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الشاعرة ماه رشف خان كوردستاين

قـصــائــدهـــا شهــادة نــرص لألنـثــى يف جمـتـمع ذكــوري
كــشكـــولـي
حـمـيـــد ـ ـ ـ ـ
ـ ــ

شه ــد القــرن الـت ــاسع ع ـشــر يف اردالن
(كــردستــان اإليــرانيــة) ،و امــارة بــابــان
(كــوردستــان العــراق) ،ازدهــاراً ثقــافي ـاً
مـلح ـ ــوظـ ـ ـاً ،فــنـ ــش ـ ــأت يف (س ـنــن ـ ــدج)
عــاصمـة األردالنـيني ،مـدرسـة خـاصـة
لكتابـة وتدوين التـاريخ ،باشـراف عدد
مــن املـ ـ ــؤلفــني الـالمعــني يف مج ـ ــاالت
الـعـل ـ ــم و األدب ،مـ ـ ـثـل( :نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــي) ،و
(س ـ ــالــم) ،و(ك ـ ــوردي) ،و(م ـ ــول ـ ــوي) ،و
(خـانـاي قـوبـادي) ،وعـشــرات غيــرهم،
تـركـوا بـصمـات واضحـة علــى الثقـافـة
الكــوردي ــة .كمــا بــرز صــوت نـس ــائي يف
الـنــصف األول مــن ذاك الق ــرن( :م ــاه
شـ ـ ــرف خـ ـ ــان كـ ـ ــوردســتـ ـ ــانــي) (-1805
 ،)184.التـي اشتهـرت بــاسمهـا األدبي
(مـستـورة) .وكمـا يبـدو لنـا فـإنهـا تعـد
املـ ــرأة الـ ــوحـي ـ ــدة يف تلـك الفـتـ ــرة ،يف
ال ـشــرق األوسـط ،و رمبــا الــش ــرق كله،
الـتـي كـتـبـت يف الـت ـ ــاريخ ،و اشــتهـ ــرت
كــش ــاع ــرة ب ــرعـت يف قــص ــائـ ــد الغ ــزل
واملـ ـ ـ ــراث ــي ،عـلـ ـ ـ ــى ش ـكـل ربـ ـ ـ ــاع ــيـ ـ ـ ــات
ومثنويات .كما كانت خطاطة بارعة.
يقـول الكــاتب (مـرزا علـي اكبـر خـان)،
ان دي ــوان (م ـسـت ــورة) ،يـت ـضـمـن ()20
الف بـيـت ب ــالفــارسـي و الكــوردي ،ومت
ج ــمع و ط ــبع واص ـ ــدار ق ــص ـ ــائ ـ ــده ـ ــا
ب ــالف ــارسـي ــة يف الع ــام  ،1926مـن قـبل
مـثـقف كـ ــوردي مـن عـ ــائلـ ــة مـي ــسـ ــورة
احلـ ـ ــال ،عـ ـ ــرفــت ع ــنه رعـ ـ ــايـ ـ ــة الـعلــم
والعلماء يف كـردستان ،هـو (حاج شيخ
يـحيــى معــرفــة) ،حتـت عنــوان (ديــوان
م ـ ـ ــاه ش ـ ـ ــرف خ ـ ـ ــامن ك ـ ـ ــردســت ـ ـ ــانــي –
مـستـورة) .وبعــد عشـرين عـامـاً ،أي يف
 ،1946مت طـبع كـتــاب (ت ــاريخ اردالن)،

