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الشاعران الكىرديان
"وايل وسامل"

بني املؤثرات العربية والفارسية
دراسة مقاروة

جامعة كالر

د .بندر علي أكبر

املقدمة :
أثناء منالشة أطروحتي للدكتوراه الموسومة بـ ( المإثر العربي واإلسالمي فيي شيعر الؽي
الكوردي) في جامعة االنبار ( 2002م)،التي حا ت علي درجية االمتييا  ،وجهيت فيي مميدمتها
نمدا لمولؾ معظم الميإريي واأدبياء والنمياد العيرا والمسيلمي الميدام والمحيدثي الي ي ليم
ينصفوا الشعا الكوردي ،ولم يعطوه حمه،في بحوثهم ودراساتهم وكتيبهم التيي تناوليت الصيالت
التارييية والجؽرافية ،والدينية واللؽوية واالدبية والحضارية التي تربط بي الشيعوا االسيالمية
الشييرلية ،أنهييم نسييوا أو تناسييوا دور الكييورد ،أميية وشييعبا وأفييرادا ،فييي بنيياء صييرا الحضييار
االنسانية في منطمة الشرق االوسط ،من فجر التاريخ  ،وإل يومنا ه ا ،والسيما بعد ب وغ فجر
اإلسيالم وانتشياره فييي ارجياء المعميور  ،فييرد أحيد اأسييات االفاضي مي المنالشييي ميدافعا عي
مولؾ أولئن المإريي والباحثي  ،متهما المإريي والباحثي والمثمفي المدام والمحدثي  ،م
الكييورد باالهمييا والتمصييير ،فييي االهتمييام بتييارييهم ولؽييتهم وثدابهييم وثمييافتهم الياصيية ،وع يدم
السعي لتعريؾ االمم االيرى ،بما كا لديهم م تراث ،ع طرييك التيؤليؾ والكتابية باللؽية االم
وترجمتها ال اللؽات الحية اأيرى ،ليطلع البياحثو والدارسيو مي االميم والشيعوا االييرى
عليها.
وبناء عل ما تمدم يحاو الباحث في ه ه الدراسة ،وكما فع في رسالته للماجستير
الموسومة بـ( صور الطبيعة ودالالتها في الشعر الجاهلي والشعر الكوردي الكالسيكي) الممدمة
ال جامعة السليمانية  ،في (2004م) ،واطروحة الدكتوراه المنوه عنها أعاله -اشعا شمعة
ثالثة" في نهاية النفك ال ي يربط بي تاريخ الكورد وادبه،وتاريخ الشعوا المجاور له ولؽاتها
وثدابها .ثملي أ تولد شموع أيرى في ه ا النفك ،لتجع السير فيه ممكنا بعض الشيء..
لمد أيترت شاعري معروفي في االدا الكوردي ،عاشا في المر التاسع عشر الميالدي،
وهما (:نالي وسالم) الل ا يكونا ركي تي اساسيتي  ،م الركائ الثالث التي لامت عليها
المدرسة الكالسيكية في الشعر الكوردي ،ولد عاشا في ظ ا دهار إمار بابا الكوردية ،ثم
عانيا م انهيار ه ه االمار وسموطها  ،و الا مرار اليضوع والتشرد والهوا في ظ السلطة
العثمانية التركية  ،والماجارية الفارسية.
ايترت م نتاج الشاعري لصيدتي مشهورتي في اوساط االدباء والمإريي والمثمفي
الكورد المهتمي باالدا والتاريخ الكوردي  ،وهما:
"لورباني تإ ي ريَطةتم" ،أي ":أنا فداء لؽبار طريمن" ،لنالي
و"جانم فيداني سرو كةت" ،أي" روحي فداء لنسيمن" لسالم
فالمصيد االول أرسلها (نالي) ،وهو في بالد الؽربة ال احبته ورفاله في السليمانية ال ي
كانوا يعيشو تحت ظ حراا المحت  ،يسؤلهم ع الناس واحوا المدينة ومرابع الصبا وااله
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واالحباا ،وما ا ح بهم م بعده ،فيجيبه (سالم) بالمصيد الثانية الممتلئة بالمرار والحسرات
...
إ الهدؾ م عرض المصيدتي باللؽة الكوردية وترجمتهما ال اللؽة العربية ودراستهما
والموا نة بينهما م حيث ورود الكلمات وااللفاظ العربية والفارسية فيهما ،هو الوصو ال
حميمة مدى تؤثر كال الشاعري باللؽتي  :العربية والفارسية وثدابهما،إ كانت لهما السياد والؽلبة
في تلن الحمبة ال منية في البالد االسالمية  ،كونهما لؽتي للحكام والكتاا والشعراء  ،فضال
ع ا اللؽة العربية التي هي لؽة المرث الكريم والحديث النبوي الشريؾ ،كانت والت ا لؽة
ممدسة لدى عامة الناس في البالد وااللطار االسالمية  ،والمناص م تعلمها واتمانها  ،ياصة
عند رجا الدي وعلماء المسلمي .
التمهيد:
ظاهرة التأثٌر والتأثر بٌن لغات الشعوب االسالمٌة الشرقٌة وآدابها:
لم يعرؾ تاريخ المجتمعات البشرية  ،من المدم  ،أمثلة للتمولع واالنع ا واالنؽالق عل
النفس ،في مجا النمو والتطور االدبي والثمافي،ولم يعش مجتمع ما بعيدا ع ظاهر التؤثر
بآداا الشعوا االيرى أو التؤثير فيها ،بصور مباشر أو ؼير مباشر  .ويصح ه ا الحكم عل
ظاهر التؤثر والتؤثير بي لؽات الشعوا االسالمية الشرلية وثدابها.
فم الواضح والجلي للمهتمي والملمي بتاريخ ثداا الشعوا الحية ،انها في حركة
مستمر  ،وباتجاهي ميتلفي  ،االو  :السعي لتيطي الحدود المرسومة لها دايليا ،واالتصا
بآداا الشعوا االيرى لتإثر فيها ،وتضيؾ اليها بعضا م ابداعاتها وابتكاراتها ،أو لتتؤثر بها،
وتؤي منها ماتحتاج اليه .والثاني :العود ال الدائر التي يرجت منها  ،بعد ت ودها
باالحتيجات والمستل مات التي كانت تفتمر اليها  ،لتهضم المفيد ،وتي الثمي  ،وتت ود بما
يساعدها عل الكما والنضوج والتجدد في النواحي الفنية واالنسانية..
فمهما ايتلفت اللؽات التي كتبت بها ثداا الشعوا ،فهي معرضة ـ المحالة -ال عملية
التؤثر والتؤثير ،بحكم الجير أو التباد التجاري والمصالح االلتصادية ،أو بفع الحروا
والؽ وات العسكرية ،أو وحد االديا والعمائد السماوية ،أو الترجمة والرحالت السياحية
وؼيرها م العوام .
فالشعوا االسالمية الشرلية :العرا ،والفرس والترن والكورد،بالرؼم م إيتالؾ لؽاتهم
واالصو والج ور العرلية واللؽوية التي تنتمي اليها ه ه الشعوا إال انها تؤثرت ببعضها ،بفع
ه ه العوام  " ،فليس هنان بي شعوا العالم مجموعة م الشعوا بلؽت اتصاالتها وتؤثيراتها
1
المتبادلة فيما بينها ،ما بلؽته مجموعة الشعوا االسالمية"...،
فبرؼم م أ العرا م الشعوا السامية ،والفرس والكورد م الشعوا اآلرية ،والترن
روابط الجير
م الشعوا االورالية،مما جع الصالت اللؽوية بينها بعيد ومعمد ،لك
والمصالح االلتصادية المشتركة ،ومادار بي ه ه الشعوا م حروا وؼ وات ،وهجر
وتهجير ،وايتالط،فضال ع االسالم ال ي ربط بي ه ه الشعوا االسالمية برباط روحي
وثيك 2لد ألام جسورا بي لؽاتها ،لتتاللح وتت اوج وتتؤثر وتإثر الواحد في اآليرى ،بشك لم
يحص مثله بي اللؽات الحية اأيرى ،اال أ درجات التؤثر والتؤثير ليست متساوية بينها ،بفع
العوام ال اتية والموضوعية ،لك شعا ولؽة .فمثال كا تؤثير اللؽة العربية الوى واعمك عل
اللؽات االيرى ،أنها كانت لؽة حاملي راية االسالم والدي الجديد ،ولؽة المرا الكريم الكتاا
الممدس ل ه ا الدي  ،ل لن كا المسلمو م ؼير العرا يحتاجو دوما اليها ،ويسعو ال
تعلمها واتمانها ،لمراء المرث الكريم وفهمه ،ودراسة االحاديث النبوية الشريفة ،وإلامة الفرائض
 -0االدب انًقاسٌ  ،طّ َذا ،ص6
- 2انًصذس انساتق ،ص41
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االسالمية االيرى التي كانت تإدى باللؽة العربية ،فضال ع مجارا حكام العرا  ،واستعما
لؽتهم ،للتمرا اليهم ،والحصو عل الجاه والمكانة الرسمية واالجتماعية .وجاءت اللؽة
الفارسية في المرتبة الثانية م حيث التؤثير عل اللؽات االيرى في ه ه المجموعة ،إ ا كانت
لؽة الشعا ال ي كا صاحا امبراطورية مترامية االطراؾ ،وصاحا حضار وثمافة عميمة
الج ور لب مجيء االسالم ،ل لن ظ لهم نفو وتؤثير في المجتمع الجديد ،م الناحية االدارية
والمالية والثمافية واالجتماعية والسياسية ،وطبما ل لن إنتشرت اللؽة الفارسية في االلطار
االسالمية ،وأثرت ب لن في اللؽة العربية والتركية والكوردية ،والسيما بعد تشكي الدوبالت
الفارسية شبه المستملة ،بعد المر الثاني الهجري ،كالدولة السامانية التي شجع أمراإها التيار
المومي واالدا الفارسي ،1اال ا اللؽة العربية ظلت متفولة م حيث تؤثيراتها عل اللؽة
واالدا الفارسيي  ،وا داد ه ا التؤثير بمرور ال م حت وصلت نسبة االلفاظ العربية فيها م
 %10في بداية العهد الساماني (261هـ ـ 383هـ) ،ال  %80في المر السادس والسابع
والثام الهجري.2
اما اللؽة التركية وثدابها فمد جاءت في المرتبة الثالثة م حيث التؤثير لكنها تؤثرت بشك
كبير باللؽتي العربية والفارسية وثدابهما .فاالتران ال ي هاجروا م موطنهم في الص
الشرق ،واتجهوا ال الؽرا ،وسكنوا في المناطك المجاور  ،ويالطوا الفرس والكورد
والعرا،وتؤثروا بهم لؽة وثمافة وحضار  ،السيما بعد اعتنالهم االسالم دينا ،ظلوا لفتر طويلة
أسيري الحضار االسالمية االيرانية التي تعرفوا عليها ،أو مر اثناء رحلتهم م الشرق ال
الؽرا ،ال درجة ظلت لؽة االدا والثمافة ،عند النيبة المثمفة منهم ،هي الفارسية ،وال المر
اليامس عشر الميالدي .3أما لؽة الكتا والمإلفات الياصة بالدي وعلومه ،فكانت بالعربية ،إ
استعارت اللؽة التركية الفاظا كثير م اللؽة العربية والفارسية ،إال أ االدا التركي نهض في
المر السادس عشر  ،بعد ليام الدولة العثمانية وتشجيعها لالدباء الترن  ،حت وص االمر ال
انصراؾ الشعراء الترن ع التمليد لالدبي الفارسي والعربي ،في المر السابع عشر والثام
عشر ،ال التجديد واالبداع والتؤثر بالثمافة االوربية في المر التاسع عشر.4
وحينما يؤتي الدورال الحديث ع والع اللؽة الكوردية وثدابها بي ه ه اللؽات ،ومدى
تؤثرها به ه اللؽات والتؤثير فيها ،يجد الباحث نفسه أمام والع مإلم ؼيرطبيعي ومنسجم  ،يتمث
بالتؤثير السلبي له ه اللؽات عل اللؽة الكوردية ،وعدم تؤثيرها عليها ،أي  :اأي فمط دو
العطاء والمنح ،والتمليد م ؼير التجديد واالبتكار ،ال نهاية الحرا العالمية االول .
فاللؽة الكوردية م مجموعة اللؽات (الهندوـ اوربية) ،أي :اآلرية التي تلتمي مع اللؽة
الفارسية ،في الفرع الهندي ـ االيراني ،وتشاركها في مجموعة اللؽات االيرانية ،إ هما ركنا
أساسيا في ه ه المجموعة ،وهما لريبا ال الحد ال ي يصعا التميي بي
مفرداتهما،والنصوص التي كتبت بهما ،مما أدى ال أ ينسا المإريو واللؽويو واالدباء
العرا وؼيرهم الكثير ،مما كتا باللؽة الكوردية ،في الحما التي سبمت االسالم ،وما بعدها
،ال الفارسية  ،5نتيجة التشابه والتمارا بي اللؽتي  ،أو لكو أولئن الباحثي م االصو
الفارسية  ،أو العتمادهم الياطئ بكو سكا ايرا م الفرس جميعا ،ناهين ع استمرار حكم
الفرس لبالد ايرا وكردستا م ضمنها ،من سموط الدولة الميدية الكوردية في (  )556لب
الميالد  ،ال ظهور االسالم( 622م) ،وم ثم ظهور الشعور المومي لدى الفرس بعد ديولهم
االسالم ،في ولت مبكر ( المر الثاني الهجري) ،أدى ال تؤسيس دو وكيانات فارسية،
 - 0االدب انًقاسٌ ،طّ َذا ،ص.66
 - 2سثك شُاس ،ٙدمحم تٓاس ،ص  ،2/55ط خٕدكاس ،ذٓشاٌ.
ُٚ - 3ظش :االدب انًقاسٌ ،طّ َذا ،ص011
ُٚ - 4ظشE.J.W.Gibbi A History of Ottoman Poetry.Vol .l.p5:
 - 5نساٌ انكٕسد ،يسؼٕد دمحم ،ص.46
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شجعت عل احياء اللؽة واالدا الفارسي ،1مما أدى بدوره ال التؤثير المباشر في اللؽة واالدا
الكورديي  ،عندما ح ا الكورد ح و الفرس والترن في إحياء لؽتهم وادبهم ،وتشكي إمارات ات
سمات كوردية ال حد ما ،شجعت عل االهتمام باللؽة واأدا الكورديي الل ي يلتميا مع اللؽة
واالدا االيرانيي  ،في المصادر والج ور واالصو  ،2اال أ اللؽة الكوردية وثدابها لم تص
ال المستوى والمكانة التي تإهلها للتؤثير في ثداا ولؽات الشعوا االسالمية المجاور  ،أنها
لم تك لؽة لشعا يتمتع بكيا سياسي مستم  ،طوا أكثر م ( )2500الفي ويمسمائة سنة،
كما هو الحا  ،في اللؽة العربية والفارسية والتركية ،وهي ليست ايضا لؽة ،لكتاا سماوي
من  ،كالعربية والعبرية ،ب لؽة شعا تعرض وطنه ال االحتال  ،وشعبه لالضطهاد والمهر
واال ال  ،طوا تلن المرو العجاؾ ،ولما ظهر االسالم وثم به الكورد ،تيل العلماء
واالدباء الكرد ،ع لؽتهم في التؤليؾ والكتابة والنظم ،واتي وا العربية أدا ل لن بدال عنها ،أ
العربية هي لؽة المرث والدي الجديد ،من عشرات المرو  ،3اصبح الشعور الديني متؽلبا عل
الشعور المومي عندهم ،واهملوا ل لن ،لؽة امتهم وثدابها ،4ابتؽاءا لوجه هللا ،وعندما حا الولت
لالهتمام بالتراث المومي والتدوي باللؽة الكوردية ،في بداية المر الثالث الهجري ،يجد الباحث
أ لن االهتمام انصا عل االدا الديني ال ي سمي أدا (يارسا ) ،حيث يعد حجر ال اوية
في بناء صرا االدا الكوردي ،5المتمث بالشعر الصوفي ال ي ارس لواعده( بابا طاهر
الهمداني)  ،في المر الرابع الهجري ،6ثم تاله شعراء ثيرو لمع نجمهم في سماء االدا
الكوردي في ميتلؾ االؼراض والفنو الشعرية واالدبية ،2اال ا الشعر الكوردي ظ اسير
اللؽة العربية وثدابها  ،في ه ه الحمبة بالدرجة االول  ،فم حيث الشك  :الت م بعمود الشعر
العر بي المتمث باستيدام االو ا العربية اليليلية ،ووحد المافية ونظام الشطري والتصريع،
وكثر االلفاظ العربية ،وااللتباس م المرث الكريم ،والعلوم والتعاليم والفرائض الدينية
االسالمية ،واستعما الفنو البالؼية العربية ،8وال يعني ه ا أ االدا الكوردي تؤثر فمط  ،م
م ه ه النواحي باالدا العربي مباشر  ،ب كا اكثر تؤثرا باالدا الفارسي الكالسيكي ال ي
سبمه في النمو والتطور والتؤثر باالدا العربي.
لم يك الشاعرا (:نالي وسالم) بمنؤى عي هي ا التيؤثر والتيؤثير بياللؽتي العربيية والفارسيية
وثدابهما ،ب كانا يعيشا في ظ التيار الجارؾ لهما  .فهما تعلميا مبيادا الميراء والكتابية علي
ايدي رجا الدي  ،في الكتاتيا و(حجرات الجوامع) ،وأو ما تعلماه هو لراء ثيات وسور م
المرث الكريم والحديث النبوي الشيريؾ،وكا يؤمي اوليياء امورهميا فيي أ يصيبحا علمياء ديي
يفيرو بهما ،وم ثم اطلعا عل ما ابدعته الالم شيعراء الفيرس مي الؽي الصيوفي ،والؽي
العفيييؾ الروحييي ،والحكييم واالمثييا  ،وشييعر المالحييم والحكايييات الشييعرية ،ثييم تييؤثر ك ي منهمييا
بالمحيط والبيئة التي عاش فيها  ،إ اضطر (نالي) ال ترن مدينته السليمانية ووطنه كردسيتا ،
ليعيش في بالد الؽربة بمية عمره ،مر في الشام ،وأييرى فيي الحجيا  ،وايييرا فيي اسيطنبو ،
بعيييد إنهييييار إميييار بابيييا  ، 3واضيييطر (سيييالم) الييي تيييرن مدينتيييه السيييليمانية والعييييش تيييار فيييي

