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پوختە

چکیدە

بەشێکی زۆری بەرهەمە ئەدەبییەکان لە بنەڕەتدا هەڵگرى پەیامێکن و دانەرانیش

بیشتر آثار ادبی اساسا دربردارنده پیام هستند و نویسندگان و شعرا سعی نمودهاند

بە نووسەر و شاعیرەوە هەوڵ دەدەن بە ڕێگا و شێوازى جیاجیا ئەو پەیامە بگەیێنن

با روشهای گوناگون جهت تأثیرگذاری روی مخاطب این پیام را منتقل نمایند.

بۆ ئەوەی کار لە بەرامبەرەکەیان بکەن .چیرۆکنووس حەسەن قزڵجی هەوڵى

داستاننویس پیشروی کرد ،حسن قزلجی ،تالش کرده است بە شیوەی «طنز»،

داوە بە شێوەی «تەنز» ،کە شێوەیەکی کورتە و تەکنیکێکی جیاواز و کاریگەرە،

کە شیوهای متفاوت ،کوتاه و مؤثر است ،این پیام را بیان کند .قزلجی بر آن

ئەو پەیامە دەرببڕێت .قزڵجی هەوڵى داوە لەو ڕێگایەوە کۆمەڵگا لە دیاردە دزێو

بوده است که از طریق طنز ،جامعه را از پدیدههای زشت و ناگوار آگاه سازد.

و ناشیرینەکان ئاگادار بکاتەوە ،یان النیکەم بتوانێت لە قۆناغێکدا وريايان

در پژوهش حاضر سعی میشود شگرد ادبی طنز و نمود آن در مجموعه داستان

بکاتەوە .توێژینەوەی بەردەست هەوڵ دەدات تەنز و ڕەنگدانەوەى لە چیرۆکەکانى

خنده گدا ،اثر حسن قزلجی ،مورد بررسی قرار گیرد .این پژوهش از دو قسمت

پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا بخاتە بەر باس و لێکۆڵینەوە .توێژینەوەکە جگە

تشکیل شده است؛ در قسمت اول به صورت نظری مفهوم و تعریف طنز و نیز

لە پێشەکى و ئەنجام ،لە دوو بەش پێکهاتووە .لە بەشى یەکەمدا ،بە شێوەيەکى

هدف طنز در ادبیات بیان شده است؛ در قسمت دوم نیز که خود دارای دو مبحث

تیۆریک ،باسى چەمک و پێناسەى تەنز و مەبەستى تەنز لە ئەدەبدا کراوە .لە

است ،نخست موضوع طنز در ادبیات کردی مطرح شده است و سپس به شیوه

تەوەرەى یەکەمی بەشی دووەمدا ،باسى تەنز لە ئەدەبى کوردیدا کراوە و پاشان لە

عملی چگونگی برکارگیری این شگرد در داستانهای مجموعه نامبرده پرداخته

کۆتایی توێژینەوەکەدا ،بە شێوەیەکى پراکتیکى ،تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى

میشود.

گەدای حەسەن قزڵجىدا باسکراوە .لە کۆتاییشدا ،گرنگترین

ئەنجام و

دەستکەوتەکانی ئەم توێژینەوەیە خراونەتەڕوو.

وشەگەلی سەرەکی :تەنز؛ ڕەخنە؛ کورتەچیرۆک؛ پێکەنینى گەدا؛

حەسەن قزڵجى.

واژگان کلیدی:

طنز؛ نقد؛ داستان کوتاه؛ خنده گدا؛ حسن قزلجی.

١ـ پێشەکى
حەسەن قزڵجى ،ڕۆژنامەنووس ،وەرگێڕ ،نووسەر و سیاسەتڤان ،لە ئەدەبیاتى کوردیدا زیاتر نازناوى چیرۆکنووسى پاڵدراوەتێ.
قزڵجى و کۆمەڵە چیرۆکی پێکەنینى گەدا ،دوانەیەکى لێکدانەبڕاون« .نووسەر لە ساڵى ١٩١٣دا ،لە گوندى قزڵجە ،سەر بە
شارى بۆکان ،لەدایکبووە» (قزڵجى .)٤٢١ :٢٠١٣ ،قزڵجى لە بنەماڵەیەکى کوردپەروەر و نیشتیمانپەروەرى ڕۆژهەاڵتى
کوردستان چاوى بە دونیا هەڵێناوە .لە بنەماڵەی قزڵجیدا چەندین مەال و پیاوى ئایینى و نووسەرى گەورە و ڕۆشنبیرى ناودار
هەبووە .ئەو بنەماڵە گەورەیە بە گشتی لە ئێران و بە تایبەتی لە بۆکان ،ناسراو و خاوەن پێگە بوون .هەر بۆیە شاعیرى گەورەى
ُ
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 ١٤٨تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
کورد؛ هێمن موکریانى ،لە پێشەکییەک بۆ کۆچیرۆکەکانى پێکەنینى گەدای حەسەن قزڵجىدا دەنووسێت« :بنەماڵەى قزڵجى
وەک بێچووەمراوى وان .هەر لە هێلکە هاتنەدەر ،مەلەوانن!» (هەمان .)١٥ :نووسەر لە ناو هەناوى ئەو بنەماڵەیەدا ،وەک ڕیالیستێک
و بە ڕێچکەیەکى تر خۆی نواند« .قزڵجی لە کۆتاییەکانى ئەیلولى  ،١٩٨٤لە ژیانى بەندکراویدا لە تاران ،بۆ یەکجاری سەرى
نایەوە و دواى خۆى گەلێک نووسین و کۆمەڵەچیرۆک و بابەتى زمانەوانى بەجێهێشت» (هەمان.)٤٢٢ :
ئەدەب وەکوو چاالکییەکى مرۆڤ ،لە هەر قۆناغێکدا بووبێت ،هەنگاوى کاریگەرى هەڵێناوە و مێژوو و ناوەرۆک و مەبەستى
هەر دەقێکى ئەدەبی ،هەڵگرى بارودۆخى سیاسى و ڕۆشنبیرى و کۆمەاڵیەتیی سەردەمی خۆى بووە .ئەو هەنگاوە پڕ لە
گۆڕانکارییانەى کە لە سایەى ئەدەبەوە خۆیان دەرخستووە ،کاردانەوەیان بە سەر زۆربەى چاالکییەکانى ترى ژیانى مرۆڤدا هەبووە.
قزڵجیش ،وەکوو زۆربەى نووسەرانى تر ،هەوڵیداوە پەیامى ئەدەب و بارودۆخى سەردەمى خۆى لە بەرهەمەکانیدا بنوێنێ .یەکێک
لەو ئامانجانەى کە ئەدەب لە خۆیدا هەڵیگرتووە ،بریتییە لە؛ دۆزینەوەی ڕێگای چارەسەرکردنی ئەو کێشانە کە کۆمەڵگا
ڕووبەڕووى بووەتەوە .وەک کێشەى داگیرکارى ،چەوساندنەوە ،بەیەکدادانى چینەکان ،نەخوێندەوارى و هتد .ئەدەب بەردەوام لەو
بەرەیە بووە کە قازانجى زۆرینەى خەڵکى تێدا بووە .ئەگەر دەیان ڕێگا هەبووبێت بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە کە ڕووبەڕووى
کۆمەڵگا بوونەتەوە ،یەکێک لەو ڕێگایانە ،بریتی بووە لە تەنز .پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجیش نموونەى ئەم جۆرە ئەدەبەیە.
نەتەوەی کورد دەیان کارەسات و نەهامەتیی بەسەرهاتووە و زۆرجار ئەو کارەسات و نەهامەتییانە لە الیان داگیرکەرانەوە بووە ،جاریش
هەبووە کە کۆمەڵگاى کوردى ،هەر خۆیان ڕووبەڕووی یەکتر بوونەتەوە .چیرۆکنووس؛ حەسەن قزڵجى ،لە بەرهەمی پێکەنینى
گەدادا ویستوویەتى بە ڕێگاى تەنز و گاڵتەوگەپ و دیمەنى کاریکاتێر و کۆمێدییەوە بێتە ناو مەیدان و وەکوو گرێبەندێک ،ئەو
کێشانە کە بەرۆکى نەتەوەکەى گرتووە پێشانبدات و ڕووبەڕوویان ببێتەوە.
٢ـ١ـ چەمک و پێناسەی تەنز
هەر بابەتێک لێکۆڵینەوەى لە سەر بکرێت ،پێویستە ئەو بابەتە لە ڕووى زاراوە و چەمک و پێناسەکەیەوە ڕوون بکرێتەوە و پاشان
پەڕینەوەى زاراوەکەى بۆ هەر کۆمەڵگایەک بێتە بەر باسکردن .زارەوەى تەنز وەکوو زۆربەى زاراوەکانی تر ،سەرچاوەکەى دەگەڕێتەوە
بۆ پاشخانى ئەورووپییەکان .بەو پێیە ،زاراوەى تەنز هەمان ئەو واتا گشتییەى هەیە کە ئێستا بەکاردەهێنرێت« .ئەورووپییەکان پێى
دەڵێن ساتیر ١یان سەتایەر» (مەال موحەمەد.)٥٨ :٢٠١٤ ،
بە پێی ئەوە کە ئەدەبی کوردی هەر لە کۆنەوە تا ئەمڕۆ لە ژێر کاریگەریی ئەدەبی عەرەبی و فارسیدا بووە ،بۆ دۆزینەوەى
بنچینەی زاراوەى تەنز لە ئەدەبى کوردیدا دەبێت بە دواى سەرچاوە عەرەبى و فارسییەکاندا بگەڕێين چون ئەوان زووتر دەستیان
گەیشتووە بەو سەرچاوە و لێکۆڵینەوە ڕەسەنانە ،کە لەم بوارەدا کراون .وشەى تەنز ،بنچینەکەى عەرەبییە ،بەاڵم عەرەب خۆى ئەم
زاراوەیە بەکارناهێنێـت .شاخەوان مەال موحەمەد دەڵێت« :زياتر ئێرانییەکان بەکاریدەهێنن .عەرەب لە برى ئەوە ئەدەبى گاڵتەجار
(ساخر) بەکاردەهێنێت» (هەمان) .بەاڵم لە ئێستای زمان و ئەدەبی كوردیدا ،بۆ ئەم جۆرە ئەدەبە ،زاراوەی تەنز بەرباڵوترە و لە زمان
و ئەدەبى فارسیشدا هەمان زاراوە بەکاردەهێنن.
د .شێرکۆ عەبدواڵ دەڵێت« :کورد گاڵتەوگەپ ،یان ئەدەبى گاڵتەجاڕ بەکاردەهێنن ،کە زۆر کتومت ئەو واتایە نابەخشێت
کە وشەى تەنز دەیبەخشێت .كاتى خۆى وشەیەک هەبوو کە «تەوس»ـیان پێدەکوت .من پێم وایە تەوس و تەنز یەک ڕیشەیان
هەیە .بەاڵم ئەو وشەیە خەریکە بنبڕدەبێت» (عەبدواڵ :٢٠١٨ ،لینک) .لە فەرهەنگى هەنبانە بۆرینەدا ،بەرامبەر بە تەوەز و
حەنەک ،گاڵتە و بەرامبەر بە تەوس ،قسەی تێكۆڵ و تانە (الطعنە) داندراوە (موکریانى .)٦٧٠ :١٣٦٨ ،هەروەها لە فەرهەنگی
شیرینی نوێى فازیل نیزامەدیندا ،وشەی «فوكاهە»ـی عەرەبی بەرامبەر بە گاڵتە (شۆخی) داندراوە( .نیزامەددین.)٨٦٠ :٢٠٠٨ ،