من تأليفها ايضاً ،الذي ضم تفاصيل
واسع ـ ــة عــن ســي ـ ــرة حــي ـ ــاة م ـ ـســت ـ ــورة
وعائلتها.
ولـدت مـستـورة يف العـام 1219هـ1805/
ميالدي ،يف مــدينـة سـننـدج ،عــاصمـة
اإلمـ ـ ــارة األردالنــيـ ـ ــة ،يف فــتـ ـ ــرة حـكــم
(امـان اهلل خـان) ،والـد (خسـرو خـان).
و ق ـ ــد تـقلـ ـصــت مــن ـ ــاطـق نف ـ ــوذ ب ـنــي
اردالن يف هــذه الـفتــرة كـثيــراً ،بعــد ان
كـانـت متتـد إلــى جمـيع انحــاء جنـوب
ش ـ ـ ــرقــي ك ـ ـ ــردســت ـ ـ ــان ،إذ ظـلــت ه ـ ـ ــذه
الـساللــة حتكم ملـدة ( )600عـام ،سـواء
يف كـ ـ ــوردســتـ ـ ــان ايـ ـ ــران احلـ ـ ــالــيـ ـ ــة ،او
مــنـ ـ ـ ــاطق اخ ـ ـ ــرى ،و ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ــويف آخ ـ ـ ــر
امــرائهـم (عبـاس خـان ســردار رشيـد)،
قبل اعوام يف طهران.
تـ ـنـح ـ ـ ــدر (مـ ـ ــس ــت ـ ـ ــورة) م ــن ع ـ ـ ــائـل ـ ـ ــة
ارسـتق ــراطيــة ثــريــة ،ذات نفــوذ قــوي،
تـشكلـت من عـائلـتني مـتنفـذتني .كـان
(ابـ ــو احلـ ـسـن بـك) ،والـ ــد مـ ـسـتـ ــورة،
يكرس اهتـماماً بـالغاً لتـربية اوالده ،و
خـاصة ابـنته البكـر (ماه شـرف) ،التي
ك ــانـت م ــوضع فخ ــره وحـبه الـب ــالغ ،و
كـثـيـ ــراً مـ ــا كـ ــانـت تـ ــرافـقه يف زيـ ــاراته
للمـناطق األثريـة و العشائـر ،فتصغي
لقـصـص واســاطـي ــر وسـّعـت مـن آفــاق
خيالها.
كان جـد مستـورة  -من طرف والـدها-
(محــم ـ ــد اغ ـ ــا) ،أح ـ ــد وجه ـ ــاء الــبالد
الكبـار ،وكــانت حيـاته الطـويلـة مـليئـة
ب ــاألح ــداث ،وظل مل ــدة نــصف ق ــرن يف
فـتـ ــرة حـكــم اربعـ ــة امـ ــراء اردالنـيـني،
يـشغل منـصب(نـاصـر) كـوردستـان ،أي
امل ـســؤول عـن الـنـظــام و االسـتقــرار يف
البالد .و تــشيـر (مــستـورة) ،ان جـدهـا
كـدس ثـروة كـبيــرة من املـال (احلـرام)،
عبـر املشـاركة يف املعـارك التي خـاضها
احلـكم القـاجـاري ضـد خـانـات الكـورد
يف كــرمنـشـاه .واسـتمــر (محمـد خـان)
يف مـنصبه حتـى اواخر ايـام (امان اهلل
خ ـ ــان) ،و ل ـ ـســن ـ ــة واح ـ ــدة مــن والي ـ ــة
(خ ـ ــس ـ ـ ــرو خ ـ ـ ــان) ،ال ـ ـ ــذي س ــي ــت ـ ـ ــزوج

مستورة.
وبعـ ــد وفـ ــاة األمـيـ ــر (خ ــسـ ــرو خـ ــان)،
خلـفه ابــنه الـبـكـ ــر (رضـ ــا قلـي خـ ــان)
الـبـ ــالغ مــن العـم ــر ( )11ع ــام ـ ـاً ،لكـن
احلــاكـم الفعـلي لــسنــوات سـبع ،كــانت
ال ــوصـيـ ــة علـ ــى الع ــرش زوج ــة وال ــده
الق ـ ــاج ـ ــاري ـ ــة ،ابــن ـ ــة ف ـتـح علــي ش ـ ــاه
الـشـاعـرة (حــسن جهـان خـامن) .و قـد
اسـتمرت (مـستورة) بـالعيش يف رعـاية
العــائلــة احل ــاكمــة ب ــاحتــرام وتقــديــر،
حتــى عــزل ابـن زوجه ــا عن احلـكم ،إذ
ال تـذكــرهم بـسـوء يف ايـة قـصيــدة من
قصـائـدهــا ،او كتـابهـا (تـأريخ اردالن)،
لكنها تندب حالها و تشكو الزمان.
و بعـد ان خـيب (رضـا قلي خـان) ،ظن
الـ ـ ــشـ ـ ـ ــاه يف طـهـ ـ ـ ــران ،بـعـ ـ ـ ــدم ارسـ ـ ـ ــال
مقــاتـلني ملـســانــدتـه يف اخمــاد احــدى
حركات العصيان ،قرر الشاه التخلص
مــن (رضـ ـ ــا خـ ـ ــان) ،بـ ـ ــالـ ـ ــزحـف علـ ـ ــى
القـص ــر ،وازاح ــة الع ــائل ــة احل ــاكـم ــة.
وب ـ ـ ــذلــك مت ابع ـ ـ ــاد افـ ـ ـ ــراد العـ ـ ـ ــائل ـ ـ ــة
األردالني ــة ،ومن بـينـهم (مــستــورة) ،و
قـدروا بــألفـي شخـص إلـى (مـريـوان)،
ومـن هنـاك جلـأوا إلـى امـارة بـابـان يف
الع ـ ـ ــام 1263هـ ،وب ـ ـ ــذلـك زالــت ام ـ ـ ــارة
كـورديـة بفقـدانهـا التـدريجـي عنـاصـر
اسـتـقاللـيــتهـ ــا ،اثـ ــر الـتـنـ ــاح ـ ــر علـ ــى
ال ــسلــطـ ــة واملـ ــال بـني افـ ــراد العـ ــائلـ ــة
احلـ ــاكـمـ ــة .وتــصف (مـ ـسـتـ ــورة) هـ ــذه
الـرحلة املؤملـة يف قصيدة لهـا ،بالقول:
((لـو حلق الـنسـر فـوقنـا ،وحـدق فينـا،
ل ــسقــط كل ري ــش جـ ـســمه ،و ل ــو ك ــان
الـبــدر س ــاطع ـاً يف سـمــائـن ــا ،لهــوى يف
اعماق األرض)).
وعلـى ارض بـابـان ،تــوزع الالجئـون يف
قــرى شهــرزور ،واقــامـت (مـسـتــورة) يف
بيـت ابن خــالتهـا (حـسـني قلي خـان)،
الـذي كـان قـد وصل إلـى الـسلـيمــانيـة
مــن ق ـبـل ،للــت ـ ــش ـ ـ ــاور مع آل بـ ـ ــابـ ـ ــان،
لتدبير امور سكنهم و معيشتهم.

