
 والبشٌرٌستٌة فً بغداد بشٌر مشٌر
 

 
 
 

 قٌس قره داغً
 

 
 عموم ن فًنتشروٌ وهأستاذ نابؽه مرٌدو خٌاط  فٌلسوؾ ، شاعر ، زعٌم ، مشٌر فً الجٌش العثمانً،

الى درجات ٌحظى البروفٌسور المعروؾ  العراقً جالل طالبانً ، قسمهممنهم الربٌس وكوردستان 
الدٌن مصطفى ٌدعً البروفٌسور عزووٌلٌه المبشرٌن السبعة  األول جمال نبز بصفة الخلٌفة والمعتمد

رسول أنه أحدهم ؼٌر أن اآلخرٌن ٌزعمون أن بشٌرا قد قرر ذات مرة أخراجه من السبعة وأعطابه 
لمشاكل للزعٌم ، من تالمذته مجموعة من ألمع الفالسفة ه امرتبة أدنً لعصٌانه من المبدأ البشٌري وخلق

والوزٌر  گوالوزٌر أمٌن زكً ب رخلكورد نذكر منهم ودون ترتٌب المؤواألدباء ا ٌنوالكتاب والمؤرخ
والنابب المشهور أمٌن الرواندوزي والشاعر أسٌري واألدٌب الكبٌر عالء  بگ العالمة توفٌق وهبً

موكرٌانً ألدب الكوردي والمؤوخ حسٌن حزنً الدٌن سجادي صاحب المؤلفات العدٌدة ومنها تارٌخ ا
ار مهابادي والشهٌد وي موكرٌانً والمؤرخ مال جمٌل روژبٌانً والشاعر العمالق هژٌشقٌقه گ بعد وفٌما

مد ٌر وأحاد لفترة والشاعر والحقوقً كامل ژالدكتور عبدالرحمن قاسملو الذي كان أستاذا فً جامعة بؽد
به ولم تتحقق أوصى أن ٌدفن بجن هردي والشاعر المجدد عبدهللا گوران وحتى پٌره مٌرد أٌضا وقد

سس نادي االرتقاء والشخصٌة الفذة معروؾ جٌاووك مؤوصٌته كما سنأتً على ذلك الحقا وكذلك 
واالدٌب والسٌاسً رفٌق  هلشقً الكوردي الثابر أبراهٌم عبدگالكوردي وربٌس المحامٌن المدافعٌن عن ا

د واألخٌر ٌحتفظ فؤاو الدكتورٌن األخوٌن أحسان وكمال  9191االمل فً  -حلمً زعٌم حزب هٌوا 
وطابفة أخرى من األٍسماء الالمعة الذٌن كانوا نجوما متؤللبة فً  ،مجموعة من الوثابق المهمة باستاذهب

  .واحدة  سماء األدب والسٌاسة وال ٌمكن بأي حال أن نجمعهم بقابمة مستقلة
ن القصابد التً وعة ملؤلستاذ مجموعة من المؤلفات المنوعة التً ال تجتمع فً باب علمً واحد  ومجم

نشرت فً الجرابد  من مختلؾ المدارس الشعرٌة وبعضها تعد من الروابع نتمابات شعرٌةتحمل إ
نات واألربعٌنٌات وحتى الخمسٌنٌات وبداٌة فً العشرٌنات والثالثٌ والمجالت الكوردٌة المختلفة

فٌلسوؾ ) فكان ٌقول أنا الستٌنٌات وحسب الدكتور كمال فؤاد ٌقول أن االستاذ أذا سأل عن صفته 
 . ( وشاعر عند اإلٌجاب



أن ٌقول من هو هذا االستاذ والفٌلسوؾ والشاعر عند الحاجة وهو  على ضوء ما سبق ٌحق لنا وللقارئ
 ؟!فً نفس الوقت خٌاط مشهور فً بؽداد كان ٌحلو له أن ٌسمً نفسه بصاحب المقص الذهبً 

وخصوصا ما  بعض األسبلة الجادة عن حٌاة هذا الرجل األستاذ أن ٌردوا على يأحتار حتى أقرب مرٌد
 قت شهرته بؽداد وكوردستان بل كتبٌتعلق بوالدته أو نشأته حتى ظهوره على حٌن ؼرة كشخصٌة فا

، قبل  على صفحات الجرابد والمجالت الصادرة فً أوروبا عنه كتاب أجانب فً برلٌن وبارٌس ولندن
 مشكورا البروفٌسور جمال نبز وفً طً أحد الكتب خصنً أٌام حمل برٌدي رزمة كتب من االستاذ
كترونً مسجل علٌه فلم وثابقً فرٌد من نوعه عن األستاذ بشٌر بهدٌة رابعة وهً عبارة عن قرص أل

وفً األسطر الباقٌة  أشترك فٌه مجموعة من المرٌدٌن الذٌن ال زالوا على قٌد الحٌاة أدام هللا بقابهم مشٌر
أٌاه مرٌده وبعض  بكلمة األستاذ الذي كان ٌفضله على باقً األلقاب التً منحوهسوؾ نشٌر إلٌه فقط 

 .نفسه صفة من الصفاة على شخصٌته  المرات كان ٌضفً علی
ٌجمعون على أنه من مدٌنة السلٌمانٌة وذلك من فرط حبهم له فبما أن أكثر مرٌدي االستاذ من السلٌمانٌة 
أ فً المنطقة المحصورة بٌن منهم تفٌد على أن الرجل ربما نش، ولكن لهجته والمفردات التً نسمعها 

 ، واكثر الظن أنه من موالٌدأو أٌة منطقة أخرى من أعمال لواء أربٌلواربٌل فً بداٌة حٌاته كركوك 
 شٌبا عن نشأته األولی ٌكشؾأنه لم ، فٌشاع عنه (  9111 – 9110)  السنوات المحصورة ما بٌن

مثال أدعابه بأنه تخرج من كلٌة األركان  ،كانت من بناة أفكار األستاذسوى بعض األدعاءات التً 
الحربٌة فً أستانبول وكان ٌحمل رتبة مشٌر إبان الحرب العالمٌة األولى ، أو أنه كان ٌعمل ربما مهندسا 

ة فٌما وكان ٌتقن اللؽة األلمانٌة ولكنه نسى تلك اللؽ( برلٌن  –بؽداد ) مشروع سكك الحدٌد المشهور فً 
بعد كما كان ٌزعم ، ولكن أخٌرا تكشؾ بعض خٌوط السٌرة نتٌجة لهفوات  منه وأن كان ٌتصؾ بقلة 
الكالم ولم ٌكن رجال ثرثارا كما ٌتصور البعض الذي لم ٌزامله ولم ٌزامنه فمثال أنه ذات مرة كان ٌحكً 

