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مەستوورە،
نالی و
مەولەوی
زامدار ئەحمەد

مەســتوورە ( ،)1848-1804تەنیــا مێژوونــووس نەبــوو ،بەڵکــو شــاعیرێکی
دیــاری ســەددەینــۆزدە «لــە نێــو ڕێبــازی کالســیکی» و نــوێ ،بــە ھــەردوو
زمانــی کــوردی و فارســی شــیعری نووســیوە .کــە زیاتــر لــە بیســت
ھــەزار بەیتــە شــیعری ھەیــە ،بــەاڵمبەھــۆی خراپــی ڕەوشــی سیاســی و
کۆمەاڵیەتیــی و شــەڕی ناوخۆییــەوە ،نزیکــەیھــەژدە ھەزار بەیتە شــیعری
فەوتــاوە .لــە ئێســتادا تەنیــا دوو ھــەزار بەیتــەشــیعری لەبەردەســتدایە.
ئــەو دوو ھــەزار بەیتــە شــیعرە ســاڵی ( )1926لەالیــە میــرزا (ئەســەدوڵاڵ
خانــی) کوردســتانی،ســەرۆکی فەرھەنگــی ئەوکاتــی ســنە ،بەنــاوی «دیــوان
ماھـــ رشف خانــمکردســتانی  -مســتورە» لــە تــاران چــاپ ک ـرا.
مەســتوورە ،کەمــر شــیعرەکانی بــە زمانــی کــوردی نووســیوە ،بەڵکــو
زۆربــەی شــیعرەکانی بــە زمانــی فارســی نووســیوە ،ئەمــەش پێوەنــدی بــە
بارودۆخــی ئەوکاتــی ئەردەالنییەکانــەوە بــووە ،چونکــە دەســەاڵتدارانی
فارســی ئێرانــی ،بــەردەوام ھەوڵییانــداوە کــە تەنیــا بــە زمــاىن فارســی قســە
بکــرێ و بنــوورسێ ،لەالیەکــی تــرەوە ،زمانــی فارســی زمانــی ئەدەبیــی
بــووە.
زۆربــەی شــیعرە کوردییەکانــی مەســتوورە فەوتــاوە ،شــیعری «گرفتــارم
بــە نــازی چاوەکانــی مەســتی فەتتانت»یەکێکــە لــە شــیعرە کوردییــەزۆر
بەرچاوەکانــی ئەمــە قەســیدەکەیەتی.
گــــــرفتارم بـــە نـازی چـــــــــاوەکـــانی مــتی فـــــــەتتانت

بریــــندارم بــە نێــــــــــــشیـینەدۆزی تــیـــــری مــــوژگــانــت

بــــە تــاڵــی پــەرچــەمی ئـــــەگریجەکانت غـارەتت کــردم
دڵــێـکم بـوو ئــــەویشت خـــــــــستە نــاو چاھی زەنەخدانت
ساڵی چوارەم
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مـنـیـش ھــاتم بــفەرموو بـــمکوژن بمــــــکەن بـــە قۆربانت
تـــەشەککور واجـبە بــۆ مــــن ئەگەر بمــــرم بە زەخمی تـۆ
بــە شــەرتێ کـفتەکەم بدوری بە تـــای زوڵفی پەڕێشانـت
لە کــوشتن گەردەنت ئازاد دەکــەم خۆ بێیتە سەر قەبـــرم
کە ڕۆژی جومعە بم نێژی لەالی حـــەشر زەحمەتی نــادەن
ئـــــەگــــەر وەک من لە ئەم دونیایە سووتابێ لە ھیجرانت

ھـــــــەمـــیشە ســـوجــدەگاھم خاکی بەردەرگـانەکەی تـــۆیە
ڕەقیـب ڕووڕەش بــــــــێ چوون ناڵێ بگا دەستم بە دامانت
دڵــم مــەشکێنە چــونکـو مــەخـزەنی دەرد و غــــــەمی تۆیە
فیـــدای شەرت و وەفاکەت چی بەسەر ھات مەیلی جارانت
ئــــەتۆ ئەمــڕۆ لــە مــــــوڵکی دلبــــەری دا نادیرەی دەھری

بـــــــــە ڕەســمی بــەنــدەگی «مــــەستوورە»وا ھــاتۆتە دیــوانتمەستوورە،
خاوەنــی ئــەم قەســیدە و دەیــان قەســیدە و شــیعری ھاوشــێوەیە ،کــە لــە نێو
ئەدەبیاتــی کوردیــدا ،گرنگــی تایبەتــی ھەیــە و پێگــە و تێگــەی بــەرزی ھەیە.

