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 !لماذا يرحل الّطيبون دائمًا دون وداع يا فلك الّدين كاكه يي؟
 
 سناء الشعالن .د: بقلم األديبة األردنية  

selenapollo@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ستتملدقيك كعتتاددف كل تتا  تنرنتتف  كنتت أ تقدقتتد ايننتتا تنرنتتف ستتمراخ  تتف يتت م مهتتر  تتن تيتتام ال نر تتان ت  
، مننتتتن  تتتن   تتتان ر اتتتك، تدثيرم  تتتف فتتتالن  قا دتتتك   لستتتثدك  تتتف  ستتتاة  تتتن ال    زر  كردستتتدان

 زهدخ، تس ع  ديد ت كارخ  ق يق نفريادك، تافى بنسهة    رعتة  تن مهتر كدبتك، لكن هت ا لتم يكتن 
إلتتى العتتالم ادهتتر د ن   تتف هتت خ الزريارا، فتتاا  لتتك التتدين كاكتتك يتتف، م ت فتتن  تتف ال يتتاا بتتمن راتتن

تديق الطريتا ال د ا تع الت ي ك ي كتن تن يدترك ال كتان د ن    داع، ه ا لم يكن  ن طبعك، ن  الصر
تتتل ن  كتتتمنر الطر ! د ن  داع  تتتد راتتتن  داع، لكنرتتتك هتتت خ ال تتتررا يبتتتين ك يطيقتتت ن التتت داع األبدي، يث ر

 .إلى طق س   دك  رايلكالرراين بص   د ن  لبة،لعلرنا  لسثدك الزراهدا الدف ا ددر  ادى 
ك تتا " الاتتالر " بعتتد اليتت م لتتن يكدتتا هتت ا ا نستتان   يتتن التترر و  العقتتن  القلتتا  الثكتتر داتت  استتم   

تتال  التت ي يتتراخ  اقدتتاد تن يثعتتن  تتف األيتتام الهتت الف  تتن داريهتتك الثكتتري، لن يتتدا ع با تتاس قتتن الار
ن  فتاهرا  تف  عنم قلتى ت ر شت ارع ال دينتة ااد ا تا  قلتتى شتنيدا  لد اقتك قتن  قتراء ب تداد الت ي شت ر

ستتتتيان يقدتتتترن بنثستتتتف برايتتتتن ! ؟"ل تتتتا ا يراتتتتن الطريبتتتت ن داع تتتتا  د ن  داع"    
تتتر تتتا ف  ال نا تتتن  ال ثكر تتتديق السر  لتتتك    ال دصتتت ر  السياستتتفالثيلستتت        الصر

تتت   د ن تن .التتتدرين كاكتتتك يتتتف تتتيان تن يفتتتنر  علرقتتتا   تتتف الصر لكتتتن  تتتدر هتتت ا السر
ي يتتا قنتتك  لتتك التتدين قلتتى فيتتر قاددتتك ال دد رقتتة بالعطتتاء  ال عر تتة  الدر اصتتن 

ك تقدقتد تنرتك الت ي يشتبك  ست ا    نتك الطريتا الت ي  التري مال د ا ع الانت ن 
ال تت   هتت   تتن هطتت  هتت ا الرر تتن  إنرتتك.كرهتتا  ت  اقتتدا  ت  فيتترا ت  استتدا  عتتر  ي

البديع ا نسانيرة، هرا بك بعيدا  نات  تر تك السرتريرة،كان  مهتر كل ادتك لتف هتف 
ل نر تتان كال يز،ايتتن ت نتتى قلتتى كل دتتف باستتم ال  تت د  2112 تتف د را العتتام 

انقتتالا "العربيرتتة ال شتتاركة  تتف ال نر ان، ستتملنف إن كنتت أ  تترت  كدابتتك األهيتتر
إلتى تربين،  تا رتيتف  يتك؟، م فتادر  زيتاردف األهيترا تف  ال ي تهداخ إلتفر " ر اف

ال ي  تا ست ل لتك تن   ال رض ال كان قلى ق ن يبد   يك ت ر ا قياء  الدرعا
 . ف الثعاليا  ال قا يرة  ال عر يرة  ا نسانيرة  ال طنيرةال شاركة ي نعك  ن 
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دينيرتة الألستباا االثقر  ال  ع  الار تان  اكستدبداد، ل لك  دلدتك األستباا اك د اقيرتة  السرياستيرة،ك 
ند تتتة  الكثتتتر  الدرطتتتا ن قلتتتى التتت را  الت     هبيرتتتة ك تتتا اتتتا ن تقتتتدايخ تن يلبستتت ا إقدا تتتك بلبتتت س الزر

 .ال نش را دباقا   ف  ريدا الدآهف" اال يادك" ، لن ددسررا  عاناا الشرعا الكردي  فا لنيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعتتد اليتت م لتتن يقسرتتم  لبتتك  ققلتتك    دتتك  ر اتتك  هتت اخ بتتين  ا بادتتك السرياستتيرة  ال طنيرتتة  بتتين العلتتم 
تتت   ا نستتتانف،  علدك الزراهتتتد داع تتتا   تتتف الايتتتاا  ال قا تتتة   الثلستتتثة الدتتتف  اددتتتك إلتتتى تر تتتع  رادتتتا السر

 ال ناصتتا  ال رادتتا،لينرا  تتررا دلتت  األهتترل  ننتتا، يهلل إلتتى ابرتتك الاقيقتتف  األكيتتد، ه  األدا 
دستدكثف  ، قلى ال كدبتة ا نستانيرة تنا   ال قا ة  الثلستثة،بعد اليت م لتن يكدتا  ل تك ستطرا   ااتدا   ديتد

