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نامة شيعرييةكاني مةولةوي تاووطؤزي
حسني حممود علي
ثوختة
سوكرات طةر بكريَت؛ ثيَي دةلَيَني :باوكي رؤحيي هونةر و فةلسةفةي يؤناني ،ضونكة ئةرستؤ بة مامؤستاي يةكةم ناو
دةبريَت .دةلَيَت( :مرؤظــ بة سروشت طيانلةبةريَكي طؤمةلَطةيية) ،هةرضةندة ميَذوويةكي وورد نيية بؤ دةستنيشان كردني
دروست بووني كؤمةلًطة سةرةتاييةكان .بةالَم بة دروست بوونيان ،كؤمةلَطة ثيَويستيي ثيَوةنديي كؤمةالَيةتي الدروست بوو،
ديارة زمان بةهيَزترين ثيَوةندي بووة ،ئايا ثيَش زمان ضي بووة؟ ئةم باسة طرميانة و بريدؤزةي زؤري ليَ كةوتةوة ،يةكيَك
لةوانة دةلَيَت ،ثيَوةندي بة هؤي ئاماذةوة بووة ،كة ثيَي دةلَيَن( :لغة اإلشارات) ،دوايي بووةتة زمانيَكي بيَ ثةيرِةو؛ ثرِ لة
قيذة و هةرا ،كة زياتر لة السايي كردنةوةي دةنطة سروشتييةكانةوة هاتووة؛ بةطويَرةي طةشة كردن و ثةرةسةندني
قؤناغة يةك لة دواي يةكةكاني ميَذوو ،دواجار زمان طةشةي كردووة ،بووةتة ثيَرِةو ،تاطةيشتؤتة قؤناغي ئةمرِؤي ،كة
كؤمةلَةطةكان و هةلَكةوتة جوغرافياييةكاني نيشتة جيَ بوون و جؤرةكانيان زؤر بوون ،نووسني داهيَنرا ،ئةوة بووة زماني
نووسني و هاتة ثالَ زماني ئاخاوتن و ئةركي كةم كردةوة ،ديارة بؤ بةردةوام بووني ثيَوةنديي مرؤظايةتي و طةشةكردني،
نامة نووسينيش وةكو زمان طؤرِانكاري زؤري بةسةردا هاتووة ،تا طةيشتؤتة قؤناغي ئةمرِؤي.
نامة خزمةتيَكي زؤري بة مرؤظايةتي كردووة :وةكو لة ثيَشدا ئاماذةم ثيَداوة ،كةليَين زؤري بة هةموو جؤرةكانييةوة،
ثرِ كردؤتةوة ،كاريطةريي ثيَشكةوتين تةكنةلؤذياي كةوتؤتة سةر ،لةزوو طةياندني مةبةستةكان ،ئةمةش ناراستةوخؤ
كاريطةريي طةورةي بووة لة ثيَشخستين مرؤظايةتيدا ،نامة نووسني ئةوةندة بايةخي ثيَدراوة ،جيَطةي خؤي لة ئةدةب و لة
رةطةزي شيعري دا كردؤتةوة ،شاعريان زؤر بايةخيان ثيَداوة ،وةكو نامةشيعرييةكاني (ضامةكاني) مةولةوي تاووطؤزي،
بؤية ئةم بابةتة طرنطةم هةلَبذارد.
كليلي ووشةكان :نامة شيعرييةكاني ،مةولةوي تاووطؤزي ،شيعر

ثيَشةكي
هةرضةندة لةم سةردةمةدا؛ دارِشتين نامةي نويَ بة ثرنسيثةكاني نامة نووسيين جاران باوي نةماوة ،ئةويش بةهؤي ثةيدا
بوون و ثيَشكةوتين ئاميَر و هؤيةكاني تةكنةلؤذيا ،ئيَستا كورتةنامة ( )Messageي مؤبايل ( )Mobileو (ماسنجةر،
ظايبةر ،واتس ئاث...هتد) ،شويَين طرتؤتةوة ،ضونكة بة كورت ترين نووسني مةبةست دةطةيةنيَت ،ليَرةدا ئةمةش
مةبةستة ،بةالَم ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت ،نامة نووسني لة كؤندا طرنطي خؤي لةدةست دابيَت ،ضونكة لة مةبةستة
كةسييةكاني نيَرةر و خويَنةر ،اليةني ميَذوويي (هؤشداري ،جةنطي ،)...ويَذةيي ،دوكيوميَنتاري ،شيَوازطةرايي...هتد،
تيَداية ،هةروةها بةشيَكي زؤر طرنطة لةثةخشاني ئةدةبي ،هةرضةندة ريتم و كيَش و مؤسيقاي دةرةوة (سةروا) تييَدا وةكو
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شيعر بةكار نةهاتووة ،بةالَم سؤز و ئةنديَشة و هزري ناسك و لةرةي رؤحي تيَدا بةكار هاتووة ،جطة لةوة؛ تاكة بةش و
طرنطي طةياندن و راطةياندنة جؤراوجؤرةكان بووة( :كةسي ،خؤشةويسيت ،طلةيي ،ثرسةنامة ،طشيت ،بازرطاني...هتد،).
نامة نووسني بة زماني كوردي درةنط هاتة ناو كؤمةلَطة و ئةدةبياتي كوردييةوة ،بةهةردوو جؤرةكةي،ض هؤنراوة ،ض
ثةخشان ،هؤيةك بووة بؤ ثتةوكردني ثيَوةندي كردني كةس و كؤمةلَ ،هؤكاريَكي تر بووة بؤ بنيات نان و بةرةو ثيَشةوة
بردني شارستانييةت و كؤمةلَطة .نامة نووسني وةكو دةلَيَن( :نيمةي بينينة ،زؤر لة ئةرك و تيَضوون و كات طل دةداتةوة و
هةمان مةبةست دةطةيةنيَت)؛ ثياوة دةسةالَت دارةكان؛ كاتيَ خويَندةوار كةم بووة،جوان نووسيَك و خويَندةواريَكي
تايبةتيان بووة بؤ نامة نووسني .ثيَيان وتووة (مريزا) ،يان (كاتب).
هؤي هةلَبذاردني ئةم تويَذينةوةيةم ،دةطةرِيَتةوة بؤ دةرخستين طرنطي نامةي شيعري (ضامة) لة ئةدةبي كوردةواريدا و
ضامةكاني مةولةوي تاووطؤزي بؤ شيَخان و دؤستان و هاورِيَياني ،كةلة سؤزيَكي بةرز و رةوانبيَذييةكي باالَ و شيَوازيَكي
ناسكدا كة شيَوةزاري دةظةري هةوراماني سةر بة شيَوةزاري طؤرانة دايرِشتوون ،دلَنيام كة كاريطةريي زؤري هةبووة
لةسةريان ،جووالَندوويانة بؤ ئةوةي والَميان بداتةوة.
نامةكاني دريَذة ثيَدةر و تةواو كار و طةشةثيَدةري ضامة كوردييةكانة ،ض لة سةردةمي ثيَش و ض لة ثاش ،وةكو لة
ثيَشدا روومن كردةوة؛ ضامةكاني تايبةتي خؤيان هةية ،ضونكة بة شيَوةزاري مؤسيقا ئاميَزي (طؤران – هةورامي) بة
شيَوازيَكي رؤمانسييانة هؤنراونةتةوة ،لة رووي كرؤنؤلؤجياي نامة نووسني بة زماني كوردي دةطةرِيَتةوة بؤ زياد لة سةد و
هةشتا سالَ ثيَش ئيَستا ،كة ماوةيةكي كةم نيية ،بةلَطةنامةيةكي بةهيَزي ئةدةبي كورديي تةواوكار (متكامل)ة.
ئةم تويَذينةوةية هةردوو ريَبازي شيكاريي( :ثةسين-وةسفي) و (رةخنةيي) ،بة راظة كردني وشة و ليَكدانةوةي
طشيت دةستةواذة و رستةكاني لةخؤ طرتووة و ثشيت بةسةر ضاوةي باوةرِ ثيَ كراو بةستووة ،دابةش كراوة بةسةر سيَ بةش و
يانزة تةوةردا.
بةشي يةكةم /بريتيية لةواتاي وشةي (نامة) لة رووي فةرهةنطييةوة ،ريشةي ريَزمانييةوة ،زاراوةييةوة ،ثيَناسة و
ضةمكةكاني نامة ،قؤناغة ميَذووييةكاني دةركةوتين نووسيين و مةبةستةكاني.
بةشي دووةم /دةركةوتين دياردةي نامة نووسني لة كؤمةلَطةي كوردةواريدا ،زمان و شيَوازي نامة نووسني ،ثةخشان ،نامةي
شيعري (ضامة) لة ئةدةبي كورديدا ،رةهةندة جياجياكاني.
بةشي سيَيةم /ضامةكاني مةولةوي ،زماني شيعري و شيَوازي ،ويَنةي شيعري ،مؤسيقا ،...جؤرةكاني شيكردنةوةيان بة
منوونةي شيعرييةوة ،كاريطةري لةسةر وةرطراني ئةم نامانة.
دواجار تويَذينةوةكةم بة ئةجنام و سةرضاوةكان و دوو كورتةي باسةكة بة هةردوو زماني عةرةبي و ئينطليزي
كؤتايي ثيَهيَناوة ،بة هيواي ئةوةي توانيبيَتم كةليَنيَكي تر لة ئةدةبياتي كورديدا ،لة بواري هونةريي و ئةدةبيي نامة
نووسيندا ثرِ كردبيَتةوة و راذةيةكي بضووكم بة ئةدةب و زماني كوردي كردبيَت،كة بنةماي بةهيَزي نةتةوةيني.
بةشي يةكةم
 /1واتاي فةرهةنطي ،بووني بةزاراوةي شيعري و ئةدةبي ،ريشةي ريَزمانيي وشةي نامة.
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 )1واتاي فةرهةنطي :نام :ناظــ ،وشةي درومشي ناسني ،نامة :دةي ،وشةي دنةدان (تشجيع) ( :نامة راكةن بطةنيَ)،
قاقةزي نووسراو بؤ بةرِيَكردن ،دةنط و باسي نووسراو لة كتيَب دا ( :رؤستةم نامة))1( ،
نامة :كاغةزيَكي نووسراوة ،كة بؤ يةكيَك بنيَرريَ ،نامةبةر :كةسيَكة كاغةز بطةيةنيَ بةم و بةو)2( .
ئةمحةدي خاني ئةم زاراوةيةي لة يةكةم ديَرِي ديوانةكةي دا بةكار هيَناوة.
دةلَيَت :سةرنامةي نامة نامي اهلل
بيَ نامي وي ناتةمامة واهلل (.)3
رسالة Letter :

()4

بووني بةزاراوةي شيعري و ئةدةبي
ئةم ناوة بووةتة زاراوةي ئةدةبي ،شيعري( ،ضامة) شي ثيَ دةلَيَن ،واتة نامة نووسني بة هؤنراوة[ ،الرتسل ،دةاللةتي
لةبةكار هيَناندا هاوجووتة بة (الرتاسل ،املراسلة ،املكاتبة) ،كة هةمووي دةاللةت لةسةر دواندن بة زماني ثيَنووس]ن،
هةروةها لة تايبةت مةندييةكاني نامة طؤرِينةوة (املكاتبة) دا هاتووة :سانايي ،ضؤن لة سورشتدا هاتووة ،دوور كةوتنةوة
لة قورس كردن ،رازاندنةوةي ئاخاوتن بة (نووسني) ،رووني ،كورتي) لةسةر بنةماي (باشرتين ئاخاوتن) :كورت بيَ،
ئاماذة بدات ،بيَزار نةكات ،واتة ثرِ ثيَسيت ،تواناي نووسةري نامة و ئةوةي بؤي دةنيَردريَت بيَت ،جواني و خؤشي
ثيَببةخشيَت ،واتة :بيدرةوشيَنيَتةوة ،هةروةها نامة زانستييةكان ،واتة :ئةكادميييةكان ،كة خاوةنةكةي
تويَذينةوةيةك ،ياخود نامةيةك ثيَشكةشي دةكات ،ئةمة ثشت بة بنةما مةنهةجييةكان دةبةستيَت ،لة كؤكردنةوةي
سةرضاوةكاندا ،خستنةرووي بابةتةكة ،شيكردنةوةي ،بةنداندني ،هؤكاركردني ،تا دةطاتة ئةجنامةكان و كورتةكان،
ئةم جؤرة؛ واتة نامة ئةكادميييةكان دةطريَتةوة ،كة خويَندكار ثيَشكةشي زانكؤي دةكات ،بؤ وةرطرتين نازناوي زانكؤيي،

ثلةي زانسيت بة جؤرةكانييةوة)( .)5هةروةها ئةم نامانة ثشت بة ثةخشاني رةها دةبةسنت ،كة نةبةسرتابنةوة بابةتي

رةوانبيَذي و سةروادار و جؤرةكاني رازاندنةوة و جوانكارييةوة ،بةم واتاية ،لة ئادابي نةتةوة كؤنة كاندا ،وةكو نةتةوةي
كورد ،كة لة ضوارينةكاني [بابا تاهريي هةمةداني (1010 – 935م)يةوة دةست ثيَ دةكات]* ،نامةكةي حةزرةتي
(سليَمان) بؤ

_________________________
* سنوورداركردني ميذووي سةرهةلَداني ئةدةبي شتيَكي ئاسان نيية ،ئةمة زياتر ثيَوةندي بة ميَذووي نووسيين بةرهةمةكانةوة هةية .من دلَنيام
ثيَش ضوارينةكاني (بابا تاهري) بةرهةمي تر هةبووة ،تؤمار نةكراوة ،يان نةدؤزراوةتةوة .دةست نيشان كردني؛ رةها و ئاسان نيية.

(بةلقيس) شاذني مةملةكةتي (سةبةء ،سبأ) لة يةمةن ،بؤ (تةسليم (موسلَمان) بووني بةلقيس و قةومةكةي) بة سليَمان
ثيَغةمبةر(د.خ) *
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بة نيسبةت عةرةبةوة لةسةردةمي ،دةورةي جاهيلييةتدا .شتيَكم نةبينيية بةناوي نامةوة ،بةالَم نامةي شيعري
هةية وةكو :نامة شيعرييةكةي (عمرو)ي كورِي كلسوومي تةغلوبي بؤ (أبا هند)،كة نامةيةكي جةنطيية و بةم بةيتة دةست
ثيَ دةكات:

( أبا هند فال تعجل علينا
وأنظرنا خنربك اليقينا) **
واتة( :أبا هند) ثةلةمان ليَ مةكة و ضاوةرِوامنان بة هةوالَي راستيت ثيَ دةدةين .دواي دةورةي نةفامي ،دةورةي هاتين
ئيسالم دةست ثيَ دةكات و نامةكاني ثيَغةمبةر حممد (دروودي خواي ليَبيَت) ،كة لة جيَطةي تري ئةم تويَذينةوةدا
خستوومنةتة روو.
جؤرةكاني نامة ئةمانةن :خيَزاني و دؤستايةتييةكان ،كة لة مياني خزم و برادةرانداية( ،ئيَمة ئةمةمان
مةبةستة) ،نامة ئالَوطؤرِكراوةكان ،دةستا و دةستةكان (الرسائل املتداولة) ،كة بؤ بازرطاني و سةودا كردن بةكار ديَت،
نامة زانستييةكان ،كة خاوةنةكةي تويَذينةوةيةك لة بابةتيَكي دةست نيشان كراودا دةخاتة روو.
ريشةي ريَزمانيي وشةي نامة( :لةسةر شيَوطي ناوي بةركار (اسم املفعول) دا هاتووة بة بيَذةي (املكتوب) ،واتة
نووسراو ،كؤيةكةي( :مكاتيب)ة ،واتة :نامةكان ،كة لة يةكيَكةوة بؤ يةكيَكي تر دةنيَردريَت ).

()6

بةهةمان شيَوة ،وشةي

(الرسالة) ئاوةلَواتاي (مكتوب)ة ،كاري رابردووي (كتب)ية ،واتة :نووسي ،طةردان دةكريَت بؤ كاري رانةبردوو (يكتب) ،بؤ
كاري فةرماني (أكتب) ،كارةكة تيَثةرِة ،واتة بةركاري راستةوخؤ وةردةطريَت ،وةكو (راسل) ،نامةيةكي بؤ ...نووسي،
ضاوطةكةي (الكتابة)ية.
بةهةمان شيَوة ،وشةي (الرسالة) ،كؤكةي (الرسائل ،الرساالت)ة ،ناوة ،واتة :نامةكان ،هةروةها لة شيَوطي (ترسَّلَ)،
واتة نامةكةي دارِشت( ،تراسل) يةكيَك نامةي لةطةلَ يةكيَكي تردا طؤرِييةوة (.)7

_______________________________________________

* سورةتي (النمل) و لة ئايةتي ( )31سي و يةكةميندا هاتووة ،ئةمة دةقةكةيةتي( :أال تعلوا علي وأتوني مسلمني) ،واتة :خؤتان بة طةورة
مةزانن وليَم ياخي مةبن و وةرن موسولَمان بن (واز لةخؤر ثةرسيت بهيَنن و بةدي هيَنةري خؤر و مانط و ئةستيَرة و زةوي و ....هتد ،بثةرسنت)،
برِوانة تةفسريي ئاسان ،بورهان حممد امني ،ض ،5ل .379
** برِوانة كتيَيب :شرح ديوان عمرو بن كلثوم التغليب ،شرح و حتقيق الدكتور رحاب عكاوي،ط،1دار الفكر العربي -بريوت ،1996 ،ص.14

الدعاية* :بانطكردن بؤ هةستان ،ئيَستا ثرِوثاطاندةي ثيَدةلَيَن(،ئةمة دةضيَتة بواري هةوالَةوة ،كة نامة
بةشيَكة ليَي ).
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نامةي هؤنراوةيي ،سيمايةكي زةق و رووني قوتاخبانةي كالسيكيية ،يان لة قؤناغي كالسيكييةوة دةست ثيَدةكات،
هةرضةندة [مةولةوي(1806م ])1882-بةسروشت بةسةرئامةدي قوتاخبانةي رؤمانتيكي لة هؤنراوةي كورديدا
دادةنريَت ،بةالَم ئةمة نابيَتة هؤي ئةوةي (نامة) لة شيعر و ئةدةبياتي
رؤمانتيكي كورديدا نةنووسريَت ،ئةوةش بهيَنينةوة ياد ،ومتان نامة لة بنةرِةتدا بة شيَوازي ثةخشانيَكي رةها دةنووسريَت
 ،هةروةها لة شيعري ميلليشدا دةبينريَت.
ليَرةوة (مكتوب) ،تاكي ( مكاتيب)ة ،واتة نامة لةيةكيَكةوة بؤ يةكيَكي تر دةنيَردريَت.
 )2ثيَناسة و ضةمكةكاني نامة
ديارة نامة ويذدانييةكان ،واتة نامةي خؤشةويسيت جياوازة ،بة وشةي سؤزدار دةرِازيَنريَتةوة" .هةروةها لةم رووةوة (عالء
الدين سجادي) ،دةلَيَت( :نامة) باشرتين هؤية بؤ دةربرِيين كةسيَيت و تاكييةتي مرؤظــ و ئارةزووة نهيَنييةكاني
دةرووني ،...كة ئةنووسريَ لةو كاتةدا مرؤظــ هةست ئةكا ،كة لة يةكيَ زياتر ناخيويَنيَتةوة ،...نامة بة هةموو
جؤرةكانييةوة ،هؤيةكة بؤ كردنةوةي دةرطاي ئاشنايةتي لة نيَواني نووسةر و خويَنةرةكةيا"

