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ــو شــاعیرێکی  ــوو، بەڵک ــووس نەب ــا مێژوون مەســتوورە )1804-1848(، تەنی

دیــاری ســەددەی  نــۆزدە »لــە نێــو ڕێبــازی کالســیکی« و نــوێ، بــە ھــەردوو 

زمانــی کــوردی و  فارســی شــیعری نووســیوە. کــە زیاتــر لــە بیســت 

ــی ڕەوشــی سیاســی و  ــەاڵم  بەھــۆی خراپ ــە، ب ــە شــیعری ھەی ھــەزار بەیت

کۆمەاڵیەتیــی و شــەڕی ناوخۆییــەوە، نزیکــەی  ھــەژدە ھەزار بەیتە شــیعری 

ــە  شــیعری لەبەردەســتدایە.  ــا دوو ھــەزار بەیت ــە ئێســتادا تەنی ــاوە. ل فەوت

ــرزا )ئەســەدوڵاڵ  ــە می ــە شــیعرە ســاڵی )1926( لەالی ــەو دوو ھــەزار بەیت ئ

خانــی( کوردســتانی،  ســەرۆکی فەرھەنگــی ئەوکاتــی ســنە، بەنــاوی »دیــوان 

ماھـــ رشف خانــم  کردســتانی - مســتورە« لــە تــاران چــاپ کــرا. 

مەســتوورە، کەمــر شــیعرەکانی بــە زمانــی کــوردی نووســیوە، بەڵکــو 

زۆربــەی شــیعرەکانی بــە زمانــی فارســی نووســیوە، ئەمــەش پێوەنــدی بــە 

ــووە، چونکــە دەســەاڵتدارانی  بارودۆخــی ئەوکاتــی ئەردەالنییەکانــەوە ب

فارســی ئێرانــی، بــەردەوام ھەوڵییانــداوە کــە تەنیــا بــە زمــاىن فارســی قســە 

ــی  ــی ئەدەبی ــی زمان ــی فارس ــرەوە، زمان ــی ت ــوورسێ، لەالیەک ــرێ و بن بک

ــووە. ب

ــارم  ــاوە، شــیعری »گرفت ــتوورە فەوت زۆربــەی شــیعرە کوردییەکانــی مەس

ــە  زۆر  ــە شــیعرە کوردیی ــی مەســتی فەتتانت«یەکێکــە ل ــازی چاوەکان ــە ن ب

ــیدەکەیەتی.  ــە  قەس ــی ئەم بەرچاوەکان

گــــــرفتارم بـــە نـازی چـــــــــاوەکـــانی مــتی فـــــــەتتانت
بریــــندارم بــە نێــــــــــــشیـینەدۆزی تــیـــــری مــــوژگــانــت 
بــــە تــاڵــی پــەرچــەمی ئـــــەگریجەکانت غـارەتت کــردم
دڵــێـکم بـوو ئــــەویشت خـــــــــستە نــاو چاھی زەنەخدانت
مـنـیـش ھــاتم بــفەرموو بـــمکوژن بمــــــکەن بـــە قۆربانت
تـــەشەککور واجـبە بــۆ مــــن ئەگەر بمــــرم بە زەخمی تـۆ
بــە شــەرتێ کـفتەکەم بدوری بە تـــای زوڵفی پەڕێشانـت
لە کــوشتن گەردەنت ئازاد دەکــەم خۆ بێیتە سەر قەبـــرم
کە ڕۆژی جومعە بم نێژی لەالی حـــەشر زەحمەتی نــادەن
ئـــــەگــــەر وەک من لە ئەم دونیایە سووتابێ لە ھیجرانت

ھـــــــەمـــیشە ســـوجــدەگاھم خاکی بەردەرگـانەکەی تـــۆیە
ڕەقیـب ڕووڕەش بــــــــێ چوون ناڵێ بگا دەستم بە دامانت
دڵــم مــەشکێنە چــونکـو مــەخـزەنی دەرد و غــــــەمی تۆیە
فیـــدای شەرت و وەفاکەت چی بەسەر ھات مەیلی جارانت
ئــــەتۆ ئەمــڕۆ لــە مــــــوڵکی دلبــــەری دا نادیرەی دەھری

