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    الكردي الفولكلورأدب   

  ملخص
ما قدمته في هذه الدراسة الموجزة عن أدب الفولكلور الكردي جديٌد في اللغة العربية، لم يسبقه سوى دراسة لألستاذ الدكتور 

أربيل في كردستان العراق، بعنوان (دراسة في أدب عز الدين مصطفى رسول، أستاذ األدب الكردي في جامعة صالح الدين في 
، وهي ترجمة لكتابه ذي العنوان 1987الفولكلور الكردي)، صدرت عن وزارة الثقافة واإلعالم/ دار الثقافة والنشر الكردية عام 

ن العراق فقط، وهو أحد نفسه من الكردية إلى العربية، وقد اقتصر الباحث في بحثه على دراسة أدب الفولكلور الكردي في كردستا
  مراجع هذا البحث.

  شامًال أجزاء كردستان األربعة، وأكراد االتحاد السوفياتي السابق.   -على الرغم من إيجازه-حاولت جاهًدا أن يكون بحثي 

الة، من دون أن يكو ن تجميع مهَّدت للبحث بكلمة مقتضبة عن أسبقية االهتمام بمواد الفولكلور وورودها في كتب بعض الرحَّ
  تلك المواد غايتهم، لظهور هذا العلم وإيالئه االهتمام.

بعد ذلك وقفت عند معنى (الفولكلور) وتعريفه، فعرضت آراء بعض الفالسفة والمفكرين والفولكلوريين الغربيين والشرقيين، 
  ثم أوردت سريعًا ما ذهب إليه بعض الباحثين العرب والكرد. 

تباينًا يسيًرا بينها، أو يمكن القول إن بعضها أغفلت اإلشارة إلى بعض جوانب الفولكلور، لمست من خالل عرض تلك اآلراء 
وبخاصة جانب الحياة الروحية والشعبية، والجانب المادي المتمثل في الِحَرف والمصنوعات اليدوية واألزياء واألطعمة. ورأيت أن 

رأيًا، فأوجزته بأن الفولكلور في العربية يعني التراث الشعبي وفق ما  تعريف مجمع اللغة العربية يمكن أن يكون شامًال. ثم أبديت
، أي مادي من مثل ومصنوع، أي كل ما كانت الكلمة أداته، منطوقورد في تعريف مجمع اللغة العربية، وهذا التراث يشمل ما هو 

، من مثل الطقوس معتقداتٌ تقاليد االجتماعية، و، من مثل العادات والممارسةٌ المصنوعات اليدوية التقليدية واألزياء واألطعمة، و
  الدينية.

ورأيت أن البحث في الفولكلور يقتضي البحث في المقصود من مفهوم (الشعب) ألنه يُذكر حيثما يُذكر (الفولكلور)، فهما 
  مفهومان متالزمان. وعرضت أيًضا آراء بعض المفكرين والباحثين في هذا الموضوع.

الرئيس للبحث، وهو أدب الفولكلور الكردي، من دون الجوانب الروحية واالجتماعية والمادية. ثم عرجت إلى الموضوع 
فعرضت جهد المستشرقين والباحثين الكرد، وتبين لي أن أكثره انصبت على التجميع، وقلة قليلة منهم أصدرت دراسات في أدب 

من أدب الفولكلور، هي القصة األسطورية، والحكاية الشعبية،  الفولكلور، وبخاصة في العشرين سنة األخيرة. ثم درست خمسة أجناس
  والمالحم البطولية والعاطفية، واألمثال والِحَكم، والغناء.

وعلى الرغم من أن حجم البحث لم يسمح لي بأن أتوسَّع أكثر، فإنه توصل إلى نتائج مهمة، وغير مسبوقة، وخصوًصا في 
غنى الغناء الفولكلوري الكردي بالنزعة اإليروتيكية، والتشابه الكبير بين أدب الفولكلور  الدراسات الكردية باللغة العربية، مثل

الكردي وأدب الفولكلور لدى الشعوب المجاورة؛ العرب والفرس والترك، وبخاصة في ميداني األمثال والِحَكم، والحكاية الشعبية، ما 
ة. وهو موضوع جدير بالدرس والتحليل، تقع مهمته على عاتق باحثي هذه يشير إلى عملية تالقح ثقافي بين ثقافات الشعوب األربع

 الشعوب المجاورة. 
  تمهيد

الة والمؤرخين اليونانيين، وكذلك العرب تزخر بكثير من المعتقدات  مادة الفولكلور وتدوينها قديمة قَِدم اإلنسان، فُكتُب الرحَّ
ة لدى الشعوب واألمم المختلفة. إن نظرة سريعة في كتاب (تحفة النُّظار في الدينية، والقصص والعادات والتقاليد وأساليب الحيا

غرائب األمصار وعجائب األسفار) المعروف بـ (رحلة ابن بطوطة)، تطلعنا على عادات أقوام وشعوب مختلفات، من مثل العرب 
الة العثماني أوليا جلبي ( والتركمان والهنود والصينيين والتتار وغيرهم، في المأكل والملبس والمسكن. ثم إن  – 1611كتاب الرحَّ

) الموسوم بـ(أوليا جلبي سياحتناَمسي)، (رحلة أوليا جلبي) يضم بعض أجزائه كثيًرا عن الصناعات اليدوية الكردية، وقد 1684
ن المستشرقون األوروبيون في تقاريرهم وأبحاثهم كثيًرا من عادات الشرقيين عربًا وكرًدا وغيرهم، مث لما نرى الباحث جالل دوَّ

زنكابادي ينقل عن الباحثة اإليطالية ميريال َكاليتي، أنها ذكرت في بحث لها أسماء بعض المستشرقين اإليطاليين الذين زاروا 
نوا كثيًرا من عادات شعوب تلك البلد ان كردستان، أو مروا منها إلى بالد فارس وأرمينيا، بدًءا من أوائل القرن الثالث عشر، قد دوَّ

  .  )1)وتقاليدهم

بط إذا كان االهتمام بالمادة الفولكلورية قديًما، فإن االهتمام بها جمعًا وتصنيفًا، وبالفولكلور علًما، لم يظهر إال متأخًرا، وقد ارت
إعادة إحياء ، وألهمت عملية )2( ظهور هذا االهتمام بالحركة الرومانسية القومية التي ظهرت في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر

  الفولكلور، إيجاد هوية فريدة موّحدة للشعب المعني. وهذا ما أدى إلى توظيف الفولكلور ألغراض سياسية. 

                                                   

 (1) جالل زنَكابادي: الكردلوجيا، موسوعة مصغَّرة، ط1، (كردستان العراق/ أربيل، مطبعة جامعة صالح الدين)، ص 17، 18. 
(2) هي حركة فنية أدبية وفكرية، نشأت في فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر، وسرعان ما راجت في بلدان أوروبية أخر، خصوًصا في بريطانيا وألمانيا وأسبانيا، 

ة فعل ضد الثورة الصناعية، وكانت تعد ضد األرستقراطية والمع1840) و(1800ووصلت ذروتها بين عامي ( ايير االجتماعية والسياسية في عصر ). وقد ظهرت كرّدِ
 التنوير، وكان تأثيرها في نمو القومية لدى الشعوب واضًحا. ويكيبيديا.
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حول تأثير الحركة الرومانسية القومية في إثارة االهتمام بالفولكلور واستخدامه سياسيًا، ينقل الباحث الفولكلوري الكردي بدران 
إن السبب الرئيسي في استخدام الفولكلور ألغراض سياسية يعود إلى الرومانسية القومية التي «: حكمت عن ريتشارد دورسون قوله

) واألخوين جريم (ياكوب 1744-1803ظهرت في القرن التاسع عشر. بدأت هذه الحركة في ألمانيا على يدَي كوتفريد فون هردر (
)، وفي 1863-1933) وكرونان (1802-1884روت (وفي فينلندا مع إلياس لون )،1859-1786) وفيلهلم (1785-1863

 . )3( »1949-1860إيرلندا مع دوغالس هيد (

ر هذا االرتباط بين االهتمام بالفولكلور والحركة الرومانسية القومية، بأن الحركات التحررية عادت إلى ماضي  ويمكننا أن نفّسِ
د هويتها القومية، وتزيد وعيها القومي، وذلك جزء من  ف إلى ماضيها وأصولها، ولتحّدِ شعوبها، وإلى اإلنسان البسيط، لتتعرَّ

  رامية إلى التحرر القومي. األيديولوجية القومية ال

كال المفهومين، الفولكلور والقومية، مرتبطان ارتباًطا وثيقًا. لقد كان ويليام. آ. ويلسون على «يقول آزاد أسالن في هذا الصدد: 
  .)4( »حق إذ ادَّعى أن أبحاث الفولكلور التي تمت في أوروبا، كانت منذ البداية مرتبطة بالحركة الرومانسية القومية

 »بدأ دارسو اآلثار في كل من إنكلترا وألمانيا يبدون اهتماًما كبيًرا بأساليب معيشة الطبقات الدنيا«)، عندما 1846ومنذ عام (
، بدأ مصطلح (فولوكلور) يتكرر كثيًرا في الدراسات التي تناولت تراث األمم والشعوب، وزاحم مصطلًحا آخر سبقه على أيدي )5(

 دان الفولكلور، وهو المصطلح األلماني (فولكسكوندة).الباحثين األلمان في مي

  

 ما الفولكلور؟ 
(فولكلور) كلمة إنكليزية مركبة من (فولك) بمعنى الناس، الشعب، و(لور) بمعنى المعرفة والحكمة، أي (حكمة الشعب أو 

لم اآلثار االنكليزي ويليام جون ) في مقالة لعا1846الشعوب)، ظهرت ألول مرة في منتصف القرن التاسع عشر، وتحديًدا عام (
ًزا 1885-1803تومس ( على المعتقدات «)، اقترح فيها تبني هذا المصطلح للداللة على التراث الثقافي الشفاهي للشعوب، مرّكِ

، وأشار بمثل القصص الشعبية واألغاني واألمثال والِحَكم وغيرها من الفنون المنطوقة )6(»الخرافية والعادات والمرويات المأثورة
فيها إلى الجهد الذي سبقه في هذا الميدان في بعض البلدان األوروبية من مثل ألمانيا وفينلندا إضافة إلى إنكلترا، ولكن المصطلح لم 

ظهر في العقود األخيرة، هو (الحياة  يقف عند التراث الثقافي فحسب، بل تعداه إلى التراث المادي أيًضا، بضغط مصطلح آخر
زون اهتمامهم على جانب ضيق جًدا من المادة الدراسية، أال وهو األشكال األدبية، «ي يدعي مؤيدوه الشعبية) الذ أن الفولكلوريين يرّكِ

ويهملون المنتجات الملموسة التي تبدعها أيدي الحرفيين الشعبيين، ويؤكدون أن دراسة (الحياة الشعبية) تستوعب كافة مظاهر الثقافة 
. ومن هنا تعددت التعريفات التي طالت هذا العلم، ولكنها على الرغم من تعددها )7(»التراث الشعبي الشفاهيالتقليدية، بما في ذلك 
  ظلت جميعًا متقاربة. 

ونحن إذ نحاول أن نلم في هذه الدراسة ببعض جوانب الفولكلور الكردي، ال بد لنا من أن نستعرض آراء علماء مختصين في 
  تعريفهم للفولكلور. 

يقة، إن تحديد المقصود بالفولكلور مسألة ليست سهلة، ذلك ألن المشتغلين في هذا الميدان، أو العلوم اإلنسانية ذات في الحق
العالقة بالفولكلور، لم يتفقوا جميعًا على تعريف واحد، أو معنى جامع له، ويعود السبب في ذلك إلى أن الفولكلور يشمل موضوعات 

تعددت المعايير، واختلفت في تعريف الفولكلور، وتحديد معناه. ولعل هذا ما الحظناه في التعريف الذي . ومن هنا )8( مختلفة ومتباينة
قدمه صاحب المصطلح، ونقصد به اإلنكليزي ويليام جون تومس، ولم يذكر في تعريفه الذي قدَّمه، العلوم الشعبية، من مثل الطب 

  واألزياء القومية، واألطعمة وغير ذلك مما يتعلق باالثقافة الشعبية.  الشعبي، والِحَرف والصناعات اليدوية وأدوات صنعها

، ويمثَّل عالم الفولكلور )9(»هو األدب الشعبي فقط، ينتقل عن طريق الرواية«هناك من الفولكلوريين من يرى أن الفولكلور 
الفولكلور، فيستبعد الفنون األخرى، من مثل الموسيقى ) هذا التعريف الذي نراه يضيِّق مجال 1974 -1907األميركي فرنسيس آتلي (

) الفولكلوري واألنثروبولوجي األميركي، الذي 1981 – 1912والرقص، والجانبين االجتماعي والمادي، ويتفق معه وليم باسكوم (

                                                   
(3) Ramazan Pertev (Editor) Edebiyata Kurdî ya gelêrî, çapa yekem, Avesta, Istanbul 2015, rû 30.  
(4) Ramazan Pertew. Editor, rû 112. 

محاضرات في األدب  .16)، ص 2007، (السعودية، د.ن، 1محمد الجوهري (مترجمان)، ط حسين الشامي وأ.د. الفولكلور المعاصرة، أ.د. د. دورسون: نظريات) 5( 
  الشعبي

(6) http://brahimston.blogspot.de/2014/03/blog-post_9652.html 

 (7) د. دورسون، ص 18. 
 (8) ليندة حاج صدوق: اإلبداع الفولكوري على ضوء قانون الملكية الفكرية. رسالة جامعية، قُّدِمت إلى جامعة الجزائر سنة 2012، ص 13.

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11514/1/HADJ%20SADOK_LYNDA.PDF.pdf 
  .16ليندة حاج صدوق، ص  )9(
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لكلور، من مثل النحت والرسم يرى أن الفولكلور ينتقل شفاًها، ويتضمن الفنون الكالمية، وهو بذلك يستبعد أقساًما كثيرة من الفو
  .)10(والعادات والمعتقدات الشعبية والطب الشعبي وغيرها

ن،  ويذهب األنثربولوجيون إلى استخدام مصطلحات أخريات للداللة على الفولكلور، من مثل األدب غير المكتوب، أو غير المدوَّ
السابقين، فيستبعدون الفنون والعلوم الشعبية والعادات والتقاليد . وهم في ذلك ال يختلفون عن أصحاب التعريفين )11( أو األدب البدائي

عون ميدان الفولكلور، ليشمل العادات والتقاليد االجتماعية، والمعتقدات  والمعتقدات. إال أن بعض الدارسين والباحثين منهم يوّسِ
ي ألمانيا، وتنقل كثيًرا بين إنكلترا وإيرلندا، الذي درس ف )1932 – 1842الخرافية، واألدب الشعبي، ولعل الفرنسي هنري جايدوز (

ف الفولكلور بأنه  وتخصص في األساطير واألدب الشعبي والتقاليد واألعراف، يعّد أشهرهم في هذا المجال. أما إسبينوزا، فهو يعّرِ
  . )12( المعرفة الشعبية، وذلك تمييًزا لها عن المعرفة العلمية

ًدا، فإن آخرين، ومنهم هرذوج، يرون أن الفولكلور يتضمن المظاهر األدبية والفكرية للثقافة إذا كان ما لدى إسبينوزا مكثفًا ج
ن، وهذه المظاهر تشمل األساطير والحكايات واألغاني الشعبية وغيرها من األدب غير المدون،  التي استمرت عبر التراث غير المدوَّ

. ولكن ما يؤخذ على األنثروبولوجيين )13( كله ا له عالقة بالثقافة الشعبيةويمضي هرذوج، فيوسع مجال الدراسة الفولكلورية، لتضم م
  . )14( هو أنهم مهَّدوا بأبحاثهم الطريق الستغالل الفولكلور ألغراض استعمارية

فيرون أما اإلثنولوجيون الذين يدرسون الثقافات اإلنسانية، ويهتمون باألجناس البشرية، وخصائصها، وحياة المجتمعات البدائية، 
أن الفولكلور يشمل األدب الشفاهي المتناقل من جيل إلى جيل، والمعتقدات واألغاني واللغة والتنظيم االجتماعي واألعراف والنحت 

  .)15( والفنون والِحَرف، بعناصر الحياة كلها المادية واالجتماعية ألي مجتمع إنساني. وهو نتاج جماعي ينتقل من جيل إلى جيل

ناه إلى اآلن من تعريفات، كانت صادرة عن باحثين غربيين، المصدر الذي نهض منه هذا العلم. ونرى أنه واضح أن ما أورد
ال بد أن ننظر في جعبة بعض الباحثين العرب والكرد أيًضا، لنعرض ما فيها مما يخص هذا الموضوع. ونحن إذ نحاول ذلك، رأينا 

لكي تكون للغة العربية كلمة مرادفة «لتراث، تعريفه وأشكاله وأنواعه)، يقول: الدكتور عبد الحميد الكافي في دراسة له بعنوان (ا
لـ(الفولوكلور) قررت األمانة العامة لمجمع اللغة العربية وضع كلمة (تراث) بدل كلمة (فولكلور) اإلنكليزية، على اعتبار أن كلمة 

نها الطبية والفلكية والصناعية وغيرها، وأبنية وقالع وفنون (تراث) تشمل ما تركه األوائل من مؤلفات لغوية وفروعها، والعلوم م
من رسم وموسيقى وغناء ورقص وغيرها. وتشملها كلها كلمة (تراث)..... فأينما تجد كلمة (فولكلور) فهي إذًا (التراث الشعبي) 

   .والعكس صحيح

ثته) األجيال السالفة لأل جيال الحالية، ومن الناحية العلمية هو علم ثقافي قائم والتراث بمفهومه البسيط هو خالصة ما خلَفته (ورَّ
. بذاته يختص بقطاع معين من الثقافة (الثقافة التقليدية أو الشعبية)، ويلقي الضوء عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية

قلونها جيًال عن جيل، ويشمل التراث األشعار والتراث الشعبي هو عادات الناس وتقاليدهم، وما يعبرون عنه من أفكار ومشاعر يتنا
والقصائد الُمتغنَّى بها وقصص الجن والقصص البطولية واألساطير، وكذلك الفنون والِحَرف وأنواع الرقص واللعب واللهو واألغاني 

  . )16( »واألعياد الدينيةأو الحكايات الشعرية لألطفال، واألمثال السائرة واأللغاز واألحاجي والمفاهيم الخرافية واالحتفاالت 

وضع «واألدب الشعبي) للدكتور محمد محمد حسين ويقول الدكتور أحمد إبراهيم خضر في عرضه كتاب (علم الفولكور 
الدكتور محمد محمد حسين تعريفًا جاء فيه: الفولكلور اصطالح ظهر في أوروبا للمرة األولى في منتصف القرن الماضي، ليدل على 

تتصل بعادات الشعوب وتقاليدهم وطقوسهم وأساطيرهم ومعتقداتهم وفنونهم، وما يجري على ألسنتهم من أغان وأمثال، الدراسات التي 
  . )17( »أو شتائم وأهازيج

المالحظ أن هذا التعريف لم يخرج على التعريفات السابقة. إال أن الالفت فيه هو أنه زاد عليها، بأن جعل (الشتائم) أيًضا ضمن 
ما يوحي بموقف مناهض لهذا العلم. والحقيقة أن ما يُفهم من العرض الذي يقدمه الدكتور أحمد إبراهيم خضر أن مؤلف  الفلوكلور،

الكتاب ينظر إلى الفولكلور بعين الريبة، ويتهمه بإثارة النعرات الفرعونية واللهجات العامية التي تهدد وحدة اللغة العربية، ثم إنه 
  ولكلور المتمثل في الصناعات اليدوية والِحَرف واألزياء واألطعمة وأنواعها وطرائق إعداها.استبعد الجانب المادي للف

وقد أدلى الدكتور عز الدين مصطفى رسول، أستاذ األدب الكردي في جامعة صالح الدين في أربيل، بدلوه في هذا الموضوع، 
اث الشعبي، ابتداًء ببقايا األزياء القومية، وبالزي القومي المعاصر، تشمل كلمة (فولكلور) الغربية اليوم ميادين واسعة من التر«فقال: 

                                                   
  .17ليندة حاج صدوق، ص  )10(
  .17ليندة حاج صدوق، ص  )11(

  .18ليندة حاج صدوق، ص  )12(

 .18ليندة حاج صدوق، ص )13(
 (14) Ramazan Pertev (Editor), rû 32. 