من أجل بناء الدولة  عن نضاله من أجل الكورد قبل الحرب العالمٌة األولى وكٌؾ كان ٌعمل بجد
معروؾ خزندار وقد ( الحقا ) البروفٌسور ) ن فً محله وبٌنهم المدرس ٌالكوردٌة لمجموعة من المرٌد

قال األستاذ من ضمن ما قال أنه ذهب من طهران الى أسطنبول على ظهر باخرة فقاطعه المسكٌن 
 :خزندار لمرات عدٌدة قابال 

 ؟!ول فكٌؾ سافرت بباخرة أستاذ ال ٌوجد بحر بٌن طهران وأسطنب
 :وكان االستاذ ٌهمل االجابة لحٌن االنتهاء من حدٌثه وعند االنتهاء وبخه قابال 

، أال تدري أنً أتحدث عن أكثر من خمسٌن سنة خلت !أنت حضرتك مدرس ودارس فلماذا ال تفتهم  -
 ! اآلن ل بعدة اآلن ، أخرج وال تعود الى المحوال أتحدث عن المنطق

( السفارة الكوردٌة فً عاصمة الرشٌد كما كان ٌسمٌه االستاذ ) أهم محفل كوردي  سر خزنداروهكذا خ
ولم ٌشارك أقرانه فً تلك المساجالت والنقاشات والتً كانت تجري فً ذلك النادي السٌاسً واألدبً 

 .طٌلة حٌاته 
ه ٌقابله بحمٌة كلما قابله ومن الهفوات األخرى التً تفٌد هذه السٌرة أنه كان متعلقا برجل من أصدقاب

سور عزالدٌن حاضرا عند د البروفٌصطفى صفوة والالمال موأسمه حسن حلمً وفً أحد المرات كان 
 :سأل االستاذ لقابهما ف

 تكما نابعة من حبكما للشعر واألدب ؟اأستاذ ربما عالق -
 :فٌرد علٌه االستاذ 

 !لً فً الدراسة  ال مال أفندي ، أضافة الى ذلك كان حسن حلمً زمٌال -
 :وبعدبذ ٌقول المال صفوت لنجله 

 !! أنتم د حلٌت لؽزا طالما حاولتم حله فلم تفلحواعزالدٌن لق -
 ؟!كٌؾ  -

تبٌن لً المستوى الدراسً الحقٌقً لؤلستاذ ، حٌث أنً أعرؾ حسن حلمً وهو من حٌنا فً السلٌمانٌة 
عهد العثمانً وقد فتحت دورة خاصة لمدة أشهر ، فقد كان الرجل شرطٌا فً ال بسنوات وأن كان ٌكبرنً

من الضبطٌة  فٌصبح اعلی ٌرتقى درجة کان من الدورة لتعلٌم مبادئ القرآءة والكتابة لهؤالء والناجح
زمٌال له فً الدراسة فأنه  كان االستاذ وبما أن  (شرطً أول)ادله الٌوم ما ٌع (الكورد ٌسمونها زه فتٌه)

 .رسة سوى إشتراكه فً تلك الدورة تلك الدورة الن حسن حلمً لم ٌدخل المدال بد وأن كان معه فً 



  
  :االستاذ خٌاطا

 
ك محل للخٌاطة فً شارع الحٌدرخانة فً محل قرٌب من سوق السراي ببؽداد ، وله من لكان االستاذ ٌم

سس الفعلً والصناع مجموعة من أمهر الخٌاطٌن الٌهود فً بؽداد من بٌنهم المشهور عاصم فلٌح المؤ
ٌ   بنحو سنتٌن ن الحزب الشٌوعً العراقًقبل أن ٌعلن ع ٌة فً العراقلشٌوعل وحتى العابلة  ة القوم، وعل

 أرتقوا كانوا ٌفضلون هؤالء الخٌاطٌن على بقٌة الخٌاطٌن فً العراق ، ولكن هؤالء المالكة فً العراق
 9191ود منهم الى أسرابٌل فً عام ر الٌهوثم هج   فٌما بعد أصبحت لهم محالتهم الخاصة فً بؽدادو
ي ٌتهافت علٌة القوم على محله رؼم االعالنات الكثٌرة ذفلم ٌعد االستاذ ذلك الخٌاط المشهور ال 9199و

له فً الصحؾ وحتى فً الكتب والمجالت الصادرة فً ذلك الزمان فحول محله الى محل لبٌع الكتب 
الجرابد كانت أعالنات ؼرٌبة وفرٌدة فمثال كان ٌكتب  الكوردٌة والصحؾ بأنواعها ، وحتى أعالناته فً

ان المصباح الخٌاط بشٌر المشٌر ، خٌاط عسكري وملكً ، صاحب المقص الذهبً ومؤلؾ كتاب دٌو) 
 تحت الطبع كتاب عجٌب وؼرٌبوله  وسعره ست آنات (ه رستً سٌپاره ي حه قپ) ودلٌل طالب الحق 

وحتى محله  نه مؤلؾ وكاتب وأستاذ،تشٌر الى اؼٌر ان التفاصٌل وهكذا كان العنوان ٌشٌر الى أنه خٌاط 
ٌ  چخانه كان من ضمن ممتلكات أسرة الفً الحٌدر ا من ادرجً المعروفة وكان االستاذ من دون البقٌة معف

ادرجً وأن كانوا من بهذا الصدد حٌث ٌقول أن أسرة الچ عزالدٌن طرٌفة. بدل األٌجار وٌذكر لنا  د
قال عن نصٌر أبن راقً فً العهد الملكً فقد كانت لهم نزعة أرستقراطٌة ؼرٌبة ونرواد الٌسار الع

بٌه طٌلة حٌاته كان ٌستقبل ضٌوفه فً الدٌوان  دون أن ٌقوم المرحوم كامل الچادرجً  ٌقول أن ا
 بأستقبالهم وتودٌعهم حسب العادات الشابعة فً المجتمع العراقً وحدث لمرتٌن فقط أن قام كامل بالتعنً

مرة للذهاب الى باب المنزل ألستقبال احد ضٌوفه وفً المرتٌن كان الضٌؾ هو الشٌخ محمود الحفٌد ، ال
لٌز الى جزٌرة نابٌة فً المحٌط الهندي وثم عند عودته من المنفى ثانٌة االولى عند نفٌه من قبل االنگ

نقله الى مقر  قددوس وادرجً البارزانً أٌضا عندما كان مقٌما فً فندق الفركامل الچوقد زار )
البارزانً الصحفً المعروؾ حافظ قاضً بسٌارته الشخصٌة وقد دون القاضً المعلومة فً مذكراته فً 

 ٌضٌؾ الدكتور عزالدٌن أن رؤوؾ الچادرجً عمٌد تلك األسرة، رؼم هذا (  11و 18و 18الصفحات 
وهذا سر آخر من  الناس وٌمضً ستاذ ٌصافحه من دونعند نزوله الى شارع الرشٌد كان ٌأتً لمحل اال
 .أسرار هذه الشخصٌة العجٌبة التً نحن بصددها 