اادثتتتتتتتتتاك  " " تتتتتتتتت طن النرتتتتتتتتت ر"، "التتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتدرم لتتتتتتتتتك العل يتتتتتتتتت ن" ازينتتتتتتتتتة بكدبتتتتتتتتتك ال يلرثتتتتتتتتتة بالعربيرتتتتتتتتتة
انقتتتتتتتالا " "ل تتتتتتتن ددثتتتتتتتدرل األزهتتتتتتتار" "البيتتتتتتت  الزر تتتتتتتا ف للشتتتتتتترق األ ستتتتتتتط" "اال يتتتتتتتا " "بتتتتتتتال   د
إلى  انا ال عا   تن ال قتاك  " ر ناهف زردش " "بيدارل:" بالل ة الكردية بكدبك ال يلرثة ،"ر اف

 .  الدراسا   البا ن
 : اعال    نك بعد الي م لن يدصارع  ع الثيلس   ال ي كبر  ف داهلك، يشك      

كبتتتر  تتتف ا نستتتان الثيلستتت  ،  لك ايتتتادف،كم صتتتارق  الثيلستتت    تتتف نثستتتف كتتتف تكتتت ن إنستتتانا  " 
 ريتتدا :االايتتا )".قاديتتا  ير تتو قث يتتا  للايتتاا بتتال هتتد ،  ا ت لاتت  ادتتى افلرتتا  تتف الثيلستت  

 (1691تيل ن  8ال  عة  131دآهف،العدد ال
كتتم كتتان إنستتانا   قتتن  تترا  ألنرنتتف تقتتر  د ا تتا  ك تتا يعتتر  كتتنر  تتن قتتر   لتتك التتدرين كاكتتك يتتف   

بداقتتتتك  بصتتت ادك،  نرنف ستتتمد ا ز قتتتتن  د ا تتتعا ،ين ن الدر  ثتتتاهر بنثستتتك،  لر ا يتتتتدكلرم قتتتن  ن تتتزخ  اإ
تتتديق التتت ي راتتتن بصتتت    ال  تتت   قنتتتد هتتت ا الهتتتط العتتتريض  ال نتتتم  ال شتتترر   تتتف ايتتتاا هتتت ا الصر

التتت ي  لتتتا الك يتتتر  تتتن " انقتتتالا ر اتتتف" ستتتريعا  د ن تن ت يبتتتك قتتتن ستتتيالك األهيتتتر قتتتن كدابتتتك 
، الت ي تقتدرخ باتق  تن ت  تن  تا كأدتا الاياا الثكتر  التدين  ال  تان  الاتق  العتدن  ثاهي ف ا ن 

يدايرتتز   يتتع د ن تنل تتة   يلتتة  بسرتتطة  تتف الثلستتثة الادي تتة، ه  كدتتاا يقصتتد تن يهاطتتا ال  ب

 

"  بعتتد اليتت م لتتن يكدتتا قتتا  دخ الشرتتنير  تتف  ريتتدا الدتتآهف ال عتتر   بتتت
،ال ي كتان يصتلك بتال  ن ر الكردي، ينبتك صتدل  استعا   تن "برشنك.ت

 !الدرقتتتتدير  اكادتتتترام  ال ابرتتتتة قنتتتتد كتتتتنر  تتتتن يدابعتتتتك،  ا تك تتتتر  دابعيتتتتك
القتتة  111الدتتف كدتتا  ننتتا (  تتن كتتنر زهتترا  را)ة ستتيدرك زا يدتتك الي  يرتت

لكتتتنر اتتتدين " ، ستتتي رن قتتتا  دخ د ن  نتتتيس  ابعتتتة  تتتف التتت اركرا  الثقد
 .يكدا  قالة  ديدا  يك لنلليدم  الن ران،  " قن ان
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للنرهبتتة، يدرك التتتدره اء  تتف ق تتتاء   نتتن،ه  كدتتتاا ي  رتتتن كادبتتكّتقنف تنرتتتك كدتتاا يدتتتد رر بالبستتتاطة 
،هتت  دقتت ا اقيقيرتتة  تتن  لتتك  السرتتن لة ليهثتتف ق قتتا  ستتايقا ّليهاطا كتتنر العقتت ن  األ عتتدا  األر او

انقتالا ر اتف " يترل  تا الدين كاكك يف لكنر البشر كف يعيش ا د ربتة الهتالل الاقيقف، هت    تق
قفيم يشت ن ستكان األرض، يت  فنم  تن ال ثلتة  ال تر ر  ال شتع الال اد د، يعيتدهم إلتى األصتن 

،ر كسانا،تربين،كردستتتتتتتتتتتتدان 1انقتتتتتتتتتتتتالا ر اف، لتتتتتتتتتتتتك التتتتتتتتتتتتدين كاكتتتتتتتتتتتتك يتتتتتتتتتتتتف،ط)"إلتتتتتتتتتتتتى الطربيعتتتتتتتتتتتتة
 (33ل،2111العراق،

 

 
 

دك الكرديرتتتة، قن لتتتن تد  رتتت  قنتتتد الاتتتدين قتتتن د رخ ال شتتترر   تتتف د اقتتتك قتتتن   تتتيتنرنتتتف  تقنتتتف
 ساه دك  ف البيش ركة  د ربدك النر اليرة الطر يلة الزراهرا،  ال  قن د ربدك الع ليرة الررس ية  زيترا  

