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لميكن ح�ص���ر الأ�صوات الغنانية اخلالدة يف زوايا 
الن�صي���ان، اأو تقييمه���ا ب�ص���ورة عر�صي���ة م���ن دون 
معرفة خا�ص���ية ال�ص���وت ال�ص���جي. الذي يحمل بني 
نربات���ه القوية واملتوازنة بالق���رار والإيجاب بعيدًا 
ع���ن الزعيق وقريب���ًا من املرون���ة املحببة. املو�ص���ية 
بنكه���ة اإث���ارة احل���زن الدف���ني يف النف����س التواق���ة 
لذكريات الأحبة يف حلظات فرح املوا�ص���م و�صاعات 

الن�صوة بعد مرارة الفراق.
ح�ص���ن زيرك منذ ن�صف قرن �ص���وته يقاوم الن�صيان 
والتهمي����س، ن�ص���ف ق���رن وعل���ى ب�ص���اطته القروية 
حنجرته ت�ّص���نف ال�ص���مع وتط���رب ال���روح، دون اأن 
تع���رف خدعة ف���ن فيديوكلي���ب، اأواللقط���ات املثرية 
له���زات  العاك�ص���ة  املتط���ورة،  الكام���ريات  لتقطي���ع 
البط���ون وعر����س ال�ص���يقان البظ���ة العاري���ة، عل���ى 
ح�ص���اب ال�ص���وت الن�ص���از ال�ص���ائع ب���ني املعمع���ات 
اللوني���ة والو�ص���ات الراق�ص���ة. كان ح�ص���ن زي���رك 
لوحده مدر�صة غنائية كردية كبرية، قوامها العفوية 

والتوا�ص���ع، لبناتها كلماته الطرية بندى �ص���باحات 
ع�صاق كرد�صتان، والعذبة مثل م�صاهد مدينة بوكان.

عندما ن�صتذكر ح�صن زيرك اليوم، معناه نتوقف عند 
فنه الغنائي الأ�صيل املمنوع من الن�صيان. ن�صتذكره 
بر�صيده الغنائي الذي ل ميحيه املوت، ح�صن زيرك 
كان ل ميل���ك الأر�ص���دة الكب���رية يف البنوك، ول كان 
متاج���رًا بالعق���ارات، ومل يك���ن منهمكًا لي���ل نهار يف 
توظيف فنه يف خدمة ماآربه ال�صخ�صية، على ح�صاب 
الذوق العام وعلى �ص���رف اأ�ص���الة الأغني���ة الكردية. 
ح�ص���ن زيرك �ص���احب احلنجرة الذهبي���ة الذي مات 
ومل ي�ص���بع بطنه اخلاوية من اخلب���ز الياب�س، وكان 
ن�صيبه ال�ص���جن والت�ص���ريد يف ظل النظام البهلوي 
املباد.مهاجرًا مدينته ب�ص���بب ا�صطهاد �صوب القرى 
الكردية، �ص���ادحًا ب�ص���وته العذب يف و�ص���ف جمال 
كرد�ص���تان وجمياتها امل�صونة بفر�صانها ال�صجعان. 
زيرك كان موؤلفا وملحنًا بفطرته الفنية اأغلب اأغانيه 
ذائع���ة ال�ص���يت. دون اأن يدخ���ل مدر�ص���ة يف حيات���ه 
الق�ص���رية.العامرة بالعط���اء من اأج���ل خدمة الرتاث 

الغنائي ل�صعبه ال�صامد بوجه التهمي�س.
وحول مكانة ح�صن زيرك يف ال�صلم الغنائي الكردي 

قال عن���ه د. توفيق اآلتوجني” لميك���ن التطرق اىل 
الغناء الكردي ال�ص���عبي دون التوقف كذلك عند اأحد 
عمالقت���ه، واأكرث املطربني يف العامل غزارة يف اإنتاج 
الأغاين، وهو املطرب ال�صعبي الكبري- ح�صن زيرك- 
فهو مدر�ص���ة غنائية �ص���عبية متكامل���ة، ولت اآزاد كه 
ى، اأينما ح���ل وترحل، من ايران اىل كركوك”.وعن 
دور الأغنية الكردية القدية كو�ص���يلة للتوا�ص���ل بني 
قبائل وع�صائر ال�صعب الكردي ومتجيدها لبطولته، 
كت���ب الأ�ص���تاذ احم���د زاويت���ي يف مقدم���ة مقابلت���ه 
مع املغني ال�ص���عبي الك���ردي خليل باك���وزي “كانت 
الأغنية الكردية القدمية من اأهم و�ص���ائل التوا�ص���ل 

بني قبائل وع�صائر ال�صعب الكردي.
وبهذه الطريقة انت�ص���رت الق�ص����س والأ�صاطري بني 
خمتل���ف مناطق كرد�ص���تان واختلط���ت فيها احلقيقة 
واإن�صافًا لرتاث  باخليال امل�صطنع من قبل املغني”. 
هذا الرائد الغنائي الكردي ح�ص���ن زيرك، نقول قّلما 
يجود الع�ص���ر �ص���وتًا اأ�صيا ك�ص���وت ح�صن زيرك، 
الذي دخل القلوب والروح دون تكلف اأو ا�ص���تئذان. 
ح�ص���ن زيرك كان �ص���وته ي�ص���دح يف كل املنا�ص���بات 
والأفراح واملوا�صم، ويف يوم نوروز اخلالد تتحول 

اأغنيت���ه الوطني���ة ئ���ه م روزى �ص���ايل ت���از ه يه، اىل 
ن�ص���يد يومي طيلة اأي���ام نوروز اخلالدة على �ص���فاه 
النا����س، وعلى �صا�ص���ات الف�ص���ائيات الكردية. كيف 
ميوت �صاحب هذا ال�صوت الأ�صيل وكلمات �صعراء 
الك���رد من اأمثال ب���ريه مريد، ك���وران، اأحمد هردي. 
وكيف يطوي���ه الن�ص���يان. هذه هي معادن اأ�ص���حاب 

الأ�صوات الأ�صيلة التي ل ت�صداأ.
ح�ص���ن زيرك الذي عا����س معدمًا وعفيف���ًا بني حمبيه 
ومل مي���د ي���ده اىل اأحد، تاركًا حبه ومكانته ب�ص���وته 
وخف���ة روحه يف قلوب املاي���ني. ترعرع يف جمتمع 
قا�س و �ص���عب. عان���ى املعاناة و�ص���ظف العي�س منذ 
طفولت���ه، ق���اوم ب�ص���وته الرخيم الفقر، ومبجال�ص���ه 
العامرة بروح الطرب. ح�ص���ن زي���رك الذي زار اأكرث 
مناط���ق، حلب���ه لوطنه و�ص���عبه، ومن جال�س ح�ص���ن 
زي���رك مرة متن���ى اأن يك���ون دومًا يف جمل�ص���ه، كان 
معجبًا برتاثه الكردي وب�صعرائه الكبار. ويف ذكرى 
رحيل���ه املاأ�ص���اوي مع املر����س يف حزي���ران 1972، 
ودعنا زيرك يف زحمة ظروف قا�ص���ية وب�صمت، ومل 
ت�ص���لط الأ�ص���واء كثريًا على حياته املليئ���ة بالعطاء 

والن�صاط واحليوية يف خدمة الأغنية الكردية.

جغرافي���ة كرد�ص���تان م���ن حي���ث الوع���ورة وعل���و 
اجلبال وعمق الوديان وجمال الطبيعة، �ص���اعدت 
يف اأن يك���ون ال�ص���عب الكردي منغلق���ا على داخله 
دون النفت���اح عل���ى الع���امل. وقد يكون هذا �ص���ببا 
لحتفاظ هذا ال�صعب بفلكلوره وعاداته ال�صعبية، 
وكنم���وذج لذلك الأغني���ة الكردية الت���ي حملت يف 
طياته���ا مامح الثقاف���ة الكردية، والتي اأ�ص���بحت 
الآن يف مه���ب الريح بعد النفت���اح الاحمدود يف 

ع�صر ك�صر احلواجز واإلغاء اجلغرافيا.
كان���ت الأغني���ة الكردية القدمي���ة من اأهم و�ص���ائل 
التوا�ص���ل ب���ني قبائل وع�ص���ائر ال�ص���عب الكردي. 
وبهذه الطريقة انت�صرت الق�ص�س والأ�صاطري بني 
خمتلف مناطق كرد�ص���تان واختلطت فيها احلقيقة 

باخليال امل�صطنع من قبل املغني.
وردا عل���ى �ص���وؤال للجزي���رة ن���ت ح���ول مت�ص���كه 
بالأغني���ة ال�ص���عبية، ق���ال املغني ال�ص���عبي الكردي 
خلي���ل باك���وزي ال���ذي يعت���رب مو�ص���وعة الأغني���ة 
ال�صعبية اإن هذه الأغنية تعترب اأهم �صيء بالن�صبة 
له لأنه يجد نف�صه معها، ولأنها حتتفظ بالبطولت 
الكردي���ة القدمي���ة الت���ي لوله���ا لختف���ت دون اأن 

تتمكن الأجيال اجلديدة من الإحاطة بها.
ويقول الناقد واملو�ص���يقي الك���ردي وليد خالد اإنه 
لول ه���ذا الرتاث وهذا الفلكلور ل���كان يتحتم “اأن 
نقراأ ال�ص���ام على الأغنية الكردي���ة اليوم،” ولهذا 
ي���رى اأن املغني الكردي اليوم كي ل ي�ص���يع يجب 
اأن يرج���ع اإىل ه���ذه الأغنية لي�ص���تلهم ما�ص���ي هذا 
ال�ص���عب وتراث���ه الفني. وي�ص���يف اأنه ياأ�ص���ف لأن 
هناك مغن���ني كثريين قفزوا عل���ى الأغنية القدمية 
دون ال�ص���تفادة منه���ا “فاأ�ص���بحوا يغن���ون اأغنية 

كلماتها كردية لكن مو�صيقاها عدمية الهوية«.
وذه���ب وليد خالد يف حديث���ه للجزيرة نت اإىل اأن 
من اأ�ص���باب جن���اح رواد اجلي���ل الأول من املغنني 
الأك���راد يف الع���راق اأمث���ال ح�ص���ن زي���رك ومرمي 
خان وطاه���ر توفيق وحممد عارف وحت�ص���ني طه 
وغريهم من الذين اأ�ص���بحوا من اأهم معامل الق�صم 
الك���ردي لإذاعة بغداد، ه���و اعتمادهم على الأغنية 
الكردي���ة القدمية وتطوير املوهبة الغنائية عندهم 

من قبل امللحنني واملو�صيقيني العراقيني.

