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           .کاسەی بەتاڵ، شەونم  ،تهاە تازە، الفاو، کەی بەهار وایە؟، ستایشی خودا، هات و ن

 
 

 



  

 
 



  

 
 

 چی بدرووم؟ 
 
 
 
 من و داسی کول  ی خاڵی یی خۆم دیوهعهزرهمه
 م. چی بدرووم؟بکه نهچ دروێ ی خودایا، بهئه

 رزم ترس وله هارێ نییهر نانی بهبهمن له
 مردووم  ١تاو حاسڵی پایز  له ئێستاوه ر لههه
 زار بۆ منی   ی نییهقرهف هارسڵی هاوین و به فه
 ندووم ماڵ و که ٢واد خاڵییههز موو کاتێ لههه
 یفی خۆشههیوای حاسڵێ، که  به سیکه رکههه

 تی تۆ زیندووم مهرحههیوای مه ، بهنیمه من که
 موو ززاقی ههموو دێمی و ڕهئاودێری هه تۆی که

 ڕزقی منیش تا زیندووم مار ومۆرێکی، بده
 وێکوتم ڕۆژ و شهر نهوێ سهولهر ێلد نوهبا ئه

 وم، زۆر ماندوومم، بکه را کهسه  رکت بهده ڕ لهوق
                                                     

 تاویی هه ١٣٤٣قاقاڵوا، 
ر(عفهی چاپی جه  ١٣٢ی چاپی ئەنیسی و  7١)الپەڕە    

     ______________________________ 
 . خاڵی' یه یعهزرهنیسیدا 'مهچاپی ئه که لههرعیش ینعینوا
خوێنهلێره تهدا  بهر  چه  نیا  و  کێش  زاراوههۆی  فهند  ناو  یهی  ک  )وه   وههمیکهردی 
ده  عهزرهمه داس(  ده  وێتهکهو  شیرازی  حافزی  شیعرێکی  لهبیری  هیچکام  پێنج    نا 

 
 . تبێس نهقور 'پایز' م نووسی که  وهکه هۆی کێشی شیعره  . من بهدا، پاییز هاتووه که وو دیوانهردهه .  له ١
دیوانه هه  .  له ٢ ئاوا هاتووهکردوو  کاتێکه :"ههه دا  خاڵییه   له   موو  ڕه زاد  به ...." کاک  ی یهێوهم شئه  هرامزاده حیم 

نیسی یا  ر و ئهعفهواد بووبێت و جه تدا زه ڕهبنه  بێ لهڵیدام. دهگهه تی لواوهته  رد و من بهپێشنیار ک   یوهرهسه
 هاتبێت.  دامڵهر قهسه هیان بیهڵههه مئه ی دیکهکڵگرێهه ر نوسخه هه
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  ه لزه، یان هاو واتای غه هاوشێوهنزیک،    ای  روک، دویههیچ شێوه  ی بهی دیکهکهردهفه
ڵکوو  به  ییهکاندا نردهتی فهڕواڵه  نیا لهته  و جیاوازییهی حافز نین. ئهکهردییهشت فه هه
به  له بههه  که  رچاوترهواتادا  لهواوهته  ر  ههیه  تی  و  جیان  لهکتر  کان  شاعیره  رکام 

ی  که ێشدا شیعرهپ. با له ێبازێکی جیاواز بردووهار و ڕقائ  ورهرۆکی شیعری خۆیان به ناوه
 : وهبهێنمه ی شیرازیحافز

 "مزرع سبـز فلك ديـدم و داس مـه نـو 

 ز ِكشتِه خويش آمد و هنگام درو يـادم ا

  و خورشيد  دميد  یبخت  بخسبيد  یگفتم ا

 گفت با اينهـمه از سابـقه نـوميد مشـو 

  فلك  هب  احگر روي پاك و مجـرد چو مسي

 پرتـو ز فروِغ تو به  خورشيد رسد صـد

 تكيه بر  اختـِر شبگرد  مُكن كـاين عيّـار

 تـاج كـاووس  ربود و كمـر كـيخسرو 

  اِر زر و لعل ارچه گران دارد گـوشگوشو

 نصيـحت بشنـو   ،دور خوبي گذرانـست

 چشِم بد دور ِز خاِل تو كه در عرصِه حُـسن

 گرو خورشيد و   همراند كه ُبرد از  یبيدق

 ندر عشق اكآسمان گو مفروش اين عظمت 

 ، خوشه پروين به دو جو یخرمن مه به جو

 آتش زهد و ريا خرمِن دين خواهد سوخت 

 " اين خرقه پشميـنه  بينداز و بـرو حافظ

                                
ڵوێست  و هه   رزههبک  ێلگه  وهتییهاڵیهفی و کۆمهلسهباری واتای فه  ی حافز لهکهشیعره

بلیغی بێ و ته   پۆشیی سۆفیانی ناساف   شمینهزوهدی ڕیایی و په  هبدژ    قهگرتنێکی زه
خۆیی ربهدونیا و تێیدا خوازیاری ئازادی و سه  ندن لهڵکهههروێشی و دڵ  نیازی و ده
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لهبیری مرۆڤه نیا  دڵ  که  مهیا قورس و ق  ندهوهئه  وهی شیعرییشهباری زمان و پێکهاته  . 
 . ر زمانێکی دیکهسه ریبگێڕێتهشیعر وه ه بسێک بتوانێت هاسان نیم که

 قیقیم کرد کهونم" ی مامۆستا حه تێبی "شه یری کی خۆم سه م بۆچوونه بۆ دڵنیا بوون له
کوردیی  وه حافزهزهغه  ١٠٠رگێڕاوی  ورمێ،    لی  ایوبی،  الدین  ها روههه   ،(١٣7٠)صالح 

  لی حافزه زهند غهتورکی چه  رگێڕاویوه پشکنی که زللری" محافظ غ جهکر کتێبی "تو
 . له (١٣8٠)نشر مهران، تبریز  چووه ڕێوهبه )آذر پویا( وه  ن محمد نقی ناصرالفقراالیه و له

له بهلهزهم غهرگێڕاوی ئهدا وهیهرچاوهو دوو سه هیچکام  نهم  بهکه رچاو   وهداخه  وت. 
بهکتێبی    به   مستده ڕا  "حافظ  ێش  شهریار"  کهانروایت  لهده   گات  شهبێ  هریار  وێدا 

هریار  مویست بزانم شهدبێت. دهزمانی فارسی ئیستیقباڵ کر  ر بهلی حافزی ههزهغه  ١٠٠
 .  و ئیستیقباڵه نییه مهرجهو تهی ئهکهرچی کاره، گههاتووه لهزهم غه ڕۆستی ئه چۆن له
ئ وه  هیوههنیازم  ناوهبڵێم  چهرگێڕانی  و  ئهکهشیعره  یمکرۆک  حافز  بهی  شیعر،   ویش 

 ی وهبۆ ئه  بووەش هۆکار  وهر ئهبووبێت و هه ید کامیل هاسان نهستا سهبێ بۆ مامۆده
  و کێشه ی ئهرهقه رێت و خۆی لهو ئاقارێکی جیاواز بهرهی حافز بهکهرۆکی شیعرهناوه
کهنه  یهیفهسلفه   ورهگه ودهده   دات  شیقا  کردنی  و  کهه رعق  هاوبیری  و  حافز  ی 

بوون لههاوهه  پێویستهڵ ئهگهڵوێست  ئه! ههوی  ئاوات  کهبینین شیعرهده  که  هشوهر  ی 
  به   م ڕوخسارهو ئه  یهخودای هه  ی ساکار لهوهد  ئایینی و پاڕانهدا سهرۆکێکی سهناوه
لهتایبه دهکهکوردییه  ی  ٦تا    ٤ی  درفه  ت  وهدا  دیکههه  کبینرێت.  شیعرێکی  ی موو 

پڕهم شیعرهئایینی موسوڵمانان، ئه له  له  ش  و  هیوایی و ترس  لهبێ    خودا و تۆڵه   رز 
ئهوهندنهسه  دواڕۆژی  لهی  پاڕانه خه  و  و  خراپ  ئه  وهڵکی  لهوهبۆ  تاکانی  خه   ی 

ئه ڕهببوورێت،  ئه  ززاقهو  لێ  زڕش  یمو  بهدهقی  ڕزقهخوازێت  واکهاڵم  لێی    ی 
 گوناه.  له ، چاوپۆشییهخوازێت نان و پێخۆری باش نییهده
هه  به من،  ههبۆچوونی  شهر  فهموو  ئههه  کهردهش  بیرهڵگری  له ئایینییه  و  ونیاز   ن 
دروێنهزرهمه و  که   ع  و  ماڵ  و  پایز  حاسڵی  لهو  خاڵی  بێ  زه   ندووی   له  هییوایهواد، 

کرا ش ده ر بۆیهبۆ لێبووردنی خودا. هه  یهوهو پاڕانه   هڕوانی کردنی مردنژیان و چاوه 
بخرێتهکهدیوانه  له شیعرهچه  الی  دا  دیکهکهئایینییه  ند  ، کانداتاییهرهسه   ڕهالپه  له  ی 

 .هەرواش بووە
ئهیهوشه  لهستهکی  نهکهشیعره  مم  بهدا  چه هجرهساڵم  بینی  شیعرهم  واتای  و   که مک 

لهده  یههه   وهووردبوونه   هبپێویستی   وهکهئاساییه  تهڕواڵه  نا  شاعیر  سواڵکه یدا  رێک  ک 
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ست ندێکی دهمهوڵهده   تی ماددی و ڕزقه لهکهرهداواکاری خێر وبه  وێت که کهردهده
له وانییه  ڕۆیشتوو!  ئه  حاڵێکدا  کردنه و  بچووک  خۆ  مهرانبهبه   له  هیهوو  و  ر  دا  عبوود 

ش وا ئاوات بناسن وانه و ئه ووفهسههلی تهموو ئهی گشتیی ههلێکردنی، ڕوانگه هزۆرده
بێگومان سۆفییهده بهکی بێ خهزانن  ئایینی، عهته  وش و  خوداترس    بدێکی لهعبیری 

ک حافزیش وه  راوسان  'ف'متصو   بە  ی وا چنگی بۆ شیعری شاعیرێکیوهر ئه. ههبووه
 . وهتی ئهڵوێستی سۆفییایههه یررخه، دههاویشتووه

بهگه  له ئینترنیت  دۆزینهڕانی  سهوهشوێن  به بارههس  رچاوهی  شیعرهت  تووشی م  دا، 
تۆمار    ڵهبێ هه  نگ و به ده  موو دیوانی حافز بهتێیدا هه  وێبلۆگێکی فارسی هاتم که

ئه  کراوه شیعرو  کهێدایهت  شیه م  و  زانیاری  بۆ  وه.  ئهخوێنه  یرگرتنڵک  درێسی  ر، 
دهلێره  کهوێبلۆگه کهدا  "  هێنم  ه دو  ١ناوی  کام"  دات  بریا کوست  کارێکی  .  ردیش 
 ن وێبلۆگ که. خاوهی بۆ شاعیرانی خۆی بکردایهتکێشهحمهزه  رهو برادهی ئههاوشێوه

نه کهناوه بۆ  تهوهبینرایهشیم  داناوهیهڕهالپه   تنهان،  حافز  کی  فاڵی  لهبه   که  بۆ   شێک 
دا کلیک  تهتایبه  ڕههو الپتوانێت لهر دهتی. خوێنهڕیان پێیهئێران باوه  ڵکی ئاسایی لهخه

وێنهسه   بکاته ئهر  بۆ  حافز  دیوانی  وبهوهی  خۆ  غه ی  ئهزهختان  بهلێکی  بۆ دهوی  نگ 
 : وهبخوێنرێته

http://www.1doost.com/hafez/407.htm   

ئهوهئه دیکهش  وێبلۆگێکی  کهدرێسی  وش  ،  غههتێیدا  ناو  یه لهزهی  و  حافز  ک  کانی 
ئهله غهوان  کراونه  (،٣٩١  )ژماره  لهزهم  ئهوهتهواتا  مه  وه.  ئێمه  زنهکارێکی  بێ  ده  و 
شم کهفارسییه   قی شیعرهبێنین. من ده  می شاعیرانی کورد پێکرههۆ به ی وا بهاوچرسه 
ئهبهله وێبلۆگهر  دهڵگرتهه   و  وا  کهوێکهرده.  وێبلۆگهخاوه   ت  دوکتۆر کهنی   ،

ناوی "شرح جاللی بر حافز" یش نووسیبێت وباڵوی   عبدالحسین جاللیان، کتێبێکی به
 :  وهکردبێته

http://jalalian.ir/farsi/index.php?option=com_content&task=view&id=813&
Itemid=45 

         ،کهرووزیی شیعره حری عه به
 وف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن رمل مثمن مخبون محذ

 
 

http://www.1doost.com/hafez/407.htm


  

 

 

 شنەی بەهار 
 
 
 

                ٣بەهارە و شنەی مایەی ژیانە 
              ٤بە شنەی ژیاوە ئەم نیشتمانە 

 موژدەی خەباتە  هێنەری رهاەب
 ەت، هێنەری هاتە نیالبەری مە

 گی ژینە ئاوری نەورۆزی پڕشن
 بۆ گەل و بۆ هۆز گڕی بەتینە 

 ژینی پێوەیە  گڕ و گرپەی ئەو
 بریسکەی خەبات هەر لەوێوەیە 
 ئاگری نەورۆزه یا تیشکی هیوا 

 کەرەوەی تاریکی هەواڕووناک
 گرپەی خورپەی دڵ، شەوقی زەوقی گەل

 کۆمەڵ ن الوان به ێ ڵدا دەوری له
 سڵی نەوبەهار ەفکاتێکی خۆشه، 

 دووری له نەیار، نزیکی له یار 
 ئەوە سەوز ئەکا تۆوی ڕزگاری 

 غ بۆ کوردەواری بەرهەم دێنێ با
 هێندێ دەڕزێنێ، هێندێ دەڕوێنێ 

 بەو گەرم و ساردی له خۆی دەنوێنێ 
 دووبەرەکی گەل دەڕزێنێ سەرپاک 

 اک تۆوی یەکیەتی دەڕوێنێ له خ
 گرتی ڕەنگخێرێ، دنیا ەبر ابەه

 
 ئەنیسی: ژییانەچاپی  ٣
 چاپی ئەنیسی: ژییاوە ٤
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 ست الیبرد شەوەزەنگخرڕۆژی وەدە
 به تەپڵ و تۆپ و به زەبروزەنگە 

 دەی، سا، نەتەوەی کاوه، درەنگە!
 پێشواز پاکوو بڕازێنەوە بۆ 

 شنه! تۆش کۆرپه بالوێنەوە
 له بێشکەی خەما ڕایژێنه تاوێ 

 بۆی دەرخه کاتێ، هەتاوێ، ساوێ
 اوببووژێتەوه لە بەر تاو و س

 ی تەواوجێگەی شاناز هێتبتا 
 ڕزگاری پێیە یفتیلەی ڕێگە

 بەخێو کردنی یەکجار بەجێیە 
 با بێته بەرهەم کۆرپەی نەتەوە 

 تەوه بەوەهیوای دواڕۆژی نە
 بۆ نیشتمان و بۆ گەل دەکۆشێ 

 5له ڕێی وان سەد چەل زووخاو دەنۆشێ
 ئەوسا ئاواتی "ئاوات" دێته جێ
 بەجێشین دەبێ خەڵفی هیوای جێ

                                    
 هەتاوی  ی١٣٤٣ ،قاقاڵوا

 ی چاپی جەعفەر(   ٣٠7و  ٣٠٦ی چاپی ئەنیسی و  ١8١تا  ١7٩)الپەڕە 
________ ________________________________ 

عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و باوەکوو زۆر لە ناوەرۆکی شیعرەکە  
ی پێشمەرگەی  تارەی لە پەیوەندی خەبو شنەی بەها  رهاەئەو ب  دوور نییە بەاڵم شاعیر

هاتوچۆی  و  جووڵە  بۆ  دەرەتان  خوڵقانی  و  سەرما  و  بەفر  الچوونی  و  کورد 
گەدا هێناوە و بەو پێیە چاوەڕوان دەکرا ناوێکی سیاسی، نەک سروشتی، لە سەر  پێشمەر

ک بووبێت،  خۆی  شاعیر  خواستی  ئەوە  ئەگەر  بەاڵم  دابنرێت  بە شیعرەکە  ە 

 
 شێ ووخاو دەنۆەند زلەڕێی وان هەرچچاپی ئەنیسی:  5
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ئێمەی  دەچێ وا بێت، ئەودەم ئەستەمە  شوێ   ،ادانەکە لە هەردوو چاپەبوونی عینووێوشاه
 . ین بیگۆڕ بتوانین خوێنەر 

دوا ساڵێک  سێ  ئەو شیعرەکە  هی  و  گوتراوە  ئەیلوول  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  ی 
سەردەمانەیە کە باوەڕی قورس و قایم بە شەڕی چەکدارانە هەبوو. دیارە بەشێک لەو 

پەیوخۆشەویستییە عەش  یند ە،  خووی  ئەوبە  و  خەڵکەکە  الی  نییرەیی  چەک  داریەتی 
ییەی چەک لە  ئەندامانی کۆمەڵگاوە هەیە. واهەیە هۆکارێکی دووهەم بۆ ئەو ئەوینداریەت

برەوی زۆری  بۆچوونی مائۆئیستی سەرچاوەی گرتبێت کە ڕاست لەو سااڵنەدا  بیر و 
سێ جیهانی  زۆری  بەشی  بەڵکوو  کوردستان  لە  هەر  هەنەک  ی سیاسییەکان  و  وو بهەم 

لە   هێزیان  کاڵشینکۆفیاندا  ول کوردیش  بە  شاعیران  و  دەدۆزییەوە  تفەنگدا  ولەی 
یش درێژەی کێشا و هەندێک لە  ١٣57ڵی ڕاپەڕینی ئەویندارییەک کە تا سا -هەڵدەگوت

کانی خۆیان لەسەر ئەو دانا و تەنانەت ئێستا  بەرنامەحزبە سیاسییەژکانی کورد بنەمای  
هەر لە سەر ئەو ڕێبازە   یش، ناهو گۆڕانکارییانەی جیو ئەو هەمو  ە ڵسا  هەموو  دوای ئەو

داگیرکەری   .ماون واڵتانی  زۆری  و  زوڵم  سێهەمیش  هۆکاری  لە    دیارە  کوردستان 
بە  چەکیان  لەخۆیان  کردن  بەرگری  بۆ  خەڵک  و  بوو  کورد  گەلی  کۆمەاڵنی 

کی شیعرەکە  ێشبە  هەموو  پێداویستییەک دەزانی. هەرچۆنێک بێت، ئەوینداریەتی چەک لە
 دەردەکەوێت. 

 : سەنعەتی مقابەلە یان تضادیان لێ پێکهاتووە.  و هات مەینەت
میللەت )ناسیۆن( و کەم و زۆر هەمان واتای    گەل و هۆز: گەل وشەیەکە بەرانبەر بە

و   خەڵک  ئاپۆرەی  عاشیرەت،  هاتووە:  واتا  دوو  بە  بۆرینەدا  هەنبانە  لە  هۆز  هەیە. 
واتلە زمانی کو  ی شتگم بە  کۆمەڵی مرۆ. بەاڵ ەکی ورد و دەقیقی  یاردیدا ئەو وشەیە 

گشت  بە  و  شاعیران  ناو  لە  وەردەگیرێت.  لێ  عەشیرەتی  واتای  زیاتر  و  ی  نییە 
 خوێندەوارانیشدا واتای 'گەل' و نەتەوەی لێ وەرگیراوە، بۆ نموونە:

 "ئەی کوڕ نەوەی کێی؟ -
 نەوەی شێرانم  -
 تۆ لە کام هۆزی؟ -
 ( هەژار استۆ" )مامهۆزی کوردانم.... -

 نبانە بۆرینە(  ەهگرپە: کڵپە، بڵێسە، گڕ )
هەر خەبات  بروسکەی  واتە  بۆرینە(  )هەنبانە  ئاسمان  بەرقی  بروسکە،  لە   بریسکە: 

 نەورۆزەوە دێت )کە جەژنی کوردانە(.  
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 خورپە: ڕاتڵەکانی دڵ )هەنبانە بۆرینە( 
 .  ەکتەشدەوری داڵێن: دەئاڵێن. لە دەوری شتێک ئااڵن واتە کۆبوونەوە لە 

زوربە وەک  شاعیریش  نێوا  ینەوبەهار:  لە  جیاوازییەکی  نەوبەهار  خەڵک،  و  بەهار  ن 
ماوەیە نەوبەهار  من  بۆچوونی  بە  بەهاردا  دانەناوە.  مانگی  نێوەڕاست  لە  و  درەنگتر  ک 

 دێت. 
وەک   زیاتر  من  بەاڵم  کراوەتەوە  واتا  کوردستان  بە  بۆرینەدا  هەنبانە  لە  کوردەواری: 

 ینم. بەد یکورد'   'کۆمەڵگای
 ە.  ناتەواویان پێ دروست کراو دەڕزێنێ و دەڕوێنێ: جیناسی

و لێرەدا دەڵێ بەهار   تۆوی یەکیەتی دەڕوێنێ لە خاک: بکەری ڕستەکان هەمان بەهارە
 دووبەرەکی ناهێڵێت و تووی یەکیەتی شین دەکات. 

 شەوەزەنگ: شەوی تاریک
 ەهاردا. ب ەولریشقە تەپڵ و تۆپ: ئاماژەیە بە گرمەی هەور و هەورە ت

 ی زەبر وزەنگ: توند وتیژ
 پاکوو: هەمووتان

 بڕازێننەوە: خۆتان بڕازێننەوە
 شنە: سروە، نەسیم 

 کۆرپە: منداڵی ساوا 
لەپاش بب کەوتن  وەکەیف  کردۆتەوە:  واتا  ئاوا  ی  'بوژانەوە'  بۆرینە  هەنبانە  ووژێتەوە: 

 لەڕی و کەساسی. 
 فتیلە: پڵیتەی چرا 

 چەل: جار، کەڕەت 
 م انەمف: خەڵ

 ، ی عەرووزیی شیعرەکە حرەب
 لن فعولنلن فعولن// فع)هجایی(: فع ن اثلممثمتقارب م
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 ێ هاتەوە بۆ بۆکان 
 
 
 

 وەک دەڵێن هاتەوە بۆ 'بۆکان'ێ 
 پێی بڵێن پێ لە دوو چاوم دانێ! 

 داروپەردووی کە لە ئاودابوو، ڕزی 
 قەدەمت بێنە بە سەبر و بەدزی 

 کێنەوەکوو پێت لەسەری بێ و بش
 شقی زارت بتکێ! اع ویڕوبائ

                                                    
 ی هەتاوی  ١٣٤5بۆکان،  
 ی چاپی جەعفەر(  ٣٣7ی چاپی ئەنیسی و  ٢٠8پەڕە )ال 

   ______________________________________ 
لە   و  وەرگیراوە  شیعرەکە  مەتلەعی  یەکەمی  میسراعی  لە  شیعرەکە   وو هەردعینوانی 

 یەکە.  وەک دااپچ
هەردو لە  شیعرە  چاپکراودا  دیوان  و ئەم  لەگەڵ  ی  و  لێکراوە  چاوی  مەسنەوی  وەک 

 دانراوە لەکاتێکدا مەسنەوی نییە و 'قەتعە'یە.   مەسنەوییەکان
نامەیەکی   و  دەگونجێت  دۆستانەدا  شیعری  واتە  ئیخوانیات  مەقووڵەی  لە  شیعرێکە 

 شیعریی دۆستانەیە. 
چاپی   لە  کاتێ  ڕ  سیدانی ئەا  ستمامۆمن  لەوێدا  و  کەوت  پێی  گوترانی  کێچاوم  ەوتی 

بۆ دەزانی  وام  نەکرابوو،  نیشان  دەست  قازی کاکەحەمەی  گەڕانە  شیعرەکە  نەمر  وەی 
سەید   ئاغا  چاپی  کاتێ  بەاڵم  گوتراوە.  بۆکان  بۆ  کوردستانەوە  باشووری  لە  قزڵجی 

ساڵی   ڕێکەوتی  شیعرەکە  ژێر  لە  باڵوبووەوە،  پو    ١٣٤5جەعفەر   ئەم   داێزاوەرلە 
حاجی "بۆ  بینی:  کردن   عیبارەتەم  وگومان  مەزندە  ئیتر  موهتەدی"،  ئاغای  رەحمان 

 بووەوە ئاوات شیعرەکەی کەی و بۆ کێ گوتووە. بوو و ڕوون تەواو
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بوو.   بۆکاندا  ئاغاواتی  ناو  لە  نێو  خۆش  گەلێک  کەسایەتییەکی  ئاغا  ڕەحمان  حاجی 
کی زۆری ژیانی لە تاران  اڵنێساۆ  ب  ە،ەدییباوکی کاک سەالح و کاک عەبدوڵالی موهت

 ا و مامۆستای زانکۆی ئیالهیات بوو. یژدە
نیم لەو ساڵی   ئەوە  ئایا حاجی ڕەحمان  ١٩٦٦)  ١٣٤5ئاگاداری  و  ڕوویداوە  (ەدا چی 

و   گیر  دوای  خود  یان  بۆکان  گەڕاوەتەوە  تارانەوە  لە  ئاسایی  سەفەرێکی  بە  ئاغاهەر 
زێدەکە هاتۆتەوە  سیاسی   ئگرفتێکی  ئاسایی   رترمزۆی  ەرەگی.  سەفەرێکی  ئەوەیە 

ئووب شا  کامیل  بۆنەیەشەوە  بەو  هەر  بۆکان،  هاتبێتەوە  سەردان  بە  و  شیعرەی  بێت  ەم 
 ٦هۆندبێتەوە. 

کە   ئێستا  دەڵێ  ئاغا  ڕەحمان  حاجی  بە  ئاوات  ئەوەیە  شیعرەکە  ناوەرۆکی  کورتەی 
چاوی   لەسەر کەالوەی  پێت  زەوی،  جیاتی  لە  بۆکان،  دگەڕاویەتەوە  اڵم بە،  نێاب من 

داروپەردووەکە ئەوەی  ناو   یلەبەر  لە  زۆر  تۆوە[  دووری  ]بەهۆی  برژۆڵەکان  واتە 
ونەتەوە و ڕزیون، بە سەبر و هەستەوە پێ لەسەریان دابنێ نەوەکوو  فرمیسکی چاومدا ما

بەو کەوتنەت،   ئابڕووی منی عاشقی هەژاری خۆت  و  هەڵبخلیسکێی[  ]تۆش  بشکێن، 
  .تکەسێک بە کەسێکی دیکەی بڵێێزە ڕ و تییسۆشەوبتکێ؛ ئەوەش ئەوپەڕی خ

 ژار:واتای هەندێک لە وشەکان بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هە
پێ لە دوو چاوم دانێ، دەبوایە 'پێ لەسەر دووچاوم دانێ' بوایەت، بەاڵم بەهۆی کێشی  

 شیعرەکەوە وا گوتراوە.
 داروپەردوو، بەرد ودار و هەاڵشی خانوە ڕووخاو. 

دووریێسکرمف  بێدەو،  ائ لەبەر  کە  بێت  شاعیر  چاویدا   یی  گۆمی  لە  دۆستەکەی، 
 کۆبۆتەوە.  

 زار، الواز، لێقەوماو. 
               ی عەرووزیی شیعرەکە  بەحر

 رمل مسدس مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعلن 
 
 

 
کا   6 بیرەوەرییەکی  ئەو من  نییە  دوور  کرا.  بۆ  عەمەلیاتێکی  تاران  لە  کە  ڕەحماناغا  حاجی  لە  هەیە  ڵەوەبووم 

بێت لەبەر ئەوەی باوکیشم    ١٣٤5واهەیە هەر    شیبووبێت. ساڵەکە  وای عەمەلیاتەکەۆکانی دوابەدبەوەیەی  گەڕان
 بوو.  ١٣٤٦د و ئەوەش ساڵی  مەلیاتی کران عەنەخۆشخانەی تارهەمان 'دوکتۆر میر'لە هەمان 
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 تاونەدیو 
 
 
 

 7تەوژمی چەرخی کۆنی پیرە دنیا 
 هەتا کەنگێ لەسەرمانە، بە سەرما؟

 ، تیشکی بەهاری بدات ڵەمۆێ دەم
 ی ە کوردەوار تاباڵ تینێک بد

 8دیوین لەمێژە چاوەنۆڕ و ڕۆژنە
 هەموو بێ جلک وبەرگین، وەک هەتیوین
 ٩بڵێی جارێکی دی شین بێ گوڵووکات؟ 

 کوڕوکاڵیش بگەن ئەوچەل بە ئاوات؟
 ئەوە 'ئاوات' بەجێ ماوە لە هۆزی 

 وەدووی خێڵ کەتووە، ناگا بە تۆزی 
 ڵە، سەعاتێ ێخ ەوئ نگیخودا! پێشە

 گاتێ! ەدبوەستێنە هەتا ئاوات 
 خاڵ دەڵێن سووتاوە ئێستا بۆتە زوو

 بەهاواری نەهاتن قەت کوڕوکاڵ 
                                                     

 ی هەتاوی ١٣٤7قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ٣٣٦ی چاپی ئەنیسی و ٢٠٦تا  ٢٠5)الپەڕە   

 _________________________ __   ___________ 

 
 چاپی جەعفەر: دونیا    7
 . لەمێژە چاونەزێر و تاونەدیوین، چاپی ئەنیسی  8
 یسی نچاپی ئە. گوڵوکات،   ٩
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ل شیعرەکە  شی  ەعینوانی  سێهەمی  لفەردی  و  وەرگیراوە  وەک  عرەکە  چاپدا  هەردوو  ە 
 یەکە. 

مەسنەوییەکی سیمبولیکی سیاسییە و بارودۆخی سیاسیی گەلی کوردی تێدا وێنا کراوە.  
بەئاوات گ بۆ  بوون  بوون و لە دەستی  ەچاوەڕوان  بێت لە سەربەخۆ  بریتی  یشتن، کە 

گ  ون،بور  گاڕزان  بێگان شیعرەکەدا  بەژنی  هەموو  هەستی ڕەبە  سانایی  بە  و  اوە 
تە جلک  پێدەکرێت:  بێ  و  تاونەدیوی  و  چاونزێری(  )یان  چاوەنۆڕی  و  سەرما  و  وژم 

وبەرگی و وەک هەتیو مانەوە و لەخێڵ دواکەوتوویی و بە زووخاڵ بوون و بەهاوارەوە 
گە سیاسیی  باری  بۆ  سیفاتێکن  هەمووی  گوترانی  بارە  ل  ردکولی  نەهاتوویی،  ودۆخی 

بە دەاڵشیعرەکەدا.  خۆی  ئامانجی  ڕاشکاویی  بە  شاعیر  ناو  م  خستوویەتە  و  رنەبڕیوە 
 قاڵبێکی سیمبۆلیکەوە کە سروشت و وەرزەکانی ساڵ بێت.

هیوایە،  و  ئارەزوو  یەکەمیان  دەبینرێت.  'ئاوات'  وشەی  شیعرەکە  شوێنی  سێ  لە 
نازناوی شاعیرە و سێهەمیش کاتناوازن  ەره  یان دووهەمیان  بەاڵم لە عەینی    ا د ی شاعیرە 
 وەردەگیرێت.  واتای ئارەزوو و خواست و هیواشی لێ

 واتای هەندێک لە وشەکان بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار:
 تەوژم، گوشار، توندی و هێز

 باڵ، لێگەڕێ
 نەکوردەواری، واڵتی کوردان هەروەها کۆمەڵگای کوردی. لێرەدا دووهەمیا

 چاوەڕێ، چاوەڕوان  ڕ،نۆوەچا
 وچنۆک و بە ئیرەیی، بەخیل ونەزێر، چااچچاونزێر یان 

گوڵووک، خونچەی گوڵ؛ گوڵووکات کۆی وشەکەیە، بە شێوەی عەرەبی بە 'ات' ی  
 تأنیث بەکۆ کراوە.
 کوڕوکاڵ، الوان

 لەهۆز بەجێمان، نیشانەی تەنیایی و بێکەسی و خەمباری و بێ هیوایی یە. 
لە خێڵی کۆچکردوو کە    بە ئاواتە، وەک کەسێکی بەجێماوین  شتەیگ  ۆز،گەیشتن بە ه

 ەوتبێتەوە و ئێستا گەیشتبێتەوە بە خێڵەکەی. غەریب و تەنیا ک
             بەحری عەرووزیی شیعرەکە  

 هزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
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 گڕوو 
 
 
 

    ی من؟ کوانێ خورشیدی شەوی دەیجوور 
              من؟ ری جوونەڕ کوانێ دەرمانی دڵی

 هر و وەفا! مێئەی فیدات بم، یاری بێ
 وا منت کوشت تۆ به سەد جەور و جەفا 

 نەتدەزانی عاشقی بااڵته دڵ؟ 
 ١٠نەتدەزانی مشتەری کااڵته دڵ؟ 

 ووااڵت بۆ منه، من موبتەالم ئاڵ
 من قەزاوەگێڕی هەر دەرد و بەاڵم

 دەوێ، ڕۆژ و شەوێ یاری تۆ هەر تۆی 
 ١١کەوێانس داکە بە ،ێگرگەر گڕوو ب

 عاشقی زارت مەکە بێزاری خۆت 
 اش بناسە موبتەالی ئازاری خۆت ب
 ١٢یی گوڵزارتە  وا "ئیمامی" تووتی 
 چاوەنۆڕی قەندی لێو و زارتە  
                                       

 ی هەتاوی ١٣٤5قاقاڵوا، هاوینی 
 ر( ی چاپی جەعفە ٣٣٣یسی و ی چاپی ئەن ٢٠٣)الپەڕە 

_________ ________ ______________ 
 ەردوو چاپدا وەک یەکە.عینوانی شیعرەکە لە ه

 
 ەنیسی: کاال چاپی ئ ١٠
 و چاپی ئەنیسی: گڕ  ١١
 تووتیی چاپی جەعفەر:    ١٢
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بەاڵم    ساڵیی شاعیردا گوتراوە،  ٦٣لە تەمەنی  و  غەرامییە    بە ڕواڵەت  شیعرێکی ساکاری
تاهیری کوڕی   سەید  ئاغا  وەک  شاعیر  عەزیزێکی  بۆ  کە  لێدەکرێت  ئەوەشی  هەستی 

و باشوو  گوترابێت  بۆ  چوونی  پەیوەندی  دەستەوشەکانی    بێت.  اندادستکور  یەرلە 
سە و  ساکارن  دەکرێت  گەلێک  هەست  ناکەوێت.  بەرچاو  تێدا  زۆری  شیعری  نعەتی 

شاعیر هەوڵێکی میکانیکی دابێت بە دەستە وشەی سواوی زۆر لەکار کراو سەرواکان 
 و....  ڕێک بخات، بۆ نموونە بێ میهر و وەفا لەگەڵ سەد جەورو جەفا 

 سەرەتای زستان  یشەو وەکێژ ردو دەیجوور: شەوی تاریک 
 نگ ئاڵ و وااڵ: ڕەنگاوڕە

 موبتەال: گیرۆدە 
 قەزاوەگێڕ: بەاڵ گێڕەوە 

 گڕوو: بیانوو 
 داکەوتن: هێور بوونەوە، دەست هەڵگرتنیش

موبتەالی ئازاری خۆت: واتە شاعیر گیرۆدەی دەرد وئازاری دڵدارەکەیەتی و ئەوەی  
 تەوە.بەڕوودا دەدا

 ان وڕوەچاوەنۆڕ: چاوەنواڕ، چا
                 شیعرەکە،  ووزییرە بەحری ع

 مسدس محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن رمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

29/ ئاوات ی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 وەک مەسنەوی 
 
 
 

          ببیە لەو قامیشە، چۆنت پێ دەڵێ  
 پێت دەڵێ خێرا بە سۆزی من هەڵێ 

 سۆزی من، سۆزی دڵێکه ئاگرین 
 ین، پشکۆی ئەوین ئاگرێکه زۆر بەت
 کڵێێ دژێنربدەهەر پڕیشکێکی 

 هەر بڵێسێکی دەپشکوێنێ گوڵێک 
 نده نێو دەروونی پڕ زووخاوبەندبە

 وشک و ڕەق، ئەندامی دڵ تێدا نەماو 
 ڕۆیی به یادی دڵبەری  لەوێدڵ 

 وشەنگی وەک پەری دڵبەرێکی شۆخ
 هەرکەسێ دەردی ئەوینی چەشتووە 

 شەربەتی مەرگی به لێوان مشتووە 
 به ئاخ و داخەوه دەتلێتەوە هەر 
 کێو دەخولێتەوە  هل ارهەتیپ و شێت

 وێرانه ئەو اڵهەروەکوو مەجنوونی م
 چاره، سەرگەردانه ئەو ڕۆژ و شەو بێ 

 ١٣هەرکه بیستی دەنگی بلوێری شوان
 بەستی خێرایەک کەمەر بۆ ڕێی نەمان 

 وداڵ و بەرد و چێو ڕێگه چی؟ پڕ دڕک
 ێوهەر سەرەوژوور و سەرەوژێر، شاخ و ک

 تالیشکچاڵ و چۆڵ و پڕ مەترسی و مو
 

 چاپی ئەنیسی: شووان  ١٣



 
 

 ١٣٤٩ ات ١٣٤٣ یسااڵن شیعری /30
 

 و هەڵدێر و ڕێی هات و نەهات ەالالب
 امی"! چاکه هەر بخولێیەوە تۆ "ئیم

 هەروەکوو شەم هەڵبیی و بتوێیەوە
                                     

 ی هەتاوی ١٣٤5قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(   ٣١٣و  ٣١٢ی چاپی ئەنیسی و  ١88و  ١87)الپەڕە   
___________________________________ __  _ 
 عرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.شی ینعینوا

شیعرێکە لە ژێر کارتێکەریی ڕاستەوخۆی سەرەتای کتێبی "مثنوی" مەوالنا جەاللەددین  
بۆ  داناوە  دیکەی کوردیش  شاعیری  زۆر  لەسەر  شوێنی  گوتراوە، کە  ڕۆمیدا  بەڵخی 

تاڵە بەرزینموونە، شێخ عەبدولڕەحمانی  بە شیعرێکی  )خالیس(    ی ر سیتەفسی  راف  بانی 
شیعری    ١٤کردووە هێمن  مامۆستا  ئەو    اویناسرو  تەئسیری  ژێر  لە  جودایی"  "ناڵەی 

داناوە. جگە لەوان،   نالیش  شاعیرشیعرەدا  و  تاوەگوێزی  انی وەک مەحوی و مەولەوی 
 وە. پیشانداکارتێکەریی مەسنەوی مەوالنایان لە شیعری خۆیاندا 

عەبدو ناوەڕاستەکالڕەحمانی  شێخ  لە  نەدەس  نیخالیس  دوایی  هەەدۆز ی  کۆچی  مدا 
لە ساڵی    ١٠٠کە دەکاتە    کردووە ئاوات  ئاوات. شیعرەکەی  پێش شیعرەکەی  ساڵێک 

هەتاوی)   ١٣٤5 هێمن  ١٩٦٦ی  مامۆستا  جودایی'  'ناڵەی  شیعری  گوتراوە.  دا  زایێنی( 
  8پ کراوە کە دەکاتە  دا چا  ١٩7٩دا گوتراوە و لە  ١٩7٤ئەوەندەی بزانم، لە ساڵی  

ەکەی ئاوات و نی شیعرەکەی ئاوات. چەند فەردی شیعراروتی گدوا  ڵسا  ١١ساڵ و  
 دەگەیێنن:  نزیک بەیەکترهێمن، بە جیاوازییەک لە بەیاندا، هەست و بۆچوونێکی 

 ئاوات: 
 هەرکەسێ دەردی ئەوینی چەشتووە 

 شەربەتی مەرگی به لێوان مشتووە 
 ە هەر به ئاخ و داخەوه دەتلێتەو 
 ە و تەشێت و پەتیاره له کێو دەخولێ 

 وێرانه ئەو مەجنوونی ماڵ وکو روەهە

 
مەوالناشەرحی مە-کیتابولمەعارف   ١٤ مەوالنا شێخ عەبدی تەسنیفی  ی ڕۆم سنەویی  تاڵەبانی  حەزرەتی  وڕەحمانی 

اچوونەوە و داڕشتن و پێد  وڵتانی،)خالص( بە پێشەکی د.نووری تاڵەبانی، وەرگێڕان بۆ سەر کوردی ئەنوەر س
 ٢٠١٤چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر، ەدعەلی سوڵتانی، ممیری عیرفانی محەتەفس
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 چاره، سەرگەردانه ئەو بێڕۆژ و شەو 
 هێمن: 

          بۆ کەسێکە مەی، دڵی پڕ بێ لە داخ
 بۆچی لێی بخواتەوە بەرزە دەماخ؟  

                                                                                                     ئەو کەسەی بێکەس نیە و خانە خەراب
  !و شەرابدەک بە ژاری ماری بێ بادە 

وجوودییە   یبابەتی سەرەکی شیعرەکەی ئاوات، وەک ئەوەی مەوالنای ڕۆمی، وەحدەت
  ( قامیشەاڵن خۆی )  و بە شێوەیەکی تەمسیلی لە تاکێک دەدوێت )قامیش( کە لە ئەسڵی

گەیش  ئاواتی  و  دەخوازێتجیابۆتەوە  ئەسڵ  بە  شۆخ رەڵب"د  بە  ەکک  ئەسڵێ  -تنەوە  ی 
شاعیر لێرەدا دوو وێنە لەخۆی دەکێشێتەوە: یەکەم    وشەنگی وەک پەری" ناوی دەبات.

دووهەمیش  خۆی؛  وجوودی  بە  نەدان  گرنگی  لە  بریتییە  و  تاکەکەسییە  و  شەخسی 
وەک شێخانی    باوەڕێکی عیرفانی کە سەرچاوەی لە شوێنی بنەماڵەیی و کۆمەاڵیەتی ئەو

د سەرچاوە  و  ەکرەشیعت.  ێرەگتەریقەت  خەسلەت  لەو  پێکهاتەیەکە  و  باوەڕە    ئاوێتە 
قاڵبی  لە  بۆچوونەکان  جێکردنەوەی  بۆ  شاعیری  بەرزی  توانایەکی  لەگەڵ  هاوڕێ 

 شیعرێکی عەرووزیدا.  
 قامیش: نەی. وشەیەکی تورکییە

 )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( سۆز: گفت و پەیمان 
 ڵ ببە، ڕۆشن بە، گڕ بگرە : هەهەڵێ

 گر ائوی  لوپۆ :ۆکشپ
 بڵێس: بڵێسەی ئاگر   

 ئاماژەیە بە گرێ گرێ بوونی قامیش بەند بەند: 
 زووخاو: کێم و خوێنی تێکەاڵو )هەنبانە بۆرینە( 

 پەتیارە: گەلالیی، گێژۆکە 
)هەنبانە   داڵە(  هێشووە  )ئەم  جودا  لێک  دەنک  داڵ:  دڕوو؛  و  چقڵ  دڕک:  وداڵ:  دڕک 

ردیدا دڕک و داڵ واتای چقڵ و وکی  دەبئە  وان  نە( لێرە و لە زۆر شوێنی دیکەیبۆری
 هەیە. دڕووی 

 چێو: چیلکە و لەتە دار
چاڵ و چۆڵ: دوو وشەی جیاوازن بە دوو واتای جیاجیاوە بەاڵم بە سەریەکەوە دەبنە 

 شوێنێکی نالەباری نەخوازراو. 
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 ۆرینە(انە ب)هەنبهەڵدێر: جێگەی زۆر بەرز و قیت لە شاخ و کێودا
                           ە:  کەعربەحری عەرووزیی شی 

 فاعالتن فاعالتن فاعلن محذوف: رمل مسدس
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 ( ٢خاسەکەو )
 
 
 

    خاسەکەوێ لە بەندەنێ
 خۆش پێدەکەنێدیتم خۆش

 ١5بە کێ؟ بە چی؟ بە من و بە تۆ
 بە ژینی وا بێ تار و پۆ 
 نن دەیگوت ئێوە لە گەرمێ 

 ١٦ن ڕا بۆو دەخوێن لە کوێستان
 ڕامبە بیر و  ،یە منوام ال

 ام گەرمێن و کوێستانێ گەڕ
 نەمدی کەس تەنیا سەرکەوێ 
 یا بە دڵێکی خۆش وەرکەوێ 

 هەرکەس بە تەنیا مایەوە
 داویان لە ڕێگا نایەوە 
 وەک کەو ١7بە دەندووک پێوە بوو

 ڕۆژی ڕووناکی بوو بە شەو
 گوێ لە ئامۆژگاریم بگرن

 ێ، بمرنونە داونەک بکە
 ێ لەو ێەکیەکێ لێرە، ی

 ە، لە منوو کەوێ! نەووەیەک ک
 

 ردا عفهی جه چاپ ۆ' له ت بهمن،  جێ، به  کێ، به  .  'به ١5
 .اڵتی کوردستانه ن، باشووری کوردستان و کوێستان، ڕۆژهه رمێ.  گه ١٦
 توانێ بهده   بێتتی هه رفهدهر  گهبێت ئهپێوهالق    به  ێک که وبوون. که  ه راپ پێوبوون، خ دندووک پێوه    .  به ١7

 .زگار بوونی بۆ نییهبێت ئیتر ڕده  دندووک پێوه ه اڵم کاتێ ببپسێنێت، به  کهدندووک داوه 
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 لێک پساو بن بەش و بەس بەش
 خوراو بنبیر و بەشبەس بێ

 دەستێک تەنیا دەنگی نایە
 مناڵێک بۆی ناکرێ کایە 

 بە دوو دەست چەپڵە لێ دەدرێ 
 دەکرێ  ١8بە دوو مناڵ گەمە

 ئەو نیشتمانە پیرۆزە 
 هەموو کاتێکی نەورۆزە

 ۆژە، ڕۆژی نەورۆزی ڕشەو
 ز ۆ هۆە بزۆر یازجێی شان

 وەک بەهەشت خەمڵیوە بە گوڵ
 ، بەڵکە هەزار دڵنەک دڵێک

 ئاوبردەی ئاو و خاکییە
 گیرۆدەی خاکی پاکییە
 بەاڵم بە داخەوە هەروا 

 لە ژێر دەستی داگیرکەردا 
 وو الڕووخاوە ١٩وێرانە

 ڕێک چاڵ و چۆڵە و کەالوە
 شەوی مەینەت، ڕۆژی شەوە

 و نەتەوە  و هۆز بۆ گەڵ
 ەیەتاس وت هیوا و ئاوا

 داخ و هەناسەیە و  ئاخ
 بێنندەست بە چاوی خەوا 
 ڕابن، دوژمن داپەڕێنن 
 کاتی ڕاپەڕینە، هەستن

 
 یاری   . ١8
  م دوو ک لهیه  به  میسراعه   مبێ ئهکه دهحیسابی کێشی شیعره   ردا. به عفهچاپی جه  ' لهو الڕووخاوه  .  'وێرانه ١٩

وێرانهوهتهرێ بخوێن   یهشێوه وێرانه والڕووخاوه   هی:  یان  الڕووخاوه   ،  من    به  )واته  وو  واو(.  میانم دووههدوو 
 ر نزیکتر بێت. عفهی جهقده  له که ڵبژاردووه هه
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 دەست و پێی بەرهەڵست بەستن
 با بەس بەستن دەست و پێتان 

 با بەس بگرن لێتان ڕێتان 
 لێک بن، ڕێک بن، دەست بە دەست دەن 

 ت کەن شایی بە خۆ و حەز لە هەس 
 ان تتەسگەر هەست و قەست و مەب

 ۆ کوردستان کەن بت ڕێک بەخ
 ربەستیئەوجار دەژین بە سە

 سەردەکەون بە تەڕدەستی 
 لە سارای بەرزی ئازادی  
 یو شادی دەکەونە خۆشی  

                                                    
 تاویی هه ١٣٤5قاقاڵوا، 

( نیسیدا نییه چاپی ئه له  ر؛عفهی چاپی جه  ٣٠١ ڕه)الپه  
  ___________ _   ______________________ 
کارهسپێده  له ئه  کهکی  کاتێ  بابه و  ماڵپهسه  له   تانهم  ڕۆژههر  باڵو    -اڵتڕی  بۆکان 
به وه بوونهده چاوم  هێشتا  جه ده  ،  کاک  چاپی  نه عفهقی  شاعیر  کوڕی  و کهری  وتبوو 

ئه مامۆستا  ئهچاپی  شیعرهنیسیش  نهم  باڵو  تێدا  شوههووکرابی  لههکیعره.  ی  ڕۆژنامه  م 
ئێراندا بینیبوو    کوردستانی  حزبی دیموکراتی(ی  ١٩7١)   ١٣5٠اڵی  سکوردستانی چاپی  

 کاتێ که  کراوه واته  ئاماده  و ڕۆژانهی ئێستا دوای ئهقه م دهواو بوو. ئهوێدا ناتهاڵم له به
به ست کهرم دهعفه ی چاپی جهنوسخه لتررگ تی وهیارمه  وت و  بهوهن  و موو ئههه  ، 

 . وهپێشتر باڵوم کردبوونه که وهدا چوومه تانهبابه
شیعری خاسەکەوی دووهەم، وەک گۆرانی یان سروودێک گوتراوە  و وێژەری بەشی 
کوردستانیش   گەلی  تەلەفیزیۆنی  ی  "دیرۆک"  بەرنامەی  سێ  زنجیرەی  لە  دووهەم 

  ٢٠وێندۆتەوە. بەشێکی لێ خ
وی یەکەمە  ناوەرۆکی خاسەکەو هەواڵ و پەیام و    ڵوی هەێژەدر  ا دتیلە ڕاس  شیعرەکە

ئەو   دەڵی  و  کراوە  زیاد  لێ  سەرکۆنەیەکیشی  واتە  "پێکەنین"  تەنانەت  و  تەنز  بەاڵم 

 
20  http://www.gksat.tv/Default.aspx?page=article_program&id=6117&l=3 

http://www.gksat.tv/Default.aspx?page=article_program&id=6117&l=3
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خەباتە بێ بەرنامەیە، ئەو سەرلێشێواوییە، ئەو یەکتر پووچاندنەوەیە کە بە "ژینی بێ تان  
دەشو بۆوپۆ" ی  دەێت؟  بەکەڵکی چی  ناگرنەوە؟   ؟ڕاوندابێک  ل  چیبهێنێت،  یەک  بۆ 

ێک بە تەنیا تەقەی نایەت و کەو )واتە پێشمەرگە( ی تەنیاکەوتوو و مەگەر نازانن دەست
 لە پۆلی کەوان دابڕاو، زوو دەکەونە داوی دوژمنەوە؟ 

ش گومانی ۆیهربکرابوو و هه ست نیشان نهدهڕۆژنامەکەدا    له  کهساڵی گوترانی شێعره
ئه زیاتر  شههه  هلڕوو    هکو  وب  وهمن  باڵی  دوو  دی مان  حزبی  موکراتی  قبووی 

به گوترابێت.  ئێران  لهکوردستانی  چه  الم  ساڵی  عفهچاپی  هه  ١٣٤5ردا  تاوی  ی 
شیعرهڕێکه گوترانی  کراوه  کهوتی  ئه  دیاری  هاوکێشهوهو  ڕاده  کهش  زۆر یهتا  کی 

 گۆڕێت. ده
زای  ١٩٦٦ساڵی    کاتهده  ١٣٤5ساڵی   ڕ  یێنی  کهکاته  وئه  استو  نێوان  کێشه  ی  ی 

و   پهفتهدهبارزانی  عیراق  کوردستانی  دیموکراتی  پارتی  سیاسی  سهرهری  و  ی  ندبوو 
. باڵی  بووبە هەردووباڵەوە داڕزاند  ژنی شۆڕشی موو بههه  تا پیسهک په، وهی ئێرانساواک

لهفتهده ڕاست  سیاسی  سری  پهاڵهو  برددا  وێرا ئ  ربه  هبوونایان  دان  مههه  له  کاوسا  ن 
 ن.  بووزراندیمهدا
خاسه هگ یهکهرچی  واههکهوی  قسه  یهم  لهڕووی  کوردستانی    ی  دیموکراتی  حزبی 

بێت یه  ئێران  بانگی  هه  به  وهکگرتنهو  الیهگوێی  باڵی  بدوڵاڵ عهنەمر  نگری  ردوو 
)ئه تهحمهئیسحاقی  کومیتهوفیقد  و  بدات(  شۆڕشگێڕدا  بەژنی    رتنەوەگیەک  ۆب  ی  لە 

ڕێبەرایەتی  سەرە بە  حزب  قاسملووکیی  دوکتۆر  بهنەمر  له،  ئیتر    ١٣٤5ساڵی    اڵم  دا 
پارتی و دهکێشه به   وهبۆته   ورهگه   ری سیاسیفتهی    یه وهری زیاتر ئهگهئه   و حیسابهو 
لهبانگه  ئاوات  برایه  مداوی دووهه کهخاسه   وازی   هب  ه ت کبێ  هوکگرتنهتی و یهبانگی 

هه کێشهگوێی  باڵی  باشووکهردوو  دهی  کوردستانیدا  دهری  و  ئێمهدات   له   ڵێ 
 خۆین:  ده ی ئێوهکییهرهو دووبهمی ئهستی ئێراندا خهکوردستانی بنده

                     رمێننگه له یگوت ئێوه "ده
 وێنن"خکوێستانڕا بۆو ده  له 

و    یەت کە لە سەر زاری هەندێک کەس ههاکک دهەیەقس  ەلی  ئەو بۆچوونە، پشتگیری
 م( بۆ نەمر مستەفا بارزانی گوتراوە.  م یان دووههکهدەگوترێت گوایە خاسەکەو )یه

من ئاگاداری ئیرادەت و خۆشەویستیی سەیدکامیل نیسبەت بە بارزانی هەم و دەشزانم  
ب بە  کە شیعرێکی حەماسی هەیە  "قاوە  اویکشڕاۆ ئەوی گوتووە و لەوێدا  مانی  ەرک 
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و ڕێزی لێ دەگرێت، کەوابوو ناکرێ ئەو ئەگەرە   نەبەزی کوردستان" ناوی لێدەبات
 بەتەواوەتی بدەمە دواوە و ڕەتی بکەمەوە. 

و   شەرمێون  و  "متواضع"  وایە کەسایەتی  و الم  الوازە  گەلێک  ئەگەرێکی  ئەوە  بەاڵم 
تی وەک بارزانی ەیەتەوای ننێکامرەازەی پێ نەدەدا نەسیحەتی قاخۆبەکەمزانی ئاوات ئیج

هەمووە   ئەو  کە  هەبووهبکات  بۆی  بارزانییدا ڕێزی  بە  ئاوات  ئەوەیە  ڕاستەقینە   .
 هەڵدەگوت، بەاڵم نەسیحەتی نەدەکرد! 

 :  کهی شیعرهندێک وشهواتای هه
پێوه    به واته دندووک  پێوه  بوون،  که   خراپ  کهبوون.  پێوه  ه ب  وێک  ئه الق  ر گهبێت 
بوو،    دندووک پێوه   اڵم کاتێ به، به بپسێنێت  کهدندووک داوه  توانێ بهه دبێت  هه  تیهفرده

 . ئیتر ڕزگار بوونی بۆ نییه
 ، یاریمهگه

ڵکی که  شوهتهل و نه جیاتی گه  بی کوردیدا لهدهئه  اڵم لهبه  یهو تایفه  شیرههۆز، عه 
له  . بۆ نموونهرگیراوهلێ وه ی  وهتهل و هۆز و نهردا گهتارد دوفهنج  ێپ  شاعیر خۆی 
 .  هێناوه ه وپێکه
 وهتهڕازاوه ، واتهمڵیوه. خهیهوهماڵن، ڕازانهمڵین یان خهخه

 . دا قوربانییهوتاو. لێرهستچوو، فهده ، لهئاوبرده
 مووی واو، هه ڕێک، ته

 من وژرکردنی دوتن و دهدوو کهڕاندن، ڕپێ نان، وه داپه
 ن یار، دوژمهنڵست، هه رهب

 ک بگرنک بن، یهک یهکتر بن، وهوێچووی یه کتر بن،یه لێک بن، له
 کتر بن ڕێک بن، هاوڕا و هاوبیری یه

 ترس خۆ، چاو نه ڕ بهخۆ، باوه شایی به
 خۆیی بێتڕ بهر باوهبێ ههست کردن، ده هه  ز لهحه
 ئیرادهسد، ست، قه قه
 ست، ئامانج بهمه
 ( بۆرینه نبانهنگین و چازان )ههڕه ست، چاالک، ده ووزبمه ت:سهدڕهت
  :                                          کهرووزیی شیعره حری عهبه 

 رجز مربع مطوی مخبون: مفتعلن مفاعلن
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 : تێبینی
کورڕۆژنامه دیموکراتی  حزبی  ئۆرگانی  کوردستان  لهی  ئێران    ی   7  ژماره  دستانی 

سه١٩7١)ئووتی    ١٣5٠  یساڵ  ێژیالوهگ دا  شیعرهه ف  ١٢م  رجه(  بهکهردی  بێ   ی 
کردووه چاپ  شاعیر  یهناوهێنانی  له.  دهواوییهناته  ک  ڕۆژنامهکانی  چاپکراوی  ی  قی 

ر سه   له  می گومانته   ردێک که، فه اڵوێرراوهمی لێ ههردی سێههفه   یهوهکوردستان ئه
 ماڵێت: هداد هکهیعرش یوههۆکاری هۆنرانه

      نن رمێگه له یگوت ئێوه "ده
 خوێنن" کوێستانڕا بۆو ده  له
ئهنه فهبوونی  شیعره  له  ردهو  ڕۆژنامهکه ناو  چاپی  مهی  دوو  کوردستاندا   لهسهی 
 خات:ردهده
قسهکهیه ڕووی  لهم،  شاعیر  هه به  ی  پێشمهردوو  رپرسانی  لهرگهباڵی  شۆڕشی   ن 
ئههدووهل.  لوویئه ڕۆژنامهگهم،  ئهر  کوردستان  کۆتایی  فه  ١5و    ردهفه  وی  ردی 

ساواک    یانویستبێتو نه   بووبێتتی ههمنییهبێ هۆکاری ئه، دهکردووهی چاپ نه کهشیعره
ژی و باسی  ستان دهاڵتی کوردڕۆژهه  له  کوێستان واته  له  سۆراغی شاعیر بزانێت که   به

قی ده  وهدات. ئهده  ری ئێرانبات دژی داگیرکهو بانگی خه   کاتده  ۆز"ریپ  "نیشتمانی
 : ی کوردستانهچاپی ڕۆژنامه

 
  وکه خاسه 
 نێ ندهبه وێ لهکه خاسه 

 نێکهدیتم خۆش خۆش پێده
 تۆ من، به کێ؟ به چی؟ به به
 ژینی وا بێ تار و پۆ   به
 وڕام بیر  من بهیگوت ئهده
 م ڕاهن گاناتسوێ رمێن و کگه
 وێ رکهنیا سهس تهمدی کهنه

 وێ رکهدڵێکی خۆش وه هیان ب
 وهنیا مایهته س بهرکههه

 وهر ڕێ نایهسه داویان له
 وک کهبوو وهندووک پێوهده به
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 وشه ڕۆژی ڕووناکی بوو به
 ئامۆژگاریم بگرن گوێ له

 ێ و بمرن داو ونهک بکه نه
 وێ هلێ کو یه کێ لێرهیه
 وێ منتان که هون لهک کیه
 و لێک پساو بنش ش به س بهبه
 شخوراو بن س بێ بیر و بهبه
 نگی نایهنیا دهستێک تهده

 منداڵێک بۆی ناکرێ کایه
 درێ لێ ده پڵه ست چه دوو ده  به
 کرێ ده مهدوو منداڵ گه به
شیعره  له نوکهکۆتایی  س  الیه  "له:  وسراوهشدا  کاک  سوپاسی هوردرانا  وه  م   –ن   .
 ن نەمزانی. س. م. کێیە؟ م ین."کهده

ی ئێرانی و    ١٣5٠الوێژی ساڵی  مانگی گه  ی کوردستان لهی چاپی ڕۆژنامهکهشیعره
کراوه١٩7١ئووتی   چاپ  زایێنیدا  به  ی  پێیهو  دهم  له،  ڕووی  حزبههه  کرێ   موو 
ئهسیاسییه که  مهردهسه   وکانی  هەبوو؛  ستانوردی کروشوبا  له  بێت   جا  هەڵسووڕانیان 

دیموک ئێرانپارتی  کوردستانی  دیموکڕاتی  حزبی  یان  عیراق    ک وه   -ڕاتی کوردستانی 
ڕێکخراوهرهسه  ئهکیترین  سیاسیی  سااڵنهی  به و  و  لق  تا  واته وهجیابووه   شه،   کانیان 
 شۆڕشگێڕی حزبی دیموکرات. بی سیاسیی پارتی یا باڵی کتهمه
ڕوکه نا  ڕوهبا لقسه  یوم  شاعیر  ڕێکخراوه  هی  دیکه کیههیچ  سیاسی  و   له  ی  تورکیا 

 سووریا بێت. 
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 شاباز
 
 
 

                                                                  ئەی سەییدی کائینات و جێی شانازی!  
 ازی امبەران ئەتۆ شابزێدە لە پەی

 ک و دەرت ەرردەب کیئەم نۆکەری خاکی پا
 جێ داخوازی پاڕاوه لە الت، نەهاتە 

 گەپجاڕی هەموو کەس و لە بەرچاو کەوتوو
 فریای نەکەوی، نەماوه پۆز و نازی 

 ناڵێم منی شەرمەسار بڵندم به نەسەب 
 سەرشۆڕم ئەمن، ئەتۆ بڵندپەروازی 

 بان! بۆ خوارێ دەمێ نەزەر بفەرموو، قور
 ٢١و ئیعجازی ەققولقەمەر تۆ خاوەنی ش

 ەوه، لە گێژ و خول بێمه دەرێمتسەه با
 جازه فەقیری وەکوو من بنوازی ئیع

 ناڵێم گلەییم هەیه، ئەمن قابیلی چیم؟ 
 نازی هەیه "کامیل"ت، ئەگەر تۆ ڕازی 

                                                      
 ی هەتاوی١٣٤5قاقاڵوا، 

( چاپی جەعفەر ی ٢٢8سی و چاپی ئەنی  ی ٩ە  )الپەڕ  
_______________________________________   

غەزەلەکە   دەقی  لە  عینوان  دوو  هەر  "ئیعجاز"ە.  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  عینوانی 
 وەرگیراون. 

 
 . چاپی ئەنیسی: "شق القمر"  ٢١
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کە خۆی  بدات  شاعیر  یارمەتی  ئەوەی  بۆ  ئیسالم  پێغەمبەری  لە  پاڕانەوەیە  شیعرێکی 
بتوان لگوتەنی،  و  "هەستێتەوە  بێێ  خولە  و  گێژ  دەر ەو  وخوڵ؟  م  اڵەب  ێ"تە  گێژ  کام 

بۆچوون ژیانی  نازانرێت.  سەرجەمی  هی  و  گشتییە  شتێکی  گێژوخولەکە  ئەوەیە  من  ی 
تایبەت. گەرچی بوونی ئەو شتە تایبەتەش نادرێتە دواوە. بۆ  شاعیرە نەک دیاردەیەکی 

یانی شاعیردا  داوێکی گرنگ لە ژمن ئەستەمە بزانم لە ساڵی گوترانی شیعرەکە، چ ڕوو
نو  لەم  اڵەب  یداوە،ڕوو دڵ"  "شاری  سەرەتای  وا ژیننامەی  شاعیر،  کوڕی  وسینی 

دەردەکەوێت ژیانی ئاوات لەو سااڵنەدا لە باری ئابوورییەوە باش نەبووبێت و بەهۆی  
 مامەڵەی موڵکەوە "دەستی لە بنی هەنبانە درابێت". 

  بۆ رمان  ینەبووبێت، دەبێ بخسی و بنەماڵەیی  ئەگەریش هۆکاری گوترانی شیعرەکە شە
بوارانەس  ریاک لەو  هەڵسووڕاویی  و  ساڵی  یاسی  بچێت.  و  ١٣5٤دا  زایێنی    ١٩75هـ 

ئەو   ئەوانەی  و  بوو  ساواک  وزەنگی  زەبر  و  شا  حکوومەتی  دەسەاڵتی  لووتکەی 
ئەرکی  هێنانی  بەجێ  و  بوو  بەند  موویەک  بە  دەزانن چۆن کەڵ  بێت  لەبیر  ڕۆژانەیان 

ەمبەری ئیسالم بردنی شاعیر لە پێغبۆ   اەنبڵێی پچەندە ئەستەم. تۆسی و ڕێکخراوەیی  سیا
لە  ئاوات  نەبووبێت؟  ناوچەکەدا  لە  ساواک  ملهوڕییەکانی  و  زۆر  و  زوڵم  پەیوەندی 
و  گەلەکەی  بەختەوەریی  بۆ  نزایەی  و  دۆعا  و  پاڕانەوە  چەشنە  ئەو  دیکەشدا  شیعری 

کردوو لەسەریان،  زوڵم  هەوری  ئەگە   ە.ڕەوینی  هەیە  باوا  دیکەمان  رودۆخی  ری 
ساڵی  وورباش  پامخر لە  کە  بێت  کوردستان  هێنانی   ١٩75ی  هەرەس  گەیشتە  دا 

 شۆڕشی ئەیلوول. 
دەپاڕێتەوە  پێغەمبەر  لە  شاعیر  کرد  هەستم  سەرەتا  شیعرەکەدا  خوێندنەوەی  لە  من 

نۆکەرەی   "ئەم  وابوو کاتێ دەڵێ  تایبەت الم  بە  بدات و  خاک و یاریدەی گەلەکەی 
پ لێت  بەشوێنیددەرت  باسیاڕاوە"،  بەاڵم ورەکدرەد  ا  ژێردەستییەکەی،  و  دەکات   د 

کاتێ مەسەلەی 'نەسەب' هاتە گۆڕێ و گوتی 'فەقیری وەکوو من'، ئیتر گومانم نەما  
بۆ خۆیەتی  پاڕانەوەکە  باوەر   کە دۆعا و  و  تەعبیر  بە    ' سەیید 'خەڵک،    ی خۆی وکە 

 .بوو
 وود.کائینات: کەیهان، عالەمی وج

پ وشپەیامبەر:  فارسیێغەمبەر.  پەیغامبن  ماەه  یەەیەکی  و  ڕەسووڵ  و  ناردە  ەری  واتای 
 هەیە.
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سەییدی کائینات: هەروەها فەخری کائینات، الی موسوڵمانان ناسناوێکە بۆ پێغەمبەری 
ئیسالم و ئەو حەدیثەی کە  دەڵێت "لوالک لما خلقت االفالک"، ئەگەر لەبەر خاتری تۆ 

 ند. نەکانم نەدەخوڵقانەبوایەت ئاسما
نەوە: یەکەم تۆ زێدە لە دوو شێوە بخوێنی میسراعەکە بە    کرێدە  : ...زێدە لە پەیەمبەران

کۆما   بە  میسراعە  ئەم  ناو  ڕستەی  دوو  یان  ئەوانی؛  شابازی  و  دیکەی  پێغەمبەرانی 
واتای   )کە  دیکەی  پێغەمبەرانی  لە  زێدە  تۆ  بڵێین  و  بکەینەوە  جیا  لێک  )وێرگول( 

سەر ئەو باوەڕەن کە    لەن  اناڵمو موسوبیاش هەر ئەوەیە  ینات و خاتم االنسەییدی کائ
 ئیسالم لە پێغەمبەرانی دیکە گرنگتر و لەپێشترە(، ئینجا بڵێین ئەتۆ شابازی. پێغەمبەری 

خۆشەویستی   جوانی،  بۆ  هەم  و  تاقەت  و  هێز  بۆ  هەم  بازە  چەشنێک  شهباز،  شاباز: 
 ڕاوچیانە )فرهنگ معین( 

 .ێتب ەکید کە جێ گاڵتەی خەڵکی  تێکن شجاڕ، کەسێک یاگەپجاڕ: گاڵتە
ی فیز و ئیفادە و خۆ بە زلزانی و شانازی بەخۆکردنی  پۆز: لە کوردی و فارسیدا واتا 

واتای ژێست و قیافە     poseهەیە. وێدەچێت وشەیەکی فەڕەنسی بێت. لە ئینگلیزیدا  
 گرتن و خۆ دەرخستنی بەر کامێرای هەیە. 

 ید بوونی شاعیر.سەیێ ئاماژە بێت بە بڵندم بە نەسەب: دەب
 (یان پێ دروست کراوە. د پەرواز: سەنعەتی مطابقە )تضادڵنو ب ڕشؤسەر

بلند پەرواز: فارسییە. بەواتای کەسێک کە خەون و خەیاڵی بە گەورەیی گەیشتن یان  
لێرەدا بە واتای گەورەیی و پایەبەرزی هاتووە: تۆ  بەڕێوەبردنی کاری گەورەی هەیە. 

 . بەرزی
مر و موعجیزاتی دیکەیت، لەو القشق    ک وەوعجیزەی  تۆ کە خاوەنی مبۆ خوارێ....:  

 رەوە سەیرێکی خوارەوە بکە و من ببینە.سە
شق القمر: انشقاق القمر، ڕیوایەتێکە بە گوێرەی ئەو، پێغەمبەری ئیسالم ئاماژەیەکی بە  

ەو هەوالە هیچ  کورەی مانگ کردووە و بۆ ماوەیەک کردوویە بە دوو بەشەوە. دیارە ئ
نییڕا تێدا  وناتستییەکی  ئیماندارانی موسوڵمان وێتبب  ێن واە  بەاڵم  ئاوات،    ،  یەک لەوان 

 و ئاوات زیاد لە سێ جار لە شیعری خۆیدا هێناویەتی.  وەک دەبینین، باوەڕیان پێیەتی
ئیعجاز: موعجیزە، کارێکی گەورە وگران کە لە دەست خەڵکی ئاسایی نەیەت بەاڵم  

 غەمبەر بیکەن.خودا یان پێ
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ەخوێنرێتەوە. واتە تحی نون دیە، کە لە فارسیدا بە فە'  یز انوزی: بە کوردیکراوی 'بوابن
 نەوازش و الواندنەوەی لەسێک یان حەیوانێک و شتێک.

نازی هەیە...: ئەگەر تۆ ڕازی بی، منی بچووک نازت بە سەردا دەکەم و داخوازیم لێت  
کە کە  لێناکەم  ئەوەت  گلەیی  دەنا  و هەیە،  گێژ  لە  و  ناتوانوتووم  ژیان  بێمە خولی    م 

 .  ێرەد
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 

 ن اخرب مکفوف مجبوب )وزن رباعی(: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل هزج مثم
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 شەو 
 
 
 

 نووری ڕوخسارت وەدەرخە! دەردی بێدەرمانە شەو
 زوڵمەتی زوڵفت لەسەر ڕووتە، لەڕۆژ میوانە شەو

 ٢٢تەشە ناو زولفی ڕڕێم بردانە من دوێ، شکور مەرد
 مڵکی دڵ، قەاڵی مێردانە شەو ٢٣ڵکی ەخ زاننتا ب
 چێبێ وچان دێت و ده ٢٤یانیغریب تا بهمه ر لههه
 وشه ردانهرگهر وێڵ و سهدووی خورشیدی خاوه ر لههه

 ڕۆژی ڕووت ٢٦لە تاوی  ٢5کوێر ونابینایە ئێستا ئەو 
 شەو  تەزمانەو مات و بەس ٢7بۆیە ڕەش پۆش و هەژار 

 روانە دەڵێنو پە شەمع ٢8وم! چا رەقەدری شەو چا بگ
 ەر شەو، سووتنی پەروانە، شەو ه ٢٩سۆز و گریەی شەمع

 خۆ دەپارێزن لە خەڵک ٣٠عاشق و مەعشووق لە ڕۆژدا
 گەر پەنای چاکت دەوێ بۆ ئەو دووە، بڕوانە شەو 

 ٣٣لێی وەرکەوە ٣٢بڕۆ ٣١هەستە "کامیل"! بەسیە بێداری 
 

 ەی حەسەن زیرەکدا.  ە گۆرانییەکات" ل.  "زولفی سی ٢٢
 "ئەهلی" لە هەمان گۆرانیدا.  .  ٢٣
 نیسیدا چاپی ئه  تا ڕۆژ، لههه ئێواره  ر له.   هه ٢٤
 کدا. زیره نسهنییەکەی حه اکە" لە گۆرات.  "ئێس ٢5
 نییەکەدا. "لەداخی" لە گۆرا  .  ٢٦
 .   "فەقیر" لە گۆرانییەکەدا.  ٢7
 کەدا. " لە گۆرانییە.   "عاشق ٢8
 عی" لە گۆرانییەکەدا .   "شەم ٢٩
 "بەڕۆژدا" لە گۆرانییەکەدا.    . ٣٠
 .   "سستی" لە گۆرانییەکەدا.  ٣١
 . اانییەکەد.    "دەی بڕۆ" لە گۆر ٣٢
 ەکەدا. ەوە" لە گۆرانیی.   "ڕاک ٣٣
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 ەو، تا لە ڕۆژ میوانە ش٣٤وباسە  تا واڵت بێ دەنگ
                                                    

 تاویی هه ١٣٤5قاقاڵوا، 
ر(عفهی چاپی جه  ١7٤ی چاپی ئەنیسی و  ١٢)الپەڕە   

 ___________________________ 
 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.

شیعرەکانی ناسراوترین  لە  یەک  دیارەئاواتە  "شەو"  زۆری  ێکبەش  .  نئەی   ە ردنک رەاودو 
پسپۆڕ و  شیعرناس  تالی  و  ناوەرۆک  بەاڵم  ان،  شیعرەکەیە  هونەرییەکانی  ایبەتمەندییە 

واهەیە بۆ کۆمەاڵنی خەڵک زیاتر لەڕێگەی گۆرانییەکەوە بێت بە هەمان ناو، کە نەمر 
شیعرەکە   بنەمای  لەسەر  زیرەک  حەو  گوتوویەتی حەسەن  هەموو  تێیدا  فەردی و    ت 

 وتیووب: کە لە سەر یوەیرانیۆگەش ئەو. ٣5گوتۆتەوە کەی غەزەلە
http://www.youtube.com/watch?v=orpTreU4KaI 

خانەقای   گەلێک  پێچەوانەی  سۆفییان  بە  خۆشی   -کوردستان  لەویشکە  قسەی  بە  کە 
  ان کەسێکی وەک "سەیدڕەشیدی خانەقا" نەبوایە تەمی عوزلە و سۆفیایەتی و گۆشەنشینیی

"دڵ تەڕ" بووە و واهەیە هۆکاری   یایەکقەخانتی  گشخانەقای زەنبیل بەی،  ڕەونەدەلێ  
خانەقاکهئەو   کراوەییەی  نێوچاوان  و  خانەقای  ئازادی  لە  کە  بێت  ڕاستییە  ئەو  ش 

شێخی   دیکەوە  الیەکی  لە  دەکرا،  ڕەچاو  نەقشی  و  قادری  ڕێبازی  هەردوو  زەنبیلدا 
  ن وبوور  ەردوکیان شاعیکامیل هتە سەیدزەنبیل )حاجی سەید محەممەد( و براکەی وا

لە  تەتەنان جگە  بابەشێخیش  حاجی  واتە  سیاسەتی    مامیان  اوچەکە،  نتێکەاڵوبوونی 
دەنگ  شێخ،  کوڕەگەورەی  "عەلیشا"ی  وەک  کەسێکی  جگەلەوانە،  دەگوت.  شیعری 

ئەنوەر  سەید  نەکردبێت،  هەڵەم  ئەگەر  تەنانەت  بوو؛  مۆسیقاناس  و  کوڕی    -خۆش 
 گۆرانی دەگوت.   اندایۆی خبەت ایو و لە کۆڕی تخۆش بو ەر دەنگدیکەی شێخیش ه

نێوچاوان کراوەییەی شێخ و بنەماڵەکەی، هاوڕێ لەگەڵ هەندێک ئەو "زەمینی بوون" و  
فێر   و  نزیک کردەوە  لێیان  زیرەکی  حەسەن  ساڵێک  چەند  ماوەی  بۆ  دیکە،  هۆکاری 

 
 کەدا. ە و" لە گۆرانییەاس.   "ب ٣٤
مەند لە سەر ڕادیۆی  کە کە هونەرردەمێیرەکەوە هی سە.   بەگۆرانی گوتنی ئەو شیعرە لەالیەن حەسەن ز ٣5

بۆکان و هاتوچۆیکورد دەهاتەوە  مێدیا خانمی هاوسەری  لەگەڵ    ی تاران گۆرانی دەگوت و جاروبارەش 
 وان بوو. لەید کامیلیش یەک  یلی دەکرد کە سەشێخانی زەنب یبنەماڵە
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نم ئایا من نازام هات.  بوونی شیعری "شەو" و بە گۆرانی گوتنی شیعرەکەی لێ بەرهە
یانییگۆران  ( ی ەحن)لهەوا   بووە  زیرەک خۆی  حەسەن  مۆس  ەکەش کاری  یقارە  هی 

کرماشان و  تاران  وەک کوردەکانی  بێت کە کەسێکی  ئەوە  دەتوانێ  دیکە  ئەگەری  ؟ 
بۆدانابێت.   گۆرانییەکەیان  هەوای  کامیل  سەید  مامۆستا  شەخسی  تەنانەت  یا  "عەلیشا" 

 یە.  اوەییدا ی و ڕازشیعرەکە لەوپەڕی جوان
تۆبە 'و    ' شاری دڵی 'شیعر  )بڕوانە ە  ش وەک چەند شیعری دیکەرلێر  یعشا   ێت،ب  هەرچۆنێک

خوێنەر لەسەر دووڕێیانی هەڵبژاردن و بەراورد کردن دادەنێت، دوو   (،ی دیوان  'لە تۆبە
بۆ  تایبەتمەندییەکانیانی  دەکاتەوە،  قوت  لەبەرانبەردا  بەیەکی  دژ  و  ناتەبا  دیاردەی 

ێت و یەکیان هەڵبژێرێت. ئەم کارە  رگێک بنەالیێت  ەڕۆتاییدا لێدەگو لە ک  ەردەخاتد
 الیەکەوە پیشاندەری کەسایەتی خۆی و ئەو ناتەباییانەیە وا لە ژیانیدا بووە:   لە

لە وجوودی "کامیل شا" دا کوڕەشێخێک وئاغایەک و وەرزێرێک وشاعیرێک تواونەتەوە 
ی  ت ەەگایبەدەرو  کەکات؛ خاوەن مڵیەتی ناو شێخا و ئاوێتەی یەکتر بوون، کوڕە شێخە

ئا نانی  تەنیا  ناکات،  چەکمەڕەقی  کوردستان و  بۆ  شیعر  و  دەخوات  نێوچاوانی  رەقی 
یان   دژبەیەکانەوە  تایبەتمەندییە  هەموو  بەو  شامیل  کەسایەتییەکی  ئاشکرایە  دەڵێت. 

  دەبێت و فراوان  وجوودێک بەو هەموو بوعد و الیەنانەوە، لەپرسی فەلسەفەی ژیاندا دڵ
دۆگ بە  کۆم  اسیسی  میمەودا  ناڵەو  چاویایەتی  بپووچێننەوە،  ڕۆحی  ڕوانینی   دات 

بەرتەنگ بکەن و چوارچێوە بۆ بیری دابنێن. ئەو دیموکڕات بوون و پرسیار کردن و  
ئازادیی هەڵبژاردن بەخشینەش هەموو لە ماکێکی ئەوتۆوە سەرچاوە دەگرن. بەکورتی،  

گەل شا  کامیل  ئاڵۆکەسایەتی  ئەێک  و  تێ زە  و  ئاڵۆزی  ی ێججێ    ەلنە  ڕژاکچو 
ر دەبێ شارەزای ژیان و کەسایەتییەکەی بێت تا  شیعرەکانیدا سەر هەڵدەدەن و خوێنە

ئەو شیعرانەی کە بە ڕواڵەت گەلێکیش ساکار و و  -مەتەڵۆکەی شیعرەکانیش هەڵبێنێت
 بێ گرێ وگؤڵ دەنوێنن.      

س لە  زۆری  کەڵکی  شیعرەکەدا  لە  وەرگرتشیعریی  ەنعەتی  شاعیر  و ئەە.  وو"تضاد" 
بااڵنوێنی زیهنی شاعیرن کە هەمیشە لەسەر  ی و "تضاد" ەی ناو شیعرەکە ئاوێنەی  یاتەبنا

ئەوە  خەریکە.  بژارەوە  ئەو  یان  ئەم  ئەممای  و  ئەگەر  بە  و  هەڵبژاردندایە  دووڕێیانی 
د دیکەشیدا  شیعرەکانی  لە  کە  شاعیرە  زیهنی  تایبەتمەندییەی  ئەو  و  ەردەکەوڕاست  ن 

زولفی رەشی    وود و بوونیان بووبێت. شاعیر لێرەدامنیدا  ش یخۆ  نەیژاێ لە ژیانی ڕۆدەب
بە شەو دەشوبهێنێت و داوا لە گراوییە   ئەو  تاریکی دەوروبەری زوڵفی  فەزای  یار و 
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بدات و   تاریکییە ال  "ڕۆژی ڕوو" ی خۆی ئەو  بە ڕووناکایی  نەناسراوەکەی دەکات 
 ە بکات.  رەاکیدنوڕو اوەەتر سەیری ئەو هو بەرگ لەمپەر لێبگەڕێت بتوانێ بەبێ

بوو کۆن  و  ساکاری  فەزایەکی سەرەڕای  شیعرەکەدا  لە  شاعیر  شوبهاندنەکان،  نی 
گوتراوەیە   جار  سەدان  و  جواو  بابەتە  ئەو  و  ساکارە  واتا  ئەو  بۆ  ئەوتۆ  هونەریی 

بەرەوخۆی ڕادەکێشێت و چاوەڕوانی دەه بزانێ   ێڵێتەوەدەئافرێنێت کە زەوقی خوێنەر 
ی قەاڵی کام  باخچەی چ "تەسویر"ێکی شیعریی و دەرک  ەبرێتەددا  اییدولە فەردەکانی  

چەمکێکی عەقڵیی بۆ دەکرێتەوە. سەرکەوتوویی شاعیر لەوەدایە کە ئەو چاوەڕوانییەی  
خوێنەر بێ وەاڵم ناهێڵێتەوە و بە وێنەسازییەکی بێ ووچان، لە هەموو حەوت فەردەکە 

 ەکات: دا گوڵبارانی د
تاروز و  زوڵمەت  کە  وییەیکڵفت  سەر   ەوهاتو  ا،  و  ڕووت  میوانی  کردۆتە  خۆی 

ماڵمڕوو لە  نەکراوە  بانگ  میوانە  ئەو  وابێت!  مەهێڵە  تۆ  بەاڵم  داپۆشیوی.  ەکەت ەتی 
ڕوخسارتم نووری  و  بنێ  بانگ   وەدەر  میوانی  زوڵفت  نا،  نا،  بەاڵم  بکە!  ئاشکرا  لێ 

نییە، ئەویش بە هەردوکیاماڵە، تخاوەن    نەکراوی ئەو گەورەماڵە   ن م  و  ینجواوە  نەۆ 
وی زوڵفت باوەکوو بەرگری دیتنی ڕووت بێت  دوانەوە دەوێت! کەوابوو، شە  تۆم بەو

وئەوەش منی تامەزرۆی دیدارت دەشەمزێنێ، بەاڵم دەردی بێدەرمانیش نییە و هیوای  
یان هەردوک ڕەوینی ئەو تەمە بۆ دڵی منی شاعیری بە خەو وخەیاڵ ڕاهاتوو بەسە. دەبێ

 شسازێم! ەدێم، زابس ندایانن و من لەگەڵبمێ
ئازایا و  مێردان  قەاڵی  هەمووکەس شەو،  کەوابوو  پێشینیانمانە.  پەندی  ئەوە  نە، 

وناکەسێک ناتوانێت ڕێگە بباتە قەاڵی دلێرانەوە؛ ئەوە کاری خەڵکانی نەبەردە. شوکر  
ئەهلی    ۆوە، بازوڵفی تبۆ خودا، دوێنێکە من ڕێگەم بردە ناو قەاڵی تاریک و تنۆکی  

د دواتڵ  مڵکی  هەستیا  اراندڵە  و  دڵ  خاوەن  )یان  ئەوینداران  منیش  و  بزانن  ران( 
 کەسێکی جەربەزە و بوێرو قەاڵگرم! 

لە هەڵبژاردنی نێوان   شاعیری "شەو"وەک بەشێک لەو ناتەبایی و 'تضاد'ەی ناو شیعرەکە، 
 ان یشە، ڕۆژ ژیکی ژیانڵە و مادەگرێت. ڕۆژ بۆ شاعیر ئەس  " ڕۆژ"شەو و ڕۆژدا، الیەنی  

دەردەکەونەبلەو    شێتخەبەد دیاردەکان  ئەویشە  شەوقی  دەبێت؛ شەو    ر  نموودیان  و 
بە شوێن    -لە ئەزەلەوە تا ئەبەد  -تەنیا وەشوێن ڕۆژ دەکەوێت و لە ئێوارەوە تا بەیانی 

لە  کە  هەرئەوەندەش  بیگرێتەوە!  بتوانێ  ئەوەی  بێ  وێڵە،  خاوەر"دا  "خورشیدی 
بدات، لە ماوەی چەند چرکەدا،   یدەست  ە ک لستێدەوارەدا توانی  نی و ئێڵی بەیابوومەلێ
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ل و  ڕۆژی  بێ سەرەتا  سەفەرە  و  بێنێتەوە  دەبێ هەڵەسوون  ناچار  بە  و  دەبێت  نەبان  ێ 
ئەنجامەکەی درێژە پێبدات. ئەوە "تەقدیر" ە کە ئەو دوو دیاردە ناتەبایە پێکەوە نەژین 

فەنای  واتای  بە  یەکیان  بوونی  د   و  بێتئەوی  "بویکە  تەنانەت  ک ەوڵ"  ەلێوم؛ 
لەپێناو ئاشت کردنەوەیان، جێگەی پەسندی اتەیەکی هەردوو دیاردە، یان هەوڵێک  هکپێ

هیچ الیەکیان نییە، هەر بۆیەش گەلێک تەمەن کورتە و هەرکامیان دەست ڕۆیشتووتر 
سە بە  قەڵەمبازێک  بە  و  دەنێن  وەال  دیکە  الیەنەکەی  بوون،  تازەنەفەستر  تەرمی و    ر 

 ەنێن.  دژبەر لە گۆڕەپانی کێبەرکێ وەدەر د یرنەیا وڕن ەپەێدبوومەلێڵدا ت مردووی
شاعیر شەوی خۆش ناوێت و بەزەیی پێیدا نایەت هەر بۆیەش بە سیفاتی نەرێ یی و 
خراپ ناوبردەی دەکات و دەڵێ: شەو لەبەر ئیرەیی و بەخیلی بردن بە ڕۆژی ڕووی 

کاتدا    ینعەی  ەلم  بەاڵ!  و بەستەزمانە  ر و مات و هەژا  تۆیە کوێر و نابینا و ڕەش پۆش
زمان   لە  و  دەگرێت  لێ  و ڕێزیشی  سۆز  و  شەم  سووتانی  دەڵێ  شەمەوە  و  پەپوولە 

ناتوانن   وا  بۆ ئەو عاشقان و ئەویندارانەی  پەناگەیە  پەپوولە لەشەودایە و شەو  گریانی 
ناتەبایی ووانە،  سەرکەوتبەڕۆژدا دەستەمالنی یەکتر بن. بە کورتی، شاعیر بە شێوەیەکی  

نا قوژرەجەوه  ەک  -کی  کۆو  هەموو  لە  کۆمەاڵیەتییە،  ژیانی  شیعرەکەدا  ی  بنێکی 
خۆش   خۆی  شیعرەکانی  خوێنەری  ئاوات  دەناسێنێت.  خوێنەریان  بە  و  روو   دەخاتە 
بەسەریاندا   خۆی  باوەڕی  و  خۆی  بۆیەشە  هەر  دەگرێت،  لێ  ڕێزیان  و  دەوێت 

ڕوونکردنەوە دوای  و  خۆناسەپێنێت  لێدەکانی  بی،  ئازاد  ڕن  گەڕێت    ن اخۆی  یزێباو 
 ئازادانە هەڵبژێرن. 
و ناتەبایی جەوهەری سەرەکی شیعرەکەیە. ئەو دژایەتییە، لە دوایین    گوتمان دژایەتی

نەفسی  هانی  بە روونی دەردەکەوێت کاتی کە شاعیر  فەرد )مەقطەع( ی غەزەلەکەدا 
ۆی دەکات و  وتن"ی خ"وەرکە خۆی دەدات بۆ هەستان بەاڵم دەست بەجێ نەسیحەتی

 و لێی بخەوێت. لە بێدەنگیی کاتی شەودا پاڵ بکەوێت  تدەدا یەخۆا بودمە
باسی  جێگەی  کە  کۆمەاڵیەتییەکان  و  سروشتی  دیاردە  جەوهەرییەی  ناتەباییە  ئەو 
ڕستەی   و  وشە  لە  واتە  فۆڕم  لە  بەڵکوو  ناوەرۆک  و  واتا  لە  هەر  نەک  شاعیرە، 

"تضاد"    ییدیعەبتی  نعەسەرێکی کەرەسەی  نە، سەیبۆ نمووشیعرەکەشدا دەردەکەون. با  
 کەدا: یان "مطابقە" بکەین لە شیعرە



 
  

49/ ئاوات ی کردنەوەی دیوانشی  

 

ئێوارە و ڕۆژ، دێت و دەچێ، ڕۆژ و   نوور و زوڵمەت، زوڵف و ڕوو، شەو وڕۆژ، 
کوێری، شەمع و پەروانە، عاشق و مەعشووق، ڕۆژ وشەو، بێداری و خەو، هەستان و  

 ویستە؟ ێپ یشر تازی نەیووپەیامی شاعیر نم ن لەەیشتتێگبۆ ئایا وەرکەوتن. یازدە نمونە! 
نعەتێکی دیکەش لە شیعرەکەدا کەڵکی لێ وەرگیراوە:  جگە لە سەنعەتی "مطابقە"، سە

یان   مانا  هاو  و  هاوشێوە  دیاردەی  چەند  یان  دوو  هێنانەوەی  واتە  النظیر"  "مراعات 
 خاوەن واتای نزیک بەیەک، پێکەوە:

 . ، سۆز وگریەنابینا کوێر و ڕۆژ و ڕوومەت، شەو و زوڵف،
وونی خستوونیەتە بەردەمی  کالسیکن کە شاعیر بە ڕ  ناسراوی شیعری  تینعەسە  ەنوائە

نەکەونە  واهەیە  کە  هەن  شیعرەکەدا  لە  دیکەش  ڕازاوەیی  هەندێ  بەاڵم  خوێنەر، 
 چوارچێوەی "بەدیع" ی عەرەبەوە. بۆ نموونە، بڕوانە ئەم فەردە: 

 ی ڕووت اوی ڕۆژ ەو لە ت"...کوێر ونابینایە ئێستا ئ
 ەو..." مات و بەستەزمانە ش وەژاره ش وپۆ ەشبۆیە ڕ

"م لە  "تضاد" ی کوێر  جگە  نابینا، یان  و  ئاسایی دوو وشەی کوێر  النظیر" ی  راعات 
ونابینا لەگەڵ ڕۆژی ڕووت هەروەها مراعات النظیری ڕەش پۆش و هەژار و مات و  

ی  لەڕێگەی واتا  فەردەکەیسراعی  بەستەزمان لەگەڵ یەکتر، هەست دەکرێت هەردوو م
ڵ ڕەش پۆشی و هەژاری و ماتی  ەوە بەسترابن و کوێر ونابینایی لەگەک ێوە پەنچەشهاو

و بەستەزمانیدا بکەونە یەک خانەی تەکنیکییەوە. ئەوە "مراعات النظیر" ی ئاسایی نییە، 
  رنماییە ئەو تەعبیراتە بۆچی لەگەڵ یەکتر کۆکراونەتەوە و شاعیر ویستوویەتی بەو هونە

بکا بڵێت؟  چی  چی  و  لەک  ەوەیرەلەدوە  ئەت  کە  نەریتییانەدایە  زانیارییە  تێبی  ئەو 
"المعجم..." و سەرچاوەی هاوچەشندا بەدەرس دەگوترێنەوە و ئێمە دەیانناسین. شیعری  
"شەو" پڕە لە وێنەی خەیاڵی و ئاوات مامۆستای خوڵقاندنی وێنەی خەیاڵییە لە شیعری  

 رن. گ ەدڵهەدنەوەی زیاتر یر شیکراری شاعکوردیدا. شیعرەکە و ک
وردە جیاوازییەک لە نێوان دەقی چاپکراوی تاییدا ئەو خاڵە ڕوون بکەمەوە کە  کۆ  ەبا ل

حەسەن زیرەکەوە   ی مەزنمامۆستا ئەنیسی و ئەو دەقەدا هەیە کە لە زمان هونەرمەند
رێ ئەو ە و دەکدەیبیسین. دیارە زیرەک گوڕانی بێژێکی"بەداهە وێژ" و نەخوێندەوار بوو

ه بەیەەڵجیاوازییانە  لە    ر بەسە  نک  نموونە  زۆر  وەک  هاتبێتن  و  زمانیدا  حافز  شیعری 
شکاوی  وگوێ  سەر  و  گۆڕان  تووشی  ئەودا  گۆرانییەکانی  لە  کە  کورد  شاعیرانی 
چەندجار   دوای  شاعیرێک  هەموو  هەیە:  دووهەمیش  ئەگەرێکی  بەاڵم  هاتوون، 
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وشە    دێکهەنە  زەمان، واهەی  درێژاییخۆی بە  خوێندنەوە و پێداچوونەوەی شیعرێکی  
دیکەیان بکاتە جێگر. هەر بۆیەش تەنانەت تەعبیر لە شیعرەکەی وەالبنێت و وشەی    و

لە دەقی گەلێک شیعری شاعیرانی گەورەی میللەتاندا کە هەر خۆیان نووسیویانەتەوە، 
خۆیەتی شاعیر  هەر  سەرچاوەشیان  دەکەون،  بەرچاو  جیاوازییانە  ووردە  واهەی ئەو  ە  . 

بخۆئەمڕۆ هەستی    شاعیر بە شێوەیەکی دیکە.  ەیەک وێە شی  سبەینێ  تۆ    دەرببڕێت و 
 بڵێی ئەو یاسا گشتییە بەسەر شیعری "شەو" یشدا حوکم نەکات؟

دەبێ بڵێم شیعرەکەی ئاوات گەلێک هاوشێوەی شیعرێکی "مەحوی" یە کە بەم مەتلەعە  
 دەست پێدەکات:

 شەو  ەروانە،"شەو کەسێ پرسی لە خۆ دەرخستنی پ
 ٣٦" مەردانە شەو ... ەبەیر جتە وو!شت ئەو وتی ناتێگەی

ئ نازانم  لەبەر من دووری  دا ئەو شیعرەی گوتبێت  اوات لە ژێر کارتێکەریی مەحوی 
نزیکن و لە الیەکی   لەیەکتر  ئەوەی دەربڕینەکانی هەردوو شاعیر لە هەندێک شوێندا 

 دیکەشەوە کێش و سەروای هاوبەشیان هەیە. وەک:
نابکوێر   شیعریا  ینو  لە  شەو  مانەوەی  ڵلەگە  ،تدااوائ  بوونی  مەحو  لە  سەرتاپا   شەو 
 . دا ەی مەحویشیعرەک

 (٢5٦)بڕوانە دیوانی مەحوی، ساغکردنەوەی محەممەدی مەالکەریم ل.
      :  کهرووزیی شیعره کێشی عه 

 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پەروانە تێگەیشتووە  شەو" واتە    ردانە، تەجرەبەی مەبەم شێوەیە بخوێنرێتەوە: "ئەو وتی نا، تێگەیشتوە  ا خودی.   ٣٦

 زانێ چی دەکات. و دە
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 بێ هەستم
 
 
 

 م ستی مەنێرگس  ووەمزەیی دکە زەدەی غلەمێژە من 
 ٣7م، بە شێتی چابوو خەلەستموەداوی زولفی کە کەوت

 دڵی پساندم و ڕۆیی، بەاڵم بەوەم چا بوو 
 گەڕاوە الم و بە تایێکی بسکی وی، بەستم 
 هەاڵوەساوە دڵ و من لە دووی لەپێ کەوتم 
 تم!مەگەر بە ڕەوڕەوە گاگۆڵکە کەم، لەپێی خس

 ێڵ حجبوومە پەندی پیر و بە پیری سەیرە چلۆن 
 ێ پەستماڵڵە لە دەشتی گواڵم و پەهوو وەک

 کە دێتە باغ بە خەیاڵم لە دەست و پێی هاڵێم
 کەچی بەداخەوە خۆ بەند نەبوو لەوێش دەستم

 جنێوی دابوو بە من یار بە لێوی شیرینی 
 منیش شەوێکی بە بێدەنگی چوومە الی، گەستم

 اوەچەسپ  مامی'م و لێوی 'ئی لەوێ شەوێ دە
 بێ هەستم  تەئێس ا بۆیەوەوتەی نەماوە، ئ
                                                      

 ی هەتاوی١٣٤5قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ١١٤ی چاپی ئەنیسی و  ٣٠و  ٢٩)الپەڕە   

  _____________________________________ 
هەردوو لە  شێعرەکە  جەعفەردا  عینوانی  و  ئەنیسی  جەو  چاپی  چاپی  یەکن.  ەر فعەک 

ویی بۆ شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە دیاری  ی هەتا١٣٤5اڵوا و ساڵی  اقدی قگون
 ی زایێنی.  ١٩٦٦کردووە کە دەکاتە ساڵی 

 
چێت و  ەی پێ تێک دەکشی شیعرە دیارە دەبێ هەڵەی تایپ بێت دەنا ئەرکانی کێ  .  چاپی ئەنیسی: وەدوای.   ٣7

 یستووە. نە ئەنیسی وای و وەئاوات وای نووسیدیارە نە 
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بەاڵم کێشەکەی قورسە و مانۆڕ کردن  عاشقانەیە، گەلێک ساکار دەنوێنێت  شیعرێکی 
  رچاوە. ەبێعر و کەالمی تێدا  وبێت، هەروەها سەنعەتی شلەو گۆڕەپانەدا نابێ هاسان بو

ز  رەدیا داوی  لە  تەنیا  و  شاعیر  نوێ  تەعبیری  هەندێک  نەماوە،  ئەسیر  یاردا  ولفی 
تا  سێهەم  فەردی  لە  و  هێناوە  بەکار  تێدا  ی  'گواڵم'  و  'خەلەستم'  وەک  بوێرانەی 

ئ یان  )ناو  کردووە  'پێ'  وشەی  بە  سەرنجڕاکێشی  یارییەکی  لەپێ  پێنجەمدا  یزافە(: 
لەپ پەستم،کەوتم،  پێ  خستم،  بە  یوپێ  دەست   ە ل  ێی  ی  'پێ'  ئینجا  دەستەوە    هاڵێم. 

 پەیوەند داوە: لەدەست وپێی هاڵێم، بەند نەبوو دەستم.
داوە:   خوێنەردا  گوێی  بە  ی  /پ/  پیتی  مۆسیقایەکی  چوارەمدا  فەردی  لە  هەروەها 

 پیری، پەندی، پیر. 
شیعر فەردێک  شیعرەکەدا  لە  شەفیئاوات  عیسامەددین  'مەال  هەندبۆکانی  عیی  بە    کێ' 

رەکەی خۆی؛ بڕوانە فەردی شەشەمی غەزەلەکە،  ە کردۆتە ناوئاخنی شیعیەواریکگۆڕان
 کە دەڵێ: 

 جنێوی دابوو بە من یار بە لێوی شیرینی 
 منیش شەوێکی بە بێدەنگی چوومە الی، گەستم

 بەراوردی بکە لەگەڵ شیعرەکەی شەفیعی کە دەڵێ:    
 ت جنێوی داوە بەمن لەعل "لێوی

 ستم!" ەگ ڕقی بنیادەمە، منیش
و بابەتی وەک شیرینیی لێوی یاری بردۆتە فەردی دواتر   ش وەستایانە ئەو فەردە ێکیگەل

و بەو باسە 'شیرین' ە کۆتایی بە شیعرەکەی هێناوە کاتێ گوتوویەتی هەردوو لێوم بەو 
م قسەیان ۆم لێک نابنەوە و ناتوانماچە شیرینەی یار پێکەوە نووسان و لەو کاتەوە ئیتر ب

 یەت. دەنگم و متەقم لێوە نا بێوا   بۆیەشەرەپێ بکەم ه
باش بوو بە شێتی هەربەشێتی چابوو خەڵەستم: داوی زوڵفی ئەوەندە قایم و توند بوو،  

 ڕزگاریم لێی بوو دەنا واهەبوو تووشی کێشەی لەوە خراپتریش ببم! 
کی  یش دڵم بە تایەوو کە گەڕایەوە الم و منبەوەم چابوو: چاکیی کارەکە بۆ من ئەوەب

 و پسانە ڕزگارم کرد. لەت و فی بەسلوز
 اڵوەساوە: هەڵواسراوە.هە

 ڕەوڕەوە: کەرەسەی بەڕێگەدا ڕۆیشتنی منداڵی هێشتا پێ نەگرتوو.
 گاگۆڵکە: ڕۆیشتنی منداڵ لەسەر دوو دەست و دوو ئەژنۆ.
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ێت بە  ەکی وەها کە چیتر نەتوانلەپێ خستن: بێ توانا و تاقەت کردنی کەسێک بەشێوەی
 . ڕێگادا بڕوات

 لۆمەی خەڵک. : بوونە جێگەی گاڵتە و ندە پەبوون ب
 گواڵم: بووم بە گوڵ، پشکووتم. 

 بەخەیاڵم: بەتەمام، دەمەوێت. 
 لەدەست وپێی هاڵێم: بەسەر دەست و پێیدا بکەوم، دەست بەداوێنی بم. 

 و. خۆ بەند نەبوو: دەستم لە دەست و پێی ئەو گیر نەبو
شەفیعی کە گوتوویەتی ی  وەئەی  جێگر  ەگی: ئاوات کردوویەتمنیش شەوێکی بە بێدەن

 قی بنیادەمە". "ڕ
هێناوە.  ی  بەدواوە'  شەوە  'لەو  جیاتی  لە  ئاوات  بەاڵم  شەوەدا.  لەو  شەوێ:  لەوێ 
واتاکەی دەگەڕێتەوە بۆ "لێوی شیرینی"، واتە دوای ئەوەی لێوی شیرینی ئەوم گەست،  

شیرین  لەبەر  لئیتر  دەمو  منیش  ئەو،  لێوی  چەسپان  ی  پێکەوە  بۆ  وێوم  ستا ئێیەش  هەر 
 کە شاعیر لە شێوەی بێ هەستم' دا ڕایگەیاندووە.هیچم بۆ ناگوترێت، 

 بێ هەستم: بێ دەنگ و قسەم.
     بەحری عەرووزیی شیعرەکە:  

 مجتث مثمن مخبون محذوف: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 
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 ەوتووم ڵەم کلە قە
 
 
 
  مبارمەو خ تەتاقێب تم،ێش ڵیبه د ێحمڕە
 و پاکارم کارمێب تم،ێرپەب یتیەعڕە رەه
 نۆت یه رەه مووەه شیکڵم ،ۆت یر ەیغ هیین کیمال

  ٣8مەلجەء و ناچارمڕێگەم بده یا ڕەببی! بێ
 ئەی خالیقی ڕۆژ و شەو! ڕۆژم ڕەشه هەروەک شەو 

 یارم دوورکەوتوو له یارانم، هەمسایەیی ئەغ
 خۆشو دڵ  ورەخەمجاران وەکوو شا وا بووم، شای دو

 ٣٩انە و پلالرم خەم، بەر تی یسس و ا کزستئێ
 ٤٠ئەو دوژمنی ئەمڕۆکه، دوێنێکه ڕەفیقم بوون 

 یارم هەمدەم و بێوا مامەوه تەنیا من، بێ
 جاران وەکوو بولبول بووم بۆ مەدحی گوڵستانم 

 سەوزه و گوڵزارمئێستا له قەڵەم کەوتووم، بێ
 ڵم دەنگم و دەشناشێواو و پەرێشانم، بێ

 بێزارم وودم خۆشنو م،و خەندان مناگری
 مالیک و من مەملووک، تۆ خالیق و من مەخلووق تۆ 

 بارم! موستەوجبی ڕەحمی تۆم، یا ڕەببی گونەهـ
 مەخدووشه لەف و نەشرم، مەغشووشه هەموو فکرم 

 چوون به غەم و غوسسه، ئەفکارم و ئەشعارم تێک
 ت، ئەم عەبده زەلیلەی خۆتخوداوەندیئەمما بە 

 
 . چاپی ئەنیسی: بێ مەلجەئو ناچارم  ٣8
 انە وو پلالرمعفەر: بەر تو جە و چاپی ئەنیسی. هەردو ٣٩
 ئەنیسی: ئەمڕۆکەم . چاپی  ٤٠
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 بارمرانه گدهەرچەن، ی دەینەجات هجارمەئ
 کردم  جدەو پشتی وا عیسیان، و گونەه باری

 چوو، وا هێنده بەئازارم تێکڕەوتم هەموو لێ
 نەغمەیه وەک بولبول "کامیل" وەره سەیری دڵ! خۆش

 ٤١ڕەنگ و جوان وەک گوڵ، هەرچەند بە مەسەل خارمخۆش
                                                    
 یەتاوی ه ١٣٤5قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(   ١١7و  ١١٦ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ٤و  ٣)الپەڕە   

   ____________________________ 
ناوەرۆک،   حیسابی  بە  من  ناسی"یە.  "خودا  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  لە  شیعرەکە  عینوانی 

ئە چاپی  باشترە.عینوانەکەی  پێ  گوتران  نیسیم  شوێنی  و  شیعرساڵ  هەردو کەی  لە  و  ە 
 یەکن.   کا وەدیواند
لێکە بە ناوەرۆکی سەرەکی ئیسالمییەوە لە نەعت و پێدا هەڵگوتنی خودادا و بۆ  غەزە

کە شاعیری شیعرەکە بێت، لە ژێر'باری   ،پاڕانەوە لێی بۆئەوەی 'عەبدی زەلیل' ی خۆی
 ەرێ و نەجاتی بدات.  گرانی گوناه و عیسیان' بێنێتە د

'ەبە شێور  کەدا، شاعیەرەی شیعهەروەها لە درێژ گازندەی الی خودا  رضە'یەک،  معت ی 
دۆستم   پێشتر  وا  ئەوانەی  دوورکەوتوومەتەوە،  یاران  لە  ئێستا  گوتوویەتی:  و  کردووە 
ئێستا  بەاڵم  وابووم  خەفەت  و  لەخەم  دوور  شای  وەک  ئەودەم  دوژمنم،  بوونەتە  بوون 

بەرپالری خەڵکبەدەست خەمەو بوومەتە  قە کز و سیسم و  لە  بێ   و  ەم کەوتوومڵە، 
 بەاڵم تۆ فریام بکەوە و نەجاتم بدە. دەناڵێنم، و نگم دە

ئەوانە هەمووی حااڵت و ڕۆحیاتی شاعیرن؛ واتە ئەگەر خەیااڵتی بەتاڵ نەبن، کە بە  
شەخسی  ڕۆحیاتی  وردی  و  پوخت  ناساندنێکی  و  دەروونناسی  نین،  من  بۆچوونی 

 ت.بێ ی زایێنی(   ١٩٦٦) ١٣٤5ۆین لەو بڕگە زەمەنییەدا کە ساڵی  خ
ئئای ڕۆوەا  بەگشتی  خوێنەر  ە  بۆ  لێرەدا  کامیلە  سەید  گۆشەگیری  و  تەنیا  حی 

و   کوردستان  سااڵنەی  ئەو  مەرجی  و  هەل  خوڵقاوی  دۆخێکە  یان  دەردەکەوێت 
ی باڵی  ١٩٦٦دووبەرەکی کەوتنە ناو ڕیزەکانی شۆڕشی ئەیلوول و پەنابەریەتی ساڵی  

ی کوردی ان، کە شۆڕشدهەمەەقز و  س  تاڵەبانی لە  جەالل  مامۆستا برایم ئەحمەد و مام

 
 . دیوانی چاپی ئەنیسی: جووان  ٤١
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؟ دیارە شۆڕش دواتر بە قیمەتی گرانی خۆ بە ئێران و ڕۆژئاواوە بەستن، پێ الواز بوو
 و هەرەس.   ١٩75توانی خۆی ڕابگرێت و بگاتە ساڵی 

کێن؟   بوون'  ڕەفیقم  دوێنێکە  ئەمڕۆکە،  دوژمنی  مێژوویی  'ئەو  پەیوەندییە  لەو    -ئایا 
بیاندۆزیبەیەدا دسیاسی یاننەێ  ەخسیتر و تاکەکەسی ترەوە؟ ئەوە انگەیەکی شڕوبە    وە 

 پرسیاری خەوتووی ناو شیعرەکەیە و وەاڵمی دەوێت. 
 واتای هەندێک وشە بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار: 

 پاکار: خواڵمی هەمیشە ئامادە 
 نا و پشتیوان بێ مەلجەء: بێ پە
 هەمسایە: دراوسێ 

 ڵک ب لێگرتنی خەعەی ێگەیج ە:ن؛  بەرتانترعەیب گتانە: 
پلالر، پالر: دارەدەستێک کە بۆ هاویشتن ببێت.  بەرپالر: کەس یان شتێک کە بکەوێتە  

 بەر هێرشی دارەدەست؛ تانە و توانجی خەڵکیشە.
 هەمدەم: هاودەم، هاوڕێ

 مەدح: پێداهەڵگوتن 
 ەمان توانای نووسین نلەقەڵەم کەوتن: 

 نێت. ەکە پێدەخەندان: کەسێک ک
 ڵ.  ۆشحای، خد: ڕازووخۆشن
 اڵم: لە عەینی کاتدا دەناڵێنم دەشن

شاعیر لە یەکەم میسراعی ئەم فەردەدا بە هێنانی چوار سیفەتی هاوشان )مترادف( وەک  
کردووە؛  دروست  النظیری  مراعات  سەنعەتی  نااڵن  و  بێدەنگ  و  پەرێشان  و  شێواو 

سیفەتیهەر چوار  دواتردا  میسراعی  لە  د  دیکەی  وەها  کە  دو  ووهێناون  لەبە   ڵگەو 
نا  دووجار یەکتر  بەوەش  بێزار؛  لەگەڵ  خوشنوود  و  خەندان  لەگەڵ  گریان  تەبان: 

 سەنعەتی مطابقە )تضاد( ی دروست کردووە.
 مالیک: خاوەن 

 مەملووک: کۆیلە، کەسێک کە خاوەنی هەیە 
و بە    کردووەنەریی  فەردەشدا شاعیر هەمان کاری هو  تۆ مالیک و من مەملووک...: لەم

سنانی دهێدووجار بێزار(، تی دژبەیەەیفوو  ک )مالیک و مەملووک هەروەها خوشنوود و 
 دووجار سەنعەتی مطابقەی پێک هێناوە. 
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ڕێک  هەرچییەک  واتە  نەشرم'  و  لەف  'مەخدووشە  تێوەردراو  دەست  مەخدووش: 
دەچێت. تێک  لێم  مەخدووش   دەخەم،  باو  لەو  شوێنبوونەدا  بە  ئاماژە  ناکەم  ێکی  ەڕ 

 ڕۆژانەی خۆیەتی.  یان و کاریژ ی لەوو ڕووڵکەکە بێت بەرعشی
 مەغشووش: شێواو

شاعیر لە نێوان غەم و غوسسە لە الیەک و ئەفکار و ئەشعاریش لە الیەکیتردا لەف و  
بوونی غەم و غوسسەوە دەتوانرێت هەم   هاوواتا  بەهۆی  نەشری دروست کردووە کە 

 !ەف ونەشری موڕەتتەب بێت هەم موشەووەشل
بەوەادبەخو سع  ندیت!  کەس  وێندادەت  لێرەدا  خواردنی  بەاڵم  خودا؛  بە  ەکەیە 

سوێنددانی خودا خۆیەتی: بە خوداوەندیی خۆت سوێندت دەدەم ئەم کۆیلە زەلیلەی  
حافز دەڵێ: "بە خدا کە جرعەای دە        خۆت ]لە ژێر باری گوناهان[ ڕزگار بکەی!

 حافظ سحرخیز..." واتە تۆبی خودا...  تو بە
 وناه کردن و ئایین، گا ودخ ەرمانیف ێچی لەمل پ :عیسیان

 جدەو: لەکار کەوتوو  
 وا هێندە بەئازارم: بۆیە هێندە ئێش و ئازارم زۆرن. 

 نەغمە: ئاواز
 خار: دڕوو

فەردی کۆتایی شیعرەکە چەشنە قەرەبوو کردنەوەیەکی ئەو هەموو دڵتەنگی و خەم و  
ە. ئەم اودا دوێنەری خ  تر، بەگوێیشێەردی پف  ١١ت و ئازارەیە وا شاعیر بە ماوەی  خەفە
دە لەگەڵ ناوەرۆکی گشتیی شیعرەکەدا یەک ناگرێتەوە زیاتر لە پینەکردنی کووتاڵی  فەر

دڕاو دەچێت. تاقە شتێک کە بە پاشماوەی شیعرەکەوەی دەبەستێت ئەوکاتەیە کە دەڵێ  
 ە یکە گواگەرچی وا کەوتوومەتە سەر زمانی خەڵک  'هەرچەند بە مەسەل خارم' واتە  

یم و وەک گوڵ جوان و خۆشڕەنگم و دڵێشم وەک  استیدا وان ڕ  م لە، بەاڵبموەک دڕوو  
 بولبول خۆش ئاوازە.  
       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 هزج مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن  
 
 
 
 



 
 

 ١٣٤٩ ات ١٣٤٣ یسااڵن شیعری /58
 

 
 

 تۆبە 
 

  
 
 زێ دەیگوت "کەسێ زانا بێ، تۆبەی کردووە"عیوا
 وە دوکرتۆبەی لە تۆبەی  بە وەعزی وا، کەچی ڵد

 "دوور بە لە یاری شۆخ و شەنگ و نازەنین" ێڵدە ئەو
 دوور لە یار، شێتە کەسێ وەعزی لە گوێچکەی کردووە
 یاری شۆخ و شەنگ و نەرم ونۆڵ و چاوکاڵ و مەمک

 کردووەدووهەناری گوڵ بەدەم، تازە شکۆفەی 
 گرێ  هەرکەسێ بۆی دەس بدا ساتێ لە ئامێزی

 ەردووک ەیخەژی، دڵخۆشە، ئۆتا لە دونیادا د
 کەچی زەینم کە دا،، ی گرتمە ئامێزەوێکمن ش

 وا ڕەقیبی بەد مەزەب لەوالوە کوشمەی کردووە 
 تێکیدا عەیشم، شکاندی هەم دڵم هەم پیاڵەکەم

 ماوەیەک بوو ماڕزە لێم ڕوون بوو سوسەی کردووە 
 ن واعیز و سۆفی و ڕەقیب هەرسێ لەگەڵ من دوژمن

 وە دوکراری ئێمە ڕەخنەی  خاسە مام سۆفی لە ک
 تەیرە، کە دێتە دەرکی یار، سۆفی دەڵێ  وووەکدڵ 

 بیکووژن وەیشووم لە سەر وێرانە النەی کردووە 
 کوندەبوو بۆخۆیەتی بەو ڕیشەوە، بەو تیشەوە 

 ڕیشەکەی تیشەی هەزار دەست وپەلی پەی کردووە 
 رکەسێکی گەر ئەویندار و بریندار بێ دڵی ەه

 وە ان لە کاسەی کردوانی ڕیش درێژ خوێنییفسۆ
 واعیز و سۆفی و ڕەقیب فەرقی نییە  امی""ئیم ۆب

 ی وەی کردووە ەدڵ بە دەست ئەو سیانەوە گوێت لێیە و
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 تاویی هه ١٣٤5قاقاڵوا، 
(رعفهی چاپی جه  ٢١١و ی چاپی ئەنیسی ١٦ )الپەڕە    

____________________   ________ 
 . ' یهتۆبه له نیسیدا 'تۆبهچاپی ئه هل هکیعرهش نیعینوا

خەڵکانی   بابەتی لەگەڵ  عیرفانە  ئەهلی  مێژوویی  وەستانی  بەرانبەر  شیعرەکە،  سەرەکی 
ک واتە  نەگۆڕ،  دۆگمێکی  دەکەنە  ئایین  کە  وەعز  و ئەهلی  خانەقا  مێژوویی  ێشەی 

 مزگەوت. 
ب پێ  ەشاعیر کە  الیەکی دوازدە مەو  ر  دایمان ئ   و  خواناسسوڵمانێکی  وانەیەک موهەموو 

لە بەربەرەکانیی عاریفان و ئەویندارانی خودای خاوەن بەزەیی  بەاڵم  عیلمی نوێژکەرە،  
ڕیش   سۆفیانی  تۆڵەئەستێنی  جەبباری  خودای  لەگەڵ  عاریفان  کراوەی  ناوچاوان  و 

تە ڕیزی ڕەقیبی  واعیز و سۆفی دەهێنێ  درێژی بیر کورتدا الیەنی یەکەمیان دەگرێت و
قیب ڕقی لێیان دەبێتەوە. هەڵوێست گرتنی ئاوات دژ بە سۆفییان و  ڕە ی دەڕابە  و ۆیخ

شیعری  گەرچی مێژووی  ئەوانەی وا توێکڵن نەک ناوەرۆک، گەلێک توند و بێ ئامانە.  
کورکوردی   شیعرانەدا  چەشنە  ناهێنێتلەو  و    تی  ڕاشکاو  وەها  هێرشی  تێیدا  کە 

تێدا  نوت سۆفییان  سە  ێتەبکردوتیژی  الیەن ەئەو(  .. و.ی  مەحو،  لی)نار  لە  ش 
 کەسایەتییەکی ئایینی وەک سەید کامیلەوە. 

هاسان   زەنبیل  شێخانی  بنەماڵەی  ئەندامێکی  بۆ  بوێرانەیە  گرتنە  هەڵوێست  ئەم  دیارە 
ەیە کە  ییڕینی ئەم هەڵوێستەی بە شاعیر داوە ئەو ڕاستنەبووە، بەاڵم ئەوەی ئازایەتی دەرب

برای تە  باوک و  نقەریشاعیر شێخانی  بوون و ئەویش وەک هەڵگری ئەو   دیەنشبەقتی 
و   دڵنەرم  خودای  خۆشویستنی  و  خۆی  عیرفانیی  باوەڕی  توانیویەتی  تەریقەتە 

دڵڕەقی خودایەکی  بۆ  ویشک  عیبادەتی  پێش  بخاتە  عارفان    جەبباری   بەخشندەی 
 وە.     ی خودا دوور کەوێتەتەتۆلەئەستێن، بێ ئەوەی لە عیبادەت و عبوودیی

کەس مەگەر ەنیوالدوییە  ەتایئەو  بینراوە  تەریقەتدا  ئەهی  و  عاریفان  لە  زۆرێک  لە  ەیە 
دا   وجوود  وەحدەتی  لە  کە  شیبلی  و  جونەید  وەک  ڕێبازەکە  ئازای  و  بوێر  ڕێبەرانی 

"اناالحق بانگی  کە  نەتوابوونەوە  بۆنەیەوە  وەها  بەو  و  دەدا  خەڵکدا  گوێی  بە  یان   "
 ر؟ریان دەچووە سەر داەس

ڕێباز و دوو هەڵوێست یان دوو باوەڕەکە دەخاتە و  دون  وای نێۆنک   شیعرەکە کێشەی
" ئەو  دوور ڕوو.  لێ  نەسیحەتی  واعیز  کە  ەش  نازەنین"  و  شەنگ  و  شۆخ  یاری 
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ە عاریفان عاشقی دەبن  کەوتنەوەی دەکات، هیچ نییە جگە لە خودا بەاڵم خودایەک ک 
سۆفی   کە  خودایەک  ڕ  ەلنەک  تا  شەو  ئەو  وتەترسی  نییە  خەوی  دەیلهلۆژ    بۆ ن  کەە 

ەوەی لە قەبردا نەکیر و مونکیری ئەو خودا دڵڕەقە بە گورزی ئاگر و ئاسنەوە نەچنە ئ
 سۆراغی!

ڕیشی   دەڵێ  و  دەشوبهێنێت  ڕەقیب  و  بە کوندەبوو  سۆفی  کاتێ  بوێرە  گەلێک  شاعیر 
بۆ خوسۆفی  و  بڕیوەتەوە  وپەلی  دەست  هەزار  و  تیشە  کن ێتە  لە  ئەویندارانی  اسە ی 
 کردووە.  

نه ئه ی  اپچ  له  کەرەشێع بە سەرەوە  کرد  بوو و من هەستم ده نیسیدا ڕێکەوتی گوترانی 
مەال   و  خومەینی  بە  دژ  و  ئیسالمی  کۆماری  حکوومەتی  سەرکاری  هاتنە  دوای 

قوواڵی لە  کە  گوترابێت  قوم  ناوەڕاستەوە  مرۆڤکوژەکانی  سەدەکانی  مێژووی  چاڵی  ی 
ئەم  بازیان گۆڕەپانی  الپەڕەی  داوەتە  و  لە  یاەڵەپچ  ڕەشی ی  ەکچەرخە  و    کوشتوبڕن 

بێڕەحمی تۆمار کردووە. هەموو ئەو تایبەتمەندییانەی وا ئەو لە شیعرەکەدا دەیداتە پاڵ  
الیبان و ڕیشدرێژەکانی داعش و تی ئێران و  سۆفی، عەینوبیلال لەگەڵ مەالکانی حاکم

ی  ین مەو خو وە. خەڵخاڵی  یەک دەگرێتە  ئێراندا   و حزبوڵاڵی دارەدەستی حەشدی شەعبی  
اڵم ش سۆفییەکی نوێژکەرن کە فەڕزیان نافەوتێت. بهو ڕێبەرانی ئەو فیرقانە  یەیمنخاو  
  کاته ده  بینرێت کهده  وهرهسه  ی به  ١٣٤5وتی ساڵی  ردا ڕێکهعفهی جهچاپی تازه  له

گرتنی شاعیر  ڵوێست رچی هه. گههتکارانو جینایهرکاری ئهسهو پێش هاتنه ١٩٦٦ساڵی 
 وێت. و گۆڕانێکی تێ ناکه شوێنی خۆیدایه ر لهانی ناساف' ههفیسۆ' رانبهربه له

 شیعرەکە خۆی: با بچینە سۆراغی بابەتەکانی بەاڵم
میسراعی ڕین لە  شێوازی دەربتۆبەی لە تۆبەی کردووە":    ،بە وەعزی وا، کەچی  "دڵ

هە یەکەمدا،  فەردی  لە  پێچدندووەم  پێ ێک  وی   ئەئاڵۆز    دراوە  ە  ەکشیعرر  گەکراوە. 
انێکی ئاسایی بوایەت، ئەوا بەم شێوەیە دەنووسرا: کەچی دوای ئەو وەعزەی کە خشپە

واعیز بۆ دڵمی کرد، دڵم لە تۆبەکردنیش تۆبەی کردووە. واتە دوای ئەو وەعزە بێ تام 
بنەمایەی   بێ  کردن  و  تۆبە  بەتەمای  پێشتریش  ئەگەر  من  ئیتر  وبسۆفی،  ایەم، 

بەدواوە بمەوێت کارێکیش بکەم، تۆبە کردن  ە  ێرل  ەرئەگ  ن!ردیروڵاڵ لە تۆبە کئەستەغف
 لەفزی کەچی جوملەیەکی موعتەرەزەیە لە ڕستەکەدا. دەبێت لە تۆبە!
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بە   لە یار، شێتە کەسێ وەعزی لە گوێچکەی کردووە": دەتوانرێت  دوو جۆر "دوور 
ل بوون  دوور  یەکەم،  بکرێتەوە:  سە   ەواتا  و  سیر  شتێکی  گونجاو  یار  و  ،  یەنیمەرەیە 

 و کەسەی گوێ دەداتە وەعزی واعیز، شێتە!  ئەو بوواکە
 بداتە وەعزی واعیز، شێتە! دووەم، دوور بێ لە یار، هەرکەس گوێ 

وایەمن   ڕاستی  ز اشێو  الم  کرد  .بێت  یەکەمیان  گوێچکە  باوەڕ  لە  و  ژنەفتن  ن، 
 پێکردنە.

سێهەمد فەردی  لە  بەدەم...":  گوڵ  دووهەناری  لەتک"مەمک  کۆتایی  دەبێ  شیعری  ە  ا 
رێترەوە: مەمک دووهەناری دلەتکە شیعری دووهەم و ئاوا بخوێن  ەرەتایببرێتە سم  یەکە
 و بەس.  تی خوێندنەوەدابەدەم... دیارە تەنیا لە کا گوڵ

ئامێز...":   گرتمە  شەوێکی  بخوێنرێتەوە  "من  بڕگە  دوو  بە  دەبێ  "گرتمە"  وشەی 
  تووە. من هامە"  ی "کوششە لە هەمان فەرددا و  . گر/ت/مە  نەک بە سێ بڕگەگرت/مە،  

هەژار هەنبانەبۆرینەی  لە  و  نەدۆزییەوە  وشەیەم  ئەم  خاڵدا  فەرهەنگی  واتای  لە  بە  دا 
لە کە  هاتووە،  کراو  ویشک  ناگونجێەگمیوەی  شیعرەکەدا  چەمکی  و  ڕستەکە  ت. ڵ 

ڕۆژانەی  باسی  و  قسە  لە  خۆم  من  و  یە   "کرۆشمە"  ووشەکە،  دیکەی  بیچمێکی 
خۆ مات دان" و شتی لەو چەشنەم ردن" و "ک ل کزشنی "مچەدا بە واتایەکی هاوخەڵک
واتایبیست بە  بۆرینەشدا  هەنبانە  لە  هاتووە.    ووە  دانیشتن"  مات  و  کردن  کز  "خۆ 

 ، کۆشمە = کرۆشمە.ووکەواب
زە...": واتە ماوەیەک بوو ئەو ماڕزە. "ماڕز" واتە زاڵم و السار )هەنبانە "ماوەیەک بوو ماڕ

 ینە(. بۆر
ە عەرەبی خاصتا )بە تەنوین(. شاعیر مام سۆفی لە واعیز و بن ت یاتایبە بەخاسە، واتە  

"سۆسە" کردن بە   نااناوە و گوتوویەتی بەتایبەت ئەو! "سووسە" یڕەقیبیش بە خراپتر د
واتە بە تایبەت سۆفی زاڵمی السار پەی  نهێنییەک )هەنبانە بۆرینە(.واتای پەی بردن بە 

 دبوو. برراوەی ئەوینی ئێمە بە ڕازی شا
کردن     نە":"ڕەخ "نفووز"  کە  هاتووە  فارسییەکەی  مانا  بە  ڕەخنە  شەشەمدا  فەردی  لە 

ە لە کوردیدا ئەم واتا نوێیەی پێ  کێبەم پێیە، واتای "نەقد"ی نییە کە چەند ساڵ  بێت و
بۆکان  خشراوە.  بە ناوچەی  لە  بخوێنرێتەوە.  بنووسرێت و  من الموایە دەبێ وەک ڕخنە 

 تێکەوەی لێوەردەگیرێ. ناو بابەە چوونواتای و ڕخنەکردن دەگوترێت 
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جوانید لەوپەڕی  فەردە  ئەم  تەیرە...":  وەکوو  تەیرێکی  "دڵ  وەک  دڵم  کاتێکدا  لە  ایە. 
ماڵییەجوانکەالن دەرگای  لەسەر  بچێت  دەیەوێت  و  سۆفی   ە  بنیشێت،  یار  ڕازاوەی 

باسەکەوە و دەڵێ ئەوە کوندەبووی و ناو    وێرانەر  ەیشوومەیە کە لە سەخۆی دەخاتە 
دەڵکردووە    ەیالن یارەکەم  ئاوەدانی  ماڵی  بە  ئەو )ئەو  دەدات  وفەرمان  کەلەوا!(  ێت 
پێچەوانەی ڕاستی دەبینێت. تەیری   رە چەلەنگە بکووژن! ئاخر، سۆفی هەموو شت بەتەی

بە  ی تازە لە گەرمێنەوە گەڕاوە، بە کوندەبوو تێدەگات، ماڵی ڕازاوەی قیبلەی دڵم جوان
دادەنێت   ئەلەجیاتو  کەلەوا  بەوەی  دان  فەرما  ی  بدات  دڵم  ژیکەاڵنەکەی  نی  تەیرە 

 ە، بیناسن! کوشتنی دەردەکات! ئەو مام سۆفیی
کە دەکرێ    ە شتێکرەدا وشەیەکی جێگەی باسە. تاقێ ل"بەو ڕیشەوە بەو تیشەوە": تیشە  

واتە تەشوێ. ئەو  بیری لێ بکرێتەوە ئەوەیە شاعیر تیشەی بە واتا فارسییەکەی هێنابێت  
دا دەڵێ "ڕیشەکەی  ت کە لە میسراعی دواتری هەمان فەردزتر دەبێهێێ بەرە کاتگەئە

و بڕینەوە. لێرەدا    ت وپەلی پەی کردووە. پەی کردن واتە پەڕاندنتیشەی" هەزار دەس
ڕی شاعیر  کە  کە ڕوونە  ڕیشەکەی  گوتوویەتی  و  شوبهاندووە  تەشوێ  بە  سۆفی  شی 

دژبەری خۆی[ خەڵکانی  ]  پەلیدەست ور  و تەشوێیەی وا هەزاعەینەن وەک تەشوێیە، ئە
 پێ بڕیەوەتەوە...  

نی ایوسۆفیدڵیان بە ئەوین و خۆشەویستی بریندارە  "ئەویندار و دڵ بریندار": ئەوانەن وا  
 کاسە کردوون و نۆشیویانە.  ڕیش درێژ دوژمنیانن و خوێنیان لە

ە  کە: من  ەیەری سەرەکیی شیعرەکپوختەی هەموو باسەکە و گەوه  "بۆ ئیمامی...": ئەوە
ینم می و شاعیری ئەم شیعرەم هیچ جیاوازییەک لە نێوان واعیز و سۆفی و ڕەقیبدا نابیمائ

لەدە کە  دەبیسی  دڵم،  بدەیە  گوێ  ئەگەر  و    تسو  وەی  وەی  و  هاوار  هەرسێکیان 
 ەتی. زاڵەی

 دوایین قسە:  
ی ی و قانع و شاعیرانالی جزێرحوی و مه ک نالی و مه ی کوردیش وهشاعیرانی دیکه

بیدهسه  ل  به  میشمانهستی  بەم  ڕاشکاویی  ئاوات  و  وەستاون  دا  "قشریون"  بەرانبەر  ە 
و   پێشکەوتووانەشیعرە  و  مرۆڤانە  بەرزە  هەڵوێستە  ئهەیبەم  ڕیزی  چۆتە  و ی،  وان 

 فی بوێری ئێرانی وەک حافز و مەولەوی بەڵخی ڕۆمی.  شاعیرانی عار
        ،کهرووزیی شیعره حری عه به

 ن فاعالتن فاعالتن فاعلنتاعال ذوف: فمحرمل مثمن 
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 نابووژێمەوە
 
 
 

     دەتلێیەوە تۆ بە زەخمی مەعدەوە 
 وەەممن بە دەردی مەرگەوە دەخولێ 

 "!جەرگ و دڵ بۆ تۆ برینداره "عومەر
 هەر ببیسم عاجزی، دەکولێمەوە 

 یاخودا دەردت له ڕۆحی من کەوێ 
 ژیێمەوەکەوێ دەگەر قەزای تۆم لێ

 ٤٢ترە ، چانـۆجـوانی، تۆ بمێنی
 من که پیرم با بڕۆم، ببڕێمەوە 

 باب مامەکەت چەند ڕۆژه بۆت بۆته کە
 گەڕێ یەکجاری هەڵقرچێمەوەلێم

 سارده له منکی سڕوێرزۆر بەها
 زه نابووژێمەوە وشک هەاڵتووم، تا

 ٤٣جا مەگەر تۆ بێیەوه بۆکانێ زوو
 با منیش بۆ الت بە خۆشی بێمەوە

                                                  
 ی هەتاوی ١٣٤5قاقاڵوا، 
    ی چاپی جەعفەر(   ٢٢١ی چاپی ئەنیسی و  ١٠٢)الپەڕە 

 ______________________   ____________ 
چ لە  شیعرەکە  پڕ عینوانی  جەعفەر  عینوانی  وایە  الم  سارد'ە.  'بەهاری  ئەنیسیدا  اپی 

شاع ئەوەی  لەبەر  نەبێت  گوتوویەتی  بەپێست  کە  ووژانەوەیەی نەب  ئەو  بووژێمەوە،نایر 

 
 چاپی ئەنیسی: نۆجووانی  ٤٢
 زو  یی: بۆکان چاپی ئەنیس  ٤٣
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بەشوێنیدا گوتووی نەکردۆتەوە و  "جا مەگموتڵەق  واتە  ەتی  بۆکانێ زوو"  بێیەوە  تۆ  ەر 
ب زوو  لیێئەگەر  شاعیر  دەبووژێمەوە.  من  بۆکان،  شیعرەکەدا ەوە  دووهەمی  فەردی  ە 

نو الپەڕەکەدا  پەراوێزی  لە  جەعفەریش  و  هێناوە  ی  'عومەر'  "بۆ ناوی  وسیویەتی: 
 ازای".  ی برومەرشیی سەید عخۆنە

بۆ کەس وکا ئاوات کە  ری خۆی گوتوون و شیعرێکە لە ڕیزی شیعرەکانی دیکەی 
حی بە  نییە.  کەم  چکۆلەاسژمارەشیان  کوڕە  عومەری  سەید  شیعرەکە،  سەید  بی  ی 

نەخۆش کەوتووە و بۆ عیالجی    و برازای شاعیر،  محەممەدی نوورانی )سەیدی زەنبیل(
)قورحەیزەخ مەعدە  ئەوەندەی  بۆ    چووە  ٤٤ەعیددە(ی م  می  بۆکان.  غەیری  شارێکی 

  ن ەخۆشی ناوچەی بۆکان بۆ عیالجی نەخۆشی دەچوومن بزانم لەو سااڵنەدا زوربەی ن
ڕێگای   درەنگتر  تەورێز.  دەبرانە  دەچوونە  یان  ڕاستەوخۆ  خەڵک  و  کرایەوە  تارانیش 

هەر ایەتی خۆی  نگلەم بارەیەوە گر  تاران، کە ئێستاش هەر دەچن؛ بەاڵم شاری تەورێز
 . ماوە

یکە، لە کاتی گوترانی  دیارە گرنگ نییە تەورێز بووبێت یان تاران یان هەر شوێنێکی د
عومەر سەید  )وات  شیعرەکەدا  مامی  و  بووە  ناوچەکە  دەرەوەی  خەمی  لە  ئاوات(  ە 

 ساڵمەتییەکەی خواردووە، بەم شیعرەش هەستی خۆی دەربڕیوە. 
و ساکارە  عیبارەت  شیعرێکی  یان  تێ ی  ێکوشە  ننامۆی  لێدانەوەی  ییە  دا  واتا  هەوڵی 

 بدرێت.  
ی فەردی  یەکەمی  میسراعی  هەماقافییەی  دووەمی  میسراعی  لەگەڵ  و  ەکەم  فەرد  ن 

دیکەدا  درفە ئە  ڕێکەکانی  لەبەر  گشتی نایەتەوە  بە  فەردەکان  هەموو  قافییەی  وەی 
 اتووە. ێیەوە" ه... یە، بەاڵم یەکەم میسراع وەک "ێمەوە"..."