ر  تتتن كتتتنر قربتتتا  لل قا تتتة  تتتف إ لتتتيم كردستتتدان ل رالدين، دق تتتك للكدتتتاا تكتتتردا  كتتتان ا تم  ، ه  ال داتتترر
ر  ن بتمنر  لتك التدين كاكتك يتف  نا تن كتنر كتردي شتري  يتي  رتيالعصبيرا   العنصريا ، لن تكرر

كتتردي شتتري   هتتا ايادتتك  يراقتتك لق تتية الكرد،   تتى ايادتتك  نا تتال   تتف ستتبين   تتيدك  شتتعبك 
 نتت خ ت تت ر .ايادتتك، فنر األا األكبتتر لل  يتتع طتت ان ت كتتارخ   بادعتتك  دصتت ر ك التت ي لتتم يثار تتك تبتتدا  

 تتن لتتك إطاللتتة قلتتى ال شتتند فنيرتتة قتتن ال ركر، عر  تتة قنتتد ال  يتتع،ك  ديتتد  تتده   تتف  كرهتتا ل
 .الا ارير الكردي
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درا تتتك  ك تستتتلرم بتتتمنر  لتتتك التتتدين كاكتتتك يتتتف ب  دتتتك  تتتد راتتتن قتتتن قال نتتتا، انقطع قنتتتك بشتتتكن كا ن،
 لكنرنف ته رتن ،، ر اتك العصتيرة قلتى الثنتاء ك دقبتن بت لكي    ا بداقف  ال قتا ف  النقتدي اتف  ك

 تاءا  كردستدان الدتف قشتقنا،ت   زهترا  تع زهترا نتر س تنر ر اك ادن هاع ة باريرة  ت تان  تف  
 هت  تن "الدف كان يابرنتا،تهيرا  داقرتق لتك ال تك ال تالزم،" البأزق" ف ال بان،ت   درنر ة  ع ن  ة ملة 

،ر كسانا،تربين،كردستتتتتتتدان 1انقتتتتتتتالا ر اف، لتتتتتتتك التتتتتتتدين كاكتتتتتتتك يتتتتتتتف،ط)" ي شتتتتتتتف بيتتتتتتت م  ط عنتتتتتتتا  
يستعدنف :" تاخ قتن د ربدتك  ايادتك إ  لطال تا  تانادن اكد ل  سعاددك  ر . (32،ل2111العراق،

تنرنف كن أ  ادرا  ط ان تك ر  ن تربعين قا ا  قلتى التدر اع قتن اريتة تير شتعا  تير إنستان  تف تير 
 كتتان بالقتتدر ال دتتاو لتتف للدعبير، تنرنتتف كنتت أ تستتد نأ تير  رصتتة  دااتتة دعزيتتز هتت خ الثكرا، هتتف تنر 

انقتتالا ر اف، لتتك )".ق ق ا نستتان كتت لك شتتا لة لل  يتتعالاريتتةر هتتف هتتف  تتف كتتنر  كتتان  ز تتان، ا
 (93،ل2111،ر كسانا،تربين،كردسدان العراق،1الدين كاكك يف،ط

 

 
 

 قلى الررفم  ن  س ا الاياا  الدر ربتة  النر تان  تف ايتاا  لتك التدين كتاكف يتف إكر تنرتك استدطاع تن 
تتة الدتتف يراهتتا  تتف    اللتت ا  تتف ت تت ر صتت يرا   تتن ا دنتتال لافتتا"يعتتي  ايادتتك   تتق  لستتثدك الهاصر

رقايتتة األزهتتار   شتتاهدا اركتتا  الطربيعتتة  اكستتد اع إلتتى ال  ستتيقى الدتتف ته اها،  دابعتتة ال عر تتة 
 (48،ل2111،ر كسانا،تربين،كردسدان العراق،1انقالا ر اف، لك الدين كاكك يف،ط) العلم 
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را   كرخ، هتتف  ال تتل  عر  تتة  لكنرنتتف ستتمد  ر  قتتن  ال تتل إنستتانيرة هتت ا الثيلستت   الزراهتتد   نتتا   
الك يتر  تن النرباهتة  ا ل ايرتة إلى للعا ة  الهاصة   رن قر  خ ت   ايل خ ت  دعا ل ا  عك، ك دادا  

لرصدهاّإ  هف  ا ترا ال  ت و، نرية الد لرف، لكرننتا  ال تل  علدتك صتديقا  قزيتزا  قلتى  لبف،ت هتر 
، تشعر  ف ال    ، ل  لقصير ال   ان صابدكبمنرنف  ابلدك  ف درا الاياا، تسعد بمنرنف       

نثستتتك ب تتترارا رايلتتتكّ منا تشتتتعر بهستتتارا  اداتتتة ك دعتتت رض بهستتتاردف الشرهصتتتية ب تتت    لتتتك التتتدين 
الت ي يأعتتدر  كستتبا  لكتنر إنستتان قر ك، رايلتك يثقتتدنف ستتندا   تف درا الايااّايتتن الطريبتت ن  فكتاكف يتت

 .سندا  لبع نم  ف  عدرك ه ا العالم ال د ار 

 

 ت طن "انفتر  قد تة كدتاا )" ت طن النرت ر"إلتى  ال دصت ر  ادن  د ران صتديقف الثيلست   الزراهتد
 (9،ل2111،دار عتتاراس للطباقتة  النشر،تربين،كردستدان العتتراق،2، لتك التتدين كاكتك يتف،ط"النرت ر

  تتق دعبيرخ، ستتيدهن  تتف د ربتتة برزهيرتتة  ريتتدا د تتا  إلتتى رصتتيدخ الثلسثف، ستتدفنر مرايخ  كل ادتتك 
داتررخ  تن لقة  ف   دانف   اكردف، ه   ن يرل الدص ر  نزقة  طريرتة قنتد ا نستان، هف  تن قا

