
محەمەد عومەر عوسمان
تەوەر:



   محەمەد عومەر عوسمان
- لەساڵی 1957 لە گەرەکی دەرگەزێنی شاری سلێمانی لە دایکبووە.

- خوێندی سەرەتایی، ناوەندی و ئامادەیی هەر لە شاری سلێمانی تەواو کردووە
 - هەر لەسەرەتای الوی دەستی بە کتێب خوێندنەوە کردووە

- لە ساڵی 1975 دەستی کردووە بە نوسینی شيعر و باڵوکردنەوەی.
- محمد عومەر عوسمان کۆی بەرهەمەکانی لە دیوانێکەیدا بە ناوی )لە غوربەتا( باڵوکردۆتەوە

- تا ئێستا دوو ماستەر لەسەر شيعرەکانی وەرگیراوە
- لە چوار نامەی دکتۆرا وەک سەرچاوەی سەرەکی بەکار هاتووە
- تا ئێستا شيعرەکانی بۆ چەندین زمانی زیندوو وەڕگێڕدراون

- ناز ناوی )ژەنەڕاڵی پاییز(ى پێدراوە



لە غوربەتا 
كتێبی 

یادەوەرییەكانی 
نەوەیەك

دالوەر قەرەداغی
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ــە شــیعر نوســین  ــە وەســتان و بێدەنگــی ل ــاس ل ــەوێ  ب ــرەو ل زۆر جــار لێ

ــە شــیعر نوســین،  ــت، خــۆی ڕاســتە وەســتا ل الی )حەمــە عومــەر (دەكرێ

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هەمیشــە دنیــای شــیعری ئــەو درێــژەی هەیــە، ڕاســتە 

ــە  ــەوەی هەی ــەوەوەو ڕەنگدان ــە درێژبون ــەاڵم هەمیش ــت، ب ــەو نانورسێ ئ

ــودی  ــە خ ــە ل ــەوەی هەی ــەدا، ڕەنگدان ــەی ئێم ــەزا كلتوریەك ــە ف ــە ل هەی

ژیانــا لــە خــودی ئــەو عەقڵیەتــە گەنجانەیــەی كــە هەمیشــە داوای ئــەوە 

دەكات جیهــان جۆرێكــی كــە ببیرنێــت، كــە تیایــا جیــاواز ســەیری ئینســان، 

ســەیری خــودی جوانــی بكرێــت، شــیعری ئــەم شــاعیرەی ئێمــە لــە كاتێكــدا 

هــات بــە ئاقارێكــی كــە شــیعری نوســی كــە شــورەی بــوو باســی نــا ئومێدی 

بكرێــت، یــان باســی هەندێــك خەمــی ئینســان بكرێــت، كــە شــیعری ئێمــە 

خەریكــی بــوو، چونكــە دۆخــە سیاســیەكەش ئــەوەی ئەخواســت كــە 

ــدا  ــم و بەرگری ــیعری دروش ــە ش ــك ل ــە، لەجۆرێ ــی ئێم ــەو دەم ــای ئ دونی

ــك  ــات جۆرێ ــاوە ه ــەم پی ــیعری ئ ــەاڵم ش ــتیەكەی، ب ــوەوە ڕاس ــورت ب ك

ــك  ــە هەندێ ــە ل ــا جگ ــە لەوكاتەی ــە شــیعر ك ــەی بەخشــی ب ــی دیك ڕوانین

نــاوی كــەم نەبێــت، كــە دەتوانــم نــاوی )فاتیــع عیزەدیــن و دكتــۆر ئــاراس 

عەزیــز ( بێنــم پێــش ئەوانیــش )گــۆران مەریوانــی و خەبــات عــارف( لــەو 

شــاعیرانە بــوون كەلــەو مەدایــەدا دەیــان نوســی و لــەو بــوارەدا هەوڵیــان 

ــی  ــكات چاپكردن ــی بی ــەوەی كــە كاك محەمــەد توان دەدا. خۆشــبەختانە ئ

ــیا  ــی خۆش ــەر لەكات ــە ه ــا( ك ــە )غوربەت ــوو ل ــە ب ــە بچكۆلەی ــەو دیوان ئ

ســەدایەكی زۆری دروســتكرد، كــە تــا ئێســتاش ئــەو ســەدایە الی خوێنــەران 

هــەر هەیــە.

بــەردەوام بــوون یــان بــەردەوام نەبوونــی ئــەم شــاعیرەش لــە نوســین لــە 

دوای لــە )غوربەتــا(ش ئــەوە ئەركــی ڕەخنــەی ئێمەیــە كــە قســەی لەســەر 

بــكات، وە خۆشــبەختانە خۆشــی لــە ژیاندایــەو دەتوانێــت ڕوناكــی بخاتــە 

ســەر ئــەم مەســەلەیە، بــەاڵم وەك بۆچونــی تایبەتــی خــۆم پێــم وایە، باشــی 

ــە  ــەی نەنووســی، چونك ــا( هیچــی ك ــە )غوربەت ــاش ل ــە وەســتاو پ ــرد ك ك

ــدا  ئــەو دیوانــە جوانــی خــۆی هەیــەو مــن پەیوەندیەكــی ڕۆحیــم لەگەڵی

هەیــە، ئــەو دیوانــە كۆبونــەوەی هەمــوو یادەوەریەكانــی نەوەیەكــە، بۆیــە 

ــان  ــە ی ــەو یادەوەریان ــە ئ ــەدوادا بهاتای ــەر شــیعریكەی ب هەســتەكەم ئەگ

