تەوەر

بایۆگرافیای نزار قەبانی
ئا :باران

نزار تەوفیق قەبانی شاعیری سوری هاوچەرخ لە  1923/3/21لەشاری دمەشق لە سوریا لەدایكبووە.
باپیری ،خەلیل قەبانی رابەری شانۆی عەرەبی بووە.ساڵی 1939لەسەردەمی خوێندكاری و لەگەشتێكی دەریایی بۆ رۆما ،یەكەمین دێڕەشیعری لەگەڵ شەپۆلەكانی دەریا و ماسیدا نوسیوە ،واتە ئەو كاتەی تەمەنی  16سااڵن
بووە ،بۆیە  1939/8/15لەدایكبوونی شیعریی نزار قەبانییە.
كۆلسژی مافەوە.
ساڵی  1941پەیوەندی كردوە بە َساڵی  1944یەكەمین دیوانی باڵوكردوەتەوە.ساڵی  1945بەشی مافی لە زانكۆی سوریا تەواوكردوە.ساڵی  1945پەیوەندی بە وەزارەتی دەرەوەی سوریاوە كردوەو لەباڵێۆزخانەی سوریا لە قاهیرە دامەزراوە.ساڵی  1952بووەتە سەفیری سوریا لە لەندەن.ساڵی  1966وازی لە كاری دیبلۆماسی هێناوە.ساڵی  1966لەلوبنان نیشتەجێدەبێت و دەزگای چاپی(باڵوكراوەكانی نزار قەبانی) دامەزراندوە. -36دیوانی باڵوكردوەتەوە
-لە  1998/4/30لە لەندەن كۆچی دوایی كردوە.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

شــاعیرێکەوە دەدوێــن ،هەمــوو تەمەنــی خــۆی تەرخانکــرد بــوو بــۆ

خۆشەویســتی بــکات .شــیعر ببــووە خــەون و

قســەکردن لەســەر خۆشەویســتی و ئافــرەت و ئــازادی .قســە لــە شــاعیرێک

خەیاڵــی ،خــۆراک و ئــاوی ،ژیــان و مەرگــی ،ســێبەرو

دەکەیــن ،تەمەنــی شــیعری ئــەو زیــاد لــە شەســت ســاڵ دەبێــت و لێــوان

روناکــی .لــەم رووەوە دەڵێــت:

لێــوە لــە قەســیدەو جوانــی .وەک دەوترێــت ئــەم شــاعیرە بــە مورەکەبــی

(شــیعر خەنجەرێکــی زێڕینــە چەقیوەتــە گۆشــتم ،حەزناکــەم بەجێــم

دڵ ،بەقەڵــەم و خامــەی ئەڤیــن دەینووســی ،هــەر بۆیــە رۆچووبــووە نێــو

بێڵێــت ،ناخــۆش نییــە ســەرم ببڕێــت).

هەمــو دڵــەکان و لەوێــدا نیشــتەجێ ببــوو .بــە ئەســپایی و لەســەرخۆ،

خەم و ئازارو تراژیدیا

لــە دەرگای دڵەکانــی دەداو تــۆوی عەشــق و دڵــداری تیــا دەچانــد ،لــە

ژیانــی ن ـزار قەبانــی خاڵــی نییــە لــە خــەم و ئــازار ،خەفــەت و ناســۆری،

زەمەنێکــدا کــەم کــەس بوێــری ئــەوەی هەبــووە ئــەو تــۆوە بچێنێــت و

دڵشــکان و تەنهــا کەوتــن ،بریــن و مــەرگ ،تەمەنــی تەنهــا پانــزە ســاڵ
دەبێــت ،خوشــکە بچوکەکــەی (وصــال) کۆچــی دوایــی دەکات و ئەمیــش
لــە دوای تەرمەکەیــەوە دەڕوات .جگــە لــەوە مــەرگ ســێجاری دیکــە
دەبێتــەوە میوانــی خێزانەکــەی ،ســەرەتا هاوســەری یەکەمــی (زەهــرا)ی
لێدەســێنێتەوە ،پاشــان کــوڕە گەنجەکــەی (تۆفیــق) دەباتــەوە ،تۆفیــق-ی
تەمــەن  22ســاڵ ،خوێنــدکاری قۆناغــی ســێیەمی کۆلیــژی پزیشــک
بــووە ،بــۆ چارەســەرکردنی نەخۆشــییەکەی دەڕوات بــۆ لەنــدەن ،لــەوێ
نەشــتەرگەریی دڵــی بــۆ دەکــەن ،بــەاڵم نەشــتەرگەرییەکە ســەرکەوتوو
نابێــت و لەوێــوە لــە تابوتێکــی تەختــەدا ،وەک الشــەیەکی ساردوســڕ ،وەک
تەرمێکــی بێدەنــگ و کــپ ،دەیهێننــەوە بــۆ دیمەشــق .ئەمــە لــە ســاڵی
 1973بــووە ،دوای هەشــت ســاڵ لــەو بەروارە ،واتە ســاڵی  ،1981بەڵقیســی
هاوســەری ،ئــەو کچــەی لــە کۆڕێکــی شــیعر خوێندنــەوەداو لەیەکــەم
نیــگاوە کــە دەیبینێــت ،بەتــەواوی هۆگــرو شــەیدای دەبێــت ،لــە رێگــەی
تەقینــەوەی ســەفارەتی عێراقــی لــە بێــروت دەبێــت بــە ژێــر داروپــەردوی

نزار قەبانی و بەڵقیس

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەربــارەی خــودی خۆشەویســتی و عەشــق .چونکــە ئێمــە لەبــارەی

رەگــەز ،بانگهێشــتی خوانــی هۆگربــوون و

نزار قەبانی

نووســین دەربــارەی پادشــای خۆشەویســتی و عەشــق و ئەڤیــن ،نووســینە

بــەو شــێوەیە مرۆڤــەکان ،لــە هــەردوو
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روخــاوی ســەفارەتەکەوەو بــۆ هەتــا هەتایــە نـزار بەجێدەهێڵێــت .بەڵقیــس

هەڵهێنــاوە ،خــۆی و خێزانەکــەی لــە کۆشــکێکی خینجیالنــەی ســەر کەنــاری

تەنهــا هاوســەری نەبــوو ،بەڵکــو وەک خــۆی دەڵێــت( :بەڵقیــس مێرگــی

رووبــاری دیجلــە ،لــە گەڕەکــی ئەعزەمییــە نیشــتەجێبوون .جەمیــل ئەلراوی

ژیانــم بــوو ،پەنــاگای ئارامــم بــوو ،شــوناس و قەڵەمەکانــم بــوو).

باوکــی ،دامەزرێنــەری جوواڵنــەوەی (الکشــفیە) بــووە لــە عێـراق ،بەڵقیــس

مەرگــی بەڵقیــس قەســیدەیەک بــە نـزار قەبانــی دەنووســێت کــە لەگەڵیــدا

جوانییەکــی بــێ وێنــەو سەرنجڕاکێشــی هەبــووە ،دوای تەواوکردنــی

هەمــو خوێنەرێــک لــە کاتــی خوێندنــەوەی یــان گوێلێگرتنــی ،خــەم

خوێندنــی ناوەندیــی ،بــە فەرمانــی وەزارەتی مەعاریف ،وەک (نووســەرێک/

دایدەگرێــت ،دەروونــی پــڕ دەبێــت لــە حــەرسەت ،بــە رۆح دەگــری و

کاتیبەیــەک) لــە بەڕێوەبەرایەتــی قوتابخانــە ناوەندییــەکان دادەمەزرێــت،

چاوانــی فرمێســکی تیــا دەڕژێــت .لــەم بارەیــەوە بــە پێویســتی دەزانیــن

بەڵقیــس لــە ناوەنــدی (الجمهوریــە)ی کچــان دەســتبەکاردەبێت .لــەو

ئامــاژە بــەم حاڵەتــە بدەیــن :لــە پاریــس و لــە ئێوارەیەکــی شــیعر

خوێندنگایــەو لــە میانــەی چاالکییەکــی خوێندکارانــدا ،بــۆ یەکەمجــار

خوێندنــەوەدا ،رۆماننووســی گــەورە تیــب ســالح قەســیدەی بەڵقیــس بــۆ

بەڵقیــس ن ـزار قەبانــی دەبینێــت .لــەو چاالکییــەدا ن ـزار قەبانــی ،بــەدەم

ئامادەبــوان دەخوێنێتــەوە ،خامنێــک کــە لــە کۆڕەکــەدا دانیشــتووەو تــەواو

شــیعر خوێندنــەوەوە ،چــاوی دەچێتــە ســەر کچێکــی شــۆخی عێراقــی

لەگــەڵ قەســیدەکەدا تێکــەڵ بــووە ،بــە رۆح گوێــی لــە قەســیدەکە گرتــووە،

کــە لــە بیســتەکانی تەمەنیدایــە ،ئــا لەوێــدا دوای ئــەوەی چەندیــن جــار

رۆچووەتــە نێــو خەیــاڵ و ئەندێشــەو ئەفســوونی قەســیدەکەوە ،هەســت

نیــگا لەگــەڵ یەکــر دەگۆڕنــەوەو لــە ســەیرکردنی یەکــر بەردەوامدەبــن،

بــەو ئــازارو ئێــش و پەرۆشــییە دەکات کــە لــە شــیعرەکەوە هەڵدەقوڵێــن

نــزار هۆگــری دەبێــت و تیــری خۆشەویســتی دڵــی دەســمێت .پاشــان

و بــەر رۆحــی ئــەم دەکەوێــت .ئــەم خامنــە دوای تەواوبوونــی کۆڕەکــە

ســۆراخی دەکات و دەکەوێتــە پرســیارکردنی ،پێــی دەڵێــن ئــەوە بەڵقیــس

دەڵێــت( :ئەگــەر پیاوێــک هەبێــت بتوانێــت دوای مردنــم ،بــەم شــێوەیە

ئەلراوی-یــە ،لــە گەڕەکــی ئەعزەمییــە و لــە کۆشــکێکی خنجیالنــەدا دەژی

مبالوێنێتــەوەو ئــەو هەمــوو وشــە ناســکەم بــۆ هەڵڕێژێــت ،ئــەوا مــن

کــە دەڕوانێــت بەســەر رووبــاری دیجلــەدا .لــە یەکــەم نیــگاوە ،لــە یەکــەم

ئامــادەم هــەر ئێســتا مبــرم!) ،نــزار قەبانــی ئــاوا وەاڵمــی ئــەو خامنــە

بینیــن و یەکــەم خورپــەو داچڵەکانــی دڵــەوە ،نــزار دەکەوێتــە داوی

دەداتــەوە( :خامنەکــەم ..مــن نامەوێــت تــۆ مبریــت تــا قســەی ناســک و

خۆشەویســتییەکی قووڵــەوە ،ئــەم عشــقە بــێ ســنورە ،وا دەکات نــزار

جوانــت بــۆ بنووســم .مــن هیــواداری ئــەوە نەبــووم بەڵقیــس مبرێــت تــا

بــە فەرمــی داوای بەڵقیــس بــکات ،وەلــێ داواکــەی لەالیــەن خانــەوادەی

قســەی ناســکی بــۆ بنووســم ،ژیانــی ئافرەتێــک کــە خۆشــاندەوێت ،لــە

بەڵقیــس-ەوە رەتدەکرێتــەوە .بۆچــی؟ چونکــە خانەوادەکــەی لــەوە

مەالیــن دیوانــی شــیعر جوانــرو بەنرخــرە).

ترســاون کچەکەیــان بــدەن بــە شــاعیرێک غــەزەل بــۆ ئافــرەت دەنووســێت،

چۆنیەتی ناسینی بەڵقیس

هانــی ئافــرەت دەدا عەشــق و دڵــداری بکــەن ،بــێ خۆشەویســتی و

بەڵقیــس ســاڵی  1939لــە ئامێــزی رووبــاری دیجلــە چــاوی بــە دونیــا

دەســتلەمالنێ و نەژیــن و ژیانیــان نەکــەن بــە بیابانێکــی وشــک و برینــگ.

ئەمــە قەبانــی دووچــاری نائومێــدی دەکات

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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و بــە دڵێکــی پــڕ حــەرسەت و شــکاوی
پــڕ لــە کەســەرو ناڵــەوە ،عێــراق بەجێدەهێڵێــت
و دەگەڕێتــەوە بــۆ باڵیۆزخانــەی ســوریا لــە ئیســپانیا.
بــەاڵم وێنــەی بەڵقیــس لــە خەیاڵیــدا جێگیردەبێــت و هەرگیــز ئــاوا نابێــت.
بەنهێنــی و دوور لــە ئــاگاداری جەمیــل ئەلـراوی ،نـزارو بەڵقیــس دەکەونــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خەمبــارەوە ،بــە رۆحێکــی وێــران و دەرونێکــی

نامەگۆڕینــەوە .بینینــی بەڵقیــس و هۆگربوونــی هەردوکیــان بەیەکــر،
وا دەکات چیرۆکــی عەشــق و خۆشەویســتییەکەیان کۆتایــی پێنەیــەت و
ناتوانــێ کۆتایــی بــەم عەشــقە گڕگرتــووەی ناخــی ئــەم دوو مرۆڤــە بێنێــت،

قەبانی دەڵێت:
(بەڵقیس مرەکەبی
گەڕاندەوە بۆ
قەڵەمەکان ،وەک
گەڕانەوەی خوێن
بۆ دەمارەکان)

ئــەوان بــە نهێنــی بــەردەوام دەبــن و دووراو دوور بەردەوامــی بــەو ئاگــری
خۆشەویســتییە دەدەن کــە تــا دەهــات بڵێســەی زیاتــر دەبــوو .بینینــی
بەڵقیــس وا دەکات نــزار دوای ســێ ســاڵ دابــڕان لــە نووســینی شــیعر
کــە ن ـزار بــۆ خۆشــی هــۆکاری ئــەو دابڕانــە نازانێــت و هیــچ پاســاوێکی
بــۆی نییــە ،دەســت دەکاتــەوە بــە شــیعر نووســین ،لــەم بارەیــەوە قەبانــی
دەڵێــت( :بەڵقیــس مرەکەبــی گەڕانــدەوە بــۆ قەڵەمــەکان ،وەک گەڕانەوەی
خوێــن بــۆ دەمــارەکان).
چۆنیەتی روودانی هاوسەرگیری نێوانیان
لــە کەلتــووری عەرەبیــدا ،یەکێــک لــە چیرۆکــە هــەرە جوانەکانــی
خۆشەویســتی ،چیرۆکــی نێــوان ن ـزارو بەڵقیســە .بێگومــان ئــەم چیرۆکــە،
وەک هەمــو چیرۆکەکانــی دیکــەی خۆشەویســتی ،لــە شــارە عەرەبییــەکان
و لــە دونیــای عەرەبیــدا ،بــە نەخێرێکــی گــەورە وەاڵمدرایــەوە ،نەخێرێــک

نزار قەبانی

لــە جــاران زیاتــر تــاو بســێنێت .رازینەبوونــی ماڵباتــی بەڵقیــس ،هەرگیــز

ســەرجەم هەوڵەکانــی خــۆی بــۆ لێکرتازاندنــی ئــەو دوو دڵــدارە،

هەتایــە بــەردەوام دەبێــت .ئاخــر نـزار پەیامنــی بــە مەحبووبەکــەی دابــوو،

خســتبووەگەڕ .بــەاڵم خۆشەویســتی رەســەن و عەشــقی پــاک و ئەڤینــی

تــا مــاوە وەفــای بــۆ عەشــقەکەیان دەبێــت و لــە وەرگرتنــی رەزامەنــدی

بێگــەردو دڵــداری نــاخ ،هــەرەس ناهێنێــت .وەک شــاخ ،وەک لوتکــەی

خانەوادەکــەی کۆڵنــادات .ن ـزار بــۆ مــاوەی حــەوت ســاڵ ،حــەوت وەرز،

کێــو ،وەک خۆڕاگــری درەخــت لەبــەردەم باوبــۆران و رەشــەباکاندا ،ئــاوا

حــەوت بەهــارو هاویــن ،پایــزو زســتان ،چاوەڕێــی بەڵقیــس دەکات،

ئــەم دوو بوونــەوەرە خۆیــان لەبــەردەم ئــەو نەخێــرە گەورەیــەدا راگــرت

ســوورە لەســەر ئــەوەی ئــەو دولبــەرەی لەدەســت نــەدات ،ئــەم تاڤگــەی

و ئــااڵی ســپی تەســلیمبوونیان بەرزنەکــردەوە ،دەســتبەرداری یــەک

عەشــقە رانەوەســتێت و هەمیشــە خــوڕەو هــاژەی بێــت .لــەو الشــەوە،

نەبــوون و وازیــان لەیەکــر نەهێنــا .ئاخــر ئەمــان بــە رۆح ،بــە خەیــاڵ،

بەڵقیــس ،کچــە شــۆخ و پــرچ درێژەکــەی ئەعزەمییــە ،خامنــە جــوان

بــە ئەندێشــە ،یەکرتیــان خۆشدەویســت ،ئیــدی چــۆن بتوانــن لەیەکــر

و ناســکەکەی کۆڕنیــش و کەنــاری دیجلــە کــە لــە هەڕەتــی الویەتــی و

جیاببنــەوە! ئومێدێــک ،هیوایــەک لــە دەروونــی هەردوکیانــدا چەکــەرەی

خوێنجامنیــدا بــووە ،لــە مــاوەی ئــەو حــەوت ســاڵەدا ،چەندیــن داواکاری

کردبــوو ،چەکەرەیــەک بــە فرمێســکی رۆح و بــە قوڵپــەی گریانــی عەشــق

رەتکردووەتــەوە ،ژمارەیەکــی زۆر پیــاو کــە هاتبــوون بــن بــە هاوســەری،

ئــاو دەدرا ،بــەو هیوایــەی رۆژێــک دێــت پێکدەگــەن و بەیەکــر شــاد

بــە دڵشــکاوی گەڕاونەتــەوە .بۆچــی؟ چونکــە بەڵقیس-یــش تەنهــا و

دەبــن .یەکێــک لــەو هۆکارانــەی وایکــرد ،خانــەوادەی بەڵقیــس بــە گشــتی

تەنهــا نـزاری خۆشویســتووە .ئــەو نیگایــەی یەکەمجــار لــە چــاوی نـزارەوە

و جەمیــل ئەلــراوی باوکــی بەتایبەتــی ،بــەو هاوســەرگیرییە رازینەبێــت،

بەدیکــرد ،وەک تیرێکــی ناوەخــت هاتــووەو ســینەی ئەمــی بڕیــوەو هیــچ

دیوانــە شــیعرییەکانی نــزار بــوو! شــیعرە دڵدارییەکانــی بــوو کــە وەک

هێزێکیــش نییــە بتوانێــت ئــەو تیــرە لــەو ســینەیە دەربێنێــت .بەڵقیــس لــە

بەڵگەنامەیــەک دژ بــە نــزار قەبانــی بەکاریانهێنــا .ئــەو غەزەالنــەی

 22ســاڵەی بەهــاری تەمەنیــدا بــوو ،کەچــی ســوراچاکی خەونەکانــی لــە

تێــدا نــزار تــا رادەی پەرســن ،بــە شــان و شــکۆی ئافرەتــدا هەڵــدەدات

تەمەنــی  40ســاڵیدا بــووە .وەلــێ عەشــق چ پەیوەندییەکــی بــە تەمــەن و

و وەک بوونەوەرێکــی نەمــرو پــڕ لــە ژیــان و جوانــی وەســفی دەکات.

ســاڵەوە هەیــە! خۆشەویســتی کــە دێــت ،کــە لــە چــاوەوە خــۆی دەکات بــە

بەڵــێ الی بنەماڵــەی بەڵقیــس ،دیوانەکانــی ن ـزار ،دۆکیمێنتێکــی زینــدووی

قوواڵیــی نــاخ و تێکــەڵ بــە ترپەکانــی دڵ دەبێــت ،کــە لــە دەمارەکانــەوە

ساڵی دووەم

حاشــاهەڵنەگرە کــە ئــەم پیــاوە دڵــداری لەگــەڵ ئافرەتانــدا دەکات و

دەچێتــە نــاو خوێــن و بــە جەســتەدا باڵودەبێتــەوە ،ناپرســێت تەمەنــت

هەمیشــە لــە عەشــق گۆڕینەوەیــە لەگەڵیانــدا .ئــەم ماڵباتــە ترســیان هەبــوو

چەنــدە؟ خەڵکــی چ شــارو گونــدو ســەرزەمین و مەملەکەتێکیــت ،پیریــت

ژمارە

لــەوەی رۆژێــک دێــت و نـزار کچەکەیــان بەجێدەهێڵــت و دەڕوات .وەلــێ

یــان الو.

ئــەوان بێئاگابــوون لــەوەی ئــەم هۆگربوونــەی نــزار بــۆ بەڵقیــس ،ئــەم

نـزار نەیدەزانــی بــۆ نەهێشــتنی ئــەم فیراقــە ،بــۆ کۆتاییهێنــان بــەم حــەوت

عەشــقە بــە لێشــاوەو ئــەم ئەڤینــە تاوســەندووە ،بــێ کۆتاییــەو تــا هەتــا

ســاڵە لــە دووری ،چــی بــکات؟ نە ناوبانــگ و نە پێگــە دیبلۆماســییەکەی ،نە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

باوکــە عێراقییەکــە رازیبکــەن .بگــرە تەنانــەت دڵــی بەڵقیس-یــش کــە

بیخوێنێتــەوە .شــیعرێک قەتــرە قەتــرە ســۆزو

تەنهــا وێنــەی یــەک پیــاوی تیابــوو ،ئەویــش وێنــەی شــاعیرێکی ســورییەو

خۆشەویســتی و حەنیــن و عەشــقی لێبتکێــت،

لــە تاراوگــەو دوور لــەم دەژی ،نەیتوانــی نــە دڵــی جەمیــل ال ـراوی بــاوک

شــیعرێک لــە  102دێــڕ پێکهاتــووە .تێیــدا شــاعیر

نەرمبــکات و نــە عەقڵــە داخراوەکەشــی بکاتــەوە .عەقڵێــک بــێ ئــاگا بــوو

ســەرەتا رەخــە لــە دەســەاڵتدارانی عــەرەب دەگرێــت،

لــەو هێــزەی خۆشەویســتی کــە لــە دوو کیشــوەرو دوو واڵت و دوو شــاری

پاشــان دێتــە ســەر باســکردنی کێشــە ســۆزدارییەکەی ،لــە شــیعرەکەیدا بــە

جیــاوازەوە :بەغــداو و لەنــدەن ،دوو بوونــەوەری بەیەکــەوە گرێدابــوو.