مەستوورە و شاعیرانی کالسیکی:

مەســتوورە ،کەســایەتییەکی بەرچــاو و دیــار و نــارساو بــوو ،پەیوەنــدی
لەگــەڵ زۆربــەی شــاعیرە بەتوانــا و لێھاتووەکانــی ســەردەمی خــۆی ھەبــوو،
بەتایبەتــی نالــی و مەولــەوی .لێــرەدا ،پەیوەنــدی نێــوان مەســتوورە و
ڕێبــەری شــیعری کالســیکی و مەولــەوی دەخەینــەڕوو.
نالی:1
نالــی ،یەکێکــە لــە شــاعیرە دیــار و نارساوەکانــی کــورد ،کــە لەســەر ڕێبــازی
کالســیکی شــیعری نووســیوە و شــیعرەکانی چێــژی تایبەتیــان ھەیــە،
تێگەیشــن لــە شــیعرەکانی ســانا نییــە ،لەبەرئــەوە لەالیــەن بنەماڵــەی مــەال
عەبدولکەریمــی مودەڕیســەوە شــیکردنە بــۆ شــیعرەکانی ک ـراوە.
نالــی ،بــە ناونیشــانی «مەســتوورە کــە حەســنا و ئەدبیــە بــە حیســابێ»
قەســیدەیەک لەســەر مەســتوورەدەنووســێ ،لەکاتێکــدا کــە ھیــچ کامیــان
ژیانــی ھاوبەشــیان پێــک نەھێنــاوە .ئەمــە لەالیــەن کەســانی پســپۆر و
شــارەزای نێــو ئەدەبــی کــوردی ،خوێندنــەوەی جیــاواز بــۆئــەو شــیعرە
ک ـراوە ،لەوانــە مــەال عەبدولکەریمــی مودەڕیــس و فاتیحــی کــوڕی ،ئــەم
شــیعرە جۆرێــکلــە مەعشــووقیەتی نالــی بــۆ مەســتوورە نیشــاندەدا و
گوزارشــتە لــە نووســینی ناخی خــۆی و لەبەرچــاونەگرتنی کولتــور و نەریت
و تەنانــەت ئاینیــش ،بەشــێوەیەک خــۆی لــە ســەرجەم بەربەســتەکانی
کۆمەڵگــە دادەماڵــێ.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دەعــوای ئــومـــەرا چــەندە لـــــــەسەر تەختی کرابـــێ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

جوانــی و نازدارییــەوە ھاتۆتــە خەوییەوە ،بەشــێوەیەک قســەی کــردووە ،کە
کێشــەی ھەیــە و پێویســتی بــە ھــاوکاری نالییــە .لــە دێــڕی («مەســتوورە»
بەمەســتوورە دەبــێ موھرەگوشــا بــێ) جۆرێــک لــە ڕۆمانســیەت و حــەز
و ئــارەزووی سێکســی تێدایــە ،شــاعیر بەرانبــەر مەســتوورە دەری بڕیــوە.
نالی ،لەکۆتایی قەسیدەكەدا ،دەڵێ:
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چەنـــد خوێـــن کـــــە ڕژابێت و چ خوێنی نـــەڕژابــــێ 2

لــەم دێــڕە شــیعرەدا ،وانیشــاندراوە ،کــە مەســتوورە و نالــی بەیەکــەوە
خەوتــوون ،سێکســیان کــردووە ،لــە کۆتاییــدا باســی ڕژانــی خوێنــی
مەســتوورە دەکا.
ئــەم قەســیدەی نالــی ،جیــاوازە لــە شــیعرەکانی تــری ،لەبەرئــەوەی لێــرەدا
زیاتــر وێنــە ناوەکییەکــەیخــۆی نیشــاندەدا لەوانــە (جوانــی ،نــاز ،بــێ
باکــی ،مەکــر ،میھرەبانــی) .ئەڵبەتــە لەبەرانبەرئــەوەدا مەســتوورە وەاڵمــی
نالــی دەداتــەوە و دەڵــێ:
مەرد ئەو مەردەن بــەیۆ وە مەیــــدان

پــەلـیش بشــانۆ بــە وێنـەی رەنــدان

نالی

واتا

پیــاو ئـەو پیاوەیە بێـتــەوە مەیـــدان
دەســــــت بـــوەشێنێ وەکــــــــــــو شــێران

