گنجینە گرانهبای ادبیات کرد
گردآوری :فاروق فرهاد
بەقمل :محمد قایض
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تقدمی بە دوست گـرامی" محمد حسن پور " کـە امیدوارم
مورد پس ند واقع شود.
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مقدمە:
آقای مدیر محترم روزنامە وزین کوهستان ،من یقین
دارم کە تا قبل از انتشار آن نامە گرامی اطالعات
مرکزنشینان و مردم سایر شهرستانهای ایران در بارە
کردستان محبوب و سایر مناطق کردنشین ایران بسیار
محدود و مختصر بود و نە تنها از ذخایر و نفایس ادبی
این ملت ایرانی االصل و نجیب و از صفات پسندیدە و
آداب و رسوم پاک و جوانمردانە ایشان بی خبر بودند،
بلکە اصوال بە نظر بربریت و توحش بە آنان
مینگریستند و برادران اصیل و شریف" کرد " را جز
مردمی غارتگر و بیابانگرد و چادرنشین نمیدانستند.
این نظریە غلط و قابل تاسف بر اثر دو موضوع بود:
یکی سوء سیاست حکومت های وقت از زمان صفویە و
بە خصوص شاە عباس جنت مکان(!) تا زمانداری جناب
آقای قوام السلطنە ،کە الحق و االنصاف در ایذاء و
آزار نژاد پاک " کرد " هر یک گوی سبقت از سلف خرد
میر بودند و در طول این مدت تاریخی روزی نشد کە
ایالت نجیب و دالور " کرد " را بدون هیچگونە گناە و
تقصیری از مراتع آبا و اجدادی خود بە نقاط دور دست
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نرانند و از النە و خانە خود متواری و فراری ننمایند
و سالی نشد کە حکومت پر افتخار مرکزی لشکرکشی
فاتحانە(!) بە خاک کردستان نکند و پدران و مادران
بیگناە را بە عزای جوانان ننشاند ،مخصوصا در دورە
بیست سالە حکومت پهلوی و دورە دمکراسی پس از
شهریور بە جای اینکە نظری بە فرهنگ و بهداشت و
اقتصاد فالکت بار این تودە شرافتمند و پاک کشور
داشتە بــاشند و آنان را از آن بدبختی و مذلت و فقر
مادی و معنوی کە دارند نجات بخشند ،روسای غیور و
دلیـرشان را در زندانهای قصر قاجار و شهربانی
مختاری محبوس ساختند و مردم بیچارە را هم بە
صدها فرسنگ دور از اوطان عزیز خود بردە و با صد
خفت و خواری پراکندە و متفرقشان نمودند کە شاید
بعدها اثری از این نژاد عزیز و محبوب کە یکی از
مدافعین حقیقی و واقعی مرزهای ایران بودە و هست
باقی نماند.
چون ملت مظلوم و ستمدیدە " کرد " بر خالف مردم
سایر نقاط ایران هیچوقت دست بستە و مفلوک تن بزیر
بار مظالم و ستمگریهای دژخیمان مرکزی ندادە و همە
وقت تا آنجا کە مقدورش بودە در بـرابر زۆر گوئیها و
4

قلدریهای خانەبرانداز حکومتهای مرتجع دست بە
اسلحە بردە و با آنکە تاکنون هیچگاە موفق بە حفظ
حقوق حقە خویش نگردیدە همیشە با کمال جوانمردی
و شهامت از خود دفاع نمودە است.
اینست کە خائنین حقیقی ملک و ملت یعنی وزرای بی
تدبیر و ژنرالهای برادرکش وقتی با این لجاجت و عناد
تودە دلیر " کرد " مواجە می شدند هم بر فشار ظلم و
تعدیهای ناجوانمردانە خود میافزودند و آتش خشم و
غضب خود را بیشتر بـر سر آنان می باریدند و هم
شیپور تبلیغات کثیف خود را بلندتر نواختە این مردم
بیچارە را دزد و غارتگر و راهزن و یاغی و متمرد و
وحشی بە مرکز معرفی می کردند و بالنتیجە
احساسات خفتە و غاضی مرکزنشینان و مردم سایر
نقاط ایران را بر علیە آنان برمی انگیختند و همە را
از تودە دلیر " کرد " روگردان می ساختند.
موضوع دیگر نقض معنوی و مادی فرهنگ است کە علت
العمل کلیە بدبختیهای دیگر کشور نیز می باشد .این
وظیفە وزارت فرهنگ است کە اطالعات و تحقیقات الزم
در بارە ادبیات محلی و رسوم و عادات و آداب و سایر
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شئون اجتماعی کلیە شهرستانها و طوایف و قبایل و
ایالت مملکت تهیە و در دسترس عالقەمندان قرار دهد
و تمام ایرانیان را بە اوضاع و احوال و مفاخر و مظاهر
اجتماعی یکدیگر آشنا سازد و چون ایرانیان اصیل در
واقع همان ایالت و عشایر و قبایل مرزی هستند و
مفاخر ملی از قبیل زبان و آداب و رسوم در میان آنان
پاکتر و خالص تر و بی شائبەتر از شهـرنشیان باقی
ماندە است .از جمع آوری و تدوین آنها برای تصفیە
زبان آلودە فارسی و احیای ترادیسیونهای ملی
استفادە نماید.
متأسفانە وزارت فرهنگ تاکنون کوچکترین قدمی در
راە انجام و ایفای این وظیفە اساسی و مهم خود
برنداشتە است و بیگانگان هموارە در این امر واجب
پیشقدم بودەاند.
حقیقتا مایە کمال تاسف و نهایت خجلت و شرمساری
است کە یک نفر مستشرق انگلیسی یا آلمانی یا روسی
یا فرانسوی بهر نظری کە باشد جالی وطن کند و سالها
در میان ایالت و عشایر و قبایل ایرانی با هزاران خطر
جانی و مالی مواجە شود و با تحمل هزاران رنج و
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مشقت بە تحقیق و تتبع در فرهنگ و آداب و سنن
ایشان بپردازد و نتیجە مطالعات و زحمات خود را بە
شکل گنجینەهای تاریخی و اجتماعی و ادبی بە کشور
خود ارمغان نماید و ایران و ایرانیان را با مفاخر سە
هزار سالەشان بعالـم معرفی نماید.
ولی ایرانیان خودشان از بذل توجهات عالیە اولیاء
فرهنگ (!) از حال هم بی خبر باشند و آنوقت یک نفر
استاد دانشگاە آن هم استاد در تاریخ و ادبیات کە
نظیرش در کشور انگشت شمار است .چنان از اوضاع
غافل و بی خبر باشد کە ملت " کرد " را فاقد تاریخ و
ادبیات معرفی نماید و برای آنان قدر و منزلتی در
عالم علم و ادب نشناسد و هنوز بە همان چشم توحش
و بربریت بە ایشان بنگرد.
خوشبختانە از روزی کە روزنامە وزین کوهستان
انتشار یافتە قدمهای بلندی در معرفی جامعە " کرد "
و تاریخ و ادبیات و سایر مظاهر ملی و مفاخر باستانی
این نژاد اصیل و نجیب برداشتە و با انتشار آثار ادبی
شعرای " کرد " تا حدی پردە ابهام و سوء تفاهم را از
جلو چشم بی خبران بە کنار زدە است ولی بە عقیدە
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نگارندە تنها این اندازە کافی نیست و باید بیش از
پیش در این راە مجاهدت کرد و مخصوصا تتیعات و
زحمات بیگانگان را بە رخ آشنایان جاهل و بی خبر
کشید تا بلکە خجـالت بکشند و از این ببعد اقال اگر
خودشان در صدد تحقیق و مطالعە در آثار باستانی و
مفاخر علمی و ادبی برادران خود برنمی آیند انکار
آثار و شواهد گرانبهای آنان را هم ننمایند و ذهن سایر
برادران ایرانی را مشوب نسازند.
باری بر خالف تصور آن استاد ادبیات کە نفایس و
ذخایر ادبی را فقط در انحصار زبان فارسی حافظ
میداند خوشبختانە زبان " کردی " نیز دارای گنجینە
گرانبهائی است کە متأسفانە بە علل فوق تاکنون از
دسترس سایر برادران عالقەمند ایرانی بدور بودە و بە
ندرت اتفاق افتادە است کە تشنگان ذوق ادب قطرەای
از آن دریای بیکران نوشیدە باشند.
آثار گرانبهای ادبیات " کردی " را بدو قسمت بسیار
متمایز میتوان تقسیم کرد:
اول ـ آثار نظمی و نثری شعرای بزرگ اخیر" کرد" یا
ادبیات جدید کە مانند آثار نویسندگان و شعرای زبان
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فارسی عبارت از یک سلسلە دواوین و آثار نثری
شعرای معروفی مانند :نالی و شیخ رضا و مصباح و
مولوی و وفائی و احمد کور و مال محمد کوئی و غیرە
کە اغلب آنها در بغداد بە طبع رسیدە و گاهی نیز
قطعاتی از آثار شعرای مزبور یا شعرای جدید " کرد "
در آن روزنامە گرامی منتشر گردیدە و در مجالت و
روزنامەهای عراق نیز گاهی دیدە شدە است.
