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 ا ەتەرس
 

 کامیل شا، 
تەنزنووسی  دە عیلمی دوازالی شاعیری عاشقی کوڕەشێخی وەرزێری خاوەن مڵکی مە 

 شۆڕشگێڕی کوردپەروەر! 
 

 

  کۆمەاڵیەتی   -ئایینی  -سیاسی  -ئەدەبی  الیەنەی هەمەئەو سیفەتانەی سەرەوە کەسایەتی  
ی  اوووڕڵسهە  ،ەە تا مۆخی ئێسقان کوردێناوە کان پێکهموسوڵمانیکەسێکی ئیمانداری  

و   ژێکاف  کومیتەی  کۆمەڵەی  فەخریی  د  ئەندامی  حزبی    راتی یموک ناوەندیی 
ئێرانکوردستا شاری    نی  لە  کوردستان  دیموکراتی  حزبی  کومیتەی  سەدری  نایب  و 

پیرۆز' ی کۆماری  ،بووە بۆکان 'ئااڵی  هەڵیکوردستان  بە شان وشکۆی  لە گوتووەدا   ،
  ۆمەاڵنی خەڵکی شار و گوند ک  زیڕێ  گەیێج،  خەوتووەەرانی خاکدا  داگیرک  زیندانی

سوێندبووە هاوڕێکانی  و  دۆست  س  یان،  سەری  خواردووەەری  بە  نوێژی   چووبێت، 
و  نەچووە زەنبیل  لە خانەقای  خۆیدا  ی  مزگەوت،  بەاڵم  عیبادەتی کردووەگوندەکەی   ،

داوای مافی   بەاڵم  بووە  ڕەعیەت   ، خاوەن مڵک و گوند و گوتووە  یشیعری عاشقانەش
لە    یشانیسەپ  وپاڵە   درامایی  توخمی  بووە،  خۆش  شیعر  و  نووس  تەنز  کردووە، 

شە کێشاوەتەوە  هێزە و وێنەی سروشتی کوردستانی وەها وەستایانە بە ووا بەانیدشیعرەک
      کە لە نیگارکێشێکی سەرکەوتوو کەم ناهێنێت.

حاج عکوڕی  سەید  حا  ،ەبدولکەریمی  سەیدبرای  )شێخی  محەمەد  جی  نوورانی  ی 
  کابینەی پێشەوا قازی   وەزیرانی  شێخی سەیادەت، سەرەکحاجی بابەی  زابراو    (ل زەنبی
بنەچەکی دەگەڕێتەوە  ە، خوێندەواممەدمحە ئەبوبەکری   سەرر و مەال و شاعیرە،  مەال 
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ن  پەڕیوەی گوندی تورجانی نێوا  یفی چۆڕی، ماڵە باوانی لە ناوچەی هەورامانەوەنموسەن
 بوون.  و بۆکانسەقز 

و عینوان  بە بۆع  تێکەسیفە  'شا'  دژ  مێژوو  بەدرێژایی  ئیسالمی  عیرفانی  ارفان. 
حاکمانوایی  دونیەتی  دەسەاڵتداری دژبەری  دامەزراوێکی  و  دەزگا  وەک  و  ، ەستاوە 

چەوساوەدا  خۆی   خەڵکی  ڕیزی  چ  ەشسیفەتئەو  .  بینیوەتەوەلە  عارفان،  مۆڕ  بۆ  او 
سایەی خودا   شا و بە نا اڵتدارانی زاڵم کە خۆیو دەسە حاکمان ەیە لە شاهان وکردنەو

    ١نییە! خاوەنی مڵک و میللەت دەزانن و واش و
زەنبیلی'یەاکید  'سە 'ئیمام  ئێرانییەکەیدا  فەرمیی  ناسنامەی  لە  ئیمامی'،  ناسناوی   ،میل 

دوو  ی بە 'کامیل' ناودەبات و لە  شاعیرییەکەی 'ئاوات'ە، بەاڵم لە هەندێک شیعردا خۆ
سەردشیع کوردستانداری  کۆماری  ی"زرن  ەمی  ناسن  گ"  شیعریکردۆتە  کە   -اوی 

افدا. ناسناوی لە شیعرە فارسییەکانیدا ژێک  ەڵەیدەزانین ناوی نهێنی خۆی بووە لە کۆم
ت ناوی خۆی ئاشکرا بکات کەڵک لە  دەبێتە 'ئیمامی'؛ لە یەکدوو شیعریشدا کە نایەوێ

'هۆنەر'  ناسن گشتیی  هەوەردەگ  "شاعیر"و  اوی  دام  رێت،  زگا  دەندێکجاریش 
 یر"، "شاع  گشتیی  یچەمک  هەرێران ناسناوە ڕاستەقینەکەی وەالدەنێن و  انی ئ ندنەکەیاگاڕ

  ٢. یدەکەنە جێگر"هۆنەر" و "کامیل" 
شیعرەکانی دیوانی  سەرەتای  گوێرەی  لە   ،بە  خۆیدا  ژیانی  سەردەدمی  لە  یەکیان  کە 

مام ئەنیسی   اۆستالیەن  ئەو  3نەجمەدین  لە  و  ئی  مامۆستاالیەن  یتر  جەعفەر  م امسەید 
کراوە، کو  -ییلەنبز ئامادە  شاعیرەوە  گوندێک  4ڕی  خەڵکی  ئاوات  ناباپیرانی    وچەیی 
 

بەت لە ماوەی دوو سەد  نەبووە و بە تایوتڵەق  هەرگیز م و دوورییەی عارفان لە دەسەاڵت    کالگرتن خۆ  ئەو    ١
ڕابردوودا   زۆریتێکەالوییعیرفان  ساڵی  ک سیلەگەڵ    ەکی  پەیدا  هێزە  اسەت  و  شاهان  و  حاکمان  و  ردووە 

ۆ ئەوەی پەیڕەوانیان و بە  ی مەشایەخ و خەلیفەکانیان وەرگرتووە بە نفووزئوروپاییەکان لە ناوچە، کەڵکیان ل
بهێننە ڕیزی خۆیان، یان الی کەم بەرگر بن پێیان بووە ن ڵکەی وا باوەڕیائەو خەۆمەاڵنی گشتی موریدان و ک

 ەاڵت.ان لەگەڵ دەسنیلە دژایەتی کرد
نا ٢  ی  "شەو"  ناسراوی  شیعری  هەردوو چاپی  لە  شاعیر  دیواناسناوی  'کامیل'  و   وەک  ئاواتدا  شیعرەکانی  نی 

"هۆنەر" گوتراوە. دوور  ناسناوەکە وەک    ۆرانی،وویەتە گووە، بەاڵم کاتێ کە نەمر حەسەن زیرەک ی کردهات
ڕا  دەزگای  دام و  لە الیەن  ئەو گۆڕانکارییە  تاردینییە  کرابێت کە چاوەدێریی توندوتیژی  ۆی کوردی  انەوە 

 بوو.   ەسەرەوەدەزگاحکوومییەکانی ئێرانی ب
  جمەدینی ئەنیسی، یید نەکردنی سەی، "دیوانی ئاوات"، لەسەر نووسین و ئامادە  سەیید کامیلی ئیمامی زەنبیل   3

 الپەڕە. ٢3٩ز[.، ١٩8٦] ١3٦5ناشر: ئەنیسی، چپی تاران 
یلی؛  ام زەنبدیوانی ئاوات"، ئامادەکار: سەید جەعفەر ئیم  -کامیل شا(، "شاری دڵ ام زەنبیلی )یمسەید کامیلی ئ 4

 الپەڕە.  4٦3ز[، ٢٠١3] ١3٩٢ەالحەدین ئاشتی، باڵوکەرەوە ئانا، تاران پێداچوونەوەی ئەحمەد مەوالنی و س
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باپیرەی، لە گوندی تورجانی نێوان بۆکان و سەقز نیشتەجێ کراوە   بەاڵمهەڵەبجە بوون  
برە ئەرکی  سیڕاجەدین  شیخی  خەلیفەی  وەک  نەقشبەندی  و  تەریقەتی  لە  وپێدانی 

گناوچ خانەقایەکەدا  و  ئەستۆ  'زەنبیونگ  لە  یشیکەرتۆتە  تورجان  دی  نزیک  ل'ی 
  5کردۆتەوە. 

س براگەورەی  سەید  -ل کامیەید  درەنگتر،  باوکیانی   حاجی  جێگەی  محەممەد، 
گرتۆتەوە و وەک شێخی تەریقەت خانەقای زەنبیلی ئاوەدان ڕاگرتووە. سەید  کامیلیش  

س ڕۆیلە  تەریقەت  ڕێچکەی  هەمان  و  ەر  موخلیس ک  یەوە  و  خالیس  موریدانی    ی لە 
 یل بووە. واتە شێخی زەنب، ۆیی خکاک
 
 

       پێگەی کۆمەاڵیەتی شاعیر 
ئاولەمەسلە   پێگەی کۆمەاڵیەتیی  بەجێ شێخایەتی و خاوەن مڵکایەتی اەی  تدا دەست 

ک  پێشتر  شا  کامیل  بوونی  براشێخ  و  کوڕەشێخ  باسی  گۆڕێ.  بە دێنە  سەبارەت  را. 
 بکرێن:  نانیش دەست ەم چەند خاڵەی خوارەوەویستە ئونیش پێخاوەن مڵک بو

ەبدولکەریمی باپیری  د عسەی   ،)بڕوانە پێشتر(بە گوێرەی سەرەتای دیوانی "شاری دڵ"  
بووە کە هاتۆتە ناوچەی تورجان و لەوێ    نەقشیی  انشێخئاوات، مەال و خەلیفەیەکی  
هیچ   خەلیفە،  ح گیرساوەتەوە.  بەاڵم  نەبووە  ماڵێکی  و  بەگ،  ەمەدەمیمڵک  خاوەن  ن 

گ ئەودەمی  'مەزرایانرجتو  دی  نوموڵکی  کردووە؛   ،  باربوو  ی  زەنبیل'  گوندی 
کوڕە گەورەی خۆی لەسەر داناوە و خانەقایەکیشی تێدا  یمی  لحەکئەویش سەید عەبدو

یلی کام  سەیدو    . سەید عەبدولحەکیم باوکی سەید محەممەد )سەیدی زەنبیل(بنیاتناوە
ب پێیە،  بەو  ک  نەماڵەیشاعیرە.  سەرەتاسەید  لە  هەر  خاوەن وەئەنی  ژیا  یکان امیل  وە 

 مڵکێکی بچووک بوون لە ئاوایی زەنبیل.  

 
وتا   5 قادری  تەریقەتی  دوو  نێوان  ڕکەبەریی  جیهانی،  دووهەمی  شەڕی  پێش  کوردن  سااڵنی  لە  ستان  ەقشی 

وی  هەرکام  و  بووە  ئێستا  سیاسییەکانی  حزبە  ڕکەبەریی  و  ستوویەت هاوشێوەی  شار  لە  خۆی  خانەقای  ی 
ابەشکردنی  ی دە ناپیرۆزەرکئەو ئەەی خۆی.  اتەوە و خەڵکی ناوچە بکاتە مورید و سەرسپردگوندەکاندا بک

 ! تیە ئەستۆگرحزبی سیاسی  ، دواترخەڵککۆمەڵگا و دووبەرەکی نانەوەی نێوان 
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د و  بمردنوای  درەنگتر  دەسەاڵتی  دەبێ  کە  براگەورەی،  محەمەدی  سەید    ە اوکیان، 
وەک    ، وچەپەرەی سەندبێت، سێ دانگی گوندی 'گەردیگالن' لە هەمان نا  ەکەیدونیایی

سە  ،بەشەماڵ گوندئەویش    یدکامیلدەداتە  ئەو  ماوەیەک  ی  ند گوەڵ  لەگ  ەدوای 
دەکڕێت'جەمیان بەن'  'کانی  گوندی  ئینجا  دەکات،  گۆڕ  و  ئاڵ  د  '  ماوەیەک  وای  و 

دانگی  سێ  بە  دەگۆڕێتەوە  ئەویش  و  دەکڕێت  چۆپان'  'شێخ  گوندی  و  دەیفرۆشیت 
سەرەڕای  گوندی   شێوەیە،  بەم  و  و  دی  سوو'قاقاڵوا'  سات  کەم  لەو  زۆر  و  زیانی 

ێت، بەاڵم لەبەر  مێنتەوە دە'ی بە دەسوااڵقاقی 'کوکۆتایی ژیان، مڵکی بچویە، تا  سەودا
دڵئاوایی   و  داهاتی  میکەم  زۆواندو  و راریی  کردووە  کشتوکاڵی  کاری  خۆیشی   ،

  زەحمەتی کێشاوە. بەم پێیە، لە هەڵسەنگاندنی پێگەی چینایەتیدا، دەبێ ئاوات بە وردە 
ار  ج  دێهەنو    ەروونەی لە ناوچەکەدا زۆک کە نممالیکێ  مالیک لە قەڵەم بدرێت، وردە

 ن.  ارترنەد ت لە حاجییەکی دەوڵەمەندی ڕەعیەتی خۆیان هەژارتر وتەنانە
دەست نیشان کردنی ناوی ئەو مڵکانە و پێکهێنانی نەخشەیەک بۆیان، پێویستن لەبەر ئەو  

سەدا   بە  نزیک  کە  شیعرە٩٠ڕاستییەی  ئاواییەی  چەند  لەو  ئاوات  و گوتراو  کانی  ن 
شیعرەکاناو کۆتایی  لە  باری    ن.ووهاتدا  ینیان  هەموویان  لە  گوندەکان  جوغرافیاییەوە، 

ناوچ نێەیەککەوتوونەتە  جای  سەردەشتەوە  و  سەقز  و  بۆکان    جەرگەیلە    وان 
نزیک   لە  یان  بێت  ناوچەیەگەورکایەتیدا  خوارەوەەنەخش.  ئەو  سەرجەم  شوێنایەتی    ی 

پیشاندەدات    ئەو لەگوندانە  ئاوات  ژیان  کە  وماوەی  ژیاوە  لێیان  ودوا  ەبەر  یدا 
بنەماڵەی  هەندێ سەرهەڵدانی  سەرەتای  کردووە.  خاوەنداری  بەشاعیکیشیانی  گشتی  ر 

' و گوندی 'زەنبیل' )یا 'زەمبیل'( خانەقا و ناوەندی شیخایەتی کردنی  تورجان'گوندی  
ماوەیە خۆی  ئەو  بووە.  براکەی  و  ماوەیەکی  باوک  و  زەنبیل  لە  گوک  لەم  ە  ند دیکە 

'شێخ چۆپان'، کانی  ، 'جەمیان'زەنبیل'، 'قاقاڵوا'،  یچۆمشی ائژیاوە: ' بچووک و گەورانە
'  'بەن گوندن'الدیگگەرو  هەموو  کوچکەی  ەکان.  سێ  و    نێوان  کەوتوونەتە  بۆکان 

 :لە مەهاباد و بانەش دوور نین ،سەقز و سەردەشت
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 فتی ، ڕێزدار عەتا مو ئامادەکاری نەخشە 
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 ایین  ئ

ئایینی و ئ کامیسەید ئیسالب  کیارێاندمیل کەسایەتییەکی  می سوننەیە. ژیان، ێ خەوشی 
و لە ژوور هەموانەوە، شیعرەکانی ئەو ڕاستییە بە  ەکانندییهەڵس وکەوتی ڕؤژانە، پەیوە

ین یان بە نەبێت، ئەوانیتر یا سەرجەم ئایین  باشی دەردەخەن. بەشێکی کەم لە شیعرەکانی
  ندنەوەیسەڵەتۆ  ر واشس لە قیامەت و گۆڕەوەرستی و ترەکان خوداپشێوەیەک لە شێو

هیوای شە قەههار، هەستی گوناهکاری و  واڕؤژی مردن و تی دفاعەخودای جەبباری 
دەکرێت. بەدی  تێدا  ئیسالمیان  پێغەمبەری  و  قورئان  و  خودا  بۆ  حیسابی    پەنابردن  بە 

نە هیچ  شیعرەکانیدا  لە  خولەئەوەی  پێداهەڵگوتنێکی  و  ئیمامعت  و  نابینرێفا  و  ان  ت 
پێغەمبەردا خۆالسە دەبێتەوە، واهەیە بکرێت ئیمامی  رئان و قوو دا خو ەلئیسالم بۆ ئەو، 

موب سیاسیی  سوڵمە  ئیسالمی  لە  هەرگیز  ئەو  ئیسالمی  بەاڵم  بزانین  سەلەفی  انێکی 
  ادی و مەال کرێکار و ... شی نزیکیش نەکەوتۆتەوە کە ئەبوبەکر بەغدسەلەفییەکانی داع

دەدەنبانگەوازی   شوێنهەڵگر بۆ  زیاتر  ئەو  نەقشی  زاب  انیشێخ  ی.  سەرەتا  ڤی  کە  بوو 
سیاسەتی ڕۆژ ە ێوەیبەش  بەاڵم دواتر  بزووتنەوەیەکی موعاریز ک لە شێوەکان تێکەاڵوی 

لە و  بەغدای   گەڵبوو  و  تاران  حاکمانی  و  ناوچە  حوکم'ی  سەر  'دەسەاڵتدارانی 
ئینتی و  سەردەمی  بریتانیا  ئەوانحاکمانی  دابی  پێوەندیدوای  گرت.  یش   ٦دۆستانەیان 

دڵ  اتوائ جوغزە  نیاییبە  دەرەوە  لەو  حاکما  هاتۆتە  بە  دژ  ژیان  کۆتایی  تا  و و  ن 
لە   ی. ئەوە ئەو سنوورەیە کە ئاواتوەی خاکی کورد وەستااڵتداران و داگیرکەراندەسە

 تەوە.   کردۆ شێخانی دەسەاڵتداری دونیایی جیا
 
 

 عیرفان  
لە   دیکە  عیرفشیعرەکانی  بەشێکی  بەوئە  و   نەنسۆفیاو    یانئاوات  ئش  مێکی داەنۆ 

بە تەریقەت، لە هەردوو  وەڕ  و بابنەماڵەی شێخانی زەنبیل، ئاسایی دەنوێنێت. سۆفیایەتی  

 
مەشر ٦  بڕگەی  لە  کوردستانی  مەردۆخی  ئایەتوڵاڵ  و  حیسامەددین  هاوکاریی  ووتەخواشێخی  ئێراندا  زیی 

نە شەڕی ران بۆ ئەوەی بچردە تاردیان ناای محەمەد عەلیشای قاجاریان کرد و سوپای کو ساالرالدولەی بر
"استبداد صغیر"دا ئەو ی ناسراو بە  ەم مەشرووتەخوازان. مێژووی مەردۆخ لە گێڕانەوەی ڕووداوەکانی سەرد

کتێبی   دەکاتەوە.  ڕوون  شێخ 'عەرەب،  تورک  ،کورد' هەڵوێستە  پەیوەندیی  لە  باس  ئێدمۆندزیش  ی 
 .(١7١ الپەڕەفارسی،   گێڕاویکات )وەرەالئەددینی نەقشبەندی لەگەڵ ئینگلیزەکان دەع
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اییش ناسینەیەک بووە بۆ کۆمەڵگای خەڵک شێوەی نەقشی و قادریدا، تا ئەم سااڵنەی دو
ئاوەدا موکریان.  لەلە  نەهری  خانەقای  بوونی  مەه  ن  و  خانەشنۆ  لە  اباد،  بورهان  قای 

خ  وباد  مەها  نێوان و  بۆکان،  سەردەشت  و  سەقز  و  بۆکان  نێوان  لە  زەنبیل  انەقای 
دانەقخ و ای  شێخان  زۆری  هاتوچۆی  و  سەقز  شاری  دەرەوەی  لە  ۆزەرخدەرە 

تا دوای شەڕی   بۆ ناوچەکە، پیشاندەری ئەو ڕاستییەن کە  مەنسووبانی خانەقای تەوێڵە
جی سەر دووهەمی  و  حزهانی  کەهەڵدانی  سیاسییەکانیش،  ز  م بە  خەڵکیموهەۆر  و   و 

نەقشی یا قاموکریان سەرسپردەی یەکێک لەو دوو ڕێبازەی  ناو ئەو    7بوون.دری  ن  لە 
خانەقایانەی وا لە سەرەوە ناوبردە کران، تەنیا خانەقای دۆزەخدەرە پەیڕەوی تەریقەتی  

پاشماوە و  بوو  برەوپێدەریقادری  و  الیەنگر  نە  یان  بوون،  ڕێبازی  دوو  قشی  لە  کە 
 دا یەکگرتووی بیارە و شەمزینان سەرچاوەیان دەگرت. ینی کات عەلەو  وازایناوەندی ج

هەردوو    ترێتدەگو لەوێدا  و  بووبێت  ڕێبازەکە  هەردوو  مەکۆی  زەنبیل  خانەقای  کە 
ادەتی لێ دەرچێت، حاجی دیاردە پێکەوە کۆ بووبێتنەوە. ئەگەر حاجی بابە شێخی سەی

محەمەدیسە و    ید  ستاو  ئەو  چکۆلەتریبرای  زەنبیل  کەسایەتیی امک  ەیدە  دوو    یل، 
بەکەمزانی هەرگیز ئیجازەی بە سەید  خۆ  و    ع گرنگی ئەو خانەقایە بوون.  بەاڵم تەوازو

کامیل نەدا پێگەی خۆی بە شێوەیەکی ڕاستەقینەیە دەربخات و هەمیشە لە سێبەری برا  
 وخۆشەویستی بۆ هەردو  پەڕی ڕێز ویەوە و ئەوحاجی بابەشێخی مامیدا ما   و تەنانەت

ڕو  -وبوهەان  الی بە  دیوانەکەیدا  ناو  شیعری  پارچە  چەند  لە  ڕاستییە  ونی ئەو 
     8ەکەوێت.دەرد

  
 
 
 

 
یل  بوو بەاڵم دایکم و ماڵی  خانەقای زەنبی  بنەماڵەی ئێمە لە بۆکان دەژیان. باوکم موریدوەک نموونەیەک،     7 

قادری  سەرجەمخاڵوانم   خانەقای  ل  موریدی  لەگەبوون  منداڵی  بە  من  سەقز.  دۆزەخدەرەی  باوکمدا ە  ڵ 
و   دایکم  لەگەڵ  و  زەنبیل  بنەمئەندامانچوومەتە  هاتی  خاڵمدا  عەبدولقادری  اڵەی  شیخ  خانەقای  وچۆی 
لە هەموو ناوچەکەدا  ڕەنگی  ئەو موریدایەتییە  ا وردە وردە  د  ١33٢دۆزەخدەرەم کردووە. لە سااڵنی دوای  

ئەو موریدایەتییە کەم و زۆر لە ناو    ریی سیاسەت و ڕووناکبیریی نەوەی نوێداکارتێکەکاڵ بووەوە و لەژێر 
 اوچە، نەما. ندیکەی بەشێک لەخەڵکی   دا وەکەی ئێمەشبنەماڵ

8    " و  خەمخوارەکەم"  برا  ئەمساڵ  چووە  "کوێ  ناسۆرە  هەشیعری  بە  و  ر  بابەشێخ"  حاجی  برینی  هەمیشە 
 ....زۆرێکی دیکە. 
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 سیاسەت، حزبایەتی 
ئاوات لە ناو شاعیرانی کورددا بە شاعیرێکی نیشتمانپەروەر ناسراوە و زۆرێک لە شیعرە 

 ٩ە. وەتەنیان گۆرانی، گوتراوبە سروود    اری خەڵک وییەکانی کەوتوونەتە سەر زسیاس
 ژیانی ڕۆژانەی شاعیریش پەسندی ئەو بۆچوونەی خەڵک دەکەن: 

سە )  یردەملە  کوردستان  حزبی  (دا،  ١٩4٦کۆماری  سەرۆکی  دیموکراتی  نایبی 
ئااڵ لە سەر قەاڵی بۆکان شیعر  کوردستان ی گوتووە.  لە بۆکان بووە و بۆ هەڵکرانی 

 و لەوێ   وەبو  یشیلە گوندی گەردیگالنی مڵکی خۆ  ی دیموکراترۆکی لقی حزبسە
کوردستان ئااڵی  پێشوازی  قازی  چۆتە  پێشەوا  فەرمانی  بە  نێردرابووە   ممەدمحە  کە 

ە، لە پەسنیدا شیعری خوێندۆتەوە و پاشان خۆی و خەڵکی گوندەکە لە سەر گوندەک
با و  هەڵیانکردووە  حزب  ئازامەکۆی  کوی  دوای وویەتەوە.  شەکاندلەبەرزان    رددیی 

رمێ و تەورێز و قەزوێن کەوتۆتە  باد و ومەهان و  اکۆب  ی کۆمار دوو جار لەهەرەس
پەهلە ڕژیمی  شێوەی  وە.  وییەزیندانی  بە  دیموکراتیشدا  حزبی  دووهەمی  لە کۆنگرەی 

 کومیتەی ناوەندی حزب هەڵبژێرراوە.  فەخریی غیابی بە ئەندامی
ەوا قازی محەمەد  ابینەی پێشوەزیرانی کمامی سەرەک  اجی بابەشێخی  جگە لە خۆی، ح

ها  ەروە اگەورەشی بە کەسایەتییەکی نیشتمانپەروەر ناسراوە. همەدی برمحە  سەید  و  ەوبو
کوردستان  س دیموکراتی  حزبی  ئەندامانی  لە  یەک  ئاوات  گەورەی  کوڕە  تاهیری  ەید 

ب کە  )بووە  ئەیلوول  شۆڕشی  پشتگیریی  ب١٩٦١ۆ  چۆتە  لە  (  و  کوردستان  اشووری 
 ەشداریی کردووە.  می حزبدا بگرەی دووهەکۆن
 
 
 ر عیش

ئاوات لە ڕێگەی ئەو دوو ژیننامەیەوە کە کئەو لە ژیانی  بوو  ەتای سەر  ە لەورتەیەک 
سانسۆر   هۆی  بە  دیارە  هاتوون.  چاپکراوەکانیدا  لە  دیوانە  قەڵەم  ئازادیی  نەبوونی  و 

هە ڕێچکەی  هەڵگرتنی  مەالکاندا  و  ئێرانی  ئاوات  سیاسیی  کردنڵسووڕانی  ی  دیاری 
و سیاسی  سەرەتا  کارە  تناکەیکۆتایی  ڕای،  ئا  ئەرکەدەیەک  ئەو  ڕاپەڕاندنی  بۆ    ەستەمە. 

 بە دوو شێوە دەگونجێت:واڵتی،  ەردوولە  کەسێکی وەک من

 
 ونەیەکی باشی مەسەلەکەیە. ەو' نموشیعری 'خاسەک   ٩
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دیکەی   سەرچاوەی  هەندێک  ناو  زانیاریی  و  ژیننامەیە  دوو  بەو  بەستن  پشت  یەکەم، 
مشاهیر   "تاریخ  مردۆخی  وەک  بابا  نەمر  ی  گۆڤاری    کوردستانی کرد"  ژمارەکانی  و 

 ؛ مێور یسروەی چاپ
سەرن شیعرەکانجدووهەم،  هۆنینەوەی  مانگی  و  ساڵ  ڕێکەوتی  سەر  شادانە  و  عیر  ی 

مێژووی ڕووداوە  لەگەڵ  و  بەرانبەردانانیان  ڕۆژهەاڵت  واتە  ئاوات  ژینگەی  یەکانی 
  ەمڕۆییترین ئەوە واهەیە ئ  .بەگشتی   اقباشووری کوردستان و تاڕادەیەکیش ئێران و عیر 

لە    ەکەکار  بێت، بەاڵم بە داخەوەی شاعیر  ووندەرو  نا  ەانەترین ڕێگای چوونو زانستیی
نابێتانەواوەکڕێگەی دیوانە چاپکر لەسەر بنەمای   شیعرەکانیان  لەبەر ئەوەی  ە گونجاو 

چو قەسیدە،  )غەزەل،  شیعری  شێوازی  یان  و...(  سیاسی  )ئایینی،  ارینە  ناوەرۆک  
 راون. تر کیەک واڵەکایی ژیانی شاعیر تێ رەتا و کۆتو شیعری سە ابەش کردووەو...(د

بە    ک لە شیعرەکانمبەشێتەی  ماوەی پێنج ساڵ هەر هەفبۆ  بەو بۆنەیەوە، دوای ئەوەی  
ڕۆژهەاڵت ماڵپەڕی  لەسەر  نووسینەوە  پەراوێز  و  کردەوە،    -شیکردنەوە  باڵو  بۆکان 

انرێت  بزانم و بزبۆ ئەوەی    ی ساڵ بەشوێن یەکدا هێنانهەموویانم بە گوێرەی ڕێکەوت
بۆ  ی و کۆمیاسیوە سادووڕڕەنگدانەوەی   بووە و  ئاواتدا چۆن  ەاڵیەتییەکان لە شیعری 

پنموون کە،  ساڵی  ێش  لە  کوردستان  شیعرێکی   ١3٢4ۆماری  شێوە  چ  هەتاویدا  ی 
ئاال  سێبەری  لەژێر  و  سااڵگوتوون  لە  و  شێوەیەک  شەکاوەی کۆماردا چ  دوای  ی  نی 

   ؟شێوەیەک هەرەسی کۆماردا چ
ە سااڵنی پێش کۆدیتای  ێ بزانێت ئاوات ل توانر دەەنێوخلە ڕێگەی ئەو ڕیزبەندییەوە،  

اوەی سااڵنی دوای ئەودا چ هەڵوێستێکی گرتووە یان  لە میان    ١33٢ی گەالوێژی    ٢8
  ١357ساڵی  بە فیڕۆچووی ڕاپەڕینی  و ١٩٦١ڕووداوەکانی سەردەمی شۆڕشی ئەیلوولی 

 ا بووەەودی ئتنگر  تن لە شیعر و هەڵوێسانەوەیەکیاتد چ ڕەنگدێران و ...هگەالنی ئی  
بڕێت و چی و هەڵبەنگ  و ئاواتی بەرپرس و خەمخۆری گەلەکەی کەی توانیویەتی د

     کێ و کەی دەنگیان کپ کردووە.
 
 

 سەبارەت بە شیعرەکان  هەندێک ژمارە و ئامار
دۆخەکە    کانی دیکە،قاڵبە  ی ناوو تەرای شیعر  شیعری ئاوات بەگشتی غەزەلن و تاک

 ەمێنێتەوە. ێک دوێژ -لەزەو شاعیر وەک غ نگۆڕنا
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کان دەست نیشان کراوە، یعرەلە شلە دیوانی چاپی ئەنیسیدا ڕێکەوتی ساڵ بۆ بەشێک  
نەک هەموو بوارەدا  بەاڵم  لەبەر  گەلێک  یان. دیوانی چاپی جەعفەر لەو  باشتر دەنوێنێت 

شیعر زوربەی  لەگەڵدایەئەوەی  ڕێکەوتیان  نێەراوردکب.  ەکان  دیوانەکە  اریی  دوو  وان 
ەوە رسیارەی کە ئەگەر ڕێکەوتەکان لە الیەن شاعیر خۆیسەر ئەو پ  نێتەگەیێەد  رەخوێن

ئەنیسی  دەست کە لە سەردەمی    شنیشان کرابێتن دەبوایە شیعرەکانی ناو دیوانی چاپی 
  جەعفەر، کەبە سەرەوە بوایە و چاپی  ژیانی شاعیردا باڵو کراوەتەوە، ئەو ڕێکەوتانەیان

 تی بکرداینەتەوە. ی دووپاانایبە س ،ەوەی شاعیر باڵوکراوەتدوای مەرگ
ئاراستەی  ئیمەیلێک  بە  زەنبیلیجەع  کاک  پرسیارەکەم  ئیمام  و  کوڕ  -فەری  شاعیر  ی 

چوارینەکانیش   بۆ  دەتوانرێت  ئایا  پرسیم  و  کرد  دڵ"  "شاری  دیوانی  ئامادەکاری 
ئەم وەاڵمەی    ٦/5/٢٠١8ۆژی لوتفەوە ڕ  شان بکرێت؟ ئەویش لە ڕوویڕێکەوت دەستنی

 دم: نار ل بۆیەمیئبە 
که بۆ زوربەیان بێ شک    یەیوپێەساڵ وتاریخی شیعره کان هەموویان من دامناون ب...  "

بووم شاهیدیان  بۆخۆم  ئەوانەی  وهەم  پرسیوه  بابمم  له  هەم  وخۆم  اڵم ەب  .بووم 
لەم  و  لەو  پرسیار  به  سەبردۆت  هێندێکیانم  بە    رەب  له ەکانچوارین   .کەریەوه  ئەوەی 

 رەکانیان زۆر حەستەمه؛ من پێم وایه هەت هێنانی تاریخەدەس و  ،نوەگوترانسەریەکەوه  
 ." هاشترێی بلێیان گەڕ

من بە گوێرەی ناسیاوییەک کە لە کەسایەتی کاک جەعفەرم هەیە و نەبوونی هیچ بەڵگە  
بۆچوون بەرپەرچدانەوەی  بۆ  دەستاوێژێک  ئەگەر  و  کە  وامدانا  چەندەکانی،  و    هات 

دانرابووڕێکەوتیکی هەڵە  بە  دسادی  ،ش  باەتون  و  انرێت  بکرێت  پاشماوەیان  بە  وەڕ 
کارە   بەوبۆنەیەوە وەلەسەکەم  بنەمای  بۆچوونەکانی  ر  ڕێکەوتە    ئەورگرتنی  و  دانا 

 .   دووپات کردەوە دالە ژێر شیعرەکانی ئەم دیوانەش  مدەستنیشانکراوەکانی
بە   یخیرئکراوی  ئاوات کە تەدیوانی چاپشیعری ناو ڕێکەوتانە، یەکەم بی ئەو بە حیسا

بێت،سەرە ساڵی    وە  )  ١3١٠لە  هەتاوی  گوتراوە١٩3١ی  دا  یەکە  ١٠ز(  شیو   عریم 
ساڵی   ١١واتە ئاوات لە ماوەی    ١١ز(یە.   ١٩45ی هەتاوی )  ١3٢4سیاسیشی هی ساڵی  

بووە، ه  دا کە لووتکەی دەسەاڵتداریەتی  ١3٢٠و    ١3١٠نێوان   پەهلەوی  یچ  ڕەزاشای 
نەگ  شیعرێکی ئێمەی سیاسی  بۆ  یان  ئەوێشتونەه  ێجەب  وتووە  الی  وە.  ڕادەیەک  تا  ە 

 
 هەتاوییە  ١3١٠ڕۆژ و تەم" هی ساڵی شیعری "   ١٠
 ن.  ١3٢4اغ هی ساڵی ی پیرۆز و بەید، ئااڵ یعری ئااڵ سێ ش   ١١
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نوێنێت لەبەر ئەوەی لە هەمان ئەو سااڵنەدا ی دەاسایکەسانی شارەزای ئەو ساڵە ڕەشانە ئ
ب الشعرای  'ملک  ئێرانی  میانەڕەوی  "مورغی    ەهار'شاعیری  شیعری  شاعیری  و 

  رڕەچەڵەک کورد لە بەدانی'ی بە  عیشقی هەمە'  ،زیندانی ڕەزاشاوە  ەوتەیش کسەحەر"
و دەزوی و  ڕۆر کرا و 'فەڕۆخی یەزدی' لە زینداندا لێوی بە دەرز لەمان تیپەرای  رگدە

ەتوانی دەنگی نەید  لە کوردستان  کوردێکی هەژاری وەک ئاواتئاشکرایە  دووروا! جا  
 ت؟  ەڵبڕێییە ئازادی کوژەدا هلەو دەزگا جەهەننەم گەلەکەیناڕەزایی خۆی و 

هاوپەیمانان هاتبووە    دا، کە هێزی  ٢4  تا  ١3٢٠  ی پرسیارە لە نێوان سااڵنجێگەی  بەاڵم  
ەنی، "ئەڕتەشی شاهەنشاهی بە باڵو بوونەوەی دوو پەڕ  گوت ەژارناو ئێرانەوە و مامۆستا ه

حەمەڕاز و  ببووەوە"  باڵو  لێک  تەختی  ئاگاهی  پێچکەی  هێشتا  کوڕی  اشای 
بدیکتا نەکردبوو،  توند  نیشانەتۆریەتی  شیعۆچی  لە  نایەک  ئاوات  سیاسیی  و  ێرنیبری  ت 
کرماشانئاوات  ر  ئەگە 'الهووتی  وێژ،  فارسی  کوردی  شاعیری    ی'شی شیعرێکی 
ئەوە لە باسی یەکەمین شیعری    ١٢؟ بووە  تە سەرکوردی، شیعری غەیرە سیاسیبێگێڕاوەر

 ئاواتدا.  
لەو   کە  ئاواتیش  ناسراوی  شیعری  هی  دوایین  هاتبێت،  دیوانەدا  ی    ١3٦8ساڵی  دوو 

( ش  ١3ز( ١٩8٩هەتاوی  دوایین  واتە  یشی  سیاس  یرعیو  مەرگی،  پێش  ساڵێک  دوو  هی 
  ١4. ەز(ی١٩87ی هەتاوی ) ١3٦٦ساڵی 

ز(دا، ساڵی  ١٩8٩تا    ١٩3١)  ١3٦8و    ١3١٠لە ماوەی نێوان ئەو دوو جەمسەرەی ساڵی  
و  ١٩4٦)١3٢4 کوردستانە  کۆماری  دامەزرانی  ساڵی  ڕووداوە  ز(،  دەبێ  ئاشکرایە 

ەک ئاوات کە بچێتە ارێکی وەستیبۆ ه  نتێباندەرێکی بەهێز بووئەو ساڵە هاسییەکانی  سی
خۆی بە داوێنی    و سێ پارچە شیعریوشە  ک چوکۆڕی کار و خەباتی سیاسییەوە، وە

ندا هەاڵوەسیوە. هەر بەو خێراییەش کە لەو ساڵەدا هاتبووە گۆڕەپانی مائااڵی نەتەوایەتی 
 ٢ی  نکوڕ  ا و سوپا و پۆلیس وهەرەسی هێنکە کۆمار    ی سیاسییەوە، ساڵیک دواترشیعر
دوای   ساڵیسێ    ا بە سەر گیان و ماڵی خەڵکدا زاڵ بوونەوە، ئەویش لەرتەشی شی ئە

واتە   بەگڕ وتینی شیعری  4٩تا    ١٩47)  ٢7تا    ١3٢5هەرەسی کۆمار  ز( دا، کوانووی 
سس شیعرێکی  هیچ  زۆر،  تا  کەم  و  بووەوە  سیاارد  غەیرە  تەنانەت  و  سیشی یاسی 

 
 ەمێکی تر". خ  شیعری "وەکوو بیستم، خەمت خواردم، ئەمیش بۆ من   ١٢
 ی هەتاوییە.  ١3٦8شیعری "ئاواتی هونەر" هی ساڵی   ١3
 ە. ١3٦٦خۆشەویست" هی ساڵی   غەریبی شیعری "ئەی   ١4
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ئەگەنەگوت یان  ترسی  ،  لە  گوتیشی،  تۆمزۆر  کەریریگادر  و دار  نەکرد  اری 
دە شیعرەکانی.  خوێنەری  دەست  کشزاننەیگەیاندە  زینداندا  ین  لە  یان  ماوەیەدا  لەو  ە 

 گیرۆدەی بێنە وبەرەی دادگای نیزامی بوو.   وەک زۆر کوردی دیکە، مابووەوە یان
  ١33٢گەالوێژی  ی    ٢8یتای  نی پێش کۆدشیعری سااڵلەناو  اوچەشن،  بە شێوازێکی ه

ی شیعرە سیاسییەکانی بەرچاو دەکەوێت بەاڵم لە ساڵ  یو وەستانێکان  وچ  ،اد (ز١٩53)
دد  ١33٢ بە  بەرانبەر  خەڵک  ڕاسانی  لووتکەی  کە  واڵتانی  ا  و  شا  ەسەاڵتداریەتی 

ئاوات دێتەوە   ڕۆژئاوایە،  ل  گۆئیستیعماریی  نموونە  بۆ  باس و  برایەت  ە شیعرێکدا  یی  لە 
ڕ گەنێوان  دەکات،ۆڵەکانی  ساڵی    ٢8تای  دیکۆ  ایدو  شهەمیسانی  ١5ل  گەالوێژی  ی 
داپڵۆسێن  ١33٢ دەزگای  بوونەوەی  زاڵ  تەیمووری    شاهەری  و  نیزامیی  حکوومەت  و 

دەمێنێتەوە.    بەختیار بێدەنگ  ئێراندا،  سەر  بکەمەوەبە  وەک  کورتی  ئاواتیش  شیعری   ،
خۆی بارودۆختراوبەس  ،ژیانی  ڕۆژانەی  انی  ەاڵیەتییەککۆم-سیاسی  ڕووداوە  و  ەی 

کوردستان  ن  ئێرا  و  ناکوردست باشووری  ڕادەیەکیش  تا  و    بووەو  هەڵکشان  بە  و 
  بەرزی و نزمیی بەخۆیەوە بینیوە. ،خەباتی خەڵکی ی گڕ داکشان

ساڵی   لە  دڵ"،  "شاری  دیوانی  سەرەتای  گوێرەی  بە  شاعیر  دوایی  ی  ١3٦8کۆچی 
ی کێبیربۆ غەکە  ١٦،ا گوتووەهەمان ساڵدیعریشی لە  ز(دا بووە، دوایین ش١٩8٩)هەتاوی  

 گوتراوە.   (، ١7ویستی  دوور لە نیشتمان )مامۆستا مەال شیخ عیزەدینی حوسەینیشەخۆ
تا   ١٢8٢ساڵەی ژیانی خۆیدا )  8٦بە کورتی، سەید کامیلی ئیمامی )ئاوات(، لە ماوەی  

لەو  ی گوتوون. ساڵ شیعر 5٩ێنی(، سەرجەم ی زای  ١٩8٩تا  ١٩٠3ی هەتاوی و    ١3٦8
لە    ماوەیە بەتایبەت  سیاسیگەلێک  دا  ١3٦٦و    ١3٢4ن  نێوا  یڵ اس  4٢و    -شیعری 

 .  ووینبۆ بەجێ هێشت شیکۆمەاڵیەتی 
چ لە دیوانی چاپی ئەنیسی و   ، ژمارەی ئەو بەرهەمە شیعرییانەی وا لە هەموو ئەو سااڵنە

 نامەکە لە رۆژ ە حیسابی ئەو شیعرانەشەوەچ لە دیوانی چاپی جەعفەردا چاپ کراون، ب
گۆڤاری گۆڤ  کوردستان  و  ساڵی    یە ڵهەاڵ  یراو  کۆماری  ی    ١٩4٦سەردەمی 

 
 یەتی شیعری برا -بەنرخ و چاکە براکەم، برایەتی" "چەندە  ١5
 ، پێشتر. "ئاواتی هونەر"  شیعری   ١٦
کەیەتی کە لە ئیمەیلی  ئەوە وەاڵمە  د.سەبارەت بەو شیعرەش پرسیارم لە کاک جەعفەری کوڕی شاعیر کر   ١7

نەمر مامۆستا    "وەرەوە گیانە"  وان،ی دی٢4٩"الپەڕە  دا گەیشتۆتە دەستم:  ١٦/5/٢٠١8ڕۆژی   شێخ عزەدین  بۆ 
 ە."ەگەڕاوهەرگیز نگوتراوە کە چووبوو بۆ گەرمێن و 
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ب  و  کراونەتەوە  باڵو  هەموو ڵەت  ەڕواکوردستاندا  بە  بن،  شیعرەکانیشی  دەبێ سەرجەم 
شیعر تەرکیب  شێوەکانی  و  مەسنەوی  و  قەسیدە  تا  و غەزەل  قەتعە  و  چوارینە  لە  ەوە 

ە رچپا ٢٩3پارچەن. لەو   ٢٩3و فارسی،  مانی کوردی، بە دوو زەوەتەرجیع بەندبەند و 
ندا  ەی مکردن)ئاشکرایە دەکرێ لەو حیساب    یان فارسین3١یان کوردی و    ٢٦٢ە  یعرش

 .  یش ئەمال وئەوال هەبن(ژمارەیەک و دوان
ئەو   هەموو  ناوەرۆکی  و  بابەت  کردنی  نیشان  ئەستەمە   ٢٩3دەست  کارێکی  شیعرە 

شیع  هەندێک  کە  ڕوونەی   کارەهۆئەو  لەبەر    ئەویش بلە  لە  تێکەاڵوێکن    ی تەبارەکان 
ئایینی...  و کۆمەاڵیەینی  ئای و  عیرفانی  یان  و سیاسی  غەرامی  یان  شتی  کە ێوەیبە  ەک 

کردنەوەیان ڕەقەم    یەکال  و  ژمارە  نبە  کردنی  ابێتگونجاو  شرۆڤە  لە  من  بەاڵم   ،
بابەتم کردووەهەرکامیاندا دەست نیشانی ئەو هاوبەشی و ت   رەدا ئەوەی لێ.  ێکەاڵوییەی 

گشتی    انەکعریش  ەیئەوە  بەڕێوەیبەرمبتوانم   شێوەیەکی  سەر  بە  بابەتدا   هەندێکبە 
 : شارەزای بوارە جیاجیا فیکرییەکانی شاعیر ببێتنەر خوێ بۆئەوەی دابەش بکەم

 ئایینی  •
 سیاسی •
 کۆمەاڵیەتی  •
 عیرفانی •
 غەرامی •
 دۆست و ناسیاو ڕوو لە •
 ی خۆی، و بۆ کەس وکار •
 ەوە.بابەتی سەروو یان سێ تێکەاڵوێک لە د •

ب ئکانیخەئرتە  ێدیارە شیعرە  ، هەروەها چوارینەکان ١٩اوات، کە ژمارەیان دەگاتە  ی 
ل یە)جگە  ساڵیانکیانە  ڕێکەوتی  کە  قووڵتر    (  کێشەکەیان  نەکراوە،  دیاری  بۆ 

دوامی و  یەکەمین  بە  سەبارەت  من  بۆچوونەکانی  ئەوەش  هەر  و  شیعری کردۆتەوە  ن 
دەکا الواز  ڕشاعیر  بەاڵم  کێشەێگەچارەیەکت.  ئەو  بۆ  دیکە  مین  ەیی  کاک    ەگەریە 

  شارەزا و    نەی ئەوسااڵئەو  دۆست و هاودەمی  بنەماڵەی بەڕێزی شاعیر، یان  جەعفەر و  
شیعرناسان دیاری    و  ڕێکەوتانە  بێ  شیعرە  ئەو  چارەنووسی  بتوانن  واڵت  ناوخۆی  لە 

 بکەن. 
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 کان: ساڵی گوترانی شیعرە
 ٢١٢ە،  تەوەوارک  تساپی ئەنیسیش پشتڕاێکیان بە چەر، کە بەشبە گوێرەی چاپی جەعف
کوردیی شیعری  شیعریی  ١3و    پارچە  گوتر  نامەی  ساڵی  ڕوانیائاوات  شاعن  یر ونە. 

شیعردا   یەکەم  گوتنی  تەمەنی    ٢8لەکاتی  لە  شیعری  دوایین  و  بووە  ساڵی   8٦سااڵن 
 یەتی.   خۆیدا گوتووە، کە ساڵی کۆچی دواییش

نیان بە  وتراڵی گاس  یباسحی ، بە  شیعرە کوردییەکانرەی  نی من، ژمابەپێی هەژمار کرد
 شێوەی خوارەوەیە: 

 ر شیع ارچەپ ٢4، سەرجەم ١٩تا   ١3١٠سااڵنی  ✓
 پارچە  ٢3، ٢٩تا   ١3٢٠سااڵنی  ✓
 نامە بۆ دۆستان  4پارچە +  47، 3٩تا   ١33٠سااڵنی   ✓
 دۆستێک  نامە بۆ ١پارچە +  57، 4٩تا   ١34٠سااڵنی  ✓
 ە پارچ 47، 5٩تا   ١35٠سااڵنی  ✓
 دۆستان  ە بۆ نام 8+  ەچرپا ١4،  ٦٦تا   ١3٦٠سااڵنی  ✓
تەئریخ،   ✓ لەگەڵ    ١٩بێ  هاوڕێ  +    35پارچە،  بۆ  مەی  نا  7چوارینە  شیعری 

 دۆستانی خۆی
پارچە شیعر و   ٢5سەرجەم    دا،  ١3٦3تا    ١33١، لە نێوان سااڵنی  یەکانیشیفارسی  ەشیعر

 : بە شێوەی خوارەوە  شیعرین نامەی ٢و  چوارینە 4
 پارچە ٦،  3٩تا   ١33١ ✓
 ەی شیعری نام ١+  ەرچاپ ١٢  ،4٩تا   ١34٠ ✓
 چوارینە  ١پارچە +  3،  55تا   ١35٠ ✓
 نامەی شیعری  ١+ چە راپ  ١  ٦3 و  ١3٦٢ ✓
 چوارینە  3 پارچە + 3    بێ تەئریخ ✓

 
هەژمارکردنەدا نێوان    لەو  سااڵنی  کە  باری    ١3٦٠تا    ١33٠دەردەکەوێت  لە 

پڕکاریش سااڵنی  بویعرگوتنەوە  شاعیر  ئی  لەبەر  زۆری  ون  زوربەی  ە  رعیشەوەی 
 لەو ماوەیەدا گوتراون.    ییەکانکوردی

لە    دەنوێنێت، بەاڵمێ سوود  ۆڕمالیستی و ب کی ف کارێکاری دیاریکردنی ساڵ،  باوەکوو  
ئامارانەوەهەر  ڕێگەی   هەڵوێست    یە  ئەو  و  بۆچوون  و  بیر  دنیای  ناو  بچینە  دەتوانین 

نی ی سااڵعریش ،. بۆ نموونەمەنیدا جیاجیای تەە سەردەمی ل  تن و ڕەوتی ژیانی شاعیرگر
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کۆدیتای   گەالوێژی    ٢8پێش  ب   ١33٢ی  و  کراوەن  و  ئازاد  ئاگەلێک    شکرا ە 
پێچ   ڕوانگەیەکی سیاسییان هەیە لە کاتێکدا شیعرەکانی دوای کۆدیتا، سیمبۆلیک و پڕ

ناسراوی   شیعری  نموونەکەی  پەنان،  با  ەو'ە،خاسەک'و  ئەو  قاڵبی  لە  جوان  کە  و  ڵندە 
 کورد دەکات.   خەباتکاری گەیرمەش ێپ ەی خەڵکدا، باس لەخۆشەویست

کەس بۆ  خوارەوە  ئاماژانەی  کەانئەم  شیعرەکانیەوە  نابی  ێک  ڕێگەی  لە  ئاوات  ەوێت 
 : ێتبەکەڵک بدەتوانێ ، نبناس
 
وەڕێک و هێڵێکی  ئاوات تا مۆخی ئێسقان موسوڵمان و ئیماندارە و هیچ هێزێک و با .١

و قورئان لە  رغەمبەو پێ داوخ ەسالمیەت و باوەڕ بو پێگەی ئی وانێ جێگە فیکری نات
شیعری لە  بەرچاو  بەشێکی  بگرێتەوە.  نەعتی  دیو  ناو  مێشکیدا  و  ئایینی  انەکەشی 

 خودا و پێغەمبەری ئیسالمن: 
 

 "ڕوو لەکوێ کەم یاڕەبی، چبکەم لە دەس عیسیانی زۆر؟                
 مم پێ بکا"رکێ کە ڕەحغەیری دەرگای تۆ نییە دە      
 (  ١3٦٢ی ساڵ "، وەنەاڕاپ)شیعری "        

             
ماندارێکی  یاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ ئیدا جسالمئاوات لە پێداهەڵگوتنی پێغەمبەری ئی

خەڵکی  کە  دەکاتەوە  دووپات  بەو  سەبارەت  شتانە  ئەو  هەمان  و  نییە  نەخوێندەوار 
 : .. .. ن، شق القمر و ەقەی ئاسما، حەوت تەب، ئەسپی باڵدار١8یڵێن: میعراج ئاسایی دە

 
         دوور بوو، بەاڵم ساڵی بە ساتێکی بڕی  ەکەت"ڕێگ

          چوویە سەری...  ، ن دەفڕیااڵبە بکە  ئەو بوراقی 
          شاسوارێکی وەهابووی، هەموو ئاسمانان چووی 

 دادەوەری...  هەر مەالیک بوو بە پێشواز لە سەران
   تڵ ما ی ئەمین ماە کە جبریلچوویە ئەو جێی 

 بەوالوە نەمابوو گوزەری...        لەوە بوو،  رووز وجێی ح

 
لە    و بووە و یەکە  میعراج و چوونی مرۆڤی سەرزەوی بۆ ئاسمان لە گەلێک ئایینی دیکەشدا هەی  ئەفسانەی   18

'میترایی یان  'میهر'  ئایینی  لە  'میترا'یە  میعراجی  میکۆنترینیان  باڵدار'دا.  ئەسپی  دوو  کە  عەرابەیەک  بە    ترا 
ل ئاسمان چووە و ئەوەش  بەرەو  دەرکەوتووە.  پەیکەری پەیوەندێنە و  ە چەند وڕایاندەکێشا،  ئایینەکەوە  بە  یدار 

 ش سەرهەڵدانی ئیسالم.ساڵ پێ ١5٠٠ ەممێژووی میترائیزم دەگەڕێتەوە بۆ الی ک
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           رە بۆ 'کامیل'بەدەمار مۆجیزەت زۆرە، لە ئەژ 
  هەر ئەوەند بەس کە دەڵێم خاوەنی شق القمری" 

 (١3٦٠)شیعری "بوراقی باڵدار"،               
 

                  انگی هەر بە ئیشارە اتە، م"ئەو ز
     ارە  پ ەراپلە ئاسمانێ ڕا، کرد  
         دوو لەت جوێ بووەوە، هاتنە خوارەوە   
   رەوە  رداو سەی ئەچوونە باغەڵ 

                           هاتنەوە دەرێ لە هەردووقۆڵی 
             بە دەست وبرد و بە توند وتۆڵی  

            وە  یەکیان گرتە چوونە ئاسمان
      شەوە" ان بە چاردەبوونەوە دیس 

 (١3٢8، وودی" "مەولی رع یش)
 

هەندێک لە شیعرەکانی لە  کە    یەکەخۆشەویستیی پێغەمبەری ئیسالم الی ئاوات بە ڕادە
 ان لە شانی شیعری عاشقانە دەدەن:پەسنی ئەودا، ش

 
                   "ئەی بەدەنت پاکە وەکوو ڕۆحی پاک 

           فیداک" ڕۆحە سەراپا بەدەنت، ڕۆح
 ( ١3١٢"، واخ  یت)شیعری "بۆ خۆشەویس 

 
                 "... ئەی بە نووری جەمالی ڕووی زیبات  

               ەوق و زەوق لە سەر تا پات  ش لەڕ پ 
             یەک لە یەک ڕێک وپێکترە بەدەنت 

                         یەک لە یەک بۆنی خۆشترە ئەعزات..."
 (١3١3بەر"، ایشی پێغەم)شیعری "ست

 
کە شاعیر لە ژیانی ڕۆژانە و هەڵس وکەوت لەگەڵ خەڵکدا، ییەی  ستاڕ  وسەرەڕای ئە 

و   ب  هێمنهێدی  بووەو  وەی  ئازار   و  ێ  بێ  سۆفییەکی  لە  وەک  دوور  توندوتیژی  ی 
زەبروزناسراوەنواندن   دیاردەی  سیاسییەکانیشیدا  شیعرە  لە  تەنانەت  کەمتر  ،  ەنگ 
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ئبەاڵم    ١٩،دەبینرێت شیعرە  زێایینیەکانی لە  زۆرجاران  ودەکا  یی ۆڕە ددا  بە    ت  خۆی 
ناودەبات.   ئیسالم  پێغەمبەری  وەڕ"ی  و  پاس  بێ  ئەدیار"سەگی  پێی  ە  من  دەڵێم  وەی 

لەبیرمان نەچێت ئێمە   -لە ڕوانگەی ئیماندارانەوە ئاسایی بنوێنێ  واهەیە  ،زێدەڕۆیی زۆر
بیروا  یدڕێژەی لە جیهانێکی   نادەژین و ئەو جیاوازیی  لە   کاندا و کەسە  کۆمەڵگاو  ڕایە 

 ەوە نموونەی چەند شیعری لەو چەشنەی ئاوات:           . ئییەسائا کێلگە
        

 یر و کوڵکن و نووزن        پسەگێکی دەم ڕەشی بێ کەڵپە، "
 دەسووڕێ خوێڕییە کۆاڵن بە کۆاڵن سەد کون و قوژبن         

    ەک من     بێ پاسی هەر و ێش و بێ وەڕ وچڵێس و گورگەم 
  کردنبووڵ و قە ەخشینب یریەبە کاری چی دێ یاڕەب غ

              ن؟"بەغەیری پەت لە ئەستۆ خستن و بۆ دەرکی خۆ برد
 (١3٦5ی "پاڕانەوە"، پێنج خشتەک)

 
 "بێ پاس و وەڕ و خوێری، وەک سەگ لە قەسابخانە...      

                   فکر و خەیاڵم من" بێ زکر و بە بێ تاعەت، بێ 
 ( ١3٦٠ری "لێبووردن"، یع )ش

 
 ێکی دەرگاتم... سەگ  ێکم،گسە نم"

 کەسەل و بێ وەڕ و لەپاس کەوتوو... 
              مام و لێقەوماو..." ڵپەێ کەپیر و ب

 (١35٢، "'پاڕانەوە")شیعری 
 
نبیل سوێند بە سەری ئاوات سۆفییەکی سافی و خاوەن ڕێبازە؛ موریدانی خانەقای زە .٢

 یرفانییان هەبێت: ی عوەرۆکنا یشەری ناو دیوانەکبێ زۆر شیعاشکرایە دەدەخۆن؛ ئ
 

           ل! دەرکی خاسانی خودا، کامی "هەستە بڕۆ بەر
          بمرە، کە لە پاش فەوتت هەر عیشقە دەدا پڕتەو"

 (١3٦٠)شیعری "چش لەم و لەو"، 

 
دوو    ١٩ لە  داگیرکەوێنەران شیعردایە کە الوان و خ   سێ  تەنیا  دەدات وەشوێن  ری خاکی  ی شیعرەکانی هان 

"ئێکورد بکەون و   لێبکەنەوە:  پەلەەوتووەستە هەڵکتۆڵەی  بە  مەلە، دەرۆم   "، دەیکەمە گۆمی خوێن و دێمە 
)شیعری    نەسێنم، جەرگ و دڵی پیسی دەرنەهێنم..."  ڵە لە دوژمنوتۆ"تا  و:    (.١35٢،  ڕۆژی هەستان)شیعری  

   (١35٦گەسکە کۆڵە، 
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    خۆشی کەم بەدڵ "من قەرارم وایە ئەوجار تەرکی 
         پۆشاکم تەلیس" ێ، بەرگ و نێکی ڕەق بخواردنم نا

 ااڵ"، بێ تەئریخ( ی "سک)شیعر
 

سیاسی  .3 شی  -شیعری  دوای  زۆری و    نیئاییعری  کۆمەاڵیەتی  ڕووپەڕێکی  عیرفانی، 
و  نیشتمانپەروەرە  ئاوات کوردستانییەکی  خۆیان.  هی  ئاواتیان کردۆتە  شیعری  دیوانی 

خەم کوئەوەندەی  ڕۆژهەاڵتی  کوردی  کۆیلەتی  بەی  داگ  ردستان  یرکەرانی دەست 
باخوەد  ەوئێرانە هت،  خاکە ە  دیکەی  بەشەکانی  لەبیری  ڕادەش  ەمان 

 : داگیرکراوەکەیدایە
  

 "ژێرچەپۆکەی ئەم و ئەو هەر بەشی ئێمەی مەرد بوو         
 با لەمەوالوە بە ئازادی و سەربەستی بژین..."  
 

                       :  ٢٠  وەە ناسرازرنگ"ەوی نهێنی "بووە و لەوێدا بە ناو ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف
                       

             ایە ند و"ئەی کاکی "زرنگ" شیعرت پاکی وەکوو قە
                               تفلی دڵی کوردستان بۆی هەر لە گوڕوگااڵ"

 (١3٢4ستان لە بۆکان، )شیعری "ئااڵ" بۆ هەڵکردنی ئااڵی کورد
       کە ەت ازنی خۆت فیدای ئەو ح و گیا تۆش ڕۆ "ئەی زرنگ

                               تا بڵێن پێت ئافەرین ئەی ڕۆڵەیی مەشهووری کورد!"
 (١3٢4)شیعری "بەیداغ"، لە پەسنی پێشەوا قازی محەممەددا، 

 
دیکە،   زۆر کەسی  وەک  ژێکافئاواتیش  هەڵوەشانەوەی  حزبی   دوای  سەرهەڵدانی  و 

مەنی کورتی کۆماری  ەەی تماو  ەل  .ەیێوەندامی ئەو حزبە نبۆتە ئ  وردستانکراتی کدیمو
( سەد(دا،  ١3٢5تا    ١3٢4کوردستان  ل نایب  حری  و  قی  بۆکان  شاری  لە  بووە  زب 

کە مڵکی خۆی بوو. هەروەها لە  یش  بەرپرسی لقی حزبەکە لە گوندی 'گەردیگالن' 
 

یعری  لە دوو شاوی نهێنییەکەی "زرنگ" یان "زرینگ" بووە و  ەک گوترا، ئاوات لە کۆمەڵەی ژێکافدا نو   ٢٠
"بەیداغ" ئەو ش  ١3٢4"یشدا کە ساڵی  ئااڵ" و  ناوبردە کردووە.  بە "زرنگ"  لەبەر  یع گوتراون، هەر خۆی  رانە 
ڕۆژنامەی کوردستان   کەسداەستی  د ژمارەکانی  ئەوەی  دوای  و  لە    کۆمار  سەردەمیی  نەمابوون  نوێ  سەرلە 

شاعیر  ک جەعفەری کوڕی  ڕێز کاەوە و بەچاپ کرانەوە، ئەم دوو شیعرە سەریان هەڵدای  باشووری کوردستان
 لە کتێبی "شاری دڵ" دا چاپی کردنەوە. 
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ئااڵ هەڵکردنی  وڕەسمی  بۆکاندا  ڕێ  لە  کۆمار  هەژی  شیعرمامۆستا  ئەوار  ی  ێکی 
 خوێندۆتەوە: 

 بێ پیرۆز واڵت کوردیو ومهە "لە
  خاسە وانەی کە لەگەڵ مەن دڵسۆز..."

 ٢١(١3٢4پیرۆز"، ی "ئااڵ)شیعری 
 

شیعر لەیشیەک  کوردستان  ی  ڕۆژنامەی دووو    گۆڤاری  لە  کوردستان   شیعری 
 .ەتەوەکراوندا باڵو  (چاپی مەهاباد)هەردوکیان 

 ەوەیە: یەکەمیان بە ناوی 'زرنگ'
 اڵن ، بەەستەهم تو گ یدوێشەوێ دڵ ڕایپەڕاندم پێ"

            "هەستی خۆت ڕابگرە، تێفکرە، کە دوژمن بەربەاڵن
 دا باڵو بۆتەوە. ١3٢5ی گۆڤاری کوردستان، بانەمەڕی   4لە ژمارە 

 
ردستان دا  "برای خۆشەویست سەید کامل لە تاریفی ڕئیس جمهور کو دووهەمیان
 :وەبو پچا ی کوردستاندا١3٢4ی  ێبەندان، ڕ8رە و لە ژما هەڵیبەستوە"

 
 "هاتە ]دەر[ ئەوڕۆ لە میحنەت میللەتی مەغدووری کورد 

 مەڕامی خۆ هەموو ڕەنجووری کورد..."و  اواتگەینە ئ
 
کە  سێ ڕۆژی  هەمیان  لە   ١3٢5/ ٩/3"لە  کوردستان  مقدسی  ئااڵی  هەڵکرانی  کاتی  لە 

گەردیگ خوێنراوەتەوە"گوندی  ژمارە  الن  لە  ڕۆژنامەکەدا  ١3٢5دانی  جۆزەر  ،55،  ی 
 :وەارک پچا
 
 پارچە سێ ڕەنگی وەک باڵی هومای ئااڵ ەو"ل

 ." ملم ئااڵ.. ی لەفەورهەودایەکی لێ بۆوە، 
 ( ١3٢4)شیعری "ئااڵ"،  
 

 
ژمارەی    ٢١ لە  شیعرە،  گۆڤاریی  ئەو  )ڕەشەمەی    ەکەمی  بۆکان  چاپی  دا ١3٢4هەاڵڵەی  هەتاوی(  ی 

 باڵوکراوەتەوە
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زیند کەوتۆتە  دووساڵ  ماوەی  بۆ  کوردستانیش  کۆماری  هەرەسی  ڕژیمی  دوای  انی 
  حەبس کراوە.ەو،  وەی ئدەرە ی ئێران لە کوردستان یانچەند شار ئێرانەوە لە

ەو  (، کە بە بێ ئامادە بوونی ئ١٩٦4/ ١١/ ١٩زبی دیموکراتدا ) ەمی حدووه  ەیرگنۆکلە  
 ەچوو، بە ئەندامی فەخریی کومیتەی ناوەندیی حزبەکە هەڵبژێرراوە.  ەڕێوب

 
ەو شێوە شیعرانەدا هەندێک  بەشێک لە شیعرەکانی ئاوات غەرامی، واتە عاشقانەن و ل  .4

 ووە: رکەوتێک سەجار گەل
 

 وەک مینایە دڵ             یگەردێب یرەبڵ"عاشقی ڕووی د
            سەودایە، دڵ"بەو ت و دای لەدەس هەرچی کە بووی بەو سا

 ( ١3٢٩)شیعری "سات وسەودا"،  
 

   "دڵی من موبتەالی بااڵبڵندی نەوجوانێکە 
     "!عەجایب پاسەوانێکە  لە دەوری دێ و دەچێ دایم،

 (١35٩، خوان"نان و)شیعری  
 

            منااڵن  کەا و مەمئ ،مر"ئەگەرچی پی
 دڵم دەشنێ لەبۆ سەروێکی نەوڕەس"   

 (١334سەروی نەوڕەس"، ری ")شیع 
 

       "مەمکی خڕ کردووە یارم، دوو هەناری ساوان  
                                           "٢٢بێ ئەوەی کەس دەسی لێدا، گەیون بێ تاوان  

 (١35١ی سەر"، "باس شیعری) 
 
لەگەڵ  یەکیەتساکە  تواائ  .5 وگوڕی  گەرم  دۆستایەتی  و  بووە  دۆست  ڕەفیق  ی 

موکریان دا، پێک    دێیوردی ناوچەکە و خەڵکانی دیکەی شار و  ری کشاعیهەندێک  
 هێناوە. بەشێک لە شیعرەکانی ڕوو لەو کەسانە گوتراون: 

                 
     بێ ئێوە             چۆنە پرسن "لە ئەحواڵی 'ئیمامی' گەردە

 لەم کوێستانەدا بێ هەمدەم و نێوە            ماوە سووڕ ریەس

 
 کۆی تاوە بە واتای هەتاو  تاوان   ٢٢
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 م سەرزەمینە سەوز و تێراوە،           ەژی ئیاوگئەگەرچی گ
 بەاڵم بۆ من لە دووریی ئێوە وشک و پڕ چڵ وچێوە             

              هەبێ، ڕۆژی هیالکەتمە  فیداتان بم، وەن لوتفوو
   نێوە!"ل'م کامی'ر ەه من، بێ نێونیشانم، بێنە الیەنە

 (١33٢'حەقیقی'، مامۆستا  )نامە بۆ 
 
ە شیعرەکانیشی تەرخانی بنەماڵەی خۆی کراون هەر لە مام و برا و ل  کەم  بەشێکی  .٦

ناوێک لە هاوسەر و برازاوە بگرە تا ئامۆزا و خەزوور؛ بەاڵم بە ڕەسمی سەردەم هیچ  
  ٢3یە.ا نی انیدکرەعیش ەمێیینەی بنەماڵەکە ل امانیئەند کچ و و بە گشتی

     
    "هەر ڕۆژ هەاڵت، دۆعا و تەمەننایە تا شەوێ 

                           قەزات لە خۆم و لە هەرچی هەمە کەوێ" !کاکە 
 خۆی( بۆ سەیدی زەنبیلی براگەورەی  ١353)شیعری "دۆعای ڕۆژان"،  

    م؟  رەکە خەم خوابرا "کوێ چووە ئەمساڵ 
 ەم!"ارەکپی ڵاس ەسەدهەزار خۆزگەم ب 

   ( سبۆ هەمان کە ١353)شیعری "ئازارەکەم"، 
              

   چرای بۆ خانەدان وجێگەیی فەخر و موباهاتی  "
                 ئەمن بۆت قۆچی قوربانم" !مامەخودا حیفزت بکا، 

 ۆی( بابەشێخی مامی خبۆ حاجی  ١333ان"، )شیعری "چرای خانەد
 

         ڵی، ا با، شکیێزه  امە"ئیمامی ماڵی کاول بوو، ن
   نە"وەکوو بابی لە ژینی خۆی هەراسا  مامیلەتاو  
 بۆ هەمان کەس( ١338شیعری خەزانی گوڵ، )
 

    !  عومەر"جەرگ و دڵ بۆ تۆ بریندارە 
      هەر ببیسم عاجزی، دەکولێمەوە" 
 ای(   رازی ب بۆ سەید عومەر ١345ێمەوە" ، "نابووژ)شیعری  

 

 
قادری کۆیی،    بۆ نموونە، حاجی شکا و  ۆژهەاڵت  یسمە لە باشووری کوردستان گەلێک زووتر لە ڕئەو تەل    ٢3 

خۆیان بهێننە ناو شیعر و قسە ناوی کچانی  و مەالی گەورە و موفتی پێنجوێنی سڵیان لەوە نەکردۆتەوە باس
 و وتاریانەوە.
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"   فا و سەبۆیە دنیا پڕ بووە ئەوڕۆ لە دڵخۆشی    کر، کاک سەید مستەفاشو  سەد  ،وەوب  دا"وەک دەڵێن، ئاز
   

ئێمە"،   "جەژنی  کۆماری    ١3٦4)شیعری  زیندانی  لە  خۆی  ئامۆزای  سەیادەت  مستەفای  سەید  ئازادبوونی  بۆ 
 ئیسالمی( 

 
هەم  .7 ئەواندوای  شیعریداوو  هەندێک  لە  ئاوات  باسی   گەڵلە  ە،  و  دەدوێت  خۆی 

ات. ژمارەی ئەو شیعرە "شەخسی" و "خوسووسی"یانە  نەر دەکخوێ بۆ  ی  انیژو    خۆی
 م گەڵیک لەدڵ نزیک و ڕاستگۆیانەن:بەاڵمە، کە
 

 "... ئێستە من تەنها لە گۆشێکی جیهاندا مامەوە  
                   ەڕبەڕی..."  بێکەس و بێدەر، هەژار و گۆشەگیر و ب   
 (١335)شیعری "قەرزداری"،        
    چارەکەی بێ یارەکەی ئاوارەکەم بێ  ل'یمیکا'..."
                  ی!"دونیا سەرسەر ووتەگرت ئافەرین، تۆ چا دەکەی 

 ( ١335)شیعری "من کوتم"،  
 
کێشا  .8 داوێنی  ئاوات  شیعرەکانی  ناوەرۆکی  بابەتانە،  لەو  هەندێک  جیا  سەر  وەتە 

خۆی، دەکرێ   انکیعرەشی  ی رەنوسروشتی کە جیا لە الیەنی همەسەلەی کۆمەاڵیەتی و 
لە نموونە  بۆ  وەربگیرێت،  لێ  مێژووییان  ئ ڕێگ  کەڵکی  چ ەی  لە  بزانرێت  ەوانەوە 

لزەلە و سەرما و سۆڵی زۆر لە ناوچەی ژیانی شاعیر )بەگشتی  ساڵێکی تایبەتدا الفاو، زە
ژیانی   و  لە  موکریان(،  بەستراوە  ڕێگاوبان  تێکداوە،  ژیانی  خەڵک  لە  زیانی  تفاقی  بێ 

نمداو  وماڵان  یڵەژائ وەک  شیعرانە  لیستەی  لێرەدا  ،  وونەە.  ئەو  بهێنم  دەناوی    ۆکە 
ناوچەکەی دەشزانین کەگوتوون  بەهاری  وەرزێر خۆشترین    ،  گوندنشینێکی  بۆ  بەهار 

 :  وەرزی ساڵە
ب بەهارە،  کاتی  بەهارێکە!،  چ  بەهار  بەهار،  سارد،  بەهاری  گەشە،  بێ  ەوە،  هاتەهاری 

زەماوەن تازە،  بەرهاەب  یدبەهاری  سرو  هاری،  بەهار  گوڵ،  بەهار،  شنەی  بەهار،  ەبای 
  یمی نەوبەهار، بەهارستان، شاباشی بەهار، کەی بەهار وایە؟نەس  خۆش،هات، بەهاری نا

 بە هەمان شێوە بۆ پایز و زستانی ناوچەکەش...  ؛پارچە( ١7)
 
ئاوڵێخا  .٩ ناو زوربەی شیعرەکانی  بەشوێن وونبوکی سەرەکیی    ی ک ەیوات گەڕانیەتی 
کەی  تەڵۆە مەەکی قووڵ و خەمێکی بێ سنووری دووری لەو وونبوونۆستاڵژییدا.  دیاران
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چییەتی ئەو هەست و شعوورە    .بەرچاوەکانی ناو بەرهەمەکانیەتی  ژیان و یەک لە خاڵە
وە. نادۆزرێتە  یشهاسان  تۆتەوە، ڕوون نییە وکە سەرەتا و کۆتایی ژیانی بەیەکەوە بەس

هب  یشریعاشخودی    توێدەچیتەنانەت   تەمەنیەموە  ماوەی  و    ،و  بەشوێنیداگەڕابێت 
بەن و  گەڕانەیدۆزیبێتەوە، ئەو   ڵکوو لە هەڵسوکەوتی  پشکنینە نەک هەر لە شیعرەکانی 

ناو  چوونە  و  و    یخۆ  دەروونی  ڕۆژانە  مات  فۆتۆگرافییە  وێنە  لە  تەنانەت  بێ  و 
یک  تەر  لێی  ەەویەکەلدوانەیەکە لێی وون بووە و دەردەکەوێت. ئەوە چ  داحاڵەتەکانیشی

نەبووکەوتوو بەس  تەمەنی  ماوەی  هەموو  کە  دۆزینە  ەە  یەکگرتنەوە  ەیوبۆ  ؟  انیو 
تەنانەت دوور نییە باوەڕە قورس و قایمەکەی بە خالقێکی نادیار ئاوێنەی ئەو هەست و 

ی ئەم دانابێت.  و ئەمی لەجیاتی ئەو، یان ئەوی لە شوێن هەوڵ و بۆچوون و گەڕانە بێت
 اس، شیعرناس؟  نازانم! اس، کۆمەڵنوننەرود ێ؟نابز کێ دەتوانێ

سەید   دەکرێ  کورتی،  ئیکامیبە  )ئاوات(  ل  هەستیار،    بەمامی  بیرمەندێکی 
ڕێباز،    خاوەن  نیشتمانپەرستهونەرمەندێکی  سۆفی  ێکموسوڵمان  و  شاعیرێکی  ی 

ژی  بناسین  مەسلەک کۆمەاڵیەتی کە  بارودۆخی  و  گوندێک ئابوو  -ان  قوژبنی  لە  ی  ری، 
گە  تەن  ئەگەر بە جەستە نەیدەتوانی لەو قەفەزە  ، جا ێنی ئەو نەبوو شو  کە  و،بودناجن تری

شابب سواری  دەدا  هەوڵی  بچێتە  ێتەدەرێ،  مەهاباد  و  بۆکان  لە  و  بێت  شیعرەکانی  اڵی 
ی سەنگەری پیرۆزی پێشمەرگەی  ماڵی حەقیقی و هێمن و لە باشووری واڵت سەردان

و  نیشتما خۆشەویست ن  برادەرانی  و  کب  ی ۆخ  یدۆست  چەککات  شەرەفیان  ە  ی 
هەر ئەو ژیانە    ەمان دەکەن.  ۆزەکپیر  هەڵگرتووە و بە خوێنی خۆیان داکۆکی لە خاکە

کردبوو  ،نابەدڵە ناسکی  بە    ەوەدڵ  دەتوانین  شیعرەکانیەوە  لە  هەندێک  ڕێگەی  لە  و 
  بکەین.  هەمیشەییەی ژیانیییە خەمۆک و ئەو لەبن نەهاتووە ەنیاییەهاسانی هەست بە ت

 
             مایەوە، ئەژنۆیەتی هاواڵ  ەنێە تب یلما"ک

  ٢4ەژنۆم" تێ دەسەوئئێس  دەوەبۆیە بە خەم و دەر
 (١34١)شیعری "بۆ هاواڵی ڕۆیشتوو"،     
 
 

 
واهە ٢4 الیەنەوە،  بکرێلەو  هێمن  یە  مامۆستا  ژیانی  بە  ئاوات  ژیانی  "شیالناوێ" ت  ئەویش  بۆ  کە  بشوبهێنین 

      بوو:قەفەزێک 
ئێوە"ڕەف ئیدارین    ،خەڵکی شارین   یقان، چاکە  بەشی زۆرتان  نین،  سەگ    م،بەاڵم من خەڵکی الدێوەکوو من 

 )هێمن، شیعری "ڕاوەبەراز"( دژ و داماو، کەنەفت و دەس بەتاڵم"  ،بەحاڵم
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 شوێن هەڵگرتن لە شاعیرانی پێش خۆی 
زیاتر ئاوات  من،  بۆچوونی  شابە  لە  هونەریی  کاریگەریی  فارسیین  وێژ    عیرانی 

بو لەو  و  شاەدراوەرگرتووە  کواعیرا،  لنی  هۆکاری  رد  وەستاون.  دواتردا  پلەیەکی  ە 
بوو و  لە    ایە:مەسەلەکە ئاشکر بەند  بە موویەک  سااڵنی ڕەشی حوکمی ڕەزاشادا کەڵ 

نەتەوە، یە بە زۆری سەرنێزسیاسەتی یەک واڵت، یەک  ئەتاتورکی   سەر ە لەک زمان"ی 
بی کوردی  کتێ  برا،ەوەدێبەڕ  ی ئێرانیشداعەربلووچ و  ەو ئازەربایجانی و ب  گەالنی کورد

سەردەمە ئەو  شاعیرانی  و  بوو  قاچاختر  جەوهەر  و  تەم  ئەس  لە  بیانبینن  بیانتوانیایە 
؛ ئەوەی کە لەبەردەستی شاعیرێکی کورد لە قوژبنێکی کوردستاندا هەبوو بیانخوێننەوە

  انە بوون کە بە فرسەخیش یفارس یان فارسی وێژ و ئەو گۆڤارە ئەدەبیدیوانی شاعیرانی 
 . بی کوردی نزیک نەدەبوونەوەئەدە عر وو شی مانزلە 

لە ئیستیقباڵی کێش و    بووە  بریتی تیش لەو شاعیرانە،  ئاواکەی  هەڵگرتنەشوێن  شێوازی  
 یح و تەلم  تەزمین و  هەندێک جار تا ڕادەی  کە   سەروا، قەرز وەرگرتنی وشە و ڕستە

فەردێک یان  میسراع  کردنەوەی  قۆن  انیدووپات  دەگاتە  و    ێڕانی ەرگوی  غادەڕوات 
 و...(.  شانیکرما، الهووتی پەروین ئیعتیسامی ،بیانیغەزەلی شاعیرێک )  ەمسەرج

حافزی    ، نیزامی،لە ناو شاعیرانی کالسیکی ئێرانیدا، شاعیرانی وەک مەولەوی، سەعدی
... یر عباس صبوحطناسراوی وەک شایرانی کەمتر  تەنانەت شاع   شیرازی، فیردەوسی و
لەسەر بوبو  یکارتێکەرییان  شێە  و کە    وەیەیەو  تەلمیح  بە  یان  کردوون  ئیستقباڵی 

 ئەو کارتێکەرییەی لە شیعرەکانیدا پیشانداوە:   ،دەبیی ئەشێوازەکانی دیکە
 

 "بیا، بیا کە با تو مرا ماجرائی هست 
 بگوی اگر گنهی رفت و گر خطائی هست"  

 ( ازیرشی )سەعدی                            
  هست جرائیما ود هع تو دانی باتو مرا 

 ز خاکپای تو بر خاطرم صفائی هست 
 (١35٢ئاوات، شیعری "شفا"، )                       

 "مزرع سبز فلک دیدم و داس مە نو..."
 )حافزی شیرازی(                                   

 ە من و داسی کولڵیی خۆم دیومەزرەعەی خا
 (١353، ؟"وومربد ی، شیعری "چ )ئاوات                  

 "روزها گر رفت، گو رو باک نیست، 
 ست" ک نیو پاتو بمان ای آنکە چون ت
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 )مەولەوی ڕۆمی(                      
 تو بمان ای چون تو کس غمخوار نیست  

 چون تو کس با مستمندان یار نیست 
 (١345)ئاوات، شعر "هشیار نیست"،              

 ەها:وهەر
 ند میک یتاک"بشنو از نی چون ح

 ئیها شکایت میکندد..."جدا وز
 )مەولەوی ڕۆمی(                

 قامیشە چۆنت پێدەڵێ لەویە بب
 پێت دەڵێ خێرا بە سۆزی من هەڵێ... 

 (١345شیعری "وەک مەسنەوی"، )ئاوات،         
  

سەدە شاعیرانی  ناو  بەتایبەت  لە  دواتر  لە  کانی  خۆی  بیسهاوچەرخانی  تەمدا، سەدەی 
  الهووتی کرماشانی و ... تەنانەت ئەو شاعیرانەی وا شیعریان   ،تصامیاع  نویرەشیعری پ

نییە فارسییەکان هۆنیوەتەوە و لە فارسیدا بە "ترانە سرا" دەناسرێن وەک "رهی  گۆرابۆ  
ەوە. بۆ نموونە، ئەو شیعرەی وا توائاری"ش چوونەتە ناو جیهانی فیکری و شیعریی  معی

 : وەیوسونقەبرەکەی خۆی  ن بۆ کێلیپەروی
 
 خاک سیهش بالین است  نکە"ای

 اختر چرخ ادب پروین است..."
 یگێڕاوەتە سەر کوردی: وەراوا ئاوات ئ

 " ئەوی وا خاکی ڕەشی بۆتە سەرین..."
                                       

 قاسم الهووتی کرماشانیش:  دوو غەزەلی خوارەوەی ئەبول
 

 رگیاینهم غمی د را میخوری، "شنیدستم غمم
 مم میسوزد اینهم ماتمی دیگر..."تابر ملت د
 و:

 میداند  وانەن پر"فقط سوز دلم را در جها
 بلبلی کاوارە شد از النە میداند..."  غمم را

 هەردوکیان بەم شێوەیە چوونەتە ناو شیعرەکانی ئاواتەوە:  
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 م، ئەویش بۆ من خەمێکی ترغەمت خواردوووەکوو بیستم 
 ر ی تکێم ەتام مش یسووتا، ئەو ڵت بۆ ماتەممد
 و:

 بە تەنیا گیانەکەم سۆزی دڵم پەروانە دەیزانێ 
             کی بێ گوڵ و بێ النە دەیزانێ...بولێبول خەمی دڵ

 یان دوو غەزەلی ڕەهی موعەییری:  
 "همچو نی مینالم از سودای دل  

  رم جای دل"آتشی در سینە دا
 و:

 وی سپید، "سیاهکاری ما کم نشد ز م
 د..."ندیم خدحب ص ویم تفترک خواب نگبە 

 لە شیعری ئاواتدا بەم شێوەیە ڕەنگیان داوەتەوە:
 م دیسان لە سەر کوێستانی دڵ خە فریەب

  کەوتووە، ڕووخاوە دەرک وبانی دڵ
 و:

 وەک قەڵەم دایمەن سیاکارم، 
 بۆیە بەو زوڵفی تۆوە دڵبەستم   

 
ات  وائ  یرشیع  ریگەریی لەسەکەس نالی کارلە ناو شاعیرانی کوردیشدا، پێش هەموو  

 رن: ۆشی زدیکەنموونەی  گەرچیە. ئەوە دوو نموونەی ئەو شوێن هەڵگرتنە، بوو
 

  "تەشریفی نەوبەهارە کە عالەم دەکا نوێ  
 دڵ چونکە میسلی خونچەیە بۆیە دەپشکوێ..."

   ئاوات:
 دنیا دەکا نوێ هەر کاتی نەوەبەهارە کە 

 گوڵ دەپشکوی ۆشێ بەرگی سەوز،سارا دەپ
  ٢5ین و نەستەڕەن نەسرس و گرنە ڵە،اڵشەوبۆ و هە

 ناسراوەی نالی:  قەسیدەهەروەها ئەم 
 تۆزی ڕێگەتم ئەی بادی خۆش مروور، انی قورب"

  ئەی پەیکی شارەزا بە هەموو شاری شارەزوور!..." 
 

 نی گوتووە." دێ و بانی مراوێزی چاپی جەعفەردا هاتووە: "لەسەر ج لە پەر   ٢5
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 لە شیعری ئاواتدا بۆتە: 
 سەحەر، ەتم ئەی سروەکەی قوربانی تۆزی ڕێگ

 " ...! ودەر کێو و دەشتڵەد بە هەموو ئەی شارەزا و بە
 "( )شیعری 'سرەوەی سەحەر    

 : افیشئەحمەد موختار بەگی ج یئەم شیعرە
 

 لەخەو هەڵسن درەنگە میللەتی کورد، خەو زەرەرتانە 
 هەموو تەئریخی عالەم شاهیدی فەتح و زەفەرتانە 

 ی بووە: لە شیعری ئاواتدا ڕەنگدانەوە
 ند و گوزەرتانە وەرن تۆخوا کە چاوم وا لە مەڵبە

 م دەوری سەرتانە دای وانەرەپ ووەکو ەرن ڕۆحمو
  (١345ساڵی  )شیعری 'ڕۆژی زەفەر'، 

 
هائاوا زۆر  ت  بەندێکی  تەرکیب  بوو.  هەژار  مامۆستا  هاوتەمەنی  زۆر  و  و کەم  وڕێ 

هەڵۆ هەربەرزە"ی مامۆستا  ڕازاوەی هەیە کە لە یەکەمین بەندیدا کارتێکەریی شیعری "
 دیارە: هەژار بە ڕوونی

 
 ە زەرد  گن ەڕەن و ەدار و د "پایزە،

 ا، تەزوو سەردە، بەتۆز و گەردە..." ب
 )هەژار( 

 بێ ڕەنگن  ەوەنر ود پایزە، دا
 ٢٦قەل و مەل، بولبولەکان بێدەنگن... 

 ی ئاوات( )شیعری 'پاییز'
 

نەگو واتە بێ کێش و سەروای  نوێ  ئاوات شیعری  بەاڵم هەندێک جار  باوەکوو  تووە 
شی ڕێبازی  مامۆستا گۆڕەچاوی  یان الیکەم    ییەشیعر  فۆڕمە  وەلو    ەورانی کردوعریی 

 وە. بۆ نموونە:  ەبۆت نزیک لەو قاڵبە عەرووزییە نوێیەی ئەو

 
ێت کە دۆستی  'وە بووبی ئێلخانی زادە'سوارە  نەمر  هەڵۆیلە ڕێگەی شیعری  ەرییە  و کارتێکنییە ئە  یشدوور   ٢٦

     :          وبوبنەماڵەیی ئاوات 
 ..""پایزە دار و دەوەن بێ بەرگە، دڵ پەشۆکاوی خەیاڵی مەرگە.     
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 ...زەینم دا لە نێو باخ شۆخێ وا دەگەڕێ 
 دڵ کەوتە کوتە کوت، چاوم بۆی دەرپەڕێ 

 ەڵنایە باخەوان لە حاند ڕۆژ چاوی قەت ه
 دەڵێ چۆن سەنجێک بدەم لەو بااڵیە 

 ە  ناکوڵم لە سەر ئەوتنۆکێ ئارەقی 
 لەسەر گوڵ تنۆکی بارانە... انم وەبز

 ()شیعری 'بەهار هات'    
 ن: ای

 کە برژۆڵم لەسەر چاوم شەتڵ بوو 
 بوو  ٢7بەدڵ زانیم لەژێر پێتا چقڵ 

 سەر و چاوم بە جووت دانا لە پێناو 
 چاو... نەشت وێرا قەدەم دانێیە سەر 

 ( )شیعری 'پێناو'، 
 
 
 

 رد و ککۆنی  مەتەڵی ن لە پەند وکەڵک وەرگرت
 

    یر و فەقیرم، وەرە لێم قەوماوە پ و یید"سە
  "وێکی بەێ بااوەلە ئەو مەسەلە "ببۆ من

  (١3٦3، )شیعری 'نامە بۆ نووری'                      
 

بیەوێت   کە  سەرەکەسێک  باسەدا  هەودای  بەشوێن   ەواریوێنش  و  تێەڕبگ  ئەو 
فەرهەنگی   بە  ئاوات  بگرێتپەیوەندی  کوردەوە  زکۆنی  لە  ی  کە دیری  شیع  بەیرو، 

پەنجا "زەدەی  وەک  دەدۆزێتەوە:  نیشانانە  ئەو  و  ئاواتیشدا  "کەوڵ دەستن  پەری"،  ی 
برسی"، و زگی  ماندوو  "دەستی  وادە"،  "بای  "شیرین    بەعەرزدادان'،  سەران"،  "بەفری 

 گەسکە کۆڵە" و ..... تەشی دەڕێسی"، "خاسە کەو"، "
 
 
 

 
 لە دەقەکەدا وەک چەقڵ هاتووە.    ٢7
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 ات  یعرەکانی ئاویوانی شلەسەر د کاری من 
کراوە  انیویدن  نیازدە چاپ  شێوە  دوو  بە  و  دووجار  ئاوات  کاری   ٢8.شیعرەکانی 
لەسەرنەردکیش و  شیعر  وە  منەوەیە،  ەکاننووسینی  دەستی  بە  ئێستا  کە  ئاوات  سێهەم  ی 

شیعرەکانی چاپی  بۆ  دەبێت  بهەوڵ  واتاک،  و  شەرح  بە  یەکیانەوەاڵم  یەک  ە.  ردنەوەی 
بەڕێوەدەبرا، کە تاقە  نیسی  پی ئەاچی  انویەمای دیا لە سەر بنیەک تەنبۆ ماوەکاری من  

دیوانەکە بوو.  بەردەستم  لەنوسخەی  کاری  ڕێگ  ،  لە  ئەنیسی  مامۆستا  شارەزایی  ەی 
شیعرەکانەو بابەتییانەی  من،  ڕێکخستنی  لەوان  یەک  و  خوێنەر  متمانەی  دەیتوانی  ە، 

 بێەدکرایە  ئاشدا چاپ کرابوو و  هێنێت. دیوانەکە لە سەردەمی ژیانی شاعیروەدەست ب 
ەوەی  نرانی هۆقی شیعرەکان، ناو و عینوانیان یا خود ڕێکەوتی ساڵ و مانگەدری  ابلە

 .  تمۆرکی ڕەزامەندیی ئەویشی بە سەرەوە بووبێەوە کەم و زۆر شیعرەکان
مایە، نوسخەی چاپی ئاغا سەید بەاڵم دوای نزیکەی ساڵێک کار کردن لەسەر ئەو بنە

سەرچاوەی سەرەکی   واوە،ە بەدغاۆنق  وەست و لڕی شاعیرم گەیشتە دەجەعفەری کو
بەتمەندی باشتری هەبوو و دەکرا کەڵکی  تای  ندێککارەکەم بوو بەو چاپە تازەیە کە هە
تا   بەاڵم  وەربگیرێت،  لێ  سەرچاوەی زیاتری  وەک  ئەنیسی  چاپی  کاریش  کۆتایی 

 ی ن ەرداناەرد لە ڕێگەی بەرانبدەستمەوە مایەوە و شیعرەکانم فەرد بە ف  دووهەم هەر بە
 ساغ کردنەوە.    ەکەوەو چاپودەره

  
ی شیعرەکان "عینوان کێشەی "          

ببەشێ لەکاتێکدا  کی  دانەنراوە،  لەسەر  ناویان  ئەنیسی،  چاپی  ناو  شیعری  لە  ەرچاو 
 نن. بۆچی وەهایە؟ ئایا  سەرجەم شیعرەکانی ناو چاپی جەعفەر خاوەنی ناو و عینوا

چاپی دوای  الیەن  شاعیر  لە  ئمام  دیوان  کەووەیییسنەۆستا  ناودانان  تۆتە  ە  بیری 
 بەڕێوە بردووە؟ کارەیان  ئەو کانیجەعفەر و هاوکارە کاک خودیالەسەریان؟ 

کە ڕۆڵەی ئەون، بە هەر   -لە حاڵەتی یەکەمدا، مافی خاوەنەکەیەتی بەرهەمەکانی خۆی 
بکات.   بانگ  دناوێک  کەسانی  الیەن  لە  کارە  ئەو  ئەگەر  کرابێت، بەاڵم  یکەوە 

وەک  کەسێک کفعجەک  اکی  شەری  و وڕی  ڕۆحیات  ئاگاداری  نزیکەوە  لە  کە  اعیر، 

 
کردنی سەیید نەجمەدینی    نووسین و ئامادەلەسەر  ،  ەنبیلی سەیید کامیلی ئیمامی ز  -"دیوانی ئاواتکەم،  یە   28

کامیلی  دووهەم،  "ئەنیسی دیوانی سەید  دڵ:  زەنبیلی  ئی"شاری  کار: سەید ،  )ئاوات( )کامیل شا(مام  ئامادە 
 " .ە: ئەحمەد مەوالنی و سەالحەددین ئاشتیاچوونەوجەعفەر ئیمام زەنبیلی، پێد
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ووە و خۆیشی خاوەن زەوقی ئەدەبی و شیعرییە، واهەیە یەک لە  کی بباو  هەڵوێستەکانی
دەکرێ قسە لەسەر   بۆ ناو لەسەر شیعرەکان دانان. بەاڵم ئەودەمسەکان بێت  باشترین کە

چاک ناشیرینی،  و  پڕبەپێسجوانی  و  خراپی  و  بوونی  بکروونیابەن  یان  ت  بە ن  ێت. 
 تایبەت کە: 

اپی جەعفەر هەمان  ئەو ناوە نین وا  چنی  رەکایەکەم، ناوی زوربەی هەرە زۆری شیع
  ٢٩لە چاپی ئەنیسیدا هەن. 

یەکچەند  دووهەم،   هەڵگری  پێکەوە  کە  هەن  جەعفەردا  چاپی  لە  و    شیعر  تاقەناون 
 ان. تسز ریعیونە، شی خوێنەر. بۆ نمواویشێو ئەوەش دەبێتە هۆی سەرلێ

وەاڵەو جەعفەر  کاک  ئیمەیلی  بە  پرسیارە  ئەو  گوترا،  پێشتریش  لە  ایەومدرک  ە. 
نەک  ئیمە داناون  شیعرەکانی  سەر  لە  جەعفەر  کاک  ناوەکان  هەموو  نووسرابوو  یلەکەدا 

 خودی شاعیر. 
 

   وەرگێڕانی شیعری شاعیران
تێرسە ڕادەی  ئاوات  شیعری  ساکاری  جنجێکی  لەگەڵ  ئەو  ی عریشیهانی  کەاڵویی 
ووک عەرەبیفارس  ردی  شیعری  لە  شارەزاییەکم  من  دەردەخات.  باشی  بە  و  نیی  ی  ە 

مە و  فەقێ  وەک  ئاوات  دەبێ  ئاشکرایە  بەاڵم  ناکەم  لێوە  باسێکی  و  هەربۆیەش  اڵ 
ئەو   کە  ئەوەی  زانیبێت.  باشی  عەرەبییەکی  سەر کوڕەشێخ  لە  شوێنێکی  شارەزاییە چ 

د ششیعرەکانی  لە  کامیەک  و  دەکرێت،  ەرییرتێکاک  ەوئ  ینیعرەکااناوە  بەدی  تێدا  ەیان 
ت شاعیرێکی غەزەل وێژە و مرخی شاعیرییەکەی ئاوانە:  نازانم. تەنیا یەک شتم ال ڕوو
پ فارسیدا  شیعری  جیهانی  عەرەبی  لە  شیعری  زۆری  شوێنی  ئەگەر  کراوە.  ەروەردە 

وەرگێڕالەسەر   یان  عەرەبی  شیعرێکی  دەبوو  زمانبوایە  ئەو  شیعرێکی  لە  وی  ە 
 ل بە غەزەرایەن یاخود چاوەڕوان بین دیواری شیعرەکانی لەجیاتی دی بکدا بەیەەکانوید

  -دا نیشانەکانی تەئسیری زمانی عەرەب ببینین قاڵبە عەرووزییەێت و لەو  رقەسیدە هەڵچن
پێچە بەڵکوو  نییە  هەر  نەک  کە  شێوازی  دیاردەیەک  غەزەل  ئاشکرایە.  گەلێک  وانەکەی 

 
شیعرەکان و بەرانبەر یەک دانانیان، بە   نی بۆ ناسینەوەینەمتواهەرگیز    لە ماوەی کارکردنم لەسەر دیوانەکان،   ٢٩

چ دوو  پێرستی  لە  کەڵک  وەربگرم.اپتەواوەتی  عینوانی    ەکە  بنەمای  سەر  لە  ئەنیسی  پێرستیی  کە  تایبەت  بە 
یعری  پی جەعفەردا بۆتە چ عینوانێک؟ بۆ نموونە، ش نەدەکرا بزانی عینوانی تایبەت، لە چا  نراوە وشیعرەکان دا

 ر، لە چاپی ئەنیسیدا "پەیوەند"ە و... هتد. ر" ی چاپی جەعفەێو شەک"جن
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)س فارسی  شیعری  لە  زورب  ڵێکدااحلەیە  (وکوردیەرەکی  هەر  عەرەب،  شاعیرانی  ەی 
 3٠مە، قسەی دڵیان بە قەسیدە دەربڕیوە. ی ئێردەمکۆنی پێش ئیسالمەوە تا سە

کوردی سەر  وەرگێراوەتە  فارسی  شیعری  پارچە  چەند  ئاوات  بێت  کە    هەرچۆنێک 
   پێکردن.پێشتر ئاماژەم 

  
 تەقتیعی شیعرەکان   

چ لە  جەعفاکییەکان یەک  چاپی  ئەوەی  هەموو  بەح دا  یێتکە    ەیەر  عەرووزیی  ری 
لە   )جگە  دەستدانەشیعرەکان  دوان(،  کنیش  و  ئەنیسیدا    راوە.ان  چاپی  لە  کارە  ئەم 

چاپی   لە  تەنیا  وا  شیعرانەی  ئەو  لێرەش  ئەنجامدا،  لە  و  نەچووە   ئەنیسی بەڕێوە 
چ و  نەیوەرگیراون  جەعفەر  نەکرااپی  تەقتیع  جەعفە  ونبوگرتوون،  کاک  ئەوەی  ر  تا 

بە  اکێش  یتزەحمە ڕۆژی     دوو  و  زور  ٦/5/٢٠١8ئیمەیلی  دەست ببەحری  بۆ  ەیانی 
 گەرچی بەداخەوە ئێستاش هەن ئەو شیعرانەی وا تەقتیع نەکراون.  ردم.ان کنیش

الیەنی   گەلێک  ئاوات  شیعرەکانی  دیوانی  بڵێم  دەبێ  کۆتاییدا  کە لە  هەیە  تایبەخۆیان 
بە گوێرەی پێویست   ندااکەریعش  ی شەرحلە  لێ نەکردوون بەاڵم    لەم سەرەتایەدا باسم

و نیان و شاراوەیەی لە هەندێک لە    نەرمنزە  دەست نیشانم کردوون. بۆ نموونە، ئەو تە
 :شیعرەکانیدا بەرچاو دەکەون

 
 دەردی کوردم گرتووە، چبکەم ئەمن! 

 یان: 
 ێک بە دزی، یار دڵی بردبووم شەو 

 ە! من بە ڕۆژێکی ڕوون دزیومەتەو
 

ڕۆحی  یان تخۆی  حاڵەتی  دەوروبەر،  نتکەو  ،اییینە،  خەڵکانی  زۆری  و  زوڵم  بەر  ە 
قەرزداریی شاعیر و گەلێک خاڵی گرنگیتر، کە لە ژێر    ری واندابەرزیی هیممەت، میو

رێن و  راونەتەوە و دەبێ دەربخ دی و شەرمی حوزووری شاعیردا شاری مپەردەیەکی کەال
بکرێنەوە. یئەو الیەشیکردنەوەی   شی  سنانە و  لەوان،  ە  شێوکی  ەییارکناڕووکە گۆەک 

لە دیوانی شاری    د کەهابازمانی ناوچەی بۆکان و سەقز بۆ شێوەی زمانی ناوچەی مە
 

ەرەکی شیعری عەرەب و ئێرانی و کوردییە دەنا عەرەبیش غەزەلی  ی لە بەژنی سووئاشکرایە ئەو بۆچوونە ڕ   3٠
 س و کوردیش قەسیدەیان هەیە.ە و فارگوتوو
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ئەو شرۆڤەکارییانەی وا  دادەنێم بۆ    ،دڵدا چەند جار  ڕوویداوە و زۆر دیاردەی دیکە
 .دا دەیانخەمە بەرچاوی خوێنەرانکعرەشی پەراوێزی یەکەیەکەیلە 
 
 اعیر ی ش وان ید ویارکپ سخەی چانبەردانانی دوو نو رابە

جەع و  ئەنیسی  چاپی  دوو  نێوان  جیاوازیی  بە  هەرخاڵێکم    دەبێفەر  سەبارەت  بڵێم 
ە لە بەشی ڕوونکردنەوەی تاکە تاکەی شیعرەکاندا دەست بەرچاو کەوتبێت هەوڵمداو

 بکەم.  اننیشانی
  فەر چاپی جەعساڵێک پێش    ٢7چاپی ئەنیسی    :یانە ڕوونەلەو جیاوازی  هۆکاری بەشێک

 ا بەشێک لەو شیعرانە نەگوترابوون.ئەودەم هێشت و ەوەتوەارکوباڵ
مەس لە  نوسخەکاندەسەر  ەلەیجگە  نێوان  جیاوازیی  بۆ  دیکە  هۆکارێکی  هەیە    م، 

وان ئەو کۆمەاڵیەتی ئێران وکوردستانی نێ-گۆڕانکاری لە هەل ومەرجی سیاسی  ئەویش
ەی  ەپک. شان  کەیدیوێت و بەچاپی بە یەکیان داب  ساڵەیە کە دەگونجێت دەرەتانی  ٢7

  دەمی چاپی ئەنیسیدا سەر  ی لەمەالکانی ئێران و سەرجەم دام ودەزگای کۆماری ئیسالم
توندتر بوو و دیارە ئەو بەاڵیە زیاتر ئاوقای    ( ١345) بە تایبەت لە کوردستان گەلێک 

 . ەوەببوو یەخەی مامۆستا ئەنیسی
ڕ  ی پمەنەت  یوەما  وردی لەو سەرجەم چاپەمەنی کهەرچۆنێک بێت، هەردوو چاپەکە  

ن لە سەر ڕێگە  ۆریاۆی زکۆماری ئیسالمی بۆ گەلی کورد، کۆسپ و کڵ  نەهامەتیلە  
بیستەم و ئەم سااڵنەی سەدەی  بووە و خوێنەری کو لە ماوەی هەموو سەدەی  ردیش 

ب لەو  باشی  شارەزایی  ویەکەمدا  هەنبیست  بۆ  و  پەیدا کردووە  نالەبارە  دێک  ارودۆخە 
گەڕاوەتەوە سەر بنەما سیاسییەکان و    ەو ڕاست ڕاست  ،انکەراواویی ککەمایەسی و ناتە

  -دۆخی ئەمنییەتی   و بۆچوونێکدا، نەبوونی ئازادی و زاڵبوونیندن  ەنگالە هەموو هەڵس
هۆکاری   وەک  مەالی  و  شا  دەستی  ژێر  کوردستانی  سەر  بە  سەرەکیی ئیتیالعاتیی 

مەیان ئێ  کە   تێب  رتکو  ڕژیمانەتەمەنی ئەو    کردووە.ناتەواوییەکان لەبەر چاو وون نە
  بەو دەردە بردووە!

و ئەویتر نەیکردووە، من  کان باڵوی کردۆتەوە چاپەلە  سەبارەت بەو شیعرانەی کە یەک
 لیستەیەکم ئامادە کردووە کە لێرەدا دەیخەمە بەرچاوی خوێنەر. 
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 ەنیسی یەکەم، چاپی ئ

ئەنیس  ٢٦سەرجەم   نەهپارچە شیعری چاپی    ەی ستلی  ەوەئاتوون.  ی لە چاپی جەعفەردا 
بەاڵم   کردووین  تۆمار  بۆی  ئەنیسی  چاپی  کە  شیعرانەن  چئەو  جەعفەردا  اپی  لە 

دەبێ بەشێک لەو شیعرانەیان بە    "شاری دڵ"نایانبینین. بە تێگەیشتنی من، ئامادەکارانی  
ه ئەوەش  هەر  و  زانیبێت  وەالالواز  بۆ  بووبێت  هۆکاخستنیا ۆکار  بەاڵم  بۆ  ن،  رێک 

ەد بریا لە سەرەتای چاپەکەدا ئاماژە بەو مەسەلەیە س  ە. ەومزۆدباتوانم  دیکە ن  بەشەکانی
 : ئەوە شیعرەکانن. ەتبکرای

 
عیشق .١ الپەڕە  :  ڕێگای  خەیااڵوی،  سەرسەنگی،  بە  ڕۆیم  عیشقدا  ڕێگای  ی  ١7بە 

 چاپی ئەنیسی
 ٢8   الپەڕە از،ە کێشاویانە ندووچاوی مەستت: کەوی کوڵیو .٢
 4٠ڵی؟  وێی ەچل ،ەتچە،بۆچی دونیا کە هەموو هی: ارد تەندووری س .3
 ٦4 ابی،لەو وەختەوە بردوویە دڵم چاوی عوق: لەو وەختەوە .4
   73تەیری دڵ: تەیری دڵ بؤ پەڕ وپۆ، تەپکە شکاوێکی بەسە،  .5
 75سەیری ئەو عالەمە بێ عەقڵ و شعوور و ئەدەبە! : قەرزداری .٦
 ٩4ی پەری،  من کوتم دڵ زەدەی پەنجان نەبێ و دەست: ممن کوت .7
 ٩7ەر وەک گوڵ و مووت،  ه وتڕو و وروەک سە قەدت:تەلەسم .8
 ٩8وی، سەر هەچی بووم چوو لە : کەین و بەین .٩

 ١١١دەڵێن ڕۆیی لەنێومە، گیانە ئەو زیبی گوڵستانە،  :خەزانی گوڵ .١٠
 ١43پایزە دار ودەوەن بێ ڕەنگن،   : پایز .١١
 ١٦٢ایە هەتاوی کاتی زستان،  ڵنهە (٢بای وادە ) .١٢
 ١٦5ری، هات سروەبای بەها: ەهارسرەوبای ب .١3
 ١٦٩م سەری ساڵە ساڵو بۆ کوێستان، ەل :راهبە .١4
 ١7١هێشت، کێت پاماڵ نەکرد؟،  ێتتۆ کئەجەل :  ئەوین و ئەجەل .١5
 ١8١زێدە لە شەوان، ئەمنشەو دڵ کەیلە، : دڵی نەکواڵو .١٦
 ١85خەکان، بەهار هات، تواوە بەفری ناو شا: بەهار هات .١7
 ١8٦ی شاخێ، وم لە لووتکەهەڵترووشکابو:هێالنەی ڕووخاو .١8
 ١٩٢رگی کوتوپڕ لە مرۆ، مەل هە، ەلهە :مەرگ .١٩
 ١٩٩دی، قڕانەلی یاڕەبی خێر بێ، ق:  خۆش بڕوایی .٢٠
 ٢٠٦کە برژۆڵم لەسەر چاوم شەتڵ بوو، : پێناو .٢١
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 ٢٠٦قیبلە کەج ناکەم، تاقی برۆتە، : بەینەت شکاندن .٢٢
 ٢٠7یغی خودایە، یانەکەم، تچەکی من، گ:  چەکی من .٢3
 ٢١٢  ک،ەلفە سەر بە نی کۆشکی شا بووی وخاوەگەر :چوارینە .٢4
 ٢١3سووڕا دژی تۆ ئەگەر فەلەک، گوێ مەدەیە، :چوارینە .٢5
 ٢١7لە باوەشم گرت ئەو کۆرپە جوانە،   :ەینارچو .٢٦

 
 دووهەم، چاپی جەعفەر 

لە چاپی  کە    کەون،دەپارچە شیعر بەرچاوی خوێنەر    3٠م  لە چاپی جەعفەردا سەرجە
ئەودەرنەکەوتوون   ئەنیسیدا خو.  ئەو  ەی  لیستەی  شیارەوە  گوترا،   .یەەنارعپارچە  وەک 
چاپەکەی  لەوانە  بەشێک باڵوبوونەوەی  ساڵی  بەشێکیشیان    یسی  ئەن  دوای  و  گوتراون 

 ەبێ هۆکاری سیاسی و مەسەلەی سانسۆر لێنەگەڕابێت چاپ بکرێن.   د
 ٦٠الپەڕە  د شوکر کاک سەید مستەفا،وەک دەڵێن ئازاد بووە سە: جەژنی ئێمە .١
 7٠ ،ەایو امهو وەک باڵی لەو پارچە سێ ڕەنگەی: ئااڵ .٢
 84 ،د کور هاتەدەر ئەوڕۆ لە میحنەت میللەتی مەغدووری: بەیداغ .3
 ٩3 ، لەهەموو کوردی واڵت بێ پیرۆز : ئااڵی پیرۆز .4
 ١٢٩  ،بە وتاری وەکوو قەند تووتیی شەککەرشکەنم :وەکوو فەرهاد  .5
 ١38 ،کوتم با ڕوو لە یار و ئاشنا کەم :تاڵ و سوێری .٦
 ١5٢ !ی دەربەدەر بۆ نیشتمانئە، تسیوەەریبی خۆشئەی غ :ریبی خۆشەویستەغ .7
 ١54 ؟ منکەم ئە، چبتووەدەردی کوردم گر  :دەردی کورد  .8
 ١55  ،نێو باغ و نێو گوڵ و گوڵزار و چیمەن وا لەسەر ڕێتن وەرە : ئیمامیش دێتن .٩

 ١٦5 ، ەک بکەوین سەردەکەوینڕاپەڕین یەک دەکەوین، ی:یەکگرتن .١٠
 ١٦8درۆ،   بێن ووب ۆرجانێ وەکعالم و عامی لە تو :اوتورجانی خرۆش .١١
 ١73 ،ماڵ ئەوشۆی شەێ بابەسروەت پێدەڵێم چاوم، کزەی د  :کزەی بای شەماڵ .١٢
   ١٩٢تەماشا نیشتمان ڕێک جێگە مۆڵە!  :نیشتمان .١3
 ١٩3  ،سەد شوکور کوردە ئەوڕۆ ڕۆژی هەلە: ڕۆژی هەل .١4
 ٢٠8 ،کە هێمن ڕۆیی شووشەی دڵ شکاوە : شووشەی دڵ .١5
 ٢١٦ ی!زد بە ووم شەوێک یار دڵی بردب: ەوەومەتدۆزی .١٦
 ٢٢٩ی؟ کرا خۆشەویست بۆ پارەپارە و لەت نیشتمانی: ئاردی نێو دڕوو .١7
 ٢38ئینقالبێ کە لە ئێران ڕوویدا : ئینقالبی ئێران .١8
 ٢4٩کێیە وەک تۆ لە مەبەست ڕامێنێ؟ :وەرەوە گیانە .١٩
 ٢5٢گوڵی هیوا بپشکوێ! ها لەپڕ کێ دی وە: گوڵی هیوا .٢٠
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 ٢53 ،وێن کاەد  ایارە کە دن هەر کاتی نەوبەه :ۆنەرئاواتی ه .٢١
 ٢٦5  ،ێڵە د وا هات بەهاری تازە، شنەی بای شەما: بەهاری تازە .٢٢
 ٢73 !قوربانی کانیاو و زنەی زەنوێرتم نیشتمان: بەرخی نێر .٢3
 ٢84 ،لەگەڵ یاری خۆم بە جوانی دەدوێم کام خەبات؟ .٢4
 ٢8٦ ،ورد ئەو نیشتمانی بەرز و بەرێز و جوانی ک: د نیشتمانی کور .٢5
 ٢8٩ی کورد نەکرێتەوە اسب بە ک ێمەد   :ایەتیئەوپەڕی کورد  .٢٦
 3٠١  ،نێخاسە کەوێ لە بەندە:(٢خاسە کەو ) .٢7
 3٠4خوشک و براین ئەی دوژمنی گەلی کورد!  .٢8
 3١٦ڕۆژی هەستان و ڕاپەڕینە، وەرن!   :ڕۆژی هەستان .٢٩
 34٠ ،بەزی کوردستانانی نەقارەم :قارەمانی نەبەزی کوردستان .3٠

 
 ە اوەکانی دیکسێهەم، سەرچ 

 دیکەی جگە لەو دوو چاپە وەرمگرتوون: ی ێکنێشو نەی وا لەئەو شیعرا
 

 ی    4ژمارە ." کە لە ەو..لە خشیعری "ڕاپەڕاندن  .١
دا باڵو بۆتەوە: دوێشەوێ دڵ ڕایپەڕاندم  ١3٢5گۆڤاری کوردستان، بانەمەڕی 

 پێی گوتم هەستە، بەاڵن 
      بگرە، تێفکرە، کە دوژمن بەربەاڵن خۆت ڕاهەستی 

  من ئەوڕۆ هەاڵڵەیە، گۆڤاری هەاڵڵە   ریهابەوەن  یمەحبووب   ":هەاڵڵە و بەهار" .٢
ساڵی بۆکان،  لە  ١3٢4  چاپی  ئاواتیش  دیکەی  شیعری  پارچە  دوو  دیارە   .

جەعفەر   چاپی  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  چاپکراون  هەاڵڵەدا  گۆڤاری  هەمان 
 وە، لێرەدا نایانهێنم. ئەوانیشی تۆمار کردو

 
 ارسییەکان چوارەم شیعرە ف
ئاماژەیان پێکرا، تەنیا بۆ شیعرە کوردییەکانی ئاوات   رەتەورەس  ەیانەی وا لئەو کەمایەسی

 : دا دەبینرێنچاپی جەعفەرلە تەنیا  هەن کە پارچە شیعرە فارسییەکانیشدا چوار . لەبوون
 میگریم و میخندم، چون شمع شبستانم  -
 شار زندگیزجانم، از فسخت بیزارم  -
 حاضر و ناز میکنی رفتی و پیش چشم من -
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 ی نرسیدە  میاپ تسدو است کە از دیری -
 :ەەتەوراوندا باڵوکچاپی ئەنیسیلە دوو پارچەش تەنیا 

 
 رفتی و بردی جان و دلم را -
 بی روی تو نیست عید جانم  -

 
ناتەواوییانە ئەو  سەرجەم  لێرەدا  چاپەکەممن  هەردوو  شیکردنەوە    ی  پەراوێز بە  و 

بەردەستی خو نووس چە ارپ  5٦  ەاتکەد  ەریەکەوەبە س  ێنەر، کە ژمارەیان ینەوە خستۆتە 
فارسی  ٦ی کوردی و  شیعر و   یەکی کوردیرینەچوا  هاوڕێ لەگەڵ هەموو   پارچەی 

دیکە   شاعیرانی  بۆ  شیعری  نامەیەکی  و  جێ   واتە فارسی  هیچم  خۆم   زانینی  بە 
ئنەهێشتووە بۆ  هەیە  زۆرم  ڕێزی  دیارە  دیوا.  دوو  کە  مامۆستایانەی  چاپ ەو    نەکەیان 
،  نیش توانیومە کارەکەی خۆم بەڕێوەبەرمم  یەەونەاپونی ئەو چاو دەزانم بە بو  کردووە

ناتوانم   لبەالم  کەوە  خۆ  شیعرێکببوێرم  ئاواتە  من    ی  و  هاتبێت  سەرچاوەیەکدا  لە 
و ئاسایشی بۆ  . لێرە لە ئوروپا نە هۆکاری سیاسی  باڵوی نەکەمەوەلەبەر هەر هۆکارێک  
یان چەند ک  یە  مخۆ  یەسەر خواستەو مافە بە خۆم دەدەم لنیش ئئەو کارە هەیە و نە م

 وە ئێستا لەناوماندا نەماوە، خەە داکە بی شاعیرێک  پارچە شیعر لە بەژنی سەرەکی دیوان
 هەاڵوێرم. 

 
 

یەکی لە  شیعرانەی  ئەو  جەعفەر.  و  ئەنیسی  چاپی  بەرانبەردانانی  بۆ  اندا خشتەیەک 
 هاتوون و لەویتریاندا چاپ نەکراون 

 
 
 بابەت

تەنیا لە چاپی  
 ئەنیسیدا 

  یچاپ تەنیا لە
 دا ەرعفجە

 لە
 سەرچاوەی تر 

 سەرجەم جیاوازییەکان 

 
   ردیکوی عر شی
 

 چوارینەی کوردی 
 

نامەی شیعری بۆ شاعیران  
 )بە کوردی( 

 

 
٢٦ 
 
3 
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 شیعری فارسی 
 

 چوارینەی فارسی  
 

نامەی شیعری بۆ شاعیران  
 ی( )بە فارس

٢ 
 
--- 
 
 
--- 
 

4 
 
--- 
 
 
١ 

--- 
 

--- 
 
 
--- 

٦ 
 
--- 
 
 
١ 

 85 ١ 53 3١ سەرجەم 
 
 
   شیعری ئاوات بۆ ژمارە و ئامار ەی ختپو 
 

سەید کامیلی ئیمامی )ئاوات(، بە گوێرەی ژیننامەیەک کە کوڕی خۆی پێکی   •
سەرەتای لە  و  دڵ  هێناوە  ساڵی  -"شاری  لە  کراوە،  چاپ  ئاوات"دا   دیوانی 

 ان و سەقز لەدایک بووە.ۆکب انوێی ن' ل یلە گوندی 'زەنب 3١ی هەتاوی ١٢8٢
سەر • هەمان  گوێرەی  لەچاوەبە  هەتاویدا،٦/3٦8١/ 5ڕۆژی    ،  ماڵی    3٢ی  لە 

 کوڕی خۆی لە شاری سەقز کۆچی دوایی کردووە. 
 وە. ساڵ لە ژیاندا بو 8٦بەو پێیە، ئاوات ماوەی  •
مەسنەو • و  غەزەل  بە  ئاوات،  شیعرەکانی  پێنج    یسەرجەم  و  قەسیدە  و 

لە نێوان   کە،  رکیب بەند و قەتعە و چوارینەوەەت  و   دنەب  یعجرتەخشتەکی و  
 .نپارچە  ٢٩3دا، بە کوردی و فارسی گوتراون  ١3٦8و  ١3١٠نی سااڵ

 
خوارەوەد • ساڵەی  حەوت  لەم  ئاواتیان  شیعرێکی  هیچ  چاپکراوەکان،  ا دیوانە 

 تۆمار نەکردووە:  
 ١3١٢، ١3٢٦، ١3٢7، ١33٦، ١344، ١3٦7و  ١3٦١
سیاسی  یراعش  یە نامژین  لەڕێگەی  واهەیە ڕووداوە  ئەو    -و  کۆمەاڵیەتییەکانی 

کنەوسااڵ منە،  کارەی  ئەم  دەقی  ناو  هەڵسەنگاندنەکانی  لە  بەشێکیان  دا  یشە 

 
 ی زایێنی  ١٩١4مانگی ساڵی  3و  3١٩١اڵی  مانگی س ٩ی هەتاوی بەرانبەر بووە لەگەڵ  8٢١٢ساڵی  3١
 ایێنی. ز ی ٢7/8/١٩87ی هەتاوی بەرانبەر بووە لەگەڵ  5/٦/١3٦8ڕۆژی   3٢
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لەو شاعیر  مانەوەی  بێدەنگ  هۆکاری  ونزیک  دوور  داوەتەوە،    7  ڕەنگیان 
 ساڵەدا بناسین: 

 ش ەیۆربهە  وتی گوترانیان دیاری نەکراوە  وەڕێک  ەکان دیارە بەشێک لە شیعر
 ساڵەدا گوترابێتن.  8نجێ بەشێکیان لەو گودە

ەش دەکرێ ئەوە بێت کە شاعیر لەو سااڵنەدا شیعری گوتبێت کی دیئەگەر
بەاڵم لە ماوەی چوونە زیندان و هەڵسووڕاویی سیاسیی خۆی و سەید تاهیری  

و لەناو چووبێتن، یان   ینکوڕیدا شیعرەکان کەوتبێتنە دەست داگیرکەری ئێرا
هۆ ڕێژیم  برزە  ەلس  تر  یبە  وەوەوزەنگی  خۆی  لەناویان    ،  وکاری  کەس 

و سااڵنەیان لەبیرە دەزانن حکوومەتی شا دوابەدوای کەسانێک کە ئەتن.  ردبێب
  ١3٢4اڵنی  ( و ئیعدامی خەباتکاران لە سا١3٢4هەرەسی کۆماری کوردستان )

و  دەوروبەری   ١33٢گەالوێژی    ی  ٢8دا، هەروەها دوای کۆدیتای  ١3٢5و  
سراداەکچ  یینەڕپاڕ هێرشیان  48و    ١347ااڵنی  نەی  چۆن  هەتاوی،   ی 

ژاندرمە و ئەڕتەش و  ێنایدەه ە سەر ماڵی خەڵک و خەباتکارانیان دەگرت و 
کەسێک  ر پەڕە کاغەزێک یان شیعرێکی کوردییان الی  پۆلیس و ساواک ئەگە

 ەماڵەکەی دەهێنا. نببدۆزیایەتەوە چ بەاڵیەکیان بە سەر خۆی و 
  ٢5ری فارسی لێ بەجێ ماوە، کە بریتین لە  عشیە  رچاپ  3١  مەجسەر ئاوات   •

 نامەی شیعریی )بۆ حەقیقی و هێدی(.  ٢چوارینە و  4و  زەلغە
 پارچە شیعری فارسیی ئاوات دیاری نەکراون.  7ڕێکەوتی ساڵ و مانگی   •
ان نیبێت، یەکەمیارارسییانەی وا ڕێکەوتی گوتنیان دیاری کو شیعرە فلە ناو ئە •

  واتە ئاوات  ی هەتاویدا گوتراون.  ١3٦3لە ساڵی    اننییمادوو    ١33١لە ساڵی  
دەستیبە   کوردی  و    شیعری  شیعری    ٢١پێکردووە  یەکەمین  دوای  ساڵ 

 کوردی، یەکەمین شیعری فارسیی خۆی گوتووە. 
نەی وا ئاوات لە هەموو تەمەنی خۆیدا  شیعرا  پارچە  ٢٩3ئەگەر ژمارەی ئەو   •

بەسەر  نوگوتو شیعرگوتنید  5١ی،  کدەردە،  ینکەب  شبەدا  اساڵی  ە کەوێت 
ساڵەی    8٦ۆ هەموو ماوەی  ئەوە ب  ون وگوتوپارچە شیعری    ٦  نزیکەیسااڵنە  

 پارچە.  4تەمەنی، دەکاتە سااڵنە کەمتر لە 
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و ئەگەر شیعری وای   !کەوابوو، ئاوات شاعیری "زۆر بێ و بۆر بێ" نەبووە •
نەبوو خۆی  بەدڵی  کە  شاعیرێکێبگوتبێت  هەموو  وەک  واهەیە    ی ت، 

 ێت.نەیهێشبێت ئێمە چاومان پێی بکەوبێتی و وتاندفە، ووتوەرکسە
 

سەر   هەفتانەی  وتاری  شێوەی  لە  سەرەتا  کتێبە،  ئەم  بابەتی  سەرجەم  گوترا،  وەک 
ڕۆژهەاڵت خوێنەران بۆکاندا  -ماڵپەڕی  بەرچاوی  لە    دەکەوتە  یەک  هەرهەفتە،  و 

ڕوونکر و  شەرح  بە  دەکرانەوندشیعرەکان  باڵو  منەوە  کەی  زین   رەاک  ەمئ  .ەەوەکانی 
هەڵسەنگاندن و بۆچوونەکانی من    هەیە ، واخایاند. لەو ماوە دوورودرێژەدا  ەش ساڵیش

کارە بەڕێوەبردنی  شێوازی  یا  هاتبێتن  گۆڕان  بووبێت.  تووشی  خراپتر  یان  چاکتر  کەم 
هەست بە دووپات    ادخوێنەری ئێستای کتێبەکە وا هەیە لە هەندێک شوێنلەئەنجامدا،  
  ەوداەو مبۆچوونەکاندا بکات کە ئاکامی ئ  ییەک لەیاوازج  نە ەشچ  نیات  ەببوونەوەی با

  زەمەنییەی نێوان سەرەتا و کۆتایی کارەکەیە، گەرچی لە دواقۆناخدا هەوڵی یەکخستن 
 هەمووشیان دراوە. کردنی و ڕێک وپێک 

ئاوات و شوێنی ژیانی   ەبدەستکەوتنی زانیاریی بووە سەبارەت    منەی  کی دیککێشەیە
ۆی  ردوککەسێک کە لە ناوخۆی واڵت بژی، گایە بۆ  ئاشکر.  ریبەورودەی  ناو خەڵک

یر گەلێک گونجاوتر  انیاری لە خەڵک و دۆست و ناسیاو و خزم و کەس وکاری شاعز
  ەم نەبووە و ئەوی لێرەدا نووسیومە ، بەاڵم بە داخەوە من ئەو دەرەتانو هاسانتر دەبێت

شی  بەگشتی یان  رعلە  وەرگرتوون  ئاواتم  کەایەتەرس  ودوو  ەلەکانی  دیو  ەی  انە  بۆ 
یە هەندێک خوێنەر ڕازی نەکات. ڕۆچوون بە  واهەوەش  چاپکراوەکانی نووسراوە و ئە

ه و  باوەڕ  بنەمای  و  تاکەکەسی  ئایینی سایکۆلۆجی  ئاواتدا  -ەڵوێستە  کۆمەاڵیەتییەکانی 
خوێند پیشانی  ئاوات  لە  ڕوونتر  ڕوخسارێکی  خۆی   رەەیتوانی  ئەوەش  بەاڵم  بدات 

ڕووب  خوڵقاندەد  یەزاتی  ەکیەتەنگژ دیارو  و  خەڵک  باوی  باوەڕی   دەەڕووی 
دەکردمەوە  ینییەکانیایئ نە  کە    ئەوانی  و  دەزانم  خۆمی  ئەرکی  بە  لە الیکەم  نە 

بە سیاسی  ئیسالمی  زاڵیەتی  و  واڵت  ئێستای  گونجاوە.    رسە  بارودۆخی  ناوچەکەدا 
دەک ئێستا  ئەوەی  پیشاندە وەبەکورتی،  خوێنەر،  بەرچاوی  ەکی  ییرتکو  و  ەمک  یرێتە 

کە  ز بەشێکیشیانۆرە  و  من  هی  زۆریان  ئاگاداری  ندۆخەکەباروهی    بەشی  من   .
هیچ   دەکەم.  خوێنەر  لە  لێبووردن  داوای  هەموویان  بۆ  و  هەم  ک  دیاردەیە گرفتەکان 

رفی  ەسکی چەندساڵەی تەمەنم  من کە بە دڵ وگیان ماوەیە  ناتوانێ موتڵەق بێت و بۆ
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لە ناسین و ناساندنی ئاوات و نگاوێک  تم هەبێنیوات  ەەسب  ەدکارەکە کردووە هەر ئەوەن
ببمەوەانی  عرەکشی ئەنیسی و جەعفەری   نزیک  و هاوڕێ لەگەڵ زەحمەتی مامۆستایان 

ندێشەی ئاواتی نەمر ڕوون  دەراوێکم لەژیان و جیهانی بیر و ئە ،ئیمامی و هاوکارەکانی
    کردبێتەوە.
شیع  خاڵێکیتر جیاکردنەوەی  بەهۆی  نەکراوە    ەوە،ساڵەمای  بنر  سە  ەلن  کاەرئەوەیە 

دا بهێنم یا خود بابەتی ئایینی و ئەوانیتر بە شوێن یەکەند  یع بغەزەل و قەسیدە و تەرج
و کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  ئەودە  ،و  بەاڵم  وابێت  دەشکرا  کە  دابنێم  دەبوو پێکەوە  م 

 وەم پێ باش نەبوو.  ەئو  بیرۆکەی ساڵ و ڕێکەوتەکان بنێمەالوە
انانی  بەردەرانەش بە پێویست دەزانم. من لە هەڵسەنگاندن و بیکد  ڵیاخ  ەکی  ەبئاماژە  

شیعر زۆری  نزیکایەتییەکی  بە  هەستم  ئاواتدا  شیعری  شیعرەکانی  لەگەل  ئاوات  ی 
کارەدا دەستەقەسدێک لەکاردا نەبووە؛   فارسیی شاعیرانی شێوازی عیراقی کردووە. لەم

سەروەری   یستوومەگیز وەر ه  نە   و  وەمەەکلە بایەخی کاری شاعیر کەم ب  ەمنە ویستوو
ەخشم. شارەزایانی مێژووی شیعر و شاعیرانی کورد  ی ببفارسو گەورەییەک بە شیعری  

لە سەر شاعیرەکانی خۆمان هەن و کەسێکیش   ئاگاداری کارتێکەریی شیعری فارسی
ێکی خۆیی دەدات، کەسێکی  ریهەوڵی هەڵسەنگاندن و بنەمادۆزینەوەی شیعری شاع  کە

پەئ  ەرەگئ  تبێدە  ندرۆز ڕاینەیوەندی  ەو  و  ببینێت  کارتێکەرییانە  ئەوەی    نێت.گەیێو 
یەن لێرەدا گوتراون هەمووی پشت ئەستوور بە بەڵگەی ناو خودی شیعرەکانن کە لەال

است دەکرێتەوە. با خوێنەر لە نیازی پاکی من  مێژووی ئەدەبی ئەو دوو زمانەشەوە پشتڕ
       ت.نێبیب ەەیه یەگ نەبێت و ڕاستەقینە وەک ئەونۆدڕد
 
 

 سپاسنامە
م زۆری  سپاسی  کۆتاییدا  سامۆسلە  ئیماتا  جەعفەری  شا  ەید  کامیل  کوڕی  زەنبیلی  م 

هاتن و یارمەتیدانم بە دەنگەوە  بۆ  ناردنی دەقی سەرجەم   دەکەم  بواردا وەک  لە زۆر 
بەهۆی کارهاسش بوو  و    ی انییەکیعرەکانی 'شاری دڵ'، کە  ئەنجامدا  زۆر  مەجبوور  لە 
ردنی بەشێک  و ناردن  جارێکیتر بنووسمەوە. هەروەها تەقتیع ک  رەکانیعش  وومەهم  ووبەن

یارمەتییەکی گەورە بوو بۆ من و بۆ  'شاری دڵ'دا تەقتیع نەکرابوون لەو شیعرانەی وا لە
شێوە.  خوێنەرانیش هەمان  یەکە  بە  کە  دەکەم  ئەنیسی  نەجمەدینی  مامۆستا    م سپاسی 
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توانیم دەست بە      و چاپەمەتی ئەە یارب  منو    ەودەکر  ودیوانی شیعرەکانی ئاواتی باڵ
 ەم.بک خۆم یکەکارە

و    بۆکان  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  سپاسی زۆری کاک نادر فەتحی )شوانە( سەرنووسەری
فەڕشی برایمی  ئامادەکاری  کاک  ئەرکی  کە  کردنەوەی  دەکەم،  باڵو  هەفتانەی    و 

سە پاشان  و  سەر    ەمیجرشیعرەکان  لە  ئەستۆ   ەرخەنب  ەەڕڵپامئەو  دیوانەکەیان  .  گرتە 
بە شەش   نزیک  ماوەی  لە  نادر  ئەساڵدکاک  ڕاا  هەفتانەیەی  بابەتە  و م  ستەوپێستە کرد 

ماڵپەڕ یەکەمی  الپەڕەی  جار د  انیخۆیەکەی  لەسەر  سەدان  واهەیە  ماوەیەدا  لەو  انا. 
دبێتمەوە، گۆڕانکاریی تێدا  رکڕاست    نەت دوای باڵوبوونەوەش هەڵە وپەڵەکانی بۆتەنا
تێخوێنەی  ونچوۆب  و  ێتباد بەردا  رانی  ب.  چاوگرتبێتە  هەرکات  لمن  مایر  ویی ندوە 

دڵپاکی مرۆڤە هەڵکەوتووە دەکەمەوە گەشبینی دەڕژێتە   خۆنەویستیی ئەو  و  نەناسی و 
بۆچوونمەوە و ژیانی کۆمەاڵ بیر و  لە ڕووناکی    ناو کۆمەڵگای کورد  یەتیناو  تەژی 

ومندەبی سااڵنە  ئەو  ماوەی  هەموو  لە  ناوگۆڕانکن  داسە  ی ەڕاسەر  .  و    اریی  دەقەکان 
د کردنی  وکەم  و باڵووای  زیاد  گلەیی  و  ڕووگرژی  جاریش  یەک  تاقە  بوونەوەیان، 

گ ئەو  کردەوەی  و  ڕوخسار  لە  خەڵکی گازندەم  لەگەڵ  دەزانم  نەدیت.  ەورەپیاوەدا 
تی خواستیی نیشتمانەکەی و  سییکەش وەها بووە و ئەو ڕۆحە گەورەیەی لە خۆشەود

بێە ەکەلگ  ەب  دنکر  تخزمە خزمەتکارێکی  نادر  گرتووە.  سەرچاوەی   و   یەعادی  ی 
 .ەبێدەنگی گەلەکەمانە و کورد تا کاتێ کەسانی وەک ئەوی هەبێت، ئاسۆی ڕوون

ئامۆزازای سەیادەت،  جەاللی  کاک  زۆری  سپاسی  دەک  هەروەها  بۆ  شاعیر  ەم 
بە  ڕوونکردنەوەکانی   لەەب سەبارەت  یارمەشیعرەکان    شێک  گەلێک  ک  کا   .ەیکد  یتو 

بوو بە  یشچەند جار ڵکوو، بەتەوەەالل نەک هەر خۆی بابەتەکانی بۆ ڕوون کردوومەج
پەیوەندیی من لەگەڵ کاک جەعفەری کوڕی شاعیر هەروەها  ئاڵقەی  لێرە  ،  دا  هەوڵی 

 اسی دەکەم.پس داهەموو ئەو یارمەتییانە لە پێناووکۆ بکات. ولەوێش زانیاریم بۆ گرد
هەیە تایبەتم  ئاوەتک ود  زێبەڕبۆ    سپاسی  ئەمین  کامران  وائە  کە  ،ۆر  کتێبەی  ا  ئێست  م 

  . زۆر و پێداچوونەوەی چەندجارەی ئەوە ەوێتە بەردەستی ئێوە بەرهەمی زەحمەتی  کدە
کتێ باڵوکردنەوەی  بۆ  ئەرکەی  هەموو  ئەو  وەاڵمی  لە  لە من  ئەستۆ جگە  گرتیە  بەکە 

  دڵ چی دەتوانم بکەم؟ ەبسپاس وپێزانییەکی پڕ



 

 سەرەتا  /54
 

هەما کاری  ۆریز  سیپاس  ، وەشێ  نبە  بۆ  دەکەم  ئێلخانیزادە  چیمەن   ڕێزدار 
ڕووبەرگەرمەهەن لەسەر  ڕەواندوست  و  ندانەی  مەسعوود  و   بەڕێز  ڕێکخستن  بۆ 

 ەی ژیانی شاعیر. و کاک عەتا موفتی بۆ کێشانەوەی نەخشەی ناوچ دیزاینی کتێبەکە
 گەلێک ی وەنەووبونڕو وهەفتانەی شیعرەکاندا، لە پێنا  یەلە ماوەی چەندساڵ باڵوکردنەو

واهەیە   م لە زۆر کەس خواست کەمەتییار  اریکی شیعرەکان و ڕووداوەکان،الیەنی ت
نەمابێت. لەبیر  زۆریانم  دەکەم  ناوی  هەموویان  سپاسی  زۆری    .لێرەدا  سپاسی  هەروەها 

ئێکاک   کتێبی  دەکەم  لخانی  کەریم  نوسخەی  دڵ'کە  بۆنا'شاری  مەودای    مدری  و 
یارمەت بەو  برارفبە  وەئ  ەیییکارەکەم  ئەودەستی    .ووەوەوان  هەموو  و  بەرێزانە   ئەو 

زخەڵ ماوەیکە  لە  وا  یارمەتیخوازیم    ۆرەی  و  پرسیار  ڕووی  ساڵەدا  چەند  ئەو 
 سەرکەوتوو بن. ا فەرهەنگی گەلەکەماندو لەپێناو خزمەت بە  خۆش بێت تێکردوون،
ی ەانەسک وەئ -ەمکەئەگەر سپاسی گەلی دەخوێنەران ن تبێ ئەمەکی دەبێ لە کۆتاییدا،

ابەتەکەوە خەریک کردووە و بە  ەی بدنەولەو ماوە دوور ودرێژەدا خۆیان بە خوێن وا  
تەلەفون ڕێگەی  لە  یان  پەیام  نووسین  کارەکو  کورتییی  و  کەم  پێ  انەوە،  یان 

؛ بەهرامزادە  مو ڕەحی  دوکتۆر عەزیز قادری  انبەڕێز  ەموویانداو لەپێش ه  ڕاگەیاندووم
  .انوهەموبۆ  ی زۆرسپاس

 
 رایانی بەڕێز، ب و شکوخ

کورد   بوارباری  لە  تایبەت  فەبە  کەوترهەنی  کولتوورەکەمان گیدا  سەرجەم  و  ووە 
توانەوەدایە مەترسیی  لە  بەینەتەوە  بێ  دوژمنی  چوار  بە لەالیەن  لە  هەرکەس  ئەگەر  ؛ 

ی ئەو فەرهەنگە لەمێژینەیە  ەودەستی هیممەت بۆ پاراستن و مانە  ی خۆیی تواناگوێرە
  تر لە ئێستا ووناکڕ  ژیڕۆدیتنی    بە ئاواتیگاتە مەقسەد.  ەمە بارمان بستئە  ،تکانە  ژدری

 بۆ گەلەکەمان!  
 
 ئەنوەر سوڵتانی  

٢٠٢٢/ 3/١، لەندەن



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیعرەکانی ئاوات 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ١٣١٩تا    ١٣١٠شیعری سااڵنی 
 

و  :تپێرس هاتەوە،  ڕۆژ  بەهار  ختسیشەوبۆخۆ  تەم،  خۆش   ،ودای  پێغەمبەر،  ستایشی 
تەختەی سەرئاو، ئاخری زەمانە، مەجنوون وەرە!، پاشای   وان.روکەبڕوایی، پەیوەند، تی

ئاگاداری بۆ  بەتاڵ،بەهار،  کاسەی  خەواڵوو،  بەختی  پەرستم،  پێ  مەحشەر،  دڵی    ، 
پێکەنین،  و  شین  گوارە،  پاڕانەوە،  هەردرۆیە،    مەفتوون،  خودا،  ئەی    ، دڵ  انیمزپایز، 

           !ریم اکەی



  

 
 
 
 
 



  

 
 

 مڕۆژ و ته
 
 
 
 مهک ڕۆژ و تهتی وهر ڕوومهسه  له 33وڵفی ز م ورچه په
 مهوێ، عومری کهڕهم زوو دهم مژ و تهناسه هه  به

 ژاری ڕووتهرگی ههوێ، بهکهردهڕۆژی ڕووی ده
 مهڵهدرێژی زه ستیبڕێ دهئاهی من زوو ده

 نیدهراپا به سه یه وا شتههبه باخی کوور وه هه
 مهباخی ئیره له 34بایهتوو کوورزی وهژنی بهبه
 و ری ئهرگ وبهر و به و سێبهله یهشی من چۆن ههبه
 35مههرڵکی حهشی خهنیا بهتهبه کوو بیستوومهوه

 ملم بشکێنم، ختهگرێ، وهمن دادهچاو له
 3٦! مهرهکه ف وت ول هوئه لێم، لوا یهالی تووڕهدێمه

 شاوهم کێفاجه تا ئێسته وهمناڵیمه له
 مهک جامی جهوه مهلـلهرم، که سه سوڕ ماوه بۆیه

 وێ ڕۆژ وشه کوڵهیی 'کامیل' بهدڵی ئاواره
 مه، چ که چ زۆره ،وانهلێله 37ڕێی ماچی چاوه

 
 38تاوی ی هه ١٠3١نبیل، ئاشی چۆمی زه 

 ر( عفهی چاپی جه  ١٩4 وی س ینئە یچاپ ی ٢8 )الپەڕە

 
 نیسی زولفی، چاپی ئه .   33
 نیسی ، چاپی ئه.  توبایه 34
 نیسی هچاپی ئ ،مهڕه حه.   35
 نیسی ، چاپی ئهمهڕه .  که 3٦
 نیسی .  ماچێ، چاپی ئه 37
 .  کردووهست نیشان نه ی ده که هتی گوترانی شیعروڕێکه شوێن و  نیسیچاپی ئه.   38

 



 

 ١3١٩تا  ١3١٠نی ااڵشێعری س /60
 

 _________________________  _____ 
 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.

ئاواتە. سەرەکیی  گەوهەری    ،ناتەبایی شیعرەکانی  لە  دیکە  زۆرێکی  و  شیعرە  ئەم 
سو لە  ژیانیدا  قۆناغەکانی  هەموو  لە  شاعیر  و    رەێدەچێت  هەڵبژاردن  دووڕێیانی 

ئبوودا  ێگاڕ  یندننگاەسهەڵ فەلسەفەیبێت.  شاعیر  ئەوەیە  دیکە  بۆ  تایبەکی  ەگەری  ەتی 
دوور  ژیانی کۆمەاڵیەتی هەبووبێت و خۆی لە دۆگم و خۆپەرستی و ئیستیبدادی ڕەئی 

شاعیر لە زۆر ڕووداوی ژیانی ڕۆژانەیدا  ڕاگرتبێت. هەرچۆنێک بێت، هەست دەکرێت  
گومان هەڵێنابێت  بە  هەستەوە هەنگاوی  یوەو  هەڵهەنلە  ەر  گەئان  ە  گرتنی  دێک  وێست 

نەا قورس وقایمی  دسیاسی بەپێچەوانە، لە کاری    ی گۆڕیو  نواندبێت،  بەخۆیی  باوەڕ  و 
خۆ زانایانە  و  بووبێت  نادڵنیا  و  "شەککاک"  فەلسەفیدا  بیرکردنەوەی  و  لە  هونەری  ی 

 جەزمییەتی گەنجانە دوور ڕاگرتبێت. 
 : ەوەچینب انیدشوێ ککی شیعرەکە بکەین و بەهەندێێربا سەی

ووم و دەستی درێژی زاڵمان،  مەزڵاهی  زولف و ڕوومەت، ڕۆژ وتەم، هەناسە و مژ، ئ
ئەوانە .... و زۆر وکەم ،شیی و بەختەوەریی، چاوداگرتن و تووڕەبوون، ڕۆژ وشەوبێ بە

لە زیکاتالۆگێکن  وا  ناتەباییانەی  و  و  داگرتوەوە  شاعیریان  کورتی    ەلهنی  مەودای 
فەرد ئهها  دهنه چ   اکەدعرەیشی  یحەوت  پرسیار  ئێستا  دەرخستووە.  خۆیان  چ    یەهوجار 

که کردووە  هەڵی  گژەبایەک  چ  و  شاعیردایە  مێشکی  لە  دەرەکییان    تۆفانێک  نیشانەی 
ان لە تەباییەکان و؟ بۆچی شاعیر لەعەینی دوکانەنیهناتەبا ودژ به   مکهدرکاندنی ئەو چه

عەتی تضاد( دەدات؟ لە ی )سەنبایاتەە نب  تیبەتا   یت تی مراعات النظیر(، گرنگایەەع)سەن
نێوان پەرچەم   ک لهی شیعرەکەدا، خوێنەر یەکڕیزی و یەکیەتییهاکارکی سخوێندنەوەیە

وتەم،   مژ  زوڵف،  بەجو  دەست  و  نابینێت  وبەردا  وبەرگ  سێبەر  بە  یان  هەست  ێ 
 هاا ئوەهرە، ڕۆژ و بێبەرگی هەژاران، هم ەقورسایی باری زوڵف و ڕوومەت، ڕۆژ و ت

ژیانی شاعیردا گەڕاوە و    وپۆیتان  ڕاستیدا ناتەبایی ڕۆحێکە بە    له  دەکات.ان  اڵمو ز
ب  ئەگەر  نادیارە  ڕۆحە  ئەو  دەرخستووە؛  شێعرەشدا خۆی  دیسان  لەم  نەبینرێت،  چاو  ە 

پێدە هەستی  ناکابەهاسانی  پێویست  پێکردنە  هەست  ئەو  بۆ  خوێنەر  و  زۆر    تکرێت 
 ێتەوە! دەناسرر هه ەوەشیرهەوێر ژەخۆی ماندوو بکات، ڕۆژ ل

و زوڵف لە الیەک و ڕوومەت   بەشەڕداوە! پەرچەممژ  ەم وئاوات لێرەدا ڕۆژی لەگەڵ ت
یش،  لە الیەکیتر سەفیان بەستووە و بەبەرچاوی شاعیرەوە و ڕەنگە هەر لەبەر چاوی ئەو
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و    ڕۆژ  ەشوبهاندنی کۆنباون: یەکیان ب  . شوبهاندنەکان هەمانی یەکترکەوتوونەتە شەڕ
دوەئ شو  بە  یکەی  کتەم  و  ڕۆژە  کامیان  بەاڵم  تەامیابهێنراوە،  بۆ  ن  ئاشکرایە  م؟ 

کەمیان لەگەڵ  ساغکردنەوەی واتا دەبێ "لف و نشر" ەکە بشێوێنین و یەکەمی ڕیزی یە
  ە دابنێین و دووهەمی ڕیزی یەکەمیش لەگەڵ یەکەمی دووهەمی ڕیزی دووهەمدا پێکەو
ەی  ە. شاعیریش لەومەت ڕۆژڕووو    من،ەت  وڵفو ز  م ڕیزی دووهەم. کەوابوو، پەرچە

بە تەمە  ئەو  ڕوا  جگەلەوەی   گرتووەۆژی  ری  ناکرێت  پێ  هیچی  بەاڵم  تووڕەیە 
بێت و   تەمەنی تەم کەم  بخوازێت کە  هیوای ئەوە  هەناسەی حەسرەت هەڵکێشێت و 

 !ی چاوی بە ڕوومەتی دڵدار بکەوێتبۆئەوەبڕەوێت  زوو
تایبه بۆچوونێکی  بهمن  له"ماچێ  یشه و  به   تهبارسه  خۆمت  کۆتایی  فه   "  ردی 

 : گوێرەی چاپی ئەنیسی بە .یههه  داکهشیعره
 "چاوەڕێی ماچێ لە لێوانە چ زۆر و چ کەمە"

ئە  به کەمییە.  و  زۆری  و  ژمارە  کێشەی  کێشەکە،  من  "ماچێ"  بۆچوونی  وشەی  گەر 
گوتبێت،   وای  شاعیر  و  بێت  هەیامڕاست  ماچی  تاقە  یەک  واتای   رۆزتر  ئی  ،ەچێ 

کی دا هەست بە بۆشاییهیان ەوەێندنە خو دا واتای نامێنێت و لکهی ڕستههدرێژ  له  ەمیوک
 خوێنینەوە:  بئاوای واتایی دەکرێت. ئێستا ئەگەر لە جیاتی "ماچێ" بنووسین "ماچی" و 

 انە، چ زۆر و چ کەمە"اچی لە لێو"چاوەڕێی م
تی چ زۆر رەکەیەیا  ێویر لەس  اچیی مێڕمێنێت و دەزانین شاعیر چاوەانئیتر ناتەواوی  

ئەو پێی قانیعە و چ زیاتر، کە دیارە باشترە! من  کە    بێت  ک ماچبێت و چ کەم، چ یه
وت و  ر کهفهعقی چاپی جه ده  چاوم به   که   وهکردبووه  م نووسیبوو و باڵوم م دێڕانهئه

ر و  ی شاعینگده  اویرکر ۆمای تقده  اڵم له. بهر کراوهسههچار  کهواوییهوێدا ناتهدیتم له
هه شاعیرمامۆستا  "موه  ژاردا، خودی  خوێندک  هه  له  وهتهۆاچی"  مامۆستا  ژار  کاتێکدا 

 . رگرتووهشێوازی "ماچێ" وه ڵکی لهکه
نووسیبێت   گەورەعیر وشەی "حەڕەمە" ی بە /ڕ/ ی  بە هەمان شێوە، من الم وا نییە شا

نەرم و نیان و سووکە  پیتی /ر/ لەوێدا    کە  ەواهێنی    "ەەر ئەوەی پێشتر "باخی ئیرەمبەل
ەمە" و "کەڕەمە" هەیە کە هەست دەکەم ئەگەر  مان بۆچوونم بۆ "زەڵ. هەنییەو قورس  

ووتر و ناسکتر دەکەن  بە "زەلەمە" و ""کەرەمە" بنووسرێن وبخوێنرێنەوە شیعرەکە وێچ
کێشه ئێستا.  وشهلەوەی  له مهره"حه  یی  جه   "  م چ اڵبه  اوهکر  ره سهچاردا  رعفهچاپی 

پیتی   " بهمهڵهی "زهدا وشه ژارر خۆی و مامۆستا ههیعشا  نگیتۆماری ده  وێ و چ لهله
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"که/ و  بهمهڕهڵ/   ده  "  /ڕ/  و  پیتی  دەکاتبیسرێت  مەجبوورم  وونی  بۆچ  له  ئەوەش 
 المعنی فی بطن الشاعر!  .وهبمهەشد ، که وهز ببمهخۆم پاشگه 

شیعرەکەدا ەمی سەرجیانەی وا لە سەرەوە باسیان کرا، شاعیر لە یدەبئە ەتەنعەسو ەلجگە 
پیتی /ر/   بیسەری شیعرەکەدا دەدات،  مۆسیقایەکی خۆشبە  جا چ /ر/ ی   بە گوێی 

لە  سووک نموونە  بۆ  قەڵەو.  /ڕ/ی  چ  و  دەردەکەوێ،   بێت  ڕووی  "ڕۆژی  میسراعی 
یراوە؛ ک وەرگکەڵر/  ی /ت یپەی  زەکاوهەردوو شێ  ش جار لهتە، شه وورگی هەژاری ڕبە

ەڵکەوت و بە بێ ئاگاداریی شاعیر ڕێک نەکەوتبێت و  بەه  ەواوت  و فۆڕمالیسمهواهەیە ئه
به کردبێتقهسته ده  ئاوات  شسد  هەمان  بە  زۆر  و  کەم  دیکەش  میسراعەکانی  ێوە: ی. 

وت ڕۆژ  وەک  ڕوومەتی  لەسەر  زوڵفی  و  فه مە"پەرچەم  و  میسراعهە"،  و    کانی رد 
 . .ش.دیکه

دهله  وهئه شیعرانهگمهو  چاردوهه  له  که  یهن  یههکپهو  ههدا  عینوانی  و   یهک 
 . می پێداوهنگی خۆی عینوانی ڕۆژ و تهده شاعیر به  بێت که وهبێ ئهده شیکههۆکاره

 ی خۆ  عیراشنگی  ده  کۆڕێکدا به  له  هرعشی  م پارچهم پێکرد، ئهتر ئاماژهوهرهسه  هک لوه
 وهسپاسه   به   که  یهنگانه و دهئهاری  تۆم  وهی خوارهوه. ئهتۆمار کراوه  ژارهه تا  مۆسما  و
جه  حیسابی   له حوسهعفهکاک  لهر  )هێدی(  پوور  ڕووپه سه  ین  کاڵود"  ر  "ساوند  ڕی 
 : گرتووهمروه

https://soundcloud.com/hedi-jh-3/zyvu6qlmxf6e    
                               ،کە یعرەیی شبەحری عەرووز

 تن فعلن  فعال تن فعال تن عال رمل مثمن مخبون محذوف: ف

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/hedi-jh-3/zyvu6qlmxf6e
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 بەهار هاتەوە
 
 
 

 بەهار هاتەوە، گوڵ دەبن پەیدا
 ، ئەو بڕوا پێیداییچیمەن، سەوزا

 و ەۆ ئرت بگڵتۆوی دڵەکەی خۆم هە
 بەندی وی چەندم لە ڕێدا مەڵلە 

 ە پێشوازی بێت وورەگواڵڵە س
 3٩با لێی بپرسێ مەیلی بە کێ دا 

 هەروەک دڵ دەچێ، سوور و خوێناوی
 بۆ پێشواز باشە، بۆی بووە شەیدا

 
 ەتاوی ی ه١3١٢زەنبیل، 

 عفەر(  ەجی چاپی   ٦3ی چاپی ئەنیسی و  ١٠4)الپەڕە  
______________________________________     

لەنوانی  یع فەردییە  چوار  قەتعە  مەتلە  عیرایس م  ئەو  لە  عەکەی  یەکەمی  و  وەرگیراوە 
 هەردوو چاپدا وەک یەکە.

ی    ١3١٢ی  شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا گوندی زەنبیل و ساڵ
ین مەی زایێنی. بەم پێیە، ئەگەر یەک  ٢4و    ١٩٢3هەتاوی ڕاگەیێنراوە کە دەکاتە ساڵی  

 ەک لە یەکەمینەکانی دەبێت.  ەم یی کئاوات نەبێت، الو ڕاگەیێنراوی  ەکراوباڵو ییعرش

 
ەم فەردە داناوە. بەاڵم من ئیحتیاتم کرد و دامنەنا لەبەر  لە کۆتایی ئ  ریچاپی جەعفەر نیشانەیەکی پرسیا .    3٩

با  ردارەکەی 'وجه التزامی'یە واتە شاعیر دەڵێ  دووهەمی وەک ڕستەیەک دەخوێنمەوە کە  کیسراعی  ئەوەی م
ەکێ دا. گەرچی زۆریش نەگونجاو نییە کەسێک بیکات بە ڕستەی پرسیاریی و سن ئایا مەیلی بێی بپرل  بچن

 سیاریی.  بێتە پردەبەشی کۆتایی میسراعەکە  ئیتر لەوێداسن "ئایا مەیلی بە کێ دا؟" بچن لێی بپر ڵێب
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 شاعیرانی هەورامیی لەسەرە، کە بنەچەکی  بێسارانی و بە گشتی  کارتێکەرییشیعرەکە  
 : ئەو ناوچەیە بۆ ەوەشاعیریش دەگەڕێت

 وەهار، ها، بیەن پەیدا" )بێسارانی(.  یەها، بیەن پەیدا... نیشان"
نانەمر    یەکییناۆرگ  لە  بە هەمان  . دەرکەوتووە،  ارهاتەوە'بەهی 'وحەسەن زیرەکیشدا، 

نیم   دڵنیا  شیعرەکەی    گەلۆمن  کورد  دیکەی  بێژێکی  گۆرانی  یان  زیرەک  حەسەن 
یان   گۆرانی  کردۆتە  ئاوات  ئاواتیان  و  هەبووە  فۆلکلۆریی  بنەمای  خۆی  شیعرەکە 

لەسەر  عیش سەرەتا  خۆی  و وە  راندز ەمدای  ۆرلکفۆل  مایەیەکیرەکەی  میسراع  ئینجا 
ز لێ  دیکەی  نەتەوایەتیدا    4٠وە؟ کردویاد  فەردی  فۆلکلۆری  سەر  بە  بوون  زاڵ 

  هونەرێکی مەزنە و گەلێک لە شاعیرانی دیکەی کوردیش بەگوێرەی توانا چوونەتە ئەو 
ار. نەمر سەیفولقوزاتی قازیش یەک لە  ژەبوارەوە؛ بۆنموونە نەمران پیرەمێرد و نالی و ه

شینبۆ    بوو  نانەکەشکێچڕ کردنەوەی  لەزیک  عەرووزی  ئاپۆرەی  هەنگفەر  عری  ی 
موکریان  خەڵک بەڕێ  لە  کەڵکی  شیعرەکانیدا  لە  و  گوندنشینی  ژیانی  لە  تایبەت  بە   ،

بابەتی باوی ناو خەڵکی وجێی لە پەند و مەتەڵی کوردی وەرگر تووە. سەیف گەلێک 
لێز خۆیەوە؛ نابە  شیعری  ناو  هێناوەتە  وههەژا  کوە  اتیشوائ  4١ییەوە  هێدی  منێر  و   و 

 قوتابیی قوتابخانەی شێعریی سەیف بوو.  4٢، وریو نوحەقیقی و خاڵەمین 
بکەین:   شیعرەکە  سەیرێکی  با  شاعیر   قەتعەیەکی  ئێستا  دڵداری  واتە  'ئەو'  غەرامییە. 

بارەت بەوە و واهەیە هەر بۆ  ەسشیعرەکە  سایەتی یەکەمی شیعرەکەیە و لە ڕاستیدا  کە
گو مابێترتئەویش  دامەزراندنی  ەیەک  راعیسی .  وەکم،  و  ەی  ارییبەه  سەرەتایە 

ئینجا قەسیدەوێژانی کۆن، باسی هاتنەوەی بەهاری کردووە بەاڵم تەنیا بە یەک میسراع؛  
 دەست بەجێ چؤتە سۆراغی 'ئەو'.

 
                                                 ، بەم شێوەیە:  ووکەوەوو کەوانبەشە لە فۆلکلۆر وەرگیراوە بخرایەتە ناو د دیارە ئەودەم دەبوایە ئەو. 4٠
                                                                                                                                           ەبن پەیدا"،د "بەهار هاتەوە، گوڵ  

                                                                                                                                  ا پێیدا        ەو بڕوەوزایی، ئچیمەن، س
پرس ئاییارێکبەشوێنیدا،  ئەوەیە  ئەویش  هەڵدەدا،  سەری  دیکەش  شوێنی  ی  کام  تا  یەکەم،  میسراعی  لە  جگە  ا 

 ئاواتە؟ و کام بەشی هی  لۆرییەعرەکە فۆلکشی
اڵمە؛ هەرکەس بەڕاست  هەر ئاش بەت  ان.  سەر چوونە تەختی، ڕۆیینی سەرداری پێدەوێ؛ کردمە سەر باسک 4١

گابۆڕ ڕۆیی'،  'گاڕان  لەباتی  بەخێرە؛  ئاخر  شەبێ  نابینە؛  بم  الڵ  شەڕیانە؛  دایم  زریان  و  خێڵ ماڵ  م 
 ستایە... سەرەوخوارن؛ کەرەبۆزیشیان لەسەر وە

 ستا قانع و موفتی پێنجوێنیش قوتابی قوتابخانەی شیعریی سەیفن.بۆچوونی من مامۆبە .  42
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فەر یەکلە  بۆدی  گێژوگومی  هەندێک  سەوزایی  و  چیمەن  دەخوڵقێنن    ەمدا  خوێنەر 
ەوە نببی  ورد اڵم ئەگەر لێی نییە کامەیە؛ بە نڕوو زۆر  ەعسراو میەئلەبەر ئەوەی کرداری 

ئاوات دەڵێ گوڵ و چیمەن و   نتێدەگەی کرداری ڕستەکە لە میسراعی پێشەوەتردایە. 
 ئەوەی کە 'ئەو' بەسەریاندا بڕوات. بۆیا سەوزایی هەمووی پەیدا بوونەوە، ئەوەش تەن

انی فەردی دەندیپەیو  ەت لبینێەدکەم لە فەردی دووهەمدا دەورێکی گرنگ  ەڵتۆوی د
شاعیر واهەبوو بتوانێ بڵێت دڵم لە سەر ڕێی ئەو دادەنێم دا.  واترو فەردەکانی د  یەکەم

ە، توانیویە بەهار م گوتوویەتی 'تۆوی دڵم دەچێنم' و بەم شێوەیبا بە سەریدا بڕوات بەاڵ
ەم هێی دڵی شاعیر و گواڵڵە سوورەی فەردی سوۆو گوڵ و چیمەن و سەوزایی و ت

ەیەکەوە ببەستێتەوە و بەم  پێ ب یان  وپۆپی شیعرەکە  کدا بهێنێت و لقەەڵ یلەگ  یوەموه
بەژنی شیعرەکە   بۆ ئەوەی خوێنەر  یارمەتی  ارێک کە  ک،  بکات   ترپتەوکارەی  دەدات 

 تەوە. کانەی و پەرژ وباڵو بوەستێنێتبابەت سەر یەک  بیری خۆی لە
و پەیوەندییە  ەچی ئگەر  . نسداقور  یکدووهەم و سێهەم و چوارەم لە پەیوەندێ  یفەرد

د  لە فەردی  و  ووهەنێوان  ئەو  م  بێ  بە  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  نییە،  ڕوون  زۆر  سێهەمدا 
اوەییەی ەی خۆی دەکەوێتە خوارەوە و ئەو جوانی و ڕازپەیوەندە، شیعرەکە لە لووتک

ی کێسەر ڕێی ئەودا چاند بۆ ئەوەی ببێتە شت  نامێنێت. ئاوات دەڵێ من تۆوی دڵەکەم لە
ئەو و لێی بپرسێت بۆچی  ازی  پێشودار[ و بچێتە ی خوێناوی ]و داغەسوورڵە اڵوک گوە

 لەگەڵیدا بێ مەیلە و مەیلی بە کەسێکی دیکە داوە؟ 
 و سێهەمدا، هەناوی شیعرەکەیە. دۆزینەوەی ئەو پەیوەندییە لە نێوان فەردی دووهەم 

ە  کسێک  ە کەتا' و'ئەو  ەبارەت بە شیعرەکە دیارە ئەوە دەبێت ک ەسپرسیاری سەرەکی  
بۆ گ پوتراوە،کێیە؟ ئشیعرەکەی  بۆ هەمیشە بێ وەاڵم دەمێنێتەوە  رسیاەو  بە داخەوە  رە 

ئەگەر بە  شاعیر  دڵداری  ئەوەی  چاوگەشی  لەبەر  کیژۆڵەیەکی  و  مەجازییە  زۆر،  ی 
ای کۆچی دوایی شاعیر  ودڵی نەبێت، کەسی دیکە نییە! خۆ ئەگەریش بووبێت،  خەیا

 ؟نچۆ ێت وناکێ دەبێ ئەوە بز
ناتەواویف  ڕەد هەندێک  شیعرەکە  سەروای  تو  سەروای  ێدا  یی  کاتێکدا  لە  دەبینرێت. 

کۆتایی  م فەردی  دووهەمی  میسراعی  و  )مەتلەع(  یەکەم  فەردی  یەکەمی  یسراعی 
'پێیدا' و    ەتیدا'ن، سەروای میسراعی دووهەمی فەردی مەقتەع بۆ)مەقتەع( 'پەیدا' و 'شە

غ ناوەڕاستی  فەردی  دوو  و  ڕێدا'  ەش،ەلەکزەهی  س''  ئەم  یە.  هێنانیلێدا'  شێوەی   ێ 
ئەویش لە غەزەلێکی چوار فەردیدا بە پێوانەی شیعری کالسیک بە ناتەواویی    وایەسەر
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پێواژمێرر دە و  ڕبە  و  گەز  چەشنە  ئەو  دیارە  بەاڵم  گەلێک  ێت  شتێکی  نەیەش، 
ش لە  دەنا  وەستایانەکیعرەفۆڕمالیستییە  هێند  فەردەکان  خستنی  ڕێک  وە،  وچوە  بەڕێ  ەدا 

 واوییەک ناکات.ناتەهیچ وەیدا هەست بە ێنەر لە خوێندنەوکە خ
 'توو'  واتە دەنکی سەوزە و گیا ە بۆتۆو، شێوازی موکریانیی
 مەڵبەند، شوێن و جێگا

 وی، ئەو
ب شەیدا،  بووە  مبۆی  بۆچوونی  عیبارەە  واتە  شیعرییە،  حەشوێکی  و    تێکین  زیادییە 

هیچ دەنا البردنی  لەوێی داناوە،    کەیعرەشی شێک و    سەروا  شاعیرتەنیا بۆ وەاڵمدانەوەی
 ێک بە بەژنی واتایی شیعرەکە ناگەیێنێت. زیان

سەبارەت بە بەحری عەرووزی و تەقتیع کردنی ئەم شیعرە دەبێ بڵێم بۆچوونێک هەیە  
دە خاکە  دەچێتە  ئەنجامدا  لە  بڕگەیی  شیعرێکی  هەموو  بەحرەکانی  ەنڵێ  لە  یەک  ی 

عەرەبەوە دەڵیەەوانپێچ  یکونێبۆچو  ؛عەرووزی  کە  هەیە  بەحرێکی   شی    هەموو 
 دەکرێ وەک بڕگەیی سەیر بکرێن و بڕگەکانی بژمێررێن.   ووزیعەر

                        بەحری عەرووزیی شیعرەکە  
 // فع لن فعولن  هجایی(: فع لن فعولنمتقارب مثمن اثلم ) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 



  

67/    ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 

 

 بۆ خۆشەویستی خودا 
 
 
 

     43حی پاک!ۆڕوو کەوە اکنت پەدئەی بە
 44اک'! وح فید، 'ڕدەنتڕۆحە سەراپا بە

 کێ بوو غەمی ئوممەتی خۆی خواردبوو؟ 
 45کۆشک و قەاڵی کافری ڕووخاندبوو؟ 

 شکاند؟کێ بوو قوڕەیشی و مەکەیی تێک
 له ڕێگەی گەلی خۆی هەڵپساند؟  داوی

 ئیشاره قەمەر؟  هبکرد  کێ بوو شەقی
 4٦شەجەر؟ ووداسەجدەیی بۆ کرد بە دڵ

 اش ڕێبەر و پێغەمبەرانلە پبوو  ێک
 ڕاهنومای ڕەهبەران؟  بووهت و ها

 ه تەی کردبوو حەوت ئاسمانکێ بوو ک
 تاکوو گەیشته سەفی کەڕڕووبیان؟ 

 پەیکی ئەمین بوو لەوێ گرتی مەقەر 
 رزی دەکرد: ڕێم نییه خەیرولبەشەر! عە

 ه به عەزمی حوزوور گێتێپەڕی لەو ج
 وورف و سریەگەییه حوزوور و بووه ک

 سەما ەشەر کەوتنه ڕەقس و و بجینن 
 رز، هێندێ له ئەوجی سەماه عەەک لی

 
 ک یسی: روحی پاەنچاپی ئ 43
 چاپی ئەنیسی: ڕوحە  و  روح فیداک   44
 اندبوروخ  چاپی ئەنیسی: خواردبو  و 45
 چاپی ئەنیسی: بەدڵ و ناو 4٦



 

 ١3١٩تا  ١3١٠نی ااڵشێعری س /68
 

 تۆی بە خودا ئەحمەدی موختاری مە 
 کاری مە  تۆ به ئایەت فەشەلهبێ
 !ئەی بەدەنت پاکه وەکوو گیانی پاک 

 47ڕۆحه سەراپا بەدەنت، 'روەح فیداک'! 
 

 ی هەتاوی ١3١٢ زەنبیل،
  فەر( پی جەعچا ی ٢٩٦ و ٢٩5ی و سیی چاپی ئەن١٦٠و  ١5٩الپەڕە )

__________________   _____________ 
 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە. 

 هەردوو دیوانە چاپکراوەکە لە بەشی مەسنەویدا هێناویانە.
هاوشێوە  ئایینییەشیعرێکی   ئیسالمدا.  پێغەمبەری  پەسنی  بەشەکانی    یلە  لە  شیعرە  ئەو 

ڕیوایەت دێک  هەن  شاعیر لە شیعرەکەدا ئاماژە بە.  ێترکدەەولێان  یسو با  دیکەشدا هەیە
ەڕ ژیانی پێغەمبەر دەکات کە بۆ ئیماندارێکی ئاسایی موسوڵمان واهەیە و گێڕانەوە لەم

خو ڕەنگە  بەاڵم  بێت  باوەڕ  کەسێکی جێگەی  کە  نەکات  ئەوە  چاوەڕوانی  ێنەر 
بۆ    خوێندەوار شیعرەکانیەوە.  ناو  بیانخاتە  ئاوات  دبردنەدسەجوونە،  منوەک  بۆ  ی  ار 

و سواری ئەسپی باڵدار بوون و لە چرکەیەکدا چوون بۆ  ردن  مر کق القپێغەمبەر یان ش
بەاڵم ئاسمان...  تەبەقەی  خ  حەوت  مافی  کەس  هەموو  و  ئایینییە  باوەڕی  ۆیەتی ئەوە 

کە وەریگرتووە    ەلە هەموو ئەو کەسانەی  کوەری بگرێت یان بیداتە دواوە، ئاواتیش یە
 ەتی. یهێناو یدایعرەکەشەو ل

'جسم' بەرانبەر  لە  بوڕۆح:  ژونەوی  و  دێت  ئەسڵی ەراندا  بەستراوە.  بەوەوە  لەش  یانی 
' وشەکە عەرەبییە و بە شێوەی 'روح' دەنووسرێت. لە باشووری کوردستان وەک 'ڕۆح

وە دەناسرێت کە زۆر لەتیف و  ەبدەگوترێت و دەنووسرێت. لە الیەکی دیکەوە ڕۆح  
شاعی و  پلەش  ێڵدە  لێرەدا  رناسکە  پاکی  ڕۆح  وەک  لەێغەمبەر  و  لەتیفەە  کۆتاییشدا    ، 

 دەڵێ ئەی ڕۆح ]ی من[ بە فیدای تۆ بێت! 
لە دەقی  ئیمانداری یەک ئایینن، وەک ئۆممەتی ئیسالم.    کە  ئۆممەت: کۆمەڵی خەڵکانێک

 قەوم' و 'میللەت'یشی لێ وەرگیراوە. 'ی کۆنی عەرەبی و کوردی و ئێرانیدا واتا 

 
کراوەتەوفەرد  47 دووپات  لێرەدا  شیعرەکە  یەکەمی  وشی  تەنیا  ڕوح ە  هەی  گیانی.  بۆتە  وەک  ی  بۆیەش  ەر 

 سەنعەتی "رد المطلع" دەبێ سەیر بکرێت بەاڵم ناتەواو.  
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واتە کاتی چوونی راج  میع  ژەیە بەو نەقڵەی کە گوایە لەام ئا  :ندارخومەت  مۆغەمی ئ
ئیالهی، خودا ئەرکێکی زۆری نوێژ و ڕۆژووی خستۆتە    پێغەمبەری ئیسالم بۆ بارەگای

و   ئیسالم  ئۆممەتی  شانی  ئاسمانەوە سەر  خوارەوەی  قاتی  لە  جار  چەند  پێغەمبەر 
بۆ  ەگ لێداوە  چەنەی  و  خودا  حزووری  ژمەئڕاوەتەوە  و  تەکڕەکا  یارەوەی  نوێژ  انی 

ڕەکات نوێژ و ساڵی    ١7وە تا ئەوەی گەیاندوویەتە ڕۆژی  کاتەەم بۆژوو کڕۆژانی ڕ
 مانگیكیش ڕۆژوو.

