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    موجز تاريخ األدب الكردي في سورية  

  ملخص تنفيذي
لمعرفة األدب الكردي في سورية على حقيقته ال بد لنا من البحث في جذور اللغة الكردية المستخدمة في سورية أوًال، وأماكن 

  استعمالها.

زيرة السورية، ومن أهم مدنها عامودا والقامشلي، ثم منطقة عين العرب تتركز اللغة الكردية في ثالث مناطق رئيسة، أولها الج
  أو كوباني، ثم منطقة جبل األكراد، وأهم مدنها عفرين.

ويؤكد الباحثون أن اللغة الكردية كانت صاحبة أبجدية خاصة انقرضت بعد مجيء اإلسالم، وانقرضت معها بعض الكتب 
الكرد في ما بعد مثلهم مثل الفرس وباقي الشعوب اإلسالمية إلى تبني األبجدية العربية لكتابة المدونة باللغة الكردية القديمة. اضطر 

لغتهم. وبالفعل فقد أصبحت هذه األبجدية حامية للغة الكردية وحافظة لها من االندثار النهائي. وقد كتب الرواد الكرد بهذه األبجدية 
) وغيرهما. 1640-1570) و(ديوان الجزري (1707-1650وزين) ألحمد الخاني (كتبهم التي خلدها التاريخ الكردي، من مثل (مم 

ومذاك حمل الشعراء راية حماية اللغة الكردية. ويالحظ من خالل البحث في تاريخ األدب الكردي أنه خرج من رحم الحجرات التي 
عشر إذ برز النثر الكردي خارج دائرة الحجرة كانت مدارس ملتصقة بالمساجد حتى بدايات القرن العشرين أو نهاية القرن التاسع 

) بعد تعرفه إلى المستشرق البولوني أوغست جابا. ونالحظ أن ظهور 1867-1797الدينية الكردية على يد مال محمود بايزيدي (
صة الكردية الصحافة الكردية في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي رسخ دور النثر على حساب الشعر، ومهد السبيل لظهور الق

  القصيرة ثم الرواية الكردية.

صحيفة ناطقة باللغة الكردية، وأول من نشر ديوان شعر كردي، وأول من  من أسسأما في سورية، فيالحظ الباحث أن أول 
) صاحب أول صحيفة كردية، 1951-1893أنشأ مطبعة كردية هم من الكرد المهاجرين إلى سورية، بمثل األمير جالدت بدرخان (

  ) صاحب أول ديوان شعر، وحزني مكرياني صاحب أول مطبعة.1984-1903والشاعر جكرخوين (

انتعش األدب الكردي خالل االنتداب الفرنسي قليًال، لكنه تراجع مع بدء االنقالبات وهيمنة غياب االستقرار السياسي على وقد 
سورية ثم وقوع البالد في قبضة الدكتاتوريات إلى عهد حافظ األسد وابنه بشار األسد، إذ مورس القمع المنهجي بحق اللغة الكردية 

إلذابة، فنشأ أدب نسميه (أدب الظل) بعيًدا من عين الرقابة، ونشأت صحافة كردية بدت متعثرة لكنها التي قاومت سياسة المحو وا
  أسهمت في المحافظة على اللغة الكردية. 

  

  استهالل تاريخي
يؤكد  تُعّد اللغة الكردية إحدى اللغات المنتميات إلى عائلة اللغات الهندوإيرانية. وهي لغة قديمة ومستقلة بذاتها بحسب ما

) في طروحته: (األكراد، مالحظات وانطباعات). ويورد مينورسكي مؤكًدا 1966-1877المستشرق الروسي فالديمير مينورسكي (
إن اللغة الكردية ليست فارسية محورة وإنما لغة مستقلة لها قوانينها الفونيتيكية «استقاللية اللغة الكردية عن أي لغة أخرى ما يأتي: 

  .)1( »بالروسية(النحوية) الخاصة وإن عالقتها باللغة الفارسية كعالقة الصربية  نتكسيسية(الصوتية) والسي

  فإن اللغة الكردية تتفرع إلى ثالث لهجات رئيسة هي: ،وبحسب مينورسكي

 اللهجة الجنوبية: وتتكون من اللهجات الكرمنشاهية والسنندجية... إلخ. .1

 (مهاباد).اللهجة الشرقية: لغة السليمانية وساوجبالغ  .2

 اللهجة الغربية: وهي منتشرة تقريبًا في أنحاد كردستان جميعها. .3

لكن هذه التقسيمات التي أوردها المستشرق مينورسكي ليست قطعية بل تختلف من باحث إلى آخر، بينما الثابت عند الجميع هو 
  استقاللية اللغة الكردية عن بقية اللغات المجاورة.

تها تتوزع على جغرافيا واسعة جًدا تمتد من سواحل البحر األبيض المتوسط عند منطقة عفرين شمالي واللغة الكردية بتعدد لهجا
سورية حتى تخوم عيالم في إيران على الخليج العربي. وهي لغة شعب قديم عاش تاريخه محروًما من دولة مركزية تلم شعث اللغة 

قسام بين دول وإمبراطوريات عدة حرمته حلم االستقالل والوحدة قرونًا وتجمع شتات هذا الشعب تحت راية واحدة تنقذه من شر االن
  طويلة.

 هي من األقالم العجيبة والرسوم الغريبةإلى مصادر تاريخية مهمة أن الكرد مارسوا الكتابة بأبجدية خاصة بهم،  ويبدو بالرجوع
ثالث الهجري، وقد دّون الكرد بتلك األبجدية كتبًا بحسب وصف مؤرخ أبجديات شهير هو ابن وحشية النبطي الذي عاش في القرن ال

  في الفالحة وطرق استخراج المياه من باطن األرض. يقول ابن وحشية في كتابه (شوق المستهام في معرفة رموز األقالم): 

                                                   
  ).1987فالديمير مينورسكي، األكراد، مالحظات وانطباعات، معروف خزندار (مترجم)، (رابطة كاوا للثقافة الكردية:  )1(
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وقد رأيُت في بغداد في ناووٍس (تابوت حجري) من هذا الخط نحو ثالثين كتابًا، وكان عندي منها بالشام كتابَين: كتاب في «
من األراضي المجهولة، فترجمتُهما من لسان األكراد إلى اللسان  وكيفية استخراجهاعلل المياه  وكتاب فيإفالح الكرم والنخيل، 

  .)2( »شرالعربي لينتفع به أبناء الب

  عن صفة الخط الكردي بعد أن يثبت رسمه فيقول: ويتحدث الكاتب المذكور في الكتاب ذاته

صفة قلم آخر من األقالم القديمة وفيه أحرف زائدة عن القواعد الحرفية، تّدعي األكراد وتزعم أنه القلم الذي كتبا به بينوشاد «
ذا القلم وهذه صورته كما ترى ... ثم يقول بعد أن يذكر ما يقابل هذه األحرف وماسي التوراتي جميع علومهما وفنونهما وُكتبهما به
وباقي هذه األحرف لم وجدنا (كذا) لها نطق وال مثال (كذا) في لغة وال  مقابًال:من األحرف العربية عن سبعة أحرف لم يضع لها 

 .)3( »قلم، وهو من األقالم العجيبة والرسوم الغريبة

الفتح العربي اإلسالمي لبالد فارس والعراق _وقد كانتا تتقاسمان إقليم الجبل وهو أرض األكراد في تلك المدة_ لكن يبدو أنه بعد 
  الخط العربي الوافد مع الفاتحين. مصلحةقد انحسرت األبجدية الكردية تلك نهائيًا عن المشهد الثقافي ل

صدمة الفتح العربي اإلسالمي، واعتناق اإلسالم وتمكنوا من بعد قرون عدة من المطاحنات والحروب استطاع الكرد استيعاب 
تطويع الحرف العربي لنشر آدابهم. لكن لألسف الشديد فإنه ال يمكننا اإلشارة إلى أقدم مدونة باللغة الكردية، وال يمكننا تسمية أول 

كثير من الكتب والمدونات في خضم الحروب  من كتب باللغة الكردية بعد اإلسالم، فليس بين أيدينا شيء من هذا القبيل وقد ضاعت
والمنازعات التي زخر بها التاريخ الكردي سواء منها الحروب والمنازعات الكردية البينية أي تلك التي جرت بين القبائل الكردية 

ت التي تقاسمت نفسها أم الحروب التي نشبت بين الكرد وجيرانهم من الشعوب األخرى، وحتى تلك التي وقعت بين اإلمبراطوريا
  أرض الكرد بمثل اإلمبراطوريتين العثمانية والصفوية خالل قرون عدة.

أصبح الحرف العربي إذًا الحامل النوعي، والحامي الجديد للغة الكردية، وبفضل األحرف العربية التي تبناها الكرد للكتابة 
ر النهائي. ومع ذلك فقد مرت مرحلة مظلمة من التاريخ الكردي من تمكنوا من اجتياز عقبة البقاء في قيود االكتفاء بالشفاهية واالندثا

أو نرى إشارات إلى مدونات باللغة الكردية في كتب أخرى سواء كانت بالفارسية أم العربية أم دون أن نعثر على مدونات كردية 
طى من دون أن تظهر آثار مكتوبة حتى أطل وامتدت تلك المرحلة خصوًصا بالنسبة إلى اللهجة الكرمانجية الشمالية والوسالعثمانية. 

تحدث في  )4( البدليسيالقرن السادس عشر الميالدي، فظهرت دواوين شعر لم تصلنا طبعًا، لكن المؤرخ الكردي األمير شرفخان 
  كتابه المهم (شرفنامه) عن بعض الشعراء من عصره وعن دواوين شعرهم الكردية التي ال أثر لها اآلن.

ير المؤرخ شرفخان نفسه مأثرته الخالدة (شرفنامه) باللغة الفارسية التي كانت لغة الثقافة السائدة في عصره، أي وقد دّون األم
  في ذروة قوة اإلمبراطوريتين المتخاصمتين؛ العثمانية والصفوية على حد سواء.

