نالی و زمانی کوردی

د .ئاراس محەمەد ساڵح
(زانکۆی سلێمانی  -کۆلێژی زانستە
مرۆڤایەتییەکان)

بــە خوێندنەوەیەکــی وردی (دیوانــی نالــی)،
خوێنــەر الی ڕوون دەبێتــەوە کــە ئــەم شــاعیرە
گەورەیــە یاخییەکــی ســەردەمەکەی خــۆی بــووە،
هــەر لــە ڕەخنەگرتنــی لــە ڕەوشــی ئایینــی و
کۆمەاڵیەتــی و وتنــی شــیعری بێپــەردە و ئەڤیــن و
خۆشەویســتی ئاشــکرا ،تــا دەگاتــە گۆڕینــی زمانــی
ئــەدەب و شــیعری کــوردی لــە شــێوەزاری گۆرانــەوە
بــۆ شــێوەزاری بابــان ،یــان ناوچــەی ســلێمانی،
هەروەهــا زۆر شــتی تــازە و داهێنانــی تــر کــە الی
شــاعیرانی کالســیکی پێــش نالــی و دوای (نالی)یــش
بــە ماوەیەکــی زۆر نەبــووە.
هــەروەک خــودی شــاعیر لــە دێــڕە شــیعرێکدا
ئامــاژەی بــەوە کــردووە کــە لــە شــیعر نووســیندا
الســایی کەســی نەکردووەتــەوە و شــوێن پێــی
کەســی پێــش خــۆی هەڵنەگرتــووە ،بەڵکــوو
شــیعرەکانی تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە و هاوتــای
شــیعری کەســی تــر نیــن ،لــەم بارەیــەوە دەڵــێ:
نالــی حەریفــی کــەس نییــە ،ئیلــف و ئەلیفــی
کــەس نییــە
بەیتــی ڕەدیفــی کــەس نییــە ،هــەرزە نویســە،
گــەپ دەکا.
دیوانی نالی :ل.١٠٠
نالــی شــوێنکەوتەی کــەس نییــە و الســایی
کەســانی تــر ناکاتــەوە و هــاودەم و هاوشــانی کەس
نییــە ،شــێواز و ڕێبــازی شــیعری تایبــەت بەخــۆی
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هەیــە ،ئەگــەر کەســانێکیش وابزانــن شــتی ســادە و
بــێ ســوود دەنووســێ ،ئــەوە لــە نەزانینیانەوەیــە.
تــا ڕۆژگاری نالــی ،زمانــی شــیعری کــوردی ،بــە
شــێوەزاری گۆرانــی بــووە ،بــەاڵم لەگــەڵ بنیادنانــی
شــاری ســلێمانی و ئــەو گۆڕانانــەی لــە ناوچەکــەدا
ڕوویان داوە و هەڵکشــان و بەرەوپێشچوونی گوزەرانی
خەڵکــی ،لــەو ڕۆژگارەدا نالــی وەک فەقێیەکــی زیــرەک
و هۆشــیار لــە مزگەوتەکانــی ســلێمانی ســەرقاڵی
خوێنــدن بــووە ،کاتێکیــش خوێندنــی تەواوکــردووە،
هــەر لــە ســلێمانی ماوەتــەوە ،لــەو کاتــەدا کەســێکی
نزیکــی میرەکانــی بابــان بــووە.