بـــــــــە ڕەســمی بــەنــدەگی »مــــەستوورە«وا ھــاتۆتە دیــوانتمەستوورە، 

خاوەنــی ئــەم قەســیدە و دەیــان قەســیدە و شــیعری ھاوشــێوەیە، کــە لــە نێو 

ئەدەبیاتــی کوردیــدا، گرنگــی تایبەتــی ھەیــە و پێگــە و تێگــەی بــەرزی ھەیە.

مەستوورە و شاعیرانی کالسیکی:
ــدی  ــوو، پەیوەن ــارساو ب ــار و ن ــاو و دی ــایەتییەکی بەرچ ــتوورە، کەس مەس

لەگــەڵ زۆربــەی شــاعیرە بەتوانــا و لێھاتووەکانــی ســەردەمی خــۆی ھەبــوو، 

بەتایبەتــی نالــی و مەولــەوی. لێــرەدا، پەیوەنــدی نێــوان مەســتوورە و 

ــەڕوو. ــەوی دەخەین ــیکی و مەول ــیعری کالس ــەری ش ڕێب

نالی1:

نالــی، یەکێکــە لــە شــاعیرە دیــار و نارساوەکانــی کــورد، کــە لەســەر ڕێبــازی 

کالســیکی شــیعری نووســیوە و شــیعرەکانی چێــژی تایبەتیــان ھەیــە، 

تێگەیشــن لــە شــیعرەکانی ســانا نییــە، لەبەرئــەوە لەالیــەن بنەماڵــەی مــەال 

ــراوە. ــۆ شــیعرەکانی ک عەبدولکەریمــی مودەڕیســەوە شــیکردنە ب

ــابێ«  ــە حیس ــە ب ــنا و ئەدبی ــە حەس ــتوورە ک ــانی »مەس ــە ناونیش ــی، ب نال

قەســیدەیەک لەســەر مەســتوورە  دەنووســێ، لەکاتێکــدا کــە ھیــچ کامیــان 

ــپۆر و  ــانی پس ــەن کەس ــە لەالی ــاوە. ئەم ــک نەھێن ــیان پێ ــی ھاوبەش ژیان

ــیعرە  ــەو ش ــۆ  ئ ــاواز ب ــەوەی جی ــوردی، خوێندن ــی ک ــو ئەدەب ــارەزای نێ ش

ــەم  ــە مــەال عەبدولکەریمــی مودەڕیــس و فاتیحــی کــوڕی، ئ کــراوە، لەوان

ــاندەدا و  ــتوورە نیش ــۆ مەس ــی ب ــووقیەتی نال ــە مەعش ــک  ل ــیعرە جۆرێ ش

گوزارشــتە لــە نووســینی ناخی خــۆی و لەبەرچــاو  نەگرتنی کولتــور و نەریت 

و تەنانــەت ئاینیــش، بەشــێوەیەک خــۆی لــە ســەرجەم بەربەســتەکانی 

ــێ.  ــە دادەماڵ  کۆمەڵگ
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قەسیدەی نالی بۆ مەستوورە!
مـــەستوورە کـــە حـــەسنــاو و ئــەدیبــە بە حــیسابێ
ھـــــاتە خــــەوم ئەمــشــەو بە چ نـازێک و عیــتابــێ
ھاتووم وتی عوقدەم ھەیــە قەت مومکینـــە وا بــــــێ
ھـیی تۆم ئـەگـەرەم مـــەسئەلە حــەلـکەی بـــەجەوابێ
ھـەر مــەسئەلە بیـکرێ کە بە تــۆ شـــــەرحــی کرابــێ
مومکین نییە کەس دەخـڵی بــکا چــین و خــەتــــا بـێ
ئایـیـــنە بە مــــایینە دەبــــێ ڕەنــــــگ نـــــــومـــا بـــێ
»مــــەستوورە« بەمـــەستوورە دەبـێ موھــرەگوشــا بێ