شاعرية (مستورة)

ان ابتغـينـا الــسعي ،إلـى تـبيـان بـدايـة

جغـرافيـة للـشعـر الكــوردي ،فهي البـد
مـن ان تـكـ ــون هـنـ ــاك يف (هـ ــورامـ ــان)،
الـ ــواقع ــة يف املــشـ ــرق الك ــوردي ،حـيـث
تتـوفــر للقـصيـدة تـربـة تـهبهــا اسبـاب
منــوهــا ودميــومـته ــا الكــامـنــة يف املــاء
والهـ ــواء والــضـ ــوء والـتـ ــراب .فـ ــأقـ ــدم
ال ـ ــشع ـ ــر الـك ـ ــوردي مــن مــن ــظ ـ ــوم ـ ــات
شعـبيــة ،و ان ــاشيــد ديـنيــة وصـلن ــا من
هــذه الـبقعــة ،وبــالـلهج ــة الكــورانـيــة.
ويـكفــيهـ ــا ف ـضـالً ،انهـ ــا اجنـبـت كـبـ ــار
شع ـ ــرائــن ـ ــا مــن امــث ـ ــال (م ـ ــول ـ ــوي) و
(بـيــس ــارانـي) ،و(خ ــان ــاي ق ــوب ــادي) ،و
(عبد اهلل كوران).
كــانت (مــستــورة) سلـيلـة هـذه الـبقعـة
اجلغـ ـ ــرافــيـ ـ ــة ،مــن انـ ــضج األصـ ـ ــوات
النـس ــائي ــة ،و اكث ــرهن اكـتنــازاً بعـطــر
الــشع ــر الك ــردي الـكالســيكــي املكـثف.
ارتــوى شعـرهـا مـن بئـر الـشجـن ،ومن
افـتقــادهــا حـبيـبهــا و شــريـك حيــاتهــا
(خـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــرو خ ـ ـ ـ ـ ــان األردالنـ ــي) ،والـ ــي
كـ ـ ــوردســتـ ـ ــان اإليـ ـ ــرانــيـ ـ ــة ،و املـلقــب بـ
(نـ ــاكـ ــام) ،أي املـ ــأس ـ ــوف علـ ــى شـب ـ ــابه
بالفـارسيـة لوفـاته املبكـرة يف الثالثني
من عمره اثر مرض تورم الكبد.
وتـستجلـي أشعار (مـستورة) يف لـفتات
مـدهـشـة حتـوالت احليـاة يف مـداراتهـا
الكـثيـرة ،مـازجـة بـني احللم و الـرؤيـا،
يف مـتخيل رومـانـسي ،مفعـم بنفحـات
روحه ـ ــا الهـ ــائـمـ ــة .وميـكـنـنـ ــا اعـتـبـ ــار
ديوانها ،شهادة نـصر لألنثى يف خضم
مجتمع بطـريركي ،ال صـوت يعلو فيه
علـى صـوت الــرجل .وقـد اعـتمـدت يف
جتـ ـ ــاربهـ ـ ــا عل ـ ــى ال ـ ــرصــي ـ ــد الــثق ـ ــايف
والروحي الـسائد يف عصـرها من شعر
ك ـ ــوردي وف ـ ــارســي ،وثق ـ ــاف ـ ــة ع ـ ــربــي ـ ــة
اسـالمــي ـ ـ ــة ،اذ تـلـقــت عـل ـ ـ ــومـه ـ ـ ــا عــن
مـشــاهيــر علمــاء عصـرهــا ،كمــا يتـبني
مـن خالل سـيـ ــرته ــا ال ــواردة يف كـت ــاب
(مجـمع الفصـحاء) ملـؤلفه (رضـا قلي
خـان هـدايت) ،ممـا مهـد لهـا االرتقـاء
إل ــى منــزلــة رفـيعــة نــالـت بهــا حـظــوة
ك ـبــيـ ـ ــرة لـ ـ ــدى الـعلــمـ ـ ــاء وال ـ ــشعـ ـ ــراء،

