حەمە عەزیز
  1957/07/31لە سلێمانی لە گەڕەکی ) چوارباخ ( لە دایکبووە .
خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی و ،ئامادەیی بەشی ( زانستی )تەواو کردووە .
ساڵی  1979دبلۆمی لە بەشی کارگێڕی دا هێناوە وفەرمانبەر بووە لە چەند فەرمانگەیەک دا .
 ساڵی  1989هاوسەرگیری کردووە و خاوەنی دوو منداڵە .هەر لە منداڵیەوە خولیای خوێندنەوەی شیعری کوردی
بووە ،شیعری شاعیرانی کالسیکی کاریگەری زۆریان هەبووە
لەسەری پاشان بە پەرۆشیەوە بۆ نوێ کردنەوەی شیعری
کوردی زیاتر خولیای شیعری
گۆران و هەردی بووە ،لە ژێر کاریگەری ڕێبازی نوێخوازی لەشیعری کوردی لە کۆتایی ساڵی
( )1976وە هەتا ئێستا لەو کاروانەدا بەردەوامە و بەرهەمیشیعری هەیە .
دوو نامیلکەی شیعری بە چەند شیعرێکی کەمەوە بە ناوی( لە چاوی شیعرەوە ) لە نیوەی دووەمی نەوەدەکان دا لە
سلێمانی بە چاپ گەیاندووە .
-لە ساڵی  2003ەوە لە کەنەدا دەژی .

حهمهعهزیز
شاعیرێكی
فهرامۆشكراو و
لهبیركراو...
كاروان حهسهن
مامۆستای زمان و ئهدهبی كوردی /ههولێر

زۆرن ئهوانــهی لهمێــژووی ئهدهبــی كوردیــدا وهك
(شــاعیر ،هونهرمهنــد ،شــانۆكار ،رۆژنامهنــووس ،نووســهر،
ڕهخنهگر.....،هتــد) توانیویانــه لهرۆژگارێكــدا ولهكاتــی خۆیــدا چاالكانــه ،ئازایانــه ،بوێرانــه لهمهیدانــی ئــهدهب و
ساڵی سێیەم

شــۆرش و بهرگریــدا بــهبهرههمهكانیــان دژ بهجهوروســتهم و زۆرداری دوژمــن بجهنگــن و بهشــیعرو بهرهــهم و
گۆرانــی و وتارهكانیــان خزمــهت بهگــهل و نیشــتامن و نهتــهوهوه بگهیهنــن .ئهمانــه بونهتــه ڕێبــهرو ســهرقافڵهی

ژمارە
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تواناكانیــان بخهنــه گــهڕ بــۆ ڕووبــوروو بونــهوهی ئــهو زوڵــم و زۆردارییــهی دژ بهگهلهكهیــان ئهنجــام دهدرێــت،
ئ ـهوان بهشــیعر ویســتویانه ئ ـهو ئازاران ـهی میللهتهكهیــان ك ـهم بكهن ـهوه و بـه وش ـهو مانــا و ناوهرۆكــی شــیعرهكانیان

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ڕۆڵــه نهبهردهكانــی میللهتهكهیانــدا بچرپێنــن .بهڵــێ زۆرێــك لهوانــه

بــۆ پهنــد وهرگرتــن و الیهنــی فهلســهفهی ژیانیشــیان تێدایــه

ئێســتا ونــن و نــاو و نیشــانیان كهوتۆتــه تاریكــی و مێــژوو غــهدری لــێ

لــهڕووی ڕوخساروكێشیشــهوه كێشــی (كالســیك ،مهســنهوی ،خۆماڵــی)

كــردوون .یهكێــك لــهو كهســان ه لهمێــژووی ئهدهبــی كوردیــدا شــاعیری

بهكارهاتــوون .لێــرهوه باســهیری چهنــد منوونهیــهك بكهیــن و بۆتــاوێ

ههســت ناســك (حهمــه عهزیــز)ە .كهبهڕاســتی مێــژووی ئهدهبــی

گــوێ بــۆ شــیعرهكانی (حهمهعهزیــز) شــل بكهیــن  .س ـهرهتا ل ـه شــیعری

كــوردی غهدرێكــی زۆری لــێ كــردووه و نــاو و بهرهــهم و شــیعرهكانی

(ئهنجامــی تهمــهن)دا دهســت پێدهكهیــن.

ك ـهم نــارساون و نهتوان ـراوه بایهخێكــی باشــی پــێ بــدرێ و لێكۆڵین ـهوهی

نـیــــشانەی پیری دیاری دا لـەڕووم

تــهواوو و چاكــی بــۆ بكــرێ لێــرهو ه ئێمــه یهكــهم كــهس نیــن ئــهو

ســەراپـا وێـنـەی بـەفـر سـپـی بـوو

الپهڕهی ـه ههڵبدهین ـهوه ،ب ـهاڵم وام بهچــاك زانــی بــۆ خوێنهرانــی ئێســتا

ئـەســــتوونی بااڵم ،لەنگەو چەمیوە

تۆزقاڵێــك ڕووناكــی و مۆمێــك داگیرســێنم بــۆ شــیعرهپڕلهههســت و جــوان

كـاســەی تـەمـەنـم هـاتـووە نـیـوە

وناســكهكانی كاك (حهمهعهزیــز) كــه بهڕاســتی جێگــهی بایهخــه و هــی

سەرنج چەند ئـەدەم ،نابینـم تۆزقاڵ

ئهوهیـه لێكۆڵینـهوهی ورد و چــڕ وپــڕی بــۆ بكرێ.تایبهتــر ئـهو شــیعرانهی

ڕێ هـەڵـە ئــەكەم هەروەكـوو مـناڵ

كهبــۆ گۆرانــی وتــراون و هونهرمهندانــی وهك (بههجــهت یهحیــا و

سـەیــرە بە پیری تـازە پـێ ئـەگـرم..

نهجمهدیــن غواڵمــی )و ئهوانــی تــر كردویانــن بهگۆرانــی كــه ئاشــكرایه

دارە دارەم دێ و دەستـی ڕێ ئـەگـرم

شــیعری گۆرانــی زیاتــر و باشــر دهكهوێتــه بــهر گــوێ و زوترخهڵــك

خـەرمـانـی ژیری شەن و كەو ئەكـەم

ئاشــنای دهبــن ،جگــه لــهوهش شــیعری گۆرانــی ئــاوازو مۆســیقایهكی

بە ئـاگـا نـایـەم تاسـەی خـەو ئەكەم

جوانــر و خۆشــری تێدایــه لهچــاو شــیعرهكانی تــر و جۆرهكانــی تــر،

پـەشــمـە ئـامـانجم بە پـامـاڵ كـراو

(حهمهعهزیــز) لهشــیعرهكانیدا وریایانــه و ههســت ناســكانه و ئازایانــه

پـێـوانـەی ڕەنـجـم زیـنـدەچـاڵ كـراو

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

گــڕو تیــن و حهماس ـهتی شۆرشــگێڕی و ئــازادی و س ـهربهخۆیی بهگوێــی

مهبهســتهوه زۆربهیــان دڵــداری و خۆشهویســتین و ههندێكیشــیان
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وشــهكانی بهكارهێنــاون و توانیویهتــی جــێ پهنجــهی خــۆی دیاربــكات
كوردیی ـهوه لهگ ـهڵ ئهوهشــدا وهك پێویســت نهنــارساوه و جێگ ـهی داخ ـه.

ڕەوان بــۆ پـیری ،دوور لە گــــومـانـن

ئهگــهر بــهوردی ســهرنج لــه شــیعرهكانی(حهمهعهزیز)بدهین

داخـم ئـەو خـەمـە ئەنـجـــامی تەمەن

لهدیوانــی (لهچــاوی شــیعرهوه) دهبینیــن كهشــیعرهكانی لــهڕووی

هـەنـدێ بێـهـوودە كـێـشانەی ئـەكەن

تەوەر

وبهكهمــی بهره ـهم و شــیعرهوه نــاوی خــۆ بخات ـه نــاو مێــژووی ئهدهبــی

ئـەمـانـەش قــــــەیـنـا زادەی ژیـانــن

نـازانـن ڕەوتـــی قــۆنـاخــی پـیـری
پـڕە لـەوانـەو ئــەزمــوونــی ژیــری
لێــرهدا شــاعیر زۆر بهجــوای واتــای ژیــان و پیریــان بــۆ ڕوون دهكات ـهوه
و ئهنجامــی تهمهمنــان پــێ دهڵــێ كهمــرۆڤ چهنــد بــژی دوا ئهنجامــی
تهمهنــی پیــری و مردنــه و هیــچ كهســێكیش لهوتاقیكردنهوهیــه ڕزگاری
نابــێ .
لهشــیعری (لهچــاوی شــیعرهوه) كهنــاوی دیوانهكهشــی لهخۆگرتــووه
شــاعیر ههســت ناســكانه دهڵــێ :
ئـەی بەژن ڕێك ،لەنـجە جوان خاوەن سـەرنـج ،شێوەت پەری
بـۆ نـیـگـایـەك وێـڵ و شـەیـدام ،باڵـی شـیـعرم هـەڵـوەری

هـەر ئـەوەنــدەم دیــــــوە چـاوت وا لــەژێـر بـرژانـگـی ڕەش
وەك گـەالوێــژ شـوێـن مەبـەسـتـن ،بۆ سەرنجێ ئاڵ و گەش

تیشـكـی ڕووت كـاتێ لە دەریـای قـووڵی ئـەنـدێشـەم ئـەدا
خـشـڵـی شـیعرم وا ئـەڕازێ ،بـووكی هەسـت جـوانـتر ئەكا..

ساڵی سێیەم
دووەم
ساڵی

وەك پـەپـوولـە ،گـیـانـی تینووم بۆ قـــومـێ عـەتـری نیـگات
دێــت و ئــەڕوا ،هــەر شـنـەی دێ ،تـا بە بـرژانـگــت بــگــات

ژمارە
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جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بــاخـچـەی دیـمـەنـی پـاراوی تـۆ
تـێـر مـژی خـونـچــەی ســـەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

ئـیـتر بۆچی نەیەیــن ،پەرت و باڵو بین

كــهس نییــه ئهوشــیعره نهخوێنێتــهوه ودهنگــی زێڕینــی (نهجمهدیــن

كهچــی لهشــیعری (مارشــی نهبهزیــن) دا ههســت بهههســتێكی

غواڵمــی ) بیرنهكهوێتــهوه و بۆتــاوێ نهچێتــه دهریــای قوڵــی خهیاڵــهوه

شۆڕشــگێڕی و خۆڕاگــری و ئــازادی و ســهربهخۆیی دهكهیــت و لهخــۆوه

كــه چــۆن و بــهچ شــێوهیهك ئــهو شــیعرهناســكهی كردۆتــ ه گۆرانــی و

ههســتی نیشــتامنی و نهتهوهیــت بهرزدهبێتــهوه و دهچیتــه دنیایهكــی

دهیچــڕێ .

تــر و ههســت بهئارامــی و بوونــی خــۆت و نهتهوهكــهت دهكهیــت

ههروههــا ئهگــهر ســهیری شــیعرهكانی تریشــی بكهیــن ههمــان

ه ـهروهك دهڵــێ :

ههســت و ســۆز و جــۆش و خرۆشــی تێدای ـه و ت ـهواو پێــی مهســت وكاس

من چیام خۆڕاگرم ســــــەركەش فرۆنیم نابەزم

دهبیــن ئهوهتــا لهشــیعری (مــن و تــۆدا ) بهههمــان شــێوه كه(غواڵمــی)

گێژو لوولی تووڕەبوونم دێم بە گژ هەورا ئەچم

كردویهتییــ ه گۆرانــی ئــهو ســۆزه قوڵــر و بهجۆشــر و ناســكرت خــۆی

ترسنۆك نیم وام لە بێشەی گۆڕەپانا كەڵ ئەژیم

دهنوێنــێ .هــهروهك دهڵــێ :

داربەڕووم ،بێن بۆ بڕینم خۆم بە گژ تەورا ئەچم

مـن و تۆ وەك خوڕەو هـاژەی ڕوبـارین

*

شـنـەی پاكـی شـەماڵی گوێ كـەنارین

من سروودم ،بەســتەكانم وا لە مەرگی قازییا

لـەهەر جـێـیە ئەویـن ڕەشـماڵی هەڵدا

الوكی ســـــوورم لە بەردەم مردنی پێشوازییا

لـەوێ سەرگەرمی جێ ژوانی بەهـارین

تاوە چەخماخەم بە جوامێری لە چاوی سەنگەرا

*

*

مـن و تـۆ لەم هـەواری سـەرزەمـیـنـە

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

بـەســــەر كـاروانـی كـازیـوەی بەیـانـدا
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*

دێم لەناو گڕكانی هەڵچووی نۆبەرەو گیانبازییا
*

*

مـەرامـمان چێژو سەرمەستیی ئەوینە

بـەقـەد مـەودای هـەموو دنـیـا بەرینە

نێڵە نێڵی ئەو ڕەوایەم وا لە ناخی پێســـت ڕەشا

*

*

ئاگری كوورەی دەروونی تۆڵە سێنی ئەو گـــەلەم

كـە ئـێـمە وەك گـزنـگی خـۆرەتاو بین

وا لە كوردستانی كۆیلەی مافخوراو و بەش بەشـا

بەرەو ئـاسـۆ لەگـەڵ یـەك تێكەاڵو بین

لهشــیعری (پــێ ســپێری) دا (حهمهعهزیز)كــهبــۆ شــههیدێكی نوســیوه

تەوەر

ئـەوینیش گـەر بەسـۆز پـێـوانە بكـرێ

من شەبەنگم چارەنووسم وا لەپاڵ ئاسۆی گەشا

لهزیندانــدا لهســاڵی ( )1976دهڵــێ :
ئەگـەر دایـە لەڕێـی بـوونـی گەل و ئەم خـاكـەدا مردم
نـەڵـێـی مەرگـی كـوڕم تـووشـی پەژارەو شیوەنی كردم

ئـەبـێ ئـەوكـاتـە دڵـشـ>ـاد بـی كە كوردو باوەڕی بەرزی
بـەسـەربـەرزی لـە بـاوەشـتا بـەرەو ئـەم ڕێگەیەی بردم

بەگشــتی دەكرێــت ,ئاوڕێكــی جــدی لــەم شــاعیرە گرنگــە بدرێتــەوە،
بەرهەمەكانــی چــاپ بكرێنــەوە .هەروەهــا تیشــكی زیاتــر بخرێتــە ســەر
شــیعرەكانی و شــڕۆڤەی جیــاوازی بــۆ بكرێــت .ئەگــەر بــە شــێوەیەكی
گشــتی تەماشــای جۆرایەتــی و چۆنایەتــی شــیعرەكان بكەیــن ،هەســت
دەكەیــن ئــاواز لــە شــیعرەكان دەڕژێــت ،هەربۆیــەش چەنــد شــیعرێكی
كراوەتــە گۆرانــی ،هەڵبــەت دەبێــت ئــەوە بڵێیــن ،شــیعری لیریــك ،یــان
شــیعری گۆرانــی ،لــە كوردســتان لــە بۆشــایەكی گەورەدایــە ،كــە لــە ڕاســتیدا
شــیعری گۆرانــی ،ئەدەبێكــی تایبــەت و گرنگــە ،كەمــن ئــەو شــاعیرانەی
شــیعرەكانیان بــۆ چوارچێــوەی ئــاواز و گۆرانــی دەشــێن ،بــەاڵم ئەگــەر
ســەرنج بدەینــە هــەر شــیعرێكی (حەمــە عەزیــز) ،هەســت دەكەیــن دێــڕ
بەدێــڕ بــە ئــاواو چ ـراوە.