قەسیدەی نالی بۆ مەستوورە!
مـــەستوورە کـــە حـــەسنــاو و ئــەدیبــە بە حــیسابێ
ھـــــاتە خــــەوم ئەمــشــەو بە چ نـازێک و عیــتابــێ
ھـیی تۆم ئـەگـەرەم مـــەسئەلە حــەلـکەی بـــەجەوابێ
ھـەر مــەسئەلە بیـکرێ کە بە تــۆ شـــــەرحــی کرابــێ
مومکین نییە کەس دەخـڵی بــکا چــین و خــەتــــا بـێ
ئایـیـــنە بە مــــایینە دەبــــێ ڕەنــــــگ نـــــــومـــا بـــێ
«مــــەستوورە» بەمـــەستوورە دەبـێ موھــرەگوشــا بێ

لــەم شــیعرەدا ،نالــی وای نیشــاندەدا ،کــە مەســتوورەی ئەردەالنــی بــە

مەولەوی :3

مەولــەوی ،یەکێکــە لــە شــاعیرە دیارەکانــی باشــووری کوردســتان.
ھاوســەردەمی مەســتوورە ،ژیــاوە .لەنێــو ئــەو دوو شــاعیرە کوردزمانــە
پەیوەنــدی ھەبــووە ،تەنانــەت شیعریشــیان بەســەریەکدیدا وتــووە.
مەولــەوی لــە شــیعرکدا بەمشــێوەیە وەســفی مەســتوورە دەکات ،دەڵــێ:

لێکۆڵینەوە

ھاتووم وتی عوقدەم ھەیــە قەت مومکینـــە وا بــــــێ

وەاڵمــی مەســتوورە بــۆ نالــی ،جۆرێــک لــە نەریتــی پیاوانــەی کۆمەڵگــەی
ڕۆژھەاڵتیانــەی کــوردیتێدایــە ،لەبەرئــەوەی دەڵــێ :دەســـــت بوەشــێنێ
وەکو شــــێران.و

خورشیـدەکەی نــــاز ئەوج بــــــوج سەور
سەر توغرای دەفتەر مەحبووبـــــان دەور
ھــانە یــــــانــەکـــەی بـــــــــورد شـەرەفدا
نـــوور ئـەفـشانیــشەن وەھــــەر تەرەفـدا

لەڕاســتیدا ،مەولــەوی و مەســتوورە یەکرتیــان بینیــوە،
ئــەو کاتــەی مەولــەوی دەیــەوێ بچێتــە الی
مەســتوورە ،مەســتوورە لە ســەر کۆشــکەکەیەوە
مەولــەوی دەبینــی و ھەســت دەکا پیــر
بــووە ،لەبەرئــەوە ،دەڵــێ:
ھــەرکـاتت زانا جــــــــــەم دادە ھەمدا

بااڵخــانەی جـــەم داوە ڕووی جەمــدا

لەبەرانبــەر ئــەم دێــڕە شــیعرەی مەســتوورەی
ئەردەالنــی ،مەولــەوی وەاڵم دەداتــەوە و
دەڵــێ:
خاست فەرماوان ئەربابەکەی خەم

ساکین نەگۆشەی بااڵخانــەی جەم
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لێــرەدا ،بەتوانایــی و لێھاتوویــی مەســتوورە و
مەولــەوی دەردەکــەوێ ،کــە بەشــێوەی شــیعر
و شــێوە وتنێکــی جــوان وەاڵمــی یەکــدی
دەدەنــەوە.
نالــی و مەولــەوی و مەســتوورە ،پەیوەندییــان
ھەبــووە ،بەشــێوەیەک پەیوەندییەکەیــان
ڕۆچۆتــە نێــو شــیعرەوە ،تەنانــەت بــە بــەژن و
بــااڵی مەســتوورەیان ھەڵــداوە .بەبــێ گوێدانە
کولتــور و داب و نەریتــی کۆمەڵگــەی کــوردی،
کــە ئەوســا بــە قۆناغێکــی دژواردا تێدەپــەڕی.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

کوردیــدا بەرچــاو و دیــارە ،چەنــدەھا تۆژینــەوە و لێکۆلینــەوەی لەســەر کــراوە،
ناوبــراو لــە ســاڵی ( )1882یــا ( )1883لــە تەمەنــی حەفتــا و شــەش ســاڵیدا،
کۆچــی دوایــی دەکات و لــە زێــدی خــۆی لەگونــدی سەرشــاتەی خــواروو

پەراوێز و سەرچاوەکان:

ئەســپەردە دەکــرێ.