  .20ليندة حاج صدوق، ص  )15(

(16) https://de-de.facebook.com/egyptian.school.preservetioan/posts/1454628744795893   
  .علم الفولكلور واألدب الشعبيأحمد إبراهيم خضر: مقالة:  )17( 

http://www.alukah.net/literature_language/0/8529/ 
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واألفرشة، وأدوات الطعام، إلى األطعمة الشعبية نفسها، وإلى النقوش والزخارف، وكل ما يحافظ على السمات القومية لشعب ما، 
يسميه دارسو األدب عند بعض األمم باإلبداع  في مصنوع يدوي، أو إنتاج فكري. غير أن كلمة (فولكلور) تعني في ميدان األدب، ما

  .)18( »الشعبي الشفوي

توسَّع معنى الفلوكلور في الدراسات الحديثة، فصار يدل على التراث الشعبي عامة، «أما الدكتور أحمد محمود الخليل، فيقول: 
. نراه أيًضا يستبعد الجانب )19( »واأللغاز كالمعتقدات والعادات والتقاليد واألزياء، واألمثال، والموسيقى، واألغاني، واألحاجي

المادي، فال يذكر منه سوى (األزياء)، إال إذا افترضنا أن عبارة (التراث الشعبي عامة) الواردة لديه تعني جوانب الفولكلور المنطوقة 
  واالجتماعية والمادية. 

نب األدبي أو المنطوق منه، وبعض مظاهر الحياة من المالحظ أن من أوردنا عنهم تعريفاتهم للفولكلور قد عني معظمه بالجا
االجتماعية من مثل العادات واألعراف والتقاليد الشعبية، باستثناء قلة منهم، أشاروا إلى بعض تجليات الجانب المادي المتمثِّل في 

أوجز الدكتور عز الدين مصطفى الِحَرف والمصنوعات اليدوية واألزياء واألطعمة، وفق ما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية. وقد 
رسول الجانبين األدبي والمادي كليهما في ذيل تعريفه في عبارة مكثفة (مصنوع يدوي أو إنتاج فكري). أما من حيث حفظه وانتقاله، 

  فدارسو الفولكلور جميعهم يجمعون على أن الشفاهية هي وسيلة انتقاله من جيل إلى جيل. 

ا، ربما ال يصلح أن يكون تعريفًا أو تعريفات للفولكلور، بقدر ما هو مضامين الفولكلور. فنحن والحقيقة، إن كل ما ورد سابقً 
من مثل المصنوعات اليدوية  مصنوًعاأي كل ما كانت الكلمة أداته، و منطوقًا،نرى أن معناه في العربية ال يتجاوز (التراث الشعبي) 

  من مثل الطقوس الدينية، وهو نتاج جماعي. معتقداٍت عادات االجتماعية، ومن مثل الممارسةً التقليدية واألزياء واألطعمة، و

ض في جانبه المنطوق خاصة  طوال رحلته عبر العصور إلى بعض  والفولكلور إذ ينتقل من جيل إلى جيل، ال بد أن يتعرَّ
ون أو ينقصون، أو قد يُزاد عليه بعض التغيير، فيسقط بعضه بفعل النسيان أو موت الرواة، أو قد يتالعب به خيال الرواة، فيزيد

اإلضافات بفعل التغييرات التي تطرأ على أنماط الحياة االجتماعية والفكرية، ليتالءم مع أحوال العصر، ما ينفي عنه صفة الثبات 
جغرافية وتاريخية النتاج الفولكلوري ليس ثابتًا، إنه يُنتج في ظروف زمانية و«التي قد تتبادر إلى األذهان. يقول بدران حكمت: 

. ومن هنا تتعدد الروايات لقصة واحدة مثًال، فنحن نجد أكثر من )20(»واجتماعية، وتبعًا لذلك ينقل معه إضافات جديدة إلى أيامنا
  خمس روايات لقصة (زمبيلفروش / بائع السالل) في أدب الفولكلور الكردي. 

 

  الفولكلور والشعب
حين يدور الحديث عن الفولكلور، أو التراث بحسب تعريف مجمع اللغة العربية، نرى كلمة (الشعب) مالزمة له. فما المقصود 
بـ (الشعب)؟ أهو المجتمع كله أم فئة منه؟ هل الشعب هو الفالحون الذين كانوا موضوع أعمال األخوين جريم األلمانيين في القرن 

م األميين إلى الفالحين؟ هل مفهوم الشعب هنا يشير إلى أولئك الذين ابتعدوا عن العادات والتقاليد التاسع عشر؟ هل يمكننا أن نض
) من فئة المثقفين؟ وهل يشمل هذا المفهوم الصناعيين 1981 – 1916الذين ال يعدهم عالم الفولكلور األميركي ريشارد دورسون (

  رس الفلوكلور. المدينيين (من المدينة)؟ إنها أسئلة مهمة تواجه دا

ظل مفهوم (الشعب) في الغرب، وخصوًصا في ألمانيا مدة طويلة يشير إلى الفالحين أو الطبقات االجتماعية الدنيا. وقد تبنى 
. فقد ذهب كثيرون )22( وأنه يشير إلى غير المتعلمين، المتخلفين عن المدنية، والقرويين )21( هذا المفهوم علماء الفولكسكوندة األلمان

الشعب هو أولئك الناس الذين يتمتعون بنوع من «) إلى أن 1936 – 1864لفولكلوريين الغربيين، من مثل هوفمن كراير (من ا
  .)23» (الفكر البدائي، وبأنهم ال يبتكرون الثقافة، وإنما يتداولونها نقًال عن الجماعات األكثر تطوًرا اجتماعيًا وفكريًا

أن األنتلجينسيا الغربية ظلت ردًحا طويًال ترى أن (الشعب) هو الفئة المتخلفة «حكمت يرى الباحث الفولكلوري الكردي بدران 
في المجتمع، أي إن الشعب يتكون من الجهلة واألميين والقرويين، من أولئك الذين هم خارج فئة العلماء والمثقفين، وأن هناك 

راطية هي التي تنتج الثقافة، والثقافة تنحدر من األعلى نحو األسفل، فولكلوريون غربيون يرون أن الطبقة االجتماعية العليا أو األرستق
  . )24( »نحو الشعب الذي يتمتع بالفكر البدائي، ومع هذا االنحدار تفقد كثيًرا من خصائصها شكًال ومضمونًا

                                                   
   .9)، ص 1987دار الثقافة والنشر الكردية، (بغداد، الدكتور عزالدين مصطفى رسول: دراسة في أدب الفولكلور الكردي، حيدر عمر (مترجًما)، ) 18(

  .231 ص ،)2013 دار موكرياني للبحوث والنشر، أربيل،( ،1ط محمد الخليل، الشخصية الكردية،الدكتور أحمد  )19(
(20)  Ramazan Pertev (Editor), rû 30. 

  .23)، ص إلكترونيمحمد الجوهري (تحرير)، مقدمة في التراث الشعبي. (كتاب  )21(

(22) Ramazan Pertev (Editor), rû 37. 
  .الفولكلور)-دراســـــة-(مناهـــــجمبروك بوطوقة،  )23(

www.aranthropos.com 
(24) Ramazan Pertev (Editor), rû 37. 
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ن، وبخاصة ) انتقد الباحثين الغربيي1970 – 1895وعلى الرغم من أن الباحث الفولكلوري الروسي فالديمير بروب (
الفرنسيين واأللمان، بأنهم يحصرون مفهوم (الشعب) في القرويين والفالحين، ويجرون عليهم دراساتهم، فإنه هو نفسه يرى الفولكلور 
نتاج الطبقة االجتماعية الدنيا، بمعنى أنه يجمع بين الفولكلور وتلك الطبقة، ويصنِّف األرستقراطية والفئات الحاكمة خارج مفهوم 

. ربما كان موقف بروب ناتًجا عن ضغط التوجه الرسمي في االتحاد السوفياتي السابق لتوظيف الفولكلور أيديولوجيًا، )25( الشعب
أ من المدرسة الشكالنية، بحسب ريتشارد دورسون (   . )26( )1981 – 1916فقد كان أحد الشكالنيين الروس، ولكنه تبرَّ

) وجليل جليل 2007 – 1932السوفياتي السابق، األخوان أورديخان جليل ( ويذهب أستاذا الفولكلور الكردي في االتحاد
. ما يعني أنهما يقفان إلى جانب علماء الفولكلور )27( »القرويين والفالحين هم صانعوا الفولكلور الكردي«....) إلى أن  - 1936(

  الغربيين في تضييق مفهوم (الشعب)، ليشمل القرويين والفالحين فحسب. 

ه أيديولوجي، وال يمكن أن نجعل اإلنتلجنسيا  إال أن الباحث الفولكلوري الكردي بدران حكمت يرى أن هذا الموقف ناتج عن توجُّ
أغلب النتاج الفولكلوري يخدم النظام االجتماعي السائد، ويعمل على «والطبقة األرستقراطية خارج دائرة إنتاج الفولكلور، ذلك ألن 

يكون ألهل الحكم والطبقة االرستقراطية فولكلورها، الذي يهدف إلى الحفاظ على نظامها االجتماعي ترسيخه، ومن هنا ال بد أن 
كان الفولكلور الكردي أداة «) أيًضا إذ قال: 1960 – 1885، وهذا ما ذهب إليه المستشرق باسيل نيكيتين ()28(» ومصالحها

، ولعل المثل الكردي القائل: (قبِّل اليد التي ال )29(»ن رعاة وُزّراعيستخدمها اإلقطاع للتأثير على عامة الناس والشغيلة الكرد م
ها) الذي يتردد صداه في الثقافة العربية أيًضا، يدخل في هذا االتجاه، من حيث كونه يهدف إلى ترسيخ العبودية ) 30(تستطيع عضَّ
   وإطاعة القوي.

يُعَبَّر في الشرق عن هذا المفهوم بـ (الرعية «حكمت:  وال يختلف مفهوم الشعب في الشرق عما هو في الغرب، بحسب بدران
  . )31( »الرعايا)، فهي قياًسا بالقادة واألرستقراطيين، تحتل منزلة أدنى، فهؤالء القادة ال يعتبرون أنفسهم من الشعب /

فكثيًرا ما تُسَمع تعبيرات من مثل ، )32(وفي المجتمع الكردي ارتبط مفهوم (الشعب) بالمناطقية أو الجغرافيا، أو بالعشيرة أحيانًا 
(سكان جبل الكرد) أو (أهل القرية) أو (أهل المدينة) أو (اآلْمكيون عنيدون) نسبة إلى عشيرة (آْمكا)، من دون تمييز بين الفئات 

بل الكرد)، ما االجتماعية في تلك األماكن الجغرافية، وفي الوقت نفسه نسمع تعبيرات على غرار (عائلة بدرخان باشا) و(أغوات ج
يعني أن الطبقة األرستقراطية الكردية تكّون مجموعة معينة بخالف فئات الشعب األخريات، ولها فولكلورها أيًضا. ومن هنا نرى 
أنه ال يمكن أن تكون ثمة مجموعة أو فئة اجتماعية خارج مفهوم (الشعب) وخارج دائرة إنتاج الفولكلور أيًضا، حتى وإن تعالت فئة 

) يشمل أفراد األمة جميعهم، إذ 1962 – 1907ة على غيرها، فمفهوم (الشعب) بحسب العالم السويسري ريتشارد فايس (اجتماعي
جميع أفراد األمة، سواء كانوا عماًال أو فالحين أو رعاة أو رجال أعمال أو محامين أو أساتذة جامعيين، يشتركون في خاصية «يقول: 

الشعب يشمل جميع أفراد «ا الرأي لدى الباحث الفولكلوري الكردي بدران حكمت، إذ يقول: . ويتردد صدى هذ)33( »كونهم شعبًا
مجتمع ما، سواء كانوا من الطبقة الدنيا، أم من اإلنتلجنسيا، قرويين وفالحين كانوا، أم مدنيين متحضرين. وباختصار شديد، نقول 

 »الشعب؟ الشعب هو من يصنع القصص، أو من يستمع إليها): "من هو 2005 – 1934مع الفولكلوري األميركي آالن دوندس (
)34(. 

  جمع أنواع أدب الفولكلور الكردي وتدوينه 
 موجز جهد المستشرقين

أول ما يلفت االنتباه، عند الحديث عن الفولكلور الكردي أو درسه، هو نضجه وِغناه. ولعل هذا عائد إلى حرمان الكرد من 
أول ما يحيِّر المرء لدى «نذ أمد بعيد، وقد أشار المستشرق باسيل نيكيتين إلى هذه الخصيصة، إذ قال: القراءة والكتابة بلغتهم األم م

قيامه بدراسة األدب الكردي والتحقيق فيه، هو نضج الفولكلور الزائد عن الحد، على حّدِ تعبير البروفيسور (فيلجيفسكي). إن هذه 
تُفَسَّر بانتشار األمية التامة تقريبًا بين هذا الشعب، وعدم تمكُّن أبنائه من القراءة والكتابة الغزارة الملفتة للنظر في الفولكلور الكردي 

                                                   
(25) Ramazan Pertev (Editor), rû 32. 

  (26) د. دورسون، ص 67.
(27) Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl: Zargotina kurda, beş 1, çapa yekem, Moskova, Neşirxana Naûka 1978, rû 26.  
(28) Ramazan Pertev (Editor), rû 32.  

  .411)، ص 1998(د.م، د.ن،  ،1باسيل نيكيتين، الكرد، الدكتور نوري طالباني (مترجم)، ط )29(
(30) Bilal Hesen: Pîr û Pendî, çapa yekem 2012, cihê çapkirinê, û navê weşanxanê ne diyar in, rû 153. Elî Cefer: Gotinên 
pêşiyan, capa yekem, cih û navê wesanxanê ne diyar in, 2006, rû 37. 
(31) Ramazan Pertev (Editor), rû 38. 
(32) Ramazan Pertev (Editor), rû 40.  

  (33) ليندة حاج صدوق، ص 19.
(34) Ramazan Pertev (Editor), rû 40. 
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، ما جعلهم يعتمدون، في نقل األخبار وقَْول الشعر والغناء وسرد القصص والمالحم على ذاكرتهم القادرة على الحفظ )35( »باللغة األم
  ي يستمر في غناء ملحمة (ممي آالن) مثًال ما يزيد على ثالث سهرات ليلية أو أربع.حد إدهاش المستمع، وهو يصغي إلى المغني الذ

ولكن ما يؤسف له هو أن الكرد لم يدركوا قيمة فولكلورهم إال متأخًرا، فما جاء لدى األوائل كان شذرات متفرقات في كتبهم، 
خ األمير شرف خان بدليسي ( ذكر في كتابه (شرفنامه)، شيئًا عن الموسيقى والمغنين ) الذي 1603 – 1543مثل ما نجد لدى المؤّرِ

) في ملحمته الرائعة (َمْم وِزين) شيئًا عن الموسيقى والعادات 1707 – 1650الكرد، وكذلك ذكر الشاعر الكبير أحمد خاني (
بدافع ضرورة تدوين الفولكلور . إال أن صنيع الرجلين كليهما لم يكن )36( االجتماعية الكردية من مثل مراسم الخطوبة وطقوس الزواج

  وتصنيفه. 

ثم إن الباحثين األجانب ذكروا بعض تجليات الفولكلور الكردي بمثل ما نجد لدى الرحالة العثماني أوليا جلبي الذي مرَّ ذكره 
مطارقهم «قون سابقًا، حين يتحدث عن مشاهداته في مدينة آمد (ديار بكر) وغيرها، من مثل الِحدادة وعادات الحدادين، فهم يطر

  .)37( »على إيقاع ألحان المقامات الموسيقية، ويغنون على تلك األنغام

أما االهتمام الجدي بالفولكلور الكردي جمعًا وتصنيفًا ودرًسا، فقد بدأ بجهد المستشرقين، ولعل الفيلسوف واللغوي األلماني 
) بحثًا علميًا عن (األغاني والموسيقى 1849نشر عام () أول من أثار هذا االهتمام، و1872 – 1787فريدريش فون بودنشتيت (

) أهمهم، ومنهم عالم الفولكلور األلماني 1894 – 1801ابا (ژ. ثم ظهرت أسماء عدة في هذا الميدان، لعل ألكسندر )38( الكردية)
إلى اللغة األلمانية في ) الذي جمع أغان وقصًصا ومالحم شعبية، ونشرها مع ترجمتها 1899 – 1844السويسري ألبرت سوسين (

  . )39( مجلدين بعنوان (قصص ومالحم وأغان كردية بلهجة أكراد طور عابدين وبوتان)

كثيًرا من أدب الفولكلور الكردي، وخلّف  -) 1866و 1848القنصل الروسي في أرضروم بين عامي (-ابا ژلقد جمع ألكسندر 
سيا، وال في الدول األوروبية مثل فرنسا وألمانيا، وحتى في كردستان الكبرى من المخطوطات (عدًدا ونوًعا) ال نظير لها، ال في رو«

  .)40( ») باللغة التركية3) باللغة الفرنسية، (4) باللغة الكردية، و(56نفسها، فقد تجاوز عددها الستين مخطوطة، منها قرابة (

يدان الفولكلور الكردي جمعًا وتصنيفًا وترجمة إن تتبعنا ما بذله المستشرقون الغربيون والشرقيون كله من جهد جبار في م
ودرًسا، فسوف يطول بنا البحث. وعلى الرغم من ذلك ال بد من أن نشير في هذه العجالة إلى بعض األسماء البارزة هنا من مثل 

و وجويس بللو يان وروجيه ليسكڤاتور آبوچ هوغو ماكاش وأوسكار مان وباسيل نيكيتين وتوماس بوا وأوربيللي ومينورسكي وخا
وف. ديتيل وب. ليرخ وس. آ. يكيزاروف الذين جمعوا كثيًرا من أجناس أدب الفولكلور الكردي، من األمثال والِحَكم والقصص 

 والمالحم وغيرها.

  

  موجز جهد الفولكلوريين الكرد    

لورية وتصنيفها، وبخاصة أجناس ابا في توجيههم نحو جمع المواد الفولكژأما الباحثون الكرد، فيرجع الفضل إلى ألكسندر 
ع ثقافي، كان أبرزهم «األدب. يقول جالل زنكابادي عنه:  تعلَّم اللغة الكردية، وجمع المتنورين الكرد حوله مشكًال منهم شبه تجمُّ

  . )41( »المال محمود بيازيدي، وقد حثَّهم على تدوين عيون التراث األدبي الكالسيكي والفولكلوري، إلنقاذها من الضياع

ابا قسًما منها ژ) كثيًرا من عادات الكرد، أرسل 1863 – 1797ابا وتوجيه منه دّون المال محمود بيازيدي (ژوبتأثير من أ. 
بعضها، وطبعته في أعوام الستينيات من  -في ما بعد-حينذاك إلى بطرسبورغ، حيث حققت المستشرقة الروسية مارغريت رودينكو 

القرن الماضي، وبعضها اآلخر ُطبِع بعنوان (عادات وروسماتنامةء أكرادية) بمعنى (عادات وتقاليد الكرد). يذكر بيازيدي في هذا 
ي احتفاالت الزواج، الكتاب تقاليد الكرد وعاداتهم في مجاالت شتى من الحياة، يتحدث عن المرأة والخطبة والزواج، ويفصل الحديث ف

ويتتبَّعها إلى أن تصل العروس إلى بيت عريسها، حيث تُفرد لهما إحدى زوايا الخيمة أو إحدى غرف الدار، ويتحدث عن الحب 
وخطف الفتيات، وكيفية إجراء المصالحة بين العائلتين بعد الخطف، وعن الوالدة وتربية األطفال، وغسلهم بعد الوالدة، وختانهم، 

  . )42( ق الكردي بسالحه وفرسه، وعن الخصومات القبلية والثارات، وغير ذلك مما يتعلق بالحياة االجتماعية الكرديةوعن تعلُّ 

                                                   

 (35) باسيل نيكيتين، 1998، ص 406.

(36) Ehmedê Xanî: Mem û Zîn. Şirovekirin û lêkolîn: Mihemmde Emîn Osman, çapa yekem, çapxana El-Cahêz Bexdad, 
1990, rû 147, 155, 163.  

فًا، (بغداد، مطبعة الحوادث، 1979)، ص 113.   (37) الدكتور عز الدين مصطفى رسول، أحمد خاني شاعًرا ومفكًرا، فيلسوفًا ومتصّوِ
  (38) جالل زنكابادي، ص 44.

(39) Ramazan Pertev (Editor), rû 225. 
(40) Ramazan Pertev (Editor), rû 225. 

  (41) جالل زنكابادي، ص 67.
(42) M. M. Beyazîdî: Adat û rusûmatnameê Ekradiye. Ravekirin, tîpguhêzî û lêkolîn: Jan Dost, çapa duwem, 
weşanxaneya Nûbihar, Istanbul 2012. 
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    الكردي الفولكلورأدب   

نشطت حركة تدوين أجناس أدب الفولكلور الكردي بعد ذلك، وخصوًصا في االتحاد السوفياتي السابق، وبرزت في هذا الميدان 
 -1908)، والدكتور جاسم جليل (1990-1908)، والدكتور حاجي جندي (1964-1906أسماء المعة، منهم أمين عفدال (

أصدرت في يريفان أكثر من أربعمئة أغنية بعد أن وضعت لها (نوتاتها).  )، وولداه أورديخان وجليل وابنته جميلة التي1998
وازدهرت هذه الحركة أكثر بعد تأسيس القسم الكردي في أكاديمية العلوم السوفياتية في لينينغراد/ بيترسبورغ بجهد األكاديمي 

)، إذ تخّرج 1985 – 1909كردو ( ) وترأسه البروفيسور قانات1959) عام (1991 – 1887األرمني األصل ي. أوربيللي (
  في هذا القسم مختصون في التاريخ وأدب الفولكور الكردي من مثل األخوين أورديخان وجليل جليل وغيرهما.   

