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 زازا

 لغة الكورد المثقفين

 
ألحمدي خاني  المخطوطة تعود ولعل  

Matti Phillips Khoshaba Al-Bazi  

              يزابلا .ف يتم

 المقدمة 

من  دمتأكوله قاموس ال اعرف ان طبع او ال ولكني ي كوردي بارز لغو رشيد كورد

قاموس بخط يده مكتوب بالكوردية والعربية وهناك حروف بالتركية كما تبين  دوجو

وردي الكبير صبري بوتاني واحاول اذا ما المخطوطة التي اهداها لي الشاعر الك

خر يعتمد عليه الكتاب لكي تكون مصدراَ آ او نماذج منها ي الفرصة عرضهاسنحت ل

 . في هذا االختصاص

عالية المستوى ن خالل تحليل كتابات مس يعتمد في وضع قامو نويبدو ان رشيد كا

سياق الجمل قبل  ا من هرجوالكلمات ويستخلكي يجمع التعابير طة كالتي في المخطو

 تشكل مسودة تر التيالدفاوظهرت اوراق المخطوطة بين . وتصنيفهاتدوينها 

 " .ريزمان"القاموس الذي اسماه 

 زازا لغة المثقفين الكورد 

كنت  ( نوهدرا) في محافظة دهوك   1771 -1791س في االعوام من ر  دعندما كنت ا

اَ بالكتابات الرائعة لشعراء الكورد ومؤلفاتهم  فمثالَ رواية  ترجمة  " مم وزين"ملم 

سوري البوطي انما تعتبر من روائع االدب حتى في اللغة العربية في اسلوب العالمة ال

حمدي خاني في اسلوب كتاباته يمثل اللغة كما ان ا. والحبكة والبالغة اللغوية الترجمة

 هثقافتهم، وعندما قرأت هذالرائعة عندما اراد للكورد ان تكون لهم  ةالكوردي

ء بة بلغة كوردية وكأنها جزي على االغلب دينية إال انها مكتوة والتي هالمخطوط

برني احد اسنة خ 11وقبل . ئه حمدي خاني كمل لمؤلفات هذا الشاعر الكبيرم

قيقة آنذاك لم اكن الح. في الواليات المتحدة عن معنى كلمة زازا االجانب  الدارسين

هذه معرفة باي  ن يحويان على هذه الكلمة ، فنفيت عن رياعرف ان الدفت

 ...زازا .....الكلمة
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 :خصائص المخطوطة

 مأنينية النفسطوتهدي الى التزهد والتوبة  في صوفي هادئ وفكر ذات طابع . 1

 والسالم من اجل العام

 ( ظاظا) ئع سمي بالزاز لغة كوردية بخط را. 2

  1731كتبت في عام . 3

 ديار بكر وال تحمل اسم المؤلف او اي اشارة الى الكاتب  منشأها منطقة. 9

لى االكثر من اللغوي رشيد كورد بخط رصاص مخالف لالصل وععليها تأشيرات  .1

 .لكي يضيفها الى قاموسه انه يجمع الكلمات الكوردية االصيلة و

 . وبالوان ايضاَ صفحات ومكتوبة بخط فني جميل  11 وطة تتألف منلمخطا. 7

 .تمدح عراقة االكراد . 11

    :طةلماذا ننشر المخطو

اعتقد انها من اعمال ئه حمدي خاني وتضفي الى االدب الكوردي الصوفي وثيقة ال 

االدباء  في تحليله  تتوفر في اي مكان آخر ، االمر الذي سيكون مشروعاَ جميالَ ينكب

 . دم احدخوان ضياعها ال ي. واللغويين الكورد

 توقيع محمد على جمعت عليه و 1731تاريخ ديسمبر تعليق ب طة وتحمل المخط

 

Matti Phillips Khoshaba 
California, USA 
28/03/ 2013  
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