گرچە آثار نظمی و غزلیات شیوای بعضی از این شعرای
عالیمقام بە قدری زیبا و دلچسب است کە الزم است
کتابها در بارە آنها نوشتە شود ولی چون نظر نگارندە
بحث در این باب نیست بە مختصر اشارەای اکتفا کردە
و میگذرم فقط این نکتە را متذکر میگردم کە بسیاری
از این استادان شعر " کردی " بە زبان فارسی و عربی
حتی ترکی نیز آثاری از خود بە یادگار گذاشتەاند کە
در فصاحت و بالغت پای کمی از آثار " کردی " ایشان
ندارند و استادی و احاطە آنان را در زبانهای دیگری
غیر از زبان مادری خودشان میرساند.
دوم ـ بیتهای" کردی " یا آثار کالسیک ادبیات " کرد "
عبارت از یک سلسلە درامهای مهیج یا حماسەهای
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قهرمانی و عشقی و ملی است کە زیبائی و مالحت و
شیرینی آنها از حد وصف خارج است.
مجموعە این بیتها یـا حماسەهای ملی تشکیل ادبیات
قدیم " کرد " را می دهد و وجە تمایز آنها با آثار
شعرای جدید " کرد" اینست کە:
اوال :در بیشتر آنها نثر و نظم مخلوط است.
ثانیا :قسمتهای منظوم آن بە وزن عروضی نیست بلکە
بە طرز سیالبی یا هجائی است و در اغلب موارد نیز
تعداد سیالبهای مصرعی یا مصرعی دیگر مساوی
نمیباشد و فقط وحدت قافیە است کە صورت شعر بودن
آنها را محفوظ داشتە است.
ثالثا :قسمت های منظوم بآهنگ های بسیار غم انگیز
و محزون موسیقــی " کردی " از قبیل" لەلە " حیران و
غیرە خواندە می شود و چون در میان قبایل و
ایالت"کرد" حتی عشق نیز با قهرمانی و دالوری و
شجاعت و رشادت توام است .بیتهای مزبور بهترین
غزلیات عاشقانەایست کە جوان " کرد " می تواند برای
نرم کردن دل سنگ معشوق خود بر وی فرو خواند و او
را مست و شیدا از خود بیخود کند لحن آهنگهای"لەلە"
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و حیران کە قالب منحصر بە فرد بیتهای" کردی " است
بە قدری غم انگیز و مهیج است کە حتی چوپانان نیز
وقتی در نی محزون مینوازند گوسفندان زبان بستە را
از چرا باز میدارند.
رابعا :آن سالست و روانی کە در بیتهای " کردی "
عموما از سینە و دل " کرد "های حقیقی و ساکنین سادە
و بی االیش کوهستانهای با طراوت و صفای کردستان
برخاستە است آلودگی و اختالط با زبانهای بیگانە
بسیار کم پیدا کــردە و اگر هم لغات اجنبی در آن دیدە
می شود شاید بر اثر تحریفاتی است کە بعدها بە عمل
آمدە است.
برعکس چون شعرای جدید تحت تاثیر ادبیات بیگانە
قرار گرفتەاند لغات و کنایات و استعارات و تشبیهات
زیادی از دیگران اقتباس کردە زبان شیرین " کردی" را
از آن سالست و شیوائی اولیە قدری منحرف کردەاند
بطوریکە بیتهای " کردی " را حتی چوپانان و دهقانان
بیسواد نیز می توانند بفهمند در صورتیکە معنی
بسیاری از اشعار نالی و شیخ رضا و احمد کور را همە
نمی توانند درک کنند.
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خامسا :برخالف اشعار شعرای جدید گویندە و سرایندە
بیتهای قدیم مشخص و معلوم نیست و تاریخ تالیف
آنها نیز نامعلوم می باشد این ابیات را فقط پیرمردان
با ذوق و شوریدە حال ایالت " کرد " بخاطر دارند و
سینە بە سینە باخالف خود منتقل مینمایند.
تا آنجا کە نگارندە اطالع دارد دانشمندان ایران و
بخصوص وزارت فرهنگ هرگز در صدد جمع آوری و
تدوین این آثار نفیس بر نیامدەاند.
سادسـا :زمان تالیف و تصنیف هیچ یک از ابیات
"کردی" معلوم نیست ولی قدیمی ترین آنها از لحاظ
زمانی کە قهرمان بیت در آن زندگی میکردەاند گویا
بیت دمدم باشد کە مربوط بە زمان شاە عباس کبیر و
جنگ های قهرمانی احمدخان لب زرین رئیس یکی از
ایالت دالور " کرد " با آن پادشاە است .و جدیدترین
آنها بیت باپیر آقا پدر حمزە آقا رئیس ایل منگور است
کە از شصت سال تجاوز نمی نماید .از میان تمام
مستشرقینی کە در راە احیای آثار ادبی " کرد " رنج
فراوان کشیدەاند "،اسکار مان " مستشرق آلمانی پیش
از همە شهرت دارد.
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اسکار مان
این خدمتگزار بزرگ فرهنگ ایرانی در سال  ١٩٠١از
دیار خویش بعزم خوشەچینی از خرمن دانش شرق
حرکت کردە پس از مدتی توقف در کرمانشاهان و
کردستان بە مهاباد آمد و در آن شهر کە امروز مرکز
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نهضت مترقی و آزادیخواە حزب دمکرات " کرد " است
بە تحصیل زبان " کردی " همت گماشت.
معلم او در آموختن زبان " کردی " بطوریکە خود در
مقدمە کتابش می نویسد ،عموی نگارندە بودند کە در
آنزمان در مسجد شاە درویش بە تحصیل علوم قدیمە
اشتغال داشتند و امروز نیز کە در قید حیات اند از
شخصیتهای بـرجستە علمی و از صاحب منصبان عالی
رتبە وزارت دادگستری و مستشار دیوان عالی نیز
میباشند.
باری اسکار مان بە عموی نگارندە تدریس انگلیسی
میکرد و در نزد او " کردی " می آموخت تا دو سال
گذشت و بە قدری در پیشرفت این منظور کوشید کە در
ظرف دو سال زبان " کردی " را با همە اشکاالتش بە
خوبی فراگرفت و گرچە نتوانست لهجە مهابادیان را
کامال تقلید نماید و بە تمام معنی مثل یک فرد " کرد"
صحبت کند ولی در محاورە و گفتگوی معمولی روزانە
کلمە یا جملە نبود کە برای وی مشکل و غیر قابل فهم
باشد.
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پس از آموختن زبان" کردی" لهجە مهابادی اسکار مان
در صدد برآمد کە بە تدوین و جمع آوری آثار زیبای
"کرد" همت گمارد و خدمتی بە ادبیات باستانی
کردستان بنماید و برای این منظور از معلم " کردی "
خود و چند نفر از نکتە سنجان قوم کمک خواست.
مشاورین اسکار مان بهمان نحو کە نگارندە در مقدمە
این مقالە یعنی در شمارە قبل ،بە نظر خوانندگان
گرامی رساندم .تقسیم بندی آثار ادبی " کرد " را بە
بیت های باستانی و دواوین شعرای جدید " کرد "
تشریح نمودند ولی آن مستشرق دانای سخن شناس
اصالت و زیبائی و لطف کالم را در بیتهای باستانی
یافتە جدا خواستار جمع آوری و تدوین آنها گردید و
برای نیل بە هدف دانشمندانە خویش وعدە نثار جان
و مال داد.
بیتهای باستانی " کردی " را هر کسی نیمدانست و در
سینە هر نامحرمی پیدا نمی شد .جستجو کردند تا دو
نفر پیرمرد دل زندە را سراغ گرفتند .یکی رحمن بکر
از ایل منگور کە هفتاد و اندی از سنین عمرش گذشتە
بود ولی هنوز شاداب و خرم در کوهستان آسمان سای
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گاگش زندگی می کرد و دیگر میرزا اسکندر کە در میان
اهل دهبوکری می زیست و دسترسی بوی چندان مشکل
نبود.
البتە پیرمردان دیگری نیز در میان ایالت " کرد " وجود
داشتند کە بیتهای باستانی " کرد " را چون گنجی در
سینە و معروفیت رحمن بکرە ،میرزا اسکندر نبودند و
شاید هیچ کدام نیز تا آن حد تسلط بر محفوظات خویش
نداشتند و بە اندازە آندو نفر متبحر و ورزیدە نبودند.
اسکار مان با اهدای مبلغی گزاف هر دو را بە مهاباد
دعوت کرد .میرزا اسکندر کە جوانتر از رحمن بکر و از
مهاباد نیز آنقدرها دور نبود دعوت ویرا پذیرفت و بە
مهاباد آمد ولی رحمن بکر بعلت پیری و شکستگی و
شاید برای اینکە در لحظات آخر عمرش نیز نمیخواست
بهرقیمتی شدە از کوهستان های پر طراوت و صفای
گاگش دست بردارد از قبول دعوت مستشرق آلمانی
سرباز زد .اسکار مان مجبور شد بە مصداق " :هر کە را
طاوس باید جور هندوستان کشد" خود بە اتفاق میرزا
اسکندر و معلم زبان کردی خویش رنج سفر را بر
خویشتن هموار سازد و شخصا بە محضر استاد بشتابد.