أما في العراق وكردستان العراق فقد بدأت حركة تسجيل الفولكلور منذ ثالثينيات القرن الماضي، بإصدار كتاب (األمثال والِحَكم 
) مجموعة أمثال وِحَكم بعنوان (ألف حكمة 1958- 1885ياووك (چ)، ونشر معروف 1976 – 1896إلسماعيل حقي (الكردية) 

مة عالء الدين سجادي (1938وحكمة) عام ( ) صفحات للفولكلور الكردي في الجزء األول من 1984 – 1907)، وأفرد العالَّ
) بعنوان (ِحَكم 1957) مجموعة من الِحَكم عام (1989 – 1902)، ونشر شيخ محمد خال (1952مصنفه (األدب الكردي) عام (

) نشر الباحث محمد توفيق وهبي دراسة بعنوان (الفولكلور الكردي)، ونشر الدكتور عز الدين مصطفى 1961األوائل) وفي عام (
للغة العربية، ونشر الترجمة )، ثم ترجمها إلى ا1970....) دراسة بعنوان (دراسة في أدب الفولكلور الكردي) عام (-1934رسول (

  .)43() مجموعة ِحَكم وأمثال بعنوان (بيدر الجبال من كالم األوائل) 1979)، ونشر مال محمود ديرَشوي عام (1978عام (

)، ضمن منشورات جامعة تبريز، وملحمة (َخْج 1920وفي كردستان إيران، نشر عبيد هللا آيوبيان ملحمة (مم وزين) عام (
)، وأعاد قادر فتاح قاضي نشرها في العام نفسه مع مجموعات من القصص والمالحم الشعبية، ونشر أيًضا 1956وسيامند) عام (

، ونشر سعيد عبد الحميد )44( ) ضمن منشورات جامعة تبريز1976) و(1966ست مجموعات من القصص الفولكلورية بين عامي (
) مجموعة فولكلورية بعنوان (ِحَكم األوائل ومنظومة 1950م ()، ونشر محمود أحمدي عا1949سجادي (ِحَكم القدماء) عام (

  . )45( حجاب)

ضت للمنع في أجزاء كردستان كلها، إال أن أكبر عملية صهر قومي ممنهجة تعرض لها  على الرغم من أن الثقافة الكردية تعرَّ
يخص الكرد من التداول في مدى أكثر من ثمانين الكرد، مورست من الكمالية في تركيا والجزء الشمالي من كردستان، إذ ُمِنع كل ما 

عاًما، وكان التحدث باللغة الكردية جريمة تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن أو أكثر. إن هذه السياسة والتدبيرات العنصرية، 
ل كردستان، وأدى في وطغيان العنصر الديني قبل ذلك في العصر العثماني، أدى إلى تفشي األمية تفشيًا مرعبًا بين الكرد في شما

المقابل إلى غنى أدب الفولكلور. فقد اعتاد الناس حفظ المأثورات األدبية وروايتها شفاًها من جيل إلى آخر، وكان من نتيجة ذلك أن 
ات العشرين أصبحت الذاكرة الكردية مستودًعا ألجناس أدبية عدة، سهَّلت للمنقبين والباحثين سبُل الوصول إليها، فما إن ُسِمح في السنو

األخيرات تداول اللغة الكردية، حتى افتُتِحت في بعض الجامعات، من مثل جامعة ماردين، أقسام األدب الكردي، تمنح درجات 
الماجستير والدكتوراه، وانتشر الباحثون في الريف الكردي، يستمعون إلى القرويين، ويسجلون، وينشرون من جهة، ويدرسون هذا 

لذي أصبح بين أيديهم من جهة أخرى، فظهرت إلى الوجود أبحاث علمية تتناول هذا الكم من األدب الفولكلوري النتاج الفولكلوري ا
بالدرس والتحليل، من مثل كتاب (األدب الشعبي الكردي) لمجموعة من الباحثين بتحرير رمضان بَْرتَْو، وكتاب (المرأة والغناء) 

د األول من (أنطولوجيا المغنين الكرد) كالهما لزينب تاش وكتاب (عفدال زينكي) لتكين جيفجي، وكتاب (أنا عيشة شان)، والمجل
ألحمد آراس، وهو عبارة عن سيرة هذا المغني الشهير وأغانيه، وعشرات الدراسات األخريات، فضًال عن مجموعات من القصص 

  الشعبية وقصص األساطير واألمثال والِحَكم والمالحم الشعبية.

التي أصدرها  )46( )رب كردستان، فقد بدأ االهتمام بتدوين أجناس أدب الفولكلور مع ظهور مجلة (هاوارأما في سورية وغ
). لقد نشرت (هاوار) في أعدادها كثيًرا من القصص الشعبية 1932) في دمشق عام (1951 – 1893األمير جالدت بدرخان (

رجمتها الفرنسية في حلقات متتاليات. ونشر الشاعر المعروف واألمثال والِحَكم، ونشرت في أعدادها ملحمة (ممي آالن) مع ت
) قصة (رشو داري)، وكلتاهما قصة فولكلورية، 1956) قصة (جيم وكلبري) وعام (1954) عام (1984-1903َجَكرخون (

) مجموعة من 1957سردهما الشاعر بعد أن غيَّر بعض حوادثهما موظَّفًا إياهما من وجهة نظره الماركسية، ونشر أيًضا في عام (
  األمثال والقصص بعنوان (حكايا األقدمين).

أما أهم أثر فولكلوري، فهو ملحمة (ممي آالن) التي أوالها المستشرقون اهتماًما كبيًرا، منهم المستشرق الفرنسي روجية ليسكو 
يس)، ڤيروك نچمسهبة باسم ( ) مع مقدمة1957)، وقد أعيدت طباعتها في دمشق عام (1942الذي جمعها وطبعها في بيروت عام (

ح أن  ) جمع بحري 1958وفي عام (». 1988 -1919يس هذا هو الدكتور نور الدين زازا (ڤيروك نچبمعنى (كاتب القصة/ المرجَّ

                                                   
(43) Tekîn Ҫifçi: Kilam û jin, çapa yekem, Nûbihar, Istanbul 2014, rû 52,53. 
(44) Ramazan Pertev (Editor), rû 235. 
(45) Tekin Ҫifçi rû 52.  

عدًدا. ) 57( منها وصدر)، كانت نصف شهرية، 1932أول مجلة كردية أصدرها األمير جالدت بدرخان باللغة الكردية في دمشق عام ( ،هاوار، بمعنى (النجدة)  )46(
عام  26)، 1934عام ( 25)، 1933عام ( 18و 15)، 1932عام ( 7، 6اهتمت باللغة واألدب والفولكور الكردي. نشرت هاوار المواد الفولكلورية في األعداد:

  ).1943). توقفت هاوار عن الصدور عام (1942عام ( 50، 45)، 1941عام ( 30، 28)، 1935(
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) مجموعة من األمثال والِحَكم الكردية ونشرها مع ترجمتها إلى اللغة العربية. ولعل صنيع بحري كنَّة كان 1967 – 1892كنَّة (
  ضمن األعمال األول في تواصل الثقافتين الكردية والعربية في سورية. من 

ثم تراجع العمل في ميدان الثقافة الكردية بما فيها الفولكلور في سورية بفعل السياسة القمعية التي اتبعتها سلطات الوحدة تجاه 
بعثي. وما إن انقضت بضع سنوات حتى نشطت الفئة الكرد إبّان سنوات الوحدة السورية ـ المصرية، وما تلتها من سنوات الحكم ال

السياسية والثقافية في المجتمع الكردي، وظهرت مجالت أدبية كردية سًرا، من مثل مجلة (كلستان/ الحديقة) في منتصف الستينيات، 
يات القرن الماضي، أفردت ثم تلتها مجالت (استير/ النجمة) و(خناف/ الندى) و(برس/ الكلمة) وغيرها تباًعا في سبعينيات وثمانين

بعض صفحاتها لمواد من األدب الفولكلوري، من القصص واألمثال والِحَكم وغيرها، وكان لزيارات البروفيسور جليل جليل قادًما 
  من االتحاد السوفياتي السابق أبلغ التأثير في تنشيط حراك الفولكلوريين الكرد في سورية وغرب كردستان.

ليل جليل المناطق الكردية المختلفة في سورية، واستمع إلى الرواة والمغنين، فجمع كما كبيًرا من مواد لقد طاف البروفيسور ج
أدب الفولكلور ما بين القصص واألمثال والِحَكم والمالحم واألغاني، ونشرها باأللفباء الكريلية في يريفان/ أرمينيا بعنوان (فولكلور 

  ). 1989موعة باأللفباء الالتينية في أوبساال/ السويد عام (الكرد السوريين)، ثم طبعت هذه المج

تمحور جهد الفولكلوريين الكرد في سورية معظمه حول األمثال والِحَكم، فقد نشر محفوظ مال سليمان أربعة آالف منها في 
منها َمثٌَل، صار يُضرب في  ). إن األمثال والِحَكم معظمها هي نتاج حادث حدث، أو واقعة وقعت ذات يوم، ونتج1993كتاب عام (

) في السويد بعنوان 2000) قصة أدى أغلبها إلى ظهور َمثٍَل أو ِحكمة، ونشرها عام (39الحاالت المشابهات. وقد جمع علي جعفر (
  ) نْشَر مجموعة من الِحَكم واألمثال تحت عنوان (أقوال األوائل).2006(الكردي كلمته كلمة)، ثم أعقب ذلك عام (

) يستمع الدكتور حسين حبش إلى المغني على حيدر، فيأخذ عنه ست أغنيات ملحمية غزلية وبطولية، كان قد 2001في عام (
) نشر عارف حسو مجموعة من 2016أخذها عن والده (مسلم ميداني)، ونشرها بعنوان (مالحم من الشعر الشعبي). وفي عام (

  األمثال بعنوان (أقوال السابقين). 

س كل واحد منهما وقتًا طويالَ وجهًدا مضاعفًا لجمع مواد األدب الفولكلوري  إن أكثر الفولكلوريين الكرد السوريين نتاًجا اثنان، كرَّ
وتدوينها. األول هو بالل حسن، الذي كّرس جهده كله للعمل في جمع األمثال وتدوينها، حتى صار لديه عدد كبير، نشر مجموعة 

) بعنوان 2012)، ثم أضاف ما في المجموعتين إلى ما بقي لديه، ونشره عام (2008نشر عدًدا آخر عام ()، و1996منها عام (
  ) مثًال وِحكمة. 20622(ِحَكم األوائل) في كتاب ضمَّ (

) ثماني عشرة مجموعة تنّوعت مضموناتها بين األغاني 2016و 2006والثاني هو صالح َحْيدو، الذي نشر مابين عامي (
  طفال واألمثال، والحكايات وغيرها، وتنوعت أماكن طبعاتها ما بين القامشلي ودهوك وأربيل وسليمانية وإسطنبول.وقصص األ

 أجناس أدب الفولكلور الكردي
تبيَّن في ما سبق أن ألدب الفولكلور الكردي، كغيره من آداب األمم الشفهية، أجناًسا أو أنواًعا عدة، بعضه ضاع في مسيرة 

ضه اآلخر سقط منه، أو أُضيفت إليه إضافات من الرواة بتأثير التغييرات التي حدثت في الحياة االجتماعية عبر العصور، انتقاله، وبع
نه بعض المستشرقين والغيورين من أبناء الكرد منذ بدايات القرن التاسع عشر. فال بأس أن نتحدث في ما يأتي عن  وكثير منه دوَّ

  هذه األنواع.

  

  القصص األسطورية

تُعّد األساطير من أقدم أنواع أدب الفولكلور في آداب األمم الشفاهية، ألنها من نتاج العهود الضاربة في الِقدم، إذ كان اإلنسان 
مدهوًشا بالطبيعة، عاجًزا عن تفسير حوادثها التي كانت فوق مستوى إدراكه وطاقته، غير قادر على السيطرة عليها، ما جعله يطلق 

وينسج قصًصا تعكس صورة ساذجة لتفسير ظواهر الطبيعة. فهي إذًا نوع من الوعي االجتماعي البدائي يسعى لمعرفة العنان لخياله، 
  . )47( »ميثولوجيا الشعوب خالصة رؤيتهم للوجود«العالم. ولعل هذا ما يقصده الدكتور أحمد محمود الخليل في قوله: 

الصراع ضد العفاريت، والبطل في هذه القصص هو اإلنسان، وهو  إن قسًما كبيًرا من قصص األساطير الكردية تدور حول
في صراعه مع العفاريت، رمز قوى الشر، يخرج منتصًرا دائًما، فيغدو هذا الصراع في األساطير الكردية رمًزا للصراع بين الخير 

ين، كما يذهب إليه الدكتور عز الدين مصطفى والشر، وينتهي بانتصار الخير. إن هذا اإلنسان المنتصر، ليس دائًما من الفقراء والكادح
هو ابن أمير يتعرض ألحابيل العفاريت وظلمها، وعلى الرغم من أنه يتعرض إلى األهوال  )49( ، فالبطل في (قصة بنكين))48( رسول

  والمصاعب، وما إن يتغلب على أحد العفاريت، حتى يظهر له عفريت آخر، ولكنه في النهاية ينتصر.

                                                   

 (47) الدكتور أحمد محمد الخليل، ص 116.

  .16ص  ،الدكتور عز الدين مصطفى رسول، دراسة في أدب الفولكلور الكردي)  )48(

(49) Mehmet Öncü: Ҫîrokên efsaneyî yên Kurdan. Ҫapa yekem, Nûbihar, Istanbul 2014, rû 25 – 44.  
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ت تعيش دائًما بحسب األساطير الكردية تحت األرض في الكهوف واألماكن المظلمة، فهي تخاف الشمس والنور، وهذه العفاري
  رمز العلم والمعرفة، بحسب الدكتور عز الدين مصطفى رسول، وتختفي حين يسطع النور.

ى جانبها، ففي القصة المذكورة أعاله، إن قوى الشر في األساطير الكردية ال تتمثَّل في العفاريت فحسب، بل نجد الحية أيًضا إل
ل عام، نجد تنِّينًا يتحكَّم بمصير مدينة كاملة. إن للمدينة مصدًرا واحًدا للمياه، هو نبع في جوارها، يسدُّ التنين مجرى مياه النبع مرة ك

ربيعها الرابع عشر. يلتقي بطل القصة فيمنع المياه عن سكان المدينة، وال يحيد عن مكانه إال بعد أن يقدم له سكان المدينة فتاة في 
(بنكين) شيًخا مهموًما، وحين يسأله عن سبب همومه، يسرد له الشيخ حكاية التنين، وأن القرعة قد وقعت هذا العام على ابنته التي 

ي اليوم التالي في النبع، سوف يلقيها غًدا إلى التنين. عندئٍذ يطلب من الشيخ أن يلقوه هو إلى التنين عوًضا عن الفتاة، وإذ يلقونه ف
  يقتل التنين، فتعم المدينةَ األفراُح، وتسطع في سمائها األنوار، فقد تحرر سكانها من جبروت التنين.

اك) المشهورة بين الكرد، إذ نبت على كتِفَّي الملك جرحان  صورة التنين تطالعنا في أسطورة أخرى، هي قصة (أزدهاك/ ضحَّ
ى ذلك اليوم بـ في شكل تنينين، وكان دواؤه ما مخ شابين كل يوم. وتمضي القصة هكذا إلى أن يقتل (كاوا) الحّداُد الملَك، ويَُسمَّ

(النوروز)، أي اليوم الجديد، ورأس السنة الكردية. ومنذ ذلك الحين ما زال الكرد يحتفلون في الحادي والعشرين من شهر آذار كل 
  َخر أيًضا.لظلم، الذي تحتفل به شعوب أُ عام بهذا العيد، عيد الحرية واالنتصار على ا

يظهر الشر في األساطير الكردية أحيانًا في صورة عجوز شمطاء، آكلة البشر، ضخمة الجسم، تلقي المرء في فمها مضغةً بين 
رص أن أسنانها، نهداها كبيران طويالن، تلقيهما على كتفيها، يتدليان على ظهرها. ولكي ينتصر عليها بطل األسطورة، فهو يح

ة، ويقفز إلى أحد نهديها، فيرضع جرعة من حليبها. عندئذ تقول:  لو لم ترضع حليبي، أللقيتك «يتحايل عليها، فيأخذها على حين غرَّ
  . هل تشير األسطورة الكردية إلى منزلة حليب األم في الثقافة اإلنسانية؟! ربما. )50( »في فمي، وهرستك بأسناني هرًسا

يت والجن والتنين من جهة واإلنسان من جهة أخرى في األسطورة الكردية وانتهائه بانتصار اإلنسان إن الصراع بين العفار
، وانتصار الخير )51( »رمز لذلك الصراع الناشب منذ عصور قديمة في المجتمع اإلنساني، بين قوى الخير وقوى الشر«إنما هو 

الفكر الخيِّر، والعمل الخيِّر، والقول الخيِّر"، «زردشت التي تقوم على لكأننا نسمع في األسطورة الكردية صدى فلسفة -في النهاية 
  على (أهريمان) مسبِّب الشر.  -إله الخير في الديانة الزردشتية )52( »آهورامزداوانتصار "

إن قوى الشر في األساطير الكردية تعمل جاهدة أن تخدع اإلنسان، وال سيما حين ترى نفسها محاصرة بقوة هذا اإلنسان 
وتصميمه على القضاء عليها، وهذا ما يتجلى في رجاء التنين ذي الرؤوس السبعة البطَل أن يقطع رأسه السابع بعد أن قطع ستة 

، ولكن البطل ال ينخدع بتوسُّالته، ألنه يدرك أن قطع الرأس السابع سيعيد إلى التنين رؤوس، كي يريحه مما صار إليه من عذاب
قواه كاملة، ولذلك ال يُْقدم على قطعه، وهوو ما نجده في (قصة بنكين).ال تخلو الساحة في األساطير الكردية دائًما لقوى الشر، بل 

ْيَن  نجد إلى جانبها قوى الخير أيًضا، متمثِّلة في بنات الجن ري). إن بعض المشاهد األسطورية په يري/ (پالخيِّرات اللواتي يَُسمَّ
انتقلت إلى بعض المالحم الكردية، ففي ملحمة (ممي آالن) نجد ثالث شقيقات جنيات، يجمعن بين بطلّي الملحمة (َمْم وِزين)، إذ 

. )53( حلم تراءى لهما معًا لى حيث (َمْم)، في ما هويحملن (ِزين) ذات ليلة مع سريرها، وهي نائمة، ويطرن بها مسافات طويلة إ
، فتقدم العون للشاب الذي )54( ومن هذا اللقاء بدأ حبهما الذي عانيا فيه معاناة كبيرة. وتظهر بنات الجن في قصة (الباشا وابن المرأة)

  نفيذها.يقع بين يدَي الباشا وشروطه التعجيزية والخطرة، ولوال بنات الجن لهلك الشاب من دون ت

تتجسد صورة الخير في األسطورة الكردية في الشخصية األسطورية (الخضر) أيًضا، وهي شخصية خالدة، وشيخ كبير ال 
  يموت ما ُوِجَدت األرض والسماء، ويرمز إلى أن قوى الخير خالدة، بينما قوى الشر تسير نحو الموت والهالك. 

ويعين الفقراء والمظلومين، وينصح الملوك واألمراء، ويهديهم إلى طريق إن (خضر) موجود في كل مكان، يغيث الملهوفين، 
  الخير.

لياس)، وفي الديانة  -يرد ذكر (خضر) في ثقافات أمم كثيرة، وإن بأسماء متعددة ومختلفة. ففي الديانة األيزيدية يرد باسم (خدر
نها القديس (مار جرجس) أو (مارجريس)، واإلسالم متمثًِّال في الموسوية اسمه (إيليا)، ولدى الديانة المسيحية يرد بأسماء متعددة، م

                                                   
(50) Mehmet Öncü, rû 21, 53.  105 – 107. 

  .15أدب الفولكلور الكردي، ص الدكتور عز الدين مصطفى رسول، دراسة في  )51(

الخطايا والشرور ومصائب آهورامزدا هو إله الخير والنور عند الزردشتيين، ويتحلى بصفات النور والعقل والطيب والحق والتقوى، أما أهريمان، فهو مسبب الجرائم و )52(
   الحياة، والصراع بينهما ينتهي بانتصار آهورامزدا.