، ادن ستتدرد ي نثستتك العطشتتى الدتتف لطال تتا القي د، دقتت دخ إلتتى الاريرتتة،  ن  تتم إلتتى العشتتق ا لنتتف
ر اتتتف العطشتتتى ال  قلتتتة بتتتالن  م ،  تتتباا ت هتتتام األيام،يتتتا ر اتتتف ال ع بتتتة  إيتتتك يتتتا:"نا اهتتتا  تتتاعال

العنيتت ، ا نف  تتف الاتتق،كف ين لتتف لتتك الاتتق ستتاطعار  تتف  تتباا هتت ا  يتتا الاتتار ر نر تتف  تتف لااد
تتتتتت اء د طرينتتتتتتا ال يتتتتتت م التتتتتتدراكنا   146اال يا ، ريتتتتتتدا الدآهف،العتتتتتتدد ")الث تتتتتتر ال فلم،ايتتتتتتن السر

 (1691تيل ن  21األربعاء
 الديتتن قزاعتتف برايلتتك د ن  داقتتف تنرنتتف تستتهر  عتتك  تتن ال تت   التت ي لتتم يمدتتك قلتتى تيتتدي ال    

تراا  القنتر  العت اا ك تا كتان  ،بتن  تاءخ يد  رتع داع ا   ال ع ربين  ف دكك اكقدرا   ف زنزانا  الصر
ليست  هت خ هتف "ناق ا    هادعا   ف بيدك  سط تهلك،لم يدهشك ال    ت  يبافدكّ ن  كان يقت ن داع تا  

القبر، كرتر  تك تر قش  داع تا  قنتد اا تة ،قلى قدبة ال   -ال را األ لى الدف تقي   ينا  شاقر
 ن قشرا  ال را   ف ال   ، ناديدك ب لااو، بعد كنر د ربتة كانت  الايتاا دبتد  لتف تالتى  تبنتى 

 (1691تيل ن  26ال  عة  131اال يا ، ريدا الدآهف،العدد "") ت  ن
،تقر  ادن تنرك ستعيد    ال    لم يهدع صديقف  لك الدين كاكف يف،بن ه   ن هدقك د ن شكر

 تتا تستتعدنف إ  ت تت  ّ ك بتتدر تنرنتتف :" الهديعتتة ال شتتر قة، كل ادك دصتتكر ت نتتف  هتت  يقتت نادن بنتت خ 
داتت  تلتت او الدتتاب   ترل النرتتاس يدبعتت ننف  ها تنتت اتفتتنر تشتتعر ب تتا يتتد ر اتت لف بعتتد  تت دف تي تتا ،

 يندابتت ن، هم يدمسرتتث ن  يدم رث ن،  تتا تدراهتتم تنر ستتثردف راععتتة  ستتعيدا،ك يتتدر ن كتتم يلتت ر لتتف هتت ا 
ن  الاقيقتتتتف !  تتتتا تقتتتت ا ال تتتت  ... ايتتتتنالرر   تتتتا تستتتتعدنف اتتتتين يا لنتتتتف النرتتتتاس إلتتتتى  تتتت طنف األ ر

 الهالتتد، رتيدنف تاتتنر انينتتا  اتتاررا  طافيا ، ت تتاى انينتتف يدعافم، يبتتد  لتتف تن انينتتف اقيقتتف إلتتى 
 (1691تيل ن   28اله يس 131اال يا ، ريدا الدآهف،العدد )".  طنف الاقيقف 
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ن  را     ف  عاليا   نر تان دهت ك ال قتا ف  تف ا ت ر ق تالق   شتاركة كبيترا ا دتد   ابلدك أل ر

تد ة  لست أ إلتى  انبتك،لم تكتن   141ل شاركة  شهصيرة  قا يرة  تدبيرة  تن   يتع تناتاء العالم،بالصر
،ت  يعرر تتتك بتتتف، لكنر إنستتتانيدك هتتتف  تتتن  اربتتت  بيننا،كانتتت   تتتنر  كتقر تتت ايننتتتا، لم يقدر تتتك تاتتتد  إلتتتفر

بستتبا قتتدم ادقتتانف   تتة الكردية،  تتد تدرك باسرتتك ال رهتت  تنرنتتف ت لتتس د ن تن ت نتتمال شتتاركا  بالل
، تد ق إلى تن تقر   ا يد ر ا لف، قنتدها دبتررع بتمن يدتر م لتف  تا يأقان،كتان يدتر م لل ة الكردية

لف ب ابرة  كرم، ين س لتف ب تا يتد ر، يعقرا  يثسرتر  تا ت نلك، استد ر األ تر ألك تر  تن ستاقدين 
تتباايرة كانتت  ال ثا تتما الكبتترل لف، نتت ا الرر تتن ادتتى فنتتر ال  نتتد قليك، بعتتد اندنتتاء الثعاليتتا  الصر

قلتتى ، يعرر نف بكتتنر  دادرن، يثسرتتر لتتف  تتا تفلتتق بدبتتررع شهصتتف  نتتك ال  تت ر التت ي كتتان يأدتتر م لتتف
كسي ا  تف الدتران الكتردي  هص صتية لن ادك، دثاصتين داريهتك  ن تالك هت   زيتر ال رقا تة   ن ف 

قال ف  ي رر،الكتتتردي األ تتتديق األديتتتا   نا تتتن كبير،ستتتبق،   ق   شتتتن ر، اإ هكتتت ا  در تتتك لتتتف الصر
 تتتن هتتت ا العيتتتار ال رقيتتتن تن ي لتتتك هتتت ا ال قتتتدار  تتتن الد را تتتع  استتتن ستتتليثانف، ق ب  كيتتت  لر تتتن