وهكذا يعترب بع�س املراقبني اأن اإذاعة بغداد كانت 
مرحل���ة انعط���اف لاأغني���ة الكردية نح���و النفتاح 
الإقليم���ي عل���ى امل�ص���توى العراق���ي لي����س للمغني 
الكردي العراقي فق���ط واإمنا حتى للمغني الكردي 
يف �ص���وريا وتركيا، فقد ا�ص���تفاد مغن���ون من هذه 
املناط���ق من ه���ذه الإذاعة اأمثال عائ�ص���ة �ص���ان من 
تركي���ا و�ص���عيد كاب���اري وحممد طيب من �ص���وريا 

واآخرين.
وح���ول الأ�ص���طورة املتداول���ة يف كرد�ص���تان عمن 
ي�ص���رب من نه���ر خابور الذي ي�ص���ق و�ص���ط مدينة 

زاخ���و ي�ص���بح مغني���ا، اأو�ص���ح �ص���مري زاخ���ويل 
-اأحد املو�ص���يقيني القدامى يف كرد�صتان العراق- 
للجزي���رة ن���ت اأن ه���ذه الأ�ص���طورة غ���ري حقيقية، 
لك���ن يعترب هذا النهر �ص���ببا مهم���ا يف غناء املدينة 
باملغنني قدميا وحديثا، لأن من يجل�س على �صاطئ 
اخلاب���ور �ص���باح م�ص���اء اأو ينه�س عل���ى اأمواجه 
الغنائي���ة  املواه���ب  داخل���ه  يف  �ص���تنمو  وين���ام، 

املكبوتة.
ومن ه���وؤلء املغن���ي ال�ص���اب عبد القه���ار زاخويل 
الذي قال للجزيرة نت “منذ طفولتي كنت اأح�ص���ر 

اإىل ه���ذا النهر واأغني، واأ�ص���بح هذا ديدين، حتى 
من���ت عن���دي موهب���ة الأغني���ة. واأعتق���د اأن جميع 
املغنني يف املدينة اأثرت فيهم هذه العادة اإيجابيا، 

والغناء اأ�صبح ل يفارق اأهايل مدينة زاخو«.
تبقى خ�صو�ص���ية الأغنية الكردي���ة الآن يف املحك 
ال�ص���عب اأم���ام النفت���اح عل���ى الأغني���ة العربي���ة 
والفار�ص���ية والرتكية، فهذه الأغنية قد ت�ص���يع اإذا 
مل ترجع اإىل ذاتها القدمية ثم تنطلق اإىل حا�صرها 

املعا�صر.
عن موقع اجلزيرة نت

صوت كردي خالد ال يمحيه الموت

أحمد الزاويتي

حكيم نديم الداودي

األغنية الكردية تراث تتهدده العولمة واالنفتاح
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ما اكثر المطربين والمغنين الذين 
نستمع الى أصواتهم يوميا في كل 

مكان، ولكن ما أندر المبدعين منهم 
الذين اليمكن نسيانهم، والمطرب 
حسن زيرك رائد االغنية الفلكلورية 
الكوردية من الفنانين الكورد الذين 
نالوا إعجاب عشاق الغناء الكوردي 

في حياته ورحيله. فعشاق صوته 
كثيرون جدا وهم من مختلف 

الطبقات ومن مختلف المستويات 
الثقافية، الذين يهتزون طربا لصوته 

الشجي.

وعندم���ا ودع ع���امل الغن���اء والحل���ان مل يتزعزع 
موقعه يف قلوب حمبي �ص���وته ال���ذي كلما حملته 
ام���واج الث���ري اىل م�ص���امعنا نحل���ق يف الجواء 
الكورد�ص���تانية اخلاب���ة، وتن�ص���ي نفو�ص���نا م���ع 
الفرح الفطري يف حلظات حاملة مع ذوات احل�صن 
وال���دلل واملتبخرتات يف اغني���ة )لوركي لوركي( 
كم���ا نرحل مع اغني���ة )كاكي جوتي���ار( اىل اجواء 
احلق���ول وال�ص���نابل امل���ائ باحلب���وب والبيادر. 
وم���ا يرافق هذه العمال من تعب وارهاق وافراح 
وام���ال بجني احلا�ص���ل. وهو الذي مي���اء قلوبنا 
امل�ص���اعر  م���ن  الناب���ع  ال�ص���ادق  النبي���ل  باحل���زن 
الن�ص���انية اخلال�صة التي ن�ص���عر بها عندما نفراق 
الحب���ة والبع���اد ع���ن الوط���ن. او حتط���م القلوب 
الذابل���ة الذاوي���ة الملكلوم���ة املكبوتة بال�ص���در او 
برحي���ل الحبة.والتفاوت الجتماع���ي الذي يقف 
حائا ام���ام الع�ص���اق املعدمني لن���ه كان يعني من 
اعماق قلبه ال�ص���ادق وي�صور العواطف واملواقف 

الن�صانية ب�صدق.
حياة قاسية:

ول���د ح�ص���ن زي���رك يف مدينة ب���وكان �ص���نة 1926 
يوم كانت ق�ص���بة �صغرية، من اأ�صرة فقرية وعا�س 
حياة قا�صية ذاق خالها اجلوع واحلرمان، وعا�س 
حياة الت�ص���رد والبطالة.فا�ص���طر للرحيل والتنقل 

ب���ني امل���دن والق���رى املختلف���ة طلبا للعم���ل وبحثا 
ع���ن الرغيف. من���ذ ايام �ص���باه عام���ا يف املقاهي 
واملطاع���م والفنادق وزاول اعم���ال ومهنا خمتلفة 
فعمل كم�صاعد �صائق بني املدينة والريف.ولكن كل 
هذه العمال املرهقة مل ت�صبب له اليا�س والحباط 
ب���ل زادت م���ن ح���دة ذكائ���ه وتوق���د ذهن���ه ورهافه 
اح�صا�صه، مما يدفعنا للقول… لقد كانت ملعاناته 
دور كبري يف خلق �ص���فافية ح�ص���ية لديه، �صاهمت 
يف منو موهبته. اذ كان يدندن مع نف�صه بالحلان 
الفلكلورية ال�ص���ائعة، كتنفي�س ع���ن معاناته، ولن 
الغني���ة كان���ت دوما و�ص���يلة للتعبري ع���ن املعاناة 
والح���زان والفراح، وهو الن�ص���ان الذكي النابغ 
ال���ذي اوت���ي مواه���ب فطري���ة يف احلف���ظ والداء 
ونظم ال�ص���عر ومل يتعلم يف �صباه يف اية مدر�صة. 
ولكن تعلم فيما بعد بجهوده اخلا�ص���ة ومب�صاعدة 
زوجته)ميدي���ا زن���دي( التي كان���ت معلمة واقرتن 
به���ا عام 1956 كما ا�ص���تفاد م���ن رحاته وجولته 
ب���ني الق���رى والري���اف �ص���واء خ���ال بحث���ه ع���ن 
العم���ل او يف جولت���ه الفنية قيما بعد ان ا�ص���تهر 
وا�ص���بح معروف���ا بني النا�س فكانت ح�ص���يلته من 
جولته الكثرية ع���ددا هائا من الغاين والحلان 

الفلكلورية ال�ص���عبية ال�ص���يلة، والكلمات املعربة 
وهو املعروف ب�صرعة احلفظ وح�صور البديهة.

وكان���ت العادة ال�ص���ائدة انه اذا حل مطرب �ص���يفا 
عل���ى قرية ما يجتم���ع حوله �ص���باب القرية وهواة 
الغناء احتفاء مبقدمه ولعر�س مهاراتهم الغنائية. 
م���ن اجل ان يالف ال�ص���يف تلك الجواء وت�ص���ري 
روح املناف�ص���ة ب���ني املغن���ني، ومن اج���ل ان يزول 
ع���ن ال�ص���يف اخلج���ل والرتدد.ولذا ميك���ن القول 
ان���ه تعل���م من النا����س ثم اخ���ذ ي���وؤدي ماتعلمه من 
الخرين م�صيفا اليه من روحه وموهبته وابداعه 
ال�ص���يء الكث���ري وه���ذا مم���ا �ص���اعده ليك���ون رائد 
لاغني���ة الفولوكلوري���ة الكردي���ة، ومازل���ت اتذكر 
ان���ه عندما زار الراحل منطق���ة بن كورة يف ناحية 
قورت���و �ص���نة 1957 وح���ل �ص���يفا يف قري���ة كاين 
ما�ص���ي وكان ي�ص���حبه حمم���د ج���ريان ف���زارا عدة 
ق���رى اخرى، وبع���د رحيله عن القري���ة ظل النا�س 
يتحدث���ون عنه وعن �ص���وته ملدة طويل���ة لذا لي�س 
غريب���ا ان يتمت���ع به���ذه ال�ص���عبية الوا�ص���عة نظرا 
لك���رثة معجبي���ه وع�ص���اق �ص���وته الكثريين حتى 
قب���ل انت�ص���ار اجهزة الرادي���و وظه���ور التلفزيون 
يف القرى.وبهذه الو�ص���يلة اي بوا�ص���طة الت�صال 

املبا�ص���ر بينه وبني الفاحني توطدت العاقة بينه 
وبينهم واك�ص���ب �صمعة عري�صة يف كرد�صتان. لقد 
برز ح�صن زيرةك بعد جيل الرواد امثال �صيد علي 
ا�ص���غر كورد�ص���تاين وكاوي�س اغ���ا وعلي مردان. 
ولكن ال�ص���يء الذي مييزه عنه���م ان اوؤلئك الرواد 
كان���وا ي���وؤدون املقام���ات والغ���اين الكا�ص���يكية 
وكلم���ات اغانيه���م كان���ت م���ن دواوي���ن ال�ص���عراء 
الكا�ص���يكيني من امثال )مول���وي وكوردي ونايل 
وغريه���م(، وكانوا احيانا ي���وؤدون بع�س الغاين 
الفلكلورية والب�ص���تات كفا�صل او و�صات غنائية 
ب���ني املقامات. بينما امتاز ح�ص���ن زي���رك بطريقته 
اخلا�صة و�صوته املتميز وكان احيانا يوؤلف اغنية 
يف احل���ال عن���د اعجابه بح�ص���ناء �ص���اهدها. لذلك 
يعترب مدر�ص���ة يف الغن���اء اذ نقل اغ���اين الرياف 

الكورد�صتانية واحلانها ال�صلية اىل املدن.
وغنى املقام اي�صا وكانت �صنة 1953 �صنة حا�صمة 
يف حياته اذا �صجل اغنيته الوىل لاذاعة الكردية 
يف بغ���داد. وكان يعمل حينذاك يف فندق �ص���هرزاد 
ببغ���داد والذي كان معظم روادة م���ن الكرد. وكان 
الرئي����س م���ام ج���ال طالب���اين ان���ذاك دور رئي�س 
يف اي�ص���اله اىل الذاع���ة الكردي���ة، بعدما ا�ص���تمع 
اىل �ص���وته واعج���ب بادائه وتو�ص���م في���ه النبوغ 
والوموهب���ة فب���ذل جه���وده لي�ص���اله اىل الذاعه 
و�ص���طع  بوا�ص���طتها  ولي�ص���تهر  اغاني���ه  لي�ص���جل 
جنم���ه اك���رث فاك���رث بع���د م�ص���اركته م���ع جمموعة 
م���ن الفنانني الك���رد عندما �ص���ارك يف احلفلة التي 
احيته���ا فرق���ة )مول���وي( املو�ص���يقية عل���ى قاع���ة 
اعدادية ال�صليمانية للبنني فابدع اثناء احلفلة ول 
�صيما انه كان و�صط جمهوره الكردي فابدع خال 
احلفل���ة املذك���ورة وطار �ص���يته يف الف���اق، وظل 
يوا�ص���ل الغناء حتى �ص���جلت له اكرث من �ص���بعني 
اغني���ة يف الذاع���ة الكردي���ة يف بغ���داد وع�ص���رات 
الغ���اين يف الذاع���ة الكردية يف كرمان�ص���اه حيث 
كانت زوجته ميديا الزندي تعمل مذيعة وت�ص���اهم 
يف بع����س التمثيلي���ات بال�ص���افة اىل ت�ص���جياته 
يف حمات الت�ص���جيل الهلي���ة، ومعظمها اغنيات 
فلكلوري���ة ا�ص���يلة لذا ميكن ان نعت���رب ماتركه هذا 
الفن���ان القدير ثروة قومية ل�ص���عبنا الكردي ميكن 
للمعاه���د الفني���ة الكوردي���ة ال�ص���تفادة م���ن تل���ك 
الحلان ال�صلية وو�ص���ع النوطات املو�صيقية لها 
وتعليمه���ا لاجي���ال القادمة ورغ���م ان هذا املطرب 
املوهوب مل يع�س طويا اذاوافته يف 26 حزيران 
�ص���نة 1972 ودف���ن يف مقربة)نال���ه �ص���كينة( التي 
غن���ا له���ا اغنية كردية �ص���جية. و�ص���يظل خالدا يف 
قلوب و�ص���مائر النا�س وع�ص���اق الحلان ال�صيلة 

والنغام اجلميلة.