(53)Memê Alan: Danehev Roger Lescot, çapa duwem, Köln1990, weşanên Riya Azadî, rû 46, 47.  
) في دمشق، بعد طبعة ليسكو، 1957(الدكتور نورالدين زازا) عام ( چيروك نڤيسالصحيح هو أن هذه ليست الطبعة الثانية، بل هي الطبعة الرابعة، فالثانية ُطبعت من ِقبَل 

خ هذه الطبعة، فلم يبق منها وطبعها للمرة الثالثة الباحث محمد أمين بوز أرسالن في إسطنبول في سبعينيات القرن الماضي مع ترجمة تركية (أحرقت السلطات التركية نس
 انيا المؤشَّر عليها بالثانية هي في الحقيقة الطبعة الرابعة. إال قليل جًدا). وهذا يعني أن طبعة كولن/ ألم

(54) Mehmet Öncü, rû 113-115. 
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القرآن الكريم، ال يذكر اسًما له إال أن بعض المفسرين يذهبون إلى أنه هو (العبد الصالح) الذي ورد ذكره في سورة الكهف الذي 
  تفق على أنه رجل صالح، يهب لمساعدة الناس. فإنها جميعًا ت -وإن اختلفت في اسمه-يلتقي بالنبي موسى عليه السالم. وهذه الثقافات 

، اإلخوة الثالثة، الذين اضطروا )55( ظهر الخضر في الفولكلور الكردي في ملحمة (ممي آالن)، إذ تراءى ألمراء (بالد المغرب)
ركوا ديوان اإلمارة في صبيحة إلى الزهد في أمور الدنيا، ألنهم لم يُرَزقوا ولًدا ذكًرا، ليكون ولي العهد ووارث اإلمارة من بعدهم، فت

عيد األضحى هائمين على وجوههم، وهم يرتدون ثياب الدراويش. إال أن (الخضر) يظهر لهم، وينصحهم بالعودة إلى مدينتهم، 
هم مرة والتصدُّق على الفقراء والمحتاجين في هذا اليوم المبارك، وسوف يُرزق أحدهم ولًدا، يجب أّال يطلقوا عليه اسًما ريثما يظهر ل

  أخرى.

ويعمل اإلخوة الثالثة بنصيحة (الخضر)، فيعودون إلى ديارهم، وبعد مدة يُرَزق األخ األكبر ولًدا ال يختار له اسًما إلى أن يظهر 
  . سنتحدث عن هذه الملحمة الحقًا. )56( (الخضر)، ويختار له اسم (ممي آالن)، ويختفي

يح كفة الخير بل االنتصار للخير في مواجهة الشر، والبطل فيها دائًما إنسان إن السمة الغالبة على األسطورة الكردية هي ترج
ض إلى الويالت من دون أن يحيد عما يسعى له، وينتصر في النهاية على قوى الشر. إنها صور تخيُّلية لحياة شعب القى  يتعرَّ

ا يصل بعُد إلى مبتغاه في ا  لعيش الحر الكريم.الصعوبات والمشقات طوال مسيرته الحياتية، ولمَّ

  

  الحكاية

تشغل الحكاية أو القصة حيًِّزا واسعًا في أدب الفولكلور الكردي، ومنذ أن بدأ الكرد بتدوين أجناس أدبهم الشفاهي أو فنونه قبل 
ائه كمٌّ كبير من المجموعات القصصية.   ما يزيد على قرٍن ونيِّف، أصبح بين أيدي قُرَّ

فنون الفولكلور القولية، هي قصة يتناقلها الناس من جيل إلى جيل بالرواية الشفوية، وهي في والحكاية الشعبية، كغيرها من 
رحلة تنقُّلها تتعرض إلى بعض التغيير بحسب الرواة أو أحوال العصر الذي يعيشون فيه، ويؤدي الخيال دوًرا كبيًرا في صوغها 

اء أو المستمعين.حوادث واقعية حدثت بالفعل، وأخرى خيالية، فيكسبها قدرة ها   ئلة على جذب انتباه القُرَّ

ولعل الخيال وشكل السرد أو أسلوبه والصياغة تمثّل عناصر مشتركة بينها وبين األسطورة، ولعل هذا ما دعا رائَدْي 
سول إلى أنها الفولكسكوندة األلمانية األخوين جريم إلى عّدها (حطام أساطير أو بقاياها)، بينما يذهب الدكتور عز الدين مصطفى ر

  .)57( »تطوير تاريخي لألسطورة، أو هي األسطورة في عهد تاريخي جديد«

وإذا كانت األسطورة بنت مرحلة طفولة البشرية، فإن الحكاية نتاج بلوغ البشرية مرحلة متقدمة من الوعي، وتعكس أحالًما لم 
ا أو تحقيقها بالخيال، ومن هنا تعكس الحكاية الشعبية صراع يكن تحقيقها ممكنًا في تلك المرحلة، فانطلق العقل البشري إلى تصويره

  اإلنسان مع الطبيعة، بغية إخضاعها لسيطرته، أو صراع اإلنسان مع اإلنسان من أجل الحياة. 

وللحكاية شكلها الفني، وهي تحافظ عليه مهما كانت طويلة أو قصيرة، فلها بدايتها ووسطها ونهايتها. إن القصة الفولكلورية 
لكردية تبدأ بداية قصيرة في جملة أو جملتين مثل (ما كان وما لم يكن)، وهي بداية تشبه بداية القصة الفولكلورية العربية تماًما، ا

وفي وسطها تدور الحوادث سرًدا يتخلله الحوار أحيانًا، وتنتهي بنهاية قصيرة تتمثل أيًضا في جملة أو جملتين، كأن تكون عبارة 
  لئك نالوا مرادهم، عسى أن ينال المستمعون مرادهم أيًضا)، وجمل البداية والنهاية هي نفسها تتكرر في كل قصة.قصيرة من مثل (أو

ويقوم هذا الشكل على عناصر هي الشخصيات، وهي ليست كثيرة، وتنقسم إلى قسمين، منها الشخصيات الرئيسة، يستمر  
  ثم ال تظهر بعد ذلك.  ذكرها في القصة، وأخرى ثانوية، تظهر مؤدية دوًرا ما،

والحدث أو الحوادث أحد أهم عناصر القصة، ثم العقدة أو الحبكة، حيث يصل الحدث إلى الذروة، ثم يأتي الحل، وهو الفكرة 
  التي من أجلها ِصيغت القصة. أما الزمان والمكان، فيتوضحان من خالل سرد الحوادث. 

لى ألسنة الحيوان، ولها غايات تربوية أو توجيهية، ولعل قصة (كليلة ثمة في آداب أمم كثيرة وفولكلورها، قصص ِصيغت ع
ودمنة) تمثّل مثاًال بارًزا لتلك القصص، فنحن نجد فيها أسًدا هو رمز للسلطان الظالم أو صورة له، وثعلبًا هو رمز للبطانة الفاسدة 

ا األثر الرفيع تنتهي بما يمكن أن يكون حكمة، تحثُّ المحيطة بالسلطان الجائر، يدله إلى طريق السوء. ثم نجد أن كل قصة في هذ
  على العمل النبيل، أو تُظهر نتائج الظلم واألعمال الجائرة.

                                                   
التسمية. أما بالد المغرب، فربما  الكرد في كردستان إيران يسمون المناطق الواقعة ما بين مدينة السليمانية ومدينة بانة بـ (آالن)، ربما يكون لقب (مم) مأخوذًا من تلك )55(

   إلحدى تلك المناطق. تُقال

  (Memê Alan)سنشير إلى هذا المصدر بعد اآلن باسم:  )56(

 Memê Alan. Danehev : Danehev Roger Lescot, rû 38 – 39.  
 (57) الدكتور عز الدين مصطفى رسول، دراسة في أدب الفولكور الكردي، ص 23.
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ونحن نجد في الموروث الكردي قصًصا كثيرة ِصيغت على ألسنة الحيوان، منها قصة (َشْنكلو وَمْنكلو) مثًال، وهي مروية على  
يفتحوا الباب، إال بعد أن يسمعوا منها أغنية ترددها لهم، ثم تخرج للرعي. يتكرر هذا األمر لسان ماعز توصي صغارها الثالثة بأال 

أياًما عدة، فيسمعها ذئب في أحد األيام، وبعد ابتعادها عن صغارها، يأتي الذئب متقمًصا دور الماعز، ويردد األغنية نفسها ليفتح 
يتمكن من خداعهم، بعد أن يقنع أحدهم، فيفتح الصغار الباب، فيفتك بهم. وحين  الصغار له الباب، وبعد أخٍذ ورٍد بينه وبين الصغار،

  .)58( تعود الماعز، وال تجد صغارها، تتحّرى عنه في الغابة، فتجده، وتقاتله إلى أن تقضي عليه، وتُخِرج الصغار من جوفه

ل حصان خرج قاصًدا مرعى ما، فالتقى . تدور حوادث هذه القصة حو)59( ؟)وكذلك قصة أخرى بعنوان (كيف أُرِعَب الذئب
حوهم، في طريقه ديًكا رافقه، ثم التقى كبًشا ثم أرنبًا، فترافق األربعة، وإذ كانوا يرعون، رأوا عن بُعٍد قطيعًا من الذئاب، تقدم أحدها ن

لما تقدم نحوه، أطبق الحصان قائمتيه فسأله الحصان: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تعطيني الكبش آلكله. فقال الحصان: تعال ُكْلني أوًال. ف
على رأسه، وضغط عليه بكل قوته، وراح الكبش يضربه من الجانبين، والديك ينقر األرض بحثًا عما يأكله، وأما األرنب، فقد الذ 

اتبعوني، ففي األمر بالفرار. وإذ تمكن الذئب من اإلفالت، فرَّ هاربًا نحو القطيع، فسأله أصحابه عما حدث، ولكنه لم يُِجب بل قال: 
هالكنا. ولما ابتعدوا عن المكان، وقف، وقال الهثًا: عندما وصلت إليهم، وضع أحدهم رأسي بين قطعتَْي خشب، وضغط ضغًطا 

  شديًدا، وراح آخر يضربني ضربًا مبرًحا، والثالث أخذ يحفر لي قبًرا، بينما الرابع مضى مسرًعا إلى طلب مزيد من القوات. 

امع أو القارئ إلى كبير عناء، ليستنتج أن للقصتين كلتيهما غاية تربوية وتوجيهية، فهما موجهتان إلى األطفال، ال يحتاج الس
وتستطيعان بحبكتيهما أن تجذباهم إلى متابعة االستماع أو القراءة، والحّثِ على التضامن، والعمل بروح الفريق. أما إصرار الماعز 

ه نحو التسلُّح باألمل حتى في أحلك األحوال، واإلصرار على متابعة في القصة األولى على البحث عن صغ ارها، وقتل الذئب، فيوّجِ
ي البداهة في األطفال، وعدم  السعي للهدف، والقصة الثانية، فضًال عن أنها تحثُّ على التعاون والعمل بروح الفريق أيًضا، فإنها تنّمِ

من معرفته أنه وأصحابه ليسوا قادرين على مواجهة قطيع من الذئاب، فإنه  االرتباك في مواجهة خطر ما، فالحصان على الرغم
  يبتكر في الحال طريقة أو أسلوبًا للدفاع عن نفسه وعن أصحابه الضعفاء. 

ن القصتين حرص على أن تكون اللغة، سواء في السرد أم في الحوار سهلة، لتكون في مستوى وعي األطفال  والراوي أو مدّوِ
واختار شخصياتها من البيئة المحيطة، فهي بيئة القرية الكردية التي تكثر فيها الماشية، وحيث يعيش األطفال بالقرب من وإدراكهم، 

  الشخصيات الرئيسات.

ه إلى األطفال، ويحرص الراوي  يزخر أدب الفولكلور الكردي بمثل هذه القصص المروية على ألسنة الحيوان، وأغلبها موجَّ
ختيار أبطالها من بيئة الريف الكردي، وهي بيئة زراعية جبلية، تكثر فيها الحيوانات والطيور الداجنة، والحيونات فيها جميعًا على ا

ل المجتمع إلى مرحلة تدجين الحيوان والرعي والزراعة، وهي مرحلة  المفترسة أيًضا. وهذا يعني أن القصتين تعودان إلى زمن تحوُّ
  متقدمة في مسيرة التطور البشري.

. وهي قصة شائعة ال نرى ضرورة لسرد مختصر لها، )60( ن القصص ذات المغزى الفكري، قصة (الذئب والثيران الثالثة)م
 ومعروفة في الموروث العربي أيًضا، ولكن باسم قصة (األسد والثيران الثالثة)، وقد أُثِر عنها، في الثقافتين الكردية والعربية، المثل

  الثور األبيض). القائل (أُكلُت يوم أُِكَل 

لهذه القصة مغزى فكري هو التنازل عن الموقف الصحيح مرةً، يعقبه التنازل مرات أخريات، وأن على المرء أال ينسى طبيعة 
 العدو، فـ (الطبع يغلب التطبُّع) وفق ما يقال في العربية، وما يقال في الكردية 

.""Rih dibe bost, dijmin nabe dost، هـ دبه بووست، بمعنى (تبلغ اللحية شبًرا، وال يصبح من نابه دوست رژد
 العدو صديقًا). 

ليست القصة أو الحكاية الكردية نتاج الخيال دائًما، وليست شخصياتها من الحيوانات دائًما، بل ثمة قصص كثيرة تتحدث عن 
ء، ولعل أكثر هذه القصص تداوًال حوادث تاريخية ووقائع حقيقية، وتصور صفحة من صفحات النضال الكردي في مواجهة األعدا

هي قصة (فرسان مريوان االثني عشر)، وهي تحكي قصة بطولة اثني عشر مقاتًال كرديًا صمدوا في مواجهة جيش فارسي قوامه 
كراء. اثنى عشر ألف جندي، ولم يسلَّموه قلعة (مريوان)، بل قاتلوا إلى أن انتصروا، وألحقوا بتلك القوة العسكرية الكبيرة هزيمة ن

ن، وقد نظَّم حوادثَها الشاعر  ) في قالب شعري 1950 – 1867يره ميرد (پهذه القصة ما زالت تُتَداول بين الكرد شفاًها، ولم تُدوَّ
  يره ميرد. پ) مما سمعه من أبيه الذي كان بدوره قد سمعها من أبيه، جّدِ 1935عام (

                                                   
(58) Haciyê Cindî: Hîkayetên cimaѐta Kurda, çapa yekem, weşanên Ronahî, Amed 2011, rû 8- 11. 
(59) Haciyê Cindî, rû 16-18. 
(60) Elî Cefer: Gotina mêrê Kurd gotin e, çapa yekem, weşanên Helwest, Istockholm 2000, rû 8-11.  
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  الملحمة

وال يُعرف لها قائل أو مغّن أو شاعر، وتنتقل أيًضا شفاًها من جيل إلى جيل، الملحمة أحد أقدم أنواع األدب الفولكلوري، 
فالمغنون في كل جيل يبدلون فيها شيئًا، ويضيفون عليها أشياًء سواء في األحداث «وتتعرض في مسيرة تنقُّلها إلى التغيير واإلضافة، 

ت بعصر أو بقبيلة، حملت معها بعض  األحداث واألشخاص، وأبقت أموًرا ُوجدت عند نشوء أم في الشخصيات، فهي كلما مرَّ
نون مما سمعوه من )61(»الملحمة نه المدّوِ ، ما يعني أن الملحمة الفولكلورية ليست من إبداع شخص واحد، وأن النص األخير الذي دوَّ

  الناس ليس النص األول عند إنشائها، وال يمكن أن يُنسب إلى شاعٍر أو راٍو بعينه.

لحمة الفولكلورية الكردية في هذا الجانب عن مالحم الشعوب األخرى. أما من حيث المضامين، فيمكن تقسيمها ال تختلف الم 
 إلى قسمين، هما الملحمة البطولية، وملحمة الحب والعشق. 

  

  الملحمة البطولية 

رية، وأعمال خارقة خارجة هي التي تنقل الحوادث مشوبة بصور ومظاهر خيالية عن الشجاعة والبطولة، تتخللها حوادث أسطو
عن طاقة اإلنسان، وينتصر البطل على كل ما يعترض طريقه، وكل من يعترضه، وال أحد يجاريه في الشجاعة ومقارعة األهوال. 
ملحمة (رستمي زال) إحدى أهم نماذج هذا النوع من المالحم. وعلى الرغم من أن الفرس يتنازعون الكرَد هذه الملحمة وعائدية 

  .)62( ) يذكره باسم (رستم الكرد)1020-935رستم)، فإن الشاعر الفارسي الشهير الفردوسي (بطلها (
وهناك من المالحم البطولية ما يروي فصوًال من البطولة والشجاعة، ولكنها تخلو من األعمال الخارقة الخارجة عن طاقة 

والبطولة فيها بقضيٍة ما، يكافح البطل مع جموع الشعب من اإلنسان، وكثيًرا ما يكون أبطالها أشخاًصا حقيقيين، وترتبط الشجاعة 
  أجلها، ولعل هذا هو أحد أسباب تثمين الشعب الكردي للشجاعة، وحبه للشجعان.

تعّد ملحمة (قلعة دمدم) التي تشتهر بين الكرد باسم ملحمة (دمدم) أو ملحمة (الخان ذي اليد الذهبية) من أبرز نماذج هذا النوع 
) بقيادة األمير الخان ذي اليد الذهبية ضد الشاه 1610و 1608دى الكرد، وهي تروي قصة كفاحهم ما بين عامي (من المالحم ل

الصفوي عباس األول. وقد حفظتها ذاكرة الشعب الكردي، وهو يرويها من جيل إلى جيل، وهذا ما دعا عالم الفولكلور الكردي 
 »من نتاج جموع الشعب، وهي مثال لكفاح الكرد البطولي ضد عبودية ملوك إيران«الدكتور أورديخان جليل إلى أن يتوصل إلى أنها 

. لقد حازت هذه الملحمة على اهتمام األدباء الكرد، فاستلهموا من حوادثها قصًصا وروايات، لعل آخرهم إلى اليوم الروائي جان )63(
  دوست.

  مالحم الحب والعشق 

ك بين الكرد وشعوب شرقية أخرى، كملحمة (شيرين وفرهاد) التي نجدها عند كثيرة في الموروث الكردي، منها ما هو مشتر
الفرس والترك واألذربيجانيين أيًضا، وملحمة (مجنون ليلى) المعروفة عند الكرد بملحمة (ليلى ومجروم)، وهي قصة فولكلورية 

لفولكلور الكردي، واكتسبت سمات خاصة بحيث عربية، تُروى عند العرب حول حب ليلى العامرية وقيس بن الملوح، ثم انتقلت إلى ا
لم يبق فيها من األصول الفولكلورية العربية سوى أسماء أبطالها والخطوط العريضة للحوادث، أما المشاعر والعواطف، فهي ذات 

  طابع كردي.

اثنتين فقط هما ملحمة  إن تتبعنا مالحم الحب والعشق جميعها في الفولكلور الكردي، فسوف يطول بنا البحث، ولهذا نقف عند
  (َخْج وسيامند) وملحمة (ممي آالن). 

  

  ملحمة خج وسيامند 

نها بعض المهتمين بالفولكلور الكردي،  هي ملحمة كردية شائعة في أجزاء كردستان األربعة، وقد جمعها من أفواه المغنين، ودوَّ
واألخوان أورديخان وجليل جليل، في الجزء األول من كتابهما الموسوم بـ (زاركوتنا  -بحسب ما مرَّ سابقًا-أبرزهم عبيد هللا آيوبيان 

  ف يُلفظ كالجيم في اللهجة المصرية)، ويعني (الفولكلور الكردي)، وقد مرَّ ذكر هذا المؤلَّف سابقًا. كردا)، (حرف الكا

هذه الملحمة، كأغلب المالحم الكردية، ال يُعَرف تاريخها، وال تاريخ بطليها (َخْج وسيامند)، ولعل هذا أمر بدهي لدى أبناء 
. وهي تحكي قصة حقيقية كانت نتاج عاطفة صادقة جمعت قلبَيهما، وتعكس صورة الجبال في عصور سابقة، إذ لم يكونوا يهتمون به

  للتضحية بالنفس في سبيل الحبيب.