ڕوون و ئاشــکرایی و بــەو پــەڕی بوێرییــەوە ،بــاس لــە ناڵــەو حەرسەتــی

ئــەم باوکــە عێراقییــە ،دەرکــی بــەوە نەکردبــوو ئەگــەر هێــزو جەبەروتــی

خــۆی و دڵدارەکــەی دەکات ،بــاس لــەو عیشــقە گەرمــە دەکات کــە حــەوت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دڵــی کــە تەنهــا یــەک شــۆخی تێــدا بــوو ،بەهانایــەوە نەهاتــن و نەیانتوانــی

شــیعرێک بنووســێت و لــەو ڤیســتیڤاڵەدا
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خۆشەویســتی ،بــە راســتگۆیی لــە دوو دڵــدا کۆببێتــەوەو یەکبگــرن ،هیــچ
داببــڕن .هیــچ ئایــن و زمــان و رەچەڵــەک و کەلتورێــک ،نابنــە بەربەســت
و ناتوانــن بــۆ هەتــا هەتایــە لێکیــان بکــەن .نـزارو مەعشــوقەکەی ،شــاعیرو
حەبیبەکــەی ،هاواریــان کــرد ،گریــان ،تااڵویــان چەشــت ،ئــازار دران و خــەم
بــووە میوانــی بەردەوامیــان ،کەچــی رەزامەنــدی بــاوک هــەر نەگەیشــت،
ئەمانیــش جگــە لــە چاوەڕوانــی و کۆڵنــەدان ،هیــچ ئاســۆیەکی دیکەیــان
لەبــەردەدا نەبــوو .لەنــاکاو دەرفەتێــک ،هەلێکــی مــەزن ،ســاتێکی زێڕیــن
بــۆ نـزار دێتــە پێشــەوە ،لــە  9نیســانی ســاڵی  ،1969داوا لــە نـزار قەبانــی
دەکرێــت ،وەک میــوان و بــە مەبەســتی شــیعر خوێندنــەوە ،بێــت بــۆ
بەغداکــەی بەڵقیــس و بەشــداری لــە ڤیســتیڤاڵی (مەربــەد) دا بــکات .ئــەم
بانگهێشــتنامەیە ،ئــەم دەعوەتــە ،بــۆ نــزار ،وەک بروســکە ،وەک رەهێڵــە
بەفرێکــی ناوەخــت و چــاوەڕوان نەکــراو ،ســەرتاپای جەســتەی تەزانــد،
لــە نــاوەوە دووچــاری هەژانێکــی تونــد دەبێــت .ئیــدی دەرگای ژورەکــەی
لەســەر خــۆی کڵۆمــدەداو بــە تەنهــا دەمێنێتــەوە ،بۆچــی؟ بــۆ ئــەوەی

نزار قەبانی

رەشــەباو الفــاو و بومەلەرزەیــەک ،ناتوانــن لەیەکیــان بکەنــەوەو لێکرتیــان

ســاڵە گێنــگڵ بــە هەردوکیــان دەدات .ســەرەتای شــیعرەکەی بــەم جــۆرە
دەســتپێدەکات:
ساڵو لە عێراق
هاتووم گۆرانیت بۆ بڵێم
هەندێ گۆرانی گریانە
لێرە ئەمیرەیەک هەبوو
خۆشمدەویست
ئەمیرە شۆخەکەم لێ ونبوو
کوا روخسارە جوانەکەی لە ئەعەزەمییەی دڵگیر
گەر بیبینی ئاسامن ئیرەیی پێدەبات
من ئەو سەندیبادەم
دەریا تێکیشکاندم
چاوانی خۆشەویستەکەم بەندەرم بوو
لەناخمدا چەندین سەدە لە خەم هەیە
من عاشقە گەورەکە
ئایا دەتوانم پەنا بۆ عێراق بێنم
شــیعرەکە هەســت و ســۆزی جەمــاوەر دەخرۆشــێنێت ،هەمــوان بــەوە
دەزانــن ،نــزار لــەو شــیعرەدا بــاس لــە چیرۆکێکــی راســتەقینەو قووڵــی
ساڵی دووەم

خۆشەویســتی دەکات ،هــەر بۆیــە تــەواوی گەلــی عێــراق هاوســۆزدەبن
لەگەڵیــدا .ئەوەتــا نـزار وەک پەناهەندەیەکــی سیاســی ،وەک ســەندبادێکی

ژمارە

شــەکەت و تێکشــکاو ،وەک عاشــقێکی خەمبــاری بــێ مــاڵ و حــاڵ ،وەک
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قەلەندەرێکــی ســەرگەردان و وەک دێوانەیەکــی ســوتاو بــە گــڕی ئەڤیــن،
رووی لــە عێـراق کــردووە ،هانای بۆ بەغــدا هێناوە ،تا وەریبگرێــت و لەوێدا

شیعرەکە هەست
و سۆزی جەماوەر
دەخرۆشێنێت،
هەموان بەوە دەزانن،
نزار لەو شیعرەدا
باس لە چیرۆکێکی
راستەقینەو قووڵی
خۆشەویستی
دەکات ،هەر بۆیە
تەواوی گەلی عێراق
هاوسۆزدەبن

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

گوێــی لــە شــیعرەکە دەبێــت و ئــاگاداری ئــەو چیرۆکــی خۆشەویســتییە

یەکەمــی ســاڵی  ،1981لــە ئەنجامــی تەقاندنــەوەی

دەبێــت ،بــەو داوایــەی نـزار رازیدەبێــت کــە لــە قەســیدەکەیدا داوای کچــە

باڵیۆزخانــەی عێــراق لــە بێــروت ،باڵوێزخانەکــە

عێراقییەکــەی کــردووە .ســەرۆک کۆمــار لیژنەیــەک بــۆ داواکردنــی بەڵقیــس

دەبێــت بــە وێرانەیەکــی تێکــەڵ لە بــەردو دارو گۆشــت

دروســت دەکات کــە لــەم بەرێزانــە پێکهاتبــوون :وەزیــری الوان (شــەفیق

و ئێســقانی جەســتەی مرۆڤــەکان ،بەڵقیــس لەگــەڵ  61کەســی دیکــەدا،

ئەلکەمالــی) و (ش ـاذلطاقــە)ی شــاعیرو بــە چاودێــری خــودی ئەحمــەد

دەبێتــە قوربانــی ئــەو تەقینەوەیــەو بــە مردویــی و وەک جەســتەیەکی

حەســەن ئەلبەکــر .ئــەم لیژنەیــە لــە عــورف و نەریتــی خێڵــدا بــە (پیــاو

تــۆزاوی و ســاردو ســڕ ،لەژێــر وێرانبوونــی باڵوێزخانەکــەدا دەریدەهێننەوە.

ماقــواڵن) نــارساوە ،بۆیــە داواکەیــان رەتناکرێتــەوە ،چونکــە رەتکردنــەوەی

یەکێــک لــەو ســەرکردە نارساوانــەی لــە دۆزینــەوەی تەرمــی بەڵقیــس

داواکەیــان ،وا دەکات خاوەنــی رەتکردنەوەکــە ببێــت بــە نەیــارو دوژمنــی

لەنــاو داروپــەردوی روخــاوی باڵیۆزخانەکــەدا بەشــداری دەکات ،یــارس

خێڵــەکان ،بێگومــان ئیــدی جەمیــل ئەلــراوی نەیتوانــی ئــەم داوایــە

عەرەفــات-ی ســەرۆکی فەلەســتین بــوو .نـزار قەبانــی رووداوی تەقینەوەکە

رەتکاتــەوەو دواجــار رازیبــوو لەســەر هاوســەرگیری کچەکــەی لەگــەڵ

بــەم شــێوەیە دەگێڕێتــەوە :مــن لــە نووســینگەکەم بــووم کــە دەکەوێتــە

شــاعیرە ســورییەکە .رێوڕەســمی گواســتنەوەی هاوســەرگیرییەکە دواکەوت،

شــەقامی (الحم ـراء) ،گوێــم لــە دەنگــی تەقینەوەیــەک بــوو ،ســەرتاپامی

هۆکارێکــی ئــەو دواکەوتنــە دەگەڕێتــەوە بــۆ مردنــی تۆفیــق-ی کــوڕی نـزار

هەژانــد ،نازانــم چــۆن لــەو چرکەســاتەدا وتــم :خودایــە بەخێــری بگێــڕی.

لــە ژنــی یەکەمــی ،بەڵقیــس بــەم مردنــە زۆر دڵگـران و خەفەتبــار دەبێــت،

دواتــر کەســێک هــات و هەواڵەکــەی پێڕاگەیانــدم و وتــی باڵیۆزخانــەی

رێــز لــەو ئــازارەی نــزار دەگرێــت و هــاوکاری دەکات بــۆ تێپەڕانــدن و

عێــراق تەقێرنایــەوەو خاپورکــراوە .لەبــەر خۆمــەوە وتــم تــەواو بڵقیــس

دڵدانــەوەی .دوای ئــەم کارەســاتە ،نـزارو بەڵقیــس ،ســاڵی  1973لــە بێــروت،

تیاچــووە .پارچــەی ئــەو وشــانە تــا ئێســتاش لەنــاو جەســتەمدا مــاوەو

دەڕۆنــە قەفــەزی زێڕیــن و دوای حــەرسەت و خــەم و دوورکەوتــەوەو

دەزرنگێنــەوە .هەســتمکرد چیــر بەڵقیــس بــۆ هەتاهەتایــە لــە ژیانــدا

لێکدابـڕان ،بەیەکدەگــەن و پێکــەوە ژیانێکــی پــڕ خۆشەویســتی راســتەقینە

نامێنێــت ،لــە بێــروت جێمدەهێڵێــت .ن ـزار بــەرەو باڵیۆزخانەکــە دەڕوات،

دەژیــن .ژیانــی هاوســەرگیری و پێکەوەییــان ،نزیکــەی هەشــت ســاڵی

بــەو هیوایــەی دەســتی بەڵقیــس بگرێــت و لــەو نــاوە دوورکەونــەوە .بــەاڵم

خایانــد ،لــەو ماوەیــەدا دوو منداڵیــان بــوو ،عومــەرو زەینــەب.

دەوترێــت ن ـزار چــوار رۆژی رەبــەق ،لــە نزیــک ئــەو وێرانەیــەدا ،لەســەر

مەرگی بەڵقیس

پێیەکانــی راوەســتاوەو چاوەڕوانــی بەڵقیــس دەکات ،تیمــی تایبــەت

ئــەم هاوژینــەی نــزار ،لــە پاشــکۆی رۆشــنبیری باڵیۆزخانــەی عێــراق لــە

دەکەونــە هەڵدانــەوەی داروبــەردی باڵیۆزخانەکــە و یەکــە یەکــە الشــەی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ســەرۆک کۆمــاری ئــەو رۆژگارەی عێــراق (ئەحمــەد حەســەن ئەلبەکــر)

هــەزار ئەفســووس ،لــە بــەرواری  15کانونــی

نزار قەبانی

نزیــک لــە دولبەرەکــەی ،ژیانێکــی ســادەو کەرامــەت پارێــزراو بــژی .کاتێــک

بێــروت کار دەکات .وەلــێ بەداخــەوەو
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کارمەندەکانــی باڵیۆزخانەکــەو قوربانیانیتەقینەوەکــە لەنێــو ئــەو وێرانــە

ســەرۆکی فەلەســتین بــووە بەدەنگــی بــەرز هــاوار دەکات( :بەڵقیــس تــۆ

گــەورەو تراژیدیایــەدا دەردەهێنــن ،دوای چــوار رۆژ ،الشــەی بەڵقیــس

لــە کوێیــت ،کچەکــەم تــۆ لــە کوێیــت ،وەاڵمــی باوکــت بــدەرەوە ئــەی

بەمردویــی دەدۆزنــەوەو دەریدەهێنــن ،لــە پەنجــەی چەپیــدا ،موســتیلەی

گوڵەکــەی شۆڕشــی فەلەســتینی).نزار کــە ســەرتاپای نوقمــی خــەم و

هاوســەرگیریەکەی دەبینــن کــە نــاوی ن ـزار-ی لەســەر هەڵکۆڵ ـراوە .ن ـزار

ئــازار بــووە ،لــە دڵــی خۆیــدا بیردەکاتــەوەو دەڵــێ( :تــۆ بڵێــی هاوســەرە

بــۆ مەرگــی نــاکاوی مەحبوبەکــەی ،یەکێــک لــە درێژتریــن قەســیدەکانی

عێراقییەکــەی کــە پێــش دوانــزە ســاڵ لەمەوبــەر ناســیویەتی و زەینــەب

دەنووســێت کــە نزیکــەی هــەزار وشــەیەو نــاوی دەنێــت بەڵقیــس و بــەم

و عەمــەر-ی لێــی بــووە ،کچــی یــارس عەرەفــات بێــت؟ ئــەو هەرگیــز

جــۆرە دەســتپێدەکات:

نەیزانیــوە یــارس عەرەفــات کچێکــی بــە نــاوی بەڵقیــس-ەوە هەبێــت ،هیــچ

سوپاستان دەکەم ..سوپاستان دەکەم

شــتێک لــە ژیانــی عەرەفاتــدا نەبــووە ئامــاژە بــەو حاڵەتــە بــدات ،بگــرە لــە

خۆشەویستەکەم کوژرا..

مێــژوی ژیانــی عەرەفاتــدا ،هیــچ ئاماژەیــەک نییــە بــەوەی رۆژێک لــە رۆژان

ئێستا ئێوە دەتوانن

هاوســەرگیری کــردووە ،جگــە لــە پرســی فەلەســتین نەبێــت) .ســەرۆکی

لەسەر گۆڕی ئەو شەهیدە

فەلەســتین ،دوای مەرگــی بەڵقیــس ،رۆژانــەو بــۆ مــاوەی  40رۆژ ،ســەردانی

پێکی بادە نۆشکەن

دایکــی بەڵقیــس دەکات و خۆراک و دەرمانی پێشــکەش دەکات و هەوڵدەدا

لەسەر گۆی زەوی

لــە ئێــش و ئــازارو کۆســتە گەورەکــەی کــەم بکاتــەوە .پاشــان لەگــەڵ نـزار

نەتەوە هەیە

قەبانــی دادەنیشــێت ،تــا ئــەو نهێنییــەی بــۆ بــاس بــکات کــە بەڵقیــس لــە

جگە لە ئێمە

رۆژی یەکەمــی هاوســەرگیرییەکەیەوە بەشــاراوەیی هێشــتبوویەوە .نــزار

قەسیدە تیرۆر بکات

بــەم جــۆرە ئــەو نهێنییــەی ژیانــی هاوســەرەکەی دەگێڕێتــەوە( :کاتــێ لــە

بەسەرهاتی بەڵقیس و یارس عەرەفات

ناشــتی تەرمەکــەی بەڵقیــس گەڕاینــەوە بــۆ نووســینگەی ئەبــو عەمــار،

نهێنییەکــی زۆر لــە ژیانــی بەڵقیســدا هەبــووە ،نـزار قەبانــی هاوسەریشــی

نهێنییەکــە ئاشــکرا بــوو ،عەرەفــات وتــی :ســاڵی  1968کــە لــە جەنگــی

ساڵی دووەم

ئــاگاداری نەبــووەو پێــی نەزانیــوە ،تەنهــا دوای تیرۆرکردنەکــەی نەبێــت.

«الکرامــە» هاتینــەدەرەوە ،لــە ئــەردەن ،کچــە عێراقییەکــی بــااڵ زراڤ هــات

کــە ســەفارەتی عێراقــی دەتەقێرنێتــەوەو بەڵقیــس دەبێتــە یەکێــک لــە

بــۆ الم ،لەگــەڵ هاوپۆلەکانــی ناوەنــدی ،داوای کــرد مەشــق و راهێنانیــان

ژمارە

قوربانییەکانــی ،یــارس عەرەفــات دەگاتــە شــوێنی روداوەکــەو خــەم

لەســەر چــەک هەڵگرتــن و بەکارهێنانــی پێبکەیــن ،رازیبیــن بــەوەی وەک

و پەژارەیەکــی گــەورە دایگرتــووەو فرمێســکی چاوەکانــی روخســاری

جەنــگاوەر لــە ریــزی شۆڕشــی فەلەســتینیدا وەریانبگریــن .بەڵــێ ئێمــە

داپۆشــیوە .ئــا لــەو رۆژەدا نــزار قەبانــی ،بەسەرســوڕمانەوە گوێــی لــە

چەکــان بــە بەڵقیــس و هاوەڵەکانــی دا و هەمویامنــان بــرد بــۆ گۆڕەپانــی
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مەشــق و راهێنــان ،تــا لەوێــدا فێــری تەقەکــردن و شــێوازەکانی شــەڕکردن
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بــن .دواتــر رۆژەکان هاتــن و چــوون ،بەرخــودان و تێکۆشــان گواسـرایەوە
بــکات .رۆژێکیــان عەرەفــات لەالیــەن هاوڕێیەکییــەوە ،بانگهێشــتی ئێــوارە
خوانێــک کرابــوو ،لەوێــدا دەبینێــت ئــەو کچــە عێراقییــە بــااڵ زراڤــە دێتــە
ژورەوە کــە پێــش دە ســاڵ لەمەوبــەر بینیبــووی .بــە گەرموگــوڕی تەوقــە
دەکــەن ،ئــەو کچــەش کــەس نەبــوو جگــە لــە بەڵقیــس ئەلـراوی هاوســەرت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بــۆ لوبنــان ،بەڵقیــس داوای کــرد لــە ســەفارەتی عێــراق لــە بێــروت کار

نەبێــت) .بەڵقیــس وەک تێکۆشــەرێکی فەلەســتینی بەخــاک ســپێردرا ،لــە
تەنیشــت شــەهیدە فەلەســتینییەکانەوە نێــژرا ،بــە هــەردوو ئــااڵی عێ ـراق
هاتبــووە دونیــاوەو بــۆ ئــەو شۆڕشــەش کــە گیانــی خــۆی بــۆ کــرد بــە
قوربانــی .عەرەفــات بــەم شــێوەیە کۆتایــی بــە قســەکانی دەهێنێــت :نـزار،
بەڵقیــس ئەل ـراوی تەنهــا هاوســەری تــۆ نەبــووە ،هێنــدەی ئــەوەی کچــی
شۆڕشــی فەلەســتینی بــووە.

سەرچاوەکان:
http://gololy.com
http://mawdoo3.com
/ar.wikipedia.org
http://www.alchourouk.com
www.albawaba.com
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و فەلەســتینی پێچرابــوو ،ئەمــەش وەک رێزلێنانێــک بــۆ ئــەو خاکــەی تێیــدا

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مامەڵەكــردن بــوو لەگــەڵ رەگــەزی (مــێ) وەك ســەرچاوەی حــەز و

كــرد .بــەاڵم لــە راســتیدا بــە هــەر مەبەســتێك

ســێكس ،ژیــان و بــوون ،بەرگــری و نوێبوونــەوە .دیــارە نزیكبوونــی ئــەو لــە

ژنــی لــە شــیعرەكانیدا بەكارهێنابــێ ،ویســتویەتی

دنیــای رۆمانســی جیــاواز بــوو لەگــەڵ شــاعیرانی تــری ســەردەمی خــۆی،

لــە گۆشــەنیگای هەمەچەشــنەوە ژنــی رۆژهەاڵتــی و

ئــەو ژیلەمــۆێ نێــو ئــەو كوانەیــە بــوو كــە بابەتــی بڤــەی نێــو شــیعری

جوانیەكانــی بخوێنێتــەوە.

عەرەبــی گــەرم كــردەوە ،كــەم تــا زۆر لــە رێــگای بوێــری و راســتەوخۆیی

ئــەو وەك كەســێكی رۆژهەاڵتــی و كولتــووری پیاوســاالری مامەڵــەی لەگــەڵ

شــیعرەكانیەوە دەكەوتــە بــەر هەڕەشــە جۆراوجۆرەكانــی تەوژمــە فیكــری و

ژن نەكــردووە ،هەروەهــا الی ئــەو ژن تەنیــا ئیكۆنــێ نەبــووە لــە نێــو شــتە

رەخنەییــەكان ،بــەاڵم ســادەیی و بەكارهێنانــی زمانــی رۆژانــەو نزیبكبوونــی

جوانەكانــی ماڵەكەیــدا بــۆ رازاوە داینابێــت .الی ئــەو هەنــدێ جــار ژن

لــە ژیانــی ســادەی خوێنــەر ،وای كردبــوو جەماوەرەكــەی رۆژ بــە رۆژ لــە

دەبێتــە یاخــی ،بەگــژ هەمــوو شــتە دزێوەكانــی كۆمەڵــگادا دەچێتــەوە.

فراوانبوونــدا بێــت .ئــەم شــاعیرە ســەرەڕای نووســینی ژمارەیەكــی زۆر

یاخــی بــەو مانایــەی دەیــەوێ بگەڕێتــەوە بــۆ بوونــە ئەزەلییەكــەی خــۆی،

لــە شــیعری تایبــەت بــە ژن و خۆشەویســتی و جوانــی ،جــار جــارەش

جێگــە ونبووەكــەی خــۆی دەســتكەوێتەوە ،یاخــی بەمانــای دەركەوتــن

لــە بابەتــە گرنگەكانــی نیشــتامن و چاكــە و خراپەكانــی ژیانــی سیاســی

وەك ژنێــك بــە هەمــوو مانــا جوانكارییەكانــی و دەركەوتــن وەك ژنێكــی

عــەرەب دەمــی كوتــاداوە .شــاعیرێك بــوو بــەوە نــارساو بــوو كــە جوانرتیــن

بەشــدار لــە حــەز و چێژەكانــی ژیــان .ئیرۆتیكــی نـزار قەبانــی تەنیــا شــتە

شــیعری لەمــەڕ ژن نووســیوە ،زۆربــەی هەوڵەكانــی بــەو ئاڕاســتەدا بــوو

شــاراوەكانی ژنــی نەدەگرتــەوە ،ئــەو شتانەشــی دەگرتــەوە كــە لــە كۆمەڵــگا

كــە لــە دوو دیــدگاوە بڕوانێتــە ژن :دیدگایەكــی ئیرۆتیكانــە و دیدگایەكــی

وەك یاســاغ و بڤــە و تابــوو تەماشــای دەك ـرا ،هەرچەنــدە لــە كۆمەڵــگای

رۆمانســیانە .هــەر بۆیــە لێكدانــەوەی رەخنەگــران رەنگاوڕەنــگ بــوو.

رۆژهەاڵتــی و شــیعری كالســیكی عەرەبــی ئــەو باســانە هاتــوون و منوونــەی

هەندێكیــان بــەوە وەســفیان كــرد ،كــە ژنــی كــردووە بــە شــێوازێ بــۆ چێــژ

زۆریــش هــەن ،بــەاڵم بــۆ ســەردەمەكەی قەبانــی تایبەمتەندییەكــی تــری

و حەزەكانــی خــۆی و بــە روویەكــی نێرسیســانە مامەڵــەی لەگــەڵ كــردوون،

هەبــوو ،شــاعیر بــاس لــە مەمــك و لەشــوالر و كەفــەڵ و پــوز و پەنجــە و قژ

لەوالشــەوە گرووپێكــی تــر پێیــان وابــوو كــە ئــەو پایــەی ژنــی لــە ئاســتێكی

و لێــوی ژنــی كــردووە ،بەاڵم باســكردنەكەی وەك شــمەكێكی ســووك نەبووە

گــەورەدا راگرتــووە ،نـزار لــە هەمــوو گۆشــەكانەوە باســی لــە مــێ كــردووە

بــۆ حــەز و تێركردنــی پیــاو ،شــاعیر لــە چوارچێوەیەكــی ئیرۆتیكیانــەی

و منوونەیەكــی نوێــی نائاســایی ژنــی پیشــكەش كــردووە .رەخنەگرانێكــی تــر

تایبەتــەوە مامەڵــەی شــیعری لەگــەڵ ژنــدا كــردووە كــە نەگەیشــتووەتە

هەبــوون كــەم تــا زۆر لــە گۆشــەنیگای شــیعرەكانیەوە كەســایەتی ئەویــان

ســنووری پۆرنۆگرافــی وەك ئــەوەی كــە شــاعیرانی نــارساوی عەرەبــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە گرنگرتیــن بابەتەكانــی دنیــای هاوچەرخــدا كــردەوە ،كــە ئەویــش

رەوشــت تێكــدەر و نــزم و كــەم ناوزەدیــان

نزار قەبانی

نــزار قەبانــی دەرگاكانــی شــیعری نوێــی عەرەبــی بــەرووی یەكــێ

لێــك دەدایــەوە ،بۆیــە توونــدڕەوەكان بــە
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حســێن مــەردان و ئامــال موســا و شــاكر لوعەیبــی .لــە شــیعری عەرەبیــدا

چێــژ ،دەیــەوێ جەســتەی ژن لــە دوو توێــی خۆیــدا نەمێنێتــەوە و لــە نێــو

كردوویانــە .لــە یەكــێ لــە قەســیدەكانی كــە تێیــدا بــاس لــە مەمكــی ژنێكــی

دەقــدا رووتبێتــەوە .هــەروەك نـزار لــە شــیعری سێكســدا دەڵــێ« :ســێكس

ئەفریقایــی دەكات ،بەوپــەڕی تێروپــڕی حــەزە پۆرنۆگرافیەكانــی خــۆی لــە

الی ژن نێشــتەجێبوونە الی پیــاو ســەفەرە» یــان دەڵــێ:

شــیعردا دەتوێنێتــەوە .ئیرۆتیكــی شــیعری الی نـزار بــە ســادەیی دەڕوات و

لە سەرەتا..

تێكــەڵ بــە هەســت و دایەلۆگــی رۆحــی دەبێــت ،هــەر بۆیــە كاتــێ باســی

سێكس كارمامزی قەشەنگی ساراكان بوو

مەمــك دەكات شــەهوەتی خــۆی بیرناچێتــەوە:

بە گەاڵی دەریا تێردەبوو

ئەی روخسار ئەفریقی ،خەماوی ،سمۆرەیی...

بە ئازادی هەناسەی دەدا..

ئەی ئەو ژنەی لە ئاگر و پووش و پەاڵشی

لە چاوگەكانەوە سەرفراز خۆی پاك دەكردەوە

مۆڵەتم بەرێ تا تەیاربم

بەاڵم پۆلیسی ئاداب هاتوو

بگونجێم

كۆتی خستە قاچە سستەكانی

رابێم،

بە سۆزانی تۆمەتباری كرد..

تا بزانم بەچی سەرسوڕمانم

شــاعیر لــە هۆڕژنــی حەزەكانــدا پەنــا دەباتــە بــەر ســاتە گرنگەكانــی

دە خولەكم بەرێ .پێنج خولەكم بەرێ

وێنــە سێكســیەكان ،الی ئــەو ژن تێكەڵكردنــی ژیــان و بوونــە ،ژن تەنیــا

تاكەفی شەهوەت دامركێتەوە

خوێندنــەوەی جەســتە نییــە ،بگــرە پیاهەڵدانــە بــە جوانــكاری و بەرهــەم

جەنگی مێشك بڕەوێتەوە

و زیندوێتــی .نـزار بەگــژ ئــەو تەرزانــەدا دەچێتــەوە كــە ژن وەالوەدەنێــن

مۆڵەتێكم بەرێ تا راحەتبم

و تەنیــا وەك ئامڕازێكــی ســاردی نێــو تێكســت قســەی لەســەر دەكــەن،

دەمەوبەیان وەاڵمت دەست دەكەوێتەوە..