یەکــەم یاخیبوونــی نالــی لە بەندوباوی ســەردەمی
خــۆی ،شــیعر وتنــی بووە بە شــێوەزاری ســلێمانی،
مامۆســتا فاتیــح مودەڕیــس دەڵــێ :بــۆ ســەربەرزی
نەتــەوە و بــۆ (نەمــر)ی (نالی)یــش ئەوەندە بەســە
کــە لەگــەڵ ئــەو هەمــوو فارســیزانی و عەرەبــی و
تورکــی زانینەیــدا ،ڕێــگای شــیعر وتنــی بــە کــوردی
گرتووەتەبــەر و وەک هەویــر یــاری بــە وشــە و
ڕســتەی کــوردی و وشــەی زمانــە دراوســێکان
کــردووە و قوتابخانەیەکــی بــۆ شــیعری کــوردی
دانــاوە ،دەیانــی وەک کــوردی و مەحــوی و نــاری و
بێخــود و ئەدیبانــی تــر دوای کەوتــوون و بەهرەیــان
لــێ وەرگرتــووە( .دیوانــی نالــی.)٦٤:

نالی

لێــرەدا نالــی زۆر بــە بــاوەڕ بەخۆبوونــەوە دەڵێ:
سروشــت و توانایی شــیعری و دەســتبااڵیی ئەدەبی
و زمانزانیــم هەرکاتێــک بێتــە مەیدانی شــیعر و وتن،
هێنــدە شــیعری بــەرز دەڵــێ ،تەنانــەت خوســرەو
گیانــی مەعشــووقەی (شــیرین) بــە قوربانــی
بەرزیــی شــیعرەکانم دەکات ،شــیعرێک هێنــدە
بەرزبێــت عاشــق و گیانــی شــیرینی مەعشــووقی بــە
قوربــان بــکات ،کــە گیانــی شــیرینە و شــیرینترە
شاهیدی فیکرم کە بێتە جیلوەگاهی دولبەریی
لــە هەمــوو شــتە پیــرۆزەکان ،ئــەم دەقــە بــەرزە،
شاهی خوسرەو ڕوحی شیرینی بە قوربانی دەکا تەنیــا نالــی دەتوانێــت بیهۆنێتــەوە ،ئــەم شــیعرە
نووکی خامەی من کە بێتە مەعنا ئارایی کەمال بــەرزە بــۆ کەســێکی وەک نالــی جیــاوازی نییــە بــە
خــەط بــە خــەط ئیظهــاری نەقشــی صورەتــی (مانــی) چ زمانێکــە ،کــوردی و فارســی و عەرەبــی الی نالــی
دەکا
وەک یەکــە ،هــەروەک وێنەکێشــێکی وەک (مانــی)
ئیستیطاعە و قووەتی طەبعم ،بە کوردی و فارسی چــۆن لــە کەرەســتەی وێنەکێشــان جوانتریــن تابلــۆ
عارەبی ،ئيظهاری چاالکی و چەسپانی دەکا
دەکێشــی( ،نالی)یــش بــە کەرەســتەی ئــەو ســێ
خاطرێکی شۆخ و خۆش و بێ غەم و جەمعم هەبوو زمانــە شــیعر و وێنــەی شــیعری بــەرز دەهۆنێتــەوە.
ئێستا بۆ زوڵفی کەسێ مەشقی پەرێشانی دەکا
طەبعی شەککەرباری من ،کوردی کەوا ئینشا دەکا
(دیوانی نالی ،ل.)١٠٤-١٠٣
ئیمتیحانی خۆیە مەقصودی ،لە (عەمدا) وا دەکا
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یا لە مەیدانی فەصاحەتدا بە میثلی شەهسوار
بێ تەئەممول بەو هەموو نەوعە زوبانێ ڕادەکا.
خــودی نالــی ستایشــی سروشــت و بیرکردنــەوەی
خــۆی دەکات ،کــەوا بــە کــوردی شــیعر دەڵــی،
زاری نــەک تەنیــا شــیعر ،بەڵکــوو شــەکر دەبارێنی،
وشــەی کــوردی نالــی بیهۆنێتــەوە و بیــکا بــە
شــیعر ،بێگومــان لــە شــەکر زیاتــر شــتێکی تــر
نییــە و هیــچ ناوێــک هەڵناگرێــت ،سروشــتی نالــی
بــە کــوردی شــیعر دەڵــێ ،دەیەوێــت خــۆی تاقــی
بکاتــەوە داخــۆ زمانــی کوردیــش لــە ئاســتی زمانــی
فارســی و عەرەبیدایــە بــۆ شــیعر وتــن؟ یــان نالــی
دەتوانــێ وەک فارســی و عەرەبــی شــیعری بــەرز
بــە کوردیــش بڵــێ؟ شــاعیر خــۆی وەاڵمــی خــۆی
دەداتــەوە و دەڵــێ :نالــی لــە مەیدانــی شــیعری
کوردیــدا شاســوارێکە و کــەس هاوشــانی نییــە،
بــێ وەســتان و قوڵبوونــەوە بــەو هەمــوو زمانــە لــە
مەیدانــی شــیعردا ڕادەکات.
لە چامەی ستایشی پێغەمبەردا (د.خ) دەڵێ:
مــورادم ذیللــەت و پاڕانــەوەی حاڵــە ،نــەوەک
نەعتــە
بــە چەنــد بەیتێکــی کوردانــە ،کــە قورئانــت ثەنــا
خوانە
ئەگەرچــی کوردی دووری شــارەزووری قەســوەتم،
ئە مما
وەســیلەم طەیبــەو و حیلمــی شــەفیع و فەضڵــی
مەننانــە.