بەاڵیەكــی تــردا دەڕۆشــن یــان پــرش و باڵودەبــوون، ڕاســتی شــیعری ئێمــە 

ــازی  ــە فیســتیڤاڵ ســازی و دروشــم ب ــە دوای ڕاپەڕیــن توشــی جۆرێــك ل ل

ــەو  ــە( ئ ــە )حەم ــیعری  كاك ــیعرانەی وەك ش ــۆرە ش ــەم ج ــە ئ ــەوە ك بوی

ــۆ  ــەوە ب ــە دەگەڕێم ــن هەمیش ــتدەدەن، م ــە دەس ــان ل ــەی خۆی تاموبۆن

هەشــتاكان بــۆ ناوەڕاســتی هەشــتاكان، بــۆالی دیوانــی لــە )غوربەتــا( بــۆالی 

ــوو،  ــە ب ــی ك ــتەكان بەجۆرێك ــە ش ــتیان ب ــە هەس ــد ك ــا ئومێ ــی ن نەوەیەك

ــۆ  ــەوە ب ــوێ  بدۆزێت ــی دەدا ڕێگایەكــی ن ــە هەمیشــە هەوڵ ــەو نەوەی وە ئ

تەعبیركــردن لــە خــۆی، هــەر بۆیــە لــە )غوربەتــا( ماڵێكــە بــە ڕاســتی ماڵــی 

ئێمەیــە، بــۆ گەڕانــەوەی یادەوەریەكامنــان لــەو زەمەنــەدا، هەســتەكەم لــە 

دوای لــە غوربەتــا ئەگــەر شــیعری تــری بــاڵو كردایەتــەوە، ئــەو ماڵــەی بــۆ 

مــن پەرتدەكــرد.



پڕۆفیسۆری یاریدەدەر
د. قومرى سەعيد

لە )غوربەتا( 
دیوانێك بە قەبارە 

بچوك، بەاڵم لە 
ناوەرۆكدا زۆر 

گەورە
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محەمــەد عومــەر عوســان لــە دیوانــی لــە )غوربەتــا(دا دەیەوێــت لەنــاو 

داروپــەردووی شــیعرو پایــزا بۆ ڕۆحــی ماندووی عەشــقێكی نــاكام بگەڕێت، 

ــیعردا  ــە ش ــز ل ــی پای ــدا مۆتیڤ ــی و كوردیش ــیعری جیهان ــە ش ــتی ل بەگش

بــەكار هاتــووە، بەتایبــەت لــە شــیعری )مەحەمــە(دا تێاكانــی )خــەزان و 

پایــز( بــەكار هاتــووە، وە هــەر ئــەو كاریگەریەشــە وای كــردووە كــە شــاعیر 

بەشــێوەیەك نــوێ  پایــز دوبــارە بكاتــەوە، ئەگەرچــی پێشــر الی شــاعیرانی 

ــەكار  ــز ب ــەی پای ــی وش ــۆران( زۆر بەجوان ــارانی و گ ــەوی بێس وەك) مەول

هاتــووە، بەشــێوەیەكی ڕۆمانســی، بــەاڵم ئێمــە ئــەم ڕۆمانســیەتە ئەگۆڕیــن، 

چونكــە ئــەو پایــزەی كەلــەالی ئــەم بەكارهاتــووە پایزێــك نیــە كــە ســەراپا 

پایزێكــی ڕۆمانســیانەی عاتفیانــەی ڕوتبێــت، ئــەم بــەدوای پایزێكــدا وێڵــە 

كــە وێنــەی خۆشەویســتی خــۆی تێــدا بەرجەســتەدەكات، ئــەو پایزەیــە كــە 

هەمیشــە وێنــەی قــژوو وێنــەی چــاو خۆشەویســتی خــۆی تیــادا دەبینێت و 

ونینــاكات، پایــز الی ئــەو ئــەو پایزەیــە كــە هەمیشــە شــاعیر لەناویــدا وەك 

ــن  ــت وێڵبی ــە دەبێ ــت، كەوات ــاز نابێ ــی دەرب ــەوە و لێ ــەك دەخولێت بازنەی

بــەدوای ئــەو مانــا ئەفســوناویە ســەرنج ڕاكێشــانا ئــەو مانــا فەلســەفیانا كــە 

ــت  ــەر ئێمــە مبانەوێ ــە شــیعرەكانیا، ئەگ ــان دروســت دەكات ل شــاعیر بۆم

بــەم شــێوەلێكی بدەینــەوە، دەبێــت بگەڕێنــەوە بــۆ ناســینی خــودی شــاعیر 

خــۆی، چونكــە لێكدانــەوەی دەق پێویســتی بەیاســاو ڕێســای خــۆی هەیــە، 

بــەاڵم شــیعری )محەمــەد( وامــان لێــدەكات كــە بەشــێوەی دەرونشــیكاری 

دەق شــیبكەینەوە، هــەر بۆیــە پێویســتە دەرونــی شــاعیرەكە شــیبكەینەوە 

ــای دەقەكانــی جوانربگەیــن، هــەروەك فرۆیدیــش دەڵــێ  » ئــەو  ــا لەمان ت

هونەرمەنــدو نوســەرانەی كەناتوانــن ئــارەزوو خواســتەكانیان بهێنــەدی لــە 

ــە شــیعری  ــۆ تێگەیشــن ل ــە ب ــەوە«. كەوات ــگ دەدات ــدا ڕەن بەرهەمەكانیان

ــۆ  ــن ب ــەوەی بزانی ــۆ ئ ــا ب ــەدوای بەرهەمەكانی ــن ب ــت وێڵبی ــە( دەبێ )حەم