پێغەمبەری   شەڕەکانی  بە  ئاماژەیە  کافر:  قەاڵی  و  جوولەکەی کۆشک  لەگەڵ  ئیسالم 
 ەکانی دیکە و بوت پەرستان.نی مەککە و ئیماندارانی ئای

مەک و  ئەکقوڕەیشی  ئ  وەشەیی:  موسوڵمانانی  اماژهەر  شەڕی  بە  ئیسەدرەیە  سالم  ی 
مە خەڵکانی  باوەکوو  ککلەگەڵ  نەبوو  ئیسالم  بە  باوەڕیان  کە  قوڕەیش  تایفەی  و  ە 

 خۆی لە قوڕەشییەکان بوو.   پێغەمبەر
سەر زمانی خەڵکە کە    ەلدنی شتێک بە دوو کوتەوە. ئەو ئەفسانەیەش  دن: کرشەق کر

بۆ ئیسالم  ئاماەرایغەمبێپنی  سەلماند  پێغەمبەری  خۆی،  ی  کورە بە    ژەیەکیەتییەکەی 
مانگ کردووە و ئەویش لەت و پەت بووە و لەتەکانی کەوتوونەتە سەر زەوی؛ پاشان  

 انگی سەر لەنوێ دروست کردۆتەوە!برەئیل هەڵیگرتوونەتەوە و پێکەوەی ناون و مج
دا کردنی  هە  رسەجدە  دیکەی  ئەفسانەیەکی  ئەوەش  پێغەمبەر:  وەستراوبڵبۆ  لە    ە 

 ە حیساب. دێت مبەرۆ پێغەدا وەک موعجیزەیەک بدەلجە
دوایین   ئیسالم  ئایینی  موسوڵمانان  باوەڕی  لە  بەشێک  وەک  پێغەمبەران:  و  ڕێبەر  لەپاش 

 یینی کاتدا سەروەر و گەورە و ڕێبەربەرانە، لە عەخاتەمی پێغەم  یشئایین و محەممەد
 هەموو پێغەمبەرانی پێش خۆشیەتی.

کە    یەیئەفسانەبەو  ەیە  ی حەوت قاتی ئاسمان. ئاماژوانپێ  : نااسمحەوت ئ  یتەی کردن 
گوایە پێغەمبەری ئیسالم لە ماوەی چەند چرکەدا بە سواری دوڵدوڵ )ئەسپی ئاسمانی( 

لە   .ە ە ئاسمان و لە قاتی حەوتەم چاوی بە خودا کەوتووو بە ڕێنومایی جیبرەئیل، چۆت
 . اتنوت قەحام ن هەرکامجوعرافیای کۆنی ئیسالمیدا زەوی و ئاس

بنە وێدەچێت  فر وشەکمای  کەڕڕووبیان:  بێت.  عیبڕی  ئەو  ە  واتە  مقرب  یشتەی 
شەوی   لە  ئیسالم  پێغەمبەری  ڕیوایەت،  گوێرەی  بە  و  نزیکن  خودا  لە  وا  فریشتانەی 

 گەیشتە شوێنی ئەوانیش. میعراجدا 
 یلە.  ئ ەپەیکی ئەمین: فریشتە جبر
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اماژەیە بەو ەوەتر بچێت. ئسەرانی  وتنەیهات و    ەلەوێ گرتی مەقەڕ: واتە تا ئەو شوێن
ئاسمان،    یەتەڕیوا بۆ  برد  دوڵدوڵ  سواری  بە  پێغەمبەری  جبرەئیل  قاتی    ئینجاکە  لە 

ە سەرەوە و محەممەد خۆی بە  شەشەم بەجێما و گوتی من لەوە زیاتر ئیجازەم نییە بچم
 م و بەردەم خودا. ەتتەنیا چووە قاتی حەو

سروور:   و  ف  ەرەکسروو  و  فکەی بووە کەیف  جینریهی  و  فەردی    شتە  بەشەرە.  و 
 ەخات.  ئەوە دەردریش دوات

 ئەحمەدی موختار: پێغەمبەر ئیسالم
 بێ تۆ بە ئایەت...: سوێندم بە ئایەت کە بێ تۆ کارمان فەشەلە. 

 و ارسەرنەکەوتوو، هەڵوەشاوە و بەڕێوە نەبار نەبوو، فەشەل: ڕزگ
مەقتەع واتە کۆتایی  ە ل ەلزەن غسیدە یاەقردالمطلع: فەردی مەتلەع واتە سەرەتای 

وێدەچێت ئەو شێوازە زیاتر لەناو شاعیرانی عەرەبدا باو ت بۆتەوە. ووپادا دشیعرەکە
ەاڵم شێوازێکی پڕواتایە، بە بووبێت و شاعیرانی کورد و ئێرانی زۆر بەالیدا نەچووبێتن ب

 ە بۆکەنەیع نیشالطواتای فەردەکان لەیەکتر جیاوازن، رد الم ەکتایبەت لە غەزەلدا 
 لە سەرەتا تا کۆتایی غەزەلەکەدا.   مکێکی چەدرێژە  کگرتوویی فەردەکان ویە

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 سریع مسدس مطوی مکشوف: مفتعلن مفتعلن فاعلن 
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 ستایشی پێغەمبەر
   
 
 

    مان و زەمین!  سائەی خوداوەندی ئ
     !سانعی ڕۆژ و شەو، مەهـ و پەروین

 راپ! ک و خو چاوور م ر وڕازقی ما
 ونبول و گوڵ و نەسرین! قی سخالی

 به نەسیمی بەهاری، مڵکی خۆت 
 کردووه سەوز و سوور و کەسک و شین 

 وەجەل! بۆ منیش ئەی خودای عەززه
 ۆر فەقیرم و مسکین تێ، زڕەحمە

 ڵکی تۆم و مخۆ منیش عەبدی تۆ و له 
 موستەحەققم به عەفوی تۆ، بە یەقین

 ـ پیشمارر خگەرچی زۆ ـهەرچی هەم 
 ئامین  ڵێم، دەشەمه ئەم وته، خۆ

 سەد هەزاران تەحییەت و سەلەوات 
 بۆ محەممەد، شەفیعی ڕۆژی نەجات

 لەقەبی! االمم' چ خۆشئەی 'شفیع 
 48ر و بائەدەبی!چ بەعەزم و ویقا

 ڵامخاوەنی عیلم و حیلم و عەقڵ و کە
 فەخری عورب و عەجەم، چ مونتەخەبی!

 انی درهەڵبژێراوی ڕاسپا
 بی ران له نەتپێشو له تویسخۆشە

 له نەسلی عەرەب زهوورت کرد  ۆت

 
 عوزم  چاپی ئەنیسی:  48
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 ئاشکرا بوو فەزیلەتی عەرەبی
 هەرکەسێکی کەوا سەناگۆتە 

 تەڕ و پاراوه تەبع و زار و لەبی
 ه به دڵ دەکا: بنێر هاتیفێ بانگ

 بی ەڵتە تۆ که پیاوێکی چاک و دین
 سەد هەزاران تەحییەت و سەلەوات   
 تانەجعی ڕۆژی یفبۆ محەممەد، شە  

 زیبات! ووی ڵی ڕنووری جەما بە ئەی
 پڕ له شەوق و زەوق، له سەر تا پات!

 وپێکتره بەدەنتیەک له یەک ڕێک
 یەک له یەک بۆنی خۆشتره ئەعزات

 وود و خوانی کەرەم! ئەی شەهی موڵکی ج
 و سەخات  "بەرمەکی" شەرمەسار له بەزل

 وەجەل خۆشەویستی خودای عەززه
 ات ڕۆژی مەم یگیرڕێنما و دەست

 یر!کەب یر وعی هەموو سەغفیشەی ەئ
 خاوەنی فەیز و ڕەحمەت و بەرەکات 

 قاسیدێ بانگ دەکا: بنێره به دڵ 
 بۆ یەکەسواره جوانەکەی عەرەسات 

 و سەلەوات سەد هەزاران تەحییەت   
 بۆ محەممەد، شەفیعی ڕۆژی نەجات  

 شەوی حەو سەمات هەموو تەی کرد ئەو
 کرد  یەمەڕکەبی سوارەکانی دیت پ

 ەپیزار گۆنە گن هەردووەگخی چەر
 به سکەندەر، به بەزمەکەی کەی کرد

 چوویه جێیەک که جوبرەئیلی ئەمین 
 کەوته لەرزین، گەڕاوه، تۆبەی کرد 

 م بۆ پەزیرایی، گوڵستانی ئیرە
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 ئەمری بۆ هات و پاکی خونچەی کرد 
 ساڵه و کۆن   راپیرەداری هەز

 وەک نەمام تازه بوو، شکۆفەی کرد
 ردەڕ کوو کمەی هسەن سەماحەدەنگی ئ

 ی هەبوو دەیکرد: قسە ئەم لەکێکمە
 سەد هەزاران تەحییەت و سەلەوات   
 بۆ محەممەد، شەفیعی ڕۆژی نەجات  
 

 ی هەتاوی ١3١3زەنبیل، 
 ی چاپی جەعفەر(  ٢7٩تا  ٢77ی و ی چاپی ئەنیس ١35تا  ١3٢)الپەڕە

_  ___________________ 
  وەک یەکە. عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا

 ە.  گەڵ یەکتر نیین لەۆریاجیاوازییەکی ز نەکاقەد
سێ   و  گوتراوە  خودادا  نەعتی  لە  یەکەمی  بەندی  بەندییە،  چوار  بەندێکی  تەرجیع 

پێغەمب هەڵدانی  دیکەی  'مناجات'ی بەندەکەی  ناوی  بکرێت  واهەیە  و  ئیسالمە    شی ەری 
 نرێت.  بێل

ەمبەریان  ێغپ  ەیشیستاوەی ئەم  ێششاعیرانی کالسیکی کورد کەم و زۆر هەموویان لە  
تایبەت چۆن ئەویندارێک باسی گراوییەکەی دەکات، ئاوا بە بەژن  کیان بە  بەشێە و  هەی

هەم بە  ئاواتیش  هەڵگوتووە.  خۆیاندا  پێغەمبەری  بااڵی  هەندێک  و  لێرەدا  شێوە،  ان 
سەرتاپا شەوق و زەوق، بەدەنی ڕێک و پێک و ئەعزای بۆن   ،تەعبیری وەک "ڕووی زیبا

هێناۆخ ئەوعادەبە    ەکوە  ش"ی  گراوی بە    تانەسیفە  ت  و  خۆشەویست  و  دڵدار 
 دەدرێن. 

هەندێک   وشە،  لە  تێدایە. جگە  عەرەبی  و  فارسی  تەعبیری  و  وشە  گەلێک  شیعرەکە، 
هەن   یەتەرکیبیش  فەردی  دوو  نموونە،  بۆ  فارسین.  عەینوبیلال  بە  ەککە  می 

تەرکیب و  فارسی  دەبنە  کەمەوە  زۆر  ئاسم  یگۆڕانکارییەکی  مزەمی  وان  وەک  و  ن،  ەە 
ومووریش هەر فارسین کە هێنانی کوردییەکەیان جیاوازییەکی لە واتادا  مار  ن، وپەروی

ئاسمان و زەوی، مانگ    ، مەگەر کێشەی کێش یان سەروای بخوڵقێندایە:پێک نەدەهێنا
 و پەروین، و مار و مێروو. 

 سانع: خوڵقێنەر 
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 ڕازق: ڕۆزیدەر 
وا بەهاری...:  نەسیمی  خۆ  ەتبە  بە  زەو  سەر  ەکت،  مڵکی  بێت،  بنەسیی  ەهاری  می 

 ڕەنگاوڕەنگ کردووە.
ئەم وتە، خۆشەمە: من کۆما )وێرگول(ێک  دوای 'ئەم وتە' دادەنێم بۆ ئەوەی بکرێت 

بخوێنرێتەوە شئاوا  منی  زاری  سەر  بنێشتە خۆشکەی  بۆتە  وتەیە  ئەو  کام عا:  بەاڵم  یر. 
و . ئەیارەی پرسجێگە ندێک' هەن یئاما وشەی 'دەوتە؟ "سەدهەزاران تەحییەت و ....". لێر

ات. وشەیە بە عادەت لە کۆتایی دۆعادا دێت و واتای "با وابێت" و "یاخوا وابێت" دەد
سەرەتای دۆعاکە و پێش ئەوەی دۆعا بکات،  ئاوات لە شیعرەکەدا 'ئامین'ی هێناوەتە  

 دەڵێت.  ۆبئامینی 
 مەمات: ڕۆژی مردن، قیامەت

    ئۆممەتان یشفیع االمم: تکاکار 
خواست.یرئ  م:زع و  ئێعظم  ادە  ئەگەر  :  وەرگیرابێت،  سقان.  عظم  لە  وشە کوردییەکە 

اڵم بە ئەودەم دەبێ وای واتا بکەینەوە کە 'تۆ کەسێکی ئێسقان قایم' و بە توانای. بە
 واتای ئیرادە.  ەب ئەگەری زۆر نیازی شاعیر هەر "عزم" بووە 

 حیلم: سەبر و تاقەت 
 او رر مونتەخەب: هەڵبژێ

ئەن اشترلەپێ کە:  لە  سو  وا  لەپێشترە.  مبەرپێغەەی  دیکە  ڵە  انی  بڵێت  ئەوەی  لەجیاتی 
ستنی پێغەمبەرانی دیکە لەپێشتری، گوتوویەتی لە نەبی لەپێشترانی ئەوەش بەئامانجی پارا

 . ی شیعرەکەکێش و سەروا
 لەپێشی لەباری ئەخالقییەوە.  وفەزیلەت: گەورەیی 

 هەڵدەڵێت.  ێکدایەنبە کەس یان ال ەێک کسە: ک. سەناگۆنت: هەڵدان و پێداهەڵگوسەنا
 تەبع: مرخ 

 هاتیف: بانگدەر، پەیامهێنەر 
 دین تەڵەب: خوازیاری دین 
 جوود: دڵئاوایی، بەخشندەیی 

 خوان: سفرە
خەلیفبنەماڵە  بەرمەکی: دەسەاڵتداری  و  وەزیر  بەرمەکیان  لە کە ی  بوون  عەبباسی  انی 

 سەدەی هەشتەمی زایێنیدا. 



  

75/    ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 ی شندەی خەبەزل: ب
 ەیی ندبەخش :خاەس

 ەکەت، دامەزرانی خێر لەالیەن خوداوە. بەر کۆی بەرەکات:
 عەرەسات: سەحرای مەحشەر

 حەو: حەوت 
ێت پێغەمبەری ئیسالم دەگوترەی وا  قسەیحەو سەمات هەموو تەی کرد: ئاماژەیە بەو  

 . تەبەقەی ئاسمانی بەچرکەیەک بڕی و گەیشتە قاتی حەوتەم تولە شەوی میعراجدا حە
 نشکاندالق  ستن،ار خ کە: لپەی کردن

 رایی: میوانداری، فارسییە. زیپە
گوڵستانی ئیرەم: باخی ئیرەم، یان باخی شەدداد، یان باخی عەدن، باغێکی ئەفسانەییە، 

قورئاندا لە  ئاوات    کە  پێکراوە.  ئاماژەی  المعاد"  ذات  "ارم  باغێکی  ێلوەک  وەک  رەدا 
چ بەهۆی  دەڵێ  و  دەکات  باسی  پێغەمووڕاستەقینە  بۆ  مەوئیسال  ی بەرنی  ج، میعراە 

 ەکانی ئەو باغە بااڵیان کرد و خۆنچەیان دەرهێنا.  ەمامن
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 خفیف مسدس مخبون محذوف: فاعالتن مفاعلن فعلن
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 خۆش بڕوایی
 
 
 

 قڕاندی  ێیاڕەبی خێر بێ، قەل
 وتەیەکی بوو، بە قڕە گەیاندی 

 بەیانییە وەنازانم چۆنە ب
 نییەتووە، لە سەرباهاڕ ڕەققەب

 زانیم گرنگە وشەی قشقەڕە 
 هەرچەند بێ خێر و پیس  وبەدفەڕە 

 بەاڵم داخەکەم، لێی حاڵی نەبووم
 هەرچەند هەوڵیدا، بەوتەکەی نەچووم 

 
 سەیرێکی خۆشتر لەمن ڕوویداوە 

 سووڕ ماوە  دڵی ماڵ کاول سەری
 4٩دڵی شێت وپێت، پەرێشان و کەیل

 ل یەی لەاڵمەبننی، لە اوعاشق بە ج
 ەونندی ئەڵبەەژ مسارا و کێو وک

 وەحشی و دڕندە هاودەنگی ئەون
 تازە لە قیسم چووە ئەو دڵە

 ئەو دڵە وێرانە، ئەو دڵە بە کوڵە
 ەوین دڵی وای ناوێ گیرۆدەی ئ

 وەخت و بێ وەختان لەمن بگرێ قین 
 گڕوو بگرێ بۆ لەیال  نووەک مەجنو

 کار وپیشەی بێ شین و واوەیال 
 

  4٩لە دەقەکەدا وەک پەریشان نووسراوە.  
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 اوی ی هەت ١3١3، لیوایی زەنبائ
ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە( ٢٠٠و  ٩١٩ە )الپەڕ  

  _______________________________ 
ی  لە دیوانای هەر ئەو شیعرانەدایە کە نموونەی  لە شیعرە سەرەتاییەکانی ئاواتە و لە فەز

ی "وە پێکە  از ب  دوو"و   اتوای ئ  بۆ نموونە، "هێالنەی ڕووخاو"   زۆرن  یرانی کوردداعاش
 لە دیوانی مامۆستا قانعدا. "قانع و کەرەکەی"عری و شیژار مامۆستا هە

ئاژەڵێکەوە  یان  باڵندە  زمان  لە  خۆی  دڵی  قسەی  شاعیر  شیعرانەدا  چەشنە  لەو 
وگومیی تێدایە لەبەر ئەوەی شاعیر    ژادەگەیێنێت. بەاڵم لێرەدا ئەو پەیامە هەندێک گێڕ

و   قڕە  لە  من  قەلەڕەسق دەڵێ  ئەم!  گەیشتتێنە  کەەشەی  بەرگۆی   ،رشاعیگەر  باشە  کە 
قسەی  قەلەکە بووە، لێی تێنەگەیشتبێت، ئەی خوێنەری بێ خەبەر چۆنی لێ تێبگات! 

تێنەگات، لێی  باشتر    خۆ ئەگەر خوێنەریش  بۆ هۆندنەوەی ئەم شیعر یان  ئەی هۆکار 
 ئەم نەزمە چییە؟ مێبڵ

کە   وبێتبو  یەشر بۆگە هەو ڕەنر  ەنناگاتە خوێ  هەرچۆنێک بێت، پەیامی ناو شیعرەکە
تر، "سەیرێکی  شاعیر لە فەردی پێنجەمەوە دەست دەکات بە گێڕانەوەی ڕووداوێکی  

 خۆشتر لەمن ڕوویداوە..." 
ڕووداوەی   کە    شەدووەمئەم  بوو  جوانێک  عاشقی  شاعیر  دڵی  ساکارە:   ەلگەلێک 
لەیالیە  دڵە  -بنەماڵەی  ئەو  ئیتر  جوانیدا؛  لە  ال  دیارە  بۆ  و  لە   یچووە  خیل  ۆی  الی 

 ەشە کە شاعیر شین و واوەیالیەتی. هەر ئەوەندە و تەواو!بۆی هەر ەماوە،ن
بە   خوێنەر  کە  کردۆتەوە  جیا  لێک  دەستەقەسد  بە  شیعرەکەم  بەشی  دوو  هاسانی  من 

وێنەر پەیوەندییەک لەنێوان  ئایا خ  .بکات ەهەست بە دوو ڕووداوی جیاجیای ناو شیعرەک
لیی"  ۆش بڕوا"خ  نوانییا عیئا  ؟ا دەبێنێتدەئەو دوو بەش ە دیوانەکەدا بۆ شیعرەکە کە 

 ۆ بەشی عاشقێنییەکەیەتی؟ دانراوە هەردوو بەش دەگرێتەوە یان تەنیا ب
  . ێت دەڵێن دەقڕێنێ کەسێکیش کە هەواڵی خراپی پێ ب  قڕاندن: دەنگی قەلە ڕەشەیە. بە

ئە کە  بنەمایەیە  بێ  و  جێ  بێ  ئەفسانە  ئەو  بێتەگهۆکارەکەشی  قەل   یانربان  سە  ەر 
قڕێنێت، سەرەتای گەیشتنی هەواڵێکی ناخۆشە و خاوەن و ب  اڵێکری محەوش و دیوا

 ەربکات! ماڵ هەوڵ دەدات قەلە برسی و هەژارەکە لە سەر دیوار و بانی ماڵەکەی د
 ، شووم بەد فەڕ: بەد قەدەم

 وم: بە قسەم نەکرد، لێی تێنەگەیشتم. وچبە وتەکەی نە
 کاول: وێران 
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 ەداتەوە.ێت دان شتای هەموا مەلە،ی موهشەو وپێت: پێت تشێ
 کەیل: دڵتەنگ و بە خەم پەست 

 کەژ: کێو 
 بەکۆڵ: لەجۆش، گەرم داهاتوو

 گیرۆدە: ئەسیر 
 گڕوو: بیانوو 
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 کرشه  جنێو
 
 
 

 بەند ڵد 5٠دتئەی زیبی گوڵستانم، تەشریفی قه
 5١یوەند! ەپتەعریفی بەچیکەم من؟ سەروە و گوڵی لێ 

 مبەد وچاک 5٢اری ڕەفتاری تە گرفێکددمو
 درۆ، جارێ ڕاست؛ عاشق بە چ بێ خورسەند؟  رێجا

 ئەو قامەتە ڕەعنایە بۆمن کە لەدەس نایە 
 جێگەی من ودڵ ناکا، سەدها دڵی لێ بوو بەند 

 ی کوێرە  53کی بەری پێت، چاوم! سورمەی 'بەسەر'اخ
 هەرچەند  54ی موژەکەت فێرە کوێرکا 'بەسەرم' ریت
 بوو 55را داڵ رین وو، شیبواچرمایشی تۆ ەف

 ێوشەکرە، بەو شێوە کەالمت قەندنوە جبەولێ
 بێچارە دڵی "کامیل" گیرۆدەیی خاڵت بوو
 بۆ دانەفڕی زولفت کردی لە پڕا دەربەند؟ 

 
  قی چاپکراوردوو ده هه ەگوێرەی ی هەتاوی ب ١3١4چۆمی زەنبیل، 

 ر(هعفی چاپی جه  85ی چاپی ئەنیسی و  73)الپەڕە 
 ___________ _____  ___________________ 

 
دواتریش    ی میسراعیوهر ئهبهبینم له واوتر ده هت  ر بهعفهقی جه مت. من دهدهشریف قه: ته نیسی.   چاپی ئه 5٠

 م. دهک قهنه اڵدایه د وباباسی قه ر لههه
 د. نیوه، گوڵی لێ په روه نیسی: سه.   چاپی ئه 5١
 .ادی و ناپێویسته زی هی گرفتاری کدوای وشه  وتۆتهردا کۆما )وێرگول( ێک که عفهاپی جهچ .   له 5٢
ەاڵم وشەکە  ەشی هەر وابێت بەبییەکحونجە عەر  امۆستا ئەنیسیدا "بەسەڕ" هاتووە و واهەیە.   لە دەقی چاپی م 53

  دانا. ر"مسەبە "بەلە کوردی و فارسیدا بیچمی "بەسەر" ی پێدراوە و منیش 
 .   بڕوانە پەراوێزی پێشتر.  54
 نیسی: دڵ ئارا .   چاپی ئه 55



 

 ١3١٩تا  ١3١٠نی ااڵشێعری س /80
 

 رگیراوە. وه کهقی شیعرهده له ، کەجنێو شەکر' ه'چاپی ئەنیسیدا   له کهشیعرهنی نوایع
ڕێکه  و  شیعرهشوێن  گوترانی  دههه  له  کهوتی  وهردوو  یهقدا  بەک  سەبارەت   کن. 

تنی  وێکه وپاچێم من پێش  ڵبی زایێنی[ دەبێ    ١٩٢5تاوی ]ی هه  ١3١4ساڵی    یڕێکەوت
جهیواند چاپی  در،  فهعی  بزانم  بە  ئەوەی  بۆ  چوومەوە  ئەنیسیدا  مامۆستا  چاپی  یوانی 

ن ساڵ و  زوربەی شیعرەکالەوێدا  چ ساڵێکن. بە داخەوە  یەکەم شیعرەکانی ئاوات هی  
ئەوانەدا کە دەست نیشانی ڕێکەوتی گوترانی    ن بۆ دیاری نەکراوە بەاڵم لە نێومانگیا

[  ١٩33]  ١3١٢( هی ساڵی  ١٠4  پەڕەعری "بەهار هاتەوە )الیشرچە  پا  ،بێتەکە کرارعشی
)الپەڕە  ی خشتەکییەک  پێنج  ساڵی  ١34ە،  هی  ئەم  ١٩34]  ١3١3(  دەگاتە  وپاشان  ە   ]

رانەن وا عی[ دا گوتراوە. واتە ئەوانە کۆنترینی ئەو ش١٩35]  ١3١4شیعرە، کە لە ساڵی  
بە   رەوژوورن و زۆریشن.بە  ١3١5ی  اڵس  ئەوانیتر هی  ڕێکەوتیان بۆ ڕاگەیێنراوە.لەوێدا  

کامیلگوێر سەید  مامۆستا  دیوانەکە،  سەرەتای  کورتی  بیۆگڕافیی  ئوتۆ    ١٢٩١لە    ەی 
ساڵی   سەروحەدی  لە  و  خوێندن  بەر  و   ١3٠٠چۆتە  لەگەڵ واد  )ساڵیک  کەمتر(دا،  ن 

هۆندۆتەوە    نفەقێ بوون و شیعریا  ی بۆکاندائاوایی "باغچە"  مامۆستا عەباس حەقیقی لە
پێیە، دەبێ  ارچ  ەڕەپال) بەم  پارچە شێعرەی سەرەوەی    ١3١4اڵی  لە سدە(.  ئەو  دا کە 

دیارهسااڵ  3٢هۆندۆتەوە،   نەبووبێت.   کەم  شیعریشی  ئەزموونی  و  بووبێت  ئێستا   ن 
کانی  موو شیعرهوتی ساڵی هه ر ڕێکهه عفی چاپی جه وهر ئهبهله  وههاسانتر بۆته   کهکاره

 .  ووهدردیاری ک 
ژێنبەشو  ەتراسەب شیعرەکەش  گوترانی  دیوانی  مەی  یننای  ئەنیسی چاپی  سەرەتای 

باش دەدات "لە ساڵی  یارمەتییەکی  ماڵم    ١3١3:  ساڵێک  بابم وەفاتی کرد و دوای  دا 
چۆمی   "ئاشی  ڕامدەبوچووە  کشتوکاڵ  بە  و  بووم  لەوێ  ساڵێک  کە   د..."رازەنبیل"، 

و ئەو شیعرەشی لەوێ  وە  بو  "لبینەئاشی چۆمی ز"دا لە    ١3١4وابوو، ئاوات لە ساڵی  
ئاشی چۆمی زەنبیل شێوە گوندێک بووە  بە دوو سێ ماڵەوە و ئەوە یەکەم   وە.گوتو

                     ۆر نزیکە.مڵک و نیشتەجێی ئاوات بووە. شوێنەکە لە گوندی زەنبیل ز
 : ننەسمڕاو بیکرنعرەکە چەند تەرکیبی ڕازاوە و یشدیاردەی بەرچاوی 

دڵدەەق"تەشریف    "ته )یابەند"مت  قهن  لێ دڵبهدت  شریفی  گوڵی  "سەروی  ند"(، 
 "جنێو شەکر"  و "شێوەی کەالم قەند".پەیوەند"، 

تە دۆستەکەی شاعیرئەوندە جوانە "زیبی گوڵستان" تەرکیبێکی تازە نییە بەاڵم جوانە. وا
 ستانیش دەڕازاێنێتەوە.  ڵوتەنانەت باخ و گ
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دڵب قەدەمت  ونە"تەشریف  دەبێ  ببد  ەوەئ  ایتاد":  بەند  دڵم  کە  باتەوە  قەوو  دەمی  ە 
 خاوەن شەرەفتەوە.  

وەک    بەرزە  دۆست  بااڵی  واتە  پەیوەند":  لێ  گوڵی  و  داری  "سەروە،  دەم  و  سەرو 
 یوەند کراوە. چاوی گوڵێکە لەو دارە پە

نەک هی خۆی. یار درۆ و ڕاستی پێ دەڵێت    نر"ڕەفتاری بەد وچاک" هی دۆستی شاعی
کەوابوو ناکرێ ڕەزامەند    بێت،ڵنیاد  ە بەڵێنەکەیێت لەتوان ووە نردک  ئەوەش وای  رەو ه

 و خۆشحاڵ بێت.
"جێگەی من و دڵ من ناکا،....": لە کاتێکدا سەدان دڵ بە قامەتی یارەوە بەندن، یارە 

ن ئەو  دڵی  جێگەی  دڵیدا  ماڵی  لە  شاعیر  لەوێدا کابێوەفاکەی  لێناگەڕێت  و  اتەوە 
 ببەسترێت.  ەدابنیشێت و بەوەو

بەاکخ" چاوەکە  یری  ئەی  کوێرەاکخ  ،مپێت....":  چاوی  سورمەی  پێت  بەری    ! ی 
واتە تۆ هەم دەردی و   تیری موژگانت چاوم کوێر دەکات.  ئەوەش لەکاتێکدایە کە 

لەالیە دەرمان.  د هەم  لەالیەکی  دەکەی  کوێر  چاوم  برژۆڵەکانت  بە  ەشەوە  کیکەوە 
 تەوە.کاەدرە و چاکی ێوخاکی بەری پێت سورمەیە بۆ ئەو چاوە ک

وە، وەک شەکرە و بەو شێوە و شێوازەشەوە وەوە شیرینانەو لێش بە"بەو لێوە....": جنێوی
 کە تۆ هەتە، کەالمت وەک قەندە.

بۆ دانە بێچارە فریوی خاڵی ڕووتی خوارد و چوو "بۆ دانە فڕی؟ ...." واتە دڵی کامیلی 
ەڵەی  کە هراوە  نووس  ی"ڕف"بۆ دا نە  ادم لە پڕێکدا زولفت خستیە داو! لە دیوانەکەاڵەب

نە" بەسەریەکەوە بنووسرێت و بۆشایی نەکەوێتە نێوان پیتەکانیەوە: بۆ  "دا  دەبێو  تایپە  
 . دانە فڕی...

دیوان، خۆی لە دڵی جیاواز دادەنێت :   شاعیر لەم شیعرەشدا وەک چەند شوێنی دیکەی
من"جێ کۆن  گەی  شاعیرانی  تەعبیری  بە  واتە  ناکا..."  دڵ  بێ  بێدڵە  ،و  و  ناو    یشڵدو 
 . قەبی بولبوالنەلە
 ، کەرووزیی شیعره ه ع ریحبه

 هزج مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن // مفعول مفاعیلن 
 
 

 

 



 

 ١3١٩تا  ١3١٠نی ااڵشێعری س /82
 

 
 

 تیر وکەوان 
 
 
 

   ! ە و شۆرە، چ بەقینەئەو نێرگسی پڕ فیتن
 چ عەییار و بەتینە!  چەند مەست و چ خوممار و

 5٦یه، بڕوا بکه، چاوم!ئەبرۆی که لە سەر چاو
 له کەمینە  هەر ئەم وێشیی کوانکە هئەو هەر ل

 ئەی من بە فیدای خاوەنی ئەو تیر و کەوانە!
 هەرچەند که دڵم کاری هەموو زام و برینە 

 57ناوکی غەمزەی ئەی دڵ! مەبه دەربەندی غەمی 
 نە یژ ساڕێژه برین، مەوقیعی ئازادیی و 

 یانی که لە ژێر سایەیی زولفی شەوەزەنگی
 ! ەببینه روخودای گە یڕۆژ دەردەکەوێ، کار

 ەکەشی تیر و کەوان، چاو و برۆیە کەشملەم 
 دیم ڕەحمەتی حەق نازڵه، زانیم به قەرینە 

 "کامیل"، وەکوو تەیرێکی بەهار دێتەوه کوێستان، 
 م کێو و کەژ و مەزرەعه شینەەوه ئەهاتۆت 
 
 ی هەتاوی ١3١5، لیئاشی زەنب  
 ر( ەفی چاپی جەع ٢٠7ی چاپی ئەنیسی و  55)الپەڕە    

______ __________________ ____ 
فەردی   وشەی  دوو  لە  کە  کەمین'ە  و  'کەوان  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  عینوانی 

جوانە.   هەڵبژاردنێکی  گەلێک  و  وەرگیراوە  ئەوەی دووهەم  بۆ  دەدەم  هەوڵ  من  بەاڵم 

 
 یسی: چاوی یە ی ئەنچاپ  5٦
 چاپی ئەنیسی: ناووکی   57
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نە خوێنەر  لە  و  ێشسەر  بڕۆم  جەعفەر  چاپی  پێودانی  سەر  لە    هەربۆیەش وێنم، 
 . اوە ناد ئەوم لێرە عینوانەکەی

غەشیعرێک تەمەنی  رای  لە  ساڵی    33مییە،  وێدەچێت  گوتراوە.  شاعیردا    ١3١5ساڵیی 
لەو ساڵەدا شیعرێکی  بووبێت بۆ ئاوات لە بەر ئەوەی  ن( ساڵێکی پڕ لە هەڵسووڕا١٩3٦)

 ڕەنگیان داوەتەوە.  ادو لە دیوانەکەی  زۆر گوتراون
فارسیدا   و  کوردی  کالسیکی  شیعری  لە  دڵداراچنێرگس:    نێرگس گوڵە  ە  ب  وی 

نێرگسیێنراشوبه خودی  نێرگس،  چاوی  لەباتی  فەرددا،  یەکەم  لە  ئاوات  بە   وە. 
خوم یەکیان  پاڵی.  داوەتە  سیفەتیشی  حەوت  و  هێناوە  دۆخی ئیستیعارە  لە  کە  مارە، 

ب بێت  خومار  دەبوایە  پێداویستیی    ەئاساییدا  بەاڵم  یار،  خەواڵووی  نیوە  چاوی  واتای 
 ابنێت.وە دەددەشم بە تی میپی ەوای کردوو کێشی شیعرەکە

شۆر: شەڕ وشۆری و فیتنە ئەنگێزی لەو سیفەتانەیە وا لە شیعری کالسیکماندا بە چاوی  
 یار دراون. 

 ی شیعرەکەیە. چاوم!: ڕووی لە خوێنەر 
و تێگەیشتنیشی هاسانە بەاڵم کاتێ لێی ورد    رکەوان کێشی و کەمین: فەردەکە ساکا

ەمینەوە؟ کەوان کێشی  تە کێ چۆکات و ی دەکێشک کێ کەوان یدەبیەوە واهەیە بپرس
چاوە تەماشا دەکات و  بە واتای تیر هاویشتنە و ئەوەش کاری چاوە نەک برۆ، چونکوو  

دڵ بۆ  دەخات  نیگا  تتیری  نێرگس  و  کەمیندایە  لە  کەوان  کەوابوو،  عاشق.    ر ی ی 
کەمی لە  نێرگس  چاوی  ئەوەی  دەبێتە  ئەنجامەکەشی  دیارە  )بۆسە(ی    ندەهاوێت؛ 

 لەگەڵ عاشق. شەڕەیکی رو خە ۆدایەبرەئ
 کەوان و کەمین: جیناسێکی ناتەواویان لێ دروست کراوە. 
ەیە، بەاڵم ئەی دیسانەکەش  ئەی من...: باوەکوو دڵم هەمووی برینداری ئەو تیر وکەوان

وکەو تیر  فیدای  بە  ئەگەر  نامن  'کاری'.  وشەی  لەسەر  هەیە  قسەیەکم  من  بم!  ەکە 
اسان بوو، بەاڵم "دڵم کاری هەموو زام  نی هەیشتگە، تێبرین  و  ماهەموو ز  مڵ بگوترایە د

زام و برین دروست بکات! کەوابوو، ئەو  و برینە" یانی چی؟ خۆ کاری دڵم ئەوە نییە  
هەمو  'کار' دڵم  بڵێین کاری  واهەیە  دەکات؟  لەوێدا چ  برینانە   وە  و  زام  بەو  ئەوەیە 

هەروەها    وێت.ناکە  رە دەیعرەکش  ەلبە ڕوونی    ڕابگات و ساڕێژیان بکات، بەاڵم ئەوە
ئاماژەیە بە تەعبیری 'برینی کاریی' واتە برینی قووڵ و مەترسیدار لەبەر   بڵێین  ناتوانین 

 یەکی دیکە بخوێنرێتەوە. ئەوەی دەبێ ئەودەم بە شێوە
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لە شیعری زۆر ش هاتووە، شاعیرانی عائەی دڵ:  و...(دا  )مەولەوی، وەفایی  یری کورد 
خۆیاندا هێناویانە )حافز، ئیبتیهاج و...(.    یعری لە ش  بەیان، زۆروەێوکۆن و ن  ەبفارسیش،  

نەسیحەتی   یان  گلەیی  عادەت  بە  خۆم!  شاعیر  دڵەکەی  ئەی  دەڵێ  و  دەکات  دڵی 
سە شیعریمەگەر  لە  دڵ  واچوو...؟  و  وابوو  نەگوتی  پێم  هەمیشە    رەتا  ئێمەدا  کۆنی 

نەسیحە ئەو  ناکات.  عەقڵ  قسەی  بە  و  پیش  تسەرەڕۆیە  ڕێ  کداناو  دژبنەش  ری  ەە 
بە گشتی  ازادئ باوک )و  تێیدا  باوک ساالری کە  بەشێکە لە کەلتووری کۆمەڵگای  ییە، 

 ات نەک خۆیان. ۆن( ڕێباز بۆ منداڵ و نەسلی نوێ دیاری دەکنەسلی ک
 پێدان و خەم خواردن و بەتەنگەوەبوونی شتێک.  دەربەند بوون: دەربەست بوون، گوێ

لە و  فارسییە  'رێت  دەگوت  کناوەک  ەوزمانەدا    وناوک:  بچووک کراوی کە  واتە  مصغر' 
'ناو'    تیر  وشەی  چاوە  ئەوە  تیرۆکە.  بچووک،  تیری  دەبێتە  ناوەک،  'تیر'ە.  واتای  بە 

 دەهاوێت.
 دنە بە چاو. فارسییە. اماژە کرغەمزە: ئ

 ی برینە. ەوساڕێژ: چاک بوونە
 ار(. ا هەژستۆمرینەی ماۆبشەوە زەنگ: شەوی زۆر تاریک و ئەنگوستە چاو )هەنبانە 

دۆڕ ڕۆژە.  ەردژ  دڵداریش  ڕوومەتی  و  شەوە  زوڵف  کۆندا  شیعری  لە  ەکەوێ: 
وەش کاری بەگوێرەی شاعیر، لە تاریکی زوڵفی یاردا ڕۆژی ڕوو دەردەکەوێت و ئە

 خودای گەورەیە. 
 رسییە: بگرە وبەردە. افکەش مەکەش: تەرکیبێکی 

 . تڕەحمەتی حەق: دەبێ دەرکەوتنی ڕووی یار بێ
 وە. ەخوار هاتنە: نونازل بو

 بە قەرینە: تێگەیشتنی ناڕاستەوخۆ و بەهۆی واسیتەوە.
تەیر ڕازاوەیە. چۆن  گەلێک  فەردێکی  باڵندە.  زۆرتەیر:  زستاندا  ێکی  و  پایز  بەرەو    لە 

ڕێنەوە کوێستان، سەید کامیلیش دەڵێ  ەگدەکەن و پاشان لە بەهاردا دەگەرمێن کۆچ  
  58.شینەزرا مەژ و و کە ێوک ە ئەوتەوەمهاتوومنیش ]لەم بەهارەدا[ 

     ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

 
 نییە.  رەکەداەنا لە شیع 'بەهار'م بە هۆی شینی مەزراوە هێناوە، د  58
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 ەختەی سەرئاوت 
 
 
 
 م، بە خودا، چابوو لەگەڵ هەر خەم و دەردم زاسا

 م له بەرابەر هەموو سەختیم، که مەردماتوێس
 مزۆدانیشتوو به هەر دەشت و بیابان وەکوو ت

 افڵه هەستم، وەکوو گەردم ق ویدو لە هجارێک ک
 5٩گا تۆزم و گا گەردم و گا دەردم و گا مەرد 

 بڕوانه لەگەڵ حادیسه مەردم، به نەبەردم 
 دونیا له منی زار وو شەشدەری بەسراوه هەم

 ه نەما مۆرەیی نەردم والەم تەختەیی سەر ئ
 سەد چەل دڵی "کامیل" چەڵەمه و تەنگی وەبەر هات 

 دڵی بەردم! ماشاتە ،اوههەر م هوبەو حاڵە
 ی هەتاوی  ١3١5نبیل، زە

 ی چاپی جەعفەر(  ١١8ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ٩١)الپەڕە 
______________________________  __ 
' ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  لە  شیعرەکە  لە  ڵدعینوانی  ئەمیان  وەک  ئەویش  کە  بەرد'ە  ی 

ڵ  ێک زیاتر لەگەلەرد گبە  یونی من دڵوچراوە.  بە بۆوەرگیڤوکابیولەری ناو شیعرەکە  
و  ژیان  سەخڵەتیی  کردنی  بەرانبەری  و  وەستان  کە  شیعرەکەدا،  گشتیی  ناوەرۆکی 

تەخت دەگرێتەوە.  یەک  لە  کۆڵنەدانە،  کە  دەبارێت  لێ  هیواییەکی  بێ  سەرئاو  ەی 
و  ەکشیعرە نییە  بەرد  تەنانەت  دا  دڵی  گەرچی  پێدەکرێت.  هەست  پێچەوانەکەی 

 دڵڕەق و بێ دەربەست دەگوترێت.  یکەسان ۆب شی هەیە وین واتایەکی نەرێ
 شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا هەر یەکن. 

 . ساڵیدا گوتوویەتی  33لە تەمەنیلە یەکەم شیعرەکانی ئاواتە و 

 
 ی ئەنیسی: گەه مەرد . چاپ 5٩
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لە سەرکەوتووترین شیعرەکانی شاعیرە. پوخت، قورس و قایم،   کەبە بۆچوونی من ی
ی سوار و ڕیتمیک، واتایەکی ئینسانی و، بە کێکێش   ن،اوبهاندنی جوشپڕ لە ئیستیعارە و  

 دا.  زایەتی و وەستان لە بەرانبەر سەخڵەتیی ژیانشێوەیەکیش بانگەواز بۆ خۆڕاگری و ئا
خ شیعرەکەدا  لە  جار  دوو  شاعیر  کاتێ  زیهنی   یۆواهەیە  لە  ناودەبات  'مەرد'  بە 

و زاڵیەتی  واتای  پیاویاگگرن  هەندێک خوێنەری ئەمڕۆییدا  ، کە یرێتگبوەر  لێ  یەتی 
شاعیر   بۆچوونی  واتایەدا  لەو  و  دەبەخشێت  ئازایەتیش  واتای  'مەردی'  بەاڵم  ڕاستیشە 

 زۆر جێگەی ڕەخنە لێگرتن نابێت. 
 زیاتر فارسییە.  بەرابەرانبەر'ە و رەبەرابەر: شێوە کوردییەکەی لە ئەدەبی ئەمڕۆدا 'ب

 بانێکدا' ایو ب شتەد'لە هەموو  بەهەر دەشت و بیابان: شێوازێکی فارسییە بۆ
 هەر: هەموو

گا دەردم و گا مەرد: جگە لە جیناسی ناقیس دروست کردن، پەیوەندێکی مەنتیقی لە 
راوە 'گەه مەرد' سونییە. لە چاپی ئەنیسیدا لە جیاتی 'گا مەرد'، نونێوان دەرد و مەرد دا 

ات  اوئ  بەر ئەوەیەلکە هەندێک فارسیترە. هەست دەکەم لە ئەسڵیشدا هەر وا بووبێت  
گەه،  رۆز یان  گا،  بێت،  هەرچۆنێک  نەکردۆتەوە.  فارسی  زاراوەی  و  وشە  لە  سڵ  ی 

 بە واتای جاروبارەن. هەردوک 
 ی ژیان بێت. نیاز لە ڕووداوی ناخۆشحادیسە: ڕووداو؛ دەبێ 

 لی ملمالنی و شەڕ و بەگژداچوونەوە. هەبە نەبەرد: ئ
تا یاریی  ناو  زاراوەیەکی  بەستران:  )تەختە  ڵوشەشدەر  و اتو  ،(ەردەنە  ماوە  بێ  ای 

 دەرەتان مانەوە دەبەخشێت.
هەڵبژاردنی ڕێگا و ڕێبازی خۆی   لە کەسێک کە دەرەتانی  تەختەی سەرئاو: کینایەیە 

ژینە کاری  جڵەوی  ئەو،  دەرەوەی  لە  دیاردەیەک  و  لە نابێت  شاعیر  گرتبێت.  بۆ  ی 
بە   ئاماژەی  ئیهامی دروست کردووە کە هەم  'تەختە'  ە(  ڵو)تا  ردەنریی تەختەایوشەی 

ک کە بە سەر ئاوەوە مابێت و نەزانێت شەپۆل ێشکاوە  بەلەم  یتێدایە و هەم بە تەختە
 بۆکوێی دەبات.  

 چەل: جار
تووشم هاتووە،    ەەڕای ئەو هەموو تەنگ و چەڵەمەیەش کەر ماوە: سەربەو حاڵەوە ه

 دیسان دڵم هەر لێدەدات؛ سەیری ئەو دڵەم بکەن چ بەردە! 
 ، کە ەرشیع ووزییرە بەحری ع

 من اخرب مکفوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن مث هزج
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 ئاخری زەمانە 
 
 
 

    ێ، دەمێ هەروا خودا خودامە کە ماوێک بب
 خەمێ  ێلەو قەبرە پڕ لە ئێشەوە دەرکەم دەم

 ڕۆژم وەکوو شەوانه، به تاریکی ڕادەبێ
 ٦٠شەو کوتر و کوێرم و نه چرایێک و نه شەمێ

 شەوێهەتا ا وڕیزارەوه دەتنئی هم بڕۆژ
 چ بکەم ئەمن؟ شەویش نه ڕەفیقێ، نه هاودەمێ

             جەرگ و دڵم لەتە، لە هەناوم تکاوە خوێن 
 ٦١وڕما سەرم، خودا، نە دەوایێ نە مەڵحەمێوس

 کەسییا ڕەنگه دەرکەوێ دڵم له بێ سیڕڕی
 هەرچی دەکەم نییه، نه ئەنیسێ، نه مەحرەمێ

 مەەنجەهەن وەک اللە جارێڕۆژ و شەوم بە  
 بەرچی نایەته الم ڕۆحمی دەمێ؟ ز لەقابی

 "کامیل"! خەریکی چی؟ مەگه نەتبیستووه دەڵێن: 
 ماویه دەمێ   بۆ ئاخری زەمانه شوکور

 
 ی هەتاوی ١3١5ئاشی زەنبیل، 

ی چاپی جەعفەر(   ٢4٢ی چاپی ئەنیسی و  ٦٠ ە)الپەڕ  
   _________________________________ 

 ەکە.وەک یا دپهەردوو چا ەلکە یعرەعینوانی ش

 
 ێەمنەچرایێک نە وا ش ،چاپی ئەنیسی: شەو کوتر وکوێرم ٦٠
م بە مەبەستی  کان)فاریزە( رگول  ە لە چاپی جەعفەردا نابینرێت، من لە چاپی ئەنیسیم وەرگرتووە و وێئەم فەرد  ٦١

 ێندنەوەی شیعرەکە لێ زیاد کردووە. هاسان کردنی خو
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سااڵن بووە.    33لە شیعرە سەرەتاییەکانی ئاواتە و شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا  
لەهەموو وشەیەکی   نتیزار و بێ هاودەمی و بە گشتی، ڕەش بینی بە ژیاتەنیایی و ئین

ک تا  و  بووە  ئاواتدا  لەگەڵ  هەمیشە  وزۆر  کەم  ڕۆحە،  ئەو  دەبارێت.  ی  ۆتای شیعرەکە 
ەی هەموو کات و ساتێ چاوەڕوانی مردنی خۆی و  ک ئەوە. وەوەتەوما  اانی لەگەڵیدیژ

دنیا  کۆتا دنیابوویی  ئەم  تەمەنی  کاتێکدا  لە  ساڵە  4یە الی کەم  بێت  ملیارد  نیو  و    و 
تا ئەودەمەی کە هەتاو تیشک بهاوێت و زەوی گەرم بکاتەوە، ژیان   ،یت سبەحیسابی زان

ر شاعیری ئێمە و  ، ئیتەخشێتە دەبیکد  ملیارد ساڵی  ەندای چهەر دەمێنێت و ئەوە وات
وازن، مەت و کۆتایی جیهان و ژیان چی دەڵێن و چی دەخباوەڕە ئایینییەکەی لەمەڕ قیا

 مەیلی خۆیانە. 
 خواستن.  تاخوداخوداکردن: شتێک بە ئاو
 ماوێک: ماوەیەک. ماوێ، دەمێ 

 . ەیان بەگشتییژ ان تی یئێش: لە ڕوانگەی شاعیرەوە، ژیانی خۆیە قەبری پڕ لە
 : جناسی ناتەواویان لێ پێکهێنراوە.  خەمێمێ، ەد

 ڕادەبێ: تێپەڕ دەبێت 
 رینەی مامۆستا هەژار(.کوتر: چاوکز )کوێر بو کوتر( )هەنبانە بۆ

 زگدایە.  هەناو: زگ، ئەوەی لە ناو
 سەرسووڕمان: سەرسام گرتن و گێژبوون، لە شتێک بەباشی تێنەگەیشتن. 

 ئەنیس: هاودەم.
 ەووە.تتی لە ال بکەیەی دڵی سفرەتواند اوئەوە کەسەی  ەم:مەحڕ

ئەرکی گیان قابیز: قابض الروح، بە حیسابی موسوڵمانان، عیزرائیلی مەلەکە، کە خودا  
 سپاردووە. ەئکێشانی مرۆڤ و گیاندارانی دیکەی پێ 

 دەمێ: بدەمێ، ڕۆحم بدەم بە قابیز. 
ح بە  شاعیر  دیارە  مەگەر.  بۆچی  مەگەر،  کیساب مەگە:  شیعر  ێ ی    تایی کۆ   یپیتشی 

لە   شێوازە  ئەم  جار  هەندێک  خەڵکیشدا  ئاسایی  گوتنی  لە  بەاڵم  پەڕاندووە،  وشەکەی 
 وشەکە بەر گوێ دەکەوێت.

ڵ جارێک دەنگۆ باڵو دەبووەوە کە  اسمەگە نەتبیستووە دەڵێن: لە ڕابردوودا هەر چەند  
  دەگەڕا کە   تسدە ەبست  دە  ەو بەر  ە کاتی دنیا ئاخر بوونە و نووسراوەیەکی بێ سەر
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ڕۆاڵف دنینە  ئاژ  دەبێت.ا  خورافی  خر  بنەمای  بێ  بڕوایەکی  بنەمای   یەئەوە  لەسەر  کە 
 دیارە هیچ ئەساسێکی زانستیشی نییە.  فێرکردنە ئایینییەکان دانراوە،

ئاخری   دنیا ەزبۆ  نەماوە  زیاتر  دەمێک  دەڵێن  بیستوویەتی  کە  خۆشحاڵە  شاعیر  مانە: 
 کۆتایی پێ بێت.  

ێ جار بە واتای دەم و کات و یەکجار بە  ا سیعرەدلەم شر  یعێدایە: شات  ی هام: ئیدەمێ
 واتای پێدانی هێناوە.   

 ویان پێ دروست کراوە. دەمێ و هاودەمێ: جیناسی ناتەوا
       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 
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 ە!وەر مەجنوون
 
 
 

 ٦٢ی حەسەنت بم!فاتنی سیقورباە رەمەجنوون و
 حەیرانی سەفای نەجد و واڵتی یەمەنت بم! 

 گەڕیی و دەربەدریتم کوژراوی بیابان
 ایی هەموو چۆڵگه و دار و دەونت بم!یدشە

 شتی، وەتەنت بوو له زەعیفییەهەرجێگه گ
 قوربانی هەموو گەرد و غوباری وەتەنت بم!

 گوڵستان وزار ەمەنچاوت بووه ئاوپاشی چ
 تان و بیساتی چەمەنت بم! سی گوڵ ایدیشە
                                                                     ٦3کەس نییە وەک تۆ بە خەتاچوو لە مەحەببەت  هەر
 سمی ئاهوویی سەحرای خوتەنت بم!  ینقوربا

 مردوویی قسەی خۆشم و لەهجەی نمەکینت
 کەنت بم! شرەککەشی شئاوبردەیی نوتقی خۆ

 تۆ قابیله "کامیل" به شەو و ڕۆژ ودەمیها ۆب
 وڕووتی و زەعفی بەدەنت بم!ڕەش قوربانی 
 
 ی هەتاوی١3١5ەنبیل، ز

 ەر( فعی دیوانی چاپی جە ١٠٩ی چاپی ئەنیسی و   ٦4ە پەڕ)ال
  _________________________ 

چاپەکە  لە  عینوان گوتر  داهەردوو  شوێنی  و  ساڵ  و  یەکە  لە  کەشیعرانی  وەک  ەش 
 شێوەن.وادا هانیکهەدو

 
 فاتی ئەنیسی: س چاپی ٦٢
 بە خەتا چو لە مەحەببەت  ،ەر کەس نیە وەک تۆهچاپی ئەنیسی:  ٦3



  

91/    ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

ردی پێنجەمی  غەزەلەکە لە چاپی ئەنیسیدا حەوت فەردە لە کاتێکدا چاپی جەعفەر فە
 شەش فەردی تۆمار کردووە. ئەوەش فەردەکەیە:  و لەخۆ نەگرتووە 

 چوو لە مەحەببەت   بە خەتا ،کەس نییە وەک تۆ ..هەر."
 .." قوربانی سمی ئاهوویی سەحرای خوتەنت بم. 

ڕاستیی  رلەبە هەاڵواردنەیان  جە  کاکە  ک  یەئەو  ئەو  هۆکاری  هاوکارەکانی  و  عفەر 
ئەوتۆی دادەنێم و هەربۆیەش ڕانەگەیاندووە، من بە هەڵەی چاپ یان شتێکی ناگرنگی  

خستۆتوومەتە   هەندێک انلێرەدا  شیعرەکە  واتای  الیەکیترەوە  لە  شیعرەکەوە.  دەقی  و 
پاشماوەی بە  دژ  واهەیە  و  ئەەکد  بوەستێت کە  ندەکافەر  ئاڵۆزە  هرێ  ێک  ۆکاروەش 

 بێت بۆ قرتاندن و لەکۆڵ خۆ کردنەوەی. 
ی زایێنی( بێت،   ١٩3٦)  ١3١5کە    لە یەکەمین شیعرەکانی ئاواتە و لە ساڵی گوترانیدا،

 وە. وبسااڵن  33شاعیر 
ی  'قەیسی عامیری' )مەجنوون(، قارەمان  شیعرێکی غەرامییە، تێیدا شاعیر خۆی بەرانبەر بە

تایبەت لە کوردستان و ئێراندا لە ڕێگەی مەنزوومەی  بە  وە کەدورکی عارەبان یەفسانئە
و ناسراوە  گەنجەییەوە  نیزامی  مەجنوونی  و  جار   لەیلی  سێ  یان  دوو  کەم    الی 

نیزا کارەکەی  مەال    زمانیلە  یمهاوشێوەی  هی  یەکیان  کە  گوتراوە،  کوردیشدا 
 وەڵەدخانە.

ستەوخۆ دەیەوێت بڵی  اڕ، نا ونونتەکانی مەجەڵو حاوێن  شاعیر بە پێداهەڵگوتنی ناوی ش
منیش کردەوەی مەجنوونیم پێ باشە و بۆ هاودەمیی ئەو باشم واتە بە کورتی، خۆیشم  

ری الویەتیدا گوترابێت )کە لەو یسەجنوونێکی ئەم سەردەمەم. ئەوە دەکرێت لەژێر تەئ م
زوربە وەک  هەر  یان  نەکوتبووەوە(  دوور  لێی  هێشتا  شاتەمەنەدا    ڕۆژهەاڵتی   ینعیرای 

ئیسالمی، تەنیا بە خەیااڵت خۆی بە عاشق و مەجنوون  وونی بیری  اڵ بوای زینی داون
  ٦4زانیبێت! 

 و خدەی باش.سیفاتی حەسەن: خوو 

 
خەرابات دەکەن بێ ئەوەی تامی شەرابیان    بۆ مەستی و چوون س لە شەراب وباوەک چۆن زوربەی شاعیران  ٦4

وە و ەس بۆ ئەو چەمکانە واتای عیرفانی دەدۆزنەدیارە هەندێک ک  !رێکیش چووبێتنە مەیخانەان جا کردبێت ی
ش  نە شەراب مەجازییە و عیشق فاڵنە و خەرابات فیسارە و هەر هەموو ئەو چەمکا ن بۆ دێننەوە کەڕێوییاشێر و

 پەیوەندی مرۆڤ لەگەڵ ئەوەوە دەبەستنەوە، واتە عیرفان.   و  بە خودا
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شوێنانەی عەرەبستان وا پەیوەندیان بە حیکایەتی    ونەجد و یەمەن و بیابان و چۆڵگە: ئە
 لەیال و مەجنوونەوە هەیە. 

و دەوەن  و  گ  ر ەنزاچەم  دار  وا    واهەیە  :چەمەنساتی  بی  و وڵستان  و  بیابانەی  لەو 
خەی تەنیا  و  نەبووبێت  بوونیان  هەر  لەوانە  هیچکام  دەژیا  تێدا  شاعیر  مەجنوونی  ااڵتی 

 ! خوڵقاندبنی 
نمە لەهجەی  و  خۆش  پاڵ یکقسەی  داونیەتە  شاعیر  سیفاتێکن  خۆش:  نوتقی  و  ن 

ونیانی نەرم  ئەو  هۆکارەکەی  واهەیە  م  مەجنوون.  کابیهرەو  بێت  ەی  گوێر  بە  ەنییە 
کاتەیرۆکەچی ئەو  نموونەیەکی  دەبینرا.  مەجنووندا  لە  تاقمی کە،  لەگەڵ  لەیلی  وا  ە 

وێت ەکەچێتە سەیری سەحرا و لەوێ چاویان بە مەجنوون دەکچانی دەستەخوشکی د
کە بە تەنیا کاسەیەکەوە دانیشتووە، لەیلی گاڵتەی پێ دێت و کاسەکەی، واتە هەموو 

ودارا د  مڵک  یی  ماڵەکەی  مکێشەو  ئەەجنوونێ،  و  نی  بوون  تووڕە  لەجیاتی  ویندار 
لەیال منی خۆش   ازی بە کردەوەی لەیالوە دەکات و دەڵێ دیارەپێناخۆش بوون، شان

و خەڵکە، دەهات و کاسەی منی دەشکاند! ئەوە  ەئدەوێت دەنا چۆن زیادە لە هەموو  
 ٦5توانەوەی مرۆڤە لە ئەویندا. 

وەی لەخودا بپاڕێتەوە خەیااڵتی ۆ ئەحەج بی  تەزیار  یباتەەدوکی  ا بایان ئەو دەمەی و
ئاڵقەی دەرگای کەعب پێچەوانە،  بە  بە دەستەوە لەیال لە سەری دەربکات، مەجنوون  ە 

بەڵکو دەپاڕێتەوە  لەخودا  و  بکات!   و دەگرێت  زیادە  لەدڵیدا  لەیال  ئەوینی  ڕۆژبەڕۆژ 
نیزامی مەجنوونی  و  لەیلی  بەشەی  ئەو  شاشلە    یەک  دەگوترێت  ئەو    ریعیکارەکانی 

   ٦٦بێت:
قسەیەکیشم هەیە لە سەر شێوازی نووسرانی هەندێک وشە لە هەردوو چاپی ئەنیسی و 

د وەک  کووژجەعفەردا:  بە  خۆی  شاعیر  فەردەکاندا  هەموو  لە  شەیدا،  ارەبینین،  و،  
بڵێ ت  حەیران، قوربان، مردوو و ئاوبردەی مەجنوون دادەنێت و بەم شێوەیە دەیەوێت 

 
 ؟ رانش بود میلی / چرا ظرف مرا بشکست لیلیا دیگ اگر ب  ٦5
 در قە بر  منم چو حل میگفت گرفتە حلقە در بر / کامروز...  ٦٦

 جان فروشم / بی حلقە او مباد گوشم در حلقە عشق 
 آشنائی  یقگویند ز عشق کن جدائی / این نیست طر

 تا:
 گرچە ز شراب عشق مستم / عاشق تر از این کنم کە هستم!...
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ومن ئەو  کەیش  سیفەنچ  ئەوم.  هد  نائاسایی  ەندێەتە  شێوەی  بە  شیعرەکەدا  لە  جار  ک 
چۆڵگەنووسراون   شەیدای  نموونە،  بۆ  چاوگە،  بە  کراون  وەک    و  چاپدا  هەدوو  لە 

 خۆش وەک مردوویی قسەی خۆش نووسراوە. یەشەیدایی چۆڵگە و مردووی قس
/ی  دانانی  و  نووسینە  شێوە  کۆتیە/ئەو  لە  ئیزافە  لاییا کی    ادوشە  هەندێک  ەن، 
دیکەدا  ییەیاوازج هەندێکی  لە  بەاڵم  ناکات  دروست  واتا  بڵێین  دەیکاتکی  ئاساییە   :

ق  مردووی  یان  گوڵستان  لەباری  شەیدای  مردوویی   و  شەیدایی  بەاڵم  خۆش؛  سەی 
ەوە دەبنە شتێکی دیکە و سیغەیەکی دیکە دروست دەکەن. ئێمە ئەگەر بنووسین  نازمڕێ

جۆ هەموو  و شەیدای  بم،  دار  گە  بۆخوێن  انەکەیسد  ودەوەنت  کێشی   ەر  پاراستنی 
ناکات ئەو /ی/ یەی دووهەمی شیعرەکە وەک شەیدایی دەخوێنێتەو پێویست  ئێمە    ە و 

شا دەستنووسی  دەقی  وایە  الم  من  بکەین.  زیاد  خۆی یعلێ  هەرر  بووە  شی  لەبەر    ، وا 
دەتوانێت   ەوەشو ئ  ئەوەی دوو چاپەکە هەندێک جار لەگەڵ یەکتردا جیاوازییان هەیە

  ی شاعیربۆچوونی ئامادەکارانی دوو دیوانەکە تێکەڵ بە کارکە  ت  داوە بای ئەاتو  بە
 رێت.  گرنگ نییە و دەکرێت چاوی لێ بپۆش بوون. هەرچۆنێک بێت، ئەوە خاڵێکی

چوو لە مەحەببەت: واتای ئەم میسراعە زۆر ڕوون نییە   یە وەک تۆ بە خەتاینهەرکەس  
بەسەریەکەوە  ؟ ئەگر کەسان هەی  ە تهەرکەس دروس  ئایاێت.  و وردبوونەوەی دەو ەر 

دەب بەبنووسرێن  دوو  بە  بیانکەین  ئەگەر  بەاڵم  نییە  وا  هەمووکەسێک  ئەوەی  و ێتە  ش 
یەک ڕەها  شێوەی  بە  واتە  نییە  کەس  هەر  دیکەش    بڵێین  وابێکەسی  نابێت  . پەیدا 

 ئەنیسی بە شێوەی 'هەر کەس' ی نووسیوە. 
وەک تۆ لە مەحەببەتدا کەس  ڵێین  گەر بئە  ؟ەت یانی چیببمەحە لە    وئینجا، 'بەخەتا چو

ی ئیدانەی  بە خەتا نەچووە، ئیتر دژ بە فەردەکانی دیکەی غەزەل وەستاوین و بە گشت
لەکاتێکدا   کردووە  مەجنوونیمان  ئەو  اشعیشقی  پەسنی  غەزەلەکە  درێژایی  بە  عیر 

بوون و ئەویندارییە دەدات و دەیەوێت خۆی وەک  بڵێی کا  .بێت  ئەو  مەجنوون    کتۆ 
هاوعفەر  جە فەردکارەکو  کە  نەبووبێت  هۆکارە  ئەم  لەبەر  تەنیا  چاپ  انیشی  ەکەیان 

 نەکردووە؟
 . یو قسە خۆش یزمان لەهجەی نمەکین: شیرین

پاراستنی کێ بۆ  وایە وشەی خۆش وەک 'خوەش'ی   یشنوتقی خۆشی:  باش  شیعرەکە 
ر  ەت لەبرێڕۆینەکەشی بگسوم نوا نیبخوێنرێتەوە بەاڵم لەگەڵ ئەوەد  ناوچەی ئەردەاڵن

 ئەوەی شاعیر خۆی وای نووسیوە. 
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ئیستیالحێکی کە    شەککەرشکەن:  زمان  شیرین  کەسێکی  واتای  بە  فارسییە 
شکاندنقس وەک  شەکردنەکانی  چێژی  لەدەمدا  کڵۆقەند  بەر یی  ببەخشێت،   ین  بیسەر 

بەاڵم    تووەەرگرنازانم کێ بووە بۆ یەکەمجار لە ئەدەبی فارسیدا کەڵکی لەو زاراوە و
انی لە ەمی کۆچی( شانازی بەوەوە کردووە کە شیعرەکهەشت  سەدەیازی )یرش  حافزی

خوێند بە  و  دەخوێننەوە  هیندستان  واتە  بەنگالەی  هیند  تووتییەکانی  هەموو  نەوەیان 
  ٦7وەی شیعرەکان، شەکر دەشکێنن ەردووپات کە

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 ن مفاعیل فعول اعیلل مفهزج مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بنگالە میرود  د همە طوطیان هند / زین قند پارسی کە بەن شونشکرشک ٦7
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 پاشای بەهار 

 
 

  
           ئەوا کاتی خەباتی بولبوالنە 

 ەی گواڵنەدەمی پشکووتنی خونچ
 ٦8نه تەنیا جۆگه وو جۆباره زەنوێر

 و الله له ئاسۆگ و تەالنە گوڵ
 نه تەنیا هەر مرۆ بەشداره ئەمڕۆ

 دەرودەشت مەستی بۆنی سونبوالنە 
 ٦٩رەووس و وری زەردوژجێ خوار و وو هەم
 سێ بێت و سەرنج دا عاقاڵنە ەک

 دەزانێ بەخششی پاشای بەهارە
 بەڵێ وایه عەتایی عاداڵنە

 یی کەوته نێو دڵووحە، شاهەچی زیڕ
 پالنە  وزەمانی خۆشیی و چەپڵه 

 لە سەر جۆگانه هەڵپەڕکێی کوڕوکاڵ 
 که بەزمی بولبوالنیش سەر چاڵنە

 ەهەشتە ەک بەر وهەموو دنیا سەراس
 والنە ناو کی ەتوه ڕۆژی ماامنە

 کونەڕەش بۆ کەسێکه بێ گوڵ و دڵ
 ئەوا کاتی گواڵن، جێژنی داڵنە 

 و جێژنه پیرۆز! "ئیمامی" بانگ دەکا: ئە

 
 ت. چاپ بێ ەبێ هەڵەی چاپی ئەنیسی: زەنویر. د  ٦8
 یسی: خوار وژوورەچاپی ئەن   ٦٩
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 له کورد و کیژوکاڵی ژیکەاڵنە 
 
 ی هەتاوی ١3١5زەنبیل، چۆمی ی شائ

 ی چاپی جەعفەر(  ٢٠3و  ٢٠٢ی چاپی ئەنیسی و  3٦و  35)الپەڕە 
_________________  _______ 
ەکە لە چاپی ئەنیسیدا "جێژنی داڵن"ە. هەردوو عینوان لە دەقی شیعرەکە  ری شیعانونعی

 وەرگیراون 
اری ناوەرۆکەوە جیاوازە لە  بەکانی ئاواتە، غەزەلێکی بن بزۆکەیە و لسەرەتاییەلە شیعرە 

دای تۆڵە  ی خوترس  زوربەی شیعرەکانی دیکەی شاعیر. لێرەدا، نە باس لە مردنە و نە
و  ەئ وسی  یپردستێن  سروشتە  ئ  ڕات  بوونەوەی  نوێ  و  بەهارە  جەهەننەم!  و اگری 

 ندێکی کوردستان؛ هیچی تر! دڵشادیی الوان وشایی و هەڵپەڕکێیان لە گو
هەر...؛ نەک  هەردوو    نەتەنیا:  لە  زمانەکەمانەوە.  هاتۆتە  لەمێژە  و  فارسییە  تەعبیرێکی 

ر جوان زۆەیەش  ەونوبو  دووپات  وەاتووە و ئدا هلەکەفەردی دووهەم و سێهەمی غەزە
 نانوێنێت. 

 (  ندی هەوا سازگار )هەنبانە بۆرینەزەنوێر: جێگەی بڵ
 . ئاسۆگ: ئاسۆ، ئوفوق

 تەالن: بەندەن، بەرزایی کێو)هەنبانە بۆرینە( 
ڵ و اللە: وێدەچێت شاعیر چەمکی "گوڵ" ی تایبەت بە گولەباغ )ڕۆز( کردبێت.  وگ

وات  ێبتەالنە دە گ و  ئاسۆگوڵ و اللە لە   لە سەر چیاکان و لە    کەبێت    وەەئای  بە 
شین گوڵ  گوند،  دەکرێن.  دوورەدەستی  بەدی  و  بەهارە  بوون  سەرەتای  یان  و  ، 

 رێت. کەوەیەکی سروشتی چاوەڕوان ددەرکەوتنی گوڵ بە شێ
هەست   بەاڵم  نەیگوتووە،  ڕاشکاوی  بە  شیعرەکە  بەشدارە؟  لەچیدا  ئەمڕۆ:  بەشدارە 

 ت و بۆنی سونبولە. وشیی سروەاز ڕا بوون لە رعیر بەشدای شانیازدەکرێت 
وێناچێت   هاتووە.  وژوورە'  خوار  'هەمووجێ  ئەنیسیدا  چاپی  لە  هەمووجێ...: 

هەبێت. دەبێ شاعیر ویستبێتی بڵێ   جیاوازییەکی زۆری واتایی لە نێوان دوو دەقەکەدا
 ی ە. من دەقەتەوازاوخوار وژووری هەموو جێیەک بە ڕەنگی زەرد و سووەر]ی گوڵ[ ڕ

 ڵتر زانی و ئەوم هەڵبژارد.  گۆگرێ وێ ب بە جەعفەرم
اڵنە بدات؟ ئەگەر ئەم  بەاڵم ئایا بۆ دیتنی ئەو ڕازاوەییە پێویستە کەسێک سەرنجی عاق

دواترەوە   فەردی  بە  'عاقاڵنە'ر گفەردە  تەعبیری  نەدەین،  شیعرەکەێ  ناو  مەنتیقی    ی 
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تە کە  بکەین  هەست  دەبێ  واتە  دبەهۆ نیا  نانوێنێت  سەروا  کردنوری  ێ  ەول  ەوەست 
 ە. بەاڵم با بڕوانینە فەردی دواتر: ۆتەوب قوت

کەسەی ئەو  دیارە  تێدەگات؟  کێ  تێدەگات.  دەدات   دەزانێ...:  سەرنج  عاقاڵنە  وا 
 )فەردی پێشتر(. 

پاشای بەهار: ئاوات، بەگشتی هەموو دیاردەیەکی سروشتی و کۆمەاڵیەتی بە   بەخششی
دەد پەیوەند  وخوداوە  لێرەدائەو  ات  س  ەی  بەخب  یتروشجوانیی  بەهار ششە  پاشای  ی 

نۆڕمە جیاوازە سااڵن   33. لە ساڵی گوترانی ئەم غەزەلەدا، شاعیر  داناوە هەندێک لەو 
بڕوانێت واقیعی  توانیویەتی  ئایینی    ەبووە و دیارە  باوەڕی  باوەکوو سۆفیایەتی و  جیهان. 

دیاردەیە هەموو  و  بووە  زاڵ  فیکریدا  بەسەر  لهەر  کاکی  خوداداە  خۆالسە    ری 
نموونە لە پارچە    ورە لە عەینییەت و واقیعی دیاردەکان، ئەوەش بۆدو، کە  وەەتردۆک

 ێت.  ی دەردەکەودا بە باش 'مەحشەر'شیعری 
دوای   ساڵێک  تەنیا  دەبینین  مەحشەردا وگکاتێ  شیعری  لە  شاعیر  شیعرە،  ئەم  ترانی 

تۆب و  گوناه  و  مەرەسێ  حولـلەی  سەر  و  دەگەڕێتەوە  وئاگرە  دۆزەخ  داوای   ی 
'شن  دربوولێ بفیلە  دەنوێنێت،  سەمەرە  بۆمان  هەندێک  المذنبین'،  و  ع  باوەڕە  ئەوە  ەاڵم 

 ێت. هەیە و هیچی لەگەڵ ناکر
 زیڕووح: 'ذی الروح' ی عەرەبییە، گیاندار. 

ن: کۆی 'پل' ە، پل لێدان یان پلە لێدان، چەقەنە لێدانی کاتی گوێگرتن لە گۆرانی  الپ
 . ێو هەڵپەڕکەما و س بن بزوێن

جۆگسەەلهەڵپەڕکێ   ئار  هەڵپەڕکێ  و:  ەی  گەڕی  ئاو  جۆگە  لەسەر  کوڕان  ئەگەر 
 دەبێ یەک لەم دوانە بێت: ببەستن، کە دیارە بەستوویانە، هۆکارەکەی

کانی سەر  دێنە  ڕەش    کچانیش  دەبێتە  و  دەگرن  دەستی کوڕان  ئەودەم  جۆگەئاو،  و 
 بەڵەک کە دابێکی کوردانەیە؛

سەر ڕ  ئاو  چوونە  پاووناکایی  وو  کە کی  ڕەسمێی  ەواشماهەیە  بێت  میترایی  دێرینی 
 7٠ە.دەبێ تا ئێستاش لە گوندەکانی ناوچە و لە ناو گەلەکەماندا مابێتەو

 . نماتە: ماتەگرتن، کز و مات لە شوێنێک دانیشت 

 
چەی بۆکان، بڕوانە : ئەنوەر سوڵتانی، "بۆکان،  ترایی لە ناومی بۆ زانیاری زیاتر لە سەرر پەیوەندی ئاو و ئایینی   7٠

میترای یشوێنەوارێکی  و  ژن ی  ماڵ-ادگارێکی  لەسەر  ئاناهیتا"،  ڕۆژهەاڵتخودای  )بەشی   -پەڕی  بۆکان 
 نووسەران(. 
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کوالنە: بەگشتی، شوێنی تەنگەبەری مریشک و کەڵەبابە لە ناو ماڵدا، بەاڵم لێرەدا ماڵی  
تان و لەناوماڵ دانیشتن جاڕز بووبێت، زساوەی  م  ییرێژ بێ لە دەداعیر، کە  ە. شۆڤیشمر

 دووە. ەی بەرتەنگی ژووری ناوماڵی بە کوالنە شوبهانچوارچێو
شاعیر هەمیسان  لێرەشدا  زیندان.  شوبهاندووە.    کونەڕەش:  زیندان  بە  ماڵی    دەبێ ناو 

 . تێماڵ بووب ناو ن لەئاوات زۆر هەڵوەدای سروشت و دەشت ودەر و دژی دانیشت
جێژن ساڵی    رەوادیارۆز!  پی  ەئەو  نەورۆزی  بۆ  )   ١3١5شیعرەکە  هەتاوی  ی    ١٩3٦ی 

ی بەهار، پیرۆزبایی نەورۆز لە گەلی کورد و لە  زایێنی( گوترابێت. شاعیر دوای پەسن
 نی ژیکەاڵنە دەکات. اچک

ژمارەی بە  بوو  بچووک  ئاواییەکی  زەنبیل"  چۆمی  "ئاشی  یان  زەنبیل:  زۆر  ەکی  ئاشی 
ماڵە و  کەمی  لەدەیر مو  ڕەعیەت  من  وە  ئەویش  زەنبیل.  گوندی  هەمان  زیک  ڵکی 

ژ لە  چۆنە(.  ئێستا  بوو)نازانم  زەنبیل  سەیدی  "شاری  بنەماڵەی  کتێبی  سەرەتای  یننامەی 
( دەچێتە ئاشی  ١٩34)١3١3ید کامیل پاش وەفاتی باوکی، ساڵی  ەس: "دڵ" دا، هاتووە

نیشت لەوێ  ساڵێک  و  زەنبیل  بدەبێەجێ  چۆمی  پاشان    لەگەڵ ی  مسڕە  ێوەیەکیشە، 
دەکاتەوە."ک جودا  ماڵ  زەنبیل  سەیدی  یانی  هەمان  4٠)ل.    اکی،  پەراوێزی  لە   .)

وویەکی پێکەوە ناوە نا: "... سەید کامیلیش لە پەنا مااڵن چەند چاوەخەالپەڕەشدا هاتوو
ساڵێکی لێ ژیاوە". زانیارییانە لەگەڵ ساڵی گوترانی شیعر  و ماوەی  م و  ا کەەکەدئەو 

ی لەنێوان  ازجیاو  ەوب  وە،دەگرنە  ک ەزۆر  دەبێ  کە  لە   ١3١5و    ١3١3ییەوە  زیاتر  دا، 
 ساڵێک، لەوێ ژیابێت. 

     ، رەکە بەحری عەرووزیی شیع
 ن لهزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعو
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 بۆ ئاگاداری
 
 
 

   لە هەست و خوست و خورپە و خەیااڵت  
 و نووزەی حەیوان و مااڵت  ڕەوون لە

     ناڵ   ناڵە و ەمومشە و گر ەشخلە 
 لە چوونی شەو و ڕۆژ و مانگ و ساڵ 

    اوین   لە سەرما و گەرمای زستان و ه
 اشق و مەعشووق، لە تینی ئەوین علە 
    تاڵی و سوێری ، لە خراپ و چاک    لە

 ئازا و بێ غیرەت، لە پاک و ناپاک
    اخۆش   و ن خۆش لە زۆر و لەکەم، لە

 ش بەهۆش و بیهۆ لە زانا و نەزان،
     ولبول، باغ و گوڵزاران    و بوڵ گ لە

 لە شنەی خۆشی کاتی بەهاران 
     و تەنیا      ی خوای تاقتۆ ئاگادار

 وێنە و هاوتا! ێبخوای خاوەن کەرەم، 
 
 ی هەتاوی ١3١٦زەنبیل،  

 ( عفەری چاپی جە334ی چاپی ئەنیسی و  ٢٠4و  ٢٠3)الپەڕە 
_____________________________  ___ 

 دوو چاپدا وەک یەکە.رلە هەرەکە یعش عینوانی
شاعیر   گوتراوە،  خودادا  پەسنی  لە  و هەندێک  ڕیزکردنی    یێگەلەڕغەزەلێکە  سوغرا 

خودا  وە،کوبڕا دیاردەی    بە  هەندێک  سەرەتا  هەڵدەڵێت.  تواناکانیدا  و  زانیاری  و 
ت بێ ئەوەی  اکتضاد( لەگەڵ یەکتردا ڕیز دەک )م بەیە هاوچەشن )مراعات النظیر( و دژ 

واتە   بڵێ  وێنەرخ  ەب بۆچی دەکات  بزانێ   ئەم کارە  خوێنەر لە چاوەڕوانیدا دەهێڵێتەوە 
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لە ئینجا  دەکات  نیشان  دەست  قسەکانی  ئامانجی  دەڵێ    کەی  کە  مەقتەعدایە  فەردی 
 نیا تۆ لە هەموو ئەو شتانە ئاگاداری! ەخوای تاق و ت
ە زمانی  لترێت  گوەدمی دەنگ"ن.  سیلە شیعرەکەدا هاتوون "ئ  وا  انەییفەتبەشێک لەو س

پێشکەوتووەکا زمانە  لە  زیاترە  دەنگ  ئیسمی  پاشکەوتوودا  و  نازانم ناکامڵ  ئیتر  ن. 
زۆرن   دەنگانەی  ئیسمی  لەو  و ایکوردی  گرمە  مشە،  خشە،  نووزە،  نووڕە،  کەم!  ن 

 ناڵەناڵ لەو چەشنە ناوانەن.
بۆرین هەنبانە  مخوست:  ئاامۆسەی  هەژار  لێدتا  بۆ  واتا  "جووو اوای  ن ووتبز،  ەڵەتەوە: 

 هەست و خوست(".)
 مشە: دەنگی هەناسە لە کەپۆدا )هەنبانە بۆرینە(. 

 وزیی شیعرەکە، عەرو بەحری
 لن فعولن // فع لن فعولن  عفمتقارب مثمن اثلم )هجایی(: 
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 مەحشەر 
 
 
 

  مردنە!   ڕۆژیستە خاڵی نوستوو! هەستە، بەستە؛ ئێ
                7١ەکردن ەپارەی چاکە و خوەکاتی لێک جیابوون

 دەدا، ئاگات دەکاگوێت له دەنگی نەفخی سووره، لێ
 ەڵێ حەشره، له ترسان شێری نەڕ هەروەک ژنەپێت د
 بن، وا تەرازووی خێر و شەڕ هاتۆته گۆڕ  ێچاوەڕ

 7٢سەگ به حاڵی ئەو کەسەی خێری بە قەد خێری منە! 
 خراپ واڵی کێیه ئەودەم سەدهەزار چاک ائڵی با

 دا چاوەڕێی لێبووردنەێ، لەوسایەیر ێژدەچته 
 یەئەحمەدی موختاره، شیرین سواره، ئەو سەردارە

 دا کاروباری ڕۆشنەڕووی له هەرکەس بوو، لەوێ
 المذنبین"! دەستی من و داوێنی تۆ ئەی "شفیع

 که، گەرچی ئیحسانم ونەدێمه ژێر ئااڵت و ڕێم 
 ئەمما ئەمن  ،مێن ئەمنیش له نەسلی پاکی تۆدەڵ وەک

 تنەڕشەن گوناهم، کارم ئارەق  خاو ڕەش وووڕ
 ە ئاگری دۆزەخ نەبێ، ناتوێتەوه ئەو ماڕز

 گەڕێ بتوێتەوه، با ساف بێ هەروەک ئاینە لێی
   

 ی هەتاوی  ١3١٦زەنبیل، 
ی چاپی جەعفەر(  ٢٠4ی چاپی ئەنیسی و  ١٢و  ١١)الپەڕە   

_______________ _____________ 

 
 اکردنەوەی  سی: چیچاپی ئەنی 7١
   7٢پی ئەنیسی: بەقەت چا  
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ن"ە، کە لە دێڕی حەوتەمی غەزەلەکە  ق ڕشت"ئارە  ادیچاپی ئەنیس  ەلعینوانی شیعرەکە  
مەحشەر زیندووبوونە  وەرگیراوە.  ڕوانگەی  و  لە  سەرجەمی ئایینەوەوە  ناوەرۆکی  ش 

 ەیە. کەشیعر
غەزەلە،   لەباری تئەم  بەاڵم  گوتراوە،  بەهار  پاشای  غەزەلی  دوای  ساڵ  یەک  ەنیا 

د  وەک  کەوەناوەرۆ ساڵ  پەنجا  کە  دەچێت  سەراوئەوە  لە  و  و   پیری  میەدتر 
ی و خۆشی توویی کەسێکی ئیمانداردا گوترابێت! ئەویان دونیایەکی پڕ لە شادەککەوپ

فخی سوور و حەشر و گوناه و تۆبە و ئاگری ەندەهێنایە بەردەم خوێنەر بەاڵم ئەمیان  
نە ڕەنگە بکرێت بەم شێوەیە  زییایاوادۆزەخ  و پاڕانەوە بۆ لە گوناه خۆش بوون! ئەو ج

کە خۆیشی هەر بە شێخ   مەال و سەیدێکی شیخ زادە،وەک  اوات  ئ  ەکک بدرێتەوە  ێل
کار بووە و ەبالویەتییەوە شێخ و مەال و تۆهەڕەتی  ، لە  73دەکرا دەزانرا و دەستی ماچ  

تدا  ی کا بە چاویلکەی ئەو هەڵوێستە کۆمەاڵیەتییەشەوە ڕوانیویەتە جیهان. بەاڵم لە عەین
پە  ت و دەشت و دەریشعاشقە سروش لە  ئاودا  و    هاربەی  نسبووە و  باغ و گوڵ و 

سیا ومەرجی  هەل  بەرانبەر  لە  چۆن  وەک  گوتوون،  و شیعری  کوردستان  سیی 
بووە بەرپرس  سۆفییەکی   ،یبەکورت  .ناوچەکەشدا  بووبێت،  سۆفیش  ئەگەر  ئاوات 
ی تەنیا 'حوو  هان بێت وە جیەر لنەبووە کە بێ خەب  خانەقاویشکی ناو قابغی بەرتەنگی  

 ! سەزانێت و بب 'ئەڵاڵ
دا ساڵی  34و: ڕووی شاعیر لە خۆیەتی. بەاڵم سەیر نییە کەسێک لە تەمەنی  نوستوخاڵی  

ە؟ بنەمای ئەو بۆچوونە دەبێ ئەو  تنڕۆژی مرد  کات وبەخۆی بڵێت ئیتر ژیان بەسە و  
 ! و ئایین دیاردەیە بێت کە پێی دەگوترێ سۆفیایەتی

سیقای داخڵێی  ا مۆیاندێت  و  دروستکراوە  ێ لیناسێکی ناتەویان  و ئێستە: ج  تەبەس  هەستە،
 پیتی /ت/  دەگاتە گوێ. 

 دوای مردن و ڕۆژی حەشر.  لێک جیاکردنەوە...: ئاماژەیە بە
شەیپووری   سوور:  داهاتنی ر فنەفخی  هەواڵی  ئیسالم،  گوێرەی  بە  کە  ئیسڕافیل،  یشتە 

 ڕۆژی قیامەت دەدات. 
ئ نەڕ...:  ژێندردا.ینێکی  ڕوانەوە  شێری  بە  چە  نابەجێیە  ئەو  و  اروهەاڵە  نشئەمڕۆ  دن 

قەڵەمی کوردیش جیاوازیدانانە ، کارێکی ناپەسندە و پێویستە هونەرمەند و دەست بە  
بڵێ هەیبەت و ترسی ڕۆژی حەشر بە ڕادەیەک   یخۆی لێ بپارێزن. شاعیر ویستوویەت

 
 ت. ناسناوی 'کامیل شا' ی ئاواتیش هەر لەوەوە دێ    73
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بە دەبێت،  کز  و  دەترسێت  لێی  نێریش  شێری  کە  قاڵبی ئەوەاڵم  زۆرە  لە  ی 
 کردایە.  ڕیوە، کە سەد بریا وای نەدەربژندا و  رفیزیکیی شێ یز بەراوردکاریی هێ

بەشێکە   هەر  شەڕیش  و  خێر  و  تەرازووی  هەڵبەستراون  وا  ئەفسانانەی  بەگوێرەی  لەو 
دەبێ لە ڕۆژی قیامەتدا خودا بە قەپانێکەوە لە سەحرای شام دابنیشێت و یەکە    ،نئەوا

کرداری   بزا  دوویڕابریەکە  و  هەڵسەنگێنێت  تەرازو  ێنخەڵکەکە  و چ  یو تای    اکە 
حەواڵەخرا تا  قورسترە  کێ  ئەو  پەی  ئەوانەی  بکات.  جەهەننەمی  یان  بەهەشت  ی 

قەپانی    ،دووکانی وردە فرۆش  میتۆلۆژییانەیان خوڵقاندووە کۆپیی تەرازووی سەر یان 
هێنا پێک  شانۆیەیان  ئەو  و  خودا  دەست  داوەتە  هونەرێکی   ئەوەوە،  قەپاندارێکیان 

 بە ڕاست وەرگرتووە.هەمووی مەش ری ئێ عیاشالیستییە و ئیبەتەواوەتی سوورڕ
 بەرزایی چیا.  گۆڕ: گۆڕایی، دەشتایی و زەوینی تەختی سەر

بە بەو  ئاماژەیە  بوون:  بەحاڵ  کۆمەڵگای  بدسەگ  لە  سەگ  وا  بێچارەییەی  و  ەختی 
و لێدران و دارکاری و  ۆشی و خ ئێمەدا هەیەتی کە بریتی بێت لە بێ بەشبوون لە خێر 

ب  نادەرکر و  ماڵ  تەنانلەک  سیەتیبر  ەلە  ئێمە  خەوتن.  فێر  ۆاڵنان  منداڵەکانیشمان  ەت 
 پشیلەی هەژاردا بە بەزەیی بن. ناکەین لەگەڵ سەگ و 

ئااڵ، ئااڵ:  هەر    باڵی  حەشردا  ڕۆژی  لە  کە  قسەیەی  بەو  ئاماژەیە  پەرچەم.  عەلەم، 
ر عەلەمی  ێژێت و شوێنهەڵگرەکانی دەچنە  دەگرەوە  پێغەمبەرێک ئااڵی خۆی بە دەست

پاڕێتەوە بۆ ئەوەی لە گوناهیان خۆش بێت  رەکە لە الی خودا بۆیان دەەمبەا پێغج  ؛وئە
هونەو   کارێکی  شانۆیەش  ئەو  جەهەننەم.  هونەرمەند یرنەیاننێرێتە  زیهنێکی  و  یە 

ملیاردە دنیایەدا کە  بیخوڵقێنێت دەنا کامە دەشتە لەو  هەزاران و    ەڵکیها ختوانیویەتی 
تێ ساڵی  لەوچۆ  وکۆببێتەوە    ادهەزاران  ئان  بچنێ  و  بناسنەوە  خۆیان  و اڵی  ژێری  ە 

پاشانیش بچنە    سەنگێنرێن و لێک جیا بکرێنەوە؟چۆن ئەو هەموو خەڵکە یەکەیەکە هەڵ
بێت!ەدچ   بەهەشت  کە  خودایەکی   شتاییەک  بە  باوەڕ  لەگەڵ  تەنانەت  حیکایەتانە  ئەو 

   مەخلووقدا یەک ناگرێتەوە.   ڕاڕیئەس زانا و شارەزای
 باڵ: الیەن 

پێغەمبەری ومەدی  حمەئ ئەگەر  کە  ڕیوایەتەیە  بەو  ئاماژەیە  ئیسالمە.  پێغەمبەری  ختار: 
عەلەم ژێر  بچێتە  بدات   هەرکەسێک  بە  ڕێگە  خودا    ،یئیسالم  الی  ئەویش  ئیتر 

تە  ، واۆشنەشەفاعەتی بۆ دەکات و لە ئاگری جەهەننەم ڕزگاریی دەبێت. کاروباری ڕ
 هەشت.ەبئەنجامی باشە و دەبرێتە 
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 اعەتخوازی تاوانباران، پێغەمبەری ئیسالم. شەف نبین:مذلاشفیع 
ن ونە: چاکەم دیار  نەکردووە  ئیحسانم  واتە چاکەم  هەر   و ئەوی کردوومە هەمووییە، 

 خراپە بووە.
ئەوالد  سەیدیش  دەگوترێ  و  بووە  سەید  ئاوات  بەوەی  ئاماژەیە  تۆ:  پاکی  ی  نەسلی 

پێی  غەمبپێ هەربۆیەش  ئیسالمن،  'وگەری  ئەوەی  یئیلی  ام ک  سەیدتراوە  بەاڵم  مامی'. 
"و گوتوویەتی:  وا  بەشەیە  ئەو  لێکردنەوەیە  بیر  دەڵێنە  جێگەی  وەک  ئەو  دەڵێن..."  ەک 

مرۆڤێکی خوێندەوار بووە، دەبێ زانیبێتی ئەوالدی پێغەمبەر دەبێ   یانی چی؟ ئاوات کە
کەسێک و  بن  سامی  ڕەگەزی  وەلە  ئەی  ڕەگەزک  لە  یان  ئاریایی،  کە  قەومە    یو 

لۆبی و ماننایە، ناکرێ سەید و ئەوالدی عەرەبێکیش  ۆگۆتی و ل  وەک  ناوچەی  ناکۆنەک
 بێت.
دایە کە دەڵێ من ڕووڕەش و  رتارەق ڕشتنە: لە پەیوەندی وشە و عیبارەتی پێش م ئکار

خ ئارەقی  ئارەقە  ئەو  دەکێشم.  خەجاڵەت  بۆیەش  هەر  گوناهم،  و  ەتی  ەجاڵخاوەن 
 شەرمەزارییە. 
 ست. ی ێ نەبگو وق کەلـلە ڕە ،ماڕز: السار

اکەم ئاماژەی  ناتوێتەوە ئەو ماڕزە: کێیە ئەو ماڕزە؟ من جگە لە خودی شاعیر هەست ن
ل ئاوات  بێت.  تێدا  دیکە  کەسێکی  بە    ەبە  و  ناناسێت  سنوور  خۆیدا  سەرکۆنەکردنی 

تاوانبا بە  لێرەدە دەڵێ قەڵ   ر لەهەموو شێوەیەک خۆی بچووک  دەکاتەوە و  ەم دەدات. 
اتوێمەوە و قاڵ نابم  السارم، بە هیچ ئاگرێک ن  ست ونەبی  وێگ  وەک من، کە  یککەسێ

ئ بە  نابمەوە  پاک  المذنبیواتە  شفیع  ئەی  کەوابوو  نەبێت،  جەهەننەم  لە    ،ناگری  تکایە 
لە   شەفاعەت کردنم دەست هەڵبگرە، با بکەومە جەهەننەمەوە بەڵکوو لەوێدا بتوێمەوە و

  بێت. د رەم ساف و بێگڵدی ئەو توانەوەیەوە ئاوێنەی ڕێگە
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 لنرمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاع
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 پێ پەستم 
 
 
 

 74سیاکارم  نەوەک قەڵەم دایم
 بۆیه بەو زولفی تۆوه دڵ بەستم 

 گەرچی پیرم، به عیشقی تۆ سەیرە
 ەستم هەڵبم و کەچی جوانه کەال

 چاوەکەم! چاوی تۆ به وشیاری 
 ەستم! م ێڵڕفێنێ دڵم، دەەد

 چوومه باغی گواڵن و لێی کەوتم 
 پەستمسەدا و پێ وەک جله، بێ 

 داتۆ بێیته باغ به سەر من کووبەڵ
 هەستمو بێ ڕابری؛ بۆیه مات

 به ڕەقیبی سەگم بڵێ بەس بێ! 
 هێنده هات ئەو له دووم، له پێی خستم

 ! جنوون م مەم مندەڵێدەچمه کێوان 
 تم سەوێڵی مەعشووقەیێکی ژێرد

 وێران ماڵکرده یس"ی قە" وەکوو چۆن
 ئەمنی خست له پێ که هەڵنەستم 

 خەنجەر و شیربمکوژێ و بمبڕێ به  
 وەک "ئیمامی" له پێشی ڕاوەستم 

 ی هەتاوی ١3١7گالن، یدگەر
 ی چاپی جەعفەر(  ١١٩ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  4٩و  48)الپەڕە 

 
__________  __________________________ 

 
 ەنیسی و جەعفەر: داییمەن .  چاپی ئ 74
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ش لەعیعینوانی  ئچ  یندیوا  رەکە  لە ەنیساپی  ئەمیان  وەک  ئەویش  کە  'سیاکار'ە  یدا 
بەهۆی ئەو    وەرگیراوە. من 'سیاکار'ی چاپی ئەنیسیم پێ جوانەوشەگەلی ناو شیعرەکە  

 تر و ڕاستییەوە  کە لە فەردی یەکەمی شیعرەکە وەرگیراوە و ئەو فەردە لەوانیتر ڕازاوە
باشە  ناس پێم  زیاتر  بەاڵم  دەبینم.  شوێەلکتر  و  بڕجەعف  یوانید  ینسەر پێ  بە    وۆم  ەر 

 شێوێنم.   نەتایتڵی جیاجیا سەر لە خوێنەر 
 یەکن.  رساڵی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا هە ن وشوێ

 ساڵیدا گوتوویەتی.  35لە شیعرە سەرەتاییەکانی ئاواتە و لە تەمەنی
ر اککاری تێدا بەاسر و ڕەواندا گوتراوە، وشەی  کی ساکاەحرێلە بشیعرێکی ساکارە  

تا ڕادەیەک بە و ئیستعارە و تەشبیهاتی کەم بەاڵم جوانی هەیە بە شێوەیەک کە  وە  هێنرا
 شیعرێکی 'سهل و ممتنع'ی دەزانم. 

لەبەر ەه فەوتابێت  و  داکەوتبێت  غەزەلەکە  یەکەمی  فەردی  واتە  مەتلەع،  دەکەم  ست 
عادە بە  شئەوەی  فەردی  یعریتی  میسراعی  دوو  دەبوایە  سەروای   کالسیک  یەکەم 

بێتەشنیاوچاه ل  ن  ئەوەکە  ناتوان  ێرەدا  'هەستم'  لەگەڵ  'سیاکارم'  پێکەوە  نابینرێت.  ن 
 دابنرێن. مەسەلەکە چییە، نازانم. 

بە    بەعادەت،قەڵەم...: شوبهاندنێکی زۆر جوانە.    وەک ڕەش دەنووسن و  ڕەنگی  قەڵەم 
یم  دا  ەکو دەڵێ من    تاکاریان ناودەبر بۆیەش شاعیر بە سیا، هەنەوەڕەشی باڵو دەکە

قەدڵ وەک  هەمیشە  کەوابوو  ڕەشە،  ئەویش  و  بەستووە  یارەوە  زولفی  بە  کارم م  ڵەم، 
 سیاکارییە. 

وات تێدایە.  ئیهامی  شیعرەکانم 'ڕازاوە'نزیکی    نزیکەکەی  اجوان:  کە  مانایەی  بەو  یە 
  ی ائەوە بێت سەرەڕالو'ە  کە دەتوانێ    نج و'گە  ڕازاوە و جوانن. بەاڵم واتای دووری

هەڵبەستم الو و گەنجن.   وویی چاڵاپیری و بە س   خۆم، بە هۆی عیشقی تۆوە، قسە و 
 ردی نییە. وک'گەنج' لە واتای 'الو'دا تورکییە و  نەچێت وشەیلەبیرمان 

عیشق: ئەوین. لە باشووری واڵت لە ژێر کارتێکەریی زمانی تورکیدا وشەکە شێوازی  
 بە خۆیەوە گرتووە.  ق' ی'عەش

بە وشیاری دڵم دەدزێت بەاڵم پاشان دەڵێ   تو. چایەادێکی نەرمی تێ ز نچاوەکەم...: تە
 ! سەرخۆش بووم و نەمزانی

 لێی کەوتم: ڕاکشام 
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ئاو بێت گەرچی لە هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژاردا    غجلە: دەبێ ڕیشەی داری قەرا
گیا  وەک  لێدراوەتەوە  بۆ  دیکەشی  تەنانەت سەر  یەکیواتای  و  قەوزە  وەک  ئاوی 

ئاوچبجانەوری   ناو  په  و  ووکی  هەشت  مە  ەرکامێ.   شاعیر  لەوانە  نەزەری  نزووری 
بەر واتای  دەبێ  تێبووبێت  خوستیشی  و  هەست  بێ  و  پێشێلکراوی  کەوتوویی    ا د پێ 

 بێت.
پێ پەست: پێخوستکراو. واتایەکی دیکەی وشەی پەست، نزم بوونە.  پێ پەست دەبێ  

 ت.او بێیرگەبە هەند وەرن رو سەدا و گۆشەگیری لە کۆمەڵگادا زۆەنگ بێد کەسێکی
دەڵێ و  پێشتردایە  فەردی  پەیوەندی  لە  فەردە  ئەم  تۆ...:  پێ    بەڵکوو  خۆم  بۆیە  من 

 و پێ لە سەر سەرم دابنێی.  یپەست و پێخوست کردووە کە تۆ بێ
بۆی هەر  و  تووڕەیە  زۆر  خۆی  عیشقی  ڕەقیبی  لە  شاعیر  سەگ:  سڕەقیبی  ی  یفەتەش 

 یە.  داێ تا سووکایەتی دەسەگی پێدەدات کە لە کۆمەڵگای ئێم
 لەپێی خستم: ماندووی کردم، توانای ڕۆیشتنی بۆ نەهێشتم. 

ەیە؟ ئایا تاکێکە؟ خۆ تسکی ژێردەست: کێیە ئەو دڵدارەی شاعیر کە ژێردە ەیمەعشووقە
دی چی  دەستەن!  ژێر  ئێمە  سوننەتی  کۆمەڵگای  ژنێکی  و  کچ  هەموو  کە بەگشتی 

  کوردی ڵگای  کۆمە  لە  کرد' وەک بەشێ و کنێ ببێت؟ بڵێی نیازی بە گشتی 'کچی  ەتواد
 بێگانە نەبێت؟ژێردەستی 

 تێدایە.  ۆ حیکایەتی لەیال و مەجنوون قەیس و مەجنوون: ئاماژەیان ب
.: واتای هەردوو ڕستەی ناو فەردی کۆتایی، ڕوونە بەاڵم لەباری ڕێزمانەوە  .بمکوژێ و.

کرداری   شاعی  توویداهادەبوایە  دیارە  کە  بوایەت  کێشەی    ر'ڕادەوەستم'  بەهۆی 
 'ڕاوەستم' ی نووسیوە.  ەکراوە و بەبۆ ن ئەوەی'ەوە ێشک'

 ، رەکە بەحری عەرووزیی شیع
 نلعخفیف مسدس مخبون محذوف: فاعالتن مفاعلن ف
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 بەختی خەواڵوو 
 
 
 

    ایە؟ەر نئەو بەختی خەواڵووی من، تاکەی وەخەب
 75من پیر و لەگوڕ کەوتوو، ئەو کۆرپە و ساوایە

 ما خەو اله بەیان نیه، مەبەر ناخەئەو قەت و
 7٦هاوسایە ئاگان له من ئەوشۆکه، ئەستێره و

 77گاڵە وڕمن وا له ووتان کەوتم، ئەو هەر له گو
 الیە الی ،جارجار له خەوا دەیکا بۆ خاتری

 الیەیی ئەو کۆرپه، ناڵەی دڵمه بۆ وی الی
 جێگە و مەئوایە ەکوو مەجنوونه، بێ ه وشێت

 78ێ هەتا ماوە نی لەیالیه مەرامی وی، نایب
 خۆش بن، هەر مەیلی به سەحرایە  ەرانانەوج تا

 پڕ مەینەت، ئەم قۆنجره ڕووخاوە انووهئەم خ
 7٩ناقایم، نێوی چییه؟ دونیایە!  یچوارچێوەی

 ژیر ئەو کەسەیه دەستی هەڵگرتبێ لەم دونیا 
 ڕبایەانەیی پهەمبەو، کاسێکی بەتاڵه ئ

 8٠وەک هۆنەری زوو فەرمووی: سەرپاکی گاڵون ئەم
 لەم الیە!ەڵگره ست ه، دە"لمیائەوال بگره "ک

 

 
 ئەنیسی و جەعفەر:کۆرپە وو  چاپی  چاپی جەعفەر: لە گۆڕ کەوتوو. هەروەها، 75
 ی و جەعفەر: ئەستێرە وو هاوسایەچاپی ئەنیس  7٦
 ن ەعفەر: وتاچاپی ج 77
 می پی جەعفەر: مەڕاچا 78
 چاپی ئەنیسی و جەعفەر: ناقاییم  7٩
 چاپی ئەنیسی: زو  8٠
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 ەتاوی  ی ه١3١7گەردیگالن، 
 ی جەعفەر( پای چ ٢٢٢ی چاپی ئەنیسی و  4٠و  3٩)الپەڕ 

_______________________________________    
"کا ئەنیسی  چاپی  شیعرەکەی  غبەتا سەی  عینوانی  حەوتەمی  فەردی  لە  و  ەزەلەکە  ڵ"ە 

 وەرگیراوە.  
اجی اعیرانی دیکەشماندا هاتووە. بۆ نموونە، حری شعیش  ە" لی خەواڵووتختەعبیری "بە

 قادری کۆیی لە قەسیدە ناسراوەکەیدا دەڵێ: 
 تم بە بەختی خەواڵوو: بەسە ئەتۆ بی خودا وگ"

  لە خەو هەڵستە زەمانێ بچینەوە ئەو ال..."
"ئدیار ئەستەمووڵدا.  ە  بەرانبەر  لە  بووە  کوردستان  قادر،  حاجی  بۆ  فەردی    ەلەوال" 

ئاورەشدشیع  مەئ  یکۆتای دەا  'ئەوال'  تەعبیری  هەمان  دنیای  هێنات  لە  نیازی  بەاڵم  ێت 
 نەکان موژدەی بە خەڵک دەدەن(. یی ئاخیرەتە )ئەوەی وا ئا

نیسبەت   بینی  ڕەش  هەمان  تێیدا  کە  ئاواتە  شیعرەکانی  لە  دیەک  ئەم   ونیابە  ژیانی  و 
ساڵی تەمەن    35  تەنیا  داەشیعرەکترانی  وگلە ساڵی  دونیایە بە ئاشکرا دەبینرێت. شاعیر  

لە پیرێکی  وەک  بەاڵم  مەینە  بووە  پڕ  'خانوویەکی  بە  دونیای  کەوتوو،  ،  "تجێگەدا 
بەتاڵ" و هەمبانەی پڕ با" ناو بردووە و بانگەوازی ئەوە    "قونجڕێکی ڕووخاو"، کاسەی

خەدەدا ل  ڵکیشت  و  گاڵوە'  'سەرپاکی  ئەوەی  لەبەر  هەڵبگرن  لێ  ن،  ایەجیاتیدەستی 
و" بگرقیامە  تەائەوال"  بت  سۆفیایەتی  بیرۆکەی  دەبینین  وەک  و  ن.  شیعرەکە  سەر  ە 

زاڵە. شاعیردا  فیکریی  و    وەئ  ڕێبازی  خەبات  و  هەوڵ  و  کار  لە  خەڵک  بۆچوونە، 
 دوور ڕادەگرێت.  خۆشیی ژیان

شیعری   چەند  ددیکەشلە  جیا    یبینینەدا  خۆی  دڵی  و  عەقڵ  لە  خۆی  ئاوات  کە 
لەبەر و  ڕادەونادەکاتەوە  د  تێستەبەریان  جەکەوو  لێرەشدا  ێتە  جەنگێ.  هەمان وابە 

  8١، ئەمجار لەگەڵ بەختی خەواڵوویدا هەیە. کێشە

فەردە. پێنج فەردی یەکەمی غەرامییە و شاعیر تێیدا باس لە    8غەزەلە  ئەم    یمسەرجە
ی دەکات کە نووستووە و ناهێڵێت بگاتە ئاواتەکانی. بەاڵم ی خۆبەختژیان و دڵدار و  

ەمجار دنیا بەت و ناوەرۆکی شیعرەکە دەگۆڕێت و ئپڕ باکوتو  ادی یسێ فەردی دوا  ەل
دەبێ لێی دوور بکەویەوە و خۆت بۆ ئەوال    دەبێتە شتێکی خراپ و پیس و گاڵو، کە 

 
هە    81 "دژا مامۆستا  شیعری  هەیەریش  ی  بەخت"  و  عەقڵ  "قەڕنەهایە   ەمەتەقەی  کورد  بەختی  لەوێشدا  کە 

 بڕوانە کۆمەڵە شیعری "ئاڵەکۆک".  .وە"خەوتو
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یە بە بێ پەیوەندێکی ڕێکی  کاریۆڕانئامادە بکەیت کە ڕۆژی قیامەتی ئیماندارانە! ئەو گ
بزانین بۆچی لەپڕ ئەویان دەبێ    نین اواتنراوە و ئێمە  ائمەنتیقی و بێ ڕاگەیاندن هاتۆتە  

لەیەکتر بن و مبە ئەم. ڕا تۆبڵێی    تاژ کرابێتن! نۆست وەک ئەوەی دوو غەزەلی جیاواز 
 ئەو سێ فەردەی سااڵنێک دواتر لێ زیاد نەکردبێت؟ 

ۆڕ' ی تۆمار کردووە. بەاڵم من بەتەواوەتی فەر وەک 'گجەع  چاپیگوڕ: هێز و توانا.  
ئ  لەگەڵ چاپی  ددام  یسنیەشێوازی  "لکە  کەوتوو"ەڵێ  لە  ەگوڕ  تەعبیرە  ئەو  گەڵ و 

دووچە کەوتوو  لەگوڕ  و  پیر  دەهێنێت.  واتان.  کم"پیر"دا  هاو  و  یەکگرتوو  تەواو  ی 
کەس  باوەکوو هەندێک  کەوتوو"ش  لەبەرچاوی  "لەگۆڕ  لەگەڵ  دپیر  بەاڵم  ێتەودا  ە، 

و  یبێتنووس یوا ەر شاعیر خۆیگەپێستە و من ئەو هەڵدەبژێرم، م بە ەم پڕشێوەی یەک
 ی. دەم مافی خۆیەت، کە دیارە ئەوبەوبارەیدا گۆڕیبێت

 ناکۆرپە: منداڵی ساوا و سەرالنک
ئەو قەت وە خەبەر نایە...: ئەو 'تضاد'ەی وا شاعیر لە نێوان دوو الیەنی چەمکی خەو  

کردروست وەخەبەرهاتنەدووەی  کە  دەخەوێت  ئەوەندە  یەکەمیان  جوانە:  گەلێک  ی ەو، 
ا نایەت، کە شاعیر یرە؛ بەاڵم دووهەمیان هەر خەوی بەچاودشاعتی  خەبش  ینییە و ئەو
 خۆیەتی!  

ئاوات   فەردەدا  و   ەبلەم  بۆکان  ناوچەی  هی  کە  خۆی،  ئاسایی  شێوەزاری 
هی بەشی   یە بەالما" دێنێت کە"نا  اتداقسە دەکات؛ بەاڵم لە عەینی کەتی،  دەوروبەری

نا   شسەقزە و "ئەوشۆکە"  نیوە   ە'وسایاه'  وبادە  ەی مەهاچوکە هی  فارسی و  نیوە  کە 
 کوردییە!  

تازە هەڕەتی  ئەوتووم، بەاڵم وەوتان کەوتووم: من ]لە بەر پیری؟[ لە قسە کلە و من وا
 منداڵییەتی!  

دڵدارەک  ئەو یان  شاعیرە  خەواڵووی  بەختی  شاعیر گەرچەی؟  کێیە؟  ناکەم  باوەڕ  ی 
وشیعرەکەوە.  بەاڵم  ە نایتبێاناساندن هێن  ێبخۆی وا گورج و گومبەت و  "دڵدار"ەکەی  

 وێدەچێ دڵدار بێت نەک بەختی خەواڵوو.دیسانەکەش هەر زیاتر 
خەوا دەیکا بۆ خاتری الیالیە: کێ الیالیە بۆ خاتری کێ دەکات؟ ئەوەی   ەجار جار ل

خەوتووە، لە خەودا جار جار الیە الیە دەکات، بەاڵم   میشەە هەڕوونە ئەوەیە بەخت ک
ە با پەلە یان بۆ دڵدارەکەم؟ بۆ وەاڵمی پرسیارەک  م؟یرشاع  تیابۆ من کە ئاو  ؟بۆ کێ

 : رتنەکەین و بچینە سۆراغی دوو فەردی دوا
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الیالیەیی ئەو کۆرپە...: کۆرپە، بەگوێرەی فەردی یەکەمی شیعرەکە، بریتییە لە بەختی  
شااڵووخەو ئەوی  بەاڵم  شاعیرە.  دڵی  ناڵەی  ڕاستیدا  لە  الیالیەکەش  و  بۆ    عیر  ناڵەیە 
'"!  "وی  ۆب؟  ەکێی دڵدکێ  دەتوانێ  ی'یە  وئەو  لە  جگە  کەوبێت  شاعیر؟  ابوو، اری 

پێشتری فەردی  ناو  خەودا   شالیالیەی  لە  جارجار  خەواڵووش  بەختی  و  دڵدارە  بۆ 
وڕ شێر  ئەو  هیوادارم  دەکات!  ئەو  بۆ  هێوییالیالیە  ڕوون  ەی  مەسەلەکەی  ێنامەوە، 

 کردبێتەوە! 
 یر! عاشی ڵ .: کێ شێتە؟ د.شێتە وەکوو مەجنوونە.

یالیە  ێرەدا دڵی شاعیرە و مەرامی ئەو دڵەش، لەلەیالیە مەرامی وی...: "وی" واتە ئەو، ل
 کوو شاعیریش وەک مەجنوونە و شوێنی ژیانی نییە. نوچ

ویستبێ شاعیر  واهەیە  شوێن.  و  جێگە  ئمەئوا:  ناو  اماژتی  ی  المأوی"  "جنت  بە  ەیەک 
 بکات.  8٢ان قورئ

 ببن.  ن وبژی نارەوبن: تا جانە شۆتا جانەوەران خ
مامۆستا بۆرینەی  هەنبانە  قورن  قونجڕ:  ڕووشان،  چنجڕوک،  بە  پەیکۆڵی  هەژار  و  ج 

ئاخیریان دڕکێکە. بەاڵم لێرەدا ناتوانێ هیچکام لەوانە بێت. هەست  ووگرت ە کە ئەوی 
  . ەبچووک و بەرتەنگ' بێت بە تایبەت کە لەگەڵ وێرانیشدا هاتووێکی  'ماڵدەکەم زیاتر  

بۆر گرتو  تیپیلە    نەیهەنبانە  بزگوڕ  و  پەڕۆ کۆن  بە  لە  کافدا کنجڕی  ئەمیان  کە  وە، 
نزی شیعرەکە  ناو  قونجڕی  واتای   رە.تکواتای  بە  گرتووە  قونجڕکەی  خاڵ  فەرهەنگی 

 ا(. ردەکپەیکۆڵ )گیایەکی بەهارییە دەنکێکی دڕکاوی دە
 . دنیا هەڵبگرێت  ژیر: عاقڵ، تێگەیشتوو. شاعیر دەڵێ ئەو کەسە عاقڵە دەست لە

 یەکی، دەفرێکی. کاسە سێکی:اک
ێت؟ من  بدپێشوومان کە ئەو قسەیەی کر  ووی...: کێیە شاعیریوەک هۆنەری زوو فەرم

زۆر   شیعری  لە  دنیا  ئەو  و  دنیا  ئەم  واتە  ئەوال  و  ئەمال  باسی  دیارە  کێیە.  نەمزانی 
 ورددا هاتووە، دەبێ مەنزووری شاعیر کامیان بێت؟ ری کشاعی

             ،رەکە زیی شیعووبەحری عەر
 ن// مفعول مفاعیلن اخرب: مفعول مفاعیلهزج مثمن 

 
 

 
 (١٩)سجده، آيه ون كانوا يعمل بما ي نزالجنات المأومنوا و عملوا الصالحات فلهم آأما الذين  8٢
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 دڵی مەفتوون
 
 
 
     ی من کە ئینقیالبی کرد، رەدڵب

 کوا خەتای کردووە؟ سەوابی کرد! 
 رد،که نیقابی لە سەر جەبین الب
 له دڵی عاشقان کەبابی کرد 
 که به عیشوە هەڵیبڕی چاوی 

 گۆشماڵێکی ئافتابی کرد 
 و و شەڕۆژ  هب  تیه قەت نەسرەوۆب

 83و خوابی کرد  له هەموو کار و خورد
 هەر له مەشریق هەتاکوو ڕۆژئاوا 

 84شی سەد مەخسەره و عەزابی کردووت
  85قاسیدێ هاته الم و ئەم قەزیەی 

 رد!بی کبوو، چابوو به دڵ خیتاپێ
 8٦هەر دڵێ موبتەال و مەفتوونە 

 وونەڕبه سەعادەت هەمیشه مەق
 ! قش ی کیشوەری عیڵ ائەی جەماڵت کەم

 87شقت بەڕاست، مەسدەری عیبااڵ قەد و

 
 چاپی چەعفەر: خور وخابی کرد   83
 رەخە چاپی ئەنیسی: مەس  84
 ەنیسی و جەعفەر: ئەم قەزییەی چاپی ئ  85
وو 8٦ موبتەال  جەعفەر:  و  ئەنیسی  تەرجیعەکەدمەفت  چاپی  شەش  هەر  لە  شێوازە  ئەم  بە  وونە.  کراوە.  ڕەچاو  ا 

بێ   خوێنەر  من  پێوی بۆچوونی  بئەوەی  واو  ستێک  پیتی  دوو  درێژی  ە  واوی  وەک  خوێندنەوەدا  لە  هەبێت، 
 زیادیدا نیم.  ت و نیشانەی  پیدەخوێنێتەوە. من لەگەڵ نووسینی 

 چاپی ئەنیسی و جەعفەر: بە ڕاستی   87
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 88عەیبتوخاڵی جوان و بێخەت 
 بۆته زیوەری عیشق  ،لە سەر و ڕووته

 ئەی له بەحری سرشکی دیدەیی من! 
 یادی ڕووی جوانی تۆیه گەوهەری عیشق 

 سن و جەماڵی تۆ، چاوم!وحسی بەح
 نووسراوه به خوێن له دەفتەری عیشق 

 کەوا دەگریم  میادی ڕووی تۆ دەکە
 ینی جەوهەری عیشق ه عەنم بێژەڕد

 دڵبەرێ به تەننازی  الم دێته
 ەری عیشق: زحدەڵێ له مەئەم قسەم پێ

 هەر دڵێ موبتەال و مەفتوونە   
 وونەڕبه سەعادەت هەمیشه مەق  

 ی عیشق انەیتەر خوێندی تەیری دڵم
 زەمزەمەی دا به داو و دانەیی عیشق 

 هەمهەمێکی غەریبی بەرپا کرد 
 ق عیش نەییالی جەروبان و کوند له
 بالی ما پەڕ و باڵ و الئوبێ

 ته گوێسوانەیی عیشق وەکوو من ها
 بەروەبێ، دڵم گرتی ووەختەبو

 بردیەوه بۆ قومارخانەیی عیشق 
 سەد کەڕەت ماڵی تەیری دڵ ئاوا! 

 اشیانەیی عیشق به ئرەم ئەوه مەح
 8٩بانگ دەکا زۆر به سۆزی دڵ: هەرچەند

 عیشق  یینەسیبم له ئاستانەبێ
  و مەفتوونە الموبتە ڵێدهەر   
 وونەڕمەقت هەمیشه به سەعادە   

 
 ان : جووچاپی ئەنیسی  88
 چاپی ئەنیسی و جەعفەر: دڵ هەرچەند  8٩
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 ! ڵ ئەی خەیاڵت هەمیشه مەحرەمی د
 لێوی لەعلت نگین و خاتەمی دڵ! 

 زیکری نێوت ئەنیس و موونسی ڕۆح 
 ڵ می دیادی ڕووته ڕەفیق و هەمدە 

 تاری زولفت ئەگەر بە دەس بێنم 
 مووبەموو بۆت بەیان دەکەم خەمی دڵ

 ؟ اتیوی حەچلۆنه ئا تۆ دەزانی
 ٩٠ی کەمه له شەونەمی دڵ ەیێکقەتر

 دەردی عیشقی تۆ عەینی دەرمانە 
 ی مەڵحەمی دڵ ڵسزامی دووریته ئە

 دڵی من گەرچی موبتەالیه، بەاڵم
 ئەم قسه خۆشەیه موسەلـلەمی دڵ: 

 مەفتوونە  ال ووبتەهەر دڵێ م  
 وونەڕبه سەعادەت هەمیشه مەق  

 دئەشکەکەم سوحبەتی به جەیحوون کر
 د ون کرەردوله گ یەینعیشقەکەم ڕەخ
 و ەمانه پەیدا بولەیلییەک لەم ز

 عالەمێکی به غەمزه مەجنوون کرد 
 لەف و نەشرم هەموو موشەووەش بوو 

 عیشقی ئەو هات و تەبعی مەوزوون کرد
 شانی به خەمی توڕڕەیی پەرێ

 دڵی جەمعێکی شێت و مەفتوون کرد 
 عەقڕەبی ئەگریجەی لە بەر حوکمی  

 درکن وحزومات و مە یقهەموو عوششا
 دا بوو ێ ئەم قسەی له دڵتفها

 
"دڵ" و سەرواکان بریتین لە    ی شیعرەکە. وشەی م بەشەڕەدیفی ئە  چاپی ئەنیسی: شەونمی دڵ. لەبەر ئەوەی   ٩٠

شەی شەونمیش وەک شەونەمی فارسی حونجە  لەمی، دەبێ ولـمەحرەمی، خاتەمی، هەمدەمی، مەڵحەمی و موسە
 بکرێت و بنووسرێت.  
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 هات و فەرمووی و ئەمنی مەمنوون کرد: 
 موبتەال و مەفتوونە  هەر دڵێ  
 وونەڕبه سەعادەت هەمیشه مەق  

 لەو دەمەی ماچی لێوی پەیدا بوو 
 شەکەرخا بوو دڵ ەبعیتوتیی ت

 تۆ دەزانی "ئیمامی"! دڵبەری تۆ  
 ٩١بوو  ووااڵوەک دەڵێن زۆر به ئاڵ

 ٩٢دڵ  کیه مڵای لگەاربخەیمه و 
 وعەقڵی شەیدا بوهەڵدەدا، بۆیه 

 کاول بۆیه قەیسی فەقیر و ماڵ
 ٩3پەرێشان و ڕوو له سەحرا بووڵد

 که له نێرگس دەپرسی، سەیری دەکرد 
 بوو!وەک وەنەوشه ملی شکا، چا 

 لە کاتی بەیان، دەمی سەحەری شەو
 ئەم حەدیسه شەریفه ئینشا بوو: 

 ە نفتووەال و مەتبهەر دڵێ مو  
 وونەڕەت هەمیشه مەقەعادبه س  
 
 ی هەتاوی  ١3١7ردیگالن، ەگ

 ی چاپی جەعفەر(  ٢83تا  ٢8٠ی ئەنیسی و پای چ ١38تا  ١35)الپەڕە

عیردا  ساڵیی شا  35مەنی  ە تە و ل  لە هەردوو چاپدا وەک یەکە  کەەتەڕجیع بەندعینوانی  
 گوتراوە.   

ان شن یاوچەوای هو سەر ێشکسنەوییە، بە ەمتەڕجیع بەند پێکهاتەی چەند غەزەل یان 
واتە    ،ئەو فەردە نەگؤڕە  کە یەک فەرد لە کۆتایی هەموو فەردەکاندا دێت و   جیاوازەوە

 
جەعچاپ   ٩١ فەردەکە  ی  کۆتایی  لە  پرسیاری  نیشانەی  شفەر  هەردوو  بە  ڕستەکە  دەکرێت  دیارە  ێوەی  داناوە. 

 ێتەوە. ئیخباری بخوێنر یان یر پرسیا
 چاپی جەعفەر: موڵکی   ٩٢
 رد ک  چاپی ئەنیسی و جەعفەر: ڕووی لە سەحرا  ٩3
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ەرجیع و ێت تگوترعەینوبیلال لە هەموویاندا وەک یەک دووپات دەبێتەوە. بەو فەردە دە
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شە.    ێکیاندا هاوسەروای لەگەڵ سەروای غەزەلەکاندا یەک نییە بەاڵم لەگەڵ

ئە زیاتر،  وردبوونەوەی  بە  بەاڵم  غەرامییە،  شیعرەکە  سەر ەگناوەرۆکی  ئەوە  ری 
ئیس پێغەمبەری  نەعتی  لە  کە  بە  هەڵدەدات  پێداهەڵگوتنە  شێوە  ئەو  گوترابێت.  المدا 

بەری ئیسالمدا نموونەی لە ئەدەبی کوردیدا گەلێک زۆرە. هۆکار بۆ ئەو بۆچوونە پێغەم
دووپ فەردی  واتە  تەرجیع  کە  "حدیث  ئەوەیە  بەشەکان  هەموو  کۆتایی  کراوەی  ات 

 کاوی لە دوایین دوو فەردی شیعرەکەدا گوتراوە:  شانبوی"یە و ئەوەش بە ڕ
 شەو لە کاتی بەیان، دەمی سەحەری  " 

 ئینشا بوو: حەدیسە شەریفەئەم 
 ەردڵێ موبتەال و مەفتوونە  ه"

 وونە". ڕبە سەعادەت هەمیشە مەق
 زانم.ئەو حەدیسە نا یبەداخەوە من عەرەبی

شەریف' 'حەدیسی  حیسابی  پێغەمبەربە  دەبێ  من"  "دڵبەری  ئینقیالب    ی،  و  ئیسالم 
 نی ئیسالم بێت.  شی دەبێ داهێنانی ئاییکردنەکە

من دەخاتە بیری تەرجیع بەندی ناسراوی 'هاتف  شێواز و ناوەرۆکی شیعرەکە 
تیدا  اصفهانی' شاعیر ئێرانیی سەدەی دوازدەی کۆچی کە بەڕواڵەت لیریک و لە ڕاس

 ە:یەئایینی و پەسنی پێغەمبەر موسوڵمانانە، تەرجیعەکەشی ئەو
 'کە یکی هست و هیچ نیست جز او 

 هو'  وحده الاله اال
بەرانبەر هەندێک   لێرەشدا لە  بە تەواوەتی خۆی  کاتی خوێندنەوەی شیعرەکە، خوێنەر 

پەیوەندی  چەمکی عاشقانەدا دەبینێت کە ئەستەمە بە ئایین یان پیاوێک و پێغەمبەرێکەوە 
بۆ خۆی یەکالیی بکاتەوە و    بدرێت. من باسەکە کراوە ڕادەگرم و خوێنەر دەتوانێت

غ شیعری  وەک  ئایا  پێغەمبەری بزانێ  سۆفییانەی  نەعتێکی  بە  یان  وەریدەگرێت    ەرامی 
 دەزانێت.  ئیسالمی

 سەواب: 'صواب' ی عەرەبییە نەک 'ثواب'. ڕاست 
 .کەباب ژاندنی گۆشت و دروست کردنیکەباب کردن: بر

: بریقەی چاوی لە تیشکی  کێگۆشماڵ: فارسییە بە مەعنای گوێ بادان و سزادانی کەس
 هەتاویش زیاتر بوو. 

 : هەدا نەدان، ڕانەوەستانەوتننەسر
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 خورد و خواب: فارسییە، بەواتای خواردن و خەوتن
 لە خورد و خواب کردن: بێ بەش کردن لە خواردن و خەوتن. 

خەڵک، گاڵتەی  جێی  لە    مەخسەرە:  و  مەسخەرەیە  عەرەبی  وشەێ  کوردیکراوی  بە 
 مەخسەرە هاتووە. کەچاپی جەعفەردا و

بوونی نەبووە و هەر  یدە. بە ئەگەری زۆر کەسێکی وا  قاسیدێ هاتە الم: کێیە ئەو قاس
 خەیاڵی شاعیرانەی ئاوات خوڵقاندوویەتی. 

ێوەی "قەزیە" قەزییە: بابەت، مەوزووع، ڕووداو. من بۆ پاراستنی کێشی شیعرەکە، بە ش
 م نووسیوە. 

 موبتەال: گیرۆدە، پێوەبوو 
 زیک ن :وونڕمەق

دەوڵەتی   خاوەن  واڵتێکی  فارسیدا  لە  لە کیشوەر:  دواییانەدا  لەم  بەاڵم  سەربەخۆیە 
 کوردستان واتای 'قاڕڕە'ی پێدراوە کە زۆر وێچوو نییە. باشووری

 سرشک: فرمێسک 
       تەننازی: ناز و غەمزە کردن

 ممەحزەر: بەردە
 تەڕانە: گۆرانی، ئاواز. فارسییە 
ب فارسی  کەس یان  تێکەاڵوی چەند  واتای دەنگ و سەدایەکی    ە هەمهەم: هەمهەمەی 

 شتە کە باش لێک جیا نەکرێنەوە.ند چە
'ناترسم'ی هەیە و 'ڕستەی فعلیە'یە، بەاڵم لەفارسیدا واتای   الئوبالی: بە عەرەبی واتای 

 سیفەتێکی سەلبییە. و گوێنەدەر دەدات، کە بێ پەرواکەسێکی 
 مااڵن.  یوسواغدراگوێسوانە: لێواری سەربانی تەختی 

 وەختەبوو: لەوانە بوو، ئەگەری هەبوو.
 ەبێ: بکەوێتە خوارەوە. نیاز لە تەیری دڵی شاعیرەروبە

           کەڕەت: جار
 ئاستانە: دەرگانە

ەک مۆر و خاتەم: نقێمی سەر ئەنگوستیلەیە کە هەندێک جار شاهان و گەورەگەوران و
 شەقڵی خۆیان کەڵکیان لێ وەرگرتووە. 

 ەبییەهاونشین، عەر وئەنیس: هاودەم 
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 ت.یایی بێت و گومانی لەسەر نەبێموسەلـلەم: شتێک کە جێگەی دڵن
جەیحوون: ڕووبارێک کە لە باکووری ڕۆژهەاڵتی ئێران بەناو چوار واڵتی ئەفغانستان و  

 ەڕ دەبێت. تاجیکستان و ئوزبەکستان و تورکمەنستاندا تێپ
خزانە ناو شتێکەوە. جیاوازە لە    وڕەخنە: ئەوە ڕەخنەی فارسییە بە واتای نفووز کردن  

 واتای نەقد کردن.  ڕەخنەی کوردی بە
لەف و نەشر: لەف بە شەددی فاء بە واتای پێچانەوە و نەشر بە واتای باڵو کردنەوەیە.  

،  و موشەووەش  سەنعەتێکی هونەری شیعری کالسیکە و دوو جۆری هەن: موڕەتتەب
 : کە لەم شیعرە فارسییەدا کارکردیان دیاری کراوە

 معنی لف و نشر مرتب آنرا دان   کە دوو لفظ آورند و دو
 لفظ دوم بە معنی ثانی     لفظ اول بە معنی اول  

 کە دولفظ آورند و دو معنی لف و نشر مشوش آنرا دان 
 لفظ اول بە معنی ثانی       لفظ دوم بە معنی اول 

دوو  دەگوت ئەو  فارسی  شیعری  ناو  نشرەکانی  و  لف  باشترین  لە  یەک  ردەی  ەفرێت 
لەگ شەڕی  ئامێری  چوار  تێیدا  کە  بن  و فیردەوسی  دوژمن  لەشی  ئەندامی  چوار  ەڵ 

چوار کرداری ناو مەیدانی شەڕ، پێکەوە هێناوە و لف ونشری مورەتتەبی پێ دروست 
 وون:  کرد

 ر، بە گرز و کمند "بە روز نبرد آن یل ارجمند بە شمشیر و خنج
 نە و پا و دست!" یسو ببست  یالن را سر و  برید و درید و شکست

       موشەووەش: تێکچوو، ناڕێک
 تەبع: مرخ 

هاتوون. واهەیە ئەگەر   بەشوێن یەکتردا  بۆچی  نییە چین و  پەرێشانی: ڕوون  تووڕەیی 
 واوێکی عەتفیان لە نێواندا بوایە، واتایەکی ڕوونتریان بدایەتەوە. 

ئەدەبی کالسیکداعە لە  یار  بادراوی  و  لوول  زوڵفی  دووپشک؛  دووپشکە    قڕەب:  بەو 
 شوبهێنراوە کە پێوە دەدات.

زولفی یار کە بە الجانگدا دێتە خوارێ و هەڵدەگەڕێتەوە سەرێ. بەشێک لە  ئەگریجە:  
 تورکییە. ئەگری واتە خوار. 

 هاتف: پەیامهێنەر
ێکی سەمەرەیە. ماچ چۆن پەیدا دەبێت؟ تۆ  پەیدا بوو: ماچی لێو پەیدا بوون زۆر تەعبیر

 ن؟  تێبڵێی وشەکان نەگۆڕاب
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واتا فارسیدا  لە  خاییدن  یان  خائیدن  و جشەکەرخا:  ددان  ی کرۆشتن  بە  شتێک  وونی 
ەرخای فارسی بە کەسانێک دەگوترێت کە ڕاوێژی دەمیان خۆش بێت  دەداتەوە. شەک

شی قسەی  کە  تووتیش  باڵندەی  بکەن.  جوان  و  شیرین  قسەی  بە  و  دەکات  رین 
 شەکەرخا دەناسرێت:

 )حافزی شیرازی( خا را"رک"جواب تلخ میزیبد لب لعل ش 
 ئاواتە و شوهرەتیشیەتی.  ئیمامی: نازناوێکی شیعریی

 ؛ کەسێک کە بەرگی ئاڵ و وااڵی لەبەردایە. ییبە ئاڵ و وااڵ: خاوەن ئاڵ و وااڵ
 عەقڵی شەیدا بوو: عەقڵ شەیدای ئەو بوو. 

 و کەسەیە کە بە مەجنوون  ناسراوە و ئەوینداری لەیلی بووە. قەیسی عامیری: ئە
 ول: وێران اک

دەڵێ کاتێ کە گوڵە نێرگس چاوی بڕیبووە  کە لە نێرگس...: فەردێکی جوانە. شاعیر  
ی شاعیر[، ملی لە حاستی ئەو، وەک گوڵە وەنەوشە خوار بووەوە و  ەکەئەو ]خۆشەویست

ەی شاعیر تەنانەت ئیرەیی بە گوڵیش چاکتریش کە وای لێهات و ملی شکا! وەک ئەو
 بکات!  یردبێت کە سەیری دڵدارەکەب

 ن حەدیسی شەریف: قسەکانی پێغەمبەری ئیسالم
 ، بەحری عەرووزی شیعرەکە: 

 خفیف مسدس مخبون محذوف: فاعالتن مفاعلن فعلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 ١3١٩تا  ١3١٠نی ااڵشێعری س /120
 

 

 

 پاڕانەوە

 
 
 

 ٩4٩5بێیه سەر کەرەم !خودایی عەززەوەجەل ،یاخوا
 مەرحەمەت ئەی ساحێبی نیعەم!و و سەر لوتف و عەفو

 لە سەر زەوی نئەو عالەمه بە تۆوه دەناز
 سەربەرز و سەرفیرازن و وا هەڵدەدەن عەلەم 

 دوورن لە ڕەحم و عەفووی تۆ وانەی که سەرنەوین
 بەغەم شێواو و شێت و پەرت و پەرێشان و دڵ

 هەردەم بە فکرێ ڕوو له دەری ڕەحمەتی ئەتۆم 
 که، نەماوه دەمقیر ڕەحمێ بە حاڵی ئەمنی فە

 بەرم هەر چاوەڕێم هەموو دەم و ژەم لوقمەیەک
 تێرم شوکور به نیعمەتی تۆ، من لە کاتی ژەم 

 کی ئەتۆ گەوره بێ لە الم ولێرەیێشەرته ک
 هێنده که ئەو نواڵه نەدەم من به مڵکی جەم

 "کامیل" ببەخشه تۆ به کەرەم! چونکه هەر دەڵێ: 
 ی هەم هەرچچاوم له ڕەحم و مەرحەمەتی تۆیه، 

 
 ی هەتاوی ١3١8گەردیگالن، 

   فەر(ی چاپی جەع ١١8ی و سی ی چاپی ئەن 5)الپەڕە 
____________________________  _______ 

 عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'چاکە و خراپەم' ە. 
هاوڕێ   چاکی کردووە  کارێکی  ئەنیسی  مامۆستا  و  ئاواتە  ئایینییەکانی  شیعرە  لە  یەک 

ە کاری  ییکەی هاوناوەرۆکدا هێناویەتی. ئەو دابەش کردنی مەوزووعی دیلەگەڵ شیعر
 

 ئەنیسی: کەڕەم  .  چاپی ٩4
٩5  
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بیەوێت   کەسێکیش  بۆ  و  دەکاتەوە  هاسان  شیعرەکاندا  بەرخوێنەر  لەنێوان  اوردکاریی 
 بکات، هەر بەکەڵکە.  

 سااڵن بووە.  3٦ی هەتاویدا گوتراوە و ئەودەم شاعیر  ١3١8شیعرەکە لە ساڵی 
ی  سپی' و شیعری 'ڕووی ڕەش و ڕیشی سپی'ش و  ئەگەر شیعرەکە، الی شیعری 'ڕە

زییەکی  دەزانرێت سەرەڕای جیاوا دا گوتراون(، ١3٦٢و   ١355لە  ەک)  دابنرێت ئاوات
نێوان  44 لە  نەهاتووە. ساڵە  بەسەردا  گۆڕانکارییەکی  هیچ  و  یەکە  هەر  ناوەرۆک  یاندا  

ەقینە بووە  ڕاستواهەیە هۆکارێکی مەسەلەکە ئەوە بێت ئاوات ئیماندارێکی موسوڵمانی  
بەدرێژایی   دیکە،  موسوڵمانێکی  هەموو  وەک  و  ەتو  زانیوە  گوناهکار  بە  خۆی  مەن 

تا پاڕاوەتەوە  دوای  وانلەخودا  بەاڵم  ببەخشێت  ڕەنگە    44ی  و  هەزارساڵیش   44ساڵ 
ئەو   بۆ  نەتکاوەاڵمێک  باری  بکارییە  ژێر  لە  هەمیشە  بۆ  مرۆڤ  نابیسترێت.  و  یستراوە 

دەمێنێ و  بەرپرسیایەتیدا  ئەنجام ت  گوناهە  ئەو  ئەو    بەڕێوەنەبردنی  یدەناڵێنێت. 
کۆمەاڵیەتییەییەیەسیایەترپبەر فەلسەفەی  چەمکێکی  کە  کار  ،  سەر  ئەوتۆ  یو  بە  ی 

موسوڵمان بوون و نەبوونەوە نەداوە بەاڵم ئیسالم چێشتەکەی هەندێک سوێرتر کردووە  
تەواوەتی لە   ی بەو ڕێگای هەاڵتن لەو داوە و هەست کردن بە بارسووکی و ئاسایش

 . داخستووەئیمانداران 
عەزز خودای  یاخواوەیاخوا،  ل  ەجەل....:  بەاڵم  دۆعاکردن،  بۆ  زمانە  ەبەر  ئامڕازێکی 

 هاتووە. ئەوەی دۆعاکە لەالی خودی خودا کراوە، دووجار ناوی ئەو بە شوێن یەکدا 
 نیعەم: عەرەبییە، کۆی نیعمەتە.

 سەربڵیند.  بە واتای ی فارسی'ەرازسەرف'ە بە ی کوردی پێدانسەرفیراز: شێواز 
 ن. ێن؛ دیعایەی ئەوە دەکەڵەوا هەڵدەدەن عەلەم: وا د

 وانە: ئەوانە
سە دژی  خەڵکانسەرنەوی:  تۆ  ربڵیندە.  بەخشینی  و  عەفو  لە  گوناهکار  و  سەرنەوی  ی 

 دوورن.
 نەماوە دەم: کات نەماوە، وادەی مردنە.

 دەم و ژەم: جیناسی ناتەواو. 
 انەیە وەک دەگوترێت 'سێ ژەمە'. ڕۆژ ژەم: وادەی خواردنی

 لوقمە: پاروو 
 .)هەنبانە بۆرینە(؛ خواردنێکی کەم یان کەم بایەخ ی مفتێنانواڵە: ن
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ئەساتیریی   جەم: مێژووی  لە  پێشدادیان  ئەفسانەیی  زنجیرەی  شای  جمشید،  جەمشید، 
 . بووە ئێراندا. مڵکی جەم: هەموو خاکی ئێران و ئەنیران

هەرچییەک هەم، هەر چاوم لە مەرحەمەتی تۆیە. ئەو   راپ،هەرچی هەم: چاکم یان خ
هاتووە:  ریتەعب شاعیریشدا  پێشتری  شێعری  لە  لێە  خوداییت،    مەبەسته،"ڕێم  تۆبی 

 )بڕوانە شیعری 'ڕەش و سپی'(  ەرچی هەم"ه
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 

 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 
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 وارە گ
 
 
 

 چییە گوارە بە گوێ هەڵتاوەسیوە؟ 
 موعەلـڵەق، لەو نەدیوە ر وێژسەرەو

 زەعیف و بێکەس و بێ یار وهاودەم
 بەبێ دەنگ و سەدا هەروەک هەتیوە
 بە گوێ گیراوە وا زەرد هەڵگەڕاوە؟ 

 وەیا لەو دەرک وبانە گوێت بڕیوە؟ 
 لە ترسی ماری زوڵفت هەڵدەلەرزێ 

 یوە و ڕاچەن لەبۆیە زەرد و زار
 عەجایب گیری کرد لەو جێگە سەختە 

 پەسیوە تەنیا لەو  بەجێماوە بە
 بە گوێ هەڵتاوەسیوە، ئەو نەفامە

 گوێت کڕیوە! ایە تۆ بۆ کەچی پێی و
 

 ی هەتاوی   ١3١8گەردیگالن، 
 نیسی( ی چاپی ئه 77ر و عفهی چاپی جه  ٢١3 ڕه)الپه

    _________________________________ 
هه عینوان ڕێکهوهر،  شیعرهها  گوترانی  شوێنی  و  وه ودرهه  له  کهوت  چاپدا  یه و  ک  ک 

 دیاری کراون. 
تا  و  جیاواز  شیعرە  لەو  دیوانیئەوە  لە  کە  بەرچاو    یبەتمەندانەیە  کەمتر  دا  ئاوات 

پێکهاتە  ئەم  و  بووە  خۆشەویستی  و  ئەوین  ئاوێتەی  نیان  و  نەرم  تەنزێکی  دەکەون. 
 هاتووە.بەرهەم  جوان و ڕەزا سووکەی لێ

نالی دا گوترابێت له  رییژێر کارتێکه  له  کهچێت شیعرهوێده ئهبهشیعرێکی   ی له هور 
 :  هاتوون م دێڕانهردا ئهعفهی جهراوێزی چاپپه
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 ڵێ: "نالی ده
   رزه ترس وله  ردیی گواره راپا زهسه"

  "رزهبه و جێگه له ڵێی عاسی بووه ده 
 : ی نالیو شیعرهئهی دیکه کانیشهش به وهئه

 كێ دێ ،ی نارهسروشكم ئاب و دانه
 !رزه ، ته رزهم ته ێ بهررمی داوهگه به 
 باسكبه  ،ی ئاسكی ناسكاڵ ئه ئه

 !رزه د شێری شهردنی سهشكاندنت گه
 باهوو  نین ئاهوو،به ی نازهاڵ ئه ئه

 ! رزهله ییادی خۆت هێنایه دڵی سه
 'نالی' یر كهت زنجكهرموێ چاوه فهده 
 زه!"رئینسانی هه  ق چاک نییه موتڵه  كه

اوەرۆکی دڵساردکەرەوەی  شیعرەکە، بە پێچەوانەی زوربەی زۆری شیعرەکانی ئاوات، ن
و   نەخۆشی  و  پیری  لە  گازندە  واتە  وەک  نەچووە،  سیاسەتیشدا  بەالی  و  نییە  مردنی 

سەرن هاسانی  بە  و  خەوشە  بێ  ئامێزێکی  تەنز  و  خوێنەغەرامی  شیعرناس  جی  ری 
 بەرەوخۆی ڕادەکێشێت. 

لە گوێی دڵداری شاعیردا و چییەتی و چۆنایەتی    ی "گوارە"یەکەەدشیعرەکە سەربهور
ئەندامی   ناسک  گوێی  بە  هەاڵوەسینی  هۆکاری  و  گوارەکە  ئەحواڵی  و  حاڵ  و 

خەیاڵیی    خۆشەویستی چیرۆکێکی  ساکارە  بابەتە  لەو  ئاوات  دەکاتەوە.  ڕوون  شاعیردا 
بی کوردی نوێ و ەدنێت کە لەوپەڕی سەرکەوتووییدایە و الی کەم بۆ ئەدەئافرێ   تازە

 نەسمڕاوە.
شاعیر واق  -دڵداری  یان  بێت  خۆیخەیاڵی  گوێی  بە  زەردی  گوارەیەکی  دا  یعی، 

هەاڵوەسیوە و زوڵفی خۆی وەک مار لە دەوری پێچاوە. گوارەکە زەرد و زەعیف و  
ۆتەوە و بەردەوام لە ترسی ماری مات کەوتبێ یار وهاودەم، وەک هەتیوێک بێدەنگ و  

دەلەرز  یار  "تێزوڵفی  شوێنێکی  لە  موعەلـلەق  و  سەرەوژێر  گوارەکە،  و  .  نەدیو" 
ت" گیری کردووە و هەاڵوەسراوە، لە ڕاستیدا سزا دراوە و تەمێ کراوە، بەاڵم  "سەخ 

ێی  پێی وایە دڵداری شاعیر بۆیەی کڕیوە بەگولەبەر نەفامی و تێنەگەیشتوویی خۆی،  
 هەڵیواسێت!   خۆیدا

نەبیسراوەد و  نوێ  چیرۆکە  لەو  ژن    اشاعیر  گوێی  ئاسایی  گوارەیەکی  بۆ  کە 
بۆچو ئەو  دەڵێ  لەبەر  هەڵبەستراوە،  هەڵەیە  بەخۆکردنەی،  شانازی  ئەو  و  گوارە  ونەی 
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ە گوێ هەڵیواسیوە بەاڵم ئەو بە خۆی ئەوەی لە ڕاستیدا دڵداری شاعیر سزای داوە و ب
و    سین"ەو"بە گوێدا هەاڵسەنعەتێکی ئەدەبی لە دوو تەعبیری  ام واتە  نازانێ! شاعیر ئیه

ن لەوپەڕی جوانیدایە و  دروست دەکات کە بۆ خوێنەری وردبی   "بە گوێ هەاڵوەسین"
سەرجەم ئەفراندنێکی  هەر  دڵدار  گوێی  گوارەیەکی  بۆ  ودرێژە  دوور  داستانە  ئەو  ی 

بە هەزاران جار گوارەمان ئێمەمانان  بینیوە    بە گوێی  هونەرمەندانەیە.  ژنانەوە  جوانترین 
 ووسین. ئەوەیە اتووە چیرۆک و ئەفسانە و سەربهوردەی وای بۆ بنهەبەاڵم بە خەیاڵماندا ن

 جیاوازیی نێوان هونەرمەندی ئافرێنەر و خەڵکی ئاسایی.  
چیرۆکی شاعیر دوو ئەکتەری هەیە: دڵداری گوارە لەگوێ و گوارەکە خۆی! گوارە 

وایە کیژۆڵە جوا بەو پلە نەکە ئەوالی  بە گوێی خۆیدا هەاڵوەسێت و  بۆیە کڕیوە    ی 
تێناگات بەاڵم  دەنازێت  بەرزبوونەوەیە  و  کە  وپایەیە  نازانێت  شاعیر    و  دڵدارەکەی 

هەڵی جێگسەرەوخوار  لە  و  قەتیسیواسیوە  زوڵفدا  نێو  ئەستەمی  هێشتۆتەوە،   ەیەکی 
 ئەوەش سزادان نەبێت هیچ نییە! 

چی بە  شاعیر  وا  پێچەی  پێداهەڵگوتنیرۆکەکەی  ئەو  شیعرێکی  ساکاریی  لە  و   داوە 
بایەگەیان  ەساکارەو سوورڕێئالیستی،  ڕادەیەک  تا  چیرۆکێکی  پلەی  پلەی  دوویەتە  و  خ 

شیعرێک وەک  خوێنەر  کە  کردووە  کارێکی  و  سەرێ  بردۆتە  هەرە شیعرەکەی  ی 
 سەرکەوتووی ناو دیوانەکە لێی بڕوانێت.  
ە عیبارەتی "بەگوێ هەڵتاوەسیوە" بێت کە واهەیکلیلی کردنەوەی پێچ و گرێی چیرۆکە

سەرەتای   وەربگییشلە  واتا  دوو  بە  دەکرێ  عیبارەتەکە  بخوێنرێعرەکەدا.  و  تەوە؛ رێت 
گوێی   بە  گوارەکەی  شاعیر  دڵداری  لەوەی  بێت  بریتی  کە  نزیک  واتای  بە  یەکەم 

کەی  اتای دوور وەک ئەوەی دڵداری شاعیر گوارەخۆیدا هەڵواسیوە؛ دووهەمیش بە و
نی مندااڵن لە کۆمەڵگای  دروێ هەاڵوەسیوە کە ئاماژەیەکە بە سزادان و تەمێ کبە گ

منداڵیا گوێی  کە  دەیکۆندا  و  دەگرت  لە ن  پێی  منداڵەکە  کە  ڕادەیەک  بە  تا  انکێشا 
 زەوی دەبڕا و بە دەستی کابرای سزادەرەوە هەڵدەواسرا!  

ارەی سزادراوی  وات و گوشاعیر لە درێژەی شیعرەکەشدا لەسەر ئەو واتا دوورە دەڕ
یار و هاودەم و زەردهەڵگەڕاوێک دەناسێنێت   ێهەاڵوەسراو، بە زەعیف و بێکەس و ب

ل زو کە  ماری  ئەو  ەترسی  تەواوکەری  شیعرەکە  کۆتایی  فەردی  هەڵدەلەرزێت.  ڵف 
ەل ومەرجی خۆی نازانێت و  خەیاڵە سوورڕێئالەیە کە دەڵێت گوارە لەبەر نەفامیی، بە ه

وا    کداێتلەکا  ،وەیواسیبە گوێیدا هەڵخۆش ویستووە کە  ئەوی  ی شاعیر  الی وایە دڵدار 
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نەفام بەگوێ هەڵکە ئە  -نییە و دڵداری شاعیر ویستوویەتی کەسێکی  بێت،  سێت! واو 
گوارەی   سزادانی  دەهێڵێتەوە کە  وەاڵم  بێ  پرسیارە  ئەو  شیعرەکەش  تا کۆتایی  بەاڵم 

یەکەیەتی کە خوێنەر لە ە هونەریهەژار لەبەرچی و لەسەر چییە و ئەوە لووتکەی کار
 اڵمی ئامادەی پرسیارەکەی ئاراستە ناکات.ەوبیرکردنەوەدا ڕادەگرێت و 

 لەچاو و نەبینراو. نەدیو: شوێنی دوور  
 گوێ بڕین: فێڵ لێکردن و کاڵو لەسەرنان.

 . یەلەبۆیە: بۆیە، لەبەر ئەوە
 پەسیو: پەنا و قوژبن.
سااڵن بووە و هێشتا   3٦ید کامیل  اڵەدا سەدا گوتراوە. لەو س  ١3١8شیعرەکە لە ساڵی  

تێ  الویەتی  گ  ادگوڕی  چۆتە  ماڵی  پێشترەوە  چوارساڵ  لە  شاعیر  وندی  ماوە. 
الیگالدگەر ژیننامەکەینی  بەگوێرەی  کە  زەنبیل  دا،  ی  دڵ  شاری  کتێبی  لەوێ   لە 

خەڵوەتەدا  و  تەنیایی  لەو  وتازەکانی  تەڕ  شیعرە  لە  زۆرێک  و  کەوتۆتەوە  تەریک 
 گوتووە.  

       ،کهرووزیی شیعره ه حری عبه
 مفاعیلن فعولن  نلهزج مسدس محذوف: مفاعی
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 نینشین و پێکە
 
 
 

 ئەو عالەمە چی لێهات جاران کە ئەمن دەمدین؟ 
 خۆش و دەمێ غەمگینسەرگەرمی ئەوین جارێ دڵ

 گا پێدەکەنین وەک گوڵ، جارێکی دەیانکرد شین 
 ۆ شیرین وسرەو و بوون، بۆ خبۆ لەیلی و بۆ مەجن

 نیهەروەک چووه پێش چاوان کاکەمەم و خاتووز
 

 بوورێ هەرکەس به خەیاڵی خۆی سەرگەرم بە کا
 گیرۆدەیی میهر و مەیل، ئاشوفتەیی یارێ بوو 

 تاب و قەرارێ بووعاشق به سەری زولفی بێ
 خاتر له سەری ڕێگای ئاهوویی تەتارێ بوو 

 ەگرین ح و دڵم دئێستاش له فیراقی وان، من ڕۆ  
 
 چاره تا بێتەوه گوڵزاری؟ ا بولبولی بێکو

 ئەو ناڵه بکا و زاری  بۆ وی، ێنگوڵ پێبکە
 ڵ هەر به جەفاکاری ەناگۆیی، گوبولبول به س

 بۆچی؟ ئەوه بوو مایەی شەیداییی و دڵداری 
 بۆیه لە گوڵ و گوڵزار باڵنده هەموو دەفڕین   

 
 باڵە پەڕ و بێ چاره وا بێئەو عاشقی بێ

 بەندی خەت و خاڵەپێ لۆن بفڕێ؟اڕەببی! چی
 یلی یه ڕەشتاڵە ەلسفەته و عاشق بەو مەجنوون
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 وەکوو منداڵە  یا بۆ شەکەری لێوی عەینەن
 وەختان ئەو ماڕزه دەگرێ قین ڕۆژ و شەو و بێ   

 
 دەرچوونی مەحاڵه دڵ، لەم گێژ و خول و چەرخە

 چون کۆزی ئەوه هێشتا، ساوایه، وەکوو بەرخە
 و کەرەمت دەرخەرێ، لوتف کەرەم جا یاڕەب! بە

 زوو سەرخە  هلەم سەخت و چڕی چەرخه، ئەم عالەم
 کی 'ئیمام'ی دین ئەی من بە فیدای خاکی بەردەر  
 
 ی هەتاوی ١3١8گەردیگالن،  

 ی چاپی جەعفەر(   ٢٦8و  ٢٦7ی چاپی ئەنیسی و  ١٢5و  ١٢4)الپەڕە 
  _____________________________________ 

 واندا وەک یەکە.  هەردوو دیعرەکە لە عینوانی شی
ئاواتە سەرەتاییەکانی  شیعرە  وا    لە  ئەودەمەی  تەنیا  و  شاعیر  بووە،  ساڵ    3٦تەمەنی 

نۆستاڵژی و بیری ڕابردووی شیرین. دوور نییە باوەڕێکی ئایینی،   لەگەڵ ئەوەشدا پڕە لە
و  ەڵدانی ئەیان هەر حەسرەتی لەدەستچوونی الویەتی پاڵنەری شاعیر بووبێتن لە سەره

 ەدا.   بیرۆکەی
 کە جاران دەمدیتن و وەک ئێستا نەبوون!   تعالەم: گرۆی خەڵک. ئەو عالەمە چییان لێها

ئەویندارییەوە، ەس بە  بوون  خەریک  هۆی  بە  خەڵکەکە  خەریک.  مەشغووڵ،  رگەرم: 
 جارێک دڵخۆش بوون و جارێکیش خەمبار.   

 ن. گا: هەندێکجار. گاه و گەهـ  لە زمانی فارسیدا هە
لەی و..بۆ  اللی  سەردەمی  لە  کە  بێت  ئەوە  شاعیر  نیازی  وایە  الم  ئەودا یو.:  ەتی 

لەیلی    انحیکایەتخوان خوسرحیکایەتی  و  مەجنوون  خەڵک و  بۆ  شیرینیان  و  ەو 
دەگێڕایەوە و ئەوان بە بیستنی بەسەرهات و ڕووداوەکان پێدەکەنین یان بۆ چارەنووسی  

 قارەمانەکان دەگریان. 
یەتی مەم و زینیش لەبەر چاوان الچوو و نەما. وەک حیکا  ێش چاوان:هەروەک چووە پ

وەک  ەنچەش شاعیران،  بەاڵم  نائاساییە،  زمان    بەیانێکی  پێدراون  مۆڵەت  نەریتێک، 
 .بە مەرجێک کارەکە پسپۆڕانە بکەن بسووڕێنن و بایبدەن

 ئاشوفتە: پەرێشان، فارسییە 
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تەعبیراتەی عاشق و   لە    ' بیقرار'و    ' بیتاب'و    ' زلف   رس'عاشق بە سەری زوڵفی...: ئەم 
 ی کالسیکن و هاتوونەتە ناو شیعری شاعیرانی  وازۆر شیعری کالسیکی فارسی دا بینر

 شمانەوە.  خۆی
تئا باکوورێ ەهوی  لە  ناوچەیەک  قەومێکی تورک زبان و  ]تەتاری کوردی[،  تاتار  تار: 

ئەدەبی   ە بوو. لەڕۆژهەاڵتی ئێران و خوار دەریاچەی بایکاڵ، کە شوێنی ژیانی قەومەک
شیعری کوردی و فارسیدا یار    ەلارسیدا ئاسکی جوان پەیوەندی بەو شوێنەوە دراون.  ف

 یران هەندێک جار بە ئاسکی تەتار شوبهێنراون.  و دڵداری شاع
واتای  وی:    و  گوڵزاری  و  وان شێوەزاری    ،ئەو  و  گوڵزار   و  ئەوانبە  بە  هەرسێکیان 

 ناوچەی مەهاباد گوتراون. 
 ەڵگوتنان، پێداهسەنا: هەڵد

 بۆیە...: ئەو فەردە بە دوو شێوە سەیردەکرێت:  
بب  ،میەکە و  بولبول  دەنگی  خاتری  لەبەر  باخەوە  اڵندەکان  و  بەسەرباخچە  وونی گوڵ 

 .  دەفڕین و دەگەڕان
 دووهەم، ئەو فڕینە بە واتای هەاڵتن و زیز بوون و تۆران هاتووە. 

 وە. بە باوەڕی من نیازی شاعیر ئەوی یەکەمیان بو
 ەسیر، گیرۆدەند: ئپێ بە

خاڵ:   و  دەرهاتوخەت  تازە  گەندەمووی  ئە  یوخەت  خاڵ  الوانە.  لێوی  پەڵە سەر  و 
ەشەیە وا لە سەر پێست سەر هەڵدەدات یان بە دەستەقەسد لە شوێنێکی لەش  بچووکە ڕ

کالسیکی  د شاعیرانی  الی  جوانییە  نیشانەی  سەریەکەوە  بە  خاڵ  و  خەت  ەکوترێت. 
 ئێرانی و کورد.  

ی  ناسێک کە خوو و خدەی مەجنوون )قەیسی عامری(ی هەیە یسفەت: کەمەجنوون  
 خۆی بەختی دڵدارەکەی دەکات. 

ڕەشت دەگوترلەیلی  خەلیفەی  اڵ:  دەڵێن  بووبێت.  باریکە  ڕەشتاڵی  کچێکی  لەیلی  ێ 
چەندە جوان بێت کە مەجنوون لە  دەبێ  م بۆ بانگ بکەن بزانم  عەبباسی گوتی لەیال
 ەیانی شیعریی وتووێژی خەلیفە و لەیلییە: ە. ئەوە برای گرتووعەشقی ئەو ملی سەح

 ان و غوی؟ کز توشد مجنون پریش   لیفه کاین توئیرا خ یل"گفت لی
)مەسنەوی، مەوالنای  "نیستی!گفت خامش، چون تو مجنون   از دگر خوبان تو افزون نیستی

 ڕۆمی( 
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ی  ە دڵبەران؟ خۆ تۆ لخەلیفە گوتی ئەوە تۆی وا مەجنوونت وا ئەسیر و گومڕا کردووە
 !توەی تۆ مەجنوون نیەئ! لەیلی گوتی بێدەنگ بە، لەبەر تدیکە زیاتر نی

 ەتی وەکوو منداڵە: هۆگری
 ماڕز: زاڵم، سەرسەخت )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(  

 کۆز: چەپەری جێگەی بەرخ و کاڕ، جێ لەوەڕ، زۆزان )هەنبانە بۆرینە(   
 انە بۆرینە(  ڕژد )هەنبهەورازی  چڕ:  لێڕەواری پڕ دار ودرەخت؛

پێغەمبە دین،  پێشەوای  دین:  ئیهامێک  یرئیمامی  'ئیمامی'  وشەی  تێدایئیسالم.  بۆ یشی  ە 
ە، بەاڵم لەو شێوە بەیان کردنەدا  یکە 'ئیمامی' یان 'ئیمام زەنبیلی'  -ناوی بنەماڵەیی شاعیر

ووسین و دەبێ بنناکرێت سەرجەم وشەی 'ئیمامی' بخەینە نێو دوو کەوانووکەوە بەڵکو
 ەی تێدا کراوە. یەمام'ی دین. هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەر ئەو هەڵ"ئی

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 
 هزج مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن 
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 پایز 

 
 
 

                         ماوم عەجەب لە سونعی خوداوەندی ئینس و جان 
 ەرز و ئاسمانع ی،نوێنی بەرز و نەوقودرەت

 جارێ زەمین دەکاته سەما، مەوقیعی خەزان
 سووره دەگاته ستارەگانرگی گواڵڵهەب

 ک و ئاڵ و شینوور و سپی و کەس گاهێ به هەوری س
 ڕەنگین دەکا میسالی زەوی ڕوویی ئاسمان 

 ٩٦ه شاعیران به بەهارن عەالقەمەند ک ،ێندێه
 من عاشقی خەزانم و مەفتوونی تێخزان 

 دارەوه هاتۆته خوارەوە بها ئەو بەرگی و
 ٩7نتۆماری تێگەیشتنه بۆ پیاوعاقاڵ

 نووسراوه هەروەها لە سەرەنجامی ژینتان 
 دڵ بگرن قەدری خۆ، جەوان! بوون، بە تا پیر نە

 ئەو بەرگی دێته خوارەوه خێرا بە با دەچێ
 یانی هەدەر دەبێ هەموو عومرێ، وەکوو خەزان

 ٩8دەنگی گەاڵڕژانه به دەم بای خەزانەوە 
 باغەوانه کەوا بۆته تەرجومان  ،ڕازهو بە

 اغ که وەختی نەماوه ب حاڵی دەکا به ناڵه،
 ری باغەوانسەبرێکی پێی دەڵێ که نەما قەد

 
                                                                    عەالقەمەند                            هاراندیوانی چاپی ئەنیسی: هێندێ کە شاعیران بە بە ٩٦

 هێندێ کە شاعیرن، بە بەهارن عەالقەمەندانی چاپی جەعفەر:  دیو
 و و عاقاڵنئەنیسی: پیا پیدیوانی چا ٩7
 دیوانی چاپی ئەنیسی: گەاڵڕێزانە  ٩8
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 دڵ دەکا خەبەر هەرواش به سەبره، بولبولی بێ
 خاکت بە سەر بێ! هەسته بڕۆ تێکده ئاشیان
 عەتری نەماوه سونبول و ڕەنگی نەما چەمەن

 سرەت چەمەن، چەمان حەه سەروی سەهی بە جارێ ل
 ەوەسەرو و چناری باغه بە دەم بای بەیان

 ٩٩یەکتر دەگرنه باوەش وەک یاری میهرەبان 
 ەختی ڕنی و ڕووتی کردەوە ەزان دردەستی خ

 گومانوەک ڕووی نیگاری ئێمه سپی و سافه، بێ
 دڵبەر که دێته باغ و چەمەن، گوڵ له خۆشییا

 ن شابەو بەرگه سەوز و سوورەوه دەیکاته دوڕف
 ١٠٠بگەی، دەڵێ:گوڵ، مەوسمی خەزانێ، ئەگەر تێ

 لە پاش مەنفەعەت، زیان  و عامه: سامەعلوومی خ
 شه له فەسڵی خەزانی گوڵ"کامیل" دڵی چ خۆ

 نیشان بەرگ و بێچونکی گوڵیش وەکوو دڵه، بێ 
 
 ی هەتاوی  ١3١٩گەردیگالن،  
 ( ی چاپی جەعفەر ١5١و  ١5٠ی چاپی نەنیسی و  ١4٦و  ١45)الپەڕە  

________________________________   _ 
 زانی گوڵ' ە.  چاپی ئەنیسیدا 'خە عینوانی شیعرەکە لە

وا بە  خەزان  هەئەگەر  بگرین  پایز  بەاڵم تای  دەبێت.  واتایان  یەک  عینوانەکە  ردوو 
هەیە:   پایزی  لە  جیاواز  واتایەکی  خەزان  کوردیدا  شیعری  لە  جار  "ڕەنگ هەندێک 

  ی ۆلێرەدا خەزان ک  ١٠١"ڕەنگ زەردییەکەی من، دووریی ئازیزەن  /  ەنزەردیی خەزان خەتای پایز
پ نەک  عینوانەکەگەاڵیە  هەردوو  بێت  هەرچۆنێک  ئەویش    ایز.  دەگەیێنن  بابەت  یەک 

مەن و دار و باغە. هەنبانە بۆرینەی مامۆستا  سەرمای پایز و گەاڵڕێزان و زەردبوونی چە

 
 اوەشێ ەر: بدیوانی چاپی جەعف ٩٩

 انی دیوانی چاپی جەعفەر: مووسمی خەز ١٠٠
 نازانم(.  من پێیسراو بێت، فۆلکلۆر ) ئەگەر شیعری شاعیرێکی نا ١٠١
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واتا ی  گەاڵڕێزان"  و  خەزەڵوەر  "دەمی  بە  شێوەیەک، ردک  هەژاریش  بە  کە  ۆتەوە 
بەاڵم   دەگرێتەوە  چەمکەکە  وەرزەکە  ەلهەردوو  و  کات  'دەم'،  وشەی  ئەوەی  بەر 

بڵێین لە ناوچەی ژیانی کرمانجیی دەگەیێنێت،   ئێمە دەتوانین بە پایزی لێ تێبگەین و 
 م لە هەورامان گەاڵیە.ناوەڕاست )سۆرانی(دا، خەزان پایزە، بەاڵ

عینوانە پڕبەپێستی بابەتی شیعرەکە نین لەبەر ئەوەی    وود  بە بۆچوونی من هیچکام لەو
سەرە  یسبا فەردی  سێ  لە  تەنیا  گوڵ  خەزانی  و  پایز  وڕەهای  کراوە  لە    شاعیر  تادا 

چوارەمەوە   سەرفەردی  سەرەکی  بابەت  چۆتەوە  بێت.  خۆیی  تەمەنی  خەزانی  کە   ،
دێن حەوتەم  فەردی  دوای  کە  چناریش  و  سەرو  و  بولبول  و  باغ  و ناە  تەنانەت 

مۆرکی    ١٦تاییدا، فەردی  ۆکی شاعیردان و لە  ەئامانج  هەرئەوشیعرەکەوە، لە خزمەت  
 دەدات. هەمان بابەت لە هەموویان 

'چامە'   ماوەیەکە  دەشزانین  'چامەکان'ەوە؛  بەشی  چۆتە  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە، 
شیعر  شێوازێکی  قەسیدە  عەرەبی.  'قصیدە'ی  چەمکی  بۆ  کوردی  جێگری  کراوەتە 

زۆری    نیوتگ گرنگایەتی  دا  کورد  نێو  لە  و  عەرەبانە  بە  بەاڵم ێپتایبەت  نەدراوە. 
تێدەپەڕێ و دەگاتە   5٠و    4٠ەی فەردەکانیان لە  عەرەب کاتێ کە قەسیدە دەڵێن، ژمار

لەو ژمارانەش    ١٠٠ تەنیا  بینراوە )هەندێک جار زیاتر  پارچە شیعرە  فەردە و   ١٦(. ئەم 
قەسید تا  دەبێت  غەزەل  بۆ  لە مەە  زیاتر  قەسیدە  کە  بین  باوەڕە  ئەو  سەر  لە  گەر 

ئێمە    هەناسەیبەاڵم لە چاو عەرەب    کوردیشدا هەیە ندرێ قەسیدەوێژانی  و ئەوە   ییەژ 
کەم و زۆر لە زمانی فارسیشدا وەهایە باوەکوو ئەوان لە سەدەکانی پێنج و شەش و 

بووە کە کەوتۆو شوێن    تەنەحەوتی کۆچیدا شاعیرانی وەک مەنووچیهری و خاقانییان 
 ور ودرێژیان گوتووە.  ودئەدەبی عەرەب و هەندێک جار قەسیدەی سەرکەوتوو و 

لە قەسیدەی عەرەبدلە الیەکی دیکەوە پەیوەندی   ا ئاسۆییە و ستوونی نییە، فەردەکان 
نییە و   واتایی  پەیوەندی  پێش یان دوای خۆی  واتە فەردی قەسیدەکە لەگەڵ فەردی 

لێرەدا   بەاڵم  سەربەخۆیە،  فەردی  ک  یەخۆی  نموونە  بۆ  و  بەرباس  خراوەتە  بابەت 
دی حەوتەم و بە بێ فەردی یەکەم واتای نەبێت، بە هەمان شێوە فەر  دووهەم واهەیە

هەرچۆنێک  خۆیەتی.  پێش  ئەوی  تەواوکەری  یەکیان  کە  دەهەم  و  نۆهەم  و  هەشتەم 
ئەوە    ن.ەیپارچە شیعرەی ئاوات بتوانین بە قەسیدە پێناسە بکبێت، من الم وا نییە ئەم  

بووبێت کە ژمارەی فەردەکانی لە   غەزەلە و واهەیە هۆکار بۆ بە قەسیدە ناسینی ئەوە
هۆکارێکی بەهێز ناتوانێ ببێت. دووهەم هۆکار دوور نییە ئەوە    زیاترە، و ئەوەش  ١4
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باسی وەرزی )مطلع(دا  سەرەتا  لە  بێت کە لێرەشدا، بە شێوازی قەسیدەوێژانی کالسیک،  
 خۆی بێت.   یعیر چۆتە سەر باسی سەرەکی، کە پیریشاا خەزان کراوە ئینج

 اییەکانی ئاواتە.  سەرەت ەلە شیعر
 .دروست کراو، دەسکرد سونع:

جارێ زەمین دەکاتە سەما: زەمین بە ئاسمان کردن چییە؟ وا هەیە نیازی شاعیر ئەوە 
باغ   و  دار  پایزیش  و  ڕووتەنە  و  ساف  ئێمە  ئاسایی  چاوی   لەبەر  سەما  کە  بووبێت 

جیاتێنێتەوە.  ووەڕد بڵێین لە  تایپە و دەکرێ  'دەگاتە'    یتئەگەرێکیش هەڵەی  'دەکاتە'، 
ب تێکەڵ  ئەودەم  ئەبووە،  و  وونی  هەور  و  باران  غوڕڕەمی  کاتی  بە  سەماش  و  رز 

   هەورەتریشقەی زۆر دەگوترێ.
 

