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ت����وف����ي����ق ال��ت��م��ي��م��ي

ب���ط���ي ف�������ائ�������ق  د. 

يف اجتماع للجنة ن�ض���رة ال�ض���عب الفل�ض���طيني ودعم املقاومة �ض���د 
االحتالل ال�ض���هيوين، ولج غرفة االجتماع ال�ض���ري اإبان حكم عارف 
الثاين، �ض���اب و�ضيم، تدل �ض���حنته على انتمائه غري العربي فتنطلق 
كلمات���ه االأوىل بلهج���ة اأه���ل »ال�ض���مال« فعرفن���ا اإن���ه قادم م���ن مدينة 
ال�ضليمانية يف كرد�ض���تان. ليكون ع�ضوًا يف اجتماع مكر�س ملناق�ضة 
مو�ض���وع يتعلق »بالعروبة« فيثبت منظمو االجتماع، على اأن وحدة 
العمل وامل�ض���ري، قا�ض���م م�ض���رك بني الع���رب والك���رد يف كل معارك 

ال�ضيادة الوطنية.
طريقته يف احلديث »مالئية« وهو يزن كلماته وينتقل بها بني اجلدية 
واله���زل، اذا جت���اوزت مدة اللقاء ما تفر�ض���ه احلاج���ة. والدليل على 
طريقت���ه املالئي���ة هذه يف ال���كالم، ان والده احلاج مال ر�ض���ول، رجل 
العل���م والثقافة الديني���ة، اأراده اأن يلتحق بكلية ال�ض���ريعة يف بغداد، 
والع���راق يغلي يف مظاهرات ون�ض���اطات �ضيا�ض���ية اإب���ان وبعد وثبة 
كانون 1948، فق�ض���ى فيها �ض���نة واحدة ف�ض���لته اإدارة الكلية ب�ضبب 
هذا الن�ض���اط، يف نف�س الوقت ال���ذي اختار طريقه اخلا�س، بانتمائه 
اىل احلزب ال�ضيوعي العراقي وتنقله بني بغداد ومناطق كرد�ضتان. 
اعتقل عز الدين و�ضجن اأكرث من مرة، وهو ما يزال طالبًا، فا�ضطرته 
الظروف عام 1956 لل�ضفر اىل �ضوريا ودخول كلية االآداب يف دم�ضق 
ف���رع اللغة العربية، وما اأن اندلعت ث���ورة 14 متوز 1958 حتى عاد 
اىل الع���راق، لي�ض���ارك ال�ض���عب فرحت���ه، ومل ين�س اأن ينهي درا�ض���ته 
اجلامعية ما بني بغداد ودم�ض���ق ثم يح�ض���ل على منحة درا�ض���ية يف 
االحتاد ال�ض���وفييتي ليعود بعدها، دكتوراه يف االأدب والتاريخ عام 
1963. مل تطاله حل�ض���ن حظه، اآلة 8 �ض���باط اال�ض���ود، ف���ازداد عنادًا 
وحتدي���ًا النظمة احلكم التي مل تعرف �ض���وى القم���ع واالإرهاب، اأداة 

حلكمها الفا�ضل على مر ال�ضنني. 
مل ت�ض���غله ال�ضيا�ض���ة ع���ن حتقي���ق طموحات���ه يف الكتاب���ة والتاأليف 
باللغتني الكردية والعربية وكنت اإلتقيه كلما جاء اىل بغداد يف مهمة 
حزبي���ة، اأو حل�ض���ور فعاليات ثقافي���ة، لنتحدث عن اآخر م�ض���روع له 
يف الكلي���ة فهوالء يكف عن العطاء، فيختار مو�ض���وعاته يف الق�ض���ة 
وال�ضعر والدرا�ضات اجلادة والتحقيقات االدبية والراث االن�ضاين، 
ويعن���ى بالرجم���ة م���ن الكردي���ة اىل العربي���ة، يكت���ب ع���ن التاريخ 
واحلا�ض���ر وعن االأدب الكردي وال�ض���حافة الكردية، وعن اأعالم كرد 
يف التاريخ واالأدب اأهلته عام 1970 لتاأ�ضي�س احتاد اأدباء الكرد واأن 
يكون ع�ض���وًا يف هيئاته االإدارية، حتى ت�ض���لم رئا�ض���ته لعدة دورات 

منذ عام 1978.
افتقدت���ه �ض���نوات، فالتقيت���ه يف نهاي���ة 1978 عندما �ض���كن يف نف�س 
البناي���ة التي اأ�ض���كن فيها، وكالنا نتلقى درا�ض���تنا العليا يف اكادميية 
العل���وم ال�ض���وفيتية وق�ض���ينا وقت���ًا جمي���اًل م���ع غائب طعم���ة فرمان 
وبرهان اخلطيب اللذين كانا ي�ض���كنان اأي�ضًا يف نف�س البناية، وهي 
خم�ض�ض���ة لطلبة االكادميية ولدار التقدم للن�ض���ر، كان مطعم »باكو« 
يف و�ض���ط عا�ضمة الثلوج، مو�ض���كو مقرًا ليليًا لنا نحن االربعة، بعد 
ان�ض���مام جالل املا�ض���طة واأحمد النعم���ان الينا، ويف اإح���دى الليايل 
ال�ض���اخبة، احتفلنا بح�ض���ول عز الدين على �ض���هادة »دكتور ناووك« 
الت���ي توؤهله لدرجة بروفي�ض���ور، وهو الكردي الثاين الذي يح�ض���ل 

على هذه ال�ضهادة يف العراق. 
عاد هذا املثقف وال�ضيا�ض���ي اىل وطنه ويف ال�ضليمانية ليحتل املقعد 
الذي ي�ضتحقه يف جامعة �ضالح الدين يف اأربيل وجامعة ال�ضليمانية، 

وا�ضتاذًا يف جامعات اأخرى يف كرد�ضتان العراق واخلارج. 
 ***

برز عز الدين يف ميدان االأدب الكردي كاأول مثقف ي�ض���ع الع�ض���رات 
من الكتب املو�ض���وعة واملرجمة وباللغتني العربية والكردية . زرته 
بعد انتفا�ض���ة 1991 يف ال�ضليمانية، وهي املرة االأوىل التي التقيته 
بعد فراق مو�ض���كو، حيث كنت يف املنفى منذ منت�ضف عام 1979 يف 
عا�ض���مة ال�ضباب، لندن فا�ضت�ض���افني مع �ضلة البي�ض���مركة املرافقني 
يل، وق�ض���ينا الليل���ة يف تب���ادل اأحادي���ث �ض���تى، فيها م���ن الذكريات 
احلل���وة وامل���رة، وعن الثقافة و�ض���وؤون املثقفني يف اخل���ارج وكانت 
فرحتي كبرية عندما اطلعني على مكتبته الكبرية التي ت�ض���م االالف 

من الكتب واملخطوطات وعلى تراث والده وي�ض���لمني بع�س الن�ضخ 
املتوفرة عنده من اآخر اإ�ضداراته ودعته يف ال�ضباح وانا يف طريقي 

اىل حلبجة ال�ضهيدة. 
وت�ض���اء ال�ض���دف اأن نكون قريبني عن بع�ض���نا منذ عام 1993 بحكم 
ت�ض���نمي م�ض���وؤوليات يف اأربي���ل جعلتن���ي اتنقل بني مدن كرد�ض���تان 
وخ���ارج العراق طيلة �ض���نوات حترر مناطق كرد�ض���تان من �ض���يطرة 
وادارة النظام الدكتاتوري بعد انتفا�ضة اآذار 1991، كانت جل�ضاتنا 
غني���ة جدا حني يتخللها احلديث عن كتب يف طريقها اىل الن�ض���ر، او 
كتاب قراأناه، ولنا وجهة نظر تتعار�ضان بل يحدثني يف مرات عديدة 
عن م�ض���روع كتاب يقوم بتاأليفه، بالتفا�ض���يل رغم طلبي وتو�ض���لي ، 
بعد اال�ضر�ض���ال الإطالعي على كل تلك التفا�ض���يل طاملا اأين �ض���اأقراه 
بعد الن�ض���ر، اإن كان باللغة العربية طبعا، اإال اأنه ي�ض���حك ويقول بان 
الكتاب �ضوف ي�ضدر باللغة الكردية ولهذا ال�ضبب اأ�ضرح لك م�ضمونه 

يا عروبي!.
كان عز الدين كثري االنتاج واالإبداع يف كل ما ن�ضره من كتب تتناول 
ق�ضايا الثقافة الكردية والعربية وقارئ جيد ال يغفل عن كتاب جديد، 
حت���ى اإنه يطلبه من املكتب���ات اإن مل يتوفر لديه ف���راه، بالفعل حجة 
يف هذه امليادين املتنوعة من دنيا الثقافة واملعرفة ي�ض���اعده على ذلك 

املامه واتقانه للغات ثالث هي العربية والكردية والرو�ضية. 
كما كان خجواًل وب�ض���يطًا يف تعامله مع الرفاق واالأ�ض���دقاء، وزاهدًا 
يف احلي���اة، بحيث ا�ض���تغله البع�س وحاول اإبعاده عن »اال�ض���تاذية« 
التي ي�ضتحقها عن جدارة، يف التنظيمات الثقافية، او يف اجلامعات، 
وعن الوفود العلمية التي ت�ض���ارك يف املوؤمترات العاملية، اال انه رغم 
كل ذل���ك التعامل غري االخالقي وعدم تقيي���م دوره البارز والرائد يف 
العدي���د من نتاجاته الت���ي جتاوزت 80 موؤلفًا، كان مو�ض���وع حفاوة 
يف االأو�ض���اط الثقافية املحلية والعربية والعاملية، وقد جرى تكرميه 
اخريا من قبل احلزب ال�ضيوعي الكرد�ضتاين ومنتدى كالويز االدبي 
يف ال�ض���ليمانية، وموؤ�ض�ض���ة الرائد يف االدب الك���ردي ابراهيم اأحمد 
ومن���ح درع ال�ض���هيل م���ن قبل جمل�س �ض���فية ال�ض���هيل يف بغداد، اىل 

جانب ح�ضوله على جوائز تقديرية يف موؤمترات اخلارج. 
 ***

مل يعر عالقتنا اأي �ضوء، �ضوى حادث »دخيل« على يد اأحد الطارئني 
اأثن���اء انعقاد موؤمتر ثقايف يف لندن، مما ا�ض���طرين ذلك احلادث بعد 
اأي���ام اىل كتاب���ة ر�ض���الة اليه م���ن �ض���قالوة موؤرخة يف 19 �ض���باط – 

فرباير 2003 قلت فيها. 
»طرق �ض���معي لالأ�ض���ف« باأنك نقل���ت عني كالمًا ج���رى معك، يف وقت 
مل ات�ض���ل ب���ك منذ اكرث من �ض���نتني ال يف اأربيل وال يف ال�ض���ليمانية، 
ث���م قيل، اإنك �ض���ححت الكالم املق���ال، وقلت باأنه مل يج���ر معك بل مع 
نبيل يا�ض���ني يف لندن، ح���ول موؤمتر املثقفني الذي���ن تلقيت اأنا دعوة 
حل�ض���وره وامل�ض���اركة يف اأعماله وقلت اأنت بانك �ض���معت الكالم منه 

وهو باطل وال اأ�ضا�س له من ال�ضحة. 