ئــەو پێــی وایــە :پێوەنــدی شــیعر و ژن ،پێوەندییەكــی گەورەیــە ،ئەوانەشــی

نـزار لەگــەڵ جەســتەی ژنــدا شــەڕێكی ئاشــتیانە دەكات ،وەك منداڵێ قژیان

ئەمــە رەت دەكەنــەوە لــە هــۆزی نێرەكانــن ،ئەوانــەن كــە مێژوویــان بــۆ

ساڵی دووەم

دەهۆنێتــەوە ،وەك النكەیــەك دەیانالوێنێتــەوە ،بــە مــاچ گوڵبارانیــان دەكات

نێرێتــی خۆیــان داگیــر كــردووە.

و بــە خەنــدە دەیانشــۆرێتەوە ..ن ـزار بــە زمــان مێــژووی دەســتەواژەكانی

كە دەڵێن جەستەت

ژمارە

ئەشــق و شــەهوەت و وروژانــی كولتــووری عەرەبــی دەهێنێتــە نێــو

بە شیعرەوە ،بە پەخشان و شانۆ و هونەری شێوەكاری

شــیعرەكانی ..لــەو شــیعرەی ســەرەوە كــە وەســفێكی دورودرێــژی مەمكــی

یان بە سیمفۆنیاوە پەیوەست نییە درۆ دەكەن

ژنێكــی ئەفریقاییــە ،مەمــك دەبێتــە كەروێشــك و گردۆڵكــە و ســەنتەری

ئەوانەی ئەم هەرزەگۆیانە دەڵێن نێرەكانی هۆزن.
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ئەوەنــدە پابەنــد بــووە بــە شــیعری ژن و
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پرســی ژن ئامادەنەبــووە بــە هیــچ پرســێكی
لــە شــیعری خۆشەویســتییەوە بــۆ شــیعری سیاســی
بازرگانییەكــی دۆڕاوە ،نووســن لــە چــاوی ژنانــدا
دڵنیایــی زیاتــرە تــا لــە نێــوان تەلبەنــدا بنــووی .بازرگانــی بــۆن خێــری
زیاتــرە لــە بازرگانــی رسكــە ،مرۆڤــی هۆشــمەند ئــەو كەســەیە ناكەوێتــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

تــری بگۆڕێتــەوە ،هــەر بۆیــە دەڵــێ» رۆیشــن

نێــو بیــری سیاســەتەوە ،مەملەكەتــی خۆشەویســتی خۆشــرین مەملەكەتــە
و هــەروا دەمێنێتــەوە .بــڕوا بكــە لەوێــدا دەتوانــم بــۆ ماوەیەكــی زۆر
بــم و واڵت و مرۆڤەكانــم بپارێــزم» .نـزار بــڕوای وایــە كــە ژن ئــەو یاقووتــە
نییــە بــەردەوام لەنێــو پــەڕۆی نەرمــدا هەڵگیرێــت .ژن هەنگاوێكــە بــەرەو

رۆیشنت لە شیعری
خۆشەویستییەوە
بۆ شیعری سیاسی
بازرگانییەكی
دۆڕاوە ،نووسنت
لە چاوی ژناندا
دڵنیایی زیاترە تا
لە نێوان تەلبەندا
بنووی

یاخیبــوون و شــۆڕش ،ئــەو دەڵــێ ئێســتە ژن الی مــن شــێوازێكە لــە
شــێوازەكانی رزگاربــوون .دەبــێ ئــەو راســتیەش بڵێیــن بوێــری نـزار قەبانــی
لــەو ئاســتەدا نەوەســتاوە تەنیــا بــە جەســتە و رۆحــی ژنــدا هەڵــدات،
ئــەو هاتــووە بــە زمانــی ئــەوان قســان دەكات .دەتوانیــن بڵێیــن زیاتــر لــە
خــودی ژنــان خۆیــان باســی لەنــاوەڕۆك و پێكهاتەیانــی كــردووە ،بەتایبــەت
لــە كۆمەڵــگا رۆژهەاڵتیــەكان ژنــان پــەردەی بێدەنگــی هەڵدەبژێــرن،
كەســێكیان دەوێ ئــەو بێدەنگییــە بشــكێنێ ،لــەم كارەدا نــزار پێشــڕەو
بــووە .بــۆ ئەمــەش بەرگــری كردنــی لــە ژنــان جێگــە و پیگەیەكــی پــێ
بەخشــیوە .شــیعرەكانی هاوارێــك بــووە بــەڕووی نەتەوەیەكــی نووســتوو،
نەتەوەیــەك وەك شــمەك ژنــی بینیــوە ،ئــەوە راســت نییــە كــە دەڵێــن « نزار
روویەكــی خۆپەرســتانەی نێرسیســیانەی هەبــووە» یــان دەڵێــن «تەنیــا وەك

نزار قەبانی

دەســەاڵتداربم ،لەوێــدا خاوەنــی هەمــوو توانایەكــم تــا بەرگــر و خۆڕاگــر

شــەهوەت و حــەز تەماشــای ژنــی كــردووە» .شــیعرەكانی پــڕن لــە خــەون و
هیــوا نووســتووەكانی مــێ .لــە رێــگای شــیعرەكانیەوە توانیوێتــی هێرشــێكی
تــەواو بكاتــە ســەر پیــاوان و لەســنووری خۆیانــدا بیانتاســێنێ .الیەنــە
مرۆڤایەتیەكانــی ژن لــە شــیعرەكانیدا بــە چەنــد روویــەك دەركەوتــوە ،تەنیا
ئامادەیــی جەســتەیی نەبــوو ،بەڵكــو وەك دایــك ،خوشــك ،خۆشەویســت،
هەڤاڵــی خەبــات و شۆڕشــگێڕ دەركەوتــووە .لــە ســەروی هەمــوو
شــتەكانەوە پیــاو جــەالدە ،ئەوەیــە كــە پاســەوانی بەندیخانــەی ژنــە .ئــەوە
كــە نەفیكــەر و نغرۆكــەرە .لێــرەوە نــزار دوو رێــگا دەخاتــە بــەردەم ژن
بــۆ رزگاربــوون لــە باوكســاالری و مێردســاالری ،لــە «رۆژمێــری ژنێكــی
گوێنــەدەر» دا دەڵــێ:
لە پەرستگاكامنان خوایەك هەیە نوێژ و نزای بۆ دەكەین
باسی جوانیامن دەكات كە برسی دەبێ قومتان دەدات،
لە خوێنامن كاسە پڕ دەكا
جەستەی خۆی پێ دەشوا
خوایەكە لێی دەترسین ...ئازارمان دەدا و بەرگەدەگرین
بە هەست و چارەنووسامن دەبوێرێ و بەرگەدەگرین
خوێناویامن دەكا ،ژان دەخاتە گیامنان ،دەمانكوژێ و زیندومان دەكات
لێامن دەخوڕێ و كەچی گوێڕایەڵین
ساڵی دووەم

خوایەك ماڵەكەی عومرێتێ خوایەكە ناوی پیاوە.
ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــەش شــتی ســەیری لەســەر ژن نووســیوە ،لــە

ژمارە

زۆربــەی نووســین و چاوپێكەوتــن و شــیعرەكانیدا هەنــدێ بۆچوونــی
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خــۆی دەرخســتووە لەمــەڕ ژن كــە پێچەوانــەی ئــەو هەڵوێســتە زان ـراوەی
خۆیەتــی ،بــۆ منوونــە دەڵــێ» پەنجــا ســاڵ ئافرەتــم خســتە ســەر شــانم،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــە پێناویــدا شــەڕم كــرد لــە پێنــاوی مافەكانــی ،بــەاڵم لــە نــاو جەرگــەی

165

شــەڕدا بەجێیهێشــتموو چــوو قــژی جــوان بــكا .كتێبــی مێینــەم وشــە بــە
دەگــوزەرێ .ئــەم شــاعیرە لــە زۆربــەی پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ پرســی
ژن دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتاكانی پەیوەنــدی جەســتە و نەخشەكێشــانی
جوگرافیــای جەســتەی مــێ ..وێنــەی مــێ الی نـزار بەگژاچوونەوەیــە ،بۆیــە
داوا دەكات ئــەم واقیعــە بگــۆڕدرێ ،شۆڕشــێكی مێژوویــی دەكاتــە ســەر
وێنانــە ئامــادەن ،بــەاڵم هــەر كەســەو بەشــێوەیەكی تایبــەت واقیعــەكان

•نزار قبانی  ..شاعر النساو والحریە والیاسمین

دەبینێــت ،بۆیــە دەڵــێ «ژن بریتــی بــوو لــە قوتابخانەیــەك زۆر شــتی

می الفارس  ..مجلە یاسمین عدد  16سوریا.

فێركــردم ،بۆیــە كاتــێ مــن لــە رووی دەروونییــەوە شــارەزای ژنــم بــۆ ئــەوە

• أقالم الهند..عدد الپانی  ... 2016نزار قبانی :شاعر الحب واملرأە

دەگەڕێتــەوە بــە جوانــی فێــری وانــەكان بــووم ».هەروەهــا لــە بــارەی

عبد الله خان

مــەودا مرۆییەكانــی كــە تێیــدا شــیعری بــۆ ژن وتــووە دەڵــێ «ژن بریتــی

• املرأە فی شعر نزار قبانی..محمد كشك ،نزار قبانی .2013

نییــە لــە قاپێكــی جــوان یــان شــتێكی رەهــا ،هەتــا بتوانیــن زیاتــر ژن بــۆ

• عن الشعر  ..و الجنس و الپورە ..حوار ممتع مع نزار قبانی ..منیر العكش 2007-01-05

شــتێكی مرۆیــی بگۆڕیــن دەبــێ زیاتــر لــە بــارە فیزیایــی و جەســتەییەكەوە

سودان اونالین.

دەریكەیــن و بەمــەش ســەركەوتنێكامن بەدەســتهێناوە».
خامنەكەم
كە زەنگی یەكشەمان بەرزدەبێتەوە
دەنگت نەبێ لەگوێمدا هیچ نازڕنگێتەوە
كە لەسەر گەاڵی درەختان دەنووم
لە بۆنت زیاتر هیچم بیرنایەتەوە
كاتێ گوێم لە تەقەی داران دەبێ
بەفر جلەكانم دادەپۆشێ
بە تەنیا روخسارتم بیردەكەوێتەوە.

• ماڵپەڕیی  http://sudaneseonline.com/board/88.htmlچاوپێكەوتن لەگەڵ نزار قەبانی.

نزار قەبانی

بــارەكان .ئــەو كــە شــەرحی مــێ دەكات پێــی وایــە الی هەموومــان ئــەم

سەرچاوە:

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وشــە خوێندووەتــەوە ،تــا ئــەم ســاتەش نازانــم لــە مێشــكی ژنــدا چــی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بۆچــی ئافــرەت ئــەو ڕووبــەرە بەرفرەوانــەی لــە كاغەزەكامنــدا داگیركــردووە

خێڵەكــەم و هەڵوێســتە ئەرسەزۆكســییەكانی

و ســێبەری بەســەر ســێ لەســەر چــواری تەمــەن و هونەرەكەمــدا كێشــاوە؟

هەمبــەر ئافــرەت ڕەتدەكەمــەوە ،لەبــەر ئەوەیــە

ئاخــۆ دروســتە وەكــو مامۆســتا (عەبــاس مەحمــوود ئەلعەقــاد) لــە یەكێــك

هــەر لەبناغــەوە بــڕوام بــەو مەمالیكانــە نییــە مێیینەیی

لــە وتارەكانیــدا دەبێژێــت« ،مــن چوومەتــە ژووری نووســتنی ئافرەتــەوە و

بەشــوورەیی و ئافــرەت بەهاوواڵتیــی پلــە دوو دادەنێــن .لــە واڵتێكــدا

تێیــدا دەرنەچوومــە»؟

وەك واڵتەكــەی خۆمــان نەخشەكێشــانی ڕەگەزیــی تێیــدا بەئێستاشــەوە

ئاخــۆ ئاواتــم ئەوەبــوو ببمــە (عومــەر بــن ئەبــی ڕوبەیعــەی دووەم) و لــە

بەدەســت پیاوەوەیــە ،بۆیــە بەڵگەنەویســتە هەمــوو یاســاكانی ڕەگــەزی

دیوانــی شــیعری هاوچەرخــی عەرەبیــدا شــوێنی عومــەر بگرمــەوە و تاجــی

بەبــەری پیــاو و قــەوارەی غەریزەكانــی نوورسابنــەوە و هەرچــی بڕیــاری

شــیعری ئافرەتانــەی لەســەر بــدزم؟ خــۆی لەخۆیــدا تۆمەتەكــە جوانــە..

دەرچــوو لەبــارەی تاوانــی كوشــتنی ســۆزدارییەوە هــەن الی بكــوژ بگرێــت

زەحمەتــە بــۆ مــرۆڤ تۆمەتــی جــوان لەســەر خــۆی البــدات .چارەنووســی

نــەك كــوژراو..

زەالمێــك بەوەزیــر ،یــان میــر ،یــان ســوڵتانێك لــە ســوڵتانەكان بەسـرابێتەوە،

ئەمەیــە لۆژیكــی خێــڵ .لەبــەر ئەمــە بــوو بــۆ ســی ســاڵ دەچێت شــتەكامنم

ئــەوا تۆمەتێكــی ڕوخســار دزێــوە .بــەاڵم چارەنووســی بەوانــە بەسـرابێتەوە

پێچانــەوە و خەیامــم جێهێشــت ،ئــەوی مــەرسوری جەلــاد كەیفــی

باخــی ئــەم تەمەنەبــن ،ئــەوا گوناهێكــە لــە جوانرتیــن گوناهــەكان و

بەخلۆربوونــەوەی ســەری ئافرەتەكانیــدا دێتــەوە ..وەكــو چــۆن گەمەكــەری

نزیكرتینیــان لــە بەخشــینەوە.

تاوڵــی خۆشــیی بەخلۆربوونــەوەی بەردەكانــدا دێتــەوە .ئامادەبوونــی

دەپرسن :بۆچی لەسەر ئافرەت دەنووسم؟

مــەرسووری جەلــاد لــە كۆمەڵگــەی عەرەبیــدا ئامادەبوونێكــی ئەفســانەیی،

منیــش بەوپــەڕی بێگوناهــی و ســادەیییەوە واڵمیــان دەدەمــەوە :چــا بــۆ

یــان هــی نــاو ڕۆمانــان نییــە ،بەڵكــو ئامادەبوونێكــی بــاو و ڕۆژانەیــە،

لەســەریان نەنووســم؟ ئایــا نەخشــەیەكی داڕێــژراو هەیــە ئــەو ناوچانــە

بەشــێوەیەك خــۆی لــە وردەكارییەكانــی ژیانــی خەڵــك هەڵدەقورتێنێــت

دەستنیشــان بــكات ،ڕێگــە بەشــاعیر دەدەن بچێتــە ناویانــەوە و ئــەو

و چاوەدزێــی هەمــوو دەرگــە و پەنجەرەیــەك دەكات و لەنــاو كانتــۆر و

دەڤەرانــەی لێــی قەدەغەكـراون و ڕێگــەی چوونــەژوورەوەی پــێ نادرێــت.

پشــت پــەردەی ژووری نووســن خــۆی ماتــدەدات .مــەرسووری جەلــاد

ئەگــەر نەخشــەیەكی لــەم جــۆرە هەبێــت ،داخــۆ كــێ كێشــاویەتی؟ ئاخــۆ

لەنــاو هەمووماندایــە ،ئــەو لەژێــر پێســتی نەخوێندەواراندایــە وەك چــۆن

ئــەو نێرانــەی خێڵــن ،لــە شــەودا ئافــرەت بەشــوورەیی و لــە ڕۆژیشــدا

لەژێــر پێســتی ڕۆشــنبیرانە ..ئــەو لــە داســی گوندییەكاندایــە وەك چــۆن

بەڕیســوایی خۆیانــی دەزانــن؟ ئەگــەر وابێــت ..ئــەوا مــن دەســت لــە

لــە جانتــای زانكۆیییەكاندایــە ..ئــەو لــە ماڵــە قــوڕ و تەنەكەكاندایــە،

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەڵبــژارد هۆنراوەكامنــی لەســەر بنووســم؟

هــەن ڕەتیاندەكــەوە .كاتێكیــش مــن هــزری

نزار قەبانی

بۆچــی دوور لــە بوونــەوەرە جوانەكانــی دی ئافرەتــم وەك دەفتەرێــك
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وەك چــۆن لــەو ئەپارمتانانەدایــە نوقمــی موكێــت و ســیرامیكن .ئێمــە

لــە دابڕینــی هەرێمێــك لــە هەرێمەكانــی نیشــتامن ،ئەوانــە كۆمەڵگــەی

كۆمەڵگەیەكیــن ترســاو لــە جەســتەی ئافــرەت ..بۆیــە پیالنــی بــۆ دەگێڕیــن

قەیراناویــن بیریــان تەنیــا الی بەشــی خوارەوەیانــە .ئــەم باكڕاونــدە

و دادگایــی دەكەیــن و دژی دەوەســتینەوە و لــە دوورەوە حوكمــی قەنــارەی

جاهلیــەی بــێ دادگــە و بەڵگــە و شــایەدیی مێیینــە تاوانبــاردەكات ،كلكــی

دەدەیــن .ئێمــە كۆمەڵگەیەكیــن ســێ لەســەر چــواری دەمودەزگەكانــی

لەنــاو هەمــوو كەرتەكانــی ژیانــی سیاســی و ئابــووری و ئەدەبیدایــە.

لەســەر حســێبی ڕەگــەزی دووەم و ئازارەكانــی دەخــۆن و دەخۆنــەوە و

شــیعریش ویژدانــی نــوورساوی نەتەوەیــە ،ئەویــش لــە فشــاری دامودەزگــە

دەلەوەڕێــن ..تاقــە نەخشــەی نامووســیش لــە قوتابخانەكامنانــدا پشــتی پــێ

ئاینــی و خێڵەكــی و مێژوویییــەكان بەســەریەوە قوتــاری نەبــووە ،ناچاربووە

ببەســتین و لێــی بكۆڵینــەوە نەخشــەی ڕەگــەزی ئافرەتــە .تەنیــا لەســەر

لــە دۆخەكانــی عەشــقدا پەنــا بــۆ فێــڵ و ماســك پۆشــین و هێــا ببــات..

جەســتەی ئافــرەت پێگــە جەنگــی و قــەاڵ و قوللەكامنــان نۆژەنكردنــەوە

لەترســی شــوورەیییەكەی ســیفەتی نێرینەیــی بەئەوینــدار بەخشــیوە و وێــی

و تەلدڕمــان دانــا .لەســەر ئــەم جەســتەیە بنەماكانــی چاكــە و خراپــە و

مێییەنەیــی وەالنــاوە ،ئەوەبــوو شــاعیرانی ســۆفیگەر ڕوویــان لــە خــودا كرد،

پرەنســیپەكانی ڕەوشــتامن نووســین و الفیتەكانــی مەردایەتیــان هەڵواســی.

پێیــان هەڵدەگــوت و داوای گەیشــن پێــی و فەنابوونیــان لــەودا دەكــرد،

هەرچــی جەســتەی پیــاوە ،ئــەوا لــە دەرەوەی دەســەاڵتی شــەریعەت و

لەبــەر ئــەوەی عەشــقی پــەروەردگار تاقــە عەشــقی ڕەوایــە دەســتی یاســای

یاســاكان مایــەوە ،فەرمانــدەكات و فەرمانــی بەســەردا ناكرێــت ،لــەدار

س ـزادانی ناگاتــێ .لــە ئەنجامــی ئــەم دیــدە پۆلیســییەدا بــۆ مێیینــە ،وای

دەدات و لــەدار نادرێــت ..بڕوانامــەی ڕەوشــتبەرزی و حوكمــی بێتاوانیــی

لێهــات لــەم دەڤــەرەدا شــاعیری دڵــداری بەشــێوەیەكی ئاســایی گوناهبــار

لــە گشــت تۆمەتــە ئاشــكراكانی زینــای پێیــە ،كــە بەدرێژایــی مێــژوو

كــراوە و تاوانبــار كــراوە بەدەرچــوون لــە نەریتەكانــی شــاری یۆتۆپــی و

كردوونــی .وێــڕای هەمــوو ئــەو الفیتــە پێشــكەوتنخوازانەی بڵندیــان

دەزگــە ئینكشــارییەكانی..

دەكەینــەوە و گشــت ئــەو ئایدیۆلۆژیایانــەی بڕوامــان پێیانــە و هەمــوو

بێگومــان مــن یەكێكــم لەوانــەی شــارەكانی خــوێ و مۆتەكــە فرۆیدییــەكان

ئــەو بڕوانامــە بەرزانــەی هەڵیاندەگریــن ،هێشــتانەكینێ (ســەرۆكی

لــە بەزەیــی خۆیــان وەدەریــان نــاوە ..هەروەهــا بێبەرییــان كــردووە

خێــڵ) لەپشــت هەمــوو ڕەفتــار و هەڵچــوون و مامەڵەمانەوەیــە لەگــەڵ

لــە مافــە مەدەنییــەكان و دەســتیان بەســەر پاســپۆرتەكەیدا گرتــووە..