يع���د ح�ص���ن زيرك واح���دًا من اأجنح م���ن اأجنبتهم 
الأمة الكردية يف جمال الفن، ولد يف مدينة بوكان 
ب�ص���رق كرد�ص���تان يف 29 ت�ص���رين الث���اين 1921، 
وت���ويف يف ي���وم 26 حزي���ران 1972 يف مدين���ة 
بوكان، حيث ترك زيرك اإرث غنيا وراءه ومايزال 

�صوته ي�صدح يف كل بيت كردي.
الفنان ح�ص���ن زيرك �صوت �ص���يظل خالدا ل ميوت 
يف اأذه���ان الكرد، �ص���وت عا����س يف قلوب املايني 
وغن���ى له���م يف اأفراحه���م واأحزانه���م هو مدر�ص���ة 

غنائية كردية كبرية، �صنعتها العفوية والتوا�صع 
و�ص���دق امل�ص���اعر ووف���اء ال���روح وجم���ال مدينته 
ب���وكان، التي لتزال ت�ص���مع �ص���دى �ص���وت زيرك 

تردده اجلبال والوديان اخل�صراء.
اأن�ص���د زيرك لكل �ص���جرة وزهرة و�ص���خرة وواد، 
ان�ص���د لهم بحب �ص���ادق خال من الغاي���ات، فاحبه 
اجلمي���ع وطرب���وا لغنائه الأ�ص���يل، فهو �ص���احب 
ر�ص���يد غنائي كبري واأ�ص���بح هرما كرديا يفخر به 

الفن والرتاث الكردي.
ولد زيرك يف مدينة بوكان عام 1921 وعا�س طفولة 
بائ�ص���ة حتاكي بوؤ�س احلياة التي عا�ص���ها ال�صعب 
الكردي، فقد ولد يتيمًا مل ير والدًا يرعاه ويحت�صنه 
الق�ص���اوة  ملوؤه���ا  بحي���اة  فوج���ئ  ب���ل  ويعلم���ه، 
واحلرم���ان، فل���م يت�ص���ن له اللتح���اق باملدر�ص���ة.

ال ان زي���رك عا����س مبدعا كونه من الأ�ص���وات 
الغناني���ة اخلالدة ذات الإجن���ازات احلافلة يف 
م�صرية الأغنية الكردية، �صوته يحمل ال�صجن 
الكردي املمزوج بحزن النف�س و�ص���نك العي�س 
وق�ص���وة احلي���اة، ورغ���م وفات���ه، لكن �ص���وته 
يق���اوم الن�ص���يان بحنجرته الذهبية وب�ص���اطة 

الكلمة املفعمة بالعفوية وعذوبة الأحلان.
كان زي���رك �ص���اعرا وملحنًا بالفطرة ا�ص���بحت 
اغنياته كنزا من كنوز الرتاث ال�صعبي الكردي 
فيعت���رب زي���رك اأب���ا روحي���ا لاأغنية ال�ص���عبية 
الكردي���ة القدمية والتي كانت الو�ص���يلة الأكرث 
توا�ص���ا بني اأبناء ال�ص���عب الك���ردي لتمجيده 
بطولته���م الن�ص���الية والت���ي اأحبه���ا ال�ص���عب 
الكردي ويغنيها يف منا�صباته ومنها النوروز.

اأغنيت���ه الوطني���ة “   ئه م روزى �ص���اىل تازه ى 
التي ا�ص���بحت ن�صيدا وطنيا يوميا طوال  ه”، 
اأي���ام نوروز ترددها �ص���فاه النا�س ليومنا هذا، 
لقد عانى زيرك الفقر والت�ص���رد واملر�س، حتى 
وفات���ه يف حزي���ران 1972 لق���د رح���ل زي���رك 
ب�ص���مت يف ظ���ل ظ���روف قا�ص���ية رح���ل دون 
ان ت�ص���لط علي���ه الأ�ص���واء ولكنه عا����س خالدا 
يف قل���وب و�ص���مائر املاي���ني من اأبناء �ص���عبه 

الكردي.
كم���ا عا����س العدي���د م���ن عمالق���ة الف���ن والأدب 
الك���ردي كذل���ك، فق���د تاأث���ر ب���ه الكث���ريون م���ن 
الفنانني الكرد وبف�صله عا�صت الغنية الكردية 
وتطورت باأ�ص���وات فنانني كبار �ص���دحوا يف 

�صماء الأغنية الكردية.

في ذكرى رحيل الفنان حسن زيرك

حسن زيرك… أحد أهم أعمدة الغناء التراثي الكردي
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قبل تأسيس القسم الكردي في 
اذاعة بغداد سنة 1939تم تأسيس 
شركة بيضافون لالسطوانات في 
بغداد سنة 1925 من قبل االخوين 

بطرس وجبران بيضا من لبنان، 
وقد اعلنت الشركة المذكورة بعد 
تأسيسها عن استعدادها لتسجيل 
اغاني جميع المغنين والمغنيات 

الكرد على اسطوانات جهاز “ 
الغرامافون “ الذي اخترعه العالم 
االمريكي “توماس اديسون” سنة 
1887، وبفضل شركة )بيضافون( تم 
حفظ العديد من االغاني الكردية 

من الضياع، وعلى سبيل المثال فقد 
تم حفظ )48( اغنية جميلة للمغني 

الشعبي المشهور “كاويس غا )1887- 
 de wayê »:1937( ومن هذه االغاني
 - erebê canê - xalo - gênc xelîl -şêx

 mehmûd - xalo - çemê )çetelê - lawikê
...simoqî

ويف كرد�صتان ال�ص����رقية مت بف�صل �صركة “فودافون” 
النكليزي����ة حف����ظ العدي����د م����ن الغ����اين الكردي����ة م����ن 
ال�ص����ياع ومن كاأغاين �صاحب اأ�ص����هر �صوت جميل يف 
ذلك الزمان “�ص����يد علي ا�ص����غري كرد�صتاين )1882 - 
1940(. فبعد وفاة املذكور مت العثور يف بيت “ا�صف 
ديواين” من �صننداج على )13( اغنية له م�صجلة على 
ا�ص����طوانات “فودافون “، اذكر منها على �صبيل املثال: 
 refîqanî terîqet - derdî hecran - xemkin  «
û dil pêşewim«. مت ت�ص����ليمها اىل اذاعة )�صنه( بعد 

افتتاحها �صنة 1945.
تاأ�ص�����س الق�ص����م الكردي يف اذاع����ة بغداد اواخر �ص����نة 
1939 وق����د كان����ت اول اذاع����ة كردي����ة يف الع����امل تب����ث 
براجمه����ا باللغ����ة الكردي����ة، وا�ص����تمرت ببثه����ا يف كل 
ف����رتات احلك����م بالع����راق دون انقط����اع اىل ان توقف����ت 

نهائيا بعد الحتال المريكي للعراق �صنة 2003.
كان����ت مدة البث يف البداية هي ربع �ص����اعة يف م�ص����اء 
كل يوم،: ن�صرة اخبار حملية وبع�س الغاين الكردية 
امل�ص����جلة عل����ى ال�ص����طوانات. وبع����د اق����ل من �ص����نتني 
ا�ص����بحت مدة البث �ص����اعة واحدة يف كل يوم تبداأ من 
ال�ص����اعة الثالثة بعد الظهر. وابتداء من 1944/7/22 
مت تخ�ص����ي�س وقت م�ص����تقل للق�ص����م الكردي يف اذاعة 
بغ����داد مدت����ه 45 دقيق����ة يف م�ص����اوؤ كل ي����وم تب����داأ م����ن 

ال�صاعة الرابعة وع�صر دقائق.
وم����ع مطل����ع �ص����نة 1945ا�ص����بحت م����دة الب����ث �ص����اعة 

واحدة.
بانق�ص����اء �ص����نة 1946 ا�ص����يفت �ص����اعة اخرى اىل مدة 
الب����ث فاأ�ص����بحت �ص����اعتني. يف يف �ص����نة 1951 دخ����ل 
الق�ص����م الك����ردي يف اذاعة بغداد مرحل����ة جديدة، اذ مت 
تزويده باأجهز حديثة ادت اىل اي�صال البث اىل خارج 
ح����دود الع����راق وا�ص����بح باإم����كان الك����ردي يف كل م����ن 
العراق وتركيا و�ص����وريا ان ي�ص����تمع اىل برامج الق�صم 

الكردي يف الذاعة العراقية.
ويف �ص����نة 1954 قفز الق�ص����م الك����ردي يف اذاعة بغداد 
قف����زة هامة اخرى نح����و المام اذ مت تخ�ص����ي�س فرتة 
�ص����باحية للب����ث مدتها ثاث �ص����اعات تبداأ يف ال�ص����اعة 
التا�ص����عة �ص����باحا ا�صافة اىل الفرتة امل�ص����ائية املحددة 

اي�صا بثاث �صاعات.
بع����د اتفاقية احلادي ع�ص����ر م����ن اذار �ص����نة 1970 التي 
ابرم����ت ب����ني قي����ادة احلرك����ة التحرري����ة الكردي����ة ب����ني 
احلكومة العراقية ازدادت مدة البث وم�صاحة الربامج 
وتعددت اق�ص����ام الذاعة الكردية يف بغداد وا�ص����بحت 

مديرية على غرار بقية الذاعات يف العامل.
ميك����ن القول ب�ص����كل ع����ام ان تطور الق�ص����م الكردي يف 
اذاع����ة بغداد كان بطيئ����ا يف العهد امللكي �ص����واء جلهة 
م����دة الب����ث او جلهة نوعي����ة الربامج ووج����ود الكوادر 
العامية املخت�ص����ة. لكن بعد زوال النظام امللكي طراأ 