ساڵی سێیەم
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تێبینــی  :شــیعرهكان لهدیوانــی (لهچــاوی شــیعرهو ه ) چاپــی یهكــهم
 1997وهرگیــراون

شیعری
کالسیک
لە نێوان
چەقبەستوویی
و داهێنان دا
عادل قادری

حەمە عەزیز

لە نێوان دوو جیهان و بوونی جیاواز دا
هــەر قســە و باســێک کــە لــە ســەر ئەدەبــی کالســیکی ئێمــە و بەتایبەتــی شــیعری کالســیکی ئێمــە دەکرێــت دەبــێ
بــە وردبینــی و زانیارییەکــی مێژوویــی و بابەتیانــەی ئەدەبــی و لــە هەمــان کاتیــش دا بــە پارێــزەوە بکرێــت .پێگــە
و رۆڵــی شــیعری کالســیک لــە ئەدەبــی هەمــوو دونیــا دا پێگەیەکــی بناغەدانــەر و ئیلهامبەخــش بــووە ،هــەم بــۆ
زمانــی شــیعری بەگشــتی(بە کالســیک و نوێــوە) هەمیــش بــۆ ئاخێوەرانــی ئــەو زمانــە و لــە دواجــار دا بــۆ هەمــوو
دەرکەوتــە و ســەنعەت و فیگــۆر( )figureو دەربڕیــن و گێڕانەوەیەکــی زمانــی؛ جــا چ لــە ئاســتی ســینەما و نیــگار
کێشــان دا بێــت یــان لــە ئاســتی هەڵپەڕکــی و کایەکانــی نــاو ئــەو پێکهاتــە زمانیــی و مرۆییــە ،واتــە هایدیگــەر

گوتەنــی بەگشــتی شــیعر رەســەنرتین و بێگەردتریــن دەرکەوتــەی زمانــی و

تێکســن ،بــەاڵم نەفســی بۆشــایی و چۆڵەوانییەکەمــان بــۆ دەردەخــەن

بــوون ناســانەی ئێمەیــە .بەنیســبەت شــیعری کالســیکی ئێمــەوە دۆخەکــە

و ئامــاژەن بــەوەی کــە ئەگــەری هەبــوون و کەشــفی چەندیــن دەق و

هــەم «ناســک»ترە و هەمیــش «ئاڵۆز»تــر ،لــەو الیەنــەوە ناســکە کــە

پاشــکۆکانی شــیعری کالســیکی ئێمــە لــە ئــارا دا هەیــە ،رەنگــە هــەر ئــەم

ئێمــە هێشــتا خاوەنــی دیسکۆرســێکی رەخنەیــی زۆر جیــددی و رێبازێکــی

چــاڵ و کەلێنــە گــەورە مێژووییــە بــوو بێــت کــە کاری لەســەر بیچــم

شــیکارانەی ئەدەبــی نیــن ،بۆیــە بــەدەر لــە هەندێــک هەوڵــی شــارەزایانە و

نەگرتنــی رەوت و رێبــازە رەخنەییــە درەوشــاوەکان لەنــاو دونیــای ئێمــە

لێهاتووانــە و شایســتە ئــەوەی لەبــارەی شــیعری کالســیکەوە دەگوترێــت یان

دا کردبێــت .بــە هەمــوو ئەمانەشــەوە لــە کاتــی ئێســتا دا ئێمــە بــە

ستایشــگەلێکی بــێ هــۆکار و مەبەســن یــان رەتکردنەوەگەلــی ســۆزئامێزانە

هەبوونــی کۆمەڵێــک شــاعیری درەوشــاوە و پرشــنگ دارەوە ســامانێکی

بــە ســەودا و خولیــای نوێبوونــەوە و نوێکردنــەوەوە ،کــە ئەمــەی

گەورەمــان بــۆ خەماڵندنــی ئاســۆیەکی رەنگیــن و زەنگینــی شــیعری لــە

دواهەمینیــان لــە نــاو رەوتــی نوێخــوازان و نوێــر خــوازان بــە شــێوەیەکی

بــەر دەســتە ،وەکــوو کۆڵەکــە و کوچکەکانــی بابان(نالــی ،ســامل و کــوردی)

ســەیر تــا ماوەیــەک زاڵ بــوو .لــەو الیەنەشــەوە ئاڵــۆزە کــە شــیعر وەکــوو

و مەولــەوی ،خانــای قوبــادی ،بێســارانی ،حاجــی قــادر ،شــێخ رەزا ،فایــەق

رووداوێکــی زمانــی مەعریفــی و دەرکەوتەیەکــی بــوون ناســانە لەنــاو هــەر

بێکــەس و یــان شــاعیرانی موکریان(وەفایــی ،هێمــن ،کامیــل و هێــدی و)...

زمانێــک دا مێژوویەکــی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە یــان ئەگــەر باشــر بڵێــم

و دەیــان شــاعیریرت کــە لــە ژێــر نــاوی کالســیک دا جێیــان دەبێتــەوە و مــن

وردە مێژوویەکــی هەیــە ،ئێمــە وەکــوو پێکهــات و بوونێکــی زمانیــی لــەم

لــە ناوهێنانیــان خــۆ دەبوێــرم .رووداوێکــی گــەورە کــە بەتایبەتــی پــاش

الیەنــەوە بۆشــایی و کۆلەواریــی زۆرمــان هەیــە ،هــەر ماوەیــەک لەمــەو

جیهانــی بــوون( )globalizationو کرانــەوەی زۆربــەی دەرگاکانــی جیهــان

پێــش بــوو کــە کۆمەڵێــک بەڵگــە و شــتی تــازە لەبــارەی ژیــان و ئیــش

بــەڕوی ئێمە(بەپێــی فــام و تێگەیشــتنی خۆمــان) ،رووبــەڕووی جیهانــی

و کاری نالییــەوە کەشــف ک ـران ،بــە  -هەوڵــی زانکــۆی ســۆران و بەشــی

کالســیکی و بەپێــی ئــەوەش شــیعرمان بوویــەوە ،حــەزی نــوێ بوونــەوە و

دەستووســخانە -راســتە رەنگــە دۆزینــەوەی وردەکاریــی ژیــان و ئیــش و

داهێنــان و دەربازبــوون لــە چوارچێــوەی قالــب و تەکنیکەکانــی شــیعری

کاری نالــی کاریگەرییەکــی ئەوتــۆی لــە فــام و خوێندنــەوەی ئێمــە بــۆ نالــی

کالســیک بــووە وەک گــۆران لــە شــیعرێکی دا دەڵــێ:
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نەبێــت ،بــەاڵم ئاماژەیــە بــە ئــەو چۆڵەوانییــە بەرینــەی کــە لــە مێــژووی

هەر چەند ئەکەم ئەو خەیاڵەی پێی مەستم /بۆم

ئێمــە دا بەگشــتی و بەگوێــرەی ئــەوەش لــە شــیعرمان دا هەیــە ،یــان

ناخرێتە ناو چوارچێوەی هەڵبەستم.
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ماوەیــەک پێــش بــوو کــە مــەزاری فەقــێ تەیـران دۆزرایەوە-راپۆرتــی ئــەم

رووبەڕووبوونــەوەی ئێمــە لەگەڵ جیهانی کالســیکی و شــیعری کالســیکیامن

رووداوە لــە ســەر پەیجــی نووســەر بەکــر شــوانی وەرگــرن -راســتە ئــەم

بەپێــی ئــەو کرانەوەیــە بــە دوو ئاقــاردا جووڵــەی کــردووە :یەکیــان ،ئاقــاری

کەشــف و دۆزینەوانــە زۆرتــر بابەتگەلێکــی بــان دەقییانــە و دەرەوەی

داهێنــان و نوێکردنــەوە بــە پشــت بەســن بــە کۆڵەکــە کالســیکییەکان کــە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لێــی تێپەڕیــون ،ئەگەرچــی لــەم رووەشــەوە بێبــەری نەبــن لــە خوێندنــەوە
و رەخنــەی جیــدی .ئاقــاری دووهــەم ،الیەنگــران و هۆگرانــی جیهــان و
شــیعری کالســیک بــوون کــە بــە هەمــان ئۆنتۆلــۆژی و خولیاپەرەســتییەوە
لــە جیهانــی کالســیک دا ماونەوەتــەوە و زۆرینەیــان لــە باشــرین حاڵــەت

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

لــە رووی تەکنیــک و مانــاوە توێــکڵ و پیلــەی ئــەو جیهانەیــان شــکاندووە و
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دا نەیانتوانیــوە بگەنــە ئاســتی شــیعرە مامناوەندییەکانــی نالــی و شــیعرە
بڵندەکانــی مەحــوی و...زۆرینــەی زۆری هەوڵــی ئاقــاری دووهــەم لــە
جۆرێــک نۆســتالژی و تاســووق بــۆ جیهانــی حوجرەیــی و بێگــەردی شــیعری
کالســیک و لــە ئەنجــام دا دووپاتکردنەوەیەکــی ســەرکەوتووی ئەزموونــە
کالســیکییەکان دا خۆیــان دەبیننــەوە ،هــەر چەنــد وەکــوو وتــم دەبــێ
لــە قســەکردنی رەهــا و یەکالیەنــە لــەم بــارەوە پارێــز بکەیــن چوونکــوو
شــاعیرانی کالســیکی واش هــەن کــە ناکەونــە ئــەم دەســتەبەندییەوە
و توانیویانــە هەنــدێ تێــم و مانــا و تەنانــەت تەکنیکــی نوێــش بهێننــە
نــاو قاڵبــە شــیعرییە کالســیکییەکانیان ،و هەوڵەکانیــان بــەدەر بێــت لــە
بەکارهێنانــی هەنــدێ وشــەی رووتیــن و رواڵەتــی مۆدێــڕن و ئەمڕۆیــی
بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بخەنــە خەیاڵــی خــاوی ئــەوەی کــە شــتێکی تازەیــان
داهێنــاوە و فۆرمێکــی نوێیــان لــە جیهــان و قالبێکــی کالســیکی خســتۆتە
روو .لــە شــاعیرانی کالســیک بێــژی مۆدێڕنەوە(واتــە ئەوانــەی پــاش ســوارە
و گــۆران هــەر لــە قــەوارەی شــیعری کالســیک و قاڵبەکانــی دا شــیعریان

ئــەم ئاقــارە دەتوانیــن وەکــوو واســازی( )deconstructionیــان پێکهــات
شــکێنی وێنــا بکەیــن ،واتــە ،هــەم نەریتــی زمانــی و مانایــی و مەعریفــی
شــیعر و جیهانــی کالســیکیان خوێندۆتــەوە و هەمیــش پــاش خوێندنــەوەی

مانــاوە .ئەگــەر شــیعری کالســیکی کۆنــی ئێمــە فــەزای رسووشــت ،یــار،
بــێ وەفایــی ،هیجــران ،چارەنــووس ،گلەیــی ،مــەی پەرەســتی ،نیشــتامن
و...بەســەری دا زاڵ بــوو ،ئــەوە لــە هەندێــک شــاعیری کالســیکی تــازە

تەوەر

هەڵدەبەســت) ئێمــە خاوەنــی هەندێــک وردە رووداوی تازەیــن لــە رووی

تێکەڵکردنــی رسووشــت و عەشــق و یــار بــە رۆحێکــی حەماســی و خــاک

نــەوای جیهانێکــی نەریتــی( )traditionalو رسووشــتی و «حوجرەیــی» و

پەرەســتییەوە ،رێگــە بــە هەنــدێ تێــم و مانــا وەکــوو هیجــران و یــار و

بێگــەرد بــووە و شــیعریی نوێــش دەرکەوتــەی جیهانــی شــار و رووداوی

و...لێــژ دەکات و وەکــوو وردە رووداوێــک دێتــە کایــەوە ئەگەرچــی

نــوێ و شــێوەژیانی تــازە .بێگومــان ئەمــە بــەو واتایــە نییــە کــە شــاعیرێ وا

ئەمــەش رەگ و رەچەڵەکێکــی تــازەی نییــە ،چەنــد شۆڕشــگێڕی شــاعیرمان

مــرخ و دەم و دووی کالســیکییانەی هەیــە لــە ئێســتا دا ناتوانێــت فــەزای

هەبــووە کــە هــەم عاشــق بــووە و هەمیــش نیشــتامن پەرەســت و

شــار تێبــگات ،بەڵکــوو گرینــگ ئەوەیــە کــە چەنــدە رێگــە بــە شــار دەدات

هەمیــش کالســیکی؟ بێگومــان وەاڵمەکــە روونــە .الیــەن و باســی ســەر ئــەم

لــە شــیعرەکەی دا دەربکەوێــت ،شــار بەهەمــوو تایبەمتەندیــی و چاکــە

وردەرووداو و دەرکەوتــە و میســداقەکانی زۆر قســە هەڵدەگرێــت و لێــرەدا

و خراپییەکانــی ،ئێمــە هەنووکــەش هەنــدێ شــاعیری کالســیکیامن هەیــە

ناپەرژێمــە ســەری .مێــژووی ئێمــە و ئەدەبــی ئێمــە تــا رادەیەکــی زاڵ و

کــە لــە شــارەگەورە و پایتەختەکانــی ئەرووپــا دەژیــن بــەاڵم دەڵێــی لــە

زۆر ،شۆڕشــگێڕانە و حەماســی بــووە .بۆیــە دەســتەواژەی وردە رووداوم لــە
ســەرەوە بــەکار هێنــا چــوون لــە هەندێــک لــە شــاعیران هەرچــی لــەو رەگ
و ریشــە مێژووییــە دوور دەکەوینــەوە دەنــگ و زایەڵــەی رووداوەکــە کەمرت
دەبێتــەوە و ئێمــە دەبێــت دیســانەوە بێینــە ســەر هــەواری بیرکردنــەوە لــە
داهێنــان و مانــا و دەاللەتەکانــی.
شیعری کالسیک و نوێ لە نێوان حوجرە(نەریت) و شار دا

یەکێــک لــەو بابەتانــەی دەبێــت لــە جیهانــی شــیعری کالســیک دا
ســەرەنجی بدەینــێ مۆســیقا و ســەروایە کــە هــەم بــە ســەر فــۆرم و
قاڵــب ،واتــە ،پێکهاتــی شــیعر دا زاڵــە و هەمیــش هەڵگــری جۆرێــک لــە
مۆســیقا و ریتمــە کــە ئەمــە لــە جیهانــی شــیعری نــوێ دا بــەو شــیوازە
ساڵی سێیەم

بوونــی نییــە یــان بــە شــکڵیرت بوونــی هەیــە ،ئێمــە لــە جیهانــی شــیعریی
نــوێ دا مۆســیقای دەروونیــان هەیــە بــەاڵم مۆســیقا لــە قاڵبــی ســەروا دا

ژمارە

وەکــوو مــەرج و قاعیــدە و یاســایەک ئامــادە نییــە .خــودی ئــەم دوو حاڵەتە
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زەقــە لــە تایبەمتەندیــی ،دەرخــەری دوو جیهانــی ژینک ـراوی()Life world
تایبــەت بــە هــەرکام لــەم جیهانانــەن ،واتــە شــیعری کالســیکی زایەڵــە و

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

یانــی شــاعیری کالســیک دەتوانێــت شــتی تــازە و مۆدێــڕن بخاتــە قاڵبەکانــی

بکــەم یــان نەکــەم وەاڵم بەڵێیــە و تــا ئێــرە مــن لــە رووی لۆژیکییــەوە

شــیعری کالســیکەوە بــەاڵم بــە مەرجێــک بیــر و هزرێکــی نــوێ و تــازەی

ناتوانــم هیــچ هەڵوێســتێکم هەبێــت ،بــەاڵم لــە ســەر چــۆن گوتنــی

پەســند کردبێــت و بەتــان و پــۆی زمانــە شــیعرییەکەی دا دایدووریبێــت.