 كان  تيام ال نر ان الدتف استد رر  لتك التدين كاكتك يتف يكر نتف  ينتا بتمن . الدسا ل  ال ابرة للنراس
 .يدر م لف كنر  ا يد ر  ينا

ن  تتتف دهتتت ك       قبتتتر الك يتتتر  تتتن ال لستتتا  األدبيتتتة الدتتتف را قتتت   تتتآدا ال تتتداء  العشتتتاء  الد تتت ر
افي  بس اع ه ا النرم الثلسثف  ه  يادر نف قن الك ير  ن   تايا الكت ن  سال    رل ال بان  

دي نتتتتا كانتتتت  قتتتتن العشتتتتق ا لنتتتتف بعتتتتد تن  تتتتدر   ا تبتتتترز تا. التتتتررا  ا نستتتتان  النر تتتتان  ال  تتتتان
تتتتارا بالعشتتتتق"  شتتتتاركدف  تتتتف ال نر تتتتان بعنتتتت ان ، هتتتتف  شتتتتاركة ت تتتتار   تتتتدك  كبيتتتترا  بتتتتين "نثتتتتس ت ر

لتيس لكتم تن دستمل ا تيتن تنتا  تف هت ا :" ا  قاصثة  ن األستعلة قلتف صتدددنا بقت لفالا  ر،  د
دف تم  صة ادهرين،تنا  ف ه ا النرل، ليس  ف فيرخ، تنا لس أ  يك تي ا    ".النرل،تهف  صر

تتادرا باستتد ناء كدابتتك األهيتتر   "  تتف اليتت م ال تتانف قتتاد يا تتن إلتتفر بنثستتك نستتهة  تتن كتتنر كدبتتك الصر
 ي لم يكن  تد صتدر بعتد،كدا إهتداء لتف بهطرتك النتادح ال ا تل قلتى كتنر نستهة ال"انقالا ر اف

الدتف رتيدنتتا   يترا لالهد ام، تدركت  تهيتترا  تنر  كدبتك تهتداها لف، طثقنتا ندنتا    تتف دكك  قنتا ين 
ه ا الرر ن ال د ا ع ياار الكل ة، يعشق الار ،  د  ها نثسك لل قا ة  القلم  الكدابة  ال الافتة 

تت كل دتتف  اتتدها دتتدري  لتتك، هف دتتز ر بي دتتا  لتتم تزرهتتتا،دقدام :" ن،  ف  لتتك كتتان يقتت ن داع تتا   الدم ر
تستتت ارا  ق يبتتتة، دطير، دطير،لداطر قلتتتى  كدتتتا تنيتتتق ت   تتتف  يتتتا سدرا، دصتتتا ل    هتتتا  طيبتتتة 

 تت طن "  تتم دقبرتتن بتت اطن تكتت ر انتت ن  هتت ادم  تستت را... ديعتتة طال تتا تاببدنا، د تتااك قي نتتا  شتتدى
،دار عتتتتتتتتتتتتتاراس للطباقتتتتتتتتتتتتتة  النشر،تربين،كردستتتتتتتتتتتتتدان 2ك التتتتتتتتتتتتتدين كاكتتتتتتتتتتتتتك يتتتتتتتتتتتتتف،ط، لتتتتتتتتتتتتت"النرتتتتتتتتتتتتت ر
 (211،ل2111العراق،
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ثلك الدين كاكف يف، هتف   تا را ل يت ا  دريتة  هبدنتا ل  ف ه خ ال  ا را األدبية  ا نسانيرة        
الصرد  لف، نعم ال  ا را كان  هف،رتي  كي  يك ن ا نسان ق ال ا   تف د ا تعك   ابدتك،رتي  

يد تتتررد  تتتن تلقابتتتك الررستتت يرة، يزهد بتتتمقلى ال رادا، يداتتتدرن بد ا ع، يستتت ع كتتتنر  تتتن ا لتتتك  كيتتت 
تتا    باهد ام، كمنرتتك ت تتن النرتتاس  كانتتة  قل تتا   ا تت را    نزلتتة   قا تتة، دك ن ال ثا تتما تنر هتت ا الصر

 ي تر   نتك بكتنر تريايرتة ادتىتن ه  بار هادر إن داتدرن، كنز  عر تف ل تن تراد تن يقدترا  نتك،  
ن  تتاء إلتتى  يرد ي،رتيدتتك د ن فيتترخ  تتن ال ستتي لين يكدثتتف ب را تتق  ااتتد  ستتاعق، ك يبتتالف ادتتى  اإ
الثعاليتتتا   اشتتتيا  د ن  را تتتق د ن تير ر اهيرتتتة ت  بنر تتتة ت  تبرنتتتة، ه  يلتتتبس لباستتتك الكتتتردير التتت ي 

 .يعدزر بك  ف كنر  كان، يدق  ال ين ال ديد إلى لبسك  الد سرك بك
  يع كبارا   ص ارا   ي  ا   تهال  قربا   كتردا  ب ابرتة  اادترام  دقدير،  اكردتك رتيدك كي  يعا ن ال  

تا   تع كتنر  تن ا لتك  تن  ال شا نة باألست اء  الكدتا  الت ركريا   الدثاصتين د علتك يتدير اتدي ا   ن ر
، قنتتتد ا يكتتت ن  تتتيثا   تتتف تير زيتتتارا ت  دقتتت ا كتتتدق ا الستتتيد استتتين ستتتليثانف لتتتبعض  تتتي   تناس

