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تراژێدیای ئەڤین �ە مەم و زینی ئه حمه دێ خانییدا
به ره ڤان

ــاوە. بــە شــاعیرێکی  ــدا ژی ــە )١٦٥٠-١٧٠٩(زاییندیی ئه حمــه دێ خانیــی ل
کالســیکییی کــورد دادەنرێــت. لــە ســەتەی حەڤــدەدا نووســراوی هەیــە 
و خاوەنــی چــوار بەرهەمــە، کــە دۆزرابنــەوە. ئەوانیــش: »نۆبهــارا 
ــە  ــن«، ک ــەم و زی ــی« و »م ــا خانی ــە«، »دیوان ــدە نام بچــوکا«، »عەقی
ــە ســاڵی  »مــەم و زیــن« بــە شــاکاری خانیــی و کــورد دادەنرێــت و ل
١٦٩٢دا، کۆتاییــی بــە نووســینی هاتــووە. ئــەو داســتانە لــە ســەر قالبــی 
مەســنەویی و لــە ٢٦٥٦ بەیتــدا، بــە کێشــی هــەزەج )مفعــول مفاعلــن 
فعولــن( نووســراوە، خانیــی بــە کرمانجــی ژووروو ئــەم داســتانەی 
هۆنیوەتــەوە. جگــە لــە بابەتــی خۆشەویســتیی، خانیــی لــەم داســتانەدا، 
باســی چەندیــن بابەتــی تریــش دەکات. وه ك: عیرفــان، باســی بــە یــەک 
نەگەیشــتنی مــەم و زیــن، نەمانــی بەهــای هونــەر و پێنــووس، هەروەهــا 
نەبوونــی پاشــا و باســی دوو ئەڤینــداری تــری وەک تاجدیــن و ســتی 
تێڕامانــی  پــرس و  نیشــتمانپەروەرییش دەکات. هەروەهــا  باســی  و 
و  پیرۆزیــی  بــە  ســوێند  خانیــی  پاشــان  دەخاتــەڕوو.  فەلســەفییش 
پاکیزەییــی مــەم و زیــن دەخــوات و ناویــان بــە شــه هیدانی عەشــق 

ــی. ــە داســتانێکی تراژێدی ــات، هەربۆیەشــە دەبێت دەب
ــە  ــرەدا، ئەوەی ــەوە لێ ــت و زەق دەبێت ــەو پرســیارەی درووســت دەبێ ئ
خانیــی  ئایــا  بــکات؟  داهێنــان  توانیویەتــی  کوســا  خانیــی  ئایــا  کــە 
کەســایەتییەکانی ئــەم داســتانە بــە بااڵتــر پێشــاندەدات و ئافراندنــی تێــدا 
کــردووە؟ ئاخــۆ لــە »مــەم و زیــن«دا، داهێنانــی زمانــی کوردیــی چــەوا 
هــزری ناسیۆنالیســتیی بەرجەســتە دەکاتــەوە و پێشــبینیی داهاتــووش 