لــەم نامیلكــە بچووكــەدا لــە )غوربەتــا( كــە بــە قەبــارە بچوكــە، بــەاڵم لــە 

ــە  ــووە ب ــەكار هات ــز ب ــە. )54( جــار ووشــەی پای ــاوەرۆك زۆر زۆر گەورەی ن

هەمــوو شــێوەكانیەوە، )پایــزە خەزانــە زریانــە گڤــەی بایە ڕەهێڵەیــە گەاڵی 

دڵــە گــەاڵی دڵــە( تەنانــەت خوێنــەر دەتوانێنــت كاتەكانیــش دیــاری بــكات، 

ــات،  ــوە شــەو دەب ــۆ نی ــا ب ــدا هان ــە شــاعیر تیای ــوە شــەوە ك ــە نی )ئێوارەی

بەتایبــەت لــەو كاتانــا كــە شــاعیر زۆر بێــزارو بیتاقەتــە، شــاعیر ئــەو وێنــە 

ــت  ــۆوە دروس ــە خ ــەش ل ــەم وێنان ــە ئ ــكەش دەكات، ك ــان پێش جوانانەم

نەبــووە، ئــەو لــە دیوانەكــەدا ڕانــاوی كەســی یەكــەم زۆر نــاو دەبــات، بــە 

لەیــا و بــە ئازیــز، هــەر وێنــەو دیمەنــی پایزیــان تیــا بــەدی دەكات.

تەنیــای شــاعیر جیــاوازە  بــەاڵم  تەنیایــە،  )حەمــە عومــەر( هەمیشــە 

لــە تەنیــای خەڵكانــی تــر، پەیوەنــدی بــە ســنوری جوگرافیــەوە نییــە، 

ــە  ــان و نامۆبون ــە ژی ــە ل ــە تەنیایی ــە ئەم ــە، ك ــای ڕوح ــەی تەنی تەنیایەك

ــە  ــای دەكات ل ــە تەنی ــت ب ــاعیر هەس ــە ش ــەر ئەمەی ــە ب ــە ڕۆح، هەرل ل

ــاو  ــاوەرا، لەن ــۆرای جەم ــاو ئاپ ــە ن ــا ل ــاو خێران ــە ن ــوێنا، ل ــن ش قەڵباڵخری

هــاوڕێ  و برادەرەكانیــا، ئــەو خــۆی تەنیایــە، ئــەو خــۆی تابلۆیەكــی پاییزیــە، 

ــە  ــەم ڕۆژگارە وا ب ــی ب ــە خەمەكان ــە، هەمیش ــی جوان ــۆی دەقێك ــەو خ ئ

ــەو تەنهــا  ــای ئ ــە، جوگرافی كۆڵیەوێتــی وەك مەســیحێك بــێ  مــاڵ و مەئوای

جوگرافیــای شــیعرەكانییەتی و هیچیــر.  



جەمال غەمبار

ژەنڕاڵی پایز:
شاعیرێكی كەمنووس، بەاڵم 

جوان نووس
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لــە نیــوەی دووەمــی حەفتاكانــەوە واتــە بەدیــاری كــراوی لــەدوای ســااڵنی 

ــە  ــەر ل ــە ه ــم، ك ــان( دەناس ــەر عوس ــەد عوم ــن )محەم )1976( وە م

ــتە  ــە دەرەوەی ش ــوو، هەمیشــە ل ــو ب ــی بزێ ــینیەوە ڕۆحێك ســەرەتای ناس

باوەكانــەوە دەهاتــوو دەچــوو، دێتــە بیــرم ئــەو ســەردەمانە ئــەو )پۆشــكین 

و مایكۆفســكی( بــە ئێمــە دەناســاند، خۆشــی بــە ڕۆحێكــی ناســكەوە 

خەســڵەتەكانی  لــە  یەكێــك  دەكــرد،  حاڵەتەكانــدا  لەگــەڵ  مامەڵــەی 

شــیعری ژەنــڕاڵ، ئــەو پایــزی لــە كایــە رسوشــتیەكەیەوە هێنایــە نــاو 

ــەو  ــزی كــرد ب ــە شــیعر كــرد، پای ــزی ب ــەو پای ــە ئ ــە ئینســانیەكەوە، وات كای

ــی  ــە ڕوح ــكا ك ــە ب ــەو تەنیای ــوون و ل ــە نامۆب ــر ل ــە تەعبی ــەی ك پانتایی

ئینســان هەڵدەوەرێنێــت، هــەر ئەمــەش وای كــردووە كــە بڵیــن بەراســتی 

زۆر جیــاواز ئــەو مامەڵیەكــی جوانــی لەگــەڵ پازیــدا كــردووە، بۆیــە ئەگــەر 

ــی )حەمــە  ــەوێ لەســەر ئەزموون ــدەدا بی ــە ئێســتاو ئاین ــە ل قەڵمــی ڕەخن

عومــەر( قســەبكات نابێــت ئــەو الیەنــە فەرامۆشــبكات كە ئەو چۆن ئیشــی 

ــەران  ــاعیران و نوس ــش ش ــش ئەوی ــدە پێ ــەر چەن ــردووە، ه ــەر پایزك لەس

ــی  ــەم تایبەمتەندیەك ــەوەی ئ ــەاڵم ئ ــردووە، ب ــزدا ك ــەڵ پای ــان لەگ مامەڵی

