زەینــەب خــان لــە ســاڵی  1963کۆچــی دوایــی
كــردووە ،بــە واتــە نزیكــەی پەنجــا و حــەوت ســاڵ
بــەر لــە ئێســتا كۆچــی كــردووە ،گومــان لــەوەدا نییــە
پێوەندییەكــی پتــەوی لەگــەڵ بنەماڵــە گەورەكانــی
هەولێــر بەگشــتی و قــەاڵی هەولێــر بەتایبەتی هەبووە،
لێرەدا دەپرســین؛ ئایا چەند كەس لەو كەســایەتییانەی
لــە ژیانــدا مــاون ،پێوەندییــان لەگــەڵ زەینــەب خــان و
ماڵــی باوكــی و ماڵــی ســەعید ئاغــای هاوســەری
هەبــووە ؟! ســەرباری ئــەوەش چەنــد لەوانــە بەچــاوی
خۆیــان چاالكیــی ئەدەبــی بــهگشــتی و شــیعری ئــەو
ژنــە شــاعیرەیان دیــوە؟! یــان لــە كەســێكی نزیكــی
خۆیــان چاالكیــی شــیعریی (زەینــەب خان)یــان دیــوە و
گفتوگۆیــان لەگەڵــدا كــردووە؟!
خــۆ زەینــەب خــان ،پێنــج ســەد ،یــان چوارســەد ،یــان
دووســەد ،ســاڵ لەمەوبــەر نەژیــاوە ،تــا گومانــی زۆر
گەورەمــان بــۆ بێننــە پێشــەوە ،تــا بزانیــن ئایــا ئــەو
ژنــە شــیعری نووســیوە ،یــان نــا؟! بەداخــەوە ئەگــەر
لــەو ســەردەمانەی شــیعری بنووســیایە ،ئــەوە لۆژیــك و
مەنتیقــی ئێمــە ،هەرگیــز قبووڵــی نەدەكــرد ،نەخاســمە
ئێســتا بــە لۆژیكــی وشــەوە خەریكیــن كولتــووری
خۆمــان دەســڕینەوە؛ ئایــا لــە ســەردەمی وی ،بگــرە
دواتریــش چەنــدان شــاعیرمان نیــن كــە شــیعریان
باڵونەكردووەتــەوە ،كەچــی تەنیــا دەستنووســیان لــەدوا
جــێ مــاوە و بەشــێكی زۆریــش لــەو گەوهــەر و شــیعر
و نووســینانە هــەر لەبەیــن چــوون؟! نەخاســمە زەینــەب
خــان (كچــە كــورد) وەك ئافرەتێــك لــە كۆمەڵگــەی
كــوردی بەتایبەتــی لــە هەولێــر ،كاری ئەدەبییــان
ســەخت بــووە.
لــە درێــژەی ئــەو گفتوگۆیانــەی لەســەر دیوانــی
زەینــەب خــان دروســت بــوو ،كاتــێ لــە مێــژووی
كۆچــی دوایــی ئــەو ژنــە شــاعیرەی كــوردم ڕوانــی،

زەینەب خان (كچە كورد)
لە ویژدانی چەند
كەسایەتییەكدا

ئا :عەبدولڕەحمان مەعرووف
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باســەكەی ئێمــە لــە زمانی هاوســەردەمانی (زەینەب
خان)ـــەوە ،دەســتی پــێ كــردووە ،ئــەو كەســایەتییانە
لــە ناســراوان و ڕۆشــنبیرانی ســەردەمی خۆیــان بــوون،
لــە بوارێــك لــە بوارەكانــی حقــوق و مرۆڤایەتــی و
بــواری دیكــە كاریــان كــردووه و لــە نزیكــەوە بنەماڵــەی
خادمولســوججادە و (زەینــەب خان)یــان ناســیوە ،وەك
هەنــگاوی یەكەمــی ئــەو كارە ،تەنیــا لــە وەاڵمــی یــەك
پرسیار خۆی نواندووە ،ئایا زەینەب خان شاعیر بووە؟!
بــۆ ئــەو پرســیارەش تەنیــا یــەك وەاڵممــان هەڵبــژاردووە،
تــا چەنــد كەســایەتییەك بــۆ خۆیــان لەبــارەی چاالكــی
شــیعریی زەینــەب خــان بدوێــن ،ڕەنگــە بتوانیــن هــەر
لــەو بــوارەدا ،چەنــد كەســایەتییەكی دیكــە ،بهێنینــە
گــۆ و هەمــان پرســیاریان ڕووبەڕووبكەینــەوە ،ئــەو
كارەش خزمەتــی زیاتــری بــواری ئەدەبــی و بنەماڵــەی
خادمولســوججادە دەكا و لــە ڕوانینــی تاكالیەنانــەی
لۆژیكــی؛ ئایــا شــاعیر بــووە ،یــان نــا؟! دەربازمــان
دەكا.
لــە ڕووی تەمەنــەوە ئــەو كەســایەتییانەی
هەڵبژێــردراون ،لەدایكبــووی كۆتاییەكانــی دەیــەی
بیســتی ســەدەی ڕابــوردوو و ســەرەتای دەیــەی
ســییەكانی ســەدەی بیســتن ،كەواتــە ئــەو كاتــەی
زەینــەب خــان وەفاتــی كــردووە ،تەمەنــی هەریەكیــان
زیاتــر لــە ســی ســاڵ بــووە ،بۆیە نووســینەوەی یــادەوەری
و بیــرەوەری ئەوانــە خزمەتــی بــە الیەنــی ئەدەبییــات و
كەســایەتی زەینــەب خــان كــردووە.
لــە الیەكــی دیكەشــەوە ئــەو كەســایەتییانە هەریەكەیــان
لەگەڵ بنەماڵەی خادمولســوججادەی كۆیە ئاشــنابوون،
لــە زەمەنێكــدا پێوەنــدی پتەویــان لە ڕێگــەی ئەندامێكی
ماڵــی مــەال ڕەئووفــی باوكــی زەینــەب خانــەوە هەبــووە
و لــە نزیكــەوە ئــەو خانەوادەیەیــان ناســیوە ،لێــرەدا دەقــی
ئاخاوتنــی ئــەو كەســایەتییانە دەخەینــەڕوو:

بــە خەیاڵمــدا هــات و وەك ئەركێــك ،بــۆ بەرچاوڕوونــی
و ســاغكردنەوە و خزمەتێــك بــە مێــژووی ئەدەبــی
كــوردی ،هــەوڵ بــدەم لــە ڕێگــەی چاوپێكەوتــن
لەگــەڵ چەنــد ڕۆشــنبیر و كەســایەتییەكی ســەردەمی
خــۆی و كەســانی نزیكــی بدوێنــم ،تــا بتوانیــن لــە
الیەكــەوە بــەوە بگەیــن كــە ئایــا زەینــەب خــان شــاعیر
بــووە؟! یــان بۆچــی گومــان لــە كەســایەتی زەینــەب
خــان بكەیــن؟ چــی لــە پشــت ئــەو بێنــە و بەردەوەیــە؟
دەرەنجامەكــەی چــی دەبــێ؟
وەك هەنــگاوی یەكــەم هــەم وەك كارێكــی
ڕۆژنامەوانــی و تۆژینەوەیەكــی ئەدەبــی بــەدوای
ســەلماندنی شــاعیربوونی زەینــەب خــان كەوتــم ،لێــرەدا
مەبەســتم لــە ناوەرۆكــی شــیعرەكانی نییــە ،بەڵكــو
پرســیاری گــەورە ئەوەیــە؛ ئایــا زەینــەب خــان شــاعیر
بــووە؟! ئــەو لۆژیكــەی پێمــان دەڵــێ شــاعیر بــووە،
لۆژیكێكــی ئاســانە ،ئــەو نیــو ســەدە پێــش ئەمــڕۆ
وەفاتــی كــردووە ،چەنــدان كەســایەتی شــایەدی
شــاعیربوونی ئــەو دەســەلمێنن کــە هێشــتا لــە ژیانــدا
مــاون ،لــە نزیكــەوە دیتوویانــە و ئاشــنای خــۆی و
خانەوادەكــەی بــوون.