لە ئەدەبی فولكلۆری كوردیدا بۆ ئەو نووسراوانەی کە بە پەخشان دەنوسرێن و پێكەنیناوین ،دەستەواژەی «گاڵتەوگەپ»
بەكارهێنراوە (ڕەسووڵ .)٩٠ :١٩٧٩ ،بەاڵم ناتوانین کتومت گاڵتەوگەپ لە بەرامبەر بە زاراوەى تەنز بەکاربهێنین؛
Satire.
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چون تەنز چەند تایبەتمەندییەکی جیاوازی هەیە .یەکێک لەو تایبەتمەندییانە گاڵتە و پێکەنین و بزە سەر لێو خستنە و ئەوە جیایە
لە ئەرکە گەورەکەى کە ڕەخنەگرتنە .هەڤاڵ ئەبووبەکر حوسەین دەڵێت« :گاڵتەوگەپ یەکێک لە خاسییەتەکانى تەنزە.
گاڵتەوگەپ بەشێکى زۆرى دەچێتە خانەى ئەدەبى فولکلۆرى کوردییەوە» (حوسەین .)٢٨٦ :٢٠٠٧ ،ئەوە زۆر گرینگە کە سنوورێک
لە نێوان گاڵتەوگەپ و تەنز بکێشرێت؛ چون گاڵتەوگەپ تەنیا بۆ پێکەنینە و نموونەى ئەم جۆرە ئەدەبەش لە کوردیدا زۆرە .بەاڵم
تەنز جگە لە پێکەنین ،ئامانجە گەورەکەی ترى ڕەخنەیە« .ئەدەبی تەنز و گڕدار بریتییە لە تێكەڵكردن و پێكەوە گونجاندنی ڕەخنە
و گاڵتە» (وەسانی .)١٣ :٢٠٢٠ ،لە سەر زاراوەى ئەم جۆرە ئەدەبە دەگەینە ئەو ئەنجامە کە بڵێین :زاراوەی تەنز لە ئەدەبی كوردی
و ئەدەبی فارسیدا زۆرترین بەکارهێنانى هەیە .بەاڵم زاراوەکانی ساخر لە ئەدەبی عەرەبی و ساتیر لە ئەدەبی ئەورووپیدا ،كە بۆ ئەم
جۆرە ئەدەبە بەكاردەهێنرێن ،دروستترن.
هێندێک لەو پێناسانەی کە بۆ تەنز کراوە بریتین لە« :تەنز بزە و پێكەنینێكی توانجی گاڵتەجارانە و كەشێكی شاراوە و
پێكەنیناوییە» (مەال محەمەد .)٥٧ :٢٠١٤ ،هەروەها «تەنز ئامرازێكە بۆ پاکكردنەوە و چارەسەركردنی كەسەكان لە ناڕەحەتی»
(هەمان)« .تەنز ئەو نووسینەیە کە وەرگر یان خوێنەر دەخاتە پێکەنین ،بەاڵم ئامانجەکەى خستنە پێکەنین نییە .ئامانجێکى بەرزى
هەیە و کارایەکى یارمەتیدەرە ،کە دەیهەوێت لە ڕێگاى دژایەتیکردنى خراپەکارى و کەموکۆڕی و شتە دزێوەکانى ناو کۆمەڵگاوە،
ئەم ڕاستییە بگۆڕێت بۆ ڕاستییەکى باشتر» (عەبدواڵ :٢٠١٨ ،لینک)« .تەنز وێڕای وێنەكێشانی الیەنە دزێو و نالەبار و
ناقۆاڵكانی ژیان ،بە شێوەیەكی ڕەخنەگرانە و داشۆریناوی ،خراپە و عەیب و ناتەواوییەكانی كۆمەڵگا و ڕاستیيە تاڵەكانی بە
شێوەيەكی ناشیرینتر و نالەبارتر لەوەی كە هەن پێشاندەدات .هەروەها مەبەستی ئەوەیە کە سیفەت و تایبەتمەندییەكانی ڕاستییەکانی
ناو کۆمەڵگا زەقتر و ڕوونتر وەدەركەون و ئەو جیاوازییە گەورەی کە لە نێوان واقیعی ژیان و ئەندێشەی ژیانێكی خۆشتردا هەیە
ئاشكرا ببێت» (یووسفی .)٤-٥ :١٩٩٨ ،دەتوانین بڵێین؛ تەنز چەقۆیەكی تیژە .بەاڵم چەقۆیەک بۆ كوشتنی مرۆڤ نا ،بەڵكوو
چەقۆی دەستی دوكتوور کە نە تەنیا بۆ ئازار و كوشتن نییە ،بەڵکوو بۆ چارەسەرکردنە .لە تێڕوانینێکى گشتى بۆ ئەو پێناسانەى
کە بۆ تەنز کراون ،دەردەکەوێت؛ کە خاڵى جەوهەرى تەنز ،ڕەخنەگرتنە لە بەرگێکى پێکەنیناویدا .بەاڵم پێكەنینێک کە لە هەناویدا
ئامانجێک هەڵدەگرێت« .جیا لەوەی کە چێژبەخشە ،خوێنەر دەباتە ناخی برینە ناسۆرەكانی كۆمەڵگا» (وەسانی.)١٣ :٢٠٢٠ ،
بە الى فرۆیدەوە پێکەنین دوو جۆرە« :یەكەمیان پۆزەتیڤە ،كە گاڵتە و شۆخی و قسەی خۆش و ئەو چەشنانە لە خۆ دەگرێت؛
كە تەنیا بۆ مەبەستی پێكەنین بەكاردێت و هیچ مەبەستێكی تری گوماناوی لە پشتەوە نییە .دووەمیان نێگەتیڤە ،كە ڕەخنە و پالر
و داشۆرین و سەرکۆنەكردن و ئەم شێوانە لە خۆیەوە دەگرێت؛ كە تێیاندا پێكەنین ئامرازێكە بۆ گەیشتن بە ئامرازێكی تری
گوماناوی» (عومەر .)١٠٩ :٢٠١٦ ،بە پێى پۆلێنکاریی یەكەم بە الی فرۆیدەوە ،پەیامی ئەدەبی پێكەنین تەنیا بۆ بزە و خۆشی
دەربڕین و تەنانەت سەرقاڵەییی ڕۆژانەیە و هیچ ئامانجێكی تری لە پشتەوە نییە .دەتوانین گاڵتەوگەپی ئەدەبی فولكلۆری كوردی
بخەینە چوارچێوەی ئەم پۆلێنكارییەوە .بەاڵم ئەدەبی پێكەنین لە پۆلێنی دووەمدا ،ئەركی قورسترە و لە پاڵ خۆشی بەخشین،
ئامرازێكه لە قۆناغێكی تردا کە دەتوانین ،وەکوو بەرزترین پلەی ڕەخنەی ئەدەبی ،ناوی تەنزی لێبنەین« .ئارەزووی وروژاندنی
پێكەنین ڕەگ و ڕیشەی قووڵی لە سروشتی مرۆڤایەتیدا هەیە .ئەم خاسییەتەی مرۆڤ بەهرەیەكی زگماكە و دواتر لە ڕێگای
ناوەرۆكی ئەدەب و هونەری تەنزەوە ،توانرا کە خەڵک بە پێكەنین بهێنرێت» (مەال موحەمد« .)٦٨ :٢٠١٤ ،بەو پێیە ،بناغەی
ئەدەبی تەنز پێكەنینە .بەاڵم ئەم پێكەنینە پێكەنینێكی جەفەنگ و خۆشى نییە ،بەڵكوو پێكەنینێكی تاڵ و شیلگیر (جدی) و
دەردەناكە» (یووسفی.)٥ :١٩٩٨ ،
لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە :ئایا دەکرێت هەر نووسینێک لە بەرگێکى پێکەنیندا ،پێى بکوترێ تەنز؟ یان چۆن لە نێوان
تەنزی واقعيى و ئەو نووسینانەى کە مەیلەو تەنزن جیاوازی دابنەین؟ لێرەدا شێرکۆ عەبدواڵ دەڵێت« :تەنز خاسییەتى تایبەت بە خۆى
هەیە کە بریتییە لە :یەکەم؛ غافڵگیری و دژێتی لە نێوان ئەو شتەى کە ڕوو دەدات .دووەم؛ زمانەکەیەتى .زمانى تەنز زمانى
خەڵکە .دەبێت زمانێکى زۆر سادە بێت .ئەدەبى نوخبە نییە .لە کۆمەڵگا دواکەوتووەکاندا ،ئەو کۆمەڵگایانەى کە گوێگرن ،زمان
هەمیشە ئەو چەکە بووە کە خەڵک هەر دەم خۆیان لە پشتەوە شاردووەتەوە و بەکاریانهێناوە» (عەبدواڵ :٢٠١٨ ،لینک).

 ١٥٠تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
کەواتە پێکەنین ،گاڵتەپێکردن ،توانج و تانەلێدان ،کە هەر کامیان خاسییەتى تایبەتیی تەنزن ،بێمەبەست و بێئامانج نین.
«بۆ ئەوەیە كەمێک لە ناڕەحەتی و تااڵیی ژیانی ڕاستەقینە كەم بكاتەوە .هەروەها ئەم خەندەیە لە ڕووی بێبەرپرسیارەتی نییە
و هەڵقواڵوی بیرێكی قووڵە لە ناخەوە» (وەتمانى.)١٣٩٥ ،
هەڵبەت لە نێوان تەنز وەکوو شێوازێكی ئەدەبی و داشۆرین جیاوازی هەیە؛ سنووری ئەم دوو ئەدەبە ڕاستە لە یەكەوە نزیكە،
بەاڵم كەرەستە و شێواز و زمانی دەربڕینیان جیاوازە .جیاوازی ئەم دوو چەمكە ئەوەیە؛ كە داشۆرین بریتیيە لە جنێودان و
سووكایەتیكردن بە ئەوانی تر .بەاڵم تەنز ،ئامانجی بااڵتری هەیە كە بریتییە لە گواستنەوەی قۆناغی ئاستی كۆمەڵگا بەرەو
قۆناغێکی باشتر .تەنز نابێت ببێت بە هۆی هەڵتەكاندنی نەزم و یاسا و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و سووكایەتیكردن بە بەها
بااڵكان و نابێت خۆی لە ئایین و بیروباوەڕە پیرۆزەكان بدات .تەنز ،یان ساتیر ،بریتییە لە بەهێزترین دەربڕین وەکوو شێوازی
ڕەخنەی ئەدەبی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی .بەو پێیە ،تەنز بەردەوام لە بەرانبەر بە دیاردە ناشیرینەكانی كۆمەڵگا خاوەن هەڵوێستە
و لەگەڵ ئەو خراپییانەی كە دەیانهەوێت كۆمەڵگا بە چۆكدا بدەن بەربەرەکانی دەکا .پەیدابوونی ئەم جۆرە ئەدەبە لە ئەنجامی
ناتەواوییەكانی سیستەمی سیاسی و چینایەتی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت بنەماڵەیی دێتە ئاراوە.