رن العاشر الميالدي الموافق للرابع بعد أن استقر اإلسالم بين الكرد، وأصبحت المجتمعات الكردية مجتمعات مسلمة، وفي الق
الهجري تقريبًا، ظهرت بعض اإلمارات الكردية في العصر العباسي خصوًصا بمثل اإلمارة الحسنوية والشدادية والمروانية 

مارات. (الدوستكية)، ثم ظهرت الدولة األيوبية التي امتد نفوذها إلى أماكن بعيدة عن البالد الكردية وغير ذلك من الدويالت واإل
وكانت بعض هذه اإلمارات تتمتع باستقالل سياسي عن الدولة العباسية، لكنها جميعًا لم تعش طويًال، بحيث يتحول االستقرار السياسي 
إلى منتج لثقافة محلية خاصة عمادها اللغة القومية لحكام تلك اإلمارات، بعكس اإلمارات فارسية اللغة بمثل اإلمارتين السامانية 

ة التي لقيت فيهما اللغة الفارسية تشجيعًا منقطع النظير من لدن حكامهما، ما أنقذ الثقافة الفارسية من الضياع الحتمي، وحفظ والغزنوي
  مئات المالحم من الزوال بعد أن خسر الفرس أبجديتهم بعد اإلسالم.

  

  العصر الذهبي لألدب الكالسيكي المدون بالكردية
 عصًرا ذهبيًا ازدهر فيه األدب الكردي المدون باللغة الكردية (اللهجة الكرمانجية الشمالية) يعّد القرن السابع عشر الميالدي

وفقى  Melayê Cizîrî ففي هذا القرن نشأ فطاحل الشعر الكردي، وعاشوا مثل ماليي جزيريازدهاًرا كبيًرا، وبلغ ذروة الكمال. 
الذي ال بد من ذكره كلما تحدث باحث عن نشأة األدب الكردي الثالثي  Ehmedê Xanî وأحمدى خاني Feqê Teyran تيران

  وتطوره.

                                                   
(2) http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=762843.0  
(3)  http://dara-planet.blogspot.de/2011/02/blog-post_21.html  

 ،طهماسبعليمه في البالط الصفوي في زمن الشاه للميالد وعند بلوغه التاسعة من العمر تلقى ت 1543عام  إيرانولد شرفخان البدليسي في إحدى نواحي محافظة أراك في  )4(
ن بعد سنتين إلى صف العثمانيين أعداء الصفويين، لقبه الشاه المذكور بلقب أمير األمراء، وأوكل إليه قيادة العشائر الكُردية اإليرانية جميعها، ثم انتقل شرفخا 1576وفي عام 

 1583ة آبائه وأجداده كما يقول هو بنفسه في كتابه التاريخي شرفنامه، في عام ومنحه لقب الخان، ونصبه أميًرا على بدليس، وهي إمار ،مراد الثالثفكرمه السلطان العثماني 
  هجرية. 1005ي حين بلغ الثانية والخمسين ولّى شرفخان ابنه شمس الدين بك أبو المعالي شؤون اإلمارة، ليتفرغ هو لتأليف كتابه القيم شرفنامه، توفي ف
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عاش هؤالء الرواد الثالثة في ظل إمارات كردية صغيرة مستقلة نوًعا ما عن اإلمبراطورية العثمانية. ويبدو أنها احتفظت 
يصرفون النظر عن أقرانهم وأسالفهم ممن بصبغة قومية غير خافية، إذ نشأ في ربوعها أدباء يميلون إلى الكتابة بلغتهم الكردية، و

  لجؤوا إلى الكتابة بالفارسية والعربية. يقول ماليى جزيري في إحدى قصائده الشهيرة:

  اللؤلؤ المنثور  يحاكينظم إن كنت تسعى إلى 

  فاقرأ شعر (مال) وال حاجة بك إلى الشيرازي

الغزل الصوفي، أشعاره رقيقة جًدا، طافحة بالحب، أعظم شاعر كردي كتب في ) 1640-1570(ويعّد مال أحمد الجزيري 
مفعمة بالرقة واللطافة. إن الجزيري مدرسة شعرية متكاملة في األدب الكردي الكالسيكي. وهو واقع مثل غيره من الشعراء األكراد 

  .)5( الفارسيتحت تأثير األدب 

بمفردات فارسية وعربية هي قصائد في قمة الروعة مما يدل وفي الحقيقة فإن قصائد الجزيري المدونة باللغة الكردية المطعمة 
على بلوغ اللغة الكردية في زمنه أوج تطورها. والشاعر الجزيري يمتلك قريحة تشبه قريحة المتنبي في حكمته واعتداده بالنفس إال 

  للغزل.بالتصوف ما يجعلنا نصنفه شاعًرا  أنه يختلف عن المتنبي في كثرة حديثه عن العشق وانشغاله

  ومن قصائده الشهيرة:

  قلبي طور سيناء وأنا مقتٍف أثر موسى

  أنا عابد النار وأنا النور المتجلي

  ما هو العالم؟ إنه إعراب وحروف وكلمات

  العالم نقطة وأنا معنى تلك النقطة

 ال تقرأ من نسخة التوحيد آيةَ النفي

  .)6( أنا)دون أن تتبعها بآية اإلثبات (إال 

)، فقد استفاد من قصص 1660-1590أما الشاعر اآلخر الذي عاصر ماليي جزيري وعاش قريبًا منه أي فقى طيران (
اإلسرائيليات وحكايات الكرد الشفاهية، ليدون بعض المنظومات الشعرية بمثل قصة الشيخ الصنعاني والعابد برصيص والحصان 

ري طبع مرات عدة. وقد كتب هذا الشاعر بلغة بسيطة قريبة سهلة بعكس األسود، ونظم بعض القصائد التي جمعت في ديوان شع
قرينه الجزيري الذي اهتم بصقل ألفاظه وعباراته اهتماًما كبيًرا، ما جعله يعّد في قصائده أن شعره نوع من المعجزات. وهو وإن لم 

ن الشعراء الكرد في زمانه، فكتب قصائد قريبة يبلغ من العظمة ما بلغه رفيقه الجزيري إال أنه طرق موضوعات لم يطرقها أحد م
من ذوق العامة، ورومانسية جميلة يخاطب فيها األنهار والشمس والطيور، ولهذا جاء لقبه في الكردية الذي يعني فقيه الطيور. ومن 

  قصائده:

  أيها اللقلق طر على مهلك

  واخفق بجناحيك

  وآتني من الطبيعة باألخبار

  لى هذه الدروبفأنا اليوم عابر سبيل ع

  امتط أيها اللقلق صهوة الهواء

  وانحدر إلى الوديان والتالل العالية

  انتظرني أيها اللقلق

  ظلل علي بجناحيك

  .)7( معكودعني أسافر 

                                                   
  .17، 16)، ص 1991الكردي القديم والمعاصر، (سورية/ القامشلي، منشورات مكتبة جوان، جان دوست، شعر وشعراء: مختارات من الشعر   )5(
  .23جان دوست، شعر وشعراء، ص  )6(
  36جان دوست، شعر وشعراء، ص  )7(

 



 

    2017آب/ أغسطس  –العدد الثاني  109  

      

أراد أن يؤسس للثقافة الكردية ) فهو بحسب ما يقول المفكر العراقي الراحل هادي العلوي: 1708-1650أما أحمد الخاني (
المكتوبة لتمشي بموازاة الثقافة الفارسية والثقافة العربية. وقد نجح في مسعاه وثورته فتدفق سيل األدب الكردي والكتابة الكردية 

والمعارف طوال القرنين الماضيين وتبلورت المعجمية الكردية والمصطلح الكردي وصار بإمكان األكراد أن يعالجوا شتى العلوم 
  .)8( والفارسيةبلغتهم، بعد أن كانوا يعتمدون في الثقافة واألدب على اللغتين العربية 

تقريبًا، وسكب  1695التي كتبها في عام  Mem û Zîn كان الخاني يحمل هًما ثقافيًا تجلى بكل وضوح في ملحمة مم وزين
  في ما يأتي: فيها عبقريته كلها. أما الهم الثقافي الذي تحدثنا عنه فيتلخص

 ضرورة اعتماد اللغة الكردية لغة للكتابة والتدوين. .1

 تعريف اإلسالم وتبسيطه لطالب الفقه باللغة الكردية. .2

 Biçûkan Nûbara ناضل الشيخ أحمد الخاني في هذين المستويين، فكتب منظومة عقيدة اإليمان وقاموس (نوبارا بجوكان)
  د من تالميذ الكتاتيب كما صرح هو بذاته في مقدمة القاموس الصغير. لتيسير ألفاظ القرآن الكريم ألطفال الكر

إنه كتب أروع المالحم الكردية على اإلطالق، وأعني بذلك الملحمة الشعرية مم وزين التي ترجمها الراحل الدكتور محمد  ثم
  يرات.إلى اللغة العربية، وطبعت طبعات مختلفات كث -خوف الرقابة-سعيد رمضان البوطي منقوصة 

في هذه الملحمة التي بلغ عدد أبياتها أكثر من ألفين وخمسمئة بيت صب الخاني عصارة فكره وخالصة فلسفته في الوجود 
والعدم واإلنسان والجبر واإلرادة والخير والشر ... إلخ. لكن الذي يهمنا في هذا البحث هو رأيه في موضوع الكتابة باللغة الكردية 

  س فيه في مقدمة الملحمة.الذي بينه بوضوح ال لب

يقول الشاعر في نهاية قصته أنه ركَّبها من مجموع اللغات العربية والكردية والفارسية واستخدم ضمن اللغة الكردية كًال من 
دية اللهجة البوتانية والمهمدية والسليڤية. إن هذه الشهادة من الشاعر نفسه تغنينا عن البحث والجدل حول لغة الكتاب، فهي لغة كر

مطعمة بكلمات وافرة عربية وفارسية وحتى أبيات ومصاريع كاملة بهما إلى جانب بعض المفردات من اللغة التركية ومصراعين 
  فقط.

أما اللهجات الكردية المستخدمة فهي البوتانية وهي لهجة سيطرت على أدب الرواد األوائل من مثل الجزري وكانت شائعة في 
ال بد أن خاني كان يعرف خفاياها جيًدا فقد قضى مدة من الزمن في بوتان، واطلع على قصائد شعرائها، منطقة كبيرة من كردستان، و

، أما اللهجة األخيرة في اللغة (الخانية) فهي اللهجة السليڤية، )9( خانيواللهجة الثانية هي المهمدية، ويقول أمين عثمان إنها لهجة أحمد 
  .)10( الشماليةاطنة في نواحي موش من كردستان وهي لهجة إحدى القبائل الشهيرة الق

ولقد أجاد خاني في وصف اللغة الكردية في بداية هذه الملحمة بالثفل المتبقي في قاع الكأس مما تعافه نفس الشارب، ولكنه 
والفضة، ولكنه أكد بمرارة تجرع ذلك الثفل المهمل، كما يقول، وترك صافي الخمر، واشتغل في النحاس (اللغة الكردية) تارًكا الذهب 

  أنه يحتاج إلى من يسك نحاسه في صورة عملة رائجة.