( )8

بةم جؤرة نامانة؛ دةوتريَت :نامةي داخراو ،كة ثيَضةوانةكةي نامةي كراوةية ،واتة هةموو كةسيَك دةتوانيَت
بيخويَنيَتةوة ،بؤ منوونة نامةكاني مةولةوي تاووطؤزي.
شيَوازي نامة نووسني دوو جؤرة ،يةكةميان :لة شيَوازي ثةخشاندا دةنووسريَن ،ئةمةيان زؤر باوة ،ضونكة دارِشتين
ئاسانة ،هةرضةندة خالَي نيية لة اليةني هونةري ،ئةمةيان لةناو ئاثوورةي خةلَكدا باوة ،دووةميان نامةي شيعريية،
ئةمة لة مياني شاعريان و نووسةراندا روو دةدات وةكو نامةكاني( :نالي و سامل ،مةولةوي (رةهاية) ،كةمالي و
ناطق...هتد)
 )3قؤناغةكاني دةركةوتين نامة نووسني و مةبةستة جياجياكاني
(ثةيغام) :وةالَم ،ثةيام( .ثةيام) :دةنطو باسيَكة ،كة بنيَرريَ بؤ يةكيَك .ثةيام( ،خرب ،نبأ ،رسالة ،اهلام) ( ،)9ئةمانة
بةواتاي وةالَم و هةوالَ هاتوون.
طةياندني ئةو زانياريانةية ،كة لة ذيَر ئةو ناونيشانانةدا هاتوون ،هةموو ئةو ناوونيشانانة لةيةك خالَي هاوبةشدا كؤ
دةبنةوة ،ئةويش طةياندني ثةيامي جؤرا و جؤرة بةاليةني دووةم ،بة مةبةستة جياجياكان.
_______________________
* ف :زيَوةري ،عةرةبي _ كوردي ،مامؤستا زيَوةر ،ئا ،مةمحود زيَوةر ،ض ،1ضاثخانةي ئؤفسيَيت ذير ،سليَماني ،2004 ،ل.222

يةكةم نامة ،يان ثةيام ،ديارة نامة و ثةيامي ثةروةردطارة ،بة هؤي جربائيلةوة (سةالمي خواي لةسةر بيَت) ،بؤ
فروستادة و ثيَغةمبةران (الرسل و االنيياء)،
ئةوانيش بةدةوري خؤيان طةياندوويانةتة ئةو نةتةوة و طةل وهؤزانة ،كة بؤيان نيَردراون ،ديارة بة نووسراو نةبووة،
بةزارةكي بووة ،واتة جربائيل (سةالمي خواي لةسةر بيَت) ،بة زارةكي طةياندوويةتي بة شيَوازي كتيَيب ئامساني وةكو[ :
زةبور ،صُحُف ،تةورات (الواح)( ،ثةمياني كؤن) ،ئينجيل (ثةمياني نويَ)( ،قورئاني ثريؤز)]،
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دواجار نووسراونةتةوة ،جؤر و مةبةسيت ئايين بووة ،وةكو لة ثيَشدا ومت :ثةيام بةر ،ياخود ثةيغةمبةر،
ثةيغام لة زماني ئاري دا وةكو ( :زماني هيندي و ئةفغاني و فارسي و كوردي ...هتد ،بة واتاي نامة هاتووة) ،بةزماني
كوردي (ثةيام)يشي ثيَ دةلَيَن ،ثةيغام بةر و دواجار ثيَغةمبةر هةردووكي راست و دروستة ،واتة ئةو كةسةي نامة دةهيَنيَت،
حممد (دروودي خواي ليَبيَت) ثةيغامي ،ثةيامي خواي هيَناوة بؤ خةلَكي ....
كة نيَردراوي ثةروةردطارة ،وةكو سثاردةيةكي ثريؤز لةاليةن ثةروةردطارةوة ،طةيشتووةتة ئةوانةي كةمةبةست بوونة .لة
قورئاني ثريؤزدا( )6شةش جار ئةم زاراوةية هاتووة؛* ثيَنج جار لة شيَوطي ناوي كؤ دا هاتووة( ،رساالت) ،يةك جار
بةتاك هاتووة( ،رسالة)  ،ديارة نامةي نووسراو بة دؤزينةوةي نووسني هاتؤتة تؤمار كردن ،قؤناغ بة قؤناغ لةطةلَ
ثةرةسةندني ذيريي مرؤظـدا ،ئةويش ثةرةي سةندووة و طةشةي كردووة ،بةمةبةسيت جياجيا نووسراوة ،ئةمة لة ئةجنامي
ثشكنيندا دةركةوتووة.
مةبةستةكان ،يان جؤرةكاني نامة:
 )1كةسيَيت /خؤشةويسيت ،طشيت.
 )2ميَذوويي:أ) دوذمنايةتي ،ب) طالَتةوطةث ،ج) داشؤرِين ،د) ئازايةتي و جةربةزةيي.
 )3نامةي ثيَش مردن [ راسثاردة ،وةسيةت (الوصية).])Will (،
 )4نامةي فةرمي (لة اليةن سةرؤك و فةرماندةكاندا بؤ هاوشاناني خؤيان ،يان لة خؤيان خوارتر).
منوونةي نامةكان :أ ) نامةي حةزرةتي سولةميان (سةالمي خواي لةسةر بيَت) ،بؤ بةلقيسي شاذني (سبأ).
نامةكة بةم شيَوازة دةست ثيَدةكات و دةلَيَت:
{اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ { }28قَالَتْ يَا أَيُّهَا املَلَؤُا إِنِّي أُ ْلقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ
كَرِيمٌ{ }29إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ }30أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَ ْأتُونِي مُسْلِمِنيَ{ ،}31سورةتي (النمل).
* لةم سورةت و ئايةتانةي بةرامبةرياندا بة زجنرية هاتوون :االعراف ( )62شةست و دوو )68( ،شةست و هةشت )79( ،حةفتا و نؤ ،لة
شيَوةي تاكدا هاتووة )93( ،نةوةت وسيَ،لة شيَوةي كؤدا هاتوو ،االحزاب )39( ،سي و نؤ ،اجلن )28( ،بيست و هةشت.

(ئةوسا سولةميان نامةيةكي نووسي و داي بة ثةثوو ،فةرماني ثيَدا ،كة  :برِؤ ئةم نامةية ببة و (لة شويَنيَكي بةرضاودا)
بؤيان فرِيَ بدة و ثاشان (لة ثةنايةكدا) خؤت حةشار بدة و بزانة دةلَيَن ضي و ضي باس و خواسيَك دةكةن( .شاذن هات و
نامةي بيين و خويَندييةوة ،ثاشان وةزيران و ئةجنومةنةكةي خؤي كؤكردةوة و)
وتي :ئةي ريَزداران ،بةرِاسيت من نامةيةكي ثريؤز و بةرِيَزم بؤ دانراوة .نامةكة لة سولةميانةوةية و بةناوي خواي
بةخشندة و ميهرةبانةوة (دةست ثيَدةكات و دةلَيَت) :خؤتان بةطةورة مةزانن ليَم ياخي مةبن و وةرن موسلَمان بن (واز لة
خؤرثةرسيت بهيَنن و بةديهيَنةري خؤر و مانط و ئةستيَرة و زةوي و ...هتد ،بثةرسنت) *
بةشي يةكةم:
تةوةري سيَيةم
ب) نامةبانطيَشكردنةكاني ثيَغةمبةر (د.خ) :
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هةرضةندة نامةكاني ثيَغةمبةر (د.خ) نامةي كةسني ،بةالَم بؤ ثادشاو فةرمان رةواكان بووة ،سةراني ئةو خةلَكانة بوونة،
كة فةرمان رةواييان كردوون ،نامةكان بانطيَش كردنة بؤ ئاييين نويَ و ثريؤزي ئيسالم ،نامةي كةسي و تايبةتني ،نةك بؤ
مةرام و مةبةسيت تايبةتي :نةك بؤ بةرذةوةنديي كةسيي ثيَغةمبةر (د.خ) .
ئةم نامانة لة كؤتايي سالَي شةشةمي (بيعسةت) نووسراون ،كاتيَ ثيَغةمبةر (د.خ) لة (حديبية) طةرِايةوة.
دةبواية ئةو نامانة مؤريان لةسةر بواية ،ضونكة ئةوان نامةي بيَ مؤريان نةدةخويَندةوة ،ئةويش مؤريَكي لةزيو دروست كرد،
عيبارةتي (حممد رسول اهلل)ي لةسةر بوو .ئةوانةي نامةي بؤ ناردن زؤر نةبوون،
طرنطةكانيان ئةمانة بوون( :كسراي فارس)( ،قةيسةري رؤم)( ،مونزيري كورِي ساوا)( ،هةمزةي كورِي عةلي) ،ثادشاي
عومان.).....
منوونةي نامةيةك ،كة بؤ كيسرا ناردوويةتي دةخةينة روو ،كة ئةمة دةقةكةيةتي( :بةناوي خواي بةخشندة و
ميهرةبان ،لة حمةمةدي فروستادةي خوا بؤ كيسرا ،طةورةي فارس ،سةالم لةسةر ئةوة بيَت شويَين ريَنمايي خوا (هيدايةت)
دةكةويَت ،باوةرِي بة خواو ثيَغةمبةر هةية ،طةواهي دةدات ،كة خوايةكي تر نيية ،جطة لة خواي ثةروةردطار نةبيَت ،كة بيَ
هاوبةشة ،حمةمةد بةندة و فروستادةيةتي ،بانطهيَشتت دةكةم ،بة بانط كردني خوا ،من فروستادةي خوام بؤ هةموو
ئادةميزاد ،ئةم بانطيَشة هةرِةشة لةوانة دةكات ،كة زيندوون ،وتة و فةرماني خوا ،كة رةواية،
* سورةتي النمل ،ئايةتةكاني ( ،)31 ،30 ،29 ،28برِوانة :تةفسريي ئاسان بؤ تيَطةيشتين قورئان ،بورهان حممد امني ،ض ،5ل.379

بضةسثيَ بةسةر ئةوانةي كة بيَ باوةرِ (كافر)ن ،ئيسالم سةالمةت دةبيَت ،طةر ريَطري و بةرهةلَستكاري بكةيت،
ئاوا تاواني مةجووسةكان لة ئةستؤي تؤية ).نامةكان هةرِةشةي خوايني ،هيض نةرم كاري تيَدا نيية ،لة بنةماي بةهيَز و
باوةرِةوة نيَردراون ،دةسةالَتي دونيايي بةثيَي نامةكان الواز و كاتي و لةرزؤك بووة .نامةكان هيض مةراميَك و بةرذةوةنديي
كةسي تيَياندا نيية.
بةشي دووةم
دةركةوتين نامة نووسني لة كؤمةلَطةي كوردةواريدا
تاوةكو ئيَستا سةرضاوةكان نةيانتوانيووة بؤ سةرةتاي نامة نووسني لة كؤمةلَطةي كوردةواريدا ميَذوويةك دةست نيشان
كةن ،ضونكة ئةم كؤمةلَطةية لة رووي ضينايةتييةوة ،كؤمةلَطةيةكي هؤزايةتي ،دةرةبةطايةتي بووة ،لةسةر بنةماي
ضةوساندنةوةي ضينايةتي دامةزراوة ،هةروةها كؤمةلَطةيةكي داخراو بووة بة هؤي هةلَكةوتووي سةخيت
جوطرافييةكةيةوة ،ئةطةر دانة دانةيةك خويَندةوار و نووسةر بة هؤي هةولَ و كؤششي خؤيةوة فيَر بووبيَ ،ئةوا لةشويَنيَكي
قةتيس كراودا طريي خواردووة ،شيَوازي نامة نووسيين نةزانيوة ،ئاطاداري شيَوازي دةرةوةي والَتةكةي خؤي نةبووة،
ضونكة كوردستان خاوةن كياني سياسي خؤي نةبووة ،ثيَوةندي رؤشنبريي زؤر كز بووة ،ئةويش بةزماني عةرةبي بووة،
كة زماني قورئاني ثريؤز و فةرموودةكاني ثيَغةمبةرة (د.خ) ،نووسينةكاني زاناياني ئيسالمي بوون ،شان بةشاني زماني
عةرةبي ،ناوة ناوة زماني فارسي خويَنراوة ،فارسييةك؛ ئاوازةكةي ،طؤيةكةي تيَكةلَ بة ئاواز و طؤي زماني كوردي بووة ،لة
هؤنراوةكاني سةعدي شريازي (سةدةي حةوتةمي كؤضي مانطي)دا و حافزي شريازي (سةدةي هةشتةمي كؤضي مانطي)دا خؤي
بينيوةتةوة ،زياتر برييت بووة لة هؤنراوةي ئاييين ،واتة عريفاني ،دانش (فةلسةفة) و هزري .شاعريي نةتةوةيي و
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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ثيَشكةوتن خوازي كورد ،حاجي قادري كؤيي (1815م1892-م) زوو دةركي بةم قةتيس بوونة كردووة و زؤر لؤمةي كوردان
دةكات لةم رووةوة و دةلَيَت:
يةكتان نةضوونة طةردش ،وا تيَدةطةن لة دنيا
هةر ثادشاهي رؤمة و شاهي عةجةم لة تاران
بؤ فةنين حةرب و صةنعةت ،بؤ ضه بط و ره بطى ميللةت
دةينيَرنة ئةوروثا طةورة و بضووكي خؤيان

()10

لةم دوو ديَرِة هؤنراوةدا ،حاجي دةرك و ثةي بردووة بة جياوازي بة ئاطابوون و وريايي طةالن لة ضاو طةلي كورددا لة
رووي ثيَوةندييةكاني دةرةوة و سوود وةرطرتن لة بوارةكاني ثيَشكةوتنيان ،لةوانة :بواري ئةدةب و هونةري نووسينة ،كة
نامة يةكيَكة لةم هونةرانة؛ ديارة نامة نووسني و طؤرِينةوةي هةر لة مياني خان و ئاغا و بةط و مةال و شيَخةكاندا بووة،
واتة( :ضيين باالَ)؛ ئةوانيش يان مريزايان بووة ،يان لة حوجرة و خانةقادا فيَري خويَندن و نووسني بوونة بة شيَوة
باوةكةي .بة زماني عةرةبي و فارسي بووة .ئةميش زياتر لة (سةدةي حةظدةهةم و هةذدةهةم) دا بووة ،زماني كوردي بة
زمانيَكي الوةكي دانراوة ،تةنها بؤ ئةجنامداني ئاخاوتن بةكار هيَنراوة ،بطرة نووسيين كاروباري ئاييين بة زماني كوردي
نةبووة؛ بؤ منوونة بة طويَدادان (تةلقني)ي مردووان بة زماني كوردي بة جؤرة طوناحيَك لةقةلَةم دراوة!!
هةروةها كزي هةست و سةر بةو (انتماء)ي تاكي كورد بؤ بنةماكاني نةتةوةيي ،كة زمان يةكيَكة لةوانة ،طةر كورد لة
ميَذةوة ئةوةي بزانيبا ،كة دوذمن والَتي داطري دةكات يةكةم جار قةدةغةي زمانةكةي ليَ دةكات ،ناهيَلَيَت رؤلَةكاني لة
ميَذووي طةلةكةيان
بة ئاطابن؛ وةكو داطري كردني والَتي جةزائري لةاليةن فةرةنسييةكانةوة لة سةدةي نؤزدةيةمدا ،زماني زطماكيان
قةدةغة كرد ،كة زماني عةرةبي بوو ،ئةكةوتة خؤيي و ثالني ثيَويسيت بؤ دادةرِشت.
لةم رووةوة عالء الدين سجّادي دةلَيَت( :زانايان لةسةر ئةوة ثيَك هاتوون ،كة نامة نووسني لة سةدةي حةظدةهةم و
هةذدةهةم دا ،لةبةر ئةوة ،كة ئةوروثاشي هاتة سةر ،طةيشتؤتة ضلة ثؤثة ،)11( ).ديارة طةلي كورديش لة نامة نووسني دا
دةكةويَتة نيَو ئةم بازنةوةوة ،هةرضةندة بة زماني خؤي نةينووسيوة ،بةالَم نامة نووسني بةمةبةسيت ئاييين لة (سةدةي
نؤزدةيةم)دا هاتة كايةوة ،برِوانة يادي مةردان* و (مةكتووباتي كاك ئةمحةدي شيَخ)** ،كة نووسينيان زياتر بة زماني
عةرةبي و فارسي بووة.