دەکات؟
شــیعریی«ی  »هونــەری  ڕوانگــەی  لــە  هەوڵــدەدات  گوتــارە  ئــەم 
ئەرســتۆوە، الیەنــی تراژێدیــا لــە داســتانی »مــەم و زیــن« شــیبکاتەوە. 
هاوکاتیــش لــەم ڕێگەیەشــەوە داهێنــان لــەم داســتانەدا تاوتــوێ بــکات.
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داهێنان �ە ڕوانگەی ئەرستۆوە:
 ئەرســتۆ )٣٨٤-٣٢٢(ی پ.ز، لــە هونــەری شــیعردا دەڵێــت: شــاعیر 
ــر  ــدا دەکات و بەرگێکــی جوانت ــی تێ ــەاڵم داهێنان ــەوە، ب الســاییی دەکات
و بااڵتــری دەبــەر دەکات، کــە سروشــت نەیتوانیــوە ئــەم جوانیییــە 
»تراژێــدی  کــە  ئەوەیــە  لەبــەر  ئەمــەش  دەربخــات.  شــێوەیە  بــەم 
الســاییکردنەوەی کردارێکــی چاکــی راســت و لــە خۆیــدا تەواوبــووە 
تەڕوپــاڕاو  بەزمانێکــی  هەبــێ،  دیاریکــراوی  درێژییەکــی  کەمــاوەو 
هەربەشــە  بەپێــی  کــە  بەخشــندەر  ڕازاوە  روخســاری  و  دڵڕفێــن 
ــەورە الســاییی شــتە  ــرێ«١. شــاعیری گ ــاواز بەکاربهێن بەجــۆری جی
گرینــگ و بــە بەهــاکان دەکات، بــە زمانێکــی بــااڵ و پــڕ لــە تراژێدیــی و 
ــە  ــزم و دووڕوو ل ــی ن ــدا، مرۆڤ ــە هەمانکات ــی دەنووســێت. ل جوانکاری
خــۆی نزمتــر پێشــان دەدات. شــتی تــەواو ئەوەیــە ســەرەتا، ناوەنــد و 
کۆتاییــی هەبێــت. هــەر شــاعیرێک خــاوەن هێــز و توانــای خۆیەتــی، 
بۆیــە الســایییکردنەوەی هیــچ شــاعیرێک لــە شــاعیرێکی تــر ناچێــت، 
ئەمــە ئــەو خاڵــە بــوو، کــە ئەرســتۆ زیــادی کــرد لەســەر بۆچوونەکــەی 
ئەفالتــۆن. هەروەهــا، پێــی وایــە تراژێدیــا چەند ســوودێکی هەیە، لەوانە: 
دەبێتــە هــۆی پەروەردەکردنــی ئەخالقیــی، پاکبوونــەوە، فەراهەمکردنــی 
ئاســوودەییی و پڕکردنــەوەی بۆشــاییی دەروونیــی. چونکــە »بەزەییــی 
و تــرس لــە ناخــدا دەوروژێنێــت و لــە ئەنجامــدا دەرون و نــاخ لــەم 
جــۆرە هەڵچوونانــە پــاک دەکاتــەوە«٢. ئەرســتۆ تراژێدیــای بــە بااڵتــر 
وێنەکــە  تراژێدیــا  لەبەرئــەوەی  کۆمێدیــا،  لــە  دانــاوە  پەســەندتر  و 
بــە بااڵتــر پێشــان دەدات و خەمگینتــر دەکات، بــەم پێیــەش دەبێتــە 
نییــە  شــاعیر  سەرشــانی  »ئەرکــی  هەروەهــا  پاکبوونــەوە.  هــۆی 
ئــەوە ڕابگەیەنێــت، کــە بــە ڕاســتی ڕوویــداوە، بەڵکــو پتــر ئەوەیــە کــە 
ــداوە،  ــردوودا ڕووی ــە ڕاب ــەوەی ل ــدات«٣. مێژوونــووس ئ دەکــرا رووب
دەنووســێت و وەک خــۆی دەیگێڕێتــەوە. بــەاڵم شــیعر تێڕامــان و پــرس 
ورووژانــدن و پێشــبینیییە، کــە دەکــرێ لــە ئاینــدەدا ڕووبــدەن. ئەمــەش 

ــژوو. ــە مێ ــت ل وا دەکات شــیعر فەلســەفیتر بێ
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تراژێدیا �ە ئەڤیندارییی خانییدا:
لــە ســەردەمی خانییــدا، زمانــی کوردیــی بــاو نەبــووە بــۆ نووســین، 
زمانــی فارســیی، تورکیــی و عارەبیــی زیاتــر خوێنــەری هەبــووە و 
و  عوســمانییەکان  کــە  ئەوەیــە،  لەبــەر  ئەمــەش  پێــدراوە،  گرینگیــی 
ســەفەوییەکان، تــا جەنگــی چاڵدێڕانــی ســاڵی )١٥١٤(دا، کوردســتانیان 
لــە نێــوان خۆیانــدا دابــەش کردبــوو، بــەاڵم لــە دوای شــەڕی چاڵدێــڕان 
بــوار بــۆ دیالێکتــی کرمانجــی ســەروو خۆشــبوو. کەســانی وەک: عەلــی 
حەریریــی، فەقــێ تەیــران و مەالیــێ جزیریــی دەرکەوتــن. کــە مەالیــێ 
جزیــری نــاوی کوردســتانی هێنــاوە لــە شــیعرەکانید. دواتــر، ئه حمــه دێ 
خانیــی هەســتی نەتەوایەتیــی لــە زمانــی کوردییــدا بەرجەســتە کــردەوە. 
لــە ژێــر هەژموونــی داگیرکاریــی، زمانــی کوردیــی ڕەواجــی نەبــوو، 
هــەروەک ئێســتاش زمانــی کوردیــی لــە ژێــر داگیرکاریــی تورکیــا و 
ــی  ــی کوردی ــە زمان ــدن و نووســین ب ــە هەندێــک شــوێن خوێن ــران، ل ئێ
قەدەغەیــە. هــەر ئەمــە بەســە شــاهێدی لەســەر ئــەوە بدات، کــە خانیی لە 
ســەتەی حەڤــدەدا بــە زمانــی کوردیــی و زاری کرمانجیی، چ شــاکارێکی 
کــردووە. هەروەهــا  نەمــر و زینــدووی نووســیوە و چ داهێنانێکــی 
برۆینســێن«  ڤــان  »مارتیــن  ڕۆژاوایــی  کوردناســی  لەمبارەیــەوە، 
دەڵێــت: »ئــەو ســەردەمە فارســی نــەک ته نیــا بــە خنجیالنەتریــن زمــان 
ــوو  ــە پێنــووس دەدرا، بەڵکــو زمانێکیــش ب ــەکان ل ــۆ ئامانجــە ئەدەبیی ب
کــە خوێنەرێکــی زۆری هەبــوو. خانیــی بــە ئەنقەســت زمانــی کــوردی 
هەڵبــژارد بــەو مەبەســتەی کــە پێگــە و ڕێــزی کولتــووری کــورد لــە چاو 
دراوســێیەکان بباتــە ســەرەوە«٤. هــەروەک خانیــی خۆیشــی دەبێژێــت:

دا خەلق نەبێژتن کو ئەکراد 
بێ مەعرفەتن بێ ئەصل بنیاد

ئەنواعێ ملەل خودان کتێبن
کورمانج تەنێ د بێ حسێبن٥

لــە  ئــااڵن«  »مەمــی  ئەفســانەی  کــە  لەوەدایــە،  خانیــی  داهێنانــی 
لەگــەڵ  بــەاڵم  زیــن«.  و  »مــەم  داســتانی  کردووەتــه   زارەکیییــەوە، 
گێڕانــەوەی داســتانەکه دا جێپەنجــەی خانیــی تێــدا ڕەونەقــی داوەتــەوە. 
خانیــی هــزر و تێڕوانینــی خــۆی لــە دۆخــی ئەوکاتــی کــورد بــە تایبەتیــی 
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لــە ڕووی سیاســیی، کۆمەاڵیەتیــی و ڕۆشــەنبیریی هەتــا عیرفانیەکــەی 
خۆیشــی دەئاخنێتــە نێــو داســتانەکە. بــە گوتەیەکــی تــر، خانیــی »مــەم و 
زینــی« لــە داســتانێکی دڵداریییــەوە گــۆڕی بــۆ مانیفێســتێکی نەتەوەییــی 
و پــڕ لــە مۆڕالــی ناسیونالیســتیی، هــاوکات هەمــوو ئەمانەیشــی لــە 
خەلــق  )دا  دەڵێــت:  هــەروەک  کــرد.  بەرجەســتە  کوردییــدا  زمانــی 
نەبێژتــن کــو ئەکــراد، بــێ مەعرفەتــن بــێ ئەصــل بنیــاد(، ســەرەڕای 
ئــەوەی دەیتوانــی بــە فارســیی بنڤیســێ و دەیزانــی ڕەواجــی زیاتــری 
دەبێــت، لــێ بــە زمانــی کوردیــی و هەســتی نەتەوەخوازیــی، کولتــووری 
کوردیــی و دۆخــی کوردیــی هۆنیــەوە. بــۆ ئــەوەی خەڵــک لۆمــەی کــورد 
نەکــەن، کــە بــێ مەعریفــە و بــێ بونیــادی کولتووریــی، ڕۆشــەنبیریی و 
بــێ زمانــن. لــە دێــڕی دواتــردا، )ئەنواعــێ ملــەل خــودان کتێبــن کورمانــج 
ــوو  ــە هەم ــەوە، ک ــر جەخــت دەکات ــی زیات ــێ حســێبن(، خانی ــێ د ب تەن
ــا ئێمــەش »مــەم و زیــن«  ــەن، ب نەتەوەیــەک خــاوەن کتێــب و مەعریف

مــان هەبێــت.
 باســی خۆشەویســتیی بەشــی هــەرە زۆری ئــەم داســتانەی گرتــووە، 
ــرەدا  ــی لێ ــە ڕوانگــەی ئەرســتۆوە، خانی ــن. ل ــش مــەم و زین ــە ئەوانی ک
توانیویەتــی مــەم و زیــن بــە تراژێدیــی بنەخشــێنێ و نەگەیشــتنیان بــە 
یــەک و گریانــی زیــن و خۆخواردنەوەکــەی، بــە بەرزتــر لــە خــۆی وێنــا 

بــکات.
ێت:

ڵ
وەک دە�

ما زین و مەمێ د بێ سەرەنجام
بێ مەقصەد وبێ موراد و بێ کام

خوونا دلی بوو غذا وخوارن
هێستر ب خوە شەربەت و ڤەخوارن٦

بــە عەشــق و  چۆنییەتــی ژیــان و بیرکردنــەوەی کــورد ســەبارەت 
خۆشەویســتیی، وای لــە خانیــی کــردووە، مــەم و زیــن بهۆنێتــەوە، کــە 
بوونەتــە قوربانییــی دەســتی خێــڵ و پیــاوە ئایینیییــەکان، کۆمەڵگەیــەک 
بەهــای عەشــق و خوشەویســتیی نەزانێــت، کۆمەڵگەیەکــی مــردووە. 
ئەمــەش وای لــە خانیــی کــرد، کــە باســی نەگەیشــتنێکی پــڕ لــە تراژێدیــی 
و غــەم بــکات، کــە مــەم و زیــن بــە بــێ هیڤیــی و ئامانــج دەمێنــن، 