  وال بأس أن نستشهد ببضع أبيات تمثل رغبة الخاني الجامحة في إنقاذ اللغة الكردية من اإلهمال وترقيتها:

  ليس خاني بارًزا في األدب. لكنه وجد الميدان خاليًا (فاقتحمه).

  وخبرة، بل تعصب لبني قومه وتحمس لهم.أي إنه لم يكن ذا قابلية 

  والحاصل أنه _ظلًما أو عناًدا_ ابتدع هذه البدعة الجديدة، خالفًا للعادة.

  . )11( الثمالةلقد ترك صافي (الخمر) وتجرع 

  لقد رتَّب درر اللغة الكردية في عقد منظوم، وتجشم المصاعب في سبيل عامة الشعب.

  تقرون إلى المعرفة واألصل النجيب. حتى ال يقول الناس: إن األكراد يف

  .)12( إن للشعوب كتبها، أما األكراد فال نصيب لهم في ذلك

                                                   
  .87)، ص 2006جان دوست، الدر الثمين في شرح مم وزين، (دهوك، منشورات سبيريز،  )8(
 .411ن (شرح)، (بغداد، د.ت)، ص أحمد الخاني، مم وزين، أمين أوسما )9(
 .390)، ص1939محمد أمين زكي، تاريخ الكرد وكردستان، (القاهرة، مطبعة دار السعادة،  )10(
افية، وكتب باللغة الكردية ا )11( ية التي هي بمنزلة خمر ص ره كالفارس اعر ترك الكتابة باللغات الحية في عص طر كما أظن: أن الش ة التي تبقى لمهملة كالثمالمعنى هذا الش

 في قاع الكأس يعافها الشارب، أما الشطر الثاني فهو مرتبط بالبيت الذي يليه.
  .2006، منشورات سبيريز، دهوك، 185جان دوست، الدر الثمين في شرح مم وزين، ص )12(
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يؤكد خاني في هذه األبيات أنه ليس ذلك األديب المتمكن من صوغ قصة مثل مم وزين، ويقول: إن كتابة هذا الديوان ليس بسبب 
اللغة الكردية مهملة ال يكتب بها أحد. وقد أكد شرفخان بدليسي أن  خبرتي األدبية ومهارتي بل بسبب تعصبي لبني قومي. ويؤكد أن

اللغة الكردية لم تكن لغة الشعر واألدب فقال عن األكراد: غير أنهم ال يلتفتون كثيًرا إلى العلوم األدبية واالجتماعية للتكسب من 
  .)13( العاليةصب اإلدارية السامية والمراتب العلمية ورائها بمثل الشعر واإلنشاء وحسن الخط، فلذا ترونهم بعيدين عن تولي المنا

يات قريبة إلى الفهم:   ويواصل خاني كالمه على اللغة الكردية التي كتب بها في رموز ومعمَّ

  صقلت نحاسي وجلوت عنه الصدأ (ودعوت لنفسي بالنجاح في عملي).

  لقي دعائي القبول واإلجابة، وقُضيْت حاجتي.

  ذات قيمة، فإنها خالصة نقية. إن كانت هذه النقود غير

  ال غش فيها، بل هي صافية دقيقة لها رواج بين العامة.

  إنها كردية صرف التقبل الشك، ليست ذهبًا حتى يشك في نقائه.

  .)14( العيارنحاس أحمر وواضح عملتنا، وليست فضة حتى يقال: إنها قليلة 

اني يشبه اآلداب الرائجة بالذهب والفضة، وهما المعدنان النفيسان. وفي ظني إن هذه األبيات تحتمل التأويل، إذ إن الشاعر خ
وقد حاول أن يكتب باللغتين الفارسية والعثمانية، إال أن قلبه لم يقبل ذلك، فانكب على العمل في النحاس (اللغة الكردية)، والخاني 

ليست عملة رائجة إال أنها صافية  -وإن كانت كالنحاس-يظهر رضاه التام وقناعته بالكتابة بلغته األم وترك اللغات األخرى، فلغته 
  .نقية ال يستطيع أحد أن يشك في صفائها، وهي مقبولة لدى العامة من الشعب الكردي المتعطش ألدب مكتوب باللغة الكردية.

إلسالمية، وكانت لغة لقد كانت اللغات السائدة في عصر أحمد الخاني هي أوًال العربية، لكونها الوعاء الذي احتضن الحضارة ا
مقدسة يكن لها الكرد االحترام كله بسبب كونها لغة القرآن الكريم، وثانيًا الفارسية، وقد فرضت نفسها بعد أن صقلتها أجيال من 

سيطرين على المبدعين الفرس أثروا تأثيًرا بالغًا في أدباء المنطقة الممتدة من اآلستانة وحتى الهند. ثم التركية، وكانت لغة الحكام الم
كردستان. وأخيًرا اللغة الكردية التي كانت تخوض معركة البقاء بأسلحة قليلة وفرسان أقل، وكان جيل من الشعراء قد دونوا أحاسيسهم 
بلغتهم المهملة، وفتحوا الباب أمام األجيال الالحقة، واجتازت هذه اللغة امتحانها العسير بنجاح، فظهرت أشعار الجزري وقصص 

وتداولها الناس، وحفظوها، وتغنوا بها في مجالسهم، ما ترك أثًرا ، Elîyê Herîrî ان الشعرية، وغزليات علي حريريفقى طير
طيبًا في النفوس، وعزز ثقة المثقفين بهذه اللغة، وقد أشار خاني إلى هؤالء الشعراء الثالثة باالسم في مقدمة مم وزين، وتحسر على 

 يقبل بالمعرفة والعلم وأربابهما في ديوانه، ولوال ذلك ألحيا خاني أرواح هؤالء، وأسعدها إلى األبد أن األمير ال يتعاطى األدب، وال
  كما يقول في أحد أبيات مقدمة ملحمته.  

كان خاني يتقن تلك اللغات األربع، وكانت معرفتها شرًطا لشغل منصب اإلنشاء (وقد شغله خاني في عهد األمير البايزيدي 
آفاق الثقافة الرحبة والمتنوعة، فاطلع عبر العربية على التيارات الفلسفية والفكرية، وتأثر أمامه تحت هذه اللغات محمد)، وقد ف

بالمتصوفين الكبار والفالسفة المسلمين وعلماء الكالم، وعبر الفارسية اطلع على كنوز الثقافة اإليرانية بمالحمها ونثرها وأدبها 
ي أن الشاعر لم يهمل اللغة التركية بل اطلع من خاللها على أدب تلك اإلمبراطورية وتاريخها، التعليمي وغير ذلك. وال شك ف

اختار لغته األم ليستحث الهمم ويثير الحمية في أنفس الحكام واألمراء، لكنه اإلمبراطورية التي تحتل بالده، وتمزق أوصال شعبه، 
متبعًا في ذلك اآلية الكريمة التي تقول:  ه وعقولهم هي مخاطبتهم بلسانهموكأني به يدرك أن أسرع وسيلة للوصول إلى قلوب سامعي

  .)15( لَُهْم) ِليُبَيِّنَ  قَْوِمهِ  نِ سابِلِ  الإِ  لٍ وَرسُ  ِمنْ نا َسلْ رْ ا أَ (َومَ 

مجدها  في أوج -كما أسلفنا-لقد كتب األمير المؤرخ شرفخان بدليسي أول كتاب في التاريخ الكردي باللغة الفارسية التي كانت 
حتى حدود الهند، لكن خاني _واقتداء بسلفه الجزري وغيره_ لم يشأ ذلك،  -آنذاك-وذيوعها، وكانت مسيطرة على الثقافة الشرقية 

(اللغة الكردية)،  (اللغة الفارسية الرائجة)، وانكب مشتغًال في النحاس أنه ترك الذهب -كما قرأنا قبل سطور-وصرح في المقدمة 
  لك على شرفخان وكتابه التاريخي (شرفنامه) الذي نرجح أن خاني اطلع عليه، وتأثر به في أفكاره التحررية.وكأني به يرد بذ

ويقول إنه لم يؤلف هذه القصة ألنه خبير بأسرار األدب بل تعصبًا لبني قومه وعشيرته، ويوضح في رموز مفهومة أنه ترك 
لم يكتب إال بلغته الكردية المهملة كالثفل المترسب في قاع الكأس، فنظم من صافي الخمر (اللغات الفارسية والتركية والعربية)، و

  الكرد يفتقرون إلى ثقافة أصيلة، وهم محرومون من معرفة الحب وتذوقه.  الناس: إندررها عقًدا فريًدا ونسقًا جميًال حتى ال يقول 

قلتهم نسبيًا حملوا على عاتقهم واجب حماية اللغة  لقد برز شعراء آخرون أيًضا منذ القرن السابع عشر. وهم على الرغم من
الكردية من االندثار، واعتمدوا على الذين سبقوهم من الرواد المؤسسين والتزموا الكتابة بالكردية على الرغم من غياب الحوافز. 

