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الیەنە ئێستێتیکییەکان لە شیعرەکانی
مەالی جەزیری دا

فەرهاد شاکەلی
لە ئینگلیزییەوە: محەمەد دانشگەر

)سنە(
)١ - ٢(

ژیانی شاعیر
ژیانی شــاعیری ســۆفیی کورد مەالی جەزیری 
لــە ناوەڕاســتی ســەدەی نۆزدەیەمــەوە بابەتێکــی 
ــە نێــوان ژیاننامەنــووس  ــووە ل جێگــەی ناکۆکــی ب
و نووســەرانی مێــژووی ئەدەبــی کوردیــدا. یەکــەم 
و دواییــن ڕێکــەوت کــە بــۆ لەدایکبــوون و مردنــی 
ئــەم شــاعیرە گوتــراون، مــەودای نێوانیــان بــە ڕادەی 

چــوار ســەدە و نیــوی تــەواو بەربــاوە.
کاتێــک  ١596دا،   /١005 لــە  کــە  دیــارە  وا 
کــە شــەرەف خــان بدلیســی )949-١0١٢/١543-
و  وردەکاری  پــڕ  مێــژووی  یەکــەم   )١604
نووســیوە،  )شــەرەفنامە(،  کوردانــی،  گشــتگری 
تەنانــەت یــەک شــاعیری کــوردی نەناســیوە، النــی 
ــە  ــت بیخات ــدە گرنــگ بێ کــەم یەکێــک کــە ئەوەن

کتێبەکەیــەوە.

کورتکراوەکان:
دجــز: دیوانــی مــەالی جەزیــری، ئامادەکــراو لەالیەن 

زڤنگییــەوە، بیبلۆگرافییەکە ببینە.

پیتــەکان و ئــەو ژمارانــەی کــە بەشــوێنیاندا دێــن 
بەش و شــیعری کتێبەکە پێشــان دەدەن.

زاراوەکان:
دیوان: هەموو بەرهەمە شــیعرییە کۆکراوەکانی 

شاعیرێک.
شیعرەکان بەزۆری بەپێی پیت )یان پیتەکانی( 

ســەرواکە ڕیز کراون.
بەیت: یەکەی سەرەکی لە شیعری ڕۆژهەاڵتیدا، 
بــەزۆری لــە وەرگێڕانــدا دەکرێــت بــە couplet، یــان 

.distich
لە دوو میسراعی هاوکێش پێک دێت؛ میسراعەکان 

لەوانەیە ســەروادار بن، یان نەبن.
میســراع: هــەرکام لــە دوو نیــوەی هاوشــێوە )یــان 
نزیکــی هاوشــێوە(ی بەیتێــک لــە بــاری کێشــەوە.

ژمــارە و پیتــی ئەلــف، یــان ب کــە لــە الی 
یەکتــردا نووســراون، بەیــت و میســراعی شــیعرەکە 

پێشــان دەدەن.
غــەزەل: شــیعرێکی کــورت کــە کەمتــر لــە چوار 
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و زیاتــر لــە پــازدە بەیــت نییــە.
قەســیدە: لــە فۆرمــدا وەکــو غــەزەل، بــەاڵم زۆر 
درێژتــر. بــە شــێوەیەکی تیوریــک کەمتــر لــە ســی 

و زیاتــر لــە نــەوەد و نــۆ بەیــت نییــە.

یەکــەم ئامــاژە بــە جەزیــری ڕێــک یــەک ســەدە 
کــوردەوە،  دیکــەی  شــاعیرێکی  لەالیــەن  دواتــر 
ئەحمــەدی خانــی )١06١/ ١65١ - ١١١9/ 7 
-١706(، کــراوە. خانــی لــە بەشــەکانی پێشــەکی 
لــە  )تەواوکــراو  زیــن  و  مــەم  حەماســەکەیدا، 
4/١١05-١693دا(، نــاوی ســێ شــاعیری کــورد 
و  حەریــری  عەلــی  جەزیــری،  مــەالی  دەبــات: 
ــە کاتێکــدا کــە وەســفی  ــی ل ــران. خان ــێ تەی فەق
دەکات،  خەڵکەکــەی  نێــوان  نەگریســی  دۆخــی 
کــە  هەبوایــە  شــایەکیان  دەخوازێــت  خۆزگــە 
ڕێــزی لــە زانســت، هونــەر و شــیعر بگرتایــە تــا 
بیتوانیایــە ڕۆڵــی گەشــەپێدانی چانــدی کــوردی 