16

وەک دەڵێــت: )مــا زیــن و مەمــێ د بــێ ســەرەنجام( واتــە زیــن و مــەم 
نەگەیشــتن بــە ئامانجیــان. لــە نیــوە دێــڕی دووەمــدا )بــێ مەقصــەد 
و بــێ مــوراد و بــێ کام( جەخــت دەکاتــەوە بــێ هیڤیــی بــوون لــە 
عەشــقەکەیان. ناگــەن بــە یەکتــر و لــە دووریــی یەکتــر دەتوێنــەوە، 
ــی عەشــقی خــۆی  ــە خــواردن و خوێن ــت ل ــان دەگرێ ــر م ــش دوات زینی
دەخواتــەوە، وەک لــە دێــڕی دووەمــدا دەر دەکەوێــت )خوونــا دلــی 
ــە  ــذا وخــوارن، هێســتر ب خــوە شــەربەت و ڤەخــوارن( چونک ــوو غ ب
بــە عەشــق دەژیــت و مــەم ســەرچاوەی ژیانــی زینــە، نــەک خــواردن. 
خوێنــی دڵــی زیــن کڵپــەی دەســەند، گڕوتینــی عەشــقی مەمــی هــەر 
و  بــوون  شــەربەتێک  وەک  فرمێسکەکانیشــی  دەســووڕایەوە.  تێــدا 
ــێ  ــی دەب ــی تراژێدی ــەی ئەرســتۆوە، قارەمان ــە ڕوانگ ــەوە. ل دەیخواردن
ــک  ــە جۆرێ ــت، ب ــت و کەموکورتییەکیشــی هەبێ ــە زڕابێ ــە چاک ــاوی ب ن
کــە ببێتــە هــۆی هەرەســهێنانی ئــەم قارەمانــە، ئــەم هەرەســهێنانەش 
نابێــت ببێتــە هــۆی ئــازاری گیانــی دادپەروەریــی خوێنــەر، بۆیــە لێــرەدا 
خانیــی، کــە وێنــای بەیەکنەگەیشــتنیان دەکێشــێت، خوێنــەر ئــازار نــادات 
بــە هــۆی شکســتەکە، چونکــە لــە ئەســتۆی کۆمەڵگەدایــە و مــەم ژەهــر 
خــوارد دەکرێــت. هەروەهــا نــاوی مــەم و زینیــش بە چاکیی و عاشــقانی 
ــی  ــە و قارەمان ــدی ئەرســتۆوە داهێنان ــە دی ــە ئەمــەش ل ــاک زڕاوە، ک پ
تراژێدیــی دەبێــت ئەوهــا پێشــان بدرێــت، خانییــش توانیویەتــی هەمــان 
وێنایــان پێبــدات. هەروەهــا بــە کرمانجییه کــی بــەرز و پــڕ لــە مۆســیقا، 
توانیویەتــی داســتانێک لــە شــێوەی شــیعر بنووســێت، لــەو کاتیشــدا 
زمانــی کوردیــی ڕەواجــی نەبــوو و قەدەغەبــوو، ئەمــەش خۆیلەخۆیــدا 

ــە. داهێنان
ــدی الســایی کەســە گرینــگ و  ــە شــیعری تراژێ ــی وای ئەرســتۆ، کــە پێ
ــەکان و  ــە بااڵی ــرەدا، باســی نموون ــەوە. خانییــش لێ شایســتەکان دەکات

ــت: ــورد دەکات. وەک دەڵێ ــەی ک ــی کۆمەڵگ ــە جوانەکان قارەمان
تاجدین و ستی کو بوون ب هەڤ شاد

وەصلێ کرن ئەو ژ هەجرێ ئازاد٧
کــە لــە پــاڵ خۆشەویســتیی مــەم و زیــن، خانیــی باســی دوو ئەڤینــداری 
تــر دەکات، وەک دەڵێــت: )تاجدیــن و ســتی کــو بــوون ب هــەڤ شــاد، 
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وەصلــێ کــرن ئــەو ژ هەجــرێ ئــازاد(، ئەمانــە بــە یــەک شــاد بــوون و 
گەیشــتن بــە ئاواتــی خۆیان، پێوەندییان بەســت و بۆخۆیــان ئازادبوون. 
ئەمــەش ژینگــە و ده وروبــەر دەردەخــات، کــە ته نیا دوو ئەڤیندار و یەک 
بنەماڵــەی تێــدا نییــە، لــە کۆمەڵگــەی کوردییــدا. چونکــە کۆمەڵگــە ته نیــا 
لــە ماڵێــک پێکناهێــت، بــەاڵم لــە دوو مــاڵ پێکدێــت. خانییــش لێــرەدا دوو 
عەشــقی دانــاوە و دوو بنەماڵەشــی دانــاوە، کــە کۆمەڵگــەی لەســەر وێنــا 
دەکات و بنیــات دەنێــت، بەمــەش هەمــوو کۆمەڵگــە ته نیــا لــە داســتانێکدا، 
ــە  ــگ، ب ــرەدا، کــە الســاییی کەســانی گرین ــی لێ درووســت دەکات. خانی
ــان  ــەی هەردووکی ــە شایســتەییی وێن ــەوە، ب ــەرزی کردووەت ــا و ب بەه
کــە ســتی و تاجدینــن دەکێشــێت. ئەمــەش بۆیــە لــە ڕوانگــەی ئەرســتۆوە 
بااڵیــە، چونکــە تراژێدیــا بــە الســایییکردنەوەی کەســانی قارەمــان و 