بەرگی گواڵڵە سوورە دەگاتە ستارەگان: واهەیە نیازی شاعیر هێزی بای پایزە بێت کە  
شی لەمەڕ  یکو گوڵ لەگەڵ خۆی هەڵدەگرێت و بەبایان دەکات. زێدەڕۆییەژ  گ  گیاو

 ز دەکاتەوە دەیگەیێنێتە ئەستێران. هێزی با تێدایە کە پەڕی گوڵ ئەوەندە بەر
ستارەگان: کۆی ئەستێرەیە لە فارسیدا. لە ڕێزمانی کۆنی فارسیدا دەگوترا، ئەوە پیتی/ه/  

گ/  و ئیتر نابێ /ه/یەکە خۆی بنووسرێت؛ /  ی کۆتایی ستارەیە لە کۆکردندا بووە بە
 وە دەنووسن.چەند ساڵێکە ئێرانییە نوێخوازەکان هەردوکیان پێکە یبەاڵم ئێستا ماوە 

 گاهێ: فارسییە بە /ێ/ ی کوردییەوە. یەک گاه واتە یەک کاتی کورت، چرکەیەک. 
 هێندێ: بەو ئەندازەیەی، بەو ڕادەیەی. 
د: ڕاست بەو ڕادەیەی وا شاعیران الیەنگری  ەنەمهێندێ کە شاعیران بە بەهارن عەالق

 بەهارن... 
فەردا بۆچی بۆتە 'هێندێ کە  ەقی چاپی ئەنیسیم پێ باشترە و نازانم لە چاپی جەعد  من

دواتر ئەو گۆڕانەی بە سەر هێنابێت. دیارە ئەویش بێ    شاعیرن' ، مەگەر شاعیر خۆی
 واتا نییە و نزیکە لە هەمان چەمک.

واتا دەبێ  جێگەونوێ'لی  تێخزان:  ناو  لە  یان  بێت  خزان'  زستان  کورسیی  لێفە    نەژێر 
ناوە و گوتوویەتی: با شاعیرانی  خزان. شاعیر لە نێوان خزان و خەزان جیناسی پێک هێ

 دیکە بەهاریان پێ خۆش بێت، بەاڵم من لەنێو جێگە خزانی وەرزی خەزانم پێخۆشترە! 
 . ێکەسمەفتوون: شەیدا، الیەنگری توند وتیژی شتێک یان ک

 بەرگ: بە فارسی گەاڵیە.  
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هاتنەخوارەوە شاعیر  پ  یتۆمار:  گەاڵی  یەکی  لەدوای  دەرسی  یەک  تۆماری  بە  ایزی 
 ێیان شوبهاندووە و ئەوە کارێکی جوانی هونەرییە. فەق

پیاو و عاقاڵن: لە ئەدەبی کالسیکی هەموو گەالنی ناوچەی ئێمەدا، پیاو بوون گرنگتر  
کەسێک بە پیاوانە، واتای چاکی هەبووە، تەنانەت    ریدابووە لە ژن بوون و دانانی کر

ئاواتیش وەک لە دەقی  هەندێک کەس لە قسەکردندا ئەوە دەردەبڕن. الم وایە    ئێستاش
پێکەوە هێناوە. لە چاپی   چاپی ئەنیسیدا دەبینرێت، بەو ڕبەیەی پێواوە و پیاو و عاقڵی 

بجەعفە ئەو  دراوە  هەوڵ  ئەمڕۆ  تێگەیشتنی  بەگوێرەی  بکرێت،  ووۆچ ردا،  پینە  بۆ  نەی 
تە پیاوانی عاقڵ بەاڵم لەبەر مانەوەی وشەی پیاو اوهەربۆیەش کردوویانە بە پیاوعاقاڵن  

ە شوێنی خۆی، گۆڕانێکی بنەڕەتی لە مەسەلەکە پێک نەهاتووە. نەمانی /واو/ێک بۆتە ل
مەگەر   شیعرەکە  بوونی  لەنگ  هەندێک  هۆی  پیاو  ئەلفی  خوێندنەوەیدا  لە  خوێنەر 

 اتەوە. بکر درێژت
فەردە   ئەم  دوای  فەردی  سێ  خوار:  دێتە  بەرگی  کە    ەلئەو  بابەتێکدان  درێژەی 

 ە. سەرەتای لێرە دامەزراو
 وان: فارسییە بۆ الوەج

 هەدەر بوون: بەفیڕۆچوون
دەرببڕێت.   دیکە  کەسێکی  یان  دڵی خۆی  قسەی  کە  شتێک  یان  تەرجومان: کەسێک 

 ت. رێگیلێرەدا نابێ واتای وەرگێڕی ئاسایی لێ وەرب
ە، باغەوان شارەزای زمانی بایە و یێڕاز: نهێنی. واتە بای خەزان قسە و پەیامێکی نهێنی پ

 دەریدەخات. 
 ا بە ناڵە: واتە با بە ناڵە و بە سەبرێک بە باغەوان دەڵێ قەدرت نەماوە.دەک حاڵی

 سەبرێکی و بە سەبرە: بە دەنگێکی نزم. 
لبول دەدرێت، واتە کەسێک کە دڵی بوە بێدڵ: سیفەتێکە لە ئەدەبی کوردی و فارسیدا ب

 بە گوڵ(.   یخۆی دۆڕاندووە )داویەت 
ڕاست دێت. سەروی سەهی دارە سەروێکە  سەروی سەهی: سەهی لە فارسیدا بە واتای 

 ی بەرز بێت و خوار نەبووبێتەوە.بااڵ
زەردهەڵگەڕانی   لە حەسرەت  بااڵ،  ڕاست  سەروێکی  هەموو  واتە  بوونەوە  چەمان: الر 

 بااڵیان چەمییەوە.  ، اغچەمەن و ب
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پ ەنگی  دروست کراوە و مۆسیقای ناوخۆیی د  ێچەمەن و چەمان جیناسی ناتەواویان 
 ١٠٢/ن/ یان تێدا دەنگ دەداتەوە.  چ/ و /م/ و/

بای بەیانیش دەبێ هەمان حیسابی چەمەن و چەمانیان بۆ بکرێت. مۆسیقای ناوخۆییان  
 لە دەنگی /ب/ و /ی/  پێک هاتووە. 

ن ئێمە:  ی  ار یگنیگاری  'ئێمە'  شیعرەکەوە  کێشی  بەهۆی  دەبێ  خۆیەتی.  شاعیر  ی 
 سیبێت.وون

 وەی مرواری. فارسییە. ەرەدوڕفشان: باڵوک
 م/ مەوسم: سەردەم، کات.وسمو

خەزانی   فەسڵی  لە  واتە  گوتراوە،  تەوسەوە  بە  ئەوە  وایە  الم  خۆشە:  چ  دڵی  کامیل 
 گوڵدا من بە خۆڕایی دڵم خۆشە!
گوڵ   نیشان:  بێ  و  بەرگ  نیشان ب  بێبێ  بێ  کەوتووە.  و  ڕژاوە  گەاڵی  واتە  ەرگە 

ئیتر کەس نایبینێت ویڵ مانەوەی گو سەیری ناکات.    ش دوای ڕژانی گەاڵکانیەتی کە 
 ئاوات دڵی خۆیشی بەو گوڵە بێ بەرگ و بێ نیشانە شوبهاندووە. 

                                                        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 ع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن  ارمض
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 ئەی خودا!
 
 
 

    ارەیی دەردم دەکەی؟  دەردەوە یا چدەمکوژی بەم 
 ئەی خودا! هەر هەڵوەدا و موحتاجی نامەردم دەکەی؟ 

 هەروەکوو جاران لە سەر تەختی مرادم دادەنێی؟ 
 ؟ بەردم دەکەیکوندی سەر  خراپ وەکیا نه، شووم و ماڵ

 یا ەودەمکەیه مەجنوونی عالەم، دڵ به دەست دێنم؟ 
 م دەکەی؟ عاشقی ڕوخساری لەیال، وێڵی هەر هەرد

 من به دڵگەرمی لەمەوال دەچمه نێو گوڵزاری عیشق 
 یا نه، مەحڕوومم له گوڵشەن، مات و دڵسەردم دەکەی؟ 

 ئەی خودا! جاران به لوتفت هیچ خەم و دەردم نەبوو 
 سەد خەم و دەردم دەکەی ی، که تووشیلوتف سته بێئێ

 ١٠3نیاز تاقانه بووم و بێ  نازوو لە نێو خۆشبەختەک
 خەم، فەردم دەکەیبەوردەکانی دڵئێسته الی پەژم

 
 ی هەتاوی ١3١٩گەردیگالن،  
 ی چاپی جەعفەر(  ٢5٩ی چاپی ئەنیسی و  7٢و  7١)الپەڕە  

  __________________________________ 
 سیدا "دڵ بەخەم"ە.  ە چاپی ئەنیی شیعرەکە لعینوان

بەاڵم لەچاو    ە دەرگانەی خودا،نی ئاوات، پاڕانەوەیە لاکوەک زۆرێکی دیکە لە شیعرە
 ئەوانیتر چەند تایبەتمەندییەکی هەیە: 

یەکەم، هەنگاوێک لەو سۆفییە بێ دەست و پێ و تەسلیم بووەی جاران چۆتە پێشەوە و 
 ا بکات.لێرەدا دەوێرێ پرسیار لە خود

 
 از چاپی ئەنیسی: بێ نیی ١٠3
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ئەرهەمدوو شێوەیەکی  بە  و  دەکات  خۆی  ژیانی  ڕابردووی  لە  باس  ی نێ، 
تۆ هیچ خەم و    لەسەر  "جارانهەڵیدەسەنگێنێت بۆ نموونە دەڵێ   بە لوتفی  بووم و  تەختی مراد 

و... ئەوەش دیاردەیەکی نوێیە لە    دەردم نەبوو و لە نێو خۆشبەختەکاندا تاقانە و بێ نیاز بووم"
ئاوات گشیعرەکانی  پێشتر  ژیاندا خۆشی  لەیی کردنی  دا.  لە  کە  بوو  ئەوە  هەر  لەخودا 

 ە و هەمیشە لە خەم و پەژارە دا ژیاوە.  وینەبین
ئایا   دەپرسێ  نموونە  بۆ  بەر،  هاتۆتەوە  هیوایەکی  شاعیر  دەڵێی  لەمەوال  سێهەم،  "من 

ەی  هەر ئەو پرسیارە لە مەفهوومی پێچەوانەیدا دەبێتە ئەو  دەچمە نێو گوڵزاری عیشق؟"
ئ لێمخودایە  تۆ  گوەگەر  نێو  بچمە  پێمخۆشە  نەدەی،  تێک  لێم  و  اری  زڵبگەڕێی 
 عیشقەوە. 

 ، شوێنکەوتووی شتێک هەڵوەدا: هەردەوێڵ، ئاوارە
و   ئازایەتی  و  جوامێری  لە  دوور  خراپەکاری  خۆخۆشەویستی  خەڵکانی  نامەرد: 

 بەخشندەیی. 
ب  تێگەیشتووە  باڵندەکانیتر  لەچاو  جوانی  باڵندەیەکی  لەبەر  کوند:  هۆکارێکی ەاڵم 

شنە بە  ئێمەدا  ناوچەی  لەناو کۆمەڵگاکانی  گوایە ووناسراو  و  ناسراوە  "بەدقەدەم"  و  م 
ه و  لەسەر  دەکەن  دەری  ماالن  لە  هەربۆیەش  دەڕووخێت،  هەڵنیشێ،  بینایەیەک  ەر 

مۆڵەتی تەنیا  ئێمە  وسەمەرەکەی  سەیر  بەرد    کەلتوورە  تاشە  لەسەر  پێدەدات  ئەوەی 
   هەڵنیشێت!

ق شانیازی شاعیر ئەوە بێت ئایا وەک خەڵکی دیکە ع  ..: وێدەچێتەدەست دێنم.دڵ ب
مە دڵدارەکەم یان وەک مەجنوون تەنیا عاشقی  دەبم و ئەوینێکی ئاساییم دەبێت و دەگە

 لەیال دەبم و بۆی دەبمە هەردەوێڵ؟ 
واتا   سەرنەکەوتوو  و  تەنیا  خەڵکانی  لێرەدا  ژاکاوە؛  و  سیس  فارسیدا  لە  پەژموردە: 

 داتەوە. دە
 بەر.ورکردن: تاک خستنەوە، تەنیا هێشتنەوە و دابڕاندن لە دەو ردفە

ئاغایئەم  سەرجەم   سمایل  نەمر  د  شیعرە  گۆرانیبێژی  بە چەوگالی،  کورد  ەنگخۆشی 
 : گوتوویەتی گۆرانی 

https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-

%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-

%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-

%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF / 

 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  ،بەحری عەووزیی شیعرەکە

https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF/
https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF/
https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF/
https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF/
https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF/
https://chrikaykurd.com/ms-music/%D8%AF%DB%95%D9%85%DA%A9%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%85-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D9%88%DB%95-%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF/


  

139/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 
 

 یە هەر درۆ
 
 
 

   سەراپا هەرچی فەرمووت هەر درۆیە!  
 هەموو فەرمایشت بێ تار وپۆیە! 

 وەڕەز بووم من له خوڵفی وەعدەکانت 
 فەرمووی عاشقی من هەرزەگۆیە! ەن

 ئەتۆ فەرمووت شەوێ دێمه کەنارت 
 ادی گردوکۆیە وەره، ئەسپابی ش

 سەماوەر سینه، چا خوێنی جگەرمە 
 کەالمم نەقڵی نوقڵی لەعلی تۆیە 

 جارەکەش وادەت درۆ بێ ر ئەمئەگە
 بەجارێکی "ئیمامی" ڕەنجەڕۆیە  
 

 ی هەتاوی ١3١٩گەردیگالن، 
   ر(ی چاپی جەعفە ٢٢4ەنیسی و ی چاپی ئ ٩8و  ٩7)الپەڕە 

  _______________________________________ 
ناوەرۆکی ناوعین لەگەڵ  عینوان  هەردوو  "درۆ'یە.  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  ی 

غەزەلێکی خۆش و پڕ لە تەنز و تەوسە. خیتابی شاعیر بە یەک دەگرنەوە.    شیعرەکەدا
 !دابێت و نەیبردبێتە سەریارەکەیەتی کە پێشتر دەبێ زۆری بەڵێن پێ 

دی دەکرێت بەاڵم بەهۆی ەب  پێشتریش گوتوومە، لە شیعری ئاواتدا نیشانەی تەنز زۆر
سەر فەزای فیکریی شاعیردا  تی و تا ڕادەیەکیش سیاسەت بەزاڵبوونی  ئایین و سۆفیایە

شیعرەکە شۆکێک بە خوێنەر دەدات و بە    تەنزەکە خزاوەتە پەنا و پەسیو و دیار نییە.
ڵی مەتڵەب: سەراپا هەرچی فەرمووت سەرەتا دامەزراندن، ڕاست دەچێتە سەر ئەسبێ  

ئیستێک  ردهەر   واهەیە  خوێنەر  لێرەدا  ئاوات  ۆیە!"  بزانێ  بێت  چاوەڕوان  و  بگرێت 
توو دەگاتە لەچی  کۆتاییەکەی  بێت،  تیژ  و  توند  وا  سەرەتاکەی  شیعرێک کە  و  ڕەیە 
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تیژییە لە کاراکتەر و کەسایەتیی لەبەر ئەوەی ئەو چەشنە هێرشکاری و توند  کوێ و 
دەبێتەوە و فەرد هێرش کردن، ئیتر خاو  وبەاڵم لەدرێژەیدا و دوای دو بەدوورن. ئاوات

الاڵنەوە و  پاڕانەوە  دەبێتەوە  دەکەوێتە  دەیناسین  و  وا  دەنا  ئاواتەکەی  کەنارم،  وەرە   :
 ڕەنجەڕۆ دەبم! 

بە بەاڵم  'قسە'ن  هەر  هەردوکیان  فەرمایشت:  و  و   فەرمووت  قسە  گوتراون:  تەوسەوە 
 ەکانت هەموو  بە درۆ دەرچوون!و فەرمایشت  بەڵێن
لە کوردیدا 'تار و پوود'ی فارسی وەک 'تان وپۆ' دەگوترێت، بەاڵم هەیشن    ۆ:پوتار  

ێک کە وەک 'تار وپۆ'ی  خونجە بکەن. تار وپود ی فارسی هەمان 'ڕایەڵ و پۆ'  کەسان
کردندا. هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار 'پۆ' ی  یان 'ڕاهێڵ و پۆی'  کوردییە لە تەون  

 ڵ" واتا کردۆتەوە.  ەیبە "تێوەدانی تەون و هەواڵی ڕا
 وەڕەز: جاڕز، بێزار 

 قەولی و نەبردنەسەری بەڵێنە. خولفی وەعدە: عەرەبییە. "خلف وعدە" بەد
هەرزەگۆ: فارسییە. "هرزەگو" کەسێکی دەم هەراشە کە قسەی بێ بنەما و نامەعقوول 

 ات.دەک
باوەشی دڵدارە و زیاتر وەک   ناو  هاتنە  فارسیدا  لە  تەنیشت، ال، کن.  و  وب"کەنار:  س 

 کنار" دێت کە واتای لە تەنیشتی یار دانیشتن و ماچ کردنی دەدات. 
شاعیر ئەسپابی   وەسیلە.  و  هۆکار  واتای  بە  عەرەبییە  ی  'سبب'  ئەسباب کۆی  شادی: 

وە ئەسباب  لەجیاتی  و  شتە. هەندێک کورداندوویەتی  هەمان  کە  نووسیوە،  ئەسپابی  ک 
شادیییەی   ئەسپابی  ئەو  ئەوەیە  پرسیار  ئاما  اوبەاڵم  دەڵێ  و  دەکات  باسی  دەیە، شاعیر 

ووە لە جامی شەڕاب و کەباب و مەزە و لە چین؟ لە ئەدەبی کۆندا ئەو ئەسپابە بریتی ب
ئەوان بە کردەوەش  جا  ڕەقیب!  چاوی  لە  بوون  دوور  و  دانیشتن  ڕووبارێک  ەیان  الی 

ستەقینەی اڕبووبێت یان نا، هەر باسیان کردوون و ئەوەی وا بە ئاواتیان خواستووە وەک  
سەید و مەالی   . بەاڵم ئەسپابی شادیی ئاوات لێرەدا ئەوانە نین.عەینی سەیریان کردوون

بەڵکوو دووشتی دیکەن کە لە   بادە لەکوێ!  ئاوات لەکوێ و جامی  شێخزادەی وەک 
 فەردی دواتردا هاتوون. 

ڕۆژهەاڵت  و  ئێران  هاتۆتە  لەوێوە  و  ڕووسییە  وشەیەکی  سەماوەر  سینە...:    ی سەماوەر 
ی  ندنکوردستان، درەنگتریش گەیشتۆتە باشوور. سەماوەر لە ڕاستیدا کترییەکە بۆ کواڵ

بۆ   تێیدا چاییت  بۆ الم،  بێی  ئەو سەماوەرەیە کە ئەگەر  ئاو. شاعیر دەڵێ سینگی من 
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خوێناوی چاییەکەش  دەکەم.  و    دەم  سەماوەر  تەنیشت  لە  تۆ[.  دووریی  ]لە  جگەرمە 
د قەند  و  نوقڵ  دەبێ  کە  شیعرباچاییەکەش  واتە  خۆم  کەالمی  من  خۆم  نرێت،  ی 

لەعل وەک  لێوی  نوقڵی  باسی  کاتێ  و دادەنێم کە  دەبێت  شیرین  ئەویش  تۆم کرد،  ی 
 ئەوە وێنەسازییەکی شاعیرانەیە. دەکرێ چاییەکەی پێ بخۆیەوە!  

لێوی یار شیرین دەکات گەلێک جوانە، من   ی خۆی بە باسکردنیئەوەی شاعیر کەالم
م لە شیعری شاعیرانی دیکەی کورد یان فارسیشدا هاتبێت، بەاڵ  ێبپێشتر بیستوومە و دە

 یان نا، هەر جوانە.کەسی دیکە گوتبێتی 
زۆر   نابێ  دیارە  گوتراوە.  ئەو  پێش  بەاڵم  جوانە  سەماوەریش،  بە  سینگ  شوبهاندنی 

لەبەر بێت  لە    کۆن  زیاتر  بۆ  ناگەڕێتەوە  خۆی  ڕووسیا  لە  سەماوەر  مێژووی  ئەوەی 
ن و کوردستان هەر دەبێ لە سەدەی نۆزدەهەمدا بووبێت  شی بۆ ئێراینسێسەد ساڵ ، هات

شاع بۆنموونە،  )کە  حەریق  نەسروڵاڵی  مەال  کورد  ناو ١٩٠٩-١85٦یری  هێناویەتە   )
 شیعری خۆیەوە و گوتوویەتی:   

 گ ئاتەش و و سەماوەر سینە، جەر"نەفەس دەم، دیدە پڕئا
   ١٠4" !کەالمم قەندە گەر ساقی لەگەڵ من ئارەزووی چا بێ

شیعرەکەی   کارتێکەریی  خۆیدا  فەردەی  لەو  ئاوات  بڵێم  ناتوانم  ڕاشکاوی  بە  من 
کە  ح هەیە  ئەدەبدا  و  شیعر  لە  "توارد"یش  ئەوەی  لەبەر  نا،  یان  بووە  لەسەر  ەریقی 

ئ ئەوەی  بێ  دەڵێن  چەمک  یەک  ئەگەری  دووکەس  واهەیە  بەاڵم  بێت.  لەیەکتر  اگایان 
ە ئەوەیە کە  سەربووە؛ هۆکاریشم بۆ ئەو قسەیەلزیاتر ئەوە بێت کە کارتێکەریی ئەوی  
وێچووی    کە  یق قسە لە کەالمی نوقڵ دەکاتتەنانەت لە میسراعی دووەمدا وەک حەر 

 "کەالمی قەند"ەکەی حەریقە. 
 ڵێنی هاتن و چاوپێکەوتن لە الیەن یارەوە. وادە: وەعدەی عەرەبییە، بەڵێن و زیاتریش بە

    اعیلن مفاعیلن فعولنف: مفوذحم هزج مسدس  ،رەکە عبەحری عەرووزیی شی 
 

نە ئیهامی ناو "ئارەزووی بڕوا ی زۆری تێدایە. بۆ نموونە،ێکەلێک پڕ سەنعەتە و شوبهاندن و ئیهام.شیعرێکی گ ١٠4
"چایی"یە و  ئەویش "چا" یان  یە کە  دووریشی هەنزیکی 'ئارەزووی باش'ە، بەاڵم واتایەکی    چابێ" کە واتای

 . ەدەگرنەویەک  اولەجیاتی قەند(دا تەولەگەڵ سەماوەر و کەالمی شیرینی شاعیر )
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 زمانی دڵ

 
 
 

   وەسفی جەماڵی دڵ  موددێکە نووکی خامە لە 
 ١٠5دەدوێ، بەاڵم زمانی لەتە بێ ویساڵی دڵ 

 ١٠٦ئەو ڕۆیوه، کەچی منیش هەڵبەستی بۆ دەڵێم 
 ١٠7دەگەیه دەرکی ماڵی دڵ ەڵێ هەتا قاسید! ه

 ١٠8، بڵێ نامێکی ڕێکی خامه بده دەستی دڵ
 وحاڵی دڵ؟! ماڵا بردەیگوت چلۆنه داخۆ 

 عەرزت دەکا: زەمانه سیاکاری خۆش دەوێ 
 باڵی دڵ منی بەگوناهە وهبۆیه له مل 

 ئەی ئافەرین قەڵەم! به زمانی شڕ و لەتیش  
 تاریف دەکەی له دڵ، به زمانی زواڵڵی دڵ 

 
 ی هەتاوی ١3١٩یگالن، ردگە

   جەعفەر(ی چاپی   ١٠7ی چاپی ئەنیسی و  87)الپەڕە 
 __________________  _________________ 

 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
 ەلێکی غەرامییە و لە سااڵنی سەرەتای شاعیریی ئاواتدا گوتراوە.  غەز

خۆی دەدوێت یان شەڕی لەگەڵدا  لێرە و لە زۆر شوێنی دیکەدا، ئاوات لەگەڵ دڵی  
، بۆ م کەسهەسێئەو، وەک  حیکایەتی خۆی و    ێ جیا دەکاتەوە و دەکات، یان خۆی ل

و شاعیر  دڵی  ڕۆیشتنەی  و  هەاڵتن  ئەو  دەگێڕێتەوە.  هەست   خوێنەر  بێ  و  دڵ  بێ 
بڕوانینە   ئەویندارێک  وەک  ئەگەر  کە  گرتنێکە  هەڵوێست  چەشنە  خۆی  پیشاندانی 

 
 چاپی ئەنیسی: وسالی    ١٠5
 ە چاپی ئەنیسی و جەعفەر: ڕۆییو   ١٠٦
 چاپی ئەنیسی: دەگەییە    ١٠7
 ڕیکی  چاپی ئەنیسی:   ١٠8



  

143/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

ئەوپەڕی   وەک  خاوەنەکەی،  ئەگەریش  و  دەگەیێنێت  دا  دڵدار  و  گراوی  لە  توانەوە 
 لەو   نابێ  ەمەکۆی عیشقی ئەفرێنەر  ێک کەڵد  ەیسەیری بکەین، خەفەتێکە لەوسۆفییەک  

کەوێتەوە. بدڵی لە یادی خودا دوور  نابێ  رکەیەکیش  بۆ چ  چونکو عارفغایب بێت  
 مەولەوی ڕۆمی دەڵێ: 

    "گویند رفیقانم کز عشق نپرهیزی؟ 
 پرهیزم، پس با چە درآمیزم!" شق باز ع

ین دوورکەوتمەوە خۆم  ەو ئ دوور کەوەوە، ئەی ئەگەر لەهاوڕێیانم پێم دەڵێم لە ئەوین 
 تێکەاڵوی چی بکەم؟

 واتا بکرێتەوە.  شی خوداییئەو عیشقە دەکرێ بە ئەوین
ڕابردوودا   لە  کە  قامیش  قەڵەمی  تێکەوتنی  قەڵەشت  و  بوون  لەت  بە  ئاماژەیە  لەتە: 

 ی نووسین بوو و قەڵەشتێک دەخرایە نووکیەوە. کەرەسە
 نی شاعیر... تە مواە ەم خامەییەکی ڕێک و پێکی ئنامێکی ڕێکی: نامە

 عەرزت دەکا: شاعیر عەرزی دڵی دەکات. 
ندەیە لە دەست زەمانەی ژیانی شاعیر کە خەڵکانی خراپەکار تێیدا ڕێزی  سیاکار: گاز

ک ئەو. هەربۆیەش  دەڵێ بەرپرسیایەتی  زیاتریان هەیە لە کەسێکی دەست ودڵ پاکی وە 
ەنێ و  ۆی بە سیاکار دادخ  دالە ئەستۆی منە. شاعیر لێرەئەو هەاڵتن و ڕۆیشتنەی دڵ  

 ت و الم نەما.  دەڵێ دڵم لە دەست ئەو سیاکارییەم بوو هەاڵ
زمانی پاک و بێ خەوشی دڵ واتە ئەوەی وا بە ڕاستی لە دڵمدایە  تاریف دەکەی لە: بە

لەت  ت  زمانیە، بە دڵمی دەڵێم و پێیدا هەڵدەڵێم، تۆی قەڵەمیش باوەکوو  و درۆی تێدانی
ە گوێی دڵ، کەوا بوو، ئافەرین بۆ تحاڵە بگەیێنی  ئەو عەرزی  نیوا، دیسانەکە دەتەکراو

 قەڵەمی پەیامبەر!  تۆ ئەی
ئەو ئاڵۆزییەی وا لە واتای خیتابی شاعیر و ناوهێنانی دڵدا هەیە سەرچاوەکەی هەر ئەو 

بکاتمەسەلەی کاڵفەکە  بتوانێ  خۆی  خوێنەر  دەبێ  و  گوترا  سەرەوە  لە  کە  و ەیە  ەوە 
وە ئاوات  ئایا  هەموو    37مرۆڤێکی  ک  بزانێ  وەک  و  هەیە  زەوینیی  ئەوینی  سااڵن 

دووە ئەم  کی جوانکەڵە بووە یان سۆفیایەتی وای لێکرۆڵەیەشقی کیژکەسێکی دیکە، عا
ئاسماناندا بگەڕێت و بیری وەک    ڵییخا   بەرینە بەجێ بهێڵێت و لە فەزایزەوینە پان و  

 .  یییینی و خودائای اتی ئاسمان بۆ الی باوەڕێکمانگی دەسکرد بنێرێتە حەوت ق
دوو ئاقاری تەواو جیاواز    بەرەو وێست گرتنی خوێنەر دەتوانێشیعرەکە بە گوێرەی هەڵ

ی ئەحمەد'بڕوات، ئەوەش گەلێک ئاسایی دەنوێنێ لەبەر ئەوەی بۆ نموونە، شیعرەکانی  
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نیشان  'یشکۆر بەاڵم  عاشقانەن  ئاساییدا سەداسەد  پێوە دلە خوێندنەوەی  وایان    یارە ەی 
ئە بێت. دادڵو  کە  ئیسالم  پێغەمبەری  هەڵدەڵێت  ڕوویدا  و  زوڵف  بە  شاعیر  وا   رەی 

هەمان ئەو گومانە بۆ شیعری فارسیی حافزی شیرازی دەکرێت کە هەندێک کەس بە  
د لێکدەدەنەوادەنێسۆفییانەی  وای  و  شاعیرێکی   ەن  بە  حافز  خەڵک  زوربەی  بەاڵم 

   قی لە سەر زەوییە.غەرامی وێژ دەناسن کە ال
 یی شیعرەکە: وزروعە بەحری 

 فاعلن  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

145/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 

 

 یا کەریم! 
 
 
 

                               هەرچەند نەخۆشی عیشق و زەدەی پەنجەیی پەریم،                          
 ەنده سەرسەریممشوورم و هەرچهەرچەنده بێ
 زم، مات و عاجزم ۆم وەڕەخ ڵیچونکه له حا

 ماوم عەجەب له ڕەحمی خودا، بۆچی من بەریم؟ 
 ١٠٩ڕیات! ەب بە خاتری دڵی خاسانی بێیاڕ

 ڕەحمێ به حاڵی زارم و وەزعی قەلەندەریم 
 ١١٠ستی کەس چونکی بە غەیری تۆ نییه کەس بگرێ دە

 یاکەریم!  ،دەستی شکاو لەگەڵ دڵەکەم بگره
 وتڕەپ گێژوخولی چەرخی چە دەر له بمهێنە 

 ١١١  ئەمن و له زۆروەڕیم  یه دڵپڕیعاجز مەبه ل
 

 وی  ی هەتا ١3١٩گەردیگالن، 
 ی چاپی جەعفەر(  ١47ی چاپی ئەنیسی و  ٩٩)الپەڕە 

  ___________________________________ 
 ەک یەکن. هەردوو دیواندا، و عینوانی شیعرەکە لە

دڵشکاوی   و  ماندوویی  و  هەمووەڕەزی  لە  دڵپڕی  و  تەنیایی  شیعرەکە  فەردو  و  ێکی 
 دەبارێت. 

ی شەڕی دووهەمی جیهانییە و لە  ( بە ماوەیەکی کەم پێش دەسپێک١٩4٠)  ١3١٩ساڵی  
  ئێراندا ڕەزاشای پەهلەوی لە لووتکەی دەسەاڵت و دیکتاتۆریدایە. بەاڵم دوای ماوەی 

 
 . چاپی ئەنیسی: بێ ڕییات  ١٠٩
 ەس نیە ک پی ئەنیسی:.  چا ١١٠
 یسی و جەعفەر: دڵپڕی چاپی ئەن   111
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لە ڕەزاشا  و  دەڕەوێت  ملهوڕییە  و  زۆرداری  ئەو  تەمی  دەردەکرێت.    ساڵێک،  ئێران 
ل و کە  ١3١٩ە  دیارە  زووە  هێشتا  خۆیدا کۆتایی  دا  نزیکی  و  دوور  ڕوانگەی  لە  س 
 دەسەاڵتی بەرفراوانی ڕەزاشا نابینێت.  هاتن بە

دەبینم کە  کۆمەاڵیەتییە    -من لە خوێندنەوەی ئەم شیعرەی ئاواتدا، ئەو مۆتەکە سیاسی
  ەک و  کی هەستیارەوەیە و شاعیرێشیبە سەر شانی خەڵکی ئێران و بە تایبەت کوردستان

نە  ئاوات گرانە  بارە  ئەو  قورسایەتی  بە  هەستی  دیکە  لەخەڵکی  زیاد  کردبێت،  ئەگەر 
کەمتری نەکردووە. ئەوەی ئاواتی گەیاندۆتە ئەو پلەیە لە بێزاری و وەڕەزی، بارودۆخە  

 شەیەکی شەخسی و تاکەکەسی.  سیاسییەکەیە نەک کێ
اسەت لە  وو و سیب  انی ڕژیمی ئێرسیاسەت و دژبەرکی تێکەاڵو بە  ایەتیەکەس  ئاوات

موخلیسشبنەماڵەکە و  مورید  ئەو  نەبوو.  نامۆ  شتێکی  بابەشێخی یاندا  )حاجی  مامی  ی 
لقێکی  سەیادەت( بوو، حاجی بابەشێخیش لە ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانیدا سەرۆکی  

شتریش دوو  اتحاد اسالم' و الیەنگری عوسمانییەکان بوو؛ ماوەیەک پێی 'حزبناوچەیی  
گەورەپیا لە  داوای  نیواکەس  موکریان  لە    انناوچەی  کردبوو  حیسامەددین  شێخی  لە 
بابەشێخی   شۆڕای  حاجی  مەجلیسی  یەکەم  کاندیدای  بکاتە  خۆی  بخوازێت  زاوای 

 .  ١٩٠٦ئێران دوای مەشروتییەتی ساڵی 
ەتی  ە نەبوو و بەو پێیە، ڕەنجێکیش کە بردوویسەتی ڕۆژ دوورکەوتواتە ئاوات لە سیا

شیعرەکەد ئاوێنەی  لە  نو  بەا  و  مات،  ئێمەی  وەڕەز،  سەرسەری،  مشوور،  )بێ  اندووە 
قەلەندەر زار،  کە عاجز،  دڵپڕ...(  و  ماوە  گومیدا  گێژو  لە  دڵشکاو،  شکاو،  دەست   ،

ئەگەر نایەت،  لێ  ژیانیان  ڕاحەتیی  و  خۆشی  بۆنی  چوارچێوەی    هیچکام  بخرێتە 
هیچ نییە   منی  دەربکەوێت؛ ئەویش بە گومانزەمەنییەوە، واهەیە سەرچاوەکەشیمان بۆ  

 نالەباری سیاسی لە کوردستان و ئێران بەگشتی.   جگە لە دۆخی
 زەدە: لێدراو، دەست لێدراو. 

گوێرەی   بە  کە  خەیاڵییە  و  ئەفسانەیی  مەوجوودێکی  پەری  پەری:  پەنجەی  زەدەی 
و  ڕیوایەتە   نەرم  بوونێکی  و  جندۆکە  و  مرۆڤ  لە  جیاوازە  هەیە،  ئیسالمییەکان  نیانی 

خوراف شێت ی  اتبەپێی  کەسە  ئەو  بوەشێنێت،  کەسێک  لە  دەست  پەری  ئەگەر  ڕایج، 
 دەبێت.

 فیکر و بیرکردنەوە، ناعاقڵ. ێب: بێ مشوور
 سەرسەری: بێ دەربەست و گوێنەدەر.
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 بەری: بێ بەش و پەراوێزکراو. 
  لەگەڵ خەڵک و خودا بێ خەوش و ڕاستن و زاهیدی : کەسانێک کە  خاسانی بێ ڕیا 

 ڕیایی نین. 
ڵ و حاڵی. قەلەندەر کەسێکە دەربەستی ماڵ و مەقام نییە و  ی و بێ مااینیقەلەندەری: تە

 یچ کەس و شوێنێکەوە نەبەستراوە؛ ئازاد. بە ه
دەدە 'فەلەک'ی  بە  باش  خەڵکانی  سیفەتەیە کە  ئەو  چەپڕەوت:  یان  ڕەوت  و چەپ  ن 

خۆیدا نییە و    کی لە شوێنیالیان وایە هەمیشە بەباری چەپدا دەگەڕێت واتە هیچ شتێ
تێگەیشتوون، دوورن لە شادی و بەختەوەریی و ڕیهاندا ئەوج  لە ێزیان  انەی وا زانا و 

لێ ناگیرێت، بەاڵم خەڵکانی نەفام و نەزان لە خۆشی و شادیدا دەژین و دەسەاڵتییان  
 بەدەستەوەیە.
کەس کاسەیدڵپڕ:  یا  ێکە  بگری  هەیە  وا  هەربۆیەش  و  دەکات  سەرڕێژ  ن  سەبری 

یکات لە خودا دەخوازێت لێی عاجز  ەو سکااڵیەی وا دە ئ  بۆتووڕەیی بنوێنێت. شاعیر  
 نەبێت.
ییە بۆ زۆر قسە کردن، لە زۆربڵەییش توندو تیژ ترە و  ەڕی: شێوزۆر   وازێکی نەرێ 

ۆیانی دەڵێن دەنا کاتێ بەخەڵکی دیکە  تەنیا کەسانی خۆ بەکەم زان و بە تەوازوع بە خ
و سووکایەتی  لە  بگوترێت،  سیفەتێکە  وەڕین  سەگ اڵ ح  جنێوە.  بە  ئاساییدا  ەتی 

 .وەسەگی دەرگانەی خودا دانا خۆی بە دیمان ئاوات دیکەشیدای ێکەدرێت. لە غەزەلد
     بەحری عەرووزیی شیعرەکە:     

 عیل فاعلن مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفا
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٢٩ا ت  ١٣٢٠شیعری سااڵنی  
 
شیعرەکان:رسپێ لەشکری   تی  وااڵ،  و  ئاڵ  سەحەر،  سروەی  بکەم؟،  چ  دی،  خەمێکی 

ژگاری، تەشریفی دێ یار، بااڵی مەوزوون، سۆزی دڵ، ئااڵ،  ئەگریجە، بەخشین، ئامۆ
نەیە نابێ، دەخولێمەوە، هات  بەیداغ، ئااڵی پیرۆز، هەاڵلە و بەهار، مەولوودی، ساقی  

 عز و تەڵقین، خەوی من، کەوی کوڵیو.  وەڵ، شتی دگۆە بەهار، سات و سەودا، پارچ
 

 



  

 
 
 
 



  

 

 

 مێکی دی خه
 
 
 
 مێکی دی ویش بۆ من خهئه مت خواردم،کو بیستم خهوه

 مێکی دی ویشم ماتهمم سووتا، ئهدڵت بۆ ماته
 ردم م و دهی خهیرمێ غهدونیا هاوده مدی لهمێ نهده
 ی ی دمێکمدههه ببی ئاخرم یاڕهیدا بکهکوێ په له
 رز، بمرم! ی بااڵبهئه رتهشه ردی تۆوهده  داخ و به
 مێکی دی رم بۆ عالهبهی خۆم من ته سرهو حهبێ ئهده
 ک چێوی خمێ لێکرد م دونیات وهخه م بهزولفی خه به

 مێکی دی موو خهرمنت درێغ فهردنی ئهچی بۆ گهکه
 یهچار چاوتهی رچ، گهمزهتیری غه "ئیمامی"ت کوشت به

 مێکی دی ڵحهت مهوێ قهرمووی، نایهر بفهماشای گهته 
 
 یتاوی هه ١3٢٠ردیگالن، گه  
 ر(عفهی چاپی جه  ٢37ی چاپی ئەنیسی و  8٦)الپەڕە    

  _________________________________ 
دیواندا وههه  ێنی گوترانی لهوت و شوو ڕێکه  کهعینوانی شیعره   تۆمار   ک هک یردوو 

 .  اونکر
له ئاواتهکراوه  مهرجهته  شیعره  یەک  ئه  له  کانی  فارسی  الهووشیعرێکی  تی  بولقاسم 

د حمهدیوانی الهووتی چاپی ئه   له  که  ی الهووتییهکهقی شیعره ش دهوه. ئهکرماشانی
 : رگیراوهوه (٦4 حه ، تهران صف)امیر کبیرشیری به
 

  یگرم دینهم غا ، وری"شنیدستم غمم را میخ
 دلت بر ماتمم میسوزد، اینهم ماتم دیگر 

 دل هر راز گفتم، بر لب آوردش دم دیگر  به 
 سازم، تا بدست آرم جز این دل محرم دیگر  چه 
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 نکشتی آتش خشمش تمام و زود خشکیدی 
 قربانت، نم دیگر است از او، ای دیده  کمی مانده

 ! مرا گفتی دم آخر ببینی، دیر شد، بازآ
 این دم برم بر عالم دیگرت حسرترسم  که 

 ز بی رحمی، نماید تیغ خودرا هم دریغ از دل]
 نیست جز این مرهم دیگر داند زخم اورا که

 جهانی را پریشان کرد از آشفتن یک مو 
 اگر بگشاید از گیسو، خم دیگر معاذالله 

 از درد دوری از دیار خود   دوست، غیرجان  به 
 ' غم دیگر" وتین 'الهاج ارددر این دنیا ند 
 

له لهستهئه  شیعری الهووتی  و  گوتراوه  ١٩٢٠ساڵی    موڵ  زایێنیدا    ٢١  کاتهده  که  ی 
شیعره پێش  ههکهساڵ  ئاوات.  غهی  ژمارهزهردووکیان  فهلن.  ی  شیعر  ەکانیردی 

م ههری ئاوات، میسراعی دوومی شیعکهردی یه. فهات پێنجهوت و هی ئاوالهووتی حه
ردی  فه   م لهکهم و میسراعی یهردی سێههفه   م لهم، میسراعی دووهه وهه دو  ردیفه  هل

بنهق وهاودهقم دهچواره واتهک شیعری  دا  کانی دیکهردهفه  ی الهووتین. لهکهکاره  ما 
هه مۆرکیواتاکان  و  گۆڕاون  به  ندێک  زیاتر  نموونهیهوهرهسه  ئاواتیان  فه .  ردی  ، 

 که عی شیعرهقتهبینرێت. مهزیاتر دهیی کی واتاخۆییهربهتێیاندا سه که مهجهو پێن مهوارچ
بهتایبهبه فڕی  هاوشێوهسه ت  واتهکهفارسییه   ر  خۆی  پێنجهفه  ی  له  نییه  وهمیهردی   و 
چوارهفه "چێوی  ردی  تهمیشدا  شێواندن،  بۆ  کوردییهخم"  پیشاندان   که  عبیرێکی  ی  بۆ 
مکێکی ت چه نانه هیچ، ته دا نییهکهیه فارسی  و له  انی زوڵفی یار هاتووهرێشپه ویی و  اێوش
جیاته دهواو  کهوازیش  لهپه  بینرێت  پێشتر  من  بێت.  بردن  خودا  بۆ  که   نا    کتێبێکدا 
بهبارهسه  نووسیوه  ت  ههباس  الهووتیم  شوێن  ههی  له ڵگرتنی  کورد  شاعیری    ندێک 

ۆڕشگێڕی کورد، ی شان ئاواته )الهووتی کرماشانی شاعیرکییه  ، کههووکردالهووتیم  
  ١١٢(. ١4٦ هڕ، الپه٢٠٠٦ی ژین، سلێمانی بنکه

 
ی )قازی زادە(ش کارتێکەریی الهووتی  مستەفا شەوق  مر لێرەدا دەبێ ئەوەی لێ زیاد بکەم کە شیعری نە    112

 نییە. ی ئەولەسەرە، بەاڵم ئێرە جێگەی باس 
 



  

153/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

ئههه بێت،  شیعرەرچۆنێک  ئاواتهتاییهرهسه   کاره  له   م  له  کانی  دا    ١3٢٠ساڵی    و 
بهگوتراوه ئهگوێره  .  شیعرانهی  ئاوات کهو  دیوانی  ناو  هوتڕێکه  ی  بیاوهانهرۆنی  ۆ ن 

 .  یهیهمهرجه م تهش ساڵ پێش ئهشه واته ١3١4م شیعر هی ساڵێ که، یهدیاری کراوه
واتای  و به   م، فارسییه ردی چوارهم" ی کۆتایی فه، "خه دا نییهکهشیعره   م لهستهی ئهوشه 

واتای    و  ییهر فارسهه یش  م"  خه   م بهرد دا، "خه مان فه هه  . لهدراو هاتووه پێچدراو و با
 . یههه توێی چین و توێ به چین به

 : کهرووزیی شیعره حری عه به
 الم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. هزج مثمن س
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 م؟ چ بکه
 
 
 
 م؟م، چ بکه کهمعی ڕوخسارێکی، دڵ ئیحیا نهیادی شه به
 م؟که بچ  م،کها نهدڵ یهوی ها، چاری شه وقێکی وهشه  به
 ئوای من مه شت بۆتهر ودهجنوونی ماڵ کاول دهکوو مهوه
 م؟م، چ بکه کهیال نهتی ڕووی لهیفی عاقاڵن، خۆم شێحه له
 ردری ڕۆح و سهقه ماوهکۆڕی عیشقبازاندا نه له
 م؟ م، چ بکه کهودا نهڕۆح سه و، بهئه بۆ ڕووی روانه کوو پهوه
 ، بۆ چاومی دێنم یهسورمهی رپێاکی بهخر یا ڵێن ده
 ؟مم، چ بکه کهی وا نهب ئهزهقیبی المهکوێرایی ڕه به
 پێناوی  رم دانێم لهسه  تهالم، شه رتێ بێتهشه  به
 م؟م، چ بکه کهر ژێرپا نهڕۆح و سه  ١١3ردونر بۆ گاوگهگهئه
 ۆم خم ینبک شا دهالم، وه  دام و دێتهوی گه ١١4دووریی  هل

   ١١5م؟م، چ بکه کهک شا نهدا، وهک گهو هاتنی، خۆم وه  نچوو له
 :ڵێ گیانهدهر با بۆنی تۆ بێنێ، ئیمامی وا گهئه
 م؟م، چ بکه کهی با نهرم قوربانی ڕێگهمن ڕۆح و سه که
 
 تاویی هه  ١3٢٠ردیگالن، گه

  ر(عفهی چاپی جه  ١4٠اپی ئەنیسی و ی چ ١4 )الپەڕە
__________________  ____________ 

  کن. ک یهردوو چاپدا وههه له کهعینوانی شیعره

 
 ر عفهردوون، چاپی جه.  گه ١١3
 رعفهنیسی و دووری، چاپی جه .  دوری، چاپی ئه ١١4
 نیسی ئه  چون،  . ١١5
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شیعره  به من  کردنهت  کهبۆچوونی  وهوهاقی  پیشاندانی  و  شاعیری  مرخی  و  ی  ستایی 
ها روهکان. ههزییهرووعه   تهعهنڵ سهگهله  بواری شیعر و ناسیاوبوونی شاعیرە لە  لێزانیی  
 ڵێ: ه د ه، کحوییههم ێیجێ پ پێ نانه

                     م؟ م، چبکه کهقوا نهتی ته شفی زوڵمه که نووری باده  "به
 م؟"م ، چبکه کهوێکی وا نه ها چاری شهمعێکی وهشه به
لهبه سه  شێک  لهردهشاعیرانی  کوردستان  کۆماری  هههس  می  سه ر  ڕهمان  و  دیفی  روا 

مهکهشیعره جی  و  بهارحوی  ههکێش  ان  مهه  وبار  کێشێکی  جیاوازهیان   وه ندێک 
 ڵێ: ، هێمن دهه. بۆ نموونحوییان کردووهی مهکهئیستیقباڵی شیعره

                           م؟وان، من چبکه روی رهکوو سه برێ وه"دێت و ڕاده 
 ١١٦م؟" وان، من چبکه ه م ڕۆح و ڕکهنه قوربانی به که 

لههه نووسیویهتاکهرهسه   له  که   گەپتەوگاڵعرێکی  یش  ژاریش  "دهیدا  ی  السکه مهتی 
 ڵێ: "، دهوهحویم کردۆتهمه
             م؟م، چبکه کهرما نهر گهبهق لهئاره١١7،ئاب رکووکم بههک "له
 م؟" م، چبکه کهچا نه پیاڵێک ماستی شل، به  رچایی به به که 

 یان "قانع" کە دەڵێ:
 ا نەکەم چبکەم؟ و ندی، دەسا تەقڕەا د م دەس نەبۆن "کە م

 ئەسیری زەڵفی تاتاتم، کە واوەیال نەکەم چبکەم؟..." 
ئاوا   که پێک هێناوه حویمان شیعری مهر ههسه کی لهکییهقیقی پێنج خشتهحه  هاروههه
 کات:ست پێدهده

 م؟م، چبکه کهکتا نه ری یهوههگه دسێ سهکه "نیساری ڕێی
 م؟"م، چبکه کهو ئیحال نه  دڵ پڕ شوعله نگی، مامسیهش به 
سااڵنه له چهم  دواییشدا  دیکهی  شاعیری  کورد  ند  ئهڕهی  شیعرانه چاوی  مهو  حوی ی 

که کردووه  هێمنیان  له  یان  بوونهفه  زیاتر  باڵو  نموونهوهتهیسبووکدا  بۆ  نه .  مر ، 
تا هێمن و خۆی  مۆسما  ێکی شیعر  له  یک)هێرش( شیعرێکی پێنج خشته  یمان چیرهسوله

 کات:ست پێدهده اوائ که  دروست کردووه
 

 
 م ئاوات چاوی له بده   اتوانم بڕیارن  شربۆیهی مامۆستا هێمن نازانم هه و شیعره ی ئهوهوتی باڵوبوونهڕێکه . من  ١١٦

ئه  بووهشیعری  دیاره   ویش  نا.  شیع گهئه  یان  هێمن ر  که   ١3٢٠دوای    ری  هۆنینهوڕێکه   گوترابێت  ی وهتی 
 . بێتژوو دهئاوهربه کهحیسابه   ، ئیتری ئاواتهکه شیعره 

 می ساڵ، ئوگۆست. شته. مانگی ئاب، مانگی هه  ١١7
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       م؟ وان من چبکه ههربه وو سه مهه "دۆست و یاران كـــــــه 
 م؟وان، من چبکه له ک، نه نیگایه  مان سیلهله نــــــــــــه 

 
خی خۆیان  مر  یانمووهه  که.  رزا و....شید زهکوێستانی و ڕه  سارده  ی ریمکهال  یان مه

 .  وهتاقی کردۆتهبه م شیعره ر ئهسه له
لهکهشیعره ئاواتیش  و  هه  ی  بوار  ده  تدایهبابهمان  ماوهو  ئهیهبێ  پێش  دوای  ک  یان  م 

سهئه گوترابێت.  بهبارهیتریان  درهت  و  زوو  ده نگهو  دیارهبێ  ش  ئاوات    بڵێم  شیعری 
بۆ ئهیکردنی ڕێکهیارم داڵبه  ،وهراحوی گوتدوای شیعری مه به ته  نی دیکهاووت   نیا 

ههده  زندهمه شیعری  نه کرێت،  کهژار  دوای   ١4  واته  یه  ١٩53ساڵی  هی    بێت  ساڵ 
 .   شیعری ئاوات گوتراوه

لهبه ناو شیععبیرهو ته  و زاراوه  وشه  شێک  لهکانی  ئاوات  ن و زۆر  فارسیشدا هه  ری 
عهوشه  کههو  شیبیرهی  شیعرسهرهک  پیشتریش  کردووەکارهل خۆی    هۆنینەوەکەیی   .

ی  راوه و زا  وشه  رگرتن لهڵک وهکه  وە لە  نەبوروای  ئاوات په  که  و گوتوومه  دیومانه
فارسی  رهعه  ئاوات الی کردووه  وتوویرکهیدا سهکهکاره   ش لهوهر ئه و هه بی یان   .
 کات و نه ت دهسیاسه   و نه  یهوهدڵداری شیعره  رین دیداشوێ  هب  داستهڵبهم ههم لهکه
 رزێت: لهستی دهدا دهییهبی و فارسرهعه عبیراتهو تهنووسینی ئه له

 اندیشم و دلدار من  "قافیه
 والنای ڕۆمی( )مه گویدم مندیش جز دیدار من!"

 ، و ... انهروپه  بازان،ق یشع ڵدا،: ڕوخسار، یهی ناو ئەم شیعرەفارسیعبیری هو ت وشه 
ئیحیا، مهرهعبیری عهو ته  وشه  ب،  ز]ه[ه مهقیب، الودا، ڕه، سهائویال، مهجنوون، لهبی: 
 و... 
 .  وی، یفیحه  له، یهاباد(: ڕوخسارێکت به موکریان )مهعبیری تایبهو ته وشه 

شهیه  داخی  له  یفی،حه  له سهڵدا،  و  پایز  کۆتایی  کهسز  ایترهوی  رین  ترێژد  تان، 
ساڵهشه برەوی    .وی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  و  کۆنە  مێژوویی  شەوێکی  گەرچی 

میتڕای قەڵەم  ئایینی  لە  بە کوردییش  دەتوانرێ  تەعبیرە  بەو  و  زەردەشتایەتی  پێش  و  ی 
 بدرێت. 
 ڵ. کۆمهیشتنی بهو دان وهن، کۆبوونهنجومهکۆڕ، ئه
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ئه عاشقان،  بازان،  وپیشکا  و  یوانهعیشق  تهویندارییههئان  یهار  فارسییهعبی.  بۆ  رێکی  ؛ 
گهنموونه نیزامی  لهنجه،  خوسره  وی  ف  وتووێژی  )مههو  و  نزوومهرهاد  شیرین  ی 

 ڵێ: رهاد(دا، دهفه
 "بگفتا جان فروشی در ادب نیست

                                   !"بگفت از عشقبازان این عجب نیست
 ێ: ڵهیزامی دنی واعدیش دسه 

 "ای بر در سرایت غوغای عشقبازان  
 همچون بر آب شیرین آشوب کاروانی!" 
تێدا بهنعه یی، سهو چاو و کوێرا  ورمهس رپێ و  و به  کار هاتووهتی مراعات النظیریان 

 تی تضاد.نعهچاویش سه 
 .نهاجوی لێک کارێکک میسراعدا، گهیه هێنان له وه پێکه رتهرتێ و شهشه  به
واته   اپر  ژێ گوێنه  لهپه  به   کردن،  و  ده  دانهڕۆیشتن  شاعیر  ئههیچ.   بۆ  ببمه وهڵێ:   ی 

ژێر  مووشتێک بههه  ڕۆم کهده  لهپه  به  و، هێندهقوربانیی ئه  نهوونی یار و بمکهردگاوگه
 م.کهده پاوه

دووری و  و  تنها چوون و اهوهر، ههدا و شاگهنێوان  تی تضاد لهنعهی سهوهکۆکردنه
سهالیه  له  المدێته و  گهنعهک  و  دووری  نێوان  ی  ونشر'  'لف  شا، تی  و  هاتن  و  دا 
ههئه لهویش  فهیه  مووی  ئهک  دهوپهرددا،  ئاوات  لێزانیی  و  مامۆستایی  .  یێنێتگهڕی 
بۆ    مهووهم و دهکهی  م بۆکهش' واته یهووهک 'موشهنه  ب' هتتهڕه'مو   کهشرهفف و نهله

 واو! شا، ته بێت بههاتنیشی ده بهو  داگه یکاتهم: دووری یار دهدووهه 
ئه   له   ،کهشیعره چاپی  ههدیوانی  بکه نیسیشدا  "چ  عینوانی  هه مان  به به   یهم" ی  بێ   اڵم 
 م.: چبکهشهک وک یهی پرسیار و وهنیشانه

      حری عەرووزیی شیعرەکە:  به
 لن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن اعیمف ن سالم:مثمج هز
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 رحهی سهسروه 
 
 
 

 ر!حهی سهکهی سروهتم ئهزی ڕێگهقوربانی تۆ
 ر! شت وده موو کێو و دههه د بهڵهزا و بهی شارهئه

 رهووهمت مونه سینه چیا به ،کاتی گزنگ
 ر مهتا کهڕا ههریتۆقی سه بێ لهنگین دهڕه
 لوتفی خۆت  رڕا بهسه  له ورهسو د ورهنگی زڕه مهئ

 ڕشت وگه کاتی گه شتر ودهبۆ ده دیههه دێنی به
 رم وگوڕگهالم به  ره، وهماڵ بهی شهشنی کزهچه
 ١١8ارد و سڕ س هێنده !مکهسهکه ببەک ئاهی من وه

 وێ ر لهبهباس و خه چییه وه باش بۆم بگێڕه
 ربهخه  مهاس و خهب مهۆ، خهت گیرمه ، بهلێره
 دا  ڵوهرێشان و ههرۆش و په موو پههه ئێمه
 ر دهربهو ده ١١٩رخێزحهسارد و سه  ناسه ک تۆ ههوه

 یف و شایی و جێژن و سروورمان نگ و کهئاهه
 رردنی جگهت وخوێن خواسرهناڵین و ئاخ و حه

 پڕ چی له، که ووره، کاتی سرجێژنه ١٢٠ڕۆژێکه
 ڕ، شهئێمه رگا به ده بهاسهموحبێ  گرێ بههد

 ژمنان پێش تیری دوله  پیاوی جحێڵ و پیره
 ر سیو، بێ زرێ و سوپه نا وپهبێ په وێستاوه

 ربهن لهکهگوڵ ده خێزان و ماڵی دوژمنی مه

 
 نیسی و جەعفەر( روەها بە )ئەهە؛ نیسی( ڕ )ئه.  سه ١١8
 نیسی( .  خیز )ئه ١١٩
 ژێکی" بووبێت. ا "ڕۆسڵدئه .  دووری نازانم له  ١٢٠
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 ر سه ن وهکهچی گڵ دهکه ی ئێمهخێزان و خاو
 وهرووو، مری ماڵی مهێوهرموور و خشڵ و زبه

 ڕشڵی ژنی وان و زێو و زهخ علهله ووت یاقو
 تالین  وهردێکهدهئێش و ئۆف و به ک بهریههه
 ڕ  کز و مات و الڵ و که مـێکهر خهبهک لهریههه

 رمگه خوێنی ١٢١بارێنێ ده که لهڕی گهچاوی ته
 ری دوڕ و گوههجێگه له فرمێسکی سووریانه

 موون ههی تهحمای ڕهبزهڕێی کببی! چاوهڕهیا
 تەڕچاوی  و به ئاگر و کوڵی دڵ که حمێ بهڕه
 کانباغی الوه وهنه رکهدهوهڵکوو چرۆ به

 ر مهرگ و بێ سه ر و بێ بهبان و بێ به بێ سایه
 یگهخۆت ده  ١٢٢ئاواتی  هڵ بێ، بگه"کامیل"! خودات ده

 ر نی هونهدای خاوهحم و لوتفی خوڕه مجار بهئه
 
 تاویه ی ه ١3٢٠، ردیگالنگه
   ر( عفههی چاپی ج ٩٠و  8٩ی چاپی ئەنیسی و  ١5١و  ١5٠و )الپەڕە  

 ______________________________ 
   .وان" هوئه نیسیدا "ئێمهدیوانی چاپی ئه له کهعینوانی شیعره

  ری عفه ید جهه س  غاتنی دیوانی چاپی ئاودوای چاوپێکه   که    شیعره   م پارچه کهیه  وهئه
تر  تازه  رم، که عفهجه   قیمدا، دهکهکاره  . لهوهینووسمهدهو هاوکارەکانی  کوڕی شاعیر  

که هه و  به ترهڵهم  وهئه  ،  به   رگرتووهسڵ  کردووهو  دهگهله  راوردم  ئهڵ  سی، نیقی 
 .  راوێزدا هێناوهپه کانیشم لهجیاوازییه

مانگی   ی زایێنی. له  ١٩4١  کاتهده  که  ییهاوتهی ه  ١3٢٠  کهوترانی شیعرهوتی گڕێکه
)سێپتامبر(  هریوهشه ئهر  ساڵهی  شهده  واته  و  دووهه سپێکی  هێزی  ڕی  جیهانیدا  می 

هاتنههاوپه  ئێرانه  یمانان  ڕهوهناو  په،  لههلهزاشای  وهسه وییان  حوکم  و ر  النا 
و  می ئه ردهسه   ێت ڕاست لهچهوێد  کهشیعره.  جێگری  کوڕیان کردهزاشای  دڕهممهمحه

له  ئاڵوگۆڕانه ئه  یا خود  لهواندا گپێش  ئهبهوترابێت  بێ  پیشانده  وهکهالیهی لهوهر  ری 
 

 نیسی( بارێنی )ئه.  ده ١٢١
 نیسی( . "ئاوات" ی )ئه ١٢٢
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و   ڵکهتی خهسرهردی و ئاخ و حه سا  ناسهدایی و ههڵوهرێشانی وههم و په هیوایی و خه
دیکهالیه  له دواڕ  وهکی  هیوای  ددوا  اتهو  ۆژمۆرکی  ڕهاتۆریهیکتی  زاشای  ڕه  شیتی 
بهده  وهرهسه به من  ئ  بینرێت.  ئهوههحیسابی  هیوایهی  ئهو  هێزێکی  چاالکی  ،  و  کتیڤ 
له  نییه  وهکردهبه پاڕانه   و زیاتر خۆی  وایه  وهێتهبیندا دهوهدۆعا و  پێش ڕووخانی    الم 

و "باغی ان  یدمه  تهتوونههانه  ڵکتا خهێشه  کاتێک که  ێت واتهحوکمی دیکتاتۆر گوتراب
ڕاشکاوی    به  ڵوێستهو ههرددا ئهدوایین فه  ؛ له"وهکردۆتهرنهکان" هێشتا "چرۆی دهالوه
کهکهردهده کاتێ  "ئهده  وێت  لهگهڵێ  خودات  بێگهر  بهڵ  ده  ت   –ی"  گهئاواتت 
ت نانههت  دیار نییه  پێوهکی  ڵهخ  ڕ بهوهباخۆیی و  ڕ بهباوه  هیچ نیشانی  ڵوێستێک  کههه
هێزی    ڕ بهباوهدێنێت.  کورتی    وهتهتایبه  نهو الیهی ئیمانی ئایینی شاعیریش لهپێوانه   به

دهخه لهڵک  ساڵه  بێ  و  سهمانگ  دواتردا  ههکانی  کهڵری  سووری    دابێت  سوپای 
سۆڤیهکیهیه "بهتی  دووپهوهردنهباڵوک  تی  ئهئاڕ  ی  ششهڕت گاهی  بالوه اهه ی   نشاهی 

 خسا. بۆ ڕه یدانیانمه لی هاتنهل ههاڵنی گهپێکرد" و کۆمه
 : ی سالمدا گوتراوهکهاڵمهی نالی و وهەکەناسراوقەسیدە ئیستیقباڵی  له کهشیعره

 بادی خۆش مروور  یتم ئهڕێگه  "قوربانی تۆزی
 ..." ر.ووزموو شاری شاره هه یکی ئاشنا بهی پهئه
نیشانی ئهریشدا دهعفهراوێزی دیوانی چاپی جهپه   له  کاتێ که    کراوه  و ڕاستییهست 

 تی: نووسیویه
 " تی بۆ سالم ...ناردوویه که رگرتووهی نالی وهکهنامه ی لهید کامیل وێنه"سه 

ەی  ەتسرو داخ و حەاوە و ئەبەڕێوەبرە گەلێک سەرکەوتووانە ناڵم  ئەو وێنە وەرگرتەب
دا  لە دوورەواڵتیدا دەریبڕیوە و تێکەڵ بە نۆستاڵژییەکی قووڵیش بووە، لێرە لیناوا 

 .هونەرمەندانە و سەربەخۆیانە دەربڕاوەگەلێک 
"ئهو هه  رحهی سهسروه  کاتهدا شاعیر ڕوو دهکهتای شیعرهرهسه  له وێ" ی لێ  واڵی 
حیسابی ساڵی    اڵم به . بهێ و ک  هو ئێر  هێیوێ کوت ئهیێنێبگهی ڕایوهبێ ئه  پرسێ، به ده

ختی پێته  له  که  واڵی گرنگ بووهڕێی ههاوهتوانین بڵێین شاعیر چده  کهگوترانی شیعره
هه  وهئێرانه و  بێت  بۆیهبۆی  ههر  لهش  سهسروه  واڵ  دهحهی  ئهر  ئهگهپرسێت.   وه ر 

کوردستان و    ێتهبده  شهبێت، ئێر ن  راکانی ئێورهگه  رهوێ تاران یا شائه  و  راست بێت
هه گه شاعیر؛  به ردیگالنی  حیسابهر  "ئه و  ده وانش،  واته جهعه   بنه"  ی  زۆرینه   م 

 اڵتی کوردستان.کوردی ڕۆژهه بینهش" دهدانیشتووانی ئێران و "ئێمه
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دیاره،  وهکهر شیعرهسه بهیفولقوزاتی قازیش ریی سه)یان سالم(، کارتێکهنالی   له جگه 
بهلهیش  وهئ کهراوردکارییهو  ئێمه  له  دا  کردووهوئه  نێوان  ده   وانی  بیری    مانخاتهو 

 ڵێ: ده یف کهشیعری ناسراوی سه
 ماڵ  ژن، له له جێ و دێ و له رچی جوانه هه "بۆ وانه 

   ش، کچی دزێو..." کوڕی ڕه بۆ مه،  اخهاخ و در شهه 
 کارهاتووی شاعیر موکریانییه زاری به، شێوهدا نییههکهشیعر  لهم  هستعبیراتی ئهو ته  وشه 

، رڕا، مهسهری را، لهسه قزی:  سه  -هابادی و بۆکانی  ی مههجهبن له  له  اڵوێکهو تێکه
ده و  یه  ڵگهوان،  و  کههی  جێژئێمهم  له،  و  دووهه  ربهن  ههمیانههی  وشه.  ی  ندێک 

رخێز، سروور و حه، سه دیهر، ههووهک: مونهوهن  ههدا  کههعرشی  بیش لهرهسی وعهفار
 ...  به موحاسه

ئاهی من ببە... لە هەردوو چاپدا وەک "بە" هاتووە، من بە حیسابی کێشی شیعرەکە  وەک
 "ببە" پڕ بکرێتەوە. الموایە دەبێ بۆشاییەکە بە وشەی

ندێک  دا ههنیسیهئ  قیده  ت لهسههزیو و بێ  واتای ته  جیاتی "سڕ" بهڕ" لهی "سهوشه 
وای    رواوههۆی ڕێکخستنی سهبێ بهده  ها بووبێتسڵیش وهقی ئهر دهگهو ئه  نائاساییه

 ر هێنرابێت. سه به
بهوشه  زێو  "نوقره  ی  لهواتای  کوردستان    "  دهوهباشووری  زیو  و  ک  گوترێت 
 نووسرێت.ده
جه  له چاپی  ئهعفهدیوانی  پارچردا  هاتووهشیێن  شوبه  یعرهش  هم  ر  سه  له  که  عرێکدا 
ئهمان  هه شیعرهکێشی  له  یهم  ههئ  و  قهیستیقباڵی  گوتراوه کهەناسراو   سیدهر  نالیدا   ی 

 . هارستان"ی پێدراوهبه"وعینوانی 
 عرەکە، بەحری عەرووزیی شی 

 فاعلن.مفعول فاعالت مفاعیل  مضارع اخرب مکفوف محذوف:
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 و وااڵڵ ئا
 
 
 

    بەژنی بەرز و قەدد و بااڵی  ۆشەچ خ
 ١٢3ی و ئاڵ و وااڵی جوانە ڕەوت و ڕۆی

 مار! حەقت بوو بەختی من، ئەی زولفی ڕەش
 که سەرتاپێ له بەژنی بەرزی هااڵی 

 م دەرسی عیشقی ئەگەرچی هەر دەخوێن
 بەاڵم هـەروا گرانیشه موتااڵی  

 ١٢4کورکی بوو له دووری کورکه دڵم هەر
 کااڵی؟سی، گوێ گاتهب ێکبڵێی جار

 !سەراپا گەنجه لەنجەی، موشتەری خۆم
 ئاخۆ کااڵی؟  ،اوه "ئیمامی"بە کێی د

 
 ی هەتاوی ١3٢٠گەردیگالن، 

 ی چاپی جەعفەر(  ٢3٠ی چاپی ئەنیسی و  ٩4)الپەڕە 
________  ________________ 

ئەنیسیدا   چاپی  لە  شیعرەکە  دەقی  عینوانی  لە  وشەکان  هەردوو  ەکە عرشی"سکااڵ"یە. 
ئاونوەرگیر و.  زیاتر    اڵ  شیعرەکە  ناوەرۆکی  بەاڵم  جوانترە  لەوەی واال  سکااڵکردنە 

 دەست ناگاتە داوێنی دڵدار و بەو بۆنەیەوە، سکااڵ پڕبەپێست تر دەزانم. 
وترانی ردا گوتراوە. بە داخەوە مانگی گسااڵنی شاعی  38تەمەنی  غەزەلێکی غەرامییە لە  

ئ لەبەر  نازانین  ئکانوەڕاستەان  لەەوەی  شیعرەکە  واتە  ەی  ساڵەدا  شەهریوەر    3و  ی 
ن هاتنە ناو ئێرانەوە و ئەڕتەشی ڕەزاشا بە قەولی مامۆستا هەژار "بە هێزەکانی هاوپەیمانا

 
 ۆین و : ڕەوت و ڕچاپی ئەنیسی  ١٢3
 دوریچاپی ئەنیسی:  ١٢4
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باڵو   لەبەر یەک  ئاگاهی  پەڕ  ئاوات ئەم باڵوبوونی دوو  ئایا  بزانرێت  باش دەبوو  بوو". 
 ەو.ئێش وە یان پتوگویەی دوای ئەو ڕووداوە گرنگە سیاسییە شیعرە غەرامی

. واهەیە شاعیر لە ماوەی نێوان  ڕەوت و ڕۆیی: هەمان واتای ڕەوت و ڕۆین دەداتەوە
 دوو چاپەکە، بە شیعرەکەدا چووبێتەوە و ئەو گۆڕانەی تێدا وەدی هێنابێت. 

لە هەربۆیشیعرەک  قەد:  بخوێنرێتەوە.  دالەوە  شەددی  بە  دەبێ  چاپی ەدا  هەردوو  ەش 
 وە، منیش هەر وامکردووە.وسینو الیاند ووئەنیسی و جەعفەر بە د

ان بنووسرایتە، ناوەرۆکی میسراعەکە بەم شێوەیە دەبوو:  حەقت بوو...: ئەگەر بە پەخش
ب بوو؛  بەیانی شیعری و  "بەهۆی خۆشبەختیی منەوە، ئەی زولفی ڕەشمار، حەقت  ەاڵم 

تەنانەت جوانتمەسەلەی کێش، ڕستەکەی هەندێک سوو ئەو سووڕانە    شی ریڕاندووە و 
   کردووە.

معترضەیەکەس من"  "بەختی  بهاڵێی:  بەرزی  بەژنی  لە  و رتاپێ  ڕستەکەوە  ناو  چۆتە  ە 
 ڕازاوەتری کردووە دەنا بە بێ ئەویش هەر دەبوو. 

. زولفی ڕەشی یار لە شیعری زۆر  ١٢5ەشەڕەشمار: مارێکی گەورەی بەهێزە، ڕەنگی ڕ
بە   وە لە  کردان  ئارەزووین  راڕەشەمار و سیەهمار شوبهێنراوە و شاعیشاعیری کورددا 

 ە بەژنی یار ئااڵوە. نەک شاعیری ئەویندار.  ملیان بئاڵێت. بەاڵم لێرەدا ئەو ڕەشەمارە ل
دەڵێ:   تەوسەوە  بە  ئاوات  زولفەکە.  درێژیی  بە  ئاماژەیە  پێ:   تا  شاعیری  سەر  تۆی 

ا لە ملی تۆ بئاڵێت، لە  لفەی وا دەکرهەژاری دوور لە یار، حەقی خۆت بوو ئەو زوە
 ۆ بێ بەش مایەوە. و ت ئااڵار ی خودی یژنبە

ئەو. باوەکوو دوور نییە عیشق چەمکێکی گشتی بێت   دەرسی عیشقی: دەرسی عیشقی
/یاء/ەی کۆتایی، هەم ئەو  بڵێ من دەرسی عیشق دەخوێنم و  ئیزافە و شاعیر  یائی  ان 

 . ک 'ماڵی خودای' لە جیاتی 'ماڵی خودا'بێت لە شێوەزاری ناوچەی مەهاباددا، وە

 
 گۆران لە گەشتی قەرەداغدا دەڵێ:  ١٢5

 وەک توولەی ڕەشمار  ئەبریقێنەوە، /جۆگە وردەکان ئەکشێن سەرەوخوار

 

 

 

 



 

 ١3٢٩تا  ١3٢٠ سااڵنی ریعشی /164
 

 وردێنراوە. ەرەبییە بە واتای خوێندنەوە و پێداچوونەوە. کی ع عە'طالموتااڵ: 'م
 گران: ئەستەم، زەحمەت. شاعیر موتااڵ و گرانی پێکەوە هێناوە. 

 مامۆستا هەژار(. بە هۆی    کورکە کورک: پرتەپرت )هەنبانە بۆرینەی
 لەبەرخۆوە قسە کردن.  ناڕەزاییەکەوە بە ئەسپایی و

 ایەت شکو سکااڵ: گازندە 
 ڕۆیشتنی بەناز )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(  جە:لەن

مشتەریم. سەر من  قیمەتییە،  و  بەنرخ  سەرتاپا  یار  ڕۆیشتنی  بەناز  لەنجەی...:  گەنجە  اپا 
 بە مشتەری خۆم! کە ئارەزوو کردنە.  دەکرێ ئاواش بخوێنرێتەوە: ئەی

 .وەرادوو وشەیە دروست ک اسێکی ناتەواو لەوگەنجە لەنجەی: جین
واهەیمۆخ  مشتەری مشتەری!  بە  ببم  من  ئەی  ب:  شێوەیەش  بەم  بکرێ  خوێنرێتەوە:  ە 

 "مشتەری، خۆم" واتە مشتەرییەکەشی خۆمم! 
کە مشتەریی کااڵی    بەکێی...:  شاعیر لە خۆی دەپرسێت و دەڵێ ئەرێ "ئیمامی" من

ن نسیبم  بە  و  بووم  یار  والری  بەنرخەی  ەبوولەنجە  کااڵ  ئەو  یار  بڵێی  تۆ  ێ ک  بە، 
 ێت؟ فرۆشتب

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 
 فاعیلن فعولن هزج مسدس محذوف: مفاعیلن م
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 لەشکری ئەگریجە
 
 
 

 لەشکری ئەگریجە بەڕێز  ١٢٦دەستە دەستە بە سەفن 
 عیشق و عەقڵم لەگەڵ ئەو دەستە دەکەن جەنگ و گورێز

 ئااڵیە کە هااڵوەتە ڕوخسار و برۆ  دیقە
 بەڕێز ، چ، چ جوانە ەتمشێر و خورشیدە عەال

 و چاوی جەنگینئەفسەری لەشکری ئەگریجە دو
 بە تیری موژە، هەردوو خوێنڕێژ  ١٢7هەر دەوەنگێوێ

 سەنگەری غەمزە دەبەستن لە کەمینگای چاوان
 دەبەن بۆ دڵی زارم پارێز  اوچین ووەکوو ڕ

 وڵکی وجوودە عیشقی خوسرەوی سەڵتەنەتی م
 دێزەوش عەقڵەکەم مەرکەبی خۆشرەویەتی، چەشنی

 
 ی هەتاوی  ١3٢٠ن، یگال گەرد

 ی چاپی جەعفەر(.  ٩4ی چاپی ئەنیسی و  ٩٩و  ٩8)الپەڕە  
    _______________________________ 

جەعفەر چاپی  دانراوی  د  عینوانی  شلە  چاپی ەقی  لە  عینوانە  ئەو  وەرگیراوە.  یعرەکە 
رتووە؛ رگوەی  یعرەکە'سەنگەری غەمزە'یە کە ئەویش لە فەردی چوارەمی ش  ئەنیسیدا 

لەبەر  کلەشمن   باشترە  پێ  ئەگریجەم  هەموو ری  هەر  ناوەرۆکی  کە  ڕاستییەی  ئەو 
ر لە  دوو جاش شیعرەکە سەبارەت بە ئەگریجەیە و ئەو تەعبیری 'لەشکری ئەگریجەیە' 

 یعرەکەدا دووپات بۆتەوە.  ش

 
قی یادداشتەکان لە ە. بڕوانە دەکراووەک 'بە سەفی' تۆمار  داەعفەرهەردوو دەقی ئەنیسی و جئەو وسەیە لە  .   ١٢٦

 خوارەوەتر. 
 بێت. بڕوانە دەقی یادداشتەکان لە خوارەوەتر. لەشوێنی خۆیدا  وشەیە ا نییە ئەم.  الم و ١٢7
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غەرامی ژانری   خەوشە  شیعرەکە  بێ  تەمەنی  یەکی  لە  گوتراوە.    34و  شاعیردا  ساڵیی 
ەڵدەڵێت کە بە زەبری شانە خوار ارەکەیدا هبەشێک لەزولفی ی یانلف زو ر لێرە بەعیشا

کە   لەشکرێک  کردۆتە  قژەی  تاقمە  ئەو  شاعیر  داگرتووە؛  الجانگی  سەر  و  بۆتەوە 
 ئەوین و عەقڵی شاعیردا کەوتۆتە شەڕ.  لەگەڵ

 فەردی یەکەم: 
ڕم  ال لە  جەعفەر(  و  ئەنیسی  )دەقی  سەفی'  'بە  تەرکیبی  واتایەکستوایە    واو تە  ەدا 
بنەنا لە  دەکەم  هەست  و  ئەگریجە  داتەوە  لەشکری  واتە  بووبێت  سەفن'  'بە  ڕەتدا 

 کرد.  دەستەدەستە بە سەفن و لەگەڵ عەقڵ و عیشقم شەڕیانە، هەرواشم تۆمار
سەر زاری هەندێک خەڵک شێوازی  گەرچی واهەیە 'بەڕیز بوون' و بە سەف وەستان لە 

ه یشی  ب'بەڕێزبوون'  لەشکر تێ  کا  گشتی،  بە  مەاڵەبێت،  ڕیزی  و  سەف  لە  قسە 
ت، دەبێ وەک 'ڕیز' بگوترێت و بخوێنرێتەوە نەک 'ڕێز'. ئەو شێوە خوێندنەوەیە دەکرێ

گوریز'تەکلیفی   و  د' جەنگ  میسراعی  ڕی  خۆیشی  هەندێک وای  کە  دەکاتەوە  وون 
ێز  ارپ  وە )خوێنڕێژ،زیاتر بە هۆی سەروای فەردەکانی دوای خۆیە  لەبەر خاتری ئەو و

ەکرێت شیعرەکە لەبنەڕەتدا بەم شێوەیە بۆتە 'جەنگ و گورێز'. کەوابوو د،  ز(ێدو شەو
 بووبێت: 

لەگە" عەقڵم  و  عیشق  بەڕیز/  ئەگریجە  لەشکری  سەفن  بە  دەستە  دەستە  دەستە  ئەو  ڵ 
  "دەکەن جەنگ و گوریز
بۆچ دیکەی  سیفهۆکارێکی  ئەوەیە  وەک  وونەکەم  دووهەمیشدا  فەردی  لە  بەڕێز  ەتی 

لە دووپات کردنەوەی سەروا  هەمیشە خۆیان    ی کالسیک وێژراناعیو شا هاتووە  روسە
فارسییە ناو زمانی  بۆ ئەوەی ڕواڵەتێکی  پاراستووە. 'جەنگ و گوریز' تەرکیبێکی  کە 

 نووسیوە: گورێز.   ی پێبدرێت بە یای معدولەیانکورد
فارس  بگوترێتواهەیە   بنەمای  سەر  دەبەمەوە  تەرکیبە  ئەو  من  کاتێکدا   لەی  بۆچی 

گون'ی  رێز 'گو هەر  کوردییەکەش  شێوە  جاوشێوە  لەگەڵ  زیاتر  من  گەرچی  ە. 
فارسی   تەعبیراتی  و  وشە  نەکردۆتەوە  لەوە  سڵی  خۆی  شاعیر  بەاڵم  کوردییەکەیدام، 

کبخا ویستبێتی  لێرەشدا  دەکرێت  هەربۆیە  و  شیعرەکانیەوە  شێوازە تە  لە  ەڵک 
پارچ لەم  هەر  وەربگرێت.  وشە  گەلێش  ەفارسییەکەی  ویعرەدا  راوەی خواز  شەیک 

ینین، بۆ نموونە، میسراعی  "خوسرەوی سەڵتەنەتی مڵکی وجوودە  فارسی و عەرەبی دەب
کە هیچکام لە وشەکانی    عیشقی/ عەقڵەکەم مەرکەبی خۆش رۆیەتی چەشنی شەودێز"
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و تەنانەت لە جیاتی سیفەتی   !'چەشنی' کوردی نین پێکهاتەی فەردەکە جگە لە وشەی  
ڕە هێن'خ  ویشکرابە کوردی  ی  و''خوش  ڕۆ' ی  'خوشۆش  لە  کە  فارسی  اوە  رو' ی 

 نزیکە. 
 فەردی دووهەم:

دیارە   قەدی یار لێرەدا بە ئااڵیەک شوبهێنراوە کە لە دەوری دەموچاو و برۆی هااڵوە.
ئە و  بێت  ئااڵکە  داری  وەک  یار  وبااڵی  قەد  یاردەبێ  ڕوخساری  لە  وا  ئااڵوە،    وەش 

ی تەواونا  'هااڵ'، جیناسێکی  و کرداری  اڵ''ئای   ێنانی ناوه  بەکووتاڵەکەی بێت. شاعیر  
دروست کردووە.  شێر وخورشید ئاماژەیە بە شێر و هەتاوی سەر ئااڵی ئێرانی پێش 

انرا  بزانم لە سەردەمی ڕەزاشای پەهلەویدا لە سەر ئااڵکە د  ، کە ئەوەندەی١٩7٩ساڵی  
  ١٢8بێت. ەتەکواڵمێژووی ی ۆنک گەلێک بەاڵم وایان دیعایە بۆ دەکرد کە نیشانەیەکی

ش ئەو  ئاوات  وا  جێگەی  ئەوەش  بووبێت  بەڕێز  و  جوان  پێ  خورشیدەی  و  ێر 
ئەندام بۆتە  شیعرە،  ئەم  گوتنی  دوای  ساڵ  دوو  شاعیر،  کۆمەڵەی  لێکۆڵینەوەیە.  ی 

ی دیموکراتی کوردستان و بەشوێنیدا ژێکاف و پاشانیش بۆتە یەک لە بەرپرسانی حزب
و کەوتۆتە ز دەوڵەتیدن یگیراوە  ڕ شاهییهەنشا  انی  دەبێ  بۆچی  کەوابوو  لەو  ەوە.  ێزی 

گوترانی  مانگی  لە  دەبێ  پرسیارەکە  وەاڵمی  من،  بۆچوونی  بە  گرتبێت؟  نیشانەیە 
 شیعرەکەدا بدۆزرێتەوە.  

ساڵی  رە  دیا لە  ساڵ  ١٩4١واتە    ١3٢٠شیعرەکە  کە  گوتراوە  شەڕی دا  سەرهەڵدانی  ی 
بەاڵم بە داخەوە ڕۆژ  ە.  بووان  سی لە ئێریاس  ورەیدووهەمی جیهانی و گۆڕانکاریی گە

مانگ شەهریوەر  و  مانگی  پێش  شیعرەکە  دەبێ  دڵنیام  من  نەکراوە.  دیاری  گوترانی  ی 
لەشکری شاهەنشاهییان  ان هاتنە ناو ئێرانەوە و  )سێپتامبر( گوترابێت، کە هێزی هاوپەیمان

پ البرد  ١٢٩.ێکردباڵوە  لەسەرکار  و  هێزەکان  هاتنەی  ئەو  ەزاشای  ڕ  نیدوابەدوای 
بارودۆخگۆ  وی،هلەپە بەسەر  زۆر  لە  ی  ڕانێکی  خەڵک  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

 کوردستانیشدا هات و بیری کوردایەتی گەشەیەکی زۆری کرد. 
)یەکەمی سێپتامبر( گوتراوە    ێش نۆهەمی مانگی شەهریوەربە بۆچوونی من  شیعرەکە پ

نی چووال  دەنا دوای،  یەردەمی دیکتاتۆریەتی ڕەزاشا و هی مانگەکانی پێش ئەو و سە

 
ئێران، شێرەپەڕۆیان نەهێشت و بەری هەتاویشیان گرت بۆ ئەوەی    ی  ١٩7٩ساڵی    نیمەالکان دوای ڕاپەڕی    ١٢8

 ڵاڵی خۆیان!  سەر ئااڵی سیکەکانی هیندستان بکەن بە ئامەتی عەال
 .وەرگیراوە . لە شیعری مامۆستا هەژار ١٢٩
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خەڵک و ئەو نیمچە ئازادییەی وا دوای ئەو بۆ خەڵک    ەری قورسی ڕەزاشا لە سەرسێب
پەسنی شێر وخورشیدی  دەستەبەر بوو و بەشوێنیدا کۆماری کوردستان دامەزرا، ئیمامی  

 سەر ئااڵی ئێرانی نەدەدا. 
 ێهەم:فەردی س

ڕو و  قەد  و  ئەگریجە  لەشکری  باسی  درێژەی  لە  د  ارخسشاعیر  برۆی  ا  ەیدرەکڵداو 
لەشکری ئەگریجەکانن؛ تا ئێرە گرفتێک لە خوێندنەوە و ی  دەڵی دوو چاویشی ئەفسەر

ک و سانا بۆ جێ بەجێ تێگەیشتنی فەردەکەدا نییە بەاڵم میسراعی دووهەممان وا سوو
'هەردەوئەنگێوێ'   تەعبیری  ئەگەر نابێت!  هەیە؟  واتایەکی  چ  و  چییە  شیعرەکەدا  لە 

بە  مەهاشێ  وشەکە  ببادوەزاری  دەتانئخوێنر ی  'هەر  دەبێتە  و  ێتەوە  بێت  واتە  ەنگێوێ' 
و   فەردەوە  ئەو  دیکەی  وشەکانی  ناو  بخەینە  ئەوە  با  باشە،  دەتانپێکێت.  هەر  نەبێت 

وا ئێمە دەپێکێت؟ خۆ ئەوبزانین چ  تیری موژە  بۆچی  وا  تایاک دەبەخشێت؟  ە شاعیرە 
ی خوێنەری  ئێمە  سەربە  تیرە چیداوە   وەگیرۆدەی تیری موژەی یارەکەیەتی کەوابوو ئ

 شیعرەکەوە!
ورتی، باوەکوو هەردوو دیوانەکە بە شێوەی 'هەردەوئەنگێوێ' یان تۆمار کردووە، بەک

بۆچوونەکەم قایمتر دەکات وشەی 'دوو' ە، کە لە من دڵنیام دەبێ هەڵە بێت و ئەوەی  
چا  میسراعی دوو  دەڵێ  شاعیر  و  هاتووە  دووجار  دووهەمدا  و  جەنگیی   یویەکەم 

ەردەو' ی پێش تیری موژەش هەڵەیە و ان خوێن ڕێژن، کەوابوو 'هردوکیهە  کەمیارە
 وەک ئەوانی دیکە دەبێ 'هەردوو' بێت! 
دەبێ میسراعەکە چۆن بخوێنینەوە. من    ، ست بووئێستا با بزانین ئەگەر بۆچوونەکەمان ڕا

 :ێتە نووسیبشاعیر میسراعەکەی دەبێ بە یەکێک لەم دوو شێوەیالم وایە 
 ژ تیری موژە، هەردوو خوێن ڕێ  بە ێویەنگهەردوو، ئ

 یا: 
              هەردوو ئەنگێو بەتیری موژە، هەردوو خوێن ڕێژ

 )بە سووکە وچانێک دوای 'ئەنگێو' ەوە( 
 : چوارەمفەردی 

باسی لە  و  خۆیەتی  پێش  فەردی  درێژەی  فەردە  دڵداری    ئەم  چاوی  کارکردی 
دووچ دەڵێ  کە  جەنگیشاعیردایە  لدارەکدڵی  اوی  بەم  غەمزە ۆە  سەنگەری  و  سەدان 

 ڕاست وەک ڕاوچیش، پارێز دەبەنە سەر دڵی الوازی من.  -دەبەستن 
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 'سەنگەری غەمزە بەستن' تەرکیبێکی ڕازاوەیە.  
 ین و بۆسە نانەوە.ە شوێنی کەم کەمینگا وات

کردار، وەک  بردن،  'پار   پارێز  بەاڵم  بردنە  هەیە هێرش  بۆسەشی  واتای  ناو،  وەک   ێز' 
 (. ینەهەنبانە بۆر)

 فەردی پێنجەم: 
واتا دوو  شاعیر خوسرەو  و  پادشایە  خوسرە،  گشتیی  واتای  هەیە.  نزیکی  و  دوور  ی 

ە کە وجوودی من بێت. بەاڵم دەڵێ عیشقی ئەو واتە دڵدارەکەم شای سەڵتەنەتی مڵکێک
دو میسراعی  لە  ئەوەی  خوسرەو  بەهۆی  ئەسپی  کە  هاتووە  'شەودێز'  ناوی  وهەمدا 

 ێز. ای نزیکتری دەبێتە خوسرەوی پەرواتو ١3٠ی ساسانییە، شا پەروێز،
 ١3١مەرکەب، واڵخی سواری، ئەسپ و ماین 

توندڕەو 'یش بێت. لە هەردوو شێوازدا بە واتای مەرکەبێکی  وخۆشڕۆ، واهەیە 'خۆشڕە
 و خۆش ئاژۆیە.

وێز سواری  ودی منە و وەک چۆن خوسرەوی پەرواتە عیشقی ئەو، شای موڵکی وجو
بەو  ری  سوائەویش  و،  بودەشەودێز  ئەسپی   ]و  بووە  من  تیژڕەوی  مڵکەدا  عەقڵی 

 دەیگێڕێت[. 
                      ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 فعلن رمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی زایێنیدا حکوومەتی ئێرانی کردووە. ٦٢8تا  5٩٠ن لە سااڵنی نێوا .  ١3٠
 دەگوترا مرکب الصلحا! بێت، کە پێی  ش واهەیە گوێدرێژی.  ١3١
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 بەخشین
 
 
 

 م گرانەهەی هاوار هاواڵ! بار
 ١3٢پشتم جدەو بوو، ماڵم وێرانە

 بێ یارم ا خودهەرچەن که لوتفی 
 کێو زل بێ و بارم بێ، وەک اهم گون
 دەرمانەرسم، گەرچی دەرد بێنات

 بەخشین، خودایه! هەر له تۆ جوانە
 ١33لێبوردن، لوتف و مەرحەمەت، کەرەم

 النعم«شین، »یا مولیبەخشین، چاوپۆ
 یخاوەن شەو و ڕۆژ، تاریکی و ڕوون

 ئاگادار، زانای ڕازی دەروونی  
 یکەارو تەروەک ڕووم ڕەش ڕۆژم ه

 وور و باریکەم دجاتەنێگەی ڕ
 وتم، قەت نایەمه دەرکەئەگەر تێی

 پردی سیڕاته و ڕۆژەکەی مەحشەر
 ١34بۆخۆت فەرمووته خاوەن شفاعەت 

 ت ئەحمەده، ئێمەش کرمان ئیتاعە
 ەجاتی هاتووین تا لە ژێر چەتری ن

 ڕۆژی نەهاتی  ڕزگار بین هەموو،
 لێژه، ڕژد و هەڵدێرە هەوراز و  

 
 چاپی ئەنیسی: جدە )دەبێ هەڵەی تایپ بێت(.  ١3٢
 پی ئەنیسی: کەڕەمچا ١33
 ت چاپی جەعفەر: شەفاعە ١34
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 ێرەئەستگۆل و  ڕێک،ناڵ، چاڵ و چۆ 
 ی هەتاوی ١3٢١گەردیگالن، 

 ی چاپی جەعفەر(  33٢و  33١ی چاپی ئەنیسی و  ٢٠١)الپەڕە 
  ___________________________________ 

 ا وەک یەکە.لە هەردوو چاپد عینوانی شیعرەکە
پاڕان و  ئایینییە  شەشیعرێکی  بۆ  هیوادەربڕینە  و  هەمان ەوە  بە  حەشر،  ڕۆژی  فاعەتی 

 لە ئاواتمان دیوە. وە کە یەزانیۆبەکەمع و خزوەوات
ساڵی  ئە بۆ  ڕۆحە  تازە  ١٩4٢)  ١3٢١و  ساڵەدا  لەو  نامۆیە.  ڕادەیەک  تا  زایێنی(  ی 

پەهلەو ئیستیبدادیی ڕەزاشای  بە  حکوومەتی  ئازادی  ی ڕووخابوو و چەشنە هەوایەکی 
اعیری  ە شل  ییاسەاڵیەتیدا دەگەڕا. لە هەل ومەرجێکی وادا چاوەڕوانی ئاناو ژیانی کۆم

کۆمەاڵیەتییە ڕابگوێزێت و -نێ ئەو فەزا سیاسیەک ئاوات ئەوە دەبێت بتوای و  رپرسبە
ە و هەست هەواڵێ شادی و کەیف خۆشیی خەڵکمان بداتێ؛ بەاڵم مرۆڤ و بیرکردنەو

نەستی بەو گەز و ڕبە یەک الیەنییە ناپێورێ بیخەینە  و  ئاڵۆزترە  ت! ڕۆحی مرۆڤ لەوە 
ا ناڕوات و بە شیعرەکە بەالی ئەو شتانەدین،  ەبینە. وەک دگەونەترەبچوارچێوەیەکی وا  

 پێچەوانە باس باسی پردی سیڕات و ڕۆژی مەحشەر و ڕۆژی نەهاتیمان بۆ دەکات. 
 /ه/یان لێ دەبیسرێت.  ۆسیقای دەروونیی دەنگیهەی، هاوار و هاواڵ، م

 وڕێ، دۆستهاواڵ: ها
 جدەو: بریندار 

 هەرچەن: هەرچەندە 
 باری سەرشانمگەورە بێت و هەمووشی ببێتە  ککێوێوەک  گوناهم: ... گوناهم وەک 

 مولی النعم: خاوەن و سەروەری نیعمەتەکان 
 کرمان: کردمان 

 شفاعەت: داوای بەخشینی تاوان 
 

    رەکە: ووزیی شیعبەحری عەر
 لن فعولنعولن// فعلن فمتقارب مثمن اثلم )هجایی(: فع
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 ی ژگارئامۆ
 
 
 

 بە شا!  تکەنتا بۆڵەت بە، هەم تۆ لەگەڵ هاواڵ بە
 زەڕڕە پەروەر بە هەتا بتکەن بە ڕۆژی ڕووی سەما!

 عەیبی خەڵکی قەت مەبینە، هەر سەرنج دە عەیبی خۆت
 عەیبت بپۆشن گیانە، غەیرە و ئاشناکوو تاوە

 ەکا لێرە ولەوێ یبەتی تۆش هەردئەرخەیان بە غە
 ، هەرکەسێ بێت و بکا غەیبەتی هەرکەس لەالی تۆ

 علوومی، ئەوەی  مەە ب کاناوسی کەسێ موباسی نا
 گەر بەنامووس بێ، لەدونیادا مرۆیانە ژیا 

 هەرکەست دی کەوتووە، دەستی گرە هەستێتەوە
 تیوانی وەک برا ان ببێتە پشتاوەکوو پاش

 پێکەنە، ئابڕووی بەرەهەرکەسێ لێت قەڵسە، چاوم! 
 پڕ لەبا  تووڕەیی لەم عەسرەدا هەمبانەیێکە

 زییە،ی ڕاا لێ غەیر و ئاشنە وەک 'ئیمامی' بە، ک
 چونکە قەت نەیکرد بە عومری، سیڕڕی خەڵکی ئاشکرا 

 ی هەتاوی  ١3٢٢گەردیگالن، 
 ی چاپی جەعفەر(  ٦8ی چاپی ئەنیسی و  ٢١)الپەڕە  

 ________________________________   
یە.   ڕازی"  "لەخۆ  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  لە عینوانی  عینوانەکان  لە  هیچکام 

وەرنرەشیع خۆی  دەگرنەوە اون  ەگیرکە  یەک  ناوەرۆکەکەیدا  لەگەڵ  هەردوکیان  بەاڵم 
چاوپۆشی کردن لە  کە ئامۆژگاری کردنە بۆ پێکەوە ژیانی مرۆڤ و لێبووردوویی و  

 عەیبی خەڵک و لە خۆ ڕازی نەبوون.  
لەگەڵبەبا زمانەکەشی  و  کالسیکە  و  کۆن  و  ساکار  شیعرەکە  ناوەرۆکەدا    تی  ئەو 

بێت لە کتێبی دەرسی قوتابییاندا لە فێرگە بگوترێتەوە  ە دەئەو  کە زیاتر بۆرەدێتەوە. شیع
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ئەخالقییاتی   فێری  منداڵ  دی  باویو  بکات.  نەریتی  منداڵی  کۆمەڵگای  ئێستا  ارە 
نەسیحەتکارییانە، ە گوێ بدەنە ئەو نەسیحەت و  ئینترنێت و فەیسبووک ئەستەمسەردەمی  

 ! ەوداڵی ئەودەم چۆنیان تێڕوانینازانم من
راوەیەکی فارسییە بە واتای ئاوڕدانەوە لە خەڵکانێک کە دەسەاڵت  ، زایەریزەڕڕە پەرو

 و دەرەتانیان لە تۆ کەمترە.  
 ئاسمان.  ەتاوی سەر ڕووپەڕیڕۆژی ڕووی سەما، ه

ب مەبینە،  قەت  خەڵکی  نەریتیعەیبی  پێوانەی کۆمەڵگای  خەڵکی  ە  وایە عەیبی  باش   ،
بەاڵم موتلەق کردنەوقەت   ئێمە ە جێاهەیابەتەکە وب  ەینەبینی،  پەسندی ئەمڕۆی  گەی 

 نەبێت. دەکرێ عەیبی خۆیشت ببینی و عەیبی خەڵکیش! 
 ئاشنا، ناسیاو. فارسییە

 ی تورکی بێت، واتای دڵنیای هەیە. بزانم وشەیەکئەرخەیان، وا
هەرکەس الی    پشتەسەر. شاعیر دەڵێ ئەگەر بێت و کەسێک غەیبەتی  ، قسەیغەیبەت

 تۆش دەکات. ی ەت غەیبلێرەو لەوێ ە تۆ بکات، دڵنیاب
بە نامووس بێ، مرۆیانە ژیا: دوو کرداری ناو ئەو دوو ڕستەیە، یەکیان ئێستا و یەکیان  

ەبری کێش  بۆیەش زۆر لە گوێی بیسەر و خوێنەر خۆش نایەن. دیارە زڕابردووە و هەر
 لێک ببەستێت. و شێوەیە ڕستەکە بەو سەروا شاعیری مەجبوور کردووە دوو 

یدا ناوبانگی چاکە بۆ دایک و هاوسەر و خوشکی پیاوێک،  ریتەگی نەرهەن، لە فوسنامو
سێکسییە.   ئەخالقیی  بێ  نامووسی،  بێ  هاوسەرەکەی.  نەریتیدا  بەتایبەت  لە کۆمەڵگای 

ئیعت و  بایەخ  و  نامووس  و  خراپ ئەخالق  ناتۆرەی  و  بەستراوە  ژنەوە  بە  پیاو  یباری 
ووکایەتی ئەو و کەس  ۆی ستە هەرەکەی دەبێوسی بنەماڵەکە، بە تایبەت هاکێنلەسەر ژ

وکاری. شاعیر کە پەیڕەوی ئەو نەریتەیە، 'مرۆیانە ژیا'ش هەر لەو پەیوەندەدا دێنێتەوە 
 وون.وێرەی ئەو، ژیانی مرۆڤانە بەرانبەرە لەگەڵ بەنامووس بو بەگ

خ ئەو  کردنی  دەسگرۆیی  پەسندی  کەوتووە،  دی  باریان هەرکەست  وا  ەڵکانەیە 
 کەوتووە.

واتە لە بەرانبەر قەڵس بوونی خەڵکدا تۆ پێبکەنە و بەو کارەت    ەرە.وی بکەنە ئابڕوێپ
 شەرمەزاری کەسەکە بکەوە.
کەسا بۆ  بە،  ئیمامی  کەسایەتوەک  و  ئاوات  کە  ئەو  نێک  ناسکی  و  نیان  و  نەرم  یی 

بنا فەردە هەندێک شایی  بەاڵم  ناسن، ئەم  پێوەدیارە.  ۆ  لە ڕاستیدا ئەو قسانە درەخۆیی 
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کەسایەتی وێژەرەکەیدا یەک دەگرنەوە. ئەو دەیەوێت بڵێت   گەڵەتی لەواوەو بە تن  نی
ەوابوو تۆش وەها بە و  من سیڕڕی خەڵک نادرکێنم و هەر بۆیەش خەڵک لێم رازین، ک

 سیڕڕ پارێز بە. 
ئز(ی  ١٩43)  ١3٢٢  شیعرەکە هی ساڵی اوات ە و وەک یەکێ لە شیعرە سەرەتاییەکانی 

ساڵە، ساڵێکە ڕەزاشای  می  ەهدووڕی  ەنگەی شەج  سەیر دەکرێت. ئەو  جیهانییە، دوو 
و   دەرکراوە  ئێران  لە  ئەستوندەکی  محەمەدپەهلەوی  نەیتوانیوە  هێشتا  کوڕی  ڕەزای 

خەبادەس بکات.  قایم  ئێراندا  لە  خۆی  کاری  ەاڵتداریەتی  و  خەت  لە  سیاسیی  ڵک 
بەاڵ بەڕێوەیە،  ئێران  هەموو  و  ساڵێکوردستان  و  نەتەقیوەتەوە  هێشتا  بۆ    کیم  دەوێت 

کۆماری  کۆمە   ەویئ ئەوەی  بۆ  ساڵێکیش  سێ  دوو  و  دابمەزرێت  ژێکاف  ڵەی 
 کوردستان و حکوومەتی میللی ئازەربایجان بێنە کایەوە.  

حەیدەری کە ئەودەم و   هەندێک شیعری شاعیرانی وەک مامۆستا هەژار و عەلی بەگی
زۆر  ەم ووونەتەوە، کب  هستان' ی چاپی تاراندا باڵووکماوەیەک دوای ئەو لە ڕۆژنامەی '

دیارە   و  دەکرێت  بەدی  شیعرەدا  لەم  کە  هەیە  ئەخالقییەیان  ناوەرۆکە  ئەو  هەر 
سیا تا شیعری  پێویستە  بچێت  ماوەیەکی دیکەی  لەبیرمان  نابێت  باو. گەرچی  ببێتە  سی 

و. بەاڵم نازانم  بو  و ساڵێکیش دواتر، هێشتا سەیفولقوزاتی قازی لە ژیاندا  کە ئەو ساڵە
ری پێش چاپەمەنییەکانی کۆمەڵەی ژێکاف، شیعرەکانی  گۆڤاە و  وونی ڕۆژنامەبئایا بە ن

ئاوا دەست  دەگەیشتنە  تەرا  و  تاک  یان  وپێکی  ڕێک  بە  نەمر  هەرچۆنێک  سەیفی  ت؟ 
سەردەمی   پێش  شیعرە،  ئەم  زیاتر  یەکانی  سیاسی  شیعرەبێت،  و  گوتراوە  شاعیر 

 ئەخالقییە.  -کۆمەاڵیەتی 
           بەحری عەرووزیی شیعرەکە  

 : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنوفحذمن م رمل مث
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 شریفی دێ یارته
 
 
 

 ١35بە، هەر کەچ ڕۆینە کارت فەلەک! ناڵێم دەگەڵ من ڕاست 
 ێن تەشریفی دێ یارتبەاڵم ئەوشۆ سەبرکە، پێم دەڵ

 ر تا ڕۆژێ، یاڕەببی ئەگەر مانگ! تۆش لەکەل سەر بێنیەدە
 رت! ڕوخساێ نووری ەمێنن بە ڕووزەردی هەڵێی، شۆقی

 نەسیمی شەو! ئەتۆش دەنگت نەبێ ئەوشۆکە تا ڕۆژێ
 ! ئەجەل بگرێ هەناسەت هەر نەمێنێ شوێن و ئاسارت
 ەکەڵەشێر! تۆش مەخوێنە، بێ هەرا و بێ دەنگ بە ئەوشۆک
 سەروماڵ پێشکەشی باڵت دەکەم، ڕۆحم فیدای زارت! 

 ەڵنەبی، بشکێی و نەوتت لێ بڕێ یاخوا! تۆش هچرا! 
 بە سەد وەستا نەکەن چارت! ەر وا، گتێک بچی  ارێجەب

 ،خروس بێدەنگ، نەسیم بێ هەست، چرا کووژاوە، مانگ خۆی گرت
 سەبرت نەکرد، هەر بەد بوو ڕەفتارت!  ەی فەلەک،کەچی تۆ ئ

 
 ی هەتاوی  ١3٢٢الن، گەردیگ

 ر(عفهی چاپی جه  78 ی چاپی ئەنیسی  و  ٢٦)الپەڕه  
___________________________ ____   _ 

  که دێڕی کۆتایی شیعره  له  و    هفتار'د ڕهکی بهلهنیسیدا 'فهچاپی ئه  له  کهعرهشیی  وانعین
 . اوهرگیروه

ئاواتیشدا   دیکەی  شیعرێکی  پارچە  پەراوێزی  لە  بە  من  لێرەدا  و  کردووە  ئاماژەم 
مامۆ دەڵێم  سەیراشکاوی  کامیلستا  و    د  نووسین  چیرۆک  بەرزی  توانایەکی 

دڵنیایی ئەگەر  امامی دڕردنی توخردەکوەپەر بە  بەرچاوە کە  هێندە  یی لە شیعرەکانیدا 

 
 ەڵەی تایپ بێت( دەبێ ه٠: ڕۆێینە چاپی جەعفەر: ڕۆیینە؛  چاپی ئەنیسی   ١35
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ەوە سەر پەخشان نووسین و بەتایبەت چیرۆک وەک مامۆستایان هەژار و هێمن بایبدایەت
 ادەیەکی گەلێک زۆر سەرکەوتوو دەبوو. نووسین، تا ڕ

ژ و  بیری تی  زاننب  یە بکەن کە خوڵقاندوویەتی؛و ئەو فەزا شانۆی  سەیرێکی ئەم شیعرە
تەنیا شەش ەیاخ مەجالێکی کەمی  و  ماوە  لە  و چۆن  لووتکەدایە  لە  چەندە  بەهێز  ڵی 

هەمو ئەو  شیعردا  پێکەوە فەرد  سەرکەوتووی  چیرۆکێکی  کەسایەتییەی  و  پاڵەوان  و 
ی کردووە! مانگ، تۆ  را یکۆکردۆتەوە و وەک دەرهێنەرێکی شانۆ ئەرکی هەموویانی د 

نەەڕوااولە فاڵنە شوێن )کەل( چ بە،  ئاگادار سەحسیمی  ن  ئێوەش  ەر، کەڵەشێر، چرا، 
 یر بچێت! بن دەورتان لە چیرۆکەکەی مندا ئەوەیە، نەکا ئەرکەکانتان لەب

اژەکان و دیاری کردنی دەوریاندا نییە سەرکەوتوویی کارەکە تەنیا لە ڕیزکردنی پرسون
لەلەو زمانە  بەڵکوو تەنزئامێزدایە کە  بە شێشیر  و  گەڵیان دەدوێت، زمانێکی    وەیەک ین 

چیرۆکیش،   کە لە کەسایەتییەکانی  وگوڕەشە  هەڕەشە  و  نزا کردن  و  تووک  تەنانەت 
ناکات   دڵتەنگ  قسەم خوێنەر  بە  ئەگەر  مانگ  ئەی  ناسڕێتەوە:  لێوی  سەر  بزەی  و 

شی باڵت دەکەم! چرا ەکش ەکەیت ئەوا بە ڕووزەردی هەڵبێیت! کەڵەشێر، سەروماڵ پێن
تێ تەنز لەوە  نەتەستا  کە سەد وبچی  ک  گڕسۆزەکە، تۆش وەها  بکەنەوە!  وانن چاکت 

 نەرم ونیانتر و جوانتر ئەویش لە مەجالی بەربەستکراوی شیعردا؟
شە   نم غەزەلێکی  لەجیاتی  شاعیر  ئەگەر  دەکەمەوە  لەوە  چیرۆکێکی بیر  فەردی  ش 

توانایەوە بنووسیایە، چ شاکارێکی دەخستە  و  ن  دوورودرێژی بەو نەفەسە و بەو بۆچوو
مخابن تاقە هونەری نووسراوی ئێمە شیعر بووە بەو هەموو   ەوەوردییئەدەبی ک ووی  ێژم

تەکنیکیی دەرەتانە  بەو  و  هونەرمەندەکانیشمان  بەندوبەستەوە  هەیەتی،  کە  کەمەوە  ە 
بوون دەرببڕن  مەجبوور  هەست  و  بنووسن  بەرتەنگەدا  چوارچێوە  ی  مەودا   لەو 

پێشترمان هەر  وی  و با  اسی بەیتجا ب،  فراوانی چیرۆک و نۆوێلیان لە دەست چووەبەر
 حەیف و سەد حەیف! مەکە! 

ئەسیر کە  دەردەکەوێت  زیندانییەک  وەک  شیعرەکەدا  لە  زنجیری  شاعیر  و  کۆت  ی 
دەپاڕێتەوە بۆ جارێکیش بێت تەنیا یەک شەو  ی  زیندانەوانێکی دڵڕەقی بێ بەزەییە و لێ

 ات. ەڕ بکەیدا تێپارەکڵداتێ و لێبگەڕێت ئەو شەوە بە دڵی خۆی لەگەڵ د ئازادیی بد
زیندانەوان فەلەکی کەج رەفتارە کە هەزاران جار لە ئەدەبی کورد و گەالنی دیکەی 

ەیە. شاعیر وەک دەورەوە دەرکەوتووە و هەموان ناسیاویمان لەگەڵیدا  ه  ناوچەکەدا بەو 
پشوو و  مەرەخەسیی  داوای  کە  لە ک  ی زیندانییەک  دەکات،  زیندانەوانەکەی  لە  اتی 
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دە تاق  ازێتخوفەلەک  شەوئەو  ئە  لەگەڵ  ە  خۆی  بەدڵی  لێبگەڕێت  و  بهێڵێتتەوە  ازادی 
شەوە بەتەمایە تەشریف بهێنێت    گراوییەکەی ىێت کە هەواڵی بۆ ناردووە گوایە ئەو

 بۆ الی. 
شیعرەکە مە  کۆتایی  فەردی  توانیویەتیواتە  شاعیر  دڕاماتیکە.  تەواو  تەنانەت   قتەع 

کەڵەش بوەستێنێت،  سەحەر  بنەسیمی  چرەنگ  ێدێر  بکوبکات،  لە وژێا  مانگ  و  نێتەوە 
ببە بەربەست کە سەرەکیترینیانە  نەیتوانیوە دوایین  بەاڵم  قەتیس ڕبگرێت  زێنێت:  کەلدا 

سەبری و  نواند  بەدی  ڕەفتاری  هەمیشە،  وەک  نەدا   فەلەک  پێ  دەرفەتی  واتە  نەکرد 
ڕابوێرێ خۆی  بەدڵی  کردۆتە   . تشەوێک  شیعرەکەی  فەردە  ئەو  من،  بۆچوونی   بە 

تراژێ ت بەاڵم   ەر؛ەکانددییەکی  کراوە  تەگبیرێک  هەموو  و  دراوە  هەوڵێک  هەموو 
ون و بڕستیان لە هونەرمەند بڕیوە، ئەویش  چارەنووس و تەقدیر بە سەر تەگبیردا زاڵ بو

تەس ناچار  هونەربە  چ  نازانم  داوە.  کۆڵی  و  بووە  ڕەش  چارەنووسی  دێک نەملیمی 
 ١3٦وات بخوڵقێنێت؟ ئا تر لەقووڵ باشوا  کیدەتوانێت بە شەش فەردی کورت تراژێدییە

تەعبیری  هەندێک  بکەم؛  نیشانی  دەست  نییە  شیعرەکەدا  لە  ناڕوون  و  نادیار   خاڵێکی 
 جوان هەن وەک:

یە: هەاڵتن" کە دوو واتای دوور ونزیکی هەبە ڕووزەردی هەاڵتنی مانگ و ئیهامی "-
 و ڕاکردن لە الیەکی دیکە؛ ە الیەک و دەرچوونسەردەرهێنان ل

ەماڵ بە نەفەسی گیانلەبەران و نزا لێکردنی کە ئەجەل بێت و  ی شەی بااندنی شنشوبه-
 هەناسەی بگرێت؛ 

 
ا و پسپۆڕی شانۆیە  ڕشی کە شارەزفە.  من پێش باڵوبوونەوەی ئەم وتارە، ناردم بۆ برای بەڕێزم کاک برایم   ١3٦

 من دەرببرێت. لە وەاڵمدا نووسیبووی:  رەوەیو تکام لێکرد ڕای خۆی سەبارەت بەو بۆچوونەی سە 
یان فیلمێکی کارتوونی. ڕۆحی  ەنیمیشینی کورت مێکی ئببێتە فیل ۆ من شیعرەکە کۆی چەند تابڵۆیە، کە دەکرا"ب

جیهانی منداڵ دەنوێنێ، بەاڵم ئەوینی دیتنی یار کە  ێناوە زۆرتر  ه  تابڵۆکان و هەموو ئەو ئێلێمێنتانەی بەکاری
. بوون  یەک  بە  تێکەڵ   نەگەیشتوو  ئامانج  بە پیاوینەیە. واتە دوو جیهانی منداڵ و الو یان  پیاواویستی شاعیرە،  

لە جیها  سەر  لە  ویهەمو بەر ئەوەی شیعرە و زۆریش کورتەیەک  بەاڵم لە  نزیکمان دەکاتەوە،  نوواندن  ،  نی 
دڕاما فیلم  پرۆسەی  یان  نووسینی شانۆ  ببێتە هەوێنی  نەبووە، دەکرا  تەواو  تی تێدا  ایبەتمەندییانەی کە لە بەو 

کرد. باسم  بەر    سەرەوە  لە  بکرێ،  تراژێدی  باسی  ناکرێ  ...  بەاڵم  بەرچڕووداوئەوەی  تراژیک  او  ێکی 
ئێمە    ەل  بگوترێ  وەشئە  نییە،  دیار  پێشینەکەی  فەلەک  لە  شاعیر پێشووتری   لەییەکانیگ ناکەوێ،  شیعرەکەدا 

دەبین سەحنە  دەستوراتی  زۆرتر  و  نابینیین  کەدیالۆگ  ه  لە  ین  و  نییە  باو  ئێستادا  سەردەمی  ئەو شانۆی   ی 
دەوری  نووسەرەکان  کە  )کارگە رژی   سەردەمەیە  د  ردان( سۆر  دەبینی.  پێوەندی یشیان  شیعرە  ئەو  وتە:  وا 

دەنوێنێ،   سروشت  گەڵ  لە  شاعیر  قووڵی  دەڵێمهەیەکجار  بۆیە  وێنەی    ر  دەتوانێ  کە  تابڵۆ  تابڵۆیە،  زۆرتر 
 " .شانۆیی و سینەماییش بێ
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دن ڵەشێر و خرووس و سەر وماڵ پێشکەش کربە دوو شێوازی کە  ناوهێنانی کەڵەباب-
ۆ ئەوەی  ەڵەشێرەکە، تەنیا بۆی بە دەم و زاری کبە باڵەکانی! و فیداکردنی ڕۆحی خ

بکا درێژ  بۆ  وتەشەوی  ڕبەیانهەواڵی    وە  جیای  ی  دڵدارەکەی  لە  واتە  انەگەیێنێت 
 نەکاتەوە؛ 

ئەگەر لە- نەبیستراو لە چرا، کە  و  تازە  کە دڵدارەکەی تەشریف    نزایەکی  شەوێکدا 
بە  یر ڕوون بکاتەوە، ئەوا نەوتی لێ ببڕێت و بشکێت  اڵی شاعبێت و مدێنێتە الی، هەڵ

بداتەوە! لەبەر شی  و جۆ  ەستێتەوەی بکتێشێوەیەک کە وەستای تەنەکەسازیش نەتوانێت  
و  هاتوچۆ  بە  ڕەقیب  نەیاری  و  بێت  ئەغیار"  بێ  "ماڵ  دەبێ  وادا  شەوێکی  لە  ئەوەی 

 ەیوەندییەکە نەزانێت. پ
ی- نەرێ  پرسوناژی  و  قارەمان  واتە  دژە  فەلەک  شیعرەکە،  چیرۆکە  و ی  گەردوون 

بێ بە  نیشتەجێیە  ئاسمانە  وا  کەسەی  هەئەو  کە  خودا!  واتە  کر  تی  هەلە  رچی ۆنەوە 
ەکاریی و بێ بەختی و شکست و سەرنەکەوتنێکە دەدرێتە پاڵ ئەو! فەلەکە، کە  راپخ

بریتییە  وتاوی چاوەڕوانە و ئەویشە کە ئەرکی ئەزەلی و ئەبەدیی دژبەری دڵدارانی دڵسو
 لە کەج ڕەفتاری و بەرگری لە چاکە و تەبایی. 

لمز- تێکەاڵوێکە  شیعرەکە،  ناو  بەکارهاتووی  زە  انی  نبن  هاباد مە  اوچەیاراوەی 
)دەگەڵ، ئەوشۆ، زار، ئەوشۆکە، ڕۆژێ و شۆق( و بۆکان )نەوت( و سەقز )کەڵەشێر(  

نەسیم، ئەجەل،  ندێک ئیستیالحی فارسی و عەرەبی )کەج، ڕوخسار، ئاسار،  هەروەها هە
دەوڵەمەندیی نیشانەی  ئەوە  بەد(،  و  لە  زم  خروس  و  الیەک  لە  شاعیرە  نووسینی  انی 

 واتا و ناوەرۆک نەک قاڵب و فۆڕم.  لە ەیەتییرکردنەویش بتر الیەکی 
     :  کهرووزیی شیعره حری عه به

 ن. مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلهزج مثمن سالم مفاعیلن 
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 وزوونبااڵی مه
 
 
 

 بوو نە تەنیا بەندەیی بااڵیی مەوزوونت سنەوبەر 
 ر بوو وبەنە عەلەم بوو، سەرو بوو، هەم نەیشەکەر بوو، نەخلی

 گوڵ خەجاڵەت ما لە ڕووی وا جوانی تۆ، چاوم ەنیانە ت
 زەر بوو کەتان بوو، پەڕنیان بوو، گیانەکەم دیبایی ئەخ

 ڕۆیی نە تەنیا شۆر و غەوغا بوو کە دوێ تەشریفی تۆ 
 ووبەاڵ بوو، فیتنە بوو، ئاشۆب بوو غەوغایی مەحشەر ب

 ۆت ١37نە تەنیا یاسەمەن بوو مەسخەرەی سیمین بناگوێی 
 لە بوو، نەسرین و شەشپەڕ بوو، الن بووستەرەسەمەن بوو، نە

 نە تەنیا هەر ڕەقیب بوو کامران لەو زولفە پڕچینەت 
 وسەبا بوو، شانە بوو، مەششاتە بوو، عەنبەرچەیی زەڕ بو
 نە تەنیا هەر "ئیمامی" مات و مەبهووتی جەمالت بوو

 و ن بوو، ناڵە بوو، خوێنی جگەر بوو، دیدەیی تەڕ بوغافو
 ر(عفهتاوی )جه ی هه ١3٢٢نیسی(" و "ئه ی )هەتاوی  ١33٢گەردیگالن، "

 ر(عفهی جه ی چاپ ١7٦ی چاپی ئەنیسی و  ٢٦ )الپەڕه
  ______________________________________   

شیعره ئه  له  کهعینوانی  'غهچاپی  مهنیسیدا  شیعرهده   له  که  هر'حشهوغای   کهقی 
 خۆیدا هاتوون.  ەکعرهیش لهکیان ردوتیدا ههڕاس ه. لرگیراوهوه

لهیهکێشه گرنگ  شیعرهلهسهمه  کی  گوترانی  ساڵی  جهیهههدا  کهی  بهعفه:  ساڵی   ر 
ئه١٩43]  ١3٢٢ و  بهز[  واته  ١٠  نیسی  دواتر  هه  ١33٢   ساڵ  ]ی  ز[    ١٩53تاوی 

ئههنووسیو هه گهئه   وه.  چاپڵهر  که   ی  بو  تچێوێشده  بێت،  شتێکها   مکه  ناده ؛  ێت 
می  که  کییهماوه  ١33٢.  ساڵی  ییهی گلهبێت جێگه   سهو دوو کهرکام لهمیی ههرخهته

 
چ١37 جه.  بهعفهاپی  ههر:  تۆ.  گوێی  کر نا  بستم  له انەد  زیاتر  دهته   گوێ  فارسی  هه رکیبێکی  و  ش ربۆیهچێت 

 ڵبژارد. یم هه نیسشێوازی ئه 
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  ١33٢زرانی کۆماری کوردستانه. ساڵی  زا شا و پێش دامه ر کار البرانی ڕهسهدوای له
حکوومه دساڵی  موسهتکوتی  ئهۆر  کۆدیتای  و  گه  ٢8مپڕیالیستی  ددیق  ژ،  ێوالی 

بۆکان و گوندهخه  ینیراپهاڵی ڕها سروههه بهریهوروبهکانی دهڵکی  ئاغاوات.    تی دژ 
رۆک و ستایلی  بی ناوهحیسا  ؟ من بهدا گوتراوهمهردهو دوو سهک لهکامیه  له  و شیعرهئه

 چم.  ده ١33٢ واته کهۆنهک وته، زیاتر بۆ ڕێکهکهرهشیع
هه  گرنگی  چاپیوو  درناتەواوییەکی  جه   ئەنیسی  یانستامامۆ  دیوانی  ئەوەیە  عفهو  ر 

بەراوردکاریی شیعرەکا  ان کاری  بنەمای  و  نەکراوە  سەر  و لە  کردن  ئیستیقبال  و  ن 
 ن عەرەبی ئاشکرا نەکراون.  ە لە زمانی فارسی یاەوەی شاعیر و تەرجەمالسایی کردن

و فەقێئاوات  ژ  ەک  لە  کوردستان  مزگەوتەکانی  حوجرەی  مەالی  تێکەریی  کار  رێو 
ئشیع و  شیعری    ەدەبیر  بە  سەرەتاوە  لە  هەر  تایبەت  بە  و  بووە  عەرەبیدا  و  فارسی 

نموونە   بۆ  و  دەرسە فارسی  لە  یەک  کە  کراوە  گۆش  سەعدی  بۆستانی  و  گوڵستان 
نەبوونس و  الیەک  لە  ئەوە  بوون.  کورد  فەقێی  لە س  یەرەکییەکانی  کوردی  ەرچاوەی 

کورددا   مەالی  و  فەقێ  ڕۆژهتای  ە ببەردەستی  لە  الیەکی سکورد  ەاڵتیبەت  لە  تان 
زما دوو  سنووری  جار  هەندێک  کە  کردووە  وای  سروشتی  بەشێوەیەکی  نەکە دیکە، 

رۆکی شیعری شاعیرێکی فارس  تێک بچێت و شاعیر ئیجازە بە خۆی بدات هەموو ناوە
کرد تەنیا  و  بکاتەوە  هەر    ی رادووپات  نەک  ڕێگەیەوە  لەو  کوردی!  بکاتە  ڕستەکان 

زمانی کوردییەوە و وشە کوردییەکان فەرامۆش    وتە نازاونەۆری فارسی خی زکەیوشە
دەربڕینە و  بەیان  شێوەی  بەڵکوو  لەم کراون  هەر  نموونە  بۆ  فارسی.  بوونەتە  کانیش 

نوبیلال فارسییە؛  ەیع  "نەتەنیا ئەوە بوو بەڵکوو ئەوەش بووە"زی ڕاگەیاندنی  شیعرەدا شێوا
، یان کرداری "شد" ی  ت انابێمان دسی "تەنیا"  فاری    جا ئەگەر ئێمە لەجیاتی "تەنها"

ەر فارسی ماوەتەوە  فارسیمان کردبێتە "بوو" ی کوردی، شێوازە گشتییەکی دەربڕین ه
ڕەچ دیکە  شاعیری  دوو  دواتر  بە وئەگەر  فارسییەکە  تەرکیبە  بکەن  ئاوات  اوی 

 . و جێگریش دەبێت او زمانی کوردییەوەن ەتەواوەتی دەخزێت
و شاعیرانی کورد بەڵکوو لە ئەدەبی تورکی    ئەدیبناو    نەک هەر لە  انەییرئەو کارتێکە
بەاڵم ئەوەی    ١38وترە،ەواندا لە کوردییش بەرچادا دەبینرێن و تەنانەت لش و ئازەربایجانی

 
وشەی فارسی و عەرەبی لە زمانەکەیان  ی زۆر دەدەن ێکم دواییانەدا ناسیۆنالیستە ئازەربایجانییەکان هەوڵلە  138

 ورکییەکەی.  ەما تدەربهاوێژن و بیبەنەوە سەر بن
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وە نزیکایەتی  ستنەوە و وەرگرتنە هاسان کردۆتەاعیری کوردی بۆ ئەو خواوا کاری ش
 ١3٩ییە. زمان و ڤوکابیولەر 

و زمانی فارسی بە سەرەوەیە و لە    فارسییعری  ۆرکی زۆری شت ماوائەم شیعرەی ئ
فار بە ئەگەری زۆر ڕاستیدا وەرگێڕاوێکی تەواو و کەماڵی شیعرێکی  سییە.  گەرچی 

پێشو وێژی  فارسی  و  شاعیرانی  سەروا  و  کێش  ئەو  هەمان  بە  شیعرێکیان  دەبێ  وش 
یری فارسی شاع  "یهەبێت بەاڵم الی کەم ئەم شیعرەی "شاطر عباس صبوح  ەکناوەرۆ

ی کۆچیی مانگی( پێش شیعری ئاوات گوتراوە و ناوی   ١٢75  –  ١3١5)   ێرانیێژی ئ و
ەریی  ناوەرۆک و ئوسلووب و تەنانەت کێش و سەروا و ڤوکابیول  شیعرەکە و داڕشتن و

فەرد تەرجەمە کراوە، هەردوو   بە  شیعرە کوردییەکە لەو وەرگیراوە و بە کورتی، فەرد
 .ەیەه نفەردیا ٦غەزەلەکەش 

ب ناوسەبارەت  بە ئەگەری زۆر لە الیەن شاعیر    یان  ە  بڵێم  عینوانی شیعرەکەش دەبێ 
ئ لەبەر  دانراوە  بە  خۆیەوە  ئەوەیە.  هەر  عەبباسیش  شاطر  شیعرەکەی  عینوانی  ەوەی 

م هەیە، ئاوات ئەو  شاعیر  سایەتیبۆچوونی من و بەو ناسیاوییەی کە کەم و زۆر لە کە 
وەرگێڕاوێ وەک  خۆی  فشیع  یکشیعرەی  شاعیرە  لارسییری  لە    ەەکە  بەاڵم  داوە  قەڵەم 

لە  بەگشتی  و  ڕانەگەیێنراوە  مەسەلەیە  ئەو  چاپییەکەدا  دیوانەکەدا   دیوانە  سەرجەمی 
یانەکراونەتەوە )کارێک کە بۆ نموونە لە کتێبی  شیعری تەرجەمە کراو لەوانی خۆی ج

کور ئەنجامدتسد"بۆ  لە  براوە(  بەڕێوە  هەژاردا  مامۆستا  ی  ئاسایی  وێنخ  اان"  ەری 
مەتی ئەوە بداتە پاڵ ئاوات کە شیعری خەڵکانی دیکەی تەرجەمە کردووە  ۆنێت تدەتوا

ئاوات بەدوورە  ەوە لە قەڵەمی داون. ئەوە بە بۆچوونی من لە کەسایەتی  و بە ناوی خۆی
   .و هەرگیز چاوبەستییەکی ئەوتۆی نەکردووە

ئەنیسیش   مامۆستا  نەکردووە،تەنانەت  کارەی  ئەو  نەبدە  بە  کە  وەک    ووە.ستەقەسد 
پێشتریش گوتوومە، دیوانی ئاوات لە سەردەمێکی ڕەشی مێژووی ئێراندا چاپ کراوە 

و لەو بارودۆخەدا چاپی   کانی ئێران تەنیا بە زمانی گولـلە لەگەڵ کورد دەدوان کە مەال

 
 زمانی و تەنانەتیباتی  ەڵکوو تەرک ی زمانە بۆتە هۆکاری ئەوەی نەک هەر وشە ب . بە داخەوە ئەو نزیکایەت ١3٩

ە سەربەخۆیی  وەربگرێت و لی  شێوازی دەربڕین و ڕاگەیاندنەکانی شاعیرانی کوردیش شێواز و بیچمی فارس 
ن  فراوانی پێویستە و دەبێ نموونەی ئەو شوێ و بەرزمانی کوردی کەم بێتەوە، ئەو بابەتە کاری گەلێک زۆر  

لە   ناپێویستانە  کەوتنە  شوێن  و  زوربهەڵگرتن  شاعشیعری  تەی  بە  کورد  کالسیکەکانماندا یرانی  ایبەت 
دواڕۆژیشد لە  ئەوەی  بۆ  ڕابگەیێنرێت  و  نەبا  هەڵبگیرێت  نەتەوەیی درێژەیان  زمانی  ناوی  بە  شتێک  دەنا  ێت 

 کوردی نامێنێت. 



 

 ١3٢٩تا  ١3٢٠ سااڵنی ریعشی /182
 

شاع لە   پەروەرینیشتمانکوردی  یرێکی  دیوانی  و  بووە  ئەستەم  گەلێک  ئاوات  وەک 
بزانینەتود  ائەنجامد داهاتووی  دئاما  بۆچی  انین  چاپی  لە  نەکراوە.  بۆ  تەواوی  ەکاریی 

تەرج  شیعرە  بێگومان  دەبێ  جیا دیوانەکەدا  شاعیرخۆی  شیعرەکانی  لە  کراوەکان  ەمە 
بەڕێوە بەرم   ەکیش بە گوێرەی توانا هەوڵ دەدەم الی کەم بەشێک لەو ئەربکرێنەوە. من 

ێت الی کەم  بیش نەرەوەزکارێک کە هەم.  ەکیگەرچی واهەیە نەتوانم بە تەواوەتی ب
ز لەمن  دەرفەتێکی  کە  دەوێت  عەرەبی  و  فارسی  ئەدەبی  شارەزایەکی  یاتری  یارمەتی 

بەیە یەک  شیعرەکان  پارجە  هەموو  بتوانێت  و  و  هەبێت  تەرجەمە  و  بکات  ئەزموون  ک 
  ن اوە مەگەر بنەماڵەی بەڕێزی شاعیر سەرچاوەی زیاتریەتاغەیرە تەرجەمە کێک جیا بک

 ەی ئەوانەوە بتوانن مەسەلەکە چارەسەر بکەن. گلە ڕێێت و ەر دەستدا بلەب
نی  وحییە کە ئاوات وەریگێڕاوەتە سەر زمائەوەی خوارەوە شیعرەکەی شاطر عباس صب

 کوردی: 
 

 شد صنوبر موزونت باالی ەیندنها ب "نه ت
 شکر شد، نخل نوبر شد علم شد، سروبن شد، نی

 دامت ان شیپنه تنها گل ز نرمی شرمگین شد 
 اخضر شد دیبای شد، هیان شد، حلند، پرکتان ش

 نه تنها شور بر پا شد که دوش از بزم ما رفتی 
 شوب شد، غوغای محشر شدتنه شد، آبال شد، ف

 سیمین بنا گوشت  ەییاسمن شد سخر نه تنها
 د پر شد سمن شد، نسترن شد، الله شد، نسرین ص

 شد کامران از زلف پر چینت  عینه تنها مد
 شد زر ەیعنبرچ ،دش اطهشانه شد، مش د، ش اصب

 نه تنها شد صبوحی از غم هجران تو محزون 
 شد، دیده تر شد"فغان شد، ناله شد، خونین جگر 

 ەزەلی "غوغای محشر"(  )ماڵپەڕی "گنجور"، بابەتی "صبوحی"، غ
 

"سردوبان"    ەکومیسراعی دووهەمی فەردی یەکەم  وشەیەکی ناو  چەند سەرچاوەدا  لە  
ه  وە،ارکتۆمار   دیارە  وش  ەڵەیەکە  لەجیاتی ەو  دەبێ  بێگومان  نییە.  فارسیدا  لە  وا  ی 

داری هەمان  بەواتای  "سرو"  وشەی  شیعرە    سرد،  ناو  هاتۆتە  کە  بێت  "سەرو" 
بەاڵم دمێنێ  کوردیەکەشەوە.  "سروبان"  دیسان  بکەین  قرت  /دال/  پیتی  کە   تەوەئەگەر 

خەڵفی    یان  بنچک  ن( بە واتایبو  ورەڕوون نییە چییە مەگەر ئەوەی بڵێین "سرو بن" )س
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کچە  شاعیر  حاڵەتەدا،  لەو  کە  هاتبێت  چاپ  هەڵەی  تووشی  و  بووبێت  سەرو  داری 
"علم سراعەکە بۆتە:   ارەکەی خۆی بە منداڵ و کەم تەمەن داناوە و سەرجەمی میدڵد

 شد". شد، سروبن شد، نیشکر شد، نخل نوبر
فارسییەکەدا شێعرە  لە  میسرا،  هەروەها  )فەر  یعدووهەم  کۆتایی  بە   ،ع(مەقتەدی 

وەک مضاف و مضاف    -شد   تر"  ،"دیدە"خۆنین، جگر" و  شێوەیەک داڕژاوە کە دەبێ  
ب عەبب  شیعریئەوە  .  ەوە دەنا کێش تێک دەچێتنخوێنرێالیه  پەیوشاطر  بە  اسە و  ەندی 

 ئاواتەوە نییە.   
شیع گوتم  وا  شیئەوەی  وەرگێڕاوی  لرەکە  دەکات  نیازم  بێ  فارسییە،  ی  ەوەعرێکی 

ەر ئەوەی بەشێکی بەرچاوی وشەکانیشی هەر فارسین )نوبر، بوە لەبکەمەشەکان واتا  و
ن  وش، عنبرچە، دیدە تر، و...( یان عەربییەکن کە فارسەکاپرنیان، آشوب، سیمین، بناگ

)محشر، موزون، علم، نخل،    ناخوازتوویاننەوە و کردوویاننەتە خۆماڵی بۆ زمانی خۆی
نەر ئەگەر بیەوێت دەتوانێ لە ێ.( خوو...  اطە، مبهوت،مش  ،ەراخضر، بال، فتنە، مەسخە

 . فەرهەنگی فارسی و عەربیدا شوێنی واتاکەیان هەڵبگرێت
دیفی کۆتایی فەردەکاندا سێ  لە مەسەلەی سەروا و ڕەدیف دا دەبێ بڵێم شاعیر لە ڕە

و /ر/  پیتی  لە  کەڵکی  واتە  جا  سێ  جار  وەرگرتووە  قەڵەو  ی  /ڕ/  لە   ریش 
نل  یجیاوازییەک دوە  ئەو  شیعری ندانە  انەداێوان  کارتێکەریی  هەر  دەبێ  ئەوەش  اوە؛ 

 واندا تەنیا یەک پیتی /ر/ هەیە نەک دوان. فارسی بێت لەسەری لەبەر ئەوەی لە زمانی ئە
     : کهووزی شیعره رحری عه به

 مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن 
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 سۆزی دڵ  
 
 
 

   دەیزانێ انە پەرو سۆزی دڵم ەکەم،انگی بەتەنیا
 خەمی دڵ بولبولێکی بێ گوڵ و بێ النە دەیزانێ 

 خەبەر ماوم پێتم، بێووەها پابەندی بسکی شێت
 ١4٠انه دەیزانێ وباڵم، حاڵی من دێولە خۆم و حاڵ

 مەنوخەمی، عالەم سەراسیله ڕازی بسکی پڕ پێچ
 ؟ دەزانی ئەو تەلەسمه مووبەموو هەر شانه دەیزانێ

 ی دەستزەدەم، چونکەڵله حارگیز دۆستان! هە رسنپەم
 هەواڵم، حاڵی من جانانه دەیزانێ لە خۆم من بێ
 وێرانه که تێفکری  گەوره و شاریئیمامی ناوی 

 ەر دڵی وێرانه دەیزانێ له مەعنای شێعرەکانی ه
 

 ی هەتاوی ١3٢3گەردیگالن، 
 ی چاپی جەعفەر(   ٢45ی چاپی ئەنیسی و  84و  83ڕە )الپە
_________________________  ____ 

 عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "پەروانە دەیزانێ"یە. 
شیع کوردیی  الهووەرگێڕاوی  "ئەبوڵقاسم  کوردی  رێکی  شاعیری  کرماشانی"  وتی 

) فارس وێژە  ج١٩57  -  ١885ی  چاپی  لە  ڕا(.  بەو  ئاماژە  لە  ەعفەردا  و  کراوە  ستییە 
الپەڕە  پەرا شیع  ٢45وێزی  دەقی  شێعری  ەر"وە:  هاتوو  شکەرسییەفارە  دا  گێڕدراوی 

 ئەبولقاسمی الهووتی". 

 
 یوانەسی: دچاپی ئەنی ١4٠
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شوێنی    ١33٢ی گەالوێژی    ٢8تای  شیعری الهووتی، بە تایبەت لە سااڵنی پێش کۆدی
داناوەتە   شاعیزۆری  کورسەر  غەرامییەکانیشی رانی  شیعرە  تەنانەت  و  ئازادیخواز    دی 

 یە:  ووتیی الهوی شیعرێکرگێڕا وەمن هێمامۆستا ئیستیقباڵ کراون بۆ نموونە ئەم شیعرەی 
      "عەزیزم بۆچی تۆراوی لە خۆڕا؟  

 چ قەوماوە، دڵی تۆ بۆچی گۆڕا؟..." 
 سەر کوردی:  ی کەم پارچە شیعرێکی دیکەی الهووتیشی وەرگێڕاوەتەت الئاوا

 ێکی دی "وەکوو بیستم خەمت خواردم، ئەویش بۆمن خەم
 ." ویشم ماتەمێکی دی..ەدڵت بۆ ماتەمم سووتا، ئ

 ییە بەم مەتلەعە:وتالهو ەلێکیەرگێڕاوی غەزو کە
 "شنیدستم غمم را میخوری، اینهم غمی دیگر 

  گر..."زد، اینهم ماتمی دیدلت بر ماتمم می سو
ی ئاوات ئازادە و دەقاودەقی ەکەئێستاماندا وەرگێڕاو وەک دەبینین، لەم پارچەیەی

اتای  جار وۆرت زمکی سەرەکی و تەنانەعرەکەی الهووتی نییە، بەاڵم چەشی
گەڵ فارسییەکەدا هاوبەش یان هاوشێوەن. گەرچی وەرگێڕ لە یەکدوو ش لەەکانیفەرد

تایبەت  ت و ئەوەش خەتای ئەو نییە. تەرجەمەی شیعر بە شیعر بە شوێندا کورتی دێنێ
سەر هەردوکیاندا زاڵ بێت و  بە ئەگەر لە زمانێکەوە بێت کە یەک یاسای عەرووزیی

بپارێزێت،  شک کێش و سەرواق وەنی دەکنیکییەکایە تەدیمەنوەرگێڕ بیەوێت تایبەت 
 ەی مەقتەعی شیعرەکەیە: ئیتر مەیدانی مانۆڕ کردن گەلێک بەرتەنگ دەبێت. نموونەک

 هم دوست تر دارم "بە جان او کە دردش را ز جان 
 یداند!"  ولی میسوزم از این غم کە داند یا نم 

ری ئاواتدا  شیع ت، لەا دەبینرێووتیدهی الئەو پێچانەوە هونەرییەی چەمک، کە لە شیعر
  یشگەلێک داتێیڕانەگوێزراوە و لەجیاتییان شاعیر بە ئاقارێکی دیکەدا ڕۆیشتووە کە 

لە نێوان پەندێکی دێرینی کوردی:   سەرکەوتووە بە تایبەت کە "ترشیح" ێکی جوان
 وێران" دا کراوە.  ران" و "دڵیرە و دێی وێ"ناوی گەو

و   نەست  و  هەست  هەخەفە  و  خەم سۆز:  دڵ.  ئەم  بۆر  نبانە تی  هەژار  مامۆستا  ینەی 
گۆ و کەیف،  شادی  پەیمان،  و  لێداوەتەوە: گفت  بۆ  سووتاو واتایانەی  خەمبار،  رانی 

 )کە بۆ دڵ دەگوترێ: دڵسۆز(. 
 گیرۆدە ند: پابە
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 رینە(. بسک: مووی سەر الجانگ، ئەگریجە )هەنبانە بۆ
بەسەر هەردوو  بەاڵم  موهمەلە  پێت  پێت:  و  واتەویەکشێت  و  ە  شێت  ڵ  عاق  غەیرەای 

 دەدەن، سیفەتەکە لێرەدا بۆ زوڵف هاتووە و واتای 'ئاڵۆز؛ و 'پەرێشان' دەدات. 
 ەدەن. وباڵ: باڵ لێرەدا موهمەلە و پێکەوە واتای بارودۆخ دڵ حا

 مۆستا هەژار( سەراسیمە: داماو، سەرگەردان )هەنبانە بۆرینەی ما
 تەلەسم: جادوو

ب بە گوێرەی  پەری دەستی لێ  ئەو  ڵگا،  ک لە کۆمەبەشێ  ڕیاوەدەستزەدە:  وا  کەسەیە 
 وەشاندووە و لە ئەنجامدا شێت بووە؛ شێت.

ش و  گەورە  هاوناوی  وێران:  پەاری  کە  وێران'ە  دێی  و  گەورە  'ناوی  ندێکی چەشنی 
 کوردییە. 

 لە دیوانە چاپکراوەکانیدا هاتووە:  ئەوە دەقی فارسی شیعرەکەی الهووتییە کە
 
 د دانیپروانه م جهان دررا فقط سوز دلم "

 داندغمم را بلبلی کاواره شد از النه می 
 ی خود را به دل گفتمبه امیدی نشستم شکوه 

 داند همی خندد به من، این هم مرا دیوانه می
 د ها شستی کاندر سر زلفت چه خون تو آگه نی

 داندستان را شانه می ولیکن مو به مو این دا
 ارم؟یمن بپرسی عالج جایحتگر، چه می نص

 داندفقط جانانه می را  طبابتاصول این 
 به جان او که دردش را ز جان هم دوستتر دارم 

    "داند؟ین غم، که داند یا نمی سوزم از اولی می
 

ەقە  ی سەروا کەڵکی لە کەرەسەی شیعریی دبە تایبەت بۆ سازدانوەک دەبینین، ئاوات  
ئ هاوبفارسییەکە وەرگرتووە و دیارە  بەهۆی  ە ەکەوزمان  ایەتی دوونزیک  و   ەشیەوەش 

بسکی  گونجاو بووە: پەروانە، دێوانە، النە، شانە و جانانە کە سەروای فەردەکانن؛ یان  
 کوردی و زوڵفی فارسی. 

     ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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 ئااڵ 

 
 
 

 ١4١اڵ وەک باڵی هومای ئائەو پارچە، سێ ڕەنگی 
 ١4٢ە ملم ئااڵ وری لبۆوە، فەهەودایەکی لێ 

 ئەو ڕشتەیە تا مەحشەر مەحکەم لە ملمدایە 
 ١43یەی، ئێستێکە بە بێ پەروا ژێر سا کێشامیە

 وومەن، لەو وەختەوە دیتپەروام نییە تا مرد
 ی بەدخوا گرتوومەتە ئامێزم، هەر زاڵەیەت

 ١44ئەو دارە چ دارێکە؟ تیری جگەری دوژمن 
 !زالە بەسەر زااڵ ندوانە بە شاباڵی چەبڕ

 ١4٦حاسڵە پێم وایە گەنمم یەک و سەد دەبڕێ ١45ئەم
 یارە لە ڕووی ئااڵ ادو ١48دوو گوڵە گەنمانەی ١47بەو

 دوژمن  نووکی قەڵەمی یەعنی بینووسە لەبۆ
 لە ڕووی ئااڵ، مەعلوومە کە لێت قەوما  ١4٩بەو ڕۆژی

 ئااڵیەکی ڕەنگینە ١5٠تەعریفی نییە ئااڵ و 
 بۆ سەودا رەو سەوزە، ڕۆح حاز سوور وسپی

 
 .  چاپی جەعفەر: سێ ڕەنگەی  ١4١
 وو چاپی ڕۆژنامەی کوردستان: هەودایەکی لێ ب .  ١4٢
 ئێستە بە بێ پەروا  نامەی کوردستان:پی ڕۆژ.  چا ١43
 انەنراوە(. سیاریشی بۆ دپر.  چاپی ڕۆژنامەی کوردستان: چە دارێکە )نیشانەی  ١44
 . چاپی جەعفەر: ئەو  ١45
 سڵە پێم وایە یەک سەد دەبڕێ گەنممەم حا.  چاپی ڕۆژنامەی کوردستان: ئ ١4٦
 چاپی ڕۆژنامەی کوردستان: ئەو .   ١47
 مانەەعفەر: گەن.  چاپی ج ١48
 : ڕۆژە چاپی جەعفەر.   ١4٩
 .  چاپی جەعفەر: ئااڵ، ئااڵیەکی  ١5٠
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 بۆ میللەتی کوردستان  مەتڕقی ەکی پکااڵی
 لە سەر ومااڵ ١5١نرخی بەدەر و زیادە ئەوڕۆ

 گوڵ و گوڵشەن  ١53ڕووی تێ تێکا، دەیکاتە ١5٢هەر جێگەیە 
 وەک جوو خمی لێ شێوا  ١54کە ئەوەی چاو کرد، من دوژ

 گەردیگالن ڕۆژێکە کە کوردستانە ل ١55ئیمڕۆکە 
 اڵ ا حاسڵ لە سەری سانەیدیوە هەتا ئێست

 وەکوو قەند وایە پاکی  '! شیعرتئەی کاکی 'زرنگ
 دڵی کوردستان بۆی هەر لە گڕوگااڵ   ١5٦تیفلی 

 هاتی، بە سەر هاتم بۆ زیارەتی بااڵکەت ۆت
 قەد وبااڵ ١57عریفیەم نووسی، تەوا نووکی قەڵ

 
 ١3٢4، 55کوردستان ژمارە وی، سەرچاوە: ڕۆژنامەی ی هەتا ١3٢4گەردیگالن، 

 ( دا نییەسینیئەاپی پی جەعفەر؛ لە چچای  7١و  7٠الپەڕە ) 
    ______________________________ 

ەبووە. ستدا ن، بەدە داو دیارە لە کاتی ئەو چاپە  چاپی ئەنیسیدا نییەشیعرەکە لە دیوانی  
و ژمارەکانی ڕۆژنامەی کوردستان لەم کاک جەعفەریش دەبێ دوای چاپکرانەوەی هەمو

 وانەکەدا بیگونجێنێت. لە دی  تەوە وزێعرەیان تێدا بدۆشیتوانیبێتی ئەو  ١58ا یدسااڵنەی دوای
ک ئااڵی  هەڵکرانی  پەیوەندی  لە  گەردیگالنی  شیعرەکە  گوندی  لە  کوردستان  ۆماری 

بۆکن و  سەقز  سەردەشتدا  ێوان  و  خەڵان  گێڕانەوەی  حیسابی  بە  ئێمە  و  گوتراوە.  ک 
دوای دەزانین  نوەوسراوەکان  ئ  سەرچاوە  مەهابهەڵکرانی  شاری  لە  بردە ادااڵ  ئااڵیان   ،

 
 .  چاپی جەعفەر: ئەمڕۆ ١5١
 هەرجێگەیێ  چاپی جەعفەر:  . ١5٢
 .  چاپی جەعفەر: دەیکا بە ١53
 ی ی بین .  چاپی جەعفەر: کە ئەو ١54
 .  چاپی جەعفەر: ئەمڕۆکە  ١55
 اڵ فەر: طفلی دڵی کوردان بۆی هەروا لە گڕوگا چاپی جەع ١5٦
 فەر: تاریفی پی جەع.  چا ١57
فیق ساڵح و  ادە کردنی ڕەام(، ئ١٩4٦ی هەتاوی )  ١3٢5  –  ١3٢4بڕوانە: ڕۆژنامەی کوردستان، مەهاباد،    . ١58

ژین )سلێمانی( و دەز بنکەی  )هەولێر(،  گای چخدیق ساڵح، پڕۆژەی هاوبەشی  ئاراس  اپ و باڵوکردنەوەی 
 . ٢٠٠7 ساڵی
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و نەغە وبۆک  دە  یەکشەوە  و  ئاڵباڵغ  وەک  گوندی  چەند  برایە  بۆکانیشەوە  لە  و   ان 
 گەردیگالن لە دەوروبەری بۆکان.  

الیە لە  ئااڵ  محەممناردنی  قازی  پێشەوا  شانازییەن  گەردیگالن  گوندی  بۆ  کی  ەدەوە 
ێنیی 'زرنگ' نهکە پێشتر بە ناوی  ۆ سەید کامیلیش  گەورە بوو بۆ خەڵکی ناوچەکە و ب

دیموکراتی کوردستان  کۆم  دامیئەن  ەوە حزبی  دامەزرانی  دوای  و  بوو  ژێکاف  ەڵەی 
موکراتی کوردستان  بە نایب سەدر و پاشان، سەدری هەیئەت مودیرەی حزبی دی  بوو

گەردیگالن  ئاوا  ١5٩لکی  وڕەسمەدا  ڕێ  پاشالەو  و  داوە  وتارێکی  شیعرەکەی ت  ن 
 وە.  سەرەوەی خوێندۆتە

ئەو سەیری  ڕۆژنامژ  من  لێرەدەم کرد  کەمارەیەی  وتارەکەیو  دەقی  کامیل     ا  سەید 
سیا هەڵوێستی  ئەوەی  بۆ  چۆنیەتی ڕێ وڕەسمدەهێنم  و  شاعیر  خوێنەران  سیی  بۆ  ەکە 

بێ بەراوردی  ڕوون  هەروەها  جەعتەوە.  چاپی  لە  کرد  شیعرەکەم  دەقی دەقی  و  فەر 
یتی  یناڵکردووە کە ئۆریجو  ی ڕۆژنامەکەم ڕەچاا و تێیدا زیاتر دەق ڕۆژنامەی کوردستاند

ئە شێوازیو  کە  زمانێک  دەکەوێت،  بەرچاو  تێدا  زیاتری  زمانیی  موکریانیی    سڵییەتی 
 رکایەتی تێکەاڵو کردووە.مەهابادی لەگەڵ ناوچەی بۆکان و سەقز و گەو

  ١8اڵی یەکەم، شەممۆ  ، س55ن )چاپی مەهاباد، ژمارە  ئەوە هەواڵی ڕۆژنامەی کوردستا
ڕەجەبی    8  ،١3٢5ی جۆزەردانی   ژو  ٩و    ١3٦5ی  الپەڕە  ١٩4٦  ئەنی ی  (.  4و    3، 

 )تەنیا ڕێنووسەکەم کردۆتە ئەمڕۆیی(: 
 ن هەڵکردنی ئااڵی موقەددەس لە کومیتەی مەحەللی گەردیگال"

زۆر لە مالکین و زانایان و سادات و  ز[، لە حوزووری ژماریەکی    3٠/5/١٩4٦]=  ٩/3/١3٢5ڕۆژی  
یشتبوو، لە ئااڵی موقەددەسی گە  کەس  ٦٠٠  کە ژمارەیان بە  ن،ووتێر و زەحمەتکێشاموحتەرەمین و ج 

پێش  حەزرەتی  الیەن  لە  کە  پێشواز کوردستان  ناردرابوو،  خەاڵت  بە  ناوبراو  کومیتەی  بۆ  ێکی ەواڕا 

 
نراوە کە  ەەخۆیی لە گەردیگالن" ڕاگەیبە "جێژنی سەرب  ەبارەتهەواڵێک س  ی ڕۆژنامەکەشدا  ١٦.  لە ژمارە   ١5٩

ب نەبەوی  عەبدولسەالم  سەیید  کومیتەە  تێیدا  لە    سەدری  حزب  کومیتەی  سەدری  نایبی  بە  کامیل  سەید  و 
ڕۆژ دوای دووی ڕێبەندان و    ١4اتە  و  ١3٢4ی ڕێبەندانی  ١٦ژنی یەکەم لە ڕۆژی  ە. جەگەردیگالن ناسێنراو

  ٩/3/١3٢5بەاڵم لە ڕێ وڕەسمێکی دیکەی هەمان گونددا، کە ڕۆژی  د بەڕێوە چووە.  مەهابای ئااڵ لە  هەڵکران
یتەی  ک دوای جەژنی یەکەم و ئەمجار بۆ "هەڵکردنی ئااڵی موقەددەس لە کوم ڕۆژێ  ٢3نگ و  ماواتە دوو  

ەیەدا  ەو ماووە. دەبێ لامیل بە ناوی "سەدری کومیتە" ناوبردە کرامەحەللی گەردیگالن" بەڕێوە چووە، سەید ک
محەممگۆڕانکاری  سەید  و  کامیل  سەید  ڕوویدابێت.  ناوچەکەدا  سیاسیی  کاروباری  لە  نوورانی  ەدیەک  ی 

 راگەورەی( لەو کەسانە بوون کە بەشداری ڕێ وڕەسمی یەکەمیش بوون. )ب
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خوێندنەوە   میللی  بە سروودی  و  شایان کراوە  ئااڵی د  ویێجگار  و گاوگەردوون،  تفەنگان  ەسڕێژی 
 ێندراوە.چەقن ردیگالیتەی مەحەللی گەوم رید و لە سەربانی کموقەددەس وا

ئاغای سەید کامیل لە ئەسپ    -تەی نێوبراولە کاتی ڕووبەڕووبوون بە ئااڵی موقەددەس، سەدری کومی
 جوورە خیتاب ]ی[ بە ئااڵی موقەددەس کرد: دابەزی و بەم
 مەتکێشەکانی ڕێگای ئازادی! ی سەمەرەی زەح'بەخێر بێی ئە

   ی نەتەوەی کورد!زیی ئەی مایەی سەربەربەخێر بێ
 ی گوڵی باغی کوردستان و چقڵی چاوی دوژمنان!' بێی ئەبەخێر 

ەڕڕیسی تورجان، مەال سەید  مود  -ولعەزیز سەیادەت، مەال عەبدولمەجیدغای سەید عەبدو لە الیەن ئا
و ئەم شیعرانەی  د ووتارێکی گەرم و گوڕ خوێندرایەوە  العەلییەوە جەنوێ و خەلیفە مەعەزیزی شیالنا

    سەدری کومیتەی، ئیراد کرا:" -یلکامید ای سە ەش لە الیەن ئاغەو ژێر
بااڵی ئااڵکەدا    شاعیر لە شیعرەکەدا، سەرەتا بەژن و  وبە  پارچە  لە   هەڵدەڵێت و ڕێز 
 باس دەکات.شانە و وێنەکانی سەر ئااڵکە دارەکەی دەگرێت، ئینجا نی

اڵ و شابسی تێدایە. تیر  ەوکتێبی شانامەی فیردئەو دارە چ دارێکە، هەندێک ئاماژەی بە  
ڵبوو. دووهەم، اڵ. زاڵ دوو واتای هەیە: یەکەم، سەرکەوتوو و بەسەر کەسێکدا زاو ز

ئ باوکی ڕۆستەمی  یان زاڵی زەڕ کە  بۆنەیەوە 'زاڵ'  بەو  شاباڵ دەبێ  ەفسانەییە. وشەی 
. تیریش دەبێ بەو وێرەی شانامە، باڵندەی سیمورغ زاڵی گەورە کردبووگ ەهاتبێت کە ب

ڕۆستەمی کوڕی زاڵی فێر کرد چۆن تیر لە چاوی  رغ  یموکە س  ەیەوە گوترا بێتۆنب
ێدەکرد و  چاوی ئیسفەندیار تاقە شوێنێکی لەشی بوو کە تیر کاری لئیسفەندیار بدات.  

 دەکرا لەوێوە زەفەری پێ ببرێت. 
 چەم (، عەلەم، پەرئااڵ )وەک ناو

 ن، واتە تێی ئااڵ اڵوگەی ئااڵن و تێ ئائااڵ )وەک کردار(، ڕابردوو لە چا
کە سێبەری    خەرتەڵە لە ئوستوورە ئێرانییەکاندا بە باڵندەیەک دەزانرێت  چەشنێکهوما،  

دەبێ بەختەوەر  هەرکەسێک،  سەر  بکەوێتە  بە   ١٦٠ت.باڵی  کوردستان  ئااڵی  شوبهاندنی 
شیباڵی هوما شوبهاندنێک لە فەردی یەکەمی  ئااڵ  واتایە. وشەی  بە  عرەکەدا  ی جوان و 

ێ هەودایەک لە ئااڵکە جیا بووەوە و لە ملم  دەڵکە  ونە،  ە. دووهەمیان ڕووودوو جارهات
ئااڵی   بەاڵم  وااڵئااڵ.  و  ئاڵ  و  ڕەنگاوڕەگ  واتای  من  نییە.  ڕوون  وا  لێ  یەکەم  ی 

گەرچی لە بۆچوونەکەم دڵنیاش    . ەیوەردەگرم، لەبەر ئەوەی دەڵێ وەک باڵی هوما، ئااڵ
 نیم. 

 ، قوماشپارچە، کووتاڵ
 

 کی پێدیای فارسی، وشەی 'هما'وی.  ١٦٠
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 ڕشتە، تاڵ
 دەبێ لەگەڵ فەردی دواتردا بخوێنرێتەوە: وایە وا: الم ێکە بە بێ پەرست ئێ

ئێستە   نییە،  وەخپەروام  لەو  و  پەروام  گرتوبێ  مردن  کاتی  هەتا  دیتوومە  ومەتە  تەوە 
 ئامێزم.  

 نییە. پەروام نییە، واتە گوێم لێ نییە، ترسم 
لەوە بەدخوا  واتە کەسی  بەدخوا،  من گرتوومەتە  هەر زالەیەتی  وا  مێزم )ئااڵکە(،  ئای 

 ندەیەتی. گازو  هاوار
 شاباڵ، باڵی گەورە و پان 

 وردستانسێ ڕەنگ، ڕەنگەکانی ئااڵی ک
پاراستنی بۆ  شاعیر  سامان.  و  دارایی  وماڵ،  کردۆتە   سەر  'سەروماڵ'ی  سەروا، 

 'سەرومااڵ'! 
ن دەکەن. خم 'نیل' ی پێدەڵێن، خام و بەنی پێ شی  ، بەری گیایەکەخم ]یان 'خوم'[

 )هەنبانە بۆرینە(. ن هاتوی و بشێ، تووشی ئاژاوە انلێ شێو
ب نەمزانی  بەاڵم  مەتەڵە؛  شیواو  لێ  خم  یان  جووی  مێژوویی  ڕووداوێکی  چ  نەماکەی 

لەئەفسانەی دەبێ  ئەوەشڕابردوودا    یە.  و  کردبێت  خمگەرییان  ناوچەکە   جوولەکەی 
شێوا لێ  خمی  کەسەکە  تێیدا  کە  بێت  ساڵ . بێت)؟(  ڕووداوێک  سەری  لە  ،  حاسڵ 

ڕۆژژمێ ڕۆ  ئێرانری  بەحیسابی  سەر و  کوردستان  و  ەتاژهەاڵتی  نەورۆزە  ساڵ  ی 
ن. خۆ  وە بۆ حاسڵ هەڵگرتجۆزەرداندا گوتراوە کە هێشتا زوو بوشیعرەکەش لە مانگی 

ئاماژ تێدائەگەر  مەهاباد  لە  ئااڵ  هەڵکرانی  بە  ئاماژەیە    ەی  ئەو  شوێنێکدا  لە  )کە  بێت 
"لەود دیتوومە"    ەبینرێت:  زودەوەختەوە  سەردەمێکی  لبێ  گەردیگالن ڕۆژەو  وتر  ەی 

 بێت(، ئەودەم دەبێ زووتریش بووبێت.
"زرنگ ەتی:  'زرنگ' و لە پەراوێزی الپەڕەکەدا نووسیویوای نازناوی  کاک جەعفەر د

سەردەمەدا لەو  بووە  هۆنەر  دیارە  نازناوی  سەرد."  پێدەکات، 'ئەو  ئاماژەی  کە  ەمە'ش 
 . ەردستانکوەی ژێکاف و کۆماری سەردەمی کۆمەڵ

 هزج مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن // مفعول مفاعیلن  ،ەکە شیعر ووزییعەرری بەح
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 یداغبه

 
 
 

 غدووری کورد تی مهمیللهت میحنه وڕۆ لهر ئهده هاته
 نجووری کورد موو ڕههرامی خۆ هئاوات و مه ینهگه

 س که یشتی، بوویها تۆ گهممئه ١٦١ر بووس و بێ دهبێکه
 ئیس جمهووری کورد هی ڕ، ئهمه  ژی بۆ الگرییر بهه

 زوو ئاره ینهگهنه ڕۆیشتن،مێژ بوو کورد دهزۆر له
  ١٦٢ی دووری کوردبۆ ئێمه ڕێگه وهتۆ نزیکت کرده

 بوو  ک وێرانهپا ست بێگانه ده موڵکی کوردستان به
 عمووری کورد ری مهئامی  ١٦3ند و بوویهستت سه ده تۆ له
 هودهت کرزانێ خهگوڵستان و بو دان ئاوه
 رد خوار و ژووری کو  ندانهی زستان و ڕێبهو چله به

 واڵت  ١٦4رزایی رد و به ر ههر هه سه تی تۆ بوو لههیممه
 کورد وز و سووری یداغی سهح بهڕهکێنێ بای فهیشهده

 موو شێری ژیان رزێنێ ههلههێزی کوردستان ده
 کورد ئمووری ر و مهفسهی ئهپێژێر  رزێ وا لهلهرز ئهعه 
 که و زاتهی "زرنگ"! تۆش ڕۆح و گیانی خۆت فیدای ئهئه

 ورد!  شهووری کمه ١٦5یی ی ڕۆڵهرین ئهتابڵێن پێت ئافه
 

 ئااڵ نی ڵکردتاوی، بۆ هه ی هه ١3٢4ندانی[ ساڵی ی ڕێبه 8وت: ]ردیگالن" بێت[، ڕێکه بێ "گهشوێن: ؟ ]ده 

 
 ی کوردستان ڕۆژنامه. بوون،  ١٦١
 ی کوردستان  نامهدووری کورد، ڕۆژی ێگهڕ وا له وه. تۆ نزیکت کرده  ١٦٢
 تان دسی کور و بووی، ڕۆژنامه  وهندهستت سه ده . تۆ له  ١٦3
 ی کوردستان زی، ڕۆژنامهر. به ١٦4
 ی کوردستان ی، ڕۆژنامه. ڕۆضه  ١٦5
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چاپی   ه(؛ لرگرتووه ی وه 8 هاباد، ژمارهکوردستان، چاپی مه یڕۆژنامه ویش لهر )ئهفهعی چاپی جه 84)الپەڕە 
 (.ئەنیسیدا نییه 

_________________________  _________ 
پارچهئه لهته  شیعره  م  جه  ٩4  ڕهالپه  نیا  چاپی  ههعفهی  له  یهردا  گوتراو    له   وهوێدا 

چاپی   یری . من سهگیراوهر[ وه١٩4٦]  ١3٢4ن ساڵی  تای کوردسی ڕۆژنامه  8  ژماره
ژمارهئه  دووهەمی ڕۆژنا یهو  "کوردستانمهی  شیعره  کرد  هابادممه  چاپی"  ی  م  کهو 

 .  وهزییهدۆ
لید  دوای شیعرێکی مامۆستا خا یدکامیل  بهی سهکهدا، شیعرهکهی ڕۆژنامه 7 ڕهالپه له

. شیعری شێواو بۆ  بووهێواو" یعریی "شم نازناوی شودههئ که امی )هێدی( دا هاتووهحیس
بۆ    انهید کامیل ڕێزداناڵم شیعری سه به  بۆکان گوتراوه  له  ڵکردنی ئااڵی کوردستانهه

محهپێشه قازی  شیعرهسه   له  کهڕۆژنامه  ١٦٦. دممهوا  و کۆتایی  ئهکهرهتا  دێڕانهشدا    ی م 
 :یوهنووس

ئیس جمهوری کوردستاندا تاریفی ڕه  ی لهنه م شیعراامیل ئهک  یدویست سه"برای خۆشه 
و  ستووهڵبههه ده  5٠٠...  شیعرهگهڕیاڵیشی  بهڵ  کارگهکۆمه  کان   چاپخانه  رانیکی 

 ن."  کهسپاسی لێ ده وهانهردستی کوی ڕۆژنامهن ئیدارهالیه . لهناردووه
ڵکردنی  هه  ک لهو باسێ  وتراوهددا گممهی محهاز وا قسنی پێشهپه  له  کهره ، شیعم پێیهبه

کیشیان  ڵکرا، یهی وا ئااڵی کوردستانی لێ ههو شوێنانهین لهزاناڵم ده. بهئااڵی تێدا نییه
"گه سه گوندی  مڵکی  ی  کردیگالن"  بوو  کامیل  لهکهواڵههه  هید  ی  ڕۆژنامه  ی 

و دوور  وابوه. کوههدا باڵو بۆت  4  ڕهالپه  ١3٢4ندانی  ی ڕێبه  ٢٩  ،١٦  کوردستان ژماره
سه   نییه ههئاغا  کامیل  ئهید  شیعرهمان  پێشهو  بۆ  وا  گوتبوون،  ی  پێش    ١3وای  ڕۆژ 

ر و هه  وهخوێندبێته  ادنردیگالگه  ڵکرانی ئااڵ لهسمی ههڕێ وه  له  که،امهناردن بۆ ڕۆژن
ئه وهئه بۆ  بێت  هۆکار  لهوهش  په کهدیوانه  ی  بههیودا  ئااڵڵکرهه  ندیی   ابێت. در  وهانی 

گوند   هەمان  لە  پێشتر  ماوەیەک  و  نی  جەژ   هەروەها  گیراوە  سەربەخۆیی کوردستان 
 

و   زۆر شار   هیێنرا ل( دا ڕاگه١٩4٦)  ١3٢4هابادی ساڵی  مه   زرانی کۆماری کوردستان لهی دامه هوئه   دوای.   ١٦٦
ده گون ئهمه ری  وروبهدی  و  بۆکان  و  دیکههاباد  هه  وانی  ڕهئااڵ  و  ڕێ  و  پێشوازیڵکرا  ئااڵی   ه ل  سمی 
ڕێ و  و له وهرز ببووهلێک بهی شیعر گهها پێگدو ساڵه. لهوهبرا، وتار درا و شیعر خوێنرایه  ڕێوه دستان به کور 
بوون و  ش وا شاعیر نهوانهت ئهنانهران هیچ، تهکاندا شاعیدییه کور  هنییمهاپهی چڕهها الپهروهکان و ههسمهڕه
نه   به شیعریان  بوناسراشاعیری  پێشهون،  و  کۆمار  ده بۆ  کوردستان  ئااڵی  و  ڕۆژنامه وا  کوردستانگوت.    ی 

 .ستماندایهردهبه و ئێستا له  ر کردووه تۆما سانهو کهشیعری ئه  ی زۆری له نهنموو
 



 

 ١3٢٩تا  ١3٢٠ سااڵنی ریعشی /194
 

لەوێشدا ش بە ئەگەری زیاتر دەبێ ئەوە هەماسەید کامیل  ئەیعری خوێندۆتەوە و  و ن 
 الپەڕە پێش ئەم الپەڕەیە(. عرە بێت )بڕوانە پەراوێزی شیعری ئااڵ لە چەند شی
  ر کردوویه عفه و جه  دا هاتووهکهمی شیعرهشهردی شهفه  ه. لهی تورکییکیهداغ: وشهیبه
 . یهی کوردستان عینوانی نیژنامه اڵم چاپی ڕۆش؛ به کهعینوان بۆ شیعره به
ب ]ی دیموکڕاتی  دری حز"نایب سه  ید کامیل بهها سهروهدا ههکهواڵی ڕۆژنامههه  له

له ناسێنراو  کوردستان[  واتههبۆکان"  کاکه سه   .  قازی  جێگری  ئیمامی  کامیلی   ید 
   .بۆکان بووه دری لقی حزب لهسهی قزڵجی مهحه
شیعرهناوه نه کهرۆکی  و  ساڵییههوته، سیاسی  شاعیر کۆماری کوردستانی   به   ١3٢4ی  . 