٢ـ٢ـ ئامانجى سەرەکیی تەنز لە ئەدەبدا
ئەدەب خۆى پەیامە ،ئەو پەیامە دەکرێت بە چەندین ڕێگا و شێواز دەرببڕدرێت .تەنز یەکێکە لەو ڕیگا و شێوازانەى کە دەکرێت
مەبەستى بااڵى ئەدەبى پێدەرببڕدرێت .هیچ كۆمەڵگایەک بێ كەموكۆڕی و ناشیرینی نییە و تەنز لە بنەڕەتدا هەوڵێكە تا
كۆمەڵگا بەگشتی لە دیاردە دزێو و ناشیرینەكان ڕزگار بكات ،یان النیكەم لە قۆناغێكدا وریایان بكاتەوە« .تەنز بەرزترین پلەى
ڕەخنەى ئەدەبییە .تەنزنووس بەو مەرجەى ڕووداو و دیمەنەکان ئاوەژوو نەکاتەوە و سوود لە بنەڕەتەکانى هونەرى جوانکارى
وەربگرێت ،دەتوانێ ئەو ڕووداو و دیمەنانە ڕوون و زەقتر لەوەى کە هەن ،ڕانوێنێ و بیانخاتە ڕوو» (یووسفى.)٦ :١٩٩٨ ،
تەنز شێوەیەكی تایبەتە بۆ دەربڕینی ماناگەلی توند و تیژی كۆمەاڵیەتی ،ڕامیاری و ڕەخنەگرانە .تەنز حەقیقەتە تاڵەكان و
ڕق لە گەندەڵیی تاكەكەس و كۆمەڵگا ،كە لێدوان لەوانە بە شێوازێكی ئاسایی و جددی قەدەغە كراوە ،بە لەحنێكی ناڕاسەوخۆ و
لە دەڤری شۆخیدا ئاشکرا دەکات (وەتمانى .)١٣٩٥ ،لەو کۆمەڵگایانەى کە لە ڕووى سیاسى و کۆمەاڵیەتییەوە داخراون و دەرفەتى
دەربڕینیان بەرتەسکە و ئازادییە تاکەکەسییەکان قەتیسکراون ،تەنز وەک بەدیلێک دێتە مەیدان و ئەوەى کە مەبەستە ،ناڕاستەوخۆ
و لە ژێر پەردەدا دەیدرکێنێت .هیچ کۆمەڵگایەک نییە کە پێویستیی بەم جۆرە ئەدەبە نەبێت و لە سەردەمی ئەمڕۆدا ،تەنز یەكێكە
لە بابەتە كاریگەرییەكانی گرێبەندكردن .ڕۆماننووسی ناوداری ڕووسی ،فیۆدۆر داستایوفسکی ،)١٨٨١-١٨٢١( ١دەیکوت« :تەنز
دوا مەنزڵگای گەلێكی خاكی و سادەیە .كەواتە مەگەر هەر هونەر و ئەدەبیات و نووسینی تەنزئامێز بتوانن مەینەتییەكانی گەلێک
بە گشتی و تاكێک بە تایبەتی گرێبەند بكەن» .فەیلەسووفی ئەڵمانی ،فریدریک هێگڵ١٨٣٠-١٧٧٠( ٢ز) دەڵێت« :تەنز دەربڕینی
پێداویستییە كەسی و مرۆڤییەكانە ،بۆ ئازادی و سەربەخۆبوون لە ئەو پەڕی لووتكەدا» .كەواتە هەم گەلێک بە گشتی وەكوو
داستایوفسكی دەڵێت ،هەم تاک وەكوو هێگڵ ئاماژەی بۆ دەكات ،دەتوانن لە ڕێگای تەنزەوە ،بە شێوەیەكی كاریگەر ،بارودۆخی
کۆمەڵگا و ناخیان گرێبەند بكەن (زراری.)٣٥٠ :٢٠١٩ ،
لە كۆمەڵگایەک کە پڕ بێت لە دەرهاویشتەی خراپ و سیستەمی سیاسییەكەی كەلێنی تێدابێت ،تەنز لە پێناو چاکكردنی
ناڕێكییەكان ،لە ڕێگای ڕەخنەیەكی پێكەنیناویی ئامانجدار دێتە مەیدان .ڕەنگە بۆ دەروونی تێکشكاوی تاكی كورد و بە تایبەت
نەتەوەی کورد ،كە مێژوویەکی هەیە؛ پڕ لە کارەسات و قوربانی و دەربەدەری و ئەنفال و كیمیاباران و شەڕی ناوخۆیی ،ئەدەبێكی
لەم شێوەیە پێویست بێت« .ڕەنگە تەنز ،لە هەموو كەس و كۆمەڵگایەک زیاتر بتوانێ بارودۆخە مرۆڤییەكانی تاک و كۆمەڵگای
ئێمەی كورد گرێبەند بكات؛ ئەو بارودۆخەی کە هەم پێكەنیناوییە هەم كارەساتبار» (هەمان).
Fyodor Dostoevsky.
Friedrich Hegel.
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ناكرێ تەنز لە چوارچێوەی بەرتەسكی گاڵتەوگەپدا قەتیس بكرێ ،بەڵکوو دەبێ ئەو ئامانجە كە تەنز خۆی لە سەر
بنیاتناوە ڕەچاو بکرێ؛ مەبەست لەو ئامانجە ڕەخنەی كۆمەاڵیەتی ،یان سازدانی زانیاریی گشتی بۆ گۆڕانكاری ،یان
النیكەم چاکسازی كۆمەاڵیەتییە ،کە هەمان ئەو ڕێبازەیە كە ساتیر لە ڕۆژئاوا پەیڕەوی لێدەكات« .هەڵبەت هەر كاتێک
تەنز لە ڕێبازی بنەڕەتی خۆی؛ كە خەباتكردن لە دژی الڕێبوون و هەڵخلیسكانە كۆمەاڵیەتییەكانە هەتەڵە بێت ،ئەوە لە تەنز
دەشۆرێت و نووسەرەكەشی لە كۆمەڵدا پلە و شوێنی خۆی لەدەستدەدات» (یووسفی.)٨ :١٩٩٨ ،
ئامانجێکى تری تەنز كاریگەری و لێكەوتەكانییەتی لە سەر كۆمەڵگا .هەروەها سیاسەتیش دەتوانێ یەکێک لەو ئامانجانە
بێت .چون تەنزنووس بە جۆرێک دەنووسێت کە كاریگەری لە سەر چین و توێژەكانی كۆمەڵگا بەجێبهێڵێت .هەندێ لەو
تەنزنووسانە ،نەک تەنیا كاریان لە جەماوەر كردووە ،بەڵكوو كاریگەرییەكانیان گەیشتووەتە ئاستی دەسهەاڵت« .بۆ نموونە لە
شەستەكانی سەدەی بیستەم ،تەنزنووسێكی بەناوبانگ لە عێراق هەبوو كە بە شەهیدی شوعی ناسراوە .ئەو عەبدولجەبار وەهبی،
سەركردەی تەنزنووسی شیوعی ،بوو كە ستوونێكی لە دوا الپەڕەی اتحاد الشعب بە ناوی «كلمە الیوم» هەبووە و لەو گۆشەیەدا،
بە شێوەێكی تەنز دەینووسی .ڕستەكانی سادە بوون ،بەاڵم مانایەكی قووڵیان هەبوو .ئەم نووسەرە توانايییەكی بەرزی لە
دەستنیشانكردنی دیاردەی خراپ و نەرێنی هەبووە و بۆ ئەوەی خوێنەر بە ئامانج ببەستێتەوە ،بابەتەكانی بە حیكایەتی
نەتەوایەتی گرێدەدایەوە .كاریگەریی نووسینە تەنز ئامێزەكانی ئەو نووسەرە بە جۆرێک بووە ،کە عەبدولكەریم قاسم ،سەرۆک
وەزیرانی ئەو كاتی عێراق ،گوتوویەتی« :گوللەكانی -رأس القریە – عەبدولجەبار وەهبی ،نەک نووسینەكانی عەبدولجەبار
وەهبی» (وەسانی .)١٣ :٢٠٢٠ ،لەوەڕا بە ئاشکرایی دەردەکەوێت؛ کە ئەرک و ئامانجى تەنز ڕەخنەگرتنە .بەاڵم ڕەخنەیەک
کە شکاندنى نەزم و یاساکان و ئەتککردنى بەرامبەر و شکاندنى پیرۆزییەکان نەبێ .بەڵکوو مەبەستێک بێ بۆ باشترکردنى
ئەو دۆخەى کە لە بەردەم نووسەر دایە .نووسەریش لە بەکارهێنانى ئەم جۆرە ئەدەبە نییەتى پاکى خۆى نیشانى هاونیشتیمانیان
دەدات و ئەو پەیامە دەخاتە بەر گوێیان کە ئەدەب ،لە کۆمەڵگاوە لەدایکبووە و دوجاریش بۆ خزمەتى کۆمەڵگا دەچێتەوە.