شایســتە، دەبێتــە بااڵبــوون.
هەســتی نیشــتمانپەروەریش بابەتێکــی گرینگــی ئه حمــه دێ خانیییــە لــە 
مــەم و زینــدا، کــە کوردناســی ئەمەریکیــی »مایکیــل گۆنتــەر« پێــی وایــە 
ــە شــیعرێکی  ئه حمــه دێ خانیــی »مــەم و زیــن«ی هۆنیــەوە، کــە دیوان
ئەویندارییــی تراژێدیکــە، کــە بــە گشــتیی وەک حه ماســەی نەتەوەییــی 
کــورد ســەیر دەکرێــت، چونکــە ئامــاژە بــە بیــر و بۆچوونــە کوردیییــە 
ناسیونالیســتییەکان دەکات«٨ نەبوونــی پاشــا و بێماڵییــی زمــان و 

ــە، وەک دەڵێــت: ــەر دەردی خانییی هون
ڕابت ژ مە ژی جەهان پەناهەک

پەیدا ببتن مە پادشاهەک
شیرێ هونەرا مە بێتە دانین

قەدرێ قه له ما مە بێتە زانین٩
خانیــی، لــە نیــوە دێــڕی یەکەمــدا، کــە دەڵێــت: )ڕابــت ژ مــە ژی جەهــان 
پەناهــەک( نەبوونــی پەناگەیــەک وایکــردووە، کــە هونــەر و پێنــووس 
بەهــای نه مێنێــت، بــە دەســتی نــەزان و نەبوونــی شــوێنێکی ئــارام و 
ســەربەخۆ. لــە نیــوە دێــڕی دووەمــدا، کــە خانیــی نەبوونــی پاشــایەکی 
باشــیش دەکاتــە هۆکارێکــی تــر بــۆ نەمانــی بەهــای هونــەر و پێنــووس. 
ئــەو  ئەمــە دەرخــەری  پادشــاهەک(  مــە  ببتــن  )پەیــدا  وەک دەڵێــت: 
دۆخەیــە، کــە میــر و فەرمانڕەوایەکانــی ئــەو کات گرینگییــان بــە هونــەر 
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و خوێندەواریــی نــەداوە، ئەمــەش وای لــە خانیــی کــردووە، کــە هیــوای 
بــە ئاینــدە هەبێــت و چاوەڕێــی کەســێک دەکات، کــە )شــیرێ هونــەرا مــە 
بێتــە دانیــن، قــەدرێ پێنووســا مــە بێتــە زانیــن( بناغــەی هونــەر، خوێنــدن 
و مەعریفــە لــە نــاو کــورددا دابنێــت. لــە ئێســتادا نــە هونــەر و نــە هیــچ 
شــتێک بەهــای نەمــاوە، کــە خانیــی لــە ســەتەی حەڤــدە ئەمــەی گوتــووە، 
ــە  ــۆ ئێم ــت: هەڵســێت ب ــە دەڵێ ــان دۆخ و خراپتریشــە. ک ئێســتاش هەم
ــەری  ــت و هون ــە بزانێ ــەک، بەهــای پێنووســی ئێم پاشــایەک و پەناگەی
ــە  ــردووە، ک ــەوە ک ــی هەســتی ب ــەوکات خانی ــارە ل ــت. دی ــە بپارێزێ ئێم
ئــەدەب و هونــەر لــە مەترســیی دان. چونکــە کۆمەڵگەیــەک لەســەر 
عەشــیرەت و بنەماڵــە پێکبێــت و بەڕێــوە بچێــت، حاڵــی ئــەدەب و هونــەر 
بــەرەو مــردن دەچێــت، بــە شــتێکی زۆر بێکەڵــک و بێســوود دادەنرێــت. 
هەمیشــە  یەکتربــوون،  جــەالدی  ئەوکاتیــش  دەرەبەگەکانــی  و  میــر 
لەگــەڵ یــەک بــە جەنگبــوون و بــەری هونــەر و مەعریفەیــان لەبــەر 
نەبــووە. کــە ئەمــەش میللــەت بــەرەو هەڵدێــر دەبــات و هەمــوو شــتێک 
هیــچ دەبێــت و بەهــای نامێنێــت، وەک ئێســتای دۆخــی کــورد. ئەمــەش 
دۆخێکــی تراژێدیــی دەهێنێتــە ئــاراوە بــۆ خانیــی، کــە بــە دەنگێکــی پــڕ 
لــە حەســرەتەوە، هــاوار دەکات و دەڵێــت: بەهایــەکان لــە مەترســیدان. 
واتــە مــرۆڤ، کولتــوور، زمــان و نەتــەوەی کــورد لــە مەترســیدان. 
زەنگــی مەترســیی و وشــیارکردنەوە لــە ســەتەی حەڤــدە لێــدراوە، 
کــە خانیــی لێــرەدا دەیــەوێ هونــەر و خوێندەواریــی ببنــە مەرجــی 
پێکهێنانــی نەتــەوە. هەروەهــا، ئەرســتۆ شــیعری تراژێدیــی لــە پلەیەکــی 
بــااڵ و بــەرزدا دادەنێــت. خانییــش لێــرەدا، بــە شــیعری تراژێدیــی باســی 
دۆخــی پێنــووس و هونــەری ئــەوکات دەکات، کــە ئەمــەش لــە ســۆنگەی 