شــیعری کالســیک بێگومــان ســەرنج و تێڕوانیــن وقســەی زۆر هەیــە .ئایــا

ئــەم خەســارە لــە شــاعیرانی نوێــش دا غایــب و نادیــار نییــە ،واتــە شــاعیری

شــاعیرێک لــە رۆژگای مۆدێــڕن تــا چەنــدە دەتوانــێ و مافــی ئەدەبــی و

نوێخــوازی وامــان هەیــە کــە فــۆرم و فیگــور و تەکنیکــی شــیعرەکەی

دیسکۆرســیڤ و شــیعریی هەیــە کــە بــە هەمــان شــێوە باســی رسووشــت

بەرواڵــەت نــوێ و تازەیــە بــەاڵم پەیــام و هــزر و گێڕانەوەیەکــی نەریتــی

و نیشــتامن و یــار و هیج ـران و...بــکات کــە شــاعیرانی یــەک ســەدە یــان

و ســواو دەخاتــە روو .کەواتــە ئــەوەی لــەم هاوکێشــەیە دا گرینگــە خــۆی

نیــو ســەدە پێشــی ئــەو کردوویانــە؟ بێگومــان لــە رووی رەخنــەی ئەدەبییــە

لــە چەنــد جومگــە و جەمســەر دا دەبینێتــەوە؛ یەکــەم  :کراوەیــی و فــەزای

ئــەم مافــەی نییــە و ئەگــەر شــاعیر ئــەم مافــەش بــۆ خــۆی دابنێــت ئــەوا

نــوێ کــە لــە میتافــۆڕ( )metaphorو دەربڕینــی «شــار» دا نــاوی دەبــەم،

دونیایەکــی ســواو و دووپاتەکــی بەرهــەم هێناوەتــە وە ،لــە هەمــان کاتیــش

دووهــەم؛ دەرکردنــی شــیعر لــە حاڵەتــی پەنــد و نەســیحەت و شــوعار

دا زەوق و ئاســت و ئاســۆی چاوەڕوانــی()Horizon of expectation

و درووشــم و ئەزموونکردنــی جوانــی ناســی و ئیســتاتیکای تایبــەت بــە

خوێنــەری هەڵخەڵەتانــدووە و شیعرییەتیشــی نــەک تەنیــا بــەرەو پێــش

مرۆڤــی شــاعیر کــە لــە ژێــر نــاوی شــیعرییەت پێناســە دەکرێــت ،ســێهەم؛

نەبــردووە بەڵکــوو تووشــی خەســار کــردووە.

هێنانــە ئــارای تەکنیــک و شــێوازی دەربڕینــی شــیعر گوتــن یــان گێڕانــەوەی

«نیشتامن» لە باوەش یار و کالسیک دا

شــیعریی ،چــوارەم؛ دەرچــوون و تێپەڕاندنــی مەعریفــەی ئەدەبــی خۆماڵــی

زەقرتیــن دەرکەوتــەی ئێمــە وەکــوو قەوارەیەکــی زمانــی -کەلتــووری و

و گەیشــن بــە هەرێــم و ســنووری تــازەی فــام و تێگەیشــن لــە خــود و

نەتەوەیــی لــە شــیعر دا بــووە ،ســەرەڕای خەســار یــان الیەنــە ئەرێنییەکانــی

دونیــا و ئەویــدی .ئــەم چــوار جەمســەرە لــە پێوەنــدی دیالیکتیکــی و

ئــەم حاڵەتــە ئۆنتۆلۆژییایــەی ئێمــە ،دەبــێ بزانیــن کــە شــیعر قــەت دابـڕاو

دانەب ـڕاوەن لەگــەڵ یەکــدی بــۆ منوونــە بــاوەڕی شــاعیر بــە مەعریفــەی

نییــە لــە واقیــع و هــەل و مەرجێــک کــە تێیــدا دەژیــن ،بــەاڵم شــکڵ و

جۆراوجــۆری شــیعری دەبێتــە هــۆی کراوەیــی دونیــا و زەیــن و فــەزای

شــێوازی تێگەیشــتنی ئێمــە لــە واقیــع جیــاوازە واتــە واقیــع بابەتێکــی

شــیعری شــاعیر و بــە پێچەوانــەش هــەر راســتە .ئێســتە بــۆ لێکدانــەوەی

رێژەییــە .ئــەدەب و شــیعریی کــوردی لــە یــەک ســەدەی رابــردوو دا

شــیعری کالســیک لــە الیــەن شــاعیرێک کــە لــە ئێســتەی ئــەم جیهانــە

دابــڕاو نەبــووە لــە رۆحــی بەرگریــی و خەونــی نیشــتامن تــا شــوێنێک

پڕئاڵــۆز و بــزۆر و دینامیکــەی ئێمــە دا دەژی بەراســتی چ شــتێک پێــوەر

کــە جوانــی «رسووشــت» و «یار»یــش پاســاوی خۆیــان لــە هەرێــم

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و شــێوەروانینی ئــەوێ دا قەتیــس و چەقبەســتوو ماوەتــەوە ،بەگشــتی ئەمە

ئەورووپــا دەژی نابێــت شــیعری کالســیک بڵێــت؟ بێگومــان مــن چ حــەز

تەوەر

گوندێکــی بنــاری کوردســتان دەژیــن و رۆحــی شــیعرییان هــەر لــە نەریــت

و پێودانگــە؟ ئایــا شــاعیرێکی ئێســتەمان کــە زینــدوو و بۆشــناخە و لــە
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و زەوینــی نیشــتامن و واڵت وەردەگــرن .لــە هــەر قۆناغێــک دا کــە
خەبــات و شۆڕشــی کــوردی تووشــی نســکۆ و شــکان بــووە کاریگــەری
لەهەســت و نەســتی شــاعیرانیش دانــاوە ،رۆحــی بەرگــری و بەرخۆدانــی
نیشــتامنی لــە هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان مۆتیــڤ( )motifو بــن
مایــەی گشــتی شــیعری کــوردی بــووە ،ئەگەرچــی ئــەم حاڵەتــە لــە
هــەر پارچەیــەک جیــاواز بــوو بێــت و تاکــە فــەزای زاڵــی شــیعری
شــاعیرانیش نەبووبێــت واتــە بــە گشــتی رۆحــی بەرگــری و نیشــتامن
پەرەســتی بــەردەوام ئامــادە بــووە ،ئەگەرچــی بــە زمــان و دەربڕیــن و
گۆشــەنیگای جۆراوجــۆر .بــەاڵم شــتێک کــە دەبــێ ســەرەنجی بدەینــێ
ئەوەیــە کــە وێناکــردن و گێڕانــەوەی نیشــتامن لەهــەر پارچەیــەک و الی
هــەر شــاعیرێک چۆناوچــۆن بــووە؟ واتــە شــاعیرێکی حیزبــی بێگومــان
جیــاواز لــە شــاعیرێکی ســەربەخۆ و رۆمانســی و ...دەڕوانێتــە نیشــتامن،
الی شــاعیری حیزبــی مەترســی بــە ئایدۆلــۆژی بــوون و بەرتەســک
بوونــەوەی ماناکانــی نیشــتامن هــەر دەم لــە ئــارا دایــە ،ئەگەرچــی
مــەرج نییــە ئــەم مەزەنــد و ئەگــەرە بــۆ هەمــوو شــاعیرێک کــە هۆگــری
حیزبیــی هەیــە بــە رەوا بزانیــن .الی شــاعیرێک کــە لەســەر هــەواری
حیکمــەت و ئاییــن گیرســاوەتەوە مانــای نیشــتامن جیایــە لەچــاو
شــاعیرێک دا کــە بــە فەلســەفە و پرســیارەوە دەهۆنێتــەوە.
ساڵی سێیەم
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خوێندنــەوەی دیوانی»لــە چــاوی شــیعرەوە» بەشــی یەکــەم؛ حەمــە
عەزیــز

حەمە عەزیز

لێــرەدا ســەرنج دەدەینــە چەنــد شــیعری شــاعیر «حەمــە عەزیــز» و ئەو

و چەنــد شــیعری لێــک دەدەینــەوە و رەخنــەی دەکەیــن .دەبــێ خوێنــەر

تێــم و ناوەرۆکانــەی کــە لــە قــەوارەی ئــەو شــیعرە کالســیکییانەی کــە لــە

ئەمــەی لــە بەرچــاو بێــت کــە ئــەو پرســیارانەی کــە لــە ســەرەوە خســتمە

ســااڵنی  1976تــا  1995لــە دیوانــی «لــە چــاوی شــیعرەوە» دا دەرکەوتــوون،

روو رۆڵێکــی بنەڕەتــی و چاوســاغانە دەگێــڕن لــەوەی کــە ئایــا ئــەم شــیعرە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

و تــا چەنــدە توانیویانــە جیهانــی نەریتــی مانــا و دووپــات ک ـراو و ســواو

ئـەگـەرچی تـۆ شـەمـاڵێك بـووی بـەڕێــكەوت ڕووت لەڕێگام نا

ببەزێنــن.

بەاڵم مـن وەك نــەمـامـێـكـم كـە ئـەم ســەرڕێیـە بـەرنـادەم

لــە شــیعری «رەوتــی ژیــان» کــە بــۆ هــەردی شــاعیر نــوورساوە و لــە

*

چــوار پارچــە چوارینــە پێکهاتــووە ،گلەیــی لــە رۆژگار و ژیانــی ناشــاد و

گـەلـێـكــم دی وەكـــو تـۆ هـــاتـن و ڕۆیـــن لـەڕێــگـــەم دا

نامــورادی و ناکامییەکانێتــی کــە لەگــەڵ پەری ـزادە و بەردەنگێکــی شــاعیر

بـەنـیـگـا جـێی بـریـنێكـیان لـەڕوانـگـەی قـووڵـی دیــــدەم دا

بــاس دەکرێــت و ئــەم شــکڵە لــە بەرهەمهێنانــی نــاوەرۆک و مانــا ،کۆنــە

گـوڵـێك بوون هەڵـوەریـن ڕۆیـن وەكـو فـرمێسكی هەڵـڕشتووم

و هەمــان وێنەگــەل و ئــاخ و ئــۆف و حەرسەتانێکــن کــە لــە شــیعری

كـە ئـێـسـتا جـوانەمەرگـێـكـن لە هـەســـت و نـاخـی سینەم دا

شــاعیرانی پێشــووی کالســیکی کــوردی و فارســی دا بــە زەقــی دەرکەوتــووە:

1976

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

کالســیکانە چەنــدە هەڵگــری توخــم و الیەنــی تــازە و شــیعرییەت هــەن

كـە بـێی تـێـر الت سـكـااڵكـەم لـەدەســت ئـەم ژینە ناشـادەم
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ئــەم شــیعرە ئەگەرچــی ناتوانیــن بــێ چێژوەرگرتــن بەســەری دا تێپەڕیــن
ڕەوتی ژیان

بــەاڵم شــتێکی تــازەی وای دەرنەخســتووە کــە گوێــی هەســت و نەســتی

بە یادی (هەردی)

ئێمــە بژەنێــت و بەگشــتی رامانچڵەکێنێــت .ئەگەرچــی رەنگــە دەق و

لــە ڕێگـەم المـەدە ،تا سەر فـریـشـتـەی بـەرزی جـوانـی نـیـت

شــیعرەکانی ئێســتەی شــاعیر ببینیــن لــەم حاڵەتــە تێپەڕیبێــت و شــێوازیرتی

تـەمـەن تـاوێـكـە ،تـا ئـەنـجـام لـەگـەڵ ڕەوتـی ژیـانـی نـیـت

لــە ماناگۆڕیــن و واتاداڕێــژی ئەزمــوون کردبێــت ،وەکــوو دیــارە ئــەم شــیعرە

ئـەزانــم نـاســك و بــەرزی لـە دنــیـای جــوانــی یـا ئـەمــڕۆ

لــە ســاڵی  1976دا نــوورساوە.

سـبـەی گـەنـجــیی ژیـان ئـەڕوا ،هـەتا سەر دەستگیرانی نیت

لــە شــیعری»نیازێک» دا جــۆرە حیکمەتێکــی ســەر بــە مەعریفــەی حوجــرە

*

دەبینیــن کــە شــێوازی زەمینــی و بەرهەســتەکەی لێــرە دا دەرکەوتــووە و لــە

ئــەزانــی ئـەو گـوڵــی لـێـوە كـە ئـێـســـــتـا نــۆبــەرەی ڕازن

قــەوارەی پرســیار دا جوانــی یــار و هەســتی خــۆی بــۆ ســیحری جوانییەکــەی

لـە سـیـحـری پـێـكـەنـیـنا بـێ نـمــوونـەو دەگـمـەن و شـــازن

دەردەبڕێت:

لـە ئـەنـجـامـا بـەدەم گـەردی سـزاوە سـیـس ئـەبـێ بـەهـرەی!
ئـەگـەرچـی بـەهـرەدارو هــەڵــبـژاردەی گــوڵـشـــەنـی نـیــازن

نـیـازم بـوو كـە نـامـیلـكـەی سـزای ڕۆژانی سەرسەختم

*

لـەگـەڵ كـاروانـی ئـازاری دەمـی شـەوگـاری نـاوەخـتـم

ئـەوی ئـێـسـتا مـەبـەسـتــمـە لـەم قـسـانـە ئـەی پـەری زادەم

...

تەوەر

نیازێک

بەڵــێ نازدارەكەم هـاتـووم كـە پـرسـیـارێ لە چاوت كەم

بەستەی تاڵ

بـەدەم پرسـیارەوە پـەنـجـەم بە شانەی پرچی خاوت كـەم

بۆ «الڤۆ»ی كوڕم

شــتێکی تــازە کــە لــەم شــیعرە دا هەیــە فۆرمــی پرســیارئامێزی داڕشــن و
رەنگدانەوەیەتــی لــە نــاوەڕۆک دا کــە «بــۆ» و پرســیارێک رووبــەڕووی
دونیــای دەروونــی خــۆی و چــاوی یــار و دواجــار ئەفســانەی هیجــران
دەکات!
كـە ئێسـتا تێكـەڵـن سەرجـەم بە دەریـای بێ بـنـی ئاخم

وەكـو هـەنـگ بم گرۆی هەستی پەپـولەم

خۆشەویســتی ،رسووشــت ،نیشــتامن و شۆڕشــگێڕێتی و خەبــات کــراوە.