٣ـ١ـ تەنز لە ئەدەبى کوردیدا
پێش ئەوەى دەرگا بە ڕووى تەنز لە ئەدەبى کوردیدا بکەینەوە ،پێویستە باس لە مێژووى ئەم جۆرە ئەدەبە بکەین .چەند بۆچوونێک
لەم بارەوە خراونەتە ڕوو .هەندێکیان مێژووى تەنز بۆ دەقە ئەدەبییە کۆنەکانى یوونان دەگەڕێننەوە ،بە تایبەت شانۆى کۆمێدیا (برايم،
 :٢٠١٤لينک)« .یوونانییەکان لەو جۆرە حیکایەتە تەنز ئامێزانەیان زۆرە و لەمەڕ خەڵکانێک دەدوێن کە بەرهەمى ماندووبوونى
خۆیان دەرخواردى کاهینان و دەست و پەیوەندى پەرستگاى خوایە درۆیییەکانیان دەدا» (یووسفى .)١٢ :١٩٩٨ ،هەندێکى تر لە
لێکۆڵەرانى تەنز ،چیرۆکی تەنزى پێکەنیناوی و توانج و تەشەرى سیاسى دەگەڕێننەوە بۆ فەرهەنگى هیندى و لە ناویشیاندا ئاماژە
بە پنجەتنترا ١دەکەن کە لە کلیلە و دمنەوە وەرگیراوە و لەودا چیرۆکی گەمژەییەکانى برەهەمنان ٢هاتووە .بەرهەمێکى تریش کە
ناکرێت لە بیر بکرێت ئۆقیانووسى ئەفسانەیە ،کە بە زمانى سانسکریتى لە نیوەى پانزدەهەمى زایینى لە الیەن سومێدیا٣ـوە نووسراوە.
بەشى زۆرى ئەم چیرۆکە تەنزە کۆنانە ،گەمژەیى گەمژان دەردەخات و خەڵک کاتەکانى خۆیانیان پێ بەسەر بردووە و بوونەتە
دەستەچیلەى گوێ ئاگردانى ئەو زەمانە دوورانە کە بوارەکانى سەرقاڵبوون تێیاندا کەم بوون یان هەر نەبوون .لە ئەدەبیاتى ئیرانیشدا،
لەمەڕ گەمژەیى گەمژان گەلێک هاتووە .لە سەردەمى ساسانییەکاندا هەژموونیی ئەدەبیاتى هیندى بۆ ناو ئێران سەرەو لێژ بووەتەوە
و ئێرانییەکان ئەوەى کە لەگەڵ میزاجى خۆیاندا دەهاتەوە ڕەنگ و بۆیەکى ئێرانیان پێدەدا و تێکەڵى ئەدەبیاتى خۆیانیان دەکردەوە.
دواى سەرهەڵدانى و فراژووبوونى ئیسالم ،چیرۆکی گەمژان ،ڕێگاى خۆى لە نێو شیعرى شاعیران و مەعاریفى ئێراندا کردەوە.
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 ١٥٢تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
مەوالنا جەاللەدینى ڕۆمى ،عارفى ناودار ،مەسنەوییەکەى خۆى لە سەر ئەو شێوازە داڕشتووە و ڕواڵەتى گەمژەیی کەبیر و
ئارەزووبازى پێدەرخستووە .تەنز لە ئایینى ئیسالمیشدا بایەخى پێدراوە و تەنانەت قورئان-ى پیرۆزیش پشتگوێى نەخستووە.
پێغەمبەرى ئیسالم (د.خ) ،وەکوو بەکاربردنى ئوسلووبى تەنز ،لە وەاڵمى پیرەژنێکدا کە پرسیارى چوونە بەهەشتى خۆى لێکردبوو
فەرمووى« :پیرەژن ناچنە بەهەشت» و پیرەژن دڵگران دەبێت .پێغەمبەر (د.خ ).بانگى دەکاتەوە و پێى دەفەرمێ« :بۆیە وام
پێکوتى چون؛ کەس بە پیرى ناچێتە بەهەشت .بەڵکوو هەموو گەنج دەبنەوە» (هەمان.)١٣ ،
لە زۆربەى واڵتاندا تەنزنووسین لووتکەى هەرە بەرزى ئەدەبیاتى گرتووە .لە سەر ئاستى تاکەکەسیش نموونەى چەندین
ئەدیب و نووسەرى بوارى تەنز لە ئاسمانى ئەدەبیاتدا دەدرەوشێتەوە .بۆ نموونە :عەزیز نەسین ،بە یەکێک لە باشترین نووسەرەکانى
جیهان دەناسرێت و یەکێکە لە لووتکەکانى ئەدەبى تورکى ،بە تایبەتى لە بوارى تەنز و نووسینی کۆمێدیاى ڕەشدا .عەزیز
نەسین شێوازى نووسینەکانى زۆر سادە بوون و واقیعى تورکیاى نووسیوەتەوە .تەنزەکانى ئەو بۆ زۆربەى هەرە زۆرى زمانە
زیندووەکانى دونیا وەرگێڕدراون و لە واڵتى ئێمە ناوبانگى زۆرى پەیداکردووە .هەروەها لە ئەدەبیاتى جیهانیدا کەس نییە شان لە
شانى گۆنتەر کراس بدا .ئەو خاوەنى کتێبى تەپڵى تەنەکەیە کە خاوەنى خەاڵتی نۆبڵە لە بەشی ئەدەبیاتى تەنزدا و بە کوردیش
وەرگێردراوەتەوە( .هەمان)١٤ ،
تەنز لە ئەدەبى کوردیدا ،وەکوو کەرەستەى لێکۆڵینەوە ،کەمترین ئاوڕى لێدراوەتەوە .بەاڵم وەکوو خودى ئەدەب ،ئەوەى کە
پێى دەکوترێت ئەدەبى تەنز ،لە ئەدەبى زارەکى و لە ناو شیعرى چەندین شاعیر و تەنانەت لە ناو پەخشانیشدا بەرچاو دەکەوێـت« .بۆ
نموونە ئەگەر بگەڕێینەوە بە ناو نووسین و دەقەکانى شاعیر و نووسەرە کۆنەکاندا ،کەمتاکورتێک دەقى تەنزیمان هەبووە بۆ وێنە
حاجى قادر و مەولەوى و نالى و گۆران و هتد ،کە بە شێوەى وێنەى شیعرى لە شیعرەکانیاندا دەیبینیت» (عەبدواڵ :٢٠١٨ ،لینک).
یەکێک لە پرسە گرینگەکانی جێگەوپێگەی تەنز لە ئەدەبی کوردیدا ئەوەیە کە؛ بۆچى تەنز نەبووە بە ئەدەبێکى سەربەخۆ؟
یەکێک لە تایبەتمەندییە دیارەکانى تەنز ڕەخنەیە .ئایا شاعیران و نووسەرانى کورد نەیانتوانیوە ببن بە ڕەخنەگر؟ یان ئاگادارى
ئەم جۆرە ئەدەبە نەبوون؟ ئایا ئەدەبى تەنز هیچ پلەیەکى نەبووە الى ئەوان؟ مێژووى ئەدەبى کوردى بە پێى قۆناغە یەک لە
دواى یەکەکان ،لە ناوەرۆکدا هەڵگرى تێڕوانینى جیاواز بووە و لە کوێ پێویست بووبێ دەقى ڕەخنەیى بوونى هەبووە .بەاڵم
نەگەیشتووە بە ئەو ئاستەی کە ئەدەبێکی سەربەخۆ بووبێت و پێیبکوترێت؛ ئەدەبى تەنز« .مێژووى ئەدەبى کوردى لە سەدەى
بیستەمدا زۆرترین تەنزى لە خۆ گرتووە .بە تایبەتى بەشێکى زۆرترى شیعرى دواى جەنگى جیهانى یەکەم و شیعری شاعیرانێک
وەکوو :بێکەس ،قانیع ،ئەخۆل و شێخ ڕەزاى تاڵەبانى ،پڕ بوون لە تەنز و هەجو .جگە لەوە ،هەر لەو سەردەمەدا ،بە دەر لە
شیعر ،بەشێکى تەنز و بەسەرهاتە سەیر و سەمەرەکان بە شێوەی پەخشان بوونی هەبووە .بۆ وێنە :ڕشتەى مروارى ،بەرهەمی
عەالئەدین سەجادى .ئەم سەدەیە ،لە مێژووى ئێمەدا ،سەدەى گواستنەوەی ئەدەبیاتى تەنز لە تەنزى زارەکییەوە بۆ تەنزى نووسراوە
بە ئەژمار دێت» (وەتمانى.)١٣٩٥ ،
بوونی ئەو جۆرە دەقانە لە ئەدەبی کوردیدا بەو مانایە نییە کە شاعیران و ئەدیبانی کورد ئاگادارى ئەم جۆرە ئەدەبە بوون
و شیعریان بۆ ئەم مەبەستە نووسیوە .بەڵکوو وەکوو ئامرازێک بۆ ڕەخنەگرتن بەکاریانهێناوە .ئەم جۆرە شیعرانە لە ئەدەبی
کوردیدا ،بە تایبەت لە ئەدەبى زارەکیدا بە شێوەى ڕستەى کورت و شیعر و پاشان بە شێوەى پەخشان دەرکەوتوون« .شایەنى باسە
زۆربەى نووسەر و ئەدیبانى کورد ،تواناى خۆیان بۆ شیعر و ڕۆمان و چیرۆک تەرخانکردووە و زۆر کەمتر الیان لە ئەدەبى تەنز یان
ساتیر کردووەتەوە .هەر بۆیە لە مەیدانى ئەدەبى کوردیدا ،هەر نووسەر و ئەدیبێک ناوى خۆى لێدەنرێت ،وەک شاعیر و ڕۆماننووس
و چیرۆکنووس .بەاڵم کەمتر ناوى تەنزنووسمان گوێ لێدەبێت .ئەمەش وای کردووە کە ئەوانەى تەنز یان ساتیر دەنووسن دەگمەن
بن» (وەسانى .)١٣ :٢٠٢٠ ،بەاڵم ئێستا بە هۆی کرانەوە و ئاگاداربوونەوەیەک کە لە نێوان ئەدەبى گەالنی جیهاندا هەیە،
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تەنز لە ئەدەبی کوردیشدا لە سەرەتایەکى ساوا دایە .لەوانەیە بەشێکى سەرەکى هۆکاری پاشکەوتووییی ئەم جۆرە ئەدەبە لە
نەتەوەی کوردا بۆ ئەوە بگەڕێتەوە کە ئەم ئەدەبە بریتییە لە ڕەخنەگرتن و دەسهەاڵتى سیاسى لە هەر قۆناغێکدا بووبێت هەوڵى
بەرتەسکردنەوەى ئازادییەکانى ئەم جۆرە ڕەخنانەى داوە .هەر بۆیەش ئەم جۆرە ئەدەبە بەرەو کزى و الوازى هەنگاوى ناوە .د.شێرکۆ
پێى وایە« :ئازادى پێوەرێکى گرینگە بۆ ئەم جۆرە ئەدەبە» (عەبدواڵ.)٢٠١٨ ،
وەک زراری ئاماژەی بۆ کردووە« ،لە کۆتایى سییەکاندا بەدیاریکراوى لە ساڵى ١٩٣٩دا ،محەمەد مستەفا کوردە،
کتێبى مەال مەزبوورە دەنووسێت و باڵوى دەکاتەوە .پاشان لە ساڵى  ١٩٤٧حاجى تۆفیق بەگى پیرەمێرد ،کتێبى گاڵتەوگەپ
باڵو دەکاتەوە و لە ساڵى ١٩٥٣ـش عەالئەدین سەجادى ( )١٩٠٧- ١٩٨٤یەکەم بەرگى ڕشتەى مروارى باڵو دەکاتەوە ،کە دواتر
هەشت بەرگى دیکەى بە دوادا دێـت و دەبێتە یەکێک لە دەوڵەمەنترین کتێبەکانى بوارى تەنز لە ئەدەبیاتى کوردیدا .بەاڵم لە
دواى ڕاپەڕینى ١٩٩١ـەوە ،وەکوو زۆر بوارى دیکە ،هەوڵەکانى نووسینى تەنز و کۆمێدیا ،چ لە ڕێى وەرگێڕان بێت ،یاخود لە
ڕێى نووسین ،فراوانى زیاترى بە خۆیەوە بینى» ( .)٢٧ :٢٠١٨بە خوێندنەوەی ئەو بەرهەمانەى کە باسمان کرد ،دەردەکەوێت
کە تەنز کەرەستەیەکى سەرەکى الى نووسەرەکانیان نەبووە ،بەڵکوو بەشێکى زۆری ئەو نوسراوانە دەچنە خانەى ئەدەبى پێکەنینەوە.
کە ئەمەش تایبەتمەندییەکە لە ئەدەبى تەنزدا ،نەک ئەدەبێکى تەنزی تەواو .کەواتە ئەم بەرهەمانە زیاتر گاڵتەوگەپ و قسەى
نەستەق و پەند و بەسەرهات و سەرگوزشتەى بەشێک لە ژیانى خۆیان بووە .بۆ نموونە پیرەمێرد لەمەڕ بەرهەمەکەیەوە؛
گاڵتەوگەپ دەڵێـت« :ئۆخەى خوایە ئەوە منم وا دانیشتووم بە زبانەکەى خۆمان الپەڕەى زیندەگانییەکانى ئێلەکەم دەنووسمەوە؟!
بۆ من چى لەوە خۆشترە ...هاتم لە پێشەوە گاڵتەوگەپم لە ژیان و ژین هەڵبژارد و فورمەفورمە لە چاپى ئەدەم و دەیفرۆشم»
(پیرەمێرد :١٩٤٧ ،آ) .هەروەها عەالئەدین سەجادى لەمەڕ بەرهەمەکەى؛ ڕشتەى مروارى دەڵێت« :قەومەکانى تر هەموو
شتێکیان کوتووە و نووسیویانەتەوە .ئیتر چاک بووبێتن یان خراپ نەیانهێشتووە سەریان تیا بچێ .منیش لەبەر ئەمانە هاتم لەم
سەرگوزەشت و پەندانە بە ئەندازەى دەسەاڵت و بگرە زیاتر لە دەسەاڵتیشم لێ کۆکردنەوە و حەزم کرد لەم ڕەوشەوە کتێبێکمان
ببێت» (سەجادى.)٥ :١٩٥٧ ،
لە ئەدەبى کوردیی کوردستانى عێراقدا ،بەدیاریکراوى دواى ڕاپەڕین ،ئەگەر ئێمە باسى تەنز و تەنزنووس بکەین نابێت
عومەر یووسفى فەرامۆش بکەین .بە پێى زانیارییەکانى ئێمە ،ئەو یەکەمین کەسە کە دواى ڕاپەڕین یەکەمین نامیلکەى خۆى
بەناوى گۆنگەڵ (یوسفى )١ :١٩٩١ ،نووسیوە و ئەم بەرهەمە بە تەواوی دەچێتە خانەى ئەدەبى تەنزەوە .جگە لەم بەرهەمەى،
چەندین بەرهەمى تریشى هەیە و تا ئێستاش هەر بەردەوامە .نووسەر دەڵێت« :تەنز لە وەاڵتى کوردەوارى خۆشماندا لە سەرەتایەکى
زۆر ساوا دایە و گەشەیەکى واى نەکردووە .وەکوو نامیلکەى سەربەخۆ ،تا ئێستا جگە لەو سێ نامیلکەى من؛ سەردانى
سیاسەتمەدار ،گۆنگەڵ و پاسەکەى قەاڵدزێ ،کە ئەوانیش بێ کەموکۆڕى نەبوون ،شتێکى دیم وەبەرچاو نەهاتووە» (یووسفى،
 .)١١ :١٩٩٨لە بەرهەمى زۆربەى شاعیران و نووسەرانى کورددا ،چ لە ڕێگاى شیعرەوە یان پەخشان ،بە هۆى ئەو بارودۆخەى
کە شاعیران و نووسەرانى کورد پێیدا تێپەڕیون ،بابەتى ڕەخنە بەشێک بووە لە ناوەرۆکى بەرهەمەکانیان .ئەم جۆرە ڕەخنانە
جار ئاراستەى داگیرکەر یان دەسەاڵتى خۆماڵى کراون یان زۆرجار ڕەخنەگرتن بووە لە دابونەریتە ناشیرین و باوەکانى
گۆمەڵگاکەیان و هێندێک جاریش ڕەخنەگرتن بووە لە توێژ و چینەکانى کۆمەڵگا؛ وەکوو مەال و شێخ و دەوڵەمەند و ئاغا و
دەربەگەکان .هەروەها بەشێکى زۆرى ئەم ڕەخنانە لە ڕێگاى تەنز و گاڵتەوگەپ و زۆرجاریش بە شێوەى هەجو دەربڕاون.

 ٣ـ٢ـ الیەنى پڕاکتیکى تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەدای حەسەن قزڵجیدا
پێکەنینى گەدا دەستەواژەیەکە کە ڕاستەوخۆ بە دواى ناوى نووسەر؛ حەسەن قزڵجییەوە دێت ،کە بریتییە لە کۆمەڵە
چیرۆکێکى کورتى ڕیالیستى کە بەیەکدادانى چینەکانى ناو کومەڵگاى کوردى باس دەکات .حوسەین عارف ،لە وتارێکیدا