اإن ا�ض���تغرابي اأ�ضد، واأنت تعرف العالقة وال�ض���داقة التي بيننا منذ 
اأك���رث من اأربع���ني عامًا، حني نقلت عن �ض���خ�س يت�ض���ف ب... رواية 
كاذب���ة، وهناك اأكرث من �ض���اهد عل���ى احلديث الهاتفي الق�ض���ري الذي 
ج���رى بينه وبيني قبل موع���د املوؤمتر بيومني، دون اأن ترجع اإيل اأو 
اىل اي مثقف �ض���يوعي دعي اىل املوؤمتر املذكور. وازداد ا�ض���تغرابي 
وعجب���ي، عندما تناقل���ت مع اآخرين، ذلك الكالم على ل�ض���اين هنا يف 
كرد�ض���تان، وه���و كالم مي�س مام جالل وقيادي���ني اآخرين يف االحتاد 
الوطني الكرد�ض���تاين اأكن لهم الود واالحرام، ويل عالقة �ض���داقية 
و�ضيا�ض���ية منذ �ض���نوات ط���وال، ناهيك ع���ن اأن ال���كالم املنقول عني 
�ضماعًا، ال يليق بي �ضخ�ضيًا و�ضيا�ضيًا وثقافيًا واأنت اأول االأ�ضخا�س 
الذين يعرفون ذلك جيدًا فاأرجو منك ت�ضحيح وا�ضتدراك ما �ضرحت 
به اأنت هنا، والذي م�ض���ني واأملني كثريًا، ليطلع على ذلك اجلميع مع 

حتياتي..« 
اأجابني عز الدين بر�ضالة موؤرخة يف 23 �ضباط جاء فيها: 

»... اأن���ا مل انقل عنك مبا�ض���رة ومل اأ�ض���حح كالمي – كم���ا قلت – بل 
مل اأذكر اأ�ض���مك حتى اأ�ضدر ما �ض���مي باالإعالم املركزي »حل�ضع« بيانه 
امل�ض���وؤوم عني، ونقله باالنرنيت واال�ضتن�ضاخ وعرب الن�ضر يف عدة 
�ض���حف انذاك قلت اإن عتاب���ي وانتقادي لع�ض���و يف اللجنة املركزية 
يف احل���زب يف جري���دة )راية احلرية( هو لل�ض���يد فائ���ق بطي، حيث 
نقل عنه نبيل يا�ضني اأقوااًل خففت من لهجته يف الكتابة، ومل اتطرق 
اىل ا�ض���مك اأواىل ا�ض���م فالن وفالن ممن ذكرهم ومل ينقل نبيل كالمه 
يل وح���دي بل لعدد من امل�ض���اركني وبينهم بع�س قادة )اوك( وعندما 
�ض���مع االخ عب���د الرزاق ال�ض���ايف ذل���ك مل يق���م بالنفي بل ق���ال »فائق 

يحجي من كيفه«... 
كما كتب د. عزي، ر�ض���الة عتاب اىل �ض���ديقه ورفيق دربه عبد الرزاق 
ال�ض���ايف بهذا اخل�ض���و�س، وكم املني تدخل مكت���ب االإعالم املركزي 
اأو ال�ض���حف الكردي���ة، يف هذا احل���ادث الذي اعتربه »عاب���رًا« خلقه 
�ض���خ�س ال تليق به اأخالق املثقف وال�ضاعر، خ�ضو�ضًا اإنه كان يومًا، 
ع�ض���وا يف احلزب ال�ض���يوعي، واإن احلديث »العاب���ر« يتعلق برفاق، 

وال ي�ضتند اىل اأية حقيقة. 
انتهى االأمر عند هذا احلد.. 

ويف لق���اء قري���ب بع���د �ض���قوط الدكتاتورية تنا�ض���ى ال�ض���ديقان تلك 
»احلادث���ة« دون عت���اب اأو حت���ى االإ�ض���ارة اإليه���ا، وتوا�ض���لت بعدها 
اللق���اءات يف كرد�ض���تان كان اأقربه���ا اىل يومن���ا زيارة وف���د املثقفني 
الع���رب الذين دعاهم فخري كرمي اىل ح�ض���ور معر�س اأربيل الدويل 
للكتاب املقام �ض���نويا يف عا�ض���مة االقليم بالتعاون مع وزارة الثقافة 
وال�ض���باب يف حكومتها، عندما ا�ضت�ض���افنا �ض���قيقه فاروق م�ضطفى 
ر�ضول �ض���احب موؤ�ض�ضة »اآ�ضيا �ض���يل« للهاتف النقال، اأو كما ي�ضميه 
م���ام ج���الل الطالب���اين ، املليونري االأحم���ر، يف ن���اد اجتماعي خا�س 
برج���ال االعمال الكرد، يقع يف اأطراف مدينة ال�ض���ليمانية ونحن يف 
طري���ق عودتن���ا اىل اأربي���ل كان حا�ض���رًا يف النادي ع���ز الدين، الذي 
جل�ض���ت بجانب���ه، فاأ�ض���ار ايّل بتناول الكاأ�س ملنا�ض���بة �ض���دور كتابه 
الراب���ع والثمانني ومتنين���ا له العمر الطوي���ل واىل مزيد من االنتاج 

واالإبداع الثقايف. 
لق���د تاأثر عز الدين ر�ض���ول بالعراق، باأحداثه ال�ض���عبة واالآم �ض���عبه 
ال�ضابر، طيلة عهود الكفاح والعمل الوطني امل�ضرك للعرب والكرد، 
واعط���ى الكثري من طاقته و�ض���ني حيات���ه املليئة باملواق���ف املتعرثة 
وباملطاردة واالختفاء وال�ض���جني والغربة، خ�ضو�ض���ًا يف كرد�ضتان 
الع���راق وبق���ي حمافظًا عل���ى عقيدته واأف���كاره االإن�ض���انية التقدمية، 
وهو يوا�ضل العمل ال�ضيا�ضي والثقايف ويرك لنا اإرثًا يف التجارب 
والتح���دي وغري هذا الك���م الهائل من املوؤلفات القيم���ة، تاريخًا واأدبًا 
وتراث���ًا، بالعربية والكردية فبات قام���ة يف الثقافة الوطنية ومرجعا 

مهما للباحثني والدار�ضني لالجيال القادمة. 
كان ع���ز الدين اكرث املثقفني العراقيني انتاجا ، فقد ا�ض���در حتى االن 
84 موؤلفًا يف خمتلف املوا�ضيع وبذلك يعترب اليوم، اأول مثقف ي�ضل 

اىل هذا الرقم يف االإ�ضدار.
عن كتاب عراقيون يف الوجدان

حركة ال�ضلم والت�ضامن
كان احد النا�ض���طني يف حركة ال�ض���لم العراقيةو كان 
اول بيان �ضدر لتاأييد حركة ال�ضلم العاملية وللتوقيع 
على ما �ضمي بنداء ا�ضتوكهومل ملنع ال�ضالح النووي 
وقع���ه ثالث���ة ا�ض���خا�س ه���م ال�ض���يخ عب���د الك���رمي 
املا�ضطة، وال�ض���اعر حممد مهدي اجلواهري، وامني 

زكي )الكوردي اال�ضل (.

ت�ض���كلت بعد توقيع هذا الن���داء عدة جلان وعقد اول 
موؤمترلها  �ض���به �ضري يف بغداد وكما يقول املرحوم 
عزيز �ض���ريف فانه منح جوائز ومداليات ذهبية الأنه 
كان م���ن ان�ض���ط البارزين يف حركة ال�ض���لم  العاملية،  
يتذك���ر عزالدي���ن ب�ض���فته نا�ض���طا يف حرك���ة ال�ض���لم 
والت�ض���امن العاملي���ة من عم���ل معه يف تل���ك املرحلة 
ا�ض���ماء و�ضخ�ضيات بارزة منهم ال�ضاعر والتنويري 
ال�ض���يخ عبد الكرمي املا�ض���طة، واالديب وال�ضيا�ض���ي 
الك���وردي ابراهيم احمد، وال�ض���اعر عبدالله كوران، 
والع�ضكري والقائد ال�ضيوعي عط�ضان الزيرجاوي، 
وقائ���د اجلو جالل االوقات���ي، وكان يف ادارة حركة 
ال�ض���لم املرح���وم كاظ���م ال�ض���ماوي ال���ذي كان ي���ردد  
بانه ح�ض���ر اىل موؤمتر ال�ض���لم يف ب���ريوت قبل عقد 
املوؤمترالتا�ضي�ض���ي االول،  ول���ذا  كان يع���د نف�ض���ه 

موؤ�ض�ضا من موؤ�ض�ضي حركة ال�ضلم يف العراق.
عزي���ز �ض���ريف كان يف تل���ك الف���رة متخفي���ا حي���ث 
توارى عن االنظار منذ عام 1949 اىل اندالع  ثورة  
14 متوز، وكان �ضليعا يف االختفاء يف بيوت �ضرية 
ع���دة يختب���ئ فيه���ا،  ولكن بع���د ثورة متوز تاأ�ض����س 
جمل�س ال�ضلم الت�ضامن  علنيا وا�ضبح عزيز �ضريف 
�ض���كرتريا عاما حلركة ال�ضلم  والت�ضامن وهو ع�ضو 
اي�ض���ا  يف جمل�س ال�ضلم العاملي، وا�ضبح يف مرحلة 
م���ن املراح���ل نائب���ا لرئي����س جمل����س ال�ض���لم العاملي 
وكان الهندي جاندرا رئي�ض���ا ملنظمة ال�ض���لم  العاملية 
انذاك، وا�ض���توزر عزيز �ضريف وزارة العدل يف عهد 
احمد ح�ض���ن البكر ومهد لبيان 11اذار بالتن�ضيق مع 
ال�ض���وفيت والقائد اخلال���د مال م�ض���طفى البارزاين 

وكان ي�ضكن يف ال�ضليمانية.

التاأ�ضي�س املعلن
- كانت وزارة نوري �ضعيد  قد ا�ضدرت منعا قانونيا  
للعم���ل العلني للحزب ال�ض���يوعي العراق���ي  واحتاد 
الطلبة، وكذلك احتاد ال�ض���بيبة وان�ضار ال�ضالم وما 
�ض���ابه ذلك، ولذا ر�ضميا مل تت�ض���كل حركة ال�ضالم اال 
بعد ثورة متوز 1958 وتوفى عزيز �ض���ريف 1988 
يف مو�ضكو وكان يف 1963 قد هرب اىل كورد�ضتان 
وه���رب ر�ض���ول  مع���ه اىل �ض���وريا، والح���ظ خ���الل 
وج���وده يف ال�ض���ام بان عزيز �ض���ريف كان اقرب اىل 
خالد بكدا�س من الرفيق فهد.لوتي�ض���ر يقول ر�ض���ول  
)لو ت�ض���نى يل الوقت وال�ض���حة الكافية لتمكنت من 
كتاب���ة اطروح���ة كاملة ع���ن حرك���ة ال�ض���لم العراقية 

وموؤ�ض�ضها االول املرحوم عزيز �ضريف(.