 ، کە وزیی شیعرەروبەحری عە 
 رمل مسدس محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 
 

سەرنجڕاکێشمەسەلە  ٤٤ نە  یەکی  ناوی  مەڕ  کوردسخۆلە  لە  لە  شییەکان  ئێمە  بکەم.  پێ  ئاماژەی  با  هەیە  تاندا 
ئەو وشەیە دەبێت بە ناو یان بەشێک ر زمانیانە، بەاڵم کاتی  خەڵکیش لەسەیە و  'برین' مان هەکوردیدا وشەی  

ناو کە  نەخۆشییەک  ناوی  بەغداوە  ەکەلە  یان  تاران  لە  کی  ئانکاراش!()دیار  ردستانو هاتۆتە  ئە  لەگەڵ ،  یتر 
دەاون  خۆیدا بێگانەکەش  نموونە  ە  بۆ  کهێنێت.  ڕۆژهەاڵت  ئاسلە  کەس  فاڵنە  ناڵێت  زۆرەەس  خوێنی  ،  نی 

اڵێن دەرزی لێدەدات بەڵکوو دەڵێن سوزەن یان شریقە لێدەدات! یان اهەنی خۆێنی زۆرە! یان نکوو دەڵێن ئبەڵ
وێستییە  هەیە! ئەو بێ هەڵی  ێین زەخمی مەعدەمەعدەی هەیە دەڵبڵێین برینی    تی ئەوەیلەم باسەی ئێمەدا، لەبا

 کەین!سەر بچارەئەویش بێ دە  ە وزمانی نەتەوەییمان نەخۆشییەک  لەبەرانبەر
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 اباشی بەهار ش
 
 
 

   جەننەتی مەئوایە  وەی وەی چ بەهارێکە! وەک
 اشق، ئاوبردەیی سارایە وەک بولبولی دڵ ع

 وا ساوان نیلووپەڕی نێو ئاوان، هەرچەنده که
 چین؟ وەک زولفی چەلیپایە وەک چی دەچێ ئەو چین

 شەونمۆ له خ، گوڵ ڕشتی ردشاباشی بەهاری ک
 ی الیە پێشوازی دەکا بولبول، داخوازی دڵ 

 ڕەنگە  زەرد و سپیی و شینه، چیمەن به هەزار
 ەس و خارایەڕازاوەتەوه وەک بووک، بەو ئەتڵ

 کێو و دەرودەشت سەوزه، خونچه هەموو پشکووتن
 لەم فەسڵه گوڵی نێرگس، وەک چاوی تەماشایە

 شاعیروەک  یهۆشینی گرت، لەو خسوێسن بوو زما
 وڵه، گوڵ بووکه، هەر بولبوله زاوایە وت گدەیگ

 لەم کاته نەما کەس کز، هەر سۆفی و دەروێشن 
 ایە بەش له هەموو کڕێشن، بێمایه و دڵێب

 سەر هێلکه و هێالنه، کوڕکوڕ کڕ و کەو کەوتن
 وێران سەوداسەر و شەیدایەتەنیا دڵی ماڵ

 دی لەم کاتە تۆتهداخوازی دڵ و بولبول ها
 نایەجێئاوات"ی بهە "نیایه تەکامیل" که ب"

                                                      
 ی هەتاوی١٣٤5قاڵوا، اق

ی چاپی جەعفەر(  ٢٢٣ی چاپی ئەنیسی و  ٣٣و  ٣٢)الپەڕە   
  ______________________________________ 
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وە شیعرەکەی  عینوانی  ئەنیسی  نچاپی  بەهارێکە"  "چ  وێدەچووک  دوو ەره  ێتسیوە. 
 ا یەک بگرنەوە کە غەزەلێکی بەهارییەیە. عینوانەکە لەگەڵ ناوەرۆکی شیعرەکەد

ات وەک هەمیشە، لێرەشدا حیسابی خۆی  ەرنجڕاکێش لە شیعرەکەدا ئەوەیە ئاوس  یخاڵ
تی!  لە دڵی جیا کردۆتەوە ولە فەردی کۆتاییدا بە ئاشکرا گوتوویەتی دڵم کەیفی خۆیە

کام سەید  تەنیام    یلمنی  ئابە  بەهارەواتو  لەو  پێیە،  بەم  نایەت!  وەدی  خۆشەشدا    یشم 
  نەتە بەر هێرشی شاعیر! خۆیشی بێ بەش شوئاوات وەک سۆفی و دەروێش کە کەوتو

 لەهەموو کایەیەک ماوەتەوە و ئاواتی بەجێ نایەت. 
ع تە'ئاوات'ە لە مەق  تایبەتمەندییەکی دیکەی شیعرەکە، هێنانی دوو ناسناوی 'کامیل' و

 اندا ڕوو بدات.ە شیعری شاعیردا. ئەوە کەمتر واهەیە لەردین فواتە دوای
 ! ەوەی وەی: 'صوت تحسین'ە، بەب

بەو هەر  المأوی  جنت  مەئوا:  و    جەننەتی  عەرەب  نازانم  هاتووە،  قورئاندا  لە  ناوەوە 
ک بەهەشتیشیان  ئێران  شیعەی  مەالی  بەاڵم  دەچن  مەسەلەکە  بۆ  چۆن  ردۆتە  سوننە 

ی عەدنە و  جیاواز پێک هاتووە کە یەکەمیان بەهەشتشی  ت بەەڵێن لە حەود  چینایەتی و
ڕۆ تا دەگەیە  هی پیاوچاکانی شیعەیە و بەو شێوەیە ب  هی ئەولیا و ئەنبیایە، دووهەمیان

هیچی  کەڵکی  و  سوننەیە  موسوڵمانی  هی  مەالکان،  حیسابی  بە هەمان  کە  حەوتەمین 
ناو شیعری ئاواتیش یەک    ەیئوایەتولمەجەنننم  ئە  ەننەم باشترە!واتە کەمێک لە جەه  نییە،

بەهەش حەوت  لە  لەو  شیعری  شەرحی  تەیە.  خەواڵوو'پارچە  بەو   شدا'بەختی  ئاماژەم 
أما الذين  کە تێیدا باسی جنت المأوی و جنات المأوی کراوە:  ئایەتەی قورئان کرد  

نزال   المأوي  جنات  فلهم  الصالحات  عملوا  و    ئایەی   ،سجده)  يعملون  ا نوكا  بماآمنوا 
١٩ .) 
ودا شین دەبێت، بەاڵم لە سەر خاکیش  گوڵێکە، یەک لە چەشنەکانی لە ناو ئا  پەڕ:نیلو

هەی کوردیدا    .ەهەر  لە  و  نیلوفەڕە  فارسیدا  بەاڵم لە  دەگوترێت،  لێڵوپەڕ  وەک  زیاتر 
 لێرەدا شێوازی نیلوپەڕی گرتووە. لە ئینگلیزیشدا "واتر لیلی" پێدەگوترێت.  

  لێرەدا زولفی چەلیپای بە نیلوپەڕی ی،  ونەرکی هوەک کارێ  ،رعیچی دەچێ...: شاک  وە
بە   بەڵکوو  نەشوبهاندووە  چین  چەلیپا    پێچەوانە،چین  زولفی  بە  چینی  چین  نیلوپەڕی 

 وبهاندووە.ش
شاباشی بەهاری کرد: زۆر تەعبیرێکی جوانە، شاعیر ڕژانی شەونم لەسەر پەڕەی گوڵی  

 داناوە. بە شاباش کردنی بەهار 
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ازەکەش کە  بێت، کە پێشوازیی بەهار دەکات و داخو بولبول ی:  دەبێ دڵدڵ داخوازی 
 تووە.  ت، کە لە میسراعی پێش خۆیدا ناوی هاێبهەر الی خۆیەتی، دیارە دەبێ گوڵ 

چیمەن: لەکوردیدا بە سەرجەم باغ یان گوڵستان دەگوترێت و ئەوە جیاوازە لە وشەی 
کە لە باغەکەدا شین  ڵێنە دەەو گیا سەوزئ نییەکان چەمەن بەهاوشێوەی لە فارسیدا. ئێرا

 ناگرێتەوە کە زەرد و سوور بێت. دەبێت و ئیتر گوڵ
جۆرێ بە  خارا:  مامۆپارچەی  بۆرینەی  )هەنبانە  هەر نرخە  ئەتڵەسیش  هەژار(.  ستا 

 پارچەیە.
 چاوی تەماشا: چاوی کراوە. 

هە لێرەدا  بەیان  شێوەی  بووکە...:  گوڵ  گوڵە،  ودەیگوت  نائاساییە  'گوڵە'  شەندێک  ی 
جادو بو  یەکدا ر  شوێن  دوو  ە  بڵێین  مەگەر  یان  هاتووە،  تەئکیدە،  بۆ  کردنەوە  پات 

شێوە  ئاساییتری  ییەکەمیان  بەاڵم  گوڵە!  هەیە:  زمانی  خیتابی  شاعیر  بڵێین  ئەوەیە  نی 
گرتووە و بە ئاماژە کردن بەو خونچە و نێرگس و سوێسنەی کە لە فەردەکانی پێش 

ه گوتوویەتیخۆیدا  گوڵن،ئ  اتوون،  کام  یش  گوڵ   ەوانە  شیعری  لە  نازانم  بووکن.... 
ە، بەاڵم ئەگەر مەسەلەی ژیندەر وادیکەدا گوڵ بە بووک و بولبول بە زاوا دانر  شاعیری

 اوازیدانان و هەاڵواردن  نەورووژێنێت، تەشبیهێکی جوانە.و جی
هەردوو   سەر  کردۆتە  هێرشی  شاعیر  دەروێشن...:  و  سۆفی  و هەر  سۆفی  چەمکی 

دیارەوێدەر کە  پەجی  لێک  ش،  بێ  بەاڵم  یەکتریاوازن  لەگەڵ  شاعیر  یوەندی  نین.  ش 
فیک )بێ  مایە  بێ  بە  لە  رهەردوکیان  کە  دادەنێ  بریندار  دڵ  و  سەتحی(  هەموو   و 

لەبەر  ڕێشن؟  دڵ  بۆچی  دووە  ئەو  کە  بێت  ئەوە  واهەیە  پرسیار  بەشن.  بێ  کایەیەک 
لە هەموو ەش  بێ بشادی نین؟    و  ئەوان ئەهلی خۆشیئەوەی کاتی بەهار و خۆشییە و  
وانن چێژ  تا؟ خۆشی دیتن؟ الم وایە نیاز لەوەیە ئەوان نکایە: چ کایەیەک؟ کایەی ژیان

 لە دنیا و ژیان وەربگرن. 
ەر هێلکە و هێالنە...: کوڕ کوڕ یان کوڕ کوڕە باڵندەیەکە هەنبانە بۆرینە بە "قەتی"  س

فارسییەکە  و  لێداوەتەوە  سنگخواواتای  "مرغ  بە  کەوتن  ر"ی  کڕ  خەوتنی    ییەبریت.  لە 
کوڕ    یەلە سەر هێلکە بۆئەوەی جووچک هەڵبێنێت. ئەو  مریشک )یان هەر باڵندەیەک(

بکەوێت، تەواو ڕوونە. ' ئاژەڵ کوڕ کڕ  بە حاڵەتێکی جانەوەر و  بەگشتی  کەوتن'یش 
بۆ سووکایەتی دەگوترێت کە لەسەر پێ نەبێت و سالر بێتەوە. تەنانەت بە گاڵتە یان  

ەر پێ مەمێنە. بەاڵم  ت بکەوە! واتە دانیشە یان ڕاکشی و لەسترێبگو  ە بە مرۆڤیشەیواه
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کەوتنی بۆرینە  نەخۆ  هەنبانە  نووستنی  و  بەربوونەوە  وەک  کە تەنیا  لداوەتەوە  واتا  ش 
لەگەڵ ناوەرۆکی ئەم میسراعەدا یەک ناگرێتەوە. لە شیعرەکەدا کەو، نە بەربۆتەوە و نە 

ە کورکوڕ کڕ کەوتووە و کەویش  ن کبکەیئاوای سەیر  ێ  ە. کەوابوو، دەکرنەخۆشیش
ئاسو شاع]بە  وێرانی  ماڵ  دڵی  بەاڵم  دانیشتووە  ئاسایشەی    ریودەیی[  و  ئاسوودەیی  ئەو 
 ەیدا و سەوداسەرە. نییە و ش

داخوازی بولبول ڕوونە: بەهار هاتووە و گوڵ دەرکەوتووە و   داخوازی دڵ و بولبول...:
بڵێین و  دەکرێ  بەد داخوازییەکانی  هاتوون.  چۆن  دا  ەاڵمی  شاعیر[  ]ی  دڵ  خوازی 

]ی شاعیر[ سەوداسەر و    پێشتر دیتمان گوتبووی "تەنیا دڵی ماڵ وێرانتووە؟  وەدی ها
ا ئەوە سەوداسەر و شەیدایە چۆن داخوازی دڵی هاتۆتە دی، پرسیارێکە شەیدایە". ئێست

 وەاڵمی ڕوون نییە. 
سەنعەتی گەلێک  شیعرەکەدا  دەبینین    لە  ئینجا    رتزیاان  لەهەموو  کەشیعریی  و  جیناسە 

 ناوە:ێهییان پێک ناوخۆی هاودەنگەوە کە مۆسیقایەکی هێنانی چەند وشە بە پیت
 نیلوپەڕی نێو ئاوان 

 اوانئاوان و س
 چی، دەچی، چین جین و چەلیپا

 کەس و کز 
 هێلکە و هێالنە 

 کوڕکو و کڕ و کەو و کەوتن 
 سەودا و شەیدا 

 ، یی شیعرەکە بەحری عەرووز
 فاعیلن// مفعول مفاعیلن معول ب: مفمن اخرمثهزج 
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 دووریی یاران 

 
 
 
  مۆموختار خ یدەحمەئ وخودا  یرگاەد یشڕەووڕ
 م ۆزار خ ڕپ ڵید ڵەینا یوونسم اینەبه ت رەه
 چم ەد داڵد یدوو ەو من ب نهێله شو  انڵیچاک د یاویپ

 ٤5شێت و ماخولیا و سەرگەردان و بەدکردار خۆم
 روەبێبە ەببیبەرداوه، ڕ نیدڵ له سەد جێگه م

 خۆم  وی زەخم و ژەهری مارپێچ و جینگڵمه، کوژا
 پڕ به دڵ خستووم و ئێستا  ریارەکانی لێ وەدوو

 یار خۆمهاودەم و بێ دوژمن کەوم، بێدێم دەگەڵ 
 هەر تەریقێکی تەریقەت نایەوێ دەمباتە وێ  

 ۆمئەو وەبەر خەنجەر کەوێ یاڕەب، منیش بیمار خ
                                                     

 هەتاویی  ١٣٤٦ قاقاڵوا،
ی چاپی جەعفەر(  ١١٦ ی چاپی ئەنیسی و 8١)الپەڕە   

 ________________  ___________________ 
خۆم' 'بیمار  ئەنیسی،  چاپی  وەرگیراوە. عینوانی  شیعرەکە  کۆتایی  فەردی  لە  کە  ە 

ج چاپی  ی  یاران'  بەشێکی  'دووریی  لە  یەکەممیەعفەریش  'یسراعی  لێ  اارەکی  نی 
لە یارانی    شاعیر  دووریی فەردی چوارەمی غەزەلەکە وەرگیراوە.  وەدوور خستووم' ی

ەم شیعرە نییە و هەر بۆیەش پڕ بە پێست نازانرێت بۆ عینوانی خۆی بابەتی سەرەکی ئ
بۆچی ئەو بە سەر    غەزەلێک کە هەمووی هەر گازندەیە لە دڵی شاعیر و ئەوەی  دڵە 

ڕەشی دەرگای خودا و ڕوو  ات ودیقی تەریقەت الیدەرر تەە سەپەڕێنێت و لدەزەلەی  

 
 سەرگەردان؛ چاپی ئەنیسی: ماخولیا وو سەرگەردان اپی جەعفەر: ماخوولیا وو. چ ٤5
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' دەکات.  شیبپێغەمبەری  ناو  عیبارەتێکی  تەنیا  خۆم' یش  لە مار  وا  هیچی  و  یعرەکەیە 
 ناوەرۆکی گشتیی شیعرەکە دەرناخات واتە ئەویش عینوانی پڕبەپێست بۆ شیعرەکە نییە. 

 عرەکەیە. شیکیی سەرەناوەرۆکی  نکایەنەفسانیە و خواستهاوار لە دەست دڵ 
سۆفی ئایینیشیعرێکی  و  لە  انە  ئاوات  شیعرەک  ٦٦یە،  تاڕادەیەک   گوتووە  یە ساڵیدا  و 

پەشیمانیی شاعیرە لە گوناهی ڕابردوو، کە تێیدا خۆی بە ڕووڕەش و   تۆبە و  ئاوێنەی 
هەڵگرتوو خۆم  دڵی  خواستی  شوێنی  دەڵێ  و  دەناسێنێت  بۆ  بەدکردار  ئەوەش  کە  ە 

موسوڵ ندئیما بکەوێت.    ەبڤەیمان  ارێکی  توخنی  نابێ  سۆفیایەتی و  ویشکی    ڕێچکەی 
دەوەستێت و ژیان لە    دژ بە هەموو خۆشییەکی ئەم جیهانە(،  یف)نەک هی سۆفیانی سا

عیبادەت و ترس لە خودا و ڕۆژی قیامەتدا خۆالسە دەکاتەوە. بەو پێوانەیە، خواستی  
لەز و  خۆشی  مەیلی  و  دەبێدڵ  مرۆڤدا  لە  دوورکە  تەزەت  لوتنەهۆی  ئەرکی   ەوە 

وات بە سەعات و  سەرەکی ژیان  پێداهەڵگوتنی سەعات  پەرستن و  بەچرکەی  رچە  کە 
ب بێ  و  دڵڕەق  ڕکووعی مەعبوودێکی  و  سوجدە  جار  هەزار  سەدان  تەنیا  کە  ەزەیی 

ڕزگاری  ڕق ئەستوورییەکەی لە دەست دەتوانێ  مرۆڤی دەسکردی خۆی یمادام العمر 
نا  بکات هەزار  بە  نەهێڵ  ریو  تعەلی  بستێنێتەۆێت  لێ  خراپی  کاری  ئەویش ڵەی  وە، 

گشتی لە  ید کامیل کردبێتی! لەم حاڵەتە و بە  ەسکاری خراپێک کە پەپوولەیەکی وەک  
زوربەی حااڵتدا ڕوون نابێتەوە کەسەکە چی کردووە و ئەو کارە خەتایە چۆن و لە چ  

ارە و باوانو ت  یشە قەرزدارەملەو دیانەتەدا بۆ هبارودۆخێکدا کراوە. بە کورتی، مرۆڤ  
و سات  هەموو  خۆی    دەبێ  لە  کردن  داکۆکی  هەڵوێستێ  ژیان  پاکانەی    وکاتێکی 

 ەتی ئەم شیعرە و ناوەرۆکە گشتییەکەشیەتی. گوناهانی بگرێت؛ ئەوە حیکای
ئەویش   الی  ڕووڕەشی  بە  خۆی  شاعیر  و  ئیسالمە  پێغەمبەری  موختار:  ئەحمەدی 

 دەزانێت.
بۆ  پڕ هەنبانە  مامۆستاریزار:  ال  ارهەژ  نەی  و  کز  وەک  ی  'زار'  هەروەها وشەی  واز 

کردۆت واتا  لێقەوماو  و  دەبوەپەرێشان  زار'  'پڕ  زاراوەی  پێیە،  بەم  و  لە  ە  پڕ  واتای  ێ 
  کزی و لێقەوماوی بداتەوە. لە فارسیدا 'زاری کردن'، گریانە و من زیاتر الم وایە پڕ 

ک بێت  کەسێک  واتای  بە  دەنا زار  و  دەگری  زۆر  بهەرچۆن  نێت. ڵێە  ئەوە   ێت،ێک 
 واهەیە دڵی پڕزار بەواتای دڵی ناشاد بێت.  تەرکیبێکی تازەیە و

ەن وا خۆیان لەبیر دەکەن و تەنیا لەبیری خودادا  اوچاکان لە زاراوەی عیرفانیدا ئەوانیپ
تاعەتی خودا دەکەن  دەبن پیاوچاکان خەڵک خۆشیان دەوێن و دڵی  و  . شاعیر دەڵێ 
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لەشوێن بێت، خۆم  ەوەی دڵی خەڵکم  ەباتی ئلنە،  چەوام من بە پێەاڵخەڵکیان لەشوێنە، ب
و خۆم  دڵی  شوێن  د  کەوتوومەتە  پیاوخراپم  و  نیم  پیاوچاک  کورتی،  دەبێ بە  بۆ  ەنا 

بکەومە شوێن دڵ و خواستەکانی دڵ! الی عاریفان، دڵ سەرچاوەی مەیل و خواستی 
ێن'  شولە  نێوان 'دڵ  ەل نەکەوێت. ی خۆیڵن دشوێوەنەفسانییە و عاریف هەوڵ دەدات 

 ەک دروست کراوە.یەچەشنە تضاد یان مطابقەک و 'لە دووی دڵ'
منی جێگە  سەد  لە  لەم   دڵ  خوێنەرە  پرسیاری  ئەوە  بەردانەوە؟  یان  بەردان  بەرداوە: 

لەبەر ئەوەی شاعیر دەست   بخوێنرێتەوە  بەردانەوە  بەبۆچوونی من دەبێ وەک  فەردەدا. 
ە خوارێ! کەوابوو: دڵ لە سەدجێگە  ێتبکەووەبێ' واتە  ەرێنیدا گوتوویەتی 'ببەجێ بەشو
مبدات و بە سەر هەڵەمدا بەرێت دووم و لەوانە بووە لە ڕێگای ڕاست الرکوەسوەسەی 

خودام  دەرگانەی  شەرمەزاری  ئەودا  ئەنجامی  لە  و  ئەخالقی؟(  کۆمەاڵیەتی،  )ئایینی، 
ب با  نزای لێ دەکەم  نەمبکات، کەوابوو منیش  دڵێنکەوێتە خوارێ و  واتە  ر  م دەێت، 

 بێت!
 و ئازارەوە.  شێجینگڵ: خۆبادان و پێچ خواردن بە هۆی ئ 

 کوژاو: کووژراو 
دۆستانی یارەکا نەماون؟  شاعیر  الی  لە  وا  یارانە  ئەو  کێن  خستووم:  وەدوور  لێ  نی 

لەگەڵ   دێت  بۆچی  شاعیر  کێیە؟  دوژمن  ئەی  سیاسی؟  خەباتی  هاوڕێیانی  ئاسایی؟ 
 تی هەبێت نە بچێتە الی دوژمن؟  ۆسنە دیەن بێت و ال بکەوێت؟ ناکرێت بێ دوژمن

 و دروست کراوە. و تەریقەتدا جیناسی ناتەواان تەریق و ێتەریق: لە ن
تەریقەت، عیرفانە کە لە هەندێک تایبەتمەندیدا جیاواز لە شەریعەتە. لێرەشدا شاعیر لە  

ەندام ئ  شاعیر دڵی خۆی وەک  دەست دڵی خۆی و خواستەکانی هاوار و گازندەیەتی.
خۆی و ئەو دەکات    جیاواز لە شەخسی خۆی سەیر دەکات و گلەیی لەی  ەسێکیان ک

و   خۆی  بۆ  نزاکەشی  نەخۆش  و  منیش  و  کەوێت  خەنجەر  وەبەر  ئەو  جیاوازە:  دڵ 
 کەوم!

دڵ وەبەر خەنجەر کەوتن: تەعبیرێکە پێشتر لەو شیعرەی مامۆستا هەژاردا بینراوە کە بە 
هە کۆماربۆنەی  ئااڵی  لەی  ڵکرانی  هەتاوی(    ١٣٢٤)ساڵی    انبۆک  کوردستان  ی 

 خوێندوویەتەوە: 
 اڵکەم وەکوو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو ئا ی"دار

 هەر دڵێ خۆشی نەوێ ڕەببی وەبەر خەنجەر کەوێ..." 
 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
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 کاتی بەهارە
 
 
 

  ەدووە باغی دووبنچیکەم! بێ بارە چاوەکاتی بەه
 وجوو بێینه سەما و جوست  گوڵ بچنین به هەردوو دەس،

 ەڕینەوه دێت و دەچێ لە نێو چەمەنساقی به هەڵپ
 خونچه به پێکەنینەوه دڵ دەڕفێنێ زوو به زوو

 بولبول و قومری هەر تەڕەف سازی تەڕەب دەکەن، کەچی
 ندەبوو له شاخی گوڵ، له داخی دڵ خۆ دەنوێنێ کو

 ه دەم نەسیمەوە ب کیپاو نارەوەن  وەرعەڕعەڕ و س
 وەوقەوه دێن و دەچن به ئارەزوشەوق و ز به ڕەقس و

 ئەدەب دڕا دەفی لەبەر تەرەب له باخ و گوڵشەنا 
 له الی بەشەر لەبۆ دەوا نەما حەیا وو ئابڕوو

 خۆشییه، کەیفه، شادییه، بەزمه، هەرایه، چۆپییە 
 سوو ەخ ونچه که بووکه، دڵبه عەشقی بووکی بولبوله، خ

 ەوەکێدەکەن بولبول و قومری پ دڵ یازیڕاز و ن
 به یەک دەدەن به شوو هەردوو بە فکری بیکرەوه، خونچه 

 بەش و بەهره مایەوەتەنێ "ئیمامی"یه بێهەر به 
 ٤٦خەرمەنی خەم به با دەدا، دەنکی ئەسەف دەکا به توو 

                                       
 هەتاوی ی  ١٣٤٦بۆکان، 

( رەی چاپی جەعف ١78ئەنیسی و  یچاپ ی ٣5 و ٣٤ە ڕپە)ال  
________________________________   __ 

 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
 

پی جەعفەردا  چاڕو،...تو( و لە  ن )جو، زو، بو، دانەسیدا یەکیچاپی ئەن. هەموو /واو/ ی کۆتایی سەرواکان لە  ٤٦
 )جوو، زوو، بوو، ڕوو، ...توو(.   دوان
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ئەوەش   هەر  واهەیە  دەبارێت،  لێ  شادیی  و  بەهارییە  و خۆشی  بزۆکە  بن  غەزەلێکی 
  جار   بزانم یەکەماو  نی گوتوویانەتەوە.هۆکار بێت کە گۆرانی بێژە کوردەکان بە گۆرا

اخەوە  لەبیرم  دواتر کەسانی دیکەش گوتیانەوە. بە د  وحەممەدی ماملێ گوتی  ر منەم
  ٤7نییە کێ. 

 هەندێ وشە و زاراوەی فارسی تێکەاڵوە. 
 جوست وجوو: فارسییە. گەڕان بەشوێن کەس یان شتێکدا. مڵ ومۆ

 هەر تەڕەف: لە هەمووالیەک. 
 ی. دشا سازدانی تەڕەب و سازی تەڕەب کردن:

فارسی دەبێتە لق.    خەشا:  شاخی گوڵ بنجی گوڵ   یشاخبە  گوڵ دەبێ لقی دار یان 
 شاعیر بۆ پاراستنی کێش، لەجیاتی شاخە، شاخی نووسیوە. بێت.

ناناسم.   ڕەقس: سەما، هەڵپەڕکێ. ڕاستییەکەی من جیاوازیی واتای سەما لە هەڵپەڕکی 
یا خود   نین؟  یەک  وئایا هەردوکیان  کێ  ڵپەڕو هەر ولەنجەیە  ال  سەما جووڵەی لەش 

 هەڵبەز ودابەز؟ 
 دەف: فەوتان و نەمان.  یندڕا

 ڕا: بەهۆی شادی و خۆشییەوە ئەدەب الی خەڵک نەما.دەفی ئەدەب د
 دەوا: دەرمان 

بۆ   ]تەنانەت[  شتێک  دەڵێ دەرماننەمانی  شاعیر  شتێک.  زۆری  تا  کەم  نەمانی   :
 و الی مرۆڤ نەما!  تۆزقاڵێکیش شەرم و حەیا و ئابڕو

بووکع  ەب بوەشقی  بووکی.لبولی  خونچە  ئەوەی  و   ..:  نییە  کێشەیەک  بێت،  بولبول 
بولبول  جوانیشە. بووکی  بە عەشقی  بڵێین دڵ  بۆتە خەسوو،    واتە خونچە،  ئەوەش کە 
 .  چونکوو بووکەکەشی لەبەر خۆشەویستیی بولبول خۆشدەوێت زۆر جوانەئەویش 

 تیژ. و و و و نەبینرا رایری تازە و نەبیست فکری بیکر: بیری نەسمڕاو، ب
تەعبی بەشوودان:  بوێرخونچە  جوانە.  و  تازە  کەکی  قومری  و  و    لبول  ڕەقیب  دەبێ 

 بەرهەڵستکاری یەکتر بن، لێرەدا خونچە گوڵ پێشکەشی یەکتر دەکەن.
 توو: تۆو 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=GyiVA31sMGY: ە سەر یوتیووب. بە دەنگی ماملێ ل ٤7

   

https://www.youtube.com/watch?v=GyiVA31sMGY
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کردن توو  بە  ئەسەف  لە   :دەنکی  ئەوەی  بۆ  دەچێنێت  حەسرەت  دەنکی  شاعیر  واتە 
بیدردواڕؤژ و  بێت  شین  تەنانتوێدا  و  لەوە  دوەت  ئەسەفاڕۆە  لە  دوور  و    ژیشدا 

 حەسرەت و خەفەت نەبێت.
      ، زی شیعرەکە بەحری عەروو

 رجز مثمن مطوی مخبون: مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن
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 نیشتمان 
 
 
 

 تەماشا نیشتمان ڕێک جێگە مۆڵە 
 هۆڵەچ وێران و کەالوە و چۆڵ و

 ونجێلە ک فکرێکە بەگەلیش هەروا 
 ەڵکە چۆن بستێنی لەو، بەو فێڵە، تۆ

 بەاڵم دەشت ودەری زەنوێرە هێشتا 
 بۆ سەیرانی گەل زۆر نەرم ونۆڵە لە

 هەموو باغ و گوڵ و گوڵزاری هەروا 
 لەبار و دڵڕفێن و زەرد وزۆڵە 

 لەوێدا من بەجارێ دەستەو ئەژنۆم
 بەدەست شەختەی زەمانە بووم کزۆڵە

 ی وبای بێ قەدرا لە نێو ئەو باخەد
 ئیمامی' باخەوانێکی کڵؤڵە '

                                                     
 تاوی ی هه ١٣٤٦قاقاڵوا، 

ر(عفهی چاپی جه  ١٩٢ی چاپی ئەنیسی و  ١٠8)الپەڕە    
  ______________________________________ 

 . هکڵۆڵ' نیوانیسیدا 'باخههچاپی ئ له کهعینوانی شیعره
ر عفههنی ئاواتە. پێش دیتنی دیوانی چاپی جاوک لە شیعرە سیاسییەکانی ناو دییەش وەئە
زانرا دهبوو، بە ڕوونی نه نیسی ڕێکەوتی گوترانی بەسەرەوە نهی چاپی ئهوهحیسابی ئه به

ە خەمخۆری و لە چ بڕگەیەک و بۆ چ بۆنەیەک گوتراوە. بەگشتی، ناوەرۆکی شیعرەک
دەربەتناڕەح بی  وێڕینە  شاعی راۆ  نیشتمانی  وهۆڵیی  و چۆڵ  دەبێ کوردستان    ،رنی  کە 

لە تۆڵە سەندنەوە "لەو" دەکاتەوە، بەاڵم  بێت. گەل لەو نیش ؟ بڵێی  یەکێ  ەوئتمانەدا بیر 
نه ئێران  بدات شای  مل  لە  باڵ  بۆچوونە  ئەو  بۆ  نییە  شیعرەکەدا  لە  ڕاشکاوییەک  بێت؟ 
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ئەوەی شیعرەک  لەبەر  نییە  تێبۆشاییە  دوور  و کەوتەکی  یەکەم  دێڕی  نێوان  لە  و  بێت 
چۆن هەروا راستەوخۆ وبێ سەرەتا، باسی  دا یەک یان چەند دێڕی داکەوتبن دەنامەدوو

 تۆڵە سەندنەوە "لەو" دەکرێت؟
بەرچاوی   دەخاتە  هاوپەیوەند  بەاڵم  جیاواز  لێک  دیاردەی  دوو  شیعرەکەدا  لە  شاعیر 

ژیانی خەڵکی واڵتەکە  ی  مەرجهەل و   یەک وال  ی سروشتیی واڵت لەخوێنەر: بارودۆخ
زەنوێرە و بۆ سەیرانی گەل نەرم  ئاوات دەڵێ دەشت ودەری واڵتەکە    ٤8تر.   لە الیەکی

ونۆڵە بەاڵم ماڵی خەڵک وێرانە و کەالوە و چۆڵ وهۆڵن، خەڵکەکەش لەجیاتی ئەوەی 
و دڵڕفێن  و  لەبار  گوڵزارە  و  وگوڵ  باغ  ئەو  سەیری  ک  بچنە  لە  وزۆڵە،  جێک  ونزەرد 

لە ]کەسێک[ بستێنن ]کە هۆکاری ئەو   ەلر لە فێڵێک دەکەنەوە بتوانن تؤبین و  نیشتوودا
وێرانە ماڵییەی خەڵکە[ دیارە ئەویش دەبێ ڕژیمی ئێران بێت. بەاڵم کام ڕژیم؟ ڕوون 
خومەینی   یان  پەهلەوی  شای  محەممەدڕەزا  دەکرێ  دەرناکەوێت.  لەشیعرەکە  و  نییە 

ت ئەگەرێبێت.  بە  پارچەکانی ێ  دەکرترەوە  الواز  کیەنانەت،  لە  شاعیر  ڕووی    بڵێین 
ەکانی عیراق بە هۆکاری وێرانیی ماڵی خەڵک  دیکەی کوردستانە و بۆ نموونە، بەعسیی

لە درێژەی شیعرەکەدا ئاوات دیاردەیەکی سێهەمیش لە دوانەکەی پێشوو زیاد    بزانێت.  
بەگوێرەی    شاعیر   عرەکە،شیدوو فەردی کۆتایی  دەکات کە ئەویش خودی شاعیرە. 

کوردستل  خۆی زەنوێرەی  ودەرە  دەشت  دەستی  ناەو  کزۆڵەی  و  ئەژنۆ  دەستەو  دا 
بەاڵم شەخ دڵڕفێنەم  باخە  ئەو  کڵؤڵی  باخەوانێکی  من  دەڵێ  و  دەبینێت  زەمانە  تەی 

نادرێت. پێ  خۆی  بایەخی  و  نازانرێت  قەدری  کە  بە    باخەوانێک  پرسی  سەبارەت 
ەی وا خەڵک لە  بینم. ئەودەەکە لی قفڵشاکلی ەکوشەی "تۆڵە" ومن  تی شیعرەکە،ڕێکەو

 
ی ستهم ههێوەی ئه ا بۆچوونێکی هاوشیدتێ  ت بیزیم" که سرهاوی "بو حه ن  ی هەیە به کەت شیعرێنازم حیکم.   ٤8

کە جەهەننەم ڵێنێت بەاڵم دەڵێ ئەو خایشمین دەقەبهاور  ەکەی بە فەڕشیئاواتی دەربڕیوە کاتێ کە خاکی واڵت
ازم حیکمەت  نیعرەکەی  بێت یان جەننەت، هی ئێمەیە واتە هی خەڵکەکەیەتی. دیارە مۆرکی کارتێکەریی ش

اوەرۆکی شیعرەکەی ئاواتەوە کەوتمە بیر شیعری نازم  ن تەنیا بە هۆی نم  تەوە نابینرێت وەسەر شیعری ئاواب
و نزیکایەتییەی بابەت بە بێ کارتێکەریی  مگێڕاوەتە سەر کوردی. ئەو زووتر وەروانە  کە گەلێک ج   ەتحیکم

   رد".دەگوترێ "توا یرسیدا پێالیەنێک لە سەر الیەنەکەی دیکە، لە عەرەبی و فا
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ف  ئێ ڵێبیری  بۆ تۆڵەکردنەوە لە ڕژیمی  بن  عیراق، دەبێ هی سەردەمێکی  ێکدا  یان  ران 
 ڕاپەڕینی خەڵک بێت. ئەو سەردەمە کامەیە؟  

ڕینی باڵی شۆڕشگێڕی حزبی  رچی هێشتا ڕاپهی زایێنی گه  ١٩٦7  واته  ١٣٤٦ساڵی    له
ئێ دیموک سێکی که   ماڵبه   دابوو،ڵنهری ههیان سهکری موناوچه  ن لهراراتی کوردستانی 

ی  و کارهتاکانی ئهرهسه   بێ بهبات دا بوو، ده ی خهرگهجه   کوڕێکی له  ک ئاوات کهوه
ئه شیعرهزانیبێت.  خۆڵه  م  ژێر  حه  مێشهئاگری  ئهسرهو  که ده  وهتی  بۆچی   خوات 
انی  وال  له  پرسیارێکه  وه. ئهۆڵهه  ۆڵ وو چ  هالوکها  ئاو  نی و جوانییهو شیریواڵتێک به
دهروهنیشتمانپه ده ری  و  خه پکات  بۆچی  لههه   کهڵکهرسێ  و   روا  دانیشتوون  قوژبنێک 

 ڕن.ڕاناپه
 بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( واتای هەندێک ووشەی ناو شیعرەکە )

پشوودان جێگەی  چێشتەنمؤڵ،  لە  گاڕان  لواگی  کۆب دا،  لە  وەوونەێک  وگۆل  گا  ی 
 م بۆ بابەتەکە لەبارە(. ەوشوێنێک )واتای دو

 کونج، قوژبن 
 زەنوێر، جێگەی بڵندی هەواسازگار 

 زەردوزۆڵ، زەردی زۆر جوان و ناسک
 دەستەوئەژنۆ، خەمبار

 شەختە، سەرمای پایز کە زەرعات خراپ دەکا
 کزۆڵە، فەقیرۆکە

 کڵؤڵ، چارەڕەش.
بە پیتی   بە پیتی /غ/ و جارێکیش  غ جارێکباشەی  ەدا، ویوانەکد  ردوولە هه  سەرنج:

یبی باخەوان بە پیتی /خ/ یە. ئەوانە کاری شاعیرن یان خ/ نووسراوە؛ هەروەها  تەرک/
نووسەرەوەی شیعرەکان، بۆ من ڕوون نییە. دەکرێت شاعیر جیاوازییەکی لە نێوان ئەو  

د نەبووبێتەوە.  ورەکە  لە شت  ان زۆرەکنووسەرەوەی شیعرێ  کرشدوو پیتەدا دانەنابێت، دە 
لە من  وشەیەیبئەوەندەی  ئەو  بۆ  بۆکاندا  ناوچەی  لە  /غ/    رمە  لە  کەڵک  هەمیشە 

نووسراو و شیعری  تەنیا سااڵنێکی درەنگتر لە ڕێگەی خوێندنەوەی  وەرگیراوە و من 
دیکە کوردستانەناوچەکانی  پەیی  باخەوان  و  باخ  لەگەڵ  ناسیاویم  دەبێ  وە  کرد.  دا 

شدەستن  ەینوسخ بکاتەوە. ب  اعیرووسی  گرێکە  ەشی هۆکارەک  الموایە  توانێت 
 وکیای مستەفاکەماڵدا بووە. یاساخکرانی پیتی /غ/ لە ت

 هزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن   ،کهرووزیی شیعره حری عه به



 
 

 ١٣٤٩ ات ١٣٤٣ یسااڵن شیعری /78
 

     
 

 شاری دڵ 
 

 
 

 ٤٩من دەڵێم شاری دڵم باغ و گوڵستانە، کەچی
 چی!، نەی مەستانەۆڕشش قەسەبەی ێ نا،ئەڵ عەقڵ

 5٠ەوزەیی ڕیزوانە، دەچم!ەیی ئەو ڕتخمن دەڵێم نو
 و دەڵێ نا، ڕەشەجێ ڕاوگەیی شەیتانە، نەچی!ئە

 من دەڵێم مەسکەن و ئارامگەیی جانانە، دەچم!
 ئەو دەڵێ سەربەسەری تێکچووە، وێرانە، نەچی!

 من دەڵێم جێگەیی هەر شێت و جنوونانە، دەچم! 
 ەچی!ە، نەیی پەریاننجپەزەدەیی  ڵێ نا،دە ئەو

 ڕاڕی حەریفانە، دەچم!کەزی ئەسرەمن دەڵێم م
 ەڵێ جێ تەمەعی چاوی حەسوودانە، نەچی!ئەو د

 من دەڵێم وەختی خەتەر مەئمەن و قەڵغانە، دەچم!
 ئەو دەڵێ کونکونە، جێگەی سەرەپەیکانە، نەچی! 

 لەو هەموو چوون و نەچوونە سەری سوڕ ما "کامیل"
 چی!ە نەجوانئەو دەڵێ وا م،وانە دەچدەڵێم ج نم

                                                     
 ی هەتاوی ١٣٤٦قاقاڵوا 
ی چاپی جەعفەر(  ٢٣٦ی چاپی ئەنیسی و  ١٣)الپەڕە   

_____________ ________   ____________ 
 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.

 
یکدا  سکال سەرواداری هەڵبژارد لەبەر ئەو ڕاستییەی کە لە غەزەلی    من دەقی جەعفەرم  م. اپی ئەنیسی: دەچچ   ٤٩

 ە گشتی لەگەڵ یەکدا دێنەوە. ەمی فەردی یەکەم بو دوو سراعی یەکەمای می سەرو
 چاپی ئەنیسی: ڕەوزەیی ئیمانە  5٠
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ئەدەبی    ەژینی مرۆڤە. لمێلە ی  ەکهەست کێشەیو  ان عەقڵ  ک و دڵ، یکێشەی نێوان مێش
روێش  ی هەست و مێشک بە ناوەندی عەقڵ دانراوە. دهکۆنی ناوچەکەدا دڵ بە مەرکەز 

و   عەقڵ  سەر  بە  هەست  و  دڵیان  شوێن  بکەونە  ویستوویانە  هەستیاران  و  شاعیر  و 
کەال ئەهلی  و  سۆفی  و  فەیلەسووف  بکەن.  زاڵ  ویشکدا  ودومەنتیقی  سێ  ویان  م 

لەوەی  ردنەک جش  نەەوبکووە  و  عەقڵ  نهەڵوێنی  کارەکانیان  هەستێک  وی  دەست  دەنە 
 کە ناتوانرێت سوغرا و کوبڕای مەنتیقی بۆ بچێنرێت و ئاکامی ڕوونی لێ وەربگیرێت. 

عارفانی مێژووی ئیسالم لە نێوهەموو گەالنی ناوچەکە و یەک لەوان کورد دا، دڵیان بە  
رماڵ بەشان و ەبعاقاڵن" واتە " لەن یاانیوە و خۆز اتی خودائاوێنەی زکانگەی ئەوین و 

بەدوور   گێڕان  کە  اگرتووڕتەسبێح  ژیانە  لە  قاڵبییان  واتای  و  و    توێکڵ  وەرگرتووە 
حەج و  ڕواڵەتی  نوێژی  بە  نەچوونەتە  کردنتەنیا  و  بوون  خەریک  بیناوە  و  خشت  ی 

مەکان  و  لە کەون  گەی مرۆڤ  حەجی دڵ واتە لە قوواڵیی واتای ژیان و شوێن و پێ
کە    –  ونتویشگەتێنە ت  ەلمرۆڤێک  و  خودایە  نووری  ئیشڕاقی  وەک  بنەڕەتدا  ەنانەت 

هەموو دیاردەیەکی دیکەی کائینات بەشێکە لە زاتی ئەو و بەم پێیە دەتوانێت عەینی 
و  شیبلی  کردنی  سەگ  ملی  لە  دەست  و  مەنسوور  گوتنی  "انالحق"  بێت.  ئەویش 

 اوەڕەن.ب و ستوێەی ئەو هەڵوندوو نمو پێگوتنی، "السالم یا اللە!"
عەبدولڕەحماشاع  وعارف   شێخ  گەورەی کورد  ) یری  )خالیس(  تاڵەبانی    –  ١7٩7نی 
فارسی تەفسیرێکی١858 ڕازاوە و    ( کە باوکی شێخ ڕەزای شاعیر بووە و بە شیعری 
  فەردی سەرەتای مەسنەوی مەوالنای ڕۆمی  کردووە کە وێنەی لە زمانی   ١8  جوانی

ەی لە کۆمەڵگای کوردیشدا  گنەو پرسیارە گرئ  کەە  ەیلەو کەسان  ەککەمە، ی  فارسیشدا
بە هەمان ناوەرۆکی شیعری ئاواتەوە کە    هەیە  وە. خالیس غەزەلێکی فارسیدامەزراندو
 تێیدا دەڵێ: 

 عقل میگوید بە من هردم کە: ترک یار کن! "
 عشق میگوید کە: هی هی! ترک این گفتار کن! 

 باش! ە ە و سجادرو با سجدعقل میگوید: ب
 ر کن! انو تسبیح را زبر  وید:عشق میگ

 قالن! عقل میگوید: بپوش آخر لباس عا
 عشق میگوید کە: ترک جبە و دستار کن! 

 من نمیدانم کدامین نکتەرا باور کنم، 
 ای خدایا از دلم تۆ کشف این اسرار کن! 
 عقل میگوید چنین و عشق میگوید چنان، 
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 5١" !اقرار کننکتە را  همچو "خالص" در جهان یک
لە شیئاواتیش  گیناعرە  م  پرسیارەۆرسکەدا  ئەو  هەمان  داوی  لە لەمێژین  دەی  ەیەیە. 

بنەماڵەی شێخانە، لە الیەکی دیکەشەوە مەالی  لە  عاریفە و  الیەکەوە شاعیری دڵە و 
دوازدە عیلم و پێش نوێژە و لە ئەنجامدا کەوتۆتە نێوان دوو بەرداشی بەهێز و گەوڕە 

ێکەوە واتایان بە ژیانی  رەتەوە کە لەساوەا مدەو هێزە مەزندوێوان ئەو  ە و لە نوگرانەو
نەت مەوجوودێک بە ناوی سەید کامیل ئەوان خوڵقاندوویانە، لە سەرێکی داوە و تەنا

ئەبەدییان کردووە کە  و  پرسیارێکی ئەزەلی  دیکەشەوە هەڵوەدای دۆزینەوەی وەاڵمی 
 ن نییە.ێت، هاساوەاڵمدانەوەی ئەگەر نەگونجاویش نەب

ڕوونوهەڵ  اعیررەکەدا، ششیع  ەل بڕو  ،ەێستی  دڵی  بەرەو شاری  دەیەوێت  لە  ات  ئەو  و 
و   باغ  بە  دڵ  ئەو  دەمێنێتەوە.  خۆی  هەڵوێستی  سەر  لە  وتووێژەکەدا  ماوەی  هەموو 

مەجنوونان، و  شێت  شوێنی  جانان،  ئارامگەی  بەهەشت،  باخی  مەرکەزی    5٢گوڵستان، 
حەریفان  مەئمە  5٣ئەسڕارێ  قەڵغو  و  کاتی  ن  الیەنەکەی  م  بەاڵ  دەزانێتترسی  مەانی 

رانبەریدا دەوەستێ و تەفسیرێکی جیاواز لە  ە واتە عەقڵی سەر، وەک مڵۆزمێک لەبەکید
نوێژ  کە  نشینان  مزگەوت  هەموو  واتە  عەقڵ،  دەدات.  دەستەوە  بە  ئەو  تەعبیرەکانی 

ئاگری جەهەننەمیا ێت، شاری  ن بپارێزدەکەنە بەرتیل و بەخودای دەدەن بۆ ئەوەی لە 
ان،  ڕەش، جێ ڕاوگەی شەیتان، شێواو و وێر  ،نی سەرخۆشان ەڕیڕاپ  یبە شاروچکە  دڵ

پەریان، پەنجەی  پەیکان   5٤زەدەی  سەری  کونبووی  و  حەسوودان  تەماعی  جێگەی 
بێ متمانە،  مەترسیداری  وا  بچیە شوێنێکی  نەکا  پێی دەڵێن دوورکەوەوە،  دادەنێن و  

 ابین بکە!ت دڕۆژاوەوت بکە و دەکا بە، پاشاهاتووتدوەرە الی خۆمان و لەبیری د

 
ر  از انتشارات فقی  "،دری طالبانی کردرحمن خالصی القانا شیخ عبدال حضرت موال"کتاب جذبە عشق، دیوان     5١

چاپخانە    حمدی، مشهد،دیق مناشر: محمد ص  حاج محمود محمدی طالبانی القادری سنندج ، چاپ چهارم،
'"،  بانی'خالصحمانی تاڵه بدوڕهوالنا شێخ عهها: " جذبە عشق، دیوانی مه روه. هه٢١[؛ ص  ١٩٩٤]  ١٣7٣سعید،  

رحی عیرفانی: ..  و شه  وهراورد و ساغکردنهنی، داڕشتن و به تار سوڵنوه: ئهوهسی و تورکییهفار  ێڕان لهگروه
 .5٦، ل. ٢٠١٤ولێر،دێمیای کوردی، ههکابانی؛چاپی ئه ری تاڵه کی: د. نوو پێشه  لی سوڵتانی،هد عمهمحه 

 وەانان ئازاد کردوەقڵی بەرماڵ بەشن لە بەندی عالەوە خۆیواتە ئەوانەی وا بە هۆی تێگەیشتن لە سیڕڕی ئەزە   5٢
 ی ئەوینی حەقیقی و بوونەتە شەیدا

 ەفسیری عیرفانی هەیە. یستیان بە تە پێوەی ناو شیعرەک. وشەی 'حەریف' و گەلێک تەعبیری دیک 5٣
ە  لری دەست  پەئەگەر  کە دەبێ ڕیشەی لە باوەڕێکی ئایینیدا بێت،    بێ بنەمای ئاپۆرەی خەڵک،بە بۆچوونی   5٤

 ێنن، شێت دەبێت. بوەش ێککەس
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ر لە مەقتەع واتە دوافەردیدا هیچ بڕیارێک  اردەی گرنگ لە شیعرەکەدا ئەوەیە شاعیید
ئەبەدییە بێ وەاڵم دەهێڵێتەوە کاتێ دەڵێ سەرم سوڕ   پرسیارە ئەزەلی و  نادات و ئەو 

مەچۆ!   دەڵێ  هەر  ئەو  بچم  دەڵێم  من  بکەم؟  چ  نازانم  و  شاماوە  لێرەد ئەگەر  ا  عیر 
ه بوێسڵەبیویستایە  بت  یان  شیعرەکەش یڕگۆڕێت  چارەنووسی  بدات  کۆتایی    اری 

بەسەر  خۆ  زۆرداری  ملهوڕی  خۆخۆشەویستی  مرۆڤێکی  دەبووە  شاعیر  و  دەگۆڕا 
خوێنەرداسەپێن کە لە جیاتی ئەوان بڕیار دەدات و پێیان دەڵێ چی بکەن باشە. بەاڵم 

دەینا ئێمە  کامیلەی  سەید  بەو  ئەو  و هەستە  کەسایەتییسین  وا ە،  رەوایناسک   ڕێبازێکی 
بەپێچ هەڵنابژێرێت،  لەچاوەڕوانی  و دوور  دەمێنێتەوە  خۆی  هەڵوێستی  لەسەر  ەوانە، 

بچمە شاری دڵەوە  بەرانبەرەکەم کۆڵ    55سادقانە دەڵێ: من وام پێ جوانە  لە کاتێکدا 
دە هەر  کۆتاییشدا  لە  گوتوویەتی،  لەسەرەتادا  وەک چۆن  و  واجوانادات  نەچی!  ڵێ  نە 

ڕێژەیی  ئە نەبوون)موون  وبوەش  ژیانی    (تڵەق  دیاردەکانی  و  مرۆڤ  فیکری  ی 
و کۆ دەگەیێنێت  پرسیارەکە  بوونی  ئەبەدی  و  ئەزەلی  ئەنجامدا،  لە  و  مەاڵیەتی 

دەریدەخات کە هەڵوێست و خواستەکانی مرۆڤ یەک چەشن و یەک شێواز نین و ژیان  
 . انەیژدیالکتیکی  وەدەکات، ئەا پەیدا بەو ناتەبایی و دژایەتییانەوە وات

ەوە.  ی خۆمتایبەت  یگۆشە نیگا  سەبارەت بە شیعرەکە و لە   بۆچوونی منن  دیارە ئەوانە
بەاڵم ئەگەر ئەو چاویلکەیە لە سەر چاو البچێت و بە شێوەیەکی تر سەیری مەسەلەکە 

لە  ەنجامی جیاواز دەست دەکەوێت. ڕێزدار سەید جەعفەری کوڕی ئاوات  ئبکرێت،  
ڕۆژی  ئیمەی سە  5/٢٠١8/ ٦لی  بابە  رەتابدا  شیعرەی  بۆچوونەی  کوم  ئەو  بەڕێزی  ی 

 بڕیبوو: خوارەوەی دەر
و  ە"ئەوسەرد قاچاغ  ساڵ  چەند  و  هێنابوو  بۆ  کجارزۆری  یه  فشارێکی  ساواک  مەی 

بەوحاە'شەوب باشوور   بوو، سەرکرده کانی شۆرشی  کوردستانی   ی دەزانن و ەکێو' 
ب باوەشی  و  دەکەن  دەگرنەبانگی  بچێۆ  که  لەب  وه  و  ئەوێ  بێ.   ەع زەو  وۆ  نەجاتی 

ناچێ و بەو شیعره، که دەیکاته    ئەوزاعی هەردووال هەڵدەسه  ویش دیارهەئ نگێنێ و 
کێشەی نێوان عەقڵ وعەشق، جوابی خۆی پێ دەداتەوه. جا نازانم بۆ ئەوانیشی دەنێرێ،  

 ."  وهیا وەاڵمێکی دیکەیان دەداته
نەکەی خۆم  وۆچور بەسبەڕێز، لە    ریکاک جەعفەزمدا بۆ  کۆتایی قسە، من لەگەڵ ڕێ

 وەستم.ەد

 
 و دەمەوێت بچمێ" دڵ شوێنێکی جوانەی .   یان "شار 55
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 :رەی بە گۆرانی گوتووە. ئەوە لینکی سەر یووتیووبی گۆرانییەکەیەنەمر محەممەدی ماملێ ئەم شیع
  
http://www.youtube.com/watch?v=1xtWMiUrxI0&list=PLBADADC3C4471106D 

      ەحری عەرووزیی شیعرەکە:  ب
 ن فعل التنعالتن فعف ف: فعالتنبون محذورمل مثمن مخ
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 گکەرەی کرد بە زەن 
 
 
 

 5٦ئەمشەو لە بەزمی یاری شۆخ و شەنگ
 درەنگعالەم خرۆشا، تێکڕا بێ

 چ بەزمێک؟ بەزمی کەی و کەیخوسرەو 
 نەنگعار و بێ چ شۆخێک؟ شۆخی بێ

 ئەغیار، ئەوچەلوا کۆڕ ڕازاوه بێ
 ڕەنگشەرابی گوڵ، بۆم تێکه مەیگێڕ

 نەی  یەناڵ و ه، ئاڕه و خڕەی دڵز
 گچریکەی تار و زرمه و گرمەی چەن
 گیانم سەودا کرد به پیاڵێک، ساقی

 دەنگماچێکی باقی دامەوه، بێ
 وسەودا، لەم ساقی و باقی لەم سات 
 تەنگخۆشن، دوژمنان دڵیاران دڵ

 برەو ماپەری چۆته باغ، گوڵ بێ
 ڕەنگبێ و بۆنشەوق و زەوق، بێ بێ

 کەوت روەدەڕووتەڵ، بۆی ن باخەوا
 دەڵێن: بولبول مایەی بوو به سەنگ کوە
 م گێره و کێشەی عیشق و دڵداری لە

 لەم هەرا و بەزمی یاری شۆخ و شەنگ
 داخۆ ئەویندار چی وه چەنگ کەوت؟
 یا خۆ "ئیمامی" کەرەی کرد به زەنگ؟ 

                                                     
 

 .  چاپی جەعفەر: ئەوشۆ 5٦
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 تاوی هەی  ١٣٤7قاڵوا، اق
( ی چاپی جەعفەر ١٠٠ و ٩٩پی ئەنیسی و اچی  5٢ و 5١ە )الپەڕ  

  ___________________________________ 
یەکەمی  فەردی  لە  و  ە  بەزم"  "شەوی  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  لە  شیعرەکە  عینوانی 

 . شیعرەکە وەرگیراوە. عینوانی چاپی جەعفەریش لە فەردی کۆتایی وەرگیراوە 
پڕ لە دیوانەکەدا    یەوقەکانزق و  ە شادی و شەول  یەک لە شیعرە  ئاواتە کە ژمارەیان 

 ۆر نییە.  ز
و   کێیە  'یار'  نییە  ڕوون  لێرەشدا  کالسیکمان  شاعیرانی  لە  زۆرێک  شیعری  وەک 

تەمەنی   لە  شیعرەکە  ئەوەی  لەبەر  بێت  خەیاڵی  و  مەجازی  کەسێکی    ٦5وێدەچێت 
شێ بە  کە  گوتراوە  شاعیردا  سەروەساڵیی  سروشتی  ودەیەکی  الویەتی  نداریی  یئەو  می 

زمە لە ڕاستیدا میوانییەک بووە لە ماڵی خۆی یان پەڕ بووە. مەگەر وابزانین کە ئەو بەێت
شەڕابی   لە  باس  تێیدا  هەروەها  ئەوانە.  وەک  شتێکی  یان  شاعیر  نزیکی  دۆستێکی 

کە لەگەڵ کەسایەتی شا پیاڵە و ماچی ساقی کراوە  و  ردا یەک  عیگوڵڕەنگ و ساقی 
 ە.ناگرنەو

بێ بەزم و  ەرعشی  انۆیت، شهەرچۆنێک  لە  بریتییە  عالەمێکی  جەژن و شادییەکە  ک کە 
زۆر بەشدارییان تێدا کردووە و لەبەر خۆشی و شادی و گرنگایەتی، زیاتر لە بەزمی  
شاهانی کەیانی ئێران و شایەکی وەک کەیخوسرەو دەچێت؛ ئینجا لەو بەزم و هەرایەدا  

ەی بە ئامانج گەیاندووە کەاتە کاروەنگ  وە بە ڕۆنی زردیە ئایا کەرەی کنیشاعیر دڵنیا  
 یان نا؟  

م شیعرە لە دیوانی چاپی جەعفەردا دوابەدوای شیعری 'نامەی بانگهێشتن' هاتووە کە  ئە
نامە لەو    ەیەکبانگهێشتن  هەر  شیعرەش  ئەم  بڵێی  تۆ  شاعیر.  کوڕەگەورەی  شایی  بۆ 

 پەیوەندییەدا نەگوترابێت؟ 
چاپیئەمشەو'  وشەی لە  وەکج  '  دەقی  ەوهاتوشۆ'  'ئەو  ەعفەردا  کامیان  نەمزانی  من   .

ن. گەرچی من وشە ئاساییەکەی 'ئەمشەو' م هەڵبژارد بەاڵم دووریشی نازانم شاعیر خۆی
'ئەوشۆ' بووبێت لەبەر ئەوەی چەند وشەی دیکەی بن زاراوەی مەهابادی لەشیعرەکەدا 

  ێت. بوان ەکرێت یەک لەد  اتی چنگ(، ئەوەشجیدەبینرێن: ئەوچەل، پیاڵێک، چەنگ )لە
 نیسی وەک 'ئەمشەو'ی تۆمار کردووە. ئە یچاپ

بێ عار و بێ نەنگ: بێ عار نابێ لە شێوەی 'بێعار'دا بخوێنرێتەوە کە واتای نەرێ یی  
نەنگ بێ  و  عار  بێ  وەردەگیرێت.  لێ  پەرچی  هەرچی  و  نەبیس  گوێ  لە    خەڵکی 
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بێت کە  ڕاستیدا نەنگ  عار و    وور بجە شاعیری مەەکوشاری کێشی شیعرگ  دەبێ بێ 
تای کەسێکە دوور بێت لە کاری بێ  انکات بە دوو بەشی جیاوازەوە و بەوایبدووە  کر

 شەرمانە و خراپ.
 ئەوچەل: ئەمجار 

زڕە و خڕەی دڵ: 'دڵ' لێرەدا بە چ واتایەک هاتووە؟ دڵ بۆچی زڕە و خرمەی دێت؟  
نیا  وەردەگرم. تە'  یە واتای 'دڵبەرشەبۆچی دڵ لەگەڵ  تار و چەنگ هاتووە؟ من لەو و

بڵێین دڵبەری شاعیریش بە   دەتوانین بیهێنییە ڕێزی نەی و تار و  ەەودەمیشئ چەنگ و 
چریکەی   وەک  بەزمەکەی  خشڵەکانی،  وخرمەی  زڕە  بە  و  بەزمەکەدا  لە  ئامادەبوونی 

 نەی و تار و چەنگ ڕازاندۆتەوە. تۆ بڵێی ڕاست بم؟ 
 . ەیاڵغیەرەبو ق بەردە و هەراو اڵم لێرەدا بگرەبەسات وسەودا: کڕین و فرۆشتنە 

سا وشەی  دەبێ  کرد...:  سەودا  فەردەکە  گیانم  دووهەمی  میسراعی  لەگەڵ  قی 
ساقیییەکە   ساقیدا،  شەڕابی  پیاڵەیەک  لەگەڵ  گیانم  کردنی  سەودا  لە  بخوێنرێتەوە: 

ەیە بەو  اژماچێکی باقی دامەوە. لە فەردی دواتریشدا ساقی و باقی پێکەوە هاتوون و ئام
 پێکەوە نییە.ساقی و باقی پەیوەندێکی مەنتیقییان  ادە، دەنرم فەدایەی ناو ئەەوسات و س 

دوو فەری حەوتەم و هەشتەم لەپەیوەندی یەکتریدان: پەری، کە دڵداری شاعیرە، چۆتە  
ناو باغ و بەو چوونەی، بارودۆخی ئاسایی باغەکەی شێواندووە: گواڵن بێ ڕەونەق و 

بازار   نبوکەسادە  سەیری  )کەس  باخەەکون  لە  ۆچلەباغ    شوانیردوون(،  و  دەرێ  تە 
تەن دەگوترێت  ئەو  ئەنجامدا  هەموو  یانی  هاتبێتەوە  مایەپووچ  بولبولیش  انەت 

 سەرمایەیەی دۆڕاندبێت کە لەسەر گوڵی دانابوو. 
"باخەوان   شاعیردەڵێ:  ئەوەیە  حیسابی  بە  دەرێ  چۆتە  باغ  لە  باخەوان  گوتم  ئەوەی 

بۆی   ئایا  وەڕووتەڵ  وەدەرکەوت  بۆدەرکەوت".  یان ەدچوونە    یواتای  دەدات    رەوە 
پ لەبەر  و  ڕاسان  ولێی  هەستان  خۆی    ێ  شوێنەکەی  لە  ئەوەی  وەک  دیکە؟  شتێکی 

هاتبێتە دەرەوە و بەخێرهاتنی یاری شاعیری کردبێت؟ ئەوەش نەگونجاو نییە و شتێکی  
 ئەوتۆ لە شانۆی باغەکە کاتی هاتنی یار، ناگۆڕێت. 

اکی بەڕێ وجێی لەبەردا شۆک کە پسێکەی  تادییە بە واورجوانی ک  وشەیەکیڵ  ڕووتە
اردەیەکی سروشتی )دار، دەشت ودەر( کە بەهۆی سەرماوە ڕووتابێتەوە و  نەبێت یان دی

گەاڵ یان گیاوگژی لێ نەڕوابێت. شاعیر بۆچی باخەوانی بە ڕووتەڵ داناوە؟ من وای  
ع هەموو  وەک  ئەویندار،  شاعیری  کە  هیچ  اشبۆدەچم  دیکە،  لە شتقێکی  جگە  ێکی 
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بەجەڵدارد پاوکەی  ئەوی  تەنیا  و  نەدیتبێت  ڕازاوە  و  ڕوانینە ن  لەو  بووبێت.  جوان  ێ 
لە  جگە  بێت  لەبەرداڵن  و  پۆشتە  و  جوان  و  تەواو  ناتوانێ  کەس  ئیتر  عاشقانەیەدا 

 دڵدارەکەی شاعیر. 
لە   کە  یەکگرتوون  پرسیاری  دوو  هەڵگری  شیعرەکە  کۆتایی  فەردی  ستیدا  ڕادوو 

ب ئە  دەبنەوە  ئایا   ئیدەوینیەک:  و  ئەوەی امار  لەبەر  کەوتووە؟  دەست  چییان   می 
ئیم هەر  پرسیارئەویندارەکەش  دوایین  ئیتر  خۆیەتی،  ئیمامی    امی  ئایا  ئەوەی  دەبێتە 

شەنگ  و  شۆخ  یاری  فارسەکان  قەولی  بە  واتە  زەنگ،  ڕۆنی  بکاتە  کەرە  توانی 
 دۆستی خۆی(؟  ە بکوڵێنێت و دڵی نەرم بکات )بیکات ب

فه  بە ناەزای شادۆی  و خەمیوەعرەکو شیی  نیشانەی خەفەت  نییە، پێوە دی  ە، کە  ار 
خوێنەر دەتوانێ هەست بکات کە بەڵێ، شاعیر توانیویەتی سەرکەوێت و کەرە بکات  

 بە زەنگ! 
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 لن فعولن  لن فعولن// فع متقارب مثمن اثلم )هەجایی(: فع
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 ئێستە لە پاش عومری درێژم؟ کەم چ ب یرفک

 !بڕوانه له دەست و سەری لەرزۆکم و گێژم
 ئەو ئارەقی دەڕژێ لە سەر و ڕووم به حەقیقەت 

 هەموو جواناوه دەڕێژم  ,یاران 58دوای ڕۆیینی 
 یاران که هەموو ڕۆین و من مامەوه تەنیا 

 دەڕێژم نه، زووخاوێکوجەرگ و دڵەکەم کون
 نەکەمه تۆ  ڕوو گەر ؛یهەر قیبلەمه بەو عومرەو

 برۆیه قەسەم، باتڵه نوێژمبەو تاقی دوو ئە
 جێم لێژ بووه، پیری لە سەرم خێوەتی هەڵدا 

 هەرکاتێ که بەربوومەوه! بڕوانه له لێژم 
                                                    

 ی هەتاوی ١٣٤7قاقاڵوا، 
( رچاپی جەعفەی  ١٢5سی و چاپی ئەنیی  87ەڕە پ)ال  

___ _____________________________ 
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'خێوەتی پیری' یە. هەردوو عینوانەکە لە وشەکانی 

 پڕبەپێستی ناوەرۆکی بۆچوونەکانی شاعیرن.  وناو شیعرەکە وەرگیراون و هەردو
  ١٩٦8وی و  تاهەی    ١٣٤7هەر یەکە:    ەردوو چاپداڕێکەوتی گوترانی شیعرەکەش لە ه

 ن بووە.  سااڵ ٦5. شاعیر لەو کاتەدا یێنیی زا
و   دۆست  بۆ  شاعیرەوە  ئەمەکناسیی  و  وەفاداری  لە  پڕ  واتایەکی  بە  جوانە  غەزەلێکی 

دڵ  'حەسرەتی  غەزەلی  لە  تەنیا  ئاوات،  خۆی.  نزیکی  لە    'یارانی  گلەییەکی  بۆرە  دا 
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بەگدۆست و یارانی خۆی کردو ی  ێیان ڕواەفاداری هو  ی گەلێکشتی، دۆستێکوە دەنا 
ێت زیاتر لەوە بووە بۆچی سەردانی ناکەن و کەم دێنە وە و گلەییەکیشی ئەگەر بووببو

 ماڵی. 
بارودۆخی ڕۆحیی خۆی لە دووریی    واتە  ئیخبارییە،  سێ فەردی یەکەمی غەزەلەکە 

ڕادەگەیێنێت.   خوێنەر  بە  مردنیان(  واهەیە،  زۆر  )و  گیاران  یاران هەواڵەکان    شتین: 
 ن. یاراینی یۆڕین؛ دوای ڕۆهەموو 

چوارەمدا فەردی  لە  تاکێکی  بەاڵم  دەکاتە  ڕوو  و  دەگۆڕێت  قسەکان  بەرگۆی   ،
دیاریکراو، بێ ئەوەی ناوەکەیمان پێ بڵێت. ئەو ڕادەیەی ئیخالس و خۆ بە کەم زانی  

کاکی،    وە دەچێت بۆو وەفادارییە، بە گوێرەی شیعرەکانی دیکەی ناو دیوان، زیاتر لە
یبێت کە پێیان بڵێ جی بابەشێخی سەیادەتی دەربڕ، حامامی  نانورانی؛ ید  محەممە  سەید

دەکرێ   دۆستەکانیەتی کە  لە  یەک  دووهەم  ئەگەری  تۆ'.  دەکەمە  ڕوو  و  قیبلەمی  'تۆ 
پێغەمبەری   لە  بێت. ئەگەری سێهەمیش ئەوەیە ڕووی  کەسێکی وەک مامۆستا حەقیقی 

زی  من  بێت.  بئیسالم  لەگەڵ  یەکەاتر  و  ۆچوونی  بۆالمدام  وایە  شاک  م   اعیرکی 
 5٩گوتراوە. 

ۆکم و گێژم: لەفف و نەشری موڕەتتەبە واتە: دەستی لەرزۆکم و دست و سەری لەرز
 سەری گێژم. 

 جواناو: ئارەقی سەرەمەرگ )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( 
 قیبلە و تاقی دوو ئەبرۆ: مراعات النظیریان لێ پێک هاتووە. 

 بە ڕۆیشتن لە شوێنێک.  بوونوور بجەرفەت و مەد یی هاتنیبوون: کۆتاجێ پێ لێژ 
 وونەوە: مردنبەرب

 هەرکاتێ کە بەربوومەوە: هەربینا بەربوومەوە! 
 بڕوانە لە لێژم: سەیرم بکە وا لە سەر لێژێک وەستاوم ]و واهەیە خللۆربمەوە خوارێ[.

        ،حری عەرووزیی شیعرەکە ەب
 ل فعولن عیفعول مفاعیل مفا: ممکفوف محذوفهزج مثمن اخرب 

 
 

 
ن ئەو بابەتەی لە خوێنەر ڕوو ی کوڕی شاعیر و ئامادەکاری دیوانی'شاری دڵ'ئاغا سەید جەعفەر.  سەد بریا  5٩

دیکەی دیوانەکەدا ئەو پرسیارە و گەلێک   بیان لە چاپەکانیناە(. هیوادارم جەئەگەر بیزانیبایتەوە )دیارە  ەبکردای
 ەوە. بدەن نی دیکە وەاڵمپرسیاری هاوچەش
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 دڵ  میسرییزی زعه
 
 
 

 دەڵێن گیراوە ئیمڕۆکە عەزیزی میسری دڵ، چ بکەم؟
 شێت و پێتی وابەکوڵ، چ بکەم؟  -لە پاش ئەو، من لەگەڵ دڵ 

 ئەوە جوان و جحێڵ و پاک و خاوێن، بۆچی گیراوە؟ 
 ر و خەجیل چ بکەم؟  منی پیر وپەشیمان و گونەهکا

 مەرگێ!  ٦٠خودا ، قی سەحراەناغ و ڕەونەماوە باغ و ڕ
 و لەبەر ئەو، من لە دەشتی پڕ چقڵ چ بکەم؟ ات چوووکگوڵ

 لە باغێکدا کە گوڵ ڕۆیی بە تاڕاجی خەزان، جا من 
 وەکوو بولبول نەسووڕێم دار بەدار و چڵ بەچڵ، چ بکەم؟  

 نیەکێک چەپکێکی گوڵ هێنا لەحەوشی خانەقا بۆم
 ٦١چ بکەم؟   چەپکەگوڵمنی بێ ڕەنگ و بۆ ئاخر بە جارێک 

 ننا، وشک و ڕەق ماوەەتەمبۆ  ڵێناسم هێندە هەەد
 لەمەوال تاکو ماوەی ژینمە، بێ دەست وپل، چ بکەم؟ 

 نەسیبم هەر نەبوو ئەم ئاو وخاکە، بشمرم، بێ جێم
  ٦٢بە دەردی خۆمەوە دەتلێمەوە، بێ ئاووگڵ چ بکەم؟

 باری؟ بەم لەشە چۆن هەڵگرمگرانە دەردی دووری، 
 ؟  مبکە ل، چبێ شان ومت، وەهێز و قە ێبپیر و  زەعیف و

 "ئیمامی" هێندی خەم خوارد عادەتی پێ گرتووە، یاڕەب! 
 و لە دەردی چەرخ وخول چ بکەم؟ ٦٣دەسووڕێ بێ وچان، گێژە

                                                     

 
 نیسی: خوا چاپی ئه.    ٦٠
 ردا نابینرێت. عفهچاپی جه  له ردهو فهئه .   ٦١
 . تنابینرێ رداعفهچاپی جه  ش لهردهو فه.   ئه ٦٢
 ...." "گێژە و لە دەردی: م شێوەیە هاتووەەقی ئەنیسیدا بە.   لە د ٦٣
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 رداعفهجه ی ی لە چاپواتی هه ١٣٤7 - ٤8نیسیدا و قاقاڵوا، اپی ئه ی هەتاوی لە چ١٣٤8زەنبیل، 
 ر(عفهی چاپی جه  ١٤١ی چاپی ئەنیسی و  ٢٠ ڕهالپه)

  _____________________________________ 
میسراعی    له  کهردوو عینوانه هه م".  "چبکه   له  نیسیدا بریتییهچاپی ئه   له  کهعینوانی شیعره

 ن. اورگیرم وهکهردی یههفمی کههی
نیسی  جێی پرسیار. دیوانی چاپکراوی مامۆستا ئه  بۆ من بۆته  کهرانی شیعرهێنی گوتوش

به  که شیعرهکەمتر  گوترانی  شوێنی  ئهچووهکاندا  الی  بۆ  شیعره ،  گوندی    تهتایبه  م 
ر فهعکاک جه  یچاپکراو  دیوانی  کاتێکدا که  ش لهوهئه  هست نیشان کردوولی دهنبیزه
تۆ    وهم شیعرهئه  وتبێتهی وا کهڵهر ههگهکامیان ڕاستن؟ ئه  وانه. ئهوسیوهنوی  وااڵقاق  به

شیعره دیکهبڵێی  لهکانی  شیعرهبابه  ش  گوترانی  شوێنی  ههتی  تێ  لهکاندا  یان 
 وتبێت؟کهنه
ژیننامهگوێره  به کهیهی  شاعیر  جه  له  کی  دهعفهچاپی  دا  سهیبر  له ینرێت،  کامیل    د 
ژیاوه  له  ١٣٦8و    ١٣٣٣  سااڵنین  وانێ به قاقاڵوا  ئه،  نییهبه  وهاڵم  ئه  س  زانینی  و بۆ 

کهڕاستییه ده  له  کهشیعره  ی  گوترابێت.  لهکوێ  ماڵی  فهسه  کرێ  بۆ  ئاسایی  رێکی 
  و اڵمی ئهوهن  توانده  هسانێک ککه  زانین. تاقهنه  وهبه  و ئێمهنبیلدا گوتبێتی  زه  کاکی له

ئهنه هبد  رهیارسپ بووه ی کاری ئهرچاوهرن. سه عفهجه   نیسی ووه  نازانین   ئێمه  وان چی 
مان  کهوان ڕاستییهڵدابێت. با ئهری ههسه  وهخۆ  ر لههه  و دوو گوندهاڵم نابێ ناوی ئهبه

 پێ بڵێن. 
 م بۆ من کهاڵت به بێهن  ۆیوتخی ئههایب  یهههاوئاسایی    ریبۆ خوێنه  یهلهسهو مهئه  رهدیا
ستم ردهکانی بهرچاوهبزانم سه   م گرنگه کهی دیوانهوهو نووسینه   وهریکی ساغ کردنهخه
متمانه  ندهچه جێی  و  ئهڕاست  نهن  ئههەر  ک  ویش  شیعرهبۆ  سهبه  م  بۆ    می رجه ڵکوو 

 . کهدیوانه
ئەن  ١٣٤8ساڵی   چاپی  جیاوی  زۆز ایسی  چاپی    ٤8و    ١٣٤7لەگەڵ    ریییەکی  ی 

ناو دوو  پرسیارێک دەورووژێنێت: ئەو جیاوازییانەی  بەاڵم ئەویش هەر  نییە  جەعفەردا 
 چاپەکە، چین و لەکوێوە سەریانهەڵداوە؟

فه  پێنجهدوو  نابینرێعفه دیوانی چاپی جه  م لهوتهم و حه ردی  بۆ من   شوهت و ئهردا 
سه جێگه کمانهرسووڕی  ئ  لهر  عفه چه  کا.  دک  هادامکاتی  چاپی کهقه هردنی  خۆیدا  ی 

و    بکردایه  م و کورتییهو کهکی بهیهئاماژه  بوایهم دهستدا بووه. الی کهردهبه  نیسی لهئه
هه ئههۆکاری  فهاڵواردنی  دوو  لهردهو  بکردایهخوێنه  ی  ڕوون  ئەگەر  وهتهر  یان   ،
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ئیدا  سانسبەهۆی گوشاری  مەالکار ۆرەی  دنەی  بووە،  دوێڕد  راەکوە  و  بەك  'خال'    ان 
 پڕبکاتەوە: .................................... 

شیعرەکە بە ئاشکرا بۆ عەزیزێک گوتراوە کە دەبێ لە کاتی هۆنرانەوەی شیعرەکەدا .١
یاد کێیە؟  ئەوە  بووبێت.  زیندان  لە  و  بێت  )گیرا  شیعرەکە  کۆتایی  (  ١٣٤8داشتی 

بۆ    تییەکمانیارمە مەتهەدەدات  سەکەڵەڵهێنانی  خەباتی   ١٣٤8اڵی  .  جەنگەی 
چەکدارانەی باڵی شۆڕشگێری حزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێران لە الیەک و گرتن 
ئوەیسی   سپەهبود  و  بوو  دیکە  لەالیەکی  کورد  خەباتکارانی  ئیعدامی  و  کوشتن  و 

ی  خۆ ئیدارەی    ودەسەاڵت  دارمری ئێران، بۆ ماوەیەک ناوەندی  جەلالد و سەرۆکی ژان
تاران پناهێە  ەولە  وا سەدان کوردی خەباتکار لە    –ادگانی جڵدیان  بووە  ئەو شوێنەی 

و   ئەفسەران  وەحشییانەی  ئەشکەنجەی  بەر  کەوتبوونە  و  ڕاگیرابوون  زیندانەکەیدا 
 ن. مەئموورانی شاهی شاهان و دەیان کەسیان لێ ئیعدام کرابوو

ئەوە دەرەتانی  دوورەواڵتی  لە  بمن  نییە  کەسازم  چ  زینداننم  لە  و ا  ەدەکانێک   بوون 
بە  بەاڵم  گوتبێت.  بۆ  شیعرەی  ئەو  کە  شاعیر  لە  بووە  نزیک  ئەوەندە  لەوانە  کامیەک 

لە فەردی مەتلەعدا دەڵێ "عەزیزی میسری دڵ" ، دووری نازانم ئەو  ٦٤حیسابی ئەوەی 
بووبێت کە لە سێککەسە کوڕ ئەنەردەمی کۆنگرەی دووهەی خۆی  دامی  می حزبدا، 

باشو  حزب لە  کوردستان  ورو  ووبی  گدو  و  بەڕوونیش اتر  گەرچی  ئێران.  ەڕایەوە 
نازانم، بەاڵم دەبێ ئەویش وەبەر شەپۆلی گرتنەکانی ئەو ساڵە کەوتبێت و لە پادگانی  

 جڵدیان یان شوێنێکی دیکەدا خرابێتە زیندانەوە.  
وپێ "شێت  فەرددا،  هەمان  هەلە  بوون  وکوڵ"  بەجۆش  و  سیفتی   د مووی  بۆ    ی ڵەتن 

 کەی. تەیس ەوۆشی گیرانی خواشاعیر د
 له  وێت کهر بکهعفه دیوانی چاپی جه  ی چاوم بهوهبۆچوونی من بوون پێش ئه  وانههئ

شیعرهپه نووسراوهکهراوێزی  سهدا  حاجی  "گیرانی  عومه:  کهید  برازای"  ئەویش    ری 
.  میلهکا ید ی سها زنی و برادی نووراممهحهید مکوڕی حاجی سه ریید عومهحاجی سه 

 که یشتنی هۆکاری گوترانی شیعرهو منیش بۆ تێگه   رکاری خوێنه  یهوهه کردنڕوون  وئه

 
ەوەی وا دەگوترێ یاقوب  یسڕائیل و ئەنی ئپێغەمبەری ب  –.  عەزیزی میسر ئاماژەیە بە یۆسفی کوڕی یاقوب   ٦٤

 ە دووریی یۆسف ئەوەندە گریا تاوەکو چاوی کوێر بوو. ل
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د چوار کوڕی  ممهید محهحاجی سه   اڵم الموایهرچی دڵنیا نیم به. گهوهکاتههاسان ده 
   ٦5میل. ید جهر و سهنوهید ئهر، سه ید عومهلیشا، سهبوون: عه

هەڵدەگرێت: پاک و خاوێن بوونی  سیر  تەف  ندێکئەم فەردە هە   ن و..."  اوئەوە ج"  .٢
خۆشەویستی شاعیر و پەشیمان و گونەهکار و خەجڵ بوونی خۆی واتای چییە؟ ئەگەر  

ودا واتایەکی ئایینی لەو سیفەتانە وەربگرین، ئەوا شیعرەکە پاڕانەوەیەکە لە دەرگانەی خ
وە  ونەتەاڕاا پدوپیریدا لە خی  لە سەردەم  ە تایبەتو ئەوەی کە زۆر شاعیری دیکەش ب

وگوتوویانە من پیر و گوناهبارم.... واتە دەڵێ خودایە! ئەو کەسە پاک و خاوێن و بێ 
 تاوانە بۆ دەبێ بگیرێت و منی گوناهبار ئازاد بم؟  

ودەم پەشیمان و گونەهکار و  بەاڵم ئەگەر واتایەکی سیاسی لە شیعرەکە وەربگرین، ئە
عیر لە پەیوەندی ئاوات شای  رازاری بسەید عومە  لۆگە دەبێت؟     ن تای چییاخەجڵ وا

خۆی  هەربۆیە تە پاڵوەیا خود ئەو تۆمەتەی درا وەیان سەید تاهیری کوڕی ئەودا گیرا
 ؟بە تاوانبار لە قەڵەم دەدات

چەمکی هاوشێوەن و شاعیر  . "نەماوە باغ..."  باغ و ڕاغ و سەحرا وگوڵوکات چوار  ٣
ە( لە بەرانبەر دەشتی پڕ مـطابق )  د" ضا"تە سەنعەتی ب  ون ئینجاوددروست کرجیناسی لێ  

بۆرینەی   هەنبانە  لە  "گوڵووک"  و  مێرغوزارە  و  سەحرا  واتای  بە  ڕاغ  داناون.  چقڵی 
مامۆستا هەژاردا بە واتای شکۆفەی دار هاتووە، گوڵووکات کۆی عەرەبی گوڵووکە.  

بیچم ناوچەئەم  ئاسایی  ناوخەڵکی  لە  وشەکە  باوەی  گو  ،ەکەدا  کە ڵودەنا  تاک    وکی 
 عەرەبی بکرێت بە کۆ. مێیینەی "ی ات-"   یە نابێ بە کوردی کییەشەو
بەاڵم یەک شتی ٤ ناوێت  فەردە گەلێک ساکارە و شی کردنەوەی  ."لەباغێکدا..."  ئەم 

او چوون و مردنی تێدایە. تۆ  تێدا دەبینم دەمخاتە بیرکردنەوە: تاڕاجی خەزان واتای لەن
ببڵێی ش گیرابێت و ئیعدام کرابێت؟    وەیەداماو  لەە  گوترابێت کنەشەهیدێک    ۆێعرەکە 

ئەگەر وابێ، ئەوکەسە کێیە و کامیەک لەوهەموو شەهیدانەیە کە لە شارەکانی موکریاندا  
لەو   زۆرێک  کران؟  ئیعدام  جڵدیان  لە  هەر  یان  هەاڵوەسران  خەڵک  عیبڕەتی  بۆ 

قەرەگوێ  ەردیگالن ارانە هەر لە دەوروبەری زەنبیل و گخەباتک نان و پێز  و  ری  ۆخبە 

 
ناوئاخن:   ٦5 ناوی ک.  باوکم  بزانم  منوا  ئه ناو  به   یاکم و  دوو کوڕه ی  زه ه ی سو  نا عومه   وهنبیلهیدی  و  ر  ناو 

لهنوهئه سااڵنهر.  ئهو  خانه دا  موریدی  زهو  بوونقای  گەرچبیل  دوا،  باوەی  لەو  بەاڵمتر  دواوە،  کشایەوە    ڕە 
  ) ئەنوەر( ناوەکەی ئێمە هەروەک خۆی مایەوە!
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گوخەڵ میوانداریەتی  کی  زۆرجار  نەمر  کامیلی  سەید  دڵنیایی  وبە  دەژیان  ندەکان 
 کردبوون.   

."یەکێک چەپکێکی ..."   ئەم فەردەش ڕوونە بەاڵم وەک واتا کردنەوە، دەبێ بزانرێت  5
بووە   ئەوە  شاعیر  نیازی  کەسئایا  و  بووە  خانەقا  حەوشی  لە  خۆی  هاتووکە   ەێک 

گ هێناووڵچەپکێک  بۆ  و ەپکێک  چ  انی  ە،ی  لێکردۆتەوە  خانەقا  باخچەی  لە  گوڵیان 
بە  ئاماژەبێت  دەبێ  خانەقا  دەزانم.  ڕاستتر  بە  دووهەم  ئەگەری  من  هێناوە؟  بۆیان 

زەنب گوندی  لە  ئاوات  برای  و  زەنبیل  شێخی  نوورانی  محەممەدی  سەید  یلی  خانەقای 
 ٦٦نێوان بۆکان و سەقز.

وەردەگرم واتە شاعیر ئەوەندەی    یینی ی ئا واتا ە تەنیا  فەردم  "   من لە.هێندە..  . "دەسم٦
وپل   دەست  لە  کە  هەڵێناوە  خودا  بۆ  پاڕانەوەی  دەستی  و  کردووە  خودا  لە  تەمەننا 

 کەوتووە. 
 لەمەوال= لێرە بەدواوە. 

ەی  دی شیعرەکە بێت. شاعیر دەڵێ لە ماو. "نەسیبم هەر..." ئەوە واهەیە جوانترین فەر7
بە هی "من" واتە بەهی گەلی کورد، ئێستا  نەبوو  ر  هەم  کەواتە واڵتەک  ئاو وخا  ا دژیانم

 بەو دەردەوە دەتلێمەوە و نازانم چۆن بە بێ ئاو وگڵ واتە بە بێ خاک و قەبر بمرم! 
شاعی8 هاتووە.  قورس  واتای  بە  شیعرەکەدا  لە  گران  دەردی..."  "گرانە  بەو  .  دەڵێ  ر 

هێز بێ  و  زەعیفی  و  چپیری  قو  نۆییەوە،  دووررسباری  ئەو  خڵبهەە  ییی  من گرم؟  ۆ 
 شان وملم بۆ نەماوە! 

ناوچەکەدا کەڵک لەو  لە  "قووەت" ی عەرەبییە و  بەکوردی کراوی وشەی  "قەوەت" 
 بیچمەی وشەکە وەردەگیرێت. 

و لەو دەپاڕێتەوە، باس ."ئیمامی هێندی خەم..." لەم فەردەشدا شاعیر ڕووی لە خودایە ٩
ر ئازاری گەڕانی  ێ لەبەەڵ د  و  اتیی خۆی دەکرەو بێ چا  یو ەرلێشێوالە گێژی و س

بەرئاوەژووی چەرخ کە لە ئەنجامی گیرانی خۆشەویستەکەمدا بۆم هاتۆتە ئاراوە، نازانم  
چ بکەم؟  تاوانی هەل ومەرجی ژیان خستنە ئەستۆی شێوازی گەڕانی چەرخ لە الیەن  

 نە.  واگوێی هەم یو ناسیاوگەالنی ناوچەکەوە، دیاردەیەکی کۆن بیرمەندانی 
یسراعی دووهەم بەم شێوەیە هاتووە: "دەسووڕێ بێ وچان، گێژە دا م  یسیئەن  لە چاپی

دوای  عەتفەی  واوی  ئەو  دەکەم  هەست  من  بکەم؟".  وخول چ  چەرخ  دەردی  لە  و 

 
 ەقا ماوینەتەوە. و شەو لە خان ە زەنبیل.   من لە منداڵیدا لەگەڵ باوکم چوومەت ٦٦
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ق بۆیەش  هەر  بشێوێنێت.  واتاکە  وهەندێک  بێت  زیادی  گێژە،  بەاڵم وشەی  کرد.  رتم 
کە بێت، دەبێ یوانەی دراوکپوەی دەقی چاشێشاعیر بە    ەستنووسیدیارە ئەگەر دەقی د

 ناڕازیش بین هەر قەبووڵی بکەین و واوەکەی بۆ دابنێین! 
و    ١٤شاعیر پارجە شیعرێکی دیکەشی هەر بە ناوی "چ بکەم؟" ەوە هەیە کە لە الپەڕە 

ئەنیسی  ١5 هاتووە. غەزەلەکە، سەرجەم    ەعفەردای چاپی ج  ١٤٠و    ی دیوانی چاپی 
 :تیەتلەعەکەیەم و ئەوەش  ەدحەوت فەر

 ەمعی ڕوخسارێکی، دڵ ئیحیا نەکەم چبکەم؟ یادی شە "ب
 بە شەوقێکی وەها، چارەی شەوی یەڵدا نەکەم، چ بکەم؟..."

 :کهرووزیی شیعره حری عه به
 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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 دەستی ماندوو و زگی برسی
 
 
 

     هەم  ێنم هەتااڵیم، بنبگر دەبێ
 ٦7کوڵێم و بگریم هەروەکوو شەمبەدڵ ب

 ببارێنم له چاو فرمێسکی گەرمم 
 ٦8له داوێنم بکەم کۆشێ خەم و نەم 

 لە سەر زگ چۆنی دانێم دەستی ماندوو! 
 زگی تێرم نییه، برسیم هەموو دەم 

 دەنۆشم دەم و ژەم خەم دەخۆم و خەم
 ٦٩م ەکشی ناخۆدڵخواردن و خواردنەوە به 

 7٠ی واردنەوەاو خواردن دا له خولێبەاڵی 
 7١سەگی تێڕی له ژینی هێنده حەستەم!

 چلۆن بفڕم، پەڕوپۆم هەڵوەریوە! 
 چلۆن خۆڵ کەم به سەردا، دەسته بەستەم!

 به دەستی کێ بکەم خاکێ به سەردا!
 له دەورەم جەغزی کێشاوه مژ و تەم 

 بۆم بنێرە ۆ حەکیمی خودایه! ت
 ەمک و له کەم رزۆر زۆدەوای دەردم، له 

 زۆر و چاکە  و الیهله  کەم و زۆرت
 هەموو ڕەحمه و کەرەم، هەر لوتفه سەرجەم 

 
 مەهاباد. دیکەی کردارەکەیە لە  بوکڵێم، شێوازێکی: چاپی ئەنیسی  ٦7
 چاپی ئەنیسی: کۆشی    ٦8
 دڵخۆشی ناکەم  خەو خۆراک و بە  ر: بەچاپی جەعفە  ٦٩
 پی جەعفەر: لە خورد وخواردنی وا چا  7٠
 چاپی جەعفەر: وەڕەز بووم من لەژینی هێندە حەستەم   7١
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 ی هەتاوی ١٣٤7قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ١٤٤ی چاپی ئەنیسی و  5٠و  ٤٩)الپەڕە   

________________________________________ 
 بگریم' ە.  پی ئەنیسیدا 'دەبێاچعینوانی شیعرەکە لە 

گاس شیعرڵی  س  [١٩٦8]  ١٣٤7ە  ەکوترانی  خەباتی  ەرەتو  سەرهەڵدانی  اکانی 
لە   ئێرانە  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  شؤڕشگێڕی  بە  ناسراو  باڵی  جەکدارانەی 

ئاواتی سااڵنەی  ئەو  ژیانی  شوێنی  قاقاڵوای  کە  بۆ  ناوچەیەک  بوو.  ناوجەرگەیدا  لە  ش 
حاجی کێوی  داڵدەی  نموونە  وەک  قەرەگوێز  گوندی  لەو   چەند  کیمی  کەس 

چۆتە  باخە لە  ئەدەناو  تکارانە  موعینی  عەبدوڵاڵ  نەمر  و  سااڵنەوە  ئەو  کوردیی  بیاتی 
 گوندی قالوێی گەورکایەتی شەهید کرا، هەردوو گوندەکە لە بن گوێی قاقاڵوادان. 

ڕاست ئاماژەی  لباوەکوو  ڕووداوانە  بەو  ناەوخۆ  بەرچاو  شیعرەکەدا  بە  ەکە  بەاڵم  وێت 
ابزانم ئەودەم تازە سەید  ر، و شاعیست پێدەکرێت.  هەزایەی تێدا  ەو فەئاشکرا بەرامەی ئ

تاهیری کوڕی لە کاروانی شەنگەالوانی پێشمەرگەی حزب لە باشوورەوە گەڕابووەوە 
سیخوڕ چاوەدێریی  بەر  کەوتبوونە  کوڕ  و  باوک  و  ئەو  باوان  ساواک.  چاوزەقی  انی 

خەم   و  ڕشتن  دەستەبەستۆنفرمێسک  و  پەڕۆپۆیی  بێ  و  وشین  مژوتەم    ەیی  ور دەبە 
نەن بۆ پەرۆشی و دڵ لە دواییەک کە دەکرێ بزانرێت کەم وزۆر  نیشاموو  درانەش، هە

 لە هەمان پەیوەندیدایە. 
دەڵێ  لە فەردی سێهەمی شیعرەکەدا کەڵک لە پەندێکی کۆنی کوردی وەرگیراوە کە  

  کاتێ  داوە بە پەندەکە جوانی ر پێچێکیشاعی م، بەاڵ"دەستی ماندوو لە سەر زگی تێرە"
بەاڵم کوا زگی تێر کە ئەو دەستە ماندووەی لەسەر دانێم؟    دووەم مانستە دەستڕادەڵێ  

 خۆ من زگم تێر نییە و هەموودەم برسیم! 
و شیعری ناسراوی  هەروەها شاعیر لە فەردی چوارەمدا کەڵکی لە هەندێک کەرەسەی نا

 :نالی وەرگرتووە 
 دەخۆم  بەر چی کەم من لە  یس"گەر دەپر

 دەخۆم   خەم ،نەمەزا ی قەت سە برمن ب
 ری چاو و باری تاڵی لێو سوێ ئاوی

 سوێر و تاڵی دەم دەم و ژەم ژەم دەخۆم..."  
هەروەها تەعبیری 'دەستەبەستەم' )فەردی شەشەم(، پێشتر لە الیەالیەی مامۆستا هەژاردا   

 بینراوە: 
 "دەڵێی بۆ حەبسم، بۆ دەستە بەستەم 
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 "ەم...بەو بەند و حەبسە من جەستە خەست 
  هاتووە '  کۆشی'  ئەنیسیدا  چاپی  لە.  بێت  فرمێسک  دەبێ  ە'  نەم'  ئەو:  نەم  و  خەم  کۆشێ

نابینم. کۆشێک ئ  کە ەویش هەمان واتا دەداتەوە و من جیاوازییەکی زۆریان لە نێواندا 
 . فرمێسک واتە فرمێسکی زۆر

ئابوز  بارودۆخی  لە  نییە: گلەییە  تێرم  ئاوات سەرەڕای ئەوەی خاوەن  روگی  مڵک  ی. 
هەرگیز ڕووی دەوڵەمەندیی نەدیت و ژیانێکی وی،  باڵ  ەندەیی و دەستەهوو، لەبەر دب

 ئاغایانەی نەبوو. 
 .ناتەواون جیناسی: ژەم و دەم 

ک یەکە بەاڵم لە فەردی چوارەم قسەی لەسەرە: میسراعی یەکەمی لە هەردوو چاپدا وە
 داچاپی جەعفەر، لە  ە دڵخۆشی ناکەم" )چاپی ئەنیسی(وەجیاتی "بە خواردن و خواردن

خەو دڵخۆشی ناکەم". لە ڕاستیدا نازانم ئەو گۆڕانکارییە شاعیر   و بەراک  بۆتە: "بە خۆ
خۆی کردوویە یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی؟ هەرچۆنێک بێت، من الم وایە لەبەر  

می لە  خەمئەوەی  و  خواردن  خەم  باسی  تەنیا  یەکەمدا  عادەتی   سراعی  بە  و  نۆشینە 
کە لە میسراعی یەکەمدا  ێکە  ەرۆکتەواوکەری ناوم  سراعی دووهەک، میشیعری کالسی

سەرەتای دامەزراوە و لەسەر هەمان ڕێ وشوێنی واتایی ئەو دەڕوات، ئاساییتر دەبێت 
ناک دڵخۆشی  خواردنەوە  و  خواردن  'بە  بگوترێت  و ئەگەر  ئەنیسی(  )چاپی  ەم' 

خواردن  و  ر باسی ژەم  وی هەهێنینە ناو بابەتێکەوە کە هەموەنبەخۆڕایی چەمکی 'خەو'  
خوار و    ەیە.دنەوو  من  نە  ئیتر  بێت،  شاعیر خۆی  کاری  گۆڕانکارییەکە  ئەگەر  بەاڵم 

 نەکەسی دیکە ناتوانین هیچ بڵێین. 
تە اتر لە چاپی جەعفەردا بۆەوەی وا: ئەو میسراعە دوخواردن  و  خواردن  لە  لێدا  بەاڵی 

ی  کە بۆ پاراستنە  ڵەت لەوەدایە ڕوارد و خواردنەوەی وا". کێشەکە بوخ"بەاڵی لێدا لە  
لەکێ بەژێر   ش  /د/  پیتی  واتە  بخوێنرێتەوە  مهملە"  "دال  بە  خواردن  دەبێ  شیعرەکەدا 

لچەوە بکرێت جا شاعیر خۆی یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی بۆ چارەسەری ئەوە،  
وخوراپەن خورد  فارسیی  تەعبیری  بەر  بردۆتە  نووسیویانە   ک ایان  خواردن  لەجیاتی  و 
و   بەاڵم من ئەو گۆڕانکارییە بە پێویست بیننی دەی شیعرەکە چۆنەرنازانم خوێنورد. خ

نازانم، بە تایبەت خورد و خواردن هەردوکیان یەک واتایان هەیە و جیاوازن لە    بەجێ
دەگوترێ تراویی  بۆ  کە  فەردی خواردنەوە  دەنۆشم'ی  'خەم  درێژەی  لە  و  ت 

 یە. ا دپێشتریش
 پەڕوپۆ: باڵ وپەڕ. 
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 جوانە.گەلێک ێکی عبیرستەبەستەم! تەدە م بەسەرما، ۆڵ کەچلۆن خ
بکەم خاکێ بەسەرما: درێژەی فەردی پێشووترە کە گوتبووی دەستە   بە دەستی کێ

ە سەری خۆمدا بەستەم. واتە من ئەگەر دەستم بەسترابێت، دەبێ بە دەستی کێ خاکێ ب
 بکەم؟

 ەقڵئا بازنە، جوغز،: جەغز 
 داوای و ڕانەوەاپ و خودا  سەرباسی وەدەچێتە اعیرش ەداشیعرەک کۆتایی فەردی دوو لە 

 . لێدەکات  خۆی دەردی دەوای
زۆر و لە کەم کەم: تەعبیرێکی جوانە . دەڵێ خودایە، ئەگەر زۆرت دەوای    زۆر   لە 

    ریش کەمت هەیە کەمم خەاڵت بکە.دەردی من لە الیە، زۆرم بدەیە؛ ئەگە
        ،یعرەکەوزیی ش وربەحری عە 

 عیلن فعولن فا: مفاعیلن ممحذوفهزج مسدس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

99/ ئاوات ی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 بەهاری ناخۆش 

 
 
 

 وا بەهار هات و بەاڵم بولبولی دڵ بێ نەشەیە 
 خونچە پێناکەنێ، کۆرپەی نەتەوە بێ گەشەیە 

 کۆتر و قومری، قەل و داڵ، ڕێکی بە جەم چوونەوە ژوور 
 ەیسارد و سەرمایە واڵت، چۆڵە؛ جیهان، بێ خشە

 کەژ وکۆ ن، چونکە نەبوو شیکەوی کێوی وەڕەزن
 گوڕە، بێ کەیفە، لە پاشەکشەیە ەەماوپێی ن

 پیرەگامێش لە لەوەڕ کەوتووە، هەڵدێتەوە ژوور
 موبتەالی دەردی گران و سەدەمەی خش خشەیە
 هەرکەسێ خۆشە دڵی، کاکی 'ئیمامی' بە خودا،

 و تەڵەکە، ڕێکی درۆیە و فشەیە!فێڵە پاکی 
                                                     

 تاویی هه ١٣٤7 وا،قاڵ اق
نیسی( ی چاپی ئه ٩٦ ر وعفهی چاپی جه  ٢٢٦)الپەڕە   

  _____________________________________ 
. دیارە شاعیر خۆی عینوانی بۆ  ە ی'چاپی ئەنیسیدا 'بەهاری بێ گەشە له کهعینوانی شیعره
دووە. بر  ڕێوەن بەان کارەکەیاۆیخ  ەعفەر بە سەلیقەیەناوە و ئەنیسی و جناشیعرەکان د

من نامەوێ شێوازێکی سێهەمیش بدەم بە عینوانەکان و هەر بۆیە لە هەموو دیوانەکەدا  
گشتی   ڕەچاوکردنی  بە  چاپی  دوای  عینوانی  بە  ئاماژە  جەعفەر  چاپی  شێوازەکەی 

 ەنیسیش دەکەم. ئ
شیعرەکەدا کر  لە  سروشت  کواوەسفی  بەهارێک  و  لدیا  ەە  و  رە  سارد  ا،  رمسەەبەر 

بێت و ئاوات لە ژێر    تەوسیفیە. ئەگەرێک ئەوەیە کە شیعرەکە  بووەشە بێ نناخۆش و  
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هۆن سەیفولقوزاتدا  ناسراوەکەی  شیعرە  وسۆڵی    7٢تەوەرابێ کارتێکەریی  سەرما  لە  و 
عرەکە یشەوتنی بەهاردوابێت؛ ئەگەرێکی دیکەش ئەوەیە  زستانی ئەو ساڵە و درەنگ ک

شیعری   بڵ  یسیلتەمبە  و  ساڵی  ن  ێی بزانین  و  اویهەت  ی  ٤7١٣ئەو  کێشە  لووتکەی  یە 
کە   بوو،  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  ڕێبەرانی  و  ئەندامان  نێوان  ناکۆکیی 

میتەی ناوەندی و  گەیشتە ئەنجامی لێک ترازان و جیابوونەوەی هەندێک لە ئەندامانی کو
بەژنی لە  ئاسایی  ه  پێشمەرگەی  پێک  و  حزب  شۆسەرەکیی  کومیتەی  ر،  گێڕشێنانی 

کە دیموکراتی  مە  ناو  وتنەئینجا  پارتی  پاراستنی  و  الیەک  لە  ئێرانی  ساواکی  نگەنەی 
ماوەیەک   بۆ  خۆیشی  کامیل  سەید  دەزانین  بوونیان.  شەهید  و  الیەکیتر  لە  کوردستان 

 ی ناوەندیی هەمان حزب بوو. ئەندامی شانازیی کومیتە
 خاڵێکە: چەند  دەکات دووهەم بەهێز یئەوەی کە ئەگەر

شەیە"، کە نابێ چەمکی نەتەوە بە خۆڕایی و بێ ئامانج  گە  ە بێەتەو: "کۆرپەی نڵێدە 
 هاتبێتە ناو شیعرەکەوە؛

کە تێیدا دڵخۆشیی خەڵک بە شتێکی دەسکرد و ناڕاست دەزانێت، واتە   مەقتەعفەردی  
دڵدەیەو نابێ  ئەوە  بۆ  و  تاڵە  خەڵک  ژیانی  بڵێت  دڵخۆۆخێت  ئەگەریش  بن،  شن، ش 

، دەنا چۆن دەبێ لە هەل و مەرجێکی وا کەندەی  شەیەە و درۆ و فەکەلپاکی فێڵ و ت
 ناخۆشدا ئەوان دڵخۆش بن! 

کەوی    کاتێ و  قومری  و  کۆتر  بتوانین  هەیە  بۆی  دووهەمداین،  ئەگەری  لەگەڵ 
 بزانین.  کێویش بە تەمسیلی پێشمەرگە 

و هەر ت بێهاندەل و داڵ شوبعیر پێشمەرگەی بە قاشبەاڵم لە الیەکی دیکەوە، ئەستەمە 
ی وەک ئاوات کە خاوەن بیروباوەڕی سیاسی بووە، پێویست ناکات  رێکشاعیتیش بە گش

سیاسیش   مرۆڤی  ڕوو.  بخاتە  بەرپرسیایەتییە  ئەو  فەردێکدا  و  ڕستە  و  وشە  هەموو  لە 
پێ خۆش    یڕقی لە سەرما وسۆڵی زستان ببێتەوە و بەهار  دەکرێ وەک خەڵکی ئاسایی

 ! بکاتیان ێرهاتنی ئەمەخب ێک لەویان بنێت وبێت و چەپۆک
 ی ناو شیعرەکە: تچەند وشە و عیبارە

 ڕێکی، هەمووی
 

 : دە دەست پێدەکاتولقوزات بەم فەرەی نەمر سەیفک. شیعرە  7٢
 ۆری بۆ هێنام  عەزیز ئارەزووت ز

 فرمێسکم سوور بوو، زەردی ڕووی لێنام...  
 نی ئەو ساڵە دەکات. بوونی زستا ەخڵەتئینجا باسی س
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 بە جەم، پێکەوە بە سەر یەکەوە 
 وەڕەز، بێزار

 ی کێوی پێی نەماوە گوڕە؛ بێ کەیفە؛ لە پاشەکشەیە: هەرسێک دەگەڕێنەوە بۆ کەو
لە مێ،  بوفالۆی  یان  مێ،  کەڵی  و  گامێش،  چۆم  سەر  و  دەژین  دەشتایی   و   لێڕەوار 

 ر بوون. زۆ ەلێکان گان لە موکریارج
 موبتەال، عەرەبییە بە واتای تووش بوو

 سەدەمە یان صدمە، عەرەبییە بە واتای زیان پێگەیشتوویی 
 خش خشە، نەخۆشییەکی ئاژەڵە 

 ، کهرووزیی شیعره حری عه به
 ن  لعمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فمث رمل
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 وو دڕئاردی نێو 
 
 
 

 یست! بۆ پارە پارە و لەت کرای؟ شەوی خۆنیشتمان
 تۆ مەگەر جەرگ و دڵی ئەمنی، بە حەسرەت داڕزای؟ 

 لەت بی، الی ڕۆڵەی وەتەن هەرچی پارچەپارچە و لەت 
 اڵی هەر بەڕێز و حورمەتی تۆ، الی گەلت بەرزە قە

 ووڕد تۆ بە دەستی دوژمنانت بوویە ئاردی نێو 
 ای ک برە بۆ الیەڕۆژ ەروو وا هنەگبەت ب تۆ بە بای
 قەوماوەکانت خوار و ژووری گرتووە کۆچی لێ

 دێنەوە بۆ الت، دەزانن ئاخری هەر تۆ پەنای 
 هەر بە داخ و دەردی تۆوە پیر و الو دەخولێنەوە

 ش کرایبەتۆ بە دەستی دوژمنانت گیانەکەم! بەش
 ، نیشتمان! یبسەد کەالوە و الڕووخاو و چاڵ و چۆڵ 

 یاپەن ێگەیارە هەر جچبێو کاول گەلی ماڵ ۆب
 من بە قوربانی کەژ و کۆی جوان و زەنوێرت دەبم! 
 تۆ بەهەشتی سەر زەوی، تۆ البەری جەور و جەفای 

 ئەی شنەی خۆشی بەیانانت لە سەر لووتکەی چیا 
 ی سەیر و سەفایالبەری دەرد و خەمە، تۆ هێنەر
 ڕزگاریی تۆ  ۆب"کامیل"ی پیرت دەسەودوعایە 

 ای مڕێنوتۆ  اوارە هەرلی ئگەچونکە بۆ هۆز و  
                               

 ی هەتاوی ١٣٤7قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر. لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٢٢٩)الپەڕە   

 ____________________________________ 
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کرابێت    یسیدا سانسۆرنەر بەو هۆیەوە لە کاتی چاپی ئنییە و دەبێ هەشیعرێکی نیشتما
بێت، کە هەردوکیان هەر سانسۆرن! ئەوە بارودۆخی رارد ێونسۆر هەاڵی سارسلە ت یان  

چاپ و چاپەمەنی کوردییە لە سەردەمی مەالکاندا، لە سەردەمی شادا لەوەش خراپتر  
 !بوو

لە ناوچەی موکریان لە ئارادا بوو و بە    ئەو سالەیە وا خەباتی چەکدارانە  ١٣٤7ساڵی  
اوارە و...( شکستی هێنا.  ئ ەال  ە، مشەریف زادنی، عیی موکانی )برایانبوونی ڕێبەرەدیهشە

دیموکراتی   حزبی  دیکەی  ئەندامانی  لەگەڵ  ماوەیەک  بۆ  شاعیر  کوڕی  تاهیری  سەید 
بوو، کە دوای ئەوەی کێشە و دووبەرەکی کەوتە  باشووری واڵت  لە  ناو    کوردستان 

ای ئەو  و دور  اشووکەش هەر لە بوە چەکدارییەەنڕیزەکانیانەوە، گەڕایەوە ئێران. بزووت
 سەری هەڵدا.  ەەکییوبەردو

ئاردی نێو دڕوو: کۆکردنەوەی ئاردی باڵوبووی ناو دڕوو وداڵ، لە کوردیدا بە واتای  
پاڵ  دەداتە  کورد  خاکی  دابەشبوونی  تاوانی  شاعیر  دێت.  نەهاتوو  کردن  لە  کاری 

 دوژمنان کە دوور لە ڕاستی نییە.  
لێقە کوراوەکانتموکۆچی  لە  :  جیاجد  مێ یاقۆناغی  کی  دژووییدا  سەر    راوەۆچ  لە  و 

لە   نزیک  بە کام کۆچڕەوە؟ ئەگەری  ئاماژەی شاعیر  خاک و زێدی خۆی دەرکراوە. 
باشووری کوردستان، کە لە ساڵی  لە  بێت  ئەیلوول  قۆناغێک لە شۆڕشی  ڕاستی دەبێ 

بەرز ونەوی ببوو و گەلێک  (، حەوت ساڵێکی بەسەردا تێپەڕ١٩٦8عرەکەدا )گوترانی شی
 و. تبودی

وژوور ]واتە باشوور و باکوور[ ی گرتەوە، ئەگەری ئەوەش    خوارەڵێ  م کاتێ دبەاڵ
باشووریش بۆ  ڕۆژهەاڵت  کوردی  الوانی  کۆچی  بە  ئاماژەی  کە  پێشەوە  تێدا    یدێتە 

ان' دەکات  نەچێت کە شاعیر باسی 'لێقەوماوەکارە لەو حاڵەتەدا دەبێ لەبیرمان  بێت؛ دی
 .ک خەباتکارانەن

 انە بۆرینەی مامۆستا هەژار(ب)هەنگار هەوا ساز ڵندیب جێگەی  زەنوێر:
البەر و هێنەر: شاعیر بە هێنانی ئەو دوو چەمکە، سەنعەتی تضاد )مقابلە( ی دروست 

 کردووە.  
ک  بەرز  دۆعای  و  پاڕانەوە  دەستی  کە  کەسێک  دۆعا دەسەودۆعا:  حاڵەتی  ردۆتەوە. 

 کردن. 
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 وەک  وازیای جیواتاییە و بە  نی نووا تەعریفکی ڕردیدە کووشەیە ل  مەعەشیرە. ئ  هۆز:
موکریان   شاعیرانی  وەرگیراوە.  لێ  کەڵکی  میللەت  تەنانەت  و  قەوم  عەشیرە،  تایفە، 
سەرەتاییەکانی  شیعرە  لە  هەژار  مامۆستا  وەرگرتووە.  لێ  میللەتیان  واتای  جار  گەلێک 

 وتوویەتی:  وە و تێیدا گیسەردەمی کۆماری کوردستاندا دەمەتەقەیەکی نووس
 ەوەی کێی؟ڕ! نکو"ئەی 

 شێرانم. ەی نەو
 تۆ لەکام هۆزی؟

 هۆزی کوردانم....."
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 کۆچی خێر 
 
 
 

 لمەئوا دەچێ        دەڵێن بۆ جەننەتو باری بەست، خێربێ،
 چێ ا دەاونەکەم ،ئا بێ، گیاپیاوی خودێ سەهەرک

 خوداناسی عەلی بوو عائیلی  نیەیداشێری م
 پەروا دەچێترس و بێتوێشوویی هەڵگرتووه، بێ

 ئەو له پێش چاو چوو، بەاڵم هەر ماوه وێنەی وی له دڵ 
 هەرکەسێ وێنەی ئەوی بێ، خۆش سەروسیما دەچێ

 ن یاران! مەڵێن ڕۆیی "عەلی" شێری خودا مەخۆخەم 
 ال دەچێمەو تیحەزرە بۆ حوزووری ک و ڕووسووراپ
 ڕووسووره وەک ئەو دەچته مەیدانی جەزاسێ رکەەه

 پا دەچێ سەر و بێخۆ ئەوەی وەک "کامیل"یشه، بێ
                                           

 ی هەتاوی ٢٠/١٢/١٣٤7سەیدئاوا ، 
ی چاپی جەعفەر(  ٢٣5ەنیسی و ی چاپی ئ 8١١)الپەڕە   
__________________________________ ______ 

 لە چاپی ئەنیسیدا 'پیاوی خودا'یە. ەکە شیعرعینوانی 
" نووسراوە:  جەعفەردا  چاپی  پەراوێزی  عائیلی«،  لە  »بابەعەلی  حاجی  وەفاتی  بۆ 

 . خەزووری "ئاوات". دەقی شیعرەکەش ئەو هەوالە پشتڕاست دەکاتەوە
ر  عی وڕی شاک جەعفەری ک" دا، کە کاڵدلە بەشی ژیننامەی ئاوات لە کتێبی "شاری  

[، ]ئاوات[ دەبێتە زاوای خەلیفە مەال عەلی ١٩٣١]  ١٣١٠"...ساڵی    ووە:هات  وسیویەتی،نو
خەلیفە   دەخوازن.  بۆ  عارفەی  و  عالم  خواناسە  ئەم  خاتوونی کچی  هاجەرە  و  عایلی 

کیم ەحە دیار و ناوبەدەرەوەکانی حاجی سەید عەندولمەال عەلی یەکێک بووە لە خەلیف
باوک و  ]ی  ئاوات[  شەی  سونگوەک  بواە  شارێکی  سەردەمی خۆی    ویعر  ری  ئەدەبی 
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بووە..."  سەقز  بەگزادەی  بەشی  "چاغرلوو"ی  یان  "چاخلوو"  دێی  خەڵکی  و  ناسراوە 
 (.  ٣٦)الپەڕە 

بەهەشتی مەرتەبەی  حەوت  لە  یەک  المأوی،  جنت  وەعدەپێدراوی    جەننەتولمەئوا: 
 موسوڵمانانە. 

کردووە    ر جبووی مەیعر شاعیرشی شکێ ەلی عائیلی بوو.  عبوو: واتە    یلعەلی بوو، عائی
 ناوەکە بەو شێوەیە دەرببڕێت. 

 توێشوو: توێشووی ڕێگا، نان و ئاوی مەسرەفی ناو ڕێگا. 
 وی: ئەو 

 سەر وسیما: ڕواڵەت یان دەموچاوی کەسێک. 
داللە"ی  ساکە ناسناوی " ی خودا، عەلی کوڕی ئەبیتالیبە عەلی شێری خودا:  نیاز لە شێر 

 ەالعەلی، ئەو سیفەتەی بەو داوە.میفە خەل ێزگرتن لەبۆ ڕا لێرەد راوە، شاعیرپێد
حەزرەتی مەوال: نیاز لە 'مەوال'، لە ناو سۆفیان و موسوڵمانانی سوننەدا، بەعادەت  

 پێغەمبەری ئیسالمە: "موالی صلی و سلم دائما آبدا  
 کە خیرالخلق کلهم" حبیبیعلی  

، لەو ڕۆژەدا  نماناوسوڵبۆچوونی مبە  ە،ا تەنیا خودایمەتدداوەر لە قیا بەاڵم لەبەر ئەوەی
ئۆممەتی هەر پێغەمبەرێک دەچێتە ژێر ئااڵی ئەو بۆ ئەوەی الی خودا شەفاعەتیان بۆ  

 بکات.
اوەڕی گەلێک  چوونە حزوور: مردن و پەیوەست بوونەوە بە خودا لە ژیانی ئەو دنیادا. ب

جیاوازە  ئایینە  ئیماندارانی  کەاکلە  ئەوەیە  دوای    ن  دمرۆڤ  الی  ەڕێتەگمردن  ەوە 
 ی. ۆ"ی خخالق"

ڕووسوور: نیاز لە ڕووسوور بوون باوەڕ بەخۆییە و ئەوەش هی کەسانێکە کە لە ژیاندا  
کاتی   و  قیامەت  ڕۆژی  بگەنە  و  بمرن  دڵنیاییەوە  بە  و  نەبووبێت  خراپیان  کردەوەی 

 کیتاب لێوەرگرتنەوە. حیساب و 
امەتە یژی ق، ڕۆدانی جەزامەی  ن.زا وەرگرتان یان سییە لە سزادتیمەیدانی جەزا: جەزا بر

 کە خەڵکانی بەدکار دەنێررێنە دۆزەخ و بەو شێوەیە سزا دەدرێن. 
واتە کەسێک کە نەتوانێ بڕوات و بجووڵێت. نیاز کەسێکی تاوانبارە    بێ سەر و بێ پا:

ەر کیتاب. بێ س  وی ترسان لە سزاوە ناوێرێت بچێتە پای حیساب  کە لە قیامەتدا بەهۆ
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بێ سەروبەرەیە، بەداخەوە هەندێک کەس بە    ەڵکیای خو بە وات  هەیەا  ارسیشدوپا لە ف
 خەڵکانی هەژاریش هەر وا دەڵێن. 

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 ناڵەی بێداڵن 
 
 
 

              نەگری  بێ داڵن بە ناڵەی ێدڵێکی وام ئەمن ناو 
 7٣م لە سەر خونچەی گواڵن بۆ بولبوالن نەگری نشەو وەکوو

 وەکوو بولبول نەبێته عاشقی گوڵ، دڵ به کار نایە
 نەگری ،ئەگەر شێتانه سبحەینان نەچێته سەر چاڵن

 کاول دووره ماڵله بەهره و شەوق و زەوق و خێر و خۆشی 
 ن نەگری ڵی عاشقااحئەوین، جارێک به دڵی وا بێ
 7٤یری شەوا جووتنتە گەڵ نن، لەۆژ دەناڵێڕ شەوێ تا

 دڵی وام بۆ چییه بۆ وان شەوێ تا بەربەیان نەگری 
 شەوانه مەل دەخوێنن بۆ ئەوانەی دڵ بریندارن 

 دڵم ناوێ به دەنگی پڕ له سۆزی وان، شەوان نەگری
 75نین، گەر ئەووپێتی دڵ با پێکەوچوونی شێتبه هات 

 گری نەی پیر و عاقاڵن زانایان یربه ئامۆژگا
 ه ئۆقره ناگرێ، ناسرەوێ تاوێ انشەو ڵێ قەتله ما

 "ئیمامی" تا سبەینێ زوو نەچێته نێو گواڵن نەگری 
                                        

          ی هەتاوی  ١٣٤7قاقاڵوا، 
 ( ی چاپی جەعفەر ٢٣8سی و ی چاپی نەنی  ١٣)الپەڕە 

___________________________  __________ 

 
 چاپی ئەنیسی: گواڵن و بولبوالن نەگری. .  7٣
ر بێت لەبەر  اکرێ هەڵەی شاعیی چاپ بێت، نەوایە هەڵ. چاپی ئەنیسی: لەگەڵ تەیری شەودا جووتن. الم   7٤

 کد ەدات. کێشی شیعرەکە تێ ەیئەو
 . چاپی ئەنیسی: هاتوچونی  75
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نیسیدا، "دڵی وام ناوێ"یە. هەردوو عینوانەکە لە میسراعی  ئەاپی  ە لە چعرەکنی شیواعین
 یەکەمی فەردی یەکەم وەرگیراون.  

شاعیر   هەستیارانەیە.  و  ناسک  بخوڵقێنێتغەزەلێکی  نوێ  بیرۆکەیەکی  ئەوەی  ، بۆ 
شەونم و  ی گوڵ و  ەچسە و ئامێری کۆن وەرگرتووە. بولبول و خونرەکەکەڵکی لە  
و   دیکەزۆعاشق  هاوچرێکی  بەاڵم    لەەشن  ی  هاتوون  شاعیراندا  شیعری  هەزاران 

پێکهاتەی دروستکراوی شاعیر لەو چەمک و واتایانە، ئێستاش دەتوانێ سەرنجی خوێنەر  
گری شاعیر.  بۆ  سەرکەوتنێکە  ئەوە  و  ڕابکێشێت   خۆی  سەرەکی  بەرەوە  چەمکی  ان 

شاعی و  شیعرەکەیە  پێشدا  رناوەرۆکی  بێدڵنموونە    لە  مرۆڤ)  لە  ب  واتە    لی ولبو یان 
عاشق( و زانا و عاقاڵن دێنێتەوە کە دەگرین، ئینجا خۆی دەباتە ڕیزی ئەوان و دەڵی  
ناگرم.  بەشەودا ئۆقرە  نەگریم،  ]بۆیان[  ناو گواڵن و  نەچمە  بەیانی زوو  منیش ئەگەر 

نەبێتەهەروەها لۆمە وا  و وەک   عاشقی گوڵ  ی دڵی خۆی دەکات و دەڵی ئەو دڵەی 
نەچشیلبول،  بو نایەت.گ  لقی  تە سەرێتانە  بەکار  بەاڵم قورس و   وڵ،  شیعرێکی ساکار 

 قایمە و وشەی ئەستەم و دوور لە زیهنی تێدا نییە. 
یەک   پەنای  لە  فارسی  و  عەرەبی  کوردی،  جوانی  وشەی  ئازادییەوە  بەوپەڕی  شاعیر 

 و  ن؛ شەوقق و ئەوی تەیر؛ عش  و ن و سڵی لە وشە بێگانەکان نەکردۆتەوە: مەل  داناو
 بەینێ و سبحەینێ، ئۆقرە و سرەوتن. س ۆشی؛ێر و خزەوق و خ

بە هێنانی شەوق و زەوق و خێر وخۆشی، شاعیر لە عەینی کاتدا هەم جیناسی ناتەواو 
 و هەم مراعات النظیری دروست کردووە.  

 راوە.کتیان تضادیان پێ دروسشەشەم(: سەنعەتی طباق  پێکەنین و گریان )فەردی
استعداد'  'هونەریی پێ دەگوترێت )دیارە،  ی  داد""استع  ە فارسیدال  ە: مرخ، ئەوەیهربە

 ی عەرەبی بە واتای هێزنییە(. 
شەو"   "تەیری  بۆ  دەگەڕێتەوە  یەکەمیان  هاتووە:  شیعرەکەدا  لە  دووچار  ئەوان.  وان: 

دووهەمیان و  چوارەم(  'شەو  )فەردی  و  'وان'  بە  پێنجەم(.  )فەردی  "مەل"  یش نابۆ   '
 ستکراوە.روتەواو داسێکی ناجین

و   واتای  پ  پێت:شێت  دا،  شێت  لەگەڵ  بەاڵم  نییە  واتایەکی  تەنیا  بە  و  'موهمەلە'  ێت 
شێت دەدات. شێت و پێت سیفەتن بۆ هات وچوونی دڵ، کە لە قسەکردنی ئاساییدا 

 پێتانە' لە جیاتییان بهاتبایە.  دەبوایە قەیدی 'شێتانە' یان 'شێت و
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وەک    ئامۆژگاری: بخوێدەبێ  دینر ئامۆژگاریی  لەێتەوە.  ئەگەر نگڕوا  ارە  شاعیرەوە  ەی 
بێت و دڵ بە پێی ئامۆژگاری زانایانی پیر و عاقل، نەگری، دەبێ ئێمە هەموو بەو هات  

 وچوونەی دڵ پێبکەنین!  
 تاوێ: دەمێکی کورت 
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن    ن سالم:هزج مثم
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 اری تازه هبه
 
 
 

 دێ  ماڵهی بای شه، شنههاری تازهه ات بوا ه
 دێ  هیوای کیژ وکاله ناقووسی ژینی پڕ له

 ، دێ ژ و کێو و پاڵهوی بنار و کهی کهقاسپه
 ێ، دناڵهو ناڵه گمه ز بهوهر ڕهسه کۆتر له

 ، دێ هڵباڵی دا 7٦ی ، وژهرایه، هه لهی مهجیکه
 

 ڕ وهۆ لهبۆیی ڕ ڕهم لهمێگهو ویی شین بوو زه
 ر شت و ده ڕی، شیو و دهکاڕی مهکاڕه پڕ بوو له

 ربهن لهکهیی خۆیان دهنکی تازهپه شوانان که
 ڕجلکی ته کیژان به وهوارهناو هه ڵدێنههه

 ، دێ هوری تاڵگوڕی هه ڕه، گوڕ، بایه بارانه
 

 ار چیسه  هوشن لدرهده نڕێک چیغ و چادر
 تێ درا ر ڕوومهسه له که نچدهش ڕهک خاڵی وه

 ڵڕژا رکوێ ما، کوڵی فرمێسکی هههه ڕندوو له
 ، چابوو خۆ کوڵی دڵ تۆزێ دامرا و بۆنه به

 ، دێ یی کابانی ماڵه، قیژهوارهکاتی هه
 

 گڵووک  ووهر براسه ، سه شتههه کوو بهدونیا وه
 ووکب تازه هۆت، وا بیهدهخورست نه هد ، که خونچه

 
 ، دێ داڵه   ی باڵیوشه  نیسی:ر و ئهعفهه. دیوانی چاپی ج 7٦
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 ڵێن چرووک! کڕێ، پێی دهڕوح نه گوڵێک به سهرکهه
 نووک  م و ئاه و نووکه ، خهکاکه ماوهکاتی نه

 ، دێ ی چاوی کاڵهگوڵچنین و بزه کیژان له
 

 ڕ زه زێو و یشت و واڵت بوو به تیپی گواڵن گه
 رسه باتهده ونێوان شه جۆش و کوڵ له بولبول به

 77ر به  وت و بوو به ن کهگواڵ ر چڵۆپیسه  ونم لهشه
 ربهخه  78هێناویه  وهردهرگی زهبه رگس به نه

 ، دێ اڵڵهخوێندا شه له سووره یانی گواڵڵه
 
 م یاڕێی پهم و چاوه خه ژار و دڵ بهمنیش ههئه

 ک برام،فیقانی وهی ڕهیام ام؟ پهیپه  کێهه
 ماڵبوون، به هیقی بوون و و نلاخ له هوپاڕامه

 اڵمبوو وهر نه، هه مهگله  وهداخه ه ب وارهه
 ، دێ الڵه دای کوندهماڵ و حاڵ و سه وێرانه

 
 وز و سووریی تاالری سهگوێسوانه خوێندی له

 رما کۆشکی پڕ سروووێرانی کرد و تێکچوو، نه
 ر وونکوو تهژاری "ئیمامی" وهگڕێ دڵی ههده
 ژوور ووار خ لهشی، دڵ گهی ڕێژێ خوێن ی، دهگرده

 ، دێزاڵه وان، زاڵهئه 7٩دووری  چێ لهرکوێ دههه
                                                      

 تاویی هه  ١٣٤7بۆکان، 
ر( عفهی چاپی جه  ٢٦٦ و ٢٦5ی چاپی ئەنیسی و   ١٢٣و  ١٢٢)الپەڕە    

___________________________  ________ 
 کن. ک یهوو چاپدا وهدرهه له کهشیعره نیعینوا

 
 ر به وتبو بهنیسی: که ه.   چاپی ئ 77
 ر: هێناوییه عفه.   چاپی جه  78
 واننیسی: دووی ئه .   چاپی ئه 7٩
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ستیاری  دڵی ناسک و هه اڵمعبیری جوان، بهته له  و پڕه یههارییهکی بهپێنج خشتییه وهئه
 ڕێت بهو لێی ناگه  وهناکاتهکۆڵ    ستی لهشدا ده، لێرهرهسه م و کهخه  تەژیی  شاعیر که

نیا دوو  ته  کوردستانێکدا که  ش لهویئههار  نی بهکاجوانییه  انێتهبڕو  میهشادی و بێ خ
ڕه نێوان  جۆزه   مهشهمانگێکی  دهو  لهردان  چێژ  وه ڕازاوه  توانی  سروشت  ربگری.  یی 

،  وکۆاڵنی مااڵن  کووچهریر میوانی  مههو خاتوو زه   ندانههۆڵبهرماوسۆڵ و سه پێشتر سه
وز و شتی سهده  یرهنزههزراکان مهم  ردیی زهنگو ڕهو خۆڵ    زۆرما و تدواتریش گه

 بانان. ری داران و گوێسهر سێبهبه نا ببرێتهبێ پهشێوێنن و دهخشین دهمێرگی نه
مهحولـله ئاواترهی  خهمهخه   ،سێی  جا  تێپه!  تهمی  بوونی  به مهڕ  و  بێت  باچوونی ن 
  ن مرد  میخه   دستان، یاورجوانی کسروشتی   هار وبه  ستچوونیده  می لهتی، یا خهالویه
  ی ئێمه مهخه  مامهل و واڵت...  می گهی خودا، یا خهر قاپیهبه  گوناهباری چوونه  و به

هه به خهو  لهوهمهموو  شیعره،  سهم  شهرهشدا  چهتا  ڕازاوەی   نگیلهرحی  سروشتی  و  ی 
ده ودواڵت  بهستاییهوه  به  ات  جئه  هورچاوهکی  به  تهخاده  وانیانهو  دڕوو،    ه ب  ڵیاڵم 

 و ئیتر له  یدا هاوڕێیهکهمهڵهڵ قهگه له   کهندی شیعرهنیا تا چوار به ی تهت ڕاهاتووفه خه
اری ختی ناسازگروونی خۆی و به رحی ده ک جاری جاران شهندی کۆتاییدا وهدوو به 

سه ڵدههه و  د"ههنوێ  رلهڕێژێت  و  سرووو  ماڵ    وێرانه   و  مخهبه   ڵژار  ر  کۆشکی 
تی بێ  فه خه  دڵ ڕژاو"،  گریان و خوێن له  نوور گڕاو و چاو بهک تهدڵ وه  وچوو  تێک

دا کهری شیعرهر و بیسه ڵ خوێنهگهله   وههاتنی دۆستانی خۆیههۆی نه سنووری خۆی به
 شێت. بهداده
تهچه   کههعرشی شند  سهاعیرانهعبیری  تێدتورکهی  داڵ،  :ایهووی  تاڵهه،  باڵی  ، وری 

فرکوڵ بهم ی  گوڵ  چاوه  ێسک،  و  کڕین  پهڕوح  لهڕێی  شاعیر  بوون.  دا کهشیعره  یام 
ی  و پیتانهو مۆسیقای ئه  رگرتووهلف و بێ وهندێک پیتی ئههێنانی ههوهپێکه  ڵکی لهکه

بی  خستۆته خوێنهسهگوێی  و  مۆسیقایهبه  که  وهرهر  وو  'مهشی  ناوخۆیی  ۆسیقای  کان 
وی  ڕ )مۆسیقای پیتی /ڕ/(، کهوهڕ ڕۆیی بۆ لهمه  له: مێگهوونهمبۆ نرێت،  گوت' دهه وش

وکه کاڕهبنار  /ک/(،  پیتی  )مۆسیقای  وکێو  مهژ  ههکاڕی  /ڕ/  پیتی  )مۆسیقای  ها  روهڕ 
   ک/(/
 ژار:ستا ههۆمی ما بۆرینه نبانهههتی یارمه به  ک وشهندێش واتای ههوهئه

 شی ئاماڵ عابی؛ نگی چاوی ڕهرد؛ ڕهزه ڵئاماعابی نگی چاوی ڕهچاوی کاڵ، 
 ؛ رێنا(ری دهسه وپاڵه)لهی کێو ؛ ملهپاڵی( دانه ڤاڵێن مه)ههردی کێو پاڵ، بنار و قه
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 کێو؛ ری د و سه ردی ناوقهبه ز، چین چینهوهڕه
 رتڵ؛داڵ، خه

 ڕ؛ مه یی( وشههابادمه)ڕی، شێوازی موکریانی مه
"هه عیباره  ؛ له 8٠وار تانه سن، ز زۆزا  ار، وار، وهه تێدهوهوارهناو هه   ڵدێنهتی  وا   م که گه " 
لێرههه واتایهوار  لهدا  بچووکتر  هاوینه  چوونه  کی  هه شوێنی  وه ی  شوێنێک  ک  بێت، 
 ێ؛رنای بهنڵک پهیدا خهڕ وڕ وقکاتی باران و تهله رگیراو کهێکی سهشماڵ یان ڕه ناگه په

 فربه هویه وو، کڕندوو، ڕن
 گوڵ  گوڵووک، خونچه

 دراو )فارسی( ست لێنه، ده خوردهست نه ده
 س قووچاوچرووک، ڕژد، ده

 ؛ باشووری کوردستان، کانزای نوقره ی زیو لهبۆ وشه زێو، شێوازی موکریانییه
 دار؛  چڵۆپک[، تروپک، بڵندترین شوێن لهپ ]چڵۆ
 و؛دراتێوهاڵڵ، شه
 ؛ییگله ، گله
 د وهاوار؛اڵ، دزاڵهزا

له شیعره شاعیر  کهم  لهشدا  وشههه   ڵکی  عه ندێک  و  فارسی  وهرهی   که   رگرتووهبی 
بی فارسی بێت یان  دهئه  وقی شاعیریی خۆی و ناسیاویی زۆری لهی زهکرێ نیشانهده
 .  ه و گل دهست نخور : دونهومڕز کردبێت: بۆ نریدا فهسه  به ش و قافیهکێ
      ،کهشیعره  وزییروعه حری به
 ـضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنم
 
 
 
 
 

 
له   ی  وارهی زستانه و واتائه  رینه بۆ  نبانههه   . 8٠ بگههاوڕێ  یمهانهڵ  و   هێناوه  وهپێکه   تورکییالقی  ەڕ چوون و 

یالق یا خود یای لیق  : یهک پێویسته یهوه. ڕوونکردنهوهکوێستان واتا کردۆته  ی ژیان له جێگه کشی وهوارگههه
تورکی/مغولییه وشه له   ی  ق  ررانبهبه  و  یان  لیقیشالق  دوو  وارههه  نهمیان هاویکهیه دێت.    دا   قیش  میان  ههو 

زستانه هه  زستانه  یان  بهوار  پێیهوار.  لهوهئه  م  وا  هه بۆرینه  انهنبهه  ی  بۆ  واتهدا  نووسراوههه  ینههاو  وار   وار 
 شوێنی خۆیدا بێت. وار'، نابێ له 'زستانه
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 الفاو
 
 
 

       واڵتی ئێمە تۆفان  هەستا لە 
                      یان ەڵاڵیە، هەرایە، شینە، گره 

 و شۆرته ماوین  کەشتیی و نووحبێ
 ئاوین پۆلهکاولی دەم شەاڵم

 اڵ اتپ مناڵ و ماڵ و و خێزان
 ن بوون و جیهان له ئێمه بوو تاڵ و

 الفاو هەچی بوو له ماڵ، هەمووی برد
 تااڵوی به زاری ئێمەدا کرد 

 چاڵ پڕ بوو له ئاو، گەنم ڕزیون 
 8١زیون تەپی و خدیوار هەموو تێک

 8٢وپلمان به ئاو تەزیوە دەست 
 او بەزیوە شەپۆله ئ دێویش له

 الرەمل ماین ێز و تاقەت و هبێ
 واین ئاه ل انوچاوێکه بەبێم

 نانووسرێ کاکه! کارەساتی  
 الفاوی بەهاریی و نەهاتی! 

 ڕووی کرده واڵتی کوردەواری 
 هەر ماوەته ڕەحمی زاتی باری 

 بێتوو نەزەرێ بکا وەالمان 
 ا لە سەر زەوی مانڕەحمێ بەوه و

 
 ی، خزیون چاپی ئەنیسی: تێک تەپ 8١
 ن ر: دەست و پەلماچاپی جەعفە 8٢
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 ئەو  یهیوا که نییه بە غەیری ال
 ەو ڕووناکی نییه بەبێ چرای ئ

 ەنی گوناهین اورچەنده که خهە
 و زار و ڕووسیاهینه ندمەەرش

 یاڕەببی وەدەرخه ڕۆژی ڕەحمەت! 
 البه لە سەر ئەم واڵته نەگبەت 

 8٣ئەمنیش که هۆنەرێکی پیرم 
 موستەوجبی ڕەحمەتم، فەقیرم 

 وری پێوەهەر سروەیی بایه هە
  ڕێژنێکی دەکاتەوه لەڕێوە

                                                    
 یی هەتاو١٣٤7وا، اڵ قاق
ی چاپی جەعفەر(   ٣٢5و  ٣٢٤ی چاپی ئەنیسی و  ١٩7تا  ١٩5ەڕە پ)ال  

  _____________________________________ 
 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.

الفاو  شیعرەکەبابەتی   واتە  سروشتی  ڕووداوێکی  ساڵی  ک ێشەرحی  بەهاری  لە  کە  ە 
هە  ١٣٤7 زای  ١٩٦8)تاوی  ی  ناوچەێنی  لە  بۆتە  ی  انژیی  ی(دا  و  داوە  ڕووی  شاعیر 

هۆی زیانێکی زۆری گیان و ماڵی خەڵک. من خۆم ئەو بەهارە لە کوردستان نەبووم و  
 لە تاران دەژیام. 

