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هادی رێزوان
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پرۆفێسۆری یاریدەدەری زمانی و وێژەی عەرەبی ،زانکۆی کوردستان سنە
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چكيده
احمد بن محمد حرضاوی که معارص نالی بوده است ،در
کتاب نزهة الفکر گفته است که مال خرض افندی نالی
در سال هزار و دویست و هشتاد و اندی به مکه آمده و
آنجا ساکن شده است .حرضاوی یک قصیدهی عربی
 992بیتی را از نالی که در وصف امیر مکه عبد الله بن
عون رسوده است به صورت کامل نقل میکند .با تأمل
در این قصیده ،نیز با مقایسهی آن با چند قصیده از
دیوان کوردی نالی ،میتوان به معلومات ارزشمندی
دربارهی سالیان آخر زندگی نالی دست یافت؛ به
خصوص که اکنون با کمک اسناد پیدا شده در آرشیو
عثامنی میدانیم که نالی چه وقت و کجا وفات یافته
است .نویسندهی این مقاله که رشحی فارسی هم بر این
قصیده نوشته است ،برای کشف الیههایی از اوضاع
روحی و روانی نالی و زندگی او در غربت ،در این قصیده
سیری مخترص کرده است .تنها با خواندن این مدح از
نالی مشخص میشود که شاعر مدتی برای رفنت از مکه
دچار تردید شده و خواسته تا به زادگاه خود یا جایی
دیگر نقل مکان کند؛ اما در نهایت دلش به ترک حجاز
راضی نشده است .هر چند که سالیانی پس از رسودن
این قصیده به دالیلی ـ که در دیوان کوردی او هم
رگههایی از آن میتوان یافت ـ برگ سفر پوشیده و به
استانبول هجرت کرده و هامنجا وفات کرده است.

کورته
ئەحمەدی کوڕی موحەممەدی حەزراوی کە هاوچەرخی
نالی بووە ،لە کتیبی نزهة الفكردا باسی ئەوە دەکات کە
«مەال خزری ئەفەندی نالی کوردی» ،لە ساڵی هەزار و
دووسەد و هەشتا و بڕێکی کۆچیدا چووە بۆ مەککە و
لەوێ نیشتەجێ بووه .هەروەها ئاماژە بەوە دەکات کە
نالی لەو کاتەدا بە تەمەن بووە و پلەی زانیاریشی
ئەوەندە بەرز بووە کە لە کۆڕی ئەمیری مەککەدا شانی
داوە لە شانی زانایانی ئەو چەرخە .حەزراوی
قەسیدەیێکی عەرەبی  ١١١بەیتی لە نالی ئەهێنێت کە
لە ستایشی ئەمیری مەککە عەبدوڵاڵی کوڕی عەوندایە.
بە تێفکرین و ڕامان لەم قەسیدەدا و هەروەها
بەراوردکردنێکیشی لەگەل چەند شیعرێکی دیوانە
کوردییەکەی نالیدا هەندێک زانیاری بەنرخامن لە
بارەی سااڵنی کۆتایی ژیانی نالییەوە بۆ دەردەکەوێ؛
بەتایبەت کە ئێستا بە یارمەتیی چەند بەڵگەنامەی
سەردەمی عوسامنی ئەزانین کە نالی کەی و لە کوێ
مردووە .نووسەری ئەم باسە کە شەرۆڤەیێکی فارسیشی
لەم قەسیدە کردووە ،بۆ وەدەرخستنی چەند توێژێک لە
دۆخی دەروونی و ژیانی غەریبانەی نالی ،سەرنجێکی
ئەم شیعرە دوور و درێژەی نالی ئەدات .هەر تەنها بە
خوێندنەوەی ئەم پەسنەی نالیدا بۆمان دەر ئەکەوێت کە
نالی ساتەوەختێک بۆ بەجێ هێشتنی مەککە دوودڵ
بووە و ئەگەرچی دڵی کەڵکەڵەی شارەزوور و هەندێ
شوێنی تریشی کردووە ،بەاڵم لە ئەنجامدا دڵی نەهاتووە
واڵتی حیجاز بەجێ بهێڵێت .هەرچەند کە دوایی
تەنگیان پێ هەڵچنیوە و وەکوو لە دیوانە کوردییەکەشدا
بۆمان دیاری ئەدات ،مەککەی بەجێ هێشتووە و
ئەستەمبوڵ گرساوەتەوە و هەر لەوێش کۆچی دوایی
کردووە.
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 -1پێشەکی