                                                   
  . 14شرفخان بدليسي، شرفنامه، (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية)، ص )13(
  .192مه، صشرفخان بدليسي، شرفنا  )14(
 .4سورة إبراهيم اآلية  )15(
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ياًدا في عدد الشعراء ومنهم مثًال ومن خالل مطالعتنا واقع التدوين بالكردية خالل العصور الماضية نشهد منذ القرن الثامن عشر ازد
من قرية باته والية حكاري (تركيا الحالية)، وهو يشتهر بقصة المولد النبوي التي دّونها باللغة الكردية.  Bateyî الشاعر باته يي

  ومن قصائده في مدح النبي محمد:

ها   حبَك كالنار حين تلفحنا بَِحّرِ

  كحلوتراب أعتابك كحل بعيني إن احتاجت إلى 

  وهبنا الروَح فداء لك، والجسَد جعلناه تراَب طريقك

  اللسان ال يمل من ثنائك، والقلب رهن أحكامك

  .)16( حوضكسيكون قلبي قنديل روضتك، وستنهل شفتاي من 

ومنصور  Perto begê Hekarîهكاري وقد اتبع شعراء آخرون طريق من سبقوهم بقرن، ومنهم الشاعر پرتۆ بيگ 
  وماجن ووداعي وآختبي وبريفكاني وغيرهم.كركاشي ومينا 

ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن هؤالء النوابغ كلهم تخرجوا من المدارس التي كانت في مدى التاريخ الكردي لصيقة 
مال يدرس بالمساجد، ما يدفعنا ألن نسمي األدب الكردي الكالسيكي (أدب الحجرة). والحجرة هي قاعة الدرس التي كان الشيخ أو ال

فيها تالميذه مناهج محددة في الفقه والتفسير والبالغة العربية والنحو والصرف وبعض المنطق والفلسفة وحتى الرياضيات. ومن 
في حزيرة بوطان، حيث درس فيها الشاعر  Medresa Sorأشهر المدارس التي تخرج فيها أدباء كبار هي المدرسة الحمراء 

. وكذلك المدرسة المرادية في بلدة بايزيد التي ولد فيها أحمد اتلخاني، وأصبح مدرًسا في مدرستها الجزيري وأحمد خاني وغيرهما
الشهيرة التي خرجت جيًال من المبدعين منهم الخاني وصديقه مال إسماعيل بايزيدي الذي ألف قاموًسا شبيها بقاموس خاني نوبار، 

  باللغة الكردية. وقد سماه (كلزار) اهتم فيه بشرح األلفاظ الفارسية

وقد استمرت هذه الحجرات في نشر الوعي وتخريج المبدعين حتى بدايات القرن العشرين، فتخرج جكرخوين مثًال في حجرة 
الشيخ عبيد هللا في عامودا، لتنسحب في ما بعد الحجرة من المشهد الثقافي الكردي لمصلحة المدارس الحكومية غير المرتبطة 

ننا تسميته بأدب األفندية. إذ ألول مرة في التاريخ الكردي يخرج األدب من هيمنة الحجرة ورجال الدين، ومن بالمساجد، وهو ما يمك
  ثم يتقدم، ويتخذ صوًرا عدة جديدة.

بطبيعة الحال األمر ال يختلف من هذه اللهجة الكردية إلى تلك، ومن المعروف أن أدباء اللهجة السورانية التي انتعشت في القرن 
ع عشر تخرجوا أيًضا في الحجرات العلمية التابعة للمساجد، وكان شعراء اللهجة السورانية (الكرمانجية الوسطى) على األغلب التاس

-1800) من شهرزور في السليمانية، ورفيقه ومعاصره وابن بلدته الشاعر سالم (1856-1800رجال دين مثل الشاعر نالي (
  ) وغيرهما.1866

  

  المالحم الشعبية
 مالتراث الشفوي الكردي بمالحم شعبية كثيرة توزعت على المناطق التي سكن فيها الكرد كلها. وبقي كثير من تلك المالح يزخر

رهين بقعتها الجغرافية وعزلتها اللهجوية، فلم تنتشر في باقي مناطق كردستان. بينما تخطت بعض المالحم حدودها المحلية، وتناقلها 
  حتى باتت مالحم كردستانية بحق.الرواة والمغنون الشعبيون 

ومن المالحم التي ذاع صيتها لدى الشعب الكردي ملحمة (ممى آالن) وهي النسخة الشعبية من مم وزين التي سبق ذكرها، 
  وكتبها الشاعر والمفكر أحمد خاني.

ثيرين عن الملحمة األدبية ممى آالن) التي صاغتها وطورتها حناجر مغنين شعبيين كالشعبية (بطبيعة الحال تختلف الملحمة 
  التي صاغها أحمد الخاني في ُحلة جميلة من البالغة، وسكب فيها ما شاء من أفكار تنويرية.

لقد انطلقت هذه الملحمة من جزيرة بوطان (جزيرة ابن عمر) الموجودة في تركيا، ووصلت إلى كل مكان في كردستان. وفي 
األلماني أوسكار مان خالل وجوده في مهاباد في نهاية القرن التاسع عشر، نسخة كتاب التحفة المظفرية الذي جمعه المستشرق 

. وقد لقيت هذه الملحمة اهتماًما من المستشرقين بمثل )17( بعيدموجزة باللهجة المكرية من (ممى آالن) ما يدل على شيوعها منذ زمن 
ترجمته آخر مرة عن دار غاليمار المعروفة في باريس  ) الذي ترجمها عن الكردية، ونشرت1975 -1914روجيه ليسكو الفرنسي (

                                                   
  .65،66)، ص 1991جان دوست، شعر وشعراء، مختارات من الشعر الكردي القديم والمعاصر، (سورة/ القامشلي: منشورات مكتبة جوان،  )16(
  ).2011، (أربيل، منشورات آراس، 3أوسكار مان، التحفة المظفرية، ط  )17(
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. وطبعت بنسختها الكردية طبعات عدة، لعل من أولها ما نشره القاص والسياسي نور الدين زازا في دمشق باسم مستعار 1999عام 
  في أربعينيات القرن العشرين.

ند وخجى) التي يغنيها الرواة الشفويون بحزن، كذلك اشتهرت مالحم شعبية عن قصص حب عذرية تراجيدية بمثل ملحمة (سيام
وهي تحكي قصة راعٍ فقير يهيم بحب فتاة ذات حسب ونسب وجمال. وفي هذه الملحمة يبرز القدر كشخصية حقيقية يريد سيامند 

  مواجهتها والتغلب عليها، فيفشل طبعًا. ومن فقراتها الشهيرة:

  ي:نادى سيامند حبيبته خجى الواقفة على حافة الواد

  حبيبتي ما لك واقفة هذا المساء

  تطلين عليَّ أنا الجريح؟

  ال أريدك أن تسكبي مزيًدا من العبرات

  إن جرح األشواك المنغرزة في صدري يكفيني

  فال تجرحيني أكثر بدموعك

....  

  حبيبتي خجى

  كنت أظن أنني سأنصل لك خيمة جميلة

  أجعل عمودها من أغصان الورد

  رائحة المسك والعنبر لكي تفوح في جنبات الخيمة

  كلما هبت عليها نسمات الغروب

  صاحت خجى بحزن:

  يا حبيبي يا سيامند

  يا جريح قعر الوادي ال تجزع.

  رد سيامند:

  حبيبتي إن جراحي بليغة

  كلما تحركت ألتحرر من األغصان التي نفذت من ظهري

  زادت الجراح إيالًما

  .)18( القانيةإن أحشائي تحترق من األلم وها هي الصخور تتلطخ بدمائي 

التي تشبه في بعض فصولها قصة النبي يوسف وزليخا، وكذلك في بعض فصولها األخرى قصة  )19( فروش)وملحمة (زمبيل 
  كثير من المغنين الشعبيين:بوذا؛ إذ ترك اإلمارة والملك لمصلحة الفكرة. ومما ورد في هذه الملحمة التي ما تزال تُغنى من 

  قال بائع السالل:

  أرجوك يا أميرة دعيني

  أذهب لألسواق

  ألبيع السالل

  وأؤمن لقمة الخبز لعيالي.

  قالت األميرة:

                                                   
  .85-83جان دوست، شعر وشعراء، ص  )18(
  ).1985محمد عبدو النجاري (معد ومترجم)، (دمشق: مطبعة الكاتب العربي، زمبيل فروش، بائع السالل: ملحمة من الفولكلور الكردي،  )19(
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  دعك من بيع السالل

  سأمنحك نهوًدا تهب الخمرة

  وأخرجك من حياة الفقر

  قال بائع السالل:

  أيتها األميرة

  لك أن تحلي أزرار قميصك

  لنهود ليست لمثليلكن تلك ا

  إنها ينابيع لألمراء.

  قالت األميرة:

  أيها الجاهل

  ما بك تذوب حياء؟

  لك هذه النهود الذهبية

  .)20( جمةإنها ستهبك سعادة 

بائع السالل (زمبيل فروش) ملحمة فولكلورية قديمة يعود ويقول الدكتور محمد عبدو النجاري في حديثه عن هذه الملحمة: 
وهذه الملحمة الشعبية تمثّل جزًءا من تراث، وهي ساحرة بإيقاعها الموسيقي العذب  .إلى القرون الوسطىتاريخ نصها األصلي 

وألفاظها الشفافة، وبالمشاعر اإلنسانية النبيلة التي تحرك عواطف الكردي إلى اليوم، فتجده يغنيها في الجبل والسهل، وفي السهرة 
نشير إلى أن الترجمة النثرية هنا قد أفقدت الملحمة موسيقاها، فجعلتها أقل حرارة و .واألعراس، في ساعات الحزن وأوقات العمل

  .)21( األموتألقا مما هي عليه في لغتها 

ولم تقتصر المالحم الشعبية على سرد قصص الحب بل تخطته إلى المالحم التاريخية. وتُعّد المالحم التاريخية التي رواها 
واَن الكرد الذي دّون حروبهم ومآثرهم فيها، وصراعاتهم القبلية، ومعاركهم ضد الغزاة. ومن أشهر المغنون الشعبيون في المجالس دي

هذه الملحمة ملحمة (دمدم) التي تحكي عن قلعة كردية اسمها دمدم قريبة من بحيرة أورمية في إيران. وكانت هذه القلعة ساحة لمأثرة 
كرد جيوش الشاه عباس الصفوي ببسالة، لكن القلعة سقطت بعد أن أبيدت حامية خالدة للشعب الكردي، إذ قاوم فيها أحد أمراء ال
  القلعة، وقتل كثير من المقاومين والمدنيين الكرد.

تقريبًا، وكان يقود القوات الكردية األمير الُمكري ميرخان الملقب باألمير ذي الكف  1608جرت وقائع تلك الملحمة عام 
  الذهبية.

  كاد تكون كل واحدة منها فصًال منسيًا من فصول التاريخ، ولم يدونها أحد.وهناك مالحم كثيرة ت

  

 بدايات النثر الكردي
بقي الشعر طاغيًا كما وجدنا في جل ما أبدعته قرائح األدباء الكرد حتى منتصف القرن التاسع عشر. والمتأمل في تاريخ الثقافة 
الكردية يرى أن األغاني الشعبية كانت وعاء حوى التاريخ الكردي بوقائعه المؤلمة وحروبه ولم يستطع الكرد تدوين تاريخهم باللغة 

عر الغنائي حامًال لغويًا. وكانت الفارسية لغة التدوين عند الكرد حتى أن الكتاب األشهر في التاريخ الكردي وهو الكردية إال عبر الش
ن باللغة الفارسية كما مر معنا قبل سطور. وبظهور مال محمود بايزيدي ( ) فسح الشعُر المجاَل للنثر 1867-1797(شرفنامه) ُدّوِ

لى عامل مهم وبسيط، وهو أن الشعر ال يستطيع استيعاب البحث والتنقيب والفكر الفلسفي أوًال قليال لينتعش. ويمكن أن نعزو ذلك إ
ثم إن نثر مال محمود بايزيدي في ظننا هو ثمرة لقاء العقل الشرقي بالعقل الغربي. ويمكن أن نقارن ما أنتجه البايزيدي بفضل دور 

ما أنتجه المؤلفون العرب من نثر بعد أن انتعشت عملية الترجمة من ) ب1894-1801القنصل الروسي في أرزروم ألكسندر جابا (
  اليونانية والسريانية إلى العربية في العصر العباسي الذهبي. 