                                                   
  .36دراسة في أدب الفولكلور الكردي، ص  الدكتور عز الدين مصطفى رسول، )61(

(62) Edîb Polat: Ristemê Zal, çapa yekem, Istanbul 2007, Ezgi Matbaasi, rû 9. 
   .50الدكتور عز الدين مصطفى رسول، دراسة في أدب الفولكلور الكردي، ص  )63(
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خج وسيامند أبناء عمومة، وقد تعاهدا على الزواج، ولكن أباها وأخوتها السبعة يرفضون تزويجها البن عمها، ألنه نشأ يتيًما 
لى الرغم من أن خج ال تريده، ويتمكن سيامند من خطفها في يوم زفافها إلى ذلك وفقيًرا، ويفضلون عليه شخًصا آخر غنيًا، ع

الشخص، ويذهب بها بعيًدا، فيرسلون خلفهما فرسان العشيرة، ويقاتل سيامند قتال األبطال، ولكنه يُصاب بسهم يخترق قلبه، فينحدر 
  بعيد نحوهما، تلقي بنفسها عليه من األعلى، فيموتان معًا. من قمة جبل (سيبان)، فتبكيه خج وترثيه، وإذ ترى فرسانًا قادمين من 

وفي رواية أخرى، بعد أن يتمكن سيامند من قتل أولئك الفرسان، يأخذان قسًطا من الراحة، فيتمدد سيامند، ويضع رأسه على 
، فتضحك خج النقيادها جميعًا لنفر ركبة حبيبته ويغفو، وفي هذه األثناء يمر قطيع من الظباء يقوده ذكر من أفراده، وهي تنقاد إليه

واحد، كما تمّكن سيامند بمفرده من فرسان العشيرة، وإذ يصحو سيامند، ويراها ضاحكة، فيحسبها تضحك من رأسه األصلع، فتخبره 
م يؤذهما، إال أنه ال بأمر قطيع الظباء، عندئذ يتبع سيامند القطيع، يريد قتل ذاك الذي يقوده، فتتوسَّل إلية خج أال يفعل، ألن القطيع ل

يتراجع عما صمم عليه، فيسدد سهًما نحو الذَّكر، ويوقعه أرًضا، ولما انحنى عليه، وكان ما زال حيًا، ركله برجله، فأوقعه من جرف 
  ا. عاٍل، فوقفت خج تناديه وتبكيه، وحين رأت فرسانًا قادمين من بعيد، ألقت بنفسها عليه من أعالي الجرف، فاحتضنته وماتا معً 

هذه الملحمة، إذ تصور حب العاشقَين ووفاءهما، وبخاصة وفاء الفتاة، تمثّل في الوقت نفسه وثيقة تدين موقف األهل الذين 
يريدون تزويج بناتهم وفق آرائهم وأمزجتهم، وال يعيرون مشاعرهن أي اهتمام، وصرخة نضاليه ضد القيم كلها التي تخلق المآسي. 

  .)64( »قد تجاوز كل العقبات التي وضعتها العالقات االجتماعية الظالمة في طريقه«وهات آالكوم والحب فيها بحسب الباحث ر

ينتفي العنصر األسطوري في هذه الملحمة، ولوال البطولة الخارقة التي يبديها سيامند في مواجهة فرسان العشيرة، لترددنا في 
بين حوادث الملحمة سواء كانت فولكلورية أم أدبية مدونة. ومن جهة أخرى، تسميتها (ملحمة)، وذلك للمنزلة التي يحتلها هذا العنصر 

  نرى أن انتفاء هذا العنصر فيها، يدل على أنها من نتاج مرحلة ما بعد األساطير في الفولكلور الكردي. 

ن بقلم الشاعر عبد القادر بنكولي (تُلفظ الكاف كالج يم في اللهجة المصرية)، إذ انتقلت هذه الملحمة إلى األدب الكردي المدوَّ
  نظمها شعًرا في ألفين ومئة وبيتين. 

  

  ملحمة ممي آالن

هذه أكثر مالحم العشق انتشاًرا بين الكرد، في أجزاء كردستان األربعة، يمتد غناؤها سهرات عدة في ليالي الشتاء الطويلة، 
ين قبل الكرد، فقد نشرها آلبرت سوسين أول مرة مع ترجمة غناها المغنون الكرد، وما يزالون يغنونها. حازت على اهتمام المستشرق

) في ألمانيا، وجمع 1906)، وبعده نشرها أوسكار مان مع ترجمة ألمانية عام (1890ألمانية لها في بطرسبورغ في روسيا عام (
طفى منهم اثنين كانت لغتهما نصها الكامل المستشرق الفرنسي روجيه ليسكو، بعد أن استمع إلى ما يزيد على عشرين مغنيًا، ثم اص

ف 1942الكردية جيدة. ونشرها كاملة مع ترجمة فرنسية لها عام ( ) في بيروت، ثم أُعيد نشرها مع مقدمة مسهبة، كتبها كاتب عرَّ
في  )، بحسب ما مرَّ سابقًا. أما الطبعات الالحقات، سواء في أوروبا أم1957يس) في دمشق عام (ڤيروك ن(چبنفسه في آخرها باسم 

  تركيا، فجميعها تعيد طباعة هذه النسخة.

الحدث في هذه الملحمة مبني على حب الشاب (مم) والفتاة (ِزين)، ولكنها أبعد ما تكون مقتصرة على قصة حب، بل تتحدث 
  عن أمور كثيرة يتردد صداها في الحياة الكردية.

تبدأ الملحمة بداية أسطورية، فهي تتحدث عن إخوة ثالثة هم أمراء كرد، لم يُرزقوا ولًدا ذكًرا ليكون ولي عهد لهم، يرث الحكم 
من بعدهم، لذلك يزهدون في أمور الدنيا، ويخرجون في صبيحة عيد األضحي في هيئة الدراويش تاركين إمارتهم وأمالكهم، هائمين 

(الخضر) بمشيئة إلهية، ينصحهم بالعودة إلى ديارهم، والتصدُّق على الفقراء والمحتاجين في هذا اليوم  على وجوههم، فيتراءى لهم
وه، إلى أن يتراءى لهم ثانية يه بنفسه، وهذا ما )65( المبارك، ويخبرهم أن كبيرهم سوف يُرزق بطفل، يجب عليهم أال يسمُّ ، فيسّمِ

  يكون.

ة الطفل فحسب، بل تتعداها إلى حب بطلَْي الملحمة أيًضا، فقد تراءى لالثنين معًا، في ال تقتصر العناصر األسطورية على والد
يري) حملن ذات ليلة سرير (ِزين) وهي نائمة، وطرن بها من مدينة (جزيرة بوتان) پ، أن ثالثًا من بنات الجن ()66( ما يشبه الحلم

  ه في غرفته، وكان هذا الحلم سببًا ألن يهيم كل منهما باآلخر.إلى حيث (مم)، سلطان الكرد في (بالد المغرب)، فوضعنها بجانب

                                                   
(64) Rohat Alakom: Di folklora kurdî de serdestiyeke jinan. Çapa yekem, weşanên Nûdem, Stockholm 1994, rû 78. 
(65) Memê Alan, rû 38, 39.  

  .46المصدر نفسه، ص  )66(
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وتستمر األسطورة مع الحوادث، فتظهر مرة أخرى مع فرس (مم). إنه فرس أسطوري اصطيد من البحر، إذ علق بشباك 
ه نحو الشاطئ، وظل عصيًا على الترويض، إال منفي الصيادين، وقد جهد ألف وخمسمئة من خيرة الفرسان،  (عمر بيك) خال  جّرِ

ْوه (بوزي َروان). وهو فرس يقطع مسافة ستة أشهر في اثنْي عشر أو خمسة عشريوًما؟!   .)67((مم)، وهو شخصية ذات كرامات، وسمَّ

يظهر (الخضر) في الملحمة مرة ثالثة، في أثناء سفر (مم) إلى جزيرة بوتان، قاصًدا لقاء (ِزين)، ويرافقه إلى أن يقترب من 
ة، فيوصيه كيف يجتاز النهر، وأن فتاة اسمها (ِزين) أيًضا، تنتظره عند الضفة األخرى، هي ابنة (بكو) حاجب أمير شاطئ نهر دجل

م عِلَم بأمر قدومه، فأرسل ابنته كي تخدعه، عسى أن يغرق هو وفرسه في النهر، ثم يختفي.    الجزيرة، وهو منّجِ

ا، حين يأمر األمير زين الدين، وبتدبير من حاجبه بكو، بتقييد (مم) وسجنه، وتميط الحوادث اللثام عن األسطورة عند نهايتها أيضً 
 الحاجبنرى السالسل التي يقيِّده بها حاجُب األمير، تتقطع عندما يضغط (مم) محاوًال فكَّها، وتتحول إلى ثعبان كبير مخيف تالحق 

. لقد تراءى له خاله وهو في السجن، في حلٍم، وأخبره أن موته . ومثلما كانت والدة (مم) أسطورية، فقد كان موته أسطوريًا أيًضا)68(
متها ابنة حاجب األمير من دون علمها،  م له رمانة، سمَّ قد اقترب، وسوف تأتيه (ِزين) زائرة في خفية من أخيها األمير، وسوف تقّدِ

  . )69( وعليه أن يأكلها، فيموت، وسوف تموت (ِزين) بعد موته بأسبوع واحد

مم) إلى جزيرة بوتان، يعترض حاجب األمير طريقه، ويستضيفه، ولكنه يدعه ويتابع طريقه سائًال عن قصر حين يصل (
كو وتاجدين، وهم أبناء عم األمير، زين الدين، أخي (ِزين)، المشهورين چالجالليين (نسبة إلى عشيرة جاللي)، اإلخوة الثالثة، حسن و

لضيوف، والوفاء والشجاعة، ويستضيفه بعض من عامة الناس الفقراء، فيعتذر، ثم يلتقي في المدينة بالكرم وحسن الضيافة ومساعدة ا
كبير التجار في المدينة، فيستضيفه، ويعرض عليه المساعدة، إن كان يمكن أن يُقضى مراده بالمال، وحين يدرك أن ما يريده (مم) 

  الجالليين.  ال يُقضى بالمال، بل قد تُراق الدماء من أجله، يوجهه نحو اإلخوة

يحلُّ (مم) ضيفًا في بيت األخ األكبر (حسن)، بعد بضعة أيام، وبعد أن يعرف مقامه في بلده، يسأله عن سبب قدومه إلى جزيرة 
ح وال يفصح. وبعد أن يعرف حسن وأخواه أن مجيئه  بوتان، ويعرض عليه مساعدته وأخويه، مهما كان سبب مجيئه، لكن (مم) يلمُّ

  كو) خطبته على (ِزين) من أجل ضيفهم الكبير. (چكو)، يتفق مع أخويه أن يفسخ (چ(زين) خطيبة أخيه ليس إال من أجل 

إن ظهور األسطورة بهذا الشكل المكثَّف في الملحمة، يمثِّل في ظننا دليًال على قَِدمها، حين لم يكن اإلنسان قادًرا على تفسير 
الخيال، فيختلق لتلك الظواهر أسبابها. وأما اقتصارها هنا على شخصية (الخضر)،  بعض الظواهر، فما كان منه إال أن يلجأ إلى عالم

نين. ونرى أن الروا ة فيعود في رأينا إلى أن هناك مدة زمنية طويلة تفصل بين والدة هذه الملحمة وروايتها إلى أن تلقفتها أقالم المدّوِ
مكن أن يتقبَّله العقل البشري، وخصوًصا أن شخصية (الخضر) مقبولة في أسقطوا منها كثيًرا من األعمال الخارقة، وأبقوا على ما ي

ت، الثقافة الشرقية بعامة، وال سيما في األوساط الدينية، وذلك لورودها في الديانة األيزيدية والديانات السماوية الثالث بأسماء مختلفا
  وفق ما أشرنا سابقًا.

) إلى أن اإليرانلوجي الدانيماركي أ. 1957قدمة التي كتبها لطبعة عام (يس) في المڤيروك ن(چإنها ملحمة قديمة. يشير 
) يتحدث عن وجود ملحمة بين الشعوب اآلرية شبيهة بهذه الملحمة قبل ميالد المسيح بألف عام، وعن 1945 – 1875كريستيزن (

  ريس دي ميتيليني). رواية شبيهة بها أيًضا، كتبها قبل ميالد المسيح بخمسمئة عام كاتب يوناني اسمه (شا

، واسمه (زاريادريس)، )70( قصة شاريس مبنية على حب ابنة أحد الملوك القدماء اسمها (أُوداتيس) وأحد أبناء أدونيس وأفروديت
  . )71( يتراءى كل منهما لآلخر في الحلم، فيتحابان، ويقطع زاريادريس آالف األميال، فيلتقي أوداتيس ويهربان معًا

ين ملحمة (ممي آالن) وقصة شاريس اليوناني، فـ(مم) و(زاريادريس) متشابهان إلى حد بعيد، فإن كان ثمة تشابه كبير ب
(زاريادريس) ابن اآللهة، فإن والدة (مم) كانت نتيجة معجزة، وكذلك فرسه فرس أسطوري. لدى كل منهما صديق بمنزلة األخ، 

(أُوداتيس) أيًضا، إذ تنتميان كلتاهما إلى نسب عريق، وثمة تشابه بين مستعد دائًما لتنفيذ ما يريده، وهناك تشابه بين (زيِن) و
  (هومارتيس) والد (أوداتيس) واألمير (أزين أو زين الدين) أخي (زين). 

وبحسب شاريس، فإنه حوادث روايته هذه معروفة لدى سكان آسيا الوسطى جميعهم، بمن فيهم الكرد والفرس، وهما شعبان 
ظهرت، ظهرت بين الشعوب اإليرانية. ومعروف أن الكرد أحد هذه الشعوب. وأن المصادر الفارسية ال تتحدث  آريان، وأنها أول ما

                                                   
(67) Memê Alan, rû 68, 80, 95. 
(68) Memê Alan, rû 190.  

  ، حيث يدور حوار مؤثِّر بينهما، ال تستطيع زين أن تثنيه عن أكل الرمانة بعد أن علمت منه أنها مسمومة.201 – 200المصدر نفسه، ص  )69(
  وأفروديت آلهة الحب والجمال في األساطير اليونانية.أدونيس إله الشباب في األساطير الفينيقية،  )70(

  انظر خالصة هذه القصة في: )71(
Memê Alan, rû 8-10 
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ن على حٍد سواء. وهي بحسب اإليرانلوجي الدانيماركي السابق ذكره،  عن قصة شبيهة بها في األدب الفارسي الفولكلوري والمدوَّ
  . )72( انتقلت من الشرق إلى الغرب

ملحمة على منزلة المرأة في المجتمع الكردي، فلها منزلتها الرفيعة، وتستحق أن يقطع المرء آالف األميال للقائها، تطلعنا هذه ال
 وهو أمر تطالعنا به كثير من القصص الفولكلورية واألساطير أيًضا، ولها كلمتها التي ال تَُردُّ. يَِرد في الملحمة أن اثنتين من بنات

) 73( الصغرى بأن تُِريانها كًال من (مم وِزين)، وتقسمان أنهما ستفيان بوعدهما، تقوالن: (كلمتنا كلمة المرأة) الجن حين تَِعدان أختهما

ضيًرا من  -كغيرها في المجتمعات الشرقية-ما يعني أن للمرأة موقعًا سياديًا في المجتمع، وكلمتها مسموعة. وال ترى المرأة الكردية 
، )74( ب عنهم. لقد ظهرت جموع الفتيات والنساء حاسرات الرؤوس أمام (مم) عند (عين القسطل)االختالط مع الرجال، فال تحتج

على الرغم من أنه غريب بالنسبة إليهم، وإذ يحين واجب الدفاع عن ثغور البالد في وجه الغزو الفارسي، يترك (حسن) ضيفه في 
سن) على موقفه، وتمسَُّكه برأيه، يذكرنا بالقول الدراج الذي يشير . ثم إن ثبات (ح)75( البيت، وينصرف مع أخويه إلى قتال األعداء

  إلى العناد (كلمته كلمة كردية). 

وتطلعنا الملحمة أيًضا على صور للتجارة المزدهرة في مدينة (جزيرة بوتان) عاصمة اإلمارة الكردية، فأسواقها مزدهرة، 
  . )77( فيها المزادات الكبيرة، وتُقام )76( وتجارها يرسلون القوافل إلى جهات مختلفة

ار حين يستضيف (مم) في بيته، ويعرض عليه  وعلى الرغم من أن لغة األرقام هي السائدة في عالم التجارة، فإن كبير التُجَّ
م ، يعبِّر بهذا الموقف عن قيمة من القيم االجتماعية التي يتسم بها الشعب الكردي في احترا)78( مساعدته مهما كلفه ذلك من مال

ار يعبِّر في الوقت نفسه عن ثقافة األغنياء أو البرجوازيين، فهؤالء يظنون أن  الغريب، وإكرام الضيف. ولكن موقف كبير التجَّ
المشكالت جميعها يمكن أن تُحلَّ بالمال، ولهذا حين يعلم من (مم) أن ما يسعى له ربما ال يتحقق بالمال، وقد يتطلب سفك الدماء، يدله 

  . )79( لجالليين الثالثة، فهم معروفون بالشهامة والبطولة، وهم وحدهم قادرون على مثل هذه األمورإلى اإلخوة ا

إن احترام الغريب وإكرام الضيف قيمة متأصلة في الشعب الكردي، ال تقتصر على التجار واألغنياء بل إن الفقراء وعامة 
ين حين يلتقيه (مم) ويسأله أن يدله على قصر اإلخوة الجالليين الثالثة، فهو الناس أكثر التزاًما بها، وهذا ما يبديه أحد المارة العابر

من ناحية يلوم (مم) ألنه لم يستجب لدعوته إلى بيته، ربما ألنه فقير الحال، ومن ناحية أخرى، يطلعنا على عادة متأصلة في سكان 
فتقرون إلى ما يعيلون به أَُسَرهم الذين يَِردون في الملحمة باسم مدينة الجزيرة بفقرائهم وأغنيائهم، والعاطلين عن العمل الذين ربما ي

  . )80((العَبَبُوز)، وهي أن إرشاد الغريب إلى بيوت اآلخرين يعّد نقيصة في عرفهم

يس) في مقدمته المسهبة إلى أن وجود (العببوز) في المدن مرحلة تاريخية، مرت بها بعض الدول األوروبية ڤيروك ن(چيذهب 
سا وإنكلترا، خصوًصا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، نتيجة تقدم التجارة والصناعة، وضعف الحكومات اإلقطاعية مثل فرن

  .)81( التي اضطرت أن تستغني عن خدمات كثيرين من أولئك الذين كانت تستخدمهم في حروبها، فلجؤوا إلى المدينة بحثًا عن العمل

وكانت لها حكومتها،  -بحسب ما مرَّ سابقًا-ة بوتان، مدينة (الجزيرة) كانت مركًزا تجاريًا وإذا أضفنا إلى ذلك أن عاصمة إمار
وعلى رأسها أميرها، ولها قوانينها، فسوف ندرك أن كردستان كانت تمر في المرحلة نفسها، وتتقدم نحو اجتياز اإلقطاعية، ولو 

  حاال دون ذلك.  بخطًى بطيئات، ولكن أطماع أعدائها، وتجزئتها بين دول عدة،

  

  القيمة الفكرية واألدبية لهذه الملحمة 

ن بعد ظهور الملحمة بزمن طويل، وال بد أنها في مراحل انتقالها اء والباحثين قد ُدّوِ  قلنا سابقًا إن هذا النص الذي بين أيدي القُرَّ
شفاًها من عصر إلى عصر، ومن جيل إلى جيل، تعّرضت إلى الحذف من جهة، واإلضافة من جهة أخرى، حتى انتهت إلينا وهي 

من دون أن تفقد سماتها الكردية المتمثلة في إظهارها قيًما اجتماعية كردية، وباإلضافة إلى ذلك، فإن وجود ترتدي لبوًسا إسالميًا، 
اإلخوة الجالليين و(بكو) الشرير فيها يعكس شيئًا من الفلسفة الدينية الكردية القديمة، ومفادها الصراع بين الخير والشر، وانتصار 

  نسان وإله الخير، وتدعو إلى (العمل الخيِّر والكالم الخيِّر والفكر الخيّر). الخير في النهاية بالتعاون بين اإل

                                                   
(72) Memê Alan, rû 11.  
(73) Memê Alan, rû 46. 
(74) Memê Alan, rû 138.  
(75) Memê Alan, rû 185.  
(76) Memê Alan, rû 76. 
(77) Memê Alan, rû 83, 84. 
(78) Memê Alan, rû, 87, 88. 
(79) Memê Alan, rû 89, 90.  
(80) Memê Alan, rû 81, 91. 
(81) Memê Alan, rû 32.  



 

    2017آب/ أغسطس  –العدد الثاني  137  

      

وللملحمة قيمة أدبية تتجلى في الوزن واإليقاع، وكذلك في مفرداتها. فمن حيث الوزن واإليقاع، نرى الجمل أو األبيات غير 
دة. طول الجملة أو قصرها يعتمد على نَفَس متساوية في الوزن، هناك جمل قصيرات، وأخريات طويالت، وقوافيها ليست موح

المغني أو الشاعر، بمعنى إن الجملة الشعرية تتبع الجملة الشعورية في الطول والقصر، والهدوء والصخب، فحين يكون االنفعال 
قصيرة وسريعة تعبِّر  هادئًا، ينعكس هذا الهدوء في الجملة، فنراها هادئة وطويلة، أما حين يرتفع االنفعال والهيجان، فتأتي الجمل

  تعبيًرا دقيقًا عن الحالة الشعورية للمغني أو الشاعر.