ب بابەتێک  تکرێواهەیە  بە  سیمبولیشیعرەکە  و  تەمسیلی  ڕوودای  واتای  و  بزانین   ە وک 
ساڵی   هەتاو  ١٣٤7ناخۆشەکانی  و  ی  شؤیی  دڕشکووژرانی  حزبی    تی را وکیمگێڕانی 

ب زۆر  من  بەاڵم  وەربگرین.  لێ  کوردستانی  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێران    ەرەو کوردستانی 
 ئەوالیەی نابەم. 

 هەڵاڵ: قەرەباڵغی و هاوار
 ک ێەبێت؟ کەسنەبووەوە. بڵێی پاسەوان و حەرەس نشۆرتە: واتای ئەم وشەیەم بۆ ڕوون 

 کە پارێزگاریمان لێبکات؟ 
 ماڵی ی ، حەیوانژەڵاڵ: ئپاتا

 
بەشێک  8٣ دانەکەل  ئەگەر  شیعرەکە  'ئەمنوتبێت،  ە  وەک  'ئەمنیش'  وشەی  دەبێ  کێش،  پاراستنی  ییش' بۆ 

 اء/ەکەی درێژ بکرێتەوە. اتە پیتی /یەوە وبخوێنرێت
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 دەستچوون و فەوتان و نەمانە. ەدا للێرەون بوون: 
 تااڵو: ئاوی تاڵ، کینایەیە لە نەهاتی و ژیانی ناخۆش. 

و لەناوچوونی    گەنم ڕزیون: ئاوی زۆر و زیاد لە ئەندازەی بەهاری دەبێتە هۆی ڕزین
 حاسڵی گەنم.

 ڕووخان  یەکدا کەوتن و رتێک تەپین: بەسە
ماڵ و لەئەنجامدا قەڵەشت هێنان    ەکو  ەیاینی دیواری بینوولە بنکۆڵ ب  یتییەخزین: بر 

 ئینجا ڕووخانی دیوارەکە. 
پێناو   لە  بە کار و زەحمەتی زۆر و بەردەوامی خەڵک  بێت  ئاماژە  پەل: دەست. دەبێ 

بارودۆ لە  ئەڕزگاری  لە  و  هێناوە  پێکی  سێاڵوەکە  کە  خراپ  دەستی جنخێکی  امدا 
 ە. تەزیوخەڵک لە ناو ئاودا 

 ەرماوەیە. سهۆی دا بەبوون. لێرەڕ تەزین: س
نەهاتنی   ڕۆست  لە  و  الفاو  زۆری  هێزی  گەیاندنی  بۆ  جوانە  تەعبرێکی  دێویش...: 

گوتراوە،   خەڵک. قسەکە چەشنێک تەنزی تێدایە و بۆ پیشاندانی گەورەیی کارەساتەکە
نەرم و لە ئاو شتێکی  فەرهەنگی کۆنیتدەنا شەپۆلی  لە  بەفە و دێویش کە  هێزترین دا 

 قەتی بێت.رەدەە ایوەر بووە دەبونەبوو
 الرە مل: کەسێکی بێ دەسەاڵت

 ماوێکە: ماوەیەکە، ماوەیەکی زۆرە. 
 باری: باریتەعاال، خودا

 ە جگە لە یارمەتی زاتی خودا. هیوا کە نییە...: هەر بەتەواوەتی هیوایەک نییە و نەماو
 زار: الواز 

ێ  ەبد  و  رەمرۆڤ گوناهکا  کەداستانەیە    ن ئەوەندە و ڕووسیاه: ڕوو ڕەش، هەمامرشە
باوەڕە   بەو  بێت  ئاماژەیەکیش  چەشنە  واهەیە  بێت.  خودا  لێبووردنی  چاوەڕوانی 
کارەساتی   بۆ  هۆکار  دەبێتە  مرۆڤ  خراپی  کاری  و  تاوانکاری  دەڵێ  کە  نابەجێیەی 

 وشتی وەک بوومە لەرزە و الفاو و... سر
 و چارەڕەشی  نەهاتی نەگبەت:

 خۆمە  فیی ئەوەم، ماشایان: مموستەوجیب
 ەباسروە: شن
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من لەواتا کردنەوەی ئەم فەردەدا هەندێک کێشەم هەیە و پێم وایە   هەر سروەیی بایە...:
دوورتریش واتایەکی  ڕواڵەتییەکەی  واتای  لە  جگە  واتە  بێت،  تێدا  تێدا  ئیهامێکی  ی 

رێکمان  ت هەوی ئەوەیە هەر سرەوەیەک هەڵدەکاەکشاردرابێتەوە. واتای نزیک و ئاساییە
هەوەرە  تەدێنێ و  درێژەی    ستدەش  کەسەر  ئەوە  دەبارێنێت.  لێ  بارانێکمان  بەجێ 

 شەرحدانی بارودۆخی واڵت و خەڵکەکەیەتی بە دەست بارانەوە.
درێژەی لە  فەردەکە  کە  ڕاستییەوە  ئەو  هۆی  بە  و    ٦  بەاڵم  خۆیدایە  پێش  فەردی 

دەکرێت    ەمە، هەست دەکساتەکخودان بۆ کۆتایی هێنان بە کارە  ەئەوانیش پاڕانەوە ل
هەور، ەراپخوی  ئاوات لە  نیازی  و  خودا  لوتفی  سروە،  لە  نیازی  ترس  خودا  لە  ستی 

پڕ  لە  هەمیسان  پاڕانەوە،  فەرد  شەش  دوای  چۆن  دەنا  بێت  ئەو  ڕەحمەتی  هەوری 
 بەتەکەی سەرەتا و شەرحی ڕووداوەکە؟   دەگەڕێتەوە سەر با

 وزیی شیعرەکە، عەرو بەحری
   لنول مفاعلن فعوفعوض محذوف: مب مقبهزج مسدس اخر
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 کەی بەهار وایە؟
 
 
 

 کەی بەهار وایە گوڵم خونچە دەمێ پێنەکەنێ؟ 
 بولبولی دڵ بە شنەی خۆشی بەیانان نەشنێ
 و شەوێنەت بووە عاشقی وەک وی لە سبەی تاک
 ! ێبەتەما بێت، کەچی ماچێکی لێوی نەدەن

 چووە پاریشی  گوڵی ئەوساڵی وەریوە، گوڵی
 ا بە شەنێ!ەباکمە بە وەک ئێ ی پارەککامەگە 

 پەڕوپۆی پاکی وەریوە لەخەمان، کوا مەلی دی 
 ببنە هاواڵی خەمی، تازە لە کوێ پێدەکەنێ؟ 

 ئەو هەژارە کە ئەوەند تامەزرۆ ماوەتەوە
 دۆش هەر دەژەنێ! لەنێو دڕکە، بەمەکە لۆمەی کە  

 ێیە دەچم، وێرانەو هەرکو مدئەمنیش کون
 ەنێ ە تامەوە لێرە بم اقکەرە خۆمکو تاقتەو

 ڕیشەکەی خەڵفی هیوای کاکی "ئیمامی" پرسن،
                   8٤وا پوواوە بە سەری ئێوە بە فوو هەڵدەکەنێ!

                                                    
 تاویی هه ١٣٤8قاقاڵوا، 
 ( رعفهی چاپی جه  ٢٤8ەنیسی و پی ئاچی  ٢8 و )الپەڕە

_____________________________________ 
 .کهک یهردوو چاپدا وههه له کهعینوانی شیعره

وگؤڵە، بێ گرێ  و  ڕەوان  و  جوان  بەهاری    شیعرێکی  کە  دەکات  بەهارێک  لە  باس 
ئە لەبەر  نییە  بولبول ڕاستەقینە  و  پێناکەنێ  خونچە  خۆیەت   -وەی  دڵی  شنەی   ،یکە  بە 

 
 نێ قهڵدهنیسی: هه.   چاپی ئه  8٤
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نا بەیان  بای  هەڵو  شنێتەوە؛خۆشی  سێسئەوە  ڕوونی  ئیهامدا   ییەیاستێکی  بەرگی  لە  کە 
پشت  لە  بزانێ  بکێشێت  مل  دەکات  مەجبوور  خوێنەر  هەر  هێشتا  بەاڵم  شاراوەتەوە  

ڕ  . دەکات  سەردەمێک  چ  و  کوێ  باسی  شاعیر  و  خەبەرە  چ  قسەی  پەردەوە  ووی 
شا گراویی  واتە  "گوڵم"  لە  یەیعشیعرەکە  فەردی  لە  هەر  هۆنەر  و  ەوە کەمرە 

کان، لە دڵی خۆی نموونەی بۆ دەهێنێتەوە و ەسی قۆ"  دەکاتە "بەرگی  ۆشەویستەکەخ
پێی دەڵێت تۆ هەرگیز ئەوینداری ئەوتۆت نەبوە کە وەک بولبول لە بەیانییەوە تا شەو  

ی کێبکێشێت بەاڵم خونچە دەمی بۆ نەکاتەوە و ماچبەتەمای ماچێکی گوڵ چاوەڕوانی  
گوڵی من  دڵی  نەداتێ!  با  ئەمساڵی  لێوی  سەرمو  ]بەهۆی  و  وبۆران  ەڵەکی تسبە  ا 

سیاسییەوە؟[ وەریوە و گوڵی پاریش نەماوە پێی شادمان بێت، کە وابوو هیچ چارێکی  
کەیف ساز نییە جگە لەوەی وەک "ئێمە" ]هاوبیرانی شاعیر[، بە باسی ڕابردووی خۆش  

ئەوەند بکات؛  با  بە  کۆن  کای  و  کە    شەبێت  بارە،  لێ  خەفەتی  و  پەڕوپۆی خەم 
گەڕو  هەڵوەریوە   مەلی  لوەک  هاوڕێیەتی وتێهای  نییە  پێیان خۆش  دی  مەالنی  کە  وە 

پێیە،   بەم  بکات.  دابەش  کەسدا  لەگەڵ  خۆی  خەمی  ناتوانێ  لەئەنجامدا  و  بکەن 
ای ئەوەی گەلێکیش تامەزرۆی دیتنی گوڵە، دەرەتانێکیش بۆ پێکەنینی نەماوە وسەرەڕ

د   مبەاڵ نێو  کەوتۆتە  ئەوەی  دڕولەبەر  و  ناچاڕک  دۆ  رەوەوە،  "بە  بدەبێ  "! تێژەنش 
 )بڕوانە دواتر(.  

ڕاست    -شاعیر دوای ئەو شوبهاندنە سەرکەوتووانە، کە هەمووی لە باسی دڵی دا بوو
شیعرەکەدا خۆی و نەک  وەک ئەوەی دڵی لە خۆی جیاواز بێت، لە دوو فەردی کۆتایی 

دەچم ک  و هەرکوێیەکوندەبو  ر تیری لۆمە و دەڵیت من وەکەبدڵی، ڕاستەوخۆ دەخاتە  
ئەگەر وێرانیش نەبێت من وێرانی دەکەم[، وێرانە و کەلەواش ئاشکرایە   ەواتە ]وێرانەی

تەنیایی   و  تاق  بە   لێرە  و  "تاقتاقەکەرە"  بوومەتە  من  وابوو،  کە  نابێت،  تێدا  کەسی 
 ەوە. ماومەت

کۆتایی  دێڕی  بە  لە  خۆی  ناوی  شاعیر  و  "دا،  دەبات  ئیمامی"  مکاکی  پێشت دەڵێ    ر ن 
جا ئەگەر هەواڵی ئەوم لێ دەپرسن، سوێند دەخۆم    وو،ندبی هیوام چەقاواخەڵفێکی سا

فوویەک  تاقە  لەناو چووە، کە بە  پواوە و  بە سەری خۆتان کە ڕەگ و ڕیشەی وەها 
واتە من  دهەڵدەقەن نەماوە و خەررێت و دەکەوێت!  هیوام  بە تەواوەتی بێخۆم،    یکە 

 هیوا دەبم. 
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ئاواتە و لە زۆر شوێنی   ی رشیعنی  بەتمەندییەکاای، یەک لە تدواڕۆژە   ئەو بێ هیوایی بە
و   کوردستان  کۆماری  نشوستی  کە  کەسێک  بۆ  دەردەکەوێت.  دیوانەکەشیدا  دیکەی 

دووی ئەڕتەشی شا  ی ئێران و زاڵییەتی ڕوکنی  ١٣٣٢و  ١٣٣١شکستی خەباتی سااڵنی 
تەیموور نیزامی  حکوومەت  ساواک    ی و  دامەزرانی  و  هەرەسیبەختیار  شۆڕشی   و 

باشووری  لوئەی حزبی    نادستکورولی  شۆڕشگێڕی  باڵی  ئەندامانی  بوونی  شەهید  و 
ساڵی   ئیعدامەکانی  و  سەر    ١٣٤8دیموکڕات  بە  مەالکان  زاڵبوونی  ئینجا  جڵدیان،  ی 

ئ و  گیران  و  وبڕ  کوشت  و  سەر  ئێراندا  چاوی  بە  کوردی  خەباتکارانی  ەشکەنجەی 
ە و  رەسەمکی  کی ئەوتۆ شتێیە، بێ هیوای پێکردوونوە و بە خوێن و پێست هەستی  ینبی

هەموو شیعرێکی  وەک  وگۆڵیدا  بێ گرێ  و  ڕەوانی  عەینی  لە  شیعرەکە  نییە.  نائاسایی 
دنەوەی  سەرکەوتووی "سهل و ممتنع"، ئاڵۆزییەکی مەنتیقی تێدایە کە بەیەک جار خوێن

تەنیا لە ش ناکرێت و  ندا ندێک شوێردنەوەدا دەردەکەوێت. لە هەکیساکار هەستی پێ 
و گراوییەکەی و خوێنەری شیعرەکان دەکات و    یدڵ  ی وێگۆڕکێ بە خۆج  شاعیر،

لە قوواڵیی گۆمەکە دا  واتا  بێتەوە و ماسی سووری  خوێنەر مەجبوور دەکات وورد 
 بدۆزێتەوە. 

ش لە  تەعبیر  و  وشە  قسهەندێک  دەکرێ  کە  هەن  بکرێتیعرەکەدا  سەر  لە  یان   ەیان 
 -رێت: ڕوونکردنەوەیان لەمەڕ بد

واتای نزیکی ئیهامەکە دا، دەم بەواتای ماوەیەکی    ەلە.  دایئیهامێکی تێ  ێ:مێ پێنەکەندە
کورتی زەمەنییە بەاڵم دەکرێ وەک دەم یان زاریش وەربگیرێت و بگوترێت پڕ بە یەک  

کاندا بە  ەنلە چاپی دیوا  ێکی سێهەمیش هەیە: بڵێی وشەکە دەم پێنەکەنی؛ دیارە ئەگەر
نچە؟ کە زۆریش جوان  و خمی دە بێت بە واتایوو'دەمی' نەبتۆبڵێی   نووسرابێت؟ڵە نەهە

 و بەڕێ وجێیە: 
 "کەی بەهار وایە گوڵم خونچە دەمی پێنەکەنێ؟" 

 ، بەاڵم خۆ من خاوەنی شیعرەکە نیم! ەو بژاردەیەم پێ لەهەموان باشترەمن ئ
تەعب  لە  جگە  نەشنێ":  بەیانان  خۆشی  شنەی  "نەشنێ"،  ری"بە  تازەی  و  ڕازاوە  ی 

 ش/ ی تێدایە؛ /  یتیی پسیقای ناوخۆیمۆمیسراعەکە سەرجەمی 
"ماچی لێو": لە ئەدەبیاتی کوردیدا بێ وێنە نییە بەاڵم تازەترە لە ماچی سەر گۆنا کە لە  

 زوربەی ئەدەبی کالسیکی کوردیدا دەبینرێت؛
موکریان لەو بیچمەدا    یە"مەگەر" ە و لە زۆر شوێنی ناوچ  ازێکی دیکەی "مەگە": شێو

 دێت؛
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بەت، پەندی کۆنی "کای کۆن بەبا کردن"  یای تزێکشاعیر بە نیا:  بەباکردن"  "کای پار
یەکەمی   میسراعی  پەیوەندی  لە  کارە  ئەم  باکردن".  بە  پار  "کای  کردۆتە  ی 

باس لە گوڵی ئەمساڵ و گو تێیدا  پار کراوە؛شیعرەکەدایە، کە  هەروەها سەنعەتی   ڵی 
 نراوە.  ە کار هێیش لە نێوان گوڵ و کا دا ب "دبەدیعی "تضا

 ەوەش شێوە دەربڕینێکی موکریانییە؛، ئشەن" "بە ": لە جیاتیشەنێ ە "ب
"مەلی دی": شاعیر لە سەرەتای شیعرەکەدا دڵی خۆی بە بولبول شوبهاندووە و بەم پێیە،  

 ڵکانی دیکە بێت؛نیاز لە "مەلی دی" دەبێ دڵی خە
 رە؛ یع"ئەو هەژارە": نیاز دڵی شا

 ؛نە بۆرینە(ە )هەنبا"تامەزرۆ": زۆر بە تاس
هەندێک ئەستەمی ناو شیعرەکەیە. واتای ئاسایی کە   عبیرێکی: تەەنێ""بە دۆش هەر دەژ

که تەنیا  و  تاق  هەژارە  دڵە  ئەو  ئەوەیە  وەردەگیرێت  شیعرەکە  ئەوەندە وتووهلە   ،
ک گێرە و  دڕووی وه  دۆست و دەزگیرانە و وەها کەوتۆتە نێو دڕک وتامەزرۆی یار و  

ناچاری  ل  دانەوە، کەسی و زینکێشەی سیا واتە کیژێک   دۆشلە  ەبەر  "دۆ"  دەژەنێت. 
کە لە هەڵپەڕکێدا دێتە دەستی الو)هەنبانە بۆرینە(. "لە دۆ ژەندن" ئیهامی تێدایە. واتای  

ی مەشکە بۆ ئەوەی دۆ لە ماستاو وەربگیرێت  نزیکی بریتییە لە: "دۆ ژەندن" واتە ژەندن
شیعرەکەدااڵەب خوێندنەوەی  لە  وا خوێنەر    م  بۆ  دوورتریتابیری  دیەکی    ت ەچێش 

ئەویش ژەندنە بە واتا سێکسیەکەی کە لەگەڵ تامەزرۆ بوونی یار و تەنیا وبێ هاودەم 
لە  کە  گوترابێت  پەیوەندەدا  لەو  دەبێ  ژەندن  دۆ  لە  دەگرێتەوە.  یەک   مانەوەدا 

کوڕە نەریت،  گوێرەی  بە  کوردیدا،  ئالهەڵپەڕکێی  واتە  "دۆ"  ڕێزی  گەلێک  ەو  وان 
ەت کاتێ پەنجە دەخەنە پەنجەی دۆوە، هەوڵ ناتەنە،  نە دەستیانەودێدەگرن کە    کچانە

دەدەن دەستی کچ ئەزیەت نەکەن و نەیگوشن واتە لە هەڵپەڕکێی کوردیدا کاتێ دۆ  
بۆنی سێکسیی  لە دەستی کوڕەالودایە، کوڕەکە هیچ جوو ناکات کە  ڵە و کردارێک 

نێت لە "دۆ" ش دەژە  ییو تامەزرۆ  ر ناچاریجا شاعیر دەڵێ دڵی من لەبە  . تلێوە بێ
بە  یان   تێگەیشتنی منە لەم دۆخۆ  بکات! ئەوە  وا  نابێ  شەوە دەنێت گەرچی دەزانێت 

ئەگەری هەڵەی چاپ یان هەڵەی  لەبەر ئەوەی  نیم  دڵنیا  بۆچوونەکەم  لە  بەاڵم    فەردە 
تێگەیش خراپ  و  الیەک  لە  شیعرەکە  ناتوانتڕاگواستنی  دیکە  الیەکی  لە  خۆم  نم ی 

 م راست بکەنەوە. ەڵهە رانوادارم خوێنەهیە بەرچاو. نەگرم
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"تاق تاقکەرە": یان تاق تاقەکەرە، قژاوکە، توتەک، باڵدارێکە شەو تا ڕۆژ دەڵێ "تووت، 
؛ پەیوەندی تاقتاقکەرە لەگەڵ  تووت" بە فارسی "مرغ حق" ی پێدەڵێن )هەنبانە بۆرینە(

ڕو دەبێ  دە ڵاشاعیر  شاعیر  بێت.  ووشەیی  و  بەەتی  من  ماو  ڵێ  و  مەتەنیا  تەوە 
 هەر "تاق" و تەنیایە، کەوابوو هەردوکمان وەک یەکین؛ رەشقکەتاقتا

لە نازناوی "ئاوات" و جاروبارەش لە بەشی   "ئیمامی": شاعیر لە شیعرەکانیدا جاروبارە 
خ شوهرەتەکەی  لێرەشیەکەمی  وەردەگرێت.  کەڵک  زەنبیلی(  )ئیمامی  وەک    ادۆی 

هاتو شاعدەبینین،"ئیمامی"  و  بە  وە  ئیمامی"  "کیر خۆی  کواتاکی  ناوبردە   کاە  ئیمامی 
 کردووە. 

ڕیشەکەی خەڵفی هیوای کاکی ئیمامی پرسن...": لێرەدا ناتەواوییەک لە باری ڕێزمانەوە "
"ئەگ دەگوترا  پەخشاندا  ئاسایی  ڕستەی  لە  ئیمامی  هەیە.  کاکی  خەڵفی  ڕیشەی  لە  ەر 

یان   ..."  پبدەپرسن  گرسن،  شاعیرانی  هەبەاڵم  گەلێک  ەورەی  زماتوموو  نی  انیویانە 
دروست   کازگم لێ  جیاوازی  بیچمی  و  بدەن  مشتوماڵی  و  دەست  بگرنە  مێو  وەک 

بکەن. ئەو چەشنە دەست تێوەردان و گۆڕینە، ناتەواوییەک بۆ ئەو کەڵە شاعیرانە نییە کە 
وخەسلە دەناسن  زمانەکەیان  تایبەتمەندییەکانی  و  و    ت  دەیسووڕێنن  شارەزایانە 

جچەرخێنن  دەی هەندێک  شارو  دەیکەنە  نتێکیش  زمان  ێوی  کارە  بەم  ئەوان   ،
 دەوڵەمەندتر و ڕازاوەتر دەکەن؛  

یان    "هەڵدەکەنێ": "هەڵدەکەنرێ"  بگوترێت  دەبوایە  ڕێزمانییەوە  باری  لە  لێرەشدا 
داتە "عمرو" و  ەدم شاعیرێکی بە ئەزموونی وەک ئاوات کوا گوێ  "هەڵدەکەنرێت"، بەاڵ

نرێی چاپی  قهڵدهنێوان هه  له  کیهازیووسان!  جیاون  ن و ڕێزمانکی ڕێزما"زەید" ی ویش
ههئه و  جهکهڵدهنیسی  چاپی  نییهعفه نرێی  ههردا  وشه؛  دوو  ههیه  ر  واتایان  ؛  یهک 
نرێ  کههدڵو هه   یهشت و پیرانشاری ههردهباد و سه های مهنرێ شێوازی ناوچهقهڵدههه

 . قزهان و سهی بۆکشێوازی ناوچه
 کە:  انی شیعرەی دانروتڕێکە

چ   لە  نازانین  پێیە  بەم  و  نەکراوە  دیاریی  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  لە  مەسەلەیە   ئەو 
باڵوبوونه  دوای  بەاڵم  گوتراوە،  جه وهسەردەمێکدا  چاپی  کێشهعفهی  ر سه ارهچ  کهر 

 دەست نیشان کراوە.  ز[ ی بۆ ١٩٤٩] ١٣٤8و ساڵی  کراوه
         ،:کهشیعره رووزیی حری عه به

 حذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ون م مخب رمل مثمن
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 ستایشی خودا 
 
 
 

                                                        "مرغان چمن بە هر صباحی                                                  
                          "خوانند تورا بە اصطالحی

 ردی سە ەکوو وان به ئاهیش ومنئە
 زیکرت دەکەم و مەدح به کوردی 

 ئەی خالیقی زولجەاللی یەکتا 
 وەی ڕازقی خەلقی بەڕڕ و دەریا!  

 بەیانە بۆ خاتری ئەم بەری
 ڵەیی شەوانەبۆ خاتری نا

 کارم هەموو خوار و خێچ و ناجۆر
 زەخمم هەموو کەوته ئێش و ناسۆر

 85هی سەردم بکه زوو به ئا ڕەحمێ
 دەوایی دەردم خودا،  رهبینێ

 ، قاته مەرهەمی دڵ نەبێتۆ  الی
 8٦لوتفت نەبێ، ماته بەختی "کامڵ"

 87هەوری کەرەم چەمەن خەمۆشە بێ
 بارشی ئەو، سەمەن نەخۆشە بێ

 کیلی دڵی ئەو حەل ناکرێ موش
 پێناکەنێ خونچەیی گوڵی ئەو 

 خاتری ئەوکەسەی که ناردت بۆ

 
 . چاپی ئەنیسی: زو  85
 . چاپی ئەنیسی: کامیل 8٦
 : کەڕەمیپی ئەنیس . چا 87
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 دتچاکه، خۆت سپاربۆ دەعوەتی 
 خەواڵووم عیالبێدار بکه ت

 سمووم پیس و مە ەلبیکه قتیمار ب
 88بەحری کەرەمت که هاته جونبش

 تۆفانه، نمێکی وەختی بەخشش
 8٩سەد نووح به مەوجێ سەرنگوونە 

 ونەسەد کەشتی ئەوی تێیا زەبو
 ران قەترێکی کیفایەتی سەغی

 ٩٠بیران لەبۆ که  جورعێکی بەسە
     

هەتاوی  ی ١٣٤8قاقاڵوا،   
و    چاپی ئەنیسیی     ١5٩و  8١5)الپەڕە           

   ی چاپی جەعفەر( ٤٢٩ و ٩٣٢
  _____________________________________          
چاپەکەدا خراوەتە بەشی    عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و لە هەردوو 

سەر چ  لە مەسنەوی لە  جێگەی پرسیارە کە جیاکردنەوەی غەزەل  ن'مەسنەوی'یەوە. بۆم
کێەڕب  بنەمایەک ئایا  چووە؟  شێوە  یا  یعرەشی  ژمارەی کەیە،  واتە  کەمییەت  تەنیا 

فەردیش دەکرێ لە    ١٤فەردەکان بۆتە هۆکار؟ ئەگەر هەر ئەوە بووبێت، خۆ ژمارەی  
ستایانی بەرهەمهێنەری  ۆمدا بگونجێت. چیتر هەیە کە ئەو شیعرەی بۆ ما مەقوولەی غەزەل 
 ێتەوە.   بکر ڕوونو خاڵە بۆ خوێنەر ئەێ ؟ الم وایە دەبکردۆتە مەسنەویدوو دیوانەکە 

 شیعرێکی ئایینییە لە پەسنی خودادا.  
ناو   فارسییە. دیوانی چاپی جەعفەر ئەم فەردەی خستۆتە  مەتلەعی شیعرەکە فەردێکی 

یە و منیش لەگەڵ ئەوەدام. بە  ینکەوانەوە بۆ ئەوەی دەربکەوەێت شیعری ئاوات  دوو  
اعیری عارفی  شوری  شابوەتتاری نیبە شیعری عر  ەگەری زۆا بە ئو ئێستا گەڕام  شوێنید

 ٩١سەدەی شەشەمی کۆچیی ئێرانە. 

 
 ڕەمت  چاپی ئەنیسی: کە .  88
 بە مەوجێ سەرنگونە  نیسی: سەد نوح کەئە. چاپی  8٩
 کەبیران   . چاپی ئەنیسی: جورعێکی کیفایەتی ٩٠
 : رەت بە عەتتار گوتوویەتیی ڕۆمی سەبالەوەوم  91
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بانگ،  لە  جیا  جار  هەندێک  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  مزگەوتەکانی  بانگدەری  مەالی 
شیعرانە هەندێک جار کوردی   وەیان هەیە کە بریتی بێت لە شیعری موناجات. ئ'سەاڵ'ش

 .ەکاتیعرە سەاڵی خەڵک دش ەمدەڵێی ئاوات ب رەس فارسین. لێرەداو جاروبا
 فەردی دووەم خوێنەر دەخاتە بیری مناجاتەکەی حاجی قادری کۆیی کە دەڵێ  

 "مەعلوومە بۆچی حاجی مەدحت دەکا بە کوردی..." 
ئاب لە  ەاڵم  هەڵدەبژێرێت  وات  دیکە  بوارێکی  دەپاڕێتەوە:    ودرێژەدا،  خۆی  بۆ  زیاتر 

 " و...  زوو بە ئاهی سەردم ڕەحمێ بکە
ی تێکشکانی ڕاپەڕینە چەکدارانەکەی باڵی  ساڵکە    راوەدا گوت  ١٣٤8لە ساڵی  ە  شیعرەک

شۆڕشگێڕی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە. وێدەچێت شاعیر لە ژێر کارتێکەریی  
سەیری    ئەو گەڕابێتەوە  ئافاق  سەیری  لە  ومەرجی  ەئشکستەدا  هەل  کاتێ  واتە  نفوس 

وە  خۆنەش دەوربەی کات خەڵک پیز ت،چی لەگەڵ ناکرێەجێی خۆیدا نییە و دەرەوە ل
 ر ناڕەحەتی دەچنەوە دنیای تاکەکەسیی خۆیان.  و لەبە

 چمن: مێرگ، واتای 'باغ'یشی لێ وەرگیراوە.  
 ل.  ەگرێتەوە، بە تایبەت بولبومرغ چمن: بە گشتی باڵندە د

 صباح: بەیانی 
بەاڵ بوونەوەیە  ئاشت  و  سازان  'زماصطالح:  واتای  لێرەدا  بم  'شێوەی  و  و   ان ەیان' 

هەی ی  'دەربڕین'  ئفرهنە.  معین'  نیازی  گ  نییە  دوور  لێداوەتەوە،  بۆ  واتایەشی  ەم 
بووبێت:   واتایە  ئەو  هەر  وشەکە  هێنانی  لە  خشاعیریش  هەندێک  کە  ەڵک  "وشەیەک 

دایدەنێن   وەردەگرن".خۆیان  لێ  کەڵکی  ئەوەیە:  او  و  فارسییەکە  فەردە  گشتیی  تای 
ن ]بە ەت بەخۆیاتایبەی   ی، بە دەنگ و جریوانەیهەرکام سەرلە بباڵندەی ناو باغیش  

 زمانی خۆیان[، بانگی تۆ دەهێڵن و هاواری تۆ دەکەن ]ئەی خودایە[!". 
 زیکر: یاد کردنی کەسێک یان شتێک بە چاکە. 
 . کێمەدح: پێداهەڵگوتن و هەڵدانی کەسێک یان شت

 بەحرە. ی دژەڕڕ: ویشکانی، خاوەن شان و شکۆ ب  زولجەالل: "ذوالجالل" ی عەرەبییە،
ئازاری زیاترە و دەناڵێنێت و تردەگونە:  ناڵەی شەوا لە ماوەی شەودا  نەخۆش  ێت کە 

 دەپاڕێنەوە.  هاوار دەکات. بەشێک لە سوفیانیش شەوانە زیکری خودا دەکەن و لێی 
 

 من آن موالی رومی ام کە از کلکم شکر ریزد 
 ولیکن در سخن گفتن غالم شیخ عطارم

 غواڵمی شێخی عەتتارم.م لە قسە کردندا اڵەم[م دەبارێت بەکر لە پەنجە}قەڵۆمییەم کە شەڕەوالنای من ئەو م
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 ناسۆر: برینی تەشەنە کردوو. 
 کەوتوو. ت: 'قحط' ی عەرەبییە؛ نەبوو، دەست نەاق

 وڵە. گ  و بێ جومات: بێدەن
نووسینی  اک شێوەی  لەوشەکمڵ:  خۆی  ە  لە  ئەسڵی  بەاڵم  'کامل'ە.  بێت  عەرەبی  دا کە 

چاپی  لە  شاعیر خۆشیەتی.  ناوی  ئەوە  دەگرێت.  بەخۆیەوە  'کامیل'  شێوازی  کوردیدا 
د بەاڵم  نووسراوە  کامیل  وەک  وشەکە  بە  اوئەنیسیدا  جەعفەر  چاپی  ئامادەکارانی  تر 

لەگەڵ  کە زیاتر بێت بوو یەکە دەبێ بۆ ئەوەریکاوە دیارە گۆڕانەی 'کامڵ'یان نووسیشێو
 وشەی دڵ دا بێتەوە و سەروای فەردەکە تەواوتر بێت.

وەرگیر فارسی  لە  و  'باران'  لە کرداری  شینی"یە  "مصدر  کوردیش  بارش:  زمانی  اوە. 
 لە شێوەی 'بارشت' دا.  ئەو چاوگەیەی هەیە بەاڵم

   سەمەن: یاسەمەن
 بییە ەرەل/: چارەسەر. عحەل: بە شەددی /
 ر ی کاگرێ موشکیل: گرفت،

 ئەو کەسەی کە ناردت: نیاز پێغەمبەری ئیسالمە 
 بێدار: بەخەبەر، نەخەوتوو. 

 تالع: بەخت و ئیقباڵ. 'طالع' ی عەرەبییە. 
 کردن، چارەسەر کردنی نەخۆشدەرمان تیمار: 

 ژەهراوی  مەسمووم:
نگەی ئەوەوە واڕ  ناون. دیارە لەاعیر بۆ دڵی خۆی هێپیس و مەسمووم: دوو سیفەتن ش

یادا بووبێت نەک ئاخیرەت و هەموو کاتی خۆی بە زیکری ری ئەم دنەفیککە لدڵێک  
کردووە.   ژەهراوی  دنیا  ئەم  ژیانی  و  پیسە  نەکردبێت،  تێپەڕ  بۆچوونی  خودا  ئەوە 

انە بووبێت یان  یانە، ئاواتی شاعیریش هەرکام لەو دوکوعالمانی ئایینی و سۆفیان هەرد
 وا بیری کردۆتەوە. ە ارهەردوکیان، دی کۆی
 جم وجۆڵ، بزووتن، جوواڵنەوە. فارسییە بش:جون

 نمێکی: تەڕاییەکی، دڵۆپێکی 
 سەرنگوون: سەرەوخوار، هەڵگەڕاوە. لەناوچوو 
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دە دیارە  کەکەشتی:  بگوترێ  شیعربوایە  کێشی  لەبەر  بەاڵم  کورتتر  کەشتیی  ە 
ی کەشتی نووح نەسائاماژەی بە ئەفێنرێتەوە. فەردەکە  دەنووسرێت و کورتتریش دەخو

 وە. کردو
 زەبوون: بێ بایەخ و ناچیز. فارسییە 

 کیفایەت: بەس بوون، بەش کردن. عەرەبییە
 ە سەغیر: بچووک، دژی 'کەبیر'ە بە واتای گەورە. عەرەبیی

 جورعێکی: قومێکی. عەرەبییە 
 شیعرەکە:  یبەحری عەرووزی 

 لن : مفعول مفاعلن فعوهزج مسدس اخرب مقبوض محذوف
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

129/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 تهات و نەها
 
 
 

             بانگی خزمان و هاوااڵن دەکەم  
     هات و نەهاتی خۆم بەیان دەکەم  
 پسام، هێند گەڕام هەر لێر و لەوێ 

 ه شەوێجارێکی به ڕۆژ، کاتێ ب
 ٩٢داخۆ دۆعای کێ له من کاری کرد؟ 

 ل و هات الی من باری کرد هە یخێڵ
 ٩٣ارد من ڕامبو ی ژینه کهلەم ماوە

 اردت سپۆم به کاتی هەل و هار خهە
 مدی کاتێ هەل دەهات کەچی هەر نە

 هەرکاتێ هەل هات، هاتم بۆ نەهات 
 سەد خەرمان گەڕام به دەستی خاڵی

 کرد، هیچم نەماڵی سەد ئاشم لێ
 شتا جەواڵم بێ گەنم و ئاردە هێ

 ا هەر ساردەتشتەنووری دڵم هێ 
 ری گەرم ئاخ دەمدی دەمێک تەندوو

 ٩٤شەرمترس و بێوارد انێکم نەخن
 هەر بۆ من ن زەمارخی نازانم چە

 نەمامی ژینی کردم سەرەوبن؟ 
 یا کار و پیشەی ئەو چەرخه کۆنە 

 
 چاپی ئەنیسی: داخوا  ٩٢
 د یسی: رامبووار چاپی ئەن ٩٣
 و جەعفەر: دەخوارد اپی ئەنیسی چ ٩٤
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 ڕۆنە!هەر وایه؟ چونکی وشک و بێ 
 ێنی گەل؟ به ڕۆن چەور ئەبێ یا به خو

 ٩5ئەو خوێنەش کەنگێ؟ ڕۆژی خۆشی هەل! 
 یاخۆ وەک کوتم هەلم بۆ نایە

 دایەهەر هەڵوەل بۆ هەل بۆیه گە
 نەناکا، مافی خۆمااڵم قەیبە
 ٩٦رک و ئەم بانەوبانەەرکاودەەم دئ
 نایەله هیچ الیێکی "ئاوات" پێک 
 دڵ هەر نەسرەوت له هیچ جێگایە 
                                      

       ی هەتاوی  ١٣٤8قاقاڵوا، 
 ەر( چاپی جەعفی  ٣١5و  ٣١٤چاپی ئەنیسی و ی  ١٩٠و  ١8٩)الپەڕە 

__________ ________________________ _ 
 ی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە. نوانعی

شیعرەکە   ڕوانگەی پێداچوونەوەیەکی  ناوەرۆکی  لە  شاعیرە  ژیانی  ڕابردووی  گشتی 
" دەڵێ  کە  سەر  خۆیەوە  لە  و  کرد"  باری  من  الی  هات  و  هەل  بە  ەخخێڵی  رمان 

  عیرن ووداوی ژیانی شاەوانە ڕئ  مەوە.ڵەوە گەڕا واڵی بەتادەستی خاڵی و لە ئاشی بە جە
دا مەسەلەیەکی    ١١درێژە پەیدا دەکات. بەاڵم لە فەردی    ١٠ەیان تا فەردی گێڕانەوکە  

دەبێ چەرخی کۆن چەور  گشتیتر و بە تەواوەتی سیاسی دێتە گۆڕێ: "خوێنی گەل"  
؟ ئایا توون، چینی زەمان کە لە دوو فەردی پێشتردا هاخربکات. چەرخی کۆن  و چە

شتێهی جگەک  چ  بارودۆخێکی    هەن  کەسیاسلە  ئەو  تێکەوتووە؟  کوردی    ی 
چییە؟   نەبێت  گەل  خەباتی  چەرخە  کۆتایی  چەورکردنی  تا  دواتریشدا  فەردەکانی  لە 

 ووری هەیە. غەزەلەکە ئەو بیرۆکە سیاسییە حز
مەسەلە چارەسەر  هەڵسەنگاندنی  د  ناتەبایی  یو  غەزەلەکە  بەشی  دوو  بەم  نێوان  ەکرێ 

بێ کە  شێوەیە  هشیت  بنەڕەتدا  عرەکە  لە  بوسیاسەر  شا ی  و  بۆ وە  سەرەتایەک  وەک  عیر 
شێر   ئەو  شاعیر  ڕاستیدا  لە  هێناوەتەوە؛  خۆی  ژیانی  لە  نموونەی  بابەت،  دامەزراندنی 

ش بووە و نانێکم بە  ەبوەتەوە کە بڵێ بە بیرەوەریی خۆم گەلەکەم بێوڕێوییە بۆئەوە هێنا
 

 ی ئەنیسی: گەنگێ. دەبێ هەڵەی چاپ بێت. چاپ ٩5
 وبانە ئەم دەرک و ئەو دەرک، ئەم بان ئەچاپی ئەنیسی:  ٩٦
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کارن  ی سایلێکشیعرەکەدا تەمس شەرم لەو ترس  ری گەرم وە. تەندووئازادی نەخواردو
   دڵخۆشی و ئازادی و سەربەخۆیی دەگەیێنن. کە

زۆر  ئەوەی  لەبەر  خۆمانە"  مافی  "قەیناکا،  دێت:  کۆتایی  کورد  لۆمەی  بە  شیعرەکە 
 ]ی داگیرکەر[ دەگەڕێین.  ڵو دەرک ]ی بێگانان[ دەکەین و بانەوبانی ما دەرکا

 .  کراوە دروست لێیان و موتابەقە : جیناسنەهات هات و
 ون؛ ماندووبوونی زۆر.بو ەکەتپسان: ش

 لێر ولەوێ: لێرە و لەوێ، لە زۆر شوێن 
پەسند ئیسالمییەکاندا  کۆمەڵگا  لە  کەس  هەندێک  باوەڕێکە  دۆعا:  لێکردنی  یان  کار 

ە  دۆعای خراپ و نەرێ یی خەڵک دەتوانێ ل  کردووە؛ بەگوێرەی ئەو باوەڕە، نزا واتە
 ٩7ۆڕێت. ژیانی بگو ر بێت ا کاریگەتاکێکد

ه و  بوونی جینات:  هەل  هاوڕێ  هاتیش  و  دەرفەتە  هەل  کراوە.  دروست  لێ  اسیان 
جار   چەند  شیعرەکەدا  لە  کەس.  تاکە  ئارەزووی  و  لەگەڵ خواست  شانسە  و  بەخت 

 ی /ها/یان تێدایە.  تی بەو دوو وشەیە کراوە کە مۆسیقای دەروونی پ یاری
نەمدی. واتەکەچی هەر  نەمدەدیت و ددەهات، مت  کیش هاهەرکاتێ  ..:  بۆ ەچوون    م 

 نەهاتی.   شوێنی
ئاردەکەی دەماڵێ و دەیکاتە جەواڵ و گۆنییەوە بۆ  ئاودا خاوەن دان  لە ئاشی  ماڵین: 

 ئەوەی بیباتەوە ماڵی خۆی. 
ێرەکان لە چارەنووسی تسبە گوێرەی بڕوای هەندێک کەس فەلەک و ئە   ۆن:چەرخی ک

دەوریان و    مرۆڤدا  بۆ  هەیە  با ک  هەندێک چەرخ  بە  ناگەڕەس  باشدا  ر شاعیێت.  ری 
ی بە دوو واتا وەرگرتووە و ئیهامی پێداوە: واتای یەکەم چەرخ و پێچکەیە کە چەرخ

ر دەلێ بۆ من )وەک کوردێک(  دەبێ بگەڕیت و واتای دووهەمیشی فەلەکە، بەاڵم شاعی
پرسێت اتردا دەفەردی دوگەڕێت و دەبێ چەور بکرێت. ئینجا لە  انئەو  چەرخە باش  

ڕۆن  ورکردنەکچە بە  دەبێ  خوێیان  بێت  ە  هەر  بە  وەاڵمیشی  خەڵک؟  کۆمەاڵنی  نی 
خۆی دەداتەوە و دەڵێ لە ڕۆژی هەل دا کە ڕۆژێکی خۆشە، ئەو چەرخە بە خوێنی 

جگە لە ڕۆژی    ەارە ئەو ڕۆژەش کە شاعیر باسی دەکات هیچ نییگەل ئاو دەدەین. دی
 .هەستان و ڕاپەڕینی خەڵک

 
ناوچەی    ٩7 لە  م  من  لە  هەر  دۆعا  بۆکان  یەکتر و  نداڵییەوە  بە  دژ  دۆعا  نزام  نزا  ئا  بیستووە.  و  چاکە  واتی 

 دۆعا بێت. و دەبیسم کە نزاش هەمان شووری واڵتەلە بابەاڵم ئێستا   ئاواتەخوازیی خراپە.
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 و   دەشت و کێ ەیە، ئاوارا: تەرهەڵوەد
 ، یعرەکە یی شرووزبەحری عە 

 لن فعولن لن فعولن// فعمتقارب مثمن اثلم )هجایی(: فع 
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 کاسەی بەتاڵ
 
 
 

     ی ڕۆژی ڕەشم!ئەی کات، ئە  ئەی زەمان،
     ٩8بەشم لە ئامانج، ئاوات، هیوا بێ

 تییەتەمەن دوایی هات، هات نەها
 ٩٩ئاواتییە  ەرو تاسه هامانج ئ

 وەەندوری سێ زۆپیری بە جار
 سەر به لەشمەوه بە زۆر بەند بووە 
 هەر هاکا زانیت، بەربۆوه له لەش 
 بوو به گەپجاڕی منداڵی ڕووڕەش

 ێ شەقی دەن لێره بۆ ئەوبا بەر 
 وچانێ نەدەن نه ڕۆژ، نه شەوێ 

 کاسەی وا بەتاڵ  ێبڵێن با بشک
 ڵ ڕی مناهەر چاکه بێته گەپجا

 بشکێ ان! نەهێڵنامڵ! سەد ئمندا
 ەند ساڵەم بتکێ وی چابڕوما ئله چاو

 دڵۆپەیێکه هەر تکا، تکا 
 بۆیه دەترسم، لێو دەکەم تکا 

 ڕەنگ و زەردم دەڕژێته سەر ڕووی بێ
 م ئەویش دەبێته سەرباری دەرد
 منداڵ! نەهێڵن هێنده داماو بم 

 و زەردهەڵگەڕاو بم ئابڕووتکاو

 
 چاپی ئەنیسی: لە ئامانج، ئاوات، تاسە، بێ بەشم ٩8
 ایپ بێت تێ هەڵەی چاپی جەعفەر: ئەمانج. دەب ٩٩
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 وە بشنێتەئااڵی کڵۆڵیم گەر 
 تەوە چاو بمێنێ لهئابڕووم با 
                                       

     ی هەتاوی١٣٤8قاقاڵوا، 
          ی چاپی جەعفەر( ٣٣١و  ٣٣٠ی چاپی ئەنیسی و  ١٩٤و  ١٩٣)الپەڕە 

__________  ____________________________ 
 دوو چاپدا وەک یەکە.کە لە هەرەرعینوانی شیع

شاعیری لێ  کیی  و پاووس  و ئەوپەڕی خلاکەکەسییە  ت  شەخسیی وعرەکە  ۆکی شیناوەر
 دەبارێت. 

ژیان لەمەڕ  ئەو  وبۆچوونی  هەڵوێست  و  گۆران  شیعری  مرۆڤکارتێکەریی  لە   ی 
 شیعرەکەدا هەست پێدەکرێت.  

هی ٦تا    ١فەردییەکە )فەردی    ١١غەزەلە    بەشی یەکەمی بێ  یی لە ژیان و خەم و  او( 
سی سیا  دەبێۆری  وە کە بەشی زدەخوێنرێتەێ  ەیشتنی لنج نەگو ئاماتاسەی بە ئاوات  

بچووک   و  زانی  کەم  بە  خۆ  لەوبەشەدا  هەر  بێت.  کورددا  دۆخی  پەیوەندی  لە  و 
لێک بەرچاوە بە تایبەت  کردنەوەی دەوری خۆی لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیدا، گە 

ی و  و یار   ەر شەقبا منداڵی ڕووڕەش کاسەی سەرم بدەنە ب  کاتێ کە دەڵێ لێگەڕێ 
 تێدا نییە.  هیچیە و ەتاڵەبەر ئەوەی بپێ بکەن ل ەیگاڵت

( پەیامێکە بۆ مندااڵن و لە ڕێگەی ئەوانەوە ١١تا    7بەشی دووهەمی شیعرەکە )فەردی  
پێی کاسەی بۆ خوێنەری شیعرەکە و لەوێدا دەڵێ   بە تۆپی  دوای مردنم کاتێ یاری 

ە سەر  مەوە بتکێتاوووم لە چو ئابڕبشکێت  من دەکەن تکایە ئاگادار بن مەهێڵن    یرسە
ل تئەو  ەبەرزەوی  بەاڵم ەی  نییە،  لێ  گوێم  بشەکێتەوە  کڵۆڵیشم  ئااڵی  ئەگەر  ەنانەت 

 نامەوێت ئابڕوو تکاو بم.  
ئەوە و  دەگەیێنن  شاعیر  ڕۆحی  گەورەیی  و ئەوانە  ئیعتیبار  و  ناو  تەنگی  بە  چەندە  ی 

یەک و ناڕەحەتیی  موو سەختووە هەمادە بخۆیەوە بووە و بۆ پاراستنی ئەوانە ئا  ئابڕووی
گیان   هەمووی    تبکڕێبە  ئەوەیکە  و  شاعیر  کەسایەتی  لێیان    لەگەڵ  خەڵک  کە 

بۆنەی جیاجیاوە لە  بە  و  ناسیوە  ئاواتم  من کە دووراودوور  دەدیت، یەک دەگرێتەوە. 
دەک هەست  بینیومە،  بۆکان  دووکانەکانی  و  بااڵنوێنی    مەماڵ  ئاوێنەیەکی  شیعرە  ئەو 

قسئەوە    سایەتیکە لەو  هەانو  نەک  بەدا  ڕاستگۆیە  خۆەڵکور  خەمخۆریی  پارێو  و  زی 
 ئیعتیبار و کەسایەتییەکەی لەوەش زیاتر بوو.  
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دڵن هەژار(.  مامۆستا  بۆرینەی  )هەنبانە  عەزرەت  ئارەزوو،  ئیشتیا،  گۆڕینی  تاسە:  نیم  یا 
 ر بووە ی شاعیجەعفەردا، کێ کردوویەتی و ئایا خواست  تاسە بۆ هیوا لە دیوانی چاپی

نا؟ بوون ب  یان  بەش  ڕاگ  ێ  هیوا  تودنێکەیانلە  تاسە.  ی  لە  بوون  بەش  بێ  لە  ندترە 
ئەوە   لەبەر  تاسەیان  هاوکارەکانی  و  جەعفەر  یان کاک  شاعیر خۆی  ئەوەیە  ئەگەرێک 

 لە فەردی دواتریشدا هاتووە.   گۆڕیبێت کە عەینی وشە
 ت و ساتێک  چرکە و کا ووهەرهاکا: هەم

 کەنینگەی پێرە، جێگەپجاڕ: مەخسە
 مرۆڤ قەترەیەکە، ئەگەر تکا، تکا! ێ ئابڕووی  گوترە دەلە ناو خەڵکدا باو ێکە:ۆپدڵ

 لێو: لێتان  
 شنە شن  بشنێتەوە: بکەوێتە

 فعولن لن لن فعولن// فع(: فعمتقارب مثمن اثلم )هجایی  ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
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 ونمەش

 
 
 

 ونمە ش ە تا سەر دەکالچاوم گ ١٠٠لە عومری کورتی خۆی 
 کا شەونم وی تەڕ دەه چاخونچبه لێوی پێکەنینی 

 دەگەڵ وی باسی عومری زۆر درێژ ئەی گوڵ!  ١٠١مەکه تۆخوا 
 شەونم  وا، گیانه، زوو باوەڕ دەکا ١٠٢دڵی سافه، وتەی

 ن! ێ مەخۆ ئەی تازەگوڵ، ئامافریوی هەر هەوەسباز
 یارێکی دی و هاوسەر دەکا شەونم   یوسبەینان ئارەزو

 نە گوڵووکاقەترەیێکی نێو  چیاخی بەرزه گەرمدە
 و ڕۆژ ڕوو له ڕۆژ و مانگ و الی ئەختەر دەکا شەونم ەو ش

 سافن ئەسیری ڕەنگ و بۆ نابن ئەوانەی پاک و دڵ
 شەوانه تا بەیانی تاق و تەنیا سەر دەکا شەونم 
 ئەچنێ   ڵله گوڵزارێ که "کامیل" خونچەیی بیر و خەیا

 شەونم ا پەروەر دەکوح ڕسەر گوڵ هەر شەرابی ساف و لە
 تاوی ی هە ١٣٤٩بۆکان، 

 ی چاپی جەعفەر(  ١١٢ی چاپی ئەنیسی و ٢5)الپەڕە  
  _____________________________________ 

 عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکن.  
غەزەلێوەرگێڕاو کرماشانیی  شاعیرێکی کوردی  فارسیی  ە.  ە یکی  'شبنم'  عینوانی  کە   ،

  ٦رجەمە کوردییەکە  تە  و  7  رسییەکەم کرد، ئەسڵە فاکەهەردوو شیعرە  یمن بەراورد
و  جیاوازن  کوردی  دەقی  لە  فارسییەکە  شیعرە  پێنجەمی  و  چوارەم  فەردی  فەردن. 

 یەکیان بەگشتی تەرجەمە نەکراوە. 
 

 ۆم ە عومری کورتی خچاپی جەعفەر: ل .  ١٠٠
 ی: خووا .  چاپی ئەنیس  ١٠١
 . چاپی ئەنیسی: ووتەی  ١٠٢
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(' ناسراو بە 'پەرتەو وەعەلی ئەشرەف نەوبەتی )پەرتهۆنراوەی نەمر '  غەزەلە فارسییەکە
 ی: ەتئەوەش دەقەکەی کرماشانی'یەو

 
 شبنم

میکند شبنم                                                                                                             ا سر وە تد شک"زعمر کوتە خو
 تر میکند شبنم یرا دیدە خندان گللب 

                                                                                           ی گل!             ف عمر جاودان، ارحمگو با او خدارا،  
 دلش صاف است و این افسانە باور میکند شبنم  

                                                         فریب هر هوسبازی مخور ای تازەگل زنهار!             
 میکند شبنم  سحرگاهان هوای یاردیگر

                                                                                        ارد ری دو شیدایی صفای دیگ عشق اعمت
 ز رشک اشک بلبل، خاک بر سر میکند شبنم 

                                                                           بوی عاریت، پاکان               سیر رنگ و نمیگردند ا
 ا سحر در بوستان سر میکند شبنم را تشبی 

                                                      ز اشک عاشقان روی نکویانراست آفتها                                                                        
 میکند شبنم  رکە خورشید درخشان را مسخ

                                                                        میچیند،    یشە اند گلشن کە 'پرتو' غنچەآن  رد
 بە جام گل شراب روحپرور میکند شبنم"

انی؛ خط: فریبا مقصودی کرمانشاهی؛  طلشاهی؛ با مقدمە محمدعلی سودەهای پرتو کرمان سر -)"کوچەباغی ها
 (. 77[؛ ص. ١٩٩٤] ١٣7٣ شر سها؛ تهرانن
و  وەهاهەر    عینوان  بەو  شیعرێکی  ئێرانی  هاوچەرخی  شاعیرێکی  قهرمان'،  'محمد   ،

قەهرەمان  ناوەرۆکە و لە سەر هەمان ئەو کێشە عەرووزییە، هەیە. من دڵنیا نیم پەرتەو و
بۆ یەکەم جار شیعرەکەیان   قەهرەمان )و گکامیان  ( لە  ١٣٩٢  –  ١٣٠8تووە. محەممەد 

بە داخەوە پەرتەویش هەروا چەند ساڵێکە و.  هەبوی زۆری  ویەتی مندا ناوال  سەردەمی
 ئەوەش شیعرەکەی قەهرەمان:  وەفاتی کردووە.

 
 شبنم

                                                                                                                 "شب از آغوش گل، بالین و بستر می کند شبنم 
 شبنم  می کند ه تردید سحرگاهان سفر با

                                                                                                                                  نگاه گرم جانان بال پرواز است عاشق را
 نمببه سوی آسمان پرواز بی پر می کند ش
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                                                                                                                        افتدچشم آسمان اشکی، شب ز  رهاگر چون قط
 سر بر می کند شبنم سحر از چشمه خورشید،
                                                                                                                                 آید چو می بینم ممرا از این دل ناکام شر

 شبی تا صبح در آغوش گل، سر می کند شبنم 
                                                                                                                                   جدایی سخت باشد آشنایان را ز یکدیگر

 وداع بوستان با دیده تر می کند شبنم 
                                                                                                                            نمی کاهد اگر از عمر عاشق، وصل گلرویان

  ی کند شبنم؟"م گل، عمر کمتر هچرا از خند 
  ە:ماڵپەڕم گیراو لەوەر مان،محمد قهر

http://vidah.rozblog.com/post/433 

شیع لە  سەرچاوە  دەقی  نموکارتێکەریی  بۆ  بەرچاوە.  کوردییەکەدا  میسراعرە    ی ونە، 
سە 'تا  تەعبیری  یەکەم  فەردی  هاتووە   ریەکەمی  فارسییەک  دەکا'  تەواو  واتا  ە  کەی و 

بە گلەیی  بەک وردی دەبێتە: هەرکاتێ چاوم لە عومری کورتی خۆی دەست دەکات 
تە و  "تاق  دەڵێ  تێیدا  کە  پێنجەم  فەردی  لە  دووەم  میسراعی  نیا  کردن.....هەروەها 

ن ێسەربردن و کێشانی باری  ژیان بە شو  ەسەردەکا" و ئەو سەر کردنە، واتە ژیان ب 
تەحە و  ژیانی  ممخۆدا  کردنی  لەکوردیدا  یرێتەعبناخۆش،  ول  و  فارسییە  تەواو  کی 

واهەیە نەبینرێت. هەمان 'سەرکردن'  لە شیعری محمد قهرمانیش دا بەرچاو دەکەوێت. 
فەردیش   دوایین  دووهەمی  بە میسراعی  دەبینرێت.  بەسەرەوە  فارسییەی  مۆرکە  ئەو 

 ی دانراوە.  ردتی 'گلەیی' کوامان شێوە، وشەی 'گلە' ی فارسی لەجیەه
 واتە یار و هاوسەرێکی دی. : وسەرو هایارێکی دی 

 گوڵووک: خونچەی گوڵ 
کە   بکەم  زیاد  لێ  ئەوەشی  کرماشانی  پەرتەو  نەمر  زیاتری  ناساندنی  بۆ  کۆتاییدا،  لە 

ئێمە   خوێزوربەی  مان  'ئەرمەنی'  لەبەرداڵنی  و  تەنز  گۆرانی  دن شیعری  بە  یان  ۆتەوە 
 ١٠٣وێزدا: یعرەکەیە لەپەراش . ئەوە بەشێکیەگوێمان لێ بوو

 
 ەنی! ئەرم کەی بێخانمانمئاوارەکەی بێچارە"   ١٠٣

   ڕوح و ڕەوانم ئەرمەنی! لە کوو،   ماڵت نیزانم ها      
   دەردت وەگیانم ئەرمەنی!....شیرین زوانم ئەرمەنی!     
 اخر شەوە، میهمانەکەی ئ،  ەووکە، پەرتەوزر واکە، دە    
   پڕکە، بزانم ئەرمەنی!" ەسسەوەەی شیشە لەو بەدمی      

لەسەر گۆرانییەک  ئەرمەن  ئەوەش  بە  شیعری  نەمر  ی  بێژدەنگی  گۆرانی  حەمیدی  سەر  حەمید  لە  کرماشانی  ی 
 یوتیووب: 

https://www.youtube.com/watch?v=6u4GzGFFcAg   

http://vidah.rozblog.com/post/433
https://www.youtube.com/watch?v=6u4GzGFFcAg
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      عەرووزیی شیعرەکە  ری بەح
 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ناوهێنانی هی   سەرهەڵد  وادارم  هۆی  نەبێتە  شیعرەدا  لەو  ئەرمەنیمان  برای  کەگەلی  پرسە  ئەو  ە گوای  انی 

ەوانە، ئەوە بەیاننامەیەکی گەلێک بەهێزە دژ بە دەسەاڵتداریەتی مەالکان لە  یەکیان پێکرابێت. بە پێچسووکایەتی
بەرب و  خەڵدەست کر ئێران  ئازادیی  بۆ خواردنەوەینی  لە    ک  تئێ مەشرووب.  مەالکاندا  و رانی  مەسیحی  ەنیا 

مەشروو خۆیاندا  ماڵی  لە  دەتوانن  و  جوولەکە  بکەن  دروست  شاعیر  بیخۆنب  دەچێتە  ەوە.  شیعرەدا  لەم 
  وبکەون  ەرگای ماڵە ئەرمەنییەک و دەڵێ "ئەوزاع خراوە" و هیچم دەست ناکەوێت بەڵکوو ئێوە  فریام  بەرد

 قومێکم بدەنێ!
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٥٣تا    ١٣٥٠شیعری سااڵنی  
 

، لە دەرکی مەیکەدە،  ڵد گیانەکەم!، زستان، مافی خۆم، حەسرەتی  ادە،  بای و  :پێرست
بەرچاوان دەکەوم، دەوای دڵی بەران، لەفری  ، بەەت وخاڵ، دانەخۆرەخ  ەیان،ب  وریبە

پاڕانەوەو،   باسی سەر، مەنجەڵی دڵ، سۆزی دەروون، ئاخ وسکااڵ،  زارم، مافی گەل، 
س هەستان،  ڕۆژی  دێتن،  ئیمامیش  سەروەر،  ڕۆژان،  زیارەتی  دۆعای  حەستەم،  ەفەری 

چاو مەکەئازارەکەم،  نەمان،  کاروانی  من  موفەرانم،  خەڵوەتخانەنەو  عیماوم!،  ،  ززەتی 
   نگاوی منە، شەمعی کامیل.نۆرە هە



  



  

 
 

 بای وادە 

 
  

 
 ئەی شنەی خۆشی بەهار، بای وادە، هەر تۆی شارەزا

 ١٠٤بۆ کەژ وکۆسار و دەشت و لووتکەیی بەرزی چیا
 نەهاتی، بۆ نەهاتیم بوو مەگەر؟ ووم زوو چاوەڕێ ب

 ١٠5شکا ۆمەستمل بووم وەک وەنەوشە، ئاخری ئەرال
 تنت ە ڕێگای هامن لبوو  چاوی خۆم هێندە بڕی

 ١٠٦هەر وەکوو نێرگس لە باغ و گوڵشەنا چاوم ڕوا
 گیانەکەم! چابوو کە هاتی، وەک هەناسەی من نەبووی 

 ساردوسڕ، بێ خێر و بێ قازانج و ئامانج و سەفا
 وا شوکور ئەوڕۆ شنەت هات و گەشاوە مێرغوزار

 ١٠7ی شکا تپشەس داغدارە بەفر و لێی قەوما، هەر
 نوێ!  شەی ژینینت ویانائەی نەسیمی بەربە

 ئەی کزەی خۆشت حەکیمی حازیقی دەرد و بەاڵ 
 بۆ گوڵ و گوڵزار و باغ و چیمەن و دەشتی واڵت

 تۆی دەبەخشی دیمەن و تۆی مایەیی نەشوونوما 
 ر و اللەزار و نارەوەنسەرو و چناداری گوڵ، 

 
 سی: چییا . چاپی ئەنی ١٠٤
ن  لە.   ١٠5 ئەنیسیدا  دانراچاپی  فەردەکە  میسراعی  هەردوو  کۆتایی  لە  پرسیار  دیشانەی  وایە  الم  و  یان  ووهەموە 

 ی بۆ نییە.   اپ بێت، دەنا پێویستییەکهەڵەی چ
 چاپی ئەنیسی: رووا .  ١٠٦
ی قەوما و  ت: "داغدارە، لێبێعیبارەت  سێ    ێە دەکر. میسراعەکە سێ کرداری تێدا گونجاوە و بەو حیساب ١٠7

ە بۆ بەفر ڕێنەوەو کردارانە بگەارەکان تەنیا دوانن: بەفر و هەرەس. کەوابوو دەبێ دوو لشکا". بەاڵم بەرکی پشت
بی چاپی جەعفەر  هەرەس.  ئەنیسیم  ان  شێوازی  من  شکا".  پشتی  هەرەس،  قەوما  "لێی  نووسیوە:  شێوەیەی  ەم 

لێە بەرچاو: "داغدبۆ بەفر گرتۆت  یکردار   ڕەچاو کرد کە دوو وە شێوازەم پێ قەوما"، دەڵێی ئەی  ارە بەفر و 
 نییە. ی دیکەم بۆیکارێکرە؛ دەنا هیچ هۆ ڕەوانتر و بۆ قسەی ئاسایی کوردی، لەبارت 
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 ١٠8ا ەمو سوا کەوتوونە هەڵپەڕکێ ی تۆ ئەیشڕێک لە خۆ
 ەمەن وەنەوشە و یاسول، سونباللە و نەسرین و گوڵ، 

 نێرگس و شەوبۆ هەموو پڕ غونچە وو بەرگ و گەاڵ 
 کوندەبوو خوێندی لە شاخ و بولبول و قومری لە باخ 

 ئەکا   هەریەکێ هاوار ئەکا: وا با، خەاڵت پەخشان
 ون لە ئاو وبکانیاو تۆقین لە بن بەرد و خڕیش پڕ 

 بۆتە یەک حەشر وحەال  ،وەژیامێرگ و دەشت و دەر 
 ر کەوتن کوڕ وکاڵ، پیر وجوان دەوەک ڕێ

 دەس لە ناو دەستان، بە هەڵپەڕکێ ڕەفیق و ئاشنا 
 کەس نەما ئەمڕۆ لە شار ودێ، هەموو چوونە دەرێ

 وو بێ سەداهەر 'ئیمامی' ما لە ماڵێ، بێ سەاڵ 
                                                     

 هەتاوی   ی ١٣5٠قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(٦7و   ٦٦سی و  پی ئەنیی چا ١5٤  و ١5٣)الپەڕە و   

    ______________________________________ 
ردی  عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا "بای وادە" یە کە لە فە

 یەکەمی شیعرەکە وەرگیراوە.  
 ی و ڕاستە قەسیدەشە.ت یەناوان )قەسیدەکان( دا هێشی چامەکەبئەنیسی لە 

بەهار'  یرێکشیع 'هات  شیعری  شێوەی  لە  بەهارییەیە  لێرەدا خۆی  دایەدیکەی  شاعیر   .
زستانی  سەرمای  زۆر  ماوەیەکی  کە  دەدات  پیشان  بەهار  دیتنی  تامەزرۆیەکی  وەک 

ر وەک "گوڵ و گوڵزار  اه وانی هاتنی بەهار بووە، ئێستاش بە هاتنی بەچەشتووە و چاوەڕ
کەسایەتی هێدی  م وەک بەشێک لە  بەاڵوە،  و دەشتی واڵت'  گەشاوەتە  ەنچیمو باغ و  

و هێمن و تەنیا و گۆشەگیری خۆی، دەڵێ هەمووکەس بە هاتنی بەهار لە ماڵ چوونە 
 و سەدا کە لە ماڵێدا ماومەتەوە. دەرەوە و کەس لە ماڵدا نەما جگە لە منی بێ سەاڵ 

نا گوڵ  یوشیعرەکە  تێدا  زۆر  وباڵندەی  دار  سەنعەت  رما تۆ  و  چەند  لە  و  ی کراوە 
 شوبهاندن و ئیستیعارە تەنیا دوانیانن:  کەڵک وەرگیراو، عرییشی

و چاوی  وەنەوشە  بە  بەهار،  نەهاتنی  بۆ  شکاویی خۆی  ئەستۆ  و  شوبهاندنی الرەملی 
و سڕی بە   دە لە باغ و گوڵشەندا دەڕوێت یان سیفەتی سارسەر ڕێگای بە نێرگسێک ک

 
 ە وەک 'خۆشی'یان تۆمار کردووە. . هەردوو چاپەک ١٠8
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ی'، جارێک وەک  ەهاتی 'نکامیل دروست کردن لە وشە   سییناهەناسەی خۆی دان و ج
بەختی  ک بێ  چارەڕەشی و  بەواتای  بەهار و جارێکیش وەک سیفەت  نەهاتنی  بۆ  ردار 

 بەشێکن لەو صناعاتی شیعرییەی وا کەڵکیان لێ وەرگیراوە. 
شنە و کەژ و کۆسار و    کی وشە و زاراوەی ڕەسەنی کوردی وەەینی هێنانشاعیر لە ع
دی و  هە  و  مەنچیا  و  کزە  و  هەرەس  و  وڵپەڕمێرگ  و  کێ  پەخشان  کوڕ   خەاڵت 

و...،   هاتنی وشەیوکاڵ و خڕ و کانی تۆقین  نەبووە لە  فارسی  بەرگر  و    عەرەبی و 
ن حازیق،  حەکیمی  قازانج،  کوردییەکان:  لەگەڵ  اللەزار، ئاوێتەکردنیان  ەشوونوما، 

 و حەشر و سەاڵ و سەدا. انارەوەن و ڕەفیق و ئاشن
تر هەمان وشە دەکات  ێناوە بەاڵم دوای ه  باغ'شیعرەکەدا شاعیر وشەی '  یێنشو  لە دوو

بە باخ بۆ ئەوەی قافیەیەکی ناوخۆیی یان جیناسێکی ناتەواوی واتایی لەگەڵ شاخ دا 
 اخ'. دروست بکات و 'دەڵێ بولبول و قومری لە ب

ەرواکان  سم  ەاڵلف(: شارەزا، چیا، شکا و... بە ئشیعرەکە ڕەدیفی پیتیی هەیە )بۆ پیتی   
 سێ چەشنن:

 وەک شارەزا، سەفا، بەاڵ، سەما، گەاڵ، ئەکا، حەال و سەدا  ..ا//ـە. 
 /ـ...ا/  وەک چیا، شکا)دوو جار(، ڕوا و ئاشنا  
 و...ا/  وەک نوما /

 واتای هەندێک لە وشەکان: 
وی خۆی بە نێرگسی ناو باغ اچتای دەبێت کە بزانین شاعیر پێشتر کاتێک وا چاوم ڕوا،

لەباغ  و  ێت وەک چۆن نێرگبڕو   ەویشە. کەوابوو دەکرێ چاوی ئودوهانشوب س کە 
 "هەروەکوو نێرگس لە باغ و گوڵشەنا، چاوم ڕوا."گوڵشەندا دەڕوێت: 

 هەرەس، ڕنوو
 مایە، هۆکار، سەبەب 

 خڕ، دۆڵ  
        ،یعرەکە بەحری عەرووزیی ش

 تن فاعالتن فاعلنال رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاع
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 کەمگیانە

 
 
 

 ڵ بۆتە قەاڵت لەد داختگیانەکەم! چت لێ بکەم؟ 
 باری خۆی داوە بە عەرزا مەینەت و، شادی هەاڵت  

 تۆ دەزانی چم بەسەر هات بەوهەموو دەردانەوە؟ 
 ەم، شوێن بێ لە الت:مەنزڵم کوێیە؟ دەبا عەرزت بک

 ن گیانە، مەنزڵگەی داڵ ایا گوزەرگەی عاشقان، ی
 ت واڵەرزی ب یایگواڵن، یاخۆ چیا دەنا باخی 

 من باش هەڵگری  شوێنی نگە ە ڕەلەو چوار جێگای
 چەشنی کەروێشکێ، هەزارەم کرد لە ترسی موشکیالت

 ١٠٩یار ئەگەر پرسی لە کوێیە 'کامیل' ی بێچارەکەم؟ 
 بێ حاساڵت! ەکێڵ و بەردەڕەق، پێی بفەرموو: کەسن

                                                   
 ەتاویه ی ١٣5٠قاقاڵوا، 

چاپی جەعفەر(  ی  7٣ی. و ەنیس پی ئی چا ٩٤)الپەڕە و    
   ______________________________________ 

دراوە.   پێ  ی  'گیانەکەم'  عینوانی  جەعفەردا  چاپی  دیوانی  لە  پێموایە شیعرەکە  بەالم 
 ە بێت.یشان(، پڕ بە پێستی ناوەرۆکی شیعرەکنوعینوانی ناو چاپی ئەنیسی )نا

 اڵمی خوێنەرەوە! ک پرسیاری بێ وەگەلێبە  کی ناو بنەماڵەی شاعیرە،ەیییعرنامە ش
دا هاتووە:   پەراوێزی چاپی جەعفەر  نوورانی".   -"بۆ کاکیلە    حاجی سەید محەممەد 

کاکی لە  شیعرەکە  ڕووی  داواتە  ئەو  نییە  روون  بەاڵم  لە  ەتی  کە  کاکی  ی  ڵدخەی 
نی  ەچێت گرفتێکی ژیاوێدێکە.  ۆخرودڕووداو یان باشاعیردا بۆتە قەاڵت. ئاماژە بە چ  

 یمە پێی نازانین. بێت کە ئاکی ک

 
 . چاپی ئەنیسی: دیارە گەر پرسی لەکوێیە...  ١٠٩
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هەروەها نازانین "ئەو هەموو دەردانە"ی خودی شاعیر کامانەن وا لە فەردی دووهەمدا  
دەدوێت ک  -لێیان  زۆر  )یان  دەردێکی  کردن  کۆچ  و  ڕۆیشتن  ئەنجامی  گەیوەتە  ە 

پاشماوەەت شاعیر.  ی  خۆشاردنەوە(  شەرنانەت  شیعرەکە  ئەو می  رەنجادەحی  ی 
ەمان خەفەتی گیروگرفتەکانی کاکی شاعیرن یان شتێکی ەردانە هەو دیا ئدەردانەن. ئا

وا هەست دەکەم و لە شیعرەکەدا وای دەبینم کە   بە خۆین؟ من  تایبەت  شەخسی و 
 کاکی بن.  یخۆیشی ئەنجامی گێرە وکێشەکان  ەیدەردەداریی ئەو

  رێکی کە شاعی  -نوورانیدی  حەممەم  ەیدکاکی ئاوات، س  لە شیعرەکە وا دەردەکەوێت
ووە، بە شیعر یان بە نامەی پەخشان هەواڵی ئەوی پرسیبێت و گوتبێتی مرخیش ب  خۆش

 ێت.لە کوێی و بۆ دیار نی؟ ئەویش لە وەاڵمدا ئەم شیعرەی بۆ ناردب
ئادرێس وچوارەمدا  سێهەم  فەردی  لە  کاکی   شاعیر  بۆ  خۆی  ونیشانی  ناو  یان 

لەو  دەنووسێ دەڵێ  و  لجێگایر  چوات  گوزە  یەکیاندام:  عاەرگەە  مەی  نزڵگەی شقان، 
 داڵن، باخی گواڵن، یان چیای بەرزی واڵت.

تۆمار   ئاوا  فەردەکەی  ئەنیسی  کۆتاییەکەیەتی.  واتە  مەقتەع  فەردی  شیعرەکە  کێشەی 
 ردووە:  ک

 رەکەم..."  اچ"دیارە گەرپرسی لە کوێیە کامیلی بێ
خوێن بەجێی  دەست  دەبپرسیاری  ئەوە  بپرسکە  کەسێ  چ  ێت: ەریش  هەیە  بۆی  ێت وا 

بێچارەامیلک پرسیارەکە    ی  ناکاتەوە و وەاڵمی  ئەوە ڕوون  لە کوێیە؟ مخابن شیعرەکە 
 ناداتەوە.

ش گرفتە  ئەو  چارەسەری  بۆ  هاوکارەکانی  و  جەعفەر  شێوەیە  کاک  بەم  یعرەکەیان 
 دەرهێناوە: 
سەی وا  کە  ، ئەوانئەوو بە گوێرەی    کوێیە کامیلی بێچارەکەم..."  پرسی لە   ر"یار ئەگە

یاری شاعیرە. ئایا ئەوە گۆڕانکارییە شاعیر خۆی، دوای ە بکات،  ارەکپرسیبۆی هەیە  
کی تر  چاپی ئەنیسی، لە شیعرەکەیدا داوە یان گۆڕانەکە کاری کاک جەعفەرە؟ پرسیارێ

ی  شێخی زەنبیل دەپرسێت؟ شێخ، براگەورە  ەئەوەیە یاری شاعیر بۆچی هەواڵی ئەو ل
شێخایەتیدا   -ەکی ئایینی بنەماڵەیناو  لە    و شێوەی پەیوەندیاب  ت و درینە  شاعیرە و لە 

 واهەیە ئەستەم بێت یاری ئاوات بچێتە الی شێخ و بڵێ ئاوات لەکوێیە؟! 
و    یەاڵم شادەتی و نەهامەتی میوانمە و ناڕۆن، بباری خۆی داوە بە عەرزا: واتە مەین

 خۆشی هەاڵتوون و الم نەماون.
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)  بە  اعەکەسرمی  ەزانی: واهەیەتۆ د ئیخباری  بپرسینەک  شێوەی  خوێنرێتەوە و  اری( ش 
خۆت   تۆ  بخوێنرێتەوە:  ئاوا  دەبێ  ئەودەم  دانەنرێت.  لەبەردەم  پرسیاری  نیشانەی 

دەردانەو هەموو  بەو  دەزانی  و  شاعیر ئاگاداری  ئەگەر  بەاڵم  هات.  بەسەر  لێ  چیم  ە 
 ێوەردەین. وای نەنووسیبێت، ئێمە بۆدەبێ دەستی ت خۆی

تەوە و وەک ئەو بە بێ  خۆشیدا بخوێنرێپێش  ردی  یە: دەکرێ لە درێژەی فەوێک  زڵممەن
ئەو   میسراعەکە  درێژەی  بەاڵم  کوێیە.  مەنزڵم  دەزانی  تۆ خۆت  واتە  پرسیار،  نیشانەی 

 ەم دەکات.حاڵەتە هەندێک ئەست
   چم: چیم.

با    ت،ال  ا دیار بێت لەبی، با بزانی، بلەالت: با ئاگادار    ێبدەبا عەرزت بکەم شوێن  
 بێ لە الی تۆ  وونڕ
کێشی  ەروزگ  یا پڕکردنەوەی  بۆ  ناوئاخن  وەک  و  معترضەیە  'گیانە'،  وشەی  گەی: 

شیعری  غەیرە  و  ئاسایی  دۆخێکی  لە  و  نییە  دەورێکی  هیچ  دەنا  دانراوە  دا، شیعرەکە 
 داڵن. ت: یا گوزەرگەی عاشقان یا مەنزڵگەی ەیعیبارەتەکە دەبوایە بەم شێوەیە بنووسرا

هە زاراوە:  تنڵگرشوێن  چوون.  شوێندا  تەمڕاو  یەکی بە  بۆ  واتە چیانیشە  هەڵنان  اڵ 
 دۆزینەوەی ڕاو. 

شوێنە  بۆ  بەفر  سەر  لە  کەروێشک  هاتوچۆی  کەروێشک،  الیی  ویەک  هەزار  هەزارە: 
 رینە(. ونکە)هەنبانە بۆ

بۆ ە  ی دژ بەیەکن. یەکەمیان هەوڵی مرۆڤراشوێن هەڵگرتن و هەزارە کردن دوو کرد
کلێرەد)  ڕاودۆزینەوەی   دووهەما  و  کەروێشهەوڵیان  ەروێشک(  پووچەڵ  ی  بۆ  کە 

 کردنەوەی هەوڵی مرۆڤ. 
کەس نەکێڵ و بەردەڕەق و بێ حاساڵت: هەرسێکیان ئاوەڵناون بۆ شوێنی بێ کەڵک لە 

ە، واتە لەهەرکوێیەک  وەعیر دەڵێ من لەو سێ شوێنەی سەرەوە دەدۆزرێمکشتوکاڵدا. شا
ەرک و  بێ ئووی  ی، کەسێکی دانیشتورتو بەکم  ەکەڵ و بێ کەڵک دبم کاری بێ حاس

رم و هیچم لە دەست نایەت )ئەوەش دەکرێ زیاتر واتای کۆمەاڵیەتی و تەنانەت کا
 سیاسی هەبێت تا ئابووری(. 

        ،ری عەرووزیی شیعرەکە بەح
 فاعلن نترمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعال 
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 زستان
 

 

 

 ناڵە ناڵەل ت پڕزستانە، بەفرە، حەشرە، واڵ 
 پیرەزاڵ  ، بۆتەهات نەوەدێوی سپی بە قی

 هێند قورسە، هێند گرانە، هەڵستانی حەستەمە
 مانگ و ساڵ ١١١لە سەر سەر و سینگمانە  ١١٠ە وەک مۆتەک

 سە نەما بە کەس تووین و هەناسەر سینگی گر
 وینەوە بە حاڵیلەوە، دەبزول ککەوتووینە ژێر 

 ەفەس ە ژوورێ ماونەوە، وەک کەوی قئینسان ل
 ن شەاڵڵببرزا لە عە ١١٢ی ک مەیتە پیرەڵۆکەو

 ماوین؛ بەاڵم چ مان؟ بە خودا مەرگ خۆشترە 
 مەرگێکە نێوی ژینە، چ ژین؟ ژینی ترش و تاڵ 

 تەنانەتیش باڵ نەماوە گەر دەرەتانی،بێ
 توون لە باڵ! وەباڵدارەکان ـ فەقیرە! ـ هەموو ک

 بەهاران دەهاتە گوێهەر پێکەنین بوو کاتی 
 تە لە سەرمان و زاڵەزاڵ ێس ئ  زیڕەهەر زیڕە

 چنین بە توێی کراسێ لە گەشت بوون و گوڵان کیژ
 ئێستێ لە خۆ وەکۆوە دەکەن سەت سڕ و سیپاڵ

 ۆمهێندەم تەمەن ببایە کە دەمدی بە چاوی خ
 ئەو کاتە خۆشە دێنەوە سیسارک و پیرەداڵ 

 
 ی تایپە. کە ئاشکرایە هەڵەە ە،کە' نووسراوە بە شێوەی 'مۆتیدا وشەی مۆتەکس ی ئەنی.  لە چاپ١١٠
 .  چاپی جەعفەر: سینگانە ١١١
 کێ جەعفەر: پیرەلۆ  . چاپی ئەنیسی و ١١٢



 
 

   ١٣5٣تا  ١٣5٠ یسااڵن ریشیع /150
 

 کاتی بەهار و کزەی شەماڵ  ١١٣دی بەخێرێ ای
 کاڵ ژوو کی سەیران و شایی گرتنی الوان 

 باغ  ەردڵ دەچوونەلەب ان وچەند شۆخ و شەنگ و جو
 بەرز و بڵند و دڵبەر و لێوئاڵ و چاوکەژاڵ 

 یادی بەخێرێ ئەو دەمە قاسپەی کەوان دەهات
 اڵ ە و مێ ڕیزە وردەخجوانیان دەڕشت نێر

 خێڵ دەچنە بەندەنێ ەکئەو کاتە، ئەو دەمانە 
 ێریی و کابانی گەورەماڵ یادیان بەخێرێ ب 

 ن شتماڵە، داخۆ کوڕ و کیژی نی تابەوان ژجێ
 دا دەکەن خەیاڵ؟ هێشتا لە بیریانە؟ لە دڵ

 داخوا دووبارە دێتەوە گوێمان و دێ بەهار 
 یاڵ؟ دەنگی شوان و تووڕەیی بلوێر لە هەرد و 

 ؟داخوا دەگەینە فەسڵی بەهار و دەژینەوە
 ەر مناڵ؟ وەک گیا و گوڵ لە ژێر زەوییا، دێنەد

 ەمە حەست زۆرە، نتتەمەکاکی "ئیمامی" تۆ  
 وی بەهار، موشکیلە و مەحاڵ!ە تاەت ببووژانەو 
 

هەتاوی ی١٣5٠قاقاڵوا،  
ی چاپی جەعفەر(  ١٠٢و  ١٠١ی چاپی ئەنیسی و  ١5٠تا  ١٤8)الپەڕە    
____  __________________________________ 
جشی  ینعینوا و  ئەنیسی  چاپی  هەردوو  لە  شیععرەکە  ئاوات  'زستان'ە.   رێکی ەعفەردا 

زستایکەشی  د بەناوی  هنەوهەر  کە  یەە  چاپەداە  خوێنەر.    لەم  بەرچاوی  دەکەوێتە 
گوندی قاقاڵوا و بەگشتی ناوچەکە هەمووی کوێستان و ساردە و ئەگەر ئێستا نەبێت، 

 لە بەفری هەبووە، بە تایبەت ئەو ساڵی   ی کەم لە سەردەمی ژیانی ئاواتدا زستانی پڕال
ساڵێکی گەلێک    وە،کراەدا دەست نیشان  کراوەکاپنە چیەش کە لە هەردوو دیوا  ١٣5٠

ناوچەکەدا. لە  بوو  سەهۆڵبەندان  و  هەردوو   ١١٤سارد  لە  شیعرەکە  گوترانی  ڕێکەوتی 

 
 بەخێرێ  ی ئەنیسی و جەعفەر: یادیهەردوو چاپ .١١٣
بەشی زۆری جیهان گۆڕاوە    .  ١١٤ دواییدا سروشتی کوردستانیش وەک  لەم سااڵنەی  ئەو  دیارە  ەرماوسۆڵە سو 

 ر ماوە.کەمت 
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هەر بەگشتی، ئاوات شیعری دیکەشی بە ژانری    ز(.  ١٩7١.) ١٣5٠دیواندا وەک یەکە:  
 ان و وەرزەکانی ساڵەوە گەلێک زۆرن. تسز

نی ساردی زستارحی  لێک سەرکەوتووە. شەە'ی گەئی'شتائەم شیعرەی ئێرە قەسیدەیەکی  
اڵێکی تایبەتمان بۆ دەکات لە موکریان و ناوچەی گەورکایەتی و گوندی قاقاڵوای  س

 یفیزیکیی واڵتەکە و و شرۆڤەی سەخڵەتیی ژیان  شوێنی ژیانی شاعیر. جگە لە شەرحی
ئەو   هۆی  بە  باڵندە  و  حەیوان  و  شەشمرۆڤ  فەزای  کە  وسۆڵەوە،    دی فەر  سەرما 

شاعیر بۆ جوانی و ڕازاوەیی سروشتی واڵت لە   یبیری  وە،رتوی قەسیدەکەی داگیەکەم
نەدەبوو ئارادا  لە  وا  سەرمای  و  شەختە  کە  کاتێ  دەگەڕێتەوە،  ڕابردووش  ، سااڵنی 

وونە گەشت و گوڵ چنین و شایی و  چەسەرەتای بەهار پەیدا دەبوو و کیژ و الو د
بەو  دەست شاعیر  دەگرت.  سەمایان  ویەفەزا   نیگۆڕی ی  سڕی  و  سارد  لە  ەوە  یکییتار  ، 

ئەوەش  خوێنە هەر  واهەیە  شادی،  و  خۆشی  لە  پڕ  و  خەیااڵوی  دنیایەکی  دەباتە  ر 
شیعرەکە.   سەرکەوتوویی  بۆ  هۆکارێک  و بووبێتە  مۆمی  و  مڕچ  ئەو  ئەگەر  بەدڵنیایی 

بکێشای  ەیدڵتەنگیی درێژەی  فەردەکاندا  هەموو  زۆرلە  زەوقی  خوێنەر  واهەبوو  لە ە،    ی 
 م بە ڕادەی ئێستا الیەنگری پەیدا نەکردایە.  ەکنین الوەی نەبوایە، یاوێندنەخ

 شوێنی وەرچەرخان لە فەزای یەکەمەوە بۆ دووهەم، فەردی حەوتەم و پاشان هەشتەمە.
ک  فەزا ناتەبایەن. وەرچەرخانەکە گەلێ  ووئەو دوو فەردە  ئاڵقەی پەیوەندیدەری ئەو د

خزاندنە ناو گەرمی    ۆخو    ۆڵەدەر لەو سەما وسهاتنە  کە یەک  مامۆستایانە کراوە بە شێوە 
 و خۆشی و سەمیمییەتی فەردەکانی دوایی، خوێنەر تووشی یاو وتاو و لەرزین ناکات. 

دڵخۆشکەر و  شاد  فەزا  کۆتئەو  پێش  فەردێک  تا  درێژە  ەوەیە  شیعرەکە  یدا ەپایی 
 دەکات بەاڵم لە فەردی مەقتەعدا کە 

ڕەسمی   بە  دەیەوێت  خۆن  کۆن،شاعیر  ناواوی  بخاتە  لەگها  ەوە،شیعرەک  ی  ەڵ  وڕێ 
نێتەوە، ئەویش کاتێکە کە خۆی  ەبێ هیواییش دەژیناوی خۆی، خەفەت و دلتەنگی و  

هیوادارم ئەوان  ەوە و دەڵێ گەرچی  ا دەکاتەحرا جییکە و گیا وگژی سلە خەڵکی د
ولرسە بژیێنەوە  تۆ  ەنوێ  بەاڵم  ئاسایی،  ژیانی  سەر  ئیمامی  بگەڕێنەوە  و  ڵ  مەحای 

ئەو  ن هەگونجاوە  ئەوە  کە    ەبێتبەختەت  ئیتر  ببینییەوە.  بەهار  دیکە  جارێکی  بتوانی 
کەسایەتیی و  هئاواتە  کەم  بەاڵم  لەسەرخۆ  و  بەکەمزانەکەی!  یوا  ەهێمن  خۆ  ئەو  و 

ە لە ژیانی ئاسایی ڕۆژانەی خەڵک کردنەوایبیچمی بێ هیوایی و خۆ جڕۆحیەتە لێرەدا  
 ێوەیەکی سروشتی، ش  ە بەێنێت کوایەی بۆ نامئەو هیا  جامدبەخۆیەوە دەگرێت و لە ئەن
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وەی  ی هاتنی بەهار و ژیانەئاواتئەستەمدا هەیانە و بە هەمووان لە سارد وسەرمایەکی وا  
 ەگرن.  ەر سەرما و سۆڵدا خۆ ڕادسەرلەنوێ، لە بەرانب

ئەدەبی  ا"شتائیە"ی و زۆر سەرکەوتووی  لە  نموونەی  نییە. واهەیە  کەم  و ، ئەکوردیدا 
نەمر      87دەسیقە باسی زستانی ساردی وقفول سەیفەردییەی  تێیدا  بێت کە  قازی  زاتی 

 : ١١5ی هەتاوی دەکات ١٣١٢ساڵی 
 نام "عەزیز! ئارەزووت زۆری بۆ هێ

 ەردی ڕووی لێنام..."فرمێسکم سوور بوو، ز
 ٤٠تا    ٣١وو جار دەگۆڕێت، فەردی  زای دڵتەنگی زستان دەفسەیفیش لە شیعرەکەیدا  

 دیسان  م بەاڵ 5٢تا  ٤٩و 
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی، ئینجا سیاسەت و    و ئەنجامەرما  ی سەدەگەڕێتەوە سەرباس

 دۆخی کورد تێکەاڵوی  
 مەسەلەکە دەکات.

 ۆستا هەژار(: ەتی هەنبانە بۆرینەی مامتای هەندێک وشە )بە یارموا
تێدایە،حەش  وبەفر   ئیهامی  حەشر  کراوە.  دروست  لێ  ناتەواویان  جیناسێکی  ە وات  ر: 

لە ڕۆژی    جگە  نزیکی  چەر،  مەحشواتای  جێگای  دەگبە  بە  ڕوپڕیش  لێرەدا  وترێت، 
 واتای سەرمای زۆر وزەوەنە. 

بەتەم پیرێژنی گەلێک  پپیرەزاڵ:  بە ژنی  بۆیە دەدرێت کە تووکی ەن. سیفەتی زاڵ    یر 
ک زاڵی باوکی ڕۆستەم کە بە گوێرەی شانامەی فیردەوسی، بە  ەوسەری سپییە، شتێک  

س و  لەدا  وەییەپتووکی  سپی  دێوی  بوو.  پیزاڵ  یک  ئاماو  زاڵ  حیکایەتی  رە  بۆ  ژەیان 
لە ئەدەبی ئێرانیدا  کۆنی کورد و ئێرانی بە تایبەت شانامەی فیردەوسی تێدایە. پیرەزاڵ  

 . تێئێمە هەبووە و دەشبتێکە بۆ دونیا کە بە بێ سیفە
ت دیتوو  خەون  تێیدا کەسی  کە  ناخۆش  خەونی  شەوە،  و  ئاڵ  ەناسە  ه  ووشیمۆتەکە: 

 سواری دێت؛ کابوس.  
و  ەر  لەس لەباری  سینگمانەسەر  کە  تۆمار کردووە  'سینگانە' ی  وەک  جەعفەر  چاپی   :

نییە. کێشەیەکی  هیچ  ڕاس  واتاوە  ئەو  بەهۆی  تەنیا  فەردمن  لە  شاعیر  کە  ەکانی تییەوە 
  دەکات و دەڵێ: 'سەر سینگی گرتووین' یان 'ماوین'   خۆمانو    ئێمەلە    ەدواتریشدا قس

مان' کە لە -ر' پێم باشتر بوو جێناوی 'سڵی بەهاە فەینەوگوێمان' یان 'دەگە  دێنەوە'  یان

 
 ی زایێنی  ٤١٩٣.  ١١5
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بۆچوو بە  بکەم.  ڕەچاو  هەیە،  ئەنیسیشدا  چاپی  و دەقی  یەکدەستتر  ئەوە  من  نی 
لەگەڵ   مەنتیقی  خۆپەیوەندی  دوای  فەردی  'سەر شیچەند  وەک  ئەگەر  زیاترە.  ی 

ئە جیاوازییەکی  بخوێنرێتەوە  ندرتۆ  ووسینگانە'  دەبێتوست  واتاکەی  ئەابێت،  لە وەی  ە 
وسینگی خەڵکە. لەسەر سەر و سینگ مۆسیقای پیتی /س/ ی تێدا زەنگ سەر سەر  
 دەداتەوە.
 وکلیلە: ڕنو

ئەم فەردە،   ڕێک وپێک بوونی کێشی  وە وەک کەوی قەفەس: بۆئینسان لە ژوورێ ماونە
ێتەوە. دەنا بە ژ بکررێک دێددەبێ لە خوێندنەوەی وشەی 'ماونەوە' دا پیتی ئەلف هەن

کوئەلف دەرتەوی  پێویست  نموونە  ە  بۆ  بدرێت،  میسراعەکە  بە  دیکە  شێوازێکی  کات 
 وەک کەوی قەفەس'. هەرە بگوترێت: 'ئینسان لە ژوورێ ماونەو

منیپ بۆچوونی  بە  ڕزیو.  و  گەندەڵ  داری  دەبێ    ،رەلۆک:  'پیرەلۆکێ'  جیاتی  لە 
"پیرەل شەماڵبنووسرێت  ببن  لەعەرزا  لەۆکی  ئەوەبە"  کردارەکر  و  ی  کۆیە  ڵ  لەگە ە 

 کرداری پیرەلۆکێ، کە تاکە، نایەتەوە. ربە
   شەاڵڵ: لێرەدا بە واتای کەوتوو و درێژ بووی سەر زەوییە. 

یە زاڵەزاڵ:  و  وهەرایە؛  زیڕەزیڕ  قیژە  هکەمیان  و  دەنگ  لە رەدووهەمیشیان  زۆر.  ای 
پی مۆسیقای  بە  یاری کردنە  شیعرییەوە،  سەناعاتی  جوا  //ز   یتباری  دەرهاتووە و  نیش 

 یناسیشیان تێدا دەبینرێت. ێوەیەک لە جکە شبەت بەتای
 و جوان.سڕ وسیپاڵ: شڕە وپڕە، کۆنە پەڕۆ، جل وبەرگی نەک زۆر تازە 

 کە کەچەڵەشی پێدەگوترێت.ردارخۆرە، سیسارسیسارک:مەلێکی م 
 . هەیەقەل وداڵ، واتای گشتیی باڵندەشی  –خەرتەڵ. کاتێ لەگەڵ قەل دێت  :ڵدا

عیبارەت ئەم  بەخێرێ:  لەیادی  شیعرەکەدا  سێ    ە  هەردوو  شوێنی  لە  و  هاتووە 
ستەلەح بێت، دەگوترێ:  دیوانەچاپییەکەدا وەک یەک نووسراوە. ئەوەی لەناو خەڵکدا مو 

لە شیعردا شێواز و بیچمی نوێ بداتە    تشاعیرە و دەرتوانێ  دی بەخێر بێ! بەاڵم ئەوەیا
 ش.  ەوشە و تەنانەت عیبارەت و ڕست

 . اسک )بزنە کێوی( وی ئک چاوکەژاڵ: چاوکاڵ، چاوی وەاچ
 بەندەن: چیا، کەژ و کێو

 بێری: مەڕدۆش، دۆشەری ئاژەڵ 
 کەیبانوو  کابان: ژنی ئاگاداری ماڵ،
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 ەدانگەورەماڵ: خان
پێک بۆ  نیشانکراو  دەست  شوێنی  ژوان:  لە    جێ  عادەت  بە  دڵدار.  دوو  گەیشتنی 

وکۆمە وپەسیو  پەنا  نەریتیدا  دوونێشوێ  ڵگای  خەڵکە،کی  لەچاوی  لە  جرزۆ  کە  ر  ار 
 کاتی شەودا دەچنە شوێنەکە.

اخۆش بووە، تۆبڵێی  هێشتا لەبیریانە؟ شاعیر دەڵێ زستانەکە ئەوەندە درێژ و ئەستەم و ن
 دا بێت؟یڵبیر مابێت و بەخەیاۆشیی سااڵنی ڕابردووی لەکەس خ

 داخوا: ئایا، گەلۆ 
 شمشاڵدا.  لوێر وب وەک تووڕە: فوو کردن بە ئامڕازێکی مۆسیقا

 ا ی چییاڵ: شان
 حەستەمە: ئەستەمە  

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 علن  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فا
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 مافی خۆمە 
 
 
 

  ١١٦هەروەها بێچارە بم ابمافی خۆمە، لێمگەڕێن 
 مەخسەرەی دۆم و دوڕاجی ئەم سەر و ئەو خواره بم

                                                                 ١١7ە و هەژارماو بێ و شەل و نوقسان و وو کوێرەکبا، و
 و پاره بمچاوەڕێی ئیحسان و پووڵ  تاکوو دەمرم

 پشتم، خودا!  بەو هەموو باری گوناهه، بوو جدەو
 تاوەکوو کەی دەست له ئەستۆی پیسی ئەو کرداره بم؟ 

 ت؟حەمەکەی یا ڕەب به زەنگی مەرەد ردارمکەی خەبە
 با بەس ئاخر موبتەالی ئەو شوێنه، ئەو ئاکارە بم 

 ەوە بەم هەموو تەبعه ڕەوانه، بەو هەموو هۆنراو
 ١١8بمئافاق و هەر ئاواره چاکه نەبمه شوهرەیی 
 ە الم مۆدن لئێسته بێ یگعاقڵی و ژیری و زرن

 مباشه وەک مەجنوونی سەرگەردان و وێڵ، پەتیاره ب
 باسەوە  نگ وه دەرموور لە بەرچاوان بنه بەکەمەم

 گەڕێن با گواره بم پشت گوێم خەن جوانان، لێمبا وه
 که من بۆ ماوەیەکنەچمه سەر چاو وەک برۆ، وا چا

 ئیش، جوانه هەر لەو خواره بم ێکی بێوو ڕیشهەروەک
 رته ڕازی عیشقی خۆم هەر هەڵگرم تا مردنم ەش

 ١١٩بم ەسراره ئ ی ئەودا ئەمن سندووقبا له قەبریش

 
 ی و جەعفەر: هەروەهاهەردوو اپی ئەنیس .  ١١٦
   .  چاپی جەعفەر: بێ چارە و هەژار١١7
 ئاوارە بمئافاق، هەر فەر: .  چاپی جەع ١١8
 سی: ئەسڕاڕە بم . چاپی ئەنی ١١٩
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 ل" له گوڵزاری ئەدەب! "کامیدەر ۆته تۆ که گۆت برد
 حەقته فەرمووی: هەر ئەمن با شێتی ئەو گوڵزاره بم 

                                                   
 ی هەتاوی ١٣5٠قاقاڵوا، 

ی دیوانی چاپی جەعفەر(  ١١١و  ١١٠ی چاپی ئەنیسی و   ١٦و  ١5ە ڕەپ)ال  
_____________  ______________________ 

لعینو واتە ان  ە هەردوو چاپەکەدا وەک یەکە و شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە 
و    ١٣5٠ هەتاوی  جەعف  ١٩7١ی  چاپی  لە  زایێنی،  ئەنیی  چاپی  وەرگیراوە؛  سی  ەر 

 ن. ووئاماژەی پێنەکرد
ئەگەر دەبێت  بەجێ  کارێکی  وایە  وا  الم  شیعرانەی  زەنبی  ئاوات  ئەو  قالە  ا،  وقاڵل، 

گۆڕانی   بۆ ئەوەی بزانرێتەوە  رێنبکوتوون لێک جیا  زی گسەق  گەردیگالن و بۆکان و
شیعر و  ژیان  لەسەر  کارتێکەرییەکی  چ  پێچەوشوێن  بە  یان  بووە  چ  ەکانی  انە، 

 بگۆڕێت.  نێمەجبووری کردووە شوبارودۆخێکی ژیان 
غەزەلێکی   تێیدئەوەش  کە  ئاواتە  شیعرانەی  ئەو  جوملەی  لە  خۆبدیکە  و ەمزانی  ەکا 
بەرچاوی    یڕۆحیەتێک کە تایبەتمەندی  –دەردەکەوێت    ونیبەڕوریی  هەست بە گوناهبا

ند جار لە چەند شوێنی  یی بێت ئەو خاڵەیە کە چەکەسایەتی ئاواتە. بەاڵم ئەوەی نائاسا
هەڵشی بەخۆیدا  لە    -ڵێتەدعرەکە،  کەمتریش  و  کردوویەتی  کەمتر  کە  کارێک 

" و "تۆ  هۆنراوەیە...  ەمووەو ه هەموو تەبعی ڕەوانە، بەم  "ب  ەوە:اوەتدیوانەکەیدا ڕەنگی د
عاقڵی و    کە گۆت بردۆتە دەر کامیل لە گوڵزاری ئەدەب" و ئەو شوێنەی وا باس لە

و   دەکات  خاوەنیزرنگی  بە  کینایە خۆی  پرسیاربە  دەزانێت.  لە    ان  وای  ئەوەیە چی 
بە و  سەرهەڵبدات  تێدا  ئەوتۆی  هەستی  کردووە  بەخۆیدا عاد  یەەوانپێچ  شاعیر  ەت، 

 هەڵبڵێت؟
 ڕاجی: ناون بۆ دوو هۆزی کوردی نا نیشتەجێ. و دودۆم 

ە کوردە  ییە سەبارەت بەو دوو هۆزفەردی یەکەمی شیعرەکە بێگومان ڕوانینێکی نەرێ  
هەرچەشن دیارە  ئەوتۆ  و  ڕوانینێکی  هەڵەیەکی   وە  بۆچوونەکە،  ئاشکرای  دەربڕینی 

جیها یاسا  بە  دژ  و  مپار  ۆبکان  نییەفیکرییە  کەرامەتی  ستێت.  دەوەرۆڤ  ێزراوبوونی 
داناوەتە  بەداخەو شوێنیان  کە  تێدایە  بابەتانەی  لەو  گەلێک  کورد  نەریتیی  فەرهەنگی  ە 

وایس و  شاعیرەکانیشمان  ئایینی    ەر  بە  دژ  ئێزەدلێکردوون  و  جوو  و  و   یگاور 
یان   دراوسێ    ڕەگەزکاکەیی  گەالنی  جیاوازی  زمانانی  پێستو  ڕەش  .  و..   نایاخود 
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بگرن، کە ئەو ڕۆح  بەهەڵوێست  بۆ سەر   کانکوردییە  شیعرە  بەت لە وەرگێڕانیتای  ە 
بەخشن،  شیعر و ئەدەبی کوردی نا  دا دەردەکەوێت و نەک هەر بایەخ بەزمانانی دیکە

  ،و ڕقەبەرایەتی ناپێویست لەگەڵ گەالنی دیکە   یدەبنە هۆی دژایەت  بەڵکوو بە داخەوە
ێتر لە  چ  ێویستانەپو ناهەڵە  ئەو هەڵوێستە    ادارمێو. ه١٢٠ن یان بەشێک لە گەلەکەی خۆما

 .سەرهەڵنەدەن شاعیر و هونەرمەندەکانمان
ڵەیە بەو کەسانەدا کە  ئەوەش هەر ڕوانینێکی هە  با، وەکوو کوێر و شەل و نوقسان ..:

هەیە.  کە ناو  یدمئەندامییان  کۆمەاڵیەتی  کێشەیەکی  نیشانی  دەست  شاعیر  ارە 
ش  وەنەکەی لە ئیە خااهەینە ناتەواوییەکی لەش وچەشرەهکە    دووەکۆمەڵگاکەمانی کر

ەڵک  وکار دوور بخاتەوە و کەس کاریان پێ نەسپێررێت، لە ئەنجامدا چاوەڕوان بن خ
ئەرکی خۆی   ووی ئەمڕۆ، حکوومەتکات. لە واڵتانی پێشکەوتخێر و خێراتیان پێ ب

چنە سەر ئیش  ن بناوت بتدەدالە بەرانبەر ئەو کەسانەدا بەجێ دەگەیێنێت و یارمەتییان  
خێر   بەڕێوەبردنیان نای  توا  وکارێک کە بۆ  دەست  نابن  مەجبوور  ئەنجامدا  لە  و  هەیە 

ب درێژ  خەڵک  ناوئیحسانی  دوکەن.  و  یەکەم  فەردی  ئەو ووەرۆکی  غەزەلەکە  ەمی 
 مەسەلەیەیە. 
چوارەمدا ڕوو لە خودا دەکات و دەچێتەوە سەر ئەو باسەی    ی سێهەم ودرشاعیر لە فە

د شیجاەیان  کە  لە  دووپات  ر  گوناه  ەوە:بوۆتعرەکانیدا  چامن  و  وەڕوانی  بارم 
 مەرحەمەتی تۆم خودایە! 

پێنجەم   فەردی  لە  قسەکانی  بەرگۆی  خەڵکبەاڵم  کۆتایی،  تا  خوێنەری   بەدواوە  و 
واتە بە خوێنەری شیعرەکانی دەڵێ سەیر کەن چەندە   نەک خودا. بەوان،    شیعرەکانیەتی

ناو   ا لێمگەڕێن باوەشدڵ ئەراوەم زۆرن بەاڵم لەگەهۆن  ەدچەن  نە وتەبعی شیعریم ڕەوا
س لەم  ئێستا  بژیم. هەروەها گلەیی دەکات و دەڵێ  ئاوارەیی  بە  ەردەمەدا دەرنەکەم و 

و ژیری  و  پەسند    عاقڵی  خەڵک  الی  وایە  زرینگی  باش  جا  لەو  نمنییە،  دەست  یش 
 . بم ەراپەتیڵ و سیفەتانە ]کە خاوەنیانم[، هەڵبگرم و وەک مەجنوون، وێ

 ەری.سەرسە و پەتیارە: کەسی شێتۆک
 بەرموور: ملوانکەی لە مووروو دروستکراو. 

 
وختان و  هەر سەرتاپای ب  تووە ووا شێخ ڕەزای تاڵەبانی سەبارەت بە کاکەییەکانی گو شیعرێکە  نموونە،  بۆ    ١٢٠

 راوە. هەڵبەست
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سەنعەتی دا  گوارە  و  بەرموور  نێوان  لە  و  شاعیر  دروست کردووە  با    مطابقەی  دەڵێ 
بەرۆک و لەبەر چاوان دەوەستێت، بەڵکوو وەک  وبم کە لە سەر سینگ وەک بەرموور نە

 دەبینرێت.  مترکە ێت وەپۆشگوارە بم کە زوڵف داید
کار   برلەگەهەمان  وچاو  ۆ  ڵ  دەم  سەرووی  الی  لە  یەکیان  کە  کراوە  ڕیش  و 

ی ئێوە دانەنیشم دەڵێ باش وایە لەسەر چاودادەنیشێت و ئەویتریان الی خوارەوە. جا  
بێ ئیش تەرکیبێکی ەروەک ڕیش لە الی خوابەڵکوو   بم. ڕیشی  وەی دەم و چاوتان 

 او دروست کراوە.تەونا ناسیش جیجوانە و لە ڕیش و ئی
سرار واتە کەسێک کە قسە نادرکێنێت و ڕازی نهێنیی خەڵک الی خۆی  ەقی ئسندوو

بەر قەڵەو بنووسرێت بەاڵم لەی عەرەبی دەبێ بە /ڕ/ ی دەپارێزێت. دیارە وشەی ئەسرار 
ش ڕەدیفی  "عیئەوەی  فەردەکانیدا  هەموو  لە  وایە ...رەکە  باش  لێرەشدا  ە،  بم"  ارە 

سرێت. منیش بەو بۆنەیەوە ڕەچاوی وبنو  ە شێوەی 'ئەسرارە'رێت و بەدتێک ننەزمەکە  
'ئەسڕاڕە' ی تۆمار کردوە ئەنیسی وەک  بە ئەگەری چاپی جەعفەرم کرد. چاپی  ، کە 

 نەڕەتیشدا هەر وا بووە.زۆر لە ب
لە کاردا؛ شاعیر گوتوویەتی گۆبردنەدەدر    ونەان: سەرکەوتوو بودیگۆ بردنە دەر لە مە

 ە، کە تەرکیبێکی تازەیە. ن بینبیوەیداەک مگوڵزاری ئەدەبی و ب، واتەدەری ئەلە گوڵزا
 حەقتە فەرمووی: مافی خۆتە وا بفەرمووی. 

 ، شیعرەکە  بەحری عەرووزیی
 عالتن فاعالتن فاعلنف: فاعالتن فارمل مثمن محذو
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 حەسرەتی دڵ 

 
 
 

 له ئێش و حەسرەتی دڵ وەخته بمرم 
 بگرم  ،هناژبەم ڕۆڕەنگه  ،پەڕ و باڵ

 هۆلە وۆلشم چله هەرجێ دادەنی
 ١٢١مەگەر کوندم، که وا وێرانه قەسرم؟
 لە نێو کۆڕی ئەدیبان ئەفسەحێ بووم

 سرمنەزم و نەئێستاکه وا بێکەچی 
 وخوارم، ئەمما وەکوو کەروێشکی النه

 چاوان بەاڵن وەک شێر و بەبرم  شێپله 
 به حیله و فێڵ و نەیرەنگ بووم، ئەوێستێ 

 ئەفسوون و مەکرم! بێ و نتەزماچ بەس
 چارانه "کامیل" خێڵی بێ یسیڕەئ

 فەقرم و ئەنیسی میحنەت و ئەندووه
 الی من  شوکور زەیقەت هوجوومی کرده

 ئەلفەقرو فەخر"م "حەدیسی ئەحمەده 
 بن هات  ەلمەڵێن بێ هیممەته؛ ڕیشەم 

 تینه سەبرمزەعیفه تاقەتم، بێ
     زیللەت دا ژیانی وا بهبەاڵی لێ

                          ، چاوم، عومری خدرم! وونهوتڵتا چ
    بە زیندوویی بەکاری من نەهاتن   

 رم! ڕەفیقانم، مەگەر بمنێنە قەب
                                                      

 
 ەبرمجەعفەر: وێرانە قی چاپ   ١٢١
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 هەتاویی  ١٣5٠ قاقاڵوا،
ی چاپی جەعفەر(  ١٢٢و  ١٢١ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ٤7)الپەڕە    

________________________________   
ساڵی گوترانی شیعرەکە لە ی چاپی ئەنیسیدا "بەستە زمان"ە.  نوانی شیعرەکە لە دیوانیع

 ی ئەنیسیدا نییە.  چاپ
بێ هیواییە دەردەخلە ش  شاعیر کە لە زۆر شیعری دیکەشیدا   تایعرەکەدا هەمان ئەو 

، بێ نەزم و  نە نشینمرام و وێئێش و حەسرەت لە دڵمدایە، کونددووپاتی کردۆتەوە:  
 نەوخوارم، ڕەئیسی خێڵی بێچارانم، فەقیرم، ڕیشەم لەبن هات و.... الم، ەسرن
چاو  کاتدا  عەینی  خۆیەتی  لە  ڕابردووی  لە  ئەێکی  دەکات:  بەخێری  یادی  فسەح  و 

 نەزم و نەسرم؛ بەحیلە و فێڵ و نیرەنگ بووم و ئێستا بەستەزمانم.  ێببووم و ئێستا 
بەمپەڕوباڵ ڕەن بەهۆی ئێش و  ۆژاڕ  گە  ەم ڕۆژانە  ئ  دڵەوە، واهەیەەتی  حەسرنە بگرم: 

 پەڕوباڵ بگرم!
 . پەڕوباڵ گرتن: غەزەب لێگیران و بێچارەیی 

کا قەسری  قەسر:  بەوێرانە  ئاماژە  وێران؛  و  خورافییەی کول  باوەڕە  نێوگەالنی    ەو  لە 
ئەگەر  انەت  ەنشێت، توێرانە دادەنیناوچەی ئێمەدا باوە و دەگوترێت کوند تەنیا لەسەر  

ئاوەد نیشتن  بێت  انیششوێنەکە  'وێرانە دوای  ی ئەو وێران دەبێت. چاپی جەعفەر وەک 
اپ بێت،  و الم وایە دەبێ هەڵەی چواتای پێویست ناداتەوە    قەبرم' ی تۆمار کردوە کە

 ە قەبری'ش لە سەر زمانی خەڵک بێت و من ئاگاداری نەبم. نامەگەر 'وێر
عر و پەخشانم  شی  ێستا و ئ  ەدیبان بوومۆڕی ئسی ناو ککەژترین  ئەفسەحێ بووم: ڕەوانبێ

 نەماوە.
شک ا. ئاماژەیە بەوەی کەروێالنەوخوار: پێچەوانەی 'النەوبان'. ماڵی الی خوارەوەی چی

القەکانی کو لە  دەتواندەستی  باش  و  ڕابکات    تێرتترە  ڕاوچی  لەدەست  سەرەوژوور 
زۆر   سەرەوخوار  هەاڵتنی  لە  نبەاڵم  و  نییە  هب  اتوانێچێ  الە  بگەیێنێتە  خۆ  نی اسانی 

وخ زووتر  ۆی  کەوتۆتە    تانجیش  النەوخوار: کەروێشکێک کە  دەیگرن. کەروێشکی 
ن لەبەر چاوی  ار هەڵدێت. شاعیر دەڵێ م ست تانجیی ڕاوچی بەرەوخوالوازیی و لەدە

 وەک شێر و بەبری ئازا دەنوێنم، بەاڵم لە ڕاستیدا واش نیم!  خەڵک،
 . وی دروست کراوەوااسی ناتەینەنیس جشاعیر لە ڕەئیس و ئ

 ووه: خەمندئە
 زەیقەت: 'ضیقة' ی عەرەبی: تەنگی و تەنگدەستی و ناڕەحەتی لە ژیان  
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 : نیڕەنگی فارسی، فێڵ نەیڕەنگ
 ستێ: ئێستا وێئە

یەک   ئەحمەد:  ئەحمەدە:  ئیسالم  ەلحەدیسی  پێغەمبەری  گوایە  ناوەکانی  موسی'ە.   ' ابی 
ئیسالمی  ێک  ناو پێغەمبەری  گوتەگێڕاوەلە  بتوویەوە کە  شانازی  هەتی   ەوە ەمیەکژاریە 

 دەکەم. 
م درێژەی  تەمەنە  ئەو  چاوەکەم،  خدرم:  عومری  چاوم،  وتوونە،  تاڵ  و  چ  تاڵ  چ  ن 

 توونە!
مامۆستا هەژار(. تاڵ و توون دەبێ    یەم، ئاگردانی گەرماو )هەنبانە بۆرینەجەهەننتوون:  

ن تریاهامشێوەی یەکن واتای  یاواتا    ەڵک هەبێت و هەردوو وشەکە یەکلەسەر زمانی خ
 بێت.هە

زیندوومانەوە  و  بوون  هەمیشەیی  بە  ناوی  ئیسڕائیلە،  بەنی  پێغەمبەرێکی  خضر،  خدر: 
پێچد بە  شاعیر،  لێەرکردووە.  زیندە'،  'خدری  شیعریەوانەی  چەند  لە  و  دیکەدا   رە 

کۆت بۆچی  دونیایەی  ئەم  ژیانی  و  زۆرە  تەمەنی  لەوەی  نایەت؟  ناڕەزایە  دەڵێ  ایی 
 .و ناخۆش بووە توونڵ و ی درێژم بووە بەاڵم تارێکومع

شیعرەکانی لە  ئاوات  هاوڕێکانی.   لە  شاعیرە  گلەیی  واهەیە بەزیندوویی....:  کەمتر  دا 
و برادەر  گلەیی  و  دۆست  لە  بەاڵم  بناشت  بکات.  خۆی  لە  ێلی  هیچیان  دەڵێ  رەدا 

نەبێ   هیچ  نەبوو،  بۆم  کەلکیان  ژیانمدا  ئەوەماوەی  خێبەڵکوو  کە   بۆ  رمندە  بدەنەوە 
 بر!  و قەبمنێنە نا

  سااڵن بووە.  ٦8شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا 
         ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 ن مفاعیلن فعولن  لیهزج مسدس محذوف: مفاع 
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 لە دەرکی مەیکەدە 
 
 
 

 چاوم!  ەیئله دەرکی مەیکەده کەوڵم به عەرزا داوه 
 ١٢٢یاڵه تا ماوم پ کهبم! کەرەمدەسا ساقی دەخیلت 

 کەوتم یخانه، منیش پیر بووم و لێی مەپیر به بۆنەی
 ێنێ وەک دڵی الوم دەمکەچی هەر جوانەمەرگیم پێ

 ! جاریری یاڕەب جەرگ و دڵ سووتاوه یەکری دووبه ئاو
 وایه هێشتا من نەبرژاوم نەیاری بەدمەسەب پێی

 ١٢٣کوتم سەد جار شوکور بوومه بەاڵگەردانی بااڵکەی
 م ماومخەکەی داچی ئەەم هێشتا، کهدەد یشینوەکوو زە

 له بەحری سوێری فرمێسکی، "ئیمامی" بانگ دەکا: یاران!  
 و خوداتان، تا نەخنکاوموەرن بۆ یارمەتی، ئێوه  

                                                     
 ی هەتاوی ١٣5٠قاقاڵوا، 
ر( فەەعی چاپی ج ١١٤ی چاپی ئەنیسی و ٩٠و  8٩)الپەڕە   

_______________________   ___  
ئەویش   و  مەرگی'یە  'جوانە  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  شیعرەکە  عینوانی  دەقی  لە 

 ایە. وە کە تەنزێکی نەرمی تێدوەرگیرا
 سااڵن بووە.  ٦8ەدا گوتنی شیعرەک شاعیر لە کاتی

بەر بردنە  هانا  و  کردن  ساقی  لە  پیاڵە  داوای  و  کەوتن  مەیخانە  دەرگای  ی یرپ  لە 
موونەی هەیە. الی  و فارسیدا هەزاران نکالسیکی کوردی  ەبی  ئەد  مەیخانە، بابەتێکە لە

 
 ەی چاپە(. چاپی ئەنیسی: کەرەم پیاڵە تا ماوم )دیارە هەڵ . ١٢٢
 ە ئەنیسی: بومچاپی .   ١٢٣
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و    مسیش لە شیعری خەییاوەفایی و لە ئەدەبی فار  نموونە، لە شیعری نالی وخۆمان بۆ  
 حافز و مەولەویدا. ئەوە فەردێک لەوەفایی: 
 "ئەال ئەی ساقیی مەستان! بە حەققی پیری مەیخانە 

 .."انە. جان مەی بە یادی چاوی جامی نەبێ بە گەردش 
ناو   چوونەتە  چەمکانە  لێیان ناوچەکەوە    یەکانیعیرفانیزاراوە  ئەو  بیەوێت  کەسێک  و 

مەجازییتێ واتای  دەبێ  ئیسالبگات  عیرفانی  لە  پیری  م ان  نموونە  بۆ  بدۆزێتەوە.  یدا 
 ، کە مورادی موریدانە و ....  مەیخانە، بریتییە لە پیری دەستگیر

 و نەجوواڵنەوە.و پێداگرتن  ێنێکە شوادان: نیشتەجێ بوون لزدەرەعکەوڵ ب
م و لەکار  ی کردنە پیرشوێن کەوتنی پیری مەیخا  بە بۆنەی پیری مەیخانە: واتە منیش

ە بە الویەتی بمرم. ئەوەش الویەتیی دڵی شاعیرە  گەنجە و واهەی بەاڵم دڵم هەر ،کەوتم
 چیتر الو نەماوە.ا یدساڵ  ٦8نەک تەمەنی ساڵ و مانگ کە دیارە لە 

 دۆست، دوژمن. : نەنەیار
ەدەن و ان لە نەیارانی خۆیانی دبەد مەسەب: الڕێ، ناوەنیتکەیەکە ئیماندارانی موسوڵم

تاوانبار بۆچوونی ئەوان(یان گرتۆتە    دەکەن گوایە ڕێگای  بەوەیان  لە  چەوت )جیاواز 
عام ال بە دبەر و لە مەزهەبی  کردنانە  تاوانبار  ئەو  ئایین هەر ژارێ یانداوە.  مێژووی  یی 

وبو بسەلمێمنێڕلە    وە  خۆی  غەیری  بۆچوونی  بووە  ئیماندارێک  کەمتر  و ابردوودا  ت 
شەڕی   بکات.  هێڵە  قەبووڵی  و  ڕێباز  ئەو  جیاوازانە،نێوان  زۆری   فیکرییە  بەشێکی 

پێکهێناوە. ئەمڕۆ، بە بەتایبەت لە ناو موسوڵماناندا  مێژووی شەڕ و پێکدادانی مرۆڤایەتی  
ڕۆژئاوت  بەتای دێموکراسیی  نییە مەا  یدای لە  مەسەب  بەد  کەس  و  گۆڕاوە  سەلەکە 

گشتیی باوەڕی  لەگەڵ  بۆ  باوەکوو  هەر  نەبێت.  لە خەڵکەکەش  دەگوترێت  وەک  یەشە 
د لە دوو هەزار مزگەوتی موسوڵمانان هەیە لە کەتێکدا لە تارانی  اییتانیای مەسیحیدا زبر
ان یبۆخۆتێک  اعەت مافیان نییە مزگەوەمج   تەختی کۆماری ئیسالمی ئەهلی سوننەت وپێ

 بکەنەوە و نوێژی تێدا بکەن! 
ەی یاردا کووژراوم و رانەبژێر بووم کە لە ڕێگکوتم سەدجار شوکور: گەرچی شوک

بەاڵگێڕەوەی  بوو ئەو ەئمەتە   بۆ  و  ماوم  هەر  هێشتا  تێدەفیکرم،  ئەوەندەی  بەاڵم  و، 
 ش بەداخەوەم! مانەوەیەە

فرمێسکی سوێری  بەحری  سوێ:  لە  دەریای  لە  فئیمامی  خەریکە رمێسری  خۆیدا  کی 
ڕزگاری  ی بێن و یارمەتی بدەن و دەخنکێت و هانا دەباتە بەر 'یاران' ی خۆی بۆ ئەوە

 بکەن.  
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نەت ناڵی دووریی کێیە وا  ی و بۆ کێ دەڕێژێت و تەناچۆشاعیر پێمان ناڵێت فرمێسک ب
ەردانی بااڵی ئەو،  گەاڵجەرگ و دڵی سووتاندووە و ئەو کەسەی وا خۆی کردۆتە ب

بەکێیە ئیست اڵم  ؟  حیسابی  'ببە  وەک  وشەی  هەندێک  تێر یعارەی  هێنانی  و  می  ااڵکەی' 
بزا دەکرێ  یار'نەیاران'،  ڕاستیدا  لە  ئەوە  بەرانین  لە  کە  نەیاران بنەکەیەتی  بە  ەر 

یار ئەو  هەردوو  دادەنێت.  من،    و  )ڕەقیبان(ی  بۆچوونی  بە  تەمەنەدا،  لەو  نەیارانەش 
 یدا خوڵقاندوونی.  ەرمەندانەی خۆهون یهنیییان نییە و ئاوات لە زیقەقبوونی ح

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
   عیلنن مفاعیلن مفاعیلن مفاهزج مثمن سالم: مفاعیل
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 یان وری بهبه
 
 
 

 لەگەڵ دوژمن "ئیمامی" هەروەکو شێری ژیان وابە! 
 ی بەیان وابە!وربەلە پێشبڕدانیان ڕاوەستە، وەک 

 بۆچی چەمیوی، ئاهەکەت تیرە؟ دەوەدەر بە داخ و
 ان وابە! لەگەڵ خەڵکی زەمانە ڕاست وەکوو تیری کەو

 اپیلکی خەما خەوتووی،کوو کیسەڵ لە قئەگەرچی هەر وە
 وێستە، هەر وەکوو تیغی دەبان وابە!ا مەنلە کاال

 لە ڕیزی عاشقانیش هەر وەکوو مەجنوونی ماڵ کاول 
 وابە!  ەوانسار ەژاوەی لەیلی هەروەکو کڵ خێلەدووی 

 لە عیلمی سیحر و نەیڕەنگ و فسوون قەیناکە، تێکۆشە
 و گومان وابە!وی دوژمن وەک شک و وەهم هەتا پێش چا

 ١٢٤بەرت، 'کامیل'! ڵ دبەگەرمی ڕابوێرە شەو بەیادی 
 لەگەڵ ناڕاستەکان سارد وەک نەسیمی بەربەیان وابە! 

                                                    
 تاوی ی هه  ١٣5٠ن، بۆکا

ر(عفهی چاپی جه  ١8٠ی چاپی ئەنیسی  ٢٤)الپەڕە    
___________________________   _ 

شیعره ئه   له   کهعینوانی  مهله'نیسیدا  چاپی  یهوێستهکاالنا  گه   '  من  جوانهو  پێم  . لێک 
عینوانردوهه شیعرهده  له  و  له  واهەیە  ن.اورگیروه  کهقی  خواستی   هب  ەشوانهیچکام 

دانه  خۆی  نه شیعره  دەگونجێنراون.  شاعیر  عینوانیان  ئاوات  ئه کانی  و  ش  وهبووبێت 
پێشوو زوربه  سمیڕه شاعیرانی  چە.  مانهی  هانداننششیعرەکە  و  ە  راپەڕین  بەرەو  ێکە 

سی  کەکەبەربەرەکانی کردنی دوژمن، کە ئەگەری زۆر ئەوەیە دوژمنی شەخسی و تا

 
 .جیاتی 'کامیل' داناوه  چاوم' ی له نیسی: '.   چاپی ئه ١٢٤
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بەڵکوو دوژمنی بێتوات  گەل  نەبێت  ڕژیمی شا  بارودۆخی    ە  بە حیسابی  بەاڵم شاعیر 
خۆی،سیا سەردەمی  بچووکتری  سیی  پێوانەیەکی  گە  لە  دەریبڕیوە،  لە فەردییدا  رچی 

تا ڕادەیەمژ شوێنێکدا دو پێشبڕدانیان ڕاوەستە" و ئەوە  "لە  ک  ن کۆ دەبەستێت و دەڵێ 
 بۆچوونەکەی من دەسەلمێنێت. 

ییان  وەئ ئەرێ  وتایبەتمەندییە  شاەی  بانگا  لێرەدا  بەشێکی  عیر  دەکات،  بۆ  اشەیان 
ئاوا کەسایەتی  لە  خۆڕاگبەرچاویان  دەبینران.  خۆیدا  وەت  دوژمن،  بەرانبەر  لە  ک  ر 

پاشانیش هاوکاری و هاوهەنگاویی پێشمەرگە وەک ڕەمزی خەباتی    نموونەی زیندان و 
ایی، ئاس  ەڵکیلەگەڵ خ  بوون  و بێ فێڵ  ، تاس ەتی؛ دوور بوون لە خەڵکانی ناڕنەتەوای

کامیل شایان لە    لە عەینی کاتدا مەند وبێدەنگ و ئەسیری قاپیلکی خەم. کەسانێک کە
 بە باشی هەست پێکردووە. نەنگی و خەمبارییەیادیتبێت ئەو مەندی و بێد نزیکەوە

تەنان دەڵێ  پێیان  و  واڵتە  الوانی  ئامۆژگارییەکی  و  دەرس  هەروەها    ەت شیعرەکە 
ن لەبەر  بۆ ئەوەی بتوانن خۆتاکردنیش فێر بن  وون  ئەفسزانست" ی سیحر و فێڵ و  "

ە بکەن و بە شاراوەیی و ل  یرکەری کوردستان بێت، ونچاوی دوژمن، کە دەبێ داگ
سەری. ئەوانە هەموو دەرسی خەبات وپێشمەرگایەتین بە ئیماژ و   ەننهێنیدا هێرش بکە

 . دادەۆڕم و قاڵبێکی شاراوە و ژێرپەرلە ف
ۆژگارییەکانیش بە ڕواڵەت ڕوویان شاعیرە و ئامودی ی" خلە شیعرەکەدا، "ئیمام

تی بەورە. هەردوو وشەکە  ی شێر و "بەیان" یش سیفەلەخۆیەتی. "ژیان" سیفەت
گشتی لێرە و لە زۆر شیعری دیکەشیدا سەید کامیل خۆی  ەبوێدەچێت فارسی بن. 

و ئیجازەی داوە وشەی ە وووبەستی وشەی پەتیی کوردی نەکردگیرۆدەی بەند 
سم، و فارسی بێنە ناو هەڵبەستەکانیەوە، واتە وەک زۆر شاعیری ئەسیری فۆڕمالی  یرەبعە

یی ناو شیعرەکەی سااوەرۆک و پەیامی سیم نەبووە و ڕاگەیاندنی ندەربەستی قاڵب و فۆڕ
 ارسی بووبێتن یان عەرەبی. بەالوە گرنگتر بووە لەوەی بنەما و ڕەگی وشەکان ف

ت  رددە"بە   چەمیوی  بۆچی  ئیرەکوداخەوە  پەت  ئەوە  و  اهە"!    جوان  ێکهاتەیەکی 
خۆ بە داخەوە تیریشت    شتاوەتەوە و بۆتە کەوان، تازەیە. "چەمیوی" بەواتای پشتت نوو

بیهاویە گیان دونی لەمژیە  باش  جینت،  ئاراستە دەکەیت! ئەوە  ناڵەیان  و  ئاه  تەنیا  اتییان 
تی وەک  خەڵک  لەگەڵ  دەبێ  تۆ  تەعبیری  ک  رینییە،  بی.  ڕاست  ز"ئەهەوان  ەمانە" لی 

نەرێ یی هەیە    دەکرێت الیەنێکی  جێگەی مشتومڕە و لە خوێندنەوەدا هەستهەندێک  
ی هێناوە. باس لە "تیر"   "ر"نان بەنرخی ڕۆژ خۆە واتای خەڵکانی خراپ و  و شاعیر ب
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وناڵە، ه  ئاە و شاعیر بیەوێ بڵێت لەجیاتی  کردن واهەیە ئەو بۆچوونە پشتڕاست بکاتەو
و کەسانە بکە. هەرچۆنێک بێت، تێرمی "ڕاست" لە عیباڕەتی ەئەی  تیری ڕاست حەواڵ
ە و واتای پاک و  شیعریی "ئیهام" ی تێدای  کەوان وابە" دا، سەنعەتی"ڕاست وەک تیری  

 و بێ فێڵیشی لێ وەردەگیرێت.   قدسا
و وەک  ێ  ەرشاعیر بە خۆی، یان بە بەرگۆی قسەکانی دەڵێت لە قاپیلکی خۆت وەرەد

دروستکراو کە هەمیشە ئامادەی شەڕ و گەڕە، لە کاالندا  ان"  "دەب  جنسی  خەنجێری لە
 ێشتی مجێور(. ان" یش چەشنێک پۆاڵیە )چمەمێنەوە. "دەب

ی شەڕی، دەبێ بە پێچەوانە،  ردا ئاوا ڕاوەستاو و ئامادەایتۆ کە لە بەرانبەر دوژمن و نە
سارەوانی وەک  خۆشەویستەکەتدا  بەرانبەر  پارێزگارەژک  لە  و  وابێ  لاوەکەی  ێ  یی 

یر وتیرەوە ێک با دەدات و لە باسی شەڕ وگەڕ و شعیر بابەتەکە هەندەیت. لێرەدا شابک
سۆراغ کەژادەچێتە  و  مەجنوون  و  عیشق  لەیلی،  ی  و  رەن  ئەوەشوەی  نیانی  و  م 

 لەتافەتێکی زیاتر دەداتە شیعرەکە.  
ستی  کە باسی ئەوین و خۆشەوید  ەر"لە عیلمی سیحر و...":   شاعیر دوای تاقە یەک ف

مادەیی  وە سەر بابەتەکەی پێشوو و سەرلەنوێ بەرگۆی شیعرەکە لە ئات، دەگەڕێتەدەکا
ە و فێڵی لێ بکە!  بەازە، تۆش ساویلکە مەگرێت: کاکە! دوژمن فێڵبشەڕی دوژمندا ڕاد

ناکات   فێربیقەیدی  وحەواڵە  حیلە  و  فێڵ  بۆ   ئەگەر  ئەوانە  بکەیت؛  لەکاری  و 
ە و کارێکی وا بکە دوژمن نەتدۆزێتەوە  ەوبشارنی دوژمن پێویستن. خۆت  وواچبەگژد

هێر نهێنیەکەتەوە  شوێنە  لە  وە ئینجا  لێیبدە.  و  سەر  بکە  دەرسی  شی  شاعیر  ئەوەی  ک 
 و فێری لێدان و هەاڵتن و خۆشاردنەوەیان بکات. مەرگەی کورد دابداتپێش

ڕۆڵەی گەلی کورد دەکات ە  اتلە فەردی کۆتاییدا ئاوات داوا لە بەرگۆی شیعرەکە و
هەیەتیکەسا ئاڵۆزی  بەیەکی  تەنانەت  یان  دڵبەرەکەی  لەگەڵ  ئەوەدا  لەعەینی  و   بێت 

است و  ڕات، لەگەڵ خەڵکانی نکی گەرم و خۆش ڕادەبوێرێیادی دڵبەرەکەیەوە شەوێ
بخاتەوە. ئەو کەسایە بێت و خۆیان لێ دوور  بانگاشەی دژبەردا، ساردوسڕ  تییەی ئەو 

خدەە  ل  ،بۆدەکات و  خوو  و  خەتایبەتمەندیی  گونڵکانی  نێو  ئاسایی  دەکانی ی 
خەڵک جیاوازە.  هەندێک  ئەو  سەردەمی  لەگەڵکوردستانی  بەراورد  لە  ئێمە  گەالنی   ی 

 ن النیکەم لە سەردەمی ئەودا وابوون. ایقیرۆکە و ساکارترن دراوسێماندا، فە
کەسایەتیی تایبەتمەندیی  و  خەسلەت  هەندێک  شیعرەکە  گوتم  خۆیشی  اعش  وەک  یر 

وتۆ بیۆگڕافییەک سەیر بکرێت. دیارە  چەشنە ئدەتوانرێت وەک  یە،  م پێدەردەخات و بە
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ئامادە خوازیارئەو  ئاوات  وا  شەییانەی  پڕ  بارودۆخی  هی  کۆمەڵگای  یانە،  وشۆری  ڕ 
ڕروک پێشکەوتووی  واڵتانی  سەقامگیری  کۆمەڵگای  لە  خەباتکاران  ۆژئاوادا  دەوارین. 