و ژیاندنــەوەی میراتــی کــوردی بگێڕێــت.
بیناڤە ڕوحا مەلێ جەزیری

پێ حەی بکرا عەلیێ حەریری
کەیفەک وە بدا فەقیهێ تەیران

حەتتا ب ئەبەد بمایی حەیران
بــە  )جەزیری(یــەوە  ژیانــی  لەبــارەی  زانیــاری 
زۆری لەنێــوان چەنــدان ســەرچاوەی ژیاننامەییــدا 
پەرژوباوە. لە شــیعرەکانیدا بەڵگەی فیلۆلۆجیکی 
و ڕاســتەقینەش هەیــە کــە تیشــک دەخەنــە ســەر 
ســەردەم و الیەنــە جیاوازەکانــی ژیانــی. موفتیــی 
قامیشــلۆ، ئەحمــەدی کــوڕی مــەال موحەممــەدی 
١959دا  لــە   ،)١97١-١893( زڤنگــی  بوهتــی 
لەگــەڵ  جەزیــری  دیوانــی  نوێــی  چاپێکــی 
وەرگێــڕان و ڕوونکردنــەوەی عەرەبیــدا باو کردەوە. 
زڤنگــی لــە پێشــەکییەکەیدا بــەوردی باســی ژیــان 
بەتــەواوی  ئــەو  دەکات.  جەزیــری  ســەردەمی  و 
هەمــوو بۆچوونــە پێشــووەکان لەبــارەی ڕێکەوتــی 
لەدایکبوون و مردنی )جەزیری(یەوە ڕەد دەکاتەوە 
و ڕاســتیگەلی نــوێ لــەم بــوارەدا دەســەلمێنێت. 
بەڵگەکانی ئەو هەم ناوەکین و هەمیش دەرەکی، 
زڤنگــی  مێژوویــی.  هەمیــش  و  ئەدەبیــن  هــەم 
جیــاواز  نیشــانەگەلی  لەبەرچاوگرتنــی  لــەدوای 
بــەو ئەنجامــەی دەگات کــە جەزیــری لــە کۆتایــی 
لەدایــک  مانگیــدا  کۆچــی  دەیەمــی  ســەدەی 
تــا ١050ی کۆچــی مانگــی،  بــووە، لەوانەیــە 
ژیابێــت.  ئــەوەش  دوای  تەنانــەت  ڕەنگــە  یــان 
ئەنجامگرییەکانــی زڤنگــی باندۆرێکــی بەهێــزی 
لەســەر ژیاننامەنــووس و ئامادەکارانــی)١( دواتــر 
هەبــووە. ئــەم ئەنجامگرییانــە وەکــوو ڕاســتی، یــان 
بنەمــا لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا بــۆ باســە ئاڵــۆز 
بــە  ژیانــی )جەزیری(یــەوە  لەبــارەی  وردەکان  و 
کار هێنــراون و دووپــات کراونەتــەوە. وا دیــارە کــە 
ــەران ١570-١640 وەکــوو  ــەی لێکۆڵ ئێســتا زۆرب
ئــەم شــاعیرە  ڕێکەوتــی لەدایکبــوون و مردنــی 

ــەن. ــەند دەک پەس
ڕوونــە کــە زۆربــەی ژیاننامەنووســانی جەزیــری، 
تووشــی دژواریگەلــی جیــاواز بــوون لــە پێشکەشــکردنی 