دیوانی نالی ،ل.٥١٧
مەبەســتم پاڕانــەوەی بــۆ حاڵــی پەشــێوو
گوناهبــاری خــۆم ،نــەک بــاس و ستایشــی گەورەیی
تــۆ بکــەم ،بــە چەنــد دێــڕە شــیعرێکی کوردانــە
بــاس لــە نــاخ و دەوونــی گەرمــی خــۆم دەکــەم
و بــۆ کڵۆڵــی خــۆم هــاوار دەکــەم ،چونکــە تــۆ

ئــەی خــوای گــەورە بــە ئایەتــی قورئــان وەســفی
کردوویــی و فەرموویەتــی (وإنــک لعــل خلــق عظیــم)
ئیتــر دەبــێ لــە گەورەیــی پێغەمبــەری ســەروەردا
مــن بتوانــم بڵێــم چــی ،ئەگــەر مــن کوردێکــی
شــارەزووری دوور لــە شــارەکەی تــۆ (مەدینــە)
م ،شــارەزووری دڵ ڕەق و بــێ بەزەیــی ،بــەاڵم
ڕزگاربوونــم لــە دەریــای تــاوان هاتــووم بــۆ شــاری
(طیبــة) مەدینــە بــۆ داوای شــەفاعەتی پێغەمبــەر و
لێبوردنــی خــوای میهرەبــان.
بەســەر هاتوومــە ئــەو خاکــەی کــە هــەر میثقالــە
زەڕێکــی
بــە میزانــی شــەفاعەت کێــوی حیلــم و بەحــری
غوفرانــە.
دیوانی نالی ،ل()٥١٨
واتــە مــن لەســەر ســەر هاتوومــە خاکــی
شــارەکەی پێغەمبــەر نــەک بــە پــێ ،ئــەو شــارەی
هــەر گەردیلەیەکــی بــە تــەرازووی شــەفاعەت بــە
ئەنــدازەی کێوێکــە لــە لێبــوردن ،دەریایەکــە لــە
لێخۆشــبوونی خــوای میهرەبــان و بەخشــندە.
وەک لــە ناوەرۆکــی شــیعرەکەدا دەردەکــەوێ،
نالــی ئــەم شــیعرەی لە ســەفەری حــەج و لە ڕێگەی
مەدینــەدا ،یــان نــاو شــاری مەدینــەدا وتــووە،
موناجــات و ڕازی دڵــی خــۆی لەگــەڵ پێغەمبــەردا
کردووەتــەوە ،ئامــاژە بــە کوردبــوون و شــارەزووری
بوونــی خــۆی کــردووە ،هەرچەنــدە شــانازی بــە
واڵت و میللەتــی خۆیــەوە دەکات ،بــەاڵم ئامــاژە
بــە (قەســوەت  -دڵڕەقــی) خەڵکەکەیــەوە دەکات،
ئەمەیــش ئامــاژەی ڕازی نەبوونــی «نالی»یــە بــە
بارودۆخــی دینــداری و ڕوحــی خەڵکــی کوردســتان
لــەو کاتــەدا ،هــەر بۆیــە ناچــار بــووە کــۆچ بــکات
و جارێکــی تــر نەگەڕاوەتــەوە بــۆ نیشــتمانەکەی،
بــەاڵم لــە واڵتــی غوربــەت و لە دووری نیشــتمانەوە،
هەمــوو کاتێــک دڵــی الی نیشــتمان و خۆشەویســتی
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دار و دەوەن و گونــد و دونــد و لووتکــەی چیــای
واڵتەکــەی بــووە و نەیتوانیــوە بــۆ تەنیــا ســاتێک
بەبــێ یــادی جوانییەکانــی نیشــتمان هــەڵ بــکات و
لــەم بارەیــەوە دەڵــێ:
دڵی (نالی) کە ئەنیسی (قەرەداغ)ـە ،ئێستەش
داغی (سەرچاوە)و و(دێوانە)یی دار و دەوەنە.
دیوانی نالی ،ل.٥٢٧
لێــرەدا جارێکــی تــر نالــی خۆشەویســتی و
هۆگــری خــۆی بــە خــاک و دەوەن و بــەرد و
چیــای نیشــتمانەوە دەردەبڕێــت ،دەڵــێ دڵــی
نالــی هاونشــین و تامــەزۆری قــەرەداغ و دیمەنــە
جوانەکانیەتــی ،تاســەی دەروونــم بــۆ (ســەرچاوە)
و (دێوانــە) و دار و دەوەنــی قــەرەداغ گــڕی گرتووە
و لــە چاوەڕوانــی گەڕانەوەدایــە هەمــوو کات بــۆ
نیشــتمان.
