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لهیال و مهجنوونی مهال مهحموودی بایهزیدی
) لێكۆڵینهوه و بهراورد،(دهق
*

هێمن عومهر ئهحمهد
پوخته

 به تایبهتیش ئهو تێكست و مژارانهی، جێگه و ڕۆڵێكی گرنگی ههیه،ئهدهبیاتی زارهكی له نێو مێژووی ئهدهبیاتی كوردییدا
 بریتییه، لهو سۆنگهیهوه ئهم توێژینهوهیه.كه له نێو گهالنی ناوچهكهدا به تورك و عهرهب و فارسهوه باڵو و جێی بایهخن
 لێكۆڵینهوه و بهراورد)» تێیدا دهستخهتهكه ساغ،له « دهستخهتی لهیال و مهجنوونی مهال مهحموودی بایهزیدی (دهق
. لهگهڵ ئهوهشدا توێژینهوهی لهبارهوه كراوه و لهگهڵ دهستخهتهكهی سهوادی (حارثی بهدلیسی) بهراورد كراوه،كراوهتهوه
هوه به یارمهتی ئهلیكساندهر ژابای كونسوڵی ڕووس نوورساوه و تا7581 گرنگی ئهم بابهته لهوهدایه ئهم دهقه له ساڵی
 ئهگهر چ بۆ دهقی نوورساو یان بۆ دهقی، وێڕای ئهمهش دهقهكه خۆی پهخشانه.ئێستا ساغ نهكراوهتهوه و چاپ نهكراوه
 بۆ مێژووی پهخشانی كوردیی كورمانجی ل ه بهشی داستاندا گرنگی خۆی ههیه و دهبێته یهكهمین،وهرگێڕدراو بگهڕێرنێتهوه
 له توێژینهوهكهدا دهركهوت كه ئهم دهقه كاریگهریی زۆری.داستانی پهخشان له مێژووی ئهدهبیاتی كوردیی كورمانجیدا
. بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا تایبهمتهندیی و شێوازی خۆیشی پاراستووه،بهرههمهكهی سهوادی بهسهرهوهیه
 پهخشانی كوردی، سهوادی، ژابا، لهیال و مهجنوون، مهال مهحموودی بایهزیدی:وشهی كلیلی
MALA MAHMUD BAYAZID’S MANUSCRIPT OF LAYLA AND MAJNUN
(TEXT, INVESTIGATION, AND COMPARISON)
Abstract
Oral literature has its significant position in Kurdish literature, particularly, the texts and subjects which
are well known among Turks, Arabs, and Persians. In this regard, the paper is an analytical paper of
Mala Mahmud’s script of Layla and Majnun (text, investigation and comparison) in which the script
was finalized, the research was written about it, and was compared to the script of Sawadi (Harthi
Badlisi). This subject is important in the sense that the text was written in 1857 in co-operation with
Alexander Japa (Russian Ambassador), which has not been finalized and published yet. Despite of the
text is prose in style, whether referring to written text or translated text, for the history of Kurdish Kurmanji (Northern Kurdish Dialect) in terms of legend has its own importance. The paper concludes that
this text was effectively influenced by Sawadi’s production; in addition, it has kept its feature and style.
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هێمن عومهر ئهحمهد
پێشهكی
پهخشانی كوردی به بهراورد لهگهڵ شیعردا مێژووهكهی دوور نییه ،بهتایبهتیش
لهنێویدا مێژووی وهرگێڕان و گواستنهوهی ئهدهبیاتی زارهكیی بۆ ئهدهبیاتی نووسین له دوو
سهده تێپهڕ ناكات .ئهو بابهتانهی كه سهدان ساڵ لهنێو ئهدهبیاتی میللهتانی دهوروبهری
كورددا بووبوونه كهرهستهی ئهدهبیات و لهنێو ئهدهبیاتی زارهكی و نووسیندا جێگهیهكی
دیار و بهرچاویان ههبووه .بهتایبهتی داستان یان چیرۆكی لهیالومهجنوون لهپاڵ چیرۆكهكانی
تری ئهوینداری وهك شیرین و فهرهاد ،یوسف و زلێخا به شێوهی هۆنراو /نهزم لهنێو
دیالێكتهكانی كوردیدا گرانایی خۆی ههبووه .ئهگهر سهرهتاكانی مێژووی ئهو داستانان ه به
شێوهی هۆنراو لهنێو كورددا بۆ ئهدهبیاتی گۆران بگهڕێنینهوه ،ئهوا لهپاڵ داستانی خۆماڵی
وهك مهم و زینی خانی كهم تا زێدهیش له ئهدهبیاتی كورمانجیدا بایهخ بهو داستانانهش
دراوه كه له نێو گهالنی ناوچهكهدا بهرباڵو و جێی گرنگی و بایهخن.
ئهم توێژینهوهیه به ناوی (لهیال و مهجنوونی مهال مهحموودی بایهزیدی -دهق،
لێكۆڵینهوه و بهراورد) توێژینهوهیهكی شیكاریی بهراورده و ههوڵێكه بۆ نووسینهوهی
دهستخهتهكه كه بۆ یهكهم جاره دوای نزیكهی  061ساڵ تێكستهكهی به تهواوی دهخرێتهڕوو.
لهگهڵ ئهوهشدا ئهو ئهگهر و گومانانهی كه لهسهر دهسخهتهكه ههبوون بهوهی له زمانی
ترهوه وهرگێڕدراوه یان له بهرههمهكهی سهوادی /حارسی بتلیسییهوه وهرگیراوه ،ئهمانهش
دهخاته ڕوو و دواتر به وردی بهش بهشی چیرۆكهكه لهگهڵ بهرههمهكهی سهوادی بهراورد
دهكات ،بهراوردهكهش پشتی به ڕێبازێكی دیاریكراو نهبهستووه ،بهڵكو وهك بهراوردێكی
وهسفی ،خاڵه هاوبهشهكان دهستنیشان دهكات و دهگاته ئهو ئهنجامهی كه ڕاسته ئهم
بهسهرهاتهی لهیال و مهجنوون وهرگیراوه و وهرگێڕدراوه ،بهاڵم زۆرتر كهوتۆته بن كاریگهریی
بهرههمهكهی سهوادی و لهوێوه له هۆنراو /نهزمهوه كراوهته شێوهی پهخشان.
ئهم بهرههمه له ئهرشیڤی ئ هلیكساندهر ژابا پارێزراوه و گرنگییهكهی بۆ مێژووی
پهخشانی كوردیی بواری وهرگێڕان ههی ه و بهتایبهتیش چ بۆ داستانی ب ه پهخشان نوورساو،
یان چیرۆكی نوورساوی كوردی دهبێته یهكێك له دهستپێكهكان .توێژینهوهكه وێڕای ناساندنی
دهستخهتهكه ،چی لهبارهی دهستخهتهكهوه لهالیهن توێژهرانهوه نوورسابێ خستوویهتیه ڕوو و
دواتر له ڕووهكانی (دهستپێك ،كۆتایی ،ناوونیشانی بهشهكان ،پاساوی كردنه كوردیی بهرههمهكه،
مێژوویهكی هاوبهشی ههردوو بهرههمهكه و دهربڕینه هاوبهشهكان) خاڵی هاوبهش و وهكیهكی
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لهیال و مهجنوونی مهال مهحموودی بایهزیدی (دهق ،لێكۆڵینهوه و بهراورد)
ههردوو بهرههمهكهی به ڕوونی دهستنیشان كردووه .له كۆتاییشدا چهند ئهنجامێكی نیشان داوه،
ئهنجا به ڕێنووسی ئێستای زمانی كوردی-ئهلفبای ئارامی تهواوی دهستخهتهكه نوورساوهتهوه.
-1ناساندنی دهستخهتهكه
ئهم دهستخهته به كورتی و ناوهڕۆك تهواوییهوه داستانی لهیال و مهجنوون به شێوهی
1
پهخشان دهگێڕێتهوه و ههژده ناوونیشانی بۆ بابهتهكان تێدایه .مهال مهحموودی بایهزیدی
بۆ خاتری ئهلیكساندهر ژابا 2له ساڵی  1274ی زایینی نووسیویهتی .دهستخهتهكه له
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 1مهالمهحموودی بایهزیدی له دهوروبهری ساڵی  1797ل ه ناوچهی بایهزید له باكووری ڕۆژههاڵتی كوردستانی
توركیا لهدایك بووه ،ههروهك له نامهكهی ژابا كه بۆ سانتپرستبۆرگی ناردووه ئاماژهی بهم ساڵه داوه .ههر لهوێش
دهستی به خوێندن كردووه ،پاشان له تهورێز فێری فارسی بووه ،ئنجا سهر لهنوێ هاتۆتهوه شارهكهی خۆی و بووه
ب ه بهڕێوهبهری قوتابخانهی ئایینی (حوجره) .بایهزیدی لهگهڵ شكانی بههلوول پاشای كورد ،دوواین میری كورد
له بایهزید ،شارهكهی خۆی جێدێڵێ و دهچێته ئهرزهڕۆم و لهوێ دهبێته خواجه ،پایهیهكی بهرز لهناو نووسهر و
رۆشنبیرانی ئهوێ داگیردهكا .لهكاتی ڕاپهرینهكهی بهدرخان پاشای جهزیره ل ه ساڵی  1846دژی عوسامنییهكان،
مهالمهحموودی بایهزیدی بهرپرسیارییهكی مێژوویی دهكهوێته ئهستۆ ئهویش نێوهندگیری عوسامنییهكان و
بهدرخانییهكانی كردووه ،بهاڵم دواتر عوسامنییهكان به تۆمهتی ئهوهی كه الیهنگیری میری بهدرخان بووه تۆمهتی
خیانهتی دهدهنه پاڵ و زیندانی دهكهن و دواتر بۆ شاری وان ی دووردهخهنهوه .سهرچاوهی دیك ه پێی وایه
دوای ئهوهی بایهزیدی له مهدرهسهی خانی له بایهزید مودهڕیسایهتی دهكات ،له ساڵی  1855شهڕی عوسامنی
و ڕووسان دهقهومێ و لهبهرههندێ بایهزیدی ناچار دهبێت بهرهو ئهرزهڕۆم كۆچ بكات و لهوێ لهبهر ههژاریی
تووشی ڕهوشێكی ناخۆش دهبێت و دوای ئهوهی له قونسلخانهی ڕووسیا ژابا دهناسێت ،ئیدی دهرگای كار و
خهباتی بۆ دهبێتهوه 1.شارهزایی بایهزیدی له بارهی چوار زمانه گرنگهكهی ڕۆژههاڵتدا هێنده فراوان بووه،
كه لهناو نووسهرهكانی شاری ئهرزهڕۆمدا تهنیا روو ل ه بایهزیدی دهكرا بۆ نووسین به فارسی یان بۆ وهرگێران له
فارسییهوه بۆ توركی .له ڕهوانبێژی و ئهدهبیاتی عهرهبی و فارسی و توركیدا شارهزاییهكی بێ وێنهی ههبووه.
قورئانناس ،مهالیهكی شارهزا ،نووسهرێكی بهتوانا بووه .له نازناوه ئهدهبییهكانی مهالمهحموودی بایهزیدی:
مهحموود ئهفهندی ،فهقیرمهحموود ئهفهندی ،خواجه مهحموود ئهفهندی 1،مهال ئهفهندی ،حاجی مهحموود
ئهفهندی بووه .له ساڵی  1863كۆچی دوایی كردووه .بۆ زیاتر زانیاری بڕوانه( :پیربال )r. 4 ،2000 ،و (Öztürk,
 )2017, r. 19و ()ÖZEL, 2016, r. 171-172
 2ئۆگست ژابا له رۆژی 51ی ئابی ساڵی  1801له ڤیلنا ل ه خێزانێكی سهربازیی لهدایك بووه .باوكی ناوی
دۆمینیك ژابا ( )1848 -1765بووه ،كهسێكی دهوڵهمهند بووه و خاوهنی چهندین گوند و ئاوایی بووه .لهناو
بنهماڵهی ژابا ل ه شهش برا پێنجیان له ریزی ئهفسهری دا بوون .ژابا دوای ئهوهی ههموو قۆناغهكانی خوێندن به
سهركهوتوویی دهبڕێت ،له 29ی ئایاری ساڵی  1824دا له و هزارهتی دهرهوهی ڕووسیا سهرهتا وهكو وهرگێر كار
دهكات ،بهاڵم ئهم كارهی به دڵ نابێت و داوا دهكات ههر له ههمان و هزارهت بیبهته بهشی ڕۆژههاڵتییهكان.
دوای ئهوهی به سهركهوتوویی ئهم بهشه دهبڕێت ،له 2ی نیسانی  1828دهبێته وهرگێڕ له كۆلیژی دهوڵهتیی بۆ
كاروباری ههند هران .دوای ئهوهی له 17ی نیسانی 1830دا ئهركێكی نهێنی له یافا پێ دهسپێرن ،زۆر سهركهوتوو
دهبێت و لهسهر پێشنیازی دهستهاڵتی سهرووی خۆیهو ه له 21ی نیسانی  1831دهیخهنه ڕیزی كونسوڵی فهخری.
له دوای تهواوكردنی چهند ئهركێك له ئاداری  1832له سالۆنیك و ئۆكتۆبهری  1835له سمیرنا ،له 21ی ئاداری
 1838وهكو یهكهمین وهرگێر و ڕاوێژكاری كونسوڵگهریی گشتیی رووسیا ل ه سمیرنا كاردهكات .له 11ی تهمموزی
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كۆلكسیۆنی ژابا به ناوی  kurd 31هوه پارێزراوه و  87الپهڕهیه و ههر الپهڕهیهك دوو الی ه
و تهنیا له الی ڕاستهی نوورساوه و پێدهچێ وهك ههندێ له دهستخهتهكانی تر الی چهپی بۆ
وهرگێڕانه فەڕهنسییهكه بووبێ .الپهڕهی یهكهم تهنیا ناوونیشانی به ڕهنگی سوور تێدایه
لهگهڵ ههندێ ڕستهی فڕهنسی ،ناوونیشانهكهش بهم شێوهیه نوورساوه :كتاب ترجمة
لیال مجنون تركی بزمانی أكراد و كورمانجی فی سنة  .1274له كۆتاییهكهشدا نوورساوه:
متت ،ترجمة لیال مجنون ،كوردی ، 1274 ،كتبت الجل میر ژابا بیگ .تهنیا له الپهڕه سێ
دا له دهوری الپهڕهكهدا چهند رستهیهكی فەڕهنسی نوورساوه .ئهگهرنا تا كۆتایی ههر
تهنیا كوردییهكه نوورساوه .ئهگهر چی له دهستخهتهكهدا ناوی مهال مهحموودی بایهزیدی
نههاتووه ،بهاڵم به ڕای ڕۆدنكۆ هی ئهوه ( .)Rudenko,1961, r. 63ئهم دهستخهتهش
لهگهڵ ئهو دهستخهتانهی دراونهته پاڵ بایهزیدی ههمان دهست و خهته.
 -2ئهو نووسینانهی لهبارهی دهستخهتهكهوه نوورساون
له دوای ئهوهی ئهم دهستخهته له سهردهمی ئهلیكساندهر ژاباوه نوورساوه ،ل ه
نێو كوردان دا ،فهرهاد پیرباڵ ل ه كتێبی و مهال مهحموودی بایهزیدی یهكهم چیرۆكنووس
و پهخشاننووسی كورد له بهشی بهرههمهكانی بایهزیدی وهها بهرههمی لهیال و مهجنوون
 1842دهبێته ڕاوێژكاری دهربار و له 22ی ئابی  1846میدالیای شهڕهف له ب هرامبهر خزمهتی بێ پسانهوهی پانز ه
ساڵی وهردهگرێت .له 29ی ئایاری  1848دا ژابا دهستنیشان دهكرێت بۆ پۆستی كۆنسولی ڕووسیا له ئهرزهڕۆم و
تا ههڵگیرسانی جهنگی قرم ههر له پۆستی كونسوڵخانهی رووسیا لهو شارهدا ماوهتهوه.
ل ه 11ی ئایاری  1856دووباره بۆ جاری دووهم كرایهوه به كونسوڵی ڕووسیا له ئهرزهڕۆم و تا وهكو 27ی حوزهیرانی
 1866ههر لهم پۆستهدا مایهوه .ژابا ماوهی پانزه ساڵ زیاتر له شاری ئهرزهڕۆم ژیاوه و لهم ماوهیهدا دوو جار وهكو
كونسوڵی ڕووسا لهوێدا ماوهتهوه له نێوان ( )1853-1848و ( )1866-1856و لهم ماوهیهدا بهتایبهتی له نێوان
سااڵنی  1859تا  1866ماوهی ده سااڵن ژابا توانیویهتی گهنجینهیهكی یهكجار گهورهی زمانی كوردی له فهوتان ڕزگار
بكات و به یاریدهی زانای گهوره مهالمهحموودی بایهزیدی توانیان كۆمهڵێك دهستنووسی كوردی له فهوتان ڕزگار
بكهن .دهگوترێت ژابا زمانه ڕۆژههاڵتییهكانی :توركی ،عهرهبی ،فارسی و كوردی زانیوه و كۆمهڵ ه دهستنووسهكانی
ژابا به زمان ه ڕۆژههاڵتییهكان  260دهستنووس بوون .ل ه كۆی ئهو  260دهستنووسه تهنیا  160دهستنووسی ماون
و ئهوانی تر ون بوونه كه پێدهچێ زۆربهیان دهستنووسی كوردی بن .له دهستپێكی سااڵنی ههشتایهكانهوه پیری
و نهخۆشی زۆریان بۆ هێناوه و له نامهیهكدا بۆ یۆستێ له 12ی ئایاری  1881دا دهنووسێت :ڕاستییهكهی هێشتا
چهند تێكستێكی دیكهی كوردیم ال ماوه ،بهاڵم ئهفسووس چیرت ناتوانم به هۆی باری لهشساغیمهوه :الوازی قاچ،
دهست و بیناییم خهریكیان ببم .ژابا له ژیانیدا دوو ژنی هێناوه جۆزێفین و مۆسرتا ،ژنی یهكهمی ساڵی 1830
گواستۆتهوه و ساڵی  1848له سمیرنا كۆچی دوایی دهكات و لهم ژنه ده منداڵی ههبوو ه و دووهمینجار ساڵی
 1850لهگهڵ ژنی دووهم هێلێن گیرۆ زهماوهند دهكات و لهویش ده منداڵی دهبێ .ژابا ل ه 3ی ژانوڤیهی  1894له
سمیرنا و له تهمهنی نهوهد و سێ ساڵیدا كۆچی دوایی دهكات .بۆ زیاتری زانیاری بڕوانه( :ژابا.)r. 15-16 ،2010 ،
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دهناسێنێ :چیرۆكی لهیال و مهجنوون له  1859نوورساوه ،بهرههمی خۆیهتی ،به دیالێكتی
كرمانجی به دهستنووسی خۆی .پاشان لهالیهن ژاباوه خراوهت ه سهر ئهلفابێی التینی و
تهرجهمهی فهرهنسی كراوه ،لهگهڵ پێشهكییهك به زمانی فهرهنسی به پێنووسی ژابا .چڵێكی
ئهم دهسنووسه ،له كتێبخانهی النگزۆ له پاریس ،ههروهها چڵێكی تریشی له نامهخانهیهكی
پێرتسبۆرگ له ڕووسیا پارێزراون .ئهم دهسنووسه كه دهبێت ه دووهم چیرۆكی كوردی ،له
ئارشیڤخانهی پهیامنگهی زمانه ڕۆژههاڵتییهكان له پاریس دۆزیمهوه (پیرباڵ.)r. 7 ,2000 ،
كهچی له كتێبی مێژووی وهرگێڕانی كوردی ههمان نووسهر دهنووسێ كه خودی ژابا پێی
وایه ئهم چیرۆكه پهخشانییهی بایهزیدی تهرجهمهی داستانێكی /چیرۆكێكی شیعری فزووڵیی
شاعیری توركه كه له ساڵی  1560كۆچی دوایی كردووه .بهاڵم ڕۆدنكۆ ( )1976-1926وای
بۆ دهچێ كه گێڕانهوهیهكی پهخشانئامێزی چیرۆكه شیعرییهكهی حارسی بدلیسییه (پیرباڵ،
 .)r. 32 ,2002دواتر له ساڵی  2014عهبدولرهحامن ئاداك زانیارییهكانی سهرهوه له ڕۆدنكۆ
و پیرباڵهوه وهك خۆی دهگوازێتهوه كه ژابا لهگهڵ پێشهكییهكی فهڕهنسی دهقهكهی
بۆ فهڕهنسی وهرگێڕاوه ( )Adak, 2014, r. 105و ساڵێك دواتریش پهروێز جیهانی له
ماستهرنامهكهیدا بێ ئاماژهدان به هیچ سهرچاوهیهك ئهم دهستخهتهی بایهزیدی به
وهرگێڕان له بهرههمهكهی سهوادی لهقهڵهم دهدات تهنیا به هێنانهوهی بهڵگهی دوو ڕسته
و ئهو مێژووهی بایهزیدی باسی دهكات كه لهگهڵ مێژووی دانانی بهرههمهكهی سهوادی
یهك شنت(.)Jahany, 2015, r. 37
مستهفا ئۆزتورك له ساڵی  2017دا له شێوهی كتێبێك ههموو دهستخهتهكانی نێو
كۆلكسیۆنی ئهلیكساندهر ژابای ناساندووه و كه دهگاته سهر بهرههمهكهی بایهزیدی به بێ
هیچ لێكۆڵینهوهیهكی بهراورد و پراكتیكی وای نیشان دهدات كه بهرههمهكهی بایهزیدی
وهرگیراوی ڕسته به ڕستهی بهرههمهكهی فزوڵییه (.)Öztürk, 2017, r. 113
عهبدولرهحامن ئاداك ل ه وتارێكی تردا ل ه ساڵی  2018دا ب هراوردێك ل ه ڕووی ڕێ و
ڕێبازی دهستخهتناسییهوه له نێوان ههر سێ لهیل و مهجنوونی فزوڵی ،سهوادی و بایهزیدی
لهنێو ئهرشیڤهكهی ژابادا دهكات و دوای باسكردنی ئهو گهنگهشهیهی كه ئاخۆ بهرههمهكهی
بایهزیدی ل ه هی فزوڵی وهرگیراو ه یان ل ه هی سهوادی ،سهرناو و دوو بهشی ههردوو
بهرههمهكهی بایهزیدی و سهوادی بهراورد دهكات و وێڕای ئهوهی ئهوه نیشان دهدات كه
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سهرناوهكانیان تاڕاد هیهكی زۆر لهیهكرت نزیكن ،بهاڵم ئاماژە بەوە دهدا كه (لهوڕا سهرناڤێن
بهشان وهكههڤ ژی بن ،ئیحتیامال جوداهییا ناڤهڕۆك و ڕێزا خهلهكێن بووی هران ههر ههیه)
( )Adak, 2008, r. 1212بۆیه بهشی كۆتاییهكهش بهراورد دهكات و دهگاته ئهو ڕایهی كه
بایهزیدی بهیت به بهیت بهرههمهكهی سهوادی كردۆته پ هخشان (.)Adak hb, r. 1212
ئهم وتارهی ئاداك بۆ یهكهم جار ئهو دهرگایه به تهواوی دهشكێنێ و مهسهلهك ه
یهكال دهكاتهوه ،بهاڵم به تهنیا بهوهنده بهراوردكردنه حوكمی وهرگێڕانهكه نادرێ ،ههر
لهو سۆنگهیهشهوه ئهم توێژینهوهیهی ئێمه گومانهكان به یهكجاری ڕۆشن دهكاتهوه و
ئهو حوكمه ڕههایهش بهسهر بهرههمهكهی بایهزیدی نادات كه بهیت بهیتی كردبێته
پهخشان ،بهڵكو زۆرینه وهرگیراوه ،چونكه له كاتی كردنه پهخشانهكهدا ههر ههموو
بهیتهكانی سهوادی له بهرههمهكهی بایهزیدی ڕهنگی نهداوهتهوه و لهو ڕووهوه ڕهچاوی
شێوازی داڕشتنی پهخشان و كورتكردنهوهش كراوه .كه ئهمه له بهراوردهكهدا له وشه
و دهستهواژهكانهوه قامكی دهخرێته سهر نهك له ڕووی ناوهڕۆكهوه ،چونكه بێگومان
بهگشتی ناوهڕۆكی ههموو لهیل و مهجنوونهكان له چوارچێوهی چیرۆكهكهدا دهخولێنهوه
و زۆر به كهمی ڕووداوی لێ كهم و زیاد دهكرێ.
-3مشتومڕی سهرچاوهی وهرگێڕانهكهی بایهزیدی
ئهگهر چی وهك لهپێشهوه باسكرا ،یهكێ له گرفته گهورهكانی دهستخهتهك ه
نهنووسینی سهرچاوهكهیه لهالیهك و لهالیهكی تریش نووسینی دهستپێكی دهستخهتهكه به
(كیتاب ترجمة لەیال و مەجنوونی توركی ب زمانێ ئەكراد و كورمانجی) ئهو گومانه دروست
دهكات كه بهرههمهكه له توركییهوه وهرگێڕدرابێ و لهنێو ئهرشیڤهكهی ژاباش بهرههمی
فزوڵی به شێوهی نهزم ههیه ،ئهمه وایكردووه كه ژابا پێی وابێ كت و مت وهرگێڕانهكه له
لهیال و مهجنوونی فزوڵییهوه بێ .ئهگهر چی دوای ئهوه ڕۆدنكۆ پێچهوانهی ئهمه ،سهرچاوهی
سهرهكییهكه به هی سهوادی لهقهڵهم دهدات .دواتر عهبدولرهحامن ئاداك به وردی ئهو
باسه گهنگهشه دهكات و ئهو مهتهڵهی بۆ چارهسهر نابێ كه له سهرهتای دهستخهتهكهوه
وشهی توركی هاتووه و چاوهڕێی ڕۆژگار دهكات بهڵكو دهستخهتی تر پهیدابنب و ڕهوشهكه
یهكالبكهنهوه ،لهگهڵ ئهوهشدا خۆی الیهنگیری ئهوهیه كه له سهوادییهوه وهرگیرابێ. 3
3