 الثورة واملجزرة
ي�ض���ف عزالدين م�ض���طفى ر�ض���ول حرك���ة 14 متوز 
بالث���ورة الوطنية والت���ي قام بها ال�ض���باط االحرار 
وهم ميثل���ون خمتلف االجتاه���ات الوطنية، وكانت 
ه���ذه املنظم���ة )ال�ض���باط االح���رار( ت���وازي جبه���ة 
الت���ي ت�ض���كلت  االحت���اد الوطن���ي 1957 )املدني���ة( 
بينه���ا احل���زب  كان  رئي�ض���ة   اح���زاب   اربع���ة  م���ن 
ال�ض���يوعي واحلزب الوطني  الدميقراطي، واحلزب 
يف  من�ض���جما  كان  الكورد�ض���تاين  الدميقراط���ي 

توجهاته مع اخلط ال�ضيوعي  يف تلك املرحلة.
وامكاني���ة ا�ض���قاط نوري �ض���عيد ووزارته ب�ض���ورة 
غري هذه ال�ض���ورة الت���ي متت  مل تك���ن متوفرة. اما 
عن املجزرة التي �ض���هدتها حدائق ق�ضر النهاية بحق 
العائلة املالكة فالكل كان يوؤكد انه ال توجد فكرة لدى 
قيادة ال�ضباط االحرار بقتل العائلة املالكة وال حتى 
نوري ال�ض���عيد  وتاكدلر�ضول ذلك من خالل مقابالته 
لقادة الثورة التي عا�ض���رها �ض���ابا ، ولك���ن يبدو ان 
خط���اأ م���ا ح�ض���ل يف واقعة ق�ض���ر الرح���اب ادى اىل 

ح�ضول املجزرة بحق العائلة.
�ض���تار العبو�ض���ي  قات���ل العائل���ة املالك���ة كان معاون 
ملح���ق ع�ض���كري يف مو�ض���كو ب���ني عام���ي 61-60 
وروى لعزالدين ر�ضول  الق�ضة كما  �ضهدها ويقول: 
بانه  ملا جرح م�ض���طفى عبد الله  بطلق ناري من قبل 
بع����س حر����س امللك اغم�ض���ت عيني ورميت  ب�ض���كل 

ع�ضوائي على املوجودين امامي.

مع احلركة الكوردية
يف البداية كان قا�ض���م متعاطفا مع الق�ضية الكوردية 
ولكنه مل يكن لديه و�ضوح كاف حول تاريخ الق�ضية 
الكوردية وحلها ب�ض���كل �ض���لمي، كان ل���دى املرحوم  
ف���وؤاد عارف تعليق  ي�ض���ف به عبدالكرمي قا�ض���م من 
خالل عمله معه لف���رة طويلة  حيث يقول عنه )بانه 

قائد ثورة ورجل وطني ولكنه لي�س برجل حكيم(.
ح�ضرعزالدين ر�ضول ح�ض���بما ت�ضعفه ذاكرته  ثالثة 
موؤمت���رات  �ض���حفية للزعيم عبدالكرمي قا�ض���م اثنان 
منهم���ا يف مبن���ى وزارة الدف���اع وواحد مب�ضت�ض���فى 
ايق���اف  املوؤمت���رات طل���ب  ه���ذه  اح���د  ال�ض���الم، يف 
الت�ض���جيل  ال�ض���وتي وبعد نهاية املوؤمتر ال�ض���حفي  
ق���ال توج���د فقرت���ان ا�ض���طبوها رج���اء م���ن ورقكم. 
واردف قائال: نحن هذا راأينا اما االخوان يف الدول 
العربية نا�ضر وغريه ي�ض���تموننا وانا ال اريد �ضتمه 

احذفوا ا�ضمه.
الينك���ر ان احلرك���ة الكوردية فيها نوع من الت�ض���رع 
واالندف���اع  االنفعايل ولكن عبد الكرمي قا�ض���م اخطاأ 
�ض���رب  حي���ث  الع�ض���كرية،  بال�ض���ربة  مبادءت���ه  يف 
ودربن���دي  دربندخ���ان  يف  الع�ض���ائرية  التجمع���ات 
فازيان وهذه التجمعات  كانت لها مطالب م�ض���روعة 
بالغاء اال�ضالح الزراعي وملا  اجرب الكورد على خيار 

ال�ض���الح بقي���ادة الب���ارزاين و احل���زب الدميقراطي 
الكورد�ض���تاين كان���ت تل���ك التجمعات التي �ض���ربها 
قا�ض���م ه���ي حا�ض���نات وقواع���د حلرب احلزب �ض���د 
حكومة قا�ض���م وقواته امل�ض���لحة. ما ح�ضل من ماآ�س 
وكوارث يف كورد�ضتان خالل فرة عبدالكرمي قا�ضم 

يتحمله الطرفان هو والكورد انف�ضهم.

يف مو�ضكو
بادر الزعيم قا�ض���م اىل فتح ق�ض���م للغ���ة الكوردية يف 
جامع���ة بغداد بجهود �ضخ�ض���ني عامل���ني جليلني هما 
الدكت���ور عبد اجلب���ار عبد الله رئي����س جامعة بغداد 
اآن���ذاك ود.مه���دي املخزوم���ي، ولك���ن عندم���ا قبل���وا 
الطالب مل يكن هناك من احد يحمل �ض���هادة ر�ض���مية 
يف االدب الكوردي، فقاموا بتعيني  رجال �ض���ليعني 
بالكوردي���ة واآدابه���ا للتدري����س فيها ولك���ن من دون 
ان يحمل���وا �ض���هادات اخت�ض���ا�س كع���الء �ض���جادي 
وال�ضاعر ال�ض���وري فتاح ال�ضهيد وال�ض���اعر عبد الله 

كوران وعبد الرحمن قا�ضملو.
�ض���هادة  مينح���ون  ه���ل  ح���ول  خ���الف  وح���دث 
ه���ذا  خلريج���ي  المينحونه���ا  او  البكالوريو����س 
الق�ض���م، فاق���رح د. مه���دي املخزومي عل���ى املرحوم 
�ضالح خال�س ان ير�ض���ل بع�س الطالب اىل االحتاد 
معاه���د  هن���اك  كان���ت  حي���ث  للدرا�ض���ة  ال�ض���وفيتي 
الك���وردي فار�ض���ل 10  باللغ���ة واالدب  متخ�ض�ض���ة 
طالب على وجبتني،  كان عزالدين م�ض���طفى ر�ضول 
مع الوجبة االوىل  التي ار�ضلت اىل جامعة مو�ضكو 
عام 1960 وبعد عام ذهب منها اىل باكو وفيها  كتب 
اطروح���ة )الواقعي���ة يف االدب الك���وردي( وطبعت 
�ض���نة 1966 يف دار ن�ض���ر معروف���ة يف بريوت وعاد 
اىل كورد�ضتان �ضرا حيث بقي عاما كامال يف دليمان  
)مقر اخلال���د مال م�ض���طفى البارزاين(،بعدها  ذهب 
اىل بغ���داد وع���ني ا�ض���تاذا  يف جامعة بغ���داد 1976  
بعدما اعطوه �ض���نة تف���رغ عاد  خاللها اىل مو�ض���كو 
ليكت���ب اطروحته التالية عن )اأحمدي خاين �ض���اعرا 
ومفكرا( التي نال عليها  �ض���هادة الربوف�ض���ورية من 
جامع���ة باكو  وطبع���ت باللغتني  العربي���ة والركية 
وع���اد  اىل بغداد يف ع���ام 1981  اذ احاله البعثيون 
اىل التقاعد وعاد فيما بعد اىل جامعة �ض���الح الدين.
م���ا ب���ني االع���وام 1988  - 1992 لي�ض���بح ع�ض���وا 
يف برمل���ان كورد�ض���تان م�ض���تقال على قائم���ة االحتاد 

الوطني.

احتاد ادباء الكورد
االدي���ب والربمل���اين عزالدين م�ض���طفى ر�ض���ول من 
موؤ�ض�ضي احتاد االدباء الكورد.. الذي تاأ�ض�س نهاية 
1969 يف االج���واء املمه���دة التفاقي���ة 11 اذار،  يف 
ظل هذه االجواء ت�ض���كل احتاد االدباء الكورد وكان 
من موؤ�ض�ض���يه االوائ���ل يف املوؤمت���ر االول الذي عقد 
يف 11 اآذار ونال عددا من اال�ض���وات اأهلته لي�ض���بح  
�ض���كرتريا لالحتاد ثم نائبا للرئي�س ورئي�ضا منذ عام 

1978 وحتى االن.

اأديب يف الربملان
وع�ض���وا  اجلامع���ة  يف  اكادميي���ا  ا�ض���تاذا  تن���اوب 
يف برمل���ان كورد�ض���تان ،فكث���ريا ما يق���ال ان االديب 
وال�ض���اعر يج���ب ان ال يندم���ج يف ال�ضيا�ض���ة ولو مل 
يكن عام���ال يف ال�ضيا�ض���ة كان ميك���ن ان يقدم لالدب 
اك���رث، عزالدين ر�ض���ول �ض���د ه���ذه الفك���رة فاالديب 
واالكادميي  ح�ضب وجهة نظره هو ان�ضان ومواطن  
قب���ل ان يك���ون مثقف���ا،  ولكن علي���ه ان يختار احلقل 
االق���رب الي���ه يف تق���دمي النت���اج واخلدم���ة العام���ة، 

م�ض���طفى ر�ض���ول منذ بداياته االدبية االوىل   كتبت 
ال�ض���عر وله ديوان من�ضور وكتب الق�ضة وامل�ضرحية  
اي�ض���ا ولكن���ه يرى نف�ض���ه قادرا عل���ى  كتابة وتاليف 

الدرا�ضات اكرث من تلك االبداعات  االدبية.
ت�ضهد حما�ضر الربملان على انه كان ا�ضبه باملعار�س.
وه���و يعت���ز به���ذه املحطة يف الربمل���ان  التي ا�ض���هم 
خالله���ا  بالت�ض���ويت وت�ض���ريع اكرث م���ن 70 قانونًا  
حي���ث الغي قانونيا اثار مرحل���ة التبعيث والتهجري 
الق�ض���ري،  وكان �ض���من الفري���ق ال���دوؤوب  مبراقبة 

احلكومة.
يف العام االول م���ن االتفاق  بني احلزبني كانت ايام 
الثالثاء مكر�ضة ملحا�ضبة الوزراء �ضواء من البارتي 
ام الوطني الكورد�ض���تاين.. كان اول قانون نادى به 
الربملاين عز الدين م�ض���طفى ر�ض���ول ت�ضريع قانون 
التعليم العايل ب�ض���فته رئي�س جلن���ة التعليم العايل  

كما ا�ضهم يف ت�ضريع قانون املطبوعات.

حركة هة حق
كما قام ح�ض���ني مروة با�ضتنها�س الفكر اال�ضراكي 
ق���ام  اال�ض���المية،  املعرف���ة  والتنوي���ري ومنظوم���ة 
بجه���د  ر�ض���ول  م�ض���طفى  عزالدي���ن  الربوفي�ض���ور 
مماثل يف ا�ض���تحداث مناطق التنوي���ر يف الفلكلور 
الكوردي. بروؤيته التنويرية  وت�ض���ليطه ال�ضوء يف 
ابحاث���ه ع���ن حركة  )ه���ة حق( الديني���ة و هي حركة 
من احلركات الكوردية يربطهم باال�ضماعيلية رابط 
النهم باال�ضا�س نق�ض���بنديون والنق�ضبند هو موالنا 
خالد م���ن ازي ثم غادر اىل مكان اآخر مل�ض���ايقته من 
قب���ل العثماني���ني وتوف���ى هن���اك وافكاره وا�ض���حة 
يف املقدم���ة منها منع التملك ومنع امللكية اخلا�ض���ة 
وكذلك لهم موقف من  ال�ض���وم وال�ض���الة وهم �ض���د 
حمل ال�ضالح،بخالف  الربزانيني  هم ثوار من نف�س 

حقبة خلفاء موالنا خالد بهاء الله.