مەالی جەزیری
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شــاعیرەدا.  ئــەم  ژیانــی  ڕازیکــەری  وەســفێکی 
لــە  یــان جۆرێکــی تــر  هەوڵەکانیــان جۆرێــک، 
ــەوەی  ــەرەڕای ئ ــات، س ــەکان دەردەخ کەموکورتیی
کــە لــە هــەردوو بەڵگــەی ناوەکــی و دەرەکــی 
بــە  کێشــەکە  بــەاڵم  وەرگرتــووە،  کەڵکیــان 
چارەســەرنەکراوی ماوەتــەوە. بابــەت و مەتریاڵــە 
)جەزیــری( ژیانــی  لەبــارەی  بەردەســتەکان 
ئاڵــۆز  دەرەکییــەکان،  بەڵگــە  بەتایبەتــی  یــەوە، 
نەناســراون، کەوابــوو ئەمــە بۆشــاییەکی زۆر  و 
دەکات.  دروســت  جیــاواز  لێکدانەوەگەلــی  بــۆ 
نــاوەرۆک و کاکڵــەی بابەتەکــە ئەوەیــە کــە ئێمــە 
ــن نیشــانەی  ــدا بچووکتری ــە شــیعرەکانی جەزیری ل
ژیانیشــی  هــەر  یــان  لەدایکبــوون،  ڕێکەوتــی 
بەگشــتی نادۆزینــەوە، تەنانــەت ســەختە کــە لــە 
شــیعرەکانیدا نیشــانەگەلێکی ڕوونــی ڕێــک ئــەو 

ســەردەمە بدۆزینــەوە کــە تێیــدا ژیــاوە.
لێکۆڵینــەوە  زۆری  یەکجــار  ژمارەیەکــی 
ژیاننامەییــەکان لەبــارەی )جەزیری(یــەوە وێنەگەلێکــی 
وردی ژیانــی ئــەم شــاعیرە بەگشــتی لەســەر بنەمــای 
بەڵگەی زارەکی و سەرگوزەشــتەیی بە دەســتەوە دەدەن. 
ئەمانــە لــە درێژایــی کاتــدا بــوون بــە ســەرچاوەگەلێکی  
لــەم  بچــووک  زۆر  بەشــێکی  پێویســت.  زۆر 
زانیارییــە بەردەســتانە دەکرێــت لــە شــیعرەکانیدا 
هەمــوو  نزیکــەی  لــە  هەڵبگیردرێــت.  شــوێنپێی 
ســەرچاوەکاندا جەزیــری وەکــوو شــاعیر و ســۆفی 
وەســف کــراوە، ئەگەرچــی ئــەم دوو وێنەیــە زۆر 
زۆرجــار  کــە  پێویســت  تێمێکــی  نیــن.  جیــاواز 
ــی  ــەم چیرۆکانــەدا ئەوینیەت ــەوە ل ــات کراوەت دووپ
ــە  ــان. ئەم ــری بۆت ــان کچــی می ــۆ خوشــک، ی ب
تۆمــار  )جابــا(دا  لــە کتێبــی  جــار  یەکــەم  بــۆ 
کــراوە. جابــا زانیارییەکانــی لــە لێکۆڵــەری کــورد 
)مــەال مەحمــوود بایەزیدی(یــەوە وەرگرتــووە. ئــەم 
کچەپاشــایە لــە زۆربــەی ســەرچاوە دواییەکانــدا بە 
)ســەلما( نــاو بــراوە، لەبــەر ئــەوەی ژمارەیــەک لــە 
شــیعرەکانی جەزیــری هــەن کــە تێیانــدا ئامــاژە بــە 

نــاوی ســەلما کــراوە، ئەگەرچــی ئەمــە ئیلزامــەن 
خۆشەویســتێکی مــرۆڤ پێشــان نــادات. لــە چەنــد 
جەزیــری  خۆشەویســتی  کەمــدا،  ژێدەرێکــی 