نییە   بەوە  بەدەستمیهەپێویستیان  ڕووتیان  شیری  فێڵباز    ەوەشە  دوژمنی  لە  خۆ  و  بێت 
چینایەت خەباتی  تەنانەت  الیانە  لەم  بەڕواڵەت  بشارنەوە.  شێوازێکی  -البڕلییش 

پەر ڕێگای  لە  و  هەیە  سەرحوکمی ەلدیموکڕاتییانەتری  هێنانە  و  دەنگدان  و  مان 
گەلێکە ئەوانەش  دەبرێت؛  بەڕێوە  دیکەوە  کەسانی  البردنی  و  لە دوک  سانێک  ورن 

ستالی  کخەبانیی  تێگەیشتنی  چینایەتی،  هەندێک  تی  تا  ە  ئێمە  سیاسییەکانی  حزبە  لە 
لە "تونئێستاش هەر بڕو ەنوێنێ ئێمە خوو دوتیژی نواندن" دا خۆی دایان پێی هەیە و 

خدەی   عەشیرەیی و دژایەتیی نێوان هۆز و خێڵەکانمان گۆڕی و کردمانە خوو   یەخد
کی خۆشەویست، لە  ێتدۆسڕێکخراوەکان. بە گوتەی  و  ب  حزبی و دژایەتی نێوان حز

 !   ڵیش نەبووینەتە دیموکڕات خولەکدا بووین بە کومۆنیست بەاڵم بە دەیان سا ٢٤ماوەی 
      ، کهرووزیی شیعره حری عه به

 من سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مث هزج
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 خەت و خاڵ 
 
 
 

 تهسچاوی مه نزیکی ڵ لهرژۆب وت وخاڵ و زوڵف خه
 ستهست بهموو شێت و ده، ههستهخه ستهموو زار و جههه
   ک بلندهکی نزم و یه، یهک نزیکهدوور و یهکی یه
 ١٢5شکری شکستهوو لهکرسام، وه وو، سهتووتوو، ڕه موو کههه

 یلی! نگیی خێڵی لهزهیێکی شۆخن قوڵهبیلهچ قه
 ه ستده تهسده خزێن بهده جنوونمهنی یوهۆی ئه به که

 هومێدی ڕۆژی کوڵمه دڵی ڕووت و قووتی عاشق به
 ١٢٦رستهووت و ڕۆژبهڕ وهانێ عاشقی ڕووی ئهبز که
 وی ری زولفی عاشقی ڕوسه  ۆستئه خاتهدزی ده به

 ١٢7!ستهڕ ز بوو، چ جوانی کردهرهزانێ خۆش مهده که
 ن قسڕهکی خۆش دهقسێ هموو عاشقانی زاری بهه
 سته بهو مه، ئهر ببیسن  چ گرنگهگهی ئهمده له
 یێکی چاوی ئیشاڕه و، بهوێ بومنیش دڵم لهئه
 !سته، به ستهه'ئیمامی' ه رمووی دهڵیگرت و بردی، فههه

                                               
 تاویی هه  ١٣5٠ردیگالن، گه
 ر( عفهه پی جی چا ١8١نیسی و چاپی ئهی  ٣٠  )الپەڕە 

  ____________________________________ 
شی ئەنیسی  له  کهعرهعینوانی  هچاپی  مەرەز'  ز   دا خۆش  من  جوانی کورداراوهو    ی ی ی 
 ڕەزاشیرینە. ز'م پێ ره'خۆش مه

 
 مرساوت و سهوت و ڕهموو که نیسی: هه.  چاپی ئه ١٢5
 روت، رۆژ روت، قوت، روی،  نیسی: چاپی ئه .  ١٢٦
 ز بوون رهنیسی: خۆش مه ز بووم؛ چاپی ئهرهش مه ر: خۆعفهاپی جه چ .  ١٢7
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شیعره بزۆکهگه  کهکێشی  بن  و  سوار  شاعیر  یهلێک  یادی  ،  وقههزر  سه  لهلێرەدا  ! 
وی  ی چاوی ئهی زار و ئیشارهف و برژۆڵ و قسهخاڵ و زول  ت وو خهی  کهرهدڵبه

و    قینهتهساۆشی یار' )چ یاری ڕ کی خیهقسه  ، بهدیکه  ک 'عاشقانی زاری و وه  هکردوو
به ڕوئیایی(،  ههچ  بزۆکهو  بن  و  ره'ده  یهوا  مه'ئه  ئاواتهبهقسێت'  لهستهبهو    ی ر از  ' 

کهکهدارهدڵ ببیسێت  وه  دیداره  ێنیڵبه  ی  پێک عدهیان  و  ویسال  خود  یا  ژوان،  ی 
 . وهربڕیساڵیدا ده ٦8نی مهته ی لهو هیوایهر ئهیشتن. شاعیگه
 م:هو دوو مکهردی یهفه
سه خه برژۆڵ  و  زولف  و  خاڵ  و  کراوه نعهت  دروست  پێ  النظیریان  مراعات  .  تی 

کی  الیهبرژۆڵ لهک و زولف و  هالی  له  ت و خاڵخه  تاقم واتهوو  د  چێ شاعیر بهوێده
 له  ستهخه  ستهزار و جه  م واتههدووتی ناو میسراعی  سیفه  هستدهوو  د  ها به روههه  دیکه

بهک و شێت و دههیال ونهنعه ر، سهکیتالیهله  ستهست  بهتی لف  هێنابێت که شری    کار 
 شیش! ووهت و مشهبێ شیبتتهکرێت موڕهده
بۆچوونه ئهر  هگئه نهته  و  دهبێت، الیکه واو  ئهم  تهوهبێ  بێتیان  ئه  له  که   واو  و  نێوان 

ناوه چوا فهر  یهی  سیفه کهردی  چوار  و  فهم  دوورتی  و  هدی  نزم  و  نزیک  و  )دوور  م 
 ش دروست کراوه ووهبڵند(دا، لف و نشری موشه

له یهفه  زار،  الوازهزه  ادم کهردی  و  لهاڵبه؛  عیف  شهفه  م  تێدایهشه ردی  ئیهامی  ، مدا 
 .هعیف زار و زهمان می هههو واتای دوو م ولێوهمی دهکههواتای ی

ڕهکه و  سیوتوو  دوو  خههفوتووش  بۆ  زولتن  و  خاڵ  و  کهت  برژۆڵ.  و  وتوو  ف 
و واتای ڕۆیشتوو،    وهردوک  یشاعیر دروست  تێکی جوانهوتووش سیفه، رهچییه  ئاشکرایه

لهستهدله و  هاوشێوهناوچچوو  شتێکی  و  ئهوو  ه'سه   وی  وهرسام'  لێ    که   رگرتووهی 
وت و  وت و ڕهک 'کهنیسیدا وهئه  یپچا  وتوو لهو و ڕهوتوتی. کهودا هێناویهشوێن ئهبه
 .وهغ کردۆتهسا یش اب رعفهو جه شوێنی خۆیدا نییه هواو لته که رسام' هاتووهسه 
'چرکیبته لهمه  اویی  دیکه  ست'  شاعیرانی  بینراوهشیعری  کوردیشدا  نموون  ی  ، هبۆ 
 حوی و سالم. مه
 مێههدی سرفه
قوڵهبیلهقه دهزهی  زولنگی  که  یفبێ  بێت  ڕوومهسهبه  یار  دهتیر  دێنه دا  و   خزێن 

 گرن. اعیر دهی شنووجنمه یلی لهری ڕووی لهنجامدا به له وهخواره
 موارهردی چفه
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رگ  ت و بێ به . ڕوورگ(، ئیهامیان تێدایهڕووت )ڕووی تۆ( و ڕووت )بێ جل و به
 یپارێزێت. رما دههس ی لهوهێت بۆئهرستاوی خۆش بوێت و بیپهتبێ ههده
 م ردی پێنجهفه

ز  رهخۆش مهن 'اوێی 'عاشقی ڕووی' دا تێماوم. جیاوازیی نوهواتاکردنه  ندێک لهمن هه
' و  دهرمه خۆش  بوون'  بووم' ی  چاپهز  زیاکهوو  سهش  ئهتری  شێواندووم:  لێ    ر گهر 

سه شاعیر  زولفییاری  ئهئه  خاتهده  وهدزییه  به  ری  خۆی،  ڕووی'    یستۆی  'عاشقی 
کارهلێره چ  ئهیهدا  بهگه؟  زولفی  که ئه  خاتههد  وهدزییهریش  ڕووی،  عاشقی   ستۆی 
مدا  هڵ میسراعی دووگهندی لهوهی و په  ی وا شێواوهبۆچ  که، ڕستهنم پێ ڕاستترهیاهوئه

 ؟ ێڵهبۆچی وا ل
خۆش  ده  'که لهرهمهزانێ  بوو'،  چاپه  ز  بهکهدوو  'بووم'  وهێشدوو    دا  و  'بوون'  ی 

کێشه  نووسراوه منیش  ککهو  قووڵتر  شێوهوهبه  ردووهم  سێههیهی  دانکی  بۆ  و    هوامم 
ل'بوو'  تهکردوومه   دا به و نابێ لێره  یهڵهرم پێ هه عفهشێوازی چاپی جه  دا مناستیڕ  ه! 

کهکهیه قسهم  مه بکرێ  س  خۆش  بۆچی  'من'  به رهت،  و  بووم  دز  'من'  هگشتی  وری 
 که، ڕسته  تهم داوهسی سێههکه  شێوازی  که  نیسی باشتره؟ شێوازی چاپی ئهدا چییهلێره

ئهعه م  اڵهب ئهیبی  کهسێهه   هب  هیوهویش  داناوهم  کۆی  ئه  سی  کرداری  گهله  وهو  ڵ 
یهڕسته  'کرده دا  ناگرێته'  کۆ  سییهکهتاکه  که  وهک  مهنییه  و  خۆش  بۆ   تهسیفه  زره. 

و ڕیسی باشی پێ بڕسترێت. شاعیر  ی چاک و نایاب بێت کهمووه ز واتهرهمه بزنێک که
 . وست کردووه در ناسی، جی ز و ڕستهرهمه ف ولوز به

ببڕمه شیعرهوهکورتی  واتای  ئاوایه  که،  من  یارهالی  سهکه:  زولفیم   وه دزییه  به  ری 
زی  رهو مه  ، جنسێکی باشهو زوڵفهزانێ ئه  کاتێ که  ستۆی عاشقی ڕووی وئه  خسته

ئینجا   ڕستهچاکه!  یان  'یهڕست  پێ ڕست.  باشی  تێدایه  'هتسڕکی  ئیهامی  د  ش  وو و 
 . رگیراوهو نووسین' ی لێ وه ی قسه'شتی ڕستراو' و 'ڕسته ی جیاواز واتهاتاو
 مشه ردی شهفه

تێدایه ئیهامی  پێکه   م و قسهو ده   را. زم و الواز: ده'زار'  بیستنیش  ناسیان پێ  جی  وهو 
 .دروستکراوه

 موتهردی حهفه
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واتهله ئه  وێ،  زارعاشقا  که  وانهوداڕو  والی  یانی  ئهیهقسه  بهر  ی  خۆشی  و  کی 
دڵم کرد   کی چاوی لهیهاڵم یار ئیشاڕهبوو به  وێڵی دڵی منیش لهقسن. شاعیر دهڕهده

 ! سه ئیتر خۆشیت به  سته شاعیر، یگرت و بردی و گوتی ههڵڵ خۆیدا ههگهو له
 ، کهرووزیی شیعره حری عه به

 التنفعالت فاع //فاعالتن  التفع رمل مثمن مشکول:
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 خۆره دانه
 
 
 

 رهاڵی دڵبهمتی گیان و دڵی 'کامیل' جهئافه
 رهستم چاوی کاڵی دڵبهحم و مههقاتڵی بێ ڕ
 وهماچی لێوی زیندووی کردمه بوو بهاچکوشتمی، 

 رهقووتی گیانم مشتنی دوو لێوی ئاڵی دڵبه
 داڵنی کوڵمی جێ ڕاوگهن و شقاعا زولفی داوی

 رهخاڵی دڵبه و جووتهن بولبوالن لهخۆرهدانه
 وهکشهمانگی یه  مدیوه، نه ش بووهالکم ڕهسیپه

 هربرۆی هیاللی دڵبهژنم دیتنی ئهڕۆژی جه
 یهی 'ئیمامی'! بۆ جوانی تابڵێی بێ وێنهئه

 رهماڵی دڵبه، دڵ ماتی کهعاقڵێکی واشه 
                                                     

 تاویی هه ١٣5٠قاقاڵوا، 
  ر(عفهی چاپی جه  ١87و  نیسی ی چاپی ئه ٩٦ )الپەڕە  

  _____________________________________ 
'دانهعفهنیسی و جهردوو چاپی ئه هه  له  کهنوانی شیعرهیع ردی  فه  له  که  ' یهخۆرهردا 
 . رگیراوهوه کهشیعرهمی ه هسێ
ردی  فه  ه. شاعیر لمی تێدا نییهستهعبیراتی ئهو ته  ی بێ گرێ وگۆڵهێکی عاشقانهعرشی
 می. ا م: کامیل و ئیندووهعدا ناوی خۆی گونجاقتهع و مهتلهمه
 ی سعبیری فارو ته   وشه   وهکردۆتهنه   وهشدا ئاوات سڵی لهی، لێرهکانی دیکه ک شیعرهوه
الل،  حم، قووت، هیمال، قاتڵ، بێ رهت، جه : ئافهکهرهشیع  اخنیناوئ  بی بکاته رهعه  یان

به  لهمال و  عاقڵ، که  بوون  عبیراتهو تهشێک لهڕاستیشدا  ناک  تههئیتر  بهێرخۆماڵی و   ت 
 بێگانه دابنرێن. 
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: چاوی ووهگرترهعبیری جوانی کوردیش وندێک تهههڵکی لهینی کاتدا کهعه   اڵم له به
ماچی   ئمشت  لێو،کاڵ،  لێوی  دوو  ڕاوگه   اڵ،نی  جێ  دانهداو،  جووته خۆره،  خاڵ،    ، 

 و دڵی مات.  بێ وێنه، وهکشهمانگی یه بوو، وهشههالکی ڕسیپه
به  و  زیندووکرام  کوشتن  هه وهدنهچ  عاشق  سیفهی  لهردوکیان  گراوین  شیعری   تی 

به فارسیدا.  دانهوهشێ  مانهه  کوردی و  بوخاڵ  ی  ، داوی زولف و  ی  برۆ لبول و ئهو 
نه ، هوهکشههیالل و مانگی یه  نهیچکامیان  نین. 'کوڵمی جێ ڕاوگبیسدیتوو و  ی  ه توو 

 .نهاواڵم جبه نییه زهرچی زۆر تاداڵن' گه
 مشتن: مژتن، مژین 

 ری شاعیرن بولبوالن، عاشقانی دڵبه
 الک: ڕیهسیپه

کۆتاییدا  له جواپه  عیرشا  دێڕی  عه سنی  و  ک  قڵنی  ههدڵبه  ڵی ماهو  پێکهر    وهردوک 
بۆ کهکهی شیعرهوهک ئهکات وهده بهیویهناس  ت گوتبێت کهتایبه  سێکیی   اڵم لهتی 

ئئێمه ناکات.  ئاشکرا  نابێ لهوههی  بچێت کهشمان  ساڵیی    ٦8نی  مهته  له  کهشیعره  بیر 
 . اعیردا گوتراوهش
 ، کهشیعره  ییووزره حری عبه

 : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنذوفن محرمل مثم
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 ەفری بەران ب 
 
 
 

   ١٢8تی پایزی! ەندە سەخت و ناخۆشە بیساچ ،سەیری
 حاند سەرما بەزی ەسەگ لە سەرمانا تەزی، شێریش ل

 تەم لەگەڵ بەفری بەرانا وا سەری کوێستانی گرت 
 بۆمان خزی پی س یکەمه دێوسەر بەرەوژێر، کەم 

 لکی هەژار ێژینه و دڕا جلەم یاویهات گوڕەی پ
 ڕووتەش هەڵبەزیر کاڕەیانه، بزنهکار و مەڕ هە

 ر حەز له تەندوورێ دەکەنر و الو، شێخ و مەال، هەپی
 ١٢٩کزی ستۆی کز، به کووڕی و ملەئملهوڕیش دەڕوا به 

 جاروباریش خۆزگه خۆ دەرخا له نێو هەور و هەاڵ 
 ١٣٠دزی  ، زەردە به چاوشارکێ وەوهزرەڕۆژ به ترس و ل

 هات نەسیمێکی شەماڵ و تا واڵت ڕەش کاتەوە 
 گیانی تەزی داوەشێ! بێ واده هات و وا ئەویش 

                                                     
 ی هەتاوی ١٣5٠قاڵوا، اق

ی چاپی جەعفەر(  ٢٤١ی چاپی ئەنیسی و  ٦١)الپەڕە   
____________________ ___  _______________ 

 ە لە چاپی ئەنیسیدا "پاییز"ە.  رەکشیع عینوانی
شاعیرانەیە،   ئیماژی  پڕلە  و  جوان  ناسراوغەزەلێکی  شیعرە  نەمر  کارتێکەریی  ەکەی 

دیاسەیفولقوزاتی   سەرەوە  بە  و   ەرقازی  زستان  باسی  هونەرمەندانە  شێوەیەکی  بە  کە 

 
 اییزی ەر: پی ئەنیسی و جەعفچاپ ١٢8
 ی ئەنیسی: کوڕی چاپ ١٢٩
 ەنیسی و جەعفەر: زۆر بە ترس ولەرزەوە... چاپی ئەنیسی: زەرد و بەچاوشارکێ و دزی چاپی ئ ١٣٠
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ساڵی   مو  ١٣١٢سەهۆڵبەندانی  ناوچەی  لە  هەتاوی  خراپی  ان  یرکی  شوێنەواری  لە و 
ژیانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی کوردانی ناوچەی موکریان بە تایبەت دەوروبەری   سەر
کراوە.شار تێدا  میاندواوی  دەسپێک  ی  یان  مەتلەع  دوورودرێژئەوە  قەسیدە  ەی  کەی 

 سەیفە: 
     "عەزیز! ئارەزووت زۆری بۆ هێنام  

 فرمێسکم سوور بوو، زەردی ڕووی لێنام..."
شبەد ئاوات  ێ  لدواتساڵ    ٣8یعرەکەی  کۆتاییەکانیر،  سەرمای   ە  داکەوتنی  و  پایز 

س١٩7١)   ١٣5٠ساڵی   کە  گوترابێت  خەڵک(دا  بە  تەنگی  وسۆڵ  گوندەکانی ەرما  ی 
 ئیماژی جوانی شاعیرانە لە شیعرەکەدا زۆرن.  وردستان هەڵچنیبوو.ڕۆژهەاڵتی ک

پ بیساتی  وا پی هز یابیسات: سفرە، شتێکی داچنراو و ڕێکخراو.  ایز ەموو ئەو شتانەیە 
سروش هەم   ناو  وەک  لە  شاعیر،  دێنێت.  پێکی  کۆمەاڵیەتیدا  ژیانی  لە  هەم  و  ت 
پایزی    یبێت(، ڕقی لە بیساتکوێستانی )کە 'قاقاڵوا'  تووی گوندێکی ناوچەیەکی  دانیش

 دەبێتەوە.
من  ە.  وارپایز و پاییز: لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا وشەکە وەک 'پاییزی' نووس

خ شاعیر  وانییە  بالم  شۆی  نووسیبەو  کێوەیەی  قسەکردنی  لە  ئێمە  دەڵێین  ێت.  وردیدا 
. دیارە من ئەو دەست تێوەردانە لە  نکەائیز کە شێوەی فارسی وشەپایز نەک پاییز یان پ

دا یەک بڕگە لە کێشی شیعرەکە زیاد  کەم. خوێندنەوەی وشەکە لە شێوەی پاییزانخۆوە  
 بێتی.ویست خۆی راو نییە مەگەر شاعیر پێد ەزدەکات و ئەوە ئیجا

انا، جیناسی سەگ و سەرما و سەرمانا: مۆسیقایەکی دەروونییان هەیە. سەرما و سەرم
 هەیە. ناتەواویان 

مۆسیقای شێوە  هەمان  بە  بەزی:  و  کات  تەزی  عەینی  لە  و  تێدایە  /ز/یان  دا پیتی 
 جیناسێکی ناتەواویان لێ دروست کراوە. 

بەران:   بە  مال  من بەفری  بەران'  'بەفری  برانبوابوو  سەران'ەر  'بەفری  بەفری    ە  دێت. 
سەرماوسۆڵد سەرەتای  لە  وا  بەفرەیە  ئەو  دەسەران  شاخەکان  لووتکەی  لە  نیشێت.  ا 

لە هەژار  وشە  مامۆستا  کردنەوەی  نموونەی   یواتا  دوو  بۆرینەدا  هەنبانە  لە  "زەردە" 
ئەم    تریەوەوانە چەند دێڕ خوار)بڕ  ا دئەوەیە: زەردە لە سەرانی  هێناوەتەوە، کە یەکیان  

درەنگتر،   یادداشتانە(. بەفری بەرانیش بە بۆچوونی من دەبوو ئەو بەفرە بێت کەهەندێک
ئاوا قەولی  دەگبە  و  خوارێ"  "دەخزێتە  نت  و  چیا  داوێنی  گوندان.   وااتە  و  شار 

  بێتدە  بێت، بەفری سەرانیش بوونی هەروەها پێم وابوو کاتێ لە پایزدا بەفری بەران هە
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تەع شێوەیە،  بەو  شبیرو  سەری  عای  وا  بەرانا  بەفری  لەگەڵ  "تەم  ئەوەی  لەمەڕ  یر 
 .کوێستانی گرت"، هەڵە نابێت

بۆچوونی خۆم   لە  هەنبانەبەاڵم  نەبووم و  فەرهەنگی   رابۆرینەی مامۆستا هەژ  ڕازی  و 
  م تناچار بە ئیمەیل پرسیارم لە شەش دۆستی خۆشەویس نەگرتبوو. انیش ئەو مادەیەیخاڵ

ئەزموون  کرد وابوو  الم  گوندی  ژیانێکی  کە  بۆ لە  کێشەکەم  بتوانن  و  هەبێت  ان 
 چارەسەر بکەن. 

هەموویا زۆر  و  بەران"کەم  "بەفری  تەعبیری  و  ن  بەران  سەر  بردەوە  و  یان  نێری 
ب دیکرەتێبەردانی  برادەرێکی  و  مەهاباد  خەڵکی  برادەرێکی  پایزاندا.  لە  مەڕ  لە  ەی ان 

و لە ڕێگەی دۆستێکی   ووردبە ککەیان بە باشی کاکڵەتەبابخەڵکی ناوچەی گەورکان  
قاقاڵوای گوندی  ئەوەی  لەبەر  ڕاگەیاندم.  پێیان  نزیک   بەڕێزەوە  کەوتۆتە  ئاواتیش 

ڕوونکردنەوەگ و  برادەرەکەەورکایەتی  هەردوو  دەکردەوە،   ی  یەکتریان  پشتڕاستی 
ش دەکەم کە انەتسیاسی هەموو ئەو دۆستەخۆشەوپەسندم کرد و لێرەدا ڕایدەگەیێنم. سپ

ن و بە مەسەلەکەوە ماندوو بوون. ئەوە بۆچوونی دۆستی بە ڕەچەڵەک  تاە همەوبە دەنگ
 ایەتییە: خەڵکی گەورک
ی تێبەردەدرێت و قەدیم  نااییز ) خەزەڵوەر(دا، مەڕ بەرمانگی دووەمی پ"لە ناوەراستی  

کیش کە لە  فرێبە  ان[ دەبوو بە شایی و بەزم و رەزم .]ئەو بەران تێبەردانە الی مەڕدار
ئ بسەروبەندی  بە ەرەو  ئێمە  لەالی  کە  بەران  بەفری  دەڵێن  پێی  ببارێ  تێبەردانەدا  ان 
 وەختە دەژمێردرێ". بەفرێکی پێش

دەوروبەری مانگی خەزەڵوەرە لە   یە کورتی، 'بەفری بەران' بەفری پێشوەختوو، بکەواب
 کوردستان.  

فیردەوس شانامەی  ناو  ئەفسانەیی  دێوێکی  سپی:  لەییدێوی  "خوان.  لە  ڕۆستەم  ی ەوێدا 
قۆناوتەمحە واتە  مازەندەران، دەچێتە شەڕەجەنگی"  لە واڵتی    غی کۆتایی شەڕەکانیدا 

مەترسیدار کە  سپی،  بودێوی  دێو  بەهێزترین  و  زاڵ  ترین  سەریدا  بە  و  ەدوە،  بێت 
ە دەسکردانەی وا دەیکووژێت و کاسەی سەری دەکاتە کاڵو بۆ خۆی. هەموو ئەو وێن

ڕۆستە کاڵویێشرک  ملە  بە  لێرەدا سەلـلکە  اونەتەوە،  دەریدەخەن.  سپییەوە  دێوی  ەری 
 بەفری بەران بە دێوی سپی شوبهێنراوە. 

 وڕە: نەڕا و هەراگ
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اللەمێژی پیاوی   تێدەگەم.  پایزی'ی  'هەوری  بە  من  و    منە:  وهەرا  گوڕە  شاعیر  وایە 
 ندووە.بهاشو ر ژن و منداڵ لە ناو ماڵێدا، بە گوڕەی هەورنەڕاندنی پیاوی بە سە

بزن بەچکە  چککار:  کارژیلە، تازەز  ۆلەیی  هەژار(،  مامۆستا  بۆرینەی  )هەنبانە  او 
کار شاعیر  پێکەوە  کارژۆڵە.  مەڕ  لەگەڵ  مەژیلەی  بێچووی  دیارە  بەرخی هێناوە.  ڕ، 

 بەاڵم دوای ئەوەی لە شیر دەبڕێتەوە 'کاوڕ' ی پێدەڵێن.  تپێدەگوترێ
 رینە(.  بۆ ەناکاڕە: دەنگی بەرزی پەز و بەرخ )هەنب

لەم والو:  و شاعی  دەدافەر  پیر  هەژار  و  الو  و  پیر  بە  هەمووکەس  بڵێت  دەیەوێ  ر 
پایز و سەرمایان  دەسەاڵتدارەوە کارت پێیان خۆێکەریی  بەر  لەسەرە، هەمووی  بچنە  شە 

نی  تەندوور تەنانەت کەسی زۆردار و ملهوڕیش، کە دەکرێ لێرەدا بە خەڵکا  گەرمای
 ا کز وماتە. یزدپا دەوڵەمەند بزانرێت، لە

ک کە هەل و مەرجی سروشتی یان کۆمەاڵیەتی کزی کردبێت و ەستۆی: ئەئەستۆی کز
 نووشتاندبێتیەوە. 

 خی پشت چەماوەییە.  انە بۆرینە(. کووڕی، دۆکووڕ: پشت چەماوە )هەنب
 و کووڕی و کزی: مۆسیقای دەروونیی دەنگی /ک/یان تێدایە.  زک

ه مانای  و  دێت  هەوردا  لەگەڵ  تەنیادە  روەهەاڵ:  بە  بەاڵم  واداتەوە  و  ت،  نییە  ایەکی 
 وشەی 'موهمەل'ە. 

ئەنیسی و ج بە ترس ولەرزەوە: هەردوو چاپی  بەڕۆژ  شێوەی    ەعفەر ئەم میسراعەیان 
ولەر ترس  بە  کرد"زۆر  تۆمار  نازانم ووزەوە..."  حاڵەتەدا  لەو  دەکەم  هەرچی  من  ە. 

  اتە  دەردەخات کێیە؟ وهەاڵ  و رولەرزەوە خۆی لە نێو هەو  ئەوەی وا جاروبارە بە ترس
 ێک بۆ کرداری 'خۆ دەرخستن'ەکە نابینم.  رەبک

ڵێین هەڵەیەک کە لە  نی من، ئەوەیە بتوانین بتاقە ڕێگەی چارەسەری کێشە، بە بۆچوو
داوە و چارەسەری بکەین. من زۆر بە ڕوونی ئەوە دەبینم  یوینەوەی شیعرەکەدا ڕنووس

خۆیدا   ینشوێلە  و ئەگەر بۆچوونەکەموە  ارسژ" بە هەڵە وەک "زۆر" نووکە وشەی "ڕۆ
پەیدا دەکات، کەوابوو ئەوە،   واتا  "زەردە"ش  ۆتاییەکانی  ە کە لە کڕۆژبێت، ئەودەم 

 ک نابەخشێت. هیچ واتایە ، کە لێرەدازۆرنەک س ولەرزەوە سەردەردێنێت پایزدا بە تر
زەردەپ دا،  سەرانی  لە  )زەردە  ئێوارەدا،  و  بەیان  لە  تاو  تیشکی  وارە(  ئێ  یڕەزەردە: 

بۆرینە 'زەردە'ی(.   )هەنبانە  وایە  بەڕێ  الم  جەعفەر  'زەرد'ی    چاپی  لە  بێت  جێتر  و 
ڕۆژدا یەک    ارکێ و دزی' ی دەرکەوتنیەر ئەوەی لەگەڵ 'بە چاوشچاپی ئەنیسی؛ لەب
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م ەودەگرێتە کە  'ڕۆژ'ەی  ئەو  هەر  بۆ  سیفەتە  و  نییە  واتا  بێ  'زەرد'یش  بەاڵم  ن  . 
 ێت کێیە یان چییە.  بان نڕووموصوف'ی ئەو زەردە م 'ەدوپێشنیاری دەکەم دەنا ئە

"زەرد نموونەی  هەژار  مامۆستا  دا،  زەردە  واتاکردنەوەی  ی  لە  دا'  سەرانی  لە  ە 
ڕوون  هێناو بۆ  ئەوە  کە  سەەتەوە،  بابەتی  دێڕ  ارکردنەوەی  ئێمەش)چەند  بەرانی  و  ن 

 سەرەوەتر(، یارمەتیدەرە.  
 لە   اڵە.شەم  ر، کاری بایسپیایی بەفلە    تڕەش کردنەوەی واڵ  تا واڵت ڕەش کاتەوە:

بەڕ هاتووە،  شەماڵ  دوابەدوای  کە  عەتف  /واو/ێکی  شیعرەکەدا  واڵەت خوێندنەوەی 
ئاساییە و  ئەوزیادییە  بێ  بە  کە  ئەوەیە  بخوێنرێتەوە    کەی  "هات   وپیتە  بگوترێ: 

یەکەم،   بەاڵم  کاتەوە"  ڕەش  تا واڵت  شەمال،  ئەو  نەسیمێکی  بێ  بە  شیعرەکە  کێشی 
دووهنا  ەواو و  دەبێت  واوەکە    ێتکا  ەم،تەواو  دەبینین  دەخوێنینەوە  دووهەم  میسراعی 

ل درەنگ هاتبوو و تا ئەو    ەبەر ئەوەی نەسیمی شەماڵ لەشوێنی خۆیدایە. شاعیر دەڵێ 
و، نەک هەر بەفری بۆ نەتوایەوە بەڵکوو خۆیشی بوو بە قوربانی  وببگاتێ سەرما داکەوت

 سەرمانا گیانی تەزی!  و لە
 ، عەرووزیی شیعرەکە  یربەح

 وف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنحذمن م رمل مث
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 دەکەوم لەبەر چاوان 
 
 
 

             ان  بەر دڵ و چاووردە وردە لە
     ١٣١بێ تاوان  ،ەدەکەوم، وادیار

 سووچ و تاوانی من هەموو ماڵە 
 نیمه بیدەم بە کەس، دەنا خاڵە!

 ە رایهەرچی پێویستی پیاوی وش
 وارە ی منی چارەڕەش به خەڵال

 انه خۆ وەدزم ته ئەوچەل لەوشەر
 خۆ، دزم!  ئەگه زانی، ئەزم دەنا

 وخێچی و دزی و درۆ کردن خوار
 مردن بێ نەخۆشی به سەکته زوو 

 بگرە ڕێزی لێ مۆدی ئەمڕۆیه،
 وعاریش له هیچ کەسێ مەگرە عەیب 

 ۆژی باشئەوی ڕۆژباشی کردی، ڕ
 ١٣٢پاش ەبئەوی نەیکرد، شتێکی سووری 

 نایە گەر کەس به هاواری تۆ ئە
 ەو کەسه مەکه کایەتۆش لەگەڵ ئ

 
 وا دییارە  :ئەنیسیچاپی  ١٣١
ئەنیسی: ئەوچ  ١٣٢ نەیکرد شتێک اپی  مامۆستای.ی  نەنووسیوە   ئەنیسی  ... واتە  تەواوەتی  بە  جنێوەکەی  یان    تەنز 

ل  چیگەر ڕاستیدا  ناوچەکە هەیە  زمانی خەڵک  ە سەرلە  باشی  دەڵێن  و  ی  بەاڵمە پاش!"ب"شتێکی  لە چاپی    ، 
ێت. هەبن  ش لە هەندێک شوێکەقسە شێوازەی    وییە ئەجەعفەردا بووە بە "شتێکی سووری بە پاش!" و دوور ن

'سوور' م  بەاڵ 'هێنانی  ،  لەجیاتی  لەگەڵ  دروست،  اش'پ'باش'  پێ  ناتەواوی  با   جیناسێکی  لە  کە  ری  دەبێت 
 یەوە جوانە.  نعەتی شیعری سە
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 ١٣٣ئەو کەسێکیش که دێ به هاوارت 
 خوارت ۆته دۆست و ڕەفیق و خەم ب

 بکەی چاکه   خۆت بە قوربانی وی
 ێکی ئەو هەڵێ، ڕاکەڕابه ئیش

 ١٣٤ڕامەوەسته، باڵ ملت بشکێ 
 نەکوو ڕاوەستی، ئابڕووت بتکێ

 ات خەب یتوپووچه، کاپێت بڵێن هیچ
 ت ەرفابێ دڕادەوەستێ، هەتا دە

 ێن له مەیدانا ت بڵچاکه گەر پێ
 هات و نەبزووت هەتا سەری دانا 

 فرینئافەرینت بکەن، نەوەک نە
   ەموو دەمرینژین نییه بایەخی، ه

                                          
 ی هەتاوی١٣5٠قاقاڵوا، 
   ی چاپی جەعفەر( ٠٩٣ و ٣٠8ی چاپی ئەنیسی و  ١8٤تا  ١8٢)الپەڕە 

_________   ___________________________ 
 لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.  عینوان

سەمش شەخسی،  گەلێک  تێی یعرەکە  لەداڵنە،  نزیک  و  ژیانیمی  باسی  شاعیر    ی دا 
چی و درۆ تاکەکەسیی خۆی لەناو کۆمەڵگایەکی بێ بەزەییدا دەکات کە "خوار وخێ

ستی پیاوی هوشیارە  یپێو  ێکی وەک ئەو کە "هەرچیکەسو    و دزی کردن" ی تێدا باوە
تەوە و قەدری ەو کۆمەڵگایەدا جێی نابێبە خەڵوار" هەیەتی و تەنیا پووڵ و پارەی نییە، ل

ئەوە دیاردەیەکی ش  نییە.  لە    دیارە  سەرمایەدارییە  سیستەمی  سەرهەڵدانی  سەرەتاکانی 
 ناوچەکە. 

ی  یوانلە دوێرەی ژیننامەی شاعیر  ە گب  ەی هەتاوییە ک  ١٣5٠ساڵی گوترانی شیعرەکە  
جەعفەردا  چ الپەڕە  اپی  دڵ،  گوتراو  ٢٣  (،٤5)شاری  ئەوە  دوای  لە ساڵ  ئاوات  کە  ە 

لێ دەکرێت و تووشی    ی گوندی جەمیاندا فێڵوندی گەردیگالن و کڕینی  فرۆشتنی گ
ی گوندی قاقاڵوا دەکڕێت و تا  ساڵ دوای ئەویش سێ دانگ  ٦زیانی دارایی دەبێت؛  

 
 یسی هەڵەیەکی تایپی تێکەوتووە. لەوێدا 'هاوارت' وەک 'هاوات' نووسراوە.چاپی ئەن ١٣٣
 ت بشکێ لبەاڵ مچاپی ئەنیسی:  ١٣٤



 
 

   ١٣5٣تا  ١٣5٠ یسااڵن ریشیع /182
 

ییەدا دەمێنێتەوە. شیعرەکە ئاوێنەی ئەو ژیانە و ادار  ەن لەو بارودۆخە خراپە تەم  ییکۆتا
ه و  تەنگی  دەست  گوندانەیئەو  ئەو  فرۆشتوو  ەژارییەیە.  و  کڕیونی  نیەتەوە، ئاوات 

بوون بە زەوی وزاری کەمەوە، کە ژیانی کەسێکی دڵئاوا وەک ئاوات   کوگەلێک بچو
ناو ئەم شیعرە    یاواردابین بکەن. بانگ و ه  یوەناومیوانداریی بەردەوامی ئەویان نەت  و

 ڵک. لە دوو شتە: دەست تەنگی خۆی و ناڕاستی هەندێک لە خە
 سووچ: تاوان

ئئەگەر   کزانی  بۆ  پەندێکی کوردییە  دزم:  دەنا  لە  سەەزم،  کە  دەگوترێت  فێڵباز  انی 
 پیشان دەدەن.  یاربەاڵم بە ڕواڵەت خۆیان وەک  نەیارنباتیندا 

 باوی ڕۆژ  تازە و یشت مۆد: مۆدە،
ە باسی لێو  بەشێکی دیکەی ئەم دیوانەداکردی...: پەندێکی کوردییە لە    شیۆژبائەوی ڕ
 کراوە. 

 ێ با... باڵ: با، لێگەڕ
خ وشەی  ئاوات  وایە  الم  خەبات:  هەڵبەکاتی  و  کردەوە  و  کار  واتای  لە  س اتی 

جێگ زۆر  شوێنەدا  لەو  سیاسی  خەباتی  دەنا  هێنابێت  ڕۆژانەدا  کە  ناب  یەوکەوتی  ێتەوە 
وەشمان لەبیر نەچێت کە ئاوات  یەکتر. بەاڵم ئەخەڵکە لەگەڵ    ساییی ئاباسی پەیوەند

سیاسییە    ەیا ئەو بەرپرسیایەتین نەیەوێت لە شیعرەکانیدێکی سیاسییە و بیەوێت یاشاعیر
شیعرەکەدا ناوەرۆکە   خۆ دەنوێنێت و سەر هەڵدەدات. لێرەش، لە سێ فەردی کۆتایی

ر بەخۆیەوە دەگرێت و بە باشی تەڵکیکە ڕەنگێکی گشتیتر و خییەسەکشەخسی و تاکە
ل سەردانان  و  ڕاوەستان   باسی  بدەبینرێت  بۆ  هەنگاوێکە  مەیدان  کردنی  ە  سیاسی  ە 

 شیعرەکە. 
 بێ بۆ پاراستنی سەروا لەو بیچمەدا هاتبێت. ەتان. دەرەدەرفەت، د دەرفات:

     ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 علن فعلنفاعالتن مفاف: و ذحخفیف مسدس مخبون م
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 دەوای دڵی زارم 
 
 
 

 ١٣5به گوێی زەمانه بگا، گیانه، ئاخۆ هاوارم؟ 
 و بێزارم له ژینم و بوونم، هەراس وەڕەز 

 و خۆی ما وکتەمەن تەواو بووه، ئەمما تەمەع وە
 له بەژنی بەرز و له ئاکاری جوانی دڵدارم 

 کەسێ که پرسی له من، پێی بڵێن: وەکوو مەجنوون 
 اسارم نه ئتەالەرد و ماهه، له هەرد و ز له

 ڕەفیقی جانەوەرانم، ئەسیری بەندی ئەوین 
 اغ و دەشت و کۆسارمهەمیشه ڕووتەڵی نێو ب

 عیالج و دەرمانە ەردی ئەوین بێشی دنەخۆ
 چاره و دەوای دڵی زارمنییه  هبەداخەو

 دوو ماچی لێوه، ئەویش پێوه دەمرم و نابێ 
 ئازارم و  درەنەسیبی ئەو دڵی وا پڕ له د

 ێیه چاوی هەبێ چاوەڕ کوێرکوو "ئیمامی" هەروە
 کەچی بەداخەوه هەر کوێره چاوی بیمارم

                                                     
 یی هەتاو ١٣5١قاقاڵوا 
( ی چاپی جەعفەر ١٢٠ی چاپی ئەنیسی و  7٠و  ٦٩)الپەڕە   

 _______________________________________ 
ەوین'ە و هەردوکیان لە وشەگەلی یسیدا 'دەردی ئئەن  چاپیانی شیعرەکە لە دیوانی  نوعی

غە پێنجەمی  فەردی  دەردیناو  وەرگیراون.  بەپێستی  زەلەکە  پڕ  زیاتر  شیعرەکە    ئەوین 
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مانی  'دەوای دڵی زارم' لەبەر ئەوەی شاعیر دەڵێ دڵی زارم هەر چارە و دەر  دەبینم تا
 .  شیعرەکەیە کییەرەو ئەوەش پەیامی س بۆ نییە

 انی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا هەر یەکن.گوتراڵی شوێن و س
 غەزەلێکی غەرامییە.  

بووە کاتێ شی  ٦٩ر  شاعی   دواتریش کۆچی دوایی ساڵ    ١7عرەکەی گوتووە و  سااڵن 
 .  کردووە، بەم حیسابە، زۆر سەیر نییە ئەگەر دەڵێ "تەمەن تەواو بووە"

زۆر   بەشێکی  کە  هیوایی،  داگرت شیع  ەلبێ  ئاواتی  ڕوونی ێرل  ە،وورەکانی  بە  ەشدا 
ەکوو مەجنوون له زەرد و  وەڕەز له ژینم و بوونم، هەراس و بێزارم، ودەردەکەوێت:  

 نەوەرانم و... ماه و تەالنم، ڕەفیقی جا
بەرچاو جی  مبەاڵ تێدا  دیکەشی  دیاردەیەکی  شیعرەکە،  ناو  گشتییەی  فەزا  لەو  ا 

ی  ه ئاکاری جوانو ل  بەرزعیرە: تەماع لە بەژنی  شا  یی ردەکەوێت کە دڵداری و ئەویندا
ئەوین  بەندی  ئەسیری  چ١٣٦دڵدار،  ئەوین،  دەردی  نەخۆشی  دوو ،  بۆ  مانەوە  اوەڕێ 

 ی لێوی دڵدار و... ماچ
ئەویندار  ئەو  بۆ  کە  ییئەگەرێک  بێت  ئەوە  دەکرێت  خۆی ە  سروشتی  پێی  بە  مرۆڤ 

دڵدار  و  بمێنێتەوە  عاشق  تەمەن  کۆتایی  تا  پێگەی   شییدەتوانێت  باوەکوو  بکات 
لە کۆمەڵگایەکی نەریتیی وەک کوردستان و بنکەیەکی    دۆخی بنەماڵەیی  تی واڵیەکۆمە

ی پێ نەدەن و  ەیرکاندنی ئەو دڵدارییل دەرەتانی دەربڕین و دعیرفانی وەک زەنب  -ایینیئ
ڕانەگەیێنرێت؛   و  بمێنێتەوە  پەردەدا  لە  بێت، هەستەکە  من   هەرچۆنێک  بۆچوونی  بە 

نییەلێ  ەکەمەسەل ئەوە  شاعی  رەدا  کەو  شاعیریی  دڵ  ر  ڕەوانی  مرخێکی  و  ناسک  ێکی 
بە قسە عاشق بووە و   ەم و هاودەمی خۆی، تەنیاهەبووە، وەک زوربەی شاعیرانی سەرد

واقیعی  ئەو نەکردووە.    ەبیندارییەکی  ڕاستەقینەی  ژنێکی  و  ویستنی کچ  واتای خۆش 
ی  ئەوەی نموودی دەرەوەی  بێ  ەووەر لە خەیاڵدا بۆخۆی دروست کرددڵدارەکەشی ه

 ێت.   وببو
دوو فەردی  مدح"  لە  بە  شبیه  "ذم  سەنعەتی  لە  شێوەیەک  شاعیر  خستۆتە  ەمدا  ی 
تەمناوشیعرەکەوە ئ بەاڵم لە   یماع وەک خۆی ما )زەمەویش کاتێکە لە دەڵێ  خۆی(، 

 
ینە بە واتەی عاشقێنی، و هیچ پەیوەندێکی بە ناوی  نووسینی وشەی ئەڤو ی دیکەی گوتن ئەوین، شێوازێک .  ١٣٦

ڕادەکێشێت و  یهنی خوێنەر بەرەو زیندانەکەشز و ئەسیر و بەندی ئەوینباوەکو    ییەەوە ننی ئەوینی تارانزیندا
بۆچوونە ئەو  سەر  بباتە  خوێنەر  هەندێک  خوڵقاندن  ئەو  .شواهەیە  هونەرمەنئیهام  کاری  ئاواتیش  ە  و    لەدە 

 ناهێنێت هونەردا چی کەم 
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بەرز   بەژنی  لە  تەماعە  ئەو  دەڵێ  دواییدا  دڵدارەکەمە  میسراعی  جوانی  ئاکاری  له  و 
دەڵێم    دحیمە) کە  کاتێ  دەوامی   حیەد'مخۆی(.  و  مانەوە  کە  ئەوەیە  لەبەر  خۆی'، 

تەمادار   و  عیشق  سەر  لە  سەردعاشق  تا  یار  لوتفی  پیریبوونی  نیشانی  ەمی   ،
لە   ئەوەش  و  جێیز وەفادارییەتی  کارێکی  شیعرەکەدا  خوێنەری  و هنی  پەسند  گەی 

 مەدح کردنە.  
 ێت.   کردبستی واهەیە شاعیر خۆی، درویە ەزا'هەمیشە ڕووتەڵ'، تەرکیبێکی جوان و ت

وردی کە دەڵێ:  'کوێر چاوەڕێیه چاوی هەبێ'، کەڵک وەرگرتنە لە پەندێکی کۆنی ک
 ەوێ؟ دوو چاوی بینا! کوێر چی د

 ی مامۆستا هەژار: مەتی هەنبانە بۆرینەراواتای هەندێک وشە بە ی
 ماه: زەرد، تیشە شاخی زۆر بڵندی لووس   

 کێو یی ازرتەالن: بەندەن، بە
 ماندوو بوونکەوە زۆر شتێ ێک وپێوە مردن: بە کەس

   ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 لن فعلنذوف، مفاعلن فعالتن مفاعمجتث مثمن مخبون مح
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 مافی گەل

 
 
 

 ١٣7هەڵکزاوم ادله قازانی خەمت
 وەکوو قاورمه برژاوم، خوراوم

 لەبەر ئەو بەختی سەرسەختی کڵۆڵم
 وم هەڵبڕاان یانله یار و ئاش

 ه قەقنەس بووماخر ری ئبه ئاوری دوو
 ئەگەر ڕاستت دەوێ هێز و هەناوم!

 به زیندوویی دەبینم حاڵی مردوو 
 ر نەماوم به گۆڕەوشاری دووریت هە

 نەواییم! وەرن ئەی ئاشنا بۆ دڵ
 شکاومرێکی کزۆڵەی دڵاژهە

 ئەرێ ئەی تاوی هاوینی هەژاران! 
 بکه ڕەحمێ به سەربەرگی دڕاوم 

 ێمسەد چەل به دووریشت بسووت رەئەگ
 دەس نادەم حەقی داگیر کراوم  هل

 ١٣8دەڵێم هەر مافی گەل دەرمانی دەردە 
 جارێکی نەماوم ئەگەر چی من به

                                                    
 ی هەتاوی ١٣5١قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ١١5ی چاپی ئەنیسی و  5١ و 5٠ )الپەڕە  

___________________________________ __ 

 
١٣7  
 چاپی ئەنیسی: مافی دڵ .   ١٣8
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 نوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپەکەدا وەک یەکە.یع
ێک بێت کە  بەرلە دڵ  اتئاوە و تێیدا دەبێ ڕووی  شیعرەکە بە هەموو حیسابێک، غەرامیی

برژاوە و خوراوە و لە ئاوری دووریی ئەودا بۆتە هەڵکزاوە ،    ادلە قازانی خەمیشاعیر  
  بانگی دەکات.  خۆی او'یە شاعیر بە 'هێز و هەنە ککێسقەقنەس. بەرگۆی شیعرەکە کە

 می غەزەلەکەن. ئەوانە تا فەردی چوارە
شاعیر   پێنجەمدا  فەردی  کزۆڵلە  هەژارێکی  وەک  بەخوێنەری  د  ەی خۆی  شکاو  ڵ 

دە ]شیعرەکە  و   دوەلناسێنێت  ئەو  هاتووە[، بەر  تووشی  وا  ماتییەی  و  کزی  و  وری 
 ەی. وەنبانگی 'ئاشنایان' دەکات بێن بۆ دڵدا

بابەتی چوار فەردەکەی سەرەتا دەدات    عیر درێژە بەا شاتەمدلە فەردی شەشەم و حەو
هاوی 'تاوی  بە  دڵداری خۆی  وو  دەشوبهێنێت  هەژاران  بەرگی    نی  بە  بەزەییت  دەڵێ 

ئینجا بێت.  هێشتا    دڕاومدا  بسووتێم  دووریت  ]ئاگری[  بە  سەدجاریش  ئەگەر  دەڵێ 
 .  رماگ ڵنەه'حەقی داگیرکراوی خۆم' دەست لە 

گیر کراوە چییە؟ شاعیر لەو بارەیەوە چ نادرکێنێت و حەقە داە ئەیە کئێستا پرسیار ئەوە
چاوپێکەوتنی یار و  ە بزانرێت کە ئەو حەقە، فەردەکانی پێشتردا واهەیبەاڵم بە قەرینەی  

 واو بوونی ماوەی دووری لەو بێت. ەت
شیع لەسەرە! خوێنەر کە حەوت فەردی  فەزایەکی  ەی  کەرفەردی کۆتایی کێشەی  لە 

دیاردەیەکی هەندێک سەمەرە دەبێت کاتێ لێرەدا  شی  ەوە، لەپڕ تووندۆتخوێ  عاشقانەدا
 ک زیاتریش دەبێت کە ئەو سەرلێشێواوییە کاتێ  مافی گەل' دێتە ئاراوە ولەپڕ مەسەلەی '

 وە!دەبینێ لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا لەجیاتی مافی گەل، 'مافی دڵ' هاتو
نووسیوە و خوێنەر نازانێت  ل'  ی گە'مافرەکەیان بە  ینوانی شیع، عە کەدیارە هەردوو چاپ

د مافی  شیعرەکەدا  دەقی  لە  ئەگەر  ئەنیسی  گەمامۆستا  مافی  ئەو  نووسیوە،  لە  ڵی  لەی 
 ایەکی هەیە؟  تاافی گەل لێرەدا چ وکوێوە هێناوە و م

 یدیارە دەبێ کێشەی گرنگی سانسۆر هۆکاری سەرەکی بێت بۆ هەموو ئەو حاڵەتانە
سانسۆرچی ەنوێنێت، لەبەر ئەوەی  شوێنێکدا خۆ دلە    یاسیەیان و ڕاگەیاندنێکی سا بو

متر تێگەیشتووە و تەنیا  کی کەمتر خوێندەوار و کەشەریفی، کەسێنابە گوێرەی شوغڵی 
و ناتوانێ جەمسەرەکان بەیەکەوە ببەستێتەوە، هەر بۆیەش زوربەی   ڕواڵەتەکان دەبینێت

 دەبینرێت.  ێکیو پ و ناڕێکتێکدا پچڕپچڕی ابەب یلە شوێنی سانسۆر کراوجار 
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بێت غەرامی  شیعرەکە  ناوەرۆکی  کە  دەچم  مەسەلەکە  بۆ  وا  من  کورتی،  ئەو    بە  و 
ناودی بە  مافی دڵ'ەی  پڕ  ئەنیسی  بێت، وەک چۆنوانی چاپی  لە فەردی    پێستی  شاعیر 

عەینی  لە  بەاڵم  دەکات.  خۆی  حەقی  لە  قسە  خۆم   حەوتەمیشدا  قسەکەی  لە    کاتدا 
لەبەندێهە دڕدۆنگم  ئەوەیک  لەهەردوو   انمناز  ر  وا  گەل'ەی  'مافی  عینوانی  ئەو 

ووە؟ ئەگەر شاعیر وای  ئەنیسیدا، لە کوێوە هات   چاپەکەدا دەبینرێت، بە تایبەت لە چاپی
لە ژیاندا بووە، چۆنی توانیوە سووڕێکی    ئاواتکاتێکدا هێشتا    ەنووسیبێت، ئەنیسی لنە

شیعرە ناوەرۆکی  بە  گرنگ  گبدا  ەکوا  عینوان  ڕێگەی  لە  و  شیعرێکی  ەوە  ۆڕینت 
کۆمەاڵغەرام بە  بکات  بۆ  -یەتی ی  وابووبێت،  ئەسڵدا  لە  ئەگەریش  لە  سیاسی؟   چی 

لێ بکەمەوە، هەمان    یشتێک کە بتوانم بیرمافی دڵ؟ ئەودەم تەنیا    دەقەکەدا کراوە بە
 !نەبێتسانسۆری حکوومەتی مەالکانە، سایەیان بەردەوام 

 قازان: مەنجەڵ 
هەنبانەڵکهە گوێرەی  بە  هەژار  ینەیبۆر  زان:  یان  مامۆستا  گۆشت  سوورکرانەوەی   ،

بەاڵ ئاگر  لەسەر  دیکە  یاخواردەمەنییەکی  برژاندن  پێموایە  من  سوورکردنەوەیەک م  ن 
 ی سووتانی خواردەمەنییەکەش.ۆهبێ ڕۆن کە دەبێتە  بێت بە

 بەختی سەرسەخت: لە بەخت و سەخت جیناسی ناقیس دروست کراوە
ی کە گوایە باڵی لێک دەدا تاوەکوو یەکی ئەفسانەیڵندە ە با: قوقنووس، ئاماژەیە بنەسقەق

خۆی و  دەکەوێتەوە  لێ  بئاگرێکی  دەسووتێت  ئاگرە  بەو  خۆڵەمێشەکەی  شی  لە  ەاڵم 
تازبێچ قوقنووسێکی  بە    ەووە  بوون  و  سووتاو  واتای  کوردیدا  لە  سەرهەڵدەدات. 

 .ە زوخاڵووتام و بووم ب ە ستاوگیرێت. بوومە قەقنەس زوخاڵی لێ وەردە
 و هەناوم! ئەی کەسێک کە هەموو هێز و توانای منی! ز هێ

دا باوە،  و وەک لە ناو موسوڵمانانانەی ژیانی موسوڵمانانە  گۆڕەوشار: لەو دیاردە ترسێنەر
ی شەوی  و کەلە  دەگوشرێت  گوناهبار  مردووی  و  دێت  وێک  زەوییەکە  قەبردا  ەمی 

موسوڵ   ئازار هەموو  هە  ێکینامدەدرێت.  بڕوا  هەیەخاوەن  و  کا  لەو  تا  دەترسێت  تە  
بپارێزێت. گۆڕی  ناوە  فشاری  واتە  گۆڕەوشار  لە  دەپاڕێتەوە  دووریی    لەخودا  شاعیر 

 ۆڕەوشار شوبهاندووە. یاری بە گ
 سییە. رادڵنەوایی: دڵدانەوە، ف
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لە سەرجەم شیعرەکەدا هەندێک   ئیستیالحێکی جوانی ئەدەبییە.  هاوینی هەژاران:  تاوی 
وێی کوردی یان فارسییان بە کەریی شیعری نارتێکە کی نوێ بەرچاو دەکەوێت اوەراز

 ئەی ئاشنا' یەکیتریان.   ەژارانە یەکیانە و 'وەرنرەوە دەبینرێت. ئەو تاوی هاوینی هسە
ر سە  بە  ڕەحمێ  بەببکە  من  دڕاوم:  دا  رگی  بەسەر...  'ڕەحمێکت  بگوترێت  یستوومە 

' بڵێن  نەمبیستووە  بەاڵم  بکە!'  مێکحەڕبێت!'   دا   .... سەر  تەئەو  بە  تازەیە  ە.  عبیرێکی 
عیر 'سەربەرگ' بووە  بە یەک وشە بگرینە بەرچاو و بڵێین نیازی شامەگەر 'سەربەرگ'  

 بێت. اوکە بەدڵنیایی نابێ اتای جل وبەرگی سەرەوە، بە و
 سەد چەل: سەد جار 

 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 ن لهزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن، فعو 
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 رەی سباس
 
 
 

 مەمکی خڕ کردووه یارم، دوو هەناری ساوان
 تاوان بێ ١٣٩دا، گەیونبێ ئەوەی کەس دەسی لێ

   گەوره بووە  زەدەیه بۆیه وەها ێ دەسکەس نەڵ
 سەره، ئەی ئامان!  ئەو وته الی کوڕ و کیژ باسی

    سەروبااڵن هەموو کیژانی واڵت و سەیرە 
 ن!داڵنه که هەیانه نەچەمای اروو بو هەمبە
  روه بااڵی گوڵی من گەرچی هەناری پێوە   ەس

 مەڵێ پەیوەندە، تکەی ماچه لەوێدا، وا مان
   و بەاڵ   ی پڕ مەینەت و خەم، دەردبۆ هەناوی من

 دەرمان  بۆنی ئەو جووته هەنارانەیه بوونه
    ڕادێرم  ساز و ئاماده، وەکوو نۆکەری گوێ

 ١٤٠بۆ فەرمان  وێشەوه، گئ ارەیچاومه بەندی ئیش
    چاوی دەبڕم بەڵکوو وەاڵمم داتێ   له چاو

 کەچی هەڵنایه ئەویش ئێسته له ترس و شەرمان 
    چاوی له 'ئیمامی' داگرت،گەرچی شەرمێونه،  

 مان! ڵنایه له حاند غەیره، له ترسی خزکوتی هە
                                                      

 هەتاوی ی١٣5١، قاقاڵوا
ی چاپی جەعفەر(  ١5٣و ئەنیسی اپی ی چ ٦٤و  ٦٣)الپەڕە   

  ____________________________________ 

 
 گەییون چاپی ئەنیسی:  ١٣٩
 : چاوومە ەنیسیچاپی ئ ١٤٠
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چاپ لە  شیعرەکە  دڵ'عینوانی  'دەرمانی  ئەنیسیدا  چاپەی  لەو  گوترانی ە.  ڕێکەوتی  دا 
 گەیێنراوە.  شیعرەکە ڕانە

ت. شیعرێکی بووبێ نسااڵ  ٦٩(دا، دەبێ ١٩7٢)  ١٣5١شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکە، 
 گەلێک سەرنجڕاکێشە. مەنە بۆ ئەو تە ودارو ئاوا تەڕ 

ر، هێشتا کەس دەستی لێ  بێ تاوان: دەبێ نیازی شاعیر ئەوە بێت کە هەناری مەمکی یا
 ت! ن زانیبێبە تاوا بۆ کچان عیشقبازیی ئەوەیوەک  ،ەداونن

غەرامییە.   وپێکی  ڕێک  جەعفەرداغەزەلێکی  چاپی  پەراوێزی  نالی  ەردەی  ف  ئەم  لە 
ئابەاڵ  نووسراوە ڕادەی  مم  ویستبێتیان  وێدەچێت  نەکراوە؛  هۆکارەکەی  بە  اژە 

 شان بکەن:کارتێکەریی نالی لە سەر ئەم شیعرە دەست نی
 یان باغەوان وەی کردووە ن پێکەوەن، "نەخل و ڕومما

 ١٤١" سێو و بەی موتوربەی کردووەناوە لە سەروی هێ
نالی    دەیفەر  موێنی ڕاستەوخۆی لەت کە شبێوات  کە وێدەچێت نیاز ئەم فەردەی ئا

 هەڵگرتووە، باوەکوو کێشیان لەیەک جیاوازیشە: 
 سەروە بااڵی گوڵی من، گەرچی هەناری پێوە 

 مان لەوێدا وا  ەڵێ پەیوەندە، تکەی ماچەم
نی تەسویرێکی ڕازاوەی  کەم ناهێنێت بەڵکوو بە هێنا  کاری ئاوات هیچ لە کاری نالی

لە 'تکەی ماچ'  پێشەوە. موتوربە و   چۆتەلەو  ندەکە، هەنگاوێکیش  پەیوە  نیشوێ  وەک 
 پەیوەند یەک واتایان هەیە. 

نا غەزەلی  لەگەڵ  غەزەلەکەم  هەموو  بەراوردی  وامن  الم  کرد،  نالی  یە وبراوی 
یکەی  فەردە تایبەتە، لە هەندێک بەشی دییەکە جێگەی قسە نییە و جگە لەو  کارتێکەر

پ هەست  تەئسیرە  ئەم  وەکرێێدەکشیعرەکەشدا  لە    ت،  کە  بااڵ  ئاواتدا شیعرنەخلی  ی 
بۆتە سەروی بااڵ و 'ئەم مەمەت کەی کردووە' ی نالی الی ئاوات بۆتە 'مەمکی خڕ  

 'کەس نەڵی دەس زەدەیە'.   ێرەدا بۆتە رم' و 'نەوبەر' ی نالی لکردووە یا
س ئباسی  ڕاەرە،  گەلێک  تایبەتەدا  پەیوەندییە  لەو  تەعبیرە  دوو  ئەو  ئامان!    و   زاوەەی 
بیرە وەرگیراوە و الی من  ردا لەم تەعچاپی جەعفەلە  ەکەشوجێن. عینوانی شیعربەڕێ 

 هەڵبژاردنێکی  گەلێک باش بوو. 
 

مامۆستا مەال عەبدولکەریم و کاک فاتیح و کاکە حەمەی مودەڕڕیس لە جیاتی    دیوانی نالی ساغکردنەوەی  ١٤١
'باغەوان' 'سێ  وشەی  دیوانی  وو  ناو  جەعفەر 'ی  کاک  وچاپی  'باغەبان'  کرد'  ،  تۆمار  ی  نەخل  سێب'  ووە. 

 دارخورما و ڕوممانیش هەنارە. 
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ئەویش دڵ:  بار  باری  جوانیدایە.  وپلەوپەڕی  لق  سەر  کیژانی ی  بااڵی  سەروی  ۆپی 
دە ئەواڵت،  دەڵێ  شاعیر  بێت.  الوان  دڵی  ببێ  هەموو  دارەرەەو  الوانی    ی  دڵی  )کە 

قامەتیلەسەارە(،  ندئەوی سەروی  هەستە    بەاڵم   انە،کیژ  ر  ناچەمێنەوە!  هەر  هێشتا 
 ەوە دەردەخات. ناسیۆنالیستییەکەی ئاوات لێرەدە خۆی بە هۆی وشەی 'واڵت'

ۆچوونی من، 'مەینەت و خەم و  ینەت و خەم، دەرد وبەاڵ...: بە بمە  ی منی پڕبۆ هەناو
'من'  دەرد بۆ  سیفەتن  هەرچواریان  بەاڵ'  مەو  خین.  و  وب ەت  دەرد  هەروەها  ەاڵ  ەم 

 مترادفن. 'بۆن' و 'بوون'یش جیناسی لەفزیی ناتەواون.  
  ١٤٢ەخۆشی بەکەڵکە.بە حیسابی طبی کۆن، بۆنی هەنار بۆ هەندێک ن

 ە.چاوم هەرچی چاومە:
 گوێش: هەرچی گوێشمە

باروەاڵمم دا لە  پێی خۆشتێ  بنوێنێت و خوێنەر  نامۆ  وا هەیە هەندێک    ی ڕێزمانەوە 
'ناو' ە نەک کردار و بە    ێرەدا وەاڵم' لە. بەاڵم 'اتەومم در ببیسێت بڵێ: وەاڵە شاعیل  بێت

هە وەک  ئاوات  ئەوەش،  دوای  دێت.  بەڵێن  زمواتای  بە  دیکە  شاعیرێکی  و  موو  ان 
. شاعیر  دەنا واتای شیعر گوتن دەفەوتێنێتی ئاسایی قسە ناکات و نابێ بکات  ڕێزمان

ب وا  شارەزایەیە  پسپۆڕە  تێئەو  کردنکەە  شێواند  ڵ  و  لێکدان  ڕو  ئیبنجا  نی  ستە، 
یەکخستنەوە و ڕێک و پێککردنەوەیان زمانێکی شاعیرانە دەخوڵقێنێت کە دەبێ جیاواز 

 . لە زمانی خوێنەری ئاسایی بێت 
کۆتا  تێدایە:دێڕی  نیانی  و  نەرم  تەنزێکی  و   یی  ترس  'لە  چاوی  شاعیر  یارەکەی 

لێش چاوێکیشی  بەاڵم  هەڵنایەت،  بۆەگ داد  ەرمان'  تێیبگەیێنێت  رێت  لە  کە    ئەوەی 
  ١٤٣ئەویش یەکیان، هەڵنایەت! و ترسی خزمان چاوی لە حاند بێگانە

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 ن فعالتن فعلن  عالتن فعالترمل مثمن مخبون محذوف: ف

 
 
 

 
 ا ناهێڵێت؛ شتی دیکەی لێ نازانم. دەبات و بۆنی سیر لەدەمددەم لەناو   اخۆشیبیستبێتم بۆنی نئەوەندەی من  ١٤٢

 
تە  ۆهاتسی خزمانیشی  تر  لێرەدا  ەمن،کایک(ی  کچی هەژاری کورد، ترسی باوک و برا )هەندێک جاریش د   ١٤٣

 سەر!
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 مەنجەڵی دڵ 
 
 
 

 وەکوڵ هات مەنجەڵی دڵ، دەس بە جێ ئەی دیدە گریانێ! 
 دوڕڕێ بە دامانێ  وەکەم!چااخر دەبێ بڕژێنی ئ

 سۆزی دڵ ئەمڕۆکە چاوم هێند داڵوایە،  یەیسا ەل
 ر موسوڵمانێلە گەوهەر پڕ دەکا ئەو، دەست و کۆشی هە

 دووە، هەڵناگرێ چیدی ی خۆم پڕ کرئەمن خۆ کۆش
 ەد مەزەب، تۆش کۆشی خۆت دانێ! ەی ڕەقیبی بجەهەننەم، ئ

 دێ ودەرکە چاوم بۆتە گۆمی خوێن و خوێ، پرسیم لە ها
 نێ او مەرج و پەیماتی چوویەلەگەڵ دەریا، کوتی، بەست

 کە 'کامیل' خوێن دەبارێنێ لەچاو، ئەی بێوەفا یارم! 
   ١٤٤دەرمانێ! ەم کە تۆزە ی دەردی وی هەر تۆی، کەرحەکیم

                                              
 ی هەتاوی١٣5١قاقاڵوا، هاوینی 

جەعفەر(   ی چاپی 7٢٤و ی چاپی ئەنیسی  8٣)الپەڕە     
_____________   _________________________ 

و چاپدا  هەردوو  لە  شیعرەکە،  سەرجەم  دەقی  و  یەکە.عینوان  تەعبیری   ەک    هەندێک 
 ازە لە شیعرەکەدا هەن:ڕازاوە و ت
  "لە سایەی سۆزی دڵ ئەمڕۆکە چاوم هێند داڵوایە..."؛ او:داڵوایی چ

میسرا ئەم  ناو  خەوتووی  بەدمەەه"جعە:  تەنزی  ڕەقیبی  ئەی  کۆشی تۆش  زەب  ەننەم 
 "خۆت دانێ!

 
 م کە، تۆزە دەرمانێ اپی ئەنیسی: کەرەچ .  ١٤٤
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م 'بەد  و  دووهەم  فەردی  ی  'موسوڵمان'  نێوان  مطابقەی  فەردی سەنعەتی  ی  ەزەب' 
دەریا،ەگ"ل  سێهەم بەستوویەتی..."    ەڵ  جیاتی  کوتی،  بڵێلە  لەگەڵ ئەوەی  "کوتی  ت 

 دەریا بەستوویەتی..." 
 هێنانی مەرج و پەیمان پێکەوە. 

وەک نالیخی  گۆم  چاو  شیعرەکەی  خوێ  و  دوەبی مان  وێن  کە  دێنێتەوە  هەر ر  ەڵێ: 
انی منە و خوێ نەڕژاوە  جۆگە وجۆبارێ کەوا سوور و سوێر بێ، جێی جۆششی گری

 ڕژاوە(. یان: خوێنە )
شیع بێخود  مەحموودی  دەس مەال  فەردە  بەم  هەیە  نازانم  رێکی  بەاڵم  پێدەکات،  ت 

 :کارتێکەریی لە سەر ئاوات بووە یان نا
 نە ئەفغانێی سی، ئەر گفتو گۆیێکم نەبیستولبەەد"ل

 ١٤5گریانێ...."  ـەنینێکم نـــەدی، ئەی دیـــــدەلەلــــێوی پێکـــ
                   ،ە بەحری عەرووزیی شیعرەک
 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن سالم: مفاعیلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وەی ئەم شیعرەی هەیە:ەندێک هاوشێەکی هێرانیش چوارینەی.  ئەبوسەعید ئەبوالخیر شاعیری ئ ١٤5
 ی بریانی  دردی داریم و سینه    
                                                                                       ی گریانی                           عشقی داریم و دیده 

 عشقی و چه عشق، عشق عالم سوزی  
 رمانی! بی د  دی و چەدرد، درددر  

 



 
  

195/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 سۆزی دەروون 
 
 
 

                  ئەی سۆزی دەروونی پڕ لەئێشم!  
     ێشم  دەک ی تۆنۆمانگە کە دوور

 دەرمانی هەموو برینەکانی 
 ئێش و ژانی تیماری دڵی به

 ه مەینەتداغانه ،ئەوەندی دیو
 لەتی خەم بووه جەرگیشی به سیخ

 ەسناڵەت که نەگا به گوێچکەیی ک
 ! قازانجی له ڕێ نییه، ئیتر بەس

 وباڵمبا بەس بێ، نەماوه حاڵ
 ناڵم دەتۆ  موددێکه به سۆزی

 ر! ینداو برلەت ۆ ئەی دڵی لەتت
 کاوڵ و هەڵوەدا و بێزار! ماڵ

 پەرۆش و چەند کڵۆڵی! چەنده به 
 کۆڵی! بهو خەم چەند مات و فەقیر 

 زانەچان بده و بماوێکی و
 ئەو خالیقی عەرز و ئاسمانە 

 چۆن دەرکی ڕەحم دەکاتەوه لێت 
 الشی دەبا چقڵ له سەر ڕێت چۆن

 لەجەال ئەو کاته دەزانی زول
 لە میسان دەسەاڵتی بێخاوه

 و کۆسپه، جێژنی نەورۆزەو هەمواش ئپ
 نەورۆزێ که بۆ مه بێته پیرۆز 
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 ی زیندان دەتوانێ له چاڵی قووڵ
 ڵێکی شادان بێنێته دەرێ گو 

 "کامیل" ئەوه تۆ و بەهاری شادی! 
 با نەمری، نەڕۆی به نامرادی  

                                        
 اویهەتی ١٣5١قاقاڵوا، 
   ی چاپی جەعفەر( ٣٢٣و  ٣٢٢ئەنیسی و اپی ی چ ١٩5و  ١٩٤)الپەڕە 

__________________________________________   
 وەک یەکە.ردوو چاپدا عینوانی شیعرەکە لە هە

لە شاعیر  کاتێ  قسەلێرەشدا  خۆیدا  دەروونی  کارتێکەریی   گەڵ  بە  هەست  دەکات، 
ە و ڕەنگی  ندووەرخام لە درێژەدا وەریچاڵم ئەبەێت. شیعری گۆران لەسەر ئاوات دەکر 

 داوە.بە بابەتەکە ئایینی 
نییە لە  ڕوون  شیعرەکە  قسەی  ل  چ  ڕووی  لە  کەسێکە،  هیچکام  چاپەکەشە  دا  دوو 
نەکراوە.ئاماژەی   مانگە    پێ  نۆ  ئاوئەو کەسەی  ات تاسەی دەکێشێت  لە زینداندایە و 

و    ەوێتلە شیعرەکە دەرناک  ؟ ئەوەتیێکیەکێیە؟ ئایا کوڕەکەیەتی؟ دۆستێک و هاومەڕام
نازانمم کرنیش  ڕوون  سەرشانی  .  ئەرکی  بنەماڵەییە  و  شەخسی  الیەنە  ئەو  دنەوەی 

جەعفەرە.  کەسانی   سەید  ئاغا  هەرکەوەک  ئاواتێکەسبەاڵم  لە  گەلێک  و  ،  نزیکە 
هەم"د زۆرجار ەرمانی  نەبێت؟  شاعیر  خودی  بڵێی  ئەسڵەن،  برینەکان"یەتی.  وو 

ناهونەرمەندا ناڕاستەوخدەروو  خین  خۆیان  و  نی  بەرگۆیلەڕێۆ  نەناسراوی  گەی  ەکی 
 نراوەوە دەردەخەن.نەزا

ڕوونکردنەوەی   و  شەرح  دوای  خەفەشاعیر  و  خەم  و  دەرد  و  لەو   خۆی  تیداغ 
بەر خودا و پەنا دەباتە  لە فەردی هەشتەم    دوورییە،  ناچاری،  بە دڵی  لەبەر  بە دواوە، 

تاوەکو هەبێت  سەبری  دەڵێت  "خخۆی  عەالو  دەرکییقی  ئاسمان"  و  م  ڕەح  رز 
و ئەویش لە دوای ئەو هەموو کۆسپە )کامە کۆسپ؟( لە جێژنی نەورۆزی  کاتەوە  دە

 دەرێ. یندان بێتە دەتوانێ لە چاڵی قووڵی ز پیرۆزدا 
جێگەی وردبوونەوەیە. ئایا ئاوات دەیەوێت ئەو   یعرەکەداهێنانی ناوی نەورۆزیش لە ش

ورۆزی  ن شاعیر نە؟ یاکرێتی مارچدا ئازاد ب٢١واتە  ۆزنەورکەسەی وا لە زیندانە، لە 
ب هێناوە کە هەناسەی وەرزەکە گوڵ لە زەوی دەڕوێوەک سەرەتای  نێت؟ ئەگەر  ەهار 

نەورۆزی کەسڕاستەقینە    نیاز  ئەو  ئایا  ئەوەیە  پرسیار  ڕۆژەدا بێت،  لەو  زیندانە  لە  ەی 
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بانوەڕوزیندانی تەواو دەبێت و ئازاددەبێت یان شاعیر چاماوەی   ۆنەی نەورۆزەوە ە بە 
و ئازاد بکرێت؟ لەبەر ئەوەی لە سەردەمی شادا بە    حکوومەتدنی  لێبوور  بەر  وێتەبکە

 دەیانگوت وەبەر 'عەفوی ملوکانە'  د دەکران کەەوە هەندێک زیندانی ئازابۆنەی نەورۆز
هەمو ئەو کەسانە  دیارە  نەک کەوتوون.  بوون  ئاسایی  زیندانی  زۆریان  زوربەی  یان  و، 

وی سیاسی یان کەسانێکیشیان لەگەڵ  یمان بوپەش  ایەکجاروبارە تاک و تەربەاڵم  ی  سیاس
نزیک بوون. لە حکوومەت    یست ڕۆیشتوو انی دەخەڵکدەخرا کە بنەماڵە و خزمەکانی  

ئاوا بنەماڵەی  لە  وا  کەسانی  ئەوبڵێی  بۆ  وەاڵمێکم  من  بووبێتن؟  و   تدا  نییە  پرسیارانە 
ێت، لە  ڕاست ب  نەکەووردئەگەر مەسەلەی لێب  بەاڵم  م،بکە  ناتوانم پەیوەندییەکان دیاری

 باری سیاسییەوە لەسەر شاعیر دەکەوێت.  
 بلوێر: شمشاڵ 

 ەختانە، بەداخەوە داغانە: بەدب
 یش سیخ: ش

 سەر ڕێگا لەڕێ: لە
 ووتان بێت.سۆز: لێرەدا وێدەچێت س

 هەڵوەدا: ئاوارە 
 بەپەرۆشەوە بوون: خەمی شتێک و کەسێک خواردن 

 اماو کڵۆڵ: د
 ە! وەکوو مامە خەم تێکەە. شم بەکۆڵ: تەرکیبێکی جوانەخ

 وچان: پشوو
 چقڵ: دڕوو، کۆسپ

 زولجەالل: عەرەبییە خاون گەورەیی 
 بێ میسال: بێ هاوتا 

         ،شیعرەکە رووزیی ی عە بەحر
 ول مفاعلن فعولن قبوض محذوف: مفعهزج مسدس اخرب م
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 ئاخ و سکااڵ 
 
 
 

 ین اڵ ی هامن و بسکی لە بەژنی بەرز
 ااڵین و ب بەژنوەکوو یەک، دەردەداری 

 مەکەن لۆمەی من و کەزیەی باڵوی 
 ١٤٦ووااڵین که ئاوبردەی جوانی و ئاڵ

 وی ئەگەر سوغرا و کوبڕاندەم و چا
 ۆیه سەرگەرمی موتااڵین لەگەڵ دڵ ب
 ش و کوڵ له باغیبول به جۆلەگەڵ بول

 به ڕۆح وا موشتەری بازاڕی کااڵین 
 یندار بر اری من و کەزیەی وەکوو م

 ین! سکااڵخ و مامی" خاوەنی ئا"ئی
 

ی هەتاوی١٣5٢قاقاڵوا،   
( ی چاپی جەعفەر ١٦٠ی چاپی ئەنیسی و  ٩٤و  ٩٣)الپەڕە   

 ________________________________  _____ 
چاپی لە  شیعرەکە  وبسکی'یە    عینوانی  'من  شیعرەکە  ئەنیسیدا  مەتلەعی  فەردی  لە  کە 
 ووە. رگرتلە فەردی مەقتەع وەااڵ'ی سکاخ ووەرگیراوە. چاپی جەعفەر 'ئ

 ساڵی گوترانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا دەست نیشان نەکراوە.
ینی کاتدا خۆبەکەمزان  زوع و لە عە، کەسێکی خاوەن تەواخۆی ئاوات وەک کەسایەتی

کەمت و  کردبێبوو  ئەگەریش  کردووە  خۆی  باسی  بە  ر  و  نەبووە  خۆهەڵکێشان  تی 
نە لە نەعتی خودادا خۆی  نمووبۆ    ،بە کەم داناوەووە و  ردنە کپێچەوانە، خۆی سەرکۆ

دەڵێ   پێغەمبەردا  ستایشی  لە  و  ناودەبات  ئەو  گەماڵ'ی  'پیرە  سەگێکی بە  'من 

 
 اپی ئەنیسی: جووانی چ ١٤٦



 
  

199/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

ئەوانە   بەردەرگاتم'   شیهەر  لەوێی  و  لێرە  جار  سەدان  نا،  بێ ش  بە  خۆی  عرەکانیدا 
هەیە  کەم واو بات سەری و بێ فیکر وحەواس وبەدبەخت و بێچارە ناودەمشوور و سەر

 ەگەریش بیدات، فیداکاری و ئیخالسە. ڵ خۆی ئە پابداتسیفەتێکی چاک 
کە شتێک دەخات  گەڵ دیاردەی سروشتی یان  هەروەها، لە زۆر شوێندا شاعیر خۆی لە

خاوە خۆی  شتە،  یان  دیاردە  لەئەو  دەڵێی  بێت.  نەباش  سیفەتێکی  ئەو  نی  هەموو 
شتێک   لەپشت  خۆی  خەریکە  برێدەشادەربڕینانەدا  دیارتەوە  کەمتر  ئەوەی  و   بێت  ۆ 

 ەم بێت.  موودی کن
یار )دووجار(، د لەگەڵ بسکی یار، کەزیەی  ڵی خۆی و لێرەدا شاعیر جارێک خۆی 

د یەک  بسبولبولدا  کە  کەزیەەخات،  وبااڵیە،  بەژن  دەردەداری  و   ک  باڵو  و  ئاوبردە 
دڵ   بولبولیش  پەرێشانە،  و  دەکات  موتااڵ  و  قوتابییە  هەر  جهێشتا  کوڵ  ۆش بە  و    و 
 لەوانەی وا خۆیان بە مەرکەزی هەموو جیهان دەزانن!  خ دوورەفرسەبە  نائارامە. ئاوات

 ۆڤ )بەگشتی مێینە(. بسک و کەزیە: زوڵفی مر
 ا تامەزرۆ و ئەویندارە. : لێرەدەداردەرد

بەڕێ    فەوتاو،  ئاوبردە: پێ  زۆر  وبااڵ'م  'بەژن  لەگەڵ  جوانی  هێنانی  من  چوو.   لەناو 
ی  ی دا کە نیشانەی بااڵلەگەڵ بەرز ونە  نمو  ناوی مەعنایە و بۆ  کەمیانیەوو.  وجێ نەب

 ی کە ئیسمی زاتە. جوانتر دەهاتەوە تا لەگەڵ بەژن و بااڵ خۆ ،یارە
'و کو  سوغرا زانبڕا:  لە  سەرەتان  دوو  کبری'  و  یەکەمیان صغری  کە  دا،  مەنتیق  ستی 

ئاکامی پەیو دووهەمدا  لە  و  دەدرێت  دووهەمەوە  بە  و ەردەگیو  قسە  ەندی  رێت 
ایە، یەکەمیش دەبێ وا بێت. نیاز لە خوێندنی فەقێیە لە هەم ئاودوو  ا کەدەگوترێ ئێست

بنەمای قسە و بۆچوونیان  هەوڵ بدەن    ە لە موتااڵ کردندا دەبێحوجرەکانی مزگەوت ک
 ەنتیقی ئەرەستوویی. و عەقاڵنی بێت دیارە بە پێوەری ممەنتیقی 

و   ئەدەبی کالسیکی کوردی  دەمییدفارسلە  بێت  ا  بچووک  چاوی    ترەڵبوومەق  یار  و 
گەورە هاوڕێ   بێیاریش  شاعیریش  چاویەتی،  کوبڕا  و  یارە  دەمی  سوغرا   پەسندترە. 

رە دەبێ الی  نەوە خەریکە! دڵی ئەوینداریش دیا اڵی ئەو دوالەگەڵ دڵی خۆی، بە موتا
من   بێت.  خۆی  ئەویندگراویی  نییە؛  خۆیدا  لەشوێنی  پێ  زۆر  ئەگەرم  اری  وشەی 

هەبێت.  باوکوو چەمکی 'مەگەر'یش زۆر  گومانی  یدا  رەکەابێ لە جوانیی دڵداریتی ننە
بەاڵم دەڵێی ج ناکات  بگوترچارەسەری کێشەکە  ئەگەر  "دەم ووانتر دەبوو  چاوی  ایە: 

 ردنیانین! کە من و دڵ ئێستا خەریکی موتااڵکمەگەر سوغرا و کوبران ..." 
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پێکەوە    کیانازاڕ و کااڵش هەرسێری و بتەموش  لەگەڵ بولبول: بولبول و باغ پێکەوە و 
 'مترادف'ن.  

یار بە مار زۆر تازە نییە. ماری   بریندار بەدەوری  من و کەزیەی: شوبهاندنی کەزیەی 
حیسابە، لوول و پەرێشان و   و پۆپە دەخوات؛ کەزیەی یاریش بەو  ەوەەسووڕێتخۆیدا د

یارئاڵۆز کەزیەی  دەبێ ە.  بووبێت    یش  ئائەویندا  وپەرێشان  لە    سکااڵیو  خ  ر  بێت 
 ئەگەر هەردوکیان )کەزیە و شاعیر( بە ڕێک و پێکی بەسەر شانی یارەوە  ەنا، ددەستی

 نەدەما!   ر و گازندەیەکبوایەن، ئیتر هاوا
        ،زیی شیعرەکە بەحری عەروو

 مفاعیلن فعولن وف: مفاعیلن هزج مسدس محذ
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 پاڕانەوە
 
 
 

 اتمرگی دەمن سەگێکم، سەگێک
 تم باالفکر و بێ موگەرچی بێ

 هێزمگەرچی برسی و فەقیر و بێ
 وا بە هیوا و هومێدی تۆ هاتم 

 وەڕ و لە پاس کەوتووکەسەل و بێ
 ەر التمنانی شوانم دەخوارد و ه

 قەوماو کەڵپه مام و لێو بێ پیر
 ووزەردم و کز و ماتم ه ڕبۆی

 نانێ له دەرکی تۆم بدەنێ لوقمه
 تم مای شاوەدەزانم ئەمیر 

 خۆت ەتی ناهومێدم مەکه له ڕەحم
 بێنەجێ ئارەزووم و ئاواتم 

 ١٤7وا 'ئیمامی' دەڵێ: بڕا له خەمان
 شێعر و هۆنراوه و مەقاالتم

                                                      
 هەتاویی ١٣5٢قاقاڵوا، 
ی دیوانی چاپی جەعفەر(  ١١٢ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  5٩)الپەڕە   
__________________________________  ___ 

گوترانی   ڕێکەوتی  و  شوێن  مەکە"یە.  "ناهومێدم  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  عینوانی 
 .هەردوو چاپدا، وەک یەکن شیعرەکە لە

 
 چاپی ئەنیسی: دەڵێ برا لە خەمان... .  ١٤7
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بێت و لە   گانەی خودا بۆ ئەوەی بەزەیی پێدایپیکاڵی ئاواتە: پاڕانەوە لە دەرشیعرێکی ت
بێت.   ناسپاس  بدێکیعەڵێ  ەدلێرەدا  گوناهانی خۆش  نەبووم،  نچاک  تەکانی تۆم  یعمەیی 

ناهومێدم مەکە.   لێبووردەیی تۆ هەیە، تۆش لە ڕەحمەتی خۆت  بە  هیوام  بەاڵم  کرد، 
گوناهباری و ک لە شیعرەکانی ئاواتە: هەست بە  ەلێەرەکیی گبابەتی سلە ڕاستیدا  ەوە  ئ

دەرگ لەبەر  چوونە  ڕووزەردی  و  مەرگ  بۆ  ئامادەیی  خودا،  ئبەبەر  انەی  لە  زەیی  ەو 
 ا.  ڕۆژی قیامەتد

شیعرەکە وەک گەلێک شیعری دیکەی ئاوات و شاعیرانی هاوبیری لە ئەدەبی کوردی و  
داتە خوێنەر و سستی دەکات  نەرێ یی دە  واڵتانی ئیسالمیدا، هێزیبەگشتی لە ئەدەبی  

 ۆچوونە نەرێ ییە، مرۆڤ هەر لە سەرەتای وژبنی دەخزێنێت. بە گوێرەی ئەو بو لە ق
تانیژیا تاوانبارە  ەوە  د  کۆتایی،  ئەو  ەبو  کە  شتێکیش  تاقە  بکات؛  گوناه  بە  هەست  ێ 

و  تێنە، بەڵکوک هەر مونتەقیم و تۆڵە ستاوانە دەشواتەوە، بەزەیی خودایە. خودا لێرەدا نە
ی قەرزەکانی ەمیشە بەردەرگای لێگرتووی و داواوەک کەسێک کە قەرزی لەسەرتە، ه

ماوەیەک دەاست و    ێتدا ببەڵکوو بەزەیی پێت  ڕێیەوەپاێی بدەکاتەوە؛ تۆش دەبێ هەر ل
و   لڕابگرت  یی  ئەرێ  هێزی  بیرکردنەوەیە  شێوە  ئەو  لەسەر  ژیان  بێتەوە!  ە  لەکۆڵت 

نی ئاوات  ەرەکەی دەکات. دیوانی شیعرەکاح ێ  گۆشەگیر و بخاوەنەکەی دەستێنێت و  
 .  ن و شیعرانەی تێدازۆرێک لە

عارفێک لەنێوان  ئاوات  ڕاستیدا  دڵلە  عاشتەی  سۆفییەکڕی  و  بەخودا   شکی وی  یق 
لە قۆناغی جیاجیای ژیان، لەمیانەوە بۆ ئەو و لەویانەوە بۆ ئەم  لەخوداترس، تێماوە و 

دە شیعرەباڵ  ئەم  شاعیری  سۆ  کوتێت.  خوداکەی  تایبەتە  و  لەخوداترسە  فییەکی 
م  نەر  ێ بە بەرتیل و پاڕانەوە دڵی وەک بەردیێکی تۆڵەئەستێن و دڵڕەقە کە، دەبکەس

لەوەی خۆی بە سەگی بەردەرگای ئەو دابنێت و   گەیە جشاعیر چارەیەکی نی  بکرێت.
ئاغا زۆردارەکەی لەخۆی ڕازی بەکەمزانییە،  ئەوە گەلێک جیاوا  بەو خۆ  لە  بکات.  زە 

شبۆچوو وەک  وجوودی  وەحدەتی  عارفێکی  کە  نی  دیکە،  ئەوانی  و  نوعمانی  لە  یبلی 
کی زۆر  ەشێ. بییان دەبینراقی خودا و ئیش ور، نوهەموو بوونەوەرێکدا، تەنانەت سەگیش

بۆچوونە   بەپێی ئەو  بەاڵم شاعیر  هاتوون سیفەتی سەگن  سیفەتانەی لە شیعرەکەدا  لەو 
 . ەتە پاڵ خۆییانە ویشکە، هەمووی داونسۆفی

 دەربێ موباالت: بێ دەربەست، گوێنە
 کەسەل: وەڕەز و بێ حاڵ و حەوسەلە 
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 ری پەککەوتە.ەگی پیس  ڕێت،بێ وەڕ: سەگێک کە ناحەپێت و ناوە
ماڵی  تکەو  لەپاس پاسی  چیتر  لەکارکەوتوویی  و  پیری  لەبەر  کە  سەگێک  وو: 

 خاوەنەکەی پێنادرێت. 
ئەمەنانی شوان خوار بێ  لە  بێعاریی کەسێک، کە واهەیە  کی و هەروەهدن: کینایەیە  ا 

شئاکا نانی  هەبێت.  بۆی  مەترسیداری  بە  می  مانەوە  ڕەجاڵ  و  ڕووت  و  خواردن  وان 
و خائین واهەیە ئەمیش بێت و ئەویش. شوان ک  ناپایەکن بەاڵم مرۆڤی    دژ بە  ەتڕواڵ

 وە.لێرەدا خودایە و شاعیر خۆی وەک سەگی ئەو شوانە دانا
 دڕندە نی حەیوانی کەڵپ یان کەڵپە: ددا
 ڕوو زەرد: خەجاڵەتبار 

 اروو ە: پلوقم
میا نێوان  لە  موکریان،  بەرەکەتی  پڕ  و  بەرین  ناوچەیەکی  مەهاو  ندواشامات:  و  و  باد 

بە شام )دیمەشق(یش.  شا  ارەیدگۆلی ورمێ.   ئاماژەبێت  ئەمیری شامات مات دەتوانێ 
 ست ڕۆیشتوو. کینایەیە لە کەسێکی دەوڵەمەند و دە

د ئیمامی  لەخوا  بڕا  بەهۆیواتە  ەمان...:  ەڵێ  دەڵێ  ش  ئیمامی  کەسەرەوە  و  یعر  خەم 
شیعر   نەماون.  چیتر  و  بڕاون  مەقاالتم  و  هۆوهۆنراوە  و  نرو  مراعات  اوە  مەقاالت 

پظیریالن کران  دروست  گوێرەی  اوێ  بە  کردۆتەوە.  جیا  هۆنراوە  لە  شیعری  ئاوات  ە. 
هەمان   هۆنراوە  کێبۆچوونێک،  خستنی  ڕێک  کە  ە  ب'نظم'  سەروا  و  واهەیە ش  ێت. 

واتە 'مقفی'  نەبێ   کەالمێکی  ڕێکخستنە  بەو  سەروا،  گەرچی خاوەن  و  شیعر  بە  ت 
ری شیعریی تێدا نەبێت.  هە جەو ەچاو کرابێت، بەاڵمتێدا ڕی سیکئوسووڵی 'نظم' ی کال

ی هەڵداوە  ئەوە بۆچوونێکی نوێیە کە لە سەدەی بیستەمدا لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی سەر
اوات بە پێکەوە هێنانی ئەو  جیهان لەوە کۆنترە. دڵنیا نیم ئ  لە ڕۆژئاوای بەاڵم مێژووی  

چ بکاتدوو  جیا  نەزم  لە  شیعر  ویستبێتی  ئینجئەگەر  و  ەوە  ەمکە،  بێت  ڕاست  ا ئەوە 
 وە هێنانیان تەنیا بۆ پاراستنی کێشی ئەو بەحرە تایبەتە بووە. کەپێ

 بڕا: فەوتا، نەما. 
 ی کوردی. ۆی مەقالەی عەرەبی؛ وتارمەقاالت: ک

 ، حری عەرووزیی شیعرەکە بە
 ذوف: فاعالتن مفاعلن فعلنمخبون مح خفیف مسدس

 
 



 
 

   ١٣5٣تا  ١٣5٠ یسااڵن ریشیع /204
 

 
 

 رروه تی سهزیاره 
 
 
 

 رم دڵبهرواز بۆ حزووری په تۆتهووا کهڕوح ئه
 ڕمبێ باڵ وپه روازم، که سبابی پهجێ ئه بێنه

 یری دڵ ڕۆیی، کوتی ا تهباڵی لێک د دینهبۆ مه
 رم مبهگی پێغه ی، سهئاالکه ڵم کا بهبوور قهگه
 رهروهو سهتی ئهیاڵم کرد بچم بۆ زیارهر خه هه

 رمنبهود و عهعوتری ر، عه روهسیمی ڕۆح پههات نه 
 من؟ م ئهی، چ بکه کهت جێم نهفاعهی شهرتچهژێر  ر لهگه

 رم حشهزایی مهرهقیر، ناشاکوێ بچم کوێر و فه
 ، تێیدا نییهوهخوێنهمن مه عمالییی ئهنامه

 رمفتهخۆ ده شهرتا پا ڕه، سه ی چاکهلیمهک کههی
 !مسهقهۆ الی تئ یری حوببی ئالی تۆ، بهغه نێمه

 ڕم بین! چاوی تهع المذنفیه ، شحمهڕێی ڕهچاوه
 زا ڕۆژی جه ١٤8تیسرهتاو و حه له رووم وشکه وا گه
 رموسهمم یا کهزهمئاوی زه ترهققی قهحهموسته

                                                 
 ی هەتاوی ١٣5٢قاقاڵوا، 

  ( رعفهپی جه ی چا ٢٣١ یسی وی چاپی ئەن 8و  7)الپەڕە  
______    ________________________________ 

 .ویست' هری خۆشهمبها 'بۆ پێغهنیسید چاپی ئه له کهعینوانی شیعره
.  ری ئیسالم گوتراوهمبهپێغه  و ڕوو له  کانی ئاواتهایینییهئ  شیعره  له  کی دیکهش یه وههئ

نوێنێت  دا وا دهیعره م شله  و  جی کردووهی حهرفهسهت  ئاوا  ی زانیاریی من،گوێره  به
 . ی نووسیبێتوهئه کهرهفهنجامی سهر بووبێت و پێش ئه فهر سهسه له که

 
 .ووهتی' تۆمار کردسره'تاوی حه  ر بهعفه.  چاپی جه  ١٤8
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ڵێ خۆم کات و ده ر ده مبهپێغه   ر لهفهسبابی سه ی ئهجێهێنانداوای به   داکهشیعره   شاعیر له
 ی.  خهر تۆ بۆمی ڕێک نهگههم ییهم نکهرهفهنجامی سهتوانای ئه

تایبههه راستهندییهتمهموو  ئیماندارێکی  لهقینهکی  موسوڵمان  شیعره ی  شاعیردا   یو 
  ر که مبهه پێغ له وهر، پاڕانهمبهێغهبری پو قه دینهتی مهزیاره بۆ وات خواستنبینرێت: ئاده
ش بوونی  زۆر و ڕهگوناهی  ی  هۆ  ه بووڵی بکات و بی خۆی قهرگانهگی دهک سه وه
نامه  رتهفده ئهیان  شه  وه،مالیهعی  خودا  لهفاعه الی  بکات  بۆ  ئهبه   تی  ئههور  و ی 

و    دڵدا نییه  هیچی له  'بینهئالی  'ویستیی  خۆشه  له  میش جگهارانه و ئهتکاکاری گوناهب
ئه ههوهمافی  بهگه  یهی  ویشکی  زه  رووی  یمزهئاوی  کهم  تهسه وان  ئه ر  بکات.   وهڕ 

 . یهکهردی شیعرهوت فهموو حههی هورتهک
  مدا به ردی دووهفه  ااڵ لهی ئانم وشهبێت نازنه  وه، ئهییهدا نکهلهزهغه  م لهستهی ئهوشه 
و هاتووهاتایهچ  ئهک  بۆچوونم  له  یهوه.  بیهێنێتهمبهپێغه  شاعیر  بخوازێت  ئااڵی    ر  ژێر 

و قهئۆممه  به  هاتخۆی  خۆی  ههگهئه   ت.بکا  ووڵیبتی  له نه  ڵهر  "ئاال"  تورکیدا    بم، 
سوپای  تیپی  و  لیوا  ههواتای  له  بێتهدهر  شاعیوابێت،  ر  گهئه  که  یهیشی  و سیایی  شکر 

 .ویست" هری خۆشهمبهدا "پێغهش لێرهسه و کهسێک، ئه ب جمعی" سوپای که"ابوا
نه  وسیمی.هات  ئه  له  هات...  نه ڕێگای  پێغه قهالی    له   هک  وههسیمو  هات،    وهرهمبهبری 

 ریش له نبهو عه  ری بۆن خۆشه شنێک دار کرد. عوود چهنبهبۆنی عوود و عه   ستم به هه
چه  دێتهشنناوزگی  ماسی  عه ده  ێک  بۆ  و  که تر  رێ  کردن  لێ  دروست  ڵکی 

لهردهوه من  ئهڕێگه  گیرێت.  دیکههه  وهدهرفه  می  سه ستێکی   که شیعره   بهت  هبارشم 
شیعرهیههه ئاوات  بڵێی  بهکه:  چوونهبۆنه  ی  و  کهجی  حه  ی  دۆست  یان  وکار  س 
نزادهبر لهنه  وهیکی خۆیهرێکی  بۆنی  وهڕانهگه  گوتبێت و  بۆ کوردستان،  عوود و  یدا 
  تازه ێدا  جی خۆیشی تحهونهواتی چوئاێت و  بۆ هاتب  وهوهری لهمبهبری پێغهری قهنبهعه 
 ؟ هوێتهبووبنه

نه  و  زاوا  و  کچ  نبی،  پێغه وهآل  ئهمبهکانی  بهوهر.  زاراوه،  نی  موسوڵمانا  کهیهگشتی، 
ک  اڵم، وه گرن بهردهلێ وه  ڵکیت( کهالفهخه  ر بهرانبههت )بنگری ئیمامهی الیهشیعه 

 .  هویهکهشیعره تهستوویهخ شننهید کامیلی سوبینین، سهده
 شفیع المذنبین، تکاکاری گوناهباران. 

 ن. بهدیاری ده ی بهکهه؛ حاجییان ئاوککهمه هم، چاڵی ئاوی ناو مسجدالحرام لمزهزه
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دوو ڕووباری   شت که ههبه کی ئاو بێت لهیهرچاوهوز یان سهرێت حهگوتر، دهوسه که
لێهه   به ناو  بههوبیتهدهجیا    مان  هگوێره  ؛  سندهی  ته  یرچاوههێک  نیا  ئیسالمیی، 
دهمو لهسوڵمانان  که  توانن  بخۆوسهئاوی  په   وهنهر  ئیڕهو  ئهکانی  ایینهوانی  ر  گهتر، 

بکه ده ههه ب  وێتهڕێگایان  بێت،  توونییان  و  بشت  حهسه   چنهبێ  تایبهر  وئاوی  به وز   ت 
که ڕادهبه  خۆیان  و  سا  یهو  وێدزگار  نییه!  تام  شێچێهخۆش  ئاو  ت  وازی 

به کهوهنهخوارد دهله  ش  لهپی  بێت  ئهبهست  دهوهر  ئهگوتر ی  کهێ  له سانهو  وا    ی 
مهسه  ڕزگارییان  حشهحرای  ئهدەبێر  دوای  هه،  سو  چاوهموو  توونیهاڵ  و  ، تییهڕوانی 

وانیش  ئه  یاره، دوه خۆنهر دهوسهکه  ویئا  هچن لک دهشت خێرایهههناو به  نهگهکاتێ ده
زۆر و سااڵنێکی    وه تهوونهبر ڕابقه  موو لهچونکوو هه   بێت  کیان پێیهسهرهبێ هیچ کهنا
مهسه   له   وههکفن  به وهحشهحرای  نۆرهردا  تا  به  گەیشتۆتییان  ستاون  پردی سه   و  ر 

 ن.  ڕۆیشتووسیڕاتدا 
 :ڵهواو ههشێک لههبۆ ب کیهرچاوهسه  وهئه

http://ar.islamway.net/fatwa/4097   
        ،کهیعره رووزیی شحری عه به

 التن فاعالتن فاعلن.رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.islamway.net/fatwa/4097
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 ئیمامیش دێتن 
 
 
 

 ١٤٩ڕێتن  ە سەرل وا وەرە نێو باغ و نێو گوڵزار و چیمەن
 سوێسنە خاکی بەر پێتنبۆ و شەو گس وهەاڵڵە و نێر

 تەنیاهەر بە تەنیا من نەبووم هەواخوای بەژن و بااڵت 
 شێتن الوانی تازە پێگەیشتوو وەک ئەمن گەلێ 

 ژیر، چاک و خراپ، ڕێکیهەزاران شێخ و شاب و شێت و 
 هەموویان کوشتەیی لەرزانەکان و گوارەیی گوێتن 

 وارەوو گرزانە، بەندن هەروەکوو لەەکەرودەلەرزن ه
 وجێتنەڕێەژن و بااڵت، دیارە هاواڵی ببە بۆنەی ب

 ر و الو، ئەوڕۆوقۆزیت، پیهەموو هاتوونە سەیری قیت
 دێتن : وا "ئیمامی"ش حازرە و بە قەولی ساباڵغی

                                                   
 ی هەتاوی١٣5٢قاقاڵوا، 

نییە( چاپی ئەنیسیدا  وانیە دیی دیوانی چاپی جەعفەر، ل 55١ە )الپەڕ  
___________________________   _________ 

ب نییە  شیعرەکەڕوون  نابینر   ۆچی  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  ئەوەیە لە  ئەگەرێک  ێت؟  
لەبە دۆزرابێتەوە. ئەودەم  شاعیردا  ئەوراقی  ناو  لە  درەنگتر  و  نەبووبێت   ١5٠ردەستدا 

 
 

 
ێنی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا هەڵبگرم. انیبێت باش پەیشوتوبێت کە من نەمی دیکەش ئەوە دەدیارە ئەگەر ١5٠

، تا ڕادەیەک زەحمەتە لەبەر ئەوەی یعرەکان لە هەردوو چاپدابەردانانی شبەرانەیە دۆزینەوە و  ڕاستییەکەی ئەو
. ێک جیاوازەربەی زۆریاندا لعرەکانیش لە زو یسەر ش   هەرکام بە شێوەیەک و بەسەلیقەیەک ڕێکخراون و عینوانی 

رستی  دا پێ کخراوە لە کاتێکپێرستی چاپی ئەنیسی بە گوێرەی عینوانی شیعرەکان ڕێ   ن،  لە مەسەلەی عینوایاج
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دووه شاعیر  ئ  دەکرێش  ەمیئەگەری  کە  بێت  باڵنەیوخۆی  ەوە  بکاتەوە یستبێت  وی 
چاپی سەردەمی  لە  ئەوەی  ژیان  لەبەر  لە  ئاوات  بوو.ئەنیسیدا  کورتی  غەز  دا  ەلێکی 

و گوڵزار، کە دەکرێ دڵدارێک  گهێشتنی کەسێک دەکات بۆ ناو باغ غەرامییە. شاعیر بان
کچێک کچێکە:  زیاتر  ئەگەری  بە  بەاڵم  بێت  دۆستێک  تیان  پێگازی  قیت  ە  ەیشتووی 

و   و  انە  لەرزوقۆز  بەرۆک  شاعیبە  هەر  نەک  کە  لەگوێ  الگوارە  گەلێ  تازە  ر،  وانی 
، جا شاعیریش بەڕێوەیە  الو، شێتی بوون و چوونەتە سەیری   زاران پیر وپێگەیشتوو، هە

 بچێتە ئەو سەیر و سەفایە!و خەریکە 
 هەندێک تەکنیکی شاعیری تێدا بەکار هاتووە و لەوانە، 

ااعمر نموونەکەی  ات  کە  نهێنالنظیر:  گو نی  و  باغ  و اوی  هەاڵڵە  یان  چەمەن،  و  ڵزار 
 ێکەوە؛ و بااڵیە پ ەوبۆ و سوێسنە، یان بەژننێرگس و ش

یەکتر:چەند دیاردەی دژبەیەک )سە شێخ و شاب، شێت و ژیر،    نعەتی تضاد( لەگەڵ 
 چاک و خراپ و پیر والو؛  

 '.  رزانەلەو  هەروەها جیناسی ناتەواو لە 'دەلەرزن'
نگری  اه' وەرگیراوە و کراوەتە کوردی؛ واتای الیە'هواخو  رسییی فاهەواخوا: لە وشە

 هەیە. 
 ت.ە بە سینگ و بەرۆکەوە هەڵدەواسرێڵێکی ژنانەیلەرزانە: خش

هەر   بااڵت  و  بەژن  تەنیاهەواخوای  نەبووم    بە  دڵنیانیم  تەنیامن  دووپات گەلۆ  : 
میسر لەم  'تەنیا'  وشەی  ه  کاری  دااعەبوونەوەی  یان  خۆیەتی  لەڵەیشاعیر  ە  ەک 

کرد دووپات  ئەو  داوە.  ڕووی  شیعرەکەدا  لەپانووسینەوەی  یەک  وشە،  یەک  ڵ نەوەی 
 زۆر لە جوان ناچێت.  ئەوی دی، 

لە کوردیدا دەتوانین بڵێین  'بە تنها' یان 'بە تنهائی' ی فارسییە.    کوردیکراوی  بەتەنیا: بە
 'نەک هەر...' 

 وە. ال ج وشاب: بە عەرەبی گەن
نی خەڵکی مەهاباد. نیازی شاعیر کرداری  ێوەی قسەکردبە شاتە  بە قەولی ساباڵغی: و

بگوترێت: 'حیە. لە شێوا'دێتن' ی کۆتایی شیعرەکە ئاساییدا واهەبوو  ازرە و دێ'  زی 

 
یسراعی یەکەم فەردەکانە. من بۆ دۆزینەوەی شیعرێک گەلێک جار هەموو ەعفەر بە حیسابی یەکەم مچاپی ج

   نییە.ی م بۆەشو چارەیەکی دیک سی هەڵدەدەمەوەی پی ئەنالپەڕەکانی دیوانی چا
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اڵم شاعیر بەهۆی کێش و هەروەها سەروای شیعرەکەوە ناچار یان 'حازرە و دێت' بە
پە بۆ  'دێتن'.  بڵێ  قسەکردنە    یدانیندیوەبووە  شێوە  نئەو  مەهابادەواوچەبە  دوو  ی  ە 

 ئەگەر هەیە:
ت "دێ +  بە  حاڵەتەکردارەکە  لەو  وەربگرین.  قسن"  شێوەی  شنۆدا  شاری  و    ەکردنی 

کە سوود    ئەو ناوچانەنبەخۆیەوە دەگرێت و لە ڕاستیشدا ئەوە خەڵکی    ناوچەی الجان
 ١5١لە پاشگری 'تن' وەردەگرن نەک ساباڵغ.

زیا '  بەکە  کردارە  کە  وەربگرین  ڕدێت+ن'  دە  ەنگیتر  خەڵکی  وروبەری  قسەی 
بەخۆیەوە دەگرێت. ئاوات دلە هەردوو حاڵەتدا الم و  پیرانشار  بە  ایە  ەبێ 'ساباڵغ' ی 

گشتی خاواتایەکی  و  وەرگرتبێت  شارەکە خۆی  لە  لەو تر  بەشێک  وەک  شنۆشی  و  نێ 
 ١5٢'ناو'ە سەیر کردبێت. 

    ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 فاعیلن لن مفاعیالم: مفاعیلن مفاعیلن مس منمث هزج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شێ ١5١ وابزانم  بڵێی.   باشتر  یان  کردووە  وای  هەڵەیەکی  تاڵەبانیش  ڕەزای  وایخ  بۆچوونێکی  ناو  خستۆ  ن  تە 

ە..." لە کاتێکدا لە زاراوەی خەڵکی سنەدا ئەو 'تن'ەهلی سنە بۆ شەڕی بێگانە،  ێکەوە کە دەڵێ: "سپەری ئشێعر 
 .ەنی نیی'تن' ە بوو

 ی کردمەوە. ەم بارەیەوە ڕوونل یستە دەکەم کەو برادەرە خۆشەو. سپاسی ئە ١5٢
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 ڕۆژی هەستان
 
 
 

                  ینە، وەرن! ڕۆژی هەستان و ڕاپەڕ
                     تان بە کوردی وەربگرنمافی خۆ

 ئێستە شاییم ئەوا لە دڵ دەگەڕێ 
 بە برا کوردەکانی خوار و سەرێ 

 گیانی خۆیان بەخت دەکەن بەپەلە 
 ەلەوەرنە پێشێ، ڕۆژی ه دەکەنگ بان

 ی ڕزگاری ! کێوی بڵندخاڵە
 بۆت بەیان کەم بە کوردی ئاساری 

 هەڵدێر و نالەبار و چڕەخت و  سە
 ز و چاڵ و چۆڵ و خڕەپڕ لە هەورا

 سەرکەوە بە چنگەکڕە کوردە گیان!
 ە خوێنی خۆت بکڕەسەربەخۆیی ب

 توێخی دەستت باڵ هەموو الچێ
 ێپاچشانەبەرد با نینۆکت هەڵ

 انە ڕەت نێوی تۆ لە مەیدئەوکە
 انی تەنگانە دەڵێن قارەمپێت 

 ودوو بوو من لە ساڵی سی تەمەنی
 ی سەربەخۆیی گەل هەڵبوو ئاگر

 یشتە حەفتا ساڵنەکوژاوە گە
 ی کیژ و کاڵ! تەمەنم ئەی عەزیز 

 هەر الوم ئێستەکەش وا دەزانم
 هەر لە سەر بیر و باوەڕم ماوم 
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 یا بە ئاواتی خۆمەوە دەمرم 
 لە باوەشم دەگرماوات ئ انەی

 مرۆیەکی سادەنن ممەزاوا 
 شە ئامادەم! بۆ شەڕوشووڕ هەمی
 دا ری پیاوێکمن لە ژێر چاوەدێ

 هەروا ، دەبێ بڕۆمپێگەیشتووم
 پێشێ  پێی دەفەرمووم: مەترسە بۆ

 چەکی دوژمن برینی نایێشێ 
 ابڕێ تیغی کۆڵی دوژمنی گەل ن

 قەت مەترسە و مەدە لە دەس خۆ هەل
 دەڕۆم بە پەلە ووە، وتڵکەئێستە هە

 مەلە  خوێن و دێمەۆمی مە گدەیکە
 بێ لە کوشتنی خۆم نابێ ترسم هە
 ی ئەوا دەڕۆم و دەڕۆم هەر بە ڕێگە

 ە ڕێی خەباتی کورد امیل"م من ل"ک
 وبردت ئەکەم بە دەست گیانی خۆم بەخ

                                       
 ی هەتاوی ١٣5٢قاقاڵوا، 
( هاتووەا نەیسیدر؛ لە چاپی ئەنجەعفەچاپی ی  ١7٣و  ٣١٦)الپەڕە   

  _____________________________________ 
ب جەشیعرەکە،  چاپی  دیوانی  گوێرەی  حەوت  ە  یەکەمی  عفەر،  چاپی  دوای  ساڵێک 

دا نابینرێت. گەرچی ئەگەر پێش چاپەکەش  اپئ ئەنیسی گوتراوە و دیارە لەوێدیوانی چ
ناوە هۆی  بە  واهەبوو  مۆزەقی  ی  رۆکبگوترایەت  ی چاپ  ڵەتیناسیۆنالیستییەوە 

شاعیت.  پێنەدرایە و  نیشتمانپەروەرانەیە  شیعرەکە  مێژووی  ناوەرۆکی  باسی  لەوێدا  ر 
و  خە گەل  دباتی  دەکات.  خۆی  باسی  ئەودا  من  لەپەنای  کە   ٣٢ەڵێ  بووم  سااڵن 

س ساڵی  ئاگری  بە  ئاماژەیە  ئەوە  ئایا  هەڵبوو.  و ١٩٤5)  ١٣٢٤ەربەخۆییخوازی  ز( 
 ان؟  ەکەمن لە ڕۆژهەاڵتی خاکوردستاک  ماریکۆ

ل هەڤااڵنی،  و  جەعفەر  کاک  دیوانی  سەرەتای  بەگوێرەی  ساڵی  ئاوات،  ی ١٢8٢ە 
( دای١٩٠٣هەتاوی  لە  و  ز(  بووە  د  ٣٢ک  ساڵە  ئەو  دوای  ساڵی  ساڵ  ی  ١٣١٤ەکاتە 
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ساڵ. بەم پێیە   ٣٦ی کۆمار دەکاتە    ١٣٢٤. ماوەی نێوان ئەو ساڵە و  ز( ١٩٣5هەتاوی )
ف  ەیاڵەکس  ٣٢ دناو  لەگەڵ  نۆهەم  ی   رانیامەزەردی  بەحیکۆماردا  ناگرێتەوە.  سابی  ەک 

خ سەربەخۆیی  ئاگری  دامەزرئەوەی  پێش  سااڵنێک  کۆماری  وازی  لە انی  کوردستان 
کە ساڵی جێی ئاماژەی شاعیر  ەوە هەڵکرا، ئەگەرێک ئەوە دەبێت الیەن کۆمەڵەی ژێکاف

  یە و داخەوە زۆر ڕوون نییش بە  افژێک  ساڵی دامەزرانی ژێکاف بێت. ساڵی دامەزرانی
)  ١٣١٩نێوان  لە   هەتاوی  لێدەک١٩٤٢)  ١٣٢١و  ز(  ١٩٣8ی  باسی  دا  حزبی  ز(  رێت. 

لە   لە  خۆیبوونیش  سا  ١٩٢7لوبنان  لە  باشوور  لە  هیوا  حزبی  زایێنیدا    ١٩٣7ڵی  و  ی 
 ساڵی تەمەنی ئاوات لەگەڵ هیچکام لەو ڕێکەوتانەدا یەک ناگرێتەوە.   ٣٢دامەزراون. 

ئەوەیە  ەگەرێئ  نیاەت بمێنێتەوە  لەبڵێی ک  سەروحەدی  ن  دەڵێت  ٣٢و  ئاوات  کە   ،ساڵەدا 
ە ژێر خۆڵەمێشی ساڵ  خەریک بوو لەموو بەشەکانی کوردستان  ئاگری کوردایەتی لەه

بێتە   مانگ  گەییەو  دواتر  ساڵێک  سێ  دوو  و  حزبانە   دەرێ  ئەو  دامەزرانی  ئەنجامی 
ئەو ژێکاف(  بەتایبەت  و  هیوا  تا)خۆیبوون،  مەسەلەکەیڕێگەی  قەە  بە چارەسەری   ە 

 وونی من. بۆچ
  ١٦تا    ١٤رێت: لە فەردی  شیعرەکە کێشەیەکی دیکەشی هەیە کە دەبێ چارەسەر بک

ب  یدا پێشاعیر  ئەوی  کە  دەکات  "پیاوێک"  لە  چەکی اس  لە  هانیداوە  و  گەیاندووە 
محەممەد؟  دو قازی  پێشەوا  کێیە؟  پیاوە  ئەو  پێشەوە.  بڕواتە  و  نەترسێت    ان ئیحسژمن 

بۆ کەسانێکی دیکەش   کێ؟  ا زەبیحی؟مۆست؟ ما پاشا؟ ڕەفیق حیلمی  نووری بیرم  من 
نەمر سەیف بابدەچێت:  قازی، حاجی  مەال ئەحمەدی فەوزی و    ەشێخی مامی،ولقوزاتی 

ئەقازی کاکە ئەوانەدا  نێو  لە  بۆکان!  بابەشێخ و گەری زیاتر الی من،  حەمەی  حاجی 
شاعیرانینسەیف مامۆستای  بە  سەیف  بریموک  .  و  ەبی  ەدئ  کییەفێرگەناغەدانەری  ان 

هێدی و و هێمن و    دەناسرێت کە گەلێک شاعیری ناوداری نەتەوەکەمان وەک هەژار
و پێنج  قانع  و  موفتی  نووریوێنی  و  حەقیقی  و  ڕێباز خاڵەمین  'ئاوات'یشەوە،  بە  ی  ، 

  ز( دا کۆچی دوایی ١٩٤5)  ١٣٢٣سیاسی ئەویان گرتۆتە بەر. سەیف لە ساڵی  -هونەری
دووکرد کە  ساە  دەوروبەری  کوردستان.دامەزرانی  پێش  ڵێک  ەکاتە  ئایا    کۆماری 

ش لەم  باس  جێگەی  بەاڵمامۆستای  نازانم  ئەوە؟  وایعرەدا  دەکرێ  ئەوەی م  لەبەر  بێت 
ن زانیوە و دوور نییە ئاواتیش  ش ئەویان بە مامۆستای شیعری خۆیاهەژاریش و هێمنی

 هەر وای بیر کردبێتەوە. 
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بۆچونما لەئەگەر  بێت،    ڕ سەیفمەن  بیهەڵە  بابەشێخ  ر لەدەبێ  ی مامی شاعیر  حاجی 
 بکەینەوە. 

بە کوردی وەر واتە مافی کوردبوومافی خۆتان  بوون لە گەالنی ن و سەربەخۆبگرن: 
 دیکە وەربگرن.

 لەدڵ گەڕان: دڵشاد بوون  ییشا
 کوردی خوار و سەرێ: خوارێ باشووری کوردستانە و سەرێ باکوور.  

 وردی، کوردانە ێوەی کش : بەکوردی ئاساری
 شوێنی ئەستەمی چیا ێر: هەڵد

 چڕ: پڕ لەدار ودەوەن 
 کردووە.واوی دروست شەی چڕ و خڕ جیناسی ناتەخڕ: دۆڵ شاعیر بە دوو و

کە بۆنموونە، چوونە سەر لە  کردن وەک کڕاندنی شوێنە  چنگەکڕە: چنگ لەشتێک گیر
 هەورازی ئەستەمی چیا بە یارمەتی دەست و پەنجە.

 ت سێپخ: توێ
 کێوە. لەی ان مشانەبەرد: بەردی شان. ش

 . تەمەنی من لە ساڵی سی و دوو بوو: سی ودوو سااڵن بووم
 نەکووژایەوە.کاتێ من گەیشتمە حەفتاسااڵن هەر تا ساڵ: تا نەکووژاوە گەیشتە حەف

 کیژ وکاڵ: کاڵ وشەی موهمەلە و واتای سەربەخۆی لێرەدا نییە. کیژ وکاڵ: کچان 
د چەکی  ئ  ائێشێ:ن  وژمنبرینی  کوردییە  مامۆسلە    اواتپەندێکی  تاکەیەوە  زمان 

 گوتوویەتەوە.  
 کۆڵ: نەبڕ 

هەڵکەوت ئاماژەبێت    ووە:ئێستە  یان  وێدەچێت  هەل  کورد  بە  بۆ  کە  مەرجێک  و  هەل 
دا لە هیچ بەشێکی دیکەی کوردستان جگە بێت. ئەو هەل و مەرجە لەو سااڵنەهەڵکەوت

ەردە ئاماژە  ئە فڵێی  ی زایێنی. تۆ ب  ١٩7٣تە  کا دە  ١٣5٢. ساڵی  بوو لە باشوور هەڵنەکەوت
دەرچوو  بە و  بەعس  لەگەڵ  بارزانی  نەمر  بەیانی  ڕێکەوتنی  ئاداری  ١١نی   ١٩7٤ی 

بۆ  کور  نەبێت  ئۆتۆنۆمی  یاسای  کردنی  یاسایە  پەسند  ئەو  پێش  شیعرەکە  دستان؟ 
ی  ڕش ن شۆوتراوە کە دیارە دەبێ لە کاتێکدا گوترابێت کە شەڕ و پێکدادان لە نێواگ

 . بە شێوەی کاتی، وەستابێت اقداوول و حکوومەتی عیرئەیل
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 فاعل فعلنمخبون محذوف: فاعالتن م خفیف مسدس
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 سەفەری حەستەم
 
 
 

 ئەو دەردی ئەوساڵ لە من ڕوویداوە 
 ١5٣ئەو کۆڵەی بە پشت مندا دراوە،

 ئاسن بام دەپوام، کێو بام، دەخزیم
 م دەبەزی م،ێر باپڵنگ و بەبر و ش
 دەردەوەدەم به  هەر هەڵدەسووڕێم

 ێوانه خۆمم به ڕووی هەردەوەد
 ەیری دەڕۆم بە پیر مەرگەوبه پ

 پی، به ڕووی زەردەوەبه ڕیشی س
 کی هیچ و سەرسەریممەڵێن پیاوێ

 دەڕۆم، سەفەریم بۆ خزمەت کاکم
 سەفەرێکی زۆر سەخت و حەستەمە
 برسیم و کەوتووم، تێشووشم کەمە

 به مەنزڵ؟  م، بگەمکەتەی بچۆن ڕێ 
 بەکوڵ، به دڵی ئاو ی پڕبه چاو

 شوو کاکم گیرفانی پڕ بوو له تێ
 زووبەزووبۆیه وا ڕۆیی، خێرا 

 ١5٤شوازی هاتن ئەولیای قوبوور پێ
 ابوو له نزیک، له دوورز گیربەڕێ

 تۆشه و زادممن قوڕبەسەر خۆم، بێ 
 زار و زەعیف و بازاڕ کەسادم

 
 چاپی ئەنیسی: ئەو کۆڵی بە پشت  ١5٣
 یسی: قبور چاپی ئەن ١5٤
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 یم کا ئاواینه لێره کەس بوو، ماڵ
 کا نەواییم هەیه دڵ ه لەوێشن
 ۆم، چارم ناچارە م هەر دەڕبەاڵ 
 ١55سوارە و شیریندەچمه خزمەت ئە 

                                                      
 ی هەتاوی١٣5٣قاقاڵوا، 
   ی چاپی جەعفەر( ٣٢7و  ٣٢٦ی چاپی ئەنیسی و  ١٩8 ١٩7)الپەڕە 

______________________________  ____ 
 ەک یەکە.دا وچاپ نوانی شیعرەکە لە هەردوویع

اشمی  محەممەدی ه  گەورەی شاعیر، حاجی سەیدشیعرەکە شین گێڕییە بۆ مەرگی برا
لەو میسراعە   بەتایبەتیە لە ناوەرۆکی گشتی شیعرەکە و  )سەیدی زەنبیل( و ئەو ڕاستی

  ١٣5٣کەش  . ساڵی گوترانی شیعرەبۆ خزمەت کاکم دەڕۆم"دەردەکەوێت کە دەڵێ: "
ویەتی: سابی ئەوەی شاعیر هەر لەم شیعرەدا گوتوحی  ؛ بەنییەی زایێ   ١٩7٤اوی و  ی هەت

هەر ئەو   ی زەنبیلدەبێ ساڵی وەفاتی سەید  یداوە..."ڵ لە من ڕووئەو دەردی ئەوسا"
 یە بووبێت.  ١٣5٣ساڵی 

کە  خۆیەتی  شاعیر  مەرگی  بوونی  چاوەڕوان  و  مردن  شیعرەکە،  گشتی  فەزای 
شاو ناسر  دیاردەیەکی ناو  لە  ی  و  ئاواتە  تووشی  پێشوودا    کانیبەشەیعری  جار  دەیان 
ب لەەاڵم  هاتووین.  مردنی  کێشەی  وا  قووڵ  ئەوەی  دوایی  شاعیر  تر کردۆتەوە، کۆچی 
شاعیر وا دەردەکەوێت پەیوەندێکی گەرم و  ، کە لە شیعرەکان و لە ژیننامەی  کاکیەتی

 گوڕ و برایانەیان لەگەڵ یەکتردا بووبێت.  
هیوایی  گدەربان  ئاوات لە شیعرەکانیداێت،  ب  ێکچۆنهەر بێ  بە ژیان و چاوەڕێیەتی  ی 

م کا" و ئاوایینه لێره کەس بوو ماڵتی: "نیا سکااڵیەهەربۆیەش لە ژیانی سەر دمەرگە.  
بە کەسێکی گوناهبار  لەعەینی کاتیشدا لە ئایینییەکەیدا، خۆی  باوەڕە  ژێر کارتێکەریی 

خو بەزەیی  تەنیا  کە  دەدەزانێت  لەتودا  ئەو  انێت  ترسناکی  ببیپ  دنیاسزای  ەم ارێزێت. 
وزە و بێ    تەنیا و بێ  انی ڕۆژانەشی دەردەکەوت،پێیە، وەک لە هەڵس وکەوت و ژی

خودا و ژیانی دوای مردنی    رەی ئەوە بوو بکەوێتە بەر بەزەییهیوا ژیا و ئاواتی گەو
 لە هی سەر دنیا باشتر بێت.

 
 کێشی شیعرەکە واهەیە بکرێت وەک "خزمەتی" بنووسرێت. ر: خزمەت.  بۆ پاراستنی یسی و جەعفەی ئەنچاپ ١55
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پێداچوونەوە بە  بۆچوونە،  ئا  ٢٠٠  یاندننگسەهەڵو    ئەم  شیعری  من  الی  وات  پارچە 
بو دڵنیام شاعیر لە هەموو مادروست  بەو شێوەیەوە و  تەمەنیدا  لە ەر  ژیاوە، مەگ  وەی 

سەرهەڵدا وەک  بڕگەی  شۆڕشهەندێک  و  کوردستان  کۆماری  لە نی  کە  ئەیلوول،  ی 
د هیوایەکی  و  هێز  شاعیر  و  دەڕەوێت  هیواییە  بێ  ئەو  تەمی  ئەوانەدا   ێتەوە باسکردنی 

هەرب کەر.  ئەو  کە  دەڕئاوااخی  ئەوەندەش  لە  تانەی  خراپتر  و  جاران  وەک  ووخێت، 
ترس لە وس دەداتەوە دەست عیزڕائیل! ئەو ۆی و چارەنوران دەچێتەوە ناو جڵدی خجا

 ی لە شاعیر بڕیوە و ناهێڵێت نەفەسێکی ڕاحەت هەڵکێشێت.مردن و لێپرسینەوەیە بڕست
 حەستەم: ئەستەم، پڕ زەحمەت 

 راپ بوون و لەناوچوونو خ ینڕزن: پوا
 ی مامۆستا هەژار( ی: بێکارە، وازوازی، سەرچڵ )هەنبانە بۆرینەسەرسەر

ئازتێشوو کەسێکووقەی  :  وا  چاکانەی  کارە  ئەو  لە  ڕێگا،  تا  بیانکات  دەبێ  ئایینی  ی 
اب و کیتابی قیامەتدا بە هانایەوە بێن. وەک 'تۆشە'ش دەگوترێت کە لە هەندێک  حیس

 . لێرەی شێرینی هەیەاتای کوو دستانشوێنی کور
 کردن: پێوان )طی عەرەبییە(. ی تە

پڕ گیرفانی  کار  کاکم  کاکم  تێشوو:  لە  زۆربوو  چاکەی  کردبوونیە    ی  و  کردبوو 
 تێشووی دواڕۆژ بۆ خۆی.  پاشەکەوت و 

خێرا زوو بەزوو: تەنیا بۆ پێکهێنانی سەروای شیعرەکە لێرەدا هاتووە دەنا زیادییە، بەاڵم  
 .هێشتەجێ ە کە زوو جیهانی بەشی هەیەوەکی ئواتای

وا مونکیر  و  نەکیر  دەبێ  قوبوور:  بن  ئەولیای  فریشتەیە  دوو  ئەو  بەگوێرەی تە    کە 
جۆی کارەکانی  ا دەچنە سۆراغی مردووەکە و پرس وباوەڕی موسوڵمانان لە ناو قەبرد

 سەردەمی ژیانی لێدەکەن و سزای تاوانەکانی بە گورزی ئاسن دەدەنەوە.
رێت و لەکاتی برسییەتیدا  خۆیدا هەڵیدەگ گەڵ ر لەو خواردەمەنییەی ڕێبوائە ،ووتێش زاد:
 ەتە. خوات. لێرەدا زادی ئاخیردەی

 واز، زەعیف زار: ال
کەسێک   کەساد:  فرۆشتن بازاڕ  بۆ  بابەتی  جنسی    کە  خراپیی  بەهۆی  بەاڵم  هەیە 
 کاالکەوە، کڕیاری نییە. 

 احافیزی ندا، خوشت ی ڕۆیماڵ ئاوایی: سپاسی میوان لە خانەخوێ لەکات
 ە انەودڵد دڵنەوایی:
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پێغ لە  نیاز  بێت یان لشیرین سوار: سوارچاک. دەکرێ  ر.  ە کاکی شاعیەمبەری ئیسالم 
   من زیاتر بۆ دووهەمیان دەچم. 

     بەحرێ عەرووزیی شیعرەکە،  
   لن فعولنلن فعولن// فعمتقارب مثمن اثلم )هجایی(: فع
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 ۆژان ڕ دۆعای

 
 
 
 وێتا شه امهننمهته ا و دۆع اڵت،ر ڕۆژ هه هه

 وێ! ، کهمهرچی هه هه خۆم و له زات له! قهکاکه
 الل ندی زولجهزاتی پاکی خوداوه قوربان! به

 وێ رین بێ تۆ، نامهشتی بهههنێ بهر بمدهگه
 یهتۆوه یاتم بهالل و ژین و حهجاه و جه 

 وێ وا لهوم ئهوتوکه؟ ن چییه بێ تۆ وجوودی م
 و زووه به خودا وایه هومێدی من به !هکاک
 وێ ، نانه ماندایهباغی ئه دت لهروی قهسه 
 چاو  لهبی وی، ون نهنهبی، نه وی نههببی نڕه
 وێ تۆی دهر ئهدڵم هه دڵ، کهرێ لهده چیه نه
 ! ویر زهسهب لهبێ یاڕه، نه تۆ دژهس بهرکههه

 وێ! نهتۆی ئه سێکیڕ بێ کهو که لیلزهو کوێر
 "کامیل"ت ری پێتهڕۆحی نیساری خاکی به

 ێ؟وبۆچی ناته دت، روی قهنۆڕی سهاوهبۆ چ
 

 تاویی هه ١٣5٣قاقاڵوا، 
ر(عفهی چاپی جه  ٢55نیسی وچاپی ئه ی ٤٣الپەڕە  )   

  _____________________________________ 
 یه. نا' نمهنیسیدا 'دۆعا وتهاپی ئهچ له هکعینوانی شیعره

شیعرهپه  له جهکهراوێزی  چاپی  نووسعفهی  خزمهراوهردا  "بۆ  'حاجی:  ید  سه  ت 
  یاندنه گه ڕا  وئه  بێ  اڵمبه   نییه  نیسیدائه  چاپی  وتۆ لهئهیاندنێکی  د نوورانی.'" ڕاگهممهمحه
له 'کاکهڕێگه  و  خیتابی  نه  'وهی  بزان بودوور  شیعرهرێو  گوتر  کهت  کاکی  و    اوهبۆ 
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سه   ویشهئ محهحاجی  نوورانییهممهید  زهش  به  که  دی  ناسراوهێخی  و و    نبیل  ماڵ 
 .  ەقز وبۆکان بوونبیلی نێوان سهگوندی زه قای لهخانه 
ی  دیوانی ئاواتدا نموونه   وا له  یهو ژانرانهک لهس وکار یهی شیعری نووسین بۆ کهنامه
  و ئه  ئیخوانیات واته  یعری ناسراو بهڵ شگهوڕێ لهها  رانهو شیعک لهیهزنجیره  .ینن  مکه

شێک ون،  بهر و ناسیاو و هاوکاری خۆی گوتوهدۆست و برادی وا شاعیر بۆ  شیعرانه
خسی و ندێک جار زۆریش شه رچی هه خۆ و گه   نی ئاواتیان گرتۆتهکادیوانی شیعره  له

ههم  اڵبه  سین،کهتاکه کهدیسان  هسهم  و  جێگهڕوودم  هکان  شیعرهاوی  باسی  کان ی 
 ناکرێت بازیان به   وهیهبۆنهم  ێنن و به مان پێک دکهرخی واڵتهمێژووی هاوچه   ک له شێبه
 . ردا بدرێت و چاویان لێ بپۆشرێته س

محهسه  براگهممهید  نوورانی  سهورهدی  لهی  و  بوو  کامیل  دیکه  ید  ی شوێنی 
بهگه  شداکههاندیو لێ کرایاد  وهڕێزه  لێک  براوه  وهی  ناوی  پهده  اره. دیو  ی  ند یوهبێ 
ی ماوه  له  که   کراوه  وهبه  شیدا ئاماژهکهژیننامه  ت؛ له وگوڕ بووبێ  رمتییان زۆر گهبرایه

براکهزی خۆیدا،  بوونی  واتهندانی  سه  ی  محهحاجی  چاوهممهید  و د  ژن  دێری 
 . ەکردووشاعیری  ین ەکاداڵمن

د دا  ممهید محهخۆشیی حاجی سه می نهردهسه   ی لهم شیعرهکامیل ئه  یدت سه چێوێده
ا شدکهکارهاتووی ناوشیعرهی بههزاراو  ی بۆکردبێت؛ بهوهکبوونهو دۆعای چا  گوتبێت
هه  ده وا  کهست  نه  کرێت  زۆر  به ناوبراو  بووبێت.  سا  وهداخهخۆش  وه نازانم  تی  فاڵی 

ودا  رگی ئههمرهسه له یکهید کامیل  شیعرهئایا سهبزانین   یوهئه بۆ  بووه ندهچهکاکی 
 ( نەبووبێت؟ ١٩7٤) ١٣5٣ بڵێی وتنێکی زووتریدا؟خۆش کهنهکاتی  ن لهیا گوتووه

 دا نییه:کهشیعره م لهستهی ئهوشه 
 پێداگری.  ننا، داواکاری بهمهته
قهقه  به   ڕهباوهوتن،  که  سێکی دیکهکه  لهسێک  هزای کقه داواکارییهدهزا و  بۆ    ر و 
بهشهواو چه   زایهو قهی ئهرسووڕانوه بێژهرهکردنی  بهری دۆعاکهو  باوههگوێر  .  ڕی  ی 
'جبریون'لسهفه ڕووداوهفیی  هه،  ژیان  له کانی  له  تاوهرهسه   ر  کۆتایی،  ناوچاوانی    تا 

گه سرنوودهمرۆڤ   و  وه   وهڕانهێت  نابێت انی  رخهرچو  به گهمه   بۆ  خئیراده  ر  الیق.  ی 
ر  گه. ئهیتەیان ن  یەر هه دهزا و قه قه  ڕت به باوهیه تۆ   وه دا ئهم کارهله  رهمهبایی سهناته
  کرێ به لیی بۆ مرۆڤ ڕاست بێت، چۆن دهزهری نووسراوی ئهدهزا و قهتبێ و قههه

وشچه و  ک  ایهدۆع عهه ند  لهرهی  که سه   بی  بکه   کهسهر  و  کابرای  سه   وێتهالببرێت  ر 
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د ئهڕمهباوه  یارهدۆعاگۆ؟  بۆچوونهندانی  ئهسهچاره  و  کردووهوهری  ئیراده  شیان  ی  و 
 ! وهکی نووسراوهزایهموو بڕیار و قهژوور هه نهخهر دهخوڵقێنه

 ییورهالل، گهجاه و جه 
 انات، ژییو حهن ژی
 رز  بهبااڵ استیرو، دارێکی ڕسه 
 د، بااڵ قه
 رز ی بهرزیی بااڵ، بااڵد، بهروی قهسه 
دا، کهری کێشی شیعرهژێر گوشا  شاعیر له  وێ،نانه  و  ماندایههئ  غیبا  هدت لروی قهسه 
 '.ماندایهئه تی 'لهماندا بێت'، گوتوویهئه ی بڵێ 'لهوهجیاتی ئه له
 . زووانه  م، بهه ووو زبه

ت  دروی قهسه   یهوها ئه، داواکارییم الی خود: کاکهیهوهئه  کهمی شیعرهجه رسه  واتای
بی و    ر پێوهسه   بهر  هه   وێت، واته کهوێت و نه نهنه   م زووانه ماندا بێت و به ئهباخی    له
 مریت. نه شم زووانه ویت و بهکهدا نه جێگه له
 تن وون، نزم بوون و که وی بنهو  ویننه
سهچاوه   ۆب قهنۆڕی  ناته روی  بۆچی  دهدت  بهوێ؟  شێکرێ  و  یهوهم  بنووسرێت  ش 

قهنۆڕی سه"بۆ چاوه:  وهنرێتهبخوێ بۆچروی  ناتهدت،  مدا  ی دووههم شێوازهله  وێ؟"ی 
ێت و  وکهده  ی پێش خۆیکهڵ میسراعهگهدت" لهروی قهنۆڕی سهتی "بۆ چاوهعیباڕه

ی  اتای هاوشێوهو  کهتدا ڕستهر دوو حاڵههه  اڵم له. بهوهبێتهده  جیا  وێ؟""بۆچی ناته  له
 تۆی لێ ناگۆڕرێت. وشتێکی ئه و یههه
 شیعرەکە،  یرووز حری عه به

 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 
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 ئازارەکەم 

 

 

 

 خوارەکەم؟ مخە رامساڵ بکوێ چووه ئە
 ساڵی پارەکەم! ه ەم بخۆزگسەدهەزار 

 دەوای دەردم نییە کەم دڵ،چۆنی خۆش
 ١5٦زامدارەکەمۆ دڵه اره خکۆڵەو

 وای دەردم نەبوو سەد حەکیم چووم و دە
 دەوا، ما کاکی من، ئازارەکەم بێ

 وپۆپ مایەوە خەڵفی هیوام بێ لق
 ئاوه گوڵ و گوڵزارەکەم وشک و بێ 
 بمرێ له کێو ێ، ەڵهڕەق با "ئیمامی"

 ، ئاسارەکەمممەکەتەر با نەمێنێ
                                              

 ی هەتاوی     ١٣5٣قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(  ١٣٩و چاپی ئەنیسی  ی ١١٩)الپەڕە 

                                                _____________________________________                                                                                                                              
 ئەنیسیدا "خۆزگەم بە پار"ە. ەکە لە چاپی عینوانی شیعر

غەزەلێکی پێنج فەردییە، لە شینگێڕی برای شاعیردا، کە بە خەمخوار و دەوای دەرد و  
هیوخەڵ و  ا  فی  گوڵ  ناودو  خۆی  لەگوت  ەباتگوڵزاری  چاپی    راوە.  پەراوێزی 

پشتڕاست کراجەعفەردا   بۆچوونە  بەوە ئەو  "بۆ  وەتەوە  بە سێ وشە ڕاگەیێنراوە  ی کە 
شاعیری کاکی  دیارە  کاکی".  نوورانی وەفاتی  محەمەدی  سەید  حاجی  شێخی    -ش 

 دا کۆچی دوایی کردبێت.   ١٣5٣لە ساڵی  واهەیەزەنبیلە کە 

 
 چاپی ئەنیسی: زامارەکەم  ١5٦
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نەیم چووم  ەک"سەد ح لە فۆلکلۆری هەندێک گبە    بوو" و دەوای دەردم    ۆڕانکارییەوە 
 .'عیالجی ئەو برینەی قەت نەکرد م هات وحەکیسەد 'کوردی وەرگیراوە: 

 بکریتەوە. شی وشەیەکی نامۆ لە شیعرەکەدا نییە 
   ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 رمل مسدس محذوف: فاعالتن فاعلن
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 کانموە چا
 
 
 

    ١57سوێرە من  یانیتۆ نەخۆش بی، ژ
 کوێرە  چاوەکانم به لەرزەکەت

 لەجه، ئاخرکه دەڕۆی بۆ موعا
 دڵی ئێمه به شەخسێ بسپێرە 

 کۆرپەی دڵی هەموومان تۆی چونکه 
 چوو، چ وەختی هاوێره؟ بانەمەڕ

 دوور لە یەک کەوتنەوه گرنگه، "عومەر"! 
 توند و تیژه، به چەشنی تاوێرە 

 پەرێشانە وته بەر، کەرکەسی هە
 سێرە گچی لەو،تفەنوەک دەگرێ 

 شااڵوێک بهوردوپردی دەکا 
 رە ووڕێ وەک گێدا دەسبە سەری

 !گیانەکەم! مامەکەت بە قوربانت
                                                                                                                                                                                                                                                                     خەبەرێکی بنێرەوه، خێرە

                                                   
 ی هەتاوی  ١٣5٣بۆکان، 
جەعفەر(   ی چاپی ١85ی و یسپی ئەنی چا ١٠٢و  ١٠١)الپەڕە   

_____  ________________________________ 
می شیعرەکە 'کۆرپەی دڵ' ە، کە لە فەردی سێهەی ئەنیسیدا  عینوانی شیعرەکە لە چاپ

شاعیرانە و  فەردی وەرگیراوە  لە  هەر  ئەویش  دیارە  کە  'چاوەکانم'  لە  یەکەمی      ترە 
بابەتی   لە  وەرگیراوە.شیعرێکە  قسنی'ئیخواشیعرەکە  و  بنەماڵەات'  نێوان  ک  ەی  ەس و 

 
 ژییانی من  ەنیسی:چاپی ئ  ١57



 
 

   ١٣5٣تا  ١٣5٠ یسااڵن ریشیع /224
 

لە برازایەکی    ردنی ئاواتەتی شیعرەکە، هەواڵپرسی کبابە  تەنزێکی نەرمی تێدایە  کار.و
عومەری    -خۆی محسەید  سەید  حاجی  چکۆلەی  کوڕە  هاشمی  هاشمی،  ەممەدی 

لە شیعرەکە وا دەردەکەوێت کە سەید عومەر نەخۆش کەوتبێت    ١58)سەیدی زەنبیل(. 
بۆکان،  نییە کوێیە )  کە ڕوون  ارێکتە شزەنبیلەوە چووبێ  ەخۆشی لەن  رەسەریو بۆ چا

ئتە یا...؟(،  تاران،  بەم  ورێز،  پرسیبێت و داوای چااواتیش  بوونەوە و  شیعرە هەواڵی  ک 
کردبێت بۆ  ئەوەی  گەڕانەوەی  لەبەر  بووبێت  خۆش  زۆر  برازا  و  مام  نێوانی  دەبێ   .