 ١٥٤تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
بە ناوى «حەسەن قزڵجى لە پێکەنینى گەدادا» دەڵێت« :پێکەنینى گەداکەى حەسەن قزڵجى ،ئەدەبێکى بە مانایەک چینایەتییە.
ئەدەبێکە کە نووسەرەکەى بە ئاگا و هۆش و هۆشیارییەوە ،بە پێى نەخشەى ڕێبازێکى ئایدۆلۆژى تایبەتى و بۆ ئامانجێکى
چینایەتى نووسیوییەتى .واتە؛ ئامانجى پشتگیریکردن لە چینێک و بەگژداچوونى چینێکى تر .ئەو دوو چینە کامانەن؟
یەکەمیان :چینى چەوساوەکانە ..چینى زەحمەتکێشانى الدێ .دووەمیان :چینى چەوسێنەرەکانە .چینى دەرەبەگ و لەگەڵیدا
ڕژێمى کۆنەپەرست ،بە دامودەزگاکانییەوە .ژمارەى ئەو چیرۆکنووسانەمان کە لەمەڕ زەحمەتکێشانى الدێ و ژیانى سەخت و
پڕ لە کوێرەوەرییان و هەروەها زۆر و جەور و ستەمکاریی بازرگانە چاوچنۆکەکان و ناپاکى و بێویژدانیى کاربەدەستە
کۆنەپەرستەکانەوە بەرهەمیان بەدەستەوەداوە ،کەم نین» (قزڵجى.)٣٥٠ :٢٠١٣ ،
بە خوێندنەوەى تەواوى چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجى ،لەوە تێدەگەین کە شوێن و کارەکتەرەکانى ئەم
کورتە چیرۆکانە هى ناو کۆمەڵگەى کوردەوارین و ڕۆڵى کارەکتەرەکان ،ڕۆلى چینە جیاجیاکانى ناو کۆمەڵگان« .پاڵەوانى
چیرۆکەکانى قزڵجى ،هیچ کامیان بۆ خوێنەرى کورد نەناسیاو نین و هەموویانی لە چین و توێژەکانى کۆمەڵى کوردەواری
هەڵبژاردووە .کارەساتى ژیانى وانى بە کوردییەکى ساکار ،بە زمانێک کە هەموو کوردێکى نەخوێندەوار و ساویلکە لێی حاڵى
بێ ،شى کردووەتەوە .خوێنەرى کورد تێدەگا؛ کە مامۆستا قزڵجى تا چ ڕادەیەک شارەزاى زانستى دەروونناسییە و چۆن ڕۆحى
پاڵەوانەکانى ناسیوە و چووەتە ناخى هەناو و دەروونیانەوە» (هەمان.)١٧ :
لە خوێندنەوەى چیرۆکەکانى قزڵجیدا ،شتێک کە سەرنجى خوێنەر ڕادەکێشێت ئەوەیە؛ کە خوێنەر لە ناوەڕاستى پێکەنین
و گریان دەخولێتەوە و زۆرجار ئازار و مەینەت دایدەگرێت .بەاڵم لە ناکاو پێکەنین بۆ الى خۆى دەکێشێت و خوێنەر دەیهەوێ
پێبکەنێت و بێئۆقرەیی باڵی بە سەردا دەکێشێت .ئەوەى کە گرینگە ئەوەیە؛ کە هیچیان لە ناو هیچیاندا ون نابن .هەروەها
خوێنەر لە تەوابوونى خوێندنەوەى هەر چیرۆکێکدا ،وێنەیەکى جوواڵوی بۆ دروست دەبێت لە نێوان بەزەیى و تووڕەبووندا .زۆرجار
پێکەنین و توورەبوونەکانیش لە ڕێگاى ڕەخنەى شاراوەى کارەکتەرەکانەوە ،بەرامبەر بە زوڵم و ستەم و کۆنەپەرستى و فرتوفێڵى
ئاغا و دەرەبەگ و مەال و دەروێش و کاربەدەستى دامودەزگاکانى حکوومەتەوە دەردەبڕدرێت.
کاتێک دەڵێین پێکەنین ،مەبەست پێکەنینێکى گاڵتەجاڕى و بۆ کات بەسەربردن و سەرقاڵبوون و خۆشى نییە .بەڵکوو
مەبەست پێکەنینێکى تاڵە .پێکەنینێک بۆ دیاردە دزێو و ناشیرینەکانى ئەو سەردەمەى مرۆڤەکان! وەک چۆن هێمن موکریانى
لە پێشەکى بۆ کۆمەڵە چیرۆکەکانی پێکەنینی گەدا دەڵێـت« :خوێنەر پاش خوێندنەوەى زۆربەى چیرۆکەکان پێکەنین
دەیگرێ .بەاڵم چ پێکەنینێک؟ پێکەنینێکی تاڵتر لە کەکرە» (هەمان) .پێکەنین سەرتاپاى چیرۆکەکانى گرتووە .نووسەر
زۆر شارەزایانە ناونیشانى پێکەنینى گەداى بۆ کۆى چیرۆکەکانی هەڵبژاردووە .ئەگەرچی ناونیشانى یەکێک لە چیرۆکەکانە،
بەاڵم گواستنەوەى بۆ تەواوى چیرۆکەکان بە مەبەست بووە و دەیهەوێت پێکەنینى تەواوى چیرۆکەکانى ترمان پێشانبدات.
«ئەرکى ناونیشان زۆر گرینگە لە چیرۆکدا .چون کلیلى چوونە ناوى هەر بابەتێکە و بەهایەکى هێماناسى هەیە و نوێنەرایەتى
دەق و ڕووکارى دەق دەکات .توێژەرانى ئەدەبى پێیان وایە ناونیشان پەیامێکى زمانەوانییە بە ناسنامەى دەقەکە و دەرخەرى
ناوەرۆکى دەقەکە دادەنرێ و سەرنجى خوێنەر ڕادەکێشێ و بە گوێرەى جۆرى بابەتەکەیە» (زرارى.)٢٧ :٢٠١٨ ،
«حەسەن قزڵجى وەک چۆن ناوەرۆکى چیرۆکەکانی بە گشتى باسوخواسى زەحمەتکێشانى الدێیە و ئەمەیان پێوە بووەتە
نیشانەیەکى تایبەتى ،هەروەها گاڵتەجاڕى و تەوس و پالرتێگرتنیش بە گشتى بووەتە نیشانەیەکى تایبەتى بە شێوەى نووسینییانە.
قزڵجى دەبێتە یەکەمین چیرۆکنووسمان کە لە شێوەى دەربڕیندا ،ئەم ڕێبازەى لە ال جێگیر دەبێت و لە سەرى دەڕوا» (قزڵجى،
 .)٣٥-٣٧ :٢٠١٣هەوڵى ئێمەش لەو تەوەردا دەستنیشانکردنى تەنزە لە چیرۆکەکانى پێکەنى گەدادا .بەاڵم بۆ ئەوەى توێژینەوەکەمان
درێژ نەبێتەوە ،تەنیا ئەو چیرۆکانە وەردەگرین کە تێیاندا تەنز بەهێزە .ئەم چیرۆکانە بریتین لەمانە :پێکەنینى گەدا ،عادەتى بازاڕ،
بیهێنە ئە،ما ناوى مەبە ،خەمڵى پەموو ،سەرفیترە.

پژوهشنامه ادبیات کردی
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زمستان ١٥٥ ١399

٣ـ٢ـ١ـ پێکەنینى گەدا
ئەم چیرۆکە باس لە کارەکتەر؛ حەمە ڕەشى جووتیار دەکات کە لە گوندەوە بۆ شار ،بە مەبەستى دۆزینەوەى کار و پەیداکردنى
پارە کۆچ دەکات .ئەم جۆرە کۆچانە پرسێکى گرینگ بوون و بەردەوام بوونیان هەبووە .جێهێشتنى شارەزوور و ڕۆیشتنى حەمە
ڕەش لە برسان بۆ هەڵەبجە ،دواى ئەوەى ژنەکەى و کورەکەى مردن ،چارى ناچار بوو .هەروەک گێڕەر دەڵێت« :پاش چەند
ڕۆژ حەمە ڕەش لە هەڵەبجەوە سەرىهەڵدا .بەم حاڵەوە دەچووە ناو بازاڕ داواى کارى دەکرد .بەاڵم کارى چى؟ خەڵک کرێکارى
دەویست هەر لە بەیانییەوە تا ڕۆژئاوا پشوونەدا و وەکوو خولخولە هەڵخولێ .گەلێ لەوانەى بۆ کرێکار دەگەڕان ،کە حەمە
ڕەش داواى کارى دەکرد سەریان ڕادەوەشاند و دەڕۆیشتن .لەبەر خۆیانەوە دەیانکوت« :کرێکارى چاکى! نۆرەى ئەوەیە لە
کارەکەمدا بمرى ،کفن و دفنى تۆشم بە ڕیشەوە بێ!» » (هەمان .)٢٠ :لێرەدا چیرۆکنووس تانە لەو یاسا ناشیرین و دزێوانە
دەدات کە لە شاردا هەیە؛ بێبەزەیى و بێرەحمیی خاوەنکار و دەوڵەمەندەکانى شارە بەرامبەر بە کرێکارەکان کە دەبێت وەکوو
خولخولە لە بەیانییەوە تا ئێوارە بۆیان هەڵخولێن .چیرۆکنووس وێنەى ئەو دیاردە ناشیرین و نالەبارانەى شارمان بۆ دەگوازێتەوە
و پێشانماندەدات کە خاوەنکارەکان چەند چاوچنۆک و ڕەزیلن.
حەمە ڕەش ،کەسایەتی چیرۆکەکە  ،ماوەیەکى زۆر لە هەڵەبجە بۆ کار دەگەڕێت و نایدۆزێتەوە .ئەگەرچی هەمیشە لە
گوند وا فێربووە بە دەستى خۆى کار بکات و ڕەنجى شان و بازووى خۆى بخوات ،بەاڵم نەبوونى کار و برسییەتى تینى بۆ دێنێت
و لە هەلى بەدەستهێنانى کار و پەیداکردنى بژێوى ژیانى ،ناچار دەبێت دەستپانبکاتەوە و ببێـت بە سواڵکەر و فێرى گەدایی
دەبێت .گێڕەر دەڵێت« :حەمە ڕەش بە درێژایى ژیانى کوڕى ناو مەزرا و شیناوەرد بوو .بە شان و باهووى خۆى ژیابوو .ئەو
گەوزەى ئەو لە دەرەوەدا دەیوەشاند کەم پاڵەوان هەبوو بیوەشێنێ .ئێستا کە تووشى ڕۆژێکى ئاوا ڕەش هاتبوو واى وەاڵم بدەنەوە،
کزە لە جەرگییەوە دەهات .ئانەکانى وەرنەدەگرت و هەموو جارێ دەیگوت :اللۆ! من گەدایى ناکەم .داواى کار دەکەم .بەاڵم
ئاگرى برسییەتى کە بڵێسەى سەند ،ئازا و خوێڕى وەکوو یەک دەسووتێنێ .کە زانى کەس بە کرێى ناگرێ ،ناچار چەند
ئانەیەکى وەرگرت و دوو سێ کولێرەى کڕى» (هەمان).
ئەو هەڵگەڕانەوەى حەمە ڕەش لە کەسێکەوە کە سەردەمێک بە پەنجە و دەست و بازووى خۆى نان و بژێوى ژیانى خۆى
پەیدا دەکرد و ئێستاش لە ناچارى و هێرشى برسییەتى گەدایی دەکات ،هەروەها هەڵوێستى خەڵکى شار لەمەڕ حەمە ڕەش،
پەیامى چیرۆکنووسە .چیرۆکنووس وێنەى ئەو دیاردە دزێوەمان بۆ دەکێشێـت؛ کە تا ئێستاش سیستەمى دەرەبەگایەتى چۆن
مرۆڤى کردووەتە کۆیلەى خۆى و ڕەخنەى توند لەوە دەگرێت؛ کە لە سایەى ئەم جۆرە سیستەمەدا هەژارەکان لە هەر جێگەیەک
بن هەر هەژارن .جگە لە برسییەتى ،کێشەى شوێنى مانەوەش بەرۆکى حەمە ڕەش بەرنادات .لەم هەموو شارە گەورەیە کەسێک
نییە بیگرێتە خۆى و شوێنێکى بۆ دابینبکات .شوێنێک هەر هیچ نەبێت لە ئاستى ڕێزى مرۆڤ بوونیدا بێت .پاشان حەمە
ڕەش ئاشنایەتى لەگەڵ کەسێکى هەژار پەیدا دەکات و کابراش ئەوەى شک دەبات؛ هەر تەنیا ئەو حەمامەیە کە هەژارەکە
توونى لێ تاودەدات .شوێنێک کە شایستەى ئاژەڵەکانیش نییە .هەروەک گێڕەر دەڵێت« :وەک شوێنگەڕێکى چاک شوێنى
دووکەڵى هەڵگرت تا دۆزییەوە .دووکەڵەکە لە کونێکى ڕەشى گەورەى وەکوو ئەشکەوت دەهاتە دەرێ .خۆى کرد بە کونەکەدا.
لە ناو چڕەدووکەڵدا تارماییی کابرایەکى دى کە پەیتاپەیتا ئاگرەکەى خۆشدەکرد .ساڵو و ماندوونەبوونى لێکرد و پرسى:

 ١٥6تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
«-اللۆ ئەم ئاگرە چییە وا بێوچان هەر خۆشى دەکەى؟
ئاگر خۆشکەر کوتى :براکەم ئەمە توونى حەمامە .کارى من ئەوەیە ئەم توونە تاودەم.
حەمە ڕەش :اللۆ وەرە پیاوەتى بکە لە ڕێى خودادا جێم بکەرەوە شەو لێرەدا بحاوێمەوە .با لە سەرمانا ڕەق نەبمەوە.
توونچى :برالە توونى حەمام پاڕانەوەى بۆ چییە؟ وەرە هۆ لەو قوژبنە پاڵ کەوە» » (هەمان.)٢١ :
جارێک پاڕانەوە بۆ پەیداکردنى نانى گەدایى و جارێک پاڕانەوە بۆ دەستکەوتنى شوێنێکى لەم شێوەیە لەم شارە گەورەیەدا،
پێشاندانى پیسی و بێبەزەییی پیاوانى شارە .بەاڵم بەیەکگەیشتى دوو هەژار لەو شوێنەدا ئەوەمان پێدەڵێت؛ کە چۆن کەسانى
تریش قوربانى دەستى ئەم بازرگان و دەوڵەمەندانەى شارن .حەمە ڕەش بەم شێوەیە؛ دواى ماوەیەک مانەوە لەم شوێنە ،لە ڕۆژێکى
زۆر ساردى زستان کە بەفر کڕێوەى دەکرد ،دیسان هەروەک ڕۆژانى پێشوو ،برسییەتى تینى بۆ دێنێت و بە هۆى ئەم سەرمایەشەوە
ناتوانێ بچێت بۆ بازاڕ .کەواتە ناچار دەبێت بۆ پەیداکردنى ژەمە خواردنێک ئەمجارە ڕوو لە ماڵە دەوڵەمەندێک بکات .وەک
گێڕەر دەڵێت« :لێفە شڕەکەى بە شانیدا دا .دەستى دا گاگۆڵکەکەى و لەقلەق کەوتەڕێ .ئەوەندە بایەکە ڕاى دەوەشاند،
بەفرەکە بۆیەى سپى تێهەڵدەسوو .فایدەى نەبوو .سەرتاپا دەتگوت لە قیرت هەڵکێشاوە .ڕەشاوى لێ دەچۆڕاوە و بە دوایدا
خەتێکى ڕەشى لەسەر الپەڕەى بەفرى سەر زەوییەکە دەکێشا .بەاڵم لەو وەختەدا کێ هەبوو ئەوەندە ورد بێ ،ئەم خەتە بخوێنێتەوە
و بەسەرهاتى ئەو تێبگات» (هەمان).
ئەوە ڕوونە کە هەر کەسێک کێشەى بینینى نەبێت ،دەتوانێت ڕەنگى ڕەش لەسەر ڕەنگى سپى بە ئاسانى ببینێت .وەک
چۆن دەتوانین تاڵە موویەک لە ناو ماستدا ببینین .بەاڵم مەبەستى چیرۆکنووس لەوە گەورەترە کە دەڵێت« :بەاڵم لەو وەختەدا
کێ هەبوو ئەوەندە ورد بێ ،ئەم خەتە بخوێنێتەوە و بەسەرهاتى ئەو تێبگات» (هەمان) .ئەمە ڕەخنەیەکى زۆر تووندە لە
دەوڵەمەندەکان و سکتێرەکانى شار کە ئاگایان لە سکى برسى هەژارەکان نییە .وەک چۆن لە بەشى کۆتاییى چیرۆکەکە
ئەو وەاڵمەمان دەستدەکەوێت .بەم شێوەیە کۆتایى بە چیرۆکەکە دێت؛ کاتێک حەمە ڕەش دەگاتە بەر دەرگاى ماڵە
دەوڵەمەندێکى شار ،ماڵێکى ڕووناک و بەرز و جوان و گەرم و حەوشەیەکى گەورە و دەرگایەکى سەوز و جوان ،لە دەرگا دەدات
و گەورەى ماڵیش بە دەرگاوان دەڵێـت :ئەوە کێیە؟ دەرگاوانى ماڵ ،کە ناوى سەعەیە و کابرایەکى سەرزلەیە ،دەرگاکە دەکاتەوە
و دەڵێت:
« «بەگم بێژم چى! داوەڵێ ڕەشە ،وا دیارە گەدایە.
حەمەڕەش گوتى :خێرومەند! خوا نەیبڕێ ،فرە برسیمە ،دوو نانم بدەنێ.
سەعە قیژاندنى بە سەریدا :بڕۆ بە ڕێى خۆتەوە کابرا! خانم لە ماڵ نییە .چۆتە حەمام».
حەمە ڕەش سەرنجى بەژن و بااڵى سەعەى دا .لێوە چرچەکانى تا الى بناگوێى لێک ترازان .ئەگەر ئینسانێکى ساغ و تێر و
تەسەل بوایە زوو دەزانرا خەریکە پێبکەنێ .بە دەنگێکى کتوپڕەوە گوتى :کوڕە ،جوان خاسەکە ،خاسیان وتووە هەرکەس گوێز
لە هەمانەى خۆى ئەژمێرێ .تۆ گوێت پێوە نەبوو ،من داواى نانم کرد .خانمى چى؟ من برسیمە .شتێکم گەرەکە بیخۆم .شتێکم
گەرەک نییە گەمەى لە تەکا بکەم» (هەمان .)٢٣ :پێشاندانى ئەم وێنە کاریکاتێرەى نێوان حەمە ڕەش و سەعە سەرزل ،لە
کاتى ئەم گفتوگۆیەدا ،هەم وەاڵمێکە بۆ بەشى سەرەوە کە کوتمان تێر ئاگاى لە برسى نییە ،هەم خاڵێکە کە ئێمە دەخاتە
پێکەنینەوە .بەاڵم پێکەنینێکى تاڵ بەو یاسا ڕزیو و بۆگەنانەى کە حەمە ڕەش و هەزارانى وەک حەمە ڕەشیان کردووەتە
کۆیلەى دەوڵەمەندەکان.
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٣ـ٢ـ٢ـ عادەتى بازاڕ
ڕووداوەکانى ئەم چیرۆکە لە بەغدا و لە ناو جەرگەى شاردا ،کە پێى دەوترێت بازاڕ ،ڕوودەدا .باسى ڕواڵەت و شێوە و عادەتى
بازاڕى بەغداى ئەو سەردەمە یان نموونەى وەرگرتنى ژیانى شارستانییەت دەکات .کورتەى ئەم چیرۆکە باسى بازرگانە
چاوچنۆکەکانى شار دەکات کە چۆن بەردەوام لە هەوڵى نانەوەى داون بۆ کڕیارەکانیان .هەروەها باس لە ڕاوکەر و باخەڵبڕەکانى
شار دەکات کە چۆن بە بەکارهێنانى مەتر و تەرازوو ،نێچیرەکانیان ڕاو دەکەن .وەک گێڕەر دەڵێت« :بازاڕ هەمووى سیپە و
حەشارە بە تەنیشت یەکەوە .لە هەر حەشارێکدا ڕاوکەرێک دەستى داوەتە چەکى نیوگەز ،یان تەڵەى تەرازووى ناوەتەوە و خۆى
مات داوە .نێچیر وەک الفاو لەو سەرەوە بە ساخى دێن و لەو سەرەوە کە دەردەچن ،هى وایان هەیە نیوگەز گیرفانى دڕیوە و
هى واشیان هەیە کیسەکەى بە تەڵەوە بووە» (هەمان.)٢٣ :
پێشاندانى ئەم وێنەیە و ڕەخنەگرتنێکى توندە لە جووڵەى کارەکتەرەکان و هێما و نیشانەکانى بەردەستیان ،هەروەها لە
فرتوفێڵ و نامەردى و ناپیاوى خاوەن خانەکانى بازاڕ و کێشەکانى شار و لە ناویشیاندا کێشەى بازاڕ .ئەم ڕەخنەگرتن و تەنز
و پالرتێگرتنە ،چینى بورژووا و هەڵوێستی ئەوان لە بەرامبەر بە خەڵکە ئاساییەکە دەستنیشاندەکات .بۆ وێنەگرتنى ئەم جۆرە
لە واقیعەى شار ،نموونەى بە بازرگانێکى چاوچنۆک هێناوەتەوە ،کە ئەویش عەبدولقادر ئەفەندییە .سەرکۆنەکردنى عەبدولقادر
ئەفەندى و نموونەى عەبدولقادرەکانى تر لە ناو چیرۆکەکەدا ،لە ڕێگاى چەندین دەستەواژە دەربڕدراوە کە لە هەمووى گرینگتر
مشکى سەر خەزێنەیە و خانەکەشى بە کونەمشک دەشوبهێنێ .هەروەها دەستەواژەى دز و چەندین نازناوى تریش .پاشان هەر
لەم چیرۆکەدا باسى هەڵوێستى عەبدولقادر دەکات وەک خاوەنکار ،زاکیر وەک حەماڵ و میرزا وەک کاتب .ڕووى ڕاستەقینەى
بازرگان و چاوچنۆکەکان لە بەرامبەر بە هەژارەکان هەڵدەماڵێ .ئەم وێنە ناشیرینە کاتێک بە ڕوونى دێتە بەرچاو ،کە
کرێکارەکان دەیانهەوێت پیپسى لە خانەکەیدا بخۆنەوە .عەبدولقادریش وا هەست دەکات کە بە پارەى ئەو کڕدراوە .گێڕەر دەڵێت:
«ئەفەندى دەمى وەک مەشکەى کۆن تەقى و نەڕاندى :کاکە! ئەمە خانە ،گازینۆ نییە .تۆ خۆت کار ناکەى ،خەریکى
زاکیریشم لێ بەدعەمەل کەى؟ من پیپسى کۆال ناخۆمەوە .ئێوە پارەتان لە کوێ بوو پیپسى کۆال دەخۆنەوە؟ کاسبى چۆن وا
دەبێ؟
 ئەفەندى! خۆ گوونییەکانمان نەگوشیوە پیپسى کۆالى لێ چۆڕابێتەوە .من بە پارەى خۆم کڕیومە .جگە لەوەش خۆ منحەماڵ نیم .کاتبم .ڕاستت پێبڵێم؛ لەبەر تۆ نییە یارمەتى زاکیر دەدەم ،بەزەییم بەودا دێتەوە.
 بەزەیى چى؟ زاکیر خانچییە .دەبێ کارى خۆى بکات .تۆ وا دیارە بە کارى بازاڕ نایەى .وابزانم بۆنى (یەعیش و یەسقوت)لە مێشکت دێ!» (هەمان.)٢٥ :
لەم چیرۆکەدا نموونەى سێ کەسایەتیی جیاوازمان پێشاندەدات کە هەر یەک لەمانە هەڵوێستیان لە بەرامبەر بە
بارودۆخەکاندا جیاوازە .چیرۆکنووس لە ڕێگاى پێشاندانى ئەم جۆرە کەسایەتییانە دەیهەوێت ڕەخنەى تەنزئامێز و تانە و تەشەر
لە نموونە باوەکانى ژیانى ڕاستەقینە بگرێت .عەبدولقادر ئەفەندى نموونەى بازرگان و بورژووایەکى چاوچنۆکی خاوەن دوکان
و پارەیە .زاکیر وەک کرێکارێکى هەژار و بێدەستهەاڵتە ،کە ژیان ناچارى کردووە ببێتە کۆیلەى دەستى ئەفەندى .وەک
خۆى لە بەشێکدا دەڵێت« :ئەم کابرایە دەرمکا لە هیچ خانێک ڕام ناگرن .دەڵێن یان دەستپیسە ،یا سەرسەرییە .کارێکى
دیکەش نازانم .منداڵەکانم لە برسانا دەمرن!» (هەمان.)٢٥ :

نموونەى کەسایەتییەکى خوێندەوار و وریا و کەسێک کە لە هەڵسوکەوتیدا تۆوى یاخیبوونى تێدایە و دەتوانین بڵێین
ڕاستەوخۆ پێچەوانەى عەبدولقادر ئەفەندیە ،کاتبە .کارەکتەرى کاتب لەم چیرۆکەدا لە الیان چیرۆکنووسەوە بۆ
ئامانجێک بووە تا بتوانین لە ڕێگاى ئەم جۆرە کەسایەتییە باش و دڵ و دەروون پاکانەوە ،خراپەکانى دەوروبەرمان بناسین.