_______________
* يادي مةردان ،بةرطي يةكةم ،مةوالنا خاليدي نةقشةبةندي ،مةال عبدالكرميي مدرس ،ض ،1ضاثخانةي كؤرِي زانياري كورد بةغدا،1979 ،
ل.428 – 151
** مةكتووباتي كاك ئةمحةدي شيَخ ،ب ،1مةال عبدالكرميي مدرس ،ضاثخانةي (احلوادث)1984،م  ،1991 ،ل.1179-7

بةشي دووةم:
تةوةري دووةم :زماني نامة نووسني،
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ومتان زمان بةشيَكي طرنطي شيَوازة ،كةواتة زمان مرؤظةكةية ،يان نووسةر و ئاخيَوةرةكةية ،تان و ثؤي هةموو
نووسينيَكة ،ثةخشان بيَت بة هةموو جؤرةكانييةوة ،كة لة ثيَشدا بامسان كرد ،قالَيب طشتيي هونةري ،هؤنراوة بيَ:
ستووني ،ئازاد ،يان زماني ثرؤطرامةكاني خويَندن بيَ.
ئةو طؤرِانكاريانةي ،كةبةسةر بوارةكاني ذياندا هاتووة ،وةكو كؤمةالَيةتي ،رؤشنبريي ،فةرهةنطي ،ئابووري ،هونةري،
...هتد ،بةسةر بواري نووسينيشدا هاتووة ،كة زمان بةشيَكي طرنطة ليَي ،بةمة زماني كورديش وةكو زمانةكاني تري جيهان
بةر ئةم طةشةكردن و ثةرةسةندنة كةوتووة ،نامة نووسينيش ،تاكة ميديا و رايةلَة و هؤي طةياندني كارا بووة بة هةموو
جؤرةكانييةوة ،بةر ئةم طؤرِانكاريية كةوتووة .زماني نامة نووسيين كوردي هةتا نيوةي دووةمي سةدةي نؤزدةهةم ،بة زماني
عةرةبي ،فارسي ،توركي بووة ،ئيَستا بواري ئةوة نيية منوونةخبةمة بةردةست .لة نيوةي يةكةمي سةدةي بيستةمدا ،نامة
بة زماني كوردي هاتة نووسني ،بةالَم ض زمانيَك ،ديارة تيَكةلَ بة وشةي زمانةكاني دةوروبةر بووة ،عةرةبي ،فارسي،
توركي ،ئةمة بة سةرةتايةكي طرنط دادةنريَت بؤ بة كوردي كردن و ثاكتاو و ثاراو كردني ئةم جؤرة نووسينة.
بةشي دووةم
تةوةري سيَيةم :دةركةوتين نامةي شيعري (ضامة) لة ئةدةبي كورديدا
لة ثيَشدا ومتان ،نامة بة دوو شيَوة نووسراوة ،شيَوةي ثةخشان و شيَوةي شيعر ،ئيرت كاميان ثيَش كاميان كةوتووة،
ئةمةيان طرنط نيية ،طرنط دةركةوتين هونةري نامة نووسينة ،بةالَم زؤرينةي نامة نووسني؛ شيَوةي ثةخشانة ،واتة نامة
نووسني بةشيَكة لة ثةخشان ،ئيرت زمانةكة ئاسايي بيَت ،يان ئةدةبي بيَت ،من ثيَم واية شاعري ،طةر مةال بووبيَت تةنها
ئاخاوتين رؤذانة و وانةوتنةوةي بةفةقيَيان بة ثةخشان بووة ،بةالَم منوونةي شيعري بة زماني فارسي و عةرةبي بؤ بةهيَز
كردني ليَكدانةوةكةي هيَناوةتةوة.
بةداخةوة لةبةر ئةوةي ليَكدانةوة لة كتيَبةكاني حوجرةدا بة زماني عةرةبي بووة ،بة فارسي زؤركةم بووة؛ زياتر
شيعرةكاني سعدي و حافزي شريازي بووة ،بؤية منوونةي شيعري بة زماني كوردي نةبووة؛ طةر بووبيَتيش زؤر كةم و دةطمةن
بووة ،زياتر لة ثةندي ثيَشينان و بةشي ديكةي زماني فؤلكلؤر بووة ،ذيان بةم شيَوةية ئالَؤز نةبووة ،كاتي باش بةدةستةوة
بووة ،بؤية مةالكان بؤ دةرخستين توانا و شةرِة شيعر و بؤ رازاندنةوةي نامةكان بة هؤنراو هؤنيويانةتةوة.
شيعر الي ئةوان ئاسان تر و خؤشرت بووة بووة تا ثةخشان ،يان بة ئاوازتر بووة اليان ،لة بةر (تفعيلة) و مؤسيقاي
ناوةوة و دةرةوة و سةروا جياجياكان و هؤي تريش ،كة لة سةرةوةدا هاتووة ،بةالَم ئةوة ناطةيةنيَت نامة نووسني بة
ثةخشان نةبووة ،شيعر لة ثيَشدا بووة ،كةمة كةمة ثةخشان جيَي طرتؤتةوة .هةرضةندة زماني شيعري طرنطيي هةبووة الي
مةالكان ،ضونكة وةكو ومتان جؤرة ناسنامةيةكي دةرخستين توانايان بووة ،بةالَم شيعر تاسةر نةيتواني تاكة سولَتان و
ثاشا بيَ.
ئةو طؤرِانكارييانةي لةو قوتاخبانة و ريَباز و شةثؤل و تةوذمة شيعرييانةي ئةوروثا دةركةوتن؛ لة ثرؤسةي
نويَطةرييةوة خؤيان دةبينييةوة ،لة ثيَشدا بة ياسا و ريَسا و بنةما شيعرييةكان ،لة كيَش (تفعيلة)ي دةريا عةرووزييةكان
و هةردوو مؤسيقاي ناوةوة و دةرةوةي بةيتةكاندا خؤيان دةبينييةوة كؤت دةكرا ،هةروةها تا دةهات فشار دةخراية سةر ئاواز
و ريتم و بةرةو كالَبوونةوة دةضوو ،اليةني ثةخشاني ،تا دةهات بةهيَز دةبوو ،بؤية ضامةي شيعري كوردي خؤي لة نيوةي
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دووةمي سةدةي نؤزدةهةم دا لة ثؤثةدا بيين .منوونةي زةقمان .هةردوو ضامةكةي (نالي و سامل)ة ،جطة لة ضامةكاني
مةولةوي كةلة هةمان سةدةدا دارِيَذراوة ،بةالَم ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت لة سةدةي بيستةمدا ضامةي شيعري نةمابيَت ،بةلَكو
ضةندين شاعري نامةي شيعرييان ئالَوطؤرِ كردووة ،بؤ منوونة[ :ئةمني فةيزي بةط (1860م1928-م) و شيَخ رةزاي
تالَةباني (1837م1910-م)( ،دوانزة نامةي شيعرييان ئالَو طؤرِ كردووة )12( ].منوونةي ئةم ضامةية دةخةمة روو؛ شيَخ
رةزا دةلَيَت:
بةغريةز ميهري تؤ طةر بيَ لةدلَما
زرةي زجنريي زالَم بيَ لة ملما ل 41
كة تةشريفي شةريفي هات ئةمني فةيزي بة ميواني
لةعوهدةي شوكري دةرناضم مةطةر خؤم كةم بة قورباني
بة خاتةم طةر سولةمياني دةكرد وةك من ئةمني كةي بوو
نطيين من ئةمينيشة لةساي فةيزي سليَماني ل 142
وةالَمي ئةمني فةيزي:
دلَ لةعةشق و دةردي دووري تؤ خةريكي بيانووة
مةوسيمي بؤس و كةناري نيَو ضةوان و زانووة
عةيين داري طةندةلَة جةستةم لةبةر ناري فرياق
بؤ سةعاتي ديدةنيت ثرِ سكلَة هةروةك كوانووة
بالة كةعبةش مب دلَم هةر مائيلي بتخانةية
بؤ بؤني رووت مورغ ئاسا ضاوةضاوي دانووة
تةعين ناهةق نا رةواية وام لةسةر عةهدي قةديم
والةكن تؤ و تؤي تيا ،دلَ ئيَكة نةم دؤرِاندووة
من لة فةيزي تؤوةية بةم ميحنةتةش هيَشتا رةزام
بؤتة سةربارم طلةت جةرط و دلَي برذاندووة ل ، 146ل 147
ئةوةي شايةني باسة ،ئةمني فةيزي بةط شيعري بة توركي بؤ شيَخ رةزا نووسيوة ،ضونكة شيَخ رةزا زؤر باالَدةست بووة لة
زماني توركيدا ،بةزمان و بة شيعريش ،شيعرة باالَكاني بةم زمانة بةلَطةي راسيت ئةم روونكردنةوةيةن.
لة وةالَمي شيَخ رةزادا ،ئةمني فةيزي لة ضوارينةيةكدا( ،)13كة بة زماني توركي هؤنيويةتةوة ،خراوةتة روو ،ئةمة
ضوارينةكةية:
واصلَ اولَدي دةستمة اشعار كز
ثك طوزلَد طوغريسي افكار سز
غرق نور مفخرت اولدق اوطون
ضؤق شكر بو عبد بي مقدار كز

ل148
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واتا :شيعرةكانتان طةيشتة دةستم ،بريةكانتان لة راستيدا زؤر جوانن ،ئيمرِؤ نوقمي رووناكي سازاني بووين ،زؤر سوثاس
لة بةندةوة ،سوثاسيَكي بيَ ثايان.
نامةكاني مةولةوي ئةوةندة بةرز و بةهيَزن دةكريَت نةك تويَذينةوة ،بةلَكو نامةي ماستةر و تيَزي دكتؤراي لة سةر
بنووسيت ،ضونكة لة شيَوازيَكي رؤمانسييةت وتيَكةلَ بة رياليزميَكي راست و رووداو دايرِشتووة ،شيَوازيَكي ثرِ سؤز و نزا
ئاميَز بة هيواي شيفا و طةيشنت بة ئاوات و ئارةزووةكان.
منوونةي نامةي شيعري (ضامة)ي( :نالي و سامل):
ميَذووي ذياني [نالي ( 1797م – 1855م)]
ناوي خدر (خضر)ة و كورِي ئةمحةدي شاوةيسي ئالَي بةطي مكايةلَيية ،لة طوندي (خاك و خؤلَ) ،لةدةشيت
شارةزوور هاتؤتة دنياوة ،خويَندني ئاييين تةواو كردووة و مؤلَةتي مةاليةتي وةرطرتووة ،بة ثيَي ديوانةكةيان نالي
طريؤدةي خؤشةويستيي (حةبيبة) ناويَك بووة و خواستوويةتي.
نالي شاعرييَكي هةلَكةوتوو بووة ،ئةو رةوانبيَذي زماني عةرةبي هيَناية ناو هؤنراوةي كوردي ،كاريطةر بووة بة ئةدةبيياتي
فارسي ،هونةرةكاني شيعري؛ وةكو (ملمع ،مسمط ،تركيب بةند  ...هتد) هيَناية ناو هؤنراوةي كوردييةوة .بةثيَشةنط و
دامةزريَنةري قوتاخبانةي ئةدةبي شيعري بابان دادةنريَت ،شيعري غةزةليات و (قصائد)ي زؤرة ،ضامةكةي (نامة
شيعرييةكةي) لةطةلَ (سامل)دا زؤر بةناوبانطة .نيشتمان ثةروةر بووة نويَطةر بووة ،زيرةك و ليَهاتوو بووة.
ميَذووي ذياني [ساملي ساحيَبقرِان (1800م – 1866م)]
ناوي تةواوي عبدالرمحان بةطي كورِي حممد بةطي قةرة جةهةننةمي كورِي امحد بةطة لة بنةمالَةي ساحيبقرِانة و
ئامؤزاي (كوردي) شاعرية ،لة مزطةوتدا خويَندوويةتي ،تةواوي نةكردووة ،زؤر دلَي بةئةدةب و شيعر طةشاوةتةوة،
زؤرترين كاتي خؤي بة خويَندنةوةي هؤنراوة و ذياننامةي شاعريان بةسةر بردووة ،كاريطةريَيت نالي زؤر لةسةر بووة ،زياد
لة نازناويَكي شيعري هةلَطرتووة ،بؤ منوونة (رةجنوور) ،بةالَم دواجار بووة بة (سامل) ،واتة :تةندروست ،وةكو رووبةروو
بوونةوةيةك لةطةلَ نةخؤشيدا ،ضونكة زؤربةي ذياني نةخؤش بووة ،بةثيَي بريوباوةرِي طيَوي موكرياني لةناو ضووني
مرينشيين بابان لةاليةن داطريكةراني عومساني ،بووةتة هؤي ئةوةي ئاطري دلَ و دةرووني جؤش داوة و خستوويةتة فةزاي
شاعريييةت ،هةلَبةستة نيشتماني و نةتةوةيية ئاطراوييةكاني طرنطرتين بةلَطةن بؤ ئةم مةبةستة ،لة ذياني دلَداريَتيدا،
دةلَيَن :حةزي لة كضيَكي خزمي خؤيان كردووة بةناوي (بةهيَ)وة ،بةالَم بةخويَندنةوةيةكي تيَرِاماني و شيعري،
دةردةكةويَت زياتر عاشقي نيشتمان ،كة كوردستان بووة.
زماني كوردي شيعري كالسيكي مؤسيقاداري زؤر باش زانيووة ،تيَكةلَ بة زماني (وشة)ي فارسي وعةرةبي و تاك تاك
توركيشي كردووة ،بةالَم ئاوازة كوردييةكةي بةسةرياندا زالَ بووة .ضامةكةي (هؤنراوة شيعرييةكةي) لةطةلَ ناليدا،
(غةزةل) و (قصيدة) كاني طةواهي راسيت شاعرييَيت باالَ بؤ ئةم شاعرية مةزنة دةدةن.
منوونةي ضامةي شيعري نالي بؤ سامل ،كة ثيَش نامة شيعرييةكاني شيَخ رةزا و ئةمني فةيزي و كةساني تر
كةوتووة ،هؤكارةكةيشي دةر بة دةريي نالي و دةست بةسةريي سامل بووة ،لة دوو شاكاري نامةي شيعري (ضامة)دا
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دةركةوتووة ،كةباس لة باروودؤخي سليَماني و دةوروبةري دةكات؛ دواي رووخاندني مرينشيين بابان و داطري كردنةوةي
لةاليةن دةولَةتي عومسانييةوة و نةهامةتييةكاني دواي رووخاندن و كاريطةريي لةسةر هةردووكيان ودةرخستين دةردي
دلَيان ،ضونكة هةردوو دوور لة والَت بوونة ،نةيان توانيووة بطةرِيَنةوة و ئةو كارةساتة لة نزيكةوة ببينن .نالي دةلَيَت:
()14

قورباني تؤزي ريَطةمت ئةي بادي خؤش مرور!
ئةي ثةيكي شارةزا بةهةموو شاري (شارةزوور) ل 174
داخلَ نةبي بةعةنبةري سارايي (خاك و خؤلَ)
هةتا نةكةي بةخاكي (سولةمياني)يا عوبوور ل 181
داخو دةرووني سافة ،طورِةي ماوة تاجنةرؤ
ل188

ياخو ئةسريي خاكة بةليَلَي دةكا عوبوور!

لةم شةرحي دةردي غوربةتة ،لةم سؤزي هيجرةتة
ل 197

دلَ رةنطة بيَ بةئاوو بة ضاوا بكا عوبوور !
وةالَمي ساملي ساحيَبقران:

جانةم فيدايي سروةكةت ئةي بادةكةي سةحةر
وةي ثةيكي شارةزا لة هةموو راهي ثرِِِخةتةر ل 66
بؤ مولَكي (شامة) نامةيي من سويي (نالي) ية
هةرحةريف ئةو لةوضعى واليةت دةدا خةبةر
سوتا دلَم بةحالَةتي جؤباري (سةرضنار)
ل 67

ليَالَوة ضةمشةساري ،وةكو ضاوي بيَ بةصةر
ئةوسا مةكاني ئاسكة بوو (كاني ئاسكان)
ئيَستة لةدةنط و نةعرةيي رؤميية ثرِة لةكةر

()15

ل 68

بةشةكاني ثةخشان
[بةثيَي باوةرِي ئةوروثييةكان :ئةو بةشة طرنطانةي ثةخشان لةسةر داناني ئةوروثييةكان؛ ضوارن( :ميَذوو،
ضريؤك ،زمان ثاراوي (فةصاحةت) ،نامةكاري]

()16

[(الي كورد :لةسةدةي نؤزدةهةم و بيستةمدا ،...لة ثةخشاندا ،طةليَ بةرهةمي تازة و لة ذيَرناوي تازةدا هاتة
مةيدانةوة .وةكو :وتار ،نامة ،دووان (خطابة) ،جؤرة ضريؤكي تر ،شانؤطةري ،طفت وطؤ ،وتووير([ :قسةي ناو خةلَك)،
ف.ه .بؤرينة،...،ل ،907طةشت نامة)]