ئەحمەدی کوڕی محەمەدی حەزراوی مەککی هاشمی لە کتێبی نزهة الفكر فيام مىض من
الحوادث والعرب يف تراجم رجال القرن الثاين عرش والثالث عرشدا کە بەشێکی لە ساڵی
٦٩٩١ی زایینیدا لە چاپ دراوە و باسی زانایان و ئەدیبانی هاوچەرخی نووسەری تێدا کراوە ،لە
بەسەرهاتی ژمارەی ٦٣٩دا لە ژێر ناونیشانی الشيخ خرض أفندي نايل الكرديدا دوای
ناساندنێکی کورتی نالی ،قەسیدەیەکی عەرەبی  ٦٦١بەیتیی نالی هێناوە کە لە پەسنی ئەمیری
مەککە ،عەبدوڵاڵ پاشای کوڕی عەوندایە .حەزراوی کە وادیارە خۆی نالی دییوە ،پێناسەی بەم
جۆرە دەکات:
لە عێراق لە شاری شارەزوور لە دایک بوو؛ دوایی دەستی کردە خوێندن و لە ئەدەب
و زباندا بە پلەی تەواو گەیشت .نالی ساڵی هەزار و دووسەد و هەشتاد و هەندێک
هاتووەتە مەککەوە و لە الیەن زانایانی ئەم شارەوە ڕێزی لێ گیراوە؛ پەسنی ئەمیری
مەککەی وتووە و لە کۆڕی ئەودا لەگەل شێخ محەمەد مەحموودی شەنقیتی وت و
وێژی زانستی زۆری کردووە و جاری وەها هەبووە قسە و باس و کێشەیان لە سەر
وشەیەک درێژی خایاندووە .نالی شارەزاییەکی تەواوی لە سەر ڕەگەز و وت و وێژ و
شێعری عەرەب هەیە و پیاوێکی گەورە و زانایە و بەاڵم شکاوەتەوە و پیریێکی جوان
سیامی نەخشاندووە و قەدر و نێوی ونە و نەنارساوە( .الحرضاوي)٣٥٣ :٦٩٩١ ،