میحنه هاتنی  گکۆتایی  دوهتی  و  کورد  بهلی  هاتن  کوردست  ایی  م  ڵهقهله  انوێرانیی 
 دات.ده وهکهد و "هێز"ی سوپایی کۆمار پێممهوا قازی محهپێشهسندی دات و په ده

ی ڵهکۆمه عیر لهناسناوی شا به یهدا ئاماژهکهیعرهعی شقتهردی مهفه ی "زرینگ" لهوشه 
ئه و  چه  کیشهیهڵگهبه  هوژێکافدا  بۆچوونهئه  سپاندنیبۆ  دیم  که  و  ڕاتی  وک حزبی 
و لهکوردستکۆماری    کوردستان  درێژه  ان  کۆمهڕاستیدا  و  ڵهی  بوون  ژێکاف  ی 

لههئ ژێکاف  ڕێبه  ندامانی  و  سه دهتی کۆماردا  رایهکاروبار  دهرهوری  نهکییان  مر  بینی. 
کاکه سه قز  یمهحهقازی  لهڵجی  کوردستان  دیموکراتی  حزبی  لقی  ان،  بۆک  دری 

حهروههه مامۆستایان  حاجیه سها  قزڵجی،  حهموهته  ئاغای   حمانڕه  ن  و دی،  قیقی، 
  اغی و مامە قالەی دەبب  ژارهه  ، هەروەها مامۆستایان  زادهحاجی سمایل ئاغای ئێلخانی

اف بوون و دواتر بوون ی ژێک ڵهمی کۆمهنداموویان ئههه  ،نژیابۆکان ده  م لهودهئه  که
 له   ئاغاسمایل    ا و حاجیحاجی ڕەحمان ئاغت  نانهی حزبی دیموکراتیش، تهندامئه  به

 رگرت.   ن وهتیازاڕهوادا پۆستی وهی پێشهکابینه
لههه بچووک  جیاوازیی  ده  ندێک  ده  کهدیوانه  قینێوان  ڕۆژنامهو  کوردستانقی  دا  ی 
دهبه کهکهرچاو  شیعرهپه  له  ون  دهکهراوێزی  نیشانمدا  به  ست  له کردوون،   شێک 

 . خوڵقابێت م و ئێستاوهودهبوونی ڕێنووسی ئهن نه شاوچههۆی ه هب یهکان واههیهجیاوازی
غدوور ک مهوه  بی زۆری تێدایهرهی عهشه اڵم ودا نابینرێت به کهشیعره   م لهستهی ئهشه و

بی ڕەدیف و سەروا  کە بەشێکیان بە حیسا  شهوور و ....ئموور و مههو مور  عموو مه
 شیعرەکە.  و چوونەتە نا

آمرئامیر  ف:  مهماندهره،  'ئامیری  دهر.  به عموور'  فه  بێ  ئاوهدهرمانواتای    وه دانکردنهی 
 هاتبێت. 
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 بۆ شێر تهژیان: ئازا، سیفه
 : ئێمهمه
 ، رووزیی شیعرەکە حری عه به

 : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنن محذوفرمل مثم
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 ئااڵی پیرۆز 

 
 
 

 ۆز! پیر ی واڵت بێلە هەموو کورد
 خاسە بۆ وانە لەگەڵ مەن دڵسۆز
 بۆ ئەوانەی کە بە پێشواز هاتن 

 رقەیی پیادە و چەند پیاوی قۆز یف
 ی بە ئەبەد هەر بژین میللەتی کورد

 هەر بەشان هەڵگرن ئااڵی پیرۆز
 دەرچووهەاڵت، بۆی  دوژمنی کوردی

 ! ڕێوییە و کلکی ئەوا گرتە گەڵۆز
 ،کەیی و حیزی، تاستبەسە ژێردە

 ن ئەوان لێیدەن پۆز؟ کەر بیێمە نۆئ
 نەتەویی خۆ لەهەموو جێ دەرکەن

 لەبەرن، بیکەنە تۆز تەقڵەکوت حەم
 هەر بە شاباڵی هومای ئااڵی خۆ، 

 ری دوژمنی خۆ کەن ئاڵۆز شکلە
 تانگ و ماشێن و زرێی لێ بگرن 
 با لەکۆڵ بێتەوە سواری کەرەبۆز 

 ندەکا: ئااڵتاوا "زرنگ" بانگو  
پیرۆز! واڵت بێ  لە هەموو کوردی   
 

 ی هەتاوی  ١3٢4گەردیگالن، 
 ئەنیسیدا نییە(  ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ٩3)الپەڕە  

___________________________________     
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ەشتر لە ئێستای مێژووی ئێراندا  بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە چاپی ئەنیسی لە سااڵنێکی ڕ
شکاوی ئاماژە  کە بە ڕاپ بکرێن  اچشیعرانەی تێدا  و  ، نەکراوە ئە(١345باڵو بۆتەوە )

 بە کۆماری کوردستان دەکەن، ئەوەش یەکیانە. 
 ی چاپی جەعفەردا هاتووە: راوێزلە پە

"  مام هەژار ئەم شیعرانەی "ئاوات   وردستان لە شاری بۆکان،"کاتی هەڵکردنی ئااڵی ک
 ی خوێندۆتەوە."

نزول' ی 'شأن  ڕوونکردنەوەیە،  دەس  ئەو  دەکات. وت  شیعرەکە  ئاوات  تانیشان  ئەو  ە 
مەهابادەشیعر لە  کاتێ  گوتووە  کوردستاندا  ئااڵی  پێشوازیکردنی  لە  هێنرایە ەی  وە 

لە مەهاباد  چاپی  کوردستان  ڕۆژنامەی  خۆیدا    بۆکان.  یەکەمی  ئەو چۆنیەژمارەی  تی 
هەڵکر و  ئااڵ  تۆمهاتنەی  بۆکانی  قەاڵی  لەسەر  موقەانی  "ئااڵی  کردووە.  ددەسی ار 

لە مەهابادەوە بە میاندواو و تەغیاباد [  ٢٦/١٢/١٩45]  ١3٢4/ ١٠/ 5" لە ڕۆژی  انکوردست
ی  اددا، گەیشتۆتە بۆکان و ڕۆژێک دواتر لە سەر سەکۆی قەاڵ و قەرەموسالی و عەلیاب

 شار هەڵکراوە.
وار فەردی باڵو بۆتەوە و  کە کە پێشتر تەنیا چنۆ فەردیی بەناوەرۆ  غەزەلێکیشیعرەکە  

ەکەی دوایی، لە شیعرەکەدا، ێنج فەردواردنی پاڵبێتە هۆکاری هەوونێ هەڵەیەک بدەتوا
پیرۆ ئااڵوە،  هاتنی  بۆنەی  بە  دڵسۆزانی ئاوات  بەتایبەت  لەهەموو کوردی واڵت  زبایی 

وات پیادانە  'مە'  و  ات کە چوونەتە  کەدە الیەنگرانی کۆماری کوردستان و ئەو سوارە 
 ایی دنیا هەتا کۆت  ومیللەتی کورد    ژیزدەکاتەوە: بپێشوازیی ئااڵ؛ ئینجا دروشمێک بەر

دی' هەاڵت و بۆی ئااڵی کۆمار لەسەر شانیان بێت! لە درێژەشدا دەڵێ 'دوژمنی کور
بهێنێت کە کلکی خۆی شۆڕ کردۆتەوە و بە  دەرچوو، ئینجا دوژمن بە ڕێوییەک دەشو

 شتووە. و ڕۆی ١٦7و تێک شکانەوە خستۆویەتە ناو گەڵۆزییەوە ییوهۆی سەرنەکەوتو
ژێردەستەیی دوژمن بێنە دەرێ، هێرشی بکەنە سەر   ەئەوەی ل  خەڵکە بۆاندانی  ه  دواتر

ەی شەڕی لێ زەوت بکەن و بە سواری کەرەبۆز بینێرنەوە و تانگ و ماشێن و کەرەس
ئاو پیرۆزبایی  دیکە  جارێکی  کۆتاییشدا  لە  خۆی.  لە اڵتی  والت  هەمو  اڵ  کوردی  و 

دەکات    کەم وێنە  یە هونەرنماییەکەواعاتی شیعرییدەکات و بەو شێوەیە لە باری سەن
واتە هەمان ئەو میسراعەی یەکەمیئ "ردالمطلع"ە  شیعرەکە لە   ەویش دروست کردنی 

 کۆتاییدا دووپات دەکاتەوە. 

 
 ۆنی کوردییە. دێکی ک. پەن ١٦7
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ئبەاڵم با سەر ە؟ دیارە دەبێ  ەو دوژمنەی وا شاعیر هێرشی دەکاتە سەر کێیەتا بزانین 
ناحەزی دامەزرانی ک بری ی  کوومەتی کورد ۆمار و حنەیار و    بوون لە   یتبووبێتن کە 

هەر  دەوڵەتی کوردستان  شارەکانی  لە  حکوومەت  ڕەسمیی  مەئموورانی  و  وەها ئێران 
وچەکە. دیارە بە هەڵکرانی ئااڵی  هەندێک ئاغا و سەرەک هۆز و بەشێک لە مەالیانی نا

واتە بە ان نەڕۆیشتن و هەندێکیان مانەوە و ڕەنگیان گۆڕی  یووکوردستان نەیاران هەم
و پایە و مەنسەبیشیان وەرگرت، بەاڵم لە  دێک پلە  تن و هەنوەلەگەڵ کۆمار ک  ەتڕواڵ

ن بۆ  ن لەگەڵ ئێرانییەکان پاراست و هەواڵبەری و جاسووسیشیاژێرەوە پەیوەندیی خۆیا
گەڕایە ئێران  سوپایی  هێزی  کە  ئەوەندەش  هەر  بە    ەوکردن،  بوون  ناوچەکە، 

پێشمەرگە لەشکر،  بەر  فیدائیانی  کەواسووری  و  ازەربایجانییانئ   و  کرد  خۆیان    چەک 
کۆمار بکەن، کە بە   مادە کرد بچنە ناو مەهاباد و تااڵن و بڕۆی خەڵک و الیەنگرانیئا

نەیانتوانی   سیاسەتی وشیارانە و لەخۆبووردوویی و  بووەوە  کاڵ  پێشەوا چاوی ڕەشیان 
ە سەرەک  ل  وانەش تاقمێکئاشکرایە ئە  -ەی ئەرتەش خۆ بگەیێننە ناو مەهابادوەنپێش هات
 بوون. ناوچەکە ئۆدااڵنییفهۆز و 

ئاوات لە ڕۆژی هاتنی شیعرەکە لە گوندی گەردیگالن گوتراوە و نیشان دەدات کە  
بە و  نەبووە  لەوێ  بۆکان،  بۆ  خۆی    ئااڵ  گوندەکەی  گەردیگالنی  لە  زۆر  ئەگەری 

  وابکات وا پێشەەوەی چەند ڕۆژ دواتر پێشوازی لە هاتنی ئااڵی کورد  مابووەوە بۆ ئ
دابوو بۆکا  ئیجازەی  گدوای  دوو  و  ئەوێش.  ن  بچێتە  دەوروبەری،  دیکەی  وندی 

کی کومیتەی حزبی دیموکراتی کوردستان بووە لە بۆکان و  دەزانین ئاوات نایب سەرۆ
ه  و  هاتن  لەمەڕ  کوردستان  ڕۆژنامەی  هەواڵی  گوندەش.  بۆکان، کڵەلەو  لە  ئااڵ  رانی 

ت ئاوات  ناوی  بە  بەاڵئاماژەیەکی  نییە  پ  مێدا  دوو  شیعریرا درەنگتر  باڵ  چە  و ئەوی 
 کوردستان دەردەبڕێت.    کردۆتەوە کە تێیاندا پێشوازی و ڕێزی خۆی بەرانبەر بە ئااڵی

 سانەی وا..... بۆ وانە: بۆ ئەوانە، بۆ ئەو کە
رە  ەی وا لە بۆکان چوونە پێشوازی ئااڵ. دیاپیاوی قۆز: ئەو الوە گەنج و ڕێک و پێکان

پێش شێواز ئەو  هەبووێکوازییە  فەرمیی  ئەوانە  ەی  لە  و  وا  پێشەوەی ی  ڕیزی 
 ان لەبەر کردووە.پێشوازیکاراندا بوون، جل و بەرگی ڕازاوە و جوانی

خەڵکە. پۆز  الحێکی تازەیە و زۆریش لەسەر زمانی  پۆز: فیز و ئیفادە. پۆز لێدان ئیستی
 لیزیشدا هەیە. فەڕەنسییە لە ئینگ لەفزێکی
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بۆ سەر دوژمن،  سواران    رش بردنیێهوەربگیرێت: بە  ا  ێ بە دوو واتبیکەنە تۆز، دەکر
 تۆزی بانان. تەپ و تۆز بەرپا بکەن؛ یان دوژمنەکەتان بکەن بە

 نەتەوی: دوژمن، نەیار 
ختەوەر رێت سێبەری بکەوێتە سەر هەر کەسێک بەئوستوورەییە دەگوت هوما: باڵندەیەکی 

 دەبێت.
 . ێ بیبڕێتن اڕدا شمشێر نەتوشەکە لە کاتی  زرێ: ڕووپۆشێکی لە کانزا دروستکراوە

 
اوات کە سپاسی گەلێک زۆرم هەیە بۆ ئاغا سەید جەعفەری ئیمامی کوری مامۆستا ئ

باربوو نەبیستراوەی  و  نەبینراو  فەردە  پێج  منیش    ئەو  و  پێشکەشی کردم  لێرەدا 
 خوێنەرانی دەکەم.  

                                                           یی شیعرەکە،عەرووزبەحری 
 عالتن فعالتن فعلنبون: فدس محخمس رمل
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 هەاڵڵە و بەهار 
 
 
 

 یە 'هەاڵڵە'مەحبووبی نەوبەهاری من ئەوڕۆ 
 تنی وی حەواڵەیە م بە پشکوعوقدەی دڵ

 بپشکوێ یاڕەب! گرێی دڵم بکەوە، گوڵ 
 لەم مانگی ناوەڕاستی بەهار، لەم مەحاڵەیە

 جێگەی ژیانمە، ە ەم سەرزەمینی کوردە، کئ
 و شەوبۆ و ژاڵەیەوەنەوشە  ی نەرگس وێج

 ١٦8گوڵ  و باریبەرگ  یبولبول بخوێنێ، جەرگی کەو
 یەێسن و هەاڵڵەی قەباڵەوشوێن شوێنی بەرگی س

 هەر سەتری گەر وەدەرکەوێ، سەتحی ژیانییە 
 رینگیش نواڵەیە  نی ژیر و زبۆ کوردەکا

 ١٦٩ەم کاتی شادییە بولبول ڕەفیقی ساقییە ل
 پیاڵەیە!  تیەسە، ئەم مهەاڵڵەی ستی بۆیمەئەو، 

 لەم کاتە خۆشە، موڕتەجیعان بۆچی ناکەون 
 و پووچ و درێژ و بەتاڵەیە! ری هیچ لەو فیک

 ەوە ێ بە سەد ڕەنگی تازهات بانەمەڕ، بەخێر
 ڵەیە دێنە درێ سپی و ڕەش و سوور و ئا

 هەر فیتەفیتی شوانە لەسەر پەرچە بۆ مەڕی
 ١7٠بۆ لە ماڵەیە  انقیژەقیژی بێرییە کە شوهەر 

 
بێت ١٦8 چی  دەبێ  نیم  دڵنیا  دەبینرێت.  'کری'  وەک  دەقەکەدا  لە  'کەوێ'  گوێرەی.  کرداری  بە  کێشی    من 

 شیعرەکە وەک 'کەوێ'م خوێندۆتەوە. 
 تووە.ە' هالە دەقەکەدا وەک 'شادی  ١٦٩
 ە.لە دەقەکەدا وەک 'بو' نووسراو   ١7٠



  

201/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 ١7١شیعری "زرنگ" ناقیسە، بەاڵم ،کاکی قزڵجی
 ! ت حەواڵەیەتەکمیلی وان هەموو بە جەناب 
    

 ەتاوی ی ه ١3٢5ناوەڕاست مانگی بەهاری ساڵی 
 ووە( اتی هەتاوی؛ لە چاپی ئەنیسی و جەعفەردا نەه ١3٢5ی ،  خاکەلێوە٢)گۆڤاری هەاڵڵە، چاپی بۆکان، ژمارە 

_________________________________   __ 
نەهاتووە و من لە لە هیچکام لە دیوانە چاپکراوەکانی ئەنیسی و جەعفەردا    یعرە،ئەم ش
 ندا چاوم پێی کەوت.ی بۆکا  ١3٢5ی گۆڤاری هەاڵڵە چاپی ساڵی  ٢ژمارە 

تا  ەسەنی قزڵجی بوو کە بە هاوکاریی مامۆسڵە مامۆستا حری گۆڤاری هەاڵسەرنووسە
م دەریدەکرد.  ئەودامهەژار  هەژار  ماڵی  ۆستا  هێنابووە  گ  لەەم  شەرەفکەندەوە  وندی 
سپی دەکرد، ماوەیەکیش لە ئیدارەی دوخانیاتی و کاکار  لەوێ  بۆکان و بۆ ماوەیەک  

بۆکانی  بۆکان کوردستاندا  کۆماری  هەرەسی  لە  لە    هێشت  بەجێ  دامەزرابوو،  و 
 باشووری کوردستان گیرسایەوە.  

پێ  چاپخانەی فەرمانی  بە  مەهابادەوشەهەاڵلە  لە  ڕاگوێزوا  شاری   کە  ،بۆکان  یەراە 
کوردستان کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  چاپخانەیەکی  و.  بو  دووهەمی  سۆڤیەتەکان 

 ەزراند.  گەورەتریان لە مەهاباد دام
سەرجەم    ١7٢ی هەتاویدا   ١3٢5ەڕی  و بانەم  ١3٢4گۆڤاری هەاڵڵە لە ماوەی ڕەشەمەی  

هەاڵڵە   ی  ٢  ە. ژمارەدا باڵوکراوەتەو  ٢و ئەم شیعرە لە ژمارە  ژمارەی لێ دەرچووە    3
]فەروەردین[ ی ساڵی   بەسە  ١3٢5ڕێکەوتی خاکەلێوە  بەرانبەرە  ی  مانگە  رەوەیە. ئەو 

 .  ١٩47یلی ساڵی لەگەڵ مانگی ماڕچ و ئاپر 
پێدا و  نەتەوایەتییە  شیعرەکە  پیرۆزبایی ناوەرۆکی  و  هەاڵڵە  گۆڤاری  هەڵگوتنی 

ود و  ەرچوونیەتی  هەست  لە  لیه  تێکەاڵوێکە  بابەتی  وەک  ەندێک  و    ویناریک  گوڵ 
 کوردستانیش لە الیەکی تر. بیری کوردایەتی و ئااڵی   و بولبول و ساقی لە الیەک

 ڕوون کردنەوە دەکەن. مەسەلە تێدایە کە پێویست بەشیعرەکە ئاماژەی بە هەندێک 
  کۆماری کوردستاندا، بە : ئەو زارەاوەیە لە سەردەمی کۆمەڵەی ژێکاف و  جیعانموڕتە

ک عەشیرەت و بەشێک لە مەالیان و بە گشتی هەموو رەسەرەبەگ و  ەندێک ئاغا و دەه
ک ئاشکرا و هەندێک  ە دەگوترا کە لە بەرانبەر کۆماردا وەستا بوون و هەندێئەو کوردان

 
 لە دەقەکەدا وەک 'ناقسە' هاتووە.   ١7١
 ی زایێنی.  ١٩47ریل و مەی ی و ماڕچ تا ئاپبریوێرمانگی فی  ١7٢



 

 ١3٢٩تا  ١3٢٠ سااڵنی ریعشی /202
 

بەستبوو، لەو    یەوەخۆجێ یی حکوومەتی ناوەندی  یننهێنی، پەیوەندییان لەگەڵ مەئموورا
ڕووپەیو لە یاگەپێ ڕادە  وەکانی کۆماریانداەندییانەدا هەواڵی  تاقمە خەڵکانە  ندن. ئەو 

تانە و توانج و    و  تمانپەروەرەوە کەوتبوونە بەر هێرشالیەن شاعیران و نووسەرانی نیش
تەنانەته جار  ژێک  ەندێک  چاپەمەنییەکانی  الپەڕەی  'دیاری  جنێویش.  وەک  اف 

الوەک بۆ  ک  ژ.  گکۆمەڵەی  و  کورد'  هەروانی  'نیشتمان'،  گۆڤاری ەهۆڤاری  ا 
ن ئەو مەسەلەیەما  ی حزبی دیموکراتی کوردستانامەی 'کوردستان'ژنڕۆتان'  و  'کوردس

دە بۆ  باشی  شاعیرانبە  لەو  یەک  کامیلیش  سەید  شیعرەکانیدا ردەخەن.  لە  کە  بووە  ە 
 وەش نموونەیەکیەتی. ەوەی هەبووە و ئەو کەسانە ڕەنگدانبەرانبەر بە

مەقتەعی ق  فەردی  'کاکی  ناوی  ی  زڵشیعرەکە  'زرنگ'  و  هەمان ڵجقز تێدایە.  جی'  ی 
گۆڤارەکەی سەرنووسەری  قزڵجی  حەسەنی  نەمر  ناسناوی  مامۆستای  'یش  'زرنگ'  و  ە 

ێکافدا، کە زوربەی سەرچاوەەکان وەک 'زرینگ'یان  خودی ئاوات بووە لە کۆمەڵەی ژ
 ووە.  درکتۆمار 

ترا، ژمارە  گوو باڵوبوونەوەی: وەک    مەسەلەی مانگی گوترانی شیعرەکە و چاپ کردن
ڕی    ٢ خاکەلێوەی  ەوێکهەاڵڵە  ساڵەی   ١3٢5تی  ئەو  بەهاری   مانگی  یەکەم  واتە 
"مانگیبە لە  باس  شیعرەکە  دووهەمی  فەردی  بەاڵم  بەهار"    سەرەوەیە.  ناوەڕاستی 

سەرنووسەری   من،  بۆچوونی  بە  بکاتە ڤۆگدەکات.  هەاڵلە  ویستوویەتی  ارەکە 
مانگانە ژ  گۆڤارێکی  سێ  هەر  بۆیەش  هەر  ڕماو  ڕێکەوتی  پێکرەکەی  و   سێ ی  ێک 

فەروەردین   ]ئیسفەند،  بانەمەڕ  و  لێوە  خاکە  ڕەشەمە،  بە مانگی  یان  ئوردیبیهێشت[  و 
 لە  بەو مانایە بێت کە حەتمەن ژمارەی ناسراو بەو مانگانە،سەرەوەیە. بەاڵم ئەوە ناتوانێ 

نەکەوت و  بووبێتەوە  باڵو  مانگەکەدا  کۆتایی  نەکڕۆژی  دواتر!  ڕۆژێک  ەودەم، ئ  بێتە 
ئ وابەگشتی  مانگ  یەهەێستاش  لە  مانگە  ئەم  مانگانەی  مانگەکان  گۆڤاری  ی  یان 

 ێتە بەردەستی خوێنەر.  ودا بکەوداهاتو
و    ە مانگی دووهەمدا باڵو بووبێتەوە مانگی یەکەمی بەهار ل  کەوابوو، دەکرێ ژمارەی

دەتوانین    ن،ئەو بۆچوونە بسەلمێنی  ی چوارەمدا. ئەگەرژمارەی مانگی سێهەمیش لە مانگ
ەر  ەش کە شیعری ئیمامی لە مانگی دووهەمی بەهاردا گوتراوە و هامنجە ئەو ئەبگەین

ژمارە   لە  دوەوهەمەش،  مانگی  چاپ  ٢لەو  گۆڤارەکەدا  گۆڤارەکە  ی  گەرچی  کراوە 
 ەوە بووە.  رەسڕێکەوتی مانگی یەکەمی بەهاری بە
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دەکا بەهێزتر  من  بۆچوونەکەی  وا  هەڵە  ئەوەی  هەندێک  بوونی  'کێش'ە و  ت،  پەڵەی 
پێش  ە کە وێدەچێت شاعیر بە پەلەپەل شیعرەکەی ئامادە کردبێت و  ەوەکسەر شیعربە

موویانی بووبێت، ناردبێتی بۆچاپ ئەوەی دەرفەتی پێداچوونە و ڕاستە وپێشتە کردنی هە
 ری گۆڤارەکە کردبێت هەڵەکانی بۆ بنەبڕ بکات: ەسوئینجا داوای لە سەرنو

 ابت حەواڵەیە" ەنەکمیلی وان هەموو بە ج"ت
 و واهەیە ڕاستیش نەبن. و ئەگەرن وانە هەموەئ

جەنا بە  هەموو  وان  حەواڵەیە" "تەکمیلی  ئیمامی  ،  بت  شیعرەکەیە.  میسراعی  دوایین 
ن جار  یوانەکەیدا دەیاە و لە سەرجەم دێکی خۆ بەکەم زان و بێ دەعیە و فیز بوومرۆڤ

بەکەم   خۆ  دیاردەی  ئەو  لێرەشداتووشی  دەبین.  دەد   دانانە  قزڵجی  لە  کات  اوا 
'ویواناتە گوتەنی،  خۆی  ئەوەی  لەبەر  بکات  تەواو  بۆ  شیعرەکەی    ناقیس'ن. یەکانی 

و دوو زاتە و دانپێدانانی ئاواتیشە بە فەزل  لەوالشەوە نیشانەی دۆستایەتی و نزیکایەتی ئە
 زڵجیدا. هونەری ق و

ییەیە کە چەند  ستکی جیددی ئەویش ئەو ڕابەاڵم ئەو بۆچوونە دەمانباتە سەر مەسەلەیە
شیعش نەمو کەرەوێنی  من  و  بەرچاون  شیعرەکە  تەکنیکی  ناتەواویی  و  لەنگیی  یست  دا 

 دەستیان تێبەرم. 
ک جیاوازیی نی بکەم ئەوەیە شیعرەکە بە هەندێدوایین خاڵێک کە بمەوێ دەست نیشا

 ەوە مەتلەعەکەیەتی:ڕازاوەی نالیدا گوتراوە کە ئە ئیستیقباڵی شیعرێکی سەرواوە، ل
   ەلهەلە  هڕەقسی بە  وشکە سۆفی واڕە نو"ب

  دیسان لە بەحری وشکی هەوا کەوتە پێ مەلە"
 نەی کە دەڵێ: و شوێتا ئە

 ەشبەڵەک!  رمە حەڵقەیی زیکرت بە ڕ"شێخم، چ گە
 حاڵی ئەمانە خۆ بە جەنابت موحەووەلە"

 ێتەوە. واتە گرێی دڵم بە پشکووتنی گوڵی هەاڵڵە دەکرگرێ.  عوقدە:
مەحاڵەیە:   شومەلەم  و  ناوچە  دەبێحاڵ:  کە  لن،  نیازی  لە ێ  بەاڵم  بێت.  بۆکان  ە 

ەڵکی ناوچەکەدا زەرفی زەمانیشە واتە بە واتای کات موحاوەرە و قسەی سەر زاری خ
 ەمیش دێت. و د

شیعرەکەد کردنی  ڕوونووس  کاتی  لە  من  واوم  پشکوتنی:  یەک  بە  دەستەقەسد  بە  ا، 
 زۆر قورس نەبێت.ا شیعرەکە لە خوێندنەوەدکێشی  نووسی بۆ ئەوەی
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بخ لەنبولبول  بڵێی  وێنێ:  تۆ  بەرچاوە.  فەردەکەدا  میسراعی  هەردوو  لە  شیعرەکە گی 
 ر هاتبێت؟ پدا وای لێ بەسەخۆی ناتەواو هۆنرابێتەوە یان لە پیت چنینی چا

گۆڤارەکە ئەگەر چاپ  سەتحی ژیانییە: هەر دێڕێکی  هەر سەتری، گەر وەدەرکەوێ،  
شابکر ژیانی  هاوسەتحی  خەڵکعیێت،  ژیان  یان  ئ ر  لە ە  ەوەکەیە.  منە  تێگەیشتنی 

 میسراعەکە. 
 نواڵە: نان و ڕزق 

 اتە خۆشەدا، یان لەم کاتی خۆشییەدا.ۆشە: لەم کلەم کاتە خ
ایە سووکایەتییەکی  ئەگەر میسراعی دواتری فەردەکەی بەشوێندا نەهاتب  اکەون:بۆچی ن

ەت بۆ  خەوتن و بە عاد  و  ەجیع. کەوتن، پاڵکەوتنوت بۆ خەڵکانی موڕتەتێدا دەردەک
دەخوێنریتەوە،   دەگوەترێت. بەاڵم کاتێ میسراعی دووهەمی فەردەکەی بەشوێنداڵ  ژەئا

فیکرە هیچ و  بابەتەکە تەواو دەگۆڕێت و دەبێتە شتێک بۆچی مورتەجیحان لەو  تر:  ی 
 ەست هەڵناگرن؟ د وپووچە ناکەون 

م فیکری  بۆ  دیکەیە  سیفەتێکی  هیدرێژ:  لەگەڵ  کە  بەتاڵدچ  ورتەجیعان  و  پووچ  ا و 
دەست لەو اهەیە بە واتای کۆن و لەمێژین هاتبێت و بیەوێت بڵێت بۆچی  و  و  هاتووە

 ی بەسەرچووە! بیرە کۆن و قەدیمییە هەڵناگرن کە ئێستا ماوە 
و... وایە دەبێ وەک سپیی و ڕەش  بۆ ئەوەی کێشی شیعرەکە   سپی: الم  بخوێنرێتەوە 

 رێزرێت. بپا
بۆرپە هەنبانە  مێشە.  هەژاینرچ:  مامۆستا  "مەی  وەک  چوغور"ی  ە  ێش ر  لێڕی  و 

 لێکداوەتەوە. 
 شوان.  فیتەفیت: دەنگی فیتوو لێدانی

میسر واتاکردنەوەی  کلیلی  بێرییە:  قیژەقیژی  لە  هەر  فەردەکە  هەموو  بەگشتی  و  اعەکە 
  وائەگەر  ،  دەبێ وەک "بۆ" بخوێنرێتەوە یان وەک "بوو"  وەی ئایاایە و ئەکرداری "بو"د

ۆ"ی دەخوێنمەوە و ئەودەم ڕستەکە  وەک "ب  من خۆم  وە.ێتەەکە لێک نادراعنەبێت میسر
شو پرسیاریی:  ودەبێتە  ئەگەر  دێ؟  ناو  هاتۆتەوە  بۆ  واتە  ماڵەوەیە؟  لە  بۆ  بێت  ان  ا 

کە   بێت  ئەوە  لەبەر  دەبێ  بێری  بقیژەقیژی  بکدرەنگە،  پەلە  مەڕ  ا  بگەمە  و  ەم 
ا خۆم  ەڕەگدێ و لێنی هێنایەوە ناو  ەلەبارە بۆچی وا زوو مێگدۆشینەکەم، ئەو شوانە نال

و هەلەیەی بێری لەبەر پێگەیشتن بە  ئامادە بکەم! نەدەکرا درەنگتر بێتەوە؟ جا ئەو پەلە  
نە  ووچتی بەردەوامی ڕۆژانەی بووبێت یان بۆ خۆ ڕازاندنەوە و  ئەرک و کار و زەحمە
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گە بەستنی  بۆ  یان  گوند،  ناو  کوڕەالوی  هەندێکبەرچاوی  کە  هەڵپەڕکێ  ار ج  ڕی 
ی لەگەڵ  دەیبێری  بە بەانەکتر  گوندیش  دیکەی  و چەند الوی  واهەبوو شوانە  و  ست 

 گۆرانی و دەست گرتن، لەگەڵیان بکەون. شمشاڵ و 
یر بۆ پاراستنی  ەک لە ناتەواوییەکانی شیعرەکەیە کە شاعڵەوەیە. ئەوەش یلەماڵەیە: لە ما

 بەیان کردووە. وە و ئاوای سەروا و کێش تووشی هاتو
رەکانی زرنگ دەدرێتە دەست جەنابت، کە شیع بڕیی و هەڵەکردن   ان: تەواوو تەکمیلی

 یرابێت. ەی 'بە جەنابت حەواڵەیە' واهەیە لە شیعری نالی وەرگستڕ کاکی قزڵجی بیت!
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 خۆشی بەهاری ڕاپەڕاندن لە خەوی

 
 
 

 هەستە، بەاڵن دوێشەوێ دڵ ڕایپەڕاندم پێی گوتم 
 اڵن بەربە ە دوژمنفکرە، کڕابگرە، تێت هەستی خۆ

 یەعنی زستانی غەمان بۆی دەرچوو، بەفریش چۆتەوە
 وێم دەنگی کەو و قومرییو باز و بولبوالن ە گدێت

 انی کوردی، ڕۆژی غیرەتە گەر قارەمپێی گوتم 
 النپێویستە قەید و موشکیبیکەوە، زوو کردنەوە 

 ەبهە، ڕۆژی دوژمنتبەستەخۆ و هەستە بڕۆ بۆ ج
 چەی گواڵننوتەنگە وەک غ ولفی نیگار ووەک زە تار

 وا کوڕوکاڵ دەورەیان داون، گڕوگاڵێ دەکەن
 ر بە حاڵی وانە ئەوساڵ هێندە دەگری عاسمانەه

 ستەکان ی ماوە زیندەگی فاشو ڕۆژێکی پێنج و دو
 بەردەاڵن قوو بێت و جێی مەش  جێی ئەوان با دۆشەگی
 ەینەب، تۆزیان بە عاسمانا دحەملەیان گەر بۆبەرین

 ێی ئەوانیش ژێر گاڵن نێو گواڵن و ججێی مە دەچتە 
 ر بێ دایما ئوی "زتنگ" هەر پێشەوامان بەرقەرا

 ستەکان ڕووخاوە دەچنە ژێر گاڵن یالنەیی فاش
 

 ١٩4٦[، مانگی مەی ١3٢5بانەمەڕی ]
 اوە( وەرگیر ١٩4٦ن ساڵی )لە گۆڤاری کوردستا

_________________________  ___________ 
پارچ نابینرێت، هۆکارەکەشی راوەکاە چاپکە دیوانیچکام لشیعرە لە هە  ئەم  ئاواتدا  نی 

گۆڤا لە  ساڵی  ئەوەیە  کوردستانی  دیا  ١٩4٦ری  و  کراوە  چاپ  دا  مەهاباد  رە ی 
 ووە. نەکاندا نەبنوسخەی گۆڤارەکە بەدەست ئامادەکاری دیوا
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نی ئێراندا"  تاتی و ڕاچەنین لە کوردسمن چەندساڵێک پێشتر لە کتێبی "شیعر و بەرهەڵس
مانووسر ماوی  وتارەکا ەحموودمۆستا  لە  بەشێک  لە  و  کەوتبوو  پێی  چاوم  نی زامدار 

نیشانم دەست  مێژوودا"  لە  "بۆکان  ناوی  بە  لەمکردبو  خۆم  خەریکی   و.  ماوەیەدا کە 
کەی  تەبۆ چاپکردنیان لە شێوازی کتێبدا، چاوم بە یادداشئامادەکردنی وتارەکان بووم  

 ر.  ا زامدامامۆستەوە سەر کتێبەکەی امخۆم کەوتەوە و گەر
گۆڤاری   لەگەڵ  کرد  بەراوردم  ئینجا  دۆزیمەوە  کتێبی  لەوێدا  ناو  )چاپی  کوردستان 

سەر کوردی  کدەم"ڕۆژنامەوانیی  کوردستان،  ی  دیموکراتیئ  "  ١٩47تا    ١٩43ۆماری 
 دوکتۆر هیمداد حوسێن( و پاشان ڕامگواستە ئێرە. نووسینی 

ەرەوەیە. زۆر بەس فارسیی  نووسی  دستان کە شوێنی ڕێورە نووسینەکەی گۆڤاری کشێو
ویەتە ئەمڕۆیی و چەند وشەی ناڕوونیشی مەحموود زامدار شێوەکەی گۆڕیوە و کردو

یەکدوانێ لە  پێجگە  ئەو  هەمان  لەسەر  من  لێرەدا  ناسیوەتەوە.  باشی  بە  ئەو ادوک،  نەی 
 ە. اوشە بەرانبەر یەکتر دانڕۆیشتووم بەاڵم هەردوو دەقەکەم وشە بە و

لە پەسنی سوپای کورد و کۆماری  غەزەلە هەشت فناوەرۆکی ئەم   ەردییە، سیاسی و 
ی گۆڤارەکە    4  ن و پێشەوا قازی محەمەددایە. ڕێکەوتی چاپ بوونی ژمارەکوردستا

با  کە ئەم شیعرەی واتە  ١٩4٦و مایسی    ١3٢5نەمەڕی ساڵی  تێدا چاپ کراوە، مانگی 
دەبێ    یعرەکەشانە، شانی کۆماری کوردستزری ڕێبەندان و دامە  ٢ایپێنج مانگێک دو

سیاسل فەزای  گوترابێت.  مانگەدا  پێنج  ئەو  ماوەی  لەو ە  و  قۆناغە  لەو  کوردستان  یی 
هاوی کۆتایی  تا  کۆمار مانگانە  الیەنگری  شاعیرانی  لە  ڕۆحیەتەی  ئەو  هەر  نیش 

پشتگەرمگەدهەڵ بە  زۆر و  بە حەماسەتێکی  تەواوی سوپای  رت. ئەودەم کورد  ییەکی 
سەرورسو بە  دەیتوانی  داگیردوژمن  ،  خای  خوازیاری  کەری  بگورێنێت  کەکەیدا 

ناو بێت.  دوژ  دەرکردنیان  هەمان  بە  ئاماژەیە  لێرەدا  "فاشیستەکان"یش  واتە  هێنانی  من 
فاش لەگەڵ  نابێ ئەوانی  ئێرانی و خوێنەر  بچێت کە  تسی سوپای  ئاڵمانیا لێ تێک  ەکانی 

 ناویان لێدەبرا.  لەو سااڵنەدا زۆر
دەست پێدەکات و دوای لە خەوهەستان، دڵی   و ەەیاڵی واتە خە بابەتێکی خەکە بەلغەز

ن تەواو بووە  پێدەڵێ: هەست ڕابگرە، و وشیاری دوژمن بە، زستانی غەماشاعیر ئاوای  
نواندنە، الوانی کورد دەورەی   غیرەتردی، ئێستا ڕۆژی  و ئەگەر تۆش قارەمانی کو

 ری. بۆی دەگمانیش شنێک کە هەوری ئاسچەو دۆخێکی شڕی هەیە بە دوژمنیان داوە 
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و پێشتر  کە  دەدات  سیاسی  دروشمی  هەندێک  پاشان  لە   شاعیر  ئەوەش  دوای 
 شیعرەکانیدا نەبینراوە:  

کەینە سەر، ژێک زیاتری نەماوە و ئەگەر ئێمە هێرشیان بۆەکان حەوت ڕژیانی فاشیست
ن. ەوان لە گۆڕ دەنێیئ  ۆمان بەختەوەر دەبین وئەودەم ختۆزیان بە ئاسمانا دەبەین، جا  

دەڵێ هێالنەی   ی بەرقەرار بوون بۆ پێشەوا قازی محەمەد دەکات ودا داوا کۆتاییشلە  
 نن لە سەر چڵەداران بنیشن!  فاشیستەکان ڕووخاوە و ئیتر تەنیا دەتوا

شاعیر الیەنەی  دوو  دەی  دیالۆگی  خۆی  عەقڵی  و  دڵ  شیعرەکانی  لەگەڵ  لە  جار  ان 
هەئاو نەک  و  بینراوە  شاعیرر  اتدا  بەڵکوو  دیئەو،  ئەو انی  نموونە سەردەم  کەی  بۆ  ەش 

دەیەوێت پەیامی خۆی بە خوێنەر بگەیەنێت بەالم    هەژار و قانع. ئاوات لەم ڕێگەیەوە
 ازێکی ناڕاستەوخۆ و لە زمان دڵیەوە. لە شێو

 گەورکان دەگوترێت. موکریان و ناوچەی بەاڵن: بەاڵم. لە 
 اری جوواڵنەوە.تیئیحتیات کردن و بە هەسهەست ڕاگرتن: 

نەمزارببە دەەاڵن:  چییە.  بە  نی  بێت،  بەاڵهێنەر  و  بەاڵ  دەردو  خاوەن  ئەگەرێکی کرێ 
 بدرێتەوە. بە بەرباڵوی لێک الوازیش دەکرێ وەک 'بەرباڵ' ن بخوێنرێتەوە و

 انە. زستانی غەمان: تەعبیرێکی جو
کێشی شیعرەکە   ناەددەوە بخوێنرێتەوە دەقومری: باڵندەیەکە لێرەدا دەبێ پیتی /ی/ بە ش

 دەچێت. تێک
و نووسیوەتەوموشکی  قەید  هەڵەی  بە  زامدار  مەحمود  مامۆستا  کردوویەتە  الن:  و  ە 

پێ تێکچووە. دروستەکەی دەبێ    دوکیانیموقەیەد موشکیالن کە واتا و کێشەکە هەر
"بیکەوە، یاخود    ئەوەبێت:  وموشکیالن"  قەید  پێویستە  کردنەوەی  دی  قەیزوو، 

)بەداخەوە نیتەواو    شوێنەیاپی گۆڤارەکە ئەو  چ  موشکیالن  واتاکەی ڕوون  بەاڵم  یە(. 
تی ڕیزەکانی گەل و ئەوەی کە ئەگەر پێکەوەبین خێرایەک دەبێتە بانگەوازێک بۆ یەکیە

 دەبێ گرێی گرفتەکانمان بکەینەوە.  
 ەک و فیشەکدان بێت.بەستە، دیارە دەبێ چبەستە خۆ: لە خۆتی ب

تە ەم دەبێبە سەرجخشێت،  ان واتای کوڕ دەبەەمکاڵ لەفزی موهمەلە و هکوڕ وکاڵ:  
 الوان.

ەوە و بۆ ا هەژار بە "گاڵ و بوغ" ی واتا کردۆتگڕوگاڵ کردن: هەنبانە بۆرینەی مامۆست
ه  "گاڵ"یش "بە  هەگوتوویەتی  بە  دوژمن  واتە  ڕاونان".  وهوریا  کردن ەرا  وهوریا  را 
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ین  ی دوور نییە بتوانرچاڵێ" ی نووسیوەتەوە گەار وەک "گڕوگڕاوبنێن. مەحموود زامد
 ی دەکەن"یشدا بیخوێنینەوە.  "گڕوگاڵشێوەی  لە 

دەگر  هێندە  ساڵ  ئەو ئەو  دەبێ  ئاسمان:  ئاماژ  ی  و  زۆرباریبێت  بارانێکی  ەی  ساڵە 
 شاعیریش بەو بارانە زۆرەیە. 

 ۆژ، ماوەیەکی کەم. پێنج ودوو ڕۆژ: حەوت ڕ
 گی هاتووە. زیندەگی: لە دەقەکەدا وەک زیندی

قوو پ :  دۆشەگی  لە  قدۆشەگێک  دوەڕی  بێت.وو  ئورو  روا  پەڕی لە  سەرەوەی  پا الی 
لێ ناو  دەکرێنە  قاز  و  بکرێت  قوو  دروست  قوو  پەری  لە  دۆشەگ  نەمزانیوە  فەوە. 

ئاماباوەک بێت  هەرچییەک  بەاڵم  نییە.  نەگونجاویش  جوو  بە  ئژەیە  نوێنی  و  ێ  اسوودە 
 ەسەاڵتانە. نەرم کە بۆ دەوڵەمەند و خاوەن د

 ناخۆش. ق  و خەونی ڕە، شوێچەوانەکەیەتیپێبەردەاڵن: 
پێنج فەردی  لە  وشەیەی  ئەم  مەحموود  کاک  فەردی عاسمان:  لە  و  ئاسمان  وەک  ەمدا 

عاسم وەک  نووسحەوتەمدا  وەک یوەتەوەان  هەردوکیان  گۆڤارەکەدا  دەقی  لە  بەاڵم   .
ئاواتیعاسم ژیانی  ناوچەی  خەڵکی  دیارە  و  نووسراون  هان  ناوی  ش  عاسمان  بە  ەر 

فارەندەب ئاسمان شێوە  هاتۆتە لە ماوەیەتی و  سییەکە.  ڕابردوودا  ی شەست حەفتاساڵی 
 موکریان.  

 ز بە عاسماندا بردن: دەرکردن، فەوتاندن و نەهێشتن. ۆت
عاسەد بە  دوژمن  تۆزی  دەیبەین،  کورد  گەلی  وەک  ئێمە  بەو  بەین:  دەبەین  ماندا 

 تۆمای کردووە. ' ر بە هەڵە، وەک 'دەبەنمەرجەی هێرشیان بکەینەسەر. زامدا
ئێمە  جێی جێگەی  ئەودەم:  باداچوو،   مە.  بە  تۆزیان  و  هێرشمان کردنە سەر  ئێمە   کە 

 ێین. و ئەوان لەگۆڕ دەنلەسەر پەڕەی گوڵ واتە لە ناز و نیعمەتدا دەژین 
کۆمەڵە  نازناوی  زرنگ  زرنگ!:  شوئەی  هەندێک  لە  و  ئاواتە  ژێکافی  وەک  ی  ێندا 

نوو ناوچەزرینگ  لە  دیارە  هەری  سراوە.  شاعیردا  مەگدەگوتر  زرینگ  ژیانی  ەر ێت. 
مەڵەی ژێکاف هاوکاریکردنی برادەرانی  وای بۆ بچین کە دانانی نازناوی ئەندامانی کۆ

کو باشووری  دەنووسرێتکوردی  شێوەیە  بەو  لەوێ  کە  بووبێت  لەسەر   .ردستانیشی 
  ێت ی وشەکەیان ڕەچاو کردبەگەری دووهەمیش کە وێچووترە ئەوەیە شێوازی فارسیئ

 گ'یش دەخوێنرێتەوە.'زەرەن ت و وەکنووسرێکە وەک 'زرنگ' دە
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پێشەوا   بێگومان  دیکپێشەوامان:  شاعیرانی  محەمەدە.  پەسنی قازی  لە  سەردەمیش  ەی 
 وادا شیعریان گوتووە. پێشە

وردستان بووە کە ستەکانی حکوومەتی ئێران لێرەدا کالنەیی فاشیستەکان: هێالنەی فاشی
ئێستا  ل بڕۆن و هەرکام  دەێیان تێکچووە و  بۆخۆیان نێکی حاەوێ شوێلێرەولبێ  وانەوە 

ف نەهاتووە.   بدۆزنەوە. وەک گوتم ئەم لەفزی  ئاواتدا  دیکەی  اشیستە لە هیچ شیعرێکی 
گۆڤاکاک   ناو  'فاشیست'ی  وشەی  هەردوکجارەکە  زامدار  وەک  کەرمەحموود  ەی 

 'فاشست' نووسیوەتەوە. 
 اران.سەرچاڵن: سەر لقی د

 
 ەکە: عرسەرچاوەکانی شی

زامدا بمەحمود  و  "شیعر  الجاحرەر،  مطبعة  ئێراندا"،  کوردستانی  لە  ڕاچەنین  و  بغداد،  هەڵستی  ظ، 
 .ێبەکە(ی کت75الپەڕە )الپەڕە  ٢١5]؟[، کوردی، ١٩8٩

سەردەمی کوردی  "ڕۆژنامەوانیی  حوسێن،  هیمداد  کوردستان،    د.  دیموکراتیئ  تا   ١٩43کۆماری 
ی. )چاپکردنەوەی ، کورد5٠٩پەڕە  ، ال٢٠٠8ئاراس، هەولێر    نییەکەم، دەزگای چاپەمە  چاپی"،  ١٩47

،  ١٩4٦ڕ، مە ، ساڵی یەکەم، مانگی بانەمە4انی چاپی مەهاباد، ژمارە هەموو ژمارەکانی گۆڤاری کوردست
 ی گۆڤارەکە(.  35الپەڕە 
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 مەولوودی
 
 
 

    م بە دڵێکی خاوێن مەولوودی دەکە
 دەکەم  دیپڕ بە دڵ شادی و خۆشنوو 

 ەت ەالدوی وزدەیه، شەئەوشۆ دوا
 وەالدەتی ئەو خەتمی ڕەسالەت

 انگی هەر به ئیشارە ئەو زاته م
 ڕا کرد پارەپارە له ئاسمانێ

 تنه خوارەوە ەت جوێ بۆوه، هادوو ل
 ە چوونه باغەڵی ئەو سەردارەو

 هاتنەوه دەرێ له هەر دوو قۆڵی  
 ه توندوتۆڵی وبرد و بست به دە

 ان گرتەوەکیچوونەوه ئاسمان یە
 ە شەوە ددیسان به چار بوونەوه

 نابێ مۆجزەی گەورەتر لەوە
 ی و تاریکی بەوە یانی ڕووناک

 ئەو هاته دونیا، تاریکی الچوو
 ڵکرا، زوڵمەت بۆی دەرچووچرا هە

 ن یممەلەک له فەلەک هاتنه سەر زە
 بۆ پەزیرایی موحەممەدئەمین 

 ا به دیاری میوەی بەهەشتیان هێن
 ی باری وببۆ شادییانەی مەحبو

 ه قوربان!بو شەوه، ڕۆژی هەی لەهەی
 سەد مانگی تابان هەاڵت له خۆشیان 
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 ه حەوش و حەسار، له دەرک و له بان ل
 و به چراخان چەپڵەڕێزان بوو، بو

 یاخوا بەخێر بێی شای به تەدارەک! 
 ١73ێر! مەنزڵ موبارەک! خەبقەدەمت 

 بێ  گیان با کێشکچی دەرکی حەوشت
 ١74بێت ڕوحیش به قوربان ژێری کەوش

 تایی هەڵگیرا فەڕشی حاتەمی 
 ەرگای سەخای وی بە جارێ بەسراد

 ای سەخای تۆ بەسەقەترێک له دەری
 ١75بۆ هەر زیڕوحێ، بۆ هەرچی کەسە 

 وور و فەخر و موباهات و سر شادی
 ١7٦هاتحەسەنات، خێرات، ئاوات وەدی 

 وەک سەگان کەوتین لەبەر دەرگاکەت
 قمەی خوانه یەغماکەتچاوەڕێی لو

 نی وبا رەته له دەرکنۆ"کامیل"! 
 رکه بۆ پاسەوانی زخۆت باش حا

 
 ی هەتاوی ١3٢8گەردیگالن،

 فەر( ی چاپی جەع ٢٩8و  ٢٩7ی چاپی ئەنیسی و  ١٦١و  ١٦٠ە پەڕ)ال
  _______________________________ 

شیعرەک چاعینوانی  هەردوو  لە  'مەسنەوییەکاە  بەشی  لە  یەکە.  وەک  هەردوو پدا  ن' ی 
هاتووە ئایینییە  .  دیوانەکەدا  پێغەشیعرێکی  پەسنی  تەمەنی  ملە  لە  و  ئیسالمدا   44بەری 
شاعیردا   گساڵیی  مەولوود(  )جەژنی  ئەوەوە  دایکبوونی  لە  ڕۆژی  بۆنەی  وتراوە.  بە 

 
 چاپی جەعفەر: مەبارەک  ١73
 شچاپی جەعفەر: ڕۆحی ١74
 ر: زیڕۆحێ چاپی جەعفە ١75
یە ئەوەی ناسناوی شاعیر بێت. من الم وا نی ە وەکچاپی ئەنیسی وشەی 'ئاوات'ی خستۆنە ناو دوو کەوانوکەو ١7٦

 رد و نەمخستە ناو کەوانووکەوە.  جەعفەرم ڕەچاو کچاپی    یەش شێوازیوشەکە لێرەدا بەو واتایە هاتبێت هەربۆ
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لە شەوی   کە  گوترابێت  ئەوە  بۆ  شیعرەکە  بخوێنرێتەوە.  ژەجوێدەچێ  دا  مەولوود  نی 
   ە.ی ئایینی ئاواتدا یەک دەگرێتەوئەو کارە لەگەڵ بڕوا
هەیە دەبێ بگوترێت. بەعادەت شیعر و دۆعا و  ا و پەیوەندییەدخاڵێکی دیکەش لە

 بۆ نموونە شیعری  اڕانەوە و پێداهەڵگوتن لەو ڕێ و ڕەسمەدا بە عەرەبییە،پ
 ا"موالی سلم و دائما آبد

  کلهم"کخیرالخلق علی حبیبی 
      ای  گۆرانی کە فەقێ و مەالی کورد لە سەر هەو

 ە  امەوحەممتەوە یارم لە بێ"هاتەوە با  
 ای پێکەنین، دەست بە سەتڵ و جامەوە"ە قاقدەم ب
فەزای زمانی عەرەبی  ئەو شیعرە کوردییەی ئاوات ئەوەیە    گرنگیی کاریجا  ێن.  دەیڵ

 . کوردییشتنەکە دەگۆڕێت و دەیکاتە ناو دان
وە دوهەندێک 'موعجیزە'ی پێغەمبەر کرشیعرێکی ساکار و بێ گرێ وگۆڵە. ئاماژەی بە 

بۆ   موسو ئیماندارکە  بەاڵم واهەیڵمان  انی  بکەن  پێ  بڕوای  و  بێت  پەسند  جێگەی    ە 
گولەدەرە جێگەی  گەلێک  باوەڕەدا  ئەو  بوووەی  شەق  هاتمانن:  و  مانگ  دوو  نی  نی 

ۆ ئاسمان  پاشان لە قۆڵی ئەو هاتنە دەر و چوونەوە بلەتەکەی بۆ ناو کراسی پێغەمبەر و  
چاردە شەوی  مانگی  بە  بوونەوە  عەقڵێک  ،  و  هیچ  بئەمڕۆ  جەزمییەتی    ەوەریناگرێت، 

 ئایینی نەبێت.
ەڵکی  ع االول' ی هەموو ساڵێکدا هەندێک خمێکە لە مانگی 'ربیمەولوودی: ڕێ و ڕەس

م نیوەدەوڵەمەندی  و  دەبدەوڵەمەند  بەڕێوەی  دەکەنەوسوڵمان  بانگ  ماڵی   ەن.خەڵک 
د خوانیان  لەسەر  و  هەندێک  خۆیان  کاتدا  لەعەینی  دەنگفەادەنێن،  بە  مەال  و  ی  قی 

ی پەسنی پێغەمبەرلە  و  نامە' دەخوێنن، کە شتێکە لە چەشنی ئەم شیعرە  دخۆش 'مەولوو
 . ئیسالمدایە

ات ی کە دەگوترێ کەسێک کە مەولوودی دەکماژەیە بەو ڕاستییەبە دڵێکی خاوێن: ئا 
 نەک مەجبوور بە کارەکە بکرێت. تی خۆی بیکات، دەبێ بە ڕەزامەندی و لە سەر خواس

 ام بوونی کارێک؛ فارسییە.ەنجەزامەندی بۆ ئشنوودی: شادی و ڕۆخ
ڕۆژ نیاز  'رب  ١٢ی  دوازدە:  مانگی  بە  ی  سوننە  موسوڵمانانی  کە  االول'ە  ڕۆژی یع 

ەمان مانگ بە  ی ه  ١7شیعە ڕۆژی    بەاڵم موسوڵمانانیلەدایکبوونی پێغەمبەری دەزانن،  
 ن. ڕۆژی مەولود دادەنێ 
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لەتوکوت کرد و هنایە  ان سممانگی لە ئای دەستی پێغەمبەر ەکلە ئاسمانێڕا: واتە ئیشاڕەی
 خوارەوە.

 ێرادەست وبرد: خ
 توند وتۆڵی: چابوکی و ئازایی  

 کوردێنراوە.  ،بییەمۆجزە: معجزەی عەرە
ئەم گوێرەی  بە  تاریکی...:  و  شە  ڕووناکی  و  ڕۆژ  تاریکیی  و  ڕووناکی  بە  فەردە،  و 

 مبەری ئیسالمە. دەست پێغە
 ڕی ئیسالمی.گوێرەی باوە ەبفریشتەی ئاسمان  ە،مەلەک: مەالئیک

خوا کردن.  میوانداریەتی  میواناپەزیرایی:  بە  پێشکەش  خواردنەوە  و  کردنردن  ؛  ن 
 فارسییە. 

 (. ی بەهەشت: وابزانم نیاز هەنار بێت)بە عەرەبی، روممانوەمی
 باری: باریتەعاال، خودا

شاد لەفزی  هەی!...:  شەوە ههەی  ئەو  واتە  تەحسینیە.  و  پیرۆزە  ێنی  و  کە  دە گرنگ 
 رێتە قوربانی ئەو. کڕۆژ دەبێ ب

 ێت بە واتای ئامادەیی دروستیکراوی 'تدارک' ی عەرەبی بتەدارەک: الم وایە بە کورد
 کردن بۆ ئەنجامی کارێک. 

 ەمانی ئەو شتە. ان کینایەیە لە پێچرانەوە و نفەڕشی...: فەڕشی کەسێک هەڵگیر
 بەخشندەیی  سەخا:

'بەسرا و  سەروایەک  ':'هەڵگیرا'  بوێناچێت  ئی  بۆ  بن  فەردە.  اش  ناتەواوییەکی ەم  ئەوە 
 ەکە دەکاتە نەزم.تەکنیکییە و شیعر

چاپی    زیڕوحم پێ باشتر بوون کە لە دیوانی  زیڕوح: خاوەن ڕۆح، زیندوو. من ڕوح و
ە ناوچەی ژیانی  چاپی جەعفەر. لە ڕاستیدا کەس ل  ن، تا ڕۆح و زیڕۆحی ئەنیسیدا بوو

و تەنیا گوتوویانە روح/ ڕووح،   ەیان نەکردووەەی بە شێوەی ڕۆح بەیئاواتدا ئەو وش
 ری کوردستان وەهایە. بەاڵم لە باشوو

 شتێکەوە کردن.  موباهات: شانازی کردن، شانازی بە
 حەسەنات: کۆی کاری خێر 

وەدیهات:   شئاوات  من  بۆچوونی  موسوڵمانابە  ئاواتی  بڵێ  دەیەوێت  بوو اعیر  ئەوە  ن 
وەدی هات. لێرەدا پەیوەندێک   بوو، ئاواتیش  ، کاتێک کە لەدایکێتپێغەمبەر لەدایک بب
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نابینم و الم وانییە پێویست بێت و لە نێوان ئەو وشە شەکە بخرێتە یە و ناسناوی شاعیر 
 خراوە.  ادناو دوو کەوانووکەوە، وەک لە چاپی ئەنیسی
ب لە  موسوڵمان  ئیماندارانی  سەگان...:  ئیمامەکاندوەک  و  پێغەمبەر  زۆر ا  ەرانبەر  خۆیان 

د هەنبچووک  و  بەردەرگاد ەکەنەوە  سەگی  دەبنە  جار  لە  نەێک  فیلمێک  سەر یان. 
هەی دەیوتیووب  چوار  بە  کەربەال  زیارەتکەرانی  کە  وەک  ە  لەکاتێکدا  و  پێ  و  ست 

 وسەین. مەزارگەی ئیمام حدەچنە ناو ژووری سەگ دەوەڕن، 
 ەموو چەشنە خواردەمەنییەکە.لوقمە: پاروو؛ کینایە لە ه

یەانخو بری  یەغما  شتی  غما:  لە  لە یتییە  بریتییە  یغما'  'خوان  دەست کەوتوو.  تااڵن    بە 
 سفرەیەکی خواردەمەنی کە بە بێ زەحمەت دەست کەوتبێت.

یە کە دەیگوت "وەک سەگان  پاسەوانی: ئەم پاسەوانی کردنە لە درێژەی فەردی پێشتردا 
 کەوتین لەبەر دەرگاکەت". 

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 
 فعلن فعولن  /ن/وللن فع«: فع اثلم »هجاییمثمن  ربمتقا
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 ساقی نەیە نابێ 
 
 
 

 عاشقی بێچارە چاوی هەر لە دەرگا بێ؟   کەی هەتا
 ١77ڕۆژی عاشق'، جا بڵێی وابێ؟وەدەر بێ  بڵێ 'بەشکم

  ١78من ڕامبوارد عومرێ  مەیلی یاری خۆم به سارد و گەرمی
 ١7٩ا بێ، چ گەرما بێرمیی پووڵێکه، چ سەله الی من با 

 من، با پێت بڵێم چۆنە  ڕووی دڵداریمبەر شەمعی رابە
 ١8٠ه وەک پەروانه سووتابێ کەسی عاشق دەبێ پیاوان

 ١8١ەر سەر دەبا پێ بێهەژار و دەربەدەر بۆ کۆیی دڵب
 هێزی پێ مابێ وبانی وی، تا به سەر با بێمه دەرک

 ان فەرمووی موهەییا نابێ بەزمی عارفان، پیری موغ
 ێ ساقی نەیێ نابڕبن، تاوەکوو اشق وەخع هەزار

 بە نەزم و نەسری خۆم هەر ڕێزی لێ دەگرم هەتا دەمرم 
 ١8٢ی مەیکەدە، بەشکم بفەرمێ پیاڵەیێ با بێپیرلە 
 ١83، چاوی لە دەستی ساقییە، تاکووخراپماڵ "ئیمامی" 
 پەنام و ماڵی ئاوا بێ اڵەکەی بێتە بە خۆی و پی 
 

 ی هەتاوی ١3٢8گەردیگالن، 
 پی جەعفەر( ی چا ٢3١سی و ی چاپی ئەنی ٢٢و  ٢١ ڕە)الپە 

 
 بەشکەم: چاپی ئەنیسی: بڵێی؛    چاپی جەعفەر  ١77
 پی ئەنیسی: ڕامپوارد. )دەبێ هەڵەی تایپ بێت(. چا  ١78
 ڵێکە چاپی ئەنیسی: پو  ١7٩
 ئەنیسی: سوتا  چاپی ئەنیسی و جەعفەر: کەسێ؛    چاپی  ١8٠
 ( یپ بێتێ هەڵەی تا چاپی ئەنیسی: کوێی )دەب  ١8١
 ی: پیاڵەیە با، بێ چاپی ئەنیس   ١8٢
 چاپی ئەنیسی: ساقی یە   ١83
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  ________________________________ 
ن لە فەردی پێنجەمی  لە چاپی ئەنیسیدا 'بەزمی عارفان'ە و هەردوکیاشیعرەکە  عینوانی  
  شابەیتی غەزەلەکەیە و لە هەموو فەردەکانیتر اون کە وەرگیر )موهەییا نابێ...(  غەزەلەکە

دەبینم، و ئەوەش  کە من وای    فانی بزانینیرع  ت ئەگەر بە شیعرێکیبەجوانترە، بە تای
ع بۆ  ساقی  کە  برابزانین  لرفان  واتایەکی یتییە  ئەودەم   خودایی"،  فەیزی  "واسیتەی  ە 

هەب دەڵێ  کە  وەردەگرین  دووهەم  میسراعی  لە  خۆمەرزتر  و  پێناو  اندووکردوڵ  لە  ن 
فی 'فنا  و  ئەسڵ  بە  بێاللە  گەیشتن  کارێکی  بوون  سوودەخو'  بێ  و  ئ  و   د  ەم  بۆ 

پگە هێن ێویستە سیشتنە،  پیری دەستگیرە( و هەر ئەویش واسیتەی  فەیزی  اقی )کە  انی 
تەریقەت    .دا 'حوزوور'ی هەبێتناو مەجلیس لەئیالهییە،   سالیکانی ڕێبازی  بۆیەشە  هەر 

ەوانە دەگرینە  . کاتێ هەموو ئبنداوێنی 'پیر' یان 'موڕشید'ێک  بە    دەستهەمیشە  دەبێ  
 دەردەکەوێت.  یبەتەمان بۆەو فەردە تائ تیاو، ئەودەم گرنگایەرچبە

 : یمان وەبیر دێنێتەوەالن ئەم غەزەلەی ئاوات، غەزەلێکی
 وفـنـاکـم، نەک لە هیجرانت "لـە وەصـڵـی تـۆ زیـاتـر خـە

 " !ەڵێ عاشق دەبێ وابێبە میثلی شەمع و پەروانە، ب
ای  و لەگەڵ واتە ەیم من الم وایە هەڵەاڵبڵێی" نووسیوە، ببڵێ: چاپی ئەنیسی بە شێوەی "

عاشقی بێچارە دەبێ هەتاکەی  ا نایەتەوە کە بە گوێرەی ئەو، شاعیر دەپرسێت فەردەکەد
ئەوە بۆ  بێت  دەرگا  لە  پرسیارەشی چاوی  ئەو  هەمیشە  و  ژوورەوە  بێتە  یارەکەی  ی 

 ابێ؟دانرابێت کە بڵێی ڕۆژی عاشق وەدەرکەوێت؟ بڵێی و مەدلەبەر
وسراوە کە هی زاراوەی  کەم نوەک بەشفەردا واپی جەعبەڵکوو. لە چ م،بەشکم: بەشق

 مەهاباد و دەوروبەریەتی. 
 وارد: ژیانم تێپەڕ کرد. مبڕا

بە تان دەڵێن "بایی پوولێکە" )ەخی نییە. لە باشووری کوردسبایی پووڵێکە: بێ نرخە، بای
 پیتی /ل/ نەک /ڵ/( 

ایە دەبێ  و  ممن وای نابینم و ال  مەسێ نووسراوە بەاڵکەسی: لە هەردوو چاپدا وەک ک
و  'ک بێت  پەروانەسی'  وەک  پیاوانە  دەبێ  عاشق  "کەسی  دیارە بگوترێت:  سووتابێ".  ە 

هەمان ئاکام وەردەگیرێت بەاڵم ڕستەیەک کە ئەم    جیاوازییەکان کەمن و بەهەردووباردا
 ێت. پێ دروست کراوە لە حاڵەتی 'کەسێ'دا هەندێک دەشێو یەمیسراع

ە. ئەم تەعبیرە لە شیعری یری لێی ەری شاعوا دڵبوێنەی  ەکی یار، ئەو شەڕکۆی دڵبەر: گ
 ار بینراوە. کالسیکی فارسیدا سەدان ج
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ببێت بە پێ. سەر بە   مڕەکی ماڵی دڵبەرسەر دەبا پێ بێ: با سەر]ی من[ بۆچوونە گە
بە واتە  بوون،  زە  پێ  و  شەوق  بە  کارێک  واتە  ڕۆیشتن،  بچسەر  بۆی  و  وقەوە  ی 

 بیکەیت.
 وە بەیانە. ێبیر و هەمان ش...: هەمان تەعبابێمەر بەسە

لە  یە پێکەوە هێنانی ئەو دوو چەمکە  دەرک وبان: بەر دەرگا و دەوروبەری ماڵ. واهە
ربانی  ئەوە بێت کە خانووبەرە و کۆاڵنی سوننەتیی کورد سە  انەی نیش  زمانی کوردیدا

ە لە سەر سەربانی  اوونزمییەکەوە گونجتەختی ماڵەکانی بەیەکەوە نووساون و بە بەرز  
پەیوەندێکاڵم پەنجەرەوە  بە  ڕێگەی  ی  لە  یان  بگیرێت  خۆی  سەرەوەی  ماڵێکی  ەی 
بک ماڵەکە  خەڵکی  لەگەڵ  قسە  مۆبەقەوە  سەربانی  )نموونەکەی،  اڵوڕۆچنەی  کرێت 

زورب کە  بوو  قەدیم  مەالوە'ی  یان    ی ە'هەالوە  گوریس  داهێشتنی  ڕێگەی  لە  کات 
 اڵەکانەوە(.م ایدەچوو، نەک لە دەرگوەکاڵوڕۆچنەوە بەڕێپشتێن لەهەمان 

 وی: ئەو 
دو کراوە.  دروست  پێ  ناتەواویان  جیناسێکی  بێ:  کە پێ  هاتووە  مابێ'  'پێ  اتریش 

 .تەواوەئەویش هەر جیناسی نا
 موهەییا: ئامادە 

ناس و  کەسێکی زانا و خاوەن ئەزموون و ڕێگاپیری موغان: ڕێبەری کامیلی ڕۆحانی؛ 
پی  ڕێنوێنی سۆفیایەت   ریڕێگانەناسان.  لە  دەا  یدموغان  و  لە  موڕشید  شیعری  ستگیرە. 

 ۆر هاتوووە. حافزی شیرازیدا "پیرمغان" و "پیردیر" ز
ە(، دەستگیرە. واتە مورید )کە لێرەدا 'عاشق'  ساقی: مەیگێڕ. لە سۆفیایەتیدا هەمان پیری

پیر بێ  )کە  بە  موڕشید  خوا    و  لە  ناتوانێت  'ساقی'یە(،  پیلێرەدا  ببێتەوە.  دەبێ ر  نزیک 
 ی ڕێگای پیشان بدات.  ۆنیەتی بڕینوونەوەیە وچب یکڕێبازی ئەو نز

 یدا بەم شێوەیە هاتووە:بیرە لە فەردێکی مەحویڕێزی لێدەگرم: ئەم تەع
 شەیدابوونە، قوڕپێوانە، سووتانە  ۆچوونە،"لەسەرخ

 ۆرە، ڕێزی لێ دەگرم" حەببەت ئێشی زهەتا مردن، مە 
 پێکرا. ی ژەە لە سەرەوەتر ئاما ک ەمان پیری موغانەپیری مەیکەدە: ه

 یری مەیکەدە: ڕێنوێنییەکی پیری دەستگیر ەی پپیاڵ
 وبەشکم: بەڵکو
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چاو ڕێگانەناس  سەرلێشێواوی  ئیمامی  خراپ:  ماڵ  )پیری ئیمامی  ساقی  دەستی  ەڕێی 
پێی بڵێت چی بکات. ئەگەر هات و کەرەمێکی و    کاتدەستگیر(ە بەڵکوو ڕێنومایی ب

 ئاوا بێت!  ڵیگەڵ کرد، ئەوا ما وای لە
 ، رەکە ووزیی شیعبەحری عەر

 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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 دەخولێمەوە
 
 
 
 ١84له باغ  وهەمێخولەد وهەخونچ یداخ ەب رواەه

 ١85اغ هەرواش، کەچی، بە داخەوه نەمدی لەوی سور
 اللەم دەدی له باغ وەکوو ساقی له مەجلیسا 

 ئەیاغ تی هەبوو اوه، به دەسب و دەچێ بەدێت 
 ١8٦چاره بۆ گوڵێ رگسی بێابوو نێچاوی ڕو

 ١88بوو داغجەرگی کرد ١87ئێشا دڵی که خونچەگوڵی 
 ١8٩شەوبۆ و هەاڵڵه، الله و نەسرین له ڕۆژپەڕا

 جوان بوون له گوڵشەنا، هەموو بووبوون به شەوچراغ
 باغ و گوڵشەن "ئیمامی" وەدەرکەوت، له تۆرا 
 شاخ و داغ ن و سارا و دەچۆڵ و بەنڕووی کرده  
 

 وی ی هەتا ١3٢8گەردیگالن، 
 ی چاپی جەعفەر(  ٩7ی چاپی ئەنیسی و  ٩٠)الپەڕە   

____________________________________     
 ەکە وەرگیراوە.  چاپی ئەنیسیدا "تۆران"ە و لە فەردی یەکەمی شیعرە لەرەکشیععینوانی 

 . وەرگیراوەردی پێنجەم فەرە کە لە من عینوانی چاپی ئەنیسیم پێ جوانت

 
ڕابردوون. تۆ بڵێی شاعیر  کرداری 'دەخولێمەوە'شی لە ڕابردوودا  رەکە هەمووی یعزەمانی کردارەکانی ناو ش 184
 ن لێیان نەکردبێتە 'دەخولێمەوە'؟دەخوالمەوە' نەنووسیبێت و نوسخەهەڵگرەکاوەک 'و 

 جەعفەر: سۆراغ یسی و و چاپی ئەنهەردو 185
 .  چاپی ئەنیسی و جەعفەر: گوڵی  ١8٦
 .  چاپی ئەنیسی: خونچە گوڵێ  ١87
 وو ئەنیسی: کرب پی.  چا ١88
 . چاپی جەعفەر: اللە وو نەسرین  ١8٩
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ئبا سەیرێکی   دابەش کردنی  فەردەکانی  بە گوێرەی  بکەین. شیعرەکە  ، باوەم غەزەلە 
 بێت:  غەزەلە و "قەتعە" نییە، غەزەل دەتوانێت پێنج فەردیش

 فەردی یەکەم
ەتی  خوالنەوەی بەردەوامی بە داخ و حەسر  لە فەردی مەتلەعدا شاعیر باسی خۆی و 

ونببە داخەوە سێ  کات و دەڵخونچەوە دە بۆووەکەی خۆۆراغی  واتە  هەڵ  م  ناگیرێت 
جیاوازدا هێناوە و بەم کارە، سەنعەتی نایبینمەوە. شاعیر وشەی 'داخ' ی لە دوو واتای  

ی  داخو    ١٩٠  کردوون. داخی یەکەم هەمان 'داغ' ە بە واتای چزان  ئیهامی لێ دروست
لەم   بەدیعی  دیکەی  سەنعەتێکی  حەسرەتە.  مدووهەم  دەروونۆسفەردەدا  ناو ییقای  ی 

کەهە  تەکانپی س  یە  و لە  خونچە  داخ،  کراوە:  دروست  /خ/  پیتی  بە  وشەدا  ێ 
پیتی  دەخولێمەوە باوەکوو  یش  'سوراغ'  و  'باغ'  وشەی  دوو  هەروەها  تێدا  /؛  یان  خ/ 

لنی یان  /غ/  دەنگی  زرینگانەوەی  بەاڵم  'خ/ یە،  دەنگی  لە  خوێنەردا،  گوێچکەی  ە 
 بکرێت.   حیسابیان بۆو ێت وەک ئەت و دەتوانردەچێ

جەعف و  'سورائەنیسی  وشەی  بە  ەر  و  هێناوە  کوردییەکەیدا  شێوە  لە  فارسییان  ی  غ' 
کارە  و ئەم  'سۆراغ'.  بۆتە  کە  نووسیویانە  مەعدوولە  بەاڵم    ەلاوی  باشە،  واتاوە  باری 

بە ئەگەری زۆر الم وایە    . دەپارێزم  و من خۆی لێەنگی دەکات  شیعرەکە تووشی ل
 ەتی. دا هێناوی' ی فارسییچمی 'سوراغب یر خۆی لەشاع

 وی: ئەو 
گەڕاوم   باغدا  بە  گەرچی  دەڵێ  حەسرەتەوە  و  داخ  بە  بەاڵم شاعیر  خوالومەتەوە  و 

دڵدارەکەی شاعیرە و دەکرێ حەقیقی یان مەجازی   ، نەمتوانیوە سۆراغی ئەو بکەم. ئەو
 سااڵن بووە.  48ساڵی گوترانی شیعرەکەدا ئیمامی  بێت. لە

 مردی دووهەفە
تازە نییە و لە شیعری کوردی و فارسیدا  کی  دەیەدیارمی شەڕاب  شوبهاندنی اللە بە جا

چوونی بە هەر ئەو جامە بە ساقی و بە تایبەت هاتن و    ەاڵم کردنیبینراوە. بزۆرجار  
هات   لەو  تازەیە.  گەلێک  باوە،  ساقدەم  دێنوچۆیەدا  ئەیاغ  دەست ی  دەیداتە  و  ێ 

ئەیاغ  مەینۆشەکان. خواردنەو کەیاەی  'دوڕد'  واتای    انداعیرفڕابە، لە  خڵتەی شە  ن  بە 
هە کە  خۆشەویست  خۆ  کەسی  لەخۆبووردووییە؛  و  بۆ  ئیخالس  چاکی  شتێکی  موو 

واتە خڵتە خبخۆی   هاوڕێکاوێت، 'دوڕدی کەش'  لێناگەڕێت  و  نابێت  نی شەڕابی ۆر 

 
 بوو )هەنبانە بۆرینە(. رەوە . داغ، چزانە بە ئاسنی سوو ١٩٠
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و   بخۆنەوە  ئاواتساف  بەو!  بدرێت  نەبوو،  خڵتەکەی  شەڕابخۆر  لە  باوەکوو    بەاڵم 
 ووردوو بوو و خۆی وەپێش خەڵک نەدەدا. ەخۆبو ل وڕدی کەش'یەتیدا 'دیانی کۆمەاڵ ژ

شاعیر   ەبێ خڵتەی شەڕاب بێت لەبەر ئەوەیو خڵتەیە، و دیارە د  ئەیاغ لێرەدا پاشماوە
و اللە]ی  و  ساقی  لە  جامی  پێشتر  و  دواوە  جام[  نییە جگەک  چ  ساقیش  لە  دەستی  ە 

 جامی مەی. 
 فەردی سێهەم

دەکات کە چاوی گوڵی نێرگس  یدا ا پەکاتێک واتبۆ چاو،  و شین بوون انسیفەتی ڕو
 وو.بێت. چاوی ڕوابوو واتە چاوەڕوان ب

 فەردەکە لەبەر دوو هۆکار هەندێک نامۆ دەنوێنێت: 
ڕسەی بەرکاری  و  لەکێیە  شاعیر  قسەی  ڕووی  ئایا  ئەوەی  چاوی کەم،  کێیە؟  تەکە 

ڕوانی بۆچی چاوەگوڵە؛ گوڵ    ۆیۆ نێرگس خنێرگس بۆ کێ ڕوابوو؟  بۆ گوڵێک؟ خ
بێگانە    گوڵ  ێکە؟گوڵ هەندێک  کوردیدا  ئەدەبی  نەریتی  لە  ئەوە  گوڵە؟  عاشقی 

نەک گوڵێکی دیکە! تۆ بڵێی  دەنوێنێت. ئەوەی چاوەڕوانی گوڵ بێت، بەعادەت بولبولە  
دەم  ارە، بولبولی بێچارە نەبووبێت؟ ئەگەر وابێت، ئەوچێ بلە ئەسڵدا لە جیاتی نێرگسی  

ەبمان، بە نێرگس دەشوبهێنرێت؟  ئەد  ریتیگوێرەی نەین کە بە  اوی یار بکەچ  چی لە
 وێنێت. چارەسەری ئەو گرفتە هاسان نان

ڵێ' یە، واتە ئەوەی وا لە عەرەبیدا دووهەم هۆکار، سیغە ڕێزمانییەکەی 'گوڵی' و 'گو
ی  وڵ ێدەڵێن. گکەرە و لە کوردیدا ناسراو و نەناسراویان پیفە و نەترێ مەعرپێیان دەگو

ەیە و گوڵێکی دیاری کراوە لەکاتێکدا گوڵێ  عریف، مەگوڵی ئەو بە واتای )گوڵ + ی(
من لە   ڵێک، نەکەرەیە و دەتوانێ هەموو گوڵێک بێت. بە بۆچوونی)گوڵ + ێ( واتە گو

کردووە. شاعیر ویستوویەتی بڵێ   نانووسینی ئەو دوو وشەیەدا ئەنیسی وجەعفەر هەڵەی
چاو بێچارە  گوڵنێرگسی  کاتێ  ێکەوانی  و  خونچ  بوو  تائەو  گوڵە  نەیبەتە  کرایەوە، ە 

تایبەتە کە بکەری ڕستەکە    جەرگی داغ بوو. بەم پێیە، گوڵی یەکەم خونچە گوڵێکی
چاوەڕو بولبول(،  یان  بنووسرێت.  )نێرگس  "گوڵێ"  وەک  دەبێ  و  کرانەوەیەتی  انی 

دێشێت و ی  ولبول( دڵخونچە گوڵەکە ناکرێتەوە، ئەویندار )نێرگس یان ب  کە  کاتێکیش
 پێموایە شیعرەکە بەم شێوەیە بنووسرێتەوە باشترە:  ، منورتیبێت. بە کگی داغ دەجەر

 چاره بۆ گوڵێ  بێ  وو نێرگسیچاوی ڕواب 
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 ١٩١ەرگی کردبوو داغ ئێشا دڵی که خونچەگوڵی ج
گول کە  بکرێتەوە  لەوەش  بیر  نییە  /واو/(  دوور  دوو  )بە  'گوڵیی'  وەک  یەکەم  ی 

بگ و  نێربنووسرێت  چاگسوترێت  بێچارە  بی  بوونوەڕوانی  پشوات  ەگوڵ  بوو  ە  کووتن 
 یتر دڵی هاتە ئێش. بەاڵم کاتێ کە خونچە نەکرایەوە و نەبوو بە گوڵ، ئ

کرداری   فەردە،  ئەم  دواتری  لەگمەسەلەی  کە  جەعفەر(ە،  چاپی  )ی  ەڵ  'کردبوو' 
  / ت پیتی /د زییەکی هەیە. دەکرێ پێمان وابێئەنیسی( سووکە جیاوا'کربوو' )ی چاپی  

لە ڕستەکە  ئەن  ی  کەوچاپی  ب  تووەیسیدا  بەاڵم  و  نەنووسراوە.  چاپی،  هەڵەیەکی  ە 
چەشن ئەوە  بڵێین  خەڵکی  دەشکرێ  هەندێک  واهەیە  و  کردارەکەیە  دیکەی  ایەتییەکی 

نەیڵێن. لە الیەکی دیکنا بدەن و  دالە قووت  پیتی  بە گشتی ەشە وچە ئەو  وە شاعیران 
نانووسن   ئاسایی  نووسەری  دەتواننوەک  تو  و  ڕستە  و  وشە  بدەن  و    بیشێوێنن  ێک 

زمانێیگۆڕب هەموو  گەورەی  شاعیرانی  نییە.  ئاسایی  قسەی  وەک  شیعر  و  ن.  وشە  ک 
شێالو و  گرتووە  دەستەوە  بە  هەویر  وەک  ئەمال  ڕستەیان  پێویست  گوێرەی  بە  و  یانە 

ب پێکردووە،  بردواڵەوئەوالیان  بەرێوە  مامۆستایانە  و  زانایانە  کارەکەیان  بە م  نەک    وە 
خۆی ئەم کارەی کردبێت، باشترە دەست   استی و خوە ئیرادە  ر ئاوات بەرچڵی. ئەگەس

 ک خۆی بینووسینەوە.  لە کاری وەرنەدەین و وە
ەڵ کردارەکەی  دیسان زەمانی کرداری 'ئێشا' لەگ  ئەو کێشەیە بە هەرالیەکدا بخرێت،

خۆی 'کربوو  دوای  یان  جوانتری)'کردبوو'  و  ناگرێتەوە  یەک  گەر ئەدەنواند    '(  
زەمهەردوکی لە  ئێستاان  ئەوەش هەر  یان   انی  بەاڵم  بنووسرایەن،  ڕابردوودا  لە  دوکیان 

    ییە و دەبێ لێبگەڕێین و کارەکە بۆ شاعیر بەجێ بهێڵین.کاری خوێنەر ن
 

 ە بەم شێوەیەی چاپی ئەنیسی بنووسینەوە: ئەگەر شیعرەک   ١٩١
                                                                                         ڵی            چاره بۆ گوی بێ نێرگس اوی ڕوابووچ

 ئێشا دڵی که خونچەگوڵێ جەرگی کردبوو داغ    
غ  ە جەرگی دایەتی ئەی چۆن دەبێ گوڵێ، واتە گوڵێکی دیکدەم نێرگسی بێچارە چاوەڕوانی گوڵەکەی خۆئەو 

 و وی و بیری و هەستی الی کەسێکی دیکە، جگە لە گراوییەکەی بێت، عاشق نییە؟ عاشق ئەگەر چابکات
   ئەگەریش بە شێوەی چاپی جەعفەری بنووسینەوە: ڕاست ناکات.

  اره بۆ گوڵی    چبێ  چاوی ڕوابوو نێرگسی
 جەرگی کردبوو داغ   ئێشا دڵی که خونچەگوڵی  

                                                                     نرێت بۆچی خونچە گوڵەکەی جەرگی داغ کردووە.                          ەاڵم هێشتا نازاەبێت بچارەسەر د ئەودەم کێشەکەی پێشوو
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 فەردی چوارەم 
فەر ناو  دلە  بە  دەلێ  شاعیر  یەکەمدا  دی  لێرەشدا  خوالومەتەوە.  و  باغدا  گەڕان  ەڵێ 

دەبات واتە دەبێ هەر    ەڕیشڕۆژپیدا ناوی  و بە شوێنشەودا بوو   تیکەم لە کاخوالنەوە
ێت؛ ئینجا ناوی سێ گوڵ دەهێنێت و دەڵی  لە سەرەتای شەوەوە دەستی بەگەڕان کردب

اعیر ش  وڕازاوەیی وەک شەوچرا دەچوون. شەوچرا، چرای کاتی شەوە  لەبەر جوانی و  
 وسیوە.  نووچراغ( ی لەبەر مەسەلەی سەروا شێوازە فارسییەکەی )شە

 تان و باغ. گوڵشەن: گوڵس
 ی پێنجەم ردفە

هۆکار ئەوەی  بێ  دەداتی  سەیرمان  هەواڵێکی  لەپڕ،  بکاتەوە:  شاعیر  ڕوون  بۆ  ەکەیمان 
ێدا  ئەو تۆرانە لەپەیوەندی فەردی یەکەمدا ڕوویدابێت. لەو  ێب'ئیمامی' تۆرا! بێگومان دە

سۆر ناتوانێت  بەاڵم  دەخولێتەوە  باغدا  بە  'شاعیر  لە  بکاویاغێک  بەچاو  ئەگەر ت؛  ' 
ئیترواب نەکراو  ۆر ت  ێت،  لە ما نابێانەکە زۆریش سەمەرە و چاوەڕوان  ڵ  ، کاتێ دڵدار 

چۆڵە   ماڵ  ئەگەر  نەبێت،  خۆ  نییە؛  زیاتر  کەلەوایەک  هەموو  و  نەبێت،  باغیش  لە  یار 
بە ێژ لە جوانیان وەربگرێت، ئیتر  نە دڕک و ناتوانێت چبۆ عاشقی هەژار دەب  گوڵەکان
 ن دەکات. دەنابەن لە چۆڵ و یمامی ڕووڵێت و وەک ئهێجێی دە

      بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
 عیل فاعلن ف:  مفعول فاعالت مفامضارع مثمن اخرب مکفو
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 ر بەهاهات 
 
 
 

 خەتا  هات بەهار، هێنای بە بار تۆوی گوڵ و موشکی 
 ١٩٢و چیا سەوز و سوور بوو خوار و ژووری چیمەن و دەشت 

 نێی بەندەە بەفرو ڕنو  ەوری بەهارەنی هرزدوو
 لێک بەرانبەر بوون وەکوو لەشکر، لە عەرزی تا سەما

 را شەبەیخوون، بوو بە ئاردی نێو دڕووسەر بەفدای بە 
 ١٩3لیلە، ڕایڕفاند مەئمووری با د پشتی کداینەوان

 رسان هەڵوەری ەشکری زستان لە تهەر هەرەس بوو، ل
 ویش پشتی شکائەبوو، دوێ  دیارە قەڵغانی سەهۆڵ

 ١٩4ی هەڵدا بەهار ی سپبەفر زی لەجێی تاوڵی سەو
 ١٩5ما چوونە پێشوازی گرووهی سوێسنە و هەڵز و کە

 ١٩٦چەهچەهەی بولبول وەکوو موزیکە بۆ سانی گواڵن
 ١٩7تی شوانە سووتی ئەفسەری تیپ و سوپاەفیفیت

 ١٩8بەهار هێناویە، و قشوونەی شای لەم سوپا و تیپ
 هەاڵ  ە ناو هەور ول ەنە جارجارشۆقی ڕۆژ نوورئەفک

 
کەم لە شت و چیا" هێناویانە بەاڵم من وا هەست دەچیمەن و دە  وو چاپەکە وەک: "خوار وژوور  هەردو.    ١٩٢

ب  بە  ڵدائەس سەرەوە  یاشێوەی  واتە  وژوور  ئیووبێت  خوار  ئەوەی  لەبەر  عەتف،  واوی  نەک  بووبێت    ئیزافە 
پێ دروست    یریاندەشت و چیادا هاوجنس و هاو ناوەرۆک نین و جیناس یان مراعات النظ  ەگەڵ چیمەن ول

 بۆچوونەکەی خۆیشم دڵنیا بم. نابێت، گەرچی ناتوانم زۆر لە 
 ڕفاندنیسی: ڕای .  چاپی ئە ١٩3
 ی: تاووڵی .  چاپی ئەنیس  ١٩4
 .  چاپی ئەنیسی: گرۆهی  ١٩5
 .  چاپی ئەنیسی: موزیکە ١٩٦
 ە، سووتی جەعفەر: شوانی .  چاپ ١٩7
 .  چاپی ئەنیسی:  هێناوییە  ١٩8
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 پەڕ و گوڵ ئاتەشیێرگس، شەششەوبۆ و نن و سوێس
 حەشر وحەال پاکی پشکووتن، بووە دونیا بە یەک 

 دەاڵڵ  بولبولە زاوا و گوڵ وەک بووک و دڵ هەر وەک
 دێ و دەچێ بۆیان بە خۆڕایی، بە بێ ماف و بەها

 ١٩٩رکە کورکی تەیرە دێ شەو، یا نە سۆزی سینەمە؟ وک
 ٢٠٠سینەما؟ نە پەردەی ە، بەهارە یازمهەرا و بە ئەم
 یبیش دەرپەڕی، جووتەی لە با دا، تابڵێن ڕەقوا 

 ترسی نەما! ییە، حەتتا کەریش ئەی لەبەر ئەم خۆش
 ڵپەڕێت و دەرپەڕێ حەقیەتی ئەو گوێدرێژە هە

 ٢٠١رسیی نەما هەر لە ئینسان تا جەنابی کەر، یەکێ ب
 بۆ گەڕان هەرکەسێ خاوەن دڵ و گوڵ بوو، ئەوا چوو 

 و مەال و خراپ، شێخ  ما پیر و جەوان، چاکنە سەک
 ئەی سەبا! خۆتۆ، دەڵێن، پەیکێکی توند و خۆشڕەوی 

 ٢٠٢انە بڕۆ الی یاری بێ میهر و وەفا پیاو هەستە
 ٢٠3هەموو پشکووتووە لەخەو، خونچە پێی بڵێ هەستێ

 یاخۆی نێ وەکوو چاوی حە بێتە دەر تا سەر لەبەر
 م دەرپەڕی ئەو هەڵفڕی، بولبول و دڵ بۆ گواڵن، ئە

 ا! 'ینە، 'کامیالنەرپەڕینە، پێکهەڵفڕینە، دە
 

 ی هەتاوی  ١3٢٩گەردیگالن، 
 ی چاپی جەعفەر( ٦٢و  ٦١ی  وی چاپی ئەنیس١48و   ١47)الپەڕە 

___________________________________    
 ەکان( و لە بەشی چامەکان )قەسیدە  ئەنیسیدا "بەهاری گوڵ"عینوانی شیعرەکە لە چاپی  

 وە.تودا ها
 

 پرسیار تۆماری کردووە.  شانەی.  چاپی ئەنیسی بە بێ نی ١٩٩
 ی بە بێ نیشانەی پرسیار تۆماری کردووە. .  چاپی ئەنیس  ٢٠٠
 ا' یان تۆمار کردووە کە دیارە هەڵە نییە.  ە وەک 'برسی نەمچاپەک .  هەردوو ٢٠١

 ەکی'؟ چاپەکان 'یەکێ' یان نووسیوە ێ' یە یان 'یەک من دڵنیا نیم ئایا 'ی      
 .  چاپی ئەنیسی: مێهر  ٢٠٢
 ەنیسی: هەمو اپی ئ.  چ ٢٠3
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 ناعاتی شیعرییە.  لە ص ە و جوان و پڕبەهارییەیەکی ڕازاو
 ە جێگەی سەرنجە: ساڵی گوترانی شیعرەکە لە دوو الیەنەو
لەباری سروشتەوە. ئەو شیعرە   واتە ساڵێک  ١٩5٠)  ١3٢٩لە  یەکەم،  زایێنی(  دوای   ی 

ناوچەکە گوتراوە و وێدەچێت  ١3٢8بەستەڵەکی ساڵی    سەرماو سۆڵ و خەڵک و   ی 
  ٢٠4یان بووبێت.ئەو ساڵە بەهارێکی خۆش شتسرو

سیاسی بوو لە ئێران،   سااڵنێکی نیمچە ئازادیی  ١33٢تا    ١3٢7دووهەم، سااڵنی نێوان  
ئەمپڕیالیستیی   کۆدیتای  بە  گە  ٢8کە  وەک    ١33٢الوێژی  ی  شاعیر  پێهات.  کۆتایی 

وکەسایەتییەک بووبێت  خۆشحاڵ  گەلێک  سااڵنەدا  لەو  دەبێ  سیاسی  و    ی  شادی  ئەو 
شبز سەرلێوەی  شەی  لە  ڕاستەوخۆ  پێد  هەست یعرەکەدا  اعیر  باوەکوو  ەکرێت 

 ا نەبێت.ئاماژەیەکی بۆ ئەو بارودۆخە تێد
 هەندێک سەرنج و شیکردنەوەی شیعرەکە:

ی 'فەردی  لەکەم:  سوور  و  سەوز  ناقیسن.  جیناسی  'بەبار'  و  وژوور بەهار'  خوار  ەگەڵ 
و   دەشت  و  چیمەن  لەگەڵ  ونشر  چیاهەروەها  لف  )بەدردا  دەکەن  مەرجێک   وست 

چیاد و  دیکەش یەک  بە    ەشت  فەردەکانی  شێوە،  هەمان  بە  لێبکرێن(.  چاو  دیاردە 
پێویس ه واهەیە  کە  دەبینرێت  تێدا  جوانیان  بەدیعیی  یەکە  ونەری  یەکە  نەکات  ت 

با  بەاڵم  بکەم  نیشان  دەست  کە ئا  هەموویان  کردبێت  سێزدەهەم  فەردی  بە  ماژەیەکم 
 لەخۆیدا شاردبێتەوە:  یشی وەڕیو بیروبا ۆمەاڵیەتییە واتایەکی کهەیعرییەکە واسەنعەتە ش

هەر لە    ۆ سەیران و گەڕان لە دەشت و چیا وبە گوێرەی فەردەکە، هەموان چوون ب
. ئێستا ئەگەر  و شێخ و مەال، کەس لەماڵدا نەماوە  ەوە تا چاک و خراپ وپیر و جەوان

دو وەک  جەوان،  و  جیاواپیر  دیاردەی  جەمو  دوو  و  مرۆڤسەز  ژیانی  سەنعەتی ری   ،  
یان دوبقەیمطا  تضاد  شێوە  هەمان  بە  خراپیش  و  چاک  بەرچاو،  بگیرێتە  تێدا  و  ان 

 
، بووە هەوێنی  ریاندارافیای موک ی هەتاوییش لە هەمان جوغ ١3١٢وسۆڵی ساڵی    . شازدە ساڵ پێشتر، سەرما ٢٠4

قازیش سەیولقوزاتی  نەمر  بەرزی  ع  ،یعرێکی  بۆ  شیعری  نامەیەکی  بیچمی  لە  عەباەزکە  سی  یزئاغای 
 هۆندوویەتەوە:  

 "عەزیز! ئارەزووت زۆری بۆ هێنام... 
 یارە پێنج مانگە ساڵ دزستانی ئەو

  ڕا لە دانگە...."مەڕ و کا و گیا و جۆ، ب
 اتە سەر کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی و نەتەوایەتی: ڵی زستانەوە دەبما وسۆەکە لە سەرسەیف لە درێژەدا بابەت

 اڵ بێ س "حەیفە میللەتێ شەش هەزار 
 مااڵن، ڕووت و ڕەجاڵ بێ!..."  نۆکەری
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ال: ئایا ئاوات ویستوویەتی لەو  دیاردەی دژ بە یەک بن، کە هەن. دەمێنێتەوە شێخ و مە
رانبەر کە کۆمەاڵیەتییە دوو ناتەبا دروست بکات و شێخ بەمەچدوو کەسە یان ئەو دوو 

م ئەگەالبە  دابنێت؟  وابێت،  شاع  ەر  کدەبێ  تەریقەتی   ێشەییر  و  شەریعەت  کۆنی 
کەالمییە    -ی وەک نوێنەری ئەو دوو چەمکە فەلسەفیزیندوو کردبیتەوە و شێخ و مەال 

مەال و هەم لە بنەماڵەی   مەهەرانبەر یەکدا دانابێت. سەمەرە ئەوەیە کامیل شا خۆی، لە ب
ناوی گەرچی  و  بوو  سە  شێخان  بە  بەاڵرەشێخی  نەبوو  سیفەتی  وە  شم  بە  وێن 'شا' 

ەش بەو ناوە بانگیان کە گەلێک موریدی خانەقای زەنبیل و خەڵکانی دیک -کەیەوە ناوە
ئەو لەگەڵ شێخایەتی و تەریقەت، ئەوە پاڕادۆکسێکی دەکرد، نیشانەیەکە بۆ پەیوەندیی 

الدان و  ێ  ئاوات، دەکرەت سەیرە بەاڵم بۆ کەسێکی خاوەن بیری سیاسی وەک  ڵاوبە ڕ
 گونجاو نەبووبێت.ی نەارێکدۆگمانە کردنە ئەو پشت ک

 ٢٠5مانای وشەکان: 
شوبهاندنی    -دوور دوورزەن.  تفەنگی  واتە  بە  زەن،  هەورە  گرمەی  و  بەهار  هەوری 

 ەقەی تفەنگ. ت
 ەن'. ، بە فارسی 'بەهم٢٠٦ڕنوو، کەویە بەفر، کلیلە 
 بەندەن، چیا، کێو، کەژ 

 .سییەفار ؛ وشەیەکیبەرانبەریبۆ سەر سوپای ک انەی سوپایەشەبەیخوون، هێرشی شەو
 ی لە گردوکۆ نەهاتوو. ئاردی نێو دڕوو، شتێکی باڵوەبوو

 کلیلە، ڕنوو
 تواندنەوە و نەهێشتنی ڕنووە بە هێزی با.  ڕاڕفاندن، هەڵگرتن و لەگەڵ خۆ بردن. نیاز

لێرەد ڕنووهەرەس،  واتای  ب  ا  دەیەوێ  من  بۆچوونی  بە  شاعیر  هەر  دەدات.  کە  ڵێت 
هئە ڕنوو  هێنوەندەی  کەوت،ەرەسی  و  و  کری  لەش  ا  هەڵوەری  ترسان  لە  زستانیش 

بوو؟  باڵوە چی  زستانەش  لەشکری  ئەو  خۆپاراستنی  کەرەسەی  واتە  قەڵخان  کرد؛  ی 
]بەهۆی هەوای خشاعیر د بوو، کە ئەویش دوێنێکە  پشتی ەڵێ دیارە سەهۆڵ  ۆشەوە[ 

 وت.   شکا و کە

 
کردی دانشگاه  -فارسیهەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار و فرهنگ م لە لە هەرکوێ پێویست بووبێت کەڵک.   ٢٠5

 .وحانی وەرگرتووەردوخ رکاک ماجد م کردستان بە سرپرستی 
 هەیە.وونی دەمیشی  ب لە هەنبانە بۆرینەدا وەک 'کڵێڵە' تۆمار کراوە. کڵێڵە واتای ڕەق.   ٢٠٦
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 سپەر.  ، مەتاڵ،. قەڵغانقەڵخان
 ڕەشماڵ ، تاوڵ

 ە وڵێکی بۆن خۆشسوێسنە، سۆسن، گ
 ان دەشێ و بۆ چێشت خۆشە، یۆنجە.هەڵز، گیایەکی تیرەی کەمایە بۆ دەرم
 . موو کارگێ باشترەما لە هەکارگی کەکەما، گیایەکی بەرزی گەاڵدەرزییە. 

 بە واتای دەنگی خۆشی باڵندە چەهچەهە، وشەیەکی فارسییە، 
 سان، ڕانانی لەشکر 

ڕیزی سوپادا بینیوە کە چمی  لەبینی چیای  ڕیزی گواڵ  شاعیر لێرەدا  ن،دیتنی گواڵ  سان
ب واتە هەموویان ڕێک وپێک و جوان وەستاون و  ئامادەیە  ببینرێت  ئەوەی سانی لێ  ۆ 
م کەبولبول  گاڕانیش  و  مەڕ  بەر  شوانی  دەژەنێت.  بۆ  ماڕشیان  ئەو    وزیکی  ناو  چۆتە 
'سان' لە  یەیە، کە  رێکی ئەو سوپاسەوە، وەک ئەفو ڕازاوەییەی گوڵ و بولبوالنەجوانی  

 ان بۆ لێدەدات.بینێت و ]بە شمشاڵەکەی خۆی[ سووتین دەگواڵ
یر دەنگی هەور و  سوپا و تیپ و قشوون، سێ وشەی هاوواتان )مراعات النظیر(. شاع

پێکەوە گواڵنی  ڕیزی  و  بولبول  ب  چەهچەهەی  بەهار  لە  کە  بینیوە  سوپایەکدا  یچمی 
سە دەشت  هێناویەتە  ئەو  هەورەو  ر  و  بچیایە  'نورافکتریشقەی  ) ە  کە  منوەن'  ر(داناوە 

ئەو   ناو  لە  ڕۆشن جاروبارە  شەڕەکە  گۆڕەپانی  و  لێدەدات  بەهاردا  وهەاڵیەی  هەور 
هێنانە 'سوپا  ک  دەکات.  بەسەر  جار  گەلێک  مێژوو  درێژایی  بە  کارەساتێکە  ورد  سەر'، 

دەبێ  ی یان عەرەب!  انبێت یان ئێریەن سوپای ڕۆمی و تورکەوە بووهاتووە، جا لە ال
ۆماری کوردستانی بە ان بۆ سەر موکریانی دوای هەرەسی کئێر  وپایر هێرشی سشاعی

 دەشوبهێنێت. چاو دیتبێت کە بەو شێوە وەستایانەیە سوپای بەهاریان پێ 
 ریک. گوڵ ئاتەشی، گوڵەباغی ڕەنگ سووری تۆخ و تا

قامووس، هەرا وزەنا و بە حیسابی  لێرەدیەچەقە وگوڕە  حەشر و حەال،  بەاڵم  نابێ  ؛  ا 
شاعیر زۆری و ئاڵۆزی و   ە فەردەکە وەربگیرێت بەڵکوو نیازیدا لو سەتای دەنگ  وا

 تێکەڵ پێکەڵیی ڕەنگ ڕواڵەت و بۆنە. 
ڵێن دڵی شاعیر جوانە و من لە شوێنی دیکە نەمدیتووە ب  ..، شوبهاندنێکیبولبولە زاوا و.

 گوڵن.  بولبول و ێت کە لێرەدا ب وا و بووکێکێکهێنانی زادەاڵڵی بێ ماف و بەهای پ
 یە.  ردە دەنگ، لێرەدا جریوەی باڵندە ورک، وکورکەک
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گەلێک  سینەمە و سینەما. شاعیر بەم دوو وشەیە جیناسی ناقیسی دروست کردووە کە  
 جوانە.

هەموو دەڵی  شاعیر  دەرپەڕی...،  ڕەقیبیش  ڕەقیبی   وا  تەنانەت  دەرێ،  ڕژاونەتە  عالەم 
اوە و هاتۆتە  ەترسار[ناڵیەی بەهەو هەاڵهەدەشوبهێنێ! ]لی  ، کە بە کەرشقی ئەویشعی

ە با دەدات! 'جووتە لە بادان' بریتییە لە کاری دوور لەعەقڵ و  دەرێ و لەوێ جووتە ل
ێدرێژ کە بە کە لێرەدا ڕەقیبی شاعیر دەیکات. ترسیش سیفەتێکە بۆ گو بێهوودە کردن،

کە ئەو دا دەبات  بەو شوێنانەی  زەزەبری نەقی  ێنێکدا ناڕوات و خاوەنەکەی بەهەموو شو
 ٢٠7. ەترسیی دەزانێت و نایەوێ بیانچێتێەی مجێگ بە

هەیە هەمووماندا  ئاسایی  قسەکردنی  لە  داپەڕ'  'هەڵپەڕ  دەرپەڕێ،  و  بەاڵم  هەڵپەڕێت   ،
وستی کردووە، ەرانەی گوێدرێژ درهەڵپەڕین و دەرپەڕین تازەیە و شاعیر بۆ کاری ک

 یە.  داە شوێنی خۆیگەلێکیش پڕواتا و ل
 عیر بە ڕەقیبی خۆیدا دەدات. ە شاو مەلۆتکەیەک جەنابی کەر، تەوسە

ن دڵ و گوڵ، تەعبیری 'خاوەن دڵ' شتێکی ئاساییە. بەاڵم خاوەن گوڵ چییە؟ بە  خاوە
 هەیە.ۆچوونی من  ئاماژەیەکە بە عاشق و ئەو کەسەی وا دڵداری ب

 کەس نەما...، بڕوانە سەرەوەتر.
سە بای  شیعریسەبا،  لە  فارسیدک  با  و  بایەکی  وردی  وخۆشڕەوە،  ا  پکە  ۆستەی ەک 

   گراوییەکەی دەبات.ئەمڕۆ، پەیامی ئەویندار بۆ 
ئ بڕۆ. لە سەردەمی  ئازایانە  بڕۆ، توند و خێرا و  سیفەتێک پیاوانە  ێمەدا چیتر کەڵک لە 

 ەسەر ئەوی دیکەدا زاڵ بکات، یان گرنگی زیاتر لەوی بوەرناگیرێت کە یەک ژێندەر  
 . یانە بڕۆا بگوترێ ئازا لەجیاتی پیاوانە دەکر  .اتدیکەی پێبد

پش هەموو  خونچە  لەخەو  بێ هەستێ  یاری  بە  جوانە.  گەلێک  شوبهاندنێکی  کووتووە، 
هە کە  ئێستا  بڵێ  وەفا  و  ئەمیهر  پشکووتوون،  خونچەیەک  ]خونچەی[    یموو  بۆچی 

  ٢٠8ناستێ؟ ێشتا هەر لە خەودایە و هەڵچاوی ئەو ه
 

 لە هی خاوەنەکەی ڕاست و دروستترە!جار  گەرچی هەستی ئەو بۆ ناسینی مەترسیی سەر ڕێگا، هەندێک.   ٢٠7
ڕەقانە و دوور لە ئینساف و  ی دیکە چەندە دڵ ەوەرێکا هەر بوونرەدا ئەوەش بڵێم نەقیزە لێدانی گوێدرێژ یبا لێ

 یەت. کورددا نەما اومرۆڤایەتییە؛ سەدبریا ئەو ڕەسمە گاڵوە لە ن

و  و ژنەوە بەیانی زووتر لە پیاوانیش لەخەبە کچ ی شاعیرانەیە دەنا ژنی هەژاری کورد ێکدیارە ئەوە هەست.   ٢٠8
 ن بووە.یش هەر یەک لەواشاعیر ە! دڵداریهەڵدەستن و دەچنە بەر ئەرک و کاری ڕۆژان
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با.... تێگەیشبێتەدەر  بۆ  واتای ئەم  تن،  بزانر فەردە، د  لە  'ەبێ  نێ'  سەر  ێت  لەبەر خۆی 
نەکردنەوەی سەر وەک    واتای چییە؟ من الم بەرز  بێت لە سەرداخستن و  بریتی  وایە 

و ەیای کۆمەڵگای نەریتی، کە لە دەرەوەی ماڵ سەر دادەخات  کچێکی بە شەرم و ح
 سەری بەرز ناکاتەوە.لەبەر حەیا بەخۆیی 

 خۆییونی و حەیا بەمێا، چاوی شەرچاوی حەی
لە الیەک و دڵ و دەرپەڕین    ر لە نێوان بولبول و هەڵفڕیناڵن، شاعیگوڵ بۆ د  ول وبولب

ک دروست  موەڕەتتەبی  نەشرێکی  و  لەف  الیەکیتردا  ئیهامێکی  لە  دەرپەڕین  ردووە. 
دوور ئیماژی  دوو  واتە  واتای  تێدایە  هەیە.  نزیکی  لە  و  دڵی  ئەوەیە  ماڵ    نزیکی 

ددەر و  دەچدەپەڕێت  سەیرانی  ودەر؛ێتە  وا  ەشت  د بەاڵم  لەبەر وورەتا  ئەوەیە  کەی 
بوون، خۆشیی، دڵی لە ش بێدڵ  نامێنێت.  و  لەبەر یەک دەچێت  نامێنێت و  وێنی خۆیدا 

 عاشق بوونە. 
بولبو ەه بۆ  هەڵفڕین  دیارە  پێکەنینە:  دەرپەڕینە،  ئەوی  ڵفڕینە،  و  دڵە  بۆ  دەرپەڕین  لە، 

پێ کدەمێنێتەوە  بۆ  کەنینە  ئەویش  پێکەنینی  گوە  واڵە،  بە  کرانەگوڵ  ە  خونچوەی  تای 
 دێت.

 عیری شیعرەکە! کامیال! ئەی کامیل! ئەی شا
 عالتن فاعلنرمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فا ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
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 سات وسەودا 
 
 
 

   وەک مینایە دڵ  بەری بێگەردی عاشقی ڕووی دڵ
   سات و بەم سەودایە دڵبەو  ویبو هەرچی کەدای لەدەس 

 چوو ئەوکەڕەتێکڕا لەقیسو بیروڕای تعەقڵ و فکر 
 سەرمایه دڵچاره، ئەو دێوانه، بێەو بێماوه ئ

 ەیەکاروا مەزانه پارچەگۆشتێکی ڕەشی بێ
 زۆر بەشان و شەوکەت و جوان و سەروسیمایه دڵ

 
   ی هەتاوی    ١3٢٩میان، ەجدێی  

 و جەعفەردا(  ەنیسیئ اپیهەردوو چلە  ١٠5)الپەڕە 
 ____________________  ____________ 

قەتعەیەکی سێ فەردیی ئاواتە  یسیدا 'پارچە گۆشتی دڵ'ە. پی ئەنعینوانی شیعرەکە لە چا
پەیوەن باسی  هەمان  دڵیدالە  و  خۆی  ئەو   ،دی  دیکەشدا  شیعری  چەندەها  لە  کە 

ۆی وەک مەلێکی دڵی خا  نەدەو شیعراو ئەڕووبوونەوەیە دەبینرێت. ئاوات لە هەموڕووب
دەناسێنێت  بازرەب لەمێوو  ناداتەکە  لێ  ئاوڕی  و  هێشتووە  بەجێی  ئەو ژە  هەموو  لە  وە. 

زۆرجار کە  لەخۆیەتی  جیا  کەسێکی  سێهەم  شاعیر  دڵی  بەرگۆی  شیعرانەدا  ان 
 ە گوفت وگۆوە.قسەکانیەتی و هەندێک جاریش لەگەڵیدا دەکەوێت

شی بۆ نەماوە  ڵ و فیکر و بیر و ڕایو عەقکوبەڵوە هیچ،  لێرەدا دڵی شاعیر لەدەست چو
)و دڵ  دو  بوونەوەرێکی  بۆتە  شاعیر(  بەاڵم  اتە خودی  سەرمایە.  بێ  و  بێچارە  و  ێوانە 

ەگرێت و بە خوێنەر دەڵێت دڵم پارچە  لەگەڵ ئەوەشدا ڕێز لە خواستی دڵی خۆی د
 بە شان و شەوکەتە.ە نییە بەڵکوو زۆریش گۆشتێکی ڕەشی بێکار

دڵبا ئەدەبی،  وێرگەب،  وەکوو  نەریتی  عداڵدەی  شوێەی  و  پەیوەنیشق  دیگرتنی  نی 
لەگەڵ   بەاڵم ڕاستەوخۆی سۆفییان  بینیبێتی،  واتادا  ئاوات لە هەمان  خودایە و دەکرێ 

هێالن وەک  من  ساڵی  لێرەدا  لە  شاعیر  باوەکوو  و  دەبینم  زەوینیشی  ئەوینێکی  ەی 
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ێکی بێ گرێ وگۆڵی  ئەوینە  ە لدوور نییسااڵن بووە بەاڵم    47هۆندنەوەی شیعرەکەدا  
بە حەقیقی دادەنێن و ئەو ئەوینەی وا ئەوان    نەکابێت  ، مەجازی دوولی سۆفییانقەە  ب

 تایبەتە بە عیشقی خودا. 
شیعرەکە   ناوەرۆکی  واتە  چاوهەندێک  بابەت،  پێش  دێتە  دەک  ناتەواو  هەست   رێتو 

اتەواو انی نومش گهەر ئەوەبووە بیکات بەاڵم نەیکردووە و  زیاتری پێ    شاعیر قسەی
ر ئەو  ست دەکات. بەاڵم هەردوو چاپی دیوانەکە هەرود  ی خوێنەرال  بوونی شیعرەکە

بکە سەیری  'قەتعە'  وەک  دەبێ  ناچاری  بە  من  و  تۆمار کردووە  فەردەیان  نەک  سێ  م 
 غەزەل.     

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە:  
 عالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنمحذوف: فارمل مثمن 
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 ینتەڵق وەعز و
 
 
 

 ق و بەرقین من و دڵ عاشقی هەر زەر
 یریش گوێم نەدایه وەعز و تەڵقین پ به

 تۆ باسی تۆبه، واعیزی پیر! مەکه 
 !من و دڵ خۆ له ترسی تۆ دەتۆقین 

 ٢٠٩ن سەرگەرمی ژیاوی من و یار هێن به
 له خۆشی یەکتری پڕ شەوق و زەوقین

 ٢١٠ر زستانی ئەمساڵ وەک بەهار بووکوشو
 تۆقین ی نی کێو انیاوەکاهەموو ک

 وبان کراوەبه کوێری دوژمنم، ڕێ
 ژوانەکان هەر مان و باقینموو جێەه

 ئەستووره، ماڕزباب، ڕەقیبم که ڕق
 باڵ هەڵماسێ وەک ماسی لە بەر قین 

 ەوکەڕەت ئەو دەسته شێعرەت، "ئیمامی"! ئ 
 ی 'عێراقی'ن لە سەر وەزن و لە سەر شێوە 
 

 ی هەتاوی ١3٢٩گەردیگالن، 
 ەعفەر( ی چاپی ج ١٦4سی و اپی ئەنیچ ی ٦٦و  ٦5پەڕە )ال

______  ___________________________ 
ش لە  عینوانی  جەعفەر  چاپی  ئەوی  وەک  کە  دڵ'ە  و  'من  ئەنیسیدا  چاپی  لە  یعرەکە 

یەکە گەلێفەردی  ودڵ'  'من  عینوانی  وێدەچێت  وەرگیراوە.   شیعرەکە  زیاتر  می  ک 

 
 چاپی ئەنیسی: ژیاویین  ٢٠٩
 چاپی ئەنیسی: شکور  ٢١٠
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کە   تا وەعز و تەڵقین  بگرێتەوەک  ردا یەامی شاعیناوەرۆکی شیعر و پەی  لەگەڵ سەرجەم
   اوە!پیریش گوێم لێ ئاخنیوە و داومەتە دوێ بەشاعیر دەڵ

کۆماری   ١3٢٩ساڵی   هەرەسی  بەسەر  ساڵ  پێنج  چوار  تەنیا  باوەکوو  ئێران  لە 
، ئازادییەکی ڕێژەیی باڵی بە ەقەیرانی سیاسییەو  کوردستاندا تێپەڕ دەبوو، بەاڵم بەهۆی

ژەی  درێ   ١33٢گەالوێژی    ی  ٢8ەم تا کۆدیتای  زۆر و ک،  وو کەدا کێشابسەر واڵتەکە
و ئاواڵە  فەزا  ئەو  لێرەدا  پێدەکرێت  کێشا.  هەستی  شاد  ئازادە  و  دڵخۆش  شاعیر   .

و   ڕەقی  یچاوبز دەنوێنێت  و  هیچ،  دوژمن  دەکات  جەرگبڕیشی ب  جنێوێکی 
'ماڕزباب'  و  دەگەیێنێتێ:  نەشە  ئەو  شیعرەرکە  خوێندنەوەی  بە  من  شادش!  و  ییەی  نە 

هەس شا تەنانەعیر  و  پێدەکەم  چاویت  بریقەی  د  ت  دەبینم.لە  لێرەشدا    وورەوە  ئاوات 
ز شیعری  وەک  نموونە  بۆ  دیکە،  شوێنی  سکااڵ"ۆر  و  یان  "ئاخ  لەگەڵ کەس  ، خۆی 

دە ژێر  شتیتر  لە  خۆی  ڕاستیدا  لە  و  دەشارێتەوخات  ئەواندا  لەوێدا سێبەری  وەک  ە. 
خەمووگوت نیشانەیەکی  ئەوە  بەکەم  ،  قوت  و  زانینۆ  شاعیرە  خۆ  کە   نەکردنەوەی 

 جار(.  3من و دڵ و من و یار)اسک و بێ فیز و بە تەوازوعی هەبوو: ەکی نکەسایەتیی
ڕازاوەی و  بریقە  بەرق  و  زەرق  وبەرقین:  زەرق  زۆر  هەر  فارسیدا  لە  و  بەرچاوە  ی 

'هە تەر' الم  دەگوترێت. وشەی  بۆ ڕێک خستنی کێشی شێعرەکە  وایە    ێتە ئەو بخزانیا 
   ە.شوێن

ی  'واعظ' لە هەردوو ئەدەبی کورد  ەاڵیەتییە.ئیمانی و کۆم  وەعز: نەسیحەتی ئەخالقی،
ئەو بێ!  پیریش  ئەگەر  نەخواستە  ناخۆشەویستە،  و  نەویستراو  فارسیدا کەسێکی  دەم و 

 شاعیر و دڵی حەقیانە لێی بتۆقێن! 
و    دی ڕادەەیکە ق  هێندە'یەە  کورتکراوەی 'هێند' و 'دیارە ئەو 'هێن'  من ویار هێن ...:
 وبێت.ەر خاتری 'ئەفاعیل'ە عەرووزییەکە بوێ لەبرانەوەکەی دەبئەندازەن. کورتک

 .سەرگەرمی: دڵخۆشی. جیاوازە لە 'سەرگەرم' بوونی فارسی کە سەرقاڵ بوونە
 ە زەوی. تۆقینی کانیاو: لەپڕ سەرهەڵدانی ئاوی کانی و زنەیە ل

چو فەردی  لە  شاعیر  دوژمن:  و  پڕەقیب  و  ڕادە،  ێنجەمارەم  شەشەمی تا  یەکیش 
'شیعرە بە  خۆی  پێنجەڕەقیبکەدا  فەردی  لە  و  دەکات  ماندوو  دوژمنی 'ەوە  بە  دا  م 

شوێ بە  ژوان  جێ  ئەگەر  دوژمنە؟  یان  ڕەقیب  ئەو  کێیە  پێک  ناودەبات.  ئاسایی  نی 
اعیر بۆتە دڕووی  وڕەالوێک بێت کە لە شگەیشتنی دوو دڵدار بزانین، دەبێ ڕەقیب ک

دەبێ بریتی بێت  انیش  انەوەی ڕێگاوبر بگەن. ئەودەم  کربەیەکت  ێتناهێڵو زین و  مەم  
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ستان لە کۆاڵنان، کە دەبووە هۆی ئەوەی شوێنی پێی شاعیر لە لە چوونەوەی بەفری ز
ەوە بێت  بەاڵم ئەگەرێکی دیکەش دەتوانێت ئ گیرێت و پێی بزانرێت.چوونەژواندا هەڵب

لەپەیوەندی   مەسەلەکە  خەبکە  و  سیاسکار  باتی  ئ بییدا  واتایەنرێت،  دوژمن  کی  ەودەم 
تان، کرانەوەی ڕێگاوبانیش ە بریتییە لە ڕژیمی داگیرکەری کوردسبێت کشاراوەی دە

بکات و دوژمن نەتوانێ شوێنی  دەرەتانێکە بۆ پێشمەرگەی کورد کە بتوانێت هاتوچۆ  
و کەو   هەر ئەو کارەی کردووەشدا    ٢و    ١'خاسەکەوی  هەڵبگرێت. ئاوات لە شیعری  

ەک سوپای پێشمەرگە و  کەی ودەندووکی کەوەئاو و باڵ و پەڕ و  کانی و  و  کێو    و
 بەربەرەکانی کردنی داگیرکەرانی خاکی کورد بینیوە.     کەرەسەی شەڕ بۆ

نی خۆی )یان دوژمنی گەل(ی دەدات.  خراپە شاعیر بە دوژم  ڕق ئەستوور: سیفەتێکی
ماف و  ئاشتبوونەوە  بیری  کە  ل  کەسێکە  کەلـلەپێدان  نە  بەریییدا  و  لە  ە  دەوامە 

 تی کردن. دوژمنایە
. دیارە ماڕزباب جنێوێکە، بە کەسەکە  ڵم، السار، سەرسەخت )هەنبانە بۆرینە(: زاماڕز

ئەست ڕق  وەهایە.  باوکت  گوتراوە  و  هاتوون،  دراوە  پێکەوە  کە  ماڕزباب  و  وور 
 هاوواتاشن.
 ناسیان لێ دروست کراوە. ماسی: جی هەڵماسێ و

پێنج  عیراقی:   فی  قۆناغلە  )خۆراسانی،  شیعری  هیندیارسیدا  گەڕعیراقی،  و  ،  انەوە، 
گرنگت  ٢١١نوێ(  واهەیە  لەو عیراقی  فارسی  شیعری  ڕەونەقی  ئەوەی  لەبەر  بێت  رینیان 

شاع کەڵە  بەهۆی  جامییەوە، سەردەمەدا،  و  حافز  و  سەعدی  و  نیزامی  وەک  یرانی 
دەکات  پەیدا    ۆرەتی زل گرنگایێوازە شیعرییەدا غەزەە ئەوپەڕی خۆی. لەم شگەیشتبوو

 یدا زاڵ دەبێت. راساندەی شێوازی خۆو بەسەر قەسی
ئاوا ئەوەیە  عیراقی ئەگەرێک  شێوازی  سەر  لە  غەزەلەم  ئەوم  من  بڵێت  ویستبێتی  ت 

ئەگەری بەاڵم  لەسە  گوتووە  شیعرەم  ئەم  من  گوتبێتی  بێت کە  ئەوە  دەتوانێ  ر دیکە 
' شیعرەکانی   گوتشێوەی  عیراقی'  شفخرالدین  کە  سەدەی  ناودار  کیاعیرێووە  ی 

 رانە.  حەوتەمی ئێ
 فاعیلن مفاعیلن فعولن هزج مسدس محذوف: م ،یی شیعرەکە عەرووزبەحری 

 
ە بۆ لێ قرت بکرێت کە کەسایەتییەکی سەربەخۆی نییە و تەنیا گەڕانەوەی  ەمی گەڕانەوەیدباشتر وایە سەر  ٢١١
 چوار نەک پێنج.   . ئەودەم قۆناغەکان دەبنەپێشوووانەکەی د
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 خەوی من
 
 
 

   بزانە بێ ئەمانە  کەسێ بێتە دەرک وبانت، تۆ
 دەرک و بانە  دەری چۆن دەکەی فەقیرە؟ کە ئەسیری

 ڕۆژ دەناڵم شەو و بەبه خەیاڵی بەژن و بااڵت به 
 انە ی تۆیه، دزه، دێته الم شەواڵخەوی من خەی

 فەقیر تەوەلالی   ی له منیله ترسی خەڵک تۆ که خۆت
 ٢١٢له نەیاری سەگ مەترسه، وەرە الم به مەحرەمانە 

 ا، هەر ئەتۆ و خەیاڵی تۆیە دڵ به تەنی خۆ له ماڵی
 بەر تۆ، لەوێ قاتی ئینس و جانەکەسی دی نییه لە

 ە مزو به دوو چاوی پڕ له غە پێکەنین به دەمی به
 ٢١3، بزانە بە سەرت قەسەمئەمنم کە موبتەالی تۆم، 

 دێ ێی سەری تۆ که نەچێ بەکاری چیسەری من لە ڕ
 گرانە   به بڕین چێ چاکه "کامیل"! که لە سەر لەشت 

            
 ی هەتاوی   ١3٢٩گەردیگالن، 

 فەر( ی چاپی جەع ١٩٩ی چاپی ئەنیسی و  75و  74ە الپەڕ)
___ _________________________   ______ 

 
 ی چاپی ئەنیسی: بە نەیار ٢١٢
  ک بتەالی خۆت، بە سەرت قەسەم بزانە". وابزانم ئەو گۆڕانکارییە لەالیەن کا ی: "منت کردە موئەنیس  چاپی    ٢١3

هاو و  ئەنیسیدا  جەعفەر  چاپی  لە  میسراعەکە  شێوازی  کە  کرابێت  بۆیە  لە    هەندێککارەکانیەوە  و  قورسە 
ەژێر لچەوە بۆ کرێت بڕادەیەک بی ووشەی 'منت' هەندێکسووک بکرێت واتە تا   خوێندنەوەدا دەبێ پیتی /ت/

ەکەی،  یەکەمی دیوان  یەوەی کێش تێک نەچێێت. دیارە ئەگەرێکیش دەبێ ئەوە بێت کە شاعیر دوای چاپئ
 خۆی ئەم میسراعەی گۆڕیبێت.  
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ئەنیس عینوانی شیعرەکە   "دڵ و خەیاڵ"ە.   یدالە چاپی  عینوانەکە شاعیر خۆی ،  ئەگەر 
ێکەاڵوێک لە هەردوکیان دروست  داینەنابێت و من بتوانم بۆچوونم لەسەری هەبێت، ت

و   "خەو  دەنووسم:  و  من  دەکەم  "خەوی  یان  فخەیاڵ"  لە  کە  تۆیە"  ەردی  خەیاڵی 
وەریدەگرم.  دوو باغەشیعرێکی  هەم  ئەرامییە،  ئەگەری  دەبیوەکوو  تێدا  کە نر وەی  ێت 

س وەک  ئەم شاعیر،  بڕوانە،  گوتبێت:  ئیسالمی  پێغەمبەری  یان  خودا  لە  ڕوو  ۆفییەک، 
رک؛ ئەسیربوون لە لە فەردی مەتلەع و مەقتەعدا: فەقیر بوون و چوونە بەردەتەعبیراتە  

ڕێیدەر لە  سەر  و  بان  و  دا  ک  دووپاڵو  'تۆ'  هەمووی  کە  بۆنی   ونچوون،  و 
دێ لێ  دوا  تهەردووالیان  بەاڵم  من.  سەرج  بڕیاری  دەربڕینەکانی  بەهۆی  و  بەیان  ەم 

 ساڵیدا گوتوویەتی.   47یر لە ئەوەیە بە غەزەلێکی لیریکی دەناسم کە شاع شاعیرەوە
 رە. بێ ئەمان: بێ پەنا و بێچا

دەچێت وێ، دزە، دێتە الم شەوانە:  اڵی تۆیەبە خەیاڵی بەژن و بااڵت...خەوی من خەی
غەزە فەردی  لەبەلجوانترین  بێت  خەیاەکە  ئەوەی  هر  و  باوەکوو  اڵوی  ونەریترە، 

یەوە هاتنی بۆالی شاعیر  فەردەکانی دیکەش زۆر شیعرن. دز بوونی خەیاڵی یار و بەدزی 
 تەعبیرێکی جوانە. 

 زرە. ر کەوتوو، باتەوەلال: دوو
 ە دەنا چۆڵ وهۆڵە.ایڵی تۆ لە هەموو ماڵی دڵمدۆ و خەیاخۆ لە ماڵی دڵ...: هەر ت

 مرۆڤ. ینسان، ئینس: ئ
'جا کۆی  جندۆکە.  نوونەوە(. جان:  سەر  شەددی  )بە  'جن'  دەبێتە  عەرەبیدا  لە  ن' 
گ سەردەمەدا  لەم  بگەرچی  لە  دوور  و  نامۆ  بەاڵم  ەلێک  دەنوێنێت،  ی  ئیمانداران اوەڕ 

س و  یندەڵێن خودا قورئانی بۆ ئ  سوس" ە و الیان وایە بوونەوەرێکی "غیرمح   موسوڵمان
   ە.تراوە گونیشدا ئەولە قورئا جین ناردووە.
 ە دڵمدا خەیاڵی ئینس وجان هیچکامیان نییە، جگە لە تۆ. شاعیر دەڵێ ل

 م. ینە و ئەو دووچاوە پڕ لەنازەت بووەی ئەو دەمە بە پێکەنبە دەمی...: من گیرۆد
 ەی مامۆستا هەژار( نە بۆرینغەمزە: ناز، چاوداگرتنی بە ناز )هەنبا

 . عەرەبییە : گیرۆدەالموبتیە
عەتی بەدیعی وەک جیناسی ناتەواوی  یر هەندێک سەنتۆ: شاعی سەری  ن لەڕێ سەری م

سەری و  من  سەر  هێناوە:  کار  بە  فەردەدا  مۆسیقای   لەم  هەروەها  و چی؛  نەچێ  تۆ، 
 ا بەرگوێ دەکەوێت. پیتی /چ/ لە فەردەکەد
 الت فاعالتنفعل مثمن مشکول: فعالت فاعالتن رم ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
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 کەوی کوڵیو
 
 
 

 ٢١4کێشاویانە ناز لە یەک ستتە وی مەدووچا
 عەجەب نیانە دوو بەدمەست ئیحتیراز لەیەک! 

 کە خەوتی، تێک ئەڕژێ لەشکری موژەت تێکڕا،
 ٢١5ناز لەیەک جیاکە سپاهی هەڵێنە چاو و

 موو دەکەن فەرقێ چاوت بە لە بەینی ئەبرۆ و
 ٢١٦! ەک بەاڵ و فیتنە نیانەچ ئیمتیاز لە ی
 ناڵێ کن کەسێ کەسێ  حیکایەتی زارت لە

 چ ڕەمز و نیکتەیە پۆشیویە ئەهلی ڕاز لەیەک؟ 
 دوو زوڵفی تۆ دڵم کەوێکی کوڵێوە بە دەس 

 پەرۆش و عاجز و قەڵسن دوو شاهباز لە یەک 
 ح،ئەتۆ کە ماچی دوو لێوت دەوێ، "ئیمامی"ش ڕۆ

 یبە کە نەبووین ئێستە بێ نیاز لەیەک! عەجا 
 

 ی هەتاوی  ١3٢٩دێی جەمیان، 
    پی جەعفەردا نەهاتووە(لە چایسی. چاپی ئەنی  ٢7)الپەڕە 

 _____________________________________  
 شیعرەکە لە دیوانی چاپی جەعفەردا نابینرێت. 

 مێزە. تەنز ئا غەزەلێکی
 رگیراوە. ێنجەم وەعینوانی شیعرەکە لە فەردی پ

 
 ک کە دیارە هەڵەی تایپە. لەلەیەلە دەقەکەدا هاتووە: ناز     ٢١4
 ەدا وەک ڤییا نووسراوە لە  دەقەک   ٢١5
 تنە نییانە... وو فیتووە: بەاڵلە دەقەکەدا ها   ٢١٦
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"شا ئێرانی  شاعیری  غەزەلێکی  عطوەرگێڕاوی  صبوبار  )س  ی    ١3١5تا    ١٢75حی" 
نەیەی کە لە چەند پارچە شیعری دیکەی ئاواتیشدا تەرجەمە یان  نیشا  و بەوکۆچی(یە  

شاعیکارتێ ئەو  شیعری  ئاوات  رە  کەریی  دەبێ  دەبینین،  شاعیرەکەی ئێرانییە  دیوانی 
شاطلەبەردەستدا   عەباس  بووبێت.  مەزن  ر  ناوێکی  ئێرانیدا  کالسیکی  شاعیرانی  ناو  لە 

تردا سەرجەم شیعرە فارسییەکە ارەوەلە خو.  ی نییەعدی و حافز و نیزامی و جامسەوەک 
و "گنجور"م  ماڵپەڕی  لە  کە  "پردەهای دەهێنمەوە  شیعرەکە  عینوانی  لەوێ،  ەرگرتووە. 

 راوە. کە وەرگیارەمی غەزەلە فارسییەنراوە کە لە فەردی چوراز" ڕاگەیێ
و   بەدێڕ  دێڕ  تەرجەمەیەکی  ئاوات  دەبینین،  وەستایانەی  واوەک  و  واتا  بە    ١٠لە    ٦تا 

تەرجەمە غەزەلەردی  ف چواریانی  بەاڵم  کورد  خوێنەری  دەستی  بەر  خستۆتە  ەکەی 
 دووە. نەکر

 سەر میسراعی یەکەمیان. میسراعی دووهەمی هەموو فەردەکان دەگەڕێنەوە بۆ 
 از هم"ە...از عرەکەیە. ڕەدیفی شیعرە فارسییەکەش "ەدیفی شیلە یەک: لەیەکتر. ڕ

 کیان یەک واتایان هەیە. ردوهە 
 عەرەبییە. وری؛: دوئیحتیراز

     سپاه: لەشکر
 موژە: برژۆڵ 

 زییان کەمە. بە موو دەکەن فەرقێ: جیاوا
یەکیتر لەف و نەشریان پێ دروست کراوە،  ئەبرۆ و چاو لە الیەک و بەاڵ و فیتنە لەال

 دەچێ لەف و نەشری موڕەتتەب بێت. زیاتر وێ کە 
                               جیاواز بوون ن،ئیمتیاز: سەر بوو

 ەالی لەکن: لنایدرکێنن.   ئەهلی ڕاز: ئەوانەی وا ڕاز و نهێنی دەپارێزن و 
 نیکتە: نوکتە، قسەی نەستەق

اڵتێکی  ت چ دەسەیرە، جا ئەگەر بکوڵێندوویی بێ ئازار و فەقکەوی کوڵیو: کەو بە زی
 هەیە!

 پەرۆش بوون: بە تەنگی شتێکەوە بوون 
 : ناڕازی، تووڕە ڵسقە
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وفارسیی  شاهباز: واتا  ردیکو  ە  سپی"  "بازی  بە  بۆرینە  هەنبانە  کە  شابازە  یەکەی 
فەرهەن تر  کردۆتەوە.  بازەکانی  لە  ڕەنگ  بە  شاهباز  هەر  موعینیش  فارسیی  گی 

 ێتەوە. ی بۆ دێنگەڵ سپی، ڕەنگی دیکەشجیادەکاتەوە بەاڵم لە
 بووحی:سەئەوەش دەقی شیعرە فارسییەکەی شاتر عەبباس 

 هم از از کشند نمی "دو چشم مست تو خوش
 کنند دو بد مست، احتراز از همنمی

 ژگانتشدی به خواب و به هم ریخت خیل م
 گشای چشم و جدا کن سپاه ناز ازهم

 داد م تو فرق نتوانمیان ابرو و چش
 میاز از هبال و فتنه ندارند امت

 گویدکس از زبان تو با ما سخن نمی 
 ز از هم ه پوشند اهل راک ایستچه نکته

 ر کف مطرب ت د سیخق تو بگفراشب 
 هم از  ساز  های پرده من،یز سوز سینه

 متت دیدند به باغ سرو صنوبر چو قا
 خجل شدند ز پستی، دو سر فراز از هم 

 ار و درهمم خواهند چو گرفت پری رخان
 باز از هم ف و کنندگره زنند به زل

 ترسمتو در نماز جماعت مرو که می 
 هم از  نماز صف بپاشی و امام شیک

 ماند انند صعوه می ، متو دلم به زلف
 که اش به خشم بگیرند دو شاهباز از هم 

 صبوحی جان و لبت دادی وتو بوسه از د 
 هم" نیاز ازبه هیچ وجه، نگشتیم بی

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٣٣تا   ١٣٣٠  ی سااڵنیشیعر
 

رازووی  تە  انی وەفاتم،ربقو ، تەلەسم، بە ناوی تۆ،  ینسەمای سەر، کەین و بە  :پێرست
اوارە، نامەی  خێر وشەڕ، بێ پەر وباڵ، من و شادی، بەهاری تازە، تۆبە بێ، بولبولی ئ

فەرهاد، وەکوو  موحەببەت،  شاری  زستان  بانگهێشتن،  ئەلەم،  چۆپان،  دافیعی  شێخ  ی 
   نەمامی تازە.، ایەتی، مەگرە بەهانە، چرای خانەدان، بسووتێممەست، برنێرگسی 

 
 



  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 سەرای سەم

 
 

 
 شیواو و پەرێشانم وەک زولفی پەرێشانت 

 ئەگریجەیی گۆچانتەمت هەر وەک خەم بوو بە خ 
 ـلە بە شەق، وەک گۆبیخە ملم و بیبە ئەم کەل

 لە مەیدانتەڵسووڕێ با بێتە سەما بۆ تۆ، ه
 سەر؟ بێبۆچیمە سەری بێ لەش، بۆچیمە لەشی 

 بە قوربانت! ۆ بن، هەردووکیهەردوک بە فیدای ت
 

 تاویی هه ١33٠زەنبیل 
 (رعفهی چاپی جه  8٠ نیسی و ی چاپی ئه ١٠5)الپەڕە 

 ______________________________ ___ 
ت' ه. ئەنیسی ڕاستەوخۆ لە دوا وشەی ە قورباننیسی دا 'بچاپی ئه  له  کهعینوانی شیعره

فە جەعفەر  رد دوایین  بەاڵم  وەرگرتووە  جیی  وشەی  دوو  دولە  فەردی  وهەم اوازی 
 ە.کی تازەی دروست کردووە و وەک عینوان بۆی داناو پێکهاتەیە

وترابێت. بە تایبەت کاتێ کە  بە ڕواڵەت قەتعەیەکی غەرامییە و دەبێ بۆ گراوییەک گ
تەواوەتی ە  کەسەکە دەکات ئەو ڕوالەتە دەبێت بە واقیع و بەگریجەی  باسی زولف و ئ

ئاوات شیعرەکبە حیسابی ئەوەدەسەلمێت. بەاڵم   ا گوتووە و دەبێ  ساڵید  48ەی لە  ی 
ئەوی و کوڵی  تەمەنەدا کەف  دوو لەو  لە  کاتێ  نیشتبێتەوە،  الویەتی  سەردەمی  نداریی 

زێدە  فەردی هەندێک  خۆ دواتردا  سەری  و  دەکات  گۆ ڕۆیی  وەک  مەیدان  ی  ناو  ی 
هەستی   بەر شەقی کەسەکە،  دەبئەدەخاتە  دروست  خوێنەردا  لە  واهەیە  وەش  کە  ێت 

 ناو بنەماڵەی خۆی بووبێت. یان گەورەیەکی ووی لە دۆستێک ڕ
مرۆڤێکی انیکی دەکەم، دەنا مرۆڤ، بە تایبەت  بە پێوانەیەکی میک  دیارە من ئەو قسانە

ساڵەشدا عاشق بێت و خۆی   48ی زیاد لەو لە تەمەنتوانێ هەستیار و شاعیر مەسلەک، دە
ە  ' واتا بکەینەویش وەک 'گۆچان  دەبێ 'گۆچانت'  ربانیی گراوییەکەی. ئەودەمقوبکاتە  

ز لێ  ی  /ت/  جێناوی  سەروادا  گوشاری  ژێر  لە  وابێت،  کە  ئەگەر  خۆ  کراوە.   یاد 
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وغەرامیی عاشقانە  ناپاڵێوێت!شیعرەکە  ئاو  ژم ەکە  حیسابی  بە  کەمشیعرەکە،  ی  ارەی 
 غەزەل.  ەکفەردەکانی واهەیە وەک 'قەتعە' بێتە حیساب ن

هاتووە. 'خەم' ی    تای نووشتایەوەارسییە و بە وا'خەم'ی یەکەم ف  خەم بوو بە خەمت:
تا پرسیار ئەوەیە شاعیر کاتێ دەڵێ 'خەم بوو' نیازی لە  دووهەم پەژارە و خەفەتە. ئێس

ە حیسابی "شێواو و پەرێشانم" دیارە ب  چ شتێک نووشتاوەتەوە؟ چییە و دەیەوێت بڵێت  
خ لە  نیازی  نە  ۆی دەبێ  ڕوونی  بۆچی  بەاڵم  نەیبێت،  و  بااڵم خکردۆتەوە  ەم گوتووە 

یان   هێشبۆتەوە  پڕوپێستدا  لە  مەسەلەکەی  بۆچی  چی؟  یان  بەهۆی  پشتم  ئایا  تۆتەوە؟ 
نەی بووە کە  لە میسراعی دووهەم   توانیوە وشەیەکی دیکەگوشاری کێشی شیعرەکەوە 

بکاتز یاخود  یاد  بڵێت؟  پێ  ڕوونی  بە  خۆیمان  دڵی  نیازی  ئەو  ب  و  دەستەقەسد  ە 
 ؟ ر قوت کردۆتەوەلەبەردەم خوێنەپرسیارەی 

تۆب دادەنێم:  سەرەوە  دوانەی  ئەو  لەپاڵ  سێهەمیش  ئەگەرێکی  بنەڕەتدا  من  لە  ڵێی 
  : "خەم بووم بە خەمت..."؟ ئینجا دواتر وبێتمیسراعی دووهەم بە شێوەی خوارەوە نەبو

گۆڕانئەنیسی   ئەو  شاعیر،  تەنانەت خودی  یان  جەعفەر،  نەکردبێت؟  کا و  تێدا  رییەیان 
ە  چارەسەر دەکات بەاڵم ئەوە دەست  و ناتەواوییەک  ی ڕستەکە، کێشەم شێوازە نوێیەئە

تیار و من خۆم  ناپسپۆڕانە و ناشاعیرانە دەبێت لە شیعری شاعیرێکی هەس  تێوەردانێکی
  لە کاتی وردبوونەوە و واتاکردنەوەی وشەکاندا  ۆیەیە کەناکەم، باسکردنیشی ب پەسندی

ڕووبەڕوویب نەتەوێت  و  ڕێز  تەوێت  گرفتە  دەبییەو ئەو  چامانییە  ناتوانی  و  لێ  ە  وی 
 بپۆشی، وەک منیش نەمپۆشی و گوتم! 

ە. هەنبانە بۆرینەی  وشەیەکی تورکی یان مغوولییە و لە موکریان گەلێک باو  ە: ئەگریج
واتا کردۆتەوە و واتو مووی    مامۆستا هەژار بە "بسک   ای بە سەر الجانگدا هاتوو"ی 

وەرگ  لێ  یشی  'زولف'  ئفارسی  دیارە  بەاڵرتووە.  ڕاستە  نییە.  ەوە  تەواو  ئەگریجە،  م 
سەر بە  کە  موویەک  یان  بسک  لە  شانە    بریتییە  هۆی  بە  بەاڵم  خوارێ  دێتە  الجانگدا 

. هەر ئەو  ەکرێتەوەبەرەو ڕوومەت خوار د  کیش سووڕی پێدەدرێت وکردنەوە هەندێ
ی  و شاعیریش بەهۆ کە واتا بە ناوەکەی دەدات ، سووڕ پێدان و ئەو خوار بوونەوەیەشە

بە باشی پێکاوە. ئەگری یان ئەیری، چ تو  گۆچانەوە، ئەو  شوبهاندنی  بە  رکی خاڵەی 
هەن بەاڵم  ناڕاستە  و  خوار  بەواتای  مغوولی،  و چ  ئاماژەی  بێت  بۆرینە  و بانە  پێچ  بەو 

 ە.  واتای 'جە' ی تەنیام نەزانی چییە. نەکردوو خولەی زولف
  فعول مفاعیلن ل مفاعیلن // مخرب: مفعوثمن اهزج م ،کهشیعره  رووزییه ع حریبه
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 کەین و بەین
 
 
 

 ی، ماڵ و میکنەتوو لە سەر وهەچی بووم چ
 ی میحنەتکەچی خۆشیم نەدی لەو، غەیر

 ٢١7کە گەندومگوونە ڕوخساری حەبیبم 
 وو دەرمکەن زۆر بە میحنەتدەترسم ز
 وو، لە حەووا لە ئادەم ب ەڵخەتا ئەوو

 جەننەت ە ل بە بۆنەی گەنمەوە دەرچوون
 چ بکەم خودایا،  لەسەر ئەو دەرکرام،

 بەینەت لەگەڵ یاری ئەوەند بێ شەرت و
 دڵی نایە بەمن بێژێ بڵێ تۆ 

 بەو کەین و بەینەت!وەکوو شەیتان دەچی 
 

 یی هەتاو ١33٠جەمیان، 
 نەهاتووە( دای چاپی ئەنیسی، لە چاپی جەعفەر  ٩8ە )الپەڕ

 
 _____________________________ 

د  و  ەرامییەغ  کیغەزەلێ شیعری  زۆر  تەنزێوەک  ئاوات  لە یکەی  نیان  و  نەرم  کی 
ۆی قسە لە  یش کێشەی تێدایە. بەرگدێڕی کۆتای  یدا هەست پێدەکرێت.ردفەهەندێک  

لە میسراعی دووهەم دا دێ نایە،  ەمدا سێهەم کەسە: دڵمیسراعی یەک ێتە  ەببێژێ. بەاڵم 
بە گلەییەوە دەڵێ تۆ بەو و ت ڕووی قسەی ڕاست لە دڵدارەکەی دەکا ،دووهەم کەس

 شەیتان دەچی!   لەەین و بەینەوە ک
 هەچی: هەرچی

 
 لە دەقەکەدا وەک حەبیبە هاتووە.    ٢١7
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 میکنەت: دارایی و ماڵ 
 میحنەت: مەینەتی 

ەنمییە و تەواو ەنگێکی گواتە ڕەنگی ڕوخساری یارم ڕ تاڵە؛ فارسییە. گەندومگوون: ڕەش
لەبەر   نییە. جا  ئادەم و حەئەسپی  بە گوێروەی ڕەنگی لە گەنم دەچێت و   ەی وواش 

دەرد  ەترسم منیش زوو بە  گەنم لە بەهەشت دەرکران، دوسوڵمانان، لەسەر خواردنی  م
 دەربکرێم.  و میحنەتەوە لە بەهەشت )کە دەکرێ ویسالی یار بێت(

دا ترە گوتراوە بەاڵم لە دوو سێ دێڕی دواونکردنەوزوو دەرمکەن: باوەکوو بە بێ ڕو
ئادەم   باسی  ئیتر دەردەکەوێت کە ئەو    ت، نەو حەوا و جەنکاتێ شاعیر دەچێتە سەر 

 وی ئیمانداران.بەهەشتی وەعدەپێدرادەرمکەنە'ش دەگەڕێتەوە بۆ '
زۆ ڕادەیەکی  تا  میحنەت:  بە  زۆر  لە دەرمکەن  میحنەت  تێدایە.  هەڵەیەکی  دڵنیام  ر 

پێشتریەردف هەی  ئاوات  وەک  شاعیرێکی  و  هاتووە  کردنەوەی  ڵەشدا  دووپات  ئەو  ی 
قە بە  نایەت  سەروایەی  فەردیدویئەڵەمدا  پێنج  غەزەلێکی  لە  "دەرمکەن ش  بڵێی  تۆ  ا! 

 گەر ئەوەش نا، هەر دەبێ شتێکی هاوشێوە بووبێت و بەهەڵەە زیللەت نەبێت؟ ئەزوو ب
 دانیشتبێت.  ئەو میحنەتەی لە جێ 

ئ ئینجیل و سەرچاوە مەسیحییەکان  ادەم و حگەنم و  باس لە سێو لەەوا:  جیاتی گەنم 
نێررانە سەر زەوییان.   ئادەم و حەووا لە بەهەشت وی انهۆکاری دەرکردەکەن کە بووە 

لدیا ئەوانە  هەردوک  زانستی رە  پێش  سااڵنی  و  سەدە  هی  و  نین  بەدەر  ئەفسانە  ە 
شامپانزە  ی 'داروین  سەندیرەپە و  مرۆڤ  ن.   '٩8٪   ( جین  یەکە، ی  وەک  ژێن(ەکانیان 

 ی چی!  ێوگەنمی چی و س
بۆ پاراستنی دەم و حەواوە بوو. بەاڵم   ئاە  لە ئادەم بوو، لە حەوا: واتە خەتا سەرەتا ل

ە ئادەم بوو، لە حەووا. دیارە ئەگەری ئەوەش هەیە  یە ڕایگەیاندووە: لکێش، بەم شێوە
 ەکەدا ڕوویدابێت. ەک لە ڕاگواستنی شیعرهەڵەی
ئەو:  لەس دەەر  و  دەکات  خۆی  لە  باس  شاعیر  دەرکرام.   ڵێئەمجار  یارەکەم  لەسەر 

ڕوونە. ئەوەی  ئەوەش  دەرک ووڕ  بەاڵم  لە کوێ  ئەوەیە  نییە  لە دێ؟  ن  ماڵ؟  لە  رای؟ 
م  کە، ئادەم لە سەر خودی حەوا لە بەهەشت دەرنەکراوە بەاڵبە گوێرەی ئەفسانە  ڕاستە

کردوو ئەوی  قسەی  خواردووە!  بە  گەنمی  و  فەرهە  کە  لەو  نائینسانییەدا  کۆنە  ەنگە 
ئەوەی بە سەر دێت  ،  دیت و ئەگەر کرئاییندایە، پیاو نابێ بە قسەی ژن بکا  لەبنەمای  

 ئادەم هات!   کە بەسەر
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 بەینەت: بەڵێن، وەفا
)هەنبانە بۆرینەی (  یتییە لە نێوان و بەین )کەین و بەینمان خۆشەن: کەین بر کەین و بەی

 مامۆستا هەژار( 
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 تەلەسم

 
 
 

 ەروەک گوڵ و مووت، رو و ڕووت هسەقەدت وەک 
 ڕووت هەتا  لەپێتڕا گرتی، سەرتاپا،
 ێر بەندی زولفت هەزاران دڵ سەرەوژ

 دەلەرزێن هەروەکوو هاڕووت و ماڕووت
 ئەرێ ئەی گوڵ! لەباخی کێ ڕواوی؟ 

 ڵ بوو، پشکووت!سەراپای قامەتت هەر گو
 وانن برۆ و موژگانی تۆ تیر و کە

 ەبزووت! ن ەوڕووی دڵ، کە هەر لێتدا وبەر
 "ئیمامی" ماوە حەیران لەو تەلەسمە،

 رت دا و فەرمووتوە ئەم بەبێزارێ 
 

 ی هەتاوی  ١33٠ل، زەنبی
 جەعفەردا نەهاتووە(  ی چاپی ئەنیسی، لە چاپی ٩7)الپەڕە 

________________________________  
ز زۆرکەس  غەرامییە.  پێکی  و  ڕێک  ئەغەزەلێکی  شیعری  اراوە  ناو  ویندارییەکانی 

عیرەنه ئاماژەیەکی  بە  شاعیر  دادەنێندێک  ئەنجام و    فانی  خەڵلە  بە دا  جیاجیا  کانی 
 وەردەگرن.   انیبە دوو واتای جیاوازی عاشقانە یان سۆفییانە هەڵوێست،گوێرەی 

 سم، ندیان بە عینوانی شیعرەکەوە هەیە: تەلەسێ لە سەرجەم پێنج فەردی شیعرەکە پەیوە
وت و ماڕووت  وو ئاماژەن بە ئەفسانەی هاڕوەمو ماڕووت و سەرەوژێر، کە ههاڕووت  

 ی یەهوود و ئیسالمدا.   ئایین  لە ئەدەبیاتی
سەردە لە  ڕووداوە  ئەو  عیبرییەکان  ئەفسانە  گوێرەی  نەبیدا  بە  سولەیمانی  دوای  می 

 دەکات.  ەڕەی قورئانیش ئاماژە بە هەمان ڕیوایەتبەقەی  ڕوویداوە و ئایەتێکی سووڕ
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هاڕو ئەفسانەکە،  بوون ک  وت بە گوێرەی  فریشتە  ناردنیە سەر  و ماڕووت دوو  ە خودا 
ەکە جادوو بناوسن  ن بەو ئامانجەی کە خەڵکەی خەڵک فێری جادوو بکەبۆ ئەوزەوی  

فریوی دان و  و فریوی جاد ناوی زوهرە  بە  بەاڵم ژنێک  نەخۆن؛  ئیتر خودا ووگەران 
سزادان قیامەت،  وەک  ڕۆژی  هەتا  عەرز  سەرەوژێر،  نێوان  لە  چاڵێکدا  عاسمان    و   لە 

چا کامە  بیانهەڵیواسیون!  وەرە  ئاسمان؟  کام  گوای دۆزەوەڵ؟  کە  'سەرەندیب'یش  ە  ! 
ەگوترێت و نە چاڵی لێیە و نە  کەوتبێت، ئێستا سریالنکای پێددەبێ چاڵەکە لەوێ هەڵ

 هیچ! 
بە کردن  یاری  کردنی    هەندێک  دروست  و  غەزوشە  لە  شیعریی  ەلەکەدا سەنعەتی 

ە پێتڕا و سەرتاپا بە لەگەڵ هاڕووت وماڕووت، یان لت  دەبینرێت، وەک هێنانی  ڕوو
 ەوە.یەک
لە سەر ئەو کێش و سەروایە    ۆ نموونە، نالی و کوردیاعیرانی دیکەی کوردیش بش
 وبێت:عریان گوتووە و دوور نییە کارتێکەرییان لەسەر ئاوات بوشی

   ت،  "مەکە ئیخالفی ئەو وەعدەی کە فەرموو
 )نالی( سووت" ەمخیلت بم! کە خانەی سەبرە کدە

 یان: 
 تر رووی خاڵی سهداوی زووڵف و دانه  به"

    شقی رووت...  د عادڵی سه گرفتاره 
 سيرن چاهی ژێری لێوت وا ئه  له
 )کوردی(  "كوو هاڕووت و ماڕووتارانی وه زهه 

 القتەوە لە پێتڕا: لە
ز بە  واتە  زولفت:  بەندی  سەرسەرەوژێر  هاڕولفت  وەک  هەاڵوەسراون  و ووەوژێر  ت 

 ماڕووت.
ش ئێمە وربەی خەڵکی سەردەمی پێی کە زتەلەسم: تەلیسم، جادوو. بریتین لەو شتانە

. لە سەردەمی پێش سەرکەوتنی زانست  هەبووە و هەمیشە لێیان ترساونباوەڕیان پێیان  
بە سەر زاڵبوونیدا  ئایینییەکان  و  ناو ئەفسانە  بە سەدەکانی  ناسرێت، هەر  ەڕاست دە، کە 

ن ئێستاشدا،  اولەم ئوروپای  پشیلەی ڕەشیان گر ەندی شارسانیەتەی  بە   تووە ونەک هەر 
جادووگەییەوە   بەڵکوو  ناوی  پێست  سووتاندوویانە،  سپی  و  نارنجی  موو  مرۆڤی 

ه  و  نەگرتوون  وەخۆی  کەس  و  زانیوە  جادووگەر  بە  جار  )زاڵ(یان  ەندێک 
وسووتاندووش ئەو  هەموو  بۆ  هێنەحشیگەرییانن؛  ئایینیان  پاساوی  و اویانەش  ەتەوە 
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قیدد فاڵنە  کردڕیوایەتی  بیلمەزیان  قەشەی  و  بەیس  فەلسەفەی  ۆتە  و  زانست  ڵگە. 
ش دوای  سەدەکانی  گەورەیعەقڵیی  شۆڕشی  و  پیشەسازی  و   ۆڕشی  عەقڵ  فەڕەنسا، 

 بەختەوەرانە شەوقێکی  باوەڕە پڕوپووچانە و  هەڵسەنگاندنی زانستیی کردە جێگری ئەو
 ئێمە لە ڕۆژهەاڵتی ناوین.  نیناکییەش گەیشتە ناوچەی ژیائەو ڕوو

یەنە بێت ر تیری ئەوینێکی یەک الییەوە. دەبێ نیازی شاعیبێزار   بە بێزاریوە: بە ناقایلی و
ئەو    دڵی عاشقی داوە و لەوێدا ماوەتەوە گەرچی بە هۆی هەمان  کە دڵداری ناڕازی لە

 یەوە هاوێژراوە. ە بێزاریی ئەوینەوە، تیرەکە بیەک الیەنە بوون
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 بە ناوی تۆ 

 
 
 

 وگوڵ  بە یادی تۆیە دەچنم خونچە
 ، دەدا چڵ ی تۆیه کون بوو دڵبه تیر

 به بۆی شەوبۆی گوڵی کوڵمت دەسووڕێم 
 ر، ئەم چڵ، ئەو چڵ ار و ئەو دادەڕۆم ئەم د

 ر دەخوێنێدا هەله نێو زولفی ڕەشت
 ول بولبژ دڵم وەک پیرهشەوێ تا ڕۆ

 روست بووند لف و خەتت و خاڵی تۆله زو
 وەنەوشه و سوورەگوڵ، شەبۆ و سونبول

 ، له باخان!شەهال نێرگسی بەخێرێی
 له خۆشیی تۆ لە نێو گوڵ انه چراخ

 امی" بۆنی گوڵی تۆی کرد "ئیمئەوا  
 هۆشی له خۆشیان هەر دەدا خول بێبه  
 

 اویی هەت ١33٠بەن، کانی 
 ەر( عفی دیوانی چاپی جە ١٠3نیسی و ی چاپی ئە 78و  77)الپەڕە  

  __________________________________ 
شیع چاپعینوانی  لە  'بەیادی   ی رەکە  ئەو   ئەنیسیدا  لەبەر  شیعرەکەدا    تۆ'یە.  لە  ڕاستییەی 

 وی تۆ' نابینرێت، من عینوانی ئەنیسیم پێ وێچووترە. عیبارەتی 'بە نا
 ان وەک ساڵی گوترانی ایێنی( یی ز  ١٩5١ی هەتاوی )  ١33٠و چاپەکە ساڵی  دو  هەر

ن کەوتۆتە  ووە. کانی بەبەن'یان وەک شوێنەکەی تۆمار کرد یعرەکە و گوندی 'کانی  ش
گەردیگال  باشووری و  ساڵی  زەنبیل  قاقاڵوا.  و  ک  ١33٠ن  ڕۆژهەاڵتی  وردستانیش، لە 

دڵخۆشی و  ئازادی  نیمچە  ئێران،  پاشماوەی  ئەوە  وەک  بۆ  و  هەبوو  شیعری  یەک  دەبوو 
 تیش گوتوویەتی! واوترێت، کە ئەوەتا ئاتێدا بگ عاشقانەی
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ێدا نییە.  زیدا، گرێ وگۆڵی تساکاری عەرووشیعرێکی ساکاری عاشقانەیە لە بەحرێکی  
 رێک کە زۆر واهەیە مەجازی بێت. ی ساکاری هەستی شاعیرە بەرانبەر بە دڵدادەربڕین

یوە و لە  یەک بین   پیتی /ل/ و/ڵ/ ی وەکشیعرەکەدا شاعیر دوو    لە پێکهێنانی سەروا بۆ
 ەڵبەستووە. بە /ڵ/ و سێیەکەی تری بە /ل/ ه عرەکەدا سەروای سێیانیشیشەش فەردی 

ە: لە  م و دووهەمدا بە دوو واتای جیاواز هاتوولە دوو فەردی یەکەڵ: زۆر وەستایانە  چ
دووهەمدا   لە  و  دەمار  لێدانی  وەک  چڵدانە  ویەکەمدا  دڵ  دارە.   لقی  و  چڵ    چڵ 

 روست کراوە.یان پێ دجیناسێکی ناتەواو
نووسی  م:دەسووڕێ بوایەت:  لە  'دەسووڕێمەوە'  دەبوایە  پەخشاندا  شەوبۆنی  بۆی  ی بە 

عرە و م دار و ئەو دار دەکەم... بەاڵم ئەوە شیدەسووڕێمەوە و ئە  گوڵی کوڵمی تۆوە
بە مەرجێک  لەتێکدا تاوان نییە،  سەروگوێالک شکاندنی وشە و ڕستە لە شیعری هیچ میل

 ! نە بکرێت نەک ڕەمەکیو پسپۆڕاوەستایانە 
ەیان لەجیاتی  ەاڵم 'نشر'ەکزوڵف و خەت و خاڵی تۆ بە حیسابی پێشینیان 'لەفف' ن، ب

د )وسێ  چوار  بۆتە  هەرانە،  و سونبول(،  سوورەگوڵ، شەوبۆ  و   ەنەوشە،  بۆیەش لف 
دەرنەهاتووە لێ  پڕبەپێستی  هەربۆیەنشرێکی  ڕێ.  تاقە  یەکەم  ش  گوڵی  دوو  ئەوەیە  گە 

وڵی دواتر واتە شەوبۆ  پەیوەند بدەین و دوو گە  سوورەگوڵ بە زوڵفەو  ەنەوشە و واتە و
 وە. بە خەتی یارەو سونبول 
دو  لەتۆ    شییخۆ   لەچراخانە   'لە'  ئیزافەی  حەرفی  ئەگەر  وایە  الم  گوڵ:  وپات نێو 

 ایە، شیعرەکە جوانتر دەبوو.کە بدرهەستە نەکرابایەتەوە و شێوازێکی دیکە بە دەربڕینی
 ، شیعرەکە ەرووزیی بەحری ع

 مفاعیلن فعولن وف: مفاعیلن حذهزج مسدس م
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 قوربانی وەفاتم  

 
 
 

 م ۆیە کز وماتهیجری تۆ، بغەرقم لە غەمی 
 زولفی وەکوو زنجیرته ئەسپابی نەجاتم 

 سەری خۆت!خه قەراغێ بە بیخه ملم و بم
 رەکاتم! حەئەی سەروی بڵندقامەتی شیرین

 ەمی تۆ لەو ڕۆژەوه من کەوتمه نێو بەحری غ
 سوباتم هلی وەفا عەهد وئەۆشن بووه الی ڕ

 خەم و بیمهەرچی له دڵتدایه بەبێ ترس و 
 وەفاتم به قوربانی ەڵم، گیانه،بیکه لەگ

 مەعلوومه که تۆ خاوەنی جوانیی و جەماڵی 
 ده نییه ماچێ له لێوت به زەکاتم چەنهەر

 ٢١8تەته گوڵ، خەنده سیفاوەک لەعلی بەدەخشان
 و به تەماتم  به هومێدبۆیه وەکوو بولبول 

 ەرقه له گێژاوی غەمی تۆ امیل" که وەها غ"ک
 یداتم!بە ف ەستی، عەزیزم،تۆ خوا بگره د

 
 ی هەتاوی  ١33٠الن، دیگگەر

 اپی جەعفەر( ی چ ١١3ی چاپی ئەنیسی و  ٦٩و  ٦8)الپەڕە 
   ___________________________________ 

خنوعی 'گێژاوی  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شێعرەکە  هانی  ە.  سەرچاوەەم'  وندی گ  ەردوو 
ساڵی  گەردیگالن   ساڵ١33٠و  و  شوێن  بۆ  هەتاوییان  شیعرەکە  ی  گوترانی  دیاری  ی 

 ی زایێنی.  ١٩5١ساڵی  ە کە دەکاتەکردوو

 
 تە  لێوی بەدەخشان . دەقی چاپی ئەنیسی و جەعفەر: وەک ٢١8
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ندی یار دەکات و  زولف و ماچی لێو و قامەتی بڵی  شیعرێکی عاشقانەیە باسی زنجیری
 شانی ئەو. لی بەدەخە لە لێوی وەک لەعی وەفاداری و زەکاتی ماچخوازیار

شدەبی  ئەلە   لەعل  بە  یار  لێوی  سووری  ڕەنگی  فارسیدا  و  کە  کوردی  وبهێنراوە 
 مەتییە: کی سووری قیبەردێ

 "لێوی لەعلت جنێوی داوە بەمن 
   "ڕقی بنیادەمە، منیش گەستم!

 ( مەال عیسامەددین شەفیعی)    
لە نێوان    کە ئێستاێت. بەدەخشان ناوچەیەێ لەعلێکی نایاب بووبلەعلی بەدەخشانیش دەب

تاجیکستغائەف و  لەعنستان  خاوەنایەتی  بە  و  کراوە  دابەش  ناسراوە؛  اندا  چاک  لی 
نشا بەو  هەیە.رێکیش  و   اوەوە  کورد  شاعیرانی  لێوێکە  بەدەخشان  لەعلی  وەک  لێوی 
 رس پێیاندا هەڵگوتووە. نموونەی کوردی: فا

 تاهیربەگی جاف:  
 .."بەدەخشانە بە ئاڵی. لەعلی لێوت کە وەکوو"

 اف:  ج ەد موختاربەگیئەحم
 دەمت خونچە، قەدت سەروە، لەبت لەعلی بەدەخشانە" "

 ،نموونەی فارسی
 : اجوی کرمانیخو

 کم گیر   بدخشانبا عقیق لب او لعل "
 ر"گی کم نعمانبا گل عارض او الله 

فەردا ئێمە شاهیدی ئیستیعارەیەکین  لە هەردوو دەقی دیوانی چاپکراوی ئەنیسی و جەع
بریت لەوەکە  لەجیاییە  ئاوات  وەک  تیی  'گوڵ  گوتوویەتی   گوتنی  بەدەخشانتە'،  لەعلی 
یەوێت شتێک یان دیاردەیەک بە  عیرێک کە دە'. دەکرێ شاەک لێوی بەدەخشانتە'گوڵ و

بشوبهێنێت،   دیکە  دەگوترێت  شتێکی  پێی  کە  دابنێت  یەکەم  لەجیاتی  دووهەم  ناوی 
ن لەجیاتی دەمی  یابادام دابنێت  ، تەنیا  جیاتی چاوی وەک بادامتیعارە؛ بۆ نموونە لەئیس

لێرە بنووسێت.  خونچە  تەنیا  خونچە،  لەووەک  کەڵکی  شاعیر  شی  دا  عرییە سەنعەتە 
شان. بەاڵم ئەگەرێک  تووە و لەجیاتی لەعلی بەدەخشان گوتوویەتی لێوی بەدەخوەرگر

لەجیا و  ڕوویدابێت  هەڵەیەک  کە  نهەیە  بەدەخشان'  'لێوی  'لەعلی تی  ووسرابێت 
دبەدە ئەودەمیشخشان'.  ئیه  یارە  سەنعەتی  بەاڵم ەمان  خۆیدایە  شوێنی  لە  ستیعارە 

بەدەخشان کێشەیەکی  ناوی ناوچەی    و  بە لەعلیار دەبێت    ندنێکی ئاسایی لێویشوبها
 لەسەر نابێت.
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 دەڵێ:  ا ئاوات کارتێکەریی شیعرێکی نالی لەسەر بێت کەەم لێرەدهەست دەک
                       کەوتووم ئەی تازە جەوان! پیرم و ئوفتادە و"

 تا ماوە حەیاتم 
              سەر چووم  دەستێ بدەرە دەستی شکستەم کە بە

  "فاتم...نی وەقوربا
بخوێنرێتە کورت  دەبێ  'تۆ'  وشەی  واوی  یەکەم:  تێک فەردی  فەردەکە  کێشی  تا  وە 

 نەچێت.
 ندنی وشەکەیە.عەرەبییە، چەشنێک کوردائەسپاب: هەمان ئەسبابی 

 سوێنددانە. ! تۆ سەری خۆت ەری خۆت:بە س
 قەدەمی  سوبات: نەجوواڵن؛ بێ هەرەکە مانەوە. سابیت

 ارسییە(. بیم: ترس )ف
کەخ خونچە  وەک  هەیە  پێکەنینی  سیفەتی  کە  شتێک  یان  کەسێک  سیفات:  ە  ندە 

 دەکرێتەوە و ئەو کرانەوەیە دەیکاتە گوڵ. 
                    ،زیی شیعرەکە بەحری عەروو

 ل فعولن ل مفاعیل مفاعیعووف محذوف: مفاخرب مکفهزج مثمن 
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 و شەڕ   تەرازووی خێر 

 
 
 

 ەگەڵ ئیحسان و عیسیانم ەمڕۆ لەکرد ئحیسابی خۆم د
 اڵی وێرانم! کەچی ئەم گەییه ئاسمان، ئەو له عەرزه، م

 ا ڕەحمێ! ەوایه، ئەی خودتەرازووی خێر و شەڕ ئێستا ک
 حسانم رات و ئیسیانم کەسر که، بیخه تای خێله عی

 خێر و زیکر و فیکر و چاکه، سەرشۆڕم  ێ تاعات وەبب
 ازانم! بوو؟ ن، چۆن الەم چلۆن تا ئێسته ماوملە نێو ع

 ٢١٩بەشەر میوانه یا ڕەب تۆی که خاوەن سفرە و خوانی! 
 وه میوان و لەسەر ئەو سفره میوانم ز گیراڕێبە

 بڕۆ لەم سەرزەمینه، دەچمه ژێر عەرزی  ئەگەر فەرمووت
 ی خوانی سوڵتانم دا توفەیلشرزەمینەم لەو ژێبەاڵ

 ۆم باکم نییه هەرگیز بە ڕەحم و لوتفی تۆوه گەر بڕ
 ژێر عەرزه، لە سەر تەختی سولەیمانم ێم لە ەرچی جئەگ

 ەر لوتفت لەگەڵ من بێ سەراپا نوورم و ڕووناک، ئەگ
 امی غەریبانمبە شەوق و زەوقەوه دەمرم، شەمی ش

  ٢٢٠ایی نییی و تەله تاریکوتفت نەبێ، دوور بێ، ئەگەر ل
 جارانم؟ قڕم دێت و دەڵێم: کوا یارەکانی جاری

 کامیل" ڕەدا "لەو گۆژێر باری گرانی مەعسیەت لە 
 بەسەر خۆم! کوا ئەمن ئەو کۆڵه دەتوانم؟ دەڵێ: ئەی خاک 

 
 هەتاوی 5 ١33٠زەنبیل، 

 
 . هەردوو چاپی ئەرنیسی و جەعفەر: خاوەن سفرە وو خوانی  ٢١٩
 ئەنیئسی: تاریکی یو تەنیایی چاپی  . ٢٢٠
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  ی چاپی جەعفەر( ١٢٦ی چاپی ئەنیسی و  4)الپەڕە 
________________________   _____ 

 چاپی ئەنیسیدا، "چاکە و خراپەم"ە. یعرەکە لەش عینوانی
ئاسایپاڕانەوەی ئیماندارێکی  ەکی  لەموسوڵمی  گوناهەکانی و    انە  لە  لێبووردن  بۆ  خودا 

. خودا لێرەدا ئەگەر مرۆڤی مردوو بە گوناهبار بناسێت، بەزەیی پێداهاتنی دوای مردن
نا چوونە  کاتی  لە  دەداهەر  ئازاری  گۆڕەوە  دەگو  تا  ڕۆژت  و  ی  اتە  پردی  قیامەت 

دۆزەخ و  ئەبەدی.سیڕات  هەڵ    ێکی  لە  کار  شاعیر  کردەوەیسەنگاندنی  و   و    چاک 
بە خراپی خۆی  و  ترە  قورس  خراپی  کردەوەی  تەرازووی  تای  دەکات  هەست  دا 

لێس لوتفی  و  ڕەحم  داوای  و  دەزانێت  خودا  دەرگانەی  لە  ەرشؤڕی  بۆئەوەی  دەکات 
ئەوگون ببوورێت.  و  اهەکانی  دڵترسەی  لە  ئیماندارێکی  شاعیردایەی  ا  ئاسایی  ترسی   ،

هەمو کە  لەرزی  موسوڵمانە  و  ترس  لە  ژیانی  وو  جەهەننەمی گۆڕەو  مردن  و  شار 
 خودایەکی تۆڵەئەستێندا دەباتە سەر. 