ساڵی دووەم

ڕەگــەزی دووەمــدا .ئێمــە تاكــو ئێســتا نەمانتوانیــوە لــە بیرۆكــەی مێیینــەی

دەســتگرتن بەســەر پاســپۆرتەكەمدا خەمبــارم نــاكات .شــیعر وەك بــا بــێ

ـ ڕیســوا ڕزگاربیــن .پێوەســتكردنی مێیینــە بەشــوورەیی و ڕیســوایییەوە و

ناســنامە و ڤیــزە پیاســەدەكات .لــێ ئــەوی خەمبــارم دەكات ،تاقــە شــارێك

ژمارە

كردنــی بەكۆمەڵگەیەكــی بێبــەش لــە دڵنیایــی ،دەنوێــت و چەقــۆ لەژێــر

لەســەر ڕووی زەوی مبێنێــت هۆنـراوەی ئەوینداریــی بخاتــە لیســتی قاچــاخ

بالیفەكەیەتــی ..ئــەو كۆمەڵگانــەی الیــان جوگرافیــای مەمــك بەبایەخــرە

و مادەهۆشــبەرەكانەوە و شــاعیری خۆشەویســتیی بەهاوواڵتیــی پلــە دە

لــە جوگرافیــای نیشــتامن و بڕینــی پەلكێــك لــە قــژی ئافــرەت مەترســیدارترە

دابنێــت ..لــە ســەدا نەوەتــی ئــەو دیامنــە ڕۆژنامەوانییانــەی لەگەڵمــدا
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لێدەكــەن ،كــە بــەالی منــەوە سەرئێشــەیەكی
وەكــو بابەتــی ســەرەكیی هۆنراوەكانــت هەڵبــژارد
و نیشــتامنت لەبیركــرد؟ هەڵبــەت پرســیاركردن بــەم
شــێوە دوژمنانەیــە دەاللــەت لــەوە دەدات ئەوانــی دەپرســن هیــچ لەبــارەی
ئافــرەت و نیشــتامنەوە نازانــن.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ڕۆژانەیــە و بەرگــەی ناگیرێــت :بۆچــی ئافرەتــت

ئــەوان وادەزانــن ئافــرەت ڕەگەزێكی دژ بەنیشــتامنە و لەگەڵیــدا نایەتەوە..
بۆیــە هەمــوو نووســینێك لەســەری ،یــان هەوڵی چوونــە نــاو جیهانەكەیەوە
بەدرێژایــی هــەزاران ســاڵ لەســەر ڕوخســار و جەســتەی كۆبووەتــەوە،

ئەو كۆمەڵگانەی الیان
جوگرافیای مەمك
بەبایەخرتە لە جوگرافیای
نیشتامن و بڕینی
پەلكێك لە قژی ئافرەت
مەترسیدارترە لە دابڕینی
هەرێمێك لە هەرێمەكانی
نیشتامن ،ئەوانە
كۆمەڵگەی قەیراناوین

بــەكاری دژ بەنیشــتامن دادەنرێــت .ئــەم نیشــتامنە چەنــد بەســتەزمانە،
چەنــد ڕووبــەری كەمدەكەینــەوە ،تاكــو لــە دەنكەگەمنێــك بچووكــری
لێدێــت .ئێمــە تەنگــی دەكەینــەوە و لەنێــوان دەســتەكامناندا دەیگووشــین،
تاكــو لــە دارســتانەكانیدا تەنیــا درەختێــك و لــە دەریاكانیشــیدا تەنیــا
ئیســفەنجێك و لــە ئاواتەكانــی تەنیــا نەخشــەیەكی قوتابخانــە و رسوودێكی
ســەربازیی مبێنێتــەوە .ئــەو نیشــتامنەی مامەڵــەی لەگەڵــدا دەكەیــن نیــوە
نیشــتامنە ..چارەكــە نیشــتامن ..بەشــێك لــە ســەد لــە نیشــتامن .ئێمــە
مامەڵــە لەگــەڵ نیشــتامنی جوگرافــی دەكەیــن و نیشــتامنی دەروونیــی
لەبیردەكەیــن .مامەڵــە لەگــەڵ منــارە دەكەیــن و بانگــدەر لەبیردەكەیــن،
لەگــەڵ كتێــب و الپــەڕەكان لەبیردەكەیــن ،لەگــەڵ شووشــە و عەترەكــە
لەبیردەكەیــن ،لەگــەڵ دەریــا و ڕێبــوارەكان لەبیردەكەیــن ،لەگــەڵ ئایــن و
خــودا لەبیردەكەیــن ..لەگــەڵ ڕەگــەز و ئافــرەت لەبیردەكەیــن .ئــەم هــزرە

نزار قەبانی

و پەردەهەڵدانــەوە لەســەر خــەم و ئازارەكانــی و ســڕینەوەی ئــەو خۆڵــەی

لەتخــوازە الی ئێمــە نیشــتامنی كــردە خانــەی شــەترەنجی خانــە جیاجیــا..
وای لــە شــاعیران كــرد ببنــە داشــی شــەترەنج هــەر یەكەیــان هێڵــی ڕێكردن
و ڕۆڵێكــی نەخشــەبۆكێرشاو و چارەنووســێكی حەمتیــی هەبێــت.
شــاعیری نەتەوەخــواز لــە خانەیەكــدا دەوەســتێت و شــاعیری دڵدارییــش
لــە خانەیــەك و شــاعیری وەســفیش لــە خانەیــەك ..شــاعیری الواندنــەوەش
لــە خانەیــەك و شــاعیری پیاهەڵــدان لــە خانەیــەك .هــەر یەكەشــیان
قەدەغەیــە ئــەو چوارگۆشــەیە جێهێڵێــت بــۆی دانـراوە .ئیــدی بــەم ئاوایــە
هۆنراوەكانــی شــاعیر شــوێنی دەستبەســەركردنیەتی .بەنیســبەت منیشــەوە،
پێویســت وابــوو (بەپێــی ئــەم لۆژیكــە ئەندازەیییــە) لــە چوارچێــوەی
ئافرەتــدا مبێنمــەوە ،چونكــە تێیــدا لەدایكبــووم و لەســەرمە تێیــدا مبــرم.
كاتێــك ویســتم تخووبــی چوارچێوەكــە بشــكێنم و لێیــەوە بڕۆمــە نــاو
چوارچێوەكانــی تــرەوە ،دەنگــی یاریزانانــی شــەترەنج دژی مــن بڵندبووەوە،
چونكــە لــە دیــدی ئەوانــەوە ســەرپێچیی بنەماكانــی گەمەكــەم كــردووە.
زۆرم لــێ تووڕەبــوون ،چونكــە دوای شكســتی حوزەیرانــی  1967بوێریــی
ئــەوەم كــرد بــۆ نیشــتامنەكەم بگریــم..
تەنانــەت فرمێســكە حوزەیرانییەكامنیــان ڕەتكــردەوە ..ئاخــر ئــەوی لەســەر
ســینگی خۆشەویســتەكەی بگــری مافــی ئــەوەی نییــە لەســەر ســینگی
نیشــتامنەكەی فرمێســك بڕێژێــت ..ئەوەیشــی ئەشــق دەكات مافــی ئــەوەی
ساڵی دووەم

نییــە شــۆڕش بــكات..
قســەی لــەم بابەتــە پــڕ لــە هەڵچوونــی پــۆرشاو بەپاكیــی شۆڕشــگێڕی لــە

ژمارە

كونێكــی تەنگــەوە نەبێــت لــە شــۆڕش نــاگات .ئــەو لــە گشــتگیرییەكەی و
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ڕەهەنــدە مرۆیییەكانــی بەتاڵــی دەكاتــەوە ،بــۆ ئــەوەی لــە شووشــەیەكی
مــل تەنگــدا دیلــی بــكات و شۆڕشــگێڕان بــۆ بوونەوەرەیلــی گەمــژە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

كڵێســاكان دەیانكاتــە بوونــەوەری میتافیزیكیــی بێڕەگــەز و دەیانگۆڕێــت بۆ

بەســەر مرۆڤــدا ،ڕێگــە بەخــۆم دەدەم بەدەنگــی

كۆمەڵێــك وێنــە و پەیكــەر .بۆچوونــی مــن بۆ نیشــتامن و نیشــتامنپەروەریی

بڵنــد بێــژم :هەمــوو هۆنراوەكانــم ،هــەر لــە یەكــەم

تێگەیشــتنێكی پێكهاتەیــی و پانۆرامییــە .وێنــەی نیشــتامنیش الی مــن

وێرگوڵــەوە تاكــو دوا خاڵــی و بەچاوپۆشــین لــەو

وەكــو بنیاتــی ســەمفۆنی لــە ملیۆنــان شــت پێكهاتــووە ..هــەر لــە دڵۆپێــك

مــادە ســەرەتایییانەی پێكیاندەهێنــن ،هەروەهــا ئــەو مرۆیانــەی بــەژن و

بارانــەوە ،تاكــو گەاڵیــەك ،كولێرەیــەك ،تاكــو مەرزیبــی ئــاو ،نامــەی

پیــاوەوە پڕیدەكەنــەوە و ئــەو ئەزموونــەی ڕووناكــی دەكاتــەوە ،جــا ئەگــەر

خۆشەویســتیی ،بۆنــی كتێــب ،كــۆالرەی كاغــەز ،گفتوگــۆی شــەوانەی

ئەزموونەكــە ســۆزداری بێــت ،یــان سیاســی ..هۆن ـراوەی نیشــتامنین .مــن

ســیرسكان ،شــانەی گەشــتكردوو لــە قــژی خۆشەویســتەكەمدا ،بەرماڵــی

قەناعەتــم بــەم نیشــتامنپەروەرییەی خــۆم هەیــە ،وادەزانــم لــە مێــژووی

نوێــژی دایكــم ،تاكــو ڕۆژگاری هەڵكۆڵــراو لەســەر تەوێڵــی باوكم..مــن

شــیعردا دوو شــاعیری مــەزن هــەن هۆنـراوە و ژیانــی خۆیــان بەئەویــن و

لــەم بانیــژە فرەوانــەوە نیشــتامن دەبینــم ،لەئامێــزی دەگــرم و لەگەڵیــدا

شــۆڕش بەخشــی .ئەوانیــش بایــرۆن و لــۆركان..

یەكدەگــرم .نووســین لەســەر نیشــتامن ئامــۆژگاری و گوتــار و ســەروتاری
ڕۆژنامەیەكــی ڕۆژانــە نییــە بەشــێوەیەكی دراماتیكــی قســە لەســەر ئەســپ
و بەیــداخ و ســوارەكانی و ئــەو دوژمنانــەی بــكات( ،كــە پێســتیان پێــش

........................................................................................

هەنجیــر و تــری پێگەییــوە) هەروەهــا ســەبارەت بەپاڵەوانێتییەكانــی میــری

ســەرچاوە :االعــال الكاملــە .ن ـزار قبانــی .املجلــد الپانــی  5ـ  .8گ .15منشــورات ن ـزار

میـران ،كــە قاچــی بــۆ بــان (پێڵووی مــەرگ كاتێــك نووســتووە) درێــژدەكات.

قبانــی .بیــروت ـ باریــس .2001 .ص 633ـ .638

ئەمــە لــەو جــۆرە نیشــتامنپەروەرییەیە كــە پشــت بەگواســتنەوەی
فۆتۆگرافییانــەی ئامرازەكانــی جەنــگ دەبەســتێت و هۆشــی دەخاتــە ســەر
ئــەو خەلیفەیــەی پــارە دەدات ..پــر لــەوەی هۆشــی بخاتــە ســەر كێشــەكە.
بــەاڵم نیشــتامن تەنیــا هــەر ئامــرازی جەنــگ و گیرفانــی میــری میــران
نییــە ..بگــرە شــانۆیەكی گــەورەی مرۆیییــە خەڵكــی تێیــدا پێدەكەنــن،
دەگریــن ،جــاڕس دەبــن ،دەمەقاڵەیــان دەبێــت ،دڵداریــی دەكــەن،
ســێكس دەكــەن ،مەســتدەبن ،نوێژدەكــەن و باوەڕدەهێنــن ،كفردەكــەن

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ســیامی فریشتەبەخشــین بەشۆڕشــگێڕان و نەخشــاندنیان لەســەر میچــی

گۆشــە كراوەیــەوە لــە دەرەوە و نــاوەوە

نزار قەبانی

بگۆڕێــت جیــا لــە گۆشــت و خوێــن و پێوەندییەكانــی لەســەر زەویــدا.

و ســەردەكەون و شكســت دەهێنــن .لــەم
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مهغریبــی «تهیــب ســاڵح» لــه ســاڵی  1973بــۆ رادیــۆی بــی بــی ســی

دیوانهكهمــدا بــه نــاوی (منداڵیــی مهمــك)

ئهنهنجامــی داوه لهگهڵــی ،كاتێــك تهیــب ســاڵح بهرپرســی بهشــی

گهیشــتوومهته ئــهم دهرئهنجامــهی كــه خهڵكــی

ئهدهبــی بــووه لــهم رادیۆیــه و سهرنووســهرێكی ئهدهبیــش بــووه.

بهشــێكن لــه شــیعر و ناكــرێ لێیــان جیابكهیتــهوه.

وهك گفتوگــۆ چهنــد بهشــێكی ههڵبژێــردراوی لــێ باڵوكراوهتــهوه لــه

 -ئایــا ئــهم دهرككردنــه كتوپــڕ روویــدا یــا بــه

گۆڤــاری (ئێــره لهندهنــه) كــه ســهر بهههمــان رادیــۆی لهنــدهن بــوو.

بیركردن ـهوه گهش ـهی س ـهند ،یاخــود بینینــی شــیعرگهلێك ك ـه رهنگ ـه تــۆ

ئێمــ ه لێــرهدا پــاش تێپهڕینــی چــل ســاڵ بهســهر ئهنجامدانیــدا بــاوی

رهتــی بكهیتــهوه ،واتــا شــیعری شــاعیرانی دیكــهی عــهرهب؟

ههســتان بــه باڵوكردنــهوهی لــه گۆڤــاری (یهكێتــی)دا كــه یهكهمیــن

شــاعیر و خوێنـهردا ههیـه و جۆرێــك لـه دیــواری زمانهوانــی لـهو نێوانـهدا

گۆڤــاری رۆشــنبیری مهغریبییــ ه و لــه ســاڵی  2008دامــهزراوه.

ههبــووه كـه بـه تـهواری رێگــر بــووه لـهوهی خهڵكــی بـهر شــیعر بكـهون

 -بهڕێــز قهبانــی ،تــۆ لــه شــوێنێكدا دهڵێــی دهتــهوێ شــیعر بكهیتــه

یــان چێــژی لێوهربگــرن .شــیعر كۆنــی عهرهبیــان هــهر لــه ســهردهمی

نانــی رۆژان ـه بــۆ ههمــوو خهڵكــی ،پێموای ـه ئهگ ـهر شــاعیرێكی نوێخــواز

نهزانییــهوه تــا ســهرهتای ســهدهی بیســت شــیعرێكی قــورس بــووه و

ههبــێ ئهمــهی كردبــێ ،ئــهوه تــۆ توویــت ،چونكــ ه كاتێــك شــیعر

چونكــه پشــت بــه پێكهاتــه زمانهوانییــهكان دهبهســتێ لهگــهڵ نهخــش

دهخوێنیتــهوه ،هــهزاران كــهس رووهو تــۆ دێــن تــا گوێــت لێبگــرن .بــه

و زهخرهفــهی زمــان ،لهبهرئــهوه مــن ویســتم شــیعر لــه نێــو دیــواری

بۆچوونــی خــۆت ئهمــه بــۆ وایــه بــۆ تــۆ؟

قوتابخان ـه شــیعرییهكان بێت ـه دهرێ و بچێت ـه نێــو باخچ ـه گشــتییهكانهوه

* شــتهكه زۆر ســادهیه ،مــن شــیعرم ل ـه ئاســانی نوخبهكان ـهوه داگرت ـه

و لهگــهڵ خهڵــك بــژی و لهگهڵیــان بــدوێ.

ســهر زهوی مرۆڤــهكان ،لهبهرئــهوهی مــن هــهر لــه ســهرهتاكانی شــیعر

 -كهی یهكهم دیوانی شیعریت باڵوكردهوه؟

نووســینمهوه بــاوهڕم وابــووه ك ـه ئ ـهو شــیعرهی دهنــوورسێ بــۆ خهڵكیی ـه
و خهڵــك س ـهرهتا و كۆتایــی ه ـهر كارێكــی شــیعرین.

* یهكـهم دیوانــم (قالــت لــی الســمرا) بــوو كـه لـه دیمهشــق چــاب بــوو
لـه ســاڵی .1944

ئــهو چیرۆكــهی كــه دهیــوت شــیعر بــۆ چینــه تایبهتییهكانــه ،واتــا

 -بهتایبــهت لــهم دیوانهتــدا چامهیــهك ههیــه بــه نــاوی (ورقــه الــی

كاربهدهســتان و ئ هرشاف ـزادهكان ،ل ـه ناوچــووه ،ئێم ـه ل ـه س ـهردهمێكداین

القــاری) -بــاوهڕم وایـه كـه لهوێــدا جۆرێــك روونكردنـهوه – مانیفێســت له

كــه دهبێــت ئــهوهی ئــهوهی بههــره لــه شــیعر وهردهگرێــت ههمــوو

بــارهی ئهزموونــی خۆتــهوه رادهگهیهنیــت كــه ئهتــهوێ چــی بدهیتــه

خهڵــك بــێ .لــه بنهڕەتــدا مــن لــه پێنــاو ئامانجــهدا شــهڕم كــردوو ه و

خوێنــهر .ئایــا تــا ئێســتایش تــۆ پابهنــدی بــهم مانیفێســتهوه لــه نێــوان

نزار قەبانی

دهكهینــهوه .دواتــر كۆمهڵــهی نووســهرانی ئینتهرنێتــی مهغریبــی

* ه ـهر ل ـه س ـهرهتاوه ههســتم كــردووه بــۆ شــاییهكی گ ـهوره ل ـه نێــوان

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئ ـهم گفتوگۆی ـهی ن ـزار قهبانــی شــاعیری گ ـهورهی ع ـهرهب ،رۆماننووســی

گوزارشــتم لهم ـه كــردووه .ســاڵی  1948ل ـه

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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خــوت و خوێن ـهردا؟

فهرههنــگ ك ـه ناتوانێــت چامهی ـهك رێكبخــات (دروســتی بــكات) لهب ـهر

* مــن بــاوهڕم ب ـه شــته جێگیــرهكان نیی ـه و ناتوانــم بڵێــم ئ ـهوهی پێــش

ئهمــه فهرههنــگ تێكشــكا (ههرهســی هێنــا) ،بــه ههمــوو ســنووردارییه

ســی ســاڵ وتوومــه ،بــۆ منوونــه یاســای مــن لهگــهڵ ژیــان :مــن لهگــهڵ

كۆنهكانییــهو ه تێكشــكا كــه وهك كۆمهڵێــك وشــه و پێكهاتــه و یاســای

ژیــان بـهرهو پێــش دهچــم ،رێگـهم بــده ئـهم دهربڕینـه بـهكار بهێنــم .واتـه

حهمتییــه كــه رێگــه بــه الدان نــادات ،ئێمــه ئهمــڕۆ الدهدهیــن لێــی،

پێســتی خــۆم بگــۆڕم ،ل ـ ه ه ـهر ســاتێكدا ،جگ ـ ه ل ـهوهی چهنــد پێســتێكی

چونكــه پێویســته لهگــهڵ ژیــان بیــن ،نــهك چهنــد تێكســتێكی مــردووه.

گشــتگیر ههیــه كــه مــرۆڤ تــا ههتایــه پابهنــد دهبێــت پێــوهی .بــۆ

 -بــهاڵم بهڕێــز قهبانــی ،مــن پێموایــه تــۆ لــه ههمــوو شــاعیره

منوون ـه ئ ـهو تیــۆرهی مــن ك ـه ب ـه قس ـه كــردن لهس ـهری دهســتامن كــرد

نوێخــوازهكان زیاتــر گرنگــی بـ ه زمــان دهدهیــت .راســت ه تــۆ زمانێكــی نــوێ،

بـهم گفتوگۆیـه لـ ه بــارهی گشــتگیركردنی شــیعر یاخــود گۆڕینــی لـه موڵكــی

بــه واتاگهلــی نــوێ بــهكار دههێنــی ،بــهاڵم لــه شــیعرهكانتدا دیــاره كــه

تایبهت ـهوه بــۆ موڵكــی گشــتی ،تــا ئێســتایش بــۆ مــن تیۆرێكــی راســت و

گرنگــی بــه كهرهســه ســهرهتاییهكانی زمانیــش دهدهیــت كــه ئهویــش

دروســته .مــن ههمــوو رۆژێــك هـهوڵ دهدهم دیوارێكــی دیكـه بشــكێنم و

ئــهو زمانهیــه كــه ههســتی خۆتــی پێدهردهبــڕی؟

بچمــه مااڵنــهوه ،لــه پهنجــهره و دهرگاكانــهوه.

* مامۆســتا تهیــب ئهبێــت ئێمــه ســهرهتا رێكهویــن لهســهر واتــای

 -زۆر بــه دیاریكــراوی مهبهســتت چییــه كــه دهڵێیــت :پێســتی خــۆت

(زمــان) مــن مهبهســتم ئــهو زمانهیــه كــه ئێمــهی خســتبووه بازنــهوه و

بگــۆڕی؟

سـهردهمێكی دوورودرێــژ لـه زانكۆكامنــان و قوتابخانـهكان و لـ ه وانهكانــی

* مــن بــاوهڕم بــه بوونــی شــتی حهمتــی نییــه ،یــان شــێوازی جێگیــر

زمانــی عهرهبــی و وانهكانــی فقــهدا.

(نهگــۆڕ) ،رهنگــه قهیرانــی شــیعری عهرهبــی لــه ســهردهمهكانی

 -پیرۆزكرابوو؟

داڕمانــدا ئــهو بێــت كــه شــیعرهكانی بریتــی بــوون لــه تهنهــا شــیعرێك

* بهڵــێ بهشــێوهیهك بــه پیــرۆزی دهورهدرابــوو ،پێیــان دهوتیــن ئــهم

كــه بــه كاغــهزی كاربــۆن كۆپــی كــراو بــوون (واتــا ههمــوو شــیعرهكان

زمان ـه وهك ســندوقێكی جادوویــی وای ـه ،پێیســته دهســتی لێنهدهیــن یــان

كۆپــی یهكــر بــوون و لــه یــهك دهچــوون) واتــا شــاعیر نهیدهتوانــی

نابێــت ئـهو ســندوقه نهێنییـهی لـه ناویدایـه بكرێتـهوه ،ئهگینــا دێــوی نــاو

ساڵی دووەم

دهرك بــه ســهردهمهكهی خــۆی بــكات یــان نهیدهتوانــی لــه كێشــهی

ســندوقهكه دهمانگــرێ .ئ ـهو زمان ـهی مــن لێــی تێدهگ ـهم ،ئ ـهم زمانهی ـه

مــرۆڤ تێبــگات .كــۆی كارهكـه – لگــۆڕ شــیعری عهرهبــی لـه مــاوهی ئـهم

كــه خهڵــك لــه رێگایــهوه ههناســه دهدات(دهژی) ئهتگێرمــهوه بــۆ

ژمارە

هـهزار ســاڵهی دواییــدا – بریتــی بــوو لـه كــرداری دۆزینـهوه ،دۆزینـهوهی

بیرۆكــهی پێســت داماڵینهكــه.

ئــهوهی كــه پێشــر دۆزراوهتــهوه و دیــاره .بریتــی بــووه لــ ه جۆرێــك

 -ئهتگێڕمــهوه بــۆ بیرۆكــهی پێســت داماڵینهكــه منیــش ،ئهمــهی وتــت

كارلێكــی زمانهوانــی .ئێم ـه ئێســتا بیــر ل ـه شــیعر ناكهین ـهو ه وهك زمانــی

واتــا كاتێــك چامهیـهك تـهواو دهبێــت ،ئیــر بـه الی تــۆوه هیــچ نییـه؟ واتــا
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ئهبێتــه شــتێك لــه دهرهوهی جیهانــی تــۆ؟

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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دهینووســیت و ل ـه بیــری دهكهیــت؟
قۆناغێكــی مێژووییــن و بــاوهڕم وایــه مانــهوهی
شــاعیر لــه قۆناغێكــی دیاریكــرداودا كــه شــیعرێكی
تێــدا نووســیبێت ،وای لێــدهكات بڕچێــت و لــ ه جووڵــه بكهوێــت .مــن
بــهردهوام ئــارهزووی ئــهوه دهكــهم كــه رابــردووی خــۆم جێبهێڵــم ،بــه

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

* چامــهكان – كاتێــك دهیاننووســم – ســهر بــه

دڵنیاییــهوه ئهمهیــش لــه بێوهفایــی نییــه ،بهڵكــو مــن زۆر بــه وهفــام
بــۆ هونــهری خــۆم و وهفاداریــش بــۆ هونــهر تهنهــا بــه ههنگاونــان و
شــیعرانهیان لهبــهر بڵێنــهوه كــه بیســت ســاڵ پێشــر نووســیویانه ،وهك

بهردهوام ئارهزووی
ئهوه دهكهم كه
رابردووی خۆم جێبهێڵم،
به دڵنیاییهوه ئهمهیش
له بێوهفایی نییه،
بهڵكو من زۆر به وهفام
بۆ هونهری خۆم و
وهفاداریش بۆ هونهر
تهنها ب ه ههنگاونان و
تێپهڕاندن دهبێ

ئامێرێكــی تۆمــار كــردن بــه ههمــوو ورده كارییهكانییــهوه ،دهتوانــن
بێگڕنــهوه ،بــهاڵم مــن ناتوانــم ئــهم سهركێشــییه ئهنــدام بــدهم.
مــن ل ـه خانوویهكــی كۆنــی دیمهشــقیدا گ ـهوره بــووم ك ـه پێكهاتــووه
ل ـه چهنــد باخچهیهكــی شــاراوه ل ـه پشــت دهرگا دارینهكانیی ـهوه ،پاشــان
رهنگـه بچیتـه راڕهوێكــی بچووكـهوه كـه رهنگـه بــۆ تــۆ هیــچ نهگهیهنێــت،
جگ ـه ل ـهوهی دهرگایهكــی دارینــی بچووكــت كردۆت ـهوه و ل ـه بهردهمتــدا
باخچهكانــی كراونهتــهوه .ئیــر تــۆ دهكهویتــه بــه ههشــتێكهوه لــه
بهههشــتهكانی خهیــاڵ ،پاشــان دار و گــوڵ و یاســهمین و ئــاو و ماســی
و بولبولــهكان ،ههمــوو لــه بــهردهم خۆتــدا دهبینــی ،ئــهم باكگراونــده
رۆڵــی گرنگــی گێـڕاوه لـه دروســتبوونی زمانــی شــیعری منــدا و لـه تـهواوی
ژیانیشــمدا ،لــه دیوانهكانــی ســهرهتامدا (قالــت لــی الســمرا – منداڵــی
مهمــك – انــت لــی) تێبینــی ئــهوه دهكهیــت كــه ئــهو ئهلــف و بێیــهی

نزار قەبانی

تێپهڕانــدن دهبــێ ،بــۆ منوونــه خهڵكانێكــی زۆر هــهن ئهتوانــن ئــهو

پێــی دهنووســم ،دیمهشــقییه و زۆرێــك ل ـه وش ـه فۆلكۆرییهكانــی ســوریام

بــووهوه لــهو ژینگــه كۆنهپارێــزهی دیمهشــقدا ،شــانۆیهكی ســهرهتایی

ب ـهكار هێنــاوه .ل ـه چام ـهی (حمــس چامهی ـهك بــۆ دایكــم) :نــاوی چهنــد

بهێنێتــه كایــهوه .بــۆ یهكهمجــار لــه خۆرههاڵتــی ناو هڕاســتدا و توانــی

گیایهكــی ســوریم بــردووه ،كــه نامــۆن لــه تــهواوی جیهانــی عهرهبیــدا،

ههمــوو میراتــی هونــهری تێپهڕێنــێ (واتــا ههنــگاوی نــوێ بنێــت) لــه

ئهوانیــش وهك (شمشــێری و نهفشــه) .وابهســتهی بــه خاكــی خۆتــهوه،

شــانۆكهیدا و دهرئهنجامــی ئهمانهیــش (ئهبوخهلیــل) دوورخرایــهوه بــۆ

بنهڕهت ـه ،ههســتهكهم خــاك شــانۆی شــاعیرانه .ئ ـهم راســتییه وایكــردووه

دهرهوهی ســوریا و رۆیشــت بــۆ میــر و لـ ه دواییــدا لهوێیــش توانــی ببێتـه

مــن توندبــم و نزیكرتبــم زیاتــر ل ـه باس ـه مرۆیی ـهكان تــا شــاعیرانیرت.