لــەو دەروازەیــەوە پــاش پێوەنــدی لەگــەڵ چەنــد
كەســایەتییەك توانیمــان زانیــاری زیاتــر لەبــارەی
زەینــەب خــان و بنەماڵــەی خادمولســوججادە
كۆبكەینــەوە ،زانیــاری ئــەو كەســایەتییانەش وەك
بەڵگەیەكــی مێژوویــی و ســەلمێنراوە ،الیەنــی دیكــە
لەبــارەی بەســتنەوەی وشــە بــە مێــژووی شــیعرەكانی و
دواتــر بەرپەرچدانــەوەی ئــەوەی كــە زەینــەب خــان هــەر
شــاعیر نەبووبــێ ،پێموایــە لۆژیكێكــی هێنــدە ئاســان
نییــە( ،زەینــەب خان)یــش لــەو ســەردەمەدا زۆرتریــن
گفتوگــۆی ئەدەبــی دروســت كــردووە.
پــاش ئــەو گفتوگۆیانــە ،الیەنــی كارەكــە وای كــرد،
بــە ئیجابییــەوە بابەتــی زەینــەب خــان و بنەماڵــەی
خادمولســوججادە ڕوونكردنــەوهو تۆژینــەوەی زیاتــری
جــەودەت شــەفیق ســەعید )1930( :مامۆســتای
لەبــارەوە بكــرێ و زاكیــرەی چەنــد كەســایەتییەكی خانەنشــین ،دانیشــتووی ســلێمانی:
گــەورەی بــواری ڕۆشــنبیری كــوردی لــەو بارەیــەوە
(لــە بنەڕەتــدا بــاوك و باپیرانــم هــەر خەڵكــی كۆیــە
زیاتــر بنووســن ،ئەگــەر نــا هەنــدێ الیەنــی ئــەوان بوونــە و خۆشــم هــەر لــەو شــارە لەدایــك بوومــە ،باوكــم
دووبــارە دەچــووە ژوورە تاریكەكانــی مێــژوو.
چووەتــە ئەســتەنبۆڵ و لــەوێ لــە بەشــی ســەربازی
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خوێندوویەتــی و دواتــر گەڕاوەتــەوە كۆیــە و بــە
فەرمانبــەر دامــەزراوە ،هاوڕێــی ســاڵح زەكــی بەگــی
ســاحێبقڕان بــووه ،كــە قایمقامــی كۆیــە بــووە و زۆر
كەیفــی بــە باوكــم هاتــووە ،چونكــە باوكــم كەســێكی
زیــرەك و زمانــزان و كۆمەاڵیەتــی بــووە و خەڵكــی
كۆیــەش خۆشــیان ویســتووە ،باوكــم لــە ســاڵی 1972دا
كۆچــی دوایــی كــرد و لــە گــردی ســەیوان ناشــتمان،
تــا ئــەو ســاتە بــەردەوام باســی ژیانــی ڕابــوردووی
خــۆی لــە كۆیــە دەكــرد ،ماڵــی ئێمــە لەگــەڵ
گواســتنەوەی قایمقامــی كۆیــە ،ســاڵح زەكــی بەگــی
ســاحێبقڕان بــۆ (عمادیــة) ئامێــدی ،باوكیشــم خــۆی
نەقڵــی ســلێمانی كــرد و منیــش لــەوێ خوێندنــی
دواناوەندیــم دواتــر زانكۆشــم لــە بەغــدا تەواوكــرد ،لــە
هەمــان كاتــدا تــا باوكــم لــە ژیانــدا مابــوو ،قاچمــان لــە
كۆیــە نەبــڕی وهــەر هاموشــۆمان دەكــرد ،بەتایبەتــی
ماڵــی حەوێزییــەكان كــە باوكــم پێوەندییەكــی
نزیكــی لەگەڵیانــدا هەبــوو ،هەروەهــا خانــەوادەی
خادمولســوججادە ،باوكــم دۆســتایەتی لەگــەڵ مــەال
ڕەئووفــە فەنــدی زۆر خــۆش بــوو ،لەگــەڵ كوڕەكانــی:
ســەعدی و ئاســەف ،هەروەهــا (زەینــەب خــان)ی كچــە
گــەورەی مــەال ڕەئــووف ،باوكــم بــۆی بــاس كــردووم
كاتــی خــۆی لەســەر دەســتی ئاســەفی مــەال ڕەئــووف
چووەتــە ڕیــزی حزبــی هیــوا ،هەروەهــا دەیگــوت
یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی خۆییبــوون كۆمەڵــەی
داركــەر و حزبــی هیــوا ،زەینەبــی كچــی مــەال ڕەئووفــە
فەنــدی خادمولســوججادە بــووە ،ئــەو ژنێكــی خاتــوون
و قســە لــەڕوو بــوو ،خوێندنــی لــە بەغــدا تەواوكردبــوو
و لــە گۆڤــاری گەالوێــژ لــەو ســەردەمەدا شــیعر و
پەخشــانی باڵوكردبــووەوە .بــە نازنــاوی (كچــە كــورد)
شــتی دەنووســی ،شــیعری جوانــی دەنووســی ،پێموابــێ
ماڵــە خەزوورانــی زۆر محافــزكار بــوون و ئاغــای
هەولێرییــان بــوون ،ئەگــەر لــە كۆیــە مابووایــەوە،
ناوێكــی دیــاری هەبوایــە ،هەرچەنــدە ئــەوە ڕای
منــە و هۆكارەكــەی نازانــم ،باوكــم دەیگــوت زەینــەب
خــان لــە شــیعردا شــوێن پێــی پیرەمێــردی هەڵگرتــووە،
چونكــە ژنێكــی وەك زەینــەب خــان شــاعیر و خــاوەن
بڕوانامــەو خوێنــدەوار بــوو ،دواتــر لەگــەڵ( :باوكــم

جەودەت شەفیق سەعید

و ســەعدی بــرای و زەینــەب خــان و مــەال ڕەئووفــە
فەنــدی باوكیــان و قایمقامــی كۆیــە ســاڵح زەكــی
بەگــی ســاحێبقڕان و عەبدولــا ســامی هاوســەری
فاتمــە خانــی خوشــكی زەینــەب خــان و جەمیــل ئاغــا
و مامۆســتایان :مــەال بەهائەددیــن و مــەال ســادق و
مــەال تۆفیــق و عەبدولحەمیــد حاجــی مــەال تۆفیــق
و عەبدولڕەحمــان ئەســعەد و مــەال حەوێــز ئاغــا و
كاكــەی حاجــی مەحمــوود و عەبدولمەجیــد حاجــی
كاكەمیــن و (ســامی عــەوداڵ)ی شــاعیر و جەنابــی
مــەالی گــەورە (مــەال محەمــەدی جەلــی زادە) و
(زەكــی ئەحمــەد)( ،جەمعیەتــی عیلــم و عیرفــان)
یــان لــە كۆیــە دامەزرانــد بــۆ خزمــەت و یارمەتیدانــی
قوتابیــان و فەقێــکان و پێگەیانــدن و ڕزگارکردنیــان
لــە هــەژاری و خزمەتــی شــاری كۆیــە و پێشــكەوتنی
كۆیــە لــە بوارەكانــی خوێنــدن و ڕۆشــنبیری ،ماوەیــەك
كاریــان كــرد و دواتــر (ســەعید قــەزاز) لەبــەر بــاری
سیاســی و خۆپێشــاندان ،ســەرجەم یانــە (نــادی) و
كۆمەڵەكانــی هەڵوەشــاندەوە ،هەروەهــا ســاڵح زەكــی
بەگــی قایمقامــی لــە كۆیــە بــۆ ئامێــدی گواســتەوە،
ئیتــر پاڵپشــتی و چاالكییــەكان سســت بــوون.