له مژاری پێشوودا ئهمانهمان به سهرچاوهو ه خستۆتهڕوو.
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به بڕوای ئێمه وێڕای ئهوهی لهم توێژینهوهدا بهراوردی بهش به بهش كراوه و
ههموو ڕسته و دهربڕینه هاوبهشهكان خراونهتهڕوو ،كه ههندێك جار دێره شیعری تهواو
وهك خۆی نوورساوهتهوه ،بهاڵم باشرتین بهڵگه بۆ ئهوهی حسێب بۆ ئهو پهیڤه توركییه
نهكرێ كه له سهرهتاوه نوورساوه ،خودی پێشهكیی دهستخهتهكهیه ،كه به ئاشكرا ئاماژه
بهوه دهدا(ئەوی گۆت قەوی مە ئیشتیاق ب لەیال و مەجنوونێ هەین ،الكین ب زمانێ
فارسییە و ئەم لیسانێ فارسی سە ناكن و فەهام مەتلەبێ ناكن ،ئەگەر ب هیممەتا وە ئەو
لەیال و مەجنوون ژ لیسانێ فارسی ب زمانێ كورمانجی بێتە تەرجەمە و تەبدیل كرین ،قەوی
قنج دبنت و كاففەیێ ئەكرادان ژی فەهام مەئالێ ژ وی دكن) (بایەزیدی .)r. 6 , 1857 ،ئهم
باسكرنی زمانی فارسی به دوو جار و پێویستی كوردان به داستاكه ،لهنێو دهقكهدا ئاماژهی
ڕوونن كه وهرگێڕانهكه به هیچ شێوهیهك له توركییهوه وهرنهگیراوه و دوای هاوشێوهبوونی
دهربڕینهكهیش لهگهڵ نوسخهكهی سهوادی ،ئیرت مهسهلهی فزوڵی دادهخرێت و پهیوهندی
به بهرههمهكهی بایهزیدیهوه نامێنێت.
-4هاوسەروا (سەجع) ی دەقەكە
135

هاوسەروا كە لە ڕەوانبێژیی عەرەبیدا (السجع) ی پێدەگوترێت ،هونەرێكی كۆنە و ڕۆڵی
گرنگی لە نزیك كردنەوەی شیعر و پەخشان هەبووە ،چونكە (قالبی شیعر جیاوازییەكی
جەوهەری لەگەڵ قالبی پەخشاندا نییە ،هەردووكیان ئەدەبن و لە وشە پێك دێن ،تەنیا
ئەوەندە نەبێ كە وشە لە شیعردا خاوەنی ڕیتم و ئاوازە ،بەاڵم لە پەخشاندا نییەتی .شیعر
سەروادارە ،سەرواش بەشێكە لە ڕیتم و ئاواز .هەرچی پەخشانە خۆی نەبەستۆتەوە بە
سەروا ،تەنیا لە هاوسەروا /سەجع نەبێ (عاصی .)r. 104 ،1963 ،لەبەر ئەوە ئەم تێكستەی
بایەزیدی وێڕای ئەوەی لە دەقێكی شیعری وەرگیراوە ،لەگەڵ ئەوەشدا لە زۆر شوێندا دێرە
شیعری بە تەواوی گواستۆتەوە ،لە هەندێك شوێنیش كە تەواو پەخشانە ،بەاڵم نەیتوانیوە
خۆی لە ڕیتمی شیعر دەرباز بكات ،بۆیە هونەری سەجعی بە ڕوونی تێدا دەبیرنێت .وەك:
(گۆ :ئەی دل و جان داخواز بكە ژ ڕەببێ سوبحان) (بایەزیدی ،س .پ  )r. 45 ,دەبینین
گوتنەكە بە سەروایەك بۆتە دوو پارچە ،كە سەرواكەش لە وشەكانی (جان) و (سوبحان) دایە
 .یان لە شوێنێكی تردا زۆر بە ڕوونی سەجعەكە نیشان دەدا و سەجع وادەكا دەربڕینەكە
ببێتە خاوەن ڕیتم( :گۆ :ژ بۆی تە موتیع و فەرمان بەردارم ،دێوانە نەهم ،عەقل تامم ،هەر
چی كو تو ببێژی ،ئەز ڕامم) (بایەزیدی ،س .پ )r. 44 ،دەبینین هەر چوار رستەكان بە
هاوسەروا كۆتاییان هاتووە .ئەو چیرۆك و داستانە كوردییانەی بە پەخشان نوورساون ،زۆر
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بە كەمی بۆن و تامی شیعر لە خۆیاندا بەرجەستە دەكەن ،ئەم دەقە لە زۆر شوێندا ئەم
كاریگەریی شیعرەی بەسەردا دیارە و سەجع وەك جوانكاری و ریتمێكی موزیك خوێنەر و
گوێگر بەالی خۆیەوە كەمەندكێش دەكات .وێڕای ئەمەش جارێكی دیكە دەبێتەوە بەڵگەی
كاریگەربوون و وەرگرتن لە دەقەكەی سەوادی.
-5بهراوردكردنی دهستخهتهكه لهگهڵ لهیل و مهجنوونی حارسی بدلیسی (سهوادی)
دهتوانین هاوشێوهبوون و بهراوردهكه لهم خااڵنهی خوارهوهدا چڕبكهینهوه:
.1-5دهستپێك
لهیال و مهجنونهكهی حارسی بدلیسی كه به شێوهی نهزم هۆنراوهتهوه ،سێ بهشی
سهرهتای بریتییه ل ه دیباجه و سوپاس و ستایشی خودا و پهسنی پێغهمبهر (د.خ) ،ههرچی
دهستخهتهكهی مهال مهحموودی بایهزیدییه به پهخشان نوورساوه و تهنیا له سهرهتادا به
دوو خهت سوپاس و ستایشی خوای گهوره دهكات و ئهوه دههێنێته زمان ك ه پێشرت خهڵكی
كورد زمان ،زمانی فارسی و توركی نهزانیوه ،بۆیه پێویست بووه كه لهیل و مهجنوون
تهرجهمه بكرێت و به كوردی لهبهر دهستی خوێنهرانی كورد بێت.
.2-5هاوشێوهبوونی ناوونیشانی بهشهكان
ئهگهرچی نهك ههر له دهقه كوردییهكاندا ،بهڵكو له دهقه فارسی و توركییهكانیشدا
بهشی زۆری ناوونیشانهكان له ناوهڕۆكهوه ههڵهێنجراون ،بۆیه ئاساییه كه له دهستهواژه
و دهربڕیندا لهیهك بچن .لهم دوو بهرههمهشدا له زۆربهی ناوونیشانهكاندا نهك ههر
ناوهڕۆك وهك یهكن ،بهڵكو زۆر جاران ههمان وشه و دهربڕین دووبارهبوونهتهوه .ئهوهنده
ههیه له بهرههمهكهی سهوادی دا ناوونیشان زیاتره .ئهمهش لهبهر ههڵكهوتهی زمانی نهزم
كه وهسفی زیاتر بهكارهێناوه .بهاڵم بایهزیدی ههر تهنیا ویستویهتی واتاكه بهدهستهوه
بدات و به دهگمهن نهبێ خۆی له قهرهی وهسف نهداوه.
 .3-5پاساوی كردنه كوردی بهرههمهكه
بۆ كردنه كوردیی لهیال و مهجنوونهكه ،بایهزیدی ههمان بۆچوونهكهی سهوادی
دههێنێتهوه ،كه لهبهر نهبوونی لهیال و مهجنوونێكی كوردی ،ڕوویان لهو ناوه ،كه ئهو ،ئهو
كاره بكات:
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پورسی م ژ وێ مورادێ مهكنوون
گۆ :تهرجومهكی ژ لهیل و مهجنوون
مهوزوون بكهری كو ئهم بزانین
لهورا كو ب فارسی نزانین (دۆسكی)r. 42 ، 2004 ،
له دهستخهتهكهشدا بهو شێوهیه هاتووه:
ئیجاری ئەوی زاتی ئەحبابی قەوی زێدە ئەبرام و ئیلحاح ل ڤی عەبدی عاجزی كری كو
ئەلبەتە :تو ژی تشتەكی ب زمانێ كوردی الزمە كو ببێژی.
من ژ وی زاتی پرسیار كر ،كو مەراما وە چییە؟
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ئەوی گۆت قەوی مە ئیشتیاق ب لەیال و مەجنوونێ هەین ،الكین ب زمانێ
فارسییە و ئەم لیسانێ فارسی سە ناكن و فەهام مەتلەبێ ناكن ،ئەگەر ب هیممەتا وە
ئەو لەیال و مەجنوون ژ لیسانێ فارسی ب زمانێ كورمانجی بێتە تەرجەمە و تەبدیل كرین،
4
قەوی قنج دبنت و كاففەیێ ئەكرادان ژی فەهام مەئالێ ژ وی دكن.
دهبینین له ههردووكیاندا ئاماژه بهوه دهدرێ كه داواكارییهكه بۆ وهرگێڕانی لهیال
و مهجنوون لهبهرئهوه بووه كه ئێمه زمانی فارسی نازانین و كارهكه بۆ كوردان باش دهبێ.
 .4-5مێژوویهكی هاوبهش لهنێو ههردوو بهرههمهكهدا
ههردوو بهرههمهكه باسی ڕێكهوتی د هست به تهرجهمهكردنهكه دهكهن و ئاماژه
بهوه دهدهن كه نۆ ڕۆژ دوای نهورۆز دهستپێكراوه .ههرچی دهقهكهی سهوادییه مێژووهكهی
به شێوهی حیسابی ئهبجهدی نووسیوه كه دهكاته  1172و هی بایهزیدی ڕاستهوخۆ ههمان
ساڵهكهی ئهوی گواستۆتهوه ،له كاتێكدا له كۆتاییدا خۆی ساڵی نووسینهوهكهی نووسیوه
1274ه ،واته بایهزیدی  102ساڵ به حیسابی ساڵی كۆچی دوای بهرههمهكهی سهوادی ئهم
بهرههمهی نووسیوه ،بهاڵم له ناوهڕۆكدا ههمان ئهو مێژووهی نووسیوه كه سهوادی به حیسابی
ئهبجهدی ئاماژهی پێداوه ،ك هچی خانی ڕاستییهكهی نووسیوه .بهم شێوهیهی خوارهوه:
سهوادی دهڵێت:

 4ژابا ،كۆلهكسیۆن ، Kurd 31 ،ل  ،6بۆ لهمهودوا به مهبهستی زۆر دووبارهنهبوونهوه
لهدوای پهرهگرافی وهرگیراو ژمارهی الپهڕهكه دهنووسین.
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نهھ رۆز تهمام پاشی نهورۆز
مهنقووش م كر بگین پیرۆز
......
مهغزێ دهڤ و لێڤ و سهعیێ سننه
تاریخ ژ وی لهو ژ مهغزێ سننه (دۆسكی ،هەمان سەرچاوە و الپەڕەی پێشوو)
بایهزیدیش وای نووسیوه:
بینائەن عەلەیهی ئەڤ حەقیرە ژی ژ سەری ئیبتیدایی كر ئەگەر چ مە فی الواقیع
كەمال تونەبوون ،الكین ب مەسەل شهرەوایی مە ژی دەست پێ كری ،نەھ ڕۆژ د پێ
نەوروزێ بیداء پێ بوویی ،چونكو ئەڤ لەتایف و مەعاریفنە ژ نەوادیراتێد دەڤ و لێڤ و
سەعیا صەدرێنە ،لەورانی تاریخا ڤی كتێبی بوویە .ئەڤ لەفزا مغزسینە )1172( 5یانی ئەڤ
ب مەسەل مژیا صەدرێیە .ل6
باس كردنی نۆ ڕۆژ دوای نهورۆز و دهڤ و لێڤ سهعیێ و هێنانەوەی مێژووهكه
بهڕوونی و بێ دەستكاری و وەك خۆی ،نهك ههر كاریگهرییهكه نیشان دهدهن ،بهڵكو
دهبێته نیشانهی ئهوهی كه بایهزیدی ڕاستەڕاست له سهوادی وهرگرتووه.
 .5-5كۆتایی ههردوو بهرههمهكه
كۆتایی ههردوو بهرههمهكه لهیهكرت جیاوازن ،بهرههمهكهی بایهزیدی به ڕوونی
باس لهوه دهكات كه لهیال و مهجنوون به توركی و فارسی نوورساو ه و ئهمهش وهرگێڕانی
زمانی ڕهوهندیی وات ه كوردییه و بۆ خاتری میر ژابا بهگ نوورساوه:
ئەڤ حیكایەتا ب زمانی فارسی و توركی هاتیە گۆتن ،قەوی زێدە ڕەنگین و
مەقبوولە ،ئەڤە ژی تەرجەمەیا لیسانی ڕەوەندییە ،كو موختەسەر بەیان بوویە ،ئێدی قنج
جەنابێ خوەدێ تەعاال ب حەقیقەتێ حالێ دزانینت.