عزالدين ر�ضول يف �ضريته الذاتية 

* ول���د يف ال�ض���ليمانية 1934وانه���ى فيها درا�ض���ته 
االبتدائية واملتو�ضطة والثانوية 

* در�س يف كلية االداب / جامعة دم�ضق بق�ضم اللغة 
واالآداب العربية 

* انه���ى درا�ض���ته اجلامعي���ة بق�ض���م اللغ���ة العربي���ة 
واالدب العربي يف كلية الربية بجامعة بغداد �ضنة 

1959
* ن���ال �ض���هادة الكاندي���دات م���ن معهد اال�ضت�ض���راق  

بجامعة باكو 1963
* نال �ضهادة الدكتوراه �ضنة 1977

* نال �ض���هادة ا�ض���تاذ بروفي�ض���ور من جامعة بغداد 
* يجي���د اللغ���ات الكوردي���ة والعربي���ة والرو�ض���ية 

والفار�ضية والركية واالنكليزية 
* عمل منذ بداية حياته يف �ضحف عربية وكوردية 

من موؤلفاته:
- الواقعية يف االدب الكوردي     بريوت 1966

- جمموعة ق�ضائد وخواطر ادبية   بغداد 1967
- ادب الفولكلور الكوردي درا�ضة بالكوردية  بغداد 

عام 1970
- حول ال�ضحافة الكوردية  )بالعربي( 1973

- احم���د خاين �ض���اعر ومفكر فيل�ض���وفا ومت�ض���وفا  
باللغة العربية عام 1979

- عم���ل ا�ض���تاذا يف جامع���ة ال�ض���ليمانية وجامع���ة 
بغداد

- عم���ل نائب���ا يف الربمل���ان الكورد�ض���تاين - متقاعد 
حاليا ومقيم يف مدينة ال�ضليمانية .

عز الدين مصطفى رسول.. كثير االنتاج 
واإلبداع في كل ما نشره 

مع الدكتور عز الدين مصطفى رسول
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إب����راه����ي����م ال���ي���وس���ف

ر  في�ض���و و لرب ا و
رئي����س   : ر�ض���ول 
الع���ام  االحت���اد 
ع�ض���و   ، للكت���اب 
يف  الربمل���ان 
 ، كرد�ض���تان 
حترير  رئي�س 

د جمل���ة  حت���ا ال ا
نوو�ض���ه  ك���ورد »  ري 

» - الكات���ب الكردي – ورئي�س جامعة كرد�ض���تان 
، اأدي���ب و�ض���اعر وقا����س ومرجم وناق���د وناقد 
بارز ، يعترب �ض���احب ثقافة مو�ض���وعية �ض���املة . 
فهو بحق مكتبة ثقافية ...، متنقلة ، يكتب بلغات 
ع���دة منه���ا : الكردي���ة ، العربية ، الرو�ض���ية . وله 
اأكرث م���ن ثالثني كتابًا مطبوع���ًا ..وعدد كبري من 

املخطوطات التي مل تر النور بعد.
*باعتباركم رائدًا للنقد الكردي املعا�ض���ر ، ماهي 
براأيك���م املهام املرتب���ة على كاه���ل الناقد االأدبي 

الكردي ؟.
*قب���ل كل �ض���ئ ا�ض���كرك يا �ض���ديقي ع���ل كل هذه 
الثق���ة ، ولكنن���ي ال ازال اأعد نف�ض���ي تلميذًا وهذه 
هي احلقيقة ... فاملرء مهما تبحر يف العلوم يجد 

نف�ضه اأكرث عط�ضًا لالبحار يف اأمية اخرى..
احيانًا يخطر يل ان اأ�ضاأل :

- ت���رى هل لدينا ككرد نقد ادب���ي مواكب للحركة 
االبداعية ؟

فلق���د وجدناالنقد االأدبي االنطباع���ي – قدميًا – 
عن���د العرب ، حيث ي�ض���رب النابغة خيمه ويقول 
لهذا : اأح�ضنت ولالآخر ال ف�س فوك .. ول�ضواهما 
عليك ك���ذا.. وكذا..فانن���ا لواج���دون مثلها عندنا 
يف الكردي���ة ، وميكننا اعتبار اخل���اين ناقدًا ...، 
وكذل���ك ميكن النظ���ر اىل حاجي ق���ادر الذي جاء 
با�ض���ماء خم�ض���ة وع�ض���رين �ض���اعرًا ، ك���ي يق���ول 
و«عليان« �ض���اعران مهما م�ضكناهما يف )حريره(

و ) برد�ض���ان( ال���خ .. ولق���د كان م�ض���رًا عل���ى ان 
ي�ضمي ال�ضعر ال�ضعبي ...�ضعرًا..وعلى الرغم من 
انبهار الكرد بالدين اال�ض���المي ، وا�ض���تغالهم يف 
�ض���تى جماالت احل�ضارة اال�ض���المية التي اخذت 
بالبابهم وعقولهم اال انه كان على الدوام ماميكن 
ان ن�ض���ميه نق���دًا .. اأج���ل ، لدينا نق���د ادبي كردي 
..، ويجب ان ي�ض���تمر هذا النق���د ، على الرغم من 
التيارات النقدية ، املتناق�ضة اأحياتًا ، والتي اأدت 
ببع�ض���هم اىل �ض���رورة التفكري بنقد ادبي كردي 
�ض���رف ، له م�ض���طلحه ، وله خ�ضو�ضياته ، دون 

االن�ضواء والتبعية للقوالب اجلاهزة .
انا �ضخ�ضيًا ، ل�ض���ت �ضد ان تكون هناك مقايي�س 
م الن�س  خا�ض���ة با ، الأن عملية النقد يجب ان تقوِّ
من الداخ���ل وان يتم فهم املب���دع واالبداع يف اآن 
واحد ، وان ناأتي بتف�ض���ري ه���ذا االبداع ، وعالقة 
املب���دع باأدوات���ه وابداعه ، واملتلق���ي ، وهنا اأُركز 

على �ضرورة م�ضاألة عدم جتاهل االآخر .
رمب���ا يقول قائ���ل : » نحن لي�س لن���ا دادائية – اأو 

�ض���ريالية – بل لدينا رومان�ض���يتنا وكال �ضيكيتنا 
وواقعيتنا ..، وهذا �ض���حيح.. ، ولكن ال بد كذلك 
من االنفتاح على االدب العاملي ... وكما هو واقع 
حق���ًا. عموم���ًا ، دور النق���د يجب ان يك���ون فاعاًل 
موؤث���رًا يف العملي���ة االبداعية ، ف���اذا كان بامكان 
الناق���د ان يدف���ع املب���دع اىل االمام ، وان ي�ض���اعد 
املتلق���ي عل���ى الفه���م اجلي���د لالأثر ..، ه���ذا اجناز 

كبري وهام .
بي���د انني اأع���رف ان العملية النقدي���ة عندنا هي 
خمتلفة ، وهذا هو امر عاملي ، كما هو موؤكد لدي 
، واال ... فم���ن ج���اء - يف النق���د العرب���ي -  بع���د 
ابي هالل الع�ض���كري وقدامة ب���ن جعفر .. واأكمل 
م�ض���ريتهما باخلطا نف�ضها ، �ضحيح اين قد اأتذكر 
هنا حمم���د مندور ..ورمب���ا غريه اأي�ض���ًا ، اال ان 
االأ�ض���ماء تظل قليلة .. دون م�ضتوى هذا الطموح 

..
ثم قل يل من جاء بعد اأر�ضطو واجنل�س ؟

اال�ضئلة هنا تكرث ...و تكرث ...، ولكن يا �ضديقي 
على ناقدنا ان يدر�س الراث واحلا�ضر ويوؤ�ض�س 

مل�ضتقبل ال ميكن جتاهله ...
*د...عزالدين ... اأومل يك���ن بيان- رونكة-الذي 
�ض���ابقًا  الع���راق  االأك���راد يف  ال�ض���عراء  اأ�ض���دره 

للعلمية
االإبداعي���ة ..ث���م اأو مل تكن الواقيعة االإ�ض���ركية 

كذلك ..�ضابقة على االدب ال�ضوفيتي ؟.
*اأج���ل يف الع���راق اأ�ض���دروا يف ال�ض���بعني بيان 

روانكه، ولكن الروؤي���ة التجديدية كانت متبلورة 
يف اذه���ان مم���ن اأ�ض���دروا ه���ذا البي���ان ، نتيجة 
اأطالعه���م على م�ض���امني بيان���ات  غربيةاأوعربية 
مماثل���ة .... رغ���م تركي���ز ا�ض���حاب البي���ان على 
اأم���ا   ، الك���ردي  ال�ض���عري  االإب���داع   خ�ضو�ض���ية 
الواقعية اال�ض���راكية فقد كانت درا�ض���ة متكاملة  
الميك���ن  كب���ري  واإرث   ، نظري���ة  عل���ى  تتك���ىء   ،

اال�ضتهانة به.
لق���د كت���ب تول�ض���توي ع���ن احل���رب وال�ض���لم بعد 
حرب الرو�س ونابليون ب�ض���نوات قليلة ، وكذلك 
�ض���ولوخوف قد كتب عن احلرب العاملية الثا نية  
.. بعد ع�ضرين عامًا ، هنا ميكن القول ان النقد قد 
يوجه ، ولكن على �ض���وء املا�ض���ي واحلا�ضر ... 
وقد ي�ضيب النقد يف هذه احلالة .. اأو الي�ضيب.. 
براأي���ي ان االعتم���اد عل���ى االث���ر الب���د من���ه، فاأنا 
الاأ�ض���تطيع اأقول لك : يااإبراهي���م اأكتب عن اأنفال 
�ضدام ح�ضني قبل وقوعها ..، ورغم اأن اأدلة دافعة 
كان���ت توؤكد على اأن هذا الرجل املري�س �ض���يكون 
اأكرب دموي يف ع�ضره.. اأقول احيانًا لطالبي يف 
اجلامعة : ترى ماذا �ضيكون جدوى ما اأكتبه االن 
من نقد بعد خم�ض���ني عامًا ؟.. بل وكيف �ض���يكون 

تذوق املتلقي ملثل هذه االآراء النقدية ؟...
حقيقة انني اأي�ض���ًا اأجه���ل االجابة عن مثل هذين 
ال�ض���وؤالني .. فاأنا عندما اأت�ضور �ض���يئًا م�ضتقبليًا 
، واأخط���ط له .. ق���د يكون لطموحي ثمة م�ض���وغ 
، ولكن كل ه���ذا المينع الزم���ن واالجيال القادمة 

م���ن اإعط���اء اأحكام منا�ض���بة �ض���تتكون بحق هذه 
الروؤي���ة الت���ي اأقدمه���ا االن .. اإنن���ي اأج���زم لو اأن 
اأحمد اخل���اين* كان حيًا الأيدين يف هذه الفكرة، 
وغريه���ا فيم���ا يتعل���ق بتقومي���ي ونق���دي لالأدب 