دوكتۆر ئەحمەد عەزیز شوان
بەهــۆی وەزیفــەی ڕەحمەتــی باوكمــەوه ،ئێمــە
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د .ئەحمەد عەزیز شوان

ماڵمــان لــە كۆیــە بــوو ،مــن بــۆ خــۆم لــە ســاڵی
 1934لــە شــاری كۆیــە لــە گەڕەكــی بەفــری قەنــدی
لەدایــك بــووم ،خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەندیــم لــە
كۆیــە و هەولێــر تەواوكــرد و بــۆ دواناوەنــدی ڕۆیشــتمە
كەركــووك ،لــەوێ خوێندنــم تەواوكــرد ،بــۆ خوێندنــی
كۆلیژی پزیشــكیش لە بەغدا دەســتم بە خوێندن كرد،
دواتــر بــۆ بەدەســتهێنانی بڕوانامــەی بــەرز لــە بەشــی
نەشــتەرگەری ڕۆیشــتمە ئینگلتــەرا ،باوكــم لــە كۆیــە
مامۆســتا بــوو ،لەگــەڵ ئەو بەڕێزانەدا مامۆســتایەتی
كــردووه( :عەبدولڕەحمــان شــەرەف ،شــێخ نوورەددیــن،
مــەال حەوێــز ئەفەنــدی ،عەبدولخاڵــق قوتــب ،نمــروود
ئەفەنــدی ،ســاڵح قەفتــان ،عەبدولڕەحمــان نورجــان،
شــەوقی ئەفەنــدی  -كــە ئەویشــیان كەركووكــی بــوو)،
ڕەنگــە نــاوی هەندێكیانــم لەبیــر نەمابێــت ،بــۆ خــۆم
كۆیەم زۆر باش لەبیرە ،بەهاران باوكم و مامۆســتاكان
دەڕۆیشــتنە ســەیران و گەشــتوگوزار بــ ۆ شــوێنە
خۆشــەكانی كۆیــه ،بەخۆشــی كاتیــان بەســەردەبرد
و ڕایاندەبــوارد ،هــەر لــە ئێــوارەوە دایكــم خواردنــی
ئامادەدەكــرد بــۆ ئــەوەی باوكــم لەگــەڵ خــۆی بیبــات
و لــە ســەیران بیخــۆن ،زۆرجاریــش (فایــق بێكــەس)
ی شــاعیر ،میوانــی ئاســەفی خادمولســوججادە
دەبــوو ،شــەوان باوكــم و مامۆســتاكان لــە ماڵــی مــەال
ڕەئووفــە فەنــدی خادمولســوججادە كۆدەبوونــەوە،

جارێكیــان لەیادمــە ســەعدی و ئاســەف بەبۆنــەی
هاتنــی (فایــق بــێ كــەس) و (گــۆران)ی شــاعیر،
زۆر لــە مامۆســتاكان و هەنــدێ لــە هاوڕێكانیــان لــە
گونــدی مــەال زیــاد دەعــوەت كــرد ،باوكــم و هەمــوو
جەماعەتەكــە وەك گەشــتێك بــە ســواری مایــن و
ئەســپ ڕۆیشــتن و دوو شــەو لــەوێ مانــەوە ،كاتــێ
باوكــم و ئێمــە دەڕۆیشــتینەوە كەركــووك ،مەال ڕەئووف،
یــان ســەعدی و ئاســەف ،بــە باوكمــدا كاغەزیــان بــۆ
خزمەكانیــان بــۆ كەركــووك دەنــارد و بــە هەمــان شــێوە
كاغــەزی ئەوانیشــی بــۆ دەهێنانــەوە ،دیوەخــان و ماڵــی
مــەال ڕەئــووف خادمولســوججادە میوانــی زۆریــان
بەســەرەوە دەهــات و هەتــا میوانــەكان زۆربەشــیان لــە
دەرەوەی كۆیــەوە دەهاتــن ،لــە هەمــوو شــار و گونــد و
شــارۆچكەكانی كوردســتان دەهاتــن ،هەتــا لــە ســاباڵغ
و شــنۆوەش دەهاتــن ،زۆرتریــن میوانیــان خەڵكــی
ئەفەنــدی و خوێنــدەوار و ڕۆشــنبیر بــوون ،لــە نــاو
خێزانەكەشــیان كرانــەوە هەبــوو ،زەینــەب خانــی كچــی
مــەال ڕەئــووف كــە لــە هەولێــر بەســەردان دەهاتــەوە
كۆیــە ،تاكــە ژنــی ســەر ڕووت بــوو ،جلوبەرگــی
وەكــو ژنــە بەغداییــەكان بــوو ،بــە تەنیــاش ســەردانی
دەرودراوســێكانی دەكــرد ،پێوەندییەكــی بەهێزیــان
لەگــەڵ ماڵــی عوســمان عەونــی شــاعیردا هەبــوو،
هــەم هاوســێش بــوون ،زۆر بەســەریەكەوە دەچــوون،
ئەمــن منــداڵ بــووم لەگــەڵ باوكــم دەچوومــە ماڵــی
مــەال ڕەئــووف ،زوو زووش باوكــم دەیبــردم ،بیرمــە
جارێكیــان شــەكری قەندیــان نەمابــوو ،زەهــوە خانــی
دایكــی ئاســەف بەمنــی گــوت بــڕۆ ماڵــی عوســمان،
واتــە عوســمان عەونــی ،منیــش ڕۆیشــتم و دوو
قەنــدی گەورەیــان دامــێ و هێنــام ،زەهــوە خــان خــۆی
بــە شەكرشــكێن قەندێكــی ورد كــرد و چایــان پــێ
خــواردەوە ،خــۆ دراوســێی نزیكتریــان هەبــوو ،نەیگــوت
بــڕۆ ئــەوێ ،كەچــی گوتــی بــڕۆ ماڵــی عوســمان،
مــن زۆرجــار لــە باوكــم دەبیســت كــە دەبــووە باســی ئــەو
خانەوادەیــە ،زۆر بــە پیــرۆز و گــەورە باســی دەكــردن،
هەتــا دەیگــوت زەینــەب خــان زۆر لــە ئاســەف و دڵــدار
شــاعیرتر و تێگەیشــتووتر ،سیاســیتر و قەومیتــر بــوو،
لەكاتــی مردنــی (زەینــب خان)یشــدا ،باوكــم و دایكــم
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ڕۆیشــتنە هەولێــر بــۆ تازیەكــەی ،باوكــم هەتــا مردیــش
هــەر دەیگــوت نازانــم بــۆ هیــچ دیوانێكــی زەینــەب
خــان چــاپ نەكــرا ،دەیگــوت ئاســەفیش نــاوی نییــە،
بــەاڵم زۆر لــە دڵــدار موهیمتــر بــوو( ،ســەعدی)ش بــە
هەمــان شــێوە هێنــدەی مــەال ڕەئــووف زیــرەك و دنیادیدە
و قســە خــۆش و ســادهو كراوەبــوو ،دنیایــەك شــیعری
شــاعیرانی لەبەربــوو ،خۆیشــی شــیعری جوانــی
دەنووســی ،بــەاڵم بەداخــەوە نازانــم نووســینەكانی مــەال
ڕەئــووف چییــان بەســەرهات!؟
حاكم نازم حەوێزی
بنەماڵــەی خادمولســوججادە ،بنەماڵەیەكــی دیــار و
ڕەســەنی شــاری كۆیــەن ،ڕۆڵــی زۆر گرنگیــان لــە
شــاری كۆیــە گێــڕاوە ،پێوەندییەكــی كــۆن و مێژووییــان
لەگــەڵ بــاوك و باپیــران و بنەماڵــەی ئێمــەدا هەبــوو،
مــەال ڕەئــووف خادمولســوججادە و مــەال جەمیــل
خادمولســوججادە هەردووكیــان كــوڕی مــەال مەحموودە
فەنــدی كــوڕی مــەال ســەعد كــوڕی مــەال خــدرن ،لــە
كۆیــه پشــتاو پشــت خوێنــدەوار و زانــای ئایینــی بــوون،
مزگەوتــی خادمولســوججادەیان دروســت كــردووە،
خانــووی خۆیــان بەرانبــەری مزگەوتەكــەی خۆیــان
بــووە لــە گەڕەكــی بەفــری قەنــدی ،منداڵەكانــی
مــەال ڕەئــووف ،زەینــەب خــان و ســەعدی و ئاســەف و
دڵــدار ،ڕۆڵــی زۆر گرنگیــان لــە كۆیــە و كوردســتان
گێــڕاوە ،چ لــە بــواری كوردایەتــی و سیاســەت و چ
لــە بــواری شــیعر و ئــەدەب ،ئەوانــەی كــە تەمەنێكیــان
هەیــه ،بــاش دەزانــن ڕۆڵــی زەینــەب خــان چــۆن بــووە
لــە شــیعر و شــاعیری و هەتــا لــە بــواری سیاســەت و
دامەزراندنــی داركــەر و هیــوا ،جــاران لــە كــۆن ڕای وا
هەبــووه ،كــە دڵــدار قوتابــی زەینــەب خانــی خوشــكی
بــووە و مامۆســتای بــووە ،لــە دوای ئــەوەش لــە ســاڵی
 1984كاتــێ بیرەوەرییەکانــی دڵدار لەالیەن مامۆســتا
عەبدولخاڵــق عەالئەدیــن چــاپ كــرا ،دڵــدار خــۆی
زۆر بــە ڕاشــكاوی دەڵــێ مامۆســتا و مورشــیدی
مــن ،دایكــم و خوشــكی لەخــۆ گەورەتــرم بــووە ،ئــێ
خوشــكی لەخــۆ گەورەتــری دڵــدار هــەر تەنیــا زەینــەب
خــان بــووە ،جگــە لــە زەینــەب خــان ،كەســێكی دیكــە
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خوشــكی گــەورەی دڵــدار نەبــووە ،واتــە ڕۆشــنبیر
و خوێندەوارەكانــی كۆیــە دەزانــن زەینــەب خــان
شــاعیرێكی چەنــد دەســتڕەنگین و ژنێكــی چەنــد
خوێنــدەوار و تێگەیشــتوو بــووە ،كۆنتریــن و یەكەمیــن
كچــی كــوردە لــە ســاڵی  1906مــەال ڕەئووفــی باوكــی
لــە بەغــدا لەبــەر خوێندنــی دانــاوهو پێــی خوێنــدووە.