بە گوێرەی حیسابی ئەبجەدی (مغزسینە) دەبێتە:
5
1172=5+50+10+60+7+1000+40
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ژابا بیگ
ناكات.

والله اعلم بالصواب ،متت ترجمة لیال مجنوون ،كوردی  .1274.كتبت الجل میر
كهچی له بهرههمهكهی سهوادی ،سهوادی دوعا بۆ خۆی دهكات و باسی داستانهكه

.6-5هاوشێوهبوون له وشه و دهستهواژهكان
له چهندین شوێندا ،بایهزیدی ههمان دهربڕینی سهوادی بهكارهێناوه ،جا ئهم ه
ئهگهر له فارسیش وهرگێڕدرابێ ،بۆنی ئهوهی لێ دێت كه پێشرت كهوتۆته بهر كاریگهریی
بهرههمهكهی سهوادی ،چونكه له زۆر دهستهواژه و دهربڕیندا ههمان شنت ،تهنانهت
دهگاته ئهوهی نیوهدێر یان دێرێكی تهواو وهك خۆی دابنێتهوه .بۆ وێنه:
بایهزیدی دهنووسێ:
139

د وێ ئەییامێدانی ئەز ژی دنێڤا سەرایكی عالی و دنێڤ كۆشك و مەنزلكی
دلكەشاء و نەقشدانی ل نك دۆستەكی دل ئاوێز بووم ،دلبەر ب شاكی ب كەنارێ دەشت و
سەحرایێدانی دفكریم و من نەزەر دكری .ل4
سهوادیش دهڵێ:
القصة د ڤێ بهارێ گول بیز
ئهز بووم ل نك یهكی دل ئاوێز /ل 40
كۆتایی ئهم پێشهكییهش هاوشێوهی یهكرتن و ههردوو ال داوای بوردن له كهم وكوڕییهكانیان دهكهن:
سهوادی دهڵێت:
من هێڤی ههیه ژ دل ب نووران
گاڤا كو دبینن ئهو قوصووران
ئیصالح بكن ب نووكێ خامه
دا عهیبی نهكهن مهعیب و خامه
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یارهببی ئهڤی نگارێ فاخر
نووبارهئێ باغێ دهورێ ئاخر
مهحفووز بكهی ژ بێ فهصاالن
سهطحی و سهقیم و بێ مطاالن /ل 43
بایهزیدیش دهنووسێ:
مە هێڤیە ژ ئەسحابێ كەمال و ئەدراكان كو ئەگەر عەیب و قسوورەكی د ڤی
تەرجەمەیدانێ ببینن ئیسالح بكن و عەفوو بكن.
یاڕەببی تو ڤی نوبارا ئاخیری ژ بێ كەماالن و ژ تەبعێ كیرامان حیفز بكی ..ل 7
هاوشێوهییهكه ل ه دهربڕینهكانی (مه /من هێڤی یه ،نووباره) به ڕوونی
كاریگهرییهكه نیشان دهدات.
له بهشی پێنجهمی نوسخهی سهوادی ،كه دوای دیباجهكه دێت و سهرهتای
چیرۆكهكهیه وهها دهست پێدهكات:
راویێ عهزیزێ خوهش ریوایهت
ئهڤ قصصه دكر وها حیكایهت
كو ژ مولكێ عهرهب حهمییهنامهك
عالی هیممهت و عهقل تهمامهك
ههمان دهربڕین له دهستخهتی بایهزیدی هاتووه:
راویێد خۆش ڕیوایەت ئەڤ قصصەیا وها كر حیكایەت ،كو د مولكی عەرەبدانێ
میرەكی خوی نام و نیشان و ساحێب ڕەئی و عەقل و نام هەبوو ..ل 7
دهبینین بهشی ههره زۆری ههمان وشه و دهربڕینن ،تهنانهت ههتا چیرۆكهك ه
تهواو دهبێ ئهگهر كت و مت ههمان وشه و دهربڕینیش نهبن له ڕووی رووخسارهوه ،ئهوا
هیچ ڕستهیهكی زیاتر و كهمرتی تێدا نییه ،بهڵكو ڕسته دوای ڕسته له ڕووی واتاوه ههمان
شنت.
له پارچهیهكی دیكهی ههمان بهشدا ،سهوادی دهڵێت:
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فی الحال كهننی و شاد و گهش بوو
فهرخهنده ب شاهی و ژ ههش بوو
حینا وهكو دانیایه عهردی
دهس دا گریێ ب ئاھ و دهردی
قهط وی بێ كهچێ نهبوو مهدارهك
ئارام و سوكوونهك و ق هرارهك
حاصل بوویه موئنس ئهو ب وی ڕا
جانێ خوه فدا دكر ژ وی ڕا
ههر چی كو ههبوو حهبهك فراسهت
زانی ب درایهت و كیاسهت
ئهلبهته ئهڤێ زهلیل و مهشغووف
6
زوو دێ ببنت ب عشقێ مهعرووف
بایهزیدیش دهڵێت:
فی الحال ئەو زارۆك كەنی و شا بوویی تەركا گری و فەریادی كری .وەقتا كو ئەوی
كەچكی ئەو زارۆك ژ كۆشا خو دانیە عەردی ،دیسانی دەست ب گری و زاری یە كری یە.
خوالسە وسانی مەیال خوە دایە وی كەچا مەحبووب كو ئەو زارۆك دەمەكی بێ وی كەچی
ئارام و سكوون نە دبوو .حاسلی د زارۆكیدانێ ئەسال ژ وی كەچی جودا نەدبوو و خوە
فیدایی وی كەچی دكری ،ژ ڤی كەیفییەتی هەر چی كەسێ جوز وی فەهم و فەراسەت
هەبوون ئەوا ب درایەت فەهم دكرین ،كو ئەڤ زارۆكە دێ ئاخیری بكری تە عاشق و زەلیل
ببی و ب عیشقی مەشهوور و مەعرووف ببی و دەین و جنوون ببنت و ژ عار نامووسی
دەست بكیشنت .ل12
له بهشی حهفتهم دا ،كه به ناوی «حیلهسازییا قهیس و لهیالیێ یه ڤهشارتنا
جزۆیان و نهظهردانا وان»ه ،ههر له سهرهتاوه بهمه دهست پێدهكات ،كه دهتوانین ئهم
بهشه له چهند دهستهواژه و دهربڕینێكی هاوبهشدا نیشان بدهین:
 6بۆ ئهوهی تووشی زۆر دووبار ه نووسینهوهی ههردوو تێكستهكان نهبینهوه ،بۆ لهمهودوا
تهنیا دهستهواژه و دهربڕینه هاوبهشهكان دهنووسینهوه.
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ههر دوو ئۆلداشێد /مرافقێ ههمدهم ،شهیدا جهماال بوون ،ئاشكار /راكرن بوونا
ئ هرسارێد خوه مودارا .لهورا ئاشكاربوونا موخاطهره /خهطهر بوو .سڕ بهال نهبنت ،ئهفسانه،
جۆیان ،حیلهسازی ،طهریقێ شهرطهبازی ..ل( 16و .)17
له بهشێكی دیكهدا دهربڕینه هاوشێوهكان بهم شێوهیهی خوارهوهن:
غهما ئهلیف و داالن .ئهو ههر دوو د سهیری خهطط و خاالن .ئهصال وی ئهلیف
نههاته .بڵندا لهیلێ .نوقط ه نهدناسیا .خالێ رووخسار .لهوحهك وی ههبوو .لهوحێ یارێ .وهقتێ
ژ دهرسێ .مهجنوون دكهت ه سوئال و پرسێ .جزیا م كێ هالنی .ئەڤ جزویا دگەل من ئی كی یە
من نەزانی .كو دهاتە نك لەیالیێ.
لهمهی سهرهوهدا به ڕوونی دیاره ،وێڕای وشه ،نیوهدێر به تهواوی دووبارهبۆتهوه.
لهم بهشهی كۆتاییدا نهك ههر تهنیا وشه ،بهڵكو دهستهواژه و ڕستهش وهك یهك
دووبارهبوونهتهوه ،تهنانهت یهك دێری تهواو پاتكراوهتهوه .لهوانه( ( :من بعد) ،مەچە
مەكتەبێ ئەسال ،چوونا تەیا ،ئیدی تو ژ مالڤە بدەرڤە بچی و یاخو تەیرەك ژ سەر تە  ،دێ
ببێژمە بابێ تە و خزم و مامان دا خوونا تە ڤەخۆن و ب تاس و جامان ،كەچ عار و ،كەچا ل
حەموو دەران خەبەر ددتن ،عار و ئەدەبا خوە بدەر ددتن ،وەكو جەواهیر دكەڤتە دەست
حەككاكی .مثقەبەكی پاك كەن دكنت) (دۆسكی.)r. 60-61 ، 2004 ،
بهشی نۆیهم كه له دهستخهتهكهدا دهبێته الپهڕهكانی  ، 29-25وێڕای پاتبوونهوهی
ناوونیشانهكه ،وشه و دهربڕینهكانی وهك :لەیالیێ ئەڤ بهسنت ،گۆ دایێ ئەڤ خەبەر بێ
تەرز و بێ مەئالن ،ئینساف بكە چ قیل و قالن ،توربا مە ژ تە دوور(بهعید) بنت ،ڤی تەرزی
غەزەب ل كەسی نەبینت ،عیشقا كو تو دبێژی چییە و ب چە تەرز و نەوع و جنسه ،تەیرە
فریشتە ئینسە ؟ یاخو خوارنكە د وەقت و یاخو گولەكە دنێڤا ڕەزاندانێ /باغان .وەلاڵ ئەز
نزانم كو ئەڤ چ ناڤە ،ئەسال قەت د تو وەقت و زەمانێدانێ /گاڤ من نەدیتیە ،ئەڤ شۆال
كوتو دبێژی ئەز قە تشتەكی ژ وی فەهم ناكم /نزانم ،حەتتا كو ڕەددا جەوابا تە بكم/
بزانم ،ئەنجامی /ئاخر تو دلێ مە بكی خوون ،تە ب مە ڕانی قەهرە نها .ئەندیشە و شوبهە
بووین  .الكین ژ بۆی ئیحتیاتێ ،لەیال ب تەنێ مایی د نێڤا خانیدانی /حهصاری .ئەو حوور ژ
عاشقی جودا مایی ،ب عیشق و فیراق موبتەال بوویی ،ئەو لەیال ژ عاشقی دوور مایی و زار
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و زەعیف و ڕەنجوور .كو ئیدی ب دەرڤە دچوون ،ژ دل دنالی ،دكالین ،خوە كرییە بهانە ،
دگەل خەیاال مەجنوونی مایی زار و حەزین( .دۆسكی)r. 63-65 ، 2004 ،

143

بهشی دهیهم كه له دهستخهتهكهدا الپهڕهكانی ( )13-28دهگرێتهوه ،ئهم چهند
وشه و دهستهواژانه ههمان دهربڕینی دهقهكهی سهوادین ،لهگهڵ ڕهچاوكردنی وهرگێڕانی
ههندێك وشه و دهربڕینی عهرهبی بۆ كوردی ،بایهزیدی ههندێ وشهی به عهرهبی
نهنووسیوه و كوردییهكهی نووسیوهتهوه .وهك( :وەقتێ /حینا قەیس ژ لەیالیێ جودابوویی/
ڤهقهتا ،حوببا كەس مەیل ،..سەر مەست و جگەر بوریان /جگهرسۆز ،هەر ڕۆژی فكر و
خەیاال وی ،دیت وەسل مویەسسەر نابنت /نهبوو ،هەر گاھ ژ فیرقەتێ خولی ب سەر ،شین
دكری ب گرین و ئاھ  ،ناچار ژ دەردان /هیجرا دگۆت .عوزار و غەبغەب ،حوجرە و مەكتەب
شین و ماتەمە /شینخانهیه ،زارۆك /ئهطفال وەكو تێنە دەور و دەرسان ،بەحسا دكن ب
ئیشارەت /رهمز و پرسان ،ژ دووریا تە خوشحال /خۆشخوو بووینە ،بەلكو جزو ژی سۆر و
ڕەش بوونە /سیهھ روو ،هایە و ئەلف ژ دەردان بووینە موویكی .غونچا د ڤی تەیا وەكو
میمی دلتەنگ و حەزینە ،غونچا حەرفا جیمی ژ غەمێد تە پشتا دالی خوار بوویە ،هەر
لەحزە /ههردم دوعایا ویسالی دكنت .خۆزیا ئەز ژ دایێ نەبووما.
ب هشی یازدهم له بهرههمهكهی سهوادی دا باسی پهنابردنی مهجنوونه بۆ كێوان و
ژیانی لهگهڵ زیندهوهران ،بهاڵم ئهم بابهته له دهستخهتهكهی بایهزیدی دا بۆ چهند سهرناوێك
دابهشكراوه و الپهڕهكانی ()38-32ی گرتووه و تێیدا ئهم وشه و دهربڕینانه له ههردووكیاندا
ههمان شنت ( :مەجنوون لیباسێد خوە تەبدیل /موبهددهل كری ،چاڤێد خوە گرێدایی /بهست،
كۆرم .دەربە دەر دگەڕیا ،گازی و فیغانێ ،فیلحال ،ناس ،گۆ مرۆڤ خێران ب دەستێ خوە
بكنت ،مەقبوولرتە /چێرته.بهانە ،مەشیایی ،سەدەقەیێ بدەتە دەستی دەروێشی .ئیدی عامێ ژ
ڤی ئەحوالێ خەبەردار بووین ،تازی دنێڤا سووكان ،خەلقی ژ شوبباكان ،زارۆك/ئهطفال پەی
دكنت ددانە بەری دەربان ،دێوانە ،و لەقەبا وی مەجنوون دانین.
ڕابە و چوویە چیایێ /كۆهێ نەجدێ ،كو چیایكی /كۆهێ بلند و چووبوویە بەر/
عروجێ ئاسامنان و ل وی چیایی /تێیدا ژ هەر جنس وحووش  ،مەجنوون حەزین و زار و
گریان و سینە بوریان ،چیایێ /جهبهلێ هەر دەم كو دكرە ،چووی وی چیایی ،نەزەر كر/
نێڕی سەییادەكی داڤەك ،غەزالكی چاڤ ڕەش /سیهھ چاڤ ،فكری ،چاڤێد وی تەشبیھ كری
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یە ب چاڤێد لەیالیێ و كەتیە دەرد و بەالیێ /ههواو مهیلێ.
ل من مننەت بكە ،غەزاال ڕها بكە /كر .ئەو غەزال ژی ئیدی ژ مەجنوونێ جودا
نەبووی /تهركا وی نهكر .میقدارەكی ژ وی ب دوور ڤە چووین /میقدراهكی رێ كو چوونه
باال ،فكری كەوەكی قەید و بەندێ و مەئیووس مایی /بوویه ،ئەو ژی خەالس كری /رهها
كری ،ئینایی و بخۆرانی ئاشنا كری ،حاسلی وحووش و طیور /دڕنده و پهڕنده.
ب هشی دوازده له ههر دوو بهرههمهكهدا باسی نیگهرانی و غهمگینی دایك و باوكی
مهجنوون و شێت بوونی مهجنوونه .له بهرههمهكهی بایهزیدی الپهڕه  38بۆ الپهره  47ـه.
ئهم وشه و دهربڕین و رستانه هاوبهشن ،تهنانهت ههندێ جار نیوهدێری تهواو هاوبهشن.
وحوش و طیور ،بهحسا م ه ل باب و دایێ ،بێ وهلهد و برادهر و بێ كهس،
ڕابوو چوویه وی چیایێ بلند /عالی .دفكری ،مرۆڤكی /ئینسانكی تازی دنێڤا /وێ د ناڤێ،
كالهبابی /كالهباڤی .ڕابه ب من /م ه را بچین ه ماالن ،ئێدی غهم و خهیال مهكه ،ئهی والیدێ
من بزان ه جهوابێ ،ئهڤی نادم ب مولك و ماالن ،ئهی بابۆ /شێخ ڤان مهتاالن مهكه ،ڕابه
ههڕه جهێ /مهسكهنێ خوه ئهی پیر ،دێوانهمه.
له دهستخهتی بایهزیدی لێره بهدواوه بۆ بردنی مهجنوون بۆ كهعبه ،كراوهته
ناوونیشانێك ،بهاڵم له بهرههمهكهی سوادی ههر لهگهڵ بهشی دوازده دایه.
موتیعم ،بابی موتیع دیت ،شوكر كر ،تهوافا كهعبێ ،دا ساغ ببی ،روحێ /جانێ
خوه ژ بۆی خودێ فیدا كر ،ب تهدارهك رابوون چوونه /گهنه وی مهقامی ،گۆ ئهی دل و
جان ،داخواز بكه ژ رهببێ سوبحان ،خودایێ موتلهق رهحمێ بكنت .دهستێ خو ه هالنی
ب ڤی تهرزی /ئهڤ رهنگه دوعا دكر و دنالی  .رهببی تو من ژ عهقلی حودا بكی ،وجودا/
جانێ من د دنێ مهحوو /فهنا كی .دهردێ من یهكه تو بكه حزار /ههزار بینت .ههر بۆی
من بهسه خهیالێ دلدار /مهعشووق .حهزین و پێ قهلشی /پایێ مهشقووق ،داغا دلێ من
زێده هلكی ،دلێ من بۆی كول بكی .بابێ سهكرین /بیسنت ئهو عهجایب .زانی كو عیالج
مهحال ه و بهتاله .ناچار دهستێ گرت و راكر ،طهیێ مهراحیل و مهنازیل كر ،ژ قهبیال /قهومێ
لهیالیێ كهسهك نهدیت /په نینه .زانی كو نه یارێ /حهبیبه ،دل سار بوو .جارهك ل غهرب و
شهرقێ فكری ،وهكی /شوبهی بهرقێ ،وهكو /تهشبیهی غ هزال ،حهموو /مهجمووعێ عهرهب
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پهی پهی وی كهتن ،نگهانه :نێزیك نبهوون تۆزا وی ،ژ نیڤا رێ /ژ نیمێ راهێ .ڤهگهریان و
كرنه شین برینا وان /ههر بینهك ئاخفت.
بهشی سێزده له دهستخهتی بایهزیدی له الپهره  47بۆ الپهره  49بهناوی (خواستنا
لهیالیێ ژ بۆی مهجنوونی و نهدانا وی بابی لهیالیی)یه و ل ه بهرههمهكهی سوادی دا به
ههمان شێوه لهگهڵ دهربڕینی جیاوازدا باسی داخوازیی لهیالیه ،دهربڕینه هاوبهشهكان بهم
شێوهیهی خوارهوهن:
مهجنوون كهته دامهنا چیایی .سهدایكی را نهایی .كوڤی و طێور لێ جهما بوون.
عید كری /كرن شا بوون .ژ دهردێد لهومان فلتی /خهالس بوو .ب ههڤ كهتن خاص و عام،
ئهكابر ،جێ ب جێ /جا ب جا روونشنت ،پۆشامن.
بهشی چوارده له الپهره  49دهست پێدهكات تا الپهره  53و باسی ئازادكردنی
مهجنوون و بینینی لهیالیه ،ئهم وشهو دهربڕینانه هاوبهشن:
145