ی  یتابەم ختووە و بە گیانەکمیدا کەوماە سەر دوورییەکەی ئەو بە تاوێرێک دادەنێ کە ب
 وربانت بێت.ات و دەڵێ مامەکەت بە قپێ دەک

 و لەرز هاتبێت.  وێرە: دەبێ سەید عومەر تووشی یاو لەرزەکەت ک چاوەکانم بە
دڵی ئێمە بە شەخسێ بسپێرە: الم وا نییە شەخس لێرەدا شەخس و چاک بێت، بەڵکوو  

دڵ واتە  ئاساییە.  کەسی  و  شەخس  ئێمەهەر  تۆیە،ال  ی  ئە  ی  دەڕۆی  خۆت  وان کە 
 سێک. و بیانسپێرە بە دەست کەمەهێڵە  بەجێ

وەخ چ  چوو،  هاوێرە؟بانەمەڕ  بەبانەمەڕ،    تی  دووەمی  مانگی  لە  هارە.  گواڵن،  هاوێر: 
میسراعی  یە لە  ئاوات  هەژار(.  مامۆستا  بۆرینەی  )هەنبانە  زا  و  ماک  جیاکردنەوەی  کتر 

 یەی دایکنەوەاکردناودەبات. ئەو جیموومان'  هەی دڵی  پێشوودا سەید عومەر بە 'کۆرپە
پ لەو  تەنیا  بێچووەش  واتادەداتەوە.و  شاعیر   ەیوەندەدا  کە کۆرپەی    قسەی  تۆ  ئەوەیە: 

وەرەوە!  خۆ ئێستا کاتی ئەو جیابوونەوەیە نییە،    بۆ لێمان جیاکەوتوویەتەوە؟  دڵی ئێمەی
شیعرەکەدا   گوترانی  ساڵی  لە  بەاڵ  7١ئاوات  بووە  نازسااڵن  برازاکانم  چ  م  دەبێ  ەی 

 ێت.سااڵن بووب  ٣5تا  ٣٠ەدا دەبێ لەو ساڵ مانی من، ت، بە گوووبێکی بتەمەنێ
 هەنبانە بۆرینە(. بەردی خلۆرەوەبوو لە بەرزی کێو )تاوێر: 

هەرکەسی کەوتە بەر...: دەگەڕێتەوە بۆ فەردی پێشوو: هەرکەس وەبەر تاوێر بکەوێت،  
 ی تۆ پەرێشانە.بە دووریش ی ئێمەحاڵی پەرێشان دەبێت. واتە حاڵ

 ردن، هاڕین. هەمان فەرد، ورد وپرد ک  دەکا: ئەم فەردەش دەگەڕێتەوە بۆ  ردیدوپرو
 ان واتای ورد دەدات. پرد لێرەدا لەفزی موهمەلە و هەم

 شااڵو: هێرش 

 
یشا، سەید ئەنوەر، سەید عومەر، سەید ئەسعەد،  کچی هەبوون: عەل  ووچوار کوڕ و د جی سەید محەممەدحا  ١58

 و زانیارییە(.  الل سەیادەت دەکەم بۆ ئەپاسی کاک جەون )سوون و سارا خاتوساحبە خات
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ڕێزمانەوە،  باری  لە  کە  کردۆتەوە  واتا  ی  کوتان'  'خەرمان  بە  بۆرینە  هەنبانە  گێرە: 
 ەڕ.نە، جەنجکوتامان ە و  کەرەسەی خەر'ناو' یشە م گێرکردارە؛ بەاڵ

       ،رەکە بەحری عەرووزیی شیع
 فاعالتن نفاعلن فعلنبون محذوف: خفیف مسدس مخ
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 کاروانی نەمان 
 
 
 
   کاروانی نیستی، تۆزێ سەبر تەشریف بەرە!    

 نێو کەژاوەی دڵڕفێنت جێ خەوی نازپەروەرە
 اڵت کی وو سۆفی، قەوم و خوێش، خەڵش دەروێ بۆ هەموو

 ە مورشیدێکی خۆشەویسته، ڕێنما وو ڕێبەڕ
 ا مەڕۆرا به ڕێگادتۆخودا سەرقافڵەچی! خێ

 وو دەبێ ئەو دڵبەرەچاڵ و چۆڵه ڕێگەکەت، ماند
 ١5٩ئیختیار وچان دێم و دەچم، بێچوو، منیش وا بێ

 ناگەم و بڕوانه بوومه مەخسەرە هەر دەڕۆم، پێ 
 ١٦٠ه ڕۆژی قیامەت هاتووەنم نیا بۆهەر به تە

 ١٦١ەو با هەر بقووڕێنم لە دووی ئەو سەروەرشە ژ وۆڕ
 نووسرا  غفران ایزد"کاتی ڕۆینی پیری مه "

 انه، ڕۆژی مەحشەرەشین و واوەیالیه، قوڕپێو
                                                     

 ی هەتاوی  ١٣5٣قاقاڵوا، 
جەعفەر(   ی چاپی ١8٦ی و یسپی ئەنی چا ١١7و  ١١٦)الپەڕە   

_____  ______________________________ 
که  ی ناو شیعرهدوو وشه   له وانی نیستی' یه، کهنیسیدا 'کارچاپی ئه له کهشیعره عینوانی

مان' ی کوردی. من  'نه  تهی فارسیی نیستی کراوهردا وشهعفهچاپی جه  . لهرگیراوهوه
 گوێی لەوە نەبووەخۆی  عیر  و شا بێت چونکویست نه ه زۆر پێییڕانکارو گۆئه  الم وایه

موو یان هه   یوهر ئهبهاڵم له، به وهنیهکاشیعره   هبی بخاترهی فارسی و عه عبیرو ته   وشه 
 

 چاپی ئەنیسی: چوە منیش  ١5٩
 چاپی ئەنیسی: قییامەت   ١٦٠
 ی چاپی ئەنیسی: لەدو   ١٦١
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یان و عینوانانهر ئهعفه نیسی و جهئه وێدەچێت  ئاوات بێ عینوانن و  کانی  ی شیعرهزوربه
 .بێتکێشادەرن کاشیعرهو نا لهی خۆیان لیقهسه  به
شیعرهرهپ  هل لهاوێزی  جه   که  نعفهچاپی  دوایووسراوهردا  "بۆ کۆچی  وات:   هی کاکی" 

ی کۆچی دوایی حاجی نهبۆئاوات به   یهش شیعرێکی دیکه وهئه  م پێیه کاکی شاعیر. به
محهسه  زهممهید  )شێخی  نوورانی  نووسیویهدی  کهنبیل(  مادگوێره  به  ،  ی  ئریخ ته  هی 
 یێنی[. ی زا  ١٩7٤تاوی ]=  ی هه ١٣5٣ کاتهه ، دکههعی شیعرقتهمه

شریف  بر تهڵێت سهجارێک پێیده!  ئیحتیرامه  رم و به ان زۆر نه ماروانی نهڵ کگه شاعیر له
ر  هبندێک نامۆن لههه  وانهناسێنێت. ئه'دڵڕفێن' ده  مان بهی نهژاوهو جارێکیش که  رههب

شاعیهوئه لهی  مرد  ران  عکاتی  گزیهنی  لهلهزیاندا  ئه  یی  دجهکاروانی  و کههل  ن 
جنێونانهته پێدهت  خۆشه   ندهی  لهکهویستهبۆچی  بردووهگهیانی  خۆی  ئهڵ  و . 
نه ته   له  کهیهنیشانه  ئاوات  یڵوێستههه له بعی  و  ئهرم  وه تیفی  و  پاڕانهو   له   کیشهیهوهک 
کهم میهره  ڵگهله  هرگ  بێباکاکیدا  ئن  هههت.  سێههفه  له  تهسو  بهردی  باشی    مدا 

کاتکهردهده بهوێت  ئهافلهرقسه   ێ  دهجهچی  ڕێگال  خێرا  لهنه   ڵێ  ئهبهبڕێت  ی وهر 
و  ی ئهکهویستهو خۆشه   بارییهچاڵ و چؤڵی و ناله   رگ، پڕ له ڕێگای مه  ، واته ڕێگاکه
 . کاتدهماندوو 

 نی کاکی شاعیر مرد تن وڕؤیش به یهچوو، ئیشاڕه
 ستانبێ وچان، بێ وه 

ی دوور ودرێژی  ڕێگه  ژیان و ئاواتی کۆتایی هاتن به  له  ێزارییهم: بڕۆم، پێناگهر دههه
 ژیان.  

 . کوردی کراوه به بییهرهی عهرهسخه ، مهرهخسهمه
 .یهسه و کهزیی ئههڕی و وهتحهاڕهڕی نوپه سێک، ئهت هاتن بۆ کهقیامه

ی  عبیره م تهر ئهەژار(. شاعیی مامۆستا هبۆرینه  انهنبواڵخ )ههشهقووڕاندن، بۆڕاندنی ڕه
و   وهبکاته  ورهری خۆی گهروهاکی و سهی کوهسد هێنابێت بۆ ئهقه  ستهده  بێ بهده

 نم. قووڕێڕۆم و دههدوایدا دهت بمهڵێ تا ڕۆژی قیا ده بنوێنێت کاتێ که خۆی چکۆله
 تی. کاکیه و نیاز له هابادهی مهعبیرێکی ناوچه: ته، پیری ئێمهپیری مه

 نیسی به ر و ئهعفهی جهردوو چاپتی. ههرگی کاکیهخی مهئری ته  ماده  وهغفران ایزد: ئه
کی  یهڵهش هه وهئهو  وهپیتێکی /ی/ یان لێ زیاد کردو 'غفرانی ایزد' یان نووسیوه، واته

'  ر لهگهو ئه  یه  ١٠  ددا ژمارهبجهابی ئهحیس  له  یاء  .یهئاشکرا بنوجیاتی  وسین  غفران' 
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سانا   و  سووک  لهس  ١٠'غفرانی'،  مادهاڵمان  ایزد'  کردووه  زیاد   ئریخهته   و  'غفرانی   !
و    ووهردوایی ککۆچی د  وهساڵ پێش ئه  ١٠کاتێکدا کاکی شاعیر    له  ١٣٦٣  کاتهده
 ی   "غفران ایزد"ک  بێ وهده  وابوو ئێمه. کهگوتراوهدا    ١٣5٣اڵی  س  هر لش هه کهیعرهش
د، انی ئیزهازی کوردیمان پێدا و گوتمان غوفردا شێووهخوێندنه  ر لهگها ئهنووسین، جب

بهقه ناکات،  له یدی  ئه  اڵم  مافی  گۆڕانکارییهنووسیندا  دهو  نییه  حیمان   سابهنا 
'ئهکانراوهدا تێبجهنی  من ڕێک وپێکیی شیعرەکەم پێ  چنک دهد'  گرنگترە    )باوەکوو 

   دروست کردن!( ی مادەتاریخلەو فۆڕمالیسمە 
 ن: کهده وهی خوارهم ژمارانهبه یزد' ئاماژهکانی 'غفران اتهحیسابی من پی به

 . ٤؛ د= 7؛ ز=  ١٠؛ ی=  ١؛ ا=5٠؛ ن= ١؛ ا= ٢٠٠؛ ر=8٠؛ ف= ١٠٠٠غ= 
و   تاوییههه  ساڵی  ویش دیارهئه  )که  ١٣5٣ایزد =  ران  ؛ غف٢٢؛ ایزد =  ١٣٣١غفران =  

بۆ   خودا  له  ش داواکاریی شاعیرهکهی زایێنی(. واتای دوو وشه   ١٩7٤  ڵگهله  رهرانبهبه
   کاکی خۆی بێت. خشین و لێبووردوویی گوناهانی مردوو، کهبه
       ،کهرووزیی شیعره حری عه به

 نن فاعالتن فاعلعالتن فارمل مثمن محذوف: فاعالت
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 ماوم!مەفەرموو من نە
 
 
 

   ١٦٢براکەم! جێت نومایانەیی عیززەت، لە خەڵوەتخانە
 ەفادارێکی تۆ هەر شین و گریانەۆ هەر وبەاڵم ب

 بێڵی به تەنیایی؟ سەرم سوڕما، دڵت چۆن هات بەجێم 
 وومه دێوانە ە تاوت بل بووم، به تەنیا هەر برات من

 شار و ئەو شارەماڵ، دێ به دێ، ئەم ڵ و ئەو م مام ئەدەڕۆ
 خانە و کێو و شا ڕێم لەو بیابانانه، دەشتدەسوو

 ی من، کوا نووری ئیمانم؟ دەڵێم کوا کاکی من، کوا باب
 ای تۆ براکەت کاری قوڕپێوانه، سووتانەبڵێم دو

 کەم ەرپەڕ د دەکەم جوابم دەوه، هەر وەختهساڵوت لێ
 سانە دڵ هەرا ازش،نەو دەکەم: تۆزێت لێتکاش

 افیعی مەحشەر یادم بگه ئەی ش"محەممەد"! تۆش بە فر
 ەختێ سەبووری، ڕۆژی ئیحسانە گەورەییت، نو ئەتۆ بی

 ات، خێرە ! تۆش تۆ خودا چاوێ هەڵێنه بۆ بربرام
 ١٦٣مەفەرموو من نەماوم! تۆ "وەلی"ی، خۆ هەر له بیرمانه

 دوون لی" قەت نامرن، زیننا "وەئاله قور خودا فەرمووی 
 چوون و سوبحانەلە الیەن خالیقی بێان ڕزقیان ئەو
                                                    

 ەتاویی ه ١٣5٣قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر(  ٢٠٠ی چاپی ئەنیسی و  ١١5و  ١١٤)الپەڕە   

 _____________________________________ 

 
 یانەپی ئەنیسی: نمااچ  ١٦٢
 عفەر: هەر لەبیرمانە! بیرمانە؟ چاپی جەلەنیسی: خۆ هەر  چاپی ئە  ١٦٣



 
 

   ١٣5٣تا  ١٣5٠ یسااڵن ریشیع /230
 

"خەڵوە  ەکشیعرە  عینوانی ئەنیسیدا  چاپی  عتخانلە  هەردووەی  لە   یززەت"ە.  عینوانەکان 
 یراون. دەقی شیعرەکە وەرگ
بۆ   گێڕییەکە  دوایی  شین  زەکۆچی  )سەیدی  نوورانی  محەممەدی  نبیل(،  سەید 

و  ئاوات  شاعیر.  و    براگەورەی  بوون  زەنبیل  عەبدولکەریمی  سەید  کوڕی  براکەی 
دەبێت سەیادەت  شێخی  بابە  مامیحاجی  ڕاانە  ئەو  جە.  چاپی  لە  ئعفەرستییە  اماژەی دا 

ئەوەی اپی ئەنیسی "وەفاتی کاکی"، بەاڵم چ نووسیویەتی: بۆ ێکراوە کاتێ لە پەراوێزدا پ
ڕەنگ نەکردووە،  نیشان  شیعرەکادەست  لە  هیچکام  ئەوەی  لەبەر  بۆ  ە  پەراوێزیان  ن 

 دانەنراوە. 
   گوتووە.ئاوات شیعری دیکەشی بۆ مردنی کاکی 

ڵوەتخانەیی عیززەت، واتە  ودەیە لە خەئاسواڵت  ، تۆ کە مردووی، خەیبرالەێ  دەڵیر  شاع
تایب بۆ دیخەڵوەتی  بەاڵم مورید و شوێن کەوتوانت اری کراوە،  ەتی خودادا، شوێنت 

 ن و بۆت دەگرین. ی لەدەست چوونی ئەم دنیایەت دەخۆخەم
ەرگە لە م  یی ئەولە فەردی دووەم و سێهەمدا شاعیر باسی خۆی دەکات و کارتێکەر

خستوویە کە  سسەری،  برداننیەوەرگەتە  لە  و  کاە  لە  ئاوەدانیدا؛  و  چۆڵ  و  کی  یابان 
باولەدەستچووی دەگەڕێت ک بۆی گرتبووەوە و لەوە زیاترە جێگەی  نووری  کیشی   ،

 ەر ئەوەی بۆی نابینرێتەوە، قوڕ دەپێوێت و دەسووتێت.ئیمانیشی بوو، بەاڵم لەب
 ە. ی فارسیین' 'نمایانومایان: دیار، بەرچاو. 

ڵندەیەکی  خاڵی بوون بە هۆی ناڕەحەتییەوە و بوون بە باخۆت  وونیلە بپەڕ دەرکردن: 
 سەرگەردان. 

مۆسیقایەکی  وڕێم...:  سودە میسراعەدا  لەم  "شاعیر  بە  ئاهەنگی  دروست  -خۆش  انانە" 
 ردووە: لەو بیابانانە، دەشت وکێوانە.ک

ناوی    یریشر ئەوەی برای شاعاڵم لەبەبەالمە،  محەممەد: هانا بردنە بەر پێغەمبەری ئیس
ئی چەشنە  لێرەدا  ناوە  ئەو  هێنانی  بووە،  سەرمحەممەد  بێ  بە  شاعیر  لێشێواندنی  هامیشە؛ 

 .ووی بە وشەکە داوە و گەلێک جوانەخوێنەر، واتای تا ڕادەیەک دووپاڵ
روست  هەر لەبیرمانە: ئەو قسەیە لە فەردی پێش کۆتاییدا هاتووە و هەندێک پرسیار د

ە و تەنیا بە  پەیوەندی فەردی دواتردایئەوە لە  من    وونی ن لەبیرە؟ بە بۆچات. چیماەکد
دەبات، ای ئەوەی برای خۆی بە "وەلی" ناوت. شاعیر دوئەوەوە واتا پەیدا دەکا  هۆی
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سەبا خودا  لەبیرمانە  دواتردا دەڵێ  فەردی  لە  ئەوەش  کە  گوتووە،  ئەولیا چی  بە  رەت 
 دێت.

رئاندا هەیە و لە قوا"ی  خود  وڵمانان واتای "دۆستیموس  یال  ەەیشوئەو  تۆ "وەلی"ی:  
"اولی اللە" و  "اولیاء  لە  لە سۆفیا  باس  "وەلاالمر" کراوە.  ی" کەسێکە گەیشتبێتە یەتیدا 

هەرە سافی،  قۆناغی  سۆفیانی  الی  سلووک.  نزیک    بەرزی  نەبی  پلەی  لە  وەلی  پلەی 
"خ گەلێک  دەتوانێ  وەلییە،  کە  کەسێک  و  عدەبێتەوە  بکاتادوارق  خەڵکی   ات"  کە 

" دادەنرێن. شاعیر  ێمەدا بە "وەلیشێخی تەریقەت لە سەردەمی ئبیکەن.    وانننات  ئاسایی
لە قورئانداکاکە، تۆ کەدەڵێ   "وەلی"ت، خوداش  نامرن"  و   سێکی  "وەلی  فەرموویە 
 ون و ڕزقیان الی خودایە. زیندو

ه ڕاگەیاندنە  ئەم  قورئاندا  شوێنی  کام  لە  نەمزانی  قسەب   اتووە.من  لە ەاڵم  ئەوتۆ  یەکی 
ب کە م و عەلی کوڕی ئەبیتالیرانییەکاندا دراوەتە پاڵ پێغەمبەری ئیسالێیاجیای ئەی جرچاوسە

ولیای خودا نامرن بەڵکوو لە  ینقلون من دار الی دار )ئە  ان اولیاء الله الیموتون بلانە:  گوتووی
بەوانەش وا قورئاندا  لە  تر(.  ماڵێکی  بۆ  دەچن  ڕێ  ماڵێکەوە  د ی  لە  ەکووژرێن مژدەی  خودادا 

  قتلوا فی سبیل الل  ین ذال    بن  و ال تحسالی خودا دراوەتێ:  ییان لە  ڕوز زق وڕ

رب  حیا  بل  امواتا عند  بەهەشت   دیارە  .یرزقون  هماء  بەڵێنی  ئەوە  ئەگەر 
گوتراوە"الی کە  قسەیەدایە  ئەو  پەسندی  لە  هەر  نامرو  موتون" نەبێت،  لە اتە  ئاواتیش  و  ن 

   واڵەی دووپات کردۆتەوە.    ا ئەو هەکەیدیعرەش
        ،یی شیعرەکە بەحری عەرووز

 فاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن الم: مثمن سهزج م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz68egqLLQAhXLWBoKHVfrDQgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fnewspart-index%3Fsid%3D3%26npt%3D7%26aya%3D169&usg=AFQjCNGjwzdjTaKFZI63hpp_wf7UHjuVjw&sig2=_5N3KfkSfzbpAC4ZS1V8Zw
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 نۆرە هەنگاوی منە 
 
 
 

               ١٦٤تک تکەی بارانی پایز وەک تکەی چاوی منە 
 ی منەی برژاورگغ وەک جەکاتی هەڵقرچاوی با

 ی، خڕی پڕ بوو له ئاو ها کەماشوێ تهەر خڕ و شی
 ووخاوی منە هەڵدەچۆڕێ لێڵ و لیخن، چەشنی ز

 انه، تەمه، سەر کێوەکانبەفره، بار هەوره، بایه،
 هەروەک حاڵی شێواوی منە  جۆرێکه، هەردەمەی

 ١٦5ئەمن و بەفری سەر چیاکان پێکەوه دەتوێینەوە 
 منە فەوتاوی  ریفریش عومکاکه! ئەم زستانه بە

 وتوون ژینی هێنده تاڵ  ازهمه تبۆچیئەی خودا!  
 ره هەنگاوی منەدا ئەو، نۆدوو برا بووین، بازی

                                              
 ی هەتاوی ١٣5٣زی ا، پایقاقاڵو

ی چاپی جەعفەر(  ٢٠5ی چاپی ئەنیسی و  8٤)الپەڕە   
_________________________________    

چاپی لە  شیعرەکە  هەنگاو'یسیدئەن  عینوانی  'نۆرە  لەگەڵ    ا  زۆری  جیاوازییەکی  کە  ە 
 ی جەعفەر دا نییە.عینوانی چاپ

شیعبابەت گێڕییە.رەکە،  ی  شین  و  ئ  ئیخوانیات  کەس شاعیر  ەوەی  لەبەر  بۆ  یەکەم، 
 وکاری خۆی )براکەی( گوتووە و دووەم، بۆ کۆچی دوایی ئەو.

شی وا  کەسەی  ڕوئەو  س لەوە  و  عرەکە  گوتراوە،  ئەو  بۆ  هاشمی  محەم ەید  و  مەدی 
دوو برا  ی شیعرەکەیە، وا دەڵێ: ")سەیدی زەنبیل(ە؛ ئەوەش بە گوێرەی فەردی کۆتای 

بگوترێبوو دەکرێ  هەمیشە  دیارە  کەسێ  ین".   واهەیە  ئێمەدا  کۆمەڵگای  بە  لە  ک 
 

 چاپی ئەنیسی و جەعفەر: پاییز   ١٦٤
 اکان : چییچاپی ئەنیسی   ١٦5
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مردنی  ۆ  یعرەکە بدۆست و برادەری خۆشەویستی خۆی بڵێ 'برا' و بەو پێیە، دەکرێ ش
ازە و زیاتر دەبێ ئەوە بێت کە  وە ئەگەرێکی الواڵم ئە. بەابێتێکی شاعیر گوتردۆست
 ەیدی زەنبیل بەدەر نییە.  ئەویش لە س ای 'ڕضاعی' خۆی گوتبێتی،بۆ بر

 شیعرە ڕازاوەکەی مامۆستا هێمنمان وەبیر دێنێتەوە کە دەڵێ:  ..: بایە. هەورە،
    ، نا ووشە، دە"گژەبایە لە چیاکان و هەوا ت 

 تەم کەم!" ە چیای ئەسوو لست ڕوەکوو شێتان دەمەوی
 وتراون.  بەاڵم نازانم کامیان پێش ئەوی دیکە گ

ەفر، باران، تەم، سەر کێو( بابەتە هاوچەشنەدا )هەور، با، ب  نی ئەو چەندلە پێکەوە هێنا
 تی 'مراعات النطیر' دروست کراوە. سەنعە

اوی  توڵسوو دەم و خەفەت  ە، تێیدا خایم پڕ واتشیعرێکی قورس و قایم و کورت بەاڵ
 پێدەکرێت.  و تەنیا مانەوەی شاعیر  دوای مەرگی براکەی، بە باشی هەست 

یە مەجبوور بین دەست ندنەوەدا و بۆ پاراستنی کێش واهەویی: لە خوێکاتی هەڵقرچا
ه دوای  لە  بەجێ  ڕاست  مانای  وەرگرتنی  بۆ  بەاڵم  بهێنین  باغ  وشەی  ەڵقرچاوی، 

باش  شیعرە هەواکە،  دوای  وێرگولیە  دابما(ی )کۆ  ڵقرچاوی  باغ ەک  ئینجا  نرێت 
ت،  ی کۆسپ نەیەێندنەوەی فەردەکەدا تووشبنووسرێت. من بۆ ئەوەی خوێنەر لە خو

دەڵێ  باغ لە کاتی ویستە بکرێت لە بەر ئەوەی شاعیر  ئەو کارەم نەکردووە، بەاڵم پێ
منە. برژاوی  جەرگی  وەک  بووندا،  سیس  و  ئ  هەڵقرچاوی  لەگبەاڵم  بڵێین  ەکەتی ەر 

 بپرسین چی وەک جەرگی برژاوی منە! م خێرایەک دەبێ ئەودە غدا،ی باهەڵقرچاو
میان  کەیە .یناسی تەواوی پێ دروست کراوەهاتووە و ج  لە میسراعەکەدا دووجار :خڕ

شیوەڵەیە )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( بەاڵم دووەمیان    و وبە واتای ئاودڕ، جێ الفا
 .هەمووە  م، بتوون وجەاتای سەربە و

 م و خوێنی تێکەاڵو )هەنبانە بۆرینە( ێو: کزووخا
واتای   توون  توون:  لە ڕاستیدا  تاڵ و  تاڵ و  تیژی هەیە و  بەو دەبێ  بەاڵم  بێت  توند 

لەسە نموونە،  شێوەیەش  بۆ  و  هەیە  خەڵک  زمانی  توون ر  و  تاڵ  "خواردنی  دەگوترێ 
ە رکیبو تەاتای نەبێت. ئەەتەنیایی وب  نییە کە  مەخۆ".  بە کورتی، توون وشەی "مهمل"  

 ئاواتدا دەبینرێت. بڕوانە:  ەند شیعری دیکەیلە چ
    تزیللەدا ژیانی وا به لێ"بەاڵی 
 و:  توونه، چاوم، عومری خدرم!" وچ تاڵ

 وتونه، چاوم شەراب هەرچەنده تاڵ"
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   "!ئاوا بێ چ خۆشەکه ساقی وا دڵ 
یەکەم جار  وە.  بینییی بازدان  کێ یان یارەروەک کێ ببازیدا ئەو: شاعیر ژیانی مرۆڤی  

ئێس مەرگ و  بازی داوەتە گۆڕەپانی  ژیانەوە  لە  ببراکەی  نۆرەی ئەو  وایە  ێت  تا الی 
نییە جگە    بدات. ئەو بازدان و هەنگاوە هیچ  ەڵێنێتەوە و بە شوێن کاکیدا، بازهەنگاو ه 

ج دەیان  ئەویش  کە  مەرگ،  کردنی  پێشوازیی  و   چاوەڕوانی  شیلە  لە  ەکانی عرار 
 .ەوەتدا دووپات بۆتئاوا

     ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
  ن فاعالتن فاعلنرمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالت
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 کامیل شەمعی
 
 
   

  امەوە؟ ت هێشتم، بە تەنیا مچۆن دڵت هات تۆ بەجێ
 نەتدەزانی دوای نەمانت شێت دەبووم، دەخوالمەوە؟

 ە؟ ەر، پاش تۆ ئەمن حاڵم چییەگووی تۆ مخەبەر ببێ
 ەرکت لە قوڕ دەتالمەوە؟ زانی هەر لە بەردەتدەن

 ەوەت دەمکا به چێشت؟بوونجوێنەتدەزانی تینی لێ
 ە؟ بەجێ دەتوامەوەم لە جێی خۆم دەسچەشنی ش به هەر

 تۆ دەربەدەر، مات و هەژار قوڕبەسەر خۆم کاکه، بێ 
 ێ دامەوەهەرچی خۆشیم دی، به مەرگی تۆ به سات

 قەسەمگی تۆ مەر ! بهەودەره، قوربانامی دڵ دیوز
 وی تۆ بەو زامەوە ڕەنگه زوو بمرم منیش دوای چا

 کرد له من ئاوری دووریت کەسم! وای وا پڕیشکی
 ١٦٦امەوە شۆڕشی ئەو ئاوره هاتۆته نێو ئەعز

 شەمعی "کامیل" بووم به هۆنراوەی جوان الی هۆنەران 
 وژامەوە کوکەوتم و ئێسته کاکەگیان! له تۆ دوور  

                                                     
 ی هەتاوی١٣5٣قاقاڵوا، 
جەعفەر(   ی چاپی ٢٢٠اپی ئەنیسی و ی چ ١١5)الپەڕە   

_________________________________  ________ 
 عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "تەنیا مامەوە"یە. 

یل(، کە زەنبیدی )سە ممەد نوورانیحەسەید م -یراعگەورەی ششینگێڕییە بۆ مەرگی برا
ی زایێنی( کۆچی    75ن  یا   ١٩7٤دەبێ هەر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا )کە دەکاتە  

 
 رە هەڵەی چاپە(.ئەنیسی: ئەغرامەوە )دیا  چاپی ١٦٦
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کردبێت.  دوا پەراوێزی  یی  لە  جەعفەر  چاپی  "بۆ دیوانی  نووسیویەتی:  شیعرەکەدا 
مان سەید هەو، دەبێ  ی کاکی" و لە بەر ئەوەی سەید کامیل تەنیا یەک برای هەبووەفات

شاعیر پەیوەندێکی برایانەی گەرم وگوڕی لەگەڵ   ێدەچێتت؛ وی بێحەممەدی نوورانم
بووبێت. دەخوالمەوە،   کاکیدا  دەبووم،  چییە،  شێت  ئەو   حاڵم  دەتوامەوە:  دەتالمەوە، 

ن کە لە باری ڕێزمانەوە زۆر لە شوێنی خۆیاندا  رانە هەمووی لە زەمانێکدا گوتراوکردا
"، قسە کردنێکی امەوەەنیا مبەت  ێشتموەی تۆ بەجێت هێ "دوای ئەەڵشاعیر د  نین. کاتێ

بەڕێ و جێیە   بەتەنیئاساییە و زەمانی کردارەکەش  بواتە دوای تۆ، من  ەاڵم ا مامەوە. 
ەژێر گوشاری کێش  دەبووم یان دەخوالمەوە، ئەوانە لکاتێ دەڵێ دوای نەمانت شێت  

ش خەبەر بووی پا  سێک بڵێ بێکەایی نین  یان سەروای شیعرەکەدا گوتراون دەنا ئاس
چییەحاڵ  تۆ ...دەتالمە)لەج  م  نەتدەزانی  یان  دەبێت(  چۆن  یان  چۆنە  حاڵم  وە  یاتی 

شاعیر کە سەر    ێت، ئەوە خاڵێکی ئەرێ یی نییە بۆهەرچۆنێک ب  )لەجیاتی دەتلێمەوە(.
ئاوا قسەکانی  بەیان  وبنی  شاعیر  کۆتاییدا  فەردی  لە  بەاڵم  بدات.  جۆش  ێکی  پێکەوە 

 ؛ ئیتر ناڵێ دەکووژامەوە. کووژامەوە تۆ، ە لەی دوور کەوتنەوهەیە: دوا ییئاسا
ڕێکخستنی  بەاڵم بۆ     ە پێویست بە بوونی ناکاتدەس بەجێ: موعتەریزەیەکە، ڕستەک

 حەشو و زیادییانە. شیعری کالسیکی ناوچەکە پڕە لەو  کێش خراوەتە ئەو شوێنە.
ر توانە: خۆشیم ئیو پێک و ج  ێکراعێکی ڕهەرچی خۆشیم دی، بە ساتێ دامەوە: میس

 .ەمان
پێشت کە  لەشە  زامێکی  دەرکەوتنی  و  بوون  ئاشکرا  زام:  بوونی  ودەر  شاراوە دیوە  ر 

 نیەتی.ەی پەرەسەندبووبێت و نیشان
ش هەیە. زۆرکەس بە چاوی  جوانە، لەسەر زمانی خەڵکیدوای چاوی تۆ: تەعبیرێکی  

چ دوای  دەخۆن.  سوێند  خۆیان  تۆ،  خۆشەویستێکی  ی  لەاوی  تۆ،  ڕاستیدا  دوای  انی 
 ئیتر چاوت نابینم.  وای ئەوەی کەی تۆ دمەرگوای د

 ە. تە پڕیشکە لێدانی ئاورەکشۆڕش: ڕاپەڕین. شۆڕشی ئاور وا 
 ەندامەکانی لەش. ئەعزا: ئ

بووم   ێکی تەواوبڵێت من کە کامیلی براتم، مۆمێک  م: شاعیر دەیەوێشەمعی کامیل بوو
وازێک گوتووە ێبە شەوەی  ؛ بەاڵم ئکووژامەوە  ە، کەوتمەو  و دوای ئەوەی لە تۆ دوور

مدا وشەی کامیل دوو کە ناو، یان ناسناوی خۆی تێکەاڵوی قسەکان کردووە لە ئەنجا
 کە ناسناوی شیعریشیەتی.  . ناوی شاعیر،٢. تەواو ١گرتووە: ی بەخۆیەوە واتا

 نتن فاعلرمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعال  ،حری عەرووزیی شیعرەکە ەب
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ڕەش و سپی، بێشکەی   بەفری خەم، دەروێشم و دڵ ڕێشم، چ خۆشە!، پێناو، :  پێرست
بێچارەزد، یەکگرتن،  شکاو تاڵ،  هیوا، یومەتەوە، ڕۆژگاری   یە 'کامیل'، زستان، گوڵی 

نیشتما بانە،  شەهیدانی  بۆ  هەستان،  خەو  لە  کۆڵە،  کورد،گەسکە  کورد، د  نی    ەردی 
 سەختە.  داخی تۆان، و خوچوارینەیەک، نان 



  



  

 
 

 بەفری خەم 
 
 
   

   وێستانی دڵ   بەفری خەم دیسان لەسەر ک
 رک وبانی دڵدە ڕووخاوە کەوتووە،

 قورس و گران  باری خەم دایگرتووه،
 ١٦7و بەو کۆڵه، کۆڵ و شانی دڵهبوو جد

 ١٦8سەروسامانی خۆم سەد چەل به توون!بێ
 ١٦٩وسامانیی دڵ ەرس م بۆ بێداخەکە
 یە کاری  رینیه، بناسۆرهەر به 

 ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زۆره ئێش و ژانی دڵ 
 ١7٠ئەوینی پێوه دێ وەک دەڵێن میریی 

 ه میوانی دڵ رەیێز و گەوزۆر بەڕ
 اندووەئاوری عیشقی هەڵیقرچ

 انی دڵجەرگ و دڵ بۆته کەبابی خو
 ڕێگەیی هات و نەهاتت دێته بەر 

 انی دڵ! بیبڕه "کامیل" به پشتیو 
 

ی هەتاوی  ١٣5٤قاقاڵوا،   
 ر( ی چاپی جەعفە ١٠٦ئەنیسی و اپی ی چ 5٣و  5٢ ەپەڕ)ال

_________________  _____________________ 
 ڵ'ە.  رەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'میوانی دعینوانی شیع

 
 چاپی ئەنیسی: پشت و شانی دڵ  ١٦7
 یپ بێت(. ا ەڵەی تچاپی ئەنیسی: چەڵ )المی قەڵەو، دەبێ ه ١٦8
 ەر: سامانی دڵ ی ئەنیسی و جەعفچاپ ١٦٩
 ەعفەر: میری ئەوینی چاپی ئەنیسی و ج ١7٠
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وک  بکرێت:  سەیر  ڕوانگەوە  دوو  لە  دەکرێ  خۆی  دڵی  لەگەڵ  ئاوات  پەیوەندی 
ەکاتەوە و جی دخۆی  هەمیشە خۆی لە دڵی  تی شاعیر  وا یەک. ئاشاعیرێک و وەک سۆفی

هەڵوەدای دڵی  کە  دەدات  پیشان  نەم  وا  ئەو  وەچیدی الی  شیعریدا  زۆر  لە  و  ک  اوە 
مسێهەمکەس   سۆفی  ئاواتی  بەاڵم  دەدوێت.  ئاوێنەی لێی  دڵی  کە  هەیە  ەسلەکیشمان 

ه جێگەی  خودا  خۆشەویستیی  لە  جگە  و  ئەبەدییە  و  ئەزەلی  دا  تێیچیتری  ئەوینێکی 
 شیعری ئاواتدا بەچاو دەکەین. نی لەەیە بە ڕوونزەرو مەوە. ئێمە ئەو هەردونابێتە

بێزالە دەسپێکی ئە باوەکوو  بە  ریی شاعیر لم غەزەلەدا  ە زستان و سەرما و سەخلەتی 
درگو لە  بەاڵم  دەدرێت،  خوێنەردا  دڵی ێی  لەگەڵ  ئاوات  کێشەی  هەمان  ێژەدا 

بە   ئێمە  و  کێشسەرهەڵدەداتەوە  دوو    ەیالی  جیئەو  لێک  ەوە  تووکەوا'بوونەوەر'ە 
یەکیان   کە  ئاواتواتە  دادەنیشین،  باری    ،دڵی  ژێر  لە  و  شانی  بووە  جدەو  خەفەتدا 

ئەویتر)ناه نەکێڵێ  و  بگرێت  ئۆقرەیەک  خۆی(  سەروسامانە،   ئاوات  بێ  خۆی  هەر 
 یتریشی بێ سەر وسامان کردووە! وئە

 جدەو: بریندار 
ی  )بە واتاکەم  ی یەلێک جوانە بە کۆڵگەجیناسێکی  ە  دڵ: ئەوبەو کۆڵە کۆڵ و شانی  

لەگەڵ ڕوون نییە جیاوازیی ئەو  بار( و دووهەم )بە واتای پشت(دروست کراوە؛ بەاڵم  
"پشت و شان"ی کرددەقی   ئەنیسی کە  پێکی چاپی  ۆتە جێگری "کۆڵ و شان" کێ 

 ر؟ ی جەعفەێناوە و ئایا ئاوات خۆی ئەو کارەی کردووە یان پێکهێنەرانی جاپه
 چەل: جار، کەڕەت 

 ەیە لە دۆزەخ. بە واتای چش! با ببێت! ایکین  دان،توون: ئاگر
 ناسۆر: برینی کوالوە 

دێ" پێوە  ئەوینی  ئەو"میریی  شاعیر  ب:  و  کردووە  لەکار  "دەڵێن"  وەک  حیسابە  ەی  ەو 
نیان بێت. بەداخەوە من ئاگاداری ئەو پەندە نیم و بە ڕوونی دەبێ پەند و قسەی پێشی 

ئەوناز میریی  ینانم  ببە  چی  دەبێ  هاتن  و  دەسە  ئەوینداری  ئایاێت؟  ەوە  بوون  اڵت 
 دەست لێهەڵنەگرتنیەتی یان چی؟ 

ئاومی گوترا،  وەک  دڵ:  خوانی  حیسابی  و  ات  دەکاتەوە  جیا  لەدڵی  هەمیشە  لێرەدا  ۆی 
 ێزی لێدەگرێت. کردوویەتە میوانی خۆی و ڕ

 . ڵ کردنەهەڵقرچاندن: سووتاندنێکی ناتەواوی پێش بە زووخا
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واتا لە  پشتیوانیی دڵ: دڵ  فەردییانسوف  بە  ە بە ڕوونی دەردەکەوێت.  ەکەی خۆیدا لەم 
ناغەکانی ئەو ڕێبازە )فنا فی ە دوایین قۆێگای تەریقەت و گەیشتن بسۆفی بۆ بڕینی ڕ

فنا فی اللە( پێویستی بە ڕێبەر و دەستگیرە و بە بێ ئەو موراد و پیرە    پاشان  بی والن
ەوینی  ە داڵدەی ئڵت کێن دخۆی دەڵێت بکەوە شوئاوات بە  .  ون بکاتواهەیە ڕێگە و

   ات و نەهاتە ڕزگار بکە. ئەو، خۆت لەو ڕێگەی ه خوداییە و بە یارمەتی
 ، رووزیی شیعرەکە بەحری عە 

 ن فاعلنفاعالتن فاعالت رمل مسدس محذوف:
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 دەروێشم و دڵ ڕێشم 
 
 
 

 النەم بێانەم و دەروێشم و دڵڕێشم، دێو
 شم و وێرانەماوالوی کوەک کوندم و هەڵنیشتو

 بێ دایکم و بێ بابم، بێ مام و برا ماوەم
 نەمومرەمدا وادیارە کە تاقالەم ئاخری ع

 ١7١یە وتەنی من پرسن، هەر چۆڵگە و ساراجێ و مە
 مەجنوونم و سەرگەردان لەو بەندەن و شاخانەم 

 بێچارە و داماوم، خەمبار و پەرێشانم 
 هەروا بە تەمای شانەم ێشانم،ەرکی پبس وەک
 ی باڵوکا لێک، ئەندامی لەکارکەوتووم،باشتا 

 ١7٢یابانەم بابردەیی ئەو دەشت و سارا و ب
 تاوە لە دارێکم سرەوتوو هەروەک بولبولی نە

 نەم بۆ ئەو دڵە بریا هەرکاتە لەبارێکم
 کەوتوومە نەفەس تەنگی وەک کەو لە قەفەس دا بێ

 بێ دانەم و بێ ئاوملەشمە قەفەسم ئەمما، 
 بااڵم بە قەد و  اشق ە، عبەو حاڵەتەوە سەیر

 کووژراوی بەر و بەرموور، گیرۆدەیی لەرزانەم! 
  ١7٣ەم ووە الی عالەندی ئەوێستاکەم دیاری ببەو ب

 ١7٤ڕ و تاقانەم نێو تاقمەیی هۆنەر، تەنیاکو

 
 .  چاپی جەعفەر: چۆڵگە وو سارایە  ١7١
 ێ هەڵەی چاپ بێت(. یابانم )دەبسی: ب.  چاپی ئەنی ١7٢
 اپی جەعفەر: مەعلووم بووە الی عالەم . چ ١7٣
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 الی جانەوەران ئەمڕۆ قەدرم فرەیە، چونکە
 ەم نزاران وەک کاکی 'ئیمامی' خۆم، لەو کێو و

                                                     
 ی هەتاوی١٣5٤قاقاڵوا، 

   پی جەعفەر(ی چا١٤٣و  ١٤٢ئەنیسی و  ی چاپی١٩و  ١8)الپەڕە و 
______________________________   ________ 

  " یە کە عینوانی شیعرەکە لە فەردی یەکەمی وەرگیراوە بەاڵم لە چاپی ئەنیسیدا "تاقانە
   اوە.ەردی نۆهەمی وەرگیرەویش لە فئ

ە. مۆرکی  ساڵێک پێش کۆچی دوایی شاعیردا گوتراو ١٤شیعرەکە ، لە تەمەنی پیری و 
تاقە بێ  تەنیایپیری و  بە ڕوونی  تی و  هیوایی دواڕۆژی  بێ  لە ساڵی  ی و  پێوە دیارە. 

و ئەدووە و  رەکەدا دایک و باب و باوک و برای شاعیر کۆچی دواییان کرگوترانی شیع
 تەنیایی دەکات. هەست بە

فەردی سەرەتایی و فەردی کۆتایی )مەقتەع( ی شیعرەکەدا، شاعیر هەندێک ت  ەوح  لە
ا دەکات کە ڕۆحییەکانی خۆی بۆ خوێنەر ئاشکر  ان و حاڵەتەلە تایبەتمەندییەکانی ژی
 خەمباری و بێ ئۆقرەیی و ئاوارەییدا خۆالسە دەبێتەوە.بەگشتی لە تەنیایی و 

ە ڕاستیدا شاعیر دوای یان هەیە و لاوازی جیشتەم و نۆهەم بابەتێکەردی هەف  م دوواڵبە
رەڕای ئەو نەداوە و سەۆی لەوێدا دەڵێ من کۆڵم  وەسفی دەروێشی و دڵڕێشییەکانی خ

ووژراوی سنگ و بەرۆکی ن هێشتا هەر عاشقی قەد وبااڵ و کهەموو ناتەواوییەی ژیا
 وێنەم.  کچی جوانم و لەناو شاعیرانیشدا بێ

وشەکان  او لە  هەندێک  ه تای  مامۆستا   ێەرکو)لە  بۆرینەی  هەنبانە  لە  کەڵکم  بووبێت  پێویست 
 :هەژار وەرگرتووە(

 خاوکاوالش، ئاشی کاول و ڕوو
 ناو خوشکان  تاقە منداڵی بنەماڵە، تاقە کوڕی تاقانە،

 مەوتەن، زێد
 بسک، مووی سەر الجانگ، ئەگریجە 

 ی جوانە. ێکتەعبیر "بسکی پەرێشانی بەتەمای شانە"
 

'تەنیا ک  ١7٤ بە شێوەی  ئەنیسی وجەعفەر  ب  وڕ'یان. هەردوو چاپی  دوو  ۆشاییەکیان خستۆنووسیوە واتە  نێوان  نە 
ئینجا  کرد   مسەیر و لە دوانوڕم بە یەک چەمکی سەربەخۆ دانا و وەک یەک وشەی پێکهاتوەکەوە. من تەنیاکوش

 ەم نووساندن. پێکەو
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 ت و نەدار ڕوو ەواوبابردە، بابردوو، ت
 نەسرەوتوو، بێ ئۆقرە و ئارام

 بار، حاڵەت 
 ۆک بەر، سنگ و بەر

 مووروو بەرموور، ملوانکەی بە
ی نووسیوە؛ نەمزانی کام خشڵ و بۆ کام    ژنانە""خشڵێکی  زانە، مامۆستا هەژار بە  لەر

 ئەندامی ژن. 
نی  شوێ  ن لەاعیر دیاری و مەعلوومیاانی شیوی دچاپ  )دوودیاری بووە، مەعلووم بووە  

 . ە، بەاڵم شاعیر خۆی کامیانی پێ چاکتر بووە، نازانم(یەکتر داناو
 قەدر، ڕێز
 ار نزار، لێڕەو
)بۆ  ت  نیدا خۆی بە کاکی ئیمامی ناودەباامی، شاعیر گەلێک جار لە شیعرەکاکاکی ئیم

 ت کاکی ئاوات.  وسێنویتووە ب؛ بەاڵم نەمدنموونە بڕوانە شیعری بەهاری بێ گەشە( 
       ،رەکە عی شی ووزی بەحری عەر

 هزج مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن // مفعول مفاعیلن  
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 چ خۆشە! 
 

 
 
 ١75ڵ ئارا بێ چ خۆشە!ر دڵبەر دگەئە
 خۆشە! ووااڵ بێ چڵزەوق و ئابه

 ١7٦وتونه، چاوم!شەراب هەرچەنده تاڵ 
 ئاوا بێ چ خۆشە!که ساقی وا دڵ

 ەی چاوی مەستەله نەشئی مەست واکە
 ١77مەی با بێ، چ خۆشە!  میی جابڵێ دە

 ١78له کاتی مردن و دەرچوونی گیانم 
 دا بێ، چ خۆشە!ه دڵکه یادی ویم ل

 ژی واپەسینم وداری ڕۆ گیرله 
 ال' بێ چ خۆشە! ئەلفکه سینەم 'الم

 ئەگەر فکرم له سەر 'ال' بێ چ ناخۆش!
 که ئیمانم به ئەوال بێ چ خۆشە! 

 ئیلال'یه زیکرت ه 'ال ک تۆ امی""ئیم
 'ئەڵاڵ' بێ چ خۆشە! به هەر هومێدت 

 
ی هەتاوی ١٣5٤قاقاڵوا،   
ەعفەر( ی چاپی ج ١8٩ی ئەنیسی و ی چاپ 5٤و  5٣)الپەڕە   
___________________________________   __ 

 عینوانی شیعرەکر لەهەردووچاپدا وەک یەکە. 
 

 نیسی: چخۆشە چاپی ئە  ١75
 چاپی جەعفەر: توونە  ١7٦
 چاپی ئەنیسی: بڵێ دەک  ١77
 حم چاپی ئەنیسی: دەرچوونی رو  ١78
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)فەردی   هەیە  غەرامیی  دەسپێکی  دربە(،  ٣تا    ١شیعرەکە  لە  ئایین اڵم  دەبێتە  ی  ێژەدا 
مۆرکی 7تا    5دی  ەر)ف و  بەشەکەیە  دوو  پەیوەندیدەری  ئاڵقەی  چوارەم  فەردی    (؛ 

سە بە  بابەتەکەی  دەبینرهەردوو  یەکەمەوە  رەوە  لە  وەرسووڕانە  ئەو  دووهەم،  ێت.  بۆ 
چوارەم فەردی  کەمتر لەڕێگەی  خوێنەر  چەشنێک کە  بە  کراوە  وەستایانە  گەلێک  ەوە 

 ە پێی سەیر بێت. نابەزێتەوهەڵ ردی،کە دەکات ئەگەریش کڕانکارییەگۆەست بە ه
اواتدا  ۆی وجوودی ئرسی مردن وەها بە تان وپوەک لە شیعرەکانی پێشتریشدا دیومانە، ت

ات و لێی ناگەڕێت شادیشدا وەک مڵۆزمێک سەر هەڵدەد  گەڕاوە کە لە کاتی خۆشی و 
ی  وااڵییەکەی و شەڕاب و ئاڵ و    ەراسی دڵبخۆشی ببینێت. بە سووکە وەرچەرخانێک، ب

و دە مەی  ست  ئەوە جامی  واپەسین!  ڕۆژی  و  ڕۆح  دەرچوونی  و  مردن  دەبێتە   ،
 وسوڵمانێکی ئیماندار. قیدەی وەک مرەکەی ئێمەیە و باوەڕ عەشاعی

واتە سێ فەردی کۆتایی، یاری کردنێکی تێدایە بە دوو پیتی   ی شیعرەکە،بەشی دووەم
انان  دەی موسوڵمشەهاسەر  کردنێک، دەیباتەوە  ئەوال پێ  و  ئەم ال  الم و ئەلف، کە دوای

 (. )ال الە االاللە 
لەم وشانەدا  ی ئەلفە کە  ؛ سەروای فەردەکانیش پیت چ خۆشە،: بۆتە ڕەدیف بۆ شیعرەکە

 ا، با، دا، ال، ال، اڵ. دەبینرێت: بااڵ، ئار
ت؛  ەسچاوی م  چەند تەرکیبی جوان لە شیعرەکەدا هەن بۆ نموونە، مەستی لە نەشئەی

ەی ال و ئەوال کە یەکەمیان  دوو وش  ری کردن بە؛ یادنداار کردن لە کاتی مریادی ی
 وردییە. عەرەبی و دووهەمیان ک

کەسێک   ئارا:  کەدڵ  شتێک  ب  یان  دڵخۆشکەرە؛  و  دەڕازێنێتەوە  و دڵ  یار  گشتی،  ە 
 کیبێکی فارسییە. دڵداری شاعیر. تەر

تی  ەی و فاخری و مەزنایکاڵ و کرچ . ۆ دڵدارئاڵ و وااڵ: تەرکیبێکی جوانی کوردییە ب
 وویانی تێدایە. هەم

اڵ و  خواردەمەنییەک هەیە کە تتاڵ و تون: لە کوردیدا تاڵ و توند، وەک سیفەتێک بۆ  
پەڕیبێت یعرەکەوە پیتی دالی کۆتایی توند  ت. لێرەدا وێدەچێت بە هۆی کێشی شتیژ بێ

وون'. من الم وایە فەر بە 'تەعیوە و جو نەمابێت. لە ئەنجامدا ئەنیسی بە 'تون' ی نووس
بخوێنرێتەوە کەدەیەک لە  شەد  دەبێ توننو  دابنرێت و وەک  /نوون/ەکەی  لە   سەر پیتی 

 واتای توونی حەمام دەداتەوە!  ن کە ئەمیانتوند نزیکترە تا توو
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و ەد خەمباری  خوازی،  ئاوات  "وشەی  بە  هەژاردا  مامۆستا  بۆرینەی  هەنبانە  لە  ک: 
'ە؛ شاعیر واتە 'تعجبمان  سەیرعرەکەدا ڕاست وشەی  ە و لە شیەوکراوەت  سەیرمان" واتا

بدات با   تی یار نەشئەی مەستیم پێەڵێ ئەگەر بێت و چاوی مەسکە شەڕابخۆر نییە، د
 نراوە(م بۆ بهێنن دەیخۆمەوە! می مەی )کە چاوی یاریش بەو شوبهێجا

 گیرودار: بگرە وبەردە. فارسییە. 
 یە. فارسی ی قیامەت؛ۆژەسین، ڕواپەسین: دوایی. ڕۆژی واپ

یم، لە دەرس خوێندنی مندااڵنی پۆلی یەکەم و ڕۆژانی سەرەتادای  قەد  ال:  الم ئەلف
کی دوانە  ن هەوڵی دەدا تەرکیب و پێکهاتەیەردنی پیتەکاەبدا، مامۆستا دوای فێرک مەکت

و بکات؛ بۆ نموونە دەیگوت بێ ئەلف = با؛ نوون ئەلف = نا؛  لە پیتەکان فێری منداڵ  
 ف = ال. ەلالم ئ

ب ال  ئەلف  الم  ئسینەم  'بەشاماژێ:  بە  ی  ەیە  شەهادەتەین'  'کەلیمەی  یەکەمی  ی 
ال الە )هیچ خودایەک نییە( کە  ا دەگوترێت  الاللە،. لە بەشی یەکەمدموسوڵمانان: ال الە ا

موسو دی ئیماندارێکی  ڕوانگەی  لە  بەشوێنیدا ارە  بەجێ  دەست  دەبێ  و  کفرە  ڵمانەوە 
ەوە دەکات و ئاماژە ب  رەدات لێە لە خودا(یە. ئاواالللە )جگا  بڵێن کەبەشی دووهەمی  

وش ئەو  سەرەمەرگدا  کاتی  لە  کە  دەخوازێت  خەهیوا  عادەت  بە  ببێژێت.  ڵکانی  انە 
دەدەندەورو هەوڵ  سەرەمەرگ  نەخۆشی  گوێی    بەری  بە  شهادتین'ە  'کلمە  ئەو 

بابەتی  دەمرێت.    ریبە کاف  سەکەدا بخوێنن بۆ ئەوەی ئەویش بیڵێتەوە دەنا الیان وایەکە
ەو قسەیەیە. لە فەردی شەشەمدا دەڵێ ئەگەر فکرم  شیعرەکە ئایی  کۆت  هەرسێ فەردی

'ال ولەسەر  ناخۆشە!  شتێکی  چ  بێت  تر'  گوتم،  بەشی  ەک  تەنیا  کەسەکە  لەوەیە  س 
 کافر بێت.  می وشەکان )ال اللە( بڵێت و پێی یەکە

ت.  ە کە 'اال اللە' بێو شەهادەیئەدیکەی    کە ئیمانم بە ئەوال بێت: ئەوال واتە الیەکەی
کردووە. اعش دروست  کوردیدا  الی  و  عەرەبی  الی  نێوان  لە  کامیلی  جیناسی  یر 

 ت بە ئەو دنیا.  ت ئاماژە بێهەروەها 'ئەوال' دەتوانێ
 ە لە 'الی'ی بەشی یەکەم و 'ئیلال'ی بەشی دووهەم.ەیری. تێکەاڵوێکالئیلال: نییە غ

 . هومێد: ئومێد، هیوا
     ، رەکە زیی شیعووی عەرحربە

 یلن مفاعیلن فعولن اع : مفحذوفهزج مسدس م
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 پێناو
 
 
 

 ر چاوم شەتڵ بووکە برژۆڵم لەسە
 پێتا چەقڵ بوو  ژێر انیم لەبە دڵ ز

 وت ڕۆنا لە پێناو سەر و چاوم بە جو
 نەشت وێرا قەدەم دانێیە سەر چاو 
 بە ڕێی تاریک و باریکی خەیاڵم 

 ماڵدم، دەنبەڕێ بووی، چووی، دڵت بر
 دەستەیی کوفتلە دووی ئەو پارچە گۆشتەی 

 بە دووی ئەو نەختە خاڵەی عاشق و مەست 
 بان کەوتم دەر و دەشت و بیا وەدووی
 ێو، قوژبن و ئاوا و وێران کەژ و ک

 ەڵبەندی لە کوێیە داخۆ مبزانم 
 دەوای ڕوون و هیوایی ئەو بە کێیە 

                              
 ەتاوی ی ه ١٣5٤زەنبیل، 

فەردا نەهاتووە( جەع  چاپیی چاپی ئەنیسی، لە  ٢٠٦ە پەڕال)  
 _______________________________  _____ 

غەرامییە ڕشیعرێکی  و  ساکار  کردن.  دروست  خەیاڵی  وێنەی  و  شێوەی   ەوانە  بە 
گۆران من   یمامۆستا  بەاڵم  ناچن،  لەیەکتر  شیعرەکان  ڕواڵەتی  باوەکوو  بەرچاوە.  تێیدا 
 ەم:ۆران لەم شیعرە دەکسکااڵ"ی گ" ی شیعریبۆن و بەرامە

 "مەلی ناو فەزای ناموتەناهیم 
     دڵی الوم ڕۆ!  

    واهیم وی ئینتیزار ڕێی وەعدەی مانو
 ووری چاوم ڕۆ!"ن
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 ووە و ئەوە یەک نموونەیەتی. لە گۆران هەڵگرت  ئاوات شوێنی زۆری
ئەوەندەیە هەر  بۆ خوێنەر  شاعیر  پەیامی  یان  ناتەواوە  عا  شیعرەکە  ب  شقبڵێ  و  ە  بووم 

انم لە و ئاوایی و کەالوە گەڕام بەڵکوو بز  باندەشت و بیار و  ا دەشوێن دڵی ونبوومد
بە هیوای  و  شاعی  کوێیە  ئایکێیە.  ناکاتەوە  ڕوونی  درێژەدا  لە  بووەکەی ر  وون  دڵە  ا 

یا پرسیار لە خۆکردن  دۆزیوەتەوە  بیر کردنەوە و  بخاتە  نا و ئەوە دەتوانێ خوێنەر  ن 
ە نییە  تەنیا بۆ ئەو دڵو ونبوونە  ت ئەزانێی شاعیر بۆ ئەوەی بەنووسی دڵارەت بە چسەبار

دیکەش   زۆرێکی  سەحرا و  وێڵی  دڵیان  کە  و  هەن  ئەوینە  ڕێگەی  ی  هەرگیزیش 
 وە! گەڕانەوە نادۆزنە

ئێمە پێشتریش چەند جار بینیومانە کە ئاوات خۆی لە دڵی خۆی یان لە عەقڵ و فامی 
لە شاعیر  دڵ    ەشداان لێوە دەکات. لێرەسێک باسیک  ک سێهەمخۆی بە جیا دادەنێت وە

 یاواز دانراوە.  ج
 برژۆڵ: برژانگی چاو 

فارسی(  شە )نشای  شتڵ  بۆری ەن)هتڵ:  هەژار( بانە  مامۆستا  بریتییە   نەی  و    شەتڵ  گیا  لە 
ببرێتە  سەو لەشوێنێکەوە  دۆخەشدا  لەو  هەر  و  دەرهێنابێت  سەری  تازە  کە  زەیەک 

 برنج و گوڵ.   وەک شەتڵی -بچێنرێتشوێنێکی دیکە و لەوێ 
لەبرژۆ برژۆڵ لە چاو. دیڵ  بریتییە لە هەڵچەقینی  بوون  ناخۆشە و چاو شەتڵ  ارە ئەوە 
 دات. ی کەسەکە دەئازار

 چەقڵ: چقڵ، دڕوو
 انڕۆنان: دان

 لە پێناو: لە ڕێگەی، بۆ خاتری 
 ڕێی تاریک و باریکی خەیاڵ: تەعبیرێکی جوانە 

ست'  دەەیی  کوفتراو بێت، 'ەگەر کوتم کوفتە ئاڵییە؟ بەکوفتەیی دەست: باش نازانم چ
ە جگە لە تەش وا دڵی شاعیری کوتاودەبێ واتای بە دەست کوتراوی هەبێت. ئەو دەس

 انێ ببێت؟ ستی دڵدارەکەی دەستێکی دیکە دەتودە
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 ڕەش و سپی 
 
 
 

 ڕووم ڕەش بووه به مەعسیەت و مووم سپی به خەم 
 !ەموەنی کەڕچارەی ڕەش و سپی بکه، ئەی خا

 ی ئەوەه هۆن، بلێبوردنه له ڕووڕەشی وەک م
 ەمو فەقیر، ڕوو له تۆ دەک پیرێکی ڕیش سپیی

 ١7٩ەراوه بۆ هەموو چاک و خراپەیەک دەرگات ه
 ١8٠مەبەسته، تۆبی خوداییت، هەرچی هەم ڕێم لێ

 خودا!، هێند شەرمەسار و چارەڕەشم، ڕۆژ و شەو 
 هەروا دەسووتێ جەرگ و دڵی من به چەشنی شەم 

 ! ن و جحێڵی بپێچەوەبیساتی جوا، "کامیل"
 یەک دەبەم سەفەر گەیشت و بڵێ تێشوو تیکا

                           
 ی هەتاوی١٣55قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(  ١٣٦ی چاپی ئەنیسی و  8١و  8٠ )الپەڕە

  ___________________________ 
فەرد لە  و  یەکە  وەک  چاپدا  هەردوو  لە  شیعرەکە  یەکەمیعینوانی  ەزەلەکە غ  ی 

 ەوە.  کی شیعرەکەدا یەک دەگرێتیە و لەگەڵ ناوەرۆێ وجێبەڕ نێکیرگیراوە. هەڵبژاردوە
 ساالن بووە.  7٣لە ساڵی گوتنی ئەم غەزەلەدا  شاعیر

بە   خۆی  شاعیر  تێیدا  کە  ئاواتە  دیوانی  ناو  زۆرانەی  شیعرە  پارچە  لەو  دیکە  یەکی 
 کانی رێت و خراپەکارییەە لێی ببووەودەپاڕێت  تاوانبار و گوناهکار دادەنێت و لە خودا

پێشببە گوتوومە  خشێت.  کالسی تریش  شاعیرانی  شیعری  هەندێکلە  )و  شاعیری   ک 
وەک چۆ دا  حەنویخوازیشمان(  مەعشووقێکی  و  مەجازییە  عیشق  بوونی  ن  کەمتر  قیقی 

 
 ەرگات کراوە چاپی جەعفەر: د   ١7٩
 ۆ و خوداییت ت چاپی ئەنیسی:   ١8٠
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هەیە؛ یان چۆن باس لە شەڕاب خواردنەوە و سەرخۆش بوون تەنیا قسەیە و لە جیهانی 
سەلەی گوناه  یتبێت، ئەم مەیشیان نەدەڕابگی ش عیرانە واهەیە ڕەنبەی ئەو شا وراقیعدا زو

مەقو لەوکردنەش  ئی   ولەیەکە  زمانی  سەر  ویردی  وەک  و  ئاسایی  چەشنە  ماندارانی 
رانی موسوڵمانیش خێرا خێرا دەپاڕێنەوە و لەخودا دەخوازن گوناهیان  موسوڵمان، شاعی

ەی  رساڵهەزا' وە تا  ابلی'قالوا لە ڕۆژی  و  گوناهێکەببەخشێت، کەسیش نازانێت ئەوە چ  
لێبووردن دەبێ جارێک    کرێت! داوای ەر داوای لێبووردنی بۆ بدەشتی قیامەت دەبێ ه

بێت دوان  ئەوەن  و  دەبێ  پاڕانەوەکە  بەرگۆی  کە  و  هەبێت  زاتدا  لە  گەورەیی  دە 
بکات و خەیاڵی کەسەکە قەبووڵ  ب  ی پێداواکارییەکە  بەاڵم  ێئاسوودە  تاوات،    ەن ئەو 

داوا و  موسوڵمانان  لێنادیارەی  ئبووری  و  ئەزەلی  کلۆنجێ ەبەددنەکەی،  هیچ  بە  و  ییە 
نایەت.  کۆت لێ هەڵدەگرێت  ایی  بەدەستەوەیە نە موسوڵمان دەستی  نیشانەیەکیش  نە  و 
 دا قەبووڵی بکات و ئاوێک بە ئاگردا بکرێت!  خو

ف مەقوولەیەکی  ڕاستیدا  لە  تاوانە،  بەڕواڵەت  ئەو  ودیارە  قورسی  ب  ەلسەفی  اری 
بشە لە  هەمیبۆ    بەرپرسیایەتییە کە چێت. لە ەرپرس دەمێنێتەوە و الناسەر شانی مرۆڤی 

یکێشێت و  ارەی هەڵگرتووە و وەک 'سیزیف' دە ۆلۆژیی کۆنی یۆنانەوە مرۆڤ ئەو بمیت
دەیبات، بەاڵم پێش ئەوەی بگاتە جێ لە سەر شانی خللۆر دەبێتەوە و دەبێ سەرلەنوێ 

ندوو  ەدی نادیار ماوە تا ئەبزەلەە ئەشان و بەو چەشنە لخاتەوە سەر بیە سەری،  بگەڕێتەو
زی باسی دەکات وە. ئەو ئەمانەتەش وا حافزی شیراو نەحەسێتە  بێت و عارەق بڕێژێت

 ییەکەیە: هەمان بەرپرسیایەت
    "آسمان بار امانت نتوانست کشید   

 قرعە فال بە نام من دیوانە زدند."
  ڕوات کە ئەوان ە دەچکەیو لەسەر هەمان ئەو ڕێ  بڕوایەن  ێکی خاوەئاواتیش موسوڵمان

د هەرگیزدەڕۆن،  خوێنەر  ئێمەی  چ    ەنا  هەموو  نازانین  لەو  وا  کردووە  تاوانێکی 
 تەوە و پاکانە دەخوازێت. عرانەدا بۆی دەپاڕێتەوە و دەالڵێشی

 مەعسیەت: گوناه
 خەم: خەمی ئەو مەعسیەت کردنە

 ڕەش و سپی: سەنعەتی مطابقە 
 قیس جیناسی نا و:ڕوو و مو

 دنە لە ڕووڕەشی وەک من ن: 'داوا'ی لێبووروەک م ەشی ڕووڕلێبووردنە لە 
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دەکوڕ لەتۆ  بو  دەکات'  تۆ  لە  'ڕوو  دەبوایە  ڕی ەم:  پیرێکی  "بۆیە  بگوترایە  و  ش  وایە 
بە  کراوە  'دەکات'  سەروا،  پاراستنی  بۆ  بەاڵم  دەکات'؛  تۆ  لە  ڕوو  فەقیر  و  سپیی 

 'دەکەم'. 
ر ئەوەی لەبەبووە بە 'کراوە'.    اوە''هەران. لە دەقی چاپی جەعفەردا  واروالە و فهەراو: ئا

رداری کردن بزانێت و  هەیە خوێنەر 'کراو' بە بەرکاری کیعرەکەدا والە خوێندنەوەی ش
ێتەوە من دەقی ئەنیسیم پێ باشتر بوو و ڕەچاوی ئەوم کرد. هۆکارێکی  خراپی بخوێن

انی ی ژیردەمنەدا ئەوەیە لە سەلەو شوێنا  سیەقی ئەنیدیکەم بۆ جاروبارە هەڵبژاردنی د
 ا کەمترە. ی دیکەی تێد و ئەگەری سەلیقەی خەڵکاندا چاپ کراوە شاعیر

یت' هاتووە. هەردوو شێوازەکە واتە 'تۆ  ئەنیسیدا 'تۆ و خودای  تۆبی خوداییت: لە چاپی
س 'خودایە،  واتە  هەن.  خەڵک  زمانی  سەر  لە  خوداییت'  'تۆبی  و  خوداییت'  وێندت  و 

 ی خۆت!'م بە خودایدەدە
 رە بیسات: سف

یتییە لە چاکەی ئەم نداراندا بری سەفەر؛ لە باوەڕی ئیماشوو: زەخیرەی خواردنی ڕێگاێت
 ت و لە بارتەقای خراپەکارییدا دابنرێت. وەەی لەو دنیا کەڵکی لێ وەربگیرێدنیایە بۆ ئە

 سەفەر: لێرەدا کۆچی دواییە، مردن. 
       ،ەحری عەرووزیی شیعرەکە ب
 الت مفاعیل فاعلن فاع فعول مثمن اخرب مکفوف محذوف: مرع اضم
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 ی شکاو بێشکە

  
 
 

راو                                                                         ووت و لەدەرکان دەرکمن فەقیرێکی ڕەش و ڕ
 تۆش خودایێکی کەریم و دەرکه ئاواڵەکراو 

 ەم، سا لوقمەیەک! خاوەن کەڕ ەیی تۆیه ئڕووم له دەرک
 ئابڕووتکاو کەچ وو ڕووڕەش و زۆر مل ەسارشەرم

 بەر دەرد و غەمم چوو، لەهەرچی ئەعزامه لەبەریەک
 ترازاوه وەکوو بێشکەی شکاولێک دار و پەردووی 

 بڕاسیپەالک و جەرگ و دڵ، هێز و هەناوم لێ
 وهۆڵ وەک ماڵی هیچ تێدانەماو قالبێکی چۆڵ

 ، نەوە! بەو هەموو دەردای "ئیمامی"ماعەجایب  تۆ
 پساو؟ ی جەرگ و دڵه ئەمڕۆکه وەکوو تۆ بەند کێی
 

ی هەتاوی ١٣55قاقاڵوا،   
ی چاپی جەعفەر(  ١٣٦ی چاپی ئەنیسی و  7٩الپەڕە )  

 ________________________________________ 
'خودایێکی کەریم'ە، هەردوو ئەنیسیدا  لە دەقی    کەعینوانە  عینوانی شیعرەکە لە چاپی 

وەرگیراون.ش لەخودالیسی  ئەن  یعرەکە  و  ئیمانداری  شاعیری  اترسییەکەی  یەنی 
ۆحیی شاعیری گرتۆتە نوان، لەکاتێکدا جەعفەر حاڵەتی ڕوەرگرتووە و کردوویەتە عی

 بەرچاو و ئەو سیفەتانەی وا شاعیر بە خۆی داون.
ئاوات لەر پەسندی خودادا   داری و  وە و ئیمانتەهۆندوویەیەک لەو شیعرە زۆرانەیە وا 

ئیس ئی  ییەکە المیباوەڕە  دەڵێم  کە  دیارەدەگەیێنێت.  ئاماژەیەکی    سالم،  شیعرەکەدا  لە 
و ڕوانینە بە زاتی خودادا و بچووکی و ناچیزیی بە ئایینێک نابینرێت،  بەاڵم ئە  تایبەت

خۆ شاعیر  مووسایی.  وئایینی  ئیسالم  بە  تایبەتمەندە  ئەودا،  لەبەرانبەر  بە مرۆڤ  ی 
داوای    ەرگانەی خودا دەوزانێت وشی دەڕووڕار و  زووت و شەرمەێکی ڕەش وڕیرفەق
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لێبووردنێکلوقم و  بەزەییەک  واتە  نەرەیەک  موسوڵمانێکی  بۆ  کە  لێدەکات  یتی  ی 
 بۆچوونێکی ئاساییە. 

لە   سەرنجڕاکیش  دیاردەیەکی  شیعرییەکانەوە،  زاراوە  و  شیعری  زمانی  باری  لە 
پێکهاتوو لکیبی دوور  ەرهەندێک تشیعرەکەدا هەیە. شاعیر   چوار    یان  ە سیودرێژی 
ۆڵیان تێدا  وگ  گرێ ویان وەستایانە خوڵقێنراون وکە هەر هەمووشەی دروست کردووە  

نییە هەربۆیەش تەنانەت لە خوێندنەوەی ئاسایی شیعرەکەدا هەستیان پێ ناکرێت مەگەر  
 خوێنەر لێیان ورد بێتەوە: 

و    "ەماودا نی هیچ تێەچ"، "ماڵ"زۆر مل ک  "،واڵەکراو"لەدەرکان دەرکراو"، "دەرکە ئا
 و". "بەندی جەرگ و دڵ پسا

 ازە نین، بەاڵم جوانن: ت تەرکیبە دوانەکانیشی باوەکوو تتەنانە
 ڕەش و ڕووت، ئابڕوو تکاو، دار وپەردوو، هێز وهەناو، چۆڵ وهۆڵ. 
بینا، چوارچێوەکەی. هەنبانە بۆرینە بە "د هەاڵشی  و  اروبەرد  دار و پەردوو: پێکهاتەیی 

 .ەۆتەوکرد وە ڕووخاو" ی واتاخان
 بێشکە: النکە 

 سپی، ڕیە. ەرگی: سی، جسیپەالک
 ۆرینە(او، احشاء )هەنبانە بهەناو: ناو، جەرگ و ن

 قاڵب: ئیسکلێت، چوارچێوە و داروپەردووی لەشی بوونەوەری زیندوو. 
 تۆ عەجایب مای: جێگەی سەرسووڕمانە تۆ مایەوە و نەمردی! 

        ،کە شیعرە ییرووزی عە بەحر
  لنتن فاعالتن فاعالتن فاعال فاع ذوف:رمل مثمن مح
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 کگرتن یە
 
 
 

 یەک بکەوین سەردەکەوین ڕاپەڕین یەک دەکەوین، 
 گەلی ئێمەش هەموو خوازیاری هەوا و ئاو و زەوین 

 زۆر جار بووە کەم زۆری وەسەر زۆر بکەوێ !کوردە
 مین کەم ئێمە قەت مەڵێ دوژمنی مە زۆرە، بەاڵ

 جەنگی ماری  ەکووە، وگەر لە سەر کلکە لەگەڵ م
 ی دانێ کەمین شاڵە، لە ڕێلێی مەترسە، فڕوفی

 ەت خست ئێمەی لە قوڕی غەفڵخەوی زۆر بوو گەلی 
 مەرد و مەردانە وەرن، تۆبی خودا، با نەخەوین! 

 هەر شەوە بۆ مە برا، کاتی گەمارۆی دوژمن 
 ی شەوین تا بزانێ نەتەوی، ئێمە هەموو پیاو

 ا بین تێکڕگەر ی ڕێ ئەستەمە، پڕ دڕکە، ئەرچگە
 ێدەپەڕینو چڕە زوو تلەو هەموو بەندەن و شاخ 

 ە کوڵۆی سەر ڕێمان گەر هەڵۆیە نەتەوی، بۆت
 ئەو کە خاوەن گوڕ و دەندووکە، مەگەر ئێمە کەوین؟

 پەڕوپۆی هەڵدەوەرێنێ نەتەوەی کاوە، برا! 
 شی زەوین کەوێ، داگیرکەرەکان نەخگەل ئەگەر یەک

 پتەون ەن، بایدوڵی باریک کە هەموو پێکەوە وش
 نەنەوینەوە، تاکوو با هەموو دەست بگرین پێک

 
ی هەتاوی١٣55قاقاڵوا،   
ی دیوانی چاپی جەعفەر، لە چاپی ئەنیسیدا نییە(  ١٦5)الپەڕە   

 ___________________________________________ 
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شاعیردا یەک  ڕوای  ان و بیروبژیایەتی و  نەتەوایەتییە کە لەگەڵ کەس-شیعرێکی سیاسی
لە  ەێتەودەگر نەمدۆزییە.  ئەنیسیدا  م چاپی  ئەگەر  چاپ  وە،  لەوێدا  و  بم  ڕاست  ن 

هانی  ، هۆکارەکەی دەبێ ئەو ڕاشکاوییە  نەکرابێت لە زمانی شیعرەکەدایە و  بێت کە 
ی  گەلی کورد دەدات بۆ ڕاپەڕین دژ بە داگیرکەر و نەتەوی و دوژمن کە دیارە ئامانج 

حکوومەتیخۆڕاستەو داگیرکە  ی  )و  خاکدیک  رانیئێران  سەردەمی ەی  ەکەمان(ە. 
ئەو دسااڵنی دەسەڕەشی   بۆ گەلی کورد  ئەنیسی  اڵتی خومەینی  بە مامۆستا  ەرەتانەی 

وە بتوانێت شیعری وا ڕاشکاو چاپ بکات. گەرچی کوندی مەالکان هێشتا لەسەر نەدا
ن ستا باشتر لە جارائیسالمی ئێ ی وی کۆمارسەربانی کوردستان نیشتووە، بەاڵم النکەشکا

لێرەئەوال  مالوبە دەکرێ  و  دەکەوێت  بابە  دا  چاپیش ولەوێ  باش  هەندێک  تێکی 
  !بکرێت

دوژمندا یش بەگژ  و  ڕاپەڕێت  خەو  لە  بگرێت،  یەک  کە  کورد  بۆ  ئامۆژگارییە  عرەکە 
خۆی   شەڕکەرانی  ژمارەی  کەمیی  لە  دەڵێت  خۆی  گەلەکەی  بە  شاعیر  بچێت. 

چنەپرین "زۆر جاونگێتەوە  زۆرکو  بووە کەم  بکەور  سەوەی  یر  لە  زۆر  پەندە  ئەو  ێ". 
ک بێت کە باسی سەرکەوتنی کەم  ەیە و وا بزانم ئایەت یان حەدیسێعەرەبیشدا هزمانی 

زۆر  بە   زۆری  دەرەقەتی  وا  هێزییەی  واتە کەم  زۆری  ئەو کەم  دەکات.  زۆردا  سەر 
گەالنی بچووک کە   ڵەوانیەتییپاایەتی و  واتە هێزی زۆر دێت دەکرێ ئاماژە بێت بە ئاز

ش بەهێزداچریکی  ەڕی  بە  دەوڵەتانی  بوون.    بەسەر  و  زاڵ  ئاسیایی  واڵتانی  لە  بەشێک 
جیهانی  ئەفر دووهەمی  شەڕی  دوای  داگیرکەرانی یقایی  دەستی  لەژێر  توانییان 

ەتنام ڕۆژئاوایی ڕزگاریان بێت و سەربەخۆ بن، بەاڵم لووتکەی ئەو قارەمانیەتییانە لە ڤی
 با بوو.کوو 

شیعر سەرەکیی  هاگرتنی  یەک  ەکە،پەیامی  هەوڵی  و  گەل  لەڕیزەکانی  پێناو    وبەشیانە 
 اگیرکەری خاکی کوردستاندا. سەرکەوتن بە سەر دوژمنی د

واتە گەلی ئێمەش وەک  خوازیاری هەوا و ئاو و زەوین: ئەو سیانە کەرەسەی ژیانن، 
ئەوانیش و  پێویستە  شتانەی  ئەو  دیکە  ب  گەالنی  بووە  تەنیا  سەربەخۆیی' 'ئازاد  و  ن 

 ەبن.ەر دستەبدە
 و دەسەاڵت.ەم زۆری: کەم بوونی هێز ک

 مە: ئێمە 
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حاڵەتی  بوون:  کلک  هێرشکاریی  لەسەر  کاتی  لە  فەردەکە مار  هەموو  واتای  دا. 
 دەگەڕێتەوە بۆ 'دوژمن' ی فەردی پێش خۆی. 

 فڕ و فیشاڵ: دیعایەی بەتاڵ و بێ ناوەرۆک. 
تەعبی زۆر:  خەوتنخەوی  شیلەخە  و  ری  لە  جار  گەلێک  تیی  ۆنالیسناسیعری  ودامان 

ن سەدەی  سەرەکۆتاییەکانی  و  بابەتێۆزدە  کورددا  بیستەمی  سەدەی  سەرەکی  تای  کی 
شاعیرەکان، کۆمەاڵنی گەلی کورد شارەزای ماف و ئەرکی خۆیان    بووە. بەگوێرەی

یشتوون انوئەژنۆ دنین و لەجیاتی ئەوەی دژ بە داگیرکەری خاکەکەیان ڕاپەڕن، دەستە
 ە خەوی غەفلەتدان.و ل
                                                                                                              وڵکی کوردوستانایانی منەو "بێ

  هەر لە گاوانی تا دەگاتە شوان،
                                                                                                                   لە خەوی جەهل و مەستی و غەفڵەت

 مەت..."    بە خەبەر بێن بە نەغمەیی رەح
 )حاجی قادری کۆیی(                         

                                                  "لە خەوهەستن درەنگە میللەتی کورد، خەو زەرەرتانە!                                        
 ەرتانە" فەتح و زەف وو تەئریخی عالەم شاهیدیهەم

 )ئەحمەد موختاری جاف(                          
   "خەوی غەفڵەت بەسە هەستن لە خەوێ                                                                                     

            ادیو دەوێ"ێکی بە ئازانگەر ژی
 ( )حەقیقی                      

ناوەرۆئاواتی  ەکەیشیعر هەمان  بە  بەاڵم  درەنگتر  سەدەی  ش  ناوەڕاستی  لە  کەوە 
ی گەالوێژ لە    ٢8( سێ ساڵێک دوای کۆدیتای  ١٩5٦)  ١٣٣5اگوتراوە. ساڵی  بیستەمد

و ئاشکرایە  ق گوتراوە  راسم لە عیئێران و دوو ساڵێک پێش کۆدیتای عەبدولکەریم قا
پێساڵی  ٦ سەش  لرهەڵداش  بووە  ئەیلوول  شۆڕشی  ئنی  باشوور.  سااڵنی ە  سااڵنە  ەو 

ڕێ  ببێدەنگییەکی  کوردستان  لە  هەر  نەک  بووە  و  ژەیی  ئێران  سەرجەم  لە  ەڵکوو 
عیراقیشدا بەاڵم ژیلەموی خەبات لەژێر خۆڵەمێشی ئەو بێدەنگییەدا زیندوو ماوەتەوە و  

لە الیەن  تی کوروکرا دیم  لە چاالکانی حزبی  رەیەکی زۆرمادواتر ژ   سێ ساڵ دستان 
شا  ئێرانەوە  ڕژیمی  ئەی  شۆڕشی  دواتر  ماوەیەک  و  کە  گیراون  هەڵداوە  سەری  یلوول 
و   پیشاندەری هەڵنەدابوو  سەری  هێشتا  شیعرەدا  ئەم  گوترانی  کاتی  لە  وا  تۆفانەن  ئەو 
 نەتەقیبوەوە. 
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جو و  ئازایانە  ومەردانە:  تەعبیرەئ  امێرانە.مەرد  ڕەنگ  ەم  جیاوازیکە  ژدانای    ندەری ێنی 
نی شیعرەکە لە  رناگیرێت بەاڵم بۆ سەردەمی گوتراکەڵکی لێ وەپێوە دیارە ئێستا چیتر  
ڕادە تا  گوتووە  کوردستان،  چاکیان  کاری  بە  خەڵک  و  بووە  ئاسایی  زۆر  یەکی 

 کردەوەی مەردانە. 
 نەتەوی: نەتەویست، نەیار، دوژمن 

 ینپێکەوە بتێکڕابین: 
 بەندەن: چیا

 شاخ: چیا
چ واتاکردنەو)هەنباژد  ڕیای  چڕ:  لە  بۆرینە  کوردیدا  نە  لەی  بەاڵم  ناساندوە  ڕژد'ی  'چیای  ە بە 

الم وایە دەبێ چیایەکی ئەستەمی پڕ دار ودەوەن   ی نووسیوە(.فارسییەکەیدا بە 'جنگل انبوه'  
 بێت.

وونە  ەرهەڵستی چب  سەر ڕێ وکوڵۆ: قوڕی تۆپەلەکراوی ویشکەوەبوو. لێرەدا کۆسپی  
 پێشەوەیە. 

 و توانا  ێزه ڕ:گو
 ۆ هەڵۆ لە فەردی پێش خۆیدا. ەگەڕێتەوە بپەڕوپۆی هەڵدەوەرێنێ: د

کاوە: لە ژێر کارتێکەریی ئەفسانە و قسەی پووچی فیردەوسی لە شانامەدا کە  وەی  نەتە
ئەو   سەرشانی  مارەکانی  و  زەحاک  دەست  لە  وا  کەسانەن  ئەو  کورد  گوتوویەتی 

  ە نەتەوەی کاوەی ئاسنگەر خۆی ب  یەک،سەدەبۆ ماوەی زیاد لە  ووە، کورد  ب  ڕزگاریان
زەحاک ە و بە گوێرەی ئەفسانەکە، دژ بە  ئەویش لە ئەفسانە زیاتر هیچ نیی  دادەنێت کە

ڕاپەڕیوە. دیارە ئەو حیکایەتە تایبەتە بنەمایەکی مێژوویی و عەقاڵنی نییە و کورد لەم  
ال کاڵوی  وەشوێن  کەوتوبوارەدا  پوە ر  شاهانی  کەیانی  .  وە  لەتەنیێشدادی  نە  ئەفسا  ا 

ناویا کئارییاییەکاندا  لە  هەیە  دەیان  بە  ئێمە  گەلی  مێژووی  تەنانەت  اتێکدا  و  سەدە  ن 
هەزارە دوو  دەبێ    یەک  و  هەبووە  بوونی  ناوچەکە،  سەر  بۆ  ئارییەکان  هێرشی  پێش 

ل  بۆ سەردەمی سومەری و گوتی و  بگەڕێنرێتەوە  بۆ هیولوبی و  سەرەتاکانی  نەبێت    چ 
ەکی بەرینی  وکمی ناوچەیکوومەتی مادی ئاریایی، حرانی حامەزێش دمانناییەکان کە پ

 کوردستانیان کردووە.  
درێژەی   دوورو  مێژووە  لەو  زۆر  بەشێکی  کردنەوە  ئاریایی  ئاریایی  هۆی  بە  ئێمە 

د یارمەتییان  الیەکەوە  لە  ئوروپاییەکان  لچەوە.  ژێر  بە  دەکەین  ئەو  خاکەکەمان  این 
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انینە شوێن ەوە  فریویان داین و خستدیکەش  یەکیلەالناوچەکە بناسین،    ژووە کۆنەیمێ
ئاریای تێیدا  کە  نەڕاست  بەشێکی  باوەڕێکی  و  کرایەوە   گەورە  بوون  لە ی  بەرچاو 

ئێمەدا  کردنی  چەواشە  لە  وایە  الم  گوێ.  پشت  خرایە  ناوچەکە  کۆنی  مێژووی 
 بێت. گرت یش شوێنی ئەوانیانگلیزییەکانینیبێت و ئئاڵمانییەکان دەورێکی گرنگیان بین

 یرێکی فارسییە دراون. تەعبزەوین: واتە بە زەویدا  نەخشی
ەیە بەو پەندە کۆنەی کە گویا باوکێکی پیر لە  باریکی دار. ئاماژشووڵ: لقی ناسک و  

کاتی مردندا کوڕەکانی ئیمتیحان و نەسیحەت دەکات کە هەمان ئەو شووڵە باریکانەی  
و بیهۆننەوە بۆ ئەوەی بدەن    گرێ  کەوەانی بیانشکێنی، پێکرێ بە هاسدەکە یەکە  وا یە

 ەس نەتوانێت بیشکێنێت. شووڵێکی ئەستوور و قایم، کە هیچکن بە دەستە بب
       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 رمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن   
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 وه تهدزیومه

 
 
 
 دزی به وێکووم شهدبر دڵی برای

 ! وهتهدزیومه نڕوو ژێکیڕۆ من به
 و بڵێ  فیز کا بهتا قڕ وفڕ نه

 وهتهشیر بڕیومه ی من لهکههکۆرپ
 رزانم فرۆشتبوو ههریحهمن قه

 ! وهتهاڵم کڕیومهگرانتر به به
 سۆپه پاڵه ما، بهم نه چونکێ قافیه

 ! وهتههاتم و گورجێ تێخزیومه
 ویرز و نهکۆسپ و به  ند ور کهزاهه له
 وهتهڕێومهپه دان چۆم و ئاو سه له

 ڕێز رانی بهههۆن یدانیهم دێمه
 وه تهریومهوه اڵک گهوه پایزه
 ندا گوڵشه رد وتۆزی گوڵم لهگه
 وهتهڕوپۆی دڵم سڕیومهپه  به

 شمکهخۆش بووم، بڕابوو کفنهنه که
 وهتهمهوکور دڕیولیش خۆ شوچهئه
 و لێمان، ببو وون "ئاوات" بوو وهئه
 ! وهتهوین بوو، دیومهوکۆی ئه ژکه له
                                    
 تاوی ی هه ١٣55قاقاڵوا،  
( چاپی ئەنیسیدا نییه  ر؛ لهعفهی چاپی جه ٢١7و   ٢١٦)الپەڕە    

_____________________________________ __ 
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وێدا  و له یهردا ههعفه جه  چاپی ت، بەاڵم لهکەوێو ناە چاپی ئەیسیدا بەرچال یعرهش م ئه
حه:    وهگوترا س"مامۆستا  ئاغا  و  سههقیقی  قادری  حایادهید  و  سه ت  جهجی  میلی  ید 

له ئهسه  هاشمی  قافیهر  ڕه  م  نامههه  دیفهو  و  شیعر  ئیمامیش  یان گۆڕیبۆوهرسێکیان   ،
  راوێزی په  له  سێ شیعرهو  هیچکام له  وههداخبه  ڵێ."ده  م شیعرهبێ ئهش نههی بێ بوهبۆ

و   مجار چی گوتووهکهنازانم کامیان یه واڵتیورهدو له  هاتوون و من لێرهدا نهکهڕهالپه
دیکهئه وه  وانی  داوهچ  له  وه،تهاڵمێکیان  ئهڕه  یان  هێناوهدیفی  چییان  رچی  هه.  ودا 
له هیهه سهه ڕست  ،  ککهردهده   وا  وهرهی  ئه  ئیمامی  ه وێت  که دوای  سێ  عری  شی  سهو 

 بێت. خۆی گوت
بوونه ڕوون  مهوه بۆ  کۆمهسه  کههلسهی  دوو  حه  ڵهیری  مامۆستا  واته شیعری    قیقی 

ی  وبییونی ئهددیالحهنی سه مهردوکیان چاپی چاپه)هه 'زێڕینهقیقی' و 'کۆلکه'دیوانی حه
شیعرێکی  ورمێ(  له و  لهۆستمام  م کرد  بینیزێڕینه  ی کۆلکه٤١  ڕهالپه  ام   که   وهیهدا 

هه وێده لهچێت  پهر  شیعرهندییهیوهو  گوترابێت.  "ب  کهدا  سه ناوی  عه ۆ  بدولقادری  ید 
هیادهسه  هه   ت"  لهو  فهکهیه  ر  دهم  لهکهردهردیدا  ئهوه  وێت  شیعری  ودا  اڵمی 

 میلی هاشمیید جهیان سه ت  یادههلقادری سبدود عه یبێ یان سه و دهوابوێت. کهابگوتر
و ئاواتیش  قیقی  گوتبێت ئینجا حه  روایهسه و کێش و  ر ئهسه  شیعرێکیان له  مجارکهیه
 . وهاڵمیان دابێتهوه

  نیا ته  و  نییه  ،امیئیم  برازای  -هاشمی میلی  ید جهر شیعری سهسه  زایی زۆرم لهمن شاره
  اعیریی ش  ناویسنا  که  بینیوه  تمیادهسه  ریشیع  اڵمبه.  بێت  واتولێه  شاعیرێکی  بیستوومه

شیعردا  و  ه"  ییدسه " مام  لە  بەاڵم  ۆستایە.  گەلێک  دوودڵیشم،  ئههه گەرچی    یه وهستم 
  اشمی و له قیقی و پاشان هبێت ئینجا مامۆستا حهی گوتکهشیعره  و بێت کهتا ئهرهسه 

 ویان کردبێت.  هئی   اڵ'مامی 'ئیستیقبدواییشدا ئی
 : قیقییهی مامۆستا حهکهشیعره وهئه
 !  ییدسه بووڵ نییه وزر وموزرت قه ع

 !وه تههێشتوومه ت بۆ نه قافیه
  یهته کوو مه بعمان وه ....من و تۆ ته 

 ١8١! وه ته دوو مه ق بهیسمین شیعری ڕه ده 

 
 شیعرە لە بەشی نامەگۆڕینەوەدا بدۆزنەوە.ئەو رجەمی سە ١8١
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.  رداڵنههبێز و شیرین و لهزئامنتهقیقی  ی حهکهک شیعرهوهمی  ماشیعری ئی   بینین،ک دهوه
وای سێ شیعری پێش خۆی بۆیان  ری وا کێش و سهسکهرتهبه انهپو گۆڕهله وڵیداوههه

تی و زوریش  نووسیویه  تام و ناجیددی بنووسێت کهو به  تێکی دۆستانهبابه  وهۆتههێشت
 ێیدا. ت وتوو بووهرکهسه 
 .  وهکار هاتود" یان تێدا بهتضاتی "نعه ، سهوه'زینهها 'دزین و دروهو' هه و شهژ 'ڕۆ

فارسییهڕ دهقڕ وف واتای    ربڕینێکی  واتهیهخوبادانی ههو  یانه   .  بهکا  ئیفاده  ر  و   وهفیز 
کۆرپه من  ئهبڵێ  شیعری  لهی  بڕیوه  وم  ئهوهتهشیر  ئهوه.  قهتا  وا مرخهو    ریحهو    ی 

اڵم به  وهوومههێشتبتان بۆ نهقافیه  رچی ئێوهڕ؛ گهگه  وهتهنوێ خستوومهرلهممابوو سههن
تێخزامه ئینجا هه  کهنیم شیعرهو توا  وهمن گورجێ  به ندبڵێم!  باڵی خۆیدا   ێک  و  شان 

و  مان ئههه دیاره ڕێز" کهرانی بهیدانی "هۆنهمه وههاتۆته یێنێت کهگهڵێت و ڕایدهڵدههه
 را. ک ن لێوهباسیا هورهسه  ن وا لهسه ێ کهس

واتهب  وهڕێتهگهده  وهتهدڕیومه دڕین  کفن  کفن.  بو  ۆ  هه  وهونهزیندوو  سوون ڵهو 
 .وههێنانه

 شمجارهلیش، ئهوچهئه
  ی کهناوهو واتای دووری ناز  ئاوات' ئیهامی تێدایه: واتای نزیکی هیوا وئاواتهی 'وشه 

تا  اڵم ئێسوین بهوشاخی ئهکێ    وومهو و چووبرتبوڵگهری خۆم همن سه  تی واتهۆیهخ
 .ی دۆستانرگهو جه نا وهتهو هاتوومه دواوه تهڕاومهگه
       ،رووزیی شیعرەکە حری عه به

 خفیف مسدس مخبون محذوف فعالتن مفاعلن فعلن
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 ڕۆژگاری تاڵ 

 
 
 

 ی پنه ن بوو، بوومهتی هب ڵیمووری کڵۆنگڕی ته
 یڕ و گرپهر گبهله ١8٢رچێ گیانم ده ووب یکنز
 ما  ویر و پێزی نهههترشا  وهه داخچی بهکه

 ی! ل، سا دهجه، کوتم ئهۆیبوو هێزمڕ منیش که
 نجا و پێنج، په یشتهتا گه وهکهساڵی سی ویه له
 ی! ۆخهبم، بڵێم ئ عاتێکی ئاسوودهبوو سه نه

 ام! ژیهمن تێیا د تاڵ بوو کهارێکی ژگچ ڕۆ
 ی! ر کوتم خودایا، وههوان هکاتی ڕۆژ وشه له
 ستامئێشی دڵ هه ، به  ١8٣نووستم وهخه ئاخ ودا به

 ی ردهپڕ دڕا پهعیف بوو، لهزه ندهوهدڵم ئه
 ڵێم هه مابوو ڕێگهرنیبووم، نهوری تهکڵؤڵی ده

 ی ێگهڕ دا خودا،وهڵمنی هه نیشانی دا به
 ودا لوتفی خ ی بهچکهۆیم ڕ وهرگهپیری مه به
 یهشن دڵ به ١8٤می ژینی نوێ هات، ژیاوهسینه

 یاڵی ڕابردوومخهموو فیکر و الم هه  ڕاوهگه
 یت بۆ خودای باقی و حهوهول و قهزیکری حه به
 زدان جاتی دای یهچاڵ و نه وتیهپیری که به
 ١85ی! ئیمامی! تاکوو هه ۆت وهبهت مهبیری قه له

 
 (.وهر واش بخوێنرێته بێ ههده هوکههۆی کێشی شیعره  به نم )دیارهگییا نیسی:چاپی ئه  . ١8٢
 ر: نوستم عفهنیسی و جه ردوو دیوانی ئه.  هه ١8٣
 (.ه و پێویست نیی وه رازیادی دان به)پیتێکی /ی/  هنیسی: ژییاوئه چاپی  . ١8٤
 یرتا هه نیسی: هه.  چاپی ئه ١85
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یتاوی هه ١٣55قاقاڵوا،   

ر(عفهی چاپی جه  ٢٦٠ و نیسی ئهپی چا ی ٤٣)الپەڕە     
 _______  ___________________________ 

شیعره ئه  له  کهعینوانی  'تهچاپی  یه،نیسیدا  کڵۆڵی'  یهفه  له  که  نووری  می  کهردی 
و   وهرگیرام وهچوارهردی  هف  هر لریش هه عفهجه  عینوانی چاپی  .رگیراوهوه   کهشیعره

 . ان بکردایهئەوی چاویووال ڕهردبوو ههنا دهده ناوهۆ دانهی عینوانی بشاعیر خۆ وادیاره
ژیانی تاڵی    ک لهیهرده. شاعیر چهوتووهی تێکهورهکی گهاڵم گرێیهبه   ساکاره  کهشیعره

دهخۆ له  هوگێڕێتهی  گوتر  واته  ١٣55ی  ساڵ  تا  دواوهبه  ١٣٣١  ساڵی  و  انی  ساڵی 
تاڵی و   یی و پڕ لههئاسوود  دوور له   مووی بهنی( ههی زایی  ١٩7٦تا    ١٩5٣)  کهشیعره

  ١٣55ساڵی  ئایا له یهوهی پرسیاری من ئهکات. جێگهسف دهئێشی دڵ وه ئاخ وداخ و
قه چ  خ  به'  که  وماوهدا  نهودلوتفی  ژینا  هاتووهسیمی  نوێ  د  'ی  شو  اعیری  ڵی 

  تی چ له اڵیهی سیاسی یان کۆمهداوێکی گرنگواڵی هیچ ڕووهه  من به  ؟شنه  وهخستۆته
له چ  و  ک  کوردستان  نازانم  ساڵهله  هئێران  کارتێکهو  ئهدا  ژیانی  وهیی  بووبێت  ی 

شاعیر بکات و بکرێ    نگانێکی وا گرید کامیل تووشی گۆڕک سه کی وهتییهسایهکه
خسی یان شه   کهداوهر بڵێین ڕووگهانێت، مه'ژینی نوێ' بز  ه و بئه وای  تی دکات و سا

بووهماڵهبنه له   کوه  یی  خۆی  بوونی  هاوشێوهخۆشییهنه   ڕزگار  و....شتێکی  هیچ  ک   .
 . نییه وهیهوبارهکم لهزانیارییه

و   ١٣55ا  ت   هدواوبه  ١٣٣٢  چی ئاوات ناڵێ لهۆب  یهوهن ئهو جێی پرسیار بۆ م  رهمهسه 
ڵ  گه لهکانی  رهربهئێراندا ساڵی به  هل  ١٣٣١  ساڵیخۆ    ؟ ١٣55دواوه تا  به  ١١٣٣  ڵێ لهده

شار و   ل لهاڵنی گهباتی کۆمهبۆکانیش ساڵی خه  وی بوو و لههله التی پهسهشا و ده 
ێڕ ۆڕشگباتکاری شمیلی خهید کا ێ سه ببۆچی ده  ئەیئاغاواتی زۆردار.    دێ بوو دژ به

بۆ    وهبووم؟ ئهنه   اسوودهدا ئو ساڵهعاتێک لهوبێت و بڵێ سه ی پێ ناخۆش بوو ساڵههئ
 .وهکااڵ نابێتهم بۆم یهکهرچیش ده ، ههو جێی ڕامانه رسێکی گەورەمن پ

ڕ و تین و گکی بهرێندووته  بهدا شاعیر کڵۆڵیی خۆی  کهمی شیعرهکهردی یهدوو فه   له
، رمهگه   رهندووو تههڕای ئرهلێ بستێنێت. سهگیانی    نزیک بووه   که   نێت  وبهێشده  گرپه

  بیت که ها بێ پێز ده[ وهوهیههۆی پیریترشێت و ]بهاواتی؟[ دهویر ]ی خواست وئهه
[ نان ]ی ژیانی  ه سووتێت، واتو ده   وهخواره  وێتهکهناگرێت و ده  وهندوورهته  خۆی به
به ونایهم  رههلێ  شاعیر  هئ  له  ت  مهرهبهنجامدا،  دهوپیری  ئهچێرگ  ڕهت.   وتهو 
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ههناخۆشه  ژیانیش  لهی  ئه  ١٣55تا  هه  بووه  وهه  ١٣٣١اڵی  س  ر  بهودهو  هۆی    م 
و ت  کاڵیدههه  سیمی ژینی نوێلوتفی خودا نه   "به ،  پێمان ناڵێت چییه   که   وهڕووداوێکه

به ئهشنه   دڵی  نهی  خه وهێتهژیه د  هسیمو  و  فیکر  دهیاڵ،  ڕابردووی  و   هوڕێتهگهی  الی 
 ."وه باتهبیر نهت لهبێ خودا قهده ش،یهورهگه تییهو یارمه..بۆ ئه..

له ژیننامه  هیچکام  لهدوو  شاعیر  له چاپکراوه   دیوانه  ی  باسێک  ساڵی  کاندا،   ه   ١٣55و 
کە  .  نناکه نەبێت  دعفهجه ئەوەندە  ماوه  ١٣55ساڵی    "لهکامیل    یدسه  ڵێهر  بۆ  ی  دا 

  ناگرێت. تاکه هەڵج ساڵ دواتری  و ئیتر شوێنی چوار پێن   "وهبۆتهوشی زیندان  ساڵێک تو
که چاره   وهبمێنێته  شتێک  بۆ  بکرێت  ئهسه و  مهری  ئهپه   یهلهسهو  ببرێت،  بۆ  و نای 

ر هه  یهواههی".  ردهدڕا په   پڕله  بوو،عیف  زه  ندهوهئهڵێ "دڵم  ده  که  کهشیعره  یشوێنه
کوهئه کردنهش  مهوه لیلی  به  کهڵۆکهتهی  شیعرهێرهگو  بێت.  نازانرێت  ، کهی   دوور 

له به  ١٣55ساڵی    شاعیر  نه  دا  دڵ  کهئازاری  وهخۆش  تووشی  یان  دڵ  وتبێت  ستانی 
ئیتر   عه   بههاتبێت،  سهمههۆی  دڵهکهرلیاتێکی  مرتمه،  هووتووی  لهرسی  ر سه   دنی 

تباری  ش منهیهورهگه  تییهو یارمهر بۆ ئهیانی ئاسایی. ههر ژسه  وهڕابێتیهو گه  وهویبێتهڕه
 م." کهبیری نه رگیز لهبێ هه"دهڵێ: و ده دایهخو
یهگهئه  وهئه لده  که  مهکهری  په هتوانم  بهییهندیوهو  لهڕا  دا  و  بزانم  ی  کهعره شی  ستی 
 خۆشی و شاعیر تاوانی کڵؤلی و نه خۆیدا بێت، شوێنی له کهر بۆچوونهگهڵکڕێنم. ئههه
باری سیاسی دوای ستۆی بارودۆخی نالهئه   خاتهو دهموعیفی و ئازاری دڵی خۆی ههزه

 .  ١٣55 ی ساڵیکهارهیدترسمه ۆشهناخ ڕووداوه یێنێتهیگهده که ١٣٣١ساڵی 
ری  فه سه  بێتهدا چوو  ١٣55ساڵێ    ید کامیل لهسه   بێت که  وهکرێ ئهم دههووری دگهئه

وهحه و  ئیماج  سۆفییهک  و  ڕاستهندار  بقینهکی  کارهه،  کی  تییههێمنایه  یشتبێتهگه  و 
نی ناو  کای ژیننامهوهر ئهبهله  سیفره  ش بۆچوونێکی زۆر الواز و نزیک به وهڕۆحی. ئه

 ن. بوونی ناکه به ی ئاماژهه کوانهی دیچاپ ردووهه
باڵو کردنهدوای  :  وه ڕوونکردنه و  ئهوهنووسین  بی  به   تهابهم  'ناسۆر  چاوم    ه وێبالگی 
که کهژیان'  له  وت  زهسه   حاجی"  شیعرێکی  ئیمامی  کامیلی  باڵو یید  تێدا  نبیلی" 
ئه  .وهکرابووه ڕاده  یکهلهسهمه  وهئیتر  دهر ک سهارهبۆ چک  یهتا  و  بردم  ئهتوانم  و  ڵێم 
چوونهس  ه  ١٣٣5ساڵی   شاعیرهحه   اڵی  هێ به   که  جی  بۆ تییهمنایهشوێنیدا  ڕۆحیی  کی 

 .  شبین بووهژیان گه و زیاتر به تووهدی هاوه
 ندوورنوور، تهته
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 (رینهبۆ بانه نار، ههژ)هه وهکرێتهن دهپار سهنی لهنا گونتکه ک کهیهخته، ته پنه
 (نهبۆری نبانهژار، هه)ههپێز، کێش و هێز

ڕاپه  ١٣٣١ساڵی   گهساڵی  ئێرڕینی  به  انهالنی  په  دژ  کههله حوکمی   یشته گه  وی 
کۆدیتای  ئه گه  ٢8نجامی  ساڵی  ی  ده  ١٣٣٢الوێژی  گیرانی ڕۆژئاواییه  تهوڵهی  کان، 
ختی و ته   ر تاجزاشا بۆ سه د ڕهممهمحه  یوهڕانهو گه ددیق  دی موسههممکتۆر محهدو

و شار نا  یوهر ئهبهله  یشدا گرنگه ی بۆکانمێژووی ناوچه  ت لهایبهت  ، به اڵهو سئێران. ئه
گونده ناوچه و  فهکانی  ڕاپه یزوڵاڵبهی  دوو  هاوکاتیانگی  به   ڕینی  ئاغاواتی   دژ 

 نیش بهوای تاران، ئههۆدیتاکای کدوه دوا ب  ینی، کهب  وهخۆیهبهێ  ری شار وده وسێنچه
حکوومه شاتپیالنی  نیزامی  ناوچه  ی  ئاغاواتی  کسه  کهو  ئاگاداری  رکوت  من  ران. 

لهڵوێستی ئاواهه   ن مڵکیش بوو، الموانییه ی خاوهوهڕای ئهرهاڵم سهدا نیم بهو ساڵهت 
بر  ی زهلووتکه،  ١٣55ی  نی گرتبێت. ساڵ راوسێنهی چهشتردابێت و پڵکی بهنی خهالیه
کزیی دا و   له  هدواوبه   ١٣5٦  له  اڵتهسه و دهئێران. ئه  وی بوو لههلهڕژێمی په  نگیوزه
 وخا.  دا ڕو ١٣57 له

 وتم. نووستم، خه 
حه  به قهزیکری  و  واتهوهول  خودا،  بۆ  وه  وهخوێندنه  ت  هێنایان  ئایوهنهبیر  ی  هی 

 ان. قورئ' ی قوة االبالله 'الحول و ال
  گوتراوه   نهو خودایائه  خودا' واته  'ورده  تیدا بهیهشتاردهمی زهردهسه  هد لزدان و ئێزهیه
ئه   له  که گرنگایهرامههوچاو  پلهزدا  دووهه تی  ههی  نموونهمیان  )بۆ  و  بوو  میترا   ،

 . یهودای هههای خای ڕهاتی نوێدا ویسفار اڵم لهئاناهیتا(. به
        ،کهرووزیی شیعره عه  حریبه

 -مفاعلن فعلنلن فعالتن، مجتث مخبون محذوف: مفاع
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 چارەیە 'کامیل'بێ
 
 
 

 بڕوانە چ بەدبەخت و چ بێچارەیە کامیل! 
 کەس و ئاوارەیه کامیل چەند دەربەدەر و بێ

 و باڵوەبەغەم و مات و پەرێشان چەند دڵ
 امیل و زار و جگەرپارەیه ک کوڵلهه چەند

 ردم! ن، ڕازیقی من، دافیعی دەئەی خالیقی م
 میل جارەیه کاکه کوژەی حەسرەتی ئەم ڕەحمێ،

 لەته، زووخاو دەدەڵێنێ سەیری جگەرم! لەت
 کارەیه کامیل یەک کالبەدی کەوتوو و بێ

 مەیلت که لە سەر دەربەدەری و قوڕبەسەریمە
 ١8٦یه کامیل! ەراێکی بەم ئیسر یاڕەببی چ کار 

 خودایە خۆشهپێمته، مەیلهەرچی که ئەتۆ  
 باڕەیه "کامیل" ێ و قاڕەیه، بدەنگ و سەدا بێ 

                   
ی هەتاوی ١٣5٦قاقاڵوا،   
ی چاپی جەعفەر(  ١٠٤ی چاپی ئەنیسی و  7٣و  7٢)الپەڕە    

  ___________________________________ 
ل شیعرەکە  چاپعینوانی  هەردوو  ساڵی  وە  داە  هەردوکیان  و  یەکە  ش  ١٣5٦ک  وێنی  و 

 دا دەست نیشان کردووە.شیعرەکە تێ ی قاقاڵوایان بۆ گوترانیگوند
ی زایێنی( لووتکەی دەسەاڵتی پەهلەوی دووهەم و جەنگەی 78و    ١٩77)  ١٣5٦ساڵی  

درز  یەکەم  ساڵەشدا  ئەو  دووهەمی  نیوەی  لە  هەر  بەاڵم  بوو.  ساواک  زۆری  و   زوڵم 
دیوار سەڵتەنەتیی  کەوتە  درێژ  کاخی  لە  و  کۆخەباتبە    ەیداشا  خەڵک  ی  مەاڵنی 

 
 رەیەعفەر: ئەسرا پی جە: ئەسڕاڕەیە؛ چا.  چاپی ئەنیسی ١8٦
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ادشاهی ساڵەی پ  ٢5٠٠دەگوترێ  کە پێی    شیەکان و ئەوەڵەی پەهلەویسا  5٠حوکمی  
 هەڵوەشایەوە و بنەبڕ بوو.  ،لە ئێران

ئەوەی   لەبەر  گوترابێت  ساڵەدا  ئەو  سەرەتاکانی  لە  دەبێ  شیعرەکە  من  بۆچوونی  بە 
دیارە.   کەوە شیعرەەشی  ەش بمباری بەسەر بتی و ماتی و خەقەڕەزی و بێ تامۆرکی وە

س مرۆڤێکی  و  ئاوات  بوو  سایاسی  لەو  تاقەتییە  بێ  و  بێزاری  بۆ ئەو  ڕەشانەدا  ڵە 
ەو ئاسایی بوو. لەو کاتانەدا، ئەویش وەک بەشێک لە هەڵسووڕاوانی  هەستیارێکی وەک ئ

ئەگەر   و  خۆیەوە  جڵدی  چووبووە  ئێران  آفسیاسیی  'سەیری  ترووسکەی اقلە  دا   '
وونی خۆی ەنای بۆ دەروە سەر 'سەیری انفس' و پبووەگەڕا  ەکردنەد  هیوایەکی بەدی

 فان و شێخایەتی بوو. لێواولێوی ئیمانی مەزهەبی و عیر بردبووەوە، دەروونێک کە
لەو گەڕانەوەیەدا، ئاوات وەک کەسێکی بێ پەنا، داڵدە لە "خالیقی من، ڕازیقی من و  

من"  دافیع دەردی  ئەوەدەی  بۆ  پێیدخوازێت  بەزەیی  بێی  و  ا  بۆ  ارەیڕێگاچت  ەک 
 ی بدۆزێتەوە.   ووخاودەڵێن""جگەری لەت لەتی ز

پاڕان و  دۆعا  بلەو  شت  یەک  سۆفییەکی  ەوەیەدا  سەیدکامیل  دەردەکەوێت:  ڕوونی  ە 
و   لەرزین  بخاتە  دڵی  خودا  جەبەڕووتی  و  هەیبەت  کە  نییە  ترس  لەخوا  وێشکی 

بەڵ ئواکووعارفێکی خشەمزین؛  بە  خۆشەویستە کە  نزیک  یش ودی'  ت وج'وحدەگەر 
. هەربۆیەش  خۆمانە و سەمیمییە  دالەگەڵ خودا  و پەیوەندی  ەبێت، الی کەم ئیشراقییەن

بە خودا بڵێت: باشە ئەو هەموو پێداگرتن و ئیسرارە چییە دەیکەی؟ ئەگەر    دەوێرێت
ب ڕازم،  پێی  من  للە،  الحکم  منە،  قوڕبەسەریی  سەدانیازت  و  و  د  ێدەنگ  انیشتووم 

 یتر چیت لێم دەوێت!  م، ئدەبە ێوەیبەڕ چی مەیلی تۆیەهەر
میەتی. بە بۆچوونی من هەردوو  یکردنەوەی شیعرەکەدا فەردی پێنجەرنگ لە شی گخاڵ
شاعیر زۆر خۆمانە و  ەکە لە نووسینی وشەیەکی ئەم فەردەدا تووشی هەڵە هاتوون.  چاپ

ئەگەر دەپرسێت  خودا  لە  سە  کوردانە  لە  منە،دەرر  مەیلت  قوڕبەسەریی  و   بەدەری 
ئیسرا   یستپێو پێداگرتنە  بەم  بۆناکاتر و  بکەوەم ور،  بڵێ    د  پێم  ڕاست و ڕەوان  و 

ەسێکی بێ دەنگ و سەدا و قڕە و  دەوێت؟ خۆ خۆیشت دەزانی کامیل ک  چیت لێم
 هەرایە، ئیتر ئەو پێداگرتن و لەسەر ڕۆیشتنەی بۆچییە!  

هەڵ بە  ئەنیسی  کاتکەوابوو  چووە  نووسیوە.وشەکەی  ێ  ەدا  'ئەسڕاڕ'  لەو  ڕاڕ  ئەس  بە 
نیشوێنە مەعقوولی  واتایەکی  جەعفەر  دا  بارێیە.  بە  کارەکە  ویستبێتی  کی ویدەچێت 

سیوە کە ڕوون نییە نیازی هەمان ئەسڕاڕە یان ئیسرار  دیکەدا بخات و 'ئەسرار' ی نوو
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جیاتی بابی  لەچووە بەاڵم    )'إصرار' ی عەرەبی(. بە بۆچوونی من ئەو بەشوێن ئیسراردا
'ئەف'ئی بە  نوعال'فعال'  عەرەکە    وسیوەی  وشە  کردنی  'صرف'  ڵەیەکی هە  بییەکەدالە 

بێت،ڕێنووسییە هەرچۆنێک  ئیسرارم    .  بە  لەسەر من  و  پێداگرتن  واتای  بە  نووسیوە 
 ڕۆیشتنی شتێک. 

ەیرێکی جگە لەو شێر وڕێوییەی سەرەوە، 'ئەسڕاڕ' لە ڕوانگەیەکی دیکەشەوە هەڵەیە: س
شیعرەک  و  سەروا ڕەدڕەدیفی  بکەین.  لان  هەیف  کامیل ندا  موویاە  '...یە  لە  '.  بریتییە 

ش  بێت لە پێنج فەردی ئەو غەزەلە شەکە بە عادەت دەبێ لەپێش ڕەدیفدا  سەرواش،  
ئەگەر   کەوابوو  بارە؛  بێ  و  بێکارە  ئەمجارە،  جگەرپارە،  ئاوارە،  لە  بریتییە  فەردییەدا 

ف واتە  پاشماوە  بفەردی  شەشەم  بنووسیە  ەردی  نۆڕمەکەمان  ئەسڕاڕە  و    داوەتێک  ن 
پیجیاتلە ئاسایی،  ی  /ر/  پیتی  قەی  ی  /ڕ/  کارێکیتی  کە  کردووە  تێکەاڵو    ڵەومان 

 وەش سەلماندنێکی بەدیعی بۆ بابەتەکە.بەجێ نییە و ناحەز دەنوێنێت. ئە
 ، سیفەتێکە شاعیر بەخۆی داوە.فیکر  باڵو: پەرێشان

سیفەتخالیق و ڕازیق و دا هێناونەتەوە.شاعین  فیع سێ  بۆ خودای  ل ئاو  ر  لە  ات  ێرە و 
ل سڵی  دیکەشدا  شوێنی  نەکردۆتزۆر  عەرەبیەوە  عیبارەتی  و  وشە  لەوەی  یان    ەوە 

 وە. ئەوە نموونەیەکیەتی.  فارسی بخاتە ناو شیعرەکانیە
 کالبەد: لەشی بێ گیان 

 قاڕە: قڕە، دەنگ )زیاتر دەنگی باڵندەی وەک قەلە ڕەشە(. 
           وود.                   سبەواتای ییە فارسکراوی 'بەهرە' ی من، بەکوردیی بە بۆچوونە: بار
 کەڵک.بەهرە، بێ ێ بارە: بێ ب

 ، رووزیی شیعرەکە ی عە بەحر
 هزج مثمن مکفوف محذوف: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 
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 ستانز
 
 
 

 ! ک یاری منهوه خێرێ، چونکهیاخودا زستان به
 نهمفاکاری ، جه هیلهر و بێ مهمیرد وسڕ، بێ اس

 وهڕق هاتۆته ، بههکان تاڵانهر کوێستسه ڕووی له
 ئازاری منه ماڵێ، به وهتهوو یار دێکر وه هه
 خۆشکرد نه ختهشه رگ وباری دار وگوڵزاری بهبه
 رگ و دڵ و گیانی برینداری منهکوو جهر وه هه

 چێمن ده ١87وی خاک زوکانی وهی گوێسوانهتک تکه
 ڕیشی سپیکاری منه کوووه نگی سیخواریڕه

 م!کهزستان، چاوه  ستایهب وهجه ی عهبۆ سپیکار
 می من مووی سپی کردووم و میعماری منهک خهوه
 خولێک؟ ١88ختی من، نادار من، به سهردوون بۆ لهرخی گهچه
 اری منهها بروه، ههنیشتهک التهر یهسه ر لههه
 و، ئه ١8٩بوو، کاریول و خ رخجاران چه ی خۆی، کهوانههپێچ
 ! فاداری منهشان و ملی کامیل وهڵێ ر دههه

                
تاویی هه ١٣5٦قاقاڵوا،   
ر( عفهی چاپی جه  ٢٠٦و   ی چاپی ئەنیسی.  ٢٢)الپەڕە    

  _____________________________________ 

 
زۆر    که بۆچوونی من نابێ واوه  . بهک 'زوخاوی' تۆمار کردووه نیسی وهئه ردا.عفهچاپی جه   . 'زووخاوی' له  ١87

 نووسم.ک واوی ده یه ش من بهر بۆیه دێت. هه فتتووشی گر کهنا کێشی شیعره هد وهژ بکرێته ێ در
 دا نیسیچاپی ئه  هختی من نادا' لبه‘. ' ١88
 نیسیدا. چاپی ئه و' لهخول بو کاری ئه   رخ و.  'چه ١8٩
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شیعره ئه  له  کهعینوانی  سپیکار"هیسینچاپی  "ڕیشی  دیاردا  شاعیر انهینوع  ه.  هی  کان 
 ابێتن. ر دانرعفهنیسی و جه ی ئهلیقهی سهگوێره ەگەری زۆر ئەوەیە بهخۆی نین و ئ

نهته  کهشیعره تێدایهنزێکی  ونیانی  بهرم  بێ میهر  زستانی ساردوسڕ    . شوبهاندنی یاری 
و    رامییهغه   هکه ێعرشتادا  رهی سهردپێنج فه  له.  ش، جوانه یهربۆو هه   یهعبیرێکی تازهته
بێوهیار  له  ییهلهگ جهفا ی  کهی  دهئاز  فاکار  شاعیر  لهبه دات،  اری  فه   اڵم  ری  دوو 

به سووڕێک  شیعرهناوه  کۆتاییدا  دهده  کهرۆکی  و  لهگله  بێتهدرێت  رخی چه  یی 
 ڕێت. گههد ویلی ئهمه یوانهپێچه ردوون که بۆچی به گه
وهری  وه هدا،  کهشیعره  له یزستان  ڕووی  شاعیر،  ک  تووڕه   تاڵهاری  سه و  و  رما  یه 

ده ڵهخوسه  شاعیر    بارێنێت  ئازاری  سیفهدهو  بوون'  تاڵ  'ڕوو  هه   تێکهدات.  وری بۆ 
 . یهدواوه بارشتی به ش کهڕه
    ی دار.             اڵ و میوهرگ وبار: گهبه

پاییزسه:  خته شه خرازه  که  رمای  سه کاده  پرعات  یه؛  سۆڵ؛  به هۆڵ؛  ک ڵهستهخ؛ 
 ( بۆرینه نبانه)هه

رگ به  به  فای یارن،ستی جهبرینداری ده  ندامی خۆی، کهو دڵ و ئهرگ  جهشاعیر  
وبرینداری ده  ختهوباری شه ههستی زستان دهلێدراو   ها زووخاوی دڵی روهشوبهێنێت. 
ک  ی' خۆیشی وهو 'ڕیشی ئاماڵ سپ  نێتزاهی گوێسوانان دئاو   ی دڵۆپههێوهاوشخۆی به

 .  سپییه نێت کهبینگی سیخواران )زوقم( دهڕه
 که ربانهی سهشهو به(؛ ئهبۆرینه نبانه)هه ، سوانه، پاسارهبانهگوێسوان: گوێسوانه، گوێسه

خشتی    و  وههوارخ  هتیهکاندا نهرهنجهر و پهوا دی  باران بهی  وهبۆئه  وهپێشه  دیوار دێته  له
 وه.نێتهتلیسێار نهدیو

 (.  بۆرینه نبانهڵشت، خووس )ههوقم، خووسار، خوبز، ئاسیخوار: سیخار، سیخ، ز
واتای 'ئاماڵ سپی' و   ڵناو و به ک ئاوهمدا 'سپیکار' ی وهردی چوارهفه  ر شاعیر له گهئه

هێنا  نگیهاوڕه لهوبوسیخوار  به  ردیفه  ،  کردنهکر  تایاودواتردا  سپی  ی  وهداری 
د ده هدیواری  و  وههێنێت  زستان  سهستایهڵێ  کردنهکی  سپیکاری  وه  یری  چۆن    کو 

ستا و میعمار و سپیکاریم بۆ  وه  ویش لێم بۆتهکانم موویان لێ سپی کردووم، ئهمهخه
پێکهده وشه وهکات!  سێ  سهێنانی  وهی  و  لهستپیکاری  میعمار  و  فها  ک ڵه کدا،  ردهم 
 س یان 'مراعات النظیر'. تی جینا نعه سه له رگرتنههو
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گچه لهردوون  هرخی  دهسهبۆ  شاعیر  من....:  بهبهله  ڵێر  منهدبهر  رخی  چه  که  ختی 
لهگه ناکاتهسه ردوون  الیه  وهرم  دهو  ناگرێت  دهنم  بخوار  بوایهنا  به   دایهخولێکی    و 
بسووڕبا چاکدا  ههایهری  بت.  دیهۆر  چه ه ش  بۆچی  گه ر پرسێت  ر سه   له  ردوونخی 

کهالته له   هوتوونیشتێکدا  ناگۆڕێت؟  و  ناجووڵێت  قورسی  عه   و  باری  کاتدا  ینی 
ڕان و رگهو وه   وهخواربوونه  وتن واتهالدا که نیشت بوون و به ر التهسه. لهرشانیشمهسه 
دهدۆ  له ئاسایی  واههرخی  ئههاوشێوه   یهچوون.  تی  ف  له  بیرهعهو  بریت زمانی  ی  ارسیدا 

له به   بێت  و  افتادن"  چه سه   "چپ  شانی  کهر  چاکهپدا  و  شوتن  نه ی  له اعیر   ویستن. 
موو شا و پ، خراپ. هه و الی چه  الی ڕاست چاکه  میشهدا ههکهبی کۆنی ناوچهدهئه

ده  و  نهاڵتدارسهحاکم  ئهگوێره  به،  ریتیشێکی  باوهی  دهیرێزهو،  ڕهو  ڕاستی   ستهکی 
چاکهته  که   یههه کاری  خوازیاری  وه  یهنیا  دهو  کهچه ستهزیرێکی  و   په خرا  پ 

 .  کاتخواروخێچی لێ داوا ده
لهفه درێژه  ردی کۆتایی  فهڕاستیدا  خۆیهی  پێش  لهردی  و  قسهتی  ڕووی  له وێدا    ی 
و خول و  رخ  ریکی چهر خه هه   رانای وا جرخهچهو  ڵێ: ئهده  که   ردوونهگه   رخیچه
لهوه ئێستا  بۆچی  بوو،  چهسه   رسووڕان  شاعیر  منی  وملی  شان  به ر  و   تووهسقی 

ند و رمهبۆ هونه   میشهرخ ههچه   که  رگرتووهی وهو بۆچوونهدا شاعیر ئهالناچیت؟ لێره
،  عبیرهو تهبهی.  ڵ ڕامی دمه  بهک  سووڕێت نههد  وانهپێچه  تکێش  حمهمرۆڤی باش و زه

هه رگه قورسه  همیشدوون  شانی  سه  به  بارێکی  کردارچاکهخه ر  حافزی وهڵکانی   .  
 ڵێ:  کات و دهختی خۆی دهبهیی لهشیرازیش گله

 "چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت  
 مخور" دایما یکسان نماند حال دوران، غم 

حافز هاوکات    هیوهافز ئهئاوات و ح  ر واتهاعیو شوڵوێستی دنێوان هه  جیاوازی  ا،دلێره
  کات، بهڵک دهستای ژیانی خۆی و خهبارودۆخی ئێ  یی و بناشت لهگله  یوهڵ ئهگهله

ک  وران وه خۆ، حاڵی ده م مهخه   که  وهداتهو دڵی خۆی ده   ش بینهدواڕۆژی ژیانیان گه
ی  ت و شاعیر دی ناکرێبهی ئاواتدا شیعره مهۆ لتوکی ئهینییهش باڵم گهبه ت!ئێستا نامێنێ

ڵک نابینێت؛ ڕوون بۆ خۆی و بۆ خهتیدا، دواڕۆژێکی  ریی سۆفیایهکهژێر کارتێ، لهئێمه
 وێت.کهردهشبینتر دهلێک گهکانیدا گهسیاسییه شیعره رچی لهگه

دانهچاره و گهچه  ستده  نووس  و کردرخ  چهوون  له  کهتێهبیدع  شنهائینات،  ڵ گهو 
باوهوهه گه یه  ڕیری  ناگرێتهئیسالمیدا  بهوهک  فێرکردنهگوێره.  ئیسالم،  ی  کانی 
و، هیچ مرۆڤ له و جگه  ست خودادایهده ، لهم جیهانهموو کارێکی ئهودای ههههرهسه 
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دیارده دیکهیهیان  چا  کی  که رهناتوانێت  ئ  وننووسی  بکات.  شیعرههدیاری  ی م 
لهولهدین مهلهالهج ئاواتدا ده  ررانبهبه  وی  بهسوهبۆچوونی حافز و  ی  گوێره   تێت یان 
 ستن:  وهویدا دهولهر مهرانبهبه وان لهبڵێم ئه یانیان، باشترهمی ژ ردهسه 

 "این رسن های سبب ها در جهان 
 ردان مدان!" هان و هان، زین چرخ سرگ 

به رخی گهچه   که رگۆی  به   به   و  بهاندووهر چااڵو شویسی سهگورو    خرچه   ردوونی 
 بینه رخێکدا مهستی چه ده کان لهۆکارهتی هپهرهداوێنت، سه   ستم به هڵێ دی دهکهشیعره

سه  که ده  ردانهرگهخۆی  بۆ کوێ  نازانێت  دیکهفه  له  چێت!و  ههردێکی  ئهی  و مان 
مشیعره دهولههدا  "وی  چهڵێ  گ  رختۆ  بهده  ریس وو  هۆکبینی،  گهاڵم  و  ڕان  اری 

نزووری  مه  دیاره  که  -"یسووڕێنێتده  ستێکنازانی چ ده  نابینی و  رخه و چهسووڕانی ئه
 .  خودایه

        ،کهرووزی شیعره حری عه به
 رمل مثمن محذوف، فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 ڵی هیواوگ
 
 
 
    ا بپشکوێ!   وی هیگوڵ  ێ دی وەها لەپڕک

 ورد وەدەرکەوێ ڕۆژی خۆشیی گەلی ک  نەورۆز و
 ڕۆژی نەجاتە، کاتی خەباتە، فریشتەکەت

 کوردە! ئەگەر نەترسی سەری ناوەتە سوێ 
 هەر چاوەڕێی خەباتی من و تۆیە کاکی خۆم! 

 کەوێمن حازرم ئەگەر کەسێ بێت و ڕەگەڵ
 ەوم نەبێ و وەنەوز و خ  انەرتە نەدەم وچش

 نی هەتا شەوێمێ، لە بەیاەوم دەسرەهەر ن
 ڕم، نەیکەمە بەریتا کفنی دوژمنم نەب

 یسی، نەڵێم ژینی خۆم دەوێ نەینێمە گۆڕی پ
 داری هومێدی کوردە بە خوێنی گەل ئاو درا 

 تاکوو جیهان جیهانە، سەری بەرزە، نانەوێ
 ەیەتازە چرۆ دەکات و بەریشی بەڕێو

 نێت و دەبێ نوێ بای بەهار دەشە هەر ساڵ ب
 گڕێ، کاری خۆت بکەنوورەکەت دەەوو تتاک

 پێت پنە، گەر تۆ هەلت دەوێ نەک بێتە کۆتی
 ەوتووە، لە دەستی مەدە هەل، هەڵێ مەڵێ: هەڵک

 ناڕۆمە پێشێ، ببزوو؛ لە ڕۆحی منت کەوێ! 
 هەرگیز مەهێڵە دامرێ تەندوورەکەت لە گڕ

 توێ  بێدڵی دوژمن دە بەو تینی گەرمی وی،
 ، بڕۆێدامروەک رە، درەنگە، نەپێ هەڵگ 
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 ێ "ئیمامی"! تۆ کە ژیانی گەلت دەو کاکی 
                                

 ی هەتاوی١٣5٦قاقاڵوا، هاوینی 
ی چاپی جەعفەر، لە چاپی ئەنیسیدا نییە(  ٢5٣و  ٢5٢)الپەڕە   

  ______________________________________ 
دیوانی چاپی  یەکەم    پێش  اڵێکتاوی واتە نۆ سهە  ی  ١٣5٦اڵی  س  عرەکە لەوو شیباوەک

ئەنی مامۆستا  )چاپی  بەرچاو  ئاوات  چاپەدا  لەو  گوتراوە،  هۆکارەکەی سی(  ناکەوێت. 
 دەبێ ناوەرۆکی بە ئاشکرا سیاسی و شۆڕشگێڕانەی بێت.

ساڵی   و    ١٣5٦هاوینی  هەتاوی  گ  ١٩77ی  ڕاپەڕینەکانی  سەرەتای  زایێنی  ەالنی ی 
ب شارەکان  ووئێران  لە  لەدوای  و  یەک  سازدەشخۆپییەک  دا  هێزەکانی اندان  و  کرا 

توندو بە  خۆپیحکوومەت  لە  کردن  تەقە  و  نواندن  خەباتی  تیژی  ئاگری  شاندەران 
خەڵکیان بەتینتر دەکرد تا گەییە ئەوەی ڕەوتی ڕاسانی خەڵک و کوشت وبڕی پۆلیس 

ی سااڵنێکی ار. خەڵک، دواش  ادەگوێزرا ئەوو ساواک وەک مۆرەی دۆمینە لەم شارەوە ڕ
بێزۆر کۆدی ی دەنگی  دوای  گەالوێژی    ٢8تای  ی  ئ١٣٣٢ی  ئێستا  هێزێکیان  ،  یتر 

ڕا و  بەر  گەیشتە  هاتبووەوە  تا  سەرێ،  دەچووە  ڕۆژبەڕۆژ  سیاسییەکانیان  خواستە  دەی 
و   ئەوەی 'ناوەندی پارێزەرانی ئێران' ناڕاستەوخۆ داوای البردنی دەزگای ساواکی کرد

و   پایز  سازسلە  هەمان  لە  تانی  ق  انیەکندانخۆپیشاڵدا   شاری  تەورێز  دوو  و  وم 
الیە لە  زۆر  دوا خەڵکێکی  ساواکەوە کووژران.  و  پۆلیس  تەورێز،  ن  ڕووداوەکەی  ی 

نیزامی   حکوومەتی  شارەکان  لە  و  ڕانەگیرا  بۆ  خۆی  پەهلەوی  حکوومەتی  ئیتر 
و نەکرد  کێشەکەی  چارەی  ئەویش  بەاڵم  خۆپیشان  دامەزراند.  ڕۆژی  دادوای  نی 

ئێرانی   لەق بوو، ساواک هەڵوەشایەوە، شا  ەی تەختی شاکپێچ  ئیترعای ئەو ساڵە،  تاسوو
وە و بە ماوەیەکی کەم دوای ئەوە ڕژیم گۆڕا و کەوتە  بەجێ هێشت، خومەینی هاتە

 دەست مەالکان. 
ندانی دا هەموو هونەرمەند و خاوەن بیرێک هەوڵی ها  57و     ١٣5٦لە ماوەی سااڵنی  

د بەربەرەکەدخەڵکی  بۆ  وا  شا  ڕژیمی  شیعرنخاندڕوو  انی  ئەم  یەک ی.  ئاواتیش  ەی 
لێ  ئاوات  سااڵلەوانە.  و  مانگ  شیعری  یەکدوو  لە  و  هەستی  رە  ڕاشکاوتر  دواییدا  نی 

خۆی دەردەبڕێت و ئاشکراتر لە بەرانبەر ڕژیمی شادا دەوەستێت، ڕژیمێک کە هەر لە 
بەربەر بوو،  ئلە زیندانەکانو  ەکانی کردبوو  سەرەتاوە دژی وەستا  بە  ەوە  یدا خەوتبوو. 

