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به جای مقدمه
آنچ��ه ک��ه پی��ش روی خوانندگان گرامی قرار گرفته ،جزوهی زب��ان و ادبیات کردی مربوط به دو واحد اختیاری با همین نام اس��ت که از
س��ال  1394به ه ّمت دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد سنندج تدریس میش��ود .مطالب فراهم ش��ده تا هنگامی که کتاب مناسبی که در دست
اقدام اس��ت ،تهیه میش��ود ،میتواند برای دانش��جویان عزیز تا حدودی راهنما و راهگشا باشد .چند نکته در این مقدمه الزم است اشاره شود:
 .1هم��ان گون��ه ک��ه مالحظه میش��ود ،بخ��ش انتخاب��ی از ادبیات ک��ردی ،مرب��وط به گوی��ش کرمانجی میانه(=س��ورانی) اس��ت و
هی��چ گونه ش��عری از ش��اعران کرمانجی ش��مالی و گوران��ی و غیره نیامده اس��ت .دلیل این امر آن ب��وده که امروزه ما چ��ه بخواهیم و چه
نخواهی��م گویش کردی «کرمانجی میانه» به س��مت اس��تاندارد ش��دن گام مینهد و تقریب�� ًا همهی کردها با آن آش��نایی مختصری دارند.
 .2ب��رای اینک��ه خوانن��دگان عزی��ز ،ب��ه وی��ژه دانش��جویان گرام��ی ،آش��نایی اندک��ی ب��ا ادبی��ات س��ایر گویش��های دیگ��ر
ک��ردی پی��دا کنن��د ،درآم��د مانن��دی ب��ر آن گویش��ها نی��ز آم��ده اس��ت ک��ه ت��ا ح��دودی ای��ن نی��از را برط��رف خواه��د ک��رد.
 .3همهی مطالب کتاب ،بجز اشعار شاعران ،به زبان فارسی نوشته شده است که در صورت لزوم در آینده میتوان آن را به زبان کردی برگرداند.
 .4الزم اس��ت در اینجا از مس��ؤولین محترم دانشگاه ،به ویژه ریاست محترم دانش��گاه ،دکتر کیانی ،و همکاران مرکز تحقیقات کردستان
شناسی به ویژه آقای فواد زندکریمی ،کارشناس مرکز و صفحهآرای این جزوه ،سپاسگزار باشیم .دیر زیاد.
مرکز تحقیقات کردستان شناسی
د .جمال احمدی و د .امید ورزنده
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تاريخ و جغرافياي کردستان

وقتي کردستان گفته ميشود ،به هيچ عنوان مراد ،کشوري با اين نام نيست .بلکه منظور سرزميني است که در جغرافياهايي پراکنده و
مفصل دارند ،ا ّما «بايد
فرهنگي مشترک ،با زبان کردي و گويشهاي گوناگون آن تکلّم ميکنند .با آنکه کردها تاريخي بسيار طوالني و ّ
سلطنت سلطان سنجر ،آخرين پادشاه بزرگ سلجوقي است که اين
زمان
ِ
دانست که از اين نام تا قرن دوازدهم ميالدي ،اثري نبود و تنها در ِ
ايالت را به وجود آورده و مرکز آن را قلعهي بهار ،واقع در شمال غربي همدان قرار داد .اين ايالت شامل :واليات همدان و دينور و کرمانشاهان
در مشرق جبال زاگروس و شهرزور و سنجاب در مغرب آن کوهستان بود»(نيکيتين.)75 :1366 ،
همچنين اگر نظري به نقشه ي سياسي بيندازيم ،سرزمين کردها را در ميان پنج کشو ِر :ترکيه ،ايران ،عراق ،سوريه و روسيه (= قفقاز)
سرزمين
خواهيم يافت .به گفته مستشرقاني چون :مينورسکي ،روسو ،سرجون ملکم و برخي ديگر از پژوهشگران ،مانن ِد شرف خان بدليسي؛
ِ
لرستان ،کرمانشاه ،اردالن ،مکري ،جنوب شرقي و نيمۀ جنوبي آذربايجان ،کرد هستند .همچنين در خوي و سلماس و اروميه و ماکو نيز
کردها زندگي ميکنند(زکي بيگ 45-25 :1381 ،؛ به نقل از سجادي .)77:1389 ،سجادي ،جغرافياي کردستان را بدين گونه تشريح ميکند:
در شرق از خوزستان آغاز مي شود و تا عراق عجم و همدان و زنگان و تبريز و رودخانۀ ارس در قفقاز جنوبي ادامه پيدا ميکند .در مغرب
به سيواس تا آناتول ادامه مييابد .از شمال به قفقاز ميرسد .از جنوب شرقي و جنوب ،خطي به درازي خوزستان تا دشت شام و نزديک
اسکندرون را شامل مي شود (سجادي .)78:1389 ،سرزمين کردستان پس از دعوت و انتشار دين اسالم ،همواره بخشي از حکومتي بوده که
بر منطقه حاکم بوده است .پس از انتشار دين اسالم در سدهي ششم ميالدي تا آغاز سدهي شانزدهم ،نواحي گوناگون کردستان ،جزو قلمرو
حکومتهايي بود که به نام اسالم فرمانروايي ميکردند« .تا قرن دوازدهم کسي اين مناطق را جز به نام جبال الجزيره (يا دياربکر) نميشناخت.
نخستين مؤلّفي که از کردستان نام ميبرد ،حمداهلل مستوفي قزويني (سدهي  14ميالدي) در کتاب نزهة القلوب ( 740ه) است .اين ايالت از
مشرق محدود بود به عراق عجم ،از شمال به آذربايجان ،از مغرب به عراق عرب و از جنوب به خوزستان» (نيکيتين .)74 :1366 ،سرزمين
کردستان براي ا ّولين بار در سال  1514در جنگ چالدران ميان ايران و عثماني تقسيم شد .در واقع مي توان گفت :حکومت عثماني ،سرزمين
شرق کردستان را اشغال کرد .بسياري از جنگهاي ميان ايران و عثماني بر سر ميرنشينان کرد و اشغال آنها توسط دولت عثماني بوده است.
اين فرآيند در چهار سده اتفاق افتاد .در اين دوران در برخي نواحي کردستان ،حکومتهاي مستقل و نيمه مستقلي وجود داشت .دليل به وجود
آمدن ميرنشينهاي گوناگون ،طبيعت کردستان بود که داراي کوههاي سر به آسمان برافراشته و دشتهاي وسيع و رودخانههاي خروشان و
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در نتيجه نواحي گوناگون ،چون موکريان ،بوتان ،بادينان ،سوران و اردالن و غيره بود.
در جنگ جهاني ا ّول ،در کردستان ايران ،هيچ تح ّولي به وجود نيامد ،ا ّما کردستان عثماني در ميان چهار کشور تقسيم شد :ترکيه ،عراق،
سوريه و قفقا ِز روسيه.
سرزميني که کردها در آن زندگي ميکنند کردستان ناميده ميشود .در زمان فعلي ،کردها از جنوب به شمال به صورت نواري پهن که
مرز ايران و عراق را هم در بر ميگيرد ،از قصبهي مندلي (در مشرق بغداد) و سپس با در نظر گرفتن ّ
خطي که ايران و ترکيه را از هم جدا
ميکند ،تا کوه آرارات و از شمال تا حاشيههاي ماوراي قفقاز (ارمنستان و آذربايجان) گسترش يافتهاند (نيکيتين .)103 :1366 ،ا ّما کردها در
جاهاي ديگري غير از کردستان نيز هستند .در قونيه ،خراسان و شيراز و حلب ،کردهاي زيادي زندگي ميکنند .اينها غير از کردهايي است که
در برخي جمهوريهاي قفقاز و آسياي ميانه ،چون :ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان به سر ميبرند.
تاريخ کرد
واژۀ «کرد» در اصل از «گوت» گرفته شده« .گوت»ها يکي از اقوام زاگرس پيش از مادها بودند« .گوت» به «کوت» و «کوتي» بدل
شد و نهايت ًا به «کورت» و «کورتي»« .کاردوکا» و «کردو خؤي» همه از يک ريشه هستند و در گويش ارمنيها و يونانيها و غيره تغيير
پيدا کرده است (ر.ک :سجادي .)75-73 :1389 ،درباره اصل و منشأ کرد ،نظريات گوناگوني ارائه شده است .بيشتر اين نظريات مربوط به
مستشرقان و دانشمندان غربي است .در نتيجهی اين پژوهشها ،هنوز نمي توان به نظر قاطعي در باب ريشۀ نژادي کرد دست پيدا کرد .بيشتر
اين نظريات گمانهزنيهايي است که البته برخي از اين گمانهزنيها به استناد برخي داليل و علل نزديک به حقيقت مي نمايد(ر.ک :زکي بيگ،
 .)47:1381پيدايش نژاد کرد به زمان بسيار کهني باز ميگردد .نتيجۀ پژوهش محققان کردستاني را ميتوان در عبارات ذيل خالصه کرد:
کردها قومي ايراني-آريايي هستند ،که در ايران غربي ،ترکيه و عراق سکونت دارند .بر روي دو قطعه سنگ آستانه از عهد سومري متعلق به
عهد  2000سال ق.م؛ نام مملکت  Kardakaخوانده شده است .اين ناحيه در جوار  Suبود و سوها به قول  Driverدر جنوب درياچۀ وان
بودند(معين ،ذيل برهان :ج  1615 :3نيز :همو ،فرهنگ فارسي :ج :6ذيل کرد) .برخي ،کردها را همان «گوتي»ها ( 31سده ،ق.م) مي دانند که
در نواحي شوش و قفقاز ،ساکن بودند و کم کم نواحي شرقي ايران يا آتن را در اختيار گرفتند و مدتي نيز سومريها را شکست دادند (نوري
پاشا .)109 :2003 ،برخي نيز کردها را به « َکر َدکا» اقوام ساکن در سرزمينهاي جنوب درياچۀ وان در ناحيۀ بدليس «بتليس» برميگردانند و
آنجا را نخستين خاستگاه کردها دانستهاند (مينورسکي .)39 :1378 ،بسياري از محقّقان و انديشمندان بر اين باورند که ريشهي نژادي کرد به
مادها برميگردد ،مينورسکي و توفيق وهبي و مشيرالدوله (= حسن پيرنيا) (پيرنيا )59 :1373 ،بر اين نظر پاي ميفشارند.
رشيد ياسمي پس از ذکر نظر مستشرقان در باب کرد به اين نتيجه مي رسد که عين ًا ذکر ميشود:
تفکيک نام طايفه کرد ،از محل کرد است .توضيح آنکه در زمانهاي بسيار قديم در ناحيۀ جزيرۀ ابن عمر مکاني
به نظر نگارنده(=یاسمی)
ِ
بوده است به نام َقردو و محل تاخت و تاز دولت نيرومند خالدي شده و چون امواج مهاجرين ايراني با طوايف ماد و پارس به مغرب زاگرس
تصرف در آورده در آن مسکن اختيار
رسيدهاند ،طايفه فعلي کرد که دوش به دوش ساير برادران نژادي خود پيش ميرفتهاند اين ناحيه را به ّ
کردهاند ،چنانکه قوم ماد خود را در کردستان فعلي ايران استقرار بخشيد و قوم پارسوا خود را در مغرب درياچۀ اروميه جاي داد و اقوام بومي آن
نقاط را به رعيتي خود در آورده در خود منحل کردند .پس طايفه ايراني کرد هم در ناحيهاي که از قديم االيام َقردو ناميده مي شده ساکن شد
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و بوميان را مستهلک يا فراري داد و از آن تاريخ ،به نام مکان جديدش خوانده شد .با اين قول که تکيه به اسناد تاريخي دارد ،قول محقّقان
سابق ال ّذکر محفوظ ميماند که جائي به نام َک َر َده  Karadaيا َق َر َد و يا قورطي بوده است و حقيقت امر هم که ايراني بودن اکراد است،
لطمه نميبيند .زيرا که بسيار اتفاق افتاده است طوايف تازه وارد ،نام محلي را که پيش از آنها مشهور بوده گرفتهاند و اين بسته به ّقوت و
ضعف شهرت آن نام است ،مثل همه طوايف و اُ َممي که از خارج به آذربايجان آمدهاند و نام خويش را از دست داده بدون هيچ امتيازي عموم ًا
آذربايجاني خوانده شدهاند .در اين مورد هم نام َق َرد و يا قورطي يا َک َر َده شهرت داشته و طايفه ايراني که خود را به آنجا رسانيده ،قهراً به اسم
مکان جديدش شهرت يافته است (ياسمي ،بي تا.)95-94 :
سالجقه در آغاز سدهي دوازدهم ميالدي ،نواحي ميان آذربايجان و لرستان را کردستان ناميدند .از اين تاريخ به بعد نام کردستان بر روي
نقشهي خاورميانه نقش بست.
آنچه که آشکار شده اين است که کرد از نژاد هندو -اروپايي است .البته مؤرخان در محل نژاد هند و اروپايي با يکديگر اختالف نظر دارند.
آنچه که مؤرخان در آن اتفاق دارند اين است که نژاد هندو -اروپايي زباني مشترک و يا بسيار نزديک به هم داشته اند .در هنگام کوچ اقوامي
که از نظر زباني و ويژگيهاي ديگر مثل هم بودند با همديگر کوچ کردند.
سه گروه کوچندگان اقوام هندو -اروپايي در مناطق دانوب و بالکان ،ديگري در هندوستان و سه ديگر در آسياي صغير و کوههاي زاگرس
در ايران و کردستان سکني گزيدند.
در هزارهي سوم پيش از ميالد ،هندو اروپايي از همديگر جدا شدند و خود را «آريا» (= شريف و نجيب) ناميدند .آرياييها در سرزميني
ساکن شدند که به نام «ايرانه اويچه» (= سرزمين آرياييها) مشهور شد .در ميان آرياييها پيامبري به نام زرتشت مبعوث شد .او مردم را به
سوي پرستش اهورا مزدا فراخواند اما مردم از دعوت او استقبال نکردند از اين رو ناچار شد به غرب ايران هجرت کنند.

صدر اسالم تا جنگ چالدران
انتشار دين مبين اسالم در سرزمين کردها و ساير نواحي خاورميانه و آسيا و غيره به آساني و در زمان اندکي اتفاق نيفتاد .پس از آمدن
اسالم به کردستان ،برخي از طوايف کرد ،حکومتهاي محلّي داشتند .نيرومندترين آنها« ،مرواني»ها بودند که از سال 1096م489/هـ990 -
م380/هـ ،حکومت کردند .همچنين حکومت مثنوي در جنوب غربي کردستان از دينور و تا شهرزور از سال 1015م405/هـ959 -م348/هـ،
حکومت کردند.
در ميان کردها کساني بودهاند که فراتر از ملّت خود شهرت پيدا کرده و آوازهي آنها به تمام دنيا رسيده است .صالح الدين ايوبي يکي از اين
شخصيتها است که مؤسس حکومت ايوبيان در مصر و شام و بين ال ّنهرين و کردستان بود .ايوبيان از سال  1169م ،تا اواخر سدهي سيزدهم
ميالدي حکومت کردند .صالح الدين ايوبي در نبردهايش در قدس بر قيصر ،در انگليس بر ريچارد اول ،و در فرانسه ،بر فيليپ پيروز شد.
عباسيان ،برخي از حکومتهاي
در سدهي سيزدهم میالدی ،خلفاي عباسي به وسيلهي مغولها از ميان رفتند .البته دو قرن پيش از سقوط ّ
محلّي ،چون :غزنويان و سالجقه به وجود آمده بودند .در سدهي يازدهم سرزمين کردها در اختيار سلجوقيان قرار گرفت و براي ا ّولين بار
سرزمين کردها را کردستان ناميدند(ابراهيم و متين .)21:1388 ،از آن پس کردها با ترکها وارد نبرد شدند و در جنگي که کردها با تيمور
لنگ داشتند ،تيمور لنگ را در سال 1400م ،در «آمِد» شکست دادند .بعدها در جنگهايي که ميان قره قوينلو و آق قوينلو رخ داد ،جنايات
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فراواني عليه کردها پديد آمد .در سال 1514م920/هـ ،در دشت چالدران بزرگترين جنگ در ميان سلطان سليم ا ّول عثماني و شاه اسماعيل
صفوي به وجود آمد .اين جنگ در واقع جنگي مذهبي ميان س ّني و شيعه بود .در اين جنگ سلطان سليم پيروز شد و فرمانروايي کردستان
را به مورخ مشهور کرد ،ادريس بتليسي داد .از اين تاريخ به بعد ،کردستان به دو بخش تقسيم شد .بخشي از کردستان زير نظر صفويان در
ايران اداره مي شد و بخش ديگر زير نظر عثماني .در ميان هر دو دولت ،حکام محلّي کرد چون :شمدينان ،بوتان ،بايزيد ،هکاري ،بادينان،
سوران ،اردالن ،بابان و غيره وجود داشتند.
اين ميرنشينها ،تا آنجا استقالل داشتند که گاهي عليه حکومت مرکزي هم قد علم ميکردند .ا ّما رابطهاي با سلطان عثماني و شاه ايران
نيز داشتند و به آنها باج پرداخت ميکردند.
پس از سقوط صفويها (1736م1149/هـ1502 -م907/هـ) ،کريم خان زند (1786م1200/هـ-1736م1149/هـ) حکومت ايران را به
دست گرفت.
در سدهي نوزدهم ،هم دولت عثماني و هم دولت ايران ،فشار بيشتري بر کردها وارد کردند .برخي از سران قبايل و بزرگان کرد ،در هر دو
تفرق و چند دستگياي در ميان کردها
دولت ،در اختيار حکومتها قرار گرفتند ،همين مسأله سبب عقب ماندگي کردها شد .و از طرف ديگر ّ
به وجود آمد که هيچ وقت نتوانستند اتّحاد و اتفّاق از دست رفتهي خود را باز يابند.
در آغاز سدهي نوزدهم از ميان بردن ميرنشيان کرد ،سلطان عثماني را به خود مشغول کرده بود .به همين دليل سلطان محمود دوم،
تصميم گرفت کردستان را دوباره اشغال کند .او در سال 1834م1250/هـ ،حمله کرد و ميرنشين کرد را اشغال نمود .همين مسأله باعث شد،
بدرخان پاشا در سال 1843م1259/هـ1846 -م1262/هـ ،جنبش ملي تأسيس کند ،ا ّما پس از م ّدت کوتاهي از بين رفت.
تصرف کرد.
در سال 1855م1271/هـ ،در ناحيهي هکاري و بوتان ،يزدان شير عليه حکومت عثماني قيام کرد .او بدليس و موصل را ّ
سپس به طرف وان و بغداد حرکت کرد .اين جنبش نيز موفق نشد .جنبش ديگري در سال 1880م1297/هـ ،به رهبري شيخ عبيداهلل نهري
به وجود آمد که آن نيز نتوانست به حيات خود ادامه دهد و پس از م ّدتي به حجاز تبعيد شد.
رهبري کارآمد ،هيچ گاه توفيقي
پيش از جنگ جهاني ا ّول ،جنبشهاي کردي فراواني پديد آمدند ا ّما به دليل نبودن برنامهاي منسجم و
ِ
محل کشمکش ميان قوا و نيروهاي دو طرف متخاصم گرديد .در اين جنگ هزاران نفر
حاصل نکرد .در ميانهي جنگ ا ّول جهاني ،کردستان ّ
از مردم کردستان يا کشته شدند و يا بر اثر قحطي و گرسنگي از ميان رفتند .اين مسأله نفرت کردها را از قدرتهاي استعماري بيشتر کرد.
کردها در واقعهي جنبش کمال آتاترک در ترکيه نقش مهم و سرنوشت سازي در مبارزه با توطئههاي امپرياليستي و نيروهاي بيگانه
داشتند .نه تنها کردهاي ترکيه ،از تماميت ارضي ترکيه دفاع کردند ،بلکه کردهاي عراق نيز در اين منازعه شرکت کردند و به دفاع از تماميت
ارضي ترکيه عليه بيگانگان جنگ کردند با وجود اين که در این جنگها کردها قرباني شدند ،بسياري از نهضتهاي کردي با بهانههاي گوناگون
از بين مي رفت و اجازهي هر نوع مبارزهاي را از آنان سلب مي کرد.
سرکوب کردن پي در پي کردهاي ترکيه باعث شد که کردها در سال 1925م1343/هـ ،دست به شورش بزنند و عليه حکومت کمال
آتاتورک به رهبري شيخ سعيد پيران قيام کنند .دولت ترکيه به ياري فرانسه توانستند جنبش شيخ سعيد را سرکوب کنند .و در همان سال،
ترکها  45شخصيت برجستهي کرد را که در جنبش کردها نقش فعالي داشتند و از جمله شيخ سعيد پيران را به دار آويختند.
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زبان چیست؟
مطالعه در بارهی زبان به دو شکل معمو ًال صورت میگیرد .دورهای پیش از فردینان دوسوسور (1913-1857م) ،و دورهی پس از او .زبان
پیش از دو سوسور ،صرف ًا به عنوان گفتار( )parolمطالعه میشد ،ا ّما هنگامی که دو سوسور نظریههای جدید خود را در باب زبان ارائه داد
فصل جدیدی در تعریف زبان ،جایگاه زبان به عنوان نهادی اجتماعی در میان مردم و ارتباط مابین آنها آغاز شد .از آن پس ،نه تنها گفتار،
زبان به شمار نمیآمد بلکه آن را به عنوان یکی از نشانههای قراردادی یا وضعی زبان به شمار آوردند .نظریهی زبان شناس سویسی تأثیرات
عمیق و مهمی بر فلسفه ،ادبیات ،زبان و جامعه شناسی نهاد.
زبانشناسان ،پیش از سوسور دیدگاهی «تاریخی» و «در زمانی» به زبان داشتند ،اما سوسور نگاهی «هم زمانی» به آن داشت و ساختار
زبان را در بازهای از زمان میسنجید .تصوری که غالب ًا در میان مردم از زبان وجود دارد ،نظامی آوایی است که انسانها در قالب گفتار به کار
میبرند .در حالی که این تعریف با تعریفی که زبان شناسان از زبان ارائه دادهاند متفاوت است.
همه میدانیم در منطق ،تعریفی که از انسان شده ،انسان را حیوانی ناطق میداند .ناطق بودن انسان به معنی صرف ًا سخنگو بودن نیست،
بلکه آنچه که در این تعریف اهمیت دارد این است که سخن انسانها غالب ًا بر مبنای تفکر و اندیش ه به لفظ میآید ،بدین صورت که اندیشهورزی
انسان ،او را وادار به سخن گفتن میکند .و سخن گفتن او مبنایی عقالنی و فکری دارد .انسان برای اینکه بتواند آنچه در ذهن و فکر دارد به
دیگران منتقل کند ،طبیعت ًا از ابزار و نشانههایی استفاده میکند .نشانههایی هم که به کار میبرد متفاوت است .گاه این نشانه ممکن است،
لفظی باشد که بر زبان جاری میشود ،گاه نوشتهای که بر کاغذ نوشته میشود گاه عالمتی بر تابلویی و گاهی هم دودی که از جایی برخاسته
است .نشانهها غالب ًا وضعی و قراردادی است .یعنی انسانها در میان خود در جغرافیاهای وسیع و یا محدود ،نشانههایی در میان خود برای فهم
مفاهیم ذهنی همدیگر وضع میکنند .طبیعت ًا نشانهها متفاوت است اما آنچه که در ذهنها وجود دارد برای یک مفهوم ،متفاوت نیست .حکایت
چهارگدایی که در مثنوی بر سر تهیهی انگور با هم دعوا داشتند نمونهی خوبی برای این مسأله تواند بود .هر چهار نفر اشتهای انگور داشتند
اما نشانههای متفاوتی برای آن به کار میبردند .و آنان چون خبر از نشانههای وضعی و قراردادی هم نداشتند ،مراد همدیگر را نمیفهمیدند.
با توجه به این مطالب بدیهی بر مبنای دیدگاه زبانشناسان به تعریف زبان میپردازیم:
خانلری در مفهوم عام و وسیع به مقولهی زبان پرداخته میگوید :هر گونه نشانهای که به وسیلهی آن زندهای بتواند حاالت یا معانی
موجود در ذهن خود را به ذهن موجود زندهی دیگر انتقال دهد ،زبان خوانده میشود(خانلری ،1365 ،ج .)3 :1و در تعریف خاصتر و محدودتر
میگوید :زبان مجموعهای از نشانهها یا داللتهای وضعی است که از روی قصد میان افراد بشر برای القاء اندیشه یا فرمان یا خبر ،از ذهنی
به ذهن دیگر ،به کار برود(همان .)5 ،و در نهایت ،زبان ،هم در عرف و هم در اصطالح زبانشناسان بر بیان معانی و ارتباط میان اذهان بشر
به وسیلهی گفتن یا شنیدن اطالق میشود(همان.)16 ،از دید سوسور ،زبان بخش اساسی از قوهی ناطقه است و در عین حال فراوردهای
اجتماعی و نیز مجموعهای از قراردادهای ضروری است که از طرف جامعه مورد پذیرش قرار گرفته تا افراد بشر بتوانند قوهی یاد شد ه را به
کار اندازند(سوسور .)15 ،بر این اساس مسألهی دستگاه آوایی در مورد قضیهی زبان ،جنبهی فرعی پیدا میکند(همو .)16 ،همچنین میتوان
چنین گفت که صدا چیزی جز ابزار اندیشه نیست و به خودی خود نمیتواند وجود داشته باشد .نجفی همین تعریف سوسور را با بیانی دیگر
این گونه گفته است :زبان یکی از وسایل ارتباط میان افراد بشر است که بر اساس آن تجربهی آدمی[=اندیشهی عقالنی] در هر جماعتی
به گونهای دیگر ،تجزیه میشود و به واحدهایی در میآید دارای محتوایی معنایی و صورتی صوتی ،به نام تکواژ ،این صورت نیز بار دیگر به
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ماهیت و روابط متقابل آنها هم در هر زبانی با
معین است و ّ
واحدهایی مج ّزا و متوالی تجزیه میشود ،به نام واج ،که تعداد آنها در هر زبانی ّ
زبان دیگر تفاوت دارد(نجفی.)33 :1376 ،
عنصرهای مشترک تعاریف مذکور ،دو عنصر اندیشه و نشانه است .بر مبنای این تعاریف ،اندیشه (=قوهی ناطقه) ،اصل است و نشانههای
به کار گیری ،فرع .گمان میرود تعریف ذیل که در برخی منابع نیز ذکر شده و با دیدگاه زبانشناسان همخوانی دارد ،تعریفی جامع و مانع
از زبان میتواند باشد :زبان طرحی نظام مند در ذهن انسان است که به وسیلهی آواها یا نشانههای نوشتاری آنها بر مبنای قوانین سازمان
یافته ،صورت خارجی مییابد .و به منظور بیان افکار و احساسات یا برقراری ارتباط به کار می-رود(انوری ،ذیل زبان) .زبان به خالف گفتار،
که همیشه انضمامی است ،امری کلی و انتزاعی است .زبان در ذهن همهی افراد جامعه وجود دارد و مبنای گفتارهای جزئی بیشمار است.
اما از جانب دیگر ،وجود زبان برای آن است که عمل گفتار را ممکن بسازد و بقای آن منوط است به وقوع گفتار .یعنی زبان بالقوه وجود دارد
و در ضمن گفتارهای خاص و جزئی به فعل میآید .اگر فعل گفتار انجام نگیرد ،زبان وجود نخواهد داشت .پس زبان و گفتار ،الزم و ملزوم
یکدیگرند .و دو وجه از امر واحدی شمرده میشوند که آن را نطق یا ناطقه یا سخن میخوانیم.