ــج. ــی ئەخالقــی کۆمەڵگــە و گەن ــە پەروەردەکردن ئەرســتۆوە، دەبێت
ــەرز،  ــە پلەیەکــی ب ــدا، دەگات ــە مــەم و زین ــەو ئەڤینداریییــەی خانیــی ل ئ

ــت:  ــۆ خــودا. وەک دەڵێ ــە ب ئەویــش عەشــقیکی عیرفانییی
مەیال تەیە عاشقان دکێشت

دەردێ تەیە دل ژ بەر دئێشت١٠
لــە عیرفانــدا، مەعشــوق خودایــە و عاشــق مرۆڤــه . واتــە مــرۆڤ عاشــقی 
خــودا دەبێــت، کــە مەعشــوقەکەیەتی. خانیــی لــە نیــوە دێــڕی یەکەمــدا، 
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ــە مەعشــوق  ــرەدا، خــودا ب ــە عاشــقان دکێشــت( لێ ــال تەی ــت: )مەی دەڵێ
دەزانــێ و ئــەوە عەشــق و خۆشەویســتیی ئــەوە، كــه  مــرۆڤ بــۆ الی 
خــۆی دەکێشــێت، خــودا وه ك ســەرچاوەی جوانیــی و هەمــوو ئەڤینێکــە. 
لــە نیــوە دێــڕی دووەمــدا )دەردێ تەیــە دل ژ بــەر دئێشــت(. خانیــی 
خۆشەویســتییەکەی خــۆی بــۆ خــودا بە دەردێــک دەچوێنێ، کە دڵەکەی 
بــۆ خــودا ژان دەکات، ئــەم ژانــەش بەهێزیــی و توانــەوەی مــرۆڤ لــە 
نــاو جوانیەکانــی خــودادا دەگەیێنێــت. گەورەییــی عیرفــان ئەوەیــە، کــە 
بوونێکــە لــە نــاو ئــەودا، نــەک لەگەڵیــدا. بــۆ خــودا ژیــان و عاشــقبوونی 
خــودا، لــە هەمــوو دەرد، مەینەتییــەک و دڵپیســییەک دەتپارێــزێ، ئەمــە 
وادەکات هەمیشــە ئەخالقیانــە بجووڵێینــەوە. هەمیشــە دڵ و دەروونــت 
لێــرەدا،  خانیــی  ڕاســتەقینە.  و  عەشــقێکی حەقیقیــی  لــە  دەبێــت  پــڕ 
الســاییی عەشــقی نێــوان خــۆی و خــودا دەکاتــەوە، کــە لــە دڵ، دەروون 
و هــزر دایــە. بــەاڵم بەرگیکــی جوانتــر و قەشــەنگتری دەبــەردا کــردووە، 
ئەمــەش ئــەو شــتە بــوو، کــە ئەرســتۆ دژی ئەفالتــۆن بــوو، شــاعیری لــە 

پلەیەکــی زۆر بــەرز و بڵنــد دانــاوە.
بیــر و پرســیاری فەلســەفییش بابەتێکــی تــری خانییــن لــە مــەم و زینــدا. 
لەبــەر ئــەوەی خاکــی کــورد هەمیشــە لــە ژێــر دەســتی دوژمنــدا بــووە، 
خانیــی پرســیاری ئــەوە دەکات، ئەگــەر خــودا مرۆڤەکانــی یەکســان 
لــە ســەر زەوی درووســت کــردووە، بۆچــی ڕۆم و عەجــەم هەمیشــە 
دەســتمان بــە ســەردا دەگــرن؟ بــەاڵم خانیــی گومانــی لــەو یەکســانییەی 

هەیــە و دەڵێــت:
ئەمما ژ ئەزەل خودێ وسا کر

ئەڤ ڕۆم و عەجەم ل سەرمە ڕاکر١١
خانیــی لــەم تێڕامانــەدا، پرســی ئــەوە دەهێنێتــە گــۆ، کــە وا دیــارە 
خــودا ئێمــەی کــوردی هــەر لــه  بنەڕەتــدا بــۆ ئــەوە درووســت کــردووە، 
ژێردەســت بیــن و ببینــە قوربانیــی دەســتی ڕۆم و عەجــەم. دەڵــێ 
تاوانــی ئێمــە چییــە، کــە هەمیشــە دەبــێ ترســی نەمــان، جەنــگ و 
مردنمــان لەســەربێت، وەک دەڵێــت: )ئەمــا ژ ئــەزەل خــودێ وســا کــر(، 
کــە ئەمــەش لەبــەر ئەوەیــە، کــە مێــژووی کــورد وای لە خانیــی کردووە، 
کــە بووینەتــه   قوربانیــی دەســتی داگیــرکار و بووینەتــه  مەیدانــی جەنــگ 
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بــۆ واڵتەکانــی تــر و ئــەوەی هــات ئێمــە قەاڵچــۆ ده کات، بۆیــە لــە لەتــە 
ــە  ــەڤ ڕۆم و عەجــەم ل ســەر مــە ڕاکــر(، ئەم ــت: )ئ ــردا دەڵێ ــڕی ت دێ
ــە  ــەم پرســە بهێنێت ــژوو ئ ــوو مێ ــی هەم ــە جیات ــرد، ل ــی ک ــە خانی وای ل
گــۆ. خانیــی لێــرەدا شــیعر لەگــەڵ فەلســەفە تێکــەڵ دەکات و تراژێدیانــە 
پرســی ژێردەســتەییی و قوربانییــی بوونــی کــورد بــە دەســتی دوژمــن 
دەخاتــە ڕوو. بەمــەش خانیــی پێشــبینیی کارەســات دەکا لــە داهاتــوودا، 
چونکــە دەڵــێ ئێمــە لــە بنەڕەتــدا بــۆ ئــەوە هاتووینــە ئــەم دنیایــە. ئەمەش 
تراژێدیــی بوونیه تیــی  لــە ڕوانگــەی ئەرســتۆوە وێناکردنــی دۆخــی 