دەردەکائ ئی شکرا  و  ئیما  بە  چیتر  شاعیر  کە  دەرنابڕێت، ەوێت  خۆی  هەڵوێستی  شارە 
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دەڵێ: وە پەنا  و  پێچ  بێ  بەڵکوو  دەیکرد،  خاسەکەودا  شیعری  لە  نموونە  بۆ  پێشتر،  ک 
خست و  دوژمن  بۆ  بڕینی کفن  لە  باس  و  خەباتە  کاتی  نەجاتە،  ناو گۆڕی  "ڕۆژی  نە 

 ات". ەکد
ی شا دیعایەی ئەوەی دەکرد کە خاوەنستە. ڕژیمی  اێک ڕگەل  ە دەڵێ "لەپڕ"، ئەوەش ک

کە شەش ساڵ پێشتر ڕاپەڕینێکی چەکدارانەی فیدائیان  پێنجەمین سوپای دنیایە و کاتێ  
  ئاشپەزخانەکانی لە باکووری ئێران سەری هەڵدا، شا بە فیزێکەوە گوتی هەر بە شاگرد  

شیعرەدا وەک  گوتنی ئەم   یحەددسەروێڵن! بەاڵم لە ناتانهنەوە و کەان دەێم، پاکتسوپا بڵ
زمانیان کرابووەوە زیاتر  خەڵکەکەش کە ترسیان ڕەوی بوو و    مشک چووبوە کونەوە و

لێی دەچوونە پێشەوە و هەراسیان پێهەڵدەگرت. هەر ساڵێک پێش ئەوەش کەمتر کەس  
ئەو خێرای  وا  نەمانی  و  توانەوە  و    گومانی  دام  داپڵۆسێنەدەهەموو  ئێرانی  زگا  رەی 

نەرد کدەک ئێر  کە  لە  نموونهەر  بۆ  و  ناوچەکە  لە  بەڵکوو  زوفاری  ان  و  عیراق  لە  ە 
 ژاندرمەی حکوومەتەکانی ڕۆژئاوەای دەبینی.  یەمەن دەوری

 سوێ: ئاسۆ 
بنێتە   فریشتەکەت: بەعادەت دەگوترێت ئەستێرە سەر دەنێتە سوێ، ئەوەی فریشتە سەر 

هە نامۆیە.  سوێ  ئەسڵ  تۆندێک  لە  'ستێرەکەت'  بڵێت  ئەگە  ؟وبێتنەبودا  هەڵە بەاڵم  ر 
ئەوە   هەر  فریشتە  و  ئەودەم  نەبێت  گوتوویەتی،  شاعیر  کە  ئاوات بێت  بڵێین  دەبێ 

سووڕێکی کەمی بە قسەی باوی سەر زمانی خەڵک داوە و لەجیاتی ئەستێرە بە دەستە  
پرسیار فریشتە. ئەودەمیش ئەو  فریشتە کامەک  ە هەر دەمێنێتقەسد گوتوویەتی  یە و ە 

کە فریشتەی  ەلی کورد؟ وەاڵم ڕەنگە ئەوە بێت  وەتە سوێی گاری نی سەچۆن و بۆچ
 ەوە و لە ئاسۆ دەرکەوتووە. نەجاتی گەلە نزیک بۆت

بە ئەگەرێک، الم  بێت.  نیشتمان  تۆیە: کێ چاوەڕوانە؟ دەبێ  چاوەڕێی خەباتی من و 
  ە لەکەوە، کە ڕستەکبێتە میسراعە  ن'وشەی 'نیشتما  وایە لە شوێنی 'کاکی خۆم' دەبوایە

 تەواو دەربێت.ڕێزمانەوە  یبار
بوو  هاوڕێی کۆمەڵێکڕەگەڵ کەوتن:  هاوهەنگاوی   نە  بە هاوڕێ و  بوون  لە خەڵک، 

 یەکتر. 
 وچان: پشوودان، وەستان 

 وەنەوزدان: سەرخەو شکاندن، قیلوولە، گورگە خەو.
 ەمنەسرەوم: هەدا نەدەم، ئیستراحەت نەک
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کفنی... گە:  تا  فەردە  ولئەم  توندوتیژە  بتێی  ێک  کوشتنیادا  لە  گەل    س  دوژمنانی 
داوا دەڵێ  و  نەخەمە گۆدەکات  ئەوان  تا  ناکەم  ژیان  بە ی  'دوژمن'  پیسەکەیانەوە.  ڕە 

 ئاشکرا ڕژیمی شایەتی ئێرانە. 
 چرۆ: لکی باریکی دار، خونچەی تازەی گەاڵدار )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( 

دشندە شنەشن  بەکێت:  هەنبانە  شنە،  ات.  بۆ  ه"سروۆرینە  و  ا ە،  سروە  بە  تنی  لەرین 
 سروە"ی نووسیوە. 

 ایسێ، ئاگری هەیە : دەئدەگڕێ
 کۆت: داری ئەستووری قاچی زیندانی )هەنبانە بۆرینە(. 

 پنە: تەختەیەکە ئەنگوتکە نانی لەسەر پان دەکەنەوە )هەنبانە بۆرینە( 
  ەرمە کە گو تا تەندوورە  وەی دەست ببزێڕێر لە هەل دەگەواتای فەردەکە ئەوەیە: ئەگە

پ خۆتی  ئینانی  بووەوە  سارد  ئەگەر  دەنا  هەبێت،  ێوەدە  کردنیشت  نان  کەرەسەی  تر 
ەڵکیان نامێنی، بۆ نموونە، پنە کە دەتوانی هەویری کارەکەتی لەسەر پان بکەیتەوە،  ک

یارمەتی ئەوەی  جیاتی  لە  و  گیر  پێ  و  دەست  شتێکی  دەبێتە  دەبلێت  بێت،  ە  ێت دەرت 
 . ی القی ڕۆیشتنتکۆت و زنجیر

ان لێ پێک هاتووە و مۆسیقای  ەڵێ و مەڵێ: دوو جیناسی ناتەواویل، هووە، هەەوتڵکهە
 /ه/یان تێدا بەرگوێ دەکەوێت.  پیتی

بجووڵێوە،   پێشێ،  ناڕۆمە  مەڵێ  خۆی:  پێش  میسراعی  بۆ  دەگەڕێتەوە  پێشێ:  ناڕۆمە 
 دەردت لە ڕۆحی من کەوێت! 

 (. ەۆریننە بونی ئاگر)هەنبافە بوەوە و خەان، کووژدامران دامردن:
 وی: ئەو 

 ۆرینە(. توێ: لەتی ناسکی گۆشت )هەنبانە ب
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٣5٩تا ١٣5٤ یسااڵن شیعری /278
 

 
 

 گەسکە کۆڵە
 
 
 

 هەرچەندە ڕزیو و گەسکەکۆڵەم، 
 م! ئامادەیی دەست و مست و تۆڵە

 دە نۆجوانە، هیشەبۆو جووتە 
 شتمانە،یی نمە نەمابۆوجووت

 م شەرتە بەدڵ و بەڕۆح بکۆش
 باش کۆکەمەوە حەواس وهۆشم 

 تا تۆڵە لە دوژمنوو نەسێنم،
 جەرگ و دڵی پیسی دەرنەهێنم، 

   ١٩٠نابێ بە ژیانی خۆم نەشەم بێ!
 یانە بە گوڵی بەهار گەشەم بێ!
 ئەو ژینە چ ژینە دەست بەسراو، 

 راو؟ وژکوۆڵە ئەسیر و ڕخەمبار و 
 ١٩١کان، ۆلە با ڕژا ئەو خوێنی کە و

 ان ماوە لەخەیاڵ و بیری هەموو
 ١٩٢دەسگایەکە خوێنی ئێمە دەمژێ 

 ناپیاوێکە خوێن دەڕێژێ، دەکوژێ 
 خۆی شاردەوە وەک جنۆکە لێمان 

 ١٩٣تا بگرێ دووبارە ڕێگە پێمان 
 ئەمجارە دڵی گەلە بریندار 

 
 . نابێ لە ژیانی خۆم نەشەم بێ، چاپی ئەنیسی  ١٩٠
 فەرۆکان، چاپی جەعبژا لە . ئەوە خوێنە کە وا ڕ  ١٩١
 و جەعفەر  سیکە، چاپی ئەنی. دەسگایێ ١٩٢
 گە لێمان، چاپی ئەنیسی . ڕێ ١٩٣
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 دەگرن هەموو ڕێگە لەو بە یەکجار 
 خزاوەن کوی دز لە ک سەگهەروە

 وە، اڵگە گئەو سەهەر بێتە دەر 
 اندەکرێ شەق وپەق لە سەر خیاب

 دەستێننەوە لێی جەزایی تاوان 
 بۆچی بەشی ئێمە لەو جیهانە، 
 ١٩٤لەو پان و بەرینە، هەر دوانە:  
 یا ڕشتنی خوێنمان لە مەیدان،

 یا بردنمان بە چاڵی زیندان! 
 شیققی سێ، ئەگەر لە ئێمە قاتە، 

 نەجاتە  ێیڕ ێ، خەباتەە، سبۆ م
                   

)؟( ی هەتاوی ١٣5٦وا، اڵ قاق  
ی چاپی جەعفەر(  ٣١٩و  ٣١8چاپی ئەنیسی و ی  ١٩٠  )الپەڕە   

 _______________________________________ 
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و لە میسراعی یەکەمی فەردی یەکەمی  

ە کە باس لە  یک نیشیعرێ  ەڕێ وجێ بۆ ناوەرۆکیب  کیبەاڵم عیوانێ  شیعرەکە وەرگیراوە
دژ خەباتی  و  یادی  ڕاپەڕین  و  دەکات  ئێران  شای  ڕژێمی  بەرز ی  شەهید  دوو 

دەنرخێنێت. هەرکەس ئەو عینوانەی دانابێت لە بابەتەکە ورد نەبۆتەوە و هەستم ئەوەیە 
دۆزینەو  عینوان  وایە  نەکردبێت. الم  کارەی  ئەو  شیعرشاعیر خۆی  ئەم  بۆ  بوایە  دەە  ە 

خوازان و دوو شەهیدی  لەگەڵ ڕژێمی شا و ئیعدامی ئازادی   ەباتەندی خزیاتر لە پەیو
 ا بێت وەک: جووتە شەهید، جووتە نەمامی نیشتمان و ....هتد. شاری بۆکاند

کێشەیەکی گەورەی ئێمە لەگەڵ شیعرەکەدا ئەوەیە کەی و بۆ چ ڕووداوێک گوتراوە. 
چاپی جەعفەر    مبەاڵراوە،  ئەنیسیدا دیاری نەک   پیچاکە لە دیوانی  ساڵی گوترانی شیعرە

بۆدانا  ١٣5٦ساڵی   ساڵی  ی  دەکاتە  کە  ز  78و    ١٩77وە  دەبینرێت  ی  وەک  و  ایێنی 
نیشانەی بەاڵم  ڕاگواستووە  سەرەوە  لە  ساڵەم  ئەو  هەمان  وەک  منیش  پرسیاریشم  ەکی 

هەردوو   اون  و ڕێکەتەکانی  لەالی داناوە، کارێک کە تائێستا نەمکردبوو  گومان لێکردن
 بوو بێ ئەوەی گومانیان لێ بکەم.  تەرگرهەند وچاپەکەم بە 

 
 . هەر دووانە، چاپی جەعفەر  ١٩٤
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بۆ  جەعفەر  کاک  کە  پەراوێزەدایە  دێڕە  دوو  لەو  ئێستام  کردنی  گومان  هۆکاری 
دا،   نۆجوانە"  "بۆو جووتە شەهیدە  نووسیوە و لە ڕوونکردنەوەی میسراعی  شیعرەکەی 

  ە یک بکە نز  شاری بۆکانن  الوی وو  د  میمحەممەد بەهرا"مەبەست کەماڵ حەمیدی و  گوتوویەتی:  
   ران." لە خۆپیشاندانەکانی بۆکاندا کووژسەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران، 

بێت،   ڕاست  ئەوەی  کردووە.  ئاڵۆز  تەواو  مەسەلەی  پەراوێزەکە،  ناو  ڕوونکردنەوەی 
ڕۆژی   لە  جەعفەر  کاک  ئاماژەی  جێی  ساڵی   8خۆپیشاندانی  ڕەزبەری  مانگی  ی 

هەتاوی ١٣57 تێ ب  لە  ی  کە  ڕوویداوە  یەکیان      ودوو  ئەیدا  ۆکان  کە  قوتابیی الوە. 
بۆکان  دەبیر ئابادانی'  کەماڵ حەمیدی)ستانی  و  'سپای تەڕویج  ( و ئەویتریان سەربازی 

( بەهرامی بوو  بریندار.  شەهیدبوون  (،محەممەد  دیکەش  خەڵکانێکی  لە    و  یەک  ئەوە 
ن  یشاندا وردستان بوو لەو خۆپک تیەکانی ڕۆژهەاڵسەرەتاکانی تێوەتالنی شارە کوردنشین

چەنو   ماوەی  وا  دەربڕینانەی  عەجەمستااڕەزایی  شارەکانی  بوو  مانگێک  نی ند 
ساڵی   ئەو  دوای  مانگ  چوار  دەبێتە  الیکەم  ئەوەش  کاک    ١٣5٦گرتبووەوە.  وا  ەی 

گوترانی ساڵی  بۆ  لە    شیعرەکەی  جەعفەر  ئاوات  چۆن  باشە  کردووە!  نیشان  دەست 
باس لە ڕووداوێک دیدخۆی    ١٣5٦ساڵی    شیعری هێەکات کا  نەداوە و  شە  تا ڕووی 

دوات مانگ  نەکردەیە  چەند  کاری  ئەوە  ڕوودەدات؟  شوێنێک ر  لە  کەسێک  دەبێ  و 
 هەڵەیەکی کردبیت دەنا ئەو دوانە یەک ناگرنەوە.   

لە  بێت  خواستن  یارمەتی  کوێرەش  گرێ  ئەو  کردنەوەی  بۆ  شێوە  باشترین  واهەیە 
بەرانبەشیعرەکە   و  سانردخۆی  ڕووداوە  لەگەڵ  ناوچەی  چهاو  یاسییەانی  ەرخەکانی 

نۆجوان و جووتە    : بۆکان  وموکریان بۆ "جووتە شەهیدی  ئاوات لە شیعرەکەیدا دڵ 
نەمامی نیشتمان" دەسووتێنێت کە خوێنیان لە بۆکان ڕژاوە و بەڵێن دەدات کە بەدڵ و 

ی ئەو دوژمنە  یسپ  ێ، جەرگ و دڵیبەڕۆح بکۆشێ تا تۆڵەی ئەوان لە دوژمنیان بستێن
 ئەوان بووە و....  یقاتڵنێ کە دەربهێ

 شیعرەکە باس لەچی دەکات و دوژمن کێیە؟  ێ بزانین دەقی. سەرەتا دەب١
ناپیاوێک   کە  "دەسگایەک و  دەمژێ  کورد[  ]ی  ئێمە  و    کە  خوێنی  دەڕێژێ  خوێن 

  دەزگایەش، کە   دەکوژێ، دەبێ ڕژیمی شایەتی بێت لە ئێران. سەرۆک و بەرپرسی ئەو
و وەک   ۆکە خۆی لە گەل شاردۆتەوەدوەک جن  بێت،هلەوی  ێ محەممەدڕەزاشای پەەبد

خز کون  لە  دز  وپەق سەگی  شەق  گەل[  هێزی  ]بە  بێتەدەر،  ئەوەندەی  هەر  کە  اوە 
 دەکرێت و جەزای تاوانەکانی لێ دەستێنرێتەوە. 
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ڕوودا٢ دوو  پەهلەویدا،  سەردەمی  بۆکانی  لە  بۆکان:  دڵتەزێن  .ڕووداوەکانی  وی 
 کووژراون:   وکەسندا دوداوە کە لە هەرکامەیانویڕو

ڕێبەرایەتی شۆشگێڕی حزبی ڕاپەڕینی چەکدارانەی  یەکەمیان دوای شکستی   -
)سااڵنی   کوردستان  ناوچەی ٤7تا    ١٣٤5دیموکراتی  خەڵکی  برای  دوو   ،)

ساڵی   هاوینی  لە  و  بۆکان  هێنرانە  گرتبوویانن،  ژاندرمە  کە    ١٣٤7سەقز 
دامیان کردن؛ عی ئی ندارمرن و بەردەم بنکەی ژاشیلەدا لە گردی کێز(  ١٩٦8)

پێشم برا  جووتە  یائەو  شوانە"  "کوڕانی  شۆڕش،  و  ەرگەیەی  پێدەگوتن  ن 
  ناویان عوسمان و عومەر]؟[ بوو.

دا ڕوویدا    ١٣57کە لە ساڵی  دووەمیان، ئەو خۆپیشاندانەی دژی ڕژیمی شا،   -
پۆ گولـلەی  بەر  کەوتنە  دووکەس  تێیدا  شەهرەبو  شەهید  بۆکای  انلیسی  و  ن 

 کەماڵ حەمیدی. و امی رهبە محەممەد بوون:
چاپی   ١٣5٦ڕێکەوتی ساڵی ۆ هەرکام لەو دوو ڕووداوە گوترابێت، ئاوات ب شیعرەکەی

 کاک جەعفەر لەگەڵیدا ڕێک نایەتەوە و هەربۆیەش نابێ ڕاست بێت.
وداوە  ڕوک لەو دوو  میەئێستا با بە یارمەتی شیعرەکە خۆی، هەوڵ بدەین بزانین بۆ کا

رووداوەکە    و چاڵی زیندان" هەردومەیدان و بردنمان بۆ    ەان لخوێنموە: "ڕشتنی  گوترا
لە   دەمژێ"ش  ئێمە  خوێنی  "دەسگایەکە  نادەن؛  ئێمە  زۆری  یارمەتییەکی  و  دەگرنەوە 
دووەم.  پەهلەوی  ئەویش حکوومەتی  و  بووە  دەسگا  یەک  هەر  ڕووداوەکەدا  هەردوو 

شارد "خۆی  جنۆکە  ەوەبەاڵم  "هەل  وەک  و  دێمان"  سەگی  لە  روەک  زاوە"، خکون  ز 
ڕاپەڕی ساسەردەمی  واتە  شۆڕشگێری حزب  باڵی  ناگرێتەوە؛   ٤8و    ١٣٤7اڵنی  نەکەی 

و   ١٣5٦لەوێدا شا خۆی نەشاردبووەوە و لە کون نەخزابوو لەکاتێکدا ڕاپەڕینی سااڵنی  
مایەوە  ا  خەکەی خۆیدکا  ی گەالنی ئێران گەیشتە ئەنجامی ئەوەی شا، ماوەیەک لە  57

ئێران چووە دەرەوە و تا کۆتایی   ت و لە ئەنجامیشیدا لەونەکەێ دەرر لێرە ولەوو زۆ
 تەمەنی لە پاناما و میسر ئاوارە بوو.  

شیعرەک حیسابە،  دووبەم  ڕووداوی  بۆ  بگەڕێتەوە  دەبێ  کەماڵ  ە  کووژرانی  واتە  ەم 
سەرەتای   لە  بەهرامی  محەممەد  و  س١٣57ساڵی    پایزیحەمیدی  لەو  کە  دەمەدا  ەر، 

تەمەنی  شاع بوسااڵ  7١یر  کردووە  و    وەن  و ە بجورئەتی  "ڕزیو  بڵێت  خۆی 
گەسکەکۆڵە"! ئەو تایبەتمەندییانە لە ساڵی ڕووداوی یەکەمدا زۆر ڕاست دەرنایەن کە  
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دیوانەکەدا  دوایی  چاپەکانی  لە  جەعفەر  کاک  هیوادارم  بووە.  گەنجتر  ساڵێک  دە 
 چارەسەری بکات.

ئەگەری یەکەم )واتە    رێتناکەر  هدا،  یشەم ووی ئەگەری ددنگەڵ پەسندکرلەتەنانەت  
ئیعدامی کوڕانی شوانە لڕو بەتایبەت ١٣٤7ە ساڵی  وداوی  بدرێتە دواوە،  بەتەواوەتی   )

بە ڕووداوێکی   ئاماژە  بیری هەموان" دەڵێی  "ماوە لە خەیاڵ و  کاتێ کە شاعیر دەڵێ 
 . ١٣57ەوەی ساڵی ئ  و لەمێژین دەکات نەک تازە و نوێ وەک دوور

 ناو شیعرەکە:  ەیە وشک دەستەندێنەوەی هڕوونکرد
، گەسکێکی زۆر کارکردووەی کەڵک نەماو کە زیاتر بۆ ماڵینی خاک و کۆڵە  گەسکە

 خۆڵی دەرگاوبان کەڵکی لێ وەردەگیرێت. 
     بۆو، بۆ ئەو

 ناپیاو، نامرۆڤ
 نۆجوان، نەوجوان، تازە پێگەیشتوو

 شەق و پەق، لەت وپەت 
فە شیردسێ  پەیعری کۆتایی  لە  یەکترەکە  و  وەندی  دوو ا  تێیددان  تاقە  دوژمن   دەڵێ 

داناو لەبەردەم کورد  بەاڵم هەڵبژاردنی  بڕێژێت، یان بیانخاتە زیندانەوە.  ە، یان خوێنیان 
ئێمە بەو دوو 'شیق' واتە دوو حاڵەتە ڕازی نین و هەڵبژاردنێکی دیکەشمان هەیە کە  

نەجات و ڕ بەم  زگئەویش خەباتە لە ڕێی  فەریسراعی کۆتا یە، دەبێ م پێاریدا.  دی  یی 
 نرێتەوە: تەع بەم شێوەیە بخوێەقم

کە   کردنە  خەبات  سێهەم  شیققی  بۆئێمە  واتە  نەجاتە"،  ڕێی  خەباتە  سێ،  مە،  "بۆ 
 دەمانخاتە سەر ڕێی ڕزگاری. 

       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: مفعول مفاعلن فعولن 
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 انستو هه خه له
 
 
 
 زستانە یچلە بانیستە بەقورد بەهار ئێەس

 ی هەاڵت، کاتی لەخەو هەستانە ئازاد ڕۆژی 
 نیشتمان بۆتە بەهەشت، سەوزە واڵت و دەرودەشت 

 گەرچی زستانە بەاڵم چەشنی بەهارستانە 
 دوژمنن کەوتووە هەستانی مەحاڵە و ئەستەم
 هەروەکوو پیرەگەماڵ کەوت و لەبەردەستانە 

 یگرنکوو سەگ یانانەی وەەوتیان بەستن ئسەد
 ە چاوبەستانەڵیان بخەن ئەو تاقمە چابا ل

 کەوتە دووی تەرمی ڕەزاخانی کەسیفی بابی 
 لێیگەڕێن خوێن مژە، هەر جێگەیی گۆڕستانە
 ئەی مەالکانی بەڕێز، ئەی گەلی ئازا و نەبەز! 
 با لە بیروو نەچێ قەت، کردەوەی ئەو پەستانە 

                
ەتاویه ی ١٣57اڵوا، قاق  
ر(  عفههی چاپی ج ١٩8 ویسی ئەن ی چاپی ٠7١)الپەڕە      

   _________________________________ 
و و ئه   کهتهبۆ بابه   پێستهپڕ به   ، که اڵتنی شا" یهنیسیدا "هه چاپی ئه  له  کهعینوانی شیعره

 ز(.  ١٩٦٩)  ١٣57ی ئێرانی ساڵی  سیاسییانه ڕووداوه
پێانیارییەک شتی هەموو زت و بەگەوت، بۆنە، ڕێکەببا عرەکە،  سەبارەت بە شی  ویست ی 

 لەبەر دەستدان. 
بەجێ   ئێرانی  دووجار  خۆیدا  حوکماتی  سەردەمی  لە  پەهلەوی  ڕەزاشای  محەممەد 

( و سەردەمی ١٩5٣)  ١٣٣٢ی مانگی گەالوێژی    ٢5هێشت و ڕۆیشت: یەکەمیان لە  
موسە محەممەد  دوکتۆر  وەزیریی  لەژێرددسەرەک  کە  ڕت  یق،  خەڵەوژمی  کدا  اپەڕینی 
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ەریدا چوون بۆ دواتر هاوڕێ لەگەڵ سەڕەییای هاوسمسەر و ڕۆژێک  اری ڕۆ شاچوو ب
ڕۆژێکی خایاند و سێ ڕۆژ دوای    ٦بەغدا و پاشان ڕۆم لە ئیتالیا. سەفەرەکە سەرجەم  

ڕۆژی    ٢8کۆدیتای   ئەنجامدا  لە  هات،  کۆتایی  گەالوێژ  مانگ   ٣١ی  هەمان  ی 
 ەکەی.تەخت و تاج ەوە سەروووە تاران و چەیگەڕا
(  کە سەرلەنوێ لەژێر  ١٩78)   ١٣57ساڵی  ی    ٢٦/١٠/١٣57لە    شادووهەمی    ەریسەف

گوشاری ڕاپەڕینی خەڵکدا ڕۆیشت و ئەمجار ڕووی کردە میسر و مەڕاکیش و پاناما 
  و لە ئەنجامدا بە نەخۆشیی شێرپەنجە لە قاهیرە کۆچی دوایی کرد. شیعرەکەی ئاوات 

دەبێ ڕووی لە   ە و بەم پێیە،ووترادا گ ١٣57اڵی  ئەنیسی لە سی چاپی  انبە گوێرەی دیو
 بێت.   سەفەری دووهەمی شا

دا ڕۆیشت و واهەیە شیعرەکە بە ماوەیەکی   ١٣57ساڵی  زستانی  شا، لە مانگی یەکەمی  
بەقوربانی  ئێستە  بەهار  "سەد  دەڵێ  شاعیر  هەربۆیەش  گوترابێت  سەفەرەکە  دوای  کەم 

 زستانە". چلەی
ی شا و تۆڵە سەندنەوە  ین دژ بە ڕژێمڕڕاپەشت:  ە بۆ دوو  کە بانگەوازەی شیعرەمسەرج

تەکانی و بەگشتی لە بەڕێوەبەرانی حکوومەتی شاهی. سەید کامیل، کە لە لە دەوروپش
ژیانی ئاسایی ڕۆژانەدا گەلێک هێدی وهێمن و بێ وەی و لە الیەکی دیکەوە سۆفی و 

زە شێخانی  بنەماڵەی  لەمب نلە  بوو،  توندو یعرەدا  ش  یل   تۆڵگەلێک  و  بێ    وتێن  ەئەستیژ 
ە نیشانەی هەڵوێستی سیاسی وحزبیی شاعیر  نوێنێت. ئەوە دەتوانێ لە الیەکەوبەزەیی دە

بە  و  ئیسالمییە  و  عەشیرەیی  کە  بێت  کۆمەڵگاکە  ئاوێنەی  دیکەوە  لەالیەکی  و 
چاو لەبەرانبەر  ئیسڕائیلیی"چاو  یاسای  و  "قصاص"  و    "فەرهەنگی  لێک  گەڕاهێنراوە 

بەخشیدوو لە  لێبوورە  و  ئایێگەل  ردن.ن  ئوسووڵی  بەنی  ک  یاساکانی  لە  ئیسالم  ینیی 
 ائیل وەرگیراون. ر سئی

سیاسیی  بە سیستەمی  بانگی ڕاپەڕین و خەباتی سیاسی دژ  بێت، شیعرەکە  هەرچۆنێک 
نییە   پێنج فەردی یەکەمدا دیار  لە  بەرگۆی قسەکانی  پەهلەوی دەدات.  بە  اوئێرانی  تە 

دەزانێت قسەکانی  گەرچی خوێنەر    اباتەت نمێکی تایبکەسێک و تاقناو لە  ی  ڕاشکاو
بەاڵم خەڵکن،  دەستە  بۆ  دوو  کۆتاییدا  دێڕی  "مەالکانی   خەڵک  لە  دەکات:  ناوبردە 

ئازا و نەبەز". من وای بۆ دەچم کە نیاز لە مەالکانی بەڕێز، مەالی   بەڕێز" و "گەلی 
هەر   نەک  بن  بەگشتی  ئ.  الی کوردستان ەمئێران  بۆچوونێئەگەر  بەوە  ڕاست  ێت، کی 

 نەک هەر گەلی کورد بەتەنیا.  ونەبەز" یش گەلی ئێران بەگشتی بنە "گەلی ئازا یواهە
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دیارە ئاوات ئەو شیعرەی کاتێک گوتووە کە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران بوو و  
  ەش هیچیان لەسقهێشتا مەالئ ئێران خەسلەتەکانی خۆیان بۆ خەڵک دەرنەخستبوو و بە

تبووەوە. درەنگتر دیتمان کە  نی واڵت نەهێشااوەدو ئ  و ئاسایش  و بەرانبەریەداڵەت  ع
ئێران جەهەننەمێکیان دروست کرد وئاگرێکیان ئەو   لە  نەبوون و مەال  فیشااڵنە ڕاست 

کردەوە کە دووکەڵی تەنانەت چووە چاوی زۆر خەڵکی دیکەش لە چوار قوژبنی ئەم 
 جیهانەدا. 

دڵن ئاایبە  ئێوایی، ئەگەر  تا  بمایە وت  شیبیویستای  ستا  بانگی    عرێکە  و  ڕاپەڕینی  بڵێت 
ەندییانەوە کە لە کەسایەتییەکەیدا بوو و ئێمە دەیانناسین، نەک خەڵک بدات، بەو تایبەتم

تانە وتەشەر و جنێوی  بارانی  بەڵکوو  نەدەگوت  بەو مرۆڤکوژانە  بەڕێز" ی  "مەالکانی 
چۆ وەک  دەباراندن  سە  نبەسەردا  بە  شر  لێرەدا  باراندڕژیمی  بە  ایدا  و  ن، دوژمووە 

 خوێنمژ و پەستی ناوبردوون.یانیگر، تاقمی چاوبەست، کەسیف،  رەگەماڵ، سەگییپ
شیعرەکە هی هەژار یان   وایە میسراعی یەکەمی  بەاڵم الم  نیم،  دڵنیا  دواقسە: گەرچی 

کۆمار سەردەمی  شیعری  لە  دەڵێی  بێت.  گڵۆاڵنی  عەتری  یان  کوردستاندا    یحەقیقی 
 دا بینیومە. بووە و لە کوێ  ی کێنم هسەری بزا اڵم ناچمەوەیومە بەینب

چەند   بەاڵم  بکات،  لێکدانەوە  بە  پێویست  نییە  شیعرەکەدا  لە  ئەستەم  وشەیەکی 
 ڕوونکردنەوە خراپ نییە:

 واڵت = لێرەدا دەوروبەری شار و دێیە
 ەشایەتی( ما)بن لەهجەی ناوچەی مەنگوڕایەتی و مدوژمنن = دوژمنتان  

 بانە بۆرینە( ەن)هێ  ێ و دەتگرێک کە ناوەڕەگر = سیگیان
عەرەب  یف  کەس داوە.  عەربییان  ی  "کثیف"  وشەی  بە  ئێرانییەکان  واتایەکە  پیس،   =

هەیە. وشەکە  بۆ  ی  "کەڵەکەبوو"  واتای  ڕۆژهەاڵتیشدا    خۆی  کوردی  ناو  لە  وشەکە 
 هەمان واتای فارسییەکەی لێوەردەگیرێت. 

ڕەزاخانی =  تەرمی  بابی  بە  ەرکیبێکت  کەسیفی  شاعیر  پێە  کێشی    ستییداوی گوێرەی 
ئەو   فی ڕەزاخانی بابی" دروستی کردووە.لە ڕستەی ئاساییتری "تەرمی کەسی  شیعرەکە،

چەشنە هێرشکارییە توند و جنێودانە تا ڕادەیەکی زۆر لە کاراکتەری ئاوات بەدوورە.  
توند هەڵوێستی  دوژمندا  و  نەیار  لەبەرانبەر  ز  یئاوات  بەاڵم  بەیاماهەیە  ئەو نی  نی 

 وتیژە. دتون  ر واێسەی کەمتهەڵو
 یرتان = لەب لەبیرو

 رمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن    ،کهرووزیی شیعره حری عه به
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 بۆ شەهیدانی بانە 
 
 
 

 نیشتمان ئەمڕۆکە ڕەشپۆشی شەهیدی بانەیە 
 ١٩5دەستە خوێن ڕێژانەیە داغداری کردەوەی ئەو 

 ١٩٦نە، پیر والو گریانیە بای ەهیدی شارش بۆ
 مساڵەکە بۆ الوەکان گۆڕخانەیەەئ  انتمنیش

 ١٩7کوردەکان! ئەی گوردەکان! ئەی الوی پڕ هێز و قەوەت! 
 ١٩8ڕۆژی تۆڵەی خوێنی ئەو جووتە شەهیدە جوانەیە
 نیشتمان بانگو دەکا ئەی ڕۆڵەکەی کاوەی نەبەز،

 دان و شەڕی پیاوانەیە وەرنە مەیدان کاتی پڕ
 ١٩٩تۆڵە، لە مەیدان حازرە، نیندەسێ بۆ سەرکهە
 ئەو هەر قارەمانە و مەردی ئەو مەیدانەیە  وینێ

 با بڕۆین، پێی ناوێ ئیتر بیری داهاتوو بکەین 
 تانگ و تۆپی ڕێژیمی شای بێ شەرم، هەمبانەیە!   

                      
ی هەتاوی ١٣57بۆکان، زستانی   

ر( چاپی جەعفە ی ٢٢7ی چاپی ئەنیسی و  ٦١٠)الپەڕە     
 ______________________________   ________ 

بانە' یە  ئەنیسیدا 'شەهیدانی  لە چاپی  ناو    .عینوانی شیعرەکە  شێعرێکی دیکەی سیاسی 
ئاواتە.   پایزیدیوانی  و  هاوین  ڕژێمی    ١٣57ساڵی    کۆتایی  تەمەنی  کۆتاییەکانی 

 
 ێژانەیە .  چاپی ئەنیسی: ئەو تاقمە خوێنڕ ١٩5
 .  چاپی ئەنیسی: گریانی یە  ١٩٦
 ی: کوردەکان، ئەی کوردەکان .  چاپی ئەنیس  ١٩7
 .  چاپی ئەنیسی: ڕۆژی سەندنی خوێنی  ١٩8
 پ بێت(. وێدەچێت هەڵەی چا) مەیدان حازرە سی: سەندنی تۆڵە.  چاپی ئەنی ١٩٩
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خۆپیشاندان ئێران.  لە  گەیششایەتییە  ئێران  شارەکانی  و  تە ی  کی ەڵخ  کوردستان 
ۆپیشاندانیان کرد و  ی ئێران دژ بە حکوومەتی شا خکەدیی  ناوچەکەش وێڕای شارەکان

لەو خۆپیشاندانانەدا ژمارەیەک خەڵک بە گولـلەی پۆلیس و سوپای ئێرانەوە بوون شەهید 
 کران.  

راوە. من سەبارەت بە  ئەم شیعرەی ئاوات بۆ "جووتە شەهیدی جوان" ی شاری بانە گوت
شیعر  أنش برادەرێکی خۆشەە  ەکنزولی  لە  گوتم  ی  ستویپرسیارم  پێی  کە  بانەیی کرد 

ڕۆژی   لە  خۆپیشاندەران  لە  بانە  پادگانی  تەقەی  ڕووداوی  بە  بێت  ئاماژە  "دەبێ 
و ١٦/١٠/١٣57 ئەحمەدی  ئەحمەدخانی  دووکەس:  کووژرانی  هۆی  بە  بوو  کە   ،

 ڕەحمانی خاتوونی." 
 ت:  رێەک کەدا بەدی درەەواویی تەکنیکی لە شیعهەندێک نات

فەردی   'سەندنی'   ئەو  میهەسێوشەی  بۆ  ئەنیسی  ئەفاعیلی چاپی  چوارچێوەی  لە  ەی 
شیعرەکەدا بمێنێتەوە، دەبێ پیتی دالەکەی قرت بکرێت و وەک سەننی' بخوێنرێتەوە لە 

هەیە   ئاسایی  شێوازی  پێنجەمدا  فەردی  لە  وشە  هەمان  چاپیکاتێکدا  جەعفەر   )دیارە 
نازانێت ئایا ئەو ر  نەوێتۆڵەی' لە شوێن داناوە و خ'  ەیێشتووە و وشەهئەو کێشەیەی ن

لە فەردی    ە شاعیر خۆی کردوویەتی یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی(. گۆڕانکاریی
لە   زیاد  کێشانی  بە  واتە  ڕێژیم  شێوەی  بە  دەبێ  ڕژێم  یان  ڕژیم  وشەی  کۆتاییشدا 

 .ێتەچعرەکە تێک نشیرێتەوە بۆ ئەوەی کێشی ئەندازەی پیتی /ێ/ وە بخوێن 
 چەند ڕوونکردنەوەیەک:

وانەیە: لێرەدا وێدەچێت جوان واتای الو و گەنج بداتەوە. لە ناوچەی سنە بە ج دەهیشە
الو و گەنج دەڵێن جوان. بەاڵم یەک لەو دوو کەسە، واتە ئەحمەدخان، زۆریش گەنج 

 و کەم تەمەن نەبوو. 
 ەییکات. شێوەزاری مەهابادبانگو دەکا: بانگتان دە

 ردان ماالپڕدان: پە
ەنەوە و خۆ پێدادەن. دیارە ئەوە بۆ  ن: بیری دواڕۆژ مەکەی بکو  پێی ناوی بیری داهاتو

 هاندانی خەڵک گوتراوە. 
تانگ و تۆپی شا، هەمبانەیە: واتە بەتاڵە و تەنیا دەنگی هەیە. ئەوەش لە درێژەی هەمان 

 ا.و خەبات دژ بە ڕژیمی شهەوڵدانە بۆ هاندانی خەڵک لە پێنا
        ،شیعرەکە  ییوزبەحری عەرو
 ن فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعالت ف:ذومحرمل مثمن 
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 نیشتمانی کورد 
 
 
 

   ئەو نیشتمانی بەرز و بەڕێز و جوانی کورد  
 جێگەی ژیانی پڕ لە هیوای پاڵەوانی کورد 

 ٢٠٠نی کورد هۆی بەرزیی هەموو گەل و پیر و جەوا
 کورد ندە ژیانی جوانەوە بە بەو ئاو و خاکە

 ٢٠١زێو!  ێڕ ولە زپڕ جەوهەر و هەر  پڕ لە کیئەی خا  
 وداختەوە بوونە 'سەربزێو'هۆزت بە شاخ   

 قەرار نیلووفەڕی باڵوی لە سەر ئاوی بێ
 ئاڵۆز و تێکەڵ و بەگرێ، چەشنی زولفی یار 

 سووچ و کەناری دەشتی هەموو سەوز و اللەزار
 ەبێ قومار و لەبەرداڵن و لەبارە ب قۆز

 ئاوی ئەو  و خاک و وەئ وداخیشاخ ەل بەهبەه   
 ٢٠٢ر زمانە، گەلی کوردە ناوی ئەو سە ش لەچەند خۆ  

 الیەک شنەی شەماڵە کە دەشنێ بە حاڵی دڵ 
 الیەک کزەی داڵن لە گواڵنە بە سۆز و کوڵ 

 الیەک لە خۆشی بولبولە وا پێکەنیوە گوڵ 
 ەیە پێچرا بە بەرگ و چڵالیێکی دیش کە خونچ

 
میئ   ٢٠٠ تەقتیەم  لە  لەگەڵ پاشماوەی شیعرەکە    عسراعە کێشەی 'کێش'ی هەیە و  نایەتەوە. وەک کردندا  ڕێک 

 ئەوەی وشەی 'گەل' لەوێدا زیادی بێت 
کێش   ٢٠١ زێو.  و  زێڕ  لە  پڕ  و  لە جەوهەر  پڕ  خاکی  ئەی  ل  ی چاپی جەعفەر:  میسراعە  وایئەم  الم  و  ە  ەنگە. 

ن هەر]پڕ[ لەزێڕ و  ای  ؛ جەوهەر و ]پڕ[ هەر لە زێڕ و زێو  پڕ لەئەگەر بڵێین  تووە. بۆ نموونە  ەووشەیەکی داک
داناوە؟ نازانم. وشەی زێو لە باشووری  ەکە تەواو دەبێت. بەاڵم ئایا ئاوات خۆی چی لەو شوێنە  زێو، ئیتر کێش

 . تکوردستان وەک زیو دەنووسرێ 
 ە سەر زمان... ەر: چەند خۆشە لچاپی جەعف  ٢٠٢
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 مرۆی دڵ تەیە گیانەو ئەم بیسائەم بەند   
 ێ بڕۆ دەڵ ۆش ودێنێتە جۆش و دێتە خور  

 ماوی کوردەکان! باتە هۆزی بەجێکاتی خە
 وچانپێ هەڵگرن، درەنگە، بڕۆن ڕێکوو بێ

 هیوای گرنگی، ئێوەیە خۆ دایکی نیشتمان 
 ئەو نیشتمانی هۆزی گەلی کردە قارەمان 

 ۆژ و شەورەمانی وا لە خەباتایە ڕئەو قا  
 ەند پتەووو ئە زەەهێنی وا کە بئەو پاڵەوا  

 ر و قەلەندەرین سیو ئەمات ماوێکی زۆرە 
 کەس و لە هەموو خۆشییەک بەرین خەمبار و بێ

 تا کەی بە پشتی کۆمەوە کۆڵ بۆ کێ هەڵگرین؟ 
 ٢٠٣تا کەی بەبێ خەفەت سەرمان نەچتە سەر سەرین؟ 

 ی دەستان، وەرن! وەرن! با بەس ببینە ئالەت   
 گرن!ک یە ڕن و دەستی، دە هەڵپەئەوڕۆ هەلە  
 رەزاڵ پیبوە ن، بۆیی ئەوی کە خوێنی مژیڕ

 ئێمە کەالکی کەوتوو، ئەو ببوە پیرەداڵ 
 خۆراکی جەرگی ئێمە بوو، دەیخوارد قەپاڵ قەپاڵ 
 لێی کەوتووە ئەوێستە لە بەر زگ وەکوو گەماڵ 

 کەوتووە چونکی کەالکی خواردووە، نابزوێ  
 ەمێ چووەلە نێو عالای بە جارێ ئابڕوو و حەی  
 ڵ ما لە  تبووی"ی پیر کە، کە وا کەوم"ئیما ی ەیرس

 خەم دایڕزاندبوو، سەری دەبزووتەوە بە حاڵ
 ئەوڕۆ کەچی، لە خۆشی، ئەوا کەوتە قیل و قاڵ

 بانگوو دەکا و دەڵێ: وەرن، ئەی الو و کیژوکاڵ! 
 ان و سەرشەقام دەست دەینە دەستی یەک، لە خیاب  
 الم بینەوە غو ن، نەوەکووبدەیە کوشت خۆمان ب  
                              

 
 زاتی بە سەرەوەیە. و ەندە کارتێکەریی شیعری نەمر سەیفولقئەم بمیسراعەکانی سەرجەم فەرد و   ٢٠٣
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 ی هەتاوی١٣57ا، اڵوقاق
ی چاپی جەعفەر. لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە( ٢88تا  ٢8٦)الپەڕە   

 _______________________________________ 
مامۆست  ١٢شیعرەکە   ئاواتی  دیوانی  چاپی  دوای  )ساڵ  ئەنیسی  و  ١٣٦5ا  گوتراوە   )
 کە ناشکەوێت. ،کەوێت ب چاوچاپەدا بەرنابێ لەو  ئاشکرایە
بە  جە  کاک  لە چاپی ز[ ڕاگەیێنراوە کە  ١٩7٩]   ١٣57عفەردا ساڵی گوترانی شیعرەکە 

ڕەزاشای   محەممەد  حکوومەتی  بە  دژ  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  یان  ڕاپەڕین  ساڵی 
 ایی کردووە.  ساڵ دواتر کۆچی دو ١١پەهلەوییە. ئاوات 

بە    تێیدا هانی گەلی کورد  ەییە کەتوایهەستی نەتەلە سۆز و    شیعرێکی نیشتمانی و پڕ
سەر   ەتتایب لە  و  یەک  دەست  دەنە  "دەست  لەگەڵ خۆی،  هاوڕێ  دەدات  الوەکانی 

بێگانە.   ببنەوە غواڵم"ی  نەک ئەوەی  بڕێژن  ]داگیرکەرانی خاکی کورد[  شەقام خۆێنی 
بەندی یەکەم هەڵدان و نیشتمانی کوردە و لە  سێ  رەمەوە  بەندی چوا  پێدا هەڵگوتنی 

 بەرەو خەبات.  کوردەی دانهان
ری نەمر سەیفولقوزاتی قازی بەسەر شیعرەکەوە بە باشی دەبینرێت. چ  شیعریی  کارتێکە

 لە باسی سروشتی کوردستان و چ دواتر لە شوێنی هاندانی خەڵک بەرەو خەباتدا. 
ت بڵێم  دەبێ  شیعرییەوە  باری  تەرجلە  وەک  بەند،  تەرکیب  بەندە.  بەند،  ەرکیب  یع 

چەنک غۆمەڵەی  یاەزد  هەرکامیا  نەل  کە  سەقەسیدەیە  هەیە ت  رواین  بەخۆیان  ایبەت 
بەاڵم فەردێک دەکەوێتە بەینیانەوە و بەیەکەوەیان دەبەستێت. ئەو فەردە لە تەرجیع بەند  

بەند تەرکیب  لە  بەاڵم  یەکن  وەک  هەموویان  و  دەبێتەوە  دووپات  هەرجارەی دا  دا 
بە سەرو ناوێتوسر ازەوە دەنوایەکی جیاوفەردێکی جیاواز  بەندیش  ە .  رۆکی تەرکیب 

تەوە پێداهەڵگوتنی  ب  رجیعک  یان  ئایینی  نموونەی  بەاڵم  غەرامییە  گشتی  بە  ەند 
بەندی   تەرکیب  باشی  نموونەیەکی  ئاواتیش  ئێرەی  شیعرەی  ئەم  هەیە.  کەسانیشیان 

 سیاسییە.
ئاو بەندەی  بەئەم تەرکیب  باری فۆڕمیشەوە دیاردەیەکی  لە  تێداات  دەبینرێت    رچاوی 

نە غەزەلن  یئەوە  یشئەو بەشەکانی  قە  باوەکوو ە  ەسیدنە  تەنیا چوارینەن. ئەوە  بەڵکوو 
ئەوەی  لەبەر  نییە  وسەمەرەش  دەگمەن  بەاڵم  بێت،  نائاسایی  ڕادەیەک  تا  شێوازێکی 

 ٢٠٤نموونەی لە شیعری فارسیشدا هەیە. 
 

 ح پریشانی من گوش کنید دوستان شر "  ٢٠٤
 داستان غم پنهانی من گوش کنید
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ڕوو کورد:  کەپاڵەوانی  چ  سیفەتە  لەو  شاعیر  نیازی  نییە  ز سێکە.  ن  وەک    یاتر من 
عامتێسیفە گە  دەکەمسەیری    کی  بۆ  ککە  هێناوە.    وردیلی  جار بەکار  دوو  شاعیر 

'نیشتمان هۆزی   پاڵەوان دێنێت و دەڵێ  'قارەمان'  و جارێکی دیکەش وشەی  وشەی 
 گەلی کردە قارەمان' واتە ئەو سیفەتە بە هەموو گەلی کورد دەدات. 

واه  دیارە الوازیش،  زۆر  ئەگەرێکی  قبە  ڕووی  تاکەیە  لە  دیسێەکەسەی  ریکراو  اکی 
وردبێت.   کە    وەوە  بوونبەاڵم  دەردەخات  بۆمان  شیعرەکە  دووچارەی  خوێندنەوەی 

 شاعیر ڕووی قسەی لە هەموو گەلەکەمانە و بەس.
و الم  کێشی ئەم میسراعە لەنگەدا گوترا،  شیعرەکەدائەی خاکی...: وەک لە پەراوێزی 
وهەر و هەر ]پڕ[  لە  ەلە جن "پڕ بۆ نموونە ئەگەر بڵێیوایە وشەیەکی لێ داکەوتبێت. 

دەبێت. بەاڵم ئایا ئاوات خۆی چی لەو شوێنە داناوە و چارەسەر کێشەکە زێڕ و زێو" 
   لە ئامادە کردنی کتێبەکەدا لە قەڵەم کەوتووە؟ نازانم.

 یو. زێو: نوقرە. لە باشووری کوردستان دەگوترێت ز
تەوسەوە بە  ئاوات  یاغی  لە   سەربزێو:  پڕ  خاکی  ئەی  هۆز  دەڵێ  ]بە  جەوهەر  تۆ  ی 

هەاڵتوو دوژمنەوە[  پێیان دەست  خاکەکەیان[  داگیرکەری  ]دوژمنی  و  کێو  سەر  نەتە 
  ٢٠5دەڵێ 'سەربزێو'! ئەو تەعبیرە لە شیعرێکی نەمر سەیفولقوزاتی قازیشدا هاتووە. 

اکی کورد و  گەلێک شاعیرانە و تازەیە کە تێیدا خنیلوفەڕ: لێڵوپەڕ، گوڵێکە ئەو فەردە  
سەر ئاوەوە پەرش و باڵو    گوڵی لێڵووپەڕ شوبهاندووە کە بە   ەکەی خۆی بەزولفی یار

دەبێتەوە. بەاڵم ئەو شونهاندنەی هەروا بە ساکاریی نەکردووە بەڵکوو سێ سیفەتی ئاڵۆز 
خست قەراری'شی  'بێ  و  لێڵووپەڕەکە  داوەتە  گرێی  بە  و  تێکەڵ  شەپۆلی و  زاتی  ۆتە 

 
 قصە بی سر و سامانی من گوش کنید 

 گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید 
 کی؟   جانسوز نگفتن تاشرح این آتش    
 فتن تاکی؟"  وختم، این راز نگس سوختم،  

 ئێران(  ی بافقی، شاعیری سەدەی دەیەمی کۆچیی)وەحش
      لە کێوان میسالی دێو   "کوردینە، تاکەی ئێمە   ٢٠5

 ێ قەت خودان و خێو؟....  بێین و بچین و بۆ مە نەب 
              ەوە  ت... هەر میللەتێ لەالوە حەقی خۆی بەدەس

 زی( تی قا)سەیفولقوزا  بۆتە سەربزێو!.."ن رهەڵێنێ، دەڵێکوردێ کە سە
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شتی دەبێ ئاوا لە قسەی ئاسایی  و شیعر بە گەموو کاری شاعیرانەن  ئاوەکەوە؛ ئەوانە ه 
 ڵک جیاواز بێت. خە

 سووچ: لێرە دا 'گۆشە' یە 
 قۆز: جوان و لەبار )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( 

 بە بێ قومار: بە ىێ گالتە، بەڕاست 
 بەهبەه: ئامڕازی تەحسینە 

ند خۆشە م شێوەیە هاتووە: "چەەر زمانە: لە دەقی چاپی جەعفەردا بەچەند خۆش لە س
ئەو"  لە   ناوی  کوردە  گەلی  زمان،  هەوڵی  سەر  من  لەنگە.  ئاشکرا  بە  کێشەکەی  کە 

 ساغکردنەوەیم دا بۆ ئەوەی کێش بپارێزم و کردمە: چەند خۆش لەسەر زمانە..... 
 دەشنێ: بای شەماڵ شنە شن دەکات 

ەسێک انە دێت وا هەن یان کاط 'ە و لە فارسیدا بە واتای ئەو شتبەند وبیسات: 'بند وبس
 هەیەتی

 خورۆش: بانگ و دەنگی بەرز، هاوار
 هۆز: وێدەچێت لێرەدا واتای کۆمەڵی لێ وەرگیرابێت: هۆزی گەل. 

 ڕێکوو: هەمووتان 
 قەلەندەر: ڕووت وقووت و بێ ماڵ و حاڵ 

 بەری: بێ بەش
 تەوە. کەسێک کە بە خواستی بێگانە دەجووڵێ ئالەتی دەست: کەرەسەی دەستی بێگانان،

        نەچتە: نەچێتە
 ئەوەی  ئەوی:

 ڕاکشان )بە تەوسەوە(پاڵدانەوە، کەوتن: 
لە   کە  پەهلەوی،  ڕەزاشای  محەممەد  بە  ئاماژەبێت  دەبێ  مووسپی.  پیرێکی  پیرەزاڵ: 
  ساڵی گوترانی شیعرەکەدا کەوتە بەر شااڵوی شۆڕشی خەڵک و لە ئێران چووە دەرەوە 

ەاڵتنی شا و  ی کەم پێش هێ شیعرەکە بە ماوەیەکو هەر لە دەرەوەی ئێرانیش مرد. دەب
 لە سەردەمی خۆپیشاندانە جەماوەرییەکاندا گوترابێت. 

 داڵ: خەرتەڵ 
 قەپاڵ: گاز گرتنی پڕ بەدەم و پچڕاندنی بە شێک لە خواردەمەنی

 لەبەر زگ: بەهۆی قورسایی زگ و زۆر خواردنەوە 
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 ی سەگ و حەیوانی تر لێی کەوتن: ڕاکشان 
 گەماڵ: سەگ

 ۆڤیشک: الشەی حەیوان و مرکەال
شاعیر لە بارودۆخی خۆی دەدوێت لە سەردەمی دەسەاڵتی شادا و   ئیمامی...:سەیری  

بەاڵم   دەبزووت،  بەحاڵێک  سەرم  و  دایڕزاندبووم  خەم  کەوتبووم،  ماڵەوە  لە  دەڵێ 
کەوتوومەتە هەاڵتووە[،  دوژمن  و  ڕاپەڕیون  خەڵک  بانگ  ئێستا]کە  و  قسەکردن  وە 

وەی ئەگەر دوژمن بیشمانکووژێت، م، لەبەر ئەخۆپیشاندانی سەرشەقا  کردنی ئێوە بەرەو
 هێشتا باشترە لەوەی جارێکی دیکە ببینەوە غواڵمیان. 

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
   مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٣5٩تا ١٣5٤ یسااڵن شیعری /294
 

 
 

 دەردی کورد 

 
 
 

 م ئەمن!ی کوردم گرتووە، چ بکەدەرد
 کەم ئەمن!مردووە، چ ببەختم  تەیری
    پسان نەبوون و لێک  نەبوون و ڕێکیەک 

 ژەهری دووریم چێشتووە، چ بکەم ئەمن؟ 
    جار زۆر گرانی قەومەکەم باری یەک 
 جار خستووە، چ بکەم ئەمن؟  ئەمنی یەک

   ڕێسی زەمان   ڕیسی چەند ساڵەم، تەشی
 ن!ەی ڕستووە، چ بکەم ئەمپێچەوان

    نەبەز   برای ئازا ونی دوو نەبوو یەک
 ڕێی نەجاتی بەستووە، چ بکەم ئەمن؟

     وا نەیاری بەدمەسەب بۆ ئەو دووە  
  سەد پالنی ڕشتووە، چ بکەم ئەمن؟

    هۆنەری چەند ساڵەیی پیر، بەختەکەی، 
 هاتووە و لێی نوستووە، چ بکەم ئەمن؟

 
اویی هەت١٣58قاقاڵوا،   
تووە(نیسیدا نەهاچاپی ئەی جەعفەر؛ لە  ی چاپ ١5٤)الپەڕە   

 _________________________________________ 
و  بێت  کوردانەی  ناوەرۆکی  دەبێ  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  نەبوونی  هۆکاری 
داکۆکی کردن لە یەکیەتی و یەکگرتوویی کورد و حزبە سیاسییەکانی، دیارە ئەوەش  

مەالکانی   ئیجاالی  دەبوایە  کە  بەئێران  چاپیان  بڤکتێبەک  زەی  بدایە،  و ە  بووە  ە 
دووت نەیخستۆتە  ئەنیسی  مامۆستا  یان  و  و هەربۆیەش  خستوویەتی  یان  کتێبەکەوە  ێی 

 ئەوان سانسۆریان کردووە. 
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ناوخۆیی  نگریسی  نەتەوایەتییە، لە ژێر کارتێکەریی شەڕی  بە سۆز وکوڵی  شیعرێکی 
بە   شەڕەکە  گوتراوە.  ساڵی  کورددا  ڕێکەوتی  دەب8٠و    ١٩7٩)  ١٣58حیسابی  ێ  (، 

هاو و  کێشەی  ئیسالمی  کۆماری  لەگەڵ  بێت  موەققەتە  قیادەی  کردنی  کاری 
بەگژداچوونی حزبی دیموکراتی کوردستان، کە چەند ساڵێک دواتر، گەیشتە ئەنجامی  

 پاشەکشەی ئەوان بەرەو باشوور و چوونەدەرەوەیان لە خاکی ئێران.   
گەڵ  ەڕی کورد لەەکی و شدەردی دووبەر  لی ناو شیعرەکە ڕوونن.ناوەرۆک و وشەگە

دەردە  دەردێکی     کورد، ئەو  تووشی  "منیش  دەتلێتەوە:  دەردەوە  بەو  وشاعیر  کۆنە 
هاتووم، کە 'یەک نەبوون و ڕێک نەبوون و لێک پسان و دووری لە یەکتر و بەسترانی 

بوون[ سەربەخۆ  ڕێی  ]واتە  نەجات  مەسەب  لە  ڕێی  بەد  ]حکوومەتی    نەیاری 
واتداگیرکەری   کورد  ئێرانخاکی  هەە  و  بێت  هۆی  ['  بۆتە  یەکنەگرتووییە  ئەو  ر 

ئەوەی 'تەیری بەختی بمرێت' و 'بەختی شاعیرێکی چەندساڵەی پیر]کە خۆیەتی[، لێی  
بنوێت'. لە کۆتایی هەر فەردێکیشدا جارێک ڕوودەکاتە خوێنەر و دەپرسێت: 'چ بکەم  

گ ئەمن'  بکەم  'چ  ئەو  ڕئەمن؟'  و  دەرد  ئەوپەڕی  دەوتنە  شاعیر  لە    گەیێنێتەنجی 
بەربەرەکانی کردن و وەستانی لە    ڕوودانی توانای  نگریس کە ئەو خۆی  کێشەیەکی 

 بەرانبەریدا نییە و تەنبا هاوار و هانابردنی لە دەست دێت.
غەزەلە   ئەم  ڕەدیفی  عەرووزییەوە  تێکنیکی  باری  لە  هەروەها  ئەمن؟'  بکەم  'چ 

سەر و  گرت 'مردف'ەیە  لە:  بریتین  مردووە،  واکانی  ڕچێشتووەووە،  خستووە،  ستووە،  ، 
 بەستووە و نووستووە. 

 ڕێک نەبوون: تەبا نەبوون
 ژەهری دووری: ئەو دوورییە، دووریی الیەنەکان واتە حزبەکانە لە یەکتر. 

سەرشانی   گرانی  باری  قورسایی  ئەندازەی  و  ڕادە  یەکەم،  میسراعی  ناو  'یەکجار'ی 
واتای 'بە  می فەردەکە،ی دووهەکجار'ی میسراعدەگەیێنێت؛ بەاڵم 'یە قەومەکەی شاعیر
 تەواوەتی' دەدات. 

زەمان:   ڕێسی  ' تەشی  ئەوەیتەقدیرقەبووڵی  و  دەگەیەنێ  شاعیرەوە  لەالیەن  کە    ؛ 
هەڵوەشاوەتەوە،   و  بووە  ئەنجام  بێ  چەندساڵەی[  خەباتی  و  هەوڵ  ]واتە  ڕیسەکەی 

دە لێرەدا  کار  خەتای  بەاڵم  کە  ناڕەحەتە  زەمان  ئەستۆی  خوداخاتە  بە  یان    دەکرێ 
 ور سەری مرۆڤ بزانرێت. سەاڵتێکی ژودە



 
 

 ١٣5٩تا ١٣5٤ یسااڵن شیعری /296
 

دوو برای ئازا و نەبەز: ئاوات لێرەدا هەڵوێستێک دژ بەو دوو بەرەی شەڕە ناگرێت و  
کە   دەکات  هەردوکیان  لە  گلەیی  بەاڵم  دەوێت؛  خۆش  هەردووالیەنی  دیارە  بەوەدا 

 ستووە. یەک نەبوونیان ڕێی نەجاتی ]گەلی[ بە
ەتەوایەتییەوە سیفەتی باش دەداتە  ۆی باوەڕی ن ەر بە هەب: شاعیر ئەگنەیاری بەد مەس

نیتکە  نێوە  لێدەکات  وای  باوەڕ  هەمان  بەرانبەردا  لە  بەرە،  هەردوو  شەڕکەرانی  پاڵ 
ئاراستەی نەیار و دوژمنی گەل بکات و بە 'بەدمەسەب'ی ناوبەرێت کە لە ڕوانگەی  

نی  الیەنە ئیماکە ئەو  تای ئەوە دێت  یفەتێکی خراپە و بە وائیمانداری موسوڵمانەوە س
پاک نییە. دیارە الیەنەکەش بەحیسابی ساڵی گوترانی شیعرەکە، کۆماری ئیسالمی ئێران 

 نەبێت کەس نییە.  
بەاڵم  دێت  'داڕشتن'  کرداری  بەرنامەدا،  و  پالن  لەگەڵ  بەعادەت،  ڕشتن:  پالن 

کێ لەبەر  چ  شاعیر  دەگوترێت؛  چ'ڕشتن'یش  و  بووبێت  شیعرەکە  بۆ   شی 
ڕێدەستکاریک هەردنی  لە  کاتێ  زمان،  نەکردووە  هەڵەی  کارێکی  حاڵەتدا  ردوو 

وەک   لێهاتووەوە  شاعیری  دەست  بە  وشە  نەچێت  لەبیرمان  ڕشتن.  پالن  گوەتوویەتی 
مێوەڕۆنە و دەتوانێت بیچم و شێوازی دڵخوازی خۆی پێ بدات. دیارە ئەو شێوازپێدانە 

تێکاتێ سەرکەوتوو د لێی  نیسبەی ئەرێ  بگات و هەستێکەبێت کە خوێنەر  بە  ت یی 
 گۆڕانکارییەکەوە هەبێت.

هۆنەری چەندساڵەیی پیر: دەکرێ چەندساڵە وەک سیفەتێک بۆ ماوەی شاعیریی هۆنەر 
ی دەکات و ئێستا  یبگیرێتە بەرچاو و بگوترێ ئەو کەسەی وا چەندساڵە کاری هۆنەر

چەندساڵە   دەکرێ  هەروەها  بووە؛  دوپیر  بە  هەردوکیان  پیر  هاووو  سیفەتی  و و  اتا 
ۆنەر وەربگیرێت و بگوترێ ئەو هۆنەرەی وا سااڵنی تەمەنی زۆرن و پیر اوشێوە بۆ هه

 سااڵن بووە.  7٦بووە. من لەگەڵ دووهەمیاندام. شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا 
کی هاوچەشنی  بەختەکەی هاتووە و لێی نوستووە: ئاوات لە شیعرێکی دیکەشدا تەعبیرێ

 بە بەخت و شانس بووبێت: دەبێ باوەڕیدیارە  ی بەخت هەیە وبۆ نووستن
 "لــە نــاکــاو پـیــریم لــێ وەدەرکــەوت 
  ٢٠٦بەختیش وەکو خۆم هات و لێی خەوت"

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
    رمل مسدس محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 
 

 ش بە گۆرانی گوتوویەتی. حەسەن زیرەکیهونەرمەندەم شیعرە، ئ ٢٠٦
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 چوارینەیەک
 
 
 

    ەندەی ڕووڕەش و خاوەن گوناهم ئەو
     و ئاهم  ەندەش خاوەنی فەریادوئە

     بە ئاهم بەخشە یارەببی گوناهم 
 سپی کە تۆ و خوداییت ڕووی سیاهم 

                                                     
 ی هەتاوی ١٣58قاقاڵوا، 
    ی چاپی جەعفەر( ٣٤٩ی چاپی ئەنیسی و و٢١٤)الپەڕە 

_________________________________    
ئائەوە تاقە چوارینە  دیاریی کراوە؛ هەر  بۆ  واتە کە ڕێکەوتی هۆنرانەوەی  ی کوردیی 

ڕیزبەندیی لە  و  کردۆتەوە  جیا  دیکەم  لەوانی  بۆنەیەشەوە  گوتنی  ڕێکەوتی    بەو 
 ز( دامناوە. ١٩7٩ی هەتاوی ) ١٣58ساڵی  شیعرەکاندا لەگەڵ ئەوانەی 

دەرچوارینەیەکی   لە  شاعیرە  پاڕانەوەی  و  ئەوەی  گئایینییە  بۆ  خودا  گوناهەکانی انەی 
بکاتەوە سپی  ڕەشی  ڕووی  و  هەرگیز   -ببەخشێت  و  موسوڵمانان،  گشتیی  باوەڕێکی 

داوێنی   سەر  دەکەوێتە  شیرەخۆرییەوە  و  منداڵێ  لە  هەر  کە  گوناهە  کام  ناشزانرێت 
نە   و  موسوڵمان  و    ١7مرۆڤی  ڕۆژانە  نوێژی  و  ج  ٢٤ڕەکعەت  سوجدە کردن   ٣٠ار 

ی ندارکردنی محەڕڕەم تا ئەربەعینان و خۆ بریڕۆژ لە خۆد ٤٠زان و ەڕۆژ برسیەتی ڕەم
شیعە، ناو   برادەرانی  ئاسنی  و گورزی  مونکیر  و  نەکیر  کۆتاییدا  لە  و  ناکاتەوە  پاکی 

و   لە    ١٠٠قەبر  و  باریکتر  لەموو  پردی  و  مەحشەر  سەحرای  چاوەڕوانیی  هەزارساڵ 
 کی دۆزەخ! یی مالالیش چارەسەری ناکات و کاری دەکەوێتە ئەڵماس تیژتر
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 واننان و خ
 
 
 

 ٢٠7الی بااڵ بڵندی نۆجوانێکهدڵی من موبته
 ٢٠8! وانێکه جایب پاسه چێ دایم، عهوری دێ و دهدهله

 ، بسکی زنجیرهوان، برژۆڵی تیرهشنی کهبرۆی چه
 وانێکهی تیروکهک و کوژهیی بسپکهسیری تهئه
 راسانهی ههی خۆناسه و ئۆف و ناڵین و ههئێش  له
 یانێکهی کاتی بهئاوازی شنه گوێ به همیشهه
 !، کاکهڵۆڵ و کون کونهکوو قامیش ههموو گیانم وههه
 ! بۆ بلوێری شوانێکه وێ ئامادهر ڕاستت دهگهئه

 رگی بریندارهجهی ک کزهر وهیان ههی کاتی بهکزه
 ! هر ئێش و ژانێکمی ههڵحهێ مهزانچی دڵ وادهکه
 ٢٠٩مباری ر پیری و خهبههر وڕیشم لهمووی س ریوهوه
 ٢١٠زانێکهویش بۆخۆی خهوتاوم، ئهمری فهباغی عه  له

 ٢١١ی فرمێسکی چاوی بوو زهرگی برژاوی مه'ئیمامی' جه
 و خوانێکه باب و نان و که نی سفرهویش وا خاوهئه
 

 
ئه  ٢٠7 چاپی  بڵندی .  بااڵ  نهنیسی:  ئه   وجوانێکه.  ،  نیشانهبێگومان  خاڵبه و  وشندییهی  نێوان  و  ه ی  زیادی  کان 
 .اپێویسته ن
 . من قرتم کرد. هو یان بۆ داناو پیتی /ی/ زیادییه ئه ازانمو ن ووسراوهدا: داییم نکهه اپردوو چهه له.  ٢٠8
 مباری ر پیری یو خه بهسی: له نی. چاپی ئه ٢٠٩
 ابێت. دا کرکهناوچه  ڵکیی خه ی ئاپۆرهریی قسه ژێر کارتێکه بێ له مر' دهمر' بۆ 'عهی 'عو.   گۆڕینی وشه ٢١٠
نووسێت و  ک واو دهیه  ی کات واوی درێژ بهبه ی زورنیسمۆستا ئه گشتی مابو.  به  وینیسی: چای ئه .   چاپ ٢١١

. مامۆستا تره ین شێوازێکی تازهی دوو واو نووسوهر ئهبهر وای نووسیبێت، له یشی هه م شاعیر خۆکهست دههه
 نا.ی دادهمهبۆر یان ض و،ک وار یه سه هگرت و لده رنهدوو واو وه ڵکی له ژاریش که هه
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ویتای هه ١٣5٩قاقاڵوا،   
  ر(عفهی چاپی جه  ١٩٠سی و  نیی چاپی ئه ٣١)الپەڕە   
_  ___________________________________ 

دوایین    له  ، که ' هردا 'نان وخوانعفهنیسی و جه ردوو چاپی ئههه   له  کهعینوانی شیعره
 . یراوهرگوه کهردی شیعرهی دوایین فهدوو وشه 

 .وهتهۆندوویهساڵیدا ه 5٩نی مهته عیر لهو شا ویندارییهشیعرێکی ئه
ی جوانی کوردیی تێدا  اڵم وشهبه  زیهنی تێدا نییه  م و دوور لهستهی ئهعبیر و ته  وشه 

 یان و... ی کاتی بهڵۆڵ، بلوێری شوان، کزهئاواز، هه، گوێ به: کوژهوهتهکۆکراوه
ئێستا  کوژه له  به:  کههه   گشتی  شوێنێک  لموو  ئه  هڵک  فارسی  وشه شێوازی   یهو 

دهردهوه و  'کوشگیرێت  لهوهئه  ته'؛گوترێت  ی  که کوردییه  شێوازه  که  کاتێکدایه  ش 
 . لێک جوانترهگه 'کوژه' واته
سفی وه  کهموو شیعرهگشتی ههو به  سیرهئه  که  دڵی شاعیره  وهیی.... ئهپکهسیری تهئه

 . حااڵتی دڵی شاعیره
وایهکاکه دا، دههخیتابی 'کاک  له  ! الم  بێت که خوێنه  ر لهی شاعیقسه  بێ ڕووی!'    ر 

گشتییه بهخیتابێکی  دیکه،  شیعری  هه اڵم  شاعیر  لهی  دیوانهر  هه م  کهدا  له  ن    ڕوویان 
واته خۆی  موحهسه  کاکی  زهممهید  شێخی  نوورانی  بانگی  'کاکه  بهو    نبیلهدی   '

 بێت. رە وێناچێت لەو دەستە شیعرانەئەوەی ئێ  کات.ده
نێو   ، لهئاساییه  وهخۆشییههۆی نهش بهرینی مووی لهم.... وهر و ڕیشسه  مووی  ریوهوه
ئهخه قسهڵکیشدا  بهده  که  باوه  یهو  موو  خه خه  ڵێن  و  دهفهم  به وهت  نازانم  رێت،  اڵم 

 یان نا؟   پشته نستی لهکی زاڕاستییه
 وان له و تیر و که  پکه ڵ سێ واتای تهگهرۆ و برژۆڵ و بسک هاوڕێ لهفزی بسێ له

دووههفه نموونهردی  تهمدا،  لهی  ونهواوی  موشهفف  یهووهشری  بهکهشن:  واتای   م 
ڵ  گه له  ر و ڕیشرینی مووی سهوه  مان شێوههه  م. بهکهواتای یه  م بهم و سێههسێهه 

 ب.تتهاڵم موڕهبهشرن فف و نهمدا، لهشهی شهردفه مباری لهپیری و خه
ئههه هه   انه وموو  هێنانی  وشهو  هاوچه ندێک  بهی  دژ  یا  النظیر(  )مراعات  ک  یهشن 

مقابلهنعه )سه یان  تضاد  وهتی  هه(  و  قامیش  له ک  شوان  بلوێری  و  کون کون  و   ڵۆڵ 
م و ردی پێنجهفه  ژان له  می ئێش وڵحهرگی بریندار و مهی جهم، کزهردی چوارهفه
باب و ی فرمێسک و کهزهرگی برژاو و مهها جه روههه  م،شهدی شهرفه زان لهغ و خه با
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له وخوان  بهفه  نان  کۆتاییدا،  پیشاندهعبیری کالسیکهته  ردی  شیعری  کان  توانای  ری 
 تی.   یهکهشاعیره

ر  اڵم خوێنه، به جیاوازه  م شیعرهی لههرواکت سه نانهکێش و ته  که  یهههنالی شیعرێکی  
 و: بیری ئه وێتهبکه  یهم، واههئهی وهێندنهخو به

 ننایێکه مهته شنه نم چه ده ر مووی بهری هه"سه
 ودایێکه ڵی سهرم دووکهردشی تووکی سه گه
 ی چاوم رگهزهفاگاهی نهیری سه ر سهسه رهوه 
 ... ماشایێکه یر و ته یێ سهرهنزه ب مهجه عه که
 ندی زولفتهمی داوی کهکهی چ دهڵقهحه  ڵقهحه 

 ؟..."ودایێکه یی ههسته وا به که سته بۆ دڵی خه 
 :کهرووزیی شیعره حری عه به

 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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 داخی تۆ سەختە 
 
 
 

   ٢١٢و دەکولێتەوە داخی تۆ سەختە، لەسەر دڵ چڵ دەدا
 لێتەوەە، هەر دەخویریشت لە تاوت، گیانمامی پ

 مانگی ڕێبەندانە بۆیە بەندی جەرگ و دڵ پسا 
 هەرکە بیری تۆ دەکەم، دەکولێتەوە و دەپسێتەوە

 عالەمت سووتاند بە مەرگی خۆت و ئەمنیش جەرگ و دڵ
 ناکووژێتەوە  هەروەکوو شەم هەڵبووە، دەگڕێت و

 ینەت لەگەڵ پیر و جەوانئەو هەموو ئەخالقە شیر
 یرم چێتەوە! ەرساتێ لە بوپڕ بم، ئەگدەک کوت

 بەفر و سەرمایە و دڵیش ڕێگەی بە جارێ بەسترا 
 بەفری خەم کەنگێ لە سەر بستووی داڵن دەتوێتەوە؟ 

 دڵێک تەم واڵتی گرت و خەم دایگرت هەموو خاوەن 
 ڵ، داخۆ کەی دەکرێتەوە؟ ئەو گرێپووچکەی لە سەر د

 ٢١٣"شاعەلی"؟ وڵ لە باخان شین دەبێ بێداخۆ تازە گ
 هیوای گەل ئەرێ دەشنێتەوە؟ رپەی جوانی داخۆ کۆ

 تازە نابینم ئەوانە تاوەکوو ڕۆژی حەشر
 ڕۆیین و نابیندرێن، تازە زەمان نایێتەوە 

 ساڵی پەنجا و نۆ بوو، ڕێبەندان بوو، بەندی دڵ پسا 
 ٢١٤"کامیل" کە یەک ناگرێتەوە  وا پسا جەرگ و دڵی 

    

 
 ا و دەکولێتەوە ڵ دەدپی ئەنیسی: چچا ٢١٢
 عەلی اچاپی جەعفەر: بێ ش ٢١٣
 مامت چاپی ئەنیسی: جەرگ و دڵی  ٢١٤
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 ٢١5ی هەتاوی  ٣/١١/٩١٣5ان، بۆک
 ی چاپی جەعفەر(  ٢١٩و  ٢١8سی و ی چاپی ئەنی ١١٤و  ١١٣)الپەڕە 

 ___________________________________ 
لە   عینوانەکان  هەردوو  دڵ"ە.  پووچکەی  "گرێ  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  عینوانی 

 ناوەرۆکی شیعرەکە وەرگیراون. 
برازای ئاوات.  ەگەورەی سەیدی زەنبیل و  ن گێڕییە بۆ کۆچی دوایی عەلیشا، کوڕشی

ڕ هەم  ئەو  لە  استییە  هەم  و  پیریشت..."  "مامی  دەڵێ  کە  دەردەکەوێت:  شیعرەکە  لە 
کۆچی   بۆ  نووسیویەتی:  کە  جەعفەردا،  چاپی  لە  شیعرەکە  پەراوێزی  ناو  یادداشتی 

 شا". دوایی برازای خۆشەویستی، خوالێخۆشبوو "عەلی
چەشنە   ئەم  یشاعیر  زۆران  الواندنەوە  بۆ  گێڕییانەی  نێرشین  ئەندامانی  لە  ینەی ێک 

)بۆ   بینیوەپێشتر  ەکەی خۆی گوتووە )برا، برازا، مام و ئامۆزا(، کە هەندێکیانمان  بنەماڵ
شیعری  نموونە، نەماوم'  دوو  من  مامەوە'و  '    مەفەرموو  کاکی ،  ' تەنیا  مردنی  بۆ  کە 
 ندۆتەوە.دوو پارچەشی بۆ کۆچی دوایی مامی هۆ (، الی کەمننووسیو

ەگشتی دڵ(، بە ڕادەیەکی توندتر لە ێکی لەشە )بلێدان، لێدانی دەمارچڵدان: یان چڵ  
 ئاسایی. لە کاتی ناڕەحەتی و خەفەتدا دڵ چڵ دەدات. 

 کوالنەوە: تازە بوونەوە و بە ناسۆر کەوتنی برینە. 
جەنگە و  زستانە  ناوەڕاستی  مانگی  هەر  ڕێبەندان:  دەڵێ  شاعیر  و سەرما.  سەخڵەت  ی 

تا کاتێ بیر لە ]مردنی[ تۆ بوو، وا ئێساخۆشە بەندی دڵم پساۆم بە هاتنی ئەو مانگە نخ
 دەکەمەوە، ئەویشم لێ دەکولێتەوە و سەرلەنوێ دەپسێتەوە. 

و   بخوێنرێتەوە: جەرگ  خۆیدا  دوای  میسراعی  لەگەڵ  دەبێ  دڵ:  و  ئەمنیش جەرگ 
 ەڵبووە و گڕ دەگرێت و ناکووژێتەوە.دڵی ئەمنیش وەکوو مۆم ه

 وتێت.دەگڕێت: گڕ دەگرێت، دەسو
ش دەگوترێت کە بەهۆی وەستانی دڵ یان مێشکەوە بێت و  بە مردنێکی  کوتوپڕ: لەپڕ.

ئەگەر  بمرم  دڵ  وەستانی  و  سەکتە  بە  واتە  بم  کوتوپڕ  بکووژێت.  کەسەکە  لەپڕ 
 ساتێکیش تۆم لەبیر بچێتەوە. 

 بستۆ: ملەی کێو. 

 
ری نەکراوە بەاڵم ڕێکەوتەکەی لە هەردوو چاپدا  شوێنی گوترانی شیعرەکە لە چاپی جەعفەردا دیا    215

 وەک یەکە. 
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نن بیکەن بێ ئەوەی شاعیر و هونەرمەند دەتواە...: لەو زیادەڕۆییانەیە کە تەنیا  داخۆ تاز
لە قسەکردنی ئاساییدا ئەگەر کەسێک بڵێ برازاکەم مردووە و ئیتر دوای    احەز نەبێت!ن

ئەو لە دنیادا گوڵ شین نابێت، بیسەر پێی پێدەکەنێت بەالم شاعیر دەیڵێت و جوانیشە! 
بێ بە  ئایا  دەپرسێت  یان    ئاوات  دەبن؟  شین  گوڵ  برازام  واهەیە عەلیشای  تەنانەت 

 ات؟نێت بااڵ بکیوای هەموو گەڵ بتواکۆرپەی ه
بن.   شاعیر  لەدەستچووی  وکاری  کەس  دەبێ  کێن؟  "ئەوانە"  ئەوانە...:  نابیمنم  تازە 
حاجی سەید محەممەدی کاکی شاعیر دوو ساڵ پێش عەلیشا کۆچی دوایی کردبوو و  

 ساڵ پێشتر.  ١7حاجی بابەشێخی مامیشی  
بوو: نۆ  و  پەنجا  هەتا  ١٣5٩ساڵی    ساڵی  کۆچیی  ڕێبەندانی  ٣وییە.  ی  ساڵە   ی  ئەو 

 . ی زایێنی  ٢٣/١/١٩77ەکاتە د
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
 
 



  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٦٨تا    ١٣٦٠شیعری سااڵنی  
 

لێبووردن، بوڕاقی باڵدار،  مانی مەینەت(، چش لەم و لەو، پیری،  بای وادە)خەرپێرست:  
گیاوەرەو پاڕانەوە،ە  من  نە!  حاسڵی  ئیمداد،  داخوازی  سپی،  ئێمە، ڕیشی  جەژنی   ،

 شووشەی دڵ، پاڕانەوە، ئەی غەریبی خۆشەویست!، ئاواتی هۆنەر.
 
 



  



  

 
 

 )خەرمانی مەینەت(بای وادە 
 
 
 

 یمەن ئەوا بای وادە هات و سەوزە چ
 مەنبه دی ، بەهەشته گوڵشەن و سەحرا

 ٢١٦بەاڵم بۆ من چ بای واده، چ پاییز 
 وانی هیوا کەن! قان بانگی کارڕەفی

 بەبێ ئازیزی دڵ، خێڵ ڕەنجەڕۆیە
 کەژاوەی ژینی تاڵ ناگاته مەعدەن 

 بە خۆی ما دڵ، که دی نێرگس له باخان 
 به چاوی جوانی دەڕوانێته گوڵشەن 

 ئەو دڵم ما هەڵوەدا و موبتەالی 
 کەن!چ بێ مەڵبەند و جێگا، ماڵ و مەس

 تما بە الی خەرمانی مەینەدڵم دۆش
 کەس و شەن ەڵ، بێێ هاواڵ و داوبەب

 بەبێ ئازیزی دڵ مەرگی "ئیمامی"
 نزیکه، دا بڵێ بێن گۆڕهەڵکەن

 
ی هەتاوی١٣٦٠قاقاڵوا،   
ی چاپی جەعفەر( ١5٩ی چاپی ئەنیسی و  ٦8)الپەڕە   

_________________________  ______________ 

 
بنووسرێت.    پایز'ێ بە شێوەی 'ە بۆچوونی من دەبب  نووسیوە بەاڵمئەم وشەیەی چۆن  نیم شاعیر خۆی    دڵنیا  ٢١٦

نووسینی شێوازی کوردیی وشەکە'پاییز' شێوە فارسییەکەی 'فعولن' ی کێشە عەرووزییەکە تی و  بە  زیانێک  ە 
ز حەناگەیێنێت.  و  دەناڵێنێت  فارسیدا  زمانی  زۆری  کارتێکەریی  لەژێر  کوردی  ئە  قمانی  ڕەوتی  و  نییە 
ش  یشێوەی 'پاییز'یان تۆمار کردووە و من ر بە  نیسی و جەعفە. هەردوو چاپی ئەوەراتریش بکەینەکارتێکرانە خێ 

 نم ئەوەیە کە ڕامگەیاند.نەمویستووە بیگۆڕم بەاڵم بۆچوو
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ی   ٦7و    ٦٦و    ەنیسیی چاپی ئ  ١5٤و    ١5٣)الپەڕە    کەی ئاواتپارچە شیعرێکی دی 
چاپی جەعفەر( هەر ناوی 'بای وادە'یە. بڵێی ئەو دووپات بوونەوەیە کاری شاعیر خۆی  
'خەرمانی  یەکەیان  ئەم  عینوانی  ئەنیسیدا  چاپی  لە  بۆچی  وابووبێت  ئەگەر  بووبێت؟ 

  دا دووپات   کاک جەعفەر  چاپیچی لە  بۆشاعیر وای دانەنابێت،    مەینەت'ە؛ ئەگەریش
 تەوە؟ اوەکر

بەمن   لە  بۆ  کردن  شیعر رگری  دوو  بۆ  وادە'  'بای  عینوانی  نەمویست  گومی،  گێژو 
 دابنێم و هەربۆیەش عینوانی چاپی ئەنیسیشم لە ناو دوو کەواندا داناوە.  

  ١٣٦٠بەاڵم چاپی جەعفەر ساڵی  لە چاپی ئەنیسیدا ساڵی گوترانی شیعرەکە نەنووسراوە  
 . دیاری کردووە وی بۆی هەتا

 اڵن بووە.  سا ٦8ا شاعیر ز[د١٩8١] ١٣٦٠لە ساڵی 
شیعرێکی جوانی لیریکە و لە خوێندنەوەی ئاساییدا وەک دەربڕینی ئەوینێک بۆ کچێک 
خۆ دەنوێنێت، بەاڵم عیبارەتێک لە فەردی سێهەم و حەوتەمدا دووپات بۆتەوە  )بە بێ  

ئەوەئازیز  گومانی  ئەو،  بەگوێرەی  کە  دڵ(  بۆ   ی  شیعرەکەی  شاعیر  سەرهەڵدەدات  
ادەرێکی خۆشەویستی خۆی نووسیبێت. ئەو 'ئازیزی دڵ'  یان دۆست و بروکار  کەس  

ەی وا الی شاعیرنەبووە و بیری کردووە، کێیە؟ جگە لە ئەندامانی بنەماڵە، یان دۆست 
ببێ دەتوانێ  دیکە  کێی  شاعیر  نزیکی  برادەری  ئەستەمە  و  شیعرەکە  خوێنەری  ت؟ 

 ئەو مەتەڵۆکەیە هەڵبێنێت!  بتوانێت
وادە:   بۆرینە'ی  'هەنببای  لەم  انە  خاڵ  فەرهەنگی  و  هەژار  بێدەنگنپێکهاتمامۆستا    ەیە 

واتا کردۆتەوە. 'جەنگە'  بە  'وادە'ی  بۆرینە  هەنبانە  بزانم    بەاڵم  وادە  ئەوەندەی  بە  بای 
دەڵ کە  دەگوترێت  زستان  توبایەکی کۆتایی  دوای  دیارە  دەتوێنێتەوە.  بەفر  انەوەی  ێن 

 ن.  بەفریش چیمەن و گیا سەرهەڵدەدە
 دیمەنی گولشەن و سەحرا وەک دیمەنی بەهەشتە.ەهەشتە....:  ب

دەڵی   و  دەردەبڕیت  خۆی  هیوایی  بێ  لێرەدا  ئاوات  پایز:  چ  وادە،  بای  سەرەتای  چ 
 کیان بۆم نییە. جیاوازییەپایز هیچ بەهار و 

هەر لە واتا ئاسایی و ساکارەکەیدا  نازانم دەبێ چەمکی 'کاروانی هیوا'    کاروانی هیوا: 
بکەسەی واتایەر  یان  مرۆڤێکی  ین  ئاوات  ببینین؟  چەمکەکەوە  لەپشت  دووەمیش  کی 

یان  خەباتێک  بزووتنەوەیەک،  ڕووداوێک،  بە  ئاماژەی  لێرەشدا  بڵێی  بوو،  سیاسی 
واتە قسە دوو 'ئیهام'  نەکردبێت؟  ئەگەر ئەو  نەبینینشۆڕشێک   ، پاڵووە لە چەمکەکەدا 
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ڕەفیقا  واتای "ئەی  دەبێتە:  فەردەکە  باسەرجەمی  کن!  بهێڵنە  با  نگێک  هیوا  اروانی 
بوەستێت تا من دەیگەمێ، لەبەر ئەوەی من لەو کاروانە بەجێ ماوم و بێ هیوام وپایز  

 و زستان چ جیاوازییەکی بۆم نییە". 
 ئەو ئازیزە  دەتوانێ کێ بێت؟ ئەگەر   ئازیزی دڵ: ئەوە خاڵی نادیاری ناو شیعرەکەیە. 

ن نیاز لە نەمر سەید تاهیری واهەبوو بڵێی   رایە،دا بگوت  ٤7و    ١٣٤٦شیعرەکە لە سااڵنی  
باشووری   چۆتە  کە  بووە  ئەو  هاوحزبییەکی  و  سەنگەرێک  هاو  یان  شاعیر  کوڕی 

ساڵی   لە  بەاڵم  ئەیلوول.  شۆڕشی  ناو  و  کام    ١٩8١)   ١٣٦٠کوردستان  زایێنی(دا  ی 
دی بیری دەکات؟ ئەو سااڵنەش بەشێک لە کوریزی دڵی شاعیرە وا لێی دیار نییە و  ئاز
لەگەڵ  ڕۆ دڵی  ژهەاڵت  ئازیزی  بڵێی  باشوور،  چووبوونە  و کۆمەڵە  دیموکرات  حزبی 

دیاری   وردی  بە  ئەگەر  شیعرەکە  گوترانی  ساڵی  نەبێت؟  کەسانە  لەو  یەک  شاعیر 
 پێک بهێنێت. نەکرێت، دەتوانێ سەرلێشێواوی زۆری لەم چەشنە 

کوڕ یان کچێک و بە  سەلەکە زۆر بە سیاسەتەوە نەبەستینەوە  ئەگەری دیکە ئەوەیە مە
یان برا و برازا و ئامۆزایەکی شاعیری بزانین کە چووبێتە سەفەر یان لە سەربازی بێت 
سااڵنەدا   لەو  کە  دامغان  و  سمنان  بۆ  تەبعیدیان کردبێت  ئێران  مەالکانی  تەنانەت  یان 

زۆر کران  کوردێکی  ئێران  ناوچانەی  ئەو  باسی   پەرەوازەی  سەر  چوومەوە  )خۆ 
 سیاسەت!(

و 'خێڵ' ە بە 'کاروان'ی ناو فەردی پێشتریشەوە پەیوەندی ۆیە: دەکرێ ئەەنجەڕخێڵ ڕ
 بدرێت. 

نێرگس لەباخان: پەیوەندی بە چاوی جوانەوە هەیە. چاوی جوان لە شیعری کوردی و 
 فارسیدا بە گوڵی نێرگس دەشوبهێنرێت. 

، اوی جوانی ئەو" واتە نێرگس دەخوێنمەوەچاوی جوانی: من وشەی 'جوانی' وەک "چ
 ناو' یش بێت نەک ئاوەڵناو و بڵێین 'جوانیی'.   م بۆی هەیە 'بەاڵ

 چاوی جوانی: من وەک 'چاوی جوانی ئەو' واتە نێرگسی دەخوێنمەوە، بەاڵم واهەیە  
 'ناو' و بێین نەک ئاوەڵناو و بڵێین 'جوانیی'. 

 دا: ئاوارە و سەرلێشێواو. هەڵوە
ک  موبتەال:   لەفارسیشدا  بەاڵم  عەرەبییە  وەردەگیرێتەڵکی  باوەکوو  و لێ  گیرۆدە   :

 گرفتار، ئالوودەبووی شتێک. 
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لەبەر  داناوە  میسراعەکە  کۆتایی  لە  سەرسووڕمانم  نیشانەی  من  و....:  مەڵبەند  بێ  چ 
یەکە میسراعی  درێژەی  دووهەم  میسراعی  هەموو  وایە  الم  و ئەوەی  فەردەکەیە  می 

م بێ  سیفەتی  ]بێ[مەسهەرچوار  و  ماڵ  ]بێ[  ]بێ[جێگا،  دەڵبەند،  بۆ کەن  ەگەڕێنەوە 
 وشەی 'دڵم'. 

دڵم دۆش ما: دۆش واتە دژ، گرژ، سیس )هەنبابە بۆرینە(. دۆش مان و دۆش دامان  
و   سیس  دڵم  مەینەتەوە  خەرمانی  بەالی  دەڵێ  شاعیر  مانەوەیە.  دەسەاڵت  بێ  و  مات 

 مات ما. 
)هەنداوە مترسک  فارسی  بە  داوڵ،  داڵۆ،  و  ڵ:  باخەوان  شتێکە  داوەڵ  بۆرینە(.  بانە 
ڕەواندبێستا بۆ  شیعری  نچی  لە  دەکەن.  دروستی  و...  تەنەکە  یان  پەڕۆ،  لە  باڵندە  نی 

 'بەرەوموکریان' ی مامۆستا هەژاردا، 'سەلکەکەر'یش بە هەمان واتا هاتووە: 
  "باغ و بێستانە، مەالی سەلکەکەرە" 

ن شەنەی خەرمان بەبا کردنە. واتە  بێ کەس و بێ شەن.  شەن، هەما  و شەن: بێکەس  
 پێ بەباکەم، یان خود شەنکەرم نییە. نییە خەرمانی ەنەم من ش

       ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
    هزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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 و! م و له چش له
 
 
 
 وک شهر وه هه شه و، ڕۆژم ڕهشه ی خالیقی ڕۆژ وئه
          و  هومێدی ئه م، ڕۆژیش بهیاڵی ئهخه ر لهو هه شه

 م؟ یاڵی ئهخه ی بهو، تاکههومێدی ئه بهی تا که
 و!م چش له و و ههم چش لهس بێ، هه م بهو و ئهب ئه یاڕه 

 س ڕۆیی بهعه  وی عومری من پاکی بهڕۆژ و شه 
 ویاڵی خهخه ر بهو هه فکری من، شه ڕۆژ خواردنه

 یاڵی چی؟ خه فانی بوو، ئیتر به مهم عالهئه
 و؟  یخوسرهر و کهندهسکه و ئه ٢١7یمان ی سولهکوا شاه

 رکی خاسانی خودا، "کامیل"!ر دهبڕۆ به سته هه
 ٢١8ودا پڕتهده ر عیشقهوتت ههپاش فه له ، کهبمره

 
تاویی هه ١٣٦٠قاقاڵوا،   
ر( عفهچاپی جه  ی ١7٠ی چاپی ئەنیسی و  7٩  )الپەڕە  

______________________________ _____ 
 . وی عیشق" هنیسیدا "پرتهچاپی ئه له کهینوانی شیعرهع

فهزهغه  پێنج  کورتی  بهلێکی  بهردی  ئه رۆکهناوه   اڵم  پێش  بهوه.  بتوانین  حیسابی   ی 
لهوهپاڕانه شاعیر  شی  ی  ده  به  کهعرهخودا،  دابنێین،  وشههه  لهبێ  ئایینی  و   ندێک 

بینهته ورد  ئهوهعبیراتی  ده.  و  ناوه  کهشیعره  ینگهتێده  که  یهمهو  عیرفانی  رۆکی 
ری  وههگهشیعری ئایینی.   له  اڵم جیاوازهکوو ئیسالمیش بێت بهباوه یه کهتی ههسۆفیایه
 ، کهژیانی ئاسایی ڕۆژانه له  می فانی" و بێزاری"عاله   له  وهنه ڕق بوو  له  بریتییه  کهشیعره

 
شاهی  بهن بوونی زیاتر اوو ڕه که ، من بۆ کێشی شیعرهیمان..." هاتووها "کوا شاه سوله دکهقهر دوو دههه . له ٢١7

 . یها ههر وڵکیش هه ر زمانی خهسهله  مانم نووسی کهیسوله 
 سی ینقی چاپی ئه و، ده .  پرته ٢١8
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یوانی" و وی حه"خورد و خه  و به  دواوه  تهداوهیان  وتۆی ئهژیان  هسۆفییانی سافی شێو
.  واتای ژین و ئامانجی ژیانیان زانیوه  له  وهفیکری قووڵ و بیرکردنه  له  وهوتنهدوورکه

ورانی گهورهک چۆن بۆ گه وه  ییهفای بۆ مرۆڤ نقا و وهوان، به ی ئهعبیرته  جیهان، به 
وه سولهمێژوو  وک  که  رندهسکهئه  یمان  نهیخوسرهو  کهویش  که یبووه؛  سانی وابوو، 

 تی. نگ و ڕواڵهشوێن فرت وفێڵ و ڕه ونه ن و بکه یشتوو نابێ دڵی پێ خۆش بکهتێگه
بۆچوونهوهئه دکهی  زیاتر  من  فهسههی  دوایین  شیعرهلمێنێت  شاعیر   که  یههکردی  

نێت دی دادهبهکی ئهیهدیارده  به دا" و "عیشق"  سانی خورکی "خار دهبه  بچێته  داواکاره
هه  که مرۆڤیش  مردنی  شهدوای  دهر  ئهوهداتهوق  جا  ئهگه.  که  وهر  عیشق    بزانین 

 .  وهینهش ناکه کهعیرفانی بوونی شیعره گومان له ٢١٩" تهریقه"گرنگترین ڕوکنی ته
لهخوێنه  نگهره وبڵێوهر گومان  بکات   باسی شجێگهعیشقی    دا  وا    نییه  وهاعیر ئهی 

وینی مرۆڤێکی دابنێت  ئه  جازی واتهعیشقی مه  زانن و بهقیقی دهعیشقی حه  سۆفییان به
اعیر  ی شوهر ئهبهله  وێنی خۆیدا نییهش  له  و بۆچوونه. ئهیهی ههبۆ مرۆڤێکی دیکه  که
ئهیااڵت خه نانه هومێد و ته  ڕاشکاوی چش له   به کات و ده  وییهزه  رڵکی سه م خه تی 
وشهده ڕۆژ  بهڵێ  ڕایده  ڕۆیوه  بێهووده  وم  کهگهو  عالهئه  یێنێت  مێکی  عاله  مهم 
دهمیشههه و،  نییه  لهفهیی  ده  وتێت.  چشخۆیشی  ژیانهله  خوازێت  له   و  و   بکات 

بێ هد  شی خودایهو خاسانئه  دا ناکرێت کهوه، گومان لهوهدا" نزیک بێته"خاسانی خو
   بن.  ەتریقرانی دینی یان تهڕێبه
شێخایهماڵهبنه په  تیی  دهخسییهشه  ندییهیوهو  ئاواتیش  ئهکانی  بۆ  باسهبێ   بگیرێنه   و 
زهبه شێخانی  پرچاو.  تهنبیل  باوهریقهیری  شا  کامیل  و  بوون  بهت  سمی  ڕه  کوو 

 . همو سیستهله ک بووهشێاڵم بهکردبێت بهتی نهشێخایه
ساڵی  ڕێکه شیعره  ١٣٦٠وتی  نیشانهکهکۆتایی  دیکهیهش  ئه  یهکی  ڕاستییهبۆ  لهو  و . 
و . لهو ژیاوههساڵ دوای ئ  8نیا  و ته  ٢٢٠ن بووهمهساڵی ته  78م وزۆر  دا شاعیر کهساڵه

وا  یوهله زترهێک الوالک کامیل شا گهسێکی وهوینی ئاسایی بۆ کهری ئهگهدا ئهنهمهته
 ن.بهعیشقی خودایی ناو ده قیقی واتهعیشقی حه "متصوفان" به 

 .  دا نییهکهقی شیعرهده م لهستهی ئهوشه 
 

کادێمیای  بانی )خالیس("، ئهحمانی تاڵهبدولڕهدیوانی شێخ عه   –ی عیشق  زبه، "جه لی سوڵتانید عهممه.  محه ٢١٩
 ٣٤، ل. ٢٠١٤ولێر کوردی، هه 

 و له   دایک بووه ا لهتاویدی هه  ١٢8٢ی  ساڵ  ید کامیل له ه ر، سعفهی جه تای دیوانی چاپره ی سهگوێره   .  به ٢٢٠
 .ی دوایی کردووهچ یشدا کۆ ١٣٦8



 
  

313/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 . یهس، بێهوودهبهعه 
به  ، لهو کوری داوده  نیمان، شای مووساییاسوله بهمبهپێغه  ئیسالمدا  ئیسڕائیل  ری  نی 
 .اکمی ئینس و جین بووهح که هاتووهایاتدا ڕیو برێت و لهناوده

 . قدونییهقدوونی کوڕی فیلیپ، شای مهری مهندهسکه ئه
نگیسی کچی  ڕهش و فهیانیان، کوڕی سیاوهی کهمین شای زنجیرهو، سێههیخوسرهکه

  ٢٢١فراسیاو. هئ
        ،کهه رووزیی شیعرحری عه به

 فاعیلن هزج مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن مفعول م
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 پیری 
 
 
 

 پیری وا هات و ئەجەل لێم دیارە 
 ڕەنگە ڕامکێشێ بەرەو ئەو خوارە

 کوێیە ئەو خوارە؟ دەڵێن جێم قەبرە 
 بێزارە ٢٢٢گۆڕە، خۆفناکە، گیان

 ئەی خودایە، بە تەنێ لەو گۆڕە
 چۆن بمێنم، قوڕ و بەردم بارە! 

 ئەووەڵ قوڕ و گڵ بووم و خودا جاری 
 ی ئەمجارە م و کەچگیانی پێدا

 دە ووردە بە خەیاڵە بەدەنم وور
 تێک بچێ، بێتەوە گڵ دووبارە

 بەدەنی ناسک و نەرم و شلی من
 خۆ لەوێ توعمەیی مشک و مارە 

 بێکەس و بێدەر و ماڵ تاریک خۆم
 ارە چاو دەگێڕم هەر ئەتۆم لێ دی

 ئەی لەهەرجێ هەی و نیشە جێگات!  
 کاتی ڕەحمە بە منی بێچارە 

 شەمعی کەڕەم، ە نەکا گەر لەوێ گرپ
 تەنگ و تاریک، دڵەکەم خەمبارە

 تۆ "ئیمامی"، کە بژیت یا بمری،  
 ئەرخەیان بە بە تەنێ خوا یارە 
 

 
 نیسی: گییان .   چاپی ئه ٢٢٢
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ی هەتاوی ١٣٦٠قاقاڵوا،   
  ر(عفهی چاپی جه  ١8٣نیسی ی چاپی ئه ٤٢  ڕه)الپه

_________________________________   __ 
چاپه هه و  رسه له  کهردوو  و  عینوان  گوت ڕێکه  شوێن   نگن. هاوده  کهشیعره  رانیوتی 

بە تژشیعرەکە   کامیل  سەید  وەک  ئایینی  مرۆڤێکی  بۆ  هەستە  ئەو  مردن.  لە  ترسە  ی 
کاتی   لە  شاعیر  نییە.  نائاسایی  پیریدا  سااڵنی  لە  شیعرەکەتایبەت  سااڵن    7٢دا  گوتنی 

 بووە. 
لە  و حیکایەتەوە  یوایەت  تایبەت لە نێو موسوڵمانان و بەو هەموو ڕترس لە مردن بە  

مونکیر،   و  نەکیر  و  گۆڕەوشار  و  سیڕات  پردی  و  باوەڕی جەهەننەم  ناو  چۆتە  کە 
لە تەمەنی سەرەوەدا زۆر جیددی دەبێتەوە. کەسێکی هەستیاری    وە،هەموو ئیماندارێکە
یە زۆر سەیر نابێت ئەگەر  ی دەڵێ "بەدەنی ناسکی نەرم وشلی" هەوەک ئاوات کە خۆ
ت بکات هیچ دەرەتانێکی بۆ هەاڵتن لەو  بترسێت و هەس  ێر زەویلە مشک وماری ژ

بۆیە هەر  بدات  یارمەتی  ناتوانێ  خاکدا  ژێر  لە  و کەس  نییە  وەک   بارودۆخە  ئەویش 
دەبێت و ڕزگاریی خۆی  باوەڕ و ئیمان بە خودای لەو قۆناغەدا بەهێزتر  هەندێ کەس،  

ێت. ەی ئەو دەخوازدەرگان  وو چڕ وجانەوەرە سروشتی و خەیاڵییانە لەەو هەمئلەدەست  
 ئەوە ناوەرۆکی سەرجەم فەردەکانی ئەم شیعرەیە.

لە قەدیمدا تفەنگێکیش بەو  گیان بێزار، واتە دیاردەیەکی گیان ئەستێن یان دژ بە گیان.
 ناوە هەبووە.

بەاڵم لە سەر بنەمایەکی    بووم.... بیرۆکەیەکی شێوە فەلسەفییە جاری ئەووەڵ قوڕ وبەرد  
بوونی مرۆڤ بە دەست خودا لە خاک و فوو پێدا  ەیە بە دروست  و ئاماژئایین دانراوە  

 کردن و گیان بەبەرداکردنی. 
بێتەوە: بە واتای ببێتەوە، سەرلەنوێ ببێت بە هەمان ئەو شتەی وا پێشتر بوو. لە ناوچەی 

 بیچمەی وشەکە وەردەگیرێت.  بۆکان کەڵک لەو
 چار دەسەاڵت و نا اتای بێبێدەر: زاراوەیەکی سەر زمانی خەڵکە بە وبێکەس و 

 گرپە کردن: کڵپە، بڵێسە، گڕ )هەنبانە بۆرینە(. 
تەنگ وتاریک دڵەکەم خەمبارە. سیفەتی تەنگ و تاریکی واهەیە بگەڕێتەوە بۆ "لەوێ" 

باشترە وابێت  ئەگەر  و  قەبردا  ناو  لە  یە  واتە  )فاریزە(  وێرگول  نووسینەوەدا  کی  لە 
ڕستە پاشماوەی  لە  کە  بهێنین  جیایبەشوێندا  ئەگ  کە  ئەوەیە  بکاتەوە.  الوازتر  ەرێکی 

تا ڕادەیەکی   وابێت. من  تەنگ و تاریکی سیفەت بن بۆ "دڵەکەم" کە من پێموا نییە 
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و ڕستە  لە  جیاوازە  و  سەربەخۆ  خەمبارە"  "دڵەکەم  کە  باوەڕەم  ئەو  لەسەر    زۆر 
 ووشەکانی پێش خۆی.

ەکەیدا بە انم لە ناسنامندەی بزنەماڵەیی یا شوهرەتی سەید کامیلە و ئەوە"ئیمامی" ناوی ب 
جیاتی   لە  جار  هەندێک  کامیل  سەید  کراوە.  ناودێر  زەنبیلی"  ئیمامی  کامیل  "سەید 

"ئیمام ئەو  "ئاوات"  شاعیریی  شیعرەکانی.نازناوی  کۆتایی  خستۆتە  یەی  ساڵی    ی" 
شی سا  ١٣٦٠عرەکە  گوترانی  سێ  دوو  واتە  هەتاوی  گەالنی  ی  شۆڕشی  دوای  ڵێک 

 ئێرانە. 
 ورکی بێت بە واتای دڵنیا. چێت وشەیەکی تن" وێدە"ئەرخەیا

      : کهرووزیی شیعره حری عه به
 رمل مسدس مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعلن 
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 لێبووردن

 
 
 

 سابخانهقه گ لهک سهڕ و خوێڕی، وهبێ پاس و وه
 ٢٢٣یخانهمه ستێ لهک مه، وه راسیمهبێ هۆش و سه 

 رێشانم په  جێگا، شێواو وڵ و بێ نزبێ مه
 ٢٢٤وێرانه ک کوندێ لهی چۆڵ، وهجێگه دانیشتوو له

 م و ئاواره تیاره، په و بێچاره بێکاره
 و بێ النه  الیێکم، بێ جێگه له رتاوههه

 یاڵم من کر و خه ت، بێ فبێ تاعه بێ زکر و به
 و چۆڵ و بیابانهو لهو شهڕۆژ  وهخولێمهده

 خشینهبووردن و بهوتوو لێار کهکری لهبۆ پی
 رمانهده چاوپۆشییه بۆ 'کامیل' ی بێچاره
                      

تاویی هه ١٣٦٠قاقاڵوا،   
  ر(عفهی چاپی جه  ١٩7نیسی و ی چاپی ئه 8٢ )الپەڕە  

 _______  ___________________________ 
شیعرهعینوا ئه  له  کهنی  داچاپی  یهیچاوپۆش  نیسی  هه   '  لهو  فه  ردوکیان  ردی دوایین 
 رگیراون. وه کهشیعره

 . وهتهساڵێک پێش کۆچی دوایی خۆی هۆنیویه 8، شاعیر ئایینییه –شیعرێکی عیرفانی 
لێره وهشاعیر  کهدا  ده ک  بهسێک  که  باوه   نوێنێت  و  ئایینییهخلووس  و   له  وهڕی  ماڵ 

بێتدا وهومزگه  گای خودا، یان میحڕابیباره به ستا  خودا    له  وهتییهبدایهڕی عه وپه ت و 
 خشێت.کانی پێ ببهتا و گوناههخه وهبپاڕێته

 
 یخانههم ستی له نیسی: مه .   چاپی ئه ٢٢٣
 نهوێرا وندی له نیسی: کچاپی ئه.    ٢٢٤
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لهیوهپه مرۆڤ  و  خودا  جیاوازه  ندی  مرۆڤی    له  .تسیحییهمه  له  ئیسالمدا   ئیسالمدا 
اتر و  دا زیتییهیهو کۆیالتا لهو هه   ی خودایهکۆیله  اتهبد ونیا عه خلوقات' تهفی مهشرهه'ئ

پێشە بچێتە  پهوهباشتر  له،  خودای  زیاتری  دهگهسندی  لهڵ  و  پله  بێت  و   مردندا 
 وێت.کهست ده شت ده ههبه کی باشتری لهیهبهرتهمه
باشی خۆ    لق' دا بهر 'خارانبهبهخلوق' لهمرۆڤی 'مه  یوهدا خۆ بچووک کردنهم شیعرهله
 عیرفانی ئیسالمی، که  لەگەڵ  اڵو بووه تێکه  ڕهو باوه، ئهینی کاتداعه   اڵم لهنوێنێت بهده
خاوهله مرۆڤی  لهوێشدا  بڕوا  بهعه  ن  نیازیی  بێ  لهخه  ینی  زیاتر  عهڵک،  دا تییهبدایهو 
 نێت. هیچ داده لهمتر که ر خودادا بهرانبهبه له و خۆی وهخواره چێتهده
شاعیروهئه به  ی  قهسه  خۆی  دهداناوه  بخانهساگی  وه،  نیشانهکرێ  ئاماژه  ک  ک  یهو 

به سۆفیایهباوه   بزانرێت  هه ڕی  سافی  سۆفیانی  شاعیر.  مهتیی  ئهموو  م وجوودێکی 
بهجیهانه زانیوه  یان  نووری خودا  ئه  بووه  و  ئیشراق و   ته ستی کردۆده  وتۆ کهسۆفی 

 ".یا اللهم علیک گ و پێی گوتووه "السالملی سه
وهپا و  وهس  یان  سیفهڕ،  دوو  کهڕین،  پاسهسه  تن  بهگی  دهردهوانی  مااڵن  بێ رگای 

واته ماڵه  بیانبێت  به  کهپاسی  و  نه  بێگانه  بدێرن  بوهو  بهناسراو  سهڕن.  بێ  اڵم  گی 
دهبه نی  خاوه قهر  و  رگای  نین  وا  ده   نه سابخانان  شوێنێک  نهپاسی  س که  به   دێرن، 

 ڕن.وههد
وێرانهکوند ناو  ئهی  خورافییه ،  بڕوا  ئێمه  له  که  یهو  هه ناو  به   یهدا  ئهگوێره  و  ، وهی 
کیش بنیشێت، دانییهر ئاوهسه   ر لهگهنیشێت، یا ئهده  وێرانه  نیا لهبوو تهبه  ی کوندهباڵنده

کی  یهواییدا باڵندهنگی ڕۆژئارههفه  له، کوند  وانهپێچه  بێت. بهان دهدواتر وێر  و شوێنهئه
 و بە شووم دانانرێت. ک و عاقڵهزیره

 ( بۆرینه نبانه)هههیچ شت  ر بهدهلالیی و گوێنه، گه تیارهپه
 ، کهرووزیی شیعره حری عه به

 فاعیلن // مفعول مفاعیلن  هزج مثمن اخرب: مفعول م
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 بوراقی باڵدار 
 
 
 

   ٢٢5ریهەموو عەیب بەودت لە ئەی سەراپایی وجو
 تۆ لە تاریفی من و هۆنەری دیکە بەدەری 

 تۆ ڕەسووڵێکی، زەوی فەخری به تۆ بوو له سەما 
 وپەت بوو، لەتی بۆ الت دەوەری  مانگ به ئەمرت لەت

 ه و بەشکۆ هاتی به ئەمری یەزدان هێنده گەور
 ی پێغەمبەره ڕاوەستن، ئەتۆیان لە سەریهەچ

 ٢٢٦و مەرحەمەتیکەرەم  ڕابەر و گەوره و خاوەن
 کرد و نەماوه ئەسەریسفرەکەت حاتەمی ون

 دا چوونهەرکه هاتی هەموو زاڵم له نەهاتی
 زۆری زۆردار به وجوودی تۆ نەمابوو خەبەری 

 ه دەوری مەکه بووی جوبرەئیل بانگی دەکردی که ل
 ، تۆ خاوەنی فەتح و زەفەری کوتی: فەرموو بڕۆ

 رد خێرا خۆی نەگرت کافر و تەسخیری مەکەت ک
 ٢٢7مشکیان بە دڵ و گیان دەکڕی کونه سەرلی شێواو،

 ڕێگەکەت دوور بوو، بەاڵم ساڵی به ساتێکی بڕی
 ئەو بوڕاقی که به بااڵن دەفڕی چوویه سەری  

 ەوت، ڕۆیی کەوت هەچی دووی تۆ نەکەوت بەختی خ
 ٢٢8 و نەکبەت و سەد دەربەدەریمەسخەرە و تووشی بوو

 
 جوودت ر: سەراپای و. چاپی جەعفە ٢٢5
 خاوەن...  و. چاپی ئەنیسی و جەعفەر: گەورە و ٢٢٦
 شێوا و کونەمشکی بە دڵ و گیان دەکڕی  . چاپی جەعفەر: سەرێ ٢٢7
   سەریمەخسەرە و نەگبەت و سەد دەردی : تووشی بوو . چاپی جەعفەر ٢٢8
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 ی نان چووشاسوارێکی وەها بووی هەموو ئاسما
 بوو به پێشواز له سەران دادەوەری  هەر مەالییک

 به ساڵوات و به تەکریم و به تەحسین و ئەدەب
 سەفەری! ڕادەوەستان و دەیانکوت: که چ شیرین

 ەمین ماتڵ ما چوویه ئەو جێیه که جوبریلی ئ
 بەوالوه نەمابوو گوزەریجێی حوزوور بوو، لەوه 

 ەحری له مەسافا وەکوو کێویی و له بەزال، ب
 بوڕاقت که سەراپا هونەری!ی بە قوربانی ئە

 مۆجیزەت زۆره، له ئەژمار بەدەره بۆ "کامیل"
 القمر"ی! هەر ئەوەند بەس که دەڵێم: خاوەنی "شق

     
 ی هەتاوی ١٣٦٠قاقاڵوا، 

ی چاپی جەعفەر(   ٢٤٠و  ٢٣٩ی چاپی ئەنیسی و  ١٤5و  ١٤٤ەڕە )الپ
   ______________________________ 

واتە  رەکە لە چاپی  انی شیععینو "چامەکان"  بەشی  لە  القمر"ە و  "خاوەنی شق  ئینیسیدا 
 قەسیدەکاندا دانراوە.   

ئەو و ئەو    شیعرێکی ئایینییە لە نەعتی پێغەمبەری ئیسالمدا گوتراوە و هەندێک سیفاتی
وتراون، تێدا دووپات بۆتەوە: سەروەری ئەنبیا، خاوەنی شق  شتانەی وا سەبارەت بەو گ

فاتیالقم  سوار،  مەککە،  ئەحی  میعراج سری  سەفەری   خاوەنی  )بوراق(،  باڵدار  پی 
بااڵ  مەرتەبەی  تا  ئاسمانان  هەموو  خودا    -وسەردانیکەری  بە  چاوی  شوێنە  لەو  کە 

 کەوتووە. 
شیعر ئەو  کوردیش لەڕیزی  دیکەی  شاعیری  زۆر  کە  و    انەدایە  هەیانە  دیوانیاندا  لە 

گەی ئەوانەوە بوونەوەرێکی ەمبەر لە ڕوانمە. پێغئەویش پێداهەڵگوتنی پێغەمبەری ئیسال
بێ عەیبە؛ فەخری کائیناتە؛ بە ئیشاڕەیەکی پەنجە مانگی لەت وپەت کردووە و دواتر 

پێغەمبەری دیکە بەڕیز ڕادەوەستن و    هەزار  ١٢٤لەتەکانی پێکەوەی نووساندوونەتەوە؛  
و زاڵم  تووی  بەخشندەترە؛  حاتەم  لە  پێشەوایانە؛  و  سەرکردە  لەسەر زۆردار  ئەو  ی 

حەوتەمی  زەوی   قاتی  لە  خودا  چاوپێکەوتنی  چۆتە  بوراق  سواری   بە  نەهێشتووە؛ 
وانێ  ئاسمان و ... کە دیارە زوربەی ئەو شتانە تەنیا لە چوارچێوەی 'باوەڕ' و ئیماندا دەت

ز ئاشکرایە  دەنا  هەبێت  زەوی بوونیان  لەسەر  کەسێک  هاتنی  بە  زۆرداری  و  وڵم 
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وونەکەی دۆخی ئێستای جیهان و بە تایبەت شی کردووە، نمت زیادینەفەوتاوە و تەنانە
واڵتی خەڵکانی موسوڵمان، کورەی مانگیش نە بە ئاماژەیەکی پەنجە لەت دەکرێت و 

 نە بەیەکەوە دەنووسێتەوە. 
 بکرێت.  بەدەر: زیاد لەوەی بتوانرێت تاریفی لە تاریف

انشقا  یان  القمر  شق  بوو...:  پەت  و  لەت  ئەمرت  بە  القمرمانگ  بق  ئاماژەیە  ەو ،  
لەت   مانگی  پەنجە کورەی  ئیشاڕەیەکی  بە  ئیسالم  پێغەمبەری  دەگوترێت  وا  هەواڵەیە 

یەکی  وپەت کردووە و لەتی ڕژاونەتە سەر زەوی بەاڵم دواتر کۆی کردوونەتەوە و  
ە هەندێک لە خەڵکانی ئیمانداری موسوڵمان باوەڕیان هەواڵێک کە واهەی  -خستوونەتەوە

 پێی بێت.
 وە تۆ بوویتە پێغەمبەر، زوڵم و زۆرداری لە سەر زەوی نەماوە. اتی: لەو کاتەەر کە هه

پێغەمبەری  و  خودا  پەیوەندیدەری  ئاڵقەی  و  وەحی  هەڵگری  فریشتەی  جەبڕەئیل: 
بەو هەواڵەی کە گوایە کئیسالم. فەردی شەش ئاماژەیە  اتێ لەشکری ئیسالم چۆتە  ەم 

شارە دەرەوەی  لە  هەر  مەکە،  خەڵکی  جەسەر  مزگێنی کەدا  سەرکەوتنی    بڕەئیل 
 سوپاکەی بە پێغەمبەر داوە. 

 کافر: لە ڕوانگەی موسوڵمانانەوە هەموو ئەوانەن وا موسوڵمان نین. 
مبەری ئیسالم بە سواری بوراق )ئەو ڕێگەکەت دوور بوو: ئاماژە بەو هەواڵەی کە پێغە

ن و دوای  ی ئاسماەسپە باڵدارەی وا جەبڕەئیل  بۆی دابین کرد(، چوو بۆ حەوت قاتئ
 ێکەوتنی خودا، بە چەند خولەک، گەڕایەوە سەر زەوی. چاوپ

 دوو نەکەوتن: باوەڕ پێ نەهێنان.
 شاسوار: سوارچاک

 مەالییک: کۆی مەلەک، فریشتە.  
دادەوەری:   سەران  پێغەمبەلە  کردنی  پێشوازی  بۆ  سەرەوەی فریشتەکان  الی  لە  ر 

 ئاسمانەوە وەک باران دادەبارینە خوارەوە.  
ساڵو ئابە   :.... و  لە  ات  ئاسمان  فریشتەکانی  لێگرتنی  ڕێز  و  پێشوازی  بە  ماژەیە 

 پێغەمبەری ئیسالم، کاتێ کە چوو بۆ میعراج. 
ف جەبڕەئیلی  گوایە  کە  هەواڵەی  بەو  ئاماژەیە  ما:  تا ماتڵ  میعراجدا  شەوی  لە  ریشتە، 

لەوێ  شوێنێکی بەاڵم  بووە  ئیسالم  پێغەمبەری  هاوڕێی  ئاسمان  ە  بەدواو  دیاریکراوی 
و  نەیتوانیوە   ماوە  ماتڵ  شوێنە  لەو  ناچار  بە  سەرەوەتر؛  بڕواتە  نەبووە  ئیجازەی  و 
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لێگەڕاوە پێغەمبەر خۆی بچێتە قاتی سەرەوەتر بۆ الی خودا. موسوڵمانان لە سەردەمی  
هەواالئێ چەشنە  ئەو  چەسپاندنی  بۆ  لەگەڵ ستادا  هیچکامیان  و  ن  'نەقڵی'  تەنیا  کە  نە، 

دا یەک ناگرنەوە، گرفتی زۆریان هەیە و پەنا   دەرەوەی باوەڕ عەقڵ'ی  زانستی ئەمڕۆ و '
دەرخواردی   تر  ناوێکی  بە  و  پێچانەوە  بە  واتە  هەواڵەکان  'تەفسیر' کردنی  بەر  دەبەنە 

 خەڵکی دەدەن.
 ی تێپەڕین و ڕۆیشتنیشی هەیە.  ەڕین و چوون؛ لە فارسیدا واتای شوێنگوزەر: تێپ

 حوزوور: بەردەم خودا
دا؛ عەرەبییە. شاعیر ئەم وشەیەی لە شیعری دیکەشیدا وونەوە لە شەڕوبەڕووبمەساف: ڕو

 هێناوە یەک لەوان شیعری 'خاسە کەو'ە. 
ەک کێو قورسی و  وەکوو کێوی: تۆ کۆڵنەدەر و تەسلیم نەبووی دوژمنی لە شەڕدا و و

 ت.  لە شوێنەکەت نابزوێی
 بەزل: بەخشین و دڵئاوایی کردن.  

 و کۆتایی بە بەخشندەییەکەی نایەت.  وەک دەریا وایواییدا لە بەزال بەحری: لە دڵئا
ئەسپە   قوربانی  بە  هیچ،  پێغەمبەر  فیدای  بە  خۆی  شاعیر  بوڕاقت:  قوربانی  بە 

 خەیاڵییەکەشی دەکات. 
عەرەبی معجزەی  گرانیمۆجیزە:  و  گەورە  کاری  بەڕێوەبردنی  و   یە،  توانا  دەرووی 

 عادەتی خەڵکە.
شاعی کامیلی  بەدەر:  ئەژمار  للە  ڕوو  ئر  پێغەمبەری  بە  ە  من  دەڵێ  و  دەکات  یسالم 

نایەن،  بژاردن  لە  زۆرە  هێندە  ژمارەیان  دەشزانم  و  هەیە  باوەڕم  تۆ  مۆجزەی  گەلێک 
 کە شاکاری مۆجزاتی تۆیە.  بەاڵم هەر ئەوەندە بەسە باس لە شق القمر بکەم 

         ،وزیی شیعرەکەبەحری عەر
     علنعالتن فرمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن فعالتن ف
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 گیانه! وه ره وه 

 
 
 

 ست ڕامێنێ؟ بهمه ک تۆ لهوه کێیه
 لی بنوێنێ گه ڕ بهبیر وباوه

 مت و چااڵوی ستهگبهقوڕی نه له
 ربێنێ لی دهی خۆی و گهکهشڕه
 بیر وڕا بێ، به ک ئێوهوه کێیه

 م بستێنێ؟ ڵهقه مافی کوردان به
 ی دین'! ورهگه ی'ئه یهدڵم ئاوێنه

 نوێنێ نی تۆ دهبار دیمهجارو
 نی کوێستانت تهبۆ وه وهرهوه

 رمێنێ؟ وای گههه ی تۆ لهکهچ ده
 ت،بێ ڕێگاکهی تۆزی نهوهبۆ ئه
 ئاوپڕژێنێ  کا تک تکه دهچاو 

 هاوڕێکانت  له بۆ ساڵوێکی
 فڕێنێ ڵدهم کۆتری ههکهدڵه
 واخوات زۆرن ، هه گیانه وهرهوه
 خوێنێ بۆت ده ره، وان هۆنهک لههی

 وهتهکوو خۆی ماوهر وهکوڕی کورد هه
 روێنێ واڵت ده تۆوی داوات له

 ماوم، قوربان وهئاواته ر به هه
 ر دێنێ ی هیوا بهکوو باغتاوه

 اوات' ی پیر 'ئ بولبولی باخته
 چریکێنێ ده وهئاواته ر به هه
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 تاویی هه ١٣٦٠قاقاڵوا، 
 (نیسیدا نییه چاپی ئه  لهر، فهعی چاپی جه  ٢5٠و  ٢٤٩)الپەڕە 

 _________________________________________ 
رۆکی  ت و ناوهبابه وتبێت.داکه کهتای شیعرهرهسه ردیک یان دوو فهم یهکهست ده هه

له: خهڕوونه   کهشیعره واتە  گەرمێ  چۆته   وهاڵتی کوردستانهڕۆژهه  باتکارێکی کورد  ن 
خاکەک به باشووری  ئاوات  و  شیعره ەمان  گه  م  لێدهوهڕانهداوای  لهی  راوێزی په  کات. 

جه   له  کهشیعره ئهعفهچاپی  ڕسته ردا  که :  وهخوێنینهده  یهم  دۆستێک  ناچاری   به  "بۆ 
و  ئه وه داخه؟ بهکام دۆسته وهبزانین ئه یهوهئه کهی شیعرهڵۆکهتهمه  رمێنێ."گه چووبووه

. وهن نابێتهبووم ڕووزای ژیانی شاعیر نهشاره  وهنزیکه  له  بۆ من که  خسییانهشه  ندهیوهپه
وایه سهئه  الم  بنهرکی  شانی  بهماڵهر  سهی  ئاغا  کهڕێزی  ئێستا  بێت  کامیل  م  ئه  ید 
ریی بکێشن و زانیات  حمه، زهوهبێتهئازادی باڵو ده   ی واڵت به وهرهده  له  وتاره  زنجیره

،  وهنهواڵت باڵوی بکه   ناوخۆی  له  یانتوانیوهو نه   الیه  دڵنیام زۆریان له  که   -  شنهو چه له
یاندا  وهباڵوکردنه  له  ئێمه  بۆکان یان خود بۆ من. دیاره  –اڵت  ڕی ڕۆژههاڵپهبنێرن بۆ م

الیههه مەسەلهموو  کابه  گرینهده  کهنێکی  و  چاو  ناکر  تووشهرێک  کەس  ی  ین 
و   وهمێننههسەرپۆشراوی د  ر بههه   و نهێنییانهناڕەحەتی و زیان بێت. ئەگەر وانەکەن ئه 

 رن.  ی پێ بهک ناتوانن پهیههیچ شێوه وان بهی دوای ئهوهئیتر نه
[ کە  8٢و   ١٣8١] ١٣٦٠ین: ساڵی  ڕێین و کاری پشکنینی خۆمان بکهگه وهبا جارێ له

تشیع گوتراوە،  رەکەی  ئهێدا  شۆڕشی  دوای  ساڵێک  دواییهسێ  گهم  ئێرانهی    که   النی 
بهمه ئهریدا  سه الکان  بوون.  کوردی  سیاسییه  حزبه  که  مێکهردهسه  وهزاڵ  کانی 

شه ڕۆژهه دوای  چهاڵت  ساڵهڕێکی  ناوچه گهله   ند  ئیسالمی،  کۆماری  چۆڵ کهڵ  یان 
و ئه  :کێ و بۆ کێ گوتراوه  له  ڕوو  کهشیعرهببوون.  کردبوو و ئاوای دیوی باشوور  

ههسه که ههرکه،  وهیهس  جار  سێ  ئاوات  وهک  ،  جارێک  'ئێوه'تۆ'،  جارێکیش ک  و   ' 
'گهوه تێدهورهک  خیتابی  ڕووی  دین'  دهی  لێ  ڕێزی  دهکات،  پێی  و  ڵێت  گرێت 

و ک ئهت وه ناتوانێ  دیکهسی  که  زانێ کهکی دهن بیر وڕایهخاوه  ها به روه'قوربان!'  هه
'مافی    که   وهنیا ئهورد؟ تهلی ککانی گه؟ داخوازییهست چییه بهست ڕابمێنێ'؛ مه بهمه  'له

بهکوردا دهڵهقه  ن  'ههم  و  ئهستێنێ'  زۆرن'.  کهواخوای  هۆنرانه  له  سهو  ی وهکاتی 
ت ساڵو و ئاوا یا نییهنوێ تهم لهاڵبه هباشووری کوردستان له رمێن واتهگه دا لهکهشیعره

 بێت؟ توانێ کێ وتۆ دهسێکی ئهکه کات. هاوڕێکانیشی ده له
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تهگوێره  به 'هاوڕێکای  ئهعبیری  کهن'،  ئه  سهو   حزبه   بااڵی   ندامێکیدەکرێ 
کۆمهسیاسییه یان  )دێموکڕات  بێت  کورد  بهڵهکانی  کوردان  'مافی  کە  م ڵهقه  ( 

رێکی  ال و ڕێبهمه  کات زیاتر بیر لهی دین' وا دهورهی گهم خیتابی 'ئهاڵ. بهستێنێ'ده
بکه لههوینهئایینی  سااڵنه.  مهو  فهدا  و  لهقێیهال  کورد  زۆری  حزبهگهکی  کان  ڵ 

ههکه و  بۆیهوتبوون  ئهر  بهته  مهستهش  شیعرهیارمه  نیا  شاعیر    کهتی  نیازی  بزانرێت 
یشتن  گهست ڕانه و ده  رچاوهبوونی سه نه  واڵتی و به  رهدوو  له  لێره. من  هیان بووکامه

ڕاست    لەگەڵ ئەوەشدا،ڵبێنم.  هه  یههڵۆکتهو مهئه  م بتوانمستهیر، ئهس وکاری شاعکه  به
ر هه  که  ،ینییهدینی حوسهمر مامۆستا شێخ عیزهنه   ڕووی له  کهشیعره  الم وایه   ڵه،یان هه

ئاواره  لهدا  مانهردهو سهله ژیا وپاشان  باشووری کوردستان ده  ببوو و له  زێدی خۆی 
نوێنێ'، نی تۆ دهو جاروبار دیمه  یهم ئاوێنهڵێ 'دڵ اڵم کاتێ دهی سوئێد بوو. بهوازهرهپه
تی و  و دۆستایهحیسابی ئه  دۆستی نزیکی شاعیرش بووبێت، جا نازانم به کهسهبێ کهده
ئاگاداری  مێنێت یان دهجێی خۆیدا ده  ی من لهکهه، بۆچوونتییهزیکایهن شێوێت؟ هیچ 

په   وهئه عیزهیوهنیم  شێخ  مامۆستا  و  ئاوات  چهدندی  بووهگه   ندهین  وگوڕ  یان   رم 
وتیی چه   تهم بابهی ئهوهن دوای باڵو بوونه کهلهسهزای مهی شارهسانهو که . با ئهبووهنه
ب ه کچوونهبۆ ڕاست  بۆ  عیزه  له  جگه   .وهنهکه م  شێخ  واهه مامۆستا  رێکی  گهئه  یهدین، 

سێک ؟ که . کێی دیکهبات بێتخه   یرۆکی ڕێکخراوهینی سهاللی حوسه ه شێخ ج  دیکه
  بۆ هەڵهێنانی مەتەڵەکە. بن    دیکەدەکرێ ئەگەرێکی    یشنبیل یان تورجانشێخانی زه  له

کە هێشتا پەیوەندیم بە ڕێزدار جەعفەری  کاتێ دەربڕی    سەرەوەممن ئەو بۆچوونانەی  
ت زانی و . درەنگتر ئەو پەیوەندییەم بە پێویسکوڕی ئاواتەوە نەکردبوو  -ئیمام زەنبیلی 

هەندێک پرسیارم ئاراستەی خزمەتی کرد. بەختەوەرانە ئاغا سەید جەعفەر بە دەنگمەوە  
یەکیان   کە  دامەوە  پرسیارەکانی  وەاڵمی  و  ئەوهات  ئێست   هەر  کاک  بابەتەی  بوو.  ا 
 جەعفەر سەبارەت بەم شیعرە بە کورتی نووسیبووی:  

بۆ  " گیانه  ددین کوتراو وەرەوە  شێخ عیزه  مامۆستا  مر  وهه  نه  ئه ودیو  بۆ کوردستانی  ه که چووبوو 
 .رگیز نەگەڕایەوە"

نەبوو هەڵە  من  یەکەمی  ئەگەری  عزەدینی   واتە  شێخ  نەمر  شیعرەکە  بەرگۆی  و 
 وهدنهمان: بیر لێکرڕا ییە.حوسەین

 رهێنان: ڕزگار کردنهچااڵو ده قوڕ و له له شڕه
 تی کوردستان اڵکوێستان: رۆژهه

      تانرمێن: باشووری کوردسگه
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 نگرواخوا: الیههه
، کە لە کۆتایی شیعرەکانیدا هەندێک جار کەڵکی لە  تیر: شاعیر، نیاز ئاوات خۆیههۆنه

'هۆنەر شیعریی  وەرناسناوی  بەاڵم'یش  ناوەڕاستی   گرتووە.  کەوتۆتە  ئەوە  لێرەدا 
 غەزەلەکە.

 زیی تۆ داوات: داوای تۆ، داواکاری و داخوا
  خۆیی کوردستان ربهسه   بریتی بێت له  که  -زوو'ها 'ئارههروئاوات: ناسناوی شاعیر، هه

 . : باخی تۆیهباخته
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 

 ن فعلن ن فعالترمل مسدس مخبون محذوف: فعالت
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 اڕانەوەپ 

 
 
 

 ڕووڕەشی دەرگای خودام و سەرفکەندەی موستەفا
 و مل کەچی ئالی عەبا شەرمەساری ڕۆژی حەشر

 تا بەیانی هەر ئەم و ئەوال دەکەم، چارەڕەش، شەو 
 هەروەکوو ماری بریندار هەڵدەسووڕێم بێ سەدا

 ی زۆر؟ ڕوو لە کوێ کەم یاڕەبی! چ بکەم لە دەس عیسیان
 تۆ نییە دەرکێ کە ڕەحمم پێ بکاغەیری دەرگای 

 دێمە دەرگاکەت کە بۆ چاک و خراپ ئاواڵەیە 
 ٢٢٩ادەخەم تا هەم لە دونیای بێ وەفا کەوڵ و پێستم ڕ

 ەر ئەوەندەم بەس کە تۆم ناسی و لە تۆ داوا دەکەمه
 لێم ببووری و خۆش ببی لێم و نەسێنی لێم جەزا 

 ری سپی کوو بەفڕووم ڕەشە ئەمما سەر وڕیشم وە
 ر وڕیشەم ببەخشە، نەک بە ڕووی هێندە سیا! بەو سە

 'کامیل' ە ناوم، بەاڵم ناقیس لە دونیا مامەوە
 ٢٣٠توانیم، خودا!  چونکە بێ مەیلیی ئەتۆم زۆر کرد هەتا

                                                    
 ی هەتاوی ١٣٦٢قاقاڵوا، 

ر( ی چاپی جەعفە 5٩سی و ی چاپی ئەنی ١٠و  ٩)الپەڕە     
   ______________________________________ 

'پاڕان جەعفەردا  چاپی  لە  شیعرەکە  "عینوانی  بە  ئەنیسیدا  چاپی  لە  بەاڵم  ڕووی ەوە'یە 
شیعرەکە   شەشەمی  فەردی  لە  تەعبیرەش  ئەو  و  کراووە  تۆمار  سپی"  ڕیشی  ڕەش، 

 
 م ی: کەوڵ و پۆستس .  چاپی ئەنی ٢٢٩
 پە. ایە هەڵەی چایم خود" کە ئاشکرانیسی: "هەتا تو.  چاپی ئەم ٢٣٠
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' سەنعەتی  سەرکەوتووانە  لەوێدا  شاعیر  ووەرگیراوە.  'مطابقە'  تضاد'  نێوان  اتە  لە  ی 
فەردی   لە  شیعرییە  سەنعەتە  ئەو  هەمان  هێناوە.  بەکار  سپیی  ڕیشی  و  ڕەش  ڕووی 

نامەق لێ وەرگیراوە کاتێ  'ناقیس' ی الی یەکتر  تەعیشدا کەڵکی  وی 'کامیل' لەگەڵ 
 داناون. 