جایگاه زبان کردی در میان زبانهای هند و اروپایی
بر اساس تحقیقات پژوهشگران ،زبان کردی یکی از زبانهای هندو -ایرانی به شمار میآید که آن نیز خود از شاخهی بزرگتر زبانهای
هندو -اروپایی انشقاق پذیرفته است .زبانهای هند و اروپایی از حدود هزارهی ا ّول پیش از میالد مسیح در بخش بزرگی از اروپا و جنوب
غربی آسیا رایج بوده و از نیمهی دوم سدهی پانزدهم میالدی از آمریکا و آفریقا و اقیانوسیه هم رایج گشتهاند .خانواده زبانهای هند و اروپایی
از گروههای :آناتولیایی ،هندی و ایرانی ،یونانی ،ایتالیایی ،ژرمنی ،ارمنی ،تخاری ،سلتی ،بالتی و اسالوی ،آلبانیایی(ر.ک :ابوالقاسمی:1373 ،
.)8-5
زبان هندو -ایرانی ،زبان مشترک قومی است که خود را آریا مینامیدند .آریاییها در میانهی هزارهی دوم پیش از میالد سرزمینی را به
تصرف خود در آوردند که آن سرزمین را به نام خود(=ایران) نامیدند .ایرانیان در حدود اوایل هزارهی پیش از میالدی در سرزمین مرو و هرات
حکومتی تشکیل دادند ،که اخبار آن به صورت افسانهای در بخش پیشدادیان و کیانیان در شاهنامهی فردوسی به جای مانده است .در حدود
هشتصد سال پیش از میالد مسیح ،دیوکس( )Deiocesدولت ماد را در همدان تأسیس کرد .در اوایل سدهی هفتم پیش از میالد مسیح،
هخامنش در پارسومش( )Parsumashواقع در نزدیکی شوش ،دولت پارسی هخامنشی را تشکیل داد .این دولت تابع دولت ماد بود .در
سال  612پیش از میالد ،هوخشترهی مادی با تصرف نینوا ،پایتخت آشور ،دولت مستقل ماد را تأسیس کرد .در سال  550پیش از میالد،
کورش پارسی ،از نوادگان هخامنش ،با غلبه بر آستاکس( ،)Astyagesآخرین پادشاه ماد ،دولت ماد را منقرض کرد و دولت هخامنشی را
تأسیس نمود .این دولت در سال  331پیش از میالد با حملهی اسکندر سرنگون شد .از آغاز آمدن ایرانیان به این سرزمین تا سال  331پیش
تاریخ زبان فارسی ،دورهی باستان نامیده میشود.
از میالد ،از لحاظ ِ
در اوایل هزارهی اول پیش از میالد مسیح ،زبان ایران باستان ،در بخشهای مختلف ایران به صورتهای مختلفی در آمده بود که هر
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زبان مستقلی شده بود .در میان زبانهای منشعب شده از ایران باستان تنها از زبانهای زیر اثر به جای مانده است:
صورت آنِ ،
 .1سکایی .از زبان سکاها نوشتهای به جای نمانده ،تنها تعدادی لغت ،اغلب به صورت اسم خاص ،در نوشتههای یونانی ،التینی و هندی
به جای مانده است.
 .2مادی ،از زبان مادی نوشتهای به جای نمانده .تعدادی لغت از زبان مادی در فارسی باستان و یونانی باقی مانده است:yaØiyaãxš( :
شاه) :asan( ،سنگ) :mitra( ،مهر) :Bãxtris( ،بلخ -باختر) :wazarka( ،بزرگ) .برای تشخیص مادی بودن این کلمات بر حسب قواعد
زبانشناسی است(یارشاطر ،مقدمه لغتنامه).
 .3زبان فارسی باستان .این زبان ،زبان قوم پارس بوده است .قدیمیترین و مهمترین اثر بازمانده از فارسی باستان ،کتیبهی داریوش بزرگ
بر کوه بیستون است .این کتیبه به سه زبان عیالمی و اکدی و فارسی باستان حک شده است(ر.ک :ابوالقاسمی .)19-18 :1373 ،تمام آثاری
که از فارسی باستان به دست ما رسیده است به خط میخی است.
 .4زبان اوستایی .اوستاک ،اپستاک ،اوستا و اپستا به کتاب مقدس ایران اطالق شده و معنی لغوی آن را متن و اساس دانستهاند .زبانی که
بدان اوستا تألیف شده زبان اوستایی گویند .بر اساس تحقیقاتی که محمد معین کرده است ،زبان اوستایی زبان ایالتی از ایران بوده و فارسی
باستان نیز زبان ایالت دیگر .اما بر اساس خطابی که زردشت در گاتها به گشتاسپ به عنوان پادشاهی زنده میکند ،البد باید به زبانی سخن
رانده باشد که شاه مشرق ایران بدان مأنوس باشد .در نتیجه باید تص ّور کنیم که زبان اوستا در مشرق ایران هم مفهوم میشده است(معین،
مقدمه لغت نامه دهخدا).
زمان تألیف گاتها حدود هفتصد سال پیش از میالد بوده است .کهن ترین و مقدسترین قسمت گاتها است که در میان «یسنا» جای داده
شده است .در خود اوستا« ،گاثا» و در پهلوی« ،گاس» آمده و جمع آن «گاسان» است و گاسانیک ،ترکیب صفتی آن است ،یعنی مربوط به
گاتها ،در پهلوی نیز مخصوص ًا هر فرد از اشعار گاتها را «گاس» گویند .در سانسکریت هم این کلمه به صورت «گاثا» آمده ،در کتب دینی
بسیار کهن برهمنی و بودائی گاثا عبارت است از قطعات منظومی که در میان نثر باشد ،گاتهای اوستا نیز اص ً
ال چنین بوده است و به مناسبت
موزون بودن است که بخش مزبور ،گاتها(یعنی سرود و نظم و شعر) نامیده شده است(ر.ک :معین ،مقدمه لغت نامه) .بر این اساس گاثهها
(=گاهان) کهنترین نوشتهای است که از ایرانیان بر جای مانده است .گاهان که به معنی سرودها است و منظوم به نظم هجایی است،
سرودهی زردشت است .گاهان بخشی از یسنا است .یسنا ،که بخشی از اوستا است 72 ،هات(=فصل) است .گاهان که  17هات از یسنا است،
از پنج گاه تشکیل شده است .ابوالقاسمی گاثها را شعر هجایی میداند(ر.ک :ابوالقاسمی.)8 :1383 ،
زبان اوستایی را به مالحظات زبانشناسی باید دو گویش دانست ،گویشی که در گاهان به کار رفته و قدیمیتر مینماید؛ گویشی که در
دیگر بخشهای اوستا به کار رفته و جدیدتر است .گویش نخست را گویش گاهانی یا قدیم ،و گویش دوم را گویش جدید مینامند .گاهان
سخن خود زردشت است و تاریخ آن مربوط است به تاریخ زندگی زردشت.
بخشهای دیگر اوستا در دورههای مختلف از سدهی ششم پیش از میالد مسیح تا سدهی سوم میالدی تألیف شدهاند .اوستای امروزی
حدود یک سوم اوستای دورهی ساسانی است .اوستای دورهی ساسانی آن طور که از دینکرت ،کتابهای هشتم و نهم بر میآید ،بیست و یک
نُسک (=کتاب) داشته است .اوستای امروزی به بخشهای زیر تقسیم میشود:
.1یسن :از هفتاد و دو هات ،یعنی فصل تشکیل شده و هر هات شامل بندهایی است .گاهان هفده هات از هفتاد و دو هات یسن را تشکیل
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میدهد.
 .2ویسپرد :از بیست و چهار کرده ،یعنی فصل تشکیل شده و هر َکرده شامل بندهایی است .3.وندیداد :از بیست و دو فرگرد تشکیل شده و
هر َفر َگرد شامل بندهایی است .4 .یشت :از  21یشت تشکیل شده و هر یشت شامل بندهایی است .5 .خرده اوستا :خالصهای است از اوستای
دورهی ساسانی از آذربادمهر اسپندان ،موبدان موبد زمان شاپور دوم(379-309م)(ابوالقاسمی.)20 :1373 ،
زبان اوستایی به خطی نوشته میشد که به خط اوستایی و دین دبیری معروف است .این خط ظاهراً در اواخر دورهی ساسانی ،در حدود
سدهی ششم میالدی و برای کتابت اوستا که تا آن زمان سینه به سینه نقل میشده ،از روی خط پهلوی کتابی و زبوری(خطی که در ترجمهی
زبور به پهلوی به کار برده شده) ساخته شده است .این خط برای هر یک از آواهای زبان اوستایی نشانهای ویژه دارد .خط اوستایی از راست
به چپ نوشته میشود و هر کلمه با نقطهای از کلمهی دیگر جدا میشود(همان.)41 :
زبانهای ایرانی میانه :در دورهی میانه ،زبان اوستایی که زبانی مرده بود ،در حوزههای دینی زردشتیان ،رایج بوده است .زبانهای فارسی
باستان و اکدی و عیالمی و آرامی ،که از زبانهای رسمی دولت هخامنشی بودهاند ،از رسمیت میافتند و جای آن را زبان یونانی میگیرد و
رواج آن به عنوان زبان رسمی تا زمان بالش ا ّول(سلطنت از  51تا  71میالدی) ادامه مییابد و از آن پس به عنوان زبانی از زبانهای رسمی
ایران به هستی خود ادامه میدهد .از برخی از زبانهای ایرانی در این دوره ،آثار مختلفی به جای مانده است .زبانهایی که از آنها اثر به جای
مانده ،به سبب شباهتهایی که با هم از نظر قواعد دستوری دارند ،به دو گروه تقسیم شدهاند:
گروه ایرانی میانهی شرقی و گروه ایرانی میانهی غربی .گروه ایرانی میانهی شرقی ،زبانهای بلخی و ختنی و سغدی و خوارزمی را در بر
میگیرد .این زبانها در شرق ایران ،بلخ و ختن و سغد و خوارزم رایج بودهاند.
گروه ایرانی میانهی غربی ،زبانهای پهلوی اشکانی و فارسی میانه را در بر میگیرد.
الف .پهلوی اشکانی .این زبان از پهله بوده است و آن خراسان و مازندران و بخشی از جنوب ترکمنستان امروزی را شامل می-شده است.
از این زبان آثاری چون کتیبههای گوناگون به جای مانده است.
ب .فارسی میانه :فارسی میانه دنبالهی فارسی باستان است .به فارسی میانه پهلوی ساسانی هم گفتهاند .از این زبان ،چهار نوع اثر به چهار
الفبای مختلف به جای مانده است(ابوالقاسمی.)65 :1378 ،
دورهی جدید زبانهای ایرانی از سال  254هـ ،سال تأسیس دولت صفاری آغاز میشود .در این دوران از زبانهای متعددی اطالع داریم که
مهمترین آنها :پشتو ،کردی ،آسی ،بلوچی و فارسی دری است(همو.)107 :
با توجه به توضیحاتی که آمد ،زبان کردی از خانوادهی زبانهای ایرانی و هند و اروپایی است .این زبان همچون دیگر زبانها ،از گویشهای
کوچک و برزگ فراوانی تشکیل شده است .آثار ادبی شفاهی فراوانی در تمام گویشهای کردی دیده می شود .وضعیت جغرافیایی ،کوههای
سر به فلک کشیده و درههای عمیق و رودها و دشتهای وسیع عامل پراکندگی زبانی در زبان کردی شده است.
اولین کسی که به گویشهای کردی اشاره کرده و لهجههای گوناگون آن را برشمرده است ،شرف خان بدلیسی (1603م1011/هـ-
1543م950/هـ ) در کتاب شرفنامه است .او در شرفنامه ،کرد را به چهار قبیلهی کرمانج ،گوران ،لر و کلهر تقسم کرده است .در نیمهی ا ّول
قرن بیستم ،توفیق وهبی نیز شرفنامه را مبنایی برای مطالعات خود قرار داده و نقشهی جغرافیایی برای گویشهای زبان کردی به شرح ذیل
عنوان کرده است:
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ُ .1کرمانجی ،که خود شامل دو بخش شمالی و جنوبی است:
الف .کرمانجی شمالی :از شمال ،بريضان ،قارس ،ارزنجان ،ارزروم ،سلیطه ،مرعش ،اسکندرون ،دریاچهی وان.
ب .کرمانجی جنوبی :از شمال ،مکری ،مهابادی ،سورانی ،اربیلی ،سنندجی ،اردالنی.
از جنوب :کرمانشاه ،خانقین ،رود دجله.
 .2لری :از شمال :سلطان آباد ،دولت آباد ،کرماشان ،خانقین.
از جنوب :شیراز ،کازرون تا نزدیک خلیج.
 .3گورانی :از طرف جادهی سنندج -کرماشان به سمت مغرب ،در بسیاری از روستاهای مرز عراق و ایران کاربرد دارد .نیز :باجالنی،
کاکهای ،زنگنهای ،هورامی.
 .4زازایی :در برخی از والیتهای ارزروم ،خرپوت ،بدلیس ،دیاربکر بدان تکلّم می شود .زازایی و گورانی در اصل یکی است.
جمال َنبز نیز زبان کردی را به صورت زیر به چهار شاخهی اصلی تقسیم کرده و گویشهای هر شاخه را نام برده است:
 .1کرمانجی باال (=شمالی) :بوتانی ،جزیری ،هکاری ،بادینانی ،آشتیانی و بایزیدی( .گویش جزیره بر بقیهی گویشها غلبه کرده و زبان
ادبی این شاخه شده است).
 .2کرمانجی وسط (=میانی) :سلیمانی ،سنندجی ،اردالنی ،کرکوکی ،گرمیانی ،سورانی ،مکری ،شارباژیری و پژدری( .گویش سلیمانی زبان
ادبی این دسته است و در کردستان ایران گویش مکری که به گویش سلیمانی بسیار نزدیک است ،لهجهی ادبی شده و به عنوان زبان ادبی
در شاخهی کرمانجی جنوبی هم اثر کرده است).
 .3کرمانجی پایین (=جنوب) :فیلی ،کرماشانی ،لکی ،کلهری ،خانقینی و بعضی گویشها که لری محسوب میشوند.
 .4گورانی-زازایی :گویشهای گورانی همانهایی هستند که در اورامان و در ناحیهی زنگنه و ناحیهی کاکهایها در کرکوک به آن سخن
گفته میشود و به زبان «ماچو» مشهور است .این گویش زمانی زبان رسمی امیر نشین اردالن و تا مدتی زبان رسمی امیر نشین بابان نیز
بوده است .اکنون گویندگان این زبان گویش سلیمانی را به عنوان زبان ادبی پذیرفتهاند.
گویشهای زازا نیز در نواحی بینگول و نواحی دیاربکر و در اورفه به آن سخن گفته میشود .زازایی به گورانی بسیار نزدیک است به این
دلیل هر دو جزو یک دسته محسوب میشوند اما زازایی هیچ وقت یک زبان ادبی کردی نبوده است و چون گویندگان این گویش در میان
کردهای شمال به سر میبرند ،بیشتر به گویش آنها سخن میگویند و به زبان کردی شمالی نیز مینویسند(جمال نبز ،به نقل از  :پرهیزی،
 .)30 :1385فؤاد محمد خورشید و کمال فؤاد نیز تقسیم بندی جمال نبز را پذیرفتهاند(همو.)43 :
با توجه به نظریات گوناگون در تقسیم زبان کردی و گویشهای آن به نظر میرسد تقسیم بندی ذیل مبنای علمیتری نسبت به بقیه
داشته باشد:
کرمانجی باال :بایزیدی ،هکاری ،بوتانی ،شمدینانی ،بادینانی ،گویش غرب.
کرمانجی وسط :مکری ،سورانی ،اردالنی ،سلیمانی،گرمیانی.
کرمانجی جنوب. :لر اصل یا فیلی ،لکی ،کلهری ،خانقینی ،کرمانشاهی،کلیایی ،پروندی.
گوران-زازا :گورانی اصل ،هورامی ،باجالنی ،زازا.
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هم اکنون سه شکل الفبای زبان کردی کاربرد دارد:
الف .با الفبای زبان عربی .این الفبا از آغاز دعوت اسالمی در کردستان به کار رفته و اکنون نیز ادامه دارد .البته در مقاطعی از تاریخ،
تغییراتی در آن دیده می شود.
ب .الفبای التین .پس از جنگ جهانی ا ّول در عراق و ارمنستان و سوریه تالشهایی در این باره شد که البته بنا به اغراض سیاسی و
قومی ،توفیق چندان حاصل نکرد.
ج .الفبای روسی .پس از جنگ دوم جهانی ،الفبای التین همهی اقوام در روسیه به روسی تغییر پیدا کرد.
بنابراین اکنون زبان کردی به سه الفبا نوشته می شود .کردهای ایران و عراق از حروف الفبای عربی استفاده می کنند .کردهای سوریه و
ترکیه از الفبای التین و کردهای ارمنستان و روسیه الفبای روسی به کار می برند.
سرآغاز ادب کردي
با آنکه برخي را عقيده بر آن است که ابيات هرمزگان ،سرآغاز ادب کردي است ،ا ّما تحقيقات نشان داده که اين ابيات به هيچ وجه به
دوران اسالمي بر نميگردد و بلکه به احتمال زياد در دوران مشروطيت ساخته شده است .بدون ترديد ادبیات مکتوب کردي ،مانند ادبیات
سایر ملتها ،از ادبيات شفاهي نشأت گرفته است .افسانه و داستان و حکايت و ترانه براي مدت طوالني ،ادب فولکلور کردي بوده است .همين
انواع ادبي بعدها بر ادبيات مکتوب تأثير گذاشت و در آثار ادبي انعکاس فراواني پيدا کرد.
زبان کردی از گویشهای مختلفی تشکیل شده که هر یک از آنها دارای تاریخ ویژهای است .ا ّما به نظر مي رسد در ميان همهي
گويشهاي کردي ،دو بيتيهاي باباطاهر سرآغاز شعر مکتوب کردي است .اشعار ديني گويش گوراني کهنترين شعر کردي به شمار مي رود.
و شعر آييني و غنايي گويش کرمانجي شمالي پس از جنگ چالدران (1514م920/هـ) پديد آمده است .همچنين غزل و قصيده در گويش
کرمانجي جنوبي پس از بناي سليمانيه به عنوان پايتخت ،بهوجود آمده است .حرکت ادبي سليمانيه تأثير فراواني بر اشاعه و پيشبرد و تغيير
در ادب کردي داشت.
قوالب کالسیک شعر کردي
شعر کردي همچون شعر فارسي از قالبهاي گوناگوني تشکيل شده است .فرد ،رباعي دو بيتي ،قطعه ،غزل ،قصيده ،مستزاد ،مثنوي،
ترجيعبند و ترکيببند ،ملمع قوالب شعر کردي را تشکيل ميدهد.
انواع شعر کردي از نظر محتوا
به طور کلی انواع ادبی از نظر محتوا در ادبیات ،به چهار نوع :حماسی ،غنایی ،تعلیمی و نمایشی تقسیم میشود .گرچه برخي از منتقدان
شعر کردي را از لحاظ محتوا به دو دسته تقسيم مي کنند ،ا ّما حق اين است که شعر کردي از نظر محتوا شامل :دو نوع غنايي و تعليمي است.
در این بخش شعر کردی را از آغاز تا دورهی مورد مطالعهی ما در مقایسه با چهار نوع ادبی :حماسی ،غنایی ،تعلیمی و نمایشی به اختصار
بررسی میکنیم.
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 .1شعر غنایی :ادب غنايي ،سخن گفتن از احساس شخصي است به شرط اينکه از دو کلمهي احساس و شخصي ،وسيعترين مفاهيم آنها
را در نظر بگيريم .يعني تمام احساسات :از نرمترين احساسات تا درشتترين آنها با همهي واقعيتهايي که وجود دارد .احساس شخصي بدان
معني که خواه از روح شاعر مايه گرفته باشد و خواه از احساس او ،به اعتبار اينکه شاعر فردي است از اجتماع ،روح او نيز ،در برابر بسياري از
مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع دارد (شفيعي کدکني.)26 :1386 ،
براساس آنچه که در باب دوران شعر غنايي گفته شده ،اين نوع ادبي ،مخصوص دوران جواني جوامع است .بدينگونه که فرد «خويشتن
خويش» را باز مييابد و «نداهاي درون» خويش را ميشنود .البته اين بدان معني نيست که اگر جوامعي به سن پيري رسيده باشند اين نوع
شعر ظهور نميکند .عوامل پديد آمدن شعر غنايي ،به کار بردن «من» بيش از حد ،نياز به ل ّذتها ،بدبيني برخاسته از دست نيافتن به آرزوها،
رنج حاصل از انديشهها دربارهي بودن و کوششهاي ذهن در باب آزادي و ...است(ر.ک :شفيعي کدکني.)26 :1386 ،
با نظري به پهنهي ادب کردي ،به ويژه شعر کردي که در اين پژوهش بيشتر مورد نظر ما است ،همان گونه که در شعر فارسي ،وسيعترين،
افق معنوي ،افق شعر غنايي است ،در شعر کردي نيز وسيعترين افق معنوي افق شعر غنايي است« .در يک نگاه اجمالي :شعرهاي عاشقانه،
فلسفي ،عرفاني ،مذهبي ،هجو ،مدح و وصف طبيعت همگي مصاديق شعر غنايي هستند»(شفيعي کدکني .)27 :1385 ،شعرهاي مالي
جزيري ،ادب يارسان ،مالي باتهاي ،فقيه طيران ،احمد خاني ،نالي ،سالم ،کوردي ،مولوي ،بيساراني ،کيفي ،جلي ،شيخ رضا ،ارکوازي ،سيد
يعقوب ماهيدشتي ،مال پريشان ،ميرزا عبدالقادر ،فقيه قادر هموند و بسياري ديگر از شاعران ادب کردي از گونهي نوع ادبي غنايي است.
بخش :شعر غنايي ويژهي کردي و شعر غنايي اسالمي
با آنکه برخي را عقيده بر آن است که شعر غنايي در ادب کردي شامل دو
ِ
است(خزنهدار ،2010 ،ج  ،)195 :1ا ّما اگر تقسيمبندي انواع ادبي براساس محتواي آثار ادبي بدون در نظر گرفتن وزن و قافيه و ديگر
ويژگيهاي ظاهري شعر باشد ،بدون ترديد چنين تقسيمبندي نميتواند توجيه منطقي داشته باشد .شعر غنايي در ادب کردي شامل :مناجات،
نعت ،اشعار تغ ّزلی (= عاشقانه) ،وصف ،مدح ،فخر ،مرثيه ،هجو ،اشعار هروتيک و عرفان است.
 .2شعر حماسي :حماسه شعري است داستاني  -روايي با زمينهي قهرماني و صبغهي قومي و ملّي که حوادثي بيرون از حدود عادت در آن
جريان دارد .در حماسه چهار ويژگي برجسته وجود دارد .1 :زمينهي داستاني حماسه  .2زمينهي قهرماني حماسه  .3زمينهي ملّي شعر حماسي
 .4زمينهي خرق عادت (شفيعي کدکني.)20-19 :1385 ،
بسياري از ملّتها با وجود قدمتي که دارند فاقد حماسه هستند .براي مثال عربها حماسه در معني اصطالحي آن ندارند .و اگر کتابهايي
چون «الحماسه» ابوتمام در اين ادبيات ديده ميشود به هيچ وجه مصداق «حماسه» در معني مراد ما نميتواند باشد .الزم به ذکر است که
عربها کلمهي حماسه در معني مصطلح نوع ادبي را «ملحمه» مينامند .در مجموع ،حماسه از نظر منشأ انواعي دارد :حماسههاي طبيعي و
حماسههاي مصنوعي(صفا.)25 :1379 ،
حماسههاي طبيعي يا ملّي ،حماسههايي هستند که منشأ آن يک حادثهي تاريخي يا شبه تاريخي است (تاريخ به معني ابتدايي و اساطيري
آن) و مؤلّفي مشخّ ص ندارد .تمام ملّت ،در تمام نسلها ،مؤلّف اين حماسهها بودهاند (شفيعي کدکني .)23 :1385 ،اين حماسهها در برههاي
از زمان و با پيدايش جميع شرايط اجتماعي و سياسي و فردي ،شاعري به نظم آن ه ّمت ميگمارد.
حماسهي مصنوعي تقليدي است از حماسهي طبيعي؛ زيرا مجموعهي عوامل خود را از حماسهي طبيعي به وام ميگيرد ،از قبيل ساختمان
و اينکه موضوع آن زمينهي قومي دارد و اشتمال بر صحنههاي جنگ و داشتن زمينههاي شگفتانگيز .در حماسهي مصنوعي تمام افراد ملّت
دخالت ندارند ،بلکه فقط يک شاعر آن را ميسرايد .حوادث غير طبيعي نيز در اين نوع حماسه ،ديگر جنبهي آرايش دارد و ساختگي است.
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اينگونه حماسه در حقيقت بازآفريني حماسه است ،نه آفرينش حماسه (شفيعي کدکني.)23 :1385 ،
در ادب کردي ،مجموعهاي شعر حماسي با نام شاهنامهي کردي چاپ شده که برخي بر اين باورند ريشهي کردي دارد و کام ً
ال مربوط به جامعهي
کردي است و آن را متون حماسي کردي ناميدهاند(چمنآرا ،)133 :1390 ،ا ّما به نظر ميرسد کردها همچون عربها فاقد حماسهي ملي باشند.
معروف خزنهدار در تاريخ ادبيات تعريفي که از ادبيات حماسي به دست ميدهد با تعريف دقيق و فني آن مغايرت دارد .او منظومههاي
معرفي ميکند :منشأ سامي و عربي مانند :يوسف و زليخا و يا
حماسي را شامل بيتها و منظومههاي داستاني ميداند و سه منشأ براي آنها ّ
ليلي و مجنون ،منشأ پيش از اسالم ،مانند :خسرو و شيرين و منشأ کردي ،مانند :مهم و زين احمد خاني(خزنهدار.)202-199 :2010 ،
همانگونه که در جايي اشاره شد ،براي پديد آمدن حماسه چهار زمينه بايد وجود داشته باشد :ا ّولين زمينه ،زمينهي داستاني حماسه است.
داستاني بودن به اين معني است که مجموعهاي حوادث در حماسه وجود دارد .ا ّما اين داستانها ،تاريخ تخيلي گذشته است .حماسه شعر
ملل است به هنگام طفوليت ملل آنگاه که تاريخ و اساطير ،خيال و حقيقت به هم آميخته و شاعر مورخ ملّت است .در شاهنامهي کردي
هيچ يک از داستانها نميتواند تاريخ تخيلي گذشته باشد ،بلکه برگردان و بازآفريني بسياري از داستانهاي شاهنامهي فردوسي است .بدون
ترديد :رزمنامهي رستم و سهراب ،رستم و اسفنديار ،رستم و زردهنگ ديو ،هفت لشکر ،هفت خوان ،هفت رزم ،رستم ،کيخسرو و افراسياب
برگرفته از شاهنامهي فردوسي است .و آنچه که الماس خان با عنوان جنگنامهي نادر يا نادرنامه سروده است به هيچ وجه نميتواند داخل
تعريف حماسهي ملّي قرار گيرد.
بودن آن است .شاعر معمو ًال تصويرساز انساني است که هم از نظر نيروهاي مادي ممتاز است و هم از لحاظ
زمينهي دوم حماسه ،قهرماني ِ
نيروهاي معنوي با تمام رقتي که از نظر عاطفي و احساسي در آنها وجود دارد .بدون ترديد در متون حماسي ادب کردي نيز زمينهي قهرماني
وجود دارد ا ّما آنچه که حماسهي مصنوعي است قياس قهرمانيهاي پهلوانان مث ً
ال نادرنامه است که با قهرمانان باستاني و اسطورهاي شده
است .و اين نوع مقايسه به هيچ وجه در حماسه صحيح نيست.
متون حماسي کردي از نظر زمينهي ملّي تا حدودي قابل تطبيق است .از اين نظر که چون اين حماسهها بومي شده از اين روي خصايص
اخالقي جامعهي کردي و نظام اجتماعي و زندگي سياسي و عقايد او در مسايل فکري و مذهبي ديده ميشود.
زمينهي چهارم ،خرق عادت است .در هر حماسهاي رويدادهاي غير طبيعي و بيرون از نظام عادت وجود دارد و اين خوارق عادات فقط از
رهگذر عقايد ديني آن عصر توجيه ميشود (شفيعي کدکني .)21 :1385 ،هر ملّتي عقايد ماوراء طبيعي خود را به عنوان عامل شگفتآوري
در حماسهي خويش به کار ميگيرد و بدينگونه است که در تمام حماسهها موجودات و آفريدههايي غير طبيعي ،در ضمن حوادثي که شاعر
تصوير ميکند ،ظهور ميکند(همانجا) .به نظر ميرسد زمينهي خرق عادت تا حدودي در ميان منظومههاي حماسي کردي ديده ميشود که
برخي از آنها برگرفته از منشأ آنهاست و برخي نيز برگرفته از داستان و حکايت است.
.3شعر تعليمي :نوع ادبي تعليمي نيز در ادبيات ملّتها «در مرحلهاي پيدا ميشود که فرد و جامعه به مراتبي از علم ميرسند» هدف از اين
نوع شعر در مرحلهي ا ّول ،آموختن و تعليم است و در مرحلهي دوم است که ل ّذت بخشيدن و يا سودهاي ديگر مطرح ميشود .دو نوع شعر
تعليمي در ادبيات ملل ديده ميشود :نوعي که موضوع آن خير و نيکي است (= حوزه اخالق) و نوعي که موضوع آن حقيقت و زيبايي است
(= حوزهي شعرهايي که مسألهاي از علم و يا ادب را ميآموزند) (شفيعي کدکني.)32 :1385 ،
شفيعي کدکني بر اين باور است که يکي ديگر از ادوار شعر تعليمي ،دوران انحطاط جوامع است .وقتي که خالقيت و ابتکار هنري در
جامعهاي بميرد هنرمندان و شاعرانش به کار نظم مسائل مختلف ميپردازند (همان .)33 ،در واقع صنعت جاي الهام را ميگيرد.
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در ادبيات کردي نمونههاي شعر تعليمي ديده ميشود .آثار شيخ معروف نودهي در زمينههاي مختلف ،و منظومههاي مولوي کرد در علم
کالم و فرهنگ نوبهار احمد خانی ،نمونههاي خوبي از شعر تعليمي ادب کردي است.
 .4شعر نمايشي :يا شعر دراماتيک ،شعري است که در جوامع مترقي به وجود ميآيد ،جوامعي که به مرحلهي کمال فکري و هنري
رسيدهاند .زيرا پيچيدهترين نوع شعر است و شاعر در آن ميکوشد که جنبههاي پيچيدهي نفسانيات انسان را مورد تحليل و وصف قرار دهد و
اين کار نيازمند آشنايي به روان انسان است و جز در مرحلهاي که اجتماع به حد متعالي شناخت و خرد رسيده باشد ،و از فلسفه و روانشناسي
آگاه باشد ،حاصل نميشود .در يونان قديم شعر نمايشي رواج داشته ولي در ادبيات ملل اسالمي تا عصر متأخر از شعر نمايشي و اصو ًال ادبيات
دراماتيک نشانهاي نيست مگر اينکه از بعضي شرايط شعر نمايشي صرفنظر شود و با توسع ،بعضي از آثار ادبي داستاني ما مصداق ادب
نمايشي قرار گيرد (شفيعي کدکني.)17 :1385 ،
تقسيمبندي که از ادب نمايشي در غرب شده است آن را شامل :تراژدي ،درام و کمدي دانستهاند .پژوهشگران بر آنند که اصو ًال هنر نمايش
در ايران -در قياس با يونان و ملل اروپا -بسيار ابتدايي و اندک مايه است .شعر نمايشي نيز همين حالت را دارد .جاي هرگونه تجربهاي در
اين راه خالي است .در ادب کردي نيز به تبع ايران بسيار ضعيفتر و ابتداييتر است.
ادبیات کالسیک کردی
در این بخش به مطالعهی اجمالی ادبیات کالسیک کردی از آغاز تا اوایل قرن بیستم میپردازیم .در این مطالعه سعی ما بر این بوده
است که دیدی اجمالی از سیر ادبیات کالسیک کردی به دانشجو داده شود ،و تا حدودی دانشجویان گرامی بر شعر کردی از آغاز تا دورهی
مورد مطالعهی ما اشرافی نسبی پیدا کنند .برای این منظور ،شعر کردی را بر اساس تقسیمبندی گویشهای زبان کردی (=دیدگاه جمال نَ َبز)
تقسیم بندی کرده و به دلیل اینکه ممکن است بسیاری از دانشجویان عزیز با گویشهای کرمانجی شمالی و جنوبی و گورانی آشنایی نداشته
باشند ،به ناچار تنها چهرهها و صداهای مطرح در شعر کالسیک کرمانجی میانه (=سورانی) معرفی میشوند.
ادبیات کردی در گویشهای کرمانجی جنوبی و گورانی
کردستان تا سدهی چهاردهم میالدی ،تحت حاکمیت عباسیان به سر میبُرد .سپس ترکهای عثمانی حکومت را به دست گرفته و از
آن پس کردستان زیر سیطرهی ترکها قرار گرفت .در حدود سالهای 825هـ1422/م-736هـ1336/م ،ایلخانان ترک بر کردستان حکومت
کردند ،سپس ترکان قراقوینلو تالش کردند که کردستان را به اشغال خود درآورند .تیمور لنگ (807هـ1405/م-737هـ1335/م) در سالهای
788هـ1387/م و 789هـ1388/م ،میالدی برخی از نواحی جنوبی قفقاز ،کردستان و لرستان را گرفت .از جمله دیاربکر و جزیره را به اشغال
خود درآورد ،سپس َهکاری را محاصره نمود به بغداد رفته و از راه موصل به کردستان برگشت .حاکمان اربیل ،جزیره ،ماردین ،حسنکیف و
موصل به دلیل ایجاد سد دفاعی استراتژیک علیه تیموریان و جلوگیری از ویرانی بیشتر کردستان ،در برابر تیمور تسلیم شدند و با این کار
توانستند قلمروهای حکومتی خود را حفظ کنند.
کردها از اختالفات میان فارس و ترک استفاده کرده و توانستند حکومتهای محلی برای خود پدید آورند .ا ّما از طرف دیگر او ُزن حسن از
ملیت در میان کردها جای خود
ملیت و دفاع از ّ
سیاست تفرقه اندازانهی خود در میان کردها استفاده کرده و آنان را به جان هم انداخت .از اینرو ّ
را به قبیلهگری و جدالهای قبیلهای داد .شاه اسماعیل صفوی در سالهای 907هـ1503-890/هـ1486/م ،به برخی از نواحی کردستان ،چون:
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ارومیه ،اشنویه و دیاربکر حمله کرد .در این حمالت یک بار هم شاه اسماعیل به خوی رفت .در آنجا یازده حاکم کرد به استقبال او رفتند .ا ّما
شاه اسماعیل همگی آنان را گرفته و زندانی کرد .پس از شکست خوردن صفویه به وسیلهی سلطان سلیم در جنگ چالدران 919هـ1514/م،
حاکمان کرد آزاد شدند .جنگ قلعهی دمدم در سال 1220هـ1806/م ،داستان قهرمانی کردها علیه شاه عباس صفوی است که به فرماندهی
خان لب زرین در ادبیات شفاهی کردی بسیار شهرت دارد.
در سال 1047هـ1638/م ،سلطان مراد چهارم با قباد بیگ ،امیر آمدی پیمانی به امضا رساند .سپس به همراهی رئیس قبایل موصل،
اربیل ،کرکوک و شهرزور به بغداد حمله بردند و توانستند آن را از صفویان بگیرند .بدین وسیله این نواحی تا آغاز قرن نوزدهم تقریب ًا حکومتی
مستقل داشتند (احمد شوان61-60 :2012 ،؛ نیز خزنهدار ،2010 ،ج.)14-21 :2
جغرافیای گویشهای کرمانجی جنوبی و گوران ،بیشتر در قلمرو حکومت اردالنها واقع شده بود .ادبیات رایج آنها بیشتر به زبان هورامی و
گویشهای کرمانجی جنوبی و گورانی نوشته میشد .اردالنها ،یکی از قدیمیترین حکومتهای محلّی کردستان به شما میآیند .تاریخ اردالنها
به دوران عباسیان باز میگردد و بابا اردالن ،ا ّولین حاکم این خاندان بوده است .در شرفنامه آمده است که بابا اردالن در دوران چنگیز حکومت
داشته و مدتی در میان گورانها به سر برده و ناحیهی شهرزور را تصرف کرده و بعدها در نیمهی اول سدهی دوازدهم حاکم آن ناحیه شده
است .نظر دیگری نیز هست و آن اینکه در دوران تیمور گورکانی قدرت پیدا کرده و سپس تیمور گورکانی شهرزور را به بابا اردالن بخشیده
است .بابا اردالن در سال 563هـ1168/م ،قلعهی َزلم را ساخته و در نیمهی دوم سدهی پانزدهم و دوران فرمانروایی مأمون یکم ،زاب بزرگ
مرکز امیرنشین اردالن میشود و قلمرو آنها وسعت پیدا میکند .پس از آنکه در سدهی شانزدهم جنگ میان ایران و عثمانی باال گرفت،
کردهای اردالن و بابان نیز علیه یکدیگر وارد جنگ شدند و در واقع صفویان و عثمانیها آتش جنگ آنها را داغتر کردند .قدرت اردالنها در
دوران حکومت اماناهلل خان ،پدر خسروخان در قیاس با گذشته به ضعف گراییده بود .ا ّما توانست رئیس قبایل مختلف اردالن را مطیع خود
ساخته و نقش مهمی برای خود به دست آورد.
در نیمهی دوم سدهی هجدهم ،خسروخان حاکم اردالن شد .خسروخان حاکمی قدرتمند ،م ّدبر و کاردان بود و گرچه مطیع مح ّمدخان
قاجار بود و هیچگاه ادعای حکومت نداشت اما میتوانست بر سراسر ایران هم حکومت کند .محمدخان قاجار در سال 1201هـ1787/م،
خواست حکومت اردالنها را ساقط کند به همین منظور خسروخان به تهران رفت و پنج سال تمام همچون اسیری در آنجا ماند .آخرین حاکم
اردالن ،اماناهلل خان بوده که در سالهای  1867-1846حکومت کرده و در سال  1867میالدی ناصرالدین شاه قاجار حکومت اردالنها را
ساقط کرد و فرهاد میرزا ،عموی خود را فرمانروای اردالن نمود (احمد شوان.)63 :2012 ،
با آنکه اردالنها در بسیاری از مقاطع تاریخی مشغول جنگ بودند ،ا ّما دشمنیها و جنگهای مختلف امارت ،مانع پیشرفت فرهنگ و ادب و
دانش نبوده و اتفاق ًا امارت ،توجه ویژهای به این مسأله داشته است .امین زکی بگ میگوید :سال 1214هـ1798/م ،امان اهلل خان اردالن به
جای پدرش خسرو خان بزرگ ،حکومت را به دست گرفت و تا سال 1240هـ1724 /م ،ادامه داشت .امان اهلل خان ،امیری دوستدار دانش و
دانشمندان نه فقط کردستان ،بلکه ایران
ادب بود و در دوران او شهر سنندج انقالبی به خود دید .قصر و دربار او پناهگاه شاعران و ادیبان و
ِ
بود .پس از امان اهلل خان ،خسرو خان ،پسر امان اهلل خان به مدت ده سال فرمانروا میشود و او نیز چون پدر توجه ویژهای به ادب و فرهنگ
داشته است ،ماه شرف خانم(=مستوره) شاعر مشهور و ادیب برجسته ،همسر او بوده(امین زکی به نقل از :قادر محمد )41 :1390 ،که به سال
1848م1264 /هـ،در سلیمانیه وفات کرد.
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ادب کردی در گویش کرمانجی شمالی
ادب کردی در کردستان شمالی عمدت ًا به ادبیاتی گفته میشود که در حدود جغرافیاییای به نام «جزیره» پدید آمده است .منطقهی جزیره
میان دو رود دجله و فرات قرار دارد .امروزه این منطقه بخشهایی از جنوب شرقی ترکیه و شرق سوریه و شمال عراق را در بر میگیرد(ناجی،
 ،1389ج  .)67 :18این سرزمین از شمال و شمال شرق به بالد روم ،از شمال شرق به ارمینیه و گرجستان ،از جنوب به عراق عرب ،از غرب
به شام و از شرق به آذربایجان و اران محدود میشود( .بهرامینیا .)32 :1386 ،از سدهی دهم و یازدهم میالدی که امیر دوس َتکی بر آن حکم
میرانده ،دوران زرین جزیره بوده است .ا ّما پس از او تا سدهی هفدهم ،جزیره میدان جنگ و کشمکش سالجقه ،مغوالن آق قوینلو ،صفوی و
عثمانی بوده است .کردستان پس از جنگ چالدران در سال 1514م بین امپراتوری عثمانی و صفوی تقسیم شد .در این تقسیم شدن ،نزدیک
ی هشتاد سال ا ّو ِل سدهی هفدهم ،از وضعیت خوبی برخوردار بود« .کینان»
کردستان قلمرو عثمان 
به دو سوم کردها وارد قلمرو عثمانی شدند.
ِ
معتقد است که در این دوران «امرای کرد به نام خود سکه زدند و در نماز جماعت خطبه به نام آنها خوانده شد که در اسالم ،خود نشان بارز
حاکمیت و استقالل بود و امرا آزاد بودند به هر نحو که خود میخواستند قبایل خودرا اداره کنند»(کینان.)68 :1376 ،
غرای خود را سرود .دیوان او پر از شادی و عیش و نشاط و طرب است و اگر غمی دیده میشود از
مالی جزیری در آن دوران غزلیات ّ
جنس غم صوفیانه و عارفانه است که غالب ًا در این نوع شعر دیده میشود .ا ّما به محض اینکه ترک و عجم بر کردستان مستولی شدند ،عشق
ستمگری
و رمز صوفیانه به عنوان رمز درد ملّت و مصائب کردهای ستمکش به کار برده شد .برای مثال در همین دوران احمد خانی که
ِ
ستمگران را مشاهده کرده ،به سرودن اشعار اجتماعی و سیاسی رویآورد .احساس ملّی ،جزیری و خانی را وادار میکند که به زبان کردی
بنویسند .احمد جزیری به امیر بوتان میبالد و امیدوار است که قدرت و حکومتش بیشتر و ادامهدارتر باشد .احمد خانی نیز امیدوار است حاکمی
کرد وضعیت کردستان را بهبود بخشد و ادبیات ارج و اهمیت خود را باز یابد (احمد شوان.)172 :2012 ،
در کردستان شمالی ،نهضت علمی نسبت ًا بزرگی به پا شده بود .از جزیره تا آمِد  21مدرسهی بزرگ که دارای طالب و دانشجویان بود ،در
منابع گزارش شده است .در این مدارس به زبان کردی ،متون دینی و االهیات اسالمی غالب ًا تدریس میشد .برخی از مدرسان که در میان
مردم نیز دارای پایگاه علمی ویژهای بودند در ادبیات و شعر دستی داشتند .طبیعت ًا به دلیل فاصلهی مکانی فراوانی که جزیره با لرستان و نواحی
گوران نشین و حتی سلیمانیه داشت ،به احتمال زیاد نمیتوانسته که تأثیری از آنها پذیرفته باشد.
ادبیات ُکرمانجی شمالی با علی حریری و مال جزیری و فقیه طیران آغاز میشود .پیش از آنان هیچ سند و مدرکی در دست نداریم و حتی
شرفنامه نیز روایتی نقل نکرده است .به نظر میرسد قدیمیترین شاعر این ناحیه که دیوان او به دست ما رسیده ،علی حریری بوده باشد .شعر
کرمانجی شمالی از شعر فارسی در مرحلهی ا ّول و بعد شعر عربی تأثیر فراوانی پذیرفته است .در میان تحصیلکردههای جزیره و در حجرهها
دواوین شعر فارسی چون :حافظ ،سعدی ،موالنا ،نظامی ،عطار و جامی به وفور خوانده میشد .شاعران جزیره غالب ًا شعر این شاعران فارس
را در اشعار خود تضمین کردهاند .در عوض به ندرت یادی از شاعران عرب کردهاند و یا نامی از آنان بردهاند .به عالوه چون زبان فارسی در
آسیای صغیر از اعتبار و رواج تامی برخوردار بود پر واضح بود که تحصیلکردههای آن نواحی با زبان فارسی آشنا بوده باشند .صرف نظر از
این موارد ،ادب فارسی تجلّیگاه مناسبی برای طریقت و ادبیات و اندیشههای عارفانه بوده و از این لحاظ میتوان گفت که ادب فارسی زبان
طریقت بود و ادب عربی زبان شریعت ،از اینرو کردها در اشعار خود بیشتر به تص ّوف و عرفان روی آوردند و تأثیر شاعرانی چون :موالنا،
حافظ ،عطار و سعدی و نظامی در شعر کردی آن ناحیه به خوبی آشکار است(احمد شوان.)176 :2012 ،
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یکی از کانونهای ادب و هنر شاعری ،مدارس کردستان شمالی و حجرهی مساجد بود .در آن روزگار اصول تعلیم و تعلّم در مدارس
کردستان به دو شیوهی اصلی کرمانجی و سورانی بوده مدارس کرمانجی مهمتر و شمار آنها نیز بسی بیشتر از مدارس سورانی بود .این
شاعران و ادیبان تا سال 1925م =( ،تأسیس کانون توحید مصطفی کمال پاشا) در مدارس به شکل سنتی فعالیت داشتند .گرچه زبان تدریس
علما در مدارس به کردی بود ا ّما متون آنها غالب ًا به زبان عربی نوشته میشد .کودکان کرد را در شش سالگی یا نهایت ًا هفت سالگی به مالی
سادات کرد اداره میشد .بچهها
روستا میسپردند تا در حِجر تربیت او پرورش یابند .مدرسه در جوار مسجد روستا بود و به سرپرستی شیوخ و
ِ
پس از یادگیری الفبا و خواندن قرآن ،کتاب نو بارا بچوکان (= نو بهار کودکان) سروده احمد خانی ،صاحب «مهم و زین» را میخواندند .این
بنیادی زبان عربی در قالب
کتاب مهمترین و جامعترین مأخذ برای تقویت زبان عربی در دوران مقدماتی بود که در آن لغات و اصطالحاتِ
ِ
فرهنگ عربی به کردی به نظم درآورده است .در سلیمانیه نیز شیخ معروف نودهی ،کتاب فرهنگی لغت «احمدی» را شاید به تقلید از نوبهار
کودکان احمد خانی سروده باشد که لغات عربی را به کردی در قالب نظم سروده است .به عالوه برخی علوم دیگر نیز به زبان کردی ترجمه
شده بود .از جمله کتاب نهجاالنام در عقیده و کالم را مالخلیل سرتی نوشته بود .البته احمد خانی نیز سرودهای در عقیده دارد که جزو دروس
مقدماتی مدارس آنجا بود .مالعلی ترهماخی نیز در علم صرف کتابی به کردی نوشته بود که آن را تدریس میکردند .مالیونس خلقتینی (وفات
1785م) نیز کتابی در نحو عربی به زبان کردی نوشته بود که آن را تدریس میکردند .به هر صورت آنچه که در اینجا از اهمیت ویژهای
برخوردار است این است که تدریس و نوشتن برخی کتابهای علمی به کردی در کردستان شمالی رایج بود( .ر.ک :دهقان.)42-38 :1384 ،
ادبیات کردی گویش کرمانجی میانه
حکومت بابانها با سلیمان بیگ فرزند فقیه احمد در سال  1080هـ 1669 /م ،در «قالچواالن» پایهگذاری شد .شهر قالچواالن تا بنای
شهر سلیمانیه در سال 1195ه1781 /م ،مرکز حکومتی بابانها بود .حکومت ،پس از بنای شهر سلیمانیه ،این شهر را مرکز فرمانروایی خود
قرار داد« .بابا» یا «ببه» لقب هر یک از حاکمان بابانها بوده و گفته میشود که تحریف ترکی کلمه است(ادموندز )66 :1382 ،دولت عثمانی
آخرین حکمران بابان ،عبداهلل پاشا را در سال 1266ه1850 /م ،از حکومت برکنار کرد و به این ترتیب حکومت  200سالهی حکام بابان ،به
سر آمد.
قلمرو بابانها ،مانند نواحی دیگر کردستان ایران و عثمانی ،در درازنای تاریخ ،از سدههای میانه ،میدان تاختوتاز حکومتهای محلّی
ماندگی
عامل عقب
کردی از یک طرف و از طرف دیگر ،حکومت ایران و عثمانی شده بود .این جنگهای طوالنی و طاقتفرسا ،مهمترین
ِ
ِ
مردم ناحیه بود .با وجود تالش امیران و ّ
حکام محلّی ،برای رفع برخی ستمهای خارجی ،گرسنگی و آشفتگی راه را بر هر اصالح و تدبیری
بسته بود .ریچ جهانگرد مشهور تا اندازهای وضعیت اسفبار سلیمانیه را بیان کرده است .او میگوید :وقتی با محمود پاشا بابان دربارهی
ویرانیهای شهر سلیمانیه پرسیدم؛ با آه جانکاهی گفت :بدون تردید سخن مرا میپذیری ،ما اگر مطمئن باشیم مدتی طوالنی در سرزمین
مادری خود به سر خواهیم برد ،خانههای زیبا ،با استحکام کافی خواهیم ساخت .ا ّما وقتی حاکمی از بین میرود و حاکم دیگر جایش را
میگیرد ،اطرافیان و اقوام و خویشان حاکم پیشین را آواره کرده و دوستان و نزدیکان خود را به کار میگمارد و همین عامل گرفتاری و
بیچارگی مردم ما میشود (ریچ.)110 :1992 ،
سلیمانیه از لحاظ فرهنگ و دانش وضعیت نسبت ًا مناسبی داشت .مهمترین مرکز تعلیم و تعلّم ،همچون سایر شهرها ،مسجد بود .طلبهها و
جستجوگران دانش ،علوم اسالمی را غالب ًا به زبان عربی میآموختند .شاعران و نویسندگان ،تحصیل علوم را از مسجد آغاز میکردند از اینرو
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علوم اسالمی و تدریس آن از روایی تا ّمی برخوردار بود.
در نیمهی ا ّول سدهی نوزدهم میالدی دو فرقهی صوفیانهی قادریه ،منسوب به امام عبدالقادر گیالنی (560هـ1165/م-469هـ1077/م) و
نقشبندیه ،منسوب به شیخ محمد نقشبندی ،فرزند محمد بهاءالدین بخاری ،مشهور به شاه نقشبند (793هـ1391/م-716هـ1317/م) در قلمرو
بابانها پدید آمدند و افکار عرفانی و صوفیانهی خود را در میان مردم منتشر کردند .شیخ معروف نودهی (1251هـ1836-1179/هـ1766/م)
که خود عالمی فاضل و شاعری بزرگ بود ،طریقت قادری را برای ا ّولین بار در کردستان تأسیس کرد .پس از او ،پسرش ،شیخ احمد(کاک
احمد سلیمانی) ،جانشین پدر شد و بر مسند ارشاد نشست .شیخ احمد ،عالم بزرگی بود که هم به زبان عربی مینوشت و هم به زبان فارسی.
پس از وفات شیخ احمد به سال 1304هـ1887/م ،کسان بسیاری در این فرقهی صوفیانه ظهور کردند ،اما هیچیک از توان علمی و معنوی
کافی چون شیخ معروف و شیخ احمد نبودند.
طریقت نقشبندی نیز ،منسوب به شیخ مح ّمد نقشبندی ،فرزند محمد بهاءالدین بخاری ،مشهور به شاه نقشبند (793هـ1391/م-
716هـ1317/م) است .موالنا خالد شهرزوری (1227هـ1813-1192/هـ/1779/م) اولین کسی بود که طریقت نقشبندی را در کردستان
منتشر کرد .او به زبان فارسی و کردی شعر میگفت و قطعه نثری هم به زبان کردی در عقیدهی اسالمی نوشته که جزو اولین نثرهای نوشته
شده به زبان کردی به شمار میآید .موالنا خالد نقشبندی و شیخ معروف نودهی رابطهی خوبی با هم نداشتند ،از اینرو موالنا خالد ترک دیار
کرده و به شام رفت و در همانجا وفات کرد .موالنا خالد با تخلص «نوری» شعر میگفت .پس از موالنا خالد ،مهمترین مرکز نشر طریقت ،بیاره
و تهوثلث( )taveleبود ،مریدان او شیخ عثمان سراجالدین (1188هـ1775/م1283 -هـ1867/م) ،شیخ محمد بهاءالدین (1234هـ1819/م-
1297هـ1880/م) و شیخ عمر ضیاءالدین (1254هـ1839-1317/هـ1900/م) از کسانی بودند که به فرهنگ و ادبیات توجه ویژهای داشتند.
بابانها ادبیات ویژهی خود داشتند .از طرفی با بنیاد نهادن سلیمانی سبکی در شعر پدید آمد و از طرف دیگر رقابت دو فرقهی عرفانی
نقشبندی و قادری ،تا حدودی میدان نقد و نوشتن و مناظره را گسترده بود .منابع مختلف بر ما آشکار کرده که کتابخانهی نسبت ًا بزرگی در
الچواالن» وجود داشت که با بنای شهر سلیمانی ،همهی آن کتابها را به سلیمانی منتقل کردند .احمد پاشای بابان هم که به عنوان والی
« َق ُ
یمن انتخاب شده بود ،نسخههای خطی فراوانی از یمن به سلیمانی فرستاده بود( .احمد شوان.)275 :2012 ،
از مهمترین ویژگیهای شعر و ادب در دوران بابانها این بود که زبان شعر ،از گویش هورامی به گویش سورانی (= ُکرمانجی میانه) تغییر
پیدا کرد .این ویژگی شعری ،که میتواند با عنوان سبک ادبی بابان نامگذاری شود ،با سه شاعر نامآور :نالی ،کوردی و سالم دامنهی وسیعی
پیدا کرد و به ویژه نالی و سبک او مورد تقلید شاعران بسیاری قرار گرفت .پیش از نالی چند شاعر دیگر بودند که اشعاری با گویش ُکرمانجی
میانه سرودهاند ا ّما چون شعر آنان اندک بوده و از لحاظ هنری در سطح باالیی نبود ،از اینرو نالی را به عنوان بنیان گذار سبک بابان به شمار
میآوریم .شاعرانی که پیش از نالی با گویش ُکرمانجی میانه آثاری دارند ،شاعران ذیل هستند:
 .1مال مهدی هزار میردی ،مشهور به ابن الحاج (1118هـ1707/م-1198هـ1784 /م) ،عالمی پر آوازه و متکلمی مشهور بود .او منظومهای
با نام مهدینامه سروده است که در حدود  157بیت است .این منظومه دارای وزن هجایی است .2 .مال عمر رنجوری (1223هـ1809/م-
1163هـ1750/م) از شاعران بزرگ اطراف کرکوک و ایل زنگنه بود .بیشتر اشعار رنجوری به گویش هورامی است .اشعار هورامی او همانطور
که اشاره شده از لحاظ هنری بسیار حائز اهمیت است .در دیوان او چند قطعه به گویش کرمانجی میانه دیده میشود(رنجوری.)234 :1983 ،
 .3علی بر َدشانی در دورهی فرمانروایی ابراهیم پاشا بابان (1227هـ1813/م-1203هـ1789/م) زندگی کرده است .اشعار بر َدشانی ساده هستند
و به نظر میرسد تحصیالت چندانی نداشته باشد.
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تا هنگام بنای شهر سلیمانی در سال  1195هجری گویش شعری شاعران ،هورامی بود؛ ا ّما پس از پیدا شدن سبک ادبی بابان در سلیمانی،
گویش کرمانجی میانه ،جای گویش هورامی را گرفت و خیلی طول نکشید که شاعران بزرگی را در دامن خود پرورد .نالی و سالم و کوردی
توانستند سبکی را پایهگذاری کنند که مورد تقلید بسیاری از شاعران پس از خود قرار گیرند .البته آنان خود به شدت متأثر از شعر عربی و
فارسی بودند .در همسایگی بابانها ،سورانها با مرکزیت «کویه» حکومت میکردند که میتوان گفت شاعران این قلمرو از نظر ادبی ،مقلد
سبک شعری بابانها بودند .سر سلسلهی حکام سؤران شخصی به «کةصؤس» بوده است .در نسب حکام سوران اختالف نظرهایی وجود دارد
و دو روایت در اینباره دیده میشود (ر.ک :مردوخ روحانی :1371 ،ج  )387 :3به هرصورت «کةصؤس» سه پسر به نامهای عیسی ،ابراهیم
و شیخ ویس داشته است .عیسی اولین حاکم و امیر سؤران است.
ناحیه سوران در گذشته ،بیشتر نواحی :اربیل ،رواندز ،کویه ،زیبار و شقالوه بوده است .شرف خان بدلیسی بر این باور است که سرآغاز
فرمانروایی امیران سوران ،با شخصی به نام « َکلوس» آغاز شد (بدلیسی ،بیتا .)352 :اما حسین حزنی نظر دیگری دارد و میگوید که به
قبل از کلوس برمیگردد (حسین حزنی .)4 :1962 ،البته به نظر میرسد سوران به عنوان امیرنشین به همان کلوس و پسر او ،عیسی (قرن
چهاردهم) برمیگردد .بعدها که امیرنشین سوران گسترش پیدا کرد ،اربیل به عنوان پایتخت انتخاب شد .اما به دلیل دشمنیهای عثمانیها،
پایتخت از اربیل به شهرهای دیگر چون :حریر ،خلیفان و رواندز تغییر پیدا کرد .در آغاز نیمهی دوم سدهی نوزدهم ،ایران توانست دو امیرنشین
اردالن و مکریان را از بین ببرد و عثمانیها نیز امیرنشینهای سوران و بابان را شکستند (خزنهدار ،2010 ،ج.)24 :4
در امارت سوران ،شهر کویه از مهمترین شهرهایی است که شاعران صاحب سبکی را در خود پرورانده است .به نظر میرسد که شاعران
ملیت در شعر شاعرانی چون:
ناحیهی سوران به ویژه شهر کویه ،ادامهدهندهی همان سبک شعری بابان باشند .با این تفاوت که وطنخواهی و ّ
حاجی قادر بسی فراوانتر است.