زەینــەب خــان ژنێكــی كــراوە بــووە و لــە كۆیــە و
لــە هەولێــر كەســایەتییەكی كۆمەاڵیەتــی بەهێــزی
هەبــووه ،پێوەنــدی لەگــەڵ هەمــوو چیــن و توێژەكانــدا
هەبــووە بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی ڕەگــەز و ئاییــن و
نەتــەوە ،دیــارە ئــەو ئافرەتــە ماوەیــەك ســەرەتای ژیانــی
( )6ســاڵ لــە بەغــدا ژیــاوه و لەگــەڵ قوتابیانــی
مەســیحی و جوولەكــە و عــەرەب خوێندوویەتــی ،دواتــر
لــە ماڵــی باوكــی گەورەتریــن كتێبخانەیــان هەبــووە و
ســوودی لــێ بینیــوە.
هەربۆیەش لەسەر قسەكانی دڵدار لە بیرەوەرییەكانی،
بــێ گومــان ئــەم ســوودە لــە (زەینــەب خان)ـــەوە بــە
دڵــدار و براكانــی دیكــەی گەیشــتووە ،ئینســان ئەگــەر
بــۆ زەمەنــی ( )100ســاڵ لەمەوبــەر بگەڕێتــەوە،
كچێكــی ( )٦ســااڵن خوێنــدن لــە بەغــدا تەواوبــكات
و ســوارچاكێكی ئەســپ ســوار بێــت و تفەنگچــی و
نیشانەشــكێن بێــت ،دیــارە بــۆ ئــەو ڕۆژگارە چەنــدە
گرنگــە؟ لەالیەكــی دیكەشــەوە مــەال ڕەئووفــی
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خادمولســوججادەی باوكیشــی شــاعیر و زمانــزان و
حقووقــی ئەســتەنبۆڵی تەواوكــردووە و ئــەو كتێبخان ـ ە
گەورەیەشــیان لــە ماڵــەوە هەبــووە ،دواتــر زەینــەب خــان
لــە هەمــوو بوارێكــدا ئافرەتێكــی نوێخــواز بــووە ،زۆر
هەوڵــی بــۆ گۆڕینــی كۆمەڵــگا داوە ،لــە مێــژووی
كۆیــە یەكــەم ئافرەتــی ســفووری كۆیــە بــووە .زۆر
كــەس مێــژووی شارســتانیەتی كۆیــە دەزانێــت ،زەینەب
خــان نیشــانەی ڕەوتــی پێشــكەوتنی كۆیەیــه ،بۆیــە
بــەری ڕۆژ بــە بێژینــگ ناگیرێــت ،شــاعیریەتی
زەینــەب خــان ســەدان كەســی ئــاگادار و بــە ویــژدان و
شــایەدحاڵ شــایەدی بــۆ دەدەن.
جەمیل تەها ئەسعەد ،لەدایكبووی 1928
مــەال تەهــای باوكــم ،زەمانــی خــۆی لــە ســەردەمی
عوســمانییەكان لــە (ســاباڵغێ)وە هاتووەتــە كۆیــە و
خوێندنــی ئایینــی لــە ســاباڵغ و شــنۆ و ســلێمانی،
دواتــر لــە كۆیــە تەواوكــردووە .دیــارە ئەوكاتــە كۆیــە
ناوەندێكــی گرنــگ بــووە ،بــۆ خوێندنــی دەرســە
دینییــەكان و مــەال و مودەڕیســی زۆر چاكــی لــێ
بــووە .دواتــر هــەر خــۆی لــەوێ لــە چەنــد مزگــەوت و
ســوختەخانە و حوجرەیەكــی كۆیــە تەدریســی كــردووه،
جگــە لــەوەش فەقێكانــی فێــری زمانــی فارســی
كردووهو گوڵســتان و بوســتانی ســەعدی شــیرازی پێ
گوتــوون ،باوكــم هاوڕێیەكــی نزیكــی جەنابــی مــەالی
گــەورە ،مــەال محەمــەدی جەلــی زادە بــووە ،زۆر
جــاران جەنابــی مــەالی گــەورە ئەگــەر ســەفەرێكی
بــۆ هەولێــر ،یــان مووســڵ ،یــان بــۆ دەرەوەی كۆیــە
كردبــا ،باوكمــی وەك ڕەفیقێكــی خۆشەویســتی خــۆی
لەگــەڵ خــۆی دەبــرد.
باوكــم كەســێكی دنیادیتــهو زۆر گــەڕاو و خــاوەن
ئەزمــوون بــوو ،زانیارییەكــی زۆری لــە بــارەی
شــیعر و ئەدەبیاتــی فارســی كۆنــدا هەبــوو ،بــە قســە
خۆشــەكانی مەجلیســی دەڕازانــدەوە ،باوكــم لــە ســاڵی
 1950لــە كۆیــە وەفاتــی كــرد و لــە گۆڕســتانی
عارەبیــان (باســتی عارەبــان) بــە خــاك ســپێردرا ،لــە
دوای وەفاتــی باوكــم ،لــە ســاڵی  1954ماڵمــان
ڕۆیشــتە هەولێــر و هــەر ئــەو كاتــەی ماڵمــان لــە كۆیــە

جەمیل تەها ئەسعەد

بــوو لــە بەغــدا حقووقــم تەواوكــرد ،لــە هەولێــر ماوەیــەك
كاری پارێزەریــم دەكــرد و دوای دوو ســاڵ ڕۆیشــتمە
بەغــدا ،لــەوێ بــووم بــە پارێــزەری كۆمپانیــای
ڕەشــید عــارف ،لــەوێ پارەیەكــی چاكــم وەردەگــرت
و ژیانێكــی شــاهانەم دەبــردە ســەر( ،ڕەشــید عــارف)
یــش كوردێكــی نیشــتمانپەروەری دەســت ڕۆیشــتوو
بــوو ،کــە هێشــتا خوالێــی خۆشــبێ مــەال مســتەفای
بارزانــی لــە ڕووســیا نەگەڕابــووەوە ئــەو یارمەتییەكــی
زۆری بارزانییەكانــی دەدا ،خودانــی بــارزان جەنابــی
شــێخ ئەحمــەد بارزانــی زۆری خــۆش دەویســت.
ســەبارەت بــە پرسیارەكەشــتان لەبــارەی بنەماڵــەی
خادمولســوججادە و مــن لــە نزیكــەوە چــی ســەبارەت
بــەو خێزان ـە دەزانــم:
باوكــی خوالێخۆشــبووم زوو زوو ســەردانی مزگەوتــی
خادمولســوججاده و دیوەخانــی مــەال ڕەئووفــی
خادمولســوججادەی دەكرد ،جاری واش هەبوو لە بیرمە
بــە دەیــان جــار لــە خزمەتــی باوكــم چوومەتــە دیوەخانــی
ماڵــی مــەال ڕەئووفــە فەنــدی خادمولســوججادە ،تەمەنم
( )15ســاڵ دەبــوو كــە مــەال ڕەئــووف كۆچــی دوایــی
كرد ،هەموو شــتێكم زۆر باش لەبیرە ،لە دیوەخانەكەیان
ســەماوەرێكی گــەورە دانرابــوو ،چایەچــی و قاوەچــی
و خزمەتچــی تایبەتیــان هەبــوو ،ئەوەنــدەی چووبــم،
هەمــوو كات پــڕ پــڕ بــوو لــە میــوان ،دەمــدی هەمــوو
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قســەیان دەكــرد ،پێدەكەنیــن ،ئــەو كاتــە هەســتم دەكــرد
میوانــی غەیــرە كۆییــش دەهاتنــە ئــەوێ ،بــە جلوبــەرگ
و لەهجــەی قســەكردنیان دەمزانــی كۆیــی نیــن.