زۆری هەیــە لەگــەڵ هەمــوو ئەوانیدیكــە، دیوانــی )لەغوربەتــا( ئــەو 

تاكــە دیوانەبــوو كــە )حەمــە( كردیــە دەروازەیــەك و لێیچــوە نــاو دونیــای 

شــیعری كوردیــەوە، وە ئــەو بــەم دیوانــە توانــی پەیامــی شــیعری خــۆی لــە 

ــە  ــە ب ــەی ئێم ــەو نەوەی ــە ڕاســتی ئ ــكات. ب ــدا نەمرب ــی كوردی ــاو ئەدەب ن

ســتایلێك دەمــان نوســی كــە تەماســگیری بــوو لەگــەڵ ئایدۆلۆژیــادا، ئــەو 

ــی  ــاو زۆر شــتەوە، بەتایبەت ــە پێن ــە شــیعر بخەیت ــوو دەبوای ســەردەمە وا ب

بیــری چــەپ و ماركیســیزم زۆر بــاوی بــوو، بــەاڵم ئــەوەی )حەمــە(ی جیــا 

ــیعری  ــە ش ــوو ب ــڵتەی داب ــەو خەس ــەوەی ئ ــان ئ ــە، ی ــە ئێم ــردەوە ل دەك

ــە  ــرد، ئێم ــا كاری دەك ــای نامۆبون ــە دونی ــە( ل ــە )حەم ــوو ك ــەو، ئەوەب ئ

ــەوە  ــا ئومێبێــت، بڕوامــان ب ــوو كــە ئینســان دەبێــت ن ــەوە نەب بڕوامــان ب

هەبــوو كــە ئینســان نامــۆ دەبێــت، بــەاڵم دەبێــت ئــەو دۆخــی نــا ئومێدیــە 

تێپەڕێنێــت، زۆر جــار ئێمــە نامۆبونەكەشــان نەكــردووە بــە شــیعر، بــەاڵم 

حەمــە زۆر ئاقاڵنــە دەیكــرد بــە شــیعر، گوســتبویەوە نــاو شــیعر لــە خیالــی 

ئــەو خیتابــە شــیعریەی كــە خــۆی هەســتی پێدەكــرد، یــان پــەی پێربدبــوو، 

ــە  ــەوە ل ــەو، وە ئ ــیعری ئ ــڵەتەكانی ش ــە خەس ــوو ل ــك ب ــەوەش یەكێ وە ئ

كۆمەڵــە شــیعری لــە )غوربەتــا(دا بــە زەقــی ڕەنگــی دەداتــەوە. ئەگەرچــی 

زۆرێــك دەربــارەی شــیعر نوســین و وەســتانی ئــەو قســەی جــۆراو جۆریــان 

ــێت وە  ــوێ  بنوس ــی ن ــە( دەق ــرد )حەم ــۆم خەزمەك ــن خ ــەاڵم م ــە. ب هەی

لــە نوســین بەردەوامبێــت، بــەاڵم لــە الیەكــی تــرەوە بەوەســتانی ئیشــێكی 

باشــی كــردووە، ئەگــەر خــۆی هەســتی كردبێــت لــە دوای ئــەو دیوانــەوە 

شــتێكی تــازەی بــۆ نوســین پێنەبوبێــت، وە ئــەوەش هــۆكاری بەزینــدووی 

مانــەوە شــیعری ئــەوە بــەو جوانــی گەشــیە، لــە زهنیەتــی خوێنەرانــدا تــا 

ــە زۆر  ــەرج نی ــەر م ــە نوس ــەملاند ك ــەوەی س ــاعیرە ئ ــەم ش ــی. وە ئ كۆتای

بنوســێت، وەتــا ئەبەدبنوســێت، وە مــەرج نییــە لــە ســاڵێكا دووســێ  دیــوان 

بنوســیت و باڵویكەیتــەوە، گرنــگ ئەوەیــە تۆچــی دەنوســیت، لەبــەر ئــەوە 

بــە بێدەنــگ بوونــی )حەمــە( مامەڵیەكــی جوانــی لەگــەڵ شــیعراكرد، ئــەو 

ــی  ــەو دەنگێك ــوو، ئ ــووس ب ــەاڵم جــوان ن ــوو، ب ــوس ب ــەم ن ــاعیرێكی ك ش

ــان(  ــەر عوس ــەد عوم ــن )محەم ــە دەڵی ــە ك ــە، بۆی ــیعری ئێمەی ــدی ش ج

واتــە ڕۆحێكــی پایــزی واتــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ ڕۆحێكــی نامــۆدا لەگــەڵ 

ــدا. شــیعرێكی جوان



یاسین عومەر:

ژەنڕاڵی خەزان، 
ئەو شاعیرەی 

نائومێدی گۆڕی 
بە ئومێد



113گۆڤارێكی ئەدەبیی  وەرزییە
ات

ەک
ید

ەر
 د

وە
نە

ۆڵی
ێک

و ل
کر

 ف
بۆ

یا 
ید

 ئا
ای

زگ
دە

ەر
ەو

ت
ــا( ــە )غوربەت ــاوی ل ــە ن ــەوە، ك ــە ئەخوێنیت ــە بچوك ــەو كتێب ــە ئ ــك ك كاتێ

یــە، بچــوك بــە قەبــارە، بــەاڵم گــەورە بــە نــاوەرۆك و دونیابینــی لــە 

ــە  ــی )حەم ــە ئەزمون ــت ك ــۆ دەردەكەوێ ــان ب ــیعریەكانیا، ئەوەم ــە ش وێن

ــان  ــی شــاعیری ترم ــە ئەزمون ــە، ئێم ــەر( ئەزمونێكــی زۆر چــر بوەوەی عوم

ــەم  ــی ئ ــك ئەزمون ــەاڵم كاتێ ــب و بەرگــی گەورەگــەورەدا، ب ــە كتێ ــە ك هەی