تطور ملحوظ يف اجلهات او املجالت املذكورة.
ان الق�ص����م الك����ردي يف اذاع����ة بغ����داد ورغ����م ان����ه كان 
يتبنى ال�صيا�ص����ات العدائية التي كانت متار�صها جميع 
احلكوم����ات املتعاقبة على �ص����دة احلكم يف بغداد �ص����د 
احلركة القومي����ة التحررية الكردية يف العراق ال انها 
من جهة اخرى قدمت الكثري من اخلدمات للغة والدب 
والثقاف����ة والغناء والرتاث الكردي وخا�ص����ة يف بداية 
تاأ�صي�ص����ها. فعلى �ص����عيد الغنية الكردية ب�صمل خا�س 
لي�����س هناك ادنى �ص����ك ب����اأن الق�ص����م الك����ردي يف اذاعة 
بغداد لعبت دورا كبريا يف توثيق الغنية واملو�ص����يقا 
الكردية من خال ت�صجيل الف الغاين لعمالقة الغناء 
الك����ردي يف الق����رن الع�ص����رين امثال: “ عل����ي مردان - 
ح�ص����ن زيرك - ح�ص����ن جزيري - حممد عارف جزيري 
- �صعيد اغا جزراوي - طاهر توفيق - عي�صى برواري 
- حت�ص����ني ط����ه - خ����داد عل����ي - ف����وؤاد احم����د - �ص����مال 
�ص����ائب - بهجت ر�ص����يد - �ص����يوه - قادر دي����ان - اياز 
يو�ص����ف - حممود عزيز �صاكر - �صعيد يو�صف - حممد 
امني كيكي - حممد طيب طاهر - مريم خان - ن�ص����رين 
�صريوان - املا�س خان - فوزية حممد - كلبهار - عي�صه 

�صان وغريهم.
يعترب ا�صتاذ املقامات “علي مردان” )1904 - 1981( 
اول واك����رث م����ن غن����ى يف الق�ص����م الك����ردي يف اذاع����ة 
بغداد، وكانت مكتبة ق�ص����م ال�ص����رطة ت�صم كل مقاماته 
واغانيه اجلميل����ة، ومن اوائل الغاين واملقامات التي 
 şadeşil( :ص����جلها يف الذاعة الكردي����ة يف بغداد اذكر�
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ويف �صنة 1942 ق�ص����د املغني ح�صن جزيري )1917-
1983( الق�ص����م الكردي يف اذاعة بغداد عن طريق علي 
 yar gewrê( مردان وغني فيه����ا اول اغنيتني له وهما

..)- bavê seyro
كان يوج����د له يف مكتبة الذاعة اكرث من ثاثمئة اغنية 
 Blbilo - saliho - esmer -:اغاني����ه ا�ص����هر  وم����ن 
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 edla minê - lê lê dînê - ez nexweşim were

.ser min - ewrê reş û tarî
يف ثاثيني����ات القرن املا�ص����ي هاج����رت املغنية “مريم 
خ����ان “ )1904 - 1949( �ص����وريا اىل زاخو فاملو�ص����ل 
فبغداد وبعد ان �صجلت خال )1936- 1939( باكورة 
 lê lê weso - miheed selîm الغنائي����ة:  اعماله����ا 
 - mûşa şewtî - qumrîk canê - herî delal
siwaro - dotmam -. ق�ص����دت الق�ص����م الك����ردي يف 

اذاعة بغداد وغنت فيها.
ويف �ص����نة 1947 انتق����ل املغني حممد ع����ارف جزيري 
)1920 - 1986( اىل بغداد و�ص����جل يف الق�صم الكردي 
يف اذاعته����ا اغانيه التي بلغ عددها بعد وفاته اكرث من 
)350( اغني����ة �ص����عبية وتاريخي����ة، من ا�ص����عر اغانيه: 
 kuro dîno - eyşana elî - xirabo - xezal xezal
 - lawikê edenî - dilo - bavê fexrî - keça

..gundî - eminayê - ziravê
يف اوا�ص����ط اخلم�ص����ينيات م����ن الق����رن الع�ص����رين كان 
الق�ص����م الك����ردي يف اذاع����ة بغ����داد يقدم للمغن����ي طاهر 
توفيق )1922 - 1987( اغنية يف الفرتة ال�ص����باحية، 
 nêwe( وكان املغن����ي املذكور قد �ص����جل اوائ����ل اغانيه
�ص����نة  يف   )şewe - keras zerde gula serbestê
1942 يف الذاع����ة الكردي����ة يف بغ����داد ، ا�ص����افة اىل 
اغني����ة للمغنية “ ن�ص����رين �ص����ريوان “ )1922 1990( 
التي �ص����جلت يف الق�صم الكردي يف اذاعة بغداد الكثري 
 delêlê( م����ن الغ����اين واملقامات اجلميل����ة، اذكر منه����ا
 dîlan dîlan - na-dir- وه����ي اول اغني����ة �ص����جلتها
 beg - hesenîko - şêxa canê - xanê tu xanî
 - ehmedê ronî - bavê fexrî - meremë - gulî

.)sorê - gulê hey nar - lawikë medenî
ويف الفرتة امل�صائية كان يقدم اغنية للمغني وال�صتاذ 

�ص����مال �ص����ائب )1930 - 1986( ال����ذي �ص����جل خ����ال 
م�ص����ريته الفني����ة )27( اغني����ة يف الق�ص����م الك����ردي يف 
 hawar leylê - hawar sed(:اذاعة بغداد، اذكر منها
 hawar - were were - azîz bahare - şiwane -

..)hey berde berde befde
و�ص����جل “ ح�ص����ن زي����رك “ )1921 - 1972( الذي يعد 
م����ن ا�ص����هر املغنني الك����رد يف الق����رن الع�ص����رين ويبلغ 
ع����دد اغاني����ه ح����وايل الف اغنية، �ص����جل خ����ال اقامته 
يف الع����راق يف اواخ����ر خم�ص����ينيات الق����رن املا�ص����ي 
ع����ددا من الغاين يف الذاعة الكردي����ة يف بغداد، ومن 
 cîwanî cîwanî - :ا�ص����هر اغانيه على �ص����بيل املث����ال
 newroz hatewa - baran - lesêley qeyran
 - celsa - bawaba bawabe - kermenşa şarî
 şîrîne - gewhere - kitane - reş esmer - ay
 nezam - sorgul - meyrema bokanî - le

.pêşda - were were ber pencerê
ويف �ص����نة 1959 �ص����جل املغني حت�ص����ني طه )1942 - 
1996( يف الق�ص����م الك����ردي يف اذاعة بغداد بع�ص����ا من 
 min tû nevî - aso - bihêre :اغاني����ه اذك����ر منه����ا

.destar - rabe cotyar - were wer
يف بداية ال�ص����تينيات من القرن املن�صرم قررت الفنانة 
الكردية املتاألقة على �ص����عيدي امل�ص����رح وال�ص����ينما يف 
 - 1929( “ “فاطم����ة احم����د امللقب����ة كلبه����ار  الع����راق 
2010( ق����ررت ان تغني باللغ����ة الكردية، فتوجهت اىل 
الق�ص����م الكردي يف اذاع����ة بغداد و�ص����جلت لديها اوىل 
اغانيه����ا )kurê gundî( وتبعته����ا املئ����ات من الغاين 
 kawa spêda - dilo :الخ����رى اجلميل����ة، اذكر منه����ا
 dilo - zanyarî - min tu divî - ez û şev û
roj - narînê - heyva gulanê - م����ع ف����وؤاد احم����د 
 dewere مع حت�ص����ني طه emrekdm - xal xalokê
were م����ع �ص����مري زاخ����ويل - hey lê lê hey lolo مع 

عبدالله زيرين.
مل يح�ص����ر الق�ص����م الكردي يف اذاعة بغ����داد تعامله مع 
املغنني الكرد يف العراق فح�صب بل �صجل وقدم اغاين 
الكث����ري م����ن املغنينب الك����رد يف كل من تركيا و�ص����وريا 
واي����ران وارميني����ا. فف����ي �ص����نة 1969 توج����ه املغنيان 
الكردي����ان يف �ص����وريا “ حمم����ود عزيز �ص����اكر )1950 
-( و حممد امني كيكي “ )1949 - 2003( اىل الق�ص����م 
الكردي يف اذاعة بغداد، وقد �صجل الول اوىل اغانيه 
الت����ي حتمل ا�ص����م )gulîzar( ا�ص����افة اىل اغان اخرى 
 hebes û zîndan - felek heylê - şinbu rîhan(

.)- zênebê narê
اما املونولوجي�صت “حممد امني كيكي فقد �صجل ثاثا 
من اجمل اغانيه الناقدة للعادات املتخلفة يف املجتمع: 
 law şivanê berxika - ma ewjî jine - yek mi

.hebû adîn çima
ويف �ص����نة 1978 �ص����جل كل من حمم����ود عزيز وحممد 
ام����ني كيك����ي اغان اخ����ري لهم����ا يف الق�ص����م الكردي يف 

اذاعة بغداد.
ويف �صنة 1972�ص����جل املغني “ حممد �صيخو )1948 
- 1989( ع����ددا م����ن اغاني����ه يف اذاعة بغداد / الق�ص����م 

الكردي اذكر منها:
Ay gewrê - aman dilo

املغنية الكردية الرتكية “عي�صه �صان”)1938 -1996( 
هي اي�ص����ا �ص����جلت بع�ص����ا من اغانيها يف اذاعة بغداد 
اثن����اء زيارته����ا للع����راق �ص����نة 1978 واحياءه����ا لع����دة 
حف����ات م����ع املغني����ني الك����رد يف العراق حمم����د عارف 

جزيري وعي�صى برواري وغريهما.
ختام����ا لبد من القول ان ال�ص����ماء التي ذكرتها لي�ص����ت 
ه����ي ال�ص����ماء الوحي����دة الت����ي كان الق�ص����م الكردي يف 
اإذاع����ة بغداد �ص����جل اغانيها وقدمها ع����رب الثري، هناك 

الكثري من ال�صماء الخرى التي مل يتم ذكرها.
عن احلوار املتمدن 

حسن نبو

االذاعة الكردية في بغداد ودورها في توثيق 
األغاني الكردية
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ازده���رت الأغنية ال�صيا�ص���ية الكوردي���ة مع تنامي 
اأوائ���ل  الك���وردي  لل�ص���عب  التح���رري  الن�ص���ال 
الق���رن املا�ص���ي، وال���ذي جت�ص���د بقي���ام الث���ورات 
والنتفا�ص���ات امل�صلحة يف العراق وتركيا وايران 
احتجاج���ًا على �صيا�ص���ة ال�ص���طهاد القومي التي 
املعادي���ة  الرجعي���ة  احلكوم���ات  متار�ص���ها  كان���ت 

للحقوق القومية العادلة للكورد.
وميكن القول ان الن�صاأة الأوىل لاأغنية ال�صيا�صية 
الكوردي���ة تتوغ���ل يف تاأري���خ اأبعد، فمع ت�ص���خري 
وم���اك  القطاعي���ني  م���ن  والكادح���ني  الفاح���ني 
القرى ن�ص���اأت اأغنية ذات �ص���مات �ص���عبية وا�صحة 
ميك���ن اإعتباره���ا البداي���ة التي انطلق���ت منها فيما 
بع���د الأغني���ة ال�صيا�ص���ية. كانت تل���ك الأغنية، من 
ُو�ص���عت  ب�ص���يطة  اإيقاع���ات  ذات  ال�ص���كل،  حي���ث 
لتنا�ص���ب الن�ص���اطات التي كان يوؤديه���ا الفاحون 
اأم���ا م���ن حي���ث امل�ص���امني فتمي���زت  يف احلق���ل. 
بتعبريه���ا عن معان���اة الفاح الك���وردي من واقع 
القهر وال�ص���تغال والظلم، ونزوع���ه اإىل التحرر 
من اجلور الطبقي وال�صطهاد القومي. واملوؤ�صف 
ان ه���ذه الأغ���اين غري مدون���ة، وهي لهذا ال�ص���بب 
الأغ���اين  ع���ن  وتاأثريه���ا  �ص���يوعها  يف  تختل���ف 
ال�صيا�ص���ية املدونة التي يجمعها بالأوىل )اأي غري 
املدونة( اأكرث من و�ص���يجة يف مقدمتها امل�ص���امني 