ژنەكــەی مــەال ڕەئــووف نــاوی یازەهــوە خاتــوون بــوو،
یازەهــوە كچــی خورشــیدە فەنــدی بــوو ،كــە پیاوێكــی
بەناوبانــگ و نــاوداری كۆیــە بــوو ،زەمانێــك لــە
ســەردەمی عوســمانییەكان قایمقامــی كۆیــە بــووە،
خانووەكــەی ئەویــش كراوەتــە مەكتــەب ،كاتــی خــۆی
لــە كۆنــدا بەخۆڕایــی خســتوویانەتە خزمــەت مندااڵنی
كۆیــه ،كــە تێیــدا بخوێنــن ،زۆر باشــم لەبیــر نەمــاوە كــە
خورشــیدە فەنــدی كــوڕە مامــی ،یــان بــن ئامــۆزای
حاجــی قــادری كۆیــی بــووە.
تــا منداڵەكانــی مــەال ڕەئووفــە فەنــدی لــە ژیانــدا
مابــوون ،پێوەندیــم لەگەڵیــان خــۆش و بەهێــز بــوو،
ئەگەرچــی هیچیــان تەمەنێكــی ئەوتۆیــان نەبــوو،
زوو جوانەمــەرگ بــوون ،مامۆســتا مەجیدیــان تــا
ناوەڕاســتی هەشــتاكان مابــوو ،هــەر جارێــك هاتبایــە
بەغــدا ،ســەردانی دەكــردم ،منیــش كاتــێ لــە بەغــدا
بهاتبامایــە هەولێــر ،حەتمــەن ســەردانی مامۆســتا
مەجیــدی مــەال ڕەئووفــم دەكــرد ،ئەوكاتــەی لــە هەولێر
دەژیــام زوو زوو ســەردانی ماڵــی زەینــەب خانــی كچــی
مــەال ڕەئووفــم دەكــرد ،زۆر كەســی كۆییشــم دەدی
ســەردانی (زەینــەب خان)یــان دەكــرد ،لــه هــەردوو
بنەماڵــەی حەوێزییــەكان و غەفوورییــەكان ،زۆرجــار
ژن و پیاوەكانیانــم لــەوێ دەبینیــن ،جارێكیشــیان
عوســمان عەونــی شــاعیرم لــەوێ دیــت ،زۆر ڕێــزی
گرتــم ،چونكــە مــەال تەهــای باوكــم و خۆشــمی بــاش
دەناســی ،ئــەوەی ســەرنجم دا ئەوكاتــە وا پــێ دەچــوو
لەگــەڵ ســەعید ئاغــای هاوســەری (زەینــب خــان)
یــش زۆر تێكەاڵوبــوو ،قســەی خــۆش و ســوعبەتیان
دەكــرد ،مــن وامزانــی خزمایەتییــان هەیــه ،بــەاڵم
كاتــێ لــە فازیلــی كــوڕی (زەینــەب خــان)م پرســی،
گوتــی نەخێــر خــزم نیـن ،بــەاڵم دایكــم و باوكــم زۆریــان
خــۆش دەوێــت و زۆر ڕەفیقــی خاڵەکانــم ئاســەف
و دڵــدار بــووە ،كاتــێ دەڕۆیشــتمە ماڵــی زەینــەب
خــان خانووەكەیــان لــە قــەاڵ گەورەتریــن خانــوو بــوو،
ژوورەكانــی زۆر بــوون ،خانووەكــە خانــووی باوكــی

ســەعید ئاغــا بــوو ،كــە نــاوی ســەید عومــەر ئاغــا
بــوو ،واتــە خــەزووری زەینــەب خــان ،نەقیبی ئەشــرافی
هەولێــر بــوو لــە ســەردەمی عوســمانییەكان لــە هەولێــر
حاكــم و موســتەنتقی عوســمانییەكان بــوو ،بــرای ســەید
عەبدوڵــا پاشــا بــوو ،كــە ســەید عەبدوڵــاش ســەرۆكی
شــارەوانی هەولێــر و لەالیــەن عوســمانییەكانەوە پلــەی
(میــری میرانــی) پــێ بەخشــرابوو ،دوو شــەقامی
ســەرەكی هەولێــر و قەیســەری هەولێــر و هێنانــی ئــاوی
كەســنەزان بــە ســێ تــاق بــۆ هەولێــر هەمــووی لەالیــەن
ســەید عەبدوڵــا پاشــا جێبەجــێ کــراون و دروســت
كــراون ،ســەید عەبدوڵــا پاشــا كرایــە وەزیــری ئەوقــاف
لــە بەغــدا ،بــەاڵم بەهــۆی نەخۆشــی نەیتوانــی دەوام
بــكات و كۆچــی دوایــی كــرد ،لــەم خانــووەدا لــە
ژووری تایبەتــی ســەعید ئاغــا و زەینــەب خــان ،چەنــد
دەالقەیەكــی گــەورەی تێــدا بــوو ،ئــەو دەالقانــە پــڕ پــڕ
بــوون لــە كتێــب و گۆڤــار ،هــەر لــەو ژوورە زەینــەب
خــان مێزێــك و كورســییەكی داری هەبــوو ،ســەرمێزەكە
پــڕ بــوو لــە كتێــب و کاغــەز و دەفتــەر ،خــۆم دەمــدی،
یــان كتێبــی دەخوێنــدەوە ،یــان لــە دەفتەرەكــە شــتی
دەنووســی ،جارێكیــان لەبیرمــە عەبدولســەمەد حاجــی
محەمــەد کــە بــە عەبدولســەمەد بەننــا ناســراوبوو ،
هاتــە ماڵــی ســەعید ئاغــا و زەینــەب خان ،دەفتەرێكی
هێنــا و بــەوی گــوت هەنــدێ شــیعری نوێــم نووســیوە
بزانــە بەالتــەوە چۆنــە ،وردە وردە چەنــد شــیعرێكی بــۆ
خوێنــدەوە.