ٌقول الدكتور جمال نبز وهو أقرب الناس من قلب األستاذ أن مكتبة االستاذ لم تكن كبقٌة المكتبات ال فً 
النشر  ، فالمكتبات فً كل مكان عادة تتعامل مع المؤلفٌن ودورالعراق وال فً أي مكان آخر فً العالم 
ولكن االستاذ ٌعتبر كل ما ٌصله من  بٌن الناشر وصاحب المكتبة على أساس الربح والمصلحة المشتركة
ٌع ٌفقه االستاذ وكان الجم( عانة واحدة)ا ٌجوز أعطاء أصحابهكتب ومجالت وصحؾ ملكا له وال 

الستاذ ال تعنً بأي شكل الصفة من ا ذهآخر الشهر وطبعا هفً ال فً أول الشهر وال  وبالتالً لم ٌحاسبوه
من األشكال بانه رجل طماع ومستؽل أو أي شا آخر ، ال بل كان كرٌم الطبع وٌده ممدودة لآلخر ولكنه 

ٌوي موكرٌانً وهو أدٌب وصاحب هو الصحٌح وال ٌمكن مناقشته أبدا، ؼٌر أن گكان ٌعتبر تصرفه هذا 
ؤرخ حسٌن ٌو األكبر المٌق گستاذ قد زامل شقمطبعة فً أربٌل لم ٌكن ٌعرؾ طبٌعة األستاذ وإن كان اال

حزنً موكرٌانً لسنوات عدٌدة حٌث كان األخٌر ٌصدر مجلة زاري كرمانجً فً عشرٌنات القرن 
ٌوا قد بعث لشهور عدٌدة مطبوعاته الى بؽداد و التالً بشٌري الهوى ، فحدث أن گالمنصرم وكان ه

 لوكان فً طرٌقه الى محل االستاذ لكً ٌتحاسبوا حووكان ٌوصً بإٌداعها لدى االستاذ وقد زار بؽداد 
صادؾ وأن ألتقاه جمال نبز ا حقه وقبل وصوله لمحل االستاذ مبٌعات الكتب وٌأخذ كل ذي حق منهم

ٌزٌد  ع مع االستاذ فكان كلما ٌنصحه قصد زٌارته لؤلستاذ فنصحه كثٌرا أن ال ٌفتح الموضووعرؾ منه 
حال ٌذهب الى  ، على أي   الحساب والمحاسبة حق وال بد منه ، ؟!ال أحاسبه  ٌو دهشة وٌلح لماذاگ

 :ر ثابرة االستاذ ما أن ٌفاتحه حول الموضوع حتى تثااالستاذ و
ٌو ، بدال أن تشكرنً على بٌعً لكتبك  تأتٌنً وتطلب المال منً ، حقا أنك رجل عجٌب األطوار ٌا گ -

فل عابدا الى أربٌل وهو ٌحمل شارة قجل تماما وٌألول مرة أشاهد رجل مثلك ، فٌفهم الرجل طبٌعة الر



ه ٌرسل حصة االستاذ الكاملة مع رسالة كلما ٌطبع كتابا فً مطبعتكان مماته و البشٌرستٌة من ٌومه الى
 .شكر دون أن ٌنتظر منه حسابا وال هم ٌحزنون 

 
 :خطب األستاذ تثٌر أعجاب الناس 

 
مثار أعجاب الحضور ، مرة دعً األستاذ الى  خطبه  ثٌر من المناسبات وكانتشارك االستاذ فً الك

وؾ جٌاووك وكان على األستاذ أن مناسبة فً نادي األرتقاء الكوردي وربٌسه الشخصٌة المعروفة معر
قً كلمة فً تلك المناسبة ، فما كان علٌه اال وأن ٌفاتح تلمٌذه جمال نبز األقرب الى فكره ونظرته الى ٌل

له الكلمة دون أن ٌعطٌه حتى الخطوط االساسٌة للكلمة وكالعادة ودون نقاش  السٌاسة والفكر أن ٌكتب
شابه ٌذعن التلمٌذ ألمر االستاذ وٌكتب له كلمة فً ؼاٌة األتقان ، فً ٌوم المناسبة ٌقول  وتردد وما

م الكلمة االستاذ للتلمٌذ أذهب وقل لهم أن االستاذ ٌعانً من ألم فً ٌده وٌعتذر عن تقدٌم الكلمة وعلً تقدٌ
االك فٌطنب المطرب والمسرحً الفنان رفٌق چ المناسبة كان، ومن ٌدٌر  فٌفعل نبز ما قاله األستاذ إنابة

عندما ٌحٌن دوره وهو أٌضا بشٌري الهوى وٌتقدم نبز فٌلقً الكلمة وسط تصفٌق فً وصؾ االستاذ 
فٌلتفت إلٌه االستاذ وهو لم ٌزل ٌعود لٌجلس بجنب االستاذ حتی الكلمة  إلقاء الحاضرٌن وما أن ٌنهً من

 :مذهوال بإعجاب الناس لصدى كلمته الرنانة فٌسأل نبز 
 ؟!ها ، ما رأٌك بكلمتً فً المناسبة  -
 .أحسنت أستاذ ، سلمت ٌدك وعاش ٌراعك  -
 ! حقا أن قلمً قوي.. شكرا  -

ٌده الدكتور عزالدٌن وٌؤ وهنالك قصص أخرى بطلها األستاذ ومنفذها نبز ، فٌقول الدكتور كمال فؤاد
خطوطات لشعراء مكان ٌحتفظ ب كان عقٌد متقاعد وأسمه محمد علً أن شخصٌة كوردٌة من بؽداد على

ٌقول بأنه أعطى دٌوان الشاعر الفالنً للشخص الفالنً فطبع كان كورد وكان حاضرا فً محل االستاذ و
 : حتى ٌقول دٌوانه وما أن ٌسمع االستاذ بهذه الكنوز

 ، وأنا ؟( به مٌن ) 
دٌوان الشاعر حاجً قادر كوًٌ وبأمكانك تدقٌقه وتحقٌقه  الشخص األشارة وٌقول حسنا سأعطٌك فٌفهم

 .وكتابة مقدمة له وثم طبعه 
ة مقدمة للدٌوان وٌصادؾ أن فٌأتً بالمخطوط وٌسلمه لؤلستاذ وما على االستاذ اال وٌأمر جمال نبز بكتاب

ٌنكب نبز على كتابة المقدمة وبٌن حٌن وحٌن ٌأتٌه األستاذ ف .لس ٌوي موكرٌانً حاضرا فً المجٌكون گ
 :قابال له 

 !قوة المؤلؾ تكمن فً قوة المقدمة ( ذاتا ) أرٌد أن تكون المقدمة قوٌة ومعبرة ألن 
ٌو موكرٌانً الذي علم بالمشروع سارع النور وٌبدو أن گ ولكن ٌشاء القدر أن ال ٌرى ذلك المجهود