 - 0ذاسٚخ انشؼٕب االساليٛح ،صتشٔكهًاٌ ،ص201
 - 2يٛزٔٔ٘ ٔٚز ج٘ كٕسد٘ ،تٕسجكح  ،ٙٚجهذ ٚحكحو،ل .43 ،42
 -3انؼقذ انجْٕش٘ ،ف ٙششح دٕٚاٌ انجضٚش٘ ،انزفُط ،ٙج،0ص،2يٍ انًقذيح.
 - 4يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،ياسف خحصَحداس،ب ،0ل.50
 - 5انًصذس انساتق،ب،0ل 224ـ 316
 - 6يٛزٕٔٔٚٚز ج٘ كٕسد٘ ،تٕسجكح ،ٙٚجهذ ٚحكحو،ل 43ـ.45
 -5انًصذس انساتق،ل .442
 -6يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،ياسف خحصَحداس،ب ،3ل .36،37
 -7دج قح كاَ ٙئح دج ت ٙكٕسد٘،ػالء انذ ٍٚسجاد٘،ل62
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كوردستا /ايرا الوالعة تحت الحكم الماجاري الفارسي ،وتار فيي طهيرا التيي عيان فيهيا ميا
عان م ال واالضطهاد.1
وللم يد م المعلومات التي تمهيد لنيا الطرييك ،للوصيو الي فهيم صيحيح ودلييك للميإثرات
العربية والفارسية ،في شعر ك م (نالي) و(سالم) ،البد مي عيرض ميتصير لسيير حياتهميا،
والبيئات التي عاشا فيها ،ومصادر تعليمهما وثمافتهما.
ٕ -من هو (نالً) ،وما هً مصادر ثقافته؟
هييو يضيير ب ي احمييد شيياو يس ،م ي عشييير الميكييايلي المنتمييية ال ي لبيليية الجيياؾ الكوردييية
المعروفية .وليد فيي العيام ( 1215هيـ ـ 1800م) ،2فيي لريية (ييان وييو ) الوالعية فيي منطمية
(شييهر ور) التابعيية لمحافظيية السييليمانية،م عائليية فالحييية مؽمييور  .تييوفي والييده وهييو صييؽير
الس  ،فتكفلت أمه تربيته ورعايته ،فارسلته الي "حجير " الجيامع ،لتلميي اليدروس الدينيية وتعليم
المييراء والكتابيية  ،فييي لريتييه (يييان ويييو ) الوالعيية فييي منطميية (شييار ور) التابعيية لمدينيية
السليمانية ،ثم انتم  ،في عهد شبابه  ،ال منطمة (لةرداغ) المريبة م (شار ور) ،لتلمي العلوم
الدينية والعربية  ،وفيها احا فتا سماها (حبيبية) ،ورد اسيمها فيي ممطوعاتيه الشيعرية الؽ ليية.
انتم (نالي) م (لر داغ) ال مدينة السليمانية ،لتكملة دراسته والحصو علي االجيا العلميية
التي تإهله ،لممارسة التعليم والتدريس ،والماء اليطا واالمامة في الصال .
حص (نالي) عل االجا العلميية مي جيامع( السييد حسي ) ،وظي فيي هي ا الجيامع طيوا
بمائه في السليمانية ،متي ا م (حجر ) فيه مكانيا وسيكنا ،الي الييوم الي ي ؼيادر فييه السيليمانية،
ال بالد الؽربة  ،بعد سموط إمار (بابا ) الكوردية ،واحيتال العثميانيي للمدينية ،وميا جاورهيا
م المناطك ،في النصؾ الثاني م المر التاسع عشر ،حيث يتوجه اوال ال الحجا بحجة اداء
فريضة الحج ،وم ثم ال بالد الشام ،واييرا ال اسطنبو  ،ا يؽيا فيها ،ثم يرح الي جيوار
ربه ،في العام(1823م).3
أما اهم مصادر ثمافته ،فمد " أفاد مي نتياج الشيعراء الميدام والمعاصيري ليه ،السييما شيعراء
الشييعوا المجيياور للكييورد .فممييا الشيين فيييه ،هييو ا نييالي لييد اكمي دراسييته االولييية الدينييية فييي
(حجييير ) الجيييامع ،وحصييي علييي لميييا (الميييالّ) ،واصيييبح مييي رجيييا اليييدي المعيييروفي فيييي
منييه"، 4ل ي لن ،البييد أنييه تييؤثر بييالمرث الكييريم والحييديث النبييوي الشييريؾ وعلييوم الييدي  ،وعلييوم
العربية ،لؽة ومضمونا ،كما يظهر لن م أبياته اآلتية:
ٔـ هود هودي د َل حةبسً بةلقٌسً سةباي دٌوة ٌةقٌن
٘
خؤي كة دامٌن طٌري شاهً ئاصفً ثانً دةكا
أي:
هدهد الملا رأى بعينيه سج بلميس يمينا
ل لن يطلا العفو م الملن (ثصؾ الثاني)
فالكلمات ( :هدهد  ،بلميس ،حبس،سبؤ ،ثصؾ الثاني) هي كلمات عربية ممتبسة مع الصور
الشعرية في البيت ،م المرث الكريم.6
ٕـ جةننةت ثري وٌلدانة خادٌم هةموو غٌلمانة
خانم كةتٌدا حورٌَن ٌةكسةر هةموو حةسنا كج