محەمەد عیزەت حەوێز
نــاوم محەمــەد عــزەت حەوێــزە ،لــە ســاڵی 1930
لــە شــاری كۆیــە لەدایــك بوویمــە ،کۆڵێــژی حقووقــم
لــە بەغــدا تەواوكــردووە ،لــە ســاڵی ()1972ـــەوە لــە
بەغــدا دەژیــام و پارێزەریــم دەكــرد ،تــا ســاڵی 2003
دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام گەڕاومەتــەوە هەولێــر
و لــە گەڕەكــی بەختیــاری دەژیــم ،هاوســەرەكەم
لــە بنەماڵەیەكــی عەرەبــی نــاوداری بەغداییــن و
منداڵەكانیشــم ئێســتا هەموویــان لــە ئەوروپــا دەژیــن
و خوێندنیــان تەواوكــردووە .بەداخــەوە لەبــەر نەخۆشــی
ئــەو خوڵــق و ســەلیقەی جارانــم نەمــاوە ،لێــرەدا ئــەوەی
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بكــرێ باســی بنەماڵــەی خادمولســوججادەی كۆیــە
دەكەیــن ،بــە حوكمــی ئــەوەی باوكــی خوالێخۆشــبووم
كــە بــە (عیزەتــی یابەســێ) ناســرابوو ،ســەركاری
مــەال ڕەئووفــە فەنــدی خادمولســوججادە بــوو ،لەســەر
زەویــوزاری گوندەكەیــان ،گونــدی مــەال زیــاد ،مــن بــۆ
خــۆم مــەال ڕەئووفــم زۆربــاش بەبیــر دێــت ،پیاوێكــی
بــااڵ بــەرز بــوو ،كــەوا و ســەڵتە و عەبایەكــی ڕەش و
جــار جــارە عەبایەكــی ســووری تاریــك و سەرشــانی
بــە ســیمی زەرد نەخشــابوو و هەورییەكــی ڕەشیشــی
لەســەر دەكــرد ،زۆرجاریــش قــات و پانتــۆڵ و بۆینبــاغ
و فێســی لەســەری دەنــا و پێاڵوەكانــی ڕەش بــوون
و دەبریقانــەوە ،باوكــم بــە دایكمــی دەگــوت ئەوەیــان
دەڕواتــە بەغــدا ،یــان بــۆ مووســڵ دەچێــت ،لەبیرمــە
كــە لــە مووســڵ دەگەڕایــەوە هەمــوو جــار یــەك
حەســیری خــڕی گــەورەی خورمــا و تەنەكەیــەك
تەحینــی بــۆ ماڵــی ئێمــە دەهێنــا ،ئەوكاتــە ئێمــە زۆر
دڵمــان پــێ خــۆش بــوو ،باوكــم هەمــوو جــار لــە باســی
مــەال ڕەئــووف دەیگــوت :مــەال ڕەئــووف پیاوێكــی زۆر
بــە جورئــەت و ســەخی تەبیعــات بــوو ،هەندێكیــش
دەســت باڵوبــوو ،زۆری دەبەخشــی ،زۆرجاریــش كــە
گوێــی لــە قســەیەكی كاریگــەر بوایــە ،یــان گوێــی
لــە ڕووداوێكــی حەزیــن بوایــە ،یەكســەر دەگریــا ،زوو
زووش لــە شــتی ناهــەق عەســەبی دەبــوو ،هەمــوو
جــار باوكــم بــە ڕەحمــەت بــێ قســە خۆشــەكانی مــەال
ڕەئووفــی دەگێڕایــەوە ،دەیگــوت جارێكیــان تووتنــم
بــۆی فرۆشــتبوو و پارەكــەم بــۆ هێنابــوو ،چوومــە
ماڵیــان و مانگــی ڕەمــەزان بــوو( ،مــەال ڕەئووف)یــش
بــە ڕۆژوو بــوو ،لەســەر بەرمــاڵ قورئانــی دەخوێنــد،
منیــش ســەالمم كــرد ،جوابــی نــەداوە و قورئانــی
نەبــڕی ،دواتــر گوتــم مــەال ڕەئــووف پــارەم بــۆ هێنــاوی
جــواب دەوه ،ئەمــن دەبــێ بڕۆمــەوە ،هــەر جوابــی
نــەداوە ،ئەوجارەیــان باوكــم زیاتــر چووبــووە پێــش و
گوتبــووی لەگــەڵ تۆمــە مــەال ڕەئــووف دە جــواب
دەوە ئەمــن بەپەلەمــە( ،مــەال ڕەئووف)یــش یەكســەر
بــە باوكمــی گوتبــوو هــەی واو وا نابینــی قورئانــی
دەخونــم ،گوتبــووی لــە خۆفــی خــوای نەبــی تەختــەی
ئــەو قورئانــەت بەســەری دادەم و یەكســەر دەســتی

محەمەد عیزەت حەوێز

كردبــووەوە بــە قورئانخونــدن و باوكیشــم نەوێرابــوو
دەنــگ بــكا تــا تــەواو بــوو ،دوایــی بــە نەرمــی
نەســیحەتی باوكمــی كردبــوو.
جارێكــی تــر باوكــم گێڕایــەوە كــە (فایــق بێكــەس) و
(گــۆران)ی شــاعیر میوانــی ئاســەفی بــوون ،ئەوانــە
زوو زوو دەهاتنــە كۆیــە و لەگــەڵ ئاســەف دەڕۆیشــتنە
گونــدی مــەال زیــادی ،یــان دەڕۆیشــتنە هەولێــرێ
و دەچوونــە ماڵــی ســەعید ئاغــای ســەید عومــەر
ئاغــای ،كــە مێــردی (زەینــەب خــان)ی بــوو ،هــەر
چواریــان پێــڕ و ڕەفیقــی یەکتربــوون.
كــە فایــق بێكــەس و گــۆران دەهاتنــە ماڵــی
مــەال ڕەئــووف ،لەگــەڵ ئاســەفی هەمــوو ئێــواران
دەڕۆیشــتنە نــاو باغــی تــا نیوەشــەو نەدەهاتنەوە ،لەوێ
دەیانخــواردەوە ،عەســرێك مــەال ڕەئــووف ســەردانی
تەویلــەی واڵغــان دەكات ،دەبینــی هیــچ ئالیــك و
خواردنیــان لەپێــش نییــە و هــەردوو ئەســپ دەحیلێنــن،
دیــارە هەمــوو جــار ئاســەف ئالیكــی داوەتــە ئەســپەكان،
مــەال ڕەئــووف بــەم دیمەنــە زۆر ناڕەحــەت دەبێــت و
دەڵــێ ئــەو بەســتەزمانانە گوناحــن ،باوكــم گوتــی
یەكســەر هــەردوو ئەســپی بەرەڵــای دەرەوە كــرد گوتــی
كــوڕم بــڕۆ بــە ئاســەفی بڵــێ وا لــە فــان باغــن،
هــەردوو ئەســپەكەتان بەرەڵــا بــووهو وەرە بیانگرنــەوە،
بــەاڵم بڵــێ دایكــت وایگوتــووە نــاوی مــن مەهێنــە،
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باوكیشــم دەڕوات وا بــە ئاســەف دەڵێــت و ئاســەفیش
یەكســەر دەڵێــت بەخــوا ئــەوە كاری باوكمــە ،كاتــێ
باوكــم دەگەڕێتــەوە الی مــەال ڕەئــووف ،مــەال ڕەئــووف
دەڵــێ هــا كوڕەكــەم چــی بــوو ،باوكیشــم دەڵــێ مامــە
وەڵــا ئاســەف گوتــی ئــەوە كاری باوكمــە بــەر لــەوەی
مــن قســەی تــر بكــەم ،مــەال ڕەئووفیــش پێدەكەنــێ
دەڵــێ ئــەوەی لــە مشــكیش بــێ هەمبانــە دڕە.
ئــەو خانەوادەیــە ،ڕۆشــنبیرییەكی تایبەتیــان هەبــوو،
هەســتت دەكــرد جیاوازییەكــی زۆر زۆریــان لەگــەڵ
خەڵكــی ئــەو ســەردەمە هەبــوو ،لــە جلوبــەرگ و
میــوان و میوانــداری و پێوەندییــان ،باوكــی ڕەحمەتیــم
دەیگــوت بــۆ قەزیــەی كــورد تەنیا لە كۆیە نەدەمانەوە،
پێوەندییــان لەگــەڵ كــوردی باكــوور و ڕۆژهــەاڵت و
ڕۆژئــاوای كوردســتاندا هەبــوو ،پێوەندییەكــی بەهێزیــان
لەگــەڵ خانــەوادەی بەدرخانییەكاندا هەبوو ،بەتایبەتی
میــر جــەالدەت بەدرخــان و كامــەران بەدرخــان .باوكــم
دەیگێڕایــەوە لــە ســاڵی  ،1927یــان  1928بــووە،
مــەال ڕەئــووف نەبووبــووە ســاڵێك (زەینــەب خــان)ی
كچــە گــەورەی دابــووە ســەعید ئاغــای ســەید عومــەر
ئاغــا ،شــاندێكی كــوردی بــە ســەرۆكایەتی مــەال
ڕەئــووف خادمولســوججادهو زەینــەب خــان و ئاســەف و
ســەعید ئاغــای زاوای و ســەعدی کــوڕی چوونەتــە
(بیلحەمــدوون) لــە لوبنــان لــە دامەزراندنــی خۆییبــوون
بەشــداربوونە و دواتــر چوونەتــە دیمەشــق ،بــۆ ماڵــی
عومــەر ئاغــا شــەمدینی ،كــە لــەوێ بــۆ یەكــەم جــار
ئــااڵی كوردســتان دادەنرێــت ،لەگــەڵ كۆمەڵێــك
كەســایەتی گرنــگ لــە كۆبوونەوەكــه بەشــداری
دەكــەن ،هەنــدێ لــەو ناوانــە ئــەم بەڕێزانــە بــوون:
(حاجــۆ ئاغــا هەڤێركــی ،میــر جــەالدەت بەدرخــان،
قــەدری بــەگ جەمیــل پاشــا ،دوكتــۆر خــدر ،عومــەر
ئاغــا شــەمدینی ،عەلــی ئاغــا زولفــۆ ،دوكتــۆر نافــز
بــرای نوورەددیــن زازا ،عوســمان ســەبری ،ســەاڵح
زولفــۆ و چەنــدان كەســایەتی دیكــە).