شــاعیرە دەخوێنیتــەوە كــە لــە چەنــد بەرگێكدایــە یــان لــە یــەك بەرگدایــە 

ــەم  ــەم شــاعیرە لەســەر ئ ــە دەرەوە كــە ئ ــۆ دێت خوالســەیەكی ئەدەبیــت ب

خەتــە ڕۆشــتوە، بــەاڵم بەشــێوەیەك لە شــێوەكان درێــژدادڕی لە نوســینەكەیا 

ــان جیهانبینــی خــۆی زۆر زۆر بەرفــراوان كــردووەـ كــە كاتێــك  نەكــردوە، ی

ــەر(  ــە عوم ــەوە )حەم ــۆ دەمێنێت ــان ب ــن كاكڵێ ــەكان الدەبەی ــە توێكڵ ئێم

ــەو  ــێ ، وە ل ــەو شــاعیرانەیە كــە یەكســەر كاكڵەكەمــان دەدات ــە جــۆری ئ ل

كەســانەیە كــە یەكســەر چۆتــە نــاوەوە، یەكســەر كاكڵەكەمــان پیشــاندەدات 

و دەڵێــت ئەمــە ئەزمونــی منــە، بۆیــە بەبــڕوای مــن لــە ئەزمونــی )حەمــە 

عومــەر(دا دەبێــت حســاب بــۆ پیــت بكەیــن، نــەك لەســەر وشــە، لەكاتێــكا 

الی شــاعیرانی تــر دەبێــت لەســەر بڕگــە لەســەر پەرەگــراف ئیشــكەین، بەاڵم 

الی )حەمــە عومــەر( دەبێــت لەســەر فرێــزی زۆر زۆر بچــووك ئیشــبكەین، 

ــڕوای مــن  ــە بەب ــن، هــەر بۆی ــات بنێ ــی بونی ــەی ئەدەبی ــەوەی ڕەخن ــۆ ئ ب

ئــەو ئەزمونــە ئەزمونێكــی زۆر چــڕ بوەوەیــە. زۆر خســتە ئەگــەر وەك كیمیا 

ســەیری بكەیــن، لەبــەر ئەمــە ئــەم دیوانــە كاریگەریەكــەی گەورەیــەو لــە 

ئەزمونــی شــیعری ئێمەیــا، نابێــت لەســەر ئەزمونــی قەبــارە تەماشــای 

بكەیــن، بەڵكــو دەبێــت تەماشــای  ئــەو هەمــوو جیهــان بینیەبكەیــن، كــە 

ــك  ــچ دێڕێ ــان حەشــار داوە. هی ــە و خۆی ــڕە شــیعریەكاندا هەی ــاو دێ ــە ن ل

ــەر(  ــە عوم ــە الی )حەم ــیعرێك نی ــڕ ش ــچ دێ ــان هی ــا، ی ــەم كتێبەی ــە ل نی

وێنەیەكــی شــیعری خــۆی حەشــارنەدابێت، یــان وێنەیەكــی ســتاتیكی جــوان 

خــۆی پەنهــان نەكردبێــت، لەگــەڵ ئەوەشــدا ناكرێــت ئینــكاری ئــەو خەتــە 

نــا ئومێدیــە بكەیــن كــە لــە شــیعرەكاندا هەیــە، بــەاڵم لــە پاڵیشــیا خەتێكــی 

ئینســان دۆســتی ـ خەتێكــی ژیــان دۆســتی، بگــرە خەتێكــی زۆر زۆر ژینگــە 

دۆســتی هەیــە، كــە مــن پێــم وایــە ئــەو لــە پــاڵ ئــەو وێرانكردنــەی ژینگــەی 

كوردســتانا كــە لــە هەشــتاكاندا لەســەر دەســتی ڕژێمــی بەعــس و هەمــوو 

ئــەو شــەڕانەی كەلــە ناوچەكــەدا ڕویانــداوە ناكرێــت كاریــان لێنەكردبێــت. 

بۆیــە مــن پێــم وایــە )حەمــە عومــەر( پێــش ئــەوەی نــا ئومێــد بێت ئینســان 

دۆســتە و وە ژیــان دۆســت و ژینگــە دۆســتە، بۆیــە ئەبێــت ئاگامــان لەمــە 

ــەر  ــە عوم ــە حەم ــە ك ــە ئەوەی ــە هەی ــەش ك ــا ئومێدی ــە ن ــەو خت ــت. ئ بێ

شــاعیرێكی درۆزن نیــە، شــاعیرێكە ڕاســتگۆیە تاســەر ئێســقان، ئێمــە 

ناكرێــت لــە دۆخێــك لــە نــا ئومێدیــدا بژیــن، بــەاڵم شــیعرەكامنان پڕبــن لــە 

ئومێــد، هەمیشــە شــیعر وابــووە ئــەو كاتــەی نــا ئومێــدی هەیــە نــا ئومێــدی 

نقــڵ دەكات. هــەر ئەمــەش وەزیفــەی شــیعری ڕاســتەقینەیە.