ل وحصل على نسخة أخرى من دٌوان الشاعر وطبعه فً مطبعته التً ورثها من شقٌقه بالعودة الى أربٌ
وهً نفس المطبعة التً جلبها حزنً من الشام الى رواندوز وتم نقلها أخٌرا ) حسٌن حزنً موكرٌانً 

وما أن علم ( الى أربٌل وكانت الحروؾ بدابٌة حفرها حزنً بنفسه وهو شخص عدٌد المواهب حقا 
  : معاتبا موكرٌانً وقال بثابرته وأنص نتشار الدٌوان فً السوق حتى  ثارتبأمر أاألستاذ 
 :وقالوا له  ةبلوا من هول المصٌ، ولكن صحبه سه لم بأمر كتابً حتى سبقنً فً طبع الدٌوانأنه ع

تباع ، ترٌث حتى  ٌو بال مقدمةوفٌه مقدمة ؼٌر ان كتاب گ ٌا أستاذ كتابك ال ٌشبه كتابه فكتابك أقوى -
ه  فً صندوق العجابب ودع كتابٌنسخ موكرٌانً وأطبع كتابك بعده ، ولكن االستاذ لم ٌقتنع باالمر و

 بعد موته ٌفتحه أحداال فظ فٌه كل أسراره ولم ٌطلع علٌه أحدا سواه وحتى قال لورثته أن الذي كان ٌح
 .اال عندما ٌحضر جمال نبز المقٌم فً المانٌا بنفسه وٌفتحه 

 
 :ٌتحدى الحكم الملكً وٌقف بوجه سعٌد قزاز االستاذ 

 
 ؟!من ال ٌعرؾ وزٌر داخلٌة العراق سعٌد قزاز 



، وعندما صلبا حتى فً لحظة أعدامه أنه أحد أصلب وزراء الداخلٌة فً العراق وأصرمهم ، فقد كان
كلمته قال ( محكمة الشعب ) ة العقٌد فاضل عباس المهداوي ممن قبل محكبحقه بحكم اإلعدام  طق  ن  

، ومعلوم كما أسلفنا أن ( وٌبقى تحتً أناس ال ٌستحقون الحٌاة  عالٌا لً الشرؾ أن أتعلق) المشهور 
أمضابه ) االستاذ بشٌر ال ٌحسب لكابن من ٌكون حسابا ، وهو ٌمضً على كل ما ٌكتب بأسمه وٌرمً 

الكثٌر من المقاالت التً نشر  له دون حساب عواقب األمور ، وقد تم  على كل ما ٌكتب( كما كان ٌقول 
، هذا ما أزعج الحكومة ودعى سعٌد قزاز أن ٌأتً ذات مساء باسمه الصرٌح تهاجم الحكومة بجرأة 

بنفسه الى محل خٌاطة األستاذ ، فٌقول االستاذ جمال نبز وقد كان حاضرا وٌحكً بصفته شاهد عٌان لما 
 :جرى حرفٌا فً تلك األمسٌة

 أن العاشرة وكنا قد بقٌنا كالنا ، األستاذ وأنا فً محله ونحن على وشككانت الساعة تشٌر الى حدود 
 ء تركن قرب المحل وشاهدت سعٌد بٌگوأذا بسٌارة شوفلٌه سودا( اٌدوست پ) قفل المحل واألنصراؾ ن

ٌرافقه السابق فقط ، نزل وبدون مقدمات توجه الى األستاذ وٌبدو أن سابق  وزٌر داخلٌة العراق قزاز
 :بطهما معرفة ٌر

 ( . ؟!لترهات أوسطة بشٌر ما هذا الذي تنشره ضد الحكومة ، قل لً من ٌكتب لك هذه ا) 
رأٌت األستاذ وقد تلبدت أسارٌره وبدأت شفتاه ( والكالم لؤلستاذ نبز ) وأنا أراقب الوضع عن كثب 
ن سعٌد قزاز ، اره ، حتما كلمتان موانا أعرؾ ما الذي أث لى سعٌد بٌگترتجؾ من حدة العصبٌة فرد ع

صاحب والفٌلسوؾ  وهً من الخطوط الحمراء لدى األستاذ فهو األستاذ ( أوسطة ) أما األول فهً كلمة 
 سؤال البٌگ عةٌوالثانٌة طب(  أوسطة) ان فكٌؾ به وهو ٌسمع كلمة المؤلفات القٌمة وٌشار إلٌه بالبن

 :، فرد علٌه األستاذ بحدة ( ؟!من ٌكتب لك ) بصٌؽة 
 ؟  الذي تقوله ٌا سعٌد بٌگما هذا  -

ادة ، فلتتخلى الحكومة أال تخجل ، أنا قلمً قوي وال أحدا ٌكتب لً ، وثم أنا أكتب ضد الحكومة ألنها قو  
، لماذا ال أكتب ضدك وأكتب  لقوي ، أال سألت نفسك ٌا سعٌد بٌگمن القوادة كً ال أكتب ضدها بقلمً ا

 ؟!ضد الحكومة 
ٌهدأ ألنه جابه من هو أصلب عودا منه فمد ٌده الى جٌبه وأخرج عملة ورقٌة أن  اال فما كان من الوزٌر

 :من السكابر مع فرشاة أسنان من األستاذ وهو ٌردد  وأشترى شٌبا
 .طٌب ، أستاذ أكتب ما تشاء ضد الحكومة وال تكتب ضدي .. طٌب  -

 :فأخذ االستاذ منه ثمن السكابر دون أن ٌعطٌه الباقً طبعا وهو ٌقول 
  .كٌؾ أكتب ضدك ، أنا قلمً قوي..  سعٌد بٌگ ال

 .وأنتهى كل شا بٌن الحكومة واألستاذ 
   

 :ارتً ى األستاذ بٌن الحزب الشٌوعً والپصراع عل
  

ً الكوردستانً من جهة ها بٌن القومٌٌن والحزب الدٌمقراطكان الصراع والحرب الباردة على أشد
ن تحت مظلة األستاذ تتحول الحرب الباردة الى نقاشات والحزب الشٌوعً العراقً من جهة أخرى ، ولك

هادبة وتبادل الود واألبتسامة البرٌبة ، فقد كان هنالك كما مر نادي األرتقاء الكوردي وكانت النٌة متجهة 
الى أنتخاب هٌبة أدارٌة جدٌدة للنادي وكانت كفة الشٌوعٌٌن أعلى ألن أكثر أعضاء النادي كانوا من 

والؽالبٌة من الفٌلٌة كانوا ضمن الٌسار العراقً كما ٌقول الدكتور كمال فؤاد فً الفلم  الكورد الفٌلٌة
ن الكورد ٌحاولون بشتى الوسابل تأخٌر عملٌة األنتخاب الذي بٌن ٌدي اآلن ولهذا كان القومٌٌالوثابقً 