ٔ

 -0يٛزٔٔ٘ ئح دج ت ٙكٕسد٘،دٔكرٕس ياسف خح صَح داس،ب،3ل005
َ -2ان ٙنح دجسجٔج٘ كٕسدسراٌ ،د.ػثذ هللا دذاد ،ل .25
 - 3نًؼشفح انًضٚذ يٍ اٜساء دٕل ذاسٚخ ٔالدج ٔٔفاج "َانُٚ،"ٙظش:دٕٚاََ ٙان،ٙيذسط،ل-23ــ.30
 -4يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،خحصَحداس ،تحسط،3 ٙل.53
 5دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط ،ل.015
 6انقشآٌ انكشٚى  ،سٕسج انًُم ،اٜٚاخ 21 :ـ.23
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أي:
الجنة مملوء بالولدا  ،واليدم فيها جميعهم ؼلما
مادامت السيدات فيها حوريات  ،إ الحسناوات جميعه فتيات
فالكلمات ( :جنة،وليدا  ،ييادم ،ؼلميا  ،حورية،حسيناء) هيي كلميات عربيية،وأما مضيمو
البيت ،فممتبسة م المرث الكريم.2
3ـ هةرضً مةحبوو بةم دةبٌنً واتحٌٌور دةٌطري
ٖ
سوٌن دةخوا بةخوا دةلً " باهلل ماهذا بشرا"
أي:
ك م يرى محبوبتي تؤي ه الحير والعجا
لِل َما َهذَا بَش ًَرا "
اش ِ َ ِ
يمسم باهلل ،ويمو َ " :وقُ ْلنَ َح َ
ا الكلمات(محبوا،تحير) هي كلمات عربية،كما ا لولهَ ":ما َهذَا بَش ًَرا " التبسه مي لوليه
تعال  ":فَلَ َما َرأ َ ٌْنَهُ أ َ ْكبَ ْرنَهُ َوقَ َ
لِل َما َهذَا بَش ًَرا إِ ْن َهذَا إِ َال َملَك ك َِرٌم
اش ِ َ ِ
ط ْعنَ أ َ ٌْ ِدٌَ ُهنَ َوقُ ْلنَ َح َ
كريم ".4
4ـ موحةمةد ،ئةحمةدي مورسل ،مونٌري مٌنبةر و مةحفل
٘
بةشٌري ئاخٌر و ئةووةل،نةذٌري خوٌش و بٌطانة
أي:
يادمحم  ،يا احمد المرس  ،يامنير المنبر وك محف
ضلّ
يابشير اآلير واالو  ،يان يراألرباء والؽرباء وك ُم َ
فالكلمييات ( :مرسي  ،منييير ،منبيير ،محفي  ،بشييير ،ثييير ،او  ،ني ير ،دمحم ،احمييد) كلمييات والفيياظ
عربية صرفة ،وردت في المرث الكريم والحديث النبوي الشريؾ والعليوم الدينيية الصيرفة ،كميا
ٌِرا
شااا ِهدًا َو ُمبَ ِ ّ
سا ْلنَاكَ َ
ً ِإنَااا أ َ ْر َ
شا ًرا َونَاذ ً
ا معني البيييت ممتييبس مي لولييه تعييالٌَ " : 6ااا أٌَُّ َهااا النَ ِبا ُّ
ٌرا " .
َودَا ِعًٌا ِإلَى َ ِ
الِل ِب ِإ ْذنِ ِه َو ِ
س َرا ًجا ُمنِ ً
5ـ داري ئٌراك وداري هٌند هةردوو كة عوودة ئٌسمٌان
7
هةمدةمً سوننةتة ئةوةم مةٌلً ئةبوو لةهةب دةكا
أي:
شجر (اأران) وشجر (الهند) كلتاهما سميت بـ ( العود)
ه ه م السنة النبوية وتلن تمي ال (ابو لها) الموعود
فاللكلمات ( :اران ،عود  ،اسم  ،سنة ،مي  ،ابو لها) هي كلمات عربيية ،ناهيين عي أنيه اشيار
في ه ا البيت ال ما ورد في المرث الكريم في حك (ابو لهيا)  ،عيم النبيي (دمحم)  ،وفيي حيك
امرأ ابي لهيا وميا لاميا بيه مي اعميا ضيد النبيي ،8كي لن هنيان اشيار واضيحة الي اسيتعما
اعواد شيجر (اأران) فيي تنظييؾ االسينا وتطييا رائحية الفيم ،مي لبي المسيلمي تماشييا ميع
السنة النبوية واحراق البيور واشعا النار م اعواد شجر الهند....
ويظهر ايضا أنه تؤثر بعلوم اللؽية العربيية  :النحيو  ،والصيرؾ ،والبالؼية ،والعيروض ...كميا
يبدو جليا في ه ه االبيات:
 0دٕٚاََ ٙان،ٙيذسط ،ل.060
 2انقشآٌ انكشٚى  ،سٕسج انُساء ،اٜٚحٔ ،07 :سٕسج انطٕس ،اٜٚح .21 :
 3دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط ،ل .213
 4انقشآٌ انكشٚى ،سٕسج ٕٚسف ،اٜٚاخٔ .5،6 :نهًضٚذ يٍ ْزِ انصٕس ٔانشٕاْذُٚ ،ظش :انًؤثش انؼشتٔ ٙانفاسسٙ
ٔانرشك ٙف ٙشؼش انغضل انكٕسد٘ انكالسٛك ، ٙد.تُذس ػه ، ٙص260ـ.267
 5دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط ،ل.514
 6انقشآٌ انكشٚى ،سٕسج االدضاب االٚراٌ. 46-45 :
 5دٕٚاََ ٙان ، ٙيذسط،ل .76
 6انقشآٌ انكشٚى ،سٕسج انًسذ .
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نالً ،نٌٌةتً سحري بةٌان ،حٌكمةتً شٌعرة
ئةمانٌٌةتً قووةتً دلَ ،قودرةتً ئٌنشا
أي:
نالي نوى عل لو سحر البيا  ،وحكمة الشعر
لكنييه ال يمليين لييو الملييا  ،وال لييدر االنشيياء فهييو فييي هي ا البيييت متييؤثر بعلييم البيييا والبييديع
والمعا ني في البالؼة العربية ،ويحاو بك اصرار تتبع يط الشعراء العرا والفيرس مي
اصحاا الصناعة والتكلؾ1في ه ا الميدا  ،ك لن فيه االشار ال حديث الرسو دمحم صيل
هللا عليه وسلم " :إ م الشعر لحكمة ،وإ م البيا لسحراً".
وإ ا أردنا معرفة الكلمات العربية اليالصة التي استعملها في البييت  ،فهيي (:نيية ،سيحر ،
بيا  ،حكمة ،شعر ،لو  ،ليدر  ، ،انشياء)  .كميا يجيد الباحيث جناسيا تاميا فيي اسيتعما كلمية
(نييةتي) في الشطراالو  ،بمعن (النية) ،وفي الشطر الثاني بمعن (ال يملن).2
فعندما أراد التعبير عما يعانيه م ضيعؾ وميرض ومعانيا مي لصيور اعضيائه الجسيدية
فييي إداء مهامهييا وواجباتهييا ،اتيي مي موضييوعات علييم النحييو والصييرؾ فييي اللؽيية العربييية
3
ادوات ووسائ  ،لرسم صور معبر ع ه ه الحالة:
ٔ -لةنةحوو صةرفً ئةداتً مةثرسة ئةي موعرٌب
كةرةفع ونةصب وجةر و جةزمً ئالَةتً تةقدٌر
ٕ -وةها سةقٌم وموجةززا عةوامٌلً ئةجزا
كة ئالةتً عةمةلً نةحوي مةحوي صةحوي ضهمٌر
أي:
 -1ال تسؤ  ،أيها المعرا!ع أحوا أداته،في النحو والصيرؾ ،فؤسيباا الرفيع والنصيا
والجر والجي م للكلميات يمررهيا موليع الكلمية فيي الجملية ،وطبميا لي لن تتحيدد حركاتهيا
وسكناتها.
فه ي ه االدوات النحوييية والصييرفية لييد تمنييع م ي العم ي والتييؤثير فييي المعمييو  ،السييباا
نحوية أو صرفية  ،مثلها كمث بعض اعضياء جسيمه التيي تولفيت أو عجي ت عي إداء
عملها بسبا الكبر والشييوية والمرض.
 -2وهك ا اصبح ايضيا اجي اء كتياا ( العوامي ) سيميما ومجي ءا ً حتي أصيبحت بيال فائيد ،
كالعام النحوي الي ي ييدي علي (الضيمير)  ،فيال ييإثر فييه .هكي ا ايضيا حيا ادواتيه
وعوامله واعضاء جسمه.
وأهتمامه بالبالؼة العربية وفنونها ،كالبديع والبيا  ،يجد الباحث الكثير م هي ه الفنيو فيي
4
أثناء ابياته ،كالتورية:
يالي بةيني ضاو وئةبرووت ئينتييابي كاتبة
يةعني نولطه ى فةرلي ئيب وموللة و ئيب وحاجبة
أي:
ه ا اليا ال ي هو بي عينين وحاجبين نمطة انتيبها الكاتا  ،ليفيرق بهيا بيي (اب مملية) و
(اب الحاجا).
فالكلمتا (اب مملة) و(اب الحاجا) لهميا معنييا  :االو كي واحيد منهميا مي الشيصييات
المعروفة في التاريخ االسيالمي واالدبيي والعلميي ،والثياني ،فييه إشيار الي (العيي ) والحاجيا،