ــە  ــی ب ــتوورەی ئەردەالن ــە مەس ــاندەدا، ک ــی وای نیش ــیعرەدا، نال ــەم ش ل

جوانــی و نازدارییــەوە ھاتۆتــە خەوییەوە، بەشــێوەیەک قســەی کــردووە، کە 

کێشــەی ھەیــە و پێویســتی بــە ھــاوکاری نالییــە. لــە دێــڕی )»مەســتوورە« 

ــە ڕۆمانســیەت و حــەز  ــک ل ــێ( جۆرێ ــێ موھرەگوشــا ب بەمەســتوورە دەب

و ئــارەزووی سێکســی تێدایــە، شــاعیر بەرانبــەر مەســتوورە دەری بڕیــوە.

نالی، لەکۆتایی قەسیدەكەدا، دەڵێ:

دەعــوای ئــومـــەرا چــەندە لـــــــەسەر تەختی کرابـــێ
چەنـــد خوێـــن کـــــە ڕژابێت و چ خوێنی نـــەڕژابــــێ   2

ــەوە  ــی بەیەک ــتوورە و نال ــە مەس ــاندراوە، ک ــیعرەدا، وانیش ــڕە ش ــەم دێ ل

ڕژانــی خوێنــی  باســی  کۆتاییــدا  لــە  کــردووە،  خەوتــوون، سێکســیان 

دەکا. مەســتوورە 

ئــەم قەســیدەی نالــی، جیــاوازە لــە شــیعرەکانی تــری، لەبەرئــەوەی لێــرەدا 

ــێ  ــاز، ب ــی، ن ــە )جوان ــاندەدا لەوان ــۆی نیش ــەی   خ ــە ناوەکییەک ــر وێن زیات

باکــی، مەکــر، میھرەبانــی(. ئەڵبەتــە لەبەرانبەرئــەوەدا مەســتوورە وەاڵمــی 

ــێ:  ــەوە و دەڵ ــی دەدات نال

مەرد ئەو مەردەن بــەیۆ وە مەیــــدان
پــەلـیش بشــانۆ بــە وێنـەی رەنــدان

واتا

پیــاو ئـەو پیاوەیە بێـتــەوە مەیـــدان
دەســــــت بـــوەشێنێ وەکــــــــــــو شــێران

وەاڵمــی مەســتوورە بــۆ نالــی، جۆرێــک لــە نەریتــی پیاوانــەی کۆمەڵگــەی 

ڕۆژھەاڵتیانــەی کــوردی  تێدایــە، لەبەرئــەوەی دەڵــێ: دەســـــت بوەشــێنێ 

ــێران. و وەکو شــ

مەولەوی 3:
کوردســتان.  باشــووری  دیارەکانــی  شــاعیرە  لــە  یەکێکــە  مەولــەوی، 

ھاوســەردەمی مەســتوورە، ژیــاوە. لەنێــو ئــەو دوو شــاعیرە کوردزمانــە 

وتــووە.  شیعریشــیان  بەســەریەکدیدا  تەنانــەت  ھەبــووە،  پەیوەنــدی 

ــێ: ــە شــیعرکدا بەمشــێوەیە وەســفی مەســتوورە دەکات، دەڵ ــەوی ل مەول

نالی
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خورشیـدەکەی نــــاز ئەوج بــــــوج سەور
سەر توغرای دەفتەر مەحبووبـــــان دەور
ھــانە یــــــانــەکـــەی بـــــــــورد شـەرەفدا
نـــوور ئـەفـشانیــشەن وەھــــەر تەرەفـدا