تـشــكـيــــل كـــــــــوردي

فـالشاعر الكبيـر (مولوي) ،يقول فيها
يف قـ ـصــيـ ـ ـ ــدة له(( :شــم ـ ــس احلـ ـ ـســن
والـدالل ،جـالـســة علـى عــرش ملكـوت
الــطهـ ــر والعف ــة ،تفـيـض دفـئـ ـاً و ن ــوراً
على اجلميع)).
ان مـوت حبيبهـا(خسروخـان) يف العام
1835م ،جـاء صدمـة عنيفـة للشـاعرة،
إذ شعـ ــرت بـ ــأنهـ ــا فقـ ــدت مبـ ــوته اعـ ــز
وافـضل صــديق ومعـلم ،اذ كــان ينــظم
الشـعر بالفارسيـة ،وكان هذا من اقوى
اسبــاب العـشـق و الهيــام بيـنهمــا ،رغم
انه ــا ك ــانــت تكـب ــره بح ــوالـي عــش ــريـن
ســن ـ ــة .تـقل ـ ــدت (م ـ ـســتـ ـ ــورة) يف عه ـ ــد
زوجـهـ ـ ـ ـ ــا األمـ ــيـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن ـ ــصـ ــب وزيـ ـ ـ ـ ــرة
(األنـ ـ ــدرون) أي م ـ ــسـ ـ ــؤولــيـ ـ ــة شـ ـ ــؤون
الـع ـ ـ ـ ـ ــائـل ـ ـ ـ ـ ــة احل ـ ـ ـ ـ ــاكـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـبـالط
والتشـريفات ،و كـانت حتـظى وحـدها،
دون نسـاء البالط األخـريات مبـرافقة
زوجهـ ــا يف الـ ــزيـ ــارات ،وتـفقـ ــد الـقالع
واآلثار التاريخية والرعية ،واالستماع
إلـى حكـاياتهـم ،و شؤون حـياتهـم ،مما
مكنـها من جمـع مادة غنيـة ،ساعـدتها
علـى تـألـيف كتـابهـا التـاريخي (تـأريخ
اردالن) ،املصـدر املهم لـدراسـة التـاريخ
الكوردي ،يف تلك احلقبة.
ثـمـ ــة مـنـ ــاخ اثـي ـ ــري يغـلف قــصـ ــائـ ــد
(م ـ ـســت ـ ــورة) ب ـ ــرمــته ـ ــا ،فـ ــس ـ ــواء ك ـ ــان
م ــوض ــوعه ــا الـطـبـيع ــة ،او ال ــرث ــاء ،او
الهجاء ،او احلب ،او املـوت ،تبدو اللغة
عنـدهـا شبيهـة مبـا يـرشح عن الـزهـرة
مـن نـ ــدى .لغــتهـ ــا تـبـ ــدو محـ ــايـ ــدة او
انـســانيــة تعبــر بصــدق عن مـشـاعـرنـا
ذكوراً كنا ام اناثاً.
انه ــا تـبـنـي يف قــص ــائ ــدهـ ــا شف ــافـي ــة
العالقــة ب ــالعــالـم و اشـي ــائه ،ورهــافــة
االحساس باملوجودات إلى احلد الذي
يقــارب االمنح ــاء او التـالشي .يـلمـس
القارئ انهـا تقلل إلى اقصـى ما ميكن
مــن الــت ـ ـ ــزويـق الـلـف ـ ـظــي واحل ـبـك ـ ـ ــة،
لتسمح لينبوع شعرها بالتدفق عفواً،
وبـانـسيــابيـة مـتنــاغمـة مع انـسيــابيـة
احلـي ــاة نفــسه ــا ،كـم ــا ان اشع ــاره ــا ال

أهم املعارض

سريوان بــاران عــارف
قصة قصيرة

إقبـــال

* املعرض الشخصي األول 1991
* مهرجان بغداد العاملي الثاني.
* معارض الواسطي.
* معـ ــارض الفــن الع ــراقــي املع ــاص ــر
95./94/93/92/91
* معـ ــرض الفـن الع ــراقـي املع ــاص ــر:
عمان /قبرص /قطر.
* املـع ـ ـ ـ ــرض الـ ـت ـك ـ ـ ـ ــرمي ــي لـلـفـ ـن ـ ـ ـ ــان

انعكاس األدب يف جملة هاوار ()1943-1932

إس ـمـ ـ ــاع ــيل ف ـتـ ـ ــاح ال ـتـ ـ ــرك /قـ ـ ــاعـ ـ ــة
حوار1996.
* املعــرض الـتكــرميـي للفـنــان جــواد
سليم /قاعة اثر 199..
* بينالي القاهرة 1999.
* معــرض افـتتــاح األنــدى اجلــديــد/
عمان 2002

اجلوائز

* جائزة الشباب األولى 1990.
* اجلــائ ــزة الث ــانيــة (مهــرجــان الـفن
العراقي املعاصر) 1994.
* اجلـائـزة الـذهـبيـة (مهـرجــان الفن
العراقي املعاصر) 1995.
* وســام تقـديـري (بـينـالـي القـاهـرة)
1999.
* اجلائـزة التقـديريـة (بيـنالـي بغداد
العاملي الثالث) 2002.
* الـوسام الـذهبـي (مهرجـان احملرس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي) /تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس 2002.

هنـــــــــايـــــــــات يف نـفـق الـــنـــريفـــــــــانـــــــــا

عبــدالـفتــاح*

حاول ِ الوصولَ إلـى تلك النقطة التي
تنـتصف الـصليب .ركّـزْ جيـداً ،حـاولْ
أن تختـرق الضبـاب الذي يغـشيها .ال
تـيـــأسْ أبـــداً ،واصلْ ،واصلْ ،ســـوف
تصلُ إلى السـر مباشرة :قال الراهب
لـي ،ومضـى يتـابع حـديـثه :هنـاك يـا
(أنـت) حـيـث كـنــــا مجـمـــوعـــة مـن
األصحـاب وكنـا مـتفقني علـى البحث
عن الـضالل ،الضالل الـذي يتيح لـنا
العيش على سجـيتنا ،أحراراً يف اإلثم
والهـرطقة .كنـا جنتاز اجلبـال الوعرة
ونـبحـث داخل الـكهـــوف املــظلـمـــة،
احلـالكـة .وجـدنـا ،يـا (أنت) يف أحـد

