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بهردا   ههميشه له س

  

 
 مدارفهريد زا

 هۆمهر نۆرياوی

ی ٧   ٢٠١٩ی ئاگوستی سا

  

وەڕاستی ههفتاکانی ههتاوی(نهوەدەکانی زايينی)بوو که يهکهمين بهرههمی شيعريی  ن
کی لهسهر  "فهريد زامدار"م بهردەست کهوت. ئهم بهرههمه شيعرييه،هيچ ناونيشان

ی نهبوو ههر بۆيه به دەفتهرە شيعری "ب ناونيشان" و  ١٩٩٠ناوی دەرکرد و سا ب
ندنهوەی شيعری ئهو سهردەمه نازانم هۆکار چبوو ئهوەندە سهودا بووەوە. سهری خو

وييهدا نوێ بووم.  و ئهو دنيا خهيا ک له دەروونهوە بهردەوام هانی دەدام پتر به ن شت
باوەکانی الی فهريد زامدار ت وشه و چهمک و دەستهواژە نو که له  ڕۆ بچم. ڕەنگب

ن دەقو کی پاکژەوە هه تبووئهم پرسه  ک له هۆکارەکانی،يهناخ و ئهو . ب ههر له ن
کی شيعريی تايبهت به خۆ بوو.  فهريد زامداربهرههمه شيعرييهدا، خاوەنی جيهان

گهری دەکردەوە نان و نو . کهمتر له دووی الساييکردنهوە بوو و ههردەم بيری له داه
و دنيای ڕەنگدا  بوونهوەی ديارە نغرۆبوونی ئهم شاعيرە له ن ئهوەندەی دی لهسهر قوو

و شيعردا دەوری بينيوە.  ههر له ههمان سهرەتای فهريد زامدار،شيعری ئهرچی له ن
ت و نووسينهوە،مۆرکی  وە دەب ک ڕوو له نووسين دەکات،تيف تيفهی ڕۆح خۆی پ کات

ت:" وەکانی کڕنۆش بردن بۆ دەدات. بۆيه بۆ خۆی دەنووس وەيهکه له ش نووسين،ش
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هتی وەحی ڕو ،شاعيری ڕەسهنيش وح،تا حا نهگا و دروست نهب ڕووحيانهی شيعر پ
  ".دروست ناب

ه جهوههرييه که فهريد زامدار ئاماژەی پ دەدات واته"کڕنۆش بردن بۆ  ههر ئهم خا
ت ههر بۆيه مهودايهک کهوتووەته  ستادا کهمتر دەور دەبين وەحی ڕووح"له شيعری ئ

ت وان شيعر و بهردەنگ و ههتا د بهت شيعری  ن تهوە. هه نهری شيعر کهم دەب خو
ويستی به  ت که ديارە ئهم پرسه پ ن شهوە دەنا ک ئار ههنووکه بهدەست گهل
ينهوەی تايبهتی گهرەکه. لهم ئاشووفته بازاڕەی شيعردا پڕ  کۆ خهسارناسيی ههيه و ل
ستا سهنگه  ت.شيعری ئ ڕ ڕوونه که خراپ دەکارگرتنی تهکنۆلۆژيايش دەور دەگ

ژەر و ڕەخنهگری ئهدەبييهوە]حاشا و ئهدەبييهکهی دابهزيوە و  ئهمهيش الی کهس[تو
ت. وە ناکر ی ل   نکۆ

:"ههروەها فهريد زامدار  م ئهو کاتانهی دە ئهو کاتانهی که دەنووسم،بير ناکهمهوە به
زکردنی ڕۆحه  ".که نانووسم بير دەکهمهوە ويسته بۆ بهه ستا پ نهر و تۆرەوانی ئ خو

ت و تهن دووی  ئهدەبييهکهی،پشت به ئهزموونی ڕابردووی شيعری کوردی ببهست
ت.   ئهزموونه تاکهکهسييهکهی خۆی نهکهو