کچــی میــری حەســەنکێفە.
جەزیــری  ژیاننامــەی  نووســینی  بــۆ  هەوڵــەکان 
ژیانــی  الیەنێکــی  چەنــد  لەســەر  جەختیــان  بــەس 
کــردووە کــە پرســیارە پێویســتە پێوەندیــدارەکان بــە 
لێکۆڵینەوەکان، ڕێبازی لە سۆفیگەریدا و دەوروبەرە 
ــێ  ــەوە ب فەرهەنگــی، ڕوحــی و کۆمەاڵیەتییەکانیی
وەاڵم هێشــتووەتەوە کە تێیاندا شــیعرەکانی گەشــەیان 
تــا  لەوانەیــە  بوارانــەدا  لــەم  لێکۆڵینــەوە  ســەندووە. 
ڕادەیەکــی زۆر ببێتــە هــۆی پێویســتی بــە زانیاریــی 

زیاتــر لەبــارەی کات و شــیعرەکانییەوە.
بۆچوونــە  و  تیــوری  بــە  پێداچوونەوەیــەک 
ســەرەکییەکان لەبــارەی ژیانــی )جەزیری(یەوە ئەو 
پرســیارە دێنێتــە ئــاراوە کــە ئاخــۆ توانایــی دانانــی 
کرۆنۆلۆجییــەک لەســەر بنەمــای لەتــە زانیارییــە 
پەرژوبــاوەکان لــە شــیعر و ژیاننامەکانیــدا هەیــە، 
بکەیــن،  بەگشــتی قســە  ئــەوەی  بــۆ  نــە؟  یــان 
دەتوانیــن وەکــو مۆدێلێــک کەڵــک لــە ئولگــووی 
کالســیکی  شــاعیری  زۆر  ژیانــی  ســوننەتی 
قورئــان،  خوێندنــی  وەربگریــن:  ڕۆژهەاڵتــی 
سیســتمی ســوننەتی پــەروەردە، ســەفەری بەربــاو 
بــۆ کۆکردنــەوەی زانیــاری، خزمەت لــە مزگەوتدا 
پاشــا.  یــان شــاعیری کۆشــکی  وەکــوو مــەال، 
زۆرێــک لەوانــەی کــە لەبــارەی )جەزیری(یــەوە 
نووســیویانە ئــەم ڕێبازەیــان)٢( گرتووەتەبــەر. لــە 
ــە بایەخــە فەرمــی،  ــرەوە، لێکۆڵینــەوە ل الیەکــی ت
ئێســتێتیکی و فەلســەفییەکان لــە شــیعرەکانیدا 
گشــتگری  وێنەیەکــی  بمانگەیەنێتــە  دەتوانێــت 
الیەنــە عەقڵــی و ڕۆشــنبیرییەکانی ژیانیشــی.

ناو و نازناوی
نــاوی ئەحمــەد بــووە، بــەاڵم زۆرتــر وەکــوو شــێخ 
ئەحمــەدێ جەزیــری، یــان مەالیــێ جەزیــری نــاوی 
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لــێ دەبرێــت. نــاوی باوکــی مــەال موحەممــەد، 
بەپێــی هەندێــک ســەرچاوە، شــێخ موحەممــەد، 
بــووە.  لەدایــک  کوێــدا  لــە  نییــە  دیــار  بــووە، 
وادادەنرێــت کــە بنەماڵەکــەی ســەر بــە هــۆزی 
هەرێمــی  لــە  کــە  بــوون  بۆهتــی  یــان  بوختــی، 
جەزیــرەدا ژیــاون. ئــەو نازناوانــەی کــە جەزیــری لــە 
شــیعرەکانیدا بــەکاری بــردوون، مــەال و مەلێ )یان 
مەالیێ(یــە. دووەمەکەیــان فۆرمــی ئاخاوتنانــەی 
پێشــاندانی پێکهاتــەی ئیزافەیــە بــۆ نــاوە نێــرەکان 
ئــەو  زمانــی کوردیــدا.  زاری کورمانجیــی  لــە 
ــد  ــە چەن ــاو ل هەروەهــا »نیشــانی«ش وەکــوو نازن
شــیعرێکی کەمــدا، بەتەنیــا، یــان لەگــەڵ مــەال 
و مەلــێ دا هــاوکات هــەر لــە یــەک شــیعردا، 
بــەکار دەبــات. وا دیــارە کــە نیشــانی هەڵبــژاردووە، 
ــج و نیشــانی  ــدات ئامان ــەوەی کــە پێشــان ب ــۆ ئ ب
ســەر  خاڵــی  یــان  ئەوینــی خودایــی،  تیرەکانــی 
ئاشــکرایە  بــووە.  خۆشەویســتەکەی  ڕوخســاری 
کــە جەزیــری ئــەم نــاوەی لــە فۆرمــی فارســی 
بزوێنەکــەی  یەکــەم  کــە  وەرگرتــووە  وشــەکەوە 
کورتــە، لەکاتێکــدا کــە فۆرمــی کــوردی وشــەکە 
بزوێنــی درێــژی هەیــە. ئاشــکرایە کــە ئــاگادار 
بــووە لــەم بابەتــە، لەبــەر ئــەوەی کــە هــەر دوو 
وشــەکە زۆرجــار لــە یــەک شــیعردا وەکــوو جینــاس 