                                                   
  .78جان دوست، شعر وشعراء، ص  )20(
  .82زمبيل فروش، بائع السالل، ص  )21(
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ومن الجدير بالذكر أن عدة آثار ضئيلة للنثر الكردي ظهرت قبل بايزيدي، مثًال مقدمة قاموس شعري عربي كردي اسمه 
ي. ويحدثنا مال محمود بايزيدي ذاته في رسالته حول األدباء الكرد عن أديب كردي هو علي (نوبار) للشاعر الكردي أحمد خان

ميالدي. وعن  1590هجرية/ 1000ألف رسالة عن قواعد اللغة العربية باللغة الكردية بحدود سنة  Elî Teremaxî ترماخي
قواعد اللغة العربية باللغة الكردية كتابًا  ) كتب في1785(توفي  Mela Yûnis Helqetînîمؤلف آخر هو مال يونس هلقتيني 

ومن الكتب النثرية باللغة  .)22( )1996أسماه (التراكيب والظروف) (نشر عن دار سارا في العاصمة السويدية استوكهولم عام 
ة قبل نحو قرنبن من الزمان وكتاب في العقيد Mela Mihemed Erwasî الكردية كتاب في الطب ألفه مال محمد أرواسي

 .)23( بعنوان (جواهر عقيدة اإليمان) Mela Xelîlê Sêrtî اإلسالمية ألفه مال خليل اإلسعردي

الذروة بوصفه  ولم يبلغلكن على الرغم من أن هذه المؤلفات النثرية سبقت ما ألفه مال محمود بايزيدي، إال أن النثر لم يكتمل 
ضخم وكبير في تكريد الثقافة، وجعل النثر مطيتها سهلة القياد. فمن هو مال  فنًا أدبيًا إال على يد البايزيدي الذي كان صاحب مشروع

  محمود بايزيدي؟.

المثلث الحدودي التركي اإليراني الروسي،  على) مسقط رأس خاني(في بلدة بايزيد مال محمود بايزيدي ولد الناثر الكردي 
وانتقل في العقد السادس من القرن التاسع عشر إلى مدينة أرزروم وأكمل دراسته فيها، وكان قد أصبح حجة عصره في تفسير القرآن، 

بالقنصل الروسي ألكسندر جابا، ويصبح رفيق دربه في البحث عن كنوز األدب الكردي المدفونة في حجرات المساجد النائية ي ليلتق
يون الشعر الكردي ومجموعة كبيرة من الحكم وبفضل التعاون المثمر بين الرجلين أُنِقذ عدد من ع. والزوايا المنسية لرهبان منسيين

وما يزال هذا الكتاب مخطوًطا ، 1858والحكايا الفلكلورية إضافة إلى أول ترجمة قام بها البايزيدي لكتاب الشرفنامة المعروف عام 
اريخها إال طوائف األكراد ليكن معلوًما لدى العارفين أن لجميع الملل والطوائف تو: «وجاء في مقدمته. في مكتبة لينينغراد العامة

هجري. وكانت تواريخ تلك الطوائف مبثوثة في كتب تاريخ األمم األخرى إلى أن قام  1000فلم يكن لهم تاريخ خاص حتى عام 
 األمير الفاضل الكامل شرفخان بدليسي بكتابة شرفنامه باللغة الفارسية عن الملوك واألمراء ومجموع الطوائف الكردية في بالد الروم

  .)24( »الكردية(......). وبرغبة وهمة السيد جابا أقدمُت على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة وإيران 

والبايزيدي بأعماله النثرية يعّد واحًدا من رواد النهضة الثقافية الكردية في القرن التاسع عشر، وهو أبو النثر الكردي، وأول 
  من قام بالترجمة إلى اللغة الكردية. 

لبايزيدي األديب الكردي الكالسيكي الوحيد تقريبًا الذي لم يترك على حد علمنا وراءه آثاًرا شعرية بل كان ما كتبه كله ويُعّد ا
  من النثر. وأعطى بذلك زخًما جديًدا للثقافة الكردية التي احتكر الشعر سوقها ألجيال عدة. 

البدليسي، ولكن لم يكشف النقاب حتّى اآلن عنه، وله أيًضا  انتهى شرفخانثم إنه كتب تاريخ كردستان الجديد بدأه من حيث  
وهوكتاب يبحث في البنية االجتماعية لألكراد الرّحل، ويتعرض )، عادات األكراد وتقاليدهم(كتاب عادات ورسومتنامهء أكراديه 

ب، وبسط المعلومات من دون منهج معين، ألنه لم يبوب الكتا لمجمل الحالة الكردية البدوية بدقّة الباحث، ولكن بأسلوب ممل أحيانًا،
ويقال إنه ساعد ألكسندر  .عف أسلوبه النثري أنه كان أول من اشتغل على الكتب وترجمتها وتصنيفها نثًراضولكن ما يشفع له في 

لف مفردة جمع هذا القاموس حوالى خمس عشرة أ وقد 1879سنة  وفاة جاباجابا في تأليف قاموسه الكردي الفرنسي الذي طبع بعد 
.  إضافة إلى أنه أدى دوًرا سياسيًا في المنطقة الُكردية والنزاع بين الحكومة والزعماء الُكرد. فقد توجه إليه المشير حافظ باشا كردية

ليقوم بدور الوساطة بينه وبين األمير الكردي الثائر بدرخان پاشا، ويؤكد جابا أن مال محمود بايزيدي قد نفذ مهمته، وأن المشير كان 
أدائه. وقد قام البايزيدي مرة أخرى بدور الوساطة بين كامل بك حاكم أرزروم ونور هللا بك في حكاري. وقد تعرض  راضيًا عن

  .)25( فيهاالبايزيدي لالعتقال عقب انتفاضة قامت في وان كان يقودها خان محمود العتقاد كامل بك بضلوعه 

خاني حيث سعى لصون التراث الكردي، وحفظه من الضياع، لقد كان عمل البايزيدي ترجمةً ألفكار سلفه الشاعر المفكر 
وتسليمه إلى قنصل أجنبي، وهذا ذكاء منه ألن القنصل ال شك في أنه سيبعث بها إلى بالده، ويحفظها في المتاحف الخاصة، فيحميها 

  من الضياع على يد من ال يقدرون قيمة تلك الكنوز.

 )الكردية، أي تحفة الخالن في اللغة دية أسماها (تحفة الخالن في زمانى كردانوكان البايزيدي قد كتب رسالة في اللغة الكر
)26( .  

وقدَّم البايزيدي لكتاب علي الترماخي في القواعد العربية باللغة الكردية، وتطرق في مقدمته إلى جوانب من أساليب وطرائق 
  .)27( الترماخيد بصورة موجزة سيرة حياة علي تدريس العلوم اإلسالمية في المدارس التابعة للجوامع والمساجد، وسر

                                                   
  .37بدليسي، شرفنامه، ص  )22(
  .37بدليسي، شرفنامه، ص )23(
 ، وهذا الكتاب ترجمة لكتاب شرفنامه المشهور.4)، ص1986 محمود بايزيدي، تواريخ قديم كردستان، (موسكو، مال )24(
 .132)، ص1987، (دمشق،1النجاري (مترجم)، ط من تاريخ اإلمارات في اإلمبراطورية العثمانية، محمد عبدو ،جليلي جليل د. )25(
 .38)، ص 1978نادرة، (بغداد، معروف خزندار، مخطوطات فريدة ومطبوعات  د. )26(
  .44معروف خزندار، مخطوطات فريدة ومطبوعات نادرة، ص د. )27(
 ).2010انظر كذلك مقدمة م. رودينكو لكتاب عادات ورسومتنامهء أكراديه، جان دوست (مترجم)، (إسطنبول، منشورات نوبهار،  
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صدرت أول صحيفة كردية، واسمها كردستان في القاهرة  1898بعد وفاة البايزيدي بعشرين عاًما تقريبًا، وبالتحديد في عام 
رائد الناطقة على يد األمير الكردي مقداد مدحت بدرخان. وبذلك فقد دخل الكرد رسميًا عصر النثر، إذ تتالت بعدها الصحف والج

  باللغة الكردية بلهجتيها الرئيستين؛ الكرمانجية الشمالية والكرمانجية الوسطى.

  

  األدب الكردي في سورية
ال أريد الخوض في حديث السياسة والوجود الكردي في سورية، وهل هو أصيل أم دخيل، فأمر ذلك متروك للبحوث التاريخية 

  والجيوسياسية، وهو شأن ال عالقة لنا به في هذا البحث الصغير الذي نخصصه لألدب الكردي المدون باللغة الكردية في سورية. 

ابت اآلن أن الكرد في سورية قومية كبيرة عدد أفرادها ليس أقل من مليوني نسمة، ولكن مهما يكن من أمر، فإن ما هو ث
يتركزون في المنطقة الحدودية الفاصلة بين سورية وتركيا في مناطق الجزيرة السورية ثم عين العرب (كوباني)، وأخيًرا عفرين 

إحدى أهم اللهجات الكردية أال وهي اللهجة الكرمانجية إلى أقصى الشمال الغربي. وهم يتكلمون لغة واحدة أو على وجه أكثر دقة 
  الشمالية مع اختالفات لهجوية واضحة بين كل منطقة من تلك المناطق الشمالية الثالث التي يتركز فيها الوجود الكردي.