ئـەمـەكدار بم لە گۆسـتـاخـی و ڕەوشـتـا

لــە چەندیــن شــیعر دا کــە وەکــوو شــیعرە بۆنەییــە ناســەرکەوتووەکان

بـە پـەروایـی لە هــــــــەڵـوێـستی درشتا

یــان کەمــر ســەرکەوتووەکان دەکــرێ ناویــان لــێ ببــەم ،شــیعرگەلی «لــە

پـەرۆش بـم خـۆگـرێـكی بـەخـتـەوەر بـم

زمــان ئازیزانــەوە( کــە بــۆ دوو هاوڕێــی کوچکــردووی شــاعیر بــە رووداوی

لـە ڕەوتـا ڕاسـتەوانـەو تاجـی ســـــەر بم

هاتووچــۆ نوورساون)»»،پێناس(کــە بــۆ پێشــمەگەیەکی ژن نــوورساوە)»،

كە هـەسـتـت كرد ڕەوایە بانگـی نـیـوەم

«کەفــی تووڕە(بــۆ رسوە)» و «هەڵوێســتە» لەخــۆ دەگــرن ،چەنــد شــیعری

مـنـی ئـەســـــــتێرە دەنگـی دێ جـریـوەم

بۆنەییــر هەیــە کــە دەشــێت لەچــاوەی ئــەم شــیعرانەی کــە نــاوم هێنــان بە

ئیـتـر ئـەوسـا بـەســـەر كـێڵـگـەی هەژارا

ســەرکەوتوو باســیان بکەیــن وەکــوو «بەســتەی تــاڵ» و «خۆشەویســتی»،

بـەســــــەر مەزراو خـەوی تینـووی نەدارا

ســەرکەوتنی ئــەم دوو شــیعرە بۆنەییــەش تەنهــا بــە مەرجێــک پەســەند

ئـەبـارێــم ،شـەسـتـەبــارانـم كـەژوكـێـو

ساڵی سێیەم

لــە کــۆی  26شــیعری دیوانــی «لەچــاوی شــیعرەوە» بەشــی یەکــەم؛ باســی

هـەتـا تیابـێ هـــــەوێنـی تین و جووڵەم

ژمارە

156

لـەهەر جێیە گوڵت دی ،من چـەپك بم

شـەكـەت ون كـەم لە ڕەنــجی بێ وچـانا

بکەیــن .چــوون یەکەمینیــان بــۆ الڤــۆی کــوڕی شــاعیر نــوورساوە و

2018

ئـەبـێ هـێـژاو نـمـوونەی ناو خەڵك بم

ئـەشـێ تا كـەی لە گـۆمی دووریـتـا ون بـێ وشـەی ناخم

دەکرێــت کــە لــە چوارچێــوەی ئــەدەب و شــیعری منــدااڵن دا پۆلینیــان

نیسان

ئـەوی ئـەیـــڵـێـم لـە بـوونی دڵـنـیـابە

گـەڕۆكـێـك بم بـە شـوێـن سـایەی ژیانا

1977

7

مــــــنـی «الڤـۆ» بـەڵـێـنــم داوە بـابـە

دووهەمینیشــیان بــۆ تیپــی موســیقای منــااڵن لــە ســلێامنی نــوورساوە ،ئــەم
دوو شــیعرە نــەوا و لەحــن و ریتمێکــی مندااڵنەیــان هەیــە و لەرێگــەی
بەیتگەلــی کــورت و کێشــی خێ ـرا و پــڕ وزە هۆنراوەتــەوە.

هـــــــەڵمئەگرێ و بنار ئەمنێتە سـەر لێو

1992
ئەگەرچــی ئــەم شــیعرە بــە بــەراورد لەگــەڵ شــیعری مامۆســتا قانیــع کــە
بــۆ وریــای کــوڕی نووســیویەتی شــتێکی تــازەی پــێ نییــە و تووشــی لەحنــی

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

دا ،دەردەخــات ،واتــە بــە گشــتی لــە رووی ئــەم تەکنیکــەی تێکەڵکردنــی
رسووشــت بــە پەیــام تازەیــە .ئەگەرچــی بەشــی هــەرە زۆری ئــەم
 26شــیعرە بۆنەییــن بــەاڵم زۆرتــر ئــەو شــیعرە حەماســی و بەرگــری
تــەوەرە نیشــتامنییە و چەنــد شــیعرێکی ئەویندارانــەی هیج ـران ئامێــز

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و حەماســی شــیعرەکە تەنانــەت لــە شــیعرێکی پەندئامێــزی بۆنەیــی وا
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ســەرکەوتنی بــە دەســت هێنــاوە .بــا ئەوەمــان لــە بیــر نەچێــت کاتــێ
ئێمــە ئــەم شــیعرانە لــە چرکەســاتی ئێســتا دا هەڵدەســەنگێنین بــە
تێڕوانینێکــی بانزەمانــی و لــە دەرەوەی ســااڵنێک کــە شــاعیر تێیــدا
ژیــاوە و نووســیویە قســان دەکەیــن ،نــەک لــە ناوزەمــان و ســەردەمی
شــاعیر دا ،رەنگــە ئــەو شــیعرانە لەچــاوەی شــاعیرانی ئــەو ســەردەمەی
خــۆی دا درەوشــاوە بــن و ئەمــەش تۆژینەوەیەکــی رەخنەیــی قــووڵ و
فیکریــی دەوێــت ،ئەوەشــان لــە بیــر نەچێــت لــەم دەیــەی دوایــی دا
رووداوەکان و رەوتــی کرانــەوەکان بــە شــێوازێک ئاڵــۆز و خێـرا بووگــن
کــە لــە زەوق و ئاســۆی بینیــن و چێــژی ئێمــە دا گۆڕانــکاری گەورەیــان
درووســت کــردووە و بــە هەمــان ئەنــدازەش لــە بیــر و هــزری ئێمــە دا
کاریگــەر بــوون واتــە ئێمــە بــە گشــتی لــە دووجیهــان و دوو شــکڵ لــە
ئۆنتۆلــۆژی و فۆرمــی بوونناســانە قســە دەکەیــن.
شــیعرەکانی»پێ ســپێرێ(بۆ شــەهیدێک نــوورساوە لەزینــدان پێــش لــە
حەمە عەزیز

شــیعرە دا رەگــەزی رسووشــت و هێامکانــی رسووشــتە کــە تێکــەڵ بــە
زمانــی شــیعری شــاعیر و دەربڕینــی شــیعر بــووە و ئەمــەش الیەنــی بەرگری

بەرزاییەوە(بــۆ فوئــادی ســوڵتانی)»و «کۆچــی ســوور(بۆ شــەهید
شــێرکۆ)» لــەو شــیعرانەن کــە وەکــوو رسوود دەبێــت ناویــان ببەیــن
واتــە هــەم بۆنەییــن و بــۆ کەســانێکی نیشــتامن پــەروەر و خــودی نیشــتامن
نــوورساون و هەمیــش لەحنێکــی بەرخــۆدان و حەماســی و خۆڕاگرانەیــان

تەوەر

پەنــد و ئامۆژگارییەکــی باوکســاالرانە بووەتــەوە بــەاڵم جیاوازییەکــە لــەم

ســێدارە دانــی)»« ،مارشــی نەبەزین(بــۆ ســمکۆ)»« ،تــۆ لــە روانگــەی

هەیــە و پێــم وایــە ســەرکەوتووترینیان شــیعری «پــێ ســپێرێ» و «مارشــی

شــیعرەوە»« ،دوانامــە» و «مــن و تــۆ» نــاو ببەیــن ،ئەگەرچــی لــە هەمــوو

نەبەزیــن» بێــت:

ئــەم شــیعرانە و شــیعرەکانیرتی ئــەم دیوانــەش رەگــەزی رسووشــت وەکــوو
واقیــع و هێامکانــی رسووشــت وەکــوو نیشــانەیەک لــە رۆحــی بەرەنــگاری
پێ سپێرێ

و بەرگریــی زاڵــە ،بــەاڵم لــە نــاو ئــەم شــیعرە رۆمانسی-رسووشــتیانە دا

ئەگـەر دایـە لەڕێـی بـوونـی گەل و ئەم خـاكـەدا مردم

شــیعری «مــن و تــۆ» ســەرکەوتووترینیانە.

نـەڵـێـی مەرگـی كـوڕم تـووشـی پەژارەو شیوەنی كردم
ئـەبـێ ئـەوكـاتـە دڵـشـاد بـی كە كوردو باوەڕی بەرزی
بـەسـەربـەرزی لـە بـاوەشـتا بـەرەو ئـەم ڕێگەیەی بردم

1976

من و تۆ
مـن و تۆ وەك خوڕەو هـاژەی ڕوبـارین
شـنـەی پاكـی شـەماڵی گوێ كـەنارین

ئەگەرچــی قاڵــب و فۆرمــی چوارینــە زۆرتــر بــۆ ناوەرۆکــی فەلســەفی

لـەهەر جـێـیە ئەویـن ڕەشـماڵی هەڵدا

و فیکــری بــەکار دەب ـرا بــەاڵم ئەمــە شــتێکی تازەیــە لــەم شــیعرە دا کــە

لـەوێ سەرگەرمی جێ ژوانی بەهـارین

ناوەرۆکێکــی نیشــتامنی ،فەلســەفی کردۆتــەوە؛ واتــە مــردن و مــەرگ لــەم

*

*

رسوودە دا تەنهــا دروشــم و قســەیەکی هەســت ئامێزانــە نییــە ،بەڵکــوو

مـن و تـۆ لەم هـەواری سـەرزەمـیـنـە

شــکڵ و شــێوازێکی هەڵبژاردنــە لــە ژیانــی کوڕ(شــەهید) کــە بــۆ پەرۆشــی

مـەرامـمان چێژو سەرمەستیی ئەوینە

و ســۆزی دایک(نیشــتامن-خاک) ی دەیــکات! «دایــک» لــەم شــیعرە دا هەم

ئـەوینیش گـەر بەسـۆز پـێـوانە بكـرێ

واتــای خــاک و نیشــتامن دەدات و هــەم واتــای ســەرچاوەی بەدیهاتنــی

بـەقـەد مـەودای هـەموو دنـیـا بەرینە

بایۆلــۆژی و جەســتەییانە واتــە هەمــان دایکــی بایۆلــۆژی و جەســتەیی.

*

*

ساڵی سێیەم

بەشــێک لــە شــیعرەکانی ئــەم دیوانــە ناوەرۆکیــان عاشــقانە و رۆمانســین

كـە ئـێـمە وەك گـزنـگی خـۆرەتاو بین

و ئەگــەر باشــر بڵێــم دەرخــەری عەشــقێکی زەمینــی نــاکام و نەمــرن!

بەرەو ئـاسـۆ لەگـەڵ یـەك تێكەاڵو بین

ژمارە

یــان جۆرێــک خولیــای بێگــەردی عاشــقانەیە کــە لەگــەڵ تێــم و ناوەڕۆکــی

بـەسـەر كـاروانـی كـازیـوەی بەیـانـدا

هیجــران و دووری و جۆرێــک لــە ســتاتیکا و جوانــی ناســی رسووشــت

ئـیـتر بۆچی نەیەین ،پەرت و باڵو بین
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تێکــەڵ بــووە ،لــەو شــیعرانە دەتوانیــن» عەشــقێکی نەمــر»« ،لەچــاوی

1984

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

لــەم شــیعرە دا دەرکەوتــە و پزیســکەکانی هەســتی خۆشەویســتی
بەشــێوەیەکی هونەرمەندانــە تێکــەڵ بــە دیــاردە و نیشــانە درەوشــاوە و
جوانەکانــی رسووشــت بووگــن و ئەمــەش خاڵــی ســەرکەوتووی ئــەم جــۆرە
شــیعرانەیە.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

وەک دەڵێــن هیــچ شــتێک باشــر لــە شــیعر ناتوانێــت خــۆی دەرببڕێــت،
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سەرچاوەکان:
1رامــان ســلدن ،پیــر ویدســون ،مرتجــم عبــاس مخــر ،راهنــای نظریــەیادبــی معــارص ،طــرح نــو1377،
2کتــاب کردســتان ،بەکوشــش منصــور تیفــوری ،وەرزنامــەی تیــۆری،ئەدەبــی  ،کەلتــووری ،ئەنیســتیتۆی کوردســتان ،هاوینــی 2003

تەوەر

حەمە عەزیز:
شارەزاییەکی باشم لە شیعر دا هەیە و
ڕەخنە گرێکی هەمیشەییم بۆ شیعرەکانم.
سازدانی  :شاخەوان سدیق
حەمــە عەزیــز :یەكێكــە لــە شــاعیرە جوان و هەســت ناســكەكانی ناو دونیای شــیعری
كــوردی .ئــەو لــە حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــردووەوە ،بەرهەمەكانــی باڵودەكاتــەوە،
بەمەبەســتی لــە نزیكــەوە ئاشــنابوون بــە بەرهــەم و شــیعرەكانی ئــەم دیدارەمــان
لەگەڵیــدا ســازدا.

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

شــیعرێكی جــوان بنوســێت پێویســتە ڕۆحــی پیربوبێت،

شــیعری زینــدوو بیرۆکــەی شــیعر دروســتی دەکات ،کــە ئەمــەش لــە وێنــەی

تــا چەنــد تــۆ بــڕوات بــەو وتەیــە هەیە ،شــیعر نوســین

شــیعری دا خــۆی دەبینێتــەوە نــەک لــە ڕوکەشــی شــیعرەکە دا .

الی تــۆو بۆتــۆ ئیلهامــە یــان مەعریفــەو ئەزمــون؟

ێ ویســتی نوســەرەكەی بــۆ
*هەندێكجــار شــیعر بەبــ 

_ مــن لەگــەڵ پیربونــی ڕۆحــی شــاعیردا نیــم بــۆ نوســینی شــیعرێکی

ئــاوازو گۆرانــی دەنوســرێت و وەك ژانرێكــی تایبــەت

ســەرنج ڕاکێــش و چێــژدار ،بەڵکــو پیربونــی ئــەو ڕۆحــە لــە ئەزمونــی
نوســینی شــیعر و تــۆخ بونــی خۆشەویســتی و ،خەســت بونــەوەی بایەخــی
دا دەبینــم بــۆ نوســینی شــیعری جــوان .ئیلهــام لــە دۆزینــەوەی ئــەو
مژارەدایــە کــە شــیعری بــۆ دەنورسێــت ،دەنــا هەڵچنینــی پایەکانــی شــیعر
دەوەســتێتە ســەر ئەزمــون و بەهــرەی هۆشــیاری بــۆ دروســت کردنــی وێنــا
و ســازدانی وێنــەی شــیعری ،ئینجــا ســەلیقە و وردەکاری بــۆ دۆزینــەوەی
ڕیتمێکــی ئەفســوناوی بــۆ شــیعرەکە.