ــات: ــەکار دەب ب
وەرە نیشانی نشانی دە خوە بێ پەردە سەحەر

لێ ژ خوونێ بکە پەرهیز کو شەهیدان چ حساب
_ v v _ _ / v v _ _ / v v _ _ / v v
_ v _ _ / v v _ _ / v v _ _ / v v _
بەبــێ  بــدە،  نیشــانی  پێشــانی  خــۆت  و  وەرە 

بەرەبەیانــدا لــە  ڕووبەنــد 
بــەاڵم وریــا و ئــاگادار بــە لــە خوێــن، چونکــە 

شــەهیدان لەژمــار نایــەن.
لەبــەر ئــەوەی کــە کێشــی ئــەم شــیعرە ڕەمەڵــی 
یەکــەم  مەحزووفــە،  مەخبوونــی  موســەممەنی 
ــە شــێوەیەک کــە  ــە نیشــانی یەکەمــدا ب ــن ل بزوێ

ڕێــگای دەربازبــوون لێــی نییــە درێــژە، لەکاتێکــدا 
نییــە  ڕوون  کورتــە.  دووەمــدا  نشــانی  لــە  کــە 
کــە یەکــەم جــار کام لــەم دوو نازنــاوەی بــەکار 
ــە بەکارهێنانــی  ــردووە، پاشــان دەســتی کــردووە ب ب
ئــەوی تــر، بــەاڵم پێدەچێــت نشــانی ئــەو نــاوەی 
بێــت کــە وەکــوو شــاعیرێکی الو بــەکاری بــردووە. 
ناوونیشــانی مــەال، بەتایبەتــی لــە زمانی کوردیدا، 
کەســێک پێشــان دەدات کــە دەرچــووی سیســتمی 
ــدان  ــە چەن ــت و ل ــدن بێ ــی خوێن ســوننەتی و ئایین
زانســتدا شــیاو و لێهاتــوو بێــت. ئــەم ناوونیشــانە 
بەدەگمــەن لــە تەمەنێکــی کەمــدا بــە دەســت دێــت. 
ــری  ــت کــە جەزی ــەوە دەچێ ــۆکارە، ل ــەم ه ــەر ئ لەب
ئــەم ناوونیشــانەی وەکــوو نازنــاوی خــۆی کاتێــک 
هەڵبژاردبێــت کــە لــە کۆمەڵگادا وەکوو زانایەکی 
هەڵکەوتــوو ناســرابووە و زیاتــر بــە ناوونیشــانەکەی 
ناســراوەتەوە تــا بــە ناوەکــەی خــۆی. ژمارەیــەک 
شــیعر هــەن کــە جەزیــری هــەردوو نازناوەکــەی 
تێــدا بــەکار دەبــات. لەوانەیــە ئــەم شــیعرانە لــە 
ســەردەمی پەڕینــەوە و گۆڕانــدا نووســرابێتن، لــەو 
کاتــەدا کــە بەرەبــەرە بەیەکجــاری وازی لە نشــانی 
ــاوە.  ــەکار هێن ــێ(ی ب ــان )مەل ــەال، ی ــاوە و م هێن
ئاماژەپێکراوانــە،  نــاوە  ئــەم  ســەرەڕای  جەزیــری 
لــە ژمارەیەکــی  نازنــاو  وەکــوو  »ئەحمەد«یــش 
ــی  ــات، بەتایبەت ــەکار دەب ــە شــیعرەکانیدا ب کــەم ل
ــە  ــە شــیعرە عەرەبییەکانیــدا، ئەڵبــەت هەروەهــا ل ل
چەنــد شــیعری کوردیشــیدا، ئەگەرچــی لــە دێــڕە 
کوردییەکانــی شــیعرە موســەممەتەکانیدا مــەال/ 
ــەکار  ــدا ئەحمــەد ب ــڕە عەربییەکان ــە دێ ــێ و ل مەل