دەیەک زۆرە، کە  یر دەڵێ ئیحسانم ئەوەندە کەم و عیسیانم بەڕایسیان: شاعئیحسان و ع
لە   یەکەمیان  تەرازووی  دووهەئاسمانە  تای  زەومیو  لە  حیسابەش،  ان  بەو  هەر  ی! 
و زەوی و    عیسیانسان و  ووەشی لە چوار ووشەی ئیحسەنعەتی لف و نشر ی موشە

هە عیسیان  و  ئیحسان  بە  هەروەها  کردووە.  دروست  یا ئاسمان  'تضاد"  سەنعەتی  م 
چەشنە  هەم  و  کردووە  دروست  ل  مطابقەی  ناتەواو.  عەرزیش  جیناسێکی  و  ئاسمان  ە 

 ت کراوە.وسضاد" درنعەتی 'تسە
'یان النظیر  ن و سەنعەتی 'مراعاتدف'تاعات و خێر و زیکر و چاکە: هەرچواریان 'مترا

 دروست کراوە. پێ
ن گرتن  میوان  لە  ڕێز  واتە  میوان:  گیراوە  ڕەچاویان  بەڕێز  هەمیشە  خەڵک  ەریتێکە 

 کردووە. 
 'تضاد"یان پێ دروست کراوە.عەرزی: سەنعەتی سەرزەمین و ژێر 

 دیکە. اری خەڵکی رب:کەسی سەتوفەیلی
 خوان: سفرەی نان خواردن 

 باک: ترس 
 ێ دروست کراوە.د"یان پتی 'تضاو سەر تەخت: سەنعە عەرزژێر 
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لە الیەکی تر، سەنعەتی 'تضاد"یان پێ  نوور و ڕووناک و شەم لەالیەک و شامی غەریبان  
کر نووردروست  ڕووناک  اوە.  'شو  و  'شەم'  النظیر'ن.  'مراعات  جییش  ناسی  ام'یش 

 اون.ەونات
ئەنیسی چاپی  هەردوو  بی...:  دوور  نەبێ  لوتفت  بی"   ئەگەر  "دوور  بە  جەعفەر    و 

بۆچوونی   وە، وئەگەر وابێت، نازانم واتای فەردەکە دەبێتە چی. بەاڵم بەان کردوتۆماری
تە ئەوەی کە م واتای فەردەکە دەبێمن، "دوور بێ" یە نەک دوور بی.  ئینجا، سەرجە

لەگەڵم، لە تەنیایی و تاریکیدا قڕم دێت و    وتفت نەبێت ل  ئەگەر تۆور بێت،  دەڵێ: دو
. .. 

 هە. و گونا مەعسیەتئەو کۆڵە: کۆڵەباری 
                       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

         اعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنسالم: مف هزج مثمن 
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 ڕ وباڵبێ په

 
 
 

 ەوم اکوەرن ٢٢١وهەمی کۆنهقەت بە غ 
 ڕۆژ و شەو و لەیل و نەهار ناسرەوم 

 ن سە دەخۆم بێ وچاغوسسە لەسەر غوس
 نانەوم باری گرانچی لەژێر گەر

 ڕەحمی خودا زۆرە، بە ئوممێدی ئەو 
 ڕۆژ و شەوم ڕادەبوێرم بەڵێ

 دێ بەقین  ٢٢٢غەم وەکوو شاهین بەروڕووم 
 ریش بەخودا وەک کەوم هەژا ئەمنی

 ەستی ئەومە بەر دبێ پەڕ وباڵ هات
 بە یەکجاری بەالداکەوم! وو کات

 
 ی هەتاوی  ١33٠جەمیان، 

 ر( عفهجه ی چاپی   ١34یسی و  ی چاپی ئەن ٩3ەڕە  پ)ال
________________________________  

 . ' یهمی تازهنیسیدا 'غهچاپی ئه له کهیعرهعینوانی ش
شۆڕڕۆحێک گەڕاوی  شیعرەکەدا  وپۆی  تان  بە  بەشگێرانە  کە  هە  ە،  ی ستهاسانی 

یەک    می گوترانی شیعرەکەدائەوە لەگەڵ هەڵوێستی سیاسیی شاعیر و سەردەپێدەکرێت. 
کە لە   ئاوسی شۆڕش و ڕاپەڕین بوو  ١33٢و    ١3٢7رانی سااڵنی نێوان  ێتەوە. ئێدەگر

گ بەدەستەوە  ئاکامی  گەیشتە  و  تەقییەوە  الیەئەنجامدا  لە  دەسەاڵت  دوکتۆر  رتنی  ن 
مو ومحەممەدی  ملی  سەددیق  هەاڵتنی  "  "جبهە  وواڵت،  و  دەرەوەی  بۆ  بەاڵم  شا 

 
 وهمی تازه یسی: غه ن.  ئه  ٢٢١
 کات. قورس ده که کێشی شیعره ندێکهه شێوازه م ئه وڕووم دێ.رهر: بهعفهجه .   ٢٢٢
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و    ردوات  ڕاپەڕینەکە هێنا  ئەمپڕکۆدیهەرەسی  گەالوێژی    ٢8یالیستیی  تای  و    ١33٢ی 
ڕەشی "حکوومەت نیزامی" ی تەیموور بەختیار    گەڕانەوەی شا و دامەزرانی دەسەاڵتی

ئازادیخوازانیو گیران و ئ بارو  یعدامی  یعری  ش  سااڵنە لە  دۆخی ئەوبە شوێندا هات. 
  ئەی شاهی  "دەبڕۆنموونە، شیعری  یری کوردی ڕۆژهەاڵتدا ڕەنگی داوەتەوە. بۆ  زۆر شاع
ەمەدا گوتراوە کە ی مامۆستای نەمر هێمن ڕاست لەو سەردغدا نیوەی ڕێیەت بێ!"خائین بە

ئێراندا هەاڵت، سەرەتا ی ڕاپەڕینی گەالنی  هلەوی لە ژێر گوشارمحەممەدڕەزاشای پە
 الیا. ە گەیشتە ئیتێوەغدا و لەوچوو بۆ ب

سێ شیعرەکەدا  گوترانی  ساڵی  لە  زیندا  شاعیر  لە  بووە  هاتساڵێک  شا  دەرێ،نی   ۆتە 
ساڵی   لە  کوردستان  کۆماری  هەرەسی  دوای  کە  دەستی  ١٩47]  ١3٢5زیندانێک   ]

خایاندوە   ساڵی  دوو  و  سەرپێکردوە  دیوانی)ىڕوانە  "ژیا   ەتای  بەشی  ئەنیسی،  چاپی  نی ئاوات 
 یازدە(. ۆی"، الپەڕە خ بە قەڵەمی ئاوات

شێخی ەی شاعیر  ت. بنەماڵدا بە باشی دەردەکەوێباوەڕی ئایینی شاعیریش لە شێعرەکە
هەن، ئاواتیش مەالی دوازدە تەریقەت و خاوەن تەکیە و خانەقا بوون و ئێستاش هەر  

 بووە.  ەکەی خۆیوندی گعیلم و پێش نوێژی مزگەوت
م، ڕادەبوێرم، بەروڕوو  اکەوم، نانەورنردی وەک وەەسەنی کوهەندێک وشە و تەعبیری ڕ

 اوەتر کردووە.  کەیان ڕاز وم، شیعرەەرەوڕوو'( و بەالداکە)شێوازێکی دیکەی 'ب
گوتراوە، لەوێ  شیعرەکە  کە  جەمیان،  زە  ئاوایی  و  تورجان  نزیک  و  نکەوتۆتە  بیل 

ی  "هستان"دییان    "کۆگوند"، کە هەموویان سەر بە  دوور نین  انشێخ چۆپلە    قاقاڵوا و
و  رجتو ڕۆانن  باکووری  و  بۆکان  ڕۆژئاوای  باشووری  سەقز.  کەوتوونەتە  ژئاوای 

گونداهەندێک   مڵکلەو  بە  حاجی  نە  و  زەنبیل  شێخانی  واتە  شاعیر  بنەماڵەی  هی  ی 
 سەیادەت بوون. بابەشێخی

   ،کهرووزیی شیعره حری عه به
 وف: مفتعلن مفتعلن فاعلن مطوی مکش سریع مسدس
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 من و شادی  

 
 
 
                                               حەواس و هۆش و عەقڵ، ڕێک بڕاوە لێم                و  رکف

 بەستراوه لێم  ڕێگەی هومێد و سەبر و قەرار
 ! گەماڵی خۆتلەگەڵ منی پیره کرد خودا،چت 

 م شکاوه لێم شووشەی دڵم به تیشەیی ئاه
 ئاورێکه که بەربۆته جەرگ و دڵوەی چ یوە
 ٢٢3خاتراتی تۆیه، دڵم وا شکاوه لێم  ەره

 دا بکا عبووردڵم هخۆشی مەگەر بە خەو ب 
 تی من و شادی پساوه لێم ڕیشەی برایە

 ده سکااڵ و دەردی دڵ "کامیل"! مەکه ئەوەن
 وه لێم هەرگیز مەڵێ که دەرکی خودا داخرا 

 
 ی هەتاوی   ١33٠زەنبیل، 
 ر( فەی چاپی جەع ١4٩و  ١48ئەنیسی و  ی چاپی 8٩)الپەڕە 

  ___________________________________ 
ی من هیچکام نەرکی خودا'یە. بە بۆچووە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا 'دکەعینوانی شیعر

جەعفەرعی  دوولەو   و  ئەنیسی  باوەکوو  نوانەی  نادەن  شیعرەکە  پەیوەندیش    دادی  بێ 
ناوەرۆک بابلەگەڵ  نین.  سەرەەکەی  هەتی  و بێ  ناخۆش  ژیانی  شیعرەکە  و یوکیی  ایی 

بۆ  ان لەو بابەتانە وەربگیرایەت  ونعی  و هەربۆیەش دەکرا  بێقەراری و چەشتنی ناخۆشییە
 گ و دڵ' یان 'دڵی شکاو' و .... هتد.  یان 'ئاوری جەرنموونە بنووسرایە 'سکااڵ' 

 
 چاپی ئەنیسی: شکاوە، لێم   ٢٢3
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ئاساییە   شیعرەکانشیعرێکی  ڕیزی  ناوەرۆکلە  بە  ئاوات  دیکەی  گلەیی  ی  لە  ی 
لە ئەنجامیشدا هانای  ؛  هیوای دواڕۆژی لێ بڕیوە  کەبارودۆخی ژیانی شەخسیی خۆی،  

 ر خودا.ەببردۆتە 
هاو واتا و    چوار چەمکی تا ڕادەیەک  عەقڵ: مراعات النظیر،فکر و حەواس و هۆش و  

 هاوبەش، کە بەشوێن یەکتردا هاتوون. 
 هەموو، سەرجەم. ەرپاک،ڕێک: س

ئاوات   گەماڵ:  خودا  پیرە  تواوەتەوەلە  ئیسالمدا  پێغەمبەری  موسوڵمانێکی    و  و  وەک 
ناوی 'پیرە   میش بە کەمتر دادەنێت وەک چۆنەکنبەر ئەواندا خۆی لە  سوننەتی لە بەرا

تەعبیرانە لە شیعرەکانی دیکەی ئاواتیشدا کەم نین خۆی ناوە. ئەو  گەماڵ'ی خودای لە
و گەورەپیاوانی ئایین،    الی خودا دنەوانەی ئیمانداران  شتی، ئەو خۆ بچووک کرو بەگ

نێو   هەمەگیرن. مولە  فەلسەفەی    ٢٢4سوڵماناندا  سەر  دەگەڕێتەوە  و  یژ ئەوەش  ان 
کە ڕیشەی  پەیوەندێک    -وقپەیوەندی نێوان خالق و مەخلو  تێگەیشتنی موسوڵمانان لە

ودا بۆ نموونە، لە  ەیوەندی خەڵک لەگەڵ خلە ئایینی مووسادایە و لەو وەرگیراوە؛ دەنا پ
و    بوود نییە بەڵکوو پەیوەندێکی نزیکەعیحدا نەک هەر پەیوەندی عەبد و میینی مەسئا

و کوڕ  نێوان  دەچ  گەرمی  کە  ئیتر  ابن(ە؛  و  )اب  دەرەوەی  باوک  ئایینەکانی  سەر  یە 
 ش دەبێت. )بۆ نموونە بوودیسم )بووزی(، گەرم وگوڕتر و ئینسانیتریهەاڵتی ناوین ڕۆژ

وێ  ەشت کراوە. تیشە بە کوردی هەمان تپێ دروس شووشە و تیشە: سەنعەتی مطابقەیان
و ناسازگار  شووشەدا  لەگەڵ  و  جین  یە  هەروەها  لەبەر  س ادژبەرە.  و  ناتەواون  ێکی 

/دووپات   پیتی  دەنگدانەوەی  و  لە گوێچکەدبوونەوە  مۆسیقای  ش/   بڵێین  دەکرێ  ا، 
 داخڵیی پیتی /ش/ یان هەیە.   

  ژی م شاعیر کردوویە بە ئامێرێکی تیانە بەاڵشەی ئاه: تەرکیبێکی جوانە. ئاه نەرم و نییت
 کێنێت.     بەهێز، کە دەتوانێ شووشەی دڵی بش

کردی دانشگاه   –)فرهنگ فارسی  خەوە بوون  ئای ئای!، ئۆف، نیشانەی بە دا  : وەی  -وەی  
 ( 3تان، بەرگی کردس

ب شاعیر  کێ؟  خاتراتی  تۆیە:   خاتراتی  ئەو هەر  شکاوە؟  دڵی  کێ  بیری  هێنانەوە  ە 
ن دۆستێکی خۆشەویستیەتی یان یاارێکی سەردەمی الویەتیی شاعیرە  گەلۆ دڵد،  کەسە

 
سەین، بە مام حولەفیزیۆندا بینی کە ئیماندارانی شیعە لەکاتی چوونە سەر قەبری ئیخەبەریم لە تە من فیلمێکی ٢٢4

 ین.  انەکەتسەگی دەرگعەینی کاتدا، دەوەڕین بۆ ئەوەی بڵێن ئێمە چوار دەست و پێ دەڕۆیشتن و لە
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ێین ئەوە 'خاتر'ە نەرک  ا و پێغەمبەر نابێت. مەگەر بڵدواترات و دڵ شکان بۆ خکێ؟ خ
وا شکاوە  فەردەکە لە بنەڕەتدا ئاوا بووە: "بۆ خاتری ئەتۆیە دڵم  و بۆ نموونە،    خاترات

ئەو کە  لەپەیولێم"  میسراعەکە  بەشدەم  و  ەندی  دەبێت  شیعرەکەدا  دیکەی  ەکانی 
بەاڵسە ئایینی.  دەبێتە  غەزەلەکە  ئەورجەم  مافی  ئێمە  کوا  دەستکارییەکی  م ەم  هەیە  ان 

دیارەئەوتۆی   بکەین؟  دیوانەکە  ل  هەردوو  بۆچوونێک  تێکنیکیی بە  خەسلەتی  ەمەڕ 
ن م دەتوانردەکان(ی غەزەل هەرکاێین بەشەکان )واتە فەغەزەلەوە، دوور نییە بتوانین بڵ

جیاوا مانای  خاوەنی  و  شیعرێکز  سەربەخۆ  لە  شاعیر  فەردەشدا  لەو  ئایینییەوە بن؛  ی 
بابەتێکی لیریک. من ئەەتبایداوە زیاتر لەگەڵ   و بۆچوونەشم زۆر بە دڵ نییە ووە سەر 

 ەوەدام کە ئاوات نیازی لە خاترات، هەمان خاتر بووە.   ئ
 واەوە کە لە قەسیدە ناسراوەکەیدا  یر دێنێتبە دڵمدا بکا عبوور: شیعرەکەی نالیمان وەب

بە بادی خۆش مروور دەڵی:    انی وەبیر دێنێتەوە ونۆستاڵژی  لێ دەبارێت، شاری سلێم
     . نەکەی بەخاکی سولەیمانییا عوبوور..."ەتتا "...ه

دە لە  بریتییە  خودا  دەرکی  لێم:  داخراوە  خودا  و  دەرکی  تۆبە  و  پەشیمانی  رگانەی 
ئیمان بۆگەڕانەوەی  ئیماندار هەرگیز وەک  داران  ناو ئەو شیعرە  ئ  الی خودا.  ەوینداری 

کەفۆلکلۆریی نایەت  بەسەر  لێ  دەروا  ەی  "دەرک و  دەگوترێت:  لێم"  تێیدا  داخراوە  زە 
 بوونەوەی بۆ ئاواڵەیە!      ێگای پەشیمان واتە هەمیشە ڕ

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
                                                                                                                                   فاعلن                         مفاعیل  ارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالتضم
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 بەهاری تازە

 
 

  
 ەوە  وا چەمەن بە عیشقی گوڵ، دەری شەعەف دەکاتەئ

 ەڕشی بەرگی نەستەرەن، بیساتی ڕادەخاتەوەبە ف
 و هەر گوڵێ، نەوایی بولبولی حەزین چڵێک  ەرلە ه

 اتەوەبنێ، سەدایی دڵ دەدلە هەر کونێک و قوژ
 نەسیمی بەربەیانرەوەن، بە دەم و سەرو و ناچنار 

 یاتەوەوەلەرزە کەوتن و دەچن، بە پیر دەمی حە
 ٢٢5؟ بۆی گوڵا کە دێ، نەسیمی موشکدەمی نەسیمە و

 وەیا شەمیمی دڵستان، بە موژدەیی نەجاتەوە؟ 
 وگۆیەتیوچۆیەتی، بە سرتە گفتریلە هات س
 ەوەوا بەهاری تازە هاتە سروە پێم دەڵێ ئەب

 ر و جانفەزاا، قەدەم بە خێەهاری دڵگوشعەجەب ب
 چ خۆشە بایە وادەکەی، کە دێتە نێو واڵتەوە

 ، گواڵتەشین گەشایەوەژیاوە دڵ بە سروەکەی
 شاوە سەر چیا، فەقیرە زۆر بە ماتەوە!هەرەس ک
 ی گوڵ بەدڵ وەدەرخە تاکوو فرسەتە ونبڵێ قشو
 لەشکر و سوپاتەوە  و تۆپەوە وەرە، بە  بە تەپڵ

 رەزووم ەماڵی ڕووتە ئایعی ڕەشم، جئەمن لە تال
 ٢٢٦خزابوە هەوری نەگبەتی، ئەویش ئەوا هەاڵتەوە

 ر کزەی مرم سەبا، کە خونچە هاتە پێکەنینبەلە
 زار ساڵە ئەو، لە بیر بەشەر دەباتەوە خەمی هە

 
 فەر: موشک بۆیی  چاپی جەع ٢٢5
 چاپی جەعفەر: خزابووە ٢٢٦
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 کان لەگەڵ دڵی قسان دەکا وەک سریلە" "ئیمامی
 ە بەهاری تازە هاتەو بە سرتە پێم دەڵێ: ئەویش 

 
   هەتاویی ١33٠، بەنکانی 

 وە(ی چاپی جەعفەر. لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتو ٢١5و  ٢١4)الپەڕە 
 

و   ئاواتە  کۆنەکانی  غەزەلە  لە  پێش    35یەک  ئەنیسی  ساڵ  ئامادەکراوی  دیوانی  چاپی 
ڵێین چی بێت جگە لەوەی بلەوێدا نەهاتووە؛ هۆکارەکەی نازانم دەبێ  م  گوتراوە بەاڵ

 .بێتەبوولەبەردەست نکتێبەکەدا، لە کاتی چاپی 
سغەزەل بەێکی  لەو  فارس  و  کورد  شاعیری  زۆر  بزۆکەیە.  بن  و  شیعریان  وار  حرەدا 

 گوتووە. 
بەهارییەیغەزەل شاعیێکی  و  گوتە  کاتی  واهەیە  زۆر  هەڵگوتوە،  بەهاریدا  بە  نی رار 

ساڵی   بەهاری  هەر  ئەگ  [١٩5١]  ١33٠شیعرەکەش  بەاڵم  دیکەش  بووبێت.  ەرێکی 
اسیی ئێراندا چەشنە ئازادییەک هەبوو و  لە فەزای سی  3٢تا    ١33٠ڵی  ێ هەبێت: سادەتوان

د زۆرکەسی  پئەوەش  دەکرێ  کردبوو؛  لەوڵخۆش  ئاوات  وابێت  خۆ  ێمان  شەدا  فەزا 
شاد ئەو  مۆرکی  شێعرەکەی  و  کێشاوە  بەاڵم ی  نەفەسی  بەسەرەوەیە.  خۆشییەی  و 

 بێت، بەهێزترە. ر کە بەهاری سروشت ئەگەری پێشت 
گەلێک   و  شیعرەکە  عەرەبی  تێدایوشەی  لەوە  فارسی  سڵی  ئاوات  وێدەچێت  و  ە 

فەردی هەر لە    گانەکان وەربگرێت. بۆ نموونەباتی زمانە بێکەڵک لە تەرکینەکردبێتەوە  
عە فەڕش  و  بساط  و  شەعەف  و  عیشق  نەستەرەن رەیەکەمدا  و  بەرگ  و  دەر  و  بین 

یان  یەک دوانێک  ەر و فەرش وماڵی کراون و وەک ددیارە هەندێکیان خۆ فارسین، کە  
 وێنن وەک شەعەف و بیسات.بێگانە دەن

 شەعەف: شادی 
 ە. ەی گوڵی نەستەرەنبەرگ: لێرەدا پەڕ

 یا چڵ: لقی دار و گوڵ و گ
 : خەفەتبار حەزین

، کە لبولەداتەوە و کام دڵ؟ الم وایە نەوای بو دەسەدایی دڵ دەداتەوە: چی سەدای دڵ 
     ی دڵی بولبولە.ەداکەش سەدالێدەبێت و سو قوژبنێکەوە گوێت لە هەموو کون 

 تێدا بەرگوێ دەکەوێت.  سەدایی دڵ دەداتەوە: مۆسیقای داخڵیی دەنگی / د/ ی
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وڵەی جونەسیمی بەربەیانەوە دێت و دارەکان بە شنە و    ژیان لە  دەمی حەیات: نەفەسی
 ن. لق وپۆپ و گەاڵکانیان بەرەوپیری دەچ

 نی.  پێشوازی لێکرد ی نەسیم چوون وچوون: بەرەوپیر بەدەم. نەسیمەوە
 ی بەربەیان. شنەبا نەسیم:

دە هاتووە.  دووجار  فەردێکدا  لە  وادەم:  بە  چوونە  شتێکەوە  بەدەم  یەکەم  تای می 
دووهەم  ەاڵمدانەووە دەمی  شتە.  ئەو  لەگەڵ  کردن  موافەقە  و ب  و  نەفەس  واتای  ە 

 شەهیق و زەفیر.  بە عەرەبی، و گوترێ دەم و بازدەمهەناسەیە؛ لە فارسیدا دە
وو و لێرەدا دەمی نەسیمە بە ردا بەدەم نەسیمەوە چوون بدەمی نەسیم: لە فەردی پێشت

 واتای هەناسەی نەسیم.
 و بۆن. موشکی فارسی هەمان مسکی کوردییە.  خۆش عەترموشک بۆ: بۆنی مسک، 

 ی خۆش: بۆنیمشەم
 ستان بێت.الم وایە دەبێ لە زموژدەیی نەجات: نەجات لە چی؟ 

 کراوە.دروست سێکی ناتەواویان پێ نەسیم و شەمیم: جینا
دو١سریلە:   وەک  پەڕی  دوو  جوانە  بچووکی  مەلێکی  بۆتەوە.  .  بەرز  لێ  شاخ  . ٢و 

 مامۆستا هەژار(  لێرەدا بە واتای یەکەمە.بۆرینەی سیسرک )هەنبانە 
 کردن بە ئەسپایی قسە  ە:سرت

 هەنبانە بۆرینە(نەبا، شنە، کزەبا )سروە: بای بسکان، ش
"با وادە:  نەڕۆژی    ١8یەکە  بای  بۆ  دەتوێنێتەوە" بمێنێت  بەفر  و  هەڵیدەکات  ورۆز 

ی زمانی  ه)فەرهەنگی  کوردیی  ئینترنێت(ەکگرتووی  سەر  لە  بە اوچەرخ  بای  بەفر  ؛  کە  هار 
 دەباتەوە. بای عەهد و پەیمان. 

 لێ دێتە گوێ.  سرتە و سروە: مۆسیقای دەنگی / س/ یانە و یلسر
 ە پێم ڕادەگەیێنێت. پێم دەڵێ: لە ڕێگای شنەباوروە بە س

 ڵەکەرەوەی دڵی بەخەفەت کەیل؛ سیفەتێک بۆ بەهار. : ئاوادڵگوشا
زیا تەمەن  و  ژیان  و  گیان  شتێک کە  دەکات.جانفەزا:  بای   د  بۆ  لێرەدا  کە  سیفەتێک 

 ەییوادە هاتووە. فارس
کە گوڵێک  واتە  گوڵ+ئاتەش+ین  ئە  گواڵتەشین:  وایە.  ئاگر  شیعری  وەک  لە  ناوە  م 

 ە: لیشدا هاتوونا
 ە پشکۆ کوژایەوە "گەرمی و تەڕی بەهارە ک

 ە..." پشکۆی گواڵتەشین بە نەسیم بوو گەشایەو 
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رهەنگی فارسیی موعین، گوالتەشین، وێرەی فەبەگ.)فرهنگ معین(گل آتشی= گل سرخ  
 گوڵەباخە.

ماتەوە:کشاو  ەسهەر بە  زۆر  فەقیرە  چیا،  سەر  میس  ە  جوانترین  شیعرەکە واهەیە  راعی 
نی دیکەی پێش ئاواتدا هاتووە یان نا، بەاڵم  ە شیعری شاعیراتەعبیرە لزانم ئەو  بێت. نا

هەر بەفری جوانە.  ڕنووە،  خوار   ەس  دەخزێتە  کە  لە  سەرچیایە  سەرەتا  ەوە.  بەهاردا 
هەرەسی وەک  ئینجا وردە وردە دەگاتە لووتکە. شاعیر  ە  داوێنی چیا لە بەفر پاک دەبێتەو

شک خلەشکری  شکست  کەسێکی  یان  بیاو  بواردوو  کە  سەربەنیوە  و  ماتی  ژێری ە 
 دەکشێتە دواوە و پاشەکشێ دەکات. 

هەرس  بە  دەگەڕێتەوە  بڵێ...:   واتە    بڵێ.  خۆی.  پێش  فەردی  هەرەسبۆ  تا    بە  بڵێ 
هە لەشکری  و  سوپا  هەرچی  ماوە،  )دەنگی    یەدەرەتانی  تۆپەوە  و  تەپڵ  بە 

 انی(، بیانهێنێت. بەهار و چەخماخە لێد هەورەتریشقەی
واتا  بە ڕوخساری  ئەگەر جەمال  جەمالی ڕووت: بە  بزانین، ئەودەم 'ڕووت'  ی مرۆڤ 

ڕووبە بێ  و  دەبێڕووت  بەرگ  بێ  و  بەند  جەمال  ئەگەر  بەاڵم  ج  ت؛  وانی  واتای 
 وەربگرین، ڕووت دەبێتە ڕوو+ت= ڕووی تۆ. 

نظیری دروست کر و سوپا، مراعات البە هێنانی قشوون و تەپڵ و تۆپ و لەشیر  عاش
 کردووە. 

ئەو جەمال و ڕوخسارە ڕووت و بێ ووم ئەوە بوو  م...: من ئارەزالیعی ڕەشئەمن لە ت
، ئێستا ئەویش هەاڵتەوە.  نەمدەدیت  تۆ ببینم، بەاڵم ئەو لە هەور پێچرابوو و  ڕووبەندەی

کە ڕۆیشتبێت  ر وابێت دەبێ جەمالی یاریش لەگەڵ هەورەگەچی هەاڵتەوە؟ هەور؟ ئە
بات واتە هەورێک تی' ناوی لێ دەوری نەگبەەو بە 'هەچاو نەمابێت چونکوو ئو لەبەر  

 ڕازاوە و جوانە. ەرچۆنێک بێت، فەردێکینییە  یارمەتی ئارەزووی شاعیر بدات. ه
شتێک  لەب خەر  شاعیر  کردن.  شتە  ئەو  بەقوربانی  خۆ  واتە  قوربانی   ۆیمردن:  دەکاتە 

می  ئەوەش خە  یوە و گوڵ کراوەتەوە.مەتی ئەو خونچە پێکەنکزەی سەبا، کە بە هیمم
 ەوە.بیر مرۆڤ دەباتکۆن لە

یان قسە دەکەن، منیش هەروا. ئیمامی وەک سریلەکان: شاعیر دەڵێ سریلە بۆ دڵی خۆ
 دەڵێ بەهاری تازە هاتۆتەوە! ایی پێم دڵیشم بە ئەسپ

ئەوەن تازە:  بەهادە بەهاری  ئێمە  بزانم  من  لەی  کە  هەیە  نەورۆزەوە   رێکمان  ڕۆژی 
نەوبەهارێ  دەست و  نزپێدەکات  کە  مانگکیش  دواتر  یکەی  نیوێک  ئەو    و  دەگاتێ. 
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ئەسڵید بەهاری  لەگەڵ  جار  گەلێک  وەردەگیرێتنەوبەهارە  هەڵە  بە  ئەو ا  ئەگەر   .
ئارنەوبەهار لە  واتایەکی  ە  تازە  چەمکی  بەهاری  ئەودەم  نەبێت،  هەموو ناادا  بێت؛ 

ه و  دێت  زستان  دوای  تازە  بەهارێک  بەاڵم  بەڵێ  ناتن  مەعنای  بەهار  ییە. بوونی 
 ی هەمان هەڵە هاتبێت.  ا وێدەچێت تووشریش لێرەدشاعی

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 وض: مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلنمن مقبهزج مث
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 بێ!تۆبە 
 
 
 

  تۆبە بێ!  تی ڕانەکەی تۆم، ووسەگێکی ڕووت وقمن 
 تۆم، تۆبە بێ!  پەت لە مل، ئامادەباشی شوانەکەی

 من دەردەدار  ی دەرد و بەاڵی،تۆ تەبیبی حازیق
 ی تۆم، تۆبه بێ! ەڕێی دەرمانەکەنەخۆش و چاودڵ

 ٢٢7زم، له دەرکت کەوتوومهێواز و بێبرسیی و بێ
 ەکەی تۆم، تۆبه بێ!ور و نانچاوەڕێی لوقمێکی چە

 له پاکەم، خۆ درۆ ناکەم، بەاڵم لەو نەس ێمگەر بڵ
 بم، گاوانەکەی تۆم، تۆبه بێ! ڕووی دەوێ لەو نەسله

 ٢٢8سبەتی خاشاک لەگەڵ گوڵزاری باغی جەننەتتین
 وبانەکەی تۆم، تۆبه بێ! ن بکەم من؟ خاکی دەرکۆچ

 ٢٢٩یهانیی و ئەمیری ئینس و جان نشاهی جتۆ شەهە
 بێ!  بهگەدای دەربانەکەی تۆم، تۆ قیرم خۆ،من فە

 هەسته "کامیل" ڕوو ده دەرکی سەییدی سەروەر بکە! 
 ، تۆبه بێ!ێ قوربان! سەگی ئاسانەکەی تۆمڵبهەر  
 
 ی هەتاوی  ١33٠جەمیان،  

 ی چاپی جەعفەر (  ٢33ی چاپی ئەنیسی و  ١١و  ١٠ )الپەڕە
 _______  _______________________________ 

شیعرەکعینوان یەکی  وەک  چاپدا  هەردوو  لە  "تۆە  ە  ڕەدیفی  لە  بەشێک  ئەویش  م  و 
 'مردف' ە.  تۆبەبێ"ی شیعرەکەیە. غەزەلەکە

 
 چاپی ئەنیسی: برسی یو   ٢٢7
 نەتێ ی ئەنیسی: جەنپچا  ٢٢8
 چاپی ئەنیسی: جیهانی یو   ٢٢٩
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شێوە پێداهەڵگوتنەی    ی ئیسالمدا گوتراوە. ئەولە ستایشی پێغەمبەر  غەزەلێکی ئایینییە و
دیکەی شاعیرانی  شیعری  لە  وەک  پێغەمبەر  و    کورد  مەوالناوایی  حەسەنی  شێخ 

 اوە.  نر زۆر شاعیری دیکەشماندا بی دی کۆر وئەحمە
بەر و ئیمام و شێخ و  مەمن سەگێکی...: ئەوەی مرۆڤ خۆی بە سەگی بەر دەرگای پێغ

ەموو عەبد واتە کۆیلەی خودان و  نییە کە خەڵک هێت، بۆ ئایینی ئیسالم سەمەرە ... بزان
زیکە م زۆر نییەت و بویسم دا، بەاڵپێگەی مرۆڤ لە مەسیح  ئەوەش گەلێک جیاوازە لە

 لە ئایینی مووسایی.  
 سەگێکی...  لەمل: درێژەی بۆچوونی میسراعی پێشترە، کە لەوێدا گوتی: منت پە

 ر کردن. حازر بوون بۆ خزمەت و کای فارسییە بە واتای ئامادەباش: تەعبیرێک
 ن و لە دەردو ئازار تێگەیشتووە. تەبیبی حاذق: عەرەبییە، طبیب حاذق پزیشکی لێزا

 بێ تاقەت و ناساغ.ی اوی بێ وەزع وحاڵە بە واتاەکوردیکربێ واز: ب
ف بۆچوونی  هەمان  درێژەی  کەوتووم:  بە  رەلەدەرکت  خۆی  شاعیر  کە   یەکەمە،  دی 

 ، منیش لەبەر دەرگات کەوتووم.و دەڵێ وەک ئەوسەگی بەردەرگای شاعیر داناوە 
نی چاوەڕوا  ەتی فەردی یەکەمە. نان: ئەوەش لە هەمان بابچاوەڕێی لوقمێکی چەور و  

یتییە لە ئاوڕدانەوە و لێپرسین  نێکی تۆم، کە دیارە ئەویش برناپاروویەکی چەور و لەتە  
 ڕۆژی قیامەت. ردن، لە الیەن پێغەمبەرەوە لەبەخشین، یان تکای بەخشین بۆ ک  و

بەوەی شاعیر  ئاماژەیە  پاک،  پاک، جیلی  نەوەی  پاک:  بووە و  نەسلی  شیعرەکە سەیید  ی 
 ر" دەزانرێت. پێغەمبە سەیید بە "ئەوالدی

  ما بکات دەبێ ڕووهەڵماڵراو و بێ حەیا بێت؛ بەاڵی کەسێک قسەی وانڕووی دەوێ: ی
 ۆم! من وا نیم، کەوابوو گاوانی ت

شتی   بابردەڵە؛  و  وخۆڵ  تۆز  وەک  سوکی  خاشاک:  بیبات،  بتوانێت  با  کە  قیمەت  بێ 
 کا. فارسییە.  پەڕی

 ەڵک. اتوچۆی خدەرک وبان: بەردەرگای ماڵ، شوێنی گشتی بۆه
کە لە باوەڕی    ینسان و جندۆکان،سەروەر و ئاغای هەموو ئ  تەئەمیری ئینس و جان: وا

 . ە خەڵکدا، پێغەمبەری ئیسالمەل ێکبەش
پێغ لەو سیفەتەش هەر  نیاز  باوەڕی  سەییدی سەروەر:  بە گوێرەی  کە  ەمبەری ئیسالمە 

 موو مەخلووقاتی خودایە. و سەروەری هە ڵمانان، گەورەموسو
 بادە. هادەرکی. شێوەزاری ناوچەی مە ەرکی: لەدە د

 ن فاعالتن فاعلنتعال رمل مثمن محذوف: فاعالتن فا ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
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 اوارە بولبولی ئ 
 
 
 

  پەرێشانی؟   وەحشی! تاکەنگێئەی تەیری دڵی 
 توونی گوڵستانی؟ تاکەی بە هەوەس دەفڕی، مەف
 رێکە؟ ا چ بەهاهەرچەنده بەهارت دی، ئەمم

 یڕەونەقه بوستانزەمزەمەیه بەزمی، بێبێ
 ەنگوڵ کاتی خەزانی هات، بولبول هەموو ئاوار

 ینسانی ی، گوێ بگره له ئئاوازی حەزینی نە
 تەمای چی بێ؟  ه شەوبۆ، بولبول بەنی نییشەو بۆ

 هەڵنیشێ به ئوممێدی خونچێکی سبەینانی 
 بۆته دڕوو، قەولیش پاک بوونه درۆ ئەمساڵ ڵ گو

 ی وەفادارم، دەست و دڵی جارانی؟کوا یار
 ووانه ئەمن ناسیمو دەردم، بەو دم ڕەحمەت له غە

 مەسەل گیانی  وکاری خۆم، یاری بهپاکی کەس
 ٢3٠خۆشە ئەو یاری که ڕوو داخۆ له چ الیێکه

 کەی فەلەکی کەڕ کرد، کوا کۆمەک و ئیحسانی؟ ێچگو
 ی لەم کاته که داماوم؟ یی شێرانەکوا نەعرە
 وم کوا هیممەتی جارانی؟ که خنکا لەم بەحره

 جاران که دەهات دەیکوت:  تۆخوا بڵێ بەو شەخسه، 
 ! ، دەستی من و دامانی من یاری وەفادارم

 ەرەولێژی ئەمڕۆکه گڵۆڵەی من کەوتۆته س
 ٢3١، تا خۆ کەمه قوربانی ێس بێژکەس نییه خا هیچ

 
 چاپی ئەنیسی: لە ڕووخۆشە  ٢3٠
 فەر: خاس بێژی پی جەعچا ٢3١
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 نه، من و دڵ زووخێرایەکی هەستێ بێ، پیاوا
 ئاسانی بێنێ بە لەم گێژ و خولی چەرخه دەر

 کە؟یێکەس نییه هاوارکا "کامیل" لە چ الهیچ
 یارانی؟ چاره؟ کوان هەمدەم و بۆ کوێ چووه بێ

 
  ی هەتاوی١33٠جەمیان، 
 ی چاپی جەعفەر(   ٢4٦و  ٢45ی چاپی ئەنیسی و  ١5٦و  ١55)الپەڕە 

_________________________________   
ێکی پڕ لە هەستی . غەزەلە لێژی" یەڵەم کەوتەنیسیدا، "گڵۆعینوانی شیعرەکە لە چاپی ئ

تەنیا    لەئینسانییە   بە  کە  کەسێکەوە  و  الیەن  هێڵراوەماوەتەوە  ت  ؛بەجێ    ەعبیرەبەو 
 ا دێتەوە.  ولبولی ئاوارە" لەگەڵید. هەر بۆیەش عینوانی "بیەلە نۆستاڵژی پڕشیعرێکی 

گشتی و    سییە یانیی و بناشتی شاعیر شەخدڵنیا نیم ئایا گلە  من هەندێک دڕدۆنگم و
ێکی ئەوتۆدا دەبێ سەیری ژیننامەی شاعیر  ۆخهەمەگیر بۆ گەلەکەی و واڵتەکەی؟ لە د

ئب بەختەوەرانە  لەبێمە دوو ژیننامەی شاکرێت.  یەکەمیان کەەر دەستدایعیرمان  هەر    ە. 
ماژە بە ساڵ  ا چاپ بووە، تەنیا ئاخۆی نووسیویەتی و لە دیوانی چاپی مامۆستا ئەنیسید

شوێنی   خۆو  ساڵی  ژیانی  دەوروبەری  لە  دەکات،5٢و    ١٩5١]  ١33٠ی  ەاڵم ب  [ 
ی زیاتری تێدایە کە ی شاعیر ڕوونکردنەوەسەرەتای چاپی ئاغا سەید جەعفەری کوڕ

لەبییارمەتیدەر نەچێت کە  مانە.  هەردوو دیوان، لە ساڵی  رمان  بە شایەدیدانی  شیعرەکە 
 اوە.  بیل گوتری 'جەمیان'ی نزیک زەن[ لە گوند ١٩48ەتاوی ]ی ه  ١33٠

 شاعیر دەنووسێت:  ەیکاک جەعفەر سەبارەت بە ژیانی ئەو سااڵن
ێتەوە،  بەاڵم کە دەتاوی ئازاد دەکرێ،  ی ه  ١3٢7ندان، ساڵی  زی  ی"...پاش دوو ساڵێک

بەتبە   خەزنەی  بۆ  سەر  ڕووتی  و  ڕەق  ماڵێکی  و  دەکەوێ  خاڵیدا  هەواری  و  اڵ 
ددە ئەوەی  بۆ  سمێنێتەوە.  ئەو  بکرێتەوە،  دانگەیەستی  کە   ێ  'گەردیگالن'  مڵکی 

گوند بە  دەیدا  لە  ی  بوویەتی،  و  دەیگۆڕێتەوە  مامی  لەگەڵ  و  مێگەلە  'جەمیان'  باقیدا 
ماڵیمەڕێک و  وەردەگرێت  و  یش  بۆ  کورتدەچێ  بە  پاشێ.  کوردی،  و  ئەوەی   ی 

دەک و  دەبێ  تەواو  کاروباری  و  سەردەگرێ  سەنەسەوداکەی  وشوێنی  پێ  د ەوێتە 
اکا  ن  ێ نابێ و لەبەر ئابڕووی خۆی و بنەماڵەی، دەنگی جێ بەج]تاپۆ[ی جەمیان، بۆ

)شاری دڵ، الپەڕە    گرێ..."ە ماڵی کاکی پەنا دەو بە داری دەستی دەچێتەوە زەنبیل و ل
45.)  
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گوێ  ڕوونکردنەوەیەک: ئەبە  زانیارییەی  رەی  وەرمگرتوونو  ئاوات  لێرەولەوێ   ،
کردووە    ی مامی خۆیلە کوڕاندیگالن و جەمیانی لەگەڵ یەک  ۆڕی گوندی گەرئاڵوگ

میان مڵکی کە جەهەوڵدان بۆ تاپۆ کردنی، تێگەیشتووە  و  و دوای تەواو بوونی سەودا  
و مڵکی  ئەوقافە  ببێتە  بەناوی    هیچ کەسێک  ناتوانێ  تاپۆ  و  بەاڵم  کەسیشەوە  ناکرێت! 

جی بابەشێخ، وای  ئیرادەتی زۆری بە حا  حەیا بەخۆیی ئاوات و مەسەلەی خزمایەتی و
 ی دەرنەیەت و ناڕەزایی دەرنەبڕێت. کات دەنگلێدە

تێدەگەم   ر ئەم شیعرە، ئەودەمەمە پاڵ یەک و دەگەڕێمەوە سەیارییانە دەخان کاتێ ئەو ز
الیەنی   نکە  لە  شیشەخسی  گەلێک  اوەرۆکی  و  عرەکەدا  سیاسی  الیەنە  لە  قورسترە 

ئەنجا  لە  ئی کۆمەاڵیەتییەکەی و  ئاماژە و  ناو شیعرەکە  مدا، ئەو  سەر   دەبەمەوەشاڕاتەی 
 ئەو ڕووداوە شەخسی و بنەماڵەییە. 

دەردەخات  پەشیمانیە  شیعرەک هەڵسووڕانێک  و  هەوڵ  ش  لە  و  ڕابردووە  هی  اعیر کە 
یست لێی ورد نەبۆتەوە و ئێستا  ە بە شێوەی پێودەزانێت ک  ەرپرسیارێکخۆی تێیدا بە ب

کایەتی  س و نزیوڕانە واهەیە بە ئیخالات. ئەو هەوڵ و هەڵسودەستی بۆ بە ئەژنۆدا دەد
فەردی شێعرەکە بەو   ١٢زاکانی. سەرتاپای  مۆخۆی بزانرێت سەبارەت بە ماڵی مام و ئا

 یرۆکەیە ئاخنراوە. ب
 فتوون: ئەویندار، بێدڵ ەم

 ، دەنگی خۆش، جریوەی مەل. ازی هێمن و لەسەرخۆە: ئاوزەمزەم
 ڕەونەق: ڕەواج، برەو

ئێستا بەهارە بەاڵم گوڵ ]کەی خەزانگوڵ کات  یر بێت[ هەست بەو  دڵی شاع  ی هات: 
 ک کاتی پایزە بۆی. وەبەهاربوونەی ناکات و ئێستا 

 زاراوەی هەورامی.  اوازە لە گەاڵڕێزانیخەزان: وەرزی پایز. جی
 تبار حەزین: خەفە

 یە. وەی موکریانیی وشەکەئینسانی: ئینسان. شێ
 ێک پێچەوانەیە!شەو بۆنی نییە شەوبۆ: هەموو شت

 ی وشەکەیە. موکریانیسبەینانی: سبەینان. شێوەی 
ەر نەک هاعیر لێرە دەردەکەوێت کە دیاردەکان ش گوڵ بۆتە دڕوو: ئەوپەڕی بێ هیوایی

خوا پێچەوانەی  دژ  بە  بەڵکوو  خۆی،  پەستی  یاسا  )و سندکراوەکابە  سروشت  نی 
 مەڵگاش( دەبینێت. کۆ
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و    دەباتبابەشێخی دەزانم کە ئاوات پەنای بۆ    یاری وەفادار: کێیە؟ من بە نەمر حاجی
 ران'ی هەبێت.جاێت لەسەری بکاتەوە و خۆی گوتەنی، 'بەخشندەیی دەیەو

، واتە غەم و دەردەوە ناسی  من کەس وکاری خۆم بەڕەحمەت لە غەم و دەردم...:  
 هیچیتریان بۆ من پێ نەبوو. لە غەم و دەرد ەکانم جگە خزم

 پاک: هەموو
گ مەسەل  بە  تەیاری  و  تەنز  کە  یانی:  کەسەی  ئەو  تێدایە.  گیانی  دەبوایە  وسی  یاری 

 خۆمە!  ی بێت، وا نییە و ئەویش کەس وکارەکە
رسەکە شە" هاتووە. ئەگەر پیسیدا وەک "لەڕوو خۆئەو یاری کە ڕووخۆشە: لە چاپی ئەن

گومان بکەین بڵێی کامیان ڕاست بن؟ بەاڵم کاتێ میسراعی  ڵینەوە واهەیە لێرەدا بهێهەر 
ودەم لە سەر ئەوە سوور دەبین  دایە، ئەە درێژەی ئەم میسراعەدوای خۆی دەبینین کەل

 ووخۆش" ڕاستترە. ڕ کە عیبارەتی "کە
فەلەکی کەڕ کرد  )یاگوێچکەی  ئەو کەسە  واتە  گیانی(  :  مەسەل  بە  هەموان  ری  کە 

ی ڕووخۆشییەکەی گوێی فەلەکی کەڕ کردووە، ئەی کوا  ۆشە و بانگەوازدەڵێن ڕووخ
لە حاجی بابە شێخ ووی قسە  کردنەکەی؟ الم وایە ڕشی و کۆمەک و ئیحسان  ڕووخۆ

 بێت.
لێرەدا شێرانە:  بد  نەعرەی  بە  دژ  بەرزکردنەوە  کەنگ  بەو ێعەداڵەتییەکە،  دەرحەق  ە 

 و پێیەوە داماوە. کراوە 
ران دەهات و دەیگوت من یاری وەفاداری  شەخسەی وا جابی خودا بەو  تۆخوا...: تۆ

 و دامانی! تۆم بڵێ دەست من 
 و بێ بەختی و ڕاست نەبوونی دۆخی ژیان. نەهامەت گڵؤڵە کەوتنە لێژی: کینایەیە لە

ب چاکمێژخاس  زاراوە  ێ:  بکاتەوە.  لەسەرم  بڵێت،  بۆبۆ  ڕۆژهەاڵتی  بەشی  و  ی  کان 
وات چاوەڕوان بووە مامی لەسەر ئەوە بێت کە ئاقزە. دەبێ  ناوچەی سە  هەروەها هەموو

 دا الیەنی بگرێت. ئەو بکاتەوە و لە کێشەکە
ئازایانە. ئەم   ئێستا کەڵکی لێ وەرناتەعبیرە  پیاوانە:  پێوەیە و  رێت.  گیڕەنگی ژێندەری 

ەگەڵ  ەشن. پیاوانە دەبێ لان شتێکی دیکەی هاوچدەکرێ بگوترێ ئازایانە یان شێرانە ی
 خێرایەکی پیاوانە هەستێ و بێت.بخوێنرێتەوە:  نی پێش خۆیوشەکا

 رێتەوە من و دڵ: دەبێ لەگەڵ میسراعی دوای خۆیدا بخوێن
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لەچ شاعیرالیێکە؟   "کامیل"  کەوتنەوەی  تەریک  بە  ئاماژەبێت  واهەیە  و   :  جەمیان  لە 
 . وەک لە ژیننامەکەدا هاتووە -ەنبیلپاشان چوون بۆ ماڵی کاکی لە ز

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 ن لن// مفعول مفاعیلهزج مثمن اخرب: مفعول مفاعی
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 نامەی بانگهێشتن 

 
 
 

 تەنگ! خاتری قەدەم هەڵبێنە خۆش کە 
 پێی خۆت بێنه شادی و کەیف و ئاهەنگبە

 خەریکی ڕشتنی ڕەنگی عەرووسین
 ێ ڕەنگ ڕیسی ئێمه ناگر  بەبێ تۆ

 ڕێگەی مرادی ئەتۆ سەرقافڵەی 
 ەم تەنگمنیش کوێستانه ڕێگەم، قافی

 ئەوا چاوم لە سەر ڕێته بەبێ هەست 
 بێ دەنگا ڕۆحم لە بەر پێته، به ئەو

 ابە چاره بۆ تۆ وەک کەبدڵی بێ
 ڕەنگشەڕابی ناب و گوڵ تۆ،ه بێنی

 هەموو ئەسپابی شادی، گردوکۆیە 
 وی عەیشه السەنگکەچی بێ تۆ تەرازو

 ەلبی "کامیل"تۆ سەیقەلی بۆ ق ،وەره
 دڵ ژەنگ به لوتفت البەره گیانه له

 
 ی هەتاوی ١33١چۆپان، گوندی شێخ 

 ی چاپی جەعفەر(.  ٩8ی چاپی ئەنیسی  و  ٦7پەڕە  )ال
_________________________    __________ 

ی بانگ ەمان واتای نامە عینوانی شیعرەکە  لە چاپی ئەنیسیدا "کارتی دەعوەت"ە، کە ه 
ل و  هەیە  باوەکووهێشتنی  وەردەگیرێت  لێ  کەڵکی  فارسیدا  و    ە  بێت  عەرەبی  نیوەی 

 وەرۆکی شیعرەکە لەگەڵ ئەو دوو عینوانەدا ڕێک دیتەوە.  نیوەی دیکەی فەرەنسی! نا
ئەنیسی    یکەنوسخەە سەر  من ل "بۆ کێ؟" پرسیارەکە   :نووسیبووئەم یادداشتەم  چاپی 

اک جەعفەر لە پەراوێزی ریش وەاڵمی وەرنەگرت. کەوەی چاپی جەعفەدوای باڵوبوون
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نووسی خوالێخۆشیعرەکەدا  گەورەی،  کوڕی  شایی  بۆ  "دەعوەت  سەید  ویەتی:  شبوو 
کردۆتەوە بەاڵم  ەی ڕوون شیعرەکواتە کاک جەعفەرهۆکاری گوترانی  .تاهیری ئیمامی"

نەینووسیوە شاعیر نەکردووە و  نیشان  ل   بەرگۆی شیعرەکەی دەست  ە  شیعرەکەی ڕوو 
کێی   بۆ  نووسیوە و  بەهێز الی من ئەوەکێ  یە شیعرەکە وەک ناردووە. ئەگەری زۆر 

و برادەرانی شاعیر نێررابێت. ناوەرۆکی شیعرەکەش   داوەتنامە بۆ زۆر کەس لە دۆست
و   ئەوگشتییە  دەبێت  بۆ  بێت.ە  جیاواز  خەڵکانی  لە  الیەن    ڕووی  لە  ئاوات  کەوابوو، 

شیعرەی  ئەو  ئەو  خۆیەوە  بۆ  وا    ناردووە  برادەرانەی  و  بانگهێشتنیان  دۆست  دەبوایە 
 بکات.

 ئاماژەیەکیان پێ بکرێت: عەتی بەدیعی لە شیعرەکەدا هەن کە دەبێ کورتە هەندێک سەن
نظیریان تێدا بەکار هاتووە و راعات الەژن( مشادی و کەیف و ئاهەنگ )بە واتای ج

ڕشت  )مطابقە(.  'متضاد'ن  تەنگدا  خاتری  ڕیس  لەگەڵ  و  ڕەنگ  و  و ن  بابەتن  یەک  لە 
یە جیناسی ناقیسن. ڕێگەی مراد و ڕێگەی بە مراعات النظیر دابنرێن. قافڵە و قافدەکرێ 
شکوێستا متضادن.  ڕانەگەیشتوو(  پێ  دەست  و  ئەستەم  شوێنی  )بەواتای  و ن   ەراب 

ناب مۆسیقای دەروونیی پیتی /ب/ یان لێ دەبیسترێت و شەڕاب و کەبابیش   کەباب و
 ناتەبان و متضاد. ظیرن. سەیقەل و ژەنگیش داقی مراعات النمیس

مەق لە  شیعرەکە  بنەماڵەییە، کگەرچی  و  شەخسی  و  ئیخوانیاتدایە  و وولەی  خزم  بۆ  ە 
نێرر شاعیر  بە  نزیک  برادەری  و  دۆست  و  کار  و  لکەس  ماوە.  باری  ێژووییەوە ە 

  گەورەی شاعیر کە گرنگایەتی ئەوەیە لە ڕێگەی ئەوەوە دەزانرێت سەید تاهیری کوڕە 
ا، لە کۆنگرەی  ی دیموکرات و لە باشووری کوردستان دەژیماوەیەک پێشمەرگەی حزب

( وەک ئەندامی 'کومیتەی چاوەدێریی بەرز'  ١343ڵی  دووهەمی حزبی دیموکراتیشدا )سا
مهەلبژێرراب دوو،   باڵی  اوەیەک  دوو  نێوان  دووبەرەکیی  و  ناکۆکی  سەرهەڵدانی  وای 

ی شیعرەکەدا ئیتر لە  ەوێت کە لە ساڵی گوترانو لێرەدا دەردەکحزب گەڕایەوە ئێران  
نزیک گوندی  ن بووە و لە گوندی شێخ چۆپانی مڵکی باوکی لە  ڕۆژهەاڵتی کوردستا

 زەنبییل، هاوسەرگیری کردووە. 
یە. لە فەردی دووهەمدا ڕشتن واتای ڕژاندنی هەیە و  تێدا نی  ەستەمیشیعرەکە تەعبیری ئ

وا شتێک  ڕەنگی  بڕژاندنی  ئامادەکاری  بۆ  تە  لێرەدا  و  شتە  ئەو  ڕەسمی  ۆ  و  ڕێ 
شاعی گەورەی  ڕستنیش  'عەرووسی' کوڕە  بۆ کرداری  ئاماژەیەکی  چەشنە  گەرچی  ر، 

دی  ە پەیوەنوهەمەوتێدا بەدی دەکرێت و دەتوانرێت بە وشەی ڕیسی ناو میسراعی دو
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ی میسراعی  نێوان  لە  سەرەکییە  پەیوەندیدەری  ئاڵقەی  'ڕەنگ'  وشەی  و بدرێت.  ەکەم 
 م.نگ گرتنی میسراعی دووهەڕیس و ڕە

شی  م بوونی قافیە بۆ شاعیر لە شیعرەکەدا، ئیهامیقافیە تەنگی، جیا لە واتای نزیکی کە
ی ئابووری، )بە گشت  شاعیر  تێدایە و واتا  دوورەکەی بریتییە لە سەخڵەت بوونی ژیانی

 . بەاڵم دەکرێ سیاسی یان کۆمەاڵیەتیش بێت(
پا سەیقەل،  لە  ژەمراد  لە  بوونەوە  دڵیک  بوونی  بێ خەوش  و  شاعیر    نگ  و  شاعیرە 

هاتنی تۆی میو بە  پاکدەڵێ  لێدەدرێت و  لێدراوم سەیقەلی  دەبێتەوە.    ان، دڵی ژەنگ 
و   عیرفانیشە  زاراوەیەکی  عەرەبی  'صیقل' ی  البردنبەواتادیارە  بە ی  'تعلق'  ڕەنگی  ی 

 نە دەزانم. یەکی ئەو سۆفییادنیایە لە سۆفیانی سافیدا کە من سەید کامیل بە نموونە
      زیی شیعرەکە،بەحری عەروو

 یلن مفاعیلن مفاعیل هزج مسدس محذوف: مفاع 
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 تببهشاری موحه
 
 

 
بابت یهو ئاواره و بێچاره ستهباش خه   

بابت  یهتیاره، پهییهزولف د واک شێتی قهچ  
کوو زولفی درێژی شماری وهڕه له ترساوه  

 دایم 232 که به  فکر و غه می ئهو مارهیه بابت
ڕۆح  میشو ماچ و لهئه ڵی کرد، لهگهردی دهنه  

بتبا یهوا ڕۆحی چوو، بێچارهدۆڕاندی، ئه  
 233 تببهبۆ شاری موحه ری، ڕۆیوهسه دایناوه
بابت  یهو شارهئه ییشوهرهخودا به چونکه   

 
 تاویی هه ١33١ن، کانی به 

 ر( عفهچاپی جه  ی 77ی چاپی ئەنیسی و  ١٠3ە   )الپەڕ 
  ___________________________________ 

 .ەکک یهردوو چاپدا وههه له کهنی شیعرهعینوا
ئاوات ئهوێده ئهبه له  ی خۆی گوتبێتمنداڵێک  ی ڕوو لهم شیعرهچێت  دیفی  ی ڕهوهر 

 یسی و به نبریا ئهد  و سه  کام منداڵ، ڕوون نییهاڵم  . بهبابت"ه...ەیە"  کهردهر چوار فههه
 .  وهتهر ڕوون بکردایهخوێنه ی لهوه، ئهکوڕی شاعیره ر کهعفهت جهتایبه

بێ شێتی  ده هبت" دیاربا هیتیاره، پههد و زوڵفییڵێ "چاک شێتی قه: کاتێ شاعیر دهپرسیار
بێت د و زوڵفی که قه بۆ که   یتهو حاڵه و ئه   سێک    ه؛ واتوهبگێڕێته  سێکی دیکهخۆی 

ئه دهباسی  خۆی  خوینداریی  کچێکی  یان  کوڕ  الی  ئهکات  مهۆی.   یه ڵۆکهتهم 
ئههه قسهنییه   مستهڵهێنانی  ڕووی  سه:  لهی  کامیل  لهیه  ید  خمنداڵه  ک  و تۆیهکانی  ی 

 
 ی نیس.  داییم، چاپی ئه  ٢3٢
 نیسی ت، چاپی ئهببهحهمه ٢33
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ک  کان یهرگۆی قسهبه   هچم ک . من وای بۆ دهوهگێڕێتهو دهوینی خۆی بۆ ئهدی ئهرده
 کانی.  ک کچهبێت نهکانی وڕهک له

دیکه کچهشاعی  یهوهئه  پرسیارێکی  یان  کوڕ  الی  خۆیکهر  ئه  ی  کێ باسی    وینی 
، ماچی ساوهفی کێ تری زوڵشمارڕه  و له  د وباالی کێیهشاعیر شێتی قه  کات؟ واتهده
خواستووه  له به   کێ  ڕۆحی  دۆڕاندووه  و  کهئه؟  کێ  ژن  سهو  یان  کچ    ێکه بێگومان 
گراوییهاڵبه کێ؟  یهم  یان  لهک  تهکچه  ک  یان  خۆی  هاوسه نانهکانی  له ت    رێک 

 : کامیان گونجاوتره و سیانهین لهرانی خۆی؟ بابزانهاوسه 
واتهسێههری  گهئه لهوههئ  م  هاوسه   داکهعرهشی  ی  لهباسی  بکات  ڕاستی   رێکی خۆی 

بهگه ئهبهله  دوورهلێک  شاعیروهر  هاوتهی  لهمهانی  ئاوات  هاوبیری  و   کهناوچه  ن 
هێمن،)هه حهخاڵه هێدی،    ژار،  هیچکامین،  و...(  نووری  وایان  قیقی،  کاری  میان 
به   کردووهنه ئهگوێره  و  نهی  په  وهئه  ،عەشیرەتی  یتییرخالقیاتی  نهکارێکی   بووهسند 
 یدکامیل.  ک سهکی وهیههشێخ و شێخزاد ویش لهئه
 : وهبکۆڵینه کانی دیکهرهگهئه لهبا 

ی زایێنی    53و    ١٩5٢ساڵی    کاتهده  که  تاویدا گوتراوهی هه  ١33١ساڵی    له  کهشیعره
به ژیننامهگوێرهو  شاعی  لهی  دهداکهدیوانه  چاپی  ردووهه  یر  سه،  لهبێ  کامیل  و  ید 
بووبێت؛  4٩دا  ساڵه ئه که   سااڵن  یهگهوابوو  لهکهری  تهم  الوازه نهمهو  دوور    دا  و 
کهده ئه  وتبێتهبینرێت  کچێکهداوی  لهگه   ٢34. وهوینی  ژیننامهڕێگهرچی  دیوانی  ی  ی 

م اڵم چوارهبه کردووەەرگیریی هاوس جارکامیل چوار ید زانین سهده وهرهعفهچاپی جه 
  و شیعره ئه  ش گوترانیساڵێک پێ  8  واته  ١3٢3ساڵی    هی ل'خانم  جیجهخه '  سیان واتهکه

 . کردووه ماره
پێیهبه ئهم  ئگه،  الوازههری  زۆر  ته  ویندارییش  ئهنانهو  بشبوایه  رگهت  وا  ت  شتێکی 

منداڵهواهه بۆ  نه  کانیبوو  ده وابوکه  !وهگێڕێتهخۆی  لهو،  بیر  دووههگه ئه  بێ  م ری 
ئه   وهبکڕێته هه شیعره  کهی  وهو  یه   رکه  لهبۆ  ئهمنداڵه  ک  گوترابێت.  خۆی  م کانی 
خۆی نائاسایی    بۆ کچێکی  وهن شاعیرێکهالیه  ش لهو زولفه  دڵگوتنی قهپێداهه  شێوازه

  اری زولفی کچی خۆی به شمنێ ڕهتواهد  رۆڤێکی دیکهموو مک ههو شاعیریش وه  نییه
 

به ٢34 بوون و'سێبهعاشقی  وان  ئه  یگشت.  مهگراوییه  ر'  نهکانیان  نهجازی  ئهبێت هیچ  یان  له گهبوون،  بوون    ر 
تازه تمی الویه ده رسه درهپێگه  ی و  بوون و  لهنگتر الی که یشتووییدا  له"مالء"    م  ده  و  دیوانیاندا  فتهناو  ر و 

لێوه  مامۆستا ههکردوون نه  باسیان  له ۆی دهخ  که  یهژار هه. شیعرێکی  نهمردهسه  ڵێ  تی  ریبایه خۆشی و غهی 
    .ی کردووه سرین' ناوبرده'نه م بهاڵبه گوتووه  یرخانمی هاوسه  عسوومهتدا بۆ مهواڵتی سۆڤیه 
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به و  ببینێت  ماچکردنیته   جوان  کهمای  بێت.  بهشی  ڕیس ئهحیسابی    وابوو،  م 
 عیر گوترابێت، بابزانین کامیان: کچانی شا ک لهبۆ یه کهبێ شیعرهی من، دهوگوریسه

ر امیل چوا یدکه ، سردایهعفهدیوانی چاپی جه  له  یدکامیل کهی سهژیننامهی  گوێره  به
م م و سێهه . کچی دووهههخانم  میان ئایشێو چواره  خانم  میان زبێدهکه: یهکچی بووه

هه بو  دوانه و  لهون  ناویشمهته  ر  مردوون  سااڵندا  سێ  دوو  لهنی  دا کهژیننامه  یان 
لههاتووهنه شیعره ساڵی    .  زبیدهکهگوترانی  بو  ٢٠خانم    دا  دو  5و    وه سااڵن  ای  ساڵ 
  ١٦دا    ١33١  و له  یه  ١3١5دایکبووی ساڵی  ئایشێ خانم له  .فاتی کردووهوه  کهعرهشی

بووه یارمه  به  وهداخه به  .سااڵن  بنهبێ  ڕوویماڵهتی  نازانرێت  شاعیر   له   کهشیعره  ی 
ئهزبێده خانمی    نهسااڵ  ٢٠م  ودهخانمی  ئایشێ  که  ١٦یان  له ردوکیاهه  سااڵن   ن 

ئهاونگونج  وهمنه  یڕوانگه بێ  ههوه.  بۆی  هۆکارێکم  هه ی  ده بێت  واهه کهست   یهم 
 . وهالواندبێتیه و شیعرهویش بهوتبێت و ئهخۆش کهنهاعیر شکانی کچه ک لهیه
کانم تا ئێستا ڕاست بن، ر بۆچوونهگهاڵم ئهنییه، به بەرچاوم لەوبابەتەوە ڕوون  ی  رچگه
وتبێت خۆش که کچی شاعیر نه  م کهکهست ده وا هه  ر دێڕهێ چواو سحوا"ی ئهه"ف  له

به مهردهسه و  یان له  وهالواندبێتیه  و شیعرهبه   ویشو ئه   دا مێردی کردبێت و ویستبێتی 
م ری شاری کردبێت و ئهفهدا سه ۆژهو ڕید کامیل لهاڵم سه ماڵی باوان به   وهتهمیوانی بێ

به ی  شیعره هێشتببۆ  دجێ  ئههه  یارهێت.  مهحه   وانهموو  و  نین نه   زندهدسیات  هیچ  بن 
جازی بێت عاشقی عیشقێکی مه  دیکه  ۆر شاعیریک زکرێت شاعیر وهی دهوهئه  ربهله

 بێت!یی نهوهرهودا بێت و بوونی دهمێشکی ئه نیا لههت و گراوییهو ئه
موحه شاری  بزانین  کهببهئێستا  ده  ت  کو چێشاعیری  بهێیهتێ  جوغرافیای  گوێره  ؟  ی 

ری  گهئه  و به   قزهن گوندێکی سه ان بێت. کانی بهقز یان بۆکبێ شاری سه ، دهکهناوچه 
ده موحهزیاتر  شاری  ههببهبێ  شاعیریش  سهتی  بهر  بێت  شوهرهقز  ناو   اڵم  و  بوون 

ی  جێی ئاماژه   شاری  یهور نی، دوم پێیهبهو    بۆکان بووه  بوونی شاعیر زیاتر لهوهرهدهبه
 ئاوات بۆکانیش بێت.

 .  ۆی تێدا نییهیەکی ناموشه  کهشیعره
پهپه گه تهتیاره:  )ههری،  زش بۆرینه  نبانهلالیی  دیو،  اهریمنی،  مخلوق  )فرهنگ (؛  ت 

ێی  روپبێ واتای شێت و بێ سهو ده  خۆی داوه  بهی  تهو سیفهفارسی معین(؛ شاعیر ئه
 ێت.  رگرتب لێ وه
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که سه   "دایناوه فهرهسه   ری"،  چوارهتای  دهمهردی  له،  فهژهدرێ  بێ  سێههی  مدا  ردی 
 . وههبخوێنرێت

 
      رووزی شیعرەکە:  حری عه هب
 محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن.   هزج مثمن اخرب مکفوف 
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 وەکوو فەرهاد
 
 
 

   نمەرشکەککەش ییتووت ند،ەق کووەو یبه وتار
 نم ەمەباغ و چ یو ورنگ، بولبول شۆخ ەیچپ هب

 دەگەڕێم و دەگریم  ٢35و پەروا  موحابانهبێ
 و پەروانەیی هەر ئەنجومەنم ۆڕمشەمی هەر ک

 دیوەتەوەگەنجی تەبعم که لە نێو کونجی داڵ 
 ەزەنمهەمه سەرمایه، شوکور خاوەنی بەیتولح

 له ژیان گەر نییه بەند دەستی شکاوم، چاوم 
 بڕینی کەفەنم ن و یاسیی خوێندنی  چاوەڕێ

 ڕەنج و کارموەکوو فەرهادی بە با چوو هەموو 
 هەڵدەقەنم  ژانبێستوونی خەمی دڵ هەر به مو

 سەری خۆی ناوه "ئیمامی" وەکوو مەجنوونی هەژار 
 دەڵێ شێتم و ئاوبردەیی دار و دەوەنم هەر 

 
  ی هەتاوی ١33١ن، بەکانی 

 ( اپی جەعفەری چ ١١3ی چاپی ئەنیسی و  75)الپەڕە 
______  ___________________________ 

ەردوو عینوان لە ناوەرۆکی و هە لە چاپی ئەنیسیدا 'ئاوبردەی دەوەن' ە  عینوانی شیعرەک
 غەزەلەکە وەرگیراون. 

ڕازاو ئغەزەلێکی  جوانە.  و  شیعرەکەە  یەکەمی  فەردی  سێ  لە  گەلێک   ،اوات  وەک 
کارەیان کردووە ئەو  کە  دیکەش  خ،  شاعیری  هەڵدەبە  لە حاف  .ڵێتۆیدا  شیرازی  زی 

همشیعرێکدا دەڵێ:   بنگا"شکرشکن شوند  بە  پارسی کە  قند  زین  هند/  طوطیان  ئەو  "  میرودلە  ە 

 
 و پەروا )دەبێ هەلەی تایپ بێت(. انەوە چاپی ئەنیسی: بی موحاب ٢35
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ئە گەیشتوونەتە  کە  خۆیەتی  شیعرەکانی  پارسییە  لەقەندی  و  ئێران    وسەری وپەڕی 
بە خاوەنی وتاری وەکوو هیندستان خوێندوویاننە فەردەدا خۆی  لەو سێ  ئاواتیش    وە. 

خۆش  د  چپە  قەند،  و  و  کۆڕ  هەموو  شەمی  چەمەن،  و  باغ  بولبولی  پەروانەی  ەنگ، 
 ی مرخی شاعیری ناودەبات.ایەهەموو ئەنجومەنێک و خاوەن سەرم

غەزەلەکەدا کۆتایی  فەردی  سێ  لە  و   بەاڵم  مەرەسێ  حولـلەی  سەر  دەگەڕێتەوە 
جا دەیخوێباسەکەی  شیعرەکانیدا  زوربەی  لە  وا  ئەوەی  واتە  جاران،  بێ ری    نینەوە: 

ئەوایی  هیو چەشنە.  لەو  بابەتی  و  مردن  بوونی  چاوەڕێ  خۆین:  و  ڕاگەیاندنەکانی  ە 
 نییە، چاوم چاوەڕێی خوێندنی یاسین و بڕینی کفنە، هەموو ڕەنجم   ەنددەستم لە ژیان ب

چاو برژۆڵی  بە  دڵم  بێستوونی  کێوی  چووە،  سەری   بەبا  مەجنوون  وەک  هەڵدەکەنم، 
 دەوەنانم! دارودەی تم و ئاوبرخۆم ناوەتەوە و دەڵێم شێ

فارسییە  شەككەرشکەن: دەشکێنێت؛  ک  .زاراوەیەکی  شەکر  قسەکردندا  لە  کە  ەسێک 
  .ی قسە پاراو و زاراوە خۆشسێککە

 چپە: قسەکردن بە ئەسپایی. 
 ورینگە ورینگ. ۆرانی گوتن بە ئەسپایی، کوردی ناوچەکە دەڵێن ورنگ: گ

لە بوێرانە.  پەروایی،  بەبێ  موحابانە:  ڕێزم  بێ  بانەوباری  بێ  ە،  و  سیفەتە  موحابا  ێ 
      موحابانە قەید.        

 بێ پەروا. ە وبێ موحابانە و پەروا: بێ موحابان 
 وە. دەگەڕێم و دەگریم: جیناسی ناتەواویان پێ دروست کرا

واتا  بە  و  فارسییە  'هەر'   کۆڕم:  هەر  هەموو شەمی  کۆڕێک،  'هەموو'یە.هەموو    ی 
 ئەنجومەنێک. 
 تێدایە.  لە شیعرەکەدا ئاماژەیەکی بۆ کەالوە و وێرانەشبن. قوژ ە و کەنار،کونج: گۆش

پەنا وپەسیو شوبهاندووە لەبەر ئەوەی لە ئەدەبی    بە  گەنجی تەبعم...: شاعیر دڵی خۆی
 ەدا گەنج لە وێرانەدا دەدۆزرێتەوە. گەالنی ناوچەک

 ایە: مەنزووری ئەبع و مرخی شاعیرییە کە هەیەتی.  هەمە سەرم
بەیتولحەخاوەن بیزەنمی  یەع:  ماڵێ  بە  ئاماژەیە  الحزن  بیت  یان  الحزان  قووب ت 

گوێ بە  کە  ئیسڕائیل  بەنی  کوڕیدا    رەیپێغەمبەری  یۆسفی  چاوەڕوانیی  لە  ڕیوایەت، 
وەڕوانیش  بە هێالنەی خەم و خەفەت. بە ماڵی عاشقانی چا  کوێر بوو و ماڵی لێ بوو

 . دەناسێنێت دەگوترێت. شاعیر لێرەدا دڵی خۆی وەک ماڵی خەم
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ژیل ژیان  ە  لە  شکاوم  دەستی  ئەگەر  نییە....:  گەر  چاوەڕێی ان  چاوم  خۆ  نییە،  بەند 
یاس وشەی  ین  خوێندنی  بە  سەبارەت  منەتە!  بێ  مردن  نەبێ،  گەر  ژیانم  واتە  هەیە. 

جەعفە" چاپی  لە  پێویستە.  ڕوونکردنەوەیەک  بۆ چاوم"  سەرسووڕمانی  نیشانەیەکی  ردا 
گ بە  کە  چاوم!  کاک  دانراوە:  کردۆتە ەر،  جەعفوێرەی  ڕووی  شوێنەدا  لەو  شاعیر 

تم لە ژیان کورتە، خۆ  دەس'معترضە'یەک، گوتوویەتی چاوەکەم! ئەگەر  خوێنەر و وەک  
خوێندن بم. بەاڵم من ئەوەم پێ لە شوێنی  الی کەم  دەتوانم چاوەڕێی مردن و یاسین  

یە، ر نیزیاتد سەعاتێک  نازانم شەونم بەو تەمەنە کورتەی خۆیەوە کە چەن  نییە و  خۆیدا
 ەخوات! ساڵەی مرۆڤێک د 8٠و  7٠بۆچی خەمی تەمەنی 

ئەنی چاپی  لە  وەک  من،  بۆچوونی  بەو سیشبە  پێویستێک  هاتووە،  شێوەیە  بەو  هەر  دا 
کانی شاعیر کە  نییە و چاوم لە ڕاستیدا بەشێکە لە درێژەی قسەنیشانەی سەرسووڕمانە  

   دەڵێ چاوم چاوەڕێی یاسین خوێندنە.
ئدیار لێرەدا  پە  بچیرسیاەو  مەسەلەکە  بۆ  وا  ئەگەر  کە  هەڵدەدات  سەر  ئەودەم رە  ن، 

دەکە واتا  چۆن  کەفەنم"  دەڵێ ینە"بڕینی  شاعیر  جەعفەر،  چاپی  حیسابی  بە  وە. 
گرێ وگۆڵە.  ین و بڕینی کەفەنم، کە ڕستەیەکی ئاسایی و بێ چاوەڕوانی خوێندنی یاس

دەگۆڕێت.   مەسەلە  مندا  بۆچوونەکەی  لە  حیسابی  بەاڵم  دبە  ئاوا ەبێ  من  شیعرەکە 
خوێند چاوەڕێی  چاوم  ئەو بخوێنینەوە:  دیارە  بۆم.  کەفەنە  بڕینی  و  یاسین  وازە  شێ  نی 

بە نەکات.  ڕازی  کەس  هەندێک  دەتوانێ  شیعرەکە  ئەوەیانم  خوێندنەوەیەی  من  اڵم 
 باوەکوو بێ عەیبیش نەبێت!لەوی چاپی جەعفەر پێ باشترە 

ێک جار کەڵک  هەندەهابادین. شاعیر  ەی ملەهجئەوانە بن  ەنم:  ق، هەڵدەان، موژیفەرهاد
 .  سەقزیش جەیلە بن لەه بەهەمان شێوە، -ەیە وەردەگرێتلەو بن لەهج

داخست سەری  ناوەتەوە.  واتە سەری خۆی  ناوە:  دەڵێ  سەری خۆی  و  دەڕوات  و  ووە 
 شێتم. 

دارودەو لێوئاوبردەیی  دارودەوەنی  بە  و  بردوومی  ئاو  وا  گیاوگژەم  ئەو  اری  ەنم: 
 رساومەتەوە.ە گیەکەوڕووبار

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 لن ن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعرمل مثم
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 دافیعی ئەلەم 
 

 
 

   و دافیعی ئەلەمی  ئەتۆی حەکیمی هەموو دەرد 
 ناهی زۆر وکەمی ئەتۆی کە شافیعی خاوەن گو

 ٢3٦ئەتۆی که ڕەحمەتەکەی گرتی دار و بەردی واڵت 
 ەزل سفرەکەی حەتەمی سەخا و ب ەی بەدەکوەخڕ

 ی بولبول وجوودی تۆ بووه زیبی گوڵ و دڵ
 کەر و خەدەمی، بوو به نۆبه بۆنی تۆوه گەیشت

 ت زوووەنەوشه گەردنی خۆی کرد بڵند له ڕاست
 ی نەسیمی سوبح سەری کرد نەوی و دای قەسەم

 کەچ بێکه تا وجوودی هەیه سەرنخوون و مل
 ی دێ عەدەم تاکووهـەپەرده بێ دایم، سیاهـ

 هات بڵێ منیش جوانم که سوێسنیش وەزمان
 میەمری جەنابت شەپێکی دا له دەسەبا به ئ
 ٢37ێرگسی خۆشبەخت چۆنی تەرتیب داتەماشە ن

 ٢38غەز، لە الیەکیش قەڵەمی لە الیێ حوققە و کا
 ێ له مەدحی تۆ دەفتەر لەبەر ئەوه که بنووس

 ببێته زیبی چەمەن، خۆش بێ هاتنی قەدەمی 
 
 اوی  هەت ١33١ گالن،ردیگە

 عفەر( ی چاپی جە ٢43ی چاپی ئەنیسی و  7و  ٦)الپەڕە 
 ________________________________  _ 

 
 ئەنیسی: ڕەحمەتەکەت  چاپی ٢3٦
 ا چاپی ئەنیسی: تەماش ٢37
 ە وو کاغەز و جەعفەر: حۆقق ئەنیسیچاپی  ٢38
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 مبەر"ە. عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "ستایشی پێغە
و زۆرێک لە موسوڵمانان   پێغەمبەری ئیسالمە. اوەرۆکی غەزەلەکەش هەر پێداهەڵگوتنین

روەها شاعیران و نووسەرانی شوێن هەڵگری ریقەت، هەلی تەئەهبە شێوەیەکی زێدەتر،  
هەم لە  ئەوان،  بوونەوەران  و  کائینات  تاوو  نیشانەیەک  ئەزەلەوە  وەک  و   ئەبەد    دەبینن 

ئەو بۆچوونەیان ە خۆشەویستی پێغەمبەری ئیسالم خوڵقاندوونی و  دەناسێنن کە خودا ل
بە حەدیسێکی قودسی کە لە زمان خوداو ا خلقت "لوالک لمەڵێ:  ە دپشت ئەستوورە 

 فالکم نەدەخوڵقاند. االفالک"، ئەگەر لەبەر خاتری تۆ نەبوایە ئە
ن لە سەر  ی تەمەنی ئایینی ئیسالمدا هەزاران ڕیوایەتی هاوچەشچاردە سەدە  لە ماوەی

وە و خوێنراوەتەوە و بە هەمان حیساب، واهەیە بنەمای ئەو حەدیسە گوتراوە و نووسرا
ئۆمەتی ئیسالم هۆنراوەتەوە، کە ئەم شیعرەی   یاجیاکانیانە جزم  ملیۆن پارچە شیعر بە

 یەک لە نموونەکانیەتی. ئاوات 
شاعیر  ێرەگوبە   دەردی  هەموو  'حەکیمی  ئیسالم  پێغەمبەری  شیعرەدا،  و  لەم   '

گوناهکا 'شفاعەتکاری  و  خەم'  چاکانەی 'دوورخەرەوەی  سیفەتە  ئەو  هەموو  و...  ران' 
  ون.دیکەیە کە لە شیعرەکەدا هاتو

ی بە کێش و  ومە، ئاوات وەک زۆرێک لەو شاعیرە کوردانەی وا شیعرتریش گوتوپێش
ە (، سڵی لەوی کوردینین پێیان بڵێین شاعیرانی کالسیک)ئەگەر بتواسەروایان گوتووە  

بهێنێتەر ناو شیعری خۆیەوە. ئەوەش   نەکردۆتەوە وشە و تەعبیری فارسی یان عەرەبی
لەگەڵ شاعیرانی قوتابخانەی سەیف    راوردکردنلە بەو    تایبەتمەندییەکی شیعری ئاواتە

حەقیقی و خاڵەمین  دی و  هێ  هێمن و    ە. هەژار وخۆی ئەوندێک تایبەلە موکریاندا، هە
ی  ری زمانی ڕەسەنی کوردی بوون و کەمتر لەو، وشەو نووری زیاتر لە ئاوات هۆگ

 فارسی و عەرەبییان خستۆتە ناو شیعری خۆیانەوە.  
ئەوە بێت، کە بایەخی    دەبێشیعری ئاواتیش    رێ وگۆڵیی بێ گ   ی وهۆکارێکی ڕەوان

من لە خوێندنەوەی شیعرەکانیدا هیچ  ی زمانی، و  ە بیر و بۆچوون داوە تا قاڵبزیاتری ب
نە بەوە  وشەیهەستێکم  ئەوەی  بۆ  خۆی  سەر  خستبێتە  گوشاری  و  کردووە   ڕەسەن 

دیکەی زاراوەکانی  تەعبیری  و  وشە  یان  گوندنشینان  بکو  زاراوەی  ناردی  و  هێنێتە 
شتووە بە شیعرەکانی سیاسەتی نەفرۆ شیعرەکانیەوە. بە کورتی، ئاوات سیاسی بووە بەاڵم

نی شیعر و ئەدەبی باوی ئەو ێنەر، بەڵکوو لەم بارەیەوە لەسەر نۆڕم و ڕەوتی زمابە خو
مەالمارفی کۆکەیی و فایق    موفتی پێنجوینی و  قانع وسەیف و  کە  سەردەمە ڕۆیشتووە  
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وبێکە نمیسب  س  چەند  و  اح  باشوور  لە  دیکەشیان  نموونەی  دەیان  و  بوون  موونە 
 باکووری کوردستان هەبووە.  

 داری؛ عەرەبییە و کۆیەکەی دەبێتە ئاالم. ەلەم: دەردەئ
م چاپی  ڕەحمەت:  عەرەبییە.  لێبوردوویی؛  و  کردن  شێوەی  یهرەبانی  بە  ئەنیسی 

هەیە یەکیان    ک واتایانوە یەشێ  'ڕەحمەتەکەت' تۆماری کردووە. لە کۆتاییدا هەردوو
وە  ئەویتر  و  ڕێزمانی  کەسی  دووهەم  کردووە.  وەک  بەیانی  کەس  سێهەم  ئەو  ک  تۆ 

 تەوە.ی کە ڕەحمەتی ئەو )واتە تۆ!( داروبەردی واڵتی گرتۆکەسە
 سەخا: بەخشندەیی، دەهەندەیی؛ عەرەبییە.

 بەزل: بەخشینەوە؛ عەرەبییە
تا حاتەمی  ناوی  کوردیکراوی  بە  ئەفسکەسا  یی،حەتەم:  عەرەبە  یەتی  مێژوویی  انەیی/ 

 نە هێنراوەتەوە.تدا بە نمووووە و زۆر جار لە شیعری ئاواکە بە دڵئاوایی ناوی دەرکرد
بوونی تۆ بووە هۆی جوان بوونی گوڵ و گوڵیش  زیب: ڕازاوەیی و جوانی؛ فارسییە.  

جوانییە  بۆ ئەو  لەبەر  هەر  بولبولیش  ئەنجامدا  لە  دەهات،  لێوە  تۆی  ئنی  بۆو  نە ەو 
، بوو بە ئەوینداری.  گوڵ، کە لە ڕاستیدا بۆنی تۆ بوو نەک هی گوڵەکە خۆیخۆشەی  

 ڵدا ئەوینداری تۆیە نەک گوڵەکە. لبول لە ئەسواتە بو
دەبوایە سیغەی   خزمەتکارە. بە گوێرەی داڕژانی ڕستەی شیعرەکە،خەدەم: کۆی خادم،  

بە بهاتبایە  واتە )'خادم'( لەو شوێنەدا  بە هۆی  شاعی  اڵمفەردی وشە  سەروا و کێشی ر 
 وە. شیعرەکەوە سیغەی کۆی لەجیاتییان هێنا

زەلەکە لە پەیوەندی یەکتردان. وەنەوشە چەشنە  پێنجەمی غە  فەردی چوارەم و وەنەوشە:  
یان  گوڵێک سپی  وەنەوشەی  بەاڵم  هەیە  بنەوشی  ڕەنگی  سێ  ە  یان  بنەوش  و  سپی 

ڕووی وەنەوشە  گوڵی  معین(.  )فرهنگ  هەیە  بەم  زەوی  لە  ڕەنگیش  و  لە  یە  بۆنەیەوە 
شە یان  شەرمێون  مرۆڤی  شاعیراندا  شوبهێنراوشیعری  وەنەوشە  بە  واتای  رمەزار  ە. 

ڕاسسە خۆی  گەردنی  وەنەوشە  ئەوەیە:  فەردەکە  دوو  بای  رجەمی  بەاڵم  ڕاگرت  ت 
شۆڕ پێ  سەری  بەیانی  ماوە    نەسیمی  و  هەیە  ئەودەمەی  هەتا  دا  سوێندی  و  کرد 

بێ ملکەچ  و  وسەرنخوون  د  ت  لە  تا  لەبەر  ەمرێت  بۆچی؟  بئاڵێت.  ڕەش  پەردەیەکی 
 جوانم!  بەر پێغەمبەری ئیسالمدا نەڵێئەوەی لە بەران

بسیا فارسییە. من وای  پەردەی ڕەش، تەرکیبێکی  پەردە:  سیاهپەردە ه  نیاز لە  ۆ دەچم 
پەردەیەکی ڕەشدا بێت و ئەوە بگەڕێتەوە سەر حاڵەتی پەردەپۆشی   بوون مانەوە لە ژێر
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ە، بەژنان بی کۆنی ناوچەکەدا سیفەتێک بووە بۆ ژنان. بۆ نموونە لە ئەدەداخەوبە  کە  
پەردەنشین پەردگوتراوە  سیاه  لە .  و  بێت  بەسەرەوە  ڕەشی  پەردەی  واتای  بە  ەبێ 

 ەتییان خۆی بشارێتەوە. خەجاڵ
شنە گوڵێکە زۆر بۆنخۆش )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(.  سوێسن: یان سوێسنە، چە

گوڵ  یۆلە،گالچەشنێک   دەم  پێنج  ئەو  هۆی  بە  و  دەکرێنەوە  یەک  یەک  کە  هەیە  ی 
 دووە. ناوی دەرکر نەوە زۆرانەوە بە خاوەن زمانکرد

بۆ قسە کردن و خۆ نواندن. تەعبیری    شەپ لە دەم دان: دەم پێ بەستن، مۆڵەت نەدان
 ە شیعری شاعیرانی دیکەشماندا هاتووە. نالی دەڵێ: هاوشێوە ل

 ، بە عەمدا دەمیا بووە لە ونچ"الفی دەمی تۆ غ
 دا" با خوستی بڕی، خستی، کە مستێکی لەدەم 

ب گوڵێکە.  چەشنە  نێرنێرگس:  شێوەی  سپی  ە  "گوڵێکی  گوتراوە.  نەرگزیش  و  گز 
ب زۆر  دەڕوێ"  ناوزەردی  سەرەبەهاردا  لە  و  هەیە  بنکی  خۆشە،  بۆرینەی  ۆن  )هەنبانە 

نێرگ ناوچەکەدا  کۆنی  ئەدەبی  لە  هەژار(.  قمامۆستا  و  ەڵەم  ز  ناو بەدەست  نووسەری 
 اوە. داریش بە گوڵی نێرگس شوبهێنرگواڵنە؛ چاوی خومار و نیوە خەوتووی دڵ

 دەوات، جەوهەردان، زەرف. حۆققە:
ب بااڵی گوڵی  تەرتیب دان: ڕێک خستن.  بەرزیی  بە  ئاماژەیە  بۆچوونی من  نێرگز و  ە 

نێرگز   بەشەی  ئەو  بەرزیی  گوڵەکانی.  پەڕەی  و  گوڵەکە  کۆکە  بیچمی  تاییدا  لە 
قەڵەم و شکڵ و شێوازیگو بە  لێرەدا  بوونی   ڵەکەی دەردەکەوێت،  گوڵەکە و قووڵ 

کا دەوا وەک  بە  تەسەی  ئەو  هەموو  کاغەز شوبهێنراون.  بە  الپەڕەکانی  و  بۆ  ت  رتیباتە 
 یشی پێغەمبەری ئیسالم بنووسن.ئەوەی بە قەولی شاعیر، نەعت و ستا
وی عەتفی نێوان دوو وشەکە  عفەردا واو جە یسیحۆققە و کاغەز: لە هەردوو چاپی ئەن

کەس بیەوێت ئەو ر ئەوەی هەرئەوەم پێ بە زیادی بوو لەبە  بە دوو واو نووسراوە. من
ب هەوایە  و  کێش  ئەو  سەر  لە  ئیتر میسراعە  و  دەکاتەوە  درێژ  واوەکە  خوێنێتەوە 

بێ  دا دەسینتییەک بە نووسینی دوو واو و سەر لە خوێنەر شێواندن ناکات. لە نووپێویس
ەر شانی وشە و ڕستە و  درێت تا ئەو شوێنەی گونجاوە، باری زیادی نەخرێتە سهەوڵ ب
 ساکاریی بنووسرێت.  ەی بکرێت بەئەوەند

ەمەکەی  ەی فەردی پێش خۆیەتی و ئاماژە بە نێرگز و قەڵلەبەر ئەوە...: ئەم فەردە درێژ
بنووس   بەوەی  خۆشبەختە  کە  نێرگس  دەڵێ  ئاوات  لێرەدا  و   بگرێتهەڵدەکات. 



 

   ١333تا  ١33٠ نیسااڵ شیعری /292
  

ەوەش ببێتە هۆی ڕازاوەیی  تۆ لە دەفتەری پەڕەکانیدا بنووسێ ئەی پێغەمبەر و بمەدحی  
 ا منیش بەو بۆنەیەوە بەخێرهاتنی دەکەم. ەن و باغ؛ جچیم

                         ، ووزیی شیعرەکە بەحری عەر
 مثمن مخبوب محذوف: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  مجتث 
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 شێخ چۆپان ستانیز

 
 

 
 ٢3٩ڕابرا زمهەریرێک بوو بە نێو زستان و هات و

 چاڵی فەنا خۆی تا چووە عالەمێکی برد لەگەڵ
 ٢4٠اڵخ کردەوەی سەگ تێ ڕیاوی: بۆگەنی الشەی و

 ما شوێن و ئاساری گاڵوی: هیچ لە ماڵێ دا نە
 خیگە هەڵچۆڕا لە چەوری، ئارد لە کەندوو بۆتە تۆز 

 ەمابوو بۆ دەوا نیر تۆزێ نو پەەشک ماست و دۆ، ک
 وان و بەشەر قووتی دا زستان هەچی بوو قووتی حەی

 ا لە قۆریە و گیشەدا و قوتار و گیکا لە کادێن بو
 سووختی و دار و ڕەژیجەرگ و دڵ ڕەش بوو لەتاو بێ 

 ت تام و بۆنی قەند وچا بوو سپی چاومان لە حەسرە
 کاڕ ن و خشخشەی گرت کەڵ لەسەرمان، مرد لە برسان بز

 یە واڵغ و گوێڕەپەی گرت جوانەگاالڕەشە گەی
 یکێشاوە گوێی و هاتە دەر کەر لەسەرمانا هەڵ

 کورتی ئەحمەق کەوت و لێک بوونە براو دەگەڵ گوێ چو
 

لە ٢3٩ ئەفسانەیەکیشی  بەاڵم  بە واتای سەرمای سەختە  ە کە دەگوترێت شوێنێک  ەر دروست کراوس.  زمهەریر 
 ک گەرم.رد، نەبێت وەک جەهەننەم بۆ گوناهکاران  بەاڵم سا

 ...  اوی، .سەگ تێڕییشماوەکەی ئەو....؛ چاپی ئەنیسی: کردەووەی .  چاپی جەعفەر: کردەوە و پا ٢4٠
ی کاری  لێرەدا ڕەچاو  شایە شیعرەکە لە بنەمادا هەر ئەوە بووبێت کە ئەنیسی تۆماری کردووە و منیالم و     

ئەنیسی وشەی هەندێک 'قەبیح' ی    ی چاپیئەوم کرد. بە بۆچوونی من شاعیر خۆی دوای چاپ بوونی دیوان 
عفەر ئەو تەعبیرەی  یان خود کاک جە  ی ئەو'پاشماوەکەڕیاو" ی پێ باش نەبووە و کردوویەتیی  بە '"سەگ تێ

ێ باش نەبوو و لە سەر ڕێچکەی  ن ئەو کارەم پمبۆ شیعری ئاوات پێ سووک بووە و ویستوویەتی بیگۆڕێت.  
ئەوەیە   ڕۆیشتم. هۆکارەکەشم  هەموشاعیر  ئەنیسی  ئەو  زستانە سەخت و سەخڵەتە کە  بەسەر  لەو  بەاڵیەی  و 

دڵگیر   گەلێک  هێناوە  ناڕەحەتخەڵک  ناڕەحەتییبووە    و  ئەو  بۆ  و  ئەوەش  دەربڕیوە  جنێوە  و  قسە  بەو  ەی 
 نییە.   شاعیرێکی هەستیار ئاساییە و عەیب
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 ی مەڕ وماڵ، بێ ژومار و بێ حیساب هاتە دەر الشە
 خۆشییا، ڕێک کەوتنە خۆشی و سەما سەگ لە خۆشی

 گەنەێ و ئەسپگۆشتیان نەخورا لەبەر الوازی و 
 ان نەکرا بە وەسڵە، دەستی وێکەوت و دڕا پێشتی

 لە ماڵ م' کوێر بوو ' الڵ بوو لە کێو و 'کاکەری'اللە شوان
 ار ئەکا! ئەو لە تەندوور بۆتە تاجۆ، ئەو لە کەژ هاو

 چیمە کەپەنک؟هات بەهار، ئەمما لە پشت بارانە بۆ 
 یا لەپاش مردن چ سوودێکی هەیە ئاوی بەقا! 

 ندە پڕ سەیر و سەفا،بەهاری هێ ەممار، ئهات بەها 
 دەورەدا، نەشبیسترا نەبوە قەت، نەیدیوە کەس لەم  
 
هەتاوی ی ١33٢ۆپان، شێخ چ   
( ی چاپی جەعفەر5٦و  ٦4 و ی چاپی ئەنیسی١55و  ١54الپەڕە)   

___________________________    _________ 
بە لە  و  "زستان"ە  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  چعینوانی  )قەسیدەامەکشی  دا ان  کان( 

 هاتووە.
گوتەنی سەختی  'شتائیە'یەکی  ،قەدیمییەکان  ڕوونکەرەوەی  و  سەرماوسۆڵیبەهێز   و 

ساڵی   )  ١33٢زستانی  هەتاوی  یە.    ١٩53ی  زایێنی(  لەسەر  ی  کۆکن  سەرچاوەکان 
نە لە ناوچەی موکریان. لە هاوینی هەمان ساڵدا خەڵکی شاری  سارد و سوڵیی ئەو زستا

هەاڵت و باکووری شارەکە دژ بە ئاغاوەتی شار ودێ  نی الی ڕۆژدەکاگون  بۆکان و
وێژەوە ڕاپەڕینەکەیان هەرەسی هێنا. لە ی گەال  ٢8تای  پەڕین کە دواتر بە هۆی کۆدی ڕا

دەکانی دەوروبەر، لەسەر  ژمارەیەکی زۆری خەڵک لە ناو شاری بۆکان و گونئەنجامدا  
ئ تۆڵەی  ترسی  لە  یان  دەرکران  وحاڵیان  هاغاکماڵ  تەان  و  کەسی  ەاڵتن  هەندێک  نیا 

د هاوسەری  خانمەخانمەی  نەمران  و  وەک  قازی  سەیفی  ڕەحیمی  خانی  وکتۆر  برایم 
داڵدەیان دان  س بحاوێنەوەبچن  ەالح  ئەواندا  بەدفەڕە   لە مڵکی  لەو زستانە ڕەش و  و 

ی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خەڵک بە دەست یەو زستانەدا سەخڵەتگیان دەربەرن. ل
 ژیمی شاوە، لە سەرما وسۆڵی سروشت زیاتر بوو.  اوچەکە و ڕتی نغاوائا
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وداوی سیاسی بووە لە ئێرانیش، کە بە  ساڵێکی پڕ ڕوگوترانی شیعرەکە، هەروەها  ساڵی
ئ  ١33٢گەالوێژی    ی  ٢8کۆدیتای   بۆ  هەاڵتوو  شای  گەڕانەوەی  هەرەسی  و  و  ێران 

 دەکرێت.   دیاری ینداهاو استیلە ناوەڕ  حکوومەتی میللی دوکتۆر محەممەد  موسەددیق
لە   واتە  زستانەش  ئەو  پێش  ساڵ  بیست  ساڵی  ڕاست  سەختی  ی    ١3١٢زستانی 

ەخڵەتی کردن و تەکەی سەرما کەوەتە سەر ژیانی خەڵک و بێ بژیویی سەتاوییدا، مۆه
بەرز شیعرێکی  گوترانی  هۆی  شیعریی  بووە  فێرگەی  قازی.  سەیفولقوزاتی  نەمر  ی 

گەور قوتابیی  چەند  پسەیف  کەەروەەی  کرد  نییە   ردە  دوور  بوو.  ئاوات  یەکیان 
ش و سەروا و ت باوەکوو کێی گوترانی ئەم شیعرەش بووبێشیعرەکەی سەیف هەوێن

نین،   یەکتر  وێچووی  عەرووزییان  سەرما  بەحری  شەرحی  و  شیعرەکە  فەزای  بەاڵم 
  رە و رتێکەرییەکانی لە سەر خەڵک و ژیانی ئابوورییان زۆر هاوشێوەی یەکتوسۆڵ و کا

باسی  لەو پێخۆرانە،  نەمانی  باڵندە و  و  مەڕ و مااڵت  و... شتی   لەڕ والوازیی  لەمااڵن 
 ەی ئەو وێچووییانە: ەوە سێ نمووندیکەش. ئ

   سەیف:
 پێنج مانگە  زستانی ئەوساڵ دیارە "

               نگە...                                                        مەڕ و کا و گیا و جۆ، بڕا لە دا
 ی کایە وەک کارەبایە  قیمەت

 ..." رایە بوو بە قووتی ڕۆح وێنجەی سەح
 ئاوات: 

 بوو، قووتی حەیوان و بەشەر زستان هەچی  قووتی دا"
 "ر و گیا لە قۆریە و گیشەداکا لە کادێن بوو قوتا

 سەیف:  
 ەرەی بوو، ماین مشمشە لۆک چەمب"

 "گا گوێ ڕەپەی گرت، گامێش خشخشە
 ئاوات: 

  ...ەرمانرت کەڵ لەسەی گخشخش "
 مرد لە برسان بزن و کاڕ  

 " اڵغ و گوێڕەپەی گرت جوانەگاالڕەشە گەییە و
 سەیف:  

 ندە الوازن مەڕ ومااڵتیان هێ"
 " زەکاتیانقوربانی ناکرێ، نادرێ 

 ئاوات: 
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 ازی و ئەسپێ و گەنە  گۆشتیان نەخورا لەبەر الو"
 " !پێستیان نەکرا بە وەسڵە، دەستی وێکەوت و دڕا

 ٢4١ێک وشە و تەعبیری ناو شیعرەکە:نەوەی هەندیکردش
شێخ   بچووکی  بووەچۆپان  گوندی  دوور  ڕادەیەک  و  لە  تا  و    زەنبیل  تورجان  و 

بۆ ماوەیەک  ماڵەکەی بوون و شاعیرەکەمان  و بنە  هی ئاوات  بە مڵکی  گەردیگالن کە
چەند   وێنیە هەئەو دوورییە لە ئەندامانی بنەماڵە و دۆست و برادەرانی بۆتژیاوە.  لەوێ  
لە بارودۆخ، ئەنجشیعر امەکەشی بووە هۆی ئەوەی ی پڕ لە نۆستاڵژی و ناڕەزامەندیی 
بفرۆشێتگون جاران.    دەکە  گەردیگالنەکەی  بگەڕێتەوە  ژیننامو  لە  بڕوانە  شاعیر  ەی 

 .دەسپێکی هەردوو دیوانی چاپکراودا
بوو زستان  ناوی  هەر  ئەستەمە  ومەرجە  هەل  ئەو  واتە  زستان،  نێو  لەدەن  بە  ڕاستیدا    ا 

ناو ز جار  یەک  تەنیا  گوایە  بوو.  ئەفسانەیی  هاتومهەریرێکی  قورئاندا  لە  زمهەریر  وە  ی 
دەبێ کاری مەال و    واتای سەرما، دروستکرانی ئەفسانەی جەهەننەمی ساردئەویش بە  

 تەفسیرنووسان بێت! 
 ی برد لەگەڵ خۆی، واتە خەڵکێکی زۆر لەو سەرمایەدا مردن. عالەمێک

ەی چەپەڵی کوشتنی واڵخ ]و پاتاڵ[ بوو لە برسان و  اوی، کردەوتێڕیسەگ  کردەوەی  
زستانل شاعیر  تفاقی.  بێ  ئەو  ەبەر  ساردی  و  ی  داناوە  ومااڵت  مەڕ  بکوژی  بە  ساڵەی 

دووهەمی هەمان فەرددا   کەی هەمان ئەو کوشتنانەیە،. شاعیر لە میسراعی کردەوە خراپە
زستان   ئاساری  و  شوێن  واتە  پاشماوە  لە  ئیدەکاباس  دووپات  ت  یەک تر  کردنەوەی 

نییە   جوان  شیعردا  فەردێکی  لە  ناکاڵێتەوەکردەوە  چاک  شاعیری  لە  مو  کەوابوو،  ن . 
ۆیەش دەقی ئەنیسیم هەڵبژاردووە. تەعبیری 'سەگ تێڕیاوی' بە ڕەسەن دەزانم و هەر ب

لەبیرنەچێت کە  ئەو ڕاستییەش ئەنیسی، لە مان  لە کاتی چاپی دیوانەکەی چاپی    شاعیر 
تواندا  ژیا و  شیعرەکبووە  لە  گؤڕان  خۆی،  خواستی  پێی  بە  دواتر  پێک نیویەتی  ەدا 

   بهێنێت.
 واتە خواردەمەنی لە ماڵی کەسدا نەما. اڵێدا نەما، هیچ لە م

 یەک کە ڕۆنی تێکرابێت. خیگە، پێستە
 گڵینی دەخڵ و ئارد کەندوو، دەفری گەورەی 

 دەوا، دەرمان

 
 ە یارمەتی وەرگرتن لە فەرهەنگی خاڵ و هەنبانە بۆرینەی هەژار ب.   ٢4١
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ییە واتە تۆزقاڵێکیشی نەمابوو کە ەڵێکی کوردمەت  ایە؛تۆزێ نەمابوو بۆ دەوا، تەوسی تێد
 ن لەسەر زام دابنرێت! ان وەک هەتواە بکات وەک دەرمان بخورێت یتەنانەت بەشی ئەو

، ناوە  ییە بە واتای خواردن و قووتدان؛ قووتی دووهەمقووتی یەکەم، کردارە و کورد
 و عەرەبییە و واتای بژیوی هەیە. 

 و. انراەک دقۆریە، باقە گیای لەسەر ی
 سووتەمەنی سووخت، 

 ڕەژی، زوخاڵ 
بۆ قەند و بۆن بۆ ێنراوە: تام  تی لەففونەشری تێدا بەکار ه تام وبۆنی قەند و چا، سەنعە

 چا.
 سێ نەخۆشیی ئاژەڵن.  و الڕەشە و گوێ ڕەپە، خشخشە

 بەرجووت.  جوانەگا، گای سێ بەهارە، 
کردنەوەی   واتا  کلیلی  چییە!  نەمزانی  ئەحمەق،  کورتی  ئەو    ەکەشفەردگوێ  هەر 

سەنعەتی  ت و  کورت  گوێ  و  گوێدرێژ  یەکگرتنی  دوانە، ەرکیبەیە.  ئەو  نێو  تضادی 
ەک مەڕ و بزانین گوێ کورت چییە. من خۆم بیرم بۆ ئاژەڵێکی ودەزانرێت کە  کاتێ  

گای برادەرێکی خۆشەویستەوە هەوڵمدا بۆچوونی  بزن دەچوو، بەاڵم بۆ دڵنیایی، لە ڕێ
بە شاعیر نزیک  ئاغا سەید کامیل لە  کەسایەتییەسم.  بپر  کەسانی  بنەماڵەی  بەڕێزی  کی 

گوێ كورتی ئەحمەق هەر به  ت[  "]ئاوابووی:  برادەرە خۆشەویستەدا نووسی  وەاڵمی ئەو
یشتوو ناتێگه  هیچ    ئینسانی  نەبووه،  دیكەی  ومەبەستی  ڵێ  ده  ناحاڵی  ئاژەڵێكیش  و 

ی ئەوان  ارم زەحمەتیوادو ه   سپاسی زۆری هەردوو ئەو بەڕێزانە دەکەمبەونێوه، نییه."  
 توانیبێتی گرێی ئەو دێڕە شیعرە بکاتەوە.  

دن و الشەیان لەماڵ هێنرایە دەر و فڕێدرا، کە ەڕ ومااڵت مرهاتەدەر...، واتە ئەوەندە م
 ی الشەخۆر لێی بوو بە خۆشی و هەڵپەڕکێ!سەگ

 وە. و گەنە دوو حەشەرەن کە لە مرۆڤ و ئاژەڵ دەدەن و دەچنە ژێر پێستە ئەسپێ
 ە، پینەوەسڵ

پێستیشدە ئاژەڵەکە،  الوازیی  لەبەر  دڕا،  و  وێکەوت  بەرگەی  ستی  و  نەمابوو  هێزی  ی 
 تەنانەت دەستی لێبدەی! وەی نەدەگرت ئە
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دەبێ کاکەریم،  و  شوان  شوانی    اللە  نییە  دوور  و  گوندەکە  خەڵکی  کەسی  دوو 
سەبارەم ڕوونکردنەوەی  هەندێک  جەعفەر  بریا کاک  بووبێتن.  بەەڕومااڵتیش  دوت  و  و 

 پەراوێزی شیعرەکەدا بنووسیایە. کەسە لە 
لە کۆتایی ئەو زستانە   ەبێ شیعرەکەیپاش مردن...، شاعیر دیارە دهات بەهار ئەمما لە

بەهارد هاتنی  دوای  و  فساردە  بەاڵم  هاتووە  بەهار  گەرچی  دەڵێ  نووسیبێت.  ایدەی  ا 
بار دوای  هێنا!  خەڵکی  بەسەر  کارەساتەی  هەموو  ئەو  دوای  پەندی ەپەنان کچییە  ک، 

بەقا  ک ئاوی  وەرگرتووە.  لێ  کەڵکی  شاعیر  کوردییە  هەمان ۆنی  بە  مردنیش  دوای 
ی لە مێژینەی  کەپەنکە. ئاوی بەقا یان ئاوی حەیات ئاوات و خەون  بارانی دوای  واتای

 وەی هەمیشەیی. مرۆڤی سەردەمی کۆن بووە بۆ مانە
بە بەهاری...، وەسفی خۆشی و جوانی  بەهار ئەمما  زستانە   ا دوای ئەوکە وهارێ هات 

 . نەبینراویشە ەیر وسەفا، نە پێشتر بووە وناخۆشە هاتووە. شاعیر دەڵێ بەهاری وا پڕ س
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە  

  تن فاعالتن فاعالتن فاعلنرمل مثمن محذوف: فاعال 
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 نێرگسی مەست 

 
 
 

 کا،چەمەن دەنێرگسی مەستی ئەو کەوا سەیری گوڵ و 
 و گوڵ و شۆخی بە یاسەمەن دەکاکایە بە سوێسن 

 قەدیم النەیی کردووە دڵ لە شکەنجی زولفی ئەو 
 گەر مەیلی وەالی وەتەن دەکامەنعی مەکە شەوانە 

 اوە شووشەکەی، پاکی ڕژاوە ئابڕوویچونکە شک
 وەشە و قسەی زولفی شکەن شکەن دەکا بۆیە موشەو

 ئەدا باغ لە سەرویقەددی بڵند و شووشی ئەو تەعنە 
 لە ڕۆح و تەن دەکا ٢4٢خنەپڕجەمالی ئەو ڕجیلوەیی 

 چلۆن دەگا بەتۆ؟ کامیل'ت، کاکە!تەبعی مەلوولی '
 ! بەستراوە ئەو، ئارەزوویی کەفەن دەکا شەشدەری

 
 ی هەتاوی  ١33٢شێخ چۆپان، 

  ی چاپی جەعفەر( ٦٩ی چاپی ئەنیسی و  58و   84)الپەڕە 
 __________________________  ______  

 لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا وەک یەکن. نوانی شیعرەکە عی
و لە  ئیستیدەبێ  یان  براگەورەی  ەاڵم  شیعرێکی  محەممەدی قباڵی  سەید  واتە  شاعیر 
چاپی  نوورانیدا   دیوانی  بە  چاوم  ئەوەی  پێش  من  و  گوترابێت.  جەعفەر 

ن ئەنیسی  چاپی  نوسخەی  سەر  لە  بکەوێت،  ئەو  کام   ۆ"ب:  ووسیبوومڕونکردنەوەکەی 
بوو:  ا بینیم نووسرابەاڵم کاتێ لە پەراوێزی شیعرەکەی چاپی جەعفەرد تراوە؟"شاعیر گو

 
ئ   242 نیم شاعیچاپی  دڵنیا  ڕەخنە.  بەەنیسی و جەعفەر:  بۆکان  ناوچەی  لە  نووسیبێت.  شێوەی   ر خۆیشی وای 
   دەگوترێت.   نەکردنڕخ
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کاکی خزمەت  بۆ  نوورانی" "نامە  موحەممەد  سەید  ؛حاجی  مەس،  روون  ،  بۆ  ەلەکەم 
 بووەوە.

ڕوونکردنەو ئەو  نامە دیارە  ئاوات  ئەوەیە  ئەویش  و  گۆڕێ  دێنێتە  پرسیارێک  ەیە 
اکیدا گوتبێت، ئەو شیعرە کامەیە؟ الم اڵمی شیعرێکی کە وەی دەبێ لشیعرەکەی خۆ

ئاغا سەید ج بوو  وایە  باش  ئێستاش  ەعفەر  وایە  هەر  و  بە ئەباش  نزیک  و و کەسانی 
ه شاعیر  دیوانی  بنەماڵەی  دواتری  چاپەکانی  لە  بدەن  دڵ  ەوڵ  شیعری    داشاری 

ب بە شیعرەکانی ئەوەوە هەیە،  پەیوەندیان  نموونەشاعیرانی تر کە  شیعرەکەی  ەدا  لێر  ۆ 
ێعرە،  نووسینی ئەم ش  اجی سەید محەممەدی نوورانی، کە  هاندەری ئاوات بووە بۆح

الپەڕە پەراوێزی  بزانلە  خوێنەر  ئەوەی  بۆ  بهێننەوە  و کاندا  گوتووە  چییان  ئەوان  ێت 
وورانیم نەتەوە. بۆ نموونە، من زۆرم پێخۆش دەبوو شیعرەکەی  ئاوات چی وەاڵم داون

بمزادیتبای و  ئەونیباە  بەڕاستی  بە  یە  ناگات  من  "تەبعی  دەڵی  ئاوات  کە  بەرزە  ەندە 
  ٢43تۆ"؟

کێشی لەگەڵ کێشی ئەم شیعرەدا یەک زەلێکی ڕازاوەی هەیە، کە  افزی شیرازی غەح
یان    نوێچووی شیعرەکەی ئاواترێتەوە و ناوەرۆکی چەند فەردێکیشی کەم و زۆر  دەگ

 ە: انوباشتر بڵێم، شێعری ئاوات هاوشێوەی ئە
 
 کند؟ل چمن نمی چمان من چرا میسرو "

 کند؟شود یاد سمن نمی همدم گل نمی
 کردم و از سر فسوس اشای ز طرهلهدی گ

 کند ه این سیاه کج گوش به من نمی گفت ک
 دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او تا 

 ..."کنداز خود عزم وطن نمی زان سفر در
 

 یەتی:   وتووحافز گ ،لە بەراوردکاریدا دەبینین بۆ نموونە
 هرزه گرد من رفت به چین زلف او تا دل 

 کند طن نمیزان سفر دراز خود عزم و
 

عیری زۆریان  بنەماڵەیە شا  وئەوەندەی بیستبێتم مرخی شاعیریی نوورانی گەلێک بەرز بووە و بەگشتی ئە    . ٢43
 لێهەڵکەوتووە کە ئاوات و نوورانی دووکەس لەوانن.

 



  

301/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 ات گوتوویەتی: ئاو
                  جی زولفی ئەو النەیی کردووە قەدیم   دڵ لە شکەن

 وەالی وەتەن دەکا مەنعی مەکە شەوانە گەر مەیلی
ی پیتی  ەمدا بە مۆسیقایەکە فەردی  شیعرەکەی حافز، زۆر سوار و بن بزۆکەیە و هەر ل

خوێن/ گوێی  چرا،  و  چمن  و  چمان  وشەی  سێ  ناو  ی  تامەچ/  بیسەر  و  زرۆی ەر 
 پاشماوەی شیعرەکە دەکات.  خوێندنەوە و بیستنی

 و تەعبیری ناو شیعرەکە:هەندێک وشە 
ئە ئەو:  مەستی  لە  نێرگسی  هەر  بینراوە،  زۆر  گەلێ  فارسیدا  شیعری  لە  تەعبیرە  و 

حافز  سەعدییەوە   ف تا  و  و  بسطامی  حافز  روغی  نمونە  بۆ  نوێتر.  سەردەمی  شاعیرانی 
 .رانند"گس مست تو تاجدا"غالم نردەڵێ: 

بە   کوردیشدا  شلە  لە  نەرگس  یان  نێرگز  یان  نێرگس  لە  شێوەی  زۆرێک  یعری 
 ێ: شاعیرەکانماندا هەیە. نالی دەڵ

 "فەرشی کەففی بەری پێتە نەرگس 
 سەری داخستووە وەک چاوی حەیا" 

بە و..:سو  کایە  گوڵ  و  کێشەوە،   ێسن  گرفتی  وەک  تەکنیکیی  گرفتی  بەهۆی  شاعیر 
زانین سوێسنیش چەشنە گوڵێکە.  شتی جیاواز هێناوە کە دەو گوڵی وەک دوو  سوێسن  

لە   هێناوە؛  حافز  سەمەن  لەگەڵ  گوڵی  سەرەوەدا  بە  شیعرەکەی  و  گیایە  سەمەن 
شی هەیە  گوڵی یاسەمەنی  تایرسیدا واسەمەن لە فا  سەریەکەوە دەبێتە گوڵ و گیا. بەاڵم

  ٢44و لەو واتایەدا دۆخی حافز و ئاوات دەبێتە یەک. 
 چینی زوڵف شکەنج: پێچ، 

وەتەن:   یەکەموەالی  بخوێنرێتەوە:  شێوە  دوو  بە  واتای دەکرێ  بە  عەرەبی  وەالی   ،
و   وەتەن  دەبێ خۆشەویستیی  دڵنیام  من  وەتەنەوە  بەالی  واتە  وەتەن  وەالی  دووهەم، 

 وەتەندا دەشکێتەوە. حافزیش هەر وای گوتووە. مەیلی بە الی  بڵێیستبێتی شاعیر و
شکاو واتچونکە  شووشەکەی:  فەردە  ە  لەم  شووشەشکان  گونجاو  ای  کاتێ  دەرهێنان 

پەیوەن کە  نێرگسی  دەبێت  تەرکیبی  و  یەکەم  بەفەردی  بدرێتەوە  شاعیر  دی  مەست. 
ت دەشوبهێنێت مەسێرگسێکی  لەوێدا چاوی ئەو )واتە دڵدارە مەجازییەکەی خۆی( بە ن

وەها  ۆی سەرخۆشییەوە  لێرەدا دەڵێ ئەو سەرخۆشە، شووشەی بادەی شکاوە  و بە ه   و

 
 نیشی هەیە.رە سەمەن لە فارسیدا واتای گوڵی یاسەمەدیا.  ٢44
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پ قسەی  و  قسەکموشەووەشە  ڕژاوە؛  ئابڕووی  کە  دەکات،  چین؟  ەرێشان  باسی  انیشی 
 زولفی پڕ پێچ و شکەن شکەن. 

 یلوە: دەرکەوتن ج
 پڕ جەماڵ، پڕ لە جوانی

 ە خنە: نفووز، چوونە ژوورەوڕ
  ێک لە یاریی تاوڵە )تەختە نەرد( دا، کە حەریف شەش ماڵی اماژەیە بە دۆخ: ئشەشدەر

گر  تۆی  بکەیبەردەمی  هیچ  نەتوانی  و  زۆر تبێت  و  هیواییە  بێ  بەستران،  شەشدەر   .
 اهەیە دۆڕانی بەشوێندا بێت. و

ئا مەلوول:  لە  تەبعی  باس  و  خۆی  ئاساییەکەی  دۆخە  ناو  دەچێتەوە  لێرەشدا  وات 
تەنمەلوولی   بە کەم زاگی  و دڵ  تەنانەت مردن و کفن و دفن دەکات.  و خۆ  نی و 

شاعیریی تۆدا هیچ نیم. ڵێ من لە بەرانبەر مرخی  ی بە کاکی خۆی بئەوانەش بۆ ئەوە
بەشێکی گر ئاواتە و عەرەئەوە  بتوانێ  نگ لە زات و گەوهەر و کەسایەتی  نییە  زێک 

 دەنوێنێت.  خۆ ڵدەدات وبیگۆڕێت، هەر بۆیەشە هەردەم لەشیعرەکانیدا سەرهە
          ،ری عەرووزیی شیعرەکە بەح

 علن مفاعلنتعلن مفاعلن مفترجز مثمن مطوی مخبون: مف
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 تی برایه
 
 
 

 تی م! برایهبراکه نرخ و چاکهبه  ندهچه
 ٢45تی سی من! جیایه، که ند گاڵوه، چه ند پیسهچه

 و گیرودار  ٢4٦شویشتهکتر و هی بۆ کورد جیا له
 ٢47تی حیکایه ، دوور ودرێژهمێژه کجار لهیه
 دا، خول دهرمانهسه لهوری جه مانهند زهرچه هه

 تی شکایه  گیانه، وی،ین لهکهش نه م خولهبا ئه
 ! بر گرهخوا، سه ده سوودی مه سووڕێکی دیش به

 تیپادشایه ٢48تی ودایهگه ر نییهتا سه
 ان،مرخ و خولی زهڕ و چهلێت گه  ڕوونه تۆ که جا
 تی! تی و بێ کیفایهبێ مرووه نوێنهمه
 
 تاوی ی هه ١33٢،  پان شێخ چۆ 
 ر (عفهاپی جه ی چ ٢34و  نیسی ئهی چاپی  8٢)الپەڕە   

____________________________  _______ 
 . کهیهک دا وهرعفهنیسی و جهردوو چاپی ئههه له کهعینوانی شیعره

شیعپه برایهکیهیه  :ڕوونه   کهرهیامی  و  چاکهتی  جیایه  تی  دووبه و  و  خراپ! کی  رهتی 
ئه پهئاوات  کهیامهو  بۆچی ی  و  ناردووه  ی  کێ  بۆ  ساڵی    ؟و  (،  ١٩53)   ١33٢ساڵ، 

ڕاپه  و  ڕابوون  گهساڵی  ئێرانهڕینی  موسهمی حکوومهردهسه  له  النی  دوکتۆر  ددیق تی 
ساڵێ که دا،  کێشه  ک  چیڕۆحی  و کۆمهنایهی  بهاڵیهتی  خه   تی  وپۆی  ئێراندا  تان  ڵکی 

 
 تی نیسی: جییایه .   چاپی ئه ٢45
 گیرودار  وبیخ ونیسی: ته پی ئه.   چا ٢4٦
 تی تایهنیسی: خه .   چاپی ئه ٢47
 تی یو هیدا نیسی: گه.   چاپی ئه ٢48
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ی خۆی، وتکهلو  یشتبووهری گهوروبهکانی دهبۆکان و گونده  ت لهایبهت  ڕابوو و به گه
 و به  دەرکردبوو  کانگونده  له  یانئاغاواتبۆکان  ڕەعیەتی هەندێک گوندی ڕۆژهەاڵتی  

سو پشتگیریی  پۆلهۆی  و  لهپا  زه خاوه   یس  بۆکانههویین  کێشه وهکانی  و ،  ئاغا  ی 
 تیش. عیهت و ڕهوومهحک یکێشه ویدا، ببووهت لهعیهڕه
کله وههەو  بروایهش  داوای  ئاوات  یهایهدا  و  لهکیهتی  ده  تی  لهکێ  ی  ڵکخه  کات؟ 

  کان که وییهن زها و خاوهئاغ ڕیبوون یان لهئاغاوات ڕاپه دژ به ئاسایی شار و گوند که
بب دژ  و  ەرەیەکیان  پێکهێنابوو  گوندنشینەکان  کۆدیتای  ە  گه  ٢8دوای  سهوێالی  ر ژ 

دهله خه گرتەوەدەست  اڵتیان  سهنوێ  تۆلهو  ده  وهندنهسه  ریکی  و  و  لێدان  و  رکردن 
ڕه لهعیهئازاردانی  گونده  ت  و  دهبۆکان  وهوروبهکانی  بوون؟  ئهری  پاڵمی   رسیاره و 

ێش : پدا گوتراوهو ساڵه چ مانگێکی ئه   له  کهشیعره  ایهبمانزانی  که   وهبوهکاتێ ڕوون ده
ر و هه   نییه   وهستهده  مان به زانیارییهو  ئێستا ئه  وهخه دا  و؟ بهالوێژ یان دوای ئهی گه  ٢8

نیا ته  تێکی وادا باشترهاڵهح  ن. لهبچی  کهتهبۆ بابه وهئیحتیاته و به زندهمه بێ بهش دهۆیهب
 گرین: ربو وهتی لهستین و یارمهببه کهرۆکی شیعرهناوه ه پشت ب

له بێگومان  شاعیر  میللهنه   کورده  ڕووی  دیکهک  ده تانی  ده،  کێشه نا  بۆ  بیرمان  ی  کرا 
جبهه موسهنێوان  میللی  الیهی  ئایهددیق،  الیهنگرانی  و  کاشانی  حزبی  نگرانتوڵاڵ  ی 

بوون و ڕۆژی    دژایەتیکردنی یەکترداڕ و پی شهرمهگه  له  کهی ئێرانیش بچێت  وودهت
ن پۆلیس  الیه له سیانیان کهتا، دهمانگێک پێش کۆدی  متر لهکه واته ١33٢ یری ی ت  3٠

السلطنهداکووژران و سه   و سوپاوه  قوام  بوون،  بریندار  له  نیان  زیری  ک وهرهسه   وازی 
تهێران.  ئهزیری ئک وهرهسه  بوو به  السلطنهو مصدق    هێنا  ڕووداوه  شێک لهنیا بهوانه 

 .  راوهی تێدا گوتکهشیعره ن واو ساڵهنی ئهکاسیاسییه
وه به قسهاڵم  ڕووی  گوتم،  لهک  شاعیر  نه  کورده  ی  دیکهخهک  و  ئهڵکانی  ئهگه.  و ر 
هگه'ئه تاقه ر'  بێت،  ڕاست  کهگوم  ش  ئه  انێک  بکرێتم  که ده  هوبتوانرێ  ڕووی    بێت 

لهقسه ئاوات  ئهڕووداوه  ی  ساڵه کانی  ناوو  که چهی  بێت  بۆکان  کوێره  ی  ی  گرێ 
  چم که ۆ دهاڵتی کوردستان بوو.  من وای بڕۆژهه  تی لههوایتهتی و نهایهی چینکێشه

له ڕێچکهسه  ئاوات  ئهر  سیاسیی  دیموک ودهی  حزبی  کور می  ئێران  راتی  دستانی 
کهڕۆیشتبێ ڕه   کێشه  له  ت  و  ئاغا  نێوان  پێکدادانی  ده عیه و  و  بۆکان  ریدا، هروبوتی  

بهده و  گێڕا  پاسیڤی  ههرهگوێ   ورێکی  بیرهی  کهوهندێک  کانی  حزبییه  تییهسایهریی 
وودهئه نهه م  مامهک  بلووریان  غه  مر  الپه   )ئاڵهنی  هه ١٢4تا    ١١٩  ڕه کۆک،  سه روه؛  ی  ده ها: 
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  الی بۆکان   له  که  بوو'دا نهو 'توند وتیژییانهڵ ئهگه، حزب له(١٠٦تا    ٩7  ڕه ت، الپهساکاره
له  و  ئاراوه  هاتبوونه دهگونده  ئاغاوات  ههکانیان  ماڵی  و  زهکرابوون  و وت  ندێکیان 

  باتی یانویست خهن دهواو. ئهش کرابوشاییدا دابهو ڕه  ندهر جووتبهسه  کانیان بهوییهزه
نه رهبه  که ڵکهخه ئاقارێکی  کۆمهوایهتهو  و  بچێت  خه تی  بڵاڵنی  مۆرکی   ه ک  بێ 

بهچینایه شان  یه  تی  ئهشانی  داوای  مافکتر  دیارهبکه  هو  خهئه  ن؛  ی  خۆڕسته  باتهو 
ڵک دا خهنجامیئه  بوو و لهتی ههرۆکێکی تۆخی چینایهناوه  کهڵکی بۆکان و ناوچهخه
و ئامانجی  هو ئستان  وهکتر دهیه  بوون، دژ به ش دهدا دابهوساوهر و چهوسێنهر چهسه   به
بوو، وه حز  ڵک' کهاڵنی خهموو کۆمهی 'ههکڕیزییهیه نهب خوازیاری    هات. له دهدی 

دیکهکالیه لهسیاسه   وهشهی  دیموکرات  حزبی  مێژووییهتی  بڕگه  کاو  ی ری رتێکهدا، 
ڵ  گهوراز و نشێوێکی زۆر ببوو و له تووشی هه   ، که ر بووسه  ی لهی ئێرانحزبی تووده

ئایهوسهم و  و  ددیق  کتک  یاریی  کاشانی  دهتوڵاڵ  تهمشکی  و  مانگێک  انهنکرد  تا  ت 
واته کۆدیتا  تیری    3٠ی  بڕگه  پێش  به١33٢ی  خێری  ددانی  نهموسه  ،  نا.  دهددیقدا 

تووده ههئه  ئێرانیش  یحزبی  خنگاوانهو  ناوچههی  بهی  ڵکی  تا زێده  بۆکانی  و  ڕۆیی 
بهیهڕاده دهڵهقه  له  ێڕیگئاژاوه  کیش  وه م  و  ڕووداوهدا  بهناوچه   کانیک   له   ختیاریی 

به ئێران،  هێزهده  باشووری  دهوتووههپاشک  سکردی  پشتگیری    بوایهدهنه  زانی کهکانی 
 بکرێت.

ندامان و  ئه  له  ندێکی دیکهریی ههوهبیره  و له  کانههنێکی ڕووداونیا الیهته  وهئه  دیاره
م، کهرگی یه کانم، به یه ریوه بیره  )له میحیساریمی  مر کهک نهحزبی دیموکرات وه  انیرپرسبه

راوه  یی نرخێنرێ  ئه  به  و ڕووداوانهر ئهرانبهبه  ڵوێستی حزب لهههدا،   ( ٢١8تا    ٢٠٦  ڕه الپه
  ڵه هه   بهکانی  اڵم توندوتیژییهبه  ڕیوانی گرتووهنی ڕاپهه وان، حزب الیهی ئگوێره  و به 

رپرسی کاروباری سیاسی  به  حزب خۆی به  بوو  وهئه  قینهڕاسته.  بووهڵیدا نهگهوله  زانیوه
رانی  ڕێبه ێک لهندڵ ههگهش لهربۆیهکی زۆریش وابوو، ههیهزانی و تا ڕادهده کهاوچه ن

بۆکهڕینههڕاپ دهی  و  وهوروبهکان  نهری  کهک  قاسمی  'حاجی  بدوڵاڵ  'عهو    یمی'رمر 
'عه و  میرهئێرانی'  'سه  گ' بهلی  کاکهو  دید  هاوده'  هاوهها  و  نه نگ  که نگاو   بوو 

ڕاستهنیوهپه ناڕاستهدی  یان  بهوخۆ  موسهجبهه  وخۆیان  دوکتۆر  میللی  و  دی  دیق 
سهکه دوک  نجابیریمی  مو و  محەمەدی  ڕێبههه  وهیهکری تۆر  و  ڕاپهرایهبوو    ڕینی تی 
 یان دەکرد. اری بۆکانیشاوشڵکی نخه
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ئه هه ناتهر  دژبه بو  و  شیعره له  که  شهتییهینایهچ  رییهایی  ڕهم  داودا  شاعیر   وهتهه نگی  و 
بایی ته کات بۆڵک دهاڵنی خهگی کۆمهرزی حزبی دیموکرات، بانبهندامێکی پلهک ئهوه

یه یهو  و  لهکدهکڕیزی  یهگهنگی  لهڵ  و  ئاغاواگهکتر  ئهتیشڵ  یان بمانه  وه!  وێت 
ی بۆکان  هرزێرانی ناوچتی وهباتی چینایهتی کردنی خهتوانێ واتای دژایهوێت، ده مانهنه

دهبداته لهوه،  سهنا  کهندهروبهو  له  دا  نهمشکیشدهکون  ئاغا  شوێنیان  و   وهبوهدها 
 و؟     بوکی دهتی' چ واتایهش کرابوو، 'برایهدابه  انیان لێکویهزه

شیعرهگهئه  دیاره گه  ٢8کۆدیتای  دوای    کهر  شته الی  گوترابێت،  ژوو راوهبه  کهوێژ 
داواکارییهو ده   هوبێتهده بڵێین  ئاراستهکهتوانین  ئاوات  ئاغاکان کی  مجار  ئه  که  راوهی 
نگ مظفر رههسهک 'رانی سوپا وه فسهتی ئهیارمه  دا زاڵن و به کهر بارودۆخه سه   وان به ئه

. ست پێکردووهکانیان دهڕیوهماڵی ڕاپهرکردن و ئاگردانی  '، گرتن و لێدان و دهزنگنه
ڕۆژانی   له  کهعرهشی  م که ڕهو باوه ر ئهسه   زانم و لهدوور ده   به   واوره ته گهو ئههمن ئ

شا و قوام    یمیڕژ  دژ به  کهڵکی ناوچهی خهو خۆپیشاندانی ڕۆژانه  اڵۆزی و بشێوییئ
ڕیو  ڵکی ڕاپهخه و شاعیر داوا له تراوهالوێژدا گوی گه  ٢8پێش کۆدیتای  واته السلطنه

تی  چینایه  بۆ شۆڕشیتی  وایهتهباتی نهو ڕیزی خه  وهکات هێور ببنهک ئاغاوات( ده)نه
برد و  ده  یڕێوهحزبی دیموکراتی کوردستان به   ی واتهو سیاسه مان ئههه   -ندهتێک نه

 چییە؟ نازانم. ڕاستەقینە  تی بوو.ینهن بهندامی خاوهئاواتیش ئه
له جیا  کورد  ویهبۆ  و....  جیالهئه  اتهکتر  'تهیهو  )یان  بشێوی  و  بوون  هکتر  ، وبیخ'( 

له  نهتێکی کۆحیکایه  که چاپییه  قی دوو دیوانه. دهیهو ههژی  ڵ کورد دهگهله  مێژهو 
کهلێره وشه  لهڵک  دا  وه دوو  جیاواز  تهردهی  تهشوگرن:  و  دیش  من  نیم  وبیخ.  ڵنیا 

بهکامه پڕ  شوێنهیان  بهکهپێستی  ئاساییهن  پێداچوونههه  اڵم  دوای  شاعیرێک  ی وهموو 
 له   گۆڕێت. دوور نییهی دهندێک شوێنو ههدات  ردهستێکی تێوهی خۆی دهکهمهرهه به

ده دهدوو  جیاوازی  ئهخهست قی  شاعیردا  وشهتی  دوو  من    جێگۆڕکێیان  یهو  پێکرابێت. 
 کردن.   رکۆنهوبیخ و سه ته له رهنم پێ باشتبووکنهرباڵوی و یهبه ویش واتهشته
ئه ده چاپی  ههقی  وشه هروهنیسی  لهتایه'خهی  ا  'حیکایهجیا  تی'  به   تی'تی  و  و  داناوه 

کتر بوون  یهو جیالهئه  ردا دێت:  سهدێک گۆڕانی بهنهه  کهردهو فه  واتای ڕسته  یهشێوه
بشێ 'تهو  )یان  هوی  حیکایهوبیخ'(  کۆنه،  دهگهله  مێژهلهو    تێکی  کورد  و  ڵ  ژی 

 . وهی ئهتا و تاوانوتنمان[ خهکهرنه]سه 
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ات،  خوخول ده  وهرمانهژوور سه   به  مانهوری زهرچی جههگ  ..... واته  مانهن زهرچه هه
تابارین  کاتێکدا خۆمان خه  ین لهکهنه  مانهزه  ش له ولهم خم با سکااڵی ئهکهاڵم گیانه به

 ک بگرین.  وێت یهمانهو نا
  ێمه سوودی ئ  دا بهدواڕۆژ  مانه له، زه بێتن ههبرتار سهگهئه  ش ... واتهسووڕێکی دیکه

 خوات.سووڕ ده
رخ و  ن چههه  هوئاگاداری ئه  ڵک کهاڵنی خهکۆمه  ێوهئ  لێت ... واته  ڕوونه  جا تۆ، که

بن و ت نه ت و بێ کیفایهبێ مرووه   هگؤڕێت، باش وایو ده   ر نییهمان تا سهلی زهخو
 ک بگرن. یه
   ،کهی شیعره رووزی حری عه به

 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن  ب مکفوف محذوف:مضارع مثمن اخر
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 گرە بەهانە مە
 

 
 

 ی کەوانە قوربانی برۆتم کەسەکەم، چەشن
 ٢4٩تیری موژەکەت بۆچی دڵی کرده نیشانە؟ 

 وه له دوو الوه کە وا هێنده بەژانەدالێت
 ٢5٠نە ەنجه جواخوێنی بده لەو دەست و سەر و پ

 انە!ەسه، مەگره بەهۆچیته خەنه؟ تەڵخه. بب  
 ٢5١سەیرێکه له پەروانه که ڕەفتاری دڵی دی 

 ەروای نەبوو، ئەسراری دڵی دی ڕوانه که پ
 ەنواری دڵی دی اڵی که ئسووتاوه پەڕوب

 ٢5٢ی دی دێوانە و سەرسامه که ئاساری دڵ
 بەو حاڵەشەوه دڵ، کەچی، مەیلی بە گەڕانە   

 دەر کەس و بێوێ، بێلێر و لەهەر دێت و دەچێ 
 ەم و قەددی سنەوبەر دهەموو خونچە  عاشق به

 ٢53ۆکەر،ێ، وەکوو نهەر قامەتی ڕەعنایه دەبین
 قەلەندەرچاره وەکوو شێت و کەوتووه، بێدووی

 داناکەوێ بۆم هەرچی دەڵێم، دەردی گرانە   
 م کاته که باری له سەما لوئلوئی الال لە

 
 ی ئەنیسی: بۆ دڵمی چاپ  ٢4٩
 چاپی ئەنیسی: جووانە   ٢5٠
 یکە چاپی جەعفەر: سەیر  ٢5١
 چاپی ئەنیسی و جەءعفەر: دێوانە وو  ٢5٢
 چاپی ئەنیسی: هەر قامەتە ڕاعنایە دەبینی   ٢53
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 ٢54گسی شەهالسەرپاکی چیا بۆته گوڵ و نێر
 کرێکەوه هااڵ س به خەیاڵێک و به فهەرکە

 ڵ هەر له خەیاڵی سەر و زولف و قەد و بااڵد
 ئەو، دەگەڕێ خانه به خانە  ێوانه ئەوهد  

 ەری خستووه ئەمڕۆ ن بوو، بزستان که زەیستا
 کەن ئەنگۆ هەر الخڕ و شیوێکی تەماشا ب

 داوه فەقیره، به سەری تۆنوتفێکی فڕێ
 ناڵینی به ڕۆڕۆ شیوەن و دێ دەنگ و هەرا و

 وا کاتی گواڵنە دەدا موژده، ئەبای واده   
 ؟ و ئەو بین  تاکەی به هومێدی مەدەدێکی ئەم

 زەو بین دواکەوتوو له هەر خێڵ و له کوێستان و له 
 ؟ تاکەی کەسەل و تەمبەڵ و هێند کوشتەیی خەو بین

 وەک شەمشەمەکوێره، به هەوا، عاشقی شەو بین 
 ا کاتی بەیانە!ەسته ئەوشەو ڕۆیی، بەسه؛ ه  

 ەوقیعه خۆشه  ر کاتەوه لەم مهەرکەس که فک
 ل، بەخرۆشەخاوەن دڵ و گوڵ بێ، وەکوو بولبو

 کارەیه وا ئێسته خەمۆشەهەر سۆفیی بێ
 لەم مەوقیعەدا وا به پەرۆشە  الده، کهلێی 

 کەڵک و نەزانەێکی چ بێحاڵی به، مرۆی  
 چاره "ئیمامی" که گرفتاری خەمت بوو،بێ
 و،ری زولفی ڕەشی زۆر و کەمت بوێواوی سەش

 وتۆزی شەقامی قەدەمت بوو،قوربانی تەپ
 شەمت بوو،هوەکوو تاز پەروانەیی ڕوخساری

 ە! زه شەوانبۆیه وەکوو پەروانه به پەروا  
 

 ی هەتاوی ١33٢چۆپان، شێخ 
 ی چاپی جەعفەر(  ٢7٠و  ٢٦٩ی چاپی ئەنیسی و ١٢8و  ١٢7)الپەڕە 

 
 چییا نیسی:  چاپی ئەر ٢54
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___________________________   _______ 
ل شیعرەکە  دیوانعینوانی  هەردوو  پێنج ە  بەشی  لە  و  یەکە  وەک  چاپکراودا  ی 

 . هەیە )مخمس(ی  راوە واتە شێوازی پێنج خشتەکیەکاندا دان خشتەکیی
ەکەمی هی شاعیرەکە خۆیەتی بە عادەت پێنج خشتەکی تەنیا سێ لەتە شیعری ی  بەاڵم

دیکە شاعیرێکی  هی  کۆتایی  لەتەکەی  دوو  ئەو  کە  کردووە.یە  پێ  ئیقتیدای  ئایا    م 
پ لێرەدا  شئاوات  غەزەلێکی  بنەمای  لەسەر  خشتەکییەکەی خۆی  دیێنج  کەی  اعیرێکی 

هی   بەشەکانی  پێنج  هەر  یان  داناوە  لێکورد  دیوانە خۆین،  لە  و  نیم  دڵنیا  ی 
ئاماژ الیەکی  چاپییەکانیشدا  لە  الیەک،  لە  هەموو  ئەوانە  نەکراوە.  وا  دیاردەیەکی  بە  ە 

من  ت یانرەوە  دەبینم  مسمط  وەک  دەتو  شیعرەکە  لە  ئەوپەڕی،  بێت  شێوەیەک  انێ 
 تەرکیب بەند.
خشتەککارتێکەریی   فارسی  پێنج  بەهائی 'ییەکی  ئ  'شێخ  شیعرەکەی  اواتەوە  بەسەر 

بە  دیارەبەڕوونی   'خانە  تەعبیری  نموونە،  بۆ  ناو  و  هێناوەتە  عەینوبیلال  ئەوی  خانە'ی 
یسی غەزەلێکی  خ بەهائیش لەو شیعرەیدا تەخمێت کە شێبەاڵم دەگوتر  شیعری خۆیەوە.

ی سەدەی یازدەی کۆچیی  هائی شاعیرخیالی' یان 'هیاللی جوغەتایی' کردبێت. شێخ بە'
سەرەت ئەوەش  و  پێنج  ئێرانە  خودادایەای  نەعتی  لە  کە  ناسراوەکەیەتی  و   خشتەکییە 

 ناوەرۆکێکی 'وحدت وجودی' هەیە: 
 

     "تاکی به تمنای وصال تو یگانە  
                     انه؟م شود از هر مژه چون سیل رواشک

     خواهد به سر آید، شب هجران تو یانه؟
     یر غمت را دل عشاق نشانه ای ت

 غایب ز میانه!..."  شغول و توجمعی به تو م
 

گوایە   کە  هەیە  و  قسەیەکیش  نەبێت  بوونی  هەر  خشتەکی  پێنج  فارسیدا  شیعری  لە 
عری کوردیدا بەربەستە لە شیسمط' بێت. من ئاگاداری ئەو  هائیش 'مشیعرەکەی شێخ بە

گەل خشتەکییەکی  پێنج  دەزانم  و  زۆرماننیم  دەکەونە   ێک  ئەوانیش  ئایا  بەاڵم  هەیە 
زە باوەکانی شیعری  یان دەتوانین بڵێین پێنج خشتەکی یەک لە شێوا سەممەتەوەخانەی مو
 کوردییە؟  
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وێنی  ی پێنج خشتەکی وێژ بەگشتی شکە شاعیرهەرچۆنێک بێت، بەهۆی ئەو ڕاستییەوە  
پێش ئەو شاعیریرێکی دیکە هەڵدەگرێت و لە سەر ئەساسی غەزەلی  شیعری شاع ەی 

ئەو   دەخوڵقوێنێت،  خشتەکی  پێنج  خشتەکی  بۆچوونەش  خۆی،  پێنج  کە  هەیە 
دواکەوتووانەیە و    شێوازێکی  بیر  دەبێ  ئەوەی  لەبەر  نییە  تێدا  شاعیری  سەربەخۆیی  و 

لەگەڵ ئەوەشدا    کە ڕەچاو بکات.ڕم و قاڵبی شیعری کەسێکی دینانەت فۆزیهن و تە
و ئێرانیش نموونەی ئەو چەشنە شیعرەیان  انی کورد  دەزانین هەندێک جار کەڵە شاعیر

 یە. یواندا هەلە د
ای شیعرەکە لە وەسفی سروشتدایە، بەاڵم ناوەرۆکی شیعرەکە هەندێک تێکەاڵوە. سەرەت

باد شاعیر  بەند،  پێنج  سەدوای  بەداتە  کە  الیەنێکی کۆمەاڵیەتی  سیاسیر  ئاشکرا  شە، ە 
دەچێ حەوتەمەوە  بەندی  لە  لەنوێ  سەر  سۆرائینجا   بەندی تەوە  لە  و  سروشت  غی 

 ی دەدات. خۆشەویست کۆتاییدا سەری ئەوین و
سی ڕووداوی  لە  پڕ  ساڵێکی  لە  )شیعرەکە  گوتراوە،  ئێراندا  و   ١33٢اسیی  هەتاوی  ی 

و    قز ەگی بۆکان و سەوەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵاڵباپەڕینی  ی زایێنی( هەر لە ڕ  ١٩53
مڵکەکانە  میاندواو خاوەن  و  ئاغاوات  بە  هادژ  تا  دوکتۆر  وە،  حوکمی  سەر  تنە 

ران و وی وزاری پەڕلەمانی ئێران و هەاڵتنی شا لە تاالحاتی زەموسەددیق و یاسای ئیس
ەو بگیر  ئەو ساڵ  ی گەالوێژی  ٢8گەڕانەوەی بۆ سەر تەخت و تاج بە هۆی کۆدیتای  

ئیعدامی   و  ببەند  شو  و  بە  خەباتکاران  ڕووداوانە  لەو  هیچکام  شوێنی  ۆڕشگێران. 
 ر نییە. ەکەوە دیاشیعر

بەکارهێنا و  موژە  تیری  برۆ،  خوێنی  کەوانی  لەالیەن  نی  خەنە  لەجیاتی  عاشق 
هەمو زۆردا  دڵدارەکەیەوە  شاعیرانێکی  شیعری  لە  و  خوێنەرن  گوێی  ناسیاوی  وی 

سووڕێکی تا ڕادەیەک تەنز   مەگرە بەهانە'،یر بە زیادکردنی عیبارەتی ' ەاڵم شاعبینراون، ب
 دات.  ئامێز بە شیعرەکە دە

 رێکە: شتێکی سەیرە  سەی
پەروا    وون واتە نەترس و ئازا بوون. شاعیر بە هێنانیپەروا نەبپەروا: ترس و ئیحتیات.  

 و پەروانە، جیناسێکی ناتەواوی دروست کردووە.
 ووتاند. گری دڵ پەڕوباڵی پەروانەی سشەوقی ئائەنواری دڵ: 
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ناکا  ئاسار: ڕوونی  شاعیر  ؟  چییە  دڵ  ئاساری  بەاڵشوێنەوار.  دوو تەوە  ڕێگەی  لە  م 
دە سەرسامەوە  و  دێوانە  دۆخوشەی  کە زانین  بووە  خراپ  ئەوەندە  شاعیر  دڵی  ی 

 ەرسام کردووە.  پەروانەی س
 بەو حاڵەشەوە: واتە بەو ئاگرەی ناو دڵەوە. 

ب  بەاڵم دەبێ  مەیلی  گەڕانێک؟  گەڕانە: چ  ئەە  شاعیر  و  نیازی  ئۆقرە  دڵم  کە  بێت  وە 
 ێت.ئارامی نییە و ڕاناوەست

 هێنراوە.  لەوێ: سەنعەتی مطابقە )تضاد(یان تێدا بەکارلێر و
 بێکەس و بێ دەر: سەنعەتی مراعات النظیر 

ێش خۆی  کەوتووە: زەمانی کردارەکە ڕابردووە و لەگەڵ زەمانی کردارەکانی پ  دووی
گرێتەوە بەاڵم بۆی هەیە شاعیر ویستبێتی  نێ( دا، یەک نادێت و دەچێ، عاشق]ە[ و دەبی)

ەی چاوی پێی  ەر ئەوەندە ئامادەی کەوتنە دووی قامەتی ڕەعنایە کە ه ڵم ئەوەندبڵێت د
 وەش دیارە دەبێ واتای "دوای دەکەوێت" بداتەوە. کەوت، لەمێژە دوای کەوتووە! و ئە

 عەوداڵ  قەلەندەر: فەقیر،
 ەر داناکەوێ. ی دەکەم، دڵم هداناکەوێ...: هەرچی نەسیحەت

 رانە.    لێرەدا بالوئلوئی الال: مرواری بریقەدار؛ 
د ڕەش  چاوێکی  بە  عەرەبییە،  کشەهال:  هەستی ەگوترێت  و  بێت  سوور  و  مەیلە  ە 

 بکێشێت )برهان قاطع( خەڵک بەرەوخۆی ڕا
 و. هااڵ: تێهااڵ، تێکەاڵو بوو، پێیەوە خەریک بو

"یعنی کە تورا ێخ بەهائیشدا هاتووە:  ە فارسییەکەی شبەخانە: ماڵ بەماڵ. لە شێعرخانە  
   نە".انە بە خامی طلبم خ

ناتەواوی   جیناسێکی  زەیستان:  و  جوازستان  لە  گەلێک  پێشتر  تەرکیبەم  ئەو  من  نن. 
 رێکی دیکەدا نەبینیوە. زەیستان: ئاوس، دووگیان. شیعری هیچ شاعی
ڵە. واتە بە هاتنی  ەبارچوونی منداستان بووندایە و بە واتای لەندی زەیبەرخستن: لەپەیو

 کات و کۆتایی پێ هاتووە. زاووزێ ب بەهار، زستان چیتر ناتوانێت
 وەڵە )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(.  فاو و شیخڕ: ئاودڕ و جێ ال

 دۆڵ  شیو:
 ئەنگۆ: ئێوە 

 نوتف: نطفە،عەرەبییە
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ژنی   ەفر: بە هاواریکوێستانان دوای توانەوەی ب  ینی ئاویدەنگ و هەرا و شیوەن و ناڵ
 .  زەیستان لەکاتی فڕێدانی منداڵ شوبهێنراوە

وا نەورۆز  بای  پێش  هەژدەڕۆژ  بایەکە  وعدە،  بای  دەباتەوە  هەڵدەکات  دە:  بەفر  و 
 ا( )فەرهەنگی ئینترنێتی ئەناهیت

 موژدە: مزگانی 
 مەدەد: یارمەتی، یاریدە 
      :  بەحری عەرووزیی شیعرەکە

 مفاعیل فعولن مفعول مفاعیل  هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف:
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 چرای خانەدان 
 
 
 

 حیرمانم  و وەند سەرگەرمی دەرد و میحنەت و ئەندووهەئ
 ەر لە الت بم، هەر فیداکەم ڕۆحم و گیانمنەپەرژام ه

 وربانت بم و ڕۆحم فیدات بێ، گیانی شیرینم! بە ق
 انم ن تۆی مامه! دەرمدەردی م گەڕێم، بۆله دەوریشت 
 نەدان و جێگەیی فەخر و موباهاتیچرای بۆ خا

 ئەمن بۆت قۆچی قوربانم  ٢55خودا حیفزت بکا، مامە!
 کاول ماڵوم، وەکوو جەیحوونی وەره سەرچاوەکەی چا

 ی گریانم له سەد جێ ناخودا خنکا به گێژی وەخت
 وهۆڵی گرت وەکوو دێوانه ڕێگەی چۆڵ "ئیمامی" هەر

 من خانەوێرانم  بە قوربانت دەبم!تۆ، ئەی لە تاو 
 

ی هەتاوی  ١333چۆپان، بەهاری شێخ   
ی چاپی جەعفەر(  ١٢7ەنیسی و ئی چاپی  88)الپەڕە    

___________________________________________  _____ 
 ئەنیسیدا "نامەیەک" ە.  عینوانی شیعرەکە لە چاپی 

نەمر   کە  گوتراوە،  شاعیر  مامی  بۆ  بابشیعرەکە  بحاجی  سەیادەت  شێخی  ئەو ە  ێت. 
یەکدووڕاستیی شاعیر  لەوەی  جگە  ڕ  جار   ە،  شیعرەکەدا  لە  لە  اڕاستەوخۆ  یگەیاندووە، 

دیوان لە  شیعرەکە  پپەراوێزی  جەعفەریشدا  چاپی  "بۆ  ی  کراوەتەوە:  شتڕاست 
بابە ئێمە  خوالێخۆشبوو حاجی  ئاواتدا الی کەم  شێخی مامی".    و چوار   سێلە دیوانی 

دی ئاواشیعری  سەبدەبینین    تکەی  یکە  مامی  بە  گوتراون.  ارەت  مامی  مەرگی  ان 
خالیس ئیرادەتێکی  شاعیر  نزیکد اوێدەچێت  پەیوەندێکی  لە  و  بووبێت  مامی  بە  ا  نەی 

 
 ەنیسی: باقڵ. چاپی ئ ٢55
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بانی دەبێت، لە  بەر ئەوەی ڕۆح و گیانی خۆی فیدا دەکات، بەقوربووبێت لەگەڵی، لە
بنەماڵ موباهاتی  و  فەخر  مایەی  بە  و  دەگەڕێت  ی  بەحیسابدەزانێت.  ەکەیانی  دەوری 

شیع نەخناوەرۆکی  کاتەدا  لەو  بابەشێخ  حاجی  ئەوەیە  بەهێز  ئەگەری  ۆش رەکە، 
شیعرەی گوتبێت و بۆی    لە گەڕانەوەدا ئەو  کەوتبێت و ئاوات چووبێتە سەردانی، ئینجا

لێبووردنی لێ دەکات بۆئەوەی بەهۆی "سەرگەرمی و دەرد و    ناردبێت کە تێیدا داوای
ڕۆح و گیانی خۆی فیدای    هەر'  لەالی بێت' و  رهەوە نەیتوانیوە 'حیرمان"ەمیحنەت و  

تەئکید لە سەر 'هەر بەردەوام( و دووپات کربکات'.  )بەواتای حاڵەتێکی  لە '  دنەوەی 
 پێشتر باسم کرد.    اعی فەردێکدا نیشانەی هەمان ئەو ئیخالسەیە کەیەک میسر

کراوە. نظیریان پێ دروست  راعات الدەرد و میحنەت و ئەندووه و حیرمان: سەنعەتی م
و فارسی سێ  تریش گوتوومە ئاوات بۆ کەڵک وەرگرتن لە وشەگەلی عەرەبی وەک پێش

 ەکی شیعرەکانیەتی. ودوو ناکات و ئەوە تایبەتمەندیی
 نەۆپەرژام: دەرفەتم پەیدا نەکرد. 

 ان: خۆ بە سەدەقە و قوربان کردنی کەسێک کردنلە دەور گەڕ
لە   ئەنیسیدا کەوتدیوانی چباقڵ: ئەم وشەیە  "ۆتە فەردی سێهەاپی  خودا حیفزت  مەوە: 

بە باقڵ ئەمن بۆت قۆچی قوربانم"  'مامە' کراوەتە بکا،  اڵم لە چاپی جەعفەردا وشەی 
دا 'بە عەقڵ' ی  ە لە سەر زمانی خەڵکی ناوچەکە هەیە و لەڕاستیجێگری. باقڵ وشەیەک

ر شاعیر ایە. دیارە درەنگتشت ئاوەهعەرەبییە کە کوردێنراوە. واتە بەعەقڵی خۆم فاڵنە  
ە یان واتاکەیان  ن ئامادەکارانی چاپی کاک جەعفەر وشەکەیان پێ جوان نەبووخۆی یا

هەندێک   کە  نەکردووە  تێدپەسند  ڕاڕایی  و  ناکاتە گومان  'قاطع' خۆی  و  توند  و  ایە 
قوربانی حیفزت   قۆچی  "خودا  داناوە:  شوێنی  لە  'مامە'یان  وشەی  بۆیەش  هەر  مامی، 

ئاڵوگۆرەم پێ باشە و الم وایە هەرکەس   وربانم" من ئەو! ئەمن بۆت قۆچی قکا، مامەب
  رێ یی تێدایە ئەویش ڕازاوەیی شیعرەکەی داوە. بەاڵم یەک خاڵی نەکردبێتی یارمەتی  

ەردێک پێشتریشدا هاتووە و بە گشتی دووپات بوونەوەی وشەی 'مامە'یە کە ڕاست لە ف
 ەی پەسند نییە. زۆر جێگ دووپات کردنەوەی وشە لە شیعردا

 : ئەو تەعبیرە لە شیعری شاعیرانی دیکەی کوردیشدا بینراوە رچاوەکەی چاوم:سە
             ێکە""وەرە سەرچاوەکەی چاوم کە جێگەی باسەفای 

 لی باپیر ئـاغا ) کەمالی( عە
                فاگاهی نەزەرگەی چاوم""وەرە سەر سەیری سە

  نالی
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ک ڕووبارێکە  بجەیحوون:  ڕۆژهەاڵتی  ەوتۆتە  چاکووری  فەردی  لەباری  ئێران.  وارەم 
بێت کە گریانی خۆی، دیارە   ئەدەبی و شیعرییەوە واهەیە جوانترین فەردی شیعرەکە 

ن بلەبەر  مامی  کەوتنی  ڕووبەخۆش  ئەو  دەڵێ  و  دەشوبهێنێ  جەیحوون  ڕووباری  ارە  ە 
ش سەد  لە  کە  ئاوە  پڕ  ئەوەندە  بێت،  من  چاوی  ئاوی  کە  کاولە  تماڵ  ەنانەت وێنیدا 

 دەبێ لە هەموان مەلەوانتر بێت.  ی خنکاندووە کەکەشتیوانیش
 بۆ زۆریی ئاوی جەیحوونی چاوی شاعیر. ماڵ کاول: ئیستیعارەیە 

        ،عەرووزیی شیعرەکە بەحری 
 ن مفاعیلن هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل
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 با بسووتێم
 

 
 

 سووتێم شەودا بگ و دڵی خۆشە پێم شەم بم، لە نێو جەر
 ٢5٦بسووتێم  ووناکیی ڕەفیقان، خۆشم هەر تەنیاببمه ڕ

 وەفاکەموری عیشقی لەیال بێنوون به ئایا وەکوو مەج
 ٢57یدا بسووتێم ەژ و کێوانه وەک دێوانه و شەلەو ک
 من دەرکەوێ، تا مێژه ئارەزوومه شەوچرای زۆر لە

 پەروا بسووتێممن، وەکوو پەروانه، خێرا بێم و بێ
 رمه باوەشی خۆم اعەتێ لەیال بگدەست، سبۆم بدا 

 بسووتێم پاش نەمانم با له نێو ئاوری جەهەننەمدا 
 تاکوو بەیانیر له تاوکەوتن هەتا ڕۆژپەڕ، شەوێ هە

 ٢58 هەروا بسووتێم اڵقرچم بێ، بقرچە وەک کەباب هەر 
 دا قاڵ ببم، بتوێمەوه باشبۆتەی ئەوینبا له نێو 

 بسووتێم  ژێم، یا! با ببرگەڕێن تۆخوا، جەهەننەملێم
 ٢5٩ڵێن ناقیس بوو، خاو بوو، هۆنەرێکی "کامیل"م من نەک ب
 ەڵ ئیسمم موسەمما، با بسووتێم بەر کا لەگبا بەرا

 
ی هەتاوی ١333قاڵوا، قا  

   ی چاپی جەعفەر( ١45ی چاپی ئەنیسی و  ١٩ە )الپەڕ
__   _________________________________ 

 
 سی: تەنیا، بسووتێم ان  چاپی ئەنیقئەنیسی ڕوناکی ڕەفیقان؛ چاپی جەعفەر: ڕووناکی ڕەفی  چاپی ٢5٦
 ئەنیسی و جەعفەر: دێوانەوو شەیدا  . چاپی ٢57
 ی ئەنیسی: بەاڵ هەروا بسووتێم چاپ  ٢58
 ئەنیسی: خام بو چاپی   ٢5٩
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وەک یەکن و پڕ بە    یسی و جەعفەردااپی ئەندیوانی چعینوانی شیعرەکە لە هەردوو  
 پێستی ناوەرۆکی شیعرەکەشن. 

ی شاعیرێکی ئێرانی بە ناوی عەلا وەرگێڕاوی غەزەلێکی فارسییە لە  لە ڕاستید  شیعرەکە،
بەو ڕاستییە نەکراوە بەاڵم چاپی جەعفەر    ئەکبەر دولەفی. لە چاپی ئەنیسیدا ئاماژەیەک

ی شیعری "عەلی ئەکبەر  ەتی: "وەرگێڕاونووسیویردووە و  دەست نیشانی مەسەلەکەی ک
وو  اندا تا ڕادەیەک ناوی باشی دەکردبی ئێر  4٠و    3٠دولەفی"یە. شیعرەکە لە دەیەی   

ئیس ئیرانی  شاعیری  چەند  شیعر و  فارسی  بە  و  کردووە  شیعرەیان  ئەو  ی  تیقباڵی 
 هاوشێوەی ئەویان گوتووە.  

ئەوەن دولەفی  شیعری  فەردەکانی  بزانژمارەی  ودەی  شەش  فەردی    م  ژمارەی 
ردی یەکەم و  ەنیا لە فەغەزەلەکەی ئاوات حەوتە. هۆکار دەبێ ئەوە بێت کە ئاوات ت 

تە دیکەدا  شوێنی  فاچەند  شیعرە  وشەی  بە  وشە  بە  رجەمەی  دەنا  کردووە  رسییەکەی 
پاراستن لە  جگە  چەمکی گشتی  هەندێ  و  جوواڵوەتەوە  ئازادانە  سەروا،  و  کێش  ی 

ە و بە پێچەوانە، هەندێ چەمکی ناو شیعرە ئەسڵەکەدا نیی  ە کە لەشیعرەکەوهێناوەتە ناو
تەر نەکردئەسڵییەکەی  وەرگێجەمە  ئاوات  شیعری  کورتی،  بە  ئازادی  ووە.  ڕاوێکی 

 ە.  شیعری دولەفیی
خاڵم هەیە بیڵێم ئەویش وشەی 'بسابم' ە لە    لە پەیوەندی شیعرە فارسییەکەدا تەنیا یەک

و الم  پێنجەمدا.  ئەو  فەردی  دایە  بێوشەیە  'بسایم'  هەردوو ت.  ەبێ  واتای  باوەکوو 
خەڵکە   م' وشەیەکی 'محاوەرەیی' سەر زمانیەاڵم 'بسابب  یەک واتایان هەیە،وشەکە هەر  

 و فەرمین.  ابیولەریی شیعرەکەدا یەک ناگرێتەوە کە ئەدەبیو لەگەڵ پاشماوەی ڤوک
بەرچاو  تێدا  جیاوازییەکیان  وردە  جەعفەر  و  ئەنیسی  ئەنیسدەکەوێت  چاپی  لە  .  ی 

فە بسووتێکۆتایی  و  تەنیا  نێوان  لە  )فاریزە(یەکی  کۆما  یەکەمدا  کردی  داناوە  ە  م 
و هیچی دی. لە    وا دەگەیێنێت کە هەر بسووتێمهەندێک واتاکە دەگۆڕێت و زیاتر  

ەبێتە بە تەنیایی بسووتێم و ئەوە ڕاست وەرگێڕاوی دەقە  کاتێکدا بە بێ ئەو نیشانەیە د
 ە. فارسییەکەی

.   ارەمدا نووسیویەتی 'بەاڵ هەروا بسووتێم' بە واتای بەاڵمسی لە فەردی چوها ئەنیهەروە
تێم دەدات. دیارە  ' کە واتای لێبگەڕێ با بسوواڵ' یە لە دەقی جەعفەردا بۆتە 'باڵئەو 'بە

بەاڵم بە پێویستم زانی دەست نیشانیان بکەم    زۆر نینەیە،  جیاوازیی واتایی ئەو دوو وش
                                                                                                                                                                                                      تنی.گوێ خس پشتلە  تباشتر بێ
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گەڵ وەرگرتووە و لەەعفەرم  قی کاک جیە و لە دە  "علی اکبر دلفی"ئەوە شیعرەکەی  
 هەندێک دەقی دیکەی سەر ئینترنێتش بەراوردم کردووە: 

 
 شمع باشم در دل شبها بسوزم  "دوست دارم

 سوزم  ی بخشم میان جمع و خود تنها بروشن
 شمع باشم اشک بر خاکستر پروانە ریزم    

 پروا بسوزم  یا سمندر گردم و در شعله بی
 برویم  امن صحراای تنها شوم در داللە

 و در حسرت دریا بسوزم کوه آتش گردم 
 لغزم اشک شبنم باشم و بر گونەی گلها ب

 خندی شوم در غنچە لبها بسوزم برق لب
 عنقا  ز همت پر بسابم بر ثریا همچو یا 

 یا بسازم آنقدر با آتش دل، تا بسوزم  
 اه گردم در شب تار سیەروزان بتابم   م

 سوزم"تا پا ب ی آهی شوم خود را ز سرشعله 
 

کە لە ساڵی  رگێڕانی شیعری فارسی لە الیەن ئاواتەوە دەبێ بڵێم شیعرەسەبارەت بە وە
١333   ( هەتاوی  زایێنی(دا  ١٩54ی  کۆد   ی  دوای  ساڵێک  واتە  ی    ٢8یتای  گوتراوە 

موسەدد حکوومەتی  ڕووخانی  و  دەسەاڵت گەالوێژ  و  ئێران  بۆ  شا  هاتنەوەی  و  یق 
حکووم ببڕەی  و  بگرە  و  نیزامسەندن  تەیەت  بەختیار  یی  ئەنجامیدا  مووری  لە  کە 

ک یان  کران  ئیعدام  و  گیران  زۆر  زینداخەڵکێکی  لە ەوتنە  و  کوردستان  لە  نەوە.  
ژانددەوروبە و  پۆلیس  لە  جگە  بۆکان  ببوونە  ری  دەرەبەگیش  و  ئاغا  هەندێک  رمە، 

تەویلەیان  کەواسوو لە  و  دەگرت  خەڵکیان  ڕاستەوخۆ  و  دەوڵەت  بەرلەشکری  ری 
ددە و  یانارکاری خستن  دەکردن  زیندانی    یان  و  ژاندرمە  و  پۆلیس  دەست  دەیاندانە 

 ی کورد ئاخنرا بوو.  ەها زیندانی تەورێز لە ڕاپەڕیوانردستان هەروشارەکانی کو
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نی ئەودەمی ئێراندا )بە کورد بێ هیوایی دوای شکست بە سەر ڕووناکبیرا ،نەدالەو سااڵ
بوو زاڵ  غەیرەکوردەوە(  ل  ٢٦٠و  هەموو  گو  ترسی  وە  جە  یران  بەر  نجەڕی کەوتنە 

لێو لە قوژبنان خزیبوون و دەنگیان  نیزامی  نەدەهات ئحکوومەت  ەگەریش دەنگێک ە 
ێکی سیمبولیک کە سانسۆرچییان و  و حەسرەت خواردن بوو بە زمان  هەبوایە ناڵە کردن 

نیی  ێنەگەن یان نەتوانن بیکەنە بەڵگە لە الی حکوومەتی نیزامی و دیژباشۆفاران لێی ت
کە  ئەڕت دروستبوونیەش  و    پێش  گرتن  و  وبڕ  کوشت  بەرپرسی  ئەوان  ساواک 

 وون.ەباتکاران بزیندانیکردنی خ
کۆمەاڵیەتییەدا دەژیا و    -مەڵگایە، لەو بارودۆخە سیاسی "ئاوات"یش بەشێک بوو لەو کۆ

بەاڵم زیاد لەوان، هەر ئەو گوشارەی لەس بوو.  بوو کە خەڵکانی دیکە لە سەریان  ەر 
دا    ١35٠( و جارێکی تر لە ساڵی  ١3٢5)ماری کوردستان  ەسی کۆ دوای هەرجارێک  

ا تەرجەمە کراوە و  ە مەودای نێوان ئەو دوو زیندانەدئەم شێعرە ل  ٢٦١دەکەوێتە زیندان. 
 ەبێ مۆرکی ئەو بارودۆخەی پێوە دیار بێت.   ئاشکرایە د

هلە و  فارسییەکەیە  شبها'  دل  'در  وەرگێڕاوی  ئەوە  شەو:  ودڵی  واتنێو جەرگ  ا  ەمان 
 تەوە.دەدا

 : بێ دەربەست، گوێنەدەر، نەترس.بێ پەروا
' واتای گونجاو  وردێنراوە. لە فارسیدا 'دست دادنی فارسییە کبۆم بدا دەست: تەعبیرێک

 هاتنیش دەدات.  بوون و لەکردن
ئەوان بۆتە:   بەشێکی دیکە لەساعەتێ، شەوچرا،  فارسییانە، هەموو لە   وە و  دەستەواژە 

 اتوونەتە نێو شیعرە کوردییەکەوە. تن لەگەڵ ئەو هەبووبێەکەشدا نشیعرە فارسیی
 نی هەتاو.بە واتای ڕۆژئاوا، کاتی ئاوا بوونی کوردییە ڕۆژپەڕ: تەرکیبێکی جوا

 باڵ: لێگەڕێ با... 
 وەی زێڕ لە غەیرە زێڕ. بۆتە: کوورە و ئاگردانی زێڕینگەران بۆ ناسینە

 تن. قاڵ بوون: توانەوە؛ ئەزموون وەرگرتن؛ ڕاها

 
نموونە   ٢٦٠ بتوانین  بواهەیە   لەو  هیوایەک  ڕووناکبیراێ  ثالث"  ییەی  اخوان  "مهدی  شیعرەکانی  لە  ئێرانی  نی 

یعری هەرە ناسراوی خۆی بە ناوی 'شهریار شهر سنگستان' دا  ە لە کۆتایی شکدا بدۆزینەوە  شاعیری نوێخواز
سە دەنێڕاوی  رستگارر  'امید  دەپرسێت:  چاڵێکەوە  ناو  '..تە  دەڵێ:  دەنگەکە  دەنگدانەوەی  و  نیست؟'  اری  ی 

 م دا ڕوو لە پەیام هێنەرەکە دەکات و دەڵێ: "حاصل تجربەهای همە تلخ با دل  ە شیعری 'قاصدک'" یا لنیست!
 پای بێ هیواییە. سەرتا ئیتر شیعری 'زمستان' هیچ کە دروغی تۆ دروغ/ کە فریبی تو فریب!" میگویند/ کە 

 37الپەڕە انی ئاوات چاپی کاک جەعفەر ئیمام زەنبیلی  . بڕوانە پێشەکی دیو ٢٦١
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کاناقی و  لە  س  شاعیر  تضاد  میل:  سەنعەتی  واتاییەکەی،  دژبەرە  و  خۆی  ناوی  نێوان 
 وست کردووە. ابەلە( ی در)موق

موس موسەمما:  و  بەئیسم  وا  شتەیە  یان  کەس  ئەو  دەناسرێت.  ەمما  تایبەتە  ئیسمە  و 
کە هەندێک  لەگەڵ  دەگوترێ  ناوەرۆکیان  واتە  موسەممان  بێ  ئیسمی  شت،  و  س 

 انی دەڵێ:  ێخ ڕەزای تاڵەبەوە. شک ناگرێتناوەکەیاندا یە
                                                                             قا:        "سێ ئیسم هەن بێ موسەمما، هەروەکوو ئاوی بە 

 پاڵوی خانەقا!" تەیری عەنقا، شاری جابڵقا و
'،  ووسێ "نەک بڵێنات دەنکاتێ ئاوە خاڵێک کە لە شیعرەکەدا بۆمن سەرنجڕاکێشە ئەوەی

یشانەی گرنگیدانە ن ئەویش ەتیئەوە لە شیعرە فارسییەکەدا نییە و هەڵوێست گرتنی خۆی
ەیەکە و دەیکات، ئیتر کێ دەڵێ چی،  دەنا شاعیر قس ،نی خۆیزانیەم بە خەڵک و بە ک

، مەگەر شاعیر سەیدکامیلی ئیمامیی سۆفی مەسلەکی بەرپرسی  دەبێت کەیفی خۆی
  !کدا کەسێکی لەخۆبووردوو و خەڵک خۆشەویستەهەموو نیشانەیەکە بە ، بێت سیسیا

                            :   زیی شیعرەکەبەحری عەروو
 ن فاعالتن فاعالتنرمل مثمن سالم: فاعالتن فاعالت
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 ئەی نەمامی تازە! 
 