رۆژهك د ڤێ حالی ،دوو ئولداش /ههڤال ،خۆ گهانده ،جورم چییه؟ خزمێ من
كوشتیه ،موفلیس ،خوونا من ئهو سوئال دكهت ،ب ڤی وهسیلهیی /مهئالێ حاسل دبت .وی
رها بكه ،بخه گهردنا من ،بهرههڤ بكم /جهمع بكهم ،زنجیر ڤهكری /درانی ،گهایه /گهشته
كوونێ لهیالیێ ،فیغان كریة لهیالیێ دهنگێ س ه كری /بهیستی .هاته سهیرا وی /تهماشا
لێكرحهیران و موشتاق ،فوجئهتهن /ناگاھ رهقیبهكی مونافیق ،ب قهرینه حال دهرك كری/
زانی .كریه گازی كو ئهڤه /ڤایه مهجنوون .بگرن و قهتل بكن /بكوژن .سهرێ خوه بدرانی
چووی ه چیایێ /جهبهلی ،دیسانی چوویه نیڤا طیور و حوشان.
بهشی پازده الی بایهزیدی نهكراوهته ناوونیشان ،بهاڵم مژارهكه ههمان بابهتی
سوادییه كه بێ ئومێدی باوكی مهجنوونه .وشه و دهربڕین ه هاوبهشهكان بریتین له:
رابوویه چوویه چیایێ /سهرێ جیبالی ،دیت كو جناوهر ل دهوری /ل ئالی.
ڕوونشت ،ب مهوهددهت و شیرهت /ب ئوبووهت و نهسیحهت .رابه بچین ریسوایی/
فهزیحهت بهسسه .ژ قیل و قالێ حهییری .قهت /ق ه گوھ نهدایه مهقالی .من و دلبهرێ
موافقه ،ژ دهستێ لهیال دچنت /دچوو ،خوونا مه ژی جووش دكهتن /تێته .بابی ئهڤ عهجیب
دی ،زانی كو مهحاله.
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بهشی شازده الی بایهزیدی ب ه ناوونیشانی خواستنا لهیالیێ ژ بۆی ئینب سهالمی
و دانا بابی و دهستگرتن ،له بهرههمهكهی سوادیشدا ههمان ناوهڕۆكه و دهربڕینه
هاوبهشهكانی بریتین له:
ژ ئهمیرێد /ئاغاكی عهرهبان خوی /ساحیب ج هواهیر ،قهبا /خهیم ه گهاندبوون /وهكی
فهلهكان .فورسهت زانی ،قهومێ خۆ /ئهقوام ڤهخوهند .لهیالیێ ژ بۆی من /ژ من را بخوازن .بهلێ
گۆت .ب رهسم و عادهت دهست رامووسان /دهست بۆسی ،مزگین /موژد ه ئینان.
بهشی حهڤده له ههردووكیاندا ناوونیشان ههیه و باسی شهڕی نهوفهل دهكات،
دهربڕینه هاوبهشهكان بریتین له:
رۆژهكی ژ وهزیرێ پرسی ،مهجنوون كییه /چ كهسه ،ئهحوالێ وی چاوانه /چسان ه
ئهحوال.نۆفهل حالی مهجنوون سهر كری /بهیستی مهحزوون بووی .من ئهزن ه نهڤێنت ،بالكلیة
بێ خ هبهر بوو /كر .گۆ ئهڤ شۆلهكی /خهبهر هكی م هحاله .رابه ههڕه بێژه میرێ عالی.
هندك ڕازی نەبووی ،حاسل دگهل خوه برن ،ئهو باعثێ فیتنه.
بهشی ههژده له كتێبهكهی سوادی ب ه ناوی تهزویجا ئینب سهالمه ب لهیالئێ ل
سهر رهغام مهجنوونی ب دهرد و بهالئێ .له دهستخهتی بایهزیدیشدا :داوهتا ئینب سهالمی
و برنا لهیالیێ و دهست نهدانا وی یه .كه له كۆتایی الپهڕه  64تا الپهڕه 68ی گرتووه.
دهربڕینه هاوبهشهكان بریتین له:
لهیال ب جهمالێ مهشهوور بوو /بوو مهشهوور .ئهز مامه .دهردێ من دوو چهنده،
تو دچی ویسالێ .سوار و پهیا بهردانه .حاسل نهگهانه /نهگهشتنه .دهھ رۆژ بوویه داوهت.
ژمێژه.
بهشی نۆزد ه ل ه كتێبهكهی سوادی بهناوی :ماجهرایێ مهجنوون دگهل شڤانێ
خێرخواز و غهمخواریا شڤانیه ژ بۆ مهجنوونێ بهلهنگاز .له دهستخهتی بایهزیدیشدا:
گهیشتنا مهجنوونی ل عهیاری پهزی و دیتنا دیا لهیالیێ یه ب پهنهانی بۆته ناوونیشان و
الپهره  68بۆ 70ی گرتووه:
دهربڕینی هاوبهش بریتین له:
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بلوورهك دگۆت /دگۆ بلوورهك .سڕا خوه ،حهتتا سوبهیی ههڤدوو دینت /بوونه
ناظرێ ههڤ .مهجنوون چوویه /كهته نێڤا پهزێ.
بهشی بیستهم له بهرههمی سوادی بهناوی :مرنا باڤێ مهجنوونه و هاتنه ویه سهر
مهزارێ شادمان .له دهستخهتی بایهزیدیشدا هاتووه :مرنا باڤێ مهجنوونی و هاتنا وی یه
سهر م هزاری ب شایی و كهیف .الپهڕه  70بۆ الپهڕه 72ی گرتووه:
هاوبهشهكان بریتین له :بابێ /باڤێ ڕهنجوور .دهھ ڕۆژان ساحێب فیراش بوویی/
دما د نێڤ نڤینان( .لهم بهشهدا بایهزیدی ناوی كهسێك دێنێ بهناوی زهید ههواڵی مردنی
باوكی به مهجنوون دهگهیهنێ ،ك هچی سوادی تهنیا به صهییاد ناوی دهبا بێ ئهوهی هیچ ناوی
كهسهك ه بهێنێ) .ژ چیایێ پیا بوویی /هات ه خوارێ .شهڤهك ل وێ مای ،سوبهیێ مهشیایی.
(لهم بهشهدا جیاوازی دهبیرنێن ،لهوانه الی بایهزیدی هاتنی ئهم سواره راستییه و خهون نییه،
ك هچی الی سوادی خهونه و ناوهڕۆكی نامهكهش له دهربڕیندا زۆر لهیهكرت دوورن.
147

بهشی بیست و یهك الی سوادی ناوونیشانهكهی:چوونا والیدا مهجنوونه نك وی و
بێ ئهمر كرنا وێ یه .كهچی الی بایهزیدی چوونا دا مهجنوونی یه نك وی و بێ ئهمری كرنا
مهجنوونی ل دایی یه .الپهڕه  72بۆ 74ی گرتووه:
هاوبهشهكان بریتین له :چاڤ ب دا و خالێ كهتی و دینت .فیلحال /پێگاڤ گری.
چوویه دهستان .عوزرا خوه خواست /ڤهخوهست .بابێ ته مهرحووم بوویی :مر .تو مایی.
ئهسڵهن جهوابا یهكی نهدایی /ل یهكی نهبوویه مائل .ڕابوو بهرا /بهرێ خوه دایه چیایێ/
غارێ .گۆ دایێ تهركا یارێ مهحاله /مهحال ه تهركا یارێ .نالی و كهت بێ هش .ئاخری ل
چیایێ جان دایی.
بهشی  22له بهرههمهكهی سوادی ناوونیشانهكه ئاوایه :كوشتنا وهحشیانه ئینب
سهالمی و مرنا لهیالیه ب بێ مورادی و زار و ناكامی .كهچی له دهستخهتی بایهزیدی وا
هاتووه :قهسدا ئینب سهالمی ب قهتال مهجنوونی و دهفع كرنا كوڤیان ژ سهر وی .الپهڕه
 74بۆ 77ی گرتووه.
هاوبهشهكان :ب هحسا مه ئینب سهالمی دگهل لهیالیێ .زانی كو سهبهبا ڤی /ئهوی
مهجنوونه .چهندهك ژ ئولداشان ههلدایی /مورافیقان دخوهسنت .قهسدا چیایێ /جهبهلی كر.
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بهشی  :23ل ه بهرههمی سوادی ناوونیشانهكه :موالقیبوونا مهجنوون لهیلێ یه
پاشی مرنا لهیالیێ .ل ه دهستخهتی بایهزیدی :موالقی بوونیا مهجنوون دگهل لهیالی و
خهبهردانا وانن .و بهشی 24و  25یش له بهرههمی سوادی كه كۆتایین له دهستخهتهكهی
بایهزیدی ههر تێكهڵی ئهم بهشهیه و باسی مردنی لهیال و مهجنوونه.
هاوبهشهكان :موددهیكی /پێلهك سهككنی .جارهكی بچم ه نك /ئالێ مهجنوون،
كانێ ب چ ه حالییه ئهو جگهرخوون .گۆ هەڕە ببێژە مەجنوونی.
ئهنجام
دهستخهتی لهیال و مهجنوونی مهال مهحموودی بایهزیدی ،وهك داستانی ب هپ هخشان نوورساو لهپاڵ مهم و زینی بهشێوه پ هخشان ،دهبنه یهكهم داستانی به پ هخشان و
ئهگهر لهنێو ژانری ئهدهبیشدا ناوی چیرۆكی لێ برنێ ،ب ه ههمان شێو ه ل ه مێژووی چیرۆكی
كوردیی كورمانجیدا دهبنه دهستپێك.
ئهم وهرگێڕانه له شێوهی هۆنراو /نهزمهوه بۆ شێوهی پهخشان وهرگێڕدراوه ولهمهشدا له مێژووی نهزم گۆڕین بۆ پهخشانی شێوه چیرۆك دهبن ه كاری سهرهتا و دهستپێك.
دهستخهتهك ه مهال مهحموودی بایهزیدی بۆ خاتری میر ژابای كونسوڵی ڕووسله ئهرزهڕۆم له ساڵی 1274ی كۆچی بهرامبهر 1858-1857ی زایینی نوورساوه و له كۆتایی
دهستخهتهكه به ڕوونی ناوی تهرجهمهی لێرناوه ،له دهستپێكهكهشدا وهك بهرههمهكهی
سهوادی ئاماژه بۆ ئهوه دراوه لهبهر نهزانینی زمانی فارسی لهكن كوردان ،بۆیه به پێویست
زانراوه كه به كوردی لهیال و مهجنوونێك بنوورسێ.
ئهگهرچی له سهرهتاوه دهربڕینی تهرجهمهی توركی نوورساوه ،بهاڵم توێژینهوهگهیشته ئهو بۆچوونهی كه هیچ پهیوهندییهكی به لهیال و مهجنوونی توركی و فارسییەوە
نییه و كت و مت نهك ههر كاریگهریی سهوادی ،بهڵكو بهشی زۆری بهرههمهكهی له
سهوادییهوه وهرگرتووه .تهنانهت ههندێ نیوهدێر و دێری تهواویشی وهك خۆی گواستۆتهوه.
له به كوردی نیشاندانی ههندێ وشه و دهربڕین به بهراورد لهگهڵ بهرههمهكهیسهوادی ،ئهوه دهبیرنێت كه بایهزیدی له ڕووی پاككردنهوهی زمان له وشهی بێگانه،
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بایهخی به وشهی ڕهسهنی كوردی داوه .لهگهڵ ئهوهشدا ئهم كوردیی بهكارهێنانه نیشانهی
ئهوهیه بهرههمهكهی بایهزیدی زیاتر له سهد ساڵ دوای بهرههمهكهی سهوادی نوورساوه.
بەكارهێنانی هاوسەروا /سەجع لەنێو بەشێك لە ڕستە و دەربڕینەكانی دەقەكە،وێڕای بەهێزبوونی ریتمی دەق ،كەوتنە بن كاریگەریی شیعر و دەقی مەنزوومەكەش
نیشان دەداتەوە و تەئكید لە نزیكی دەقی پەخشانەكە لە شیعر و سەرچاوەی شیعری
دەستخەتەكە دەكاتەوە.
دهستخهتهكه بۆ فهرههنگ ،داڕشتنی ڕسته و بناغهی فۆلكلۆری كوردی گرنگه ودهتوانرێ لهسهر ئهم دهستخهته توێژینهوهی تر بنوورسێن.
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پاشی حەمد و ثەنای جەنابێ حەزرەتی باری تەعاال و پاشی سەالواتێ شەریف
ل ڕووحێ حەزرەتی رسول الله علیە الصالة والسالم و د پشتی موناجات و قەصایدان،
مەعلوومە زاتی زەواتی االفهامان ببنت كو د زەمانێ بۆریدانێ ئەڤ كتێبا لەیال و مەجنوون
ب ئەلسینەیێد فارسی و تركی هەبوون و ئەڤ قصصەیا دنێڤا عالەمێدانێ مەشهوور بوو،
الكین تەوایفێد [ ]3ئەكرادان فەهام ئەلفازێد فارسی و تركی نەدكرین و مەئاال ڤی كتێبی
قنج نەدزانین و خوی زێدە ئیشتیاقا دەركا ڤی ڕیسالەیی دكرین ،بینائەن عەلەیهی:
سەبەبێ تەئلیفێ كتێبا لەیال و مەجنوونێ
د ئەتاجێ وەقتێ بەهاریدانێ كو دنیا سەر ب سەر گولكون و اللە زار بوویی و ئەڤ
عالەما مردە كو یا ژ نووڤە ژ فەیزا بادی سەبایێ و ژ نەفخەیا نوورێ بهارێ زیندە بوویی،
وجوودا ئینسانی كو ئەو ژی مورهككەبە ژ عەناصیرێد ئەربەعە ،ئەو وجود ژی زێدە خوی
فەرەح و رسوور بوویی و ئەترافێ جەوانیب [ ]4ژی ب كولیك و شكۆفێد ڕەنگین خەمملی
بوون .د وێ ئەییامێدانی ئەز ژی دنێڤا سەرایكی عالی و دنێڤ كۆشك و مەنزلكی دلكەشاء و
نەقشدانی ل نك دۆستەكی دل ئاوێز بووم ،دلبەر ب شاكی ب كەنارێ دەشت و سەحرایێدانی
دفكریم و من نەزەر دكری .د وێ ناڤێدانی زاتەكی خوبروو ژ ئەحبابان ژۆرڤە دەری ڤەكری،
هاتە هوندوروویێ و سالڤ دایی و ڕوونشت .پاشی كەیف و ئەحوال پرسیانی ،مە دەست
ب كەالم و تەكەللوم و خەبەردانێ كری []5هەر دەرەكی خەبەر و بەحس بوویی ،مەبحەسا
شیعرا و غەزەلیات و كەالمێد مەوزوون بوونێ ،كو كەالمێد شاعیرێد ئەهلێ عیرفان قەوی زێدە
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سپەحی و مەقبوولن ،ئیجاری ئەوی زاتی ئەحبابی قەوی زێدە ئەبرام و ئیلحاح ل ڤی عەبدی
عاجزی كری كو ئەلبەتە :تو ژی تشتەكی ب زمانێ كوردی الزمە كو ببێژی.
من ژ وی زاتی پرسیار كر ،كو مەراما وە چییە؟
ئەوی گۆت قەوی مە ئیشتیاق ب لەیال و مەجنوونێ هەین ،الكین ب زمانێ
فارسییە و ئەم لیسانێ فارسی سە ناكن و فەهام مەتلەبێ ناكن ،ئەگەر ب هیممەتا []6وە
ئەو لەیال و مەجنوون ژ لیسانێ فارسی ب زمانێ كورمانجی بێتە تەرجەمە و تەبدیل كرین،
قەوی قنج دبنت و كاففەیێ ئەكرادان ژی فەهام مەئالێ ژ وی دكن.
بینائەن عەلەیهی ئەڤ حەقیرە ژی ژ سەری ئیبتیدایی كر ئەگەر چ مە فی الواقیع
كەمال تونەبوون ،الكین ب مەسەل شهرەوایی مە ژی دەست پێ كری ،نەھ ڕۆژ د پێ
نەوروزێ بیداء پێ بوویی ،چونكو ئەڤ لەتایف و مەعاریفنە ژ نەوادیراتێد دەڤ و لێڤ و
سەعیا صەدرێنە ،لەورانی تاریخا ڤی كتێبی بوویە ئەڤ لەفزا نفرسینە ( )1172یانی ئەڤ ب
مەسەل مژیا صەدرێیە]7[ ،لەورانی هەر چی لەتایف و مەعاریف هەبن حەموو ژ صەدری
صادر دبن .مە هێڤیە ژ ئەسحابێ كەمال و ئەدراكان كو ئەگەر عەیب و قسوورەكی د ڤی
تەرجەمەیدانێ ببینن ئیسالح بكن و عەفوو بكن.
یاڕەببی تو ڤی نوبارا ئاخیری ژ بێ كەماالن و ژ تەبعێ كیرامان حیفز بكی و
نیعمەتا میری عەرەبان با كەمال بوون قەیس بێ میسال عاشق بوونە ل خودانێ
جەمالی راویێد خۆش ڕیوایەت ئەڤ قصصەیا وها كر :حیكایەت كو د مولكی عەرەبدانێ
میرەكی خوی نام و نیشان و ساحێب ڕەئی و عەقل و نام هەبوو ،كو ئەو []8میر خوی نیعمەت
و مال و كوون و عیامری بوویی ،مەشهوور و مەعرووف و نامدارێد عەشایرێد عەرەبان بوو و
پاك پاقیژ نەسەب ژ طایفا بەنی عامران بوویی و ئەو میر مال و منال و ئێالت و ئەقوام حەموو
دەر كەمال هەبوون ،الكین ئەوالد تونەبوون و دائیم ژ بۆی واریث بوونێ ژ خوەدێ تەعاال
داخوازا كوڕەكی دكری .دائیمەن شەڤ و ڕۆژان مەرام و مەقصەدا وی میری ئەڤە بوو.
رۆژەكی د وەقتێ سەحەرێدانی ئەڤ دوعایا دیسانی كری ،بأمر الله داخوازا وی
قبوڵ بوویی ،جەنابی []9الله تەعاال زارۆیەكی كوڕین وەكو مەهپارەیكی بەخشی وی
میری و ئیحسان كری ،كوڕەكی زێدە سپەحی مەحبووب و خوب ڕوویی ،حسێبكە وەكو
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ڕۆژێ ژ بۆی وی وەللدی و هاتە دنیایێ .ئیجاری بابێ كوڕێ كرییە شایی و عەیش و نۆش
و شادمانی .پاشی صەدەقە و ئیحسان و زیافەت و لەیامن ،ناڤێ وی طفلی دانین ،الكین
هەر ئەو زارۆك د وەقتی طفولەتیێ دانی ژی الل و بێ خەبەر بوویی و بێ خود بوو ،عیشق
ژ ئاثارێد وی مەعلووم دبوون ،لەورانی شەڤ و []10ڕۆژان ئەو زارۆك هەسیای و ساكن
نەدبوو ،دائیم دگریا و فەریاد و فیغان دكر .ڕۆژەكی ناگاھ كەچكی قەوی سپەحی و ڕند
ڕاست هاتی ،ئەو كوڕك هەلگرتە كۆشا خوە و بۆی هالنینا كەچكێ فی الحال ئەو زارۆك
كەنی و شا بوویی تەركا گری و فەریادێ كری .وەقتا كو ئەوی كەچكێ ئەو زارۆك ژ كۆشا
خو دانیە عەردی ،دیسانی دەست ب گری و زاری یە كری یە .خوالسە وسانی مەیال خوە دایە
وی كەچا مەحبووب كو ئەو زارۆك دەمەكی بێ وی كەچێ ئارام و سكوون نەدبوو .حاسلی
[]11د زارۆكیدانێ ئەسال ژ وی كەچی جودا نەدبوو و خوە فیدایی وی كەچی دكری ،ژ ڤی
كەیفییەتی هەر چی كەسێ جوز وی فەهم و فەراسەت هەبوون ئەوا ب درایەت فەهم
دكرین ،كو ئەڤ زارۆكە دێ ئاخیری بكری تە عاشق و زەلیل ببی و ب عیشقێ مەشهوور و
مەعرووف ببی و دەین و جنوون ببنت و ژ عار نامووسی دەست بكیشنت.
153