وال  المؤسسات كباقً سسة عراقٌة عامةوٌتحول النادي الى مؤٌفوز الشٌوعٌٌن بمجلس األدارة و لبال
فٌه كل النقاشات  يمثلما كان سابقا ، وقد كان محل االستاذ هو المحل الذي ٌجر ٌكون فً خدمة الكورد 

والجدل حول ذلك الموضوع فٌقترحون األقتراح بعد األقتراح دون التوصل الى نتٌجة مرضٌة ، وذات 
 :من األستاذ أن ٌدلً بدلوه بالموضوع ، فقال  ب  ل  مرة ط  

 .ن مجلس إدارة النادي فأن أقتراحً هو أن ٌتسنم المستقلٌ ال تملكون الحل ، أنتم -
 اضرون ،كٌؾ ؟ وهل لدٌك أسماء تستحق ملا المناصب ؟ سأل الح -
 .. نعم  -



 ؟ ٌا استاذ من هم -
 (حزب الدٌمقراطً الكوردستانً آنبذ لوكان سكرتٌرا ل) أوال ، إبراهٌم أحمد 

 :والثانً !! تقل حقا فقال الحاضرون ، نعم فهو مس
ٌقصد بهاء الدٌن نوري الذي كان كان أبن الشٌخ نوري و (ذكرونً باسمه )  األصلعذاك  هو.. الثانً 

 !عضوا فً المكتب السٌاسً للحزب الشٌوعً العراقً 
 أما الثالث ، سأل الحاضرون ؟

  .وأبوكم هللا ٌرحمه .أنا( به مٌن  )الثالث 
 . بأقتراحاته دون أن ٌعارضه أحدا ذ ٌأتًعلى أي حال هكذا كان االستا

أن وزارة جدٌدة سوؾ  شٌبا فً ذاكرته وهو البعض من المترددٌن على محله زرعفً عهد الجمهورٌة 
شؽله الشاؼل أخبار الوزارة  و تنبثق وأنك ٌا أستاذ ستكون ضمن التشكٌلة ، فبقى االستاذ ولمدة شهر

مه فً التشكٌلة ، فجن سأن أعلنت الوزارة فتفاجأ بعدم ورود أٍ ومن هم هم زمالبه الوزراء ٌا ترى ، الى 
، فأستؽل االستاذ عزالدٌن  أن ٌقترب من المحل لفترة خوفا من ردود الفعلجنونه ولم ٌجرأ أحدا 

 :مصطفى رسول الفرصة وذهب خلسة الى المحل وبعد مقدمة قصٌرة قال له 
 ؟!أستاذ أال تدري من هو العابق أما عدم توزٌرك  -
 من ؟ -
 !ابراهٌم أحمد  -
 كٌؾ ؟ -
الذي كان آنبذ ) لمال مصطفى سارع الى ابعدما علم أنك ستصبح وزٌرا فً التشكٌلة الجدٌدة .. نعم  -

وقال له لماذا توافق على جعل بشٌر مشٌر ( فً قصر نوري السعٌد فً الصالحٌة  ضٌؾ للزعٌم ٌقٌم
ارتً كان ضمن قٌادة الپ) ً ٌوسؾ وزٌرا ٌعٌن عون وزٌرا وهو لٌس منتمً الى الحزب فقل للزعٌم أن

مالبما  ، ٌبدوا أن الجو كانفً الوزارة فكلم البارزانً الزعٌم تلفونٌا وحل عونً ٌوسؾ بدال منك ( 
ارتً واالستاذ فبدأ الفتور وكان االستاذ المعتمد األول للجرابد والمطبوعات لؤلٌقاع بالصداقة بٌن الپ
د ، ومن ضمن الجرابد التً كانت تصدر آنبذ جرٌدة خبات لسان حال الحزب الكوردٌة فً عموم بؽدا

الدٌمقراطً الكوردستانً وٌشرؾ علٌها االستاذ جالل طالبانً بأعتباره عضوا فً المكتب السٌاسً 
أن جرٌدة خبات ومنذ فترة ترسل برزمة كبٌرة الى محل االستاذ  سؤوال عن األعالم المركزي ، فالحظم

فً األمر مكٌدة ما ،  ه البد، ففطن أن واحدة نسخةكما أرسلت دون أن تصرؾ منها حتى  ةوتعاد الرزم
 :بنفسه الى األستاذ وسأل عن سر مرتجعات الجرٌدة دون أن تفتح الرزمة فرد األستاذ  الطالبانً فذهب

 ؟!لٌس األمر بٌدي ، الناس ال ٌرٌدون قرآءة جرٌدتكم  -
 ؟!ع وال ترجع لنا وال نسخة كانت تصرؾ قبل أسبو ذاكٌؾ ولما -
 !!ٌبدوا أن نظرة الناس تؽٌرت أزابكم  -
 كٌؾ ، أنا ال أفهم هذا األنقالب المفاجا من الناس ؟ -

نعم ، أنتم وقفتم أمام أستٌزاري وعٌنتم عونً ٌوسؾ بدال منً ، ولهذا ترككم الناس ، أال تعرفون أنً 
 كبٌر الكورد فً بؽداد ؟

 ؟ هو من نقل لك هذا الكالم صطفى رسولعزالدٌن مألٌس طٌب ،  -
 .نعم  -
تعٌن  فً الحزب الشٌوعً طٌب أنا ال أقول شٌبا ، ولكن أن مكرم الطالبانً وهو من جماعة عزالدٌن -

كان ) مدٌرا عاما لمصلحة التبوغ وهم بصدد تعٌٌن أناس لهم خبرة فً التبػ براتب قدره ستون دٌنارا 
هب مع عزالدٌن الى مكرم ، فأذا عٌنوك فاحصا للتبػ فمعناه أن إدعابه أذ( مبلؽا هابال فً ذلك الزمن 

 . وإننا وقفنا عابقا أمام أستٌزارك ٌا أستاذنا صحٌح
 :محل وهو ال ٌدري بالتطورات الجدٌدة سأله األستاذ العند مجٌا االستاذ عزالدٌن الى 

 هل تعرؾ مكرم طالبانً ؟ -
  . نعم أعرفه -
 .، قم معً لنذهب الى بٌتهم  گوأن تعارفنا فً منزل جٌاووك بٌ قسب هوأنا أٌضا أعرف -
 لماذا ؟ -



 ًال تسأل ، علٌك المجا معً وهناك تفهم القصد من الزٌارة، وكان األستاذ ٌعلم بأمر تعٌٌن فاحص -
ػ ه فً تلك األٌام وبدون مناسبة ، ٌا جماعة تعرفون أنً خبٌر فً أمور التبٌوكان ٌقول لزابر مسبقا التبػ