ذثنووسي يةکگرتووي کوردي
پثشةکي
ئةجنومةين کؤذي زانياري کوردستان لة يةکثک لة کؤبوونةوةکانيدا پذؤژةيةکي هاتة پثش کة برثيت بوو لة دؤزينةوةي
چارةسةرثک بؤ گريوگرفتةکاين ذثنووسي کوردي بة ئةلفوبثي عةرةيب .هةر لةو کؤبوونةوةيةدا ،ئةجنوومةين کؤذ ،ئةندامي کارا
(بةدران ئةمحةد حةبيب)ي ذاسپارد بؤ ئامادةکردين ذاپؤرتثک لة بارةي گريوگرفتة سةرةکي و بةرچاوةکاين ذثنووسي کوردي و
پثشنيازکردين چارةسةر بؤ ئةو گريوگرفتانة ،بؤ ئةوةي لة کؤبوونةوةکاين داهاتوودا تثکذاي ئةنداماين ئةجنوومةن (وةک لثژنةي
ذثنووس) بةشداري لة گفتؤگؤ و پةسندکردين ئةو پذؤژةيةدا بکةن .لة هةردوو کؤبوونةوةي ذؤژاين هةيين ذثکةويت  4ئايار 2001
و شةممة  12ئايار  2001بؤ ماوةي نثزيکةي  14سةعات گفتؤگؤيةکي تثروتةسةل لةسةر پذؤژةکة کرا و ،ئةوةي لثرةدا دةخرثتة ذوو
برثتيية لة ذثنووسي پةسندکراوي کؤذي زانياري کوردستان.
هؤي بة پثويست بووين ذثنووسي يةکگرتوو:
لةو هةموو ئةو ئةلفوبث جؤراوجؤانةي لة دنيا بة کار دثن و لة ذثنووسي هةموو زماناندا ،گريوگرفت هةن .هؤي سةرةکي
لةم کثشة و گريوگرفتانةدا بة پلةي يةکةم دةگةذثتةوة بؤ پث ذانةگةيشتين شثوةي پيتةکان بة دةنگةکان و ،نالةباريي ذثنووس بؤ
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دةربذين .ئةم کثشةية لة هةموو ذثنووس و زماناندا هةية بةآلم لة هةمووياندا چارةسةر دؤرزراوةتةوة (ئةگةر نيوةچصيش بث لة
هةندثک باردا) و هةموو ذثک کةوتوون کة چؤن بنووسن.
سةرنج دةدرث لة ذثنووسي کوردي بة ئةلفوبثي عةرةيب (هةروةها بة ئةلفوبثي التينيشدا) گريوگرفتةکان بث چارةسةر ماوةن.
زؤر جار چارةسةري تاکة کةسي لةاليةن زانايان و شارةزايان ،هةندثک جاريش چارةسةري بة کؤمةص لةاليةن داوودةزگا
پثوةنديدارةکانةوة پثشکثش کراون (کة لثرةدا دةرفةيت ئاماژةپثدانيان نيية) بةآلم يةکرگرتنيان لةسةر نةکراوةيان پشتگوث خراون.
ئثمة لة گةآلصةکردين ئةم پذؤژةية و ،گفتوگؤکاين ئةجنوومةين کؤذدا سوودمان لة هةوصةکاين پثشوو وةرگرتووة و ،ئةوةي دةخرثتة
ذوو هةنگاوثکة لة دواي هةنگاوةکاين ئةوانةوة.
ئةمذؤ لة کوردستان نووسني بةزماين کوردي زؤر پةرةي سةندووة .بةتايبةيت لة هةرمثي کوردستاين عثراقدا ،خوثندين هةموو
قؤنةغةکان ( 12ساص) بةزماين کورديية .نووسيين داوودةزگاکاين حکوومةت بة کوردين .ذاگةياندن و ذؤژنامةواين و چاپي کتثب
زؤر فرةوان بوونة ،لة دةرةوةي کوردستانيش زؤر داوودةزگاي خوثندن و ذووناکبريي دامةزراون بةآلم ذثنووسي يةکگرتوو لة
کايةدا نيية .تةنانةت لة سةرجندانثکي سةرپثيي و بةپةلةش بة بآلوکراوةکاندا هةست بةم پةشثوي و کةس بة کةس نةبوونة دةکرثت.
ئةمة کارثکي نالةباري کردووةتة سةر تةواوي بزووتنةوةي خوثندةواري و ذووناکبريي ،بةتايبةتيش لة قوتاخبانةکاندا کة قوتايب
هةست بة سةر لث شثوان دةکات .هةروةها خوثنةري بآلوکراوةکانيش ئةم جياوازييةيان بةرچاو دةکةوث.
ذثنووسي يةکگرتوو بنچينةي يةکةمي خوثندةواريية ،هةر هيچ نةبث دةبث لةمةدا يةکگرتووبني ،مةرجيش نيية چارةسةرةکان
بث گرث و کةموکوريت بن ،گرينگ يةکگرتنة .ئةوةي کؤذي زانياري کوردستان لةم بوارةدا پثشکثشي دةکات هةنگاوثکة بةم
ذثگةيةدا و ،داوا لة زانايان و پسپؤذان دةکات بؤ ئةوةي بري و سةرجني خؤياين لة بارةوة دةربذن .لة ئةجنامدا هةموومان دةگةين بة
ِ
هةرکةسثک دةست بداتة قةصةم و بنووسث.
چارةسةرثکي يةکگرتوو و ،ئةم گريوگرفتة سةرةتايية لة کؤص دةکةينةوة کة گريوگرفيت
ئةو پذؤژةية:
ئةو هةنگاوانةي هةتا ئةمذؤ بة ذثگةي چارةسةري گريوگرفتةکاين ذثنووسي کورديدا هاوثژراون کةموکورتييةکي بةرچاويان
ئةوة بووة کة لةسةر بنچينةي يةک ديالةکت (کرماجني خواروو) و يةک ئةلفوبث (ئةلفوبثي عةرةيب) داذثژراون .ئةمةش بووتة هؤي
ئةوةي زؤر لة گريوگرفتةکان بة دروسيت نةبينرثن و ،لةسةر ئةم بنةوثيةش چارةسةرةکانيان دروست نةبث.
ئثمة لة گةآلصةکردين ئةم پذؤژةيةدا هةوصمان داوة (وةک هةنگاوي يةکةم) هةردوو زاراوي سةروو و خوارووي کرماجني
لةبةر يةک بگرين لة دؤزينةوةي چارةسةري کثشةکاندا و ،هةردوو ئةلفوبثي کوردي (بة عةرةيب و التيين) ذةچاو بکةين .ئةمةش
يارمةتيي داوين بؤ يةکالکردنةوةي هةندثک کثشة .بؤ منوونة:
يةکةم :هةندثک لة نووسةران پثيان وابووة کة وشةي (شوان ،لوا )...دةبث بة (و)ي درثژ (وو )û :بنووسرثن .واتة (شووان:
( )fiûwanلووا )Lûwa :بة هةمان شثوةش لة برثيت (توانا ،ذوا ،کوا )...دةنووسن (تووانا ،ذووا ،کووا .)...لة ذاستيدا ئةگةر دوو
وشةي يةکةم و دووةم (واتة :شوان و لوا) بة کرماجنيي سةروو و ئةلفوبثي التيين بنووسينةوة کة (شضان و لضا)ن ،دةبينني يةک دةنگي
(ض) دةچثتة جثگةي (و) و ،دةبن بة ( )fiûvan، Livaئةمةش بةصگةيةکي بنةبذة بؤ ئةوةي تث بگةين يةک (و)ة و ئةويش (و)w :
ي کؤنسؤنانتة .هةمان بنکةمشان لة نووسيين (و)ي سةرةتاي وشةدا ذةچاو کرد ،لةبةر ئةوةي وشةکاين( :وشة ،وآلت ،وريا ،ون)
بة تةنيا يةک (و) دةست پث دةکةن و بزوثين فرة کوريت ()iيان بة دوادا دثت لة ئةلفوبثي التينيدا .واتة دةبن بةwifie, wilat, :
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wirya, win
دووةم :گريوگرفتثکي زيل ذثنووسي کوردي بة ئةلفوبثي عةرةيب ئةوةية کة بؤ هةردوو پييت ( )yو ()îي التيين تةنيا يةک
نيشانةي پيت هةية کة ئةويش (ي)ة .نةبووين ئةم جياوازيية سةري لة نووسةرانيش شثواندووة نةک تةنيا هةر خوثنةران .بؤية لة
کايت بة دواي يةکتردا هاتين ( )yو ()îدا کة لة ئةلفوبثي عةرةبيدا هةردووکيان هةر (ي)ن ،گريوگرفت دروست دةبث .بؤ منوونة کة
دةنووسرث( :زةوييةکة  )Zewyîkeزؤر کةس هةر بة (زةويةکة)ي دةنووسن و پثيان واية کة نووسيين دوو (يـ) بة سةر يةکةوة
کرثت و زيادةية .لةوةش گةذث کة دةنووسرث (شايييةکة) کة لة (شايي)يةوة هاتووة و نووسيين سث جار (يـ) چةند زيادة و کرثت
دثتة بةرچاويان .ئةمة تةنيا لة کايت نووسيين کوردي بة ئةلفوبثي التينيدا داين پثدا دةنرث کة دةبينرث ناچاريية و هةر دةبث ()yîy
بنووسني واتة دةبث بة .fiayîyeke :لةم بارةدا دةبينني هيچ زيادةيي و دزثوييةک نيية بگرة زؤر پثويستة هةر سث دةنگ (ي) بة
دواي يةکتردا بثن.
ئةوة مايةوة بصثني کةوا ئةو گريوگرفتانةي لةم پذؤژةيةدا بةرچاو خراون و چارةسةريان بؤ دؤزراوةتةوة ،هةموو گريوگرفتةکاين
ذثنووسي کوردي نني .وةک لة سةرةتا ئاماژةمان پث دا ئةمانة گريوگرفتة سةرةکي و بةرچاوةکانن .ئةوانيتر دةمثنن بؤ پذؤژةيةکي
داهاتوو.
داوا لة داوودةزگا ذؤشنبريييةکان و وةزارةيت پةروةردة و دةزگاکاين ذاگةياندن دةکةين کة ئةم ذثسا و بنکانةي لثرةدا بةرچاو
خراون ،بة کاريان بثنن .وةک گومتان سةرةتاي خوثندةواري ذثنووسي يةکگرتووة .هةموو شتثکيش لة يةکگرتنةوة دةست پث
دةکات.
يةکةم :گريوگرفيت پييت (و).
نيشانةي (و) لة زماين کورديدا بة شثوةي خوارةوة دةنووسرث:
 .1پثيت (و)ي کؤنسؤنانت (دةنگدار) .واتة (و)w :
بؤ منوونة :ئاوايي .وةرة .هاوار .ئاو
دةنگي (و) لثرةدا هةندثک جار لة زاراوةي کرماجنيي سةروودا دةبث بة دةنگي (ض)
Awayî (Avahî). Were. Hawar. Av
 .2پثيت (و)ي کورت ،واتة (و)ي بزوثين کورت (و)u :
بؤ منوونة :کورد .کورت .کوشت.
Kurd. Kurt. Kufit
 .3پييت (ؤ)ي کراوة .واتة (ؤ)o :
بؤ منوونة :دؤص .گؤذ .نؤ.
Dol. Gor. No
 .4پييت (وو)ي درثژ ،واتة (وو)ي بزوثين درثژ (وو)û :
بؤ منوونة :سوور .چوو .دوو.
دووةم :گريوگرفيت پييت (و)ي سةرةتاي وشة.
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هةر وشةيةک بة پييت (و) دةست پث بکات بة يةک (و) دةنووسرثت.
بؤ منوونة :وريا .وآلت .وشة .ورد.
wirya. wilat. wifie. wird
سثيةم :گريوگرفيت پييت (ي):
نيشانةي (ي) لة زماين کورديدا بة شثوةي خوارةوةية:
 .1پييت (ي)ي بزوثن .واتة (ي.)î :
بؤ منوونة :زةويZewî -
 .2پييت (ي)ي کؤنسؤنانت .واتة (ي)y :
بؤ منوونة :يارyar -
ـ سةرنج  :1پيتثکي (ي)ي بزوثين فرة کورت هةية کة لة نووسيين کوردي بة ئةلفوبثي التينيدا نيشانةي ()iي بؤ دانراوة وةک
لة وشةکاين :من ،Min -کن ،Kin -ژن .jin -ئةم نيشانةية لة نووسيين کوردي بة ئةلفوبثي عةرةبيدا نيية.
ـ سةرنج  :2نيشانةکاين (ي)ي بزوثن و (ي)ي کؤنسؤنانت واتة ( )îو ( )yلة پييت عةرةبيدا هةردووکيان هةمان نيشانةي (ي)يان
هةية بةآلم لة ذاستيدا لة يةکتر جياوازن و لة کايت بة دواي يةکتر هاتنياندا دةبث هةردووکيان بنووسرثن.
وةک :نيية .چيية .ديارييةکة .زةوييةکة.
Nîye. Çîye. Dîyarîeke. Zewîyeke
ـ سةرنج  :3لة کايت هاتين سث پييت (ي) بة دواي يةکتردا وةک لة وشةکاين (ئاوايييةکةمان( )...کؤتايييةکةي( )...وةستايييةکي)...
(کؤتاييي بة کارةکة هثنا) دةبث بة سةر يةکةوة بنووسرثن ،واتة سث (ي) بة شثوةي (يييـ) بة دواي يةکتردا دثن.
()…Kotayîy be Kareke hêna) (Westayîyeki
چووارةم :گريوگرفيت پييت (ذ)ي گران ،واتة (ذ)ي نيشانةدار .ئةم پيتة لة هةر کوثيةکي وشةدا هات دةبث بة نيشانةکةيةوة
بنووسرثت .واتة لة سةرةتا ناوةذاست و کؤتايي وشةدا هةر (ذ)ي گران نيشانةدارة.
وةک :ذؤژ .بذيار .کةذ.
پثنجةم :گريوگرفيت پييت (و)ي بةيةکةوةبةسنت (عطف):
پييت (و)ي بةيةکةوةبةسنت ،بة شثوةيةکي جياواز لة وشةي پثش خؤي و پاش خؤيةوة دةنووسرثت و مامةصةيةکي سةربةخؤي
لةگةصدا دةکرثت.
بؤ منوونة :من و تؤ .ئارةزوو و وريا.
ـ سةرنج :لة هةندثک وشةي لثکدراودا پييت (و)ي بةيةکةوة بةسنت بووة بةشثک لة هةردوو وشة لثکدراوةکة و بة هةموويان
وشةيةکي سةربةخؤيان دروست کردووة.
وةک :کاروبار .دةنگوباس .ئةلفوبث .هاتوچؤ.
لةم بارانةدا مامةصةي سةربةخؤ لةگةص پييت (و)ي بةيةکةوة بةستندا ناکرثت و وشةکة هةمووي بة سةريةکةوة دةنووسرثت وةک
لة منوونةکاندا پثشامنان دا.
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شةشةم :وشةي ناسادة چ ناو بث يان زاراوة دةبث بةسةر يةکةوة وةکوو يةک وشة دةنووسرثن .وةک:
ناو :چةمچةماص .بثکةس .دصشاد .زوورگةزراو .بثخاص .ناصپارثز .مياندواو .کانيکةوة .سپيگرة.
زاراوة :رثنووس .رثپثوان .دةسبةجث .جثبةجث .نيشتمانپةروةر .دةستنووس .دةسبازي .وآلتپارثز .ئازادخيواز .دووشةممة.
سثشةممة .پثنجشةممة .يةکسةر .راستةوخؤ .يةکشةوة (مانگي يةکشةوة).
حةوتةم :پييت (ت) لة کؤتايي کار (فرمان)دا دةشث بنووسرثت و دةشث نةشنووسرثت.
وةک :دثت و دةذوات (يان) دث و دةذوا.
هةشتةم :نيسبةت لة زماين کورديدا زؤربةي جار بة هؤي پييت (ي) لة کؤتاي ناودا دةکرثت.
وةک :پثنجويين .هةولثري .دهؤکي .شثخاين.
هةروةها ئةم منوونانةي خوارةوة:
ئةمحةدئاوا :ئةمحةد ئاوايي
يارجمة :يارجمةيي.
تووزخورماتوو :تووزخورماتوويي.
شنؤ :شنؤيي.
ئاکرث :ئاکرثيي (يان) ئاکرةيي.
الدث :الدثيي.
ـ سةرنج :ئةو ناوانةي خؤيان بة پييت (ي) تةواو دةبن پثويست ناکات (ي)ي نيسبةتيان خبرثتة پاص .وةک:
سلثماين :کامةران سلثماين.
کانيماسي :حاجي حوسثن کانيماسي.
ئامثدي :ئازاد ئامثدي.
نؤيةم :هةر وشةيةکي بياين چ هاتبثتة ناو زماين کوردييةوة ،يان هةر ناو و وشةيةکي تر کة لة نووسيين کورديدا دثتة پثشةوة،
دةبث بة ذثنووسي کوردي بنووسرثت.
وةک :ئةصآل .قةصةم .ئةکبةر .ئؤتؤمؤبيل .دؤستوثفسکي.
دةيةم :ئامرازي (تر ،ترين) کة بؤ بةراورد بة کار دثن دةبث بة وشةکاين پثش خؤيانةوة بلکثنرثن .وةک:
جوان :جوانترــ جوانترين.
خاو :خاوترــ خاوترين.
ـ سةرنج :ئامرازي (تر) جياوازة لة وشةي (تر) کة بة واتةي (دي ،ديکة) دثت .ئةمةي دوايي دةبث بة جياواز لة وشةي پثش
خؤي دةنووسرثت.
وةک :ماصثکي تر ،چيي ترم ناوث.
يازدةيةم :جثناوي نيشانةي وةک :ئةم .ئةو .ئةض.
ئةم جثناوانة ئةگةر ئاوةصکاري (کات ــ يان ــ شوثن)يان بة دوادا هات پثيانةوة دةلکثن و دةبن بة يةک وشةي سةربةخؤ.
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وةک :ئةمشةو .ئةمذؤ .ئةضسال .ئةجمارة .ئةمبةر و ئةوبةر .ئةضرؤ.
دوازدةيةم :نيشانةکاين نةناسراوي وةک (...يةک... ،ثک... ،ةک) بة شثوةي خوارةوة دةچنة سةر وشةکاين پثش خؤيان.
 .1ئةگةر وشةکان بة پيتة بزوثنةکاين (ا ،ي ،ة ،ث) تةواو بووبن ئةوا نيشانةي (...يةک)يان دةخرثتة پاص .وةک:
چيا :چيايةک.
زةوي :زةوييةک.
وثنة :وثنةيةک.
دث :دثيةک.
 .2ئةگةر وشةکان بة پيتة بزوثين (وو) يان هةر پيتثکي دةنگدار (نة بزوثن :کؤنسؤنانت) تةواو بووبن ئةوا نيشانةي (ثک ــ لة
کرماجني خواروو) و نيشانةي (ةک)يان لة کرماجنيي سةروودا دةچثتة سةر.
خانوو :خانووثک ،خانووةک
گوند :گوندثک (کرماجنيي خواروو) ،گوندةک (کرماجني سةروو).
ژن :ژنثک (کرماجنيي خواروو) ،ژنةک (کرماجني سةروو).
سثزدةيةم :گريوگرفيت پاشگرةکاين (دا .را .وة .ةوة)
ئةم پاشگرانة بة وشةکاين پثش خؤيانةوة دةلکثنرثن .وةک:
دا :لة دصدا (هةر برينث کة لة دصدا هةية ساذثژي کةن)( .خةمثکم لة دصداية).
ذا :لة ئامثديذا (لة وثذا بةپث هاتووين)( .لة خؤذا دصي گؤذاوة).
وة :لة چوارچراوة (لة وثوة هاتووين).
ةوة :بة ماصةوة (بة ماصةوة رؤيشتني).
(جارثکي تر نووسيمةوة)( .خانووةکةم کذييةوة).
ـ سةرنج :پاشگري (دا) جياية لة وشةي (دا) کة فرمانة و چاوگةکةي (دان)ة.
وةک :تريثکي لة دصي دا .تريثکي لة دصي داوم .ئةم (دا)يةي فرمان بة جيا دةنووسرث.
چواردةيةم :گريوگرفيت پثشگرةکاين (هةص .دا .ذا .وةر .دةر)
 .1ئةم پثشگرانة کاتث دةچنة سةر چاوگ يان فرمان يان هةر حاصةتثکي تر ،پثيانةوة دةلکثن بة مةرجث جثناوي لکاو نةکةوتبثتة
نثوان پثشگر و وشةکةي دواي خؤي .وةک:
* چاوگ:
هةص :هةصکردن .هةصگرتن .هةصکورمان .هةصکثشان.
دا :دابذان .داخسنت .داذمان .داکردن.
ذا :ذاگرتن .ذاکثشان .ذاپةرين.
وةر :وةرگرتن .وةرسووذان.
دةر :دةرکردن .دةرهثنان.
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* فرمان:
هةص :هةصگرة .هةصمةخة .هةصکشث.
دا :دانث .دامةبذة.
ذا :ذاکثشة .ذامةپةذثنة.
وةر :وةرگرة .وةرسووذثنة.
دةر :دةربثنة .دةرخة.
* حاصةيت تر .وةک:
هةصکشاو .هةصنةکشاو .دانراو .ذاپةذيو .ذانةپةذيو .وةرگرتوو .وةرگرتة .دةرخراو .دةرکراو.
 .2ئةگةر جثناوي لکاو کةوتة نثوان پثشگر و فرمانةکةي دواي خؤي ئةوا بةجيا دةنووسرثن و جثناوةکة بة پثشگرةوة دةلکثنرث.
هةص :هةصم گرن .هةصيان کةن .هةصمان کثشن .هةصمان مةواسن.
دا :دامان نةناية .دايان خةن .داي بذة.
ذا :ذايان دةگرين .ذام کثشة .ذام پةذثنة .ذاشيان پةذثنن.
وةر :وةرمان گرتاية .وةري نةگري .وةريان سووذثنةوة.
دةر :دةريان پةذاندين .دةري خة.
پازدةيةم :گريوگرفيت وشةي لثکدراو.
ئةگةر وشةي دووةم لة دؤخي فرماندا بوو ،بةجيا دةنووسرثن:
رثک دةکةوين .پثکيان هثناينةوة .پثک نةهاتني .يةکيان نةگرتووة .دةستمان نةکةوت.
بةآلم ئةگةر وشةي دووةک لة دؤخي چاوگ يان حاصةيت تردا بوو ئةوا هةردوو وشةکةوة بة يةکةوة دةلکثنرثن.
وةک :رثککةوتن .پثکهاتن .يةکگرتن .دةسخسنت .يةکگرتوو .دةسکةوتوو .پثکهاتة.
شازدةيةم :ئامرازي (ش)ي تةئکيد کةوتة هةر شوثنثکي وشةوة دةبث بة بةشثک لة وشةکة و نابث بة هؤي لةتبووين وشةکة.
وةک :بشتةوث ناتدةمث .نةشخؤي .گويت دمث ...نةشهات .نةمشانگرتن .بشمانبةن.
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نالــی
(1214هـ1800/م-1270هـ1856/م)
خول شهرزور به
خدر ،فرزند احمد شاویس��ی مکاییلی ،مش��هور به نالی از طایفهی جاف ،در سال 1214هـ1800/م (؟) در روستای خاک و ِ
دنیا آمد .او تحصیالت خود را در سلیمانیه نزد عالم مشهور مالعبداهلل رش به اتمام میرساند و موفق به اخذ افتا و تدریس میشود .نالی پس
از فروپاشی حکومت بابانها ،سلیمانی را برای همیشه ترک گفت و از آن پس به آنجا برنگشت .او پس از مسافرتهایی در استانبول به سال
1856م ف��وت ک��رد (ر.ک :س��جادی257 243- :1389 ،؛ نیز :خزنهدار ،2010 ،ج66 :3؛ نیز مردوخ روحانی .)413 :1382 ،ش��عر نالی به دلیل
اهمیتی که دارد بیش��تر از ش��اعران دیگر بررسی شده است .مس��عود مح ّمد ،عبدالخالق معروف ،رؤوف عثمان ،کریم شارزا ،محمد مالکریم و
معروف خزنهدار ،آثاری دربارهی نالی نوشتهاند .دو اثر از نالی به جای مانده است :یکی دیوان اشعار اوست و دیگری شرح کتاب مناظر االنشاء.