 ١٥٨تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
کەسایەتى کاتب وەک ئاوێنە وایە .تا لە ڕێگای ئەوەوە چ بەدى و ناشیرینیی دەوروبەرمان هەیە بیاندەینە بەر نەشتەرى
ڕەخنە و ڕووى ڕاستەقینەیان لە کۆمەڵگا هەڵبماڵین .هەر بۆیە تا کۆتایى کارەکتەری کاتب لە بەرامبەر بە عەبدولقادرى
ئەفەندى ،لە سەر هەڵوێستەکانی خۆی ،لە پاى ئەو غەدرەى ئەفەندى لە خەڵک دەیکات ،سوور دەبێت .پێداگریی ئەم کارەکتەرە
نەک تەنیا نەبووە هۆى گۆڕانی بازرگانە چاوچنۆکەکە ،بەڵکوو بەم کارەى کۆتاییی بە کار و کاسبى خۆشی هێنا و دواجار
ئەفەندى کە مانگانە چوار دینارى پێدەدات ،نیوەى پارەکەى دەداتێ و لە سەر کارەکەی دەرىدەکات .هەر وەک دەڵێت:
«ئەفەندى گوتى :چەندى مانگە؟
 ١٥ى مانگە. -بگرە! ئەوە دوو دینار و بڕۆ بە ڕێى خۆتەوە .تۆ بە کارى بازاڕ نایەى» (قزڵجى.)٢٦ :٢٠١٣ ،

٣ـ٢ـ٣ـ بیهێنە ،ئەما ناوى مەبە
ئەم چیرۆکە لە وێنەیەکى تەواو کاریکاتێریدا باسى ئاغاى گوندى سەرکەل دەکات کە ناوى مەجیدبەگە و باسی ئەوە دەکات؛
کە چۆن خەڵکى گوند لە بەرامبەر بە ستەم و ناعەدالەتى و وەرگرتنى سەرانە و جەژنانە و دیارى و سەوقاتى ئاغا ،گوندەکە
جێدەهێڵن و ئاغا تەنیا دەکەن .وێنەکە ئەو کات تۆختر دەردەکەوێت کە ئاغا وەک جاران دەستهەاڵتى ڕێپێگرتنى خەڵکى
نەماوە و دەستەوەستان ماوەتەوە .جگە لە خەڵکى گوند تەنانەت لە الیان مەال ژنیشەوە بووەتە جێگەى سەرکۆنە و گاڵتەپێکردن.
سەرەتاى چیرۆکەکە بە پێشاندانى وێنەیەکى جوانى ماڵ و دیوەخانى ئاغا دەستپێدەکات کە نمایشکردنى ئەم وێنانە لە
ڕێگاى وەسفەوە لە الیەن چیرۆکنووسەوە ،بۆ ڕیسواکردنى ئاغا و دیوەخانەکەیەتى .دواى چۆڵکردنى گوندەکە لە الیان
خەڵکەوە ،چیرۆکنووس دەیهەوێت پێمان بڵێت؛ هەرچى ئاغا و دەرەبەگ و زاڵمى لەو شێوەى مەجیدبەگ هەیە ،بە خەڵکە
ئاساییەکەوە بوونەتە پیاو و ئەگەر خەڵک نەبێت هەموو شتێکى ئەوان بەرەو سووک و چرووکى دەڕوات .بەم شێوەیە گێڕەر
دەڵێت« :بەشى دووەمى قەاڵ ،دیوەخان و پێشخانە .تەویلە و کادێن ،هێشتا بە پێوە بوون .دیواریان بە دەرەوە و بانیان بە سەرەوە
مابوو .بەاڵم نە لە تەویلە حیلەى ئەسپ و ماین دەهات ،نە کادێن سپییایى کاى تێدا دیار بوو .لە بن میچ سیسرە دەیانخوێند
و لە خواریشەوە قلۆنچە ڕمبازییان دەکرد .ساڵێک بوو فەڕشى دیوەخانەکە فرۆشرابوو و بەڕەکانى پێشخانەى لێ ڕاخرابوو.
هەموو شتێک لە ماڵى مەجیدخان بەرەو سووک و چرووکى دەڕۆیشت» (هەمان .)٢٧ :گەورەترین کێشەى گوندنشینان لە
کۆنەوە ،ئەو باج و سەرانە بووە کە ئاغا چاوچنۆکەکان لە خەڵکى گوند وەریاندەگرت .چەوساندنەوە و ستەمکردن لە خەڵک
لە الیان ئاغاکانەوە ،کێشەیەکى گەورەى گوندنشینان بووە .ئەگەر ئەم چیرۆکە پێشاندانى ئەم الیەنە بووبێت ،لە الیەکى
تریشەوە ،گاڵتەپێکردن بە ئاغا و ڕیسوابوونى دەستهەاڵتەکەیەتى کە سەردەمایەک الف و گەزافى پێ لێدەدا .زارا خانم کە
ژنى ئاغا بوو سەرکۆنەی ئاغا دەکات و دەڵێت« :عەمرت نەمێنێ .سەر سەپۆلەى بێ دەم و پل و دەستەوستانە .تۆ کەى
پیاوى .منیش نەگبەت گرتمى و چارەم لە چارەى تۆ نووسرا .دیوەخان وەک وشترخان وایە و سینى بۆ گەورەیە؟ عاقڵت لە
مێشکدا نەماوە» (هەمان .)٢٩ :بێدەستهەاڵتى ئاغا و دەستەوەستانى واى لێدەکات زارا خانم پێى بڵێ لە سەرما و لە برسانا
دەمانکووژى .بێعەقڵى ئاغاش لەوە دایە هێشتاش چاوەڕێى دیارى و جەژنانەى خەڵک دەکات .بۆیە زارا خانم دەڵێت« :جێژنى
چى؟ تازە بە تەماى جێژنانەى؟ ئەوا ئەمڕۆش ماڵێکى دیکەیان ڕۆیشت .ماوەتەوە چوار ماڵ .ناگاتە جێژن ئەوانیش بار دەکەن.
بە تەماى جێژنانە خۆت لە سەرمانا دەکووژى؟» (قزڵجى .)٢٩ :٢٠١٣ ،لێرەدا چیرۆکنووس بە شێوەى گاڵتە و تەنزەوە دەیهەوێت
هزر و نەفسی ئاغامان پێشانبدات .باسى ئەو بۆشاییە فیکرییەمان بۆ دەکات کە ئاغاکان لەو سەردەمەدا هەیانبووە.
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لە کۆتایی چیرۆکەکەداکاتێک زارا خانمى خێزانى بۆ چارەسەرى کێشەکەیان داوا لە ئاغا دەکات بچێتە سەر سەیدى
زەمبیل تا خوداى گەورە دەرگای خێریان لێبکاتەوە ،ئاغا بە دەم داواى ئاغا ژنەوە دەچێتە سەر سەیدى زەمبیل و شەو لە
مزگەوت دەمێنێتەوە و کەس نایەت بە الیدا .لە کاتى خەو سەرماى دەبێت و داوا لە خزمەتکارەکەى دەکات شتێک بێنێت تا
بە خۆیدا بدات .بەاڵم هیچ شتێک لەم ناوەیە دەست ناکەوێت .بۆیە خزمەتکارەکەى پێى دەڵێت؛ لە جلە ئێسترێک زیاتر هیچى
ترى لێ نییە .ئاغا چەند جارێک قسەى پێدەڵێت و جنێوى پێدەدات ،بەاڵم کە سەرما تینى بۆ دێنێت ،ناچار دەبێت و بە
خزمەتکارەکە دەڵێت« :بیهێنە ،ئەما ناوى مەبە» (قزڵجى .)٣٠ :٢٠١٣ ،کۆتاییی ئەم چیرۆکە پەیامێکى ڕوونە لە الیان
چیرۆکنووسەوە کە دەیهەوێت بە شێوەێکى تەنز و گاڵتەوگەپەوە ،بێعەقڵى ئاغامان لەو کاتەدا بۆ دەربخات.

٣ـ٢ـ٤ـ خەمڵى پەموو
کورتەى ئەم چیرۆکە باسى شێخێک و بەگێک بە ناوى زۆراوبەگ دەکات کە چۆن لە پێناو مەسڵەحەت و بەرژەوەندى خۆیان
یەکیانگرتووە و جووتیار و هەژار و مەال و وەرزێرەکان دەچەوسێننەوە و سەرانە و بەرتیل لە جووتیاران وەردەگرن و لەبەرامبەر بە
مافى کەسانی تریش بێدەنگى هەڵدەبژێرن .لەم چیرۆکەدا بە شێوەى تەنز و گاڵتەوگەپ دەڕوانێتە شێخ کە چۆن خانەقاکەى،
کە لە تەنیشت ماڵەکەی خۆیەتی ،لەگەڵ ئەوەدا کە مەالى لێیە و بانگى لێدەدرێت و نوێژى تێدا دەکرێـت ،بۆ بەرژەوەندیی
خۆى بەکاریدەهێنێت و ڕۆژانە لە خانەقا چاوەڕێى جووتیارە هەژارەکان دەکات تا باج و سەرانەیان لێوەربگرێت .گێڕەر دەڵێت:
«شێخ پێش نیوەڕۆ و ئێوارە تا نزیک بانگدان ،یا لە حەوشەى مزگەوت پیاسەى دەکرد ،یا لە سەر کورسییەکەى کە لە
هەیوانى خانەقا بە تایبەتى بۆ ئەو داندرابوو دادەنیشت و دەنکى دەزبیحەکەى دەگێڕا و دیاربوو بیرى لە داهاتى پایزى پار دەکردەوە
کە چەند بووە و ئەمساڵ چەند دەبێت» (قزڵجى .)٤١ :٢٠١٣ ،پێشاندانى شێخ لە ناو خانەقاکەیدا و هەڵسوکەوتى ئەم
کارەکتەرە ،ڕەخنەیەکى توندە کە شێخ کە چۆن هێما پیرۆزەکانى دین بەکاردەهێنێت بۆ بیرکردنەوە و بەدەستهێنانى مەرامە
گاڵوەکانى خۆی .هەر لەم چیرۆکە و لە شوێنێکى تردا دەڵێت« :بەاڵم شێخ یان وەرەس بوو ،یا بە پێویستى نەدەزانى ،یا بەشکم
لە ماڵەوە نوێژى دەکرد ،لەو وەختەى نەدەهاتە خانەقا» (هەمان) .مەبەستى لێرەدا کاتى مەال بانگدانە.
سۆفى نامیق یەکێک لە جووتیارەکانە کە لە الیان زۆراوبەگەوە ستەمى لێدەرکرێت .سۆفی نامیق بە خۆى و ماڵ و
منداڵییەوە چەند مانگ بوو خەریکى پەموو بوون تا گەیشتە هەراشبوون .بەاڵم پاشان زۆراوبەگ داواى خەمڵى هەموو
پەمووکەى لێدەکات .ئەویش دێت تا دەردى دڵى الى شێخ باسبکات .بەڵکوو شێخ شتێکى بۆ بکات و نازانێت شێخیش شەڕى
مەسڵەحەتى خۆى دەکات« .شێخ هەقى بوو هاتنى سۆفى نامیقى پێ خۆش بێ .مەردێکى بە سۆز و موخلیس بوو .خزمەتى
خانەقاى زۆر دەکرد .هیچ کاتێک بە دەستى خاڵى نەدەهاتە زیارەت.
هیچ نەبێت دینارێکى هێناوە مەال جەاللى پێ بێدەنگ بکەم .خۆ ئەگەر هیچیشى نەهێنابێ ،دیسان هەر قەیناکا .هاوینە،نوخشە دەرنەهاتووە .دار ئەگەر ساڵێ بەرى نەهێنا؛ ناشێ بیبڕى» (هەمان.)٤٢ :
بەم شێوەیە شێخ لە سەرەتادا بە نیازى بەرگریکردن لە سۆفى نامیق کەسێک دەنێرێت بۆ الى زۆراوبەگ تا غەدر لە
سۆفى نامیق نەکات .بەاڵم دیارە زۆراوبەگ وەاڵم بۆ شێخ دەنێرێتەوە و پێى دەڵێت :با زۆر گوێ لەو مسکێنانە نەگرێت چون
خۆشى خاوەن موڵکە .ئیتر بەرژەوەندیی شێخ و زۆراوبەگ لێرەدا دەست پێدەکات .پاشان شێخ هەڵوێستى دەگۆڕێت و دەڵێـت:
«عیالج نییە سۆفى نامیق .زەمانەکە خراپ بووە .خوا خراپتر نەدا» (هەمان .)٤٣ :دواى گفتوگۆیەکى باش کە لە نێوان شێخ و
سۆفى نامیق ئاراستە دەبێت ،سۆفى نامیق ناچێتە ژێر بارى وەکیل زۆراوبەگ و جۆرێک لە ڕۆحى بەرەنگارى و خۆ بەدەستەوەنەدان
لە ناخیدا دروست دەبێت و دەڵێت« :هەزاران قەزا و قەدەر بێ ،پەمگى خۆمى نادەمێ» (هەمان .)٤٤ :ئەم قسەیە ئەگەر لە ناخ و
دڵ و دەروونێکى سادەشەوە بێت زۆر گرینگە؛ چون جۆرێکە لە یاخیبوون لەو یاسا و دیاردە قێزەون و ناشیرینانەى کە دەرەبەگ و
ئاغا و چاوچنۆکەکان دایانناوە.