الكهـوف ،كتـاباً أصـفر اللـون ،مكتـوباً
علـيه (طـــريقـتك يف الــوصــول إلــى
العــوالـم األخــرى) .كــانـت احلــروف
الهنـديـة املـذهبـة ذات بـريق سحـري
تغري أيا كان بالغوص فيه.
الـكتـاب يــا (أنت) هـو الـوصـول إلـى
العــوالم االخـري ،هـذه العــوالم الـتي
فيهـا أنا ،عوالم سحرية ،عوالم خالية
من التناقـضات البائسـة .إنها النقطة
التي تـنتصـف الصليـب ،حيث العـيش
حيــاد نـــوراني واجلـســد والــروح يف
تناغم أزلي واحلـرية مطلقـة واملعرفة
مـطلقــة .ادخلهـا يــا (أنت) فـالـرؤيـة
اشــــــراق احلـــــــال علــــــى اســتـجالء
الـــدميـــومـــة .اتــبعهـــا تــتغلـب علـــى
الـضــديــة .يــا (أنت) ...لــو دخلـتهــا،
فقلـت للماء اقـبلْ وللهواء ادبـرْ المتثل
ألمـرك املـاء والهـواء !..كـانت الـدمـاء
تضخ بقـوة هـائلـة يف شـرايـيني .كـان
العـرق يتـصبب مـن مسـامات جـلدي.
كانت االرادة تتفجـر يف كياني وحتوله
إلى ارادة إلهية فياضة.
ابتـسم الـراهب وقـال :داوم يـا (أنت)

فــأنت الـيٌّ ويف حضــرتي مـاثل .داوم
إلى احلياد واالضداد الزائلة.
(أنت) قـادر ،تــابع تتــوصل اليّ .كـان
الـــراهـب يخـتـــرق جـــدران غـــرفـتـي
وصوته يـتناثـر إلى اسمـاعي :داوم يا
(أنـت) تـتـــوصل إلـيٌّ ....تـــابع حـيـث
الراحة االبـدية .كانت اشعاعات شتى
تنـبعـث من جـســدي ،اشعــاع أحمـر،
وآخر أصفر واشعاعات خضر تندمج
جميعها فتشكل شيئاً ما شبيهاً بقوس
قـزح ،مـنعكـس يف واحـة مـاء واسعـة.
وجـــدت نفــسـي مخـتـــرقـــاً أعـمـــدة
الصـليب إلى تلك النقطـة التي تسمى
يف الفلسفات القـدمية ،نقطة احلياد،
حـيث تــوصل إلـــى نيــرفــانــا أبــديــة
يعيشها مخترقها.
زالـت االعـمـــــدة ،انهــــارت ،أخــــذت
النقطة بالتضخم حتى وجدتها محتلة
الغـرفة ،غـرفتـي أنا .حتـولت الغـرفة
نفقـاً طـويالً ،وأنـا داخـله كحيـوان يف
قفص مـظلم .تـقدمـتُ بضع خـطوات
داخله ،ظالم دامـس ،داكـن ال نهــائي
يلـف كل النفق .تقدمـتُ أكثر ،ال شيء

تنقـطع عن التـاريخ واألسـاطيـر ،وهي
تلجــأ إلــى قـصــص القــرآن وت ـسـتعـني
بـشخـصيـات األسـاطيــر مثل يـوسف و
ي ـ ــونـ ــس و ق ـ ــارون وغــي ـ ــره ـ ــا يف بــن ـ ــاء
قصائدها ،حني تستدعي احلاجة إلى
ذلك.
ولعل قـصائـدها الـغزليـة ،هي التعـبير
األمثل عن مدى ما تختزن يف داخلها
من رقــة انثـويـة وانـســانيـة ،وتــدفق يف
املشاعـر واالحاسيس .العبارات نفسها
تـتقــطع ك ــالله ــاث ،مح ــدث ــة م ــوج ــات
م ـتـك ـ ــررة مــن املــن ـ ــاج ـ ــاة و الــتـ ـ ــأمل و
املـ ــونـ ــولـ ــوج ال ـ ــداخلـي ،لـ ــذلـك لـي ــس
مـستغـربـاً ان تخـاطب شـريك حيـاتهـا
الـفقـيـ ــد بـ ــأبـيـ ــات كهـ ــذه(( :وحـ ــدي و

بـعيــون خـســرو /اتــأمل الــربـيع /اروي
بدموعي الزهور /وقدمي املكسورتني/
ووجنــات التهـبت آهـات /يـضحك لهـا
الـشامـتون ،وتـتوجع األشـجار /فحـتى
الع ـ ـشــب يف الـ ـصــب ـ ــاح ي ـبـكــي لـكــث ـ ــرة
غيابك)).
ي ـ ــروى ان مـ ـسـت ـ ــورة ن ـظـمـت ح ـ ــوالـي
عـش ــرين الـف بيـت شعــر ،ض ــاع اكثــره،
ولـم يـبق مـنه س ــوى ثالث ــة االف بـيـت
بـالفــارسيـة ،وبـاللـهجتـني الكـورديـتني
الـ ــس ـ ــورانــي ـ ــة و الـك ـ ــورانــي ـ ــة .ع ـ ــاشــت
الــش ــاع ــرة ارمل ــة ثالث ــة عــش ــر ع ــامـ ـاً،
وتوفيت اثر وبـاء يف ديسمبر  ،184.يف
السليمانية عاصمة البابانيني وقتئذ،
ودفنت يف مقبرة (كوردي سيوان).