دەربــارەی وەستانیشــی لــە شیعرنوســین مــن وەك خــۆم هەرگیــز ئومێــدم 

ببیســتم  كــە  كــە بوەســتێت، هەرگیزیــش حەزمنەكــردوە  نەخواســتوە 

هەســتەكەم،  چونكــە  وەســتاوە،  نوســین  شــیعر  لــە  )حەمەعومــەر( 

خەزێنەیەكــی گــەورەی شــیعرییە. خەزێنەیەكــە كــە نــاوەو دەرەوەی خــۆی 

هەمــوو ژیانــی خــۆی شــیعرە، ئــەم خەزێنەیــە بــۆ ئەزمونــی تــازەی نەكردوە 

ــۆن  ــەاڵم هەرچ ــەوە، ب ــۆی وەاڵم بات ــت خ ــیارە و دەبێ ــگای پرس ــە جێ ئەم

ــە. ــتانێكی جوان ــین وەس ــیعر نوس ــە ش ــی ل ــتی وەستانەكەش ــت بەڕاس بێ



سازدانی: شاخەوان سدیق

شیعر نووسین 
الی من 
پەیوەندی بە 
عیشقێكی 
ناكامەوە هەیە

محەمەد عومەر عوسمان:
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ــە  ــز، یەكێك ــی پای ــان ژەنڕاڵ ــەر عوســمان: ی ــەد عوم محەم

لەنــاوە دیــارو دەنگــە تایبەتەكانــی دنیــای شــیعری كــوردی، 

دەربــارەی ئەزمــون و تایبەتمەندیەكانــی شــیعری ئــەو ئــەم 

دیدارەمــان لەگەڵــدا ســازدا. 

+ ســەرەتای نوســینی شــیعری تــۆ دەگەڕتــەوە بــۆ كــەی و 
پەیوەنــدی بــە چییــەوە هەبــوو؟

محەمــەد عومــەر عوســمان: ســەرەتای شــیعر نوســینی مــن، دەكاتــە 

ســاڵی )1975(  مــن پێــش شــیعر نوســین، زۆر حــەزم لە چیرۆك و پەخشــان 

ــە، وە  ــراوەم هەی ــی باڵوك ــە چیرۆك ــد كورت ــا ئێســتاش چەن ــوو، ت نوســین ب

ــەو  ــەت ئ ــە، بەتایب ــرۆك نوســیندا هەی ــە ســەبكی چی شــارەزایەكی باشــم ل

شــێوازوو ســەبكەی )جیــدی مۆپاســان( چیرۆكەكانــی پێنوســیوە، پێــش 

ــە  ــەیریش لەوەدای ــوو، س ــانم هەب ــی وێنەكێش ــن خولیای ــین م ــیعر نوس ش

ــوو،  ــز ب ــەی پای ــان وێن ــە دەمكێش ــەی ك ــەو وێنان ــش ئ ــەر ئەوكاتی ــن ه م

چونكــە جوانیەكــی ســەیرم لــە پایــزدا ئــەدی، ئــەو ســااڵنەی كــە مــن تیامــدا 

ــاری فكــری  ــە تەی ــوون، كۆمەڵێكــە زۆر ل ــۆز ب دەنوســی ســااڵنێكی زۆر ئاڵ

ــاو  ــە تەیارێكــی بەن ــۆ منون ــوون، ب ــارادا ب ــە ئ و هەڵگیرســانەوەی شــۆڕش ل

ماركســی هەبــوو كــە خــۆی لــە ئەساســدا تەیارێكــی لینیانــەی بەحــد بــوو، 

ئــەم تەیــارە لــە دەرەوەی خۆیــان كەســیان قبــووڵ نەبــوو، ئەیانویســت لــە 

چوارچێــوەی ئەوانــا بیــر كەیتــەوە، لــە چوارچێــوەی ئەوانــا بنوســیت، هــەر 

ئەمانیــش نەبــوون، كۆمەڵێــك تەیــاری بچوكیــش هەبــوون، بــەاڵم بەگشــتی 

ــی  ــوون، كەباس ــی ب ــیعری حەماس ــە ش ــك ل ــەردەمە جۆرێ ــیعری ئەوس ش

ــوو  ــب ب ــەوەی رسودی ئەرەقی ــۆڕش و بەرهەمهێنان ــانەوەی ش ــە هەڵگرس ل

بــە جۆرێكــی دیكــە، هەڵبەتــە ســەرەتای شــیعر نوســینی مــن جیــاواز 

بــوو، ڕەنگــە شــیعر نوســینی مــن پەیوەســتبێت بــە عەشــقێكی ناكامــەوە، 

ــە  ــان ب ــەوە، ی ــەو كات ــەوەی ئ ــەوە پچڕپچڕان ــەو خوێندن ــتە ب وە پەیوەس

ــرەوە  ــك بەرهەمــی ت ــان و كۆمەڵێ ــی ڕوانگــەو بەی كاریگــەری بەرهەمەكان

كــە لــە زەمەنــەدا لــە ئــارادا بــوون.

+ تێمــای پایــز یەكێكــە لــە بناغەكانــی شــیعری تــۆ، تۆبــۆ 
ــە پایــز و كــردت بــە ئیلهامــی  ئەوەنــدە سەرســامبوویت ب

هەمــوو شــیعرەكانت؟ 

محەمــەد عومــەر عوســمان: مــن هاتــم لــە پایــزا ئــەو هەمــوو 

شــتانەی كــە ئاوێنەیــەك بــوون بــۆ ناخــی خــۆم ئــەو هەمــوو شــتانەی، كــە 

پەنجەرەیــەك بــوون بــۆ ئــەوەی لێیــەوە بڕوامنــە دونیــاوە كــە لێیــەوە بتوانــم 

هەناســەیەك بــدەم هەموویانــم لــە میانــەی پایــزەوە ووت، پایــزم كــرد بــە 

موعەدەلەیەكــی مەوزوعــی، واتــە هاوكێشــەیەكی بابەتــی بــۆ هەمــوو ئــەو 

شــتانەی كــە دەمەوێــت بیڵێــم، وەك )خۆشەویســتی، مــردن، عەشــق، كــۆچ 

و تەنیــای( و هەمــوو ئــەم مەســائیانە و زۆر مەســائیلی فەلســەفی تریــش 

كــە مــن هاتــووم لــە ژێــر پــەردەی شــیعری ناســكا شــاردوومنەتەوە، هاتــم 

ــش  ــە پێ ــتەكرد ك ــۆم بەرجەس ــتی خ ــت و نەس ــزەوە هەس ــەی پای ــە میان ل