تتي  األك تتر لطثتتا ، األه ر فال ، األ تترا إلتتى  ال بلتتف ى بيدتتكال نر تتان إلتت  نثتت سب عيردتتك يكتت ن ال ر
تتتتعا الكردي، قنتتتتد ا ياتتتتين د ر  ال  يتتتتع بادي تتتتك الع ا،  كريادتتتتك ال شتتتتا نة بالنر تتتتان  تلتتتتم الشر
ال راك  ال زاو  نت  صتااا تصتدق  تاكة د ل تن  تف ال كان، د دتدر  تن قترض   نتك لدصتن 

ادق  ال در ال ا ر  األنس الكا ن ا رينإلى كنر  لا  ن  ل ا الا  .لددفدغ ال  يع بالانان الصر
كنت  "را قنا بكنر د ا ع إلى نزهة   اقيرة لكنر ال   د  ال ي   ال شتاركين  تف ال نر تان إلتى   

العالقتتتة هنتتتاك  تتتف ت  تتتن  بتتتان إ لتتتيم كردستتتدان، لس  عنتتتا بكتتتنر " مينشتتتكف"  تتتف  ريتتتة " مينشتتتكف
د ا تتا  بال تتي  ، طثق بعتتدها يعرر نتتا بال كان، يستترد قلينتتا داريهتتك د ا تتع،كان مهتتر  تتن تكتتن اه

البيشت ركة، كان  تتف  دترا  تتا  بلنتا  ل تتم   ل راتتى تبطتانالنر تالف ايتن كتتان هت ا ال كتتان  سدشتثى 
لألر ن الناربين  ن   ابل الع  انيين لنم، م ط ر   عنا  ف تنااء الكن ،يعرر نا قلى دلك الثداة 

إلتتى ال قتتادلين  نتتةالبيشتت ركة لي صتتل ا التت رهيرا  ال ي    تتارا الدتتف تاتتد نا  قتتادلالعل يرتتة  تتف ستتق  ال 
ال راى،كتت لك استتدعرض  عنتتا الاي انتتا  ال انرطتتة  تتف  نبتتا  الكنتت  ب انتتا األلبستتة الثلكل ريرتتة 

تتن : بليرتتة  تته ة،  ان  تتااكا    تتاقزالكرديتتة، د  ر  طتت يال  قنتتد  ال بلتتف قلتتى  ال تتاقزإنرتتك يث ر
 قند اندناء ه خ ال  لة ال بليرة ال  يلة  درقنا  ردا   ردا ، م  هتا بعيتدا   تع ستاعقك .الاي انا  ساعر

 . ن ر ان البيش ركة ال ي ي ااكك  يادر ك كما ت  صديق لك
يتتارا  األدبيتتة  ال قا يرتتة الررستت ية إلتتى إ لتتيم كردستتدان،  ف كتتنر        تتاد القتتدر قلتتفر بتتالك ير  تتن الزر

ديق الا تيم الت ي  هبنتف كتنر كدبتك ال كد بتة بالعربيرتة، كان يتدهن   را كن أ تافى ب قابلة ه ا الصر
 تك تتر  تتا تدهشتتنف بعتتد تن  تترت  كدبتتك تنرتتك . عتتف  تتف اتت ارا  ط يلرتتة  تتف شتتمن  تتا يكدتتا   تتا تكدتتا

ي لك ل ة قربية  زلة   يلة  ط اقة لنا كسديعاا كنر ت كارخ  دص ر ك   لسثدك، داع ا  كنت أ ت ت ن 
يكدتا يأتده   ى  ف الادين قن  دردك الل  يرة يدادرن بد ا ع، لكن  ن يقرت  اإنر  لك الرر ن اد
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 تتتن ا دالكتتتك لناصتتتية الل تتتة العربيرتتتة، داع ا  كنتتت أ تريتتتد تن تستتتملك تنرتتتى لتتتك هتتت خ الثصتتتااة  تتتف الل تتتة 
 .العربيرة،لكنرنف كن أ تنسى ه ا السيان  ف كنر  را تلقاخ  ينا

يكدتاأ بل تة اقدياديرتة،بن يستد  ر كتنر  ايان إلى الشرعر، كدك ن  ف ك ير  ن األ  ل دك ت را  ا   
يستتدقدم :" قا دتتك الع ال تتة  تتف ستتبين بنتتاء الشرتتكن الل تت ي لكدابادتتك،  ف  لتتك يقتت ن تا تتد  ا تتد ت تتين

كاكتتتتك يتتتتف النرصتتتت ل ال قدستتتتة ك قلتتتتى ستتتتبين اكستتتتدعارا  النرقن،بتتتتن يال تتتتس ر انتتتتا    تتتتا يننا 
، طبعتتتتتة ر زهتتتتتك 1دتتتتتاا  تتتتت طن النر ر،تا تتتتتد  ا تتتتتد ت تتتتتين،ط تتتتتراءا  تتتتتف ك)."ا نستتتتتانيرة  الثلستتتتتثيرة

 ه   ف ل دك يل م إلى الشرطاا  الدف ي سرتدها  تف  قتاك  ت  .(31ك ،تربين،إ ليم كردسدان،ل
 هت خ الشرتطاا  هتف  اا لتة لد زيتق تفتالن الكل تة  الل تة  الدقاليتد "نص ل يس يرنا فالبا  ل اا ،

ر  تن كتنر شتفء  الهتر   قاريتا  ت تام الكت ن ، هف دعبير قن رفبة داهليرة قار ع ال ا   تة  تف الدراترر
بقلتم  ن تف  2116، لتك التدين كاكتك يتف،" ت طن النرت ر"دقديم الطربعة األ لى  تن كدتاا)  ." الشر س
 (.كاكك يف