الدميقراطية التقدمية.
وحينم���ا نع���ود اإىل العقدي���ن الأول���ني م���ن القرن 
الع�ص���رين، اأي اإىل احلقب���ة الت���ي قلن���ا ان الأغنية 
ال�صيا�ص���ية ازده���رت فيه���ا، وبالتحدي���د اإىل العام 
1919، ح���ني مت اخم���اد ث���ورة ال�ص���يخ )حمم���ود 
احلفي���د( يف منطقة ال�ص���ليمانية )1918- 1919( 
يتجل���ى  الربيطاني���ني،  امل�ص���تعمرين  ق���وات  م���ن 
واأد  عل���ى  الك���وردي  الغ�ص���ب  تفج���ر  بو�ص���وح 
الث���ورة يف كورد�ص���تان، فراح���وا ميج���دون هذه 
امللحم���ة البطولي���ة بال�ص���عر والأغني���ة، باإعتم���اد 
ا�ص���لوب )لوك( يف الغن���اء، الذي �ص���ار يرتّدد يف 
كل منا�ص���بة وجمل����س وبي���ت، يف لي���ايل ال�ص���تاء 
اأم���ام  الكوردي���ة الطويل���ة، ويف اجتم���اع الأه���ل 
املوق���د، ويف احلق���ل، ويف كل منا�ص���بة يلتقي بها 
الك���وردي م���ع الطبيعة اخلاب���ة، ويتاأمل اأر�ص���ه 

التي تدّن�صها اأقدام الغزاة.
لاأغني���ة  الأوىل  البداي���ات  ع���ن  ي���روى  ومم���ا 
ال�صيا�ص���ية الكوردية، اأن املطربة فرحة )اأم جمال( 
ه���ي اأول امراأة كوردي���ة غنت الأغاين ال�صيا�ص���ية 
متجيدًا لل�صيخ )حممود احلفيد(، ولل�صيخ )�صعيد 
بريان( اأحد قادة الثورة الكوردية يف كورد�ص���تان 
)اأم  اأن  املعلوم���ات  ه���ذه  وتذك���ر   .1928 تركي���ا 
جم���ال( �ص���جلت اأغانيه���ا ال�صيا�ص���ية العاطفية يف 
�صركة )اديون( لت�ص���جيل ال�صطوانات يف بغداد، 
كم���ا غن���ت يف الذاع���ة الكردي���ة بعدئ���ذ، اإّل اأن كل 
ه���ذه الأغ���اين مت اتافه���ا فيما بع���د ومل يبق منها 
�ص���وى اأغني���ة واح���دة يف الذاعة الكردية ا�ص���مها 

)املرتنحة(.
ويف كورد�ص���تان تركيا تاأثرت الأغنية ال�صيا�ص���ية 
يف تل���ك الف���رتة بالأحداث ذاته���ا وجتاوبت معها، 
فرتددت على األ�ص���نة الكورد بعد النتفا�صات التي 
اندلع���ت يف )دير�ص���م( و )وان( ومناط���ق اأخ���رى 
اأغان عديدة حتر�س على رف�س اخل�ص���وع وتدعو 
اإىل التمرد على اأداء اخلدمة الع�ص���كرية يف جي�س 

العدو.
ولكورد �ص���وريا دور بارز اأي�صًا يف احياء الرتاث 
ال�صيا�ص���ي لاأغنية الكوردية قدمي���ًا وحديثًا ويف 
تطوير اأ�ص���كالها وحمتواها، اإذ عك�ص���ت ن�ص���الت 
الك���ورد �ص���د �ص���يطرة الدول���ة العثماني���ة و�ص���د 
ا�ص���طهاد املالكني واعتداءات بع�س الع�صائر على 

املناط���ق والق���رى الكوردي���ة. ولع���ل م���ن الأمثل���ة 
الب���ارزة عل���ى اأغاين تل���ك احلقبة )اأي ع�ص���رينات 
القرن الع�ص���رين( ماقدم���ه )ابراهيم با�ص���ا املللي( 
ال���ذي كان يقط���ن مناط���ق )ديرك���ي( و )هليلي���ه(، 
وبخا�ص���ة اأغنيت���ه ال�ص���عبية ال�صيا�ص���ية الطويلة 
الت���ي يتغن���ى فيه���ا ببط���ولت ال�ص���عب الك���وردي 
املعت���دي  تف���وق  رغ���م  الكب���رية،  وت�ص���حياته 
)احلكومة الرتكية اآن���ذاك(. ونورد هنا مقطعًا من 
اأغنية له با�صم )�ص���يد خان الأطر�س(، تتحدث عما 

جرى يف كورد�صتان تركيا:
)لن اأدع �صباب الكورد

يح�صرون اأنف�صهم
يف هذه املاب�س ال�صيقة

اأرف�س اخلدمة
)... اأرف�ُسُُ

ورغم كل ماحدث، وما تعر�س له ال�صعب الكوردي 
الع�ص���رينات  ب���ني  اأي  الاحق���ني،  العقدي���ن  يف 
والأربعينات بلغ مّد الأغنية ال�صيا�ص���ية الكوردية 
ذروت���ه يف الأربعين���ات. وجتلى ذل���ك يف عدد من 
الأغ���اين الت���ي متج���د روح املقاوم���ة وتوؤكد عزم 
الكورد على امل�ص���ي يف ن�ص���الهم للظف���ر بحقوقهم 

القومية.
وتع���ّد اأغني���ة )اأيه���ا الرقي���ب( مث���اًل ب���ارزًا للغناء 
ال�صيا�ص���ي يف ه���ذه الف���رتة، وهي مازال���ت، حتى 
يومنا هذا، تن�ص���د وتغنى، ان مل نقل اأنها اأ�صبحت 
مبثابة الن�صيد الذي يحتل ال�صدارة يف املنا�صبات 

القومية:
)اأيها الرقيب

باق قوم الكورد
لينك�صر، ل يتحطم مبدافع العامل

ل تقولوا مات الكورد
اأحياء نحن، ورايتنا لن ت�ُخف�س

نحن اأحفاد ميديا وكيخ�صرو
ديننا واإمياننا الوطن(.

بع���د الأربعينات حدثت نقلة يف م�ص���امني الأغنية 
ال�صيا�ص���ية الكوردي���ة، فاأ�ص���بحت اأكرث و�ص���وحًا 
وواقعي���ة وتقدمي���ة، ومت جت���اوز ا�ص���لوب الندب 
والتفج���ع، واإث���ارة اأحا�ص���ي�س امل�ص���تمع بالكلمات 
الطنان���ة الفخمة. وب���دًل عن الأ�ص���ى والبكاء على 
ماح���دث م���ن ماآ����س واأهوال، ح���ّل التف���اوؤل املفعم 
بالثقة بالن�ص���ر. وباخت�ص���ار ميكن ال�صتنتاج ان 
م�ص���امني الأغني���ة يف تلك احلقبة اأ�ص���بحت اأقرب 

اإىل الواقعية، واأكرث وعيًا ملتطلبات الثورة.
نذك���ر هن���ا، اأغني���ة )�ص���جرة احلرية( من ق�ص���يدة 
لل�ص���اعر الوطن���ي الكب���ري )فائق بيكه ����س( وغناء 

الفنان )طاهر توفيق( التي جاء يف مطلعها:
)لن تثمر �صجرة احلرية

اإذا مل ترَوَ بالدماء
لن تظفر بال�صتقال

اأبدًا...اإل بالفداء(
دعونا نقف عند كورد�صتان العراق بو�صفها مركز 
ال�صعاع الثوري لكورد�صتان كلها. فبعد اأن متكنت 
اجلماه���ري الكوردي���ة م���ن اح���راز بع����س حقوقها 
الثقافي���ة والقومي���ة يف انتزاع بي���ان اآذار 1970، 
�ص���رعان ما تنكر ح���كام البعث لهذا البي���ان بعد اأن 
جلاأوا اإىل ت�صويهه ومتويهه. وبعد �صنوات قليلة 
م���ن اعان البيان، وبالتحديد منذ العام 1973 عاد 
�ص���وت الأغنية ال�صيا�ص���ية الكوردية لي�ص���ف هذه 
الكب���وة اجلديدة وينب���ه اليها، ولكن با�ص���لوب مل 
يتمكن، لاأ�ص���ف، من جتاوز املاآ�ص���ي وندب احلظ. 
ومن الأغاين التي انت�صرت ب�صرعة يف تلك الفرتة 
وكان له���ا تاأثريه���ا الوا�ص���ع، اأغنيتا )اأيه���ا املدار( 

و)الرحى( وهذه مقاطع من )الرحى(:
)اطحني اأيتها الرحى

اآلمنا ج�صيمة
�صوت الرحى: �صراخ واأنني

ح�صرة، مناداة، وا�صتنجاد

ّب اأيتها الرحى اطحني احَلَ
ل�صنا واحدًا اأو اثنني

نحن الوف اللآف، ولكن..
يف اأربعة اأماكن منق�صمني...(

ثم ج���اءت اتفاقي���ة اجلزائ���ر امل�ص���وؤومة يف العام 
1975 ب���ني �ص���دام ح�ص���ني و�ص���اه اي���ران لتعرقل 
ن�ص���ال احلركة القومية الكوردية امل�ص���لحة بع�س 
الوق���ت. حين���ذاك، كان عل���ى الأغني���ة مثله���ا مث���ل 
الن�صاطات البداعية والفكرية الأخرى اأن تنخرط 
يف عملي���ة نق���د ال���ذات وتلم�س اأ�ص���باب م���ا جرى 

ويجري.
على هذه الأر�س اجلديدة هبت الأغنية ال�صيا�صية 
الكوردية لتمزق من جديد �ُص���رت الت�صاوؤم والندب 
ال�صلبي ولت�صاهم يف توعية ال�صعب بكافة طبقاته 
وفئاته ذات امل�صلحة بالن�ص���ال التحرري القومي 
ويف  حما�ص���ه،  اإيق���اظ  ويف  التقدمي���ة،  واآفاق���ه 
خماطب���ة الراأي العام غري الكوردي بعدالة ن�ص���ال 

وق�صية الكورد.
لق���د برز يف هذه املهم���ة الفنان املوهوب )�ص���فان( 
اإنت�ص���رت  اإذ  بذاته���ا،  اأغاني���ه حرك���ة  تع���ّد  ال���ذي 
اإنت�ص���ارًا وا�ص���عًا ولقت اقباًل ل حدود له يف كافة 
اأجزاء كورد�صتان، ومنها كورد�صتان العراق، رغم 
ماحق���ة ومراقب���ة اأجه���زة ال�ص���لطة وخمابراتها. 
ولب���ّد لن���ا اأن نوؤك���د هن���ا اأن النج���اح الكبري الذي 
�ص���ادفته اأغ���اين الفن���ان )�ص���فان( حتق���ق بف�ص���ل 
موهبته الدائية وجمال �ص���وته، وح�صن اختياره 
لن�ص���و�س اأغاني���ه، والتع���اون املثم���ر بين���ه وبني 
ال�ص���اعر الك���وردي املع���روف )جكرخوي���ن( الذي 

كتب معظم اأغاين)�صفان(.
ت���رتدد يف اأج���واء الأغني���ة ال�صيا�ص���ية الكوردي���ة 
كلم���ات مث���ل: )ن���وروز(، و)الوط���ن(، و)لين���ني(، 
و)احلرية(، و)العامل(، و)الفاح(، و)بي�صمركه(، 
و)الرفاق(، و)الن�صال(،...الخ. واإذا كان لكل هذه 
الكلمات مدلولها وظرفها ونكهتها فاإنها يف النهاية 
جتتم���ع كوح���دة واحدة م���ن اأجل ه���دف نبيل هو 
الن�ص���ال يف �صبيل حترير الأمم وال�صعوب وحقها 
يف تقرير م�ص���ريها، واإزالة ال�ص���تغال وحماربة 

الفا�صية.