الى دار االستاذ مكرم وعادا فاضً الٌدٌن من تعٌٌن  المهم ذهبا,أٌضا باالضافة الى مزاٌاي األخرى 
أو المال األستاذ ما دعى األستاذ الى إخراج الدكتور من صفوة السبعة المبشرٌن وتعٌٌن جالل طالبانً 

ا فً مجلس النواب ففً وٌذكر أن األستاذ قد رشح نفسه لمرتٌن كً ٌصبح عضو . بٌانً محلهژجمٌل رو
ٌعتبره شهود عٌان من أفضل ما قدم من برامج  ابرنامج مرشح نفسه وقد 9191عام كان المرة األولى 

( أنتخابهم ) عمل من قبل المرشحٌن ولكنه لم ٌنجح ألن المقاعد كانت معدة سلفا للناس الذٌن تم تعٌٌن 
امجا بل أقتصرت دعاٌته على عبارة ؼرٌبة عن فً المرة الثانٌة لم ٌقدم برن من الجهات العلٌا ، أما

فأصبحوا  اأٌها الناس ، أنكم أنتخبتم أناس) العبارات التً تكتب عادة فً مثل هذه المناسبات فقد نشر 
ممثلٌن لكم فً المجلس النٌابً، لكنهم لم ٌعملوا شٌبا من أجلكم، واآلن أطلب منكم أنا تنتخبونً لكً ال 

وفً هذه المرة أٌضا لم ٌكن له نصٌب فً أن ٌكون فً البرلمان لنفس ( خرٌن أعمل من أجلكم شٌبا كاآل
 .السبب السابق وال ألي سبب آخر 

 
 :األٍستاذ ٌرد على عباس خلعتبري على صفحات خبات

 
فً تلك األٌام تشكلت وزارة جدٌدة فً إٌران وعٌن عباس خلعتبري وزٌرا لخارجٌتها وفً مؤتمر  

د رلكوردٌة فرد أننا النعر ؾ إن كانت هنالك مسألة كوردٌة فً إٌران ، فالكوأل عن المسألة اصحفً س  
رد والقوى السٌاسٌة ومن جزء من الفرس والشعب األٌرانً شعب واحد ، ما أثار حنق المثقفٌن الكو

قة مع إٌران لم ٌكن بأمكان ن آنبذ حزبا مجازا فً العراق ودرءا لعدم تأزٌم العالارتً وكاپضمنها ال
ارتً أن ٌكتب شٌبا مباشرا حول تصرٌح خلعتبري ، فذهب جالل طالبانً الى الپفً ل رسمً مسؤو

وأقترح أن  ضد الكورد إٌران محل األستاذ وأختلى به جانبا وحدثه عن خطورة تصرٌح وزٌر خارجٌة
لبانً وكان هذا كافٌا لكً ٌعود طا ،ٌكتب األستاذ ردا علٌه ، فوافق األستاذ كعادته وقال سأكتب وأمضً

الى مكتبه وٌكتب ردا مطوال على تصرٌح عباس خلعتبري وٌذٌله بأمضاء االستاذ بشٌر مشٌر ، فخرجت 
الفٌلسوؾ بشٌر مشٌر ٌرد ) جرٌدة خبات فً الٌوم التالً بمانشٌت كبٌر ؼطى الصفحة األولى بعنوان 

فتها األٌدي بشوق خرها فً األسواق وتالقنفذت الجرٌدة على آ وقد!( على تصرٌحات عباس خلعتبري 
 :وقد ضرب بذلك الطالبانً مجموعة من العصافٌر بحجر واحد وهً 

 .اإلٌقاع بٌن األستاذ وعزالدٌن مصطفى رسول  –أوال 
 .إعادة المٌاه الى مجارٌها بٌن األستاذ والبارتً  –ثانٌا 
 .نٌل درجة التبشٌر فً البشٌرستٌة  –ثالثا 
 .دون إثارة ؼبار التأزٌم بٌن العراق وإٌران الرد على وزٌر خارجٌة إٌران  –رابعا 

وربما ثمة عصافٌر أخرى سقطت من جراء الشظاٌا المتطاٌرة أذا تفحصنا الموضوع جٌدا ، وال أدري 
على ٌد ولدي األستاذ شامل وكامل ( أحدهم ) هل ثمة رباط بٌن هذه المسألة ومسألة التأدٌب الذي ناله 

الذي كان فً ذلك الحٌن ٌقٌم فً قصر نوري السعٌد فً  مع البارزانً أجرى لقاءا أن عندما لحقا به بعد
أنه سأل البارزانً أسبلة حرجة فبعث بولٌدٌه وأشبعا الصحفً المسكٌن  بشٌر وأفهم األستاذ الصالحٌة

لحقة أنهما من البشٌرستٌة ا فٌهما ، ومادمنا ذكرنا شامال وكامال فأن االستاذ نبز ٌقول ؟! ضربا مبرحا
حٌث أن نبز صاحب األستاذ الى  األستاذ ، فٌذكر طرٌفة بهذا الصددانا نسختٌن طبق األصل من وقد ك

،  (لقد أعطٌناها الجواب)منزلهم فوجد الدار خالٌة من أم شامل ، فسأله وأٌن أم شامل ٌا أستاذ ، فقال ، 
هم ما دعى األستاذ أن فحوى الجواب المب نبز فكرر سؤاله مرة أخرى فقال فً رده نفس العبارة فلم ٌفهم

وقد كانت أم شامل رفٌقة حٌته  (!لذلك أعطٌناها الجوابطلعت عربٌة ، و) ٌقول له ، أال تدري ، أنها 
 ؟ !فت نبز الى شامل وٌسأله ، أٌن أمك ٌا شامل ت، ٌلمنذ عقود طوٌلة من الزمن

عربٌة فً  أن نلفً أمرأةناها من البٌت ، فهل ٌجوز عوهللا أستاذ جمال صحٌح ، أمً طلعت عربٌة وطل  
 ؟!بٌتنا 

 . أٌضا ولكن بعد فترة قصٌرة عادت المرحومة أم شامل الى الدار رؼم كونها عربٌة
 



 !سبب توتر العالقة بٌن األتحاد السوفٌتً والصٌن  رسول عزالدٌن مصطفى
 

كوردي وكانت شاء أن ٌذهب عزالدٌن الى االتحاد السوفٌتً للدراسة ونٌل شهادة الدكتوراه فً األدب ال
العالقات بٌن األتحاد السوفٌتً والصٌن الشعبٌة متوترة وقد كانت شأنها شأن المسابل السٌاسٌة األخرى 
حدٌث الساعة فً محل األستاذ بٌن المتنورٌن الكورد وكل ٌقدم تحلٌال وأسبابا لتلك العالقات المتأزمة ، 