ــەورەی وەك  ــتایانی گ ــتە مامۆس ــوو، ڕاس ــتەی نەكردب ــەو ش ــەس ئ ــن ك م

)گــۆران(و زۆرێكــی تــر شــیعریان بــۆ پایــز نوســیوە، بــەاڵم نەهاتــون وەك 

ــوون  ــن نەهات ــو م ــەوە، وەك ــزدا چڕبكەن ــە پای ــان ل ــوو ڕوئیاكانی ــن هەم م

هەمــوو ئیشــكردنیان لەنــاو پایــزدا بێــت و ووشــەی پایــز و دەاللەتەكانــی 

شــیبكەنەوە. پایــز لــە شــیعری منــا ســەدان دەاللــەت و مەعنــا دەگرێتــەوە، 

مــن وای دەبینــم لــە پایــزادا بەخشــش و قوربانــی لــە زۆر ڕوەوە ئامادەیــان 

هەبێــت، بــۆ منونــە ســەیری درەختێــك بكــە دار هەنارێكــی لە پایــزا لقەكانی 

ــەرگەردانی،  ــۆ س ــەڕوات ب ــت و ئ ــی ئەمرێ ــەاڵ. گەاڵكان ــە گ ــەوە ل ڕوتەبێت

بــۆ  دەكــەن  ئێمــە  دەســتی  و چاوەڕێــی  گەیــون  بــەاڵم هەنارەكانــی 
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كردنــەوە، ئــەوە لەكاتێــكا هەنارەكانــی خــۆی پێشكەشــی ئێمــە دەكات، كــە 

گەاڵكانــی خــۆی بــەرەو مــردن دەڕۆن، بۆیــە مــن سەرســامم بــەو دێــڕەی 

)ئەنتۆنــۆ ماشــادۆ( كــە خاوەنــی جوانــی و مەعنایەكــی فەلســەفیە دەڵێــت: 

ــز  ــتی پای ــە دەس ــن ك ــر هیچیرنی ــن زیات ــوەی هاوی ــە می ــە ل ــە بێجگ »ئێم

ــەوە.« دەمانكات

+ بەشــێك لــە كاركردنــی تــۆ لــە نــاو شــیعرەكانتا، گەڕانــە 
ــۆ  ــان و مــردن( بەڕاســت ت ــە دوای وەاڵمــی پرســیاری )ژی ب

چــۆن لــە پرۆســەی )ژیــان و مــردن( دەڕوانــی، تــۆ لــە مــردن 

دەترســی؟

محەمــەد عومــەر عوســمان: ڕوانینــی مــن بــۆ ژیــان و مــردن، زۆر لــە 

تێڕوانینــی خەڵكانــی تــر جیاوازتــرە، )21( ســاڵ مــن خەریكــی خوێندنــەوەو 

تەئەمولبــووم لــە بــواری خوێندنــەوەی تەســەوفا، لــە بــواری ســۆفیگەرییا، 

لەبــواری فەلســەفەكانی دونیــادا، بەتایبــەت فەلســەفەی وەرزشــی )یــۆگا( 

ــش  ــان پێ ــۆ ژی ــەفەیە ب ــن فەلس ــە كۆنری ــدی، ك ــەفەی هن ــواری فەلس و ب

فەلســەفەی یۆنانیــش، ئەمانــە وایــان كــردوە كــە مــن ڕوانینێكــی تایبــەت بە 

خــۆم هەبێــت، ڕاســتە هەمــوو كــەس دەمرێــت، هــەروەك چــۆن هەریــەك 

ــت،  ــاوی مــردن بێ ــە ن ــە شــتێك نی ــم وای ــەوە، مــن پێ ــە ژیان ــە ئێمــە دێت ل

ئەگــەر فیزیكیــەن ســەیری شــتەكان بكەیــن، چونكــە هەمیشــە بەردەوامــی 

هەیــە، كاتێــك تــۆ دەمریــت ئــەوەی لــە )ئــاو خــاك و خــۆڵ و كانیــاو(ەكان 

وەرتگرتــوە دەیدەیتــەوە بــەوان، دواجاریــش ڕۆحێكــی بێگــەرد دەمێنێتەوە، 

شاخەوان سدیق                   و                   محەمەد عومەر عوسمان
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ــن  ــە م ــەر بۆی ــدا، ه ــە ژیانت ــت ل ــەرد بوبی ــی بێگ ــۆت ڕۆحێك ــەر خ ئەگ

بەقــەد ئــەوە لــە مــردن ترســاوم، كــە ئەگــەر دەقێكــم نوســیبێت و تــەواوم 

نەكردبێــت، پێمخۆشــە بژیــم، پێــم خۆشــە تەمەنــم درێژبێــت، تەندروســتیم 

بــاش بێــت، هەمیشــەش میللــەت و نەتەوەكــەی خــۆم خۆشــدەوێت، 

هەمیشــە پێموایــە ئــەم واڵتــە پێویســتی بــە درەختێكــی تــرە، پێویســتی بــە 

مامۆســتایەكی تــرە، هــەروەك چــۆن پێویســتی بــە شــیعرێكی تــرە.