()17

رةطةز و ذانرة ئةدةبييةكان؛ زياتر نووسني ،رةهةندي جيا جيايان ليَ دةكةويَتةوة ،ديارة ،مةبةستمان رةهةندي
واتايية ،ضونكة كاري ئةدةبي ثيَوةندة بةهزر و سؤز و طيان و ناخ ،بةمةبةسيت كاريطةريي زياتر ،يةكيَك لةو ذانرانة،
هونةري نامة نووسينة ،كة دةربرِينيَكي ناخيية ،نووسةري نامةكة لةسةر بنةماي ئةوة دةينووسيَ ،كة كةسي دووةم
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دةخيويَنيَتةوة و كاريطةري هةمة جؤري ليَ دةكةويَتةوة ،هيَزي قايل بووني تيَداية ،نووسني دةرفةتي ئةوة دةرةخسيَنيَت ،كة
دةربرِين بةهيَز بيَت ،ورد بيَت ،كاريطةري زؤرتر بيَت ،رةهةندي بةهيَزي ليَ بكةويَتةوة.
رةهةندةكاني
رةهةندي دةرووني ،زياتر لةنامة كةسييةكاندا دةردةكةويَت ،ضونكة كةسي يةكةم ،كة نامة نووسة ،هةولَ دةدات ضي
لة ناخي داية بة شيَوازيَكي ئةدةبيي كاريطةر بيخاتة سةر نامة ،كة بؤ كةسي دووةمة ،مةبةستةكاني بة وردي و بةتةواوي
بطةيةنيَت ،ضونكة ناتوانيَت رووبةروو بيبينيَت ،هةروةها نووسني لة رووبةروو بوونةوة بةهيَزترة ،دةرفةتي زؤرترة،
هؤكاري دةروونيي روو بة روو شت لةبري دةباتةوة ،ثةيامةكة بةتةواوي ناطات ،خويَنةر كاتيَ نامةكة دةخويَنيَتةوة ،ويَنةي
كةسةكة لة خةيالَيدا دةضةسثيَت ،ئةوةندةي تر ثيَبةست بةنامةكةوة دةبيَت ،لة دةروونيدا زؤرتر كراوة دةبيَت ،دةرفةتي
زياتر بؤ دةرِةخسيَت ،نامة كةسييةكان بةهيَزي و خاويَنيان زياتر تيَداية.
لة رووي كؤمةالَيةتييةوة ،وةكو لة ثيَشدا روومنان كردةوة ،ثيَوةندييةكان بةهيَز دةكات ،خةلَكي ثرِ هةوالَ و ئاطاداري
دةبن و زياتر حةزدةكةن لة هةوالَي يةكرت بة ئاطابن .كؤي كةسةكان كؤمةلَطة ثيَك دةهيَنن ،طةر كةسةكان ثيَوةندييان
بةهيَزبيَ و بةردةوام بيَ؛ ئةوا والَت ،كة بريتيية لةنةتةوة و خاك؛ بةهيَز و يةكطرتوو دةبيَت ،بةرةو ذيانيَكي ئارام و
ثيَشكةوتوو هةنطاو دةنيَت ،دةبيَت هاندةر بيَت بؤ ئةم حالَةتة ،ضونكة زؤر طرنطة ،ديارة لة هةموو رةطةزةكاني ئةدةبدا
اليةني ويذداني بةهيَزترين اليةنة ،نامةي ويذداني ،يان خؤشةويسيت راسترتين و بةسؤزترين و بةهيَزترين رةهةندي
خؤشةويسيت ئاراستة دةكات ،تةمةني لة رةهةندةكاني تر دريَذترة ،ضونكة هةر جاريَك ضاو بةو نامانة بكةويَت ،هةمان
كاريطةريي جاران لة دلَ و دةروون و رؤح و هزر دا تؤمار دةكات ،يان بةجيَ دةهيَلَيَت ،لة كؤتاييدا نامة و هونةري نووسيين،
يان دارِشتين؛ ذانريَكي ئةدةبيي بة هيَزة و هؤكاريَكي بةهيَزي ثيَوةنديي كةسي و كؤمةالَيةتيية.
بةشي سيَيةم
تةوةري يةكةم :مةولةوي و نامةي شيعري
نامة بةتايبةت لةو رؤذطارةدا هؤكاريَكي بةهيَزي راطةياندن بووة ،ئةوسا و ئيَستاش برييت بووة لةهةوالَ طةياندن و
هةوالَ ثرسني و نزاكردن و ثارِانةوة لة نيَرةرةوة بؤ وةرطر بة زمانيَكي ثةخشاني ،يان شيعري ثرِ لة سؤز و ئاواز و طوداز لة
ضةشين نامة شيعرييةكاني مةولةوي ،كة ئةوةندة بةرز و بةهيَزن هةركاتيَك دةخيويَنيتةوة ،طياني ئةو رؤذطارةي ديَتةوة
بةردا ،ئةوةي نامةكةي بؤ رؤيشتووة ،طةر زيندوو ببيَتةوة ،هةمان هةسيت ئةو كاتةي ال دروست دةبيَت! ضونكة مةولةوي
ثياويَكي خوايي باوةرِ ثتةو و راست طؤ بووة لةطةلَ دؤست و برادةرانيدا ،نامةكاني تةنها دةربرِي سؤزيَكي خوايي راسيت
بووة ،هيض مةراميَكي دونيايي لة بةرامبةردا نةبووة ،هةرضةندة دةسةالَتدار بوونة ،وةكو شيَخاني نةقشبةنديي بيارة و
تةويَلَة و شيَخاني تر ،كة خاوةن خانةقا و تةكيةن ،خاوةن ريَبازن ،بةط وثاشاكاني جاف و سةرخيَالَني تر ،خاوةن
دةسةالَت و مولَك بوون ،ثياو ماقوالَني ئةو سةردةمة ،دؤسيت طياني بة طياني بوون ،نامة ناردن لةو رؤذطارةدا ئاسان
نةبووة ،كةمي زةالمي ضاثوك ،سةخيت ريَطا و بان ،ريَطر و جةردة و دةعبا و جانةوةر ،دذواريي كةش و هةوا ،لةكؤي
ئةمانةدا دذواريي هاتووضؤ ،كةمي نةخويَندةوار ،هةتا كاغةز و ثيَنووس و ليقةي نووسني (مرةكةب) ،بةالَم ويسيت بة سؤز
و خؤشةويسيت و راست طؤيي و بةسةر كردنةوة ،هةموو ئةم لةمثةرانةي رامالَيوة ،نامةكاني بة شيعري رؤمانسي ثرِ لة
ئةنديَشةي بةرز و سؤزي سؤفيطةرايي و بة شيَوةزاري طؤظةرةي هةوراميي ثرِ لة ئاوازي مؤسيقيي ناسك و هةلَقوالَوي ئةو
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سروشتة دلَفرِيَنةي هةورامانة و سؤزي تةريقةتي نةقشبةندي دايرِشتوون ،يةكيَك بووة لة موريد و مةنسوب و سؤفيية ثاية
بةرزةكاني ئةو ريَبازة ،ئةمانة هةموو هؤكاري تريش بوون بؤ ئةوةي خاوةن نامةكان بة ضاوي دلَ و لة ساراي طولَزاري روح و
لة جيهاني مةعنةويياتةوة برِواننة دلَي ثرِ بةهاي مةعنةوي و دلَسؤزيي مةولةوي؛ نامة بنيَرن بة هيواي ئةوةي نامةي ثرِ
سؤز و رؤح بيَدار و هةتواني بريين دووري و مةحةببةت بنرييَ بؤيان.
مةولةوي لة ثؤثةي بة كولَ و جؤشي دلَيدا ،لة خةيالَي رؤمانسيي بةرزةفرِدا ،كة هةويَين راستييةكي بيَ طةرد و
كةم ويَنةية ،هةروةها نيَرةر دلَنيا بووة ،هةر كة نامةكةي بةدةسيت طةيشتيبَ ،وةالَميَكي بةهيَز تر و بةسؤز تري بؤ
دةنيَريَت ،نامة نيَرةران و وةرطران لة هةردوو حالَةتدا بةهيَزي دوو ئيلهام ئةو نامانةيان دارِشتووة و خويَندؤتةوة ،كة
نامةكة بؤ مةولةويية و وةالَم لة مةولةوييةوة ديَت ،هةر لةو سةردةمةدا نامة شيعريية (ضامة) بةناوبانطةكةي (نالي و
سامل) نووسراوة ،زياتر دوونامةي سياسي ،كؤمةالَيةتيي ئاميَزن ،هةرضةندة بة شيعر و لة ثايةيةكي هونةري بةرزدا
هؤنراونةتةوة ،بةالَم بة هةموو ثايةكانيانةوة ،زياتر لة شيَواز و دةربرِيندا ناطةنة ثايةي ئةو ،ضونكة سروشت و بنيادي
سؤزي و رؤحي و هزري هةميشةيي؛ هةروا بووة ،خؤي دةلَيَت :من هةميشة مةولةويم.
بؤية نامة شيعرييةكاني ثايةيةكي ضةند باالَيان لة ئامسان و فةزاي رةنطني و بيَ كؤتايي ئةدةبياتي كورديدا
هةية ،بة تايبةت شيعري؛ سةرضاوةي بةثيَز و بةتينن بؤ رامان و هةلَوةستة لةسةر كردن و ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوة و
شيكار كردني .ضونكة ثيَطةي ئةدةبي ،شيعريي مةولةوي زؤر بةرز و بة توانا و ضةسثيوة ،نةك لةم بوارةدا و لةزماني
كورديدا و لة طؤظةرةي (طؤران  -هةورامي)دا ،بطرة لة زماني عةرةبيدا زؤر باالَ دةست بووة ،دانراوي (العقيدة املرضيه)يي
طةواهي بةهيَزي ئةم بؤضوونةية ،كة بنةمايةكي بةهيَزي زانسيت باوةرِةكانة (علم العقائد)ة ،ئةوة ماوة بلَيَم :طرنطي نامة
شيعرييةكاني سنوورو فةزايةكي زؤر فراوان دةطريَتةوة ،تةنيَكي طةورة لة ئاميَز دةطريَت ،كاريطةرييةكي ثرِ لة راسيت و
سؤزي ئةدةبي و مرؤظايةتي بةجيَ هيَشتووة و دةهيَلَيَت.
دووةم /زماني شيعريي نامةكاني؛ بة منوونةي ذمارةيةك لةو نامانة و شيكردنةوةيان
مةولةوي دوو شيَوةزاري زماني كوردي بةتةواوي زانيوة ،يةكيَكيان شيَوةزاري كرماجني ناوةرِاست بةزاراوة
طؤظةرةييةكةيةوة ،كة ثيَي دةلَيَن :شيَوةزاري لقيي جايف ،ضونكة ئةوبةري ،كةناري رووباري سريوان ،ناوضةي شةميَران و
بناري بةمؤ ،بةم شيَوةزارة دةئاخيَون ،خؤي خةلَكي ديَي سةرشاتةي تاووطؤزيية ،كة هؤز و بنةمالَةي ساداتن ،مةولةوي لة
بنةمالَةيةكي سادات و زانا و سؤيف ئةو هؤزةن .سةرشاتة مةلَبةندي ئةو سةيدانةية ،طؤرِي مةولةوي لةويَية ،لة ثشيت
زمناكؤية و سةر بةناوضةي شةميَران و ناحيةي بةمؤية ،ديَي طلَيَجالَ مةركةزي ناحييةكةية ،شيَوةزاري دووةم (طؤران ،
هةورامي)ية ،مةولةوي ضؤن فيَري ئةو شيَوةزارة بووة ،ئايا لة هةورامان ماوةتةوة ،طةر بة فةقيَيةتيش بووبيَ ،فيَربووني
هةرشتيَك بةندة بةحةزي ئةو كةسة و بةوشتةوة ،حةزي زؤر و ئريادةي بةهيَز دروست دةكات ،كة ثالَنةريَكي بةهيَزة،
ئةمةيان لة مةولةويدا ضةسثاوة ،ضونكة (مةنسوب) و (مةحسوب) و موريدي شيَخاني بيارة بووة ،شيَوة زماني كوردي ئةم
ريَبازة الي ئةوان شيَوةزاري لقيي هةورامي بووة ،هةورامان بيَ طومان مةلًبةندي شيَوةزاري طؤران ،زماني ئاييين و فةرمي
بووة ،هةتا مةوالنا خاليدي نةقشةبةندي شارةزووري ،كة جاف بووة ،لة شارةزوور و لة سليَماني ذياوة ،هؤنراوةي بةم
شيَوةزارة هةية باكةميش بيَت.
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مامؤستا عةبدوالَ كةالري لةم رووةوة دةلَيَت( :مةولةوي تاووطؤزي دوا شاعرياني شيَوةزاري طؤرانة)* .كة مةولةوي
لوتكةية لةم زمانة شيعرييةدا ،هةرضةندة كاريطةريي شاعرياني وةكو :بيَساراني،
صةيدي ئةمحةد بةطي كؤماسي (خالَؤي كؤماسي) ،بولبول ،مةالي خةيالَ...هتد) لةسةر بووة،
_______________________

*

ئةم بؤضوونة برِياريَكي قورسة و بيَ سنوورة ،ضونكة كرؤنؤلوجي (زجنريةي زةمةني و سةردةمةكاني ،يان ميَذووييةكاني ريَبازة ئةدةبييةكان

وةها بة ئاساني و بةبرِيار سنووردار ناكريَت ،هةمان بؤضوون بة نيسبةت شاعري [عةلي باثري ئاغا (كةمالي) ])1974 – 1886 ،يةوة
هةية ،كة دةلَيَت :دواشاعريي كالسيكيية لة ئةدةبي كورديدا ،برِوانة (ديواني كةمالي ،كةمال عةلي باثري... ،ل ،)24ئيَمة ناتوانني سنووريَكي
تؤكمة لة نيَو ريَبازة شيعرييةكاندا دابنيَني ،تاوةكو ئيَستاش ماكي ريَبازةكان لةناو يةكدا ماون،ضونكة شاعري هةية هةتا كؤضي دوايي دةكات
يةك ريَباز دةطريَت.

بةالَم لة هةموويان بةرزتر بووة بة فراواني خةيالَ و بةرزة فرِي شيَوازي ،بةناسكي و ثرِ سؤزيي ئةو شيَوازة،
بةراسيت و دروسيت دةربرِيين ئةو شيَوازة.

()18

شيَوةزاريية شيعرةكاني بة جؤريَك لة جةزبة و سؤزي سؤفيطةري هةست ثيَ دةكةم ،هةر ئةو سؤز و عةشقة واي
ثيَكردلةم شيَوةزارة ثاراو و ثةرواز بيَت ،شيعرةكاني ئةوثةرِي ئةنديَشةي رؤمانسيزم بيَت ،بؤية طةر هةوا خواهيَكي
خويَندنةوةيةكي شيعريي هةوارمي بيَتة طويَ ،مةلي طؤ كؤثلة و تةواوي شيعرةكاني مةولةوي دةخويَنيَت! ئةوةي بة وردي
برِوانيَتة زماني شيعريي مةولةوي ،دةطاتة ئةو دةرةجنامةي كة بةثاراوي و بيَ قؤرت و طريَ شيَوةزاري (طؤران /هةورامي)
زانيوة ،هةروةها تاكةكاني شيَوةزاري (كرماجني ناوةرِاست -طؤظةرةيي) تيَهةلَكيَشي ئةو شيَوةزارةكةي تري كردووة ،زماني
شيعري مةولةوي بة نةمري دةميَنيَتةوة ،ضونكة وةكو ومت لة ئاستيَكي زؤر بةرزدا هؤنيويةتةوة ،قووالَيي و ناسكي و سؤزي
تيَرِاماني رؤحي سؤفيطةرايي تيَدا هةست ثيَ دةكريَت ،ضونكة شاعرييَكي رؤمانسي ،هةم سؤيف بووة ،هةروةها زانايةكي
ئاييين زؤر بة توانا بووة ،زياد نةرِؤشتبووم ،طةر بلَيَم لة شيَخةكاني،
لةم بوارةدا بةتوانا تر بووة،ضونكة ئةوان زياتر خةريكي بواري تةريقةت بوونة ،تةريقةتي سؤفيطةريي
نةقشةبةندي .هةروةها هؤكاريَكي تر بؤ هةلَبذاردني ئةو شيَوةزارة ئةوة بووة ،لةو سةردةمةدا و لةو سةدةيةدا بة تايبةتي؛
شاعرياني دةظةري طةرميان و شارةزوور و هةورامان و لة ئاسيت مرينشينةكانيشدا ،وةكو مرينشيين ئةردةالَن بةم شيَوةزارة
هؤنراوةيان هؤنيوةتةوة.
بة ثيَي بؤضووني خؤم؛ شيَوةزاريَكي زؤر كؤني كورديية ،زماني ئولي كؤني يارسانانة ،كة لةم دةظةرةدا سةري
هةلَداوة ،هةورامانيش مةلَبةنديَكي ئاييين كؤنة و تاوةكو ئيَستاش بةردةوامة و خؤي لة ريَبازي نةقشةبةندي دا
دةبينيَتةوة ،هةروةها شيَخة شاعريةكاني ئةم ريَبازة بةم شيَوةزارة شيعري عريفانيان هؤنيوةتةوة ،دوور نيية يةكيَك لةو
هؤكارة بةهيَزانة ئةوة بووبيَت ،كة ثريي تةريقةتي نةقشي؛ مةوالنا خاليدي شارةزووري بةم شيَوةزارة شيعري هؤنيوةتةوة
و كاريطةري هةتا لةسةر مةولةوي بووبيَت ،ليَرةدا بة ثيَويسيت دةزامن منوونةي شيعريَكي مةوالنا خاليد

()19

بةم شيَوةزارة

خبةمة روو ،بة ثيَويسيت نازامن ليَكيان بدةمةوة ،ضونكة ئاشنان بةهزر و سؤز و بيسنت ،تةنها راظةي وشة نةبيَت ،دةلَيَت:
قيبلةم فرياقت ،قيبلةم فرياقت
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ل 277

سةودا :ئةوين ،دلَداري ،عةشق
دلَ قةقنةس ئاسان جة ئيشتياقت
تاقةت تاق بييةن ثةي ئةبرؤي تاقت ل 278
قةقنةس :بالَندةيةكي ئةفسانةيية خؤي دةسووتيَينَ و دةبيَتة خؤلَةميَش و زينو دةبيَتةوة.
تاق :تاك :بةتاكي ماوةتةوة و طؤشة طري بووة.
ئةبرؤي تاق :ئةبرؤي وةك تاقي ضةماوةي ميحراو.
دوور ضةقامةتت قيامةت خيَزان
هيجرت شةرارةي جةهةمن بيَزان

ل 278

قامةت :باالَ
خيَزان  :هةلَسانةوة
شةرارة :طرِوتني
بيَزان :لةبةر ضاو كةوتوو.
قةدر عافيةت وةسلَت نةزانام
شوكرانةي شةكةر رازت نةوانام ل 278
شةكةرزار :طفتوطؤي شريين
نةوانام :نةخويَندةوة ،تةماشام نةكرد.
سا غةم كؤي شاديم باد وةباد شانؤ
تةمام ئنتقام وةسلَت جيَم سانؤ
سا :دةي ،كؤ :كؤكراوة ،شاخ ،باد :با.
شانؤ :بنيَرة ،ئنتقام :تؤلَة.
سانؤ :بسيَنة ،جيَم :ليَم.
وةسلَ :بةيةكطةيشتين دلَدار و دلَبةر.
واتاكةي :ئةي خةمي تيَكدةري شادي ،ضي شاديم ال كؤبووةتةوة لة ئةجنامي بةيةكطةيشتنم لةطةلَ ئةو كةسةي مةبةستمة؛
بيدة دةم باوة ،با تةفر و تونا و توني كا ،تؤلَةي تةواوي ئةو بةيةكطةيشتنةم ليَ بسيَنة !
فةزاي تةنط و تةسكي تويَذينةوة و شيكردنةوة ،ناتوانيَت بؤ تةواوي نامةكان ،هةتا نامة و تيَزي ئةكادمييش
ليَكدانةوة و شيكردنةوةي تةواويان بؤ بكات ،يان بةضاو و هزريَكي رةخنةييةوة بيانطريَتة ئاميَز ،بةالَم وةكو منوونة و بة
ثيَي طرنطيي نامةكة و ثايةي ئةو كةسةي بؤي ناردووة ،هةر لةبةر ضاو طرتين ئةو نامانةي كة بؤ كةسيَك ناردووني،
ئةمانة دةبنة بنةماي ذيربيَذي (مةنتيقي) بؤ منوونةكان ،هةروةها زؤربةي نامةكان ،خالَي هاوبةشيان تيَداية ،وةكو
بةسةر كردنةوة ،دةربرِيين سؤز و خؤشةويسيت ،طلةيي ،تاسة و ثةرؤش ،جؤش و خرؤش ،بينيين نامةي يةكرت و طةليَ
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تريش ،وةها دةكات ،ضةند منوونةيةكي تةواو هزر و مةبةست خبةينة روو :بة ثيَي ديوانةكةي ،يةكةم نامةي شيعري بؤ
برادةري فةقيَيةتي؛ شيَخ عةزيزي جانةوةريية ،كة بريتيية لة بيست ديَرِ شيعر ،من ضةند دانةيةكي هةلَدةبذيَرم .يةك
مةبةسنت ،يةكةيةكي يةكطرتوون ،ضونكة يةكيَك لة سيماكاني شيعري رؤمانسي ،كة دةضيَتة بواري نويَطةرييةوة؛ ثاراستين
يةكيَتيي بابةتة ،زجنرية كردني بريؤكةكانة ،هؤنراوةكة:
ئازيز ! ديارةن ،وادةي لوامةن
ئةلوةداي ئاخر ئةوة نامامةن ل 5
لوامةن :رؤيشتنمة ،ئةلوةدا :الوداع ،مالَئاوايي يةكجارةكي ،ئةوة نامامةن :نةطةرِانةدواوةمة.
ئازيز :واتا نزيكةكةي؛ برادةري خؤشةويست ،مةبةسيت دووريشي (شيَخ عةزيز)ة ،دةلَيَت :ئازيزم ،واديارة كاتي كؤض
كردني يةكجارمية ،واتة كاتي هاتين مةرطمة ،دوا خواحافيزي و نةطةرِانةوةي يةكجارةكيمة ،كة مردنة ،مةولةوي لة
هؤنراوةكةيدا زؤر ثيَشبيين مةرطي كردووة.
حةوت نامةي بؤ شيَخي بهاء الدين (شيَخ حممدي كورِي شيَخ عومساني سرياجوددين) ناردووة ،كة زؤرترين نامةية؛
يةكيَك لةو نامانة دةخةينة روو :ئةم ضامة ،بريتيية لة ( )7حةوت ديَرِ ،بةيت ،وةالَمي نامةيةكي (شيَخي بهاء الدين)ة.
نامةي عةنبةر بؤت باد صوبح ئاوةرد
عةترش زامةكةي كؤنةم تازة كةرد