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دیری نگذشت کە پیرمرد دل زندە " کرد " مهمان دانش
پژوە آلمانی و همراهان او را در دامنەهای بهشت مانند
کوهستان گاگش پذیرفت و چنان از سرچمشە گهربار
محفوظات گرانبهای خود سیرابش کرد کە خستگی و
رنج چند روزە سفر را از یاد وی برد .اسکار مان بە
همت و هدایت و کمک رحمن بکر و

میرزا اسکندر

بسیاری از بیتهای" کرد" از قبیل ( مم و زین) و ( دمدم)
و ( الس و خزال ) و ( ناصر و مامل ) و ( برایموک
فرخولە ) و بیتی ( زنبیل فروش ) و ( لشکری) و ( خزیم)
و غیرە را کە هر یک داستانی زیبا و مهیج و حماسەای
پر شور و غم انگیز و ملی است جمع آوری و تدوین کردە
و با یک دنیا سپاس گذاری و خجلت از آنهمە مهمان
نوازی " کردی" بە مهاباد باز گشت.
این نکتە را نیز نباید ناگفتە گذاشت کە رحمن بکر و
میرزا اسکندر با همە اصرار و ابرام مستشرق آلمانی
نە تنها دیناری بعنوان مزد و پاداش از وی قبول
نکردند بلکە در طی این مسافرت علمی کە بیش از
چهاردە ماە و اندی بە طول انجامید نگذاشتند حتی
یک شاهی از جیب خود خارج نمایند.
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اسکار مان با یک مجموعە نفیس کە پیشینیانش هرگز
بە فکر جمع آوری و تدوین آن نیفادە بودند بە مهاباد
مراجعت کرد و مدتی نیز در آن شهر بە کمک میرزا
اسکندر و عموی نگارندە بدورە و مراجعە بە آثار
گردآوری پرداخت تا اگر اشتباهی در فهم اشعار مشکل
داشتە باشد برطرف نماید.
در شمال مهاباد رودخـانە کوچک زیبائی است کە بە
شکل مارپیچ از آن شهر میگذرد و در بسیاری از نقاط
بیشەهای باصفای بید چهرە شفاف آسمانی او را در
جامە سبز رنگ برگهای خود می پوشاند.
اسکار مان کە مردی شاعر مشرب و با ذوق بود ،دورە
آثار گردآوردە را باتفاق معلم خود و میرزا اسکندر در
زیر آن درختان باصفا و در ساحل آن رودخانە زیبا
انجام میداد.
عموی گرامیم برای من تعریف کرد کە روزی کە بە
عادت مالوف در زیر درخت بیدی در ساحل نهر نشستە
بودیم و اسکار مان داستان شورانگیز و زیبای " الس و
خزال" را دورە می کرد بە جائی رسید کە " خزال " از
عاشق شیدای خود" الس " گلە عاشقانە آمیختە با
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هزاران ناز و عشوە میکرد و " الس " پاسخ معشوقە شهر
آشوب خود را با تضرع و التماس قهرمانانە توام با
پوزش و استراحام میداد.
زیبائی و لطف کلمات و سـادگی روستائی و بی تکلفی
و طبیعی بودن جمالت منظوم بە قدری در مستشرق
آلمانی محروم از طبیعت موثر افتاد کە بی اختیار از
جای برخاستە همچون کسی کە بر اثر یک تحول
ناگهانی و یک انقالب درونی غیر مترقبە دیوانە شدە
باشد در ساحل رودخانە بنای رقصیدن گذاشت و گفت:
شما " کردها " قدر این منظومە گران بها را نمیدانید،
خدا علیم است کە نە " شکسپیر " و نە " دانتس " و نە
" گـــوتە " و نە " شیلر " و نە " هوگو " و نە " المارتین
" و نە " پوشکین " هیچکدام بە این لطف و زیبائی شعر
نساختەاند.
اسکار مان دورە خود را بپایان رسانیدە آمادە حرکت
بە آلمان گردید و معلم " کردی " خود را بە پاس کمک
های گران بهائی کە در یاد دادن زبان " کردی " و
تدوین آن مجمومە نفیس بوی کردە بود با خود بە آلمان
برد .بە محض ورود بە برلن تمام آن بیتهای باستانی
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را بە زبان آلمانی ترجمە کردە قبال متن " کردی " را
با یک مقدمە کوچک و یک رسالە مختصر راجع بە
صرف و نحو زبان " کردی " بخط التین و سپس ترجمە
آلمانی آنرا چاپ و منتشر نمود.
رسالە راجع بدستور زبان " کردی" و مقدمە متن
"کردی" ابیات بە زبانی آلمانی نوشتە شدە و با متن
"کردی " آن مجموعا بە نام Der Mukri Mundart
موسوم است در دست نگارندە می باشد.
عموی نگارندە تحصیالت خود را در آلمان در رشتە
حقوق بە پایان رسانید و پس از اخذ گواهی نامە
دکترای حقوق در وزارت امور خارجە و در سفارت ایران
در آلمان بە سمت دبیری استخدام گردید و سالها در
برلن اقامت داشت تا سال  ١٣٠٦یا  ١٣٠٧کە مرحوم
داور سازمان جدید عدلیە را ایجاد کرد او را نیز بە
عدلیە انتقال دادە بە تهران فراخواند و اینک بطوری
کە گفتە شد مستشار دیوان عالی تمیز است و با آنکە
در برلن کتابخانە بسیار کامل و زیبائی داشت چون
احضار معظم کە بطور ناگهانی انجام گرفت قادر بە
حمل آن بە تهران نگردید و بعدها نیز وسیلە برای نقل

20

آن کتابخانە نفیس نیافت و اکنون شاید بر اثر جنگ
اخیر بکلی از میان رفتە باشد.
من در تهران نسخە از این کتاب نفیس ندیدەام و نسخە
موجودە خود را نیز از جناب قاضی محمد رهبر و
پیشوای حزب دمکرات کردستان بیادگار دارم.
تفصیل آنکە نگارندە در اوان کودکی در دبستان سعادت
مهاباد تحصیل می کردم .در آن ایام چون همیشە در
خدمت قاضی بودم کتابهای او را زیاد مطالعە میکردم
و در میان آنهمە کتب قدیمە و جدیدە کتاب اسکار مان
بیش از همە مرا بە خود مشغول می داشت درست در
همان زمان جوان هنرمندی بنام عبدالرحمن گیو از
بیروت بە مهاباد بازگشتە و در جستجوی کار مناسبی
برای خویش بود من در نزد آن جوان چند ماهی زبان
فرانسە را تحصیل کردم و بدین جهت خواندن و
استفادە کردن از کتاب اسکار مان کە بە زبان " کردی"
و خط التین نوشتە شدە بود کار آسانی بود.
بعدها کە بە تهران آمدم و در سایە لطف و عنایت
عموی گرامیم در دبیرستان دارالفنون تحصیل مینمودم
سالی در کالس سوم یا چهارم متوسطە شاگرد اول یا
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دوم شدم و این موفقیت را بە جانب قاضی محمد کە
عالقە بسیار بە پیشرفت تحصیل من داشت مژدە دادم.
جناب قاضی خواست جایزەای بە من بدهد و مرا در
تعیین جایزە و کمیت و کیفیت آن مخیر گذاشت .من
هنوز لذت و لطف کتاب اسکار مان را فراموش نکردە
بودم لذا بدون تردید آن کتاب را برگزیدم و ارسال آن
را از جناب قاضی خواستار گردیدم و از آن زمان
تاکنون چون هدیە نفیسی بە یادگار زمان تحصیلی
خود نگاهداشتەام.
بسیار جای تأسف است کە نقضی در این نسخە مشاهدە
می شود و آن این است کە اوال تا صفحە  ٢٨٨بیشتر
ندارد و بقیە کتاب افتادە است و معلوم هم نیست کە
چقدر از آن ناقص می باشد .ثانیا از وسط کتاب نیز در
داستان " مم و زین " چند صفحە یعنی از صفحە  ٣٣تا
پایان  ٤٨افتادە است .ولی بسیار جای خوشوقتی است
کە در سایر داستانها و بیت ها نقضی پیش نیامدە
است.
از شمارە آتیە بە بعد از داستان حماسی و عشقی "الس
و خزال" شروع می کنم و عین متن" کردی" آنرا با
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ترجمە فارسی از نظر خوانندگان گرامیم میگذارانم و
امیدوارم کە این خدمت ناچیز حقیر مورد قبول و پسند
ارباب ذوق و هنر قرار گیرد و چنانچە بە اشتباهی
برخوردند ،استدعا دارم تذکر فرمایند کە هم موجب
کمال تشکر و امتنان و حق شناسی این جانب و هم
باعث تکمیل و رفع نقض این مجموعە گرانبها خواهد
شد " .تا چە قبول افتد و چە در نظر آید " .راجع بە
مستشرق دیگری کە در احیای آثار منظوم و منثور
"کردی " زحمت کشیدەاند بعدها در مقدمە ترجمە
داستان " مم و زین " سخن خواهم گفت و فعال مقدمە
را بە همین جا پایان میبخشم.