پەراوێزەکان:

سەرچاوەکان:

1-مــەال خــدری شــاوەیس ،ناســراو بــە نالــی ،یەکێکە لە شــاعیرە کالســیکیەکان،

1-محەمــەدی مــەال کەریــم :مەولــەوی «ژیــان و بەرھەمــی» دەزگای چــاپ و

بۆچوونــی جیــاواز ســەبارەت بــە ســاڵی لەدایــک بــوون و مردنەکــەی ھەیــە،

باڵوکردنــەوەی ئــاراس ،ھەولێــر.2001 ،

ئــەدەب دۆســتان و مێژوونووســان ســاڵی لەدایــک بوونەکــەی دەگەڕێننــەوە

2-مەســتوری کوردســتانی :مێــژووی ئــەردەالن ،و :د.حســن جــاف و شــکور

ســاڵی ( )1797یاخــوو ( ،)1800لــە گونــدی خــاک و خــۆڵ لــە شــارەزوو .لــە

مصطفــی ،چ ،2چاپخانــەی ئــاراس ،ھەولێــر .2005 ،

کۆتایــی نیــوەی تەمەنــی ژیانــی دەچێتــە شــام و لەدواتــردا بــۆ ئەســتەمبوڵ،

3-مەســعوود محەممــەد :چەپکێــک لــە گوڵــزاری نالــی ،چاپخانــەی ئــاراس ،چ ،3

تاکــوو مردنــی ،تاکــوو ئێســتا بۆچوونــی جیــاواز لەســەر ســاڵی مردنەکــەی

ھەولێــر.2010 ،

ھەیــە و لــە نێــوان ســااڵنی ()1972 ،1971 ،1963 ،1956 ،1955دا ھەیــە،

4-دیوانــی نالــی :لێکۆڵینــەوە و لێکدانــەوەی :مــەال عبدالکریمــی مــدرس و

ئەڵبەتــە گــۆڕی نالــی وونــە و دیــار نییــە.

فاتــح عبدالکریــم /محەمــەدی مــەال کەریــم پێیــدا چووەتــەوە /.چ ،3ســاڵی

2-کەســانی ئەدەبــی و شــارەزا لــە شــیعر ،خوێندنــەوە و بۆچوونــی جیــاواز

1386ی ئیرانــی.

لەســەر ئــەم شــیعرە دەڵێــن ،بەشــێکیان بڕوایانوایــە ،نالــی ،مەبەســتی لــەم

5-ھیــوا فریــادڕەس :گــۆزەی گــەوھەر ،لێکۆڵینــەوە لــە (قەســیدەی مەســتورە)

شــیعرە بەرزرکردنــەوەی مەســتوورە و گــەورە و پــڕ بایــەخ نیشــاندانی ئــەوە،

ی ناڵــی ،ب.ش.چ.2013 ،

بــەو ئاســتەوە نالــی دەکەوێتــە ملمالنــێ و قســەکردن لەگــەڵ مەســتوورە.

6-فیســتیڤاڵی مەســتوورەی ئــەدەالن :بیرئانینــی مەســتووڕەی ئــەردەالن-

لەبەرانبــەردا ،بەشــێکی تــر بڕوایانوایــە ئــەم شــیعرە ســووکایەتی کردنــە بــە

شــاعیر و مێژوونووســی نــاوداری کــورد ،باڵوکــراوەی ئــاراس ،ھەولێــر.2006 ،

مەســتوورە و لــە پێگــەی گەورەیــی مەســتوورەى داوە ،بەتایبەتــی لــە نیــوە

7-مەســتوورە :مێــژووی ئــەردەالن ،لێکدانــەوە و وەرگێرانــی مامۆســتا ھەژار،

دێــڕی »مەســتوورە بەمەســتوورە دەبــێ موھرەگوشــا بــێ» و « ھیــی تــۆم

انتشــارات تــازە نــگاە ،ئیــران.2002 ،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بەزمانــی کــوردی و عەرەبــی و فارســی نووســیوە ،شــیعرەکانی لەنێــو ئەدەبــی
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ئەگــەرەم مەســئەلە حــەل کــەی بــە جەوابــێ» کــە گوزارشــتە لــە شــکانەوەی

ئەمانــە و چەنــدان ڕەخنــەی تــر.
3ســەیید عەبدوڕڕەحیمــی کــوڕی مــەال ســەعیدی تاوەگۆزیــی ،ناســراوە بــەمەولــەوی و لەنێــو ئــەدەب و شــیعر دۆســتاندا ،نازنــاوی مەعدومــی ھەیــە،
لــە ســاڵی ( )1806یــا ( )1807لــە گونــدی سەرشــاتەی خــواروو لــە ناوچــەی
تاوەگۆر-شــەمێران ،ھاتۆتــە دونیــاوە ،لەمــاوەی تەمەنیــدا چەندیــن کتێبــی

لێکۆڵینەوە

مەســتوورە وەکــوو ژنــە ئەدیبێــک و وەســتانەوەیە لەبەرانبــەر دەنگــی ژن.