کی وشيار و  نهر ت،خو کی وردبين ب فهريد زامدار ،بهر لهوەی نووسهر و شاعير
ت:"وريايه و ههرگيز له خۆ نامۆ ن ت؛بۆيه خۆی دە ئاگاييم به ههموو زمانه اب له ب

م دەربڕينم کوردييه   ".جيا جياکانی جيهان بير دەکهمهوە به

ت:" نووس الی ئهم نووسهر و شاعيرە کوردە ئهوەندە خودان سهنگه که دەنووس هم پ قه
،م ک بشک هم کی زەميندا قه ن ک زيندانی نيشتمانه،له ههر شو هم م،قه نيش دەشک

ک ڕاو بندرێ،رێبک هم م،قه ک ئازار ،منيش لهو هم م،قه منيش ڕاو دەنر
م،له ،بدرێ ک داگير بکرێ،منيش داگير دەکر هم ژانهکهی دەگاته ڕووحی منيش،قه

رخواز بانگم بکا  کی خ هم يهک قه همه ،ههر کو دەچمه ئهوێ،..... ههموو قه
رخوازەکانی دنيا به ني ههموو نووسينه هونهريی شتمانی ڕاستهقينهی خۆم دەزانم و خ

ک ئازاد و دا هم يهک قه نانه ئهدەبييهکانی جيهانيش به هی خۆم دەبينم..،له ههر کو ه
  ".منيش ئازاد دەبم،بب

و ڕووبهری شيعری هاوچهرخی کوردی به فهريد زامدار  نهری ن کی داه شاعير
ت. ئهوەتان  ن ت و شيعر دەدو کی جوايهز دەنووس ت که به زمان بۆ خۆی دادەنر

": ئهوەندەی باوەڕم به سهليقهی زمان و سهليقهی ڕووحيانهی وشه و سهليقهی دە
زمان و زانستی زمان نييه   ".مۆسيقايی خۆڕسکی شيعری ههيه... ئهوەندە باوەڕم به ڕ
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ستايش  ی ئهم کهسايهتييه ئهدەبييهڕوانگه و بۆچوونهکان عر و شاعير بۆ ئ لهسهر ش
تهوە بۆ نزيکهی  نن؛تهمهنی ئهم پهيڤانهی دەگهڕ ش نها  ٣٠ههر نوێ دەنو ساڵ پ

:"نکهچی بۆ ههنووکهيش ههر تازە زمانناس و شاعيری بههرەمهند،. بۆ خۆی دە
کی خۆڕسکه،شاعيرجوانناس  زمان دەنووس نهک  ،و بههرەناس و هونهرناس

کوو زمانهکه شاعيرەکه بنو واندنی زمان نييه،به ،مهبهستيشم لهوە ش وس
کی ئهدەبيی سهربهخۆ  کی بابهتيانهی زمانهکهيه بۆ دروستکردنی زمان کشکاندن ت

  "و....

وە و فۆرم  کی دی له تايبهتمهندييهکانی شيعری فهريد زامدار ئهوەيه که ش يهک
کی ت. ئهم شاعيرە بايهخ ه پهيڤ و ئهرچی گرنگييهکی تايبهت ب زۆری پ دەدر

ت  ن وەی باو،وشه دەکار ناه نانی وشه دەدات و ههرگيز وەک ش وازی دەکاره ش
و شيعری ال مهبهست نييه و بيرکردنهوە له کردەی وشهيشی ال  ،به تهنيا ئاوازی ن ل

": کوو بير له زۆر گرينگه. بۆ خۆی دە به تهنيا بير له مۆسيقای وشه ناکهمهوە به
  ".کرداری وشهکهش دەکهمهوە

کی دی که شيعری فهريد زامدار له شاعيرانی دی جيا دەکاتهوە  ئهوەيه که  خا
تهوە و جوگرافيای شيعری ئهم هۆزانه  کی ديار و تايبهتهوە نابهست خۆی به دەڤهر