ــی  ــا( هیچ ــە )غوربەت ــی ل ــەوەی دیوان ــاش باڵوبون ــە پ + ل
هۆكارێكــی  ئەمــە  وەســتان،  نەكــردەوەو  بــاڵو  ترتــان 

ــتاوی  ــەوەی شیعروەس ــە باڵوكردن ــۆ ل ــوو؟ ت ــی هەب تایبەت

ــین؟ ــە شیعرنوس ــان ل ی

محەمــەد عومەر عوســمان: من هەرگیز لە شــیعر نوســین نەوەســتاوم 

وەك هەندێــك پێیــان وایــە، بــەاڵم بەچــی دەچێــت مــن شــیعرێكی جوانــی 

خــۆم كــە وەك پارچەیــەك ئەڵــاس و پارچــە ئاڵتونێــك وایــەو پارچەیەكــە 

لــە ڕۆحــم، لــە دارســتانێك ڕۆژنامــەو گۆڤــاردا بــاڵو كەمــەوەو كــەس نــەی 

ــاڵو  ــیعر ب ــە ش ــم ل ــردووە برس ــن ك ــە م ــر وای ل ــەوەی زیات ــت، وە ئ بینێ

ــە شــیعری مــن شــیعری  ــان وای ــەی كــەس پێی ــە، كــە زۆرب ــەوە ئەوەی كردن

گۆرانییــە لەكاتێكــدا وانیــە. ڕاســتە شــیعرەكان ئــاوازو ئیقاعێكــی مۆســیقییان 

ــت  ــە، ئەبێ ــی ئســلوب و شــێوازی خــۆی هەی ــەاڵم شــیعری گۆران ــە، ب تیای

دێــڕەكان كورتــن، جوملــەكان بەرقیــن زیاتــر، بەداخــەوە زۆر شــیعری مــن 

شــێوێرناوەو كــراوە بەگۆرانــی بێئــەوەی كابــرای گۆرانــی بێــژ بێــت پــرس بــە 

خۆتبــكات، وە شــیعرەكە دەبــات لێــی كــەم دەكاو بــە كەیفــی خــۆی لێــی 

زیــاد دەكات و دەی شــێوێنێت. مــن خەفــەت لــە مافــی كەســی داهێنــەر 

ــە  ــزراو بوای ــەر پارێ ــە ئەگ ــە، چونك ــزراو نی ــە پارێ ــەدا ك ــەم واڵت دەخــۆم ل

تــۆ دەتوانــی ســااڵنە بــە هــۆی بەرهەمەكانتــەوە ژیانێكــی شــەرەفمەندانە 

بژیایتایــە و بتوانیایــە ســااڵنە چەنــد گەشــتێكیش بكەیــت، كــە ئەمــە ئیشــی 

پەرلەمانــەو دەبوایــە هــەر زوو بیانكردایــە. 

+ هێشــتا وەاڵمــی پرســیاری تــۆ )بــۆ لــە شیعرنوســین 
ــە شــیعر  ــۆن ل ــۆ چ ــەوە(؟ بەڕاســت ت وەســتایتت نەداومەت

ژانرێكــی  یــان  وەزیفەیــە،  شــیعر  پێتوایــە  و  دەڕوانــی 

ــەی  ــت و مامەڵ ــی بڕوانرێ ــۆی لێ ــت وەك خ ــەو دەبێ تایبەت

لەگەڵــدا بكرێــت؟

محەمــەد عومــەر عوســمان: مــن دەمێكــە گەیشــتومەتە بڕوایــەك كــە 

ــەوە، گــوێ   ــارەی شــیعر نووســین و وەســتان و باڵوكردن ــە شــیعرا و دەرب ل

ــە  ــت ب ــە نانورسێ ــە ڕەچەت ــی كــەس نەگــرم، شــیعر ب ــەی نابەجێ ــە ڕەخن ل

ــە خەڵكــی پێچــاك بكــەی، هــەر وەك  ــی نیی ڕاســتی شــیعر وەســفەی توب

لــە )70(كانــدا باوبــوو، دەیانویســت تــۆ بــە شــیعرێكی شۆڕشــگێڕی 

ــە )20(  ــی ب ــە كێشــەیەكی كۆمەاڵیەت ــی، جــاری وا هەی حكومــەت بڕوخێن

ــی  ــت، كــە ئەمــە ئیش ــی دەوێ ــە ئیشــی مەیدان ــت، ئەم ــاڵ حەلدەبێ س

شــیعر نییــە. شــیعر لــە جەوهــەری خۆیــدا پڕۆســەی جوانییــە، )جوانــی لــە 

نوســین و دەربڕیــن و ڕوئیایــا( شــیعر وتنــی شــتێكە نەوترابێــت، دەربڕینــی 

شــتێكە دەرنەبڕابێــت، كەشــفكردنی شــتێكە لــەوەو پێــش خەڵكــی كەشــفی 

نەكردبێــت، هەمیشــە ئەركــی ئــەدەب و هونــەر داهێنــان و تــازە بونەوەیە، 

ــە.  ــە تازەبونەوەی ــش حــەزی ب ــی مرۆڤی ــەوەی هەمیشــە زەوق هــەروەك ئ

مــن لــە شــیعر نوســین نەوەســتاوم، بــەاڵم شــیعر باڵوناكەمــەوە. مــن ڕۆژانە 

ــان  ــە ژی ــاعیرانە ل ــم، ش ــاعیرانە دەژی ــەم و ش ــان دەك ــیعر ژی ــی ش ئەزمون

دەڕوانــم و وەك شــیعرێكی بــەردەوام لــە ژیــان دەڕوانــم. بۆیــە نوســین یــان 

نەنووســین بــۆم گرنــگ نییــە.