ب���ن���واذة وش��ك��ة س����ؤيف و ذةق���س���ي ب���ة ه��ةهل��ةل��ة

دي��س��ان ل��ة ب��ةح��ري وش��ك��ي ه���ةوا ك��ةوت��ة پ��ث مةلة

ئ��ةم ئ��ةرزة م��ةزرةع��ةي عةمةلةو گوصخةين ئةمةل

ه��ةن��دث ب���ووة ب��ة م��ةس��ج��ي��دو ،ه��ةن��دث ب��ة مةزبةلة

شثخم ،چ گةرمة حةصقةيي زيكرت بة رةشبةصةك

ح���اص���ي ئ��ةم��ان��ة خ���ؤ ب���ة ج��ةن��اب��ت م���وح���ةووةل���ة

دائ���ي���م ل����ةدووت����ة م��ث��گ��ةيل ژن ،ن��ث��رگ��ةيل پ��ي��او

ب���ةم ري���ش���ةوة ل��ة پ��ث��ش��ةوة ب��ووي��ي ب��ة س���ةر گةلة

دن��ي��ا مةحةللي ك���ةون وف��ةس��ادث��ك��ة ،ح��ي��زو دوون

مةعلومة چ��ةن ب��ة حيلةية ،ع��ةي��ي��اره ،چ��ةن��د دهل��ة

تؤ شثخ و ئةو عةجووزة ،عةجةب دوس�تي يةكترن

ب����ث ش���اه���ي���دو ن���ي���ك���اح���ة دي��������اره م���وع���ام���ةل���ة

ن����ايل س����ةرت ل���ة گ���ون���ب���ةدةك���ةي خ��ان��ةق��ا دةك���ا

الي���ث پ���ذة ل��ة م��ةش��ع��ةل��ة ،الي���ث پ���ذة ل��ة مةشغةلة
***

عاش���قي ب���ث دص دةناص���ث ،مةيل���ي گري���اين هةي���ة

ب���ث ش���كة ه���ةورة تريش���قة ت���اوي ب���اراين هةي���ة

چاوي من دةمدةم دةذثژي ئاوي ساف و خوثين گةش

دا بصث���ن دةري���اي عومان���ة دوذذ و مةرج���اين هةي���ة

پةرچةم���ي ،ذوو دادةپؤش���ي ،پثچ���ي زوصف���ي پثچةية

دا ب���ة ذؤژي���ش پث���ي بصثن ش���ةمعي شةبس���تاين هةية

ئامساين حوس�ن�ي مةجنوومن ل���ة ئةبرؤ و زوصف و ذوو

دوو هي�ل�ال و دوو ش���ةوو و دوو ماه���ي تاب���اين ههية

هةر لةبت ،يا سينةش���ت هةر دوو ب���ةدةر خة ،دا بصثن:

لةعل���ي ذومماني���ي هةية ي���ا لةعل و ذومم���اين هةية
***

ل���ة دوگ���م���ةي س���ومخ���ة دوث���ن���ث ن���وث���ژي ش��ث��وان

ب������ةي������اين دا س�����پ�����ي�����دةي ب�����اغ�����ي س����ث����وان

ل���ة خ�����ةويف ت���ةل���ع���ةيت رؤژ ه����ةر وةك�����و شثت

ب����ة ذوو زةردي ه������ةآلت و ك����ةوت����ة ك���ث���وان

دوو چ������اوي م����ن ك������ةوا ك���ةي���ل���ي س���روش���ك���ن،

دةپ�����ث�����وون ئ������اوي ب����ةح����ري خ�����وث ب����ة پ���ث���وان

م���ةك���ةن ل���ؤم���ةي پ��ةش��ث��وي��ي دص ك���ة ئ��ةم��ش��ةو

پ�����ةش�����ث�����واوة ل�����ة ب������ةر پ�����ةرچ�����ةم پ���ةش���ث���وان

ش�����������ةرايب ل����ةع����ل����ي رؤمم�����������اين ل������ة ن����ايل

ح������ةرام������ة ب�����ث م���������ةزةي م���اچ���ث���ك���ي ل���ث���وان
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بلبل���ي تهبع���م ئ���ةوا ديس���ان س���ةناخواين دةكا

نوكتة س���ةجني و بةزلةگؤيي و عهنبةر ئةفش���اين دةكا

ه���ةر كةس���ث ئيزه���اري دانايي ب���كات و مةقس���ةدي

خودپةس���ندي ب���ث ،يةق�ي�ن ئيزه���اري ن���اداين دةكا

زابيت���ةي تةبع���م س���وارة ئيدديع���اي ش���اهي ههي���ه

مةحتةش���ةم ديوان���ة داواي تةخ�ت�ي خاق���اين دةكا

ش���اهيدي فيك���رم ك���ة بثت���ة جيلوةگاه���ي دولب���ةري

ش���اهي خوس���رةو ،رؤحي ش�ي�ريين ،بة قورباين دةكا

نووك���ي خامةي م���ن كة بثت���ة مةعين ئاراي���ي كةمال

خةت بة خةت ئيزهاري نةقش���ي سوورةيت ماين دةكا

***

ت���ا فةلةك دةورةي نةدا – س���ةد كةوكةيب ئاوا نةبوو-

كةوكةب���ةي ميه���ري موب���ارةك تةلعةيت پةي���دا نهبوو

ت���ا نةگري���ا ئامس���ان و ،ت���ةم وآليت دا نةگ���رت،

گ���وص چةمةن ئ���ارا نةبوو ،ه���ةم لثوي غونچ���ة وانةبوو

ت���ا چةمةن پ�ي�را لة س���ةر ،ئةس���صي درةخ�ت�ي النةدا،

فةرع���ي تازة ،خ���وذذةم و ب���ةرز و بوصةند ب���اآل نةبوو

تا «س���ولةميانان» نةبوو نة س���ةدري تةخيت ئاخريةت،

«ئةمحةدي موختار»ي ئثمة ش���اهي تةخت ئارا نهبوو.

***

قيسس���ة بث پةردةو كينايةت خؤشة ،ش���اهي من كةوا

عاديل���ث ب���وو ق���ةت عةديل���ي ئ���ةو لةدني���ادا نةب���وو،

ب���ؤ نش���ينگةي مورغي ذؤح���ي ئةو كة ع���ايل فيترةتة

جثگهي���ي خؤش���تر ل���ةرةوزةي «جنةامل���أوي» نةبوو

وةك قياس���ثكي كة موس���بةت بث ،نةنتيجةي بثتة جث

حةمدو ليلالش���ةهـ ك���ة عايل جا بوو ،خ���ايل جا نةبوو

ش���اهي ج���ةم ج���ا «نالي���ا» تاري���خ ج���م ،تةئرخيي���ة

دا نةصثن لةم عةس���رةدا ئةس���كةندةري ج���ةم جا نةبوو

***

ئةح���وةيل تةفرةق���ة ن���ةزةر تةقوييةيت س���ةبةب دةکا

عاريف���ي وةح���دةت ئاش���نا لةم قس���ةية ئ���ةدةب دةکا

بةن���دة ئةزةل ب���ة خةتيت خؤي قابيلي قيس���مةيت بووة

ئثس���تة بة ئيقتزاي عةمةل جثگ���ةي خؤي تةصةب دةکا

داري ئرياک و داري هيند هةر دوو کة عوودة ئيسميان

هةمدةم���ي س���وننةتة ئةوةم مةيلي ئةب���وو لةهةب دةکا

س���ةهم و نةس���ييب ئةس���ليية ،بةحس���ي گياة و گص نيية

تووتن���ة خةرجي س���ووتنة ،موودنة ماچ���ي لةب دةکا

لةو مةي زةمان دةکةي کة بؤچ خوارييي ذاستيي دةوث؟

غافصي دةسيت ذاسيت خؤت خزمةيت دةسيت چةپ دةکا

تووتي���ي ت���ؤ لة حريس���ي دص داوي تةم���ةع دةکاتة مل

بولبويل من لة عةش���قي گوص تةغنيي���ةو و تةرةب دةکا

ن���ايل حةريفي کةس نيي���ة ،ئيلف و ئةليف���ي کةس نيية

بةييت رهديفي ک���ةس نيية ،هةرزة نويس���ة ،گةپ دةکا

***

س���ابوونی کهف���ی پثي���ه کهف���ی زاری چاپل���ووس

خاس���ييهتی ذهق���ی ههي���ه نهرم���ی زوبان���ی ل���ووس

ئ���هی دص! خهراج���ی حاس���صی زوصماتی بهح���ر و بهذ

مريات���ی ئيعتيب���ار ل���ه فهرزهن���دی فهيلهق���ووس

بونيان���ی کي�ب�ر و سهرکهش���ييه تاق���ی کيس���رهوی

دانان���ی زوص���م و ذووذهش���ييه تهخت���ی ئابن���ووس

بن���واذه بوون���ی ئهووهص���ت و چوون���ی ئاخ���رت

هات���ی چ ذووت و قووت و ههصاتی چ لووس و پووس

گ���هر فهذ و ت���اج و زينهت و ش���هوکهت وهفای دهبوو

ب���ث دهرديس���هر دهمان���هوه ب���ؤ ت���اوس و خ���ورووس

گ���هر ئ���اب و تاب���ی جهننهتي���ی و دووزهخي���ت دهوث

بن���واذه نثوچهوان���ی ب���ه ش���ووش و ب���رؤی عهبووس

ب���ؤ مهش���قی عهش���قی زوصف���ی ني���گار و نيگارش���ی

نال���ی ل���ه خام���هدا بووهت���ه ش���اهی توذذهن���ووس
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ســالــم
(1805م1220/هـ-1869م1286/هـ)
عبدالرحمان بیگ صاحبقران ،متخلّص به سالم ،پسر مح ّمدبیگ «قةرةجةهةننةمی» فرزند احمدبیگ و پسر عموی مصطفی بیگ کوردی
(1277هـ1861/م-1219هـ1805/م) از طایفهی صاحبقران است .برخی نیز سالم را پسر عمهی کوردی معرفی کردهاند (مردوخ روحانی.)442 :1382 ،
سالم در برخی از اشعار خود ،از تخلّص «رنجور» استفاده کرده است (خزنهدار ،2004 ،ج  .)419 :3او تحصیالت حجروی خود را تمام نشده رها کرد و
روی به شعر و ادب آورد .سالم به ش ّدت به شعر نالی در کردی ،و در فارسی به حکیم همدانی عشق میورزید (سجادی .)263 :1389 ،او یکی از شاعران
سبک بابان است و دیوان خود را تحت تأثیر قصاید و غزلیات زبان فارسی و عربی سرود .دیوان شعری از او به زبان کردی و فارسی به جای مانده است.

ت����اآلين س���ةر و م��اص��م چ����اوي ذةش����ي ف��ةت��ت��ان��ت

پ���اب���ةن���دي دص و گ��ي��امن گ��ي��س��ووي��ي پ��ةرث��ش��ان��ت

وةک خةجنةري زجيةوشةن تا ذؤژي حةشر دةتکث

خوثين دص��ي مةزصوومان ب��ةو خةجنةري موژگانت

وةک دوذذ و عةقيق نةقشة دةن���دان و ل��ةيب ئاصت

مثسلي ب����ةرةزا پةخشة ئ��ةگ��رجي��ة ل��ةس��ةر خاصت

ن��ارجن��ي زول��ةخي��اي��ة گ���وي چ��اه��ي زةن��ةخ��دان��ت

ت���ةوق���ي م��ل��ي ش�يري��ن��ة پ����اوان����ةو و خ��ةص��خ��اص��ت

پ��ةجن��ةت ل��ة حةنا م��ةگ��رة سوورثکي تةصخ ذةنگة

خ��وث�ني دص���ي م���ن ئ��اص��ة ب���ؤ پ��ةجن��ةي��ي مششاصت

 ...گةر بثت و نةقاب الدةي فيلجوملة دةبن دةردم

مةحزووين سييةهـ چةمشان مةحروومي ديدةي کاصت

مةحزووين سييةهـ چةمشان مةحروومي ديدةي کاصت

ذؤحم بة چة مةسرةف دث گةر نةيکةمة قوربانت؟

ل���ةب ت��ةش��ن��ةي��ي م��اچ��ث��ک��ة ل���ةو دام����ةين پ��اک��ي تؤ

م��ان��ع م��ةب��ة ل����ةم خ��ث��رة دةس��ت�ي م���ن و دام��ان��ت

***

غوآلمي ديدةيي م��ةمخ��ووري تؤية نثرگسي شةهال

ل��ة ئ��اب و ت��ايب ذووي ت��ؤ داغ���دارة الل��ةي��ي حةمرا

بةيازي ناسيةي تؤ ب��وو سفيدي دا بة سوحبي عيد

لة نوسخةي قريگؤن زوصفت سياهي برد شةوي يةصدا

ع��ةق��ي��م ئ��اس��ا ل��ة زگ وةس���ت���اي���ةوة ح��ةم��ص��ي نةما

ل���ة پ���اش ت���ؤ دون���ي���ا ب���ة م��ي��س��ل��ي م������ادةري عيسا

 ...خةزاين ذةنگ زةردم باعثسي نةشو و مناي تؤية

سيياهي ذؤژي مةجنوون سورمةية بؤ دي��دةي لةيال

لة سةحيةي هاتة ل��ةرزش قةليب گ��اوي ژثر زةمني

دصي کةيوان لة ئاهي من لة هةفتةم ئامسان سووتا

دووسةد جار وةزعي چةرخي ئامسان گؤذا بة سةعد و شووم

ستارةي نةحسي «س��امل» بوو لة قةرنثکا نةبوو ئاوا

***

س��اق��ي ل��ة پ����ةردة دةره����ات ج��ام��ي ش����ةرايب هثنا

دص خ��ي�رة م���ا ل���ة ح��ي�رةت م��ةه��ـ ئ��اف��ت��ايب هثنا

ي��ةک زةذذة پ��ذت��ةو دةرک����ةوت ت���ووري سووتاند

ئايينة س��ةخ��ت ذوو ب���وو ل���ةو ع��ةک��س��ة ت���ايب هثنا

ت��ي��م��اري چ��اک��ي س��ي��ن��ةم راج���ع ب��ة چ���اوي مةستة

ب��ةخ��ت��ي��ش م��واف��ق��ي ع��ي��ش��ق ب���ؤ م���ن خ���راپ���ي هثنا

ي��ارم لة ئ��ةن��دةروون ه��ات دةس�تي ذةقيب لة دةستا

غ��ةم��ن��اک و ش���ادم���امن ذةمح�����ةت ع�����ةزايب هثنا

ب��ؤ ت��ؤ ب��ة س��ووي��ي م��ةس��ج��د ه���امت ب��چ��م ل��ة ذثدا

ب���ؤ ک���ؤي���ي م���ةي���ف���رؤش���ان ع���ةزم���م ش���ت���ايب هثنا

ذووي ه��ةر ل��ة م��ن دةپ��ؤش��ث وا حاصية ک��ة جربيل

ه���ةر خ��اس��ة ب��ؤ م��ن و ئ���ةو ئ��اي��ةي ح��ي��ج��ايب هثنا

وةي وةي چة مةجليسث بوو دوثنث لة دي��دة و دص

دول���ب���ةر ش�����ةرايب گ��ث��ذا «س�����امل» ک���ةب���ايب هثنا
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کـــوردی
(1812م1227/هـ-1850م1266/هـ)
شاعر دیگری که در سبک شعری بابان تأثیرات فراوانی داشت ،مصطفی بیگ کردی ،پسر عموی شاعر همدورهاش ،سالم ،است.
او در سال 1812م1227/هـ ،متولّد شد و در سال 1850م1266/هـ ،فوت کرده است .او با پادشاهان و حاکمان دوران خود میانهی
خوبی داشت .برخی از شاعران ،کوردی را ستوده و شعر او را پسندیدهاند .شیخ رضا طالبانی و حاجی قادر کویه از جمله شاعرانی هستند
که کوردی را ارج نهاده و هنرش را ستودهاند(سجادی .)324 :1389 ،دیوان شعری از او به زبان فارسی و کردی به جای مانده است.

ع������ةزي������زم ،ن���������ووري چ�����������اوامن! ح���ةب���ي���ب���م!

س������ةب������ووري ب���ةخ���ش���ي ج������اين ن���اش���ةک���ي���ب���م!

وةرة ذةمح������ث ب����ة ح���اص���م ک����ة ب����ة ق����ورب����ان!

ل����ة ي�����ار دوور و ل����ة م���ةس���ک���ةن ب��ثن��ةس��ي��ب��م

ذةه����ن����دةي دةس��ت��ي ک����ةس ن��ي��م خ����ؤت دةزان�����ث

ف�����ي����راري ج����������ةوري ئ����ةغ����ي����ار و ذةق���ي���ب���م

ئ�����وم�����ث�����دي زي����ن����دةگ����ي����م ن���������اوة ب������ة الوة

ک�����ة ق����ات����ص ب������وو ب�����ة ج����������ةذذاح و ت��ةب��ي��ب��م

ع���ةج���وويل وةح���ش���ةيت ئ���ةو وةخ���ت���ة خ���ؤم ب���ووم

ک����ة دي��������دةت ب�����وو ب����ة ئ���وس���ت���اد و ئ���ةدي���ب���م

ئ���ةم���ةي دةي���ص���ث���م ئ���ةگ���ةر ئ��ي��غ��راق��ة «ه��ي��ج��ری»

ه����ي��ل�اک����ي دهس����ت����ي م����ةي����ت����ةن ق�����رم�����زي مب

***

زةم�����������اين ف���ي��رق������ةيت ي�������اران�������ة ئ����ةم����ش����ةو

ل���ة چ�����اوةي چ����او ک���ة خ���وث���ن ب���اران���ة ئ��ةم��ش��ةو

زةم������ان������ة ذؤژي ک����ردي����ن����ة ش���������ةوي ت����ار

س����ةف����اي «ئ���ةس���ت���ان���ة» و «ت����������اران»ه ئ��م��ش��ةو

ئ���ةگ���ةرچ���ي ج������ةژين خ���ةص���ق���ة ،وا ل����ة ب����ؤ م��ن

ه�������ةواي�������ي ت�������ةع�������زي�������ةداران�������ة ئ����ةم����ش����ةو

ل����ة الي������ث ش��ي�ن و ،الي������ث ب�������ةزم و ش����ادي

ي����ةق��ي�ن دي���������اري س����ت����ةم����ک����اران����ة ئ���ةم���ش���ةو

ب�����ة ب�������اآلي دص ،ک�����ة ک�������اآلي غ������ةم ب������ذاوة

وةک���������وو ت����ةخ��ت�ي ب����ةب����ة وث�����ران�����ة ئ���ةم���ش���ةو

 ...ع��ةج��اي��ث��ب ن���ام���رث «ک�������وردي» ذةف��ي��ق��ان

ک���ة وةخ��ت��ي ذحي���ل���ةت و ه��ي��ج��ران��ة ئ��ةم��ش��ةو

***

ذةف�����ث�����ق�����ان م�����ن ئ��������ةوا ذؤي�����ي�����م ل�����ة الت�����ان

ل�����ةم�����ةزل�����ووم�����ان ب��ل��آ چ�������ؤص ب�����ث وآلت�������ان

ك����ةئ����ث����وةن پ�����ادش�����اي ل����وت����ف و ع����ةداص����ةت

ب�����ة خ�������وا ح����ةي����ف����ة ب����ذةجن����ث����ن����ن گ�����ةدات�����ان

وةرن ب����ن����واذن����ة چ��������اوي پ�����ذ ل�����ة خ��وث��ن��م

ب������ة ت����ةف����س����ي��ل�ات ب���ب���ي���ن���ن م�����اج�����ةرات�����ان

ل�������ة ب����ث����گ����ان����ة ك���������ةيل خ�������ؤ چ����ات����رث����ك����ة

چ دادث�����ك�����ت�����ان دةدا چ���ق���ق���ةي ك����والت����ان

ل����������ةدواي ق����ةب����ري ت������ةيل گ���ث���ز و گ��وص��ن��گ��ة

ب�����ةم�����ةرگ�����ي ئ�����ث�����وة س������ا ن���������ادا دةوات�����������ان

م���ةگ���ةر خ���ؤت���ان ب���ة گ���ورج���ث ب���ث���ن���ةوة دةس���ت

ئ����ةگ����ةر ن����ا ت������ازة چ�����وو ح���وك���م���ي رةوات�������ان

ن���ةس���ي���م���ي ك����وث����ت����ان خ����اط����ر دةك��������ا س�����ةرد

ب����ة ب�����ؤي س���������وورةي پ���ةش���ث���وي ن���ات���ةب���ات���ان

ب����ه چ����ي وا خ������وذذةم������ن ،ئ���اخ���ر ل���ةب���ؤ ك���ث؟

ن����ي����ك����اح����ي ب����ات����ي����ل����ة س�������از و س������ةوات������ان
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م����ن����ي����ش ب�������ؤ ئ�������اخ�������رة دادو ف���ي���غ���امن

م����ةك����ةن ئ���ي���خ�ل�ايف ئ�����ةو وةع��������دةي ك����ةدات����ان

ئ����ةگ����ةرچ����ي خ�����اك و خ���ؤص���ي رةه�����گ�����وزارم

ب�����ة س�����ةرم�����ا خ�����ؤ گ���������وزهر ن����اك����ا س���ةب���ات���ان

ه��ةت��ا م���ن ب���ث ه���ةوات���ر ب�����ووم ،ب���ة س����ةد رةن���گ

ل����ة دةرح����������ةق م����ن زي����ات����ر ب������وو ه����ةوات����ان

ه���ةت���ا دوث���ن���ث ل��ةم��ةج��ل��ي��س ت���اق���ة گ����ؤص ب���ووم

ئ��������ةوا ب��������ووم ل����ةج����ث����ي ش����ث����خ و م����ةالت����ان

ك����ة م����ن ذؤمي ج���ةه���ةن���ن���ةم پ����ذ م����ةك����ةن ل��ث��م

ل���ة م���ن خ���اص���ي م���ةك���ةن ك���ؤش���ك و س���ةرات���ان

م��وح��ةق��ق��ةق��م��ة ،ك���ة«ه���ي���ج���ري»ي غ��ورب��ةت��ي��ش��م

رةه������������ام ن������اك������ا ،ل������ةت���ي��ري الب������ةالت������ان

حـاجـی قــادر
(1246هـ1815/م-1323هـ1892/م)
گومبتی از طایفهی َدربندیان
حاجی قادر یکی از بزرگترین شاعران نه فقط دورهی خود که در پهنهی ادب کردی است .او پسر احمد عمر َ
در س��ال 1246هـ1815/م ،در روس��تای ُگور َق َرج ،متولد شده است(محمد ،2010،ج ،47 :1نیز :سجادی .)335 :1389 ،پسر کوچکی بیش نبود
که پدرش فوت کرد .مادرش او را به شهر کویه نزد مفتی به تحصیل گماشت .حاجی در روزگار طلبگی بسیاری از شهرهای ایران و عراق از
جمله :خوشناو ،اربل ،نواحی سلیمانی و برخی از شهرهای کردستان ایران را گشته است .همچنین او مدتی با حاج مال عبداهلل جلی زاده در کویه
بوده است.حاجی در ایام طلبگی هم دارای اندیشهای واال و افکار بلند بود .در بسیاری از افکارش با همدرسان دیگر تفاوتهای اساسی داشت.
ئ���ةي بث نةزي���رو هةمت���ا هةر ت���ؤي كة بةرق���ةراري

ب���ث دارو ب���ث دي���اري بث���دارو پاي���ةداري

ب���ؤ باغ���ي م���ةردي باغ���ي س���ةرمايةكةي خ���هزاين

ب���ؤ مةزرةع���ةي فةق�ي�ران س���ةرمايةكهي بةه���اري

ت���ؤ پادش���ا نيش���اين ب���ؤ هةرس���ةوادي ئةع���زةم

ب���ث س���ةدرو شانش���يين يب پ���ةردة پ���ةردةداري

خةلالق���ي ب���ث فوت���ووري س���وصتاين بث قوس���ووري

رةززاق���ي ماروم���ووري ئاودث���ري دمث���ةكاري

فةي���رؤزة تةخيت گةردوون مةس���نووعي نةقش���ي تؤية

ياق���ووت و لةعل���ي ذؤژة ئةس���تثرةكان دهراري

ه���ةر ئةم���ري ت���ؤ م���ةدارة ب���ؤ كاروب���اري عال���ةم

هةرچةن���ده ب���ث وةزي���رو ب���ث س���ةدرو كاروب���اري

س���ةحرا نةوةردي ش���ةوقت خورش���يد و ماه���ي تابان

دووجاريي���ةن ش���ةوو رؤژ ب���ث مةمح���ةل و عةماري

مةعلووم���ة بؤچ���ي حاج���ي مةدح���ت دةكا بةكوردي

تاك���ةس نةص���ث :بة ك���وردي نةك���راوة مةدح���ي باري

***

ئ�����ةگ�����هر خ����اص����ت ب���ص���ث���م م���ي���ش���ك���ي خ���ةت���اي���ه

ع�����ةزي�����زي م������ن! ئ�����ةم�����ةم ع����ةي��ن�ي خ���ةت���اي���ه

ل���ة ب����ةر ن���ةوخ���ث���زي س����ةب����زةي دةوري ل��ث��وت

ت�������ةمن ك����اه����ي����دة م���ي���س���ل���ي ب�����ةرگ�����ي ك���اي���ه

دةص���ث���ن ع���ون���ن���اب¬و ش��ةك��ك��ةر چ��اك��ة ب���ؤ دةرد

گ�����������وآلوي ل�����ث�����وي ت������ؤ ب������ؤ م������ن ش���ي���ف���اي���ه

ت���ةب���ي���ب���م ه����ات����ة ب���ال���ي���ن���م وةه����������اي گ�����وت:

درث������غ������ا! دةردي ع���ي���ش���ق���ة ب�����ث دةواي��������ه

ئ�����ةگ�����ةر ك�����وف�����رة ب���ص���ث���م م�����ن م����وب����ت����ةالمت

وةرة س������ا مب������ك������وژة ب����ي����ل��ل�ا غ�����ةزاي�����ه

ئ������ةوة خ���اص���ة ل����ة س�����ةر گ����ؤن����اي ش���ةري���ف���ت؟

وةي���������ا خ�������ود دان������ةي������ي داوي ب�����ةآلي�����ة؟

خ����ةم����ي����دة ق�����ام�����ةيت داوي خ����ةم����ي ت����ؤم

ئ����ةم����ةن����دةي راس����ت����ة «ح�����اج�����ي» ب����ث ري���اي���ه
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ج��ي��ه��ان! ب��ووي��ت��ة ج����ةزي����رةي ب���ةح���ري گ��ري��ةم

ب����ة ب����ث ب���وه���ت���ان ئ���ةت���ؤ زي�����ن و ئ���ةم���ن م���ةم

ل�����ة ج���ي���ن���س���ي ئ�����ادةم�����ي وةك ت�����و ن�������ةزاوة

پ�������ةري ذووي�����ث�����ك ل����ة ئ��������ادةم ت����ا ب���ةخ���ات���ةم

ئ����ةم����ن ش���ث���خ���م ،س�������ةرم ش����اخ����ة ،ه���ةن���اس���ةم

ن���ةس���ي���م���ة ،دي��������دة،ك��������اين ،م������ث������زةرةم ت���ةم

دةص�����ث�����ن :م���ةع���ش���ووق���ة دث���ت���ة س���ةرس���ةري���ن���م

دةزامن

اع�����ل�����م»

ل�����ةيب زةح���ح���اك���ي ف�����ةرم�����ووي م������اري زول���ف���م

ج��ةم��ي ك��ةل��ل��ةي ك��ةي��ة ،م���ووچ���ةي س����ةري ج��ةم

م����ةص����ث ك�������ةززاب�������ة س�������ؤيف س����اغ����ة واع����ي����ز

ل��ة الي م��ن وةك ي��ةك��ن ب��ث ك��ةي��ف و ب��ث ك��ةم

م�����وري�����دي س�����ادي�����ق و ش���ث���خ���ي ك�����ةرام�����هت

ح���ةري���س���ي ق��ان��ي��ع��ة و ع���وش���ش���اق���ي ب�����ث غ���ةم

س������������ةوادي ئ�����ةع�����زةم�����ي ق���وس���ت���ةن���ت���ةن���ي���ي���ة

گ���ةل���ث ب����ث ن������اوي ك������ردة س�������ةدري ئ���ةع���زةم

ب�����ةدةس�����ت�����وور و ب�����ة ق�����ان�����وون و ن���ث���زام���ي

خ����ودا واي ك����رد ك���ة س�����ووري ك����رد ب���ة م��ات��ةم

ك����������وذاين دوو ه�����ةوث�����ن دن�����ي�����او ع���وق���ب���ا

م����ي����س����ايل دا ك����ي����ان����ن ئ�������ةو ل�����هگ�����هص ئ����ةم

ب����ة ي�����ةك ن����اچ����ن ذةق����ي����ب و ح����اج����ي ق����ادر

خ����وداي����ةئ����ةو ذةزي�������ل ك�����ةو ئ�����ةم م����وك����ةذذةم

وان������ي������ي������ة

«و

اهلل

شیخ رضا طالبانی
(1372هـ1910/م-1253هـ1837/م)
ش��یخ رضا پس��ر ش��یخ عبدالرحمان پس��ر ش��یخ احم��د طالبانی پس��ر مال محم��ود زنگنه ،ب��ه س��ال 1837م1252/هـ ،در روس��تای
«ق��رخ» نزدی��ک ش��هر چمچم��ال متول��د ش��ده اس��ت (طالبان��ی .)34 :2010 ،تخلّ��ص ش��عری ش��یخ رض��ا« ،رض��ا» و گاه «المعی»
اس��ت .ب��ه ندرت از «ش��یخ رضا» نیز در تخلص ش��عر اس��تفاده کرده اس��ت .او تحصیالت اس�لامی خ��ود را نزد پدر و عموی��ش آغاز کرد.
ن��زد اس��تادان دیگ��ر نی��ز تل ّم��ذ کرده ت��ا س��رانجام در کویه زی��ر نظر مال اس��عد جلی زاده ُمجاز ش��د .ش��یخ رض��ا بزرگترین ش��اعر طنز
پ��رداز و هجوی��ه س��رای ادب ک��ردی اس��ت .دی��وان ش��عری از او به زبانه��ای :کردی ،فارس��ی ،عرب��ی و ترکی ب��ه جای مانده اس��ت..

ذؤژث نةب���وو ئ���ةم دولب���ةرة ب���ث ذةمح���ة وةف���ا کا

ج���ارث نةب���وو ئ���ةم کاف���رة ش���ةرمث ل���ة خ���ودا کا

حةيران���ن ئةنبي���ا ل���ة عيالج���ي م���ةرةزي م���ن

لوقم���اين ويس���اصت مةگ���ةر ئ���ةم دةردة دةوا کا

کارث ک���ة غ���ةم و دةردي فرياق���ت ب���ة م�ن�ي ک���رد

س���ةرما ب���ة هةتي���و ،ب���ا ب���ة دةواري ش���ذي ن���اکا

ديوانةي���ة شةخس���ث ک���ة ل���ة غةي���ري ل���ةيب لةعل���ي

وهک ش���اهی س���کةندةر تةص���ةيب ئ���اوي بةق���ا کا

ت���اب و ت���ةيب ئاتةش���کةدةيي هيجري وةکوو ش���ةمع

نةزديک���ة مني���ش واري���دي س���ةحرايي فةن���ا کا

ل���ةم ذثگةي���ة تةقدي���ري ئ���ةزةل واب���وو ک���ة ئثم���ة

پاماص���ي جةف���ا ب�ي�ن و ذةقي���ب س���ةير و س���ةفا کا

ذؤح و دص و دي���ن هةرس���ث دةک���ةم بةزل و نس���اري

کام���ي دص���ي م���ن گ���ةر ل���ة ل���ةيب لةعل���ي ذةوا کا

س���ةرداين ل���ة ذث���ي عةش���ق «رهزا» الزم���ة عاش���ق

بؤي���ار س���ةروماصي س���وپةري ت�ي�ري ق���ةزا کا
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خام���ة بؤ تةس���ويري ئةب���رؤت پةييذةوي م���اين دةکا

ش���انة ب���ؤ نةخچ�ي�ري زولف���ت عةنبةرةفش���اين دةکا

ق���وويت ذؤح���ة لثوةک���ةت ياق���ووت ئ���اودار نيي���ة

مةنع���ي ب���ازاذي عةقي���ق و لةعل���ي رومم���اين دةکا

خاص���ي اللث���وت نگي�ن�ي خاتةم���ي و ن���ادر زه���وور

موهري دةس�ت�ي ئاس���ةف و حوکمي س���ولةمياين دةکا

دص لة نةش���ئةي عةکسي مةس�ت�ي چاوةکةت اليوعقةلة

ب���ؤ کةبايب جةرگ���ي من لث���وت منةک خ���واين دةکا

بةرگ س���ةرتاپام پةآلس بث ،هةر بة ش���ةرتث تؤم ببث

ت���اري ئ���ةو بةرگةم لة ال س���ةد ش���اصي کرم���اين دةکا

چةند هةزار جارت دةخيلم حةريف بةدکار مةش���نةوة

هةرچ���ي دةرب���ارةم بص���ث بيزان���ة ش���ةيتاين دةکا

ئ���ةر لة پةردةي ن���ازةوة ئاوازي تؤم ب���ةر گوث کةوث

بولب���ويل ش�ي�رين زم���ان مةيل���ي غةزةخل���واين دةکا

ک���ةس نيية ئةو ش���ؤخة حاصي کة لة س���ؤزي ئاتةش���م

وا لة عةش���قي ئ���ةو رةزا مةش���قي غةزةخل���واين دةکا
***

ل���ة ب�ي�رم دث س���لثماين ک���ة داروملولک���ي باب���ان بوو

نة مةحکوومي عةجةم ،نة سوخرةکثشي ئايل عومسان بوو

لةبةر قاپيي سةرا سةفيان دةبةست شثخ و مةال و زاهيد

مةتايف کةعبة بؤ ئةربايب حاجةت گردي س���ةيوان بوو

لةبةر تابووري عةسکةر ذث نةبوو بؤ مةجليسي پاشا

س���ةداي مؤس���يقا و نةققارة ت���ا ئةيواين کةي���وان بوو

درثغ بوو ئةو زةمانة ،ئةو دةمة ،ئةو عةس���رة ،ئةو ذؤژة

کة مةي���داين جريدبازي لة دةوري کاين ئاس���کان بوو

بة زةريب حةملةيث بةغدايي تةسخري کرد و تثي هةصدا

سولةمياين زةمان ذاس���تت ئةوث باوکي سولةميان بوو

ع���ةرةب ئينکاري ف���ةزيل ئثوة ناک���ةم ئةفزةلن ،ئةمما

سةالحةددين کة دنياي گرت لة زومذةي کوردي بابان بوو

عومووم���ي ش���ةهرياران و س���ةالتني و زنگس���تان

لة ذوعب و س���ةتوةيت ئةو شثرةدا گشيت هةراسان بوو

قوبووري پذ لة نووري ئ���ايل بابان ،پذ لة ذةمحةت بث

کة باراين کةيف ئيحس���انيان وةک هةوري نيس���ان بوو

کة عةبدوصآل پاش���ا لةش���کري واليي س���نةي ش���ذ کرد

رةزا ئةو وةختة عومري پثنج و شةش تيفلي دةبستان بوو

مـــحــوی
(1246هـ1830/م-1324هـ1906/م)
مال محمد ،فرزند شیخ عثمان بالخ ،متخلص به محوی در روستای بالخ ،در اطراف سلیمانیه به سال 1830م1246/هـ ،متولد شد .او در هفت
سالگی نزد پدر خود ،علوم و معارف اسالمی آموخت و هم زمان به واسطهی گرایشهای صوفیانهی پدرش ،آرام آرام سلوک طریقت نقشبندی خود
را آغاز کرد .او در شهرهای سنندج ،مهاباد ،سلیمانیه و سرانجام بغداد تحصیالت خود را ادامه داد .و در بغداد پیش مفتی زهاوی مجاز به افتا شد.
او پس از مسافرتهایی در سلیمانیه به کمک سلطان عبدالحمید ،تکیه و بارگاهی برای خود بنا میند و تا هنگام مرگ به سال 1324هـ1906/م،
به ارش��اد و تعلیم مردم پرداخت(س��جادی .)354 :1389 ،محوی دیوان ش��عری در محتوای بیش��تر عارفانه از خود به جای گذاش��ته اس��ت..
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خةآلس���ي بووين قةت ناوث ئةسريي زوصفي زجنريت

لة بةر تريت مةلةك ب���ث ،هةصفذثين نةبووة نةخچريت

موژةت قول�ل�ايب گريا ،زوصفي دصگريت كةمةند ئاس���ا

مةحاص���ة بةرگرث ي���ا بةر ببث ك���ةس كةوتة بةرگريت

لة ناوا باس���ي تؤبةي تؤ بوو ئةمذؤ ئةي ستةمگةر شؤخ

خب���ة ئ���ةم ت���ؤ ب���ة پاش���ي كوش���تين م���ن ،ت���ؤ يبي���و پ�ي�رت

بة دةنگي ناصةوةم هات ،ئةو دةمة ذؤح هاتة س���ةر لثوم

بص���ث :ئةي ناصة ئاخر ئثس���تة من چبكةم لة تةئس�ي�رت

لةچي�ن�ي پةرچةما ن���ووري جةبي�ن�ي دي ،ويت زاهيد:

كة س���ووتا دامي تةزوي���رم بة نووري دام���ي تةنويرت

فةزيلةي ئةسص و فةسص ئينساين پث نابث بة ساحيب فةزص

كةتؤ كؤس���ةي ،بة تؤ چي مامة،ذيش���ي باب و باپريت

لةخاك���ي پاكي ئ���ةو بةردةركةدا گ���ةوزا رةقيب ئامان

دةري كة حهيفة گوورئاسن خةسارةت دا لة ئيكسريت

لة ب���ةر ب���اري مةحةببةت ئامس���ان و ئ���ةرز دةناصثنن

چيي���ة ئةم دةعويي���ةت زاهيد ،جلي لث ب���ارة،گا پريت

شوكور مةحوي كةوا موددتثكة ناوي چووبووة نيسيان

لة زوم���ذةي وةعدي كوش�ت�ن هاتووان���ا هاتةوه بريت

***

بة نووري بادة كةش���في زوصم���ةيت تةقوا نةكةم چبكةم

بة ش���ةمعثكي وةها چاري ش���ةوثكي وا نةكةم چبكةم

ل���ة خةزنهي دصمدا هةرچي ههية ،ههر داغي س���ةوداية

دةسا ئةم نةقدة دةردي عيشقي پث سةودا نةكةم ،چبكةم

لةگهص دةس�ت�ي مةال ذث ناكةوث زونن���اري زولفي يار

وةك���و ش���ثخ ئيختي���اري مةزه���ةيب تةرس���ا نةك���ةم چبك���ةم

لة ذثي ئةو ش���ؤخةدا خؤم ك���ردة خاك و پثي نةنا پثما

دةس���ا خاكي هةموو عالةم بة سةر خؤما نةكةم چبكةم

دةمثكة ش���اري پذ ش���ؤري مةحةببةت مات و خامؤشة

ب���ة قانووين تةجةننون شؤذش���ث ئينش���ا نةكةم چبكةم

ل���ة چاوا من نةم���ا بؤ گري���ة نؤبةي س���ةجدة بةردةرية

س���يا س���اصم نةبارة ،نوثژي ئيستيس���قا نةك���ةم چبكةم

لة س���ةر ت���ؤم دوژمن���ة دنيا قةزيي���ةم «مان���ع اجلمع»ه

ك���ة تةركي تؤ نةكةم ،تةركي هةموو دنيا نةكةم چبكةم

ب���ة جثم���اوم لة ي���اران نابةجث م���اوم ئةج���ةل ،زووبة

ب���ة مردن لةم قوس���ووري ژينة ئيس���تيعفا نةكةم چبكةم

ئ���ةوا لةيال بة رؤژي حةش���ر ئ���ةدا وادةي ليقا مةحوي

هةت���ا قام���ي قيامةت ئ���اه و واوةي�ل�ا نةك���ةم چبكةم

***

ئةرث دص بث شةرايب لةعلي گوص ذةنگت لة گؤص چبكا؟

لة جيلوةي گوص لة گوصشةندا نةبث بولبول لةچص چبكا؟

كة هةصگريس���ا لة نووري بادة ش���ةمعي حوسين جانانه

نةچثت���ة س���ةر تةريقةي حةزرةيت پهروان���ة دص چبكا؟

ب���ة ئاهم گ���ةر ذةقيبانت بس���ووتثن ئ���ةي گوصي ذةعنا

مةذةجن���ة ت���ؤ خ���ودا ش���وعلة لةئاق���اري چق���ص چب���كا؟

هةتا م���اوة دةب���ث ئةش���كي نةدام���ةت داوةرثنث چاو

عةرةق ذينت نةبث ،شةخسي لة كاري خؤ خةجص ،چبكا؟

س���ةفةر جائي���ز نيية با بؤ ح���ةرةم بث لةو ب���ةرو بوومة

فةقةت مةجزوويب زجنريي نةس���ييب ئاوو گص چبكا؟

فةصةك هةرگا كةس���ثكي هةصبذي ،وةقيت هيالكة تيية

كة سةر بؤ گةينة پةت بث ،پث لة كورسي و ئةسكةمل چبكا؟

لةعوشش���اق و رةقيب ئةو شؤخة چاوي لوتفي وةرگثذا

کة ئاسك ئادةمي يا س���ةگ ببينث ،غةيري سص چبكا؟

چ حاجةت نثرگسي مةستت بكةم وةسفي بة مةمخووري

كة چاوي سورمةكثش���راوي خودايي بث ،لة كل چبكا؟

لة هةر جثك هةصي خورشيدي عيشقي گوص روخان مةحوي

ئةگ���ةر عةقصي ببث ل���ةو جثگة ئاونگ���ي عةقص چبكا؟

***
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و صلّياهللعلي ئةو بةحري نووري عيلم و عريفانه

كة دةركي غةوري ناكا «غريعلمِاهلل سبحانه»

و صلّياهللعلي ئةو زايت پاكي قودسي ئاياته

كة ئةخالقي پةسةنديدةي جةنايب حةيي مةننانه

و صلّياهللعلي ئةو حةزرةتةي ساحثب كةماآلته

كة ئةعال موعجيزةي ،قورباين مب من ،نووري قورئانه

لةتاريكي شةوي كوفرا بةيةك دةم لةمعةيثكي دا

هةزار وسثسة دو بيست و دووة ،دنيا چراخانه

چرايةك نووري بثچووين موميددي بث ،دةبث وابث

چرايةك دةسيت قودرةت خؤشي كا ،بؤ تا ئةبةدمانه

تعايلاهلل بة دوو دةهـ بوو كة هةر دوو عالةمي داگرت

بنازم بةم كةماصي عةزم و حةزم و شةوكةت و شانه

لة گهص ئةم ئيحتيشامة زوهدي دنيايي تةماشا كة

كة يةك لةت ناين جؤ بوو قوويت ،يا خورما دووسث دانه

فةصةك جاهث سةري خةرماين تا عةرش ،ئةصبةتة نابث

تةنةززول كا عولوومي هيممةيت بؤ دةنكة زيزانه

موهيممث غةيري زايت حةي لة هيممةتيا نيه ،ئيلال

لة بةر ئةم ئوممةتة بث هيممةتة دائيم بة ئةحزانه

چ مةدحثكت بكةم الئيق بة تؤ «يا خري خلق اهلل»

مين بث خثري ناالئيق كة جيربيلت سةناخوانة

بةياين گةوةريي خولقي كةسث ئايةت لةشةئين بث
لةئادةم تا مةسيحا ،ئةنبيا يةك يةك بة قةومي خؤي

«قس» و «سحبان»ة
نةمةقدووري من و تؤية ،نةئيشي ّ

خةبةرداوة :لة پاش ئثمة كة دث ئةو فةخري ئةكوانة

نوعوويت خؤي و نةعيت ئال و سةحيب وةك گوهةر دةرجة

لة دورجا ،يةعين كو تيب مونزةلةي ئةو ئةنبيايانه

چةها روهبان و كاهني ،هاتيفي غةييب بة يةكتريان

دةدا موژدة ،كة جةننةت دثتة دنيا بةم نزيكانه

كةتةشريفي قودوومي هاتة دنيا ،بارشثكي فةيز

لة هةوري مةرحةمةت باري ،كة ئاساري نومايانه

رشثنةي ،ئاگري بةرداية عومري ئاگري زةردةشت

بة بةرقي بوو كة شرق بوو تاقي كيسذا بوو بة وثرانه

دصي سووتا بةزةردةشت و بةكةسري كيسذةوي گريا

ئةوندة بةحري «ساوا» من لةچاويدا بووة تانه

ئةتؤش ئةي نةفسي بةدتينه ،بة بث جث دص مةسووتثنه

لة بةر كةسروكةمي دنيا ،بةسة ئةم شني و گريانه

هةموو كارت بةحيلة خزمةيت فيكري عةزازيله

عةزا وةك پرية ژن مةگره ،ديارة كاري مةردانه

بة زيكروفكري شيمةي موستةفا وةقتت موسةففاكة

كة باسي ئةو سةفا بةخشه ،تةره¬ب خثزة ،دوذ ئةفشانه

حممد ئيبين «عبداهلل«ي «عبداملطلب» «هاشم»

سةفاوةي ولدي «امساعيل» وسةفوةي ولدي عةدنانه

ئةوة هادي سوبول ،تةنيا ئةوة مةبعووسة بؤ سةركول

بةوة خةمتي روسول ،تةنيا ئةوة ،تاجي رةسووالنه

شةفيعي رؤژي رةستاخيزة ،بؤ هةموانة دةستاوثز

ئةوة ئةو رؤژة وةك خؤ« ،مابَقي ُص ّماوعيانه»
«رحيم» وةسفي ئةو وه ك وةسفي رةمحانه
«ر ُءوف» هةم
َ
ٌ

لةزيكري ئةو دةجؤشي رةئفةت و ،رةمحةت دةبارث هةم
خودا لةو زيكرو فيكرةم قةت نةكا غافص زوبان و دص

هةتا غونچة دص و ،سؤسةن زوباين باغ و بوستانه

لة گةص مةحزي خةياصي ،دص بةجارث بؤتة كثوي توور

لهكن وةسفي جةماصي ،لثوي واسيف گوص بةدامانه

جةالل و شةوكةيت ،ئةستؤ شكثين سةركةشاين عةسر

جةماص و تةلعةيت :جةوهةر گودازي زوصمةتستانه

تةماشا كردنثكي :رؤح بةخشي عالةمي مردوو

نيگاهثكي بةتوندي :رةستخثزي عالةمي جانه

لة رؤژي حةرب و زةربا روعب و سامي رؤح ئةكا سةرسام

ئةگةر شثري ژياين رووبةذوو بث ،چاري نةژيانه

كة وةقتث ئال و ياراين لة خةمةتيا دةبن وةك رؤح

حةياتة ،نووري چاوة ،ئونسي جانه ،مةحزي ئيحسانه

گةهي دانيشتين ،كثوثكي تةمكينت لة بةر چاوه

لةوةقيت رؤينيدا ،هةر دةصثي سةروة خهرامانه
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لة روخساري لةتيفي :گوص ،لة جةعدي عةنبةريين دص

دةجوشثت و دةبارث ،ئةو گوصستان ،ئةم دلستانه

لةيب رؤحي رةوان و ،نثو چةواين رؤژي لث دةتكث

زوباين تاشةكةرذثزة ،دةهاين گةوهةر ئةفشانه

مةالحةت مةحوي ديداري ،حةالوةت وةقفي گوفتاري

تةراوةت نةزري گوصزاري ،كة رةشكي باغي ريزوانه

وةكوو ياقووت و بةرديتر ،جةنايب ئةمحةدي موذسةل

كة تثفكري لةئينسانه ،بةصي ،ما نةك وةك ئينسانه

وجوودي ئةو لة گهص باقي وجوودان ئةرنية فةرقي

بة قةد رؤح و جةسةد ،بث سثبةري خاريج لةئيمكانه

مةگهر ئةو سثبةرانةي خةزنةمةندة كردووة بؤ حةشر

چ دصسؤزةكة لةو گةرمايةشا سايةي لة سةرمانه

لةگهص بث سايةيي ،سايةي خةياصي كةوتة سةر هةركةس

چ كةسدارو چ بثكةس ،سةييدة ،سةردارة ،سوصتانه

ئةوي ساتث لة بةر پثيا سةري تةسليمي دانابث

ئةبةد ماصيك ريقايب گةردين تةسليمي شاهانه

قول و بةندةو غوآلم و خادمي و دةرباين بةردةرگاي:

نةجاشي و توببةع و هريقةل عةزيزي ميسرو خاقانه

كةسث جث هةصتروشكانثكي لةو بةرقاپية دةس كةوت

بةعاري دث بصثن ئةم جثگة وةك تةخيت سولةميانه

خودا پثداوةكاين فائيزي ئيكسريي سوحبةت بوون

چ من ،چي تؤ ،مةالئيك ،ئةنبيا خؤزگهي بة خؤيانه

نةزةر دةركي عولووي هيممةيت ناكا يةقني ئةمما

لة گةص باقي روسولدا تث بگةي ،بؤ فةرقي بذوانه:

شةفاعةي نووحة بؤ كةنعان و ،ئيرباهيممة بؤ ئازةر

«رسولاهلل»ة شافيع بث چ بؤ خزم و چ بثگانه

بة قورباين رجايةك مب كة راجي بث موحابا بث

رجا قورباين يةئسه ،بثتة سةر خؤمانة خؤمانه

كةليم «أرِين» كة فهرموو ههر جوايب «لنتراين»ي دي

موشةذذةف بوو موحةممةد بث تةصةب بةو مةرتةبةو شانه

وفــايـــي
(1844م1260/هـ1906 -م1324 /هـ)
عبدالرحيم ،فرزند مالغفور ،فرزند مالنصراهلل ،مشهور به ميرزا عبدالرحيم ،و متخلص به وفايي ،در سال  1844ميالدي در شهر مهاباد
متولد شده است .وفايي تحصيالت خود را از ابتدا تا انتها در همان شهر به پايان رسانده و در آنجا مجاز شده است .او با آنکه تحصيالت ديني
و علوم حجرويي را تمام ًا خوانده ،ا ّما در ميان مردم به ميرزا شهرت پيدا کرده است .گويا شيخ عبیداهلل شمزيني براي اولين بار وفايي را ميرزا
ناميده است و از آن پس به ميرزا عبدالرحيم شهرت پيدا کرد (دشتي .)77 :2012 ،وفایی در سفری به حجاز برای ادای مناسک حج به سال
 1902م ،پس از بازگشت وفات می¬کند .از وفایی دیوان اشعاری به فارسی و کردی و کتابی به نام تحفه المریدین به جای مانده است.

نةس���يمي ب���ادي ن���ةورؤزي ش���ةميمي عةهب���ةري هثنا

بةري���دي عاش���قان ديس���ان پةيام���ي دصب���ةري هثن���ا

نةويد هةي عاش���قاين دص فيگار يار هاتة س���ةر خةندة

س���ةآل ئةي بولبوالن ديس���ا درةخيت گوص ب���ةري هثنا

مةگةر رووي کةوتة زولف و ذووي حةبيبم ،بادي نةورؤزي

حةياتثک���ي ب���ة دونيا داوة ب���ؤي گوص عةنب���ةري هثنا

بة فةحتي دص ،دةصثي يار زولف و سينة ورووي وةدةرناوة

لة نةسرين و گوص و سونبول ،بةهار هات لةشکةري هثنا
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دةصث���ي چاوي منة هةوري بةهاري ،دةم بة دةم دةگري

دةصث���ي ئاه���ي من���ة بةرق���ي درةخش���ان ئ���اوري هثنا

هةوا چوو ،پذ بة داماين دةر و دةش���تان ،گوصي کثش���ا

س���ةبا هات پ���ذ بةجث���ي کؤهس���اران ،عةنب���ةري هثنا

ل���ة نثو بةزمي وةنةوش���ةو جؤ کةناران الل���ة پةيدا بوو

بة تاريکي خزر بؤ چةمشة ش���اي ئةس���کةندةري هثنا

ک���ة ئيس�ل�امي بةه���ار فتواي جيه���ادي کاف���ري دةيدا

س���نؤبةر نثزة ،گوصبون گورز و سؤسةن خةجنةري هثنا

نيس���ار ئةفش���ان بة پا ئةندازي س���وصتان بةه���ار هاتن

سةمةن ديبا ،ش���ةقايق ئةتصةس و گوص مةمخةري هثنا

لة ش���ايي دارة گوص مةسنةدنش�ي�ن بوو ،هاتة پژکووتن

چةمةن تةخيت زوموذذد ،گوص لة ياقووت ئةفسةري هثنا

لة بةزمي نثرگس و نةس���رين بة دةفعي چاوةزاري گوص

وةنةوش���ة دةستة دةس���تة ،عوود و اللة مةمجةري هثنا

لة مةخيانة چةمةن بةزم و تةرةبيان گرت قةدةح نؤشان

ش���ةقايق بادة ،زةنبةق شيش���ة ،نثرگس س���اغةري هثنا

لة چةهچةي ساز و نةغمةي عةندةليبان سووت هةموو دونيا

نةواي���ي ت���ارزةن ،ئاوازي خ���ؤش خوان ،ئ���اوري هثنا

حيکاي���ايت غةريبةيثي���ة بولب���ول ،جوملة خ���ؤ کردي

دةصث���ي چاپ���اري ئث���ران ،ذؤژنام���ةي ئةخت���ةري هثنا

بة ش���ةوقي ذووي���ي اللة و گوص ل���ة باغان���دا چراغانة

دةصثي باغي جةنةت ئةم ساص بةري حوور و پةري هثنا

لة گوصش���ةندا رياحني مةست و شادايب هةواي خؤشن

دةصث���ي رثزوانة بؤ ئةهلي بةهةش�ت�ي کةوس���ةري هثنا

شکؤفة و گوص بة عيشوة و خةندة ئارامي دةروونيان دا

بةهار بؤ خةس���تةکاين خؤي چ شري و شةککةري هثنا

بة زةرد و س���وورةوة خةمصيوة بؤ دامادي بولبول هات

وةرةق مةعجةر ،عةرةق گوصگوونة ،شةومن زثوةري هثنا

هةمووکةس چاوةذواين لثک دةکةن ،وةک سورمةيان ديبث

مةگ���ةر بادي س���ةبا خاک���ی گ���وزاري دصب���ةري هثنا

چ دلب���ةر! ئافت���ايب م���اة ذووي���ان و ش���ةکةر لث���وان

کة خةندثکي لة س���ةحرا گوص لة دةريا گةوهةري هثنا

بة بث شاباشي سةر بة قسةي «وةفايي» گوص چراغ نابث

ک���ة بولبول هةر زباين هةرزة ،پةروانةش س���ةري هثنا

***

مةشش���اتة کة ش���انةي ل���ة س���ةري زوصفي س���ةنةمدا

ئاش���وفتةگي حاص���ي وةفاي���ي ل���ة قةص���ةمدا

قورب���ان وةرة س���ةيرثکي دص و عالةم���ي دص ک���ة

ه���ةر زةوق���ة بة دص ،ش���ةوقة لة س���ةر ،ئاهة ل���ة دةمدا

ئاوينةي���ي دص وا ل���ة جةالداي���ة تةجةل�ل�ا

دثوانةي���ي ذووت کةي ل���ة هةواي ش���ةوکةيت جةمدا

ب���ؤ خات���ري خةندثک���ي ب���ة ذةنگ���ي گ���وص و ب���اران

عاش���ق ئةوةت���ا ه���ةر کوص���ي گري���اين ل���ة دةم���دا

خةن���دةي گوص���ي زارت ک���ة نةبوو باعيس���ي مةس���تيم

بؤچ���ي دص���ي م���ن دةس�ت�ي ل���ة گوص���زاري ئ�ي�رةمدا

ئاخ���ر س���ةگي خاک���ي دةري ت���ؤم ،بؤچ���ي جودايي؟

م���روةت نةب���وو ل���ة س���ةري س���ةيدي ح���ةرةمدا

ذؤح���م ب���ة نيس���اري قةدةم���ت ،بؤچ���ي دةذةجن���ي؟

ذةمح���ث ک���ة ب���ة من ،ناص���ث ک���ةوا دص چي ل���ة دةمدا

وا عاش���قي زار و کةم���ةري تؤي���ة وةفاي���ي

ل���ةو نث���وة وجوودثک���ة ل���ة بةي�ن�ي دوو عةدةم���دا

***

لة باغان ئاة و ناصني دث ،دةصثن :شاي نثو گوآلن ذؤيي

لة مةخيانان سةداي شني دث ،دةصثن پريي موغان ذؤي

دةصثي دةوري قةمةر ،س���ةيري فةلةک ،ميزاين گؤذاوة

کةواگوصزةردبوو،سونبولتثکچوو،ذةنگيئةرغةوانذؤيي

لةب���ةر چاوي جيهانبين���م ،جيهان تاريک ب���وو نةمزاين

نة نووري چاوةکامن چوو ،نة خورش���يدي جيهان ذؤيي
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لة دووري تؤية سوور بوو چاوةکةم بةو گرية مةعلوومة

شةفةق دث ،کةوکةبيش هةصدث ،کة ميهري خاوةران ذؤيي

دةمثک���ي هات بة چاوي سورمةس���ا يةع�ن�ي وةفادارم

کة جةرگي سوورمةيي کردم ،بة سيحري جادووان ذؤيي

سةحةر مةستانة هات بولبول ،بة شادي بؤ تةوايف گوص

کة دي باغ بث گوصة داغ بوو ،بة سةد ئاة و فوغان ذؤيي

مةصثن بولبول مةناصثنة کةوا گوص گوصش���ةين چؤص کرد

دص ئارام���ي نةم���ا چ ب���کا ،ک���ة ئارام���ي دآلن ذؤي���ي

چ ش���ينثکة چ ه���اورة ،ل���ة نث���و حةصق���ةي موريدان���ا

مةگةر خواجةي سةمةرقةندي لة نثو ساحثبدآلن ذؤيي؟

چ ئاف���ةت کةوتة بةر چاوم کةوا چ���وو نووري بيناييم

مةگةر ش���اهي بؤخارايي لة قةس���ري عارثف���ان ذؤيي

ب���ة ناصةي دص ش���يفام نايث درثغ ب���ؤ مةرهةمي جةرگم

ل���ة زةنگ���ي کارةوان چ بکةم؟ دةليل���ي کارةوان ذؤيي

خراپ بوو خانةقا بث شثخ و شةوقي تالثبان سةد حةيف

چةمةن وثران بوو ،نةغمةي بولبوالن چوو ،باغةوان ذؤيي

بة ناص���ةي بولبول و قومري وةفاي���ي بؤية هةر دةگري

گوصثک���ي س���ةرو باآلم بوو ب���ة تاراجي خ���ةزان ذؤيي

***

ک�����ة ش�����ان�����ةی دا ل�����ة زول�����ف�����ی ت�����اروم�����اری

ل�����ة ه�������ةر ت���اي���ث���ک���ی ب���������ارث ن�����اف�����ة ب�����اری

ب����ة داو ه������ةر ت�������ارة ب����ؤ م����ن ب����ؤت����ة م����ارث

ل������ة پ����ث����م ئ�����������اآلوة زول������ف������ی ت�������اروم�������اری

م���ةگ���ةر ت���ؤ ب�����ووی ب���ة گ���ري���ةم ه��ات��ي��ة خ��ةن��دة

ک���ة گ���وص پ��ش��ک��ووت ب���ة دةم ه�����ةوری ب��ةه��اری

وةرة س������ةر ه������ةر دوو چ�������اوم ت�����ا ب�����زامن

ک���������ةوا ش����ی����ري����ن����ة س�����������ةروی ج����ؤي����ب����اری

ب�����ة ب���������ةردا زول�����ف�����ی ب������ةر داوة ک�����ة ت���ات���ا

ش��������ةوی گ����ث����ذا ب�����ة ذؤژ ب����اغ����ی ه����ةن����اری

ل�����ة ب������ةر ئ���������اوری دةروومن�������������دا دةگ���ري���ث���م

ب����ة ب������ةرق ه���ةن���گ���ووت���ووة ه�������ةوری ب���ةه���اری

ک����ومت ئ����ةی ت�����ازة غ���ون���چ���ةی ب���اغ���ی ج��ةن��ن��ةت

ک����ومت ئ����ةی س������ةروی چ��ي�ن ،م���اه���ی ح���ةس���اری

ل�����ة ب�������ةر ت�����ةوق�����ی ف����ي���راق و ئ��ي��ش��ت��ي��اق��ت

ف���ي��راق������ی ک��������رد دص��������م ت�����ؤق�����ی ب������ة زاری

ب������ة ج���������ارث مب������ک������وژة ،خ����وث����ن����م ب����ذث����ژة

خ�����ةالس�����م ک�����ة ل�����ة دةردی ئ���ي���ن���ت���ي���زاری

ب������رؤی ت���ث���ک ن����ا ب����ة ذوودا ئ����ارةق����ی ذش���ت

ل������ة م�����اه�����ی ق������ةوس������دا ش����ةب����ن����م دةب���������اری

رةه�������ا ش����ث����وا وةف�����اي�����ی دوور ل����ة زول���ف���ت

ل�����ة ت��������اوی ت�����ؤ ک�����ة ه������ةر گ����ري����ان����ة ک�����اری

***

ذؤژی ت���ةرةب و وةق��ت��ی گ��وص و فةسصی ب��ةه��ارة

ي���اران گ��وص��ةک��ةم ک���وا ،ک��ة دةم���ی ب��ؤس و ک��ةن��ارة؛

گ��وص��زاری ئ�ي�رةم ،س��وورةت��ی غيلمان ،ق��ةدی تووبا

گ��ؤش��ةی چ��ةم��ةن و ذووي����ی گ���وص و پ��اي��ی چ��ن��ارة

ب��ذوان��ة ل��ة ن��ث��و ح��ةص��ق��ةي��ی زول��ف��ی س���ةری کوصمی

وةک ذؤژی درةخ��ش��ان��ة ل��ة نثو دوو ش��ةب��ی ت��ارة

ه��ةر ل��ةح��زة ک��ة دث پثبکةنث حةقمة ک��ة بگری

پ���ژک���ووت���ن���ی گ�����وص م���اي���ةي���ی ب����اران����ی ب���ةه���ارة

بؤچی ن��ةگ��رمي ک��وژت��ووي��ی س��ةت غ��ةم��زة خةدةنگم

من بث ک��ةس و م��ةزل��ووم ،جة بةشی زادة ه��ةزارة

ب��ةو زول��ف و م��وژة مةمکوژة ه��ةر دةم بة جةفايث

ج�����ارث ل���ة ت��ةن��اف��م م�����ةدة ج���ارث���گ ل���ة ق���ةن���ارة

ب���ةو ق��ام��ةت��ة ح��ةي��ران��ی ش��ک��ؤف��ةی ق���ةد و ب���اآلم

ق����ةد ن����ارةوةن����ی ب���اغ���ی گ�����وآلن ب�����اری ه���ةن���ارة

س����ووت����اوم و ش���ث���واوم و س����ةوداي����ی و م��ةس��ت��م

ب���ةو ع��اري��زة ب���ةو پ��ةرچ��ةم��ة ب���ةو چ���اوة خ��وم��ارة
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گوصدةستة ،نيگةهـ مةستة ،دةه��ةن پستة ،گوصةندام

زول���ف���ی ک���ة ه���ةم���وو داوی دص����ی ع��اش��ق��ی زارة

ئ��ةو قامةتة ب��ةو دوو م��ةم و ب��ةو زول��ف و عيزارة

ه���ةر ع��ةت��رة ب��ةت��ا ،ه���ةر گ���وص و ن��ارجن��ة ب��ة ب��ارة

پرسيم چيية ئ��ةو خاصة لةسةر ئ��ةو لةبة فةرمووی:

ج��ث��ی م���اچ���ی وةف����اي����ی ،ئ�����ةوة ن��ي��ش��ان��ةي��ی پ���ارة

***

طـاهـر بـیـگ
(1878م1295/هـ-1918م1336 /هـ)
طاهر ،فرزند عثمان پاشا ،فرزند محمد پاشا ،فرزند کيخسرو بيگ ،مشهور به طاهر بيگ جاف و متخلّص به طاهر ،از مادري اهل سنندج به نام
«عادله» خانم در سال 1878م ،در حلبچه به دنيا آمد .او تحصيالت خود را در مسجد آغاز کرد ا ّما به نظر ميرسد مراحل تحصيل علوم ديني را
تا آخر به انجام نرسانده باشد .قرائن نشان ميدهد که مدتي به يادگيري زبان فرانسه خود را مشغول کرده است و تا حدي ياد گرفته است .چون
طاهر در خانوادهاي از طبقات باالي جامعه بود ،طبيعت ًا از رفاه کاملي برخوردار بوده است .عاليق او در زندگي غالب ًا به شکار و خوشگذراني و
سياحت و شراب بود .او زندگي سخت و پر از مرارت را هيچگاه نچشيده و کاري که از آن احساس خستگي کند نداشته است .ا ّما چون الغر و
ضعيف و غالب ًا بيمار بود ،عمر کوتاهي داشته است .او پس از بيماري و مدتي در سليمانيه تحت مداوا قرار گرفتن ،در سال 1918م ،وفات کرد
و جس��د او را در َعبابَيلي در ش��مال حلبچه دفن کردند .طاهر دیوان ش��عری دارد که به تقلید از سبک ادبی نالی موزون به وزن عروضی است.
بة خةمزةي چاوي مةمخووري سياهي ،مةسيت مةي کردين

بة ماچي لثوي موستةغين لةئةنواعي مةزةي کردين

ت��رازا بةندي سومخةي ئاصي گوصناري بة ئاهي من

کةچي دةسيت لةسةر دانا ،لة سةيري باخي بةي کردين

بة هةوري پةرچةم و زولفي ،روخ و ئةبرؤي کة داپؤشي

لة شةوقي روئيةيت بةدر و هياليل يةک شةوةي کردين

ئةگةرچي کوشتين خؤ «قابض االرواح»ي موژگاين

بة قانووين مةسيحايي ،بة خةندةي لثوي حةي کردين

عيالجي دةردي دص «ناري» لة «تاهريبةگ» تةمةننا کة

بصث ئةمذؤ گوصةندامث ،بة تريث جةرگ بةي کردين

***

لة دةوري پ�يري مةخيانة ،سةدايي موتريبان با بث

لة تاريکي شةوي هيجران ،چراي دةفعي خةمان با بث

لة ناو بةزمي حةريفاندا ،لة زومذةي بةزمي رةنداندا

ل��ة ناصيين غ��ةري��ب��ان��دا ،دةواي دةردي دآلن ب��ا بث

لةبةر ناصةي حةزيين من ،لةبةر شني و گريين من

لةبةر دةردي بريين من ،نةسيمي هةم زةب��ان با بث

غ��وآلم��ي س���ةروي ب���اآلمت ،ئ��ةس�يري زول��ف��ي تاتامت

ش��ةه��ي��دي چ���اوي ش��ةه�لامت ،ق���ذاين ئ��اش��ق��ان ب��ا بث

لة هيجراين خةزان تا کةي ،بة ئوميدي گوآلن تا کةي

لة نةغمةي بولبوالن تا کةي ،خوا فةسصي گوآلن با بث

زةم��ان��ة ب��ةزم��ي ذةن���دان���ة ،ب���دة س��اق��ي ب��ة پةميانة

ت��ةع��زمي��ي م��ةخي��ان��ة ،بصثن پ�ي�ري م��وغ��ان ب��ا بث

نةماوة حاصةت و ژينم ،لة دةس چوو ذؤحي شريينم

ذةفيقان بثن بکةن شينم ،سةداي گرية و فوغان با بث

کة تاهري قوذ بةسةر م��اوة ،سةراپا غةرقي خوثناوة

ئةصثن دووب����ارة ک����وژراوة ،تةبييب ح��ازق��ان ب��ا بث

***
40

								
زبـان و ادبـیـات کـوردی

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد سنـنـدج

مصــبـاح الـ ّديـوان ادب
(1916م1334 /هـ-1859م1275 /هـ)
عبداهلل بيگ ،فرزند احمد بيگ ،فرزند رستم بيگ ،فرزند بابا عمر ،فرزند سيفالدين ،با تخلّص ادب در سال  1859ميالدي در روستاي ارمني بالغ،
در ناحيهي مكريان متولّد شد .گيو مکرياني در مق ّدمهي ديوان ادب تاريخ تولّد او را  1862و وفاتش را  1912ثبت کرده است (گيو مکرياني :1966 ،پ)
مح ّمد علي شاه قاجار در زمان ولي عهدي خويش كه ساكن تبريز بود ادب را به مصباحال ّديوان ملقّب نموده است .ادب در خانوادهاي مرفه و باسواد بزرگ شد.
ادب ع�لاوه ب��ر زب��ان مادري ،با زبانهاي فارس��ي ،عربي و تركي نيز آش��نا بود .تا حدودي زبان روس��ي و فرانس��ه را نيز ميدانس��ته او
عالوه بر هنر ش��اعري از هنر خوشنويس��ي نيز بهره مند بود .ادب آن دس��ته از اش��عار خود را نوش��ته كه ارزش هنري وااليي دارد .به عالوه
ت��ا اندازهاي از نقاش��ي و تصوير آفريني و موس��يقي به وي��ژه تار و كمانچه بهرههايي داش��ته و کتابهايي را هم تأليف کرده اس��ت (مردوخ
روحان��ي :1382 ،ج  .)131 :2گفت��ه ميش��ود از ص��داي خوب��ي هم برخوردار ب��ود .صرف نظر از اي��ن هنرها ،ادب ،اهل عيش و عش��رت و
خوش��گذراني نيز بود .به ش��كار ،باده نوش��ي عالقه داش��ت .يكي از مهمترين پديدههاي زندگي ادب ،عش��ق او به دختري به نام « نصرت»
بوده اس��ت .اين دختر ،يكي از فرزندان عزتاهلل خان ميرپنج از س��رداران مكريان بود(همانجا) .ادب همهي اشعار خود را براي او سروده است
ادب از بچگ��ي ب��ه بيماري پارکينس��ون مبتال ب��ود .در ابتدا اين بيم��اري او را زياد آزار ن��داد ،ا ّما بعدها زمين گيرش ميكند و س��رانجام
پس از تح ّمل س��ختيهاي بس��يار در س��ال (1916گيو مکريان��ي1912 ،م) در زادگاهش فوت كرده و در همانجا دف��ن ميگردد(همان.)7 ،
س���ةبا ل���ة كن���م گوزةرگاهت دي���اري دولب���ةرة ئةمذؤ

ش���ةميمي عةنب���ةر ئامثزت وةه���ا گيانپ���ةروةرة ئةمذؤ

ل���ة خةودا ش���ةو خةياصي دةس���تةيي كاكؤصي يارم كرد

دةماغ���م پ���ذ لةعةت���رو بؤ ومش���ك و عةنب���ةرة ئةمذؤ

دوث فةرمووت كة گيان و سةرفيداي ئةو خاصي هيندووتة

بةصث فةرمايش���ي جانان لة س���ةرجان و س���ةرة ئةمذؤ

بةذوودا قافيلةي هيجرت س���ةراي دصمي لة غةم پذ كرد

خةراپةي دص ل���ة لوتفي تؤ عةجاي���ةب بةندةرة ئةمذؤ

بةبث خوس���رةوي عالةم ل���ة الم وةك رةجني فةرهاده

بة وهسصت ذووحي ش�ي�رينم هةالهيل شةككةرة ئةمذؤ
***

ب���ث زةوق و مةحةبب���ةت مةي و مةخيان���ة دةصث چي

ب���ث نةش���ئةيي زايت ب���وت و پةميان���ة دةص���ث چ���ي

هةر س���يدقة دةب���ا مةردي خ���ودا ذثگة بة مةقس���وود

ش���ثخ و ش���ةمةن و كةعب���ةو بوختان���ة دةص���ث چ���ي

عاق���ص ئةوةي���ة قةي���دي عةالق���ةي نيية وةك ش���ثت

ف���ةزل و هون���ةر و عاري���ف و فةرزان���ة دةص���ث چ���ي

زادةي ذةه���ي هام���ووين تةريق���ةت مةب���ة زاهي���د

ويردي س���ةحهر و س���ةحبةيي س���ةد دان���ة دةصث چي

ت���ؤ ن���اوي س���ةري ش���ةمعث مةبين���ة ك���ة دةس���ووتث

بن���واذة ل���ة س���ؤزي دص���ي پةروان���ة دةص���ث چ���ي

ميس���باح ئةوةي���ة س���ائريه ن���ووري ل���ة هةم���وو جث

قةنديل���ي زةذوزي���وةري كاش���انة دةص���ث چ���ي

واعي���ز وةرة يةك هةفتة «ئ���ةدةب» فثر بة لة الي من

پةن���دي بةذي���ا لؤم���ة و ئةفس���انة دةص���ث چ���ي

***
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ئ���ةو چةنبةري گثس���وو ك���ة موززةييةن ب���ة پةرةنگة

س���ةد نام���ي خ���ودا چةن���دة مةلي���ح و چ قةش���ةنگة

روخس���ارة درةخش���انة ل���ة ن���او زوصم���ةت و پةرچةم

ي���ا پةرت���ةوي ميهروئوفوق���ي وادي���ي زةنگ���ة

لث���وت ب���ة س���وخةن دثنيي���ة ئيعج���ازي مةس���يحة

چ���اوت ب���ة فيتن���ةن فيتنةي���ي ئيس�ل�ام و فةرةنگ���ه

چ���اوت ئةگ���ةر ئ���ةو ذؤ ب���ة نيگةه���ـ مايلي س���وصحة

زوصفي س���يههت بؤچ���ي دةگةص مةي س���ةري جةنگه

س���ةخيت دص���ي ت���ؤ ش���ةوقي دص���ي نازوك���ي ئثم���ة

وةك س���وحبةيت خ���اراوو سةبووشيش���ةوو س���ةنگه

ب���ث وةجه���ه بك���ةم فيك���ري رةهاي���ي ل���ة كةمةندت

تاكثش���ي كةمةن���داري ب���رؤت پ���ذ ل���ة خةدةنگ���ه

تةنگ���ي دةم���ي ت���ؤم هاتة ن���ةزةر ل���ةو غةزةل���ةي دا

بؤي���ةم بةخ���ودا وةك دةهةن���ت قافي���ة تةنگ���ه

فةرمووت���ة «ئ���ةدةب» جان���ث ب���ة ماچث ك���ة دةوا بث

درةنگ���ه

***

هثنام���ةوة

هات���ووم

وةرة

بيگ���رة

مةس�ت�ي قةدةح���ي بادةي���ي زيب���ا س���ةنةمثكم

هةر لةح���زة لة نةش���ئةي لةيب وةك جام���ي جةمثكم

س���اقي ك���ة فرووغ���ي مةه���ي دي���داري نةبين���م

ئ���ةو س���اتة مةپرس���ة ك���ة قةري�ن�ي چ غةمثك���م

ق���ةت نةب���ووة ش���ةوثكي ب���ة غةم���ي كون���ةوة بن���وم

ه���ةر س���وحبدةم ئازوردةي���ي ت���ازة س���تةمثكم

هثندةي غةم و چني خس���تنة سةر يةك خةمي گثسوو

ن���ازامن ئةوثس���تا ك���ة ل���ة بةن���دي چ خةمثك���م

گةجنثك���ة خ���ودا داده ب���ة وي حوس�ن�ي جيهانگ�ي�ر

ل���ةو گةجن���ة ئةم���ن چاوةن���واذي كةرةمثك���م

گ���ةر حاص���ي ئ���ةدةب بثت���و بپرس���ن ل���ة فرياق���ت

م���اوم ك���ةم و بثش���ثكي ب���ةآلم «كالع���دم» ثك���م

***

مسـتـوره اردالن
(1264هـ1847/م-1220هـ1805/م)
ماهش��رف ،متخلّص به «مس��توره» از خاندان قادریهای س��نندج ،در س��ال 1220ه1804 /م ،در این ش��هر متولّد ش��د (مردوخ روحانی،
 ،1382ج 3790 ،1؛ نیز :ههژار :1381 ،مقدمهی مثژووی ئةردةآلن) ابوالحس��ن ،پدر مس��توره ،با دربار حاکمان اردالن رفت و آمد داش��ته و
از این لحاظ جزو بزرگان ش��هر به ش��مار میآمده اس��ت .مس��توره در همان حداثت س��ن به مکتبخانه رفته و تحصیالت خود را آغاز کرد .با
آنک��ه در آن دوران تحصیل علو ِم گوناگون االهی و ادبی برای زنان ،رواجی نداش��ت ،ا ّما مس��توره با ه ّم��ت فراوان برای فراگرفتن علوم ادبی
و دینی تالشهای فراوانی کرد ،او از هر نظر زنی باکمال و فضل بود و خطوط را اس��تادانه مینوش��ت .مس��توره همس��ر خس��روخان ناکام،
والی اردالن در س��نندج اس��ت .گرچه براس��اس روایتها س��ن و سال مستوره بس��یار اندک بوده و در حدود  44س��ال و یا  37سال (کمانگر،
 )19 :2005زندگ��ی ک��رده اس��ت (برای زندگینامه ،ر.ک :گازرانی ،)2005 ،ا ّما زندگی پرباری داش��ته و توانس��ته اس��ت در این س��ن اندک
آثار ارزش��مندی بیافریند .مس��توره کردس��تانی عالوه بر دیوان ش��عر ،تاریخ اردالن ،ش��رعیات و کتابی با عنوان مجمعاالدبا را نوش��ته است.