 الشارع وٌرد على السابلٌن على عنوان كتاب واالستاذ وكدأبه ال ٌتدخل فً الحدٌث ، بل ٌستمع وٌراقب
ه ه ره ي حه قپپسٌ) شتري نسخة من كتابه المشهور فأن لم ٌكن الكتاب موجودا فٌبٌع للم ٌطلبونه
عما تبحث عنه ، فأنه كتاب عجٌب  وافٌة ٌقول للمشتري أذا قرأت هذا الكتاب ستجد معلومات أذ( رستً

ٌر بسؤال عن سبب لمتجادلٌن ٌتوجه نحوه كامل ژذ ورد بٌن اوبعد أخ. كتب بقلم بشٌر مشٌر القوي 
، أترٌدون أن تكون عالقات األتحاد السوفٌتً بباقً الدول جٌدة األستاذ بكل بساطة  دتوتر العالقات فٌر

، فالسبب هو عزالدٌن ، وكأنه كان ٌتذكر عزالدٌن الؽابب عن نظره  ؟وعزالدٌن موجود فً موسكو
ارتً ، وبالمناسبة ٌقال عن األستاذ أنه كان ٌتذكر مرٌدٌه وهم لپعالقاته با وٌتذكر دوره فً تأزٌم

قه أقرب الناس حٌبتعدون عنه واحدا بعد اآلخر ، فعزالدٌن فً موسكو وقد سبقه كمال فؤاد الى برلٌن ول
ت أدما أتخمه حزنا فب 9189إلٌه جمال نبز الى ألمانٌا أٌضا واآلخرٌن أٌضا أبتعدوا بعد أنقالب شباط 

وهم ٌتبادلون الود  د على صحبة أناس من خٌرة مثقفً كوردستانأٌامه تمر ثقٌلة ومملة بعدما تعو  
كتة والشعر والتألٌؾ الذي أخذ األستاذ منه نصٌب األسد فأصبح ٌعٌش على أنقاض ذكرٌات المقرون بالن

ٌأمر بكتابة وثم الماضً ورسابل األصدقاء من دول العالم ، ٌقرأها وٌودعها فً صندوق العجابب 
 . (والد صؽٌركم وكبٌركم الفٌلسوؾ بشٌر مشٌر) الردود مذٌال بأمضابه ولقبه 

 
 : األٍستاذ أول حزب قومً ٌولد من رحم محل( ژٌک كا)
  

أحٌاء الكورد ، و أنعتاق جمعٌة( ٌانه وه ي كورد ژبازادى و كومه له ي) كاژٌك هو األحرؾ األولى ل 
عة من متنوري ذلك الزمن وجلهم من مرٌدي االستاذ والمترددٌن على وهو حزب قومً تشكل من مجمو

محفله بعد أن شعروا أن أن الٌسار فً كوردستان قد أستشرى وأستفحل أمره وكاد الشعور القومً 
لهذا التوجه الذي بات مودة العصر ، وطبعا كانت األجتماعات التمهٌدٌة تجري  االكوردي أن ٌذهب قربان

ا فً أبعاده بالفطرة ع مثل ذلك الطرح حتى النخاع ومتشبعوبوجوده ألنه كان متناؼما مفً محل األستاذ 
ٌر ، فرٌدون علً أحسان فؤاد ، كامل ژ. جمال نبز، د) ذا الفكر كانوا كل من ، وللتأرٌخ فأن أقطاب ه

ن بؽداد لمساعً جارٌة على قدم وساق بٌوكانت ا( وآخرٌن أمٌن ، عبدهللا جوهر ، أحمد هردي
عٌة أعٌن الناس وقد جوبهت من طرؾ الٌسار أن عانق أول بٌان تأسٌسً من الجمالسلٌمانٌة الى و

باب ذاتٌة وموضوعٌة عدٌدة ال مجال سبالقذؾ والنقد وأطالق صفة الشوفٌنٌة على تلك الجمعٌة وأل
اجم روٌدا لم ٌكتب للجمعٌة النجاح الشامل ولكن بقت األفكار تؽزو القلوب والجم ،لؤلسهاب فٌها اآلن

ٌك قرٌب منهم ألنهم ٌجدون فكر الكاژ( ٌك ژكا) عون بوصل بروٌدا وال زال الكثٌر من الناس ٌد
وقهرهم لؤلمة الكوردٌة ولكن الپارتً  وٌعدونه طرٌقا لخالص الكورد من هٌمنة المحتلٌن وجبروتهم

لى العراق سس مصطفى بارزانً اوٌك بعشرة سنوات من جهة ودخول المؤكحزب قومً قد سبق كاژ
من جهة أخرى جعل القومٌٌن الكورد ٌلتمون حول البارتً ، فقبل  عودة  9191وكوردستان عام 

ال ٌتعدى عدد أعضابه  زبا هامشٌا قٌاسا بالحزب الشٌوعًارتً حن األتحاد السوفٌتً كان الپالبارزانً م
أعضاء البارتً بأضعاؾ  زاد ولكن بعد دخوله وما لهذه الشخصٌة من كارٌزما عدة آالؾ والكالم موثق

مضاعفة حتى أصبح ٌزاحم الحزب الشٌوعً فً البداٌة وٌتؽلب علٌه الحقا وثم ٌجعله حزبا صؽٌرا 
والشٌوعٌٌن فً آن واحد إبان ثورة أٌلول وخصوصا عندما  ٌنارتٌد للپبوٌتمسك بمؤسسه البارزانً كقا

الى المالحقة واألضطهاد والسجن  ضاقت الحٌل بالشٌوعٌٌن بعد أنقالب شباط األسود وتعرض أعضابه
أٌضا أستمال الى االمر الواقع وأنتشرت أعضابه فً (ٌك كاژ) ٌة األخرى وحتى أسوة باألحزاب السٌاس

الثورة وكان منهم أمراء للتشكٌالت الكبٌرة ومنهم فتاح آؼا آمر هٌز خبات وآخرٌن ، أي بمعنى آخر أن 
كما ٌنبؽً وأقتصر نشاطه وأعضابه فً ( ٌك كاژ) مو وؾ الموضوعٌة لم تكن مع نعامل الزمن والضر

أن ٌحسبوا أن لكوردستان مدن كثٌرة ورقعة أكبر بكثٌر  لمؤوسسٌه رانٌة فقط وكان من األجدمدٌنة السلٌم



وجدنا من  حال ، هذا األمر لٌس موضوع بحثنا بقدر ما ةأٌمدٌنة السلٌمانٌة ، على من التقوقع فً 
 محل االستاذ بشٌر مشٌر كنادي ثقافً وسٌاسً وفكري من الطراز األول رالضروري االشارة الى دو

فً تشكٌل األحزاب والجمعٌات وتأثٌره على مجرٌات األمور فً الساحة السٌاسٌة والثقافٌة فً 
 . كوردستان 

 
 :االستاذ بعد أنقالب شباط 

 
حتضن األلوان كافة وهً كانت ضاء التً تٌلم تعد أجواء بؽداد بعد أنقالب شباط األسود تلك األجواء الب