لەڕاســتیدا، مەولــەوی و مەســتوورە یەکریــان بینیــوە، 

الی  بچێتــە  دەیــەوێ  مەولــەوی  کاتــەی  ئــەو 

مەســتوورە، مەســتوورە لە ســەر کۆشــکەکەیەوە 

پیــر  دەکا  ھەســت  و  دەبینــی  مەولــەوی 

ــێ: ــەوە، دەڵ ــووە، لەبەرئ ب

ھــەرکـاتت زانا جــــــــــەم دادە ھەمدا
بااڵخــانەی جـــەم داوە ڕووی جەمــدا

لەبەرانبــەر ئــەم دێــڕە شــیعرەی مەســتوورەی 

و  دەداتــەوە  وەاڵم  مەولــەوی  ئەردەالنــی، 

ــێ:   دەڵ

خاست فەرماوان ئەربابەکەی خەم
ساکین نەگۆشەی بااڵخانــەی جەم

و  مەســتوورە  لێھاتوویــی  و  بەتوانایــی  لێــرەدا، 

مەولــەوی دەردەکــەوێ، کــە بەشــێوەی شــیعر 

یەکــدی  وەاڵمــی  جــوان  وتنێکــی  شــێوە  و 

دەدەنــەوە.

ــان  ــتوورە، پەیوەندیی ــەوی و مەس ــی و مەول نال

پەیوەندییەکەیــان  بەشــێوەیەک  ھەبــووە، 

ڕۆچۆتــە نێــو شــیعرەوە، تەنانــەت بــە بــەژن و 

بــااڵی مەســتوورەیان ھەڵــداوە. بەبــێ گوێدانە 

ــوردی،  ــەی ک ــی کۆمەڵگ ــور و داب و نەریت کولت

ــەڕی. ــە قۆناغێکــی دژواردا تێدەپ ــە ئەوســا ب ک
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پەراوێز و سەرچاوەکان:
پەراوێزەکان:

-1مــەال خــدری شــاوەیس، ناســراو بــە نالــی، یەکێکە لە شــاعیرە کالســیکیەکان، 

ــە،  ــەی ھەی ــوون و مردنەک ــک ب ــاڵی لەدای ــە س ــاواز ســەبارەت ب ــی جی بۆچوون

ــەوە  ــەی دەگەڕێنن ــک بوونەک ــاڵی لەدای ــان س ــتان و مێژوونووس ــەدەب دۆس ئ

ــە  ــارەزوو. ل ــە ش ــۆڵ ل ــاک و خ ــدی خ ــە گون ــوو )1800(، ل ــاڵی )1797( یاخ س

کۆتایــی نیــوەی تەمەنــی ژیانــی دەچێتــە شــام و لەدواتــردا بــۆ ئەســتەمبوڵ، 

ــەی  ــاڵی مردنەک ــەر س ــاواز لەس ــی جی ــتا بۆچوون ــوو ئێس ــی، تاک ــوو مردن تاک

ھەیــە و لــە نێــوان ســااڵنی )1955، 1956، 1963، 1971، 1972(دا ھەیــە، 

ــە. ــار نیی ــە و دی ــی وون ــە گــۆڕی نال ئەڵبەت

ــاواز  ــی جی ــەوە و بۆچوون ــیعر، خوێندن ــە ش ــارەزا ل ــی و ش ــانی ئەدەب -2کەس

لەســەر ئــەم شــیعرە دەڵێــن، بەشــێکیان    بڕوایانوایــە، نالــی، مەبەســتی لــەم 

شــیعرە بەرزرکردنــەوەی مەســتوورە و گــەورە و پــڕ بایــەخ نیشــاندانی ئــەوە، 

ــتوورە.  ــەڵ مەس ــەکردن لەگ ــێ و قس ــە ملمالن ــی دەکەوێت ــتەوە نال ــەو   ئاس ب

لەبەرانبــەردا، بەشــێکی تــر بڕوایانوایــە ئــەم  شــیعرە  ســووکایەتی کردنــە بــە 