گرفت���ارم ب���ة ن���ازي چ���اوةکاين مةس�ت�ي فةتتان���ت

برين���دارم ب���ه تريي س���ينة س���ووزي نثش���ي موژگانت

ب���ة تاص���ي پةرچةم���ي ئةگرجيةکانت عارةت���ت کردم

دصثک���م ب���وو ئةويچت خس���تة ناو جاه���ي زةنةخدانت
42

								
زبـان و ادبـیـات کـوردی

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد سنـنـدج

بة قوربان ،عاش���قان ئةم���ذؤ هةموو هاتوونة پابؤس���ت

منيش ه���امت ،بفةرم���وو مبکوژن ،مبکةن ب���ة قوربانت

تةش���ةککور واجيبة بؤ من ئةگةر مب���رم بة زةمخي تؤ

بة ش���ةرتث کفنةکةم بدووي بة تاي زولفي پةرثش���انت

لة کوش�ت�ن گةردنت ئازا دةکةم خؤت بثيتة سةر قةبرم

کة ذؤژي جومعة مبنثژي لة الي نةعش���ي ش���ةهيدانت

کةسث تو کوشتبثتت لة ذؤژي حةشرا زةمحةيت نادةن

ئةگ���ةر وةک من لة ئةم دونياية س���ووتابث لة هيجرانت

هةميش���ة س���وژدةگاهم خاکي ب���ةر دةرگانةکةي تؤية

ذةقي���ب رووذةش بث چؤن نالث بگا دةس���تم بة دامانت

دصم مةش���کثنة چونکو مةخ���زةين دةرد و خةمي تؤية

فداي شةرت و وةفات مب چي بة سةر هات مةيلي جارانت

ئةت���ؤ ئةم���ذؤ لة موصک���ي دصبةري���دا ن���ادرةي دةهري

بة ذةمس���ي بةندةگي «مةس���توورة» وا هاتؤتة ديوانت

***

ف���ي���داي دوو دي������دةي م���ةس���ت و م���ةمخ���وورت

ق������ورب������ان رةجن���������ش ت�������ةن ذةجن������������ووررت

ق��������ورب��������ان ن�������اص�������ةي زار و زگ���������ارت

ف�������ي�������داي زةل�����ي�����ل�����ي دةس�����������ت ئ�����������ازارت

خ����ةس����رةو خ�����ؤم ف����ي����داي ن���ةوج���ةوان���ي���ت ب���ام

ف����ي����داي ت�����اج و ت���ةخ���ت خ���ةس���روان���ي���ت ب���ام

ف�����ي�����داي ج����ةوان����ي����ي ک������ام ن������ةي������اوات ب���ام

ف����ي����دا م������اص چ������ؤص خ�����ةس�����رةو ئ���������اوات ب���ام

ف����ي����داي ک����ة ن����ي����زان ب����ث ن�����از م�����ةن�����دةت ب���ام

ف����ي����داي غ�����وآلم�����ان س�����ةر ئ���ةف���گ���ةن���دةت ب���ام

ویژگیهای سبکی شعر کالسیک کرمانجی میانه
از لحاظ س��بکی س��بک شعری بابان دارای ویژگیهای خاصی است .اگر ما براساس دیدگاه اسپیتزر سبک آثار ادب را در سه سطح زبانی،
فکری و ادبی بررسی کنیم ،شعر سبک بابان از نظر زبانی ساده است .البته در نگاه اولیه وقتی به شعر نالی نگریسته شود ،زبان او را سخت و پر
از تعقیدهای لفظی و معنایی خواهیم یافت ا ّما دیگر شاعران این سبک به ویژه سالم و کوردی چنین ویژگیای ندارند و زبان آنها ساده ،روشن،
روان و نزدیک به زبان عامه اس��ت .ویژگی زبانی دیگری که عمدت ًا در ش��عر ش��اعران سبک بابان دیده میشود ،تأثیر شعر فارسی بر شعر آنها
است .در بسیاری اوقات وزن مورد استفاده شاعران کرد همان وزن شاعران فارس است .تضمین شعر شاعران فارس زبان در این دوره به وفور
دیده میشود .نه تنها تضمین شعر فارسی ،بلکه عربی و گاه ترکی نیز مشهود است .واژههای فارسی و عربی به وفور در شعر شاعران این دوره،
به ویژه نالی دیده میشود .صرف نظر از این نوع تأثیرپذیری ،شاعران این سبک اشعاری به زبان فارسی نیز سرودهاند که خود نشان از تأثیر
عمیق زبان فارسی بر شعر شاعران کرد زبان دارد .عالوه بر این موارد ،لغات و ترکیبات جدیدی نیز در شعر شاعران سبک بابان دیده میشود.
قالب عمدهی ش��عر ش��اعران س��بک بابان ،غزل اس��ت ،قصیده نیز میتواند در درج��هی دوم قرار گیرد .ترجیعبن��د و ملمع نیز گاه گاهی
دی��ده میش��ود .ظرافته��ای ادبی و هنری ،تصاویر و ایماژهای بیانی ،آرایههای بدیعی و کنایات در ش��عر ش��اعران ای��ن دوره به ویژه نالی
از فراوانی خاصی برخوردار اس��ت .برخی از این ظرافتهای هنری ،تکراری و به تقلید از ش��عر ش��اعران فارس و عرب به کار برده میش��ود
و برخ��ی نی��ز مربوط به جغرافیای کردس��تان و پیش��ینهی فرهنگی ناحیهی خود اس��ت .اس��تفاده از فرهنگ عامه نیز در ش��عر آنها جایگاه
وی��ژهای دارد .در دی��وان نالی -مهمترین ش��اعر ای��ن دوران -بیش از پنجاه ضربالمثل وجود دارد .ش��اعران در اس��تفاده از اوزان ش��عری
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جویب��اری هزج و رمل بیش از اوزان دیگر اس��تفاده میکنند .قافی��ه و ردیف به کار رفته
بس��یار دقیقان��د آنان غالب�� ًا از اوزان نرم و لطیف و
ِ
بس��یار س��اده اس��ت .تش��بیهات به کار رفته نیز از نظر ادبی غالب ًا حس��ی و ملموس هس��تند .از نظر فکری نیز ش��عر این دوران ویژگیهایی
تحس��رها از شکست بابانها
دارد از جمله :معش��وق گرچه غالب ًا زمینی اس��ت ا ّما عاش��ق هیچگاه به وصالش نمیرس��د .مرثیهها و تأسفها و ّ
و از بی��ن رفت��ن حکوم��ت آنها ،صبغهی خاصی به محتوای غزل و قصیدهی آن دوران داده اس��ت .عاشقانهس��رایی در غزل گس��ترش پیدا
میکن��د .گرچه هجو و هزل بیش��تر مربوط به دوران پس از آنها اس��ت ،ا ّما در دی��وان آنان ،به ویژه نالی ،دیده میش��ود .مبارزه با ریاکاران
و صوفیان ظاهرنما گاه در اش��عار آنها دیده میش��ود .گاهی مفاخره و خودس��تایی نیز به دید میآید .عش��ق به س��رزمین مادری و توصیف
آن در قالب زیباترین تش��بیهات نیز وجود دارد .ش��اعران این دوره همچون س��بک عراقی ادب فارس��ی غالب ًا در هجران یار به س��ر میبرند.
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ادبیّات معاصر ُکردی

با آنکه ادب معاصر کردی ،به ویژه شعر ،آن گونه که مشهور است با عبداهلل
گوران آغاز میشود ،اما حق این است که ادب معاصر کردی از لحاظ محتوا و
ح ّتی قالب به اندکی پیش از گوران بر میگردد .نوری صالح شاعری بود که
قبل از گوران اش��عار نو سروده بود .از نظر محتوایی نیز بسیاری از شاعرانی
که در نتیجهی آوارگیها به عثمانی ،به ویژه استانبول نقل مکان کرده بودند،
ملیت و وطن و دیگر تِمهای جدید سروده بودند.
ش��عر خود را در بیداری و ّ
در این بخش تالش ما این است که برخی از شاعران و نویسندگان معاصر
را در حد بسیار مختصر معرفی کرده و به نمونههایی از آثار آنها اشاره کنیم.

گـــــوران
(1962م1382/هـ-1904م1322/هـ)
عب��داهلل بی��گ ،فرزند س��لیمان بیگ ،فرزند عبداهلل بیگ ،متخلّص به گوران ،یکی از بزرگترین ش��اعران کرد اس��ت که در ش��هر حلبچه
چش��م به جهان گش��ود .او پس از رس��یدن به سن رشد ،تحصیالت خود را ش��روع کرد و تا س��ال 1924م ،آن را ادامه داد .با آنکه مصائب و
مش��کالت فراوانی در زندگی چش��ید اما به س��ال 1925م ،به عنوان معلم ،در حلبچه و اطراف س��لیمانی مش��غول به کار ش��د و آن را تا سال
1937م ،ادام��ه داد .گ��وران به دلیل خس��تگی از تدریس در مدارس ابتدایی ،به توصیهی توفیق وهبی به ادارهی راه و ترابری منتقل ش��د .او
در جوانی با ش��عر و ادب فارس��ی و عربی آشنا ش��ده بود و نخستین تجربههای ش��عری خود را آزموده بود .در همان دوران اندکی به خواندن
زب��ان انگلیس��ی نی��ز روی آورده بود و ت��ا اندازهی قابل توجهی با این زبان نیز آش��نایی داش��ت .با وجود تجربیاتی که در جوانی از س��رودن
ش��عر پیدا کرده بود اما به س��ال 1929م ،به صورت جدی هنر س��رودن ش��عر را آغاز کرد(ر.ک :حلیمی .)198 :2010 ،گوران در تاریخ ادبیات
کردی همان نقش��ی را دارد که نیما در ادبیات و ش��عر فارس��ی .او ش��عر نو کردی را به تأثیر از ادبیات اروپا در زبان کردی پایه گذاری کرد.
گوران در س��ال 1962م ،به بیماری س��رطان درگذش��ت .او آثاری به نظم و نثر از خود جا گذاش��ت که جزو برترینهای ادبیات کردی اس��ت.
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گهشتی ههورامان
«دميهنی ذثگا و بان»
ک���ؤم���هص���ه ش��اخ��ث��ک س���هخ���ت و گ���هردهن���ک���هش

ئ�����امس�����ان�����ی ش����ي����ن����ی گ�����رت�����ؤت�����ه ب��������اوهش

س����هرپ����ؤش����ی ل����ووت����ک����هی ب����هف����ری زؤر س��پ��ی

ب�����ه دارس�������ت�������ان ذهش ن�������او دؤص���������ی ک��پ��ی

ج�����ؤگ�����هی ئ������اوهک������ان ت���ي���اي���ه ق���هت���ي���س م���او

ه������هرئ������هذؤن ن����اک����هن پ���ث���چ���ی ش������اخ ت������هواو

ه���������اوار و ه���������اژهی ک������هف چ����هري����ن����ی چ���هم

ب�����ؤ ت���هن���ي���اي���ي ش�������هو ،الي������ه الي�����هي�����ي خ���هم

ت����وول����ه ذث ب����اري����ک ،ت����وون����اوت����وون پ��ش��ک��ن

ذي������ب������وار ئ����هخ����ات����ه ئ����هن����دي����ش����هی ب���ثب���ن

ن�����او ذث���گ���ا ت�����هق ت������هق ،ال ذث ب�������هردی زل

ک���هه���ث���ش���ت���ا گ������������هردوون پ���ث���ي ن����������هداوه ت��ل

گ����ا س������هره و ژووره ،گ����ا س��������هرهو خ�����واره

ت����اص����ی و ش�ي�ري���ن���ي���ي دون������ي������ای ذث�����ب�����واره

«ذثگای ناو باخ»
پ����ث����ش ئ����������هوهی ب����گ����هی ب�����ه ئ������اوان������ی دث

ئ���هک���ش���ث���ت���ه ن������او ب������اخ ت�����وول�����ه م��������اری ذث

ش����ن����هی س����ث����ب����هری داری گ����وث����ز و ت����وو

ئ������هس������ذث ئ�������ارهق�������ی ذث��������ب��������واری م����ان����وو

ت���هس���ک���ي���ن���ی ذث����گ����ای ب����اخ����ه و ب����اخ����ی وث���ص

«م����ان����وو ن���هب���ی»ي���ه ل�����هم ک���ث���ص ب����ؤ ئ�����هو ک��ث��ص

س����هالم����ون ع���هل���هي���ک ،م����ام����هی ب����ن دارگ����وث����ز

س������هالم������ی م������ان������وو ل������ه پ���ي���ری ب������ث ه���ث���ز؟

م���هرح���هب���ا س����هر چ����او ،ب��هچ��ک��هی ک���اک���ؤص قيت

مس������ؤرهی س��������هردار ،ذؤص������هی زرن�����گ و زي��ت

ئ���������هذؤی ه������هر ئ���������هذؤی ت��������هالن و ت�����هالن

ئ�����هجم�����ا ئ����هگ����هي����ت����ه پ����ث����چ����ی ب�����هرم�����اص�����ان
«دث»

ک������ام ب�����هرب�����هرؤچ�����ک�����هی زؤر ب���اس���هف���اي���ه

چ����هش����ن����ی دص��������ی ش��������اد دث�����ي�����ه ئ������اواي������ه.

خ������ان������ووی ب�������هگ�������زاده ل�����ه س�������ای درهخ����ت����ا

ئ�������ارام�������ی ب������ووک������ه ل������ه ک�����ؤش�����ی ب���هخ���ت���ا

خ�����ان�����ووی ئ���هه���ال���ي���ش زؤري���������ان دوو هن���ؤم

ه����هن����دث ق���ن���ج و ق���ي���ت ه����هن����دث الرو ک���ؤم

ي����هک ل���ه س����هر ي��هک��ت��ر ،ب�����هرهو ل���ووت���ک���هی کثو

ب����ؤ ئ����امس����ان ئ���هچ���ن وهک پ��ث��پ��ي��ل��ک��هی دث���و

ل�������ه«دث»دا ک���ام ج��ث��ت گ�����هوره ب���هرچ���او ک���هوت

م����اص����ی ئ����اغ����اي����ه و خ����ان����هق����ا و م����زگ����هوت

«ژينی ديواخان»
ک�����ه گ���هي���ش���ت���ي���ت���ه ب�������هر دهرگ�����������ای گ�������هوره

ه������هر خ����زم����هت����ک����اره و ل���ث���ت ئ�������هدا دهوره

ذث������ت پ���ي���ش���ان ئ���������هدهن ت�����اک�����وو دي�����واخ�����ان

ئ���ي���ت���ر دي������وان������ه و م������هرح������هب������ای م����ي����وان

دهس�����ت�����هی خ���زم���هت���ک���ار ف���ي���ش���هک���دان ل��هم��ل

ب������ه چ����هف����ت����ه و م���ش���ک���ی س����هرت����هپ����ص����هزل

دهس ل���هس���هر خ���هجن���هر چ����اوهذث����ي ف���هرم���ان

چ ب�����ؤ س�������هر ب�����ذي�����ن چ ب�����ؤ س������هردان������ان

ه��������هچ ک�����هس�����ث ت����������ازه ب����ث����ت����ه دي������واخ������ان

ک�����ذن�����ووش�����ی ئ�����هک�����ا ب������ه س���������هردان���������هوان

گ�������هرم�������هدي�������وان�������ی ش�����������هوی ب�������هگ�������زاده

ت����ث����ک����هص و پ����ث����ک����هص ب������اب������هت و م������اده
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«مهالی ديواخان»
ل������هژث������ر م�������ث�������زهرا م����������هالی ن�����ووش�����ت�����اوه

ذي����ش����ی ب�����ؤ س�������هر س����ن����گ پ�����هرش�����و ب����ص����اوه

ق����ي����اف����هت پ������هذپ������ووت وهک ک��ت��ث��ب��ی ک���ؤن

زم�����ان�����ی ش��ي��ري�����ن ،س���ي���م���ای ن���هخ���ت���ث م���ؤن

ب������ازی رؤح������ی چ������هش ،ب���هش���ي���ع���ر و ئ�����هدهب

ب����هص����ام ش����ث����وهی زووی ع����هج����هم و ع�����هرهب

ب�������ؤ م�������ي�������وان ب�����ب�����ث م�������اي�������هی ت�����هس�����هال

ل������ه ک����������ؤذی ش������������هوا ،م������هالي������ه و م����هال

ت���ؤ و م����هال و ش��ي��ع��ر و ف���هل���س���هف���هی ئ��ي��س�لام

گ��������وث ذاگ������رت������ن������ی ت��������اوت��������اوی ع��������هوام

ب����هب����ث زي�������اد و ک������هم ب��ث��ن��ي��ت��ه پ���ث���ش چ���او

س����هرجن����ی ک�����وث�����ران ل����ه ن����ام����هی ن����ووس����راو

ک����ه دي�������وان چ�����ؤص ب�����وو چ���ووي���ت���ه ن�����او ج��ث��گ��ا

دهس ئ���هک���هي���ت���ه م����ل خ�������هوی پ������اش ذث��گ��ا
«بهيان»

«اهلل اک�������ب�������ر» م������������هال ب�����ان�����گ�����ان�����ه

ت�������اري�������ک و ل����ث����ص����ی ب�����������هری ب�����هي�����ان�����ه،

م���ان���گ���ی ب�����ه ج���ث���م���او ل�����ه س������هف������هری ش���هو

زهرده ل�����ه ت����رس����ی ق���اس���پ���ه ق���اس���پ���ی ک���هو

ئ��هس��ت��ث��رهی م���هغ���ري���ب وهک ق����هت����رهی ئ��هم��هل

ک����ز ک����ز ئ���هت���ک���ث���ت���ه ن������او ب����هف����ری س����هرک����هل

ل���هذث���ي ئ����هو ب�����هری ش����اخ دهن���گ���ی زهن�����گ دث،

ل���هش���وث���ن���ی ذاوک���������هر ت����هق����هی ت���ف���هن���گ دث

وا ب�������ه ت���������������هواوی دون�������ي�������ا ذوون�������اک�������ه

ه�����هر س���ي���ح���ری ذووت�������ه س����روش����ت ئ��ث��س��ت��اک��ه

ل�����ه درهخ���������ت ئ�������هدا ش����ن����هی ب������ای س���هح���هر

مج����و ج���ووص���ي���هت���ی چ���هش���ن���ی ب�����ای س���هح���هر،

ل�����هس�����هر ج�����ؤگ�����هی ئ������اش ق������از و م������راوی

چ��������اوهذث��������ي ذؤژن ه����هص����ي����ن����ث چ������اوی

ب�����هص�����ام ت�����ا خ���وص���ق���ی ن����هک����ا چ���ث���ش���ت���هن���گ���او،

ن�����اي�����هت�����ه ن�������او دث پ����رش����ن����گ����ی ه�����هت�����او.
«مزگهوت»

ب��ن��چ��ي��ن��هی م����زگ����هوت ن���ي���ش���ت���ووهت���ه ن�����او چ���هم

ذوو ب�������هرهو ق��ي��ب��ل��ه ،پ���ش���ت ل����ه ج��هه��هن��ن��هم

م����زگ����هوت����ی ک����ات����ی چ���ث���ش���ت���هن���گ���اوی چ���ؤص

وهک م�������ردوو ک��ف��ن��ی ب����ث دهن����گ����ی ب����ه ک���ؤص

س��������������ووره چ�������ن�������اری ل������ق������وپ������ؤپ درث�������ژ

س����ث����ب����هر ئ����هک����ا ب�����ؤ خ��������هوی ب�����هردهن�����وث�����ژ

ج����ار ج����ار ئ��ي��م��ام��ی ت���هن���ي���ای ل���ه گ����وث ح���هوز

س���ن���گ���ی م������اچ ئ����هک����ا ذي����ش����ی ب�����ه وهن��������هوز

ک���هس���ث���ک ب����ان����گ ئ�������هدا ئ���هش���ص���هق���ث���ن���ث گ���ؤم

ئ��ي��م��ام ه��هص��هس��ت��ث دار ب���ه دهس�����ت ،پ��ش��ت ک��ؤم

ت��������ا ت����������������هواو ئ�������هب�������ث «اهلل اک����ب���ر»

پ����هن����گ ئ�����هخ�����وات�����هوه الف���������اوی ن���وث���ژک���هر

ن����وث����ژ ب�����هت�����اص ئ����هب����ث ج�����هم�����اع�����هت ب���ص���او

چ������هن پ��ي�رث����ک ئ����هب����ن ب�����ه خ���ص���ت���هی الف�����او

س���ووچ���ث���ک گ�����هرم ئ���هک���هن ب���ه ذازی ج��وان��ی

ئ�������اخ ب�����ه ب�����ا ئ����������هدهن ب�����ؤ دن�����ي�����ای ف���ان���ی
«کانيي ژنان»

س�����هرچ�����اوهی ئ����اوث����ک ،ک���هص���هک���ث���ک ل����ه س���هر

ژن�����ث�����ک ت����ث����ي ئ�����هچ�����ث ژن�����ث�����ک ي����ث����ت����هدهر

ئ�������هم�������هش ل�������ه دث�����������دا ک�����ان�����ي�����ي ژن�����ان�����ه

ق����ي����ب����ل����هی دص��������داري��������ي ه�������هرزهک�������اران�������ه

ئ�����ث�����واران پ�����ؤل پ������ؤل ،الوی ک����اک����ؤص ل����وول

س�����هره ذث ئ���هگ���رن ،س����هر گ�����هرم و ع���هج���وول

ه����هرچ����هن ه������اذهی دث ه���هي���اس���هی ج��وان��ث��ک

ل�����ه ه����ث��ل�ان����هی دهم ئ�����هف�����ذث ه������اواراث������ک
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«ژن»
ژن�������ی ه��������هورام��������ان ،س�����هرت�����اپ�����ای خ���ش���ص،

س��������هرچ��������اوهی ب�����ؤن�����ی م����ث����خ����هک و مس��ص

ت������ا ب���ص���ث���ي ت�������هذپ�������ؤش ،ئ������اص������وواص������ا ج��ل

ب������هژن و ب���اص���ا ج�������وان ،ب�������هدهن ن����هرم����و ش��ل

ن���ي���ون���ي���گ���ای ،خ����هن����دهی ئ���هس���ت���ث���رهی ئ���هم���هل

ن���هغ���م���هی گ���ف���ت���وگ���ؤی ،وهک ج����ري����وهی م��هل

ژي�����ن�����ی ب�������هه�������اری ع�����هش�����ق و ج����وان����ی

ج���ي���ل���وهگ���ای ح���وس���ن���ی ،ذث�����ي ب�����اخ و ک��ان��ی
«گؤرانی»

ع����هش����ق����ی ئ�������ث�������وارهی س�������هرهذث�������ی ک����ان����ی،

ب�������هر ئ������هدات������ه چ�������هم ک����ص����پ����هی گ�����ؤران�����ی

ذؤژ ئ�������اوا ئ�����هب�����ث ،چ������هم ت�����اري�����ک داي������ه،

دهن�����گ�����ی ک����ن����ا ل����هي����ل ه�������هر دواي����������ي ن���اي���ه

م���ان���گ ب����ه ت����ري����ف����هی ،ن��������اودث ئ���هک���ا ک��هي��ل

ه���ث���ش���ت���ا ه������هر گ�����هرم�����ه ن�����اص�����هی ک���ن���ا ل���هي���ل

س������ي������ا چ�������هم�������ان�������ه س������ي������ا چ�����هم�����ان�����ه

ب����هه����هش����ت����ی ع����هش����ق����ه ئ�������هم ه�����هورام�����ان�����ه

س�������ي�������اچ�������هم�������ان�������ه س�������ي�������ا چ������هم������ان������ه

ه����������هورام����������ان ج�����ث�����گ�����ای س����ي����اچ����هم����ان����ه

خيام به کردی
ئ�������هم گ��������ؤزه وهک م�����ن دص������������داری ب�����ووه

گ�������ي�������رؤدهی زؤل�������ف�������ی ن�����ي�����گ�����ارث ب�������ووه

ئ������هو دهس�����ک�����هی ئ��ث��س��ت��ا ق���وص���ف���ه ل����ه م��ل��ي��ا،

س�����هردهم�����ث�����ک دهس�����ت�����ی م�����ل ي��������ارث ب�����ووه

***

ئ��هف��س��ووس! ت���ؤم���اری ج��وان��ي��م��ان ت���هی ب��وو

ب���هه���اری ت�����ازهی ش����ادي����م����ان«دهی» ب��وو

ئ���هو م��هل��ه م��هس��ت��هی ج���وان���ی ب���وو ن���اوی،

ه��هی داد ،ن��هم��زان��ی ک��هی ه��ات و ک��هی چوو

***

ئ��هص��ث��ن ل���ه ب���هه���هش���ت ح���ؤري���ي ج�����وان ه��هي��ه،

م������هی و ه���هن���گ���وث���ن���ی س���پ���ی ش������ان ه���هي���ه،

ب�����ؤچ ي�����ار پ���هرهس���ت���ی و م���هي���ن���ؤش���ی ن���هک���هم،

م����������ادام ئ����هجن����ام����ی ک�������ار ه�����هم�����ان ه����هي����ه؟

***

ئ����هوان����هی دهري�������ای ف�����هزص و ه���ون���هر ب����وون،

ل����ه ک�������ؤذی ع��ي��ل��م��ا چ������را و ذاب��������هر ب������وون،

ل������هم ش�������هوه زهن�����گ�����ه ذث�����ي�����ان دهرن������هک������رد،

ئ���هف���س���ان���هب���ث���ژی خ�����هو ل����ه خ����ؤخ����هر ب�����وون.

***
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پـايـيـز!
پاييز! پاييز
بووکي پرچ زةرد،
من مات ،تؤ زيز:
هةردوو هاودةرد!
من فرمثسکم ،تؤ بارانت؛
من هةناسةم ،تؤ باي ساردت؛
من خةم ،تؤ هةوري گريانت
دوايي ناية :دادم ،دادت،
هةرگيز ،هةرگيز،
پاييز! پاييز
پاييز!
پاييز!
شان و مل ذووت،
من مات ،تؤ زيز،
هةردووکمان جووت
هةرچةند گوص سيس ئةبث بگريني
ئاصتووين دار ئةذژث بگريني،
پؤيل باصدار ئةفذث بگريني،
بگريني ..بگريني ..چاومان نةسذين،
هةرگيز ،هةرگيز،
پاييز! پاييز!

فایق بیکس
(1905م1323هـ1948 -م1367/هـ)
فایق فرزند عبداهلل بیگ در سال 1905م ،در یکی از روستاهای اطراف سلیمانیه به دنیا آمد .تحصیالت خود را با مشکالت فراوانی به
انجام رساند .او در سال 1925م ،به عنوان معلم در سلیمانیه استخدام شد .فایق ،بارها به وسیلهی حکومت وقت بغداد مورد آزار و اذیت
قرار گرفت .او تا سال  1948با مشقت فراوان به آموزش اشتغال داشت .در همین سال بود که در حلبچه وفات نمود .فایق دیوان شعری
دارد که برخی از اشعار آن موزون به وزن عروضی است و برخی هجایی .مضمون اشعار بیکس ،بیشتر انتقادهای تند و گزنده از وضعیت
اسف بار کردها ،فقر و بی کاری و بیسوادی و علل عقب ماندگی آنان است .شیرکو بیکس شاعر نام آشنای کرد ،فرزند فایق است.
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ئ����هی م���ان���گ م����نو ت���ؤ ه�������هردوو ه����اودهردي����ن

ه�����������هردوو گ����رف����ت����ار ي������هک ئ������اه س����هردي����ن

ت����ؤ وث�����ص و ذهن�������گ زهرد ب����ه ئ���امس���ان���هوه

م����ن����ي����ش دهر ب�������������هدهر ب�������هش�������اران�������هوه

دهخ���ي���ل���ت���م ئ�����هی م���ان���گ ق���ي���ب���ل���هی دص�������داران

دهرم��������ان��������ی دهردی دص����������هی ب����ي����م����اران

ش����هوث����ک����ه و ئ����هم����ش����هو ب�����گ�����هره ف����ري����ام

ب�����ث ي�������ار و ه�����������اودهم ع����اج����ز و ت���هن���ي���ام

دص����������زار و ب�����ث�����زار پ����هس����ت و غ��هم��گ��ي��ن��م

گ��������ي�������رؤدهی داوی ي������������اری ش�ي�ري���ن���م

دص����ب����هن����دی ع���هش���ق���ی ئ������هو ب����هص����هک چ������اوهم

ش���ث���ت و ش�����هي�����دای ئ�����هو ئ���هگ���رجي���ه خ�����اوهم
***

تووشی الف��اوی عيلم ب��ووم و بهصام زوو دهرپ��هذمي

س��واری پ��اپ��ؤذی جههل ب��ووم و به ناويا تث پهذمي

سهد شوکر ئوخهی نهجامت بوو لهباسی عيلم و فهن

��هص��پ��هذمي
��یت��ر ئينجا ل��ه ک��هي��ف��ا ه 
ن��ام��گ��رن ج��ارث��ک 

گ��هر چی تا ئثستا وت��ووم��ه ،تثبگهن زوو پثبگهن

بهو قسانهم ئثوه قهت باوهذ مهکهن سهگ بووم وهذمي

خوثندهواری شثتيه ههر جههله ئينسان سهر ئهخا

گ��هر ل��ه م��هوال ن��اوی عيلمم ب��رد ب��زان��ن س��هرس��هرمي

هثنده تهعقيبی حهقم ک��رد ت��اک��وو نانی خ��ؤم بذی

سووک و ذيسوا بووم لهناوا گ�يرؤدهی ئاخري شهذمي

چ��اک��ه حيسهی عاقصم زان���ی ک��ه حهبسه ي��ا شهقه

ه���هر کتثبثکم ه���هب���وو ئ��ي��م��ذؤ ل���ه داخ���ان���ا دذمي

پ��ي��اوی دان���ا عهقصی دان���ا زان���ی ب��ؤی ناچثته سهر

بهرگی نادانی لهبهر کرد ،بوو به خ��اوهن زثذ و سيم

شهرته ک��هر مب ،ب��اره گوثزم لث بنثن خ��ذذهی نهثی

با دهمثکيش من بهبث ئهندووه و غهم بؤ خؤم بژمي

***

پــیـرمــرد
(1867م1284/هـ-1950م1369/هـ)
توفیق بگ فرزند محمود آقا ،متخلص به پیرمرد در سال 1867م ،در سلیمانیه چشمان خود را بر گیتی گشود .در شش سالگی راهی مکتب شد
و تحصیالت خود را آغاز کرد .شهر و روستاهای فراوانی را برای تحصیل گشت تا سرانجام در بانه به تحصیالت خود خاتمه داد .به سال 1882م،
در سلیمانیه به عنوان آمارگیر به کار پرداخت پس از انجام کارهای گوناگون به استانبول رفت و چون به همراه شیخ مصطفی نقیب و شیخ محمود
حفید بود ،مورد توجه سلطان قرار گرفت .توان نویسندگی و هنر کتابت پیرمرد باعث شد که او در سال 1899م ،به عنوان نمایندهی پارلمان به کار
بپردازد .در سال 1905م ،مجلس اعال تعطیل شد و پیرمرد تا سال 1908م ،به حرفهی روزنامهنگاری و وکالت پرداخت .در سال 1924م ،که حکومت
عراق تشکیل شد و از دولت عثمانی جدا شد ،پیرمرد به زادگاه خود ،سلیمانیه بازگشت و تا سال 1950م ،که فوت کرد روزنامهی ژین را منتشر کرد.
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ئ����هم ذؤژی س��اص��ی ت����ازهي����ه ،ن�������هورؤزه ه��ات��هوه

جهژنثکی ک��ؤن��ی ک����ورده ،ب��ه خ��ؤش��ی و ب��هه��ات��هوه

چهند ساص ،گوصی هيوای ئثمه ،پثپهست بوو تاکوو پار

ه��هر خوثنی الوهک���ان ب��وو ،گوصی ئاصی نهوبههار

ئهو ذهنگه س��ووره ب��وو ،که له ئاسؤی بصندی کورد

م����ژدهی ب��هي��ان��ی ،ب��ؤ گ��هل��ی دوور و ن��زي��ک ئ��هب��رد

ن����هورؤز ب���وو ،ئاگرثکی وهه���ای خسته ج��هرگ��هوه

الوان به عهشق ئهچوون ،به ب��هرهو پريی مهرگهوه

ئ���هوا ذؤژ ه��هص��ات ،ل��هب��هن��دهن��ی ب����هرزی وص��ات��هوه

به ذهنگی شهفهق ش��هوق ئهداتهوه
خوثنی شههيده ،

ت��ا ئثسته ذووی ن�����هداوه ل��ه ت��هئ��رخي��ی ميللهتا

��هص��غ��ان��ی گ��وص��ه ،س��ن��گ��ی ک��چ��ان ب��ث ل��ه ههصمهتا
ق 

پثی ن���اوث ب��ؤ ش��هه��ي��دی وهت����هن ،ش��ي��وهن و گرين

ن���ام���رن ئ����هوان����ه ،وا ل���ه دص����ی م��ي��ل��ل��هت��ا ئ��هژي��ن

***

ب����هه����ار ه�����ات و دهردث ئ��هب��ي��ن��م ل����ه گ���وص���دا

ئ�����هوي�����ش وا دي���������اره گ����رث����ی وا ل�����ه دص�����دا

ئ����هزان����ث ک����ه وا پ��ث��ن��ج دوو ذؤژه دهوری

ک���ه ب�����اوی ن���هم���ا ،ن��ام��ث��ن��ث ک����هس ل���ه دهوری

ک��ه ذازان���دي���ي���هوه دهس��ت��ه گ����وص ،دهس��ت��ی دهوران

گ�����هدا و ش���ا ب���ه ئ�����اوات�����هوهن ب����ؤی س��ب��هي��ن��ان

ب����ه ن���اص���ه و ن������زان ب���ول���ب���ول و ع���اش���ق���ان ب���ؤی

وهک�����و م��ش��ت��وم��اص ژهن���گ���ی دص ن���اي���هص���ث ب��ؤی

ل���ه پ����اش ئ����هم ه���هم���وو ن����از ن��ازهن��ي��ن��ه ک��وت��وپ��ذ

ک���ه ه��هص��ي��ان پ��چ��وذک��ان��د و ک���هوت���ه س����هر ئ��اگ��ر

وهک������و ه���هص���م���ی م����هجن����هص ج����وان����او ئ���هذث���ژث

ب��������هدهم ق���وص���پ���ی گ����ري����ان����هوه وا دهب����ث����ژث:

ک����ه ب����ث ب���اي���هخ���ه خ���ؤش���هوي���س���ت���ي���ي زهم����ان����ه

ک����ه ه���ؤش���ت ب���ب���ث پ���ش���ت م���هب���هس���ت���ه ب��هم��ان��ه

***

هـیـمـن
(1921م1339/هـ-1985م1405/هـ)
محمد امین شیخ االسالم ،فرزند سید حسن شیخ االسالم مکری ،یکی از بزرگترین شاعران ادب معاصر کردی است .او به سال 1921م،
در شیالنابا ِد اطراف مهاباد چشم به دنیا گشود .در سن هفت سالگی تحصیالت خود را آغاز کرد ،اما پس از چند سال ،پدرش ،او را روانهی
خانقاه شیخ برهان کرد تا بتواند روزی جانشین پدربزرگش ،مال جامی شود .در آنجا بود که با ههژار ،شاعر و نویسنده مشهور کرد آشنا
میشود و تا هنگام مرگ دوستی آنان ادامه یافت .هیمن با ادب کردی و فارسی آشنایی عمیقی داشت .در آغاز چون پدر هیمن با شاعر شدن
فرزندش مخالف بود ،هیمن اشعار خود را پنهانی در دفتری یادداشت میکرد .با آنکه یک بار پدر هیمن دفتر شعرش را سوزانده بود ،اما باز
هم به دور از چشم پدر به شعر و شاعری میپرداخت .خیلی طول نکشید که به عنوان شاعر ملی در میان کردها مشهور شد و شعرش در
محافل بزرگان خوانده میشد .هیمن در بسیاری از فعالیتهای سیاسی دورهی خود مشارکت داشت تا اینکه پس از انقالب دست از فعالیتهای
سیاسی کشید و به کار مطبوعاتی و علمی و نویسندگی و شعر پرداخت .او با تأسیس انتشارات صالح الدین در ارومیه ،یکی از بزرگترین
خدمات را به ادبیات کردی نمود .انتشارات صالح الدین در واقع محلی برای تجمع روشنفکران آن روز چون معروف آقایی و جالل ملکشاه
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و دیگران بود .در سال 1985م ،هیمن اقدام به انتشار مجلهای به نام سروه نمود که آن نیز یکی دیگر از بزرگترین خدمات هیمن به زبان
و ادب کردی بود .هیمن در سال 1986م ،دنیای فانی را رها کرده و به سرای باقی شتافت .برخی از آثار او .1 :تاریک و روون(مجموعه
شعر) .2 ،نالهی جودایی(مجموعه شعر) .3 ،پاشهروک(مجموعه مقاالت) .4 ،چهپکیک گول و چهپکیک نیرگز .5 ،تحفهی مظفریه.