 
 

     وی؟  وەرە ئەی نەمامی تازە، تۆ لە باغی کێ ڕوا
 ٢٦٢انی ئاودراوی؟شەنگی، لە چ ک کە ئەوەند شۆخ و

 و مەوزوون کوپێدەم و چاو و بەژن و بااڵ، هەموو ڕیک 
 وانییا تەواوی ڕفێن و شیرین، که له جهەموو دڵ

 ڵی هەژاری عاشق هەر ئەتۆی و خۆشەویستی له د
 خزاوی له پارچه گۆشتێ، که به زۆری تێیچ بکا 

 و عیشق و ئامانج  ۆ و قەستتۆ و ڕۆح و بیر و باوەڕ، ت
 اڵوی؟ سمه ئازیز، له هەمووی که تێکەچییه ئەم تەلە

 ووی تۆ، نه خەوم هەیه نه خۆراکڕشەو و ڕۆژ به یادی 
 ٢٦3عەیب و عار بڕاوی قودەرتێ بوو که له بەڵێ، دەستی

 ئەتۆی تێیا دیاری دڵی موبتەالی "کامیل" که 
 چ جوان و ڕوون و خۆشه، تۆ چرای و هەڵکراوی

 
 ی هەتاوی١333اڵوا، قاق

 ی چاپی جەعفەر(  ٢5١چاپی ئەنیسی و  ی ١٠١و  ١٠٠ڕە )الپە
____________________   ______________ 

کراو"ە. هەردوو عینوانەکە جوانن و لە  ئەنیسیدا "چرای هەڵعینوانی شیعرەکە لە چاپی  
ش لەبەر عرەکە وەرگیراون. بەاڵم من هەڵبژاردنی ئەنیسیم پێ جوانترە و ئەویدەقی شی

مەقتەع(، کە گەلێک ڕازاوە و جوانە. لەوێدا شاعیر  ایی غەزەلەکە )سەرجەم فەردی کۆت
ووناکەوە دڵی   بە بۆنەی ئەو چرا ڕەی دەکاتە چرا و دەیباتە ناو دڵی خۆیەوە و کدڵدارە

 
 ی جەعفەر: کانێ چاپ ٢٦٢
 چاپی ئەنیسی: قودرەتی  ٢٦3
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و   ئەو بادان و پێچانەوە هونەرییە نرخی فەردەکە  "جوان" و "ڕوون" و "خۆش" بووە.
شیعرەکەی   سسەرجەم  قسەکردنەرێ  بردۆتە  لە  مەنو  ساکاری  وە یەکەزوومە ێکی 

 کردوویەتە بەرهەمێکی هونەریی سەرنج ڕاکێش. 
 ردا دا گوتراوە. ساڵیی شاعی 5١مەنی یعرەکە ناوەرۆکی تەواو غەرامی هەیە و لە تەش

ەدا هەست دەکات هەندێک وشە بە زۆر ترینجاونەتە خوێنەر لە چەند شوێنی شیعرەک
لەبەر   بەشوێنەکەیان  ک  ئەوەی  و  میتر  سحیسابی  عەرووزی،  قورساییەکیان ێشی  ووکە 

(، کانی )فەردی یەکەم، میسراعی دووهەم(،  مهەیە: تۆ )فەردی یەکەم، میسراعی یەکە
میس  تۆ یەکەم،  شو)فەردی  هەردوو  لە  "تۆ"یە  ئەو  بەگشتی  چوارەم.  ئەم  راعی  ێنی 

دانانیشێت(.   خۆی  شوێنی  لە  تەواو  و  هەیە  کێشەی  هەست  میسراعەدا  دەکەم  من 
فارسی  کارتێکەریی زیاتر    شیعرێکی  "تۆ"یانە  ئەو  ئەوەی  لەبەر  بووبێت  شاعیر  لەسەر 

 "ی فارسین، کە کورتترە لە "تۆ"ی کوردی. و"ت
وترایە، بەاڵم بە  شێوەی ئاسایی دەبوایە وەک "لە چ کانییەک" بگ  ی: ئەم تەعبیرە، بەکان

ک  جارێک ئەنیسی وە  ەسەلەکە،هۆی کێشی شیعرەکەوە کلکی بڕاوە و بۆ چارەسەری م
پڕ بەپێست   و جارێک جەعفەر وەک کانێ، بەاڵم هیچیان لە باری واتاوە  کانی نووسیوە

شێواز سەرەتا  وشەکە  وێدەچێت  بەنین.  بووبێت  "کانی"  و  ی  جەعفەر  کاک  اڵم 
ەکی تەواوتر بە وشەکە بدەن، شێوازی "کانێ"یان پێداوە هاوکارەکانی بۆ ئەوەی واتای

اڵ نەپێکراوە. بڵێی شێوازی 'کانیە'  م هێشتا هەر خمەهابادییە، بەاڵ  کریانی وکە زیاتر مو
 کات؟ ەچارەسەری مەسەلەکە ن

 مەوزوون: خاوەن کێش، ڕێک و پێک.
دڵ لە  لە  عاشق:  هەژاری  هی  دڵی  "لە  بگوترێت  دەبوایە  ئاساییدا  ەژاری  قسەکردنی 

ب بەاڵم کێشی شیعرەکە سووکی کردۆتەوە و شاعیریش  بەیان ەم شێوەیعاشقدا..."  ەی 
 کردووە. 

دەڵێ جگە  رئەو کردارە کێیە؟ بە دڵنیایی "دڵی هەژاری عاشق"ە.  شاعیچ بکا: بکەری 
هیچیتر   تۆ(  خۆشەویستی)ی  و  تو  عاشق لە  هەژاری  دڵی  و  لە  تۆ  بێ  بە  و  نییە  دا 

 ە گۆشتێک نەبێ هیچ نییە. خۆشەویستی تۆ، دڵم پارچ
پارچە گۆشت واتە ئەم  بێت، لەکو  ە کە دڵیبە زۆری تێی خزاوی:  ێ و تۆ و شاعیر 

خۆت خزاندۆتە    یستی تۆ لەکوێ؟ ئەمانە دوو دیاردەی جیاوازن و تۆ بە زۆرخۆشەو
بڵێین دەکرێ  ئەوە  دڵمەوە.  نوێیە  ناو  پرسیار    تێگەیشتنێکی  واهەیە  خۆشەویستی.  لە 
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دڵد بۆچی  زۆری بکرێت  کەس  خۆ  عاشقەوە،  دڵی  بچنە  زۆردەبێ  بە  ئەوین  و  ار 
ڵدار دەگەیێنێت. بەاڵم واهەیە بە  ەگەڵ ئەوین و دامۆبوونی شاعیر ل؟ ئەوە نلێنەکردووە

بڵێین ئەو ن بەوە شاعیر لە   مۆییە لە چییەتی و جنسی گۆشت و ئەویندایە واپێچەوانە، 
 ڕەخنەگر ڕزگار بکەین!  چنگ

سوێنددانێکە. وەک دەڵێین تۆبی و خودا، یان تۆبی و ویژدانت.  تۆ و...: ئەوە، چەشنە  
چ سوێئەم  خەشنە  کێشانی  و  داوەرینددان  بۆ  لە   ەڵکە  هەڵوێست،  لە  پێذاچوونەوە  و 

باوە، زۆر  فارسیدا  "تۆ  زمانی  وشەی  ئەگەر  کە  بێت  بۆیەش  هەر  نییە  وەک دوور   "
. شاعیر دڵدارەکەی بە ت زیاتر و چاکتر لەگەڵ کێشی شیعرەکەدا بێتەوەفارسی بگوترێ

م سەر ەکتر نین و هەرکاواتای ی  هەندێک شت سوێن دەدات کە زۆریش هاوتا و هاو 
و بڵێ ئەوە چ    ێکی واتایی لە ژیانی مرۆڤدان بۆ ئەوەی پرسیاری لێ بکات  بە ئاقار

؟ بە کورتی، شاعیر ویستوویەتی  وو ئەو شتانە بوویتتەلەسمێکە کە تۆ تێکەاڵوی هەم
 ی هەموو الیەنێکی ژیانی من بوویت! بڵێ تۆ تێکەاڵو

 دانی کارە. نیاز بۆ ئەنجامە واتای خواست و راوە و بقەست: 'قصد' ی عەرەبییە کوردێن 
داراندا دەستی هێز و دەسەاڵتی ڕەها، ن دەستی قودڕەت: لە ڕوانگەی ئیمانداران و ئایی

 خودایە. دەستی 
 ەرمەزاری دەگوترێت. : دوو وشەی عەرەبین. عار، بە کردەوەی جێگەی شعەیب و عار

 بڕاو: دابڕاو، بێ بەش و دوورکەوتوو لە شتێک.
 ەوەی فەردەکە بڕوانە سەرەوەتر. ە. بۆ واتاکردنگیرۆدە. عەرەبیی موبتەال:

   ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 عالتنرمل مثمن مشکول: فعالت فاعالتن// فعالت فا
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و شین، یارم تەشی دەڕێسێ، س، شایی  پاڕانەوە، شاری مەستان، سەروی نەوڕە:  پێرست
کەو لەمن  نەوبقەزات  نەسیمی  سوێێ،  و  تاڵ  ئەمشەو،  بەسەرت،  سەودا،  ەهار،  ری، 

ڕ ئەسپیقەرزداری،  ژینە؟،  ئەمە  گوتم،  من  زەفەر،  نەوی،  نەگب  ۆژی  و  بەرز  ەت، 
بابە شێخ، ڕێبەری سیادەت، غەزەلی  ڕێبەری گەورە، گوڵبەری  ئێشی حاجی  شم چوو، 

  ۆیی، پەروین، شایی، بەفری خەم.ی گوڵ، ڕناقیس، خەزان
 



  



  

 
 

 وهاڕانهپ 
 
 
 

 لی ڕووتکوو سائیوه رگاتهده ڕووم له
 خودا ڕووت و قووت سائیلێکم به

 یان و و کاتی بهشهمن ودڵ نیوه
 جووتردوو بهتۆ ههرکی ئهده ربه ێینهد
 مێکی زۆرین رههومێدی کهبه
 ڕووتبهالل و جه جه بهودای وا خ له
 ختهدر مت کۆلكههرسیمی کهنه  به

 پشکووت یی کرد وبوو، خونچه تازه
 ر، گهمه پۆاڵیه ،پشتی من ئاسنه

 بزووت؟وناها نهژێر باری گ له که
 ه "التقنطوا"تی ئیتتیکام ئایه
 رمووت ، بۆ خۆت فه کهناهومێدم مه
 مهحدهسی سوبفهک نهئاهی من وه

 نگوت!هیچ کوێ نهر هات و نه چی هه که
 خوێنی دڵم  یدی حاڵی منهشاه
 ک یاقووتێ وهتکینی دهعه  به که
 رهسه م قوڕبهبێ، ئهی تۆ نهیری الغه 

 بهووت، مات و مهنای دی نییههیچ په
 
 تاویی هه ١334قاڵوا، قا

 ر (عفهی چاپی جه  8١ی چاپی ئەنیسی و   ٢)الپەڕە 
__________     __________________________  

 . یهنیسیدا 'ستایشی خودا'اپی ئهچ له کهیعرهعینوانی ش
 . نیسیدااواتە لە چاپی ئهم شیعری ناو دیوانی ئکهئایینی و یهم شیعری کهیه وهئه
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ن  الیا مه  ی شێخ و ماڵهبنه  ئاوات ئیماندارێکی قورس و قایم و له  که  نییهدا  وهلهگومان  
هه مهو  دوازدهرخۆیشی  بووه  الی  دوهنووسینه.  عیلم  بهی  ئاوات  شیعره   یوانی   بێ 

 ێت.بنه یان دەستی الق ێنەی مرۆڤێکە کهک کێشانی وکانی وهینییهئای
ن وهک دۆعا و پاڕانهشێکیان وهم نین، بهبی کهرهارسی و عهعبیری فدا تهکهناو شیعره له

ن وا وشانهو  ر ئههه   کهشێکی دیی ئیسالمی کراون و بهوشه ستهڵ دهگهو لهاڵتێکه  که
 . وهانی فارسی و کوردیشهزم تهچوونه  وهبییهرهعه ئاسایی له به
سهکهیه  ردیفه  له بهنعهمدا  ئیهام  لهڕوو  تی  دههوش  نی  دا  "ڕووت"   به   بینرێت کهی 
 ." هاتووهخساری تۆرگ" و "ڕوردوو مانای "بی بههه

 رر، سواڵکهکهرۆزهسائیل، ده
 بۆ خودا  تن، دوو سیفهت و قودره اڵتسهیی و دهورهرووت، گه هبالل و جه جه
 ییخشندهم، به رهکه
"تازهته به  عبیری  "تازه  بوو"  لهوهبووه  واتای  چوارهفه  "  غهردی  دا، کهلهزهمی 

ی  وهبوونه  ازهمکی تچه   یتوانیوهشاعیر نه   وێت کهکهدهروا ده  و  کی بچووکهواوییهناته
  وا  ردهو فهر ئهش هه کی دیکه. وهدا بگونجێنێت کهشیعره هباشی ل کی کۆن بهیهدیارده

فه  یههه غهجوانترین  ناو  بکهلهزهردی  به  ێت: کۆلکهش  مردوو  شهشنه  داری  ماڵی  ی 
 پشکوێت.کات و دهده ، خونچهوهبێتهده می خودا تازهڕهکه
ئه  بۆچوونی  به باسی گوناههموو ههمن  وا شاعیر دهو  بنهیی  بۆ  ینیی  کی عهمایهکات 

زانن  یبوویان دهدا بیننهوتی ڕۆژاڵس وکههه   ناسی و له ن دهی وا ئاواتیاسانه و که. ئهنییه
تی کردبێت تیدا الویهالویه  میردههس  ی لهوهله  ی و هێدی بوو وجگهمرۆڤێکی بێ وه

، وهوساندبێتهتی چه عیههن مڵکێک ڕک ئاغا و خاوه ان وه ی ژن هێنابێت یند جاریان چه 
م بۆ هیچ بیرچ بەڵگەیەکم بۆ هیچکامیان نییە،  کە هەموویان ئەگەری گشتین و من هی

دیکه  ێکی  نوێژکه  "گوناه"  بووهناچێت.  ڕۆژووگر  و  وخێرات  ر  خێر  ده،  ۆیی سگرو 
لهکردووه قسه  ،  لهمیوانداریدا  نهسهی  خبووهر  بووه ه ،  حزبی  و  سیاسی   له  ،باتکاری 
 ی کامه . ئهباشانه   تهسله خه  وش له و... زۆرێکی دیکه  راست بووه   تیدا سادق ودۆستایه

  بینیوه قیان نهڕاب و عارهنگی شهڕه ی کهو شاعیرانهک ئهویش وهر بڵێین ئههگناه؟ مهگو
قسهبه خومارییمه  له  اڵم  و  بهکهده  ستی  به ڕه  ن،  خۆی  ساف،  سۆفییانی    سمی 

 انیبێت. یی زمیشهتاوانبارێکی هه
 وهسێکهکهشتێک و  ئیتتیکا، پاڵدان به
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ئایه قورئاالتقنطوا،  "التنهی  الله:  رحمة  من  لهقنطوا  مهزهبه  ..."  ناهومێد  خودا  بن.  یی 
   رمووت:قورئاندا فه خودایا تۆ له ت، واتهرمووفه  بۆخۆت

عبادي يا  ت  "قل  ال  أنفسهم  على  أسرفوا  الالذين  إن  الله  من رحمة  إنه قنطوا  جميعا  الذنوب  يغفر  له 
 53الزمر:لرحيم  هوالغفور ا

 کا.پێی نههنگووت: نیشانئهنه
 بهووت، دۆش داماو مات و مه

 ، کهرووزیی شیعره حری عه به
 بون محذوف: فعالتن فعالتن فعلن مسدس مخ رمل
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 ی مەستانشار

 
 
 

 و واڵتانە مەگەر؟ئێرە وشکارۆی هەموو جێگە 
 ر؟وەک دڵی من تەنگ و تاریک، بۆچی غەمدانە مەگە

 ی مجێور باشترە وا شپرزە و تێکچووە، چێشت
 ێکەس و بێدەر، هەتیوی دەرک و بانانە مەگەر؟ ب

 نەفەر ئەستۆ کەجە وێ، سەد باسی نانت کرد لەهەرک
 نە مەگەر! جێی قووتی التائەم واڵتە قاقڕە، 

 یە؟ جارێ خول نادا، چیچەرخی گەردوون بۆ لەسەر من 
 نە مەگەر!بۆچی نەگبەت هەر بەشی من، هەر لەمن جوا

 ، شێت دەبێ، ری هەرکەس دەبینێمەسکەنی جینن و پە
 ئەم بەقوڕ گیراوە بۆ جێی غەیرە ئینسانە مەگەر؟ 

 خەبەر، القەید و بێ تەدبیر و ڕا، الی و بێالئوب
 ناگرێ، بۆ شاری مەستانە مەگەر!ەس لە کەس گوێ ک
 

ی هەتاوی ١334وا، قاقاڵ   
عفەر( ی چاپی جە  ٩٢ی چاپی ئەنیسی و  ١٠٠)الپەڕە   

 _____________________________________   _ 
 ە.عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا، وەک یەک

سیاسیغەزەل تەنزئامێزە.    -ێکی  دەکۆمەاڵیەتی  گلەیی  بۆچی شاعیر  دەپرسێت  و  کات 
ئەو واڵتەکەی  دی  دەبێ  واڵتانی  و لەچاو  شپرزە  و  تاریک  و  تەنگ  و  وشکارۆ  کە 

یوی دەرک وبانان؟ ئەو داخ ل کەچی نان و هەتبووبێتنە م ]خەڵکەکەی[بێت و تێکچوو 
ێکی ئینسانی و بەرپرسانەیە و  ەی، هەستو حەسرەتەی ئاوات بۆ واڵتەکەی و خەڵکەک

ە ە بەرهەمی زۆرێک لو مخابن گوتن و دەست بە ئەژنۆدادانە لو هاوشێوەی ئە  نموونە
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دەدۆزرێتەو کورددا  شاعیرانی  و  دهونەرمەندان  وا  نموونەیەی  سەدان  لەو  ەکرێت  ە. 
نی سهال حهبەشیی مه  ١8نرێتەوە تەنیا با چاو لە بەندێک لە پێنج خشتەکییەکی  لێرەدا بهێ
ت  ونەیە تەنیا بۆ پیشاندانی وێچوویی هەسدیارە ئەو نمو  )شاهۆ( بکەین.  بجهڵهقازیی هه

 چ هاوچەشنییەکی لەگەڵ شێعرەکەی ئاوات نییە: و بیرە، دەنا هی
 و بنئه م وو غواڵمی ئه بدر عهبێ هه"...کوردیش ئه

 و بنده ڵکی بهدووی خه له راسیمههۆش و سه بێ
 و بنسی شه سحهویش حهغیار و شههری ئۆکهڕۆژ ن

 نو بئه به  م بن نهئه و بێت، نه لهم و چاویان له
  تبار..."فهحزوون و خه و مه پاره رعیلم و جگه بێ

حەسرەتئاوات   ئەو  دەربڕینی  گ  و  ەلەعەینی  ڕاستیدا  و  لە  دوژمن  دەست  لە  ازندەیە 
خەڵکی واڵتەکەشی دەکات کە  واتە لە  داگیرکەری واڵتەکەی، گلەیی لە خۆییەکان  

ال وا  کەم  بۆچی  و  وئوبالی  وتەدبیرن  ڕا  بێ  و  خەبەر  بێ  و  گوێ   تەرخەم  بۆچی 
 ناگرن و یەکگرتوو نین؟  لەیەکتر

و مۆرکی  ( گوتراوە  ١٩53)  ١33٢ی گەالوێژی    ٢8کۆدیتای    شیعرەکە دووساڵ دوای
تەیمووری    یزامی' یئەو سەردەمەی بەسەرەوەیە کە سەردەمی دەسەاڵتی 'حکوومەت ن

ک  دواتریش ساوا ێکازادیخوازان بوو و ساڵتن و ئیعدامی ئبەختیار و کوشت و بڕ و گر
 اموبارەکی ئەوی گرتەوە.  دامەزرا و جێی ن

بارود لەبیرە و دەمن کەم و زۆر  ئێراندا،ۆخی ئەو سااڵنەم  لە  وەک دەگوترێت،   زانم 
و خەڵک لە خۆیان  کرابوون  کەڵ بە موویەک بەند بوو و جاسووسێکی زۆر پەروەردە

  بەری خۆ دڕدۆنگ بوون. ە خەڵکی دەوەرودەترسان و زۆرکەس ل
زۆر   نە، لەوپەڕی خراپیدا بوو لەبەر ئەوەی سەرباریی بۆکان لەو سااڵبارودۆخی ناوچە

گرتن و  لێدان  و  زوڵم  ئاغاکو  شا،  رژیمی  هەرکەسیان  ی  دەوروبەریش  و  بۆکان  انی 
خۆی نەیاری  بە  و  نەویستایە  بزانیخۆش  دادەناان  توودەییان  و  سەربزێو  بە  بە    ایە  و 

دەنحکوومەتی خۆیان  نۆکەری  باب  یان  دەناساند،  بازاان  و  سەری  و اردە  گرتن  ڕی 
ر و دێ لەوپەڕی ەست وپێوەندیان لە خەڵکی شالێدان و ڕاپۆرت لێدانی ئاغاکان و د

بووە  گە ئەوەش  هەر  نەبوو.  دڵنیا  داهاتووی  و  خۆی  لە  کەس  و  بوو  هۆی  رمیدا 
 حاجی قاسم کەریمی، میرزا   کان وەک نەمرانەبوونی کەسایەتییە سیاسییە خۆشناوەبازر
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نەیەکی  دوڵاڵ ئێرانی و عەلی میرەبەگ. ئەم شیعرە ئاوێافزەلقورئان، عەبحەمەڕەئووف ح
 سااڵنەی کوردستان و بۆکانە.   کۆمەاڵیەتی ئەو -یڕوونی بارودۆخی سیاس

و سیاسی  شیعرەکە  سەرەکیی  دیکەشی کۆمەاڵی  ناوەرۆکی  دیاردەیەکی  بەاڵم  ەتییە، 
تەتێ بووە:  تەنکەاڵو  ئەو  وجێ!  بەڕێ  و  نیان  و  نەرم  بە  نزێکی  زۆر  و  بەژنی  زە کەم 

 هەموو فەردەکاندا گەڕاوە. 
 ؟ واڵتەکەی من چۆاڵیی واڵتانەبۆچی مەگەر 

 یش کاسەی غەم تێکردنە! بۆ مەگەر دڵی من
 ێور لەو باشترە! چێشتی مجواڵتەکەی من وەها تێکچوو و تێکەڵ پێکەڵە، 

"سەد بوونی  نان  چاوەڕێ  بۆ  بەاڵمنەفەر"  دڵتەزێنە  هەواڵێکی  لەخۆیدا  خۆی  کاتێ    ، 
هەرئە کەدەڵێ  حاندت  لە  مل  سەدکەس  بێنی،  نان  ناوی  نیازی  وەندەی  دەکەن  چ 

نەکەت بەدەستەوە ببینرێت چەند سەدکەست بۆ الرەمل جا بزانە ئەگەر نائەوەیە بڵێت  
شێوە   ئەو  بە  دەربڕین  دەبن!  تراژیک  بابەتێکی  ڕاگەیاندنەی  تەو  شێوە  نز، بەیانی 

 کارێکی هونەرمەندانەیە. 
بەتەنیایی   شەی 'التان' لە میسراعی دووهەمی هەمان فەرددای و ئیهامی ناو ودوو پاڵووی

ئەو   وتوانیویەتی  ڕاپەڕێنێت  "بۆچی   ئەرکە  میسراعەکە:  بداتە  تەنزئامێز  شێوازێک 
تانە؟ تەعبیری  ە تەنیا جێی بژیوی ڕووت وقووت و القاقڕڵ و  ئەو واڵتە چۆ  ]مەگەر[

ە بەاڵم کاتێ لەگەڵ ڕووت  چەقۆکێشی هەیت و  ێو ئێرانییەکاندا واتای شەاڵ'الت' لە ن
 ەدار و  ەیدا دەکات و هەمان واتای نو قووت دێت، ئیهام پ

ن  مان ئەو واتایەی دووهەمە. موتی لێ وەردەگیرێت و نیازی شاعیریش هەڕووت و قو
شانەی پرسیار بخەمە ایی نیی بە شێوەی ئاسسینەوەی ئەم فەردەدا، لەجیاتی ئەوەنوولە  

وەیەی  راانم داناوە، ئەوەش بۆ پیشاندانی ئەو تەنزە شانیشانەی سەرسووڕمکۆتاییەکەی،  
 ردنێکی ئاسایی نییە و دووپاڵووە.م ئەوە پرسیارکخوێنەر بڵێوەی بە ناو ڕستەکە و بۆ ئە
ت و  و دەورە دەبینێی فەردی چوارەمیش هەمان ئەجوانە؟"  هەر لەمن"]بۆ کاکە مەگەر[

گلەییەکا و  گازندە  درێژەی  لە  بۆچشاعیر  دەپرسێت  بەشی  نیدا  هەر  نەگبەت  دەبێ  ی 
  من بێت؟   ]واڵتەکەی[

بەقوڕ   "ئەو  عیبارەتی  "غەیرە  دوو  و  بەرەو گیراوە"  سەرەکیین  کلیلی  دوو  ئینسان" 
ی خۆی  یاسی ناو ئەم فەردە. شاعیر واڵتەکەازاوەی سدەروازەی نیوە داخراوی تەنزی ڕ

گەلەکەیلەدڵەوە   بەختەوەریی  لەبیری  و  دەوێت  سیخۆش  کاتێ  جا  فەتی دایە، 
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شێت، خوێنەر و خەڵکە خۆشەویستەکەی دەبەخ'بەقوڕگیراو' و 'غەیرە ئینسان' بە واڵت  
 ونی پەیامە تەنزەکەی لێ وەردەگرێت. بە ڕو

چوار   تا  یەک  فەردەکانی  باسی  ئەگەر  پێنجەم  لە  فەردی  بوون،  شاعیردا  باسی واڵتی 
شەشگیرۆدەبوو فەردی  و  دەکات  بارودۆخە  لەو  لەنی خۆی  حەوتەمیش  و  باسی   ەم 

دەکات و   م دڵسۆزانە لە خەڵکەکەی خۆیخەڵکەکەیدان. شاعیر گلەییەکی توند بەاڵ
  گەر ئێرە ەی بە چەند سیفەتی الئوبالی و بێ خەبەر دەیانشواتەوە، دەڵێ بۆ مەدوای ئەو

لە قشاری مەستانە! ئەگەر نییە، بۆچی ه سەی ئەوی دیکە ناگرێت؟ ئەو  یچکام گوێ 
نەگرتنە دەر  گوێ لە قسەی ئاوات  یەک  دێکی کۆنی کوردە و سەدان دڵسۆزی وەک 

 و خەمەوە چوونەتە ژێر گڵ.  بە
بک ئاماژەیەکیش  'ماڵی  با  بە شیعرێکی گەلێک ڕازاوەی مەولەوی ڕۆمی کە لەوێدا  ەم 

 ە: ن' هاتوومەستا
   رسیدند مستان، مستان نو  ز "یک خانە پر

 نگان بندی زنجیرها دریدند..." دیوا
 ەیە: ان'ی هزەریفشاری حافزیش '

            است پر ظریفان، وزهر طرف نگاری "شهری 
 .."ت گر میکنید کاری.یاران صالی عشق اس

 بەاڵم من کارتێکەریی مەولەوی لەسەر شیعرەکە دەبینم نەک حافز. 
 وشەی ناو شیعرەکە:هەندێک 

قا ئاو  وشکارۆ: چۆڵی  بۆرینە(  )هقڕ و بێ  یی هەموو  بۆ مەگەر کوردستان چۆاڵەنبانە 
واڵتانیواڵتانە لەگەڵ  خۆ  واڵتی  بەراورد کردنەی  ئەو  لە    ؟  پێشکەوتوو،  و  بەختەوەر 

بە شاعیرانی  نموونە،  شیعری  بۆ  دەکەوێت.  بەرچاو  دیکەشدا  میللەتانی  رپرسی 
 ەست پێدەکات:ێرانی، شیعری 'داروک' ی خۆی ئاوا دشاعیری ئنیمایوشیج، 

 خشک آمد کشتگاه من "
 .."در کنار کشت همسایە.

دە  -دیارە کشتگاه کە  واڵتەکەیەتی  هەمان  نیما،  مەزرای  مەزرای  واتە  تەنیشت  بە  ڵێ 
هەڵگەدراوسێ ویشک  سۆڤیەتی  کەمەوە  یەکیەتی  دەبێ  دراوسێیەش،  واڵتە  ئەو  ڕاوە؛ 

 نەبوو.ەی نیما لە باکووری ئێرانەوە دوور ە گوندەکجاران بێت کە ل
تازە و جوانە لە غەم+دان،   غەمدان: قەندان؛ "بۆ    شتێک وەک خوێدان  پێکهاتەیەکی  و 

 ردەبێ غەمی تێبکرێت؟"مەگەر دڵی من زەرفی غەمە و هە
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ناڕوون  مجێور: هەر دیارد  چێشتی نادیار و  پێکەڵ کە لە چەند شتی  تێکەڵ و  ەیەکی 
جێور واتە شوبهێنرێت کە مکی دیاریکراوی نەبێت، بەو چێشتە دەخەسلەتێ  پێکهاتبێت و

جە ڕۆژانی  لە  مزگەوتان  مخادمی  دەیبەنەوە  بەو ژندا  ئاماژەیە  ئەوەش  خۆیان.  اڵی 
پیا کە  گوندەکانڕەسمەی  لە  ماڵێک  هەموو  کوردستان وی  جەژنی دوای    ٢٦4ی  نوێژی 

ن مجومعە )سینی( پڕ وڕەکانیاقوربان و ڕەمەزان لە مزگەوت دەمێننەوە و بە عادەت، ک
چێشتیان   و  بۆئەوە نان  دێنن  گوندەکەدا  بۆ  دیکەی  پیاوانی  لەگەڵ  لەوێ  پێکەوە  ی 

دێنل  ٢٦5بیخۆن.  گەورە  دەفرێکی  مزگەوت  مجێوری  کۆتاییدا،  پاشماوەی  ە  و  ێت 
و دەیباتەوە ماڵی خۆی. جا لەبەر ئەوەی خواردنی    هەموویانی تێدەکاتخواردنەکانی  

  قەیسی و ڕۆن و  نین و واهەیە برنج و شلە )خۆرشت( وەک چەشن  ماڵەکان هەمووی ی
ت پێکەوە  و...  خورماوڕۆن  و  وڕۆن  ئەنجهێلکە  بکرێن،  کردنە  ێکەڵ  تێکەڵ  ئەو  امی 

یە، بە  و تەنانەت ناوی چیدەردێت کە کەس نازانێ چییە  شتێکی سەیر وسەمەرەی لێ  
 ناچار ناوی چێشتی مجێوریان لێناو واتە ناوی بێ ناویی!  

 ستۆ، ملئە
 قاقڕ، چۆڵ و بێ ئاو و وشکارۆ

،  نی هەسارەکان بێتیارە نیاز لە چەرخی گەردوون ئەگەر گەڕاگەردوون...: د چەرخی
ک خوڵ لە سەر هەمووکەسێک و شوێنێ  کە وێدەچێت وابێ، ئەو هەسارانە ڕاناوەستن و 

ئاوات ئەوە بێت بۆچی ئەو خول دەخۆن، لەسە   ر شاعیریش! بەاڵم لێرەدا دەبێ نیازی 
حافزی    خواردنە نییە؟  من  مەیلی  و  گبە خواست  هەمان  بەاڵم  شیرازی  دەکات  لەیی 

 ر: ڕوونتر و هیوادارانەت
 دو روزی بر مراد ما نرفت،  "دور گردون گر

 چرخ دوران، غم مخور!"   دائما یکسان نماند
چنەگ و  بەختی  بێ  دیاریکەری  بەت:  هێزی  بە  باوەڕە  نیشانەی  وشەکە،  ارەڕەشی؛ 

 ڤە.چارەنووسی مرۆ
 

نەمبیستووە ببێت مەگەر لە ڕابردووی کۆندا بووبێت  نا؟ لە ئێران    .  نازانم لە نێو میللەتانی دیکەشدا باوە یان ٢٦4
 م. و من پێی نەزان

ەبێ  وە و دمەوە نەدانم کە بە دڵنیایی هیچ پەیوەندێکی بە ئیسال من ئەوە بە ڕەسمێکی گەلێک دێرین دەزا   . ٢٦5
یاردەیە  بەوەوە. ئەو د و ڕێ وڕەسمی پەیوەندیدار میترایی و 'گابارە' یان ئەشکەوت ۆ ئایینی کۆنی بگەڕێتەوە ب

و  ز هەیە و هەر ئەوەش پیشاندەری کۆن بوونجیاوا  لە ئایینی ئێزەدی و ناو یارسانەکانیشدا بە شێوەی هەندێک
 غەیرە ئیسالمی بوونی نەریتەکەیە. 
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ڵکی عەوامدا جندۆکە، یان  لە بۆچوونی خە  ەنی...: شاعیر دەڵێ ئەو کەسانەی وامەسک
دەدەن، ە لێیان نزیک دەبنەوە و ماڵی خۆیانیان پیشان  لێ دەوەشێنن وات  پەری، دەستیان

ب وا منیش  بەقوڕگیراوە و خەڵکەکەیەوە خەریکم ەهۆی دیتنی ئەم واڵشێت دەبن؛  تە 
وا شێواو  واڵتەکەششێت دەبم! شاعیر لە خەڵکی   بۆچی واڵتەکەیان  لە تووڕەیە  ە و 

اگرێت و  گوێ لە هیچکەس ن  دۆکە و غەیرە ئینسانان دەچێت کە هیچکەسماڵی جن
 ێت بێت.ئەویش لەداخی ئەو بارودۆخە، خەریکە ش

 ست و کەم تەرخەم الئوبالی: بێ دەربە
میسراعەداال لەو  سیفەتی  چوار  شاعیر  دەربەست:  بێ  و  نەدەر  کە هێناوە    قەید، گوێ 

( خراپن  و  یی  نەرێ  خەالهەرچواریان  بێ  و  ڕا(، ئوبالی  و  تەدبیر  بێ  و  القەید   بەر، 
کۆتاییدا  هەمووش لە  بەداخیان  بەاڵم  ببن،  نابێ  ڕاستیدا  لە  و  یەکن  ناو   ٢٦٦ەوە وەک  لە 

ک سیفەتیش لە میسراعی دووهەمی فەردەکەدا هەیە  . بە پێچەوانە، یەخەڵکەکەیدا هەن
یەک   تەبایی و لەگەڵردا ببینرێت بەاڵم نابینرێت ئەویش  تی شاعیکە دەبێ لەخەڵکی واڵ

یەکت بۆچوون و ڕای  نییەبوون و گوێدانە  بۆتە    رە، کە دەڵێ  ئەنجامدا واڵتەکە  لە  و 
 ن! بێ دەربەستان و گوێ نەبیستاشاری مەستان  و 

         ،شیعرەکە  بەحری عەرووزیی
 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 سەروی نەوڕەس 
 
 
 

 مە قەقنەس دووری تۆیە بووبە ئاگری 
 کەسنەماوە، گیانەکەم! هیوام بە هیچ 

 پیرم، ئەمما وەک منااڵن ئەگەرچی 
 ەوڕەس دڵم دەشنێ لەبۆ سەروێکی ن

 ڵزارە بااڵتئەتۆ سەرتا بە پێ گو
 ەرتابەپێم یا خارە، یا خەس منیش س

 دڵم دەڕوا بەرەو باغی جوانیت، 
 ڕۆژێکی دەسڕەس  ەیدا بکائەگەر پ

 زانیت  ئەچم، هەرهاکە بەرەو ڕووی گۆڕ
 لەسەر تەرمم بنیشن داڵ و کەرکەس 

  و شین و گریانناڵین و سکااڵ بە
 ەس! لەقیسی چوو 'ئیمامی' ژین، ئیتر ب

 
 ویی هەتا ١334قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(  ٩5ی چاپی ئەنیسی و   77و  7٦)الپەڕە 

 __________________________________     
جەعفەر   شیعرەچاپی  دعینوانی  فەردی  لە  ئەو  کەی  وەرگرتووە.  شیعرەکە  ووهەمی 

 لە فەردی چوارەم وەرگیراوە. و ا 'سەنگەری غەمزە' چاپی ئەنیسیدعینوانە لە 
وەک   دیکەهەندشیعرەکە،  ئیما   ێکی  شیعرەکانی  بەسەرەوەیە. لە  ڕەشبینی  مۆرکی  می 

نەماوە؛  مەتە قەقنەس؛ هیوام بە هیچکەس  وم و بوو پەیامی ناو شیعرەکە ئەمانەن: سووتا
بەرەوسەرتاب نییە؛  پێت  دەسڕەسیم  وخەسە؛  خار  پێم  دەچە  لەسەر  ڕووی گۆڕ  داڵ  م؛ 

و ناڵین  بە  ژیانم  و  دابنیشێت؛  بەاڵم  تەرمم  چوو...  لەقیس  کاتدا    گریان  لەعەینی 
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هەسترو شیعرەکەدا  لە  دوورەدەست  چرایەکی  ڕووناکایی  وەک  هیوایەک  ت  وسکەی 
ئاپێدەکر بە  بۆ  بارودۆخەکە  شاعیر  خۆێت.  گەیشتنی  لە وات  بەاڵم  نابینێت  لەبار  ی 

  ار ڕەسیم بەیتاغی جوانیی یارەکەم دەڕوات و ئەگەر دەسدڵم بەرەو ب عەینی کاتدا دەڵێ
دەگۆڕ دۆخەکەم  شەوقەردهەبێت،  ئەو  ئەوە  شەوەزەنگی ێت.  لە  خوێنەر  دەبێ  کە  یە 

 شیعرەکەدا بیبینێت.   
یشوبهاندنی   ئەدەدووریی  لە  سووتێنەر،  ئاگری  بە  فارار  و  نموونەی  بی کوردی  سیدا 

ەی ئەفسانەیی قوقنووس کە گوایە باڵەکانی ەیە بە باڵندزۆرن. قەقنەس خەڵووزە و ئاماژ
دەگرێت  ئەوەندە   ئاگر  تا  دەدات  دەسوولێک  لەشی  هەموو  لە  و  بەاڵم  تێت؛ 

وژیی بۆ درێژەی  شنێک خۆکخۆڵەمێشەکەی قوقنووسێکی دیکە سەرهەڵدەدات، واتە چە
ل خوێنەر  وژیان.  خوێندنەوەی  بەشە  دوو  بە  و  بێت  وریا  دەبێ  دا  'ئاگری'  ی  شەی 

کە ئاگری سێ بەشە:  : ئاگ+ ری. دەنا لە شێوازی خوێندنەوەی ئاساییدا،  بخوێنێتەوە
 لەنگیی دێت. ری، شیعرەکە تووشی ئا+ گ+ 

پێگەیشتوو، تازە  واتای  بە  فارسییە  تەرکتبێکی  ن  نەوڕەس:  یاری  سەروی  ەوڕەس 
 . ەیشتووی شاعیرەبااڵبەرزی تازە پێگ

 جووڵێت.دەشنێ: شنەشن دەکات، بە لەنجە والرەوە دە
 دڕوو خار:

 خەس: گیاوگژ 
 ن و دەست پێگەیشتوویی. دەسڕەس: دەسترەس، دەست پێگەیشت

 ، زووبەزوو ڕهاکە: هەربینا، لەپهەر
 کەرکەس: خەرتەڵ 

       بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
 : مفاعیلن مفاعیلن فعولن دس محذوفهزج مس
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 شایی و شین 
 
 
 

        الیەک شایی یە، لە الیەک شینە 
                 کێ، الیەک گرینەک هەڵپەڕالیە

 ووکی ساواالیەک جل دەبەن بۆ ب
 ن دەبڕن بۆ زاوا لە الیەک کف 

 وەفایی ئەوی دنیا و بێتەماشا
 جیایی ئەو به یەک چەسپان و لێک

 تەمای ئەو بین  و تۆ بە با بەس من
 ی خەو بینخەبەر، ئاوبردەبا بەس بێ

 با وەخەبەر بێین، فکری کارێ کەین 
 ٢٦7مان بۆ الی یارێ بەین و باوەڕ بیر

 ئەو یارەش دیاره تاق و تەنیایە 
 ی خودایەوەفا و کەرەم، زاتبه

 ه پاداشی زۆره  هەر خزمەت بەو
 که، دڵت مەگۆڕەبه وتەی من

 ٢٦8ێنێ ئەو دەمرهەر ئەو دەژیێنێ، هەر 
 مێنێ ئاخری بۆخۆی تەنیا دە

 ئەوا ڕووی کردۆته تۆ "ئیمامی" 
 ۆته تۆ پێنج فەڕزه سوجدەی هەر برد

 
   ی هەتاوی١335قاقاڵوا،  
 

 ێ کەین ی: یار اپی ئەنیس چ ٢٦7
 ... دەمرێنێ ەنیسی و جەعفەر: دەژێنێچاپی ئ ٢٦8
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   ی چاپی جەعفەر(  33٢و ی چاپی ئەنیسی  ٢٠٢)الپەڕە 
____________________ _________________ 

 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
شنا بوەرۆکی  سەرەتاکانیدا  لە  لەێعرەکە،  تەعبیرە،   یرکردنەوەیە  بەم  و  جیهان  و  ژیان 

گەوهەرێکی   یەکەمی    فەلسەفییچەشنە  فەردی  دوو  لە  ئەوەش  دەبینرێت  تێدا 
یر دەچێتەوە سەر هەمان م و چوارەم بەدواوە شاع. بەاڵم لە فەردی سێهەدەردەکەوێت

 ان بە ڕۆژی حەشر و خودایەک نگایەتیدڕێچکەی ئایینی و بێ بایەخ کردنی دنیا و گر
برێتێ. بەو سوجدەی بدەمرێنێ و خۆی تەنیا دەمێنێ و دەبێ پێنج فەڕزە  کە دەژیێنێ و  

چوارچێوەی لە  دەبێ  شیعرەکە  سەرجەم  ئ  حیسابە،  ئایینییەکانی  سەیر  شیعرە  اواتدا 
 بکرێت.

خەڵک  شیع زمانی  سەر  ئاسایی  دەستەوشەی  لە  وگۆڵە  گرێ  بێ  و  ساکار  رێکی 
 .ێکهاتووەپ

وش وایە  الم  ساوا:  بەهۆی  بووکی  ساوا  زاوادا ەی  بەرانبەر  لە  سەروا  خستنی  ڕێک 
دە بووکیهاتووەە  هێش  نا  تەمەنی  کەم  بڵێین کچێکی  مەگەر  بێت؟  دەبێ چی  تا ساوا 

 خەڵکی ناوچەکە بەمێرد درابێت.  گوێرەی نەریتی نابەجێی پێنەگەیشتووە کە بە
ە بێت کە تاک  ئەو "تعلق" و "تعلق خاطر" ان دەبێ  بەیەک چەسپان: یان بە یەکەوە چەسپ

هان پێکی دەهێنێت و لە  یان و جی ە ماوەی ژیانیدا لەگەڵ خەڵکانی دیکە و بەگشتی ژل
 ی دەپچڕێت. کۆتاییدا بە مقەستی مەرگ هەموو

 نەکەیە و لەڕاستیدا مردنە. پێچەوانەی بەیەک چەسپا لێک جیایی:
 ئاوبردە: لەناوچوو، نەماو

 لە خودا[ مەکە.ەکەس یان شتێکی دیکە ]جگە باوەڕ ب دڵت مەگۆڕە:
 موسوڵمان فەڕز کراوە.  اندارێکیپێنج فەڕزە: ئەو پێنج جار نوێژەی کە لەسەر ئیم

     بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
 ولن ع لن فعولن // فع لن فعتقارب اثلم )هجایی(: فم
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 ڕێسێشی ده یارم ته
 
 
 

 ئاوا  لهڕ یلوپهک نر ڕوو، وهسه شی لهزوڵفی ڕه
 و درێژ و تاتا و ئاڵۆز، لوول خش و باڵو  په

 ٢7٠ایدا ب ٢٦٩هناز و عیشو هاوریشمێکی خاو بوو، به
 ژن و بااڵبهک ماری زامدار بوو، هااڵ لهوه

 ڕێسێ شی دهرم تهالدا، یاکرد بهدهکۆشی 
 ڕۆحی شیرین؟  کی کاڵ، بکڕم بهریی شهکوانێ خو

 مکین از و تهن دا بهستی یارم بایده م بهبیده
 نگینرم و ڕهقامکی نه به ، شانه  به هوشی کاته

 خشین و نه  ٢7١جوان  شیتهنووکی  ویش بهبیدا ئه
 ڕێسێ هشی دشمین، یارم تهپه ٢7٢کی یهۆ پارچه ب

 ستی ده شی بهازدارم گرتی تهحبووبی نمه
 ستیکرژی به یل خاوبوو، به و مه ٢73تببهڕیسی موحه
 تیسستی بهلێو و ده به پساندی، گرێی داڵن

 نگینی کرد و خستی ل درتێژ بوو، سهمهتوولی ئه
 ڕێسێ شی دهتی، یارم تهچوس وی بهبۆی دانه

 رمی نه  م بهدهم قهدهرمێ قهباغی سێو وهه  له
 

 نیسی ی، دیوابنی چاپی ئه .  عیشوه  ٢٦٩
 ژار نگی مامۆستا هه ادا، ده ی ب. عیشوه  ٢7٠
ر  بێت ههده  وهکهکێشی شیعره هۆی    ڕاستیدا به  ژار. له مامۆستا هه  نگیده نیسی و  .  جووان، دیوانی چاپی ئه  ٢7١

 .وهێته واش بخوێنر
گه ٢7٢ له .  سهردوهه  رچی  وهکهرچاوه و  "پارچهدا  کراوه یهک  تۆمار  وایهبه  کی"  الم  ده ڕه  اڵم  ک  وهبوو  وانتر 

 یێکی"بنووسرێت.  "پارچه
 ژار نگی مامۆستا هه ده یسی و نت، دیوانی چاپی ئه ببهحه. مه ٢73
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 رمیشه برێ، جوانهسه گوڵزار به پێش له ێتهنهد
 رمی گه گرێ داڵن بهپیتی، ده  شی بهباوه له
 زمی و ڕه زمکاتی به لهیری سه هاتهولبول دهب

 ڕێسێ شی دهتمی یارم تهنجه حه و الر ولههب
 ناز و عیشوه ڕوا بهیی دێ دهکۆاڵن و کووچه

 باج و ڕیشوه و شۆخه جوان ئه پیر و له گرێ لهده
 شوهکا لغاو و ڕهلوولی ده ٢74زوڵفی  ڵ بهجحێ

 ! شوه یلی بهمه ارهدی، وهکر و فێڵ و حیلهو مهبه
 ڕێسێ شی ده! یارم تهکردوهفیکرێکی بیکری 

 ٢75خاوێن و بێ بنووکهل، هوچی من ئهکههۆنراوه
 بووکه ازهستێکی تستی مهده ی بهکهوا ڕیسه
 سووکه ێن بهردڕی وی، دا پێی بڵسه بهڕازیم 

 ه ، زووکسته، هه بۆخۆم، بیڕێسه چۆغه م به یکهده
 ڕێسێ شی دهته ! یارمنووکه نووکه هتۆزێ ب

 موو دڕابێت هه چۆغه نگهکاکی "ئیمامی"! ڕه
 بێ پسابێ علووم دهڕیسی ڕستی، مهشێتی  به

 ؟ بۆی کرابێ له ٢7٦اخۆکاکی جۆاڵ، د له پرسه
 دڵی شکابێ نگهڕه لێ کرد، م کهدوێنێ گله
 ڕێسێشی دهاڵ بێ، یارم ته، بێ بهیناکهقه

 
تاویی هه ١34٢اڵوا، قاق   
ر(عفهی چاپی جه  ٢7٢و  ٢7١ی چاپی ئەنیسی و  ١3٠ و ١٢٩)الپەڕە     

_________________________  ______ 
 کن. ک یهدوو چاپدا وهرهه له کهعینوانی شیعره

ریی شیعری  ژێر کارتێکه  گوتن ناکات له  . و پێویست بهنزئامێزهکی تهکییهپێنج خشته
"ن تهاسراوی  دهشیرین  یشی  عه  ڕێسێ"  وهڕهبدولمیرزا  سهحیمی  شاعیری  ی  دهفایی 
 

 نیسی نی چاپی ئه. زولفی، دیوا ٢74
 نیسی ئه، دیوانی چاپی . بنۆکه  ٢75
 ژار نگی مامۆستا هه نیسی و دهئه  وا، دیوانی چاپی. داخ ٢7٦
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گوترههنۆزده وهلهاوه،  مدا  ی  'شیرین'  هێناوهجیاتی  ی  'یارم'  لهفایی  ههکۆتای  .  ر ی 
پێبه خشتهندێکی  "یارمکهکییهنج  ده ته  شدا  کردۆشی  دووپات  ی   لێرەدا   .وه تهڕێسێ" 

و رهی بهکهی شیعرهوهر ئهبهله  زۆر نییه  ر ئاواتسهله  فاییوهی  کهیهری ی کارتێکهڕاده
جیاواز   ڕاده  هبردووئاقارێکی  تا  تهیهو  زۆر  کردووهکی  شیعری  کاتێکدا  له  نزئامێزی 

 . ییهفایی جیددوه
شیعرهبابه لهساکاره  کهتی  شاعیر  شه  :  ده"خوریی  کاڵ"  بهگهکی  نرخێک هه  ڕێت  ر 
ی  که ستی یارهده ڵکوو بیداتهبه کڕێتخۆیشی بێت، بی ی ڕۆحی شیرینینرخ ت به نانهته

ئه ته  به  یوهبۆ  و  بهناز  و  نه   مکین  ڕهقامکی  و  بهرم  بشانه   نگین  وی  شی    کات 
بهوهبکاته ئینجا  ته  ،  بهشیدنووکی  بدات،  بهدها  بیگرێت،  خۆشه  ستی  ویستی  ڕیسی 

لهبه گوناو    کرژی  و  لهباغ  و  بیڕێسوکۆاڵ  کووچه  ڵزار  دێدا  بهنی  بیکات  و   ێت 
په ئهکووتاڵێکی  بۆ  بسپێوهشمین  و  ده  ررێتهی  جۆاڵ  چۆغهئه  لهستی  بۆ  یهنجامدا  کی 

  !م بێترههبهلێ  شاعیر
سهبه جحێلی  ناڵم  لێ  کۆاڵن  یارهاگهر  و  دهکهڕین  شاعیر  ههسه  نهخهی  وای ر 

شاعیر کهشووکردن!  چیترد  یش  نه  یاره  خێرایههماوجحێڵ  م،  دههک  چۆڵ  کات یدان 
 هبکات  کهچنراوه  کووتاڵه  ردڕ واتهکات سه و داوا ده  هوێتهبیر ناچی لهکهکووتاڵەاڵم  به

 ری بکات! بهی لهکهشڕه جیاتی چۆغه بۆخۆی وله چۆغه 
شیعره لهکهمن  دهگه م  سێ  به ڵ  جیاوازدا  ده   :کردووهراورد  قی  چاپکراو دوو  قی 

 م له کهنگهی دهقده  ژار.نگی مامۆستا ههده  قی تۆمارکراو بهسی( و دهنیر و ئهعفه)جه
 وه رگرتوساوند کاڵود وه   له  ینپوور )هێدی(حوسه ر  عفهکاک جه   ت به شی تایبهر بهسه 
 تی: یهکهندهیوهپه  وهئه که

https://soundcloud.com/hedi-jh-3/lqhbo3xm8cmf  

ڕ لهشیعرێکی  و  جیاوازه  رداڵنهبهووخۆش  دیکههه  له  و  شیعری  ئاواندێک   که   تی 
 مردن بهمی  مین و خهوی زهر ڕوژیانی سه   ت به بارهخودا و بێ هیوایی سه  ترس له

 مۆنی کردوون.  گوناهباری، مڕچ و
  له   ڵکمیان کهوه وونکردنهن و بۆ ڕوهی روونکردنهجێگه  کهی ناو شیعرهندێک وشههه
 : رگرتووهژار وهی مامۆستا ههبۆرینه نبانه هه

 .ڕ، گوڵێکهڕ و نیلووفهڕ، لیلوفهڕ، لولوپهوپهلێڵو ڕ،نیلووپه
 تی مراعات النظیر نعهسه :وباڵو و ئاڵۆزخش په
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م لوول  هه  لفێک که: زویهرهمهندێک سهتی "تضاد" ی نێو لوول و درێژ و تاتا ههعهنسه 
 بێ جوان بێت. م درێژ دهو هه و تاتا بێت 

 ران ربهاڵ، بهکی کشه   هار دیتوو رخی دوو بهک، به شه
ر  ا ههنیسیشدقی ئهده  ؛ لهوهجووان بخوێنرێته  ه بێ بده  وهکههۆی کێشی شیعرهجوان، به 

 . وهجووانی خوێندۆته ژاریش بهو مامۆستا هه جووان هاتووه
په یهچهبۆپار دهکی  ل  وهڕێتهگهشمین  نه  تههبۆ  خۆی  پێش  ته شیعری  یارم  بۆ  شی ک 

 ڕێسێ. ده
بۆ    وهڕێنهگهدهچوستی    وی بهنگینی کرد و خستی و بۆی دانهسێ کرداری سهر  هه

 ت.ببهڕیسی موحه
 کاری ێرایی، بهچوستی، خ

هه  و  سێو  جگهباغی  ئاس  له  رمێ  باغی  نزیکی  سێو  واتای  هه ایی  واتایهو  کی  رمێ، 
 مکی یار بێت. سینگ و مه هک یهوریشی ههدو

  ی به تو بۆچی شاعیر سیفه  مزانی چییهڕ؟ نهت و فهکهرهبه   ی بهشپیت، باوه شی بهباوه
باوه  بۆ  هێناوهپیتی  واتاشی یار  پیت  باوهیهمیشی ههی که ؟  بڵێی نیازی شاعیر  به ،   شی 

 بووبێت؟ی نهکهیاره بچووکی وارهقه
 یفن. شادی و که وهکهیهرسه  زم به ڕهزم و به

 وسار، هه شمه، ڕهشوهڕه ،رتیل، بهڕیشوه
 مجارهل، ئههوچئه  چێ، وا وێده، وا دیارهدیارهوه
 دراو، زبڵی خوری شانه وک، قرپۆکی خوریی لهبنو

 . سێک بوونه کهستی ده وساری کار بهسێک بوون، هه ستی کهده ڕیس به
 ردڕی خۆی( سه بێ بهڕازی نه ک کهجۆاڵیه ک)وهنراو ته ردڕ،سه 
ر  بهله  ی شاعیرهبۆچوونی من یار  ؟ بهکێیه  کهری کردارهسی ڕستی... بکهتی ڕیشێ  به
دهوهئه دواتر  لهی  بپرسهک  ڵێ  جۆاڵ  کراوه  بزانه  اکی  ته  واته  بۆی  و    نراوهبۆی 

دههتاکخه کهسه  وهێنێتههش  خۆی  گل  ر  پێشتر  کردووههڕۆژی  لێ  ئێستا    یی  و 
ئهدڵنیگه تۆل  یهوهرانی  کارهێی  و  بهکهرابێت  جێ  بۆ  باش  نه ی  لهجێ  ڵ گهکردبێت. 

اڵم کات. بهاڵ بوونی بۆ دهۆعای بێ بهوێت و دی خۆش دهکهریارهشدا شاعیر ههوههئ
بهرحه ده  و دۆعایه ر ئهگهئه لێرهبمام جۆاڵ کرابێت ده   ق  بپرسێت ا لهدێ شاعیر  خۆی 



 
 

 ١33٩تا  ١334شیعری سااڵنی  /344

 

گله  دوای  جۆاڵ  کاکی  بڵێی  ل"تۆ  کارهکههێکردنیی  پێشترم  ڕۆژی  تهکهی  بۆ  واو ی 
 ٢77کردبێت؟"

  ١33٢الوێژی  ی گه  ٢8کۆدیتای    . سااڵنی دوایدا گوتراوه  ١335ساڵی    له   کهشیعره
به١٩53] بێده  [  و  مات  سااڵنی  زاڵ خه  اسییسینگیی  گشتی  و  بوونی    باتکاران 

دا   مهردهو سه؛ لهواڵتدا  ر سه  ختیار بوون بهیمووری بهت نیزامیی تهتی حکوومهاڵسه ده
 باشوور به  شیان لهکییهیندان خراون و ژمارهز  تکارانی کورد لهباخه رچاو لهشێکی بهبه

ده ههنهێنی  لهژین.  ساڵهر  ڕێکخراوهو  داده  'ساواک'  یدا  ئێران  شوێنی   زرێت،مهی 
دا    ١357ساڵی    ستێنێت تا لهده  رهنگتر پهو دره  وهگرێتهختیار دهت نیزامیی بهحکوومه

 .وهگرێتهی دهماری ئیسالمی جێگههەڵدەوەشێتەوە و "واواک"ی کۆ
     :  کهرووزیی شیعره حری عه به

  فاعالتن مضارع مثمن اخرب: مفعول فاعالتن، مفعول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لههه.   ٢77 ئاماژهو جۆاڵیی کردن  ندی ڕستن و چنینیوهپه  ر  با  بکه  به  دا،  زانکۆی باڵوه  له  م کهوتارێک  ی 

 شکده دان شریه عروفی، "جوالیی یا جوالهگی در کردستان"، ن: ابراهیم مورێزدا چاپ بووهی تهستگه بی زاندهئه
 [. ١٩7٦] ١355، سال ١١7 نسانی تبریز، شماره ادبیات و علوم ا

 



  

345/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 
 

 لە من کەوێ!  قەزات
 
 
 

 دوێ نەخۆش بووی کە ئەمن هاتمە الت 
 تاقە برات!  ی  ئەی قەزای تۆ لە من

 بە شەو و ڕۆژ لەخودا دەخوازم 
 !دەرد وبەاڵتلە منی غەمزەدە بێ، 

 ون نەبێ نووری جەماڵت یاخوا! 
 من و مەملەکەت و خەڵکی واڵت لە

  ٢78سەروی قەددت کە لە بوستانی وەفا 
 ٢7٩و ئافاتوور بێ لە دەرد اودرا، دئ

 ست گەرم وگوڕ و ڕووناک بێ،مەجلی
 ت! قەت نەکووژێتەوە یاڕەببی چرا

 وەکو پەروانە لە تۆ هااڵوین
 هەر ئەتۆی خاوەنی فەیز وبەرەکات 

 ی منە بۆتە گەسککاکە! برژۆڵ 
 خاکی دەرگات  پێی دەماڵم هەموو

 ٢8٠چونکە بۆتە کلە بۆ چاوی من
 ە فیداتدیدە و ماڵ و سەرم بێ ب

 دی، و کە تۆی ناساز'کامیل'ت شێت بو
 سەری خۆی ناوە، بە بێهۆشی هەاڵت 

 

 
 .  چاپی جەعفەر: بۆستانی  ٢78
 یسی: ئاودار. دڵنیام هەڵەی چاپە.  چاپی ئەن ٢7٩
 .  چاپی ئەنیسی: چاوی برات.   ٢8٠
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 تاویهەی  ١335قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(  74ی چاپی ئەنیسی و  57و  5٦)الپەڕە 
_______________    ____________________ 

لە  شیعرەکە   و  دراوە  پێ  فەیز' ی  'خاوەنی  عینوانی  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  فەردی لە 
وەشە شیعرەکە  عینواشەمی  و  رگیراوە.  نەخۆشی  لەگەڵ  بەاڵم  جوانە  و  پڕواتا  نێکی 

اعیردا کەمتر دێتەوە، کە هۆکاری گوتنی شیعرەکەش ئەو نەخۆشییە  ش  ناسازیی کاکی
 بووە.

برات' دەریدەخەن کە شیعرەکە بۆ سەید هەندێک وشەی وەک 'کاکە' و 'تاقە    گەرچی
وا جەعفەر  ئەو سێ وشەیەی  وترابێت، بەاڵم  ئاوات گ  محەممەدی نوورانی، براگەورەی

ونتر دەکەنەوە و مسۆگەری دەکەن:  ڕولە پەراوێزی شیعرەکەدا نووسیویەتی، مەسەلەکە  
 "دیسان بۆ کاکی". 

کاکی لە خۆی کەوتن'  یعری دیکەشیدا لە تەعبیری 'قەزای  ەم لە دوو ششاعیر الی ک
وەرگ کەڵکی  ئەو'  بۆ  کاکی  دەردوبەاڵی  'هاتنی  وو  پەیوەندێرتووە.  کی ێدەچێت 

 و گوڕی برایانەیان لە نێواندا بووبێت. گەلێک گەرم 
س و  دووهەم  دەبێ  ێهفەردی  ڕواڵەت  بە  مەملەکەت  دەکرێنەوە.  واتا  پێکەەوە  ەم 

ریدی شێخی لێن، نەک هەموو  زیاتر دەبێ ئەو ناوچەیە بێت کە موبێت بەاڵم  کوردستان
 خاکی کوردستان یان ئێران.   

بۆ فارسییە وستان: وشبوستان/  'باغ' ی  ەیەکی  لە ئەدەبی کوردیدا زیاتر    واتای  هەیە. 
بەخۆ 'بۆستان' ی  بەاڵم  یەشێوازی  لەوە گرتووە.  نین و    هیچکام  شێوازەکانی خۆماڵی 

هەست   سەمن  بۆ  شێوازەدەکەم  شیعرەکە،  کێشی  بوونی  فارسییەکە   المەت  تەواو 
 هەندێک بەڕێ وجێتر بێت: بوستان. 

 گونجاو دەبێت. فەردی پێش خۆی تەم بە یارمەتی ەردی هەشواتاکردنەوەی ف
عەرەبی   بە  'سورمە'،  'کلە'،  'کڵ'،  نەرمکراوی  حل':  'ک'کل'،  و  هاڕاوە  "خاکی 

ڕەش کردنی چاو و برژۆڵ کەڵکی لێ ، قەدیم بۆ  سولفوری ئاسن یان سولفوری زێوە
کەردەگیرا."و دەگوترێت  کوردەواریدا  لە  'سرمە'(.  مادە  معین،  کێ)فرهنگ  لە  وی  لە 

ئەو شوێنەیە وا گوایە خودا خۆی پیشانی مووسادا و سیناوە دێت کە  طوری سەحرای  
ئەن سەیر  جالە  بەاڵم  داگەڕا.  ڕەش  و  سووتا  کێوەکە  دەرخستنەدا  خۆ  ئەو  ئەوەیە می 
مووسا موویەکیشی هەڵنەپڕووزاوە! ئەمڕۆ بە   و بەردی کێوەکە سووتاون لەکاتێکداهەمو
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ڵە نەماوە. شاعیر خاکی  ک بەو خاک و خۆچاو' پێویستییە   'قەڵەمی  بوونی 'ئای پێنسڵ' یان
 شوبهاندووە.  ۆیدەرگای ماڵی کاکی بە کلەی چاوی خ

دوا شاعیر  کە  تێدەگات  وا  مەقتەع  فەردی  لە  بخوێنەر  سەردانی  نەخۆشەکەی،  ی  را 
ئەم شیعرەی گوتبێت و وەک عوزر هێنانەوەیەک بۆ ڕۆیشتن و بەجێ   گەڕابێتەوە بۆ ماڵ،

بۆیهێش دەیەوێتناردبێت.شاعیر    تنی،  ناسازی   لێرەدا  بە  وا  تۆم  کاتێ  بڵێت 
 خۆم هەڵگرت و بە بێ هۆشی هەاڵتم. ی چاوپێکەوت، شێت بووم و سەر
 بوون   هەست وخوست سەری خۆ نانەوە، بێدەنگ و بێ

     بەحری عەرووزی شیعرەکە:  
 رمل مسدس مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعلن 
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 بەهارسیمی نەونە
 
 
 
 یمی نەوبەهار هات ە تەڕدەستی نەسب

 بە گورجیش ڕۆیەوە، من مام و ئاوات
 سەروی بااڵبەرزی خۆش ڕەنگ! ێ ئەی ئەر

 ئەوەندە بۆ لەبارە بەژن و بااڵت؟
 رزی، وەباڵی عاشقانتەبەر بەل

 هەیهاتە هەیهات! نەگەییە گەردنت، 
 بە دڵسەردی بەجێ ماوم لە هاواڵ 

 و وااڵت شقی ئاڵ چ سەرگەرمم بە عە
 سەرگەرمی تۆم من،ێ دڵسەرد و گا دەم

 کەچی تۆشی دەگەڵ من بێ موباالت! 
 ۆ وەکوو بولبول دەناڵم وریی تلە دو

 بە هەڵبەست و قسەی خۆش و مەقاالت 
 خەیاڵت بازیگەر بوومترەنجی لە شە

 ت بووم کش ومات بەدەس فیلی فیراق
 بەقوربانی وەفات بێ، گەرچی نیتە  
 ت بی لە ئافا ەڵێ دوور'ئیمامی' هەر د 
 
 ی هەتاوی ١335قاقاڵوا،  
 فەر( پی جەعی چا 75ی چاپی ئەنیسی و  58و  5٦)الپەڕە  

   ______________________________________ 
د لە  چشیعرەکە  دیوانی  پێ  ی  'هەیهات'  عینوانی  ئەنیسیدا  فەردی اپی  لە  کە  راوە 

لەگ زیاتر  وایە  الم  و  وەرگیراوە  شیعرەکە  ناوەرسێهەمی  شیعرەکەەڵ  یەک  ۆکی  دا 
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سەرەکیی  ابەتی  وە تا عینوانی جەعفەر کە لەگەڵ چەمکی دووریی یار، وەک بدەگرێتە
 .ەئەم غەزەلەدا یەک

 پێش کۆچی دوایی شاعیر گوتراوە.  ساڵ  48لە شیعرە سەرەتاییەکانی ئاواتە و 
 ست: وشەیەکی فارسییە بە واتای کەسی وریا و خێرا وهەڵسووڕاو. تەڕدە
'ئاوات' خراوەتە ناو دوو کەوانووکەوە بۆ    ئەنیسیدا وشەی  ات: لە چاپیام و ئاومن م

 ناوی شاعیر بگەیێنێت. من الم وایە شاعیر دەبێ گۆشە نیگایەکیشی بە ناسئەوەی ئاماژە  
پە واتا سەرەکییلەو  بەاڵم  بە گشتییە هەر  یوەندییە هەبووبێت  ئارەزوو  ئاوات و  ەکەی، 

بۆ کەوانووکەم  لێرەدا  م  دانەنا.  بۆیەش  من  بئەگەر  "ئاوات"  و  تەنیایی  ام  واتای  ێت، 
نەوبەهاردا بە تەنیا مابوومەوە و کەسم   ە کاتیشاعیر دەگەیێنێت و ویستوویەتی بڵێت ل

 لەگەڵدا نەبوو.  
بەهاری بۆ دانراوە. بەاڵم ئەوەندەی    فەرهەنگە فارسییەکاندا واتای سەرەتای  هار: لەنەوبە

ن دەبارێتەوە و  سەرلەنوێ بارا  دەگوترێت کەتری ساڵ  من بزانم بە سەردەمێکی درەنگ
 ەو واتای نابێت.یان ن سەوزایی سەرهەڵدەداتەوە دەنا سیفەتی نوێ

ۆ بوون واتە گوناهی کەسێک  بە ئەستوەباڵ: تاوان و خەتا و گوناهە. وەباڵی کەسێک  
ئەست وشەیەکی کەوتنە  هیهات  جوانی غەزەلەکەیە.  گەلێک  فەردێکی  ۆی کەسەکەیتر. 

وعە قورئان  رەبییە  و"لە  هاتووە،  واتای  یشدا  فارسیدا  لە  دەداتەوە؛  دوورە'  'چەندە  اتای 
ی )ماڵپەڕی 'پارسی ویکی'(. دیارە لەکوردیشدا هەمان واتا  دەدات"   خواردنحەسرەت  

بێت.  فارسی بەداخەوە  و  مخابن  کە  هەیە  واتای یەکەی  هەمان  بێگومان  لێرەدا  بەاڵم 
و شاعیر  و  وەرگیراوە  لێ  ئەیستوویەتعەرەبی  تۆ  بڵێ  بااڵبەرزی  وەباڵی وەندە  کە  ی 

بااڵبەرزەکەت   لە  حەسرەتیان  و  داخ  و  ناگاتە  گەلێک  عاشقان  تەنانەت  و  دوورە 
نی ئەوان چی دەکێشن! شاعیر کە بزا  گەردنیشت چ بگات بە چاو و سەر و مێشکت

سمان.  ی یارەکەی خۆی لە سەر زەوی داناوە و یاری بااڵبەرزی گەیاندۆتە ئائەوینداران 
 ارتێکەریی زیاترە لە سەر خوێنەر. ەی هەیهات بۆ کوپات کردنەودو

سەنع سەرگەرم  و  تضدڵسەرد  دڵم  ەتی  گەرچی  کراوە:  دروست  پێ  یان  )مطابقە(  اد 
ها لە  بەوەی  بساردە  ئڤااڵن  و  ڕازاوە  ئەوینی  بە  بەاڵم  ماوم،  سەرم ەجێ  وااڵت  و  اڵ 

ە. شاعیر لە  ی شاعیرانەیێکی جوانگەرمە. بەخشینی سیفەتی ڕەنگاوەڕەنگ بە ئەوین کار
بەیەکی دڵساردیفە بە دوو سیفەتی دژ  پێنجەمدا  گەرمی کار  و سەر  ردی چوارەم و 

 دەکات. 
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 بێ موباالت: گوێ نەدەر و بێ دەربەست.
مەقات:کۆی  مەقاال کۆی  قسەیە؛  و  وتە  واتای  بە  نووسراویش مەقال  وتاری  و  لە 

 دەگەیێنێت. 
ە. خەیاڵی تۆم ترەنج(. فارسییدا یاریی شەات )لێرەبازیگەر: ئەو کەسەی وا یاری دەک

کە دووریی تۆ بێت(، کش درام،    ی تر )دەکرد بەاڵم بە مۆرەیەکی گەورەی الیەنەکە
دۆخ کش  کەوتم.  و  بووم  مات  کە  ئینجا  دەکەوێتە ێکە  الیەنەکەیتر  شای  تێیدا 

سەرمەترس کراوەتە  هێرشی  چەندالوە  لە  شا  کە  حاڵەتێکە  بوونیش  مات  بە    ییەوە.  و 
ی بۆ نامێنێت و کەسیش ناتوانێت ببێتە بەرگر لەو کش ، ئیتر دەرچوونایین کشدراندو

 یف ڕزگاری بکات، ئەوەش کۆتایی یارییەکەیە. ەی حەرکردن
وکیان 'ئیمامی' واتە  لە دوو ڕستە پێک هاتووە کە بکەری هەردفەردە    بە قوربانی...: ئەو
خۆیەتی:   ئ١شاعیر  قوربانی  ببێتە  ئیمامی  با  وەفای(  نیتە؛ەو  کە  ئە٢و    ەی  لەگەڵ  و ( 

 ە ئافات بەدوور بی! اخوا لقوربانی بوونەشدا ئیمامی هەر دۆعات بۆ دەکات و دەڵێ ی
     بەحری عەرووزیی شیعرەکە:   

 مفاعیلن مفاعیلن فعولن  محذوف: هزج مسدس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

351/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 

 

 بەسەرت!
 
 
 

 گیانە، شمشیری برۆت خوێن دەڕژێنێ، بەسەرت! 
 ٢8١ێنێ، بە سەرت! ەچزدا، دڵ دڕۆژی ڕووشت بە خو

 من بە هۆی ڕووتەوە هاتم کەچی شمشیری برۆت 
 وێنێ، بە سەرت!بەر و کردویە خکوشتمی بێ خە

 م خوێنی من سوورە، لەسەر کوڵمەتە، مەیشارەوە لێ 
 ٢8٢!لەگەڵ ئەو شیری برۆت کێشە بوو دوێنێ، بەسەرت

 یانی کوڵمت وەکوو ڕۆژە کە بە زولفی ڕەشی خۆت
 ێنێ، بەسەرت!کوڵجەرگم دەداینەپۆشی، دڵ و 

 ەو هەموو سوێندە، کەسی من، بە سەری تۆ، هۆنەرب
 ٢83ت بنوێنێ، بەسەرت!بوو کە مەحەببەئارەزووی 

 ت گەر دەکێشی لە منی غەمزەدە شیر، ڕۆژی ڕوو
 ٢84ون کە، با ئاسودە بم تاکوو سبەینێ، بە سەرت!

 کامیل' ئەمڕۆ بە کوڵ وجۆشە، لە سایەی گوڵی ڕووت
 ٢85رت! دەخوێنێ، بەسە خۆشە خرۆش، وەکوو بولبول ب

 
 ی هەتاوی ١335قاقاڵوا، 

 
 اپی ئەنیسی: ڕوشت. .  چ ٢8١
ل ٢8٢ ە، وێدەچێت  بەتاڵ ڕاگیراەو  ێنەکەی وە کە شوە چاپی ئەنیسیدا نییە و بە هۆی ئەو ڕاستییە.  ئەو میسراعە 

 هۆکارێکی تەکنیکی لە ئارادا بووبێت. 
زمانی فارسیدا شێوازی موحەببەت و لە کوردیشدا زۆر جار شێوەی  بەت. وشەکە لە .  چاپی جەعفەر: موحەب  ٢83

 ایە.شیدا وەهکرد کە ئەوەندەی بزانم لە ئەسڵە عەرەبییەکەهەیە. من شێوازی چاپی ئەنیسیم ڕەچاو   حیببەتیمو
 : سبەینی )دەبێ هەڵەی تایپ بێت(. .  چاپی ئەنیسی ٢84
تی /واو/ لە هەڵەی تایپ دەچێت نەک کاری مامۆستا  شەکە بە دوو پی.  چاپی ئەنیسی: دەخووێنێ. نووسینی و ٢85

 وو /واو/ نەبینراوە. دن بە دخۆی. وشەی خوێن
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 اپی جەعفەر( ی چ 7٩ەنیسی و ی چاپی ئ ٦3و  ٦٢)الپەڕە 
    ____________________________________ 

 شیعرەکە لە چاپی ئەنیسی و جەعفەردا یەکن.  یعینوان
و  ئاساییە ێند خواردن بە سەری دووهەم کەس لە ناو کۆمەاڵنی خەڵکدا سوێندێکی سو
سەلمانش بۆ  سوێن اعیر  یار،  پێکردنی  باوەڕ  و  بارودۆخی خۆی  چەسپاندنی  و  بە دن  د 

 تی: ەات. مامۆستا هەژار لە وەرگێڕانی چوارینەیەکی خەییامدا گوتوویسەری دەخو
  ""مەیگێڕ، بەسەرت پردی سیڕاتیش کەڵەکە!...

داری'  کر  'ڕەدیفی  "بەسەرت!" هەروەها کراوە بە ڕەدیفی شیعرەکە. من ئەو ڕەدیفە بە
ب بگرینەدەناسم  کۆتاییەکەی  /ت/ ی  پیتی  تەنیا  بتوانین  ئەگەر  بڵێی   ەاڵم  و  ن  بەرچاو 

گۆڕێ و دڵنیا نیم ئایا   'ڕەدیفی جێناویی' هەیە، ئەودەم واهەیە مەسەلەی "حاجب" بێتە
 وان سەروا و ڕەدیف بە حاجب دابنێین یان نا؟ دەتوانین "بەسەر" ی نێ
حاڵەتدا  لەهەر  داو  نی  ێنێ".."  بەاڵم  و  و  دەڕژێنێ  دوێنێ  و  خوێنێ  و  ەسووتێنێ 

کەیە. لە ناو ئەو وشانەدا تەنیا سبەینێ' ێ سەروای شیعرەدەکوڵێنێ و بنوێنێ و دەخوێن
و ڕاستییەوە کە  اک کەوتۆتەوە و لێیان جیاوازە ئەویش بەهۆی ئەتیە، کە لەوانی دیکە  

واتە شاعی '...ێنێ'.  نەک  '...ەینێ' کۆتایی دێت  نەگ  ەکیر سەروایبە  ونجاوی  تاڕادەیەک 
 خستۆتە ناو حەوت فەردی شیعرەکەوە. 

ف مەسەلەی  پێویستە  لە  باری ۆڕمدا  لە  شەشەم  فەردی  دووهەمی  میسراعی  بڵێم 
تێدایە و هەست دەکرێت شاعیر لەو شوێ  کعەرووزییەوە هەندێ بەحری ئاڵۆزیی  نەدا، 

ە ئاسوودە' بێت کی 'ئاوەڵناودیارییکراو بەجێ دەهێڵێت. هۆکارەکەشی واهەیە هێنانی  
لەجیا بڕگەیەکی درێژ  بە  پێویستی  ئاسایی  ئەوەش    تی کورت هەیە وبۆ خوێندنەوەی 
ووسینی وشەکە،  دوو واو ن  'فعالتن' ی بەحرە ڕەمەڵەکە هەندێک تێکدەدات؛ دیارە بە

 کات. دە ئەوئاڵۆزییە زیاتر
کوردی و  بی  لە ئەدە  دڵدار،ی  ناوەرۆکی شیعرەکە غەرامییە. ئەو چەشنە پێداهەڵگوتنە

 رە، روو ڕۆژە و و فارسی و تورکیدا نموونەی زۆری هەیە: برۆ بەگشتی شمشی  عەرەبی
رە و... هتد. شاعیر ایارەوە دیسووری  عاشق برینداری شیرە و خوێنی بە سەر ڕوومەتی 

نەخ نوێی  بابەتێکی  شیعری  لێرەدا  لە  تەعبیرەکانی  هەرەزۆری  بەشی  و  بەرچاو  ستۆتە 
 ن. راووودا بینشاعیرانی پێش
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ی حاکم لە  وا دەگەیێنێت کە بە نەریتی کۆن و بە پێچەوانەی مەالکان  فەردی شەشەم
هەئێرا و  بەڕێوەچووە  ڕۆژدا  ماوەی  لە  تاوانباران  کوشتنی  ئەمڕۆ،  شاعیر   رنی  بۆیەش 

بۆ ئەوەی شەو  داوا لە دڵدارەکەی دەکات ڕؤژی ڕ بە ڕەشیی زوڵفی داپۆشێت  ووی 
 اسوودەیی بخەوێت. ا بتوانێت بە ئنیدش کووژرادابێت و ئەو لە شەوی پێ

پیت  دەبێ  کۆتایی  فەردی  خوێندنەوەی  'بۆ  وشەی  ی  /ۆ/  درێژ  ی  هەندێک  خۆش' 
هەروەها پێویستە عیبارەی 'لە سایەی    بکرێتەوە بۆ ئەوەی کێشی شیعرەکە تێک نەچێت.

ڕووت کۆما  گوڵی  من  بۆنەیەوە  بەو  بخوێنرێتەوە.  دووهەمدا  میسراعی  لەگەڵ   '
ێک)وێ درگول(  'جۆشەم  وشەی  نیشانەیە وای  ئەو  بەردەستدا  چاپەکانی  لە  بەاڵم  دانا   '

 راوە.   دانەن
و خۆش    ش دەکەم لە فەردی کۆتاییدا شاعیر ویستبێتی بە هێنانی جۆش و خرۆهەست  

دروست /ش/  پیتی  لە  دەروونی  پیتی   مۆسیقایەکی  سێ  لە  شێوە  هەمان  بە  بکات؛ 
هەست   شدا  دەخوێنێ  و خۆش و  مۆسیقخرۆش  دەکرێای  بە  /خ/  هەروەها پیتی  ت. 

 ووە.   کوڵ و گوڵ پێکەوە جیناسی ناقیسیان دروست کرد
        ،ەرووزیی شیعرەکە بەحری ع

 فعالتن فعلن  رمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن
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 ئەمشەو
 
 
 

                                                                                                   ٢8٦بەزمی یارە ئەمشەوچ خۆش بەزمێکە، 
 دڵدارە ئەمشەو  دڵم جێ ڕاوگەیی

 م له شەودا دێ و له خەودادەڵێن یار
 مشەوله بێداری دڵم بێزاره ئە

 موژدەی بەره بۆ شاری عوششاق سەبا! 
 ئەغیاره ئەمشەو بێ که مەجلیس خۆش و 

 پێچی زولفی، بولبولی دڵ له نێو پێچ
 ئەمشەو سەییارهدەچێ،  وخەریکه دێ 

 ٢87گوڵی دڵ سیس و پەژمورده و چەمیبوو 
 ری شەونمداره ئەمشەو  به وەسڵی یا

 وو یۆسف له زیندانێ وەدەرکەوت وەک
 ەو ی شاره ئەمشبه سەد عیززەت عەزیز

 له وێرانەی دڵمدا ئێسته دڵدار 
 ت شوکور میعماره ئەمشەو بێ میننەبه

 تەماشا قافیه و شێعرم له شۆقی
 ه ئەمشەو سواروک و چ چاب چ مەوزوونه

 له جەوالنگەی سەنا و تاریفی یارم
 داره ئەمشەو ی تەعلیمقەڵەم ئەسپێک

 ٢88ەر موو بێ لغاوی، نایپسێنێ ئەگ
 

 . ک خۆیم لێکردەوەمن وە 'ئەوشۆ'.موو ڕەدیفی 'ئەمشەو' ی چاپی ئەنیسی کردۆتە چاپی جەعفەر هە ٢8٦
 چاپی ئەنیسی: چەمی بوو  ٢87
 ی نایپسێنێ ر موو بێ، لغاو ئەگەچاپی جەعفەر: چاپی ئەنیسی: نای پسێنێ؛   ٢88
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 اره ئەمشەو ئەگەرچی کارەکەی هەر غ
 ٢8٩ڕەقیب زانی به کار نایه نەمامی 

 ه، تاروماره ئەمشەو له خۆی بێزار
 عەسەس بێکاره ما، دەرچوو له مەیدان

 ئەمشەو بسیاره رکه ماڵەکوتی سەرد
 "ئیمامی"ش وا له سایەی قەندی لێوت 

 شەکەرگوفتاره ئەمشەو وەکوو تووتی 
 
   ی هەتاوی ١335قاڵوا، قا

  ی چاپی جەعفەر( ١7٢و  ١7١نیسی و ی چاپی ئە 4٦و  45)الپەڕە 
______________________   _____________ 

یار'ە، 'بەزمی  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  ف  عینوانی  لە  یەکە  شیعرەکە  ەردی  کەمی 
ی کراوەتە  شەی 'ئەمشەو'ی چاپی ئەنیسوەرگیراوە. لە چاپی جەعفەردا دوای ئەوەی و
بۆ   عینوان  وەک  وشەیەش  ئەو  هەر  هەڵ'ئەوشۆ'،  پێ  شیعرەکە  'ئەمشەو'م  من  بژێرراوە. 

بەر ئەوەی بە گشتی لەگەڵ ڤوکابیولێری ناو شیعرەکانی ئیمامی و    بەڕێ وجێتر بوو لە
ژیاونا ئەودچەی  دەگرتەوە.نی  یەکی  دە ا  گۆڕانکارییەم  ئەو  بۆ  دیکە  قی هۆکارێکی 

 ' بە  کە  ئەنیسییە  نووسیون؛چاپی  ی  وات  ئەمشەو'  یەکەم  چاپی  لە  ئەگەر  هی  دیارە  ە 
نەنووسرایە، منسەردەم 'ئەمشەو'  نە ی ژیانی شاعیردا وەک  نە مافی گۆڕینیم دەبوو  یش 

 کاری وامدەکرد. 
ی    ١33٢ی گەالوێژی    ٢8یی دوای کۆدیتای  بێدەنگ  سااڵنی  یغەزەلێکی لیریکە و ه

لەو ساڵ بوو کە ساواکی ڕ١335  یئێرانە.  پەهلەوی دامەزرا و کەوتە گیانی ەدا  ژێمی 
نگی و ماتی  ئێرانی. لەو ساڵە ڕەشانەدا، پەردەیەک لە بێدەورد و چەپی  خەباتکارانی ک

ژی گەرچی  بوو  کشا  موکریاندا  ناوچەی  سیاسی  فەزای  خەلبەسەر  لە  ەمۆی  بن  بات 
 رسایەوە. گیهەڵخۆڵەمێشی بێدەنگیدا گەشاوە مابووەوە و درەنگتر 

و لە  یان وەرگیرادوور نییە شیعرەکە، هەموو، یان بەشێکی، وەرگێڕاو    بە بۆچوونی من،
بۆچو ئەو  بۆ  هۆکارم  بێت،  فارسی  کەڵک  غەزەلێکی  و  ڕستە  هەندێک  تەرکیبی  ونە، 

خۆش بەزمێکە؛ موژدەی بەرە بۆ ەیە: چ  غەزەلەک  وەرگرتنی شاعیر لە زۆر وشەی ناو
رێک لە فەرد یان تەنانەت چ چابوک سوارە؛ و.... زۆ  شاری عوششاق؛ چ مەوزوونە و

 
 چاپی جەعفەر: بەکار نایە "ئیمامی"  ٢8٩
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شی لە  ئەوەندە  نمیسراعەکان  فارسی  بەعری  کە  دەبنە   زیکن  کەم  گۆڕانکارییەکی 
 ائب تبریزی گوتوویە: . صفارسی

 "ز حسن نیمرنگ یار بزمم روشن است امشب 
 کن، حق با من است امشب" منعم م نون شومجاگر م

و مەکانە  ئیسمی  ڕاوگە  ڕاوگە:  هە  جێ  واتای  هەمان  ڕاویش  ڕاوگە  جێ  جێ  یە. 
 تەرکیبێکی دەسکردە. 

 رێکی جوانە. ەودا: تەعبیلەشەودا دێ و لەخ
 مەهاباد و باکووری موکریانی بەسەرەوە دەبینرێت. موژدەی بەرە: شێوە بەیانی ناوچەی

 نە. وە بەیاەمان شێهبە وەسڵی یاری: 
ر  ڵی دڵی شاعیر. دیارە ئەگەچەمی: لەگەڵ سیس و پەژموردە هاتووە کە سیفەتن بۆ گو 

ری هەموو نەتەوەیەک مافی  یعرە و شاعیشیعر نەبوایە دەبوو وەک چەمیو بهاتبایە، بەاڵم ش
 گرامێریی زمانەکەیانی هەیە.  دەستدرێژی کردنە سەر

 پەژموردە: فارسییە بەواتای سیس. 
 ەوانەی سیس و پەژموردە و چەمییە.  ەڕ. پێچمدار: تنشەو

بۆ ئەفسانەی یۆسفی کوڕی یەعقوب ە چونکوو ئاماژەی تێدایە  یۆسف و عەزیز: تەزمین
'عەزیز'    کە فرۆشرا و برایە میسر و دواتر لەوێ بوو بە  ی ئیسڕائیل،لە پێغەمبەرانی بەن

 واتە حاکمی واڵتەکە.  
سیف کێشدار.  وەزن،  خاوەن  شاەمەوزوون:  بە  تێکە  لە عیر  داوە.  خۆی  شیعرەکانی 

بە 'کەالمی مەوز 'وتەڕابردوودا شیعر  واتە  ی خاوەن کێش و سەروا'  وون و موقەففا' 
ئەس نوێ  شیعری  دەکرا.  لەتەعریف  سەروای توندەکێک  واتە  ئەستوندەکە،  دوو  و 

شکاند. ئێستا شیعر بۆ    ی دووەمیری سپی ئوروپاییش هات و کۆڵەکەڕووخاند و شیع
سەرەکیی  دەتوانێێک کەس  دهەن بنەما  دوو  لەو  هیچکام  بانخاوەنی  هەر  و  نەبێت  ە ە 

 شیعریش بناسرێت. 
هێچابوک   بۆ شیعری خۆی  سیفەتێک  بەیانی  ناوەتەوە. لسوار: سوارچاک. شاعیر وەک  ە 

شاعیر   لێرەدا  و  مرۆڤ  ئەوە  نەک  ئاساییدا  بێت  سوار  چابوک  دەتوانێ  کە  خۆیەتی 
شیعردا   لە  بەاڵم  نەگشیعرەکە.  ئەو    گونجاویەلێک  ئەوەیە  گرنگ  دەبێت،  گونجاو 

 ەن واتا بنوێنێت.  نی خوێنەردا ڕازاوە و خاوتەسەڕڕوفەی زمان لە زیه
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جوواڵ و  جەوەالن  شوێنی  هاتجەوالنگە:  و  ئەسپی نەوە  گۆڕەپانی  بۆ  زیاتر  وچۆ. 
 ی لێ وەرگیراوە. پاڵەوانان کەڵک

 تەعلیمدار: ڕاهاتوو، فێرکراو. 
م فەردە لە درێژەی فەردی پێش خۆیدایە و بکەری  ێنێ: ئە، نایپس یئەگەر موو بێ لغاو

دەڵ  کردارەکە، شاعیر  قەڵەمە.  وەها  ئەسپی  یار  پێداهەڵگوتنی  بۆ  من  قەڵەمی  ئەسپی  ێ 
تەعلیڕاهێن هەاڵراو و  غاردان و  تەنیا  تن دەزانێت، ئەگەر مدراوە کە سەرەڕای ئەوەی 

 ێت.دەرناچ فەرمان ەلغاوی لە موویەکی باریکیش بێت نایپسێنێ واتە ل
وە لێ  واتایەی  ئەو  و  بخوێنینەوە  وا  فەردە  ئەم  نووسینەوەی ئەگەر  شێوەی    ربگرین، 

ا واتە وێرگوولێک ر ئەوەی کۆممیسراعی یەکەمی لە چاپی جەعفەردا هەڵە دەبێت لەبە
بە و  دانراوە  بێ'  'موو  خۆی!  دوای  ئەسپەکە  نەک  لغاو  بۆتە  کردار  بکەری  کارە،  م 

 یە. ەئەوەش دیارە هەڵ
 ە. ن. کوردییە و لە شێوەی 'غاردان' و 'غارغارێن'دا، بینراو: هەاڵتغار

نایە بەکار  زانی  بنەما   ڕەقیب  و  پشتەسەرە  کردنی  بەدگۆیی  و  نەمامی    نەمامی: 
ئیرەییکەری مرۆڤی ئەویندار.    'نەممامی'یە. سیفەتێکە لە سیفەتەکانی ڕەقیبی  عەربییەکەی

نەمامی ئەوەی  دوای  ڕەقیب  دەڵێ  زۆریشاعیر  کرد،  ەکی  و  ی  نییە  سوودی  زانی  ئیتر 
 ی دەرچوو! ێزار و تارومار بوو  و بۆدەستی هەڵگرت، هەربۆیەش لەخۆی ب

واتە ناسناوی شاعیر خۆی بەو پێیە   تە 'ئیمامی'لە چاپی جەعفەردا ئەو 'نەمامی' یە کراوە
ڕەقی لدەڵێ:  یەکەم  زەقە.  هەڵەیەکی  ئەوە  نایەت!  بەکار  ئیمامی  کە  زانیویەتی  بەر  ەب 

ە پیاوخاس  نییە ئیمامی بەکاری چی نایەت، دووهەم ڕەقیب چۆن وا بۆت  ەی ڕوونئەو
ی چاکی  لەشت تێدەگات لەکاتێکدا شیعری کالسیک هیچ سیفەتێک  و تێگەیشتوو کە

تارومبە ڕ و  بێزاری  لەخۆ  ئەو  سێهەم،  نەداوە.  واتا  ەقیب  شێوە  لەو  هەمووی  بوونە  ار 
ئیمامی   سیفەتی  دەبنە  ئخکردنەوەیەدا  کە  هەۆی  ئەوەی  ەویش  لەبەر  نەگونجاوە  ر 
دڵشاد گەلێک  شیعرەدا  لەم  'مەجلیسی  شاعیر  لە  و  خۆشحاڵە  'بێ    و  یار'دا،  بەزمی 

لەو مەجلیسە خۆشەی شاعیر ڕاوبنرێت، ێک کە دەبێ  ئەغیار'ە و ئاشکرایە یەکەم کەس
ون وک خاوەن مەجلیس خۆی! بە کورتی، حاڵەتی لەخۆ بێزاری و و تارومار بڕەقیبە نە

ڕ تهی  نەیگەەقیبی  و  نەبووە  بۆی  کەڵکی  کردنەکەی  'نەمامی'  کە  یاندۆتە  ێکشکاوە 
 ئامانج. 

 وەپێکراو. و باڵ تەرکیبێکی فارسییە بە واتای تاراو و دەرکراو تارومار:
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شەوانە.   پاسەوانی  واتای  بە  عەرەبییە   وەک عەسەس:  کوردستان  شوێنی  هەندێک  لە 
 'حەساس' دەگوترێت. 

 ەبێت: تێبگە! و خۆت ڕزگار بکە!واتای هنێ دوو اسەر دەرکە: دەتو
ئەم . بڵێی سەردەگای مااڵن نەبێت؟ شەو:  زۆر ڕوون نییە چییەسەردەرکە ماڵ بسیارە 

بێ چاپی جەعفەردا کەوتۆتە نێوان سەردەرکە و ماڵ رگول(ەی لە ئەودەم ئەو کۆما )وێ 
ئەوە   پرسیار  وشەوە،  دوو  بە  بکەین  وشەکان  ئەگەریش  دەبێت.  ما دواتا  یان  ەبێت  ڵ 

 سەوە؟ ەردەرکەی ماڵ بۆچی زۆرن و ئەو زۆرییە چیداوە بەسەر عەسەس
 واتای زۆر، فرە. بسیار: فارسییە بە 

ەکر شکاندن'مان هەیە کە بە واتای تەعبیری 'ش  شەکەر گوفتار: لە کوردی و فارسیدا
  ن کردنە. شەکەر گوفتار فارسییە و بەواتای کەسانی خۆش ڕاوێژ و شیری   قسەی پڕواتا

بە شیعرەکانی خۆیدا هەڵدەڵێت  ریش گوتوومە  پێشتت.  قسە دێ کاتێ  حافزی شیرازی 
 دەڵێ: کە 

 ند همە توتیان هند"شکرشکن شو
  ود"زین قند پارسی کە بە بنگالە میر

ناوچەدیارە   بنگالە  خۆین.  حافز  شیعرەکانی  پارسی  هیندستانی  قند  نشینی  بەنگالی  ی 
 بە خاوەنی تووتیی زۆر ناسراو   یندستاندیمدا هەکە ئێستا بۆتە 'بەنگالدش'. لە ق  ،کۆنە
ەو شیعرانەی من قەندی فارسین و  وەتە ئێران. شاعیر دەڵێ ئو تووتی لەوێوە هێنرا  بوو

کە   شیرنن،  ببرێنئەوەندە  دووپائەگەر  بە  ئەوێ  تووتییەکانی  هەموو  هیندستان،  ت  ە 
 کردنەوەیان، قەند لە دەنووکیان دەبارێت. 

      ،ە یی شیعرەکبەحری عەرووز
 محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن  زج مسدسه
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 تاڵ و سوێری 
  

 
 

 ٢٩٠له یار و ئاشنا کەم  کوتم با ڕوو
 که بەشکم دەردی دڵ تۆزێ دەوا کەم 

 یارم نەیار بوو، ئاشناشمبەاڵم 
 سم براکەم! دەڵێ نەمدیوی، ناتنا

 که تەوفیریان نییه چ بکەم خودایا 
 م؟کە چۆن جیا لەگەڵ بێگانه، یاران

 نییه بۆ من له هیچ ال که ڕووناکی 
 کەمله هەر شوێنێ، دەبێ هەر بێم و ڕا 

 اڵ و سوێریم دی له دنیا ئەمن هەر ت
 دەبێ کەی بێ خودا ڕۆژی جەزاکەم؟ 

 کونه، ئەوچەل لەوێڕارگم کونکه جە
 ند ساڵەم ڕەها کەم دەبێ زووخاوی چە

 چووی "ئیمامی" پاشی ئەندامی لە قیس
 با فیدا کەم وه،گیانه مادەڵێ هەر  
 

 ی  هەتاوی ١335قاقاڵوا، 
 ەنیسیدا نەهاتووە( دیوانی چاپی ئ  ی چاپی جەعفەر، لە ١38)الپەڕە 

_________________________________________   __ 
ئەم شیعرە چاپ بووە و ڕوون نییە بۆچی   ساڵ دوای گوترانی  3٠دیوانی چاپی ئەنیسی  

 لەوێدا نەهاتووە.  شیعرەکە

 
٢٩٠                                                                 
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ناوەرۆکەکەی شاد و  کارە لە سەر کێی ساغەزەلێک بەاڵم  بەحری هەزەج  شی سواری 
بزوێن پێ  بن  بە  و  و  نییە  دەرچوون  نەیار  بە  کە  یارانێک  لە  بناشتە  و  گلەیی  چەوانە 

ەڵێن ناتناسین! شاعیر لە  ئێستا دانێک کە  بێگانە جیاوازییان نییە؛ هەروەها لە ناسیاو  ڵلەگە
و   تاڵ  لە  باس  هشیعرەکەدا  د  ەمووسوێریی  ژیانی  جەرگی کون ماوەی  لە  و  ەکات 

 ی شیعرەکەیە. اوەرۆکی سەرەککونی، کە زووخاو دەدەڵێنێت. ئەوە ن
هەمو خۆی،  ژیانی  لە  شاعیر  گازندانەی  و  گلەیی  بەاڵم   وئەو  ئاشکران  خوێنەر  بۆ 

ی نییە  "ئەندامی  ئەوەی ڕوون  پێکراوە:  ئاماژەی  لە فەردی کۆتاییدا  ەک شتە و ئەویش 
مێکی لەشی شاعیرە لە عەمەلیاتێکدا دەریان هێناوە یان وە چییە؟ ئەندا. ئەەست چوو"لەد
ش  لە هەرڕووداوێکدا  لەبەر  وا  بنەماڵەکەیانە  ئەندامێکی  خود  یا  فەوتاوە؟  و    کاوە 

بەشوێنیدا دەڵێ با ئەو گیانەی وا  هۆکارێک کۆچی دوایی کردووە و نەماوە؟ ئەوەی  
ت گەرچی بە قورس و ێک بەهێزتر بکاهەنددووهەم    ماومە فیدا بکەم، واهەیە ئەگەری

 قایمی نایسەلمێنێت. 
قەرینە بە  ناتخوێنەر  شیعرەکە  ئەندامی  ی  بزانێت  و  هەڵبێنێت  مەتەڵۆکەیە  ئەو  وانێت 
چ چوو  شاعیر،یلەدەست  کوڕی  جەعفەری  کاک  خۆزیا  کێیە؟  یان  دەبێ   یە  کە 

ەموان ڕوون  لە ها ئەوەی  ئاگاداری مەسەلەکە بێت، لە پەراوێزی دیوانە چاپکراوەکەد
 ێوەبەرێت. ئەو ئەرکە بەڕدایەتەوە. یان لە دواڕۆژ و لە چاپی دووهەمی دیوانەکەدا بکر

 ئاشنا: ناسیاو 
 یر: جیاوازی  فتەو    یار و نەیار: جیناسی ناتەواون

 سینەوەڕۆژی جەزا: ڕۆژی قیامەت و لێپر
 بۆرینە(  زووخاو: کێم و خوێنی تێکەاڵو. کێم: زەرداوی برین )هەنبانە

     عرەکە:   ری عەرووزیی شی بەح
 هزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
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 سەودا 
 
 
 

                                                                         بەیادی دڵبەری سەوداگەرم وێرانە ئاوا بوو                  
 وو ب و سەودا هەموو بازاڕ و شاری دڵ کەوا بێ شەوق

 ته سەر، چونکه سەرم دانا له پێناویگلەی پێم ها
 ٢٩١جا بوو دایێکی بێ ئەم سەودایه سەوبه سەر چووم، ڕاسته 

 رموو! ەبه ڕەمزی چاوی مەستی خۆت ئیشاڕێکی له دڵ ف
 ا بووباده ئەوەنده شێت و شەیدبزانه بۆچی بێ

 ٢٩٢نیانه ڕەغبەتی شیرینی مەستان، ڕۆحی شیرینم 
 ا وا بوومی ئێمه بۆیه سەزن لێم، ببه ماچ وەرناگر

 که یادی دڵبەرم تەشریفی برده ناو دڵی زارم 
 دا له سەر ئەو شۆخه دەعوا بوو شقمبەینی عەقڵ و عیله 

 وێ دەچم؟ سارای جنوون؛ بۆچی؟ کچوو؛ ئەمن کێم؟ دڵ له قیس
 ەفیق بم تا بزانم چۆن له لەیال بوو لەگەڵ مەجنوون ڕ

 مەستی کرد ی ەمزی چاو"ئیمامی" ماوەیەک بوو مەشقی ڕ
 ڕ مەستی به سەریا هات و سست و پەست و ڕیسوا بوو پله
 

  ی هەتاوی ١335ا،قاقاڵو
 ی چاپی جەعفەر(  ١75ی چاپی ئەنیسی و  ٢4)الپەڕە 

___________  _________________________ 

 
 یپ بێت. ڵەی تادەبێ هە  سەوداێیکی. دڵنیامچاپی جەعفەر:    ٢٩١
ەدا زیان  ندنەوەی شیعرەکی ئەنیسی و جەعفەر: نییانە. الم وایە /یاء/ ی دووهەم زیادی بێت و لە خوێچاپ    ٢٩٢

 بە کێشە عەرووزییەکەی بگەیێنێت. 
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لە چاپی ئەنیسیدا 'بەسەر چووم'ە کە لە فەردی دووهەمی شیعرەکە  عینوانی شیعرەکە  
ەرەکی شیعرەکە )بەتایبەت فەردی یەکەم و دووهەم و  اڵم ناوەرۆکی سبەگیراوە.  وەر

 'سەودا' دێتەوە کە عینوانی هەڵبژاردەی چاپی جەعفەرە.(، زیاتر لەگەڵ  چوارەم
بەد   یغەزەلێک جوانی  سەنعەتی  چەند  و  ئاواتە  هسەرکەوتووی  بەکار  تێدا  وە.  ێنایعی 

ە و ئەوە لێزانی و ز و غەیرەساکارڵۆئا  عرەکەبیری ناو شی  تەرکیبی ڕستەکان وەستایانە و
 توانای شاعیر دەگەیێنێت. 

دڵبەسەوداگەر: س بە  دڵبەر بێ  یفەتێکە  ئێمەدا،  لە ئەدەبی کالسیکی  ری شاعیر دراوە. 
و   ناداتەوەسوەفا  ئەویندارەکەی  لە  خێر  ئاوڕی  دڵداری    تەمگەرە،  واهەیە  کەمتر  و 

ی بە سەوداگەر ا دڵبەرەکەی خۆەداوات لێرشاعیران ئامادەی سات و سەودا بن، بەاڵم ئ
 ناوبردووە و ئەوەش تا ڕادەیەک تازەیە. 

هاتەسەر.گل پێم  پڕ سەنعەتی شیعرییە وتێگەیشتنی  ەی  ..: فەردێکی گەلێک جوان و و 
خۆم لەپێناوی دڵبەرەکەم دانا   ندێک ووردبوونەوەی دەوێت. شاعیر دەڵێ من سەریەه

ناقابیلی سەربەدیارە لەبەاڵم گلەیی پێی ئەوم هاتەوە سەر ] [. گلەیی هاتنە سەر یان ر 
لە ئەنجامی کارێکدا دەگوترێت    ر زمانی خەڵکە وگلەیی هاتنەوە سەر، تەعبرێکی سە

انیی  ئامانجی خۆی ناپێکێت، یان الیەنەکەی دیکە پێز کە بە نییەتی باش دەکرێت بەاڵم
 بۆی نابێت هیچ، گلەییشی لێ دەکات! 

تێدای ئیهامی  واتایبەسەر چووم:  ئەوەیە شان   ە.  بە سەر زیکی  یار،  ئیشارەیەکی  بە  عیر 
تای دووریشی وادە بەسەرچوون و بە قسەی ویستوویەتی. وا  دەچێتە ئەو شوێنەی دڵدار

 ە! نئەمڕۆیی، ئیکسپایر بوو
تێک نابەجێ. تەرکیبێکی  بێجا: شتێکی  'بێ بێ جا/  فارسییە، لەجیاتی  ەاڵوی کوردی و 

گ  لەژێر  ئەویش  و  گوتراوە  سەجێ'  غەزەلەکەدا:رووشاری  جا،    ای  بێ  سەودا،  ئاوا، 
 ا. شەیدا، ساوا، دەعوا، لەیال و ڕیسو

فە لە  وەک سەودا:  ئەویندارییە  و  خولیا  هاتووە:یەکەمیان  دووجار  سێهەمدا    ردی 
 فرۆشتن و مامەڵەیە. سەوداسەری. دووهەمیان سەودا بە واتای کڕین و 
لە   وا  نیشانەیەکە  یان  وشەیەک  واتای  بە  ڕوو ڕەمز:  نهێنییەن  خەڵک  و  لەگەڵ نییە   .
بە ئاماژە پێکردنی    ک بە قسە بەڵکوو'ئیشاڕە' هاتووە کە ئەویش هەر چەشنە ڕەمزێکە نە

 دەست یان چاو.
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دەبی کوردی و فارسیدا بەچاوی جوان و خەواڵوو ەچاوی مەست: چاوی مەست لە ئ
و و  زیت  چاوی  کالسیکمان  شاعیرانی  وێدەچێت  دەگوترێت.  ناز  خوماری  و  و  ریا 

انتری  ان نەبووبێت! وا هەیە خەواڵوو بوون تەسلیمی زیاتر و هاسەی کچیان پێ جواوکر
 وە بووبێت. تێدا شارا

 ردارەکە ڕابردوو نییە، فرمانییە. کئیشاڕێکی لەدڵ فەرموو!: ئیشاڕەیەک لەدڵ بفەرموو! 
 بادە: مەی 

. ڕەنگە  یەینیان نییانە ڕەغبەتی شیرینی، مەستان...: سەرخۆشان مەیلی خواردنی شتی شیرن
ی!  و هەر بیستوویەتت بەاڵم دڵنیام ئاغا سەیدکامیل خۆی ئیمتیحانی نەکردووە  واش بێ
 ی وەک چۆکلێتە. تجار دوای شامپاین، 'فووج' دەخورێت کە چەشنێک شیرنیاهەندێک

ەوە بۆ میسراعی پێشتر کە باسی شیرینی و سەرخۆشان بە ماچ وەرناگرن لێم: دەگەڕێت
ومەستانی فەردی پێشترە(، لە بری ماچێک  )کە نیاز لە چان  ڵێ مەستادەکات. شاعیر دە

 ە بەزمی ئێمە تێکچوو و سەودامان سەری نەگرت. ەبووڵ ناکەن بۆیڕۆحی شیرینم لێ ق
دەڵێ بە هاتنی یادی  دی دڵبەر بۆ ناو دڵ: تەعبیرێکی جوانە. شاعیر  اتەشریف بردنی ی

بە بوو  لێیان  عیشقم  و  دڵم، عەقڵ  ناو  بۆ  بە   دڵبەر  ئەدەبیاتح  شەڕ.  ناوچەکە،  یسابی  ی 
بوەستێت و بە عیشق و خواستی دڵ  بک  دەبێ عەقڵ دژ  ات خۆی لەو  نەسیحەتی دڵ 

ل شۆخ  وشەی  بەاڵم  دوورکەوێتەوە؛  و  بدزێتەوە  ئەو ەعیشقە  لەسەر  و  الیەک 
ال لە  دوانە  ئەو  کە دەعواکردنی  ئەوەیە  ئەویش  پێشەوە  دێنێتە  ئەگەرێک  تر،  یەکی 

و   عەقڵ  ویسهەردوک  میواندارتبعیشق  بۆ ێتیان  عەقڵیش  واتە  بکەن،  دڵبەرە  ئەو  یی 
عیردا هاودەنگ بووبێت؛ زۆر لەو بۆچوونە دڵنیا  و لەگەڵ دڵی شا شاعیری لە مل دابێت

 جاویش نییە. ننیم بەاڵم نەگو
هو زۆر  میسراعە  ئەو  کێم...:  نەماوە  ئەمن  دڵم  من  دەڵی  شاعیر  ڕێکخراوە.  نەرمەندانە 

و سەحرای جنوون دەچم و خەریکم شێت  زانم کێم، بەرەناسمەوە و  کەوابوو خۆم نانا
 هاوڕێی مەجنوونی عامری. ر ئەوەی ببم بە دەبم، لەبەر چی؟ لەبە

جنوونی عامری؟ وەاڵم: بۆئەوەی بزانم چۆن لە  ەلەگەڵ مەجنوون...: باشە، بۆ ببم بە م
ووەوە، ەبال جیا نەیال جیا بووەوە و توانی دڵی لێ هەڵبکەنێت. دیارە مەجنوون لە لەیل

بدات!    کەوابوو شاعیر  بە  دڵدار  لە  جیابوونەوە  دەرسی  مەسەلەی   بۆناشتوانێ 
نی جیانەب مەجنوونی  و  لەیلی  شیعری  چیرۆکە  لەیال،  لە  مەجنوون  امی  زوونەوەی 

ەی تێدایە، کە گەلێک ڕازاوە و جوانە  گەنجەیی شانۆی چوونی مەجنوون بۆ ماڵی کاب
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ەیبات بۆ مەککە بۆ ئەوەی هەلیدەگرێت و دن  ی مەجنووو لە ڕاستیدا شاکارێکە. باوک
ەوینی لەیالی لە دڵ دەربکات. لەوێ  ودا بپاڕێتەوە ئزیارەتی ماڵی کابە بکات و لە خ

ڕێوە با  بگرە بە ئاڵقەی دەرگای ماڵی خوداوە و لێی بپا  پێی دەڵێ هەستە ڕۆڵە، دەست 
د پڕ  و  هەڵدەستێت  مەجنوون  نەهێڵێت.  دڵدا  لە  لەیالت  ئاعیشقی  ەڕێزی  ڵقەداتە 

ێنم، ئەم بەشەدا دەیهپاشماوەکەی لە زمانی نیزامییەوە بژنەون، کە لە کۆتایی    دەرگاکە،
 تکایە بیخوێننەوە دەنا لە کیستان چووە. 

و لێ جیابوونەوەی    ەکە دەتوانی ئەوە بێت کە ئەوینم بۆی ئەبەدییەرواتای دووری شیع
 تێدا نییە. 

م بە  شاعیر  دیراسە.  و  تەمرین  مەسی  ەشق کردنمەشق:  چاوی  دڵدارەکەی  ڕەمزی  تی 
 مەست و پەست و ڕیسوا دەبێت.

د بە  من  وشپەست:  ئەم  واتای  واتای  وو  زیاتر  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  دەزانم  ەیە 
هەیە. لێرەدا شاعیر    وەردەگرن بەاڵم لە باشوورواتای وەڕەز و جاڕزیێنەوی و نزمی ل

بۆری هەنبانە  لە  مەنزوورە.  نەوی  و  نزم  مامۆواتای  هەستنەی  هەژاریشدا  ئەو ا  ردوک 
 واتایانە هاتوون. 

پەست و ڕیسبه سەریا هات و س  لەپڕ مەستی بووست و  : لەم میسراعەدا مۆسیقای  وا 
  یر شەش جار ئەو دەنگە بەگوێی خوێنەردا دەدات. عدەنگی /س/ گەلێک بەرچاوە و شا

 تی چاوی مەسمانای سەرجەمی فەردەکە ئەوەیە ئیمامی لە کاری مەشق کردنی ڕەمزی  
س و  دڵدارەکەیدا  مەست  ئەو  چاوی  وەک  خۆیشی  هەر  نەک  و  نەبووە  ەرکەوتوو 

 کوو تێکشکاوە و لەبەرچاوی خەڵکیش کەوتووە.ەرخۆش بووە، بەڵس
       ،رەکە عبەحری عەرووزیی شی 

 فاعیلن مفاعیلن   هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن م
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 پاشکۆ:
 

 لەیلی و مەجنوونی نیزامی گەنجەیی 
 
 : کابە بۆ ئەوەی واز لە ئەوینی لەیال بێنێتدەیباتە ماڵی    ونکی مەجنوباو
 بشتاب که جای چاره سازیست!  / ازیست.گفت ای پسر این نه جای ب"..

 حلقه غم بدو توان رست  کز/  ن دستدر حلقه کعبه ک
 توفیق دهم به رستگاری/  کاریگو: یارب از این گزاف 

 آور م ی به راهزین شیفتگ/  رحمت کن و در پناهم آور
 !و آزاد کن از بالی عشقم/  بتالی عشقمدریاب که م

 
دوای    کەینەت ئەوینەت تەنا، لە خودا دەخوازێورکەوتنەوە لە ئەوینی لەیال مەجنوون لەجیاتی دۆعای دوبەاڵم  

 مردنی ئەویش هەر بمێنێت! 
 

 اول بگریست، پس بخندید/  دیث عشق بشنید،مجنون چو ح
 زد دستحلقه زلف کعبه  در/  جستاز جای، چو مار حلقه، بر 

 چو حلقه بر در کامروز منم/  گفت گرفته حلقه در بر:می
 حلقه او مباد گوشم بی /  ق جان فروشمدر حلقه عش 

 ! اینست طریق آشنائیک/  ن جدائیگویند ز عشق ک
 گر میرد عشق من بمیرم/  پذیرممن قوت ز عشق می

 جز عشق مباد سرنوشتم /  پرورده عشق شد سرشتم
 سیالب غمش براد حالی/  یبود ز عشق خال هآن دل ک

 وانگه به کمال پادشائیت/  یارب به خدائی خدائیت
 کو ماند اگر چه من نمانم /  کز عشق به غایتی رسانم

 واین سرمه مکن ز چشم من دور /  ق ده مرا نوراز چشمه عش 
 تر ازین کنم که هستم عاشق /  رچه ز شراب عشق مستم،گ

 دل رها کنطلبی ز لیلی / عشق واکنگویند که خو ز 
 بده زیاده میلیهر لحظه /  یارب تو مرا به روی لیلی

 بستان و به عمر لیلی افزای /  آنچه هست بر جایاز عمر من 
 یک موی نخواهم از سرش کم/  مویش از غمام چو شده  گرچه
 گوش ادبم مباد خالی /  ه او به گوشمالیاز حلق

 باد نامم مسکه او بی/  باده او مباد جاممبی
 گر خون خوردم حالل بادش /  فدی جمال بادشجانم 

 ی غم او مباد روزم هم ب/  ز غمش چو شمع سوزم،گرچه 
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 یکی به صد باد  چندانکه بود/  عشقی که چنین به جای خود باد
 

اڵی  میباتەوە دە رە و هیچ هێزێک ناتوانێ مەجنوون و ئەوین لێک جیا بکاتەوە، ئیت باوکی دەزانێ کارەکە بێ سوود
 خۆیان: 

 
 خاموش  کاین قصه شنید، گشت/  داشت پدر به سوی او گوشمی

 دردی نه دوا پذیر دارد /  رددانست که دل اسیر دا
 ت آنچه شنید پیش ایشانگف/  خویشان،چون رفت به خانه سوی 

 چون حلقه کعبه دید در دست /  بشکستای که بند کاین سلسله
 ی به جوشم چو زمزم کاورد/  ای شنید گوشمزو زمزمه

 کز محنت لیلیش رهاند /  مگر آن صحیفه خواند گفتم
 نفرین خود و دعای او گفت..."  / خود همه کام ورای او گفت او
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 قەرزداری

 
 
 

 ری ئەو عالەمە بێ عەقڵ و شعوور و ئەدەبە!سەی
 م و کاس و وڕم بەو وتە و زار و لەبەگێژ

 ێمپاشوو ل ەرلە هەموو الیێکەوە هاتنە س
 ووی خیتابیان لە منە، تاجر و فەلـلە و کەسەبە ڕ

 شەڕەفێم نیمە بە قورئانی عەزیم و بە من دەڵ
 ەڵەبە ئەو دەڵێ حەتمەن و حوکمەن دەمەوێ ئەو ت

 یەکی زوو دێن و وەلەرزم دێنن هەر سبەینێ
 ەجاتم دەبێ لەو لەرز وتەبە!یاڕەبی، کەنگێ ن

 بەدەنلەتەبی خاوەن تەڵەبان زەحمەتە دەرچێ 
 ئەو تاقمەدا، گیانە، مەحاڵە غەڵەبە!  سەر بە

 مەاللەت مەکە "کامیل"، دیارە بەسە، ئیزهاری 
 ە و شیعر و کەالمت هەموو هەر مونتەخەبە وت
 

 ویی هەتا ١335وا، قاقاڵ 
 دا نەهاتووە(ی چاپی ئەنیسی، لە چاپی جەعفەر  75)الپەڕە 

 ____________________________________ 
شەخستەغەزەلێکی    شاعیردایە. ییە  واو  تەنگیی  دەست  و  قەرزداری  باسی  لە  و 

ارەیان کردووە و هەموو ئەوانەی وا ئازایەتی  گەلێک جار ئەو ک پێشووی ئێمەنی شاعیرا
ئاشکرڕ و  لەاگەیاندن  هاواریان  هەبووە،  خۆیان  ژیانی  دۆخی  کەم   اکردنی  دەست 

شێخ ڕەزای    اورددعیرانی کشالە نێو    داهاتی و قەرزداری بەرز کردۆتەوە. نموونەکەی
 تاڵەبانی و مەالمارفی کۆیین. 

ک ئێرە،  بەاڵتا  بوێرانەیە.  و  ئاسایی  لەگەڵ ارەکە  و  دەنوێنێت  ئاسایی  نا  ئەوەی  م 
کردوویەتە   ئاواتدا یەک ناگرێتەوە، ئەو هێرشکارییەیە وا  مەند و لەسەرخۆی  کەسایەتی



 
 

 ١33٩تا  ١334شیعری سااڵنی  /368

 

شعوور و بێ    ێ عەقڵ وب   سەر خاوەن قەرزەکانی خۆی و هەر لە فەردی یەکەمدا بە
دێک دەبێ دووکاندار و بازرگانی هەن  بێ ئەدەبی ناو بردوون!  خاوەن قەرزەکان کێن:

 شاری وەک بۆکان و سەقز و مەهاباد بن. 
نەخواکەسایەت  وەکارە،  دی خەڵکی  پارەی  و  پووڵ  کامیل  سەید  ئاغا  و  ی،  ردووە 

ن لەوە  دەبێ  بەاڵم  داوەتەوە  قەرزەکانی  بووبێت  بوواڕهەرچۆنێک  لێی بێت  ەحەت  کە 
بە   ئەویان  ی  ناتوانم"  و  "نیمە  و  بوو ڕانەوەستاون  باو  جاران  نەچووە.  گوێدا 

ئەبا بۆکان(  لە  نموونە،  )بۆ  شار  ناو  کەسێک  زرگانەکانی  قەرزی  بکەوتایە،  گەر  کۆن 
ونە سەر کابرای قەرزدار لە گوندەکان بۆ ئەوەی  خۆیان یان کەس و کارێکیان دەچو

س  بخەنە  قەرزە  ەرگوشاریان  وەرگرنەوە.کەیاو  لێ  لەو   ٢٩3ن  ئاوات  گازندەی  دەبێ 
 ت.کەسانە ببێ

اراستنی  ناو شیعرەکەوە. دوور نییە ئەوە بەهۆی هەوڵی پوشەیەکی زۆری بێگانە هاتۆتە  
نەبووە نەهێڵێت وشەی   بووبێت گەرچی ئاوات بەگشتی زۆر دەربەستی ئەوە سەرواوە  

کە و  شیعر  ناو  بچنە  فارسی  و  عەرەبی  ئالجوانی  دەکرێ  ەگەرمیەوە.  الوازیش  ێکی 
، کێ؟ "شاطر ی فارسی کردبێتەوە، ئەگەر وابێتئەوە بێت کە السایی شیعری شاعیرێک

ۆچی، شێعرێکی هەیە کە ەدەی سێزدەهەمی کعباس صبوحی" شاعیری فارسی وێژی س
 ات: بەم مەتلەعە دەست پێدەک

   "روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است  
 ستحب است" ان مب در رمضرطآری، افطار 

هیچ    ێک جیاوازە لەوەی شاطر عەبباس وبەاڵم شیعری ئاوات لە باری ناوەرۆکەوە گەڵ
وەرنەگرت ئەو  شیعریی  کەرەسەی  لە  کێکەڵکێکی  و  سەروا  و  نەبێت ووە  شەکەی 

پێشتریش دیتوومانە ئاوات شیعرێکی دیکەی شاطر  بەشەکانی دیکەیان لەیەکتر ناچن.  
 ردووە. ک عەبباسی ئیستیقباڵ

 اس ڕ: کو
هەند عادەت  بە  دەگوترێت  ئاژەڵ  القی  دوو  بە  شەڕدا  پاشوو:  کاتی  لە  حەیوان  ێک 

هێرشکاری و  لێرەدا بەواتای    تنە سەر پاشوو جا شەڕ دەکەن. هاتنە سەر پاشووهەڵدەس

 
جارێکیش   ر هی دووکانی کاکم،اوکم و درەنگترتنەوەی قەرزی دووکانی بۆ وەرگ  من خۆم، گەلێک جار   ٢٩3

   رزداران.سەر قەچوومەتە   بۆ قەرزی خاڵم
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وش لە  وەرگرتن  کەڵک  شەڕە.  بۆ  سووکایەتی  هاتن  هەندێک  مرۆڤ،  بۆ  'پاشوو'  ەی 
 وەن قەرزەکانی. ە خائاواتە لی تێدایە و نیشانەی تووڕەی 

 ڕووی خیتاب: ڕووی قسە. 
 یاوازە لە فەلە بە واتای مەسیحی. حی عەرەبییە بە واتای وەرزێر. جفەلـلە: فەلال

 ن، دووکاندارانکاسبە. کاسبکارا کەسەبە: کۆی
 حەتمیحوکمەن: بە حوکم، بە زۆر، بە 

 تەلەب: قەرز، داواکاری 
 ەشل تەب: یاو، چوونە سەری پلەی گەرمای

 ەرکەوتنە: سغەڵەب
 ئیزهار: دەربڕین، ڕاگەیاندن 

 ەتی مەاللەت: بێ تاق
 بژێر.  مونتەخەب: هەڵبژاردە و دەست
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 ڕۆژی زەفەر
 
 
 

   مەڵبەند و گوزەرتانە  تۆخوا، کە چاوم وا لە وەرن
 ٢٩4وانە دایم دەوری سەرتانەوەرن ڕۆحم وەکوو پەر

 اک نووه ڕووتان کردچران، ئەمما وەکوو خۆر دەوری خۆ
 شەمن، ئەمما لەباتی ئێوه دیدەم چاوی تەڕتانە 

 سڵ بێ! رسن گیانەکەم کاتی خەتەر تەئمینوو حامەت
 ن و سوپەرتانە که من گیانم له پێناودایه، قەڵغا

 چاره بێ چاکە ی بەاڵ هەر بۆ منی بێباڵ تیر
 ناڵەناڵم هەمڕەهی ڕۆژی سەفەرتانەکه سۆز و 

 " خێرایەک! ی"جەمیانو لی"  وەرن "تورجانی" و "زەنبی
 بەرتانەموفەڕڕەح کەن دڵم، هەر چاوەڕێی باس و خە

 نەیماوه سەرمایە  مەڵێن باریوه سەرمایه، ئەویش
 ٢٩5نەن، ئەشک بەحری گوهەرتاهەمه، گەر ئێوه غەوواس

 مەعلوومی له زەنبیل تاکوو ئێره نیو سەعات نابێ به 
 ەکەن بە غار ئەو ڕێ نزیکەی وا لە بەرتاندەسا تەی

 ەدەرخەن گەوهەرێ لەم بەحره تا ماوموگیانه! وەرن 
 وبرد کەن کەسم! ڕۆژی زەفەرتانە نەوەک بمرم، دەس

                                    
 ی ی هەتاو ١335، زستانی قاقاڵوا

 ی جەعفەر( ی چاپ ٢٠١ی چاپی ئەنیسی و  3٩و  38)الپەڕە 
   ______________________________ 

 
 ی ئەنیسی و جەعفەر: داییم چاپ ٢٩4
 چاپی جەعفەر: هەمە؛  ٢٩5
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 یسیدا "چاوەڕوانی" یە. نچاپی ئەەکە لە عینوانی شیعر
کا غەزەلەکە  دیارە  ڕوونی  ببە  موختار  ئەحمەد  شیعرەی  ئەو  جافی  رتێکەریی  ەگی 

 لەسەرە، کە گوتوویەتی:
  کورد، خەو زەرەرتانە هەستن درەنگە میللەتی "لەخەو 

   هیدی فەتح و زەفەرتانە..."هەموو تەئریخی عالەم شا
لەبەر ئەوەی بۆ خزم و کەس وکاری   ەانیاتەوری ئیخوشیعرەکە، دەکەوێتە بازنەی شیع

ن گوندی نزیک قاقاڵوان ەنبیل و جەمیانی نووسیوە کە هەرسێکیاخۆی لە تورجان و ز
خزمانەیان   ئەو  گوندەکان  و  موڵکی  پەراوێزی خاوەن  لە  جەعفەر  کاک  بوون. 

 "بانگی ئامۆزا و برازاکانی دەکا". یویەتی: شیعرەکەدا نووس
 نەمر حاجی بابە شێخی سەیادەت، ئامۆزاکانی شاعیر.   نەماڵەیین لە ب، بریتیتورجانی

 نی )هاشمی(ن، کە برا و برازای خۆی بن. بنەماڵەی شێخ محەممەدی نوورا یەنبیلیز
بابەشێخ و  ن لە بنەماڵەی سەید قادری سەیادەت کوڕی حاجی ش دەبێ بریتی بیەمیانیج

 ئامۆزای خۆی. 
ژیننامەی سەرەتای کتێبی شاری دڵدا    ی  4٦و    45پەڕە  بە پێی ئەو زانیارییانەی وا لە ال

گەردیگالن لەگەڵ    وات دوو جار لە گۆڕینەوەی مڵکی گوندیدەست دەکەوێت، ئا
لەگەڵ خزم و کەس وکاری خۆی    پان لەگەڵ قاقاڵوا، کەجەمیان هەروەها شێخ چۆ

زیا تووشی  ماڵی  کراون،  لێ  بووەنی  فێڵی  ساکار  زمانی  بە  لەبەر   کراوەو  بەاڵم 
ی و دەست  و "بە هەژارەهێناوە  ز گرتن لە خزمەکانی، دەنگی دەرنێۆیی و ڕحەیابەخ

ی قاقاڵوا کە گوند  (.4٦)هەمان، ل."  گوزەراندوویەتیژی  کورتی و کشتوکاڵێکی نەمر نە
یوە، یەک لەو کاڵوانەیە وا  دا سێ دانگی کڕ  ١333مامەڵەی دووهەمیەتی و لە  بەرهەمی  

و ئەو ناتوانێ بەخاوەنی بێت! ساڵی   ئەوقافەە مڵکی  چۆتە سەری و دواتر زانیویەتی ک
 ٢٩٦دوو ساڵ دوای ئەو سەودایەیە. گوترانی شیعرەکە،

دەشەمن   مۆم  بە  خۆی  خزمەکانی  شاعیر  سئەمما...:  لە  دیارە  کە  ووتاندا شوبهێنێ 
 ەڵی من لەباتی ئێوە )وبۆ ئێوە( دەگریم.  فرمێسک )دڵۆپ( ی پێدا دێتە خوارێ و د

 
ن  لێکی ڕێزدار جەاللی سەیادەت وەرگرتووە، کە لە وەاڵمی پرسیاری مەوەشم لە ئیمەیئەم زانیارییانەی خوار  ٢٩٦

  لە  وبوۆر بچوک  کی زەئاوایی  یان هەروها ئاوایی سەیدئاوا کە"ئاوایی جەم ەت بە جەمیان نووسیویەتی   سەبار
....  الی سەرەوەتری   بووە  مامم  ملکی سەید قادری  بابا شێ  ئەودوو گوندەجەمیان،  بەشە  مڵکی حاجی  خ و 

 . ەشێخەکوڕەزای حاجی باب  خۆی،  ید جەالل سەئاغا  ."ونسەید قادری کوری بومڵکی 
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چی دەداتە کەس وکارەکەی و بۆ دەڵێ مەترسن   یمتمانە  ە ئاواتمەترسن: ڕوون نیی
 3نم بیری لێ بکەمەوە ئەوەیە شیعرەکە اگام لێتان دەبێت؟ تاقە شتێک من بتوامن خۆم ئ

کۆدیتای  سا دوای  گ  ٢8ڵ  سەردەمی   ١33٢ەالوێژی  ی  دەمە  ئەو  و  گوتراوە 
نیزامی"یەکەی   مله "حکوومەت  و  حەمەڕەزاشا  حکوومەتی  ی  تەیموور وڕییەکانی 

لە زیندان ئاخنرابوون.    ر بوو و خەڵکانێکی سیاسیی زۆر لە کورسدستان و ئێرانابەختی
دام   دامەزتەنانەت  ساڵەدا  لەو  ڕاست  ساواکیش  دەزگای  جێگەی حکوومەت و  و  را 

لەنی لقی  خێرایەکیش  گرتەوە؛  بەختیاری  بە   زامییەکەی  من  کرایەوە!  مەهاباد  و  سنە 
 بەاڵم بڵێی لەژێر چاوەدێریدا نەبووبێت؟   ،نازانم 3٢ساڵی هەواڵی گیرانی ئاوات دوای 

 لێبگەڕێ! باڵ: با، 
سارد وسەرما   ر سیاسی نەبووبێت؟ ئەگەرێکی دیکە ئەوەیەتیری بەاڵ: چ بەاڵیەکە ئەگە

و سەرما   بووبێت  و  بەفر  نێو  هاتوچۆی  لە  شاعیر  جا    خزمەکانی  بووبێتن،  دڕدۆنگ 
م و  بچن  دابێتن  هانی  شیعرە  بەم  بئەویش  دیاریوانی  بۆ   ەن.  میوانیانەش  چەشنە  ئەو 

 دەمایەوە.   میوان ماوەیەکی باش لە ماڵی خانەخوێ ڕۆژێک و دوو ڕۆژ نەبووە و
سەرەتای ژیننامەی  گوێرەی  )  بە  جەعفەر  چاپی  ساڵی  دیوانی  هەمان  لە  دڵ(،  شاری 

پێشتری  ١335 ساڵێک  سێ سااڵندا و  و  دوو  تەمەنی  لە  ئاوات  دوانەی  دوو کچی  ش، 
کردوودواییا  کۆچی تێدەن  تەنیایی  و  خەفەت  ناخۆشی  هەستێکی  واهەیە  ئەوەش  ا ، 

بە گوێرەی ئەوەی من  دروست کردبێت کە ویستبێتی دەوروبەر بێت.  پڕ  بە میوان  ی 
 ەسێکی میواندار و دڵئاوا بووە.  بیستبێتم سەید کامیل ک

 ڕێ. فارسییە. هەمڕەهـ: هاو
 موفەڕڕەح: شاد، دڵخۆش. عەرەبییە. 

نەیم 'سەئەویش  لە   رمایە':اوە  ئاوات  زیانی  و  زەرەر  مەسەلەی  بە  بێت  ئاماژە    دەبێ 
 ەکانی سەرەوەتر.  گۆڕینەوەی مڵکدا. بڕوانە ڕوونکردنەو

شا سەرمایە:  و  تەعبیرە،  سەرمایە  دوو  بەو  کردووە. عیر  دروست  کامیلی  جیناسی 
 ایی.  ەی هەواکە سارد وسۆڵە و دووهەمیان بە واتای دەسمایە و داریەکەمیان بە وات

رواری(دا دەگەڕێن، ..: ئەگەر ئێوە غەوواسی بن ئاون و بەشوێن گەوهەر )م.ەمە گەره
 سکم هەیە وەرن بەشوێنیدا! منیش گەوهەری فرمێ 

ی زەنبیل )ی ماڵی کاکی(ەوە تا گوندی قاقاڵوا  وو ئێرە: دەڵێ لە گوندلە زەنبیل تاک
 ؟)ی نیشتەجێی ئەودەمی خۆی(، نیوسەعاتە ڕێ کەمترە، بۆ نایەن 
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م لێرەدا خۆی  ەرێ لەم بەحرە: ئاوات کەمتر بەخۆیدا هەڵگوتووە، بەاڵهخەن گەووەدەر
نێکی دەوێت  کە گەوهەر )مرواری(ی زۆری تێدایە و کەساوەک بەرحرێک دەنوێنێت  

 کانی.انە دەربهێنن، واتە گوێ بدەنە قسە، یان شیعرەئەو گەوهەر
 تنی.   زەفەر پێهێنان: زاڵ بوون بە سەر شتێکدا و وەدەست خس

       ،رووزیی شیعرەکە ە بەحری ع
 لن مفاعیلن هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعی
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 من کوتم

 
 
 

 ن نەبێ و دەستی پەری،کوتم دڵ گەر زەدەی پەنجامن 
 ، شەق و پەق بێ، لە خۆشی بێ بەری! ڕەببی کونکون بێ

 نانم لەالی دڵ کەوتە ڕۆن هەر بەو قسەسەیرە چۆن 
 ا فڕی! ەکی هەستچی خێرایوتەی بیست و کەئەم 

 ٢٩7هانا ماومەوەئێستە من تەنها لە گۆشێکی جی
 بەڕی!بێکەس و بێدەر، هەژار و گۆشەگیر و بەڕ

 تانە وەهای کون کردووە، پێستەکەم مۆرانەیی
 فرۆش و ما، کەچێ بێ مشتەری  بردمە بازاڕی

 ەی بێ یارەکەی، ئاوارەکەم! "کامیل"ی بێچارەک
 رسەری! دونیا سەدەکەی گرتووتە ئافەرین، تۆ چا

 
 ی هەتاوی ١335قاقاڵوا، 
 ی چاپی ئەنیسی، لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە( ٩5)الپەڕە 

 
 ______________________________  __ 

 کردووە. چاپی جەعفەر ئەم غەزەلەی تۆمار نە
شاعیر  وەسفی  لە  جوانە  گەلێک  جار    غەزەلێکی  گەلێک  دیومانە  پێشتریش  دڵیدا.  و 

وان،  ن لەشی خۆی بەجیا دادەنێت و باسی ئەعەقڵ یا  دڵی یان  ت خۆی بە جیا وئاوا
نمو ئەوەش  دەکات.  خۆی  لە  جیاواز  دیاردەیەکی  چەشنە وەک  ئەو  دیکەی    ونەیەکی 

 لەگەڵ دڵ و پێستی خۆیمان بۆ دەگێڕێتەوە.   هەڵوێست گرتنەیە، کە تێیدا نەقڵی خۆی

 
 ییە.کە زۆر لەگەڵ پاشماوەی ڕستەکەدا یەکگرتوو نلە دەقەکەدا وەک "مامەوە" هاتووە   ٢٩7
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ە ڵم کرد کزام لە دات و دەڵێ من نعیر لە چوار فەردی یەکەمدا باس لە دڵی دەکشا
وپەق   شەق  یاخوا  نەبێت،  شێت  بەو ئەگەر  هەر  دڵیشم  بێت!  بەری  بێ  لە خۆشی  و 

 تەوە. فڕێ و منی بە تەنیا هێش  قسەیە هەستا و
ب ئەوەندە  پێستەکەشم  دەڵێ  بێ  پاشان  ]و  کون  کون  خەڵک  تانەلێدانی  مۆریانەی  ە 

ە بێ هاوڕێ ێچارە، بتا منی بیدا نەبوو. ئێسیەخ[ بووە، کە بردم لە بازاڕ کڕیاری بۆ پەبا
 ەوە. و بە ئاوارەیی کەوتوومەت

دەتوا  تا خوێنەر  و  ئاساییە  گەلێک  شیعرەکە  هاوچەشن  ئێرەی  شیعری  دەیان  لە  نێ 
ە تەنیایی و گۆشەگیرییەکەی خۆی دەکات و لە دیوانی شاعیردا بدۆزێتەوە کە باس ل

 ژانەیدا. ات لە ژیانی ڕۆستیشدا ئەوانە بەشێک بوون لە کەسایەتی ئاوڕا
ە دوایین میسراعی فەردی کۆتایی )مەقتەع(دا  ەوەی تا ڕادەیەک نائاساییە ئەوەیە لبەاڵم ئ

دو  دەیبیسین: گرتووتە  چادەکەی  سەرسەری!"  "تۆ  خۆی نیا  لە  دەستخۆشی  شاعیر 
 ەری گرتووە و بە هیچت دانەناوە.  دەکات و دەڵێ ئافەرەم بۆ تۆ کە دنیات بە سەرس

شیع  ئەوەندەی دیوانی  ئلە  لرەکانی  و  بینرابێت،  اوات  ئەودا  شەخسیی  ژیانی  ە 
وە بەڵکوو خەباتیشی لە دکامیل کەسێک بووە بایەخی بە ژیان داوە و نەک هەر ئە سەی

بە گڕ باوەڕە ێگەیدا کردووە، زیندانی کێشاوە و  و  ئایینی  ئیمانداریی  شتی، سەرەڕای 
کعیر و  دانەبڕاوە  ڕۆژانە  ژیانی  لە  بنەماڵە  فانییەکەی،  لەگەڵ   خۆشەویستەسێکی    و 

ل ئەوانە لەگەڵ ئەو  دۆست و هەڤاڵی خۆیدا گەرم وگوڕ و  بووە.  ە ماڵەوەدا میواندار 
 ەری گرتبێت. ناگونجێن کە دنیای سەرس قسەیەدا

دەتوانێ بە  ر وڕێوی هێنانەوەی منیش، ئەوە شیعرە و شاعیر  بەاڵم، دوای هەموو ئەو شێ
ئێ بگێڕێت  قەڵەم  بارێکدا  بهەموو  سەر  نابێ  هەموو  مەش  و  ە  ژیانی  کەلێن  قوژبنێکی 

بۆ نموونە،   لێرە و لەوێ الیەنی دژبەر و ناتەبای تێدا بدۆزینەوە.شاعیرەکەدا بکەین و  
ب ئەو  ژیانی  دەکرێ  لە  تایبەت  سەردەمێکی  هی  لەگەڵ ۆچوونە  و  بووبێت  شاعیر 

پێشتریدا گرتنی  ژی  هەڵوێست  لە  گۆڕینە  هەڵوێست  ئەو  نەگرێتەوە.  هەموو یەک  انی 
 یە. کی ئاسایێکدا شتێمرۆڤ

دەستی لێ    ەس پەریماژەیە بەو ئەفسانەیە کە هەرکئا   زەدەی پەنجان و پەنجەی پەری:
 کردووە:  شیعری دیکەشدا ئاماژەی بەو ئەفسانەیە نن، شێت دەبێ! ئاوات لە بوەشێ

   نە، نەچی!"ئەو دەڵێ نا، زەدەیی پەنجەیی پەریا
   یفانە، دەچم!"من دەڵێم مەرکەزی ئەسڕاڕی حەر 
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"  )بڕوانە هشیعری  بە  بێت،  هەڵکەوتیش  بە  کە  دڵ،  دڵی  شاری  و  شاعیر  وتووێژی  شیعرە،  ئەم  شێوەی  ەمان 
 خۆیەتی!( 

بەاڵم پێمان ناڵێت   ت نەبێت، با شەق و پەق بێت و نەمێنێت!شاعیر دەڵێ ئەگەر دڵ شێ
چی؟ تۆ بڵێی  ق و هەڵوەدا بووە و بەجێی هێشتووە؟ یان بۆبۆچی؟  ئایا بۆ ئەوەی عاش

شێتییەئە ئەوینداریەتی  مانایەک  و  و  بوون  عاشق  بۆ  هیچی  نەبێت  بۆ  زیاتر  لەوە  من  ؟ 
ت کە دڵی وەک دڵی مرۆڤێکی  گەرێکیش دەتوانێ ئەوە بێدیکە ناتوانم بچم. دیارە ئە

 پێخۆش بووە.  عاشق، ئەوەی
لەفزی پەق  لەت.  لەت  پەق:  و  بووندا    شەق  شەق  لەگەڵ  ئەوەی  لەبەر  و  موهمەلە 

 یە.واتای هەهاتووە، هەمان 
بوونان   کەسەکە  دڵی  بە  دنیا  ڕۆن:  نزایە  کەوتنە  ئەو  یەکەمدا  فەردی  لە  شاعیر  ن. 

  ن بێت. پاشان لێرەدا دەڵێ نانم الی دڵ دەڵێ با دڵم ئاوا کون کولەخۆی دەکات و  
نان کەوتنە ڕۆنە، واهەیە بگەڕێتەوە بۆ    کەوتە ڕۆن، واتە قسەکەم بە دڵی دڵم بوو! ئەو

 ن ڕۆیشتنەکەی. رەو ئەویو دڵ بە شق بوونی شاعیرعا
 ژبنێکی گۆشێکی: گۆشەیەکی، قو

بەڕبەڕ   میللەتی  بە  بێت  ئاماژە  دەبێ  بە  بەڕبەڕی:  ئەفریقا.  باکووری  لە  لە  داخەوە 
یزەوەنی  دا بەڕبەڕ بە وەحشی ناسێنراوە کە بۆچوونێکی ققامووسی گەالنی ناوچەی ئێمە

 ڕەگەزپەرستانەیە و دەبێ نەمێنێت.
 ەوێتە جل و بەرگ و پێستەوە. یەکە دەکە، ئەسپێمۆرانە: مۆریان

 ە کوردیکراوی طعنە ی عەرەبییە. تانە: ب
 ی مایەوە. ڕ بیفرۆشم کەچی بێ مشتەر ما، کەچی: بردمە بازا

                  نبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(.)هەسەرسەری: سەرچڵ، بێکارە 
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 ؟ ژینهمهئه
 
 
 

 ر؟ شدهشه وتمهها کهوه که ینهژ مهتۆخوا ئه
 ربه وهتهویش نایهخه ر به رم ههدهڕێی چوونه

 مایهسه سازێ له و به  ٢٩8وایێک هه  بهس رکههه
 ر ماوههه  ساز و نه  نه هوام ماوهه ش نهمنیئه

 نێوی!  وتمهمن که که ێکهلیسمچ ته خوایه
 ر! دهنکهددی سسهک ، وه یهم و بێ ڕێگهحکه ند مهچه
  اڵیه، زیندانی بهقوڕدا چووه به عزام کهئه
 رراسه سه و مسکینه س، جێی بێکه نهسکه م مهئه
 خوازم دهناوماڵێ  به گهرێ، خۆزده  ر چوومههه
 ر! بۆ ده چی ئاواتمهژوورێ که وهر دێمهگه

 ڵتم سه وهچی ئێستا ئهتم بوو، کهنهڵتهزوو سه 
 ر ندهلهقه وێستاکهبووم و ئه شا  کوون وهراجا
  ،یایهرم و حه ب و شه دهبێ ئهگ و و سه  ٢٩٩نفوور مه
 ر! هروسه  ر چ بهنۆکه س بگرم من چ بهرکههه
 3٠٠وڕۆ م ئهکێوی بدهوه کو دێوانهوه  ختهوه
 ر م و یاوهمدهم هه ، غه رگمهم به ، غههم قووتمغه 
 

 
وا م کرد. ههچاونیسیم پێ ڕاست بوو و ڕهقی ئه. من دهواڵێک"ی تۆمار کردووههه  "بهک  ر وهعفهجه  قیده  . ٢٩8
 . به وهتهایهدا نی دیکه عبیره و دوو تهڵ ئهگههواڵ' لاڵم 'ههبه  ما هاوواتایهڵ ساز و سهگهحن و ئاواز له له  اتهو

قی ی ده وهئه  . الم وایهوهتهدووپات بوونه  وهو ساز پێکه وا  رددا هه فه  مانههمی  ووهه میسراعی د  له   ت کهتایبه 
 . وهبێ ساغ بکرێته کانی دواتردا دهچاپه و له ی جاپه ڵهههر عفهجه

 نیسی چاپی ئهبغووز:  . مه ٢٩٩
 نیسی مڕۆ: چاپی ئه . ئه 3٠٠
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  اویتهی ه ١337قاقاڵوا، 
ر(  عفهی چاپی جه ٩١ی چاپی ئەنیسی و   37و  3٦ە  پەڕ)ال  
   ______________________________ 

  کن. یهک ردوو چاپدا وههه له کهعینوانی شیعره
گوتراوه  ١337ساڵی    له  کهشیعره لهیه  -دا  ڕهسااڵن  ک  دوای کۆدیتای  ی  ی    ٢8شی 

به  ١33٢الوێژی  گه زاڵبوونی حکوومهوسهتی مومهحکو  ی شا و سیا دژ  ت ددیق و 
نجامیدا  ئه  له  ر واڵتدا، کهسه   ش بهڕتهار و ڕوکنی دووی ئهختییمووری بهنیزامیی ته

، دوو مهودهه. ئوهزیندانه  کورد گیران و خرانه یرهغه پیزۆری کورد و چهکی یهژماره
زراوی  دامه  ی تازهراوڕێکخ  بهوو  ی خۆی دابمی جێگهت نیزاحکوومه  ساڵێک بوو که

م کی کهیهماوه  . بهوهههابادیش کرابووقز و مهو سه   نهس  له  کهساواک و لقی ڕێکخراوه
تاوانی    هموکریان ب  ڵکێکی زۆر لهمیسان خهدا هه  ١338ساڵی    له  واته  و شیعرهدوای ئه

کانی ورمێ  دانهزین  برانه ن و هاوکاری کردنی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران گیرا
 ی تاران. لعهورێز و قزڵ قهو ته
باسی   (یازده   ڕه)الپهنیسیدا  تای دیوانی چاپی ئهرهسه   لهمی خۆی،  ڵهقه   ی ئاوات بهنامهژین

له و  گیران  مانه  دووساڵ  دوهزینداندا  دههی خۆی  و  لهکات   ..." ساڵی رهسه  ڵێ  تای 
کانم  منداڵه  کی ساردوسڕ و بێ نان و ئاو، چونکهاڵێم  وهمههاتدا ئازاد کرام و    ١3٢7
 بوو...".  ند نهمهوڵهویش خۆی دهیشت ئههگنیا کاکم پێیان ڕادهبوون و تهورد 

چێ دواتریش  وێده  انێک کهژی  -ی شاعیرهو سااڵنهری ژیانی ئهپیشانده  وهرهشیعری سه
  باسی (  37  ڕه)الپهریشدا  عفهچاپی جه  ر لهاعیی شنامهژینی  وهر ئهبهگرتبێت لهقامی نهسه 

ده  شێواوی لهژیانی  هه  بهدا    ١35٠ساڵی    کات  چوونه هۆی  و  سیاسی   ڵسووڕاویی 
هاتنهرمێگه و  گ  وهن  دووبارهو  ئهیرانی  ماوهوهی،  دوای  سا  ١3  –  ١٢ی  ش   ڵێک 

 . یهم شیعرهگوترانی ئه
ژیانیئاوێنه  کهشیعره بهمر  ی  گیرۆدهرپۆڤێکی  جاڵجاڵووکهرسی  داوی  ساواکی  ی  ی 

ییهنا  و وتازە دامەزرا .  وهرهده  بچێته  ریانشدهازانێ چۆن له شهن  ، کهمرۆڤانی خۆجێ 
ژیانناته ئه  واویی  بهو  سهرکی  خاووخێزان  دهخێوکردنی  و  رباری  سیاسی  ردی 

بووهتییهاڵیهکۆمه له  کانی  فهو  فیکرییهو  ههوهتههماوتیس  قه  دازا  خه.  ڵکی  ندێک 
ریکی ڕن و خهپهڵدهک ههوایێسازێک و هه  رکام بههه  کهبینێت  ری خۆی دهوروبهده

وخ خێر  و  دهڕابواردن  خۆیشی  کهبیۆشین،  هێزهئه  نێت  زیان  راوێ په  نییانههریمهئه  و 
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ک  الیه   خوات: لهده  گیررداش دا  بهنێوان دوو    ، ئینجا لهتانیان لێ بڕیوهرهو ده  خستووه
بهباوه قایم  نایه  باتهخه  یڕێچکه  ی خۆی کهکهسیاسییه  هڕێباز  ڕی قورس و  وێت  و 
لهبه بهێڵێت،  زهیهال  جێی  زۆکیش  و  دهخت  ئهری  مهمنییهزگا  و    ئمووره کان 

ێت  وهخۆی داک  ردیده  ڕێن بهو لێناگه  ژیانیان لێ تاریک کردووه  کانیان کهیهیناوچه 
چاوه  ههو  ئهڕوانی  بێت.  ڕووناک  ڕۆژی  ئهڕ  وهاڵتنی  بارودۆخه است    شیعری   که  یهو 

 .' ی تێدا گوتراوهژینه؟ مه'ئه
 . یهوهستان مانهوهسته تان و دهرهدهوتن، بێ ر کهشدهشه له

نهڕێگ کهبه   وههاتنها  بۆ  هه  سێکه ر،  ڕۆیشتنی  ڕێگای  ئهدوااڵم  به   بێتبووپێشتر  و  تر 
 مابێت. ی نهتانهرهده
ئاوههه فارسیمار، هه م  لێرهگه  قیبهڕهریف و  واتای حه  به  وردی  تا ڕادهرچی  ک  یه دا 

 بێت. ههچێت واتای هاوڕێی وێده
به دهاڵیهزیندانی  له،  نیاز  که له  بێ  بێت  به   بۆته   شی خۆی  ئهزیندانی  بۆ  کانی  ندامهاڵ 

ندان'ی ڕۆح  'زی  ش به ی لهچوارچێوه  که  یهبۆچوونێکی سۆفییانه ش  وهو ئه   خۆیشی  له
ش بۆیهرن، هه ئازاد بکه   و زیندانهبێ خۆیان له مرۆڤی خوداناس ده  زانن و الیان وایهده

به ده  مردن  عه  زانن.ڕزگاریی  تاڵهلرهبدوشێخ  لهحمانی  که   بانی  فارسیدا   شیعرێکی 
 ێ: ڵ، دهوالنای ڕۆمییهوی مهسنهتای مهرهردی سهفه ١8رۆکی وهنا پڕ ێکیفسیرته
 باخت جسم خویش  آن باشد که پخته "

 ساخت  خویش را از خویشتن بیگانه 
 وست آگند و برافکند پ مغز را

 ماند خالی از خود و پرشد ز دوست..."
وشه گهمه بخوێنینهوه  کهر  'زیندانی'  به  وهک  بڵێین  زیند و  ئ  یهکهانهاڵ  لههو  ش عزای 

 . و زیندانهزیندانیی ئه تهبوونه
؛  ێشووهردی پی فهتی و درێژهشی خۆیهتای نزیکی له: وا نه' ئیهامی تێدایهسکهم مه'ئه

دوو دهواتای  بێتری  بریتی  شو  ڵگاکهکۆمه  له  توانێ  واته و  شاعیر  ژیانی   ێنی 
و می ئهزیندان ئازاد کراو خه  له  هواتی تازئا  و  س و مسکینانهجێی بێکه  کوردستان که

خهژارییههه کهیهڵکی  ههیهدیارده  تی  له  رهگیمهکی  نازانێ  شاعیر  مهو  پڕ   نه سکه و 
بووبێتن دۆست و دا ههنهشاڕه  و ساڵهله  کوێ و چی بکات. دوور نییه  دا بچێتهتییهنهیمه

کهبراده وا  نه  له  ری  ساواک  هانویترسی  بکه اتوێرابێت  ئاوات  گهچۆی  و  رم ن 
لهکهوگوڕییه جارانیان  نههگی  ئهڵیدا  ناوهمابێت،  دڵی  هه ش  و  ئاواتی  سک  ستیاری 
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ئنجاندبێت و ههڕه له م  وهڕابێتهک گهی ماڵ، خێرایهوهرهده  هی چووبێتندهوههر    اڵێ و 
 وتبێت. ناو قابغی خۆیدا کڕ که

هنعه ، سهنانهێ  وه هپێکت  نهڵتهڵت و سهسه  'تضاد'  بهو جوانه  تی  ا و ش  مان شێوههه  . 
 ریش. ندهلهقه
لێک گه  ڵکی لهکه  کانیداشیعره   له  ، ئاواتبییهرهکی عه یهت لێکراو وشهفرهنفوور، نه مه

ته  وشه  و  و  فارسی  وهرهعهعبیری  دهرگرتووهبی  ئه.  لهقی  مه  نیسی  نفوور،  جیاتی 
)مببغ'مه هێناوهغوضووز'  عهئه  که  (ی  به   ربییهویش  که  و  ڵک  خه   که   هسێکواتای 
واتهده ئه  یبوغزێنن  ناوێت. شاعیر  بۆ خهتانهو سیفهخۆشیان  خۆی  ری  وروبهڵکی دهی 

ئه هێناوه چ  خزمهوانه،  وا  دهی  ئه  نکهتی  چ  خزمهوانه و  خۆی  وا  دهی  و تیان  کات 
 و   زیندانی سیاسی بووه  سێک کهش بۆ کهوها بێت. ئهنجلێیان ڕهۆر  بێ دڵێ زده  دیاره

و   واکدایهئمووران و جاسووسانی سادێریی مهژێر چاوههزیندانیش ل  ر لهدهدوای هاتنه
 . نییه رهمهن، سه ن یان هاتوچووی ماڵی بکهناوێرن ڕووی تێ بکهڵک خه
بێ چی بێت  ید کامیل دهک سهوه کی  ی دڵ ناسرێکستیابۆ هه   ژیانه  شنه و چهنجامی ئهئه

  ری؟ که دهم و یاریدههاوده  ێتهم ببر بکات و گه بهم لهت و غه م بخواوی غهله  جگه 
 . یهکه عی شیعرهقتههش موهئه
   ،رووزییهحری عه به

 فوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن هزج مثمن اخرب مک
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 گبەت سپی نەئە
3٠١ 
 
 

                                                      وا غەرقی گوناه و قەسوەتم                          من ئە
 ی شەهوەتم وڵغەرقی بەحری پیسی قو

 کەچی  سواری مەشهوور بووم،خۆ به چابوک
 چونکه زۆر سەرکێش بوو ئەسپی نەگبەتم، 

 ات ات و نەهوا هەڵیگرتم لە ڕێی ه
 ان و سەروەتمسەر و ماڵ و ژیچوو 

 ڕەقە هێند له دار و بەردی دام، کەلـلە
 کاکه، شان و شەوکەتم هەر نەما الم 

 بەو هەموو باری گوناهەم خۆ خودا!
 ەرکی هەراوی ڕەحمەتم د چاوەڕێی

 وم، ئێستەکەمن وەکوو شێری ژیان بو
 هەیبەتم ڕێویێکی کز و بێمامه

 ەوێ لێرە و لهەروەکوو ڕێویم، ئەوا 
 خەریکی فرسەتم "ئیمامی"، هەر ئەی
 

 ی هەتاوی ١337قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(  ١١5ی و ی چاپی ئەنیس  58)الپەڕە  

 ___________________________________   
ات و نەهات"ە، کە بە هەڵەی تایپ یان عینوانی شێعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "ڕێگەی ه

لە فەردی دووهەم و   هەردوو چاپەکە  عینوانیەوتاوە.  چاپ، پیتی /ڕ/ ی سەرەتاکەی ف
ل  من  و  وەرگیراون  شیعرەکە  زوسێهەمی  وەک  سەر ێرەشدا  لە  دیکەش  جاری  ربەی 

 
3٠١  
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گێ  ئەوەی  بۆ  دەڕۆم  تازەکە  چاپە  ساڵی  ژ  ڕێچکەی  بهێنم.  پێک  کەمتر  وگومییەکی 
 . ی زایێنی   ١٩58ی هەتاوییە کە دەکاتە   ١337یعرەکە لە هەردوو چاپدا گوترانی ش

کوڕۆژهە دەوراڵتی  لە  شۆڕشی ردستان  سەرهەڵدانی  پێش  و  ساڵەدا  ئەو  وبەری 
ەیەرکی بەرچاو بێدەنگ بوو. ساڵێک دواتر ژمارەیەکی زۆر لە  اشوور، تا ڕادب  ی ئەیلوول

گامئەند کوردستان  دیموکراتی  حزبی  الیەنگرانی  و  ڕێگەی  ان  لە  شا،  ڕژیمی  یران. 
ا لە ژێر دانەی دیکەوە وۆڵە کورو ئەو ز  ساواک و کەسانی وەک سەرهەنگ عیسا پژمان

نێررابوونە باڵوێزخانە و و شتی ئەوتۆ    'یان کۆمەاڵیەتی   سەرپۆشی 'کارداری فەرهەنگی
دوابەدوا عیراق،  لە  ئێران  لە  ی  کۆنسولیەتی  قاسم  عەبدولکەریم  کە  )  ١٩58کۆدیتای 

کاروتە  دەکا لە  تێوەردان  دەست  بە  کرد  دەستی  شیعرە(،  ئەم  ڕێکەوتی  باری  دوای 
دیاعیر باشوور  اق.  الی  بۆی  رە  و  نەدەکرد  شا  ڕژیمی  قسەی  بە  زۆریان  شیعەکان 
 لە بەڕەی خۆی زیاتر ڕابکێشێت، بەاڵم لە کوردستاندا بۆی دەلوا  گونجا زۆر القنەدە

سلێمان  و بۆ  بەڕواڵەت کوردانە  ئەو  ناردنی  هانی کوردی بە  بەغدا،  ناو کوردی  و  ی 
دوای هەڵگیرسانی   ە ماوەیەکی کەمکرد، ب  ە قسەیانباشووری دا ڕابپەڕن و کاتێکیش ب

واتە لە ساڵی   ب  ١٩٦٦شۆڕش،  بوو  ناو ڕیزەکانی  ە هۆکاری دووبدا،  نانەوەی  ەرەکی 
   3٠٢کهێنا پێشۆڕش و دوو باڵی جەاللی و مەالیی 

و  ماتی  ڕەنگدانەوەی  بێت،  کۆماری    هەرچۆنێک  هەرەسی  نێوان  سااڵنی  بێدەنگیی 
سەرهەڵدا١٩4٦کوردستان) و  شۆڕشی(  )ئەیلوو  نی  شی١٩٦١ل  لە  ئاواتیشدا  (  عرەکانی 

ان سۆفیانە و ئایینین. شیعری سیاسی و عاشقانە، ی  دەبینرێت کە زوربەیان غەیرە سیاسی
 ئەم سەردەمەدا گوتراون.  ایوەک 'خاسەکەو' لە بڕگەی دو

  شیعرە ئایینییەکانی ئاواتە و پاڕانەوەیەکی بێ خەوشە لە دەرگانەی   ئەم شیعرە، یەک لە
شاعیرەکەی خۆش بێت. مرۆڤ لەو فەرهەنگە ئایینییەدا لە گوناهەکانی ئەوەی    خودا بۆ

تاوانی  بێ و  ئەوەی  گوناهبار  جیهانەوە  هاتنە  یەکەمی  ڕۆژی  لە  هەر  کردبێت  شی 
دەخداقەرز عەبدەکانی  لە  کەسێکە  خوداش  و  خودایە  بانگی  ری  وڕۆژ  شەو  وازێت 

اری و هەست بە گوناهبجگە لە چی دیکە بکەن و هانای بەرنێ و لێی بپاڕێنەوە. من هی
 

چارە  . 3٠٢ جیاوازییانە  ئەو  ئەمڕۆش  تا  نەکربەداخەوە  مەالیی  ح  .اونسەر  ئێران کوومەتی  لە 
ڕیزەکانی   ناو  نانەوەی  ناکۆکی  لە  و  شایەتییە  حکوومەتی  چەند  میراتگری  کورتددا 

 ەنگاویش لە پێش ئەوەوەیە.  ه
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غەرقی فەرموون:  نابینم.  شیعرەکەدا  لە  قەسو  پاڕانەوە  و  بەحری گوناه  غەرقی  تم، 
 شەهوەتم، بەوهەموو باری گوناهە و... 

نالی  هەشیعرەکە   غەزەلێکی  لەگەڵ  هاوشێوەی  بابەتی  بەحری ندێک  گەرچی  هەیە، 
ێکی  خود تاقە شاعیریە یان  شاعیرانەعەرووزییان یەکیش نییە. هەر بەگشتی، نالی لەو  

ئاوات شیعری  سەر  لە  کارتێکەریی  زیاترین  کە  بەراور  کوردە  شیعرەکانی  هەیە.  دی 
بەاڵم ڕاستییەک نابێ لەبەر چاو   3٠3. ئاوات لەگەڵ دیوانی نالی ئەو بۆچوونە دەسەلمێنێت

کە اوات لەو شوێن هەڵگرتنەدا کۆپی کار نییە و ڕیبازی سەربەخۆی هەیە  وون بێت. ئ
 مان بۆ دەردەخات. وردکردنە ئەوەشەو بەراهەر ئ

 . سااڵن بووە 55شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا 
 قەسوە: گوناه

 شەهوە: مەیلی لە ڕادە بەدەر
باس لە ڕابردووی  وور بووم...: شاعیر لە سێ شوێنی شیعرەکەدا  شهبە چابوک سواری مە

  بەاڵم ئێستاکە   ان بووەشێری ژی خۆی دەکات و ئەوەی لەو سەردەمانەدا چابوک سوار و
اڵی تێداچووە، ردووە، سەر ومئەسپی نەگبەت هەڵیگرتووە بە ڕێگەی هات و نەهاتیدا ب

ڕ بۆتە  ژیانەوە  شێری  لە  و  نەماوە  شەوکەتی  و  و  ێوشان  فرسەت  چاوەڕوانی  ییەکی 
 دەرفەت. 
 نیا هەستو 'ڕاگەیاندن'انە هیچ واتایەکی عەینی و ڕیئالیستی نادۆزمەوە و تەمن بۆ ئە
تبێت دەنا  وەردەی بنەماڵە و شێخایەتی و سۆفیایەتیدا ئەوانەی گولەژێر باری پەردەکەم  

لە ساڵی گوترانی  ی  ڕابردووە گەشاوە و پڕ لە شانازییە نازانم چییە و تێناگەم بۆچ  ئەو
ر هیچی لێنەماوە، وەرەق هەڵگەڕاوەتەوە و هەموو شتێک  شیعرەکەدا ڕابردووی گەشەدا

تاقە ناخدیاردەی  گۆڕاوە؟  ناحەز کە  ەکی  بکەمەوە، هەرەسی ۆش و  بیری لێ  دەتوانم 
خۆ گیرانی  و  کەکۆمارە  هەندێک  و  تاوانی  ی  بە  برادەری  و  دۆست  و  کار  و  س 

 
   :ئەوە مەتلەعی شیعرەکەی نالییە.   3٠3

 خۆم!   کە ڕووزەردی مەدینە و ڕووسیاهی مەککە "وەی
 ەفوی تۆم دەرکراو و دەربەدەر، یاڕەب دەخیلی ع

                           ێ قەترەییکی ڕەحمەتت ری ئەعمالی من بدەفتە
 لێ دەشۆم!"یی نوقتەیێکی  هکەی بە سەد زەمزەم سیا  
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کە کۆمار،  لە  بۆ ئ  بەشداریکردن  دەگەڕێتەوە  تەئریخ  و  ساڵ  حیسابی  بە    ەوەش 
 بووە.  ساڵی بەسەردا تێپەڕ ١٢ماوەیەکی زۆر پێش گوترانی شیعرەکە و ڕاست 

و  کامیل بە فەردییەتی خۆی مرۆڤێکی بێدەنگی گۆشەگیر بو   ی دیکەوە، سەیدلە الیەک
ئ دەکرێ  ودرێژە  و  دوور  ماوە  ئەو  بۆ  مەزنەی  خەفەتە  خ  ١٢ەو  دڵی  لە    ۆیدا ساڵەیە 

وە ڕاست بێت،سەردەمی چابوک سوارییەکەی  ڕاگرتبێت و لێرەدا درکاندبێتی. ئەگەر ئە
ازیی 'ئااڵی موقەددەس'  گالن چۆتە پێشو لە گەردی  نموونە،  دەبێ ئەو سااڵنە بێت کە بۆ

ئ لە  ئەو  هاتنی  ئیحتیرامی  دابەزیووبە  دار ەسپ  لە  ئەو  هەڵگوتووە؛  پێدا  شیعری  و  ە 
ی کە  و شەوکەت شکان و تێداچوونی سەر وماڵەکەش  شان  وبەرد کەوتنانەی سەری و 

ناڕەحەتی و چەند ساڵ زی ەڕانەوە  ندان و گدەڵێت، واهەیە هەمان ئەو گیروگرفت و 
بێت کە دوای هەرەسی کەر ماڵ و حاڵێکس ە  ئاو"  نان و  "سارد وسڕ و بێ  ۆمار  ی 

دە تووشی   جەعفەردا  چاپی  دیوانی  سەرەتای  ژیننامەی  لە  تایبەت  بە  و  ێت بینرهات 
یاسەت' ی ژیننامەی شاعیر بە پێنووسی ڕێزدار سەید جەعفەری لە بەشی 'ئاوات و س   4١)بڕوانە الپەڕە  

 ی دیوانەکەیدا(. لەسەرەتای چاپ وڕی شاعیرەنبیلی کئیمام ز
ئەوە دەتوانێت  دیکە  ئەگەرێکی  ئاو  دیارە  کە  شوێنی  بێت  'ڕاگەیاندن'انەدا  لەو  ات 

هەڵگرتبێ دیکەی  شاعیرێکی  و  شیعری  بۆ ت  کردبێتەوە.  دووۆپات  ئەوی  بۆچوونی 
اوات کە وەک ئنە، نالی بابەتێکی لە هەمان غەزەلی ئاماژەپێکراوی سەرەوەدا هەیە  نموو
 3٠4ی بە 'بازی دیدەباز )چاو کراوە(' ناو دەبات:ەڵدەکێشێت و خۆخۆ ه
 ننەسی حەمامەی عەرەبییە بەواتای کۆتر.  ت: کۆی موئەحەماما

ڕ بەو  ئاماژەیە  مەاستیحەرەم:  و  مزگەوت  حەوشی  و  سەربان  کۆتری  کە  زاری  یەی 
 چاکان لە ئەماندان و کەس ڕاویان ناکات. 