چوونا قەیسیە ب مەكتەبا ئولفەتی و موبتەال بوونا وی ب لەیالیێ
راویی ڤی قصصە و حیكایەتێ ئەڤ ڕەنگە بەیان دكنت كو وەقتی قەیس گهایە دە
سالیی ،الوەكی قەوی ساحێب جەمال بوویی ،شوبهێ هەیڤێ ]12[ .ئیجاری بابێ قەیسی ب
تەدارەك و تەرتیبكی قەوی ملووكانە و موزەییەن دەست ب داوەتا سوننەتێ كری ،ئەعیان
و ئەكابیر و ئومەرایێد عەرەبان كرییە گازی ،چل ڕۆژان علی التوالی ئەڤ سوور و رسوورە
بوویی .وەكو ئەڤ سوننەتا ژی ،خیتام دیتی ئێدی بابی قەیسی ب ڕەسم و ئایین كوڕێ خۆیی
قەیس ڤرێكرییە مەكتەبێ و سپارەیی مسدایكی حەزین كری كو دەرس بخوننت .ئەو حوجرا كو
قەیس دانیبی وەكو بهەشتا ئیرەمێ بوو ،د وێدانی عیلم و كیتابەت و قەلەم و كەمال كەسب
دكرین [ ]13و چەندك ژی ژ كەچێ ئەقریبان و ژ الوێد خزمان دگەل قەیسی ژ بۆی هاڤالێ
برینە مەكتەبێ ،كو دگەل یەك و دوو دەرس دخوندین .حاسلی صەففەك كەچ و صەفەك
كوڕ بووین ،وەكو دوو ڕێزێد مرواریدان .ئیجاری مەكتەب بوویە شبهێ ڕەزەكی تژی صورگول
ژ هەر دوو صەفان كەچان و كوڕان دخوندین شوبهی عەندەلیب و بلبل ،حاسلی دنێڤا وان
كەچاندانی ،ژ تایفا بەنی هیالالن كەچەك هەبوو كو ناڤێ لەیال ،ئەمام د حوسن و جەمال و
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لەتافەت و كەمال و طەراوەت و سپەحیتیدا [ ]14زێدە زاید الوصف ،بێ مەسەل و بێ هەمتا
بوویی و .ئەو لەیال ژی د حوسن و جەمالیدانێ سەر دەفتەر و بەلكو سەر تاجێد حەموو
كەچێد مەوجوودی مەكتەبێ بوو ،ئەوی لەیال دگەل قەیسی بینا و بنیادا وەرەقا دەرسا میهر و
مەحەببەت و ئەساسا ئەڤین و مەیل و مەوەددەتێ دنێڤا خوەدانی دانین و دەست ب ڕەمز
و ئیشاراتێد عیشقی كرین و ڕۆژ ب ڕۆژی ئەڤین و میهرێد وان زێدە دبوون و دائیم ،ئێدی
مەرام و مەقسەدا وان ب غەیر ژ ئێك و دوو فكرینی و عیشقبازی نەبوویی و علی الدوام ل
هەڤدوو موقەییەد و موالزمێد [ ]15یەك و دوو بووین ،د ڕوونی و ئاشكار ،ذیكر و فیكرێد وان
هەردووكان دەرسا ڕمووز و ئیشاراتێد عیشقی بوویی ،كە ب چاڤان و گەھ گاھ ب برۆیان دگەل
یەك و دوو جیلوەبازی دكرین و جار نان ب خەف ل ڕوویێد هەڤدوو نەزەر و ئاھ هەرزنك
ڕادهشنت و هەر لەحزە ب هەیەجانەكی ژ مەكتەبێ ب دەرڤە دەركەتن و دەرد و بەالی
ئەڤینێ ژ بۆی یەك و دوو نەقل دكرین و دل و جەرگێد خوە هەر دووكان دصۆتن و كو تیكرار
ئەو هەر دوو []16دهاتنە نیڤا مەكتەبێ ب طەریقێ حیلە ل جزوێد خوە دگەریان و ژ یەك و
دوو جست و جوی دكرین و ب ڤی بهانەیێ دگەل یەك و دوو خەبەر ددان.
حیلەسازیا قەیس و لەیالیێ یە و ڤەشارتنا جزویان و لێ گەڕیانێ
ئەو هەر دوو ئۆلداشێد هەمدەم كو شەیدا و موبتەالیێد جەماال یەك و دوو بوون،
ژ ئاشكار بووینا ئەرسارێد خوە مودارا و ئیحتیات دكرین ،لەورانی ئاشكاربوونا ئەرسارێد وان
موخاطەرە بوو ،كو سڕێد وان بهالڤ نەبنت و ژ بۆی مەجلیسان ئەڤ ئەڤینێد وان نەبتە حیكایەت
و []17ئەفسانە ،خالی دبوون ژ ئاشكار خەبەردانێ و ل جۆیان گەڕیانی و ئەوان هەردووكان
ب حیلەسازی دگۆتنە یەك و دوو كو ئەم ب طەریقێ شەرتهبازی بفكرین .ڕوویێد یەك و دوو
هەر چی كو چاڤێ خوە ژ ڕوویێ یا دنێ بەری بالنی داینا شەرتەكی ژ بۆی خەستەیان ل سەر
وی الزم ببنت و سەیدا ژی د ڤی شۆلیدانی بالنی ب حەق شاهید بنت ،ئەڤ شەرتا ژ بۆی خوە
كرینە بهانە ،دائیم ژ دل و جان د ڕوویێد یەك و دوو نەزەر دكرین ،ئەو خەستەیێد وی دەری
د غەما ئەلف و داالن [ ]18بوون و قەیس و لەیال هەر دوو سەیرا جەمال و خەت و خاالندانی
بوون .ئەسال ئەلف نەدهاتە بیرا قەیسی بەلكو مەیال وی دائیم بەژنا بلندا لەیالیێ بوویی .نوقتە
بەلكو ناس نەدكر ئیلال خالێد ڕوویێد لەیالیێ ،لەوحا ویا خوەندنێ هەبوو ب لەوحا لەیالیێ
ڤەدگهوری .وەقتی ئازادبوون ژ دەرسێ ،مەجنوون دكەتە سوئال و پرسی كو جزویا من كی
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هالنی یە ،ئەڤ جزویا دگەل من ئی كی یە؟ من نەزانی ب ڤی بهانەیی كو دهاتە نك لەیالیێ
دگەل وی قەسدا دكرە جەدەل كو []19ئەلبەتە جزویا تە دگەل خوە هالنی یە ،ژ بۆی چە
لەوحا من دگەل خوە دبی؟ ئەڤ الیقە! مەگەر لەیالی ژی لەوحا وی ب حیلە ڤەدشارت كو
ئەڤە ببنت ژ بۆی ماین و خەبەردانێد وان دانی وەسیلە و سەبەب.
ب ڤی واسیطە و سەبەبی ئەو هەر دوو ل ڕێ درەنگی دبوون و دگەل یەكو خەبەر
ددان ،حەتتا كو ڕۆژ دچوویە غرووبێ ئەو هەر دوو ل ڕێیان گیرو دبوون ،ئەسال مەكتەب
نەدهاتە بیرێ ،ئیلال كو جەماال لەیالیێ .حاسلی سالك ب ڤی تەرزی ئەو هەر دوو عاشق و
مەعشووق دگەل یەك و دوو بهەڤرانی بهارتن []20و دەرباز كرین و د ڤی موددەیدانی دگەل
یەك و دوو موصاحەبەت دكرین ،پشتی ئیجاری:
ظاهربوونا عیشا وان و بهنتا (بهتتا) دایی و لۆمەكرنا وی ژ لەیالی
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لەورانی ڤەشارتن و خەف كرنا عیشقێ مومكین نینە ،ئەلبەتە بێ شوبهە عیشق
ئاشكار ظاهر دبنت ،ئەو خەستەیێد د مەكتەبێ دانێ حەموو ژ سڕێ خەبەردار بووین و ئەڤ
سیڕا ب خەف ئێدی ئاشكار بوویی ،جێ ب جە گەڕیایێ بەالڤ بوویی ،ئیجاری هەر كەسەك
غەیبەتا وان دكرین كو مەجنوون و لەیال موبتەالیێد یەك و دوونە و ئەڤ خەبەرا برین و
گۆتنە دیا []21لەیالیێ گۆ :ئەحوالكە وها هەین و گۆ دا لەیالیێ ئەڤ خەبەرا كریت كو
نەحلە ژ بۆی نام و نامووسێ بهست و ب خوە ژی نهایەت عەفیفە و صالیحە .ئێدی فی
الحال گری و ڕوویێ خوە دراندی ،پور بەد خوە كیشان و قەوی زێدە مەحزوون و غەزەبناك
بوویی ،ڕابوو و هاتیە نك لەیالیێ كو قەهر و غەزەبا وی وەكو سەیلێ هاتیە جۆش و ب
دەرك دعرین ل نك لەیالیێ ڕوونشت و گۆتە وی گۆ :ئەی بێ عار و بێ حەیا ئەڤە چیە
كو من نها سە كری یە جەوانەك كو ل ڤی دەری ل ئەووەل ل تە عاشق بوویە]22[ ،الكین
عەجیبرتە كو دبێژین كو تو ژی ل وی الوی عاشقی بێ تابی ،ئەڤ حیكمەتە و كرنە عاشق
ژ بۆی الوان شەرم نینن .الكین كەچا من ئەڤ چ شۆل و چ كارە تو كەچی و عیشق ژ بۆی
كەچان زێدە عارە! بەلكو ل تە عیسمەت و پەردە نشی و مەستووری ئەلزەم و الزمە ،دا
ڕوویێ تە ژ دەرڤە كەس نەبینینت ،بگەڕیەم كو هزار عاشق ل تە پەیدا دبن ،الكین عاشقیا
تە عەجیب و فەهێتە ،تە نام و نامووسا مە دایە با و هەوایێ و لەوما عەرەبان ل مە جایز و
سزا كری .بەلكو دەرزی و كل چوڤ ژی []23د دەستێ تە دانی ،بەلكو نامەحرەمە و عارین.
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ئێدی پاشی نها ئەسال ژ دەری مالێ بدەر نەكەڤی دا بێ ناڤ و بەد نام نەبی ،د زەمانیدانی
ئێدی تو (من بعد) مەچە مەكتەبێ ئەسال .لەورانی چوونا تەیا وی دەری ب خەیر نهن.
ئێدی پاشی نها تو ژ مالڤە بدەرڤە بچی و یاخو تەیرەك ژ سەر تە بفڕینت ،ئەز دێ ببێژمە
بابێ تە و خزم و مامان دا خوونا تە ڤەخۆن و ب تاس و جامان ،لەورانی كەچ عار و عەینب
ل سەر بران ،یا قنجە كو كەچ جودا نەبن ژ دایان ،یانی وەكو كەچ قنج دبن ،مرۆڤ پێ
بلند سەر و سەرفراز [ ]24دبن وەكو كەچ بێ عار و بێ حەیا دبن .یا قنجە كو ئەو ژ دایێ
نەبن و خولی ل سەر وان ببنت .ئەو كەچا ل حەموو دەران خەبەر ددتن ،ئەلبەتە ئەو كەچە
عار و ئەدەبا خوە بدەر ددتن ،وەكو جەواهیر دكەڤتە دەست حەككاكی .البوددە ئەوی بە
مثقەبەكی پاك كون دكنت ،یا قنج ئەوە كو ب حەیا و شەرم بی د نك دنێڤ چارۆ سرت پێچیان.
ئینكاریا لەیالیێ یە و مەنع كرنا دایێ یە ژ چوونا مەكتەبێ
وەكو لەیالیێ ئەڤ گفت و گۆنە ژ دایێ بهسنت ،ئیجاری گۆتە دایێ؛ گۆ ]25[ ،گۆ:
ئەڤنە چ خەبەرن بێ تەرز و بێ مەئالن ،ئینساف بكە ئەڤ چ قیل و قالن ،توربا مە ژ تە دوور
بنت ب ڤی تەرزی غەزەب ل كەسی نەبینت ،ئەڤ عیشقا كو تو دبێژی چییە و ب چە تەرز و
نەوع و جنسە ،تەیرە فریشتە و یاخو دڕندە و ئینسە یانی جننە چییە؟ یاخو خوارنكە د وەقت
و زەماناندانی و یاخو گولەكە دنێڤا ڕەزاندانێ چییە؟ وەلاڵ ئەز نزانم كو ئەڤ چ ناڤە ،ئەسال
قەت د تو وەقت و زەمانێدانێ من ئەڤ عیشقە كو تو دبێژی من نەدیتیە ،ئەڤ شۆال كو []26
تو دبێژی ئەز قە تشتەكی ژ وی فەهم ناكم ،حەتتا كو ڕەددا جەوابا تە بكم .ئەنجامی تو دێ
ب ڤی پرسی دلێ مە بكی خوون ،حەراما تە ب مە ڕانی قەهرە نها.
ئیجاری داوی وەكو ئەڤ تەرزا جەوابنە ژ لەیالیێ سە كرین ،ئێدی تاڤلی ژ ڤی
شۆلی و ژ لەیالیێ تشتی بوویی باوەر كری ،ئەو ئەندیشە و شوبهە بووین و نەبووین ژ
دلێ وی مەحوو بوویی .الكین ژ بۆی حەزەر و ئیحتیاتێ ،ئێدی ڕوخسەتا شایی و كەیفێ
نەدای لەیالیێ .ئێدی حسێبكە كو دەری ل سەر لەیالیێ گرێدایی ،لەیال ب تەنێ مایی د
نێڤا خانیدانی [ ]27ئێدی ئەو حوورسیفەت ژ عاشقی خوە جودا مایی ،ب عیشق و فیراق
و بەالیێ موبتەال بوویی ،ئەو لەیال ژ عاشقی دوور مایی و زار و زەعیف و ڕەنجوور د بن
ئەمرێ دایێ مایی .ئەو ژار و سیفیل و نەخوەش و كو ئێدی مایی ب دەرڤە دچوون ،ئەوی
بێ چارەیی دگری و ژ دل دنالی ،بەلكو ئاخ و بەر ژی دگەل وی ژ بۆی دەردێد وی دكالین،
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ئیجاری لەیالیێ سنجوێد ژ بۆی خوە كرییە بهانە هەردم گویا ژ بەر وی سنجویێ دگری و
دكرە فەریاد و فیغان و زاری .لەیال ب ڤی تەرزی دگەل خەیاال مەجنوونی مایی [ ]28زار و
حەزین و بێ ئارام و ژار و بێ ڕاحەت بوونا وی نائومێدی یە.
ئەڤ تەنها ماینا قەیسێ یە د مەكتەبێدانی و گۆتنا وی یە ب حالێ خوە ژ دەر مان
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وەقتێ كو قەیس ژ لەیالیێ جودابوویی و ژ یەك و دوو قەتیان ،ئێدی حوببا قەلبی
ب كەس مەیل نە دكر و سەر مەست و حەیران و جگەر بوریان د مەكتەبێدان ،هەر ڕۆژی فكر
و خەیاال وی دیسانی هاتنا لەیالیێ بوو .ئێدی وەكو دیت وەسل مویەسسەر نابنت ،هەر گاھ ژ
فیرقەتێ خولی ب سەرێ خوە دەرەتانی شین و ماتەم دكری ب گرین و ئاھ و زاری ،ناچار ژ
دەردان دگۆت گویا خیطابێ [ ]29غایبانە دگەل یاری دكر و دگۆت كو ئەی عوزار و غەبغەب،
سیم بێ تە مال و حوجرە و مەكتەب شین و ماتەمە ،زارۆك وەكو تێنە دەور و دەرسان ،ئەو
بەحسا دكن ب ئیشارەت و پرسان ،حەموو ژ دووریا تە خوشحال بووینە .بەلكو جزو ژی سۆر
و ڕەش بوونە ،ئێدی كەس مەیلی ناكنت ،گەر حەرف هایە و گەر ئەلف ژ دەردان بووینە وەكو
موویكی لەحزەیەكی ب كەنارەكی دانی نافكرین ،الكین غونچا د ڤی تەیا وەكو میمی دلتەنگ و
حەزینە ،غونچا حەرفا جیمی ژ غەمێد تە پشتا دالی خوار بوویە ،هەر لەحزە دوعایا ویسالی دكنت.
[]30خوالسە مەجنوون پێلكی ب ڤی تەرزی دهاتە مەكتەبێ و دگەل حرووفان و
ئەشیایێد سائیرەیێ موخاتەب دبوو ،دەردی عەرز دكری ،هێژ كویا هێڤیا هاتنە لەیالیێ و د
ئومێدا موالقاتێدانی بووی ،موددەیكی وها دچوویە مەكتەبێ و زاری دكرین ،ئێدی ئەڤ سڕا
وان ژی ،دنێڤا عامێ كفش بوویی و مەجنوون ژی ژ حەیاتا عاجز بوویی .دگۆت كو ئەڤە ب
ڤی تەرزێ بێ یاری ،ژین عەینی مەماتە ،بەلكو ژ مەرگی ژی ئەشەدد و خراپرتە .خۆزیا ئەز
ژ دایێ نەبووما [ ]31من ئەڤ ژینا نەدڤا .ئێدی فیراقا دلداری ڕۆژ ب ڕۆژی ل مەجنوونی
غالب بوویی ،خواب و ڕاحەت ل وی حەرام بوویە و موددەیكی مەدیدە بوویی ،كو ئێدی
ڕووێ لەیالیێ نەدیت .ئیجاری مەجنوون سەرسەری و جنوون دبن ،ئێرەدانی دگەڕیا ،خوە
ب خوە فكر كر گۆ یا دێ ئەز بهانەیكی پەیدا بكم ،بەلكو ب وی بهانەیێ چارەكی ڕوویێ
لەیالیێ ببینم و بۆی تەسەلالیا خاطرێ من ببنت ،ئیجاری ئینایە.
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بهانا كرنا مەجنوون ب كۆرێ یە و دیتنا ویا لەیالیێ یە
[]32ئێدی مەجنوون لیباسێد خوە تەبدیل كری ،خوە خستە لیباسێد سایالن و،
هەر دوو چاڤێد خوە گرێدایی گۆ :ئەز كۆرم و ژارم ب ڤی تەرزی دەر بە دەر دگەڕیا و
گویا سوال دكری .وەجهی مەجنوون هاتیە نیزوكی مەنزیال لەیالیێ و ل وی دەری دەست
ب گازی و فیغانێ .وەكو لەیالیێ دەنگی مەجنوونی بهستی ،فیلحال ئەو ناس كری ،ئیجاری
لەیال ڕابوو گۆ مرۆڤ خێران ب دەستێ خوە بكنت ،ئێدی مەقبوولرتە .ب ڤی بهانەیێ ئەو
دلبەر مەشیایی هاتە دەر ،كو ب دەستێ خوە گویا ئەو []33سەدەقەیێ بدەتە دەستی
دەروێشی .وەكو لەیال ب خوە هاتیە نك مەجنوونی ،ئەو هەر دوو موالقی بووین و فكرینە
ڕووێد یەك و دوو و ل پێش یەك و دوو ڤە الل بوویی ،غەرقی بەحرا حیرەتێ بووین ،وسانی
حسێبكە دوو سووڕەتان ژ پێش هەڤدوو ماین و ئەڤ ماینا وان درێژ بوویی .ئێدی عامێ
ژ ڤی ئەحوالێ خەبەردار بووین ،ئێدی هاتن و مەجنوون ژ وی دەرێ قەوراندین و ژ وی
دەری جودا كرین ،ئێدی مەجنوون وەكو ژ دیدارا یارێ دوور بوویی ،دیسان دەست ب
گرین و زاری و فیغان و فەریادێ []34كری ،ڕووس و تازی دنێڤا كۆالن و سووكان دنێری
و دگەریای ،خەلقی ژ شوبباكان ل وی نەزەر و سەیر دكرین و زارۆك پەی پەی مەجنوونی
دكنت و های هۆی دكرین و بەر و كەڤر داڤینت و ددانە بەری دەربان ،ئێدی مەجنوون دێوانە
و جنوون بوویی ،ئەسال مەجاال عەقلی نەبوونی عالەمێ د وی جارێدانی گەلەك لۆمە ژ
وی كرین و دینت كو چارا مەنعی نابنت ،ئێدی وی هەنگی لەقەبا وی مەجنوون دانین و ب
مەجنوونی پاشی وی وەقتی مەشهووری جیهان بوویی ،مەجنوون مەجنوون []35گۆتن.
مەعرووفی ئافاق بوویی ،گەڕیایە ڕیسوایی عالەمی و بوویە عاشق صادق.
خەالس كرنا مەجنوونی یە غەزاال گرتی ژ قەید و بەندا سەییادی و ڕهاكرنا وی یە
وەكو مەجنوون ب ڤی تەرزی ئێدی دینی و جنوونا وی مەعلووم و ئاشكار بوویی،
ڕابە و چوویە چیایێ نەجدێ ب زوویی كو چیایكی بلند و چووبوویە بەر ئاسامنان و ل وی
چیایی ژ هەر جنس وحووش و طیوران هەبوون و ،مەجنوون ژی حەزین و ژار و گریان و
سینە بوریان ل وێ چیایێ هەر دەم كو دكرە گاز و فەریاد و دەنگ دكەتە كوھ و بەران.
وەقتێ كو []36مەجنوون سەر كول و پێ خوس چووی وی چیایی ،نەزەر كر كو سەییادەكی
داڤەك ڤەكرتیە و غەزالكی چاڤ ڕەش و ژار و سیڤیل كەتیە وی داڤی و مەجنوون ل وی
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غەزالی فكری ،چاڤێد وی تەشبیھ كری یە ب چاڤێد لەیالیێ و ژ بۆی وی غەزالی كەتیە
دەرد و بەالیێ.
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ئیجاری مەجنوون هاتە نك سەییادی و دەست و پێیێد سەییادی ڕامووسایی ژ بۆی
وی دوعا كرین گۆ :وەرە ڕجا من قبول بكە و ل من مننەت بكە ،ئەڤ غەزاال ژ داڤێ بدەرینە
و ڕها بكە و بەر بدە .حاسلی ب مننەت و الوەهیان ئەو غەزالە دایە بەردان و دگەل خوە
[]37بری ،ئەو غەزال ژی ئێدی ژ مەجنوونێ جودا نەبووی ،چووین و دەردێ خوە كو یا ژ بۆی
غەزالێ شەرح و بەیان دكر ،وەكو میقدارەكی ژ وی ب دوور ڤە چووین ،ئیجاری مەجنوون
فكری كو ل دامەنا چیایێ دیسانی كەوەكی گوزەل سپەحی كەتیە قەید و بەندێ و مەئیووس و
ژار مایی ،مەجنوون دل ب وی كەوی صۆتی ،خوالسە ئەو كەو ژی ژ بەندێ خەالس كری ،ئینایی
و بخۆرانی ئاشنا كری ،ئەو كەو ژی ژ مەجنوونێ جودا نەدبوو و گەھ گاھ ل سەری مەجنوونی
هەبوون دگرت ،حاسلی وحووش و طیور دگەل مەجنوونی []38بووینە موئنیس و ئولداش و ژ
وی نەدڕەڤین و ،ب ڤی تەرزی ڕووس و سەر كول و پێ خواس دنیڤا و خوشاندانێ ل كوھ و
بیاباندەنی دگەڕیا و دەردێ دلێ خوە كویانی ژ بۆی گلی دكری .ڕۆژ دبهارت.
قسسەیا چوونا بابی مەجنوونی یە وی وێدانی و نهاتنا وی و ڕجعەتا بابی یە:
مەجنوون ب ڤی وەجهی دین و جنوون مایی دنێڤا وحووش و طیوراندانی و ،گۆیا
ئولفەت دگەل جانەوەران گرتی .بەحسا مە ل باب و دایێد مەجنوونی وسانی ماین ژار و
سەرگەردان ،ل غەما كوڕێد خوە دانی ]39[ ،ئیجاری بابێ مەجنوونی پیر و ئیختیار و بێ
كەس مایی ،بێ وەلەد و برادەر و كەس ،ڕابوو و چوویە وی چیایێ بلند و ل ئەترافان جوست
و جۆی دكری و دفكری كو مەجنوونی ببینینت .نەزەر كر كو ژ هەر جنسێ حەیواناتان د
كەناری جێ بووینە و مرۆڤكی بەنی ئادەمان ڕووس و تازی دنێڤا واندانی هەیە ،زانی كو ئەو
كوڕێ وی مەجنوونە ،كو ئەو ژی ڕەسم و عادەتا حەیوانان گرتی یە ،ناچاری ئەوی كالەبابی
گری و چوویە بال مەجنوونی و فكری ل ڕەنگ و ڕوویێ وی كو ژ سەوتا ئینسانی حسێبكە
بدەركەتیە []40پشتا وی كوز بوویە و ژ هەیئەتا مرۆڤان بدەركەتیە .ئیجاری بابی گۆتە
مەجنوونی گۆ :ئەی جان ئەڤ چییە كو بووی ل سەحرا و دەشتان ،ئولداشی كوڤیان ،ڕابە ب
مرا بچینە ماالن ،ئێدی بەسسە ،ئەڤان غەم و خەیالێد فاسیدە مەكە .وەكو مەجنوون ئەڤ
خەبەرا سە كری ،گۆتە بابێ خوە ،گۆ :ئەی والیدێ من تو بزانە جهوابی و مەعلوومی جەنابا
Cild: 1 Hejmar: 1 Nîsan 2020 ISSN: 2667-6435