ــوە  ــە نی ــی ل ــتوورەى داوە، بەتایبەت ــی مەس ــەی  گەورەی ــە پێگ ــتوورە و ل مەس

ــۆم  ــی ت ــێ« و » ھی ــا ب ــتوورە دەبــێ موھرەگوش ــتوورە  بەمەس ــڕی   « مەس دێ

ئەگــەرەم مەســئەلە حــەل کــەی بــە جەوابــێ« کــە گوزارشــتە  لــە شــکانەوەی 

مەســتوورە وەکــوو ژنــە ئەدیبێــک و   وەســتانەوەیە لەبەرانبــەر دەنگــی ژن.  

ــر. ــەی ت ــدان ڕەخن ــە و چەن ئەمان

ــە  ــراوە ب ــی، ناس ــەعیدی تاوەگۆزی ــەال س ــوڕی م ــی ک ــەیید عەبدوڕڕەحیم -3س

ــە،  ــی ھەی ــاوی مەعدوم ــتاندا، نازن ــیعر دۆس ــەدەب و ش ــو ئ ــەوی و لەنێ مەول

ــەی  ــە ناوچ ــواروو ل ــاتەی خ ــدی سەرش ــە گون ــا )1807( ل ــاڵی )1806( ی ــە س ل

ــی  ــن کتێب ــدا چەندی ــاوەی تەمەنی ــاوە، لەم ــە دونی ــەمێران، ھاتۆت تاوەگۆر-ش

بەزمانــی کــوردی و عەرەبــی و فارســی نووســیوە، شــیعرەکانی لەنێــو ئەدەبــی 

کوردیــدا بەرچــاو و دیــارە، چەنــدەھا تۆژینــەوە و لێکۆلینــەوەی لەســەر کــراوە، 

ــا و شــەش ســاڵیدا،  ــە تەمەنــی حەفت ــا )1883( ل ــە ســاڵی )1882( ی ــراو ل ناوب

کۆچــی دوایــی دەکات و لــە زێــدی خــۆی لەگونــدی سەرشــاتەی خــواروو 

ــرێ. ــپەردە دەک ئەس

سەرچاوەکان:

ــاپ و  ــی« دەزگای چ ــان و بەرھەم ــەوی »ژی ــم: مەول ــەال کەری ــەدی م -1محەم

  باڵوکردنــەوەی ئــاراس، ھەولێــر، 2001. 

-2مەســتوری کوردســتانی: مێــژووی ئــەردەالن، و: د.حســن جــاف و شــکور 

مصطفــی،  چ2، چاپخانــەی ئــاراس، ھەولێــر، 2005.  

-3مەســعوود محەممــەد: چەپکێــک لــە گوڵــزاری نالــی، چاپخانــەی ئــاراس، چ 3، 

ھەولێــر، 2010. 

ــدرس و  ــی م ــەال عبدالکریم ــەوەی: م ــەوە و لێکدان ــی: لێکۆڵین ــی نال -4دیوان

فاتــح عبدالکریــم/ محەمــەدی مــەال کەریــم پێیــدا چووەتــەوە./ چ3، ســاڵی 

ئیرانــی. 1386ی 

-5ھیــوا فریــادڕەس: گــۆزەی گــەوھەر، لێکۆڵینــەوە لــە )قەســیدەی مەســتورە(

ــی،  ب.ش.چ، 2013.  ی ناڵ

-6فیســتیڤاڵی مەســتوورەی ئــەدەالن: بیرئانینــی مەســتووڕەی ئــەردەالن-

ــر، 2006. ــاراس، ھەولێ ــاوداری کــورد، باڵوکــراوەی ئ شــاعیر و مێژوونووســی ن

ــتا ھەژار،  ــی مامۆس ــەوە و وەرگێران ــەردەالن، لێکدان ــژووی ئ ــتوورە: مێ -7مەس

ــران، 2002. ــگاە، ئی ــازە ن انتشــارات ت