 نەکەر. و بە قسە ێ نەدەر کەلـلە ڕەق: کەسی گو
کاتهەڵگرتن ماین،  و  ئەسپ  دەرچوونی  فەرمان  لە  پساندن،  لغاو  سوار :  کە  ێ 

 ەڵدەگرن و دەچنە شوێنێکی مەترسیدار.  ه
 ا 'کراوە' و ئاواڵەیە.   ێرەدهەراو: فراوان، گەورە؛ ل

 
 "لێم حەرامە دانە و وئاوی حەماماتی حەرەم .   3٠4

  ی دیدەبازم، نەک شەوارەی دەستەمۆم"کە بازمن 
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 بێ شان و شکۆ  بێ هەیبەت: کەسی
ن وشیاری  و  وریایی  بە  بوونەوەرێکە  ڕێوی  ڕێوی:  دەرکمامە  نااوی  ئەو ردووە.  زانم 

فەسیفەت لە  بەاڵم  دراوە،  ڕێوی  بە  چۆن  یە  'مامە'  و  'مام'  کوردی  دا رهەنگی  ەواری 
لێ و  مشوور  خاوەن  خەڵکانی  و  دەناسرێت  فێڵباز  بە  ناو  زانیڕێوی  ڕێوی'  'مام  بە  ش 

ە ئەو کەسانەی وا دەتوانن خۆیان لەگەڵ دەوروبەرەکەیان ڕێک دەبرێن گەرچی وا هەی
نەبن. هەڵەیە ئەگەر مشوورخواردنی ڕێوی    ڕوو و فێڵبازیشویان دوو  هەر هەموبخەن،  

بە فێڵبازی لە قەڵەم بدرێت. بوونەوەرێکی وا بچووک، کە نە  نانی بژیو،  بۆ وەدەست هێ
ک  شێر  هێزی و  فیل  وبااڵی  بەژن  نە  و  هەیە  پڵینگی  و و  میشک  ئەگەر  ەرگەدەن، 

و دەخورێت  و  دەفەوتێت  نەبێت،  برسا  بیرکردنەوەشی  دەمرێت.لە  ڕێوی    ن  ئەوەی 
 یەتی تێگەیشتووییە نەک فێڵبازی! هە

     رەکە:  بەحری عەرووزیی شیع 
  رمل مسدس محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 ونەویبەرز 
 

 
 
    زمێهاته ئام  ۆت ۆیه به یچونک ێوەد شۆخ نمیوەئ
 زم ێپارەد یباش ستیوەشۆخ ەیرپۆتاقانه ک کووەو
 زارم  یڵ د ڵیهاوا ییاینەت یوەو ش ژڕۆ وهەئ

 و تینم و هێزم  3٠5به یادی تۆ، ئەوه مایەی ژیان 
 دا گۆشت و ڕەگ و پێستم ئەوین شێالی به مل یەکهەموو 

 3٠٦پێزم ل، گەرچی بێشمشێله شلهەویری خۆتم و ب
 وپێتی تۆ بێنم من زولفی شێت خەیاڵی خاوه گەر

 پارێزم 3٠7بڵێم ڕامی دەکەم بۆ گەردنم، نایێته 
 گرت 3٠8تبااڵی به بااڵڕیزی دڵبەران  'ئیمامی' خۆ له

 3٠٩ته ڕێزم نایهەرگیز بەاڵم بەرز و نەوی کەوتووین و ه
 

 ی هەتاوی ١337قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ١٢4یسی  و ی چاپی ئەن 85)الپەڕە   

_________________  _____________  
 'ە. عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا، 'هەویری ئەوین

 بە جوانتر و شاعیرانەتر دەبینم   ەی چاپی ئەنیسیعینوانەک منچی گەر

 
 چاپی ئەنیسی: ژییان    3٠5
 ێ هێزمچاپی ئەنیسی: ب   3٠٦
 پارێزم )بە هەڵەی چاپ، نووسراوە: پازێزم(  ئەنیسی: نایێنە چاپی   3٠7
 چاپی جەعفەر: بەبااڵ گرت    3٠8
 سی: نایە پارێزم چاپی ئەنی   3٠٩



  

387/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

هێزە. شاعیر سپاس و ستایشی هەم 'دڵدار' و هەم 'دڵداری'  زۆر بەغەزەلێکی عاشقانەی  
ئەوپێکەوە لە شیعری کو  دەکات.  ئەگەر  بۆچوونە،  زۆر  چەشنە  نابێ  بووبێتیش،  ردیدا 

ۆشت و پێست و ومە و هەویری گ ڕۆژ وشە  بێت. شاعیر دەڵێ ئەوین هاودەم و هاواڵی
لەو وەردەگرم؛ بەاڵم    و هێز  ەمارەکانم ئەو شێالویەتی، ئەوە مایەی ژیانم و من تیند

وە، واتە ئەگەر تۆ نەبوایەیت  ڵدارەوە بوهەموو ئەوانە لە ڕێگەی خۆش ویستنی تۆی د
من   ئێستو  کە  نەدەگەیشتم  دڵدارییە  پایەی  و  پلە  بەو  نەبوایەم،  تۆ  پێی  عاشقی  ا 

 یشتووم. گە
ک دڵدار'تۆ'  ئەو  نێیە؟  کە  بگەیێنێت  لووتکەیەی  بەو  توانیویەتی  وا  شاعیر  ەفسی ەی 

ە  سەبارەت ب  ئەوین' ی لەبەر خاتری ئەو خۆش بوێت، کێ بووە؟ ئەوەی وا زۆرجار'
دڵدارەکەی گوتوومە  ئاوات  بێت؟   دڵداریی  ڕاست  لێرەشدا  بڵێی  خەیاڵییە،  کەسێکی 

سااڵن    55شیعرەکەدا    ە ساڵی گوترانیم بێت. شاعیر لبێ وەاڵ  واهەیە ئەوە پرسیارێکی
لەو   'تۆ'یە  ئەو  ئەستەمە  و  ویستبێت، تەمەنەبووە  خۆشی  بووبێت  کچێک  یەکەم  دا 

 گەرچی نەگونجاویش نییە.  
ەرەتا بڕیار بدەین ئەو ئەوینە ئەوینێکی  ونەوە لە وەاڵمی پرسیارەکە، دەبێ سبۆ نزیک بو

و   کچێک  واتە  )حسەرزەمینییە  مەجاژنێکە  یان  خۆشەوەقیقی  یان  یستییەکی  زی(، 
پ تەنانەت خۆش ویستنی  ئەو کارەی    -ری ئیسالمەێغەمبەعارفانەی خۆدایی، یان  وەک 

مەو حەسەنی  شێخ  و  کۆر'  'ئەحمەدی  وکە  تاڵەبانی    الناوایی  عەبدولڕەحمانی  شێخ 
  و خەت و  یانە. لە شیعری ئەوانیشدا باس لە بەژن و بااڵ و زولف و چاو و برۆ کردوو

یلال گەورەکچێکی بااڵبەرزی چاوگەش! ئەوە لە مەنیقی  دەکرێت عەینوب  خاڵی پێغەمبەر
ن  یرفانیع لە ئەدەبی عەرەبیدا  دڵنیام دەبێ  پێدراوە و  مۆڵەت  ی  موونەی زۆر ئیسالمیدا 

 هەبێت. 
لەو یەک  الی  بە  ئەوەی  بۆ   بۆ  هەبێت.  بەڵگەمان  دەبێ  بشکێنین  بۆچوونەیدا  دوو 

بڵێین لەو تەمەنەدا هاندەری    ی شاعیر بێت کەدەتوانێت تەمەنەڵگەمان  ئەگەری یەکەم ب
الوازترە زەمینی  هی  ئەوینی  پێگەی   عیرفانییەکە.    لە  دەکرێ  دووهەمیش  بەڵگەی 
ب و  خۆی  بووبێنەماڵەکەی  شێخایەتی  عاشقیش  ئەگەر  تەنانەت  کە  بە  بێت  تن 

 نن.   بیدرکێ کالی ئاپۆرەی خەڵ  کەمایەسییەکی خۆیان و بنەماڵەکەیان زانیوە
ئەگەر بۆلە  دووهەمدا،  سۆفی ی  وێشکە  ئاوات  کە  بێت  ئەوە  واهەیە  دژمان  چوونی 

اعیرێکی  شارەزای ئەدەبی کۆنی کورد و فارسیش بووە و بۆ نموونە شوێنی ش بووە ونە
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هەنکو و  هەڵگرتووە  زۆر  نالیی  وەک  الهووتی  ردی  وەک  فارسیوێژی  شاعیری  دێک 
لەسەری کارتێکەرییان  و  کرماشانیش  شیعریبووە؛  الهو  ەرگێڕانی  وتی عاشقانەی 

سۆ ویشکە  دەست  لە  شیعر،  بە  ماتڕیالیست  نەک  فییەک  کرماشانیی  الهووتی  نایەت. 
ستالین کمۆنیستێکی  بەڵکوو  نەبووە،  ئاهەرسۆفی  دژە  و  چ  ی  پێیە،  بەم  بووە؛  یینیش 

نی ئاساییپێویست  پێغەمبەر؛  مەدحی  و  ئایینی  بکەینە  شیعرەکە  بەزۆر  نابێ  و  و یە  تر 
یمان هەبێت و شیعرەکە سووک و سانا وەک غەزەلێکی ڕوانینێکی عەینتیقیتر ئەوەیە  مەن
 ەنگێنین.   ک هەڵسلیری

' ئەو  وابێت،  ئەگەر  و  دووهەمدام  بۆچوونی  لەگەڵ  یان  من  دڵداری  تۆ'یە  یەکەمین 
  -عیرە کە وێنەی لە ئاوێنەی زیهنیدا ماوە، یان دڵدارێکی خەیاڵییە سەردەمی الویەتی شا

زۆر   کوەک  دیکەی  غەیرەکورشاعیری  و  تێدا  ورد  ئەوینداریی  کە  ناوچەیەک  دی 
 بۆن بە دەمتەوە دەکەن نەکا گوتبێتت خۆشم دەوێی!وتەنی یاساخە و 'شاملوو' گ

 نکای، لەبەر ئەوەی چونکە، چو چونکی: چونکێ،
 ز: بێ هێز، هەویری خۆ نەگر پێز: هێز. بێ پێ

'م وشەیەکی  'پێت'  نەعاقڵ.   پێت:  و  ەشێت  وا  وهمەل'  ئەوەی  بێ  تایبەتی  و  تای 
 مان واتا دەبەخشێت.وە، هەبێت؛ بەاڵم بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە لەگەڵ 'شێت' هاتوهە

وات بۆ  من  ملدان.  بوون،  ڕازی  پارێز:  سەیریهاتنە  مامۆستا   اکەی  بۆرینەی  هەنبانە 
بۆ    ە دزەدزەرد، تێیدا نەبوو. دوور نییە 'هاتنە پەرێز'یش بێت. پەرێز واتای "بهەژارم ک

وور نییە لە هەندێک شوێن وەک پارێزیش حونجە بکرێت.  یشی هەیە کە د نێچیرچوون"
  نیازی شاعیر دەبێ هاتن یان نەهاتنی دڵدارەکەی بێت بۆ جێ ژوان.ەودەم ئ
ایی غەزەلەکە هەندێک کێشەی لەسەرە:  خۆ لەڕیزی دڵبەران ....: فەردی کۆتئیمامی   

ڕاگ لە  چاپکراوەکە  دیوانە  چدوو  فەردەواستنی  وشەی  جیاوازییاەند  هەیە. کەدا  ن 
ڕوو واتە  دەکات  'تۆ'  زولفی  باسی  پێشتر  کفەردی  لە  خوێنەر  ی  و  دووهەمە  ەسی 

دواتریشد لەفەردی  بێت  چاوەڕوان  قسەدەتوانێت  ڕووی  بە    ا  بەاڵم  بێت،  'تۆ'  لەهەمان 
ئ دەکرێ  هۆی  نییە،   بوونی  غەزەلدا  لە  ستوونی  پەیوەندی  کە  ڕاستییەوە  ەو 
 ئەگەر دەبینم:  من لێرەدا دوو کەشی ڕاست بێت!پێچەوانە

ئ 'تۆ'یە:  لە  قسە  ڕووی  یەکەم:  دەڵێ    ەودەم،ئەگەری  کە  ڕاستە  ئەنیسی  چاپی  دەقی 
ە پارێزم. بەاڵم ان دەڵێ "نایە پارێزم" واتە تۆ نایگرت" و پاش ت"ئیمامی ... بااڵی بە بااڵ

ب دووپات  فەردەدا  لەم  پارێزم'  'نایە  ئەوەیە  چوکێشە  پێشۆتەوە  فەردی  بە نکوو  تریش 
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خاوەن ئەزموونی  یرێکی  ە پارێزم' کۆتایی دێت، ئەو دووپات کردنەوەیەش لە شاع'نایێن
غەزەلە ترەوە،  لەالیەکی  ناکاڵێتەوە.  ئاوات  ئەوەندەوەک  )تەنیا    کە  نییە  ودرێژ    5دوور 

 ێتەوە.کە شاعیر قافیەی تەواو بووبێت و بە مەجبووری یەکیانی دووپات کردبفەردە( 
  ر لەم فەردەدا لە 'تۆ' نییە و بە گشتی لە 'دڵبەران'ە ڕووی قسەی شاعیەگەری دووهەم:  ئ

دەڵ ئەوو  دڵبەران؟  هی  کێ؟  بااڵی  گرت".  بااڵ  بە  ...بااڵی  "ئیمامی  ئیمامی ێ:    دەم 
کێ "نایەتە ڕێزم"؟ ڕوون نییە. پاشانیش، هاتنە ڕێز لەگەڵ کێدا "بەرزو نەوی کەتووە" و

بۆچی   چی؟  ڕێیانی  ڕیهاتنە  هاتنە  نەک  ڕیزی  ز  لە  خۆ  بە ز؟  بااڵ  کاتی  و  دڵبەران 
 ان بێنە ڕیزی یەکتر نەک ڕێزی یەکتر! کەسەک بااڵگرتندا دەبێ کەسەکە، یان

ەتی 'بااڵت' شەیان تێدایە، ئەنیسی کاتێ نووسیویچاپەکە کێ  وەک دەبینین، دەقی هەردوو
لە    م هاتنە پارێزیات. بەاڵشتەکەی یەکالیی کردۆتەوە و خوێنەر بە باشی لێی تێدەگ

فەردی   بدوو  ڕاست  وێناچێت  کە  کردۆتەوە  دووپات  یەکدا  لەدوای  ێت.  یەک 
وەجە شتێکی  بکات،  چارەسەر  دووپات کردنەوەیە  ئەو  ئەوەی  بۆ  "نایەتە عفەریش  ک 

کر دروست  خۆی  ئیجتیهادی  بە  ی  لەگەڵ ڕێزم"  کاتدا  لەعەینی  بۆئەوەی  دووە 
گەڵ ڕێز  ک گوتم، ڕێز لەەوە.  بەاڵم وەەک بگرێتسەروای فەردەکانی پێش خۆشیدا ی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         نە جێگری یەکتر.                                             ێ بکرێجیاوازی زۆرەوە و ئەو دووە وا بە ساکاری ناب
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 

 ن یلن مفاعیلهزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاع
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 ری گەورە ڕێبە
 
 
 

 ئەو ڕەهبەرە، کە گەورەیی ئێمە و هەمووکەسە
 3١٠ی، بەبێ چوونی مەدرەسەی لەدوننعەلالمەی

 ەمه کەس دەرسی پێ بڵێئبه عیلم، بێ عالم
 3١٢ەندەسە زیک و هعیلمی شیمی و فی 3١١دارای 

 3١3ئەمشەو عرووجی کرد چووه سەر، ئەو به سەروەری
 ەندی ئەقدەسه مەحبووبی زاتی پاکی خوداو

 ئاسمان به ئانێ هەموو تەی دەکا بە شەو حەوت 
 ری بەسە ج، بەرتەوفەرەخەڵکیش به ڕۆژ و فێڵ
 نەوی ی مەیدانی ئەو شێری ژیان له عەرسەی

 تین و هەیبەته بە خودا وەک موخەننەسەبێ
 ڵبەسانه چەشنی وتەی حاجی قادرن ئەم هە

 ئەو خۆ موخەممەسە  هەرچەند ئەمانه شێعرن و
 بۆیه 'کامیل'یش  زمان و ئەفسەحه ئەو،شیرین

 جوانه وشەی، زمانی به مەدحی مولەببەسە 
 

 اوی ی هەت١338بۆکان، 
 ی چاپی جەعفەر(  ١88چاپی ئەنیسی و ی  ٩و  8)الپەڕە الپەڕە 

________________________ _______   ___ 
 

 چاپی ئەنیسی: 'لدنی' بە شەددی نوونەوە  3١٠
 یسی و جەعفەر: دارایی پی ئەنچا  3١١
 شیمی یو چاپی ئەنیسی:   3١٢
 چاپی جەعفەر: ئەوشۆ   3١3
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ک میعراج'ە  'شەوی  ناوی  ئەنیسیدا  چاپی  لە  کرد'  شیعرەکە  عروجی  'ئەمشەو  لە  ی  ە 
وەرگی سێهەم  لە  فەردی  یەک  ئاشکرایە  گوتراوە.  ئیسالم  پێغەمبەری  بۆ  شیعرێکە  راوە. 

 ییەکانی ئاوات بێت. رە ئایینشیع
ه دەبێ گەورەی  کەس:  پێغە  ەموو  موسوڵمانان  کە  گوترابێت  پەیوەندەدا  مبەری  لەو 

 ەموو ئایینێک دەزانن.   یسالم بە 'خاتم النبیین' و ئایینی خۆیان بە 'ناسخ' ی هئ
 ەلالمە: زۆر عالم ع
 نی: لەالی خوداوە لد

پێغە واتە  هەندەسە:  و  فیزیک  و  شیمی  عیلمی  ئیدارای  نەخوێندەوار  مبەری  کە  سالم 
 ەموو زانیوە. ەو زانستانەی هبووە، ئ

 شیمی: کیمیا  
 3١4شەوی جەژنی میعراجی ئەو ساڵەدا گوترابێت. ەکە لە ئەمشەو: دەبێ شیعر

کرد: سەرێ  عرووجی  کرد.،  چووە  هەواڵ  میعراجی  بەو  پێغەمبەری ئاماژەیە  کە  ەی 
ئاسمان گەڕا و  قاتی  وت  نێکدا حەلە ئا  ناو  دوڵدوڵباڵداری  ئیسالم بە سواری ئەسپی  

 . ، ئینجا گەڕایەوە سەر زەویدا کەوت ەرە چاوی بە خولەو س
 ن(: پێوان، ڕێگا ڕۆیشتن )طی کردتەی کردن 

فەرج... و  فێڵ  و  ڕۆژ  بە  وخەڵکیش  ڕوون  واتای  میسراعەکە  شاعیر   :  نییە.    ساکاری 
کی سەر ەاڵم خەڵدەیەوێ بڵێت پێغەمبەر بە ئانێک لە شەودا حەوت ئاسمانی تەی کرد ب

اتوانن کاری وا بکەن. ئەو 'فێڵ و فەرەج'ە  ێڵ و فەرەجیش نزەوی بە ڕۆژیش و بە ف
ئوات بەاڵم لە سەایەکی  بوونە  ناڕاست  و  لێدان  ر زمانی خەڵک  اسایی هەیە کە کەڵەک 

دی ئامێر  واتایەکی  کە  هەیە  ئاسایی کەشی  خەڵکی  دەڵێ  شاعیر  بێت.  کەرەسە  و 
دەس کەرەسە  هەکردەتبەوهەموو  کە  دەسوە  مانگی  و  )فڕۆکە  هێشتا    کردتیانە   )....

  اتوانن کاری وا بکەن.  ن

 

سوننە موسوڵمان  3١4 دە ی    ١5  انی  شەعبان  شیعە  مانگی  موسوڵمانانی  بەاڵم  پێغەمبەر،  میعراجی  جەژنی   ئەو کەنە 
 میهدی ئیمامی دوادەهەم دادەنێن.  لەدایکبوونی   یبە جەژن  ەڕۆژ
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و قیاسەی کردی و پێغەمبەری ئەوەندە بەرزتر لە خەڵک  دوای ئەبەرتەری بەسە: شاعیر  
دنی ئەوەی ئەو لە خەڵک بەرزتر و وونە بەسە بۆ سەلمانا، دەڵێ هەر ئەو میعراج چدان

 ن. فارسییە.سەر بوو گەورەتر و بە تواناترە. بەرتەری:
واتای دوو  ن  نەوی:  یەکەم  دووهەمهەیە:  بووەوە؛  نزم  و  داینەواند  واتای  بە  بە    ەوی 

نەترساوات لێ  واتای  بە  شتێک  چوونی  بەگژدا  چوو.  بەگژیدا  بۆ  ای  پێدادانە،  و خۆ  ن 
بارەکنموو لە  دەگوترێ  لێرەدا  نە  هەڵبگرێت.  چوو  بۆی  و  نەترسا  لێی  واتە  نەوی  ە 

 . انی هەیەواتای یەکەمی
تاوە و دانەویوی هەیە وهەم حیز. زیاتر  هەم واتای نووشموخەننەس: مخنث عەرەبییە؛  

رەکەدا بە شێر عیر واتای حیز و پوشتی نیاز بووبێت. ئەو سیفەتە لە شیعەچێت شاوا وێد
 شتی دادەبات و هیچی پێ ناکرێت.ەڵێ لەو مەیدانەدا پدراوە کە د

دەب شیعر.  نەزم،  هەڵبەست،  هۆی هەڵبەس:  بە  وشەکە   ێ  کلکی  شیعرەکەوە  کێشی 
 بڕابێت. 

 .  ( ١8١٦-١8٩7کۆیی ) حاجی قادری -ادر: شاعیری ناوداری کوردحاجی ق
ئاماژەیە بە پێنج خشتەکی   یەکی حاجی قادری کۆیی. من موخەممەس: پێنج خشتەکی. 

لەبەردەست کتێبم  کۆیی' سێ  قادری  حاجی  'دیوانی  یەکیان  بوو؛  دووهەمیان    3١5دا  و 
لێکۆ  3١٦امۆستا محەمەدی مەال کەریم دنکانی مهەڵسەنگان ڵینەوەی مامۆستا و سێهەمیش 

یان توێژینەوەن و سەرجەمی هیچ پارچە شیعرکیان  دوانە،  لەوان  3١7. عبدالخالق عالءالدین
ە بکاتەوە واتە لە هیچکامیاندا ەر بێت و گرێی کارەکاتووە کە بتوانێ یارمەتیدتێدا نەه

هەمان بە  نەدۆزییەوە.  سە  موخەممەسێکم  دوکشێوە  ئەدەبی کوردی  مێژووی  تۆر  یری 
ق بۆرەکەیی  ەد سەدیدار )بەرگی چوارەم( و مێژووی وێژەی کوردی محممارف خەزنە

ە بەشی شیعرە یەکم نەدۆزییەوە. بەاڵم ل)بەرگی دووهەم(م کرد و لەوانیشدا سەرەهەودا
دیوانفارسیی حاجی ەکانی  لەسەر ی  کە  پێکەوت  چاو  فارسیم  خشتەکی  پێنج  دوو    دا 

 افز و سەعدی پێکی هێناون:  شیعری ح

 
سینێکی نوێ بە پێی ەسەر نوول  -حەمید میران و کەریم موستەفا شارەزا ەردار  لێکۆڵینەوە و لێکدانەوەی س"  3١5

م مەال ە ەمحبۆچوونەکانی  سەع  کەریمدی  پێنووسی  سنەبە  کردستان،  انتشارات  چاپی  کەرەمی"؛   ١3٩٠ید 
[٢٠١١ ] 
 .  ١٩8٩ساغکردنەوەی دیوانی حاجی قادری کۆیی"، چاپی بەغدا ڕێگادا بەرەو  "هەنگاوێکی تر بە 3١٦
 . ٢٠٠٩و شاعیر"، چاپ دووەم، هەولێر  زانا و ئەدیب  -عالءالدین، "مەالی گەورەلخالق عبدا 3١7
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 (٢7٢بند غم و جور رهاکن..." )ل.ای دوست دل از "
 و: 

 (٢77بس دردمندم..." )ل.نم مزن "بە مژگا
شقانەن  ە بێت کە تەواوعاانرهیچکام لەو دوو دەستە شیعباوەڕ ناکەم ئاماژەی ئاوات بە  

ەبێ سەرچاوەی  ربۆیەش دهە  3١8و تێیاندا کەم و زۆر نەعتی پێغەمبەری ئیسالم نەکراوە. 
بگەڕێ بۆ  چاپدیکەی  دیوانی  و  کامە م  بزانم  ئەوەی  بۆ  بدۆزمەوە  کۆنتر  کراوی 

ب  خەممەسیمو ئەگەر  دیارە  بووە.  ئاوات  نەزەری  مەنزووری  قادر  گەمە  حاجی 
ارەکە دەمێنێتەوە بۆ خوێنەر یان لێکۆڵەرانی  دەنا ک  ژەی پێدەەکەمئەنجامێک دواتر ئاما

 دواتر. 
 زمان پاراوتر.  فسەح: فەسیحتر،ئە دەگەڕێتەوە بۆ حاجی قادر.ئەفسەح: شیرین زمان و 

نی مولەببەسە:  مەدحی  بە  زمانزمانی  'مەدحی'ش  از  /یائ/  و  خۆیەتی  ئاوات  ی 
پێغەمب بۆ  بوودەگەڕێتەوە  مولەببەس  ئیسالم.  کەەری  مەدحی  بە  زمان  واهەیە   نی  سێک 

ل وبەرگی مەدحی شاعیر ج  لەئەدەبی ناوچەکەدا هەبێت کە کەسێک بڵێت زمانی فاڵنە 
لەبەر مکەسێکی  لێرەدا  و دایە.  کردوە  خۆی  زمانی  لەبەری  شاعیر  لیباسێکە   ەدح 

  ەتی هۆکاری جوانیی وشەکانم ئەوەیە مەدحی ئەوی پێدەکەم.گوتووی
     :  بەحری عەرووزیی شیعرەکە

 خرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن مضارع مثمن ا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
شیعرەکە سۆفیانەن و نیازی شاعیرە فارسەکان پێغەمبەری ئیسالم بووە   کە هەردوو پارچەبنێین  ەر وای دامەگ  3١8

عدییەوە بە سە  هیچ شێوەیەکەئاسایی. ئەوەش ئەگەرێکی گەلێک دوورە و بە تایبەت ب  ار و دڵدارێکیینەک  
 نانووسێت. 
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 ەریشم چوو گوڵب

 
 
 
 3١٩ریشم چــوو بۆ من، گولبه زانی گوڵ بوومو ساڵێ خههه

 ریشم چــوو ڵبهلیشم چوو. دڵم چوو، دگـوڵـم چـوو .سونبو
 جـارێ مـاڵـی وێـرانـم چـوو، مـن بـهنـیا گوڵی ن تـهمـهچـه

 ریشم چووببی و رێبهریـشم چوو، موره روهـوو، سـهسم چهك
 زان ، بـۆ مـــن تـاراجی خهچـووبـوو بـهرگی گوڵ بـاغا بهلـه
 ریـشم چووفتـههوان چوو، د بعی ره چوو، ته امهم چوو، نڵهقه

 دڵی بــردمرگ و ی جهكهختهجایـب پایـزێ بوو! شهعـه
 ریـشـم چــووم سه و ههحـاڵ  ناو و ماڵ ورگ وههدڵ وجـه

 3٢٠م؟بكهدڵم، چ  یشكێت و من شووشه ی گوڵی دهڵك شووشهخه 
ــ رژێـت ری دهنبـه ڵـك سووسـه خـه   ریـشـم چــوو نبـه ه و مـن مـوو ع

  یـــرانـــه!روخـێ، مــــات و حـهی دهخــانـوێكـی دنـیـای ڵـك خــــه
 ریشم چـوو مینبه  3٢١م، هه وتر خۆم! مزگهسه ی خاك بهمن ئه ئه
 
تاوی ی هه ١338قاقاڵوا، پایزی    
   ر(عفهی چاپی جه ١7٩و  نیسیئهچاپی  ی ١١٦)الپەڕە   

 _______ ______________  ____________ 
شیعره ئه  له  کهعینوانی  ههخه  نیسیدا چاپی  ه.  عینوانهزانی گوڵ'  میسراعی    له  کهردوو 

 ون. رگیراوه کهمی شێعرهکهیه
و   اوهیر، گوترمامی شاع  –ت  یادهشێخی سه مر حاجی بابهبۆ کۆچی دوایی نه  کهرهشیع
فاتی  "بۆ وه  :کراوه  و ڕاستییهست نیشانی ئهردا دهعفهجهی چاپی  کهڕهراوێزی الپهپه  له

 
 ون. ک "چو" نووسراموو کرداری "چوو" وهیدا ههنیسچاپی ئه  . له 3١٩
 م؟نیسی: چبکههچاپی ئ.  3٢٠
 ریشم م مینبه سجید و ههمه نیسی: .  چاپی ئه 3٢١
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حیسابی ساڵی مردنی حاجی   نیا بهه ش توهبێ ئه  رچی بهشێخی مامی". گه  ابه حاجی ب
ر سه  نم، لهر ببی عفه ی دیوانی چاپی جهوهبزانرێت و من پێش ئه  وهکرا ئههشێخ دهباب

ئهڕهالپه چاپی  بهی  ئاماژهستخهده  نیسی  بهت  وه  وهم  ،  مهگوتووپێشتریش  ک  کردبوو. 
ک  ش یهوهتراون و ئهس وکاری خۆی گوکانی ئاوات بۆ خزم و کهرهشیع  شێک لهبه
   شوێندا دێت.هشی بکه ، هی دیوانهله
ست راوێزدا دهپه له ینرێت کهبدا دهکهشێوازی نووسینی دوو چاپه ندێک جیاوازی لههه

ک گرنگترینیشانم  ئهردوون.  مفه  له  که  یهوهنیان  مزگهقتههردی  بعدا  سجید مه  ه وت 
به   نووسراوه عهی کێش،  گوێره  و  کراوهواوێکی  )کۆماێرگو وجێگری    تهتفیش  (،  ل 

 م'. سجید و هه'مه م' بۆتهوت، هه 'مزگه واته
 م نین: ی کهو هاوشێوه ی کوردیدا وێنهبدهئه له کهشیعره

 حوی: هم
                ـوو یادا دڵ ئارامێک وئارامی دڵێکم بدن "له
 چـوو!"  ویشممیشم چوو ئه جارێ ماڵی وێرانم ئه به 

 فایی:وه 
 عنـــاییی بـاغی ره شـــــــکۆفه نیادا، دو "گولێکم بوو له 

 اری ڕیســـوایی نیو باز می شێواو، له رچه داخی په له
 ودایی سه ومه ووڕۆژ بوڵ، شهروح و د کو بولبول به وه 
 خۆرایی ندێک بهخه رسهیزم چوو له زعهموو عومری هه 
 میشـــم چوو"ویشم چــــوو ئه جارێ ماڵی وێرانم ئه به 
 خۆی بپشکنین:  کهره با شیع اڵمبه

خسی ژیانی شه   ک بێت له یهگازندهبێ  ده  وهزانی گوڵ بوو بۆ من"، ئه موو ساڵێ خه "هه 
ئاما به  ژهو  دیکههه   بێت  ناخۆشی  ڕووداوی  ژیاندێک  شاعیری  ی  ێرهگوبه  که  نی 
 واڵیان نازانین. هه به ئێمه و پایزدا ڕوویانداوه له کهشیعره
پێکهگوڵبه به  له  کهیهاتهر،  دڵبهر وهگوڵ و  تازهک  بۆ من  واتای  بێ  . دهو جوانه  یهر. 

نیا بۆ  و ته  ڕ بووهسڵدا گوڵپهئه  لههێناوه یا خود  رگوڵی به  سێک یان شتێک بێت کهکه
له دڵبهگهڕێکخستنی  بهڵ  خۆی  دوای  میسراعی  شێوهری  شاعیر    نووسراوه   یهو  )جا 
 ڵگران(. ههوسخهی یان نخۆی نووسیبێت

سهکه مورهوهرس،  ڕێبهر،  و  سیفهببی  چوار  کهت ر  بهشا  ن  کۆچکردووی    عیر  مامی 
 وه نبیلهمیان و زهیدانی جهی سهماڵهبنه  ت بهبارهم سههکی کزانیارییه  و به  خۆی داوه

 بووه   کهماڵهه سانی بنمین کهکهیه  ک لهم یان یه کهخ یهشێ  کرێت بزانرێت حاجی بابهده
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وی  ریی ئهتدا کارتێکهسیاسه  ومان لهید کامیل بێگو سه   ت بووهاڵوی سیاسهتێکه  که
هه ووه ب  رسهله بۆی،  زێدههر  نهش  ب  کردووهڕۆیی  ڕێبهموره  ه کاتێ  و  خۆی  ببی  ری 

 .ناوبردووه
نامهڵهقه چوو،  ته چو  م  ڕهو،  دهبعی  و  ئامافتهوان  چوو  بهژهر  و   ن  شاعیری  توانای 

وێ  ولهو لێره نیا تاک تاکهکانی تههمرهه به وهداخهرچی بهشێخ، گهریی حاجی بابهنووسه 
بابهوهتهبوونه بێت باڵو نه هن    و کاتی خۆی له   هریش بووعیر و نووسه شێخ شا  . حاجی 

 . شداریی کردووهاپی تاراندا بهرکێی گۆڤارێکی چکێ به
 ( بۆرینه نبانهکا )ههرعات خراپ دهزه رمای پایز که، سه ه ختشه

تر  عه   اقهدا تی ئێمهچه ناو  له  . قەدیمتری گوڵ بێتی عهێ شووشه بوڵ، دهی گشووشه 
 بوو.  عەتری گوڵەباغ )ڕۆز( ڵکهکانی ناو خترهعه  باوترین ک لهیان یه

دهنبه'سووسه  بهری  یش  شێوههه  ڕژێت'  عهده  مان  سووسه تبێ  نهنبهری  بێت  ک  ر 
سووسه نبهسووسه  خۆی.  سووسه نبهر  یان  )مبهر  گیایه  بهر  سیسنبر(  بۆن فارسی،  کی 

تر و  . عهاریدا زۆرهوماڵی کورده  (. لهبۆرینه  نبانه)هه  دارهددانه  یڵهاڵ پانکه خۆشی گه
 . یهدا ههیشبازاڕ ناوی ساواش( له ر )بهنبه ئودکوڵۆنی سووسه

ڕهنبهه ع خۆشی  بۆن  ماکێکی  جۆره  له  شهر،  پهماسیه  ورگی  )هدهیدا  ک   نبانه هبێ 
 (. بۆرینه

 .لێک جوانهر گهنبهرکیبی مووعهته
 . بادی گوتراوههازاری مهشێوه بهک، ماڵێک؛ خانوێک، خانوویه 

مامی    له  ئاواته  ێزگرتنیڕی ڕ وپهر، ئهسجید و مینبها خود مهر، یم مینبهوت و ههمزگه
مینبهمزگه  به  که و  داناوهوت  شوێری خۆی  که،  لێده  نێک  بۆ  ڕێزی  و گوێ  گرێت 
 . کاتی شل دهقسه

     ، کهوزیی شیعره روحری عه به
 مفاعیلن مفاعیلن  لم: مفاعیلن مفاعیلنهزج مثمن سا
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 ئێشی حاجی بابە شێخ
 
 
 

 بابەشێخ یشە ئێشی حاجیهەر بە ناسۆرە هەم
 خ قوڕ دەپێون پاکی قەوم و خوێشی حاجی بابەشێ

 ۆرە ئێشی دووری، ئەرخەیانم پێی دەچن ئێشی ز
 شێخوێشی حاجی بابەقەوم و خوێش و سۆفی و دەر

 ێ ی وا ئەو بەجێی هێشتین بە دەستی خەم، وەلئەو شەو
 تنە پێشی حاجی بابەشێخ هاتنە پێشواز و کەو

 ی داڕژاند، فرمێسکی سوور وا فەلەک ناڵێ و مەلەک
 ابەشێخعەرز ودار و بەردیش ئاخ هەڵکێشی حاجی ب

 وڕ بپێون هەروەکوو 'کامیل' لەقیس پاکوو چووەق
 اجی بابەشێخ ەالح ئەندێشی حفکر و تەدبیر و س

                                
ی هەتاوی ١338ا، قاقاڵو   
جەعفەر(   ی چاپی 83ی چاپی ئەنیسی و  ١١٩و  ١١8پەڕە   )ال   

___   ___________________________________ 
ش لعینوانی  جەعفەردا  یعرەکە  چاپی  لە  و  شێخ"  بابە  "حاجی  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  ە 

بابەش"ئ حاجی  یەکەێشی  ئێخ"ە.  یان  مردن  مەسەلەی  بە  ئاماژەیەک  هیچ  و  میان  ێش 
ئ مردنی  جئازاری  چاپی  عینوانی  ناکات.  شاعیردا  دەروونی  لە  لە ەو  باس    ەعفەریش 

ڕادەیە تا  بەاڵم  دەکات  بابەشێخ  حاجی  ئازاری  و  ئەئێش  وەک  و ک  ئێش  دەچێت  وە 
لە   برازدڵ ئازارەکە  شاعیری  نەک  بووبێتن  ئەودا  منی  ح  یعیبارەت  ای.  اجی 'مەرگی 

بە ڕوونی دەردەخات و   ەلەی کۆچی دوایی ئەولەبەر ئەوەی مەس ەبابەشێخ' م پێ باشتر
 مردنە گوتراوە و ئێشەکەش هی ئەو مردنەیە.ە سەبارەت بەو ڕایدەگەیێنێت کە شیعرەک
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،  3٢٢ی زایێنی[( ١٩5٩تا    ١883ی هەتاوی ]  ١338تا    ١٢٦٢یادەت )ەشێخی سەحاجی باب
)یان    ایینی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و سەرەک وەزیرانئ  -ەاڵیەتیکۆم  -ەتی سیاسیکەسای

ی    ١٩4٦اری ساڵی  ڕەئیسە( لە کابینەی پێشەوا قازی محەممەد )کۆمسەدری هەیئەت  
( ئیمامی  سەیدکامیل  مامی  ناوبراو  بوو.  بکوردستان(  وێدەچێت  ئاوات(  و  وو 

دیکەی رچە شیعری  الی کەم دوو پاپەیوەندێکی گەرم لە نێوان مام و برازادا بووبێت.  
حاجی   دوایی  بە کۆچی  سەبارەت  دیوانەکەئاوارت  لە  هەردوو بابەشێخ  هەن کە  یدا 

 ریان کردوون.  چاپی ئەنیسی و جەعفەر تۆما
چوو" " گوڵبەریشم  من،  بۆ  بوو  گوڵ  خەزانی  ساڵێ  ژمارە    )بڕوانە  هەموو  لەم    4٩شیعری 

 زنجیرەیەدا( 
شە  کە  جومعە  شەوی  بوو  شەوێ  بوو"چ  زەلزەلە  )بڕوانە  وی  ژمارە  "  لەم    5٠شیعری 

 زنجیرەیەدا( 
 بێت و چاک نەبووبێتەوە. ینێک کە تەشەنەی کردناسۆر: بر

 خوێش: خزم
 ن، مردن بە شتێک یان لە ئەنجامی شتێکدا.  ێداچوون، فەوتاپێ چوون: ت

چن: بەو دەردە، کە دەردی مردنی حاجی بابەشێخە، قەوم و خوێش  م پێی دەئەرخەیان
س دەروێشی  و  و  بابەشۆفی  وا  حاجی  شیعرەکە  لە  دەچن.  تێدا  و  دەمرن  ێخ 
بابەدەرد حاجی  کە  و ەکەوێت  سۆفی  و  مورید  خۆی،  برای  و  باوک  وەک  شێخیش 

    ەروێشی هەبووە.د
بۆچوونی من، ئەوانەی    هەمە. بە ئەو شەوی: فەردی سێهەم درێژەی بابەتی فەردی دوو

ان ئەو کەسانەن  بەشێخ، هەمەرم[ ی حاجی باوا هاتوونەتە پێشواز و کەوتوونەتە پێش ]ت
ئاما دووهەمدا  فەردی  لە  ووا  قەوم  پێکرا:  دەروێشەکانی    ژەیان  و  سۆفی  و  خوێش 

 خۆی. 
نا فەلەک  ژوا  شیعری  لە  دوایی    4٩مارە  ڵی:  کۆچی  شەوی  لە  کە  دەردەکەوێت  وا 

زۆر  بابەشێخ  حاجی وقوڕییەکی  تەڕی  و  باران  و  هەور  گرمەی  و  هەوروهەاڵ  دا 
شیبووبێ لە  ئاوات  پێشت.  بەعرەکەی  دەکات  هەوا  بارودۆخەی  بەو  ئاماژە  اڵم ووشدا 

بوو".    عەزا، هەلهەلە  ۆ دەتاشێت و دەڵێ "دەستە دەستە مەلەکیش هاتنەهۆکاری ئایینی ب
 

ەیە وەرگرتووە: عومەر فارووقی؛ "حاجی بابە شێخ سەرۆک وەزیرانی  نم لەم سەرچاوا.  ڕێکەوتە هەتاوییەک 3٢٢
 .٢٠٠8تی چاپ و باڵوکردنەوەی سلێمانی، ی میللی کوردەستان"، چاپی بەرێوەبەرایەکوومەتح
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لە نیازی  هەر  ئاوات  شیعرەشدا  لەم  نییە  ب  دوور  ڕاشکاوی مەلەک  بە  گەرچی  ووبێت 
 ئەوەی نەگوتووە. 

اخ هەڵکێشن بۆ حاجی بابە شێخ. و بەردیش ئڵێ عەرز و دار  ئاخ هەڵکێشی: شاعیر دە
 وە. ێ دوای 'ئاخ هەڵکێشی' کۆما )وێرگول( ێکی دانای ئەنیسی هەڵەیە کاتکەوابوو چاپ

 کتان پاکوو: پا
ک چاوگ بخوێنرێتەوە بەاڵم واتە وە سەالح ئەندێشی: دەبێ بە شێوەی سەالح ئەندێشیی

 گوترێت. نانووسرێت و نابە هۆی کێشی شیعرەکەوە /ی/ ی دووهەم 
        ،حری عەرووزیی شیعرەکە بە

 اعالتن فاعالتن فاعلن ون محذوف: فاعالتن فرمل مثمن مخب
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 سیادەتڕێبەری 
 
 
 

                                بڕوانە کاروباری خوداوەندی ئینس و جان               
 3٢3و ئاسمان نوێنی بەرز و نەوی، عەرزقودرەت

 سەراسیمه بووین هەموو کرد قەزا که ئێمه چی
 ەرۆشه هەموو بووینه شەمعدان بۆ ئەم دڵه پ

    3٢4دەستی قەزا دڵی هەموو توێ کرد وەکوو کەباب
  3٢5ە، چزەی کە دێ لە کەبابخانەیی داڵن سەیر

 ڕنی هەمووگوڵی دا باکەی خەزان درەخت و
 سەد باغەوان به پووڵێ، نەما شۆقی گوڵستان

 3٢٦وڵۆڵەڕ و کاجیش کز و کو چنار و عەڕع دار
 کی چەمەن چەمان سەرویش وەلەرزه کەوت و له خا

 هەردوو گوڵ و دڵ دەگەڵ یەکە  یانی خەزانی
 3٢7ەوتوونه سەر فوغانبول و کبۆته ڕەقیبی بول 

 یە و فوغان و ناڵەیه، هاواره، نەوحە ئاه
 گرینه، سۆز و گودازه له چیمەنان شینه،

 ەم بۆچی ڕۆیوه؟ ئەو زیبی گوڵستانی ئیر
 ەته بۆچی بووه نیهان؟ ئەو ڕێبەری سەیاد

 
 ووێنی یسی: نچاپی ئەن . 3٢3
 ئەنیسی: تووێ کرد  .  چاپی 3٢4
 . ئەم فەردە لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە 3٢5
ئەوە    کراو.  ەبێ هەڵە بێت. کڵۆڵ واتە بن بۆش و ڕنراوە و ناو و ناوەرۆک بەتاڵ نیسی: کڵۆڵ. دە. چاپی ئ  3٢٦

 ناون.و داماو، کە شاعیر لەگەڵ 'کز' پێکەوەی هێ جیاوازە لە کوڵۆڵ بە واتای هەژار
 ئەنیسی: کەوتونەچاپی  . 3٢7
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 3٢8کەسیش و مەدرەسه چۆڵ بوو، نەما مزگەوت و حەو
 ەکانشەوق و زەوق و زەمزەمەیه ئێسته حوجربێ
 وری فەقێ به ناڵەیه، دەرسی به شیوەنە دە

 دەکا بەیان ملی بۆی ئەمڕۆ مەالش به الرە
 "کامیل"! فیراقی مامته تۆی کرده کۆی زوخاڵ 

 ه ئێش و ژان دووی کەوه، بمره ب"الله معک"، وە 
 

  هەتاوی ی١338قاقاڵوا، پایزی 
ی چاپی جەعفەر(   ١4٩و  ١48ی چاپی ئەنیسی و ١١١و  ١١٠)الپەڕە   

________  ________________________ 
چاپ دیوانی  لە  شیعرەکە  ئەنیسیعینوانی  تەعبیرێکی ی  کە  دڵ'ە  و  گوڵ  'خەزانی  دا 

و  جوانە  و  شەشە  شاعیرانە  فەردی  وەرگیرلە  شیعرەکە  'ڕێبەری  می  عینوانی  اوە. 
ەرگیراوە، بەاڵم لە ناو شیعرەکەدا وەک لە فەردی هەشتەمی شیعرەکە وسەیادەت' یش  

نوو'سەیاد فارسی  ەت'  'سیادەت'ی  شێوازی  بە  شیعرەکە  عینوانی  گەرچی  و سراوە، 
سەیادەتە،عەرەبی بنەماڵەکە  ناسنامەی  ڕاستیدا  لە  نازانم  من  ب  یە.  سیادەت؛  ەاڵم  یان 

' بێت،  ئهەرچی  سەنعەتی  سەیادە'،  سیادەت/  هڕێبەری  و  کراوە  لەکار  تێدا  ەم  یهامی 
ناسراو بە سەیادەت کە بنەماڵەی   نەماڵەیواتای سەیادەت و سەیید دەدات، هەم واتای ب

 ' و شێخانی زەنبیل بن. ی 'ئاواتحاجی بابەشێخ و ئامۆزاکان
بۆ   گێڕییە  شین  شیعرەکە  مامناوەرۆکی  دوایی  بابکۆچی  )حاجی  شاعیر  شێخی  ی  ە 

جە  کاک  لە  فعسەیادەت(،  نووسەریش  شیعرەکەدا  وەفاتی یویپەراوێزی  "بۆ  ەتی: 
شێخ". بابە  حاجی  لەم  پ  چوار  خوالێخۆشبوو  ئاوات  دیکەی  دا دیوانەکەیارچە شیعری 

لەپەیوەن  هەیە مامید کە  دیکەش   3٢٩نگوتراوا  دی  پارچەشیعرێکی  کەم  الی  هێشتا  و 
کە ل  هەیە  شاعیر  دواوەتێیدا  پێ33٠ەو  بەم  تایبەتی  .  ئیخالسێکی  ئاوات  دەبێ  لە  یە، 

 
حوجرەکان نەک    نێت واتە کەسیێ . چاپی ئەنیسی: نەما کەسێ. الم وایە 'کەسی' واتای ڕستەکە باشتر بگەی  3٢8

 هیچ کەسێک بە شێوەی ڕەها. 
 ی بابە شێخ'، کە ئەوە مەتلەعەکەیەتی:  گی حاجبۆ نموونە، شیعری 'مەر329

 "هەر بە ناسۆرە هەمیشە ئێشی حاجی بابەشێخ  
   حاجی بابەشێخ".ی قەوم و خوێشی ون پاک قوڕ دەپێ

 دەست پێدەکات:   ێکی دیکەی ئاوات بەم شێوەیە. شیعر  33٠
 ێو مە گیانە ئەو زیبی گوڵستانە..." ەڵێن ڕۆیی لەند"
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ئ و  بووبێت  مامیدا  بێ  خزمەت  نابێ  مەرگە  ڕووداوی  ڕەنگدانەوەی  هەموو  بنەما  ەو 
 ووبێت.ب

گوند و  شاعیر  دەوروبەری  جیهانی  لە  وێنەیەک  تورجانشیعرەکە  مەرگی   ی  دوای 
'ئێمە'یەک   لە  و  دەکێشێتەوە  شێخ   بابە  بحاجی  بە  کە  هەوالە دەدوێت  ئەو  یستنی 

داوەوە سووتاوە ۆش' دەکات کە بەهۆی ئەو ڕووسەراسیمە بوون و باس لە 'دڵێکی پەر
بە ئەگە 'ئێمە'  بۆتە کەباب.  نییە   ری زۆر،و  پەرۆشیش دوور  بنەماڵەی خۆیانە و دڵی 

 حاجی بابەشێخ بن.  نزیکانی هەر کەس وکار و
ئی  هەمان  ئینس  جان:  و  ئینس  جندخوداوەندی  جین  مەوجوودەنسانە؛  ئەو   ۆکە، 

و الیان  کەس  هەندێک  کە  خەلقخەیاڵییەیە  ئینسان  لەگەڵ  خودا  و ایە  کردووە  ی 
داهاتووە و سووڕەیەکیش بە ناویەوە کراوە: قورئان  مەوجوودێکە نابینرێت.. ناوی جن لە

ُُیُ لُ إُ ُُیُ وحُ أُ ُُلُ قُ 
ُُانُ عُ مُ سُ ُُانُ إُ ُُواالُ قُ فُ ُُن ُ جُ الُ ُُنُ مُ ُُرُ فُ نُ ُُعُ مُ تُ اسُ ُُهُ نُ أُ 

 ُُ.ابُ جُ عُ ُُاآنُ رُ قُ 
ون. عەتتاری  جین گەلێک جار پێکەوە هاتو  ە شیعری فارسیشدا دوو چەمکی ئینس و ل

ەشەمی کۆچی( لە کتێبی 'مصیبت نامە'ی  سەدەی شنیشابووری شاعیری عارفی ئێرانی )
ێڕەوی ڕێبازی تەریقەت لەگەڵ 'جن' ێک دەکات و  رۆڤێکی ڕخۆیدا باسی وتووێژی م

 دەڵێ: 
   نس پنهان آمدیتو چو جان از ا"...
                                                             ه غلط کردم تو خود جان آمدین 

   این دیدەمصطفی را لیلةالج
                                                                                               پرسیدەای ازو ثقلین ەیقص 

 انس و جان دانستەای انس جان 
                                                                                                  جهان دانستەای  در نهان سر 

   از لطافت نامدی در غور جسم
 داری تو اسم..." م و جان جان رود در جس 

  ١338ی  ی ساڵپایزبەشێخ لە  مەرگی حاجی با  باکەی خەزان: بە گوێرەی بەڵگەنامەیەک،
ایز و وەرینی گەاڵی دار  شاعیر سەرمای پ 33١ا ڕوویداوە. ی زایێنی(د ١٩5٩ی هەتاوی ) 

 
قی بە ناوی "حاجی بابە شێخ  عومەری فاروو  مامۆستاابەشێخ  لە کتێبی  حاجی ب. وێنەی ناسنامە )هەویە(ی    33١

دا هاتووە. بەڵگەکە دوای مەرگی    ٩5، الپەڕە  ٢٠٠8مانی  کوردستان"، سلێ  میللی  حکوومەتی  سەرەک وەزیرانی
بە   بابەشێخ،  ئاسایی  شحاجی  الپەرەێوازی  لە  و  کراوە  باتڵ  ئێرانەوە  احوال'ی  ثبت  'ئیدارەی  الیەن  ی  لە 

ی  4. سەعات ساعت چهار بعد از نصف شب" ١338مهرماه سال نبەریدا نووسراوە: "تاریخ وفات: سی ام بەرا
مانگی  .مانگی میهر دەکاتە چواری بەیانی ڕۆژی دوایی کە یەکەمی مانگی ئابان بێت ی 3٠ی نیوەشەوی دوا
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گوڵستا شۆقی  نەمانی  پەیو  گوتوویەتی نی  و  خۆیەوە  مامی  مردنی  بە  داوە  وەندی 
 دڵ پێکەوە هاتوون. وڵ و هەمخەزانی هەم گ

 داڕنین: ڕووتاندنەوە. 
نە و نە  ماوە لەبەر ئەوەی پایز و گەاڵڕێزاباغەوان نرخیان نە  بە پووڵێ: واتەسەد باغەوان  

 س شەوق و زەوقی چوونە باغ. باغ شۆقی ماوە نە کە
و ئیسمی عامە و شاعیر توانیویەتی وەک کۆ لێیان بدوێت ت: سەرسەرویش وەلەرزەکەو

بڵێ پێکهێهەموویا  و  لێ  ناتەواویان  جیناسی  چەمان  و  چەمەن  چەمانەوە.  و ن  نراوە 
 33٢جوانە.

 . بوالنیش[ کەوتوونە سەر فوغانخەزان بۆتە ڕەقیبی بولبول و ]بول یانی خەزانی....:
 فوغان: گریان و ڕۆڕۆ. 
و نەوحە: واتای هاوچەشن، یان نزیک بە یەکتریان هەیە و    هاوار   ئاه و فوغان و ناڵە و

 نعەتی مراعات النظیریان لێ پێکهاتووە. پێیە سە بەم
ە و هەمان سەنعەتیان لێ پێک  تای هاوشێوەیان هەیز و گودازیش واشین و گرین و سۆ

 ە.هاتوو
 .  ی هەیەرسی وەرگیراوە و واتای توانەوە بەهۆی گەرماوەی فا' گوداختەن'گوداز: لە 

ە و پێشتریش  موکریان  دەگەڵ: لەگەڵ. شێوەزاری مەهابادی و بەشی باکووری ناوچەی
 یە وەرگرتووە. دیومانە ئاوات گەلێک جار کەڵکی لەو زاراوە 

کارتێک)مزگە  ١٠و    ٩فەردی   فەقێ....(  دەوری   .... و  و وت  نالی  شیعری  ەریی 
حوکمی بابانەکان   نەمانیسالم سەبارەت بە دۆخی شاری سلێمانییان دوای    وەاڵمەکەی

 شارەکەدا، پێوە دیارە.   سیاسیی-ی و زاڵ بوونی تورک بە سەر ژیانی کۆمەاڵیەت
]حوج مەدرەسە  و  حەوش  و  فەقێیان[:  مزگەوت  النرەی  مراعات  لێ  سەنعەتی  ظیریان 

 پێک هێنراوە.  
شەوق   بە  بێ  زەمزەمە:  بێ  و  زەوق  بێ  دروست و  النظیریان  مراعات  شێوە،  هەمان 

 کردووە. 
 

گی ئوکتۆبری زایێنی و  ی مان٢٢ی میهر بەرانبەرە لەگەڵ    3٠ڕۆژە.  ڕۆژی    3٠ەکەم مانگی پایزە و  میهر ی
ی زایێنی.  ی مانگی ئوکتۆبر   ٢3ەڵ  دەبێت لەگتە یەکەمی مانگی ئابان کە ئەویش بەرانبەر  ڕۆژی دواتری دەبێ 

 .  ١٩5٩لە هەردوو ئەو مانگانەدا بەرانبەرە لەگەڵ  ١338ساڵی 
ن چرا میل چمن  چمان میە لە شیعری شاعیرانی فارسیشدا پێکەوە هاتوون: حافز دەڵێ: "سرو  . ئەو دوو وشە  33٢

 نمیکند..."
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 شیعر.  ی دەرس وە: لێرەدا دەنگی فەقێیانە کاتی خوێندن و سەعی و لەبەر کردنزەمزەم
ەالیەن قوتابی و ەرسی مەدرەسە لدەور: دەور کردنەوە، سەعی کردن، پێداچوونەوەی د

 قێوە. فە
بەیان بە الرەملی کردنی    بە شیوەنەوە خوێندنی فەقی و  دەور بە ناڵەوە کردن و دەرس

 . انن جو یمەال: سێ تەعبیر
 ۆی زوخاڵ: کۆگای زوخاڵ، سووتاو  ک

 اللە معک: خوات لەگەڵ! 
       ،وزیی شیعرەکە حری عەروبە

 ل فاعلن ل فاعالت مفاعیمضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعو
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 لی ناقیس زه هغ 

 
 

 
 بوو!  لههلزوی زهشه  ، کهوی جومعهوێ بوو شهچ شه 

 بوو لهشغه و مه راهوی پڕ سۆز و هوی سۆز و شه شه
 ک هلفرمێسکی فه رزی بهچرای عه وێ بوو کهچ شه 

 بوو هلشعه موو بێ مهجلیس هه، مه وهوو کووژانهمهه
 وێش له ک، بۆیههلفه ییهگه 333داڵن لی سووتهشعه مه
 بوو لهلههه زا، هعه کیش هاتنهلهمه سته ده تهسده

 لیش جهفیدای و ئه به  ، کردممهرچی ههخۆم و هه 
 بوو! لهوسهیری چ بێ حهکرد، سهئخیری نهچی تهکه

 گرتک ئاگری کوو یهم وهو دڵی عاله دڵی ئێمه
 بوو گله داڵن بێ دا دڵ لهلهرحهمه مله چاکه

 خراپی 'کامیل'  دڵی خانه نهرێشاهێند په
 بوو لهببوورن په 334،مجارهئه ناقیسهلی زهغه 

 
تاویی هه ١338اڵوا، قاق  
ر( عفهجه  ی چاپی ١77نیسی و چاپی ئه ی ١١7)الپەڕە     

  ____________________________________ 

 
ر وا  سڵیشدا ههئه  له  ور نییه دو  م پێیهو به.  یوه نیان نووسداڵ  سوخته   نیسی بهر و ئهعفهو چاپی جهر دو.  هه 333

بێ تێک بچێت، ده   که   وێت کێشی شیعره مانهر نه گهئه  داڵن  ی سوخته یرکیبی زیاتر فارساڵم بۆ تهبووبێت. به 
  نو گۆڕیوو خۆ لهمن پێم باشتر ب ر پیتی /س/.سه ک لهیههممزه به و بڵێین سخته  ضمه ین بههبک ته خواوی سو

بهدهنه  هرخانرچهو وه مامۆستا حه سووته  م و  بنووسم.  ناوداڵنی  ئاوات  دۆستی  کانی  ره دیوانێکی شیع  یقیقی 
 .یه امۆ نیشتێکی ن که ی ووشهم شێوازهداڵن و ئه سووته خۆی ناوه 

له 334 جه هه  .   چاپی  وعفهردوو  نه ئه   ر  دوای  )وێرگوول(  ال  .دانراوه  قیسهنیسیدا کۆما  وایه من  ب   م  ێت  باشتر 
 . وهرێتهبگ اره زیاتر جمتی ناقیس بوون شیعری ئه ی سیفهوهبۆ ئه مجارهدوای ئه وێتهبکه
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رۆک و هۆکاری ناوه  هۆی  رێشان' ه و من بهنیسیدا دڵی پهچاپی ئه   له  هکینوانی شیعرهع
شیعره ئه  هوکهگوترانی  چاپی  باشترهعینوانی  پێ  هنیسیم  ردی  فه  له  کهووعینوانهرده.  

 رگیراون. وه کهلهزهکۆتایی غه
جه کهشیعره  راوێزیه پ  له چاپی  نووسراوه عفهی  "بۆردا  حا  :  دوایی  بابه کۆچی   جی 

مر حاجی رگی نهبۆ مه  کانی ئاواتهشیعره  له  کی دیکهیه  وهئه  ێیهم پشێخی مامی" و به
 دوور نییە  شوهئه  و  کردووهنه  یهۆکاره  وئه  باسی  نیسیئه  چاپیت.  یادهشێخی سهبابه
 . بێتکان بووالمه  کۆماری سانسۆری یئیدارهشاد و ڕەتی ئیڕوەزا ترسیله

م سووتان  کهسۆزی یه  و من الم وایه  هاتووه  ک میسراعدایه  ۆز دوو جار له ی سوشه 
ک واتا هاتبێتن، دووپات یه  ردوکیان بهر ههگهنا ئه ست و سۆز، ده ه م هبێت و دووهه 

 .  بیحهو قه ح نییهلی دیم مهولی قهقه کی بهیهوه بوونه
  وه بیر دێنێتهوه  م شیعرێکی نالیمانردی دووهه ی فهلهشعهمه م و  کهردی یهی فهلهشغه مه
 ڵێ: ده که

 کا قا دهخانه یکهده گونبه رت لهنالی سه"
 " لهشغه مه الیی له ،لهشعه مه له الیێ پڕه

سێههفه  له دهردی  شاعیر  گرپهمدا  و  گڕ  دڵێ  دڵی  هێندهی  بووه  ڵسووتاوان   که  زۆر 
وی شه  لهچێت  . وێدهکان هێناوهچاوی فریشته  ێ فرمێسکیان لهو ک و لهلهفه  یشتۆتهگه

  ک که لهفهی  هو فرمێسکوژم باریبێت و ئهته  بارانی بهشێخدا  کۆچی دوایی حاجی بابه
ئاماژهده به  ڵێ،  بارینهبێت  باران  دو  وای  شاعیر  هاتوونهفریشته  هک   اناوه.    ته کان 
 گرین.  هوێ بۆی دو له خۆشیی مامیرهسه 

هه و  هه"خۆم  لهمهرچی  شاعیر  کاکیشیهبۆنه  به  شیعرێکدا  "،  دوایی  کۆچی   وه ی 
وێ!" ، کهمهرچی هههه   خۆم و له  زات لهه! قکاکه: "رگرتووهوه  عبیرهم تهڵکی لهکه
کی  ی مرۆڤێوهئه  رسه   ن لهک قسهن، یه زای ژیانی ههو شاره ناسن  ده ی وا ئاوات  وانهئه

له و  بوفیداکار  گهخۆبووردوو  و  سیفهو  باشلێک  ئهتی  من  بوو.  تێدا  ئینسانی  و خۆ ی 
کردنهقوربه بهبان  مامی  و  کاکی  بهقسه  ی  و  تای  بنهڵ  وایه بێ  الم  و  دانانێم    ما 

م خۆم  بوو  وێت بڵێ من ئامادهیهدا دهتی. لێرههو دڵپاکیبانی  ڕی میهرهوپهری ئهپیشانده
بێ    ل، کهجه اڵم ئهوام بێت به ردهی ژیانی بهوهۆئهفیدای مامم ب  مهبکه   مههه   رچیو هه 

 . وهکردهی نهخهیه ی لهستهخست و ددوا نهی وهکه، کارهتهو تاقهبر سه 
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ئێمه هه  دڵی  دڵی  عالهو  واتهموو  دیکهڵکاخه   م،  زۆری  وه نێکی  ئێمهش  کهک  س  ی 
بابهوکاری حا انی رم و جونزێکی نهان تهو ئاگری گرت و پاشمردنی ئه  شێخ بهجی 

کردبێت،    هدیک  داڵنی  یی لهگله   بوهدا دڵ ههێنی دیکهشو  ر لهگهڵێ ئهکاتێ ده  تێدایه
ک  کدڵ بوون و وه موو یهممدا ههی کۆچی دوایی ماژارهم و پهخه  و له  م لێرهالی که

 بوو.س نهکه یی لهس گلهدا کهقۆناغهم له رد واتهخوامیان دهک خهیه
 وه نیازی ئه  کات. من الم وایهواوی دهناقیسی و ناته  کۆتاییدا شاعیر باس لهردی  فه  له

  زێنه دڵته  داوه و ڕووئهم و زیاتر باسی  پێبده  م درێژهکهلهزهمویست غه ده  گوایه  که بێت  
توانی و  منه  لهوهه  لهر پهبهاڵم له، بهوهبهۆنمه  وهیهو بۆنهبه  م یاخود شیعرێکی باشتر بکه 
ری  ر یان بیسههخۆێنی  ئێوه  شم داوای لێبووردن لهم کارهئه، بۆ  وهواوی هێشتمهناته  به

 م. کهده کهشیعره
         ،کهرووزیی شیعره حری عه به

 ن فعلن ڕمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالت
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 خەزانی گوڵ 

 
 
 

 ، ئەو زیبی گوڵستانە ەنێو مە، گیانەدەڵێن ڕۆیی ل
 ییە ئەو سەروی بوستانە بەاڵم پێش چاوی دڵ هەر باق

   335ان نەوی کرد، باغەوان ڕۆینوی سەهی سەریهەموو سەر
 ەلەخۆدان  گوڵیش وا خۆی ڕنی، الیێ خەزان، الیێ
 رزە ە هەڵبەزە و لەخەزانی گوڵ بوو، ئەی دڵ بۆچی کەوت

 ەئوایی جانانەبە تەشریف چوونی ئەو بۆ جەننەتولم
 شەوی جومعە لە نیوەی ئاخری شەو ئەودەمەی خالیق 

 رچی ئینسانە،دەکا ئاواڵە دەرکی ڕەحمەتی بۆ هە
 نزوولی ڕەحمەتی بۆ توریەتی ئەو ساحێب ئیحسانە

 شەوە، ئەو ڕێژنە بارانە بوو بەو وەکوو ڕۆژ ئاشکرا 
 ڕۆ خێرا بە تەڕدەستی نی سروەت بم، بسەبا، قوربا

 سولەیمانەن بەرە بۆ ئەو سەالمی ئاگرینی م
 و ئەنوارە  بڵێ: سەر بێنەدەر لەو مەنزە پڕ فەیز 

 وێرانە وجوودت ماڵی بزانە چۆن برازات بێ 
 هەچی تۆی دیبوو، قوربان، خاوەنی عەقڵ و فەراسەت بوو، 

 و گۆش و بەخت و بەدبەخت و پەرێشانەبێ هۆش  ئەوا
 هێناوە بۆ ئەم باقیماوانەت  عەجایب مەحشەرت

 ، واوەیالیە، گریانەین و قوڕپێوانەهەرایە، ش
 ان، کێو و کەژ وسەحراهەموو ڕەشپۆشە عەرز و ئاسم

 ە ماڵی خوێش و بێگانەن و هاوارە لسەدای ناڵی

 
 ایپە. لە دەقەکەدا وەک رویێن هاتووە کە دیارە هەڵەی ت   335  
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 ڵی"ئیمامی" ماڵی کاول بوو، نەما هێزی، شکا با
 انەمامی وەکوو بابی، لەژینی خۆی هەراس لەتاو

 
 ی هەتاوی ١338قاقاڵوا، 
چاپی جەعفەردا نەهاتووە( اپی ئەنیسی، لەی چ ١١٢و  ١١١)الپەڕە    

____________________  ________________ 
بابەشێخی سەیادەت، مامی خۆیەوە چەند    ی کۆچی دوایی ئاوات بە بۆنە نەمر حاجی 

هۆند شیعری  کەپارچە  ز  ۆتەوە  ئیحتیرامی  و  خۆشەویستی  ئەو پیشاندەری  بۆ  ۆری 
ئایینی کەس ئ-ایەتییە  ناوچەکەیە.  شسیاسییەی  لەو  یەک  فەردی  ەوەش  لە  و  یعرانەیە 

 ەی ڕاگەیاندووە. مەقتەعیشدا بە ڕاشکاوی ئەو
 مە: ئێمە 
 ەیی وانی و ڕازاوزیب: ج

فارسییە سەهی:  واتاکاسەروی  لە  یەک  بااڵ.  بەرزە  دارێکە  سەرو  'سەهی.  ڕاستە  نی  'ش 
  کی سەروی ڕاست هەڵچوو. ئەو تەعبیرە لە وە دەبێتە دارێبە سەر یەکە  .)فرهنگ معین(

 یدا هاتووە بۆ نموونە لە شیعری حافزی شیرازیدا: زۆرشیعری فارس
    ر "دیگر ز شاخ سرو سهی، بلبل صبو 

 " زد کە چشم بد از روی گل بە دورگلبانگ 
ندی کیشەوە خەڵکن لە خۆیان دەدەن. پەیوەلە الیە  الیێ خەزان: لە الیەکەوە پایزە و

دوانە   هئەو  کە  نییە  ئەوە  هەر  چییە؟  یەکدا  ڕوودالەگەڵ  ناخۆشن: ەردوکیان  وێکی 
بۆ خەڵکی   پایز  هاتنی  و  مام  خەڵکی کوێستانمردنی  بۆ  پایز  فەسڵێکی گوندنشین.  ان 

 ، ئەوانەۆش نییە، تەڕی و قوڕی و سەرما وسۆڵ دەست پێدەکات و باران دەبارێتخ
دانیشتوو وئارەزووی  و  خواست  یان  هیچکام  گوند،  هاوبەش  انی  و  نین  هەوارچییان، 

 لە خەم و خەفەتدا ببێت. و پایزیش دەبێ بوونی خەڵک 
گوێ بە  و  جەننەتولمەئوا:  بەهەشت  لە  بەشێکە  ئیسالم،  لە  رەی  قورئاندا  دووجاریش 

 ئاماژەی پێکراوە. 
 جانان: عینوانێکی عیرفانییە بۆ خودا 

ئت سەییدانوڕیەتی  دەگوترێت  ئیحسانە:  ساحیب  بەجێەو  و  منداڵ  پێغەمبەری  ،  ماوی 
 وە، ئاوات خۆیشی هەر سەید بووە. شێخیش سەیید بوئیسالم بن؛ حاجی بابە 

 و لێ کەوتووەی کەسێک؛ عەرەبییە. توڕیەت: منداڵ
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باران ناوچەکڕێژنە  لە  زۆر  بارانێکی  بابەشێخدا  حاجی  وەفاتی  شەوی  لە  وادیارە  ە : 
 ت. باریبێ

 تەڕدەستی: خێرایی 
ئاوا اندووە کە سولەیمانی نەبی و خۆی بە مێروولە شوبهت مامی خۆی بە  سولەیمان: 

 مان. ژەیە بە ئەفسانەی قسەکردنی مێروولە لەگەڵ سولەیئاما
 فەیز: بەرەکەت. عەرەبییە

 ور. عەرەبییە  نوار: کۆی نوئە
پێشتری خۆی بەشی  لەگەڵ  بوو:  فەراسەت  و  عەقڵ  هەما  خاوەنی  واتا لە  میسراعدا  ن 

بدەکرێتەوە: هەرکەسێ بووبێک تۆی دیبێت،  تێگەیشتن  عاقڵ و خاوەن  ت، ە مەرجێک 
ڵیش بوون: هەمووان بە پەرێشان حاڵە. ئەوانەی تۆیان دیبوو و خاوەن عەقبەو مردنەت  

 هۆش و گۆش بوون. اڵی مردنت بێبیستنی هەو
وات چ  پێکەوە  دووە  ئەو  نەمزانی  بەدبەخت:  و  پێکەوە  ایەکیان  بەخت  بۆچی  و  هەیە 

وەک    ەک سەخت لەشوێنی بەخت بووبێت و بەهەڵەشەیەکی دیکەی وهێنراون مەگەر و
نووس لەخۆی  بەخت  شیعرەی  ئەم  جەعفەر  دەقی  بەداخەوە  بە  رابێت.  کە  نەرگرتووە 

 ی بکەینەوە. یارمەتی ئەو ساغ
 باقیماوانەت: ئەو کەسانەی لەدوای تۆ بەجێ ماون. 

ی خۆی کردۆتە کەسشاعیر وەک باب وابوو. لێرەدا شاعیر  ک کە بۆ  وەکوو بابی: مامێ
 سێهەمی ڕستەکە.
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 ڕۆیی
 
 
 
   ە بۆکانێ بە سەد ئاه و فوغان ڕۆیی ڵێن یارم لدە

 ان ڕۆیی حەسرەت بوو، وەکوو تیری کەو زەدەی پەیکانی
 دەستەیی پاکی ڕەفیقانی جەفاکێش بوو برام سەر

 ی وان ڕۆیی ی کارواننەمابوو هاودەمی، بۆیه لە دوو
 دیق'! بابی ناکامت ادق" بوو، 'سەدلەگەڵ ئەهلی وەفا "س

 زەمان ڕۆیی  یع و کات ووپێکی مەوقلەبەر ناڕێک
 ەروی بوستان بووداڵن هاودەم، لەگەڵ ڕاس، سلەگەڵ خاوەن

 و بۆنی گوڵستان ڕۆیی وباری و ڕەنگ رگبەلەبەر بێ
 بوو  واده بوو ڕۆیی، شەهیدی عیشقی جانانمەڵێن بێ

 یدان ڕۆیی دەنگی بولبولی باغی بەهەشتی جاوبه 
 بووجی" ماڵی ئاوا، کانی فەیز و عیلم و زانین "قزڵ

 خۆی "سادقی" دانا، ئەویش زوو، ناگەهان ڕۆیی لە جێی
 خەن وان ڕێدا داغدارانی موحەببەت کاریبە دوا
 33٦باری دۆعا، سەروەری دانیشوەران ڕۆیی  بنێرن

 ەر و شاعیر و دانیشوهونەرمەند و ئەدیب و فازل 
 یر و جەوان ڕۆییسووکی هەر پانڕەفیقی زۆر لە سەر ش

 کەم نەکرد تۆزێ؟! ۆ تەبی وی ڕێژ، بئەگەر تەورێزه تەب
 وچان ڕۆیی؟ ا ئەو بێئەتیببا کوێر و دەرمان قات بوو، و

 ، له حەسرەت ڕۆژگاری گوڵ کەچه بولبولەردنکه دی گ
 ی ەزان ڕۆیکوڵ خێرا لە پێش کاتی خئەویش دڵ پڕ له 

 
 چاپی ئەنیسی و جەعفەر: دوعا   33٦
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 ماوەبکا زاری هەتا دا هەر "ئیمامی"ش با بە دووی
 یان ڕۆیی به زاری بانگی هاوااڵن بکا: ئارامی گ

 
 ی هەتاوی١338بەهاری 
ر( ی چاپی جەعفە ٢57و  ٢5٦سی و ی چاپی ئەنی ١١3و  ١١٢)الپەڕە   

_____________ _______________________ 
ە و گەلێک لەدڵ نزیکتر و خۆمانەترڕۆیی"یە  عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "یار  

 دا نییە.  ۆری لەگەڵی ان ڕاستەڕێی ئەویتردا دەڕوات و جیاوازیی زگەرچی بە هەم
 وانییاتدا. یەک لە شیعرەکانی ئاواتە لە مەقوولەی ئیخ

بی سدیق و بۆکان، شیعرەکە بۆ کۆچی دوایی ادق و قزڵجی و بابە حیسابی ناوی س
سادقی محەممەد  مەال  )   نەمر  گوتراقزڵجی  بۆکان(  کاکەحەمەی  چاپی    ،وەقازی  لە 

        ە: دا ئەو مەسەلەیە بە ڕاشکاوی ڕاگەیێنراویشرجەعفە
 337دوایی خوالێخۆشبوو قازی کاکەحەمە"."بۆ کۆچی

کۆماری کاکە  قازی سەردەمی  لە  "سەد  حەمە  حزبی  کوردستاندا  کومیتەی  ری 
قازی کاکە   گری بوو.واتە جێ  و ئاوات نایبدیموکراتی کوردستان" لە شاری بۆکان  

ارە بوو  اوڕێ لەگەڵ مەال سدیقی کوڕی، چەند ساڵ ئاوەرەسی کۆمار، هدوای هحەمە 
لەگەڵ  و   وپێکەوە  خۆی(  )ئامۆزای  قزڵجی  حەسەنی  و    مامۆستا  هەژار  مامۆستا 

دبووە بەر ماڵی نەمر شێخ لەتیفی حەفید. مامۆستا هەژار  یکەش، پەنایان برکەسانێکی د
یەتییەکی نزیکی  ە. ئاوات دۆستاێور' دا باسی ئەو ڕۆژانەی کردووچێشتی مج لە کتێبی '

ی خۆیدا هەبوو و وێنە هەیە کە پێکەوەیان ەمە و شەخسلەگەڵ بنەماڵەی قازی کاکەح
ان لە نێواندا هەبێت. شاعیر  ییەکی 'سەبەبی'شیت، تەنانەت الم وایە خزمایەتپیشان دەدا

   ئەوە نیشانەی ئەو نزیکایەتیەیە.دەبات و لێرەدا قازی کاکە حەمە بە "یارم" ناو
فوغان: و  تەرمەکە  ئاه  کە  یە  ئەوخەڵکە  هی  ڕۆڕۆ،  و  کگریان  بەڕێ  ردووە.  یان 

 تەرکیبێکی فارسییە. 
 کەوان دەهاوێژرێت.  پەیکان: نووکی تیر کە بە

 
ێند. ئەو  ەمدا دەرسم دەخولی نۆه ن و لە پۆۆژی مەرگی قازی کاکەحەمەم لەبیرە. لە بۆکامن ڕ   337

 ڕۆژەیان بۆ کردینە پشوو.  
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فارسییە هاتۆتە ناو زمانی کوردییەوە، بەواتای کەسێک کە  یکان: تەرکیبێکی  زەدەی پە
 ویەتی.  پێکا یر()ت پەیکان

رەی هەرەس هێنانی کۆمار و ئاوارەییەکەی  بۆ خەم و پەژا  حەسرەت: دەبێ بگەڕێتەوە
 ە. حەمزی کاکەقا

الیەنگرانی   و  ئەندامان  دەبێ  جەفاکێش:  یان  ڕەفیقانی  کوردستان  دیموکراتی  حزبی 
دڵسۆزانی  کاکە    بەگشتی  قازی  سەرۆکایەتی  بە  ئاماژەیە  سەردەستە  بن.  کوردایەتی 

هاوحزبییەکانی ئەون ەم و هاوبیر و  ەدا لە بۆکان. کاروانیش هەر هاودلە حزبەکحەمە  
 واییەکەیدا چیتر لە ژیاندا نەمابوون.  کاتی کۆچی دلەو سااڵنەدا، کە لە 

ئ ک لەگەڵ...:  مەالسدیقی  لە  ڕووی  فەردە  حەم  کاکە  قازی  'مەال وڕی  بە  کە  ەمەیە 
هەرەسی کۆماری کور دوای  و  دەناسرا  لەسدیقە گڕوێ'  لەگەڵ    ١٩4٦ساڵی    دستان 

 .  بۆکان، هاوڕێ لەگەڵ ئەویش گەڕایەوە ی کوردستانبردبووە باشوورباوکیدا پەنای 
 ئەویش. لی وەفا: دڵسۆزانی کوردایەتی ئەو سەردەمانە و دوایئەه

 یعرەکەدا جیناسی ناتەواویان لێ پێک هاتووە. اوک و کوڕ. لە شسادق و سەدیق: ناوی ب
 ڕاس: ڕاست، دژی خوار 

، لەالیەکەوە مراعات النظیر  یە لە فەردێکدارو: شاعیر بە هێنانی ئەو دوو وشەڕاس و سە
 ی دروست کردووە. سەرویش دارێکە ڕاست هەڵدەکشێت. یکەوە جیناسو لەالیەکی د

و ]بێ[ ڕەنگ و بۆنی سیفەتن    بێ بەرگ و باری   ڵستان: کۆمەڵگای کوردەوارییە.گو
 ری کوردستان. ەسی کۆمابۆ کۆمەڵگای بێدەنگی دوای سااڵنی هەر

زاراوای   لە  سیفەتجانان:  ئسۆفیاندا  هەر  نیازی  شاعیریش  واهەیە  خودا.  بۆ  ەو  ێکە 
سەرۆکەکبووبێت؛   و  کۆمار  هەمان  بۆ  بێت  ئاماژەش  دەکرێ  پێشەوا  بەاڵم  واتە  ەی 

 قازی محەممەد. 
نیاز مەال محەممەد حەسەنی باوکی مەال محەممەد سادق یان مەالعەلی  قزڵجی: لێرەدا  

ناسراوە.باپیریەت قزڵجی  عەلالمەی  بە  کە  واهەیە    ی  باپیری    خوێنەرگەرچی  بۆ  زیاتر 
ناودارتر کە  کا  ە،بچێت  بێینە بەاڵم  دەبێ  ئەودەم  دانا،  سادقی  خۆی  لەجێی  دەڵێ  تێ 

 مەد حەسەنە.سەر ئەو باوەڕەی کە مەال محەم
 : سەرچاوە.کان

 دانیشوەر: زانا، خاوەن دانش. فارسییە.



 
 

 ١33٩تا  ١334شیعری سااڵنی  /414

 

ێیەکی  رەی شاعیر هاوڕ فەتە بۆ قازی کاکە حەمە کە بەگوێسووک: سیزۆر لەسەر شان  
 بێ ئەرک و بێ زەحمەت بووە. 

شا  تەبریز، ئازەرتەورێز:  ئوستانی  ناوەندی  و  مێژووییە  کۆنی  گەلێک  بایجانی  رێکی 
ئێران.   لە  تورک ڕۆژهەاڵتە  و  فارسی  تەورێز  لە  و  تەبرێز  کوردیدا  لە  و  تەبریز  یدا 

قازی   وێدەچێ  سەرەمەرگیکاکەحەمەدەگوترێت.  نەخۆشیی  عیالجی  بۆ  بردبێتە    یان 
ش ئاسئەو  کارێکی  ناوچەکە  خەڵکی  بۆ  ئەوەش  و  ڕۆژانە  ارە  تەنانەت  ایی  و  بوو 

ک و پێکەوە،  تۆر و دەرمان و نەخۆشخانەی ڕێئێستاش هەر هەیە. بەهۆی نەبوونی دوک
  تەورێز.   نەێیان دەبر   نخەڵکانەی وا لە موکریان نەخۆش دەکەوتن زۆر جار دەچ  ئەو

ەورێز و واهەیە دەیان کەسیشم لە  لیات چوومەتە تمن خۆم چەندجار بۆ عیالج و عەمە
 ەمان ئامانج بردبێتە ئەوێ.  س وکار بۆ هخزم و کە

بنە ڕێژ:  تەب  و  ڕوون  تەبرێز  تەبرێز  وشەی  واتای  و  دەگوترێت  چە  وشەیەکی نییە، 
ل و  ناسیوە  شارەکەیان  ئاشورییەکانیش  باوەکوو  بێت  سەرچاوپەهلەوی  پێش  ە  ەکانی 

وەی  م خەڵکانی ئاسایی لە ئێران بۆ ڕوونکردنەیش هاتووە، بەاڵئیسالمدا وەک "داورێژ' 
ی بێت لە "تەب+ریز" میە'ی شارەکە، ڕواڵەتی ئێستای وشەکە دەگرن کە بریت'وجە تس
لە لەش دوور دەخاتەوە کە دیارە ئەوە واتاکردنەوەیەکی   ێک کە یاو و تەبواتە شوێن
ئەو واتایەی سەر زمانی    ر لێرەدا هەمانڵە و نازانستییانەیە، بەاڵم شاعیهیچ، هە  تەواو نییە

وویەتی خەڵک دەچن لە تەبرێز گەرمای لەشیان بێتە رتووە و گوتخەڵکی لە وشەکە گ
 و عیالجی نەخۆشییەکەی نەکرا؟ تەبی ئەو نەڕژا ارەوە، ئەی بۆچی لەو تەبڕێزە خو

تەبیبان، جمع مکسری طبیب ی بووعەرەبیی  ئەتیببا:  بۆ مەگەر دوکتۆرەکان کوێر  ن  ە. 
و خێرایەک ەسەر نەکرا  ت نەدەکەوت کە نەخۆشییەکەی ئەویان پێ چارودەرمان دەس

 کۆچی دوایی کرد؟  
 کوڵ: خەفەت

ە. من ئەو ڕۆژەم لەبیرە و  لە بەهاردا بوو  ز، کۆچی دوایی قازی کاکە حەمەخەزان: پای
 . ک داخرانقوتابخانەکانی بۆکان بەو بۆنەیەوە ڕۆژێ

 )فرهنگ معین( ەرەبییەنەوە. 'فیض'ی عفەیز: داڕژانی زۆری ئاو، بەخشی
      ،ەکە بەحری عەرووزیی شیعر

 ج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  هز
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 روینپه
 
 
 

 بۆتە سەرین  وائەوی خاکی ڕەشی 
 ئەوە ئەستێرەیی ئاسمان "پەروین"

 چێشت ڕۆژگاری گەرچی هەر تاڵیی لە 
 خۆ بەاڵم هەرچی وتەی، بوو شیرین

 وانە ەو هەموو هۆنراخاوەنی ئ
 یەک یاسین سواڵکەرە ئێستە لە بۆ 

 ەوی یادێ بکەن چاکە، هاواڵی ل
 مگین دڵی بێ یارە هەمیشە خە

 خۆڵ لە سەر چاو بەخودا ناخۆشە 
 سنگی گرنگە و سەنگینەربەردی س

 هەرکەسێ دیویەتی، عیبرەت دەگرێ 
 338و حەق بینبەهێزە  ئەوی وا چاوی

 هەرکەسێ گەورە و خاوەن ماڵە،
 رە و مسکینئەم جێگە، فەقیهاتە 

 ەجەل هێرشی کردهەردەمێ هات و ئ
 نییە غەیری تەمکین   چارەیی دی

 
ی هەتاوی ١33٩قاقاڵوا،   
(رعفهی چاپی جه  3١٦و  ١٦٢ەنیسی ی چاپی ئ 48)الپەڕە    

    ____________________________________ 

 
 . ردا نییه هعفچاپی جه  له ردهم فه.    ئه 338
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شیععین ئه   له   کهرهوانی  'ئهچاپی  ئاسمان ستێرهنیسیدا  هی  شیعرهده   له  که   ،'   کهقی 
 .  هرگیراووه

 شاعیرانی فارس زمانە.  راویدتەی دیوانی ئاوات، شیعری وەرگێڕلە پێکها ی کەمبەشێک
ت شیعرە  لە  یەک  کراوەکانیەرئەوە  شاعیرەی  شاعیرە  جەمە  ناسراوی  گەلێک  شیعری  ؛ 

وێژی   ڕەگەزفارسی  ئیعت  -ئێران  ئازەربایجانیی    بە  )پەروین  تا    ١7/3/١٩٠7سامی 
4/4 /١٩4١                .) 

 لی گۆڕی خۆی نووسیوە  شیعرەکەی بۆ سەر کێ ، کەنپەروی
ی کۆماری کوردستان  ەمسی وێژە هاوچەرخانەی ئێران بووە کە لە سەرد لەو شاعیرە فار

بە کا گرنگایەتییان  ئەودا شاعیرانی کورد  پێش  دو  پارچە  رەکانی  هەژار  مامۆستا  اوە. 
ی   یتیم"  "اشک  "شیعری  ناوی  بە  تەرجەمە  ئەوی  هەتیو"ەوە  کە فرمێسکی  کردووە 

کوهست ژمارە  ڕۆژنامەی  لە  تاران  چاپی  ڕێب  43ان  دا    ([١٩4٦]  ١3٢4ەندانی  )یەکی 
کردۆتەوە.  شیعرێکی  ەره  33٩باڵوی  حەیدەری  بەگی  عەلی  بۆ یفارسبەرزی  وەها  ی 
بینیومە بەتووە کە  مردنی پەروین گو اڵم ئێستا  لە دیوانی پەرویندا چاپ کراوە و من 

 ر دەستمدا نییە.  لەبە
لە کالسیکی  پەروین  شاعیرانی  بەاڵ  دوایین  بووە  ژن  گەرچی  دەگوترێ  و  م  ئێرانە 

لە شیعرەکانیدا دەرناکەوێت. ڕێکەوتی    نەپیاوانەی شیعر گوتووە و هەست ونەستی ژنا
بەاڵگ نازانم  شیعرەکە  هەرچیوترانی  مردن  م  سەردەمی  لە  شاعیر  تەنیا  یهەبێت   34دا 

   و چەند ساڵە ئاسایی نییە.شیعری سەرگۆڕ بۆ کەسێکی سی ی تەمەن بوو و ساڵ
خ پەروین  شیعرەکەی  فارسی  دەقی  لەبەر  ئەوە  سەیدکامیل  مامۆستا  کاری  کە  ۆیەتی 

 ەرجەمە کراوە: ت ئەو
 

 اينکه خاک سیهش بالین است 
 ت اس پروین ادب چرخ اختر 

 جز تلخی از ایام ندید گر چه 
 است سخنش شیرین  خواهی چه هر

 گفتار امروز  صاحب آنهمه

 
 .٢٠١٠ی چاپ تازەی ڕۆژنامەکە، بنکەی ژین، سلێمانی  34١. الپەڕە  33٩
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 است  یاسین و فاتحه سائل
 وی یاد کنند  دوستان به که ز

 است دل بی دوست دلی غمگین 
 خاک در دیده بسی جان فرساست

 است  سنگین بسی هسین بر سنگ
 بیند این بستر و عبرت گیرد

 است  بین حقیقت چشم را که هر
 که باشی و زهر جا برسیهر 

 ست رین منزل هستی این اآخ 
 توانگر باشدآدمی هر چه 

 است  مسکین سدر نقطه بدین چو
 ه قضا حمله کنداندر آنجا ک

 است  ینتمک ادب و تسلیم چاره
 زادن و کشتن و پنهان کردن

 است  دیرین ره و مرس را دهر
 گاه خرم آن کس که در این محنت 

 34٠ن است خاطری را سبب تسکی
 

ی وەرگێڕاوەتە سەر فەرد  8ت تەنیا  فەردە و ئاوا  ١١وەک دەبینین، شیعرەکەی پەروین  
وێت کە تەرجەمە  (. لە بەراورد دا دەردەکەردهفه   7ا  نیر تهعفهقی چاپی جه هکوردی )د

و    ١٠و    8ی گرتۆتەبەر واتە فەردی    ٩و هەروەها    7ا  ت  ١کوردییەکەی ئاوات فەردی  
ر لە بنەڕەتدا  ا ئەو سێ فەردانە پێشتر بوون و فەوتاون یان هەاوە. ئایی لێ هەاڵوێرر  ١١

ب نازانم.  نەکراون؟  پڕواتەرجەمە  ناوەرۆکی  بەهۆی  نابێ  ەاڵم  دەکەم  هەست  تایانەوە 
 وی لێ پۆشیبێتن. مامۆستا چا

شیعرەک وەرگێڕانی  لە  ە  هۆکارێکی  پڕە  کە  بێت  ڕاستییە  ئەو  دەبێ  ئاواتەوە  الیەن  لە 
بێ و  بینی  لە  باوەڕی    ڕەش  بابەتانەش  ئەو  مردن،  لە  ترس  و  ژیان   کیزۆرێبە 

ئ سەرەکشیعرەکانی  لە  و  دەبینرێن  شیعریاواتدا  ناوەرۆکەکانی  واتە   ؛ئەون  یترین 
  اواتی لە پەروینی ئیعتیسامی نزیک کردۆتەوە.هاوبیری و هاوبۆچوونی، ئ
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رسی  ەدەبی فابە هۆی نزیکایەتی زمانی کوردی لەگەڵ فارسی و کارتێکەریی شیعر و ئ
ڕاستییە ئەو  هەروەها  و  کوردی  ئەدەبی  کولەسەر  شیعرە  کە  وەرگێڕاوی  وە  ردییەکە 

 عیبارەتی هاوبەش لە نێوانیاندا زۆرە: رسییەکەیە، وشە و تێرم و شیعرە فا
 خاک سیە              لەگەڵ    خاکی ڕەش 

 سەرین     ین                   "         الب
 ئەستێرە         "        اختر                 

 تاڵی         تلخی                    "  
 "            ڕۆژگار ایام                       

 هەموو هۆنراوانە ب آنهمە گفتار    "      خاوەنی ئەو  صاح
 خۆڵ لە چاو   خاک در چشم          "    

 و.... گەلێکی دیکە 
نە بەدی  شیعرەکەدا  لە  ئەستەمم  تەنوشەی  هەنبانە  کرد،  و  خاڵ  فەرهەنگی  سەیری  یا 

مامۆ کردبۆرینەی  هەژارم  میسراع  ستا  لە  'گرنگ'  تێرمی  سەرسنگی  بۆ  "بەردی  ی 
و واتا  گرنگە  وشەکە  بزانم  ویستم  دا.  لەبەر  سەنگین"  نا  یان  هەیە  یشی  "قورس"  ی 

ن  فارسییەکە لەجیاتی گرنگ و سەنگینەکەی مامۆستا ئاوات، تەنیا سەنگیە  ئەوەی شیعر
ە بایەخدار و  هەنگەکان جگە لی تێدا دەبینرێت. بەاڵم فەریان بەردین  ای قورسبە وات

دیکە هیچی  دەمهم  کەوابوو  نەگرتووە،  وشەی یان  خستنی کێش،  ڕێک  بۆ  شاعیر  بێ 
فارسییەکە زیاد کردبێت کە ئەوەگرن بە شێعردا  ش  گی لە شیعرە  لە تەرجەمەی شیعر 

بین کە 'گرنگ' لە ناو خەڵکی ئاسایی  باوەڕە    کارێکی زۆر ئاساییە مەگەر لە سەر ئەو
ناو لە  ئاوایان  ژیانی  هەبێت  چەی  قورسیشی  واتای  پێ   وتدا  ئاماژەیان   فەرهەنگەکان 

ا نیا نیم ئایا هەر لە دەقی دەستنووسی شاعیردنەکردبێت. شێوازی نووسینی وشەکەش دڵ
هه "گرینگ"؟  دەگوترێت  موکریان  لە  وا  شێوەیەی  بەو  یان  بووە  ردوو "گرنگ" 

 . 'گرنگ' یان تۆمار کردووه ، به کهپه چا
       ،کهره رووزیی شیععه  حریبه

 علن  ن محذوف: فعالتن فعالتن فرمل مسدس مخبو
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 شایی
 
 
 

   یە  یاخودا کاکە! موبارەک بێ لە تۆ ئەم شایی 
 34١ۆشییە، لەو خانەقا و ئاوایی یە ئەم سروور و خ

 جارێکی کەوت، ئەستۆی شکاسرەت بە غەم نەما، حە
 34٢یەخۆڕایی ،داوەته ئەم دەگەڵ دڵ ناڵەی و ئاه

  ە داخان هەڵمسا هەروەک تەپڵ  ەمڕۆ لموددەعی ئ
 343ئیسقایی یە  ەزانم، دەردەکەیعاقیبەت دەردێ د

 حاتەم دەچێسفرەکەت ڕازاوه، هەروەک سفرەیی 
 یە دۆستت، بەاڵم بۆ دوژمنت ڕیسوایی فەخره بۆ

 موویان تێر کران لەم داوەتەوانیش هەگورگی کێ
 یە! بایی کاکه ئەنوەر بەزمەکەی، وا دیاره ملوێن

 344زانی پایز بوو له حەوشی خانەقا؟گەاڵڕێکوا 
 یەلەم دوایی گواڵنه، چاوەکەمکاتی شاباشی 

 ر، کاک ئەنوەریش خانەقا پڕ بوو له ئەنواعی بەشە
 یە! خەریکی فیکری بیکر و خەڵوەتی تەنیایی هەر
 345زایه، وەک شێری ژیانه خۆ، بەاڵمهیرەن ئازا

 یەمووسایی داخەکەم ـ وەک من بزانم ـ باتینەن
 دا نییە "یه هیچی له بارانابی "حاجی وی جەنجو

 
 . چاپی ئەنیسی: لەم خانەقا و ئاوایی یە 34١
 ەتە خۆڕایی یە )بە بێ وێرگول )فاریزە( ی نێوان دوو ووشەکە(.ی و جەعفەر: داوئەنیس  چاپی  34٢
 ەردا نییە و من لە چاپی ئەنیسیم وەرگرتووە. لە چاپی جەعف ەئەم فەرد 343
 اییز.  فەر: پچاپی ئەنیسی و جەع 344
 چاپی ئەنیسی: شێری ژییانە  345
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 یە! پیاوانه، ئیستیسناییدەر ەردەش بێتەگەر له پ
 

 ی هەتاوی  ١33٩زەنبیل، پایزی 
 ی چاپی جەعفەر(  ٢٢5ی چاپی ئەنیسی و  38و  37)الپەڕە 

_________  ____________________________ 
 ەک یەکە.عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا و

پە "  راوێزیلە  نووسراوە:  جەعفەردا  سەید  چاپی  حاجی  شایی  برازای" بۆ  .  ئەنوەری 
 ڵە ڕادەگەیێنێت.ناوەرۆکی شیعرەکەش بە ڕاشکاوی هەر ئەو هەوا

لەگەڵئاو بنەماڵەیی  گەرمی  پەیوەندێکی  وێدەچێت  بر  ات  واتە  ماڵی  خۆی  اگەورەی 
ڵەی بنەما ڕەکەی، هەروەهاحاجی سەید محەممەدی هاشمی )سەیدی زەنبیل( و سێ کو

کوڕەک و  سەیادەت  بابەشێخی  حاجی  واتە  لەمامی،  بووبێت  چەند  انیدا  ئەوەی  بەر 
ەر و ژن هێنان و نەخۆشییەوە تا ا گوتووە هەر لە سەفشیعری لەپەیوەندی ئەو کەسانەد

ئەم   بمردنیان.  برازایەوە گوتراوە. حاجی  شیعرەش  ئەنوەری  هێنانی سەید  بۆنەی ژن  ە 
ئەنو ناونجی سەید  ناوچەی ی سەیدەر کوڕی  لە  جێگری ئەو،  ئێستا وەک  ی زەنبیلە کە 

 کاری شێخایەتی دەکات.   بۆکان و سەقزدا،
تان   بە  نەرم  بنەماڵەی شێخانی کورد،  اوە.و پۆی شیعرەکەدا گەڕتەنزێکی  وێدەچێت 

لەگەڵ و  کە  لەناوخۆیاندا   مورید  فەرمین،  و  جیددی  گەلێک  کۆمەڵگادا  ئەندامانی 
 بێت. نموونەکەی، ئەو نامانەن وا شێخ مەحموودی  ان زۆر و گاڵتە وگەپی  قسەی خۆش

ع بۆ شێخ  بوونی قحەفید  نووسیون، یان  سەخۆشێکی وەک ەبدولقادری دۆزەرخدەرەی 
 ەشیدی خانەقا لە خانەقای بورهان. سەید ڕ

ە یەک دوو فەردی کۆتاییدا هەندێکیش توند وتیژ دەبێت کاتێ  ئاوات ل  تەنزی نەرمی
ەنواعی  شوێنی ئەو داوەت و شاییە بووە[، پڕ بووە لە ئ بیل کەا خانەقا]ی زەنکە دەڵی و
بە تەنخەڵک،  خەڵوەتی  لە  زێڕینە  زاوا  ئەنوەری  سەید  خەریکی  اڵم  هەر  یاییدا 

ەوەش توندتر کاتێکە کە دەڵێ  ییە[ و لیرکردنەوەیە ]واتە ئاگای لەو بەزم و هەرایە نب
خەڵوەن ئەو  ]بەهۆی  ئەنوەر  سەید  تەنیایی زەحمەتە  و  دوو  شینی  و  و  شایی  لە  ربوون 

ئەگەریش بتوانێ ببێت بە زاوا، کارێکی  بێت و تەنانەت    هەڵپەڕکێیەوە[، هیچی لە باردا 
 ایی کردووە!  ئیستیسن
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تە باشووری ڕۆژئاوای بۆکان  کە کەوتۆنەقا و ئاواییە: خانەقاکە لە ئاوایی زەنبیلە  لەو خا
 و باکووری ڕۆژئاوای سەقز. 

ماڵەکەی. من الم وا نییە ڕووی قسەی شاعیر لە  و بنە  ر و ناحەزی شێخ موددەعی: نەیا
بێک تایبەت  بۆچوەسێکی  بە  بووە.  کێ  نازانم  من  هەبێت  ئەگەریش  ئەو  ت،  من  ونی 

ە کە لەو ساڵ و دەگرێتەونەیارە، چەمکێکی گشتیترە و هەموو ئەو کەسانە  ناحەز و  
 ێت. ڕۆژانەدا شێخیان خۆش نەویستبێت یان دژایەتییان کردب

 ، دەردەکەوێت و دەزانرێت. ە دەرێدەردێ: دێت
ریتییە  ەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(. نەخۆشییەکە ببەند، استسقا )هسقایی: نەخۆشی ئاویئ

کۆبوونەوە فەردەلە  لەم  ناکەم  باوەڕ  مرۆڤدا.  لەشی  لە  ئاو  نیازی ی  شاعیر   دا 
ل سەروا  حیسابی  بە  تەنیا  ئیستیسقا  بووبێت  تایبەت  شیعرەکەدا نەخۆشییەکی  ە 

وای ئەو، ڕستەی  ەر ئەوەی دوابەدوە، بەاڵم ئەو گونجێنرانە وەستایانە کراوە لەبنجێنراگو
ایی ورگیان زل دەبێت و هەڵمسان  ارە خەڵکانی ئیستیسق"هەڵمسا وەک تەپڵ" هاتووە. دی

 چاو دەکەوێت.اندا بەرلە دەموچاویشی 
 . ەیی و دڵئاوایی حاتەمی تایی: مرۆڤی نموونەی ناو عارەبان بۆ بە بەخشند

وی شاعیر لە  تییان هەیە و ڕو، دوژمن: الم وایە ئەوانەش هەر ناوەەرۆکێکی گشدۆست
 کەسێکی تایبەت نەبووە.

ادەت ەگوێرەی ئەو زانیارییەی وا ڕێزدار جەاللی سەیجی: نیاز لە حاجی، بجەنابی حا
روەها  داوم، "حاجی سەید حوسەین برای حاجی بابە شێخ و حاجی سەید سەالم، هەپێی

".  ەەید ئەنوەربیل )حاجی سەید محەممەد( بوو کە ئەویش باوکی سدی زەنمامی سەی
تایفەیب و  خزم  ناو  لە  هاوسەرگیرییەکە  پێیە،  سپاس  ەو  بووە.  کاک  خۆیاندا  زۆری  ی 

 جەاللی بەڕێز دەکەم. 
ز ترسان لەو کەسەیە. لە بۆکان باو بوو دەگوترا ئەو پیاوانەی  وون: نیاجووی کەسێک ب

هاو دەکوا  لە  سەرگیرییان  دەترسان  رد  هاوسەرەکەیان(  باوکی  )واتە  و خەزووریان 
ە  کە کەمایەتی جوولەک ئاماژەیەکی تێدایە بەو ڕاستییەی  شی ئەو! ئەوەدەبوون بە جوو

ەی موسوڵمانەکان زۆرینە بوون  ەبەر ئەولە کوردستان لە خەڵکە موسوڵمانەکە ترساون ل
ئیس. لە الیەکیترەو بە حیسابی ژمارە، دەرەقەتیان هاتوون الم ئایینێکی هێرشکارە و وە 

ئیمان ئەوەیە  ئائامانجی  هەموو  و  دارانی  وەربگەڕێن  خۆیان  لەدینی  جیهان  یینەکانی 
مزەر بە  بکرێن  شمشیر  بەرنامەیەشدابی  و  سیاسەت  ئەو  پێناو  لە  هەزار   وسوڵمان؛ 
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دۆخی  و داهاتووشدا  لە  وێدەچێ  دەڕژێت،  خوێن  و  دەکرێت  شەڕ  ساڵە  سێسەد 
تەنانن و  جیهاوچەکە  ی  ەت  دین"  ولی  دینکم  "لکم  و  نەبێت  باشتر  لەوە  ، قورئانان 

گ وبڕی    وتەنی،سنەیی  ئایەی کوشت  و  تاقەوە  بە  بگرنەوە  لحدانموبنرێت    ، جێگەی 
 کە لە سووڕە مەدەنییەکاندا کەم نین. 

                                        ،شیعرەکە  عەرووزییبەحری 
 تن فاعلن فاعال  اعالتن فاعالتنرمل مثمن محذوف: ف
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 ەفری خەم ب 
 
 
 

 پەروانە بێبا بە یادی شەمعی ڕووت، 
 گیانەکەم، دڵ بێ دڵت وێرانە بێ! 

 دیسان لە سەر کێو کەوتەوە  ەفری خەمب
 34٦بێڕەنگه پەڕ دەرکات دڵم دێوانه 

 ی جێژن با ببێ ئاوا، به توون! مانگ
 وا نەبێ! ڕەببی ڕۆژی ڕووت له من ئا

 ه زیندەگیم الی من نی، نەماو تۆ که
 با، نەبێ  خێر و خۆشیم بۆچییه هەر

 هەزار مانگ نوێوه بێ!  تۆ کەی جێژنه،بێ
 ه بێ م جێژنانگەر ئەتۆش بێی، ڕۆحەکە

 
 ی هەتاوی١33٩قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ٢٢3یسی و ی چاپی ئەن ٩3و  ٩٢)الپەڕە   

 ____________________________________  _ 
بە   جێژنانەدانی ڕۆح   یسیدا "جێژنانەی ڕۆح"ە بە واتای بەعرەکە لە چاپی ئەنعینوانی شی

 و ئەوەش لە دوافەردی غەزەلەکە وەرگیراوە.  ،کەسێک
لەشی ئیخوان  عرێکە  کەسێکی  یمەقوولەی  لە  شاعیر  ڕووی  دەگونجێت.  نزیکی  یاتدا 
  برازا   انی، یان برا ویەتی، کە دوور نییە خزمێک و بە ئەگەری زۆر یەک لە کوڕەکخۆ

ئامۆزا ئەستوورەکاو  پشت  بۆچوونە،  ئەو  بێت.  پێنجەمی   نی  و  چوارەم  فەردی    بە 
ی ئاسایی و هەمیشەیی الی بە شێوە  شیعرەکە. لەو دوو فەردە وا دەردەکەوێ کەسەکە
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 ١33٩تا  ١334شیعری سااڵنی  /424

 

چۆت دەرفەتەدا  لەو  تەنیا  و  سەفەرێئەوە  سااڵنی  ە  لە  دەنا  دووکەوتۆتەوە،  لێی  و  ک 
 ە.ئەو کەسەی لەالبوونوێ دەبووەوە، پێشتردا کە مانگ 

ش بێی"، بۆچوونەکەی یدا هەیە و دەڵێ: "گەر ئەتۆبەاڵم سێ وشە کە لە فەردی کۆتای
دەکاتەو بەراوەژوو  کسەرەوە  ئەو  ئارەزوو  ە.  و  نییە  ئەو  الی  و  شاعیر  ماڵی  لە  ەسە 

ئە کە  بێت  دەکات  کەسە،  ویش  ئەو  دەبێت  ئەوە  زیاتر  ئەگەری  کەوابوو،  الی.  بۆ 
 کەی خۆیەتی.  ی دەرەوەی بنەماڵەستێک یان خزمێکدۆ

پ گەلێک  و  ئەوە  الیەندیارە  لە  زیاتر  هاوچەشن  شاعیرەوە    رسی  نزیکانی  و  بنەماڵە 
بدر وەاڵم  و  دەکرێ  و  ێتەوە  ئاوات  کوڕی  جەعفەری  سەید  ئاغا  هیوادارم  زۆر  من 

نز کەسانی   "شاردیکەی  دوایی  چاپەکانی  لە  و  ئەستۆ  بگرنە  ئەرکە  ئەم  لەو  ی  یک 
پەراو دەوڵەدڵ"دا،  و  زیاتر  وەاڵمێزی  و  بنووسن  شیعرەکان  بۆ  پرسیار  مەندتر  زۆر  ی 

 ێنەری ئاسایی لەبەرچاوی قوت دەبێتەوە.  بدەنەوە کە خو
ت و ەری ئاواتا هاتووە: بێت، و ببێت. 'بێ' ڕەدیفی شیعرەکەیە و پیشاندە دوو وابێ: ب

ەکە بێت بۆ ێ بێت، یان کەسئارەزووی شاعیرە کە دنیا بەو بارەدا بگەڕێت و وای ل
 الی. 

لڕ ئایا  نازانم  دەرکات...:  پەڕ  هەردووەنگە  ئاسایی  خوێندنەوەی  چاپکراوی   ە  دیوانی 
س خوێنەر  جەعفەردا  و  دەدئەنیسی  باشەەرنج  کە  ئەوەی  وا    ,اتە  لەوەی  شاعیر  نیازی 

دێوا "لێم  چدەڵێ  بێ"  چنە  و  وردتر    شتێک    ییە  سەرنجێکی  کەسێکە؟  چ  یان 
لە  کە    دەریدەخات ڕڕستەکە  و  دەچێت  لە  ناتەواو  و  دەردەکات  پەڕ  نییە چی  وون 

بەفر شاع ئایا  دەبێت؟  دێوانە  لە یر  و  دەردەکات  پەڕ  ڕستەکەیە،  بکەری  کە  خەم،    ی 
د بۆشاعیر  دەکەم  دووهەم  فەردی  خواروژووری  هەرچی  من  دەبێت؟  ڕوون  ێوانە  م 

 ابێتەوە ئەوە چییە وا لە شاعیر دێوانە دەبێت؟ن
وا   دەبەاڵم  مەسەلەکە  نووسینەوبۆ  لە  کە  و چم  ڕوویدابێت  هەڵەیەک  شیعرەکەدا  ەی 

هەڵەیەیا ئەو  چاپەکە  میسهەردوو  دەقی  ئەوەیە  هەڵەکەش  دووپات کردبێتەوە.  راعی ن 
 هەمی فەردەکە لە ئەسڵدا ئاوا بووە: دوو

 نە بێ"  ڵم، دێوا"ڕەنگە پەڕ دەرکات د
 یان 

 "ڕەنگە پەڕ دەرکات، دڵم دێوانە بێ" 



  

425/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

"دڵ نووسەرەوەی شی  ئینجا لەجیاتی  "ولێم". هەرعرەکە  نووسیویەتی  بە هەڵە  بەوەش   م" 
ئ و  گۆڕاوە  شیعرەکەوە.  مەسەلەکە  واتاکردنەوەی  کەوتۆتە  بۆشاییە  لە ەو  من 

بۆچوونەکەی  گوێرەی    وسینەوەی ئەم غەزەلەدا کاتێ گەیشتوومەتە ئەو میسراعە، بەنو
ت یان چەوت، ئەوە  و جەعفەر. ڕاس  خۆم نووسیومەتەوە کە جیاوازە لە دەقی ئەنیسی

 چارەسەری منە بۆ ئەو گرفتە. 
لبەتوون شاعیر  جەهەننەم!  بە  چش!  مطابقە:  سەنعەتی  فەردەدا  و    یەم  هێناوە  بەکار 

ڕۆم و  دان  یژانگ  یەک  گوتوویەتی  اوە لەبەرانبەر  مان  و  بۆم  نییە  شەوی  گرنگ  گی 
وە کەماڵی ئاوا نەبێت! ئەجەژن ئاوا دەبێت یان نا، گرنگ ئەوەیە ڕۆژی ڕووی تۆم لێ 

 ک کە بەرگۆی شیعرەکەیە.لە الیەن شاعیرەوە دەرحەق بە کەسێ ئیخالسە
لجێژ وا  دیارییەیە  و  خەاڵت  ئەو  جێژنانە  بێ:  جنانە  ڕۆژی  کەسێک.  ە  دەدرێتە  ێژندا 

. لەم شیعرەدا، هەڵوێستی ئاوات بە نیسبەت  ]بۆ من[  ئەگەر تۆ بێی، با ئەوە جێژنانە بێت
سەرنج د  جەژنەوە  ئەو  دیتنی  ڕاکێشە.  دەڵێ  جەژن ووجار  لە  ئەو  الی  یار  ڕووی 

  لە الی من نەبی، هەزار مانگیش نوێ بکرێتەوە،   لێرەدا دەڵێ ئەگەر تۆ لێرە  گرنگترە.
پێشترکوا دەب بەتوون کردبوو  ێتە جەژن؟  بۆ . ئەو قسلە فەردی سێهەمیشدا جەژنی  انە 

بڵێین ئاوات زۆرن، مەگەر  رە و لە شێعردا باشە ئەوە شیع  شێخزادە و مەالیەکی وەک 
 بالەغە و زێدەڕۆیی ئاساییە. مو

 ، عەرووزیی شیعرەکە بەحری 
 محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن رمل مسدس

  
 
 

 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٤٢تا    ١٣٤٠سااڵنی  ی شیعر
 

بەخە  پێرست: ناکاو، دێوی سپی، کاسەی  لە  پیری  پیرەغواڵم، دەردی دڵ،   تاڵ، اڵت، 
وان وەختەوە، کاری  خەبالەو  کام  بۆ  ەکەی،  ئاوارە،  دڵی  مەرگ،  هەم،  هەرچی  ت؟، 

بەهاواڵی ڕۆیشتوو تینووی شەواو،  ، یەکیەتی، ئەوپەڕی کوردایەتی،  نێر، سکااڵ،  رخی 
خاسەکەڕ  دوورکەوتنەوە، سارد،  تەندووری  هەل،  بەهاری ۆژی  براین،  و  خوشک  و، 

  ان.ناخۆش، بەهارست
 
 



  



  

 
 

 خەاڵت
 
 
 

 هات  ،347وڕۆکەبۆ گەلی تێکۆشەرە ئه
 و کۆمەڵە، وا ڕۆژ هەاڵتهاتی هەمو

 ان تینی ئەوا دا بە هەموو نیشتم
 اتچاکە دەبووژێتەوە بۆ کارەس

 سوێند بە کەسێ هەر بووە، قەت نامرێ 
 وێنە بە زات و سیفات وە بێ هەر ئە
 دەبەم بۆ گەلی ئازا و نەبەزموژدە 

 و بەند و قەنارە دەرات گەل لە پەت 
 بووی یا خۆ ئەگەر پیر و لەکارکەوتە 

 گۆچانت و شان و عەبات؟ کوا دەس و
 ەرە پیری، جحێڵی، بە جەهەننەم! و

 اڵت بمرە لە ڕێی پڕ دڕوداڵی و
 یا نە، خەاڵتت دەدەنێ بێت و مای 

 وی، ئەوە چاتر خەاڵتهید بویا کە شە
 

 ی هەتاوی ١34٠وا، قاقاڵ 
ر(عفهی چاپی جه  7٦ەنیسی و ی چاپی ئ ١٠8)الپەڕە   

_______________________ ____ 
ڕێکهروههه عینوان،   شیعرهها  گوترانی  شوێنی  و  وه هه  له  کهوت  چاپدا  یه ردوو  ک  ک 
 کراون. دیاری 
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هاندەری خەباتە و شا  ێکیشیعر بە هۆی ڕووداودی دەرسیاسییە،  ێک و  بڕینی شاعیرە 
دەرنا شیعرەکە  لە  کە  واهەیە  بارودۆخێکەوە،  تێگەیشتنی  کلیلی  تاقە  و  چییە  کەوێت 

 . ١34٠ێت: تایی شیعرەکە بڕێکەوتی کۆ
ل  ١34٠ساڵی   بەرانبەرە  زۆر  و  کەم  هەتاوی  ساڵی  ی  زایێنی.    ١٩٦١ەگەڵ  ی 

دڕوو کردبێت،  دڵشاد  وەها  شاعیری  کە  سیاسی  شۆداوێکی  واتە  ەبێ  ئەیلوول  ڕشی 
ی عەبدولکەریم قاسم بێت و  کورد لە باشووری کوردستان دژ بە حکوومەتڕاپەڕینی  

ئ "تینی  دەڵێ  ئەوەی  هەموهیچیتر.  بە  دا  و  ەوا  شۆڕش  کاریگەریی  دەبێ  نیشتمان"  و 
لە   بێت  دیکەی کوڕێبەرەکەی  پارچەکانی  خەڵکی  بۆ کەسێک  سەر  ئەوەش  ردستان، 

لەبیر سااڵنەی  ئەو  دەکە  و  نمە  بۆ  باشوور  شۆڕشەکەی  ڕۆژهەاڵتی  زانێ  لە  وونە 
یەکی مەزنی خستە ڕێ و ساواک و حکوومەتی شا بۆ چەواشە  کوردستان چ بزووتنەوە

ف و  خەڵک  ئکردنی  و  کردەوە  باڵو  کوردستانیان  ڕۆژنامەی  چۆن  ێزگەی  ریودانیان 
 دانا، ڕاست دەنوێنێت. کوردی ڕادیۆ کرماشانیان
ئ گەلی  وایە  پێی  و  شاعیر  ب  -نەبەزازا  گەلی کورد  دەبێ  و  کە  بەند  و  پەت  لە  ێت، 

و عەبا  وە و پیر و الو و تەنانەت لەکارکەوتە و گۆچان بەدەست  قەنارە ڕزگاری هاتو
ازی لە خۆی بێت لەبەر  ش )کە دەبێ شێخ و مەال یاخود ژنان بن، بەاڵم نابێ نیلە شانی

ارییەوە بینراوە نەک کوردەواعیر خۆی هەموو کات بە کەوا وپانتۆڵی ئاسایی  ئەوەی ش
عاب لەبە  بەشداری  هێشتنی  بانگ  مەالیانەوە(،  بوونیان   ای  شەهید  و  دەکات  شۆڕش 

شیرین   چاو،  دەشپیشاندەداشیرین  لەبەر  کوردی  .  الوانی  لە  زۆرێک  کە  زانین 
او شۆڕشەوە، بەاڵم بە ماوەیەکی ڕێگایەیان هەڵبژارد و چوونە نڕۆژهەاڵت هەمان ئەو  

بەرەی لێک دابڕاوی شۆڕش، لە ندنی ساواک لە نێو هەر دوو  اڵت سەکەم دوای دەسە
د وکاکارەکەیان  کەس  لە  نیم  ئاگادار  من  گەڕانەوە.  و  بوونەوە  نزیکانی ڵسارد  و  ر 

دەزانسە بەاڵم  نەچوو،  یان  شۆڕش  ناو  بۆ  چوو  کێ  کامیل  و  م  ید  گەورەی  کوڕی 
 وێکی زۆری چوون و پاشان گەڕانەوە. دۆست و ناسیا

ەردی یەکەم دەڵێ ئەمڕۆکە هات و بەخت  اڕوون لە شیعرەکەدا نییە. فێڵ و نبابەتێکی ل
بێت(، ڕۆژهەاڵتنیش هەاڵتبۆ   بەختە  گەلی تێکۆشەرە )کە گەلی کورد  کە نی ڕۆژی 

 دەڵێ بۆ هەموو کۆمەڵ واتە هەموو خەڵکە. 
 ەرهات دەرات = د

 دوو مایەوە  بێت و مای = ئەگەر زین
 فاعلن  مطوی مکشوف: مفتعلن مفتعلن ع مسدسسری ،کهرووزیی شیعره حری عه به
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 ناکاو پیری له
 
 
 

 ناکاو پیریم لێ وەدەرکەوتلە 
 ت بەختیش، هەر وەک خۆم، هات و لێی خەو

 لێ داخراوە  دەرکی نەجاتم
 ڕێگەی ڕزگاریم ڕێک خوار وچەوت

 واکم تاریک بوو وەک شەڕۆژی ڕوون
 چرای ژیانم ماوە بێ نەوت

 ڵ ڕووناکەفتیلەی حەیات بەحا
 ن کەوتینا ئەویش لە سووتاهەرب

 جێگەی گەڕانم تا سەرچۆمییە،
 دانیشتنم دەرگای مزگەوتجێی 

 هەی هەی لەم ژینە، لەم بەڕێچوونە! 
 هەر نەسرەوت  ی بەوحاڵەش، دڵکەچ

 ئەسپی تەبیعەت هێشتا هەر سوارە
 ڕەوت  ، خۆش348جڵەو ەکارە، به هەروا ب

 چوارینە و هەڵبەست، قەسیدە و غەزەل
 وت! ن، پێنج و شەش و حەلەدوای یەک دێ  یەک

 ئەو تەبعە سوارە توند و ڕەوانە، 
 تۆ ئیمامی، زەحمەت بێ زەوت!بۆ 
 

 تاویی هه ١34٠قاقاڵوا، 
ر(عفهی چاپی جه  8٢نیسی و ه ی چاپی ئ 4١ هڕ)الپه  
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 ____________________ _______________ 
 . نیسیدا 'پیری' یهچاپی ئه له کهانی شیعرهعینو

سەردێ  ژێر  پارچەلە  دا  "پیری"  دیکه  ڕی  دەبینرێت  ششیعرێکی  دیوانەکەدا  کە لە   ، 
 و ئەوە یەکەمیانە.  ێناوندا هی نیسی بەشوێن یەکترچاپی ئه

دەو لە  دوو  شیعرەکە  وتەری  پەککەوتوویی  و  پیری  دەگەڕێت:  سەرەکی  بێ   وەری 
دواڕۆژ  بە  پێداهەڵگوتهیوایی  و  یەکەمیانە  شاعیر  شەخسیی  ژیانی  توانای  ی  بە  ن 

دووهەم.شا خۆی،  شی  عیریی  پێنجەمی  تا  یەکەم  فەردی  بابەت  و یەکەم  عرەکە 
م، لە نێوان  وە. فەردی شەشەدووهەمیان فەردی حەوتەم تا نۆهەم )کۆتایی( یان داگرتو

یەکەم میسراعی  واتە  هاوبەشە  بینیهەردوکیاندا  ڕەش  درێژەی  لە  شاعیر   ی  ژیانی  بە 
بەاڵم میسراعی دووه ناو بۆ جیابوونەوە لەو  ەم سەرەتایەکە  خۆیدایە،  فەزایە و چوونە 

 هەوایەکی تازەوە. 
؛  ڵیدا نامۆ نییەش بینی و بێ هیوایی، ناوەرۆکی زۆر شیعری ئاواتن و خوێنەر لەگەڕە

بینییە   ڕەش  و  ناهومێدی  ئەو  کە  بزانین  گرنگە  شبەاڵم  شەخسیی  ژیانی  اعیر تەنیا 
داهات و  سیاسەت  دەگاتە  کاتێ  و  خواسدەگرێتەوە  و  گەل  نەتەوایەتی،  ووی  تی 

اڵ بە سەر بۆچوونەکانیدا دەکێشێت، نگەی دەگۆڕێت و هیوا و هومێدێکی زیاتر بڕوا
ئەودەمیش   تەنانەت  بکەمگەرچی  وایە  بەگژ  گاتە  تر  و  هەڵگرتن  دروشم  لووتکەی 

ئەوە چوونەوە،  ڕۆدوژمندا  خەسلەتی  ئاوێنەی  کەسایەتی  ش  هێمنی  و  هێدی  و  حیی 
 خۆیەتی. 
یدا واتا پەیدا دەکات؛ کاتێ کە پیری لە تنی بەخت لەگەڵ پیری یەکەمدا، خەولە فەرد

خۆشبەخ یانی  وبەخت  تێدەکات  ڕووی  بەختی  بێ  دەبێت،  ئاشکرا  دەچێتە  شاعیر  تی 
 خەو.

کی  "ڕێک خوار وچەوت"! ڕێلە فەردی دووهەمدا دەربڕینێکی ڕازاوە و جوان هەیە:  
 تێکک بۆ خوار وچەوتا کراوەتە سیفەدژ بە خواری و چەوتی دەوەستێت بەاڵم لێرەد

واتای   و  و  و  تەواو  واتە    خشتزەق  پەنای دەدات  و  پێچ  تەواو  ڕزگاریم  ڕێگەی 
ەیە بۆنموونە، دەڵێن: "ڕێک پێم گوت" زمانی خەڵکیش هتێکەوت. ئەو تەعبیرە لە سەر  

 ێ پێچ وپەنا و بە ڕاشکاوی پێم ڕاگەیاند. بەر دەستی" واتە بە بیان "ڕێک خستمە 
و،  جار(، تاریک، شە  ٢کتردان: ڕۆژ، ڕووناک )جەم لە پەیوەندی یەی چوارەم و پێنفەرد

شاعیر   اعیر دەردەبڕن:چرا، نەوت، فتیلە و سووتان هەموویان پێکەوە یەک بۆچوون بۆش
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بە ئیستیعارە    تەوە بەاڵم ئەو هەستەبێ هیوایە و هەست دەکات کۆتایی ژیانی نزیک بۆ
ب ماوە  ژیانم  "چرای  بۆچدەردەبڕێت.  بە  نەوت"  نەێ  هێنانی  من،  زۆر  وونی  بە  و  وت 

میسراعەدا،   لەو  بەس،  ترینجاندنی  و  غەزەلەکەیە  سەروای  ڕێکخستنی  بۆ  تەنیا 
بەهەربۆیەش زۆر سەر تاریکی و شەو و ڕووناکایی کەوتوونییە.  اڵم تەعبیری داهاتنی 

ژیان،  کەمی   ]چرای[  و پڵیتەی  چرا  لەگەڵ  و  یەکترن  واتای  هاو  و  هاوڕەگەز 
 ۆر کەم.ن.  "بەحاڵ" واتە زووناکیدا دژبەرڕ

باس پێنجەم ساکارە، شاعیر  تەنیایی دەکات و لە    فەردی  و  تاقەتی  بێکاری و بێ  لە 
بوونەوەی ڕۆژانەی   دووپات  دەرگای    ژیانی  لەبەر  و  سەرچۆمی  چوونە  واتە  خۆی 

م  ئەوانە کوا کارن من دەیکەم! بەاڵم چبکەم، چارشتن ناڕازییە و دەڵێ  مزگەوت دانی
، بێتتقەرەباڵغیی گوندی زەنبیل و خانەقاکەی گر شاعیر کە خووی بە    چییە؟ وێدەچێ 

گەردیگالن   واتە  گوندەکەی خۆی  هاودەمیی  بێ  و  تەنیایی  تالە  قاقاڵوا  ڕەحەت  یان 
ئەم پارچە   ەم لە قۆناغی گوترانیبێت، ئەوەش وا دەگەیێنێت کە لەگوندەکەدا الی ک

 ی زۆر کردبێت. و هەستی بە تەنیای اعیری نەبووبێتشیعرەدا، هاودەمێکی ڕووناکبیر و ش
وەرچەرخ خاڵی  شەشەم  کە فەردی  شوێنەیە  ئەو  دووهەم،  بۆ  یەکەمەوە  بابەتی  لە  انە 

بە  بە هەمان بۆچوونی ناو فەردەکانی پێشوو وگاڵتە دەکات تا درێژە دەداتشاعیر سەرە
بەڕێچوونی و  لە    ژیان  و  ڕابپەڕێت  لەخەوێک  وەک  لەپڕ،  بەاڵم  تەم  خۆی  فەزایەکی 

تارگ ژوورێکی  و  تازە  رتوو  هەوایەکی  و  ڕووناکایی  بچێتە  دەڵی  یکەوە  هەڵمژێت، 
ینجا بە شوێنیدا دوو نەسرەوتووە، ئ  سەرەڕای ئەو ڕاستییانەی وا گوتم، هێشتا دڵم هەر

پشتڕاست   کە  دەهێنێت  دیکە  بۆچووفەردی  هەمان  فەرموون کردنەوەی  تازەن:  نی 
 ردا دەیانهێنم: ووچان بەشوێن یەکت دەیانڵێم و بێ سەیری ئەو شیعرانە بکەن کە
قەس هەڵبەست،  و  غەزەل""چوارینە  و  سێ شێوازی   :یدە  و غەزەل  قەسیدە  و  چوارینە 

 ست" کەوتۆتە نێوانیانەوە؟ خۆ هەڵبەست چەشنێک لە شیعر م بۆچی "هەڵبەشیعرن. بەاڵ
ەگوترابێت؟ تۆ بڵێی ئەوە لە ژێر گوشاری کێش و سەروادا ن  نییە و خودی خۆیەتی.

بۆ نموونە، "قەتعە"    ستنی کێش گوتراوە. بەاڵم پێم سەیرە بۆچیوایە با، بۆ ڕێک خ  الم
ێت ووشەی هەڵبەست  وە؟ هەرچۆنێک بیان شتێکی دیکەی هاوچەشنی لەجێگەی دانەنا

 اڵێتەوە.گەز نییە و لێیان ناکلەگەڵ ئەو سێ ووشەیەی دیکەدا هاوڕە
سەیدک ناسیاوی کەسایەتی  کە  تەوازوعبۆ کەسێک  و  زانیی    امیل  بەکەم  خۆ  ئەوە،  و 

و کەسەکە بە خۆی بڵێت باشە، چ قەوماوە کە بە  واهەیە ئەم سێ فەردە نامۆ بنوێنن  
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ەی لێرە، شاعیر بەخۆیدا هەڵدەڵێت؟ وورد بوونەوە شیعرەکانی دیک  پێچەوانەی زوربەی
خۆی لە ت وەاڵمێک بێت  بۆ ئەو پرسیارە: شاعیر شەخسی  ەردی کۆتایی، دەتوانێلە ف

منە لە دەرەوەی  اواز دادەنێت و دەڵێ من نا، ئەوە تەبعی  وار و ڕەوانی بە جیتەبعی س
و ڕەوانە  و  توند  و  سوار  ئەوها  کە  من،  نا  دەسەاڵتی  زەوت  من  هەرچۆنێک  بە  بێت! 

بەسە فەردە چەشنە گۆڕانێک  ە ر ئەو ڕۆحە لەخۆبووردبێت، ئەم سێ  "متواضع"  وو و 
 ن.  ڕازاوەتر و جوانتر نەوە، هەربۆیەشدەهێنن و لە واقعی نزیک دەکە

له ئه  شیعرەکە  ڕێکەوتیچاپی  کەی    نیسیدا  نازانرێت  و  نییە  بەسەرەوە  هۆنرانەوەی 
بە   بەاڵم  هاوکاری  هۆی ئەو ڕاستییگوتراوە.  لە ماوەی  نەمر  ەوە کە حەسەن زیرەکی 

ی اران بەشێک لەو شیعرەی وەک مەقامێکی ناوەڕاست لەگەڵ ڕادیۆی کوردی تکردنیدا  
ێنی( یا  ێ شیعرەکە پێش سااڵنی چل )شەستەکانی زایییەکانی چڕیوە، دەبیەک لە گۆران

ئه گوترابێت.  سااڵنەدا  لەو  پێ  وههەر  بوو  من  چاوپێکه بۆچوونی  قی  ده  وتنیش 
  ١3٦١ساڵی    کاتهده  که  اوی بۆ دانراوهتی هه  ١34٠وێدا ساڵی  ر. لهعفهچاپکراوی جه

وایه الم  و  زایێنی  ههوهباڵوبوونه  پێش  ی  سهی  شۆڕشی ده  به  تبارهواڵ  سپێکی 
ههئه لهیلوول  ئهساڵه  ور  شۆڕشی  گوترابێت.  هێنایهدا  تینی  و  گوڕ  زۆر به  وهیلوول  ر 
 ید کامیل. وان ئاغا سهک لههس و یکه
 ، کهه رووزیی شیعرحری عه به

 ثلم )هجایی(: فع لن فعولن // فع لن فعولن  متقارب مثمن ا
 

  
 
 
 



  

 

 

 یدێوی سپ

 
 
 

 الم  یشته، پیری گهڵی ڕۆیوهخێڵی جحێ
 الم!بێم و بڵێم سه وهپیریه بێ بهناچار ئه

 ێ ڕێزی لێگری بده زیزهڵێن، عهمیوان، ده
 دێوی سپی بگرم ئیحتیرام!  من لها چۆن ئهج
 اڵتجێی هێشتم و ههه الم و ب ماوههو زۆر نئه

 سام! میوانی وا به بێم چلۆن دهنازانم ئه
 ک یهماوه ، پێم وایهمهئه همیوانی دوایی

 سوبح و شام  به بێ، موالزیمی ڕۆحهدهالی من 
 مێ ڵێ دهجێم نایهڵ خۆ، بهگهبا لهتا من نه
 نام! رگی پێوهخێرێ، مۆری سپی مهیاخوا به

 هاتنی  کرد تاڵ به ی ژیانمیکهاوهرچسه 
 م؟ یا مووی سپی بوو، کا هاتووه رانهفری سهبه
 ر داڵنبه'ئیمامی' له بوو، گرانه  رچی کههه
 خت تێکشکامری تهنهک فهجارێ وهبه هبۆی
 

 تاویی هه ١34٠قاقاڵوا، 
 (رعفهی چاپی جه  ١٠8 نیسیچاپی ئه ی 43)الپەڕە   

_____________________________  _______ 
ی گوێره  به   کهنوانهر دوو عیو هه  رگ' هدا 'مۆری مهنیسیچاپی ئه  له  کهعینوانی شیعره

جهلیقهسه  ئه عفهی  و  لهر  شیعرهده  نیسی  خۆوه  کهقی  شاعیر  واهەیە  زۆر  ی  رگیراون. 
 نابێت.کان دانهر شێعرههسعینوانی له

ردی  کی ڕێنووسیی فهجیاوازییه  له  ، جگها نییهدکهن دوو چاپهنێوا  ک لههیچ جیاوازییه
 . 'بو' نووسیوه بهنیسی 'بوو' ی ئه کۆتایی، که
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ئاواتیش وهڕوونه  کهرۆکی شیعرهناوه هه.  لمهته  له  موو مرۆڤێکی دیکهک  پیریدا   ه نی 
ر ، ههناوهک دایهنزیک بهک یان  ک یهرگی وهمه  له  وهو پیری و نزیکبوونه  مردن ترساوه

 تی. و سکااڵیه ست پیری گازندهده له شبۆیه
  و  کۆچی کردووه  که   وهخێڵێک شوبهاندو  ی خۆی بهتالویه   واته   سااڵنی جحێڵی  شاعیر
ک  ناچار وه  و به  یدا بووهپه  پیری لێ   واته  وتای کاروانی دوای ئهرهئینجا سه،  ڕۆیوه

نه بههخوازراو دمیوانی  بهوپیریەربێ  بکات.  بچێت و ساڵوی لێ  بهاڵم دهشی  ی هۆبێ 
سه  مووی  بوونی  خۆیهسپی  وڕیشی  وهکهمیوانه  وهر  شانی  ناو  سپی  دێوی  و   امه ک 

کهحیکایه بینیبێت  کۆن  بهگه  تی  که   هێزهلێک  لهو  ناتونایه  ڕۆستیس  و  انێ  ت 
 خێرهاتنی بکات!  ێت و به دێوی سپی بگر هوێت ڕێز لش نایهربۆیه، ههدواوه ڕێنێتهبیگه

شابه بزانین  با  که اڵم  هه ئه  عیر  گازگله   مووو  و  ده  له  یهندهیی  لهپیری  ساڵی    کات، 
بووه ( چه١34٠دا )کهانی شیعرهگوتر بهند سااڵن  ی  تای دیوانرههی سی ژیننامهگوێره. 

و  ١34٠ساڵی  ، لهپێیهم و به ک بووهدای دا له ١٢8٢ساڵێ  ر، کامیل شا لهعفهچاپی جه 
سابی ئێستای واڵتانی ڕۆژئاوا ساڵی حی  به   ساڵه   و. ئهسااڵن بووه  ٦8دا.  کهگوتنی شیعره

وری  رکی ئابونی ئهڕاندتانی کار و ڕاپهرهو هێشتا ده فتی نییهنهوتوویی و کهو کهپیری 
  یدا بوونی تاڵی سپی له وای پهدا زۆرجار دێمهواڵتانی ئ  اڵم له، به وهتهماوه  کهسه بۆ که

، هم پێیکرێت و بهده  پیر پێناسه   به  کهسه سااڵن، که  45و    4٠دوای    واتهر وسمێڵدا  سه 
 ! وهز بێتهرست پیری بهساڵیدا هاواری له ده ٦8 له ئاوات مافی خۆی بووه

لهم' و 'ئهه'ئ   -م و ئه  تی شاعیرهویهوه، الوتۆتهکهدوور    که  -و مدا: ئهردی سێههفه  و' 
 . ، پیرییهریشهسام و ترسێنهلێی و به نزیکه که
 خوازراو! نه دێریکردنی چارهئمووری چاوهمهلە کوردیدا دەبێتە مڵۆخم واتە الزیم، مو

گوتم، شاعیر مووی سپی   وهرهسه  وا له   یهشتهو  ر ئهام" هه نرگی پێوه"مووی سپی مه
پیرهاوڕێیه  کوه پیرییش وهکی  نیشانهی و  به ی مردن دهک  رسێ هه  یهم شێوهبینێت و 
که  -ستێتبهده  وهکهیهبه  کهمکه چه وێنهدههئ  له  کارێک  کوردیدا  زۆرهبی  و    ی 
 دا.مکهو سێ چه هب مانهڵگاکهشی ڕوانینی گشتیی کۆمهکهرچاوهسه 
ڵ  گهرماو سۆڵی زستان لهسه  کێوان کهی  ر لووتکهسه  فریواتای به  ران" بهفری سه"به 

ئهخۆیدا   گهعبته  وهدێنێت.  ناوچه  جوانهلێک  یرێکی  و  کوردستان  سروشتی   بۆ 
تێدایهاوییهشاخ ئیهامیشی  له  کان.  مووی سپی    ڵه ر ههگهئه  ری شاعیر. منر سه سه  بۆ 
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اڵم ئێستا  به  هێمندا بینیوه  قوزات و مامۆستایفولمر سهشیعری نه  م لهعبیرهو ته م، ئه کهنه
 .وههنبیرم نایهوه

 . داڵن گران و ناخۆشه ر بهله وهی ئیمامی! ئهئه ن" واتهر داڵبهمی لهئیما "گرانه
تهنهفه فه ری  تێکشکان،  لێکترازاوینهخت  خهته  ری  و   ماوەی  له  وهختی  بوون  کۆن 
 ک چوونیدا.ریهبهله
 ، رووزیعه  حریبه

 ل فاعلن ع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیمضار
 
 



  

 

 

 تاڵبه یکاسه

 
 
 
 تاڵهی بهبێ، کاسه رێ شۆری نهسه 

 بێ، خرچێکی کاڵهدڵێ عیشقی نه
 تبێ پڕ، تاقیامهده و کاسه ئه نه
 حاڵهمه گا، تازهده 34٩و خرچه ئه نه

 ختبێ وه یاخوا به 35٠داو خرچه زان لهخه
 35١ی وا سواڵهکاسه گی تێ ڕی لهسه 
 سادهر شۆڕ و کهسه شۆڕهری بێ سه 

 35٢کاڵه ویستی بێ بهخۆشه دڵی بێ
 شوان و گاوان  353شتی ده لهبسووڕێن پێی 

 خاله و تۆزهباڵ کون کون ببێ ئه
  354گڵ کا ۆی لهک خدڵ منیش وهریک بوو خه
 و سینن و ساڵهها کاڵ و کرچ، بهوه
 'کامیل'  یشتم، بوومهگه  چی ناگا،هک
 ماڵهسبم کهوین کهی ئهنێو بۆته له
 

 
ئه پ ردوو دیوانی چاهه .   34٩ بهعفهه نیسی و جی  نووسیوه'خونچه   ر  یان  ییهڵههه  ئاشکرایه   ، که '   ، خونچه مکه ه. 

 ری بێ شۆر و دڵی بێ عیشقی به هس  دا، کهمی شیعره کهردی یه فه  اعیر له میش شپشکوێت ناگات! دووههده
 !و خونچه  ک کاسهنه شوبهاندووه و خرچه  کاسه

شتهعه  . 35٠ له لێره   ینی  شاعیر  قسه سهشدا.  ده ر  درێژهکانی  و  کاسه  به  ڕوات  خرچه   باسی  هیچ  داده  و  ت. 
  رمایر سهی کاڵ به . خرچه اوهدان  جێی خرچه   یان له کان خونچهی دیوانهوهرهی ساغکهوهبۆ ئه  پاساوێک نییه 

 و ناگات. ، بەاڵم دەمێبنێتەوەوێتکهپایز ده 
 . نیسی، چاپی ئهاڵه. سوو 35١
 نیسی(. )چاپی ئه  اڵهک. بێ، به  35٢
 یسی( نپی ئه شتی )چار( و ده عفهشتێ )چاپی جه . ده 353
 نیسی( ر و ئهعفهردوو چاپی جه ڵ کا )ههگه. له 354
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 تاویی هه ١34٠اڵوا، قاق
(رعفهی چاپی جه  ١٩١ی و نیس چاپی ئه ی 54)الپەڕە    

  ____________________________________ 
 . کهر یهردوو چاپدا هه هه له کهی شیعرهعینوان
ههخاوه چاپهنی  دوو  چهگه  کهشیعره  له  ڵههه  به   کهر  و  شوێنییشتوون  نابهند  جێ  ان 
شاعیبینیوه به.  ههدر  ر  شیعرهفه   حەوتموو  ێژایی  و سه   له  باس  کهردی  شۆر  بێ  ری 

زه شه و  دهوق  واتهوق  عیشق،  بێ  دڵی  و  فهشه   کات    حەوتەم   تا  دووهەمردی  ش 
درێژهته یان  ڕوونکهدهفسیر  و  فهوهرهر  یهی  کهکهردی  دهمن؛  ههوابوو  ر بێ 

ویش ئه  مدا بێت کهکهردی یهکایی فهر ڕوونابهله  ردهش فه و شهئه  کییهوهواتاکردنه
سه ش شهوبهاندنی  و  شۆر  بێ  بهکاسه  به  وقهری  به ی  عیشقیش  بێ  دڵێ  و   تاڵ 

 ڵ. کی کایهخرچه
جهڵههه چاپی  ئهعفهی  و  ئهر  بهوهنیسی  پیه  فهئۆرگانیکه  ندهیوههو  نێوان  کانیان  ردهی 
کی  یهسڵه ه'و  که   وهکاندا قوت کردۆتهردهناو فه   یان له' فزی 'خونچهپڕ لهو له   زانیوهنه

به  ناجۆر' ه ئهناچه  وهکهتهبابه  و  مان  هه  به  رێژهشاعیر د  دا کهدۆخێک  ویش لهسپێت 
لهباس ده بوونی یهبه   دات و  واتهکهتاڵ  نه   کاسه  م  واته یشتنی دووههگهو    خرچه  م 

نزای ئههد پایز لهرکات سه ده  وهدوێت و  بدات و یه دووهه  مای  گ یش سهمکهمیان 
 بهی  کهنهخاوه   و  واجه ساد و بێ ڕهری بێ شۆر بازاڕی کهتێی بڕی! بۆ؟ چونکو سه 

دهسه  ههوهمێنێتهرشۆڕی  عیشقیش  بێ  دڵی  بۆ  ،  بیکه ده  وهئهر  بهبێت    که   -کاڵه  ی 
ێ ی پندهوهن و ئهپێی بکهشتدا لهو دهنا  ن لهی شوان و گاواوه، بۆ ئهژارانهپێاڵوی هه
ت. بێکون کون ده   دڕێت و القیاندا ده  نگی، له ر بچووکی و ته به   تا لههه  وهبسووڕێنه

دڵهئه خۆیه  و  لهمافی  بێت!  لێ  وای  ئهبهتی  خههور  شاعیری   ریکی  منی  بوو 
له کهشیعره تهش  وه زۆره  )که  دانهمهو  ل(،  خۆی  وک  بکات  کرچی    به   ێ  و  کاڵ 

که وهبمهێڵێته له،  وه چی  میوهپڕ،  نهک  گهگهی  ئێستا یو،  و  بووم  کامیل  و  یشتم 
 بم.هریکم شت فێر دوێ خهویندا و لهی ئهبۆته تیحان لهناو ئاگری ئیم تهوتوومهکه

سۆزهشۆر ده،  خهی  ئهروون،  مهمی  دهڤین.  که"سهێ:  ڵحوی  نه  ر  من  بشۆرێکی  ێ 
ی نالیدا 'شۆر' ی  کهاڵمی شیعرهوه  ها سالم لهروه( ههبۆرینه  نبانه)هه؟" تاڵم بۆچییههزڕک

 یی هێناوه رێکی نهاتایهو ڕ بهڵ شهگهله
 شين  هپڕ ل کانێکهزوڵم و مه پڕ له شارێکه"
 ڕ" شه پڕ له شۆر و واڵتێکه پڕ له ايێکه ج 
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 :هێناوه وهڕ' یان پێکهرسی وێژ زۆر جار 'شۆر و شهیرانی فادا شاعو واتا نیگاتیڤههل
 عشق خبر هیچ نداشت   شور و شر"عالم از 

 " )حافز(ه جادوی تو بودفتنه انگیز جهان غمز 
 کنیم  شور و شر"خیزید، عاشقان، نفسی 

 ان همه زیر و زبر کنیم" )عیراقی( ی و هو، جهوز ها
شیعری خۆیدا   شۆری له شێوبدوڵال پههع نموونەرانی نوێی خۆیشماندا، بۆ لە ناو شاعی

 :  ێناوهه
 ودای تیا بێ...." م/ دڵێ شۆر و سهکه"من نازانم/ شیرینه 

ی من  ندههو(. ئهنهبۆری  نبانهکال )هه  فارسی خربزه  یشتوو، بهگهنه  ی پێ، گندۆره خرچه
 . یشتوو بێت تاڵیشهگهر نهگهئه ک و ترۆزیدا، کهوان کاڵهنێ له  کهیهمیوه دیتبێتم خرچه

روا شاعیری بێت. گوشاری کێش و سهو سواڵ کردن ده  رۆزه، بۆ دهه  -ڵ  ، سواسواڵه
 یێنێت. ک بگهیهواتای ڕسته ک وشهیه به جبوور کردووهمه
ت و بڵێ دڵی بێ عیشق،  ی دڵ بێبارهبچووک بوونی قه  بێ نیازی لهده ،  خاڵه  هو تۆزئه

 . وکهبچو
  گوتوویانه   که  یان کردووهڵهشدا ههر لێرهفهعنیسی و جهبۆچوونی من ئه  گڵ کا، به  له

ک . 'من وهکی نییههیچ واتایه  یهو ڕستها'! ئهڵ کگهخۆی له  کیویست منیش وه'دڵ ده
لهخۆ ئهڵ  گهی  چی؟  یانی  'وهگهکا'  لهر  خۆی'  نهک  شاعیرده  بوایهوێدا  بڵێی   کرا 

لهگوتوویه منیش  بمکاتهگهتی  و  بخات  بهها  ڵ خۆی  هاوبیری خۆی،  و  لهوڕێ   اڵم 
شیعرهشێوه ئێستای  ئهکهی  وات  وهدا  بهایهبێ  تهوانههپێچ  .  دوو  کاتێ  و  ،  کاڵ  عبیری 

بێ دڵنیا بین ون، دهردی کۆتاییدا هاتودوو فه  له  بینین کهده  وه' پێکهڵ 'بۆتهگهکرچ له
'لهی دیکهیهو وشه ئه  که 'لهنه  گڵ' ه  ش  به ڵێ دڵ ده. شاعیر ده'ڵگهک   یویست من 

بمێنمه وه   وه'گڵ'ی  بو  کاڵ  خشتی  بهک  بهم  نه سهق  اڵم  چوومهم  و  ی کووره  کرد 
واوی و بێ ه نات  و بهک ئهمویست وهسور برژام؛ ئیتر نه  ک خشتیوه  وێداو له  وهوینهئه
ییم مام و گهویندا کاڵ نهی ئهتهبۆ  بوو له  وه؛ ئهوهوینداری بمێنمهئه  ر له ستی و دووهه

 ست بشۆ!  دهو  ! ئاو بێنهسێکی کامڵکه یشتم و بووم بهو تێگه
 (.  بۆرینه نبانه)هه وهنهتاوێنکانزای تێدا ده فرێ کهده  ،بۆته

 ، رووزیحری عه به
 فعولن  س محذوف: مفاعیلن مفاعیلنهزج مسد

 
 



  

 
 

 پیرە غوالم 
 

 
 

 ونە، ئەو شێتە نەفامەموددێکە دڵم لێ 
 ڕۆیشتووه الی قامەتی ئەو تازه نەمامە 

 سەری تۆ اوه فەقیره، بهشوێن و ئەسەر مبێ
 ئەو لێره نییه، کردەوەکەی ئێسته له المە 

 ن و دەرکەوتن و خۆ کوشتن و سووتانسرەوتنە
 قوڕ نیشتن و خۆ کردنه عەالمە گریان و له

 گرتەوه، هەرچەنده دەڵێن خاڵییه جێگەی  جێم
 ەو عاشقی کوڵمانه، ئەمن مەمکی شەمامەئ

 من کوشتەیی شمشیری برۆ و تیری کەوانم 
 355ولفی ڕەش و دانە و دامە و بەندی سەری زئە

 فڕیوە بۆیه وا دیاره که خاڵی ڕەشی دی، 
 35٦تەیرێکی نەزانه، چ فریوخوردە و خامە 

 357ڵیوخاازه نییه دڵ عاشقی زولف و خەتت
 کامەلەو ڕۆژەوه ناسیویه که ڕاست و چەپی 
 358دێوانەگی و عاشقی شوغڵێکی عەزیزن

 35٩قامە الیق به هەموو کەس نییه ئەو شەئن و مە
 3٦٠هەموو مەملەکەتی میهر و موحەببەت تەنیا له

 
 : دانەوو دامە چاپی ئەنیسی و جەعفەر  355
 و جەعفەر: فریوخوردە وو خامە چاپی ئەنیسی   35٦
 چاپی ئەنیسی: نیە   357
 ەعفەر: دێوانەگیی وەگی یو؛ چاپی جچاپی ئەنیسی: دێوان  358
 چاپی ئەنیسی: الییق  35٩
 ەببەت ر و مەحچاپی ئەنیسی: مێه  3٦٠
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 3٦١ری هەموو خاسە و عامەەشهوومەجنوون بوو که م
 ووباره "ئیمامی"بەو حاڵه پەرێشانەوه د

 3٦٢غوالمەنعی مەکه، پیرهمە هاتۆتەوه الت،
 

 هەتاوی ی١34٠قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ١٩٦و  ١٩5ی چاپی ئەنیسی و  45و  44)الپەڕە   

_______________________ ______________ 
و ساڵی گوترانی لە هەردوو چاپدا بە    یەکە  عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک

 ە. راوی زایێنی( ڕاگەیێن ١٩٦١ەتاوی ) ی ه  ١34٠
 غەزەلێکی غەرامی جوان و بێ خەوشە. 

اوات لێرە و لە چەند شیعری دیکەشیدا حیسابی خۆی لەگەڵ دڵ یان عەقڵی خۆی  ئ
ەو دوو کەسایەتی سەربەخۆ و خاوەن بۆچوون و بڕیار باسی لردۆتەوە و وەک  جیا ک

 شانەی وجوودی خۆی کردووە: بە
   زەرق و بەرقینعاشقی هەر من و دڵ 

 '( من و دڵ'یه وەعز و تەڵقین )شیعری انەدبه پیریش گوێم 
 : یا

   دەڵێم شاری دڵم باغ و گوڵستانە، دەچم! من
 (شیعری 'شاری دڵ'تانە، نەچی!  )ئەڵێ نا، قەسەبەی شۆڕشی مەس عەقڵ

 یکەش. زۆر نموونەی دو....   من و بسکییا 
وێچوو  کێشەوە  لەباری  کە  هەیە  غەزەلێکی  و مەحوی  مردفە  بەاڵم  غەزەلەیە  ئەم  ی 

   حەرامە' ی تێدا بۆتە ڕەدیف:...انە اری 'کرد
 "حەققا لە ڕەقیب ئەو بەر و دەرکانە حەرامە 

  3٦3" نە حەرامە.... لەو دێوە کە ئەم تەختی سولەیما 
 امە". -یە لە "بریتی لە کاتێکدا شیعرەکەی ئاوات ڕەدیفی نییە و سەروای 

تە باری  لە  وێچووییەکم  هیچ  نمن  لە  ڤوکابیولەرییەوە  و  پارچە  ێواعبیرات  دوو  ئەو  ن 
ا نییە ئاوات بۆ گوتنی غەزەلەکەی، شوێنی کارەکەی مەحوی  شیعرەدا نەبینی و الم و

 هەڵگرتبێت.  
 

 چاپی جەعفەر: خاسە وو عامە   3٦١
 چاپی ئەنیسی: مەکە پیرە غواڵمە   3٦٢
  ٢74ولکەریم مودەڕڕیس و مامۆستا محەممەدی مەال کەریم، ل. مەحوی، چاپی مامۆستا مەال عەبددیوانی   3٦3



  

443/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 ناتەواویان لێ دروست کراوە.  نەمامە: جیناسینەفامە و 
 بهاتایە.  و ئاساییتر بوو لە جیاتی ئەو، "چووەتە الی"  نییە ڕۆیشتووە: کرداری تێپەڕ

شاعیر لە فەردی    ە: کام کردەوە؟ ناساندنی کردەوەکانی دڵیالمکردەوەکەی ئێستە لە  
 دواتردا دێت. 

ۆی لەم فەردەدا  کردەوەی دڵی خ  نەسرەوتن و ....: شاعیر حەوت سیفەتی جیاواز وەک
یانی ئاساییدا خراپن، بەاڵم کەسی عاشق  لە ژ  ڕێز دەکات کە هەموویان نەرێ یین واتە

مەدا و بە هەر زمانێک باسی لێوە بکرێت،  ئێ  شیعری کالسیکی هەموو ناوچەکەی  لە ناو
 کەم و زۆر هەڵگری ئەو سیفەتانەیە. 

فەردەکەدا، خوێندنەوەی  لە  عەالمە:  کردنە  پی  خۆ  لەسەر  'کردنە'  نابێ  ی  /دال/  تی 
وەک زیاتر  پێویستە  و  بگیرێت  واتە 'کرن  ئیست  کردن  عەالمە  بە  خۆ  بخوێنرێتەوە.  ە' 

 نیاز لە شێت بوونە. کە بە نیشانە و جێ ئیشاڕەی خەڵک، بوون
 وی شیعرە ناسراوەکەی مەحوییە کە دەڵێ: ئەم فەردە زۆر وێچو

هەتا مردن، محەببەت ئیشی                      ە، گریانە "لەسەرخۆ چوونە، شەیدا بوونە، قوڕپێوان
 ەگرم" ی لێدزۆرە، ڕێز

کالسیکی   شیعری  لە  کێ؟  جێی  گرتەوە:  بەجێم  خۆی  شاعیر  عادەت  بە    ناوچەدا 
جگەجێ ئەویندارانی  و  فەرهاد  و  مەجنوون  دیکە  گری  بەخەساری  ڕەنج  و  رسووتاو 

کێم  جێی  بڵێ  دەیەوێ  ئاوات  لێرەدە  ئایا  من    دادەنێت.  شیعرەکەدا  گرتۆتەوە؟  لە 
ا ئەگەرمان دڵی شاعیر خۆیەتی. ئاوات بە  تەنی  نیشانەیەک نابینم ئاماژە بە کەسێک بێت.

وبەردە کێبەرکێ  لە  دڵیدا  لەگەڵ  و ڕو  وامی  ڕۆیشتووە  دڵی  وبەڕووبوونەوەدایە. 
دێکە لێی ونە" و ئێستا هەر خۆیەتی جێی ئەوی گرتۆتەوە. الی کەم لێرەدا ئەوە "مود
کە  عە شاعیرە  جێگەیقڵی  ئەو،  ڕۆیشتنی  دوای  و  شەڕەجەنگیەتی  دڵیدا    لەگەڵ 

تەنیا عاشقی مەمکی  دەگر بەدواوە هەر  لەوە  نابێت و ئەوینی کوڵمی  ێتەوە و  شەمامە 
ۆی )عەقڵی خۆی( بکات و هەم بە  شی دێتە سەر، چونکوو دەبێ هەم بە قسەی خاریی

ت و جیا لەوەی ە کە دەبێ بیکاقسەی دڵی! فەردی دواییش درێژەی ئەو کارە قورسەی
بر ]ی  کەوان  تیری  و  برۆ  شمشیری  بێکوشتەی  خۆی(  ۆ[  )عەقڵی  خۆی  کە  ت 

انە و دامیش بێت کە  و ددڵ ئەوینداری سەری زوڵفی ڕەش   دەیەوێت، دەبێ لە جیاتی
 ر ڕوو)دانە( و تەپکە )سەری زوڵفی ڕەش(.ئاماژەیە بە خاڵی سە

تەی ئەوە کێیە هەڵفڕیوە و  فروادیارە...:  نەزانی  یو خواردوو و کاڵ و کرچیشە، رێکی 
نەبێت؟. شاعیر  دڵی  یار  دیار  ئەگەر  زوڵفی  ڕەشی  تەپکەی  بە  چاوی  شاعیر  دڵی  ە 
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ڕاک ڕووی  بەفری  لەسەر  کە  سەر خراەوتووە  ]خاڵی  گەنمیش  دەنکە  چەند  و  وە 
تێنەگەیشتوویی، لە  ڕوومە بێ ئەزموونی و کاڵ و کرچی و  بەر  لە  ت[ ی لەسەرە و 

ێوە  ە قسەی نەکردووە و ڕۆیشتووە بۆ الی تەپکەکە و لەوێ پر هەڵفڕیوە و بالی شاعی
 ووە!ب

منداڵی لە  هەر  دەڵێ  شاعیر  نییە...:  زولف  تازە  عاشقی  ژیانەوە  سەرەتای  خەت  و    و 
 وخاڵی یارەکەمم. 

فا شێتی؛  و  دێوانەگی:  داناون  یەک  وەک  عاشقی  و  شێتی  لێرەدا  ئاوات  رسییە. 
 هەردوکیانی خۆش ویستووە.  

بێت، ئەوە شێت    ە، پایە، مەقام؛ عەرەبییە. هەموو کەس ناتوانێ عاشق وشەئن: شان، پل
 پلەیەکی بەرزە هەموو کەس نایگاتێ. 

وەک    نوون تەنیا یەک کەس نەبووە و زۆری دیکەشمەجتەنیا...: شاعیر دەیەوێت بڵێت  
یرییە کە  ئەو بوون  وهەن ]کە یەکیان دڵی من و من بێت[، بەاڵم هەر تەنیا قەیسی عام

 دەرکردووە و خاس و عام دەیناسن. ناوی 
 وە کە دەڵێ: شیعرەکەی شێخ ڕەزای تالەبانیمان وەبیر دێنێتە...: بەو حاڵە پەرێشانەوە

 باز ئەشهەد و بیلال   ەوە"بەو حاڵە پەرێشان
 یزە 'ڕەزا'، شاعیری چاکی!..." شیعرت تەرەب ئەنگ 

ێدا دروست بووە  ەندێک گومانم تمن بە خوێندەنەوەی ئەم فەردەی کۆتایی غەزەل، ه
ناو  غواڵم  پیرە  بە  خۆی  ئاوات  کاتێ  یارە دەبا  کە  لە  قسەی  ڕووی  بڵێی  ت، 

بێ "مراد]مەجازی[ییەکەی  وەک  حەقیقی  کەسێکی  یان  ێ ت  )حاجی  "  مامی  وەک  کی 
یا سەیادەت(  کە  بابەشێخی  نوورانی(  محەممەدی  سەید  )حاجی  خۆی  براگەورەی  ن 

ن لێ  هەواڵی  بووبێت  بەمماوەیەک  و  تازە    ەپرسیبێت  ئەو  الی  خۆی  ئیرادەتی  شیعرە 
 کردبێتەوە؟ 

ئدیارە   بەاڵم من  ئەو  نەبێت هەر هەیە،  بەهێزیش  بە حیسابی ەگەرە زۆر  لە کۆتاییدا، 
زانیارییەکی  ناوەرۆ نەبوونی هیچ  بە هۆی  وایە شیعرەکە  شیعرەکە و  کی دیکەوە، الم 

گ حەقیقی،  یان  مەجازی  جا  دڵدارێک،  بۆ  و  بەاڵم  غەرامییە  نەچێت  وتراوە.  لەبیرمان 
پێغەمبەری ئیسالم ئەوینعاریفان و سۆفییانێکی زۆر هەبوون کە   داری زاتی خودا یان 

و   لیربوون  شێوەیەکی  بە  ئەوینەیان  عاشقانە یک  ئەو  زاراوەی  و  وڕاز  ڕەمز  لە  پڕ  و 
امەیانە؟  ربڕیوە، لە شیعرەکانی ئاواتیشدا ئەو هەڵوێست گرتنانەمان بینیوە. ئایا ڕاستی کدە

بکاتنازان سەیری  چاویلکەیە  بەو  کە  خوێنەر  بۆ  دایدەنێم  و  خ  م  دەیەوێت.  وا  ۆی 
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پرسیاری    ت وبێ ئەوەی مێشکی خوێنەر بهەژێنێهونەر بە بێ ئەو گرێ وگۆڵە و بە  
هونەرێک بکاتەوە،  قوت  کە  لەبەردەم  بازاڕی  کاالیەکی  ودەبێتە  نییە  'متعالی'  ی 

دە و  دەیزانێ  و  دەیناسێ  و  هەمووکەس  کۆتاییدا  یخوێمنێتەوە  لە  بەاڵم  تێدەگات  لێی 
 لە هونەر زیاد ناکات. یچیش هیچ بەو نابەخشێت و ه

 ,بەحری عەرووزیی شیعرەکە
 ول مفاعیل مفاعیل فعولن مفعهزج مثمن اخرب مکفوف محذوف: 

 
 
 



  

 
 

 دڵ ردی ده 
 
 
 

 و بووهڵکی جدهتی خهباری میننه پشتم به
 هستوووممێدی بهری ئ من ده زاش لهستی قهده

 مێ؟ وم دهسرهوێ، نهئێر و ئه ی بڕۆمهتاکه
 ؟، نوستووهبر و مودارایهسه ل بهجهی ئههتاک

 ! ماڕزه ر نایهبهخه یاخوا ملی شکی، وه
 ! دیشی خستووه کێی وهردهداخ و ده  داخوا به

 زار ساڵهه ژنێکهپیره ک کهلهرخی فه چه
 ! ووهرهادی ڕستو فهزار 'کامیل' ڕیسی هه

                                                       
 تاویی هه ١34٠قاقاڵوا، 

ر( عفهی چاپی جه ٢١٠نیسی و ی چاپی ئه ١٠3)الپەڕە     
______________________________  __ 

و    ستی من بوایهده  ر بهگهرهاد' ه.  ئهنیسیدا 'کامیل و فهچاپی ئه  له  کهعینوانی شیعره
شیعره  بمتوانیایه بۆ  بکه  کهعینوانێک  بدیاری  وههابم  له تی  'بێزاری  یان  'نائومێدی'    ک 
'چاوهژیان'   ئهیان  م  جهڕوانی  دل'  ئهاده بۆ  لهنا  ئه بهویش  راستییهر  کو  رچوار هه   هی 

 . یهیان ههرۆکهو ناوهئه کهردی شیعرهفه
   .کتردا نییهڵ یهگهکیان لهکن و جیاوازییهک یههو کهو دیوانهردوقی چاپکراوی ههده
 رکیبێکی فارسییههرگای هیوا، ترکی ئومێد، دهری ئوممێد، دهده

نایهبهخههو و  نووستووه ئه  وهڕێنهگهردوکیان دههه  ر  مردن    یی لهل. شاعیر گلهجهبۆ 
ڵێ ملی بشکێت  دات و دهپێ دهش جنێوی بۆیه رسۆراغی. هه تهبۆچی زووتر نایه یههه
 الم!   ێتهد نگدره که و ماڕزهئه

 : ژاری مامۆستا ههبۆرینه نبانهتی ههیارمه ند وشه به واتای چه
 وتوو، بریندار کارکهو، لهجده
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 وێ و ئه وێ، ئێرهئێر وئه
 خت رسه ماڕز، زاڵم، السار و سه
 ش کێی دیش، کێی دیکه

  کیش، ئاسمانلهو فه ڕانهگه  رخ،ک: چهلهه رخی فچه
 زار ساالنه.ن ههمهژنێکی تهاڵ، پیرهس زارهه ژنێکهپیره
 ی که یهفسانهو ئهن بهمووی ئاماژهس ڕستن ههک و پیرێژن و ڕیلهرخ و فهنی چههێنا

و ست ئه هد  نووسی ژیانی مرۆڤ به ڕێسیت و چاره رخی ئاسمان دهپیرێژنێک چه  گوایه
 ک خۆی! نه یهکهلهخ و فه رچه

 ێ: ڵشیعرێکدا ده نالی له
 مدۆخی غه  م به دهم ک، ده ڕه رخیش خه دنیا ژن و، چه  لسه"مه
 ر خاوی!دا، هێشتاکو هه ودت با ده گی تاری وجڕه
 ک فیلکهلهرخی ئاسمانیشی، فه رخ و، چه چه نه مازه
 !" ر ماویوی و هه بادا ندهی وجودی چه ری ڕشته سه

 ڵێ: ستێت و دههوو بۆچوونه دهشێعرێکدا دژ به ییام لهری خهعومه
                                                                                  است،                            "نیکی و بدی که در نهاد بشر 

 شادی و غمی که در قضا و قدر است، 
                                                                                کاندر ره عقل                                       چرخ مکن حواله با

 تر است!" چرخ از تو هزار بار بیچاره 
زا قه   له  ی وامهو شادی و خه و ئه  نیهادی مرۆڤدایه  ی وا لهیهو خراپه   و چاکه ئه  اتهو

مهردایهدهوقه چهئه  یانخه،  لهستۆی  ئهبهرخ،  چهئه  یوهر  به رخهو  عه   ،  و  ڕووی  قڵ 
 !  اڵتترهسهتۆ بێ ده زار جار لهه ، هوهفامه

له ئهئاوات  وهکه  یهفسانهو  ئهدهرڵک  بۆ  فهوهگرێت  و  من  بڵێت  ئهی  ههرهاد  موو  و 
کێشاوهتهحمهزه چقهرهده  اڵمبه  مان  نایهارهتی  واتا  بێ  کهنووسێکی  شوێنێکی    له  ین 

 ێت! رنووسمان دهبۆ دیکه
 ، کهرووزیی شیعره حری عه به

 فعول فاعالت مفاعیل فاعلن مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: م
 
 
 
 



 
 

 ١34٢تا   ١34٠ی ااڵنس شیعری /448
 

 
 

 ەو وەختەوە ل
 
 
 

 لەو وەختەوە بردوویە دڵم چاوی عوقابی 
 کەبابی  ئەو مەست و ئەمیش خەستە عەجەب بۆتە

 بە مەزاقم وە ئەگەر ساقی، مەزەی بوڕووترش
 یش ئەم جارە شەڕابیعاشق خوێنی جگەری

 3٦4ە وا مەست و خەواڵوو ئەو نێرگسە پڕفیتنەی
 3٦5، بڵێ مەیدە عەزابیبردوویەبەو حاڵەوە 
 3٦٦ینی نەفەس و ئاهی دەروونان برژاوە بە ت

 زۆر ناسکە، چڕژا بە ئیشارێکی جەنابی 
 3٦7شووشەیی عاشق هەرکەس نەشکێنێ دڵی وەک

  3٦8ڕەحمەت لە هەموو قەوم و کەس و دایک و بابی 
 قەد وبااڵی کە لە نێو چاوی پڕئاوە ێنەی و

 کە چلۆن دێتە مەلە مورغەکی ئابی  سەیری
 3٦٩کوڵ چوو کە لە دووی دڵ چوو، تەماشاکە بە "کامیل"

 مەنعی مەکە ساقی، وەرە بێ دەرد وبەاڵبی!  
                                  
 ی هەتاوی ١34٠قاقاڵوا،  

 
 ەواڵو هاتووە. تێبەکەدا وەک خلە دەقی ک    3٦4
 لە دەقەکەدا وەک بردویە نووسراوە.   3٦5
 وەک دەرونان نووسراوە. قەکەدا لە دە   3٦٦
 ا وەک شوشەیی هاتووە. لە دەقەکەد   3٦7
 داییک نووسراوە. لە دەقەکەدا وەک     3٦8
 دا هەموو واوەکان یەکدانەنلە دەقەکە   3٦٩
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  ا نییە(عفەردی چاپی ئەنیسی. لە چاپی جە ٦5)الپەڕە 
______________________________   ___  

 . ەهاتووەشیعرەکە لە چاپی جەعفەردا ن
رێ وگۆڵە و لە کەرەسەی کۆنی شیعری عاشقانەی  غەزەلێکی غەرامیی پاراو و بێ گ

برژا کەباب  بە  دڵی  پێکهاتووە.  فارسی  و  خوێنکوردی  و  عاشق  بە  وی  جگەری  ی 
خەواڵو و  مەخموور  چاوی  و  کراو  و. شەڕاب  چەشنە  تەشبیهات....  و   ئەو  سواوی  ی 

بتشیعرانە ئەستەم  ئەمڕۆیی  بۆ شاعیری  کە  ئەوەشدا وانن خون  لەگەڵ  بدۆزنەوە.   ێنەر 
 شیعرەکەی بۆنێکی یعرەکە ڕەوان و پاراوە و لە گوێی خوێنەر خۆش دێت.ش

 عوقاب: هەڵۆ
 ریندار، نەخۆشخەستە: ب

 مەست و خەست: جیناسی ناتەواویان لێ پێکهاتووە.
 ئەو خواردنەی وا لەگەڵ مەی دا دەخورێت.  مەزە:

بۆرین )هەنبانە  دەم؛  تامی  مامۆمەزاق:  'چێژە'ی ەی  و  'ئیشتیا'  بە  هەژار  واتا    ستا 
 لێداوەتەوە(. 

 ڵدار. نێرگس: گوڵێکە و لە الی شاعیرانی کورد و فارس ئیستیعارەیە بۆ چاوی د
 وە بردوویە: دەگەڕێتەوە بۆ دڵ. بەو حاڵە

 زۆرتر بۆ شووشە کەڵکی لێ وەردەگیرێت.   انێکەچڕژان: چەشنە شک
ڕەزا شێخ  فەردەی  ئەو  بابی:  و  تاڵەبدایک  غەزی  لە  کە  دێنێتەوە  وەبیر  ەلە انیمان 

ئەحمەدی   لەکاک  کاتێ  خاکی"دا،  و  سلێمانی  بە  حەیاتم  "مەربووتە  بەناوبانگەکەی 
 دەدوێت، دەڵێ:  )ئەحمەدی کاکی(سلێمانی 

 هار ە زین"دەرحەق بە حەفیدانی ئەدەب الزم
  قوربانی حەفیدانی دەبم بابی و داکی"

 مورغەک: باڵندەی بچووک 
 بتوانێ لە ئاودا مەلە بکات. راوی بچووک، باڵندەیەکی بچووک کەئابی: ممورغەکی 

 دڵ و کوڵ: جیناسی ناتەواویان پێ دروست کراوە.
ب چوو:  کوڵەوەبەکوڵ  و  جۆش  و   ە  لەدەستچوون  واتای  دەتوانێ  چوو  ڕۆیشت. 