الكردي ب�ضكل عام ، والأثاره ب�ضكل خا�س ..
وفيما يتعلق بتوجيه الناقد للمبدع ، فاأنا الاأنكره 
متامًا .. ،  اإذا قلت ذات مرة ل�ض���ريكوبيك�س مثال: 
علي���ك التوج���ه اإىل املوروث والكتاب���ة باللهجات 
الكردي���ة االأخ���رى واالإق���راب م���ن لغة ال�ض���ارع 
باأك���رث .. ولكني يف مثل هذا ال���راأي .. مل اأنطلق 

من ما�س اأوحا�ضر ؟..
* وماذا عن التجربة النقدية لديكم ..؟

-انني اأميل اإىل اللغة املب�ضطة فيما اكتب من نقود 
، ،اأحتا�ض���ى التعقيد وال ا�ض���تخدم امل�ض���طلحات 
التي هي دليل على اخلواء ، الأن العمق ميكن يف 

اجلوهر..
اإن م���ن يكتب بلغة قابل���ة للتاأويل ، هو هارب من 
املواجه���ة .. ال�ض���يما يف جم���ال البح���ث والفك���ر 
والنق���د ، اإنن���ي اتفاعل اإليًا م���ع الن�س الذي اقف 
عن���ده ، واأتناول جوان���ب حمددة متام���ًا .. الأننا 
نعي�س يف ع�ض���ر تخ�ض�س ن الأننامل نعد يف زمن  

الثقافة ال�ضاملة املو�ضوعية..! !
*  رب قائ���ل باأن بع�س ال���راث واالأدب الكرديني  
كان �ض���حية وجهتي نظر متناق�ض���ني ، احدهما : 
�ض���لفية ميثلها د. حممد �ض���عيد رم�ض���ان البوطي 
– واالأخرى مارك�ضية جرّيت هذا الراث ل�ضالح 
افكار م�ض���بقة وقوالب جاهزة ، وب�ض���ْى من الدقة 
والتحديد ميكنني القول باأن تناولكما لق�ض���ة مم 

وزين ت�ضلح كنموذج ميكن الوقوف عنده ؟.
- االإجاب���ات مت�ض���عبة هن���ا ، ولك���ن  مل���اذا نعترب 
ال���راث �ض���حية .. وال نعترب اأ�ض���حاب مثل هذا 

االإتهام �ضحايا الأفكار م�ضبقة ؟..

*ان فهمي للمارك�ض���ية ، له اأ�ض�س فكرية خا�ضة ، 
واأعتقد ان كل ان�ض���ان له ا�ض�ضه  الفكرية ، وهناك 
م���ن يتعم���ق يف اأف���كاره واأ�ض�ض���ه ه���ذه ، وهناك 
من ال يفعل ذلك ، لي�ض���ت كاملارك�ض���ية هي املذهب 
الفك���ري الوحي���د يف الع���امل ، اذهن���اك مذاهب ال 
تعد وال حت�ض���ى قد �ضبقتها اأو واكبتها اأو جاءت 
بعدها ، ثم اأو مل تكن اال�ض���طورية- االفالطونية 

الوجودية – اأفكارًا م�ضبقة ؟.
ان اأي نف���ي لالأيديولوجيا امنا ه���و اأيديولوجيا 
اأي�ض���ًا ...اأنا ال اأعت���رب ان هذه التهمة موجهة ايل 
...ك�ض���خ�س له روؤيته ، امنا هي تذهب اأبعد مني 
، اأعني : النظرية نف�ض���ها ولكن رغم هذا ... وذاك 
، فاملارك�ضية احلقيقية هي اأ�ض�س فكرية ، تتطور 
، وق���د تك���ون يف اطار الزم���ان املح���دد ، واملكان 

املحدد....
ان احلك���م باالع���دام عل���ى مدر�ض���ة كامل���ة ، بهذا 
ال�ض���كل ، خ���روج ع���ن املنط���ق ، واال ...فم���ا هو 
م�ض���ري  وماه���و  ؟  املارك�ض���ية  مبدع���ي  م�ض���ري 
التجربة اال�ض���راكية عمومًا ،هذه التجربة التي 
كان���ت ذات روعة يف جوانب عديدة ، فهي اأعطت 
اخلبز، والك�ض���اء  واالأمان للنا����س ، بل وطورت 
ال�ض���ناعة و...، وا�ض���عة ً حلواًل معينة للق�ض���ية 
القومي���ة ، وان كن���ا جن���د االآن ان التاآخي الكاذب 
ب���ني القومي���ات ق���د اأدى اىل املذاب���ح ... هن���ا ال 
اأري���د اأن اأق���ف طوي���اًل اأمام تقومي ه���ذه التجربة 
اال�ض���راكية ، اذ فيه���ا جوانب �ض���لبية اأي�ض���ًا ... 
اىل جان���ب اأهميته���ا ، ولو مل يكن االأم���ر كذلك ملا 
اأنه���ارت ه���ذه التجربة . فهناك من ي���رى النق�س 
يف التطبي���ق .. وهن���اك م���ن ي���راه يف النظرية ، 
وبراأي���ي ان النق�س كان يف النظرية اأي�ض���ًا ، فلو 
كانت النظرية كاملة لكانت املمار�ض���ات ناجحة .. 

اىل حٍد ما .

امل�ض���األة طويلة ، و�ض���وؤالك حم���دد . . لقد حاولت 
حتلي���ل م�ض���ائل االأدب الك���ردي ، �ض���واء اأكان يف 
بحث���ي ع���ن الواقعي���ة اأو يف بحثي ع���ن – اأحمد 
اخلاين – اأو يف بحثي عن اأدب الفلكلور الكردي 
، ه���ذه هي اأف���كاري التي اأفهمها ، واأنا ال اأ�ض���ادر 
راأي غ���ريي ، وم�ض���تعد للح���وار دائم���ًا ، انه���م 
يري���دون االآن ، وبا�ض���م اخل���روج ع���ن اجلم���ود، 
تفا�ض���يل  واىل   ، البنيوي���ة  مزال���ق  اىل  جرن���ا 
ال يفهمه���ا الق���ارئ املتو�ض���ط ، ب���ل النخب���ة ..!! 
اأولي�ض���ت اأفكار هوؤالء جاه���زة اذًا؟؟.ان هوؤالء ال 
ي�ض���تطيعون جتاهل ماقدمه اأر�ض���طو من اأ�ض����س 
ودرا�ضة ا�ضتقرائية ، ومع ذلك ، فان هذه الق�ضية 

يتنا�ضونها متامًا ..
يف تناويل ل)مم وزين ( اأنطلقت من فهمي لع�ضر 
اخل���اين ، ال هذا الع�ض���ر ولرمبا اأكون متعر�ض���ًا 
خلطل هنا ..،..اأو هناك ..، رغم ان روؤى وتذوق 
الناقد ال ميكن تغييبهما .. قط .. ، مع انني واحد 

ممن يحتكمون للن�س ال غريه ...
اأما فيما يتعلق با�ض���تاذنا د. حممد �ضعيد رم�ضان 
البوط���ي ..، فق���د اأك���ون خمتلف���ًا مع���ه يف وجهة 

النظر ، ولكنه 
- للحقيق���ة العلمية – قد ق���دم ترجمة اأدبية ..، ال 
درا�ض���ة ، ومع���روف ان الرجمة عملي���ة ابداعية 
، وعملي���ة اع���ادة �ض���ياغة ، فهو مل يق���م برجمة 

�ضطرية ، وهذه هي طريقة الرجل ..
ان���ا يف مقدمة كتاب���ي عن اخلاين قدمت �ض���ورة 
عن رق�ض���ة الع�ضق دون ان ان�ضى امورًا يف غاية 
االأهمي���ة بي���د ان د. البوط���ي حتا�ض���ى مث���ل تلك 
املقدم���ة يف كتاب���ه ، واأراد اأن يق���ول : ان هن���اك 
ق�ض���ة« ع�ض���ق » عن���د االأك���راد ...واذا علم���ت بان 
الكاتب الكردي ال�ض���هري �ض���اكر فتاح ترجم – مم 
وزين – ع���ن ترجمة البوطي ...، لدرجة ان هذه 

الرجمة االأخرية قد فقدت �ضلتها بالنقد االأ�ضلي 
...، فان���ك �ض���تدرك اأنذاك اأهمي���ة ترجمة البوطي 
..، رغ���م انه قد حتا�ض���ى جوان���ب نراها هامة يف 

الن�س االأ�ضلي ...
الدكتور البوطي ، فقيه ومت�ض���وف ، وعامل اأكرث 
منا ، وكنت اأت�ضور انه �ضيعطي عماًل اأكرث اأهمية 
، ولك���ن رغبت���ه كان يف ان ي�ض���وغ » مم وزي���ن » 
كق�ض���ة عا�ض���قني وبلغ���ة بديع���ة ، اأما اأن���ا – فكما 
ذك���رت – قدمت درا�ض���ة – عن الق�ض���ة- وعندي 
ترجمة جاهزة ل ) مم وزين ( بالعربية و�ضت�ضدر 
عن املنتدى العراقي يف باري�س ومبقدمة جديدة 
اأي�ض���ًا. وبراأيي ان كل من ترج���م » مم وزين » له 
ا�ضلوب خا�س ، ولعمله نكهته اخلا�ضة وال �ضيما 
وان الق�ض���ة قد �ضيغت �ضياغة �ضعرية كال�ضيكية 
، وان ل���كل واحد اجتهاداته واآراوؤه و�ض���رح هذا 

البيت اأو ذاك .
* م���ن خالل قرائتنا لل�ض���عر الكال�ض���بكي الكردي 
، جن���د ا�ض���كاليات كث���رية يف فهم و�ض���رح بع�س 

االأبيات ال�ضعرية ..االم تعزون ذلك ؟.
* ن���ايل اأك���رث كال�ض���يكييتنا ا�ض���كالية ، فقد تفهم 
ه���ذا البيت بهذا ال�ض���كل اأو غريه ، ب���ل قد يوؤديك 
ال�ض���اعر .. وي�ض���عك اأم���ام منزل���ق حي���ث تك���رث 

التاأويالت يقول :
)هه رجوكه وجو باري كه وار�ضوور �ضويرتي
جيتي جو�ض�ضي كرياين منه خوين نه ريزاوه

خوي نه رزاوه
خوينه رزاوه ...(

كل جدول ونهر ..اأحمر .. مالح
هو مو�ضع جي�ضان بكائي ومل ين�ضكب دم

واالختالف يكمن يف ترجمة : ) ومل ين�ض���كب دم 
( فهناك قراءات كثرية منها : ) مل ين�ض���كب ملح .. 

هو دٌم ذرف..(

حوار مع البروفيسور والناقد الكردي عزالدين مصطفى رسول

الك��ردي ،ألس��باب سياس��ية  االدب  لقدظ��ل 

وتاريخي��ة  .....وغريه��ا ,مجهول الهوي��ة عربيًا 

وعاملي��ًا ع��ى الرغم من روعة الكن��وز األدبية 

الكردية التي تعرضت لإلمحاء والضياع , نتيجة 

أنشغال ابنئه عن التدوين بالدين اإلسالمي الذي 

خلب أنظارهم .