ئەم پێناسە کورتە ،چەند زانیارییەکی گرنگامن پێدەبەخشن؛ لە وانە :نالی چەند ساڵ دوای
ساڵی ٦٨٢١ی کۆچی مانگی لە مەککە بووە کە ئێستا بە هۆی چەند بەڵگەنامەی عوسامنییەوە
ئەزانین چەند ساڵ دوایی لە ئەستەنبوڵ گیرساوەتەوە و هەر لەوێش کۆچی دوایی کردووە
(خۆشناو .)٢٣-٢٨ :٨١٦٣ ،هەروەها ئەم پێناسەی حەزراوی ،لەگەل بۆچوونەکەی مەسعوود
محەمەدیشدا یەک ئەگرنەوە کە لەوانەیە نالی ساڵی  ٦٨٢٩یان سەرەتای ساڵی ٦٨٩١ی کۆچی
مانگی مەککەی بەجێ هێشتبێت؛ لەبەر ئەوەی کە مەال عەبدوڵاڵی جەلی باپیری مەسعوود
محەمەد گێڕاویەتەوە کە نالی لە ساڵی  ٦٨٢٢یان ٦٨٢٩دا لە مەککە دیوە و لەو کاتەدا زۆریش
پیر بووە (محەمەد.)٣٨ -٣٦ :٨١٦١ ،
هەروەها ئەم کورتە باسەی حەزراوی ،پێامن دەڵێت کە نالی پلە و پایەیەکی بەرزی لە نێوان
زانایان و ئەدیبانی حیجازدا هەبووە و تەنانەت وەکوو شاعێرێکی گەورەش نارساوە؛ ژیانی
پێغەمبەر(د.خ) و خولەفای بە هەڵبەستێکی جوان نووسیوە (الحرضاوي )٣٥٣ :٦٩٩١ ،و شێعری
عەرەبی نالی لە ئاستێکدا بووە کە ئەم حەزراوییە قەسیدەیەکی ئەوی بە تەواوی لە کتێبەکەیدا
هێناوە .لێرەدا نووسەر نایەوێت هەموو ئەو قسانەی کە لە بارەی ژیان و بەسەرهاتی نالییەوە
نوورساون و ئەو زانیارییانەی کە بەڵگەنامەکانی عوسامنی ئەیبەخشن و هێمن عومەر خۆشناو لە
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کتێبی نالی لە بەڵگەنامەکانی عوسامنیدا باسی لە سەر کردوون ،دووپات بکاتەوە و تەنها
مەبەستی ئەوەیە لە ڕێی ناواخنی خودی قەسیدە عەرەبییەکەی نالییەوە جارێکی تر بڕوانێتە
سااڵنی کۆتایی ژیانی نالی لە حیجاز و هۆی بەجێ هێشتنی مەککە و کۆچی بۆ ئەستەنبووڵ.
نووسەر پێی وایە خوێندنەوەیەکی قووڵی ئەم پارچە شێعرە عەرەبییە کونجێکی تاریکی ژیانی
نالیامن بۆ ڕوون دەکاتەوە.
 -2بوونی ژنێک لە قەسیدەکەدا
بە پێی بەڵگەنامەکانی ئەرشیڤخانەی عوسامنی ،نالی هاوسەرێکی بە نێوی "زەینەب" هەبووە کە
پێنج ساڵ دوای کۆچی دوایی نالی داوای وەرگرتنی مووچەکەی ئەوی کردووە لە بەڕێوەبەرایەتی
گەنجینەی مەککەی موکەڕڕەمەی سەر بە ویالیەتی حیجاز و ئەم داواکارییە بەرز دەکرێتەوە بۆ
وەزارەتی دارایی ئەستەنبوڵ (خۆشناو .)٣١ :٨١٦٣ ،لە ڕاستیدا ئەمە زانیارییەکی زۆر گرینگە
کە ئەمە نەزانراوە و تەنانەت بە پێی دیوانە کوردییەکەی نالی نازانین ئایا نالی (حەبیبە)ی
خواستووە یان نە؟ یا وەکوو عەالئەددین سەجادی وتوویە «ئایشە» ناوێک لە ژیانی خۆشەویستی
نالیدا هەبووە یان نە؟ (بڕوانە :پێشەکی دیوانی نالی٣١ -٣٦ :٦٣٩٨ ،؛ سەجادی:٦٣٩٥ ،
.)٨٢٥-٨٢٢
بەاڵم نالی هەر لە سەرەتای قەسیدە عەرەبییەکەیدا باسی ژنێکی بێقەراری ماڵی غەریبی و
سەرای گۆشەگیری خۆی دەکات کە تەنگی پێ هەڵچنییوە و زیاد لە توانای نالی داوای لێ
کردووە و پەڵپی لێ گرتووە و زۆری بۆ هێناوە؛ هەر دوو پێی کردووەتە کەوشێک و پیرە پیاوێکی
دڵشکاوی ورووژاندووە و دونیای فەریبای لە بەر چاو تییفتییفە داوە و بیری قیامەتی لە مێشک
سڕیوەتەوە:
ثقلتنــي بحمــل مـــا فـــوق طــــوقی