من مكتبة األطاريح الكوردية
الباحث:عبد الصمد إسالم طه
الشهادة :ماجستير /جامعة
صالح الدين2001

* مواليد بغداد 1968.
* بكالوريـوس فنون جميلـة  /جامعة
بابل.
* عـ ـضـ ـ ــو ج ــمع ـيـ ـ ــة ال ـتـ ـ ـشـك ــيل ـيــني
العراقية.
عضو الرابطة الدولية AIAP.
*عـمل يف مجــال التـدريـس يف كليـة
الفنون اجلميلة ملدة  .سنوات.
* متفرغ حالياً للعمل الفني.

الشاعرة ماه شرف خان كوردستاني

سـوى فـراغ حــالك الــظلمـة ،أخـذتُ
بـالـركـض متقـدمـاً .يتحــول النفق مع
السـرعة إلـى بهو كبـير ،رطب رطـوبة

تتنـاول هذه الرسـالة مجلـة (هاوار) التي
أص ـ ـ ــدره ـ ـ ــا امل ـثـقـف الـك ـ ـ ــوردي املـع ـ ـ ــروف
(جالدت بـدرخـان) ،بـالـدراسـة والـتحليل،
وحتـاول إعطـاء صـورة حقـيقيــة عن ثقل
هذه اجمللـة ،ودورها البـارز يف نشـر الوعي
القـومي واألفـكار الـتحرريـة ،والدفـاع عن
القـضــايــا القــوميــة احليــويــة ،وإشــادتهــا
بـتــضحـي ــات ال ــشه ــداء ال ــذيــن سق ـط ــوا
دف ــاعـ ـاً عـن ك ــرام ــة األمـ ــة الك ــوردي ــة يف
الــثـ ـ ــورات ال ــتحـ ـ ــرريـ ـ ــة ال ـتــي س ــبقــت أو
عــاصــرت صــدور اجمللــة .لق ــد أولت هــذه
اجمللــة اهـتمــام ـاً كـبيــراً ب ــإحي ــاء التــراث
الك ــوردي ،وتعـ ــريفه ب ــالع ــالـم مـن خالل
تـ ــرجـمـ ــة منـ ــاذج رائعـ ــة مــنه إلـ ــى الـلغـ ــة
الفــرنــسيــة ،ولهــا دور مــشهــود يف مجــال
احلركـة التجـديديـة التـي خاضـها األدب
الك ــوردي ع ــام ــة وال ــشع ــر مـنه خ ــاص ــة،
باإلضـافة إلـى اهتـمامـها بـالتـرجمـة من
وإلى اللغة الكوردية.
تتـألف الـرسالـة من مقـدمة ومـدخل مع
أربع ــة فـص ــول ،وتـنـتهـي مبجـم ــوع ــة مـن
النتـائج .مت تخـصيص املـدخل للتـعريف
باجمللة من حيث تأريخ صدورها ،وموعد
صدور األعـداد اخملتلفة منـها ،مع عرض
عــام ألهـم املــوضــوعــات الـتـي عــاجلـتهــا،
والـك ـت ـ ــاب والـ ــشع ـ ــراء ال ـ ــذيــن رف ـ ــدوه ـ ــا
بـنـتـ ــاجـ ــات قـ ــرائـحهـم ،والـت ـطـ ــرق إلـ ــى
النواحي الفـنية والصحفيـة التي متيزت
به ــا اجملل ــة مع تع ــريف بـصــاحـبهــا وهــو
(جالدت بــدرخــان) الــذي لـعب دوراً بــارزاً
يف احمل ــافـظـ ــة عل ــى اسـتـم ــراري ــة ص ــدور
اجمللــة ،وضخهــا بكل مــا ميلك يف سـبيل
دميومتها.

لزجـة تلـتصق بجـلدي أميـا التـصاق.
يلـف البهــوَ ضبـابٌ مـن كل اجلهـات،
فكانت هـذه القائمـة الغريبـة الفضية
اللـون ،مـن امتـزاج الـضبـاب بـظالم
البهـو مـاعـدا ذلـك االمتــداد اللـيلي
لـلنفق ،حـيث الـظالم قلـم فحم كـبيـر
يخـترق كـتلة فـضة .أطل الـراهب من
ذلـك السـواد وأشـار بـاالقتـراب منه.
اقــتـــــربــت مــنـه ،ضحــك ضحـكـــــة