سؤفی گؤشهی خانهقا ب��ووم ،ئيسته پريی مهيکهدهم

زاهيدی خهصوهت نشني بووم ،ئيسته مهست و مهی زهدهم

س��هروی ئ��ازادي��ش لهبار و دصکهش و ب��هرزه ،بهصام

گيانهکهم! من شثت و شهيدای الر و لهجنهی ئهم قهدهم

جيلوهيي ج��وان��ی لهههرچيدا ههبث خؤشم دهوث

ذؤژث کوشتهی مينی ژوپ و ذؤژث گريؤدهی شهدهم

ههر يهکهی بؤ خؤی دهجووصثنثتهوه ههستی دهروون

زهردهپ���هذ ،کاروانکوژه ،تاريک و روون��ی سوحبدهم

ئ��امس��ان��ی س���او و دهري����ای م��هن��د و ت��ارم��اي��ي چيا

سثوی ال سوور و بههثی زهرد و ههناری گوص به دهم

کث وهکوو من سارد و گهرمی ذؤژگ��اری چثشتووه؟

گا له دهشتی گهرمهسثر و گا له کوثستانی گ��هدهم

وهک شهپؤلی زثِ��ی خ���وذهم ،ساتث ه����هدادامن نييه

گثژ دهخؤم ،پثچی دهدهم ،من رؤصه کوردی ئهم سهدهم

رثگه سهخت و پذ له کهند و لهند و ههصدثره و گهوه

ه��هر دهب��ث ب��ب��زووم ،دهب��ث بکشثم ،وچانی لث ن��هدهم

سثبهری مهرگم له پثشدايه و ب��هرهو مهنزص دهذؤم

ناخی گ��ؤذی تهنگه جثگام ،ههر تل ئاسا بث قهدهم

م��ن ب����هرهو ئ��اس��ؤ ،ب����هرهو روون���اک���ی ب��اص��م گ��رت��هوه

چؤن بهرهو تاريکی دهخشثم ،پاص وه شهيتانث دهدهم

کانی روومن دی ب��ه لثشاوی ب��هه��ار شلوث نهبوو

بهفری گهورهم دی چيای گرت و به تاوث بؤوه قهدهم

ژينی ک��ورمت دی پذاوپر ب��وو له شانازی و ش��هرهف

عومری زؤرم دی که دوايي هات به ذيسوايي و نهدهم

ئ��اگ��ری سينهم بصثسهی دث و وص��ات ذؤش��ن دهک��ا

ئهو دهمهی خؤم وهک دصؤپثک دهمچه نثو دهريای عهدهم

***

ئهگهرچی ش��هو درنگه ساقی ب��ؤم تثکه دهمثکیتر

ک��هوا ئهمشهو س��هری ههصدا له نامخدا خهمثکیتر

له باده ئهم ژهمه تثر که منی تينووی جگهرسووتاو

ب��ه چی دي��اره که دهيبينم شهوثکیتر ،ژهمثکیتر

ئ��هوهن��ده دهردهدار و ب��ثپ��هرهس��ت��ارم ک��ه پثم واي��ه

له سهر کهيکی تهمهن ،ههصناکرث ت��ازه شهمثکیتر

گهلثکم ذؤژگ����اری ت��اص و ش�يري��ن ذاب����وارد ،ئاخؤ

م���هرگ م���هودا دهدا دي��س��ان ببينم سهردهمثکیتر؟

گهيشتمه سهر ترؤپثکی ئارهزوو ذؤژث ،کهچی ذوانيم

له پثشمدايه زهرد و ماه و سهخت و ئهستهمثکیتر

��هت��ا چ�يرؤک��ی عيشقی ئثمه داذث���ژث
��هم��ا خ��ان��ی ه 
ن 

دهنا هثشتا له کوردستان دهژين «زين و مهم»ثکیتر

ه���هزار هثنده پ��هرث��ش��ان و س��ي��اچ��اره ب��ژمي هثشتا

لهنثو دص���دا ه��هم��ه ئ��اوات��ی خ��اص و پهرچهمثکیتر

ههتاکوو دواپشوو ذثبوواری ذثگای عيشق و ئازادمي

��هگ��هر بثجگه ل��ه ناکاميش نهبينم بهرههمثکیتر
ئ 

که فرمثسکم له سهر ذوخساری کيژی دص شکاو بينی

گومت يا خوا له سهر سوور گوص نهبينم شهمنثکیتر

***

خ���ؤزگ���ه وهک خ����ؤر ن��هم��دي��ب��اي��ه ش�����هوی ت��ار

خ����ؤزگ����ه ت�������اوث رام����ن����هب����واردب����اي����ه ب���ثي���ار

خ������ؤزگ������ه پ���ي���ری ک������هل������هالی ن������هدهک������ردم

خ�����ؤزگ�����ه ل�����ه ي�����هک�����هم ژوان�������گ�������هدا دهم�������ردم
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هـــهژار
(1300هـ1922/م – 1369هـ1990 /م)
عبدالرحمان شرفکندی ،فرزند مال محمد در شهر مهاباد به دنیا آمد .ههژار همچون بسیاری از هم سن و ساالنش برای یادگیری علوم
اسالمی روانهی حجره مساجد شد .در آنجا بود که با عبدالرحمان ذبیحی ،شاعر و نویسندهی مشهور آشنا شد که این دوستی تا مرگ همچون
هیمن ادامه پیدا کرد .عبدالرحمان شرفکندی در سال  1942به واسطهی ذبیحی با نهضتی سری آشنا -شده وارد آن شد .کار این جمعیت،
کمک به فقرا ،آموزش زبان کردی ،و تالش در جهت آزادی از یوغ استبداد ستم شاهی بود .ههژار پس از شکست جمهوری مهاباد به کردستان
عراق فرار کرد .مدتی نیز در بغداد به سر برد و سپس به ناچار راهی سوریه شد از سوریه نیز به لبنان و برخی کشورهای اروپایی رفت .نتیجهی
این آوارگی ،سی سال غربت و دوری از وطن بود .او پس از شکست بارزانی به سال 1975م ،به همراه مال مصطفی به ایران آمد و در ایران
امان نامه گرفت .ههژار پس از انقالب در سال  1375در انتشارات سروش مشغول به کار شد .او پس از عمری پر ماجرا به سال 1369در گوهر
دشت کرج جان به جان آفرین تسلیم کرد .ههژار آثار فراوانی از خود به یادگار نهاده است .برخی از آثار او.1 :فرهنگ لغت کردی –کردی
و فارسی .2 .ترجمه قرآن به کردی .3 .ترجمهی قانون ابن سینا به فارسی .4 .ترجمه شرفنامه بدلیسی به کردی .5 .ترجمه رباعیات خیام
به کردی .6.دیوان شعر کردی .7 .شرح دیوان مالی جزیری .8 .ترجمه و شرح مهم و زین خانی به کردی کرمانجی میانه وبسیاری دیگر.

فيل له تاريکی
ش�������هو ل������ه پ����ش����ت��ي�رث����ک ف����ي����ل داک�������راب�������وو

ت����اري����ک و ت����ن����وک ن����ه م������ؤم ن����ه چ������را ب���وو

چ����هن����د الوث�������ک ب����ه دزی چ����وون����ه ت���هوي���ل���ه

داب���������زان���������ن داخ�����������ؤ چ������ؤن������ه ئ���������هم ف���ي���ل���ه

ه�����هري�����هک ل�����ه الي��������هک ب���������هدهس ک���وت���ان���ث

الی واب��������وو زؤر ب������اش ل����ه ف���ي���ل ئ����هزان����ث

ي������هک دهس����ت����ی ک����وت����ا ل����هس����هر پ���ش���ت���ی پ���ان

ئ����هي����وت :ف���ي���ل خ���ؤش���ه وهک ت���هخ���ت���ی ذوان

گ�����وی گ�����رت و ئ����هي����گ����وت :ب�����هس ب��ن��هذث��ن��ه

م������ن ب�����اش�����ت�����رم دي���������ت ،ف����ي����ل ب����اوهش����ث����ن����ه

ئ���������هوهی ه������هر دهس�����ت�����ی ل�����ه ل�����ووت�����ی داوه

وت����������ی :ف����ي����ل وهک����������و ل�����وس�����اوک�����ی ئ������اوه

الق����گ����ر ئ���هي���ق���ي���ژان���د دهک م���������ردووت م���رث

ف���ي���ل ک����وص����هک����هي����ه و ل�������ووس و ب�����ث گ���رث

دهس ل�����ه ک����ل����ک����دهر ک�����هوت�����ب�����ووه دواوه

وت������ی س���وث���ن���د ئ�����هخ�����ؤم پ���هت���ک���ه و پ���س���اوه

گ����اص����ت����هی پ�����ث دهه���������ات م�����ام�����هی ف���ي���ل���هوان

ئ����هي����وت م���هچ���ن���ه ش������هذ ب����ث ت��ي�ر و ک������هوان

ب�����ه خ�����هي�����اص ک����هم����ت����ان ل�����ه زؤر زان����ي����وه

ش������هذ ل�����هس�����هر ف���ي���ل���ه و ف���ي���ل���ت���ان ن����هدي����وه

گ������هر چ������را ه����هب����ا ي������ان ذؤژث������ک������ی ذوون

ل���ث���ت���ان ذوون ئ����هب����وو ذث���گ���ه ل����ث ون ب����وون

ک��������ار ت������ا ن����هخي����هي����ت����ه ب����ن����ج و ب�����ن�����اوان

دهم�������ی ت�����ث وهردهی گ����ون����اه����ه و ت������اوان

***
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فرمثسکی ههتيو
ذؤژث ب���ه ک��ووچ��هي��ک��دا دهذؤي������ي پ��ادش��اي��هک

ل��ه ه���هر ک��ؤص��ان و ب��ان��ث��ک ب���وو ب���هه���هرا و ق��ري��وه

پ��رس��ی ه��هت��ي��وث ب��ث ک���هس چ��ي��ي��ه دهدا ت��روس��ک��ه

ل���ه ت���اج���ی پ����ادش����ادا؟ ج���وان���ی وهه�����ام ن���هدي���وه.

ک��هس��ث وهرام�����ی داوه :ل��ه ک��وث��ي دهن���اس�ي�ن ئثمه

ه��ث��ن��دهی ه��هي��ه ب��ه پ��ووص��ی زؤر و ف����رهی ک��ذي��وه

پ�يرث��ژن��ث��ک��ی ب��ث��ک��هس گ���وت���ی :ئ���هم���ن دهزامن

فرمثسکی چ���اوی ئثمه و خ��وث��ن��ی دص���ی ههتيوه

ب��ه ب����هرگ و چ��ث��وی ش��وان��ی ئ��ث��م��ه ف��ري��ودراوي��ن

گ��ورگ��ه ل��ه پثستی م�����هذدا ،ه����هزار زگ���ی دذي���وه

ئ���هو ش��ي��خ��ی گ��ون��د و ئ��هس��پ��ی ک���ذي���وه ذث��گ��رث��ک��ه

گ����هداي����ه ش���ا ک���ه م���اص���ی م��س��ک��ث��ن��هک��هی ب��ذي��وه

ل��ه دوذذی ت��اج��ی پ��اش��ا دي��ق��هت ب��ک��هی دهزان����ی

ف��رم��ث��س��ک��ی دان�����ه دان�����هی ه��هت��ي��وه ه���هص���وهري���وه

ه���هژار ل��ه پ��هن��دی ب��ث س���وود چته دهگ���هص ن��هزان��ان

ن���ازان���ی ئ��ث��س��ت��ه ن���اه���هق پ�����رزهی ه��هق��ی ب��ذي��وه؟

فرمثسکی ههژارثک
ل���هس���هر چ���ؤم���ی ذاي�����ن ل���ه ذؤژگ��������ارث ج���ارث

ت���ک���ا ئ���هش���ک���ی ئ���������اواره ک���������وردث ،ه������هژارث

ب��ه س��هري��ا خ���وذی :ک��وث��ن��دهری ئ��هی ت��ک��هی سوثر

ئ��هت��ؤ و ئ��ث��ره چ���ی دهن���ک���ه ف��رم��ث��س��ک��ی ب��ثخ��ث��ر؟

وت�������ی :ئ�������اوی چ�������اوی ک�������وذی ک���وردس���ت���امن

ل����ه دج����ل����ه و ف�����ورات�����ذاي�����ه ن������او و ن��ي��ش��امن

ل�����ه زث����ذي����ن����ه ذوود و ت����هت����اه����ؤ س���هالم���ث

ل����ه ب����هژن����ت ل����ه چ����ل چ���همش���ه پ��ث��م��ه پ��هي��ام��ث

ل���ه س����هر خ���ؤ ب���ه ئ����هی راي���ن���ی ش����ؤخ و ش�يري��ن

شتثک ب��ووي��ن ئ��ث��م��هش گ��هرچ��ی ئثستا ئهسريين

ه����هرچ����هن����د دي�����ل و ب���ث���چ���ارهش���ه ن��ي��ش��ت��م��امن

ب��ب��هخ��ش��ه ل���ه ج��ث��ی ت����ؤی ب���ه خ��ؤش��ت��ر دهزامن

چ ک���هص���وه و چ س���ي��روان و چ ئ���اوث���زهذؤي���ه

ب��ه دمي����هن ه���هم���ووی ش���ؤخ و ش��هن��گ��ت��ر ل��ه تؤيه

ئ����هگ����هر الدهچ�������ث ئ�����هم ت����هم����هی ن��هگ��ب��هت��ي��م��ان

ب���ه خ������اوهن دهب�����ث ک��ث��و و چ����ؤم و زهومي�����ان

ل�����ه دذک��������ی ن������هي������اران ب����ژارث����ک����ی دهک������رث

ه�����هزاران�����ی وهک ت����ؤ ل����ه ش���اب���اش���ی دهدرث

ب����هص����ث ئ�������اوی چ��������اوم ،ل����ه دص ه���هص���ک���زاوم

ل���ه ذث����ی س���هرب���هخ���ؤ ب���وون���ی ک�������وردان رژاوم

وت����ی ذاي������ن :ئ����هی ت��ي��ش��ک و ه���ث���زی دص����ی من

وهره ب�����اوهش�����م ب���ت���ب���هم���ه ب�����هح�����ری ب���ثب���ن

ب����ه ه��������اوار و دادت م���وح���ي���ت ب��ش��ص��هژث��ن��ه

ل��ه چ��هپ��گ��هردی گ������هردوون ب��هش��ی ک����ورد بسثنه

***

تهرمی ههژارثک
ت����هرم����ی ه������هژارث������ک دهچ��������وو ب��������هرهو گ���ؤذ

ک������وذ ب������ؤی ئ����هگ����ري����ا ه���������اوار و گ����اب����ؤذ:

ب�����اوهگ�����ي�����ان دهت������ب������هن ب�����ؤ ک���ون���ث���ک���ی ت����هذ

ن������هچ������رای ل���ث���ي���ه و ن������ه ح�����هس��ي��ر ن����هب����هذ

ن�����ه ئ������او ن�����ه ه����������اودهم ن�����ه ي���ار
ن�����ه ن������ان و 


ت���هن���گ و ت����اري����ک و پ����ذ ل����ه م���ش���ک و م���ار

م����ن����اص����ث����ک ب���ي���س���ت���ی و ب������ه ه�������هص�������هداوه

ذاي������ک������رده م������اص و ب���ان���گ���ی ک��������رد :ب������اوه:

س�������هرب�������اری دهرد و ژي������ان������ی ت���اص���م���ان

ک�����هالک�����ه م�����������ردووش ئ���هه���ث���ن���ن���ه م���اص���م���ان!
54

								
زبـان و ادبـیـات کـوردی

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد سنـنـدج

عـبـــداهلل پَـشــیـو
(تولد1946م1365/هـ)
در یکی از روستاهای اطراف اربیل به دنیا آمد .دوران ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساند .او عضو پیشمرگان کرد بود
که علیه حکومت فاشیست بعث مبارزه میکرد .پس از شکست مال مصطفی در سال 1975م ،پشیو به روسیه رفت و در دانشگاه پاتریس
لومومبا تا مقطع دکترای ادبیات کردی به تحصیالت خود ادامه داد .سال 1992م ،به وطن بازگشت و شاهد برادرکشی احزاب کردی
کردستان عراق بود .پس از تالش فراوان برای پایان دادن جنگ برادر کشی و موفق نشدن ،به نشانه اعتراض وطن را ترک کرد .در لیبی،
روسیه و سوئد به تدریس پرداخت .هم اکنون در سوئد اقامت دارد .از عبداهلل پشیو تاکنون مجموعههای شعری فراوانی چاپ شده است.
پشیو به همراه شاعران گروه کفری و کرکوک مانند«لطیف هلمت» و «رفیق صابر» و «شیرکو بیکس» ،با درکی
عمیق و درست از شعر جهانی و نیز رکود شعر کردی ،به تغییرات و انقالباتی دست زدند که نتیجهی آن ،رشد و
پویای شعر کردی در حد جهانی آن بود .پشیو با ایجاد ابتکارات و نو آوریهایی در شعر کردی ،فضایی نو ایجاد نمود.

«بؤ کچثکی کاص »
له دووره وه ناوت بيستووم
ناشاره زا خؤشت ويستووم
گواثه له گهص شثعرهکامنا زؤر ژياوی
شهوههای شهو
تهزووی شريينيان پث داوی.
نهتناسيوم!
بذوا بکه نهتناسيوم...
ئهو جيهانهی تؤ دهتهوث
ههرگيز الی من دهست ناکهوث.
جيهانی من ههمووی خهمه
زهرده خهنهی ئثجگار کهمه
تهالری من کهالوهيه
جثی پهرتووک و هؤنراوهيه.
ئهوهی ذووگهی دص و چاوه
تهنيا بتثکی شکاوه!
دوور به له من،
له ژينی من،
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له چاوانی بهد بينی من.
دوور به له من ،له ههصبهستم،
لهو چهپکانهی
بؤ شاچهپکثک دهيانبهستم.

«لة بةر دةرگة»
شةو ذاشکا
ئةژنؤم شل بوو.
مانگ بة تاقي ئامسانةوة هةصپذووکا
دةرگةکةمت لث بکةوة.
ئةم شةو هاتووم
بؤ چنيين چةپکة نثرگزثکي چاوت،
بؤ نووچ دانث،
بؤ خةونث ..تؤزة گريانث...
لة سةر هةوري قژي خاوت.

ئةمشةو هاتووم،
ترووسکةي شاري يادگار بانگي کردووم.
لةگةص سيماي مناصيما
لةگةص خةمي شؤذةبيما،
هاتووم و ناگةذمثةوة:
يا پثت دةگةم،
يا ،وةک مؤمثک ،دةسووتثم و دةتومثةوة!
***
دةرگةکةمت لث بکةوة
هةر دصدارةکةي جارامن،
هةر کثصگةکةي بةر دةرگةمت،
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هةر تينوةکةي کذثوة و لثزمةي بارامن.
دةرگةکةمت لث بکةوة.
من ئةو کةسةم،
تا دوثنث بوو،
لة ناو گةرووي ذووناکيدا دةتشاردمةوة.
لة ناو جامي مةترسيدا دةختواردمةوة.
***
کات-
لة ژثر باصي ئامساندا،
خةريکة باوثشک دةدات،
شوثن-
قولة رةشثکي کپة.
دةرگةکةمت لث بکةوة،
شتثک نيية شريينتر بث
لة خشپةي پث و چرپةي چپة!
***
دةرگةکةمت لث بکةوة.
کفت و ماندووي رثگةي دوورم:
وةکوو جاران،
کةمثک لة الت دةمثنمةوةو رادةبوورم.
***
شةو ذاشکا.
ئةژنؤم شل بوو.
مانگ بة تاقي ئامسانةوة هةصپذووکا:
دةرگةکةمت لث بکةوة،
دار و بةردي بة دةرگةتان هاتنة تکا!
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شیــرکـو بیـکــس
(1940م1359/هـ2013 -م1392/هـ)
شیرکو بیکس فرزند شاعر مشهور ،فایق بیکس ،در سال 1940م ،در سلیمانیه چشم به جهان گشود .هنوز کودکی بیش نبود که پدرش
را از دست داد و به ناچار سرپرستی مادر و دیگر اعضای خانواده را بر عهده گرفت .در سن  17سالگی اولین مجموعه شعری خود را منتشر
کرد .سالهای متمادی مبارزه کرد .از سال  1987تا 1992م ،به عنوان پناهنده سیاسی در کشور سوئد به سر برد .در سوئد برنده جایزهی
قلم توخولسکوی شد .پس از بازگشت به وطن ،اقدام به تأسیس مؤسسهای فرهنگی به نام «سردم» نمود .فعالیتهای این موسسه در چاپ
و انتشار کتاب و مجله و عرصههای اجتماعی و سینمایی بود .اشعار شیرکو به بسیاری از زبانهای دنیا برگردانده شده است .در ایران نیز
برخی از اشعار او به فارسی ترجمه و چاپ شده است .سال 1975م ،به همراه شاعران کفری و کرکوک ،بیانیهی «روانگه» را منتشر و
ضرورت تحول شعر کردی را مطرح کردند .شیرکو در آغاز ،اشعار کوتاه میسرود ،ولی بعدها به روایتهای بلندی انجامید که خود آن را
«رمان شعر» نامید .وی با انتشار «دهربهندی پهپووله» و «روژ ژمیری شاعیریک» و «بون نامه» سعی کرد تا شعر و داستان را در هم آمیزد.

«قووص بوونهوه»
که جؤگهيک تينوو ئهکهيت،
دصی ذووبارث ئهشکثنی.
که تيشکث بگری و بهندی کهی،
خؤرهتاو له خؤت زيز ئهکهی.
خؤ ئهگهر خؤر برينداری کهی،
خوثن له خؤت ئهکهی به دوژمن.
ئهوهی که خوثنی رووناکييش،
ئهبثته دوژمنی ژينی،
تاريکی شهوثک ئهيکوژث.
***
«قهصهم »
قهصهمث سهری خؤی ههصگرت
هيچ دهفتهر و هيچ کاغهزث
نهيانزانی،
ذووی له کوث کرد.
چوونکه ويستيان دای بدهن و
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خؤی بکوژثننهوه.
چونکه ويستيان وا بنووسث،
ههر به تهنيا سوصتانهکان،
بيخوثننهوه.

***
«خؤشهويستی»
گؤمي نا به دصی خاکهوه
باسی دصداری باران و خؤی بؤ کردم.
گومث نا به دصی ئاوهوه
باسی خؤشهويستی خؤی و
سهرچاوهکانی بؤ کردم.
گؤمي نا به دصی دارهوه
باسی خؤشهويستی خؤی و
گهصاکانی بؤ ئهکردم.
که گؤيشم نا
به دصی خؤشه ويستی خؤيهوه ،ئهوسا
باسی سهربهستی بؤ کردم.

کـژال احـمـد
كژال احمد سال  1967در كردستان عراق (کرکوک) متولد شد .در سال  1986اولين شعر زندگياش را نوشت .او جزو اولين زنان
شاعريست كه به شكل جدي در عرصه شعر به فعاليت پرداختند .تاکنون چهار مجموعه شعر از او منتشر شده است .برخي از آثارش به
زبانهاي نروژي ،سوئدي ،فارسي و عربي هم ترجمه شدند.
«گوصي سوور»
گوصي سوور بووم لة هاتنتا
بةهاري خؤرهةآلت
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گوصي سوور
بةآلم ئةو ذةنگة شةيدايةم
لة پايزي ئاوابوونتا داکةندووة و
نايپؤمشةوة
تا وةرزي ئايندة و
تا گةذانةوةي بةهاري بينينةوةت
ناتوامن ئثوارةيةکي ناوةخيت تر
هثندةي ذةنگي خوثين رژاوي عاشقثک
سوور بچمةوة.
دصم نايةت
چي تر گوآلصة سوورةکةي
دوثنث و سبةينث و ئةمذؤ مب
دصم نايهت
بؤ لةمةودا خؤشم بووثيت
شةومني سپثدةي مةحاص
هةناسةي خؤرهةآلت
ئومثدي دوور.

جـالل ملـکشـاه
جالل ملکشاه به سال  1330در روستاي «ملکشان» سنندج چشم به جهان گشود .تحصيالتش را در سنندج سپري نمود .در سنين جواني
سرودن شعر و نوشتن داستان را به طور جدي آغاز کرد .با آنکه آثار چندانی از او منتشر نشده بود اما به عضو «کانون نويسندگان ايران»
درآمد .آثار جالل پیش از انقالب بیشتر به زبان فارسی بود ،اما پس از انقالب ،جالل روی به نوشتن و سرودن به زبان کردی نمود و خیلی
زود توانست به تجربههای موفقی دست یابد .در دههی شصت بود که با استاد هيمن آشنا شد و با دعوت او در مجلهي «سروه» (نسيم) به
فعاليت پرداخت .حدود  14سال در مجلهي سروه ،به فعاليتهاي ادبياش ادامه داد .شعر جالل یکی از ارکان شعر کردی به شمار میرود.
زبان شعر وي استوار ،ساده و بيتکلف است .تألمات زندگي جالل تأثير عميقی بر اشعارش نهاده و شعر او را به ژرفاهای خاصی برده است.
اشعار جالل به زبانهاي انگليسي ،عربي ،فرانسوي ،ليبيايي و فارسي ترجمه شدهاند.
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«ذووداوثک»
کةژثک بؤ دةنگي ون بوون دةگةذا
دوند و بناري هةموو پشکين و
هةر نةيدؤزيةوة!
بلوثرثک بة سؤز
ناصةي دةرووين کةژي دةچريکاند!
قةلثک لة چاوي کةژ سيماي رةشي-
خؤي ئةشاردةوة!
قةفةزث نةوسن
چؤذاوةي ژيين
باذةکةوثکي،
تک
تک
لة سيپةي داو ئةخواردةوة!
***
«من و تؤ»
دوو هثصي تةريب
لة کام قؤناخي دةشيت ژيانا
دةسيت يةک دةگرن؟
ئةستثرة پؤل پؤل
لة ژوانگةي سووري کازيوة دةمرن
ناگةي بة ذؤژ و
بة پؤلووي کوانووي يةکةم هةواري هةتاو
دةسووتن!
چاوةذوان مةبة
من وةک پاييز و
ذووم لة زستانة
تؤيش بةهارثکي
خونچةي ژيانت بةرةو پشکووتن!
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مارف ئاغايي
مارف ئاغايي در زمره ي کساني است که تأثير غيرقابل انکاري در جريان نوگرايي شعر کردي داشته است .شاعري که در شعرهايش
تصويرگر تشويش و پريشاني انسان امروزي است ،انساني که از اصل خويش وامانده ،تنهايي را براي خود برگزيده و انگار با ديدگاهي نو به
سرشت و خلقت خود و جهان پيرامونش مي نگرد.
اين شاعر جوان و باذوق در روز دوم بهمن ماه سال ۱۳۴۴در روستاي وهزني از توابع شهرستان نقده ديده به جهان گشود .در همان
زادگاهش تحصيالت را تا پايان دورهي متوسطه ادامه داد و به دليل مشکالت شخصي به همراه خانواده به شهر اشنويه نقل مکان کرد .با
تأسيس انشارات صالحالدين ايوبي و آغاز به کار ماهنامهي سروه شروع به چاپ و نشر اشعار و مقاالت خود نمود و در سال۱۳۶۷رسم ًا به
عضويت اين ماهنامهي وزين درآمد.
اين شاعر در آبان ماه سال ۱۳۷۷در مسير بازگشت از مراسم تشيع جنازه فاطمه خانم ،همسر قاضي محمد در مهاباد در اثر سانحهي
رانندگي جان به جان آفرین سپرد و براي هميشه سکوت کرد .پيکر اين شاعر گران قدر در مقبره الشعراي مهاباد به خاک سپرده شد.
«کؤچ»
خاک،
تواناي کؤچي نيية.
ئةوةية ذازي مانةوةي هةميشةي من
لةو وآلتةدا.
من و تؤ
زةوي سةرسةوز و ئامساين ساف
وة تؤ سةرخؤش
لة نثوان ئةرز و ئامساندا.
«زةوي سةخت ،ئامسانيش دوور»
وة من ماندوو
لة نثوان بةرد و باراندا.
***
«خؤشةويسيت»
ئامسان بة قةد من
ئةستثرةکاين خؤش ويستباية
هيچ ئةستثرةيةک
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دانةدةذژا.
زةريا بة قةد من
ماسييةکاين خؤش ويستباية
هةرگيز دةنووکي ماسيگرةکان
نةدةبووه تابووت.
چيا بة قةد من
بةفري خؤش ويستبا
يا هةر چوار وةرزان بةفري دةماوة
يا خؤيشي لةگةص ئةوا دةتواوة.
بةآلم داخةکةم
ئاوامت :ئامسان ،زةريا و چياية
خؤيشم :ئةستثرة و ماسي و بةفرم.
رفـيـق صـابـر
صابر در سال  ۱۹۵۰در شهر قالدزي بهدنيا آمد .در سال  ۱۹۷۴در دانشگاه بغداد ليسانس زبان و ادبيات کردي را دريافت کرد .در سال
 ۱۹۷۸به صفوف مبارزين کرد عليه رژيم مستبد عراق شتافت  .او نيز چون عبداهلل پشيو پس از يک دوره مبارزه مسلحانه در سايه يکي از
احزاب کرد ،از زندگي سياسي روي ميگرداند و تفکر مستقلي را در زندگي براي خود پيريزي ميکند .پس از آن تمام وقت خود را صرف
مطالعه و شعر ميکند .رفيق صابر فارغ التحصيل رشته فلسفه از دانشگاه «سوفيا»ي بلغارستان در مقطع دکترا است.
رفيق صابر تا کنون مجموعه شعرهاي رگبار،کاروانسرا ،فصل سنگي ،فصل انجماد ،ميعاد در نور را منتشر کرده است.
«الوکي هةصةجبة»
بة تةنيا جثي مةهثصن
ئةمشةو زريان دةيچثنثت
تةم و مژ دايدةپؤشثت
مانگةشةو دةيذفثنثت
گةرووي بة گزنگ تةذکةن
زامةکاين بة شيالن
بة گؤراين دايپؤشن
يان بة سةوزي دارستان
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سةري بة شةپؤالن کةن
با ئةم شةوة رايژثنثت
باآلي لة هةور بگرن
برووسکة و با دةچثنثت
بة تةنيا جثي مةهثصن
منداصثکي السارة
شار بةردةباران دةکات
مانگ دةکات بة کؤالرة
سوارة ،چ شؤذة سوارثک
ئةسپي هةتاو زين دةکات
بة گؤراين و تيشک و ماچ
سةر زةمني بةرين دةکات
با کةژاوةي لة گوص بثت
يان لة پةلکةزثذينة
زةماوةندي خوثن دةگرثت
ئةم شةو پاشاي ئةضينة
ئاشقثکي السارة
برووسکة و با دةچثنثت
بة تةنيا جثي مةهثصن
مانگةشةو دةيذفثنثت.