هجرة الشباب  ومنذ الربع األخير من القرن العشرين زاد عدد الكرد في محافظة دمشق والمحافظات الداخلية عموًما بسبب«
العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن لقمة عيشهم، كما هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى مختلف الدول األوروبية وبخاصة ألمانيا بسبب 
سياسة االضطهاد القومي التي مارستها الحكومات المتعاقبة على سورية وبحثًا عن لقمة العيش، علًما بأن الوجود القومي الكردي في 

ظتي دمشق والالذقية وغيرهما من المحافظات الداخلية يعود في قسم كبير منه إلى أيام القائد الكردي صالح الدين األيوبي، أي محاف
ويتكلم الكرد السوريون كلهم اللغة الكردية وتحديًدا اللهجة الكرمانجية، وال توجد موانع لغوية في تفاهمهم،   عام. 800 إلى أكثر من

لمقيمين في دمشق منذ القديم وكذلك أكراد الالذقية وحوران وحماه يتكلمون العربية ونسيت أجيالهم الجديدة اللغة إال أن األكراد ا
، الكردية، وبالنظر إلى أن الدولة تمنع تعلم اللغة الكردية كما تمنع تعليمها رسميًا فإن تعلم األكراد للغتهم الكردية يتم داخل أسرهم

بفتح دورات سرية لتعليم اللغة قراءة وكتابة وتم استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية األكثر  كما تقوم األحزاب الكردية
  .)28( »الكرديةمالءمة مع اللغة 

ولقد شهدت اللغة الكردية قليًال من االنتعاش خالل عهد االنتداب الفرنسي نتيجة من نتائج السياسة الفرنسية الهادفة إلى التقرب 
التي أنشأها  HAWARسورية هي مجلة هاوار  كردية فيأول صحيفة  1932، فظهرت في الخامس عشر من أيار من األقليات

  .)29( )1951-1893األمير الكردي جالدت بدرخان (

األم التي ولدت اللغة الكردية المعاصرة من رحمها والمعطف الذي  1943وتُعّد هاوار التي استمرت في الصدور حتى سنة 
األدباء األول من ثالثينيات القرن العشرين إلى حدود السبعينيات من القرن ذاته. وقد استطاعت هذه المجلة الرائدة أن خرج منه جيل 

تروج لألبجدية الالتينية التي طورها األمير جالدت بدرخان صاحب امتياز المجلة ومدير تحريرها، وقد استطاعت أن تستقطب 
  ردية حتى في خارج سورية.أغلبية األقالم التي تكتب باللغة الك

ولقد تعرض جالدت بدرخان إلى نقد شديد من بعض الباحثين الكرد بسبب ما أقدم عليه من ابتداع أبجدية التينية جديدة، وأنهى 
 بذلك العالقة مع الحرف العربي الذي حضن اللغة الكردية وحماها لقرون طويلة. وشهدت الساحة الثقافية الكردية سجاًال حاًدا حول
هذا الموضوع في بدايات القرن الحالي، إذ تزعم األستاذ فرهاد شاكلي رئيس قسم اللغة الكردية في جامعة أوبساال السويدية حركة 

  الهجوم على األمير جالدت بدرخان، وانبرى كثير من الكتاب الكرد للدفاع عن األمير وأبجديته الالتينية.

غامرة فردية تركت آثاًرا عكسية وراءها وقد جنى منها األكراد مزيًدا من الفرقة صحيح أن إقدام جالدت بدرخان على ذلك كان م
واالنشطار، وزادتهم تيًها على تيه، لكن األبجدية الالتينية الكردية أضحت اليوم أمًرا واقعًا بعد أن استقرت في المجتمع الثقافي 

عر والقصة والرواية والمسرح واألبحاث األدبية والتاريخية الكردي الشمالي (تركيا وسورية)، وكتبت بها إبداعات شتى في الش
  وغيرها، وال يمكن للمرء أن يشطب هذه التجربة المشكلة بجرة قلم أو مقالة عابرة.

يكن من أمر، فلقد أصبحت هاوار منبًرا استقطب األقالم التي راحت تكتب بالكرمانجية الشمالية، وكان من كتابها الشاعر  ومهما
الذي يعّده النقاد الكرد أحد المجددين ورائد الحداثة، وكذلك األديب عثمان صبري، ومال أحمد نامي الذي دّون قصة حريق قدري جان 

سينما عامودا الشهير. ولعل أهم الذين خرجوا من معطف هاوار هو الشاعر المتمرد َجَكْرخويْن الذي سعى للتجديد شكًال ومضمونًا 
بالشعر الكالسيكي، وكان في أدبه كثير من الرديء إلى جانب الجيد (وهذا موضوع بحث مستقل).  في شعره من دون أن يقطع صلته

                                                   
  من مقال في الجزيرة، نت: )28(

http://www،aljazeera،net/specialfiles/pages/024a8eee-4db2-4d2f-a59d-42615c1763d4  
ألبجدية الالتينية لتناسب ولد في إسطنبول، وتوفي في دمشق، من ساللة بدرخان بك آخر أمراء اإلمارة البدرخانية العزيزية في جزيرة ابن عمر (جزيرة بوطان)، طور ا )29(

ته الجديدة، بعمله هذا انقسم الكرد إلى قسمين: قسم يكتب باألحرف العربية المطورة وأغلبهم في العراق وإيران اللغة الكردية، وأصدر مجلة هاوار من دمشق لترويج أبجدي
  الكرمانجية الشمالية،  من الذين يتكلمون اللهجة الكرمانجية الوسطى (السورانية)، وقسم آخر في تركيا وسورية يكتبون باألحرف الالتينية وهم الناطقون باللهجة



 

    ملف العدد 116  

    موجز تاريخ األدب الكردي في سورية  

واألديب نور الدين زازا، وهو من رواد القصة القصيرة في الكرمانجية الشمالية. وقد قضى نور  الجريدة السياسيوكان من كتاب 
  يلة في السجن بسبب نشاطه الثقافي والسياسي. الدين زازا مثل غيره من كتاب الرعيل األول أوقاتًا غير قل

ما يالحظ في األدب المنشور من أدباء الثالثينيات واألربعينيات في بداية النشر بالكردية في سورية أنه بسيط، خاٍل من اإلبداع 
ن أمر، فال بد من تقويم متعثر قصير النفس، لم يتجاوز ما كتبه األسالف إال في مجال المقالة والقصة القصيرة. لكن مهما يكن م

نتاجهم تقويًما منطقيًا وَكيل أدبهم بمكاييل نقدية على مقاساتهم وطرائق فهمهم وتعاملهم مع الشرط اإلبداعي، فهم جاؤوا وفي جعبهم 
ديًا قليل من اإلبداع، وكثير من الصراخ، وهم بحسب استنتاجنا نتاج وضع اجتماعي سياسي خاص يطغى عليه االنقطاع المعرفي عمو

  وأفقيًا، زمانيًا ومكانيًا. كذلك يثقل كاهله الهم القومي وقضايا الحرية والحرمان من الحقوق.

إن هؤالء الرواد الذين خرجوا من معطف هاوار وكانوا معظمهم من الكرد القادمين من تركيا والهاربين من المالحقة بسبب 
لتهم على الرغم من القمع المنهجي الذي مورس بحق لغتهم. وهم مهدوا نشاطهم السياسي هناك فتحوا المجال أمام األجيال التي ت

السبيل أمام جيل من المبدعين في مجاالت شتى من األدب والثقافة، يدونون نتاجهم باألبجدية الوليدة، وال يهم إن كانت الوالدة 
  ن يعانوا مشكلة الحرف كما عاناها األوائل.بالطريقة القيصرية أو كانت طبيعية. لقد ترسخت أقدامهم في تلك العوالم من دون أ

وقد تعددت موضوعات المجلة التي عاشت بضع سنوات بجهد فردي، فمن المقال الصحفي إلى الريبورتاجات إلى القصة 
 القصيرة إلى قصيدة الشعر وغير ذلك، تنوعت المواد في الجريدة التي هّب كرد سورية لدعمها بالمال والمقال. وقد رصد الكاتب
الكردي السويدي فرات جوري اهتماًما أكبر بالقصة القصيرة التي فتحت لها المجلة أبوابها، فكتب في أنطولوجيا القصة الكردية ما 

  يأتي:

حين يلقي المرء نظرة على هاوار يصادف كل األجناس األدبية. لكن من الواضح أن للقصة القصيرة قصب السبق من بين «
 Nûdemب كتب قصة واحدة وبعضهم أكثر من قصة. وحسب مقال للكاتب فرهاد بيربال في مجلة كل هذه األجناس. بعض الكتا

فإن لجالدت بدرخان وحده اثنتا عشرة قصة قصيرة منشورة في هاوار، وللكاتب عثمان صبري سبع قصص  1994عام  11العدد 
  .)30( »إلخوألحمد مصطفى البوطي ست قصص.. 

بعد أحد عشر عاًما من صدور أول عدد منها، لتليها في الصدور مجلة روناهي الشهرية  أي 1943توقف صدور هاوار في عام 
، وينتهي بذلك ما يمكننا تسميته بالعصر 1945التي عنيت بأخبار الحرب العالمية الثانية، لتتوقف هي أيًضا عن الصدور عام 

  البدرخاني للصحافة الكردية الكرمانجية الذي دام حوالى نصف قرن. 

استقالل سورية عن فرنسا، تراجعت األوضاع، فلم تصدر صحف ناطقة بالكردية إلى أن أسس أول حزب كردي سياسي بعد 
  أي صوت الكرد. Dengê Kurdالسرية مع صحيفة  ، وبدأ عصر الصحافة الحزبية1957في سورية عام 

أسهمت في ترسيخ النثر الكردي، وبرز كتاب وقد استطاعت القصة القصيرة أن تتبوأ مركًزا مهًما بين األجناس األدبية التي 
قصة تركوا بصمات واضحة، منهم حسنى مته وجوان باتو وفرهاد بيربال وأنور كاراهان وغيرهم. ويضم كتاب (أنطولوجيا القصة 

ايات الكردية القصيرة) تأليف األديب فرات جوري عشرات من القصص التي كتبها الكرد منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بد
  القرن الحادي والعشرين.