ــات. دەب
گەلێــک چیــرۆک و حیکایــەت لەبارەی ژیانی 
جەزیرییــەوە لــە ژیاننامــە و چاپەکانی دیوانەکەیدا 
هەیــە. ئــەو چیــرۆک و حیکایەتانــە بەشــێک لــە 
ــەم شــاعیرەوە  ــی ئ ــارەی ژیان ــدی ســوننەتی لەب دی
وەبیرهێنــەری  زۆریــان  ژمارەیەکــی  دەنوێننــەوە. 
ــە شــێوازی وەســفکردنیدا. ڕەنگــە  ئەفســانەکانن ل
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هەوڵــدان بــن کــە الیەنگەلێکــی ژیانــی لــە قۆناغــە 
جیاوازەکانــی  کاتــە  و  تەمــەن  جیاوازەکانــی 
جــۆرە  ئــەم  بــەاڵم  بکەنــەوە،  ڕوون  ســەردەمیدا 
چیرۆک و حیکایەتانە بە شــێوەیەکی ڕاســتەقینە 
شــیعرەکانییەوە  و  لەبــارەی جەزیــری  زانیاریمــان 
زیــاد ناکــەن. گرنگتریــن ئەنجامگرییــەک کــە 
ــە  ــی، ئەوەی ــگات پێ ــەوە ب ــت لێیان کەســێک بتوانێ
ــوو  ــری ســۆفی و شــاعیرێکی هەڵکەوت کــە جەزی

ــووە. ــز ب و بەڕێ

شیعرەکانی
ناســراوترین  لــە  جەزیــری  مــەالی  شــیعرەکانی 
بەرهەمە ئەدەبییەکانە لە کوردستاندا. شیعرەکانی 
لەگــەڵ حەماســەی )مــەم و زیــن(ی ئەحمــەدی 
خانــی بــەراورد دەکرێــت، دیوانــی جەزیــری هەمیشــە 
یەکێــک بــووە لــە وانــە ســەرەکییەکان لــە سیســتمی 
ســوننەتی پــەروەردەدا، هەروەهــا شــیعرەکانی وەکــوو 
شــیعری  بــۆ  گیــراون  بەرچــاو  لــە  پێوانەیــەک 
چاک، بەرەیەکی زۆر لە شــاعیران هەڵیانبژاردووە 
و شــوێنی کەوتــوون. ئــەوەی کــە جەزیــری پێوەنــدی 
نزیکــی لەگــەڵ میــری بۆتــان هەبــووە تــا ڕادەیەک 
ڕوونــی دەکاتــەوە کــە بۆچــی شــیعرەکانی ئەوەنــدە 
تێکەڵــی سیســتمی  و  قەبــووڵ کــراوە  بەخێرایــی 
پەروەردەیــی بــووە. زیاتــر لــەوەش، لــە ســۆفیگەریدا 
ســەر بــە ڕێبــازی نەقشــبەندی بــووە کــە یەکێکــە لە 
بەرباوتریــن ڕێبــازەکان لــە کوردســتاندا، بــەاڵم لــە 
ســەروو هەمــوو شــتێکەوە و بــەر لــە گشــتی، بایەخــە 
ــە شــیعرەکانیدا کــە  ــە ل ئێســتێتیکی و ڕوحییەکان