کــوردە.
ســەرەڕای ئــەوەی خانیــی کەســە ناپــاک و بێویژدانەکانیــش، لــە خۆیــان 
نزمتــر دەکاتــەوە، چونکــە لێکدابڕانــی مــەم و زیــن بــۆ کەســایەتییەک بــە 
نــاوی بەکــۆ، دەگەڕێتــەوە. ئەمــەش وای لــە خانیــی کــرد، بــە مرۆڤێکــی 

دڕنــدە و هــۆڤ بیشــوبهێنێت:
بەد چەهرە ژ ڕەنگێ دیوێ کابووس
بەد فعلێ ستیزەکار و سالووس١٢

دووڕووی بەکــۆ، وادەکات ئــەم داســتانە درووســت ببێــت. چونکــە مــەم 
ــق  ــە مونافی ــە ئەفســانە. بەکــۆش ب ــوو ب ــی لهــەڤ جوداکــرن و ب و زین
و نەگریــس نــاوی چــوو. خانییــش وێنەیەکــی زۆر نزمتــر دەدات بــە 
بەکــۆ: )بــەد چەهــرە ژ ڕەنگــێ دیــوێ کابــووس بــەد فعلــێ ســتیزەکار 
و ســالووس(، ڕووخســارێکی خــراپ، بــە دێــو و تارماییــی دەچــوو، 
جــوان  مرۆڤــی  دوو  نێــوان  ئێشــکگرێکی  و  دووڕوو  خراپەکارێکــی 
بــوو، دژی مرۆڤایەتیــی، عەشــق و جوانیــی بــوو. ئەمــەش لــە ڕوانگــەی 
ــەوەی کــە  ــر ل ــر و خراپت ــە نزمت ئەرســتۆوە، پێشــاندانی کەســایەتییە ب

هەیــە. 
 لــە ڕوانگــەی ئەرســتۆوە، خانیــی لێــرەدا عەشــقەکەیان لــەوە پاکتــر و 
جوانتــر دەکات، کــە هەیــە. بۆیــە خانیــی لــە کۆتایییەکانــی چیرۆکەکــە، 
ــان ســوێند  ــی هەردووکی ــی و پاکی ــە جوانی ــڕ ل ــرۆز و پ ــی پی ــە مەرگ ب

دەخــوات و دەڵێــت:
یا ڕەب ب مەمێ و وێ ئەڤینێ

 یا ڕەب ب تەحەسسورا ل زینێ
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وەقتێ کو جودا دکی ژ جانی
بێ بەهرە نەکی ژ عشقێ خانی١٣

خانیــی ئەمانــە ئەوەنــدە پیــرۆز دەکات و ئــەو یاســایەش دەشــکێنێ، کــە 
ســوێند ته نیــا بــە خــودا و قــوران بخوێندرێــت. بۆیــە ســوێند بــە عەشــق 
و خۆشەویســتیی نێــوان ئــەم دووانــە دەخــوات، وەک دەڵێــت: )یــا ڕەب 
ب مەمــێ و وێ ئەڤینــێ، یــا ڕەب ب تەحەسســورا ل زینــێ( خانیــی 
داوای ئــەوە لــە خــودا دەکات، کــە لــە دوای مردنیــش خانیــی هــەر پــڕ 
ــە دێــڕی دووەمــدا دەر دەکەوێــت: )وەقتــێ کــو  ــە عەشــق، کــە ل بێــت ل
جــودا دکــی ژ جانــی، بــێ بەهــرە نەکــی ژ عشــقێ خانیــی(. ئەمجــارە بــۆ 
خــودا بــاس دەکات، کــە مــەم و زیــن پاکیزەن و ســوێندیان پێدەخوات و 
لەوانــەوە داوای عەشــق دەکات. خانیــی بــە تراژێدیــای نەگەیشــتنی مــەم 
و زیــن ســوێند دەخــوات و داوای عەشــق دەکات. خانیــی ڕووداوەکان 
لــە ســەرەتاوە بــۆ ناوەنــد و بــۆ کۆتاییی دابەشــدەکات، ئەمــەش مەرجی 
ــەم و  ــی م ــر بینین ــە یەکت ــە ب ــەالی ئەرســتۆ، ک ــە ل ســەرەکیی تراژێدیای
زیــن دەســتپێدەکات، دواتــر لــە ناوەنــدی ڕووداوەکانــدا عاشــقبوونیان، 
بەیەکنەگەیشــتنیان و لــە کۆتایییشــدا بــە مەرگــی هەردووکیــان کۆتاییــی 

پێدێنێــت.