()20

ل437

واتة :باي بةرةبةيان نامةي عةنبةري بؤنيت هيَنا ،ئةو بؤنة بريين كؤمني نويَ كردةوة ،لةالي مةولةوي و شاعرياني تريش
با بةتةتةريَكي ( نامةبةريَكي) شارةزا و دلَسؤز دانراوة ،سامليش لة وةالَمي ناليدا دةلَيَت:

()21

جانةم فيدايي سروةكةت ئةي بادةكةي سةحةر
وةي ثةيكي شارةزا لةهةموو راهي ثرِ خةتةر ل66
سةحةر :ثيَش بةيان ،ثةيك :تةتةر ،راة  :ريَطة
ئةم ديَرِة هؤنراوة لة شويَنيَكي تردا ئاماذةي ثيَكراوة.
موتالةعةم كةرد وةدةم دةردةوة
جةفاكةي وةرين جةياد بةردةوة ل437
جةفا (جفاء) :ثشت ليَهةلَكردن ،ستةم ليَكردن ،وةرين :ثيَشوو ،واتاكةي روونة ،ثيَش روودان و بينيين رووداوةكة ،هةست
و درك بةرِووداني دةكريَت.
مةفهوم بي تةحرير وةش تةقريرةكةش
مةعلوم بي جةالي خةستةي تريةكةش

ل 437

تةحرير :نووسني ،تةقرير :روون كردنةوة ،ليَرةدا نامةي مةبةستة.
واتة :مين نةخؤش بةتريي ئةو ثيَكراو ،لةضةمك و مةبةسيت نامةكةي طةيشتم.
فيداي خامةت بام وةيادم كةردةن
يادم منةشي تاوةرِؤي مةردةن

ل 438
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بةالَم جةدووريت شاي صاحيب شةرتان
دوود دلَ وةضةرخ هةفتةمني ياوان

ل 438

خامة :ثيَنووس ،يادم منةشي :لةيادم ناضيت ،دوود :دوكةلَ ،ضةرخ  :ئامسان
واتة :طيان بةخشي ثيَنووسةكةت مب ،ضونكة يادمي كردووة ،هةتا رؤذي مردن لة بريم ناضيت ،بةالَم ئةي ثاشاي خاوةن
شةرتان ،دوودكةلَي دلَ طةيشتؤتة ضةرخي ئامساني حةوتةمني لة بةرزيدا !
دووريت ضوون ئةلَماس نيشتةن نة جةرطم
ها وةختةن بةيؤ وادةكةي مةرطم

ل 438

بةيؤ :بيَت ،ثيَويست بةليَكدانةوة ناكات.
داخ باالَ كةت بةروون وةطلَكو
وةهام باالَي ويَم خاكم وةسةر بؤ

ل 438

بةروون :بيبةم ،طلَكو :طؤرِ ،وةهام :بةئةندازةي ،بةقةد باالَم.
واتة :ئةترسم خةم و ثةذارة و تاسةي باالَت ببةمة طؤرِةوة ،وةبةرزي و ئةندازةي باالَم خاك بةسةرمةوة بيَ.
منوونةي نامةيةكي بؤ شيَخ عةزيزي جانةوةري.
مةولةوي ئةم نامة شيعرييةي لةوةالَمي نامةيةكي شيعريي شيَخ عةزيزي جانةوةري برادةري فةقيَيةتي دا نووسيوة ،كة لة
كويَستانا بووة ،داواي طةرِانةوةي ليَ دةكات بؤ طةرمةسيَر .تةواوي نامةكة ( )8هةشت ديَرِ (بةيت) شيعرة ،دةلَيَت:
نامةكةت ياوا كؤسم كةفتةوة
دلَةي ئاهريين دا وةنةفتةوة

ل 436

ياوا :طةيشت ،كؤس :كؤسث ،تةطةرة ،ئاهريين :ئاطرين.
واتة :نامةكةت طةيشت ،كؤسث و نةهامةتيَكي تري بةدواي خؤيدا هيَنا ،وةكو نةوت وا بوو رشانتة سةر دلَةي ثرِ لة ئاطرم.
تا زياتر بلَيَسةي بةرز بيَتةوة.
تاكةي تؤ بةو زام ،من وةي دةردةوة
تؤ بةو كاوةوة ،من بةي هةردةوة ل 436
كاو :كويَستان ،ناوضةي شاخاوي.
هةرد :مةبةسيت هةردة و هةلَةتي طةرميانة ،واتاكةي روونة.
تةشريف باوةرة جةرطةمان جةم بؤ
بةلَ وةي جةم خةميَ جةالمان كةم بؤ

ل 436

بيَسارانييةن نةتؤي فةردي من:
(خةم ضةني خةمان زوو مبؤساكن) ل436
جةرطة :مةبةست ليَي كؤبوونةوة و يةكطرتين دؤست و يارانة ،ضةق و ناوةندي شتيش دةطةيةنيَت ،جةم :كؤبوونةوة ،بةلَ:
بةشكو ،فةرد :بةيت وشيعر ،ضةني :لةطةلَ ،ساكن :بيَ جوولَة ،ئارام.
)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 471

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

واتة :تةشريف بيَنةوة باكؤرِمان كؤبيَ و ناتةواوي تيَدا نةبيَ ،بةلَكو خةميَك بدةين بة بادا ،لةناو ديَرِة شيعرةكةمدا ،نيو
ديَرِي مةال مستةفاي بيَساراني ديَتة طويَ ،كة دةلَيَت :خةم لةطةلَ خةماندا بيَ ،طةر خةمباريَك بضيَت بؤالي خةمباريَكي تر،
ئةو خةمة زوو ئارام و هيَور دةبيَتةوة ،طةر هةمان خةميان بيَت ،ئةوا خةمةكانيان كةم دةبيَتةوة ،وةكو هةريةك لةوانة بلَيَت
خؤ من تةنيا خةمبار نيم.
هةناسةي سةردم نةدلَ خيَزاوة
خيَلَ خانةي كةيفم هةوار بيَزاوة

()22

ل 436

بيَزا :طواستييةوة ،باري كرد
واتة :هةناسةي ساردم ،كة نيشانةي خةم و كةسةر و نائوميَديية لة دلَم بةرز بووةوة ،ليَرةدا جيَطؤرِكيَيةك لةم ويَنة
شيعرييةدا روودي داوة ،هةناسة لةسي وسنطةوة دةردةضيَ .خانةي شادي بةخيَلَي كؤضةري ضواندووة ،كة هةوار لة زستان و
هاويندا دةطويَزنةوة لةبةر مةرِ و ماالَت.
وةيشوومةي مةينةت تةم ئةنطيَزاوة
وةلَطةكةي شادي سةرتةلَ ريَزاوة ل 436
وةيشوومة :باي شووم و سةخت ،باي زيان بةخش و ناخؤش و دةردو ئازار ،تةمي خةمي هةلَسان و طةالَي سةر لق و ضلَ و
ثؤثةي شادميي هةلَوةران.
مةولةوي شادي بةدرةخت ضواندووة .كة ضؤن لةبةرهار و هاويندا طةشة دةكات ،طةالَ و طولَ و بةر دةثؤشيَ و دةطريَت ،ثايز و
زستان تووشي دةرد دةبيَت و رووت دةبيَتةوة ،لة خؤشي و شكؤفة ورازاندنةوة ،دةكةويَت و دةوةستيَت.
جؤي ضةمةي شةوقم هةم يةخ كردةوة
ل 437

مةزرةعةي هةستيم شةلَتةبةردةوة

جؤ :جؤطةي ،ضاوطةي درةوشانةوةي شاديم بوو بة سةهؤلَ و بةسيت ،مةزراي جواني هةستم ،زوخم و وشكة سةرما وشكي
كردةوة و فةوتاني.
مةولةوي رؤمانسيةتي لة سةرضاوةي رؤمانسيةتي الي كورد هةلَطؤزيوة ،كة ثرِة لة ئاورِدانةوة بةالي نةهامةت و سيا سالَ و
مافةتة و باي شووم و دةرد و خةفةت و كةسةر و نائوميَدي و تيَكشكان.
نةشئةي وةخت سةخت ئاماي ثاييزةن
ياشنؤي دووريي باالَي ئازيزةن

ل 437

نةشئة :دروست بوون ،دةركةوتن و ثةيدا بوون ،شنؤ :سروة ،كزةي فيَنك.
واتة :ئايا ئةم دؤخةي مين تيَدام ،هاتن و دةركةوتين نيشانةي سةخيت و ناخؤشي هاتين وةرزي ثاييزة ،ياسروةي باالَي
دوور لة من ،شيَخ عةزيزة؟
نامةي شيعري لةطةلَ حةزرةتي شيَخ عومساني سرياجوددييندا
دةبواية يةكةم ناو ،ناوي ئةم زاتة بواية ،ضونكة شيَخ و مورشيدي تةريقةتي بووة ،مةولةوي مةنسوب و موريدي
بووة ،ئيَمة ليَرةدا ذمارةي نامةمان كردة ثيَوةر ،ضونكة تويَذينةوةكة بواريَكي ئةدةبي ،شيعري طرتؤتةوة ،نةك ئاييين،
عريفاني ،هةرضةندة ئةم سيمايةي تيَداية.
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ئةم نامة شيعريية بريتيية لة ( )7حةوت ديَرِ (بةيت) ،بةالَم شيَخ عومساني سرياجوودين يةك نامةي بة زماني فارسي بؤ
مةولةوي ناردووة ،كة نامةي ذمارة دووةمييةتي و لة كتيَيب (يادي مةردان)دا* بالَوكراوةتةوة.
بؤنةي ئةم نامةية ،ئةوةية ،حةزرةتي شيَخ عومساني سرياجوددين داواي تةزبيحيَكي ليَ دةكات ،ئةويش لةطةلَ ديارييةكةي
دا ئةم نامة شيعرييةي بؤ دةنيَريَت ،دةلَيَت:
جيلوةي جةالي جام دلَةي ثرِ جةطةرد

()23

ل 154

فةرمات ثةي تةزبيَح ها رةوانةم كةرد

جيلوة :دةركةوتنيَكي لةناكاو ،وةكو تيشك ،جةال ،جالء :رووناكي و ئاشكرا بوون
جام :ئاويَنة ،هاويَنة.
واتة :ئةي ئةو رووناكيية ،كة خيَرا دةردةكةويَت و ئاويَنةي تةلَخن و تؤزاوي دلَم بة طوناح ،بيَ طةرد و خاويَن دةكاتةوة،
تةزبيَحت ،فةرمووة ،ئةوا رةوانةم كرد.
ثةريَ تؤ خاسةن هةر شام تا سةحةر
ل 154

هةر ذمارةي وةصلَ باالَي دلَبةر كةر
ثةريَ  :بؤ

واتة :ئةم تةزبيَحة بؤ تؤ ضاكة هةر دواي مةغريب تا ثيَش بةرةبةيان ذمارةي بةيةكطةيشنت بةباالَي دلَبةري ثيَ بكةي،
ئةوةي شاياني باسة ،ئةولياو شيَخان و ثياو ضاكان شةوطار كةم دةنوون وبةر لة بةيان داواي ليَ خؤشبوون لة ثةروةردطار
دةكةن.
ئاماذةية بة ئايةتي [ كانُوا قَلِيالً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ{ }17وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ{[ :]}18تةفسريي ئاسان،
بورهان حممد امني ،سورةتي (الذاريات)] .هةروةها زاراوةي دلَبةر لة ئةدةبياتدا ئاماذةية بؤ ئافرةت ،كة جةمسةريَكي
تري خؤشةويستيية ،بةالَم مةولةوي ،ليَرةدا خواستوويةتي بؤ ئةو خؤشةويستة عريفانييةي؛ كة دةبيَت خوابيَت ،يان شيَخي
تةريقةت بيَت،مةبةسيت خؤشةويستييةكي حةقيقيية.
نةك ضوون من وضوو وة هووناو ئةستة
خةم سيواك ،مناي مةينةتان بةستة

ل 154

____________________
* يادي مةردان ،ب ،2مةال عبدالكرميي مودرس ،ضاثخانةي كؤرِي زانياري عيَراق ،بةغدا ،1983 ،ل .47 ، 46 ،45

نيشتةي طؤشةي تار مناز خانةي دةرد
روونة ثاي ميحراو هةناسان سةرد

ل 154

هووناو :خويَناو ،ئةستة :طرتوو ،سةندوو ،مناز :نويَذ ،تار :تاريك ،منازخانة :مزطةوت.
واتة :ليَرةدا مةولةوي بةراورديَك لة مياني خؤي و شيَخي سرياجوددين دا دةكات،
دةلَيَت :نةوةك وةكو من ،كة دةست نويَذم بةخويَن طرتووة ،بة سيواكي خةماويي ثيَش نويَذي ثرِ لة مةينةت نويَذ دابةستنم،
من لة طؤشةيةكي تاريكي مزطةوتي دةردا دانيشتووم ،رووم لة ميحرابي هةناسة سارديية ،ليَرةدا جؤرة موناسةبةيةك
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هةية ،ئةويش ئةوةية .يارسانان و ئةهلي حةق (كاكةييةكان و )...بة شويَين ثةرستنيان (ثةرستطة)يان دةلَيَن( :جةم
خانة) :خانووي كؤبوونةوة ،ويَنةيةكي قةشةنطي رؤمانسي نةخشاندووة ،مةولةوي لةم جؤرة ويَناكردنانةي زؤرة.
وةي وضوو منا و وةي سيواكةوة
ل 155

جةي طؤشةي ميحراو مزطيي ثاكةوة
دانةي مةرجانيي هةرس مةهجووري

ل 155

هؤنياي تاي كرذ رشتةكةي دووري
ثةي ذمارةي ذكر كزةي ئيش و نيَش

ل 155

كافييةن ديدةم تةزبيَحم ثةي ضيَش ؟

مزطي :مزطةوت ،مةرجان :رةنطيَكي سووري بين دةرياية ،وةكو ثةجنةكاني دةست واية ،هؤنيا :هؤنراوي ،ثيَوةكراوي ،تا:
تالَ ،دةزوو ،هةودا .رشتة :دةزوو ،تالَ لةطةلَ دةنكة تةزبيَح يةكدةطرن ،ثيَي دةلَيَن رشتة ،بؤ مورووش بةكارديَت.
تةزبيَحيش لة (تسبيح)ةوة هاتووة ،كةواتاي (سبحان اهلل) ذماردنة.
واتة :من بةم شيَوةي دةستنويَذة و بةم جؤرة سيواكةوة ،لةم طؤشةي ميحراوي مزطةوتي ثاكةوة ،دةنكة دةنكة فرميَسكي
خويَنينم وةكو رةنطي مةرجان واية ،كة لة ئةجنامي دووري تؤداية ،بة تالَ و دةزووي كرذي دووريي تؤ هؤنراوةتةوة ،بةمسة
بؤ ذماردني كزةي ئازار و دةردي دووري .ئةي ضاوةكةم من تةزبيَحم بؤ ضيية ،هةر بؤ تؤ باشة.
ئةوةي جيَطةي سةرسورِمان و بايةخ و طرنطيية ،منوونةي نامةي شيعري شيَخ سرياجوددين لةم ديوانةدا (ديواني
مةولةوي ،داناني مةال عبدالكرميي مدرس )...،بؤ مةولةوي بةدي ناكريَت ،يان بةسةرما تيَثةرِيوة؛ طةرِامةوة بؤ كتيَيب
(يادي مةردان -بةرطي دووةم ،داناني مةال عبدالكرميي مدرس )...،بة مةبةسيت ثشكنيين نامةكاني حةزرةتي شيَخ
عومساني سرياجوددين؛ بؤم دةركةوت:
دلَنيام ثياويَكي وةكو ئةم زاتة ،كة شيَخي تةريقةتيَكي فراوانة لة كوردستان و عيَراق و جيهاني ئيسالميدا لة
ماوةي ثةجنا سالَ زياتر؛ لةم رابةرايةتيية؛ سةدةها نامةي نووسيوة بةمةبةسيت جؤراو جؤر ،كةضي تةنها ( )7حةوت
نامةي ديارة ،بةزماني فارسي تيَكةلَي كةم بةزماني عةرةبي ،نووسيوني ،ثةخشانة؛ تيَهةلَكيَش بة شيعر .يةك نامةي
تايبةتي بؤ مةولةوي نووسيوة ،بةالَم نامةي حةوتةميين هاوبةشة و ناوي كةسي تيا نةبردووة ،لةوانةية بؤ ئةويشي
ناردبيَ ،جيَطةي قايل بوون نيية ئةم زاتة هؤنراوةي بة شيَوةزاري (طؤران – هةورامي) نةبووبيَت ،لةكاتيَكدا لة تةويَلَة
دانيشتووة ،زؤر دةم بةم شيَوةزارة دوواوة ،كةضي مةوالنا خاليد و مةولةوي دانيشتووي هةورامان نةبوونة .هؤنراوةيان بةم
شيَوةزارة بووة ،هةرضةندة مةوالنا خاليد هؤنراوةي بةم ضةشندة شيَوةزارة كةمة.
نامة بؤ شيَخ عومةري بيارة (شيَخ ضياء الدين)
مةولةوي ئةم ضامةيةي بؤ شيَخ (ضياء الدين) نووسيوة؛ لة وةالَمي نامةيةكي ئةودا ،كة مذدةي هاتنةوةي دؤستيَكي تيا
بووة ،دةلَيَت:
ضياي دلَ نامةت وةالي دلَ ريَشان
ياواو رةنطني كةرد بةزم دةرويَشان
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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ضياء :رووناكي ،ريَش :بريندار ،ياوا :طةيشت ،بةزم :ئاهةنط و خؤشي ،دةرويَشان :ثياواني سادة و هةذار و قةلةندةر.
واتة :رووناكي دلَ ،نامةكةت طةيشت و ئاهةنطي هةذاران و خةلَكي سادةي رازاندةوة ،كة خؤي يةكيَكة لةو موريد و
دةرويَشانة.
شنةفتم ثةريَت راس طيَالَ ضةث طةرد
بةوةصل لةيال شادمانت كرد

ل 334

بيستم زةمانةي ضةث طةرِ  ،كة بة ثيَضةوانةي ئارةزووي خةلَك ،طةرد و خول دةكات ،بةمةيل و ئارةزووي تؤ راست طةرِا ،بؤ
بة يةكطةيشنت بة لةيال ،كة سومبولي دلَبةرانة ،شادي ثيَت بةخشي.
دلَ وةنزيكي هةر يةند مةسرور بي
ل 334