ويت�ص���در )نوروز( كلمات ومو�ص���وعات الأغنية 
للتح���رر  رم���زًا  بو�ص���فه  الكوردي���ة  ال�صيا�ص���ية 
الك���وردي م���ن العبودي���ة يف الع�ص���ور الغاب���رة، 
وعي���دًا قومي���ًا )راأ�س ال�ص���نة الكوردي���ة منذ األفني 
و�صتمائة ونيف من ال�ص���نني(. وهذا مقطع لأغنية 
من ق�صيدة لل�ص���اعر الكردي امل�صهور )بريه مريد( 

وغناء فرقة ال�صليمانية:
)نوروز هذا

يوم ال�صنة اجلديدة
عيد عريق للكرد
ياأتي بال�صعادة
...............

مل يحدث يف تاريخ ال�صعب
ان �صارت �صدور الفتيات

يف الهجوم
دروعًا ت�صّد الر�صا�س(

وللحبيبة يف الأغنية ال�صيا�صية الكوردية مكانتها 
احلبيب���ة  انه���ا  املتمي���زة:  وماحمه���ا  اخلا�ص���ة 
ال�ص���م�س  حت���ب  الت���ي  الرقيقة..تل���ك  اجلميل���ة 
وال�ص���جر والأطف���ال والكت���ب والعم���ال، ترف����س 
الظلم والقهر..يف عينها �ص���ورة الأمل وامل�صتقبل 
الأكرث اإ�صراقًا، ويف ابت�ص���امتها ن�صوة النت�صار. 
تع���اين عذابًا دائمًا وتئن حتت وط���اأة هذا العذاب 
اأينم���ا حل���ت: يف القري���ة، ويف املدين���ة، واأثن���اء 
الرحيل تخل�صًا من ا�صطهاد مالك القرية، ورئي�س 
الع�صرية، ورب العمل،..هوؤلء الذين ل يعرفون- 
بنظرها- معنى احلب، ول ميكن لهم اأن يفهموها، 

ويدركون �صبب الآمها.
اأنه���ا تطل���ب م���ن حبيبه���ا اأن يكون نظي���ف القلب، 
خمل�ص���ًا، ناك���رًا لل���ذات، اأي نزيه���ًا وع���ادًل. وهذا 
النزي���ه الع���ادل هو ال���ذي ي�ص���تطيع ادراك �ص���بب 
حزنها واأنينها، وامتاك قلبها، ولكن باأي مهر..؟! 
فلنتمعن بهذه الأغنية من �ص���عر )�صربي بوتاين( 

وغناء الفنان الكردي ال�صوري )حممد �صيخو(:
)اأية وردة، يا وردتي

يا جميلتي
ل اأبدل الوردة مبال الدنيا

اأموت، اأقتُل
يف �صبيلها
...........

اق�صُم بالله اأنا ابن عمك
ان اظلَّ احبك

اظل اأُلبي نداءِك
واأدفُع مهرك

من دمي(.
ويف ال�ص���نوات الأخرية اغتنت م�ص���امني الأغنية 
ع���ن  التعب���ري  ملحاولته���ا  الكوردي���ة  ال�صيا�ص���ية 
)ق�ص���ايا( اأممية. وه���ذان منوذجان لأغاٍنكر�ص���ت 
ل�)جيف���ارا( و)هو�ص���ي من���ه( ون�ص���ال ال�ص���ود يف 

اأمريكا و)ديان- بيان- فو(:
هذه الأغنية من اأداء الفنان )جوان حاجو(:

)جيفارا
نعرف اأنك ا�صت�صهدت

ل نن�صاك اأبدًا
رفاقك رفاقنا

اأعداوؤك اأعدائنا(.
والأغني���ة الثاني���ة باأ�ص���م )اأيها الرفيق روب�ص���ن(، 
وهي عن املغني الأمريك���ي التقدمي املعروف، من 

�صعر )جكرخوين( وغناء )�صفان(:
)اأيها الرفيق

املغني العاملي
جنل الأبطال، العارف والن�صان

عرب البحار، فوق اجلبال
يح�صرنا لون ب�صرتك ال�صوداء

..................................
ل ي�صطهد الزنوج فقط

نحن البي�س اأي�صًا(.

د. خليل جندي

أوراق من تاريخ األغنية السياسية الكوردية
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بلنك ميتاني

يعد الكورد من أكثر األمم تعلقا 
بالشعر والموسيقى والغناء والرقص 

الشعبي من بين جميع شعوب 
المعمورة، فاإلنسان الكوردي يولد 
وهو يصغي الى أعذب صوت في 
الوجود أال وهو صوت أالم وهي 

تشدو لوليدها أعذب األلحان واألشعار 
ويالزمه الشعر والغناء مع مضي 
األيام والشهور والسنوات.فهو 

يسمع الغناء حين يمشي ألول مرة 
وحين يذهب الى المدرسة ألول مرة 
وحين ينجح، أما عندما يتزوج تقام 
األفراح والليالي المالح مع أنغام 
الموسيقى والغناء، وحتى حينما 

يقاتل ويحارب ضد األعداء والطامعين 
تغني له األمهات أشعارا حماسية 

تلهمه وتنمي فيه حب الوطن 
والقبيلة وحتى حين يتقدم في السن 

أيضًا هنالك أغان وأشعار خاصة 
يرددها.وال يفارقه الغناء والشعر 

حتى حين يحتضر ويموت.

ه���ذا م���ن ناحية احلي���اة الجتماعية اأم���ا من حيث 
الطبيع���ة اجلغرافي���ة الكوردية املتمي���زة بالألوان 
الزاهي���ة واجلميل���ة والتن���وع اجلمي���ل لاأ�ص���جار 
والأزه���ار والنباتات واجلب���ال والوديان وعيون 
امل���اء والغاب���ات والب�ص���اتني الت���ي ت�ص���كل عام���ا 
م�ص���افا لتنمي���ة احل����س الفن���ي وت���ذوق اجلم���ال 
ب�ص���اعرية.كذلك من الناحية ال�صيا�ص���ية هنالك اأثر 
بالغ يف زيادة الأح�صا�س والتفاعل مع اجلو العام 
الذي عا�ص���ه ويعي�صه ال�ص���عب الكوردي املتعط�س 

للحري���ة والنعت���اق م���ن الظل���م التاريخ���ي ال���ذي 
وقع عليهم عل���ى اأيدي الغ���زاة واملحتلني وناهبي 
ال���رثوات، ف���رتى الإن�ص���ان الك���وردي مف���رط يف 
الإح�ص���ا�س بكل �صيء يحيط به فاتخذ من األغاين 
والأنا�ص���يد الوطنية والقومية ف�ص���ا عن ال�صيف 
والبندقية �ص���احا ما�صيا اأ�ص���همت يف رفع الروح 
املعنوي���ة ل���دى املقات���ل الك���وردي الت���واق دوم���ا 
للحري���ة لأخ���ر نب�س يف عروقه.كل ه���ذه العوامل 
اأ�ص���همت يف ب���روز العديد من ال�ص���عراء والفنانني 
الذين تغنوا بكورد�ص���تان و باحلري���ة وبالطبيعة 
واجلمال ب���دءًا من باب���ا طاهر الهم���داين العريان 
ومرورًا باأحمدي خاين وماي جزيري وو�ص���وًل 
اىل ال�ص���عراء العظام والفنانني �ص���يد علي اأ�ص���غر 
كورد�ص���تانى وعلي مردان وح�ص���ن زيرك ومظهر 

خالقي واآخرين.
وم���ن بني اأملع النجوم يف �ص���ماء الغن���اء الكوردي 
يربز اأ�ص���م املط���رب ال�ص���عبي الكبري ح�ص���ن زيرك 
ال���ذي ي�ص���كل لوح���ده مدر�ص���ة غنائية فري���دة من 
نوعه���ا لي����س على امل�ص���توى املحلي فقط ب���ل اأكاد 
اأج���زم باأن���ه حت���ى عل���ى امل�ص���توى العامل���ي قلم���ا 
جت���د مطرب���ًا مبوا�ص���فات كتل���ك التي حباه���ا الله 
املو�ص���يقى  تاري���خ  يف  الفري���دة  الظاه���رة  له���ذه 
مدين���ة  يف  ول���د  ال���ذي  زي���رك  والغناء.فح�ص���ن 
بوكان الكورد�ص���تانية ع���ام 1921وعا����س طفولة 
بائ�ص���ة حتاكي بوؤ�س احلياة التي عا�ص���ها ال�صعب 
الك���وردي ب�ص���ورة عام���ة، فق���د ول���د يتيم���ًا مل ير 
وال���دًا يرعاه ويحت�ص���نه ويعلمه بل فوجئ بحياة 
ملوؤها الق�صاوة واحلرمان، فلم يت�صن له اللتحاق 
باملدار����س لينال ق�ص���طًا م���ن حق���ه يف التعلم.فظل 
اأمي���ًا ل يع���رف الأبجدي���ة واأ�ص���طر حتت �ص���غط 
احلي���اة ال�ص���اقة اىل العم���ل يف اأعمال ل تتنا�ص���ب 
م���ع عم���ره كطف���ل يحت���اج اىل الرعاي���ة والعناية 
والرتبي���ة ال�ص���حيحة، فم���ن بيع املرطب���ات انتقل 
اىل العمل ك�صبي يف املقاهي يقدم ال�صاي للزبائن 
فمح�ص���ل لاأجرة يف �ص���يارة با�س قدمية و�صوًل 
اىل العمل كعن�صر من عنا�صر حماية اأحد الآغوات 
الذي���ن كانوا عنوان���ًا للظلم الجتماعي والق�ص���وة 
�ص���د النا�س.وعندما لح���ظ )الآغ���ا( املوهبة التي 
كان يتمت���ع بها ذلك ال�ص���اب، اأخذ يقربه و�ص���مح له 
اأن يدخ���ل اإىل الديواخان اأي امل�ص���يف اخلا�س به 
ليزي���ن باأغنيات���ه اجلميلة جل�ص���ات ال�ص���مر، فاأخذ 
ح�ص���ن ي�ص���اطر اأبن���اء وبن���ات القري���ة رق�ص���اتهم 