 اتەوە. یش بدفەوتان
 تەوسێکی گلەیی ئامێزیشی تێدایە.  بێ دەردوبەاڵبی: دۆعایە و تەنز و
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 وا ناکەی کاری

 
 
 

   چی منی بێچارە بێ دەرد وبەاڵ ناکەی؟  خودا! بۆ
 ئیالهی! بۆچی دەردی من بە ڕەحمی خۆت دەوا ناکەی؟ 

 ب! تەمادارم له دەرکی تۆ بەربەیان، یاڕەشەوێ تا 
 ئاشنا ناکەی؟ ه خاسانت شەوێکیلەبەرچی من ب

 37٠ناکار و هەڵەم، ئەمما ئەتۆ یاڕەب! ئەگەرچی زۆر گو
 37١اکەی! ناستێنی، کاری وا نلێکەریمی و جەزام 

 37٢فەقیر و دەستەوئەژنۆم و ئەتۆ کاتی کەڕەم، ڕەببی! 
 ناکەی دەزانم فەرقی خاوەن تاج و تەختێک و گەدا

 ێستێ دەست و پێ ئر بۆیه خۆشه "کامیل" ی بێدڵی هە 
 پا ناکەیودەست ۆستەم و پیاوێکی وا بێه فەرقی ڕک
 

 ی هەتاوی١34٠قاقاڵوا، 
 ەعفەر( ی چاپی ج ٢58ئەنیسی و چاپی  8٠)الپەڕە 

  __________________________________ 
ناکەی" عیبارەتێکی "یە. "کاری وا  عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "پاڕانەوە لە خودا

ە چ کارێکە و  وێنەر قوت بکاتەوە بزانێت ئەوئەوەی گوێ بە خ  جوانە و هاندەرە بۆ
نەیکا دەگوترێت  ناوەکە بەکێ  بەگشتی،  خوێ  ت؟  دەم  لەبەر  دادەنێت،  پرسیار  نەر 

یەک   بە  بتوانێ  هونەرمەند  کە  گەورەیە  سەرکەوتووییەکی  هونەریدا  لە کاری  ئەوەش 
دا  زمانی ئینگلیزی  بینەر و بیسەر بەرەو خۆی ڕابکێشێت. لەی کورت سەرنجی  دوو وشە

 
 هەڵەم چاپی ئەنیسی: گوناکار و  37٠
 یسی: کەریمی یو چاپی ئەن  37١
 چاپی ئەنیسی: فەقیر و دەستەووستانم   37٢
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هەمیشە   ڕۆژنامەکان  هەڵدەبژێر تایتڵی  هەردهونەرمەندانە  و  جار   رێن  هەندێک    بۆیەش 
 مە مەگەر خوێنەر بە پێشینەی وشەکان یان ڕووداوەکان بزانێت.لێ تێگەیشتنیان ئەستە

شیعری زۆر  جوملەی  لە  ئایینییە  هاوچەشن  شیعرێکی  دیوانەکەدا.    دیکەی  ناو  لە 
شیعرەکە لە    ناوەرۆکی  دەردپاڕانەوەیە  "بێ  شاعیر  ئەوەی  بۆ  بکات،    خودا  بەاڵ  و 

ل بکات،  دەوا  هەڵبدەردی  و  خاسان  ناسیدژێرەگەڵ  خۆیدا  جەزای  راوانی  بکات،  اوی 
 گوناه و هەڵەکانی لێ نەستێنێ و کەرەمی پێ بکات". 

ئیماندا موسوڵمانێکی  وەک  عەبدئاوات  بە  خۆی  خودا  ر،  دەرگانەی  تاوانباری  ێکی 
گەلدەزانێت   لە  و  لێرە  "عو  خودا  الی  دیکەیدا  شیعری  دێنێتەوە ێک  تەقسیر"  وزری 
لە  دەپاڕێتەوە خودا  بەڵکوو  ببوورێت.  و  تاوانانەی  بچێتە و  هەرکەس  دەزانین کە  ئێمە 

ی  ەکاتەوە تا ڕۆژ قاڵبی ئەو باوەڕەوە و ئەوە فەلسەفەی ژیانی بێت، لەوکاتەوە کە فام د
بەاڵ دەزانێت  تاوانبار  بە  هەرگمردن، خۆی  نیم  ڕوون  وەک ز  تاوانێکە کە  چ  ئەوە  ییە 

و حەج  ە نوێژ و نە بە ڕۆژوو  وە نووساوە و نە بیلی کەوای سپی بە مرۆڤی موسوڵمانەق
 و زەکات پاک نابێتەوە!

کی و تەنیایی  ئاکامی ئەو چەشنە بیرکردنەوەیە دڵسارد بوونەوەی خەڵکە لە ژیان، خەمۆ
کە    و خواستن،  مەرگ  ئاواتی  و  هیوایی  ئەو  بێ  هەموو  و  ئێمە  شیعرە  لەم  دیاردانە 

ه دەبشیعرە  ڕوونی  بە  ئاواتدا  الاوچەشنەکانی  بە  ئەوەی  سەرنجڕاکێشە ینین.  منەوە  ی 
سۆفی  ئ شاعیرانی  ناو  لە  تەنانەت  دەبینرێت  ئاواتدا  لە  وا  هیواییەی  بێ  ئەو  ەوەیە 

 ڕادەیە نابینرێت.   وەفاییشدا بەو مەسلەکی وەک مەحوی و
ئەوەیە چی   کرپرسیار  ئاوات  لە  سەرکۆنەی خۆیوای  هەمووە  ئەو  بۆ    دووە  بکات، 

بە  چرکەیەکیش لە ژیان چێژ   ئایا  نەبینێت و هەر  بێت؟  ئەوە کەسایەتی تەمای مردن 
کەسایەتی   ئەگەر  براشێخ؟  و  شێخ  کوڕە  وەک  ئەو  کۆمەاڵیەتی  پێگەی  یان  خۆیەتی 

ەرکی  ئەو پلەیە لە ت  ەکی ئەو کەسایەتییەیە کە گەیاندوویەتەچ تایبەتمەندییخۆی بێت،  
تەوازوع مافیها؟  و  دە  دونیا  نامیهرەبانی  زانی؟  بەکەم  خۆ  لەو  هەر   وروبەرەکەی 

ئەو خزم و کەس وکارەی وەاڵمی چاکەی ئەو بە چاکە نادەنەوە  سیستمی سیاسییەوە تا 
داری، سەرەڕای خاوەن بوونی ی و تەنانەت نەو فێڵی لێدەکەن؟ ناتەواویی الیەنی دارای

باسی زیاترە و هیوادارم  ژیان و کەسایەتی ئاوات جێگەی  د؟ ئەو الیەنەی  موڵک و گون
 راغی. اتردا دیسان بچمەوە سۆەوەی شیعرەکانی دولە شیکردن
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شیکردنەوە  یان  کردنەوە  واتا  بە  پێویستی  نییە  شیعرەکەدا  لە  وا  زاراوەیەکی  و  وشە 
 هەبێت. 

 بژاردەی جێ ڕەزامەندیی خودا. ان: کەسانی هەڵخاس
 اسیاو، فارسییە. ئاشنا: ن

 کەریم: بەخشەندە 
 خراپ جەزا: سزای 

خۆی    توانێت چارەسەری کێشەیبێ دەسەاڵت کە نە  دەستەوئەژنۆ: کەسێکی هەژاری
 بکات.

 بێ دەست و پێ و بێ دەست و پا: بێ دەسەاڵت 
قای پیتی /س/ دەدەن  کهێنراوە ومۆسیبێ دەست وپێ ئێستێ: جیناسی ناتەواویان لێ پێ

 بە گوێدا. 
       ،ەرووزیی شیعرەکە بەحری ع

 ن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن سالم: مفاعیل
 
 



  

 
 

 کام خەبات؟
 
 
 

 انی دەدوێم ڵ یاری خۆم بەجولەگە
 بە چرای کوڵمیشی دەسووتێم، دەگریم  

 پێت بڵێم چۆنه ئەو یاری بەڕێز 
 پارێز  خەیاڵ بۆ الی دێ، دەکشێ به

 چاومەست، بەژن و بااڵ بەرز  دڵڕفێن،
 شۆخ و تەرز  ەگەت، باریک، جوانچاک،کەڵ

 دای خۆت، سەرێک هەڵێنەتۆ بی و خو
 ەمزه دڵەکەم دەربێنەبه نووکی غ

 الوێنەوەه بۆ الی خۆت بیبیب
 له بۆتەی عەشقا بیتاوێنەوە 
 بوون دڵم بزانه چی دەوێ پاش قاڵ

 دڵەکەم مەشکێنه، تۆ خواکەی گوڵم! 
  373وباڵیحاڵەزەیەکت بێ به ب

 ناڵەناڵی به هاوار و داد، به 
 کەی به پەنجەی جوانتکه دەرمانی 

 خری بەکاردێ، دەستم دامانتئا
 نەکەوی، کاری کراوە فریای 
 هەڵقرچاوەو دڵی باش بۆت  جەرگ

 تا نەچووه لە قیس ئەو دڵه پڕ کوڵە 
 تا نەبۆته چێشت بەو کوڵەکوڵە

 
پێک بێت. ئایا  یتیعدا هەندێک ناڕێکانەی عەرووزی دەپێورێت، واهەیە لە تەقبە پێو کاتێ شیعرێکی بڕگەیی  373

، جێگەی  ین یان بەزەییەکت بێ؟ ئەوە بۆ من کە لە تەقتیعدا کۆڵم راعەدا دەبێ بەزەیەکت بێ بنووسلەم میس
 پرسیارە. 
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 له بۆتەی عەشقا دەریبێنەوە 
 یالوێنەوەکوتی بکوو پێموە

 بوون دڵم؟ ڵبزانه چی دەوێ پاش قا
 شکێنه، تۆ خواکەی گوڵم دڵەکەم مە
 وپێت، سەرگەردان و وێڵدڵی شێت

 توو له خێڵ ندوو، هەڵوەدا و دوورکەوما
 خێڵ؟ خێڵی الوی نیشتمان  کێهه

 ئەوەی به پارێز دەچوون بۆ کوێستان 
 کام کوێستان؟ کێوی زەنوێری خەبات

 ا نەجات ئەوەی گەل دەد کام خەبات؟
 ێرانە جێگای بەزەیه ئەو دڵه و

 ئەو سەرگەردانە وپێته، ئەو شێت
 ی عەشقا دەریبێنەوە له بۆتە

 ی بیالوێنەوە گوتوەکوو پێم
 ن دڵم؟ بووەوێ پاش قاڵبزانه چی د

 دڵەکەم مەشکێنه، تۆ خواکەی گوڵم 
                        

 ی هەتاوی ١34٠قاقاڵوا، ساڵی  
( ییەجەعفەر، لەچاپی ئەنیسیدا ن ی چاپی ٢85و  4٢8)الپەڕە   

____________________  _____________ 
اوەرۆکەکەی و  وتووە و ئەگەر سەیرێکی نلە دیوانی چاپی ئەنیسیدا دەرنەکە  شیعرەکە

ی    ١٩٦١دەکاتە    ١34٠کەوتی گوترانی بکرێت، هۆکارەکەی ڕوون دەبێتەوە. ساڵی  ڕێ
ش سەرهەڵدانی  دەسپێکی  و  لزایێنی  ئەیلوول  لەو ۆڕشی  کوردستان.  باشووری  ە 

الوانی  سەروحە کە  بوو،  ڕۆژهەاڵددەدا  کوردی  بۆ  خەباتکاری  باشوور  دەچوونە  ت 
لە   سبەشداری  ئاغا  لەوان،  یەک  کوڕی شۆڕش.  تاهیری  لەو    ەید  ئاوات  بوو.  ئاوات 

سااڵنەدا هەندێک شیعری گوتوون کە ئاماژەیان بە شۆڕش و خەبات لە پێناو ڕزگاریی  
کات بۆ  نەوەی عەزیزێکی خۆی دەیەک دوو پارچەیاندا داوای گەڕا  ت تێدایە و لەواڵ

ە  تنە ناو شۆڕشی ئەیلوول لرە دەبێ هی سەردەمی دووبەرەکی کەوڕۆژهەاڵت کە دیا
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مەسەل و  دابەشبوونی الیەک  و  کوردستان  دیموکراتی  حزبی  دووهەمی  کۆنگرەی  ەی 
 خەباتکارانی حزبەکە بێت.

دیوانە چاپی  ساڵی  تاران،لە  لە  ]  ١3٦5)  کەدا  هەتاوی  باڵو١٩8٦ی  کردنەوەی  ز[(، 
نەتەوە خەباشیعری  لە  الیەنگری  بە  ئێستاش یی  لە  کوردەوە،  چەکدارانەی    تی 

ەگیرا. هەربۆیەشە چاپی ئەنیسی ئەم شیعرەی  نسۆردا پێشی پێدنەگونجاوتر بوو و لە سا
 لەخۆی نەگرتووە.    

 تایبەتمەندی هەیە: ، کە هەندێک 374ە بەند ]یان مسمط[ێکی کورتی سێ بەشیی تەرجیع
دا دووپات بوونەتەوە. ئەوە بیر لە بەژنی غەزەلەکان فەرد، میسراع  یان تەعیەکەم، چەند  

دەستەقەسد  ئەگەر   بە  بێت  یانکارێک  چاک  تێدایە.    کرابێت،  نوێخوازییەکی  خراپ، 
شاعیریی  توانای  لە  کەمایەسییەک  وەک  و  نانوێنێت  وا  خوێنەر  چاوی  لەبەر    بەاڵم 

لە   نووێژەرەکەی  بەرهەمێکی  کردنی  دابین  نەچەنداپێناو  ناوەرۆکی  بە  نوێوە  ێ  ن 
 دەردەکەوێت. 

ەک کە یعرییە بە شێوەیوەیی شاار و دوور لە ڕازووهەم زمانی بەیان کردن گەلێک ساکد
من بە 'نظم' ناوی دەبەم تا 'شیعر'. هەموو شاعیرێک کەم و زۆر شیعری الوازیشی هەن  

هەندێکیان   باڵبەاڵم  دەدەن  قورسهەوڵ  لە  ئەوەی  بۆ  نەکەنەوە  شیعرە  ویان  ایەتی 
 وای نەکردبێت! لێرەدا چێ ئاواتیان کەم نەبێتەوە. وێدەچاکەکانیش

ر ڕووی قسەی لە دڵدارەکەیەتی بەاڵم لە  غەرامییە و شاعیوەرۆکی شیعرەکە بە گشتی نا
بە نیشتما بابەتەکە دەدرێت و چەند ئاماژە   ن و ئەو الوانە بەشی سێهەمدا سووڕێک بە 

شاعیر   بۆ ڕزگاریی واڵت،.ئینجاونەتە سەر چیای خەبات دێتە ئاراوە کە بە پارێزەوە چو
 ! عەشق و تکاکاری لە دڵدارسەرلەنوێ دەچێتەوە سۆراغی 

ەکی زۆرەوە دەڵێم ئەو شیعرە هەندێک بەشی تێکەڵ و پێکەڵ کراون یان  من بە دڵنیایی
لەپاڵ یەک دا بوون و  لە نراون، دەنا چۆدوو شیعری جیاواز  ئاوات  ن شاعیرێکی وەک 

ز الوانەوچیای  خەباتی  سەر  ەنوێری  دەداتە  باز  ڕاست  پێتی ە  و  شێت  و  وێران  دڵی 
ئەوە نییە ک  خۆی!  ئاواتە  ئەو  و یندەیناس  ئێمەە  کاری  جەعفەر  سەید  ئاغا  لە  تکام   .

بچنەوە سۆراغی دەستنووسی ئەم شیعرە و هەو ڵ  هاوکارەکانی ئەوەیە جارێکی دیکە 
ئەو گومانەشم    تەرکیبەوە کە دەیبینم،پاگژی بکەنەوە. تەنانەت من بەو  بدەن ڕاست و  

 ێت! هەر لە بنەڕەتدا شیعری ئاوات بووبهەیە کە 

 
 تەرجیع بەند و مسمط بڕوانە ڕوونکردنەوەکانی شیعری پێشوو. بۆ مەسەلەی    374
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لە سەرجەم ئەم شیعرەدا سەرواکان زۆر باش  اسایی عەرووزی،  بە حیسابی شیعرێکی ئ
ای  لێرەدا بە هان ڕێک نەخراون و لەگەڵ یەکتردا جووت نەکراون. بەاڵم شتێک هەیە کە

د ئەوەیە  ئەویش  دێت  سشاعیرەوە  پارچەیە  ئەم  بڕگەیەتوانین  شیعرێکی  بە  ی ەرجەم 
هەجای شیعری  لە  بڵێین  و  کەمترە.دابنێین  دیققەتە  ئەو  سەروای  یدا  دوو   سەیرێکی 

یەکەمی   پارێز)بەشی  و  بەڕێز  دەگریم؛  و  دەدوێم  بکەن:  فەردانە  ئەم  میسراعی 
نیشتمان   دامانت )بەشی دووهەم(، هەروەها  ەناڵی؛ جوانت وشیعرەکە(؛ حاڵ وباڵی و ناڵ

نەجات، وێرانە وو کوێستان، خ بۆ  ەبات و  نموونە    سەرگەردانە )بەشی سێهەم(. هەر 
دوو جنسی هاوبەشیان نییە نە بە نووسین و نەبە دەنگ  ەگەڵ 'دەگریم'دابڵێم 'دەدوێم' ل

 و بیستن.  
 پارێز: ئەسپایی، ئیحتیات

 تەرز: لەبار 
ئاماژغەم ناز؛  هەندزە:  برۆ.  و  چاو  بە  یار  کردنی  'گوشین'ی ە  واتای  جار  لێ  ێک  شی 

و'غەمز وەرگیراوە. بەستن  واتای  بە  هەیە  عەرەبیش  قووچاندنی   'ی  وەک   قووچاندن 
  چاو.

ئ مەنزوورە؟ پرسیار  غەمزەیەکی  چ  غەمزە  نووکی  بە  دەڵێ  شاعیر  کە  کاتێ  ەوەیە 
غەمزە کە  بێت  برژۆڵ  نووکی  نیازی  هەمواهەیە  پێدەکات؟  شیعری  ی  لە  تەعبیر  ان 

تەشی   بینرشیرین  وەفاییدا  گوتوویەتی:  دەڕێسێی  کاتێ  دڵ  "تاوە  ڕیشەیی  ایێکی 
 دا".بەنووکی غەمزە دا

واتایئەگەر    لغەمزە  دیکەی جگە  ئاگاداری  ەکی  من  ئیتر  هەبێت،  سەرەوەی  ەوانەی 
 نیم. 

 بۆتە: ئاگردانی زێڕینگەران بۆ تواندنەوەی زێڕ 
 نی ناخالیسی و پاک بوونەوە  وانەوە و الچووقاڵ بوون: ت

ن  نییە بەاڵم هاوڕێ لەگەڵ حاڵ، هەماەلە و لێرەدا واتایەکی  وباڵ: باڵ لەفزی موهم  حاڵ
 واتای حاڵ دەداتەوە. 

 ست چووە، تەواو بووە. اری کراوە: لەدەک
لەقیس چوون: یان 'لەکیس چوون' لە دەستچوون و فەوتانە. لە کیس چوون دەبێ بە  

 ە و سەرف کرانی پارە بێت. اتنەدەر لە کیسگشتی ه
 جۆش  کوڵ: 
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 و دەستەیە خێڵ: لێرەدا گروپ
جێگ بۆزەنوێر:  )هەنبانە  سازگار  هەوا  بڵندی  شاەی  هەژار(  مامۆستا  بە  رینەی  عیر 

 ە، خەباتی کردۆتە کێوی زەنوێر ئیستیعار
 کێهە: کامە؟ 

بەاڵم لەگەڵ ش نییە  واتایەکی  پێت لەفزی موهمەلە و  پێت:  واتشێت و  ای  ێتدا هەمان 
 شێت دەداتەوە.

       ،ی شیعرەکە بەحری عەرووزی 
 لن فعولنلن فعولن// فععب مثمن اثلم )هجایی(: فمتقار
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 ەم هەرچی ه
 
 
 

         375پاکتر  ئەی سەگی دەرگات لە من
 37٦چاکتر و چاالکتر و بێ باکتر 

 ئەو هەموو دەم کایه دەکات و گەمه 
 خەمە م، تێروپڕ و بێساغ و سەلی

 من بە زگی برسیی و الت و کزم
 و ناگەزم ، ناوەڕم ناگەمە دز

 هەیە  ئەو نە خەمی نان و نە ئاوی
 یە هەرچی کە پێویستە تەواوی هە

 ی بۆنخۆشی گواڵوە، گواڵوئەو، لەش
 بەدەنم پیسە، گاڵوە، گاڵو من 

 ئەو نە خەمی کەس، نە خەمی خۆی هەیە 
 ە چونکە هومێدی کەرەمی تۆی هەی

 377خاوەنی خوانی کەرەم! خۆ منیش ئەی 
 ەرچی هەم پیرەگەماڵی دەری تۆم، ه

 من شەل و پیر و کەسەل و ڕەنجەڕۆ
 م ئەوه کردۆتەوه بەر دەرکی تۆڕوو

 
ئایا شاعیر    ناشزانمشتێک لە تەقتیعی عەرووزیدا دەگۆڕێت  ی: پاکترە. نازانم بەو گۆڕانکارییە چ  ی ئەنیسچاپ  375

یان   کردۆیەتی  هیچخۆی  گۆڕانکارییەکە  بە  بێت،  هەرچۆنێک  جەعفەر.  کاک  ڕستەکان    تیمی  واتای  لە 
تەنیا بێت.  ناگۆڕرێت  ئەفاعیلدا  گۆڕانی  دەبێ  چا  کارتێکەری  و  چاکتر  لەگەڵ  وپاکتر  باکتردا   الکتر  بێ 

 ا. هاوشێوەن بەاڵم پاکترە، ن
 چاپی ئەنیسی: بێ باکترە  37٦
 : کەڕەم چاپی ئینیسی 377
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 یرەکەم "کامڵ"ـەچی ئەمن زاهگەر
 باتینەکەم باتڵە خۆ به یەقین

                                  
 ی هەتاوی١34٠قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر( 335یسی و ی چاپی ئەن ٢٠5و  ٢٠4)الپەڕە   

____________________________  ____ 
شی چاعینوانی  هەردوو  لە  یەکە.عرەکە  وەک  ئایینییە،    پدا  خولشیعرێکی  پەسنی  دادا  ە 

 . ێت نەعتی پێغەمبەری ئیسالمیش بێتهەست دەکر یشجار زۆر  گوتراوە، باوەکوو
عەبدایەتییەکی بێخەوش و خۆ  مانە، لێرەشدا  وەک لە زۆر شیعری دیکەی ئاواتیشدا بینیو

 ەموو فەردەکاندا بەرچاوە. زۆر لە ه بچووک کردنەوەیەکی
ی بە کەمتر لە سەگی ئاوات کە خۆ: ئەرکێکی سەگی مااڵن گرتنی دزە.  ناگەمە دز
ناگەمە  بەردەرگا الوازی  و  برسیەتی  لەبەر  من  دەڵێ  داناوە،  پێغەمبەر(  )یان  خودا  ی 

 بیگەزم.اڵت بگرم  یان ئەوەی دزی دەرگای م
زێدەڕۆیی ئەوپەڕی  ئەوە،  بۆنخۆش:  بۆ  مرۆڤێکە    لەشی  شاعیر  کردندا.  تەعریف  لە 

بهانبدووە و گوتوویەتی  ی بە سەگ شوڵێ من پیس و گاڵو )گوناهبار(م، خۆئەوەی ب
 ەگە لەچاو من وەک گواڵو بۆن خۆشە بەاڵم من گاڵوم و پیسم و بۆگەن! ئەو س

 خوان: سفرە
 دەیی کەرەم: دەهەن

 گەنێر گەماڵ: سە
 دەر: دەرک وبان 

 کەسەل: بێ تاقەت و مات
 ڕەنج بە خەسار ڕەنجەڕۆ:

 . وەدەتی تضاد )مقابلە(یان دروست کرزاهیر و باتین: سەنع
 اوە ان پێک هێنمقابەلەیەکی اتڵە:کامڵە و ب

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
 سریع مسدس مطوی مکشوف: مفتعلن مفتعلن فاعلن 
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 مەرگ
 
 
 

 ی کتوپڕ لە مرۆ هەلە هەل، مەرگ
 ۆلەو مرۆوەی کە بووە پەست و تڕ

 ێ بە پەژارە دوایی،مەرگە دێن
 ە مرۆ ڕیسوایی مەرگ ئەپۆشێ ل

 کۆمەڵە پیر مەرگە شانازییە بۆ 
 یر مەڵە پیرێ کە ما دیل و ئەسکۆ

 بە دەسی جەوری زەمانە کەوتوو، 
 مردویی بیرەوەری ڕابردوو

 ەمەرگە دوایی هەموو تەنگ و چەڵەم
 درێژی زەڵەمە دەبڕێ دەستی 

 کوا مەرگ بێت و بەخێری بێنم؟ 
 بۆ دەربێنم  انی شیرینمیگی

 م پێشوازی کەی دەڵێن دێ، کە بکە
 وازی! بێنمەجێ هەرچی هەیە داخ

 ل ئێستە کە وا نابارە،باری گە
 لەسەر ئەم بەدەنە سەربارە  ڕۆح

 ژین ئەوا ئاخری هات، جا بەدەرەک، 
 378!بەو ژیانە بڵێ "ئەڵاڵهومەعەک"

 ووکەڵ و هەڵمی دڵی گەرم تەم و مژ، د
 ەرم ز، عەیب و شنج، ترس و لەرپمۆر و 

 
 یانە هاتووە. لە دەقەکەدا وەک ژی  378
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 هەر لەناو کۆمەڵی ئێمە مۆدە 
 وچوە دەر لەم گەلە، یا لەم هۆدەن

 یە ئامانجی خۆ ەڵکی شەرمی نیخ
 ەڵێ بێ شەرم و شکۆلەهەمووجێ د

 نە بەعەیب و نە بە عاری زانی
 هەرچی بێ، پاکی دەڵێ بەزمانی

                                      
 ی هەتاوی ١34٠قاقاڵو، 
  اتووە(اپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نەهی چ ١٩3و  ٢١٩)الپەڕە 

_________________________  ____________  
شاعی نیشتمانییە.  کە  شیعرێکی  هەڵدەڵێ  مەرگدا  باڵی  و  شان  بە  سەرەتا  بە  کۆتر  ایی 

دێن چەڵەمەیەک  و  تەنگ  و  پەژارە  زاڵمهەموو  دەستی  و  لەکۆڵ  ێ  و  دەبڕێت  ان 
ئینج دەکاتەوە.  سەر  مەزڵوومانی  دێتە  کە  ا  دێت  مەرگ  کەی  دەڵێ  و  خۆی  باسی 

تەوە کە چاوەڕوانییەش ئەوە دەهێنێ  بۆ هۆکاری ئەوبەخێری بێنم و پێشوازیی لێ بکەم؛  
کاتی   و  سەربار  بۆتە  بەدەنی  لەسەر  ڕۆح  کە  بۆیەشە  و  نالەبارە"  ئێستە  گەڵ  "باری 

 ە ناخۆشەی هاتووە.افیزی لەو ژیانخواح
کۆتاییشدا کۆم دێڕەکانی  بەرەڵگای کورد  لە  دیکەدا  گەالنی  اورد  لەگەڵ کۆمەڵگای 

ش و  لەرز  و  ترس  دەڵێ  و  هەدەکات  حەیا  و  مۆدەرم  ئێمەدا  کۆمەڵی  لەناو  کە  ر  ە 
 داوای خواستەکانی خۆمان ناکەین و قسەی دڵمان ڕاناگەیێنین. 

دەبێ تەواو  لێرەدا  خوێنەرشیعرەکە  گەرچی  تەواوەتی    ت  بە  قسەکان  دەکات  هەست 
یان   بەنەکراون  دیاردەیەک    ئاکامیان  وەرنەگیراوە.  لێ  بەهێز  باشی  بۆچوونە  ئەم  کە 
تا بە  کدەکات  ئەوەیە  ل یبەت  شاعیر  شاعیریی  ناسناوی  شیعرەکەدا  ە  مەقتەعی  ە 

 ڕانەگەیێنراوە و ئەوەش لە دیوانەکەدا هەندێک نامۆ و دەگمەنە. 
هەلی گرنگایەتی    تەئکیدە لەسەر  بانە بۆرینەوی مامۆستا هەژار(.)هەنل: فرسەتە  هەلە هە

 بووە مەرگ بۆ مرۆڤێک کەپەست و تڕۆ
فارسید زمانی  لە  پەست  بێپەست:  واتای  بە  ت  ا  بە  کوردیدا  لە  لە ئەخالقە.  ایبەت 

لەبەر  لێرەدا،  وەردەگیرێت.  لێ  تاقەتی  بێ  و  وەڕەزی  واتای  کوردستان  باشووری 
 وە واهەیە واتا یەکەمەکە زیاتری بگرێتەوە.لەگەڵ تڕۆ هاتوئەوەی 

 واو ۆ: ئابڕوو چتڕ
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 پەژارە: خەم و خەفەت 
 پیر بداتەوە  یر: من وای تێدەگەم واتای خەڵکانیکۆمەڵە پ

 جەور: زوڵم 
بیرەوەر و  مردووی  دەمرن  ڕابردووەوە  خۆشی  بیری  بە  تەنیا  وا  ئەوانەی  ڕابردوو:  یی 
 داهاتوویان نییە. 

 گیری ەڵەمە: گرفت و تەنگ و چ
 خۆیدا هێناویەتی.  چەند شیعری زەڵەمە: کۆی زاڵمە. عەرەبییە و ئاوات لە

 دەرەک: دۆزەخ 
دەبێ وتی بەدرۆ واتا کردۆتەوە.  ری بە شات وشوهەنبانە بۆرینە پنچ و مۆ ۆر وپنج:  م

 بێزاربوونی شاعیر لە قسەی بێ بنەما و دیعایەی زۆر بگەیەنێت.
 مۆد: مۆدە، داب و ڕەسم

 ۆدە: ژووره
دەبێتە کەسێک  شکۆ: ئەودەم  شکۆ  و  شەرم  بێ  و    گەورەیی.  شەرم  لە کە  گەورەیی 

 زاتدا نییە. 
 . فارسییەعار: عەیب



  

 
 

 دڵی ئاوارە 
 
 
 

 ەردم گرانە! ئەی هاواڵ هاوار، د
 ەردی خۆم مەرگم میوانەلە تاو د

 هێندیش ناوەستێ بەخێری بێنم 
 ڕۆحە خەستەکەی زوو بۆ دەربێنم

 بیبات و بڕوا بیدەمە دەستی 
 یجازەی بدەم بۆ هەرکوێ دەیبا ئ

 مەوە، پەروەردەی خەخۆشیی نەدی
 مە بۆ بوردەباریی، هاواڵی کە

 یەکجار لەمێژە خەم خۆراکییە 
 ت دایکیە! م بابەگەورە، میحنەخە

 ەبن لەو دایک و بابە!سەرفیراز ن
 قەدری والیدەین هەرچەند سەوابە

 بەاڵم ئەوانە یاخوا نەمێنن 
 لەمن دەستێنن کە ڕۆحی شیرین 

 ێستە دووسەعات دوای نیوەشەوەئ
 وەەموو ئالوودەی خەکە عالەم ه

 ێدارین ئەمن و ئەستێرەی ئاسمان ب
 دارین هەردوکمان وەک یەک دڵ برین

 ەت لێمان تۆراوە فریشتەی ڕەحم
 ەت لە سەرمان قنجکە ساڵوە! نەگب

 دەک بەخێر نەیە! پیس و گاڵوە
 لە سەر نوچکەی دڵ هەڵتروشکاوە

 دوندانە ی کوندە لەسەر هەر دەڵێ
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 هەر هەڵدەنیشێ لەسەر وێرانە 
 37٩نەدیمیە  خاو، خۆراک و غەمزوو

 اکەریم'یە بە شەو و بەڕؤژ 'ی
 و بارە! بەتەنیا دڵێک ئەوە هەمو

 ک و ئەو هەموو خارە؟ تەنیا گوڵێ
 پەردەی دڵ دڕا، دڵ سەروبنە

 پەڕەی گوڵەکەم پاکی کون کونە 
 دەرمانی دەردم لە الی ئێوەیە 

 وەیە توومە، وا بەڕێوەکوو بیس
 یاخوا بگاتێ، ڕیشەی دڵ دەرهات

 بەزەکاتم بەخێرە قافڵەی قەدە
 و خوداییت، چاوەڕێی ڕەحمم، تۆبی
 کەی شاییت! مەمکە ناهومێد لە دەر

 ، ڕەحمێ، ڕۆژی چارەیەیاکەریم
  پێغەمبەر، فیکرێ، دڵ ئاوارەیە 

                                    
 ی هەتاوی  ١34٠قاقاڵوا،  

ە( ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نیی ١7٢و  ١7١)الپەڕە   
 ____________  __________________________ 

 دا نەهاتووە.غەزەلێکی ساکارە. لە چاپی جەعفەر
 و ئاوا دەست پێدەکات:  کە عینوانەکەی 'بەخشین'ە لێکی دیکەی ئاوات هەیەغەزە

 هەی هاوار هاواڵ بارم گرانە 
 ماڵم وێرانە.  پشتم جدەو بوو، 

ڕاد تا  شیعرە  ئەو  مەتلەعی  یەکەمی  ئمیسراعی  هاوشێوەی  بەاڵم  ەیەک  غەزەلەیە  ەم 
 .  ەردەکانی بە تەواوەتی لەو جیاوازنپاشماوەی ف

 
 لە دەقەکەدا وەک زوخاو نووسراوە   37٩
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بە بارودئەم غەزەلەی  بە شەرحی  پێدەکات، کە ردەست،  ۆخی ڕۆحیی شاعیر دەست 
رد"ێک  کە ژیان بە "دەبێ هیوایی و ماندوویی لە ژیانی لێ دەبارێت، بە تایبەت کاتێ  

 دەناسێنێت و گلەیی دەکات و دەڵێ:  
 ەو هەموو بارە؟  بەتەنیا دڵێک، ئ

 و ئەو هەموو خارە!  تەنیا گوڵێک
ۆی بۆ "هاواڵ" یان "هاوااڵن"  کە سەبارەت بە ژیانی خڕوونکردنەوانەدا  لە درێژەی ئەو

   :دا دەڵێ ١٦(، لە فەردی  ١5تا  ١ی خۆی دەگێڕێتەوە)فەری 
 ئێوەیە دەردم لە الی  "دەرمانی

 وەکوو بیستوومە وا بەڕێوەیە!"  
ئەوە چ دەررەدا خوێنەر دەکلێ بیرکردنەوە:  بە ڕێوەیە و ئەو دەرد و ەوێتە    مانێکە کە 

ە؟ ئەگەر وابێت، بۆچی هاوااڵن بۆی دەهێنن؟  ناو دەبات؟ ئایا مەرگ  ئازارەی شاعیر لە
مەرگ  هەواڵی  کە  نین  هاوااڵن  ئەوە  نا،  بگوترێ  بەڵکوواهەیە  بۆدێنن  و  ی  خودا  و 

داخوازی  مەقتەع' کە تێیدا لە 'کەریم'  شیعرەکە واتە '  پێغەمبەرن )بڕوانە فەردی کۆتایی 
جگە لە هێنانی  ئەو ڕەحم و فیکرە چین ی فیکرێک دەکات(.  ڕەحم و لە 'پێغەمبەر' تکا

 کۆتایی بە تەنگدەستی ژیانی ئاسایی ئەو؟.  
بە  ئەگەرێکی دیکە دەکرێ سەردانێکی دۆستەک بێت کە  ئاواتی دەخوازێت؟ ئەو انی 

ڕادەیەک   تا  ئەئەگەرە  لەبەر  چەوێچووە  ئاوات  دیومانە  پێشتریش  بە  وەی  هەست  ندە 
تامە و  دەکات  هاوڕێتەنیایی  دیداری  وگزرۆی  گەرم  ئەو  و  بەشی  کانیەتی  لە  وڕییە 

 گۆڕینەوەی نامەی شیعری لەگەڵ کەسانی وەک مامۆستا حەقیقیدا دەردەکەوێت. 
ەبێت لە دەست  ەورەتر نەبێت و ڕزگاریی نیشتمانی شاعیر نڵێی مەسەلەکە گئەی تۆ ب

کە  دا نەچێت  لەبیرمان  ساڵی  گیرکەران؟  لە  )  ١34٠شیعرەکە  هەتاوی  ز.(دا  ١٩٦١ی 
ئەیلوول دەستی پێ نەکردبوو بەاڵم سەرەتای چوونی   ئەو ساڵە هێشتا شۆڕشی  گوتراوە.

ئێ لە  کوردستان  دیموکراتی  حزبی  بە  سەر  بالوانی  بەرەو  کوردستان رانەوە  اشووری 
ڕوکنی   قورس و قایم دەچوو و ساواک و  لە دامەزراوێکی  پەیدا ببوو. حکوومەتی شا

ان خستبووە  ی زۆر لە الوانی کوردیگەورەدا، ژمارەیەکدووی ئەرتەش لە دوو هێرشی  
زیندانەوە. بە ماوەیەکی کەم دوای ئەوە، سەید تاهیری کوڕی ئاوات، کە لە ناو ڕیزی  

وات ی کوردستان و ئای دیموکراتی کوردستاندایە، دەچێتە باشوورشمەرگەکانی حزبپێ
دەک غیابی  شێوەی  بە  حزبخۆیشی  ناوەندی  کومیتەی  ئەندامی  ئەو    رێتە  هەر  و 
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پەیوەنچاالکی و  سیاسییانە  هۆی یە  دواتردەبێتە  ساڵێک  چەند  کە  پێشمەرگەیە  لەگەڵ  د 
 گیران و دوو ساڵ لە زیندان مانەوەیدا. 

ارچە ایی شاعیر لەم پە بوو کە بڵێم دەکرێ هۆی کەساسی و بێ هیوئاماژەیەم بۆی  ئەو
م الی ەڵێ "دەرمانی دەردو هاوااڵنەی وا بانگیان دەکات و دشیعرەدا، سیاسی بێت و ئە

وەیە"، واهەیە هاوڕێیانی حزبیی شاعیر بن و ئەو بەڕێوەیە بریتی بێت لە  ئێوەیە" و "بەڕێ
ئێسقان ناخۆشی دەویست. من زیاتر لەگەڵ  ا، کە تا مۆخی  ڕاپەڕینێک دژ بە ڕژیمی ش

 م.  دام ئەگەرەی دواییئە
 ارسییە بوردەباری: تەحەممول. ف
 یە سەرفیراز: سەربەرز. فارسی

نەبن. خەمسەرفیراز  بۆ  دەگەڕێتەوە  وەک    ..:  گوتبووی  پێشوو، کە  فەردی  میحنەتی  و 
 دایک و بابە گەورەمیان لێهاتووە! 

 بوالیدەین: دایک و با
مالنی خەو  لێرەدا دەست لە  ەاڵو بوون، لەگەڵ شتێک یان کەسێکدا بوون،ئالوودە: تێک

 بوونە.
ساڵو: باپشک  قنچکە  ساڵو  قنچکە  زیپکەیە؛  گل  قنچکە  فارسی  )بە  )هەنبانە  مژە(  ێوە 

 مامۆستا هەژار(  بۆرینەی
 نوچکە: لووتکە، بەرزایی

 دوند: تروپکی کێو 
 نەدیم: خزمەتکار و پارێزگاری کەسێک 

 ت: کاروانێکی بازرگانی کە زەکاتی درابێت قافڵەی بە زەکا
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 اواڵی ڕۆیشتوو بۆ ه
 
 
 
 نۆم ژالم هێزی دوو ئه ڕۆیشتووه وهختهو وهله

 ی خۆمکزهنگی ردم و هاودهی زهنگی گوڵهاوڕه
 بسووتێم  معێ کهشه  38٠مما نییهم و ئهروانه په

 وپۆم ڕرچی پهمن ههله راندوویهوه که 38١م بوو خه
 انداخ گوڵی باخ و له یا بولبولم و نیمه

 ۆم!، ناڕیه، وێرانهیههێالنه م قۆنجڕهله
 یی ژینم ن، مایهواڕۆحی ڕه وهرهوه سته هه
 ستۆمئه مهیخهمن دهئه ،تای تۆیهرچێکی خه هه

 تی هاواڵژنۆیه، ئهوهنێ مایهته 'کامیل' به
 ژنۆم! وئهسهئێستێ ده وهردهم و دهخه  به بۆیه

                                                     
 تاویی هه ١34١قاقاڵوا، 

ر( عفهچاپی جه  ی ١33 ئەنیسی و.  ی چاپی ٩٢)الپەڕە     
____  ______________________________ 

 . هنیسیدا 'بولبولی بێ گوڵ' چاپی ئه له کهعینوانی شیعره
له نییهوهگومانم  شیعرهئه  دا  لهم  گردهسه  ش  سه مێکدا  وا  کوڕی  یوترابێت  تاهیری  د 

چه  و  کهندهشاعیر  دیکه ها  کوردی  له  سی  چووبووڕۆژهه  الوانی  ی  یاریده  نه اڵت 
ئه لهشۆڕشی  له   یلوول  و  کۆنگرهباشوور  دووههوێ  لهی  دیموکڕات  حزبی   می 

ڕی  ید تاهیری کو سترا. سهوڵاڵی ئیسحاقی( دا، بهبدوفیق )عهتهد  حمهئهنەمر  می  ردهسه 
یه لشاعیر  خه   سانهو کههک  و  دیکهڵکانی  بوو  وهناسراوی  ئاوات  سهی  الحی ک کاک 

 
 یسی. ن، چاپی ئه .  نیه 38٠
 نیسی چاپی ئه .  بو،  38١
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و  موهته محهنهدی  ئێلخممهمر  زادهدی  لهانی  کهگهشی  بوون  هاوبیری   ڵ  و  دۆست 
 ی بوون. کهئاوات و کوڕه

ڤاڵ[ ی اڵ ]هه بۆ هاو  و شیعرهو ئه   دانراوه  ڵههه   به  هکنوان'ی شیعره عی'بۆچوونی من    به
نهش نموو  که  گوتراوهاعیر  ده نهبۆ  یه،  لهیتوانی  کهک  دوو  له  سه و  وا   وه رهسه   بێت 

کردناوبرده بهم  قسهن.  ڕووی  ڕاستهڵکوو  ئاوات  لهی  کوڕیهسه   وخۆ  تاهیری  تی، ید 
 وێت: کهردهدا دهکههی ناو شیعرانهند نیشچه ش به وهئه

'مایه'ڕۆحی ڕهژنۆم' و  دوو ئهک 'هێزی  عبیری وهته .١ بێ بۆ  ده  ی ژین'وان' و 
 یاو و دۆست؛ ک ناساعیر بێت نهلێک نزیکی شسێکی گه که

له .٢ بههوخاڵی  ئهش  شوێنههێزتر  شیعرهو  "ههده  وا  یهکهی  ...  رهوه   ستهڵێ:  وه 
خه هه تۆیهتارچێکی  ئهی  ئه  ستۆم".ئه  مهیخهده  من،  من  تا    یهوهبۆچوونی 

  ه ید تاهیری کوڕی شاعیر ، سهکهعرهرگۆی شیبه  که  زۆر ئاشکرایهکی  یهڕاده
باوکی بگههیده  که  ببێتهو    وهڕێتهوێت  که  خۆیشی  و  ئهزامن  بۆ  ی  وه فیلی 
 .  وهکۆڵ بکاتهستی لهساواک ده

نهله کهچێبیرمان  ههماوه  له  ت  ئهی  سااڵنهر  بهو  ناکۆکییه  دا  حزبی کانهۆی  ناو  ی 
ئێران لهدیمو ساواک و سه و هه  وهکهیهال   کراتی کوردستانی  تی شۆڕشی  ردایهرکوڵی 

  اڵتی شۆڕش له سهی ژێر دهناوچه  یان لهوهوتنهی ئێران و دوورکهوهڕانهیلوول بۆ گهئه
و ێک له، زۆروهیه ری سیاسیفتهنێوان بارزانی و ده  هۆی ناکۆکی  به ها  روهکیتر، ههالیه

ڵ  ه گرگرت، یان لهوهیان  مان نامهئێران و ئه  وهانهڕرمێن، گهگه  ی وا چووبوونه الوانه
 هید بوون.وتن و شهحزب کهباڵی "شۆڕشگێڕ" ی 

ئهشه به  له پێشووی  زنجیرهکانی  پارجهیهم  دوو  باسی  دیکهشیعر  دا  ئاوات ی  یشم  ی 
ید  هس  دا گوتراون و ڕوویان لهجهرل و مهو هه هو ئ  و سااڵنهمان ئههه  له  که  کردووه
 . تاهیره

ئه به بۆ  هۆکار  لهوهاڵم  جه  ی  ههعفه چاپی  عینوانی  شیعره  هڵردا  بێ ده   دانراوه  کهبۆ 
ئهحهسڵه مه و  بێت  سیاسی  ڕاستییهتی  کهو  ئیسال  ی  دهکۆماری  و  دام  و  زگای  می 

له لهزاڕهوه  سانسۆڕ  ئیڕشاد  ڕاستییهانبهربه  تی  خهر  لهکانی  کورد  سااڵنباتی  دا هو 
 قۆناغی ئیجازه   ان لهی  ر خۆی بۆی داناوههعف، یان جه کهنهدڵنیایی عینوا  ساسن و به حه
وهوه الی  چاپ  مهزاڕهرگرتنی  ئیڕشادی  مهتی  کراوهالکان،  و  ب  جبوور  یگۆڕێت 
 .  رهێناوهی دهیهو شێوهش بهویئه
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ی پێویستم بۆ پرس وجۆ سه رهو کهبڕم  ردهده  و بۆچوونانهئه  واڵتی  دووره  من له  دیاره
لێکۆڵینه موهو  نییههی  هه  یدانی  گهۆیهربو  گونجاوهش  کهمبکه  ڵههه   لێک  وابوو،  . 

ڤاڵێکی نزیکی  و دۆست و هه ی بۆ هاوڕی  کهبێت شاعیر شیعرهده  وهێکیش ئه'رگهئه'
که گوتبێت  ویستووهزۆر  خۆی  خۆش  به   ی  زانیوه  و  خۆی  چاوی  بهنووری  و . 

اڵم به  شوێنی خۆیدایه  له  کهر بۆ شیعرهعفهجه  م عینوانی دانراویتوانم بڵێده  وه بۆچوونه
 ، نازانرێت. بۆ کێ گوتراوه

 : کهعبیری ناو شیعرهو ته وشه 
. من  38٢گرتووهنه  یانیهم وشهئهنگی خاڵ  رههفه  ژار و نهی ههبۆرینه  بانهنهه  ۆنجڕ، نهق

هه  ده وا  ته کهست  شوێنێکی  واتای  گومان  وه بداتهر  بهنگهم  نییه وهله.  لهنی  که  دا   ازی 
ئهی دادهوێرانه  به  تی کهماڵی خۆیه  واته  ، هێالنه کهشوێنه 'ڕنێت  ۆیشتنی  ویش دوای 

 نیا نێ، تهته   .و گوتراوهبۆ ئه کهی وا شیعرهسهو کهئه ژنۆی' واتهو ئههێزی دو
'بهگی کزهن'هاوده بوون' و  بوون' دوو تهوئهسهده  وهردهدهم و  خه  ی خۆ  عبیری  ژنۆ 
 جوانن. 

 ، کهرووزیی شیعره حری عه به
 یل فعولن هزج مثمن  اخرب مکفوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . یکوڵ هێناوه]گیای[ په واتای  ' یان به'قوونجڕکه کهنگهرههردوو فه.  هه 38٢
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 تی کیهیه
 
 
 

 ین ن و دەچکارگەر و ڕەنجبەر و وەرزێر و هەموو چی
 یەک دەکەوین بۆ بە دەس گرتنی مافی گەلەکەم 

 ە کەلی ئازادی شەوی نەگبەت چووە، ڕۆژمان ل
 هاتەدەر خاڵە، دەسا هەستە لەخەو، البە سەرین! 
 سەر لە سەر ڕێگەیی ئازادی نەچێ، باری لەشە

 اکە کوڕ وکاڵی بەتین بەرشەقی دەن چ وەکوو گۆ
 نەبەز!ست دەنە دەست و وەرن ئەی گەلی ئازا و دە

 ماوە نە قین  دەرفەتە، ئێستە لە نێو ئێمە نە ڕق
 بەشی ئێمەی مەرد بوو ژێرچەپۆکەی ئەم و ئەو هەر 

 با لەمەوالوە بە ئازادی و سەربەستی بژین 
 یەکیەتی پێ دەوێ هەر میللەتێ هەستی ژین کا 

 زێر و هەژار و مسکین ی کارگەر و وەروەرن ئە
 ین میل ئەمڕۆکە دەڵێ ڕۆژی هەلە، دەس دەگر کا

 ەڕین ئازادییە، بێ ترس و خەفەت هەڵدەپ شایی
                                                      

 ی هەتاوی ١34١قاقاڵوا، 
 ر( عفهی چاپی جه ١٦١ی چاپی ئەنیسی و  ١٠٦)الپەڕە و  

___________________________   
شیعره ئه  هل  کهعینوانی  گهچاپی  جوانهنیسیدا  'شالێک  ئازا:  کهیی  له ئه  دی'،    ویش 

کۆتایفه شیعرهردی  گرگیراوهوه  کهی  ساڵی  و  شوێن  شیعره.  ردوو  هه  له   کهوترانی 
 ک دیاری کراون. ک یهچاپدا وه

(  ١٩٦٢)   ١34١ترانی شیعرەکە  ئەم پارچە شیعرەش وەک ئەوی پێشتر، سیاسییە. ساڵی گو
پێ بەم  و  ئە  شۆڕشی  پەیوەندی  لە  دیسانەکە  دەبێ  باشووری ەیلوولدیە  لە  بێت  ا 
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چەن بۆچوونە  دکوردستان.  ئەو  شیعرەکەش  ناو  تەعبیری  و  مافی    وشە  دەکەن:  بەهێز 
گەلەکەم، ئەی گەلی ئازا ونەبەز، ژێرچەپۆکەی ئەم وئە هەر بەشی ئێمەی مەرد بوو،  

 ا. تێ هەستی ژین کیەکیەتی میللە
ئەو تەنیشت  بە  هەی  بەاڵم  دیکەش  ئەگەرێکی  غاڵبەوە،  ساڵیبۆچوونە  لە    ١34١  ە: 

ساڵەدا زەوی بە    دەناسرێت. لەو  یسیاسی  –ڕیفۆڕمی ئابووری  مێژووی ئێراندا بە ساڵی  
الیەن   لە  دیکە  ئیسالحاتی  بەرنامەی  هەندێک  و  کرا  دابەش  وەرزێراندا  سەر 

پەهلەوییە ومحەممەدڕەزاشای  راگەیێنرا  ب  وە  حکوومەتەوە  الیەن  کە لە  برا،  ەڕێوە 
ی ئێمەدا ئیسالحاتی  مافی دەنگدانی ژنان بوو. لە ناوچەیتریان  یەکیان سپاه دانش و ئەو
دابەشکردنی   و  شەقامی  ئەرزی  سەر  لە  ڕۆژانە  و  دایەوە  زۆری  دەنگێکی  زەوی 

تەئییدی و  بەرنامەکە  کردنی  پشتگیری  بۆ  بوو  خۆپیشاندان  حکوومەت.   شارەکان 
"پەیکی  ێکەریی سۆڤیەت و لە ڕێگەی ڕادیۆی وەک  ی هێزی چەپ لە ژێر کارتگەرچ

کی بە سەر  ا، بەاڵم لە ڕاستیدا گۆڕانکارییەکی سەرەئێران" ەوە دژ بەو ئیسالحاتە وەست
 کۆمەڵگای ئێران هێنا و سیستەمی کۆنی فێئۆداڵیی بنەبڕ کرد. 

مۆستا بووم و بەشێکی ۆکان و سەقز مامن لەو سەردەمەدا لە گوندەکانی دەوروبەری ب
بینیوەبە سەر  چاوی  بە  ڕووداوەکانم  خەڵک  رچاوی  لەبیرمە  و  بۆنموونە،  ناسیوە.  ەکەم 
سەر  ه لە  بۆکان  ناوچەی  شاعیری  خواستی گوشارەندێک  بە  یان  حکوومەت،  ی 

ڕیفۆڕمەکان باڵی  و  شان  بە  لە    یخۆیان،  و  هەڵدەگوت  کۆبوونەوەدا  هەندێک  شایاندا 
ە سەیدکامیلیش لەم شیعرەدا هەر ئەو کار ستا پرسیار ئەوەیە ئایا دەخوێندەوە. ئێشیعریان 
ەر  کە دەڵین بەڵێ  وا بووە: کارگەر و ڕەنجب؟ چەند تێرم و عیباڕەتی ناو شیعرەدەکات

مسک و  هەژار  و  چین]ەکان[  هەموو  وەرزێر،  و ێو  هەژار  وەرزێری  و  کارگەر  ن.... 
چینایەتیێمسک الیەنە  بەو  ئاماژەن  ڕیفۆڕمەکانن  ڕیەی  بڵیندگۆکانی  کە  شا،  لەو ی  ژیم 

 ەتی ئەیلوول. وازە لە دروشمەکانی شۆڕشی نەتەواید و جیاسااڵنەدا بانگەوازیان بۆ دەکر
س لە  بۆچوونێکە  ئەوە  شیعرەکەبەاڵم  ناو  تەعبیری  دوو  یەک  بنەمای  کاتێکدا    ،ەر  لە 

لێرەدا وێدەچێت بۆ شؤڕشی ئەیلوول و ک یەکە  ێشە نەتەوایەتیپاشماوەی پەیامی شاعیر 
بۆچوونانە لە    دوو ئەوئەرزی شا. بەاڵم وەک گوتم ڕەگەزی هەر  بێت نەک ئیسالحاتی
دەبینرێن ناوخۆی واڵت  شیعرەکەدا  بە  دەستم  داخەوە  بە  منیش  چۆنیەتی    و  ڕاناگات 

یان   ڕاست  خۆم،  بۆچوونی  بە  ناچار  بپرسم،  شاعیر  لە  نزیک  کەسانی  لە  مەسەلەکە 
 . چەوت، قەناعەت دەکەم
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شاعیر    ناکرێ تەنیا بە حوکمی پێگەی چینایەتی  ەو پەیوەندییەدا ئەوەیەخاڵی گرنگ ل
نین   کەم  دەربکرێت.  کۆتایی  دەکەنبڕیاری  پشت  وا  بەرپرسانەی  هونەرمەندە  ە  ئەو 

ئەو  دەکەن.  خەڵک  کۆمەاڵنی  خێروبێری  لە  ڕوو  و  خۆیان  چینایەتی  بەرژەوەندی 
سفید "انقالب  بۆ  شیعریان  کە  گوتووە،شاعیرانەش  شا  ی  لە   "  نەبووە  وا 

هگۆڕانکار بەرژەوەندییەکیان  ڕاستەوخۆ  تەنیا    ەبووبێتییەکاندا  بەرپرسیایەتی    و 
نوێ و دژ بە سیستەمی کۆنی   ی و سیاسی کردوونیەتە الیەنگری دیارەدەیکۆمەاڵیەت

فێئۆداڵی هەڵوێستی پێگرتوون دەنا هەرسێکیان لە الیەن ڕژیمی شاوە ڕاونراون و کەم  
 ێراندا خەوتوون.  ر لە زیندانی ئو زۆ
هئەوە   کە  بەرپرسە  ڕووناکبیری  سەرەکی  بە  ئەرکی  کۆمەاڵیەتی  ەست  دیاردەیەکی 

دیکە هەستی پێ نەکەن یان  و پشتی بگرێت لە کاتێکدا واهەیە خەڵکی    سیاسی بکات
لەبەر هەر هۆکارێک پەسنی نەدەن. وەک لە سەرەوە گوتم لەو سااڵنەدا چەپی ئێران لە 

ژ بە هەنگاوی پێشکەوتووانەی ڕژیمی  د  یەکیەتی سۆڤیەتیداتی  رتێکەریی سیاسەژێر کا
ناڕاستەوخۆ کەوتە بەرەی مەالکانی  شکردنی زەوی خاوەن مڵکان وەستا و  بۆ دابەشا  

ئاغاواتی دژبەری ڕیفۆڕمەکانەوە. بە بۆچوونی ئێستای من ئاوات ئەگەر تەنانەت قوم و  
حەمەڕ سپی"  "شۆڕشی  پەسنی  لە  گوتبێتشیعرەکەی  سیاسی  ەزاشادا  هەڵەیەکی   ،

لە ئێرانێک کە لە ژێر زوڵم و  یی بوو  ووە، ئەوە گۆڕان و وەرچەرخانێکی مێژوونەکرد
موون و تا ڕادەیەک گوێ لەمستی "برای  ئاغاواتدا دەینااڵند بەاڵم چەپی بێ ئەز  زۆری

 گەورە" بەو ڕاستییە زەقەی نەدەزانی.
و  ی شۆڕشی ئەیلوول  ۆ پەسنا بەرچاون کە بەدهەر چۆنێک بێت، زۆر نیشانە لە شیعرەک

او  ی نی شا، نموونەی چەند تەعبیر و تێرمۆرمەکان ڕاپەڕینی کوردان گوتراوە نەک بۆ ڕیف
کە هێنایەوە  پێشتر  پشتڕاستونەکەبۆچو  شیعرەکەشم  قسە، ەوەدەکەن  م  کۆتایی   .

دەکات   گونجاو  ئەگەرانە  ئەو  هەردوک  من  بۆ  ئەشیعرەکە  بەهێزتر  ئەگەری  وە بەاڵم 
 ی شا لە گوترابێت نەک  ڕیفۆرمەکان لە باشوور نۆ شۆڕشی ئەیلوولی کوردادەزانم کە ب

ئ  ئێران. دوای  و  پێش  کە  نەبینربەتایبەت  ئاوات  لە  دیکە  شیعری  ڕێکەوتەش  اوە ەو 
 هەڵوێستی وای تێدا گیرابێت. 

 وشە و تێرمی ئەستەم لە شیعرەکەدا نییە جگە لە شوێنێکی فەردی یەکەمدا:  
نایەتییە، ئەی "دەچین" چییە؟ بڵێی  ەکەم تەبەقە و کالسی چیدەچین". چینی ی*"چین و  

یه'ده حه هه  هک'  تهمان  نهرفی  مامهڕایهنگه مه  له  کهبێت  عریف  و  ڵکی کهتی  شایهتی 
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ئهردهلێوه دهگهگرن؟  وابێت  ههر  یش  دهچین  چین  واتای   وهرهسه  له  که  وهداتهر 
 کوێ؟  چینهاڵن دهکرداری چوون بێت به هیوهئه دیکه رێکیگهگوترا. ئه

 ج سەرین: سەنیر، باڵن
پاراستنی سەروا وشەی 'مسکێن'    شاعیر هێناوە: مسکین  بۆ  فارسییەکەیدا  بیچمی  لە  ی 

 : شیعری شاعیرانی کورددا هاتووه کوردیکراوی مسکێن له رچی شێوازی بهگه
 ی()فان و شا نیم"ز ئەمە چارەم نییە، مسکێنم یره "...غه 

    :دروست کراوه یهو وشهکوردیش به ندێکیت په نانهته
 ڵناگرێ!"کوێخا مسکێن هه فره"دێی 

     ،کهرووزی شیعره حری عه به
 بون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن   رمل مثمن مخ
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 ئەوپەڕی کوردایەتی 
 

 
 

      ،وەدەمێک بە باسی کورد نەکرێتە
     گێڕێتەوە،خۆشی ئەو نەوتەی 

 سپاسی الوان بەو نەبڕێتەوە 
 کوردی پێ نەدرێتەوە می وەاڵ

 لێوە یاڕەبی ڕەق بێ  ئەو دەم و
 لەق بێ  پووکی داڕزێ، ددانی

 
 وێ نەڕێژێ کلی خەمباری چا

 نەژیێنێتەوە کانی بەهاری 
 فرمێسکی سووری لێ نەبێ جاری 

 هەڵنەقوڵێ خوێنی دڵی هەژاری 
 ن لە خوێ ە یاخوا پڕی کەئەو چاو

 نەوز نەدا، ساتێ نەسرەوێوە
 

 ێژوو ری مدەستێ نەنووسێ گۆڤا
 ەنگی زوو نەنووسێ بە خوێن، زەبروز
 نەخاتەوە بیر کاتی ڕابردوو 

 نەخاتەوە ڕووداری دوژمن زۆر
 ڕا دەرێ ئەو پیلە یاخوا لە بن

 ڕا بڕزێ تا سەرێ لە نینۆکی
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 شانێ هەڵنەگرێ چەکی ڕزگاری 
 اریەدا زۆر بە وشیشان لە شان ن

 ی چەک نەبێتە باری کۆڵەپشت
 دەنگی تفەنگی نەگاتە شاری

 ا جدەو بێ ئەو شان و ملە!یاخو
 ەبی کۆڵ بێ ئەو دەست و پلە یاڕ
 

 ەو پێشچێ خێرا بەرئەو پێیە نە
 بەرەو سەندنی تۆڵەی ئۆف و ئێش 

 ماندوو نەبێت و هەمووی نەبێ ڕێش
 لە ڕێی خەباتا نەبێتە دەروێش 

 پێیە دا بڕزێ ئەو تبا هەر لە کۆ
 جێیەکار پووچە، بێپێی بێبوونی 

 
                                               

 ی هەتاوی   ١34٢قاڵوا، ساڵی قا
پی جەعفەر، لە چاپی ئەنیسیدا نەمدۆزییەوە( ی چا 3٠٠و  ٢8٩)الپەڕە   

  ____________________________________ 
باوەکوو   ب  ٢3شیعرەکە  پێش  دیساڵ  ئاڵوبوونەوەی  چاپی  بەاڵم وانی  گوتراوە،  ەنیسی 

انم کە لە کاتی چاپەکە من هۆکارەکەی تەنیا بەوە دەز  وێت.لەو چاپەدا بەرچاو ناکە
بارودۆخ١3٦5) تەن(دا  بەردەوام ی سیاسی  بەهۆی  بوو و  ئێستاش خراپتر  انەت لە چاو 

 عیراق  ەڵ  لەگ  و شەڕڕۆژهەاڵتی کوردستان    مەالکان لەگەڵ کوردی    بوونی شەڕی
بابەتی چاپەمەنی و   نییەبە چوارچاو دەیانڕوا سیستەمی سیاسیی ئێران ە، ویەکی دیکەلە ال

لە  هەربۆیەش   یان  نەتەوایەتییانە  شیعرە  چەشنە  قرئەم  شاعیر  سانسۆردا  یان  کراون  ت 
شیعرانەیان   ئەو  خۆیان  بوون،  بارودۆخەکە  ئاگاداری  کە  ئەنیسیش  مامۆستا  و  خۆی 

 دەزگای سانسۆر.نەناردۆتە بەردەم 
بەن لێرەش تەرکیب  پێکهاتووە.  بەند  پێنج  لە  و  دیکەیە  بدێکی  یان دا  غەزەل  ەندەکان 
 بەڵکوو چوارینەن.  قەسیدە نین
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نەت شیعرەکە  باناوەرۆکی  و  خزمەتەوەییە  لە  لە   کردنی  س  دەکات  کورد  نیشتمانی 
بەندە   پێنج  لەو  بەندێک  هەموو  سەرەتای  کۆمەڵگاوە.  ناو  کەسی  تاکە  ناوی الیەن 

دەم،  ئەندامێکی هەرکا  لەشە:  شاعیر  گوێرەی  بە  پێ.  و  شان  دەست،  لەچاو،  و  م 
ت بۆ هەڵبگرێ  رد و دەرد و مەینەتییەکانیدا بێت و چەکیئەندامانە دەبێ لە خزمەت کو

 و بۆ سەندنەوەی تۆڵەی ئێش و ئۆفەکانی گەل، بەرەوپێشەوە بچێت.  
تەرجیعەکەش، واتە  بەش،  هەر  لە  کۆتایی  ئەگئەندام  نزاکردنە  ئەرک  ەرەکان  انە  ئەو 

خو چاو  بن،  ڕەق  لێوە  و  دەم  نەبەن:  تبەڕێوە  شێی  دەربێت،  لەبنڕا  پیل  ان  ێبکرێت، 
 جدەو بێت و پێ لە کۆتدا بڕزێت! 

ش گوتوویانە. من بیستوومن بەاڵم تەنیا ئەو  ی کوردیشاعیرانی دیکەەشنە شیعرە  ئەو چ
 دەڵێ:  تەرجیع بەندەی مامۆستا قانعم لە زیهندا هەیە کە 

 ەودای نیشتمان ڕ نەبێ لە س"سەرێ پ
 دایم گێژ نەبێ لە خەم بێدەستان 

 نەیەتە سووڕ بۆ دەوای دەردان  گەر
 هەر تەوالێت کا و مێزەری گران، 

 بەبڕین چیئەخوازم کە لە خوا 
 تا دواهەناسەی بە زار و شین چی!..."

  .. یاڕەبی وا و سپاسی الوان...: واتە کۆتایی قسەی الوان سپاس کردنی ئەو نەبێت، .
 ! وای لێ بێت

 وەوە بۆ ڕەش کردنەوە. ە چاکل: کلە، بە عەرەبی کوحل. ماددەیەکە دەیکەن
ندا کوێردەبنەوە واتە ئاویان  لە هاوییاو  هەندێک کانێتەوە...: ئەگەر ئاو کەم بێت  نەژیێن

 نامێنێت، بەاڵم بە بارانی بەهار سەرلەنوێ هەڵدەتۆقن و دەژیێنەوە.
 خەوی ماوە کورتوەنەوز: سەرخەو، 

 کەوتن و هێور بوونەوە.  سرەوتن: دا
لێرەدا شان لەشاندانە بە واتای  بوون بەرانبەر بوونە، بەاڵم    ەشانشان لە شاندان: شان ب

 گەڕ تێ ئااڵندنی دوژمن. بوونەوە و  ڕووبەڕوو
 کۆڵە پشت: جانتای لەپشت قایم کراو 

چاو دیارە  کورد،  چەکدارانەی  شەڕی  بۆ  تفەنگی...:  تەنیا  دەنگی  شاعیر  لە ی 
کورد    گوندەکان هەڵگری  چەک  تفەنگی  تەقەی  دەڵێ  کە  ناو    دەبێبووە  بگاتە 

ب ئەوە  ئێراشارەکانیش.  پۆلیسی  و  سوپا  بوونی  نیشتەجێ  هۆی  شارەکە  لە  و  نی  ان 
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ئازادبوونی ڕێژەیی گوندەکانەوە بووە. لە سەردەمی مەالکاندا سوپا و بەسیج لە شار و 
ەوەن! بارودۆخی خەبات لە ئێستادا وندییەکانیشبە بەر لووتی گلە دێ باڵو بوونەتەوە و  

سیاسیی ئەو سااڵنەی شاعزە.  گەلێک جیاوا بێت لە  شیعری  ناڕاستەوخۆش  یرانی کورد 
کاری 'مائۆ ژێر  ئەوە گەریی  و  شار  تا  دەدات  گوند  خەباتی  بە  زۆر  بایەخی  ئیزم'دا 

 هات. هاندەری زۆر کاری چەکدارانە بوو کە تێکشکانیان بەدوادا 
 ار ندوو. بریندجدەو: ما

 ی کورد هاتووە.گەل  تۆڵەی ئۆف و ئێش: ئەو ئێش وئۆفەی وا تووشی
 ڕێش: بریندار 

 دەروێش: لێرەدا هەژار و بێ عەنوایە. 
ورەی قورسە لە ڕابردوودا خراوەتە القی ئەسیر و زیندانی بۆ ئەوەی : دارێکی گەکۆت

 نەتوانێ هەڵێت.
       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 لن فعولنلن فعولن// فعفعم )هجایی(: تقارب مثمن اثلم
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 نێر رخیبه
 
 
 

 نوێرتم! ی زهو زنه نیشتمان، قوربانی کانیاو
 ر بێرتم لی سهن و مێگهو شواشماڵ گیانفیدای ڕه

 و هاوێرتم  رخ و بنهڕ و بهی مهیی کاڕهکوشته
 عاشقی ئاسکی چیای بژوێن و جوان و تێرتم 

 رخی نێرتم! دێم و بهکارت  منیش بهئه  م،کهگیانه  
 

 ت کهبیرئامێزهنانی عهیای بهڕۆح فیدای سروه
 تکهبێ پارێزه یرهی تهربانی سریوهقو دڵ به

 ت کهڕێی ئاخێزهتۆ ڕێک چاوهی ئهم، ڕۆڵهکهیانهگ
 ت کهی هێزهرگهل دا پێشمههه  ش لهباوه بیگره

 زێو و زێڕتم کانی پڕ لهوچهوانی ناپاسه   
 
 گوڵ  بهێ تا خوار  مڵیوهی چیا خهر لوتکهسه  ر لههه
 دڵ،  به خۆییتهربهسهڵستی رههسێکی به رکههه

 کوڵ  لم هاتۆتهقینی گه ڵیجهنپێی بڵێ وا مه
 قول!شی ڕووت، التهی لنگ ڕه ، ئه وهرکهم! بۆی دهجهی عهئه
 مێدی خێرتم رموو ناهو، فهر کوردیشهگهخۆ ئه  
 

 ؟ ڕی رپهی دهبێشه ک شێری ژیان خێرا لهوه کێ بوو
 ڵدڕی ر هههشتنه الکی دوژمنی کوردی بهسیپه
 ستڕی ستۆ نههئ لهت باتی قهقی کاتی خهئاره

 ر تۆ کوڕی کا یاخوا بژی، ههنیشتمان بانگی ده
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 ک شێرتم روهڕێی پڕدانی توند وتۆڵ و ههچاوه  
 
 بێ ل دهنۆڕی ههه ێ و "زرنگ" بێ، چاوسێ کورد برکههه

 بێ ل دهمانی گهاره ق ن شکۆه ووا و خاوهپێشه
 بێ ڵ دهموو کۆمهزی و هیوای ههیی شاناجێگه
 بێنزار و باغ و گوڵ دهاو و چیمهکانی نیخاوه

 ! ئاودێرتم وائه غتدابا منیش لهنیشتمان، ئه  
              

تاویی هه ١34٢قاقاڵوا،   
(نیسیدا نییه چاپی ئه  ر، لهعفهچاپی جه ی ٢74و   ٢73پەڕە )ال   
_________________________________  ___ 

و  . لهاڵم شووینیستی نییهبه   دیاره  وی پێوهوندڕهنگی ت، ڕهکی نیشتمانییهییهەکپێنج خشت
کهشوێنه عه  دا  دهجهباسی  لهم  نیازی  کهکات  سهڵرهه'به  که  یهسانهو  خۆیی  ربهستی 

  . دیاره وهرهده   کوردستان بڕۆنه  ن با له یهو بیرۆکهر دژی ئهگهڵێ ئهردستان'ن و دهکو
م و  ش' و 'ڕووت'.  بۆچوونێکی کهوون: 'لێنگ ڕهپێکردتی  ت سووکایهدوو سیفه   به

دستانن و  خۆیی کورربههدژی س  که ربڕیوهده و کوردانهشی بۆ ئهوهی ئهزوۆر هاوشێوه
رتان نیم  مای خێته  ! یان بڕۆن به وهرههد  مان بڕۆنه کهخاکه  له  رموون، واته ڵێ فهپێیان ده

   ئاڵێنن!ڕمان تێ مهشه
یلوول  ڕیوانی شۆڕشی ئهڕی ڕاپهشه  که  ز[ دا گوتراوه  ١٩٦3]  ١34٢ساڵی    له  کهشیعره

لتی ناوهڵ حکوومهگهله کی زۆر بۆ  ایهوگوڕێدا بوو و هیو  رمڕی گهوپههندی عیراق 
 .وهڵکهدڵی خه وتبووههخۆیی واڵت کربهئازادی و سه

خ لهۆشه شاعیر  نیشتمان  مه  ویستیی  ویستنی  نیشانهر  ههزخۆش  یاندا کهفیزیکییه  و 
بهده خۆی  و  زنه  بینێت  و  کانیاو  ڕه  فیدای  و و  چیاکانی  مێگه  شماڵ  ئاسکی  و  ل 
ده ها  روههه  ات.کده ڕاپه   داتهانی کوردان  بهبۆ  ئه  ڕین.  عهوهحیسابی  ناوی  م جه ی 
دیارهده له  هێنێت،  ڕۆژههکو  نیازی  دهردی  لێیان  و  کوردستانه  به   ازێتخواڵتی   دژ 

بێگانه رابپهی داگیرکهحوکمی  ک دا یهو سااڵنه وای ئهڵ کێش وههگهش لهوهڕن. ئهر 
باشوور  که  وهگرێتهده ژماراپه  کوردی  و  بهیهرهڕیبوون  له کی  الوان   رچاوی 

 . یانیاریده چووبوونه وهستانیشهرداڵتی کوڕۆژهه
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هانی خهندی چوارهبه  شاعیر له خوازێت کوردان ده  دات و لهده  کدارانههاتی چبمدا 
له"وه  شێر  ده  ک  سیپهرپهبێشه  بهڕن،  دوژمن  ههنجهخه  الکی  ڕۆژی  ڵدڕر  تا  و  ن 
 سڕن." ستۆیان نهئه ق لهوتن ئارهرکهسه 
دابه  له کۆتایی  لههک  ندی  وهوشه  ڵک  'زرنگ'  تێدایه  که  رگیراوهی  واتای  ئیهامی   :

وشه زیره،  کهنزیکی  و  خۆیه  کهوریا  ناسناوی  دووریشی  واتای  له و  ئیمامی    تی. 
کۆمهردهسه  ئهڵهمی  ژێکافدا  ڕێکخراوهی  نهێ  کهندامی  ناوی  'زرو  بوو. ینیشی  نگ' 

کههیوایه ئهرکهسه  ک  شۆڕشی  خه  تبوویهخس یلوول  وتنی  دوای    ساڵ  ١8    وهڵکهدڵی 
ویست یهی جاری جاران و دهکهه'زرنگ'    هردبوویلی ککام  یدسه  ێکاف،ی ژڵهکۆمه
 ئاودێری باغی نیشتمان.  ببێته

 ژار:ی مامۆستا ههۆرینهب نبانهتی ههیارمه کان بهوشه ندێک لهواتای هه
 ڵێن نی ئاوده، چیمه زنه
 وا سازگار ی بڵندی ههگهنوێر، جێزه

 ڵ بۆ دۆشین نی ئاژهبێر، کۆبوو
 بێردا  دۆشین له دێته کهڵ  ژهم ئاکهربێر، یهسه 
 ندی گێره، گای ناوهبنه

 ڕی( مه ی ماک و زا )لهوهئێکتر جیا کردنه هاوێر، له
 وێن، چڕبژ
 '. ربڕینهبۆ سه ێررخی ن ڵێن 'بهده ی کوردی کهندهو په به یهنێرتم، ئاماژه رخیبه

 باڵنده ی، جریوهسریوه
 رپارێز وهێرشکابێ پارێز، خۆ نه

ههئاخ چاوهێز،  ئاخێزهستان.  واتهکهڕێی  چاوهڕۆڵه  ت  نیشتمان  ههکانی  ستانی  ڕێی 
 ڵکن. م خه رجهسه 
 ترفهل، ده هه

له باوه  بیگره پێشمههه  ش  هێزهرگهلدا  لهکهی  /ی/  پیتی  /  بیگره  ت:    له   ێ/و 
دهرگهپێشمه ههدا  بخوێنرێنهندێک  بێ  ئه  وهدرێژ  شیعوهبۆ  کێشی  بپارێزرێت.    کهرهی 

ی هێزی نیشتمان  رگهوت پێشمهڵکهلت بۆ هه ر ههگه: ئهیهوهئه  شیعره  تکهو لهواتای ئه
 .بکه پێشوازییان لێ اته و ش بگرهباوه له

 . گوترێتک زیو دهکوردستان وهی باشوور زێو و زێڕ، زێوی موکریان له
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 وهته، ڕازاوهمڵیوهخه
 !کهمه قسه واته، یهبیرهالتقل، عه

 ڵکی! ، بێ کهناهومێدی خێرتم، هیوای خێرم پێت نییه
 ، دارستانبێشه

 وبرد کردن. ستپڕدان، هێرش بردن، ده 
 ، کهه رووزیی شیعرحری عه به

 تن فاعلن.عال رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فا
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 سکااڵ
 
 
 

 ڕ؟ بۆچی لێم تۆرای شۆخی جەرگب
 لەگەڵ من بووی هێندە سارد وسڕ؟  بۆ

 ماوێکی زۆر بوو ئەویندارت بووم
 تۆ سارد وسڕ بووی، ئەمن گەرم وگوڕ

 بوو تۆ هەر پێکەنینجوابی خۆشی 
 رمێسکی بەخوڕ منیش بە چاوی ف

 هەر سکااڵم کرد، لێت پاڕامەوە 
 ەسەر من کەچی لێتدا قڕ و فڕ ل

 ئازیز گیان وایە دڵداری؟  تۆخوا
 امی دڵپڕ؟ و ئیمتۆ بێ بەینەت 

                        
ی هەتاوی ١34٢قاقاڵوا،   

ی چاپی جەعفەر(  8٦ی چاپی ئەنیسی و  ١٠4)الپەڕە     
__________________________________    __ 

لە دەقی   مامی دڵ پڕ' ە، کە ئەویش وەک ئەم،یعینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'ئ
 شیعرەکە وەرگیراوە. 

دڵ گوتووە،  داریی  شیعرێکی  شیعرەکەی  کە  ساڵێکدا  لە  شاعیر  سااڵن    ٦٠تەنزئامێزە. 
تەم و  شیعرەکە  تەنزئامێزی  ناوەرۆکی  کاتێ  من  پێکە بووە.  شاعیر  دەگرمە  ەنی  وە 

بە ڕاستی ئەوینداری شۆبەرچاو،   بووبێت، کە خدەبینم شاعیر وێناچێت  ێکی جەرگبڕ 
ە، مەگەر بڵێین کەوتۆتە ڵی بوو شدا وەک زۆر شیعری دیکە، دڵدارەکەی خەیاوابوو لێرە

لە  و  دەچێت  ڕاست  لە  ئەوە  کە  خۆی  الویەتی  سەردەمی  کۆنی  ئەوینداریی  بیری 
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دەردەک "ماوێکی  شیعرەکە  ئەویندارت  ەوێت:  بوو  دوای بوومزۆر  فەردەکانی  و   "
 می گوترانی شیعرەکە. دا باسی ڕابردووی زووە، نەک سەردەنئەویش کە لە هەموویا
تەن دەڵێم  کە  شئەوەش  لە  جوابی ز  گلەییەکانە:  شێوازی  حیسابی  بە  هەیە،  یعرەکەدا 

قڕ و فڕە قڕ و فڕ". ئەو  خۆشی تۆ هەر پێکەنین ]بە من[ بوو"؛ "لەسەر من کەچی لێتدا  
لە شوێنی  .  فارسی وەرگیراوە  ئاخێوەرانیخۆماڵی نییە و لە زمانی وتووێژی    تەعبیرێکی
ئاوات  دیکەی   قەڵەمی  لە  تەنزە  ئەو  ئاماژەم کەوتۆتدیوانەکەشدا  پێشتر  من  و  ەوە 

 پێکردووە.
کوردی:   کردۆتە  کرماشانی  الهووتی  فارسی  شیعرێکی  خەمت ئاوات  بیستم،  "وەکوو 

بۆخو ئەویش  دی"  اردم،  خەمێکی  شیعری   (.پێشترڕوانە  )ب  383من  ناسیاوی  دەبێ  پێیە،    بەم 
ئ بووبێت. من لەم غەزەلەی  بینم  ێستاشیدا کارتێکەریی شیعرێکی الهووتی دەالهووتی 

ە مامۆستا هێمن کردوویەتە کوردی، بەاڵم کارتێکەرییەکە ئەوەندە نییە زۆر بەرچاو  ک
 بەدی ناکرێت:  ەرم و نیانەی تێدا تی ئەو تەنزە نبێت و دوای ئەوەش، شیعری الهوو

 "عەزیزم بۆچی تۆراوی لەخۆڕا؟
 384قەوماوە دڵی تۆ بۆچی گۆڕا؟..."  چ

،  واهەیە خوێنەر بخاتە بیری شیعری  وە..."پاڕامە"هەر سکااڵم کرد، لێت  هەروەها میسراعی:  
 "سکااڵ" ی مامۆستا گۆران، کاتێ کە دەڵێ:  

 ستەوە..."یببەت، دوورت خ"التدا لە ڕێگای هەوای موح
سەرسەرەڕای   ئاوات  شیعری  ونزیکانە،  دوور  بۆچوونە  ئەو بئەو  هەردوک  لە  ەخۆ 

م و  دەزانم  شاعیرانەیە  خۆماڵی  و  'ئاواتی'  شیعرێکی  بە  تەن  شیعری  نەک  رجەمەی 
 خەڵکانی دیکە.

سەر بە  وفڕ  قڕ  هەڵپەڕکێدا.  لە  هەیە  خۆبادانی  مانای  تەنیا  بە  فارسی  'قڕ' ی  وفڕ:   قڕ 
  نجە، گەرچی الر ولەنجەی کوردی واتایەکی جوان شتێکی وەک الر ولە  یەکەوە دەبێتە

  وات لەبەاڵم قڕ وفڕ هەندێک نەرێنی و سووکە. ئاو ئەرێ یی دێنێتە زیهنی خەڵکەوە،  
 شیعرێکی دیکەشیدا قڕ وفڕی هێناوە، کە ئەویش هەر تەنزئامێزە: 

 فیز وبڵێ: کا بهتا قڕ وفڕ نه"
 385وه!"ته شیر بڕیومه  لهی من کهکۆرپه

 
 تی( )الهو  م غمم را خوردەای، اینهم غمی دیگر...شنیدست.   383
  .. کە رنجیدی از من؟ .نم / چرا قهری از من بالیت بەجانم؟... عزیزم چە کردم  بت نازنینم، مە مهربا.    384

 )الهوتی( 
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 تینووی شەواو 
 
 
 

 خزمینە! وەکۆبن کە ئەگەر عاقڵ و پیاون
 38٦ەماون که مردوون و ن وکاروبیرێ له کەس

 387وکار، دایک و بابوکوا یار و ڕەفیق و کەس
 388چ بوو پڕش و باڵون؟چوون و  چۆن ڕۆیین و کوێ

 38٩ئەو عالەمه ڕۆین، له سەفەردانئێوەش وەکوو 
 3٩٠و زانی که لە ناو جەنگەیی داونکهەرکاتێ

 3٩١ئێستەش که خەیاڵو له سەروپرچی باڵوە 
 خاون! بگەن ئەو بیر و خەیاڵه هەمووباش تێ
 3٩٢عزانو گوڵوکاتێ دەبینن، هەموو ئە هەر گیا

 ن اره شکاو دەست و سەر و پێ و چانەگە وو ز
 3٩3، جۆگە وجۆبارشین بوون له زەوی و باغ و چەمەن

 له هاواڵێ بڕاون  داغ له دڵن، چونکهڕێک 

 
 دیوانی چاپی جەعفەر: کاروو  38٦
 ویسی: داییک و بابو؛ چاپی جەعفەر دایک وبابوچاپی ئەن 387
 چاپی ئەنیسی: پەخش وباڵون 388
 چاپی ئەنیسی: ڕۆێین 38٩
 چاپی جەعفەر: کاتێکوو  3٩٠
 جەعفەر: خەیاڵووچاپی  3٩١
بەاڵم   بێتەدا پێکوڵووکاتێک. گەرچی واهەیە بەو گۆڕانە جیاوازییەک لە کێشی شیعرەکچاپی جەعفەر: گ 3٩٢

  ەگونجێندهەردوو شێوەی وشەکە لێرەدا 
ج   3٩3 جۆگەوو  جەعفەر:  و  ئەنیسی  وشەکچاپی  دوو  ئەگەر  وایە  الم  و  ۆبار.  بنووسرێن  ئاساییدا  شێوەی  لە  ە 
ا تووشی گرفتێک نابێت و بەو بۆنەیەوە الم وا نییە  لە خوێندنەوەیدنێوانیان، خوێنەر    واو/ێکی عەتف بخرێتە/

/ دوو  پێدانانی  شوێنواو/  بۆ  تەنیا  بیدعەتە  ئەم  بکات.  لە  ویست  دانەنرێت  /واو/  دوو  ئەگەر  کە  باشە  ێک 
 ەوە. ناو نووسینی ئاساییە پێشێ. ئەو ووردەکارییە زمانەوانیانە نابێ بهێنرێنە ێندنەوەی شیعرەکەدا گرفتێک بێتخو
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 ئەو نێرگسی بۆنخۆش که ڕواون له دەرودەشت
 نێرگس نییه، بڕوانه، به دیتن وەکوو چاون

 اڵی واڵتێ خشێنن له کوڕوکچاوێ دە
 وەکوو بڵقی سەرئاون  یانی هەموو پەتیاره

 3٩4یارن له کەژ و کۆ گەش که دگوڵی ئەو سووره
 و خوێنی گەشی الوە، ڕژاون گوڵ نین و هەمو

 3٩5و جوان بوو  شینێش چاو گوڵی سەرپسوێسن که لە 
 زارێک و زمانێکی جوان بوون و دواون

 3٩٦انە، بەرزه و سەرسەوز و جوئەو سەروه بەژن  
 ونەد و بااڵن و به ڕووسووری ژیابەژن و ق

 وین بوو ئەو بەژنه بڵندانه بە هۆی ئاوی ئە
 نەچەماون چەند ماوه له باغ مان و کەچی هەر 

 وشمێربڕوانه وەنەوشه دەدرەوشێ به د
 بسکێکی پەرێشانه که زۆر شانه کراون

 بولبول! من و تۆ عاشقی خونچەی وەکوو زارین 
 ێ ئاو نەدراونپێناکەنێ بۆمان که شەو

 3٩7ه گوڵوکاتئەوشۆ وەره با پێکەوه بگرین ل
 3٩8اوننووی شەوچونکه گوڵی باغی هەموو تی

 
ی هەتاوی١34٢قاقاڵوا،   

 ی چاپی جەعفەر(  ١58و  ١57ی چاپی ئەنیسی و  ١53و  ١5٢ەڕە )الپ
 ____________________________________ 

 
 نیسی: دییارن چاپی ئە 3٩4
 چاپی جەعفەر: سەرسەوز  3٩5
ئەنیسی: سەرشین و    3٩٦ بچاپی  لەباری واتاوە  وو؛ چاپی جەعفەر: سەرسەوزە جوانە. هەر جووان  سێ شێوازەکە 

ۆزیا دەستخەتی شاعیرمان بدیایەت بۆ ئەوەی بزانین خۆی  و کێشی شیعرەکەش تێک نادەن. خ کێشەیەکیان نییە
 ری نەکەین. لەخۆوە دەستکا چۆنی بۆچووە و ئێمە

 چاپی جەعفەر: گوڵووکات  3٩7
 چاپی جەعفەر: تینویی.   3٩8
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شی 'چامەکان' واتە  ی ئەنیسی لە بەچاپ عینوانی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا وەک یەکە.
ژمارقەسیدەکاند بەهۆی  دەبێ  ئەوەش  و  هێناویەتی  فەردەا  کە  ەی  بووبێت  کانەوە 

 فەرد یان زیاتریشی هەبێت. ١١دەکرێ  ئەوە بە ڕاست نازانم، غەزەلن  دیارە م پازدەن.
لە هەندێک شوێندا کەڵکی   و  شیعرێکی ڕەشبینانەیە بە شێوازی شیعری خەییام داڕژاوە 

بێ بایەخە، ژینی ئەم دونیایە جێگەی    ریی خەییامی وەرگرتووە: دونیالە کەرەسەی شیع
ە  لین. بەاڵم جیاوازییەکی  ۆەفەرداین و دەڕعاقاڵن و پیاوان نییە، هەموو لە سمتمانەی  

لە   یی  ئەرێ  ئاکامێکی  خەییام  وەک  ئاوات  هەیە:  خەییامیدا  بیری  نو  خەییام  شیعری 
وەرناگرێت خۆی  خە  بۆچوونەکانی  و  خۆی  کە واتە  ئێستا  بڵێ  ناکات  بانگ  ڵک 

هژ با  نییە،  بۆ  بەقای  و  کاتییە  کیانمان  ئەم  ڕابوێرینەر  دڵخۆشی  بە  ئێستامان  ،  اتەی 
نەت لە دوایین فەرددا دەڵێ 'با پێکەوە بگرین'. بە  ابخۆینەوە و شاد بین. بەپێچەوانە، تەن

عیرف بیروبۆچوونە  ڕەنگدانەوەی  هەڵوێستە،  ئەو  من  کەبۆچوونی  پێشتر   انییەکەیەتی 
لە و  پێکردووە  دونیایەئاماژەم  ئەم  کە  دەبێتەوە  خۆالسە  ب  وەدا  لەبیری هیچە،  ا 

 ە ناڵێت! ئەودنیادابین. خەیام ئەو
چەمکی لێرەدا  پیاوین:   و  واتە   عاقڵ  هاتووە  نەریتییەکەیدا  کۆنە  واتا  لە  'پیاوبوون' 

دنی جنسی و  رێت کە هەاڵوارئازایی و بوێری. ئەمڕۆ چیتر کەڵک لەو تێرمانە وەرناگی 
 ژێندریی تێدایە. 

خک هەرکاتێکو،  بابو،  و  دایک  وکارو،  هەس  موکریانی  ەیاڵو:  شێوازی  بە  ەرچواریان 
گوتراون )مە چوارە.  هابادی(  فەردی  تا  لە    مشاعیر  بەاڵم  ڕۆیشتووە  پێودانە  ئەو  لەسەر 

  ێوازە گشتیترە فەردی پێنجەم و هەشتەمدا کرداری 'دەبینن' و 'دەخشێنن' ی هێناوە کەش
حەموکریانییە فەردی  لە  و  بەرگۆکەیە  بەتەواوەتی  سێزدەهەمدا   و  قسەکانوتەم  ی  ی 

تاک کردوویەتە  کۆوە  لە  و  لەوکاراگۆڕیوە  بەشێک  دیارە  بڕوانە.  و  لەبەر  ن:بڕوانە  ە 
و   کوردی  زمانی  توانای  ئەوە  بەگشتی،  بەاڵم  کراون  شیعرەکە  کێشی  پاراستنی 

بتوانێت    دەرفەتەی بۆ شاعیر ڕەخساندووەانیەتی کە ئەو  چەشنایەتی و زۆریی زاراوەک
مانۆڕ شێوازەکاندا  نێوان  م  لە  تەربکات.  و  هەژار  مامۆستا  زینەکەی  و  جەمەی  ەم 

شیعر هەروەها  قورئانەکەی،  نموونەی    یکوردیی  سوارە  کاک  'خەوەبەردینەی' 
 سەرکەوتووی کەڵک وەرگرتن لە زاراوەی زۆری زمانی کوردین.  

دایک وباب. بەرگۆی  ۆ یار و ڕەفیق و کەس و کار و  : دەگەڕێتەوە بپەرش و باڵون
 قسەکە، خوێنەرە. 
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 ، خوێنەرە. ن: ئێوە لەسەفەردان؛ بەرگۆی قسەکەەسەفەردال
 ێستاش کە فیکر و خەیاڵتان الی سەر وپرچی باڵوە...ئخەیاڵوو لەسەروپرچی باڵوە: 

ات/  /دییە بەاڵم بە  رگوڵووکات: گوڵوک واتای خونچە گوڵی هەیە و کو  /گوڵوکات  
کە عەرەبی  مێی  ی  گوڵونیشانەی  بگوترێ  لەجیاتی  و  کۆکراوەتەوە  گوت ە  راوە کان، 
پێشتریش    . ئەدەبیاتی نووسینیشەوە  خەک بێت چووبێتەبێ قسەی سەرزاری  گوڵوکات. دە

 لە شیعری 'تاونەدیو' و 'چ بکەم؟' دا دیومانە ئاوات ئەم وشەیەی دووجار هێناوەتەوە: 
 و:   کات؟"دی شین بێ گوڵو"بڵێی جارێکی 

 ئەو، من لە دەشتی پڕ چقڵ چ بکەم؟" "گوڵوکات چوو لەبەر
 ەم دێڕانە. کی دیکەی گوڵوکات بڕوانە کۆتایی ئۆ واتایەب

شەی 'عضو' ی عەرەبییە کە کوردێنراوە و بە پیتی /ز/  وئەعزا: ئەندامانی لەش. کۆی  
 نووسراوە دەنا دەبوو 'اعضاء' بوایە.

ڕوانین بە  دەڕوبەدیتن:  کە  کاتێ  خەی،  دەبینین.  چاوی  وەکوو  لە  انین  شاعیرانەیە.  اڵی 
ت. شاعیر لێرەدا  وی جوان بە گوڵی نێرگس دەشوبهێنرێرسیدا چاشیعری کوردی و فا 

پێچەوانەکەشی وایە  ئەو    پێی  کەوابوو  دەچێت  مرۆڤ  چاوی  لە  نێرگسیش  و  ڕاستە 
 نێرگسە دەبێ لە خاکی چاوی کەسێک شین بووبێت. 

ال بەتەنیاکوڕوکاڵ:  کاڵ  )هە  و.  هەیە  'نەگەیشتوو'ی  بەسەر واتای  بۆیە  بۆرینە(  نبانە 
 پێنەگەیشتوو دەدات. تازە پێگەیشتوو یان هێشتا کاڵ و   ای مرۆڤییەکەوە وات

بەیانی شێوە  وەک    واڵتێ:  دیکەدا  شوێنەکانی  لە  موکریانە.  باکووری  بەشی  و  مەهاباد 
 'واڵت' دەگوترێت. 

انشگاه  کردی د  -قڵ سووک )فرهنگ فارسیلیوە، ئە تۆکە،پەتیارە: پەتەری، سەڵیتە، شێ
 کردستان( 

 کەی نالی:  الوە ڕژاون: دەمانخاتە بیری شیعرەنی گەشی گوڵ نین و هەموو خوێ
 و سوێر بێ  ر"هەر جۆگە وجۆبارێ کەوا سوو

 جێی جۆششی گریانی منە خوێنە ڕژاوە ]یان: خوێ نەڕژاوە["
دەق لە  بوو:  جوان  و  سەرشین  کە...  جەعفەردسوێسن  چاپی  نووسراوە.  ی  سەرسەوز  ا 

ەردووک وەک یەکە بەاڵم واتای ه  کێ گۆڕیویەتی و کردوویەتە سەر سەوز.   نازانرێت
هۆی   بە  سمن  دواتریشدا  فەردی  لە  کە  ڕاستییەوە  ئەو  ی ئەو  هاتووە،  سەرسەوز  فەتی 

 دووپات کردنەوەیەم  پێ باش نەبوو و 'سەرشین'ی چاپی ئەنیسیم هەڵبژارد. 
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سەرسەوز و ڕووسووری دا، مۆسیقای پیتی /س/ لە سەرو و    بەژن بەرزە..:  ئەو سەروە
بەرچاو گوڵی  گەلێک  زماە.  و  'زار  بە  شیعرەکەدا  لە  وا نێرگس  شوبهێنراوە  جوان'  نی 

 دا، قسەیان کردووە. بەژن و قەد و بااڵ 'مترادف'ن. رلەڕابردووی دوو
ب بەژنە  بەو  ئەوین  ئاوی  پێکهاتەیەکی جوانە.  لەباغدا  ڵندانە دراوە کئاوی ئەوین:  وا  ە 

 ردەم. ەتەوە. چەند ماوە واتە چەند ساڵ و سەماون و نەچەماون
دروشمێ:بڕ بە  دەدرەوشێ  وەنەوشە  /ش/   وانە  پیتی  مۆسیقای  فەردەکەدا  سەرجەم    لە 

گوڵی   شاعیر  دەبێت.  خوێنەر  بیسی  یەکدا گوێ  بەشوێن  جار  پێنج  وەستایانە  گەلێک 
بینیوە ک دروشمێک  وەک  شانی  وەنەوشەی  سەر  لە  بسک: ە  کراوەتەوە.  بەرز    گەاڵکان 
ئااڵ لەگەڵ  هاوواتایە  بەاڵم  پەرچە  پەرچەمە  یاریکردنێو  )ئیهام(.  عەلەمیشدا  و  کی م 

 سەرکەوتوانەیە بە وشەکان. 
دەمی یار گەلێک جار لە شیعری شاعیراندا بە خونچە شوبهێنراوە بەاڵم لێرەدا    :بولبول...

بولبو و  خۆی  شاعیر  دوو  پێچەوانەیە.  کردۆتە  خونچەی لی  عاشقی  کە  ئەویندار 
 ووی زاری یارەکەیانن. وێچ

ئ نەدراپێناکەنێ....  پێناکەناو  بۆمان  زار  وەک  خونچەی  شەواو  ون:  ئەوەی  لەبەر  ێت 
نەدراون(    بیچمی تاکدا  ەنەدراون. خونچە ل )ئاو  بەهۆی کرداری کۆوە  بەاڵم  هاتووە 

کوردییە و ئەو   یە خەسلەتی زماناوباغ دەدات. ئەوئەویش واتای کۆی خونچەکانی ن
وا ل فارسیدا دەیگۆکەسانەی  ناکەن.  ی زمڕن خزمەتەژێر کارتێکەریی زمانی  انەکەمان 
ئێ نموونە  کەس    ستابۆ  "سێ  دەنووسن  باو  ناوەکبۆتە  و    نیابە  حەسەن  و  عەلی 

بۆ چوون  ناو  حوسەین...  وشەی  لەکاتێکدا  شوێن"  بە کۆکردن    فاڵنە  پێویستی  لێرەدا 
بە و  'چونییە  کرداری  کهۆی  واتای  شاراوەون'ەوە  تێدا  ئەگەرۆی  کەوابوو  لە   یە. 
چوون بۆ فاڵنە عەلی و حەسەن و حوسەین    بە ناویس  ت "سێ کەبگوترێ  کوردیدا
 بکەینەوە. انالسایی فارس پێویست ناکات ، واتاکەی تەواوە وشوێن"

خ و  گوڵ  باخچەی  واتای  دڵنیایی  بە  گوڵوکات  لێرەدا  گوڵوکات:  لە  ونچەی بگرین 
وە.  جگە لە خونچەی گوڵ هیچی دیکەی نەگرتونبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار  هەیە. هە

من   اهەیە و دەڵێ گوڵی باغ تێنووی شەواون ب  ن و شەواو پەیوەندیان بە یەکترەوەگریا
 و تۆش بولبول گیان پێکەوە بگرین و بە فرمێسکی چاو ئاویان بدەین. 

  ڕۆژدا تێراو نابێت و باش وایەوەک لە گەرمای  شەواو: ئاودانی شەوانەی گوڵ وگیا. ڕو
 کرێن. بەیانان یان ئێوارە و شەو ئاودێری ب

 عولن فخرب مکفوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل هزج مثمن ا ،حری عەرووزیی شیعرەکە بە
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 وه وتنهدوورکه 
 
 
 

 تۆ چوویە واڵتێ کە نەبینم ئەسەری تۆ 
 ۆخەبەری ت 3٩٩دوور کەوتی لە من تاکوو نەبیسم 

 4٠٠سەری تۆ  و قووەتی ئەژنۆم! بە ئەی نووری دڵ
 تۆڕۆحم وەکو پەروانە گەڕا دەوروبەری 

 دەمە من بووم ئەو حاڵەت و هۆش و هونەرەی ئەو
 ەری تۆ ربانی سئێستێ نییە تاقی، هەموو قو

 دڵ هەر وەکوو عەوداڵە لە دووت، تاڵە ژیانی
 چاوم وەکوو ئاوپاشە لە ڕێگە و گوزەری تۆ

 پڕئاوە یشە سپی و چاوەڕەحمێ بکە بەم ڕ
 حەستەمە ئاخر سەفەری تۆ؟  نەتزانی لەدڵ

 4٠١ین و کۆچ و سەفەرت بم!ئەی من بە فیدای ڕۆ
 ئاخر کە وەها دەربەدەری تۆ؟  چت کردبوو
 نە، وەباڵت بە ملی منەوە گیاهەستە، وەر

 وەستۆ دەگرم شەرتە هەموو خێر وشەڕی تۆ!
                      

ی هەتاوی ١34٢قاقاڵوا،   
ر(عفهچاپی جه   ی ١٦7ی  چاپی ئەنیسی  ٦٦  )الپەڕه  

 __________________________ ____________ 
 . ردی دووری' یهنیسیدا 'دهچاپی ئه هل کهعینوانی شیعره

 
 بیستم ر: نهعفهپی جه .   چا 3٩٩
 دووری!  ئەی نووری دڵ و قووەتی ئەژنۆم، بەسەر: عفه.   چاپی جه  4٠٠
 ڕۆیین وکۆچ نیسی: .    چاپی ئه 4٠١
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باسی لێوەکرا، واتە پێشتر  رەش لە پەیوەندی هەمان ئەو سااڵنە دا گوتراوە کە  ئەم شیع
دوای   ئەیلو  ١34١سااڵنی  شۆڕشی  زۆر  و  چوونی  پەرپرس  ول،  و  دڵسۆز  بۆ الوی 

حزبی   شۆڕشگێڕی  کومیتەی  کوردستان،  و باشووری  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی 
سەیدکامیکۆنگ نەمر  تێیدا  کە  حزب  دووهەمی  ئەرەی  بە  کومیتەی  ل  "غیابی"  ندامی 

 ران.  دناوەندی و سەید تاهیری کوڕی بە ئەندامی کومیتەی چاوەدێریی حزب هەڵبژێر
ن و لەنێو پێشمەرگەکانی حزبدا دەژیا. ئەم م لە باشووری کوردستاەیدتاهیر ئەودەئاغا س

باوکێک  شیع دووریی  دەردی  ڕوونی  بە  گوتنی رە  ساڵی  و  دەردەخات  ڕۆڵەکەی  لە 
 سااڵنەیە کە کاک تاهیر لە باشوور بووە. کەش ئەوشیعرە

شاع دڵساردیی  و  هیوایی  بێ  ئەویش  دەردەخات  دیکەش  ڕاستییەکی  لە  شیعرەکە  یرە 
کردنی گیانی کوڕەکەی، کە وەک بینیمان زۆریش   ەکە و هەست بە مەترسیبارودۆخ

گ دڵسۆزی  الوی  وگەلێک  نەبوو  جێ  کران.  بێ  شەهید  کارەکەدا  لەدرێژەی  ەل 
رەدا بانگی کوڕەکەی دەکات و دەڵێ وەرەوە، من بەرپرسیایەتی چاک و امیل لێسەیدک

 خراپت ]الی حکوومەت[ وە ئەستۆ دەگرم. 
هشیع ئاوێنەی  دەرحەق  رەکە  مرۆڤێکە  زۆر  ەستی  تەعبیرە،  بەم  و  بە جگەرگۆشەکەی 

 بەرپرسانەیە.  ئینسانی و
جێگەی   لدیاردەیەکی  زیهن  لە  دوور  تەعبیرێکی  و  وشە  یان  شیعرەباس  نییە ە  کەدا 

 باسی لێوە بکرێت. 
 ن هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل فعول ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
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 ل ڕۆژی هه

 
 
 
 لهوڕۆ ڕۆژی هه! ئهد شوکر کوردهسه 
 لهپه  رموو به، فهوتووهڵکههه  لههه
 واڵت   خوێن سوورکهیدان و لهمه رهوه

 لهمه رم بێنهته و خوێنهله وا، که 
 یبینی چاو ده به رچی ئێستاکهگه

 لهدوژمنت شیک و جوان، قیت و به 
 لتست و په ر دهبهمانێکی لههدێ ز
 لهشنی سهوێ چهبکا پان، بکه خۆ 

 ر گه ئه ست بێنهده به ڵهتۆ مهودهئه
 لهپه خۆت به  4٠٢یویتهنه ی، بگرهپیاو

                                                    
 تاویی هه ١34٢قاقاڵوا، 
   رنەکەوتووە(پی ئەنیسیدا دە، لە چاعفەری چاپی جه  ١٩3)الپەڕە 

 
______  _______________________________  

 . هاتووهنیسی دا نهدیوانی چاپی ئه له م شیعرهئه
ن و خێرا  ستوبرد بکهدات دهڵک ده، هانی خهنییهنیشتما-ردیی سیاسیلێکی پێنج فهزهغه 

دانراوە، کە بۆی    ١34٢ی  ئەگەر ڕێکەوتی سالاڵم کام شۆڕش؟  وه؛ به ناو شۆڕشه   بچنه
  یلوول بێت له شۆڕشی ئه  بێده  که  امێنێتدا نوهمن هیچ گومانێکم له  4٠3ڕاست بێت، 

 
لێ    که ی دروستتری شیعرهوهیندنهخوم بۆ  یهیزافهو یائی ئمن ئه  ردا.عفهقی چاپی جه ده  وی خۆت له تهنه.   4٠٢

 .زیاد کردووه 
ی شا  ی ئێران دژ بە ڕژیم ١357ر لە ڕاپەرینی ساڵی کەوتەکە ئەو ساڵە نەبێت، بۆی هەیە بیئەگەر ڕێدیارە    4٠3

 کرێت. ئەو حیساباتەی من تێکدەچن و دەبێ پێداچوونەوەیان بۆ ببکرێتەوە. ئەودەم هەموو 
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  له  ی ئاوات واتهکهشیعرهوترانی  ددی گروحهسه له کوردستان، شۆڕشێک کهباشووری 
 یش کۆتایی پێهات.   ١٩75سی رههه زانین بهک دهستی پێکردبوو و وهدا ده ١٩٦١

و هانی   تاوهسر دوژمندا وهرانبهبه   له  سوورانهیژ وجهلێک توند وت دا گه رهم شیعشاعیر له
ده خه لهڵک  نه خو  دات  سڵ  ڕشتن  دوژمن  ئه   وهنهکهێنی  که خ  ندهوهو  بڕێژن    وێنیان 

ته خوێن  ئهرمهالفاوی  ببات.  چهکانیان  گرتنههه  شنهو  که  ڵوێست  نهسایه بۆ  و تی  رم 
سههێ کامیمنی  سۆفیایهید  و  ئهکهتییهل  گهی  نامۆیهو،  ئهبه  لێک  جیهانه اڵم  ،  ئێمه  یم 

ر  سه  ک لهیهوهتههن  و نهتی  اڵیهگرووپێکی کۆمه  سێک و نهکه  هو ن  کانهباییهکۆی ناته
زه تهده  ویڕووی  یهبینرێت  ههنیا  ی  'بوعد'  لهک  و  له  وهمنداڵییه  بێت  پیری  ر سه  تا 

ساڵی   اته و  کهوتی کۆتایی شیعرهر ڕێکهگه بڕوات. ئه  ڕێکو کردارێک و باوه وتێک  ڕه
، شاعیر نیا نیممن زۆریش لێی دڵ  زایێنی( ڕاست بێت، که   ی  ١٩٦3تاوی )ی هه  ١34٢

ی و بۆچوونه و ئه  ن بووه مهساڵی ته   ٦٠وال  مال وئهدا بێ ئه م شیعرهساڵی گوترانی ئه  له
 نوێنێت. ده ندێک بێگانههه نهمهو تهبۆ ئه ی خوێنی لێ دێتوا بۆن

و ی ئهتی و ژینگهی خۆیهی ژینگهدهرروهپه  موو مرۆڤێکی دیکهک ههاڵم شاعیر وه به 
ئێرانیش    بوو. له  کی شۆڕشگێڕانهیهاڵت ژینگهباشوور و ڕۆژهه  کوردستان لهی  اڵنه سا

ش کاندا دابهگونده ڵکیر خهسه واتی بهویوزاری ئاغاهرزی' شا مڵک و ز'ئیسالحاتی ئه
ڕۆژانه و  شهسه  له  کردبوو  شارهر  نموونهقامی  بۆ  نزیک  سه   له  کان،  بۆکانی  و  قز 

و تی و پشتیوانی کردنی ئهگایهبهرهمی دهسیسته  اندان بوو دژ به، خۆپیشقاقاڵوای شاعیر
بهئیسالحاته جا  مه  ،  و  خهخواست  ئید زه  به  بوویان  کهڵکهیلی  وزۆری  ی  اره بر 

ئه کهئیسالحاتی  ساواک.  و  ڕۆژانه ئه  سانێک که رزی  لهو  فه زاده  بیرهیان  چ  کی  زایهنن 
 ئێراندا حاکم بوو، له   شێک لهکانی کوردستان و به گوندهشار و    رسهئاڵۆز و نادیار به

قه بهشقاییهشیراز  تی ئاغاوا  ندێک لهن هه کوردستا  ن، لهڕیبووت ڕاپه حکوومه   کان دژ 
خرم آباد(   خورماوا )  زیندانی فلک الفالک له  ست ڕۆیشتوویان گرتبوو و ناردبوویاننهده

 –بۆکان    -قزسه   –شت  ردهی سهچوارکوچکه   ش لهاغاکانیی ئتهت تاقمی چه نانهو ته 
پهمه لههاباد  و  ببوون  چهیدا  هێرشی  نێوانتهترسی  ڕێگای  سه  ،  و  ها روههه  قزبۆکان 

م و  لههبۆکان  که  دواوهبه  ئێواره  هاباد  ده  میهاتوچۆی  مامۆستای  پێدا  خۆم  من  کرا. 
بوغدهگو بووم لهکهندی  قاقاڵ  ندی  ئابن گوێی  بهوای    چاوی خۆم دیتم که   وات و 
شه   تهچه سێ  دوابه چۆن  یهو  کردهدوای  هێرشیان  گوندهسه  ک  تایه   کهر  دوو   و 

خهوێنجه تێبهکهکهڵی  ئاگر  داوای  یان  و  تمههه  ١٠ردا  لهزار  سمێڵیان  باجی   ن 
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راغ  قه  هکانیش لی ئاغاتهچه  ک لهڵک یهی خهوهکردنهست  ده  کرد و بهده  که ڵکهخه
 کووژرا.  کهچۆمی گونده

دیکه  یهواهه ئههۆکارێکی  نواندنهی  توندوتیژی  کارتێکهو  ئاوات  هی  ندێک هریی 
بێتشاعیری   ئێران  وێژی  میرزادههه  ری.سه   له  فارسی  ههم  عیشقی  هه   دانیمهی  م و 

کرمائه الهووتی  بهبولقاسمی  لگهڕه  شانی  شیعریان  و  بوون  کورد  شاعیرانی نێو    هز 
مه )شرووتهدوای  ئێران  له١٩٠٦ی  دا  لێ هه   (  خوێنی  بۆنی  و  بوو  توندوتیژتر  موان 

 کات: وێنڕشتن دهباسی شۆڕش و خ هات عیشقی ئاواده
  بس و خواهدملك يك انقالب مى "اين

  بس و خواهدمى ابحس خونريزى بى
 خت آزادى ما دگر در ،امروز 
 ..."بس و واهدخآب مى  از خون من و تو  

له پارچهده  الهووتیش  چه  یان  خوێنی  ڕشتنی  پیرۆز وسێنهشیعریدا  خائینان  و  ران 
 کات:ده

 تمگران ز خون س  می که"قربان آن د
                         ب شود پر حباب سرخ                          دریای انقال 
 ائنان وطن واجب است غسل  در خون خ 
 ص کتاب سرخ..."ن به در شرع انقالب 

نییه وا  الم  وهکهشێعره  من  ئاوات  ئهی  شیعرێکی  هیچ  شاعیرهرگێڕاوی  دوو  یان    و 
  رم بردنه و بیری خوێن هاتن و تهئه  که  بڵێم   وهوێ ئهمهده  اڵمبێت به  کهسێکی دیکه
نه  یهههوا هاوردهخۆماڵی  ناو زیهنی ئهکییهوهی البێت و  بۆ  بێت  ئار  نهوهکان  امی  و 

 ئاوات.
 :کهی ناو شیعرهند وشهی چهوهش لێکدانهوهئه
 ترفهل، ده هه

 نسی بێت ڕهکی فهیهشه بێ و، دهشیک، جوان و ڕازاوه 
 ار( ژی مامۆستا ههبۆرینه نبانه)ههد باریک قه ل، جوانی به
 ( بۆرینه نبانه)ههپان  یتهوهشان، سه ، نانهلهسه 

 وهندنهسه  ان، تۆڵهست هێنده به تۆله
 ویست، دوژمن تهوی، نه تهنه
 م بهی میسراعی دووههتارهڵ سهگهم لهکهبێ کۆتایی میسراعی یهرد دا، دهدوایین فه له
 . وه دوژمنت بکه ی خۆت لهی...، تۆڵهور پیاگه: ئهوهبخوێنرێنه وهکهر یهسه 
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ڵک ر زمانی خهعبیرێکی کۆنی سه نیی ئازا بوون، ته رێئه  واتای  "پیاو بوون" به   به  ئاماژه
ئه  ناو  ڕۆژههدهو  واڵتانی  ناوینهبی  له  اڵتی  دیکهشوێنه  و  جیکانی  ته ی  لهنانههان   ت 

و    یهوتوانههکی دواکیهدا بیرۆکهمهردهم سه اڵم له. به ی بووهڕابردوودا وێنه  وپاش لهئور
خۆیه هه جێی  ختی  لێ  موومان  بخهۆی  دهوهینهدوور  له.  ئه  کرێ  پیاوی گهجیاتی  ر 
 .شنهچهو ... شتی له رپرسی ور مرۆڤێکی بهگهر مرۆڤی، یان ئهگهبگوترێت ئه

       ،وزیی شیعرەکە روحری عه به
 عالتن فعالتن فعلن ف رمل مسدس مخبون محذوف:  
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 ری سارد تەندوو
 

  
 

 تە، لە چی وێڵی؟یچە، بۆچیدونیا کە هەموو ه
 خاڵە، وەرە حاڵیت کەم ئەتوار و فڕوفێڵی! 

 جارێکی لەگەڵ تۆیە، ڕۆژێکی لەگەڵ خەڵکی
 رسەنگی، خوێڕیگەری و دێڵی هەردووکی بە سە

 یش،هانت بێ، سەد جووت و تڕاکتۆرشەشدانگی جی
 فرسەت، هۆبانێکی ناکێڵی! نابینی دەمێ 

 پیرە خەتی خواریش هەر ژێرسەری گای  مەعلوومە
 اش کە لەمێژینە، ناڕێکە هەموو هێڵی دونی

 بێچارەگی و پەستی، مەیخوارەگی و مەستی 
 بێڵی  پیشەی ئەوە گەربەهرەی ئەوە بۆی بکرێ، 

 هەوارگاکەی تێیهەڵدە لە کوێستانی زەنوێر و 
 نە و خێڵی ی، گووی سەگ بە ببا قڕ بێ مەڕوماڵ 

 و تەندووری، ئەوێستاکە "کامیل" کە گەرم بوو زو
 ە ئەستێوڵ و پنە و سێڵی!ە، نەیماوساردوسڕ

 
 ی هەتاوی ١34٢قاقاڵوا، 

ووە( ەردا دەرنەکەوت، لە چاپی جەعفی دیوانی چاپی ئەنیسی  4٠الپەڕە )  
________________________________   ______ 

 وێت.رچاو ناکهردا به هعفدیوانی چاپی جه له م شیعرهئه
گوێ   دپشت  خۆشخستنی  و  ماڵ  و  مڵک  و  ژینیا  کۆڵەکەیەکی ییەکانی  وەک  ان 

سەرلێشێواوی   و  ناتەبایی  تووشی  شاعیرەکانمانی  لە  هەندێک  سۆفیایەتی  بیروباوەڕی 
س نەمر  حەیدەری  کردووە.  بەگی  عەلی  و  قازی  چەند ەیفولقوزاتی  خاوەنی  هەرکام 

ئ ژیانپارچە  و  بوون  بە  اوایی  هەبوو  شاهانەیان  دیوەخانێکی  موریدی  و  و  سوفی  اڵم 
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رهانیش بوون و هاوڕێ لەگەڵ ڕەعیەتە سۆفییەکانی خۆیان،  ی شێخی بوڕباوەخاوەن  
ڕۆژ بورهان  خانەقای  لە  مانگ  چەند  ساڵدا  کولێرەی لە  بە  بە انە  و  دەژیان  ودوان  ەک 

 یان دەکێشا. داری خانەقا ،کۆڵ
سۆفی خۆی  لە    ئاوات  و  بوو  هیرارمەشرەب  لە  بوو  بەشێکیش  کاتدا  شی  عەینی 

و   شێخ  واتە کوڕە  شێخیش  شێخایەتی  بە  برا  و  ببوو  گەورە  شێخاندا  ماڵی  لە  و  بوو 
با دیکەوە  الیەکی  لە  بەاڵم  بوو.  کرا  گۆش  شێخایەتی  و  نەریتی  سیاسی  وەڕی 

نەیدەهێشت    ەپەیداببوو و ئەو  لێی  بندەستو هەستی نەتەوایەتیی گەلێکی  ۆمەاڵیەتی  ک
ی وئخۆی  وکەوت  هەڵس  بە  بکاتەوە.  تاکەکەسەکالیی  تایبەتمەندیی  و  ی، ەخالق 

نەرم ونیان و لەبەرداڵن و نزیک لە کۆمەاڵنی خەڵک بوو و لە فیز و ئیفادە و    مرۆڤێکی
ئا کەلەکەی  بەر  بوودەستی  دوور  کاری  غاوات  ئاسایی  وەرزێرێکی  وەک  مەزرا  لە   ،

ەموو ئاغایەکی دیکە  هوو و وەک  اڵم خاوەن مڵکیش بدەکرد و زەحمەتی دەکێشا؛ بە
 بێگاریشی پێ کردبێتن.  هەیە کار ودووی لە ڕەعیەت دەسەند و وا  دەو

ەی ڕۆحی خستبووە دۆخێکی سەمەرئاواتی    بە سەر یەکەوە  ئەو تایبەتمەندییە ناتەبایانە
دەرو لو  نەدەبووەوە،  یەکال  بۆ  خۆی  کە  تەمەندا،  ونییەوە  جیاجیای  سااڵنی  ە 

ئەویند گەورەیکوڕەالوێکی  و  مڵک  خاوەن  ئاغایەکی  خاوەن    ارە،  و  ڕەعیەت 
مەالی دوازدە عیلمە، شاعیرە، خەباتکاری سیاسی و حزبییە   خ و سۆفی و دیوەخانە، شێ

ع خۆیدا  ومەزرای  مووچە  لە  وەرزێرێکیشە  دەڕێژێت.  و  هەموو  ارەق  ئەو  فەرموو  جا 
تدا کۆ ببوونەوە، دڵ ناسکی وەک ئاواە کە لە وجوودی هەستیارێکی  ناتەباییە سەمەرەی
 سە! شی بکەوە و بینا

خەسلە و  تایبەتمەندیی  چینایەتئەو  و  تە  دەرفەتێکدا  لە  هەرکام  کەسییانە  تاکە  و  ی 
دەیک جارێک  دەردەخەن،  شیعرەکانیدا  لە  خۆیان  عابەشێوەیەک  عەبدێکی  و ەنە  بید 

"مەعبوود" بەرانبەر  لە  کە  و    موئمین  ڕووڕەش  و  سەگ  بە  خۆی  سەرئەفکەندە  دا 
سناودە خەباتکارێکی  دەیکەنە  گەلبات، جارێک  مافی  داکۆکیکارێکی  و  ەکەی، یاسی 
کورت  جارێ ناوی  بە  کە  ئەوتۆ  شۆردووی  دنیا  لە  دەست  سۆفییەکی  دەیکەنە  کیش 

ی و سەروەت و سامانێک هەڵدەدات ەموو ماڵ و خۆشبوونی ماوەی ژیانەوە شەق لە ه
 نیا دەکات. ەگ حەواڵەی "بنە و خێڵ" ی دو شتی س

ەیە  تایی گازندییانە، هەر لە سەرەتاوە تا کۆارچە شیعرەی ئێستا ڕاست ئەوەی دوا ئەم پ
نەداتە  گوێ  بۆئەوەی  شیعرەکە  خوێنەری  واتە  "خاڵە"  نەسیحەتی  و  دنیا  بێوەفایی  لە 
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ستان و کتۆر و کوێستانی زەنوێر و هەوارگەی کوێن و جووت و ترا سەروەت و ساما
 خۆی.  مەڕوماڵ و بنە وخێڵی

راوە  ( دا گوت١٩٦3)  ١34٢لە     لەوەیجگەراوە دیکە لە شیعرەکەدا نییە،  پەیامێکی شا
ڵی دوو ڕووداوی گەورەی سیاسییە: شۆڕشی ئەیلوول تازە دەستی پێکردووە و  کە سا

دابەشکر و  ئەرزی  زەویوزاری  ئیسالحاتی  کوردستان.  انی  گەیشتۆتە  تازە  ئاغاواتیش 
وا رێت دەنا دەبوایە پڕ بوایەت لە هیەیلوول تێدا نابینرەکە ئاماژەیەکی بۆ شۆڕشی ئشیع

ازانم ئەو بێ هیواییە ئاکامی ئەوە نەبێت کە من دووری نو هومێدی سەرکەوتن. بەاڵم  
و  هەواڵەکانە  دڵنیگەرانی  مڵک  خاوەن  و  ئاغا  وەک  کرا  ئاوات  زەوت  و  ترسی  ن 

خۆی   مڵکی  مامی  دابەشکرانی  و  کاک  چو  باری  لە  ئەوە  نیشتووە.  ینایەتییەوە لێ 
تاکەکگونجا تایبەتمەندییە  بەو  گەرچی  ناسکیوە  دڵ  ئاواتی  کە  نازەنینی   ەسییانەوە 

 شاعیری خەباتکار هەیبووە، ئەو شتە لە ڕاستیش ناچێت. 
یەکەی هاندەری گوتنی ئەم  نی و سۆفیایەتیئەگەری دووهەم ئەوەیە کە بڵێین باوەڕە ئایی

بووبێت. حاڵەتەش  شیعرە  لەو  تەنانەت  پرسیبەاڵم  ئەو  دیسان  کە  دا  سەرهەڵدەدات  ارە 
لە   ڕاست  دەبێ  بۆچی  ئەرزیدا  ئیسالحاتی  جوساڵی  لە  و شەقی  تراکتۆر  و  وت 

 کوێستانی زەنوێر وهەوارگە هەڵدابێت؟ 
 واتای هەندێک وشەی ناو شیعرەکە

 ڵوو دەرهێنان ئاسنە بۆ ئاگری تەندوور تێکوەردان و کۆتێوڵک، شیشێکی ئەس  :ئەستێوڵ
 ستا ئێ  :ئەوێستاکە 

 بنکە :بنە
 ەر پان دەکرێتەوە تەختەیەک کە گونتکە هەویری لە س :پنە

 بێکارەیی  :خوێڕیگەری 
 هێڵی خواری جووت وگا: ەتی خوارخ

 هۆز، کۆمەڵی هەوارچی   :خێڵ
سووکایەتی بە  بە داخەوە  ە  تایەکی خێڵەکییهەڵس وکەوت کردن وەک مێیینە. وا   :دێڵی

 اراوەیە. ژنانی تێدا ش
 ندی هەوا سازگار جێگەی بڵی  :زەنوێر

 الساری و گوێ نەبیسی :ەرسەنگیس
 ساج :سێڵ
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 نی ردنی هەموائاسەوار بڕانەوە، م :قڕ
گایەکی جووت کە پیر بووبێت و نەتوانێت لە کاتی جووت دا هێڵی ڕاست    :گای پیر
 بکێشێت

 رخۆش بوون ییە بە واتای خواردنەوەی هەمیشەیی و سەوشەیەکی فارس :مەیخوارەگی 
 ڵە چادرێک پێکەوە هۆبە، جێگەی کۆمە کۆی هۆب و :هۆبان

 هەوار و کوێستان  شوێنی  :هەوارگا
 ەکان یارمەتیم لە هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار وەرگرتووە. ندێک لە وشبۆ واتای هە
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 خاسەکەو 
 
 
 
 هەڵنیشتووە  ەژەاسەکەوێ  لەو کخ

 خاڵی ڕەش و سووری بەجووت ڕشتووە 
 دەرکەوتووە وەی هەموو لەو کەڕاوچ

 کێی کوشتووە؟  ردەیە؟جە 4٠4بۆچی  دزە؟
 خستووە؟ ژیان  ەو لەکێهە کەسی ئ

 بردووە؟  کێیێوەری زو  4٠5مەڕ ماڵ و 
 بیستوویەتی؟  چییە،قەتڵی باعیسی 

 ویستوویەتی! سەربەستییە بە  ژینی
 خاڵ  تت وش خهوی خۆوناهی کهپاکی گ
 4٠٦نێو دڕک وداڵ  له سته ربهسه ژین به
 پێوەبێ  ئەوکو تاوەچەقاند داوی 

 4٠7جێ بەجێ پێوە دەبێ  خۆیچاڵکەنە، 
 کەو شوکور خاسە 4٠8چاکە کە داودۆزە

 بەشەو  و ڕۆژبە و وریایە ، 4٠٩دیویە 
 ییە؟ ن ژیانی مافی  کەویشبۆچی 
 نییە؟ جوانی کێوی و کەژ  حەققی

 
 ڵک خه ر زمانی سه هچییە؟' ل.  '4٠4
 ڵک ر زمانی خهسه زەڕ' له .   '4٠5
 .نیسیدا نییهچاپی ئه له ردهم فه.  ئه 4٠٦
ای "پێم دەبێ پێمەبێ".  پێمەبێ بە واتبەم شێوەیەش بیستراوە: "چاڵکەنە، خۆی پێوە    لە سەر زمانی خەڵک .4٠7

     وابێ" یە.                                  
                                                      رەک                                                        داو، وریا و زی دۆزەرەوەی  .   4٠8
 نیسی ، چاپی ئه.  دیوییه 4٠٩
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 وردەکان"؟ یش بۆتە "برا کوئەبۆچی 
 ژیان؟ نەفەسێکی 4١٠هەڵێنی  نابێ

 وپەڕ باڵ  بە بێو  ەردەستبێتەوە 
 4١١'قەسری قەجەر'؟! بیبەنە پێبکەنێ 

 دەک نەفەسو بگرێ ئەجەل جێ بەجێ!
 پێ  ودەست قەوەتی ەتانبێ نوا،  کە 
 هەر کەوەکەژە  و کێوئەو  خاوەنی

 و کێو هەر بەوە کەژ و  نیزامی نەزم
 جوان بکا  ا  باڵ  و پەڕیب لێی  گەڕێ 

 بکا ڕەفیقان بانگیبا  کەلەلەو 
 ساف  اویئبخۆن  کانیاوێ،بێنەوە

 مەسافێنە ب سەربنەگوڕەیی  بۆ
 لێی گەڕێ  دەندووکی  بە بەرد  تیژ بکا

 و کیژ بکا بانگی کوڕ وبکا  4١٢گوڕڕە
 کوڕ بەگوڕەگوڕ، وەکوو شێر و پڵنگ

 خرینگە  خرنگ کچ  بە  شنەشن،  بە 
 ئەمەین  نکێواخاوەنی ن: بێن  و  بڵێ

 سوورە دەنووکمان، بە دەنووک شەڕ دەکەین
 وەش هەر دەڵێ:خاسەکەئەم خاوەنی 

 هەڵێ! کێوە و  کەژلەم دەبێ ڕاوچی  
                                                   

 یتاوی هه ١34٢قاقاڵوا، 
ر( هعفی چاپی جه  3٠٠و  ٢٩٩و  یسینچاپی ئهی  ١77و  ١7٦)الپەڕە    

________  __________________________ 
 

                                                                                                                   و لەگەڵ نەفەسدا وێچووتریشە یههه بکێشێ'ڵک 'ر زمانی خه سه له.   4١٠
یی هەر مابوو. بەشێکی  دەمی رەزاشادا کرایەوە و تا ئەم سااڵنەی دوازیندانێکی گەورە لە تاران کە لە سەر   . 4١١

ت  ااڵنی زۆری دەساری ئیسالمی ئێران سخەباتکارانی کورد و    ناحەزانی ڕژیمی پەهلەوی و کۆم  زۆر لەر 
 بەسەرییان لەوێ تێپەڕ کردووە. 

ی و  ن رێکی ئهواتایه  بێت که   غوڕڕه   بێده   کان، الم وایهسابی واتای وشه حی  ن بهنیسی. م، چاپی ئه.  غوڕڕه 4١٢
 .یه ینرێنه ، که تا گوڕڕه  یههباشی ه
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 یەکە.عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک 
سیاسی ناوەرۆکی  سیمبۆلیکە  کەوی  -شێعرێکی  بە  "خاسەکەو"،  هەیە.   نەتەوایەتی 

"زڕەکەو"ڕ کە  کەوێک  دەگوترێت،  بە  نەبێت.    4١3ەسەن  کوردی  پێشمەرگەی  شاعیر 
دەز  خاسەکەو دەبێ  ڕاوچییش  داپڵۆسشوبهاندوە،  و ێنەرگای  ژاندرمە  وەک  رژیم  ی 

 ئێرانی بێت.  دژەخەڵکیپۆلیس و ڕوکنی دوو  وسەرجەمی سوپای 
یدا خەریکی  خۆکورتەی ناوەرۆکی شیعرەکە ئەوەیە: خاسەکەو لە سەرچیا واتە لەماڵی  

خۆیەت سەربەخۆی  و  ئازاد  بژیانێکی  و  دەرکەوتووە  لێی  ڕاوچی  بەاڵم  ەتەمای ی 
ەش داوی بۆ ناوەتەوە بەڵکوو خاسەکەو فریو مانجهەر بەو ئاڕاوکردن و کوشتنیەتی،  

ەختەوەرانە خاسەکەو وریایە، "داودۆزەرەوە" یە و نەک هەر  بخوات و پێوەبێت. بەاڵم ب
وژمن دەگرێت، بێت، بەڵکوو ڕاست بە پێچەوانە، سەرکەل لە دنابە هاسانی بە تەپکەوە  

د بانگ  خۆی  بەڕەفیقانی  بە  سووری  دندووکی  و  دەکەهێڵێت  تیژ  برد  ۆئەوەی  ات 
هه  بە  واتە  شەڕەدەندووکە  بە  کهبتوانێ  چەکێک  بەگ  ر  بچێتەوە.  هەیەتی،  دوژمندا  ژ 

کانی کوردستان یاخاسەکەو خاوەنی کێو وکەژە و مۆڵەت بە ڕاوچی نادات لە سەر چ
کۆتاییدا لە  جا  بکات،  خۆش  ه  جێ  وکێوە  کەژ  'لەو  دەکات  و  مەجبووری  ەڵێت" 

 جێ بهێڵێت. چیای کورد بۆ کورد بە
ر عفه چاپی جه   اڵمنیسیدا دیاری نەکراوە بهڵی گوترانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئهسا 
هه  ١34٢  به ]ی  زانیوه  ١٩٦3تاوی  ئه  ز[  لهوهو  ئهگهش  بڵ  یهوونه ۆچو  مندا  ک  ی 
دیت  که  وهگرێتهده جه پێش  چاپی  لهعفه نی  ماڵپهسه   ر  ڕۆژههر  بۆکان   -اڵتڕی 
 بوو.  رمبڕیده

نی بووە لە زیندانەکانی ئێراندا زیندا  ١3٢7تا    ١3٢5د کامیل لەماوەی سااڵنی  سەی  ئاغا
سەرەتای شاعیر   دیوان،  هەردوو  )بڕوانە  ژیننامەی  ئەنیسیبەشی  لەجاپی  کە  خۆی   دا،  قەڵەمی    (. ەتیبە 

امی "غیابی" کومیتەی  ەی دووهەمی حزبی دیموکڕات بە ئەنددرەنگتر لە دوای کۆنگر
هەڵبژێناوەندی   وەک   4١4ە. رراوحزب  سااڵنەدا  لەو  هەر  کوڕیشی  ی  تاهیر'  'سەید 

چ کومیتەی  هەڵبژێرراوە. ئەندامی  دیموکرات  حزبی  لە   4١5اوەدێری  شیعرەکە 
سەردەمێک    -دیموکڕاتی کوردستاندا گوتراوەی  سەروحەدی کۆنگرەی دووهەمی حزب

 
 (     ژار، هەنبانە بۆرینە.   زڕەکەو باڵدارێکە بۆر و لە کەو بچووکتر )هە4١3
ساڵەکانی  محەمم.  4١4 جوواڵنەوەی  و  تێکۆشان  لە  "الپەڕەیەک  خزری،  حیزبی  4٢  -47ەد  دیموکڕاتی    ی 

 48، الپەڕە ٢٠٠3سوید  کوردستان"، ناشر: نووسەر،
 4٩الپەڕە هەمان سەرچاوە، .   4١5
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پێشمەرگە    کە شاعیر  کوڕی  خۆ سەیدتاهیری  حزبیی  هەڤااڵنی  ولەگەڵ  لە بوو  یدا 
دیموکڕاتی    ووریباش حزبی  دووهەمی  کۆنگرەی  دەشزانین  دەژیا.  کوردستان 

 ز( دا بەستراوە.  ١٦/١١/١٩٦4)8/١343/ ٢٦ن لە کوردستا
'خاسەکەو' ساکاگه تاڕادەیە رهرچی زمانی شیعری  بەوبۆنەیەوە  بەاڵم سیمبۆلیکە و  ک  ، 

رمەند لە هونەادییە، کە  واتە هی سەردەمی نەبوونی ئاز  پێچ وپەنا کەوتۆتە ناوەرۆکیەوە،
سیاسی بیروباوەڕی  ناتوانێ  نەبێت  دەرببڕێت.    -کۆمەاڵیەتی    -پڕوپێستدا  خۆی  ئایینی 

ش دەبێت  مەجبوور  ئازادیدا  نەبوونی  بارودۆخی  لە  بۆ ێوهونەرمەند  سیمبۆلیک  ازێکی 
مەرجی نالەباری وادا، ەکانی خۆی هەڵبژێرێت. جا، لەهەل ودەربڕینی باوەڕ و بۆچوون

ت و  دەبنشەو  جێاریکی  و  وهگره ە  ڕووناکی  و  ڕۆژ  ئازادیکوژی،  و  دیکتاتۆریەت  ی 
 ی ئازادی وسەربەستی و دیموکراسی دەگرنەوە.یش جێی وشه بەیان و شەبەق

کەژ وکێو، ، خاڵ ڕشتن، ڕاوچی، داو، چاڵکەن، هاتنەوە، ەژلەشێعرەکەدا خاسەکەو، ک 
، دندووک بە  ربنەوی ساف، سەنگی ڕەفیقان کردن، کانیاو، ئاباڵ وپەڕ جوان کردن، با

کردن و بانگی کوڕوکیژ بەرد تیژکردن،، سوور بوونی دەندووک، غوڕڕە کردن، گوڕە 
داگیرکەریی شاعیر.    ژیکردن هەمووی نیشانە و سیمبولن بۆ باوەڕی ناسۆنالیستی و د 

لی کورد، کە هەندێکیان لە اماژەن بە ڕاستەقینەیەکی ژیانی گە ئەو سیمبوالنە هەرکام ئ
 ا دەست نیشان دەکرێن. ارەدایی ئەم وتکۆت

بووبێت تێبینییەک  ئەگەر  شیعرەکەدا  نووسراوهلەپەراوێزی  هەوڵدراوە   ،  بەتایبەت  و 
سەر ڕووپەڕی هەندێک ڕۆژنامە و    پیجیاوازیی نێوان دەقی چاپکراوی دیوانەکە و چا

رێت و و گۆرانیی دەنگ بێژاندا دەبینوەی وا لە سەر زمانی خەڵک و لە ناگۆڤار یا ئە
ساغکردنەوەی سترێدەبی بۆ  خەڵک  زاری  سەر  وتەی  دیارە  بکرێن.  نیشان  دەست  ت 

دیکەدا  شیعر سەرچاوەی  نەبوونی  لە  بەاڵم  بێت،  متمانە  جێگەی  ناتوانێ  شاعیرێک  ی 
ئەوە ڕاستییەکی بەرچاوە کە    ارمەتیدەر بێت وبکرێت کەڵکی لێ وەربگیرێت.  ی  واهەیە
ە کوردییانەیە وا بۆتە مەتەڵی  وتوویعرە سەرکە'خاسەکەو'، یەک لەو دەگمەن ش  شیعری

ز کەسانێکی  خەڵک،  کۆمەاڵنی  زمانی  لێرە سەر  موناسەبە  بە  و  کردووە  لەبەریان  ۆر 
کورد بێژی  دەنگ  چەند  دەیهێننەوە؛  ئەوانەی    یشولەوێ  گوتوویانەتەوە.  گۆرانی  بە 

رتن لە  ەسەر شیعرەکە بە یارمەتی وەرگنموونەی هەندێک کاری مۆسیقایین ل  خوارەوە
 4١٦. ب و فەیس بووکتیوویوو

 
 : لەسەر فەیسبووک   416
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 ڕوونکردنەوەی وشە و تێرمەکانی ناو شیعرەکە  

س و ئەو  کورد  گەلی  ژیانی  ڕاستەقینەی  بە  ئاماژەیەکیان  هەرکام  خوارەوە  یمبوالنەی 
 ەی کورد تێدایە:  ەرگپێشم

کورد پێشمەرگەی  دەخاسەکەو،  هەست  شوێندا  هەندێک  لە  گەرچی  شاعیر  ە  کرێت 
 رگرتبێت؛ ڵکی لێ وهی کورد کهگەل ر بۆ هەموووەک چەمکێکی گشتیت 

 اڵم بۆ پێشمەرگە، ئامادەیی و خۆتەیار کردنە؛ خاڵ ڕشتن، بۆ کەو، خۆڕازاندنەوەیە بە
پۆ سوپایی،  دوژمنی کوردە،  ئێراندا لیسڕاوچی،  ئێستای  بارودۆخی  لە  کە  ژاندرمە،   ،  

وئیتیال بەسیجی  و  پاسدار  داگیرکەدەبێتە،  ڕێژیمی  بەگشتی  و  لعاتی  ئێران    ه ری 
 وردستان؛ک

 وه تهو بیستوویهوە و ئه"بیستوویەتی"، دەبێ بە واتای ئەوەبێت حوکمی غیابی بۆ دەرچو
 وێت بیکووژن؛یانهکەوتوونەتە شوێنی و ده که

پداو   بخاو  پێشمەرگە  دەیەوێت  دوژمن  هێزی  بەاڵم  ێوەبوون:  بیکووژێت  و  داو  تە 
ژرێن. شاعیر گەلێک گەشبینە بە  ەکووە دەبن و دوپکهته   داهەر خۆیانن کە بهلەکۆتایی 

 داهاتووی کورد و شکستی دوژمنانی؛ 
بۆسهداود لە  هەیە،  ئەزموونی  وریایە،  پێشمەرگە  داودۆزەرەوە.  و  داوپشکن  واتە   ۆز، 

 وێت و بەداوی دوژمنی فێڵبازەوە نابێت؛اکەن
می کۆماری  ردهیری "براکوردەکان" هی سه ی کەویش بۆتە برا کوردەکان؟  تەعببۆچ

ئهکورد پێش  و  فهویشهستان  ڕۆژنامە  و  ڕادیۆ  و  شا  ڕژیمی  لە کانی  رمییه، کە  ئێران 
ڕێبەرەکانی شا  سوپای  و  کوردستان  کۆماری  سەر  هەڵیاندەکوتایە  عدام  ئی  الیەکەوە 

شووتییان   دیکەشەوە  لەالیەکی  "برا دەکردن،  بە  و  خەڵک  هەنگڵی  بن  دەنایە 

 
 سمایل ئاغا چاوقاڵی و سەید ئیبڕاهیم سەقزی 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=354114321333517 

 ووب: لەسەر یووتی
 مستەفا شەواو

http://www.youtube.com/watch?v=0Y3boVxQw0A&feature=related 

 سف مستەفایۆ
http://www.youtube.com/watch?v=oSS-Pvg97mc&feature=related 

 یۆکە( چرکەی ڤید  45خولەک و   8)دوای 
ئیب ئاغا چاوقاڵی و سەید  نەمر سمایل  لبەرهەمەکەی  پێشتر  ئێستا  ە سەر یووتیووبڕاهیم سەقزی  بەاڵم  یش هەبوو 

 نەماوە:
http://www.youtube.com/watch?v=cCHuUk-z-ac&feature=related 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=354114321333517
http://www.youtube.com/watch?v=0Y3boVxQw0A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oSS-Pvg97mc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cCHuUk-z-ac&feature=related
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امەی 'کوهستان'ی ئەو سااڵنە ڕوونی ڕۆژنرنجدانێکی  کوردەکان" بانگیان دەکردن. سە
ئیداری ودەزگای  لەدام  کە  بە   دەکاتەوە  چۆن  ئێراندا  وڕۆژنامەکانی  مەجلیس  و 
  4١7وەرگیراوە. کە بەرباڵوی کەڵک لەو عیبارەتە بێ ناوەرۆ

ئەد لە  قاقاکێشان،  ناوچەکەدا، خوێندنی کەون وسیفپێکەنین و  بۆ  ەبی  یین  ەتی ئەرێ 
 ن وحەق گوتن و تەبلیغاتی پێشمەرگەیە؛ەکردلێرەدا قس اڵمو، به ئه

ڕەزاشا زیندانێکە  قەجەر،  لە  قەسری  زۆر  ژمارەیەکی  و  کرد  دروستی  پەهلەوی  ی 
ک  کورد و لوڕ و شاعیران و ڕۆژنامەنووسانی وەنی ناحەزانی ڕژیم بۆنموونە، گەورەپیاوا
یزد  'فرخی  و  بهار'  الشعراء  سا'ملک  لە  کرد.  زیندانی  لەوێدا  دەوروی'   بەریاڵنی 

زاراو و  دەبرا  ناو  قصر"  "زندان  بە  شوێنەکە  ئیتر  "قصرقجر"  کۆماری کوردستاندا،  ەی 
پەهلەوی   پێش  ئێرانی  لە  قاجارەکان  بە سەردەمی حوکمی  ئاماژەیەک  ایە، وەال  تێدکە 

 نرابوو. 
سەر چیاکانەوە بەرەو ماڵ   مووی لەاعیر دەیەوێت پێشمەرگە ههکانیاو، ماڵی باوانە. ش

 ەوە؛ببن
ئخوارد کە نی  پێشمەرگەیەک  بۆ  ئیستیراحەتە  و  خەوتن  و  خواردن  کانیاو،  سافی  اوی 

 ەسەر چیا هەمیشە ئامادەی خەباتە و خەو وخواردنی ئاسایی خەڵکانی دیکەی نییە؛ل
بۆ  نە،ب دەشارنەوە  تێدا  ڕاوی  کەوی  بە    حەشارگەیەکە  و  کۆوەبن  لێی  کەو  ئەوەی 

بن، لە شیعرەکەدا گؤڕەپانیتەپکە 'مە  وە  یش ڕووبەڕووبوونەوەیە لەگەڵ    ساف'شەڕە. 
 سەریدا سەپاندووە. دوژمن لە گؤڕەپانی شەڕێکدا کە دوژمن بە

بەشداریکردنی بە  ئاماژەیەکە  خرنگ:  خرینگە  بە  شن  شنە  بە  خەباتی  ژن  کچ  لە  ان 
خرینگەخ دەنگی  دەنگی  نەتەوایەتیدا،  بە  ئاماژەبێت  دەتوانێ  واتە رینگ  ئاسنەواڵە 

 . وهرتنی کچان و ژنانی کورد بگرێتههەڵگی و تفەنگ خەباتی چەکدار
ی کەو سوورە. بەاڵم دوور نییە ئاماژەیەکیش بێت سوورە دەنووکمان: دیارە دەندووک

سا لەو  کومونیستی.  دروشمێکی  بەشێکی اڵنبە  ئەویش  دوای  زۆری  ماوەیەکی  و  ە 
هوردووبەرچ بە  موکریان  شاعیرانی  لە  ئااڵی  او  و  سوپای سوور  و  سوور  سووری ی 
و ەتیاسۆڤی هێمن  و  هەژار  قازی،  سەیفولقوزاتی  نەمران  نموونەکەی  هەڵدەگوت.  ندا 

 
نیشتمانپه   ایه ئاشکر.   4١7 وسەرنووسەرە  کوهستان  ڕۆژنامەی  ڕۆژنکهره روهحیسابی  لە  دیکەی امه ی  چاپی    کانی 

 . وهوان ناگرێتهئه م بۆچوونهو ئه تاران جیاوازه 
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ن حزبی  واک لهکانی کورد و یهسیاسییه  ی حزبهرنامهها پڕۆگرام و بهروهحەقیقییە. هه
 یستی بوو. دێموکراتی کوردستانی ئێران، سوسیال

وه  حەپەحەپ  کردن،  نەگوڕڕە  واتایەکی  وگوڕەشەیە،  هەیەەڕەشە  یی  ب  رێ  ۆ  و 
 دوژمنی داگیرکەری کوردستان کەڵکی لێ وەرگیراوە. 

ئیفتیخارە، غوڕڕە کردن، خوێند و  بەرانبەر یەکتر. لە شیعرەکەدا، شانازی  لە  نی کەوە 
ئەوەیە پێبڵ  توانای  بۆ  و  هەیە  ئەرێیی  واتایەکی  هەم!  منیش  لە ێ  کورد  شمەرگەی 

 4١8نەیاردا بەکار هاتووە.  بەرانبەر دوژمن و
        : کهیعره یی شرووزری عه حبه

 سریع مسدس مطوی مکشوف: مفتعلن مفتعلن فاعلن 
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 خوشک و براین 
 
 
 

        ،ئەی دوژمنی گەلی کورد
 رد!  هەڵێن زوو بە دەستوب

 پێشمەرگەن لە کێشکێیە 
 ەتفەنگی لە سەر پێی

 هەر وێیکەون دەردەچێ
 بەجێوو جێدەوکووژێ ز

 دەمێنێ کەالکوو جێ 
 ێگاو دەخوێنێ ج کوند لە

 بگرن مەڵبەندیان تا تێ
 دەپارێزن کورد بە گیان 

 ین، ناسرەوینوچان نادە
 ومژ ناڕەوین وەک تەم

 ئێوە تۆزن، بە بایەک 
 هەریەک دەڕۆن بۆ الیەک 

 مە لە کێوان دەژین ئێ
 بە هیواین خوێنوو بمژین 

 خەموجار بە دڵێکی بێئە
 زۆر مەحکەمبە بیروڕای 
 یشتمان دەپارێزین ن 

 بەهەشتمان ی نیشتمان
 کیژۆڵەی ڕێکی حۆرین 
 بە شەرتێ دڵ نەگۆڕین 
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 ماننهەموو دایک و خوشک
 کیژ و کوڕ هاوپشتمانن 

 خوشک و برای هاوپشتن
 جێگای شانازی گشتن 

                                              
 ی هەتاوی ١34٢قاقاڵوا، 
  (وەەنیسیدا نەهاتوچاپی جەعفەر، لە چاپی ئی  3٠5و  3٠4)الپەڕە 

   ______________________________ 
ەم دیوانی شیعرەکانی یەک  مامۆستا ئەنیسیوە کە  ئەوە گوتراساڵ پێش    ٢3ئەم شیعرە  

 ێدا ڕەنگی نەداوەتەوە،  هۆکارەکەی دەبێ سیاسی ، بەاڵم لەولەتاران چاپ کرد  یئاوات
 بووبێت و مەسەلەی سانسۆر.  

پێوێدە زمان  لە  شیعرەکە  کوردەوچێت  گوترانیشی  ە  شمەرگەی  ساڵی  گوترابێت، 
کوردست باشووری  لە  ئەیلوولە  شۆڕشی   سروودێکی  دەسپێکی  وەک  نییە  دوور  ان. 

ەربۆیەش زۆر سوار و خاوەن  نەتەوەیی بۆ بەرزکردنەوەی ورەی پێشمەرگە دانرابێت، ه
دا  ی ناوەرۆکی کۆتاییەکانیەیە. عینوانی شیعرەکەش لەگەڵ چەمکمۆسیقایەکی بن بزۆک

دەگرێتە 'پێشمەرگەی    وەیەک  'پێشمەرگە'،  وەک  ناوێکی  دەکرا  چاوەڕوان  گەرچی 
کە زیاتر لەگەڵ فەزای شیعرەکەدا   ان 'پێشمەرگەی کورد'ی لەسەر بوایەتقارەمان' ی

 ە.  یەکی دەگرتەو
 انی گەلی کوردە و دەیەوێت لە هێزی تا فەردی دەهەم ڕووی قسەی شاعیر لە دوژمن

سێ فەردی کۆتاییدا چەشنە وەرچەرخانێکی    لە رسێنێت. بەاڵم  خەڵک و پێشمەرگە بیانت
پڕ دەچێتە سۆراغی کچان و الوانی نیشتمان. هۆکاری  لە ناکاو ڕوودەدات و شاعیر لە

لە   و  نییە  ڕوون  وەرچەرخانە  فەردە  ئەو  سێ  ئەو  کە  دەردەکەوێت  وردبوونەوەدا 
 وو هاوبەش لە هەرددیارە هەندێک عونسوری    ادەیەک جیاوازن لەوانی پێش خۆیان.تاڕ

درێژەی   لە  فەردەش  سێ  ئەو  بزانرێت  دەکرێ  شێوەیەک  بە  و  هەیە  ئەوانی بەشەکەدا 
 پێشتردایە بەاڵم وەرچەرخانەکە هەست پێدەکرێت.   

 پەلە دەستوبرد: خێرا، زوو، بە 
گەلەک )پێشمەرگەی  پێشمەگەمان  ناوچەی پێشمەرگەن:  خەڵکی  زاری  شێوە  ەمان(، 

 یە. مەشایەتی و مەنگوڕایەتی ما
 لە سەر کێشکە: لە کێشکێیە 
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 تفەنگ لەسەر پێ بوون: ئامادە بوونی تفەنگ بۆ تەقاندن 
 یکەون: هەر ئەوەندەی خۆی لێبدەن... وێ

 کەالکوو: کەالکتان  
 لە جێگاو: لە جێگاتان

ە کوردستان و شوێنی دیکەی  د لە شوێنێک خوێندن: بە گوێرەی نەریتی خەڵک لکون
 تانە.ەوان و نەمان و فتی ناوین، نیشانەی ڕووخڕۆژهەاڵ

 تێگرتن: نیشانە کردن و تەقاندنی تفەنگ
 وچان: پشوو

 مژ: لەبەر یەک چوون و پاکبوونەوەی مژ لە سەر زەوی  ڕەوینی تەم و
دەربڕ  بمژین:  خوێنوو  دبەهیواین  لە  کە  گەلێکەوە  لەالیەن  توندڕەوانەیە  ەست  ینێکی 

هاتووە وەگیان  دوژمن  کەسایەتی    زۆرداریی  لەگەڵ  زۆگەرچی  یەک  ر  وێژەرەکەیدا 
 ناگرێتەوە کە هێدی و هێمنە. 

 مەحکەم: قورس  وقایم 
 رین: کچەکانی هاوشێوەی حۆری و فریشتەنکیژۆڵەی ڕێکی حۆ

هەند بەدواوە  لێرە  گوترا،  سەرەوەدا  لە  شیعرەکاندا  وەک  واتاکردنەوەی  لە  ئاڵۆزی  ێک 
قسە دەکات و    ر لە زمان گەلی کوردەوەشاعی  ١٠ت. تا کۆتایی فەردی ژمارە  پێک دێ

دەڵێ:  ەڕه لێرەدا  بەاڵم  دەکەین.  وا  و  دەکەین  وا  کە  دەکات  دوژمنان  لە  ەشە 
کیژۆڵەی... کیژۆڵەی کێ و چی؟ ڕوون نییە گەرچی دەکرێ بڵێین نیازی لە نیشتمانە.  

نەگۆڕیبە دڵ  "بەشەرتێ  دەڵێ  شوێنیدا  بە  کاتێ  دڵ گۆڕین  اڵم  نییە  ڕوون  دیسان  ن" 
وەک پیاوانی کورد دڵ نەگۆڕین و   مەبڵێت ئەگەر ئێ  ؟ بە بۆچوونی من دەیەوێلەچی

 ەک حۆری پاک و چاک دەمێننەوە.  کیژانی نیشتمانمان خۆش بوێت، ئەوان و
 دایک و خوشکی کێ؟ بە بۆچوونی من، هی پێشمەرگە

   ،ری عەرووزیی شیعرەکە بەح
 ل فاعالتن // مفعول فاعالتنمضارع مربع اخرب: مفعو
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 بەهاری ناخۆش 
 
 
 

    سەربەقوڕ، عاجز  ڵ هات بۆ الم، شەما
 هەناسە سارد و خەمبار و دڵ کز

 اران هەر به غارکوت تۆ بۆ وای؟ جپێم
 4١٩دەتهێنا موژدەی فەسڵی نەوبەهار!

 ن بی ر بەشاش، ڕووخۆش و جوادەبوو زۆ
 ی گواڵن بی هێنەری موژدەی خێڵ

 دزە: وەاڵمی داوه شەماڵ به 
 هاتم بۆ واڵت به شنه و کزە 

 ۆزم ورۆز بێنم بۆ هەی نەکه موژد
 چەکوشی گەردوون شکاندی پۆزم 

 دیتم له شیو و الپاڵ و تەالن 
 ەنه و واوەیال و گریاندەنگی شیو

 لە سەر چڵی دار هەزاران بولبول 
       وکوڵقوڵتمەنجەڵ دەکوڵن، دەدەن وەک 

 نوونم دی، ڕووتەڵ له شاخانسەد مەج
 ەیال و شین، به ئاخ و داخان به واو

 ال مەجنوون بۆ لەیوڵ و بولبول بۆ گ
 وێکڕا دەیانکرد شین و واوەیال 

 4٢٠لە بیرم چۆوه پەیامی نەورۆز

 
 ری لە کۆتایی فەردەکە داناوە.چاپی ئەنیسی نیشانەی پرسیا  4١٩
 چووە چاپی ئەنیسی: لەبیرم  4٢٠
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 وه بۆ گەل و بۆ هۆز باڵوکەمە
 شێت و شەیدا بووم هێندم خەم خواردن 

 م سپاردنهێشتن، به خوداار جێمناچ
                               

 هەتاوی ی ١34٢قاقاڵوا، 
جەعفەر(  ی چاپی3٢٩و  ٢83ی و ی چاپی ئەنیس ١٩٩و  ١٩8)الپەڕە   

   _______________________________ 
 چاپدا وەک یەکە. عینوانی شیعرەکە لە هەردوو

س نەزمێکی  بڵێم  باشتر  یان  ساکار،  وێدەچێشیعرێکی  سیاسییە.  پەیوەندی  اکاری  لە  ت 
ز(دا  ١٩٦3)  ١34٢لە نەورۆزی ئەو ساڵی  انی شۆڕشی ئەیلوولدا بێت. نازانم  ڕووداوەک

بەاڵم هەرچڕوویدچی   عیراق  اوە   هێرشێکی کردىێتە سەری هەیە دەبێ حکوومەتی 
ئەو    ولوول و ژمارەیەک شۆڕشگێڕی کوردی شەهید کردبێت  خەباتکارانی شۆڕشی ئەی

  8بکەمەوە کۆدیتای    بیری لێ  رە. خاڵێکی دیکە بتوانمە بۆتە هەوێنی ئەم شیعڕووداو
یم قاسم و  ف لە عەبدولکەرم عاری عەبدولسەال  ١٩٦3ریوەری )شوبات(ی ساڵی  ی فێب

ەم پێش نەورۆزی دەسەاڵت سەندنی بەعسییەکانە لە عیراق کە ئەویش بە ماوەیەکی ک
 ئەو ساڵە بووە.

باوەکانی ئەو ساڵەی ڕۆژئەگەرێکی دیکە دەتوانێ ڕوود بێت.  ەاڵم  هەاڵتی کوردستان 
و ئەرزی  ئیسالحاتی  لە  جگە  ئەو  من  ئێرانی  لە  ئاغاوەت  بوونی  دا ساڵە  بێدەسەاڵت 

ناب وا  الیەن هیچی  لە  کورد  خەباتکارانی  گرتنی  لە  ئاوات  قسەی  ڕووی  بڵێی  ینم. 
ناوچەکەشحکوومەت ئاغاواتی  نەبێت کە ئەوساڵە گیران و هەندێک  یان لەگەڵ  ی شاوە 

 بوو؟ 
گوترانی  سەبار ڕێکەوتی  بە  بەت  هەیە  دیکەشم  خاڵێکی  من  لە شیعرەکان  چ  یڵێم. 

شیعرەکەیان ێن و بۆ ئەوەی  دەڵ شاعیر شیعرێک    ەندێکئێستادا هلە  سەردەمی شا و چ  
سانسۆر تێغی  بەر  سااڵنی  ،نەکەوێتە  دادەنێن  ڕێکەوتی  لەسەر  بۆ   !پێشتری  فێڵە،  ئەو 

شامل ئەحمەدی  بڵێینموونە،  تۆ  کردوویەتی.  لە  وو  ئاواتیش  شیعرەی  مەجالێکی    ئەم 
 دیکەدا نەگوترابێت؟ 

نەریتسەر سەر  لە  کە  خەفەتبار  کەسێکی  کبەقوڕ:  عەشیرەێکی  هۆی ۆمەڵگای  بە  یی، 
 کارەساتێکی گەورەوە قوڕ بە سەری خۆیدا دەکات.  

 کەسی بێ عەنوای هەژاری بێ دەسەاڵت  هەناسە سارد:
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 ە هەاڵتن بەغار: بە هەلینگدان، ب
شا هێن نەوبەهار:  بەهاری  لەجیاتی  لعیر  نەوبەهار  گوتوومە،  پێشتریش  مانگی  اوە.  ە 

 هار. ای بەدووهەمی بەهاردایە نەک لە سەرەت
 بە شەددی پیتی /ش/ ی یەکەم( شاد، سەرودڵ خۆشبەشاش: )

 زییەوە.  بەدزە: بە ئەسپایی یان بەد
 تا هەژار( هەنبانە بۆرینەی مامۆس) شنە: سروە، بای شەماڵ، هاتنی سروە، لەرەی سروە.

 )هەنبانە بۆرینە( وە، بای بسکان کزە: شنە، سر
 ۆز: لێرەدا واتای گشتیی گەل دەدات. ه

   هەنبانە بۆرینە()، دەم و لەوس کەپۆ پۆز:
 )هەنبانە بۆرینە( شیو: دۆڵی تەنگ

 )هەنبانە بۆرینە( تەنیشتالپاڵ: قەدیاڵی کێو، 
 ە بۆرینە( )هەنبانتەالن: بەندەن، بەرزایی کێو

 )هەنبانە بۆرینە( ێر ئاوجۆشی ئاو، بڵقی چوونە ژقوڵت وکوڵ: 
 دەبێ نیاز لە الوانی وەتەن بێت. مەجنوون: 

 شتە.وقووت، دژی پۆ ڕووت ڕووتەڵ:
 وێكڕا: هەموو پێکەوە
                بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 

 لن فعولنلن فعولن// فعرب مثمن اثلم )هجایی(: فعقامت
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 هارستان به
 
 
 
 خوار و ژوور ن خۆشهمهیری چه، سه هارهبه 4٢١وڕۆئه

 رو و چنار و گوڵ و چنوورسه  به باغ ڕازاوه
 وزسه وز و بێشهاڵ سه وز و گهه س وز و جۆگه هگیا س

 سوور و خونچه  ن سوورمهسوور و چه  دار سوور و الله
 ڵکزاهه بوو دڵی عاشق که وز و سووره م سه به
 نوور کوو تهسووتێ وه، دههدڵ خراو شکۆی لهپ

 داخ و شاخ 4٢٢و و کۆتری یانی کهربهناڵینی به
 وبوورکا عدڵدا دهه ، ب، گیانهنگی ژیانهده

 4٢3ر بیانوو ناگری گه ، پیانووه، تارهشمشاڵه
 ، "هوالغفور" ترسه، مهیاڵهپ م کهرهساقی! که

 ی دڵڕفێن م، کوڕ و کیژانجه به  وههاتوونه
 4٢4ژوور بچێته، الچێ، بێ گوڵ و دڵه س کهرکههه

 4٢5بووکییه  ول و گوڵخونچهبولب ئێسته زاوایه

 
 نیسی( همڕۆ )ئ.  ئه 4٢١
 ! ترۆ ک کۆکۆتر نه  دوو: ک بهنه وهبخوێنرێته  ک بڕگه یه بێ بهی 'کۆتر' ده ه. وش 4٢٢
جیناسی    ر کێش بووبێت یان دروست کردنیبهله  یهک پیانۆ. واههنه  پیانوو هێناوهک  ی وهکه.  شاعیر وشه 4٢3

 نێوانی پیانوو و بیانوو. 
 و ڕوانگه تی ئه یاحهیر و سه سه  تهیهماڵی خۆی و نه   وههبچێت  با   نییهسێک گراوی و یاری  ه ر کگه.  واته ئه  4٢4

 کهساکار و نزیکی شیعره؟ واتای  بێتنەوە کوێ هات  لهبڵێی  .  ون نییه " م زۆر لێ ڕووه. واتای "هاتوونهه دڵڕفێنان
اڵم دڵنیا نیم  . بهه تی ڕۆژانحمههویوزار دوای کار و زر زهسه  له  کانهی ئێوارانی کوڕ و کیژی گوندهوهههاتن

 یان نا؟  یهی ههی دووریش ک، واتایهکه واتا نزیکه له  ئایا جگه
کات و  ی گوڵ دهتتی بولبول و بووکیه زاوایه   باس له   لێکدازهغه  ک( له   738تا    ٦73ای" ).  "اوحدی مراغه  4٢5

 ڵێ: ده
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 4٢7و تلووروال، قونهله وتووه، که 4٢٦ه ن سلووکخاوه
 ڕاز ونیاز و زمانی حاڵ  ، پڕ لهکوێستانه

 4٢٩کێوی توور  ، بۆته 4٢8و هیوای حوزووری دڵه  جێگه
 بیری  ژین  یاڵ و بهخه  به سێرکه، هه م کاتهله
 43٠بێ مشوور  ، ماوهکوڵه گوڵ به هل ر بولبولههه
 نێپێکه  هخونچ 43١می ده ڵکهبه ڕێیهر چاوه هه
 کا زیکری "یا صبور" باغ و ده له  ڵنیشتووههه

 نا گوڵشه دێ له جێنگێ به داخۆ که 43٢"ئاوات"ی
 !ست و بێ شعوورکوڵی مهو شێت و پێتی دڵ بهئه

 
مي آيد عروس گل ز اطراف چمن در جلوه "  

"اد خواهد شدمشتاق اگر دام بيا، گو بلبل  

پێگه4٢٦ بوونهیشتوویی عارفانه.  نزیک  جیاوازه خودا.    له   یهوه،  خاوه لسهفهسلووکی    له   سلووکی عیرفانی  ن فی. 
 ه چووندانیشتن و ڕاکشان و نه  وهماڵه  له  ان بێت، که کێش  نشینی و چله  واتای گۆشه  به  یهسلووک بوون واهه

 .ریشی تێدایه ده
 (بۆرینه  نبانهوڕوو )ههمهه. ڕاکشاوی د 4٢7
 کی عیرفانی( یهاراوه ڵک. )زخه له وهوتنه ون و دوور کهغایب بو ڵ خودا وگهله  کگرتن .  یه 4٢8
وێ له  هوهلیمی، یه ندانی کهڕمهی باوهگوێره  به  ێک که ی سینا، شوێنزیره شبه جه  له .  کێوی تووری سینا   4٢٩

وه  بنچکخۆی  پیشا  هک  دهئاگرێک  موسوڵمانان  دا،  مووسا  وهنی  ده ڵێن  لێی  نوورێک  لرکه ک  ندا  قورئا  هوت. 
له وهتهئایه  4٩  هب  یهککی" "طور" ههی "مه سووڕه نیشابوری  له شیعر  ". عطار  باس  مووسا له  ێکدا  ر  سهبوونی 

 کات: کێوی توور ده 
 "شبی موسی مگر میرفت بر طور  

 "بلیس از دور...پیش او رسید ا به 
کوڵ گوڵ بهسێک خواردن. له ێک و که می شتخه مبار بوون و  خه  کوڵ بوون واتهت. بهفهم و خه. کوڵ خه  43٠
 می گوڵ خواردنی بولبول. خه  اتهو

 بهگوترێت "پیاوێکی  دهی  وهک ئهی کار پێکهێنان وهلیقهو سه  گبیر و ڕایه ته  بۆرینه  نبانهی ههوێرهگ  مشوور به 
ڕؤستی شتێک و    له  ترێت کهگوێک دهسکه  و به  دا چاری ناچار و ناعیالجه لێره  وهبێ مشوور مانه ".  مشووره 

نه زیندههه  که   مێکدارده رز و سه وه  له  که بێت  ده  وهئه  که ت. واتای گشتیی شیعره یهکارێک  لهوهموو   رێک 
تی گوڵی پێ ناخورێت  وینداریهئه  ری کاری خۆی واته مشوو   که   وله نیا بولب، ته یدایه یاڵ و بیری ژیانی خۆخه

. دایهردهم فههر ئی ههدرێژه   ردی دوایی لهنێت. فهکهدهو گوڵ پێ  وهکرێته ده  ی خونجه ی کهتیهوهمی ئه و خه
 .ر خودایههب بوور هانا بردنه و یا سه کانی خودایه ناوه ک له بوور یهسه

ده 43١ جه.  وعفهقی  "دههر  نووسیویهک  دهمێ"  من  ئهتی.  کهنقی  بوو  ڕاستتر  پێ  "وه  یسیم  تۆماری  دهک  می" 
 .کردووه

 .نازناوی شاعیر  به هیها ئاماژهروه ۆ بولبول. ههب وهڕێتهگهدی هاتن ده زوو؛ ئاوات بهاره. ئاوات، ئ 43٢



  

515/   ئاوات دیوانی شیکردنەوەی

 

 ویتای هه ١34٢قاقاڵوا، 
 
ر( عفهی چاپی جه  88و  87 وی چاپی ئەنیسی  3٢و  3١ )الپەڕە   

 __________________________  ____ 
 . هار" هنیسیدا "بهدیوانی چاپی ئه له کهشیعرهعینوانی 

ندێک  شن و هه روای هاوچهسه  حیسابی کێش و  به  رهشیع  پارچهم  کرێ بگوترێ ئهده
 یه وهرهسه ی نالی بههکریی شیعره ناسراوهریدا، کارتێکهیولهبی ڤوکابرکیته وێچوویی له

 ڵێ: ده که
 ی بادی خۆش مروور تم ئهزی ڕێگه "قوربانی تۆ

 زوور...." موو شاری شاره هه یکی ئاشنا بهی پهئه
و ست نیشانی ئهریشدا دهعفهریی دیوانی چاپی جهحهی سهشیعری سروه  راوێزیپه  له

 ڵێ: ده کاتێ که  کراوه بۆچوونه
 ."تی بۆ سالم .. ناردوویه که رگرتووهی نالی وهکهنامه ی لهوێنهید کامیل "سه 
غهبه بۆنی    لێک که زهغه م،  کهده  کانیداردهفهندێک لههه   لێکی حافز لهزهاڵم من زیاتر 

سه  و  بهکێش  نزیک  غه روای  بهلهزهم  و  ئاواته  لهتایبه  ی  کهمیسراعهم  ت  ڵێ:  ده  دا 
 " !، "هوالغفورترسه ، مهپیاڵه هم کره"ساقی! که

 تی: گوتوویه ی حافز کهدهرو فهله وهبێتهزۆر نزیک ده
 "می خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور کسی

 "!باده مخور، گو "هوالغفور تو را که  گوید
 : ها میسراعیروههه
 بیری ژین..."  ڵ و بهایخه  بهسێ رکههه م کاته"له

 ڵێ: ده ی حافز کهمیسراعهو له دوور نییه
 ."  خرمند و شاد.. عیش و طرب "گر دیگران به

به بۆ  لێرهکهلهزهمی غهرجه راوردکاریی زیاتر، سهمن  بینین  ک دهههێنم. ودهدا  ی حافز 
دههه وهواژهستهندێک  حافز  هوالغفور  ی  و  لهقاودهدهک صبور، حضور  ی کهشیعره  ق 

 ئاواتدا هاتوون: 
                                        ر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور"دیگ

                                    گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور 
                                                                                         شکر آن که تویی پادشاه حسن بهای گل!  

                                                                                                        دل شیدا مکن غروربا بلبالن بی 
                            کنم                      غیبت تو شکایت نمی از دست 
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                                                                 ست غیبتی، نبود لذت حضورتا نی 
                                       یش و طرب خرمند و شادگر دیگران به ع

                                                          سرور گار بود مایهما را غم ن 
    و قصور است امیدوار د اگر به حورزاه 

                                         صور است و یار، حورما را شرابخانه ق
                           خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی می 
                                   گو: هوالغفور! را که باده مخور،گوید تو  
 کنی؟                            یز غم هجران چه محافظ! شکایت ا 

 433جر وصل باشد و در ظلمت است نور"در ه
شیعرهوتی گوڕێکه ئاواتەکترانی  هه  ١34٢  ی  ی    ٦3و    ١٩٦٢  کاتهده  که  تاوییهی 

ئه ساڵهزایێنی.  تایبهن گرنگایهخاوهبۆ مێژووی کورد    و    تازه   یلوولشی ئه: شۆڕتهتی 
پێکده به ستی  لردبوو،  نیشتمانپه  هشێک  ڕۆژههروهالوانی  کوردی  ڕوویان  ری  اڵت 

چووبوونه  کردبووه و  لهوهشۆڕشه  ناو   باشوور  سه  ،  محهردهئێرانی  ڕهممهمی  زاشای  د 
ڕاگههله په سپی"  "شۆڕشی  کهیێویدا  لیه  نرابوو  ئامانجهشه  هک  له ش  بوو  بریتی   کانی 

زهشکردابه خاوهدنی  به  نویی  گوندهندهجووتبه  رسه  مڵکان  کی  یهرنامهبه  -کاندای 
کهپێشکه چهماوه  له   وتوو  ئێی  لهندساڵدا  ئابووری  بڕگه  رانی  فێئۆداڵی    -ی  سیاسیی 

دهتێپه و  خاوهسهڕاند  سنووری  بێ  ماڵتی  نهن  ههڵکانی  سک  بهر  بهنووردار،   ڵکوو 
  میشه میواندار و هه  میشهنگی ههست تهیکێکی دهمال  ئیمامی ورده  بڕ کرد. تی بنهواوهته
لهرزقه خۆی  بوو،  زهسه  دار  کاری  ر  خۆی  وزاری  عارهدهوی  و  دهکرد  ڕشت. قی 
دیسانهبه لهکهاڵم  نابێ  گۆڕانکارییانهش  له  و  کتێپه  و  ئهڕ  دهردنی  قوالپه راوهو  ی  دا 
ئهڕنهته نیازم  زه  یهوه بووبێت،  دهویو ئیسالحاتی  کارتێزار  لهکهبێ  وبیری سهری  هزر  ر 
 . وهیان دابێتهنگکانیدا ڕهشیعره له رییهو کارتێکهو ئهویش بووبێت ئه
           ،کهحری عەرووزیی شیعره به

 ل فاعلن.  فعول فاعالت مفاعی: ممضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف 
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