  ن يعتر  ايتاا  لتك التدين كاكتك يف،  قتدار  عانادتك  ينتا، هف  عانتاا د سرتد  عانتاا الكتردي     
يعتتر  تنر ل دتتك هتتف ا دتتداد اقيقتتف لنتت خ الدر ربتتة،ك ا يتتدرك  افدصتتابكان  تتف إاقتتاق اقرتتك التت ي طتت

قبتتتتتارا   قاكدتتتتتك هتتتتتف هالصتتتتتا     ثتتتتتك  تتتتتن الايتتتتتاا  ال عتتتتتانف  األشتتتتتياء  ال    دا ،لكنرنتتتتتا "تنر 
 "هالصتتا  دستتدند إلتتى  لتتق  افدتتراا للتت ا   التترر و ال شتتا ندين بطا تتة الباتتن الدتتم لف  ال  تت دي

 ن التتتت ي ك لتتتت ن لتتتتك،  ان كريم،ال تتتتدل ال قا ف، ريتتتتدا ال تتتتدل قتتتتن اللتتتت: تتتت طن النرتتتت ر لكاكتتتتاعف)
 (الي  ية،ب داد،العراق

كدبنتا ترسن لف  قالتة  بعد انق اء  عاليا   نر ان ده ك  بعد تيام  ن ق ددف إلى األردن      
ا ن  شتاركدف  تف  نر تان " لكنر ادين قن ان"   ن قا  دخ ال س رىنشرها  ف  ريدا الدآهف   

تا  تانده ك،  ان   تارا بالعشتق:" قنت ان  دات ينتا   ر تارا بالعشتق)":الطربيعتة األ ر قبتارا  (التنرثس األ ر
ستناء كا تن شتعالن  تدر دنا كقصتة  صتيرا  تف .د ال بدقة س عدنا لل را األ لى  ن األديبة األردنية

تتارا بالعشتتق،دادر   األدي. نر تتان دهتت ك بتتة استتدنلر  دلتتك العبتتارا ال  ايتتة ألكدتتا قتتن الطربيعتتة األ ر
األردنيتتتة قتتتن اتتتاك  العشتتتق  دا كدنتتتا  انقالبادنتتتا الدراه تتتة،  ال  الك يتتتر  تتتن الدرثاصتتتين العلنيرتتتة 
 الستترية  تتابين السرتتط ر قتتن العشتتق،إكر تنرنتتا  التت   تتف ننايتتة القصتتة إنرنتتا لتتم دعشتتق تبتتدا ، ك دعتتر  

ابتة  تاقل  ا تنرنتف د  رثت  ي  تا  قتن الكد   اق العشق،  ال  إنرنا  د ك داصن قلتى العشتق،   ا  تا
لتتم يصتتدر نا ك يتتر ن  نرتا،نان الاا تتر ن  تتف ال نر تتان، لم يثن نتتا الك يتتر ن، ك .تصتبا  قاشتتقة

هتتف دريتتد الد درتتع :تزقتتم تنرنتتف  ن دنا، اهدصتتر  رتيتتف قننتتا تنرنتتا قاشتتقة لل   د،  التت   تتف نثستتف
تزقتتم  انيتتة تنرنتتتف  ك .ق يقتتا  بكتتنر لافتتا  ال  تتت د، نف دعتتي  االتتة استتتد ناعية  تتن العشتتق األبتتتدي

اقدبر هتتتا  صتتتة،تيرة  صتتتة،ت  ستتتيرا  اديرتتتة،ت  اكتتتايدف ت  تير شتتتفء مهر،هتتتف : ن دنتتتا، نف  التتت 
تتتارا بالعشتتتق، ليس . دلتتتك بتتتدايا  العشتتتق ال لدنتتتا.كراقصتتتيرة قلتتتى الثنتتتم  ا د  نتتتف  ا  نثتتتس ت ر
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ار نثستنا   قينتا بالسر ء ت  تية هصلة تهرل، ل ا ا ا  ارا بالعشتق  ألنرنتا دريتد ت  دد نرتى  تن تفت  
تتارا بالعشتتق لتتف تنتتا .تن يكتت ن كياننتتا فار تتا   تتف العشتتق األبتتدي  هتت خ الطربيعتتة الدتتف كنتت أ تراهتتا ت ر

ا نسان، نان البشر،إ  بنا د ثن  دد رد قلى  ادنا، قلينا يدسررا  ننتا العشتق، ددركنا د ن اتار 
 . قشق     د

 لن دهت لنا،درل هتن ،بيعة دفنر  م ل للعشتقكنرا ننام قلى سراعر  ن هياك   ط عنة بمنر الطر     
 اسدستتتتل نا لألقتتتتراض ،ناتتتتن التتتت ين هتتتت لناها  دهلرتتتت  هتتتتف قنرا؟هتتتتن ابدعتتتتدنا قتتتتن   هرنتتتتا الاقيقف

 ال فاهر الهادقة  دركدنا هف ن اصن السربا  قلى هدهدا األاالم السرابقة، كي  ددهلرى الطربيعتة 
تتتتارا بالعشتتتتق قتتتتن هتتتت ا الاتتتتار العتتتتارم تتتتارا بالعشتتتتق، ريدا  لكتتتتنر اتتتتدين"."األ ر قن ان،الطربيعتتتتة األ ر