Folklor û Ziman

هێمن عومهر ئهحمهد
وە ببنت كو ئەز خوندكارێ عشقێمە ب فەرمان و طوغرا و زنجیر ،جنوون ژی نیشانەیا عیشقا
منە و ئەڤ طیور و وحووش ژی عەساكیرەكی قەوینە ،ئەڤە ژ بۆی من هەم سەلتەنەت []41
و هەم حەیات و هەم تەختە ،ئێدی ئەز ئەڤی نادم ب مولك و ماالن ،ئەی بابۆ ئێدی ڤان
مەتاالن مەكە ،ڕابە هەڕە جهێ خوە ئەی پیر ئەز دێوانەمە ،مەحالە ژ بۆی من ڕای و تەدبیر.
وەكو بابی مەجنوونی ل حەرەكات و سەكەناتێد مەجنوونی فكری ،ڕابوویی زار
و گریان بێ هێڤی ڤەگەڕیایی ،هات ماال خوە مەئیوس و مەحزوون بوویی ،نائومێد ژ دل
دنالی وەكو نەی.
برنا مەجنوونی ب كەعبەیی و دوعاكرنا وی و بێ ئومێد بوونیا بابی یە
وەكو بابی مەجنوونی مەئیووس ژ نك كوڕێ ڤەگەڕی و شیرەتێد وی ل مەجنوونی
[]42ئەسەر نەكری .ئێدی ژ دۆست و عولەما و ڕوسەخا و حەكیامن دەست ب پرس و پرسیارێ
و عیالجێ كری ،ژ هەر كەسەكی چارەیەك ژ بۆی ڤی دەردی هێڤی دكری .ئیجاری مەالیكی عامل
و فاضل و كامل ب ڤی تەرزی گۆتە بابێ مەجنوونی كال ،گۆ تو ژ بۆی من قەدەرەكی خاكی
ژ محەلـلەیا لەیالیێ بینە ،ئەز دا ل سەر وی خاكی بخوونم ،پاشی ب كلچوڤی بكشینە چاڤێد
مەجنوونی بەلكو ئێدی ئەو تەركا هەوا و هەوەسا لەیالیێ بكنت و دگەل وە قەرار بگیرینت.
ئیجاری چووین و هندك []43ژ وی خوولییا محەلال لەیالیێ ئینان و مەال ل سەر وی خولییێ
خوەندی ،كشیانە چاڤێد مەجنوونی ،فیلواقیع ئێدی موددەیكی مەجنوونی ئارەزوویا چوونا
خاكا یارێ نەدكر وەكو مەجنوونێ كو گۆیا دڤا حیلەیێ كو ئەو خولی بوو د دەستێ بابێ دانی
دیت ،گۆتە بابێ خوە گۆ :ژ بۆی تە موتیع و فەرمان بەردارم ،دێوانە نەهم ،عەقل تامم ،هەر
چی كو تو ببێژی ،ئەز ڕامم ،ئەگەر چ صوورەتا جنوون و عاصی مە .وەكو بابێ مەجنوون ب
ڤی تەرزی موتیع دیتی ،شوكر كری مەرسوور و ئەمین بووی ،گۆتە [ ]44مەجنوونی گۆ :وەرە
بچینە تەوافا كەعبەیێ ،دا ئەڤ ڕەنج و ئەلەم ژ تە بچینت و ساغ ببی! ئیجاری مەجنوون ژی
ب چوونا كەعبەیێ ڕازی بووی ،ڕووحێ خوە ژ بۆی خوەدێ فیدا دكری .خوالسە ب تەدارەك و
كاروبار ڕابوون و چوونە وی مەقامی ،پاشی تەواف و رشووت و ئادابێد ڕیعایەتێ ،ئیجاری بابی
گۆتە كوڕێ خوە ،گۆ :ئەی دل و جان داخواز بكە ژ ڕەببێ سوبحان دا ئەوی خوەدێ موتلەق
ڕەحمێ ل تە بكنت و عەقل و فەهمەكی بدتە تە .ئێدی مەجنوونی دەستێد خوە هالنی و ب
ڤی تەرزی دوعا دكر و دنالی و دكالی]45[ ،گۆ :یا ڕەب تو من ژ عەقلی جودا و دین بكی و
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وجوودا من د دنێ مەحوو بكی .یاڕەب ئەگەر دەردێ من یەكە تو بكە حزار ،فەهم و هشا د
دلێ مندانی تو بستینە ،یاڕەب تو بەال و عەقلی نەدە من ،تاقەتا فكر و گەرینێ هەر ژ بۆی من
بەسە ،خەیالی دلدار وها طازی و حەزین و پێ قەلشی ،ئەو داغا كو د دلێ منە ،ئێدی زێدە
هلكی دە ئەو قەدەر تو دلی من بۆی كول بكی.
وەكو بابێ مەجنوونی ئەڤ دوعایێد عەجایب ژ مەجنوونی سە كرین ،تو ئومێد ب
وی ]نەما[ ،بێ هێڤی بوو و زانی كو عیالجا[ ]46مەجنوونی بەتالە و خالسییا وی مەحالە.
ئیجاری ناچاری ب دەستێ مەجنوونی گرتی ڕاكر و ب قەزا و قەدەرا خوەدێ ڕازی بوو و
گرتینە ڕێ و هاتن قەتعی مەنازیل و طهیێ مەراحیل كرین و گهانە نیزوكێد مالێد عەرەبان.
وەكو مەجنوونی ئەو مال دینت ،قەوی زێدە كی و خۆشحول بوویی.
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وەكو مەجنوون هاتە نیڤا وی ئاڤاهیێ و ژ قەبیال لەیالیێ كەسەك ل وی ناڤی
نەدیتی ،زانی كو ئەڤنە ن ه دییا یارێ یە ،ئێدی دل سار بووی ،بێ كەیف و بێ حال بووی،
جارەكی ل كەناری غەربی و شەرقی فكری []47وە فیلحال وەكو بەرقێ هەالتی ڕەڤی،
وەكوغەزاالن كیشایە ،هەر چەند حەموو عەرەب پەی پەی وی كەتن ،نگهانە تۆزا وی ،ژ
نیڤا ڕێ ڤەگەڕیان و هاتن تیكرار قەوم و قەبیلەیێد وی كرینە شین و برینا وان ئاخفت.
خواستنا لەیالیێ ژ بۆی مەجنوونی و نەدانا وی بابی لەیالیی
مەجنوون چووی كەتە دامەنا چیایی و سەدایكی موهیب ڕا نهایی ،دیسان كوڤی
و طیور و وحووش ل وی جەما بووین ،كەویا عید كری حەموو شا بوون ،مەجنوون چووی
ژ دەردێد لەومان خەالس بوو.
ئەم بێنە ئەحوالی بابی و خزمان؛ []48ئیجاری وەكو مەجنوون دیسانی چوویی
و ب چیایێ كەتی ،خزم و ئەقریبا و ئەقوام پێكڤە ب هەڤ كەتن خاص و عەوام ،ئەمیر و
ئەكابیر حەموو با زینەت و خەمل چوونە ماال بابێ لەیالیی ،ژ بۆی خواستنا كەچێ ژ بۆی
مەجنوونی .وەكو ئەڤنە گهانە ماال بابێ لەیالی پەیابوویی ،جێ ب جێ ڕوونشنت ب ڕەسم
و عادەتێد ئەعرابان ،ئیعزاز و ئیكراما خوزلێ تبیان كرین ،خوارین و ڤەخوارین ئینان .بعد
الطعام ئێدی فەتحا كەالمێ كرین و مەرام و مەقسەدا خۆ و هاتنێ ژ بۆی وان بەیان كرین
و ڕجا و هێڤیا خوە ژی []49گۆتن كو ئەم هاتینە هێڤیا خزماتیێ .وەكو بابێ لەیالی ئەڤ
Cild: 1 Hejmar: 1 Nîsan 2020 ISSN: 2667-6435