کردوویانــە بــە بەرهەمێکــی هەرمــان.
وا دیــارە جەزیــری بــە ئــاگاداری لــە ئاســت و 
چۆنیەتــی بــەرزی شــیعرەکان و پێگــەی خــۆی 
وەکــوو شــاعیرێکی پێشــەنگ، بــە بەرواردکردنــی 
شــیعرەکانی خــۆی لەگــەڵ ئەوانــەی حافــزدا، بــە 

ــت: ــدا هەڵدەڵێ خۆی

گەر لوئلوئێ مەنسوور)3( ژ نەزمێ تو دخوازی
وەر شیعرێ مەلێ ببین، تو ب شیرازێ چ حاجەت

دیــوان تاکــە بەرهەمــی ئەدەبییــە کە دراوەتە پاڵ 
مــەالی )جەزیری(یــەوە. تــا ئێســتا، ئێمــە هیــچ 
ــان پەخشــان ناناســین  ــری شــیعر، ی بەرهەمێکــی ت
کە لەوانە بێت لەالیەن ئەوەوە نووســرابێت. وا دیارە 
شــیعرەکانی  بــۆ کۆکردنــەوەی  هەوڵــەکان  کــە 
قۆناغێکــی  لــە  دیوانێکــدا  لــە  ڕێکخســتنی  و 
هیــچ  ئەگەرچــی  دراون،  زوودا  نیســبەتەن 
بەڵگەیــەک نییــە کــە ئــەم شــاعیرە خۆی قەت ئەم 
ئەرکــەی لەئەســتۆ گرتبێــت. ڕیــزی ڕێکخســتنی 
لەگــەڵ  هاوشــێوەن  زۆر  دیوانەکــە  شــیعرەکانی 
زۆربــەی دەســتنووس و نوســخە چاپکراوەکانــدا کە 
خۆیــان لەســەر بنەمــای دەستنووســە جیاوازەکانــن. 
شــایانی باســە کــە ئــەم شــاعیرە هەمــوو پیتەکانــی 
و  عەیــن  زاڵ،  لــە  بێجگــە  عەرەبــی،  ئەلفبێــی 
ــردووە.  ــەکار ب ــۆ ســەروای شــیعرەکانی ب ــن، ب غەی
ئــەو هەروەهــا هەندێــک لــە پیتــە کوردییەکانیشــی 
وەکــوو ســەروا بــەکار هێنــاوە کــە لــە ئەلفبێــی 