جةسزاي مةينةت راي دووري دوور بي
يةند :ئةوةندة ،جة :لة

واتة :دلَم بةلةيةك نزيكبوونةوةتان ئةوةندة شاد بوو ،لة ئازارداني دووري ريَطةي بةيةكطةيشتنمان دوور كةوتووةتةوة،
مةولةوي رزطاري بوو لة سزاي مةينةت ،وةكو لة ثيَشدا روومن كردةوة ،زاراوةي :دلَبةر ،دؤست ،لةيال... ،هتد بؤ
خؤشةويستيي عريفاني و مةجازي خواستووة.
ثةريَ تؤ راحةت ،ثةريَ من زامةت
وةردةبيَم هةردوو تارؤي قيامةت

ل 334

واتة :ئاواتة خوازم تا رؤذي هةستانةوة ،جةستةي تؤ لة ئارامي و بيَ خةمي دا بيَ و منيش هةر بةشم زةمحةت و دذواري
بيَ...
تؤ نةتويَ باخضةي وةصلَ دلَبةردا
من نة ثيَض طيَض درياي خةتةردا

ل 334

واتة :تؤ لةناو باخضة و ميَرغوزاري بة يةكطةيشتين دؤستدا رابويَري و منيش لة ثيَضاو ثيَضي طيَذاوي ثرِ مةترسيي دةريادا
ذيان بطوةزةريَنم.
بؤ ئةمحةد بةطي كؤماسي ( خالَؤي كؤماسي):
جيَطةي سةرجنة دريَذ ترين نامة شيعرييةكاني بؤ ئةم زاتة نووسيوة ،كةوا لة بيست ديَرِ كةمرت نيية ،لةكاتيَكدا
مورشيد و شيَخي نةبووة ،بةالَم كاريطةري لةسةري بووة تاوةكو ئيَستا نازانريَت ئةو كاريطةريية هؤكارةكةي ضيية ؟!
مةولةوي ئةم قةسيدةيةي لة وةالَمي قةسيدةيةكي ئةودا ناردووة ،كةباسي شايي و زةماوةنديَكي طةرمي تيَدا
نووسيوة بؤي ،داخ و كةسةري ثيشانداوة ،بؤ ئةوةي مةولةوي لةو شايةدا نةبووة ،ديارة ئةم نامة شيعريية لةسةردةمي
الويَتيدا بؤ نووسيوة ،هةروةها زاراوةي قةسيدة (قصيدة) ئاوةلَواتاي نامةي شيعريية .قةسيدةكة بريتيية لة ( )20بيست
ديَرِ ،بةالَم لةبةر كةمي دةرفةت بةشيَكي دةخةمةرِوو ،هةرضةندة باش وا بوو هةمووي بوواية ،بؤ ئةوةي هزر و مةبةسيت
قةسيدةكة بةتةواوي دةركةويَت ،دةلَيَت:
نامةي نةفتينت يةك رؤ باد ئاوةرد
)Vol.5, No.1 (May, 2018
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ل 411

دةالَلَةت جؤ شؤ ضون رؤي ئازادي
ل 411

طةرمةي طةرم نةزم بةزم ثرِ شادي

دةالَلَةت :ئاماذة ،جؤشؤ :ديَتةكولَ ،رؤي ئازادي :رؤذي طةردن ئازادي :جةذني رةمةزانة ،يان قوربانة ،نةزم :هؤنراوة،
مةبةسيت شيعري طؤرانيي هةلَثةرِكيَية ،بةزم :ئاهةنط ،زةماوةند ،شايي.
واتة :ئاماذةي خؤشةويسيت و دلَسؤزي لة نامةكةتدا دةجؤشيَ ،وةكو ثريؤزبايي كردن و طةردن ئازاديي رؤذي جةذن لة طةرما
و طةرمي طؤراني وتندا لة زةماوةندي ثرِ لة خؤشيدا ،طةرماو طةرمي؛ جةختة لةسةر طةرمي و ثةرؤشيي زةماوةندةكة،
دةربرِينيَكي ناسكة.
صةداي (الو هةي الو) ،زرِةي زةرِ زجنري
سلَسلَة و باني سةر ،بةندزريَ و الطري

ل 411

صةدا :دةنط دانةوة ،ليَرةدا مةبةست ،دةنط دانةوةي طؤرانيية ،الو هةي الو :طؤرانييةكي كؤني هةلَثةرِكيَية .زةرِزجنري:
زجنريي ئالَتون ،سلَسلَة :خشلَيَكة ذنان ئةيدةن لةبةر شةدة ،باني سةر :ثيَنج لريةيي ،يان ثيَنج قراني ،كة ذنان
ئةياندرووة ناوةرِاسيت كالَودا ،بةندي زريَ :رشتةيةكي زيوة ،شةدةي ثيَ سفت دةكريَ ،الطرية :رشتةيةكي زيوة ،تاكة تاراني
ثيا كراوة ،ذنان ئةياندا لةمالو ئةوالي كالَو زيَرِ ،يان سةروثيَض.
واتة :ئةمانة هةموو لةطةلَ طؤراني و هةلَثةركيَكةدا دةنطيان دةدايةوة .جيَطةي ئاماذةية مةولةوي لةو زةماوةندة نةبووة و
زيَرِةنطةريش نةبووة ،ضؤن ئةم هةمووجؤرة خشلَةي زانيوة ،يان ناسيوة ،من تةنها بؤ زيرةكييةكةي ،ويَناكردنةكةي؛
قةرحيةي شيعري كةم هاوتاي دةطيَرِمةوة.
زيلةي طوارة و زرنطةي زنطلَةي زةرِ
لةرزةي نةو نةمام ،لةرةي ليمؤي تةرِ

ل 412

زيلة :زرِة ،زةنطلَة :ئةو زريَ و لريانةي بةردةبيَتةوة بةطويَ زيَرِيين سةرسومخةوة.
ليمؤي تةرِ :مةبةسيت مةمكي كضة ،لة كاتي هةلَثةرِكيَ كردندا ئةمانة هةموويان؛ ثةسين ئةو زةماوةندةن.
شةقة و تةقةي طةرم ،ضةثلَة و ضيلَةي نةرم
ضريكةي وةناز ،تريكةي وةشةرم

ل 412

ضيلَة :ثيَكةنني ،ضريكة :ئاوازي بةرزي مةقام وتن ،تريكة :ثيَكةنيين ثرِوناسك وبيَ دةنط ،مةبةسيت لة كضانة ،كة
طؤرانييةكاني سةرةنج و رووخساريان رادةكيَشن.
سةماي دةمساالَن ،رةماي نةوهاالَن
نةماي مةالالن ،مناي وةش حاالَن

ل 412

سةما :لةرة ،لةرينةوة ،دةمسالَ :دةستةسرِي دةسيت سةرضؤثي كيَش ،هةلَثةرِكيَ دوو سةري هةية سةرضؤثي ،طاواني؛
جوولَة لةالي سةرضؤثيية .رةما :راكردن ،نةوهالَ :تازة ثيَطةيشتوو ،هةلَضوو ،مةبةست مناالَني ناو هةلَثةرِكيَكةية.
كةرِادةكةن و ديَن و دةضن.
نةماي مةالالن :مةبةست ليَي؛ هةلَثةرِكيَ جؤش و خرؤش و شادي بةرثا دةكات ،بيَزاري و سسيت ناهيَلَيَت.
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منا :خؤ دةرخسنت و نواندن بة جوانرتين شيَوةي خؤش حالَي.
الرةي قةتارةي الو و شةدةالران
ئيشارةي كةم كةم ثةجنةوشاران

ل 414

الرة :الكردنةوة بةسةر ،قةتارة :زجنرية ،الو :طةجني كورِ
شةدةالر :ئةو ئافرةتةي طريَي سةرويَنةكةي خوار دةبةستيَت.
دميةني زجنريةي هةلَثةرِكيَ كاران ،لةكورِان و كضان (رةشبةلَةك) ،كاتيَ سةرو قةديان دةضةميَننةوة ،الكردنةوةي بة
ئاماذةوة ،ثةجنة وشاردنيَكي نةرم ،كة ديسان ئاماذةيةكي ترة ،ئةوةندةي تر ئةو طؤظةندة جوان دةكةن و دةرِازيَننةوة.
ياران ،ياوةران ،هاي دةردة داران
بةيديَ بكةرديَ من سةنطة باران

ل 415

ياوةر  :هاريكار و ثاريَزةر ،دةردةداران :وةكو من طريؤدةي دةرد .بةيديَ :وةرن ،بكةرديَ  :بكةن.
جة نةحسيي تالَة و جة بةد ئيقبالَيم
هةر كؤ فرسةتةن من ياطة خالَيم

ل 415

نةحس :نةهامةت ،بةدبةخيت ،تالَة :تاليع ،تالع (طالع)  :ناوضاو ،بةخت ،ئيقبالَ ،نطني (بةخيت باش) رووتيَ كردن،
ضارةنووس ،ضاك ،يان خراث .كؤ :جيَطةي دانيشتين برادةران و ياران .فرسةت :هةل ،ياطة :جيَطة.
واتة :لة سةخيت و دذواري تاليعم و بةدبةختيم و لة خراثي ئةوةي رووبةرِووي دةمبةوة ،لة هةل رةخسان و هةلَكةوتين
كؤبوونةوةي برادةر و دؤستاندا ،من شويَنم بةتالَة ،لة رةشي بةختم؛ ريَطةم بؤ هةلَناكةويَت!
خالَؤ طيان نامان ثةي نةونةمامان
طيان دان وةمؤبةت ،ثةي مةعدوم ئامان

ل 416

خالَؤي كؤماسي لة نامةكةيدا ،باسي بةخؤ قوربانكردني نةوجوانان و تازة هةلَضووان بؤ دلَبةرانيان دةكات ،مةولةوي
وةالَمي دةداتةوة ،كة ئةو كارة رةوانيية بؤ ئةوان ،تةنها رةواي مةعدومي ،كة ( نازناوي ثيَشوو)ية.
ضونكة ئةوان وةكو ئةو لة ئةزمووندا قالَ نةبوونة.
نامةي شيعري (ضامة) بؤ حةمة ثاشاي جاف
تةنها يةك نامةية لة ديوانةكةيدا لةطةلَ نامة بيَ نوختةكةيدا ،كة لةم نامة شيعرييةدا ئاماذةي بؤ كردووة:
(دكتؤر حةسةن بةطي كةريم بةطي جاف) ،كة لة نةوةكاني حةمة ثاشاي جافة؛ ئةو نامةيةي كة بيَ خالَة ،بيَ نوختةية،
ثةخشانة و بة زماني فارسيية ،لة وتاريَكدا ،كة لة ذيَر ناوونيشاني( :حةمةثاشاي جاف و مةولةوي تاووطؤزي و نامةيةكي
بيَ نوختة) *،بةمة ئةلَقةيةكي وني نامةكاني ئةلَقةريزي بةواني تر كردووة و رووناكي زياتري خستؤتة سةر.بةثيَويستم
نةزاني بالَوي كةمةوة ،ضونكة بة زماني فارسيية و زماني تويَذينةوةكة كورديية و كةم كةسيش دةتوانيَت بيخويَنيَتةوة و ليَي
تيَبطات) .من واي بؤ دةضم زياتر لة نامةيةكي بؤ ناردووة ،ضونكة ثيَوةندييان زؤر طةرم بووة ،بؤ نامةكاني تر ديارنني؟
نازامن ،بؤ مةمحوود ثاشاي كورِي حةمةثاشا زياد لة نامةيةك لةم ديوانةدا هةية .بةهةر حالَ دةبيَت ئةم نامةيةي تؤمار
بكةين ،كؤي ( )7حةوت بةيتة .كة تيَيدا زويري دةخاتة روو لةطةلَ خؤشةويستييةكي قوولَدا ،ديارة ماوةيةك نامة لةالي
حةمة ثاشاوة ثضرِاوة ،دةلَيَت:
مةيلت ئارةزووي ئةغيار كةردة بيَ
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()2

بيَ منةت جةمةيل ئاماي نامةمت
مةمنون جةوةفاي رةشحةي خامةمت

()3

ثارسابيت ضؤني؟ ويَت غةلَةت كةردةن
()4

مةرمنةزاني دووريت ض دةردةن

_____________________
* برِوانة طؤظاري رامان ،ذ ،162 :ل ،2010/11/5 ،131-128ئةم سةرضاوةش بةشيَكة لة (ديواني دةستنووسي مةولةوي تاووطؤزي)،
دانراوي (سيد تاهريي هامشي دةولَةتئاوايي)ية ،كة ويَنةيةكي الي (د.حسن جاف)ة.

طةرميي بلَيَسةي دةروون دةماخ
()5

ديَوة لوول ئاخ دلَةي ثرِ جةداخ
ئةو بردمن نةضةم ديدةي ثرِ جةدةرد
ئيد ماالَ رووي حةرف خةيالَ بيَ طةرد

()6

نة قةترةي ئةسرين مةندةن نةضةم دا
نة نوختة نة حةرف ئينشاي ماتةمدا

()7

عةرضه شاهيدةن خاس بدية ثيَشدا
حةرف نوختةدار نةمةندةن تيَشدا

()24

( )8ل 397 ،396

 ) 2ضيَش :كةضي .واتة :هةواو مةيلت ئارةزووي بيَطانةي كردووة ،كةضي ثيَنووسةكةت ناوي مين بردووة ،ئةم ناجؤريية
ضيية؟!
 )3رةشحة :ثرش ،ثرذ ،سوثاسي ثرذة و دانةناوي (رشحة)ي مرةكةبي ثيَنووسةكةمت ،كة بؤي وةفاي ليَ ديَت ،نةك
منةتباري مةيلي هاتين نامةت ،كة مةبةستيَكي دونيايي تيَداية.
 )4ليَمت ثرسيبوو ضؤمن؟ تؤ خؤت بةهةلَةدا بردووة ،ئايا نازانيت دووريت ض دةرديَكي ثيَم بةخشيوة ،هؤش و فامم نةماوة.
 )6 ، )5ديوة لوول :طيَذة لووكة ،بةرد :بردي ،ماالَ :مالَيوة .واتة :طرِة و طةرميي بالَضة و بلَيَسةي دةماخم فرميَسكي وشك
كردووة لة ضاوي دةردةدارمدا ،طيَذة لووكةي ئاخ و هةناسة هةلَكيَشاني دلَةي ثرِ لة كةسةر و كؤظامن شيَوةي ئةو ثيتانةي
سرِيوةتةوة ،كة لة خةيالَي بيَ تةخل و روومندابوون.
 )7ئةسرين :فرميَسك ،ئةشك ،رؤندك ،نةمةندةن :نةماوة .واتة :نة دلَؤثةيةك ئةسرين لة ضاوامندا و نة خالَ لةسةر
ثييت دارِشتين خةم و خةفةت و ماتةميمدا ماوة.
 )8عةرضه :نامة ،بدية ،برِوانة :نامةكةم طةواهيم بؤ دةدات ،باش برِوانة ثيَيدا ،كة نوختة لة ثيتةكان هةلَوةريون،
وةكو نامةكة دةردةراو ثرِئازارن.
ليَكدانةوةي ئةم نامة شيعريية ،بة شيَوةيةكي تر خستوومةتة رِوو ،كة وةكو ناو ديوانةكة واية ،ضونكة هةمان مةبةست
دةطةيةنيَت.
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مةولةوي ئةم قةسيدةيةي لةسالَي 1291ي كؤضي مانطي  ،بةرامبةر بة سالَي 1874ي لة دايك بوون ،بؤ مةمحود ثاشاي
جايف ناردووة؛ كاتيَك مالَيان لةبةغدا بووة.
جةدووريت دةروون مةوج دةرياي هوون
ل155

مدؤ وةضةمدا .بةالَم ضيَش كةروون

مةوج :شةثؤل ،مدؤ :ئةدات ،ضةم :ليَرةدا (ضاو)ة
لة دووري تؤدا ،شةثؤلي دةرياي خويَن ئةدا لة ضاوم ،بةالَم ضارم نيية و ضي بكةم.
ثاتةخت مةمحود دار السالمةن
ل 156

منيض كةميَ فام ئةياز جةالمةن
ئةيازت فاماش تةفاؤل كةردةن
سةالمةتيي تؤش وةياد ئاوةردةن

ل 156

مةمحود :مةبةست ليَي مةمحود ثاشاي جافة ،دار السالمةن :مةبةسيت يةكيَكة لة ناوةكاني شاري بةغدا ،واتة :خانةي
سةالمةت و دوور لةشةرِ و ئاشووب و وةي و نةهامةت .ئةياز :مةبةست ليَي ئةيازي وةزيري سولَتان مةمحودي غةزنةويية ،كة
وةزيريَكي دانا و ذير و راويَذكاري سولَتان مةمحود بووة ،بةالَم مانا دوورةكةي مةبةسيت خؤيةتي؛ واتا مةولةوي.
دةلَيَت :ئيَستا بةغدا ،كة (دار السالم)ة بؤ مةمحود ثاشاي جاف نيشتنطة و هةم ثيَتةختيَيت ،منيش واتة مةولةوي وةكو
ئةياز ،كةميَ فام و عةقلَم هةية ،ليَرةدا مةمحود ثاشاي ضواندووة بة سولَتان مةمحودي غةزنةوي ،ئةياز تيَ دةطات و
طةشبينيشة ،واتة مةولةوي خؤي لةم طةشبينيية سةالمةتي تؤي هيَناوةتةوة ياد ،جيَي ئاماذةية بةغدا لة دةوراني ميَذوودا
تووشي ضةندةها نةهامةت و مةرطةسات بووة ،بةالَم لة كؤتايي دا سةالمةتي بؤ طةرِاوةتةوة ،وةكو الفاوةكاني دجيلة ،كة
دوا الفاوي لة سالَي ()1954م بووة ،ثةتاي ضاوة قوولَة و ثةتاي كوشندةي تر ،قرِوقاتي ،شاالَو و تاالَني (بةدو) و
شيت تريش لةسةدةكاني هةذدةهةم و نؤزةدةهةمدا و لةسةردةمي حوكمرِانيي (املماليك)دا و ثيَشرتيش ،كة دةرفةت نيية ،بة
رووني تؤماري كةم.
وةخارو خاشاك موذةي ضةسثيدة
سةد بةستةن نةدةور سةرضةمةي ديدة

ل 156

خار :درِك ،خاشاك :ضيلكة و ثووش و ثةالَش ،سةد :بةنداو ،سةرضةمةي ديدة :سةرضاوةي ضاو ،بينني.
واتة :بةضيلكة و ئاو مالَكة و ثووش و ثةالَشي برذانطي بةيةكةوة نووساوم ،كة فرميَسك ئةو برذانط و خاشاكانةي
ضةسثاندووة بةيةكةوة؛ بةنداويَكي بةستووة لة دةوري سةرضاوةي ضاوم ،نايةلَيَت هاذة بكات لةسةرداو ،ئاوةكة خويَناوي
فرميَسكمة ،بة دةشيت طةرمياندا هاذة بكات و بةغدا ئاو بيبات و بيخنكيَينَ.
وةرنة دةجلةي غةم توغيان كةردةبيَ
تا ئيسة ضةند جار بةغداش بةر دةبيَ