بــە گۆرانــی ســەیردەكرێت ،تــۆ تــا چەنــد بــە مەبەســت
شــیعرت بــۆ گۆرانــی نوســیوە؟
_ شــیعری مــن کێــش و ســەروا دارە لــە پــاڵ وێنــەی شــیعری ناســک دا،
کــە هەســت و ســۆزی ڕۆمانســی تێیــدا ڕەنگــی داوەتــەوە ،ئەمانــەش
بابەتەکــە پــر دەخەمڵێنێــت بــۆ کەســێکی هونەرمەنــد بــۆ ئــەوەی بەســتە
یــان مەقامیــان لەســەر دروســت بــکات ،چونکــە الی ئێمــە شــیعری کێــش
و ســەروا دار ســانایە بــۆ بــواری گۆرانــی وەک لــە پەخشــانە شــیعر ،بــەاڵم

*ئەگــەر ســەیری شــیعرەكانی تــۆ بكەیــن بــەر دوجــۆر

لــە دڵــەوە خــەم دامدەگرێــت ئەگــەر کەســێک ناشــارەزا و بــێ ئەزمــون

لــە شــێواز دەكەویــن ،شــێوازی یەكــەم گرنگــی دان

شــیعرەکانم بــە شــیعری گۆرانــی نــاوزەد بــکات ،نــەک تەنیــا شــیعری خــۆم،

بــە كالســیك و شــێوازی دووەم كاركــردن لــە ســەر

بەڵکــو هــەر هەمــوو ئــەو شــیعرانەی کــە کێــش و ســەروایان هەیــە ،ئاخــر

بنەماكانــی شــیعری نــوێ ،ئەمــە ڕێكەوتــە یــان

تــاوان نیــە غەزەلــە کــەم وێنــە و لوتکەکانــی شــیعری کالســیکی بخرێنــە

مەبەســتی خۆتــی لــە پشــتەوەیە؟

خانــەی شــیعری گۆرانــی و ،لەگــەڵ بەنــدی میلــی و شــیعری فۆلکلــۆر دا

_ ڕاســتە مــن لــە کێــش و ســەروا و ڕێکخســتنی ڕیتمــی شــیعرەکانم دا،

تەبــا و هاوســەنگیان بکەیــت .شــیعری گۆرانــی ســادە و ڕونــە لــە واتــا

کاریگــەری شــیعری کالســیکی ڕەنگدانــەوەی لــە شــیعرەکانم دا هەیــە،
کالســیک شــیعریان لەســەر ڕێــک خســتووە ،ئەمــە وەک ڕوکــەش ،بــەاڵم لــە
کرۆکــدا هەتــا توانیبێتــم چـرای بنەمــای شــیعری نوێــم بــۆ هەڵگیرســاندون
و ،پاساویشــم ئــەو وێنــە شــیعریانەیە کــە تــەواو نوێگەریــان پێــوە دیــارە

دا ،وێنەکانــی خەســڵەتی ســادەیی و ســاکاریان پێــوە دیــارە ،ئەمــە وێ ـڕای
کێــش و ســەروای لەبــار بــۆ چڕینــی گۆرانــی.
*دەوترێــت هەندێــك تێكســت كــە دەكرێــن بــە گۆرانی
و ئاوازیــان بــۆ دادەنرێــت زیاتــر مەعنــا وەردەگــرن و
بــە زیندویــی دەمێننــەوە وەك ئــەو چەنــد شــیعرەی

تەوەر

چونکــە کێشــەکان زۆربەیــان ئــەو کێشــانەن کــە شــاعیرانی کــوردی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

*زۆر جــار بــاس لــەوە دەكرێــت ،مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی

و ئاوێتــەم کــردون لەگــەڵ وشــەی ڕەســەن و ناســکی کــوردی دا .الی مــن
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بەرێزتــان كــە كــراون بــە گۆرانــی تاچەنــد ئــەم

بــۆ نوســینی شــیعرەکانم لەپــاڵ ئەزمــون و تەمەنــی نوســینی شــیعرم دا،

بۆچوونــە ڕاســتە؟

کەســایەتی هــەن کــە هــەر یەکەیــان هەوێــن بــون بــۆ شــیعرێکم ،ئەمــەش

_ ڕاســتە و بــێ گومــان هاوپشــتی خــۆم دەردەبــڕم لــە ،وەاڵم دانەوەمــدا

لــە زادەی بیروباوەڕمــەوە ســەری هەڵــداوە بــۆ ئــەو ڕێبــازەی پاڵــەوان

بــۆ پرســیارەکەت ،الی ئێمــە واتــە لــە نێــو کــورد دا شــیعری جــوان کاتێــک
جوانــر دەبێــت کــە ئــاوازی لەســەر دادەنرێــت و دەکرێــت بــە گۆرانــی،
چونکــە گۆرانــی لــە هەمــوو کایــە کەلتوریەکانــی تــر لــە نێــو کــوردا بەربــاو
تــر و شایســتەترە ،هــەر ئەمــەش وای کــردووە شــیعرەکانی مــن و شــاعیرانی
دیکــە لــە ڕێــی گۆرانیــەوە هــەوادار بــۆ خۆیــان پەیــدا بکــەن و بــاو
ببنــەوە ،چونکــە بــە داخــەوە شــیعری کــوردی خوێنــەری کەمــە و لــە چــاو
عاشــقانی بیســەری گۆرانــی دا ڕێژەکــەی بــەراورد ناکرێــت.

ساڵی سێیەم
2018
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کردبــن بــۆ وێنــەی شــیعری ناوشــیعرەکه .
*ئێــوە خاوەنــی كۆمەڵێــك دەقــی جــوان و ناســكن
و یەكێكــن لــە دەنگــە جدیەكانــی ســااڵنی پێــش
ڕاپەڕیــن بــەاڵم وەك پێویســت ئاوڕ لــە بەرهەمەكانتان

مێینــەدا لــە زۆر شــیعرتا گەمەیەكــی جوانتــان كــردوە،

_ ئــەو ســەردەمەی خولیــام بــۆ نوســینی شــیعر کەوتــە کەڵکەڵــەم ســەردمی

ئــەو هەســتە لەكوێــوە ســەرچاوەی گرتــوە بۆ داڕشــتنی

زێڕیــن بــوو بــۆ شــیعر ،چونکــە شــاعیرانی { کاروانــی شــیعری نــوێ ی

بیرۆكــەی ئــەو تێكســتانە؟

کــوردی } زۆربەیــان لــە ژیانــدا مابــون وشــیعریان دەنوســی ،منیــش وەک

_ مــن ئەمــە بــە گەمــەی هەژمــار ناکــەم ،بەڵکــو داهێنانــم تێــدا کــردون،

ئامانجێکــی خــۆم بــۆ نوســینی شــیعرەکانم ڕژدانە { جدیانە } ســەیری شــیعر

شــیعرێک تــەواو دڵنیــا نەبــم لــە جوانــی و داهێنــان تێیــدا نــاوی ئاشــکرا

نیسان

ڕاســتەقینەن نــەک لــە ئەفســونی خەیاڵــەوە دروســتم کردبــن و پەلکێشــم

* لــە نێــوان خۆشەویســتی نیشــتمان و خۆشەویســتی

شــیعر دا هەیــە و ڕەخنــە گرێکــی هەمیشــەییم بــۆ شــیعرەکانم ،بــۆ زانینتان

7

شۆڕشــگێڕی و نیشــتیامنیەکانم  ،بــۆ شــیعرە ڕۆمانسیەکانیشــم کەســەکان

نەدراوەتــەوە هــۆكاری ئــەوە چییــە؟

چونکــە لــە گەمــەدا دۆڕاو و بــراوە هەیــە ،مــن شــارەزاییەکی باشــم لــە

ژمارە

یــان قارەمانــی شــیعرەکەم خــۆی بــۆ بەخــت کــردووە ئەمــە وەک شــیعرە

کردنــی نوســینیان لــێ ناهێنــم ،چونکــە لــە بــڕوای مــن دا { بەرهەمــی
کــەم و جــوان ،نــەک بەرهەمــی زۆر و بــۆر } پێگــە و متامنــەی هەیــە ،بــە
پێچەوانــەی زۆر کــەس بەتایبەتــی ئــەم پەخشــانە شــیعرەی ئێســتا ،کەســی
وا هەیــە لــە مانگێــک دا کتێبێکــی بەنــاو شــیعر چــاپ دەکات لەمســەری
کتێبەکــەوە بــۆ ئەوســەر دێڕێکــی جــوان و شــیاوی تێــدا نابینیــت .هەڵبەت

و نوســینم دەکــرد ،لەبیرمــە مامۆســتایان ( هــەردی و دیــان و مەدهــۆش و
ع ح ب ) و مامۆســتا ( هێمــن ) کــە هاتــە ســلێامنی ،شــیعری خۆمــم بــۆ
خوێندونەتــەوە ســەرنجیانم ڕاکێشــاوە بــەالی شــیعرەکانم دا و پەســەندیان
کــردووە ،بگــرە پشــتگیر بونــە و هانیانــداوم بــۆ بەردەوامیــم ،کەچــی
مەخابــن هێنــدەی مانــدو بونەکــەم لــە بــواری شــیعر دا گرنگــی و بایەخــی
دەزگاکانــی بــاو کردنــەوەم بــە خــۆوە نەبینیــوە .هــۆی ئــەم بایــەخ نــەدان
و پەراوێــز خســتنەم بەشــێکی دەگەڕێنمــەوە بــۆ میدیــای حزبــەکان ،چونکه
بــووە بەنەریــت و باوێکــی حزبــی ئەگــەر نوســەر یــان هونەرمەنــد ســەر بە

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

و شــیعرەکانم بــدات .زۆر جــار لــە دڵنەوایــی بــۆ خــۆم دەڵێــم :کاشــکێ
شــاعیر نەبومایــە و ئــەم بەدبەختــی و مەرگەســاتیەم بــۆ خــۆم نەکردبــا
بــە پاشــکۆی ژیانــم و ،ئەوســا وەک کەســێکی ئاســایی خەمــم نەدەبــو

کەسی وا هەیە
لە مانگێک
دا کتێبێکی
بەناو شیعر
چاپ دەکات
لەمسەری
کتێبەکەوە بۆ
ئەوسەر دێڕێکی
جوان و شیاوی
تێدا نابینیت.

بــۆ پەراوێــز خســن و گــوێ پــێ نەدانــی میدیــاکان دەربــارەم .

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

و هاوســۆزی لــە شــیعرەکانم بــە چــاوی بایەخدانــەوە ســەرنج لــە خــۆم
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*دۆخــی شــیعری ئێســتای كــوردی چــۆن دەبینــن،
بەتایبــەت شــیعری گەنجــەكان ،تــا چەنــد لێیــان
ئــاگادان و دەیــان خوێنــەوە؟
_ ئێســتا مــن لــە کوردســتان ناژیــم لــە تاراوگــە دەژیــم ،ئــەو واڵتــەی
تێیــدا دەژیــم نوســەر و هونەرمەنــدی کــوردی زۆر زۆر کــەم تێــدا
هەیــە ،ئەوانەشــی هــەن ئەزمونیــان زۆر کەمــە و لــە بــواری نوســین دا
بــە تایبەتــی شــیعر بەڵــەد نیــن ،ئــەوەی ماوەتــەوە لــە ڕێگــەی فەیــس
بــوک و ســایت و ڕۆژنامــە ئەلیکرتۆنیەکانەوەیــە ،ئەوانیــش کەســی
نــاودار نیــن و نوســینەکانیان هــەر چــی شــتێک بێــت شــیعر نیــە ئــەوان
کــە بــە نــاوی شــیعرەوە بــاوی دەکەنــەوە ،چونکــە قســەیە و بــێ
کێــش و ســەروایە و وێنــەی شــیعری کــرچ و کاڵــە و ،دەتوانــم بڵێــم
گوتارێکــی ڕوتــە و هیچــی تــر ،بۆیــە هەتــا پێــم دەکرێــت بەرهەمیــان
ناخوێنمــەوە ،ئەوەنــدەی شــیعرێکی کالســیک یــان ڕومانســی شــاعیرانی
پێــش ئــەم ســەردەمە ســەرنجم ڕادەکێشــێت و لــە ناخــدا دەمهەژێنــێ،

حزبێــک نەبێــت  ،ئــەوا نــاوی کوێــر دەبێتــەوە و زینــدە بــە چــاڵ دەکرێــت
لــە کەمتەرخەمــی و پەراوێــز خســن دا  ،جــا منیــش وەک قوربانیەکــی ئــەم
دیاردەیــە زەبــری ئــەو سـزایەم پێگەیەنـراوە و ،کەســێکم نەدی بۆهاوپشــتی

بــەر چــاو نامجوڵێنێــت .

تەوەر

ئەمەنــدە ئــەم نوســینانەی ئێســتا کــە بــە نــاوی شــیعرەوە دەیخەنــە

خوێندنهوهيهك
بۆ شيعرى ل ه
(چاوى شيعرهوه)ى

حهم ه عهزيز

فريا محهمهد

لە چاوی شیعرەوە
ئـەی بەژن ڕێك ،لەنـجە جوان خاوەن سەرنـج ،شێوەت پەری
بـۆ نـیـگـایـەك وێـڵ و شـەیـدام ،باڵـی شـیـعرم هـەڵـوەری
هـەر ئـەوەنــدەم دیـــوە چـاوت وا لــەژێـر بـرژانـگـی ڕەش
وەك گـەالوێــژ شـوێـن مەبـەسـتـن ،بۆ سەرنجێ ئاڵ و گەش
تیشـكـی ڕووت كـاتێ لە دەریـای قـووڵی ئـەنـدێشـەم ئـەدا

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

وەك پـەپـوولـە ،گـیـانـی تینووم بۆ قـومـێ عــــەتـری نیـگات

و زمــان وەک بنەمــای نووســین وەگــەڕ بخــات بــۆ درووســتکردنی وێنــە

دێــت و ئــەڕوا ،هــەر شـنـەی دێ ،تـا بە بـرژانـگــت بــگــات

شــیعرییەکان و کۆکردنەوەیــان لەژێــر چەتری ســتاتیکادا ،تاچەند توانیویەتی

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بـــــاخـچـەی دیـمـەنـی پـاراوی تـۆ

هاوســەنگی بپارێزێــت لەنێــوان لەدەســتنەدانی واتــا و ســادەیی زمانــدا؟

تـێـر مـژی خـونـچــەی ســــــەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ

شــاعیر بــە زمانێکــی زۆر ســادە و بــێ خــەوش ئــەم شــیعرەی نووســیوە

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

و توانیویەتــی پرۆســەی بــە شــیعریبوون ســەرکەوتوانە ئەنجامبــدات ،جیــا

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

لــە شــاعیرانی دی شــاعیر کۆمەڵێــک کەرەســتەی شــیعری بەکارهێنــاوە کــە

شــیعری لــە چــاوی شــیعرەوە ،یەکێکــە لــە شــیعرە جوانەکانــی شــاعیری
کــورد حەمــە عەزیــز ،کــەم تــا زۆر ،زۆربەمــان ئــەم شــیعرەمان بیســتووە
و گوێلێبــووە کــە لەالیــەن هونەرمەنــدی دەنگخــۆش مامۆســتا نەجمەدیــن
غواڵمییــەوە گۆرانییەکــی جــوان و دڵڕفێنــی لــێ چێکــردووە ،ئــەم شــیعرە
لــە ســاڵی  ۱۹۷۸نــوورساوە و یەکێکــە لــە شــیعرە جوانەکانــی شــاعیر ،کــە
لەگــەڵ خوێندنەوەیــدا هەســت بــە ناســکی و جوانــی زمــان دەکەیــت ،کــە
چەنــد بــە کارامەییەوە هەســتی خــۆی و وێنە شــیعرییەکامنان نیشــاندەدات
بــە زمانێکــی ســادە و بــەرزی شــیعرییەوە .ئــەوەی لــەم نووســینەدا بۆمــن
گرنگــە قســەکردنە لەبــارەی زمانــی شــیعری شــاعیر و واتــا شــاراوەکانی
ئــەم شــیعرەوە کــە دەکرێــت بپرســین زمانێکــی ســادە و واتــای شــاراوە
چــۆن یەکدەگرێتــەوە؟ مــن لــەم نووســینەمدا هەوڵــەدەم ئیــش لەســەر دوو
نەخشــێرناوی شــاعیر بکــەم ،یەکەمیــان گرنگــی و جوانــی ســادەگۆیی زمانــە،

ســادە و بــێ گرێــن و خوێنــەر پەلکێــش و ئاوێتــەی شــیعرەکە دەکات کــە
ئەمــە یەکێــک لــە خاڵــە گرنگەکانــی شــیعری ســەرکەوتوو .گرنگــر لەمــە
ئــەو کەرەســتە شــیعرییانەیە کــە کــۆی شــیعرەکەی پــێ چێکـراوە ،بەگشــتی
تــەواوی کەرەســتەکانی ئــەم شــیعرە کەرەســتەگەلێکن ڕيشـهى رسووشــتیان
ههيــه و ســوودی لــە جوانییەکانــی ڕوخســارى ئــهو وەرگرتــووە کــە
ئەمــەش بهدهرل ـه خهســڵهت و بنهمــاكاىن شــيعر ل ـهو زهمهن ـهدا هــاوكات
كهشــفكردن و مانيفێســتكردىن جوانييــ ه بــه فۆڕمێــى بااڵتــر ئهويــش
پرۆســهى شــيعراندنه ..گــهر وردبينــهوه ههمــان فــۆڕم و ههمــان ئيــش
الى شــاعرياىن شەســتەکان و حەفتاکانــی ســەدەی ڕابــردوو بهديدهكهيــن،
کــە چەندیــن شــاعريی تــر هەبــوون وەک «گــۆران و کامــەران موکــری و
ئەحمــەد هــەردی» ..هتــد ،کــە دەکرێــت بڵێیــن شــاعیر وەک شــاعیرانی
ســەردەمی خــۆی ســوودی لــە کەرەســتەگەلێک وەرگرتــووە کــە ڕیشــەیەکی
رسووشــتیان هەیــە و بهڕواڵـهت ســادهن .بـهاڵم ئـهرىك واتاييــى تريــان تێيــدا
جێدهكاتــهوه و زمانێکــی بــێ خــەوش و ڕەوان درووســت دەکــەن .جیــا

سادەیی زمان وەک خاڵێک بۆ نەمری شیعر

لەمــەش دەســتربدن بــۆ کەرەســتە رسووشــتییەکان ناســکییەکی بەخشــیوە

لــەم شــیعرەدا جیــا لــە ڕیتــم و مۆســیقا دەمانەوێــت لەبــارەی ســادەگۆیی

بــە شــیعرەکە و بۆتــە هــۆی ڕازاندنــەوەی زمانــی شــیعریی .ســادەیی زمــان

تەوەر

دووەمیشــیان شــیکردنەوەی واتاکانــی پشــت دێــڕە شــیعرەییەکانە.