وفي الحقيقة، تتميَّز المالحم الكردية جميعها بهذه الميِّزة، فهي ال تتقيد بوزن معيٍن، وقافية موحدة، ومن ثَمَّ ال تلتزم باألصول 
ي بعد مئات السنين بـ (الشعر الحر) أو القصيدة النثرية، ما الكالسيكية. إن هذا الشكل الذي انتهجته الملحمة الكردية، قد  سبق ما سُّمِ

يمكننا القول إن الشاعر الشعبي أو المغني الكردي، قد شعر قبل شعراء العصر الحديث بثقل الوزن العروضي ورتابته، وعدم قدرة 
اء.هذا الوزن على ترجمة حال الشاعر النفسية والشعورية ترجمة دقيقةً، ونقلها إ   لى القُرَّ

إن حرص الشاعر الشعبي أو المغني الكردي على صدق عاطفته يتجلَّى أيًضا في مفرداته، فهو حريص على اختيار ألفاظ، 
  أصواتُها تعكس معانيها. فحين يقول مثًال:

"Bû şîngeşînga şûran" 

كر كلمة (شووران/ السيوف)، بمعنى إن فإن كلمة "ِشينَكه ِشينك" وهي بمعنى (الصليل) يمكنها أن تفي بالغرض من دون ذ 
  صوت الكلمة يؤدي معناها.

  

  األمثال والِحَكم

تشغل األمثال حيًِّزا كبيًرا ضمن فولكلور الشعوب، وقد حازت على اهتمام الفولكلوريين تجميعًا ودراسة. وكذلك األمثال  
الكردية، تشغل جانبًا واسعًا ضمن الفولكلور الكردي، وحازت على اهتمام الفولكوريين الكرد أضعاف ما حازت أنواع األدب الشعبي 

بمعنى  م انصب على التجميع، ولم يتجاوزه إلى الدرس والتحليل إال لماًما. وتعددت تسميتها، بين (َمتَلوك)األخرى، إال أن هذا االهتما
  . )82( ين)(الَمثَل) و(أقوال األوائل)، و(أقوال القدماء) و(أقوال الِكبار) و(ِحَكم القدماء) و(ِحَكم وأقوال اآلباء واألجداد) و(أقوال األقدم

مرآة الشعوب التي ترتسم فيها تجاربها وصفوة جزء من «أنواع أدب الفولكلور، نتاج شعبي قديم، وهي األمثال، كغيرها من 
حضارتها، وتتجلى أهميتها في أن الزمن ال يكدر صفو نقائها إال نادًرا، فتنتقل عبر العصور حاملة معها وشم كل عصر، معبِّرة عنه 

  . )83( »عبصدق، ناقلة آثاره إلى سواه دون تزييف أو تصنُّ 

ويقترب المثل في محتواه من الحكمة، ولكن ال يمكن ألّي منهما أن يحلَّ محل اآلخر. فالمثل قد ال يعطي هدفًا أو معنى واضًحا،  
 »ال يُطبخ رأسان كبيران في قِْدٍر واحدةٍ «فال يمكن التوصل إليه مباشرة، والحكمة قد تعطي نتيجة أو معنى بصورة مباشرة، مثل: 

الرأس «ال تعطي الحكمة المقصود منها مباشرة، بل ال بد من التمعُّن فيها للوصول إلى النتيجة أو المقصود منها، مثل . وقد )84(
  . )85( »السليم ال يحتاج مخدة

وتحتل الحكمة في النتاج الفولكلوري الكردي مكانًا بارًزا، وقد تأتي معها بنوع فولكلوري آخر، فقد تكون حادثة ما حدثت أو 
ة ما وقعت، ثم قال امرؤ حكيم قوًال، صار حكمة أو مثًال، انتشر بين الناس، منتقًال من جيل إلى جيل، ومن عصر إلى عصر. واقع

  إن أغلب القصص أو الحكايات التي جمعها علي جعفر باسم (الكردي كلمتُه كلمة) أثمرت حكمة أو مثًال. 

  

  مضامين األمثال والِحَكم 

ا يعكس العادات والتقاليد والقيم واألخالق في مسيرة حياة الشعوب. إن الحياة في الجبال علّمت الكردي تعّد الحكمة والمثل خير م
ن الشجاعة والشهامة  ، )87( »ليكن المرء ديًكا، وليعش يوًما ونصف يوم«، و)86( »ليكن المرء ديك يوِم، ال دجاجة مائة سنةٍ «أن يثّمِ

                                                   
(82) Bilal Hesen: Pîr û pendî, çapa yekem, cihê û navê weşanxanê nediyar in, 2012, rû 733, 744.  

  .67ص دراسة في أدب الفولكلور الكردي، وانظر أيًضا: الدكتور عز الدين مصطفى رسول،

  .7)، ص 1988الدكتور محمد توفيق أبو علي، األمثال العربية والعصر الجاهلي، ط!، (بيروت، دار النفائس،  )83(
(84) Bilal Hesen: Pend û Peng, çapa yekem, cih û navê weşanxaneyê û dîroka çapkirinê ne diyar in, rû 96. Û Elî Cefer: 
Gotinên pêşiyan, rû 100. 
(85) Bilal Hesen: P û Pend û Peng, rû 245. Û Pîr û pendî, rû 560. 
(86) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 77. Arif Hiso, rû 22. 
(87) Bilal Hesen, Pîr û pendî, rû 77.  
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. )89( »ليكن المرء أسَد يوِم، ال ثعلب سنة«، ويتكرر هذا المعنى في حكم أخرى مثل )88( »ليكن المرء ديك يوٍم ال دجاجة سنةٍ «و
م األمثال الكردية الفعل تقويًما كبيًرا  ، وتمدح )91( »الفعل أفضل من الكالم«، أو )90( »فعٌل واحٌد خيٌر من ألف مقال«ومن هنا تقّوِ

َمن يقول ويفعل، رجٌل، وَمن ال يقول ويفعل، أسٌد، وَمن يقول وال «يئًا، َمن يُقرن القول بالفعل، ويذم من يكثر الكالم وال يفعل ش
. ومن موقف الشجاعة والشهامة، يغدو الكرم خصلة متأصلة في الكردي، فثمة في األمثال عدد كبير يصف كرم )92( »يفعل، حمارٌ 

ل يعكس احترام الضيف ليس من الُمضيف ، إنه مث)93( »ضيف أحدهم، هو ضيف القرية كلها«الضيافة لدى الكرد، أو يدعو إليه 
فحسب، بل إن القرية بكاملها تخص ذلك الضيف بمزيد من االحترام. ويرى الكردي أن الضيف حين يحلُّ على أحد، إنما يأتي رزقه 

ي به. وفي هذا . وهذا ما يكون نتاج خلٍق نبيٍل، تدعو األمثال الكردية إلى التحل)94( »يأتي الضيف ورزقه معه«معه، ولهذا قالوا: 
، من دون أن تنتظر مكافأة أو )95( »اعمل الخير، واْرِمه في النهر«الميدان، أقصد ميدان األخالق الحميدة، تقول الحكمة الكردية: 

ترِم ال «، )96( »ال تنس فعل الخير، وال تلزم الصمت تجاه األفعال السيئة«بديًال، وتلحُّ الحكمة الكردية على التمتُّع بالخلق النبيل 
. بل على المرء أن يحترم اآلخرين، وال سيما الذين قدموا له يد المساعدة، وليكن دائًما )97( »الحجارة في النبع الذي شربَت منه

  . )98( »تحصد ما تزرع«مستعًدا لرد جميلهم بمثله، أو بأحسن منه، فكما تعامل الناس، يعاملوك 

 »احرث جيًدا في العمق، وال تُجهد الثيران«االهتمام الكبير باألرض وحرثها ثمة حكمة أخرى تدعو، بما فيها من الفكاهة، إلى 
. إن هذه الحكمة وغيرها مما ترد فيها مفردات زراعية وأسماء الحيوانات من بقر وثور وماعز وغنم وكالب وكالب صيد )99(

ن تدجين الحيوان والرعي والزراعة، من وحصان، إضافة إلى ورود كلمة (الراعي) في بعضها، لهي دالالت على أنها من نتاج زم
  المراحل التاريخية المبكرة. 

لقد علَّمت الحياةُ الكرديَّ في جباله وقراه أن العمل يحفظ له كرامته، ويقيه ذل السؤال، ولهذا يثمن الكردي العمل عاليًا، إذ تقول 
، )101( »نتظر طعام اآلخرين، فسوف يبقى جائعًامن ي«، وأخرى تقول: )100( »العمل مروءة وغنى، والعطالة فقر وذل«الحكمة: 

وبقدر ما في هذه الحكمة من مدح للعمل، فيها بالقدر نفسه، بل ربما أكثر، تقريع للعاطل عن العمل. وتذهب الحكمة في هذا السبيل 
لحكمة في تقريع العاطل . وتمضي ا)102( »اليد المجَهدة على البطن الشبعان«محرضة على بذل الجهد والمثابرة في العمل، إذ تقول: 

، )104( »إنه يقيس الطرق«، وعن تسكُّعه من غير عمل، تقول حكمة أخرى: )103( »إنه بيطري الكالب«عن العمل، فتقول عنه: 
. ترد في النص الكردي كلمتا (الحركة) )105( »منك الحركة، ومن هللا البركة«وحكمة أخرى تدفع المرء نحو العمل متسلحاَ باألمل 

لعربيتان، في داللة على أنها من نتاج ما بعد التواصل الكردي العربي، وهذا ما يدعو المؤرخين الكرد إلى أن يبحثوا في و(البركة) ا
اعقلها «، تذكرنا بالحديث النبوي )106( »اربط حمارك جيًدا، ثم دع األمر «بدايات هذا التواصل. وهناك حكمة أخرى تقول: 

  ». وتوكَّل

 -خصوًصا المجاورة-ابًها في كثير من األمثال الكردية والعربية، ولربما نجد في تراث الشعوب األخرى إن هذا التواصل خلق تش
، هذا المثل )107(»الشاة (الغنمة) برجلها، والماعز برجلها«مثل هذا التشابه، في داللة على تشابه تجارب الشعوب. يقول مثل كردي: 

، نسمع صداها )108(»الذئب ال يغيِّر جلده«، وثمة حكمة كردية آخرى تقول: »لها تُناطكل شاة برج«يذكرنا بالمثل العربي الذي يقول: 

                                                   
(88) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû25.  
(89) Bilal Hesen: pîr û pendî, rû 78. 
(90) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 381, Pend û peng, rû 178.  
(91) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 72. 
(92) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 173.  
(93) Nûredîn Baksî: Gotinên mezinan, çapa yekem, Ҫapxana Han, Berlîn 2013, rû 50. 
(94) Nûredîn Baksî, rû 48.  
(95) Bilal Hesen: Pend û Peng, rû 238. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 540.  
(96) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 238. Bilal Hesen: Pîr û penndî, rû 540.  
(97) Nûredîn Baksî, rû 44. Bilal Hesen: Pend û Peng, 162. Bilal Hesen: Pîr û Pendî, rû350. Bêwar Diyadînî: Gotinên 
pêşiyan, çapa yekem, weşanên J&J, Istanbul 2011, rû 27. Arif Hiso: Gotinên berê, çapa yekem, weşanên şemal, Istanbul 
2016, rû 54. Ҫiya Mazî: Baxek ji folklora kurdî, çapa yekem, weşanên Berbang, Istanbul 2014, rû196. 
(98) Bilal Hese: Pend û peng, rû 70.  Ҫiya Mazî, rû 198. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 108. 
(99) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 317. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 61. 
(100) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 164.  
(101) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 67.  
(102) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 83. 
(103) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 112. Û pîr û pendî, rû 223. 
(104) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 114. Û Pîr û pendî, rû 224. 
(105) Nûredîn Baksî, rû 40.  
(106) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 169.  
(107) Bêwar Diyadînî, rû 33. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 474.  
(108) Ҫiya Mazî, rû 195. Bilal Hesen: pend û peng, rû 128. 
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، وثمة أمثال مشتركة بين الكرد والعرب، ليس في معانيها فحسب، بل في ألفظها أيًضا »الطبع يغلب التطبُّع«في الحكمة العربية 
  ة باأللفاظ ذاتها. سنتحدث عن هذا التماثل في غير هذا الموضع. ، الذي يرد في العربي)109(»اليد الواحدة ال تصفِّق«كالمثل القائل: 

لم يعتد الكرد على اآلخرين، وعلى الرغم من أن حروبًا كثيرة فُِرَضت عليهم، التزموا جانب الدفاع عن أنفسهم، ولم يميلوا إلى 
ب«االنتقام أو الثأر، بل تجلَّت فلسفتهم في هذا الميدان بضرورة أخذ الحيطة والحذر   »احترق فمه بالحليب، فصار ينفخ في اللبن المروَّ

نهاية «، وتقول حكمة أخرى: )111( »ال يُغَسل الدم بالدم«، وجنحوا إلى السلم. وقد تجلَّى ذلك في حكمة عقالئهم، إذ قالوا: )110(
اسأل العلماء مهما كنت «ى التواضع . وانطالقًا من هذه الفلسفة، تدعو الحكمة الكردية إل)112( »االقتتال عداوةٌ، ونهاية العداوة ندمٌ 

  . فالتواضع ال يجرح كرامة المرء بل يزيده احتراًما لدى اآلخرين. )113( »عالًما

الحجر ثقيل في «يبدو الكردي من خالل األمثال والِحَكم شديد الحرص على كرامته، ومن هنا تذهب حكمة كردية إلى القول: 
في إشارة إلى سمّوِ كرامة المرء في أرضه وفي وطنه، فالكرامة المجروحة في وطنها، ال تُحفَظ في أوطان اآلخرين،  )114( »مكانه

، كذلك الكرامة يمكن أن تُهان في غير وطنها، ومن )115( »الحجر إن تدحرج من مكانه تفتَّت قَِطعًا صغيرة«بل تزداد جراحها، فـ 
ن الوطن تثمينًا عاليًا هنا نرى الِحَكم واألمثال الكردية    .)116( »الشام ُسكَّر، ولكن الوطن أحلى«تثّمِ

المرأة «وللمرأة منزلتها في الفولكلور الكردي عموًما، وتتحدث عنها األمثال والِحَكم، فتمنحها المنزلة الالئقة بها، وتمدحها قائلة: 
 منزلة المرأة في المجتمع الكردي يظهر من خالل عادة . إن سموَّ )118( »المرأة نبع الحياة«، وحكمة أخرى تقول: )117( »عمود البيت

متعارف عليها، حين تتقاتل عشيرتان، تقتحم امرأة ما ساحة القتال، وترمي منديلها على األرض بين المتقاتلين، فيتوقف القتال مهما 
ي األمثال الكردية، إذ تقول إحداها: . يتردد صدى هذه العادة السامية ف)119( كان شديًدا، ومهما كانت أعداد الضحايا من الطرفين

. ويتردد صدى افتخار المجتمع الكردي بشجاعة المرأة في األمثال والِحَكم الكردية، )120( »تدخل المرأة بين الدماء، فيتوقف القتال«
  . )121( »األسد أسد، ذكًرا كان أم أنثى«فتذهب إحداها إلى القول بما معناه حرفيًا: 

الموت من أكبر الظواهر التي «ه، فقد شغل الموت والخلود جانبًا كبيًرا من تفكير الكردي. والحقيقة إن إضافة إلى ما تقدَّم كل
قد أقلقت هذه الظاهرة اإلنسان البدائي والبشرية جمعاء حتى هذا «، و )122( »استحوزت على التفكير اإلنساني في كل مكان وزمان

دية وكذلك الفلسفة الوقوف عندها، وجميعها، وإن اختلفت حول ما بعد الموت، فقد هنا أطالت الديانات القديمة والتوحي نالعصر. وم
  .)123( »لهاتفقت على أن الموت قدر ال رادَّ 

إن البحث في ما ذهبت إليه تلك الديانات والفلسفة في هذا الميدان، ليس من أهداف هذه الدراسة، لذلك ندعه جانبًا، ونبحث هذه 
، في إشارة واضحة إلى )124(»الدنيا ال تخلو من الموت«والِحَكم الكردية، وهي تأتي فيها بتعبيرات مختلفات، فـ الحقيقة في األمثال 

، وتبرز حكمة أخرى عن أن الموت ال )125(»الموت لباس ال بد أن يرتديه الجميع«حتمية الموت، وهي حتمية تؤكدها حكمة أخرى 

                                                   
(109) Arif Hiso, rû 32. Nûredîn Baksî, rû 28. Bêwar Diyadînî, rû 14. Bilal Hesen: Pend û peng, rû 82. Û Pîr û pengî, rû 151. 
(110) Bilal Hesen: Pîr ûpendî, rû 155. Arif Hiso, rû 32.  
(111) Ҫiya Mazî, rû 199. Nûredîn Baksî, rû 63. Bêwar Diyadînî, rû 43. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 650. Arif Hiso, rû 107. 
(112) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 77. Û Pîr û pendî, rû 139. 
(113) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 71. 

  ورد هذا المعنى في ِحَكم صيغت بتعبيرات أخريات مثل: ال يخلو اللحم من العظم. ال وردة بال شوك، وال جميلة بال نقصان.  
(114) Arif Hiso, rû 60. Bêwar Diyadînî, rû 29. Bilal Hesen: pîr û pend, rû 372.  

 التدحرج) تأتي هذه الحكمة بصيغة أخرى أيًضا (إن تدحرج الحجر، فسيستمر في)115(
Nûredîn Baksî, rû 45  

  انظر: 

Bilal Hesen: Pend û peng, rû 172. Û Pîr û pendî, rû 37 
(116) Bêwar Diyadînî, ru 40. Nûredîn Baksî, rû 58. Arif Hiso, rû 97. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 573. Û Pend û peng, rû 
249. 
(117) Bêwar Diyadînî, rû 27. Arif Hiso, rû 52. 
(118) Bilal Hesen: Pend û Peng, rû 158. Û Pîr û pendî, rû 341.  
(119) Mela Mehmûd Bayezîdî, rû 54.  
(120) Ordîxan û Celîlê Celîl: Zargotina Kurda, beş 2, çapa yekem, neşirxaneya Naûka, Moskva 1978, rû 378. 
(121) Arif Hiso, rû 97. Nûredîn Baksî, 58. Bêwar Diyadînî, rû 40. Bilal Hesen: Pend û peng, rû 250. Û Pîr û pendî, rû 579. 
Elî Cefer: Gotinên pêsiyan, rû105.  

  .13-12)، ص 1992، (دمشق، األهالي للطبع والنشر والتوزيع، 2حسين العودات: الموت في الديانات الشرقية، ط )122(
  .72)، ص1993، (لبنان، مطبعة تكنوبرس، 1فقي تيران، حياته، شعره، قيمته الفنية، ط حيدر عمر: )123(

(124) Dr. Hacî Cindî: Mesele û xeberokên cimaeta Kurda, çapa yekem, navê weşanxanê ne diyar e, Yêrîvan 1985, rû 394.  
(125) Dr. Hacî Cindî, rû 395.  
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، والموت هو الفعل الوحيد الذي يزيل )126(»يسأل إن كان المرء صغيًرا أو كبيًراحين يأتي الموت ال «يميز بين الكبير والصغير 
  . )127(»الموت يساوي بين البشر«الفوارق بين الناس، وقد جهد كثيرون منهم أن يضعوا حدوًدا بين األفراد من حيث الفقر والغنى 

جامش) عن الوصول إلى الخلود، والفكر اإلسالمي أما ما بعد الموت، فقد اختلفت فيه األديان والفلسفات، وخابت مساعي (جل
ذه إذ ينفي الخلود في هذه الدنيا، فهو يراه في الدنيا اآلخرة. أما الفكر الكردي متمثًال في الِحَكم واألمثال، فيرى إمكان الخلود في ه

يموت العجل «تذهب إليه الحكمة القائلة:  الدنيا، ولكنه ليس خلوًدا بيولوجيًا، بل هو ما يمكن أن نسميه (الخلود االجتماعي) وفق ما
. والوصول إلى هذا النوع من الخلود ليس سهًال، بل الطريق إليه، محفوفة بالصعوبات )128( »فيبقى جلده، ويموت المرء فيبقى اسمه

كثرها تكون مسجوعة وتتطلَّب مزيًدا من الجهد. ومن حيث األسلوب، تمتاز الِحَكم واألمثال بلغة بسيطة وسهلة، وبُجمل قصيرة، وأ
  ذات إيقاع موسيقي ما يجعل وقعها على األذن سلًسا وجميًال، ويسهل حفظها وانتقالها، بما فيها من معان واسعة وعميقة. 