ل 156

توغيان :سةركةشي ،الفاو هةلَسان
واتة :ئةطينا دةضلَةي غةم و كةسةر ،كة ضاوةكانيَيت ،الفاوي هةلَئةسان و تاوةكو ناردني ئةم نامةية ضةند جاريَك
بةغداي دابوو بة ئاواو تؤش النةواز دةبوويت.
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مةولةوي بة ئةنديَشة رؤمانسييةكاني و فةنتازياي خةيالَي ويَنةي شيعريي جواني سةرنج راكيَشي طرتووة ،مةطةر
لة شاعرياني ثيَش خؤي ،كة مةولةوي ئاماذةي ئةوة دةكات بةوةي شيعري بيَساراني هاوشيَوةي شيعرةكانيَيت و هان لة
تويَياندا ،يان لة ناوياندا* .ئةمة توانا و بةرهةم و شاعريييةتي
________________________
* بؤ منوونة دةلَيَت :بيَسارانييةن نة تؤي فةردي من :
(خةم ضةني خةمان زوومبؤ ساكن)،
برِوانة :ديواني مةولةوي ،مةال عبدالكرميي مدرس ...،ل.436

مةولةويية ،بؤية بة ثيَشةنطي قوتاخبانةيةك ،يان ريَبازيَك دادةنريَت ،ئةويش رؤمانسييةتي شيعري كورديية،
ئةوةي جيَطةي هةلَوةستة و سةرجنة ،مةولةوي ،كة هةردوو سةردةمي حوكمرِاني حمةمةد ثاشا و مةمحود ثاشاي جايف ديوة و
هةردووكيانيشي ناسيوة .خؤي و سادات و خةلَكي تاووطؤزي و سةرشاتةي الي رؤذهةالَتي رووباري سريوان بة شيَوةزاري
دةظةريي جاف ،كة سةر بة شيَوةزاري سةرةكيي كرماجني خوارووة دواون ،كةضي بة شيَوةزاري كرماجني (طؤران -هةورامي)
نامةي بؤ نووسيون ،واي بؤ دةضم ،مةولةوي ئةم شيَوةزارةي ال ثريؤز بووة ،ضونكة شيَخاني تةريقةتي نةقشةبةنديي
دةظةري هةورامان بة شيَوةزاري هةورامان دواون ،ئاخاوتوون ،مةولةويش بةو شيَوةزارة شيعر و نامةي بؤ ناردوون ،ضونكة
(منسوب و مريد)يان بووة ،بؤ خةلَكاني تريش زياتر بةم شيَوةزارة دةظةريية شيعري بؤ ناردوون ،ئةوانةش خاوةن ثلة و
ثايةي دونيايي ،يان ئاييين بوونة ،بة تايبةت ثاشاكاني ئيَلَي طةورةي جاف.
نامةي شيعري بؤ حاجي مةمحوودي ياروةيس نووسيوة ،كة دؤسيت بووة ،حاجي مةمحوود وةكيل و مةسرةف داري
مةمحوود ثاشاي جاف بووة ،دؤستايةتي مةولةوي و حاجي مةمحوود ،زؤر بةهيَز بووة ،هةر لةمةشةوة ،كة عبدالرمحاني
كورِي حاجي مةمحوود بة طوللةي ويَلَ ثيَكراوة و مردووة ،مةولةوي بة ضةند ثارضة شيعري ثرِ سؤز الواندوويةتةوة ،كة
يةكيَكيان ئةوةية ،بةم ضةند بةيتة خةمطينانة ،كة لة بنةرِةتدا ( )10دة بةيتة دةست ثيَ دةكات و دةلَيَت:
ئاي كيَ بيَ هةوالَ لواي تؤ ئاوةرد
بةختش بةرطةشت بؤ هؤشم وةحشي كةرد

()1

مديا ئةو شؤنت دل نةثة نهاندا
ضون ئيسم (رةحيم) وةشؤن (رةمحان)دا

()2

كؤترةكةي ئازاد حةريم دلَ بيت
دانةي مؤبةت ضني ثةي ويَت غافلَ بيت

()3

صةيياد ضةثطةرد ئاخر فرسةت سةند
ناكاو دوور ئةنداز دووريت وةدلَ شةند

(( ،)4يادي مةردان) ...،ل .421

ويَت تةينا ئةياز مةمحوود نةزاني
من شةيدا تةربيم ثةريَت ثةنهاني

(( ،)5ديواني مةولةوي) ...،ل.35

 ) 5واتة :ئةي ثياو ماقوولَي مةمحوود ثاشا ،كة وةك ئةيازيت بؤ سولَتان مةمحوودي غةزنةوي .خؤت بة تةنها نةزاني لةم
بةالَدا ،كة هاتووة بةسةرتا ،من دووراو دوور لة خؤت نارةحةت تر بووم بؤت.
لواي :رؤيشتين ،مردني .بةرطةشت بؤ :وةرطةرِيَ ،سةرةوليَذ بيَت.
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وةحشي كةرد :ويَلَي كيَو و هةردان كرد وةكو جانةوةر و درِندةكان.
مديا :دةيرِواني .ئةو شؤنت :بة دواتا .حةريم :زةوي حةرام ،قةدةغة كراو لة هةموو تاوانيَك ،مةبةسيت شاري مةككة و
دةوروبةريةتي ،بةالَم ليَرةدا دلَي بة مةككة ضواندووة .ضني :ضينةي دانةويَلَةي خؤشةويسيت ،دوور ئةنداز :لة دوورةوة
تةقيَن ،وةشيَن ،لة دوورةوة مشيت ليَ طرت ونيشاني دياري كرد ،كة دلَييةتي .شةند :وةشاندي.
واتاي طشيت :هةرضةند ة واتاي فةرهةنطي وشةكان واتاي طشيت روون دةكاتةوة ،بةالَم واتاي طشيت ئةمةية :ئاي (بؤ
دةربرِيين خةم) ،كيَ بوو ،هةوالَي مردني تؤي هاورد ،بةخيت رةش و هةلَةو طةرِاوبيَت  ،ذيَر و ذوور بيَت ،ضونكة هؤش
وفاممي وةكو درِندةكان هةوالَةي دةشت و كيَو و بيابان كرد.
دلَم لة نهيَين دا دةيرِوانيية دواتا (شويَن ثيَتا) ،وةكو ناوي (رحيم) بة دواي (رمحان) دا ،ليَرةدا موناسةبة و
ئاماذةيةكي جوان هةية ،ئةويش خؤي ناوي راستةقينةي (عبدالرحيم) ة و ناوي كوذراويش (عبدالرمحان)ة ،تؤ ئةو كؤترة
ئازاد و بيَ دلَةرِاوكيَ بووي لة كوشتنت لة زةوي حةرامي دلَمدا ،كة جيَطةي خؤشةويسيت يارانة ،بيَ ئاطا لة ثيالني مردنت؛
ضينةي دانةويَلَةي خؤشةويستيت لةو زةوييةدا دةكرد .نةتزاني راوضي زةمانةي ضةثطةرِ فرسةتت ليَ دةسيَينَ و لة ناكاودا
دوورة دةست مشيت نيشانت ليَ دةطريَت و دلَت دةثيَكيَت و دةتكوذيَت.
دةقي شيعرةكةم لة سةرضاوةي (يادي مةردان)ةوة ،ب،...،2ل ،421وةرطرتووة تةنها دوا بةيت نةبيَت واتة:
بةييت ثيَنجةم ،كة لةسةرضاوةي (ديواني مةولةوي ،مةال عبدالكرميي مدرس) وةرم طرتووة ،كؤي بةيتةكان ( )9نؤية،
ضواري لة (يادي مةردان ،ب )2ةمة ،هةمووي لة ديوانةكةيدا ،لةطةلَ واتاي فةرهةنطي و طشيت بةيتةكاندا هةية ،بةالَم
بةدةستكاري و خستنةسةر .حةزم كرد ئةم نامة شيعريية لة هةردوو سةرضاوةكة وةرطرم لةبةر بةهيَز بوون و ضةسثاندني
نامة شيعرييةكة .جيَطةي خؤيةتي بلَيَم حةوت نامةي شيعري بؤ نووسيوة هةمووي الواندنةوةية بؤ (عبدالرمحان)ي كورِي.
سييانيان بة زماني حاجي مةمحوود خؤيةوة نووسيويةتي ،يان وتوويةتي.
هةروةها نامةي شيعري بؤ كاك ئةمحةدي خةسرةو ضاوةش (ثريسي) ناردووة ،داواي يةكيَك لة خوشكةكاني
كردووة ،ئةوةي شايةني وتنة ،نامةكة يةك ديَرِة و بةشيَوةزاري كرماجني ناوةرِاستة ،بة زماني دةظةري جاف نووسيويةتي،
دةلَيَت:
قسةييَ ئةكةم بةرِيَ و جيَ ويَ
كة لةيليَ نةوو ،بابةييجيَ ويَ

ل 353

ئةمحةد ثريسي دوو خوشكي بووة( :لةيلي و بةهيجة) ،مةولةوي حةزي لة لةيلي كردووة؛ بيهيَينَ ،بةالَم ئةو شووي كردووة،
ئةجنا ئةيةويَ بةهيجة بيَينَ ،وة بؤ خوازبيَين ئةم ديَرِة شيعرة ئةنووسيَ بؤي ،واتاي ديَرِة شيعرةكة روونة.
ئةمحةد ثريسيش لةوةالَما بؤي ئةنووسيَت:
قسةييَ ئةكةي بيَ رِيَ و جيَ ويَ
تؤ كة مةجنوني ،ضؤن بةييجيَ ويَ ؟

ل 353

واتة :مةجنوون ئةبيَ لة لةيلي بةوالوة كةسي نةويَ ،ئيرت تؤ ضؤن داواي بةهيجة دةكةي؟
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ئةوةي جيَطةي سةرجنة ،مةولةوي لةريَ و رةسم و نةرييت خوازبيَين ذني ئةو سةردةمة و ئيَستاش دةرضووة* ،خؤي
راستةو خؤ داواي كردووة ،يان لةوانةية ئةم نامةية تةنها بؤ بةيين برادةري و دؤستايةتيي ميانيان بيَت ،طةر وابيَت ،ئةوا
لة ريَورةسم دةرنةضووة.
ضامةيةكي ( )8هةشت بةييت بؤ (شيَخ يوسفي نومسةيي ثاوةيي) ،لةوةالَمي نامةيةكيدا ناردووة( ،شيَخ يوسف)
سكاالَي رةوشي خؤي بؤ روون كردووةتةوة ،داواي ضارةسةري ليَ دةكات ،مةولةوي لةوةالَمدا دةلَيَت:
دةخيلم خالَؤ زةدةي زام سةخت
ل 238

حالَ شيَويَنةكةي مةعدوميي بةدبةخت،
راز ريَزةي شةكةر ،شاي شةكةر رازان
فتيلة ثةي زام كةسيَ مسازان

ل 239

وةخيتَ دلَ وةتري مةينةتان ريَش بؤ
جةو دما تةماي سارِيَشي ثيَش بؤ

ل 239

زةدة :ليَدراو ،راز :ليَرةدا قسةوباسة  ،ريَزة :وردة ،فتيلة :ثليتة ،ثةرِؤيةكي ثاكي لوولدراو بوو دةيان ذةندة دةرمانا و
دةيانئاخنيية قووالَيي برينةكةوة ،بؤ خاويَن و ثاكتاوكردني .مسازان :دروست دةكةن.
جةودما :لةوةو ثاش ،ثيَش :ثيَي.
واتة :دةستم داميَنت ،ئةي خالَؤي ثيَكراو بةبريين كاريطةر .كة باري دةرووني و رةوشي مين بةدبةخيت تيَك داوة ،ئةي ئةو
كةسةي ،كة طوفتارت وةكو شةكةري ورد شريينة ،تؤ ثاشاي شةكةر طوفتاراني.
دةرطاي مةينةتان جاي نةدامةتةن
ل 239

نا سؤريش ياد ئار رؤي قيامةتةن
تؤ ثريت بازةم دلَ وةشيي دلَةن
غةم زةدةي زامان وةشيش موشكولَةن

ل240

نةدامةت :ثةشيمان بوونةوة ،ناسؤريش :مةبةسيت بريين تةشةنة كردووة ،ياد ئار :بريخةرةوة ،بازةم :ليَم طةرِيَ،
وةشيش :ضاك بوونةوةي.
واتة :دةمي برين بة كراوةيي ،وةكو دةرطا واية بؤ دةرضووني طوناة ليَي ،بريين تةشةنة كردووش ،رؤذي هةستانةوة ،واتة
قيامةت ديَنيَتةوة ياد ،بؤ خاتري ثرييت ليَم طةرِيَ ،كة داوام ليَ دةكةي ثليتة بؤ برينةكةت دروست بكةم ،مةطةر تةنها دلَ و
دةرووني ثيَ خؤش كةم ،ئةطينا بريين طرفتاري عةشق زؤر سةختة و دذوارة ضاكبوونةوةي.
_______________________
* مةولةوي رةوشيت تري لةم شيَوة هةبووة ،وةكو ريشتاشيين لة عادةت بةدةري خةلَكي و فةقيَ و برادةرةكاني ئةو سةردةمة ،رةخنةيان
مبؤ بتاشووش تا وة نةفخ صوور ،برِوانة :ديواني مةولةوي ،مةال
ليَطرتووة و ئةويش لة وةالَمدا دةلَيَت :ريشيَ ضةني من نةيؤ وةحضور
عبدالكرميي مدرس ...،ل.272

نامة بؤ شيَخ حةسةني سازاني (بولبول)
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لةوةالَمي نامةيةكي (بولبول)دا ،كة شاعرييَكي هاوضةرخي خؤي بووة ،حةز لة كضيَكي مةولةوي دةكات ،بةالَم ناضيَتة
خوازبيَين ،كضةكة شوودةكات ،ئةميش لة ئةجنامي ئةم نائوميَدييةي و تيَكشكانةي تووشي دةبيَت ،ئةم نامةيةي بؤ
دةنيَريَت ،مةولةويش وةالَمي دةداتةوة ،دةلَيَت:
ضيَشةن ثةشيَويم :ماتةميي دلَةن
ل 172
ياكزةي ئاماي نامةي بةلَبولَةن*

ئةم ديَرِة ثيَويست بة ليَكدانةوة ناكات.

ئيَش هام فةردم ئيَش ويَم زانان
ل 173
دةرد هام دةردم دةرد ويَم زانان
هام فةرد :هاوشاعرييَيت ،زانان :زانيوة
ثيَويست بة ليَكدانةوة ناكات.
كةي تؤ خةيالَيَت وة دةروون ئاوةرد
ل 173
هانات كةرد ئةو من ،من بيَ مةيليم كةرد
هانا :ثارِانةوة و هاواري توند.
طؤيا جة ال ويَت دةروونت ئيَشان
ل 174
بةد دوعاييت كةرد تةصديعت كيَشان
جةسةر دووكانضةي شاي سةرتوجاران
ل 174
هؤر طرمت كاالَي بةالَي نازاران
شاي سةرتووجاران :مةبةسيت ثةروةردطارة ،هؤرطرمت :هةلَم طرتووة.
تةصديع :ئةرك و ماندوو بوون.
واتة :طواية الي خؤت دةروونت ئيَشاوة و تووك (دعاء)ي شةرِت ليَم كردووة ،بةمة تةنها ماندوو بوونت بؤ ماوةتةوة ،ضونكة
من لة كؤطاضةي ثةروةردطارا ،كوتالَي باالَي نازدارامن (خاوةن نازةكان) بةركةوت ،لة ئةزةلَ ئةم بةشة بؤ من برِاوةتةوة،
ئيرت تووكي تؤ هيض بة من ناكات.
نة كؤي نزيكي شادي وةبادم
نةدةورةي دووري وة يادش شادم ل177
كؤ :خةرمان ،دةورة :سةردةم
واتة :لةسةر خةرماني نزيكي دؤست و ياران شاديم بةربادة ،هاوةدةم باوة ،لةوسةردةمي دووريدا شادم لةياد كردنةوةي
دؤستان .ثةنديَكي كوردي هةية؛ دةلَيَ :دوورو دؤست ،ضونكة لة تيَكةلَ بووندا كيَشةي تةماح و شيت تر روودةدا و
خؤشةويسيت و تاسة و ثةرؤش كز دةبيَت و بطرة لةبةينيش دةضيَت .هةروةها وتوويانة :دياري دؤست ض سةعاتيَك ض
سالَيَك.