والك��رد –كا س��اهم االرمني   اب��و فيان يف 

القرن التاس��ع عرش كانوا فرسان الرشق ولهذا 

فإن إسبتس��الهم ودورهم الفاعل يبدو ناصعًا 

جلي��ًا يف التاريخ الحضارة اإل س��المية العربية 

الت��ي يعت��زون اآلن مبس��اهمتهم التاريخي��ة 

فيها...، وه��م يتحدثون باس��تمرار عن العرب 

واين��ا كانوا كاخوة حقيقني لهم ، مثمنني غالبًا 

ذلك الراث املش��رك الذي يربطهم معًا منذ 

مئات األعوام وعى عكس مواقفهم من األمم 

األخرى الغاصبة لكردستان

ه��و  انم��ا  لأليديولوجي��ا  نف��ي  أي 

أيديولوجيا أيضًا
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ال�����ج�����افل�����ق�����م�����ان م���ح���م���ود ح����س����ي����ن   

الدكت���ور   يجم���ع 
م�ض���طفى  عزالدين 

النق���د  ب���ني  ر�ض���ول 
وله  والرجم���ة،  االأدب���ي 

يف ذلك اأكرث من خم�ضني  كتابًا 
مطبوعًا، ما زالت حتتل ال�ض���دارة يف 

املكتبة الكردية.ومن خالل اإ�ض���تقراء  هذه الكتب، 
نلم����س بو�ض���وح جه���ده املتوا�ض���ل، ال���ذي ميثل 
م�ض���درا يف الثقاف���ة  الكردي���ة، ب���دءًا م���ن كتابه “ 
  “ الواقعي���ة يف االأدب الكردي “، وم���رورًا بكتاب 

ديوان ال�ضعر الكردي “.
واإذا م���ا رجعن���ا اإىل اأق�ض���ى البداي���ات، لوجدن���ا 
عزالدين ر�ض���ول يدعم هذه احلقيق���ة املتاألقة، على 
الرغم من احل�ضا�ض���ية التي اأحاطت بهذه امل�ضرية. 
غ���ري اأّن الدالئل كثرية، والرغب���ة ممتلئة باحلركة 

واالإبداع واالأحداث.
ومبا اأّن الكلمة الكردية منذ بداياتها كانت و�ضيطًا 
للج���رح، تعك����س م���ن اال�ض���ى الكث���ري يف جوانب 
احلي���اة املتقلبة والظاملة، ظهرت احلكاية الكردية، 
ث���م ظهر ال�ض���عر الك���ردي، واأي�ض���ًا ظهرت الق�ض���ة 

الكردية.. والرواية وامل�ضرح.. اإلخ.
وعلى هذا النحو ميكن قراءة الق�ضة الكردية ، منذ 
بداياتها االأوىل، وحت���ى الثمانينيات، يف كتاب “ 
بحوث و�ض���ذرات “ للدكتور عزالدين ر�ض���ول على 

ال�ضكل التايل:
كانت مدينة ال�ضليمانية قد اأ�ض�ضت حديثًا ) 1784 
(، وكان القادم���ون اإليه���ا م���ن املنتخبني م���ن اأبناء 
هذه الع�ض���رية اأو تلك، نف�ض���وا عن اأنف�ض���هم غبار 
تخل���ف الريف والرح���ل، واندجموا يف م�ض���رية 

املدينة والتمدن مع من قدموا من املدن االأخرى.
وكان علم���اء الدي���ن القادم���ون من الري���ف، اأو من 
امل���دن االأخرى، يتبارون مع علماء جامع ال�ض���ور ) 
املدر�ض���ة احلمراء ( يف اجلزي���رة ) جزيرة بوتان 
(، وقبان يف العمادية، ودار االح�ضان يف �ضنندج، 
وكان���وا – ه���وؤالء العلم���اء – يبغون يف ت�ض���اعد 
اإندماجي اأن يبلغ جامع ال�ضليمانية الكبري االأزهر، 

واآيا �ضوفيا، وجامع االأموي يف ال�ضام.
وم���ن املفي���د هنا اأْن نالح���ظ كيف يرب���ط عزالدين 
مدين���ة  ب���والدة  الكردي���ة  الق�ض���ة  مي���الد  ر�ض���ول 
ال�ض���ليمانية، الت���ي اأن�ض���اأت فيه���ا معام���ل يدوي���ة 
و�ض���ناعات �ض���غرية مع بناء املدين���ة. حيث كانت 
القواف���ل تعود من ب���الد الروم والعج���م، اأو كانت 

قوافل هوؤالء متر من هنا.
وكان ب�ض���ي�س احل�ض���ارة ه���ذا، يري���د م���ن االأدب 
مو�ض���ع قدم جديد، ينت�ض���ب اإىل احل�ضارة. وكان 
يويّل وجهه �ض���طر مب���دع وهب الق���درة كي يكون 
املوؤ�ض����س لهذا النم���ط. وكان ذلك املبدع كغريه من 
اأ�ض���حاب الوجد مبحراب االأدب، قد بداأ بال�ض���عر. 
ولكن – والكالم للموؤلف – اأي �ضر ميكن اأن يرك 
ال�ضعر ، واأي �ض���ر يف عجز ال�ضعر من اإيجاد مكان 
ل���ه يف م�ض���اف ال�ض���عراء، يف ح���ني متّك���ن بقدرة 
مبدعة وبح�س مرهف يف تثبي���ت الكلمة الكردية، 
اأن يعرف نف�ض���ه بتاريخ االأدب الكردي كموؤ�ض����س 

للنرث الكردي.
هذه هي ق�ض���ة ظه���ور النرث الك���ردي، وكتابة اأول 

نتاج له ح�ضب الدكتور عزالدين ر�ضول، واملتمثلة 
يف ق�ض���ة “ املول���د “ لل�ض���يخ ح�ض���ني القا�ض���ي ) 

.) 1870 – 1790
اإنَّ ما يجب قوله هنا، هو اأّن “ ق�ضة املولد “ هذه، 
لي�ضت ببداية للنرث وال�ضجع الكرديني فح�ضب، بل 

هي بداية للحكاية – الق�ضة اأي�ضًا.
وقد يثري هذا الكالم اال�ضتغراب، ولكن – وال�ضوؤال 
للموؤل���ف - : م���ا هو العمل االأدب���ي الذي يدخل يف 

اإطار الق�ضة؟ وما الذي يخرج من دائرتها ؟
بالطبع – واجل���واب للموؤلف - : ما نعتربه اليوم 
�ض���عرًا، مل يك���ن باالأم�س �ض���عرًا معرفًا ب���ه. وهنا 
تفر����س قاع���دة فل�ض���فية نف�ض���ها، وه���ي قاع���دة “ 
التاريخي���ة “ التي توجب علينا روؤية الظاهرة يف 

حدودها التاريخية، اإنت�ضابًا اإىل زمنها ومكانها.
  وانطالق���ًا م���ن وجه���ة النظر ه���ذه للموؤل���ف، فاإّن 
الق�ض�س واحلكايات ال�ضغرية التي ق�ضها ال�ضيخ 
ح�ض���ني القا�ض���ي عن “ املولد “، وكذلك احلكايات 
التي رواها يف مبحث التكوين والوجود، االأر�س 
وال�ض���ماء، وميالد النبي حممد ) �س ( التي منحها 
�ض���بغة رواي���ة حديث���ة، ميك���ن اإعتباره���ا بداي���ة 
ب�ضيطة للق�ضة الكردية. الأّن الق�ضة الكردية لي�ضت 
اإ�ضتمرارًا للحكاية الكردية وحدها، ولي�ضت جمرد 
نقل واإقتبا�س اأوربي اأي�ضًا، بل اأّن الق�ضة الكردية 
احلديث���ة تدمج ب���ني ال���رثوة ال�ض���فاهية واملدونة 
ل�ضعبنا، وبني تكنيك الق�ضة عند ال�ضعوب ب�ضورة 
مبدعة وباإ�ضتفادة جليلة من معدن جتربة احلياة، 
لتخلق من �ض���ور املا�ضي واحلا�ض���ر روؤية ثورية 

للم�ضتقبل.
من هذه البداية الب�ض���يطة للق�ض���ة الكردية، ننتقل 
اإىل البداي���ة النا�ض���جة والرا�ض���خة، واملتمثلة يف 

ق�ضة “ يف حلمي “ جلميل �ضائب.
واإذا رجعن���ا اإىل الوراء، جند اأّن حكاية اإكت�ض���اف 
هذه الق�ضة، تعود اإىل جهود الكاتب املبدع ح�ضني 

عارف، الذي يقول:
يف اأواخ���ر ع���ام 1959، كلف���ت م���ن قب���ل �ض���اعرنا 
اخلال���د عبد الله ك���وران باإعداد درا�ض���ة اأولية عن 
الق�ض���ة يف االأدب الك���ردي، لتلق���ى يف حمفل اأدبي 
كان و�ضيك االنعقاد. فبداأت بالبحث والتنقيب يف 
اجلرائ���د واملجالت والكتب القدمية، بهدف معرفة 
اأوائ���ل م���ن كتب���وا هذا الل���ون االأدب���ي اجلديد يف 
اأدبن���ا الك���ردي، واأوىل النتاجات يف ه���ذا املجال. 

فجاءت ثمرة جهودي مقااًل مطواًل ن�ضر يف عددين 
من جملة ) بلي�ض���ه – ال�ضعلة ( عام 1960. وكانت 
امليزة البارزة ملقال ح�ض���ني عارف، هي الك�ضف عن 
الق�ض���ة الكردية االأوىل ، املكتوبة واملوؤلفة باإبداع 

من كاتب معلوم.
حيث تعود ن�ض���ر هذه الق�ض���ة الأول مرة ب�ض���ورة 
مت�ضل�ض���لة يف جري���دة “ زيان “ اإىل ع���ام 1925، 
وبذل���ك – والكالم حل�ض���ني ع���ارف – ح���ّددت تلك 
ال�ض���نة ببداية ن�ض���وء ف���ن كتابة الق�ض���ة يف االأدب 

الكردي.
 والأهمية هذه الق�ض���ة، قام الكاتب جمال بابان يف 
عام 1975، باإعادة طباعتها مع درا�ض���ة قيمة توؤكد 

ريادة جميل �ضائب لفن الق�ضة الكردية.
لك���ن للدكتور ر�ض���ول راأي خمالف، اإذ يجد اأّن هذه 
الريادة تعود اإىل ق�ض���ة “ ق�ض���ة “، املن�ض���ورة يف 
جملة “ �ض���م�س كرد�ض���تان “ عام 1913، والعائدة 

اإىل موؤلفها حممد متو.
وحكاية هذا االإكت�ض���اف يع���ود اإىل االأخوين كرمي 
فندي ور�ض���يد فندي اللذين ك�ض���فا النقاب عن هذه 
الق�ض���ة، التي اأث���ارت نقا�ض���ًا طوياًل ب���ني املثقفني 
الكرد. فتمت طباعتها للمرة الثانية يف عام 1981، 

باالأف�ضيت.
باالإ�ض���افة اإىل هات���ني الق�ض���تني، هن���اك ق�ض���تان 
لل�ض���اعر املب���دع ب���ريه م���ريد ) 1847 – 1950 (، 
االأوىل بعن���وان “ فر�ض���ان مري���وان االإثني ع�ض���ر 
 ،“ ال�ضيوكلي  اآغا  “ حممود  بعنوان  والثانية   ،“
وكلتا الق�ض���تني عبارة ع���ن تدوين اأدبي حلكايتني 
تاريخيتني، كانت���ا متداولتني �ض���فاهًا بني النا�س، 