مـــن أشــــق األعبـــــــاء واإلعيــــاء

أزعجتنـــي مزعـــاج سكنــــى انـــزواء

ودعتنـــی إلــــــى مخــــــاض الفنــــاء

قصــــرتنــتي علـــى إطالـــــة نشـــــر

انطـــــوت عنـــــه جبتــــی ووحــــائـی

و أطالــت فـي سحب ذيلـــی علـــى مـــا

قصــــرت عنـــــه جبتــــی وردائـی

قدمتنــــی و أقــدمتنــــی و ألقـــــت

فـــی فـــؤادی دواعـــی االدعــــــاء

أذهلتنــــــی بزهــــرة العــــاجل الفـــــا

نــی عــــن اآلجــــل القــــريب النـــائـی
(الحرضاوی)٣٥٢ :٦٩٩١ ،

وشەی «مزعاج» لە بەیتی یەکەمی قەسیدەکەدا ڕاستەوخۆ ئەوەمان پێ دەڵێت کە نالی باسی
ژنێک ئەکات و ئەم ژنە ئۆقرەی لە خۆی و لە نالیش سەندووە و جێی پێ لێژ کردووە .لە
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فەرهەنگەکاندا «مزعاج» بە «املرأة التي ال تستقر يف مكان» یانێ ژنێک کە لە شوێنێکدا ئۆقرە
نەگرێت و نەمێنێتەوە مانا لێدراوەتەوە (ابن منظور ،٨١١١ ،الفريوز آبادي :٨١٦١ ،زعج)  .بە
پێی چەند بەیتی تری ئەم قەسیدە ئەو ژنە دڵی هیممەتی نالی لە مەککە هەڵکەندووە و
هەڵینیاوە بە دەریا و بیاباندا بەرەو شوێنی نادیار وەڕێ کەوێت؛ تاوێک ڕێی بەغدای لێ خۆش
کردووە و ساتێک ڕۆم و شام و حەڵەبی لەال شیرین کردووە و چەلێک هەوای شاری شارەزووری
خستۆتە سەر!
زحـزحــت همــة التهــــامـی عـــن غـــو

ر إلـــى التيــــه أو إلـــى التيهــــاء

الــــزوراء

أو إلــــى الـروم أو إلـــى الشهبـــاء

أو إلــــى شهــــرزر مـــسقط رأســـی

موطــــن العلــــو موطـــىء اآلبــــاء

زورت

زورة

إلــــى

(الحرضاوي)٣٥٩-٣٥٢ :٦٩٩١ ،
بە پێی ئەم بەیتانە و چەند بەیتی تریش ،دوور نیە ئەو (زەینەب خاتوون)ەی بەڵگەنامەکانی
عوسامنی کە داوای مووچەکەی نالی لە پاش مەرگی کردووە ،ئەم (مزعاج)ە بێت و بە هەر
هۆیەک بووبێت هانەهانەی نالی دابێت مەککە بە جێ بهێڵێت و پێاڵوی ڕێگای ئەستەنبوڵ لە
پێ بکات؛ جا هاوسەری نالی لەم سەفەرەدا هاوسەفەریشی بووبیت یا لە مەککە مابێتەوە ،ئەوە
باسێکی ترە .هەرچەند بە شێواز و ڕواڵەتی قەسیدەکەدا وەها دەردەکەوێت لەگەلی چووبێت؛
ئەنا بۆچی ئەو هەمووە بیانووی پێ ئەگرێت و وەسواسەی دەخاتە دڵەوە؟! دووریش نییە دوای
کۆچی دوایی نالی ،زەینەب خاتوون گەڕابێتەوە بۆ حیجاز و دوای پێنج ساڵ داوای بەراتی نالی
کردبێت .نالی بە پێی ئەم قەسیدەیە لە ئەنجامدا مل بۆ هاوژینی ئاڵۆزی دانانەوێنێت و بۆ بڕیاری
کۆتایی پەنا ئەباتە بەر دڵی تەنگ بەاڵم ڕوونی خۆی و ئەمجارە خۆی لە کۆچی نابەدڵی ڕزگار
ئەکات:
ملــت عــــن زورهــا و ذاكـــرت قلبـــا

فـــــی سويدائـــــته ذكـــــاء الذكــــاء
()٣٥٩

 -3ژیانێکی تاڵ
ئەمەی کە بۆچی نالی لە چوون و نەچووندا دوو دڵ بووە ،یان بۆچی هاوسەرەکەی بەو جۆرە تێی
هەڵپێچاوە و هەڵیناوە مەککە بە جێ بهێڵێت ،پرسیارێکە کە بە ورد بوونەوە لەم قەسیدە
عەرەبییەدا لەوانەیە چەند وەاڵمێکی بۆ بدۆزینەوە .نالی لە چەند شوێنی ئەم پارچە شێعرە
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عەرەبییەی خۆیدا ئاماژە بە بەدحاڵی و شپرزەیی خۆی دەکات؛ لە شوێنێکدا بە درکە ئاماژە بە
کورتیی جبە و ڕیدای خۆی دەکات:
و أطالــت فـــی سحب ذيلـــی علــى مــا

قصـــرت عنـــه جبتـــی و ردائـــــی
()٣٥٢

لە شوێنێکی تردا ترسی ئەوەی لێ دەنیشێت کە نەکا باق و بریقی دونیای فانی هەڵی بخڵەتێنێت
و لە سەرای باقی خافڵی بکات:
أذهلتنـــی بـزهــــرة العـاجــــل الفــــا

نــی عـــن اآلجــــل القــــريب النائــــی
()٣٥٢

دیارە ئەمە ئەتوانێت ئەو مانا ببەخشێت کە نالی ژینێکی خۆشی نەبووە و مەترسی ئەوە هەبووە
کە الیەک لە دونیا بکاتەوە و هەوڵێک بۆ خلسنت لەو تاڵییە بدات .لە شوێنێکی تردا بەدحاڵی و
شڕۆڵی و ڕووتیی زەقرت دەبێتەوە:
أو حيــــاء مـــن الرثاثـــة و العـــــر