 ١6٠تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
٣ـ٢ـ٥ـ سەرفیترە
ئەم چیرۆکە لە ناوەرۆکێکى پێکەنیناویدا باسى بازرگانێکى چاوچنۆکى شار دەکات؛ بە ناوى حاجى عەلى .ئەو بازرگانە زۆر
دەوڵەمەندە و لەگەڵ ئەوەشدا بورژووایەکى چاوچنۆکە کە بە هەر ڕێگایەک بێت دەیهەوێت پارەى زیاتر پەیدابکات .کاتى
ڕووداوی چیرۆکەکە لە مانگى ڕەمەزان دایە .لەگەڵ ئەوەدا مرۆڤى موسوڵمان لەم مانگە پیرۆزەدا دەبێت زیاتر بەخشندە بێت
و سروشتى ئەم مانگەش ئەوەیە کە هەرچى دەکرێت بۆ خودا و لە پێناو ڕەزامەندى خودا دایە .لە پاڵ خێر و چاکە و ڕۆژووگرتن
و دەسبیحات و تەڕاویحکردن ،یەکێک لە ئەرکە دینییەکانى تر لەم مانگەدا ،پرسی سەرفیترەیە .چیرۆکنووس بە شێوەى تەنز
و گاڵتەوگەپ و پالر و توانج لێدان لە حاجى عەلى ،دەیهەوێت نموونەى ئەم جۆرە مرۆڤانەمان پێشانبدات کە ئەرکە دینییەکان
بۆ بەرژەوەندیی خۆیان بەکاردێنن .تەنانەت نوێژ و دوعا و پاڕانەوە و خووى مانگى پیرۆزى ڕەمەزانیش هەر لە پێناو خۆیان
بەجێدێنن .گێڕەر لە شوێنێکدا دەڵێت« :پیاوێکى وریا و عاقڵ بوو .حیسابى دونیا و قیامەتى خۆى باش دەزانى .زۆر چاک
لێکیدابووەوە :ڕەمەزان هەم زیارەتە و هەم تیجارەت .خواشى لێڕازى دەبێت و ژەمى سێ نیوەڕۆش دەگەڕێتەوە» (هەمان.)٤٥ :
ئەو کە لە پێناو بەرژەوەندییە مادییەکانى خۆى ئەرکە دینییەکانى جێبەجێ دەکرد ،تەنانەت دوعا و پاڕانەوەکانیشى بۆ
زیاترکردنی ڕزق و ڕۆزى بوو .گێڕەر دەڵێت« :حاجى مانگى ڕەمەزانى بە ڕێکوپێکى گرتبوو .تەراویحـى شەوەکانیش سەربارى.
لە مەالى بیستبوو؛ هەرکەس شوکرانە بژێر بێ ،خودا بۆى زیاد دەکات .جا بۆیە هەموو شەوێ بە دەم تەراویحێکەوە ،ئەوەندەى
زمانى هێزى تێدا بوو ،شوکرى خوداى دەکرد» (هەمان.)٤٥ :
ئامانجێکى ترى چیرۆکنووس ،ئاشکراکردنى فرتوفێڵى حاجییە کە بەردەوام کردوویەتى .ئەمەش لە کاتێکدا لە شەوى
٢٨ى ڕەمەزان ژنەکەى سەرفیترەى بیردەهێنێتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا کە لە بیرى بووە ،لەبەر چاوچنۆکى خەتاکە دەداتە ملى
شەیتان .هەروەها پێشنیار دەکات سەرفیترەى ئەمساڵ بدات بە میرزا ساڵح کە کاتبێکى نیمچە خوێندەوارە لە دووکانەکەى.
هەڵبژاردنى میرزا ساڵح لە الیان حاجییەوە؛ بۆ ئەوەیە باشتر دەتوانێ فرتوفێڵى لەگەڵدا بکات و دەزانێ میرزاش ئەو ڕۆحە
یاخیبوونەى تێدا نییە کە ئەم بارە نالەبارەى بۆى دروست بووە ڕەتى بکاتەوە .بۆیە لە پاڵ ئەرکە دینییەکەیدا ،دەیهەوێت فێڵى
لێبکات و دین بۆ بەرژەوەندیى خۆى بەکاربهێنێت .لەو بەشەدا دەڵێت« :مەال لە مزگەت دەیکوت خێر و حەسەنات بۆ خزم
باشە ..میرزا ساڵحیش خزمى خۆمانە» (هەمان.)٤٦ :
یەکێک لە ئەرکەکانى تەنز ،هەڵماڵینى دیاردە دزێو و ناشیرینەکانە .پێشاندانى ئەم ڕاستییە ناشیرینانەى کۆمەڵگا لە
الیان چیرۆکنووسەوە بە مەبەست بووە .بۆیە چیرۆکنووس زیاتر قووڵ دەبێتەوە لە ناشیرینیەکانى حاجى .کاتێک بۆ
بەیانییەکەى حیسابێکى ئالۆز لەگەڵ میرزا دەکات ،لە نزیکەى ئەو دوو دینار سەرفیترەیەى کە پێى دابوو ،میرزا تەنیا روبعێکى
کەمى بۆ دەمێنێتەوە .بۆیە میرزا ساڵح لە قەوارەیەکی پێکەنیناوى بەاڵم بە پالر و توانج تێگرتنێکى جەرگبڕ ،لە کۆتاییدا بە
زەردەخەنەیەکەوە بە حاجى دەڵێـت« :جا بۆچى بەو ڕوبعە دینارە سەرفیترەى ساڵێکى دیکەم لێ سەلەم ناکەى؟!» (هەمان.)٤٨ :

٤ـ ئەنجام
تەنز لە کۆچیرۆکی بەرباسدا ئەرکێکى لە سەر خۆى داناوە و ویستوویەتى ببێتە چەکێکى کاریگەر بۆ ئاگادار کردنەوە و وریاکردنەوە
لە دیاردە ناشیرین و دزێوەکانى کۆمەڵگا و ڕێگایەکى خێرا بووە بۆ گەیاندنى ئەم پەیامە .لە ئەدەبى کوردیدا دەقە تەنزەکان زیاتر و
زۆرتر وەکوو دەقێکى ڕەخنەیی نمایشکراون یان بە خوێندنەوەیان تێدەگەین کە بە بێ ڕەگەزى پێکەنین ،ئامانجیان گاڵتەپێکردن و
هەڵماڵینى دیاردە ناشیرینەکانى کۆمەڵگا یان تاک بووە .زۆرجاریش ئەم دەقانە بە شێوەى داشۆرین خراونەتەڕوو و ئامانجێکى
دیاریکراوى تەنزیان نەبووە کە بریتی بووبێت لە پێکەنین و ڕەخنە لە چوارچێوەى دەقێکدا .واتە؛ ئەو دەقانەى کە هەم هەڵگری
ڕەخنەى توند بن و هەم لە قەوارەیەکی پێکەنیناویدا داڕێژرابێن ،کە دوو ڕەگەزەى سەرەکى تەنزى ئەدەبین ،ژوماریان کەمە.

پژوهشنامه ادبیات کردی
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یەکێک لەو تایبەتمەندییە جوانەى کە ناوەرۆکى ئەدەبى کوردى پێ دەناسرێتەوە ،جا چ شیعر بێت چ پەچشان ،ئەوە بووە
کە هەمیشە لە پێناو گەلدا بووە .هەموو ئەو ڕەخنە و دەقە تەنزانەى کە لەبەر دەستمان دایە لە خزمەت چینى چەوساوەکاندا و
بە دژى زوڵم و زۆرداریی دەستهەاڵتدار و بازرگان و ئاغا و دەرەبەگ و داگیرکەران بووە .پێکەنینى گەدای حەسەن قزڵجى،
کە بریتییە لە چواردە کورتە چیرۆک ،ئەدەبێکە کە ماناى هەڵگرى پەیامەکەى لە خزمەتى خەڵکى هەژاردا بووە و ئەدەبێکى
چینایەتییە .قزڵجى ویستوویەتى وەکوو ئاوێنەیەک ژیانى ئەو سەردەمەى خەڵکمان پێشانبدات کە چۆن لە الیان بازرگان و ئاغا
و دەرەبەگ و کوێخاوە ،جووتیار و هەژار و شاگرد و خەڵکە ئاساییەکان دەچەوسێندرێنەوە .قزڵجى یەکێک لەو تەکنیکانەى
کە لە چیرۆکەکانیدا بەکاریهێناوە ،تەنز و گاڵتەوگەپ و وێنەى کاریکاتێرى و دەربڕینى کۆمێدییانەیە و ئامانجى قزڵجى
لەو بەکارهێنانە ،ڕەخنەگرتنێکى گاڵتەئامێزانەیە لەو چینەى کە خەڵکە هەژارەکان دەچەوسێننەوە .هەروەها ویستوویەتى بەم
ڕێگایە ،ڕووى ڕاستەقینە و چاوچنۆکى ئەم چینانەمان پێشانبدات و بۆ هەتایی لە زەینى خوێنەردا بمێننەوە.

 ١6٢تەنز لە چیرۆکەکانى پێکەنینى گەداى حەسەن قزڵجىدا
سەرچاوەکان
برایم ،یاسین (« .)٢٠١٤تەنز لە ڕۆمانى کەوتنى بۆرە قەاڵ لە حیکایەتێکى کۆندا».
[ https://www.emrro.com/tenizleromani.htmڕێککەوتی دەست پێڕاگەیشتن.]١٣٩٩/٢/١٢ :
پیرەمێرد ( .)١٩٤٧گاڵتەوگەپ .سلێمانى :چاپخانەى ژین.

حوسەین ،هەڤاڵ ئەبووبەکر ( .)٢٠٠٧چەشنە ئەدەبى و ڕۆژنامە نوسییەکان و ڕەنگدانەوەى لە ژیان و ژیندا (.)١٩٣٢-١٩٥٠
سلێمانى :بنکەى ژین.

ڕەسووڵ ،عیزەدین مستەفا ( .)١٩٧٩لێکۆڵێنەوەى ئەدەبى فولکلۆرى کوردى .هەولێر :چاپى دووەم.
زرارى ،سەنگەر ((( .)٢٠١٨ئەرکى ناونیشان لە چیرۆکەکانى گەڕەکى ئێمەدا)) .ڕۆژنامەى باس .هەولێر :ژمارە .٣٧٣
زرارى ،سەنگەر ( .)٢٠١٩هونەرى ژیاننامە .هەولێر :نووسینگەى تەفسیر .چاپى یەکەم.
سەجادى ،عەالئەدین ( .)١٩٥٧ڕشتەى مروارى .بەرگى یەکەم.
عەبدواڵ ،شێرکۆ (« .)٢٠١٨ئەدەبیاتى تەنز لە ئەزموونى ڕۆژنامەگەرى دوکتوور شێرکۆ عەبدواڵدا».
[ https://knwe.org/?p=20339ڕێککەوتی دەست پێڕاگەیشتن.]١٣٩٩/٢/٢٠ :

عومەر ،نەوزاد ئەنوەر (« .)٢٠١٦لێکەوتەى ئاخاوتەیى لە تەنزدا ،تەنزەکانى د.شێرکۆ عەبدوڵاڵ بە نموونە» .گۆڤارى ئەکادیمیاى
کوردى .هەولێر :چاپخانەى زانکۆى سەالحەدین .ژمارە .٣٦
قزڵجى ،حەسەن ( .)٢٠١٣سەرجەم بەرهەمى حەسەن قزڵجى .کۆکردنەوەى موحسین قزڵجى .سلێمانى :زنجیرە کتێبى دەزگاى
چاپ و پەخشى سەردەم.
قانع ،بورهان ( .)١٩٧٩دیوانى قانیع .سلێمانى :چاپخانەى زانکۆى سلێمانى.
مەال موحەمەد ،شاخەوان ( .)٢٠١٤ڕۆژنامەگەرى تەنز لە هەرێمى کوردستان ،گۆڤارى سیخورمە وەک نموونە .هەولێر:
چاپخانەى حاجى هاشم.
موکریانى ،هەژار ( .)١٣٦٨هەنبانە بۆرینە .فرهنگ کردى – فارسى .تهران :انتشارات صدا و سیماى جمهورى اسالمى
ایران.
نیزامەدین ،فازیل ( .)٢٠٠٢فەرهەنگى شیرینى نوێ عەرەبى – کوردى .سلێمانى :دەزگاى چاپ و پەخشى سەردەم.
وەتمانى ،هەرمان (« .)١٣٩٥ڕەساڵەتى تەنز لە شێعرى مەال مارف کۆکەییدا».
[ http://watmani.blogfa.com/post/130ڕێککەوتی دەست پێڕاگەیشتن.]١٣٩٩/٣/٢ :
وەسانى ،دڵشاد ((( .)٢٠٢٠تەقەى خۆشى ڕامەگرنى سەالم عەبدواڵ مەڵۆیەک بۆ سەر خەرمانەى ئەدەبى تەنز)) .هەولێر:
ڕۆژنامەى خەبات .ژمارە .٥٩٢٢
یووسفى ،عومەر ( .)١٩٩٨سەردانى سیاسەتمەدار .هەولێر :باڵوکراوەى ڕۆژنامەى بزووتنەوەى ئیسالمى .چاپى یەکەم.
يووسفى ،عومەر ( .)١٩٩١نامیلکەى گۆنگەڵ .قەاڵدزێ :یەکیەتى نووسەرانى کورد.