  

  الغـناء

أظن أننا ال نجانب الصواب إن قلنا يُعّد الغناء أحد أقدم أنواع أدب الفولكلور لدى الشعوب كافة، وقد تكون دندنات األم، وهي 
  تهز سرير طفلها، أول ظهور له، ثم تطور ليشغل جانبًا مهًما من الشعر العاطفي.

ويغلب على الغناء الفولكلوري الطابُع الجماعي، ولكن علماء الفولكلور يميِّزون بين نوعين أو شكلين لهذا الغناء، نوع يُغنَّى 
سرح مع قطيعه في الجبال والمراعي. وحتى هذا النوع، بحسب منفرًدا، وتمثّل أغاني الرعاة أبرز مثال له، إذ يغني الراعي وهو ي

ال يغني لنفسه وحيًدا، بل إن مشاعره وأحاسيسه بما «الدكتور عز الدين مصطفى رسول، ال يخلو من الطابع الجماعي، فالراعي 
  ني غناء المالحم الكردية. . ويندرج في هذا النوع الفردي من األغا)129( »حوله، بل حواره مع قطيعه تدخل في صلب نصوص أغانيه

إن أغلب المالحم الكردية، سواء كانت بطولية أم عاطفية، تُغنَّى منفردةً في السهرات الليلية، وال سيما في ليالي الشتاء الطويالت، 
البطل، مقاتًال إذ كان الناس يجتمعون تحت خيمة أو في بيت أحدهم، ويستمعون إلى المغني الذي يندمج كليًا بالملحمة، فيمثل حركات 

ر حال العشاق والمحبين.   أو عاشقًا، بإيماءات من جسده، ونبرات صوته، ومالمح وجهه، وآهات يصدرها مع الغناء تصّوِ

وتُغنَّى هذه المالحم، وال سيما العاطفية منها في حفالت األعراس التي تُقام في ساحة واسعة ومفتوحة، ينتظم الناس في حلقة 
صف الدائرية، يتحركون بخطوات بطيئة خلف الراقص األول الذي يكون في مقدمة الحلقة، وليس من الضروري الرقص الدائرية أو ن

. أما المغني الشعبي، فيأخذ مكانه في الحلقة غير )130( أن يكون رجًال دائًما بل تطلعنا ملحمة (َعْيشا إيبي) على فتاة تقود حلقة الرقص
ن إحدى المالحم، والالفت للنظر أنه كلما بدأ بغناء أحد المقاطع، ينقطع قائد الحلقة عن بعيد من المقدمة، ويغني بعض المقاطع م

  الرقص، وتصبح حركة الحلقة أكثر بطئًا، فينصرف الجميع إلى اإلصغاء إلى المغني حريصين على أالَّ تفوتهم كلماته.

، وشخصيات مناضلة، كان لها دورها الكبير في نضال لقد خلَّد بعض األغاني الفردية، الملحمية وشبه الملحمية، بطوالت كردية
الكرد ضد الغازين والمحتلين، ولعل أغنية (والتو)، بمعنى (يا وطن!) تُعّد من األغاني المشهورة بين الكرد، وبخاصة في منطقة 

د باألعمال الوحشية التي جبل الكرد/ عفرين. تصور هذه األغنية نضال الكرد بقيادة الشيخ سعيد بيران ضد الكمالية التركية، و تنّدِ
  ارتكبتها القوات الكمالية ضد الكرد من قتل ونفي وإعدام. 

أكثر األغاني الكردية يؤديها «والنوع الثاني هو الغناء الجماعي الذي يؤدَّى من مجموعة من الناس، وبحسب باسيل نيكيتين إن 
  . )131( »الكرد بصورة جماعية على شكل فًِرق متناوبة

تطورت القصائد الشعبية الكردية «) إعجابه بالغناء الكردي، فقال: 1848 -1805يان (ڤاتور آبوچالباحث األرمني خا وقد أبدى
)، 1894 -1817. أما المستشرق اليارد ()132( »كثيًرا، وبلغت حدود الكمال.... إن كل كردي، رجًال كان أو امرأة، شاعر بفطرته

يستمع إلى مجموعة من الكرد األيزيديين وهم يغنون على ضريح (الشيخ عدي)، فوصف فقد أبدى إعجابه بالغناء الجماعي، وهو 
لم أسمع طيلة حياتي غناء أبعث على الحزن، وألصق في الوقت نفسه بالقلب، من ذلك «وقال: » احتفاليًا حزينًا«المشهد بأنه كان 

ال، التي كانت تتوقف بين حين وآخر، لتترك المجال للصناجات الغناء. لقد كانت أنغام المزمار تمتزج بعذوبة مع أصوات النساء والرج
  . )133( »والطبول

                                                   
(126) Dr. Hacî Cindî, rû 395.  
(127) Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 460. Arif Hiso, rû 72. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 84. 
(128) Arif Hiso, rû 43. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 229. Û Pend û peng, rû 115.Bêwar Diyadînî, rû 20. Ҫiya Mazî, rû 195.  

  (129) د. عز الدين مصطفى رسول، دراسة في أدب الفولكلور الكردي، ص 124.
(130) Celîlê Celîl: Zargotina Kurdên Sûriyê, çapa yekem bi alfabêta latînî, weşanên Jîna Nû, Uppsala 1989, rû 210-220. 

  .226نوري طالباني (مترجًما)، ص  باسيل نيكيتين، د. )131(
  227-226باسيل نيكيتين، ص  )132(

  .227باسيل نيكيتين، ص  )133(
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إن ما يصفه اليارد هو نوع من الغناء الديني الذي يؤدَّى بصورة جماعية، وهو في الوقت نفسه يمثّل محوًرا آخر يضاف إلى 
ل بنية األغنية الكردية: العشق «ل: المحاور الخمسة التي جعلها الدكتور أحمد الخليل بنيةً لألغنية الكردية إذ قا ثمة خمسة محاور تشّكِ

الصوفي للطبيعة، والمزاج الرومانسي والهموم الذاتية وال سيما الحب، والصراعات البينية القبلية، والصراعات الخارجية ضد الذهنية 
  .)134( »اإلمبراطورية الغازية

لغناء الجماعي، إذ يغني الحصادون معًا إحدى األغنيات، والمالحظ وتندرج أغاني الحصاد وتجميع البيادر وأغاني العمل ضمن ا
أن هذه األغنيات تتناسق في كلماتها وألحانها مع حركات الجسم، فتساعده، وتزيح عن كاهل الحصادين ثقل العمل، وهي أغان 

  ي أوقات الراحة.قصيرات ال تتجاوز مقطعين أو ثالثة مقاطع قصيرة، ألنها تُغنَّى مع استمرار العمل، وليس ف

ند تعني ڤند) (تُلفظ الكاف كالجيم في اللهجة المصرية)، والكوڤثمة أغاٍن جماعية تُغنَّى في حفالت األعراس، تسمى أغاني (الكو
في حلقة دائرية أو نصف دائرية، ويرقصون على إيقاع الطبل والزرناية (اثنتان من  -كما قلنا-في العربية الدبكة، إذ ينتظم الناس 

وات الموسيقى الكردية)، ويغني أحدهم، أما اآلخرون، فيرددون بعده. تُردَّد الجملة، أو السطر في هذا النوع من األغاني، مرتين. أد
  ند، ويردد ما سمعه. ڤوحين يبدأ المغني بالغناء يتوقف ضارب الطبل وعازف الزرناية، لكي يسمع كل من في الكو

أفضل مثال لفهم قوة الفن الشعري الكردي «ا هو (الالوك)، وهو بحسب باسيل نيكيتين إن أكثر أنواع الغناء الكردي انتشارً 
الالوك أشعار غنائية قصيرة، يجري الحديث فيها أحيانًا عن األماني واألحالم التي يتبادلها العاشقان في ما بينهما ). 135( »وأسلوبه

مثال رائع على هذا النوع من الغناء، تعبر الفتاة فيها  )136( ي َمتيني)عندما يفترقان، ويضج أحيانًا بكلمات إيروتيكية. أغنية (الوك
عن غضبها تجاه كل من يتحدث بالسوء عن حبيبين، ويعمل على التفريق بينهما، وتدعو عليهم بقطع النسل، وعندما تخاطب محبوبها، 

  . )137( تدعوه إلى التمتع بصدرها ونهديها اللذين مذاقهما أحلى من عسل سيرت

في هذا النوع من األغاني ما يكون حواًرا بين العاشقين، كالهما يعبِّر عن مشاعره تجاه اآلخر، وعلى مرأى من الناس، ثمة 
وإذا كان ثمة مانع اجتماعي أو اقتصادي يحول دون زواجهما، ال يترددان في اختيار الهرب معًا سبيًال لتجاوز تلك العوائق. أغنية 

د هذا النوع الحواري:(كلي)، (يُلفَظ حرف الكاف كا   لجيم في اللهجة المصرية، و(كلي) تعني وردة، وهي اسم الفتاة)، تجّسِ

  كلي كلي! يا باقة الريحان والقرنفل!«ينادي الشاب: 

  تجيبه الفتاة: أنا وردة، وردة صفراء / أنا باقة ريحاٍن، ولست نَفًَال/ أنا صديقة (حبيبة) الشاب األسمر.

  ضعي يدك في يدي/ ليخطف أحدنا اآلخر. / د حلَّ علينا الليل!! ها قي.. كلالشاب: كلي

  .)138( »الفتاة: أنا وردة، وردة حمراء / في حديقة الرب األعلى/ أنا حبيبة الشاب ذي الشارب األحمر

للفتاة أو المرأة عامة، نصيب وافر من (الوك) العشق، إذ إنهن يغنين نسبة كبيرة منه، ويظهرن فيه عشقهن من دون أي إحساس 
  بالحرج، ما يعني أن المرأة في المجتمع الكردي تتمتع بقدر كبير من الحرية، بعكس مثيالتها في المجتمعات الشرقية المجاورة. 

ا، يكون تجنيًا كبيًرا على العاشقَْين، ولعل األمثل أن نستخدم كلمة (الهرب)، ألنهما يهربان معًا إن استخدام كلمة (الخطف) هن
األشياء كلها في  -مثل ما نراهم في أغاني الحب-بإرادتيهما، حين يصطدم حبهما بأي عائق. يسترخص العشاق الكرد فتيانًا وفتيات 

يصلح مثاًال لهذا الهرب اإلرادي. في  )139( بلي ابن أمير حكاري وبنَْفشا نارين)سبيل الظفر بالمحبوب. األغنية شبه الملحمية (جم
هذه األغنية، يتنّكر جمبلي، وهو ابن أمير، في زّيِ راعٍ، ويرعى ماشية درويش آغا التسعيني، زعيم إحدى العشائر، لكي يتسنَّى له 

وجها قسًرا وهي في الرابعة عشرة من عمرها، بهذا التنكُّر التقيا رؤية محبوبته التي قتل هذا التسعيني أباها وإخوتها الثالثة، وتز
وهربا معًا بإرادتيهما. إلى جانب قصه الحب، تصور هذه األغنية شبه الملحمية قتاًال عنيفًا بين عشيَرتْي (جمبلي) وعشيرة (درويش 

  آًغا) أيًضا. 

ي يبدو مضطلعًا جيًدا على العادات الكردية، فهو يعرف أن الراعي لماذا التنكُّر في زّيِ الراعي، وأداء دوره؟. إن المغني الكرد
بة، ويمسك  أكثر الناس اختالًطا بالنساء، واختالطه بهنَّ ال يثير الشكوك، ألنه هو َمن يُحضر األغنام واحدة تلو أخرى للمرأة الحالَّ

بة الحْلب، فيتركها ليحضر أخرى غيرها.    برأسها ريثما تنهي الحالَّ

  

                                                   
  .240د. احمد محمود الخليل، ص  )134(

  .412باسيل نيكيتين، ص  )135(
(136) Celîlê Celîl, rû 261. 
(137) Celîlê Celîl, rû 261 – 262.  (شمال كردستان) سيرت اسم مدينة في كردستان تركيا 
(138) Celîlê Celîl, rû 313. 
(139) Ordîxan û Celîlê Celîl, cild 1, rû 177 – 189. 
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    الكردي الفولكلورأدب   

  تيكية في الغناء الفولكلوري الكردياإليرو

تعني كلمة (إيروتيك) في اللغة اإلنكليزية (اإلثارة الجنسية). انطالقًا من هذا المعنى، يمكن القول إن األدب اإليروتيكي يطمح، 
م)، وقد كثر هذا النوع من األدب، ونما في آداب األمم،  أو باألحرى يهدف إلى التعبير عن الجنس وتحطيم تابو (الجسد المحرَّ

  خصوًصا في العصر الحديث. 

فهي ليست وليدة هذا العصر، بل نرى نماذج لها في اآلداب القديمة، ففي  -وإن كثرت في آداب العصر الحديث-اإليروتيكية 
ان يتنقَّل بين األدب العربي الجاهلي حين كان عنترة العبسي يودُّ (تقبيل السيوف، ألنها لمعت كبارق ثغر عبلة)، وامرؤ القيس حين ك
  محبوباته، فتلتفت إحداهن بأحد شقَّيها إلى وليدها، بينما شقُّها الثاني تحته، إنما كانا يرسمان لوحات إيروتيكية صارخة. 

وال يخلو األدب الكردي الكالسيكي منها، فنحن نجد في ملحمة (َمم وزين) لوحة فنية رائعة، تبدو فيها اإليروتيكية في أوضح 
ون أن تنحدر نحو االبتذال، رسمتها ريشة أمير الشعراء الكرد أحمد خاني، وهو يصف دخول (تاجدين) على عروسه صورها، من د

ت شفاههما، وتقلَّبا فوق بعضهما، وتالصق الجسدان، لكأنهما اتحدا في جسد واحد، و استقر «(ستية)، كيف تبادال القبالت حتى احمرَّ
  .)140( »السهم في الهدف

  ُء الكردي أولئك كلهم في هذا المضمار، فاإليروتيكية تطل فيه منذ الِقدم، وقد أتينا بمثال في ما سبق. وربما سبق الغنا

ما نراه في األغنية الكردية أن اإليروتيكية تقتصر أحيانًا على إبراز مالمح الوجه، والجبين والعيون واألهداب والوجنتين والفم 
التي خلَّدت قصة حب (َعْيشا إيبي  -أشرنا إليها في ما سبق-ة جنسية. لعل أغنية (َعْيشا إيبي) والشفتين واألسنان والِجيد، من دون إثار

  مثاًال على هذا النوع من الغناء اإليروتيكي. پيري) تكون  وبوزو

الحبيب،  يمثّل الحب الموضوع الرئيس في كّمٍ كبيٍر من األغاني الكردية التي تعبر عن مشاعر الشوق والحنين إلى الحبيبة أو
وغالبًا ما تتخلل هذا التعبيَر رغبةٌ جامحة للقُبلة التي تمثّل أول مظهر من مظاهر اإليروتيكية في هذه األغاني. فهذه فتاة ال ترى 

  حرًجا في أن تسأل المّال إن كان منح الحبيب قُبلة حراًما أم حالًال:

قُبلة؟ / قال المَال: لو كان في القرية هكذا صديق/ فليطف حوله  قلت يا مّال لو كان لي في القرية صديق/ هل حرام أن آخذ منه«
  . )141( »المرء كل يوم ثالث مرات/ فما دْخُل األقدار في أمر كهذا؟

  . )142(»تعال للطواف حول جيدي في منتصف الليل!/ ضع فمك بين أصداغي، شعرة شعرة«وتدعو صديقها أن يأتيها ليًال 

وها هي فتاة أخرى تدعو صديقها أن  -كما في األغنية السابقة-دائًما أن تنادي حبيبها صديقًا  المرأة في األغاني الكردية ترغب
  يحل عليها ضيفًا في إحدى الليالي:

أمينو! تعال في ليلة من الليالي / ُحلَّ ضيفًا على بيت أبي / ُطْف حول زوج نهديَّ أنا الجميلة / هذا أفضل لك من آغوية «
  . )143( »رماني

غاني ليست من صنيع الشباب الالهي الذي يبحث عن قضاء األوقات في الترف والمجون بل هي من إبداع الشعب، وهي هذه األ
بعيدة البعد كله عن اإلباحية الرخيصة، ومهما قصرت المسافة أحيانًا بين اإلبداع اإليروتيكي واإلباحية، فإن هذه األغاني تظل محافظة 

قيمتها األدبية والعاطفية على مّرِ السنين. ولعل الفتاة الكردية (ِزين) الشخصية النسائية في ملحمة على نقائها األخالقي، ولم تخسر 
(ّممي آالن) أبرز مثال على ذلك، فقد بدت كآلهٍة مثل (إيروس) اإلغريقية رمز الحب منذ آالف السنين، ومازال الكرد يستذكرونها 

  ها.  في تلك الصورة حتى اليوم، ويسمون بناتهم باسم

أكثر الكلمات إيروتيكيةً ترد في األغاني الكردية هي (النهد). ووظيفة النهد الرئيسة هي الرضاعة، أما في األدب، فهو رمز 
باعث إيروتيكي أيًضا، فهو كباقة الورد حين يشمه المرء، ينتشي برائحته،  األنوثة والجمال، منذ آالف السنين يحتفظ بهذه القيمة، وهو

حين يلمسه المرء يشعر بمثل هذا االنتشاء، ودون الوصول إلى النهدين جهد وجسارة وشجاعة مثل ما يرد في المثل كذلك النهد 
  .)144( »الجبان ال يرى الصدر األبيض«الكردي القائل: 

حبيبها  يبدو في أغاني الحب والعشق أن إحدى الفتيات أو النساء حين تحب، فإنها بادئ ذي بدء تقدم نهديها لمعشوقها، وتخص
بألطف العبارات وأجمل الكلمات، لكأنها بذلك ترمي الخوف خلف ظهرها، وتحطم التابو الذي يحاصر المرأة في المجتمع، وال سيما 

  في ما يخص الجنس.

                                                   
(140) Ehmed Xanî: Mem û Zîn, rû 174-180. 

(141) Celîlê Celîl, rû 247. 
(142) Celîlê Celîl, rû 246.  
(143) Rohat Alakom, rû 99. 
(144) Bêwar diyadînî, rû16. Bilal Hesen, Pîr û pendî, rû 172. Arif Hiso, rû 35. Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 40. 
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. ها هي فتاة أخرى، في )145( »ها قد أحضرُت المنديل األحمر الوردي/ لففُت به نهديَّ الجميلين/ أقدمهما للعزيز على قلبي«
رأيت حبيبي في بيت الجيران كامًال دون أي عيوب/ كان شاربه متدليًا دون «نية أخرى تُصلح بنهديها شارب حبيبها المتدلي: أغ

  .)146( »تسريح/ أصلحت شاربه بمقدمة أصداغي ونهديَّ 

لحرفي (ولدي)، لكأنها ال تنادي الفتاة محبوبها في هذه األغاني بـالحبيب، بل تناديه بـ (الوكي من) وهي كلمة كردية معناها ا
  تريد أن تشمله بحنانها أيًضا، وتمتلكه، فهو لها وحدها من دون غيرها من الفتيات أو النساء.

نصادف في بعض األغاني فتاة تحب رجًال متزوًجا، فتنعدم سبل الوصال، ويستحيل ذاك االمتالك الذي أشرنا إليه أعاله، وعلى 
تفرح لما يفرحه ويسعده كله، فهي مثًال تفرح حين تسمع بوليد حديث له، ربما أكثر منه ومن الرغم من ذلك تظل متعلقة به، تحبه، و

  أم الوليد، ولهذا تقدم لمن يحمل إليها هذه البشرى أغلى الهدايا، بل قد تهديه عينها اليسرى ونهدها األيمن. 

  . )147( »، ونهدي األيمنكل َمن يقول لي: الوكي ته (حبيبك) ُرِزَق مولوًدا / سأهديه عيني اليسرى«

قسًما عظيًما/ َمن يأتِني بخبر من (داللي «وفي أغنية أخرى، تمنح الفتاة َمن يحمل إليها تلك البشرى، قبلة من وجنتها اليمنى. 
  . )148( »من) / فسوف أمنحه طواحين أبي السبعة على نهر نصيبين / فإن لم يرَض / فسوف أمنحه قبلة من وجنتي اليمنى

يث الفتاة مع حبيبها في ما سبق من األغاني أشبه بالمونولج، وكان منح النهدين يجري عن بُعد، فإننا في بعضها إذا كان حد
اآلخر نرى لقاءات تجمع المحبوبين، فتجاهر الفتاة أمها بمشاعرها تجاه معشوقها، ويرقى اللقاء إلى النوم في سرير واحد، لكأن ذلك 

  غدا تقليًدا حديثًا.