ی و هــــذان خلعـــــة الغـربـــــاء
()٣٥٩

هەر لێرەدا نالی خۆی بە نامۆ دادەنێت و ژینێکی نالەبار ئەکا بە بەری ئەم غوربەتەی خۆیدا.
الیەنێکی تری ئەم ژینە تاڵەی نالی ،بە هۆی هەندێک لە زانایانی دەوروبەری ئەمیری مەککە
پێک هاتووە کە نالی بە سەفێح و جڵف و سەرسەری و نەزان ناویان لێ ئەبات و بە دڵ ڕەق و دوو
ڕوویان ئەزانێت .کەسانێک کە بە نالیی شکاوەی گۆشە نشینەوە (هەمان سەرچاوە)٣٥٣ :
نەوەستاون و لە ڕووی زانا گەورە پێشینەکانیشدا وێستاون:
إن تكـــن مجـــاور العصــــر حقـــــا

ال تســــل عـــن فضــائـل القـــدمــاء
()٣١٣

نالی جەدەل و شەڕە قسەی نێوان زانایانی بە الوە خۆش نیە و تەنانەت حازریشە خۆی لە پلەی
زانایان بێنێتە خوارەوە:
تنزل

عن

رتبة

العلامء

إن يجـــادلك عالـــــم فتجـــاهل

و

أو يعـــاتبك جــاهـل قـــل سالمـــا

تنج و اغضض عن عورة الجهالء

لــــو يثقـــاسيك قلب قـــاس كصخــــر

لــن والينـــه واجـــر جــــری املــــــاء
()٣١٣
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محەمەد مەحموودی شەنقیتی کە حەزراوی لە پێشەکییەکەی خۆیدا ناوی لێ ئەبات و ئەڵێت
کە لە کۆڕی ئەمیری مەککەدا باسی دوور و درێژی لەگەل نالی کردووە ،زۆر متامنەی بە خۆ
هەبووە و تەنانەت بە کتێبەکەیدا دەر دەکەوێت کە ئەبێ زۆر لە خۆ بایی و خۆ بە زل زان بووبێت.
شەنقیتی لە کتێبی الحامسة السنية الكاملة املزية يف الرحلة العلمية الشنقيطية الرتكزية دا بە
درێژی باسی هەندێک لە بۆچوونە زمانی و سەرفییەکانی خۆی ئەکات و ئەچێ بە گژی
پێشینیاندا (الشنقيطي ،٦٣٦٩ ،القسم األول .)٦٢-٦٦ :لەم کتێبەدا شەنقیتی بە توندی
بەرانبەری سەید ئەحمەدی بەرزەنجی کە هاوچەرخی بووە ئەوەستێت و بە ناخۆشی هەجوی
دەکات(هەمان سەرچاوە ،القسم الثاين٦١-٨ :و  .)٣٩-٣٢هەر بەم بۆنەوە شەنقیتی ناوی
هەندێکی تر لە زانایانی کوردی نیشتەجێی حیجاز دەبات؛ بەاڵم لە هیچ شوێنێکدا ناوی نالی
نەهێناوە! ئەم ناو نەهێنانە ئەتوانێت دوو هۆی هەبێت؛ یەک :کێشەی نێوان نالی و شەنقیتی
نەگەیشتووەتە ئاستی دژایەتی و ڕقەبەری ،دوو :نالی پلە و پایەی زانستی زۆر بەرز بووە و
شەنقیتی نەیویستووە ناوی بهێنێت!
سەرەڕای ئەوە کە کتێبی حەماسە پێناسەیەکی باشە بۆ شەنقیتی ،شتی تریشامن لە
دەستدایە کە ئەو بارە دەروونییەی شەنقیتیامن بۆ پشتڕاست دەکاتەوە؛ یەکەم ئەوەی کە جیا لە
حەزراوی هەندێکی تریش وتوویانە کە ئەمیری مەککە بەردەوام شەنقیتی و زانایانی دیکەی
مەککەی داوە بە گژی یەکرتدا و دژایەتییەکی زۆری لە نێوانیاندا ساز کردووە (الزركيل،٨١١٨ ،
ج ،)٩١-٢٩ :٣دوو ئەوەی کە کاتێک شەنقیتی لە میرس کۆچی دوایی دەکات ،شاعیرێکی
هاوچەرخی بە نێوی کامیل چەند بەیتێک لە گۆڤارێکدا باڵو دەکاتەوە کە بەیتی یەکەمیان
ئەمەیە:
مــات اإلمـــام التـــركـــزی و انقضـــى