Folklor û Ziman

هێمن عومهر ئهحمهد
خەبەرا سە كری ،قبول نەكرین .ئێدی ئەو جەماعەت پوشامن و مەئیوس ڤەگەڕیان و هاتنە
مالێد خوە و ئەڤ خەبەرا وەكو گهایە مەجنوونی ،ئەو ژی زێدە موكەددەر بوویی دەشت و
چیا دانە بەر خۆ و ژ مەقسوودی نائومێد بوویی و سەودا هەوا ئەڤینی ل وی غالب بووی،
ئێدی دائیمەن ل چیایێ ساكین دبوو.
ئازادكرنا مەجنوونی یە گرتی د قەیدیدانی و كەتنا وی یە زنجیری و دیتنا لەیالیێ یە
گاھ گاھ ژ بۆی سەیر و تەماشایێ ،مەجنوون سەرگەشتە دبوو و دهاتە دەشتێ.
[]50رۆژەكێ مەجنوون د ڤی حالێدانی ،بێ ئیختیار دگەڕیا دیت كو نێزوكی زۆمان دوو
ئولداش كو گهردنا یەكی دانی زنجیر و سەرێ زنجیری د دەستێد بدانی گرتیە و دكشینت.
مەجنوون بەزی و خوە گهاندە ئەوانە و ژ وان پرسیار كر ،گۆ :ئەڤ چ حالە و چ قەید و
بەندە و جورم و قسوورا ڤێ چییە؟
ئیجاری ئەوی مرۆڤی جواب دایێ گۆ :ئەڤی بەندەی مرۆڤكی خزمێ من كوشتیە و
موفلیس و ژار بوویە ،ئیجاری ژ بۆی خوونا من ئەڤە سوال دكنت و ب ڤی وەسیلەیی []51
مال حاسل دبنت.
مەجنوونی گۆتیە وی مرۆڤی ،گۆ :ئەوی بەندی یە ڕها بكە و ئەوی زنجیری بینە و
بێخە گەردنا من ،هەر چ دراڤ و مالی دخوازی دێ ژ بۆی بەرهەڤ بكم ،هەر مالی .ئیجاری
ئەوی مرۆڤی زنجیرا بەندیی ڤەكری ،ئەو زنجیرا ئێخستە ئوستویێ مەجنوونی و مال ب مال
كون ب كون مەجنوون دگەڕاند و ساحێب كەرەمان ل وی ڕەحم دكرین و زاف دراڤ و مال
دانێ .ب ڤی تەرزی حەتتا كو ئەڤنە هاتنە كونێ لەیالیێ .وەكو مەجنوون گهایە كونێ لەیالیێ
ئێدی بێ ئیختیار دەست ب فەریاد و فیغانێ كری.
[]52وەكو لەیالیێ دەنگێ مەجنوونی سە كری ،فیلحال ئەو ناسی و بوونا
مەجنوونی زانی ،الكین عەیان نەكری ،ب خوە ژی بەزی و هاتە سەیرا وی ،كری سەد ئاھ
و كەسەر دكرین و ئەو هەر دوو ژ پێش پێكڤە وها حەیران و موشتاق ماین .فوجئەتەن
ڕەقیبێكی مونافیق ب قەرینە ئەڤ حالە دەرك كری ،ئەحوال زانی و كریە گازی كو ئەڤە
مەجنوونە ،هوون ئەڤی بگرین و قەتل بكن ،بالنی فەوتا وی ل گەردنا من بنت.
وەكو مەجنوونی ئەڤ خەبەرا سە كری ،فیلحال سەرێ خوە ژ زنجیری بدرانی و
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ڕەڤی ،چوویە چیایێ [ ]53و چ قەدەر سوار و پیایە پێ كەتن ،نەگهانە تۆزا مەجنوونی .دیسانی
ئەو چوویە نیڤا طیور و وحووشان و ئەوێد كو پێ لێ كەتبوون ژ جیران یاران ڤەگەڕیان ڤە.
بابی مەجنوونی كو ژ دەردان بێ قەرار ڕابوویە چوویە چیایێ و كوڕێ خوە دیت كو جناوەر
ل دەوری بەرهەڤ بووینە .بابێ وی چوویە نك و ل تەنیشتی ڕوونشت ،ب غەم و ژار و ب
مەوەددەت و شیرەت گۆتە مەجنوونی ،گۆ :ڕابە ئەم بچین ئەڤ قەدەر ڕیسوایی بەسسە،
قەدەرەكی شێر سە كرین ،ب خوە ژی ژ قیل و قالێ حەییری .الكین مەجنوون قەت []54گوھ
نەدایی مەقالی ،ئێدی ل وی ناڤی بابێ ل كوڕێ نەزەر دكری ،دیت كو ژ ملێ مەجنوونی ناگاھ
خوون ڤەرەسیایی ب دەركەت .بابی گۆتە مەجنوون؛ گۆ :ئەڤە چ حالە و چ خوونە؟
مەجنوونی گۆتە بابی ،گۆ :ئەی والید ئەڤە ژ سیدق و ئیتتیحادا ئەڤینێیە ،حالێ من
دگەل دلبەری موافیقە ،كو لەیالیێ دڤێ د مەیدانێ ژ خوە خوون ئەستاندی وەكو نشتهر ل
ركی دایی وەكو خوون ژ دەستی لەیالیێ دچنت ،ئەڤ خوونا مە ژی ل ڤی دەری جووش و
خرووش دكەتن ،وهاتیە حەرەكەتی.
163