بەرانبەر خودادا سەرسووڕهێنەرە،   لە  ئاوات  عەرەب گوتەنی ئەو خضوع و خشوعەی 
ەش و ناقیس و کەوڵ و پێستی گەدایی لە بەر دەرگانەی ی کردۆتە ڕووڕاعیر خۆش

 خودا ڕاخستووە. 
پ  شیعرێکی و  لێبووردئایینییە  بۆ  خودا  لە  شاعیرە  خۆش اڕانەوەی  لێ  و  گوناهی  نی 

بارودۆخی   ڕوونکردنەوەی  یەکەم  فەردی  دوو  مردن.  دوای  لە  سزانەدانی  و  بوونی 
ئەو تا کۆتایی، پاڕانەوەیەتی لەر  ردەکانی دوای  ەموو فەشاعیرن لە بەرانبەر خودادا و ه
بەخشین. بۆ  خودا  ه  دەرگانەی  بوونەوە،  ئایینی  تەنیشت  و بە  عیرفانی  ڕەگی  ەندێک 

شیعرەکەدا هەست پێدەکرێت. بۆ نموونە، هێنانی ناوی ئالی عەبا ئەگەر    سۆفیایەتیش لە
نیشانەیەک   وەک  دەبێ  نەهابێت  سەروا  ڕیکخستنی  ئامانجی  ئەو  بە  سبۆ  ەیر سوفیایەتییە 

دەبێ   شا  کامیل  وەک  سوننییەکی  ڕۆژانە،  ئاسایی  ژیانی  حیسابی  بە  دەنا  بکرێت. 
 ٢٣١ە ئالی عەباوە!چیدابێت ب

ی    ١٣٦٢ی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا گوندی قاقاڵوا و ساڵی  شوێن و ساڵی گوتران
 ی زایێنی.   8٤و  ١٩8٣هەتاوی  ڕاگەیێنراوە کە دەکاتە ساڵی 

تە فهەندێک  خزاونەتەعبیری  بەرچاوی   ارسی  ڕوخسارێکی  ئەوەش  و  شیعرەکەوە  ناو 
نەک قاڵب و فۆڕم، واتە بە شێوەی  شیعری 'ئاوات'ە کە خۆی دەربەستی واتا کردووە  

خۆی میک پێچەوانە،  بە  و  شیعرەکانیەوە  ناو  نەهێناوەتە  پەتی  کوردیی  وشەی  انیکی 
باری  لە  هەستیاریی  و  شاعیرییەکەی  مرخی  دەست  بۆ  تەکنیک  داوەتە  شیعرەوە  ی 

شیعرەکەدا   لە  عەرەبی  و  فارسی  تەعبیری  نموونەی  چووە.  بردبێتی،  ئەو  هەرکوێ 
 ا، سیا، عیسیان، جەزا و ناقیس.بێت: سەرفکەندە، ئالی عەبا، بێ سەد دەتوانێ ئەمانە

 
رفانی ناوچەی کرماشان و ئەردەاڵن و  بێت ئەگەر بڵێم لە ئەدەبیاتی عا  رڕەنگە خوێنەر پێی سەیوونە، .  بۆنم ٢٣١

مەڵبەندە   کۆنیتەنانەت  ئایینی  نفووزی  نیشانەی  هەندێک  موکریانیشدا  وەک  تا  ئەهلی حەق  دوورترەکانی    و 
 . ەچاوبەر ایەتی،ڕادەیەکیش ئێزد

 



 
  

329/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

ناو تەپ و تۆزی  لە  تێدایە کە  ونیانیان  نەرم  تەنزێکی  دوو فەردی کۆتایی شیعرەکە 
اوای لێبووردندا وون بووە و بە هاسانی هەستی پێ بار زانین و دە گوناهپاڕانە و خۆ ب

ناقیس ڕووی هێندە سیا! کامیلە نێوم بەاڵم  ناکرێت: بەو سەر وڕیشەم ببەخشە، نەک بە  
 لە دونیا مامەوە. 

هەر ئەو تەنزە نەرمە لە کاتی قسە کردن و ڕووبەڕوو بوون لەگەڵ خودادا، نیشانەیەکی  
ڕەگە ئەو  بۆ  لە  سۆفیای  ڕوونە  وا  خودای ەتییەی  وەبیری  شاعیر  کرد.  باسم  سەرەوە 

یشەم ببەخشە، نەک بە ڕووی هێندە  دێنێتەوە و پێی دەڵێ وا بکە و وا مەکە )بەو سەر وڕ
!(. تەنیا عارفان دەتوانن بەو شێوەیە خودا بدوێنن دەنا مەال و ویشکە سۆفی وەها لە سیا

کە ناوێرن و  ێن و دەلەرزن  ون دەخزترسی خودای جەبباری هاشمی بێ بەزەیی لە ک
ه دواندنیش  بدوێن،  خودادا  لەگەڵ  خۆمانەیە  شێوە  بەو  بتوانن  نابینن  خەونیش  یچ، بە 

 بخوازن چی بکات!  تەنانەت ڕێگای پیشان بدەن و لێی
ڕەدیفی شیعرەکە حەرفییە )پیتی /ا/(؛ سەرواکەشی هەندێک بەرباڵویی بەسەرەوە دیارە:  

کا و سیا؛ ئینجا یەک جار ودا. ئەو بازدان  زا؛ دوو جار بفا و ـەچوار جار ـەبا، ـەدا، ـە
جار لە شیعری گەورە شاعیرانی   و لەم شێوازەوە بۆ شێوازێکی دیکە چوون، هەندێک

بە پێشوو خۆ  بۆ  شاعیرە  هەوڵی  هەمان  درێژەی  من  بۆچوونی  بە  و  دەبینرێت  شدا 
لەب بەاڵم  فۆڕم.  گوێدانە  کەمتر  و  کردن  ماندوو  نناوەرۆکەوە  لەو  یرمان  جگە  ەچێت 

خوێندنەوەی  لە  شیعرەکە،  سەروای  بە گشتی  پێکرد،  ئاماژەم  وا  ناسکەی  وردەکارییە 
 ەواو و بێ عەیبە. ئاساییدا ت

ب  جارێک  دنیا  بە وشەی  جارێکیش  و  چوارەمدا(  فەردی  لە  )'دنیا'  شێوازی کوردی  ە 
 شێوە فارسییەکەی )'دونیا' لە فەردی حەوتەمدا( نووسراوە. 

خۆشببوور  لێم و  نەلێم  ببی    ی  کردنەوەی   لێمسێنی  و  دووپات  باوەکوو  جەزا، 
بەاڵم نانوێنێت،  شیعردا جوان  فەردێکی  لە  بە   وشەیەک  لێرەدا  شاعیر  دەکرێت  هەست 

'لێم' یارییەکی جوانی کردووە و بە دەستەقەسد سێ جار دووپاتی کردۆتەوە و  وشەی  
 گرتووە. لێ وەر مۆسیقای ناوخۆیی خوڵقاندووە، ئاکامێکی لەبەرداڵنیشی

و پێست ڕاخستن، خۆ بە سەر کەسێکدا ساغکردنەوەیە؛ کۆتایی کارێکە خاوەن کەوڵ  
ب نەیتوانیبێت  کەوڵ  کار  بکات؛  چارەسەری  شێوەیەک  هیچ  دەرگای  ە  لەبەر  پێست  و 

دوایین ماڵی هیوا ڕادەخرێت و ئەوە بۆ هەندێک لە عارفانی ڕابردووی واڵتانی ئیسالمی  
ک هەر کەوڵ و پێستیان ڕاخستووە، بەڵکوو  لە سۆفیان نە هەندێک کارێکی ئاسایی بووە. 
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ژیاو سەدەقە  و  سواڵ  بە  و  نەکردووە  وکاریشیان  کردنەش ئیش  دەریۆزە  بەو  ن، 
 دووە. شانازییان کر

بە   و  تەواویی  و  باشی  بە  بەاڵم  کامیلە  ناوم  گەرچی  واتە  مامەوە،  دونیا  لە  ناقیس 
دنیادا لە  تۆ  فەرمانی  و  ویست  ناژیام و  نە  گوێرەی  ڕووەوە  بووملەو  سەنعەتی  قیس  ؛ 

 موتابەقە. 
نووسر 'کامیال'  شێوەی  بە  شیعرەکە  وشەی  ودوایین  وایان هەردوو    اوە  چاپەکەش 

ئەگەر بیەوێت دەتوانێ ناسناوی 'کامیل' بخاتە ناو کەوانووکەوە    خوێنەرنووسیوە بەاڵم  
 .  ١و ئەلفەکەی بەسوێندا بهێنێت: "کامیل"

                             ،رەکەبەحری عەرووزیی شیع 
 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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 داخوازی ئیمداد  
 

 
 

        ازی ئیمدادە نزام بۆ تۆیە ڕەببەلبەیت! دڵم داخو
 تۆشه و زادەدەزانی عەبدی خۆت ئێستاکه وا بێ

 وداڵم من لە سەر ڕێگایەکی پڕترس و خەوف و دڕک
 پێم لە سەر ئەو جادەیه الدە ی خۆت بفەرمووبه لوتف

 خۆ  ،تفاقیئەوا پیر و فەقیر کەوتوومه ئەوالی بێ
 ەرەج، مەشهوورم و سادە وففێڵئەمن کوردێکی بێ

 کەرەم، ئەی سفرەڕەنگین! هەر لە تۆ جوانەئەتۆی خاوەن
 ٢٣٢کەرەم، بەخشین و چاوپۆشی لە پیر و کوێر و ئوفتادە 

 شەققەت بوو م و دەرد و مەر، پڕخەئەوی تۆی نایەته بی
 کەسێکیش تۆی لە بیر بێ، تا ئەبەد مەسروور و دڵشادە 

 ٢٣٣ینەت و دەردەئەوی تۆی چوو لە بیر، ڕۆژ و شەوی پڕمە
 خۆ شەوی ڕۆژ، ڕۆژی ئەعیادە  کەسێ وا تۆی لە بیره،

 لەبۆ ڕاوی نەیارانی ڕەسووڵی خۆشەویستی تۆ 
 دە"ئیمامی" کردیه ئەستۆ قەاڵده، ساز و ئاما

                                                    
           ی هەتاوی   ١٣٦٢قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(   ١8٢ی چاپی ئەنیسی و  ٦)الپەڕە 

  _____________________________________ 
بۆتۆیە'یە.   'نزام  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  لە  هەردوو  عینوانی  میسراعی  عینوانەکە 

یەکەمی فەردی یەکەم وەرگیراون و هەردوکیشیان بۆ ناوەرۆکی شیعرەکە بەڕێ وجێن 

 
 : کەڕەم چاپی ئەنیسی  ٢٣٢
 ەنیسی: ئەوی تۆی  اپی ئچ  ٢٣٣
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ێرەی ناوەرۆک دابەش کردوون، ە. ئەنیسی کە دیوانی شیعرەکانی بەگوکە پەسنی خودای
ئەم غەزەلەی هاوڕێ لەگەڵ شیعری دیکەی هاوناوەرۆک، لە بەشی یەکەمی دیوانەکەدا 

 .  هێناوە
بئاوا بە ت وەک خاوەن  دایمیدا ژیاوە و خۆی  ڕوایەکی سۆفییانە، لە ترس ولەرزێکی 

دایە کە شیاوی سزادان وتۆڵەسەندنەوەی خو  تاوانبار و گوناهکارێکی هەمیشەیی زانیوە
و هەربۆیەش لە شیعرەکانیدا بە سەدان جار لە خودا پاڕاوەتەوە بیبەخشێت و چاوپۆشی 

ی خودا شەفاعەتی بۆ بکات کە لە  ش بۆ ئەوەی الغەمبەریلە گوناهەکانی بکات؛ لە پێ
ک کراوە؟ لە گوناهەکانی خۆش بێت. ئەو گوناهانە چین؟ ئایا هەر لە بنەڕەتدا گوناهێ

حاڵەتە هەرەزۆری  مرۆڤی زوربەی  ئەوە  و  نەداوە  ڕووی  مرۆڤ  لە  خەتایەک  کاندا 
نە خودا  ئەگەر  وایە  و الی  خودایە  قەرزداری  هەمیشە  کە  دەبێ    یبەخشێتموسوڵمانە 

 دۆزەخەوە. لە فەردی دووهەمدا ئەو بێ تاوانییە دەردەکەوێت. بکەوێتە
دەیگوت   تستری  عەبدوڵاڵی  کوڕی  هەناسە"لەسەسەهل  هەر  لە  واجبە  مرۆڤێک  هەموو   ر 

یان   ٦٠دەبێ ئەو کەسە چی کردبێت کە هەر خولەکێک  هەڵکێشانێکدا جارێک تۆبە بکات"!
تاوانە   لە سەر ئەو جادەی' 'دا دەخوازێت  ت لە خوجار تۆبەی گوناه بکات؟ ئاوا  7٠

مە، تا  الیبدات لەبەر ئەوەی خۆی نازانی تاوانەکە کامەیە و ڕێگای خۆ لێ الدانی کا
پێغەمبەری ئیسالمن کە دەبێ جادەکەی بۆ دەست نیشان  خۆی بپارێزێت. تەنیا خودا و  

البدە!   لێ  خۆتی  بڵێن  پێی  و  کە  بکەن  ژیانێکە  شێوە  رانی  ئیماندازوربەی  ئەوە 
تۆڵەی    موسوڵمان و  گوناه  لە  دڵەڕاوکێ  و  ترس  و  دەژین  تێیدا  سۆفییان  تایبەت  بە 

ۆ ئەوان ئەزەلی  ی ژیانیانی داگرتووە و لە ڕاستیدا بخوداوەند مۆتەکەیەکە هەموو ماوە
 ئەبەدییە. ئەوە فەزای ژیانی ڕۆژانەی شاعیرەکەی ئێمەشە. و 

 دا. عبە، خوڕەببەلبەیت: رب البیت، خاوەندی ماڵی کە
 . فارسییە زاد: تۆشە

و   سەروەت  و  ماڵ  تفاقە،  ئەو  دیارە  نەداری.  و  هەژاری  ئەوپەڕی  تفاقی:  بێ  ئەوالی 
اوەی ژیانیانە کە دەبێ تۆشە و تفاق و بە حیسابی موئمینان، کاری چاکەی مسامان نییە 

 بێت بۆ دواڕۆژ و پاش مردن.
کوب   زرین  عبدالحسین  دوکتۆر  عەرەبییە.  ترس.  "ئخەوف:  بە  دەڵێ  بوو  ەوەی 

 ٢٣٤ۆکاری سەرهەڵدانی تەسەووف، زوهد بوو و خەوف لە خودا".ه

 
 5١، ل.ە ارزش میراث صوفی ٢٣٤
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چقڵە.   دڕک  دەگوترێت.  وداڵیش  دڕوو  وداڵ:  بۆرینەی  دڕک  هەنبانە  گوێرەی  بە  داڵ 
ستا هەژار دەنکە. دڕک و داڵ بە سەر یەکەوەش لە سەر زمانی خەڵک هەر دڕک و مامۆ

 .    دەبینم چقڵە. من 'داڵ'ەکە وەک موهمەلی ڕێزمانی
اکاما )هەنبانە بۆرینە(. لێرەدا واتای ئاشکرا و ڕوونی هەیە. خۆ من کوردێکی  خۆ: لە ئ

ئا لێت  سادەم:  و  سامەشهوور  و  ساف  بە  و  کوردێکم  من  کە  ناوم  شکرایە  دەیی 
دەرکردووە. 'خۆ' دەبێ لەگەڵ میسراعی دووهەمدا بخوێنرێتەوە. ئەو وشەیە لە فەردی 

 اکامدا و ئاشکرا و دیار دەداتەوە. مان واتای لەئوە و هەشەشەمیشدا دووپات بۆتە
ن. بەگوێرەی بەخشین: دوو واتای هەیە: یەکەم، خەاڵت و بەخشش و دووهەم، لێبوورد

کە دەتوانین هەرکام لەو دوو واتایە لە شیعرەکە وەربگرین.  چەشنی خوێندنەوەی فەردە
و   بەخشین  ئینجا  کەرەم'  جوانە  تۆ  لە  'هەر  بڵێین   بهێنچاوپۆشیئەگەر  پێکەوە  ن، ش 

کەرم،   جوانە  تۆ  لە  هەر  بڵێین:  ئەگەر  بەاڵم  دەدات.  لێبووردن  واتای  بەخشینەکە 
وا وابەخشین و چاوپۆشی  بهێنین،  بەشوێن یەکدا  بەخشین لەگەڵ تە سێ چەمک  هەیە 

بە   و  دەچم  یەکەم  حاڵەتی  بۆ  زیاتر  من  بدات.  دەهەندەیی  واتای  و  بکەوێت  کەرەم 
 لێبووردنی دەزانم. 

 کار کەوتوو، فارسییە. لە کوردیدا وەک 'ئیفتادە'ش گوتراوە.  ە: کەوتوو، لەئوفتاد
 و ڕۆژیشی جەژنە.    شەوی ڕۆژ...: واتە شەوی وەک ڕۆژ ڕووناکە

ران...: شاعیر لێرەدا خۆی بە سەگ، یان تانجیی دەرگانەی خودا داناوە  لەبۆ ڕاوی نەیا 
وی دوژمنانت. بدەی بچمە ڕا  مانم پێ و گوتوویەتی پەت لەمل، ساز و ئامادەم کە فەر

ئیتر خۆی   خاوەنەکەی  دادەنرێت کە  بە حق"  "تسلیم  بە  ئەوە  تەسەووفدا  مێژووی  لە 
فەردییەتی نەماوە و لە 'حەق'دا تو هیچ نییە   اوەتەوە. سۆفی عاشقی زاتی خودایە و  و 

عاشق دەبێ بە تەواوەتی تەسلیمی مەعشوق بێت، تەوەککول بەو بکات و خۆی نەک  
 وخۆڵی بەردەرگاش حیساب نەکات. نە بەڵکوو تۆزی گەرگاسەگ

اهەیە لە کاتی ئەوەی لە پەیوەندیی ئەم فەردەدا شایانی گوتن بێت ئەوەیە ئاوات، کە و
تووش شیعرەکەدا  ئەو گوتنی  القی  بچم  ئامادەم  و  ساز  دەڵێ  هاتبێت،  جەزبە  ی 

تۆ   بن (دوژمنانەی  ئیسالم   دینی  دوژمنانی  بچمە  )کە  واتە  بگرم  ک،  و  غەزای  افران 
لە شەڕیا ئێمە  و  نامۆیە  ڕادەیەک  تا  ئاوات  بۆ  نواندنە  توندوتیژی  ئەو  بکەم.  لەگەڵ  ن 

ۆڤێکی هێدی و هێمن  تووشی هاتووین. ئاوات مرا یەکدووجارتەنیشیعرەکانی دیکەیدا  
کات، باوەکوو وەک ئیماندارێکی  دەدەبینین قسە لە شەڕ و غەزا  لێرەدا  و بێ وەی بوو  
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بەموسوڵمان فێ  ،  قوپێی  بچنە    رئان،رکردنەکانی  هەموانە  سەرشانی  واتە واجبی  )غەزا( 
کارتێک واهەیە  زۆر  بنەماڵەش،  وەک  دین.  دوژمنانی  خۆی،  شەڕی  مامی  ەریی 

بابەش ێخی لەسەر بێت و ئەو شیعرە ڕەنگدانەوەی ئەو کارتێکەرییە  مەرحوومی حاجی 
بابەشێخ   حاجی  لقی  بووبێت.  ببەرپرسی  اسالم'  'اتحاد  ک  ووحزبی  لە    وردستان لە  و 

و  گرت  ئاڵمانیای  و  عوسمانی  الیەنی  ناوە،  بەو  جیهانیدا  یەکەمی  شەڕی  ماوەی 
  ٢٣5.شتەنانەت جارێک چوو بۆ خاکی عوسمانی یارمەتی سوپای عوسمانی دا،

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ١7٢تا  ١٦٤یەکەم، لل.  یان، "بۆکان لە سەدەی بیستەمدا"، نشر کولەپشتی، بەرگیبڕوانە، ڕەحمان محەممەد  ٢٣5
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 ڵی من حاس
 
 
 

 ٢٣٦اتێ شین ببێ گوڵی من وەی که هەر ک
 که بپشکوێ، چ خۆش دەبێ دڵی من 

 ڕابوەستن هەتا دەگاته بەهار
 گوڵیش له سەر گڵی منجا دەبینن 

 اڵ له من پرسن ئەوکەڕەت کیژوک
 تێدەگەن باش که قەبره مەنزڵی من 

 مەنزڵی چی؟ پڕه له خیز و بەرد
 وداڵه باخەڵی من پاکی هەر دڕک
 سەر گۆڕم وڵێک له کەسێ بچنێ گ

 ەچێ زوو له دەستی پێکوڵی من هەڵد
 بەرهەمی ساڵیانەکەم پرسن

 سەری خەرمان جەفایه حاسڵی من
 اوات"ی خۆمەوه سووتام من به "ئ

 ند بێ مەشقەڵی من داخۆ کەنگێ بڵ
   

 ی هەتاوی١٣٦٣قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر(  ١5٦ی چاپی ئەنیسی و  5٦و  55)الپەڕە 

 _____________________________  __________ 
لە  ە و ئەویش وەک 'حاسڵی من'  "مەشقەڵی من'  ئەنیسیدا  عینوانی شیعرەکە لە چاپی 

 یرانەترە. وەرگیراوە. من 'مەشقەڵی من'م پێ شاعدەقی شیعرەکە 
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شیعرەکە سەراپا حەسرەت و خەم وکوڵە لە 'بێ حاسڵی' و 'سووتان بە ئاواتەوە' و ئەو  
گە لە ئاواتی شەخسی و تاکەکەسی، نییە. شاعیر جیچ نامۆ ڕۆحیەتە لە شیعری ئاواتدا ه

ناسیۆنالیستیی حزبێکی  ئەندامی  و  سیاسی  بڕوای  خاوەن  )حزبی   مرۆڤێکی  کورد 
ئێ  کوردستانی  ئامانجەکانی  دیموکراتی  مانەوەی  ئەنجام  بێ  و  سەرنەگرتن  بوو.  ران( 

ش شانی  سەر  بە  بووە  قورس  بارێکی  هەمیشە  گەلی کورد،  بە گشتی  و  یعری  حزب 
شاعیرئاو و  لە  اتەوە  سۆفیایەتییەکەی  و  الیەک  لە  ئەوە  کردووە.  ماندوو  ژیان  لە  ی 

ۆتە هۆی ئەوەی  خی زیاتر بە مردن دەدرێت تا ژیان، بکە لەوێشدا بایە  -الیەکیترەوە 
خواستن  مەرگ  ئاواتی  و  مەرگ  بۆ  ئامادەیی  و  مردن  چاوەڕوانیی  و  مردن  وشەی 

 .ش یەکی لەوانەکە ئەوە گەلێک جار بێتە ناو شیعرەکانیەوە،
فەردی یەکەم کە لەباری ناوەرۆکەوە جیاوازە لە فەردەکانی تر، لەوێدا شاعیر هەستی 

گوڵ دەردەبڕێت و دەڵێ دڵم بە   ۆشیی خۆی بۆ وەرزی بەهار و پشکووتنیشادی و خ
فەردە،  ئەو  خوێندنەوەی  بە  خوێنەر  دەبێت.  خۆش  گوڵ  پشکووتنی  و  بوون  شین 

بە وەسفی  پەچاوەڕوانی  و  خهار  و  شادی  زوو یامی  گەلێک  بەاڵم  دەکات،  ۆشی 
ڕەشی کاڵ چاوی  دووهەمدا  فەردی  لە  هەر  و  نایەت  تووشی  کە  دەبێتەوە   دەزانێت 

شوێنی خۆیان دەدەن بە قەبر و دڕک وداڵ و زیخ و بەرد، لەبەر ئەوەی بەهار و گوڵ  
یر ە کە شاعکە ڕاست پێچەوانەی چاوەڕوانییەکەی ئەون، لووتکەی قسەکەش ئەو کاتەی

 دەخوازێت چاوەڕوانی بەهار بێت بۆ ئەوەی گوڵ لە گڵی قەبری شین بێت! لە خوێنەر 
ئەوین ئەو  و  بۆچوونە  ئاواتئەو  شیعری  لە  مردن  و  قەبر  نە دارییەی  و  تازەیە  نە  دا 

سەمەرە. من بە هەموو حیسابێک ئاوات بە کەسایەتییەکی عارف دەناسم، کۆڵەکەیەکی  
ئیسال تەسەووفی  و  بعیرفان  ڕق  ژمی  لە  بەگوێرەی  وونەوەیە  کە  جیهانە  ئەم  یانی 

تی خودا؛ مەرگیش  سۆفیانی سافیی، دوورکەوتنەوەی مرۆڤە لە ئەسڵ و جەوهەر واتە زا
کە کۆتایی بەو دوورییە دێنێت و کەسەکە دەگەڕێتەوە سەر ئەسڵ  ئەو حاڵەتە خۆشەیە  

سۆفییان   وا  چێژەی  بەو  سەبارەت  خودا.  بارەگای  دەچێتەوە  مردنیواتە  بینیوە  لە  ان 
ایەت و گێڕانەوەی زۆر هەیە دەڵێن سۆفییەک بەناوی 'ابوسفیان ثوری' ئاواتەخوازی  حیک

وە بۆ سەفەر گوتوویەتی ئەگەر ەرکات بینیویە یەک لە موریدەکانی چومردن بوو و ه
مردن لەو شوێنە هەبوو بیکڕە و بۆمی بهێنە! 'اصحاب صفە' چل سۆفی چلەنشین بوون 
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دانە خورمایان هەبوو ئەم هەندێکی دەمژی و  هەموویان یەک  ڕۆژی بە  کە دەگوترێت  
  ٢٣7ژیان و ئامادەیی بۆ مردن. دەیدا بەویتر! هەموو ئەوانەش وەک بایەخ نەدان بە 

هەندێکیش لێرەدا   تەنانەت  و  نابینین  زێدەڕۆییانەیە  شێوە  بەو  مردن  پەسنی  ئێمە 
ەفا ۆیدا 'حاسڵی جژیانی خ  حەسرەتی ژیان الی شاعیر هەست پێدەکەین لەوەی کە لە

]بێوەفایی[ هەڵگرتووە' و 'بە ئاواتی خۆیەوە سووتاوە' و درەنگ و زوو 'مەشقەڵی ئاگر  
بەاڵم هەرچۆنێک بێت،لەلە بەرزدەبێت'.  بەهارییەکە   شی  مڵۆزمی چەمکی مردن شیعرە 

 لە خوێنەر دەگۆڕێت ولە ناو باغەوە دەیباتە گۆڕستان. 
 ۆش بوونی دڵی شاعیرە.  کە لێرەدا خ ٢٣8'منادی'  وەی: پیتێکە بۆ ڕوون کردنەوەی

'؛ شێوازی  'هەرکاتێ شین ببێ' و 'بپشکوێ' هەردوکیان دەگەڕێنەوە بۆ سەر 'گوڵی من
 ە سەر دوو میسراعدا، تازە و جوانە. دەربڕین و دابەشکردنیان ب

 گوڵ و گڵ: جیناسی ناتەواویان لێ پێکهاتووە. 
'زیخ' دەگوترێت کوردستان وەک ی دیکەی خیز: چەو.  ئەم وشەیە لە زوربەی بەشەکان

. بێتبەشێک لە موکریان  و دەنووسرێت؛ بەاڵم وابزانم ئەو شێوازەی وشەکە تایبەت بە  
 ی ئاگادار نیم.  ئەگەر لە شوێنی دیکەش هەبێت لێ

 پێکوڵ: دڕوو 
گێژوگومی  هەندێک  بە  هەست  فەردەدا  لەم  من:  حاسڵی  جەفایە  خەرمان  سەری 

بە ساڵێک  دوای  هێندەکرێت.  کێیەرهەم  ئەوە  یا    ان،  خەڵک؟  دەکات؛  لە شاعیر  جەفا 
بەر لە  و خۆی  دەکات  باوەڕەکەی خۆی  لە  جەفا  شاعیرە  ئەوە  بە خود  خودادا  انبەر 

ەگەر بۆچوونی دووهەم بەڕاست بزانین، ئەم فەردەش لە درێژەی  جەفاکار دادەنێت؟ ئ
 فەردەکانی پێش خۆیدا دەبێت، دەنا تاک دەکەوێتەوە.  

گ ئاگر.مەشقەڵ:  تەرکیبی  'مەشعە  ڕەنگە  ڕی  کوردێنراوە.  کە  بێت  عەرەبی  ل'ی 
 ە عەرەبییەکەی لەکار کردووە: .مەشقەاڵن' ی ئەم وشەیەش لە کوردیدا هەیە. نالی شێو

   سەرت لە گومبەدەکەی خانەقا دەکا  "نالی،
 ، گاهێ لە مەشغەلە" مەشعەلەگاهێ پڕە لە 

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 فاعلن فعلن وف: فاعالتن مخبوب محذخفیف مسدس م 

 

 
 .5٣و  ٤٦ل. یراث صوفیە"، لم. دکتر امیر حسین زرین کوب، "ارزش  ٢٣7
 ەودە ئەلفی مەمدوب ٢٣8
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 جەژنی ئێمە 
 
 
 

 ستەفا وەک دەڵێن ئازاد بووە سەد شوکر کاک سەید م 
 ڵخۆشی وسەفا بۆیە دنیا پڕ بووە ئەوڕۆ لە د

 جەژنی ئێمە بوو بە دوو ئەو ساڵ بە لوتفی کردگار 
 با لە دڵ دەرکەین خەم و حەسرەت هەموو جەو ر جەفا 

 ە جێزن بێنینبا وەخڕ بین شوکری یەزدانی مە
 ینە البەرین و بێینە سەر سیدق و سەفابوغز و ک

 هێشتا کەمە  هەر شەو و ڕۆژێک هەزار شوکری خودا
 ێک و بە سەد جار ئیکتیفا؟ چۆن بکەین ئێمە بە جار

 هەر لە ئێستاوە هەتا دەمرین بڵێین یاڕەب شوکور  
 هەر ئەوە ئەو خاوەنی لوتف و عەتا، میهر و وەفا 

 هەتاویی  ١٣٦٤قاقاڵوا، 
 اپی جەعفەر، لە چاپی ئەنیسیدا نییە( ی چ ٦٠الپەڕە )

_________________________________   _____ 
ئەنیسی  8٦و    ١٩85)  ١٣٦٤باوەکوو شیعرەکە لە ساڵی   ( دا گوتراوە و دیوانی چاپی 

 ساڵێک دوای ئەو باڵو بۆتەوە، بەاڵم نەمتوانی لەوێدا بیدۆزمەوە. 
سەیادەت کوڕ  مستەفا  با  سێهەمیی  سەید  حاجی  کە نەمر  ئاواتە،  ئامۆزای  و  شێخ  بە 

د  اجی بابە شێخ واتە سەید عەزیز و سەی ئێستا لە ژیاندایە. سەید دوو کوڕی دیکەی ح
قادر وەفاتیان کردووە.  شیعرەکە بەڕوونی سەید مستەفای ناوبردە کردووە و مەسەلەی 

الپ پەراوێزی  ڕوونکردنەوەی  ڕاگەیاندووە.  بوونەکەشی  لەئازاد  کاک    ەڕەکە  الیەن 
بوونە  جە زیندانی  و  گیران  ئەو  مەسەلەی  تەواوەتی  عفەرەوە  دەکاتەبە  وە.  پشتڕاست 

نووسیویەتی:   جەعفەر  ئازکاک  لە "بۆ  ئاوات  ئامۆزای  سەیادەت،  مستەفا  سەید  حاجی  ادبوونی 
 . زیندان"
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ئاغا   گەیشتووە،  پێم  سەیادەتەوە  بەڕێزی  بنەماڵەی  لە  کە  زانیارییەک  سەید  بەگوێرەی 
ساڵی  مست لە  سێ    ٦5یان    ١٣٦٤ەفا  یان  دوو  و  گیراوە  ئێرانەوە  ڕژێمی  الیەن  لە  دا 

عتیرافی ]ڕاست یان چەوتی[ کەسێک  زینداندا بووە. هۆکاری گیرانەکەی ئیمانگێک لە  
  ٢٣٩لە ئەندامانی حزبێکی سیاسی بووە، واتە گیرانەکە هۆکاری سیاسیی لەپشت بووە.

وا   ساکارانەیە  شیعرە  لەو  بۆیەک  ب  ئاوات  و  وکار  خۆی  کەس  ئامۆزاکانی  و  را 
ەی ئەو چەشنە شیعرانەی الی هۆندۆتەوە. مامۆستا ئەنیسی کارێکی باشی کردووە بەو

ناون و دابەشکردنی دیوانەکەی لە سەر بنەمای ناوەرۆک بەڕێوە بردووە. بەاڵم  یەکتر دا
ئە گوێرەی  بە  ئاواتیان  شیعرەکانی  هاوکارەکانی  و  جەعفەر  سەید  بێی ئاغا  و    لف 

شیعرە وبێ(هێناوەکۆتایی  ئەلف  )بەحری  شیعرەکان  کان  ئەنجامدا  لە  باری  ،  لە 
کرناوەرۆکەوە   پارچەی چاپکراوی ئەم شیعرە    و    وناتێکەاڵوی یەکتر  بۆتە دووهەم 

 ناو دیوانی چاپی چەعفەر.
واتە ئازاد بوونی   "جەژنی ئێمە بوو بە دوو ئەمساڵ"لە فەردی دووهەمدا ئاوات دەڵێ  

ەددی جەژنێکدا بووبێت کە ئێمە نازانین کامەیە. من بیرم  دەبێ لە سەروحمستەفا    سەید
 ن یان مەولوود( دەچێت تا نەورۆز.جەژنە ئایینییەکان )ڕەمەزان، قوربا زیاتر بۆ یەک لە

ئەو   بۆ  پێدەکات  دەست  خودا  ی  "شوکر"  بە  یەکەمەوە  فەردی  لە  هەر  شیعرەکە 
دوو فەردی  لە  و  ئامۆزاکەی  سێئازادییەی  و  لهەم  قسە  و  هەمیشدا  کردگار  لوتفی  ە 

و پێنجەم ئیتر جگە لە    شوکری یەزدانی مەزن دەکات، ئینجا هەردوو فەردی چوارەم
بە گشتی شوکر کردنی خ نییە و هەر  تێدا  بابەتێکی دیکەی  ئازادییە هیچ  بۆ ئەو  ودا 

 شیعرەکە سەرجەم، "شوکرانبژێری" و شوکرنامەیە. 
ت باسی لێوە بکەین. پێناسەیەکی  یە پێویست بکاتێدا نی  وشە، یان تەعبیرێکی ئەستەمی

بەگشتی   یش  'ئیخوانیات'  بە  ناسراو  و  شیعری  تایبەتمەندبوون  و  ساکاری  ئەو  هەر 
 زۆرجاریش کەم ناوەرۆکییەیە.  

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 
 

 
ا نیارییەکی دیکە لەمەڕ سەید مستەفائیعتیرافی لەسەر کردووە، هەروەها ز  ەی وا کە و ئەو کەس.  ناوی حزبە ٢٣٩

ایشی کەسەکان ڕایانناگەیێنم. سپاسی زۆری ئەو برادەرە بە من ڕاگەیێنراوە بەاڵم من بۆ پاراستنی الیەنی ئاس
 . ئەم دێڕانە دای من و خوێنەرانبە یارییانەیان کەم کە ئەو زانە بەڕێزانە د
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 ی دڵ شووشه 
 
 
 

 ی دڵ شکاوههۆیی شووشهێمن ڕ که
 تم، هێزم بڕاوهتاقه ماوهنه
 توێنه ر چاوانهبهله رش ههوێستهئه
 !، تکاوهچاودایهوو لهڵێ ئابڕمه

 مگلێنه ر پێتهبهتکابێتیش، له
 الوه کا چاوم لهت بۆ دهوڕێنه

 وت و چڕژا،ی دڵ کهکهنیا شووشه ته نه
 ماوهمامی باغی ژینیشم چهنه
 یش و نۆشم ی عهرگی تۆ پیاڵهمه به
 وه، لێم ڕژاد جێ درزی داوهسه له
  ٢٤٠یهژ و کۆ شوێنی تۆکه وسارا و له
 س داخراوهمووکهرکی ههاڵم دهبه
 گوێی من  دا نایێتهک سههیچ الیه له
 ماوهسێ ئیتر نهو که شرهڵێی حهده
 چیغ و چادر ماوهکوێستانیش نه له
 ! ڕاوهزیش تاوڵی دهن پخاوهڵێی ده
 ماش، کوێستان خزیوهگریانی سه به
 ر الیێکی سێاڵو تێی خزاوههه له
 واری و نیشتمانم رد و کوردهکو له

 ٢٤١ماوهچ هیوا و هومێدێکم نه

 
 ژ وکۆ سارا وو که  : لهرعفه.  چاپی جه  ٢٤٠
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 ونی خۆم کرد یاڵی تهخه  هۆنراوه به
 پساوه د الوه سه چی ڕیسم لهکه
 الوی  ختی من بهبه  خوالوهشیی نهته
 خاوه ، جا بۆیهکرژی با بدا که
 پووشێک رگی تۆ بوو ئاوات بۆتهمه به 
 ! رئاوهسه رمیی، تهگۆمیشی بخه له 
 
تاوی ی هه ١٣٦5هاباد، مه   

دا نەهاتووە(نیسی چاپی ئه  ر؛ لهعفهی چاپی جه  ٢٠٩و  ٢٠8)الپەڕە   
 ________________________________________ 

ئهچاپ  له  کهشیعره بی  ناکههنیسیدا  ئهرچاو  و  سروشتییهوهوێت  هش  مامۆستا  له .    ێمن 
مان هاری ههبه  ش لهکه. کتێبهیدا کۆچی دوایی کردووهتاوی هه  ١٣٦5هاری ساڵی  به
ساڵه ئه لهو  بووه   دا  چاپ  به تاران  ئاشکرایه،  ئامادهده  اڵم  پێشتر  درابێته  بێ  و    کرابێت 
 کهره. عینوانی شیعچاپخانه  و پاشانیش چووبێته   جازهالکان بۆ ئیهیرشادی متی ئزارهوه
ڕاشکاوی    و شاعیر به   ڕوونه  کهتی شیعرهبابه   .یهوهرهی سهوهر ئه ردا ههعفه چاپی جه   له

: "بۆ  ردا نووسراوهعفه راوێزی چاپی جهپه  ها لهروههێمن ڕۆیی..."؛ هه   تی "کهگوتوویه
 ستا هێمن". اتی مامۆفوه
هههێ و  ئاوات  من  و  حه هێدی  و  ژار  نهمیخاڵهو  قیقی  و  نووری  و  دووهه ن  می سلی 

که  شاعیرانی نهڕێچکه  موکریانن  سهی  ههمر  قازییان  بوونهڵگرتووهیفولقوزاتی   ته، 
کۆمهئه لهڵهندامی  و  ژێکاف  ساڵی  دامه  ی  کوردستانی  کۆماری  دا    ١٩٤٦زرانی 
م  ڵسووڕاوهه لهبوون.  ئاگام  دۆستایهڕاده'  ن  ی  نییه'  هێمن  و  ئاوات  نێوان  اڵم ه ب  تی 
یهده دۆستی  هزانم  بوون.  ئههکتر  کهوهر  له   له  کهشیعره  ی  و  هێمندا  مردنی    ساڵی 
 دات.  سمی کۆچی دوایی هێمن پیشان دهڕێ وڕه شداریی شاعیر له، بههاباد گوتراوهمه

تادا باسی ژیانی خۆی رهردی سه پێنج فه  ، شاعیر لهڵهگرێ وگۆ  ساکار و بێ  کهشیعره
مامی باغی ژینی  و نه   چڕژاوه  و مردنهبهی دڵی  شووشه   کات که رگی هێمن دههدوای م

له  وهتهماوهچه ئینجا  فه  و....  پهپێنج  دا  دواتر  لهیوهردی  هێمن  نزیکی  ڵ  گهندی 
ڕه و  چادر  و  چیغ  و  کوردستان  خسروشتی  دهشماڵی  کورد  رچاوی  به   خاتهێاڵتی 

 
 ر: چ هیوا وو هومێدێکم عفهه .  چاپی ج ٢٤١
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نهخوێنه و  ههر  بک  سروشتێکی  بهر  گیانیش  کهێ  سروشتێک  مرۆڤی  ڕۆحی    ڵکوو 
په'خاوه واتهن  گههه  ز'  پێدا  کوردیشی  ههبه  ڕاوهوارچیانی  ئهاڵم  م هه  مانهردوکی 

گوێ    تههدا نایه س  وهکههیچ الیه  نگن و لهمردنی هێمن بێده  م مرۆڤ بهسروشت و هه 
ئهوه حهوهک  ڕۆژی  فهی  سێ  بێت.  شیعشر  کۆتایی  پێنج    یهوهڕانهگه  کهرهردی  بۆ 
یهرفه واتهکهدی  سه  م  لێرهبۆ  خۆی.  شاعیر  ناوبڕر  دوای  ناوهدا  له ی  دیسان    ڕاست، 

ده ئهخۆی  و  دۆخهدوێت  بهو  وا  هاتووهمه  ی  تووشی  هێمن  بهرگی  له تایبه  ،    ت 
ر  بهرمم لهبشمرم ته  رگهپووشێک و ئه  ته[، بوومهوهیهو بۆنه]بهڵێ  دا دهتایی ردی کۆهف

 ر ئاو.سه وێتهکهسووکی ده
بۆ دهگریانی سه   به به   چم کهماش... من وای  بارانێکی زۆر    ١٣٦5ی ساڵی  هارله  دا 

له و  ئهئه  باریبێت  بارشتهنجامی  لهو  کوردستان،  دا،  کزه   شوێنێکی  وێستانیش  وی 
ئهخزیب ئاوات  دیاردهێت.  به   و  هێممه  سروشتییه  داده بهده   وهنهرگی  وای  و  نێت ستێت 

واتهسه   هک مه  ما  بۆ  لهئاسمانیش  ئاوات  گریابێت.  هێمن  بۆ    رگی  که  شیعرێکیشدا 
واته مامی  بابه  مردنی  هۆندۆتهحاجی  بهوهشێخی  شێوههه  ،  ئهمان  بارانی  شه،   به   وهو 

 نێت. رگی مامی دادهۆ مهیانی ئاسمان بگر
کورده  له و  بهواری  کورد  نیشتمانم...  ئاوات  و  من  و  ده  بۆچوونی  "کورد  ڵێ 

ههکورده نیشتمان  و  مهواری  ]دوای  ماونهموو  هیوا  بێ  هێمن[  گهتهرگی  رچی  وه." 
بووبێت،   بێ هیوا  واری و نیشتمانکورد و کورده  شاعیر له  نوێنێت کهوا ده  کهشیعره

هیوای قایمی ، که رپرسهاعیرێکی به و ئاوات ش  نییه  یهو قسهم هیچ هۆکارێک بۆ ئهاڵبه
 خودی شاعیر بێت که  وهبێ ئهوابوو، ده. کهیهی ههکهدواڕۆژی ڕزگاریی نیشتمانه  به

 بڕابێت.  وانهموو ئههه ی هیوای لهکهویستهرگی هاوڕێ خۆشهدوای مه
ونێکی چاک  م بوو تهوهیاڵی ئهوێ بڵێت خهیهشاعیر ده  .. الم وایهیاڵی ..خه  ههۆنراو  به

واتهبکه  بهیهنراوههۆ  م  باش  هێمنهبۆنه   کی  مردنی  به   وهی  نهبڵێم  بۆم  لهاڵم  ر بهکرا 
 ت. ست نایه دهم لهوهپساندووم و ئه دالوهسه رگی هێمن ڕیسی لهی مهوهئه
نهشیته لهردهفه  مئه  ...  وه خوالی  فهدرێژه  ش  پێشتردایهی  ئاوا  ردی  خه و  تای  ت 

  ر له ڵێ ههخت و ئیقباڵ و دهستۆی بهئه  خاتهی دهکهعرهبوونی شیخاوبوون و کرژ نه
الویهردهسه  نهکهشییهته  وهتییهمی  باش خول  منیان  ههی  و  نهوداکهدا  باش  ڕست. یان 

په گهئه  دیاره بێ  لهیوهر  سههف  ند  پێشتر  بکهردی  بهیری  زۆری  گۆڕانێکی  ردا  سه ین 
ئه نایه و  دهت  گازندهلهگ  وهمێنێتهوی  و  شاعیرهیی  کهبه  له  ی  خۆی  لههه   ختی   ر 
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الویهردهسه  قسه  وهتییهمی  ئهبێ  کردووهیی  ته  وی  بهو  بهشیی  ئهمه  ختی  و ڕامی 
 . سووڕاوه نه
 هزج مسدس محذوف: مفاعیلن مفاعیلن فعولن   ،کهی شیعره رووزی عه حری به
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 پاڕانەوە
 
 
 

ی دەمڕەشی بێ کەڵپە، پیر و کوڵکن و نووزن                                                                       سەگێک
 ن کۆاڵن به کۆاڵن، سەد کون و قوژب، دەسووڕێ خوێڕییه

 ٢٤٢پاسی هەروەک منوەڕ و بێێش و بێەمچڵێس و گورگ
 ەب! غەیری بەخشین و قەبووڵ کردن؟ به کاری چی دێ یاڕ

 بەغەیری پەت له ئەستۆ خستن و بۆ دەرکی خۆ بردن!   
 

 ٢٤٣بە تۆ نازیوه تا ئێستا، پەتی لەستۆ خه، ڕایکێشە
 ئەگەرچی سەد شتی منداری خوارد وەک پێسته و پێشە 

 ٢٤٤و پڕئێشە ردەحمە دڵی پڕدەبەاڵم موستەوجبی ڕ
 ێشە بە سەرسەختی ژیاندت ماوەیەک، بۆیه جگەر ڕ

 شین، پیرەسەی کوڵکن؟گاڵوه، چی دەگەڵ دێ غەیری بەخ  
 

 پاس و وەڕه، ئەمما وەفادارە سەگێکه گەرچی بێ 
 بە دار مۆخی دەرێنن، دێتەوه بەردەرکی تۆ، دیارە 

 وبانەکەت هەڵناگرێ دەس، چونکه ناچارەله دەرک
 ەش گەرچی ئەندامی بریندارە ێڵوبەردی شوانهبە 
 قەدره سەگی نەوسن دیاره بێکه خواردی نانی شوانی،   
 

 
 پی ئەنیسی: بێ پاس هەر وەک من  چا ٢٤٢
 خرای کێشە. دەبێ هەلەی تایپ بێت چاپی ئەنیسی: لەستۆ   ٢٤٣
 چاپی ئەنیسی: ڕەحمی دلی...  ٢٤٤
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 -دەرکی خاوەن خوان و بەخشین، یانی ئەو زاتەبچۆ بەر
 ٢٤5زەمان و مانگ و ساڵ و کات و ساعاتە ئەوەی خاوەن

 نییه وێنە و نەزیری، هەر هەیه و هەر بووشه، ئیسباتە
 ٢٤٦دەم و ساتە م داتنەناوه ئە بە هیچی دایمەنێ تا

 کەوتناڵڕەواجه کلکەسووتێ، یانه پکه تۆپی، بێ  
 

 پاسیکار و بێ ما سەگی بێ ئەتۆش "کامیل"! سەگی، ئەم
 ٢٤7به گۆشتی پیسی مندار خواردنه تۆ وا کەڕ و کاسی

 به قوززەڵقورت و دەردت بێ، زگت وەک ماسی هەڵماسی
 عەجەب یانیگرێکی، خاوەن و بێگانه ناناسی 

 وت، هێندەت نەماوه بۆ دەمی مردنکەنیشانەت دەر  
     

 هەتاوی ی١٣٦5قاقاڵوا، 
ی چاپی جەعفەر( ٢٦٤و  ٢٦٣ەنیسی و ی چاپی ئ١٢٢و  ١٢١)الپەڕە    
 

__________________________________  
 عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا هەر 'پاڕانەوە'یە. 

لەو   خشتەکییەیە  5یەک  پێنج  شیعرە  دیوانی  پارچە  لە  دەکەوئ  وا  بەرچاو  بە  ناواتدا   .
ی بە ڕوونی بە یر گوتراوە و مۆرکی پیری و بێ هیوایساڵ پێش مەرگی شاع  ٣ماوەی  

 سەرەوە دیارە. 
لە  تەواوەتی  بە  ئاوات  وێدەچێت  لێرەدا  بەاڵم  خودایە،  لە  پاڕانەوە  ئایینی  شیعرێکی 

ش نەمابێتەوە.  'خۆ'ی  لە  نیشانەیەک  و  توابێتەوە  سخودادا  بە  خۆی  پیری  ەگاعیر  ێکی 
و دا دەخوازێت پەتێک بخاتە ملی و بەرەگاڵوی یانیگری بێ کەڵپە... دادەنێت و لە خو

 دەرکەی خۆی ڕابکێشێت.  
ئەوە تەسەووف و باوەڕی 'وحدت الوجود'ی نییە وا لە شاعیر دەکات خۆی بگەیێنێتە 

غروور دیارە  فەلسەفەیە  ئەو  ببێتەوە.  نزیک  سفر  لە  کە  شوێنە  کەلـلەڕەقی  ئەو  ە  ل   و 

 
 وی خاوەن... اپی ئەنیسی: ئەچ ٢٤5
 یچێ ەهاپی جەعفەر: بچ ٢٤٦
 اسی کڕ وکی: پێسی.... چاپی ئەنیس  ٢٤7
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شوێنێک بە  کاتدا  عەینی  لە  بەاڵم  ناهێڵێتەوە  چەشنە  مرۆڤدا  کە  دەبەستێتەوە  ییەوە 
تەسەووف شانازیی بێت.  حەقارەت  تووشی  ناهێڵێت  بۆیەش  هەر  و  پێدەبەخشێت  ەکی 

پێدەکات.   وای  کاری  ئایینە  ئەوە  بەڵکوو  بێت  ئەوتۆ  شیعرێکی  پاڵنەری  ناتوانێت 
تە خودا  و  مرۆڤ  ئایینیپەیوەندی  لە  "ئاغائ   نیا  و  الیەنە  یەک  وا  دەتوانێت    -یسالمدا 

 ێت.ڕەعیەتی" ب
اردەیەکی دیکەشمان لەبیر بچێت ئەویش پیری و ترس  دیارە لەو پەیوەندییەدا نابێ دی

و  نییە  ترس  جێگەی  ئەوەندە  دیکەدا  ئایینەکانی  لە  مردنیش  تەنانەت  بەاڵم  مردنە  لە 
شێکن لە فێرکراوەکانی ئایینی بەی گۆڕیش، هەر چاوەڕوانیی نەکیر و مونکیر لە قوواڵی

 ئیسالم.  
 کە چاک نابێژێ )هەنبانە بۆرینە(.  دەم ڕەش: کەسێ

 ەڵپە: ددانی پێشەوە. کەڵپ ددانی پێشەوەی بوونەوەری غەیری ئینسانە. ک
 کوڵکن: پڕ موو. 

 نووزن: سەگێک کە هەر دەوەڕێت؛ کینایە لەکەسێک کە پرت وبۆڵەی زۆر دەکات. 
 سنچڵێس: نەو

 گی زیانی خرۆ، کە پەز دەخوا )هەنبانە بۆرینە(سەگورگەمێش: 
وەڕ پێی  بێ  هەر  ببینێت  بێگانەش  کە  سەگێک  بێ :  مرۆڤی  پیر؛  سەگی  نەوەڕێت؛ 
 کەڵک. 

 بێ پاس: سەگێک کە پاسی خاوەنەکەشی نادات؛ مرۆڤی بێ خێر. 
وو  مندار: حەیوانێک کە بە بێ سەربڕینی مرۆڤ مردبێت )مرۆڤ خۆی بە خاوەنی هەم

باڵندەیەک مافی مردند  ئەو جیهانە و  وایە هیچ حەیوان  بێ  ەزانێت و الی  بە  نییە  یشی 
 ئیجازەی چەقۆی ئەو!( 

 پێشە: ئێسقان 
 موستەوجیب: شایان، سزاوار، عەرەبییە. 

 ڕێش: بریندار 
 گاڵو: زۆر پیس، جێ دەمی سەگ و بەراز )هەنبانە بۆرینە(

 پیرە سە: سەگی پیر
 مۆخ: مەغزی ئێسقان 

 سفرەخوان: 
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 ەلماوە س ئیسباتە:
 بە هیچی: بە بێهوودەیی 

 و ساتە: تا نەمردووی تا داتنەناوە ئەم دەم 
 پین، مردنی حەیوانی پیسە )هەنبانە بۆرینە(  تۆپی: مردی. تۆ

کلکە سووتێ: کلک ڕاتڵەکاندنی سەگ بۆ کەسێ کە خۆشی دەوێ، بریتی لە ڕیایی  
 و زمان لووسی )هەنبانە بۆرینە( 

 لە ڕاکشانی سەگ یان بەشێوەی سەگەز ن، لێرەدا نیا پاڵ کەوتن: ڕاکشا
 کاس: وڕ، گێژ 

ات. لە چاپی ئەنیسیدا 'کڕ وکاس' کاس: کەسی گێژ، کەسێک کە باش تێناگ  کەڕ و
 هاتووە.

 کڕ: ئارام، بێدەنگ )هەنبانە بۆرینە( 
 قوززەڵقورت: گیاندارێکی بچووکە چوار باڵی هەیە )هەنبانە بۆرینە( 

ماس زگی  هەڵماسی:  هماسی  مردنی  پاش  جیناسی  ەڵی  مردنە.  لە  کینایە  دەماسێت، 
 کرێت. ی ناوخۆیی پیتی/س/ ی تێدا هەست پێدەناتەواوە و مۆسیقا

 یانی: نهێنی 
 )هەنبانە بۆرینە(  یانیگر: سەگێک کە بێ ئەوەی پێت بوەڕێت، دەتگرێ

        ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 
 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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 ەی غەریبی خۆشەویست!ئ 
 
 
 

 ەر بۆ نیشتمان! ئەی غەریبی خۆشەویست، ئەی دەربەد
 نەدەر بۆ نیشتمان! ئەی کۆڵتۆ شەهیدی غوربەتی، 

  تەزێنت، موهتەدی! مەحشەرت هێنا بە مەرگی دڵ
 خەبەر بۆ نیشتمان ماوەیێکی زۆر ئەتۆ مای بێ

 م!ساڵی شەست و شەش بوو کۆچی ئاخرت کرد گیانەکە
 ەدا، بوویە سپەر بۆ نیشتمان ن ئاخری کۆڵت

     بە دووتاندا دەڕۆین   کەس نەما، ڕۆین هەموو، ئێمەش
 ێین بەو مەرامە، وشک و تەڕ بۆ نیشتمان با بسووت 

  سەر لە سەر "ئاوات"ی خۆمان دادەنێین، پێمان دەڵێن:  
 ئافەرین، داتان لە دەست ڕێک ماڵ و سەر بۆ نیشتمان! 

                 
هەتاویی ١٣٦٦قاقاڵوا،   
اتووە(ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەه ١5٢)الپەڕە   

___________________________  _____ 
ئەم  گوترانی  پێش  ساڵێک  ئەوەی  لەبەر  ئاساییە  ئەنیسیدا  چاپی  لە  شیعرەکە  نەبوونی 

 شیعرە باڵو کراوەتەوە.
وانی چاپی  دی  ی' گوتراوە وشیعرەکە بۆ مەرگی 'کاک سەعد' یان 'سەعدئاغای موهتەد

ە پەراوێزی الپەرەکەدا نووسیویەتی: کاک جەعفەر ئاماژەی بەو ڕاستییە کردووە کاتێ ل
واڵت"  دوور  لە  موهتەدی  سەعدی  کاک  وەک    ."شینی  سەعدیش،  کاک  لەگەڵ  شاعیر  دەبێ 

لەبەر ئەوەی بە     'گیانەکەم' پاشماوەی بنەماڵەی موهتەدی، پەیوەندێکی نزیکی بووبێت 
دەڵبانگ و  دەکات  خەبەر'ێ  ی  بێ  مای  ئەتۆ  زۆر  بۆ 'ماوەیێکی  مردنەکەی  هەروەها   ،
 اوە. 'مەحشەر'ی هێنبووە و  'دڵتەزێن'ئەو 
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کاک سەعد لە بنەماڵەی ئاغایانی موهتەدیی بۆکان و برای حاجی رەحمان ئاغا و قاسم  
و موهتەدی  ئەبووبەکرئاغای  و  و  ئاغا  ئاغا  )ی   حەسەن  زادە  ئێلخانی    ئەحمەدئاغای 

 ەی شاعیر( بوو. ارباوکی کاک سو
ناسیۆنالیستی کورد سەعد کەسایەتییەکی  بم، الی   کاک  ئاگادار  من  ئەوەندەی  و    بوو 

کەم لە سااڵنی دەوروبەری کۆنگرەی دووهەمی حزبی دیموکراتی کوردستاندا ماڵ و  
محەممەدی   کاک  نەمر  و  موهتەدی  سەالحی  کاک  لەگەڵ  و  هێشت  بەجێ  مڵکی 

هەمز  ئێلخانیزادە حەمیدیو  و ووچ  اغای  دووری  ڕادەی  من  کوردستان.  باشووری  ە 
ئەندامی یان  بونزیکی  چی  نازانم  حزبدا  لە  سەعد  کاک  لە ەتی  وێدەچێت  بەاڵم  وە، 

لەگەڵ  ئەو  حزبدا،  ئەندامانی  بوونی  فاقە  سێ  و  دووفاقە  و  ناخۆشی  نێوان  سەردەمی 
 ا. 'یان پێکەوە نباڵی سێهەم کەوتبێت کە کاک سەالح و کاک محەممەد 'حزبی ڕزگاری

لەبۆکا و  ڕۆژهەاڵت  گەڕایەوە  ماوەیەک  دوای  بێت،  و  هەرچۆنێک  بووەوە  نیشتەجێ  ن 
 حکوومەتی ئێران ماوەیەکیش لە کوردستانی دوور خستەوە و گرتی. ئەوەندەی بزانم 

بۆئەوەی زانیارییەکی زیاترم لەسەر ژیانی کاک سەعد هەبێت، تکای یارمەتیم لە ڕێزدار  
سەیادەت' ئەویش    'جەاللی  و  کوڕی  پەکرد  موهتەدی'  'عومەری  ڕێزدار  بە  یوەندیی 
گر سەعدەوە  پکاک  ئەو  دوای  خوارەوەم  دێرانەی  ئەم  کاک  ت.  لە  گرتنەی  ەیوەندی 

پێگەیشتووە. سپاسی زۆری هەردوالیان دەکەم: نزیکی   جەاللەوە  "کاک سەعد دۆستی 
  ٤٢و    ١٣٤١ساڵی    ئاغا سەید کامیل و ئەندامی حزبی دیمو کراتی کوردستان بووە. لە

پاشان گەراوەتەوە بۆ   دا چۆتە باشووری کردستان، ماوەی ساڵ و نیوێک لەوێ بووە.
ئەوە ]لە الیەن حکوومەتی شاوە[ دور خراوەتەوە )تبعید کراوە( بۆ    ڕۆژهەاڵت. پاش

ئاباد خۆڕرەم  لە  االفالک  فەلەک  ماوەی  ٢٤8زیندانی  پاشان  ١8،  ژیاوە.  لەوێ  مانگێک 
ەر دەمی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵت بە نێوی س دستان. هەر لەگەراوەتەوە بۆ کور

یمی شا، وەک کوردیکی نەتەوەیی مقاومەتی کوردستان لە پاش روخانی رژبزوتنەوەی  

 
سەتی حکوومەتی شادا بوو کە دوابەدوای  کی خوڕەم ئاباد لە پەیوەندی سیاال ئاماژە بە زیندانی فەلەک االف  ٢٤8

سیاس ساڵی  ڕاگەیاندنی  لە  ئەرزی  ئیسالحاتی  خەڵکان١٩٦٠)  ١٣٤١ەتی  لە  ژمارەیەک  ناوبەدەرەوەی    ی(دا، 
و ڕۆژی گەڕانەوەی کاک سەعد بۆ  ساڵ  کرد. من خۆم  انی لەوێ زیندانیەکبەت خاوەن مڵککوردستان بە تای

لەبی  مبۆکان باشی  بە  بەاڵم  نییە،  زیندانەوە  لەبیر  هەمان  لە  موهتەدی  ئاغای  قاسم  کە  ڕۆژێک  گەڕایەوە رمە 
چوو پێشوازیەوە  بە  زۆر  گەلێک  ترومبیلێکی  و  خەڵک  ئەودە  ن بۆکان،  تا  من  گو  وا  پێشوازیی  بۆ  م  ەورەم 

 وو. ێکی دیکە نەبینیبەسهیچک
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لە گەل دەفتەری مامۆستا شیخ عیزەدین بووە و دواتر ناچار بووە بڕوا بۆ سوید و هەتا  
 ."وەدیش فەوتی کردئە کاتەی لە ژیاندابوە لەوێ ژیاوە و هەر لە سوی

دەبێ   شیعرەکە  گوێرەی  بە  سەعد  کاک  مردنی  ه  ١٣٦٦ساڵی  کە ی  بێت  ەتاوی 
یان    ٢٠و دوو مانگ و    ١٩8٩نگ و هەشت یان نۆ ڕۆژی ساڵی  بەرانبەرە لەگەڵ نۆ ما

ساڵی    ٢١ دەست  ١٩٩٠ڕۆژی  سەعد  کاک  وەفاتی  ڕۆژی  و  مانگ  ئەوەی  بەر  )لە   .
 بەرم(. ە بە وردی بەڕێونیشان نەکراوە، ناتوانم بەراوردەکان 

و   نیشتمان  و  غەریب  وەک  شیعرەکە،  ناو  وشەی  لە  هەندێک  غوربەت  شەهیدی 
 رە و ئەو مردن لە غەریبیەی کاک سەعددایە. پەیوەندی ئەو سەفە

لەو  و  موناسەبەیە  شیعری  ئاوات،  دیوانی  ناو  دیکەی  زۆرشیعری  وەک  شیعرەکە، 
او یان کەسایەتییەکی  وداستنی یادی ڕو مەقوولەیەدا دەگونجێت. شیعری موناسەبە بۆ پار

بەسوودن و هەندێک جار   فارسیی 'خاقانی شیروانی'تایبەت گەلێک  بۆ   )وەک شیعری 
لە   بریتییە  گرنگایەتی  لێرەدا  هەیە.  هونەرییشیان  بەرزی  بایەخی  کوڕەکەی(  مردنی 
فەردی   )لە  وەردەگیرێت  لێ  سەعدیشی  کاک  ناوی  کە  'موهتەدی'،  ناوی  پاراستنی 

ی دوایی کردنی لە غەریبی و ڕاگەیاندنی ڕێکەوتی مردنی  ۆچا( و هەواڵی کدووەمد
 فەردی سێهەمدا(.   )لە

پێنج   لە  کاک شیعرەکە  لە  ڕووی  ڕاستەوخۆ  یەکەمی  فەردی  سێ  پێکهاتووە؛  فەرد 
سەعدە، بەاڵم شاعیر لە دوو فەردی دواتردا مەسەلەکە لە فەردییەتی کەسێکەوە گشتی  

سۆر دەچێتە  و  دەکاتەوە  و  ش  کە  'ئێمە'اغی  تر  ی کوردایەتی  'هاومەڕامان'اعیر خۆی 
،  ەر ئاواتی خۆیان دادەنێن'لە سو 'سەر    ڕ بۆ نیشتمان دەسووتێن''وشک و تەئەو بن وا  

دەڵێن   پێیان  ]خەڵک[  وەاڵمیشدا  بۆ لە  سەر  و  ماڵ  ڕێک  دەست  لە  داتان  'ئافەرین، 
 .    نیشتمان'

ێ ئەوە بێت کە مڵک ەبکاک سەعد دا دگوتنەی ئاوات لە پەیوەندی    'ماڵ و سەر'ئەو  
مییەوە  کان لە الیەن مەالکانی کۆماری ئیسالو ماڵی ئەو و هەموو ئاغاکانی دیکەی بۆ

'سەر'یش   فرۆشران.  ئیتیالعات،  و  پاسداران  سپای  گیرفانی  قازانجی  بە  و  داگیرکرا 
دا، ئاشکرایە دەبێ ئاماژە بێت بە شەهید بوونی ڕۆڵەکانی گەل و لە کەیسی کاک سەعد

ەدیفەکەی شیعرەکە، غەزەلێکی 'مردف'ە و ڕ  کردنی ئەو لە غەریبایەتی.ی  کۆچی دوای
نیشتمان' کە 'بۆ  لە  بۆتەوە. سەرواکانیشی   بریتیە  فەردێکدا دووپات  لە کۆتایی هەموو 

نەدەر، بێ خەبەر، سپەر، وشک و تەڕ و ماڵ و سەر؛ کە   لە: دەربەدەر، کۆڵ  بریتین 
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خۆیاندان جگ لەشوێنی  وتەڕهەمووی  لە وشک  /ر/  ک  ە  جێگری  کراوەتە  /ڕ/  تێیدا  ە 
خەسل من  بۆچوونی  بە  بێیەکەیەتئەوەش  و  ئەلف  و  کوردی  زمانی  و  ەتی  ی 

 ناتەواوییەکی شاعیر نییە.  
و  ئارەزوو  مانای  بە  الیەک  لە  واتە  تێدایە  ئیهامی  فەرددا  دوایین  لە  'ئاوات'  وشەی 

 ۆیەتی. خواست هاتووە و لەالیەکیتریشەوە ناسناوی شاعیر خ
      تاڵمەسپەر: 

 ڕێک: هەموو 
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

  ذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلنرمل مثمن مح
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 ر اواتی هۆنهئ 
 
 
 
 کا نوێ دنیا ده که  هارهوبهرکاتی نههه

 پشکوێ وز، گوڵ دهرگی سهپۆشێ به سارا ده
 نرهته سسرین و نههرگس و ن، نه اڵڵهوبۆ و هه شه

 نادوێ!  یره، پێم سهگرتووهزمانی  سوێسنه
 بێوز دههارا سهبه مووشتێک لهتۆوی هه

 سڵێ ناڕوێ؟ هیچ فه ۆچی لهب ی تۆوی ئێمهئه
 ، خودا؟ ر ڕۆژی مهدهتهئاسۆ نایه بۆچی له

 سوێ!  تهری وا ناوهچی سهڵک کهڕۆژی خه
 ندووهقاهیوامان چهڵفی خه مێژه ند لهرچه هه

 ، ناپوێوزهر سههه که اوهخوێن درئاوی به
 بێر بڵند دهری، ههبه لهبین ر نهوههرهتا به
 وێ! ، نانه ڵفهر خه، ههداری دی نییهرهک پیوه
 ش،کهئێسته  لی ماوهخۆی و گه س هیوای بهرکههه
 وێ! من کهر لهنێ ههتاقی ته زای بهببی قهڕه
 ێک 'رنههۆ' دی پیره تهنایه ئاواتی بۆچی 
 وێ تا شهیانی ههبه له ر ئاخ وداخییههه  
 
تاویی هه ١٣٦8هاری به  

(دا نییه نیسی چاپی ئه ر؛ له عفهی چاپی جه  ٤٢5)الپەڕە 
   ____________________________________ 

ئه  له  کهشیعره بهچاپی  ناکهنیسیدا  چاپی  رچاو  لهئهوێت.  باڵو   ١٣٦5اڵی  س  نیسی  دا 
ئه  وهبۆته شیعرهو  جەعفەرم  چاپی  ڕاگەیاندنی  گوێرەی  بە  له،  دا    ١٣٦8ساڵی    ، 

 .  اڵی کۆچی دوایی کردنی ئاواتیشهس ، کهگوتراوه
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الپهپه   له جه   ٢5٤  ڕهراوێزی  چاپی  نووسراوه عفهی  مردنی  سه   "له:  ردا  وبانی  جێ  ر 
به   تی."گوتوویه  پێو  دواده   یهم  یهبێ  یان  لهیین  شیعرهدوایی  ک  سه ن  مامۆستا  ید  کانی 

 ! خێرکامیلیش بێت، یادی به
سیمبۆلیکه گه  شیعرێکی  ئاماو  بهژهلێک  نزیک  و  دوور  وه  ی  نهئاواتێکی  هاتوو  دی 

 ی بێت: کهل و واڵتهرفرازیی گهخۆیی و سهربهسه ویش گومانی تێدا نییهکات، ئهده
 ، خودا!"ر ڕۆژی مهده ته ئاسۆ نایه "بۆچی له 

هاوارهئه تووڕهڕهوه  ،و  و  مهزی  تێدا  خوایی  کهبه  وهردۆتهنگی  ئاوات  سێکی  اڵم 
 که  ندیشهزوومهسێکی ئارهوازی کهبانگه ڕاستیدا پێشێ. له زیاتر ناچێته وهو له اندارهئیم
زارانی هه   که  وهنێتهر دهسه  وهخ و داخێکهئا  به   ریکهو خه  وتووهرگدا کهجێگای مه  له

 ربێت. ل دهکه له و ڕۆژههی ئوهپێش ئه وهتهریان ناوهش سه دیکه
تی"  ر ئاخ و داخییهوێ ههتا شه یانی ههناڵێنێت و "به ده  وهتییهکهشه   کوو به باوه  ئاوات

نی  یعه نا؟ له وای ئێمهاڵم تووی هیهبێت بوز دههاردا سهبه ک لهموو توویهبۆچی هه که
 ، قاندوومانهی وا چهو دارهی ئههڵێ ڕیشست نادات و دهده  کاتیشدا هیوای دواڕۆژ له

سه "هه  هه   وزهر  ناپوێ،  ده و  بڵند  نانه ر  و  ئهبێ  لووتکهوهوێ".  باوهش  ئیمانی ی  و  ڕ 
سیاسییه مرۆڤێکی  قایمی  و  به  که  قورس  ڕیبازهیهقانیحه   بڕوای  لهیهکهتی  و   تی 

بههمرهسه  ئه  کهئاواته  هیوایه  رگیشدا  وهدوای  بێتو  له  دی  رۆژێک  تووی    و  ڕۆژان 
 وز بێت.هیوایان سه

 ڵێ: ده که رچاوهر شاعیر، به سه شیعرێکی نالی له ریی پارچهکارتێکه
 کا نوێم دهعاله که هاره وبه شریفی نه "ته

  ٢٤٩"پشکوێ...بۆیێ ده  یه لی غونچه میس  دڵ، چونکه 
 : وهد ڕوونکردنه نچه وه. ئهدا نییهکهشیعره م لهستهتێکی ئهبهبا

ئاواش   ریکهاڵت و وا خه ڵک رۆژیان ههخه سوێ... واته تهوا ناوهری ڵک سهڕۆژی خه
به ده ئێمهبێت  ڕۆژی  لههه  اڵم  نه  ر  ودههاتهئاسۆ  وشه تایهار!  'سکی  ئاسۆیه ی    وێ'، 

 (. بۆرینه نبانه)هه
اڵم زانرێت، بهی' بوهر ئهبه'له واتای 'تا' به یهرچی واههری..... گهبهبین لهر نهوههرها بهت

ی' بزانین و مهودهواتای 'تا ئه  بێ 'تا' به بچین و ده  کهلهسه نابێ وا بۆ مه   من الم وایه

 
 ٦٩7ین ایوبی، ورمێ، لل.  ریم، چاپی انتشارات صالح الدکه الدی مه ممهی محهوهالی، پێداچوونه انی ندیو.    ٢٤٩

 7٠٠تا 
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ئاویشدا    بێ و لهر بڵند ده بین، هه ر نهوههرههلێی ب  ی کههمودهبڵێین داری هیوامان تا ئه
 . خوێن ئاو دراوه ر ناپوێ چونکو بهبێت، هه 

هیوای  رکههه گه  بهس  و  ماوهخۆی  قهکهئێسته  لی  زهش....  'ئێستهیدی  ش'  کهمانی 
ی  باتهموو خهو ههو ئه  موو ساڵهو ههڕای ئهرهڵێ سه. شاعیر دهلێک پڕ واتایهدا گهلێره

یان مابێت، کهلهگهخۆیان و    هیوایان به  بن کهسانێک ههر ئێستاش کهگه، ئهکردوومانه
 وێت. من کهنیا لهتاقی ته موویان بههزای هیاخوا قه

 تی. ید کامیل خۆیهر، سه هۆنه پیره
 :کهرووزیی شیعره حری عه به

 مضارع مثمن اخرب مکفو 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ی بێ تەئریخ شیعر
 

، قارەمانی نەبەزی کوردستان، 'خەمین'تورجانی خرۆشاو، شین بۆ  یری دڵ،  تە  پێرست:
وادە ، سرەوەبای بای شەماڵ، ڕێگای عیشق، پایز، بای    ئینقالبی ئێران، سکااڵ، کزەی

بەهار هات، دڵی نەکواڵو، ئەوین و ئەجەل، چەکی    بەهاری، بەهار، هێالنەی ڕووخاو، 
 ن. بەینەت شکاند من،
 



  

 



  

 
 

 تەیری دڵ

 

 

 ەیری دڵ بێ پەڕوپۆ، تەپکە شکاوێکی بەسە ت
 چاوەڕێی تۆیە کە بێی، گەرمەساڵوێکی بەسە 

 جلی پیر وفەقیر پارە بووە مەڵێ زستانە،
 ت دەرخە، هەتیو تۆزە هەتاوێکی بەسە ڕۆژی ڕوو

 و تەماشاکە کە النەوخوارمپایزە، فەرمو
 ڕاوێکی بەسەپیرەکەروێشکێ لەگوڕ کەوتبێ، 

 مەکە بۆ ملی من  ەوهەموو زولفە بەزنجیریئ
 تەیری وا بێ پەڕوباڵ کەوتبێ، داوێکی بەسە 

 وماوە سەیید و پیر و فەقیرم، وەرە لێم قە
 اوێکی بەسە" بۆ منە ئەو مەسەلە: "باوەلێ ب

     التوا بە سەرڕووتی و پێخاوسی هاتۆتەوە 
 "کامیل"ت جووتە کاڵشێک و کاڵوێکی بەسە!  

 ( بێت )؟(. ١٩5٤)١٣٣٣دەکرێ  راوە.رانی شیعرەکە دیاری نەک و ڕێکەوتی گوت شوێن  
ئەنیسی، لە چاپی جەعفەردا نییە(   ی چاپی 7٣)الپەڕە 

________ __________________ 

قایمانەی  قورس  غەزەلەلەو   خەڵکەو  و  کۆمەاڵنی  الیەن  لە  کە  بەگەرمی  ئاواتە  ە 
ساکار و ڕەوان   ەکە  سەرجەمی شیعر  وەرگیراوە و هەندێک بەشی کەوتۆتە سەر زاران. 

 ەبەر داڵنە.و ل
شیعرەکە ئەو تەوازوع و خۆ بەکەم زانینەی بە ڕوونی تێدا دەبینرێت کە بەشێک بووە  

شاعیر  ل لێرەدا  شا.  کامیل  کەسایەتی  وپۆ، ە  پەڕ  بێ  وەک  سیفەتی  هەندێک  بە  خۆی 
وماو،  ، فەقیر، لێقە، پیرەکەروێشک، لەگوڕ کەوتوو، بێ پەڕ وباڵ، سەیید، پیرالنەوخوار
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پێخاوس و  لە    سەرڕووت  ناتەواوین  و  وکووڕی  کەم  هەمووی  هەر  کە  دەبات  ناو 
پیر و ، تەنانەت کاتێ سەیید لەگەڵ  پێ باشەو دیارە ئەوەی    ژیانی ئاسایی تاکەکەسیدا

واڵکەر و هەژاریشی پێ دەبەخشێت  فەقیر دەهێنێت هەست دەکرێت واتایەکی وەک س
وا لە کورد بە مێزەروەک ئەوانەی  بەر دەرستان  مااڵن و داوای  ی سەوزەوە دێنە  کی 
 بەخشش لە خەڵک دەکەن.

عیر لە کێیە؟ سەرەڕای ئەو ەکەدا ڕووی قسەی شاغەزەلپرسیار بۆ من ئەوەیە گەلۆ لە  
زولفە" دەکات و دەڵێ  کە لە شوێنێکدا باس لە "ڕۆژی ڕووت" و "لەوهەموو ڕاستییەی 

گومان من"،  دڵی  بۆ  مەکە  ب"بەزنجیری  دەبێ  نییە  نەگوترابم  ژن  دڵدارێکی  دەنا  ۆ  ێت 
ولەگوڕ   لێقەوماویی  و  هەژاری  و  پیری  سیفەتە  هەموو  ئەو  ژنێک  و  کچێک  هەر 

ستی ڕادەکات و گوێی خۆشی  یندارەکەی ببیسێت بە کیلۆمیتر لە دەکەوتووییەی ئەو
ی مەتەڵی ەو دڵبەندە نالەبارە نەبیسێتەوە! کەوابوو، بۆ هەڵهێنانناوی ئ دەگرێت بۆئەوەی  

ئبەرگ چ  دەتوانێ  شیعرەکە  دوو  ۆی  تەنیا  من  بێت؟  لەبەردەمدا  دیکەمان  ەگەرێکی 
ماڵەی شاعیر و تەواو! کەسەکە، هەر ئەگەر دەبینم: دۆستێکی نزیک یان ئەندامێکی بنە

ەواوەتی سفرەی دڵی خۆی الی  ەسێک بێت، گەلێک لە شاعیر نزیکە و کامیل شا بە تک
بێت ماوەیەک  دەبێ  نەد  کردۆتەوە.  تامەزرۆییەکتریان  شاعیر  و  بێت،   یتبێت  دیتنی 
 ێی" ببڕوانە ڕستەی "چاوەڕێی تۆیە 

کا تاکەکەسییەکانی  خەسلەتە  بە  سەبارەت  وا  ئەوەیە ئەوەی  بیستووە  شامان  میل 
اهەیە ئەو هاتنی میوانە  واندۆست بووە و دڵی بە هاتنی میوان کراوەتەوە. وکەسێکی می

کردبێ بۆ  تەنیاییەکەی  لە  قەرەبووی  ئەو  ی  تەوە.  'زەنبیل'  سەید دراوسێیەتی  حاجی 
محەممەدی برا و 'جەمیان'ی حاجی بابەشێخی مام و 'تورجان' ی مەال وفەقێیاندا ژیاوە 

قێ جەم جەم و پۆل پۆل هاتووچۆیان کردووە، ە لە هەموویاندا مورید و میوان و فەک
موربەتایب لە  بووە  وپڕ  هاتووە  جمەی  هەمیشە  زەنبیل  خانەقای  زیارەتچیەت  و  ، ید 

'گەردیگالن واهەیە  لەکاتێکدا  ناسیاو،  و  دۆست  لە  جگە  و  نەبووە  وا  ئەو  ەکەی   '
ژ کە  بووبێت  سەرچیاش  پێشمەرگەی  لەگەڵ پەناگەی  و  پێویستە  تایبەخۆی  ینگەی 

کەسێک  قەر بەاڵم  ناسازگارە.  زۆردا  هاتوچۆی  و  ئەوتۆدا  ەباڵغی  بنەماڵەیەکی  لە  کە 
قە بەو  خووی  و  بووبێت  گرتبگەورە  دەترەباڵغیە  سروشتی  شێوەی  بە  وانێت ێت 

لە ژووری میوان یان دیوەخانەکەی خۆی بۆ ئەوەی لە   بێ  خوازیاری دیتنی هاودەمێک
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د وسەختەنیایی  سەرما  لە  تایبەت  بە  زستانی ەریبهێنێت،  تەنیایی  و  ڕێبەندان  و  ڵەت 
 ناوچەکەدا.

دەخوازێت  لە میوانەکەی  ەیدا کە دەڵێ "تەیری دڵ... گەرمە ساڵوێکی بەسە"، واتە  بەو
بەتەمەن لە خۆی گەورەتر    ساڵوێک لە دڵی نابێ کەسەکە  بکات، من هەست دەکەم 

مام   و  براگەورە  پێیە  بەم  و  تەمابووبێت  "فەرموو  دەڵێ  کە  بەوەشدا  کە نییە.  شاکە 
فەقیرم"،   و  پیر  و  "سەیید  و  خۆیانی  النەوخوارم"  بنەماڵەی  ئەندامێکی  بۆ  نابێ  هەر 

وی لە دۆستێکی وەک مامۆستا ێزتر ئەوەیە شیعرەکە ڕوو، ئەگەری بەهگوتبێت. کەوابو
ەداخەوە من هێمن، حەقیقی یان خاڵەمین بێت یان دۆستێکی نزیکی غەیرە شاعیر کە ب

ەڵ کێ ئەوەم بۆ نییە پرس وجۆی لەسەر بکەم و بزانم لەگ  لە دوورە واڵتی دەرەتانی
لە ئە لە  نجامدا شیعرەکزۆر دۆست بووە و کێ هاتوچۆی زۆری کردووە و  ە ڕووی 

 کێیە. 
ب تێیدا  تاقە  کە  مەقتەعەکەیەتی  بکاتەوە،  ڕەت  من  بۆچوونەی  ئەو  شیعرەکە  لە  ەشێک 

بە س  ... "کامیلت  پێخاوسی  دەڵێ  بۆ  الت". ک  هاتۆتەوەەرڕووتی و  "هاتۆتەوە"  رداری 
شوێنێک بووبێت، ئەویش نەک بۆ ماوەیەکی کەم و بە   کەسێک دەگوترێت کە پێشتر لە

خایەسەردا کەم  دنێکی  ماوەیەکی  بۆ  بەڵکوو  داواکاریی  ن  هەروەها  ودرێژتر.  وور 
بێ لە کەس وکاری  کاڵش و کاڵو نابێ لە بێگانە یان کەسێکی کەم ناسراو بەڵکوو دە

ندنمان، دەبێ ابێت. ئەگەر ئەوە ببێتە بنەمای حیساب و هەڵسەنگازۆر نزیکی شاعیر کر
گەری  رای گەورە گوترابێت. ئەک، مام، یان ببێینە سەر ئەو باوەڕەی کە شیعرەکە بۆ باو 

نەریتیی   ژیانی  شێوازی  سیفرە.  من  الی  دیکە  ژنێکی  هەر  یان  خوشک  و  دایک  بۆ 
لدا، مۆڵەت نادات شاعیرێکی و مەال لە سەردەمی ژیانی سەید کامی  بنەماڵەیەکی شێخ

ر  بە دایک و خوشکی خۆیدا هەڵبڵێت. دیارە ئەو ئەگەرەش هە  بنەماڵەکە بێت و شیعر
بڵێین شلە شوێنی خۆ بنەماڵەی  یدا دەمێنێت کە  ئەندامانی  وەک  نزیکی  اعیر دۆستێکی 

ت یەکتردا  لەگەڵ  کە  بووبێت  نزیکتری  لەوانیش  و  جوواڵبێتنەوە. خۆی  خۆمانە  ەواو 
 ری سەیادەت؟ محەمەدی نووری؟ .... سەید قاد

بە ئەگەری زۆر لە سەردەشیعرەکە ڕێکەوت بەاڵم  نییە  بەسەرەوە  پیریی ی گوترانی  می 
وەرزێکیش  شاعی گوتراوە.  دەبێ  ردا  دڵنیایی  بە  گوتراوە  تێدا  شیعرەکەی  کە 

پا  " بووبێت:  زستان  سەرەتاکانی  و  پایز  النە کۆتاییەکانی  کە  تەماشاکە  فەرموو  یزە، 
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؛ مەگەر ئەو سیفەتی وەرزانە تەنیا  م .... مەڵێ زستانە، جلی پیر و فەقیر پارە بووە"وخوار
 نەهاتنی دواڕۆژی لێ ببڕن. تنەوە و ئەوەی بیانووی ی تر هێبنرابێبۆ هاندانی الیەنەکە

لە خۆی  ماڵی  شاعیر  کە  گوترابێت  ئەودەمانە  شیعرەکە  دەکرێ  الموایە  گوندی    من 
بیل و  چۆپان پێچابێتەوە و هاتبێتەوە قاقاڵوای نزیک زەنکانی بەنی گەورکایەتی و شێخ  

بە گوێرەی ژی  مامی کە ئەویش  برا و  بۆ الی  ناو کتتورجان  ێبی شاری دڵ،  ننامەی 
 ( بێت. ١٩5٤) ١٣٣٣ دەبێ ساڵی

بۆرینە هەنبانە  لە  "النەوخوار"م  نابینرێت.  ئەستەم  وتێرمی  وشە  شیعرەکەدا  و    لە 
ا بۆ نەدۆزرایەوە و تەنانەت فەرهەنگی باڵندەی  فەرهەنگی خاڵ و فەرهەنگی مەردوخد

النەکا حیسابی  بە  لەوێدا  بەڵکوو  گەڕام  بەحرییش  ئەحمەدی  با   ک  هێالنەی  ڵندە  و 
کرا پێ  تەرکیبی  ئاماژەیەکی  لە  من  تێگەیشتنی  نەکەوت.  دەست  هیچم  بەاڵم  بێت، 

شی تێدا  د وماڵە، بەاڵم چەشنێک باری نەرێ ییالنەوخوار، بەرەودوا و گەڕانەوە بۆ زێ
ئامان  بۆ  پێدەکرێت وەک ئەوەی کەسێک  بە  هەست  تایبەت چووبێتە شوێنێک و  جێکی 

 ەڕامەوە شوێنی خۆم. ە سەیری ئافاقم کرد و گتەوە ماڵ، واتسەرنەکەوتوویی گەڕابێ
بینیبێتم نایەت لە شوێنێکدا  "گەرمەساڵو" زۆر جوانە، گەرچی وەبیرم  بەاڵم تەرکیبی   ،

بووبێت ئەو پێکهاتەیەی دروست کردبێت یان کەڵکی   الم وانییە ئاوات یەکەم کەس
 لێ وەرگرتبێت. 

دڕاو، واتای  بە  کووتا  پارە  بۆ  تایبەت  وبەرگەبە  جل  و  وڵ  فارسییە. .   شەیەکی 
سەر "با مەسەلی  کەوانۆکەوە،  دوو  نێوان  خراوەتە  چاپدا  لە  وەک  بەسە"  باوێکی  وەلێ 

ترێت؛ باو،لە هەنبانە بۆرینەدا  لێ بە سەییدی ئەوالدی پێغەمبەر دەگوزمانی خەڵکە. باوە
و دەرفەتە،  و  خۆی هەل  کاری  بکەوێت  دەست  هەلێکی  ئەوەندەی  هەر  سەیید  اتە 

پێشد وەک  واتایەکەکات.  سەیید  گوتم،  سواڵکەریشی تر  تەنانەت  و  فەقیر  "ضمنی"  ی 
ەژار و دەست تەنگ و  هەیە، من لێرەدا بە مرۆڤی هەژاری وەردەگرم. واتە کەسی ه

چاوەڕ بکەوێبێدەسەاڵت  دەستیشی  ئەوەندەی  هەر  هەلە،  و  دەرفەت  کەڵکی  وانی  ت 
 باشی لێ وەردەگرێت. 

هاوجنسن ڕاو  و  داو  و  دووتەپکە  و  یەکەم  بۆ  ،  کەرەسەن   هەم 
كارتێکەرییەکی کەمی شیعری حافزی شیرازیی  الی کەم لە بەشێکی خۆیدا  ە  شیعرەک

راوی حافزە کە  ەکە کەم و زۆر هەمان کێشی شیعری ناستێدا دەبینرێت. کێشی شیعر
 دەڵێت: 
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 ربادم"زلف بر باد مدە تا ندهی ب
 ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم..." 

ەیتوانیوە لە کارتێکەریی ئەو  رێک کە حافزی ناسیبێت نەک هەموو شاعیدیارە ئاوات و
م، ڕاستەوخۆ  "ئوعجووبە" یەی شیعر خۆی بپارێزێت و حافز و شیعرەکەی زۆر یان کە

یزان هیچ، تە ناو شیعری ئەویشەوە. ئاواتی شاعیری فارسندۆزاخخۆیان  یان ناڕاستەوخۆ  
مەحف نەجیب  وەک  عەرەبی  چیرۆکنووسێکی  میسرییش  تەنانەت  ئەوەندەی  ووزی  هەر 

ندۆتەوە ئیتر نەیتوانیوە سێبەری شیعرەکانی لەسەر کاری خۆی وەال بدات.  حافزی خوێ
، ئەویش ئەم  دەبینما تەرجەمەی شیعرەکەی حافز  ەی ئاواتدمن لە یەک شوێنی شیعرەک

 میسراعەیە کە دەڵێ: 
 زولفە بەزنجیری مەکە بۆ ملی من"  "ئەوهەموو

 ەک دەگرێتەوە کە دەڵێ:یعری حافزدا یکە لەگەڵ میسراعێکی ش
 "زلف را حلقە مکن تا نکنی دربندم".

مرۆڤانەیە و    هونەری و  شوێندانان و شوێن هەڵگرتن لە هونەردا دیاردەیەکی ئاسایی و 
هونەرمەن ئەو  هیچ  هەر  بپارێزێت؛  لێ  خۆی  ناشبێت  و  ناتوانێ  حافزەش  دێک 

لەسەر بووە   ،هاوشاریی خۆی  بۆ نموونە، سەعدیی  کارتێکەریی شاعیرانی پێش خۆی
 وێنی باسکردنی نییە. کە ئێرە ش
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 "تورجان"ی خرۆشاو 
 
 
 

 رۆ عالم و عامی لە تورجانێ وەخڕ بوون بێ د
 و هات و چۆکەوتنە شادیی و ڕەقس و هەڵپەڕین 

 ین و سەماپیر و جوان، شێخ و مەال هاتوونە ڕەقس
 کۆپاکی لەرزی عەرز و حەوش و بان و هەیوان و سە

 دەستی جەم، هەموو  اڕەب! مەگەر چی بوو بەمن کوتم: ی
 تایفە، ڕێکی لە دارولعیلمی شێخا بوون وەکۆ 

 دڵخۆشییە  خۆری وپێی کوتم عەقڵم کە شەربەت 
 وجۆ؟ەحری فکر و جوست بۆ دەکەویە سەر خەیاڵ و ب

 ی پڕ عەقڵ و هونەر ئەرشەدی ئەوالد و ساحەبکار
 هاتە سۆ  مونتەها بوو، ئێستە زامی کۆنی دوژمن

 ە ئەتۆ گۆت بردە دەر زیز! تەنیا لە نێو ئێمکاعە
 بەو ئیجازەی تۆیە چا بوو، جەهلی جەمعێ بوو پەڕۆ 

 ەوهەر و فەزڵ و هونەر ئیرسی بابی خۆتە عیلم و ج
 ە چاکی، هەروەکوو باز و هەڵۆبیڕفێنە زوو ب

 ت و خۆشیی و بەزم و شادییەبەم هەرا و جەمعییە
 بوون ڕەنجەڕۆ دوژمنی ئێمە تەماشاکە هەموو

 ۆستی کەوێ، قەت نەسرەوێ! هەرکەسێ شێخی نەوێ، ک
 یا ڕەبی خوار و زەلیل و ڕەنجەڕۆ بێت و تڕۆ 

 بۆ ئیجازەنامە بووئەم هەموو خۆشیی و بەزمە، 
 بارەک بێ بە دڵخۆشی لە تۆ! یا خودا مامە، مو

 ستە "ئیمامی" نۆکەرتهۆنەرێکی زۆر زەبەردە
 تار و پۆێ وپێکە، قەت نەبوو ببۆیە ڕیسی ڕێک
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  ٢5٠ی هەتاوی بێت.  ١٣٣5وا؟( ی ساڵی ەبێ تورجان )یان قاقاڵ د

 ی چاپی جەعفەر، لە چاپی ئەنیسیدا نییە(  ١٦8)الپەڕە 
 _______   ____________________________ 

 دیوانی چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە.  لە 
ت کوڕە  ەی ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتنی نەمر سەید عەزیزی سەیادەشیعرێکە بە بۆن

بابەشێ  ورەیەگ حاجی  لە  مەرحوومی  جەعفەر  چاپی  گوتراوە.  ئاوات  ئامۆزای  و  خ 
کردو ڕووداوەکە  بە  ئاماژەیەکی  الپەڕەکەدا  گوتوویەتی:  پەراوێزی  و  بۆنەی وە  "بە 

و تورجانی".ئیجازە  عەزیزی  سەید  تورج  ەرگرتنی  عەزیزی  سەید سەید  هەمان  انی 
بابەشێخە. الم ی بچووکی چاپی هۆکار  وایە هەڵەیەک  عەزیزی کوڕە گەورەی حاجی 

ئەوەی  ب بۆ  بنووسرێت؛ 'ێت  'تورجانی'  سەیدعەزیزی  بە  تورجانێ'   سەیدعەزیزی 
 رابێت. سەید عەزیز بە 'تورجانی' ناوبردە ک  گەرچی دووریش نییە ئاغا

شی گوترانی  ساڵی  و  شوێن  جەعفەردا  چاپی  ڕێزدار لە  بەاڵم  نەکراوە،  دیاری  عرەکە 
یە و  سەیادەت  لە کوجەالل  دیکە  عەزیز  کی  سەید  ئاغا  بتوانم  ڕانی  داوم  یارمەتییان 

کە   وەربگرمەوە،  وەرگرتنەکە  ئیجازە  ڕێکەوتی  بە  سەبارەت  پرسیاری  لێرەدا  وەاڵمی 
وە اغاسەید جەعفەر دەکەم کە بە دەنگمەوە هاتوون. ئەسپاسی زۆری ئەوان و ڕێزدار ئ

 دەقی وەاڵمی یەک لە کوڕانی ئاغا سەیدعەزیزە: 
ئیجازەی م"وەرگر بتنی  'مەال حەسەنی ەالیەتی سەید عەزیزی  اوکم، الی مەرحوومی 

ڕۆژی   لە  تورجان،  گوندی  ئەودەمی  مەالی  و  مودەڕڕیس  خ٩ئەدیب'  وردادی  ی 
 ز[ و من خۆم چاوم بە ئیجازە نامەکە کەوتووە."   ١٩5٦ی هەتاویدا بووە ]  ١٣٣5

اری ڕستەکان  ت، زەمانی کردبەم پێیە، دەبێ شیعرەکەی ئاوات لە هەمان ساڵدا گوترابێ
وا دەگەیێنن کە شیعرەکە هاوکات لەگەڵ ڕێ و ڕەسمەکە گوترابێت  لە شیعرەک ەدا 

 ".  کە"تەماشا "،یەو سەما"، "شەربەت خۆری و دڵخۆشیە ڕەقسین هاتووننەک درەنگتر:"
دەبێ شیعرەکە  گوترانی  شوێنی  سەید   لەمەڕ  کە  ئاشکرایە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  بڵێم، 

لەو   ڕەسمەدا  کامیلیش  و  شیعرەڕێ  و  بووبێت  گوتبێت، بەشدار  لەوێ  هەر  کەشی 
بە  شیعرەکە  گوترانی  شوێنی  کەوابوو  کردبێت.  مامی  پێشکەشی  و    خوێندبێتیەوە 

بەاڵم   ئاوات دوای  ئەگەری زۆر، گوندی تورجانە.  ئەگەرێکی دیکە ئەوە دەبێت کە 
 

 [١٣٣٢ی کاک جەعفەر: لبڕوانە ڕوونکردنەوەی خوارەوە[]ئیمەی   250
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ر وابێت دەبێ سمەکە و لەگەڕانەوەی ماڵی خۆیدا شیعرەکەی گوتبێت. ئەگەڕێ و ڕە
 ەدا لە کوێ ژیاوە؟ بزانین لەو ساڵ و مانگ

ساڵی لە  ئاوات  جەعفەر(،  چاپی  دیوانی  )سەرەتای  شاعیر  ژیننامەی  گوێرەی    ١٣٣٣بە 
قاقاڵوا ژیاوە، بەم پێیە، ئەگەری دووهەمی ئێمە    بەدواوە تا کۆتایی تەمەنی لە گوندی 

  ١٣٣5و، ساڵی  زانین. کەوابوئەوەیە کە شوێنی گوترانی شیعرەکە بە گوندی 'قاقاڵوا' ب 
تورجان یان قاقاڵوا کات و شوێنی گوترانی ئەم شیعرەن؛ ئاو بێنە و دەست  و گوندی  

 جاندووە. اوێنی شیعرەکەشدا ئەو دوو خاڵەم گونبشۆ! وەک دەبینرێت، لە د
نی تورجان کە کەوتۆتە نێوان گەورکایەتی  تورجان گوندێکە لە 'کۆ دێ' واتە دیهستا

گەور و  وموکریان  سەقز  ب کایەتی  بە  خۆی  باوەکوو  گەورکایەتی بانە  لە  ەشێک 
ر بە ( سە١٩٦٣)  ١٣٤٢دانانرێت. گوندەکە ئێستا سەر بە شاری سەقزە بەاڵم پێش ساڵی  

ی ئێران، بە موڵکی،    ٤٢و     ١٣٤١اتی ئەرزی ساڵی  بۆکان بوو. گوندەکە پێش ئیسالح
حاجی  ه بوو.  بنەماڵەکەی  و  سەیادەت  بابەشێخی  حاجی  نەمر  مامی  ی  بابەشێخیش 

زەنبیل )سەیدی زەنبیل( و ئاغا سەید کامیل ئیمامی )ئاوات(  حاجی سەید محەممەدی  
 بوو.

سەید عەزیزی  تنی کوڕەگەورەی حاجی بابەشێخ واتە 'بابەتی ئەم شیعرە، ئیجازە وەرگر
بەگوێرەی هەندێک لە ف ئیجازەی  سەیادەت'ە، کە  ەردەکان، دەرسی تەواو کردووە و 

وەرگر ئاواتیشمەالیەتی  پیرۆزبایی    تووە،  شیعرە  هەردوکیان  بەم  مامۆزا  و  مام  لە 
 کردووە:  

 "کاعەزیز! تەنیا لە نێو ئێمە ئەتۆ گۆت بردە دەر" 
 و:

 تۆ!" ودا مامە، موبارەک بێ بە دڵخۆشی لە "یا خ
ەرگرتنی موستەعیدی حوجرە لە مزگەوتەکانی ئێستا نازانم، بەاڵم لە ڕابردوودا ئیجازە و

کۆمەاڵیەتیش بوو:    ەڵکووگرنگی نەک هەر شەخسی بداوێکی گەلێک  کوردستان، ڕوو
فەقێکە  بوو  شەخسی ب  لەبەر ئەوەی  بۆ  ێ مەال لە ڕۆژی دواترەوە دەیتوانی گوندێکی 

پێ ببێتە مەال و  و  ئاغا وەربگرێت و ژیابدۆزێتەوە  بەرات لە خەڵک و  نوێژیان،  نی ش 
ەڵێم کە ئیجازە  یەتیش بۆیە دهەژارانە و مەمرەمەژیی ناوحوجرە بەجێ بهێڵێت. کۆمەاڵ

نەکە دەبووە هۆی شادی و خۆشییەکی زۆری خەڵکی دێ، کە ئەو فەقێیەی وا  وەرگرت
وی، ئیتر توانیویەتی  ئەوان، یان گوندییەکانی تر، خوێندبوبە خەرج و پیتاک و ڕاتبەی  
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مەال.  بە  ببێت  و  دەستی    ٢5١سەرکەوێت  دێ  خەڵکی  عامی  و  خاس  هەربۆیەش 
 کرد.  و شادییان دە هەڵپەڕکێیان دەگرت
ام، نیازم لە فەقێی گوندەکانیشە، کە لە هەندێک بۆنەدا، وەک جەژن کەدەڵێم خاس و ع

هاوڕێکان وەرگرتنی  ئیجازە  بەیان  هەڵدەپەڕین  و  دەگرت  دەستیان  لەجیاتی  یان،  اڵم 
یەکدوو وشەیان سەدان جار بە هەوای هەر ئەو  شیعر و کەالمی ئاسایی گۆرانییەکان،  

ی فەقێ، کە من خۆم بینیومە، جگە  ات دەکردەوە. هەڵپەڕکێردییانە، دووپگۆرانییە کو
نەدەگرت،   بەڵەکیان  ڕەش  ئەوەی  و  گۆرانییەکان  شیعری  مەسەلەی  هیچ لە 

ئا هەڵپەڕکێی  لەگەڵ  کوردییەکی  جیاوازییەکی  و  نەبوو  ناوچەکەدا  خەڵکی  سایی 
 بێگەرد بوو.  ڕەسەن و

خۆشییەک دەکات کە لە  ەسم و شادی و  ئەم شیعرەش، وەک گوترا، ئاماژە بە ڕێ و ڕ
کوڕەگەورەی گ وەرگرتنی  ئیجازە  بۆنەی  بە  ئەویش  و  براوە  بەڕێوە  تورجان  وندی 

 و خاوەن مڵکی گوندەکەش بوو.  حاجی بابەشێخ، کە شێخ 
نازمانی   هی  کە  ئاواتە  شیعرەکانی  ئاسایی  زمانی  بۆکانە. شیعرەکە  و  تورجان  وچەی 

 ێدا دەبینرێت: ی زاراوەکانی دیکەشی تنی وشە و تێرمبەاڵم هەندێک نیشانەی بەکارهێنا
 وەخڕ بوون: هی ناوچەی مەهابادە؛ 

 ن واتە ناوچەی بادینانە؛هاتوونە ڕەقسین، تەرکیبەکە هی باکوورتری موکریا
 ی تۆیە: هی ناوچەی سنە و ئەردەاڵنە. بەو ئیجازە
 ن بێت. نیاز ئەندامانی بنەماڵەی سەیادەت و هاشمی و خزمەکانیا تایفە: دەبێ

 هەمووی ڕێکی: 
تورجان بێت. لە  : نیازی دەبێ مزگەوت و مەدرەسەی ئایینی گوندی  شێخدارولعیلمی  

رجان و  قزڵجی بەدواوە، مەدرەسەی ئایینی تو  سەردەمی دەرس گوتنەوەی مەال عەلی 
هۆکار، بوونی مامۆستایانی لێزان و حوجرەی    سەرجەم گوندەکە، بە 'دارالعلم' ناوبراوە؛

فە بووە.ئاوەدانی  بەنم قێیان  کە  تورجان،  وسوو'زگەوتی  'شێخ  مزگەوتی   ەوە اوی 

 
  کە دوای سااڵنێکی  موستەعیدم بینیوەن یش نەبوون و مرنەدەکەوتن، کەملە خوێندندا سە ئەو فەقێیانەی وا.   ٢5١

وە. ئەوە بۆیە دەڵێم کە الوەکان و  بگرێت و ئیتر خوێندنی بەجێ هێشتورزۆری خوێندن، نەیتوانیوە ئیجازە وە
ە  فەقێ ب . م بووەەردستان هەروا شتێکی کە کونەوەی نوێ الیان وا نەبێت خوێندن لە حوجرەکانی مزگەوتدا ل

ەوە ئبوون و بە چ کەڵکێک دەهاتن و دێن،  ئەو 'عیلم'انە چی بەاڵمازدە عیلم! دوبۆتە مەالی  نەساڵێک و دوان 
 بابەتێکی جیاوازە.  
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مانگیدا کە دەکاتە    ١٢58ناسراوە، لە ساڵی   بە    ١8٤٢ی کۆچی  هیممەتی  ی زایێنی 
بە مۆمن  کچی  خانمی  )خاوەن  نوورنیسا  بەگ  قۆچ  هاوسەری  و  بەغدا  ئیسکی  گی 

 . ا ئەمڕۆ ماوەێشووی تورجان(لە سەر بینایەیەکی کۆنتر دروست کراوە و تمڵکی پ
 بابەشێخی سەیادەتە. شێخ: نیاز نەمر حاجی

شەربەتاوی   خۆشیدا  و  شادی  بۆنەی  لە  کە  کوردەوارییە  دابێکی  خۆری:  شەربەت 
 رینیان بە میوانەکان داوە. شی

 : گەڕان، کۆڵینەوە لە دیاردەیەک؛ فارسییە. جوست وجۆ
 دی ئەوالد: کوڕەگەورە. عەرەبییە ئەڕشە

لێرەدساحەبکار: خاوەن ئیش.   واتایەک دەداتەوە  نەمزانی  و سەید عەزیزی کوری  ا چ 
 شێخ، جگە لە خاوەن بوونی گوندەکە، ساحەبکاری چی بووە. 

 یل بوو.ی تەواو کرد، ناجیح بوو، فارغ التحصمونتەها بوو: خوێندن 
خوێ بە  وا  دوژمنەی  ئەو  دۆژمن:  'مونتەهابوون'ی  زامی کۆنی  و  سەیدعەزیز  ندنەکەی 

ها کۆنی  زامی  کێیئەو،  سۆ،  ئتبێتە  کوڕی  جەعفەری  کاک  لە  ە؟  سەیدکامیل  اغا 
بۆچی بەاڵم  ئاساییە.  نەیاری  و  دوژمن  هەر  گوتوویەتی  ناردووم  بۆی  کە   پەیامێکدا 

کەیەوە لە  و  کۆنە  دوژمنە،  ئەو  چاوەڕوانی    زامی  پرسیارێکی  ئەوە  چی؟  لەسەر  و 
 وەاڵمە.

 رینێک. هاتنە سۆ: سەرهەڵدان و تازە بوونەوە و تەشەنە هێنانی ب
 ەکەیە. سیفەتگوتنی  یز: کاک عەزیز؛ خۆمانەکا عەز

 ئێمە: دەبێ تایفە واتە بنەماڵەی شاعیر و مام و براکانی بێت. 
دان بردۆتە دەر؟ ئایا کەسی دیکە  ەنیا سەید عەزیز گۆی خوێندنی لە مەی تەنیا: بۆچی ت

و بنەماڵەیە  ئیجا  لەو  و  نەکردووە  تەواو  خوێندنیان  خۆی،  ئاوات  زەیان  یەکیشیان 
 نازانم.  تووە؟وەرنەگر
 ابی خۆتە: ئاماژەیە بە حاجی بابە شێخ کە مەال و زانا بووە.ئیرسی ب

قە نەوێ، کۆستی کەوێ،  شێخی  بەدبەخت  هەرکەسێ  نەسرەوێ: کۆست کەوتن:  ت 
ئی بوو لێرەدا  داکەوتن.  سرەوتن:  بۆرینە(.  )هەنبانە  ئاسوودەییە. ن  و  کردن  ستیراحەت 

هەژا مامۆستا  شیعری  ئەم  شوێنی  سەر  بە  سەبر  کە  دیارە،  ئااڵی فەردەوە  بە  ارەت 
 کۆماری کوردستان گوتوویەتی: 

 "داری ئااڵکەم وەکوو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو  
 خۆشی نەوێ ڕەبی وەبەر خەنجەر کەوێ" هەر دڵێ
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شیعر پارچە  لەم  دووهەمە  جاری  ئەوە  ئێمە:  ئێمە'  دوژمنی  'دوژمنانی  بە  ئاماژە  ەدا 
بەو هەموویان  کە  هەرا    دەکرێت  و  بوبەزم  ڕۆ  'ڕەنجە  شادییە  دوژمنانە،  و  ئەو  ون'. 

بن ئیمامی  و  هاشمی  و  سەیادەت  بنەماڵەی  و  'تایفە'  ناحەزانی  و  نەیار  . وێدەچێت 
یجازەی ئاغا سەید عەزیز ماوەیەکی خایاندبێت  کاری وەرگرتنی ئ  ئەگەرێکیش ئەوەیە

وە، ئاوات  ازەکە وەرگیرایاران گوتبێتیان ناتوانێ ئیجازە وەربگرێت؛ جا کاتێ ئیجو نە
ن بە  بە کوێرایی چاوی  چاوبزی  ئیجازەکە  فەرموون ئەوە  احەزان کردووە گوتووتەتی 
 ئێوە وەرگیرا! 

 کەسێک یان خەڵکێک.یڕۆچوون و بێ ئەنجام مانەوەی ڕەنجی ڕەنجەڕؤیی: بەف
لەو   و  فارسییە  ڕێز.  بێ  حونجە خوار:  بێ  بە  )واتە  دەخوێنرێتەوە  'خار'  وەک  زمانەدا 

 نی /واو/( کرد
 : ئابڕوو چواو تڕۆ

ست: لێزان و شارەزا. فارسییە. ئاوات کەمتر وا بووە بەخۆیدا هەڵبڵێت و ئەمە  زەبەردە
لێدوانا دەگمەن  ولەو  کردوویەتی  خۆی  بە  سەبارەت  کە  شاعیرێکی    نەیە  بە  خۆی 

 زەبربەدەست ناوبردووە. 
 نۆکەری مامی شاعیر واتە حاجی بابە شێخ.  نۆکەرت:

گوتنەی خۆیدایە، کە لەسەرەوەتر لە درێژەی ئەو پێداهەڵوا دەیڕێسن.    ڕیس: ئەو شتەی
ەڵێ هەمە و قەت باسی لێکرا. لێرەدا نیازی شاعیر کەرەسەی شاعیری )وەک مرخ(ە کەد

تاڵ پێک   هەموو ڕیسێک بە عادەت الی کەم لە دوودیارە    ووم.بێ ئەو کەرەسەیە نەب
پود'یان پێدەگوترێت.  فارسی 'تار و  دێت کە یەکیان تان و ئەوی دیکە 'پۆ'یە، و بە  

 اوات کەڵکی لە 'تار'ی فارسی وەرگرتووە.  ئ
 ، بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 التن فاعالتن فاعلنرمل مثمن محذوف: فاعالتن فاع
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 خەمین"شین بۆ " 
 
 
 

 ڕۆیی ئەو بولبولی باغی مەلەکووت
 و هۆنەر و عارف بە سبووت  عالم

 ٢5٢فره کێشاویه مەینەت بۆ کورد 
 ی نەبوو تاکوو مردقەت هەدادان

 دەمم بشکێ، کوتم مرد؟ ماوە!  ئەی
 خەوتووه، تۆزێ وەنەوزی داوە

 هەربینا ڕابێ لە خەو دووبارە
 ەوه بۆ ئەو کارە تێبکۆشێت

 ۆی تێکۆشێ یانی هەر بۆ گەلی خ
 وکووڕی گەلەکەی داپۆشێ کەم

 بوو خۆشی خودالێنامرێ پیاو 
 ٢5٣زاهیری ڕۆیی، له پێش چاوان چوو

 "خەمین"ی شۆرەتخ عەلی" کاکه "شێ
 مۆڵەتکەم بوو، بەاڵم بێ  تەمەنی

 ئەجەلی هات و گوڵی عومری ڕفاند 
 عالەمێکی به غەم و غوسسه مراند 

 سفره و خوان بوو، ڕۆیی خاوەنی
 ٢5٤و جوان بوو، ڕۆیی هاودەمی پیر

 وو ڕەونەقی هۆنەرەکان هەر ئەو ب
 

 و چاپەکە وەک کێشاوییەیان تۆمار کردووە. هەردو ٢5٢
 چاپی ئەنیسی بوو و چووی بە یەک واو نووسیوە  ٢5٣
 ن تۆمار کردووە اچاپەکە وەک 'جەوان'ی هەردوو  ٢5٤
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 خۆشی ئاواتی داڵن هەر ئەو بوو
 نێ ماوەتەوەئێسته "ئاوات" بە تە

 ٢55وەتەوە ەتەوی، داوی لە ڕێی نان
 چارەهەربینا پێوەبوو ئەو بێ

 هاته خزمەت تۆ "عەلی" گیان! دیاره 
 ازە چ بکا؟ ناژی بەبێ تۆ ت

 ەنازدوور له تۆ کەوتووه، زۆر بێ
 ژینی چی، شاعیری چی، هاودەمی چی؟ 

 ابێ له زۆر و کەمی چی؟ عومر ئەگەر م 
 وومهۆنەرێک بووم و له شێعرا زاڵ ب

 و له زمانم الڵ بووم  بێ تۆ مات
 دەنگ کردتۆ منیشت وەکوو خۆ بێ

 ڕەنگ کردهونەر و بێوته و بێبێ
 لێرەدا دوایی دەهێنم به وتار  
 کوا وتارم هەیه؟ کوا سەبر و قەرار؟ 
 

بە  ی هەتاوی بێت کە ساڵی کۆچی دوایی خەمینە[] ١٣٦٣]شوێن ؟ بەاڵم ساڵی هۆندنەوەی شیعرەکە دەبێ 
 .[بووە ١٣٦٢ ،لی کاک جەعفەرئیمەی

 ی چاپی جەعفەر(   ٣١١و  ٣١٠ی چاپی ئەنیسی و  ١85و  ١8٤ )الپەڕە
  _____________________________________ 

 وەک یەکە.  عینوانی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا
  ١٣٠٠مەال عەلی سەعدی )خەمین/ حەزین( ) شین گێڕییەکە بۆ کۆچی دوایی مامۆستا  

هەتاو١٣٦٣تا   نیی  شاعیری  کە  ی(،  کورد  ناوچەی شتمانپەروەری  خەڵکی 
خەمین خەلیفەی شێخی زەنبیل و خەزووری ئاواتیش بووە.    فەیزوڵاڵبەگی سەقز بووە.

دەگێڕێت دەردەکەوێ کە پەیوەندێکی زۆر   بۆی شیعرەکە و ئەو شیوەنەی وا ئاوات لە 
دۆ و  بووبێت.نزیک  لەنێوانیاندا  شیع  ستانە  گوترانی  ساڵی  نیشباوەکوو  دەست  ان رەکە 

ئ بە  بەاڵم  کە نەکراوە  گوترابێت  خەمیندا  دوایی  کۆچی  ساڵی  لە  دەبێ  زۆر  ەگەری 
 نە سەرەوەتر. ی زایێنی(یە. بڕوا ١٩8٤ی هەتاوی )   ١٣٦٣

 
 : لەڕێ چاپی ئەنیسی  ٢55
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ر عالەم ندێک فەیلەسووفی ئیسالمی، کەون واتە بوون لە چوامەلەکووت: بەگوێرەی هە
اله و  جەبەڕووت  مەلەکووت،  ناسووت،  مپێکهاتووە:  عالەمی  ئەو ووت.  ەلەکووت 

 کە فریشتە دروستیان کردووە و عالەمێکی غەیرە ماددییە. )ویکیپێدیای فارسی(  دنیایەیە 
  بە سبووت: سەلمێنراو

 فرە: زۆر 
 وەنەوز: خەوی کورت ماوە

 هەربینا: ئێستا یان تاوێکی دی 
 ەتی پێنەدرا، تەمەنی کەم بووبێ مۆڵەت بوو: مۆڵ

 غوسسە: غصە، خەفەت 
 : دڵئاوا و میواندار ی سفرە و خوانخاوەن

 ۆنەرەکان: شاعیرانه
 بە تەنێ: بە تەنیایی 

 پێوەبوو: بە داوی ئەجەلەوە بوو، مرد
بووم: زاڵ  شیعرا  بەاڵ  لە  بووم  زاڵ  شیعردا  هونەری  زمانم الڵ بەسەر  ئیتر  تۆ  بێ  بە  م 
 بڵێم. بووە و ناتوانم شیعر 

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە: 
 ن فعلن فعالتن فعالت رمل مسدس مخبون محذوف:
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ەمانی نەبەزی کوردستانقار  
 

 
 

 قارەمانی نەبەزی کوردستان 
 نە هەدادانی هەبوو، نە وەستان

نە تەزیی و نە کەوت  نە بەزیی و  
نە سرەوت و نە خەوت نە وەڕەز بوو،   

 تاوەکوو گرتییە باوەش پەرچەم
 پەرچەمی دوژمنی هەر زۆر و ستەم

انی کێیە،خاڵە! ئەو شەخسە دەز  
چەمی ڕۆژی نەجاتی پێیە؟ پەر  
ەک دەڵێن ڕۆڵەیی بارزانە یەقین  و  

 بۆ هەموو دەردی مە دەرمانە بە تین 
ەلی کورد!هەلە، هەل! کاتی خەباتە، گ  
نی ورد دوژمنی کورد بە هەلە گەرد  

 تۆنەبی کورد لە هەموو جێ پەستە
وورە قەاڵ دەس بەستە دەیخەنە س  

 لەوێ، نیئنۆکی هەموو دەردێنن 
و تێک دەشکێننر ودەستی هەموسە  

حییە دەدەن، تا دەمرێ وای لە ڕوو  
 سەری نەبزێوێ بەوەی لێی دەکرێ 

 
دیوا لە  شیعرەکە  گوترانی  شوێنی  و  ]بەاڵڕێکەوت  ڕانەگەیێنراوە  دڵ"دا  "شاری  ئیمام نی  جەعفەری  ڕێزدار  م 

بۆ  نووسیوم:زەنبیلی، کوڕی شاعیر،  بۆەوەست پێکردنەڵ دەگە"ل  ی  ئەیلوول  بارزاننه  ی شۆرشی  ی کوتراوه"  مر 
 [ ی زایینی١٩٦١و  ی هەتاوی ١٣٤٠روبەری کە دەکاتە دەو

 ی چاپی جەعفەر. لە چاپی ئەنیسیدا نابینرێت ٣٤٠الپەڕە  
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__________________________________   ____ 
ف یەکەمی  میسراعی  هەمان  شیعرەکە  خۆیەتی.عینوانی  شیعرەکە  یەکەمی  لە     ەردی 

 تووە. چاپی ئەنیسیدا نەها
 گوتراوە.   دانەمر مستەفا بارزانی لە پەسنیدیارە یەکی سیاسییە و بە ڕوونی مەسنەوی

دا )وەک تاقە سەرچاوەی بەردەست(،  ساڵی گوترانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی جەعفەر
کە لە دەیەی چلی ئێران )دەیەی اری نەکراوە، بەاڵم بە یەک نیشانەدا وای بۆدەچم  دی
ڕەنگە    ٦٠ و  زایێنی(  سەرەتاکانیی  گوترابێ  لە  ئەیلوولدا  نیشانەکەش شۆڕشی  ت. 

قەاڵ   ٩تا    7فەردی   سوورە  دەکات.  قەاڵ'  'سوورە  لە  باس  لەوێدا  کە  شیعرەکەیە  ی 
'قز وەر زیندانی  ناوی  بۆ  کوردییە  تاران گێڕاوی  ڕۆژئاوای  باکووری  لە  قەلعە'    -ڵ 

ک دەیەی  زیندانێک  لە  ق  ٤٠و    ١٣٣٠ە  گەلێک  ئەشکەنجەگای  ئێراندا  ارەمانانی ی 
 ەوی دووهەم بوو. اتکاری دژبەری ڕژیمی پەهلخەب

دەیەی   لە  دواتر  و  هەبوو  ناوبانگی  سااڵنەدا  لەو  تەنیا  قەلعە  قزڵ  بە    5٠زیندانی  دا 
ئێس و  درا  ومەکان  تێک  میوە.یەکجاری  و  سەوزە  بازاڕی  بۆتە  شوێنەکەی  قزڵ   ٢5٦تا 

'ئیسقەل وەک  ئەشکەنجەچیانی  و  نامرۆڤانە  ئەشکەنجەی  بە  یەعە  گەلێک  تیوارساقی'  وە، 
ڕق و کینی خەباتکاران و دژبەرانی ڕژیم بوو. کاک سوارەی ئێلخانی    بەدناو و جێگەی

ەلعە بە "سوورە  نی بوو، شیعرێکی هەیە و تێیدا قزڵ قزادەش کە ماوەیەک لەوێ زیندا
ناودێ  بەاڵ"  و  دەرد  شوێنی  و  ئەم  قەاڵ  پێش  سوارە  کاک  شیعری  نازانم  دەکات.  ر 

بۆم ڕوون نییە زاراوەی 'سوورە    تراوە یان دوای ئەو، واتەۆستا ئاوات گوشیعرەی مام
 قەاڵ' داهێنانی کامیەک لەوان یان چ کەسێکی دیکە بووە. 

ب وادیارە  پێمان  دەکرێ  دیکەدا  نیشانەیەکی  بۆنەی  ە  بە  و  درەنگتر  شیعرەکە  بێت کە 
ب دوایی  ئەویش  کۆچی  گوتراوە،  ئەوەیارزانییەوە  یەک  لەبەر  فەردی  دەڵێ:  لە  ەمدا 

. کرداری هەردوو "نەکەوتو   نەسرەوتو  نەبەزیوچان؛  ، قەت، نەهەبوو ەهەدادانی "ن
 

نەبێت  اه.  و ٢5٦ نوەیە بێ جێ  منی  بڵێم  دێڕانە، لە ساڵی  ئەگەر  ئەم  لە قزل قەلعە ٣7١٩)  ١٣5٢وسەری  دا   )
بووم کرابوو   زیندانی  بەسەر  دەست  لەوێدا  کە  بوون  کەسانێ  دوایین  ئێمە  تاقمی  کۆتایی  یو  ڕۆژێکی  ن. 

ساڵ ئەو  سواری  هاوینی  هەموومانیان  مینی  ئە  و  بردیاوتوبۆس  و  زیندانبوس کرد  بۆ  تازە' کەی  نین   'ئێڤینی 
روەها یەکەم تاقمی دا و پاشان ڕووخاندیان. ئێمە هە  ڵێدا نەبوو و دەرگای قزڵ قەلعەیان قفهێشتا زیندانیی ت

ر و دوای سێوە برامە زیندانی قەکراین و ئاوەدانمان کردەوە! من لەوزیندانیزیندانی بووین کە لە ئێڤینی تازەدا 
لەجیاتی   وەی زیندانمان تەواو ببوو،ە زیندانیان کە ماژمارەیەکی دیکە لڵ ندانەکەم لەگەبوونی ماوەی زی تەواو

بە زیادی لەوێ ڕاگیرام، ئینجا لەوێوە ئازاد    7-٦دەورو بەری    !ڤینسەرلەنوێ براینەوە ئێ  ازاد کران،ئ مانگ 
 دل پهلوی"!"ع ێکرام؛ ئەوە پێی دەگوتر
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مر دوای  دەبێت  ئەوە  بۆ  و  ڕابردووە  لە  ڕستەکە،  بەاڵم  گوترابێت.  کەسەکە  دنی 
زفەرد بە  دەبنەوە  هەمیسان  ڕستە  کرداری  دواتردا  ڕابردوودا  ەکانی  لە  و  حاڵ  ەمانی 

 ". پێیەڕۆژی نەجاتی  "پەرچەمی"  و ؟کێیەنامێنن، وەک "دەزانی 
 : ی هەندێک لە وشەکانواتا

 پەرچەم، ئااڵ، عەلەم. 
ئەو   بارزانی  واتە  ستەم،  و  زۆر  هەر  دوژمنی  کە  پەرچەمی  باوەش  گرتە  پەرچەمەی 

پەرچەمەکەش دەبێ    و چەشنە زۆر و ستەمێک ]ی نەتەوایەتی[ بوو، دیارەدوژمنی هەمو
د ئەگەرێکیش  بێت.  کوردستان  هەپەرچەمی  سەر  هەواڵەیەەتوانێ  ئەو  ئەویش   ڵبدات 

کۆماری   هەرەسی  دوای  ئەو،  گوێرەی  بە  و  گێڕاویانەتەوە  کەس  هەندێک  کە 
 ەست بارزانی. ەممەد ئااڵی کوردستانی ئەسپاردۆتە دکوردستان، پێشەوا قازی مح

 مە، ئێمە
پێد و  تەئکید  هەل!  بە  هەلە،  کە  گونجاو  هەلێکی  و  دەرفەت  چەمکی  لەسەر  اگرتنە 

 دا بۆ خەباتی نەتەوایەتی هاتۆتە پێشێ. سەردەمی گوترانی شیعرەکە ێرەی شاعیر لەگو
بەو دوژمنی کورد  واتە  ورد،  گەردنی  هەلە  بە  لە    دوژمنی کورد  )واتە  ئێستا  هەلەی 

 انی شیعرەکەدا( هاتۆتە پێشێ، گەردنی ورد دەبێت.سەردەمی گوتر
 پەست، سووک و ڕێز لێنەگیراو. 

ی ئێراندا بۆ هەندێک  حشییانە کە لە زیندانەکانئەشکەنجەی وە نینۆک دەرهێنان، چەشنێک
ە گەلێک  کەسایەتی گرنگی ئوپۆزیسیۆنی ڕژێمی شا باو بوو )دیارە مەالکانی ئێستا لەو

 زیاتریش دەکەن!( 
ن کە بەو بەاڵیانەی بە  حییە دەدەن، واتە وەها ئازاری ورە و تاقەتی دەدەوای لە ڕوو

   ەربزێوی بکات.سەری دێنن، دواتریش نەوێرێت س
                              ،بەحری عەرووزیی شیعرەکە 

 رمل مسدس مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعلن  
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 ئینقالبی ئێران 
 
 
 

 ێ کە لە ئێران ڕووی دا ئینقالب
 فەنا عالەمێک کەوتنە نێو چاڵی 
 ئاڵ وگۆڕێک لە واڵتی ئێمە

 هاتە دی، دەردی گرانە، پێمە
 ۆن بوو: ەم بەتەواوی چبۆت بەیان ک

 و چاکی کۆن بووپیاوەتی و خۆشی 
 دوودڵی و لێک لەکوڵی و ئاڵۆزی  

 ی بێ شتی و قاتی یی نان و ڕۆز
 کەژ وکۆ پڕ لە تەمی دەرد و خەمە

 ڕ لە تاڵیی دەسی خاوەن ستەمەپ
 ڕ وکاڵ ماوە دەرودەشت چۆڵ لە کو

 ٢57شیو ودۆڵ تەرمە نەماوی الوە 
 چاڵ وچؤڵ تەرمی جوانی لێیە 

 هەواڵی پێیەنگی ئەشکەوتێ دە
 زەمانی خۆشی  پێودەڵێ ڕۆیی

 مافی خۆمانە خەم و ڕەشپۆشی
 تازیەدارانی جوانانی گەلین 

 مات و پەرۆش و کەسەلین  پاکمان
 ڕواڵەت شینە، ئاسمانیش بە

 شین دەکا، ئێستە هەور پڕچینە 

 
 ی الوە" نەبێت؟ ی "تەرمە نەمامێ. تۆ بڵ ٢57
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 هەستاوە لە ئاکاری مرۆ  قینی
 بانگ دەکاتە گەلی چەوساوە: بڕۆ!

 ن خودا دەخوازی  یارمەتی هەر لە
 ا ڕازین هەرچی مەیلی ئەوە، تێکڕ

 
"هەر ەری کوڕی شاعیر بۆی نووسیوم:  )ڕێکەوت و شوێنی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیێنراوە( ]بەاڵم کاک جەعف

 ئەودەم، زانی چییە[  کرا و ئاوات هەر ١٣57ۆ ئەو ئینقیالبەیە که ساڵی ب
 ( ا نابینرێتی چاپی جەعفەر. لە چاپی ئەنیسید٣٣٩و  ٣٣8الپەڕە ) 
_________________________    _____________ 

 عینوانی شیعرەکە لە فەردی یەکەمی وەرگیراوە. 
 یەک لە شیعرە سیاسییەکانی ئاواتە.  مەسنەوییە و

جێ زۆر  ئەنیسیدا  چاپی  دیوانی  لە  شیعرەکە  کردنی  نەبوونی  چاپ  نییە.  پرسیار  گەی 
ساڵی   لە  ناوەرۆکە،  بەو  شۆ  8-7واتە    ١٣٦5شیعرێک  دوای  ساڵی  ساڵ    ١٣57ڕشی 

، نەگونجاو بوو. تەنانەت ئێستاش هەر  داێران و دەسەاڵت سەندنی مەالکان( ی ئ ١٩7٩)
نیازیئەستە بێت کە  بۆچوون ئەوە  ئێران'، گۆڕانکارییە    مە، مەگەر  'ئینقالبی  لە  شاعیر 

( ی ئێرانی سەردەمی محەممەد ڕەزاشای  ١٩٦٣)  ١٣٤٢کۆمەاڵیەتییەکانی ساڵی   -سیاسی
ناسرا بووەپەهلەوی  سپی'  'ئینقالبی  بە  زۆر  و  ڕادەیەکی  تا  و  ناچم  بۆ  وای  من  ، کە 

 ز(دا.  ١٩7٩)  ١٣57ی گەالنی ئێرانە لە ساڵی ڕاپەڕیندڵنیام شاعیر ڕووی قسەی لە 
بەشی سەبارەت  خاڵی  گرنگترین  واهەیە  شاعیر  دیارە  کە  بێت  ئەوە  هەر  عرەکەش، 
 . ێک گوتووەە شۆڕش'ئینقالب' واتشیعرەکەی لە چ سەردەمێک و سەبارەت بە چ 

نامە ناوخۆی  من  لە  ئەوەی  هەر  دووە.  لەو  یەک  سەلماندنی  سۆراغی  بچمە  زیاتر  وێ 
شیعئێراند بە  بوونەوە  باڵو  و  چاپ  مۆڵەتی  وا  ا  کە  دەریدەخات  دراوە،  رەکە 
لەبەر گواکە  نراون  ەتێگەی منیش  و  بێت  سپی  ئینقالبی  لە  شاعیر  قسەی  ڕووی  یە 

بدەمەوە. خوێنەر دەستی    زیاتر بەرپەرچی بۆچوونەکەنامەوێت لەوە  هۆکارێکی ئاشکرا  
رەت بە چاڵی فەنا و تەرمی الوان  ئاواڵەیە بەراوردی ناوەرۆکی شیعرەکە و هەواڵی سەبا

ڕ سااڵو  بارودۆخی  لەگەڵ  جوانان  تازیەتداریی  و  و   57و    ٤٢نی  ەشپۆشی  بکات 
 تێبگات شاعیر لە ڕاستیدا ڕووی قسەی لە کامیانە.  

 : وشەکان تای هەندێک لەوا
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فەر لە  ڕۆژهەاڵتی  ئینقالب،  سیاسیی  فەرهەنگی  لە  تاڕادەیەکیش  و  ئێران  هەنگی 
شۆڕش و  کوردستاندا،  باشوور  لە  گەرچی  ڕێڤولوشنە،  لێ واتە  ڕیفۆڕمی  اتای 

 دا شۆڕشە. وەردەگیرێت. هەرچۆنێک بێت، لێرە
 پێمە، پێم وایە، لەگەڵمە. لێرەدا دووەمیانە؛ 

 ێژوو؛ بوو، واتە نەما، بوو بە می و شادی کۆن پیاوەتیئ و خۆش
ناڕازی،   لێک لەکوڵی، تەرکیبێکی دەسکردی جوانە بەواتای ئەوەی خەڵکەکە لەیەکتر

 ؛ دڵ پڕ و لە کوڵ وجۆش و  بن
بینیوە کە کەژ وکۆساری واڵتی  تەمی دەرد و خەم، شاعیر خەم و دەردی وەک تەم  

 داگرتووە؛
 کوڕ وکاڵ، الوان
شت و کۆ کەوتووی الوان  اتای تەرمی بێ نازی لە دەو، دەبێ بە وتەرمە نەماوی ال

بزانم   دوور  ناتوانم  چاپیش  هەڵەی  ئەگەری  گەرچی  بنەڕەتدا  بێت.  لە  واهەیە  بڵێم  و 
مام شوبهاندووە. دەنا دیارە  ەمامی الو" بووبێت. کە شاعیر تەرمی الوانی بە نە"تەرمە ن

 اندا نییە. تەرم تەرمە و خاوەنەکەی چیتر نەماوە و لەژی
ددە یان  ئێکۆ،  ئەشکەوت،  وا  نگی  هەواڵەی  ئەو  چۆڵە.  ئەشکەوتی  ناو  ەنگدانەوەی 

د  ، دەکاتەوە  باڵوی  سەبئەشکەوت  ناخۆشی  هەواڵی  ئەگەر  بێت  چی  بە  ەبێ  ارەت 
ی هەر ئەو تەعبیرەیە و شاعیر لە زمان  مەرگی جوانان نەبێت؟ فەردی دواییش درێژە

حەق ی تێپەڕ بووە و ئێستا بە  ە سەردەمی خۆشدەنگی ئەشکەوتەکەوە پێمان دەڵێت ک
ما بۆیەش  هەر  و  گەلەکەمانین  الوانی  ئازیەتباری  چونکوو  بین  ڕەشپۆش  و دەبێ  ت 

 پەرۆش و کەسەلین؛
 یە و دەبێ داهێزراو و بێ تاقەت بێت. کەسەل، عەرەبی

بە دەنا    ئاسمانیش  هەیە،  شینی  ڕەنگی  ڕواڵەت  بە  هەر  ئاسمان  واتە  شینە،  ڕواڵەت 
گابۆڕە  خەریکی و  چە  شین  ڕەشی  هەوری  بە  دەبێ  نیشانەی  و  )وەک  توێ  ند 

ەی مرۆڤ تووڕەیە و بە گەلی  ئازیەتباریی( داپۆشرابێت. ئەو ئاسمانە لە کار و کردەو
 بات[؛   کە ئێمە ]ی کوردین[، دەڵێ بڕۆن]بۆ پێشەوە بۆ خە چەوساوە،

 ت و هێزی خەڵکیارمەتی هەر لە خودا دەخوازین، شاعیر لەم فەردەی دواییدا سیاسە
دەداتە با  دەهێڵێت،  هیواییەوە بەجێ  بێ  بەوپەڕی  و  ئایینییەکەی خۆی  باوەڕە  سەر  وە 
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ل هەر  یارمەتی  ڕازیدەڵێ  ئەو  بەشی  بە  و  دەخوازین  خودا  بە  ە  کۆتایی  بەوەش  ن، 
 شیعرەکە دەهێنێت.  

پێچەو ئیمامی،  بە  ناوی خۆی )ئاوات،  لێرەدا  انەی زوربەی زۆری شیعرەکانیتر، شاعیر 
 ەعەوە. هۆکار دەتوانێت یەک لەم دوانە بێت:کامیل( ناخاتە فەردی مەقتکاکی ئیمامی، 

گوتن، دوای  هەر  شیعرەکەی  کردۆت  یەکەم،  باڵو  خۆیدا  ژیانی  سەردەمی  و لە  ەوە 
ش )جا،  ئێران  ڕژیمی  واتە  دوژمن  شاعیرەکەی  نەیویستووە  مەالیەتی(،  یان  بێت  ایەتی 

 بناسن؛
دی فەردێکی  شیعرەکە  کۆتایدووهەم،  لە  باڵوکەرەوەیکەشی  و  هەبووە  دیوانەکە   یدا 

 لەبەرهۆکاری ئەمنییەتی وەالی ناوە.  
 مدام، بەاڵم ناشتوانم بیسەلمێنم.  من زیاتر لەگەڵ ئەگەری یەکە

   ،ەحری عەرووزیی شیعرەکە ب
 فعالتن فعالتن فعلن رمل مسدس مخبون محذوف: 
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 سکااڵ

 
 
 

 سندم لەبەر نەفرگای خوداوەڕووڕەشی دە
 ەن دەگەڵ ئاکاری پیس سەیری ئامالی گاڵوم ک

 نەفسەکەی ئەممارەکەم وەک ماره، چۆن بۆم دەسرەوێ؟ 
 هەروەکوو دارێکه پیر و وشک و سیس وڕووشم ڕەنگ 

 که دونیا خۆی گاڵوه، هەرکەسێکیش وێی کەوێ، کا
 شک دەگەڵ خاشاک و ئەشیایی نەجیسه بێتێکەڵ

 به دڵ  کەمکی خۆشیی من قەرارم وایه ئەوجار تەر
 ڕەق بێ، بەرگ و پۆشاکم تەلیسخواردنم نانێکی 

 عومری بەدبەختیش ئەوەند تووالنییه نابڕێتەوە 
 و نالەبار و خوار و خێچه وەک گوریس  هێند درێژ

 دا ژیانی وا به نەنگ و عارەوە دەک بەاڵی لێ
 وا خەسیس  ٢58رەوێ عومری ئەوەند تاڵ و ژیانی نەس
 

 ی شیعرەکە نەکراوە ێکەوتی گوتراندەست نیشانی  شوێن وڕ
ی چاپی جەعفەر(  ٩٦ی چاپی ئەنیسی  و  78پەڕ  )ال   

_____________________________________   _ 
لە واتای گشتیی شیعرەکە وەرگرتووە کە سکااڵیە عینوانی شیعرەکەی  چاپی جەعفەر  

بەاڵم    لە فریودەری مرۆڤ.  فەفسی  تێپەڕ و ژیانی ماددی و  دنیای  عینوان  لە  دەست 
'دونیای گاڵچا ئەنیسیدا  فەردی  پی  خۆی گاڵوە' ی  'دونیا  عیبارەی  لە  ئەویش  و  و'ە 

وەرگیراوە. شیعرەکە  پڕ  المو  سێهەمی  ئەنیسی  هەڵبژێرراوی  عینوانی  بەپێستی  ایە 
 ناوەرۆکی شیعرەکە بێت.