و ِبوتـــه مــات السبــاب و الشغب
(الشنقيطی)٣٩٣ :٦٩٢٩ ،

یانێ :ئیاممی تورکوزی مرد و تەواو بوو و بە مردنی جنێو و ئاڵۆزیش دوایی پێ هات!
دوور نیە ئەو بەیتانەی نالی کە باسی نالەباری و ئاڵۆزی و دوو ڕوویی ئەکەن ،ئاماژیەک بن بەم
زانا مووریتانییەی کۆڕی ئەمیری مەککە.
 -4کەسایەتیی نالی لەم قەسیدەدا
هیچ زێدەڕەویامن نەکردووە ئەگەر بڵێین ئەم قەسیدە عەرەبییە ئاوێنەیەکی ساف و بێگەردە کە
کەسایەتیی نالی بە جوانی تێیدا دەردەکەوێت .نالی ئەگەرچی ژیانێکی دژوار ئەباتە سەر و
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گوشارێکی دەروونی زۆری لە سەرە ،بەاڵم خۆی بێقەرار ناکات و خەمی ئەو ڕەنگە لە ژیان ناخوات
و لە ڕێی ڕاست النادات:
ال َتلمـــل و ال َتـــل عـــن قــوام الــــ

وسط

القويـــم

العــادل

الســــواء
()٣١٣

نالی جیا لەوەی کە بەردەوام بۆ هاوماڵ و هاوشانی خۆی نەرم و نیانە و لە هەموو بار و دۆخێکدا
ئەساچێنێت ،بەاڵم لە دڵەوە پیاوی ماستاکەر و دەمار گرژی بە الوە خراپە و دانووی لەگەل
ملهوڕان و ڕیاکاران و بێ بەڵێنان ناکوڵێ و ئەوەندەی ڕق لە درۆزن و دووڕوو و مونافیقە کە
تەنانەت ئاهەنگ و ڕواڵەتی چەند بەیتێکی بە تەواوی ئەگۆڕێت و خوێنەر هەر بە هاتوچووی
وشەکان و بەرزی و نزمی و کەڵەکە بوونی ئاهەنگەکاندا هەست بەو ئێش و ئازارە دەکات کە لە
ناخی شاعیردا چڵ ئەدات:
ال تثـــق فــی املداهنـــات بـتذي نفــــ

ــــس و إن كـــان أقــــرب األقـربــــاء

عــش و فيـــا موفيـــا و حفيـــا

و خفيـــا عـــن الريـــا و الريـــاء

فـــی املفاضـــات كــن أليفـــا أبيـــا

ال َتـــاذق فـــی األنف أو فـــی اإلبـــاء

ودع املــذق للمــــتاذق و اشــرب

لبنـــا

الشفـــاء

فتخلـــص عــــن األذى و تخلـــص

عــــن تقاضـــاء خلطــــة الخلطــــاء

كـــتل جــــون ذی جمــع ضديـــن لونــا

يتــــراءى

كالغـــــور و

الحــربــاء

عــــاذل عــــادل حميـــــم حميـــــم

يتحــــــوى

كحيـــــــة

رقطــــاء

سائغـــا

كشهـــد

()٣١٢
لێرەدا شاعیر دەنگی بەرزە و بانگەوازی بەرزەدەماخی و سەر بەرزی و ئاشتی دەکات و پیاوی
دڵ ساف و بێ غەل و غەشی ئەوێت .نالی خۆی پێش هەموو کەسێک ئەچێ بە دەم
بانگەوازەکەیەوە و وەفای خۆی ئەنوێنێت بەرانبەر ئەمیری مەککە عەبدواڵی کوڕی محەمەدی
کوڕی عەون کە بە پێی بەڵگەکان باشرتین و دادگەرترین ئەمیری مەککە بووە (العبيد.)٦١٨ :
لەوانەیە هەر وەفا و پێزانینی بەرانبەر چاکەی ئەم ئەمیرە بووبێتە هۆی ئەوەی کە نالی ئەم جارە
خۆڕاگر بێت و حیجاز بە جێ نەهێڵێت؛ یان بڵێین ئەمەش هۆیەکی ترە لە پاڵی ئەو هەموو عیشق
و سۆزەی نالیدا کە بۆ مەککە و مەدینە بوویەتی و قەت حازر نەبووە دڕک و داڵیشی بە گوڵ و
گوڵزاری ڕۆم و عەجەم و تەنانەت کەش و هەوای خۆشی شارەزووری زێدی خۆی بگۆڕێتەوە .لە
الیەکەوە ماڵی خودایە کە وەحیی تێدا هاتووەتە خوارەوە و شوێنی میعراجی
پێغەمبەرەکەیەتی(د.خ):
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فــی