ت،بۆ شيعريش ههمان ڕوانگهی ههيه.  دەفکر ههر سهبارەت وەک چلۆن ئازادانه ت
:"بهم پرسه  ندرێ و له ناوچهيهکی دی شين دەب نهمامی شيعر له ناوچهيهک دە دەچ

  تهوە".وله ناوچهيهکی ديکهش دەدوور و

کانی دی به بانتر  چهوانهی ژمارەيهک شاعير که ههميشه چهند پلهيهک خۆ له خه به پ
ن ت و ،دادەن قهت تووشی لهخۆباييبوون فهريد زامدار تهن شاعير به جوايهزتر دەزان

ت. بۆ خۆی لهم بارەوە  :"ناب کی ئاسايی گهورەتردە و مهزنتر نييه  شاعير له خه
کوو جياوازترە".   به

و،لهتيف  کهس،عهبدو پهش رکۆ ب فهريد زامدار ههر دوابهدوای شاعيرانی وەک ش
کردنهوەی ئهدەب خاسما شيعری کوردی  مهت،ڕەفيق سابير و ... دووی ڕەوتی نو هه

هيی  ک بهرههمی ڕەنگا ت و لهم بوارەيشدا گهل به ڕووبهری شيعری کوردی دەکهو
ت.  موحسين ئاوارە،ئهنوەر ،سهعدو پهرۆش،کهريم دەشتیعوسمان شهيدا،دەبهخش

ک شاعيری مهد،جهقادرمحهممهد،فهرهاد شاکهلی،ئيسماعيل محهم الل مهلهکشا و گهل
نه ئهژمار که دواتر  خوازە د دی،له هاوڕێ و شاعيرە هاوچاخهکانی ئهم شاعيرە نو

ی کهسانی وەک ئهم ڕەوتی تازەبو و شيعری کوردی له ڕ دالوەر ونهوەيهی ن
ی،هيوا قادر، مارف ی،مههاباد قهرەداغی،بهختيار عهلقهرەداغی،ئيسماعيل خورما



4 
 

ۆ)، کهژاڵ ئهحمهد و هتدەوە بهردەوام يوونس ڕەزايی،ئاغايی،قاسم موئهييدزادە(هه
ت.    دەب

ت که " ی "زامدارفهريد "ناسراو به  "فهريد بهکرئهييووببۆ وتن دەش سا
ر لهدايک بووەی ههتاوی)١٣٣١(١٩٥٢ و سهرەنجاميش ئهم  له ههول
شمهرگه،شاعير، وەکارپ ی جۆالی ٢١ڕۆژی ە ناسراوەی کورد،ڕۆژنامهوان و ش
ي ٦٧له تهمهنی )٢٧١٩ی پووشپهڕی ٣٠( ٢٠١٩ ئاخی کوردستان بۆ ههميشه دا سا

ت. يدا ستار دەگر ته دوا مهکۆی و ت   دەب

ی  و نس و مهيدانی ههراوی شيعر و ههر له ن بهردا هاته ن و س فهريد زامدار به ن
تر له ڕ،سهرەتا و ههتا ههنووکهيش منشيعريشدا ئۆقرەی گرت.  ی فهريد زامدار ز

وەکار،ڕاگهيانکار و و کورديش  شيعرەوە دەناسم ئهرچی ش کی دياری ن ڕۆژنامهوان
  .بوو

  :بريتين له زامداربهرههمه شيعرييهکانی فهريد 

ک،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی شيمال،کهرکووک،   برووسکهی ههوری مهبهست