 0دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط ،ل.05
 2نهًضٚذ ف ٙذأثشِ تؼهى انثالغح انؼشتٛح ُٚ ،ظش :دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط ،انصفذاخ050 :ـ.231
 3دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط ،ل.203 ،202
 4دٕٚاََ ٙان ،ٙيذسط،ل .376
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وهو المطلوا هنا ،فالشاعر هنا استعم كلمة لها معنيا  :احدهما لريا ؼيير ممصيود ،واآليير
1
بعيد ممصود  ،ويسم ه ا في علم البالؼة بالتورية.
أما تؤثره باالو ا الشعرية العربية والعروض والمافية الموحد العربية التي صياؼها اليليي
بي احمييد الفراهيييدي  ،والتي م بهييا الشييعراء الكالسيييكيو العييرا وؼييير العييرا مي أبنيياء االمييم
االسييالمية الشييرلية  ،فمييد كييا كبيييرا  ،السيييما االو ا المناسييبة للؽيية والموسيييم الكوردييية :
2
كاله ج ،والرم  ،والمضارع ،والرج ..
مه هى( سامل) وما هي مصادر ثقافته؟
اسمه الحميمي هو (عبد الرحم بط ب دمحم بط ب احمد بط ) ،ينتمي ال عائلة(صياحبمرا )
المعروفيية فييي الوسييط االجتميياعي والثمييافي واالدبييي الكييوردي ،ولييد فييي العييالم (1805م) فييي
السييليمانية ،وتعلييم مبييادا المييراء والكتابيية فييي (حجيير ) الجييامع كؤلرانييه حيني ان ،لكنييه لييم يكمي
دراسته الدينية ،ليصبح رج دي  ..3وكا شؽوفا بمراء االدا وأيبار االدباء الكورد والفيرس،
كـ (نالي) و(كليم الهمداني).4
عان في حياته م ثالم المرض واالضطهاد الميومي والتشيرد والمالحمية بسيبا موالفيه مي
الحكم العثمياني التركيي ،والماجياري الفارسيي ،لي لن كيا كثيير الترحيا والتنمي بيي السيليمانية
موطنه االصلي ،و(سنة) و(طهرا ) ،هربا م رإية المعاملة الماسية الوحشية التي كا يتعرض
لها واهالي السليمانية ،عل ايدي االتران العثمانيي  ،لكنه ـ مع لن ـ لم يك مرتاحيا للعييش فيي
(طهرا ) أو المد االيرانيية االييرى ،إ كيا يشيعر بالؽربية والحنيي الي احضيا السيليمانية،
5
واأه واالصدلاء فيها:
ً لة(تارانا)
لةطةل د َل شةرتة (سالم) طةر نةجاتم ب َ
بةهشت ئةربٌتة دةشتً (رةي)بة ئٌرانا طوزةر ناكةم
أي:
أعاهد الملا ،إ نجوت ه ه المر م (طهرا )
أالّ أمر ،حت إ ؼدت الجنة سه (ري) ،بـ (ايرا )
عاش (سالم) المسم االعظم م حياته فيي ظي إميار (بابيا ) الكورديية  ،وسياهم بفعاليية فيي
احيييداثها الحليييو والمييير  ،وتيييؤلم مييي اأعمييياق لسيييموط هييي ه االمار ،ورثاهيييا بؤشيييج المصيييائد
والممطوعييات الشييعرية ،6وتعييرض بعييد سييموطها الي االبعيياد والنفييي الي مدينيية الحليية فتيير مي
ال م  ،2ولم يعش طيويال بعيد سيموطها ،إ تيوفي فيي العيام ( 1863م) فيي السيليمانية ،ووري
الثرى في ممبر "طرردي سيوا " ممبر االدباء والشعراء والشهداء.
اتفك كتاا تاريخ االدا الكوردي عل أ الشاعر (سالم) لم يكم دراسته الدينية التيي أتمهيا
معظم الشعراء الكورد الكالسيكيي ال ي سبموه أو جاإوا بعده ،كما أشار الباحيث الي لين فيميا
سبك ،وميا الي ليراء دواوييي الشيعراء الفيرس امثيا (كليمي الهميداني) و(حيافظ الشييرا ي)،
وكا لريبا م الفيرس ،وعياش فيي اييرا  ،وتجيو فيي ميدنها ،والسييما الميد الفارسيية ،فتيؤثر
 0جٕاْش انثالغح ،انٓاشً ،ٙص .362
 2يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕجسد٘ ،ياسف خحصَحداس ،لٔ ،55انًؤثش انؼشتٔ ٙانفاسسٔ ٙانرشك ٙف ٙشؼش انغضل
انكٕسد٘ انكالسٛك،ٙد.تُذس ػه ،ٙص.062 ،060
 - 3يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،ػالء انذ ٍٚسجاد٘ ،لٔ ،262يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،د.ياسف خحصَحداس،
ب،3ل.005
 - 4يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،سجاد٘ ،ل262ـ .263
 - 5دٕٚاَ ٙسانى ،دٕصَ ٙيٕكشٚاَ ،ٙضاثخاَح٘ كٕسدسراٌْ ،حٔنٛش ،0753 ،يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘  ،د.
ياسف ،ب ،3ل.006
 - 6دٕٚاَ ٙسانى ،ط يٕكشٚاَْ ،ٙحٔنٛش ،0753 ،ل 00ـ ،06يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،سجاد٘ ،ل 252ـ .255
 - 5يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘  ،د .ياسف  ،ب،3ل .006
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بالثمافة الؽارسية ولؽة الفرس وأدبهم وشعرهم  .1فهو كيا لريبيا مي التيراث والثمافية الفارسيية،
واستعما "السبن الفارسي" في اشعاره اكثر حضيورا وسييطر م "السيبن العربيي" الي ي كيا
واضحا وجليا ،ب مسيطرا في شعر (نالي) ،2لك ه ا اليعني انه كا في منؤى عي تيؤثير اللؽية
واالدا العربي  .ففي مجا الو والمافية ،يجد الباحث ا جميع اشيعاره :ممطوعاتيه ولصيائده
م نظومة وفك بحور االو ا العروضية العربية اليليلية ،والمافية الموحد  ،ونظام الشطري  ،مع
مالحظية اسيتعماله لييالو ا المناسيبة للؽيية الكورديية ،والسييما االو ا اليفيفيية كبحيري :الهي ج
والرم ي  ،كمييا كييا مولعييا باسييتعما الشييعر المرصييع  ،والملمييع ،والميمييس والتيميييس ،3ه ي ه
االلييوا واالنييواع التييي عرفييت عنييد شييعراء الفييرس اكثيير مي ؼيييرهم .كمييا تييؤثر بفنييو البالؼيية
العربية م بديع وبيا  ،والتي تؤثر بهيا الشيعراء الفيرس الي ي سيبموا الشيعراء الكيورد ،فيي هي ا
الميييدا  .4وللدالليية عل ي مييا سييبك م ي لو ،نستشييهد بممطوعيية شييعرية للشيياعر الفارسييي حييافظ
الشيرا ي المتيوف (1432م) الي ي تيؤثر بيه معظيم الشيعراء الكيورد الكالسييكيي ،ومنهم (سيالم).
5
يمو حافظ في ممطوعته ه ه:
 -1أكر ث ترن شيرا ي بة دست ثرد د مارا
بيا وهندوش بيشم سمرلند وبيارارا
 -2بد سالي مي بالي كة درجنت نيواهي يافت
كنار ثا ركناباد و كلكشت مصال را
أي :
 -1إ استطاعت تلن الفاتنة الشيرا ية اال ستيالء عل للبي
فإني سؤها ليالها الهندي ملن سمرلند وبيارى
 -2أيها السالي!اعطني الشراا البالي ال ي ال يمك أ تحص عليه
ال في الجنة وال عل ضفاؾ نهر رك ثباد أو في حديمة المصل
تتبع (سالم) نهج (حافظ الشييرا ي) فيي الممطوعية التيي منهيا هي ا البيتا ،ونسيج علي
6
منوالها ممطوعة شعرية م سبعة أبيات،و نا ولافية ومضمونا وكلمات منها:
 -1ئة كة ر ئوميُدي د بيُنيتة جي ماهي جيها ئارا
بة يالُي هيندو ش بة يشةم سةمةرلة ند و بويارارا
ي موؼيال وص ئة كةر بي ئار وو ناكةم
 -2لة ب يار ُ
كةناري ئابي روكنابادو كولكةشتي موصة الرا
 -3كالمت (حافظ) دلسةنجة بو (سالم) و ها ضاكة
كي بةر نةظم تو ئةفشانةد فةلةن نظم ثور ييارا
أي:
 -1إ حممت لي أمنية الملا ه ه التي تشبه لمر ال ما
فسوؾ أها ليالها الهندي ُملن سمرلند وبيارى
 -2وإ تحمك الوصا تحت أشوان اأشجار،فال أتمن
لما ًء عل ضفاؾ نهر(ركناباد)أو في حديمة(ال ُمصل )
 - 0يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،سجاد٘،ب ،0لٔ .266يٛزٔٔ٘ ئحدت ٙكٕسد٘  ،د .ياسف ،ب ،3ل،025
ٔشؼشٔئح دج تٛاذ ٙكٕسد٘،سفٛق دهً،ٙل.56
 - 2يٛزٔٔ٘ تٛش٘ كٕسد٘ ،يايٕسرا جحػفحس ،ل .313
 -3يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،د.ياسف ،ب ،3ل.022 ،020
 - 4انًصذس َفسّ ،ل .024
- 5دٕٚاٌ دافظ،خشيشاْ،ٙص،2فشٔؽ أَذٚشّ ٖ دافظ،خهٛم ٕٚسفٗ َزاد،ص0
- 6دٕٚاَ ٙسانى،ط.يٕكشٚاَ ،ٙلٔ،24دافض نح شؼش٘ كٕسد٘ دا ،د.يٕذاتج،ٙل،51طٕفاس٘ كٕس٘ صاَٛاس٘،دج
سرح ٘ كٕسد،تح سط ٙتٛسرح و.
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 -3يا(حافظ)! كالمن يؤسر للا (سالم)،وه ايروق له
م يستطيع أ ينثرفي اأفالن مث نظمن ال ي يشبه نظم الثريا
ٗـ مدى تأثر الشاعرٌن باللغتٌن :العربٌة والفارسٌة وآدابهما:
أوال :نالً(ٓٓٔ0ـ ٖٔ07م)
مما الشن فيه أنه اكم دراسته الدينية في (حجر ) الجامع ،ولطع المراح الدراسيية متينمال
م جامع ال ثير ،وم مكا ال اير ،وعلي اييدي علمياء ديي معيروفي  ،حتي حصي علي
االجا الدراسية ،ليصبح(مال)  ،أي عالم دي  ،يستطيع ا يدرس العلوم الدينيية ،وييدير جامعيا
م الجوامع المنتشر في لرى ومد كوردستا  ،وييطا فيي المصيلي وييإمهم فيي صيلواتهم،
وه ا يعني انه تعلم مبادا المراء والكتابة باللؽة العربية ،وتثمؾ بثمافة الميرث والحيديث النبيوي
الشييريؾ والعلييوم الدينييية االسييالمية االيييرى  ،ودرس علييوم اللؽيية العربييية م ي نحييو وصييرؾ
وبالؼة وعروض ،حتي ؼيدا اسييرا لهي ه الثمافية والعليوم التيي وجيدت صيدى لوييا فيي اشيعاره،
ككلمات والفاظ وصور ومعا واشكا .1
استمر(نالي) ،بعد نيله االجا العلمية الدينيية،في جيامع (سييد حسي ) ،فيي السيليمانية ،كعيالم
دي (مال) ل ان الجامع ،ولم يؽادره اال بعيد سيوء الحالية السياسيية واالجتماعيية فيي إميار بابيا ،
والصراعات الدايلية المستمر بي امراء اإلمار عل السلطة ،وبينهم وبي العثمانيي االتران،
والماجاريي الفرس م جهة ايرى  ،إ ؼادر مدينة السليمانية متوجهيا الي اليديار الممدسية فيي
الحجا  ،إلداء فريضة الحج ،وم ثم ال الشام ،فاسطنبو  ،ليودع حيا الؽربة والتشرد فيها ال
اأبد ،2في العام (1823م) .3
مي السييرد المييوج ه ي ا يتبييي للباحييث أ (نييالي) عيياش تحييت تييؤثير اللؽيية العربييية وثدابهييا،
والثمافة الدينية االسالمية وعلومها التي اعتمدت عل اللؽة العربيية ،كميا عياش فتير مي الي م
فييي بيئيية عربييية يالصيية (الحجييا والشييام) ،ثييم انتمي الي بيئيية ايييرى ،تعيييش تحييت تييؤثير اللؽيية
العربييية ،والثمافيية الدينييية االسييالمية العربييية ،وهي(اسييطنبو ) عاصييمة اليالفيية العثمانييية التييي
حكمت االسالم ال ي حم رايته العرا المسلمو ال البلدا االيرى ،ل لن يمك المو إنًه تؤثر
باللؽة العربية اكثر م اللؽة واالدا والثمافة الفارسية.
ثانٌا /سالم (٘ٓٔ0ـ ٔ0ٙ1م)
اجمع مإريو االدا الكوردي عل ا (سيالم) ديي (حجير الجيامع) ليتعلم الميراء والكتابية،
ولراء المرث الكريم ،ودراسة العلوم الدينية االسالمية ،باللؽة العربية اال أنيه ليم يسيتمرفيها الي
نهاية الشوط ،كما فع (نالي) وؼيره م الشعراء الكورد ،أنه لم يك م عائلة دينية ،ولم يكي
يرؼا في أ يمته مهنة الماللي ورجيا اليدي  ،بي ميا الي ليراء دواويي الشيعراء الفيرس،
امثا  ( :كليم الهمداني) و(حافظ شيرا ي) كما ما ال استعما (السيبن الفارسيي) فيي صيياؼة
شعره اكثر م (السبن العربي) ،واستعما الكلمات وااللفاظ والمصطلحات الفارسيية ،فهيو كيا
لريبا م اللؽة الفارسية واالدا الفارسي ،وعاش فترات م حياته في ايرا  ،السييما فيي الميد
الفارسية الصرفة ،كطهرا  ،ل لن يمك المو  :أنه تؤثر باللؽة واالدا والثمافة الفارسية اكثر م
4
اللؽة واالدا والتثمافة العربية.
وللتؤكد والتثبت م الحكم السابك عل الشاعري الل ي عاشا فيي فتير واحيد و مي واحيد،
وفييي ظ ي إمييار بابييا الكوردييية ،وسييموطها ،والصييراع بييي الحكييم العثميياني التركييي ،والحكييم
الماجيياري الفارسييي ،م ي اج ي السيييطر عل ي كوردسييتا  ،ولمعرفيية مييدى تييؤثير اللؽيية العربييية
ُٚ 0ظش :انًؤثش انؼشتٔ ٙانفاسسٔ ٙانرشك ٙف ٙشؼش انغضل انكشد٘  ،د .تُذس ػه ، ٙانصفذاخ،052 ،001 :
.260
 2يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،سجاد٘ ،ل 241ـ ،242يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘  ،د .ياسف ،ب ،3ل 44ـ .46
َ 3ان ٙنح دجسجٔج٘ كٕسدسراٌ ،د .ػثذ هللا دذاد ،ل ٔ ،25يٛزٔٔ٘ تٛش٘ كٕسد٘ ،و.جحػفحس ،ل .256
 4دٔٔضايحكح٘ َانٔ ٙسانى ،ػالء انذ ٍٚسجاد٘ ،ل .026
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وثدابها ،وتؤثير اللؽة الفارسية وثدابها عل الشاعري  ،نرى مي الضيروري ،عيرض نميو جي
م ي شييعرهما لييريبي  ،م ي حيييث الؽييرض وال ي م والهييدؾ والييو والمافييية ،عرفييا فييي االدا
الكوردي بـ (دووضامةكةي نالي وسالم) أي ( :لصيدتا نالي وسالم) ،ودراسيتهما وترجمتهمياال
اللؽة العربية ،م اج تحديد تؤثير اللؽتي وثدابهما عل الشاعري :
5ـ ( دوو ضامةكةي نالً وسالم= قصٌدتا نالً وسالم)
أوال -تعرٌف بظروف والدة القصٌدتٌن:
بعييد احييتال االتييران العثمييانيي لمدينيية السييليمانية ،واسييماطهم لييـ (إمييار بابييا ) الكوردييية،
وتعريض اهلها ال الظلم واالضطهاد ،وفيرار رجالهيا وشيصيياتها وأدبائهيا الي المنيافي وبيالد
الؽربة  ،كتا (نالي) رسيالة شيعرية ،مي بيالد (الشيام) التيي اتيي منهيا سيكنا لفتير مي الي م ،
وارسلها ال (السليمانية) موطنه اأصلي ،يعبر فيها ع احاسيسه ومشاعره وثالمه تجاه المآسي
والكوارث التي حلت بوطنيه واهليه ،بعيد االحيتال العثمياني المباشير ليه ،وليد رد ،علي رسيالته
الشعرية ه ه ،رفيمه الشاعر (سالم)،برسالة شعرية أيضا ،وعل نفيس اليو والمافيية وااليمياع،
يعبر فيها ع مشياركته الوجدانيية والعاطفيية لصياحا الرسيالة ،ومجيبيا عي بعيض استفسياراته
واسئلته ،علما أ (نالي) لم ي كر اسم المرس اليه في رسالته الشعرية ه ه ،أو أية اشار ال م
ارس اليه الرسالة.1
ثانٌا :النص الكوردي للقصٌدتٌن:
(ضامةكةي نالي -لصيد نالي) التي أرسلها م الشام ال (سالم):
يوش مروور
-1
ي ِريطةتم ئةي بادي َ
لورباني َ
تو َ
َ
هةمو شاري (شار وور)
ئةي ثةيكي شار ا بة
َ
 -2ئةي لوطفةكةت يةفييو هةوا يوا و هةمد مة
سةرطوشةيي حوضوور
و ي سرو كةت بةشار تي
َ
-3ئةي هةم مي اجي ئةشكي تةر و طةرمي عاشما
طـ َوفاني ديد وو شةر ري لةلبي و ن تةنوور
-4
ني د َ
طاهي د بي َ
بةر وا و د كةي باو ش َي َ
َ
طاهي د بي بة د م د د م َيني د مي ؼوروور
َ
 -5مةحوي لةبوولي ياطري عاطر شةميمتة
طةردي شيما و ط َي ي جةنـووا و كـ ي د بــوور
سوتا ر والي يانةيي صةبرم  ،د َ و د روو
َ -6
طوشةيي كريكي يـا (صـةبـوور)
نةيماو ؼةيري َ
 -2هةم هةم عةناني ئاهم و ،هةم هةم ِريكابي ئةشن
بي لـصـوور
ر حمي بةم ئا و ئةشكة بكة ،هةسـتة َ
ي يار
 -8و ن ئاهةكةم د وا بة هةتا ياكي َ
كو َ
و ن ئةشكةكةم ِروا بة هةتا ئـاوي (شيو سـوور)
بشو لة كودووراتي سةر مي
 -3بةو ئا و يوت َ
توي طاهير،ئةو طه هوور
شادب بة و صلي يةن دي:كة َ
 – 10ئةمجا مةو ستة تا د طيية عةيني (سةرضنار)
ئـاويَـكـة ثـ ِر ِِ لة نـار و ضـنـار و طــو و ضنــوور
جي ،بة ِر ِِ َوشنيي
 -11ضةشميكة ميثـلي َ
يور كة لة صةد َ
2