یهكێــك لــه پێشــهنگهكانی بزووتنــهوهی شــانۆ لــه میــردا.

 -ئــهم منداڵییــه جوانــه – وهك چــۆن وێنــات كــرد – ئایــا هیــچ

 -ئایــا ههســت بــه پهیوهندییهكــی هاوڕێیهتــی (هاوپیشــهیی) ناكهیــت

ئاماژهیهكــی تیابــوو كــه تــۆ دهبیتــه شــاعیر؟

گرێــت بــدات بـه شــاعیرانێكهوه كـه پێــش تــۆ ژیــاون ،بـه نزیكـهی هـ هزار

ساڵی دووەم

* ح ـهز ئهك ـهم ئامــاژه ب ـه الیهنێكــی گرنــگ بك ـهم ،مــن ئ ـهم بههرهی ـهم

ساڵ؟

لـه باپیرمـهوه بــۆ ماوهتـهوه .كـه رۆڵێكــی مهترســیداری گێـڕاوه لـه مێژووی

* پهیوهندیــم لهگــهڵ ئهوانــه ههیــه كــه لــه بیروبۆچوونــدا

ژمارە

شــانۆی عهرهبیــدا ،كــه ئهویــش (ئهبوخهلیــل قهبانی)یــه .كــه یهكێــك

یهكدهگرین ـهوه .بــۆ منوون ـه شــیعری (عوم ـهر ئهبــو رهبیع ـه) وهربگریــن،

بــوو ل ـ ه هونهرمهنــده بــااڵكان و ئهتوانــم بیچوێنــم ب ـ ه چارلــی چاپلــن و

مــن پهیوهندیــم لهگهڵــی ههیــه لــه رێگــهی چهنــد رایهڵهیهكــی

ئهمانهیــش لــه كۆتایــی ســهدهی نۆزدهدابــوو ،كــه رووبــهڕووی مهحــاڵ

واقعــی زهمینــی و مرۆییــدا ،تــۆ د هزانیــت كــه (عومــهر ئهبــو رهبیعــه)
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پهیوهندییهكــه

دهپچڕێــت،

و ل ـه بێبهشــبوون هێنای ـه دهرێ ،بــۆ نــاو ه ـهوای ئــازاد .مــن بــاوهڕم ب ـه

خۆشهویســتهكان دهكهونــه گۆڕهپانــی

راســتی ههیــه ،ئهویــش ئهوهیــه كــه شــاعیر ئــهوه دهڵــێ كــه خهڵكــی

(درامــا) لێــرهوه ئیــدی شــیعر دهســت پێــدهكات.

تووشــی زۆر هێــرش و كێشــه و نهفرهتــهكان نهدهبــووم ،بێجگــه لــهوه

واقعیرتیــن چامـهی تۆیـه بریتییـ ه لـه (وێنـه كێشــان بـه

بــاوهڕم وای ـه جــۆش و خرۆشــی شــاعیر ســیمبوڵه ،چونك ـه ئهركــی شــاعیر

وشــهكان)؟

ئهوهیــه بۆمبێكــی چێــراو لــه ژێــر تایــهی ئــهو شــهمهندهفهره دارینــه

* ئ ـهم چامهی ـه دهربڕینێكــی تونــدی ئ ـهو قهیرانهی ـه ك ـه باســكرا ،ئ ـهو

بــ ه هیالكچــووهدا دابنــێ كــه چیــر ناتوانــێ بــۆ كۆمهڵگــه گونجــاو بــێ.

قهیران ـهی ك ـه شــاعیر تێیدهكهوێــت كاتێــك دهگات ـه جێگهیهكــی داخ ـراو،

 -لــه پهیوهنــدی شــاعیر بــه ژنــهوه ،لــه كتێبهكانــی تــۆدا – ئــهوهی

واتــا رێگهی ـهك ب ـه تهنهــا ی ـهك ئاراســتهوه ،ئ ـهم چامهی ـه زۆر ب ـه خ ـراپ

سهرســامم دهكات تاڕادهیــهك ئهوهیــه كــه شــاعیر لــه پهیوهندییهكــی

لێكدان ـهوهی بــۆ ك ـراوه ،مــن ب ـه داخــم بــۆ ئهم ـه .ههندێــك پێیانوابــوو،

ب ـهردهوام دای ـه لهگ ـهڵ ژن ،واتــا پهیوهندیی ـهك ك ـه ناكۆكــی و ملمالنێــی

ههڵبهتــه ئهوانــهی كــه تهنهــا رووكاری بابــهت دهخوێننــهوه ،یــان

تێدایـه كـه خهریكـه ئـهم ناكۆكییـه زیــاد لـه پێویســت ســۆزداری دهبێــت.

تهنهــا لــه ناونیشــانهكهوه ســهیری بابــهت دهكــهن ،كــه ئــهم چامهیــه

* ســهیركه ئوســتاز تهیــب ...تــۆ خاڵێكــت ورووژانــد ،حــهز دهكــهم

ناڕهوشــتییه و مــن بــاوهڕم وای ـه ئ ـهم چامهی ـه ل ـه باشــرین شــیعرهكامنه،

روونــی بكهمــهوه .ناكۆكــی و ملمالنــێ لهگــهڵ ژن ســهرچاوهی شــیعری

لــه خاوینرتینیانــه :چونكــه بــهم چامهیــه دهمــهوێ ئــهو جیاوازییــه

راســتهقینهیه ،كۆتاییهكانــی خۆشهویســتی شــیعرگهلێكیان پــێ نووســیوم

دهربخـهم كـه دۆخــی شــاعیر لـه سـهرهتادا ،لـه دۆخــی ئـهو لـه كۆتاییــدا

جوانــره لهوانــهی لــه دهســتپێكی ئــهو عهشــقهدا نووســیومه .كاتێــك

دهردهخــات .لــهم چامهیــهدا نائومێدییهكــی ترســناك ههیــه و بێــزاری و

دهزووهكـ ه دهپچڕێــت و زریــان ههڵــدهكات ،ئیــر تــۆ دهســت بـه نووســینی

رهشــبینی ههیــه ،وهك ئــهوهی ئێســتا ناودهبــرێ.

شــیعر دهكهیــت .ئهمــه وا دهكات بڵێــم (درامــا) لــه خۆشهویســتیدا

 -مــن هاوڕاتــم كــه چامهكــه خاڵــی وهرچهرخانــه لــه شــیعری تــۆدا،

دهبێتــه شــیعری راســتهقینه .خۆشــبهختی و بهختــهوهری لــه عهشــقدا

خۆزگــه كهمێكــت بــۆ دهخوێندمــهوه!

هیــچ ناگهیهنێــت ،كاتێــك لهگــهڵ خۆشهویســتهكهتدا بهختهوهریــت،

داوام لێمهكه باسی ژیامنت بۆ بكهم

ئیــر ئــهم بهختهوهرییــه بهشــت ئــهكات و هیچیــرت نــاوێ ،دڵخۆشــی

چونكه زۆر درێژ دهكێشێ شاژنهكهم

كردارێكــی زۆر ســادهیه (رووكارییــ ه و قــووڵ نییــه).

من له ههموو سهردهمهكاندا ژیاوم

بهختــهوهری و شــادومانی كــرداری زۆر خۆپهرســتانهن ،بــهاڵم

چام تهمهنم ملیۆنان ساڵ بووبێ!

نزار قەبانی

دهیانــهوێ بیڵێــن ،ئهگــهر مــن شــاعیرێكی مونافیــق (دووڕوو) بوومایــه

 -یهكێــك لــه چامهكانــت كــه توندتریــن و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

شــیعری هێنایـه دهرێ ،وهك ئـهوهی مــن شــیعرم لـه ژێــر زهمینــی كتێبهكان

كاتێــك

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

177

تاوتوێكردنی ناوەڕۆكی شیعرە ئاشقانەكانی

فەریدوونی موشیری و نزار قەبانی
ن .مەهدی مومتەحێن
لەیال خۆشكام
و  -لە فارسییەوە /جەواد حەیدەری

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

بنەماكانــی مەكتەبــی ئەمریكــی و بەپێچەوانــەی مەكتەبــی فەڕەنســی،

بەختــەوەری و مەزنــی ڕۆح و گیانــە و نەبوونــی

ئەدەبیــات بــەراوردكاری بــاس لــە تاوتــوێ كــردن و رەخنــەی بەرهەمــە

ئــەو وا كات كــە پێویســتبوون بــە وەرگــر كاڵــر و

ئەدەبییەكانــی دوو شــاعیر یــان دوو نووســەر دەكات ،بەبــێ گرنگیــدان

كەمڕەنگــر بكاتــەوە یــان لەنــاو ببــەت .بــەاڵم ئــەو

بــە كاریگــەری ئــەوان لەســەر یەكــر .لــەو مەكتەبــەدا هاوبەشــبوونی

ســتەی كــە لەدروســتكردنی ئــەو ســێ حاڵەتــە ســوودوەرگرتن لــە ڕۆڵــی

ناوەڕۆكــی هەندێــك لەبەرهەمەكانــی ئــەو دوو شــاعیرە یــان نووســەر بــۆ

ســەرەكی ئــەوان كــە هەمــان بوونــی هاوســەنگییە.

بەراوردكــردن پێویســتە .ئەگــەر تاوتوێكردنــی بەرهەمــی دوو شــاعیر لەیــەك

هونــەر بەگشــتی و شــیعربە تایبەتــی ســنوورەكان تێدەشــكێن و تــاك

كاتــدا بكرێــت ئــەوەی پێــی دەڵێــن هاوكێــش كــردن وەك بەراوردكردنــی

بــەدوای ڕوونكردنــەوەی شــتەكانە .بــەاڵم شــیعر لــە ڕووناكییــەكان ڕادەكات

بەرهەمەكانــی نــزار قەبانــی و خەلیــل مەتــران ،ئەگــەر تاتوێكردنەكــە

و هەڵــدێ ،بــەاڵم ملمالنــێ لەگــەڵ عەقــل بــەو جــۆرەی كــە هەندێــك

لەنێــوان دوو زمانــی جیــاواز بێــت پێــی دەڵێــن بەرارودكــردن بــۆ منوونــە

پێیانوایــە كــە ئــەو ملمالنێیــە یانــی ڕاكــردن لــە عەقــڵ و بەتاڵبوونــی شــیعر

بەراوردكردنــی بەرهەمــە ئاشــقانەكانی نــزار قەبانــی و فەریدوونــی

لــە مانــا نییــە ،بەڵكــوو شــیعر عەقــڵ و مانایەكــی دەروونــی تایبــەت و

موشــیری.

ســەربەخۆی هەیــە.

لــەم لێكۆڵینەوەیــەدا بەراوردكردنێــك لەنێــوان هەندێــك شــیعری عاشــقانەی

ئەگــەر لــە بەرهەمەكانــی شــاعیرێكدا نادیــاری و شــاراوەیی و نهێنــی وەك

نـزار قەبانــی و فەریدوونــی موشــیری كـراوە.

بەرچاوتریــن تایبەتــی شــیعری لەقەڵەمبدرێــت ناتوانیــن ئــەو بــە باشــرین

پێشەكی

بزانیــن هــەروەك چــۆن بوونــی لەحنــی خێــرا و دەربرینــی چەمكــە

ئــەوەی ئەنگێــزەی شــاعیر لــە قســەوە دەكات بــە كــردار بوونــی» جوانــی»

واقعییــەكان لەهەندێــك حاڵەتــدا ،بەهــا و متامنــە و جــێ بــاوەری شــاعیر

و « هونــەر» و « پەیامــە» لــە شــیعردا .ڕوخســار و ناوەرۆكــی شــیعر

لەنــاو نابــات.

لــە پەزمەندەیــی و پاشــەكەوتی ئەزموونەكامــی شــاعیر و ویژدانــی ئــەو

ئــەوەی بــەر لەهەمــوو شــتێك گرنگــە رێــژەی كاریگــەری شــیعر لــە بــواری

ســەرچاوە دەگرێــت و ڕەنگدانــەوە و دەنگدانــەوەی هەمــوو بەهــرە و

ئێســتاتیكا و جوانناســی و زمــان ،بــەدوور لــە پەســەندكردنێكی كاتــی یــان

ئەزمــوون و زانســت و حەساســییەت و زەوق وتوانــا هونــەری و زانســتی و

ناخودئــاگا ،كــە بەشــێوەیەك لــە شــێوەكان مــرۆڤ بــەرەو كامڵبــوون دەبات.

رسوشــتی ئــەوە.

ئێمــە لێــرەدا دەمانەوێــت چاوخشــاندنێك بــە شــێوازی شــاعیری دوو

جوانــی و هونــەر هۆكارگەلــی بەدەســتهێنانی چێــژ و لەزەتــە ڕوحییەكانــن

شــاعیری هاوچەرخــی فــارس و عەرەبــدا بخشــێنین .جگەلــەوەش ناوەڕۆكــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

فەڕەنســی و ئەمریكــی تاوتــوێ و هەڵســەنگاندنی بــۆ دەكــرێ ،بەپێــی

پەرســتی دەبەخشــێت .پەیامیــش لەپێنــاو

نزار قەبانی

هــەروەك دەزانیــن ئەدەبیاتــی بــەراوردكاری لــە هــەردوو مەكتەبــی

و ئۆقرەیــی بــە هەســتی رسوشــتی جــوان
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فیكــری هــەر كام لــەو دوو شــاعیرە لەنــاو شــیعرە ئاشــقانەكانیاندا تاوتــوێ

ئەگــەر مبانەوێــت بەشــێوەیەكی گشــتی جیــاوازی ڕوانینــی ئەو دوو شــاعیرە

بكەیــن.

بــۆ پرســی عەشــق بــاس بكەیــن ،دەبێــت بڵێــن كــە خۆشەویســتەكەی

ئامانــج لــەم بەراوردكردنــە ئەوەیــە نییــە كــە فەزلــی شــیعر و ناوەرۆكــی

موشــیری بەهــۆی گرنگــی پرســی خەباتــەوە بــۆ ئــەو بۆتــە هاوســەنگەر

شــیعری شــاعیر بەســەر شــاعیرەكەی تــردا بدەیــن ،و نــە دیاریكردنــی

و هاوخەبــات كــە تێدەكۆشــێ هــاوڕێ لەگــەڵ شــاعیر جیهــان بــەرەو

كاریگــەری ئــەوان لەیەكــری ( چونكــە ئەگــەری كاریگــەری و كارتێكردنــی

یوتوپیایــەك كــە پــڕ لــە ئــازادی و یەكســانییە ببات ،بــەاڵم خۆشەویســتەكەی

ئــەو دوو شــاعیرە زۆر كــەم و تەنانــەت هــەر نییــە .ئێمــە دەمانەوێــت

قەبانــی حــوزوری هەیــە تــا « ژن « چنگــی پیــاوان ڕزگار بــكات و جوانــی

تیشــك بخەینــە ســەر ڕوانینــی شــاعیرانە ی ئــەو دوو شــاعیرە( موشــیری

و ژن و شــیعر لەگــەڵ فەرهەنــگ و كەلتــوری عــەرەب ئاشــت بكاتــەوە.

و قەبانــی) ســەبارەت بــە ڕوانینــان بــۆ عەشــق و خۆشەویســتی و یــار و

ژیاننامە و ژیانی فەریدوونی موشیری :

دڵــدار .ئــەوەی كــە لــە ناوەڕۆكــی ئەندێشــەی ئــەو دوو شــاعیرە هاوبەشــە

فەریــدوون موشــیری ڕۆژی  22ی مانگــی ئەیلولــی ســاڵی  1926لــە گەڕەكی

لەســەرزەمینێكی خاوەنــی ئــەدەب و شارســتانییەت ژیــاون .ئەگــەر

« عیــن الدولــە» لەشــاری تــاران چــاوی بــە دونیــا هەڵێنــاوە .قۆناغــی

مبانــەوێ بەشــێوەیەكی لیســت ئاســا خاڵــی هاوبــەش لەنــاو واتــا و مانــا

ســەرەتایی لــە تــاران و مەشــهەد تــەواو كــردووە و دواتــر دیپلۆمــی لــە

ئاشــقانەكانی ئــەو دوو شــاعیرە دەستنیشــان بكەیــن بــێ شــك یەكەمیــن

تــاران وەرگــرت و لــە بەشــی زمــان و ئەدەبــی زانكــۆی تــاران وەرگیـرا .دوای

حاڵــەت ئەزموونــی خۆشەویســتی مۆدێــرن و عەشــقی بەرچــاو و حەقیقەیە

ماوەیــەك واز لــە خوێندنــی زانكــۆ دەهێنێــت .ئــەو هــەر لــە هەرەتــی

كــە فــەزای مێشــكی قەبانــی و موشــیری لەیەكــری نزیــك كردۆتــەوە.

الوییــە زەوقــی ئەدەبــی هەبــو هــەر بۆیــە دەســتی كــرد بە شــیعر نووســین.

خۆشەویســتی شــیعری ئــەو دوو شــاعیرە كــە یەكێكیــان عــەرەب و ئــەوی

ئەمــە منوونــەی شــیعرێكی ئــەوە كــە لــە تەمەنــی  15ســاڵیدا نووســیویەتی:

تریــان فارســە ،ئەوەیــە كــە هەردووكیــان ســەرەڕای هەمــوو شــتێك –

لەدەرگا هاتە دەر بەڕوخسارێكی جوان و لێو بەخەندە

جەســتەی و ڕۆحــی -لەســەر ئەندێشــەی هەردووكیــان زاڵــە و پەیوەنــدی

الی من دانیشت و تۆزی خەم و خەفەت نەما

عاشــقێكی مۆدێــرن لەگــەڵ خۆشەویســتەكەی پەیوەندییەكــی دوو

دیوانی شیعری حافزی بە توندی نا بە سینگی خۆیەوە

ساڵی دووەم

الیەنەیــە ،ئــەو پەیوەندییــە بــە شــێوەیەك كــە لــەودا عەشــق و عاشــق و

دڵم لە حەیبەتا كەوت كەبەنیازە چی بخوێنێتەوە

مەعشــوق هەموویــان دەبــن بــە یــەك  ،ئەوەنــدە لەنــاو یەكــدا دەتوێنــەوە

بەنازە چاوی داخست و الپەرەیەكی هەڵدایەوە

ژمارە

كــە جیاكردنــەوەی ئــەوان بــۆ خوێنــەران كارێكــی ئەســتەم و ســەختە و

لە خۆشیاندا دەستی هەڵبڕی و چاقی بە عەرزدا دا

توانــای جیاكردنەوەیــان نییــە .ڕووكردنــە مەعشــوق و قســەنەكردن لەگــەڵ

مرا توند بە سنگی خۆیەوە گوشی و بزەیەك هاتێ و گوتی:

ئــەو بــە شــێوەیەكی غایــب و نادیــار یەكێكــی تــرەوە

گەیشت پەیام و مزگێنی كە ئیرت ڕۆژانی خەم وخەفەت نامێنێ.
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــە تەمەنــی  18ســاڵییەوە بەشــێوەی پچــڕ پچــڕ و پەرتــەوازە لــە نــاو

-3

هەور و كووچە

ڕۆژنامەكانــدا شــیعری بــاو دەكرایــەوە .لــە تەمەنــی  19ســاڵیدا دایكــی

-4

باوەڕ بە بەهار بكە

كۆچــی دوایــی كــرد و مردنــی دایكــی كاریگەرییەكــی زۆر قوڵــی لــە ســەر

-5

بێدەنگی

دەروون و ڕۆح و هەســت و ســۆزی دانــا.

-6

مرواری میهر

لەســاڵی  1945لــە وەزارەتــی پۆســتە دامــەزراوە و لــە ســاڵی  1971لــە

-7

ئاهی باران

وەزارەتــی پۆســتە بــۆ كۆمپانیــای تەلەفــۆن گواســراوەتەوە.

-8

لە واڵتی ئاشتییەوە

لــە تەمەنــی  28ســاڵیدا ژنــی هێنــاوە و بەرهەمــی ئــەو ژن هێنانــەش كــوڕ

-9

پێنج قسە بێژ

و كچێكــە ،كوڕەكــەی نــاوی بابەكــە و كچەكەیشــی نــاوی بەهــارە.

-10

ساتەكان و هەست

لــە تەمەنــی  29ســاڵیدا یەكەمیــن دیوانــی شــیعری خــۆی بەنــاوی «

-11

ئاوازی ئەو باڵندە غەمگینە

تینــوی تۆفــان» بــاو كــردەوە  .موشــیری حــەزی زۆر لــە ڕۆژنامەوانــی

-12

تا بەیانی ڕووناكی ئەهورایی

بــوو هەربۆیــە ماوەیــەك وەك پەیامنێــر و دواتــر بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە 30

هەمــوو شــیعرەكانی موشــیری لــە ژێــر نــاوی» دەنگدانــەوەی هەناســەی

ســاڵ وەك نووســەر لــە ڕۆژنامەكانــدا بابەتــی بــاو دەكــردەوە .ســااڵنێكی

ســوبحی دەم» كۆكراوەتــەوە.

زۆریــش لــە گۆڤارەكەكانــی» ســوخەن» و « روشــنفكر» و « ســپیدە و ســیاە»

موشــیری دوو كتێبــی تــری بــە ناوەكانــی» یەكالنەیــە ســەیركردن و یەكســان

دەســتەی نــوورسان و لێپــررساوی الپەرەكانــی ئەدەبــی و كەلتــووری بــووە.

ســەیركردن» لەبــارەی ناســینی ئەبــو ســەعید ئەبوخەیــر شــاعیر و خواناســی

ســاڵی  1979لەســەر داوای خــۆی لــە وەزارەتــی پۆســتە خانەنشــین ك ـرا.

نــاودار و چرۆكــردن و شــین بــوون» گوڵبژێكــە لــە شــیعری هاوچەرخــی

ســەرئەنجام دوای زیاتــر لــە  50ســاڵ چاالكــی لەبــواری ئەدەبــی و شــیعر

فارســی .جگــە لەمانــەش چەندیــن وتــاری موشــیری لــە نــاو گۆڤــارە و

و ڕۆژنامەنووســیدا بەرەبەیانــی ڕۆژی 24ی ترشینــی ســاڵی  2000بەهــۆی

ڕۆژنامەكانــدا بــاو كراونەتــەوە.

نەخۆشــی شــێرپەنجە لــە تارانــی پایتەختــی ئێـران بــۆ هەمیشــە چاوەكانــی

عەشق لە ڕوانگەی فەریدوونی موشیرییەوە

لەســەر یــەك دانــا و كۆچــی دوایــی كــرد و لــە گۆڕســتانی بەهەشــتی

موشــیری عەشــق بــە پیــرۆز دەزانــێ و هەرگیــز لــە قســە و داشــۆرین و

زەه ـرا» بەشــی هونەرمەنــدان» بەخاكســپێردرا.

گاڵتەكانیــدا ئــەو وشــەی بــە كار نەهێنــاوە .ئــاوازی عەشــق و خۆشەویســتی

بەرهەمە شیعرییەكانی موشیری

ئــەو هەڵگــری نازێكــی شــەرمنانەیە كــە هیــچ وەرگــر و گوێگــر و

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وەرگێــڕی كــوردی)

-2

گوناهی باران

نزار قەبانی

( لەنــاو فارســەكاندا زۆربــەی خەڵــك بــە دیوانــی حافــز فــاڵ دەگرنــەوە،

-1

دیوانی تینوی تۆفان

181

عەشــق و خۆشەویســتی موشــیری هەرگیــز لــە دایكبــووی قسەخۆشــەكانی

بــە بۆنێكــی پڕســۆز و عەشــقێكی پــاك و بێگــەرد بكــەی .شــاعیر عەشــق

هاوســەنگ یــان ناهاوســەنگ نیــە.