الس و خـزال
الس و خزال از زیباترین و مهیج ترین حماسەهای ملی
" کرد" و روح قهرمانی و دالوری " کردان" را بە بهترین
وجهی نشان می دهد .مهمترین نکتەای کە در داستان
الس قابلە توجە است اینست کە نطفە این قهرمان ملی
بر پشت شیر بستە شدە و شاید در هیچیک از
داستانهای حماسی دیگر عالم نظیری برای آن نتوان
یافت.
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این داستان شیرین از دو قسمت مــرکب شدە قسمت اول
سرگذشت پدر الس تا حین تولد الس و قسمت دوم
داستان عشقبازی و نبردهای قهرمانانە او است کە
اصل بیت را تشکیل میدهد.
قسمت اول را نگارندە عالوە بر آنچە در کتاب اسکار
مان دیدە و خواندەام بە طرز دیگری نیز از زبان
همشهریان خود شنیدەام کە اختالفاتی با کتاب
مستشرق آلمانی دارد بدین معنی کە نام پدر و مادر
الس را غیر از آن شنیدەام کە در کتاب اسکار مان
نوشتە شدە و بە عالوە مسموعات نگارندە کامل تر و
مهیج تر از منقوالت اسکار مان است و چون ناگریز از
نقل کلیە مطالب مربوط بە داستان الس و خزال میباشم
قبل از اینکە متن کتاب اسکار مان را منتشر کنم
داستان پدر الس را تا زمان انعقاد نطفە او بر پشت
شیر همانگونە کە شنیدەام در اینجا میاورم.
ضمنا برای اینکە از راوی داستان نیز قدرانی و تشکر
کردە باشم ناگزیرم از نظر کمکی کە بە تکمیل
نوشتەهای نگارندە کردەاند اسم شریفشان را بە
خوانندگان عزیز بگویم :راوی داستان آقای ترجانی
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زادە از علمای معاصر و دانشمند " کرد " هستند کە
اکنون در تهران اقامت دارند و جای خوشوقتی است کە
وزارت فرهنگ از وجود فاضل ایشان استفادە میکند و
دبیری یکی از دبیرستان های پایتخت را بە ایشان
محول نمودە است .باری آقای ترجانی زادە داستان
الس را چنین حکایت کردند.
صوفی یکی از روسای ایل بالک مردی بود دانا ،قوی
هیکل و نجیب و با آنکە پنجاە و سە سـال از سنش
گذشتە و زمستان عمر بر سر و رویش باریدن گرفتە بود
ولی بە گرمی تابستان و صفای خاطری بە خرمی و
طراوت بهار داشت .روزی کە دور از ایل و خاندان خود
یکە و تنها بر اسب سفیدی سوار شدە از کنار چشمە
ساری می گذشت چشمش بە یک دستە دختران ماە پیکر
افتاد کە هر یک کوزەای بر دوش دارند و برای آوردن
آب چشمە می روند .صوفی بدنبال آنان بە کنار چشمە
آمد و از دخترک بلند باالی پریشان گیسوئی کە دین و
دل از کفش ربودە بود آب خواست .دخترک مغرور با
چشمان سیاە و فتان خود سرتاپای مرد پنجاە سالە را
نگریست و با بی اعتنائی و سردی خاصی کە از صفات
برجستە پریوشان طناز و ستمگر است روی زیبای خود
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را او بگرداند و وقتی بە تقاضای آن تشنە لب دلسوختە
نگذاشت.
صوفی از این همە سردی و نازو کرشمە جگر سوز دلبر
سخت متاثر گردید بیچارە نیمدانست کە تمام پرندگان
خوش خط و خال را صیادان ماهر دام سفید می گیرند
بە جز این طیر خوش خط و خال و خوش اطوار کە
نامش زن است و هرگز بە دام سفید نمی افتد و از سر
و روئی کە زمستان پیری بر آن باریدە باشد گریزان
است و تنها خط و خال سیاە جوانان رعنای باال بلند
است کە او را بدام می آورد.
صوفی چنان متاثر و رنجیدە خاطر گردید کە سوگند
یاد کرد بازای این تشنگی ظالمانە چشمە آب حیات
لب های نوشین او را برای همیشە متعلق بە خود سازد
و داغ این بی اعتنائی و سردی را بر دل سرد و سنگ
او بگذارد .ولی تا آن نازنین با دست خود بند شلوارش
را نگشاید ،کام دل از او برنگیرد وقتی دختران از
چشمە بازگشتند سوار بدنبال آنان رفت تا آشیانە آن
کبوتر وحشی را یاد گرفت و پس از تحقیق و تفحص از
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اصل و نسب آن ماهپارە معلومش شد کە از خانزادگان
است.
صوفی چون از روسای طراز اول ایل بالک بود و بعالوە
شخصیت و رشادت و دالوری او مورد احترام و ستایش
مردان قوم بود وقتی بە خواستگاری دختر فرستاد با
روی گشادە افتخار دامادی مردی چون او را پذیرفتە و
خانزادە خانم را با تحف و هدایای بسیار بر سهم جهیز
بوی تقدیم داشتند.
صوفی پس از برگزاری مراسم جشن عروسی بالفاصلە
عروس را برداشتە بە میان ایل خود رفت و در آنجا
جشن مفصلی بە افتخار این عروسی برپا کرد و افراد
ایل سرو جان در قوم رئیس محبوب خود و عروس زیبای
او نثار نمودند.
هفت سال از این عروسی مجلل گذشت ولی هنوز صوفی
داماد نشدە بود .زندگی این هفت سالە بقدری بە سردی
و خشکی گذشت کە خانە پرشکوە و جالل شوهری چون
صوفی دالور برآن دختر ماهپارە دلفریب چون زندان
می نمود .در این هفت سال هرگز تبسمی بر لبان عروس
و داماد ننشست! و هرگز سخنی از مهر و محبت از
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لبهای خشک و بی مهر آنان بیرون نیامد و هرگز نگاهی
از دلدادگی و شور و عالقە بهم نکردند.
روز تا شب صوفی بر رتق و فتق امور ایل و مشکالت
زندگی مردم می پرداخت و عروس زیبا روی کدبانوی
خانە بود و با این وصف هرگز ذەرای از تجلیل و احترام
یکدیگر غفلت نورزیدند ،راستی چە زندگانی مرموزی
داشتند!؟
یک روز هوای دیدار پدر و مادر و خواهر و برادر بر سر
آن دخترک ماە جبین افتاد و این نکتە را با شوهر
خویش در میان نهاد و از رخصت طلبید و ضمنا چون
راە هم دراز و هم پر خطر بود خواستار گردید کە
سوارانی چند بە همراهی او بفرستد .صوفی مسئول او
را اجابت کرد ولی همراهی او را شخصا بە عهدە گرفت
و خانزادە خانم نیز ظاهرا از این مرحمت اظهار
خوشوقتی نمود.
زن و شوهر صبح یک روز بهار بار سفر بربستند و براە
افتادند .صوفی بە زن فرمان داد کە از جلو حرکت کند
و بهیچ وجە اجازە ندارد بە عقب برگردد بعالوە بە
وی گوشزد کرد کە ممکن است در راە با مخاطرات و
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بالهای ناگهانی تصادم کنند کە خود بە تنهائی از
عهدە رفع آنها بر خواهد آمد .ولی او حق ندارد حتی
یک کلمە از ماجرای بین راە را برای پدر و مادر خود
تعریف کند و در این بارە میگفت:
" هنرهای صوفی هر قدر هم عالی و درخشان باشد زن
او حق ندارد بـە رخ خویش و بیگانە بکشد .زیرا چنین
عملی در نزد آنان حمل بر خودستائی خواهد شد و
صوفی مردی نیست کە از هنرهـای خود برخود ببالد و
یا از خودستائی خوشش بیاید...".
در راە همانگونە کە پیش بینی کردە بودند بە
مخاطرات بسیاری برخوردند کە اگر از یکایک آنها
سخن گوئیم موجب اطالە کالم خواهد شد و شاید
خاطرات این سفر دراز از نظر ترس و وحشت عروس و
رشادت و شجاعت بی بدیل صوفی کم از خاطرات
هفتخوان رستم بناشد .ولی هنرمند قوی پنجە بر تمام
آن مشکالت طاقت فرسا غالب شد و باالخرە پس از یک
ماە و اندی راە پیمائی بە مقصد رسیدند.
از شعف و سرور خارج از وصف پدر و مادر و کسان
عروس کە پس از هفت سال جگر گوشە شیرین و زیبا و
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داماد محترم و پهلوان خود را می دیدند هر چە بگویم
کم است .همە انتظار داشتند کە دختر نازنیشان
فرزندان برومندی در این مدت مدید بە بار آوردە باشد.
ولی نە تنها فرزندی پیدا نکردە بود بلکە وقتی
مخفیانە بە پدر و مادر خود اطالع داد کە در ظرف این
هفت سال هنوز دختر ماندە است و کوچکترین علقە
زناشوئی واقعی بین او و شوهرش برقرار نبودە همە از
تعجب بر جای خود خشک شدند.