 0يٛزٔٔ٘ ئحدجت ٙكٕسد٘ ،د .ياسف ،ب ،3ل ٔ .057دٔٔضايحكح٘ َانٔ ٙسانى ،سجاد٘ ،ل .034
- 2دٕٚاََ ٙان،ٙيذسط،لٔ،211-054دٕٚاَ ٙسانى،يٕكشٚاَ،ٙل.057-056
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فةو راني ،نووري صافة لة سةر بةردي و ن بلوور
يا عةكسـي ئاســمانة لة ئاوينـة دا كـة وا
ئةسـتيَر كاني ِرابكشـيَ و ن شـةهابي نـوور
يا ضةشمةساري ياطري ثر فةيض عاريفة
ية نبووعي نوور دابر يني لة كيَوي طـوور
جو) يي ئةشن
يومة ئةطر (بةكر َ
د م وت دوو ضاوي َ
بي ثـه مةرو طةرم وسويَر وسوور
نةبواية تي و َ
يو َ)
داي َ نةبي بة عةنبةري ساراي (يان و َ
هةتا نةكةي بة ياكي (سولةيماني) يا عوبوور
يةعني ِرياض ِر وضه كة تيدا بة ضة د مي
كاكولي ؼيلما و وولفي حوور
موشكي د بيي بة
َ
ياكي مي اجي عةنبةر و ،داري ِرواجي عوود
جوباري عةيني نوور
بةردي يةراجي طةوهةر و َ ،
شامي هةموو نةهار و ،فوصوولي هةموو بةهار
تو ي هةموو عةبير و ،بوياري هةموو بويوور
َ
يوش و نةرم
كة
ي
ط
ي
ج
لة
شاريَكة عةد و طةرمة ،
َ
َ
َ
ب َو دفـعي ضاو ار د لَيَـ شـاري شـار وور
ئةهل َيكي واي هةية كة هةموو ئةهلي دانش
هةم ناظم عموود و هةم ناظيرى ئوموور
سةيري بكة لة بةرد و لة داري مةحللةكا
وري بد بة ثرسـش و يـوار و وور
د
َ
دايو د رووني شةق نةبوو (ثردي سةرشةلام)
َ
ثير و ئوفتاد تة نةبوو (داري ثيرمةسوور)
داري(ش َيخ هةباس)
ئ َيستةش بة بةرط و بار عةلةم
َ
طةراو بة شةيسي عوور؟!
بي نةواو و بةرطة
ِ
يا َ
ئايا بة جةمع ودائير ية د وري (كاني با)
شو ِرش ونوشوور؟!
يو بوو بة تةفريمةيي َ
يا َ
(سةيوا ) نةظـيري طونبةدي كةيوانة سةب و ساؾ
يايو بوو بة دائير يي ئةنجومي لوبوور
َ
ئيستةش مةكاني ئاسكةية (كاني ئاسكا )
يايو بوو بة مةلعةبيي طورط ولوور لوور
َ
ئيستةش سوروشكي عيشمي هةية(شيوي ئاودار)
صوفيييي وشكي لة حةق بة دوور؟!
يايو بوو بة َ
َ
(تانجةرو)
صافة،طور ي ماو
دايو د رووني
ِ
َ
َ
يو ئةسيري ياكة بة ليَ ََِ ي ئةكا عوبوور ؟!
يا َ
يوش لة ضيمةني ناو (يانةلا) بكة
سةيَريكي َ
ئايا ر بيعي ئاهوو  ،يا ضايري ستوور؟!
َ،تةر و ن يه ططي ِروويي يار
سةب لة د وري طو
ِ
يا ثووشي وشن و وور و كوو ِريشي(كاكة سوور)
لةلبي مونةوو ر لة حبيباني نا ني
بر لة ر ليباني لةند هوور؟!
يا و ن سةلةر ِ
د س بةنديانة ديَ و د ض سةرو و نار و
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صوفيي م يوار و مةند بوور؟
يا حةلَمةيانة َ
مةيلي بكة لة سةب در يتاني مةدر سة
َ
ئةوراليا مولةدديمةيي شينة يا نة سوور؟
وي
حةو ي ِ
ثري كة نائيبي ديد ي منة لة َ
ليَ َالوي دانةهاتوو و ن سةيلي(شييو سوور)؟
ئيَستةش كةناري حةوشةكة جيَي با و كةوشةكة
ياريي تياية،يا بوو تة مةعر ض نوفوور؟
ضاوي بية لة سـةب وو سـيَرابي دائير
َ
جي جلو طاهي ضاو كةمة نةرمة يا نة وور؟
َ
تو يوا فةضايي د شتي فةليَةكا ئةميَستةكةش
تة(ضولَي سةلم و توور)؟
مةحشةر ميثالة يا بوو
َ
واص بكة عةبيري سةالمم بة حوجر كةم
ضيي ماو ،ضيي نةماو ،لة هةيوا و تاق و وور؟
يو
ئةو ؼاري يار ئيستة ِ
ثر ئةؼيار ،يا نة َ
هةر ؼاري يار  ،يا بوو تة ؼاري مار و موور ؟
ارم و كو هيال و نةحييفم و كو يةيا !
ئايا د كةومة ار و بة دلدا د كةم يوطوور؟!
سو ي هيجر تة
لةم شرحي د ردي ؼوربةتة ،لةم َ
بي بة ئاو و بة ضاوا بكا عوبوور!
د َ ِر نطة َ
ئايا مةلامي ِرويصةتة لةم بةينة ب َيمةو
يا مةصلةحةت تةو لموفة تا يةومي نةفيي صوور؟
حالَيي بكة بة يوفية :كة ئةي ياري سةنط د َ
ري سةالمي دوور...
(نالي) لة شةولي َ
توية د ن َي َ

ترجمة نص لصيد (نالي:
 .1انا فداء لؽبار طريمن ايتها الريح اللطيفة المرور!
1
ايها الرسو البارع اليبير بك انحاء (شار ور)
 .2يا م يؤتي لطفه يفيا مإنسا محمما لالماني
نسيمن يحم بشار اليير لك اوية وحضور
 .3أيتها الشبيهة للدموع الجارية الساينة للعشاق
ب طوفا العيني وشرر الملوا الوالهة كالتنور
الروا وتنعشينها
 .4مر تصبحي كالروا ،وتهفّي
ُ
ومر تمسي كمنفاخ الحداد ت كي النار في فم المؽرور
 .5حينما يفوا في اأفك عطرن ال كي يتالش حسدا
ؼبار الشما وعواصؾ الجنوا وبرود ريح الدبور
 .6احترق رواق من صبري  ،للبي وأعماق نفسي
ولم يبك منه شيء اال اوية ت كر فيها " يا صبور"
 .2يا مشاركة لعنا ثهاتي ،ومشاركة لركاا عبراتي
ارحمي ثهاتي وعبراتي ،ولومي بال تردد وبال لصور
- 0يٍ انًُاطق انراسٚخٛح انقذًٚح ف ٙكٕسدسراٌ،ذقغ ف ٙانجُٕب انششق ٙيٍ يذُٚح انسهًٛاَٛح ْٙٔ،ذاتؼح نٓا
إداسٚا.
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 .8كوني سريعة كآهاتي ال أ تصلي ال ديار الحبيا
كوني جارية كعبراتي ال أ تصلي ال مياه "شيو سور"
 .3اؼسلي نفسن به ا الماء م أكدار االرض،وأدرانها
وليسعد أحدكما بوصا اآلير  .فؤنت الطاهر وهو الطهور
2
.10وال تتولفي ،بعد ه ا ،حت تصلي إل عي ماء (سرضنار)
مياه وفير ،تجري بي أشجار الرما وال َح َورواأعشاا وال هور
 .11عي  ،كمرص الشمس ،ينبعث منها،م مئة مكا  ،شعاع م النور
صاؾ ،ينعكس نورها عل اأحجار الؽافية في الماع،كالبلور
.12أو كإنعكاس صور السماء ال رلاء في المرث الصافية حينما
تمتد نجومها في ظالم اللي  ،كشهاا م الضياء والنور
.13أو نبع م يواطر العارفي هلل مليئ بالييروالبركة والحبور
ب ينبوع م النور ،يهط مدرارا وتكرارا عل جب طور
 .14لو لم تك دموع عيني مر ال عة،بال ثمر،ساينة،مالحة،حمراء
لملت لماء (بكر جو) : 3إنه – بال شن  -دموعي الجارية الحرور
.15ال تديلي أبدا ال سه (يان و يو ) 4المعطر بالرياحي
إال بعد أ تمري بؤرض السليمانية المعطاء ،السهلة العبور
.16أي هي رياض الروض ،وجنة اأرض ،من أ ما وعهود
تتعطر برائحة ناصية الؽلما ،وضفائر شعر الفتيات الحور
.12أرضها مم وجة بالعنبر،أشجارها ؼالية رائجة كرواج العود
أحجارها ثمينة كالجواهر،وأنهارها تنبع م عيو كالنور
.18أماسيها كلها نهار مليء بالعطاء ،فصولها كلها ربيع بال انتهاء
ؼبارها كله عبير كي ،بيارها كله روائح الورود والبيور
.13هي مدينة مألى بالعد والكرم،جميلة ساحر ،يصبة اأرض
ولدفع شر أعي الحساد واأعداء ،نسميها نح بـ (شار ور)
.20أهلها جميعهم أصحاا علم وثمافة وف  ،ولهم في ك لن باع طوي
فهم ينظمو عمود الشعرم جهة ،ويديرو ،م جهة أيرى،اأمور
.21انظر مليا ال االحجار المرصوفة في المحالت،وال أشجارها
وتجولي في أنحائها،اسؤلي وفتشي ،في ك اوية ،وبال لصور
.22ترى  ،ألم يتفطر ،حت اآل  ،للا جسر ( سرشمام)، 5م اآله واألم؟!
ألم تهرم وتسمط،م عاديات ال م ونوائبها ،شجر (ثير منصور) 6؟!
.23أما الت شجر أعالم (شيخ عباس) 5مكسو باألمشة والرايات
أم أمست فميرا ،بائسا ،عاريا ،مجردا م الثياا واأوراق والمشور؟!
.24أما ا الناس يتجمعو حو نبع (كاني با) 6في الربيع ،للرلص والؽناء

1

 - 0يجشٖ ياء أٔ ٔاد٘ ٚقغ قشب يذُٚح جًجًال غشت ٙيذُٚح انسهًٛاَٛح.
ُٚ - 2اتٛغ ياء ذثؼذ ػٍ يشكض يذُٚح انسهًُٛٛح ب()5كٛهٕيرشاخ ،تُٛد ػهٗ أطشافٓا يذُٚح سٛادٛح صغٛشج.
 - 3يُطقح ذثؼذ ػٍ يذُٚح انسهًٛاَٛح دٕان)01(ٙكٛهٕ يرشاخٔ،ذقغ ف ٙانقسى انغشت ٙيُٓا،ذرضٔد تانًاء يٍ َٓش
يُاتؼّ ف ٙسشجُاس.
 - 4قشٚح صغٛشج ذقغ قشب يجشٖ َٓش ذاَجشٔ،ذثؼذ ػٍ انسهًُٛٛح تـ()24كٛهٕيرشا ذقشٚثا،يٍ انجٓح انجُٕتٛح
انششقٛح.
 - 5سششقاو :يذهح يٍ يذالخ يذُٚح انسهًٛاَٛح،ذقغ ف ٙانقسى انجُٕت ٙيُٓا ،تُ ٙفٓٛا جسش،ػشف تاسى ْزِ
انًذهح.
 - 6ثٛشيسٕس:ثٛش يُصٕس  :كاٌ يٍ انشخصٛاخ انذُٛٚح انًؼشٔفح ف ٙانسهًٛاَٛح ضشٚذّ ٚقغ ف ٙيذهح يهكُذ٘.
 - 5أدذ انسادج انثشصَجٚ ،ٍٛٛضاس قثشِ يٍ قثم أْان ٙانسهًٛاَٛح.
 - 6ػ ٍٛياء ذقغ ف ٙانجاَة اٜخش يٍ (ذهح سٕٛاٌ)،أذخزخ يرُضْا ستٛؼٛا يٍ قثم أْان ٙانسهًٛاَٛح.