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

خـشـڵـی شـیعرم وا ئـەڕازێ ،بـووكی هەســـــت جـوانـتر ئەكا

زمانــەوە قســەبکەین کــە شــاعیر تــا چەنــد توانیویەتــی ســەرکەوتووبێت
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هێــز و توانــای شــاعیر دەردەخــات ،هەڵبــەت ئەمــە لەکاتێکدایــە کــە

ڕوودان يــان ڕوونهدانيــان ههي ـه .هەربۆیــە ئــەم شــیعرە لــەڕووی بابەتــی

بتوانێــت وێنــە و ئــەو گوزارشــتانەی هەیەتــی لــە چوارچێــوەی پرۆســەی بــە

شــیعرییەوە خــاوەن بابەتێکــی بەهێــز نییــە و تەنیــا گواســتنەوەی وێنــە و

شــیعربووندا جێیــان بکاتــەوە ،لــە شــیعردا چەنــدە زمــان ســادەبێت هێنــدە

درووســتکردنی ڤیدیۆگەلێکــە بــۆ خەیاڵــی خوێنــەر ،ناکرێــت بڵێیــن یەکێتــی

توانــای مانــەوە و بەرگیرکردنــی لەناوچوونــی دەبێــت ،بەمەرجێــک کــۆی

دەق لــەم شــیعرەدا بەهێــزە ،بــەاڵم ئــەوەی وایکــردووە ئــەم شــیعرە ببێتــە

شــیعرەکە هێــزی واتایــی و فــۆڕم و شــیعریەتی تەواوبێــت ،بۆیــە دهكرێــت

تێکســتێکی جــوان و ســەرکەوتوو دانەبڕانــی کــۆی ڤیدیــۆ شــیعرییەکانە

بڵێــن ئــەم شــیعرەش هێــزی مانــەوەی لەدەســت نــەداوە.

لەیــەک و هەنێجاریــش ســەرجەمیان یــەک ڤیدیــۆی شــیعری منایــش

لــەم شــیعرەدا شــاعیر پیــر لــە حیکایەتخوانێــک دەچێــت کــە دەیەوێــت

دەکــەن ،کــە تــەواوی شــیعرەکەش وێنەیەکــی گەورەترمــان نیشــاندەدات

کۆمەڵێــک ڤیدیــۆی شــیعریامن بــۆ بەیــان بــکات کــە ئەندێشــە و خەیاڵیــان

و یــەک لــەدوای یــەک ڤیدیــۆی پێشــرمان بــۆ تــەواودەکات ،بــەاڵم وەک

بەگیــر هێنــاوە ،هەربۆیــە جیــا لــە بابەتــی زمــان دەکرێــت ئــەوەش بڵێیــن

باســانکرد ڕیشــە و هــۆکاری درووســتبوونی ئــەم شــیعرە دەگەڕێتــەوە

کــە ڤیدیــۆ شــیعرییەکان لــە ڕۆحــی رسوشــت و واقیعــی جوگرافیــای

بــۆ نیــگای دوو چــاوی ڕەش و دواتــر هەڵــوەدای شــاعیر دەرەخــات بــۆ

شــاعیر و ڕوخســاری ئــەوی تــرەوە ســەرچاوەیان گرتــووە ،هەربۆیــە لێــرەوە

گەیشــن بــەو دووچــاوە ڕەشــە و بــە خاوەنــی دوو چــاوە ڕەشــەکە ،کــە

جارێکــی تــر هێــزی زمــان و تیشــکی ڤیدیــۆ شــیعرییەکان لێکدەئاڵێــت

تێکـڕا گوزارشــتە لــە تینوێتــی شــاعیر بــۆ جوانــی و گرنگــی «ئــەو» کــە هــەم

بــە خەیــاڵ و ســۆزی خوێنــەردا .بهگشــتى ئــەم شــیعرە پێکهاتــووە لــە

بــۆ ڕۆحــی تینــوی شــاعیر و هــەم بــۆ ئیلهــام و ســەرچاوەی شــیعرەکانی

کۆمەڵێــک ڤیدۆیــی شــیعری کــە کــۆی شــیعرەکەش وەک حیکایەتێکــی

بایــەخ و گرنگــی گوزارشــت لێکــردووە .بۆیــە گــەر بپرســین هــۆکاری

ئەندێشــەکراوی شــاعیر ببینیــن ،چونکــە شــاعیر دەڵێت :هـــەر ئـەوەنــــدەم

درووســتبوونی ئــەم شــیعرە چییــە؟ یــان ئــەم شــیعرە بــۆ نــوورساوە؟

دیـــــوە چـــاوت وا لــەژێـــر بـرژانـگـــی ڕەش /وەك گـەالوێــــژ شـوێـــن

ئــەوا لەبەرەنجامــی ئــەو باســەی پێشــردا دەکرێــت بڵێیــن گواســتەنەوەی

مەبـەسـتـــن ،بــۆ ســەرنجێ ئــاڵ و گــەش .دیــارە شــاعیر لــە نیــگای چــاوی

ئــەو دیمەنانەیــە کــە لــە ئەندێشــەی شــاعیرەوە هەڵقــواڵوە بــۆ خوێنــەر،

ڕەشــەوە کــۆی ڤیدیۆکانــی ترمــان بــۆ بەیانــدەکات کــە بەرەنجامــی

هــاوکات مانیفێســتکردنی تینوێتــی و تاســەی شــاعیرە بــۆ «ئــەو» دواتریــش

ساڵی سێیەم

خەیاڵــی شــاعیرە ،لێــرەدا گرنگــە ئــەوە بڵێیــن کــە ڤیدیــۆ شــیعرەکانی

گرنگــی و جوانــی ئــەوە بــۆ هەڵقواڵنــی شــیعرەکانی .هەڵبــەت لــە بەشــی

ئــەم شــیعرە دابــەش دەبێــت بەســەر دوو بەشــدا بەشــێکیان بریتییــە لــەو

دواتــری نووســینەکەدا یەکێکــی تــر لــە گرنگــی و هــۆی ســەرهەڵدانی ئــەم

ژمارە

دیمەنانــەی کــە شــاعیر خــۆی بینیویەتــی و بەشــی دووەمیــان بەرەنجامــی

شــیعرە لێکدەدەینــەو.

خەیاڵــی شــاعیرە کــە ئیلهامــی لــەو دیمەنانــە وەرگرتــووە و ڕژاونەتــە

تیشـكـــی ڕووت كـــاتێ لە دەریـــای قـــووڵی ئـەنـدێشـــەم ئـــەدا /خـشـڵـی

ئەندێشــەیەوە ،يــان كۆمهڵێــك پيشــبينى و ئاواتخواســتنن كــه ئهگــهرى

شـــیعرم وا ئـــەڕازێ ،بـــووكی هەســـت جـوانـــر ئــەكا .شــاعیر لــەم دێــڕە
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گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

چونکــە شــاعیر لــەم دێــڕە شــیعرەیدا دەڵێــت تیشــکی ڕووت کاتێــک
لــە دەریــای قوڵــی ئەندێشــەم ئــەدا ،لێــرەوە تێدەگەیــن شــاعیر لــە
ئەندێشــەی خۆیــدا ڕووی ئــەوی بینیــوە و هاتۆتــە قواڵیــی خەیاڵییــەوە،
بۆیــە ئــەم دێــڕە شــیعرەش یەکەمیــن گێڕانــەوەی خەیاڵــی شــاعیرە بــۆ

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

بڵێیــن بینینــی ئــەو الی شــاعیر بینینێکــی خەیاڵــی و ناواقیعییــە،
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ئێمــەی خوێنــەر ،کــە لێــرەوە ئیــدی خەیاڵــی شــاعیرە تــەواوی ڤیدیــۆ
شــیعرییەکانی ترمــان بــۆ تــەواودەکات .بۆیــە تێدەگەیــن کــە شــاعیر
وەک تــەواوی شــاعیرانی ســەردەمی خــۆی پاڵپشــتی شــیعرەکانی تەنــێ
ئەندێشــە و خەیاڵێکــی قوڵــە بــۆ ڕازاندنــەوەی زمانــی شــیعرەکە .زمــان
لــە کــۆی ئــەم شــیعرەدا لێوڕێــژە لــە مۆســیقا و ڕیتمــی شــیعريی ،کــە
کــۆی ئەمانــەش پێکهاتــووە لــە زمانێکــی ســادە .شــاعیر ســەرچاوەی
بیرکردنــەوەی بەســتۆتەوە بــە ســادەیی زمانــەوە ،ئەمــەش ئــەو دیــدە
کالســیکییە ڕەتدەکاتــەوە کــە ئاڵۆزانــدن و بەکارهێنانــی زمانــی بێگانــە
لــە شــیعردا ،هەربۆیــە شــاعیر توانیویەتــی هاوشــانی شــاعیرانی
ســەردەمی خــۆی ئەپدەیتــی زمانــی شــیعری بکاتــەوە و لــەو ئاڵۆزانــدن
و هێامکاریــی و ڕەوانبێژییــە کــە خەســڵەتی شــاعیرانی کالســیک بــووە
تێپەڕێنێــت و زمانێکــی ســادە و ڕەوان بهۆنێتــەوە بــۆ شــیعرەکانی
ئەمــەش ئــاگاداری و شــارەزایی شــاعیر دەردەخــات لــە ئاســت زمانــی
حەمە عەزیز

بــۆ دەرەخــات ،لەیــەک کاتــدا پێامندەڵێــت کــە ڕووی تــۆ هــەم شــیعرەکانم
ڕازاوەتــر دەکات ،هــەم هەســتەکانم جوانــر دەکات ،دەکرێــت ئــەوەش

بۆیــە درووســتە کــە بڵێیــن ســادەگۆیی لــەم شــیعرەدا بــەو ئاســتە بــەرزە
شــیعرییە ،کارامەیــی و شــارەزایی شــاعیر نیشــاندەدات.
چواندن لهخزمهتى واتاسازيى شيعردا
وەك پـەپـوولـە ،گـیـانـی تینووم بۆ قـومـێ عـەتـری نیـگات

تەوەر

شــیعرەدا مانیفێســتی هەســتی خــۆی و جوانــی و گرنگــی ڕووی ئەومــان

دایکیــدا ،کــە شــیعر بەشــێکە لــە پاراســن و نەشــومناکردنی ئــەو زمانــە.

دێــت و ئــەڕوا ،هــەر شـنـەی دێ ،تـا بە بـرژانـگــت بــــگــات

چــاواىن ئـهو و برژانگــى ئهويــش بـه گــوڵ دهچوێنێــت ،كـ ه چــۆن پهپوولـه

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بــاخـچـەی دیـمـــــەنـی پـاراوی تـۆ

دهڕوات و دێــت بهســهريدا .تــا ئێــرە واتــای شــیعرەکە بــێ ئیشــکالییەتە

تـێـر مـژی خـونـچــەی ســـــــەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ

و توانیویەتــی ئــەوەی کــە لــە خەیاڵیدایــە بیگەیەنێتــە خوێنــەر ،بــەاڵم

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

ئــەوەی الی مــن ســەرنجە ،گــوزارە یــان وشــەی «قومێ»یــە کــە لــە زمانــی

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

کوردیــدا قومــێ بــۆ مــاددە شــلەکان بەکاردێــت وەک قومــێ ئــاو .گــەر

ئــەم ســێ دێڕە شــیعرە تێکـڕا ڤیدیۆیەکی شــیعریامن بــۆ بەرجەســتەدەکەن،

وردتــر ســەرنج بدەیــن شــاعیر قومێــی لەپێــش عەتــری نیگایــەوە دانــاوە

کــە پەیــام و دنیابینــی شــاعیریش دەرەخــات بــۆ «ئــەو» کــە تێکــڕای

لەکاتێکــدا عەتــر یــان بــۆن قومــی لێنادرێــت ،بەڵکــو بــۆن دەکرێــت .کــۆی

شــیعرەکەش خۆبەیانکــردن و مخاتەبــەی شــاعیرە لەگــەڵ جوانــی و

ئــەم چواندنــەی شــاعیر لــەم ســێ دێــڕە شــیعرییەدا کردوویەتــی بەگشــتی

وەســفەکانی بــۆ ئــەو .ئــەوەی وادەکات ئــەم شــیعرە الی خوێنــەر مبێنێتــەوە

چواندنێکــی جوانــە جیــا لــەو هەڵــە زمانەوانیي ـهی باســمکرد.

بــەڕای مــن هێــزی زمانــە ،لێــرەدا زمــان کۆی شــعرەکە بەرهــەم دێنێــت ،یان

گــەر تەماشــای کــۆی چواندنەکــەی شــاعیر بکەیــن لــەو ســێ دێــڕە

کــۆی شــیعرەکە و تــەواوی ڤیدیــۆ شــیعرییەکان لــە خزمەتــی ڕازاندنــەوەی

شــیعرییەدا ،شــاعیر وەک ومتــان گیانــی خــۆی چوانــدووە بــە پەپوولــە و

زمانــدان ،کــە شــاعیر لــەو ڕێگایــەوە هێــزی ســتاتیکی و زمانەوانــی خــۆی

دێــت و دەڕوات تــا بــگات بــە برژانگــی ئــەو ،دواتــر و لــە دێــڕە شــیعری

خســتۆتەڕوو ،کــە لەگــەڵ ســادەیی و جوانــی و هێــزی زمانــدا بــەر مۆســیقا

دووەمدا دەڵێت :كــــە تـێـــر بـــۆ بـــوو لە بــاخـچـــەی دیـمـەنـــی پـــاراوی

و ڕیتمێکــی جوانــی شــیعری دەکەویــن کــە لێــردا زۆر دەرفــەت نابێــت

تـــۆ /تـێـــر مـژی خـونـچــــەی سـەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـــاوی تــۆ /لێرەدا

لەبــارەی ڕیتــم و مۆســیقای شــیعرەوە قســەبکەین ،بــەاڵم کــۆی شــیعرەکە

شــاعیر وەک لەسەرەتاشــەوە باســانکرد ئیشــی لەســەر گێڕانــەوەی هەنــدێ

ئیشــکی زمانەوانــی شــیعرییە و شــاعیر ســەرکەوتوانە پرۆســەی ڕازاندنەوەی

دیمەنــی ناواقیعــی و گریامنەیــی کــردووە ،دەڵێــت کــە گــەر هاتــوو گیانــی

زمانــی تەواوکــردووە .شــاعیر لــە دێــڕە شــیعری وەك پـەپـوولـــە ،گـیـانـــی

تینــووم گەیشــت بــە برژانگــی تــۆ ،دواتــر لــەم دێــڕە شــیعرەی ســەرەوەدا

تینووم بۆ قـومـــێ عـەتـــری نیـــگات /دێــــت و ئــەڕوا ،هــــەر شـنـەی دێ،

دەڵێــت کــە تێــر بــۆ بــوو ،مەبەســتی بۆنــی نیــگای ئــەوە ،شــاعیر لــە دێــڕی

ساڵی سێیەم

تـــا بــە بـرژانـگــــت بــگــــات .هاتــووه ئيــى لهس ـهر چوانــدن كــردووه،

دووەمــدا دەڵێــت تێــر مــژی خونچــەی ســەرنجی پــڕ گــواڵوی چــاوی تــۆ..