وەكو بابی ئەڤ عەجیبە [ ]55ب چاڤان دیتی ،زانی كو ئێدی مەحالە و بێ
مومكینە تەدبیرا وی یەقین كر.
خواستنا لەیالیێ ژ بۆی ئینب سەالمی و دانا بابی و دەست گرتن
بابی مەجنوونی ب وی ماتەم و حالی مایی ،بەحسان د ئەحوالی ئینب سەالمی یە:
ژ ئەمیرێد عەرەبان یەك هەبوو ب نام و شان و خوی زێر و جەواهیر ،ئەوی ئەمیری
قەبیلە و غوالم زاف بووی ،قەبا كو نان گهاندبوونە فەلەكان ،ئەوی ئەكابیر كو ناڤی ئینب سەالم
بوو ،مەیال عەقدا لەیالیی هەبوو و دەستی خوە ژ ڤی ئارەزوویێ نەكیشایی .ئێدی وی زەمانی
ئێدی ئەڤ []56شۆال فرسەت زانی ،ئیجاری ئەقوام و ئەعوانێد ڤەخوهندی ئەحوال ژ بۆی وان
بەیان كری و گۆتە ئەكابیر و ئەعیانان ،گۆ :بچن و لەیالیێ ژ بۆی من ژ بابی بخوازین و سەعی و
جددی بكن ،ئیجاری ئەوان ئەكابیر و ئەعیان ژی بەلێ گۆتی ،پێكڤە ڕابووی سواربووین و چووینە
ماال بابی لەیالیی و پەیا بووین ،ئەوان ژی شەرتێ ئیكرامی بجێ ئیناندین ،پاشی خوان و نیعمە
ئیعزازی ،ئیجاری ئەوان خوزگینان مەرام و مەقسەد بەیان كرین و بابێ لەیالیێ ژی داخوازا وان
قبول كری ،كەچا خوە []57لەیال دایە ئینب سەالمی ب ڕەسم و عادەت و دەست ڕامووسان و
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شیرنی ڤەخوارین و مەمنوون و شا ئەو خوزگین ڤەگەڕیان و بشۆڤە هاتی مزگین ژ بۆی ئینب
سەالمی ئینان.
چوونا نهوفهل صەیدی و دینا ویا مەجنوونی و لەیال ژ بۆی مەجنوونی خواستنا وی و
نەدانا بابی لەیالیێ یە
ئەمیرەكی قەوی زێدە مەزین ل وان كەناران هەبوو ،كو خوەی زاف لەشكر و مال
و خیدەم و حیشەم بوو و مرۆڤكە ساحێب دەرك و ئینساف و گەلەك خوی عیزز و جاھ
بوو .ئەوی نەوفەلی ژی وەزیرەك ب مەسەل ئاسەفی هەبوو]58[ .رۆژەكی ئەمیر نۆفەل
مەجلیسا خوە دانی ،ژ وەزیری پرسیار كر ،گۆ :ئەڤ مەجنوونە كییە و چ مرۆڤكە و ئەحوالێ
وی چاوانە؟ ئیجاری ئەوی وەزیری دانا ژی كەیفییەت ئەحواال مەجنوونی وەكوو بوویی
من االول الی االخر ژ بۆی ئەمیر نۆفەل قیسسە كر .وەكو نۆفەلی ب ڤی تەرزی پەریشانیا
حالێ مەجنوونی سە كری ،زێدە غەمگین و مەحزوون بوویی ،ئەمر كر گۆ بالنی ئاغالەر و
ئەتباعان تەنبیھ بكن ،دا ئەم بچینە گەڕیانێ .خوالسە ئەمیر نۆفەل دگەل ئیحتیشامێ سوار
بوویی و چوویە گەڕیانێ ،الكین مەراما وی دیتنا مەجنوونی []59بوو .خوالسە قەدەرەكی
ل چیایێ نەجدی دگەڕیان و سەیر و تەماشا كرین و ئاخیری ڕاست مەجنوونی هاتن و
ئینانە نك ئەمیر نۆفەل ،ئەوی ژی زێدە ئاشنایی و دلنەوازی دگەل مەجنوونی كری ،وەعد
كر گۆ :ئێدی بێ غەم ببە ،ئەز دێ لەیالیێ ژ بۆی تە بخوازم و بستینم ،ئیجاری ئەمیر نۆفەل
مەجنوون ڤرێكرییە حەمامێ و وجوودا وی شووشنت و لیباسێد فاخیرە كرینە بەر مەجنوونی
و ئینانە مەجلیسێ و زاد و شەربەت ژ بۆی ئیناندنین .الكین مەجنوونی دگۆت كو من ئەڤنە
نەڤێنت ،ئیلال لەیالیێ ژ بۆی من پەیدا كن.
[ ]60وەكو ئەمیر نۆفەلی ب ڤی تەرزی كەمال و ڕەجا ومەیال مەجنوونی دیتی،
قەوی زێدە ئەڤ شۆال ل وی دژوار هاتی ،حسێبكە كو بالكلیة ژ خوە بێ خەبەر بوویی .فیلحال
ئهعیانهكی عالی قەدر تەدارەك كری ،ڤرێكرییە چیایێ نەجدێ ،نك بابێ لەیالیێ ،كو بالنی ب
ئەمری خوەدێ كەچا خوە لەیالیێ بدەتە مەجنوونی و هەر چی داخواز كنت ئەز دێ بدم.
ئیجاری ئەو ئەعیانی قاسید بێ خەبەر چوویە ماال بابێ لەیالیێ و سالڤ و
خەبەرێد ئەمیر نۆفەلی بێ نوقسانی حەموو گۆتنە بابێ لەیالیێ .ئیجاری بعد الكالم ،بابێ
لەیالیێ جەواب دایێ كو ئەڤ شۆلەكی مەحالە ]61[ ،رابە هەڕە ببێژە میرێ عالی قەدر ،كو
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مرۆڤ كەچان چەوانی ددەتە وی دین و هاری؟ كو ب زنجیران بەند دكن و ب غەیر ژ ڤی
ژی ژنك نادنە دوو مێران ،من كەچا خوە ب ڕێدانی دایە ئینب سەالمی و عەقد ژی بوویە،
بالنی سەرفی نەزەر ژ ڤی شۆال بەتال بكنت ،ئەڤە عدیم االمكانە.
لەشكركرنا ئەمیر نۆفەل و جەنگ كرنا وی یە دگەل بابێ لەیالیێ
وەكو ئەو ئەعیانێ قاسید ڤەگەریایێ و ،هاتی ،ئەڤ جوابا وەكو بوویی ژ بۆی
ئەمیر نۆفەلی بەیان و تەقریر كری ،ئێدی ئەمیر نۆفەل هاتە غەزەبێ و ئەمر كری گۆ :بالنی
[]62جوندی و پەهلەوان و لەشكری حازر بنب ،گۆ :مە جەنگ و جیدالە .ئێدی ب ئەمرێ
ئەمیر نۆفەل فەردەكی ژ وان نەمایی و دگەل تەدارەك تام چوونە شەڕی.
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وەكو بابێ لەیالیێ ژی ئەڤ خەبەرا و هاتنا لەشكرێ ئەمیر نۆفەلی سە كری،
ئەوی عەشایر و قەبایلێد عەرەبان ژ ئەتراف و ئەكنافان بەرهەڤ كری ،ژ دوو كەناران ئەوان
دوو لەشكرێد عەزیمە بەردایێ یەك و دوو سەف گرێدایی دەست ب شەڕ و دەعوایێ
كرین و شەڕەكی مەزین بوویی .نۆفەل غالب بوو ،الكین مەجنوون ژی د وی شەڕێدانی
دگەل وان بوو ،وەكو مەجنوون دیت كو قەوم و قەبیلەیا لەیالیێ دكوشنت و تەلەف []63
دبوون ،مەجنوون زێدە حەزین دبووی و دەست هالنی ژ بۆی لەشكری كەناری لەیالیێ
دوعا دكرین :یاڕەب تو لەشكرێ بابێ لەیالیێ غالب بكی ،دا لەیال مەحزوون نەبی ،شا
ببنت .ئیجاری دوعا مەجنوونی قبول ،حسێبكە دوو لەشكر ژ یەك و دوو جودا بووین ،الكین
مەجنوون مایی دنێڤا لەشكرێ بابێ لەیالیێ.
ئیجاری ئەو گرتن و ئەسیر كری ،دگەل خوە برین و شیر كێشایی قەسدا هیالكا وی
كرین ،الكین هندك مرۆڤ ڕازی نەبووی .حاسلی مەجنوون دگەل خوە برینە نك خوە .وەكو
سوبە بوویی تیكرار []64دیسانی دوو تەرەفان مەیال جەنگێ كری ،كەناری بابێ لەیالیێ
جەواب ژ بۆی نۆفەلی ڤرێكرین :مەجنوون بوویە ئەسیر ئەگەر تو ژ نووڤە شەڕی دگەل مە
بكی ،ئەم دێ مەجنوونی بكوژین ،لەورانی ئەوە باعیسی فیتنە و فەسادی .ئیجاری ئەمیر
نۆفەلی سولح كری ،گۆ :هوون بچن مەجنوونی بەردین ،ئێدی مە دگەل وە شەڕ نین ،هوون
دزانن دگەل لەیالیێ مە شۆل پێ نینن.
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داوەتا ئینب سەالمی و برنا لەیالیێ و دەست نەدانا وی یە
پاشی ڤی شەڕی ئێدی لەیال ژی ب حوسن و جەمالێ مەشهوور بوویی ،ئیجاری
ب زوویی []65ئینب سەالم نامە و جەواب ژ بۆی بابێ لەیالیێ ڤرێكری و دەستوورا ئیزنا
داوەتێ ژ وی خواستی ،وەكو بابێ لەیال ژی مەكتووب خوەندی ،دەستوورا داوەتێ دای،
ئێدی قاسید ب مزگین ڤەگەڕیای و چووی جەواب ژ بۆی ئینب سەالمی بەری ،ئەو ژی دكەتە
تەدبیر و تەدارەكا لەوازیامتێد داوەتێ .حاسلی تەدارەكەكی قەوی زێدە ئەمیرانە كری ژ
ئەنواع ئەشیایێد مەقبوولە و موعافە و شەوشەبین ڤرێكرین ،ئەو ژی چووینە ماال بابێ
لەیالیێ و ل وی دەری ژی پاشی ساز و سۆز و ئیكرام و عیززەتی تەدارەكا بووكێ كری،
خەیل []66بدەرئانین و دیانە ڕێ ،مەگەر مەجنوون خەبەردار بووی كو لەیالیێ دبەن،
مەجنوون بەزی و هاتە پێشییا خەیلیێ و كرییە فەریاد و زاری و دگریا و دگۆتە لەیالیێ
گۆ؛ تە تەركا مە كری و چوویی واوەیال ل من ،ئەز مایمە ب تنێ ل چیان و ،دەرد و غەمێد
من دوو چەندان بووی ،ئەز مایمە مەحرووم و تو دچی ویسالێ ،لەیال ژی د محافیدانێ ب
خەف ئاھ و فەریاد دكرین ،الكین چ چارە؟
وەكی خەلقی ب ڤی تەرزی هەوار و گازیا مەجنوونی دینت وەلەوەلە و شەماتە
دنێڤا داوەتیاندانی پەیدابوویی ،سوار و پیا بەرداینە مەجنوونی ئەو ژی []67ڕەڤی و چوویە
چیایێ نەجدی ،حاسیلی نەگهانە مەجنوونی ،ڤەگەڕیان و لەیال ئینانە ماال ئینب سەالمی و
دە ڕۆژان بوویە سوور و رسوور و داوەت .وەكو عرووسی تەمام بوویی ،ئینب سەالم چوویە
كردەكی و دگەل لەیالیێ موالقی بوویی ،خەبەردان ئیجاری لەیالیێ گۆتە ئینب سەالمی كو
ژ دوور ڤە دگەل من خەبەر بدە لەورانی ژ مێژە كو ژ پەریان یەك عاشقی منە ،ئەڤ ژ
پشیڤە وسطایە ئەگەر تو نیزوكی من ببی دێ تە ژی و من ژی تەلەف و زایع بكنت ،ئەحوال
ئەڤەیە حەتتا چارەیكی پەیدا دكن ،سەبر بكە ب دەعوەت و یاخو ب دەرمان []68دەفعا
ڤی پەریێ ببنت ،ئێدی ئەز یا تەمە.
خوالسە ب ڤی حیلەیی لەیالیێ ئینب سەالم ساكین كری تەسلیام ویسالێ نەكری.
ئینب سەالم ژی مەحزوون مایی و ئارەزوویا ویسالێ ،الكین ژ بوونا پەری دترسا گۆیا دێ
چارەیكی ل دەفعێ بكنت.
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گەیشتنا مەجنوونی ل عەیاری پەزی و دیتنا دیا لەیالیێ یە ب پەنهانی
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ئینب سەالم ئێدی كەتە تەدبیر و چارا پەریێ ،الكین بەحسا مە د ئەحوالێ شڤانێ،
مەگەر ئەوی ئینب سەالمی شڤانەك هەبوو كو پەزێد وی دچراندین ،ئەوی شڤانی ژی قەوی
خوەش بلوورەك دگۆت ،حەزین و موئەسیر دەما كو []69د چیایێ ئەوی شڤانی ئینب
سەالمی بلوور دگۆت .مەجنوون دهاتە نك وی و گۆهداری دكری و دكرە زاری .ئێدی ئەوی
شڤانی پرسیار ژ ئەحوالێ مەجنوونی كری ،ئەو ژی سڕڕا خوە و حالێ عیشقێ گۆتە شڤانی.
وەكو شڤانی ئەحوالی وی زانی ،ڕەحم ب حالی وی هاتی ،ئینا پەزەك سەر ژێ كری ،عەیار
بدر ئانی و پاشامو عەیار كیشان سەرێ مەجنوونی وەكویا تەبدیل كری مەجنوون دگەل
خوە بری یە زوما لەیالیێ .وەكو مەجنوون فكری و لەیال دیت عەقل ژ سەری ڤرێ دكەت
وەكو كیژان وەكو خەلقی كون []70ئەو سوورەت ب ڤی تەرزی دینت و كیژ حسێب كرین.
خوالسە لەیالی ئەڤ بەحسا زانی و ب دەرڤە هاتی ،ئەوی و مەجنوونی یەك و دوو ناسین و
حەتتا سوبەیی هەڤدوو دینت و ل یەك و دوو نەزەر دكرین ،ئێدی سوبەیی مەجنوون چوویە
نیڤا پەزێ ،دین و بێ هۆش بووی و لەیال ژی ژ شۆڤە ب دەرد مایی.
مرنا بابێ مەجنوونی و هاتنا وی یە سەر مەزاری ب شایی و كەیف
بابێ مەجنوونی پیر و ئیختیار و ڕەنجوور بووی ،ژ غەم و ئەلەما كوڕێ بێ كەیف
بوویی ،دە ڕۆژان ساحێب فیراش بوویی ،پاشی ڕیحلەت كری چوویە ئاخیرەتێ [ ]71ئیجاری
ئەو جەنازە بری و دەفن.
مرۆڤەك یارێ مەجنوونی هەبوو كو دائیمەن جەواب ژ بۆی مەجنوونی دبرین ،ناڤی
زەید بوو .فیلحال ئەوی جەوابا مرنا بابێ مەجنوونی ژ بۆی وی بری ،ژ مرنا بابی ئاگاھ كری،
مەجنوون وەكو ئەڤ خەبەرا سە كرێ ،ژ چیایێ پیا بوویی هاتە سەر مەرقەدا بابی و عادەتا
شین و ماتەم كری .شەڤەكی ل وێ دەرێ مای .سوبەیی دیسانی مەشیایی چوویە چیایی .وەكو
ل وی دەرێ ساكین بوویی ناگەھ سوارەك پەیدابوویی ،نامەیەك دایە دەستی مەجنوون ،ئەو
ژی فكری و لێ نەزەر كری ،گۆ لەیالیێ ژ بۆی وە سەرخۆشی نوسیە []72و هندەك دل مەنایی
و تەسەلال داینە مەجنوونی ،گۆ :مورادا مە د دنێ نەبوویی ،ئەلبەتە د ئاخیرەتێ دبنت و پرسیارا
حال و غەم و غوسسەیێد مەجنوونی كرییە .ئێدی مەجنوون ژ ڤی نامەیێ خوشحەول بوویی،
ئەوی ژی ب زمانێ سالڤ و دوعاخوانی ل وی سواری قاسید كری ،بڕێ كر عەود سە كری.
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چوونا دا مەجنوونی یە نك وی و بێ ئەمری كرنا مەجنوونی ل دایی یە
پاشی چوونا قاسیدی ،مەجنوون ل سەرێ چیایێ دگەڕیای ،چاڤێ وی ب دا و خالێ
كەتی ،ئەو دینت ،فیلحال گری و چوویە دەستان و عوزرا خوە ژ وان []73خواستی .ئیجاری
دایێ گۆتە مەجنوونی گۆ نە بەسسە كو تە چكرێد كرینە خون بابێ تە مەرحووم بوویی ،تو
مایی ،ئێدی ب غەیر ژ تە ،واریس چو نینن ،ئەڤ قەدەرە مال و گەنج هەین ،ئێدی ئەڤ
جنوونی ژ بۆی تە شەرمە.
وەكو مەجنوونی ئەڤ جەوابنە سە كری ،ئەسلەن جەوابا یەكی نەدایی ،ژ نك وان
ڕابوویی بەرا خوە دایە چیایێ و گۆتە دایێ گۆ :تەركا یارێ مەحالە و بێ مومكینە.
وەكو دایێ مەجنوون ب ڤی تەرزی دیتی ،ئێدی ئەو ژی ژ دەردان نالی و كەت و
بێ هش ل وی دەری مایی ،ئاخیری ل چیایێ دایی ژی جان دایی فەوت بوویی ،ئینان ئەو
ژی []74دەفن كرین.
پاشی مەجنوون هاتی ل وی قەبری فكری و زانی كو ئەڤە دا وییە فەوت بوویە.
ئیجاری ئێدی زێدە دەست ب گری و زاریێ كری ،فەریاد و فیغان گهاندە ئاسامنان و ب
خوە ژی ڕووس و طازی بێ عەقل و هش ل چیایێ دنێڤا حەیوانان گەڕیان دگەریایێ.
قەسدا ئینب سەالمی ب قەتال مەجنوونی و دەفع كرنا كوڤیان ژ سەر وی
خوالسە باب و دایێد مەجنوونی هەر دوو ژی فەوت بوویی .ئێدی خەبەرا مە د
بەحسا ئینب سەالمی دگەل لەیالیێ .وەكو ئینب سەالم فكری كو لەیال [ ]75ئەوی ناحوببینە و
قبول ناكنت ویسالی نادتە وی و ژ ڤی شۆلی عاجز مایی ،زانی و دەرك كر كو سەبەبا ڤی مەنعی
مەجنوونە و ئەو هەر دوو یەك و دوو دحوببینن .لەورانی لەیال ویسالی نادتە وی .ئیجاری ئینب
سەالمی عەزم و جەزم كری و چەندەك ژ ئولداشان هەلدایی ب چەك و سیالح قەسدا چیایێ
كری ،ب مەراما قەتال مەجنوونی چوویی كو ئەوی جنوونی بكوژینت ،بەلكو لەیال ڕامی وی ببنت.
خوالسە هاتە چیایێ و قەسدا قەتال مەجنوونی كرین ،الكین زاف جناوەرێد دڕندە
ل ئەترافێد مەجنوونی هەبوون []76ئەوان جناوەران جێ بجێ هجومی ئینب سەالم و
مرۆڤێد وی كرین و ژ هەڤدو بەالڤ كرین و زاف ژ وان تەلەف كرین .حەتتا ئینب سەالم ب
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خوە ژی قەتل كری ،كەركەر ب وی هیالك بوو و مرۆڤێد خەالس بوویی ،ڕەڤین و جەواب
ئینان ماالن كو ئەڤ عەجیبە قەومی جناوەران قەسدا مە كری و ئەم ژ یەك و دوو تار و
مار كرین و هندە نەفەر مرۆڤ كوشنت و ئینب سەالم ب خوە ژی پارە پارە كری تەلەف
كرین .ئێدی ئەهلێ وی و قەبیلەیێد وی دەست ب شین و ماتەمێ كرین .لەیال ژی ئەگەر
چ ظاهیرەن شین دكر ،الكین []77د باطیندانێ لەیال شا دبوو كو ئینب سەالم هیالك بوویی،
ئەز ژی خەالس بووم ،دقەومە كو بەلكو وەسال من و مەجنوونی ژار ببنت.
موالقی بوونیا مەجنوون دگەل لەیالی و خەبەردانا وانن
حاسلی د پشتی هیالكا ئینب سەالمی ،لەیال موددەیكی ل ماال خوە سەكنی .پاشی
هاتە دلێ وی؛ گۆ :الزمە دا ئەز جارەكی بچمە نك مەجنوونی كانێم كو ب چە حالییە ،ئەو
جگەر خوون؟ ئیجاری لەیالیێ یەك ژ مەحرەمێد خوە گازی كری ،ڤرێكرینە نك مەجنوون گۆ
هەڕە ببێژە مەجنوونی؛ ئێدی بالنی غەمان []78نەكە ،ئەحوال ئەڤەیە ساكین ببە.
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ئیجاری ئەوی مەحرەمی قاسید فیلحالی خوە گهاندە نەجدی و مزگین دایە
مەجنوونی ،گۆ :تو خوەش ببە ئینب سەالم فەوت بوویی ،ئێدی ئەلەم و كەدەران مەكە ،لەیال
قەوی كەیف خۆشە و ئەڤ جەوابە ژ بۆی تە هناری و ب خوە ژی مونتەزیرێ دیدارا هەوەیە.
وەكو مەجنوونی ئەڤ مزگینە سە كری ،ئێدی بێ مەجال بوویی ،ب رسوور و
كەیفە بلند ڕابوویی قەسدا كەناری زووما لەیالیێ كری .وەكو هاتە نیزوكی زوومەیێ و
چاڤ ب بۆی ئاڤاهامی كەتی ،ئێدی مەجنوونی [ ]79بیال ئیختیبار دەست ب گازی و زاری
و فیغانێ گری و ژار ژار كری .وەكو لەیالیێ صەدا گرینا مەجنوونی بهیستی ،دەنگ ناسی
و ب دەرڤە هاتە نك مەجنوونی ،ئەو هەر دوو عاشق و مەعشووقێد یەك و دوو دینت و
حسێبكە ژ پێش یەك و دوو ڤە مەست و الیعقل بووین و ب ئیشارەت و ڕموزێد عاشیقانە
حال و كەیف پرسانی كرین و ل یەك و دوو عەرزی ناز و موحیببەت كرین .قەدەرەكی ئەو
هەر دوو طالیب و مەطلووب ب ڤی تەرزی ژ پێش هەڤدوو ماین و پاشی ناس پەیدابوویی،
ئەو ژ یەك و دوو جوداكرین ،مەجنوون [ ]80دیسانێ مەجنوون ئێدی زێدە حەزین و
غەمناك ،ڕێیا چیایێ نەجدی گرتی ب گرین و زاری و فەریاد ژاری چوویە چیایێ و ،لەیال
ژی ڤەگەڕیایێ هاتە كونێ خوە .الكین د پشت ڤی موالقاتی ئاگرێ عیشقا مەجنوونی
زێدە د لەیالیێ ئەسەر كری .وەكو هاتە مال ،ئێدی فیلحال تبدیل املزاج بوویی ،ب وی
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غەم و ئەلەمێ ناخۆش كەت و ڕۆژ ب ڕۆژی مەرەضا وی شەدید بوویی ،زەعف لێ غالب
بوویی ،هەر چەند باب و دایێد لەیالیێ حەكیم و موعالیج ئینانە سەر لەیالیێ و دەرمان و
داروو داینە []81لەیالیێ ،الكین چارە نەبووی .لەورانی ئەلەما ڤینێ ئێدی ژ كەزەبێ شۆل
كربوو ،ئەو لەیالیێ ژار و بالكش ب دەردی عیشقێ ڕووح تەسلیم كری ،جانێ وی ژ دنیایێ
پەروازی ،ئەوجا ئاخیرەتێ كری فەوت بوو و ژ قەبایلێ عەرەب و باب و دایێد لەیالیێ شین
و ماتەم و گریە و زاری چوویە فەلەكان.
ب ڤی تەرزێ ب نامورادی و ب ژاری مرنا لەیالیێ ل حەموو كەسی دژوار هاتی،
بێگانە و ئاشنا ژ بۆی مرنا لەیالیێ مەحزوون بووین .ئیجاری []82ب ڕەسم و عادەتێد عەرەبان،
تەجهیز و تەدارەكا نەعشا لەیالیێ كرین و ب نەوحە و زاری و شین و ماتەم جەنازا لەیالیێ
ئینان ل دامەنا چیایێ نەجدێ ئەو ب الشێ موحیببەتێ دەفن كرین و هاتنە مالێد خوە.
ئیجاری ئەو یارێ صادقێ مەجنوونی كو ناڤی زەید بوو و دائیمەن دچوویە نك
مەجنوونی و دهات و پرسا ئەحوالێد مەجنوون گاھ گاھ دكری و ،جەواب ژ بۆی وی
عاشقێ زار دبر .دیسانی ئەو زەید ب خەبەرا مرنا لەیالیێ چوویە نك مەجنوونی و ئەو ل
چیایێ دیت]83[ .ئیجاری زەیدی گۆتە مەجنوونی؛ گۆ :ئەی بەالكش ئێدی بەتالە فەریاد و
فیغان ،بێ فایدە زەحمەتی مەدە خوە ،ئەو یارێ كو تو ژ بۆی دگری ،سەرێ تە خوەش ،ئەو
سەدەقەیێ سەرێ تە بوویی ،یانی لەیال ژ دونیایێ كۆچ كر ،ئێدی گرین و زاری بێ وەجھە.
مەراما زەیدی ژ ڤی جەوابی ئەو بوو بەلكو مەجنوون خەبەرا فەوتا لەیالیێ ببهیسنت ئێدی
فەراغەت ژ جنوونێیە بكنت و بێتە ماال خوە.
وەكو مەجنوونی مرنا لەیالیێ سە كری وسانی فەریاد و فیغانەك ڕاهشتی ،كو دار
و بەر و چیایێ ب خوەدێ [ ]84و طیور و وحووش حەموو دگەل حسێبكە هاتنە گرینێ و
فیغانێ ،قیامەت كویا ل سەری مەجنوونی و چیایێ نەجدی ڕابوویی .ب گرین و زاری و ئاھ
و نالە بێ ئیختیار هاتیە سەر قەبرا لەیالیێ و ئەو جناوەرێد كو دگەل وی ئونس گرتبوون ،ئەو
ژی ژ مەجنوونی جودانەبوویی هاتنە ئەترافێد قەبرا لەیالیێ .ئێدی مەجنوون وەكو گهایە سەر
قەبرا لەیالیێ خولی ب سەری خوە وەردكر و قەبرا لەیالیێ حمێز كری ،دكرە فەریاد و فیغان.
خوالسە ب ڤی تەرزی شەڤ و ڕۆژەكی الیعقل قەبر حمێز كری.
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[]85ئاخیری هەمان ل سەر وی قەبری ،مەجنوونی ژی جان دایی ڕووح تەسلیم كری،
چوویە دارولبەقایێ و ڕووحێد مەجنوون و لەیالیێ گهانە یەك و دوو و پێكڤە موتتەسیل بووین
ژ دارێ دنیایێ ئیرتیحال كرین .ئێدی ئەقوام و قەبایلێد عەرەبان وەكو ب ڤی تەرزی صیدق و
محەببەتا ڤان دوو عاشق و مەعشووقان دیتی ،ئافەرین سەد ئافەرین كو تێ تەحسین كرین
و مەجنوون ژی غوسل و تەدارەك كری ،هەمان ل نك قەبرا لەیالیێ نیزوكی وی دەفن كرین و
پیلەكی []86زاف حوزن و شیعە و ماتەم ژ بۆی وان دوو مەزلوومان گرتن و قەبرێد وان نها ژی
دیسانێ ل دامەنا چیایێ نەجدێ مەعلوومە و بوویە زیارەتگاھ و ،ئەڤە قسسەیا ژ وان یادگار
مایی .هندە زەمانە ئەو بۆرینە ،الكین ئیسم و شوهرەتێد وان دنێڤا عەوامێدانی هەیە و باقی
بەلكو حەتا ڕۆژا حەرشێ ژی مبینینت و ،ئەڤ حیكایەتا ب زمانی فارسی و توركی هاتیە گۆتن،
قەوی زێدە ڕەنگین و مەقبوولە ،ئەڤە ژی تەرجەمەیا لیسانێ ڕەوەندییە ،كو موختەسەر بەیان
بوویە .ئێدی[ ]87قنج جەنابێ خوەدێ تەعاال ب حەقیقەتێ حالێ دزانینت.
والله اعلم بالصواب ،متت ترجمة لیال مجنوون ،كوردی
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