-215-

انؼذد انراسغ ٔاالستؼٌٕ  .يجهح انفرخ  .أٚاس نسُح 2102

د .تُذس ػه ٙاكثش

أم تيلوا عنه ،وتركوه متفرلي  ،ك ال جهة ،كؤنه يوم الحشروالنشور؟!
.25أما الت (طردي سيوا ) 0يضراء صافية،كهالة ح  ،ت ي كبد السماء
أم أفلت دائر اأنجم وؼابت ،ب سكنت ،مع أصحابها ،في المبور؟!
.26أما الت (كاني ئاسكا )  2حت اآل ،مرتعا وملجؤ للظباء والؽ ال
أم أصبحت ملعبا وميدانا لل ئاا  ،ب لك حيوا مفترس مسعور؟!
.22أما ا وادي (ثودار) 3ي رؾ دموع العشك والهوى والؽرام
أم أمس صوفيا مت متا بعيدا ع الحك ،وعالم الح والسرور؟!
.28ترى  ،أما ا نهر(تانجرو) 4صافي النفس جاريا هادرا كالرياا
أم ؼدا أسير اأرض  ،بال حران،كدر الماء  ،أم بطيء السيروالعبور؟!
.23انظري مليا،وجولي بعينين في حديمة (اليانماه)  ،5لتري ما ا ح بها
أهي بالية ،كما كانت ،مربعا للؽ ال ،أم أصبحت مرتعا للبؽا والحمير؟!
.30اأرض ميضر حو الورود،ريانة ناضر كيط وجه الحبيا
أم ؼدت ،اآل  ،لشا يابسا يشنا كثا  ،كشعر لحية (كاكه سور) 6؟
.31للبه منور باأحبة والمإمني الياشعي في ليامهم وسجودهم
أم هو مث "سمر" مليء بالمنحرفي والمتجبري ومرتكبي الشرور؟
.32أما الت أشجار السرو والصفصاؾ متشابكتي اأيدي هابا وإيابا
أم فمد اإلحساس بالحيا  ،كالصوفي البائس ،المنحني الرأس ،المكدور؟
.33إلتفتي ال اأشجار اليضر المحيطة بالمدرسة،وألمي نظر عليها
أال ت ا حافات أورالها يضرا ،أم احمرت ،م العطش والحرور؟
.34حوضه المملوء بالماء،وال ي ينوا ع عيني هنان ،بعد ؼيابي
ألم يتكدر صفاإه ،ويتعكر نماإه،كسي ماء (شيوه سور) ؟
.35أما الت اوية باحة (اليانماه) التي كانت ساحة ،للعا طالا العلم
عل حالها ،أم أصبحت معرضا ،لرفض اآلير،والكراهة والحمد والنفور
.36ألمييييييي نظيييييير عليييييي العشييييييا اأيضييييييرالريا ،في محيييييييط الصييييييح  ،إ كييييييا محييييييط
أنظاري ،ومتنفسي ولراري -أهو طري ناعم،أم جاؾ يابس كالصيور؟
.32استحلفن باهلل ،أال ت ا ساحة لعا طالا علوم الدي  ،ال ه ه الساعة
كيوم المحشرناسا وجمعا،أم يلت،كيلو ساحة معركة (سلم وتور)5؟
كرياتي في (اليانماه)
.38بلؽي عبيرسالمي ال "حجرتي" من
وانظري،ما ا بمي منها،وما لم يبك م روالها وطالها وفنائها المهجور؟
 .33لن الؽارال ي كا ؼارا للحبيا  ،إمتأل اآل بالؽرباء واأؼيار،أم ال؟
وه بمي ؼارا للحبيا فمط ،أو أمس ؼارا ،للنم واأفاعي والنمور؟
.40أصبح جسمي ضعيفا ،كالهال في يوم مولده ،ونحيفا كالظال أو الييا
 - 0طشد٘ سٕٛاٌ :ذهح سٕٛاٌ  :يشذفغ يٍ األسض،ذقغ ف ٙانطشف انششق ٙيٍ يذُٚح انسهًُٛٛح،كاَد ف ٙانؼٓذ
انثاتاَ ٙيكاَا نهٕٓ األيشاء،نكُٓاذذٕند تؼذ سقٕط ْزِ األياسج انكٕسدٚح انٗ يقثشج ٚذفٍ فٓٛا جثاي ٍٛانشٓذاء
ٔانًُاضهٔ ٍٛاألدتاء ٔانشؼشاء.
 - 2كاٌ اسى َثغ يٍ انًاء ف ٙغشب انسهًٛاَٛح ،نكُّ جف تًشٔس انضئٍ ،أطهق اسًّ ػهٗ انًذهح انر ٙذذٛظ
تًكاٌ ْزا انُثغ.
 - 3يجشٖ ياء ٚقغ ف ٙانشًال انغشت ٙيٍ انسهًٛاَٛح،قشب يصٛف سشجُاس.
َٓ - 4ش يُاتؼّ يٍ ُٚاتٛغ سشجُاسٚ،جش٘ تًذاراج جثم(طهح صجسدج)،نٛصة ف ٙسذج دٔكاٌ جُٕت ٙانسهًٛاَٛح.
 -5خاَّ قاِ :انًسجذ أٔ انجايغ ٔانًقصٕد ُْا ْٕ (خاَّ قاِ) يٕالَا خانذ انُقشثُذ٘ انز٘ أسسّ يذًٕد تاشا تاتاٌ.
تاتاٌ.
 - 6كاٌ سجال طاػُا ف ٙانسٍ ٚ،ؼٛش ف ٙانسهًٛاَٛح ،ف ٙذهك انفرشج ،را نذٛح طٕٚهح كثح خشُح أصفش انهٌٕ.
( - 5سهى ٔذٕس) أخٕاٌ يٍ أتُاء فشٚذٌٔ يهك تٛشذاد٘ٔ،قغ تًُٓٛا صشاع ػهٗ انًهك ٔانسهطحٔ،ذذٕند سادح
انًؼشكح تًُٓٛا انٗ فضاء خال يٍ انذشكح ٔانثشش تسثة كثشج انقرهٗ،فأصثذد يثال ٚقال ف ٙيثم ْزِ انذاالخ.
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ه يُتولع أ ي كر اسمي عل لسا ،أوأيطرفي للا،ولو مجرد يطور؟
.41م ه ا الشرا آلالم الؽربة،وبيا أوجاع الهجر ،ع الوط واأحبة
ربما ي وا الملا ما ًءا،فيجد طريما،ويجري م يال العيني ،سريع العبور؟
.42ترى ،الممام يسمح بالسإا ،ع العود ال الوط  ،في ه ه الظروؾ
أم المصلحة متولفة ع التفكير في العود  ،ال يوم ينفخ في الصور؟
.43أيبريه يفية ،ولولي له ع لساني  :أيها الحبيا الحجري الملا !
(نالي) م شد اشتياله لن،يرس الين م بعيد،سالم المتيم الممهور...
(ضامةكةي سالم ــ لصيد سالم) التي أرسلها ال (نالي) في الشام جوابا عل لصيدته:
النص الكوردي:
 -0جانم فيداي سرو كةت ئةي باد كةي سةحةر!
ثر يةطه ر!
ئةي ثةيكي موستةعيد لة هةموو راهي ِ
 -2ئةي مرو حةي جةمالَي مةهاساي دولَبةرا !
بة كاكولَي توركاني سييم بةر !
و ي شانة
جارووكةشي مةنا يلي جانا لة يةلو تا!
ِ -3
فةر ِراشي فةرشي بةهارا لة دشت و د ر !
ِ
 -4مالش د د ي بة د م لة د مي يوابي صبحد م
لييرطونة و و هةم ضيهر يي لةمر
هةم ولَفي
َ
 -5باريي بة سرو كةت بة شنةي ،ئةنطةبيني طة
طرتووية جونبوشت بة هةم ئاؼووشي نةي شةكةر
تو
 -6و لتي طوافي عاريض دولبةر شنوويي َ
طور ِر لة سةر تا بة ثي كةمةر
لةؼ ش د يا بة
ِ
مي،بي و يد نت؟!
 -2كة ديَتة يةند يونضة،د
َ
ناطري ثه مةر
تو نةبي در يتي ضةم
طةر َ
َ
 -8ئيحيا كوني جةميعي نةباتاتي عالةمي
ِر عنا طوشا لة تةربييةتي لامةتت شةجةر
 -3ئابي حةيات وئاتةشي ئةفسود يية د مت
طر لة تةنوورا ديَتةد ر
توية ِ
تةحريكي َ
 -10ميحنةت ئةو ند َور ،دلَم هيند تةنط بوو
دوودي هةناسةكةي سةحةرم هةوري طرتةبةر
 -11هيممةت كة ضاثوكانة بة ئيجرايي مةطلهبم
بي و كوو تةتةر
بر َو و كو بةريد
لةم سةر ِ
َ
و،لةوي َ
بو مولَكي شامة نامةيي م  ،سوويي (نالي) ية
َ -12
هةر حةرفي ئةو لة و ضع وياليةت د دا يةبةر
 -13ثرسيو ظاهير لة ر فيماني يةن جيهةت
ئةحوالي ئةهلي شةهر و ِر فيماني سةربةسةر
 -14لةوسايةو كة حاكيمي (بابا ) بة د ر كرا
نةيديو كةس لةضيهر يي كةس جةوهري هونةر!
 -15تا بوو بةجايي مةطله عي يورشييدي بةيتي ِرووم
سووتا طيا و  ،تةشنة ويوشكييد بوو ثه مةر
كةبابي ليلي شةهر
 -16ناكة هةوايي هيض
َ
بوريانة بةس لة ناري ؼةما ثار يي جطةر
 -12جو طا طاهي ئا ونالَة لة ئةييامي ِروومييا
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ةبي بةشةر
ببي لة عةدالةت ل َ
نةمدييو وا َ
ثر لة شةيصي ستةم ديد يوار و وور
( -18سةيوا ) ِ
ثر ؼةمانة لة هةر ال د كةم نةظر
هةر
لةبري ِ
َ
 -13جيي توركةكاني ِروومة د ر و ووري (يانةلا)
ؼاف َ هةموو لة جايي موريداني با يةبةر
تو
 -20ئةو حةوضه ِ
ثر د بوو كة و كو ضاو كاني َ
َ
ثر كةد ر
تةؼيير ئاوي و ن دلي مةرداني َ
 -21سووتا دلَم بة حالَةتي جووباري (سةرضنار)
لَيَ َالو ضةشمةساري و كو ضاوي بي بةصةر
-22ئةو د شتة جايي يارييي ياراني حوجر بوو
يةكسةر مةلامي ِرووميية هةر و ن تةهي سةلةر
درا بةرطي (شيَخ هةباس)
 -23ستاني ئةو لَي بو ِ
ِرووميي ئةو ند شوومة لة شةيصيش د ية ضه ر ر
 -24و ن ثيري سا َ يورد  ،يةمة،داري(ثيرمةسوور)
مةشؽوولَي لةؼ شة هةمة جا،ثايي تا بة سةر!
 -25ئةو بةرد كاني ناوي نرا لصني شةيصةكةي
بي هونةر
دايا بةشايي دار كةيا توركي َ
بي ؼةمانة هةموو (شييوي ئاودار)
 -26و ن ضاوي َ
بةس موشكيلة لة جةشمةيي ئةو لةطر بيتة د ر
 -22ئةوسا مةكاني ئاسكة بوو (كاني ئاسكا )
ثر لة كةر
ئيستة لة د نط و ِر نطي ِرووميي ِ
 -28تا دو دي و لتي نيمة شةب توركي بي نيظام
دو د هةموو لة يةرمةني مونعيم و كو شةر ر
ثر لة شيي
ثر لة ظولَم و ،مةكانيكة ِ
 -23شار َيكة ِ
شةر
كةثر لة ِ
ثر لة شوور و،والَ ت َي ِ
جاي َيكة ِ
فةضايي با يطةهي جايي ِر نة
ئةمر َو
-30
ِ
َ
دي لة ؼةيببةو ئاوا ي (ال َح َر)
لةو د شتة َ
ثر لة مار
ثر لة طة دوم و دييواري ِ
 -31سةرباني ِ
ثر لة يةطه ر
ثر لة ِر ه
و صةحرايي ِ
كوالََِ ني َ
َ
ي بلَيَم ضيية ساماني حوجر كةت
 -32د َ نايةلَ َ
هةر تاري عةنكةبووتة حيجابي بيروو و د ر
-33نايي صةدا لة ثةنجةر كةي جو فوؼاني جوؼد
ثي طو ر
ؼةير شةلامي موور نيية شويَني َ
ي بة حةضر تي (نالي) :د ييلي بم
 -34تو يودا بلَ َ
بةم نةوعة لةط نةكا بة سولةيمانييا طو ر
بي كةسييا با نةبي هيالن
" -35سالم" صيفةت لة َ
يوي هةد ر
م كردم ئةو نةكا لة ؼةما يويَني َ
بي ظه بط وارث
 -36ئةم مولَكة نةظمي
نابي بة َ
َ
بي ئةو بة لةصدي ئةم طه ر فة با نةكا سةفةر
َ
ترجمة نص لصيد (سالم) :
 -0روحي فداء لنسيمن العلي  ،يا ريح السحر
أيها الرسو اليبيربك الطرق المليئة باليطر
 -2ايتها المروحة لجما وجوه الحبيبات الشبيهة بالممر
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الماشطة ليصالت شعرالشباا وي الجسد الفضي والوجه المنور
 -3أيتها الكناسة لمنا اأحبة في أولات اليلو وال كر
الفراشة لألفرشة الم دانة بؤلوا ربيعية م اأوراد وال هر
 -4أيتها الماسحة بهوائن المنعش ،مع الصباا الباكر البهي
جدائ الشعراأسود كالمار ،ووجوه الفتيات المضيئة كالممر
 -5بهبوا نسيمن  ،ووشوشة هوائن ،ين الم والسلوى
وبفع حركاتن السريعة احتض المصا اليابس السكر
 -6حينما ي ها نسيمن للطواؾ حو وجه المعشولة
تن لك يصالت شعرها م الرأس ال المدمي فاليصر
 -5مت تتفتح الورود وتضحن،إ لم يالمس نسيمن شفتيها؟!
فلوالن ما ثملت أؼصا اشجار الرياض والبساتي بالثمر!
 -6أيتها المحيية لجميع النباتات المحتضر في ه االعالم
صورالجما تنتشرع طريك تربيتن ورعايتن لمامة الشجر
 -7فمن؛ ماء الحيا للعاشك الظمآ ،ونار المهموم للبائس الولها
بحركة منن تنطلك،م فوهة التنور،لهيا النار والشرر
 -10المح كثير ال ألص الحدود،وللبي كئيا بنفس المدر
ديا أنفاسي الحرى أ الت الؽيوم في السماء،ولت السحر!
 -11الهمة الهمة! أيتها الريح! أسرعي بك نشاط لتنفي مطلبي
إ هبي م هنا ،كالبريد،وارجعي م هنان ،بسرعة التتر
 -12ي ي رسالتي ه ه ال بالد الشام  ،سلميها إل (نالي)
ك حرؾ فيها ،ي ود السائ ع وضع الوالية ،بيمي اليبر
 -13يظهر أنه ٍسؤ رفاله اليلص الميلصي ،في ديار اأحبة
ع أحوا اه المدينة ،ورفاله جميعا ،بال استثناء ،والضجر
 -14فمن الساعة التي شرد فيها حكام (بابا ) ،ال المنافي والبلدا
لم ير شيص ،في وجه شيص ثير ،ؼير الهموم والكآبة والكدر
 -15حينما أصبحت البالد مطلعا ،لشمس حظ اأتران الروم
احترق العشا االيضرفيها ،وجؾ عطشا،ك الشجروالثمر
 -16ال يتمن البإساء ،م أه المدينة لط  ،أك الشواء والكباا
فهم شووا مرارا لطعا ،م أكبادهم،عل جمر نارالؽم والمدر
 -12أنا ال أسمع أبدا أي صوت سوى اآلهات ،م ظلم اأتران الروم
ولم أر في حياتي مثلما يفعله هإالء،لب اآل ،في عدالة بني البشر
 -18ه ه "طرد سيوا " ،أعالها وأسفلها ،مألى بمبور المظلومي التعساء
ال أرى فيها اال لبور المكلومي المهمومي ،أينما أجو النظر
 -13أصبح يارج" اليانماه"ودايله مكانا لعبث اأتران الروم
الؽافلي جميعهم ع أنه كا مماما للصوفية المنشؽلي بال كر
 -20لن الحوض ال ي كا يمتلئ ما ًءا نميا صافيا،كدموع عينين
تؽيّر ماإه  ،كملوا الرجا المملوء  ،بالح واآلالم والكدر
 -21للبي يحترقٍ ،لما ث إليه حا نهر(سرجنار) إهماال وتيريبا
ي ٍ اللتي فمدتا البصر
ينابيعه مليئة باالوحا واأطيا ،وؼدت كعين ّ
 -22تلن الساحة التي كانت ملعبا لرفاق حجرتن ومريديها
تحولت جميع أرجائها ال ممام للروم  ،مث مستمر نار سمر
 -23مع لدوم أو شتاء تم لت ثياا " شيخ عباس" وأعالمه
فاأتران الروم مشإومو ال حد ،يلحمو حت بالم ارات الضرر
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 -24أمست شجر "ثير منصور" مموس الظهر،كشيخ طاع في الس
مشؽوال بال حؾ عل اأرض ،م لدميه ال لمة الرأس والشعر!
 -25تلكم اأحجار الكريمة التي كانت تسم حرم " الم ار" عند الناس
ألميت عل الشجر وعل أؼصانها المورلة  ،م لب الترن الؽجر
 - 26أمس وادي" ثودار" جميعه ،كعيو ال ي تيلو حياتهم م اأح ا
إنها لمشكلة كبير أ تسي م عيونهم،ولو شيء م الماء الممطر
 -22كانت "كاني ثسكا "،فيما مض  ،مكانا ومرتعا ،للظباء والؽ ال
لكنها،اآل  ،وفي ظ حكم الروم ،مليء بالبؽا والحمير والؽجر
 – 28هإالء اأتران اليارلو للنظام يسرلو في منتصؾ الليالي
النار والشرر
هم سراق ،ينهبو ما المتنعمي ،كما تلتهم
البيادر ُ
َ
 -23ؼدت السليمانية مدينة مليئة بالظلم ،ومكانا مليئا بالنواا والعوي
ديارا مليئة بالفتنة والفساد،وبلدا مليئا بالفوض والطؽيا والشر
 -30فضاء ملعبها اليوم مكا لمطاع الطرق ،والمائمو بالسلا والنها
يؤتي م الؽيا  ،في تلن البرية ،مدويا عاليا ،نداء"الح ر الح ر"
 -31سطحها مليء بالعمارا الصفر  ،جدرانها مليئة باأفاعي السامة
أ لتها مليئة بمطاع الطرق  ،وساحاتها مليئة باليوؾ واليطر
 -32للبي ال يطاوعني في أ أبوا لن بما تحويه "حجرتن" الحبيبة
ليست فيها إال ييوط العنكبوت حجبت يارجها وباطنها المكف ِ ّهر
 -33ال يصدر م حجرتن سوى صوت ثهات البوم وأنينه المبكي
وم كثر ما فيها م طرق النم لم يبك موطئ لدم للعبوروالسفر
 -34تاهلل! لولي لـحضر "نالي" :أرجوه ،ب أتوس إليه ميلصا
أالّ يمر ،به ا النوع  ،بالسليمانية أبدا ،حت مطلع الشمس والممر
 -35فيهلن نفسه  ،مث "سالم" وحيدا ،بال صديك وصاحا
أنا فعلت،أرجوه أال يفع مثلي ،فيريك دمه بال ثمر،وم ؼير أثر
 -36ال ينتظم أمر ه ا الملن ،بال ترسيخ العد فيه،وظهور وارثه
وم ؼير ه ا،عليه أال يتوجه ال ه ا الطرؾ،بمصد العود والسفر
ثالثا َ :الممارنة بي المصيدتي م حيث استعما األفاظ والكلمات العربية والفارسية فيهما :
 -1لصيد "نالي" وما فيها م الكلمات واألفاظ العربية والمارسية:
تسلس
االبيات
1
2
3
4
5
6