كــه زۆر لــه ئاســتێىك بــهرزى ئهدهبيــدا ئيــى تێداكــردووه و ڤيديۆيــهىك

ئەرکــی تــەواوی چواندنــی پەپوولــە دەدات بــە گیانی خــۆی و دژی بۆنکردن

ژمارە

زۆر دهگم ـهن و نــاوازه نيشــاىن خوێن ـهر دهدات .شــاعري گیانــی خــۆی بــە

واتایەکــی تــر دەداتــەوە بــە چوێندراوەکــە ،لــەم دێــڕەوە کــۆی چواندنەکــە

پەپوولــە دەچوێنێــت کــە تینیــوە بــۆ عەتــری نیــگای ،گیانێکــی ســەرگەردان

ڕوون دەبێتــەوە و تێدەگەیــن لــەو یارییــە جوانــەی شــاعیر بــە زمــان

و بــێ ئــارام وێنــادەکات ،کــە دەیەوێــت بگاتــە برژانگــی ئــەو ،ههروههــا

کردوویەتــی ،کــە دەکرێــت بڵێیــن شــاعیر زۆر بــە کارامەیــی و قوڵێتییــەوە
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شــیعری دووەم لــەو ســێ دێــڕە شــیعرەدا كــۆى چواندنهك ـه روننابێت ـهوه.

یارییەکــی پــوچ و نابووتــە و ئــەوە عەشــقە ژیــان جوانــر دەکات و

لەڕاســتیدا زۆر لــە ئاســتێکی بــەرزدا چواندنــی کــردووە لەنێــوان گیانــی

دەتوانیــن هەنــگاو بنێیــن بــەرە و ئامانجەکامنــان ،وەک ئــەوەی شــاعیر

خــۆی و پەپوولــەدا ،گــەر کــۆی ئــەو دێــڕە شــیعرە لێکبدەینــەوە تێدەگەیــن

بــەر لــەوەی بۆنــی نیــگای چــاوی ئــەوی کردبێــت ،بەرلــەوەی تامــی

لــە پرۆســەی چواندنەکــە .شــاعیر گیانــی خــۆی بــە پەپوولــە دەچوێنێــت

نیــگای پــڕ گــواڵی ئــەوی کردبێــت لــەدەرەوەی ژیــان وەســتاوە و هیــچ

کــە ســەرگەردانە و دەڕوات و دێــت ،ســەرەتا دەیەوێــت تەنــێ بــۆن بــکات،

هەنــگاوی نەنــاوە ،بــەاڵم دواتــر کــە بــۆن و گــواڵوی نیــگای چاوانــی ئــەو

بــەاڵم دواتــر کەتێــر دەبێــت لــە بۆنکــردن دەێــت و تێــر گــواڵی نیــگای

دەکات ئەوجــا دەیەوێتــە بێتــە نێــو ژیــان و لەوێــوە هەنــگاو هەڵبگرێــت،

دەمژێــت ،وەک چــۆن پەپوولــە ســەرەتا بەســەر گوڵکانــدا دەڕوات و دێــت

شــاعیر پێامندەڵێــت عەشــق ســەرچاوەی جوانیــەوە و بۆنێکــە تــا تــام و

و بــۆن دەکات ،دواتــر ئــەو گوڵــەی واهەڵیبــژاردووە دەچێتــە ســەری و

بــۆی نەکەیــت ناتوانیــت واهەســتبکەیت لەنێــو پرۆسێســی ژیاندایــت،

تێــر دەیمژێــت .لێــرەوە تێدەگەیــن شــاعیر زۆر بــە مەهــارەت و ئاســتێکی

کەئەمــەش جوانرتیــن پەیامــە شــاعیر لەنێــو شــیعرەکەیدا جێیکردۆتــەوە

بــەرزی تێگەیشــتنەوە لــە پرۆســەی چواندنــی شــیعریدا کاریکــردووە،

و لــ ه رێــى پرۆســهى چواندنــهوه ئيــى لــهســهر تهواكــردىن واتاســازيدا

هەربۆیــە دیســانەوە کــۆی وێنــە شــیعرییەکانی خســتۆتە خزمەتــی

كــردووه و وەک قوفڵــی پێــش کۆتایــی شــیعرەکەش داینــاوە .کۆتــا دێــڕی

جوانکردنــی زمانــی شــیعرەکەوە.

ئــەم شــیعرە تەواوکارییــە بــۆ دێــڕی پێــش خۆیــی ،الی مــن وایــە هێــزی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

دەســتیربدووە بــۆ چوانــدن لــەم شــیعرەدا ،چونکــە تــا نەگەیــت بــە دێــڕە

چــاوی عەشــقی ئــەوەوە بیــان نێــت ،پێامندەڵێــت ژیــان بەبــێ عەشــق
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ئــەم شــیعرە وەک پەیــام لــە دێــڕی پێــش کۆتایــدا دەگاتــە خوێنــەر و
دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

دواتــر کــە کۆتــا دێــڕ دەخوێنینــەوە پەیامــی شــیعریی شــاعیر دەگۆڕێــت

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

بــە ئاڕاســتەیەکی جوانــر و قوڵــر ئەویــش ئەوەیــە کــە دەڵێــت :مـەســـت
ئـەبـــم بـــەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـــەڵێم .خوێندنەوە بۆ ئەم

کــە دەبێتــە قوفڵــی کۆتایــی شــیعرەکە و دوا پەیــام و تێڕوانێنــی خــۆی بــۆ

بــەاڵم جیــا لــەوەش دەکرێــت بڵێیــن شــاعیر لــە قوفڵــی کۆتایــی شــیعرەکەدا

ژیــان و بــۆ ئەویــش دەخاتــەڕوو ،کــە لێــرەوە پێامندەڵێــت دێــم لــە چــاوی

گوزارشــت دەکات لـه گەورەیــی و بەهێــزی ئــەو بۆنــە خۆشــە ،کــە دەگاتــە

عەشــقی تــۆوە بــۆ ژیــان هەنــگاو ئەنێــم .لێــرەوە تێدەگەیــن عەشــق الی

ئاســتی مەســبوون و لەوێــوە لــە مەســتیدا بەســتە بــۆ چــاوی بڵێــت ،کــە

شــاعیر عەشــقێکی ڕۆحــی و جاویدانییــە کــە تەنیــا ئامانــج لــەو عەشــقە

چەندیــن هێــا و ئامــاژەی شــیعری لــەم دێــڕەدا هەیــە ،ئەویش دەرخســتنی

جوانرتکردنــی ژیــان و کــۆی ئــەو هەنگاوانەیــە کــە شــاعیر دەیەوێــت لــە

فــەزای کۆمەڵگایــە لــەو ســەردەمەدا کــە نەتوان ـراوە لــە مەســتیدا نەبێــت

تەوەر

شــاعیر لــە کۆتــا دێــڕی شــیعرەکەیدا و لــە کۆتــا بەشــی ئــەو ســێ دێــڕەدا

دێــڕە خوێندنەوەیەکــی ســانایە و زۆر بــە ڕوونــی دەگاتــە هــزری خوێنــەر،

بەســتە بــە چــاوەکان بوترێــت ،دیوێکــی تــری ئــەم دێــڕە وەک پەیــام واتــای

ســەردەمە هەبێــت ئــەوا تێدەگەیــن شــاعیر چەنــدە جــودا و فــراون

شــیعری ئەوەیــە کــە شــاعیر گەورەیــی و جوانــی ئافرەتــی بەیانکــردووە،

ڕوانینــی خــۆی نیشــانداوە بــۆ ئافــرەت .لەکــۆی ئــەم نووســینە ویســتوومە

کــە ڕۆڵیــان هەیــە لــە جوانرتکردنــی ژیانــدا و هێزێکــی مــەزن و ناســک و

زەمینەســازبکەم بۆئــەوەی کەبڵێــم:

جوانــن تــا لەڕێــی عەشــقە بۆنخۆشــەکەیانەوە هەنــگاو بنێیــن بــەرەو ژیــان.

• ســادەگۆیی زمانــی ئــەم شــیعرە ئیشــکردنێکی زۆر شــارەزایانە و وردە کــە

شــاعیر لێــرەدا جیــا لــەو تێڕوانینــە نێرســاالری و پياوســاالرییە لەکۆمەلــگادا

شــاعیر توانیویەتــی یاریــی بــە زمــان بــکات بەبــێ ئــەوەی الســەنگی واتــا و

هەبــووە ،هاتــووە گەورەیــی و ڕۆڵــی میهرەبانانــەی ئافرەتــی نەخشــاندووە،

فۆڕمــی شــیعرەکە تێکبچێــت.

ئەمــە جگــە لــەو وەســفەی کــە لــە یەکــەم دێــڕی شــیعرەکەوە گوزارشــتی

• شــاعیر لــە ســادەگۆییەوە دنیایــەک پەیامــی جــوان و جیهانبینییەکــی

لێکــردووە .شــاعیر لــە کۆتــا دێــڕدا کەشــفی ڕووی ڕاســتەقینەی ئافرەمتــان

قوڵــان نیشــاندەدەت ،هــاوكات بــه ريتمێــى پــ ِر مۆســقا و لێوڕێــژ لــه

بــۆ دەکات ،کــە هێنــدە نیــگای چاوانیــان جــوان و بۆنخۆشــە تــا ڕادەی

هارمۆنيــا خزمــهىت زمــاىن شــيعرهكهى كــردووه.

مەســتی دەمانبــات ،گــەر وردبینــەوە لــە زەمەنــی نووســینی ئــەم شــیعرە

• تەنیکــی ئــەم شــیعرە تــا ئێســتاش لــە دنیــای شــیعری هاوچەرخــدا

کــە کۆمەڵــگای کــوردی بــە گشــتی لــە چ دۆخێکدابــووە لــەڕووی بەشــداری

کاریپێدەکرێــت ،کــە ئەویــش هاتــووە کۆمەڵێــک ڤیدیــۆی شــیعری بــۆ

ئافرەتــان لــە ســەرەتایرتین کایەکانــی ژیانــدا ،ئــەوا تێدەگەیــن لــە گەورەیــی

ڕیزکردوویــن و لــە کۆتــا دێــڕ و قوفڵــی کۆتایــدا ،پەیــام و جیهانبینــی خــۆی

و فراوانــی جیهانبینــی شــاعیر کــە چەنــد جــوان گوزارشــتی لێکــردووە،

دەخاتــەڕوو ،یاخــود واتــای شــیعرەکە کامــڵ دەکات.

ئــەوەی دەمەوێــت وەک کۆتــا کــۆد و پەیامــی شــاعیر لەبارەیــەوە بدوێــم

• دهكرێــت ئــهوهش بڵێــن كــه شــاعري تهكنيــك و چوانــدىن خســتۆته

جوانــی چواندنــی شــاعیرە کــە گیانــی خــۆی بــە پەپوولــە دەچوێنێــت و

خزمــهىت رازاندنــهوهى زمــان و تــهواوكارى واتــا و پهيامــى شــيعرهكه.

چاوانــی ئەویــش بــە گــوڵ ،لێــرەوە تێدەگەیــن ئــەم چواندنــە ڕەهەندێکــی
دەروونیشــی هەیــە ئەویــش ناســکی و جوانــی ئافرەتــە ،کــە شــاعیر
پێامندەڵێــت ئافــرەت هێنــدە ناســکە ،دەبێــت وەک پەپوولــە چــۆن مامەڵــە
ساڵی سێیەم

لەگــەڵ گوڵــدا دەکات ،ئێمــەش وەهــا بڕوانینــە جوانــی و ناســکی ئافــرەت،
بەبــڕوای مــن ئەمــە تێگەیشــتنی قوڵــی شــاعیر دەردەخــات لــە ڕوانیــن و

ژمارە

جیهانبینــی بــۆ ڕەگــەزی بەرانبــەر ،کــە دیســانەوە گــەر ســەرەنج بدەیــن
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لــە ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی ئــەو زەمەنــە و خوێندنەوەیەکــی مێژوویــی و
دەروونناســیانەمان بــۆ کایــە کۆمەاڵیەتــی و دابونەریتــە باوەکانــی ئــەو

لە چاوی شیعرەوە

سازێكی كۆك و
ئاوازێكی دڵبەر
لەڕێــی دەنــگ و ئــاوازەوە ،كەوتیــن بەســەر باخچەیەكــی تــەژی لــە جوانــی و هەناســەی تــەڕی ئەویــن .لــە چاوی شــیعرەوە
ئەوپــەڕی جوانــی و ناســكی پیشــانداین ،بــە مــەرزی خەیاڵێكــی گەیاندیــن لــە ئەزموونــی شــیعری گۆرانــدا دەروازەكــەی
وازبــوو .فڕاندینــی تــا تــا ئافــرەت .لــەوێ بێجگــە لــە ماكــە رۆمانســیەكان ،بــە دیــووی ئەرێنــی و نەرێنیــان لــە زیاتــر
هومایۆن ساحب

خەونــی ئومێــد بــە دیدەكرێــت .مــرۆڤ كاتــێ تەمــا بگرێــت لــە ســەر

ناســك و هونــەری گــەڕاوە .پێویســتی بــە هێنانــە دەنگــی رسووشــت

المشــتێ وشــەی شــیرینی حەمــە عەزیــز بنووســێ ،دەورو بــەری وەهــا

بــووە لــە ڕێــی زمانــەوە .شــیعر بووەتــە بوومــی لــە بــارو زەوی بەیــاری

دەبَتــە نێرگزەجــاڕ ئیــدی بــێ لــە مەســتی هیچــی تــری پێناكــرێ و دەبــێ

ووتــن .خوێندنیــش دەلیــل و چەپــەری گەیاندنــی گیانــە لیریكیەكــەی

لــە چــاوی شــیعرەوە كەیلــی تەماشــا بێــت.

شــیعر بــووە ،گــرەوی بردنــەوەو ســەركەوتنیش یەكەمجــار شــاعیرەكە

تەماشاكانی من:

كردوویتــی و ئیــر تیمــی وتــن و ئاوازیــش كەوتوونەتــە ســەر ئــەو بیــرە.

1-گۆرانی و مەسەلەی ئاواز.

باشــرین بەڵگــە لەســەر ئــەم باســە تێكســتی شــاعیرە كالســیكیەكانە لەوانــە

گۆرانــی ســەر بــە لیریكــەو لیریكێكــی پوخــت و زواڵڵ و خاوێنــە ،لــە

(مــەالی جزیــری ،ئەحمــەدی خانــی ،خانــای قوبــادی ،بێســارانی ،مەولــەوی

ئەندێشــەوە دەچێتــە قواڵییەكانــی ڕۆح و دەروونــەوەو لەناســكیدا خــۆی

تاوگــۆزی ،مســتەفابەگی كــوردی ،گــۆران ،قانیــع ،صافی..،هتــد) گۆرانــی

لــە پەردەكانــی هەســت دەدات.