يتـناول الفصل األول األوضـاع السيـاسية
واإلقـت ـص ــادي ــة والــثق ــافـي ــة الـتـي ك ــانـت
تعـيــشهــا كــوردسـتــان قـبل وأثـنــاء صــدور
اجملل ــة .يـت ــألف ه ــذا الفــصل مـن ثالث ــة
مـب ــاحـث .يـتـن ــاول املـبحـث األول ع ــرضـ ـاً
سـريع ـاً للثـورات الكـورديـة الـتي إنــدلعت،
مع اإلشـ ــارة إلـ ــى تـ ــأثـيـ ــر هـ ــذه الـثـ ــورات
الـتحــرريــة وإنـتكــاســاتهــا املـتت ــاليــة علــى
مسيرة احلركة التحـررية الكوردية بشكل
عــام ،وم ــدى إنعكــاس ذلك يف الـنتــاجــات
األدبـي ـ ــة الـتـي ك ـ ــانـت تـنـ ـش ـ ــر يف مـجل ـ ــة
(هـاوار) .ويـتنـاول املـبحـث الثــاني عـرض
األوض ــاع اإلقتـصــاديــة املــزريــة الـتي كــان
يـئـن حتــته ــا ال ــشعــب الكـ ــوردي مق ــارن ــة
بــالــشعــوب األخــرى .أمــا املـبحـث الث ــالث
فيـتنـاول الـشــؤون الثقــافيــة التـي تتـمثل
بـاملنـظمـات والنـوادي الثقـافيـة الكـورديـة
مع ذكــر اجملالت واجلــرائــد الـتي صــدرت
حتى ذلك الوقت.
الفـصل الثــاني يــدرس قضـايـا الـشعـر يف
مـجلة (هـاوار) ،إذ يبـدأ بتـحليل النـواحي
الفـنيــة والــشكـلي ــة لألشع ــار املنـشــورة يف
اجمللــة من وزن وقــافيــة ،ثم دراســة اللغــة
الـشعـريـة الـتي متيـزت بهــا القصـائـد ،ثم
يعـ ـ ــرج عل ـ ــى تــنـ ـ ــاول مف ـ ــاه ـيــم األشع ـ ــار
واملــوضــوعــات املـتـنــوعــة الـتـي عــاجلـتهــا،
كـمحاربـة األميـة ،وقضـايا املـرأة ،والتغني
بـالـرايـة التـي هي رمـز اإلستقـالل ،فضالً
ع ــن اإلشـ ـ ـ ــادة بـ ـت ـ ـضـح ــيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــداء،
ومخ ــاطـب ــة عـصـب ــة االمم ل ــرفع احلـيف
الـ ـ ــذي حلق بـ ـ ــال ـ ــشعــب الـكـ ـ ــوردي وحــث
القـراء على اإلسـتزادة يف العلم ومحـاربة
الـتـخلـف ،مع الـت ـطـ ــرق إل ـ ــى الق ـضـ ــايـ ــا
الـ ـط ــبق ـي ـ ــة ،وال ـ ــدف ـ ــاع امل ـ ـس ـت ـم ـيــت عــن
امل ـسـتــضعفـني ،ومحــاربــة نــزعــة اخلـنــوع
والــدونيـة إزاء القــوى األجنـبيــة املتـمثلـة
مبحتلـي كوردستـان واملستـعمريـن ،الذين
يــتالعـبـ ــون مب ـصـيـ ــر الـ ــشعـب ويـبـتـ ــزون
خــي ـ ـ ــراته .هـ ـ ــذا عـالوة علـ ـ ــى األغـ ـ ــراض

الــشعــريــة الـتقلـيــديــة كــاحلـب والــرثــاء
والوصف والـفخر ،ثم التطرق إلى بعض
األج ـن ـ ــاس األدب ـي ـ ــة ال ـن ـ ــادرة كـ ـ ــالق ـص ـ ــة
الشعرية وتبادل الرسائل.
الفــصل الـث ــالـث يعـ ــالج ق ـض ــاي ــا الـنـث ــر
الفني يف اجمللة ،ويتنـاول األنواع النثرية
اخملتلفة التي اهتـمت بها اجمللة ،كاملقال
بـ ــأنـ ــواعه اخملـتـلفـ ــة والـ ـسـيـ ــرة الـ ــذاتـيـ ــة
والرسـالة والـدراما والقـصة ،الـتي أخذت
قـسـط ـاً كـبي ــراً من دراســة الـنثــر ألهـميــة
ه ـ ـ ــذا اجل ــنـ ـ ــس األدب ــي ،ودور اجملـل ـ ـ ــة يف
تقـدمي تـقنيـات جـديـدة ومـتطـورة نـسبيـاً
فيمـا يتعلق بهـذا الفن األدبي الـذي كان
ال يزال يف طور التبلور.
الـف ـ ـ ـصـل ال ـ ـ ـ ـ ــرابـع واألخـ ــي ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ــدرس
مـوضـوعـات أدبيـة أخـرى ،كـأدب األطفـال
الــذي أولـته اجمللــة إهـتـمــامـ ـاً ملحــوظ ـاً
وخـ ـصـ ـص ــت يف بع ــض أعـ ـ ــدادهـ ـ ــا زاويـ ـ ــة
خـ ــاص ـ ــة ألدب األطفـ ــال بـ ــاسـم (عـمـ ــود
األطفـال) ،قـدمـت خاللهـا منـاذج شـيقـة
للقصـائد والقصص الشفافة ذات املغزى
الـتــربــوي والـتــوجـيهـي ،والـتـي تــسهـم يف
بنـاء شخـصيـة الـطفل وتغـذيـة تـوجهـاته
املــستقـبليــة ،ثم تــأتي الـدراســات االدبيـة
ال ـتــي دبـج ـتـه ـ ـ ــا أقـالم خــي ـ ـ ــرة الـكــت ـ ـ ــاب
والـنقاد ،أمـثال (هفـندي صـوري) و(جكر
خــوين) و(رفـيق حـلمـي) وغيــرهم .وممــا
جتـدر اإلشارة الـيه هنا هـو الدراسـة التي
كـتـبهـ ــا (جك ــر خ ــويـن)عـن أوزان ال ــشع ــر
الكـوردي حيـث استعمل مـصطلحـات من
إبـ ـ ــداعه ك ـ ــاحل ــصـ ـ ــان للــبح ـ ــر والـعق ـ ــدة
لل ــمقـ ــطع .كــمـ ـ ــا يـ ـ ــدرس ه ـ ـ ــذا الفـ ــصل
الـت ــرجـم ــة األدبـيـ ــة يف اجملل ــة أي ـضـ ـاً ،إذ
تـط ــرق الب ــاحث إل ــى أهم مــا ت ــرجم إلــى
اللغ ــة الكــورديــة مـن اللغــات الفــرنــسيــة
والف ــارسـيـ ــة ،مع ت ــرجـمـ ــة روائع الـت ــراث
الكـوردي إلى الفرنسية ،فضالً عن دراسة
التــراث الكــوردي مـن احلكــايــة واإلغـنيــة
واألمثال الشعبية واأللغاز وغيرها.

