
 ئارودا سۆبرینهۆ ڕایمۆندۆبەرازیلی  شاعیری نووسەر و
 .نێو خۆڵ و خاشاکەوە بەرەو ناو و ناوبانگ لە

 

 (مەشخەڵ)عەبدواڵ سڵێمان : وەرگێرانی ئامادەکردن و                                                                           
 

ڕۆژەکانی بە نووسینی کورتەچیرۆک و شیعری جوان بەڕێ  (سەعلوک) ماوەی سی و پێنج ساڵ پیرە پیاوێکی بێ خانە و النەبۆ 
ڕایمۆندۆ ئارودا سۆبرینهۆ تەمەن حەفەاو حەوت ساڵی . یەن جیهانی دەوروبەرییەوە بێێەە جێاای سەرنجبێئەوەی لەال ،دەکات

ی دادەنیشێ و دەنووسێ و دروسەکراوەکە نایلۆن و مەقەباکە لە کەپرەفەیلەسوف و شاعیری بەڕازیلی ڕۆژ لەدوای ڕۆژ لەدەرەوەی 
ێک بیان خوێنێەەوە، جا هەر اڵو بێنەوە یان کەسکانی بی بەوەوە دەبینی کە ڕۆژێک بێت نووسینەخەونڕایمۆندۆ . دەنووسێ و دەنووسێ

. دەبێەە هاوڕێ مۆنەێریۆ لەگەڵ ژنێک بەناوی شااڵ، کاتێ گۆڕاژیانی ڕایمۆندۆ بۆ هەمیشە  ١١٢٢اڵی لە بەهاری س بەاڵم. کەسێک بێت
لەناو پارچە کاغەزە بە  ڕایمۆندۆ. ڕایمۆندۆ بێ قەڵەم و کاغەز نییەنەیدەتوانی یارمەتی بدات بەاڵم سەرنجی دا هەرگیز شااڵ 

 .کی خۆیەتیکە شیعرێ دەداتە شااڵ ڕەشکراوەکانیدا، پارچە کاغەزێک  شەڕەپشیلە
 

رەپیاوە سەرسام دەبێ و لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسێووک الپەڕەیەکی تایێەتی بۆ دەکاتەوە تا زۆر بە نووسینەکانی ئەم پی شااڵ
شیعر و چیرۆکەکانی کە  وەخەێ. ئەوەیان نەدەکرد کە ڕوویدا ایمۆندۆ پێشێینیو نە ڕ پاشان نە شااڵ. و بکاتەوەشیعرەکانی باڵ

 .، تووشی شۆک دەبیتبزانی ئەو کەسە کێیە کیش، کاتێخەریکە سەردەردێنێکەسێکی زۆر تایێەت ڕووناکیان بینی، 
 

 ابردووەوە بێخانە وەفەاکانی سەدەی ڕەسوفی بەرازیلی لە کۆتایی دەیەی حفەیلو  ساڵ شاعیر ٧٧ئارودا سۆبرینهۆ تەمەن ڕایمۆندۆ 
اسراوی ووە، بەاڵم کارە جوانەکانی بە نەنەقامەکان لە نووسینی شیعر و چیرۆک بەسەر بردسی و پێنج ساڵی لە سەر ش. النەیە
 .مانەوە

 



بێێایەخ هیچیەر  و شڕوشەپڕێو و بەنیسێەت خەڵکەوە جاە لە پێرەمێردێکی پیس. تهەموو ڕۆژێ لە هەمان شوێن دادەنیشڕایمۆندۆ 
کانی باڵو ڕایمۆندۆ هەرگیز لە نووسین نەوەسەا و قەتیش بێئومێد نەبوو لەوەی کە ڕۆژێک دێ بەرهەمەلەگەڵ ئەوەشدا بەاڵم  .نەبوو

.دەبنەوە  

 

 

 
 دەکات و ڕایمۆندۆش دالەالیەوە دوەسەێ و ڕۆژانە قسەی لەگەڵ شااڵ. سەعلوکەنووسەرە ئەم  مۆنەێریۆ دەبێەە هاوڕێی شااڵ ١١٢٢ساڵی 

 .شیعرێکی خۆی دەداتێ
 

 
 

وکردنەوەی شیعر و فەیسووک دەکاتەوە بۆ باڵتۆڕی کۆمەاڵیەتی ەرەیەک لە دەبێ  بە جۆرێک کە الپبە شیعرەکانی تووشی شۆک  شااڵ
 .چیرۆکەکانی ڕایمۆندۆ

 



کەوتنە گەڕان بە دوایدا و ار ی شخەڵک. پشەیوانی لێدەکرێدەبنەوە، بەلێشاو باڵو  ئەنەەرنێت یمۆندۆ لەڕار کە بەرهەمەکانی هە
.فانی هەیە ٢١١١١١ سەد هەزار تا ئێسەا الپەرەکەی لە فەیسێووک زیاتر لە. دادەدایێ و سەریان لێدەکرد و دیاریان دەن ەایشیاس . 