پدر و مادر عروس یقین کردند کە صوفی مرد نیست و
یا فاقد هنر مردانگی است و از این حیث از انتخاب
چنین داماد یاوەای سخت پشیمان شدند .ولی عروس
سیمین بدن کە در بین راە آنهمە مردانگی و شجاعت
از شوهر خود دیدە بود هرگز نمی توانست چنین تصوری
بخاطر خود خطور دهد و از طرفی این بی اعتنائی و
سردی شوهرش را نیز نمی دانست بە چە حمل کند.
خانزادە خانم پسر عموی نحیف العقلی داشت کە با
همە جوانی و زیبائی پسرک احمقی بیش نبود .این
جوان سبک مغز ،آروزی ازدواج دختر عموی ماهپارە
خود را سالها بود در دل می پروراند و با آنکە همچون
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صوفی حریف نیرمندی را در برابر داشت هنوز کامال
مأیوس نشدە بود.
پدر و مادر خانزادە خانم نیز از روزی کە پی بە
سرنوشت اسف انگیز دختر خود بردە بودند در صدد
برآمدند بهر حیلەای شدە شر صوفی را از سر دخترشان
بکنند و آن پریچهرە را بە جوانک خودخواە بدهند.
قضا را در همان اوان در بیشەای کە مجاور دە بود شیر
درندەای پیدا شد کە در ظرف دو روز چندین هیزم شکن
بدبخت و سە چهـار راس گاو و گوسفند آبادی را در هم
شکست .آوازە این بالی ناگهانی چنان در دە پیچید کە
کسی از ترس خواب و آرام نداشت .پدر زن صوفی کە
رسیدن چنین بالی خانمان سوزی را برای عملی ساختن
نقشە خود از خدا می خواست تصمیم گرفت بهر زبانی
شدە صوفی را فریب دهد و بە جنگ آن شیر وحشتناک
بفرستد.
عصر همان روزیکە صوفی آهنگ بازگشت بە دیار خود
کردە بود .پدر زنش بە حضورش آمد و او را بە جنگ
شیر ترغیب کرد .صوفی بدون کوچکترین تأملی دعوت
وی را پذیرفت و هنوز غروب نشدە بود کە سالح رزم
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پوشیدە و بە طرف بیشە رفت .پدر زن از شادی در
پوست نمی گنجید ولی زن صوفی کە شوهرش را در
حین رفتن بە بیشە ندیدە بود سخت نگران بود.
صبح زود وقتی کە خبری از صوفی نشد .پدر و مادر
خانزادە خانم با حضور دختر خود و پسر عموی سبک
مغز انجمنی تشکیل دادند و از مرگ حتمی صوفی سخن
گفتند .پدر از مرگ دلیرانە داماد خود بدخترش هم
تبریک گفت و هم تسلیت داد و در ضمن او را تشویق
کرد کە با پسر عموی خود کە سالها دلباختە و مفتون
و شیدای او بودە ازدواج نماید .دختر خان در عین حال
کە مرگ شوهرش را باور کردە بود در تحت تاثیر
وسوسە های شیطانی نزدیک بود بە ازدواج پسر عموی
خوشکل و خوش سیمای خود تن دردهد کە در این اثنا
موشی از سوراخ اطاق بیرون آمدە از پهلوی مادر او
گذشت و آن خانم بیچارە را متوحش ساخت .پسر عموی
نادان از جا پریدە نعرەزنان دم موش را گرفت و بر
زمین کوبید و گفت:
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" دختر عموی عزیزم ،چرا بە من شوهر نمیکنی ،من
جوان دلیر و بی باکی هستم و دشمنان ایل را اینگونە
بە خاک سیاە می نشانم".
پسرک احمق چنان براین شجاعت و زورآزمائی خود
بالید و غرید کە عرصە را بر همە تنگ کرد .خانزادە
خانم کە تـا آن روز کلمەای از داستان دالوریهای و
شجاعتهای بی نظیر صوفی را بە خانوادە خود نگفتە
بود مثل کسی کە از خواب گرانی بیدار شدە باشد یک
مرتبە پی بە مردانگی و علو طبع و آزادگی صوفی بردە
جانش از تلف شدن چنان شوهر نازنینی سوخت و
ماجرای بین راە را با پدر و مادر خود در میان نهاد.
سپس سراسیمە از جا پریدە همچون دیوانە زنجیر
گسیختە رو بە بیشە نهاد تا جسد همسر پهلوان خود
را بیابد و پس از مرگ نیز بر هزاران همچون پسر عموی
بزدل و مغرورش ترجیح دهد.
وقتی وارد انبوە درختان شد چشمش بـە نعش کوە پیکر
شیر افتاد کە در خون خود غلطیدە بود.
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صوفی نیز مجروح و خونین بر پشت شیر افتادە بود و
آثار حیات در سیمای مردانەاش دیدە نمی شد .خانزادە
خانم صوفی را کشتە پنداشتە زار زار گریست.
ولی ناگهان یک فکر شیطانی بە مغزش راە یافت کە
آرام نتوانست بگیرد .بیچـارە هفت سال بود زن صوفی
شدە و هنوز دختر ماندە بود و بهمین جهت او نیز مانند
پدر و مادرش در مردانگی صوفی با همە زور و
شجاعتش تردید داشت.
حال در درون بیشە خلوت و انبوهی نعش او را در برابر
خود میدید و بهتر از این مکانی برای آزمایش تصور
بیجای خود نمی یافت تا اقال این راز ابد الدهر بر وی
مکتوم نماندە باشد.
عروس با همە حجب و حیائی کە داشت دست برد و بند
ازار صوفی را بگشود! صوفی کە از کثرت تقال و
زورآزمائی با حریف قوی پنجەای چون شیر خستە و
کوفتە شدە و بر پشت شکار خود بە خواب رفتە بود
چشمان خون آلودش را آهستە بگشود و چیزی را کە
هفت سال تمام براە دیدنش بود بە چشم خود دید:
خانزادە خانم با دست نازنین خود بند ازارش را
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گشودە بود .صوفی دالور دیگر اعمال و خیرە سری را
جایز ندانستە مچ سفید و قشنگ عروس را گرفت و پشت
شیر بە خون آغشتە را حجلەگاە دامادی کرد و کام دل
از آن نازنین برگرفت و سپس داستان لب چشمەسار و
آب خواستن و کبرو نـاز او را پس از هفت سال برخش
کشید و خود را بە زنش شناساند.
خانزادە خانم از این انتقام عاشقانە لذت برد و بە
رسم پوزش بە پای صوفی افتاد.
الس پسر صوفی و خانزادە خانم بود و نطفە او در همان
صبحگاە قهرمانی بر پشت شیر بستە شد.
این بود داستان بوجودآمدن الس از قول آقای ترجانی
زادە ،حال متن نوشتە اسکار مان را با ترجمە آن از
نظر خوانندگان عزیز میگذرانیم.
حال بە متن نوشتە اسکار مان با ترجمە فارسی آن
میپردازیم:
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عکس :متن نوشتە " اسکار مان "
نامـــە هفتگی کوهستان شمارە  ٦٦سال  ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
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احمد آقای بالک پسری نداشت .محمود آقا برادر او بود.
او نیز فرزندی نداشت .هر دو زنشان حاملە بود .خداوند
" الس " را بە احمد آقا بخشید و خانزاد را بە محمود
آقا .خانزاد را بە عقد" الس" در آوردند .مادر" الس"
نامش " شمە " بود .دە سال تمام احمد آقا بدنبالش
افتاد ولی شمە باو شوهر نمی کرد.
شیری بە عصیان پرداختە بود و مردان را در هم
میشکست و میخورد .احمد آقا گفت " :یا باید این شیر
مرا هم بخورد و یا من او را خواهم کشت ".
احمد آقا چهار سال بود شمە را بە عقد نکاح خود
درآوردە بود ولی بە او نزدیک نمی شد.
زن گفت :چرا بە من نزدیک نمی شوی؟...
گفت :تا تو با دست خود بند ازارم را نگشائی من ترا
تصرف نخواهم کرد.
احمد آقا لباس رزم پوشید و بە جنگ شیر رفت .شیر
باوی بە نبرد پرداخت .خداوند احمد آقا را ظفر و
نصرت داد و او شیر را بر زمین زدە بر سرش نشست و
سرش را از تن جدا ساخت .آنگاە خستە شد و بر پشت
شیر دراز کشید و خوابش برد.
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فریاد شیون و زاری از مردم برخاست .گفتند شیر احمد
آقا را کشت .زنش گفت :من میروم یا باید مرا نیز بکشد
و یا انتقام احمد آقا را باز خواهم ستاند .زن ( این
بگفت و ) دست بە خنجر بردە بە جنگ شیر رفت.
وقتی رفت شیر را دید کە افتادە و احمد آقا بر روی او
دراز کشیدە بود .گفت :قسم بە خدا کە شیر او را درهم
شکستە و بر پشت خود نهادە است ( وقتی خوب نگاە
کرد ) دید سر شیر از تن جدا شدە است .احمد آقا
خوابش بردە بود .زن گفت خدایا این مرد بە من نزدیک
نمی شود .من باید بدانم مرد است یا نیست؟! و بند
ازارش را گشود.