بــە عەیــش و نــۆش و چێــژ دەزانــێ و بــە وشــەیەكی نــەرم و نیــان وەهــا

بەدگومانــی ،تۆڵــە ،سەركێشــیە خراپــەكان ،بەخیلــی ،تەمــاح ،چاوچنۆكــی،

لــەدووی عەشــق دەگەڕێــت و ئــاوا بــە جوانــی دەڵــێ:

لەخۆبایــی ،توڕەیــی ،داوێــن پیســی ،لۆمــە و غەدركــردن لــە خەڵكــی،

من جگە لەتۆ كەسم نییە ئەی عەشق

هەرگیـزاو هەرگیــز لەنــاو خۆشەویســتی و هەســت و ســۆزی ناســكی ئــەو

من خۆم داوەتە دەست تۆ ئەی عەشق

شــاعیرە جێگایــان نییــە و ناتوانــن رێگــە بــۆ الی ئــەو ببــڕن.

تا لوتف و میهربانی تۆ گەیشتم پێم

گومــان لــەوەدا نییــە كــە موشــیری ناســكرتین لەحنــی ئاشــقانەی لــە

من لە خاكەوە گەیشتم بە ئاسامن ئەی عەشق

شــیعرەكانی دا بــەكار هێنــاوە.

ئەگەر بەبێ تۆ هەناسە بدەم

بــۆ مەدحــی عەشــق شــیعری دەگــووت و هەرگیــز درێــژەدادڕی نەدەكــرد

من حساب بۆ ئەو هەناسەیە ناكەم ئەی عەشق

و عەشــقێك پــاك و بێگــەرد لــە هــەر جــۆرە قســە و مەدحــی شــاعیران

ئەم شیعرە دەست و پێ شكاوە

و هونەرمەندانــی ســەردەمی خــۆی ،ئەمــەش نیشــانەی ئەویــە كــە تــا چ

بە دەستی تۆ نووسیومە ئەی عەشق

ڕادەیــەك چەمكــی نوێــی عەشــق بــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ لەســەر گیــان

......................

و ڕۆح و زەوق و ســەلیقەی شــاعیران و هونەرمەندانــی ئــەم چەرخــە زاڵــە.

موشیری هەموومان بۆ ئاشقبوون هاندەدات.

شــك و گومــان لــەوەدا نییە كــە فەریدوونی موشــیری عاشــقێكی ڕاســتەقینە

لەناو ویژدانت ئەگەر گوڵ نەڕواوە هێشتا

بــووە كــە ســۆزی دەروونــی ئــەو لــە قســەكانیدا دەردەكەوێــت ،نیشــانەی

بۆنی گیانبەخشی عەشق

عەشــق لەنــاو وتــە و وشــەی موشــیریدا هەیــە و لەهەمــوو شــوێنێكدا ئــەوە

لە سارای دەروونت هەڵنەكردووە هێشتا

دەردەكــەوێ .شــیعرەكانی موشــیری لێوانلێــون لــە خۆتەرخانكــردن بــۆ

تووەكان دەبێ سەرلەنوێ بكێلین

عەشــق لەنــاو جیهانــی ئێحســاس و هەســتدا .موشــیری لــەو كەســانە نیە كە

دەبێ خۆشامن بوێ

ساڵی دووەم

خوێنەرێــك هەرگیــز لــە ڕەســەنایەتی شــیعرەكانیدا گومــان ناكــەن.

نــەك ئــەوەی فێــری بــی» .لەنــاو شــیعرەكانی موشــیریدا دەتوانــی هەســت

دڵــی لــە بڵێســەی خرۆشــانی عەشــق ز هۆگربــوون بــەردەوام لەســووتاندا

ژمارە

بێــت .بــەاڵم دڵــی گــەرم و ڕووناكــە ،هەســتەكانی پــاك و بێگــەرد و جــوان،

لەالیەكــی تــرەوە فەریدوونــی موشــیری لــە شــیعری» تــۆم كــە هەیــە»

شــادیهێنەر و بزوێنــەرە ،و بــە قســەی خــود سنایی(شــاعیرێكی گەورەیــی

ســەبارەت بــە ناوەڕۆكــی عەشــق دەڵێــت:

ئێرانییــە) عەشــقی موشــیری لــەو عەشــقانەیە كــە دێــت» عەشــق دێــت

نازانم لەدەست شوور و شەوقی عەشق بۆ كوێ ڕاكەم
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هــەروەك بنچكــە گیایەكــی گڕگرتــوو
نازانــم لەكــوێ دەتوانــم ئــەو بڵێســە ئاگــرە
بكو ژێنمــە وە .
بــێ ئۆقرەیــی و بــێ ئارامــی عەشــق وای كــردووە كــە شــاعیر هەرچەنــد
خــۆی ئاشــقە ئــارام و ئۆقــرەی نەمێنــێ و كوژانــەوەی ئاگــری عەشــق بــۆ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لەبــەردەم بــادا

ئــەو ســەخت و چەتــوون بــێ .لــە شــیعرێكدا دەڵێــت:
كارم گەیشتووە بە جێیەك كە تاسە و ئارەزووەكانم

موشیری ناسكرتین
لەحنی ئاشقانەی
لە شیعرەكانی دا
بەكار هێناوە.
بۆ مەدحی
عەشق شیعری
دەگووت و هەرگیز
درێژەدادڕی
نەدەكرد

كە ئاوا عەشقی تۆ دەمكوژێ بە شەیدایی
پێت سەیر نییە كە هاوار لە یار بكەم
خەیاڵ لە دوای خەیاڵ دێ لە ڕێی دوورەوە
لەم هەموو شەپۆلە ڕەنگاوڕەنگە بۆخۆم بكشێنمەوە.
جۆرەكانی عەشق لەناو شیعرەكانی فەریدوونی موشیریدا
ئەگــەر ســەیری شــیعرەكانی فەریدوونــی موشــیری بكــەی جۆرەكانــی
عەشــق لەشــیعرەكانیدا دەتوانیــن بكەیــن بــە ســێ بەشــەوە:
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 -1عەشــقی حەقیقــی ـ ئەمجــۆرە لەعەشــق موشــیری لــە شــیعرەكانی

نزار قەبانی

لەالی خەڵكی كووچە و كۆاڵن هەڵڕێژم

خۆیــدا وەك شــاعیرانی پێــش خــۆی باســی لێــوە نــاكات ،واقعیەتــی شــیعری

تەنانــەت لــەدوای هەڕەتــی الویــش بــەدوای عەشــقی عارفانــەوە نەبــووە.

عاشــقانەی فەریدوونــی موشــیری ئاشــقانەیەكی حــەالج ئاســا نییــە كــە

لــە هەنــدێ شــیعری موشــیری دەتوانــی جۆرێــك لــە عیرفانــی عاشــقانە

پەیوەنــدی بــە جیهانــی بــااڵوە هەبێــت و لــەو جیهانــەوە ســەرچاوەی

بدۆزینــەوە كــە تەئگیدێكــی ئەوتــۆ لەســەر لەبەرچاوگرتــن و پاراســتنی

گرتبێــت و بــە دوای گەیشــن و توانــەوە لــە نــاو خــوادا بێــت ،بەاڵم شــیعری

بنەماكانــی شــەریعەت نــاكات .بــە پێچەوانــەی عیرفانــی خواناســانە ،بــڕوا و

ئــەو واقیعەتیەكــە كــە لــە نــاو شوناســی زواڵڵــدا خــۆی دەردەخــات و لــە

نابڕوایــی( ئیــان و كفــر) هــەردوو لــە خزمەتــی عەشــقی پــاك و بێگــەردن.

جــۆری خۆیشــدا جیــاوازە .عەشــقێكی هاوســەنگ كــە هــەم چــاوی لــە

موشیری لەشیعری « نووری عەشق» دەڵێت:

ساڵی دووەم

جوانییــە و هــەم مەیلــی بــۆ جەســتە هەیــە ،عاشــقێكی گرفتــار و تووشــبوو

ڕێبوارانی گەڕەكی یار هەموو سەرخۆشن

كــە دەتوانــی لــە شــیعرەكانیدا پــەی بــە نهێنییەكانــی ئــەو عەشــقە ببەیــت.

عاشقان پێگەیشنت و دابڕان سەرخۆشن

ژمارە

لــە شــیعرەكانی فەریــدوون موشــیری ڕاســتگۆیی شــەپۆل دەدات و

گیانی ئاشق سەر لەپێناو...

وشــەكان وەهــا بــە ڕاســتی و دروســتی و ڕاســتگۆیی لەپــاڵ یەكــر دانـراون

ڕووناكی عەشقی پاكی ئەو لەگیانی ئێمەدا

كــە مــرۆڤ ســەرخۆش و خومــار دەكات .وا دێتــە بەرچــاو كــە موشــیری

مەڵحەمی ئەم گیانە سەرلێشێواوە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مەعنــەوی .شــاعیر بــە ئامــاژە بــەوە دەكات كە ئێمــە مرۆڤەكان لــە كۆتاییدا

و بــێ كەموكورتــی و نوقســانە .عەشــقێك كــە كفــر

بــە عەشــقی خوایــی دەكــەن و كۆتایــی هەمــوو عەشــقێك چ عەشــقی

و ئیــان هــەردوو لــە خزمەتیــدان .ئاشــق بەهــۆی

مەجــازی و چ ئەشــقی زەمینــی لــە خــوار عەشــقێكن كــە عەشــقی گەیشــن

ئــاكار و ڕەفتــاری پــاك و بێگــەردی خــۆی و بــە هــۆی

بــە حەقــە( خــوا) و ڕۆژێــك ئــەم دووری و دابــڕان لــە مەعشــق و یــار

مەلكەچــی و تاعەتــی خــۆی وردە وردە ســەرنجی مەعشــوق بــۆ الی خــۆی

حەقیقــی كــە هەمــان خوایــە كۆتایــی پێدێــت .ئــەم بابەتێــك بــە شــێوەیەك

ڕادەكێشــێت و ئــەو كات دەگات بــە قۆناغێــك كــە عەشــقەكەی گەیشــتووە

لــە شــێوەكان وەبیرخــەرەوەی عەشــقی ئەفالتوونییــە كــە دواجــار كۆتایــی

بــە لوتكــەی خــۆی.

مــرۆڤ بــە جوانــی و عەشــقی ڕەهــا و تــەواو دەزانێــت .بــە ڕای شــاعیر

لەڕاســتیدا بــۆ گەیشــن بــە عەشــقی حەقیقــی و ڕاســتەقینە و گەیشــن

ئــەوە هــەر ئــەو عەشــقە پــاك و بێگەردەیــە كــە دەتوانێــت عەشــقێكی

بــە خــوا دەبێــت ســەرەتا قۆناغــە ســەرەتاكییەكان تێپەڕێنــی بــۆ ئــەوەی

ڕاســتەقینەوە و ڕوونــاك بێــت و ببێتــە مەڵحــەم( هەتــوان و دەرمــان) بــۆ

توانــای گەیشــن بــە ئامانجەكــەت بەدەســتبهێنیت .موشــیری بــۆ گەیشــن

دڵ و گیــان سەرلێشــێواوەكانی عاشــقان.

بەبااڵتریــن قۆناغــی عەشــق كــە یۆتۆپیــا بــوو ســەرەتا قۆناغــی ڕۆیشــتنی

فەریدوونــی موشــیری پێــی وایــە كــە داب ـڕان یــان پێگەیشــن بــۆ عاشــقی

دەســت پێكــرد تــا هەنــگاو بــە هەنــگاو و پلــە بــە پلــە بەهــۆی ئــەو شــەوق

دڵســووتاوە و دڵ دۆڕاو هیــچ جیــاوازی و فەرقێكــی نییــە و بــە هــەردوو

و زەوقــەی كــە لەناخیــدا هەیــە بــگات بــە بااڵتریــن قۆنــاغ .هەرچەنــد

حاڵەتەكــە( گەیشــن یــان دابــڕان) دڵخــۆش و سەرخۆشــە .چونكــە

ئــەو ســەركەوتنە گــەورە هیــچ كات بــە نەســیبی موشــیری نەبــوو ،بــەاڵم

خۆشەویســتی یــار سەرتاســەری دڵ و جەســتەی ئــەوی داگرتــووە و بــە

شــاعیر توانــی تــا قۆناغــی عەشــقی بــااڵی زەوی بچێتــە پێشــەوە و لــە

ســەر و بــە گیــان ملكەچــی بڕیــار و فەرمانەكانــی مەعشــوق و یــارە،

ڕاســتیدا دەســتی بــگات بــە عەشــقی ئایدیایــی .شــاعیر چــاوەڕوان بــوو و

ڕێبوارانــی ئــەو رێگایــە لــەوەی كــە پێیــان ناوەتــە نــاو ئــەم ڕێگایــە زۆر

نائومێدیــش نەبــوو و هەوڵەكانیشــی بەمانــای ســەركەوتن لــە عەشــقا بــوو.

دلخــۆش و بــە كەیفــن  ،لێــرەدا موشــیری دەڵێــت:

بەشــێوەیەكی گشــتی خۆشەویســتی و عەشــق بــۆ خــوا لــە شــیعرەكانی

ئـــــــەی عەشق وامزانی پەناگای

موشــیریدا منوونەگەلێكــی ســنووردار و دەگمەنــی هەیــە كــە ڕاســتەوخۆ

ئەی چاڵی شاراوە وامزانی ڕێگای

دەرخــەری ئــەو چەمكــە بێــت .

ئەی چاو ڕەش ،ئاخ چاوڕەش

لەم شیعردا مووشیری دەڵێت»

ئاگر بووی ،وامزانی نیگای

كتێبەكانی جیهانم هەموویان الپەڕە بە الپەڕە هەڵدایەوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ئاماژەیەكــی ڕاســتەوخۆ و ڕاشــكاو دەكات بــە عەشــقێكی خوایــی و

موشــیریدا بــە مانــای وشــە عەشــقێكی تــەواو

نزار قەبانی

پێدەچێــت ئــەم شــیعرە لــە شــیعرە دەگمەنەكانــی موشــیری بێــت كــە

عەشــق لەنــاو شــیعرەكانی فەریدوونــی

185

گەاڵ بە گەاڵی داران

بــەاڵم هــاوكات لەوپــەڕی ســادە و ســانابووندا بخوڵقێنێــت .بەرهەمەكانــی

دێڕ بە دێڕی چیمەن

موشــیری لەگــەڵ ئــەوەی كــە زۆر ســادەن بــەاڵم هــاوكات لەبــاری هونــەری

نیشانەكان وتیان

نهێنییــەوە پڕاوپــڕە.

لە سۆزم پرسی

زۆربــەی ناوەڕۆكــی شــیعری موشــیری دونیایــی و ئاشــقانەیە ،بــەاڵم

لەدەست مانگ نااڵندم .

عەشــق ڕیســوا و ئاســت نــزم نییــە ،عەشــق لەدڵییــەوە دێتــەدەر و دەڵێــی

لەڕوانگــەی موشــیری بــۆ گەیشــن بــە عەشــقی بــااڵ ،بــۆ فێربوونــی ڕێــگا

شــاعیر بــە ئەركــی خــۆی دەزانێــت كــە ئــەم عەشــقە بــە گوێــی هەمــووان

و ڕێــكاری ملكەچــی باشــر وایــە كــە تــاك ڕوو بكاتــە عەشــقی مرۆیــی بــۆ

بگەیەنێــت و بــە وتــەی حافــزی شــیرازی « عەشــق ئەمانەتێــك بــوو كــە

ئــەوەی زەمینــەی بــۆ گەیشــن بــە عەشــقی بــااڵ بــۆی فەراهــەم بكرێــت.

ســەرخرایە ســەر شــانی مــرۆف.
حافزی شیرازی لە شیعرێكدا دەڵێت:

ساڵی دووەم

ژمارە
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 -2عەشقی مەجازی:

ئاسامن باری ئەمانە نەتوانی هەڵگرێ

شــیعرەكانی موشــیری نــە هەمــوو عاشــقانەیەكی  24عەیــارە و نــە

تیروپشكی فاڵەكە بە ناوی منی دێوانە دەرچوو

هەمووشــی عارفانەیەكــی تــەواوە ،مەعشــوق و خۆشەویســتەكەی ئــەو

(مەبەســتی دروســتكردنی ئــادەم و جێنشــینی ئــادەم وەك خەلیفــەی خــوا

پێگــە و جێگــە و پایەكــی مــەزن و بــااڵی هەیــە ،بــەاڵم مەعبــود و پرسـراوی

لــە ســەر زەوییــە ،باســی ئــەوە دەكات كــە جگــە لــە ئــادەم و مــرۆڤ هیــچ

شــیعری ئــەو عیرفانــی نییــە و هاوكاتیــش مەعشــوق و خۆشەویســتی

كــەس نەیتوانــی بــاری ئــەو ئەمانەتــەی كــە خــوا دانــا بیخاتــە ســەر شــانی

مەجــازی و زەمینیــش نییــە .شــیعر ئــەو پێكهاتــووە لــە بابەتەگەلــی ناســكی

خــۆی ،وەرگێــڕی كــوردی).

عاشــقانە كــە هەنــدێ جــار قابیلــی ئەوەیــە كــە ڕاڤــەی عارفانــەی بــۆ

فەریــدوون موشــیری باوتریــن هەســت و ســۆزی مرۆڤەكانی بە شــێوەیەكی

بكــرێ .لــە هەندێــك حاڵەتــدا كــە بــە شــك و گومانــەوە جگــە لــەو بابــەت

ئێجــگار جــوان و ســادە و ڕەوان و بەشــێوەی كورتبێــژی خســتۆتەڕوو،

گەلــەی ســەرەوە هەندێــك بابەتــی تریــش لــە شــیعری موشــیریدت بەرچــاو

ناوەڕۆكــی ویژدانــی پــڕ لــە شــوور و شــەوق و جــوان پەرســتی و عەشــق

دەكەوێــت كــە شــاعیر ئــەو كارانــەی لــە چوارچێوەیەكــی زمانــی ڕەوانبێــژی

دۆســتی خــۆی بــە شــێوەی لەحنێكــی بــااڵ و بــێ وێنــە دەردەبڕێــت .یاســای

كــە هەموومــان لێــی تێبگــەن دەخاتــەڕوو.

رسوشــت و شــنەبایەكی نــەرم باڵــی بەســەر شــیعرەكانی ئــەودا گرتــەوە كــە

ســادەیی و خاكەڕایــی و شــیرین زمانــی لــە تایبەمتەندییــە هــەرە مەزنەكانی

ئــەو رسوە و شــنەبا خۆشــە هەســتی پێدەكرێــت و دەكــرێ لەمســی بكــەی.

شــیعری ئاشــقانەی موشــیرییە .بوونــی چەمكــی زۆر هەســتیار و جــوان و

لــە شــیعری ئــەودا لەگــەڵ كەســێك بــەرەوڕوو نابیــن كــە هــەوڵ بــدات كــە

ناســك بۆتــە هــۆی ئــەوەی كــە موشــیری شــاركاری زۆر جــوان و شــارەزایانە

ئەندێشــە و هەســت و ســۆزی خــۆی ڕێكبخــات و باســی بــكات ،بەڵكــوو

لەگــەڵ خــودی ڕەوتــی ڕەوانــی زەیــن و مێشــك بــەرەوڕوو دەبیــن.
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هــەروەك لــە پێناســەی عەشــقی ئایدیایــی دا
چاوڕەشێ كە لەعەشقدا مامۆستا بوو

و شــەوق و پاكــە كــە هــاوكات بــۆن و بەرامــەی

وانەی خۆشەویستی فێری من دەكرد

جەســتەیی خۆیشــی پاراســتووە .عەشــقی ئایدیایــی

منی لە بیر بردەوە  ،بەاڵم منیش

مەزهەبــی ئەدبــی عەشــقێكی بێگــەردە ،ســەبارەت بــە ژنێكــی ئایدیایــی

جگە لە ئەو دونیام لەبیری خۆم بردەوە.

لەگــەڵ نـزا و ئەخــاق كــە لــە هەســتی ڕێــز بــۆ مەعشــوق و خزمــەت بــە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لێرەدا فەریدوونی موشیری دەڵێت:

هاتــووە « عەشــقی ئایدیایــی عەشــقێكی پــڕ شــور

ئــەو ســەرچاوە دەگرێــت.
عەشــقێك كــە نوقــم لــە شــەهوەت دابێــت .لەڕاســتیدا ئــەم عەشــقە كــە

دا ژیــان و فەنابــوون هــەردوو یەكــن ،هەمــوو دژەكانــی لەنــاو خۆیــدا

عەشــقێكی بــااڵی زەمینیــە ڕیشــەیەكی قوڵــی هەیــە كــە نــە لــە ئاســتی

كۆكردۆتــەوە و زۆر قابیلــی ڕاڤــە و شــیكردنەوە و كــەرت كەرتكــردن

عەشــقێكی عارفانــە بێــت كــە لــە عەشــقی خــوادا توابێتــەوە و ناكرێــت

نییــە .دیاردەیەكــی دەروونییــە ،كــە مەفهومێكــی زۆر ئاڵــۆزی هەیــە .بــێ

ئــەو لەگــەڵ عەشــقێكی درۆینــە و ڕیاییانــەی زەمینــی بــەراورد بكــرێ.

گومــان موشــیری نــە عەشــقێكی هەمیشــەیی و نەمــری وەســف دەكات

موشــیری نیگایەكــی پــاك و بێگــەرد و زواڵلــی بــۆ مەعشــوقی دونیایــی و

و نــە عەشــقێكی یەكپارچــە ،بەنیــازی ئــەوەش نییــە كــە ئێمــە لــەو وردە

زەمینــی هەیــە كــە ئــەو مەعشــوقە بــە مایــەی بەرزكردنــەوە و مەزنایەتــی

كاریانــەی كــە لــە نێــوان عاشــق و مەعشــوق دەگــوزەرێ ئــاگادار بكاتــەوە.

وجــود دەزانێــت .شــاعیر بــە دوای ئــەم عەشــقە زەمینیــە بااڵیەیــە كــە

دواتــر لــە قۆناغێكــی نهێنــی پارێــز و حەیــا رادەوەســتێت .لەگــەڵ ئەوەشــدا

گوایــە لەســەر ئــەم زەوییــە دەســتناكەوێت.

بــاس لــە نـزا و پاڕانــەوە دەكات .شــاعیر بــۆ جوانــی بەخشــین بــە عەشــق
لــە هەنــدێ حاڵەتــدا بــە نامومكیــن و لەدەســتچوو و یــان نەنــارساو

ئەی نەسیمی تێپەڕ پێامن بڵێ

دەزانــن .ئــەو ملكەچــی مەعشــوقێكە كــە نایناســێ.

كە ئەم چرۆیانەی باخی ژیان

موشیری لە شیعرێكدا بەم شێوە دەڵێت:

ئەم شكۆفانەی عەشق

تۆ كێی كە من بەم شێوە بێ ئۆقرەتم

لەژەهری كوشندەی كام شۆرەساتن .

شەو لەبەر خەیاڵی تۆ خەوم لێ ناكەوێ
تۆ چیت كە من لە هەر شەپۆلێكی بزەی تۆ

نزار قەبانی

عەشــق لــە بەرهەمەكانــی موشــیریدا عەشــقێكی مەجــازی بااڵیــە نــەك

خۆشەویســتی و عەشــقی موشــیری لــەم دەســتەیە ،عەشــقێكە كــە لــەو

ساڵی دووەم

ژمارە
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قایق ئاسا سەرلێشێوا لەسەر ئاوم

بۆنی گوڵی یاسەمین دێنێ و دەڵێ كە هاو نەفەسی تۆیە

تۆ لەكام بەیاندا لەسەر كام ئەسپی سپی دا

بۆنی عەشق دێنێ و دەڵێت ئەم بۆنە ڕابەرە

تۆ كام خوا

لەجێی دڵ ئاگرێك لە سۆزی تۆ لەسینەدایە

تۆ لەكام جیهان

لەجێی خوێن عەشقی تۆ لەگیان و لەشام بڵیسە دەدا .