شـيــطــــانـيــــة مــــديــــدة ومــــد يــــده
ليـصافحني .مـددت يدي فشـد عليها
بقوة ،أحسست بتيار كهربائي يتسرب
الى بدنـي .صرخت بكل طاقتي عبثاً.
فـالـتيـار يتـسـرب إلـى داخل جـسـدي
ويـزداد قـوة .كــان يضحـك بشـراسـة،
يقفـز فـرحــاً وانتـشـاء .آه ..اجلحـيم
الـذي يـتسـرب إلــى داخلي ال خالص
منه وال مفـر .اقتـرب راهبـان آخـران
مـن أصحــاب الـــراهب املــوحـي إلي.
قـال أحدهـم :يا (أنت) أنـت اآلن منا،
دخلتَ إلينا طـامعاً كما جـرى لنا لدى
قـــراءتـنـــا ذلـك الكـتـــاب اجلهـنـمـي.
واملـطلــوب منـك اآلن العيـش يف هـذه
الفسحـة القامتـة ،حترسهـا وتهتم بها
إلــى االبــد .والــشيء اآلخــر أن تفعل
بــالـطــريقــة نفـسهــا الـتي عـمل بهــا
صـاحبنا ،أشـار بيده إلـى مضللي ،أي
أن جتلب آخريـن مللء النفق باحلراس
اجلدد من أمثـالك وأمثالنـا املضلـَّـلني
واملضلـِّلني .وإذا رفضت هذا فأمامك
خيــار آخــر ،هنــا أشــار بيــده إلــى
مجـمــوعــة مـن الـنـصـــال القـــاطعــة
والشفـرات املاضـية مبـا فيه الكفـاية
لـتقـطع جـسـدك مـزقـاًَ صـغيــرة ،ثم
متضغها دون ملح طبعاً.
ضحكـوا ضحكـة خبـيثـة تـتمـزق لهـا
النفس واجلـسد .نعم ،تقـطّع جسدكَ
إربـــاً إربـــاً ومتــضغه فـــور تقـطــيعه.

فكـــرتُ ملـيـــاً وقلـت يف نفــسـي :لـن
أسـتـطــيع جلـب آخـــريـن إلـــى هـــذا
اجلحــيــم ،مــن االفــــضل أن أمـــــزق
جـســدي عــوضـــاً عن جـلب أبــريــاء
آخـرين إلـى هــذا النفق املـظلم ظالم
جهنم ،فألمزق جسدي التعس ،فهذا،
أفضل لي من جلب آخرين! قلت لهم:
سوف أمزق جسدي وأقطعه وأمضغه
أيـضــاً! أخــذت الــدمــوع تـنــسل مـن
عيني .ابتـسم الراهبان وقال مضللي:
حـسناً ،أنت يـا (أنت) حر بـاختيارك.
جـلست وأخـذت اقطع جـسدي مـزقاً
صغيـرة ،ثم امضغهـا .الدماء تـتسرب
من جــروحي وجـســدي .حفـر تـضخ
الـدماء ويـسيل اللعـاب املمـتزج بـاملاء
مـن فمـي .بيـنمــا آالمي ال وصف وال
مـثيل لهـا .لـم أكن وحيـداً ،كـان آالف
مـن البـشــر ،ال بل أكثـر بكـثيــر ،معي
ميــــزقــــون أجـــســــادهـم إربــــاً إربــــاً
وميضغون حلومـهم .لم أكن انتبه لهم
ولـم يـكــــونــــوا يـنـتــبهــــون ال لـي وال
لآلخـريـن .كل منهـم منهـمك بتقـطيع
جسده.

___________

* قـــاص لـبـنـــانـي مـن أصل كـــوردي ،اسـمه
احلقيقي (علي زاهـر) .وهذه القصـة مأخوذة
مـن مجمــوعته األولـى الـتي صـدرت بــاالسم
نفسه (نهايـات يف نفق النيرفانا)  1998باللغة
العربية.