لــە ســاڵی  ،1952یــان ( )1953بــوو( ،ڕەوشــەن
بەدرخــان)ی خێزانــی جــەالدەت بەدرخــان لــە بەغــداوە
هــات لەگــەڵ ( ) ســەردانی كۆیەیــان كــرد و چوونــە
ماڵــی زەهــوە خــان و ســەعدی لــە مەخمــوور بــەم

بۆنەیــەوە هاتبــوو ،زەینــەب خانیــش لــەوێ بــوو ،فازیــل
بــۆی گێڕامــەوە گوتــی داپیــرم زەهوەخــان لــە پــاش
مردنــی خاڵەكانــم هەتــا مــرد ،لــە ماڵــی ئێمــە دەژیــاو
لەگــەڵ دایكــم بــوو ،ســاڵی  1970خــۆم لــە بەغــدا
لــە ماڵــی فازیــل ســەعید ئاغــا تەعاروفــم لەگــەڵ
كامــەران بەدرخــان كــرد و زۆرمــان قســە و بەســەرهاتی
خــۆش گێڕایــەوە هەتــا ئــەوەی بــۆ بــاس كــردم ،كــە
لــە ســەردەمی (حاجــی قــادری كۆیی)ـــەوە ئێمــە
پێوەندیمــان لەگــەڵ خانــەوادەی خادیمولســوججادەدا
هەیــە و پێوەندیمــان بەهــۆی حاجــی قــادرەوە لەگــەڵ
مــەال مەحمــوودە فەنــدی باوكــی مــەال ڕەئووفــە
فەنــدی و دواتــر لەگــەڵ زەینــەب خــان و ســەعدی و
ئاســەف و دڵــدار بــەردەوام بــووە و ئەمــڕۆش پێوەندیمــان
لەگــەڵ پارێــزەر فازیــل ســەعید ئاغــا و ڕەمــزی
ســەعید ئاغــادا هەیــە و ئــەوەی ئێمــەی بــەو ماڵباتــە
بەســتاوەتەوە لــە بــاوك باپیرانــەوە ،ڕوحــی كوردایەتــی
و ڕۆشــنبیری بــووە.
لــە ســاڵی  1946بــۆ خوێندنــی ئامادەیــی لــە كۆیەوە
هاتمــە هەولێــر و لــە تەیــراوە لــە ماڵــی مامــم دەژیــام،
فازڵــی ســەعید ئاغــا ،كــە كــوڕی (زەینــەب خــان)ی
مــەال ڕەئــووف بــوو ،هاوتەمــەن و هــاوڕێ بوویــن ،كــە
دەڕۆیشــتمە قــەاڵ بــۆ ماڵــی ئــەوان ،زەینــەب خــان زۆر
ڕێــزی لــێ دەنــام و زۆرجاریــش بــە ئیلحاحــەوە ئیزنــی
نــەدەدام و پارەشــی دەدامــێ ،لەبــەر باوكــم زۆری
قــەدر دەگرتــم و بەســەرهاتی زۆر خۆشــی باوكمــی
بــۆم دەگێڕایــەوه ،كــە پێشــتر نەمبیســتبوون ،هەموویــان
پێكەنینــاوی بــوون ،زەینــەب خــان ژنێكــی زۆر بــە
شەخســیەت بــوو ،دڵنــەرم و لەســەرەخۆ بــوو ،ســەخی
تەبیعــات بــوو ،هەمیشــە بــە زەردەخەنــە بــوو ،لــە پــاك
و خاوێنیــدا وێنــەی نەبــوو ،زۆر ژنێكــی مەدەنــی و
پێشــكەوتنخواز و زۆربــەی جــارەكان ســەری كــۆت
بــوو ،زۆرجاریــش كاڵوی كۆییانــەی لەســەر بــوو،
یــان چەفییەكــی ســادەی لەســەر بــوو ،تاكــە ژن بــوو
لەســەر قــەاڵ بــە تەنیــا بڕواتــە دەر و هــەر بــە تەنیــاش
لــە قــەاڵ شــۆڕبێتەوە و بچێتــە گەڕەكــی تەیــراوە بــۆ
ماڵــی براكانــی ،كــە ئــەو كاتــە ســەعدی و ئاســەف
لــەوێ بــوون ،ژنێكــی زۆر ئازادبــوو لــە هەڵســوكەوت
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و هاتوچــۆ ،بــۆ هــەر كوێیــەك بچووبــا دەچــوو ،ئیــدی
ئــەو ڕۆژگارە زۆر زەحمــەت بــوو ژن بــێ پەچــە و
عەبابێــت ،زەینــەب خــان هیوایەتــی كتـــێب خوێندنــەوە
بــوو ،دەســت و كتێبــی شــەڕ بــوو ،گۆڤــار و كتێبــی
زۆر باشــیان لــە ماڵــەوە هەبــوو ،چــوار دەالقــەی گــەورە
هەبــوون پڕپڕبــوون لــە كتێــب و گۆڤــار ،دۆاڵبێكــی دار
و دۆاڵبێكــی ئاســنیش لــە ژوورەوە بــوو پــڕ بــوو لــە
كتێــب ،وەكــو نووســین زۆرجــار شــیعری بــە لەقەبــی
كچــە كــورد دەنووســی ،ســاڵی  1962بــوو ئەوكاتــە
عومــری  ٦ســاڵ بــوو ،لێــم پرســی مەبەســتت لــە كچــە
كــورد چییــە؟ ،گوتــی هــەم كچێكــی كــوردم و هــەم
دەمــەوێ دووربــم لــە قســهو قســەڵۆكی ئــەم و ئــەو،
نــاوی هەنــدێ كەســی هێنــا ،كــە دەبوونــەوە خــزم و
كەســی ســەعید ئاغــای هاوســەری ،كــە مــن ناتوانــم
ناویــان بێنــم ،چونكــە هیچیــان لــە ژیانــدا نەمــاون
و خــودا لێیــان خــۆش بێــت ،دابونەریتــی ئەوكاتــەی
كوردەواریــش ژن ئــازادی خۆدەرخســتنی نەبــوو ،فازیــل
و ڕەمــزی كوڕیشــی دوو هاوڕێــی زۆر نزیكــم بــوون،
دوو كەســایەتی نموونەی ڕەوشــتی بەرز و كوردایەتی
و ڕۆشــنبیری بــوون ،خــوا لێــی خۆشــبێ ســەعید
ئاغــای هاوســەری زەینــب خــان ڕوحییەتێكــی بــەرزی
كوردایەتــی هەبــوو ،لەگــەڵ كوڕەكانــی مــەال ڕەئــووف
خادمولســوججاده ،بەتایبەتــی ئاســەف زۆر بــرادەر
بــوون و زۆر پشــتگیری لــە حزبــی هیــوا دەكــرد و لــە
هیــوا ئەندامێكــی چــاالك بــوو ،مــن بەهــۆی فازیــل و
ڕەمــزی( ،شەمســەددین موفتــی)م ناســی و هــەردەم
هەر چوارمان لە ماڵی ســەعید ئاغا بەیەكەوە بووین.