الكلمات باللؽة العربية

عددها الكلمات الفارسية ومعانيها باللؽة عددها
بالعربية
2
باد = هواء  ،ثين=رسو
1
هواهيواه= نصير  ،هةمد م 2
4
=جليس
3
هةم=مشارن  ،ئةشن=دمع
6
ديد =عيو
1
طاهي=مر
3
1
طةرد=ؼبار
8

مررور
لوطؾ،يفي،بشار ،
حضور
م اج،عاشك،طوفا ،
شرر،للا ،تنور
روا،روا،ؼرور
محو،لبو ،ياطر،عاطر،
شميم،شما ،جنوا،دبور
رواق،صبر،ؼير ،كر،صي 4

يانة=من
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2
8
3
10
11
12
13
14
15
16

ور
عنا ،ثه،ركاا
رحم،ثه ،صبور
ثه
كدر،وص ،،طاهر،طهور
عي
مث ،فورا ،نور،صاؾ،بل
ور
شهاا،نور
ياطر،فيض،عارؾ،ينبوع
،نور،طور
ثمر
داي ،عنبر،صحراء،عبور
يعني،رياض روض،حور

6

هةم هةم=شرين،
هةم هةم=شرين
ئةشن=دمع
سةر مي =سطح اأرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضةشميكة=عي ماء

1
1
ـــــ
1

2
6

عةكس=صور
ضةشمةسار=عيو الماء

1
1

1
4
4

ئةشن=دموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشكي =طيا الرائحة
ؼلما =فتيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
ــــــــ
2
ـــــــــــ

6

شام=مساء

1

2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــ

دانش=علم

1

ثرسش=سإا
ئوفتاد  +تة =منهن الجسم

1
2

1
4
1
5

12

م اج،عنبر،رواج،عود،ي
راج ،عي ،نور
نهار،فصو ،فصو ،عبير
،بيار،بيور
عد ،دفع

20

أه ،أه ،ناظم،عمود،ناظر 6
 ،أمور
2
محلة،تفتيش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ــــ
شيص،عور(عريا )،علم 3
4
جمع،دائر ،تفرلة،نشور
4
نظير،صاؾ،دائر ،أنجم
2
مكا ،ملعا
3
عشك،صوفي،حك
3
صاؾ،أسير ،عبور
1
ربيع
1
يظ
للا،منور،حبيا،سمر،رلي 5
ا
3
سرو،حلمة،صوفي

18
13

21
22
23
24
25
26
22
28
23
30
31
32
33
34
35

مدرسة،أوراق،ممدمة
حوض،نائا،سي
معرض،نفور
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6

3
3
2

2

2
بةرط،بةرط=أوراق الشجر
ـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
طونبةد=لبة،سةب =أيضر
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئاهو=ؼ ا ،ستور=بؽا  ،حمير 2
1
سب =أيضر
1
لندهور=طوي المامة ،لوي
الجسم
د ست= يد ،بةنديا = متماسن 3
مند بور= مسكي
2
سب =أيضر ،دريت=شجر
1
ديد =عي  ،بصر
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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36

دائر

1

32
38
33
40
41
42

فضاء،محشر،مثا
واص ،عبير،سالم،حجر
ؼار،أؼيار،ؼار،ؼار
هال ،نحيؾ،ييا ،يطور
شرا،ؼربة،هجر ،ؼيور
ممام،ريصة،مصلحة،تول
ؾ،نفخ،صور
يفية،شوق،سالم

3
4
4
4
4
6
3

مجموع الكلمات بالعربية

150

43

سب =يضراء،سيراا=مرتوي 3
جلو طا = معرض
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سةنط= حجر  ،د =للا
سةنط د َ=لاسي الملا
مجموع الكلمات بالفارسية

 لصيد "سالم":الكلمات باللؽة العربية
تسلس
االبيات
فداء،سحر،مستعد،يطر
1
2

3
4

5
6
2

عددها الكلمات الفارسية ومعانيها
باللؽة العربية
جانم=روحي  ،باد=ريح
4
ثين=رسو  ،را =طريك
مةه=لمر ،دلبر=معشولة
2
مروحة،جما
شانة =ماشطة الشعر
كاكو =شعر  ،سيم
بر=فضي الجسم
حاروكش=منظفة،كناسة
2
منا ،فراش
جانا =أرواا  ،فرش=بساط
مالش=ممسحةأومندي ،
1
لمر
يواا=نوم
صبحدم= ولت الصباا
لير طو = أسود  ،ضيهر
= وجة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ئةنطبي =عس ،
جنبش=حركة وهت ا
ـــــــ
ثؼوش=حض
دلبر=معشولة،لؽ ش=ان ال
ولت،طواؾ،عارض،طو 4
ق
ر
و يد =هبوا،دريت=شجر
1
ثمر

8

إحياء،جميع،نباتات،عالم،
تربية،لامة،شجر
حيا ،تحرين،تنور

3

10
11

محنة،سحر
همة،اجراء،مطلا،بريد

2
4

3

د .تُذس ػه ٙاكثش

2

رعنا=جما
طوشا=تفتح،انتشار
ثا=ماء ،ثتش = نار ،
أفسورد =مهموم
دود=ديا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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12

ملن،حرؾ،وضع،والية،ي 5
بر
ظاهر،رفيك،جهة،أحوا 6 ،
أه ،رفيك
1
حاكم
2
مطلع  ،ثمر

16

كباا ،لي ،نار

3

12

أيام،عدالة،بني البشر

3

18
13

شيص،لبر،ؼم،نظر
ؼاف

4
1

20
21
22

حوض،تؽيير،كدر
حجر ،ممام،سمر
حالة،بصر

3
3
2

23
24
25

أو ،شإم،شيص،ضرر
شيص
فكر،ؼم،لطر

4
1
3

26

ولت،نظام،منعم،شرر

4

22
28

مكا ،بمر
مشؽو

2
1

23

ظلم،مكا ،شر

3

30

صصحراء،يطر

2

31

فضاء،ؼيا،الح ر

3

32

حجر ،ؼير

2

13
14
15

د .تُذس ػه ٙاكثش

سو=طرؾ،جهة

1

شهر=مدينة

1

ضيهر = وجه
يورشيد=شمس ،طيا =
عشا
تةشنة= عطشا ،
يوشكيد = جاؾ
شهر=مدينة  ،بوريا =شواء
ثار =لطعة  ،جطر=كبد
جو =ماعدا ،
طا طا =أحيانا
ستةم ديد =مظطهد،مظلوم
جاي=مكا  ،بايبر=عارؾ
بالشيء
موريد=تابع،موريد
مردا =رجا
تةه=لعر،لاع
جوبار=سالية ،
جشمةسار=عيو الماء
بةرط=أوراق الشجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضةشمة=عي ماء
،موشكي =معمد،صعا
نيمةشا=منتصؾ اللي
دو د =لصوص ،
يةرم =بيدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساليورد =عجو ،
يةمة=مموس الظهر
لةؼ ش=ان الق ،
هةمةجا=جميعاأعضاء
ثا=لدم  ،سةر=رأس
جاييكة=مكا ،
شور=إضطراا
طة دوم= عمرا ،
ر ه =لاطع الطريك
جاي=مكا  ،ر ه =لاطع
الطريك
سةدا=صوت  ،جو =ماعدا
فوؼا =أني  ،جوؼد=بوم