وهي منشورة باللغة الكردية في كتاب األنطولوجيا سابق الذكر  ،ومن القصص المهمة قصة (الجثة) للكاتب فرهاد شاكلي
وترجمت إلى اللغة العربية ونشرت مع قصص أخرى في كتاب واحد. ومن فقرات هذه القصة الفلسفية التي تتحدث عن الموت 

  والقطيعة مع الماضي:

صل السير وأبي قد مات؟ كان هو الذي اختار ترددت كثيًرا قبل أن أقرر. هل أعود إلى الوراء أم أواصل السير؟ ولماذا أوا«
هذا االتجاه. لكنه اآلن ميت وال يستطيع إبداء رأيه. كان علي إذن أن أقرر بمفردي وجهة سيري. كان علي أن أتخذ القرار األول 

ي فأبي ليس إال جثة دون أبي وأنفذه أيًضا. لم يكن ذلك باألمر الهين. لقد تربيت على إطاعة أوامر أبي واآلن علي أن أقرر بنفس
  .)31( »موضعهابحاجة إلى من يحملها ويغير 

  ، فله قصة جميلة بعنوان الفأر والقط، نقتطف منها ما يلي:2000أما جوان باتو الذي نشر مجموعة قصصية عام 

جحر وبين تنظرين إلى صغارك مرة أخرى: لم تنفتح عيونهم بعد. يحز في نفسك ذلك فتفكرين. تحسبين المسافة بين باب ال«
رين: (فلتكن المسافة عشرة أذرع). ترهفين السمع إلى باب الجحر وما حوله! ال حس وال حركة. تقولين لنفسك: ال أحد  المخزن وتقّدِ
في المنزل هذا اليوم. إلى متى سيكون القط بالمرصاد أما باب جحري؟ ال طاقة له على الصبر. لقد قطع األمل عني بال شك. ومن 

تشاط غيًظا ألنني أفلتُّ نفسي من بين براثنه ولم يعد يفكر في افتراسي! ها إنني أرى المسافة إلى المخزن قريبة. يدري فربما اس
  سأصل في لمح البصر. أليس له ما يشغله سواي؟ ال ال. ال أحد في المنزل.

                                                   
  ، د.ت).Nûdemباللغة الكردية، (إسطنبول: منشورات  -أنطولوجيا القصة الكردية  جموعة من المؤلفين،م )30(
  ).2013، (القاهرة، دار مقام، 1مجموعة من المؤلفين، رماد النجوم، مختارات من القصة الكردية القصيرة، جان دوست (مقدم ومترجم)، ط  )31(
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  النار.أيتها الفأرة المسكينة. لقد جنيت على نفسك بنفسك وسعيت إلى حتفك بظلفك وألقيت نفسك في 

 األماميتين بجانبأيتها الفأرة المسكينة. يا من على بصرها غشاوة. ها أنت تغمضين عينيك، تكتمين أنفاسك، تضعين قائمتيك 
  قائمتيك الخلفيتين وتندفعين من باب الجحر بكل ما أوتيت من قوة.

لقك. ينقطع نفسك. تسيل بضع قطرات من رويًدا رويًدا.  نعم. على مهل. ينتابك ألم حاد. تغشى بصرك غمامة سوداء. ينسد ح
  .)32( »بعدالدم من أنفك. وال يعود لديك متسع من الوقت للتفكير في صغارك الذين لم تتفتح أعينهم 

  

  طغيان الشعر مرة أخرى
تمر لم تسمح األوضاع السياسية التي مرت بها سورية خالل تاريخها الحديث أن يبدأ الكرد السوريون بمشروع ثقافي شامل ومس

منذ بدايات القرن الماضي. فبعد أن حصلت سورية على استقاللها عن فرنسا، انحسر االهتمام الرسمي باللغة الكردية. وخالل عصر 
لم تُعرف هناك منشورات كردية إال ديوان ثورة  1963االنقالبات حتى مجيء حزب البعث العربي االشتراكي إلى سدة الحكم عام 

  . 1954لذي طبع في دمشق عام الحرية للشاعر جكرخوين ا

(ماضي وحاضر نشر الكتب في بحثه المنشور في مدارات كرد، والمعنون  Malmîsanij مالميسانج يقول الباحث الكردي
  الكردية في سورية):

لم يصدر أي كتاب باللغة الكردية في العقد  إبادة اللغة حيث لقد كانت السياسة السورية تجاه اللغة الكردية مثاًال نموذجيًا على«
  .)33( »سوريةاألول من حكم البعث في 

  متتبعًا تاريخ النشر باللغة الكردية في سورية فيقول: ثم يستطرد الباحث مالميسانج

ران). إّن أّول كتاب كردي نشر في سورية كان للمؤلف الكردي حسين حزني موكرياني المولود في كردستان الشرقية (في إي«
تم تأسيس  1957وفي عام  .في ما بعد كتب جالدت بدرخان بضع كتب بالكردية ونشرها في سورية في ثالثينيات القرن الماضي

باللغة الكردية  Dengê Kurd بشكل غير قانوني في سورية، وبدأ بنشر جريدة (PDK-S) الحزب الديمقراطي الكردستاني
كجريدة هي أنها كانت تنشر بشكل دوري فضًال عن محتواها السياسي. وقد كتب  Dengê Kurd وباألبجدية الالتينية. كانت أهمية

 . )34( »الوقتنورالدين ظاظا الذي ترأس الحزب لبعض الوقت، في مذكراته أن بعض الكتب الكردية نشرت سًرا في ذلك 

عات األقوام المجاورة. ولم ينصرف األكراد إلى لقد كان المجتمع الكردي في بدايات القرن العشرين متخلفًا جًدا مقارنة بمجتم
 1933من مجلة هاوار عام  17التعلم في ظل غياب حوافز لذلك، وكانت األغلبية من الشعب الكردي تعاني ثقل األمية. ففي العدد 

فيه غياب مدارس  مقاًال صغيًرا بعنوان (يا ويلنا)، يشكو )1978-1895كتب أحد وجهاء البرازية من كوباني واسمه أحمد ملك (
  كردية في بلدة كانيا عربان أي عين العرب المعروفة حاليًا باسم كوباني. يقول الكاتب أحمد ملك: 

قرية للكرمانج (الكرد، المترجم محسن سيدا)، وفي كل قرية توجد ما ال يقل  260في سهل سروج اليوم توجد ما ال يقل عن «
مما ال شّك فيه أنهم يفنون أعمارهم في رعي  األطفال؟طفال ولكن، كيف يعيش هؤالء عن خمسين أسرة، وعلى مدار السنة تنجب األ

األبقار واألغنام، وال يفقهون شيئًا من أمور الحياة ويعيشون في الجهل والتخلف. لننظر إلى الغرباء الذين يعيشون بين ظهرانينا، ففي 
األرمنية، المترجم)، وال يتجاوزعدد أطفالهم، والمسيحية (سر السريانية (كوباني، المترجم)، توجد اليوم بعض األ ناحية كانيا عربان

طفًال، ومع ذلك فعندهم مدرستان وعدد من المعلمين، أما نحن فإن قلة قليلة من أبنائنا يذهبون إلى مدارسهم،  20في أحسن األحوال 
 .)35( »إليهموذلك بعد الترجي والتوسل 

  من إهمال التعلم باللغة الكردية، وإحجام األكراد عن ذلك فيقول:ويستطرد الكاتب أحمد ملك في شكواه 

إن الغالبية من أهلنا هم من األثرياء وأهل الدين، فلماذا ال يتعاون هؤالء في ما بينهم لفتح مدرسة بلغتهم؟ لماذا يتم صرف «
ء أهمية هذا الطرح لوجدوا فيه النفع العظيم. األموال في أمور ال طائل من ورائها وال يتم صرفها في أمور ذات فائدة؟ لو أدرك هؤال

إننا نحمل زعماءنا مسؤولية هذا الوضع باعتبارهم قدوة المجتمع وعليهم تقع مسؤولية توجيه هؤالء الناس الجاهلين إلى الطريق 
  .)36( »أساةالمالقويم. لسنا وحدنا نعاني هذا الجهل، فكل المناطق التي ينتشر فيها الكرمانج (الكرد)، يعانون نفس 

النثر عن ساحة األدب الكردي، ولم يبق إال الشعر يؤلفه الشعراء ويلقونه في المجالس والندوات  فغاب ة،الحرلقد غابت الصحافة 
 التي كانت تعقد سًرا حتى وقت متأخر من حكم حافظ األسد في سورية. 

                                                   
  44-43ص مجموعة من المؤلفين، رماد النجوم،  )32(
  2016، 24،12، موقع مدارات كرد، »ماضي وحاضر نشر الكتب باللغة الكردية في سورية«مالميسانج،  )33(
  .»ماضي وحاضر نشر الكتب باللغة الكردية في سورية«مالميسانج،  )34(
  .15/10/2015سيدا (مترجم)، تاريخ النشر  ، محسنكردمدارات أحمد ملك، (مقال مترجم)،  )35(
  ملك، مدارات كرد.أحمد  )36(
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في القرون التي سبقت القرن التاسع عشر. وفي تركيا  لقد استلم الشعر مرة أخرى زمام المبادرة لحفظ اللغة الكردية كما حدث
الكردية كانت الحال نفسه كما في سورية. لقد رفع الشعر الذي تركية التي حاربت اللغة وبعد مجيء الكمالية وتأسيس الجمهورية ال

  جادت به قرائح بعض المثقفين سًرا شعلة اللغة الكردية، ومنعتها من االنطفاء نهائيًا.

أجناًسا أدبية عدة زخرت بها الصحف والمجالت التي كانت تصدر في سورية حتى االستقالل، لكن الذي صمد في صحيح أن 
  عهد االنقالبات ثم عهد عبد الناصر فالبعث حتى سبعينيات القرن العشرين كان الشعر ال غير.

  

  جكر خوين

اإلطالق. ولد في قرية هَساري التابعة لوالية ) أشهر شاعر كردي في القرن العشرين على 1984-1903يعّد جكر خوين (
ماردين في تركيا، وذاق مرارة اليتم والفقر في طفولته. هاجرت أسرته في أثناء الحرب العالمية األولى، واستوطنت قرى عدة. تلقى 

حصل على إجازة باإلمامة،  على يد رجال الدين، فدرس الفقه والمنطق والتفسير وعلوم اللغة العربية حتى -كالعادة-علومه األولية 
فأصبح إمام مسجد في إحدى القرى. وبعد مضي أعوام على ممارسته مهنة اإلمامة خلع الجبة والعمامة في حركة مفاجئة وأصبح 

  من بين أشد المنتقدين لرجال الدين في شعره.

لكالسيكيين الكبار، ما جعل كثيرين كتب جكر خوين الشعر بلغة كردية بسيطة وبإيقاعات جميلة ناسًجا على منوال الشعراء ا
يحفظون شعره عن ظهر قلب، ويتناقلونه شفاًها. وكان للمغنين الكرد دور كبير في نشر قصائده الممنوعة من النشر في سورية 

  نفسه يلقي قصائده بطريقة أقرب إلى الغناء، ما لفت األنظار إليه وإلى شعره. وتركيا. وكان هو

، وهو ديوان يضم قصائد مرحلة الشباب، 1945شعرية له باألبجدية الالتينية في دمشق عام  نشر جكر خوين أول مجموعة
  وفيها كثير من الغزل إلى جانب الهموم القومية.