احمد آقا چشمش را باز کرد دید زنش ازارش را
میگشاید .آنگاە وی را تنگ در بر گرفت و پشت شیر را
حجلەگاە ساخت و نطفە " الس " بدینگونە بر پشت شیر
بستە شد ،سپس برخاستند و بە خانە باز گشتند.
خانزادە خان و الس را برای هم عقد کردە بودند .پس
از دوازدە سال احمد آقا مرد و محمود آقا نیز وفات
یافت .شش سال برای احمد آقا و محمود آقا عزاداری
کردند .پس از شش سال مردی ( از ایل بالک) برای
38

فروش گوسفند بە میان ایل عمودین رفت و در آنجا
چشمش بە خزال ( غزال ) دختر مال نبی افتاد.
وقتی بە ایل خود بازگشت بە الس گفت :جوان رعنا،
تو عمرت را بە باطل گذراندەای .الس گفت :چرا ،این
چە سخنی است کە تو می گوئی؟...
گفت :خانەات آباد من امروز خزال دختر مال نبی را
دیدەام کە پنجە در پنجە آفتاب می افکند .این دختر
فقط برای تو شایستە است.
الس برخاستە والیت بالک را بجا گذاشت و بە میان
ایل عمودین رفت تا خزال را بە چشم خود ببیند .وقتی
بە آنجا رسید از اسب پیادە شد .جلو اسبش را گرفتە
و مرکبش را در طویلە بستند و خودش بە خدمت مال
نبی رسید.
مال نبی گفت :ها ،پدر ،کجائی هستی؟...
گفت :قربان آمدەام نوکری کنم.
گفت :می پرسم اهل کجا هستی و پسر کیستی؟...
گفت :قربان از قشالق آمدەام.
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مال نبی گفت :احمد آقا و محمود آقای بالک را
میشناسی؟
گفت :خیر قربان نمی شناسم .من از ایل ایشان نیستم.
گفت :قلیان چاق کردن بلدی؟...
گفت :بلی قربان ،بلدم .کیسە تنباکو و قلیانی بدست
الس دادند و از آن روز بە بعد قلیان چاق کن مال نبی
شد .دە شب قلیانداری کرد تا روزی خزال آمد و از جلو
چشمش عبور کرد.
الس پرسید :این دختر کیست؟...
گفتند :این خزال دختر مال نبی است.
الس می گوید:
تا اینجا بیت " الس و خزال " از کتاب اسکار مان بود
کە داستان ظهور " الس " را تا حین عاشق شدن او بر
"خزال" بیان کرد و چنانچە بە نظر رسید اختالفاتی با
منقوالت آقای ترجانی زادە داشت.
بهرحال پس از این مقدمە نثری اصل بیت شروع میشود
و از آنجا کە می گوید :الس دەلە :گفتار عاشقانە و راز
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و نیاز شیدائی و دلباختگی هر دو آغاز می گردد و از
پس بیت با شعر مجائی قصیدەوار ادامە می یابد.
نامە هفتگی کوهستان شمارە ٦٣ـ  ٦٤ـ  ٦٥ـ  ٦٦ـ سال
 ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
اسکار مان
اسکار مان شرق شناس ،زبان شناس و ایران شناس
آلمانی است کە طی دو سفر پژوهشی اش بە مدت پنج
سال در دورە قاجاریە بە ایران سفر کرد .اسکار مان
کە در تاریخ ایران دورە قاجار کمتر مورد توجە قرار
گرفتە است ،در نخستین سفر تحقیقاتی خود کە از سال
 ١٩٠١تا سال  ١٩٠٣میالدی بە طول انجامید حدود دو
سال و نیم را در ایران دورە مظفرالدین شاە گذراند.
او در راستای سیاست خارجی دولت آلمان و با
مساعدت امپراتور ویلهام دوم (  ١٨٥٩ـ ١٩٤١م ) برای
تحقیقات میدانی بە ایران آمد .یکی از سیاستهای
خارجی امپراتوری آلمان در زمان ویلهام دوم گسترش
نفوذ در آسیا بە ویژە در ایران و عثمانی بود...
محدودە جغـرافیایی اولین سفر اسکار مان در جنوب،
از حاشیە خلیج فـارس شروع شد و تا مناطق مرکزی و
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تمام بخشهای غربی ایران تا شمال دریاچە ارومیە
امتداد یافت .طی مدتی کە در ایران بود .با زبان و
گویش مردم مناطق مختلف آشنا شد و بە گردآوری
گویشهای بومی و جمع آوری سرودها و داستان های
محلی پرداخت .بوشهر ،کازرون ،شیراز ،اصفهان،
همدان ،کرمانشاە و سنندج از مهمترین شهرهایی بودند
کە اسکار مان در سفر پژوهشی اش در آنها توقف داشت
و بە مطالعات میدانی پرداخت.
ظاهرا اسکار مان پس از ابتال بە مرض تیفوس مجبور
شد سفرش را ناتمام رها کردە و پیش از موعد بە
کشورش بازگردد .او در ادامە مسافرت علمی و پژوهشی
دوم خود ،از سال  ١٩٠٦تا سال  ١٩٠٧میالدی بە ایران
سفر کرد .سفر دوم او مصادف با اوج گیری جنبش
مشروطیت در ایران بود .با توجە بە اطالعاتی کە در
دست داریم ،حوزە اصلی فعالیت او جمع آوری و مکتوب
کردن فلکور بە ویژە متل ها ،دوبیتی ها ،و اشعار و
داستانهای فارسی ،کردی ،لری و لکی در میان ایالت و
عشایر بود ،برای مثال ،او در سفری بە منطقە مکریان،
با گردآوری  ١٧بیت و دو داستان از زبان بیت خوانان
محلی و نگارش آنها بە خط التین آن را با نام تحفە
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مظفریە بە مظفرالدین شاە تقدیم کرد .بە خاطر این
اثر او را نخستین محقق ادبیات فولکوریک " کردی "
معرفی کردەاند.
از آثار او می توان بە موارد زیر اشارە کرد:
ـ پژوهشی در باب کتاب مجمل التواریخ اثر التواریخ
ابوالحسن بن محمدامین گلستانە ١٨٩٦
ـ پژوهشی در باب گویش تاجیکی در فارس ١٩٠٩
ـ پژوهشی در منابع تاریخ احمد شاە درانی ١٨٩٨
ـ پژوهشی هایی در بارە" کردی" ایرانی در  ٤جلد ١٩٠٦
ـ ١٩١٠
ـ گویش قبایل لر در جنوب غربی ایران ١٩١٠
امین محمدی ،پـــژوهشگر پژوهشکدە اسناد سازمان
اسناد و کتابخابە ملی ایران  ،سایت مورخان ،شبکە
علمی تاریخ نگاران ایران.
اسکار مان در راپورتی کە در تاریخ  ١٩٠٤/٧/١٤ـ
 ١٢٨٣/٤/٢٣بە آکادامی علوم پرویس در برلین
مینویسد:
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ـ لهجە " کرد " جنوبی :کرمانشاهی ،کلهوری ،لکی،
پیرەوندی ،نانکی ،کولیایی ،کورانی ،با مقدمە نزدیک
بە  ٣٠٠صفحە.
ـ کردستانی :لهجە سنندجی ٣٠٠ ،صفحە را در بر
میگیرد.
ـ تست های کە در مهاباد جمع آوری کردەام لهجە
موکریانی هستند:
ـ شعرها نزدیک بە  ٥٠صفحە می باشند.
ـ بیت های رحمان بکر  ١٢٠٠صفحە می باشند.
ـ نمونەی شعرهـایی کە بە لهجەی کرمانجی جنوبی،
حدود  ٥٠صفحە می شوند ( .کە می توان بە آنها نیز
اضافە کرد).
ـ این مطالب کرمانجی ،جمعا ،با مقدمە  ١٥٠٠ـ ١٦٠٠
صفحە را در برمی گیرد.
مطابق یاداشتها و نامەهای خود اسکار مان ،وی تنها
سە ماە در مهاباد اقامت داشتە است .بی گمان او زبان
کردی و فارسی را در محل یاد نگرفتە و پیش تر آموزش
الزم را دیدە است.

44

نامەهای اسکار مان فصلنامە تخصصی کشکول شمارە
 ٣بهار  .١٣٩٥آقای جعفر حسین پور ( هیدی ) از زبان
آلمانی بە زبان" کردی" ترجمە و چاپ نمودە و من در
اینجا بە زبان فارسی ترجمە کردەام.

اسکار مان
از کتاب :ساجبالغ مکری ،تالیف فریدون حکیم زادە
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میرزا جواد قاضی
میرزا جواد قاضی سومین فرزند شیخ جالل از همسر
اولش در سال ١٢٦٠ش١٨٨١ /م در شهر مهاباد متولد
شد .خواندن و نوشتن را در مکتب خانە آموخت و در
جوانی بە روش آن روزگار ،برای کسب علوم و ادامە
تحصیالت بە عنوان طلبە علوم دینی بە مسجد شاە
درویش مهاباد رفت.