ودبكاتهم اجلميلة يف ليايل الريف الرائعة.
وكان ح�ص���ن زيرك اإن�ص���انًا مره���ف احل�س منفتح 
الذه���ن �ص���اعدته تل���ك الأعم���ال يف زي���ادة معرفته 
ب�ص���وؤون احلياة و�ص���جونها، وكانت نف�ص���ه الأبية 
ترف����س الظلم واحليف ف���رتاه ثائرًا بوجه الظلمة 
ول ي���كاد ي�ص���تقر يف عمل حتى يث���ور ويرتك ذلك 
العم���ل وهكذا توالت ال�ص���نوات وحباه الله بنعمة 
ال�ص���وت ال�ص���جي اجلميل املت�ص���ح بنكه���ة احلزن 
الذي غلف حياته وحياة �صعبه.فذاع �صيته وكربت 
معه تلك املوهبة الفذة، وا�ص���طرته ظروف احلياة 
اىل مغ���ادرة بل���ده والتوج���ه اىل بغ���داد بحثًا عن 
فر�صة للعمل والعي�س الكرمي، ومب�صاعدة البع�س 
عمل اأجريًا يف فندق )ال�صمال الكبري( وطبيعي اأن 
يجلب �ص���وته الذهبي وموهبته الف���ذة يف الغناء 
الأنظار اإليه، فياأخذه اأحد معارفه اإىل اإذاعة بغداد 
الناطقة باللغة الكوردية فت�صنح له الفر�صة لإبراز 
موهبت���ه كمط���رب �ص���اب فانفتح���ت اأمام���ه الآفاق 
لي�ص���دح �ص���وته وينتقل عرب الثري اىل كل ارجاء 
كورد�صتان.ويف فرتة بقائه يف بغداد �صجل ح�صن 
زي���رك الع�ص���رات من الأغ���اين التي عّرفت باأ�ص���مه 
و�ص���وته اأرج���اء كورد�ص���تان، في�ص���بح معروف���ًا 
وحمبوب���ًا م���ن قب���ل �ص���عبه الك���وردي.. وخ���ال 
ال�ص���نوات الع�ص���ر التي ق�ص���اها يف العراق تعّرف 
على العديد م���ن فناين ومطربي الكورد فا�ص���تفاد 

من جتاربهم ومناهجهم ولفت نظرهم اإىل موهبته 
الفذة.بعد انت�صار ثورة عام 1958 اإ�صطر للعودة 
اإىل اإيران، وكان �ص���بب تركه العراق هو اإنه �صارك 
يف احياء حفلة غنائية مبنا�ص���بة عيد جلو�س امللك 

في�صل على عر�س العراق..
اإذاع���ات كل  اأن ي�ص���ل اإىل  اإي���ران ا�ص���تطاع  ويف 
من طهران وكرما�ص���ان وتربيز، ويو�ص���ل �ص���وته 
اإىل م�ص���تمعيها.ويف الوق���ت نف�ص���ه تع���رف عل���ى 
)ميدياى زندى( التي كانت تعمل يف اإذاعة طهران 
وت���زوج منه���ا واأجنب���ا طفلتني �ص���ماهما )�ص���اكار 
وئ���اره زوو(. ويف عام 1966 انتقل ح�ص���ن زيرك 
اإىل مدين���ة )بان���ه( واأن�ص���اأ كازين���و �ص���ياحي يف 
منطق���ة )كانى م���ا احمد( لي�ص���رتزق من���ه، ولكنه 
مل يرتك فنه الذي اأحبه كثريًا، فاأ�ص���رتك يف اأفراح 
النا�س واعرا�ص���هم و�ص���جل الأغاين يف املنا�صبات 
املختلف���ة، اإنتقل بعدها اإىل مدينة مهاباد وبعد ذلك 
ويف الأي���ام الأخ���رية من عم���ره اإنتق���ل اإىل مدينة 
�ص���نويه، واأم�ص���ى ايامه فيها يعمل كا�صبا.لقد كان 
ملاأ�ص���اة ال�ص���عب الكوردي الأثر الكب���ري على حياة 
ح�ص���ن زيرك، فاعت���رب كونه كورديًا مثار امل�ص���اكل 
والعقبات يف طري���ق فنه وحياته، فيقول مبرارة: 
اأنا اأحب اأن اأعمل كا�صبًا، فذلك خرٌي يل، لن الفن مل 
يبق له اأي تقدير عند الكورد… ومل يعطني الفن 
اأي مك�ص���ب ومل مينحن���ي الف���ن اأي عمل اأ�ص���تطيع 
اأن اأم�ص���ي عليه لأين ك���وردي و اأتكلم الكوردية(.

لق���د األقت تلك���م الكلمات املريرة ظال ال�ص���ك حول 
م�صاعره الوطنية عند بع�س امل�صككني ولكن ح�صن 
زي���رك رحل عنا وجن���زم اأنه كان من اأك���رث النا�س 
حبًا لأمته و�ص���عبه الكوردي، ويظهر ذلك جليًا يف 
مناغات���ه اجلميل���ة )لي���ه ليه( التي كان���ت ترنيمة 
لطفلته ال�ص���غرية لك���ي تنام يق���ول فيها:بنيتي اإن 
كورد�ص���تان تنتظرك والوطن ياأمل فيك امل�ص���تقبل 
الزاهر فليعل �ص���ريخك مثلي بنيتي واأ�ص���تكي من 
ظل���م الأيام بنيت���ي اأنت طاهرة عند الل���ه ادعيه اأن 

تتحرر اأر�س كورد�صتان.
ون�ص���تطيع اأن نق���ول جازم���ني اإن ح�ص���ن زي���رك 
�ص���واء يف حيات���ه اأو بعد رحيل���ه يعي�س يف قلب 
و�ص���مري كل �ص���رائح املجتمع الكوردي ول�صوف 
يبق���ى كذل���ك.. ذلك ل ن �ص���وت زيرك ال���ذي لي�س 
له مث���ل يف اأداء خمتلف اأط���وار الغناء وما عرف 
عنه من النتقالت البديعة ما بني درجات ال�ص���لم 
املو�صيقي وما بني عدة مقامات واأحلان يف الوقت 
نف�ص���ه خري دليل على ما نقول.فمهما قيل عن عدم 
وج���ود مقيا�س مع���ني جلمالية ال�ص���وت لتفاوت 
الأذواق عن���د النا����س وحبه���م لنوعية الأ�ص���وات 
التي تائم اأذواقهم وفطرتهم ولكن حتى يف هذه 
احلالة فاإن ح�ص���ن زيرك ا�صتطاع اأن يكّون لنف�صه 
مكانة بارزة بني خمتلف الأذواق املتباينة ف�ص���ا 
عن ب�ص���اطته وتوا�ص���عه اجل���م ودماث���ة اأخاقه، 
اأ�ص���تطاع اأن يدخ���ل القل���وب م���ن اأو�ص���ع اأبوابها 
ويحت���ل مرك���ز ال�ص���دارة فيها.ل �ص���ك اأن من اأهم 
اخل�ص���ائ�س التي كان يتمتع بها ح�صن زيرك هي 
�ص���دة الت�ص���اقه وحبه لاإحل���ان الفولكلورية، يف 
ح���ني اأنه من ال�ص���عب علينا اأو حت���ى على الكثري 
من املغن���ني اأن يحفظ���وا عدة اأحل���ان فولكلورية 
ولكن زيرك ا�ص���تطاع مبوهبته الف���ذة اأن يحافظ 
عل���ى الآلف من الأغ���اين الكوردية الأ�ص���يلة من 
الن�ص���يان ومنحه���ا بفن���ه الأ�ص���يل دم���اء جدي���دة 
اأنع�ص���تها واأحيتها وجعلتها ترتدد بني �ص���فاه كل 
النا�س.ولكن ها هي ذكرى رحيله متر مرة اأخرى 
ه���ذه ال�ص���نة دون اأن ناحظ اأن هن���اك من احتفل 
بهذه املنا�ص���بة ب�ص���كل يلي���ق مبكانة ه���ذا الفنان 
العم���اق … ولعم���ري اأن ه���ذا اإجح���اف وغ���نب 
وع���دم وف���اء بحق الفن���ان الذي كر����س حياته يف 

خدمة الفن الكوردي الأ�صيل.
عن �صحيفة الت�آخي

حسن زيرك واألغنية الكردية
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دارا عبدهللا

من ال�ص����عب ج����دًا النب�����س يف تاريخ ن�ص����وء الأغنية 
ة، لأّن الفرز بني املو�ص����يقى الكردّية والرتكية  الكرديَّ
والإيرانية والأ�ص����ورية وال�صريانية، هو فرز حديث 
ن�ص����بيًا، اإذ كان الأ�ص����ل القومي غري مه����ٍم، فعليًا، يف 
فرتة هيمن����ة الدولة العثمانية عل����ى املنطقة. العودة 
اإىل التاريخ، وبدء التن�صيف بذهنّية �صيا�صية تن�صد 
النق����اء وع����دم التاأث����ر، والق����ول ه����ذه اأغني����ة كردّية، 
وه����ذه اأغنية تركية وهذه اأغنية اإيرانية وهذه اأغنية 
اأ�ص����ورية… اإلخ ج����اءت بعد انت�ص����ار الفكر القومي 
يف العامل عمومًا، ويف املنطقة التي ت�صّمى “ال�صرق 

الأو�صط” الآن خ�صو�صًا.
باعتق����ادي، ل ميكن لأح����د اأن يحّدد الأ�ص����ل القومي 
الدقي����ق له����ذه املو�ص����يقى، لأّن كل �ص����عوب املنطق����ة 
كانت تعي�����س تاريخيًا بجانب بع�ص����ها البع�س. كما 
اأن الخت����اف باملو�ص����يقى ب����ني ال�ص����عوب، يفرت�س 
اختافًا عميقًا بالثقافة الجتماعية، والبيئة املحيطة 

مبعناها املادي، والقيم ال�ص����ائدة، ودرجة التحديث، 
وم�ص����توى الت�صنيع والَعْلَمنة، ون�صج فكرة الدولة. 
وبالت����ايل لي�����س من املنطق����ي احلديث ع����ن اختاف 
جذرّي بالأ�ص����ول بني مو�صيقى �صعوٍب كانت تعي�س 
والثق����ايف  وال�صيا�ص����ي  التاريخ����ي  ال�ص����رط  فعلي����ًا 

والقت�صادي والجتماعي واجلغرايف نف�صه.
ن�صتطيع اأن نحدد اختافًا بني املو�صيقى الكا�صيكية 
الغربية واملو�صيقى الكا�صيكية العربية )بن�صختيها 
امل�ص����رية والعراقي����ة(. ولك����ن، م����ن ال�ص����عب ج����ًدا 
التفري����ق، حتى اعتماًدا على املو�ص����يقى كعلٍم ومنهج 
وفكر، ولي�س كاأذٍن و�صمٍع وهواية، بني حلٍن لعازف 
البزق الرتكي عارف �ص����اغ، وع����ازف البزق والفنان 

الكردي جوان حاجو.
كما اأنه ل يندر اأن ت�ص����ادف حلًنا واحًدا، وخ�صو�صًا 
اإذا كان يتح����در م����ن تل����ك الأحل����ان الت����ي تغّن����ى يف 
الأعرا�����س، ق����د مت غناوؤه بكل لغات �ص����عوب املنطقة، 
والأمثلة على ذلك كثرية، ومن ال�ص����عب اإح�ص����اوؤها 

باملنا�صبة.
كربي����ت خاج����و )1907 - 2005(، مث����ًا، ه����و فن����ان 
يغني مواويل �صعبّية باللغة الكردية. ولكن كربيت، 
ال����ذي عا�س تقريًبا قرًنا من الزمن، مل يكن من اأ�ص����ل 
كردي، بل هو اأرمني، كرب يف قرية كردية اأنقذته من 

الإب����ادة، وذلك بعد النق�ص����ام احلا�ص����ل داخل البنية 
الع�ص����ائرية الكردية، اإبان الإبادة الأرمنية التي مّتت 
نتيج����ة التحالف بني “فر�ص����ان احلميدي����ة” التابعة 
للدول����ة العثماني����ة، وق�ص����ٍم م����ن الع�ص����ائر الكردي����ة 