 

 
 ڕایمۆندۆ، برا لە مێژە ونێووەکەی .دەبێ ەسێکی پێشێینینەکراو پەیداک ،ڕایمۆندۆی تازە دۆزراوەناو و ناوبانای بەاڵم لە دەرەوەی 

  .دەکات تا لەگەڵی بژێتزرینن، براکەی داوای لێ دوای ئەوەی لە فەیسێووک پێوەندی دادەمە

 
 .خۆشەویسەیشەکەسێکی هەیە و  ماڵیئێسەا ساڵدا نەک تەنها بۆ یەکەمین جارخۆی خاوێن کردەوە، بەڵکو  ٥٣ایمۆندۆ لەماوەی ڕ

 .یەکەرن نزیکی یتا ئەمڕۆش هاوڕێ ڕایمۆندۆ و شااڵ

 
 .ەتییڕایمۆندۆ ئێسەا سەرقاڵی باڵوکردنەوەی شیعرەکانی

 



 
سێ ساڵیدا لە تەمەنی بیست و . زیل لەدایک بووەلە شاری گویاس لە بەڕا ٢٣٥١ڕایمۆندۆی شاعیر و نووسەر لە یەکی ئابی ساڵی 

سەرەتای دەیەی  ەفەاکان ولە کۆتایی دەیەی ح. کارکردن دەکاتبە دەچێەە ساوباڵوی پایەەخت و وەک باخەوان و کەێێفرۆش دەست
دەبێت بە سەعلوک و لەسەر  ابردوو ڕێک لەسەروبەندی کۆتایی دەسەاڵتی دیکەاتۆری سەبازی لە بەڕازیلهەشەاکانی سەدەی ڕ

 .ئێسەاش لە بەڕازیل دەژێت شیعر و چیرۆک دەنووسێت و ی زۆرتا ئەمڕۆ ژمارەیەک لەو مێژووەوە. ندا ژیان بەسەر دەباتاشەقامەک
 
  

 :ڕایمۆندۆی شاعیر و نووسەرچەند وتەیەکی  
 

 .ئەو ساتەوەخەە ئێسەایەئەوا ژیان کورتە ئەگەر ساتەوەخەێک هەبێت بۆ سۆراخی هەست و سۆزت و شەێک بکەی بۆت گرنگ بێت، 
 .ئومێد قورسەرین شەە کە مرۆڤ بەوانێ هەڵیێارێ

 .ئەوەی کە خۆت بیت نەک خۆشەیان بوێ لەنەر ئەوەی کە خۆت نەبیتباشەرە ڕقیان لێت بێەەوە لەسەر 
 .بیت( کامڵ) تۆ لەدایک بووی بۆ ئەوەی ڕاسەەقینە بیت نەک بێ کەموکوڕی

حی تەنیاین بیر لەم گۆی زەوییە دەکەینەوە هەوڵ دەدەین خۆمان لەو هەسەە قورسەی سینامان ئێمە حەوت ملیار ڕو. ئێمە ئەمەین
 .ڕزگار بکەین

 .ئەوەش فەوتانی ئایدیالیسەە. کە مرۆڤ بەوانێ هەڵیێارێ کەئومێد قورسەرین قورساییە
 

 .ژیان     
 ژیان دەرفەتە لێی بەهرەمەند بە

 زی لێێارەژیان جوانە ڕێ
 ژیان خەونە دانی پیا بنێ
 دیداری بکەژیان بەرەنااربوونەوەیە 
 ژیان ئەرکە تەواوی بکە

 گەمەیە یاری پێێکەژیان 
 ژیان بەڵێنە جێێەجێی بکە

 ژیان داخوپەژارەیە بەسەریدا زاڵێە
 ژیان گۆرانییە بیچڕە



 ژیان خەباتە قەبوڵی بکە
 ژیان تراژیدیایە ڕووبەڕووی بێەوە
 ژیان سەرکەشییە لێی پڕکێش بە

 ژیان بەخەە بیخوڵقێنە
 )*( .ژیان ژیانە بۆی بجەناە

__________________________________ 
 .وەرمارتوون، بەو ئومێدەی بەوانم لە ئایندەدا ئەم باسە فراوانەر بکەمەوەئەم وتانە و شیعری ژیان لە ئەنەەرنێەەوە  *
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2- https://en.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Arruda_Sobrinho 
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