موحەققــەق مەشــرەبی (نالــی) لــە شــیعرا هەروەکو
(خاکی)
خەیاڵــی (کوردی)یــە ،بەیتــی ســەراپا زوڵفــی دوو
تایــە.
دیوانی نالی ،ل.٥٧٠
بەڕاســتی شــیعراوێژی نالــی لــە شــیعر گوتنــدا
هەروەکــوو (خاکــی) هەمــوو کات حــەز بــە شــیعری
کوردی و خەیاڵی کوردانە دەکات ،دەبێت (خاکی)
شــاعیرێکی پێــش نالــی ،یــان ســەردەمی نالــی
بووبێــت و هــەر بــە کــوردی شــیعری نووســیبێت و
شــیعرەکانی لــە ئاســتی خواســتی (نالــی)دا بووبێ،
هەربۆیــە نالــی شــانازی پێــوە دەکات کــە وەک
ئــەو خەیاڵــی کوردانــە و شــیعری کــوردی وتــووە و
هاومەشــرەبی (خاکــی) بــووە .لێرەدا نالی شــانازی
بــە مەشــرەب و خەیاڵــی شــیعری کوردانــەی خــۆی
و خاکــی شــاعیرەوە دەکات ،ئەمــەش بــۆ ئــەوکات
و ســەردەمە کــە شــیعری کــوردی و زمانــی کــوردی
الی خەڵکــی جێگــەی بایــەخ و گرنگــی نەبــووە،

بیرکردنەوەیەکــی زۆر گەورەیــە.
فــارس و کــورد و عــەرەب هەرســێم بــە دەفتــەر
گرتــووە
نالی ئەمڕۆ حاکمی سێ موڵکە ،دیوانی هەیە.
دیوانی نالی ،ل.٥٧٧:
لــەو ڕۆژگارەی نالــی شــیعری تێــدا گوتــووە
لــە ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەدا ،شــاعیران و
خویندەوارانــی کــورد شــانازییان بــە شــیعر گوتنــی
فارســی و عەرەبییــەوە کــردووە ،ئەوانــەی شــیعریان
بــە کــوردی نووســیوە ،بەرهەمەکانیــان بــە شــیعری
ســادە و میللــی ناوبــراوە ،بــەاڵم نالــی زۆر بــە بــاوەڕ
بەخۆبوونــەوە ئــەو بۆچوونەیــان ڕەت دەکاتــەوە و
دەڵــێ :بــە فارســی و کــوردی و عەرەبــی شــیعرم لــە
دەفتــەردا نووســیوە و ئێســتا نالــی خاوەنــی هــەر
ســێ دیوانــە شــیعری فارســی و کــوردی و عەرەبییــە.
لێــرەدا نالــی دەیەوێــت بڵــێ :کاتێــک کــە شــیعر
بــە کــوردی دەنووســم بەهــۆی ئــەوەوە نییــە کــە
توانایــی شــیعری فارســی و عەرەبیــم نییــە ،بەڵکــوو
مەشــرەبی شــیعری و خەیاڵــم کوردییــە و زمانــی
کوردیــش هیچــی لــە فارســی و عەرەبــی کەمتــر
نییــە ،هەربۆیــە بــە کــوردی لــە ڕیــزی زمانەکانــی
تــردا شــیعر دەنووســم ،چونکــە زمانــی کوردیــش
زمانێکــی دەوڵەمەنــدە و توانایــی شــیعری بــەرزی
هەیــە پێــی بنووســرێت.
لە جگەرگۆشەیی شیعرم مەدە مەعنایی خراپ
بێ خەطا کەس نییە ڕاضی کە لە ئەوالدی درێ
دیوانی نالی ،ل.٦٥٣
نالــی شــیعرەکانی وەک جگەرگۆشــەی خــۆی
خــۆش ویســتووە و لــە ئاســتێکی بــااڵدا ســەیری
کــردوون ،بــە تایبەتــی شــیعرە کوردییەکانــی،
هەربۆیــە بــە گــژ هەمــوو ئەوانــەدا چووەتــەوە
کــە بــە شــیعری میللــی و ئاســت نــزم وەســفیان
کــردوون ،هەربۆیــە دەڵــێ :بەهــۆی نەزانینــی
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خۆتانــەوە ڕەخنــەی کوێرانــە و نابەجــێ لــە
شــیعرەکانم مەگــرن ،چونکــە کــەس ڕازی نابــێ
ئــازاری جگەرگۆشــەکانی بــدرێ.