 (2111ما 11الدآهف،األربعاء 

هتت خ ال قالتتة القصتتتيرا كانتت   اداتتتة اتتدين ط يتتتن بيننتتا  تتف كتتتنر لقاءادنتتا األدبيرتتتة اتت ن العشتتتق     
تا  ا لنف،ال ي كان يرل تنرك قنصر  ن قناصر الطربيعة بعد ال تاء  الدتراا  النت اء  النرتار،نقال  ق ر

   الكتتتردي ال تتتال ال زيري، ه تتتا يريتتتان تنر هتتت ا العشتتتق ب  ابتتتة ال ا بيرتتتة الدتتتف داثتتتف يق لتتتك الثيلستتت
انفتتر ال زيتتد  تتن مراعتتك اتت ن هتت ا األ تتر  تتف كدابتتك انقتتالا )د استتك العناصتتر الطربيعيرتتة  تتع بع تتنا

 (26،ل2111،ر كسانا،تربين،كردسدان العراق،1ر اف، لك الدين كاكك يف،ط
رت بشتتكن  قد تتا قتتن الكاكاعيرتتة الدتتف يدبعنتتا  لتتك التتدين كاكتتك  هتت ا الاتتدين  تتادنف إلتتى تن ت تت   

تتتتت اا  ينيتتتتتة العريقتتتتتة  تتتتتف ، هتتتتتف  تتتتتن الطر اعتتتتت  الدر "يارستتتتتان"ت  التتتتتت  "تهتتتتتن الاتتتتتق"بتتتتتتيف، هتتتتتف ال سر
تتا كدتتا  تتف كدبتتك كستتي ا  تتف  كردستتدان،  رت  تك تتر قتتن الصتت  يرة ألكتت ن  تتف ت تترا نقتتاط الثنتتم   ر

تت  ف ال ستتالم الهيرتتر كابتتد "ا ر اتتفانقتتال" بتتك األهيتتر التت ي تقتتدرخ راععدتتكاكد ، تدركتت  تنر هتت ا الصر
لستت أ تدري كيتت    دتتى  ل تتا ا :" د تتارا ر ايرتتة كبيتترا   دعتتدردا  تتف درا ر اانيادتتك،  ف  لتتك  تتان

  تتد  نثستتف   تت  با  ان تت اا ال  تتانين  العشتتاق ناتت  اكستتد راق  تتف هتت ا الطرريتتق  تت  ا بتتف ترل 
 تت طن ""ستتار ا قبتتر الدتتاريو  يستتير ن  تتف نثتتس الطرريتتق اليتتين النرتتاس   عتتا  الاك تتاء ال بتتدقين 

 (13،ل2111،دار عاراس للطباقة  النشر،تربين،كردسدان العراق،2، لك الدين كاكك يف،ط"النر ر
، هت  قنصتر العشتق ا لنف، تدتم رر بتك  تدرا ، تي ن "العنصر الهتا س" م   د  نثسف تي ن بت     

، ت علنتتا  اتت ر ر ايدتتف  تتف الهيتتان طا تتة البعتتد الهتتا  كتترابطا دك، ت لرتتد  نتتك   س، هف طا تتة الاار
 ."أعشقني" العل ف

لقد نالت  هت خ الرر ايتة قتدرا   اعز، طتار  إلتى كتنر  كان،  صتل  إلتى تيتدي  عفتم تصتد اعف     
ت ترا  رصتة   ف كنر التدرنيا،إكر نستهة  لتك التدين كاكتك يف، قتد فلرت   ابعتة  تف در   كدبتف دندفتر

تتديق إلتتى ال ثكرتتر الكبيتتر   " نتتف داتت  قبتتارا  ، هف    رعتتةلدصتتن إليتتك العزيتتز  لتتك التتدين كاكتتك الصر
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ستيط نّ اللقاء القتادم بتك لتن يتدمر إكر  تف هت خ ال تررا ،قلى ت ن لقاء بتك  ريتا، لكن اندفارهتا ..."يف
، ادتتى  لتتك ال  تت  سمشتتداق داع تتا  إلتتى ترض النرتت ر  الاتتقر قنتتد ا يشتتاء هالقنتتا    ال اللتتة  ا كرام

دون  دائمااً  لمااذا يرحال الّطيباون: ثيلس   الطريا  لك الدين كاكف، تدساءن د ن إ ابةصديقف ال
ّ منتتا "اال يتتا  يقفتتة  د هر تتة  تتف ا تت ر الاتتالر " ت تترت هتت خ الليلتتة قلتتى ر اتتك كدابتتك  !!وداع؟

تا تنتا  عنتد ا ت ترت هت ا .تقر  تنر ر اك ابيستة هت ا الكدتاا، تنر هالصتك ك يكت ن إكر بنص صتك  ت ر
ا تاتتسر بر اتتك الطرتتاهرا در تتر  قلتتى ال كان، دبدستتم لتتف  تتن  كتتان قلتتف بعيتتد  شتترق، تك ر الكدتتا

 تدتتترك نثستتتف دد دتتتع  !!دون وداع؟ دائمااااً  لمااااذا يرحااال الّطيباااون :"قتتتن ستتتيالف ال عادتتتا العتتتا ز
ا نسان قفيم    ي قف ة هيالك    دك  بقدر  تا :"ق   دانك  ه  يق ناب اكادك النرابعة  ن تق 

اال يا ، ريتدا الدآهف،العتدد )"".ن  ن ق ق  هصا دد سرع  دزدهر طا تا  ا نستانيصلك الهيا
تت  ف الطريتتا  لتتك التتدين كاكتتك يتتف (1691 دشتترين ال تتانف 13األربعتتاء 168 ،  تتد كتتان صتتديقف الصر

 .قفي ا  باق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