در روزگار طلبگی ،ضمن خواندن دروس مربوطە ،بە
آموختن زبان انگلیسی نزد میسیونرهای مسیحی ،کە
آن زمان در مهاباد حضور داشتند ،پرداخت .در ایامی
کە پروفسور اسکار مان آلمانی از سوی آکادمی علوم
برلین برای بررسی و مطالعە در بارە زبان کردی بە
شهر مهاباد ( ساجبالغ مکری آن زمان ) آمد ،با این
طلبە جوان و عالقەمند بە گسترش معلومات ،آشنا و
دوست شد.
اسکارمان از سال  ١٩٠١تا اواخر  ١٩٠٣در ایران بود و
در بخش وسیعی از مناطق غرب ایران مطالعە و بررسی
کارهای مورد نظرش ،کە یکی از آنها ثبت لهجە
"کردان" مکری بود پرداخت.
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در ایامی کە او در مهاباد حضور داشت ،میرزا جواد
قاضی در زمینە جمع آوری و ترجمە تکست های
فولکوریک کمک فراوانی بە اسکار مان کرد .بە پاس
این زحمات اسکار مان او را همراە خود بە آلمان برد.
میرزا جواد در آلمان تحصیالت را تا پایە درجە
دکترای در حقوق ادامە داد و در همان جا در سفارت
ایران استخدام شد.
در زمان کابینە دولت محمدعلی فروغی و هنگامی کە
علی اکبر داور وزیر دادگستری ایران بود ،از دکتر
قاضی خواستند کە بە ایران بازگردد و در وزارت
دادگستری بە کار مشغول شود .وی بە دنبال این
درخواست بە ایران بازگشت و سالها در وزارت
دادگستری خدمت کرد.
این فرد خود ساختە ،در سال ١٣٣٧ش١٩٥٧/م در تهران
بە دلیل ابتال بە بیماری سرطان بدرود زندگی گفت و
در امام زادە عبداللە بە خاک سپردە شد دکتر جواد
قاضی پس از دوبار ازدواج ،صاحب فرزندی نشد ،بە
همین دلیل ،برادرزادە کوچک خود ،روان شاد محمد
قاضی مترجم و نویسندە نامدار را کە پدرش بدورد
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حیات گفتە بود ،نزد خود بە تهران خواند ،کە در
بخشی از کتاب " خاطرات یک مترجم " زندە یاد محمد
قاضی ،از این عمویش و ایامی را کە در تهران نزد او
بودە ،یاد کردە است.
از وی ،مقاالت ،رساالت ،نوشتەها ،و نامەهایی برجای
ماندە کە برخی از آنها در همان روزگار در نشریاتی
چاپ و منتشر شدەاند .برخی نیز همچنان بە صورت
دستخط محفوظ ماندە و چاپ نشدەاند.
این نوشتەهای او ،هر یک تاریخچەای دارنـد ،در
موقعیتی و برای نیازی نوشتە شدەاند .مثال رسالەای
کە ایشان در هنگام طلبگی در مسجد شاە درویش
مهاباد و اوایل جوانی نوشتە ،قطعا با نوشتەای کە در
میانسالی یا اواخر عمر و پس از پایان تحصیالت عالیە
در آلمان نوشتە ،فرق اساسی دارد و طبیعی است کە
باید این گونە باشد .اما هر یک از نوشتەها ارزش زمان
خاص خود را دارد و باید با توجە بە موقعیت و
شرایطی کە در آن نوشتە شدەاند مورد مطالعە و
ارزیابی قرار گیرند.
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نوشتە :سید محمد صمدی
کشکول فصلنامە تخصصی اسناد و نسخەهای مناطق
کردنشین سال دوم شمارە  ١و  ٢پیاپی ٥و  ٦پاییز و
زمستان ١٣٩٥
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میرزا جواد قاضی
این عکس در ایام جوانی و بعداز بە اتمام رسانیدن
دکترای حقوق و استخدام در سفارت ایران در آلمان
سال  ١٩٤٠می باشد .عکس از آالبوم شخصی آقای
عبدلکریم قادری کە بە محقق معروف" کرد"سید محمد
صمدی تقدیم کردە است .سپاس از همکاری آقای حسن
قاضی برای ارسال و توضیح عکس.
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محمد قاضی
من از مهاباد می آیم .این جملە مرا بە یاد کتابی
میاندازد کە بیست سی سال پیش با عنوان " من از
مهاباد خونین می آیم " منتشر شد و اثری نامطلوب در
من بەجا گذاشت .من نیز چهل و هشت سال پیش از
مهاباد بیرون آمدم .لیکن مهاباد من در آن زمان جایی
بود بە آرامی خواب بچە و بە سکوت و صفای روحانی
قرائت خانە.
از دوران کودکی خود چیز زیادی نمی دانم ،بەجز اینکە
زادە پدری هستم مال و پیشنماز ،و مادری سخت متعصب
و مقید بە سنن آباء و اجدادی .پدرم مرحوم میرزا
عبدالخالق قاضی ،فرزند حاجی شیخ جالل امام جمعە
شهر مهاباد بود و با دختری از نوە عموهای خود بنام
آمنە ازدواج کردە بود.
بە قراری کە من بعدها از اقوام و نزدیکان او شنیدم،
امام سخت آروزمند بود کە ثمرە این وصلت پسری باشد
و نامش را محمد بگذارد .چنین آرزویی از کسی کە امام
جماعت شهر بود و چند تن از اجدادش هم محمد نام
داشتەاند هیچ عجیب نمی نمود.
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از قضا آرزویش برآوردە شد و آمنە خانم پسری برایش
آورد کە او را محمد نام نهادند ،لیکن چند ماهی بیش
زندە نماند و بە بیماری سرخک ،و شاید هم آبلەمرغان،
در گذشت و خانوادە را داغدار کرد.
اندوە پدر در ماتم گنج برباد رفتەاش بی حد و اندازە
بود ،و او آن قدر غصە خورد و عزا گرفت تا خدا دلش
سوخت و بار دیگر همسرش را حاملە کرد .این بچە دوم
هم کە بە دنیا آمد پسر بود .شادی و نشاط عظیمی بر
همە افراد خانوادە حکمفرما شد و چندین روز بە جشن
و سرور و مهمانی گذشت.
پدر کە از خوشحالی سر ازپا نمی شناخت ،باوجود
مخالفت شدید مادر ،اسم این پسر را نیز محمد گذاشت.
مادر معتقد بود کە این اسم خوش یمن نیست ،کمااینکە
برای بچە اول نبود ،ولی پدر بە اطمینان اینکە خدا
دلش را راضی کردە است کە یک پسر محمد نام بە او
روا ببیند ،اصرار داشت کە هرچە باداباد ،نام این پسر
محمد باشد.
محمد ثانی نیز پس از هفت هشت ماە ،نمیدانم چرا،
عمر خود را بە شما داد و زبان مالمت مادر را بە روی
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پدر گشود .بیچارە امام ،بار غم و ماتم خودش کم بود
میبایست بار شماتت های ظاهرا بە جای همسر
داغدیدەاش را نیز تحمل کند.
تالش برای ساختن محمد ثالث از نو آغاز یافت ،چون
بە هرحال ،امام از این دوبار تالش نافرجام عبرت
نگرفتە بود و همچنان سودای خام داشتـن پسری محمد
نام را در سر می پخت.
دو سالی گذشت و خبری از بچە نبود ،تا در اوایل سال
سوم باز آثار حاملگی در مادر بە ظهور رسید .باز
دوران نشاط و شادی آمد و بی تابی برای دیدار پسر
سوم بە درجەای بود کم کم کار از روزشماری بە ساعت
شماری رسید.
لحظە موعود کە همە با بی صبری انتظار آن را
میکشیدند فرا رسید و خداوند با دادن دختری بە امام
مرد حسرت بە دل را بور کرد انگار خدا هم شوخی اش
گرفتە بود! با اینکە اسم گذاری این بچە دیگر مسئلەای
نبود کە در برنامە خانوادە مطرح باشد ،معلوم نبود
بە قصد یا بە حسب تصادف اسمش را خدیجە (خجە)
گذاشتند ،ولی دریغ کە یک سال نگذشتە خدیجە نیز
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بە دنبال آن دو محمد درگذشت ،لیکن مرگش چندان غم
و ماتمی در خانە بە بار نیاورد.
گویی التهاب ها فرو نشستە و دیگ هوس ها از جوش
افتادە بود ،چون دیگر نە از داشتن پسری محمد نام
ذکری بە میان می آمد و نە اصال آروزی بچەدار شدن
بە زبان .با این وصف ،یکی دو سال پس از مرگ
خدیجە ،آمنە خانم برای بار چهارم حاملە شد .چە
میشد کرد! شبهای زمستان دراز بود و قلندر بیکار ،و
پیدا بود کە امام هنوز از تالش خود برای رسیدن بە
آروزیش دست برنداشتە است.
این بار اهل خانە بەراستی یا بە عمد از ابراز
شادمانی خودداری کردند و موضوع را بسیار عادی
گرفتند ،گویی شیطان رجیم را خفتە در کمین میدیدند
و نمی خواستند آن ملعون را از خواب بیدار کنند کە
باز بە میان بیفتد و نیشش را بە امام بزند.