١٩٧٣  

بهر،شيعر،چاپی يهکهم،چاپخانهی جمهوور،موسڵ،   ١٩٧٠ژوانی س

  ١٩٩٦ماکرۆکۆسم(گهورەترين جيهان)،شيعر،چاپی يهکهم،

  ١٩٩٦ميکرۆکۆسم(بچووکترين جيهان)،چاپی يهکهم،

کس،وەزارەتی ڕۆشنبيری،چ مانی،ست ،سل   ١٩٩٧اپی يهکهم،چاپخانهی قه

Toho،،مانی   ١٩٩٩له شهوی يهک دەققهييدا،چاپی يهکهم،سل

تهکانی شهيتان،چاپی يهکهم مانی،،مردنی ئهندازەيی پهنجه ش   ٢٠٠١سل

مانی،   ٢٠٠٦ئهنيمامۆندی،چاپی يهکهم،سل

وکراوەکانی وەزارەتی ڕۆشنبيری،چ ر نيودا،ب اپی شهڕی وشهکان و نيو نوقته له ژ
مانی،   ٢٠٠٧يهکهم،سل

ينهوەی فيکری و ئهدەبی نما،چاپی  کۆ وکراوەکانی سهنتهری ل مردنی بازنهيی،له ب
ر،   ٢٠١٢يهکهم،چاپخانهی شههاب،ههول
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تيی نووسهرانی کورد،چاپی  بهندی گشتيی يهک وکراوەکانی مه بارانی چل شهوە،ب
ر، ت،ههول   ٢٠١٣يهکهم،چاپخانهی ڕۆژهه

 یرانهنووس يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب ڕێ و نووسهری ڕێ،
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه یکورد،چاپ

 یرانهنووس يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب ناوچهيهک له ژوورە دزراوەکه،
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه یکورد،چاپ

ک، همی شاعير  يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب ئيمزايهکی بزر به قه
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه یکورد،چاپ یرانهنووس

وارەخوان،  یکورد،چاپ یرانهنووس يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب دوايين ئ
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه

که خوداييهکانی التهريکی،  يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب ئۆکتافيا،پ
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه یکورد،چاپ یرانهنووس

کی شيعريدا،  یرانهنووس يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب گهردوون له پيالن
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه یکورد،چاپ

 یکورد،چاپ یرانهنووس يیتکيه يیگشت یندهبهم یکانەوکراوب دەرياچهی ئاگر،
  ٢٠١٣ر،ولهت،ههژهڕۆ هیم،چاپخانهکيه

(....)  

وە بمکوژن   بهر لهوەی ئ

که خۆم کوشتووە   من دەم

ژن وە بمن   بهر لهوەی ئ

که خۆم ناشتووە   من دەم

  بهر لهوە ڕوانينم بدزن

که چاوەکانم داخستووە   من دەم

ن م ب وە پ   بهر لهوەی ئ

که   سهردەم
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  من خۆم به خۆمم وتووە

وە پارچهم کهن بهر لهوەی   ئ

که   زەمان

  من خۆم به خۆمم کردووە

لوم   سهرچاوەيهکی زۆر ش

که ههوکی خنکان و داڕژانی خۆم گرتووە   دەم

هکانم   لهسهر پشتی هه

نن و،بڕۆن وەش   خۆتان هه

  سهفهری من

گای نهگرتووە   مردن ڕ

  له ناو جهستهی خۆم دەڕۆم و 

  تهماشای ڕۆيينی پيادە و

  متهرمی نهمردووی خۆم دەکه

کهنينی مردن   لهگهڵ پ

  خۆم له ناو خۆم

ی ژيانی خۆم دەکهم.....  چاوەڕ

 ***  

(...........)  

ن... ڕۆحم دەمژی   له باتی خو

  ئهی نهههنگی...

  عيشقی کوژراو

  ئهگهر ستهم سندم بکرێ

ک   ههموو چاو
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  بههرەی جوانی بهردەکهوێ

  حهز به ئازاری کهس ناکهم

  به ناڕەوا

  من ئازاديم له کهس ناوێ...!

 ***  

دەر:    ژ

 یفهريد زامدار،"ب ناونيشان"ی شيعری  ديوانه   ١٩٩٠ چاپی يهکهم،سا
 ڕووپهڕی شاعير له فهيسبووک 
 پهڕی کوردی   ژمارەيهک ما

 