کەس بە ئەلفاظم نەڵێ :خۆ کوردییە خۆکردییە
هەرکەسێ نادان نەبێ خۆی طالیبی مەعنا دەکا
بێتــە حوجــرەم ،پارچــە پارچــەی موســوەدەم
بکــڕی بــە ڕوح
هەرکەســێ کوتــاڵ و پارچــەی بــێ بــەدەل ســەودا
دەکا
شــیعری خەڵقــی کــەی دەگاتــە شــیعری مــن بــۆ
نازکــی
کــەی لــە دیققەتــدا پەتــک دەعــوا لەگــەڵ هــەودا
دەکا.
دیوانی نالی ،ل.١٠٧-١٠٦:
جارێکــی تــر نالــی زۆر بــە تونــدی بــە گــژ ئەوانــەدا
چووەتــەوە کە شــیعری کوردییان پەســەند نەکردووە
و شــیعردانانیان بــە زمانــی کــوردی بــەالوە ســووک
بــووە ،بۆیــە پێیــان دەڵــێ :کــەس بــە وتــە و وشــە
و دێــڕە شــیعرەکانم نەڵــێ  :کوردییــە و خۆکردییــە،
گرنــگ نییــە شــیعر بــەچ زمانێکــە ،گرنــگ ئەوەیــە لە
ئاســتێکی ئەدەبــی بــەرزدا بــێ ،چونکــە هەرکەســێک
نــادان و ســاویلکە نەبــێ ،خــۆی بــە واتــا و نــاوەرۆک
و وێنــەی شــیعرەکانمەوە ســەرقاڵ دەکات ،نــەک
زمانــی شــیعرەکە.
ئەوانــەی ڕەخنــە لــە شــیعرەکانم دەگــرن
لەبــەر ئــەوەی کوردیــن بابێنــە حوجرەکــەم ،نــەک
شــیعرە پاکنــووس کراوەکانــم ،بەڵکــوو شــیعرە
ڕەشنووســەکانم بــە گیــان دەکــڕن دوای ئــەوەی
لــە واتــا و نــاوەرۆک و مەبەســتەکانیان تێگەیشــتن،
چونکــە هەرکەســێک شیعردۆســت و شــیعرخوێن
بــێ ،شــیعرەکانم بــە خوێنــی خۆی دەکــڕێ ،چونکە
شــیعرەکانم ئەوەنــدە بــەرز و بــە پێــزن ،نرخیــان
لــە هەمــوو شــتێک زیاتــرە ،مەگــەر گیــان و خوێــن

نەبــێ.
کاکــە حەمــەی مــەال کەریــم لەبــارەی شــانازیکردنی
نالــی بــە زمانــی کوردییــەوە دەڵــێ(( :بــەر لــەوەی
نالــی ئــەم جــۆرە شــیعرە ،کــە تێکــڕا لەســەر بابەکانی
ڕێ و شــوێنی عــەرووز بەڕێوەدەچــێ ،لــە کرمانجــی
خــواروودا بــکا بــە بــاو ،شــیعری فۆلکلــۆری بــەم
دیالێکتــە هەبــووە ،شــیعری فۆلکلۆریــش تێکــڕا هــی
شــاعیرانی نەخوێندەوار و کۆلکە خوێندەوارە ،بۆیە لە
نــاو کــۆڕ و کۆمەڵــە بەرزەکانــدا بــە جۆرە ســووکییەک
تەماشــای کــراوە ،ئــەم بــە ســووکی تەماشــاکردنەش
هــەر لەبــەر بــێ پلەیــی خــاوەن شــیعرەکان لــە
کۆمەڵــدا نەبــووە ،بەشــێکی زۆریشــی لەبــەر زمانــی
شــیعرەکەیان بــووە ،چونکــە شــیعری (بــااڵ) هــەر بــە
فارســی و عەرەبــی وتــراوە( ،نالی)یــش بــەم دیالێکتــە
شــیعری وتــووە ،ناحــەزان و حەســوودانی ویســتوویانە
لــەو ڕێگایــەوە لێــی بــدەن کــە ئەمــە لــە نــە توانایــی
و کــەم هونەرییەتــی بــەم دیالێکتــە شــیعر دەڵــێ کــە
(شایەر)ـــەکان شــیعری پــێ دەڵێــن و خەڵــک قســەی
پــێ دەکــەن ،ئەگینــا ئەگــەر بــە ڕاســتی شــاعیر و
هونەرمەنــد بووایــە ئەویــش دەهــات وەک پێشــینان
بــە فارســی و عەرەبــی شــیعری دەوت)).