واأخذتا مبرور الزمن طابعًا اأ�ضطوريًا.
وح�ض���ب الدكت���ور عزالدين ر�ض���ول، فقد ت���رك لنا 
ال�ضاعر بريه مريد عالمات فارقة يف ميدان الق�ضة 
اأي�ض���ًا. حيث كان يقتب�س احلكايات من الفولكلور 
الك���ردي ومن التاريخ الكردي، في�ض���كبها يف اإطار 

جديد نوعًا ما.
فقد �ضاغ من جديد ق�ضة عن “ مم وزين “ تختلف 
ع���ن “ مم وزي���ن “ الأحمد خ���اين، وتختلف عن “ 

ممي اآالن “ اأي�ضًا.
تبعًا لهذه املرحلة، والتي ُي�ضميها عزالدين ر�ضول 
مبرحل���ة البداي���ة، جند اأنه���ا قد اإت�ض���مت من حيث 

ال�ضكل ب�ضماتها اخلا�ضة.
 ث���م تاأتي املرحل���ة الثانية، وتبداأ ه���ذه املرحلة يف 

ف���رة احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، وتنته���ي بث���ورة 
الرابع ع�ضر من متوز 1958، وفيها حّققت الق�ضة 
الكردي���ة قف���زة نوعي���ة من ناحي���ة ال�ض���كل الفني، 
ومن ناحية املو�ض���وع. وا�ضتطاع القا�س الكردي 

مبهارة اإبداعية التعبري عن كل �ضيء.
ول���و عدن���ا اإىل موا�ض���يع الق�ض����س و�ض���نَّفناها 

�ضنجد:
امل�ض���اكل االجتماعية، الهم القومي، حياة ال�ض���عب 
ب�ض���كل عام والفئات الكادحة ب�ض���كل خا�س، كفاح 
ال�ض���عب الكردي، وحدة ال�ض���ف الوطني، االأخوة 
العربية الكردية، الت�ضامن الكفاحي بني ال�ضعوب، 
م�ض���ائل ال�ض���لم واحلرب، تثمني االن�ضان و�ضورة 

املراأة الكردية.
ويف هذا ال�ض���دد يق���ول عزالدين ر�ض���ول: لقد اأّثر 
الفكر اال�ض���راكي بعد احلرب العاملية الثانية على 
جممل االأدب الكردي، �ضواء يف نتاج من ارتبطوا 
بذل���ك الفكر، اأو من كان���وا بعيدين عنه اإىل حد ما، 
وكان���وا يتناول���ون الق�ض���ايا اليومية م���ن منطلق 
تقدمي، فيعتربون االإنحياز اإىل ق�ض���ايا الكادحني 

و�ضيلة للتخل�س من التخلف.
اأم���ا املرحل���ة الثالث���ة، في�ض���ميها املوؤل���ف مبرحل���ة 
انتق���ال وتب���دل يف الق�ض���ة الكردي���ة. وفيه���ا نقراأ 
بلغ���ة االأ�ض���ماء: ح�ض���ني عارف، م�ض���طفى �ض���الح 
كرمي وكاو�س قفطان. وهذه االأ�ض���ماء هي نف�ض���ها 
الت���ي ب���داأت يف اخلم�ض���ينات وم���ا زال���ت حتق���ق 

اإ�ضتمراريتها.
وهن���ا باإمكانن���ا تلخي����س اآراء الدكت���ور ر�ض���ول 

اإ�ضتنادًا اإىل مقدمته مبا يلي:
لقد رّكز على امل�ض���مون فقط، ومل يخ�س تفا�ض���يل 

النوع االأدبي والتكنيك.
لذل���ك ج���اءت بع����س اآرائ����ه قا�ض���ية نوع���ًا ما على 
ا�ضني. وهنا �ضاألقي بقعة �ضوءعلى عينة من  الق�ضّ
هذه االآراء، من خالل ثالثة اأ�ض���ماء مبدعة، اأمثال: 
ح�ض���ني عارف وم�ض���طفى �ض���الح ك���رمي وكاو�س 

قفطان.
بالن�ض���بة حل�ض���ني عارف، يقول عزالدين ر�ض���ول: 
ميكنن���ا اأن نعترب ح�ض���ني ع���ارف اأ�ض���تاذ التكنيك، 
فه���و يخ���رج خيوط���ًا م���ن اأعم���اق اإن�ض���ان واحد، 
ويجع���ل منه���ا لوحة، ولكن االإ�ض���رار عل���ى تغلب 
ال�ضكل وا�ض���تخدام تكنيك اأكرث حداثة، ي�ضّيع ذلك 
االإن�ض���ان وت�ض���رع بداية �ضياع االن�ض���ان املعا�ضر 

وت�ضويه �ضيمائه.
اأم���ا عن م�ض���طفى �ض���الح كرمي، فيق���ول: كنا جند 
وال�ض���تينيات  اخلم�ض���ينيات  ق�ض����س  يف  عن���ده 
�ض���ورًا ذاتي���ة وان�ض���غااًل بال�ض���رائح الن���ادرة، يف 
مثل ق�ض���ة “ دموع الندم “، ونتاجه يف ال�ضنوات 
االأخرية يدخل يف اأو�ض���ع دائرة ل�ض���ب الذاتي يف 
العامل، ومعاناة ال�ض���عب واجلماه���ري، وال اأدل من 
ق�ض�س: القلم، الطيور تعود اإىل امل�ضيف، والب�ضة 

ال�ضواد.
اأما عن كاو�س قفطان، فيقول: ينبئ ب�ض���يء جديد 
مو�ض���وعًا واأ�ض���لوبًا وق���درة فني���ة.. لكن���ه ينتقل 
يف موا�ض���يعه اإىل عامل �ضخ�ض���ي �ض���يق ) حماط 
بجدران اأربع ( .. لذلك فهو بهذا قد اأبعد نف�ضه عن 

العامل الرحب وهموم اجلماهري.

 انطل���ق قلمه من اجلام���ع جامع ابيه وكان رحمه 
الل���ه من اع���الم التنوي���ر الديني والفك���ري .. بل 
كان احد م���ن كب������روا على املن�������ابر واطلقوا من 
مكربات ال�ض���وت .. نداء الهع اكرب واجل������هاد .. 
من اجل الوق���وف ب�������وج���ه احتالل فل�ض���������طني 
ع������ام 1948 .. ومقاتلة ال�ض���هاينة �ض���ذاذ االآفاق 
الذين قدموا من ك�������ل �ض����������رب وزاوية يف العامل 
.. ليغ���زو ار����س الربتق���ال والتاري���خ واالنبياء 
.. حي���ث جتم���ع ره���ط ك������بريايامه���ا يف جام���ع 
ابي���ه ق���دروا باملئ���ات ون���ذروا انف�ض���هم للجه���اد 
وال�ض����������فر اىل ار����س الر�ض���االت ..فم���ن اجواء 
القدا�ض���ة والت�ض���حيات هذه ومن اج���واء االدب 
والفك���ر الي�ض���اري – املارك�ض���ي – بتعب���ري ادق 
حمل )عزي ( نف�ضه وقلمه اىل حومة الن�ضال من 
اجل غدًا ا�ض���عد للكرد ومن اجل عراق دميقراطي 
ح���ر احتادي .. ت�ض���وده العدالة ويتفي���ئ النا�س 
في���ه يف ظ���الل �ض���جرة الدميقراطي���ة اخل�ض���راء 
املثم���رة .. انطل���ق م���ن ه���ذه االج�����������واء ذائ���دًا 
ع���ن احلق���وق مدافعا ع���ن امل�ض���اواة .. و�ض���وتًا 
�ض���������جيًا باغ���م التغري���د لل�ض���مري الوطني احلر 
اذ الجتدمنا�ض���بة وط������ني���ة اال و)ع���زي( حاديها 
والجتد ركبًا تقدميًا االو )عزي( ربانه .. هكذا .. 
ن�ض���اأ الرجل وهكذا يعي�س .. متوا�ضعًا وب�ضيطًا 
والتوا�ضع �ضمة العلماء والب�ضاطة ميزة االنبياء 

.. يناق����س ويج���ادل بل ويقاتل من اجل �ض���طوة 
احل���ق وانت�ض���ار مب���ادئ العدال���ة .. فاح�ضا�ض���ه 
ال�ضديد بهما جعله يالقي ماالقاه خالل من �ضجن 
وت�ض���ريد وقمع واغراب ق�ض���ري خالل االعوام 
ال�ض���بعني االخرية لذا حظ���ي مبحبة النا�س ومن 
بينه���م النخبة االدبي���ة الكردية الذي���ن اختاروه 
رئي�ض���ًا الحتاده���م العتيد )احتاد االدب���اء الكرد( 
الك���رث م���ن )30( �ض����������نة وكان ط������وال ال�ض���نني 
الثالثني من رئ������ا�ض���ته لالحتاد �ضوت الوجدان 
النق���ي لتطلع���ات االدب����������اء الك������رد والعراقيني 
والدميقراطي���ة  احلري���ة  اىل  اب���دا  التواق���ني 
 .. املوؤ�ض�ض���ات  ودول���ة  االف�ض���������ل  واحلي���������اة 
واأقوله���ا جت���������اوزًا .. وكم���ا ق���ال امري �ض���عراء 
العرب������ية يف ق�ض���������يدة ) ول���د اله�����دى( وه�����و 
ي�ض���تاأذن الر�ض���ول االع��ظم )����س( يف مد�����حه .. 

في������قول :
اأبا الزهراء قد جاوزت قدري

                         يف مدح���ك بي���د ان يل انت�ض���ابًا 
وه���ذا مثل واالمثال ت�ض���رب والتقا����س . واعود 
اىل ال�ض���طور االوىل م���ن ه���ذه االطالل���ة واقول 
ادمى قلم )عزي(قلب���ي .. حينما كتب عن االديبة 
املرهفة حياة �ض���رارة بكلمات املنا�ض���ل الن�ض���ري 
ل���كل من هو وطن���ي وتقدم���ي ا�ض���يل ومنها عن 
واالدبي���ة  االكادميي���ة  �ض���رارة(  )حي���اة  ذك���رى 

واملنا�ض���لة .. الت���ي اغتيل���ت نه���ارًا جه���ارًا م���ع 
ابنتيها يف حادثة اغتيال غريب عجيب .. تعد من 
اكرث ا�ضاليب النظام ال�ضابق غدرًا و�ضوًء ونذالة 
حي���ث اطلقوا يف غرف���ة نومهم خرط���وم ال������غاز 
.. لتنطل���ي حال���ة اغتياله���م الوا�ض���حة على انها 
حال���ة انتحار عادية .. بينما كان���ت هذه احلادثة 
.. حالة اغتيال �ضيا�ضي اآثم مائة يف امل������ائة على 
اية ح���ال .. وعدنا املفكر الكبري الربوفي�������ض���ور 
د. ع���ز الدين م�ض���طفى رحم���ه الله عل���ى الكتابة 
بتفا�ض���يل ادق ع���ن ه���ذه املف�����ك���رة واملب������دع���ة 
واالن�ض���انة العراقي���ة ح��������ياة �ض���رارة.. )احدى 
�ض���حايا النظام الطاغوتي البائد ..( .. ان مقالة 
ال�����دكتور عز ال������دين املن�������ض���ورة على ال�ضفحة 
)17( م���ن ع���������دد جري���دة امل���دى ذي الع���������دد ) 
3207( ال�ض����������ادر يف 2014/11/3 .. الذي���ن 
كان���وا من اك���رث الن�������ا�س عر�ض���ة لال�ض���ط������هاد 
م���ن احل�����ك���م البعث���ي املقبور ومن خالل �ض���جل 
ط������وي���ل نظي���ف يف العمل الوطن���ي يف العراق 
.. جن���د ب���ان )ع����������زي( عم���ل يف احت���اد طلب���ة 
العراق ونق������اب���ة املعل������م���ني العراقيني واحتاد 
معلمي ك���������ورد�ضتان ورئا�ضة احت�����اد االدب��������اء 
ال������كورد .. وف��������از يف دورتني لربملان كرد�ضتان 
ك���������ان خ�����الله���ا م������ث���ااًل للمث������ق���ف الث���������وري 

امللتزم والوط�������ني احلر ال������ضمري.