تۆ لەكام قەراغ

لەهەندێــك لــە شــیعرە عاشــقانەكانی موشــیریدا مەتەلەكەیــەك لە عەشــقی

تۆ لە كام مرواری و سەدەفی

ئایدیایــی ئــەو هەیــە كــە بــە هیــچ شــێوەیەك ســازش لەگــەڵ ڕاســتییەكانی

بەرهەمەكانــی فەریدوونــی موشــیری پەیوەندییەكــی هەمیشــەییان لەگــەڵ

ژیانــی شــاعیر نــاكات .بــە ڕای شــاعیر مــرۆڤ دەبێــت هەمیشــە عەشــقی

عەشــق هەیــە ،عەشــقێكی ئایدیایــی كــە بەرزتــرە لــە كەڵكەڵەكانــی

هەبــێ و خۆشەویســتی بنوێنێــت ،چونكــە خۆشەویســتی خــۆی هونــەرە و

عەشــقی زەمینــی و مەجــازی ،شــادی و ڕووناكییەكــی دڵپەســەند لــە نــاو

هــەم ویســتە و هــەم خواســتە و لەمــەدا وانەیــەك هەیــە كــە ئێمــە فێــری

وشــەكانی شــاعیردا بــەزم دەنێتــەوە و ســەرنجی هــەر خوێنەرێــك بــۆ الی

دەبیــن .موشــیری لــە شــیعری « كووچــە» خۆشەویســت و دڵــدار و یارێكــی

خــۆی ڕادەكێشــێت .بۆنــی ئومێــد و ســۆز وەك ڕووناكــی چرایــەك دڵەكانــی

نەنــارساوی لەبەرچــاو گرتــووە و هەســتێكی پــڕ لەنهێنــی و شــاراوەی وەك

لەنــاو مشــتێ ئاســن و دوكــەڵ ڕزگار دەكات و باڵنــدەی خەیــاڵ بــەرەو الی

دەفتەرێكــی الك و مۆركــرا هەیــە كــە تێــدا وەســف دەكرێــت ،بــەاڵم

جوانییەكانــی عەشــق هەڵدەفڕێنێــت .عەشــقێكی پرشــنگدار و ئارمانجێكــی

نادركــێ .لــە تایبەمەندییەكانــی ئــەو جــۆرە شــیعرانە ئەوەیــە كــە ئیــر بــە

شــیرین و نوورێكــی پیــرۆز و شــەوق و زەوقێكــی پاكــی بــەردەوام هــاوكات

پێــی زەمــەن و شــوێن یــان هــەر جــۆرە چوارچێوەیەكــی تــری لەپێشــەوە

لەگــەڵ ســادەییەكی تایبــەت بەگیانــی وەرگــر و گوێگــر و خوێنــەر

بــۆ دارێــژراو پەیــڕەوی نــاكات و ئەمــەش زۆر بــە ڕوونــی لــە شــیعرەكانی

دەبەخشــێت .موشــیری میتــۆدی دڵپاكــی و پــاك ژیــان لــە شــیعرەكانیدا

موشــیریدا دەبیندرێــت.

دەخاتــەڕوو ،شــاعیر لــە شــیعرێكیدا بــە نــاوی « دووبــارە عەشــق» ئــاوا

بۆ منوونە لە شیعری» كووچە» دا دەڵێت:

دەڵێــت:

بێ تۆ مانگەشەوێ دیسان لەو كووچەیەوە تێپەڕیم

گیان و دڵ و دیدە پێكەوە وتیان مزگێنی بێ

هەموو گیانم بوو بە چاو و بە دوای تۆدا گەڕام

كە بە دووبارە عەشق بووە بە میوان لەم ماڵەدا

لەحەز و تاسە وەها پڕ بوو دڵم لێی دەڕژا

یان لە شوێنێكی تردا دەڵێت:

بوومەوە بەو عاشقە شێتەی كە بووم

لەبەرە بەیاندا حاڵ و هەوایەكی ترە
هەرچی هەمە لەو حاڵ و هەوای بەرەبەیانە

ئــەم شــیعرەی موشــیری دەتوانــی بــە دوو جــۆر شــی بكەیتــەوە،

بەشــێوەیەك كــە تێــدا مەعشــوق و یــار ،
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ئاســانی و تایبــەت بــە جیهانــی بــااڵ بێــت و
هەڵبــەت پــاك و پیــرۆز
بێت.
بەلەبەرچــاو گرتنــی ئــەو جــۆرە لــە بیركردنــەوە و هەروەهــا لــە زۆربــەی
شــیعرەكانی تــری شــاعیردا دەتوانیــن ڕوانیــن و شــێوەی دووەم(

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هــەم دەشــتوانێت كــە مەعشــوق یارێكــی زەمینــی

مەعشــوق زەمینــی بێــت) قەبــوڵ بكەیــن .بەمشــێوەیە عەشــق موشــیری
لــە چوارچێوەیەكــی تایبەتــی گەنجێتــی دا ســنووردار ناكرێتــەوە و بــە

بەرهەمەكانی
فەریدوونی موشیری
پەیوەندییەكی
هەمیشەییان
لەگەڵ عەشق
هەیە ،عەشقێكی
ئایدیایی كە بەرزترە
لە كەڵكەڵەكانی
عەشقی زەمینی و
مەجازی

دڵ و دەروونێكــی باشــرەوە ســەرهەڵدەدات .كــە بەڕاســتی عاشــقانەترین
بەشــی ژیانــی شــاعیر هــەر لــەم ســەروبەند و دەورەییــەدا  .بــە واتایەكــی
تــر عەشــق لەنــاو شــیعرەكانی موشــیریدا دەتوانیــن بــە شــاكارێكی ناســك
لــە قەڵەمــی بدەیــن كــە هەمیشــە خوازیــاری عەشــقێكی ئایدیایــی و پــاك و
بێگــەرد بــووە و لەســەر ئــەو هەســتەش پایــەدار و بــەردەوام بــووە.
بــەاڵم لــە نیــوەی دووەمــی ژیانــی شــاعیردا ئەندێشــەیەكی جــوان و
لەتیــف بــەر لــە هەركردارێكــی تــر هێــزی خەیاڵــی مــرۆڤ نــەوازش دەكات
و دەیالوێنێتــەوە.

نزار قەبانی

تێپەڕبوونــی زەمــەن كامــڵ دەبێــت و لــە چوارچێــوە و قاڵبێكــی گشــترت و بە

وەرزێكــدا كــە رسوشــت دووبــارە لــەدژی خــۆی هەڵســتاوە
و هەمــوو درەختــەكان جلــی كۆنەیــان فــڕێ داوە و جلــی
نوێیــان پۆشــیوە دەتوانێــت شــتێكی ڕێكــەوت بــێ؟ یــان
ئــەوەی كــە چارەنــووس بەمشــێوەیە چــارەی منــی نووســیوە
كــە بــۆ منوونــە مــن لــە مانگــی ئــازاردا لەدایــك بــم .ئــەو
منداڵــی دووەمــی خانەوادەكەیــان بــوو .نــزار ســێ بــرا و
خوشــكێكی هەبــوو .بنەماڵەكەیــان نــە دەوڵەمەنــد بــوون و
نــە هــەژار ،لــە چینــی مامناوەنــد بــوون .باوكــی نزارشــیرینی
دروســت دەكــرد و دەیفرۆشــت ،بــەاڵم هــاوكات هەمیشــە
خەڵكــی لــەدژی ئــەو داگیركەرانــەی كــە واڵتەكەیــان داگیــر
كردبــوو هــان دەدا.
نــزار لــە زانكــۆی دیمەشــق بڕوانامــەی بەكالۆریســی لــە
بەشــی یاســا وەرگــرت خــۆی لەوبارەیــەوە دەڵێــت بــە
پێچەوانــەی ویســتی دەروونــی خــۆی دەبوایــە كتێبــە
ئەســتورەكانی یاســا كــە وەك قورقشــم بــوون لەنــاو قورگیــدا
نزار قەبانی و بەرهەمەكانی ئەو
ژیاننامەی نزار قەبانی
نـزار قەبانــی ڕۆژی  21ی مانگــی ئــازار ســاڵی  1923لــە یەكێــك لەگەڕەكــە
ساڵی دووەم
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كۆنەكانــی دیمەشــقی پایتەختــی ســوریا چــاوی بــە جیهــان هەڵهێنــاوە .ئــەو
كاتــەی كــە ن ـزار لەدایــك بــوو رسوشــتیش لەحاڵــی نوێبوونــەوەدا بــووە(
وەرزی بەهــار) بــوو و رسوشــت جلــی ســەوزی لەبەركردبــوو .خــۆی دەڵێت
زەمیــن و دایكــم لــە یــەك كاتــدا دووگیــان بــوون و لــە یــەك كاتیشــدا
هــەردوو لــێ بوونــەوە و دایكــم منــی بــوو .ئایــا لەدایكبوونــی مــن لــە

ئەزبــەر بــكات و هەموویــان لەبــەر بــكات .دوای ئــەوەی
كــە خوێندنــی تــەواو كــرد لــە وەزارەتــی دەرەوەی ســوریا دامــەزرا و لــە
چەندیــن باڵوێزخانــەدا وەك باڵوێــز كاری كــرد و یەكەمیــن جــار كــە وەك
باڵوێــز دیــاری كــرد بــۆ واڵتــی میــر بــوو ،باڵیــوزی ســوریا لــە میــر بــوو
كــە مــاوەی ســێ ســاڵی خایانــد .نـزار قەبانــی ئــەو ســێ ســاڵە بــە خاڵێكــی
وەرچەرخــان بــۆ دونیــای شــیعر و ئەندێشــەی خــۆی دەزانێــت و لــە كتێبــی
بیرەوەرییەكانــی خۆیــدا باســی شــارەكانی پەكیــن ،مەدریــد و لەنــدەن و
هەندێــك شــوێنی تــر خاڵــی وەرچەرخانبــوون لــە ژیانــی ئەدەبــی ئــەودا.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

شــیعرێكی بــە نــاوی « ژنێكــی ڕەش ئەســمەر بــە منــی گــوت» بــاو كــردووە

ســەروبەندەدا قەبانــی شــیعرێكی لەژێــر نــاوی»

كــە ئــەو دیوانــە شــیعرە لــە نــاو ســوریادا بەزمێكــی نایــەوە مەگــەر خــوا

پەرواێزێــك لەســەر دەفتــەری شكســت» باڵوكــردەوە

بزانێــت .ئــەو دیوانــە شــیعرە یــار و نەیارێكــی زۆری بــۆ قەبانــی دروســت

كــە هەرایەكــی گــەورەی نایــەوە .قەبانــی ســەبارەت

كــرد .دیوانەكانــی تــری قەبانــی تــا ســاڵی  1966بەمشــێوە چــاپ و بــاو

بــەو شــیعرەی دەڵێــت :ئــەو شــیعرە بەیاننامەیــەك بــوو لەســەر ڕەت

بوونــەوە « ،منداڵــی ســینە» و» ســامبا» و « تــۆ هی منی» و « ســەفەرەكان»

كردنــەوە و گۆڕینــەوە .ن ـزار قەبانــی ســەبارەت بــە كاتــی نووســینی ئــەو

و « خۆشەویســتی مــن» و « شــێوەكاری بــە وشــە».

شــیعرەی دەڵێــت :مــن ئــەو شــیعرەم لــە كاتێــك كــە نەخــۆش بــووم و

تــەوەری ســەرەكی هەمــوو بابەتــەكان لــەو شــەش دیوانــەدا عەشــق و

وڕێنــەم دەكــرد و پەنجەكانــم لەدەســەاڵتی خــۆم دا نەبــوون نووســیوە.

خۆشەویســتی بــوو .بــەاڵم عەشــق و خۆشەویســتی قەبانــی لــە جەســتەدا

ئــەو شــیعر لەڕوانگــەی شــكڵ و چوارچێــوە لەهیــچ یــەك لــە شــیعرەكانم

دەردەكەوێــت و هەندێــك جــار جگــە لــە وەســف و پێدانــی بــە جەســتە

ناچێــت و وەك خــودی خــۆم پەرێشــان و شــێوا و بــاوە ( وەك خۆڵەمێشــی

و پەیكــەری یــار و سەركێشــییە غەریزییەكانــی دا هەنــگاو دەنێــت بــۆ

قەقنــەس).

باســكردن لــەو ســتەم و غــەدرەی كــە لــە ژنــان و مافەكانــی ژنــان لەنــاو

قەبانــی لەشــیعرەكانی دواتریــدا دوو تــەوەری ســەرەكی لــە شــیعرەكانیدا

كۆمەڵگــەی عەرەبیــدا دەكرێــت.

گرتۆتەبــەر .لــە تــەوەری یەكەمــدا خۆشەویســتی بــۆ دیــار و بــۆ یــار،

قەبانــی ســاڵی  1966پــاش بیســت و یــەك ســاڵ كاركــردن لــە بــواری

تــەوەری دووەمیــش داشــۆڕین و هەجــو عەرەبــەكان بــە تایبەتــی

سیاســەت و دیپلۆماســیدا واز لــە پیشــەكەی دەهێنێــت و شــاری بەیــروت

حكومەتییەكانــی عــەرەب كــە هــەم الوازن و هــەم دیكتاتــۆرن .ســاڵی

بــۆ ژیانــی خــۆی هەڵدەبژێرێــت و هــەر لــەو شارەشــدا دەزگایەكــی

 1968قەبانــی دیوانــە شــیعرێكی بەناوی»یاداشــتەكانی ژنێكــی بــێ پــەروا»

چــاپ و پەخــش بــە نــاوی خۆیــەوە دادەمەزرێنێــت و دەســت بــە چــاپ

و لەســاڵی  1970دیوانــی « شــیعرە وەحشــییەكان» و « كتێبــی عەشــقی»

و باڵوكردنــەوەی بەرهەمەكانــی خــۆی و بەرهەمــی خەڵكــی تــر دەكات.

چــاپ و بــاو كــردەوە ،ئــەو بەرهەمانــە لەكاتێكــدا باڵوكــردەوە كــە هێشــتا

هــەر لــەو ســااڵنەدا لــە ژنــە ســورییەكەی خــۆی جیادەبێتــەوە و لەگــەڵ

هەســتی نیشــتامنپەروەردی هەمــوو ناخــی ئــەوی دانەگرتبــوو.

ژنێكــی تــری عــەرەب بــە نــاوی بلقەیــس ئەلــروای كــە مامۆســتا بــوو ژیانــی

دوای نســكۆی  1967كــە لــە مانگــی حوزەیرانــدا ڕوویــدا و ئیرسائیــل

هاوبەشــی پێكهێنایــەوە.

بەســەر عەرەبــەكان ســەركەوت ،شــەپۆلێكی نــوێ لــە شــیعری عەرەبیــدا

لەگــەڵ گەیشــتنی ســاڵی  1967و سكشــت واڵتانــی عەرەبــی لەبەرامبــەر

دروســت بــوو كــە بــە شــیعرەكانی حوزەیرانیــە ناوبانگــی دەركــرد .قەبانــی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە بەشــی یاســا لــە دیمەشــق دەخوێنــد و هــەر لــەو ســەروبەندەدا دیوانــە

دا ئاگرێكــی شۆڕشــگێڕانەی كــردەوە .لــەو

نزار قەبانی

ن ـزار ســاڵی  1944لــە كاتێكــدا كــە تەنهــا  21ســاڵ لــە تەمەنــی دەگــوزەرا

هێــزی ئیرسائیــل دا لــە دەروونــی قەبانــی
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كــە شــەپۆلی حیامســە دڵ و دەروونــی داگرتبــوو لــە پەســتا پەســتا شــیعری

كــرد .ئــەو ڕۆژەی كــە مــرد ســاڵڕۆژی یادكردنــەوەی بزوتنــەوەی كرێــكاری

حیامســی باڵودەكــردەوە و لــەو شــیعرانەدا هەڕەشــەی لــە نەیــاران و

بــوو لــە جیهانــدا .ئــەو بــەردەوام لــە ژیانیــدا ڕەخنــەی ئــەوەی لێدەگی ـرا

دوژمنــان دەكــرد و هۆشــداری پێــدەدان .هــەر لــەو ســەروبەندەدا بــوو

كــە شــاعێریكە كــە خــۆی لــە خەڵكــی بــە دوور دەگرێــت و شــاعیرێكە كــە

كــە كوڕەكــەی كــە نــاوە تۆفیــق بــوو لــە تەمەنــی  22ســاڵیدا كۆچــی

پابەنــدی هیــچ شــتێك نییــە.

كــرد و مردنــی ئــەو كاریگــەری لەســەر شــیعرەكانی قەبانــی دا و ڕەنگــی
غــەم لەســەر شــیعرەكانی نیشــت .هاوكاتیــش شــیعرە نیشــتامنی و

عەشق لەڕوانگەی نزار قەبانییەوە

كۆمەاڵیەتییەكانــی بەهــۆی مردنــی كۆڕەكەیــەوە زیاتــر پــەرەی ســەند .تــا

عەشــق وەك یەكێــك لــە بااڵتریــن و گەورەتریــن و مرۆیــی تریــن ســۆزەكانی

ســاڵی  1973چەنــد دیوانــی تــری چــاپ وپەخشــی كــردەوە .ســاڵی 1975

مرۆڤــە و گرنگرتیــن مایــەی شــیعری و زەینــی نـزار قەبانییــە .ئــەو تەنانــەت

كــە شــەڕی ناوخــۆی لوبنــان دەســتپێكرد غەمێكــی تــر باڵــی بەســەر قەبانــی

ئــەو كاتــەی كــە توندتریــن قســەكانی خــۆی لــەدژی حكومەتەكانــی عەرەب

دا كێشــا و ئەمجــارە شــاعیر جگــە لــەوەی كــە باســی عەشــق یــار و دیــار و

دەڵێــت تەنهــا لەبــەر ئــەو خۆشەویســتییە كــە بەرامبــەر بــە نیشــتامنەكەی

هەروەهــا داشــۆڕین و هەجــوی عەرەبــەكان دەكات غەمەنامەیەكیــش بــۆ

هەیــە  .نـزار پێــی وایــە شــیعر بــۆ شــاعیر وەك ئــاو وایــە بــۆ ماســی ،ئێمــە

فەلەســتیینەكان بــە ســەر خەرمانــی بەرهەمەكانــی قەبانــی زیــاد دەبێــت.

ســەرچاوەی ئــەو ئــاوەی كــە ماســییە هەمیشــە تینۆكــەی زەینــی قەبانــی

هــەر لــەو ماوەیــەدا بلقەیــس هاوســەری قەبانــی لەگــەڵ ژمارەیەكــی تــر

پێویســتی پێیــە تەنهــا لــە عەشــقدا دەیبینینــەوە .بــەاڵم ئــەوەی كــە بۆچــی

بــە هــۆی ئــەوەی كــە تەقینەوەیــەك لــە باڵوێزخانــەی عیـراق لــە بەیــروت

نــزار قەبانــی لەنــاو هەمــوو ئــەو ســۆزانەی كــە دەتوانــن بزوێنــەری

دەكــرد دەكوژرێــت و ئەمــەش ئەوەنــدەی تــر قەبانــی تووشــی خەفــەت

شــیعرەكانی بــن تەنهــا عەشــق هەڵدەبژێرێــت دەتوانێــت پرســیارێكی بــاش

و غــەم دەكات و نــزار قەبانــی دیوانــە شــیعرێك بــە نــاوی» بلقەیــس»

بێــت كــە هەڵبەت خــودی نـزار قەبانــی لەوانەیە لــەڕووی دەروونناســییەوە

باڵودەكاتــەوە  .قەبانــی لەجــاران زیاتــر جنیــۆ بــە حكومەتــە عەرەبییــەكان

وەاڵمــی دابێتــەوە كــە دەڵێــت :مــن لــە بنەماڵەیەكــەم كە عەشــق هەمیشــە

دەدات.

پیشــەی ئەوانــە ،هــەروەك چــۆن شــیرینی و ســێو پێكــەوە لــە دایــك دەبــن

ساڵی دووەم

دوای مردنــی هاوســەرەكەی نــزار قەبانــی ڕێــگای سویســڕای گرتەبــەر

عەشــقیش لەگــەڵ منداڵــی خانەوادەكــەی ئێمــە لەدایــك دەبێــت .منــداڵ

و ماوەیــەك لــەو ئۆقــرەی گــرت و پاشــان بــۆ ماوەیــەك بارگەوبنــەی لــە

لەنــاو خانــەوادەی ئێمــەدا لــە  15ســاڵیدا پیــر دەبێــت و ڕێــگا و تەریقەتێك

ژمارە

فەڕەنســا خســت و ســەرئەنجام هەتــا ئــەو ڕۆژی كــە كۆچــی كــرد لە شــاری

لــە عەشــقدا دەدۆزنــەوە .بــاب و باپیرانــی ئێمــە وا بــوون باوكیشــم وابــوو

لەندەنــی پایتەختــی بەریتانیــا كــە مایــەی ئارامــی و جوانــی و ئۆقرەیــی

هەمــوو ئەندامانــی خانــەوادەی ئێمــە هەتــا دواییــن دڵۆپــی خوێــن لەســەر

ئــەو بــوو مایــەوە .ڕۆژی  30نیســانی  1988لەشــاری لەنــدەن كۆچــی دوایی

عەشــق ســوورن و وەفــاداری عەشــقن و خۆشەویســتی دەكــەن .لــە نــاو
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دەكات وكەســێك نییــە جگــە لــە خوشــكەكەی« .ویســال» خوشــكی قەبانــی

دەگرێــت و لێیــان ناڕازییــە كــە بۆچــی ئــەوان

بــوو ئــەوان بــە چــوار بــرا تەنهــا ئــەو خوشــكەیان هەبــوو .كاتێــك كــە

مــرۆڤ لــە پەیوەنــدی ئاشــقانە بێبــەش دەكــەن.

ویســال نەیتوانــی لەگــەڵ خۆشەویســتەكەی ژیانــی هاوبەشــی پێــك بهێنــن،

لەشیعرێكدا نزار قەبانی دەڵێت:

خــۆی كوشــت ،بــە تەعبیــری نــزار قەبانــی خۆكوشــتنێكی بــێ وێنــە و

كاتێ گووتم:

شــاعیرانە .ن ـزار قەبانــی دەڵێــت ئایــا شــیعرە ئاشــقانەكانی مــن لەبەرابــەر

خۆشم دەوێی

ئــەو عەشــقە بــوو كــە خوشــكم لێــی بێبــەش بــوو یــان تۆڵەیــەك بــوو لــەو

دەمزانی كە شۆڕشێكە لەدژی عەشیرەت و قەبیلە

كۆمەڵگایــەی كــە عەشــق قەبــوڵ نــاكات و بــە تــەور و تفەنــگ بــە دوای

ناقوسی رێسواییم هێناوەتە دەنگ

عەشــقدا دەكەوێــت و جوابــی عەشــق دەداتــەوە.

دەمەویست دەسەاڵت بڕۆخێنم

حكومەتــە عەرەبییــەكان و بەشــێوەیەكی گشــتی كۆمەڵگــەی عەرەبــی

تا داڕستانێكی چڕوپڕ بڕوێت.

هەرجــۆرە پەیوەندییەكــی ئاشــقانە لەنێــوان پیــاو و ژنــدا قەدەغــە و

ئــەم شــیعرە یەكێكــە لــەو هــەزار شــیعرانەی كــە نــزار قەبانــی لــەدژی

ســنووردار دەكات هــەر ئــەوەش وای كــردووە كــە ئــەو دوو ڕەگــەزە

حكومــەت و خەڵگانــی گەمــژە و بەتــاڵ لــە عەشــق نووســیویەتی.

زیاتــر ســەرنجیان بــۆ الی عەشــق ڕابكێرشێــت .هــەر وەك چــۆن دەڵێــن

هەرچەنــد دەیزانــی كــە ڕیســوا دەبێــت ،بــەاڵم هەمدیســان باســی لــە

هەرشــتێك لــە مــرۆڤ قەدەغــە بكرێــت زیاتــر دەچێــت بەالیــەوە .كەواتــە

عەشــق كــردووە ئەگەرچــی پێشــی ڕیســوا بێــت.

یەكێــك لــە هــۆكارە ســەرەكییەكانی كــە وای كــردووە كــە نــزار قەبانــی

هــۆكاری ســەرەكی دژایەتیكــردن لەگــەڵ شــیعرەكانی نــزار قەبانــی لــە

زیاتــر بــەالی شــیعری ئاشــقانەوە بچێــت هــەر ئــەو پرســی قەدەغەكردنــی

كۆمەڵگــەی خۆیــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی كــە كۆمەڵــگای ئــەو لەســەر

خۆشەویســتییە لــەو شــوێنەكەی كــە تێــدا گــەورە بــووە.

بنەمــای دەشــتەكی و شــێخایەتی دامــەزراوە ،ئــەو دێــت بــاس لــە عەشــق

ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئــەم بابەتــە بوەتــە هــۆی ئــەوەی كــە هــەر تاكــی

دەكات ،عەشــقێك كــە تەنهــا هــەر عەشــقێكی زەمینــی و جەســتەیی نییــە،

ئــەو كۆمەڵگایــە لــەو ســەردەمەدا ڕوو بكاتــە عەشــق ،دەبێــت مەیلــی

بەڵكــوو عەشــقێكە كــە تێــدا مرۆڤبــوون و ڕێــز و كەرامــەت و ئــازادی

شــاعیرێكی وەك قەبانــی بــۆ وتــن و نووســینی شــیعری عەشــق لەبەرچــاو

شــاردراوەتەوە.