لێــرەدا نالــی بەرپەرچێکــی تونــدی ئەمانــە
دەداتــەوە دەڵــێ مــن لەبــەر ئــەوە نییــە شــیعر بــە
کــوردی دەنووســم کــە دەســەاڵتم بەســەر فارســی
و عەرەبیــدا ناشــکێ ،بەڵکــوو دەمــەوێ کارێکــی
وا بکــەم کــە پێــش خــۆم کــەس نەیکردبــێ ،ئــەم
زمانــە کوردییــە بکــەم بــە زمانــی شــیعر و ئــەدەب
کــە تــا ئێســتا هــەر زمانــی مامەڵــەی ڕۆژانــە و
ئەوپەڕەکــەی زمانــی فۆلکلــۆر بــووە ،دەمــەوێ
کوردییــش بێنمــە ڕیــزی زمانــە بەرزەکانــی جیهانــی
ئیســامەوە و لەنــاو ملوانکــەی زمانــە ئەدەبییەکانی
ڕۆژهەاڵتــی ئیســامیدا بیهۆنمــەوە .نالــی لــە
کاڵوڕۆژنــەی شــیعرەکانیەوە ،ل).٧٤- ٧٣
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جارێکــی تــر نالــی شــانازی بــە خــۆی و توانایــی
شــیعرییەوە دەکات دەڵــێ :شــیعری شــاعیرانی تــر
کــەی دەگاتــە ئاســتی شــیعرەکانی مــن لــە جوانــی
و ناســکی و واتــا ئاراییــدا ،شــیعری خەڵکــی بــا
عەرەبــی و فارســیش بــێ لــە ئاســتی شــیعرەکانی
منــدا وەک پەتــک وان و ئەوانــەی مــن وەک تەڵــی
ئاوریشــم ناســک و دڵگیــرن.
نالــی لــە ڕۆژگاری خۆیــدا لــە بەنــدو بــاوی
دەقگرتــووی ســەردەمەکەی یاخــی بــووە،
هەرچەنــدە ســەرەتا و دوای ئــەوەی خوێندنــی تەواو
کــردووە لــە ســلێمانی ماوەتــەوە ،کەســێکی نزیکــی
میرەکانــی بابــان بــووە ،بــە تایبەتــی ســلێمان
پاشــا و ئەحمــەد پاشــای کــوڕی ،لەکاتــی مردنــی
ســلێمان پاشــای بابــان و چوونــە ســەرتەختی
ئەحمــەد پاشــادا (١٨٣٩-١٨٣٨ز) شــیوەنی بــۆ
ســلێمان پاشــا کــردووە و ستایشــی ئەحمــەد
پاشــای کــردووە ،بــەاڵم بەپێــی هەنــدێ لێکدانــەوە
و لــەدوای ئــەو ســااڵنەوە ناچــار بــووە بــۆ تاراوگــە
کــۆچ بــکات و نیشــتمانی خــۆی چــۆڵ کــردووە.
ئــەم شــاعیرە بەهرەمەنــدە کاتێکیــش لــە غوربەتــدا
بــووە هــەر لــە خەمــی زمــان و ئەدەبــی کوردیــدا
بــووە ،چونکــە تەنیــا لە شــیعروتندا الی بــەالی زمانی
کوردیــدا نەکردووەتــەوە ،بەڵکــوو هەوڵــی دانانــی
کتێبــی کــوردی و ڕێزمانــی کوردیشــی داوە ،تەنانــەت
بەپێــی هەنــدێ بەڵگــە و ســەرەداو لــەو ڕۆژگارەدا بــە
شــارەزا لــە زمانــی کوردیــدا ناســراوبووە ،لــە دوای
تێکچوونــی بارودۆخــی ناوچــەی میرایەتــی بابــان،
کاتێــک ناچاربــووە بــۆ واڵتــی شــام کــۆچ بــکات و
ســەفەری حــەج بــکات ،هەرچەنــدە ســاڵی ســەفەری
نالــی بــۆ شــام نازانــرێ و ئــەم بابەتــە مشــتومڕی
زۆری لەبــارەوە کــراوە ،بــەاڵم لــە ســاڵی (١٨٥٣ز)
لــە شــام بــووە ،چونکــە ڕۆژهەاڵتنــاس (ئەلیســکاندەر
خۆدزکــۆ) لــەو ســاڵەدا خەریکــی لێکۆڵینەوەیەکــی

زمانەوانــی بــووە لەســەر زمانــی کــوردی ،لــەو کاتــەدا
ئەحمــەد پاشــای بابــان لــە پاریــس بــووە و هــاوکاری
کــردووە( ،خۆدزکــۆ) دەڵــێ :ئەحمەد پاشــا پێی وتم:
(زانایەکــی گــەورەی کــورد لــە (شام)ـــە ،نــاوی مــەال
خــدری (نالی)یــە ،زیاتــر بــە نازنــاوە ئەدەبییەکــەی
ناســراوە ،خــۆی بــۆ لێکۆڵینــەوەی دیالێکتــە
جیاوازەکانــی نیشــتمانەکەی تەرخــان کــردووە،
پێشــتریش ڕێزمانێکــی عەرەبــی وەرگێڕاوەتــە ســەر
زمانــی کــوردی ،ئەحمــەد پاشــا کــە بــۆ خــۆی نالــی
ئەفەنــدی دەناســی ،بەڵێنــی پێــداوم پێوەندیــم لەگەڵ
ئــەو زانــا سەردەســتە فیلۆلۆژناســەی نەتەوەکــەی
بــۆ دروســت بــکات ،هەروەهــا بەڵێنــی پێــداوم کــە
کەشــکۆڵێک ،یــان هەڵبژاردەیــەک شــیعری کــوردی
هاوشــاری ســەدەی شــازدەم ،هاوســەردەمی شــاعیری
فارســی نووســراوەتەوە بــۆ پەیــدا بــکات).
ئــەم زانیاریانــەی (خۆدزکــۆ) زۆر گرنگــن و
کۆمەڵێــک باســی گرنــگ ڕوون دەکەنــەوە ،وەک:
یەکــەم :نالــی لــە ســاڵی (١٨٥٣ز) لــە شــام
بــووە ،واتــە لــەو کاتــەدا کوردســتانی بەجــێ
هێشــتووە و جارێکــی تــر نەگەڕاوەتــەوە.
دووەم :ئەحمــەد پاشــای بابــان ،نالــی بــە
(زانایەکــی گــەورەی کــورد) ناوبــردووە ،ئەمەیــش
بەڵگــەی زانایــی و گەورەیــی «نالی»یــە لــە
ڕۆژگاری خۆیــدا لــە شــاری ســلێمانی و ســنووری
میرایەتــی بابانــدا ،هــەر بۆیــە پاشــا بــەو شــێوەیە
وەســفی کــردووە.
ســێیەم :نالــی تەنیــا شــیعری بــە کــوردی
نەنووســیوە ،کــە لــەو ســەردەمەدا شــەڕی زمانــی
کــوردی کــردووە و وتوویەتــی( :کــەس بــە ئەلفاظــم
نەڵــێ خــۆ کوردییــە و خۆکردییــە) ،بەڵکــوو کتێبــی
ڕێزمانــی عەرەبــی کــردووە بــە کــوردی و لەبــارەی
زمــان و ڕێزمانــی کوردییــەوە کتێبــی دانــاوە،
هــەروەک ئەحمــەد پاشــا ئامــاژەی پــێ کــردوون،
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بــەاڵم ئــەو کتێــب و نووســراوانەی نالــی چییــان
بەســەر هاتــووە ،هەتــا ئێســتا هەواڵیــان نییــە.
چــوارەم :نالــی وەک زمانــزان و ئەدیــب ناســراوە،
هەروەکــوو زانایەکــی گــەورەش بــووە ،ئەمەیــش
بەڵگــەی ئەوەیــە نالــی لە بــواری زمانەوانی و زمانی
کوردیــدا هەوڵــی زۆری هەبــووە ،بــەاڵم مەخابــن
شــوێنەوارەکانی تــا ئێســتا بــێ سەروشــوێنن.
لــە دەوروبــەری ســاڵی ( )١٨٦٠نالــی لــە
شــاری (مەککــە) بــووە ،هــەروەک (خەضــراوی)
لــە کتێبەکەیــدا لــە ڕیــزی زانــا گەورەکانــی
ئــەو ڕۆژگارەی شــاری مەککــە باســی کــردووە،
نووســەر دەڵــێ :لــە دەوروبــەری ســاڵی (١280هـــ
 1863ز) و چەنــد ســاڵێکدا هاتووەتــە شــاریمەککــە( ،خەضــراوی) بــە زانــا و زمانــزان و
بەتوانــا وەســفی کــردووە ،هەروەهــا دەڵــێ :الی
دەســەاڵتداران خاوەنــی پێگــەی بــەرز و جێگــەی
ڕێــز بــووە ،لەگــەڵ زانایەکــی وەک (الشــنقيطي)
گفتوگــۆی زمانەوانییــان کــردووە ،ئامــاژەی بــەوەش
کــردووە کــە نالــی لــەو کاتــەدا پیــر بــووە.