بنـــاء

مثابــــة

لربايـــــا

و

مطــاف

إجـابــــة

للدعــــــاء

(الشنقيطي)٣١٩ :٦٩٢٩ ،
لە الیەکی ترەوە ،کوڕی عەون لە مەککە ئەمیرە کە لە ڕەگەزی کچی پێغەمبەرە و هەموو ئاکارێکی
جوانە؛ ڕاستگۆ و دادگەر و دلۆڤانە و خاوەنی هەموو خدە و خووی خەلیفانە:
و إلـــى ظلـــه الظليـــــل ابـن عــــون

سبــط أسبـــاط آخــــر الخلفـــــاء

جـامعـــا خلقهــم بأجمـــل وجـــه

حســن

األداء

صدقـــه صـــدق أصـــدق األصدقــــاء

عـــــدله عـــــدل أعـــدل الرحمــــاء

ذكـــــرهم

بلطـف

()٣١٩
لە ڕاستیدا چی ڕەوشتی جوانە نالی لە ئەمیری مەککەدا ئەیبینێت و بە درێژی لە پەسنی ئەودا
دەدوێت ( .)٣١٩-٣١٥نالی ئەم جارە هەتوان و مەڵهەمی برینی خۆی دۆزیوەتەوە و بە ئاسانی
لەم واڵتە کە هەم پیرۆزە و هەم کوڕی عەون ئاوەدانی کردووەتەوە دڵ نابڕێت.
 -5بە ئیزنی خودا
بە تێفکرین لەم قەسیدە عەرەبییەی نالی و بەڵگەنامەکانی عوسامنی و بەراوردێکیان لەگەل
چەند پارچە شیعری دیوانە کوردییەکەی ،بۆمان دەرئەکەوێ کە پارچە شیعری «وەی کە ڕوو
زەردی مەدینە» (نالی )٣١٩ :٦٣٩٨ ،بەرهەمی سەفەری کۆتایی نالییە لە مەککەوە بەرەو
ئستەنبوڵ .بە پێچەوانەی بۆچوونەکەی مامۆستا مەال کەریم کە وتوویەتی :نالی ئەم پارچە
شیعرەی لە سەرەتای بە جێ هێشتنی کوردستان و گوڕی بیر کردنەوە و سۆزدا وتووە و پارچە
شیعری «ئەی تازە جەوان»ی لە سەفەرێکی سەردەمی پیریدا داناوە ( ،)٣١٩وا دەر ئەکەوێت کە
ئەم پارچە شیعرەی «وەی کە ڕوو زەردی مەدینە» دوای هەمزییە عەرەبییەکە وتبێت .دیار نیە چ
بار و دۆخێک بووەتە هۆی ئەوە کە نالی بە سەر ئەو هەموو سۆزەدا کە لە قەسیدە عەرەبییەکەدا
بەرانبەر بە مەککە و مەدینە ئینوێنێت و بە سەر ئەو هەموو خۆشحاڵییەی کە لە نزیکایەتی ئەمیری
مەککە هەستی پێ دەکات ،خۆی بە دەرکراو و دەربەدەر بزانێت و بە ڕوو زەردی و ڕوو سیاهیی
مەککە و مەدینە ،ڕێی ئستەنبووڵ بگرێتە بەر:
وەی کە ڕوو زەردی مەدینە و ڕوو سیاهی مەککە خۆم

دەرکراو و دەربەدەر یا ڕەب دەخیلی عەفوی تۆم
()٣٦١

نازانم بۆ چی ئەم پارچە شیعرە نابێ نیشانەی پیری تێدا ببێت و نزیکی پارچە شیعری «ئەی تازە
جەوان» بکەوێت؟! لە حاڵێکدا نالی خۆی هاوار دەکات چاوم کز بووە:
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کەعبە ئیرشاقی وەکـوو خورشیدە من چاوم زەعیف