این یکی پسر بود و گرچە ظاهرا تصور می شد کە امام
دیگر بە گرد نام محمد نخواهد گشت و حتما از دو
ضایعە پیشین بە قدر کافی عبرت گرفتە است ،ولی او
هر دو پایش را در یک کفش کرد و اصرار ورزید کە اال
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ولال اسم این یک هم باید محمد باشد ،و بە هیچ قیمت
حاضر نشد از خر شیطان پایین بیاید .مادر بیچارە کە
کم کم پی میبرد بە اینکە مخالفتش بیشتر اثر معکوس
دارد و امام دست از یکدندگی خود برنمی دارد ،بە
ناچار تن بە رضا داد و نام محمد را بە اکراە پذیرفت.
این محمد ثالث منم کە شهید ثالث نشدم و اینک پس
از گذشت شصت و پنج سال و بعد از گذراندن چندین
قرآن نحس از سر هنوز زندەام و با شما سخن می گویم
و چە بسا کە باز سالها زندە بمانم.
من اگر از دودمان سالطین آل عثمان بودم البد سلطان
محمد ثالث لقب می گرفتم ،و اگر از ساللە امامان یمن
می بودم بی شک مرا بە نام امام محمد ثالث
میشناختند .ای کاش پدرم امام زندە بود و می دید کە
سرانجام در این نبرد " نام گذاری محمد " بر شیطان
پیروز شدە و آخر توانستە است پسری محمد نام از خود
برجای بگذارد ،لیکن دریغ کە من شش یا هفت سالە
بودم کە او بە شرحی کە بعدا خواهد آمد ،مرد و
نتوانست از داشتن پسری محمد نام چندان کە باید
لذت ببرد .برای من نیز این تأسف باقی است کە در
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حین مرگ او بسیار کوچک بودم ،چندان کە اندک نقشی
از شکل و شمایل او در خاطرم نماندە است.
باری تولد من ،برخالف آنچە در شناسنامەام پانزدهم
ثور ( اردیبهشت )  ١٢٩٣قید شدە است ،بە شرح نامەای
کە پدرم امام بە خط بسیار زیبای خود بە عمویم میرزا
جواد قاضی در آلمان نوشتە و نامە بعدها بە دست من
افتادە ،در  ١٢مردادماە  ١٢٩٢هجری شمسی بودە است.
خاطرات یک مترجم ،نوشتە :محمد قاضی چاپ اول سال
١٣٧١
محمد قاضی آموختن زبان فرانسە را در مهاباد نزد
ادیب کرد " گیو موکریانی " آغاز کرد .قاضی در سال
 ١٣٠٨با کمک عموی خود میرزا جواد قاضی بە تهران
آمد و سال  ١٣١٥از دارالفنون در رشتە ادبی دیپلم
گرفت .در سال  ١٣١٨دورە دانشکدە حقوق دانشگاە
تهران را در رشتە قضایی بە پایان برد .او در طول این
دوران همیشە جزو بهترین شاگردان زبان فرانسە بود.
از سال  ١٣١٨تا  ١٣٢٠دورە خدمت نظام را با درجە
ستوان دومی در دادرسی ارتش گذراند .قاضی در مهر
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 ١٣٢٠بە استخدام وزارت دارایی درآمد و در سال ١٣٥٥
از خدمت دولتی بازنشستە شد.
اولین اثر خود را بنام سناریوی دن کیشوت را در سال
 ١٣١٦چاپ کرد .از ابتدای دهە ١٣١٧با ترجمە اثری
کوچک از ویکتور هوگو بە نام " کلود ولگرد " نخستین
قدم را در راە ترجمە برداشت و پس از آن  ١٠سال
ترجمە را کنار گذاشت.
در سال  ١٣٣٠پس از صرف یک سال و نیم وقت برای
ترجمە " جزیرە پنگوئنها " اثر آناتول فرانس ،بە
زحمت توانست ناشری برای این کتاب پیدا کند ،اما سە
سال بعد کە این اثر انتشار یافت ،بە دلیل شیوایی و
روانی و موضوع متفاوت کتاب ،آناتول فرانس از ردیف
نویسندگان بی بازاری کە کتابشان در انبار کتاب
فروشان ایران خاک می خورد بە درآمد .در این بارە
نجف دریابندی در روزنامە اطالعات مطلبی با عنوان
" مترجمی کە آناتول فرانس را نجات داد " نوشت.
در سال  ١٣٣٣کتاب شازدە کوچولو نوشتە " سنت
اگزوپری " را ترجمە کرد کە بارها تجدید چاپ شد.
محمد قاضی با ترجمە دورە کامل " دن کیشوت " اثر
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سروانتس در سالهای  ١٣٣٦تا  ١٣٣٧جایزە بهترین
ترجمە سال را از دانشگاە تهران دریافت کرد.
از آثار مهم ترجمە شدە توسط او می توان بە " دون
کیشوت " اثر سروانتس " ،نان و شراب " " ،آزادی یا
مرگ " اثر اینیاتسیو سیلونە ،نام برد .وی از زبان
فرانسوی بە فارسی ترجمە میکرد .همچنین چند اثر را
از کردی بە فارسی برگراند.
محمد قاضی پس از بازنشستگی بە فعالیت در کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخت کە حاصل
این دورە ترجمە کتابهای" با خانمان" از هکتور مالو،
ماجراجوی جوان از ژاک ژروند و زوربای یونانی از
نیکوس کازانتزاکیس است .او در مقدمە کتاب زوربای
یونانی خود را زوربای ایرانی نامیدە است .خودش
میگوید :من زوربای ایرانی هستم.
محمد قاضی در سال  ١٣٥٤بە بیماری سرطان حنجرە
دچار شد و هنگامی کە برای معالجە بە آلمان رفت،
بیماری تارهای صوتی و نای او را گرفتە بود و پس از
جراحی ،بە علت از دست دادن تارهای صوتی ،دیگر
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نمیتوانست سخن بگوید و از دستگاهی استفادە میکـرد
کە صدایی ویژە تولید میکرد.
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محمد قاضی دراطاق کارش عکس :اهدائی رویاء اعلم
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با این حال کار ترجمە را ادامە داد ،و ترجمەهای
جدیدی از او تا آخرین سال حیاتش انتشار می یافت.
وی  ٥٠سال ترجمە کرد و نوشت و نتیجە تالش او ٧٠
اثر اعم از ترجمە ادبی و آثار خود او بە زبان فارسی
است.

دستخط محمد قاضی و تقدیم کتاب خاطرات یک مترجم
بە دکتر مصطفی اعلم.
عکس :اهدائی از رویاء اعلم.
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محمد قاضی غیراز ترجمە ،در نوشتن نیز دست باالی
داشت ،رومان " زارا یا عشق چوپان " " ،خاطرات یک
متـرجم " نموونەای از کار نوشتن این بزرگ مرد است.
سرانجام این مترجم پر تالش در سحرگاە  ٢٤دی ماە
 ١٣٧٦خورشیدی محمد قاضی روز در تهران درگذشت.
وی پیش از آنکە دار فانی را وداع گوید ،گفتە بود کە
هموارە بە" کرد" بودن خود افتخار می کند و آرزومند
است ،وقتی کە درگذشت در مهاباد بە خاک سپردە
شود .بە همین منظور برپایە وصیت خودش پیکرش پس
از انتقال بە زادگاهش با حضور هزاران نفر از
هموطنان و همزبانانش در مقبرە الشعرای مهاباد در
خاک کردستان آرام گرفت.
در فروردین سال  ١٣٨٦در کوی دانشگاە مهاباد از
مجسمە محمد قاضی بە باالی چهار متر ساختە هادی
ضیاالدین پردەبرداری شد.
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پیکر محمد قاضی

63

منابع:
ـ نامە هفتگی کوهستان شمارە  ٦٦ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣سال
 ١٣٢٥ـ ١٩٤٦
ـ کشکول ،فصلنامە تخصصی اسناد و نسخەهای خطی
مناطق کردنشین شمارە  ٥ ،٣و  ٦سال ١٣٩٥
ـ خاطرات یک مترجم ،نوشتە :محمد قاضی ،انتشارات
چشم و چراغ چاپ اول ١٣٧٧
ـ ساوجبالغ مکری ،مهاباد در آیینەی اسناد تاریخی،
گردآوری و تالیف :فریدون حکیم زادە ،چاپ اول سال
١٣٨٩
ـ سایت مورخان ،شبکە علمی تاریخ نگاران ایران
ـ مجلە گزینک  ،شمارە  ١٩بهار سال  ١٣٧٧ـ ١٩٩٨
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تشکر:
ـ از همکاری بی دریغ سیمین افتخاری در غلط گیری
تایپ نوشتها...
ـ از آقای کریم دانشیار کە نامە هفتگی کوهستان را
در اختیارم گذاشتند...
ـ از خانم رویا اعلم برای ارسال عکس و دستخط آقای
محمد قاضی
ـ از آقای حسن قاضی برای ارسال عکس میزا جواد
قاضی
ـ از همکاری صادقانەی آقای جعفر حسین پور( هێدی )
فاروق فرهاد  ٢٠٢١/٠٢/١٥سوید
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