الیقی مەخزەنی طەبعە هەموو کەنزی غەزەلم
قابیلی ضەربی ڕەواجە زەڕ و زیوی مەثەلم
نالــی لــە ڕەخنــەی دژەکانــی و کۆلکــە خوینــدەوار
و کەســانی دەربــاری ڕۆژگاری خــۆی ڕزگاری
نەبــووە و بــەردەوام پالریــان تــێ گرتــووە ،یەکێــک
لــەو پالرانــە ئەوەبــووە کــە بەالیانــەوە وابــووە
شــیعرەکانی کــوردی و خۆکــردی و ســادەن،
خــوا هەڵناگــرێ ئەمیــش هەمــوو جارێــک زۆر بــە
تونــدی وەاڵمــی داونەتــەوە و بــە هــەرزە و کۆلکــە
خوینــدەوار و نــادان نــاوی بــردوون ،یەکێــک لــەو
وەاڵمانــەی نالــی بــۆ دژەکانــی ئــەم چامــە بەرزەیــە
کــە لە ســەرەتاکەیدا دەڵــێ :گەنجینەی شــیعرەکانم
ئەوەنــدە بــەرزن پێویســتە لــە کــۆگای چاپخانەکاندا
دابنرێــن بــۆ چاپکــردن و باڵوکردنــەوە ،یــان لەنــاو

دڵ و دەروونــی ئەهلــی شــیعردا بپارێزرێــن ،کــورد
دەڵــێ تەبعــی وایــە ،یــان تەبعــم وایــە ،واتــە :حــەزو
سروشــتم بــەو شــێوەیە ،واتــە :نالــی شــیعری بــۆ
شــارەزا و دۆســتانی شــیعر وتــووە و پێویســتە الی
ئــەوان بپارێزرێــت.
زیاتــر شــیعرەکانی بــەرز دەنرخێنــێ و دەڵــێ:
شــیعرەکانم وەک دراوێکــی پــڕ ڕەواج و بازاڕگــەرم
وان ،واتــە :چــۆن دراوی بــە نرخ هەموو کات بازاڕی
گەرمــە و لــە هەمــوو واڵتیکــدا نــرخ و بەهــای خــۆی
هەیــە ،بــەو شــێوەیەش شــیعرەکانی مــن بــەرز و
بــە نــرخ و بــە پێــزن ،چونکــە شــیعرەکانی نالــی
وەک زێــڕ و زیــو وەهــان و لەهەمــوو کات شــوێنیکدا
نــرخ و بەهــای خۆیــان هەیــە.

سەرچاوەکان:
( )١نالــی ،دیوانــی نالــی ،لێکۆڵینــەوەی :مــەال
عەبدولکەریمــی مودەڕیــس و فاتیــح مــەال عەبدولکەریــم و
محەمــەدی مــەال کەریــم ،چاپــی یەکــەم  ،١٩٧٦چاپخانــەی
کــۆڕی زانیــاری کــورد ،بەغــدا.
( )٢محەمــەدی مــەال کەریــم ،نالــی لــە کاڵوڕۆژنــەی
شــیعرەکانیەوە ،چاپــی دووەم  ،٢٠٠٩دەزگای ئــاراس،
هەولێــر .ل.٧٣
( )٣مەســعوود محەمــەد ،چەپکێــک لــە گوڵــزاری نالــی،
چاپــی یەکــەم  ،١٩٧٦چاپخانــەی کــۆڕی زانیــاری کــورد،
بەغــدا.
( )٤ئەلیکســاندەر خۆدزکــۆ ،چەنــد لێکۆڵینەوەیەکــی
فیلۆلــۆژی دەربــارەی زمانــی کــوردی دیالێکتــی ســلێمانی،
وەرگێڕانــی :نەجاتــی عەبدوڵــا ،پێداچوونــەوەی :فەرهــاد
شــاکەلی ،چاپــی یەکــەم ،٢٠٠٥بنکــەی (ژیــن) ســلێمانی.

( )٥أحمــد محمــد الخضــراوي ،نزهــة الفكــر فيمــا
مضــی مــن الحــوادث والعبــر مــن تراجــم رجــال القــرن
الثانــي عشــر والثالــث عشــر ،التحقيــق :محمــد المصــري،
الطبعــة األولــی١٩٩٦ ،م.
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