شەمســەددین موفتــی خزمایەتیــان لەگــەڵ ماڵــی
زەینــەب خــان هەبــوو و باپیــری شەمســەددین موفتــی
دەبــووە خاڵــی مــەال ڕەئــووف خادمولســوججادە ،واتــە
مــەال ڕەئــووف خادمولســوجادە لەگــەڵ مــەال فەنــدی
دەبوونــەوە خاڵــۆزا و پــوورزا ،لــە یادمــە لــە ســەرەتای
ســاڵی  1963بــوو مــن ئەوكاتــە ماڵــم لــە بەغــدا بــوو،
دوو ســاڵ بــوو لــەوێ ژنــم هێنابــوو ،فازیــل و ڕەمــزی
بــە تەلەفــۆن قســەیان لەگــەڵ كــردم ،كــە دایكممــان
هێناوەتــە بەغــدا و دەمانــەوێ دوكتۆرێكــی باشــمان
بــۆ بدۆزییــەوە ســەردانی بكەیــن ،دواتــر تەلەفۆنیــان

كــردەوە گوتیــان ســەید محەمــەد ئاغــای ئامــۆزای
باوكمــان دوكتۆرێكــی باشــی بۆمــان دۆزیوەتــەوه
و هاوڕێــی خۆیەتــی و دوكتــۆرای ئینگلتــەرای
هەیــە .منیــش ڕۆیشــتمە الیــان و گوتــم دەبــێ بێنــە
ماڵــی مــن لــە خزمەتتــان دەبــم ،قەبووڵیــان نەكــرد،
هــەر ســەید محەمــەد ئیجــازەی نــەدان ،بــەاڵم بەهــەر
حــاڵ منیــش بــۆ بەیانییەكــەی لەگەڵیــان ڕۆیشــتم،
ئــەوەی الم ســەیر بــوو ،ئێمــە هەموومــان لــە خەمــی
زەینــەب خــان دا بوویــن ،كەچــی ئەویــش داوای ئــەوەی
دەكــرد زیارەتێكــی شــەقامی موتەنەبــی بكەیــن و
ســەردانی كتێبخان ـەكان بكەیــن ،فازیــل بــە (زەینــەب
خــان)ی دایكــی گــوت لــە دوای ئــەوەی زیارەتــی
دوكتــۆر و پشــكنینمان تەواوكــرد ،ئەوجــا دوو ســێ
ڕۆژ لــە بەغــدا دەمێنینــەوهو كوێــت پــێ خــۆش بــوو،
دەڕۆینــە ئــەوێ ،ئیــدی ڕۆیشــتینە الی دوكتۆرەكــە،
كــە نــاوی (وائــل جابــر وتــري) بــوو ،مــن نەچوومــە
ژوورەوە زەینــەب خــان و فازیــل و ڕەمــزی ڕۆیشــتنە
ژوورەوە ،ئــەوان زۆر ئیلحاحیــان كــرد بچمــە ژوورەوە،
مــن نەڕۆیشــتم ،گوتــم ئافرەتــە و هەرچەنــدە وەكــو
دایكمــە ،بــەاڵم گوتــم ڕەنگــە نەتوانێــت لەپێــش مــن
هەمــوو شــت بــە دوكتــۆر بڵێــت ،دوای ئــەوە كۆمەڵێــك
پشــكنینیان بــۆ كــرد و ئەشــیعەیان گــرت ،ڕەمــزی
و فازیــل مــات بــوون ،منیــش هەســتم كــرد وەزعەكــە
بــاش نییــە( ،زەینــەب خان)یــش گوتــی :كــوڕم بــە
قســەی دوكتــۆر زۆر باشــم ،بــەاڵم لــە قەلبــی خــۆم و
ڕەنــگ و هەڵســوكەوتی ئێــوە ،مــن دەبــێ دەردێكــی
ترســناكم هەبێــت.
ئەوجــا تكایــە هیچــم لــێ مەشــارنەوە ،مــن زۆر لــە
مــردن بــێ باكــم و چــاوم لــە ڕەحمــی خودایــە و مــردن
ســوننەتی ژیانــە ،ڕەمــزی گریــا و فازیــل ناڕەحــەت
بــوو لــە گریانــی ڕەمــزی و ســەركۆنەی كــرد ،زەینــەب
خانیــش گوتــی كــوڕم مــن چەنــدان بــرام جوانەمــەرگ
بــووە ،هــەر گوێــش مەدەنــێ ،زۆر بــە عەزمــەوە،
بــە ئیــرادەوە قســەی دەكــرد ،بــە پێكەنینــەوە گوتــی
بــا ســەردانێكی شــارع موتەنەبــی بكەیــن ،بزانیــن
مەكتەبــەكان چــی لێیــە ،دواتــر زیارەتێكــی شــێخ
مەعرووفــی كەرخــی و شــێخ عەبدولقــادری گەیالنــی
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دەكەیــن.
دوو ڕۆژ ســەردانی ئــەو شــوێنانەمان كــرد و بــەر لــە
گەڕانەوەیــان (نــەوال)ی هاوســەرم دەعوەتــی نیــوەڕۆی
كردن و نەوال (مودەڕیس)ـــەی زمانی عەرەبییه ،هەر
ئــەو ڕۆژە دوای نــان خــواردن گەڕانــەوە بــۆ هەولێ ـر،
ڕۆژانــە مــن تەلەفۆنــم دەكــرد و لێــم دەپرســی ،دوای
هەفتەیــەك ئۆقــرەم نەگــرت و زیارەتــی هەولێــر و ماڵــی
(زەینــەب خــان)م كــرد .هاتمــە هەولێــر بــۆ شــەوێك
بمێنمــەوە ،كەچــی فازیــل و ڕەمــزی چــوار شــەو
ئیزنیــان نــەدام و لــە ماڵــی ئــەوان مامــەوە ،ئــەو چەنــد
ڕۆژەی لــەوێ مامــەوە ،زینــەب خــان تەندروســتی زۆر
بــاش بــوو ،حــەب و عیالجــی دەخــوارد ،دواتــر مــن
گەڕامــەوە بەغــدا و هەفتــەی دوو جــار و زیاتریــش
ئەمەل سەعدی مەال ڕەئووف
تێلــم دەكــرد و قســەم لەگــەڵ ڕەمــزی دەكــرد ،دەیگــوت
دایكــم زۆر بــێ هێــز و الواز و بــێ تاقــەت بــووە ،تــا جارجــارە لــەوێ كتێبــی دەخوێنــدەوە ،دواتــر لــە دەفتــەر
ســەرەنجام كۆچــی دوایــی كــرد.
شــتی دەنووســی ،مــن لــە باوكــم دەپرســی ئایــا پــوورم
مامۆســتایە ،باوكــم پێدەكەنــی و دەیگــوت :نــا ئــەوە
ئەمەل سەعدی مەال ڕەئووف
شــیعر دەنووســێ ،كاتــێ ئێمــەش دەڕۆیشــتینە هەولێــر
بەشــێكی كــورت لــە ئاخاوتنــی (ئەمــەل کچــی پــوورە زەینــەب ،مێزێكــی دار و كورســییەكی داری
ســەعدی مــەال ڕەئــووف) لەدایكبــووی .)١٩٤٠( :هەبــوو ،لەســەر ئــەوێ دەیخوێنــدەوە و دەینووســی ،مــن
وەك باوكــم ســەعدی كــوڕی مــەال ڕەئــووف زۆر جــار مانگێــك لــەوێ دەمامــەوە .پــوورم شــیعری
دەیگێڕایــەوە ،لــە ســاڵی  1927باوكــم لەگــەڵ باپیــرم ،دەنووســی و بــۆ (فازیــل)ی كــوڕی دەخوێنــدەوە.
واتــە مــەال ڕەئــووف و (زەینــەب خــان)ی پــوورم و
بــە بیــرم دێ كــە ســەعدی بابــم لــە بەغدایــێ
ســەعید ئاغــای زاوایــان چوونەتــە شــام و لــە ماڵــی دەهاتــەوە ،چەنــد كتێــب و گۆڤــاری بــە دیــاری
عومــەر ئاغــای شــەمدین بەشــدارییان لــە كۆبوونــەوەی بــۆ پــوورم زەینــەب دەهێنــا ،ئەمنیــش دەمپرســی
خۆییبــوون كــردووە ،كــە تێیــدا چەنــدان كەســایەتی بــۆ جلوبــەرگ و شــتی جوانــت بــۆ مــن و لەیــا و
وەك جــەالدەت بەدرخــان ،حاجــۆ ئاغــای هەڤێركــی و دایكــم هێنــاوە ،بــۆ پووریشــم ئەوانــەت هێنــاوە ،باوكــم
قــەدری بــەگ جەمیــل پاشــا و دوكتــۆر خدر و عومەر دەیگــوت :پــوورت شــاعیرە ،زیاتــر بــە كتێــب و گۆڤــار
ئاغــای شــەمدین و عەلــی ئاغــای زولفــۆ و دوكتــۆر دڵــی خــۆش دەبێــت ،هــەر ئەوەشــی لــە مــن دەوێــت.
نافیــع و بــرای نوورەددیــن زازا و عوســمان ســەبری
و ســەاڵح زولفــۆ و ...بەشــدارییان تێــدا كــردووە ،جــا
خانەوادەیــەك لــە كۆیــە و هەولێــر بڕۆنــە شــام ،دەبــێ
هەســتی نەتەوەییــان چــۆن بووبــێ.
ئێمــە ئەوكاتــە ماڵمــان لــە مەخمــوور ،یــان لــە گوێــڕ
بــوو ،باوكــم وەزیفــەدار بــوو( ،زەینــەب خــان)ی پــوورم،
زوو زوو دەهاتــە ســەردانمان و هیــچ جارێــك بــە بــێ
كتێــب و دەفتــەر نەبــوو ،لــە كاتــی دەســت بەتاڵــی
ژ (٢٠٢٠ /١٢ - ١١ /٥ )٢٧٨/٢٧٧
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