لێم بووە ڕۆشن کـە بوعدی قوربـە قوربی بوعدە بۆم
()٣٦١

یان خۆی بە وشرتی سێ پەل شکاو دائەنێت کە داکەوتووە و کارێکی پێ ناکرێت و بێ حەج و
عومرە ماوەتەوە:
تا بە کەی وەک ڕاوییە و وەک سانییەی سێ پەل شکاو

بێ تەواف و سەعی و عومرە هەر بخەوم و هەر بخۆم
()٣٦٨

نالی دوای ئەو هەموو لێبوردەیی و دان بەخۆدا گرتنە گەیشتووەتە ئەو ئەنجامە کە« :بۆ جیواری
حەق لە هەر جێ سیدقی نییەت کافییە» ( .)٣٦٦کەوابێ ،من نابێ خۆم ببەمە ڕیزی ئەوانەی
کە فێری خۆهەڵواسین و سواڵن و ناچارن مووچەخۆری ئەم و ئەو بن« :عامیل و ناچار و مەعزوور
ئەر بڵێن هەر بێنە بۆم» ( .)٣٦٣دوور نیە مەبەستی نالی لە "ساڵحان" ئەمیری مەککە بووبێت
کە نالی هەر بە چاکی زانیوە و بەاڵم لە کۆتاییدا نەیتوانیوە لە بەر هەندێ هۆی نادیار لە خزمەتیدا
ِبێنێتەوە و خۆی کردووە بە خۆشە چینی دانەیی خەرمانی ڕۆم:
البـدە نالــی لـە ئەنبــاری جیرایــەی ساڵحــان

گەرچـی ببیــە خۆشەچینـی دانەیی خەرمـانی ڕۆم
()٣٦٢

بە پێچەوانەی ئەوەی کە لە شەرحی دیوانەکەدا پەسەند کراوە« ،ال بدە» ،لە «ال مەدە» باشرتە و
لەوە ناچێت نالی ئەم جارە پەشیامن بووبێتەوە و ئێستاش ئەزانین چەند ساڵ دوای ئەم سەفەرە
لە ئەستەنبووڵ کۆچی دوایی کردووە.
 -6ئەنجام
ئەم قەسیدە عەرەبییەی نالی جیا لەوەی کە حاڵی دەروونی و ڕۆحی نالیامن بە باشی بۆ ڕوون
دەکاتەوە ،تیشکیش ئەخاتە سەر بار و دۆخی ئەو ڕۆژەی مەککە و هەڵسووکەوتی زانایانی ئەو
سەردەمە و کێشە و ملمالنێ جیاجیاکانی نێوانیان .لە الیەکی ترەوە پێامن دەڵێت کە نالی
هاوسەرێکی هەبووە کە بۆ بە جێ هێشتنی مەککە و حیجاز زۆری بۆی هێناوە و داوای لێ کردووە
ملی ڕێ بگرێت و بچێت .بە زۆر بەیتدا دەر دەکەوێت شوێنێکی تایبەتی مەبەست نەبووە و بە هۆ
یان چەند هۆیەکەوە تەنها ویستوویەتی لە مەککە نەمێنێت .هەر چەند دوور نیە دوو لەو هۆیانە
باری نالەباری ژیانی نالی و ڕەوشتی ناپیاوانەی هەندێک لە نزیکان و زانایانی دەرباری ئەمیری
مەککە بن .هەروەها زۆر ڕێی تێدەچێت ئەو ژنە بێقەرارەی قەسیدەکەی نالی ،هەمان زەینەب
خاتوون هاوسەری نالی بێت کە پێنج ساڵ دوای کۆچی دوایی شاعیر داوای مووچەکەی لە
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حکوومەتی عوسامنی دەکات و بەڵگەنامەکانی ئێستا لە دەستدان .بە پێی ناوەرۆکی ئەم قەویدە
ئەشتوانین بۆچوونی ترمان بەرانبەر بە هەندێک لە پارچە شیعرە کوردییەکانی نالی ببێت ،بە
تایبەت ئەو پارچە شیعرەی کە ئاشکرا تێیدا «ئیزنی دەرچوون لە بەیتوڵاڵ» وەردەگرێت.
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