سـواره ايـلـخـانـيزاده
سواره فرزند احمد آقاي ايلخانيزاده ،فرزند حاج بايزيد آقاي حاج ايلخاني از طايفهي «ديبوکري» به سال  1316( 1938ه.ش) در روستاي
تورجان از توابع بوکان چشم به جهان گشود .در همان دوران کودکي مادرش وفات يافت و داغ گراني بر دل خانوادهي سواره نهاد؛ ولي مادر
خواندهاي به خانهي آنها پا نهاد که جاي خالي مادر وفات يافته را پر کرد و خانواده را در پناه مهر و محبت بيدريغ خود به آرامش رساند.
در سن هفت سالگي به حجرهي «شيخ احمد کسنزاني» از علماي به نام آن منطقه فرستاده شد و در محضر اين استاد به فراگيري علوم
ابتدايي پرداخت .از همان کودکي طبع شعر وي کام ً
ال نمايان بود و بسياري از اشعار شعراي فارس و کرد را از بر داشت و گاهي نيز خود به
مزاح اشعاري ميسرود .سال  1333از روستا به شهر بوکان مهاجرت کردند و آن همه خاطرهي زيبا و دلچسب را به جا گذاشتند .همان سال،
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سرآغاز مصبيت و محنت جانکاهي بود که براي سوارهي جوان و نورسيده در کمين بود .در يکي از روزهاي سرد پاييز ،سواره به بیماریای
مبتال شد که تأثير بسياري بر روحيات و زندگي و حتي شعرش نهاد؛ بیماریاي که موجب شد سواره تا مدتها به پشت خوابيده و به جز سقف
خانه ،نتواند جاي ديگر را ببيند .پس از آن به بيمارستان آمريکاييها در تبريز منتقل شد و پس از عمل جراحي به بوکان بازگشت .پس از سه
سال در بستر بودن ،همچون کودکي که تازه راه رفتن را بياموزد سر پا ايستاد .تا پايان سوم راهنمايي در بوکان تحصيل نمود .پس از آن دورهي
دبيرستان را در تبريز به پايان رساند .و براي ادامهي تحصيل در دانشگاه تهران به تحصيل حقوق پرداخت .سال  1343در جريان فشار و خفقان
رژيم شاه ،به همراه بسياري از دانشجويان ديگر دستگير و در زندان «قزل قلعه»ي تهران زنداني شد .در زندان مورد سختترين شکنجهها
قرار گرفت و جوانمردانه پايداري نمود .تا باالخره از زندان ساواک آزاد گشت .سال  1346در راديو کردي تهران به کار پرداخت .در اين دوران
توانست خدمات ادبي شاياني به انجام رساند .به سال  1347از دانشگاه تهران فارغالتخصيل شد .زمستان سال  1354هنگامي که از سر کار به
منزل باز ميگشت ،با ماشين تصادف کرده و زمينگير ميشود .به نظر میرسد که در اثر همین تصادف بود که سواره به دیار باقی میشتابد.
سواره از بينانگزاران شعر سپيد کردي در کردستان ايران است که توانست آن را به حد اعالي خود نيز برساند .طبع لطيف و ساده و روان
سواره ،ويژگي خاصي به اشعارش بخشيده بود .زندگي در روستا ،در سياهچادرها و کوه و صحرا ،روح سواره را بسيار لطيف و حساس بار آورده
بود .و نيز بيمارياي که در جواني بدان دچار آمد ،سوز خاصي به اشعارش بخشيده بود .معاني بديع و مضامين نو با زبان قدرتمند و سرشار
از زيبايي ،تجارب شخصي در کنار رود و دشت و صحرا ،از ويژگيهاي اشعار سواره است .سواره عالوه بر شعر ،نثر کردی را نیز به زیباترین
سبک مینوشت .مجموعهی «تاپو بوومهلیل» نوشتههای پراکنده سواره است.
«سثحري نيگا»
من بووم و دوو سث گةز هةواي هؤدةکةم .ئةوةندة تةنيا بووم کة ئةتگوت ئادةمم لة يةکةم ذؤژي خوصقانيا .بثدةنگي هثندة پذ و
چذ بوو کة دةنگي لثداين دص و نةبزي دةستم ئةتکوت گرمةي هةورة تريشقة و رژاين ئاوهةصدثرثکي گةورةية لة هةزار بة هةزاري
شاخثکي سةختةوة .لة سةر هةوداي نةدياري بريةوةري ،چةرخ و خومل ئةخوارد و بةرةوپاش ئةگةذامةوة .ژياين سي ساصةم لة
پةذاوثک ئةچوو کة شنةيةکي نةرم و نيان الپةذةکاين هةصداتةوة .لة مناصيمةوة پثيا دةهامتةوة .وةک فةقثيةک کة لة بةر هةيواين
مزگةوت دةرسةکاين ذابردووي دةور بکاتةوة.
مناصيم زؤر تيژ تثپةذي .جگة لة بزةي لثوثک کة هي ذواصةتثکي خةمبار بوو ،چي ترم نةدةهاتة بةرچاو .بزةي دايکم بوو کة
زوو بة جثي هثشم و بة ناوي يادگار هةر ئةو بزةي بؤ دانام کة هةميشة لثوي ئةذازاندةوة ،بةآلم هةميشةش ئةو بزةية بة ذواصةتثکي
خةمبارةوة ئةنيشت .چةشين قورينگثکي تةنيا کة چلةبذي کردبث و لة کةناري شةتاوثکي بة بةفر و سةهؤص گةمارؤدراو هةصنيشتبث.
لةو ساتةوة فثر بووم کة بزامن کة بزة هي دصخؤشيية و کام زةردة هي پةرؤشي و پةشثوي و هةر لةو کاتةوة خةم بوو بة هةوثين
بريةوةرمي .ئؤة چةندة تاصة خةمنامةي ژيان خوثندنةوة ،خوثندنةوةي پةذاوثک کة ئةزاين هةمووي تذاژثديية و لة هيچ دثذثک
تووشي خؤشييةک نابث .بة با کردين کاي کؤن! لة هةموو کةالوةيةکا بة شوثن گةجنا گةذان؛ ئةمةية تةقةالي من لة پثداچوونةوةي
ئةوةي بة سةرم هاتووة و ئةو ذؤژانةي کة بناغةي خانووبةرةي تةمةين منيان دامةزراندووة.
دثتةوة بريم لة هؤدةيةکا کة بةرةو پةجنةرةکاين ئةکرانةوة دادةنيشتم .زةردةي خؤرةتاو تا نيوةي مافوورةي هؤدةکةمي بة
پؤي زةرد ئةتةين و شةبةقي ئةکةوتة سةر ئاوثنةيةک بة ديوارةوة هةصواسرابوو .پؤل پؤل پةذةسثلکةي تيژباص بة قاژوقيژ بة
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بةرپةجنةرةي هؤدةکةمةوة تثئةپةذين .قووقةي کةصةشثرثک لة دةرةوة ئةهات و بالؤرةي سةگثکي برسي بةرز ئةبؤوة .کارةکةرة
پريةکةمان تا گوثي لة لوورةي سةگ ئةبوو لة ژثر لثويةوة نزايةکي ئةکرد و خثرا پةجنةري هؤدةکةي ئةبةست و بة دةم کارةوة
ئةيگوت« :پةنا بة خوا ئةجمارة نؤرةي کثية؟»
ناوي پوورة خاتوون بوو .بة هةزاران داستاين دثو و جنؤکة و پةري ئةزاين .جنؤکةيةک کة ئةبوو بة پشيلة و شةوانة ئةچوو لة
کؤذي زةماوةندي جنؤکةکانا زوذناي لث ئةدا« ،گةسکةکؤصة» و «شةولةبان» و ناوي تر .من لةگةص ئةوةشا کة زؤر لةو داستانانة
ئةترسام و کايت خةوتن سةرم ئةبردة ژثر لثفةکةمةوة ،هةموو شةوث گوذووم ئةگرت و تا پوورة خاتوون داستانثکي بؤ نةگثذابامةوة
خةوم لثنةدةکةوت .هةر لة مناصييةوة فثر بووم کة ئادةميزاد ئةسريي چارةنووسة و هةر هةوصث بدا لة داوي چارةنووس ذزگاري
نابث!
شــــار
گوصم دصم پذه له دهرد و کوص
ده صثم بذؤم له شارهکهت
له شاره چاو له بهر چرای نثئون شهوارهکهت
***
دهصثم به جامی ئاوی کانياوی دثيهکهم
عيالجی کهم کوصی دصی پذم
له دهردی ئينتزارهکهت
دهصثم بذوم له شارهکهت
له شاره چاو له بهر چرای نثئون شهوارهکهت
***
وهذهز بوو گيانی من له شارو هاذههاذی ئهو
له روژی چصکنی نهخؤش و تاوو ياوی شهو
بذومه دث که مانگهشهو بزثته ناو بزهم
چلون بژمي له شارهکهت که پذبهدص دژی گزهم
گوصم دصم پذه له دهرد و کوص
دهصثم بذوم له شارهکهت
***
له شارهکهت که ذهمزی ئاسن و مهنارهثه
مهلی ئهوين غهوارهثه
ئهوهی که داره تثله مهزههری قهنارهثه
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ژيان شهوارهثه
گوصم ! ههرمثی زونگ و زهل
چلؤن دهبثته جاذه گول
گوصم دصم پذه له دهرد و کوص دهصثم بذوم له شارهکهت
حسن قزلجي
()۱۳۶۳–۱۲۹۴
حسن قزلجي نويسنده ،مترجم و روزنامهنگار کرد ،سردبير مجله هاالله بوکان در شهر بوکان بدنيا آمد .وي از پيشکسوتان و بنيان گذاران
داستان کوتاه کردي است که از اوان جواني در عرصه هنر و ادبيات ُکردي ،خدمات ارزندهاي به رشد ادبيات کردي کرد .یکی از مهمترین آثار
قزلجی مجموعه داستانها کوتاه «پیکهنینی گهدا»(=خندهی گدا) است.

«بهشث له چريؤکی پثکهنينی گهدا»
لة بن ديوارثک دانيشت .برسيايةيت ئةوةندة زؤري بؤ هثنابوو تا بصثي يةک و دوو کولثرةکاين ماشتةوة .پشوويةکي دا و لةبةر
خؤيةوة گويت :وا باشة جثگايةک بدؤزمةوة شةو تثيدا حبةومثةوة ،ئةگينا بةم سةرماي دةمةو زستانة لة کؤآلنان و لة بن ديواران
ذةق دةمبةوة .هةستا ،بثئةوةي بزانث بؤ کوث دةچث ،لةو کؤآلنةوة ذؤيشت بؤ کؤآلنثکي ديکة ،هثندثک بةوثدا گةذا و ذووي کردة
کؤآلين سثهةم ،لةوث تةماشاي کرد و دووکةصثکي ئةستوور بة هةوادا دةچث .گويت :هةرچييةک بث ئةوة ئاگرثکي گةورةية ،وا
چاکة بچم شةو لة پةنايدا حباومثةوة .وةکوو شوثن گةذثکي چاک شوثين دووکةصي هةصگرت تا دؤزييةوة .دووکةصةکة ذةشي
گةورةي وةکوو ئةشکةوت دةهاتة دةرث ،خؤي کرد بة کونةکةدا .لة ناو چذة دووکةصدا تارمايي کابرايةکي دي پةيتا پةيتا ئاگرةکةي
خؤش دةکرد ،سآلو و ماندوونةبووين لث کرد و پرسي:
اللؤ ئةم ئاگرة چيية وا بثوچان ههر خؤشي دةکةي؟
ئاگر خؤشکةر گويت :براکةم ئةمة تووين حةمامة .کاري من ئةوةية ئةم توونة تاو دةم.
حةمةذةش :اللؤ وةرة پياوةيت بکة لة ذثي خودادا جثم بکةرةوة شةو لثرةدا حباومثةوة ،با لة سةرمانا ذةق نةمبةوة.
توونچي :برا لة تووين حةمام پاذانةوةي بؤچية؟ وةرة هؤ لةو قژبنة پاص کةوة.
حةمةذةش لةگةص توونچي ذثک کةوت ،شةوانة يارمةيت توونچي دةدا تا تاوث خبةوثت و نةختث حبةسثتةوة .بة ذؤژيش
دةذوثشت لة ناو بازاذ بواية ،لة کؤآلنان بواية ،چةند نانثکي گةدايي دةکر و دةهاتةوة .مةبةسيت ئةوة بوو هةر چؤنثک بث بگاتة
بةهار ،ئيتر بچثتةوة دثهات شواين و گاواين بث ،ذةجنبةري و سةپاين بث ،هةرچييةک بث ،ملي کارثک بگرث و لة تةنگانة دةرچث.
ذؤژثک زؤر تؤف بوو ،بة باوة کذثوةي دةرکرد ،کةس نةيدةتواين ماصةوماص بکا ،حةمةذةش تا چثشتانث سةبري کرد بةشکةم
نةختث هةوا خؤش بث ،بةآلم گضةگضي با تا دةهات توندتر دةبوو .کولوة بةفري گثژ و خول دةدا و دةيکرد بة کوين توونةکةدا،
دةتگوت لة عامسان هةرةوةزيان کردووة و بةفر هةالجي دةکةن.

67

								
زبـان و ادبـیـات کـوردی

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد سنـنـدج

شيخ محمد خال
شیخ محمد پسر شیخ علی ،از خاندان مشهور خال است که در سال 1283هـ ،چشم به جهان گشود .پدران و نیاکان وی غالب ًا از علمای
بزرگ و نامدار کردستان بودهاند .در حداثت سن برخی علوم را نزد پدر بزرگش ،شیخ محمد امین فرا گرفت و در مسجد او تحصیل را آغاز
کرد .در سال  1300پدربزرگش وفات یافت و محمد خال جانشین پدربزرگش شد و تدریس و تعلیم را شروع کرد .او مدت طوالنی به شغل
قضا پرداخت .در سال 1333هـ به مناسبت تألیف و انتشار کتابی در بارهی زندگی و احوال محمد فیضی الزهاوی مفتی بغداد ،به عضو علی
البدل مجمع علمی عراق پذیرفته شد و در سال 1349هـ ،به معاونت مجمع علمی کردی رسید و پس از انحالل این مجمع ،به عنوان عضو
اصلی مجمع علمی برگزیده شد.
شیخ محمد خال سرانجام پس از  85سال زندگی پر ثمر ،در سال 1368هـ ،بدرود حیات گفت .آثار فراوانی از او چاپ و منتشر شده است .از
جمله میتوان به آثار ذیل اشاره داشت .1 :تفسیر خال .2 .فرهنگ خال .3 .سید جمال الدین افغانی .4 .البیتوشی  .5الشیخ معروف نودهی و....
«شثعر و شاعثر»
شيعر قسةيةکي ذثکوپثکي جوانة ،کة لة دص و دةرووين هثندث خاوةن بريي هةصکةوتووةوة هةصئةقوصث بؤ سةر زماين ،لة پةردة
و کاآليةکي موسيقيدا ،کة بة بيستين مةردووم ئةکةوثتة جونبوش و جووصة جووص و شنةشن و پثکةنني.
شثعر سروش «وحي»ثکي دةروونيية لة ئامساين مثشکةوة بة هؤي فريشتةي بريةوة دثتة خوارث بر سةر زمان و قةصةمي شاعري.
شاعري هثندث جار مةبةسيت تازةي نةودميةن دائةذثژث ،وة بريي زؤر جوان ئةهؤنثتةوة بة ذةنگثکي وا هةموو ژيرثکي خاوةن
بري تيا سةرسام بث ،لةم حةلةدا شاعري وةک دةريايي (غواص)يةک واية کة لة بنکي دةريادا گةوهةر و بةردي بةنرخي وا دةربثنث،
کة شايستةي نقثمي ئةموستيلةي پةجنة و گوارةي گوث و ملوانکةي گةردن و سةرسنگي جوانان بث.
يا وةک کيمياگةرثک واية ،کة خاکثکي تايبةيت لة بؤتةدا بنوثنثتةوة و داي بذثژث بة شووشة زثذثکي وا ،کة وةک چرا
بدرةوشثتةوة.
گاهث شاعري مةبةسيت هةرجايي «مبتذل» نةهثنث ،وة لة پةردة و کاآليةکي وا جواين ذةنگاوذةنگي قةشةنگا نيشاين ئةدات،
ئةصثيت هثشتا نةوتراوة و نةبيستراوة ،لةم دةمةدا شاعري سةنگ تةراشثک واية کة لة پارچة بةردثکي ناذثک ،ئادةمييةکي ذثکوپثک
داتاشث لة وثنةي ئافرةتثکي جواين شةنگ و شؤخي ناوقةد باريکي باآل الوالو ،يا لة وثنةي پاشايةکي دادپةرسيت نيشتمانپةروةر،
يا زانايةکي داناي پيشةوةر ،کة هةموو کةسثک بة شانازييةوة بةرامبةر بة خؤي دايبنث بؤ جواين ،يا بؤ يادگار و پةند لث وةرگرتن.
بةذاسيت قةرحيةي شيعر شتثکي زؤر سةيرة ،کة لة دص و دةروون و مثشک و سةري هثندث کةسا هةصئةقوصث ،وة لةگةص سوروشتيا
تثکةصة.
شاعري ئةگةر بيةوث ئةتوانث بة شيعري ئاگريين خؤي ئاگر بةر بداتة دصي هةزاران کةس ،وة لة خةوي بثهؤشي بثداريان بکاتةوة،
وة کاآلي تةمةصي و ترسنؤکييان لةبةر داکةنث ،وة بة چةک و قةصغان و زرثي مةردي و نةبةردي پذ چةکيان بکات و بيانذازثنثتةوة.
شاعري ئةتوانث بة پةند و ئامؤژگاريي خؤي ذةوشت و خووي ناشريين لة دآلن دةربثنث و ذيشةکثشيان بکات ،وة لة جثگاي ئةو،
ذةوشت و خووي جوان بذوثنث و ئاوي بدا تا ذيشة دابکوتث.
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شاعري ئةتوانث بة وتاري دصذفثين خؤي دصي دصذةقان نةرم بکات و دةسيت دةست قووچاوان بکاتةوة بؤ هةموو جؤرة پياوةيت
و يارمةتيدانثکي کؤمةآليةيت.
شاعري ئةتوانث بة جادووي زوآلص «سحري حالل»ي خؤي مةردومي خةفةتبار بثنثتة پثکةنني ،وة ئادةميي کةيفخؤش ،بثنثتة
گريان و چاوسذين.
شاعري ئةتوانث لة هةموو دةمثکا بة هةموو ذةنگثک ،وة لة هةموو ذوويةکةوة کار بکاتة سةر دص و دةرووين مةردوم ،وة بة
ئارةزووي خؤي هةصيان سووذثنث ،جا ئةگةر خواسيت خوا وابوو بة گةلثک کة چاکيان بؤ بثنثتة پثشةوة ،ئةوا چةن شاعريثکي
خوثندةواري ورياي دوورئةندثشي ،ژيري خاوةن بريي بةرزي ،بة ذةويشت و خووي جوانيان ئةخاتة ناو ،وة بة شيعري پذ لة پةند
و ئامؤژگاريي بةرزةوة پثشيان ئةکةون ،وة لة هةموو تةنگانةيةکا ،ذثگايان بؤ ذووناک ئةکةنةوة ،وة چراي زانينيان بؤ دائةگريسثنن.
قةرحيةي شيعر يةکةم جار لة کؤمةصي ئادةميدا سةرةتا و پثشذةوي حيکمة و فةلسةفة و مايةي سةرکةوتنيان بووة بؤ سةر پلةي
شارستاين و خؤشبةخيت ،کة وابوو هةر گةلثک تا شاعريي تثگةيشتووي زؤرتر بث بةختيارترة.

عـطا نهــايــي
عطا نهايي ،نويسندهي کرد ،در سال  ۱۳۴۰در شهر بانه در کردستان ايران متولد شد .وي تا کنون سه مجموعه داستان کوتاه و سه رمان به
زبان کردي نوشتهاست .جداي از اين ،وي آثاري از داستان نويسان ايراني و ديگر ملل به زبان کردي ترجمه نمودهاست .او همچنين مقاالتي
را به زبان کردي در باب فن داستان نويسي و نقد آثار داستاني در مجالت معتبر ادبي به رشتهي تحرير در آورده است .وي در سال ۱۳۸۴
از سوي مرکز نشر آراس در کردستان عراق به عنوان نويسنده برتر برگزيده شد و جايزه ادبي آراس به وي اهدا شد .همچنين در دوازدهمين
فستيوال ادبي گالويژ که در سال  ۱۳۸۷در سليمانيه برگزار شد جايزه خالقيت «ههردي» به وي اعطا شد.

«بهشث له ذؤمانی باصندهکانی دهم با»
ئةو لة کوث بوو ،ئةو کاتةي ژن گلؤصة گذثک بوو لة ماص و حةسارثکي بچووکدا؟ بچووکتر لة دنياي بچووکي خةون و خةياصة
قاچاغ و حةرامةکاين .بچووکتر لة کؤي هةموو داخوازيةکاين .لةو بةشة بچووکة وا لة ژياين گةرةک بوو .تةنانةت بچووکتر
لةوةي لةشة گلؤصة گذةکةي وةشثرث .لةشة سةرگةردانةکةي ياخي و بثعؤقرة خؤي بة دار و ديواردا دةکوتا و ،لة ناخةوة ،لة
ناخي ئازارةکانيةوة هةموو قيژة حةپسکراوةکاين ژياين دةقيژاند .قيژةي وشک و جةرگبذي موچذکةي بة لةشي تةزيوي خانووة
گصينةکاين کؤآلندا دةهثناو ،بان و گوثسپانةي تةپيويان وةک شان و ملي سةگة بةذةآلي تؤقيو يةک دةهاتنةوة و دةلةرزين.
ئةو لة کوث بوو ،ئةو کاتةي دةرکةي تةنةکةي حةسارثکي بچووک يةک ،دوو ،سث جار شةقي دةبردو ،کاسي و بثدةنگي
کؤآلين دةشکاند؟ لةشي گذ گرتووي ژن يةک ،دوو ،سث جار دةپةذية دةر و خةصوةيت رچيوي کؤآلين دةذووشاند .گذ گةزارةي
لة ئامساين کؤآلن دةکثشاو ،با ،باي وشک و سارد ،باي وةيالن بةرو پريي دةچوو ،دؤسيت دثريين با بوو گذ ،لة باوةشي دةگرت.
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تاسةي کردبوو ،بة خؤيةوة دةگوشي .لة زةوي هةصدةبذيو بة دةوري خؤيدا هةصيدةسووذاند .ئةوسا ژن گلؤصة گذثک بوو لة باوةشي
باداو ،سةماي مةرگي دةکرد.
ئةو لة کوث بوو؟ ئةمسةراوسةري کؤآلن چؤص بوو .کةس بة دةرةوة نةبوو .پةجنةرةکانيش چاوي کوثري ماصةکان بوون .کةس
ئةو سةماي گذ و بايةي نةدةدي .کةس ئةو قيژةي ژنو مةرگةي نةدةبيست .ئةويش هةر دوو چاوو ،دوو گوث بوو .دوو چاو وةک
دوو کونة کؤتر بة ديواري ماصثکةوة .دوو گوث وةک دوو گؤپکة بة گورگةي گوثسپانثکةوة .وةک دوو تةصةزم بة لةشي دارتثلثکةوة.
دوو چاو بوو ئةو .دوو چاو کة هيچي پثنةدةکرا جگة لة بينني و ،دةيدي ژن ،چشکردوو لة شةرم و حةياي ،مةستو سةرخؤشي
مردن بوو .کراسة ئاودامثنةکةي کة دةشيا تةختةکةي شني بووبث ،شينثکي ئامسانيو ،گوصة وردةکاين سوور بووبن ،بة دةم باوة پارچة
پارچة دةبوو .پارچةکان دةفذين و ...لة کوث دةنيشتنةوة؟ پثسيت لةشي کة دةبوو سپي بووبث و ،چةند دلؤپ خوثن دةمارثک
دةآلندبثيت و ئاصي کردبث ،قرچة قرچ هةصدةقرچا .داروو ديواري کؤآلن دوودة و دووکةص بوو .ئامساين تةصخ و تاريک بوو .دوو
چاوي ئةويش ...نا ،ئةوي دوو چاويش دةکزايةوة .تا ئةوةي با ،شةکةيت ئةو هةلةکة سةماية پثي خؤ دزينةوةي هةصدةگرت و ،گذ
لة خؤيدا دةتوايةوة.
دوو گوث بوو ئةو ،دوو گوث کة هيچي پثنةدةکرا جگة لة بيسنت و ،دةيبيست قيژةي جةرگبذي ژن دةبووة نرکة و ناصة و هثور
هثور ...بثدةنگي.
ئةو لة کوث بوو ،ئةو کاتةي لةشي رةشي ژن ،ذووت و عوريان له ناو کؤآلندا کةوتبوو؟ باآل بةرز بوو يان ئةو بةرزة باآلي
دةدي؟ دةستةکاين دوو چص داري سووتاو بوون .سپياين ئةو دميةنة رةشة ،تةهنا سپيةنةي دوو چاوي ژن بوو ،کة پةردةي پثصوويان
توابووةوة .گلثنةکان هثشتا بزؤز بوون ،دةبزوان .لة کث دةگةذان؟
ئةو لة کوث بوو؟
ئةو گلؤصة گذةي لة کوث ديبوو؟
ئةو قيژة جةرگبذةي لة کوث بيستبوو؟
بـختــيار عـلي
عبختيار علي نويسنده ،شاعر ،مقالهنويس معاصر کرد در سال  ۱۹۶۰در سليمانيه عراق زاده شد و  ۳۶سال بعد ،در سال  ۱۹۹۶به آلمان
مهاجرت کرد .بختيار علي تاکنون آثاري چون «مرگ تکفرزند دوم»« ،غروب پروانه» و «آخرين انار دنيا» را منتشر کرده و بسياري او را
حرفهايترين نويسندهي کردزبان ميدانند .رمانهاي بختيار در اقليم کردستان عراق طرفداران بسيار دارد و بيشترين ميزان شمارگان کتاب
را در اين خطه به خود اختصاص دادهاست.
نخستين رمان او به نام «مرگ تکفرزند دوم» (مةرگي تاقانهي دووههم) در سال  ۱۹۹۷در سوئد منتشر شد .دومين رمانش غروب
پروانه (ئثوارەي پةروانه) در سال ۱۹۹۸م ،در استکهلم سوئد و سومين اثرش ،رمان «آخرين انار دنيا» (دواههمني ههناري دونيا) در سال
 ۲۰۰۲در سليمانيه به چاپ رسيد.
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«بهشی له ذؤمانی ئثوارهی پهروانه»
من «خةنداين چكؤلة» چةندين ساص لةمةوبةر هةموو ئةو ذووداوة سةيرانة ژيام كة دواجار ئةستةم بوو تا كةمثك گةورة
نةمب بتوامن لة هةموو ماناكانيان تثبگةم و بياننومسةوة ،ئةو ذووداوانةي ئثستا وةكو يةكةيةكي لةيةك نةترازاو لثياندةذوامن ،نةك
تةهنا لةبةرئةوةي هةموو ئةو شتانةي كة ذووياندا پةيوةندييةكي گةورةيان بةيةكةوة هةبوو ،بةصكو لةبةرئةوةي واتثدةگةم قةدةري
مرؤڤةكانيش بة ئاساين لةيةكدي جياناكرثنةوة« .نةسرةديين بؤخنؤش» ئثستاش پثمدةصثت« :پةلةمةكة» ،فةتانةش لةو باوةذةداية
كة هثشتا ناتوانني لة ذاسيت ئةو ذؤژانة و ئةو ذووداوانة تثبگةين ...هةردووكيان گومانيان هةية ئةم چريؤكة چريؤكثكي تةواو
بثت ،نةوةك تةهنا لةبةرئةوةي ئةوانةي كة لةو ذؤژة سةيرانةدا ژيان ،ئةمذؤ مردوون يان سةفةريان كردووة ياخود لة لوچثكي
ئةم وآلتة ماندووةدا ونبوون ،بةصكو لةبةرئةوةي زؤربةي ئةو جثگايانةش كة من و پةروانة «هةريةك بة جيا» ئةو ذؤژگارانةمان
تيا بردةسةر شوثنةواريشيان نةماوة .لةگةص ئةوةشدا وةسواسثكي نةزانراو و تاريك پاصم پثوةدةنثت ئةو چريؤكة بگثذمةوة ،ذةنگة
ئةوة وةسواسي تثذاماين ئينسان بثت لةو جيهانانةي كة تياياندا ژياوة و نةيتوانيوة تثيانبگات ،وةسواسي تثذاماين ئينسان بثت لةو
ذؤژانةي بةجثماندةهثصن و دواجار لة ذثگةي چريؤكةكانةوة نةبثت بؤمان ناگثذدرثنةوة ،وةسواسي بةخشينةوةي شثوةيةك بثت بةو
مةملةكةتانةي كة وةكو سةراب يان غوبار تةماشامانكردوون ،بةآلم لةگةص هةموو ئةو وةسواسانةشدا من بة ذووين هةموو شتةكامن
لةيادة .ئةو شةوة دوور و درثژانةي لةگةص مةعسومةدا لة قوتاخبانةي «خوشكة تؤبةكارةكان» بردمةسةر ،گةلث هنثين قووصيان
دةربارةي دواهةمني ذؤژةكاين ژياين «پةروانة» بؤ ئاشكراكردم .ذاستة ئةمذؤ مةعسومة مردووة ،بةر لة مردين بة مين گووت كة ئةو
هةموو ئةو شتانةي بينيوة كة مرؤڤثك دةبثت بيبينثت و دواتريش هيچي ديكة نةماوة شايستةي بينني بثت ،بةآلم ئةو دةباية ئاوةها
زوو نةمرداية تا شاهيدي ذاست و دروسيت ئةم چريؤكة بثت ،جگة لة مةعسومةش دؤزينةوةي ئةو سةرپؤشة سپييةي «ميدياي
غةمگني» ،ئةو سةرپؤشةي پذبوو لة هةموو دةستنوسةكاين ميديا لةو جةنگةصي نائومثدييةدا ،هاندةرثكي سةيربوو تا سةرلةنوث بري
لة گثذانةوةي چارةنوسي خؤمان بكةمةوة ،كة هةصبةت بة ئةندازةيةك بثذةمحانة و تاريكبوو بؤ وچانثكي چكؤالنةش لثماننةگةذا
تا دواجار بةناو ئاگر و غوبار و دةستخةذؤبووندا ئثمةي گةياندة ئةو ئثوارة غةمگينةي كة ئثستا بة حةسرةتةوة پثيدةصثني «ئثوارةي
پةروانة» .هثشتا زووة باس لة ئثوارةيةكي سارد و بةفراوي بكةم لةناو ئةو چيا عاسيانةدا… چونكي ذيشةي ذووداوةكاين ئةو
ئثوارثية دةگةذثتةوة بؤ چةند وةرز پثشتر ،هةمووشتةكان لةو ئثوارة فثنكةي بةهارةوة دةستيانپثكرد كة من «خةنداين چكؤالنة» و
«پةروانة» دةبوواية لةسةر سينييةكي گةورة گؤشيت ئةو قوربانييةمان ببةشيايةتةوة كة ساآلنة بامب بةر لة «قوربان» دةيبةشييةوة.
ئثستاش هةموو شتثكم لةبرية ،سةرةتاي گةذانةوةي ذؤژة سةوز و پذ لة شادييةكاين ساص بوو ،خةصكي لة هةموو كون و قوژبنثكي
شاردا قوربانييان سةردةبذي .پثدةچوو دةمثك ساص بثت وةكو ئةم قوربانة نثچري بةو زؤريية نةخرابثت ،پؤلة باصندةكان بة كؤ لة
باشوورةوة دةگةذانةوة و بة مةسيت بةسةر ئةو كةرنةڤايل خوثنةدا دةفذين كة لةو بةهارةدا شاري وةجؤشهثنابوو ،ئاخر زؤرجار ترس
ياخود خوثن بة زمانثكي هنثين نثچريةكاين خؤيان بانگدةكةن .لةو ذؤژانةشدا كوچة و كؤآلن و شةقامةكاين شار هةمووي بؤين
خوثين لثهةصدةستا ،ماوةيةكيش بوو پةروانة بة پثچةوانةي عادةيت هةميشةيي خؤيةوة مةيلثكي سةيري بةالي بينيين قوربانييةكاندا
پةيداكردبوو ،من لةوةوبةر پةروانةم وةها نةديبوو ،پةروانةم نةديبوو بة سةعات لةبةر ئةو پةجنةرةيةدا ذاوةستثت و چاو لةو مةيدانة
نةتروكثنث كة پياواين زةبةالح زةبةالح گاي قةترانيان بؤ دةهثنا ،پثكيشةوة دةمانبيين كة كذيارة سادة و ساويلكةكان بة نةشارةزايي
خؤيان بةناويان دةكةوتن و دواجار لة دةرگايةكي چكؤالنةي تةختةوة كثشمةكثش «گا» يةكيان ذادةكثشاية دةرث و كؤآلنةو
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كؤآلنة بةو شاري تةپوتؤزةدا ،تا بةر دةرگاكاين خؤيان دةيانربد.
ئثمة دةمث ساص بوو لةوث دةژياين ،بةرابةري باصةخانةكةمان مةيداين جةصةبچي و چثوار و قةسابان بوو ،بةآلم ئةمة يةكةمني
ساص بوو بةر لة «قوربان» بةو جؤرة مةيدان وةها گذبستثنث و بازاذي بثتةفرؤش .چةندين ذؤژ بوو شار يةكپارچة خوثن بوو…
هةر جثگايةك دةچوويت ،هةر خوثن بوو ...هةر كوچةيةك دةچوويت ،هةر خوثن بوو… بؤين خوثن لة گةورة و بچوكي ئةو
شارة هةصدةستا .من و پةروانة كة دةچووين بؤ قوتاخبانة حاصمان گةلث خراپ بوو ،لةبةر دةرگاي ماصةوة تا ناو پؤلةكاين خوثندن،
گوميچكة لةدواي گوميچكة و جؤگةلة بةدواي جؤگةلة خوثنمان دةبيين .من دةمگووت «تةحا ،ئةو هةموو خوثنة چيية؟» ،پةروانة
سةيري نةدةكردم و هةر دةذؤيشت ،بةآلم كة من ئةو ذستةيةم چةند جارث لةسةر يةك دووبارةدةكردةوة ،دةيگووت« :بثدةنگبة و
ئاگاداربة خوثناوي نةبيت» .ئاگاداربووم ئةو لةو دووبارةكردنةوة بثوچانةي من بؤ ئةو ذستةية تةواو بثزاربوو.

شيــرزاد حســن
سال  195۰در شهر اربیل کردستان عراق متولد شد .تحصيالت را در همان شهر و سپس در دانشگاه بغداد در رشته زبان و ادبيات
انگليسي به پايان رساند و سپس در دبيرستانهاي شهر سليمانيه مشغول تدريس گرديد .نويسندگي را با شعر آغاز کرد و سپس داستاننويس
سرشناسي گرديد .و همچنين به کار ترجمه نيز روي آورد .و سپس به تحقيق و پژوهش .از کارهاي وي ميتوان به مجموعه داستانهاي
«تنهايي»ُ « ،رز سياه»« ،محلهي مترسکها»« ،پيرپروانههاي َد ِم غروب» و همچنين رمانهاي «حصار وسگهاي پدرم» « ،پهندشت
آهوهاي کشتهشده» و «مه روي دره» و چندين اثر ديگر در زمينه ترجمه و مجموعه مقاالت اشاره کرد .شيرزاد در سال  1997در کنفرانس
نويسندگان جهان در کشور فنالند به عنوان نويسندهاي ُکرد شرکت نمود .وي اکنون در شهر سليمانيه کردستان عراق زندگي ميکند.

«به شثک له چريؤکی گوصی ذهش»
ببووين بة دوو بةش ...بةشثک مةلةي تيا دةکرد ...بةشثکي ديکة کة ئثمة بووين مةلةمان تثدا نةدةکرد ...ئةوانةي مةلةيان
نةدةکرد ،گةلثک کةمتر بوون لةوانةي مةلةيان دةکرد .هةر ذؤژة و زةالمثکي ديکة ،هةرزةيةکي ديکة ،مناصثکي ديکة ،چ بة دزي
و چ بة ئاشکرا ،دةهات و وةک مراوي سةري دةخستة نثو ئةو زةلکاوة ذةشة ...ناويان نابوو «گؤمي مريي» ...نةک هةر مناص و
هةرزة و دةستةپياواين گةذةکي خؤمان و بةش ...بگرة مناص و هةرزة و پياواين هةموو شار وةک ذةوةقاز و مراويي هةصپرووکاوي
بةر گذةي هاوين دةذژانة ذؤخانةي ئةو زةلکاوةوة ...گةورةترين زةلکاوي شار ..خةصکثکي چصکنوپصکن خؤيان لةو چصکاوة نقوم
دةکرد ..مامؤستا سةر ذووتاوةکةي خؤمان پثي دةوتني :لة وآلتاين ديکة مناآلن دةچنة نثو باخچة و چيمةن و سةوزةگيا و ...لة
نثو ذووبار و جؤگةلة و کةنار دةريا شينةکان مةلة دةکةن ،بة حةسرةتةوة دةيوت :مناآلن لةسةر درةختة چذ و باآلبةرزةکان وةک
بثچووة چؤلةکة دةجريوثنن ،مناآلن هاوينان بارگة و هةگبة و جانتا چکؤالنةکانيان هةصدةگرن و بة شةمةندةفةري زؤر درثژ بةم
دونيايةدا سةفةر دةکةن ..دةمانپرسي:
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«بة تةنيا..؟»
دةيوت:
«نةخثر ..لةگةص مامؤستاکانيان.»!ً..
دةيوت:
مناآلن ...لةوثندةرث مناآلن چصمن نني و قةتيش بة قؤصي کراسةکانيان لووت ناسذن ...بث دةستةسذ ناچنة دةرث ..سةري
يةکدي ناشکثنن ..بةرد ناگرنة گصؤپةکاين نثو کؤآلن و سةر شةقامةکان ..ئثوة چيتانة ذؤصةکامن ..بة قةهرةوة دةيوت :ئثوة بؤ بة
گوثي من ناکةن ..بؤ واز لةو زةلکاوة ناهثنن ..بةرخؤلةکامن «بةهلارزيا» نةخؤشييةکي کوشندةية و با تووشي نةبن ..ئثوة هثشتا
ناسکن و با گةذ نةبن !..نةک هةر ئثمةي هةرزة و مناص ،نةک هةر ئثمةي زةرد و الواز ..بگرة کوذة الو و دةستةپياوةکانيش
دةهاتن ،نةک هةر لة کةالوة و خانووة قوذةکانةوة ..نةک هةر لة گةذةکي شارةواين و گةذةکة هةرة پةذپووتةکاين شارةوة ..بگرة
لة گةذةکة هةرة خؤشةکانيشةوة خةصکي دادةباري ،دةهاتن و وةک پؤلةمةکي تينوو بةسةر زةلکاوةکةوة دةنيشتنةوة ،واي لثهات
دةوروبةري زةلکاوةکة ببث بة سةيرانگاي ذؤژاين چوارشةممة و هةيين ..ژنان بة ماص و مناصةوة دةهاتن ..بة زةرد و سوورةوة..
بة ذايةخ و سةماوةر و پرمثز و مةجنةصي کفتة و دؤصمةوة بةهاران دادةذژانة ئةو ناوة.
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