ئەنجام:
کەواتــە، تراژێدیــا بەشــێکە لــە داهێنانــی خانیــی لــەم دێــڕە شــیعرانەدا، لە 
ڕوانگــەی ئەرســتۆوە توانیوییەتــی الســاییی بکاتــەوە، بــەاڵم داهێنانــی 
تێــدا بــکات و بەرگێکــی بااڵتــر لەبــەر خۆشەویســتیی و خــودا بــکات، کــە 
سروشــت نەیتوانیــوە ئەمــە بــکات. ئەویــش عەشــقێکی عیرفانییــەی، کــە 
خانیی الســاییی دەکاتەوە، جوانتر و قووڵتر پێشــان دەدات، لەوەی کە 
هەیــە. هاوکاتیــش خانیــی توانیویەتــی الســاییی قارەمانانــی شایســتەی 
ــرن.  ــی ت ــن و ســتی و چەندان ــن، تاجدی ــەوە، کــە مــەم و زی کــورد بکات
لــە هەمانکاتــدا، نزمتــر پێشــاندانی مرۆڤــە لــەوەی کــە هەیــە. هەروەهــا 
هەســتی نیشــتمانپەروەریی و بەهــای هونــەر و پێنــووس لــه الی خانیــی 
لــە ســەتەی حەڤــدەوە هــاوار دەکات هونــەر،  جێــی ســەرنجن، کــە 

ئــەدەب و خوێندەواریــی بنەمــای پێکهێنانــی نەتــەوەن.
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هــەر لــە »مــەم و زیــن«دا، خانیــی پرســی بوونــی کــورد دەخاتــە ژێــر 
پرســیار، پێــی وایــە ئــەم جــۆرە خوڵقاندنــەی کــورد بــە ژێردەســتیی و 
بێماڵییــی زمــان و نەبوونــی سەربەســتیی، بــە بەردەوامیــی ئەگــەری 

ڕوودانــی کارەســاتی هەیــە، لــە ئایندەشــدا.
خاڵێکــی تــر ئەوەیــە، کــە خانیــی »مــەم و زیــن«ی بــە زنجیرەییــی 
و بەدواییەکداهاتنــی ڕووداوەکان لــە شــێوەی ســەرەتا، نــاوەڕۆک و 
کۆتاییــی، هۆنیوەتــەوە. ئەمــەش مەرجێکــی شــیعری تراژێدیییــە لــەالی 
ئەرســتۆ. بۆیــە خانیــی، کــە دەڵێــت مــەم و زیــن دەکەمــە بەهانــە، ئەمەش 
دەرخــەری ئــەو حەقیقەتەیــە، کــە خانیــی لــە مــەم و زینــدا، باســی 
کۆمەڵگــە، خۆشەویســتیی خــودا و خۆشەویســتی مــەم و زیــن، تاجدیــن 
و ســتی بــکات. هەتــا بیــر و هــزری خــۆی ســەبارەت بــە بوونــی کــورد، 
خوێندەواریــی و هونــەر بخاتــە ڕوو. هەروەهــا پیشــبینیی ئاینــدەش 
بــکات، کــە ئەمــەش لــە دیــدی ئەرســتۆوە ئەرکــی شــیعری تراژێدیییــە. 
هاوکاتیــش نووســینەوەی داســتانی »مــەم و زیــن« بــەو زمانــە بااڵیــە 
کوردیییــە، خۆیلەخۆیــدا داهێنانێکــی ئەدەبیــی و زمانیــی بــووە، کــە لــە 

ســەردەمی خانییــدا نووســین بــە کوردیــی ڕەواجــی نەبــووه .
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٧- ئەحمەدێ خانی، مەم و زین، ل: ١٧٧.

ــە  ــاری ڕیشــەکانی ناســیونالیزمی کــوردی، ل ــەر، گوت ــل گۆتن ٨- مایکێ
کتێبــی ناســیونالیزمی کــورد و ڕوانگــەی ڕۆژئــاوا، و. وریــا ڕەحمانــی، 

ــی یەکــەم/ ٢٠١٢، ل: ٧٢. چاپ
٩- ئەحمەدێ خانی، مەم و زین، ل:٥٢.

١٠- ئەحمەدێ خانی، مەم و زین، ل: ٣١.
١١- ئەحمەدێ خانی، مەم و زین، ل:٥٣.

١٢- ئەحمەدێ خانی، مەم و زین، ل: ١٦٩.

١٣- ئەحمەدێ خانی، مەم و زین، ل: ٣٢٦.