م��ع الدكت��ور ع��ز الدي��ن مصطفى 
رسول وكتابه )بحوث وشذرات(

عز الدين مصطفى رسول.. تاريخ 
ناطق

آملتن��ي جدأ املقال��ة االدبية البليغ��ة التي دبجه��ا يراع املفك��ر واالديب الك����ردي الكبري 

الربوفيس��ور ع��ز الدي��ن مصطفى رس��ول .. وعز الدين مصطفى رس��ول ال��ذي يطلق عليه 

مح����ب��وه ومجايلوه كلمة )عزي( هو التاريخ الناطق للح�������ركة النضالية الوطنية العراقية 

والحركة الثقافية التقدمية الع������راقية بل وحتى العربية ايضًا .. الرجل صاحب الفكر الوقاد 

والذاكرة الحديدية والقلم الس��يال .. حفظه الله ورعاه .. نقولها بحق .. هو من اعالم التنوير 

العراقية .. الكردية والعربية من�������ها تحديدًا .. ..



ن��اف��ع ض���ي���اء  د. 

 تعمق����ت العالقات، رغم انه �ض����افر اىل 
باكو الكم����ال الدرا�ض����ة، وكان غالبا ما 
ي����زور مو�ض����كو، وكان ي����زور اجلميع 
ويختلط مع اجلميع، ويجد املوا�ضيع 
الت����ي يتحدث حولها م����ع اجلميع . لقد 
حتدث معي مثال حول املواد الدرا�ضية 
يف كليتن����ا، وعندما اخربت����ه، ان هناك 
مادة ا�ض����مها – )مدخل يف علم االدب(. 
اأث����ارت ه����ذه امل����ادة  انتباه����ه، وطل����ب 
مّن����ي ان ا�ض����رح ل����ه تفا�ض����يل اكرث عن 
طبيعة هذه امل����ادة، ثم طلب ان يتعّرف 
عل����ى الكت����اب املنهج����ي املق����رر، وبع����د 
ان ت�ض����ّفحه، طل����ب مّني ان اح�ض����ل له 
على ن�ض����خة منه، وقال، ان هذا الكتاب 
ي�ضتحق الرجمة اىل العربية . ح�ضلت 
عل����ى ه����ذا الكت����اب الحق����ا، وار�ض����لته 
الي����ه فع����ال، وكان ذلك يف ح����دود بداية 
ال�ضتينات على ما اذكر، ومّرت ع�ضرات 
ال�ض����نني، والتقينا يف بغداد، وكان عز 

الدين مف�ضوال من اخلدمة يف اجلامعة 
نتيج����ة الو�ض����ع ال�ضيا�ض����ي واملوق����ف 
جت����اه الق�ض����ية الكردية، فق����ال يل، انه 
االن ي�ض����تطيع ان يتف����ّرغ للرجمة عن 
الرو�ض����ية، ويخطط ان يرجم كتابني 
وزارة  من�ض����ورات  �ض����من  لن�ض����رها 
االع����الم، وان����ه �ض����يقرح ا�ض����مي، كي 
حتيل الوزارة يل  ترجماته للمراجعة، 
الن����ه يع����رف موقف����ي جتاه����ه . وافقت 
ان����ا طبع����ا، وكدت ان�ض����ى املو�ض����وع ، 
واذا بال����وزارة تر�ض����ل يل فع����ال - بعد 
ف����رة - م�ض����ودات كت����اب �ض����خم ع����ن  
وقائ����ع موؤمتر ح����ول االآداب ال�ض����رقية 
الكت����اب  ه����ذا  ظه����ر  وق����د  برجمت����ه، 
فع����ال برجمت����ه ومراجعت����ي . والزلت 
اتذك����ر اهمية ذلك الكت����اب حول االداب 
ال�ض����رقية، اذ انه يتناول بالعر�س اآراء 
ومناق�ض����ات باحث����ني متخ�ض�ض����ني يف 
االدب ال�ضيني والفيتنامي وغريها من 

ب  ا د ال ا
�ض����به 

للقارئ  املجهول����ة 
العرب����ي، والت����ي ال توجد 

حوله����ا م�ض����ادر بالعربي����ة وحل����د االن 
. ان ه����ذا الكت����اب، ال����ذي ترجم����ه ع����ز 
الدين عن الرو�ض����ية يعّد ا�ضافة نوعية 
جدي����دة اىل م�ض����ادر املكتب����ة العربية، 
يف  العلمي����ة  اهميت����ه  ميتل����ك  والزال 
وقتن����ا احلا�ض����ر . اما الكت����اب الثاين، 
فق����د كان ع����ن علم االدب املق����ارن، وهو 
املو�ض����وع الذي درد�ضنا حوله يف تلك 
ال�ض����نني اخلوايل مبو�ضكو اآنذاك . ان 
هذي����ن الكتابني برجمة اأ. د. عز الدين 
م�ض����طفى ر�ض����ول ع����ن الرو�ض����ية هما 
برهان �ض����اطع على امكانياته ومهارته 
وا�ض����تاذيته يف جم����ال الرجم����ة ع����ن 
الرو�ض����ية،  رغ����م انه مل يك����ن يتكلم عن 

ذلك بتاتا، ومل ا�ضمع منه ابدا يوما، انه 
يتكل����م عن امكانيات����ه االدبية والفكرية 
عموم����ا، وه����ي طبع����ا �ض����فات العلماء 
وتوا�ض����عهم اال�ض����يل، وك����م اأمتنى ان 
يق����وم اأحد طلبة املاج�ض����تري يف ق�ض����م 
يف  اللغ����ات  بكلي����ة  الرو�ض����ية  اللغ����ة 
جامعة بغداد بكتابة ر�ضالة ماج�ضتري، 
تدر�����س هذين الكتابني برجمته، اذ ان 
هذا مو�ض����وع ي�ض����تحق الدرا�ض����ة فعال 
عن م�ض����رية الرجمة عن الرو�ض����ية  و 

تاريخها يف العراق.
اختت����م ه����ذه ال�ض����طور ع����ن املرح����وم 
ع����زي باال�ض����ارة اىل ان����ه حا�ض����ل على 
�ض����هادة دكت����وراه علوم )بالرو�ض����ية – 
دوكتور ناوؤوك، والتي اأ�ضماها اجلهاز 
االداري العراق����ي - ما بعد الدكتوراه( 
م����ن اكادميية العل����وم ال�ض����وفيتية يف 
اعل����ى  وه����ي  ال�ض����بعينات،  اوا�ض����ط 
�ضهادة علمية ميكن احل�ضول عليها يف 
االحتاد ال�ضوفيتي اآنذاك، ويف رو�ضيا 
االحتادي����ة احلالي����ة اي�ض����ا، والت����ي مل 
يح�ض����ل عليه����ا م����ن العراقيني �ض����وى 
بع�����س افراد لي�����س اال، منه����م الدكتور 
كم����ال مظه����ر يف التاري����خ، والدكت����ور 
عز الدين ر�ضول يف االداب، والدكتور 
ميث����م اجلناب����ي يف الفل�ض����فة . لقد بلغ 
توا�ض����ع اأ.د. عز الدي����ن درجة متناهية 
فعال، اذ انه عاد اىل العراق، ومل يت�ضلم 

�ضهادته تلك، وكنت انا اتهياأ لل�ضفر اىل 
مو�ضكو للم�ض����اركة يف الندوة العاملية 
ملدّر�ض����ي اللغ����ة الرو�ض����ية، فطلب مني 
ان ات�ض����لم �ض����هادته، واعطاين تخويال 
بذل����ك. راجع����ت اجلهات املخت�ض����ة يف 
مو�ض����كو طبعا من اجل ت�ضلم ال�ضهادة، 
وبع����د الت����ي واللتيا )يف �ض����راعي مع 
ا�ض����تطعت  الرو�ض����ية(  البريوقراطي����ة 
ت�ضلمها، واتذكر، ان املوظفة الرو�ضية 
قال����ت لزميلتها، ان العراقيني ي�ض����مون 
�ض����هادة الكاندي����دات دكت����وراه، وله����ذا 
ابحثي يف �ض����جل اآخر، رغ����م انه يقول 
)اي انا( غري ذلك. قلت لها، ان �ضاحبي 
حا�ضل على �ض����هادة دكتوراه علوم من 
اكادميي����ة العل����وم ال�ض����وفيتية، فقالت 
بحّدة، كيف ح�ض����ل �ض����احبك العراقي 
على هذه ال�ض����هادة الت����ي نحن الرو�س 
نح�ضل عليها ب�ض����عوبة بالغة، ولكنها 
اعتذرت يل بعد ان وجدوا، ان �ض����هادة 
عز الدين م�ضطفى ر�ضول هي حقا كما 
قل����ت له����م . والزلت اتذك����ر حالة الزهو 
والفخر بعراقيتي، التي �ضعرت بها يف 
تلك اللحظ����ة، وهي حالة نادرة يف تلك 

االجواء.
الرحمة وال�ض����كينة  لروحك ايها املفّكر 
والعاّلمة العراقي احلقيقي واال�ض����يل 
اال�ض����تاذ الدكت����ور عز الدين م�ض����طفى 

ر�ضول ...

عز الدين مصطفى رسول.. وداعا

ت
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حملت لنا االنباء قبل ايام رحيل االستاذ الدكتور عز الدين 

مصطفى رس��ول . أثارت هذه االنباء حزين وذكريايت، اذ 

اننا تعارفنا يف موس��كو عام 1960، عندما كّنا ندرس اللغة 

الروس��ية، يك نلتحق بكلياتن��ا الحقا، انا يف الدراس��ات 

االولية وهو يف الدراس��ات العلي��ا . كان كاكا عزي )هكذا 

كّن��ا ننادي��ه( أكرب مّنا عم��را ومعرفة وخ��ربة وتجربة يف 

الحي��اة، ولهذا كّنا نكّن له كل االح��رام وكّنا نتحّفظ يف 

عالقاتنا معه، ولكننا )اكتشفنا!( بساطته وطيبته 

املتناهي��ة ومرح��ه الطبيع��ي الجمي��ل اثن��اء 

االختالط مع��ه، وهكذا اصبحن��ا – وبرسعة – 

اصدقاء قريبني معه .