یارمەتیدەرێكــی باشــبووە بــۆ خســتنەوەی جوانــی لــە شــیعری ئەوانــەدا.

لــەرووی ســۆژێت و باســەوە :هەمیشــە ســادەیە ،بــەاڵم هێجــگار جــوان

مەولــەوی و كــوردی و وەفایــی لــەو شــاعیرانەن ئەتوانیــن بــە بــڕواوە

و پــڕ وێنــە ،پەنــای داڵدەدانــی رۆحــە لــە چەتــە هیالككەرەكانــی ژیــان.

بڵێیــن پەســەندكەرانی گۆرانــی و ئاوازنــاس و دەنگناســی ســەردەمی خۆیــان

مــرۆڤ بــۆ حكایەتــی ئــەم ڕازە لــە دووی وشــەو دەربڕینــی جــوان و

بــوون .ئەگــەر گۆرانــی بێژیــش نەبووبــن ،گوێــی مۆســیقیان لــە ئاســتێكی
بــەرزدا بــووە .هــەر بۆیــە شــیعرەكانیان بــە خێرایــی و بــێ ملەجیــرە خۆیــان
دەخەنــە ئامێــزی گۆرانیــەوە .حەمەعەزیزیــش بــێ ئــەوەی پەڵــپ و بیانــوی
ئەوەمــان لێبگرێــت تاقانــەی تێكســتی ئــاوازە خــۆش و دەنگــە نــەرم و
جــوان و ئەویندارەكانــە ،مــرۆڤ ئەتوانــێ گومانــی ئــەوەی لێبەرێــت ئــەو
خــۆی ئاوازخوێنــی ئەوینــەو گیانــی لــە ســەر تەلــی ســازو ســەنتور گــەرو
شمشــاڵەوە ســەمایەتی.

ساڵی سێیەم

بەڵگــەی ئــەم ڕوانینــە وتنــی شــیعری (بــەژن رێــك و مــن و تــۆ) بــە
دەنگــی جادوبــازو حیلــەكاری غواڵمــی .كــە گوێگــر لەگــەڵ بەركەوتنــی

ژمارە

دەنــگ و ئاوازەكــەدا شــاعیرێك ئەبینــێ تــەژی لــە ناســكی و ئەوینــدار.
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گوێگــر ســتەمی تایتڵــی گۆرانــی ئــەو ســەردەمە دەبەزێنێــت و لــەدووی
ناســینی حەمەعەزیــز دەكەوێــت ،مەبەســتم تەعاروفــی كۆمەاڵیەتــی نیــە،

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

قــەرزو دەســەوامی كۆمێنــت بوویــن.

( لەچــاوی شــیعرەوە و مــن و تــۆدا) حەمەعەزیــز هــەردوو كارە

 2-ئەوین وەك میتۆدێك بۆ ناسین و ڕوانین.

ســەرەكیەكەی ئەنجــام داوەو خۆیشــی بووەتــەوە تیرهاوێــژێ درووســت

ئەویــن لەبــاری رسوشــتی و ئاســایی خۆیــدا ناوەندێكــی ســازو وزەیەكــی

نیشــانی دڵــی ئێمــەی پێــكاوە.

ئومیــی بــوون و ناهوشیاریشــدا ئەفســانە خوڵقێــن بــوون .ئەویــن میتــۆدی

بـۆ نـیـگـایـەك وێـڵ و شـەیـدام ،باڵـی شـیـعرم هـــەڵـوەری

جــوان ڕوانیــن و جــوان بیركردنــەوە جــوان خوێندنــەوەی رسوشــت و

هـەر ئـەوەنــدەم دیـــوە چـاوت وا لــەژێـر بـرژانــــگـی ڕەش

مرۆڤایەتییــە .ئەوینــدار ســنوورو مەرزەكانــی تەمــاح و نەفــس و غەریــزەش

وەك گـەالوێــژ شـوێـن مەبـەسـتـن ،بۆ سەرنجێ ئاڵ و گەش

بەجێدێڵــی ،خــۆی دەبێتــە ئەتڵەســی ئــەو نەخشــەیە ،بیــرو بۆچــوون و

تیشـكـی ڕووت كـاتێ لە دەریـای قـووڵی ئـەنـدێشــــەم ئـەدا

پەیڤیشــی دەبنــە مەشــخەڵ ،بۆیــە كــەس بیــری بــۆ ئــەوە ناچــێ و نایكاتــە

خـشـڵـی شـیعرم وا ئـەڕازێ ،بـووكی هەســــت جـوانـتر ئەكا..

كاری خــۆی كــە حەمەعەزیــز بــە كــێ ســووتاوەو چ غــەدارێ ئــاوا دەیژەنێت

وەك پـەپـوولـە ،گـیـانـی تینووم بۆ قـومـێ عــــەتـری نیـگات

و كردوویەتیــە ،گۆرانــی .بەڵكــو مەســەلەكە لــە بۆنــەو هــەر هەوارێكــی

دێــت و ئــەڕوا ،هــەر شـنـەی دێ ،تـا بە بـرژانـگــت بــگــات

زاتــی دێتــە دەرو ئێمــە لــە چــاوی شــیعرەوە هەوڵــی ئەوینــداری خۆمــان

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بــاخـچـەی دیـمـەنـی پـاراوی تـۆ

دەدەیــن و لــە گــەڵ مەحبووبانــی خۆمــان خەریكــی رازو نیازیــن.

تـێـر مـژی خـونـچــەی سـەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ

(مــن و تــۆ) بــە تەنهــا دوو جێنــاوی لێكدراونیــن ،ســادەو ســاكار وەرگیرێــن.

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

بەڵكــو پێكدادانــی دوو كەســیەتی حەســاس و ڕژانــی دوو گیــان و گەڕانــە

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

بــۆ جێبوونــەوەی هــەردوو لــە یــەك پەیامنــەدا .وەزیفەیــان لەخزمەتــی

دەبینیــن (كەســی یەكــەم جێنــاوی»م» هەموومــان دەكاتــە ئەوینــدارو

خــودی ئەویندایــەو ئەوینــدار دەبێتــە غواڵمــی ئــەو دوو جێنــاوەو ئیــر

كەســی دووەم جێنــاوی ســەربەخۆی»تۆ» شــوێنی بــۆ خۆشەویســتانی

(نــاو) ون دەبێــت .بــە مــەش عاشــق ئەتوانــێ دوو كاری ســەرەكی بــكات

هەمــوان دانــاوە .بێجگــە لــەوەش كارێ كــە هەمــوو عاشــقان بە فەلســەفەو

كــە ئەخــاق دەبێتــە بەرهەمــی میتۆدەكــە:

ئایدیــای جیاجیــاوە ئەنجامــی دەدەن بچــووك پیشــاندانی عاشــقە لــە

1-دەربــاز بوونــی كەســیەتیەكان لــە زەمــان و مەكانــی خۆیــان ،كــە نەمــری

مەعشــووق .جێنــاوی(م) لــە بــری (مــن) بــە كاربــراوە كــە ئیعتبــاری

دەداتــە رازی ئەوینەكــەو دەبێتــە حكایەتــی نەبــڕاوەو هــەردەم چــرای

ڕێزمانــی بچوكــرە .بێــژەی ( هــەر ئەوەنــدەم دیــووە) بەتفاقــی كــەم شــەڕی

خامــۆش نەبــووی ڕێبــواران.

گــەورەی بــەر پــا كــردووە .چووەتــە ئەوالتــری گــۆران و كامــەران ســەنگەری

تەوەر

ســەیری داهێنــان و كارە .لــە مێــژوودا عاشــق و ئەوینــدارەكان لــە دۆخــی

ئـەی بەژن ڕێك ،لەنـجە جوان خاوەن سەرنـج ،شێوەت پەری

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

كــە ئێســتە تــۆڕەكان ئــەو كارەیــان ئاســان كــردووەو غەرقــی موجامەلــە و

2بە پاكی و ناسكی هێشتنەوەی حەرەمی ئەوین.
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خــۆی گرتــووە( بــۆم ناخرێتــە ،خوایــە هێــزی ئینشــا ،مــن هــەر ئەوەنــدەم

مـن و تـۆ لەم هـەواری سـەرزەمـیـنـە

لــە دەســت دێ)

مـەرامـمان چێژو سەرمەسـتیی ئەوینە

لە خولیامدا چی خەونێك بوو یەكەمجار؟

ئـەوینیش گـەر بەسـۆز پـێـوانە بكـرێ

لە بــــــــاخی تۆ بــــەرامەو بۆنی دیدار

بـەقـەد مـەودای هـەموو دنـیـا بەرینە

رژایە نێو دڵــــــــی شــــــێتم تژی بووم

*

حەزم وای كـــــرد منت بۆ بم بە گوڵجاڕ

كـە ئـێـمە وەك گـزنـگی خــۆرەتاو بین

*

*

ئیتر لەو ساوە ئاگرێ بەر بووە تێم
دەڵێی خۆرم لە چاوی تۆوە هەڵدێم

ئـیـتر بۆچی نــەیەین ،پەرت و باڵو بین

نە با بەم ڕازی چــــــــیرۆكە نەزانی

لێــرەش پێویســتە شــەن و كــەوی جێناوە(لــكاوو ســەربەخۆكان)ی شــیعرەكە

*

*

مـن و تۆ وەك خوڕەو هـاژەی ڕوبـارین
شـنـەی پاكـی شـەماڵی گوێ كـەنارین

گشــتیەكەی شــیعرەكە ویســتوویەتی .هیچــی لــە ئەفســانەی خۆشەویســتی
كەمــر نیــە.

لـەوێ سەرگەرمی جێ ژوانی بەهـارین

پێویســتە ئــەوەش بوترێــت حەمەعەزیــز زۆربــاش ئــەو ســەبك و شــێوازە

*

ساڵی سێیەم

ئەگەر بڕژێینە ســــــەر لووتكەو بناران
لە پاڵ مێرگی گوڵ و ڕەنگی سـرووشتا

ژمارە

سەرپا سەوز دەكەین چوار وەرزی یاران
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بكەنــە میتۆدێــك بــۆ جوانــر بینیــن و رازانــەوەی ئەوانــی تــر .كــە پەیامــە

لـەهەر جـێـیە ئەویـن ڕەشـماڵی هەڵدا

من و تۆ ئاســــــــــــمانێكین لە باران

2018

بكەیــن و لــە وەزیفەیــان ســەرنج بدەیــن كــە چــۆن توانیویانــە ئەویــن

3-سەبك و زمانی شیعری:

*

نیسان

بەرەو ئـاسـۆ لەگـەڵ یـەك تێكەاڵو بین
بـەسـەر كـاروانـی كــــازیـوەی بەیـانـدا

گوڵم بمبوورە من بەم جۆرە دەیڵێم

7

*

*

*

ئەناســێ كــە شــیعری پــێ دەنووســێ ،لــە هیچــكام لــە تایبەمتەندیەكانــی
(كێــش ،ســەروا) دا كورتــی نەهێنــاوە ،زمانێكــی تایبــەت و باشیشــی لــە
ڕێــی هونەرەكانــی رەوانبێــژی یــەوە بــۆ خــۆی دروســت كــردووە ،كــە ئــەوی
لــە كاریگــەری گــۆران و هــەردی دوور خســتووەتەوە .ئــەوەی لــە كۆتاییــدا
مایــەی ستاییشــە ،زمانــە كوردیەكــەی شــاعیرە.

گهر پێتوایه
حهم ه عهزیز
بۆ سدیقی کەمانگەر
گهر پێتوای ه ب ه لهتبوونم
ی بۆسهو پالن بۆ تیاچوونم
ی نهخشه 
ی تهون 
بهدانان 
ی سورم لهناو قهدا دهسڕیتهوه.
شهنگ ه بااڵی قهد 
ی چنگی مهرگا بێسهرو شوێن بمسڕیتهوه.
ی ل ه ئاپۆرا 
الفاوێك 
ههرزه مهبه.........
ی ژێر عهباكهت
بچۆرهو ه ناو كێالنه 
بهرل ه تۆ زۆر دهمامكی ئههریمهنان ل ه پشتهو ه ههڵیان كێشای ه خهنجهرو
ی ل ه پاڵ گێژەنی گهروی زریانا
بهو نیازه 
ی یاخیبوونم
شهقار شهقار جهست هی ئهسپ 
ی زام و خوێنكهن
كهسیر ه بوو 
ی سورم
ی ئاوهدانی و عهشق 
ی كارم بۆ جڵهو 
بارگه 
لهگهڵ ئامانجی ئینسانا

بهجارێ بێسهرو شوێنكهن
ههرزهن مهبه...........
ی ژێر عهباكهت
بچۆرهو ه ناو كێالنهكه 
بهر لهتۆ ....
ی ئاوهاڵیه
ی دهرگاكان 
ی داغاوبووی ئهو دۆزهخه 
زۆر سكڵی ڕق 
ی داره
ئهو دۆزهخهی ك ه ڕۆژانه مهرگ تێیدا گهاڵ 
وه ئینسان له ههژمار نایه
ی هاتنه بۆس ه ل ه ههڵوێستم چنگیان تیژكرد
وهك تارمایی ناو تاریك 
دانیان كرۆشت....
ی منیان تهڵخ و پیسكرد
ی كار 
لهكارگهریم گۆڕهپان و شوێنهوار 
ی چۆك دابدهم مل كهچبكهم
بهو نیازه 
ترسنۆك بم
جهستهیهك بم بێورهبم
ههرك ه هاواری مهرگیانكرد
وهكو خۆیان له سهر چۆكبم
نا ئهم جارهش ههرزه مهبه........
ی ل ه پشتهو ه تۆ بۆ منت ههڵگرتوه
ئهو خهنجهره 
ساڵی سێیەم

ی كوایه ههق
ئهو دۆزهخه 
تۆ بۆ منت ههڵكردوه

ژمارە

ی بیابانه
ئهوه سهراب 
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ی وههمهوه
ل ه نێو ئهفسانه 
ی خۆت دهتبا
بهرهو كۆتا 

گۆڤارێكی ئەدەبیی وەرزییە

ی تاوانهوه
ل ه تولهڕێ 
بهرهو زیندان و كۆ دهتبا
ههرز ه ........
ئیتر چۆن دهتوانی

دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە دەریدەکات

ی داستانه
ی خورافه 
بهیت 

177

ی
ی و سهرت داده 
پێداگر 
ی وهرچهرخان و
له ئاست سهر 
ی مێژوودا
شارستانیهت 
ی
چۆن دهتوان 
ی و ئاگر ڕادهی
ئارامبگر 
ی گڕگرتودا
لهنێو دونیای كارگهرێتی كارگهران 
ی ژێر عهباكهت
بچۆرهو ه ناو كێالنهكه 
من ئینسانم..........
ی وزهو نانم
ی و سهرههڵدان 
ی ئاوهدان 
من سهرچاوه 
ی لهتم بكهیت
چۆن دهتوان 
ی سورم
ی بژن 
شهنگ ه بااڵ 
لهناو قهدا ببڕیتهوه
الفاوێك بیت
ی تازهگهری ئهم كهونهدا بسڕیتهوه
لهناو دڵ 
ههرزه مهبه........
ی ژێر عهباكهت
بچۆرهو ه ناو كێالنهكه 

تەوەر

ئاسهوارم ،ئامانجم ،بهرههمم كارم