املحافظة.
ه����رب كربي����ت من املج����زرة عندما كان طف����ًا، وتعلم 
اللغة الكردية اإىل جانب اإتقانه اللغة الأرمنية طبًعا. 
و�ص����ّرح يف اأح����د لقاءات����ه التلفزيوني����ة القليل����ة باأن 
اأغنيت����ه امل�ص����هورة »Le Le Dayke« التي تعني “يا 

هي اأغنية اأرمنية بقدر ما هي كردّية. اأمي”، 
كم����ا اأّن هنالك معلومات من م�ص����ادر متنّوعة ت�ص����ري 
اإىل اأن �ص����داقة قوي����ة جمع����ت ب����ني الفن����ان الك����ردي 
امل�صهور حت�صني طه )1941 - 1995(، والفنان فريد 
الأطر�س )1910 - 1974(، اإذ تتلمذ حت�صني طه لدى 

فريد لفرتة من الزمن.
ما اأود قوله اإّن املحاولت لنب�س اأ�ص����ول املو�ص����يقى، 
هي ق����راءة للتاريخ الثقايف املن�ص����رم، بَع����نْي النزاع 
ال�صيا�ص����ي احلايل، هي حماولة كل طرف ادعاء نقاء 
مو�ص����يقاه املحلية، وبالتايل نقاء اأ�ص����له وُعن�ص����ره، 
وهذا النزاع �صيا�ص����ي بالدرجة الأوىل، ول ي�ص����اهم 
باأي �صكل من الأ�صكال يف فهم هذه الظاهرة الثقافية.
عن العربي اجلديد

تاريخ األغنية الكردّية… أصول متداخلة 
وتأّثر بالمحيط
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هوزان أمين

-لق���ب )Zîrek( اي ال�ص���اطر وعرف به���ذا اللقب اىل يوم 
رحيل���ه ال���ذي ي�ص���ادف 26 حزي���ران م���ن كل ع���ام حي���ث 
مرت علين���ا ذكرى رحيله انه احد اعم���دة الغناء الكوردي 
ورواده���ا،ذاع �ص���يته واأ�ص���تهر ورغ���م م���رور عق���ود م���ن 
الزم���ن عل���ى رحيل���ه اإل ان���ه يعي����س يف وج���دان ال�ص���عب 
الك���وردي ول ميك���ن ن�ص���يانه ول �ص���يما يف عي���د ن���وروز 
الذي ا�ص���بحت اغنيته احدى رم���وز ذلك اليوم وما يحمله 
من مع���اين ودلئ���ل باملقاومة وال�ص���مود وجت���دد احلياة 
بالن�ص���بة لل�ص���عب الكوردي)ن���وروز ال�ص���نة اجلديدة هل 
باخل���ري – عيد ق���دمي للكورد هل باخل���ري( كذلك كان يعرب 
م���ن خ���ال اغاني���ه احلي���اة وم�ص���قاتها ويحاكي م�ص���اعر 
واحا�ص���ي�س النا�س الب�ص���طاء انه الفنان ح�صن زيرك رائد 
الغني���ة الفولكلورية الكوردية �ص���نتناول يف هذه احللقة 
من �صل�ص���لة لنتذكر مبدعينا الفنان ح�صن زيَرك الذي خدم 
الفولكل���ور والف���ن الكوردي من���ذ نعومة اظاف���ره ولغاية 

رحيله.
ولد الفنان ح�صن زيرك يف مدينة بوكان ب�صرق كورد�صتان 
)ايران( عام 1921، �صمن ا�صرة فقرية احلال تويف والده 
وه���و ما زال �ص���غريًا حيث حمل اعباء احلياة وم�ص���قاتها 
منذ نعومة اظافره خا�ص���ة بعد ما تزوجت والدته ا�ص���طر 
اىل العم���ل يف �ص���ن الثامنة، هذه الظ���روف جعلته يختار 
حياة التنقل والرتحال يف العديد من املدن الكورد�صتانية 
ومار����س العديد من املهن ال�ص���عبة، حيث ذهب اىل مدينة 
�ص���قز ومن ث���م اىل تربيز وحت���ى اىل العا�ص���مة اليرانية 
طه���ران، ه���ذه الظ���روف واملعان���اة ت���رك على �صخ�ص���يته 
وتكوين���ه الفن���ي الث���ر الكبري ويع���ود له ال���دور يف خلق 
ح�ص���ه املرهف، و�ص���اهمت اىل حد كب���ري يف خلق موهبته 
الفني���ة، لن الغن���اء يلع���ب دوم���ًا دورًا يف الرتوي���ح ع���ن 
النف����س وه���ي و�ص���يلة للتعب���ري ع���ن املعان���اة والح���زان 
والف���راح يف الآن معًا، كما ان���ه خال هذه الرحات حفظ 
العدي���د من الغ���اين وتع���رف عل���ى الفولكل���ور الكوردي 
واغانيه ال�ص���عبية وحفظها عن ظهر قلب، حيث كان ميتاز 
ب���ذكاء ق���وي يوؤهل���ه حلف���ظ الغني���ة عندما تغن���ى امامه، 
غن���ى يف اليوان���ات والغ���رف الكب���رية يف الق���رى وترك 
اث���ره يف كل م���كان غن���ى فيها وا�ص���تهر وهو م���ازال يافعًا 
نظرًا ل�ص���وته ال�ص���جي، تعل���م خال رحات���ه الغناء وزال 
عن���ه اخلج���ل وال���رتدد وعلم مبدى ق���وة �ص���وته وتاأثريه 
على النا�صوا�ص���تفاد من خال بحثه ع���ن العمل بني القرى 
والري���اف الكوردية �ص���واء خال بحثه ع���ن العمل او يف 
جولت���ه الفنية، فيما بعد ان ا�ص���تهر وا�ص���بح معروفا بني 
النا�س فكانت ح�ص���يلته م���ن جولته الكثرية كمًا هائا من 
الغاين والحلان الفلكلورية ال�صعبية ال�صيلة تزوج من 
املعلمة ميديا زندي ومب�ص���اعدتها تعل���م القراءة والكتابة، 
اىل ان غ���ادر ايران متوجهًا اىل كورد�ص���تان العراق حيث 
ا�ص���تقر يف بداية الم���ر مبدينة ال�ص���ليمانية ومكث بع�س 
الوقت يف كركوك اىل ان و�صلت به املوا�صيل اىل بغداد.

عم���ل يف بداية المر يف فندق �ص���هرزاد ببغ���داد حيث كان 
معظم رواده من الكورد، ومب�ص���اعدة بع�س ال�صخ�ص���يات 
الفنية وال�صيا�صية �صجل اوىل اغانيه يف الق�صم الكوردي 
يف رادي���و بغ���داد، وكذلك غن���ى يف برنامج ا�ص���بوعي يف 
الذاعة، عمل مدة خم�ص���ة اع���وام يف الذاعة، تعرف على 
العديد من الفنانني الكورد امل�ص���هورين اآنذاك وغنى معهم 
و�ص���جلت له اكرث من �ص���بعني اغنية يف الذاعة الكوردية، 
حت���ى ع���ام 1959 حيث ع���اد اىل طه���ران بناء عل���ى دعوة 
ر�ص���مية له بالعودة والعمل يف الق�ص���م الكوردي يف اإذاعة 
طه���ران، وغنى يف اذاعة طهران وتربي���ز وازربيجان، ثم 
ا�ص���تقر به املق���ام يف اإذاعة كرمن�ص���اه عام 1960 و�ص���جل 
العدي���د م���ن الغ���اين ب�ص���حبة فرق���ة اوركي�ص���رتا راديو 

كرمن�صاه.
ويف ع���ام 1967 قدم جم���ددًا اىل ال�ص���ليمانية ومنها ذهب 
اىل بغ���داد لغر�س ت�ص���جيل بع�س اغاني���ه اجلديدة ولكن 
لا�ص���ف مل يتم ت�ص���جيل اغانيه واعتقل �ص���تة ا�صهر و�صلم 
بعدها لل�ص���لطات اليراني���ة، وبعدها انق�ص���ل عن زوجته 

ميديا زندي وترك لها الولد.
ع���اد ادراج���ه اىل كورد�ص���تان اي���ران وفتح مقه���ى له على 
اح���دى الط���رق املوؤدي���ة اىل مدينة )بانه( ولك���ن بعد فرتة 
من التعا�ص���ة ومر احلياة ا�ص���طر اىل اغاق املقهى وذهب 
اىل مدينة مهاباد، وتعر�س لل�ص���غوطات من قبل ال�صرطة 
اليرانية ب�صبب اأغانيه الوطنية ا�صطر اىل مغادرة مهاباد 
والذهاب اىل مدينة )�ص���نو( ولكن لا�صف ال�صديد يف عمر 
51 وهو ما زال يف قمة عطائه امل به مر�س �صرطان الرئة 
ويف 26 حزيران عام 1972 غادر احلياة وترك خلفه ارثًا 
فني���ًا كبريًا يقدر مبئات الغ���اين والرتاثية والفولكلورية 
واملقام���ات والغ���اين الوطني���ة وورى الرثى يف م�ص���قط 

راأ�صه بوكان.
يف ذكرى رحيله كل عام تقام العديد من الن�ص���اطات الفنية 
للوق���وف على ذل���ك الفنان ال���ذي اعطى ثروة فني���ة هائلة 
ل تق���در بثمن للف���ن والثقافة والدب الكوردي كما ن�ص���ب 
على ق���ربه متثال بطول ثاثة امتار كم���ا الفت عنه العديد 
م���ن الكتب ووثقت ماآثره واأغاني���ه وحياته، واأهمها كتاب 
الف���ه الكاتب قادر ن�ص���رينيا، حي���ث جمع يف كتاب���ه قرابة 
400 اأغنية باللهجة ال�ص���ورانية و62 مقام���ًا والعديد من 
نتاجاته الخرى طبعها ون�صرها يف طهران، كما قام معهد 
الرتاث الكوردي يف ال�ص���ليمانية قب���ل عدة اعوام بتوثيق 
جميع اغانيه التي �ص���جلها يف بغداد وطهران وكرمن�ص���اه 
وجمعه���ا يف ع���دة البوم���ات غنائية مع كرا����س عن حياته 

واغانيه.
انه فنان ي�ص���تحق كل تقدي���ر واحرتام وق���د عاتب النا�س 
خ���ال حيات���ه م���ن البوؤ����س وال�ص���قاء ال���ذي عان���اه بعدم 
تقديرهم ل���ه، ولكنه لقى كل تقدير واح���رتام بعد رحيله، 
ل تزال اغانيه خالدة يف وجدان ال�ص���عب الكوردي وهناك 
اغ���اين م�ص���ورة وكليب���ات منذ قراب���ة خم�ص���ون عامًا ول 
�ص���يما اغنيته امل�ص���هورة )لوركي لوركي( و )ياله �صوفري 
يال���ه( وق���د اأخ���ذت من���ه الكثري م���ن الحلان ون�ص���بت اىل 
انا�س اآخرين، غن���ى باللغة الكوردية اللهجة ال�ص���ورانية 
والفار�ص���ية وقليًا بالرتكية انه احد اكرث الفنانني الكورد 
الكا�ص���يكيني نتاج���ًا وعط���اًء و�ص���يبقى �ص���علة من���رية لن 

تنطفًا.
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