فسوف أقول لها:  /جرى؟ ت أبي ذات ليلة/ سأفرش لي ولعزيزي (داللي من) معًا/ إذا قالت أمي: ما هذا؟ ماذا تعال إلى بي«
پور كوري!) هذه إحدى عادات الفتيان والفتيات في هذا الزمان/ أمي! (داللي من) غاضب منذ ثالثة أيام/ سأرمي في فمه نهديَّ (

 . )149( »االثنين

ِلَم كل هذا التشوق للنهدين؟ في الحقيقة يؤدي النهدان دوًرا كبيًرا في الحياة الجنسية، بل هما أهم مصادر اللذة، لمسهما،  
 وتمسيدهما، وتقبيلهما، بل عضهما، هذا كله يسبب راحة وإحساًسا باللذة لكل من الرجل والمرأة على السواء. 

 

  ةأدب الفولكلور الكردي والثقافات المجاور
نقصد بالثقافات المجاورة الثقافات العربية والتركية والفارسية، وهي التي وجدنا أصداءها تُردَّد في أدب الفولكلور الكردي. 
سنقتصر في حديثنا هنا على األمثال والحكم والحكايات، إذ نجد تماثًال ثقافيًا شديد الوضوح بين الثقافة الكردية وثقافات هذه الشعوب 

  خاصة في ميدان أدب الشعب الشفاهي وال سيما في األمثال والحكم والحكايات الشعبية. المجاورة، وب

يرد هذا المثل لدى ). 150( »ما يزرعه المرء يحصده«ففي ميدان الحكم واألمثال، وقد أتينا سابقًا ببعض األمثلة، يقول الكرد 
وهو يعني تماًما (ما تزرعه » درود عاِقبت كار كه كشت هر كسى آن«العرب مبنًى ومعنًى، ويرد لدى الفرس أيًضا، إذ يقولون: 

  تحصده). ويقول األتراك في المعنى نفسه (كما تزرع، تحصد):

 „Ne ekersen onu biçersin“ 

آب يه جا بمونه «، نجد هذا المثل بالمعنى نفسه لدى الفرس، إذ يقولون: )151( »تفسد المياه في البحيرات الراكدة«ويقول الكرد: 
  ».ميگنده

. يرد هذا المثل لدى العرب مبنًى ومعنًى، ويرد لدى الفرس بالمعنى نفسه، إذ )152( »مدَّ رجليك بقدر ِلحافك«يقول الكرد: 
  ». پا را به اندازه گليم خود دراز کن«يقولون: 

غَر أو الِكبَر«يقول الكرد:    ، فيرد لدى األتراك أيًضا، إذ يقولون:)153( »ليس العقل في الّصِ

                                                   
(145) Rohat Alakom, rû 104. 
(146) Celîlê Celîl, rû 246.  
(147) Rohat Alakom, rû 105.  
(148) Rohat Alakom, rû 106.  
(149) Rohata Alakom, rû 107. 
(150) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 108, Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 464.  
(151) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 16. Bilal Hesen: Pîr û pendî, rû 18. 
(152) Elî Cefer: Gotinên pêşiyan, rû 95. Bêwra Diyadînî, rû 31.  
(153) Bilal Hesen: pîr û pendî, rû 13.  
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    الكردي الفولكلورأدب   

   »Akil yaşta değil baştadirعقل في الرأس، وليس في العمر. ال«

ينادي العطار «وثمة أمثال تُردد لدى الكرد والعرب واألتراك مشتركة في المعنى مع اختالف في الكلمات، من مثل قول الكرد 
األتراك بالمعنى والمبنى نفسه، إذ ويرد لدى » اإلناء ينضح بما فيه«، فيرد هذا المثل لدى العرب في قولهم )154( »على ما لديه

  يقولون:

 Küp içendekini szdrr«كل إناء بما فيه ينضح. « 

، فيرد هذا المثل لدى العرب )155( »يحفر الفأر التراب، ويقلبه فوق رأسه«ويقول الكرد في المرء الذي يسبب األذى لنفسه: 
  ».نفخيداك أوكتا، وفوك «بالمعنى نفسه، ولكن باختالف في الكلمات 

ال يقتصر هذا التماثل على األمثال والحكم فحسب، بل نراه في المقدمة التقليدية للحكاية الشعبية أيًضا، فالكرد يفتتحون حكاياتهم 
 الشعبيبة بما معناه في العربية حرفيًا (ما كان وما لم يكن) فيقولون: 

 "Ҫi hebû, çi tune bû". " أوHebû, tune bû " 

ار، نه يوك)، وهذا ما يعني ڤن يا ما كان). وترد هذه المقدمة لدى الفرس أيًضا بالمعنى نفسه، واألتراك (نه والعرب يقولون (كا
  "Ne var ne yok(كان يا ما كان) تماًما. يقولون: "

إضافة إلى هذه الشعوب واألمم المجاورة التي تتشارك في الثقافة اإلسالمية، وبينها صالت تجارية وزيارات ال تنقطع، وربما 
  ار أْيْن ماْل:ڤتكون بينها عالقات اجتماعية بمثل الزواج، نجد هذه المقدمة التقليدية في الثقافة األلمانية أيًضا، إذ يقولون: إْس 

„Es war ein Mal“  

ورأينا في ما سبق في الحديث عن الحكاية، أن قصة (األسد والثيران الثالثة) متداولة في الثقافتين الكردية والعربية، مع استبدال 
الذئب باألسد في النموذج الكردي. ورأينا أيًضا أن الخضر، العبد الصالح، يرد في الديانة األيزيدية، وهي ديانة كردية قبل اإلسالم، 

ًال في هذا التماثل الثقافي ليس من أهداف هذه الدراسة، ولكنه موضوع جدير بالدرس وفي الديانا ت السماوية الثالث. إن البحث مطوَّ
  والتحليل، ربما نعود إليه في األيام اآلتية.

كردية ثمة تشابه من نوع آخر في الموروث الثقافي الكردي وموروث شعوب أخرى، نجده في ِسيرة بطل القصة الفولكلورية ال
الل) ف المعروف إبراهيم بن أدهم وبوذا، مؤسس الديانة  )156( (َزْمبيلفروش /بائع الّسِ وِسيَر كل من النبي يوسف عليه السالم والمتصّوِ

ار) في خريف عام (ڤالبوذية. لقد وقف الباحث الكردي رمضان آالن عند هذا األمر في مقالة له نشرها في العدد الثاني من مجلة 
  .)157( إسطنبول) في 1997(

(َزْمبيلفروش) قصة فولكلورية كردية معروفة في جهات كردستان األربع، ولها روايات عدة، وشغلت أدباء وشعراء ومفكرين 
) ومال باتَيِي 1631- 1549كرًدا كثيرين، فكتبوا عنها دارسين ومحللين، وانتقلت إلى األدب المدون بريشة الشعراء فقي تيران (

  . )1997 – 1934ڤ () وفيريك أُوسي1794 – 1737مراد خان بايزيدي () و1760 – 1675(

حوادث القصة تدور حول ابن أحد األمراء، خرج ذات يوم إلى الصيد، يرافقه مستشاره أو أحد وزراء اإلمارة، وفي أثناء 
مور أخر كثر، فسأل مرافقه الرجوع رأى جمجمة بشرية بجانب قبر مفتوح أو حفرة في مقبرة، ولم يكن يعرف شيئًا عن الموت وأ

عنها، فأجاب بأنها جمجمة شخص مات منذ زمن، فأعاد السؤال هذه المرة عن الموت، وعما إذا كان موته عن جوع. عندئٍذ حدثه 
بل مرافقه عن الفقر والغنى، عن الحياة والموت، عن القيامة والحساب، عن الجنة والنار وما إلى ذلك. لم ينم ذاك الفتى ليلته تلك، 

ظل يفكر بما حدَّثه به مرافقه، وعندما حَل الصباح، لم يجده أهله وخدمه في القصر. كان الفتي قد ترك قصر اإلمارة، وارتدى ثياب 
ه وعرق جبينه.   الدراويش، وذهب في سبيله يبحث عن عمل ليعيش من كّدِ

ي القرى والمدن، ويكسبون بذلك قوت يومهم، رأى في طريقه ناًسا يجمعون عيدان القصب، ويصنعون منها سالًال، يبيعونها ف
ج منهم، وراح يجمع العيدان مثلهم، وتعلم منهم صنع السالل، وصار يتنقَّل بين المدن والقرى، ينادي على بضاعته،  فانضم إليهم، وتزوَّ

  واكتسب لقب (َزْمبيلفروش) من عمله هذا، فهو ليس اسمه، بل اسمه، بحسب الروايات، سعيد.

اذ، وكان صوته عذبًا، بعد سنوات كثيرة، بينما كان ذات مرة ينادي على بضاعته في مدينة كان هذا ال رجل يتمتع بجمال أخَّ
(فارقين)، ويمرُّ من جانب قصر األمير، تسمعه زوجة األمير، فتعشق صوته، فترسل بعض الخدم، إلحضاره إلى القصر بدعوى أن 

  األمير يريد أن يشتري سالًال.

                                                   
(154) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 70. 
(155) Bilal Hesen: Pend û peng, rû 278. 

  هذه التسمية، ولكن ال مجال هنا للخوض في هذا الموضوع.كثير من الباحثين الكرد يعّدون هذه القصة ملحمة، إال أنني أتحفظ على  )156( 

 (157) Aziz Samur, rû 146-150  
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يومها في القصر، ولم تكن غاية زوجة األمير شراء السالل بل كانت تريد استمالته، وكسبه إلى جانبها، وطالبته  لم يكن األمير
بأن يخلع ثيابه، لتمارس الحب معه، إال أن الرجل كان تقيًا، يخاف هللا، ويمتثل لطاعته، فقد رفض األمر، عندئٍذ حبسته زوجة األمير 

  لعليا.في إحدى غرف القصر في الطوابق ا

فضَّل الرجل الموت على الزنى، وصمم على أن يلقي بنفسه من األعلى إلى األرض، فمال إلى الحيلة، وطلب أن يتوضأ للصالة، 
فربطت زوجة األمير رجله بحبل، وجعلت طرف الحبل في يدها، كي ال يهرب، إال أنه بعدما صار في الحمام، فك الحبل من رجله، 

األعلى نحو األسفل، فلم يُصب بأذى، وهرب بعيًدا، وحين علمت زوجة األمير بذلك، راحت تالحقه من  وربط اإلبريق به، وقفز من
  مكان إلى آخر. 

إلى هنا تتفق روايات القصة جميعها، ولكنها تختلف في خاتمتها، وهو أمر ليس من أهداف هذه الدراسة، فنحن لسنا في مبحث 
ن الصلة بين سيرة بطلها، وِسيَر َمن ذكرناهم سابقًا، ولكن ال نرى مندوحة من اإلشارة إلى دراستها وتحليلها، بل ما نريده هو أن نبيِّ 

أن رواية واحدة فحسب من بين الروايات كلها، تختلف عنها في موضوع رغبة زوجة األمير في الحب وممارسة الجنس معه، وهي 
ته بخلع مالبسه، لم يكن ذلك بدافع عاطفي وجنسي، بل كانت تريد َژن بَْرناس الذي يرى أن زوجة األمير حين طالبرواية الكاتب رو

أن تتأكد من وجود أو عدم وجود أي عالمات فارقات في جسده، ذلك ألن ابن أحد األمراء كان قد خرج من البيت، وانقطعت أخباره، 
ه الحالة، كان من الطبيعي، في ذلك العصر، فما كان من أبيه األمير وأهله إال أن يرسلوا الرسل في الجهات كلها بحثًا عنه، وفي هذ

أن يذيعوا أوصاف المفقود بمثل شكله وطوله ومالمح وجهه وثيابه، والعالمات الفارقات في جسده. وزوجة األمير كانت تبحث عن 
وزليخة، زوجة عزيز ما أوجه الشبه بين (زمبيلفروش) وَمن ذكرناهم أعاله؟ وما أوجه الشبه بين زوجة األمير . )158( تلك العالمات

  مصر التي أحبت يوسف النبي؟.

قصة (يوسف وزليخة) وردت في الكتب السماوية الثالثة؛ التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم في سورة (يوسف)، فهي معروفة، 
  وليست ثمة ضرورة إليجازها هنا. 

كان يوسف ابن نبي، فإن زمبيلفروش ابن ثمة مشتركات كثيرات بين (زمبيلفروش) و(يوسف)، كالهما جميل المالمح، وإذا 
أمير، بمعنى أن كليها ينتميان إلى أسرة عريقة لها منزلتها المرموقة، كالهما تعرض لمحنة، فيوسف قد ألقاه إخوته في بئر، ثم 

ة، إلى تعرض للبيع في مصر، واضطر أن يعمل في بيت ملك مصر، وزمبيلفروش خرج من بيت اإلمارة حيث حياة النعيم والرفاهي
حياة الفقر والعوز. حاولت زوجة الملك أن تغوي يوسف، فرفض، وتعرض بسبب ذلك إلى السجن، وكذلك زمبيلفروش، حاولت 

  زوجة األمير أن تغويه، فرفض، وتعرض بسبب ذلك إلى السجن، ثم الهرب.

جة، وكلتاهما تتبع غريزتها الجنسية، جميلة، وكلتاهما متزو -كما تصورهما القصتان-أما زوجة الملك وزوجة األمير، فكلتاهما 
  وتحاول إقامة عالقة مع غير زوجهما.

، وله ما  -بحسب ما تروي كتب التاريخ والتصوف- )159( م)781 – 718وإبراهيم بن أدهم ( ابن أمير، يعيش في بيت عّزٍ
  يريده كله، ولكنه يرمي ذلك كله خلف ظهره، ويختار حياة التقشف والزهد في متاع الدنيا.

مبيلفروش وابن أدهم يتركان حياة القصور بالطريقة نفسها، ويختاران حياتهما الجديدة وهما في الصيد. ابن أدهم يهتف به ز
، وزمبيلفروش تفتحت عيناه وعقله على الموت والحساب، وعلى وجود الفقر والعوز، »وهللا ما لهذا ُخِلقت، وال بهذا أُِمْرت«هاتف: 

  ة من الصيد.وما إلى ذلك في طريق العود

الذي ينتمي إلى أسرة نبيلة. وإذا كان زمبيلفروش ابن  )160( )483 – 563وسيرة زمبيلفروش ال تختلف عن سيرة (بوذا) (
أمير، فبوذا ابن ملك. هجر حياة الرفاهية والترف ونعيم القصور إلى التقشُّف والزهد. و(بوذا) أو (بودا) ليس اسمه بل اسمه 

  (سندهاراتا).

  

  مثاقفة تثاقف أو 
  هل يمكن أن نرجع هذا التماثل إلى عملية تثاقف أو مثاقفة؟

                                                   
(158) Bo zêde, biner:Aziz Samur rû 151 – 158  

اهية إلى الزهد رفاسمه أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي، ُولد في بلخ في شمال أفغانستان. وهو ابن زعيم عشيرة، هجر حياة النعيم وال )159(
ف السنِّي في القرن الثاني الهجري. ويكيبيديا.    والتقشف، وهو أحد علماء أهل السُّنَّة والجماعة، ومن أعالم التصوُّ

ر هناك حوالى بدايات ق.م) ومعناه (كل أمانيه مجابة)، وهو من األمراء االريين الشرقيين، الفرع الذي توّجه إلى شمالي الهند واستق 483 – 563اسمه سندهارتا ( )160(
عاش حياة الرفاهية كغيره من أبناء السادة األلف الثاني قبل الميالد، ُولد في بلدة على حدود الهند ومملكة النيپال. كان أبوه ملًكا في تلك البالد، وقد تربى بوذا في القصور و

ل في الكون. ترك القصر الملكي في التاسعة والعشرين من عمره، وعاش سنوات والملوك، ولما بلغ السادسة والعشرين من عمره هجر زوجته إلى الزهد والتقشف  والتأمُّ
ة أو الفلسفة البوذية، التي هي أقرب بال مأوى، ومات في الثمانين من عمره. بوذا ليس اسمه، بل هو لقب، يعني الحكيم أو المستنير أو ذا البصيرة النفّاذة. وهو مؤسس الديان

البعث والحساب. هي ها إلى الدين. تقوم على التجرد والزهد تخلًصا من الشهوات واأللم، وطريقًا إلى الفناء التام. تقول بالتناُسخ ومبدأ السببية، وتنكر إلى فلسفة الحياة من
  أكثر الديانات انتشاًرا في الهند والشرق األقصى. ويكيبيديا. 
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التثاقف مفهوم حديث يشير إلى اقتباس بعض السمات الثقافية أو األنماط االجتماعية من ثقافة أخرى، وعادة ما يحدث هذا بعد 
المتفاعلة. ففي مستوى الجماعة، غالبًا ما يؤدي  لقاء بين الثقافات المختلفة. ويمكن رؤية آثار التثاقف في مستويات عدة بين الثقافات

التثاقف إلى تغيرات في الثقافة والعادات والمؤسسات االجتماعية، وكثيًرا ما تقع التغيرات الملحوظة للتثاقف في مستوى الجماعة في 
  الطعام، والملبس، واللغة.

ين على األقل، فالتمّكن من العلوم والفنون واآلداب بالنسبة إلى أما المثاقفة، فهي تبادل تأثير الثقافة أو الفعل الثقافي بين طرف 
  األفراد والجماعات ال يمكن حدوثه إال من خالل التفاعل مع اآلخر، ومن خالل عملية التواصل.

من طرف نالحظ أن المفهومين كليهما متقاربان في المعنى، ولكن عملية (التثاقف أو المثاقفة) قد تتحّول إلى عملية (تثقُّف)  
واحد؛ أي قيام ثقافة واحدة ضعيفة باكتساب أنماط ٍوسماٍت ثقافيٍة من أخرى قوية، وقد تعمل الثقافة القوية على فرض نفسها على تلك 
الضعيفة، ومعاملتها بنظرة فوقية، ومحوها في محاولة صهرها في بوتقتها، كما هي الحال في التاريخ االستعماري، وفي هذه الحال 

  ة تفاعل ثقافي بين طرفين. ال يكون ثمّ 

في كل حال، المفهومان حديثان كالهما، ويمكن القول إن ظهور هذين المفهومين لم يتبلور إال في القرن الثامن عشر، مع حدوث 
الت اقتصادية عميقة حدثت في أوروبا بتأثير الثورة الصناعية في إنكلترا، وتحوالت سياسية بتأثير الثورة الفرنسية عام (   ). 1789تحوُّ

ن المفهومين قبل القرن الثامن عشر ال يعني ظهورهما هكذا فجأة من دون مقدمات، فبذرة الجديد أو نواته إن غياب تبلور هذي
تبدأ في صلب القديم، وما تزال تختمر حتى تنضج األوضاع، فتظهر نبتًا، وقد أينع ثمًرا. هكذا األمر في الفكر، وفي األدب، وفي 

بظهورها. وإذ تظهر، تعكس شيئًا كثيًرا من التفاعالت الثقافية التي حدثت قبلها. من هنا، األديان أيًضا، إذ ثمة ظواهر تسبقها، وتؤذن 
نظن أن جذور هذا التماثل الذي رأيناه في األمثال والحكم والقصص الشعبية، وفي ِسيَر الشخصيات التي مرَّ ذكرها، تمتد إلى تاريخ 

ية التي حدثت في غرب آسيا قبل الميالد وصوًال إلى اإلسالم، وانتشاره في قديم. وهذا يقتضي البحث في التفاعالت الثقافية والدين
  كردستان، وهو موضوع جدير بالبحث.

  

  نتائج البحث
على الرغم من أن طبيعة البحث الموجزة لم تسمح بالتوسُّع أكثر، فإنه توصَّل إلى نتائج، أظن أن بعضها جديد، وغير مسبوق، 

ة باللغة العربية. فقد الحظ البحث غنى أدب الفولكلور الكردي، الذي يقابله شحُّ الدراسات حوله، سواء على األقل في الدراسات الكردي
في اللغة الكردية أم في اللغة العربية. وألول مرة في تاريخ الدراسات الكردية باللغة العربية، الحظ البحث غنى الغناء الفولكلوري 

ًها كبيًرا بين أدب الفولكلور الكردي وأدب الفولكلور لدى الشعوب المجاورة؛ العرب والفرس الكردي بالنزعة اإليروتيكية، ووجد تشاب
والترك، وبخاصة في ميدان األمثال والِحَكم، والحكاية الشعبية، ما يدل على تشابه في خبراتها، وأنماط معيشتها، وتقارب في ذاكراتها 

ي بين ثقافات الشعوب األربعة. وهو موضوع جدير بالدرس والتحليل، تقع مهمته الشعبية، وهذا ما يشير إلى حدوث عملية تالقح ثقاف
  على عاتق باحثي هذه الشعوب المجاورة. 
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