 منذ القدم توصؾ بمدٌنة األثنٌات المختلفة ، فسكانها األصلٌٌن ال ٌعٌرون أهتماما بأصولهم األثنٌة
والعبري والفارسً وحتى  ًوفٌهم الكوردي والعربً والتركً والشركس وٌعٌشون بوبام وسالم مع بعض

وقدمت لتأرٌخ بؽداد أسماءا وشخصٌات تحمل  الهندي والباكستانً ولكل هذه األثنٌات بصمات واضحة
فً جعبها مختلؾ الفنون ومن اآلداب مختلؾ الصنوؾ ، ؼٌر أن األنقالب الشوفٌنً كان إنقالبا على كل 
تلك األلوان التً تحتفظ بها الفسٌفساء البؽدادي األصٌل ، فجاء األنقالب وجلب معه تلك الؽٌمة السوداء 

الجمٌلة وحتى منتدى البشٌرٌستٌة فً محل األستاذ فقد برٌقه وؼابت عنه التً لبدت سماء تلك المدٌنة 
تأتٌه ال تحوي سوى الرسابل التً  بشٌر الوجوه التً تملا المكان مرحا وحٌوٌة ، فأصبحت مابدة المشٌر

 نه المنتشرٌن فً أرجاء العالم ، الرسابل التً تمر عبر مراقبة الشرطة السرٌة قبل أن تسلم الىال  من خ  
لسلطة أنها جلبت فً نفس الوقت شكوك ال أصحابها ، رسابل تحمل مضامٌنها الشوق الى األستاذ ؼٌر

الجدٌدة التً مؤلت سجون العراق بنزالء من كل حدب وصوب ، من كل حزب وجمعٌة ، أنه زمن ما 
قوي ٌسمى الحرس القومً السا الصٌت ، فأقتٌد األستاذ ذو المقص الذهبً الضابع وصاحب القلم ال

الخافت وكبٌر الكورد فً عاصمة الرشٌد وعمٌد السفارة البشٌرستٌة الى سجون النظام الدموي دون أدنى 
 :رعاٌة لشٌخوخته وروحه المرحة فٌستجٌبوه ملقٌن علٌه أسبلتهم التافهة 

 المختلفة وبعضها بلؽات أجنبٌة ؟ لرسابل التً تأتٌك من دول العالمقل لنا ما سر هذه ا -
 سوؾ وشاعر عند الحاجة ؟أنا فٌل -
 وأٌن شهادتك ؟ -

 .انا خرٌج كلٌة األركان فً أستانبول ولكنكم خربتم البلد وال أدري أٌن وضعت شهادتً  -
حسب المثل العراقً الدارج ،  (ٌشلع المسمار من الباب ) ٌودع الرجل فً السجن وفً شهر آب الذي 

أال ٌوجد لدٌكم ماء  :ء ، فٌعطونه ماءا ساخنا فٌقولوفً ظهٌرة أحد األٌام ٌعطش فٌطلب من السجان الما
ٌ  ؟بارد  طلق سبٌله على أثره ، ٌعود الرجل الذي تعود فٌركلونه بأقدامهم حتى ٌقع على األرض مؽشٌا و

  ٌ له طلب ، كسٌرا وحزٌنا فتلتم أفراد أسرته حوله وٌطٌبون خاطره  رفض  فً حٌاته أن ٌعٌش مدلال ال 
بجوار ضرٌح ( مامه ٌاره )الحٌاة باتت معدودة فٌوصٌهم أن ٌدفنوه فً رابٌة  ولكنه ٌعلم ان أٌامه فً

بٌره مٌرد الشاعر ، ؼٌر أن أبناء أسرته ٌقولون ، كٌؾ نأخذك الى السلٌمانٌة فً هذا الضرؾ المشحون 
: على طلبه وٌقول الرجل  وثم كٌؾ لنا أن نزور قبرك فً مدٌنة السلٌمانٌة ونحن فً بؽداد ، فٌصر  

 .ست العٌش بٌن هؤالء ، أنقلوا جثتً الى السلٌمانٌة وكفى ، فأنا ال أطٌق العٌش بٌن هؤالء ٌوما واحد ٌأ
بعد أٌام قلٌلة ٌودع الرجل دنٌاه التً منحته الؽربة فمنحها الجد والهزل وكتب وقصابد وذكرٌات جمٌلة 

هذا ) ت على شاهده تاد وٌكولكن وصٌته ال تأخذ مجراه مع األسؾ وٌدفن فً مقبرة الشٌخ معروؾ ببؽد
وٌنتهً بذلك فصل من حٌاة شعب (  9189عام  قبر الفٌلسوؾ بشٌر مشٌر الذي أنتقل الى جوار ربه فً

ة وشاربه األشبه وأجواء محفل وأرٌحٌات رجل بشوش عرؾ بدمث أخالقه وحبه للناس ببدلته األنٌق
بأنه خطط ألنقالبه فً محله ومناظر  ٌدعًادولؾ هتلر والفرٌق بكر صدقً الذي كان األستاذ بشوارب 

 .تخفً عٌناه 
بدالرحمن وبقى أن نقول أن حٌاة األستاذ بحاجة الى المزٌد من التقصً والتحلٌل فلم ٌخطا الشهٌد ع

وعلٌه لو فكر ( ال أعتقد أن ٌكون هنالك شبٌها لبشٌر مشٌر فً أٌة أمة أخرى  )قاسملو عندما كان ٌقول 
تى خارج جحة حن واحدا من األفالم النان حٌاة البشٌر فلما سٌنمابٌا لكاستبطوا مالسٌنمابٌٌن الكورد أن ٌ

نثمن جهود دار آراس ألنتاجه الفلم الوثابقً الذي تحدثت عنه حٌث أشرؾ كوردستان ومع ذلك نحن 
 .علٌه األعالمً سٌروان رحٌم وطاقم ٌشرؾ على الكامٌرا والصوت والمونتاج والتقطٌع 



ؽرابنا من أمر آخر وهو لماذا ال نجد تمثاال للرجل فً حدٌقة عامة فً كوردستان وما وبقى أن نبدي أست
كوردستان فً أٌة أكثر الحدابق والمتنزهات والحمد هلل فً كوردستان ، وال ٌحمل شارع من شوارع 

ٌة أسم األستاذ وتلمٌذه هو ربٌس جمهور(ألنه لم ٌفرق بٌن مدن ومناطق كوردستان أبدا)مدٌنة كوردٌة  
اكثر من نصفها مضٌعة للمال ) العراق ؟ ومن بٌن مبات الجرابد والمجالت الصادرة فً كوردستان 

 ال تحمل إحداها أسم بشٌر أو مشٌر أو كلمة األستاذ حتى مجردا من أسمه ؟( والوقت
  ؟!ألم ٌكن األستاذ ٌحمل كوردستان فً قلبه أٌنما حل وأقام 

                  
  


