص ...

صفير .. أكسر سيوف ال ..
غنى .. أرقص .. أضحك .. أضحك .
ــــــرضـى فى صــــــمـت ال يـــــرددون وا
ناظـرين إلـيه بعـجب ودهـشة ورائه 

أو خوف وحزن.
حـتى قـام كـبـيـرهم وأسـمه أبـو بـكـر
عمر وكان أُستاذا لـلعلوم السياسية

في إحدى اجلامعات العربية.
قـام متـجهاً إلى عـم جرجس وقال له
أرني يـدك يـا عم جـرجس فـلم يـجـبه
وظل واجماً فخـطفها عِنوة ورفع كُمَّ
اجلـــلــــبـــاب فـــوجــــد يـــده األخـــيـــرة
ر قـليالً وأدرك مقـطـوعة الـبـنان  فـكـَّ
ان غــيـــابه طــوال هــذه األيــام كــانتْ

بسبب يديه.
قـال: من فـعل بك ذلـك يا عـم جرجس

?
ظل واجـمــاً ونــاداه الـدكــتـور إسالم
بــــأن يــــرجـع ويــــعــــود كل فــــرد إلى

سريره .
فقال أبو بكر :

أتـريــد يــا دكـتــور ان تـخــدّرني كــمـا
خُدرتْ عروبتنا ...

وعــلـم أبــو بـكــر مــا حــدث جلــرجس
فــتــأثــر ونـظــر إلـى الـدكــتــور إسالم
رضى ومـشيراً بـيده إلى أصـحابه ا

قائالً
أنظرْ الى هؤالء يا دكتور

أمْـرضـهم الفـقـر والـظلم حـتى طـغـيا
عـلى عـقـولهـم وقـلوبـهـم فتـاهـوا في
دروب احلـــيــاة حـــتى لم يـــجــدوا إال
درباً واحـدة هو هنـا هنا إمـا بالظلم
والــزجّ مـــثـــلـي وإمـــا الـــفـــقـــر وإمــا

التعذيب في معتقالت الطغاة.
دولــة واحـــدة هي إســرائـــيل حتــرق
بؤرة الصراع لم تكن في العالم كله 
فلـسـط فـقط يا دكـتور بل الـقضـية
بـرمـتـهــا إجـتـاحتْ عـروش حـكـامـنـا
فتسـابقوا إلرضـاء حليـفتهـا أمريكا
تـسـابقـوا رغـبـة فـي بقـاء عـروشـهم
ورهـــبـــة من انـــقالبـــات شـــعـــوبـــيــة
داخلية عليهم أو غزوهم حتت مظلة
وجـود نـووي كـمـا حـدث في الـعراق

أو تـــرعى االرهــــاب كـــمـــا حـــدث في
أفغانستان .

سـقـوط الـبـالد الـعـربـيـة وانـهـيـارهـا
واحـدة تلـو االخـرى اثّـر عـلى الـعالم
ـا الـعـربـي كـله وعـلى اقــتـصـادهـا 

انعكس على حياة الفرد ونفسيته.
خــصــخـصــة الــشــركــات الـتـي ألـقتْ

بالعمال في الشوارع لصالح من ?
الــثـورات األجـنـبـيـة جنـحتْ في نـزع
ـلـكـيـة الفـرديـة في ظل اإلشـتـراكـية ا
قـراطـية والـشيـوعـية  فـرفعتْ والـد
نـحن من شــأن الـفــرد ونــحن نــبـيع 
نـــبـــيـع ..هم أخــــذوا لـــلـــفــــقـــراء من
األغــنـيــاء ونــحن نـأخــذ من الـفــقـراء

ونعطي االغنياء.
ـاسـونـيـة الـتي قـطـعتْ يـد عم بـثتْ ا
نظـمات أفكار جـرجس وغيرهـا من ا
عــودة اخلالفــة اإلسالمـيــة وتــكـفــيـر
احلـكـام لــيـثـيــروا الـشـعـوب عــلـيـهم
فـتنقـسم األُمة  قامتْ ثـورات الربيع
الـــعـــربي حتت مـــظـــلـــة الـــتـــيـــارات
اإلسالميـة وبدون خطوات مـحسوبة

تصادمتْ الشعوب باألنظمة
فـحـدث االنـهـيـار في مـصـر وسـوريـا
والــيـمن ولــيــبــيـا وتــصــدرت عـدوى

الثورات إلى باقي الدول العربية.
 ايقـاظ الف الـنائمة  واسـتثيرت
مـــشـــاعــرالـــشـــعــوب  و الـــتالعب
بـعــواطــفــهم  والــعــزف عــلى أوتـار

غرائزهم.
واحلل

قراطيةو الـشرعية التي تستمد الد
عـبـر صـنـاديق االقـتـراع ولـيس عـبـر

فوهات البنادق.
ـــســـاكـــ يـــا هــــو ده دواء أولـــئك ا
ـــاســـونـــيــة دكـــتــور  واألن تـــأتي ا
لتـقـطع حملـات األمل التي تـنـبثق من

أصابع جرجس ... 
ومَنْ أدخل أُولـئك عـنـدنا إال ضـعـفـنا
الذي امتـد يسـري في عظامـنا فـنخر

فيها كما ينخر السوس.
عـنـدك ده يــا دكـتــور!! هـو ده الـدواء

لهم.
رضى وأخذ ثم انـتبه أبـو بكـر إلى ا
يــحـرّك بــاطن كــفّـيه رفــعــاً وخـفــضـاً
مـــــــــردداً أُرجــــــــــوزة عـم جــــــــــرجس
ـرضى فـى الـتـرديـد ومــسـتـنـهــضـاً ا

ورائه
غنى ارقصْ أضحكْ أسقى اكسر ....
أضـــــحك قــــهـــــقه عـــــلّى عــــلّـى عــــلّى
الـــضــحــكـــة ...أضــحكْ .. أضــحكْ ...

أضحكْ .