. وفي هذه المجموعة الشعرية نالحظ بوضوح انقالب الشاعر على 1954لم يصدر ديوانه الثاني (ثورة الحرية) إال في عام 
على رجال الدين واإلقطاع، وتمجيده الماركسية التي اعتنقها في أثناء الحرب العالمية الثانية. لم تخُل قصائد الدين، وهجومه العنيف 

هذا الديوان من نفحة قومية تستند إلى الماركسية والفكر اليساري الذي يبدو أن جكر خوين اعتنقه، فدعا الفالحين الكرد إلى اليقظة 
، إلى جانب دعواته رجال الدين الكرد إلى تغليب الموضوع القومي على ما سواه والقيام والنهوض وعدم الخضوع لسلطة اآلغا

  بدورهم التنويري بدًال من تخدير الناس بحسب ما ورد في أكثر من قصيدة له.

نجد لدى الشاعر محاوالت تجديدية في كسر القوالب  1973عام  )37( بيروتفي الديوان الثالث (من أنا؟) الذي صدر في 
الكالسيكية، لكن هذه الخطوة لم تصبح لديه مشروًعا متكامًال، فبقي على كالسيكيته، وأصدر خمسة دواوين شعرية أخرى بعد هجرته 

  .1984حتى وفاته فيها عام  1979إلى السويد في عام 

االر وميديا)، ونشر في أثناء وجوده في العراق وقيامه بتدريس اللغة الكردية في كتب جكر خوين القصة الشعرية أيًضا (س
. إلى جانب ذلك كتب جكر خوين فصوًال من التاريخ الكردي نشرت )38( الكردي)جامعة بغداد قاموًسا باللغة الكردية سماه (القاموس 

  بعد وفاته.

ك الذين عاصروه أو الذين أتوا بعده، فنسجوا على منواله، واستسهلوا لقد أثر جكر خوين في جيل كامل من الشعراء سواء في أولئ
الشعر حتى ظنوا أن الشعر كلمات موزونة في الغزل أو حب الوطن. ويكاد بعض الشعراء يكون نسخة مكررة من الشاعر جكر 

  خوين.

لم، فكتبوا شعر التفعيلة من مثل دحام من جهة أخرى حاول بعض الشعراء مجاراة حركة الحداثة الشعرية في العالم العربي والعا
عبد الفتاح وجان دوست، ونحا بعضهم نحو شعراء قصيدة النثر من مثل أحمد الحسيني وتنكزار ماريني، بينما بقي آخرون أوفياء 

ن وال للعمود الشعري من مثل صالح حيدو وتيريز وَكلَْش ومال نوري هساري، لكنهم لم يستطيعوا بلوغ مستوى الشاعر جكر خوي
  تجاوز شهرته وشعريته ولغته العذبة البسيطة والعفوية.

) الرجل الوطني الذي لم 1991-1920إلى جانب جكر خوين لمع نجم شعراء وكتاب آخرين أهمهم الشاعر مال أحمد بالو (
  أم في المعنى. ينل من الشهرة ما نال جكر خوين على الرغم من أن شعره لم يكن أقل شأنًا من شعر زميله سواء في المبنى

) شاعًرا، وصدرت له مجموعات شعرية إال أن انشغاله بالسياسة صرف همه عن 1995-1905كذلك اشتهر عثمان صبري (
  الشعر وعوالمه.

                                                   
ع كلمة بير )37( ورية، ولم يكن وض روب على اآللة الكاتبة أنه طبع في س در في بيروت بل يبدو من طباعته وخطه المض يًا ال أظن أن الديوان ص خص ر ش وت مكانًا للنش

  المطابع السرية، وقد خضت شخصيًا هذه التجربة.  سوى حيلة وإجراء يتخذه مؤلفو الكتب وناشروها التقاء شر السلطات من المالحقة والتحقيقات للوصول إلى
  ).1962القاموس الكردي، (بغداد،  )38(
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  النثر الكردي في سورية وبزوغ شمس الرواية
الكردية، وحاربت اللغة الكردية لم تستطع اللغة الكردية أن تتطور تطوًرا سليًما في ظل حكومة استبدادية لم تعترف بالهوية 

بمنعها عن وسائل اإلعالم والصحافة والنشر. ومع ذلك فقد جاهد الكتاب الكرد للكتابة بلغتهم األم غير آبهين بالعراقيل الكبيرة من 
  مثل السجن، ومصادرة الكتب، وإغالق المكتبات التي تبيع الكتب الكردية، وتغريم أصحابها، وزجهم في السجون. 

) الذي صدر له عدد 1942-أوائل الكتاب الكرد السوريين الذين كتبوا النثر بالكردية الكاتب شاهين بكر سوركلي (كوباني  ومن
) من أوائل كتاب الرواية الكردية حتى 1946من المجموعات القصصية والروايات منذ أوائل الثمانينيات. ويُعّد الكاتب بافي نازي (

أول رواية مكتوبة بالكردية في سورية، لكن  Çiyayên bi xwînê avdayî ال المروية بالدم)إن بعضهم يعّد روايته (الجب
  سًرا. 1988الواضح أنها كتبت بالعربية في األصل ثم ترجمت إلى الكردية، لتنشر عام 

باللغة الكردية  Yên Perîşan كذلك يعدّ الكاتب آزاد علي من جيل الرواد الذين اتجهوا إلى النثر الكردي، فنشر رواية البؤساء
   .1991عام 

نالحظ أن الرواية الكردية والقصص القصيرة بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولم تتجاوز الكتب المنشورة بالكردية في 
  ذلك العقد بضعة روايات ومجموعات قصصية.

رياح التغيير التي شهدها العالم بعد انهيار االتحاد أما في التسعينيات فقد شهدت الساحة الثقافية الكردية انتعاًشا متزايًدا مع 
  السوفياتي، وانفتاح النظام السوري على الكرد لمدة محددة. ويقول الباحث مالميسانج في بحث له منشور في موقع (مدارات كرد):

بًا في التسعينيات. كتا 111كتب في السبعينيات بينما صدر في الثمانينيات عشرون كتابًا، و 3على سبيل المثال، صدرت «
 .)39( »التسعينياتواألكثر من هذا، فقد ظهرت أجناس أدبية جديدة كالمذّكرات والسير الذاتية في 

) الذي نشر 2010-1950وقد اهتم بعض الكتاب الكرد بأدب األطفال من مثل الكاتب عبد الرزاق أوسي الملقب رزو أوسي (
 Dîkاري حكايات كردية معروفة باللغة الكردية بموافقة من وزارة اإلعالم مثل بالتعاون مع الكاتب والمترجم محمد عبدو النج

Dîko وكذلك ،Libhinarê  ثالث مجموعات قصصية أخريات هي: 2005. ثم نشر محمد عبدو النجاري عام 1991عام 
Şengê û Pengê,Bavê Hepûnê; Finda Şemal) معجمه المسمى 2005-1918. ونشر الكاتب محمد جميل سيدا (

، وكتب الراحل في الصفحة األولى أنه طبع قاموسه في بيروت لدى مطبعة أميرال. وهذا من Ferhenga Jînقاموس الحياة 
الغ كبيرة بحجة أنها الحيالت التي كان كثيرون يلجؤون إليها لتجنب المالحقة، فالكتب كانت تطبع في دمشق في مطابع تتقاضى مب

تطبع كتبًا ممنوعة. ونشر كتاب آخرون مجموعات شعرية وقصصية وروايات من مثل دحام عبد الفتاح وبير روستم وكونى رش 
  ونذير بالو وغيرهم.

، Gulistanوصدرت مجالت أدبية كردية عدة، وكلها بطبيعة الحال كانت تُطبع وتوزع سًرا. ومن هذه المجالت نذكر: كلستان 
 ، آسوHêvî ، هيفيPirs ، برسZanîn ، زانينTorevan ، تورفانNewroz ، نوروزXunav ، خونافGelawêj كالويز
Asoستير ، Stêr..  الطريقRê.وغيرها ،  

. ومن ولو بالحد األدنى ومما ال شك فيه أن هذه المجالت قد أسهمت في تطوير النثر الكردي، وتشجيع الكتابة باللغة الكردية
من خالل بحث مالميسانج المنشور في موقع (مدارات كرد) أن نشر الكتب الكردية قد تراجع بعد استالم بشار األسد زمام المالحظ 

  الحكم في سورية خلفًا لوالده حافظ األسد.

  

 خاتمة
تى وصلنا إلى من خالل ما تقدم تعرفنا إلى األدب الكردي (باللهجة الكرمانجية الشمالية) وسردنا بإيجاز سيرته التاريخية ح

  مجلة هاوار التي نعّدها أّم األدب الكردي في سورية.

وقد الحظنا سبل نمو األدب الكردي في سورية، وعيشه في الظل محروًما من شمس الحرية وهواء االعتراف الدستوري بالكرد 
  وحقوقهم ضمن الجمهورية السورية.

يكتب بها، فقد شق األدب الكردي طريقه إلى النور على يد رواد وعلى الرغم من القمع الذي مورس بحق اللغة الكردية ومن 
حاولوا بما أوتوا من قوة أن يحافظوا على اللغة الكردية، وينقذوها من أن تبقى لغة شفاهية وحسب. ثم تبع جيل الرواد جيل أكثر 

  نضًجا واهتماًما بقضايا اإلبداع هو الجيل الحالي الذي أصبح أغلبه في المنفى.

                                                   
  .»ماضي وحاضر نشر الكتب باللغة الكردية في سورية«مالميسانج،  )39(
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    موجز تاريخ األدب الكردي في سورية  

ا أن األبجدية الالتينية التي استنبطها األمير األديب جالدت بدرخان قد أصبحت لألسف عامل تفرقة بين الكرد، بعد أن والحظن
عاشوا قرونًا مديدة يستخدمون األبجدية العربية التي حمت لغتهم من االندثار، بعد أن اندثرت األبجدية التي كانوا يكتبون بها قبل 

  اإلسالم.

ا أن الرعيل األول الذي حمل شعلة اللغة الكردية، وأبقى عليها متقدة كان من أولئك الكرد الهاربين من تركيا ومما الحظناه أيضً 
بسبب الثورات الكردية، من مثل جكر خوين، ونور الدين زازا، وقدري جان، وأوسمان صبري، ووجالدت بدرخان وغيرهم إلى أن 

  حلي.استتبت األمور، ونشأ أدب كردي سوري ذو طابع م
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