بگریــن .نــزار قەبانــی چەندیــن كــەڕەت و چەندیــن جــار پێداگــری لــە

قەبانــی ســەرەڕای هەمــوو ئــەو خۆشەویســتییەی كــە بــۆ مەعشــوق و

ســەر نوێگــەری و دروســتكردنی كۆمەڵگەیەكــی ئۆتۆپیــا ( مەدینــەی

یارەكانــی خــۆی هەیەتــی  ،بــەاڵم دەزانێــت كــە شــیعر ئەوانــی هێشــتۆتەوە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

هەمــان عەشــق بــووە .ئــەو شــەهیدەی كــە نــزار قەبانــی باســی لێــوە

هەمیشــە ڕەخنــە لــە ســەركردەكانی عــەرەب

نزار قەبانی

مێــژووی خانــەوادەی ئێمــە شــەهید بــوون ڕوویــداوە كــە هۆكارەكەشــی

فازلــە) دەكاتــەوە .لــە شــیعرە ئاشــقانەكانیدا
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و عەشــق قــەرزداری شــیعرە.

نووســیویەتی ،وێنــەی خەیــاڵ و قۆلــی ســۆز و میهرەبانــی نـزار بــۆ بەلقیــس

قەبانی شاعیر لە یەكێك لە شیعرە ئاشقەكانی دا دەڵێت:

لــەو شــیعرانەدا خوێنــەر سەرســام دەكات.

نامەكانی من بۆ تۆ

نزار لە شیعرێكدا دەڵێت:

لەمن و تۆ تێدەپەڕن

بەلقیس

ڕووناكی گرنگرتە لە چرا

دڵتەنگم

شیعر لە دەفتەر

دڵتەنگم

ماچ لە لێو

دڵتەنگم

نامەكانی من بۆ تۆ

ماڵە بچووكەكەی ئێمە

لە من و تۆ گرنگرتە.

لەشوێن شازادە بۆنخۆشەكەی خۆی دەگەڕێ

قەبانــی لــە پێشــەكی كتیبــی» ســەد نامــەی ئاشــقانە» بەمشــێوەیە

بەلقیس

نووســیویەتی :عەشــق جوانــە و بەتاڵــە لــە ڕیایــی ،بــەاڵم جوانــرە لــەوەش

دەسامڵی سەوزی تۆ گریانە.

ئــەو هەســتەیە كــە لەســەر كاغــەزەكان بەجــێ دەمێنێــت و ئــەو خــاك
وخــۆڵ و تــەپ و تــۆزەی لەســەر پەنجەكامنانــدا دەنیشــێتەوە .ژن جوانــە

مەعشق و خۆشەویست لەناو شیعری نزار قەبانی دا

بــەاڵم لــەوە جوانــر ئــەو شــوێن پێیانــەی ژنــە كــە لەكاتــی ڕۆیشــن لەســەر

ومتــان ســەرەكی تریــن مەعشــوق و خۆشەویســت لــە شــیعر و زەینــی نـزار

نووســینەكانی ئێمــە بەجــێ دەمێنێــت.

قەبانــی ژنــە .ئــەو لــە بنەڕەتــدا جوانــی هــەر شــتێك بێــت تەنهــا لــە ژنــدا

« دووری نامــە :یەكێكــی تــرە لــە ناوئاخنــە ســەرەكییەكانی شــیعری

جوانــی دەبینێــت و وێنــای دەكات .شــیعر لــەالی ن ـزار قەبانــی ســەرەڕای

ئاشــقانەی ن ـزار قەبانــی .لــەو بەشــەدا دەبینیــن كــە ئاشــقێك دێوانەئاســا

هەمــوو جوانــی و ناســكی و میهرەبانــی و ســۆزەوە تەنهــا ژنــە هــەر وەك

لــە عەشــقدا دەســووتێ ،بــەاڵم مەعشــوق و خۆشەویســتەكەی ڕۆیشــتووە

خــۆی لــە شــیعرێك دا دەڵێــت:

ساڵی دووەم

و ئــەو دەبێــت بــە هەتــا دەمرێــت هــەر بــە بــێ یــار و مەعشــوق بژیــت.

ژن لەسەر كۆشی شیعر دادەنیشێ

هەرچەنــد پێــش كوژرانــی بەلقیــس لــە تەقینەوەیەكــەی باڵوێزخانــەی

تا وێنەیەكی یادگاری بگرێ

ژمارە

عی ـراق لــە بەیــروت ن ـزار قەبانــی هەندێــك شــیعری هەیــە كــە بــاس لــە

وێنەگر

دابـڕان و دووری دەكات ،بــەاڵم جوانرتیــن شــیعر كــە بــۆ دابـڕان و دووری

ژن و شیعر بە دەستەخوشك دەزانێت.

نووســیبێتی ئــەو شــیعرانەیە كــە بــۆ دووری و دابـڕان و كوژرانــی بەلقیــس

ن ـزار قەبانــی ســێ مەعشــوقی هەیــە ،ژن و شــیعر و نیشــتامن كــە ئــەم
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ســیانە پێكــەوە تێكــەڵ دەكات و دەیانــكات
شــیعرەكانی قەبانــی دا دەبینیــن كــە نــە تەنهــا
ڕۆحــی ژن لــە دەروونــی ئــەو دا نفــوزی كــردووە
بەڵكــوو لــە تــەواوی جیهــان و هەمــوو دەوروبــەری ئــەو نفــوزی كــردووە
 ،قەبانــی ناوەنــاوە دەیەوێــت لەدەســت ئــەم هەمــوو عەشــقە خــۆی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بــە یــەك ڕۆح و یــەك جەســتە .لــە هەندێــك لــە

دەربــاز بــكات بــۆ منوونــە لــە یەكێــك لــە شــیعرەكانی دا دەڵێــت:
تۆ كێت ئەی ژن
چاوانی جوانی كەروێشكان

ژن جوانە بەاڵم
لەوە جوانرت ئەو
شوێن پێیانەی
ژنە كە لەكاتی
ڕۆیشنت لەسەر
نووسینەكانی ئێمە
بەجێ دەمێنێت.

هاوێردەیەكی نرم .
شــیعرەكانی قەبانــی لەبــارەی ژنــەوە وای كــردووە كــە نازنــاوی شــاعیری
ژنــی پێببەخشــن .هەرچەنــد تــا ماوەیەكــی زۆر لــەو نازنــاوە ڕازی بــوو،
بــەاڵم دواتــر دان بــەوەدا دەنێــت كــە ئــەو نازنــاوە وەك ئــەوە وابــوو كــە
ڕمێــك بــە ســنگیدا ڕۆدەكــەن .دواتــر دەڵێــت :نكۆڵــی لــەوە ناكــەم كــە
ســەبارەت بــە عەشــق شــیعری زۆرم وتــووە وبەهــۆی ژنــەوە غەمــی زۆرم
خــواردووە ،بــەاڵم گەرەكمــە هەمــوو خەڵكــی ئــەوە بزانــن كــە خەمەكانــی
مــن ســەبارەت بــە ژن هەمــوو خــەم و ئازارەكانــی مــن نیــن .منیــش
وەك زۆربــەی پیاوانــی تــر ژیانێكــی ئاســایی و خــۆش و تێروتەســەڵم
بــووە و لەگــەڵ زۆر ژن پەیوەندیــم هەبــووە ،زۆرجــار ســەركەوتوو بــووم
و هەندێكجــار شكســتمخواردووە ،لەتــاو عەشــقا زۆر جــار ســووتاوم و
زۆركەســیش لــە عەشــقی منــدا ســووتاوە ،زۆر كــەس لــە عەشــقا منیــان

نزار قەبانی

خەنجەرێكی تێهەڵچەقیوو لە مێژووم

كوشــتووە و منیــش زۆر كەســم لــە عەشــقدا كوشــتووە،
ئەگــەر بۆنــی عەشــقی مــن لەچــاو عاشــقانی تــر
بەهێــز و توندتــر بــووە بەهــۆی ئــەوەوە بــووە كــە
مــن پیشــەم شــاعیری و نووســینە.
قەبانــی خاڵێكی ســەیرتر لەبارەی خۆشەویســتەكانیەوە
دەڵێــت :دەبێــت مەعشــوق و خۆشەویســتەكانی ئــەو
تایبەمتەندییانــە هەبێــت 1- ،شــێوەیان لــە قەبانــی
بچێــت ،بــۆ منوونــە لــە ژنانــی عــەرەب بــن  2-دەبێــت
ســۆزی دایكانەیــان بــۆ قەبانــی هەبێــت 3-دەبێــت
شــیعر وەك بەشــێك لــە ژیانــی خۆیــان بزانــن.
قەبانــی دەڵێــت :مــن بــە پێــی رسوشــتی خــۆم حــەز
ناكــەم ژنێكــم خۆشــبوێت كــە بۆنــی نەعنــا ،پنگــە و
جاتــرە ،نیلوفــەر ،شــەوبۆ ،و گوڵــی دالیــای لێــت كــە
باخچــە و كێڵگەكانــی ئێمــە پــڕن لــەو گۆاڵنــە .مــن حــەز
دەكــەم بۆنــی ئــەو گۆاڵنــە هەڵمــژم و نابێــت ژنانــی بۆنــی
ئــەو گۆاڵنەیــان لــێ بێــت.
بەراوردكردنــی ناوەڕۆكــی شــیعرە ئاشــقانەكانی نــزار
قەبانــی و فەریدوونــی موشــیری
ساڵی دووەم

نـزار قەبانــی عەشــق بــە تەنهــا ڕێگایــەك دەزانێــت كــە
ئــەو لــە تاریكــی و كەشــوهەوایەكی ناخــۆش دەربــاز دەكاتــو ئەگەرچــی

ژمارە

هەندێــك جــار لــە شــیعرە سیاســی و نیشــتامنپەروەرییەكانیدا نائومێــد
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و هیوابــڕاوە ،بــەاڵم خۆشــی و شــادی خــۆی لەدەســت نــەداوە .قەبانــی
هەرلــەو ســاتەوە كــە دەســتی بــە نووســینی شــیعر كــردووە تەنهــا یــەك

نزار قەبانی

بزوێنــەر لەنــاو دونیــای بیركردنــەوەی ئــەودا هەبــووە و ئەویــش ژنــە .ژنێــك
كــە تەنانــەت لــە ســەرەتا تەنهــا وەك جەســتە و شــتێكی جــوان ســەیری
دەكات و ئەندامەكانــی جەســتەی ژن بــە ئامانجــی دەربازبــوون لــە چنگــی
پیــاوان بــە جیــا جیــا وەســفی دەكات .هەرچــی لەبــارەی ژنــە زیاتــر
فشــار دەخرێتــە ســەر قەبانــی ،ئەویــش زیاتــر مرۆییانــە بیــر لــە بابەتــی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

شــیعرەكانیەوە دەبێتــە بەرگریــكار و پارێــزەر و تەنانــەت پشــتیوانی ژنــان.

بەڕاســتی خــود شــاعیرەكان خۆیــان مەعشــوقن و

بــەاڵم فەریدوونــی موشــیری ژن وەك پێداویســتییەكی ڕۆحــی بــۆ شــاعیر

بــاس لــەو عەشــقە دەكــەن كــە الیەنــە ئاشــقانەوە

دەزانێــت ،ژن لــەالی قەبانــی زیاتــر الیەنــی جوانناســی و ئیســتاتیكایی

پێیــان دەبەخرشێــت.

هەیــە ،بــەاڵم موشــیری خۆشەویســتی ژن و سیاســەت و كۆمەڵــگا وەهــا

ن ـزار قەبانــی لــە ئەدەبیاتــی خۆیــدا دامەزرێنــەری جــۆرە شــیعرێكە كــە

شــارەزایانە و لێهاتووانــە و شــاعیرانە پێكــەوە گــرێ دەدات كــە لەالیــەن

پێدەڵێــن شــیعری ســپی و دەبێــت بزانیــن كــە پێویســتە هــەر فیكــر و

خوێنــەر و وەرگــری مۆدێرنــەوە ســتایش دەكرێــت.

ئایدیــا و ئەزمونێكــی تــازە پێویســتی بــە زمانێكــی نــوێ و تــازە هەیــە،

قەبانــی ژن بــە دەستەخوشــكی شــیعر و تەنانــەت شــیعر و ژن بــە دوانــە

قەبانــی بــەوە نــارساوە كــە زمانێكــی ســادەیە هەیــە و ئــەو لــە شــاعیرانی

دەزانێــت كــە لێــك جیاكردنــەوەی ئــەو دووانــە لــە یەكــر زۆر ســەخت

ڕۆمانیســی ســەدەی بیســتەمی ئەدەبیاتــی عــەرەب لــە قەڵــەم دەدرێــت و

و چەتــوون و دژوارە .قەبانــی مەعشــوق و خۆشەویســت بــە دواییــن

حســابی بــۆ دەكرێــت.

ســاتەكانی شــیعر و تەنهــا بــە دواییــن دڵۆپــی جەوهــەر دەزانێــت.

هــەردوو شــاعیر لــە فەرهەنــگ و كلتــووری ڕۆژهەاڵتی و ئیســامیدا دەژین

ژن لەنــاو شــیعرەكانی قەبانــی بــە شــێوەیەكی غەریبانــە لــە شــیعر دەچێــت

و هەنــگاو دەنێنــن و هــەر بۆیــە نیــگا و ڕوانینــی ئــەوان ســەبارەت بــە

و بــۆ لــە دایــك وەفــادار و خۆشەویســت دەچێــت.

ژن ســەرەڕای كراوەبوونیــان هەمدیســان هــەر نیگایەكــی ڕۆژهەاڵتیانەیــە،

خاڵــی هاوبەشــی فەریدوونــی موشــیری و نــزار قەبانــی لــە شــیعرە

هەرچەنــد ئــەو دوانــە كـراوە بــوون و نیگایەكــی كراوەیــان هەبــوو ،بــەاڵم

ئاشــقانەكانیاندا بــۆ ڕوانیــن و نیــگای مۆدێرنــی ئــەوان بــۆ عەشــق و

دیســان هــەر لــە نێــوان پیــاو و ژنــدا جیــاوازی و فــەرق دادەنێــن و ئــەوان

پەیوەنــدی دووالیەنــە لــە نێــوان ئاشــق و مەعشــوقدا دەگەڕێتــەوە،

ژنیــان بــەر لــەوەی لەبــەر ژن بــوون خۆشــبوێت لەبــەر خۆیــان خۆشــیان

پەیوەنــدی ئاشــقانە لــە شــیعری هــەردوو شــاعیردا بــە تەواوەتــی دووالیەنە

دەوێــت یانــی ئــەوان ژنیــان بــۆ خۆیــان خــۆش دەوێــت نــەك لەبــەر ژن

و لەســەر بنەمــای باوەڕبــوون بــە مــرۆڤ و ئینســانییەتە .وێنــە و چەمكــی

بوونیــان.

هاوچــەرخ لــە شــیعرە ئاشــقانەكانی ئــەو دوو شــاعیر لەڕوانگــەی ناوەڕۆكــە

زمانــی شــیعری فەریدوونــی موشــیری زمانێكــی پــاراو و ســاف و زواڵل و

فكرییــەكان زۆر لــە یــەك دەچــن.

بــێ گــرێ و گــۆڵ و جــوان و نەرمــە زمانێــك كــە وێنەگەلــی ڕۆمانســی

هــەم فەریدوونــی موشــیری و هــەم نــزار قەبانــی ڕازی نیــن هیــچ

و ئاشــقانەی ســوودی لــێ وەردەگــرن و پەیوەندییەكــی تــەواوی لەگــەڵ

ســنوورێك لــە نێــوان ئاشــق و مەعشــوقدا هەبێــت .هــەر لەبــەر ئەمەیــە

فەزاكــەدا هەیــە .زمانێــك نــە وەهــا شــكۆ و گرانبەهاییەكــی وای هەبــێ كە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ســەر بــۆ ئــەوەی شــیعرەكانی سانســۆر بــكات بــەاڵم ئــەو لەڕێگــەی

بــە ئاشــق بزانیــن چونكــە هەندێــك جــار

نزار قەبانی

ژن دەكات .قەبانــی لەســەر ژن دژایەتــی دەكرێــت و گوشــاری دەخرێتــە

كــە زۆر ســەختە كــە تەنهــا ئــەو دووانــە
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و شــێوەی دەربڕیــن و رشۆڤــەی شــیعری لــە دەســت بــدات .یەكێــك لــە

موشــیری شــاعیرێكە كــە هەمــوو شــتێكی خۆشــدەوێت ،بــە عەشــقەوە

تایبەمتەندییەكانــی بەرجەســتەی زمانــی لــە شــیعرەكانی موشــیری ئەوەیــە

ســەیری رسوشــت و مــرۆڤ و نیشــتامن و هەمــوو گیاندارانــی جیهــان

كــە شــاعیر زۆر حــەزی لــە دەســتەواژە كــۆن و زمانــی شــیعری كالســیكییە.

دەكات و ئەوســا هەموویــان بــۆ الی عەشــقێكی مەزن و بااڵ -خۆشەویســتی

فەریدوونــی موشــیری لــە شــاعیرانی گــەورەی هاوچەرخــی ئێــران و بــە

بــۆ حەزرەتــی -ڕادەكێشــێت و پابەندبوونــی بــە پرســە ئەخالقــی و

جورئەتــەوە دەتوانیــن بڵێــن كــە تــەواوی شــیعرەكانی ئەو شــاعیرە  ،عەشــق

ئیســامییەكان لــە بەرهەمەكانیــدا دەبیندرێــت.

نامەیەكــە كــە تێیــدا هەمــوو جیهــان بــۆ الی عەشــقێكی پــاك و بێگــەرد و

لەزۆربــەی شــیعرەكانی موشــیریدا مــرۆڤ بوونەوەرێكــی نەنــارساوە كــە

زواڵڵ و خاوێــن و بــە دوور لــە هەرجــۆرە پیســییەكی زەمینــی بانگهێشــت

نادیــاری و شــاراوەیی و گومــان لــەالی خوێنــەر دروســت دەكات .موشــیری

دەكات .ئــەو بــە شــوێن عەشــقێكی ئایدیایــی دەگەڕێــت كــە لەڕاســتیدا

چەمكــە مــەزن و بااڵكانــی زۆر بــە وردی و بــە شــێوازێكی نــەرم و ســۆزداری

عەشــقێكی ڕاســتەقینە كــە تێیــدا بــۆن و بەرامــەی عەشــقێكی مەجــازی

بــە زمانێكــی ســادە و بێگــەرد و هــاوكات بەشــێوەیەكی دلگــر دەردەبــڕی تــا

پــاك و بێگــەرد دەبیندرێــت .شــاعیر ئــەو كارە بــە زمانێكــی ســادە و پــاك و

خوێنــەران و وەرگـران بــە خوێندنــەوەی شــیعرەكان بگــەن بــە بەختــەوەری

ڕەوان و ســەرنجڕاكێش و شــیرین ئەنجــام دەدات .شــاعیر بــە شــوێن بەهــا

 .ســەرتاپای موشــیری پــڕ لــە غەمــی عەشــق ،غەمێــك كــە بــۆ شــاعیر تــام

پیــرۆز و بەنرخەكانــی مرۆڤایەتییــە تــا بــە رسوشــتێكی پــاك و بێگــەرد و

و چێــژی هەیــە.

خێرخوازانــەی خــۆی مەعریفــەی ڕاســتەقینەی خــۆی ئاڕاســتە و پێشكەشــی

ئــەو پێــی وایــە هەركەســێك كــە دەردی عەشــقی نەبێــت ئــەوە نەخۆشــە

خوێنەرانــی بــكات.

و پێویســتی بــە دەرمــان هەیــە .عەشــق الی موشــیری عەشــقێكی بێشــەرم

گومــان لــەوەدا نییــە كــە موشــیری ئاشــقێكی ڕاســتەقینەیە كــە لەنــاو

و بــێ حەیــا نییــە و هــاوكات عەشــقێكی عارفانــەش نییــە .ئــەو عەشــقێكی

نیشــتامنەكەی خۆیــدا لــەدوای یوتوپیایــەك( مەدینــەی فازلــە) دەگەڕێــت.

هاوســەنگ و بێگــەرد و خاوێــن دەخاتــەڕوو كــە هــاوكات خوازیــاری

غــەم و خەفەتــی دەروونــی لەنــاو قســە و شــیعرەكانیدا ڕوون و ئاشــكرایە

پاراســتنی حورمــەت و ڕاســتگۆییە .موشــیری نیگایەكــی كۆمەاڵیەتیانــە بــۆ

و لەهەمــوو شــوێنێك دەردەكەوێــت .شــاعیر دەیەوێــت مرۆڤــی ســادە

پرســی ژن هەیــە و بــاس لــە ڕاســتییەكانی كۆمەڵــگای خــۆی دەكات.

ساڵی دووەم

تــرس دروســت بــكات و نــە وەهــا بــێ نــرخ و ســەخیف بێــت كــە پێكهاتــە

ســەرهەڵدەدات.

و خاكــی كــە تووشــی لەخۆباییبــوون بــووە بــۆ جیهــان و دونیایەكــی تــر

ژمارە

ڕێنوێنــی دەكات .عەشــق الی ئــەو بــە هاتــە نــەك بــە فێــر بوونــە ،عەشــق
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دێــت  .عەشــق لەڕێگــەی فێربوونــەوە نایەتــە دی .بەڵكــوو عەشــق خــۆی

ئەنجام:

دێــت ،لەڕێگــەی دڵێكــی بێگــەرد و خاوێــن فیكــر و ئەخالقێكــی پاكــەوە

نـزار قەبانــی عەشــقی زیاتــر لــە بــەر خــودی عەشــق و مەعســوق وەســف

كــە هەســتی بــە مەترســی ئیرسائیــل و هەروەهــا هەســتی بــە مەترســی

عەشــق لــە بــوارە جیاجیاكانــی وەك

دیكتاتــۆری لــە هەندێــك لــە واڵتانــی عەرەبــی كــردووە بــە زمانێكــی

خۆشەویســتی بــۆ خــوا ،بــۆ مــرۆڤ ،بــۆ رسوشــت،

ئاگریــن و هــاوكات ئاشــقانە و بەشــێوەیەكی سیاســی توندتریــن شــیعری

بــۆ نیشــتامن خەســڵەت باشــەكانی ئــاكار و ڕەوشــت

سیاســی خــۆی لــەدژی دیكتاتــۆرە عەرەبــەكان و ئیرسائیــل نووســیوە.

لــە بەرهەمەكانــی موشــیریدا دەبیندرێــت.

قەبانــی عەشــقی لەگــەڵ چارەنووســی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی گەلەكــەی
تێكــەڵ و گرێــداوە و پەیوەندییەكــی پیــرۆزی لەنێــوان ئەوانــدا دروســت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

كــردووە و بەپێــی ئــەو بەڵگانــەی كــە باســان لێــوە كــرد ئــەو لــەوەی

ئــەودا ئاشــكرا بێــت و خــۆی دەرخــات.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە
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كــردووە .هــەر لەمــڕووە شــیعرەكانی ئــەو زیاتــر الیەنــی گشــتی و
هەمیشــەیی بەخــۆوە گرتــووە.

نزار قەبانی

ژن لــە شــیعری ن ـزار قەبانیــدا بــە پێچەوانــەی شــاعیرانی پێشــوو نەبوەتــە
كەرەســتە و ئامێرێــك لــە خزمــەت حــەز و تاســە و ئــارەزوو جەســتەییەكانی
پیــاوان ،بەڵكــوو ژن لەشــیعری قەبانیــدا بوونەوەرێكــە كــە رسوشــتێكی
بێگــەردی هەیــە و هاوكاتیــش ئازادیخــوازە كــە لەپــاڵ پیاوانــدا خاوەنــی
پەیامێكــی كۆمەاڵیەتییــە و بــۆ بەدەســتهێنانی مافەكانــی خــۆی خەبــات
دەكات.
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فەریدوونــی موشــیری لــەو شــاعیرە هاوچەرخانــەی ئێرانــە كــە چەمكــی
عەشــق بــە فراوانــی لەنــاو شــیعری ئــەودا دەبیندرێــت و لەڕاســتیدا

نووسەرەكان

ســەرقاڵبوون بــەو بابەتــە لــە شــیعری ئــەودا دەتوانێــت دەرگا بــەڕووی

1-مەهــدی مومتەحێــن ئەندامــی ئەنجومەنــی زانســتی زانكــۆی ئــازادی

زۆر چەمكــی تــردا بكاتــەوە .چونكــە عەشــق لــە چەمكــە ســەرەكییەكانی

ئیســامی شــاری جیرۆفــت

شــیعری ئــەو شــاعیر و هونەرمەنــد و چاالكــەی هاوچەرخــە .لەڕاســتیدا

2-لەیــا خۆشــكام  /خوێنــدكاری ماســتەر لــە ئەدەبیاتــی بــەراوردكاری

بــەردی بناغــەی بیروبــاوەڕ و فیكــری ئــەو شــاعیرە عەشــقە .هەســتە

زانكــۆی ئــازادی ئیســامی شــاری جیرۆفــت

بەهێزكانــی ئــەو شــاعیر وای كــردووە كــە خۆشەویســتییەكی هەمیشــەیی و
نەمــری پێشكەشــی ئــەو بكرێــت و غەمــی عەشــق لــە شــیعرە زواڵڵەكانــی