ــێ و گاف. ــە، پ ــۆ نموون ــن ، ب ــدا نی عەرەبی
ئــەم دیوانــە ســەرەتا لــە بەرلیــن لەالیــەن )مارتیــن 
هارتمان(ـــەوە لــە ١904دا چــاپ کــرا. تــا ئەمــڕۆ 
حەفــت چاپــی هەیــە. یەکێــک لــە بڕواپێکراوتریــن 
چاپەکان لەالیەن )زڤنگی(یەوە)4( باو کراوەتەوە. 
ــە  ــن، ب ــە ١٢0 شــیعر و 3 چواری ــەو ل چاپەکــەی ئ
ڕیــزی ئەلفبێییــەوە بەپێی پیتی کۆتایی ســەرواکان 
و بەبــێ ســەرنجدان بــە فۆرمــەکان، پێــک هاتــووە، 
واتــە قەســیدە و غەزەلــەکان جیــا نەکراونەتــەوە. 
دەقەکــە بــەوردی بەیــان کــراوە، بــە ڕەچاوکردنــی 
شــیعرەکان.  عەرووزیــی  بڕگەدانانــی  تەنانــەت 
ســەرناوی شــیعرەکان یەکێــک لــەم دووانەیــە: یــان 
وە لەهــو ئەیــزەن قوددیســە ســیڕڕوهو، یــان وە قالــە 
ئەیــزەن قوددیســە ســیڕڕوهو. ئــەو شــیعرانەی کــە 
ئامادەکەرەکــە لــە ڕاســتییان دوودڵ بووە، خراونەتە 
کۆتایــی کتێبەکــەوە. ئــەم بەشــە حەفــت شــیعری 
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ــری و دوو  ــیدەی جەزی ــن قەس ــە درێژتری ــە ک تێدای
موکالەمــەی شــیعریی لەخــۆ دەگرێــت. چاپێکــی 
تــر کــە بووەتــە بنەمایەکــی شــیاو بــۆ لێکۆڵــەران 
کــوردەوە  کۆچکــردووی  شــاعیری  لەالیــەن 
لــەم چاپــەدا ١١7  بــاو کراوەتــەوە:  هــەژار)5( 
شــیعر، غــەزەل، و قەســیدە، و 3 چوارینــی هەیــە. 
دواییــن بەشــی کتێبەکــە ١0 شــیعری تێدایــە کــە 
ئامادەکارەکــە دوودڵ بــووە لێیــان. لــە ئەنجامــدا 
نایانداتــە پــاڵ جەزیــری، بــەاڵم هــەر هاوردوونــی.
جۆراوجۆرەکانــی  الیەنــە  لــە  تێگەیشــتن  بــۆ 
شــیعری جەزیــری، کاری هــەرە گرنــگ ئەوەیــە 
کــە بیخەینــە کۆنتێکســتێکی مێژوویــی و الیەنــە 
ســەردەمی  دینییەکانــی  و  چانــدی  سیاســی، 
شــاعیرەکە لەبەرچاو بگرین. ئەو پرســیارانەی کە 
ــدی  ــە پێوەن حەزێکــی تایبەتیــان لەســەرە بریتیــن ل
ــەی  ــرەدا، بنەماڵ ــی جەزی شــاعیر لەگــەڵ میرەکان
پاشــایانی عەزیزان و ڕێبازی ســۆفیگەرییەکەی. 
سەرەڕای ئەوانە، بابەتەکانی فەرهەنگ و زمانی 
بابەتانــە  ئــەو  لێکۆڵینــەوەن.  شــایانی  کوردیــش 
بەڕاســتەوخۆیی پێوەندییان بە مێژووی میرنشــینی 
بۆتــان و بەگشــتی بــە دۆخــی کوردســتانەوە هەیــە. 
جەزیــرە یەکێــک لــەو هەرێمانــە بــووە کــە ســەر 
بــە ئەیالەتــی تازەبنیادنــراوی دیاربەکــر بــووە. وا 
دیــارە کــە بەهێزتریــن و ســەربەخۆترینی میرنشــینە 
پێگەیەکــی  هۆیــەوە  بــەم  و  بــووە  کوردییــەکان 
تایبەتــی هەبــووە. ئــەم میرنشــینە، پێکــەوە لەگــەڵ 
میرنشــینی  دە  و  گــەورە  میرنشــینی  شــەش 
ــا  ــەری پێــک هێن بچووکــدا، یەکەیەکــی بەڕێوەب

ــی کوردســتان. ــاوی ڤیالیەت ــە ن ب
بابەتێکــی تــری گرنــگ لــە کۆنتێکســتی ژیــان 
و شــیعرەکانی جەزیــری دا دەگەڕێتــەوە بــۆ پێوەندی 
جەزیــری لەگــەڵ خوێندنگەی ســووردا )مەدرەســەیا 
ســۆر(، کــە لەالیــەن میــر شــەرەفێکەوە دروســت 
ــاعیرە  ــەم ش ــت هاوچەرخــی ئ ــوو کــە دەگوترێ کراب
بــووە. دەگوترێــت کاتێــک کــە میــر شــەرەفی دووەم 

ــەوەی  ــە دوای ئ ــوو، ل ــرە ب ــی جەزی خەریکــی گرتن
کــە بــۆ ماوەیەکــی زۆر دوور خرابــووەوە، لــە خــودا 
پاڕایــەوە و بەڵێنــی دروســتکردنی مزگەوتێکــی دا 
لەو شــوێنەی کە لێیەوە ڕۆیشــتبووە ناو شــارەکەوە. 
مزگەوتێــک  و  ســوور  خوێندنگــەی  کەوابــوو 
ــری  ــەوە. زۆرجــار ئیددیعــا دەکرێــت کــە جەزی کران
ــاوە و خوێندوویەتــی. ــە خوێندنگــەی ســووردا ژی ل
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