___________________________
* ئةو تاك وشانةي لة ثيَشا واتاكةي راظة كراوة ،ثيَويست ناكات دووبارة بكريَتةوة.

نامة بؤ مةالي خةيالَ
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شةمالَ ئةرجووم هةن هةي وةفيدات بام
ل303
وةسةر طةرد بالَ شاناي هةوات بام
ئةرجوو :تكا ،بالَ شانا :بالَ راوةشاندن
واتة :تكات ليَ ئةكةم هةي بة قوربانت مب ،سةرطةردي بالَ وةشاندني هةوات مب.
سةر بةر كةر نة سةر كؤي ئاتةشطاوة
بدية وة مةسكةن (خانةطا) و ( ثاوة) ل 304
بدية :برِوانة
واتة :سةر بدة لة لوتكةي كؤي ئاتةشطا ،كة شاخيَكة لة نزيك ثاوة ،برِوانة خانوو جيَ نيشتنطةي ديَي خانةطا و ثاوة.
ئانا جة طرؤي جةرطةي هام سةران
ل305
(خةيالَ) طرؤي دانةي دلَبةران
طرؤي يةكةم :طرؤة ،كؤمةلَ ،طرؤي دووةم لة ( طرويدة)ي فارسي وةرطرياوة ،كةسيَكة كة دلَي بةسرا بيَت بة شتيَكةوة.
واتة :مةال خةيالَي دؤستم ،كة دلَي بةندة بةدانةي خالَي دلَبةرانةوة ،ئيَستا لة ناو جةرطة و كؤرِي طرؤي هاوسةران و دؤست
و هاودةردانيَيت.
دلَ سفتةي بريان زوخالَي ية ويَم
ل306
خةم وةخةم خةيالَ خةيالَيية ويَم
بريان :طؤشيت سورةوة كراوة ،سفتة :سووتاو
خةم وةخةم :خةم بةسةرخةمدا كةوتووة ،خةيالَ خةيالَيية ويَم :هةر تاويَك خةيالَيَك دةكةم ،واتة  :دلَم وةكو طؤشيت
سووةرةوة كراو ،كة لةسةر ئاطر دانةطريابيَت ،هةتا سووتاوة ،وةكو زوخالَي ليَ هاتووة ،خةم و خةيالَي ليَ نابرِيَت،
ئةوةندة قوولَ بوومةتةوة لة باس و خواسي دووريي ياران؛ لةسةر باريَك ناوةستم ،هاوكيَشةم لةدةست داوة.
()24
مةترسوون مبروون جةداخ ياران
ل 307
هةر بتلوون وةدةرد ضون دةردةداران
بتلوون :بتليَمةوة.
ثيَويست بة ليَكدانةوة ناكات.
ئةوةي جيَطةي سةرجنة ناوي شيَخاني شاكةل نيية لةم ضامة شيعرييانةدا ،لة كاتيَكدا نامة ناردن ،طؤرِينةوة لة
بةيين ئةوان و شيَخاني نةقشةبةندا بووة ،باسي دةشيت ثاي هةردي شاكةل دةكات ،كة جيَطةي راوو شكارة ،دةلَيَت:
وادةي خاو نييةن ،وادةي شكارةن دةشتةكةي ثاي هةرد (شاكةل) ديارةن( .ل)373
مةولةوي قةسيدةكاني ياخود نامة شيعرييةكاني لوتكةي رؤمانسييةتة لة شيَوازدا ،بةالَم لة ناوةرِؤكدا لة رووي
دلَسؤزي و سؤز و وةفاداري و راستطؤييةوة لوتكةي رياليزمييةتة ،هةر شاعرييَكي ثايةبةرز و مرؤظيَكي مةزن وةكو مةولةوي،
ئةمةي لةدةست هاتبيَت ،طةر بيَت و ئاماريَكي ورد بكةين دلَنيام ذمارةي ئةو نامة شيعرييانةي كة ئةم ناردووني بؤ ثرياني
تةريقةت و شيَخان و دؤست و برادةر و ياراني زؤرترين ذمارةية لة ضاو قةسيدة ،يان نامة شيعرييةكاني شاعرياني ،يان
كةساني تر* هةروةها ئاسيت هؤنينةوة و شيَوازي ويَنةي شيعري و هةسيت لة طشتيان باالَ ترة .بؤية دؤستان و ياراني طلةيي
زؤريان ليَ كردووة ،كا نامةي شيعريان بؤ نانيَريَت ،مةبةسيت زةقيش لةم داواكاريية ئاسيت بةرزي نامةكانة لة هةموو
روويةكةوة ،ضونكة ثشت بةستة بة راستطؤيي لةطةلَ ئةو كةسانة و دلَسؤزي و خةم خواردنيَيت بؤيان ،هةر لةبةر ئةم
هؤكارانةية ئةم بابةتةم هةلَبذارد.
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_______________
* وةكو نامةكاني مةوالنا خاليدي شارةزووري ،كة بريتني لة هؤنراوة و ثةخشان ،زياتر بةزماني فارسي نووسيوني و دةطاتة ( )194سةد و
نةوةت و ضوار نامة ،جطة لةو نامانةي ،كة ثةخشانن بةزماني عةرةبي نووسيوني ،دةطاتة ( )91نةوةت و يةك نامة ،بؤ ئةمة برِوانة :يادي
مةردان ،مةال عبدالكرميي مدرس ،ب ،1ض ،1ضاثخانةي كؤرِي زانياري كورد ،بةغدا ،1979 ،ل  – 151ل . 428

ئـةنـجـامـةكـان
 )1نامة نووسني و هونةرةكةي ميَذوويةكي ديَريين هةية ،دةطةرِيَتةوة بؤ دةركةوتن و داهيَناني نووسني و تؤمار كردن ،ديارة
ثيَش ئةم دياردةيةش بووة ،بةالَم ئيَمة لة بةرِيَوة ضوونةكةي بيَ ئاطاين.
تاكة ثيَوةندي تاك و كؤمةلَ بووة ،ضونكة هؤيةكاني طةياندن و راطةياندن نةبووة ،يان كز بووة ،زؤر بة ئاستةم و دذواري
ئةم كارة بةرِيَوة ضووة ،تا طةييوةتة دؤخي ئيَستاي ،بةهؤي ثيَشكةوتين تةكنةلؤذياوة.
دةركةوتين نامة بةم شيَوةي ئيَستاي دةطةرِيَتةوة بؤ ئةوروثا و سةدةي حةظدةيةم بةرةو ذوور .
 )2دةركةوتين دياردةي نامة نووسني لة كوردةواريدا دةطةرِيَتةوة بؤ دواي ئةم ميَذووة ،زماني نووسني عةرةبي و فارسي بووة،
ضونكة دانراوة ئاييين و رؤشنبريييةكان بةم دوو زمانة بووة ،زياتر عةرةبي ،دواجار لة دةركةوتين بزوتنةوةي هزري و
ئةدةبيي نةتةوةكاني ذيَر دةسةالَتي عومساني ،زماني نةتةوةيي ثةيدا بوو ،هةتا توركةكان خؤيشيان ،ئةمةيان ثيَرِةو
كردووة.
 )3مزطةوت و تةكييةكان و خانةقاكاني كوردستان رؤلَي طةورةيان ديوة لةنامة نووسيندا (ثةخشان و هؤنراوة) و ثةرةثيَدان و
طةشةكردنيدا ،لة رووي فؤرم و ناوةرِؤكةوة.
 )4سةرةرِاي دذواريي ذيان و سةخيت جوغرافياي كوردستان ،سةخيت طةيشتين نامة ،ثيَوةندي ئاييين (طياني) و كؤمةالَيةتي
زؤر بةهيَز بووة ،نامة نووسني و ثةرةثيَداني بةردةوام بووة ،هيض كاتيَك دلَطةرميي كةمي نةكردووة و سارديش نةبووةتةوة.
 )5مةولةوي تاووطؤزي يةكيَك بووة لةو مةالو خويَندةوار و موريدانةي ،كة سؤز و دةربرِينيَكي بةهيَزي بووة ،ويَنا و ويَنةي
هؤنراوةيي و شيَوازي نازك و ئاساني بووة ،بةالَم بةئةنديَشةيةكي رؤمانسييانةي بةرز ،كة دلَنيام هةتا كةلَة شاعريةكاني
ثيَش خؤي :بيَساراني ،خاناي قوبادي ،صةيدي هةورامي ،خانةكاني ئةردةالَن ،وةلي ديَوانة ...،هتد ،تواناي ئةويان
نةبووة .بؤية تاوةكو ئيَستا بةهةمان هيَز ماوةتةوة.
 )6يةكيَك لةمةبةستة سةرةكييةكاني دؤست و ياراني كة داواي نامةيان ليَ كردووة ،لةبةر ئيستاتيكا (هونةري جواني) و هيَزي
دارِشتين ئةو اليةنانة بووة كة بامسان كردن ،هةروةها زانيويانة بة هؤنراوة و شيَوة زماني (طؤران  -هةورامي) نامةيان بؤ
دةنيَريَت.
 )7راست طؤيي و جةزبةي رؤحي و هيَزي هزر و قوولَي سؤز و ناسكيي شيعر دةربرِين و ثيَوةنديي هةمةاليةني بةهيَزي مةولةوي
بة ئةوكةسانةوة ،بةهاو نرخي نامة شيعرييةكاني بةرز كردؤتةوة ،بؤتة هؤ بؤ هةلَبذاردنيان بة بابةتيَكي تويَذينةوة.
 )8هةرضةندة كورتةنامة بةهؤي ثيَشكةوتين تةكنةلؤذيا و خيَرايي رةوتي ذيان ،قؤناغي زؤري برِيوة ،بةالَم هيَشتا نامة
نووسني هيَز و برِشيت ماوة و زياتر ناخ و هةسيت مرؤظــ دةهةذيَنيَت.
سوثاس و ثيَزانني
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ثرِ بةدلَ سوثاس و ثيَزانيين خؤم ئاراستةي ئةوانة دةكةم ،كة لة ئامادةكردني ئةم تويَذينةوة ئةكادميييةدا بةهةر
شيَوةيةك لة شيَوةكان هاوكارييان كردم.
بة تايبةت براي بةرِيَزم كاك هيَمن سةروةت حاجي صالَةح ،كة ئةم تويَذينةوةمي بةوثةرِي دلَسؤزي و ماندوو نةناسييةوة
لةضاث دا .خواي مةزن لة منوونةيان هةميشة زيادكات.

سةرضاوةكان


هةنبانة بؤرينة ،فرهنط كوردي -فارسي ،هةذار ،ضاث سووم  1381:ه.ش ضاثخانةي انتشارات سروش –
تهران ،ل .857

 فةرهةنطي خالَ ،شيَخ حممدي خالَ،ج ،3ضاثخانةي كامةراني-سليَماني ،1974ل .331


ئةمحةدي خاني ،ض ،3ضاثخانةي هةوليَر1968 ،م  ،ل .21



املورد ،قاموس انطليزي /عةرةبي ،منري البعلبكي ،ط ، 49دار العلم للماليني ،لبنان ،بريوت. 523 ،2005 ،



املعجم املفصل يف اللغة واالدب ،الدكتور اميل بديع يعقوب ،الدكتور ميشال عاصي ،مج ،1دار العلم للماليني ،ط،1
لبنان -بريوت ،1987 ،ص.382 ،381



املنجد يف اللغة ،لويس معلوف ،نوبت ضاث :سووم ،ضاثخانةي منفرد ،تهران 1383 ،ه.ش ،ل.672



هةمان سةرضاوة ....ل.259



دةقةكاني ئةدةبي كوردي ،عالءالدين سجادي ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةي كؤرِي زانياري كورد ،بةغدا،1978 ،
ل.185



برِوانة فةرهةنطةكاني :هةنبانة بؤرينة ...ل  ،126فةرهةنطي خالَ ،ج ...1ل ،246فةرهةنطي مةهاباد....
ل.130



ديواني حاجي قادري كؤيي ،ليَكؤلَينةوة و ليَكدانةوةي :سةردار محيد مريان ،كةريم مستةفا شارةزا ،ئةمانةتي
طشيت رؤشنبريي و الواني كوردستان،هةوليَر،1986 ،ل .88 ، 87

 دةقةكاني ئةدةبي كوردي ،عالءالدين سجادي ....ل .186


برِوانة ناوداراني كورد ،مري بةسري ،عبداخلالق عةالئةدين ،ض ،2ضاثخانةي مةنارة ،هةوليَر  ،2009ل.111

 ديواني شيَخ رةزاي تالَةباني ،شيَخ حمةمةدي خالَ ،ئوميَد ئاشنا ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانة ،بالَو كراوةي ئاراس،
هةوليَر ،2003 ،ل.148 ،147 ،146 ،142 ،41


ديواني نالي ،ليَكؤلَينةوة و ليَكدانةوةي مةال عبدالكرميي مدرس و فاتح عبدالكريم ،حممدي مةال كريم
ثياضووةتةوة ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةي كؤرِي زانياري كورد بةغداد،سالَي  ،1976ل،188 ،181 ،174
.197



ديواني سامل (عبدالرمحان بةطي صاحبقران) ضاثي دووةم ،ضاثخانةي كوردستان ،هةوليَر ،سالَي ،1972
ل.68 ،67 ،66



دةقةكاني ئةدةبي كوردي عالءالدين سجادي ....ل.120 ،119



هةمان سةرضاوة  ...ل ( ،123بةدةست كارييةوة ،بيَ طؤرِيين ناوةرِؤك).
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 ثيَوةندي تةليفؤني شةوي 18/17ي  ،2013 /8سةعات  ،9 :15لةكةالر ،لةطةلَ مامؤستا عةبدوالَي حاجي
حةسةن كةالري.


برِوانة :ديواني مةوالنا خاليد ،لة بالَوكراوةكاني ديداريي جيهاني مةوالنا خاليد ،وةرطرياو لة كتيَيب (يادي
مةردان)ي مةال عبدالكرميي مدرس ،ض ،1دةزطاي ضاث و ثةخشي حةمدي ،سليَماني ،2009 ،ل.288 ،277



ديواني مةولةوي ،مةال عبدالكرميي مدرس ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةي (النجاح) ،بةغدا ،1961 ،ل ،5ل.437



ديواني سامل ( عبدالرمحان بةطي صاحبقران) ،ل.66



ديواني مةولةوي ،مةال عبدالكرميي مدرس ....ل.438 ،437 ،436

 برِوانة (يادي مةردان)،ب ،2ض ،1داناني مةال عبدالكرميي مدرس ،ضاثخانةي كؤرِي زانياري كورد ،بةغدا.
 ،1983ل.421 ،47 ،46 ،45






ديواني مةولةوي ..ل ،154ل ،155ل ،334ل ،411ل ،412ل ،414ل ،415ل.416
برِوانة طؤظاري رامان ،ذ ،162 :ل ،2010/11/5 ،131-128ئةم سةرضاوةش
بةشيَكة لة (ديواني دةستنووسي مةولةوي تاووطؤزي) ،دانراوي (سيد تاهريي هامشي
دةولَةتئاوايي)ية ،كة ويَنةيةكي الي (د.حسن جاف)ة.
ديواني مةولةوي ،مةال عبدالكرميي مدرس ...ل ،396ل،397ل ،156ل ،353ل ،238ل ،239ل،240
ل ،172ل ،173ل ،174ل ،177ل ،303ل ،304ل ،305ل ،306ل ،307ل. 373

)Vol.5, No.1 (May, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 487

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

رسائل مولوي التاووطؤزى الشعرية
حسني حممود علي

امللخص
الرسالة ومجعها الرسائل واملكتوب و مجعها املكاتيب والنيأ ومجعها األنياء ,تتمحور حول أمر مشرتك ,هو ايصال
املعلومات من املنشئ اىل املستلم .و ميكن ارجاع ظهور الرسائل اىل املاضي ألسحيق ,والسيما عند ظهور الكتابة .و منذ ذلك
الوقت و مرورا بأيامنا هذه ,مرت الرسائل بعدة مراحل و تطورت من حيث الشكل واملضمون تيعا لتطور اجملتمعات.
وقد تعددت أغراض كتابة الرسائل حبسب الغاية املنشودة منها ,فكانت هناك رسائل اجتماعية و دينية و حربية و
جتارية.....اخل
تعد رسالتا (نالي و سامل) الشعريتان من أقدم الرسائل الشعرية فى األدب الكردي و هما حتمالن معان وطنية و
قومية و سياسية مبعيار ذلك الزم ان و متتازان بيالغة األسلوب و قوة السيك ,و ميكن القول :أن قصائد موالنا خالد
الشهرزوري -مؤسس الطريقة النقشيندية التجددية فى كوردستان -التى أرسلها اىل مريديه ال تقل أهمية عن الرسالتني
املذكورتني ,فقد صاغها بروح صوفية متجددة  ,اال أَن القليل منها مكتوبة باللغة الكردية ,وبلهجة هورامان الطورانية,
فأغليها باللغة الفارسية مع هذا فهي تشكل تراثا شعريا و أدبيا و فكريا و أجتماعيا ترفد أدبنا القومي.
أما شاعرنا (مولوي التاووطؤزى) ألذي عاصر جزءا من سرية (موالنا خالد و ناىل و سامل) الروحيةوالشعرية فقد
كانت رسائله الشعرية مغلقة باألصل ,وبكل أنوعها و كانت خالية مبجملها من العاطفة والوجدان ,اذ كان شاعرا عرفانيا
متصوفا ،لذا كان ارساهلا مقتصرا على املتدينني من منسوبي و مريدي الطريقة النقشيندية ,ورفاق التتلمذ و رؤساء العشائر
ووجهاء القوم.
وتعد رسائله هذه األكثر تأثريا ,واألهم موضوعا ,اذ كانت روحية حمضة و نابعة من قلب و وجدان و فكر و عاطفة
انسانية مفعمة بالصدق ,فقد جاءت كلماته و جمازاته و موسيقاه الداخلية واخلارجية وأحبره العروضية قوية مؤثرة
تتناسب مع قوة صدقه و روحه الفياضة و سلوكه الصوفى املستقيم.
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 فقمت بدراسة أبياتها بامعان و طابقت بني معاني املفردات قاموسيا,فكان ذلك دافعا جلعلها موضوعا ليحثي هذا
 وشرحت األبيات ألشعرية, و صنعت الكلمات وأشياه اجلمل يف السياق لتكون وحدة متكاملة متماسكة,مبا ينسجم مع السياق
.و علقت عليها نقدا و حتليال حبسب املنطق وأألنطياع ليكون الشرح وافيا حيا كحيوية الرسائل
ووجدت أن شعره قد انطيع بانطياع رومانسي حملي معتدل مما جيعله رائد املدرسة الرومانسية فى الشعر الكردي
. كل ذلك ممزوج خبيال مجيل أخاذ, وأمتازت قصائده جبمالية ملفتة و قوة ظاهرة و متانة و رصانة,دون أي تأثري خارجي
 أصل و معنى كلمة ألرسالة و جذوره: تضمن القسم األول,هذا وقد قسمت اليحث على ثالثة أقسام و خامتة
ألنحوية و كونها مصطلحا شعريا و أدبيا و تعاريف و مفاهيم الكلمة واملراحل التارخيية لظهور كتابة الرسالة وأهدافها
أملختلفة و القسم الثاني يدرس ظهور كتابة الرسالة يف اجملتمع الكردي و أهدافها املختلفة و لغة كتابة الرسالة كجانب مهم
 واألبعاد النفسية (الشخصية) واألجتماعية و,من أسلوب كتابة الرسالة ونشوئها والقصيدة الشعرية فى األدب الكردي
.الوجدانية أي العاطفية فيها
 (مولوي تاووطؤزي) والقصيدة الشعرية و لغتها الشعرية و جوانيها ألروحية والشخصية و:والقسم الثالث يتضمن
 وأرفقت اليحث,  و سجلت أهم النتائج أليت توصلت اليها فى خامتة اليحث.الوجدانية والتأثريات اليت ترتكها على املتلقي
.بقائمة املصادر واملراجع اليت اعتمدتها يف اليحث

Mawlawi Tawugowzi's poetic letters
Hussein Mahmood Ali
Abstract
A letter is piece of information exchanged between a sender and a receiver. it
can be traced back to the appearance of writing. Since then, letters developed in.
The aims of letters differ according to the purpose behind sending them. Like
social, religious, military, and business letters.
The two poetic letters of Nali and Salim can be considered at the oldest ones in
the Kurdish literature that carry national and political meanings according to their
time. They are also characterized by strong styles and contents.
The letters of Mawlana Khalid al-shahrazoori (the founder of naqshabandi sect
in kurdistan), that he sent to his followers, however, are not less important than the
two mentioned letters, though little of them are written in Kurdish. most of them are
written in Persian, but it is regarded as part of our culture.
As for Mawlawi, a contemporary to Mawlana Khalid, Nali, and Salim, his letters
were originally closed and mostly were void of emotion since he was a mystic poet.
So he sent the letters just to his followers, friends and tribal chiefs.
Generally, his letters were influential and important, they were spiritualoriented with true emotions and strong music. Poetic figures that suit his spiritual
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aspect and true expression, and this encouraged me to write about them, through
explaining their lines and commenting on them.
I found that his poetry is characterized by romantic features and this makes the
poet a pioneer in the Kurdish romantic poetry.
The paper is divided in to three sections and a conclusion. Section one studies the
origin and meaning of the word "letter". In section two the appearance of letters In
the Kurdish society with its different purposes. Section three studies Mawlawi’s
poetic letters, their poetic language, and their spiritual aspects.
The paper is concluded the most prominent findings that I reached as a long with
a list of the references used.

490 |

acadj@garmian.edu.krd

Vol.5, No.1 (May, 2018)