1
4
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34
35
36

حضر ،ديي ‘نوع،لط
ملن،نظم،عد ،وارث،ف
صد،طرؾ،سفر
صفة،هالن،ؼم،هدر
مجموع الكلمات بالعربية
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4
2

مور=نم  ،طو ر=مورور
طو ر = مرور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
ــــــــ

4
106

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع الكلمات بالفارسية

ــــــــ
28

وبعد عملية فر الكلمات العربية والفارسية في كلتا المصيدتي يمك تلييص النتيجة بما يؤتي:
أوال :لصيد "نالي":
-1تتكو المصيد م ( )43ثالثة وأربعي بيتا،وك بيت فيه( )12اثنتا عشر كلمة
تمريبا،وبه ا يكو مجموع الكلمات فيها ما يمارا ()516يمسمائة وست عشر كلمة.
 -2بلػ عدد الكلمات العربية التي استعملها الشاعر في لصيدته ه ه ( )150مئة ويمسي
كلمة.
 -3أما الكلمات الفارسية فيها،فمد وص عددها ال ( )44أربع وأربعي كلمة.
 -4ل لن،فإ نسبة الكلمات العربية ال مجموع الكلمات في المصيد هي( )%30تمريبا.
 -5أما نسبةالكلمات الفارسية ال مجموع الكلمات في المصيد ،فهي ( )%8تمريبا.
ثانيا :لصيد "سالم":
-1تتكو المصيد م ( )36ستة وثالثي بيتا،وك بيت يحتوي عل ( )12إثنتي عشر
كلمة،وبه ا يبلػ عدد كلماتها ( )432اربعمائة واثنتي وثالثي كلمة.
 -2وبلػ عدد الكلمات العربية التي استعملها الشاعر في لصيدته ه ه ( )106مئة وست
كلمات.
 -3أما عدد الكلمات الفارسية فيها،فمد بلػ ( )28ثما وسبعي كلمة.
 -4وبه ا تكو نسبة الكلمات العربية ال مجموع الكلمات في ه ه المصيد هي()%25
تمريبا.
 -5ونسبة الكلمات الفارسية فيها ال مجموع الكلمات ،فهي( )%20تمريبا.
 -6وبنا ًءا عل ما سبك كره،نستطيع المو  :ا نسبة الكلمات العربية التي استعملهاالشاعر
"نالي" في لصيدته الميتار موضوعا للبحث مما استعملهاالشاعر"سالم" إ بلؽت عند
"نالي" ما يمارا ( ،)%30وعند"سالم" حوالي(.)%25
 -5أما نسبة الكلمات الفارسية في لصيد "نالي"،فهي أل م نسبة الكلمات الفارسية في
لصيد "سالم"ا بلؽت ه ه النسبة عند"نالي"حوالي(،)%8وعند"سالم"حوالي(.)%20
اخلالصة:
واستنادا ال ما سبك،يمك الوصو ال ما يسع الباحث ال تحميمه،وهو أ الشاعر
"نالي" كا أكثر تؤثرا باللؽة العربية وثدابها م الشاعر"سالم"،كما أ "سالم" كا أكثر
تؤثرا باللؽة الفارسية وثدابها م الشاعر "نالي" و لن لالسباا االتية :
 -1أ البيئة الثمافية واالجتماعية والسياسية واللؽوية التي عاش فيها(نالي) كانت ألرا
ال العربية،حيث الجامع و(ال ُكت ّاا)،والتنم في البيئات العربية والمريبة م العربية،
والسك فيها،كـ (مكة المكرمة والمدينة المنور  ،وبالد الشام،واسطنبو وؼيرها.
 -2نفوره وعدم تمبله للحكم الفارسي الماجاري ،وميله ال الحكم التركي العثماني أدى ال
ابتعاده ع اللؽة والثمافة الفارسيتي  ،والترابه أكثر م اللؽة والثمافة العربيتي ,
 -3أما (سالم) فمد عاش في بيئة لريبة م الفارسية  ،ا كا يتنم في المد الياضعة
لسلطة الفرس الماجاريي أوالمد الفارسية الصرفة  ،وسك فيها لفترات طويلة.
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 -4كما أنه كا يمي ال حكم الفرس الماجاريي ويفضلهم عل الترن العثمانيي .
اهلىامش:
 -0االدا الممار  ،طه ندا ،ص6
 -2المصدر السابك ،ص40
 -3االدا الممار  ،طه ندا ،ص.86
 -4سبن شناسي ،دمحم بهار ،ص  ،2/52ط يودكار ،تهرا .
 -5ينظر :االدا الممار  ،طه ندا ،ص100
 -6ينظرE.J.W.Gibbi A History of Ottoman Poetry.Vol .l.p5:
 -5لسا الكورد ،مسعود دمحم ،ص.46
 -6تاريخ الشعوا االسالمية ،بروكلما  ،ص210
 -7مي ووي وي ي كوردي ،بور كة يي ،جلد يةكةم.43 ،42 ،
 -01العمد الجوهري ،في شرا ديوا الج يري ،ال فنطي ،ج،1ص،2م الممدمة.
 -00مي ووي ئةد بي كوردي ،مارؾ ية نةدار،ا.51 ،1
 -02المصدر السابك،ا224 ،1ـ 306
 -03مي وويوي ي كوردي ،بور كةيي ،جلد يةكةم43 ،ـ.45
 -04المصدر السابك.442 ،
 -05مي ووي ئةد بي كوردي ،مارؾ ية نة دار،ا.38،33 ،3
 -06د لة كاني ئة د بي كوردي،عالء الدي سجادي82 ،
 -05مي ووي ئة د بي كوردي،دوكتور مارؾ ية نة دار،ا112 ،3
 -06نالي لة د ر و ي كوردستا  ،د.عبد هللا حداد.22 ،
 -07لمعرفة الم يد م اآلراء حو تاريخ والد ووفا "نالي"،ينظر :ديواني الي،مدرس-23 ،
.31
 -21مي ووي ئةد بي كوردي ،ية نةدار ،بةرطي .53 ،3
 -20ديواني نالي ،مدرس.105 ،
 -22المرث الكريم  ،سور النم  ،اآليات 20 :ـ.23
 -23ديواني نالي،مدرس.161 ،
 -24المرث الكريم  ،سور النساء ،اآلية ،13 :وسور الطور ،اآلية .20 :
 -25ديواني نالي ،مدرس.203 ،
 -26المرث الكريم ،سور يوسؾ ،اآليات .2،8 :وللم يد م ه ه الصور والشواهد ،ينظر:
المإثر العربي والفارسي والتركي في شعر الؽ الكوردي الكالسيكي ،
د.بندر علي  ،ص281ـ.283
 -25ديواني نالي ،مدرس.504 ،
 -26المرث الكريم ،سور  ،اآلية .
 -27ديواني نالي  ،مدرس.38 ،
 -31المرث الكريم،
 -30ديواني نالي ،مدرس.15 ،
 -32للم يد في تؤثره بعلم البالؼة العربية  ،ينظر :ديواني نالي ،مدرس ،الصفحات:
151ـ.230
 -33ديواني نالي ،مدرس.213 ،212 ،
 -34ديواني نالي ،مدرس.338 ،
 -35جواهر البالؼة ،الهاشمي ،ص .362
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-61
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مي ووي ئةد بي كو ردي ،مارؾ ية نةدار ،52 ،والمإثر العربي والفارسي والتركي
في شعر الؽ الكوردي الكالسيكي،د.بندر علي ،ص.162 ،161
مي ووي ئةد بي كوردي ،عالء الدي سجادي ،262 ،ومي ووي ئةد بي كوردي،
د.مارؾ ية نةدار ،ا.112 ،3
مي ووي ئةد بي كوردي ،سجادي262 ،ـ .263
ديواني سالم ،حو ني موكرياني ،ضاثيانةي كوردستا  ،هةولير ،1323 ،مي ووي
ئةد بي كوردي  ،د .مارؾ ،ا.118 ،3
11ـ ،16مي ووي ئةد بي كوردي،
ديواني سالم ،ط موكرياني ،هةولير،1323 ،
سجادي222 ،ـ .225
مي ووي ئةد بي كوردي  ،د .مارؾ  ،ا.118 ،3
مي ووي ئةد بي كوردي ،سجادي،ا .266 ،1ومي ووي ئةدبي كوردي  ،د .مارؾ،
ا ،125 ،3وشعروئة د بياتي كوردي،رفيك حلمي.26 ،
مي ووي بيري كوردي ،ماموستا جةعفةر.303 ،
مي ووي ئةد بي كوردي ،د.مارؾ ،ا.122 ،121 ،3
المصدر نفسه.124 ،
ديوا حافظ،يرمشاهي،ص،2فروغ أنديشه ى حافظ،يلي يوسف ن اد،ص1
ديواني سالم،ط.موكرياني،24 ،وحاف لة شعري كوردي دا ،د.موتابجي،20 ،طوفاري
كوري انياري،د ستة ي كورد،بة رطي بيستةم.
ينظر :المإثر العربي والفارسي والتركي في شعر الؽ الكردي  ،د .بندر علي ،
الصفحات.281 ،152 ،110 :
مي ووي ئةد بي كوردي ،سجادي240 ،ـ ،242مي ووي ئةد بي كوردي  ،د .مارؾ،
ا44 ،3ـ .46
 ،22ومي ووي بيري كوردي،
نالي لة د ر و ي كوردستا  ،د .عبد هللا حداد،
م.جةعفةر.228 ،
دووضامةكةي نالي وسالم ،عالء الدي سجادي.126 ،
مي ووي ئةد بي كوردي ،د .مارؾ ،ا .153 ،3ودووضامةكةي نالي وسالم ،سجادي،
.134
ديواني نالي،مدرس،200-124 ،وديواني سالم،موكرياني.153-156 ،
م المناطك التارييية المديمة في كوردستا ،تمع في الجنوا الشرلي م مدينة
السليمانية،وهي تابعة لها إداريا.
مجرى ماء أو وادي يمع لرا مدينة جمجما ؼربي مدينة السليمانية.
ينابيع ماء تبعد ع مرك مدينة السليمنية ا()2كيلومترات ،بنيت عل أطرافها مدينة
سياحية صؽير .
منطمة تبعد ع مدينة السليمانية حوالي()10كيلو مترات،وتمع في المسم الؽربي
منها،تت ود بالماء م نهر منابعه في سرجنار.
لرية صؽير تمع لرا مجرى نهر تانجرو،تبعد ع السليمنية بـ()24كيلومترا تمريبا،م
الجهة الجنوبية الشرلية.
سرشمام :محلة م محالت مدينة السليمانية،تمع في المسم الجنوبي منها ،بني فيها
جسر،عرؾ باسم ه ه المحلة.
ثيرمسور:ثير منصور  :كا م الشيصيات الدينية المعروفة في السليمانية ضريحه يمع
في محلة ملكندي.
أحد الساد البر نجيي  ،ي ار لبره م لب أهالي السليمانية.
-206-

انؼذد انراسغ ٔاالستؼٌٕ  .يجهح انفرخ  .أٚاس نسُح 2102

-62
-63

-64
-65
-66
-65
-66
-67

د .تُذس ػه ٙاكثش

عي ماء تمع في الجانا اآلير م (تلة سيوا )،أتي ت متن ها ربيعيا م لب أهالي
السليمانية.
طردي سيوا  :تلة سيوا  :مرتفع م اأرض،تمع في الطرؾ الشرلي م مدينة
السليمنية،كانت في العهد الباباني مكانا للهو اأمراء،لكنهاتحولت بعد سموط
ه ه اأمار الكوردية ال ممبر يدف فيها جثامي الشهداء والمناضلي واأدباء
والشعراء.
كا اسم نبع م الماء في ؼرا السليمانية ،لكنه جؾ بمرور ال م  ،وأطلك اسمه عل
المحلة التي تحيط بمكا ه ا النبع.
مجرى ماء يمع في الشما الؽربي م السليمانية،لرا مصيؾ سرجنار.
نهر منابعه م ينابيع سرجنار،يجري بمحا ا جب (طلة رد )،ليصا في سد دوكا
جنوبي السليمانية.
يانه لاه :المسجد أو الجامع والممصود هنا هو (يانه لاه) موالنا يالد النمشبندي ال ي
أسسه محمود باشا بابا .
كا رجال طاعنا في الس ،يعيش في السليمانية ،في تلن الفتر  ،ا لحية طويلة كثة يشنة
أصفر اللو .
(سلم وتور) أيوا م أبناء فريدو ملن بيشدادي،ولع بينهما صراع عل الملن
والسلطة،وتحولت ساحة المعركة بينهما ال فضاء يا م الحركة والبشر
بسبا كثر المتل ،فؤصبحت مثال يما في مث ه ه الحاالت.
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