 
 ی: ژییانی یس .  چاپی ئەن ٢58
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ا  لە کۆمەڵگای کوردەوارید  سەردەمی ئێمەیە.کی بااڵنوێنی سۆفیایەتی  ئاوێنەیە  شیعرەکە
ڕبەی سەدەکانی ناوەڕاستی سۆفیان و چلەنشینانی  نین ئەو کەسانەی وا بە  ئێستاش کەم  

یس  دەکەن، ژیانی سەر زەوی بە گاڵو و پ  دەپێون، بانگەشە بۆ تەرکی جیفەی دونیا
ئاوات دە بە  لەئەنجامدا مردنی خۆیان  وا...(.   دەزانن و  لێدا ژیانی  بەاڵی  خوازن )دەک 

ژی ئەم  ئەوان،  بۆچوونی  نەفبە  تەنیا  خوازیاریەتیانە  ئەممارە  سۆفیی    سی  و  عارف  و 
نەی سەردەمی ڕاستەقینە بە لەعنەتی دەکەن. سەید کامیل نموونەیەکی باشی ئەو عارفا

 ئێمەیە.  
بە نیسبەت جیهان    زۆرێکی دیکە لە شیعرەکانی ئاوات، پڕە لە ڕەشبینیشیعرەکە، وەک  

س  یانی سەر ڕووی زەوی، پی بایەخ بوونی ژ و ژیانەوە. پەیامی ناو شیعرەکە بریتییە لە: بێ
بوونی ئارەزووی دڵ،  گاڵوبوونی خۆشییەکانی ژیانی ئەم دنیایە و بە ئاوات خواستنی 

واتە  م ئەسڵ  لەگەڵ  یەکگرتنەوە  بۆ  وەعدەپێدراوی  ەرگ  بەهەشتی  لە  خودا  زاتی 
ە نییە و لە . ئەو هەڵوێست گرتنە لە نێو عاریفان و سۆفییاندا دیاردەیەکی تازئیمانداراندا

ا بە زمان و شێوازی جیاواز دەبینرێت و تا سەردەمی ئێمەش ەموو مێژووی سۆفیایەتیده
 هاتووە. 

ب ناو  لە  وا  ئەوەیە ئەوەی  باوە،  بیراندا  خاوەن  لە  سۆفیایەتی   ەشێک  بنەماکانی  کە 
ئایینی سەر  فەیلەسوفانی   دەگەڕێننەوە  لە  چەمکەکە  وەرگرتنی  ئەگەری  بەاڵم  ئیسالم 

ێتەوە بۆ ئایینی کۆنی میترایی پێش  ی ئەوەی مێژووەکەی بگەڕتەنانەت ئەگەریۆنان و  
بو سەرنج  جێگەی  هەمیشە  زەردەشتایەتیش،  لە سەرهەڵدانی  کە  ئیمامیش،  وە. 

یقەت بوون، دەبێ  ایەتیدا گەورەبووە و باوک و برا و مامی شێخی تەربنەماڵەیەکی شێخ
 ەری خستبێتن.ئەو باوەڕەی لەوان وەرگرتبێت و لەشیعرەکانیدا د

ئیم ئەوەیە  سەرنج  قسە  جێگەی  بە  و  شیعر  بە  تەنیا  سۆفییایەتییەی  باوەڕە  ئەو  امی 
دەر و  گۆشەنشینی  و  لەدەرنەبڕیوە  هەژارییەکەی،  تاڕادەیەکیش  و  ئەو  وێشی  گەڵ 

 یەکتر بوون.   باوەڕەدا یەکیان گرتۆتەوە و ڕەنگدەرەوەی
ی شیعرەکە، شاعیر کاتێ بە گوێرەدیارە لەو پەیوەندییەدا ئەو پرسیارە سەرهەڵدەدات:  

دەدات "لەوە بەوالوە خواردنی نانی ڕەق بێت و و بەرگ و پۆشاکی تەلیس"،   بڕیار
مڵک بۆچی  گەردیگال  ئەی  یان  قاقاڵوا  گوندی  ماڵی  و و  دەپارێزێت  خۆی  نی 

ی نیشابووری دەستی لە دووکانی عەتتارییەکەی خۆی  وەک چۆن عەتتار   -نایانبەخشێت
ە شارەزاییەکی کەم کە لە  وونە توندوتیژە نیم و بلەگەڵ ئەو بۆچهەڵگرت؟ من خۆم  
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ک بە داهاتی کەمەوە ژیا  ژیانی شاعیرم هەیە دەزانم لە ماوەی ژیانیدا وەک وردە مالکێ 
لە   بەشێک  سو  دیکەی  بەشێکی  و  سیاسی  خەباتی  سەرفی  خۆی  ەرفی  داهاتی 

تایب ئەوانە  دیارە  کرد.  خۆی  ناسیاوانی  و  دۆستان  تاکەمیوانداریی  کەسیی  ەتمەندیی 
هیچکامی و  ڕاشاعیرن  ئەو  بۆ  بن  پاساو  ناتوانن  ئاوات  ان  کە  وردەمالکێکی ستییەی 

بوو و وەک   ناتەباییەکی هەمیخاوەن ڕەعیەت  لە  بردە  زۆر مرۆڤی دیکە  شەییدا ژیانی 
 کردەوەی ڕۆژانە. سەر، ناتەبایی نێوان باوەڕ و 

یەک لە سەرەکیترین    موتەسەووفینداسکااڵ لە دەست نەفسی ئەممارە لە نێو عاریفان و  
کەکانە و شاعیرانی موسوڵمان لێرە ولەوێ بە شێوەی جیاجیا نەفسی ئەممارەیان بە  چەم

 کردووە. مەحوی دەڵێ:   لەعنەت
 یە مەحوی لە مەکری نەفسی ئەممارە"ئەمینی شێتی

 دا دەمبەستی کا ئەم مارە ئەنگێوە"مەگەر رەحمی خو
ک مرۆڤە  نەفسی  ئەممارە:  و  نەفسی  فریودەرە  دە  بەسەردا  زۆری  بە  فەرمانی  ەدات؛ 

کە  دەکێشێت  خۆیدا  شوێن  بە  مرۆڤ  و  سەرهەڵدەدات  کاتێک  سۆفیان  تەعبیری 
و  مەنییە بن  زاڵ  بەسەریدا  خۆخۆشەویستی  و  ڕووی ت  سەر  ژیانی  و  نەفس  هەوای 

 ۆئەوەی خودا و قیامەتی لەبیر بچنەوە.  زەوی ببنبە هۆکار ب
 ئەستەمی تێدا نییە.  م کرد، وشە و تەعبیرێکیشتییەی وا باسشیعرەکە جگە لەو بابەتە گ

 نەجیس: گاڵو
 تەلیس، گۆنی

 خەسیس، ڕەزیل
        بەحری عەرووزیی شیعرەکە،

 التن فاعلنرمل مثمن محذوف: فاعالتن فاع
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 ای شەماڵکزەی ب 
 
 
 

                                           بە سروەت پێدەڵێم چاوم! کزەی دێ بای شەماڵ ئەمشەو                     
 چزەی دێ جەرگی برژاوم بە بێ پۆلوو و زوخاڵ ئەمشەو 

 ٢5٩بەفرێ تیپی بەهاری دەست به نێزه چوونه سەرئەوا 
 ئەمشەو  وەک پیرەزاڵ، ،شکا پشتی کلیلەی قوڕبەسەر

 سەراسەر فەڕشه چیمەن بۆ قودوومی بووکی گوڵ، بۆیە 
 ئەمشەو  تی، کونده الڵزمانی گرتووه هەر چەشنی توو

 ه، شەوبۆ و نێرگس پاکی پشکووتنبه تەشریفی شن
 وقاڵ ئەمشەو ه قیلله خۆشیان بولبول و قومری دەکەون

 ندەن، کیژوکاڵ پڕ عیشوه وو نازن بەخەکوڕوکاڵ دەم
 ٢٦٠و ڕەمز و ئیشارەی چاوی کاڵ ئەمشەو بزەی دێ غەمزه و

 ئەوا هەر چاوەڕێیه نێرگسی شەهال به تەنیایی 
 ەمشەو وی به ئوممێدی ویساڵ ئرێ بوو سپی چابە جا

 به دەنگی بولبول و قومری، تەماشا دڵ چلۆن دەگری! 
 ٢٦١ون به دڵ قەدری جەماڵی کیژوکاڵ ئەمشەدەڵێ بگر

 گوڵ  "ئیمامی"ش هەروەکوو بولبول به هیوای پێکەنینی
 وخاڵ ئەمشەو  دەناڵێنێ لە سەر هەر چڵ، به یادی خەتت 

 
 پی ئەنیسی: بەفری چا   ٢5٩
ەتمەندییە زمانەوانییەکان کە بۆ نموونە لە او/انە نیم و الم وایە نابێ تایبومن لەگەڵ دانانی ئەو دوو پیتی /    ٢٦٠

بهێن وەردەگیرێت  لێ  )قامووس(دا کەڵکیان  فەرهەنگ  ئکتێبی  نووسراوەی  ناو  ئەم  سایی خەڵکەوە.  ارێنە  من 
لە شادەقەم  نوسخەی  کردووە.  ریبەر  کۆپی  ئەو  دڵ  ئەگەر  لەو  دڵنیام  هیچکام  لە  عەتفە  ی  /واو/  دوو 

د ودو نەنووسرایەش،  فەردەکەدا  هەڵە شوێنەی  بێ  و  دەکرد  شیعرەکەی  کێشی  ڕەچاوی  خوێنەر  یسان 
 بێت.  دەیخوێندەوە. پێم وا نییە ئەوە بیدعەتێکی باش

 ی : قەدری، جەماڵر. چاپی جەعفە ٢٦١
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 شان نەکراوە عرەکە دەست نی وێن و ڕێکەوتی گوترانی شی ش

 ی چاپی جەعفەر(  ١7٣ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤و  ٣٣)الپەڕە 
_________________________________________ 

فەردعینوانی شیع لە  'بووکی گوڵ'ە، کە  ئەنیسیدا  ی سێهەمی شیعرەکە  رەکە لە چاپی 
 وەرگیراوە. 

. بە حیسابی ان پێ نەکراوەشوێن و ڕێکەوتی شیعرەکە لە هیچکام لە چاپەکاندا ئاماژەی
ساڵی  ناوەرۆک،   دەوروبەری  هی  نازانم  ئەگەر    ١٣٣5دووری  و  بێت  هەتاوی  ی 

گوندی  بۆچو لە  دەبێ  دەرچێت،  ڕاست  لەو  ونەکەم  ئاوات  کە  گوترابێت  قاقاڵوا 
 اوە. سااڵنەدا لەوێ ژی

کراوە،  چاپ  شاعیردا  ژیانی  سەردەمی  لە  کە  ئەنیسی،  چاپی  لە  شیعرەکە،  ڕەدیفی 
ئەووشەی   تازەت  ئەمشەو'ە.  چاپی  لە  'ئەوشۆ'  ڕەدیفە  بۆتە  هاوکارانیدا  و  جەعفەر  ری 

شیعری   پارچە  وەک  بەزمێکە''چ  ڕاست  بۆ    ٢٦٢.خۆش  گۆڕانکارییە  گەلێک ئەم  من 
 ەیەوە گونجاوە:سەمەرە دێتە بەرچاو. دوو حاڵەت لەم بار

گۆڕانکارییە ئەو  ویستبێتی  دیوانەکەی،  یەکەمی  چاپی  دوای  شاعیر  وەدی    یەکەم،  
بوو  بهێنێت، خۆی  مافی  ئەوە  جەدەلی  کە  بۆ  مەگەر  لێبگرین،  ڕێزی  دەبێ  ئێمە  و  ە 

 نکارییەکە بیخەینە بەرباس. چاک و خراپیی گۆڕا
ئ بەرپرسی چاپیدووەم،  برادەرانی دیکەی  دووهەم )شاری دڵ(   اغا سەید جەعفەر و 

نجێک کرابێت، ئەم کارەیان کردبێت، کە ئاشکرایە هەڵەیەکی زەق بووە و بە هەر ئاما
لە بووە  تێوەردان  لەبەرانبەر   دەست  ناتوانێ  و  نەماوە  ناوماندا  لە  شیعری شاعیرێک کە 

 و خراپیی کارەکەدا هەڵوێست بگرێت.  چاک
ن شێوەزاری  تەنیا  و  نییە  مەزن  زۆر  شوێنی  گۆڕانکارییەکە  و  سەقز  و  بۆکان  اوچەی 

ری موکریان  هاباد و باکووژیانی شاعیر لە چاپی تازەدا کراوەتە شێوە زاری ناوچەی مە
 وە بە ئەوشۆ(. )ئەمشەو بو

پ 'بەفری'دا  وشەی  لە  شیعرەکە  دیکەی  لەچاپی گۆڕانکارییەکی  کە  هاتووە  ێک 
کراوە ڕستەکەوجەعفەردا  بەرکاری  بە  وا  ەی  /یاء/  ئەو  'بەفرێ'.  نووساوە،  تە  ە 

 هەرکامیان بێت، هی ناوچەی باکووری موکریانە.  

 
 شۆ[.یارە ئەمشەو ]ئەو ش بەزمێکە، بەزمیخۆرچە شیعری 'چ بڕوانە پا   ٢٦٢
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نم، ئاگاداری ئەو ەکەم و بە باشیان نازاگۆڕانکارییە دمن کە دەست نیشانی ئەو دوو  
ل کەڵکی  خۆی  جار  هەندێک  شاعیر  کە  هەم  باکووریترەی  ڕاستییەش  شێوەزاە  ەو 

ەدا خەتایەکی گەورە ، کەوابوو لێرلێی شارەزا بووەی خۆی وەرگرتووە و  ناوچەی ژیان
 نەکراوە جگە لەوەی ئەمانەت بە باشی نەپارێزرابێت. 

من  ".  ەوی یەڵدایە یا دەیجوورە ئەمشەو"شیفی 'ئەمشەو' هەیە:  بە هەمان ڕەد  نالی غەزەلێکی
غەز کێشی  نە  هیچبەراوردم کرد،  نە  نالییە،  هی  وەک  ئاوات  لەو    ەلەکەی  تەعبیرێکی 
 گەڵ یەکتر، ڕەدیفی 'ئەمشەو' ە و هیچیتر. وەرگیراوە. تەنیا هاوشێوەییان لە

بسکان، شنەبا، شنە، کزەبا )هەنبان  سروە: بۆرینەی مامبای  نین، ۆستا هەژار(. وەک دەبیە 
تەنانەت 'با'دایە،  پەیوەندی  لە  سروە  وشەی  واتاکەی  چوار  و   هەر  شنە  هەر  'شنە'ش 

وە پێگوتن' چییە؟ لە ئەنجامی ئەودا پێکدێت. کەوابوو واتای 'بە سر  جووڵەی بایە، یان
وری نازانم  سرتە کردنە؟ یان لە ڕێگای سروەی باوە هەواڵ بۆ کەسێک ناردنە؟ من دو

نا  لە زاراوەی  بن  ئەسپاییش هەندێک  قسەی  و  سرتە  واتای  سرەوە  وچە کوردییەکان، 
 بداتەوە. 

ڕائە و  ڕستە  حیسابی  بە  من  زیاتری  شنەبای  گەری  واتای  هەمان  ئەوەیە  گەیاندنەکە 
ش و  ئەمشەو  هەبێت  ئەوەی  لەبەر  دەڵێم  پێت  سروەوە  ڕێگای  لە  بڵێ  ویستبێتی  اعیر 

 یامی خۆمی پێدا بنێرم. و دەتوانم پە کزەی بای شەماڵ دێت
 یانە. کزە: دەنگی ناسکی سروە، چزە چز )هەنبانە بۆرینە(. لێرەدا یەکەم

شیعرەکەوە کێشی  هۆی  بە  بێتە    زوخاڵ:  کورتی  بە  زۆر  زوخاڵ  ی  /واو/  دەبێ 
 وەک سوخاڵی ناوچەی سنە، نەک وەک زووخاڵ.  سەرزمان،

بەها تیپی  سوپاییە.  و  سەرباز  گرووپێکی  شتیپ:  نێزە]ی  بە  چۆتە ر  ەماڵ[ەوە 
 گی بەفری زستان.شەڕەجەن

 کلیلە: ڕنوو
 ینە دەگوترێت. پیرەزاڵ: پیری سەرسپی، زیاتر بۆ مێ

 ەنگاو.  لێرەدا بە واتای هاتنی بووکە. قودووم: کۆی قەدەم، ه
 : کوندێک کە زمانی قسە کردنی نییە و الڵە.  کوندەالڵ

ە میان دەسپێکی قسە کردنکی هەیە: یەکەزمان گرتن: لە کوردیدا دوو واتای دژ بەیە
دووهەمیشیان گیرانی  و .توانای قسە پەیدا کردن، کەزیاتر بۆ منداڵی ساوا دەگوترێت.  
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لێرەزمانە لە خەڵکان نین و زمانیان دەگیرێت.  پاراو  دا یەکەمیانە. شاعیر ێکدا کە زمان 
 اڵە.دەڵێ: کوندی الڵیش هاتۆتە قسە کردن و ئەوە موعجیزەی بەهار و شەم

 سیقای دەروونیی پیتی /ش/ لەم فەردەدا بەرچاوە.مۆ  هاتن، بەخێر هاتن.تەشریف: 
 پاک: هەمووی 

 هەراهەرا.وقاڵ: بە /الم/ ی قەڵەو، قسە وباس، قیل 
 (.  کاڵ بە حیسابی ڕێزمان 'موهمەل'ە.   کوڕ وکاڵ: جحێڵ و الو )هەنبانە بۆرینە 

بۆ    یەک لەو واتایانەی وا  یگرتووە بەاڵمکیژوکاڵ: کیژی جحێڵ و الو )هەنبانە بۆرینە نە
اکامڵ لێی تێبگەین(.  وشەی 'کاڵ' ی لێداوەتەوە، 'نەگەیشتوو'ە، کە دەکرێ بە کیژی ن

 ر موهمەلە.  لێرەشدا کاڵ هە
وز، ئەو تووکە ناسک و کەمەیە وا لە سەر خەت و خاڵ: وابزانم خەت یان خەتی سە

ها بەتایبەت کچان دێت. ئەو خەتە  بە گشتی  وڕێ لەگەڵ خاڵلێوی گەنجان.  کە  ێک 
لە ڕابردوومێینە ل دا زۆر  ە سەر لێوی خۆیان دەکوتا، پێکەوە دەبنە خەت و خاڵ کە 

 .  ن پێدا هەڵگوتوونپەسندی شاعیران بوون و زۆریا
      بەحری عەرووزیی شیعرەکە:   

 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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 ڕێگای عیشق
 
 
 

 ٢٦٣خەیااڵویدا ڕۆیم بە سەرسەنگی، بە ڕێگای عیشق
 گی، بە داماویبە دڵتەنگی، بە بێدەنگی، بە بێ ڕەن

 وخەم دەبێ کەنگێ دەرمبێنن لە دەریای قووڵی بیر 
 ، بە ناخۆشی، بە خنکاوی بە ڕەشپۆشی، بە بێهۆشی

 دەنا خۆ گەر بسووتێم من بە ئاوری عیشقی یار، ئاخۆ 
 ٢٦٤وتاوی؟ ا تەرمم بە سوبەڕێز ئەگرن وەکوو هیندوو، بر

 ەدا شەرتە هەتا ماوم بە یادی یار دەڕۆم بەو ڕێگ
 ی ، بە مەیلی دڵ، دڵێکی گەرم و ئاگراو بە هیوای دڵ

 ٢٦5کەچی بەو حاڵی بێحاڵم، کە دیتم داوەتە، ڕۆییم 
 بە هیوای بەژنی جوانی یار، کە زوو کەوتوومە نێو داوی 

 بەاڵم دەسیان نەگرتم هەرچی هەوڵمدا، گەلی الوان
 لە ئاوایی! خاوەن ڕیشە، با بڕوا  ەیانگوت پیرە،د

 ەمنیش بزەم هاتێ وەدەرکەوتم، بزەی هات یار بەمن، ئ
 بفڕم کە چەل چەل دایدەگرت چاوی لەخۆشیان وەختەبوو 
 رپێی بەڵکە پێ دانێ لەسەر چاوم بەدڵ خۆم خستە بە

 لەبەر برژۆڵ نەهات، فەرمووی کە سەر چاوێکە دڕواوی
 ٢٦٦، ئەوێستاکە تەقڵەباز بوومئەمن الوێکی سوارچاک، 

 ێکی کەوتووم، عومری خۆم دانا بە خۆڕایی کەچی پیر

 
 وە. ولە دەقەکەدا وەک ڕۆییم هات   ٢٦٣
 اتووە.لە دەقەکەدا وەک هیندو ه   ٢٦٤
 لە دەقەکەدا وەک ڕۆییم هاتووە.    ٢٦5
 . پێ لەنگ دەبێت یووە  کە کێشی شیعرەکە لە دەقەکەدا وەک "تەقڵەباز بووم و ئەوێستاکە" هات   ٢٦٦
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 ٢٦7و ئاوات  می" هەڵگرە دەستت لە هیوا و ئارەزوو"ئیما
 الوی بەجارێ تێپەڕی تاف و زەمانی جوانی و  

 
 شوێن و ڕێکەوتی هۆنرانەوەی شیعرەکە دیاری نەکراوە

 اتووە( جەعفەردا نەه ی چاپی ئەنیسی. لە دیوانی چاپی ١8و  ١7)الپەڕە 
______________   ____________________ 

شیعرە   ئەم  داخەوە  نەهبە  دا  جەعفەر  چاپی  دیوانی  لە  بۆیەش   جوانە  هەر  و  اتووە 
کراوە بەاڵم بە حیسابی  ناوەرۆک و ئەوەی بەتایبەت لە  ڕێکەوتی گوترانی بۆ دیاری نە

 ر گوترابێت. نی الویی شاعیدا هاتووە، دەبێ دوای تێپەڕبوونی تەمە١٠و  ٩فەردی 
غ شاعی  گەرچیەرامییە،  شیعرێکی  گۆشەگیریی  و  کردن  کال  زوربەی  خۆ  لە  ر 

 . دەردەکەوێت یدافەردەکان
 ەی مامۆستا هەژار()هەنبانە بۆرینالساری، گوێ نەبیسی   سەرسەنگی:

 بەڕێز ئەگرن: ئایا وەک شتێکی بەڕێز سەیری دەکەن؟ 
ئا  ئیماندارانی  و  هیندستانی  هیندوو.  هیندوو:  مردووەکانیینی  تەرمی  یان  ئەوان 

 دەسووتێنن. 
اعیر دەیەوێت بڵێ فەردە لە درێژەی فەری پێشتردایە. ش  کەچی بەو حاڵی بێحاڵم...: ئەم

ۆم و لەهەر شوێنێک داوەت و شایی هەبێت دەیچمێ هەتا ماوم بە ڕێگەی عیشقدا دەڕ
دەبوایە لە  ی "ڕۆیم"ە کە  بە هیوای دیتنی بەژنی جوانی یار. بەاڵم کێشە زەمەنی کردار

 ترێت نەک ڕابردوو.  دادێدا بگو
نەگرتم...:   دەسیان  پێشتبەاڵم  فەردەکانی  درێژەی  لە  هەر  شاعیری  ئەوەش  و  ردایە 

، دەچێتە سەر هەموو شایی و گۆڤەندێک بەاڵم الوان بەتەمەن و بەسااڵچوو بەاڵم دڵتەڕ
 نایبەنە گەڕی داوەتەوە و دەڵێن پیری لێرە بڕۆ! 

 الوان وان: جەماعەتیگەلی ال
 ر؛ موکریانییە. چەل چەل: جارجا

هاتووە و ئاواتیش  لە شیعری زۆر شاعیری فارس و کورددا لەبەر برژۆڵ...: ئەو تەعبیرە  
 گوتوویەتی:   الی کەم جارێک لە چوارینەیەکدا

 دڕواوی: شتێک کە چقڵی هەیە، خاوەن دڕوو
 

واتە  " کە ئەگەر وا بکەین ئیهامە نزیکەکەکەوانۆکەو:"ئاوات راوەتە نێوان دووخ  دا وشەی ئاواتلە دەقەکە   ٢٦7
 واتای ئارەزوو دەفەوتێت..  
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 پایز 
 
 
 

      ٢٦8پایزە، دار ودەوەن بێ ڕەنگن
 کان بێ دەنگن مەل، بولبولە قەل و

     کی نەما  بەرگە، پەسیویباخە بێ 
 ژ دڵتەنگنبێ حەشارگەن، کوڕ و کی

     بەتەنێ سەروی بڵیندبااڵ مان  
 ەزان بەرزن و شۆخ و شەنگنبێ خ

      دڵییان پێوە هەاڵوەسراوە  
 بە نەسیم دێن و دەچن، سەرسەنگن 

    داخەکەم بۆ کوڵ وکۆی جەرگ و دڵم!   
 بەرگ و گوڵم تااڵنی خەزان چوو بە
     وڵوکات کاتی خەزانی گپایزە و 

 لە واڵتگوڵوکات ڕێکی بە باچوو 
     خێڵ سەرەوخوارە، هەواران چۆڵن

 ەژ وکێوە بەجێما 'ئاوات' لەو ک
     سارد وسڕ لەو سەرە دڵ جێماوە 
 چاوەڕێی هاتە، بەاڵم هاتی نەهات 

 -    ٢٦٩شێت و پێت ئەی دڵی بێچارە، کوا،
 ر دێتەوە الت؟ نۆبووکی بەها تازە

 
و    ٢٦8 دەنووسرێت  پاییز  وەک  شوێندا  زۆر  لە  کوردی  "پایز"ی  وشەی  بەداخەوە  پاییز.  ئەنیسی:  چاپی 

ردەکەوێت.  لەیە بە ڕوونی دەسەتایبەت ئەو مەسییە. لێرەدا بەوخۆی زمانی فارەکەشی کارتێکەریی ڕاستهۆکارە
 ر بۆیەش من بە یەک یاء نووسیم. ەە دوو یاء کێشی شیعرەکە تێکدەدات، هپاییز ب

ناپێو  ٢٦٩ زیادی کارێکی  پیتی  بێت. دانانی  ئاسایی دەبێ 'کوا'  بە شێوەی  ئەو وشەیە  ئەنیسی: کووا.  یستە  چاپی 
 .وشی هەڵەش بکاتوواهەیە خوێنەر ت
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     دڵی وا  و بێکەس وکارەڕەبەن 
 ە بە هیوا هێند تەمادار و ئەوەند

      ٢7٠هەڵیان گرتووە خەرمان کوڕ وکاڵ 
 ازەالو، ڕەنجبەری کورد دێنەوە ماڵ ت

     پەڕوپۆی تازە بەاڵ دەرکەنەوە
 ٢7١لەو کوڕ وکاڵە جوانە پەڕ وباڵ

    ڕێک لە سەربان و لە کووچە و کۆاڵن 
 ازە کە دێنە گوڕوگاڵ وەک مناڵ ت

      ٢7٢سەبر و بە دزی یرەویریانە بەو
 ەڕن پیرە گەماڵ نەکو پێیان بو

      ئاشکرابن لە کون و کاڕێژێ  
 بابی کیژ بێتو قسەی پێ بێژێ 

    دەرودەشت چۆڵ لە خەلە وخەرمانان  
 ڕەنجبەران دێنەوە بۆ سەربانان

     ماوەیەک بوو کە لەبەر تاوی بەتین  
 ڕ وپۆیان بە خەمانهەڵوەریبوو پە 

      ٢7٣ی خۆ دەدڕنی کۆنە لە بەرجلک
 ٢7٤لی تازە وجوان دەست ڕەنجبەرانە ج

 
 .ەدانرابێت. هەر بۆیەش من قرتم کردوو  پیتی یاء بە زیادیشدا وێدەچێت یەک رە: هەڵییان. لێ چاپی ئەنیسی ٢7٠
پیتی واوم پێ باش نەبوو و هەر بۆیەش بە یەک واوم نووسی هۆکارەکەی    چاپی ئەنیسی: جووانە. من دوو  ٢7١

ئ پیتی واو ئەگەری  دوو  دەکات کە وئەوەیە  ێنرێتەوە و اتە جوولەکە بخوک وشەی "جوو" وەەوە دروست 
ششاپا بە  خوێنەر  واتە  نیش،  ئاسایی  دەخوێنێێوەی  'جوان'ی  بە  هەر  واو،  یەک  شیعرەکە  تبە  کێشی  و  ەوە 

 دەپارێزێت.  
دەنووسرێت و دەگوتر  ٢7٢ بە شێوەی ویرەویر  ئەو دوو وشەیە  بزانم  ئەوەندەی  ئەنیسی: وێرەوێریانە.  ێت.  چاپی 

ی  )زەمزەمەی فارسی(  ۆ، سۆزە و نێورینخ گۆرانی لەسەر نووسیوە و واتایە هەمان شێوەی بهەنبانە بۆرینەش 
 بۆ لێداوەتەوە. 

 فڕێی دەدەن.  وواتە دادەکەنن  ٢7٣
ێوەی سەرەوەی نووسیوە کە دیارە هەڵەی تێدایە. من سەرچاوەی دیکەم بۆ بەراوردکاری  چاپی ئەنیسی بە ش  ٢7٤

کەمی فەردەکە  یە رۆکی میسراعی  بە گوێرەی ناوە  ساغی بکەمەوە. ێو هەر بۆیەش خۆم دەب  لە بەردەست نییە
وهەم بەم ەکات، واهەیە بتوانین میسراعی دودڕێدانی جلکی کۆنی کوڕەالوی ڕەنجبەر باس لە دڕاندن و فکە  
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     کاتی زستانە، بەاڵم دووبارە  
 بێ وچاندانێ هەموو دەبنە شوان

     ەپەنک و سەگ و گۆچان، چ دەکەن؟ بێ ک
 لەو کەژ وکێوە، لە سەرمان چ دەکەن؟

     ی  دەنگەدەنگیانە، دەڵێن گۆران
 نی زگوماک، سۆرانی بە زما
     ە دەرک وبانان  ت و کرمانجی لکور

 الو بە جوانی خۆ دەالوێننەوە
     پاروە نانێکی لە ماڵێ کە بخۆن  

 چاترە کوردە لە نانی شوانی 
     گەرچی شانازییە شوانی بۆ کورد 
 جوانە لەو شوانە دەس وگۆچانی 

      با بەهار بێتەوە خاکە لێوە 
 ەو نێوەێ چادر وجیغ لدەرکەو

    ر سوێ دەگرن باش سە ئەو کەڕەت الو
 بەهێ لە کچی مەمک و کوڵم سێو و

    وەک گوڵوکاتی بەهار سەوز و سوور  
 ەڕازێننەوە خۆ سەرتاپێکیژ د

    ئەو حەلە، کاتی تەماشا وگەشتە  
 ئەوکەڕەت ڕۆژی وەدەرچوونە لە دێ 

     هەر جحێڵێکی ئەوینی پێ بێ،  
 ەڕکێ  ە سەما و هەڵپبە ئەوین دێت

     فەقیرم پیرم  ڕێم نییە من کە 
 ٢75تا بڵێم هێندێ لە ڕا وتەگبیرم

 

 
دەکڕێ جلی  شێوەیە  بنووسین کە دیارە دەتوانێ جیاواز بێت لەوەی وا شاعیر خۆی گوتوویەتی: "ڕەنجبەر  

   "تازە وجوان
 کان رە انە شەرحی شیعی: تەکبیرم. بڕوچاپی ئەنیس  ٢75
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      با نەڵێن نانی شوانی وایە  
 باغی نایە ئەوە نانێکە لە

     ئەوە ڕێ و شوێنی گەلی پیاوانە
 بەڵگە شانازی ڕەسووڵی خوایە

     من بە قوربانی دەس و گۆچانی  
 کوڕی کورد نابێ بڵێ سەرمایە

     نەوای ئاسمانی   دەنگی بلوێرە
 لە نێو دڵدایە ەد نەوا ڕازی س

    ێندێ پیرم  ل' م و هیمن کە 'کامی
 ڕا و قسە و تەگبیرم  ئەوە بوو

 
ڵ و شوێنی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیێنراوە  سا  

ی چاپی ئەنیسی. لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە( ١٤٢تا  ١٣٩)الپەڕە   
________________________________________  ___ 

 ەشی نازانم. اوکارەکانیدا نەمدۆزییەوە و هۆکارەکاک جەعفەر و هلە دیوانی چاپی ک
ی وەرزی پایز، زستان و بەهاردا و شەرحی  تەرکیب بەندێکی حەوت بەشییە لە وەسف

تایبەت  بە  لە هەوار و ژیانی خەڵکی گوند،  سروشتی کوردستان و گەڕانەوەی خێل 
 ەروەها شوانی کورد. و کیژۆاڵن، ه ئەوینداریەتی کوڕەالو

تبێتی لە ئیستیقباڵی شیعری  ێکی شیعرەکەدا هەست دەکات ئاوات ویسوێنەر لە دەسپخ
نەمر سوارەی ئێلخانیزادەدا شیعرێک    پیرە هەڵۆی   ستا هەژار یانهەڵۆ هەر بەرزەی مامۆ

بوونی بهۆنێتەوە بەاڵم ئەو هەستە تەنیا لە بەندی یەکەمدایە ئەویش بەهۆی هاوچەشن  
یکە  بەرەو ئاقارێکی د  سەرەتاکانەوەر لە  نا شیعرەکە هەوشە و تەعبیرەوە؛ ئەگیهەندێک  

بەرزە جیاوازە. سروشتی کوردستان و  دەڕوات کە بە تەواوەتی لە ناوەرۆکی هەڵۆ هەر
 کۆمەڵگای کورد ناوەرۆکی سەرەکی شیعرەکەن. 

  ی کۆنی کوردیی هەوای شیعرەکە، سوار و لە گوتن خۆشە. هەندێک وشە و زاراوە
پەیوەندییا کە  گوتێدایە  ژیانی  بە  و  ن  ههۆزایەتی ندنشینی  بە  و  هەیە  شێوە  یەوە  ەمان 

 ە دەکات.انکۆمەاڵیەتیی -ئەو سیستەمە ئابووریئاماژە بە هەندێک داب و نەریتی ژیانی  
 قەل و مەل: جیناسی ناتەواویان لێ پێکهاتووە. 

 پەسیو: پەنا، قوژبن 
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کیژ  وتاونەتەوە و ان. شاعیر دەڵێ دار ڕوە و خۆ حەشاردحەشارگە: شوێنی خۆ شاردنەو
 وانی یەکتر و دوور لە چاوان لە پەنای بەڵگ و لقیو کوڕی الو ئیتر ناتوانن بچنە ژ

 دار قسە و ماچ و مووچ بکەن.
بەتەنێ...: داری 'سەرو' لەو دارانەیە لە زستاندا بەڵگی ناوەرێت و بە سەوزی دەمێنێتەوە. 

 ە گەاڵی هەن.رو ماوەتەوە کاو دارەکاندا تەنیا سەتە. دەڵێ لە نبااڵشی بەرز و ڕاس
وەرگیراوە:    لە شیعرێکی هەورامیدا واتای 'گەاڵی دار'یشی لێ   خەزان: پایز؛ فارسییە.

 ڕەنگ زەردیی خەزان خەتای پایزەن...." بەاڵم لێرەدا هەر پایزەکەیە. 
بە دوو یاء    ە و هەر بۆیەشدڵییان: لەبەر کێشی شیعرەکە دەبێ وەک دڵییان بخوێنرێتەو

 نووسراوە.
 مۆستا هەژار( سار، گوێ نەبیس )هەنبانە بۆرینەی ماسەر سەنگ: ال

دڵم...  و  جەرگ  وکۆی  کوڵ  بۆ  هەربەرزەی  داخەکەم  هەڵۆ  شیعری  بەشەی  ئەو   :
/ ئەو   بۆ گوڕ و هێزی جوانیم  "داخەکەم  دێنێتەوە کە دەڵێ  مامۆستا هەژارمان وەبیر 

 ۆ وانیم؟" دەمە چۆن و چ بووم، ب
 بۆرینە( ازار)هەنبانە : خەم، خەفەت، ئێش و ئکوڵ

 ت)هەنبانە بۆرینە( کۆ: خەفەت. بەشوێن کوڵدا دێ
دارە )هەنبانە بۆرینە(؛ گوڵوکات کۆی وشەکەیە بە گولوکات: گوڵوک شکۆفە و گوڵی 

 نیشانەی کۆی /ات/ی عەرەبی دروست کراوە.  
 ڕێک: هەموو، بە تەواوەتی
دەشتایی لە  کانەوە بەرەو  ەوارچییان لە کوێستانەە: داگەڕانی هخێل سەرەوخوار بوونەو

 پایزدا. 
 وینەی مەڕداری خێاڵت. هەوار: شوێنی ها

ات: ئاوات ئیهامی تێدایە. واتای نزیکی نازناوی شاعیرە و لەو کەژ وکێوە بەجێ ما ئاو
واتای دوور و ئەسڵییەکەی خۆزگەی ئەویندارێکی کوڕەالوی خێڵە، کە لە هەوار بۆتە  

کیژ کۆچئەوینداری  بە  ئێستا  و  گەڕان  ۆڵەیەک  و  )کە  کردن  دێیەکەیان  ناو  بۆ  ەوە 
فەردی دواتر درێژەی    واز بن(، لەو ئاوات و ئارەزووە دوور دەکەوێتەوە.دەکرێ جیا

ئارەزووی   و  ئاوات  بڵێی  دەیەوێ  کردنە  دروست  ئیهام  بەو  شاعیر  قسەیە.  هەمان 
ی ی ئەو پاکی و جوانییەشاعیریش لە ال  الوەکان لەوێ بەجێما، هەروەها دڵی ئاواتی

 کوڕ و کیژە عاشقانە بەجێما. سروشت و ئەو
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ووهەم واتای هاتن دەداتەوە. اتی یەکەم بە واتای ئیقباڵ و بەختە بەاڵم هاتی دهات: ه
 هاتنی نەهات بریتییە لە خۆ بەسەردا سەپاندنی نەهاتی و نەیامەتی.  

لەگ تەنیا  و  موهمەلە  لەفزی  پێت  وپێت:  پشێت  واتا  شێت  دێوانە، ەڵ  دەکات:  ەیدا 
 اعاقڵن

 تەنیاڕەبەن: 
)مەال وکاڵ، سۆفی    دەگوترێ  ی تشت، هەرامە، هینلەجیات   کەکوڕ وکاڵ: کاڵ وشەیە

اڵ( )هەنبانە بۆرینە( بەو حیسابە، کوڕ وکاڵ واتە کوڕ و هین واتە کوڕ و شتی وەک  وک
 ئەو، کە هەر دەبێتەوە کوڕ و مرۆڤی نێرینەی تر.  

 وای لێ بێت.ا وا بێت یان انە بۆرینە(؛ لێگەڕێ ب، باڵنێ )هەنبباڵ: با
نی خەرمان  فەردە لە درێژەی فەردی پێشتردایە کە باسی هەڵگرتپەڕ وپۆی تازە...: ئەم  

سەجەم   گوندەکان.   لە  ماڵ  ناو  بۆ  دەکات  کورد  ڕەنجبەری  تازەالوی  وگەڕانەوەی 
ەنجبەرە کە هەموو  و کوڕ وکاڵە ڕفەردەکە دەکرێ ئاوا واتا لێبدرێتەوە: لێگەڕێ با ئە

وە بەر و پەڕ وپۆ دەربکەنەوە.  ین زەحمەتیان کێشاوە، هێزێکیان بێتەی بەهار و هاوماوە
'دەرکەنەوە وباڵی کرداری  پەڕ  بۆ  هەم  و  پێش خۆی  وپۆی  پەڕ  بۆ  هەم  وێدەچێت   '

 دوای خۆی بەکار هێنرابێت. 
ئەوەی   و  بەسااڵچووە  سەگی  واتای  بە  دیارە  گەماڵ:  چوپیرە  لە  ژواندا  کوڕەالو  ونە 

ر نەکاتەوە. بەاڵم ەوەڕێت و باوک و برای کیژەکە ئاگادابێت سەگ پێی ندەبێ وریا  
ب تێدایە کە دەکرێ  لە ئیهامێکیشی  بەرگری  بگوترێت کە  پێشتر  نەسلی  ەو مڵۆزمانەی 

 ژوانی ئەو الوانەر دەکەن.
رینە( کون ە )هەنبانە بۆکاڕێژ: قولی سەربانی کادان کە لەوێوە کا دەڕێژنە ناو کادانەو

ەیە شاعیر بە هۆی واتای کون و کاژێڕی هەیە، بەاڵم واهو زۆر هەمان    و کاڕێژ کەم
 ات بە کاڕێژ. سەروای فەردەکەوە ویستبێتی بیک

 قسە پێگوتن: جنێو پێدان، لێ تووڕە بوون. 
 خەلە: دانەوێڵە، دەخڵ، دەغڵ )هەنبانە بۆرینە(؛ غەلـلەی عەربییە. 

بۆ سەر وا  بان: یەک لەو  هاتنەوە  لێی کۆدەبنەوە   کوڕەالوی گوندشوێنە سەرەکییانەی 
پایزان تەواو  نەوە و گەڕانەوەش کاتێکە زەحمەت و کاری هاوین و سەربانی مااڵنە. هات

بووە و الوان دەتوانن بحەسێنەوە و بۆ یاری کردن یان چاوەچاوی سەر ڕێگای کچان، 
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ر و  . لە هاویندا بەهۆی کاکتر کۆ ببنەوەسەرلەنوێ لە ماڵ بێنە دەرەوە و لە دەوری یە
 ەوەیان پێنەدەکرا. ئەرکەوە ئ

 رگی ئیش وکار فڕێ دەدەن جلکی کۆنە...: بە
هە ڕەنجبەرانە...:  نە دەست  و  تەواوە  کێشەکەی  میسراعەوە.نە  ئەم  کەوتۆتە  ڵەیەک 

 واتاکەی. من لە پەراوێزدا باسم کردووە و پێویست ناکات لێرەدا دووپاتی بکەمەوە.
نگە، لە زستانیشدا کوڕەالوی  ک و کاری نۆمابێ پشوودانی دوای ئەر  وچاندانێ: بە  بێ

 بنە شوان و ئاگایان لە مەڕ ومااڵت دەبێت. گوند دە
 : فرەنجی، بااڵپۆشی شوانان کەپەنک

ئەوەش   بۆتەوە.  دووپات  فەردەدا  ئەم  میسراعی  هەردوو  لە  تێرمە  ئەم  دەکەن:  چ 
ەوەیەکی شیعرە بەگشتی پێداچوونالم وایە ئەو  وێناچێت کارێکی هونەریی جوان بێت.  

ەکانیشی ڕاست لەبەر ئەو کێشە و گرفتانە  تە و دوور نییە کاک جەعفەر و هاوکارپێویس
 ەی خۆیاندا نەیانهێنابێت. لە چاپەک

واتای   بە  زگماک  یان  زکماک  وشەی  بۆ  بێت  یی  خۆجێ  شێوازێکی  دەبێ  زکوماک: 
نبانە  ، وەک زمانی زگماک. هەکەسەکە بووبێتدیاردەیەک کە هەر لەدایکبوونەوە لەگەڵ  

زکماک   بۆرینەی  کوێری  نموونەی  هەژار  گوتراوە مامۆستا  لەوێدا  هەر  هێناوەتەوە.  ی 
'زک' نووسرابێت بە 'زگ'یش دەبێتە هەمان شت واتە زکماک و زگماک  هەر وشەیەک بە

 وەک یەکن و زکوماکیش دەبێ هەر وەک ئەوان وابێت. 
 دی و کورتی. کورت و کرمانجی: بە کور

بە شوان و بچنە  خۆشترە لە ماڵەوە بن تاکوو ببنەوە    کوڕەالو پێیاناروە نانێکی...: واتە  پ
بەاڵم شاعیر کە ئەوە دەڵێت بە شوێنیدا دەیەوێت   بەر مەڕ ومااڵت لە دەرەوەی گوند.

قسەکەی خۆی چاک بکاتەوە نەکا الی خوێنەر وا بنوێنێت کە شوانی شتێکی خراپە،  
   شوانی دەدات. ئینجا پەسنی

وتراوە. ئایا نی ئەو "معترضە"ی 'کوردە' یە بۆچی گشوانی: نەمزا  چاترە کوردە لە نانی
 ؟ یان هەر بە گشتی قسە بۆ کورد دەکات. نیازی ئەوە بووە بڵێ الی کورد وایە

 با بەهار بێتەوە خاکە لێوە...: با لە مانگی خاکە لێوەدا بەهار بێتەوە.
 بانە بۆرینە( اڵدا ڕای دەنگێون )هەنبە دەوری ڕەشمچیغ: پەردەی لە قامیش کە 

 ۆرینە(سوێ: داخ و عەزرەت، تاسە )هەنبانە ب
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نەشریان   و  لەفف  بەهێ:  و  سێو  کوڵم  و  ئەوە مەمک  بۆ  زیاتر  کراوە.  دروەست  پێ 
سێو،  وەک  کوڵمی  و  بەهێ  وەک  مەمکی  بێت:  مشەووەش  نەشرەکە  و  لەفف  دەچم 

 شاعیر!ەستاوەتە سەر ڕوانگەی اهەیە ببێت. وگەرچی وەک موڕەتتەبیش تێی بڕوانی و
 لە: ئەو دەمەئەو حە

 کی جوانە ئەوین پێ بوون واتە ئەویندار بوون.ئەوینی پێ بێ: تەرکیبێ
نییە ڕا و تەگبیرم  فەق پیرم، الی جحێاڵن  ڕێگای ئەوەم  فەقیر و  پیرم: من کە  یرم و 

 دەرببڕم. 
ە  وایە دەبێ ئەو تەکبیر  سراوە. من المتەگبیر و تەکبیر: لە دەقی چاپیدا وەک تەکبیر نوو

بە لە تەگبیر کردنی کو  عەرەبییە  دابنێین  بە  جیاواز  بۆیەش  واتای ڕاوێژ. هەر  بە  ردی 
 نووسی.  شێوەی تەگبیرم

باغی  لە  لە  نییە  کەسە  ئەو  بۆ  و  دێت  بەرهەم  زەحمەت  شوانی  نانی  نایە:  باغی  لە 
هەڵە،  یان  ڕاست  دەیخوات.  بەئیستراحەت  و  تێگەیشت  دانبیشتووە  لەو ئەوە  منە  نی 

 میسراعە. 
پیاوان: گگ پیاەلی  ئەنجومەنە. گەلی  لێرەدا کۆ و  بۆ کۆمەڵ و کۆ و     وانەل  خیتابە 

 ڕێ و شوێن و ئاکاری پیاوانەیە.  جەمعی پیاوان. ئەوە
تەعبیرێکی پیاومەزنانەیە، کە ئێستا لەمێژە دووریی لە گوتنی دەکرێت. دیارە بە پێوانەی  

ئ شوێن،  و  گوسەردەم  ئاوات  ئا ەوەی  ڕادەیەک  تا  بەتوویەتی  بووە،  ئەمڕۆ سایی  اڵم 
لە   بکرێت  وا  قسەی  و  ناکرێت  بەخشین  جیهان  نیوەی  بە  مەزنایەتی  ئەوەی  بەر 

وەکەی تر بە بچووک زانین هەڵەیەکی گەورەی تێگەیشتن لە ژیان و پێشێل کردنی  نی
 مافی ژنە.  

سەکانی شاعیر بێت ئەوە درێژەی قبەڵگە شانازی: بەڵگە بۆ شانازی پێکردن. الم وایە  
میش گوتراوە شوان بووبێت. . ڕەسووڵی خوا واتە پێغەمبەری ئیسالرەت بە شوانانسەبا

 بە شوانان دەکەم کە نموونەکەی نێردەی خودایە. شاعیر دەڵێ من شانازی 
کوڕی کورد...: نابێ کوڕی کورد لە شوانی و چوونە دۆڵ و چیا و سەرما و گەرما  

 بترسێت.
کە ...  من  شی"کامیل"م  کێشی  پاراستنی  بۆ  پێویستە:  تا   عرەکە  دا  کامیل  لە  یاء  پیتی 

 . کێشرێت وەک ئەوەی بە دوو یاء نووسرابێترادەیەک ب
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 ( ٢بای وادە )
 
 
 

 هەڵنایە هەتاوی کاتی زستان  
 هەڵاڵیە برا لە ڕۆژپەرستان! 

 ڕۆژێ لە نەکاو هەتاو وەدەرهات
 ٢7٦ڕەحمێ بوو لە الی خودای سەماوات

 بەهاریخۆشی ت سروەیی بای ها
 نەوە بۆنی گوڵ دەباریبەوبۆ

 ەونم لە گواڵن لەبەر داڵنەش
 نە جامێکی شەڕابی بولبوال

 جەرگ و دڵی عاشقی بڕیوە 
 ئەو خونچە کە وا یەخەی دڕیوە

 دڵییانە ئەو شەڕابە  نۆشی
 وا جەرگی شەقایقیش کەبابە

 دەنگی کەو و مەل لە کۆهساران 
 ران کاڕەی بز و مەڕ لە نێو حەسا

 ٢77یژ وکاڵن انی کناقوسی ژی
 ک چاوبڕی ڕێگەیی شەماڵن ڕێ

 بای وادە، بەخێرێ، وا بەڕێوە
 ە ژینی پێوە پێی سەر سەرە چونک 

 دەژیێتەوە هەرچی مرد بە زستان 
 دەشواتەوە چڵکی چاو و دەستان

 
 هاتووە. نەکەدا وەک ڕەحمی لە دیوا    ٢7٦
 هاتووە یلە دەقەکەدا وەک ژییان    ٢77
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 هەی هەی چ بەهارێ دڵگوشایە! 
 سفرێکە کە خاوەنی خودایە

 ڕەنگین بە هەزار جۆر و ڕەنگە 
 گە! خۆیەتی، چ شەندێوجامەیی 

 ر ومێرو، یا مەل ەرچی هەیە ماه
 دەگرن بە گەل، بە کۆمەڵدەوری 

 ێ جوێ هەریەک بەشی خۆی دەبا جو
 ٢78بەو سفرە، جیهانە جەرگی توێ توێ 

 ئەو خاوەنی سفرە، هەر خودایە 
 ٢7٩هەر بووشە، دەبێ، هەتاهەتایە 

 چەند شا و وەزیر و حاتەمی تەی 
 لەو ڕێگەیی سفرە پێ دەکەن پەی 

 بنوێ چێت وا لەوە پاش نە چاو ب
 تە ئەو جیهانی لەنوێ بنواڕێ

 زاوەتەوە بە ڕەنگ سەراسەر ڕا
 بەر خشڵی گوڵوکاتی کردەوە 

 هەر جێگە دەبینی زێڕ وزێوە 
 هەر تیشکە لە هەرچی ژینی پێوە 
 ٢8٠وا دای لە کلیلە دوورزەنی هەور

 تێکچوو بە بروسکە لەشکری جەور 
 ئەو خێوەتی وا سپی سپی بوو،

 ٢8١پیبووهەورە تێک تە بەو دوورزەنی
 کلیلە جوان و چاترلەو جێگە، 

 
جۆی و تۆی تۆی هاتووە بەاڵم ئەوانە دەبێ کێشەی تایپ و نەبوونی پیتی بەڕێ    لە دەقەکەدا وەک جۆی    ٢78

 چاپ کراوە.  کتێبەکەی تێدا ەلەو چاپخانەیە بێت ک وجێ بۆ وشە کوردییەکان
 ەک بوشە هاتووە. و لە دەقەکەدا    ٢7٩
وڕ، تێکچو،  ەی دیکەش بە یەک واو نووسراون: دشەک دوڕزەنی هاتووە. هەروەها  چەند ولە دەقەکەدا و    ٢8٠

 بروسکە.
 بو. لێرەشدا وەک دوڕزەنی هاتووە. واوەکانیش بە یەک واو نووسراون: بوو، دوڕ،    ٢8١
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 وڵ هەڵیداوە چیغ و چادروا گ
 ن و زەنوێر کوێستان هەموو سوور و شی

 ٢8٢کانیاوی بەجارێ بوونە ئەستێر 
 ئەستێرەشە وا دڵی کزەی دێ 

 بۆ هاتنی سەر زەوی بزەی دێ 
 بۆ کاتی پشوو کە دێتە عەرزی 

  ٢8٣ماندوو بوو، بەزی، تەزی، لەبەرزی
 اوێ ێتە ئکە بە وێنە د مانگیش

 پڕا دەکەوتە داوێخۆزگە لە
 ز نەدەهاتە دەر لە گۆمانهەرگی

 ئاسماندەستی دەبڕا لە عەرز و 
 ئەو کاتەیە، خاڵە، لێم بەقینە

 تەسخیری کورات لەسەر زەمینە 
 وانە کە دەڵێن دەچیتە ئاسمان 

 ناچن بە خودا، مەگەر بە سوڵتان
 زانینە مرۆڤ دەباتە بەرزی 

 ە هەر لەعەرزی بڕوانە نەزان
 کا کەشانێ  لە زەوی، لە ئێمە

 گەینە کاکەشانێ! ئەو عالەمە 
 فەرقی مە دەگەڵ ئەوان بزانە

 ٢8٤لێرەوە تاکوو ئاسمانە هەر
 

 شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیەنراوە 
ی چاپی ئەنیسی. لە چاپی جەعفەردا نییە(  ١٦٤تا  ١٦٢)الپەڕە   

__________________________________  

 
 راوە.وەک بونە نووس  الە دەقەکەد    ٢8٢
 دوبو هاتووە. انەقەکەدا وەک ملە د    ٢8٣
 تاکو هاتووە.لە دەقەکەدا وەک    ٢8٤
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شتریش پارچە شیعرێکی دیکە  هەمی خۆی وەرگیراوە. پێلە فەردی نۆ  عرەکەعینوانی شی
  ٦٦ی چاپی ئەنیسی و    ١5٤و    ١5٣ە )شیعری وەرگیراو لە الپەڕە  بە هەمان ناومان بینیو

ئەم    ٦7و   ناوی  نەشێوێت  خوێنەر  لە  سەر  ئەوەی  بۆ  من  جەعفەر(.  چاپی  ی 
 ە دوو". مەسنەوییەی ئێرەم ناوە "بای وادەی ژمار

 انم. زییەوە، هۆکارەکەشی نازعفەردا نەمدۆپی جەلە چا
ناو سروشتی  وەسفی  لە  ڕازاوەیە  شاعیرمەسنەوییەکی  ژیانی  لە    چەی  بەشێک  وەک 

موکریان. ساڵ و شوێنی گوترانی شیعرەکە دیار نییە بەاڵم بە ئەگەری زۆر دەبێ هەر 
ان و  ن بۆکئەوان لە نێوالە گوندێکی وەک قاقاڵوا و گەردیگالن، یان گوندێکی نزیک  

گو هسەقز  وەسفەش،  ئەو  و  کێشی  ترابێت  بێت.  شوێنانە  ئەو  هەر  سروشتی  ی 
 زۆر سوار و حەماسی و بن بزۆکەیە، واتە خاو و بێ هەست نییە.  مەسنەوییەکە

بەاڵم ڕۆژێک لە  پێدەکات کە کاتی زستانە و هەتاو هەڵنایەت  بەوە دەست  شیعرەکە 
ب ئیتر  و  پناکاو هەتاو دەردێت  بای خۆشی بەهارە و کارەسنی  ەشوێن ئەودا  تێکەریی 

سالمیی خۆی، هەموو ئەو  ی لەسەر سروشت. شاعیر، بە گوێرەی بڕوای قایمی ئی بەهار
ڕازاوەیی و جوانییە دەباتەوە سەر خودا و بەخششی ئەو. هەروەها هەموو ئەو ڕەنگ و  

ەڵک وەرگرتنی بۆنەی گوڵ و گیای بە سفرەیەک دەناسێنێت کە خودا دایخستووە بۆ ک
 مرۆڤ. 

وات دەچێتە سەر زانست و "تەسخیری کورات" دی کۆتایی شیعرەکەدا ئالە پێنج فەر
بابەتەکە دەچێت کاتێ کە دەڵێ ئەم  لە الیە ن مرۆڤەوە. هەر لە ڕێگەی ئایینیشەوە بۆ 

لە   الرحمن  سووڕەی  ئایەتێکی  بە  ئاماژەیە  ئەوەش  و  ناکرێت  "سوڵتان"  بێ  بە  کارانە 
د کە  ِِضِ رِ ال ِ وِ ِِاتِ اوِ مِ السِ ِِارِ طِ قِ أِ ِِنِ مِ ِِواذِ نفِ تِ ِِِنأِ ِِمِ تِ عِ طِ تِ اسِ ِِنِ إِ ەڵێ:  قورئاندا 

ئەوەندەی من بزانم شڕۆڤەکاران واتە 'مفسران'    .انِ طِ لِ سِ بِ ِِلِ إِ ِِونِ ذِ نفِ تِ ِِلِ ِِوِاذِ انفِ فِ 
ی قورئان ئەو 'سوڵتان'ە بە زانست لێکدەدەنەوە بەاڵم زانستێک کە خودا داویەتە مرۆڤ  

ی دەستکرد بۆ  دیکە، یان ناردنی مانگ  انگ و کوراتیبۆ م  ە، چوونی مرۆڤو بەم پێی
شێوە بە  کائینات  دوورانەی  شوێنە  نەک ئە  دەزانن  خودا  کاری  بە  ناڕاستەوخۆ  یەکی 

مرۆڤ. مەال و مالم و قەشەی لە قافڵەی زانست بەجێماو هیچ چارێکی دیکەیان نییە  
 بۆ بدۆزنەوە   ەکیانۆیی و بیانوویجگە لەوەی بە شەلەشەڵ بکەونە شوێن علوومی ئەمڕ

خۆ خەیاڵی  بە  ئەوەی  ببۆ  ئایین  دەسەاڵتی  چوارچێوەی  لە  زانست  نەهێڵن  چێتە یان 
 دەرەوە و ئەوانیش بێکار بمێننەوە!   
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بوو   تەواو  بە  ئەرکی خۆی  "سوڵتان"  ناوی  هێنانی  بە  باسەوە و  ئەو  ناو  ناچێتە  ئاوات 
زانست لە  تەنیا  بەدواوە  لەوێ  ئیتر  گرنگایەتیی  دەزانێت؛  دەدوەکەی  و  مرۆڤ  ێت.  بۆ 

ت تەنیا  ئەوە  جیبەاڵم  لە  پێ  لەوێدا  کە  دەکات  بڕ  کۆتایی  فەردی  دوو  اوازییە  ا 
گەلی   واتە  "ئێمە"  دواکەوتوویی  لە  خۆی  حەسرەتی  و  داخ  و  دەنێت  ڕاستەقینەکان 

'ئەوان' ئێمە لەگەڵ  لەئەنجامیشدا دەڵێ جیاوازیی  کە دیارە دەبێ   -کورد دەردەبڕێت؛ 
 کان بن، لێرەوە هەتا ئاسمانە! اوا و واڵتە پیشەسازییەبە گشتی ڕۆژئیی و تانی ئورووپاواڵ

شیعر فەردی  کە  هەندێک  داوێ!  دەکەوتە  لەپڕا  خۆزگە  نموونە،  بۆ  تەنزئامێزن؛  ەکە 
 جوانییەکانی. باسی مانگە لەو کاتەدا وا دێتە ناو ئاوی سەر زەوی بۆ سەیری 

 باڵغیهەڵاڵ: هەرا و داد و فریاد و قەرە
ن دەوێت. واهەیە ئاماژەیەک بێت بۆ  ۆژ و دەرکەوتنی هەتاویائەوانەی وا ڕتان:  ڕۆژپەرس

 ینی میتراییش. پەیڕەوانی ئای
 نەکاو: ناکاو، لەپڕ
 سەماوات: ئاسمانان

 )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( سروە: شنەبا، کزەبا، بای بسکان 
امی  شەقایقی بە جگوڵی  ەرد پێشتر کە  نۆشی دڵییانە ئەو شەڕابە: دەگەڕیتەوە بۆ دوو ف

 نابوو.  شەڕابی بولبوالن دا
بەرخ   و  پەز  بەرزی  دەنگی  و  بۆرینە( )هەنبانە  کاڕە:  بزن  دەنگی  بە  کاڕە  بەاڵم   .

"مەڕ"ی   و  "بز"  دەنگدا،  پەیوەندیی  لە  ئاوات  هەربۆیەشە  و  دەگوترێت  گیسکیش 
 پێکەوە هێناوە.

 بز: بزن 
 حەسار: حەوشی مااڵن 

وشەیەکە تشت  کاڵ:  جیاتی  هەرلە  )م،  هین  و  کاڵ(  امە  و  سۆفی  وکاڵ،  )هەنبانە ەال 
و ژنان کە لە کۆمەڵگای ئێمەدا هەموو ئەرک و   لێرەدا کیژ وکاڵ دەبێتە کیژان   بۆرینە(

 کاری قورسی بەخێوکردنی ئاژەڵی ناوماڵ لە سەر شانی ئەوانە.
ەک  نگ و سەدایە وناقووس: زەنگی کلیسە، کە لە هەندێک بۆنەدا دێتە دەنگ و ئەو دە

بە واتای بانگهێشتی خەكە و داوا لێکردنیان بۆ  ەی مزگەوتی موسوڵمانان نگی لەر مناربا
ناقووسێک  ئە بە  مەڕ  و  بزن  دەنگی  شاعیر  لێرەدا  مزگەوتەوە..  و  کلیسا  ناو  بچنە  وەی 

 دەشوبهێنێ کە کیژ وکاڵ بانگ دەکات بچنە مەڕدۆشین. 
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بڕاوەتە سەر   کە  بای شەمچاوبڕ: چاوی کیژ وکاڵ  بۆڕێگای  بێت و  اڵ  بەفر    ئەوەی 
 بباتەوە.
  ە: بایەک کە لە کاتی خۆیدا دێت و بەفر دەباتەوە.بای واد

 پێی سەر سەر: بەخێر بێت و پێی لە سەر سەری من دانێت. 
ژینی پێوە: دوای چوونەوەی بەفری زستان گیا وگژ لە زەوی سەردەردێنن و ژیانێکی  

 نوێ دەست پێدەکەن.
 خۆشکەر. ە؛ دڵکە دڵ دەکاتەودڵگوشا: شتێک 

 کە: سفرەیەکە سفرێ
دەدەدێوجامە:   لێکی  ڕەنگاوڕەنگە  پەڕۆی  پارچە  چەند  ڕاوەکەودا   دیجامە؛  لە  ن 

 )هەنبانە بۆرینە(. دەکاری دەهێنن  
 شەنگ: جوان

 بەگەل: بە کۆمەڵ 
 جوێ جوێ: جیاجیا 
 توێ توێ: توێژ توێژ 

 هەر بووشە: هەر بوونی بووە. 
 ت، القیان دەشکێت.یان پەی دەبێە. پێون' شکانی القپێ دەکەن پەی: 'پەی بو

ڤ چاوی خۆی نەقووچێنێت و با...: دوای ئەو هەموو پێداهەڵگوتنەی من، با مرۆچاو  
 بە شێوەیەکی نوێ بڕوانێتە جیهان. 

 خشڵ: زێڕ و زێو و مووروو بۆ ڕازاندنەوەی ئەندام و جل وبەرگ.
 ی کۆ. گولۆکات: گوڵۆک خونچەی گوڵ و دارە + ات نیشانە

 ڕنوو کلیلە: 
فا ددوورزەن:  لە  کە  تفەنگێک  و  رسییە.  هەور  شاعیر  دەپێکێت؛  ئامانج  وورەوە 
 ە بەهاردا، بە تفەنگی دوورزەن دەشوبهێنێت.دەنگەکەی ل

 برووسکە: ڕنوو بە دەنگی بەرزی هەور لە چیا جیادەبێتەوە و دەخزێتە ناو دۆڵ.  
بە ڕنوو   پێش ئەوەی  بەفری سەرچیا،  بکەوئەو خێوەتی:  وارەوە، وەک ێتە خبتەپێت و 

 خێوەتێکی سپی وایە. 
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کلیل  لەو خوارەوەی  کەوتنە  دوای  واتە  کلیلە...:  ڕنوو  جێگە  وا  جێگەیەی  لەو  ە، 
و  جوان  ئەو  خەیمەکەی  لە  و  هەڵداوە  چادری  و  چیغ  لێدابوو، گوڵ  سپی  خەیمەی 

 چاترە! 
 )هەنبانە بۆرینە( زەنوێر: جێگەی بڵندی هەوا سازگار 

ح دڵ:  خواردن،کزەی  واتئیرە  ەسرەت  بردن.  بەویی  ئەستێرەش  تەنانەت  و    ە  جوانییە 
ئ زەنوێرە  و  شین  و  سوور  زەوی  بەو کوێستانە  سەر  بێتە  پێی خۆشە  و  دەبات  یرەیی 

 سەیری بکات.
بۆ سەیری جوانییەکان و  بۆ ئەستێرە، کە دێتە سەر زەوی  پشوو: دەگەڕێتەوە  بۆکاتی 

 لەوێ دەبەزێت و دەتەزێت! 
کەوتنە  مانگیش...: مناو    شاعیر  وێنەی  ئئاوی  کە  دادەنێت  بەوە  ەویش انگ، 

ز سەر  بێتە  جوانییەکان  سەیری  بۆ  خواستووە  ویستوویەتی  ئەوەی  ئاواتی  ئینجا  ەوی. 
و  کردۆتەوە  پانیان  زەوی  سەر  لە  وا  دێوجامەیەی  ئەو  واتە  تەپکە  ناو  بکەوێتە 

ئیت داو،  ناو  بکەوتایەتە  ئاسمان. جا ئەگەر  بۆ  ئاسمان    و لە  ر دەستی دەبڕانەگەڕێتەوە 
 ەدەکەوت!دەرن

 کات.عیر لە خوێنەری شیعرەکەیە کە بە خاڵە بانگیان دەخاڵە: ڕووی شا
 تەسخیر: زاڵ بوون بە سەر شتێکدا و دەست بەسەردا گرتنی.

 وانە: ئەوانە. ئەو کەرەسانە )ئەو مانگی دەسکردانە(ی وا دەچنە ئاسمان. 
ەک لە سەرەوە  وەرگیراوە. وەاڵت  تای هێز و دەسسوڵتان: لە وشەی عەرەبی سلطە بە وا

ئیما بە سەر کورگوتم  اتی دیکەی کائینات  ندارانی موسوڵمان دەستڕاگەیشتنی مرۆڤ 
بەهۆی زانستەوە گونجاو دەبینن بەاڵم ئەو زانستەش هەر بە کاری خودا دادەنێن و بۆ 

ەکات و من لە بۆ ئەوەش کەڵک لە ئایەتێکی قورئان وەردەگرن کە ئاماژە بەو وشەیە د
 . ەتر هێنامەوەسەرەو

ەکەم بە  جیناسی تەواویان پآێ دروست کراوە.  کا کەشانی ی  کا کەشان و کاکەشان:
بەاڵم کاکەشانی  ئێمەی کوردە!  ئەویش کاری  و  زەوی  سەر  لە  کایە  کێشانی  واتای 
واڵتانی   کە  زەوییە  کورەی  دەرەوەی  کائیناتی  یان  کەهکەشان  هەمان  دووهەم 

لە ناردنی  پێشکەوتوو  دەسکردەوە  مانگ  ڕێگەی  خۆی  مڵکی  دەیکەنە  یان. خەریکن 
ئەوا لەگەڵ  ئێمە  جیاوازییەی  ئەو  خەمی  زۆرە ئاوات  هێندە  دەڵێ  کە  دەخوات  ن 
 بەقەدرایی ڕێگەی نێوان عەرز و ئاسمان دەبێت!  
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 سروە بای بەهار
 

  
 

 هات سروە بای بەهاری
 بۆ ناوچەی کوردەواری 
 بوو بە هیوایەک لە نوێ 

 ە سوێ ن دەرکەوت لماڕۆژ
 ووی شەماڵ ببە شنەشن

 جێ دانگەی دێ بەتاڵ بوو 
 ند دای لە تۆقی سەری، تو

 پرش و باڵسوی کرد کوند 
 شوانی هەوەڵ لە خۆشیان

 ٢85کەوتە هەڵپەڕکێ و گەڕیان
 مەڕی جێ هێشت بۆ هاواڵ 

 بۆخۆی ڕووی کردە سەر یاڵ 
 ئەو کاتە بێ ترس و خەم

 فیتووی لێدەدا بەدەم 
 اند وڕلە بلوێری دەتو

 ند خۆشی خۆی دەنواکەیف و 
 کردە کیژ وکاڵ بانگی 

 دەیگوت دەرکەون لەماڵ! 
 انەمەڕێهات کاتی ب

 تین لە واڵت دەگەڕێ 
 مەڵبەندمان گەرم دادێ 

 
 ان هاتووە، کە هەڵەیە.ڕلە دەقەکەدا وەک گە  ٢85
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 چ لە شار و چ الدێ
 الوان ڕێک بە دەستی جەم 
 دێنە دەر بێ ترس و خەم

 هەرچی لەدڵیاندا بێ 
 ئەگەر لەبیریان مابێ 
 دەگێڕنەوە بۆ هاواڵ

 اڵ دێن کوڕ وک ەروەخەب
 دەرکەوتن مێگەل لەدێ 

 لەبن ڕەوەزان خەوتن
 شوان هەڵترووشکان الیان

 ٢8٦سار و چیایان لە ن
 خەم و پەژارەی زستان

 هەموویان بردە کوێستان 
 کوێستان بەدەم بایدا دا 

 سەد چەل بەمال والیدا دا
 تا بوو بە تۆز پەژارە

 ڕفاندی بۆ ئەو خوارە 
 ڕابردووی خۆی لەبیرچوو 

 ی کوندەبوو ند لەپڕ خوێ
 دیسان دالەرزی، ترسا 

 گوت بێ بیرم ئینسان دەی
 کوند لە هەرکوێ بخوێنێ 

 لەبن دەردێنێ   ڕیشەی
 ئەو کوردەوارییە، پاکی 

 بەکوند وێرانە خاکی 
 شوانێکی دی لە سەرا

 هاتە خوارەوە خێرا

 
 قەکەدا وەک چییایان هاتووە. لە دە   ٢8٦
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 گۆپاڵێکی پێبوو شوان 
 شێری دەهێنا ئامان 

 هەرگیز لە دەست نادەن هەل 
 کاتی بەهار، بەکۆمەڵ

 ندی وان  ەبینن مەڵبەد
 ٢87چەند جوان ڕەنگینە، چەند 

 بێری چوونە مەڕدۆشین 
 و ڕەنگین بە پەنجەی نەرم 

 یەک خاتووزین، یەک شیرین 
 شیرینتر بوون لە هەنگوین 

 خەجێ و مەجێ و فاتمۆکێ
 دەرکەوتن بۆ مەندۆکێ 
 بە هەڵپەڕکێ و پێکەنین

 چوون بۆ مەندۆکان چنین 
 بزەیانە کیژ وکاڵ 

 اڵەحبەزەیان نایە ب
 کتریان دەگرتدەستی یە

 بوون درێژ و کورت! ەند جوان چ
 سازیان دەکرد هەڵپەڕکێ 

 بان و بەردەرکێلە سەر
 دەڵێن جەژنی سەری ساڵ 

 پیرۆز بێ لە کیژ وکاڵ 
 جێژنێکی کۆنی کوردە 

 وەرنە نێو وردە وردە
 کەس نەمێنێ پیر والو

 چ مێ، چ نێر، ژن و پیاو
 دەست بگرن، ڕۆژی هاتە 

 
 لە دەقەکەدا وەک چووان هاتووە.    ٢87
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  ٢88اتە،اووەدی هات ئەو ئ
 ێ وویان لە زستانکە ب

 ٢8٩ت ئاخ کوێستانێ! دەیانگو
 خاڵ و بەڵەک بێتەوە

 توێتەوە بەفری لێ ب
 چیغ و چادر دەرکەون 
 بێری دۆشان سەرکەون
 تێکەڵ ببن کیژ وکاڵ 

 شەنگ و شۆخ و چاو کەژاڵ
 ئەو چەلیش ئەوا دیمان 
 ئەو ئاواتەی وا بوومان! 

 
وەنیشان نەکرات شوێن و ڕێکەوت بۆ هۆنرانەوەی ئەم شیعرە دەس  

   چاپی ئەنیسی. لە چاپی جەعفەردا نییە( ی ١٦8تا  ١٦5)الپەڕە 
________ _________________________ 
داڵ  مەسنەوییەکی لەبەر  شیعری  بەهارییەی  کێشی  لە  مەسنەوییەکە  چاپی  نە.  بڕگەییدا. 

 جەعفەر تۆماری نەکردووە.   
  اتدا وەرزێرێکی و لەعەینی کک  لێرەشدا وەک زۆر شیعری دیکە، ئاوات کە خاوەەن مڵ

بۆگوندنشین نێوان  گەورکایەتی  الی  شاخاویی  ناوچەیەکی  لە  و  ە  سەقز  و  کان 
سەردەشت، خۆشەویستیی بەهار و ژیانەوەی سروشت و الچوونی بەفر و سەرما وسۆڵ، 

 کە ئاواتی گوندنشینەکانە، بە باشی دەردەکەوێت.
اوە و بزوێنەر گوتر وایەکی شاد هەشیعرەکە بە زمانێکی گەلێک ساکار و لەسەر کێش و

 ەرزێریی تێدا بەکار هاتووە. لە عەینی کاتدا گەلێک وشە و زاراوەی سروشتی و و بەاڵم

 
من ئەو  . بکاتیی شاعیر اسناوی شیعر ن  ەئاماژە بە، کە ونێوان دوو کەوانووکە لە دەقەکەدا "ئاواتە" خراوەتە  ٢88

دەزانپەیوەندید هەڵە  بە  و  انە  ڕستە  سەرەکی  واتای  ئەوەی  لەبەر  کە  مم  دەچێت  لەدەست  پێ  یسراعەکەی 
رەزوو و خواست بێت. گومان لەوەدا نییە کە وشەی ئاوات ئیهامی تێدایە و هەم خواست و ئارەزوو هەم ئا
دەگرئ خۆی  شاعیر  بە  ێاواتی  ئەوە  هتەوە؛  کەوانووکەش  خ بێ  شوێنی  لە  پێویس ۆیەر  و  دەبێت  بە دا  ت 

 ەسەلەکە ناکات.  ئاڵۆزکردنی م
 پە، دەنا سەروای زستانێ دەبێ کوێستانێ بێت. سانێ نووسراوە. دڵنیام هەڵەی تایێ لە دەقەکەدا کو   ٢8٩
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هونەری شاعیر پیشاندانی دیمەنی سروشتە لە کوردستان بە چیا و بەفرەوە، بە مرۆڤ و 
هەڵپەڕکێ بە  الوەوە،  کوڕە  و  کیژ  بە  مەڕەوە،  و  شوان  بە  باڵندەوە،  و    و  ئاژەڵ 

   ە....هتد.مەندۆک چنینەو مەڕدۆشین و
واوم نووسیون لە دەقەکەدا بە یەک  کەم و زۆر هەموو ئەو وشانەی من لێرەدا بە دوو  

 واو نووسراون.
 سروەبا: شنەبا
 سوێ: ئاسۆ 

 کوردەواری: لێرەدا شوێنی ژیانی کورد واتە کوردستانە. 
ئاژەڵ لە لە "جێگەی گیاداخستنی  بریتییە  دانگە  دانگە:  بۆرینەی  )هەنستاندا  ز  جێ  بانە 

موو جێیەک ڕەشانگە،  شاعیر دەڵێ شنەی شەماڵ بەفری بردۆتەوە و هە  ژار(امۆستا هەم
 ئیتر پێویست بە دانگە ناکات.

شوانی هەوەڵ: لێرەدا ئەو کەسەیە کە مەڕەکە بۆ شوانی دووهەم کە هاواڵی خۆیەتی 
 بەجێ دەهێڵێ و بەردەبێتە هەڵپەڕکێ. 

و سەقز و ئەو ناوچانە  ر لە سنە  ی کوردییە زیاتکێی لەسەرخۆەڕگەڕیان: چەشنێک هەڵپ
 باوە. 

 )هەنبانە بۆرینە( ی کێو سەریاڵ: زینوو، ملە
 تێ تووڕاندن: فوو پێدا کردن، لێدانی شمشاڵ یان ئامێرێکی دیکەی با.

کاڵ(   و  سۆفی  وکاڵ،  )مەال  هین  هەرامە،  تشت،  جیاتی  لە  وشەیەکە  )هەنبانە  کاڵ: 
 وە.   اتای کچان هاتوژ وکاڵ بە وکیلێرەدا بۆرینە( 

انی مااڵن بەفری لێ نەماوە و  ەمەڕ: مانگی دووهەمی ساڵی هەتاوی و کاتێ کە سەرببان
 دەکرێت مەر و بزن ببرێنە سەربانان یان حەوش و حەساران و لەوێ ئاڵفیان بدرێتێ. 

 مەڵبەند: ناوچە 
 دەستی جەم: دەستەجەم، پێکەوە، بە کۆمەڵ

 نە(  بانە بۆری)هەنـلە، ڕەمە ە فارسی گەلب مێگەل: گەلە، کەرک؛
 ەنبانە بۆرینە( )هڕەوەز: چین چینە بەردی ناوقەد و سەر کێو 

 نسار: بەر سێبەر 
 چەل: جار، کەڕەت 
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بەو  باوەڕی  ئێمە  خەڵکی  هەرەزۆری  زوربەی  وەک  شاعیریش  وێدەچێت  کوندەبوو: 
ەوە لە ان دەبێت. ئێرئەفسانە بێ بنەمایە بووبێت کە کوند لە سەر هەر ماڵێک بنیشێت و

 یعرە دەردەکەوێت.  ردی ئەم شچوار فە
دەیگوت بیرەوەریم نییە و ڕابردووم لەبیر دەچێتەوە. دەیکوت بێ بیرم ئینسان: مرۆڤ  

پەژارەی  و  خەم  شوانەکان  گوتی  کە  پێشتر  فەرد  چەند  بۆ  دەگەڕێتەوە  شیعرە  ئەم 
 زستانیان بردە کوێستان و لەوێ بە بایاندا دا. 

بارئەو کوردەو پاکی/  نیاە کوند وێرانە  ییە  ز لە کوند واهەیە داعبایەکی وەک خاکی: 
 بوو نەبێت و مرۆڤی خراپ و جاش بێت.باڵندەی کوندەبە

گۆپاڵێکی...: ئەوەش بەشێکە لە وەسفی دیمەنەکانی ژیان لە گوندێکی کوێستان. شوان 
 . و گۆپاڵێک کە بۆ پارێزگاری لە خۆی و ئاژەڵەکانی بە دەستیەوە گرتووە

 و ژنان ش، زیاتر کچان بێری: مەڕدۆ
 جێ: دەبێ مەنیج بێت مە

 )هەنبانە بۆرینە(  ناوبانگە مەندۆک: گیایەکی کوێستانی بە
 بزە وبەزە: زەردەخەندە و ڕەحم؛ جیناسی ناتەواو بەو دوو وشەیە دروست کراوە.

 بەحاڵ: بە حاڵی کوڕەالوان 
 هات: بەخت و ئیقباڵ

وشەیە: شاعیر   وە بۆ ئەم ستیدا دەگەڕێنەەردە، لە ڕاف  ئەو ئاواتە: پێنج فەردی دوای ئەو
هاتن کە ک ئاواتانە وەدی  بۆ  دەڵێ ئەو  هەیانبوو )بگەڕێوە  فەر   7یژ وکاڵ لە زستاندا 

بتوێتەوە، چیغ و چادرهەڵدرێنەوە و  بەفر  بێتەوە،  بەڵەک  پێشتر( و دەیانویست کوێستان 
 .... 

لێرەد ئاوات  وشەی  گوتم،  لەسەرەوە  وەک  نییە  ا  کەوابوو،  شاعبریتی  ناسناوی  یریی  لە 
 وەک لە دیوانەکەدا خراوە. ر و هەر بۆیەش نابێ بخرێتە ناو دوو کەوانووکەوە شاعی

لە   بەفرە  وزۆری  کەم  چوونەوەی  لە  نیاز  بوون  بەڵەک  و  خاڵ  خاڵ  بەڵەک:  و  خاڵ 
 هەندێک شوێنی سەر زەوی و دەرکەوتنی ڕەشانگ هاوڕێ لەگەڵ بوونی بەفر. 

 زایی کوێستان بڕۆنە سەرێ.  بەرەو بەری مەڕ و مااڵت ان بۆ دۆشینەکسەرکەون: بێریی
 چاو کەژاڵ: چاوکاڵ  

پاشان چی؟ الم وایە شیعرەکە ناتەواو    ەوچەلیش ئەوا دیسان/ ئەو ئاواتەی وا بوومان...ئ
ئەو   بزانێت  دەیەوێت  خوێنەر   . نەکرابێت  چاپ  فەردی  دوو  یەک  کەم  الی  و  بێت 
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لێها چی  بوومان  وا  وەدی    ت،ئاواتەی  وئایا  شیعرەکە  ئەوهات؟  پرسیارە    ەاڵمی 
 زانم.  ناداتەوە، هەر بۆیەش من بە ناتەواوی دە
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 بەهار 
 
 
 

 لەم سەری ساڵە ساڵو بۆ کوێستان
 بۆ گژوگیا کە لە ئاسۆ وێستان 

 تاق وجووت لەشکری پیادە و سوارن
 پێشڕەوی هێزی بەهارن، دیارن 

 اسانما و ڕێوو کە چووزەڵەی هەڵز
 ٢٩٠ووک و هاسان نوێن هەموو، سژینی لە 

 بە کوڕ وکیژ دەفرۆشن هەرزان 
 ر و لە تەالن و بەرزانلە نسا

 "گڵە زەردە" وەکوو جاران بەرزە؟ 
 تێر وپڕ هەر لە کەما و گیا و هەڵزە؟ 
 یا نە، ڕووزەردە لە حاند کاتی بەهار،

 سەرسپی و پیرەژنە سەر بەدەوار؟ 
 و زەنوێرلندە "کوڕەسووتەش" کە ب

 ی تێر،وگژی کوێستان لە گوڵ و گیا
 سەوز و شین بۆتەوە وەک ساڵی زوو؟

 و دەرد و پەژاران دەرچوو؟ لە خەم 
 مەڕە سووری لەسەرە و هەڵدەبەزن

 کایەیانە لە سەری کاڕ و بزن 
  ٢٩١ئەوکەڕەت دێمەوە خوارێ الی خۆم 
 بۆ چەم و کێو و کەژ و سارای خۆم 

 
 لە دیوانەکەدا وەک نووێن هاتووە.   ٢٩٠
 وەک خواری هاتووە.  لە دەقەکەدا   ٢٩١
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 گیای؟  ەرگ و"ڕووتە"! هەر ڕووتەڵ و بێ ب
 ٢٩٢چیای؟ و سڕ و بەرزە وەکو خۆت سارد

 تۆ لە کوێستانی، ئەدی کوانێ کەمات؟ 
 ێ گندۆرەت و مەندۆک و گیات؟ کوان

 کوانێ بەیبۆنت و سوێسنە و شەوبۆت
 پاش ملە هەقمە بڕازێنمەوە بۆت

 ٢٩٣هەموو کانیاوتە جێی گاڵتە وگەپ
 چاوی کوێرن، چ لە ڕاست و چ لە چەپ!

 ویت؟ نی کێ کوانێ کارمامز و بز
 رگ و ڕێویت؟! شی ئاسۆگتە گونەخ

 بەڵێ، کوێستانی بەاڵم بێ کەڵکی! 
 کێوی خەڵکی  زەینێکی خۆت بدە

 هەموو خەمڵین بە گڵۆکات، جوانن 
 دڵگرن، جێی کوڕ وکیژ، الوانن 

 داوەشێی! بەردەمەکەت "بەردەقەل"ە 
 ٢٩٤شین و بژوێن و جوان، قیت و بەلە

 ٢٩5خاوەنی کانی و ئاو، شیو و خڕە
 د تێر و پڕە و زەمەن و گیالە گوڵ 

 سەد کیژ وکوڕە اوەنی سفرەیی خ
 سەدهەزار مەل لە سەری مات و کڕە

 ۆش بڵند بوویەوە بۆ عاسمانێت
 کانی عاسمانێ نی، دەعیەت دانێ!

 وەرەوە خوارێ، بە هیچی بەرزی!  
 کێوێکی بەرزی، بەاڵم ناتەرزی!  
 

 
 ای هاتووە. وەک گییای و چییلە دەقەکەدا    ٢٩٢
 ە.کانیاووتە نووسراولە دەقەکەدا وەک     ٢٩٣
 وە.الە دەقەکەدا وەک جووان نووسر   ٢٩٤
 هاتووە. لە دەقەکەدا وەک کانی یو   ٢٩5
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 شوێن و ڕێکەوت بۆ ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە 
 ردا نییە( لە چاپی جەعفەچاپی ئەنیسی. ی  ١7٠و  ١٦٩ )الپەڕە

 ____________________________________ ____ 
مەسنەوییەکی بەهارییەییە، باس لە سروشتی ناوچەی ژیانی شاعیر دەکات. لە هەندێک  
شوێندا تەنز ئامێزە بە تایبەت کاتێ ڕوودەکاتە کوێستانە ڕووتە و بە تەوس پێی دەڵێ 

دابنێ و لەو بەرزییە وەرەوە ئیتر دەعیەت    ی دیکە ناچیت، ە چیاکانی و لبۆچی وا ڕووت
 خوارێ، ناتەرز! 

و باوە کەسایەتی  کاتێ  بەاڵم  دەچێت،  ساکار  بەهارییەیەکی  لە  تەنیا  ڕواڵەت  بە  کوو 
دەبێتەوە کە   قوت  لەبەردەم  ئەوەش  ئەگەری  بەرچاو،  دەگیرێتە  شاعیر  ژیانی  مێژووی 

بۆ   ناردنە  ساڵو  ئەو  ڕاکوێستتۆبڵێی  لە  ساڵوناران  پێشمەرگستیدا  بۆ  ەی دن 
 کوێستانەکانی کوردستان نەبێت؟ 

نیشانەی ئەوەی   دیارە  لەبەر  ناکەوێت  دەست  دا  شیعرەکە  لە  بۆچوونە  ئەو  بۆ  بەهێز 
ژیانی   شوێنی  دەوروبەری  سروشتی  و  ڕووتە  باسی کوێستانە  باس  هەر  باس  درێژەی 

 شاعیرە و هیچیتر. 
شیعرەکە انی  و شوێنی گوتر  هەربۆیەش ساڵ  هاتووە ودا نەشیعرەکە لە چاپی جەعفەرر

 نازانرێت.  
بێ شیعرەکە لە کۆتایی زستان و بەئەگەری زیاتر لە سەرەتای  ئەم سەری ساڵە: دیارە دە

 بەهاردا گوترابێت. 
لە ئاسۆ وێستان: هێشتا گژ وگیا لەمەزرای ناو گوند سەریان دەرنەهێناوە بەاڵم دوور، لە 

 . و دیارن ستاونئاسۆی کوێستان وە
 م و زۆر.یەک یەکە، کە تاق و جووت:

 روست کراوە. بەهارن، دیارن: جیناسی ناتەواویان لێ د
کۆییدا   قادری  حاجی  شیعری  لە  ڕێواس  چووزەرە  گیا.  نێرکی  چووزەرە،  چووزەڵە: 

 )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(. هاتووە 
تیرەی کەم لە  بەناوبانگی گەاڵدەرزییە  لهەڵز: گیایەکی  بۆ  ا و  بە  دەرمان دەشێ،  ۆیە؛ 

  )هەنبانە بۆرینە(و لەوەڕی چاکە. قەت؛ وێنجە چێشت خۆشە 
خۆشترە کە کارگێک  هەموو  لە  کەما  کارگی  دەرزییە.  گەاڵ  بەرزی  گیایەکی  ما: 

   )هەنبانە بۆرینە(
 سووک و هاسان: لە خواردندا سووک و هاسانن، قورس نین. 
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   ە(بۆرین)هەنبانە تەالن: بەندەن، بەرزایی کێو 
  ە و هەربۆیەش من خستوومەتە ناو دوو کەوانووکەوە.وێنێکی تایبەتزەردە: ناوی شگڵە  

 دەبێ ناوی کێوێک بێت لە ناوچەی ژیانی شاعیر. 
 سەرسپی: واتە هێشتا سەری بە بەفر سپییە و بەفری لێ ماوە.  

 بێت. سەربەدەوار: دەوار پارچەی ڕەشماڵە. سەربەدەوار کەسێکە ڕەشپۆش و ئازیەتبار 
 انی شاعیر بێت. ەکی ناوچەی ژیتە: دەبێ چیایکوڕە سوو

 )هەنبانە بۆرینە(   زەنوێر: جێگەی بڵندی هەوا سازگار
  )هەنبانە بۆرینە(مەڕە سوور: جۆرێ حەیوانە کێوییە؛ پەزی کۆڤی 

  )هەنبانە بۆرینە(کاڕ: بەچکە بزنی جکۆلەی تازە زاو 
 ر  نی ژیانی شاعیبێتە شوێ کەوت ڕووتە: کێوە ڕووتە یان کوێستانە ڕووتە، دەبێ

 اڵەک گندۆرە:  ک
 انە بۆرینە( )هەنبمەندۆک: گیایەکی کوێستانی بەناوبانگە 
 )هەنبانە بۆرینە( بەیبۆن: گیایەک و گوڵێکی بۆن خۆشە 

 )هەنبانە بۆرینە( سوێسنە: گوڵێکە زۆر بۆن خۆشە، سۆسن 
 شەوبۆ: گوڵێکە 

 ەوانداەبوونی ئلە ن پاشملە: قسە کردن سەبارەت بە کەس یان کۆمەڵێک
 م!سی تێدایە. حەقمە ئەگەر لە پشتە سەر غەیبەتت بکەمەوە بۆت: تەوبڕازێن 

 کارمامز: بێچوە ئاسک 
 ئاسۆگ: ئاسۆ، دوورەدەست 

 خەمڵین: ڕازانەوە 
 گڵۆکات: کۆی گڵۆک بە واتای خونچەگوڵ 

ووتی  داوەشێی: ڕاست نەبیەوە! ئەم چەند فەردە هەمووی تەوس و تانەیە لە کوێستانی ڕ
ژ و  ناوچەی  شاعیر  کردنییانی  ڕازاوەکانی   بەراورد  و  سەوز  کوێستانە  لەگەڵ 
 دەوروبەر.

 ردەقەل: یان بەردەقەلە، دەبێ کێوێکی نزیک شوێنی ژیانی شاعیر بێت.بە
 بژوێن: چڕ، پڕ دار ودرەخت و گیا وگژ 

 )هەنبانە بۆرینە(بەل: شێدار، تەڕ دەگەڵ تەڕ دێت: تەڕ وبەل کانی  
 ی و هێد کڕ: بێدەنگ 
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نی: تۆ کانی ع ئەو    اسمانێ  بۆچی وا  خۆ کانی  نیت، هی سەر زەویت، ئەی  ئاسمانە 
 هەیە و لووتت بەرزە؟ ڕوو لەخوارەوە بکە و بڕژێ خوارەوە! دەعیەت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تەریخ بێ  شیعری /414
 

 
 

 هێالنەی ڕووخاو 
 
 
 

 هەڵترووشکا بووم لە لووتکەی شاخێ
 خەمبار و پەرۆش، ڕووبەڕووی باخێ

 وای هۆز و گەل هی ئەو باخەی کام باخ؟
 هەزاران، مەلپێوەی نیشتبوو بە 

 کێهە مەل؟ ئەوەی نامەی ڕزگاری 
 دووک دەبرد بۆ گەل، بە دیاری بەدن

 ئەو باخەی بەری داخی داڵن بوو
 جێی پشکووتنی خونچەی گواڵن بوو 

 هەر مەل لەدارێ هێالنی کردبوو
 بە هیوای جووچک کز و مات کەوتبوو

 ٢٩٦ار ڕ دای لە دگێژەڵووکێک هات لەپ
 واراند، هێلکەی خستە خهێالنەی ڕووخ

 مەل بە ناچاری و هێالن ڕووخاوی،
 اخێ، ئەویش لە دوایی ڕووی کردە ش

 بوو بە هاواڵی منی هەڵوەدا 
 دانیشتین هەردوو بێ سەرو سەدا 

 هەردوک بۆ ڕەنجی بە باچووی خۆمان
 هەردوک بۆ ژینی لە قیس چووی خۆمان 

 اسەشینمان دەکرد و واوەیال و ت
 کاسە کاسە  وڕ مابوو، بەوسو سەرمان

 
 لە دەقەکەدا وەک گێژەلوکێک ناسراوە    ٢٩٦
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 هێالنەی ڕووخاو و چۆڵیئەو بۆ 
 ۆڵی 'هۆنەر' بۆ هۆز و گەلی کڵ

 
 نیشان نەکراوەگوترانی ئەم شیعرە دەست شوێن و ڕێکەوتی 

 ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەر دا نییە(  ١87و  ١8٦)الپەڕە  
 _______________________________________ 

 دا دەست نیشان نەکراوە.انی لە چاپی ئەنیسییە. ساڵی گوتراسیمبولیکی سیشیعرێکی سی
ڕوونی   بە  شیعرەکەدا،  کۆماری  لە  تێکچوونی  داخی  و  حەسرەت  شاعیر  دیارە 

( ی لەسەر دڵە و ئەوە لە بیچمی تەمسیلێکدا دەگەیێنێتە ٢5و    ١٣٢٤کوردستان )ساڵی  
دەسەاڵ سااڵنی  لە  دەبێ  پێیەش،  بەو  هەر  خوێنەر.  ساواکی  و    دووڕوکنی  تی  گوێی 

ئازاشاد ت شاعیر دیی ڕاستەوخۆ دەربڕینی هەستی خۆی نەبووە. تەنانەا گوترابێت کە 
نەیتوانیوە ناسناوی شاعیریی خۆی، چ ئاوات بێت و چ کامیل، لە کۆتایی شیعرەکەدا  
شیعری  دوو  یەک  لە  کارەی  ئەو  ئاوات  نووسیوە.  ی  'هۆنەر'  جیاتییان  لە  و  بهێنێت 

 یش سیاسین.  واندووە کە ئەدیکەشدا کر
ئەوە لە ئێران    اڵتانی ئێمەماناندا هی بارودۆخی دیکتاتۆریەتن، ویعری سیمبولیک لە وش

ماوەکەی کەم نەبووە! ئەو شێوازە شیعرییە، کەم و زۆر سەرەتای لە سەردەمی ڕەزاشادا  
نیمچە   دوای  و  هەڵدا  سەری  ئێران  لە  جیهانی(  دووهەمی  و  یەکەم  شەڕی  )نێوان 

سئازا لە  حکااڵدییەک  سەرەتای  کوڕەکەیدا،  نی  لەگەڵ  وومەتی  هاوکات  سەرلەنوێ 
سەری هەڵدایەوە    ١٣٣٢ی گەالوێژی    ٢8ی دوای کۆدیتای  دامەزرانەوەی دیکتاتۆریەت 

 دا درێژەی کێشا.   ١٣57و تا کۆتاییەکانی ڕژیم شایەتی لە 
  لەم گوترابێت.  دا    ١٣5٦و    ١٣٣٢بەم پێیە، شیعرەکەی ئاواتیش دەبێ لە نێوان سااڵنی  

ئیتر کەم کەمە  ساڵەی دواییا ئێران ندا  زنجیری دیکتاتۆریەت لە دەست وپێی خەڵکی 
بوونی    شل سەقامگیر  و  مەالیەتی  ڕژیمی  ڕووخانی  نێوان  ماوەیەی  بۆ  و  بووەوە 

ئاوات   نموونە،  بۆ  و  بکات  قسە  خۆی  دڵی  بە  دەیتوانی  کەس  هەموو  مەالکان، 
ند کەس گوتووە،  ەهید بوونی چەو شە و بۆکان  شیعرێکی بۆ خۆپیشاندانی خەڵکی بان

و  ٦٣زنجیرەیەشدا بینراون )بەشی لە دیوانی چاپی جەعفەر دا باڵو بوونەتەوە و لەم کە 
٦8 .) 

و  دووهەم  فەردی  نموونەکەی  هێناوە.  میللەتی  واتای  بە  ئاوات  شوێندا  زۆر  لە  هۆز: 
 کۆتایی هەر ئەم شیعرەی ئێستایە. 
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 دە هێالن: هێالنە، ماڵی باڵن
 بێدەنگ و  کڕ: مات

باهگێژەڵو گێژەڵووکە،  گێجەڵووکە  وک:  گەردەلوول،  مامۆۆز،  بۆرینەی  ستا  )هەنبانە 
 هەژار(
 )هەنبانە بۆرینە( تەرە، ئاواروەی دەشت و کێو  ¨هەڵوەدا

 بە کاسی و گێژی بەو کاسە کاسە:
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 بەهار هات 
 
 
 

 بەهار هات، تواوە بەفری ناو شاخەکان
 او باخەکان اوە خونچەی نششەماڵ هات گە

 لە نێو باخ، شۆخی وا دەگەێزەینم دا، 
 وم بۆی دەپەڕێدڵ کەوتە کوتەکوت، چا

 باخەوان لەحاند ڕۆژ چاوی قەت هەڵنایە
 دەڵێ چۆن سەرنجێک بدەم لەو بااڵیە
 تا واڵت بێدەنگە، باخەوان نووستووە 

 تا بەهار سەوز و سوور فەڕشی ڕاخستووە
 و ئەو پێکەوە  ڕایەخە، ئەمنلە سەر ئەو 

 ەرکەوین، ژین ئەوە!  هەڵپەڕین، دانیشین، و
 مانەتنۆکی ئارەقی لەسەر ئەو کوڵ 

 وەبزانم لەسەر گوڵ تنۆکی بارانە
 هەڵاڵیە، هەرایە، لەناو باخ لە داخان 

 خاون باخ، کۆست کەوتوو، سەیر ئەکا لە باخان
 بەهار هات، بەخێر بێ بە تەپڵ و تۆپەوە 

 ۆبەوە!سیر بە خۆی و با بڕوا زمهەر
 کێو و شاخمی"ش تواوە وەک بەفری  "ئیما

 ! لە دووریی یاری خۆی کەوتۆتە ئاخ و داخ
 

 شوێن و ڕێکەوت بۆ گوترانی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە 
 ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە( ١8٦و  ١85)الپەڕە 

 ______________________________________ 
 سروشت.  نی کاتدا پڕە لە وەسفیییە و لە عەیمساکاری غەرا غەزەلێکی
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و و  هەست  دەربڕینی  شێوازی  شیعرەکە،  لە  کێشی  ڕادەیەک  تا  هەمووی  ێنەسازییەکان 
 شیعری مامۆستا گۆران دەچن. 

 شاخ: چیا، کێو
شوێنی.   لە  حاند:  کردۆتەوە:  (لە  واتا  ئاوا  حاندی  هەژار  مامۆستا  بۆرینەی  هەنبانە 

 . )کراوجێگایەکی دیاری
 خرێت. ێک کە لەسەر زەوی ڕادەفەڕش یان شت :ڕایەخ

 وو حەساندنەوەوەرکەوتن: بە ئیستراحەتەوە دانیشتن و ماند
 تنۆک: قەترە 

 هەڵاڵ: دەنگ و سەدای زۆر
بەدبەخت   کەوتوو:  کۆست  و  تاڵەیە  و  بەخت  و  یاریدە  کۆست  کەوتوو:  کۆست 

 )هەنبانە بۆرینە( 
 ور دەنگی گرمەی هە تەپڵ و تۆپی بەهار:

ئەفسانە، شوێنێکە لەو   هەروەها،   ەختی زستان.ەرما وسۆڵی سس  زمهەریر: بە گوێرەی 
 ان بەهەشت و دۆزەخدایە و ساردە.  دنیا کە لە نێو
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 دڵی نەکواڵو
 
 
 

 زێدە لە شەوان، ئەمشەو دڵ کەیلە 
 شەماڵ هێنەری مەیلەکەی لەیلە 

 تاسەم کردبوو، بەخێر بێتەوە 
 وەدڵ بژیێتە بەشکم بەو بۆنە،
 ! پارچە گۆشتی کاڵ  دڵیش چ دڵێک

 ەکواڵ، نەبرژاو، نەبوە کۆی زوخاڵن
 ، هەڵگری خەمە شارەزای مەینەت

 بۆ بوردەباری هاواڵی کەمە! 
 بە ئاگری دووری لەیال هەڵقرچا 

 بەاڵم هەر ماوە، تەواو نەبرژا
 کام لەیل؟ ڕەشتاڵەی شۆخی جەرگبڕ 

 ئەوەی قەبیلەی مەجنوونی کرد قڕ 
 ند و بیساتەبە ا و بەزم وئەم هەر

 سە و ئاواتە ئەم هەموو دەرد و تا
 ئەوینە، ئەوین، هەوێنی وانە

 شی بێ، ماڵی وێرانە دڵێ توو
 دڵ لە قیس من چوو، منیش لەقیس دڵ 

 هەردوک تاسەی یەک دەبەینە ژێر گڵ 
 ئەی گڵ! تۆش تۆخوا باشمان وەرگرە 

 بۆ دیتن، جارجار سەرمان هەڵبڕە 
 ااڵن چاوێ بخشێنین لە کیژوک
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 ٢٩7ا و نوااڵن بکەین لە چینێ سەیرا
 ون دڵی پڕ لە ئەوین بوو،کە مەجنو

 برین بوو، زامدار و بە ئێش، پڕ لە
 دڵی لەیالشی وێرانتر لەو بوو

 خەم و پەژارەی گرانتر لەو بوو
 هەردوک بە ئەوین سەرگەردان و کەیل
 لەیال بۆ مەجنوون، مەجنوونیش بۆ لەیل 

 
 ە یشان نەکراوت نشیعرە دەس شوێن و ڕێکەوت بۆ گوترانی ئەم

 ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نییە(  ١8٢و  ١8١)الپەڕە 
________  __________________________________ 

 غەزەلێکی ساکاری غەرامییە، لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە. 
شاعیر، لێرە، لەدەست ئەوین دەناڵێت و لە دوورییەک دەدوێت کە دەکرێ عیشقێکی  

 خۆی بێت.  ەمی الویەتیەردەکەوتووی سسەرن
 و نەدیتوو یان نەبیسراوی تێدا نییە.  وشەی ئاڵۆز

 ار خەمبکەیل: 
 بەشکم: بەڵکوو، گەلۆ 

 بوردەباری: سەبر و تەحەممول. فارسییە 
 ڕەشتاڵە: مەیلەو ڕەش، پێستی نە زۆر سپی مرۆڤ 

 بەند و بیسات: بەزم و هەرا. فارسییە
  ردنی کەسێکتاسە: بیر کردن و چاوەنواڕیی ک 

 ینەی مامۆستا هەژار( )هەنبانە بۆرن، مایە ەوێن: ئامیاه
 ئەوان وان:

 دەستدان، فەوتانلەقیس چوون: لە 
 کیژ وکاڵ: کچان و ژنان 

 نواڵ: شیوەڵەی بچووک لە قەدی چیا )هەنبانە بۆرینە( 
 

 
 لەدەقەکەدا وەک نووااڵن هاتووە    ٢٩7
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 ئەوین و ئەجەل 
 
 
 

                   ئەجەل! تۆ کێت هێشت، کێت پاماڵ نەکرد؟  
 ەکرد؟ کۆی زوخاڵ نداخ،  کێت بە لەشی

 نت نەبردە شاخان، کێهە مەجنوو
 نەتکوشت ئاخری بە ئاخ و داخان؟
 پرچی کام لەیلت نەخستە گۆزە؟  

 تووشی کێت نەکرد گریان و سۆزە؟ 
 لە کام شیرینت تاڵ نەکرد ژیان  

   ٢٩8لێت نەسەند بەزۆر، بە تۆپزی، گیان؟ 
 ئەوین! بە ئایەت ئیشی تۆ زۆرە 

 سۆرە ر بە نابرینت لە دڵ زۆ
 ڵ ئاشنا نەکرد؟ ام دڵت بە دک
 مت بەو، ئەو بەم موفتەال نەکرد!ئە

 کرد ڕەنجە ڕۆ؟کێهە فەرهادت نە
 نەتبردە شاخ و دەر و دەشت و کۆ!

 کام کاکە مەمت بریندار نەکرد؟ 
 بە خاتوو زینت گرفتار نەکرد! 

          *** 
 ئەوین و ئەجەل برای هاوپشتن 

 ن بۆ دەرد و مەرگ لێدان و کوشت 
 ۆاڵیین رزین لەشی پێتە لەپێی د

 یدا، بە دەستی ئەوین لە کاتی خۆ
 

 ی هاتووە.  ز قی کتێبەکەدا وەک تۆبلە دە   ٢٩8
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 ێ ئەجەلیش پاشان بۆی دێتە پێش
 گیانی شیرینی لە لەش دەکێشێ 

 ئەوین هەر تۆزێ لە خوار ئەجەلە! 
 هاوڕێی یەکترن خێرا و بە پەلە

 ئەی ئەوین، ئەوین، هەوێنی بەاڵ! 
 ئەی ڕووخێنەری سەد کۆشک و قەاڵ!

 ی ڕووخێنماڵ وێرانکەر و قەاڵ
 ەبن دەردێنی و بناغان ل ڕیشە
 مان بدە ساتێ وەرکەوین مۆڵەت

 ٢٩٩وین لە بستۆی ژیان تۆزێ سەرکە
 با پشوو بدەین، بحەسێینەوە 
 کیژ و کوڕ وکاڵ بناسینەوە! 

 ماوێک بوو لێتان وەدوور خستبووین 
 لە مە و لە وانیش ڕێتان بەستبووین 

 لێیان بگەڕێن، توخواکەی، تاوێ 
 اوێ!تاوێ، سبۆمان وەدەر خەن هە

 لەگەڵ کوڕ و کاڵ   ۆزێ دانیشینت
 بگێڕینەوە ڕابردووی ئەمساڵ 

 مان ڕابواردئەو دوازدە مانگە چۆن
  ٣٠٠هەر خۆمان بە دەست هەل وهات سپارد

 
 شوێن و ڕێکەوت بۆ گوترانی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە 

ی چاپی ئەنیسی. لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە(  ١7٤و  ١7٣)الپەڕە   
 ____________________ ___________  ____________ 

 
 ە ک ژییان هاتوولە دەقەکەدا وە   ٢٩٩
 
 
دا م وا نییە بوونی هەلی یەکەم لەوێەر خۆمان بە هەل، هەل و هات سپارد الدا ئاوا هاتووە: هلە دەقەکە    ٣٠٠ 

 ئاسایی بێت و بە هەڵەی دەزانم. 
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 بابەت تازەیە.  نەوییەکی مەس
نە و هەرکام ئەویتر بە ماڵ وێرانکەر و قەاڵ ڕووخێنەر تاوانبار ئەوین و ئەجەل وتووێژیا

دەکات ئینجا شاعیر خۆی دێتە نێو قسەکانیانەوە و ئاوا بڕیاریان لە سەر دەدات: ئەوین  
 و ئەجەل برای هاوپشتن! 

 ا گوترابێت.ون و پیریی شاعیردێش بەسااڵچومەنی پیە لەتەدوور نی
لێرە ئاوات،  دیکەی  شیعری  هەندێک  سەرەکییەکە،  وەک  بابەتە  دوای  شدا 

دەخوازێت   ئەوین  لە  کە  کۆتاییەکاندا  لە  ئەویش  دەبینرێت  بابەت  وەرچەرخانێکی 
ڕ  مەجالی بدات بۆ ئەوەی وەربکەوێت و سەرکەوێت و بحەسێتەوە و لەگەڵ کیژ و کو

دابنیشن و  لێکی دوور خستبوون، کە ئەوین  خۆیدا  وکاڵی پێکەوە  بگرێتەوە،  ەوە، یەک 
ئ "هەل ڕابردووی  بە  خۆیان  ماوەیدا  لە  کە  بگێڕنەوە  یەکتر  بۆ  ساڵ؟(  )کامە  ساڵە  ەو 

 وهات" سپاردبوو. 
ئەو سیمبوالنە چین؟ شاعیر باسی چی دەکات؟ چ ساڵێک؟ چ ڕووداوێک؟ ئەو هەل و  

بوو چ  و  چین  ئەواهاتە  هیچن؟  شنە  لە  نابکامیان  ڕوون  لە یعرەکەدا  خوێنەر  و  نەوە 
 گێژوگومیدا دەهێڵنەوە. 

س حوکمی شیعری  سەردەمی  لە  سانسۆر"  "ئیدارەی  نییە.  پێشینە  بێ  ئێران  لە  یمبولیک 
ی هەتاوی( دا دانرا و زۆر نووسراوە و شیعری سانسۆر کرد و   ١٣٢٠تا  ١٣٠5ڕەزاشا )

لێوی    یی کوردیان کوشت وشقی هەمەدانوە. عیزیندانەشاعیر و نووسەرەکانی خستنە  
ەزوو، دروو. تەنانەت شیعری گۆرانییەکانی  فەڕوخی یەزدییان لە زینداندا بە دەرزی و د

  ٣٠١سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی خراوەتە ژێر چاوەدێریی پۆلیسی ڕەزاشا. 
تا    ١٩5٤ە )ی هەتاویی  ١٣5٦تا    ١٣٣٣بەاڵم سانسۆری جیددی هی سااڵنی ڕەشی نێوان  

ی    ٢ەت نیزامیی حەمەڕەزاشا و بەختیار و ڕوکنی  ئێرانە، کە حکووم  ی زایێنی(١٩77
رتەش و ساواک بڕستی لە ڕووناکبیران بڕیبوو. لەو سااڵنەدا شاعیران ئەگەر بە کەڵک  ئە

وەرگرتن لە سیمبول و زمانی ناڕاستەوخۆ قسەیان لەگەڵ بەرگۆکانی خۆیاندا نەکردایە  
ی. ئەو دۆخە بەتایبەت لە نە و دادگای نیزامداپڵۆسێنەرادەزگا  غی ئەو  دەکەوتنە بەر تی

قایمتر بوو و لە ئەنجامدا دەرەتانی قسەی ڕاشکاو کردن کوردستان گەلێک قورس و  
 تەنیا بۆ ماستاوکەرانی ڕژیم هەبوو.  

 
 ە. وەردا ئەوەی ڕاگەیاندوکاک محەممەد حەمەباقی لە کتێبی سەبارەت بە سەید عەلی ئەسغ   ٣٠١
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ئەم شیعرە بێگومان لەو سەردەمانەدا گوتراوە و هەر بەو بۆنەیەشەوە ڕەمزاوی و بە تەم  
 ە.  ومژ
گوئەگ دووهەەری  ئەوەبنجاوی  دەتوانی  ژیانیدا  میش  دواییەی  ئەم  سااڵنی  لە  کە  ێت 

 گوترابێت. 
ئەگەر شیعرەکە دوای سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول گوترابێت، دەکرێ بچینە سەر ئەو  
پێشمەرگەی سەر چیاکان  بە "کوڕ وکاڵ"، دەبێ  ئاماژە  نیاز لە دووجار  باوەڕەی کە 

کوڕی   لەوان  یەک  و  هاوبێت  لەگخۆی  دۆستڕێ  زۆر  خەباتکا  ەڵ  برادەی  ری  و 
باشوور.  چووبوونە  ڕاب دیکەی کە  "ساڵی  ساڵی  ئەودەم،  واهەیە  شیعرەکە  ناو  ردوو"ی 

هاوچەشن  دیکەی  ڕووداوی  یان  کوردستان  دیموکراتی  حزبی  دووهەمی  کۆنگرەی 
سااڵنی   چەکدارانەی  ڕاپەڕینی  و    ٤7و    ٤٦وەک  مەالیی  باڵی  نێوان  دووبەرەکی  و 

 ستان بێت.  راتی باشووری کوردکو پارتی دیمە ناو ەاللی لج
 ایی ژیانی شاعیرش دەتوانێ ڕاست بێت.ئەو بۆچوونە سەبارەت بەم سااڵنەی کۆت

لەیلی و مەجنوون و شیر ن و فەرهاد،  ی شیعرەکە هەندێک ئاماژەی بۆ حیکایەتی وەک 
بی  ا عەرەبنەڕەتد هەروەها چیرۆکی مەم و زین تێدایە. هەردوو حیکایەتەکە باوەکوو لە

 ەقی کوردیشیان، بە چیرۆک یان بەیت، هەیە. ی بووبێتن بەاڵم دیان فارس
بۆ شیعرەک نییە.  'نەزم' و ڕێکخستنی کێش وسەروا زیاتر  لە  تەنیا  ە لە هەندێ شوێندا 

هاوڕێی   خوار ئەجەلە /  لە  فەردە: ئەوین هەر تۆزێ  نموونە، میسراعی دووهەمی ئەم 
کە   وبەپەلە.  خێرا  خیەکترن  و  دیارە  شوێنێرا  شیعرەکەدا  بەپەلە  لە  تەنیا  ێکی  نییەو 

 خات. یارمەتی شاعیری داوە نەزمەکەی ڕێک ب
ناو گۆزەی شتێک وەک  بەگشتی خستنە  بەاڵم  نەمزانی چییە.  ناو گۆزەوە:  پرچ خستنە 

 مردن و لەناوچوونی ئەو شتەیە. 
 سۆزە: سۆز و سۆزە دەبێ گۆرانی خەمبار بن. 

 ە ناسۆر: کوالنەوەی برین
بە   )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار(.وڕاوە  ماری قیر تێ هەڵسوی سەر بە بزکوتەک  تۆپز:
ی بە زەبر و زۆر. لە دەقەکەدا وەک تۆبزی نووسراوە. وشەی گیانیش لەوێدا وەک  تۆپز

 گییان هاتووە. 
 موفتەال: شێوازی عامییانەی وشەی 'موبتەلال'یە بە واتای گرفتار و پێوە بوو. 

 عیر لە ئەوین دەگەیێنێت. وشەکە، تووڕەیی شانی دووجاری : هێنائەوین!  ئەی ئەوین،
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 ئیستیراحەت کردن، پشوودانوەرکەوتن: پاڵدانەوە و 
بستوی   لەسەر  هاتووە:"  نووریشدا  محەممەدی  مامۆستا  لەشیعرێکی  کێو.  ملەی  بستو: 

 ژیان وەک داری چاکی..."
موهمەلە و خۆی وەک هین و هەرام  وانکوڕ وکاڵ: کاڵ وشەی  واتا ێک و شە و  ت 

)هەنبانە  ن  شەوە کوڕوکاڵ واتای کوڕان یان کوڕ و پیاوان دەدەێتەوە؛ بە سەریەکیدەکر
   بۆرینە(

 ماوێک: ماوەیەک 
 خۆ دانە دەست چارەنووسی نادیار. خۆ بەهەل و هات سپاردن:
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 چەکی من

 
 
 

 چەکی من، گیانەکەم، تیغی خودایە
 یە!یە ئەو، نە کانە فێڵ و شۆخی ال

 ئەڵماسی تیژە بۆ بڕینی ەکوو و
 رە هەمیشە ئەو، برینیبە ناسۆ

 ە هەرکوێ،بە ناحەق وێمکەوێ هەرکەس ل
 ئەوەندە سەختە، ڕێگەی القی دەسوێ
 تەبەق دەگرێ وەکوو پانێر لە کێوی، 
 لەبەر چاو ون دەبێ وەک مامەڕێوی! 

 
 شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە 

 ە چاپی جەعفەردا نەهاتووە( سی، لئەنی ی چاپی ٢٠7ڕە )الپە
___  __________________________________ 

شاعیر قەتعەیەکی   دوژمنان.  و  نەیار  لە  و گوڕەشەیە  هەڕەشە  واتایە.  پڕ  بەاڵم  کورت 
خۆی بە مەزڵوومێک داناوە کە خودا ئاگای لێیەتی و لەسەری دەکاتەوە. دەڵێ خودا،  

است  ەڵ کەسیش کایە ناکەن، بەڵکوو ڕو لەگزانن  ڵتە و شۆخی نایان تیغی خودا، گا
ەیبڕن و القی دەسوێن و تووشی و ڕەوان هەرکەسێک کە "بە ناحەق وێمکەوێت"، د

نەخوشیی   گشتی،  بە  تەبەق  بڕوات.  بەڕێگەدا  نەتوانێ  کە  دەکەن  تەبەقی  نەخۆشی 
مانگا و گامێشە و ئەوەی شاعیر دەڵێ دوژمنەکەم   تەبەق دەگرێ، ئاژەڵی وەک گا و 

 ناوە!  تێدایە کە کابرای بە مرۆڤ دانەکیشی تەوسێ
کە   دەچێت  شیعری  نامەیەکی  وەک  ناردبێت  تاڕادەیەک  خۆی  دۆستێکی  بۆ  ئاوات 

بۆئەوەی پێی بڵێت هیچ ترسێکت لە دوژمانیەتی کردنی خەڵک لەگەڵ من نەبێت، لەبەر 
 ئەوەی خودا ئاگای لێمە. 
 شۆخی: گاڵتە، سوعبەت 
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 کایە: یاری 
 وو ە کردتەشەنناسۆر: برینی 

 وێمکەوێ: لێم بدرێت
ە ڕێگەی، القی دەسوێ"  قی دەسوێ: دەکرێ بەم شێوەیە بخوێنرێتەوە: "سەختڕێگەی ال

یان ئەگەرێکی دیکە: ڕێگەی الق لە ڕاستیدا ڕەگی الق بێت. هەرچۆنێکە، هەندێک 
 نامۆ دەنوێنێت.  

نەهێشتن   شتێکدا  لە  زبری  و  کردن  ورد  ساوین،  بۆریسواندن:  م)هەنبانە  ا  امۆستنەی 
 هەژار(. 

شاعیر زۆر،  خ  بەئەگەری  و  بێت  ناحەق  بە  نەیارێک  هەر  دەڵێ  فەردەدا  لێ  لەم  ۆم 
 بدات، خودا هەر لە ڕێگە، القی دەسوێت و ناهێڵێت بگاتە من.

 پانێر: گوێلکی پار 
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 بەینەت شکاندن

 
 
 

 قیبلە کەج ناکەم، تاقی برۆتە
 تە، کەچی الی خۆالی من ڕاستییە

 ەڵەکە و بەینەت شکاندن،فێڵ و ت
 ی میهر و مەیل لەیەک پساندن، ڕیشە

 خۆ کردن، بە پێچەوانەی وادەی
 هۆش و حەواس و دڵ و دین بردن

 
 کەوتن لە جێدا و ناڵە وڕێنە،

 نەسرەوتن، گریان، ئێشی گلێنە 
 سکااڵ، گەڕان وەک شێت لە کێوی
 خۆ حاشاردانیش وەک مامە ڕێوی، 

 رەوتننەسن کردن، ساتێ کەل وکو
 اندوویی، مردن، کاتێ نەخەوتن م

 بە بۆنەی تۆیە پاکی ئەوانە
 م، باش لێم بڕوانە! کەوتوو و ڕەوتووی تۆ

 
 شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە 

 ی چاپی ئەنیسی، لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە( ٢٠7و  ٢٠٦)الپەڕە 
___________________________________ ____ 

ین دەدوێت. زمانی شیعرەکە ساکارە  و تێیدا شاعیر لە دەردی ئەو  ەرامییەی غغەزەلێک
قیبلەی منە و منیش بەاڵم لە سەرەت برۆت  تاقی  تێکەوتووە. شاعیر دەڵێ  ادا گرێیەکی 

ڕووی لێ النادەم و لەوەشدا ڕاست و بێ درۆم، بەاڵم تۆ وانیت و بەشوێنیدا هەندێک 
نەرێ یی و خراپ  فێڵ و تە  خەسلەتی  پاڵ ئەو. کێشە لەوەدایە کە ە دەداتڵەکوەک   ە 
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ناچ بەڕێوە  پاراو  زمانێکی  بە  کردنە  بەراورد  لە ئەو  تێگەیشتن  بۆ  نموونە،  بۆ  ێت. 
 عیبارەتی 'کەچی الی خۆتە'....! دەبێ چاوەڕوانی فەردی دواتر بیت بزانی چییە. 

کە  ەڵەناڵێت فێڵ و تلە الیەکی دیکەوە هەرگیز عاشقی ڕاستەقینە بە دڵدارەکەی خۆی  
سەبادەکە دیکەی  خاڵێکی  ئەوەش  و  کاک ی  نازانم  دووری  و  شیعرەکەیە  بە  رەت 

اوکارەکانی هەر بەو بۆنانەوە بێت کە ئەم شیعرە و چەند شیعری دیکەی جەعفەر و ه
 .وەهاوچەشنیان لە چاپەکەی خۆیاندا نەهێنا

داریی  ڵێنلەوەدا کە بە  بەاڵم شیعرەکە، بڕگەی جوان و سەرکەوتووشی تێدایە بە تایبەت
ە و  بێ وەفایی و بێ بەینەتی دڵدارەکەی دادەنێت: ناڵ  ۆی ڕادەگەیێنێت و لەبەرانبەرخ

ناچن   لێرەشدا هەندێک شوبهاندن هەن، کە لە جوان  .... گەرچی  نەسرەوتن  وڕێنە و 
 وەک ئەوەی خۆی بە مامە ڕێوییەک ناساندووە وا خۆی حەشار دەدات!

دڵدار ڕاستەوخۆ دەچێتە کردنی سیز  شاعیر دوای ڕ   بە هۆی ئەو ڕاستییەوە کە  یفاتی 
و  لەپڕ  بازدانە  ئەو  و  خۆی  خەسلەتەکانی  باسی  من    سەر  دەدات،  ڕوو  لەناکاو 

دوو  ئەو  نێوان  جەمسەری  کە  چوارەم  و  سێهەم  فەردی  نێوان  خستۆتە  بۆشاییەکم 
 ؟  بابەتەیە. تۆ بڵێی یەک یان چەند فەردی شیعرەکە لەو شوێنەدا نەفەوتابێتن

دو فەور  هەروەها  ننییە  هەڵگری  دەبێ  کە  مەقتەع  شیعریی  ردی  ناسناوی  یان  او 
 و چاپ نەکرابێت. شاعیرەکەی بێت، داکەوتبێت

 بکەن.  بە هیوای ئەوەی چاپەکانی دواتری هەردوو دیوانەکە ئەو ناتەواوییانە چارەسەر 
ن  الی ئیمانداراقیبلە کەج کردن: ڕوو وەرگێڕان لە قیبلەی موسوڵمانان، کافر بوونە و  

وەرگێڕا  اوانێکیت ڕوو  شاعیر  کردن  گەورەیە.  کەج  قیبلە  بە  دڵدارەکەی  لە  ن 
 دەشوبهێنێت.

سێهەمدا  ال و  دووهەم  فەردی  لە  وا  شتانەی  ئەو  هەموو  خۆتە؟  الی  چی  خۆتە:  ی 
 گوتراون! 

 بەینەت شکاندن: بێ بەڵێنی و لە پەیمان پەشیمان بوونەوەیە. 
 میهر: خۆشەویستی 

 ، بەڵێنوادە: وەعدە
 اتی یاو و لەرزی نەخۆشیدا.  سەر وبن کردن، بە عادەت لە کسەی بێ : قوڕێنە

 ن، دانەنیشتن و ئیستراحەت نەکردننەسرەوتن: هەدا نەدا
 ئێشی گلێنە: چاوێشە 



 
 

 تەریخ بێ  شیعری /430
 

 سکااڵ: گازندە، شکات 
 خۆ حاشاردان: خۆ شاردنەوە، خۆ مات کردن لە کەسێک و شتێک.

 ۆرینەی مامۆستا هەژار(  نبانە ب)هەقەڵشت، قەڵش  کەل: چیا و کەژ و کۆ، بستوو، زینوو،
 و کون: کون و قوژبن  کەل 

 .لەکار کەوتوو. جیناسێکی ناتەوایان پێ دروست کراوەکەوتوو و ڕەوتوو: ماندوو و 
 



  

 
 

 

 

 و تاک چوارینە 
 
 
 



  

 



  

 
 
 

 سەرەتا 
 
 

شاعیر بۆچوونی  و  بیر  تێیدا  کە  شیعرە  شێوازێکی  چوارینە  یان  مەودای    روباعی  لە 
سیکی  لە شیعری کالڕادەگەیێنرێت. بیرۆکەی ناو چوارینە    ە شیعرداکتکورتی چوار لە

غەرامی  ،  ئایینی  ،فەلسەفی  کوردیدا، دیکەن.کۆمەاڵیەتی،  بابەتی  بەرتەنگ    و  بەهۆی 
لەگەڵ   چوارینەگۆ  شاعیری  پەیوەندیگرتنی  کەمی  ڕادەی  و  بەیان  مەودای  بوونی 

کات لە کۆتایی ک، زوربەی  و وەک نەریتێ  تری پێدراوەخوێنەر، چوارینە بایەخی کەم
 ە.   دیوانی شاعیراندا جێی بۆ کراوەتەو

من مێژووی چوارینە گوتنی کوردی نازانم دەگەڕێتەوە بۆ چ ساڵ و سەدەیەک، بەاڵم  
دەزانم لە ناو شاعیرانی سەدەی بیستەمماندا گەلێک باو بووە. بەشێک لەوانە وەرگێڕاوی 

فارسییەکا وچوارینە  خەییام  سەعیدی  نی  خاوەن  بوون    ئەبولخەیر  ئەبوو  کەسانی  کە 
مامۆستایان   وەک  وەریانگێڕاون،  ئیعتباری  حیسامی  ناسری  و  کەسانی هەژار  هی  یان 

ن نخغی"کەمتر  "قدس  وەک  هاوچەرخ   دیکە،  اسراوی  هی  شبەشێکی  و  خۆماڵی  یان 
 شاعیرانی کورد خۆیان بوون.  

وە و بەشێکی  یبەتی هەبوگرنگایەتی تا   ندا چوارینەلە ناو شاعیرانی قوتابخانەی موکریا
لە چوارینە پێک هاتووە. لە   نی قوتابخانەی موکریانشاعیرابەرچاو لە کارە ئەدەبییەکانی 

ناو شاعیرانی نەوەی دواتردا، چوارینەکانی عومەری سوڵتانی )وەفا( و سەعید نەججاڕی  
 )ئاسۆ( جێگەی سەرنجی تایبەتن. 

 گوتوون.  ینەی کوردییچوار ٣5ئاوات، سەرجەم 
 دانەیە گرتۆتە بەر.  ٣5چوارینەی لەو  ٣٢عفەر نی چاپی جەدیوا
ی تۆمار کردووە کە یەکیان دووپاتکراوەی ئەویترە و بەو    ٣٦انی  چاپی ئەنیسی  دیو

 چوارینەکانی شاعیر لەوێدا پارێزراون.  ٣5پێیە، هەموو 
یەکە میسراعی  سەرەتای  لە  تەنیا  کراوەکە،  دووپات  جیاوازی چوارینە  لەگەڵ  مدا  ی 

نە ڕۆژ و نە شەوێ"؛    شاعیر لە یەکەمیاندا دەڵێ: "دڵ بۆچییە، الم نییە  دا هەیە. رئەویت
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بەاڵم لە دووهەمیاندا دەڵێ: "کوا دڵ، چییە، الم نییە نە ڕۆژ و نە شەوێ" ئیتر هەر سێ  
 میسراعەکەی دواتریان عەینوبیلال وەک یەکن. 

" بکات بە  ا دڵ، چییەعیبارەتی "کو دا ویستبێتیمن وای بۆ دەچم کە ئاوات لە قۆناغێک
ئیتر لەکاتی    ؛رێزێت؛ هەر ئەوەندە و بەس"دڵ بۆچییە" و پاشماوەکەی وەک خۆی بپا

  . چاپکردنی دیواندا، بە هەڵە هەردوکیان وەک دوو چوارینەی سەربەخۆ چاپ کرابێتن
 کراون و هەردەنا لە ڕاستیدا هەر یەکن و لەم کارەی بەردەستدا بە یەکدانە حیساب  

 . ٣٦ن نەک   ٣5ن چوارینەکا بۆیەش ژمارەی
پی ئەنیسی، کە لە چاپی جەعفەردا نابینرێن، بریتین  ئەو سێ چوارینەیەی ناو دیوانی چا

 لەوانەی خوارەوە: 
 5و ژمارە  چاپی ئەنیسیی  ٢١٢)الپەڕە گەر خاوەنی کۆشکی شا بی و سەر بە فەلەک  -

 ؛ کارەی من( ی ئم
ی    ٤و ژمارە    ئەنیسی چاپی  ی    ٢١٣)الپەڕە  دەیەلەک، گوێ مەسووڕا دژی تۆ ئەگەر فە -

 و  ؛(ئێستاکارەی  ئەم
  ی ئەم ٣٠و ژمارە  چاپی ئەنیسیی  ٢١7)الپەڕە  شم گرت ئەو کۆرپە چوانەلە باوە -

 . (ئێستاکارەی 
بەو    ٣5لەو   من  و  کراوە   دیاری  بۆ  گوترانی  ساڵی  ڕێکەوتی  یەکیان  چوارینەیە، 

 ۆتەوە: دا جێم بۆ کرد ١٣58ساڵی  بۆنەیەوە لە ناو شیعرەکانی
ی چاپی   ٣٤٩ئەنیسی و  ی چاپی ٢١٤)الپەڕە  ەندەی ڕووڕەش و خاوەن گوناهمئەو -

 .جەعفەر(
،  دا لەم بەشەبەناچار  چوارینەکەی دیکە ڕێکەوتی ساڵیان بۆ دەست نیشان نەکراوە و  ٣٤

 یەک لەدوای یەک ڕیزکراون. 
ەقوولەدا  م  7وە بە سەر  ری ناوەرۆکەچوارینەیە لە با  ٣5سەرجەم ئەو  بکرێت    الم وایە

 ن: کرێبابەش د
 فەلسەفی   -
 ئایینی   -فەلسەفی  -
 عیرفانی  –ئایینی  -
 شەخسی –غەرامی  -
 سیاسی    –کۆمەاڵیەتی  -



 
  

435/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 بنەماڵەیی   -
 ئیخوانیات   -

 
تەواوی  دیققەتی  دەنا  خوێنەرە،  هاسان کردنەوەی کاری  بۆ  تەنیا  دابەش کردنە،  ئەو 

ئەوەی   لەبەر  چوارینە  هەندێکناوەرۆکی  نییە  سنوورلە  بۆی  ێککان  دیاری   ڕوونیان 
ند بابەتی جیاواز و تەنانەت بۆی هەیە بە  ناکرێت، هەندێکیتریشیان تێکەاڵوێکن لە چە

 باشی لەو چوارچێوە دیاریکراوانەی مندا شوێنیان نەبێتەوە.    
 
 

 تاک
ەک  هەر دوو دیوانی چاپکراوی ئاوات تەنیا یەک تاک )فەرد(یان تۆمار کردووە و ئەو ی

گ و  تاکە،  جوانە  لەگەڵ   ناوەرۆکێکیەلێک  بۆنەیەوە،  بەو  و  هەیە  عاشقانەی  تەواو 
کۆتایی  چوار خراوەتە  چاپییەکاندا  دیوانە  لە  بەاڵم  کردووە،  تۆمارم  غەرامییەکاندا  ینە 

 ەوە. هەموو چوارینەکان
 و یەک تاکی ئاواتن:  ارینەکانوئەوە سەرجەم چ

 
 
 
 

 فەلسەفی  چوارینەی
 چوارینە(  ٦)

 
 

 رین وجێ دەمات تەمەن دەسەهەر ئاخری ه
 ڕێ دووره، کەچی باری گران هەڵدەگرین 

 ٣٠٢که زیندووین، به ژیان پێدەکەنین  ئێستاکه

 
 سی: ژییان چاپی ئەنی ٣٠٢
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 ٣٠٣ئەوسا که نزیکی مردنین، بۆی دەگرین 
 

 هاکا تەمەنت بگاته سەد ساڵی تەواو
 ئەوکاته که خۆت دەبینی وەک النکی شکاو

 لەوالوه کەسێ دەسی به پیلت دەگرێ 
 نەماو ، بەاڵم ماوی  یەکیدی، ماویاللەم
 

 ت سپییه، ددان نەماویی و نەمای! ڕیش
 هانی فانییا هەر بە تەمای؟ تا کەی له جی

 کاتێ وەخەبەر هاتی له گۆڕا خەوتووی 
 "کامیل" ئەوه تۆی بوویەوه خاک، ئەلحەمالی! 

 
   گەر خاوەنی کۆشکی شا بی و سەر بە فەلەک 

   ک  هاواڵی ئەتۆ بن لە فەلەک گشتی مەلە
    ٣٠٤ێشتتاوی ئ ، لەێەمی مردنهەر هات د

 ٣٠5خۆ ون دەکەی و دەڕۆیە کون، چەشنی دەڵەک! 
 

   سووڕا دژی تۆ ئەگەر فەلەک، گوێ مەدەیە! 
  "هات" شاردیەوە خۆ وەکوو دەڵەک، گوێ مەدەیە!  

    ٣٠٦سووڕی فرەیە، لەتۆش دەکا جارێ ڕوو 
 ٣٠7پشتی کە لەتۆیە، بەدەرەک، گوێ مەدەیە! 

 
 ئامانج ەم جیهانەدا بێدەخولێمەوه ل

 اوەنی سەد تەخت و تانجن خکه نەمادیتم 

 
 ەگرین د ی ئەنیسی: بۆوچاپ ٣٠٣
 یسی: دەمی مردنت چاپی ئەن ٣٠٤
 وەرگرتووە.  ینرێت، من تەنیا لە چاپی ئەنیسیمبئەم چوارینەیە لە چاپی جەعفەردا نا ٣٠5
 چاپی ئەنیسی: سوڕی  ... دەکار جارێ ڕوو )دەبێ هەڵەی تایپ بێت(  ٣٠٦
 . نیسیم وەرگرتووەمن لە چاپی ئە ،ە چاپی جەعفەردا نییەئەم چوارینەیە ل ٣٠7



 
  

437/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 ٣٠8شەم دێ، پاشان ئێستا به ژیانی خۆم گە
  ٣٠٩قازانج! دەگریم که ئەوەنده بۆ ژیام بێ

 
 ی چاپی جەعفەر(   ٣5١تا  ٣٤5ی چاپی ئەنیسی و  ٢١١و  ٢١٠الپەڕە )

 ______________________________ 
وناوەرۆکی   چوارینەیەی  لێرەئەو شەش  واتایی  ن،  هاتوو  داا  دەبێ  و  خەنژیان  ڕوو  ە 

دەه فەلسەفەی  کارتێکەریی  بڵێین  یان دەکرێ  لەسەرە،  یۆنانیان  فەیلەسووفانی  ریی 
بکەینەوە ئەوەی    ،نزیکتری  بەر  لە  لێدێت  خەییامیان  بۆچوونەکانی  بەرامەی  و  بۆن 

ازی ئەوە باڵو ناتەواوی و کەمیی ماوەی ژیانی مرۆڤ وەبیر خوێنەر دەهێننەوە و بانگەو
انەت بگاتە ەنو بۆ کەس نامێنێت، جا مرۆڤ ئەگەر ت  بۆ نییەای  نیا بەقدەکەنەوە کە د

هەر    سااڵنیش  ١٠٠تەمەنی   حاڵەشەوە  بەو  لێدێت  شکاوی  النکی  وەک  ئەوەدا  لەگەڵ 
بەداخەوە ئاوات، بە پێچەوانەی خەییام لەوە زیاتر ناچێتە .  چاوەڕوانی مردن بێتدەبێ  

ردن بە قسەی ژیانەوەی  تەک ی و گاڵی و چەشتنی مەازی خۆشی و شادپێشەوە و بانگەو
 . ەوەە و لە قەفەزی سۆفیایەتییەکەی خۆیدا دەمینێتدوای مردن باڵو ناکاتەو

لەوەها  هەر سەرەوە    وانەهەندێک  بە  ابوالخیریان  ابوسعید  چوارینەکانی  کارتێکەریی 
ژمارە   چوارینەی  ناو  پەیامی  گەوهەری  بۆنموونە،  لەم  )دەخولێمەوە    ٦دەبینرێت. 

 بووسەعید:م چوارینەیەی ئەە..( دوور نییە لە ناوەرۆکی ئنج. بێ ئاماجیهانەدا 
 کباب ، گردم بر آتش هجرگه می

 گه سر گردان بحر غم همچو حباب
 القصه چو خار و خس در این دیر خراب 

 !گه بر سر آتشم، گهی بر سر آب
زانم،  ەو نەهاتنە نان. من هۆکاری ئلە چاپی جەعفەر دا نەهاتوو  5و    ٤چوارینەی ژمارە  

 قرتی کردبێتن. دیوان  ر شاعیر خۆی پێیان ڕازی نەبووبێت و دوای چاپیەگەم
 دەسەوجێ: دەست بەجێ، فەورەن 

 
 : ژییانی سیچاپی ئەنی ٣٠8
 ئەنیسیی: ژییام چاپی  ٣٠٩
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بە  هاتووە  دەگرین"  "بۆو  وەک  دا  ئەنیسی  چاپی  لە  دەگرین.  ژیان  بۆ  دەگرین:  بۆی 
الم شێوازی  تای خۆیانن، بەواتای بۆ ئێوە دەگرین. لە باری ماناوە هەردوکیان خاوەن وا

 سەرجەم شیعرەکە یەکگرتووتر دەکات. ەر پی جەعفچا
 زووانە، بەم نزیکانە )هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار( هاکا: ئەم 

لەمال و لەوال: بریتییە لە الی ڕاست وچەپی کەسە بەسااڵچووەکە، هەروەها واتای "بە  
 بارێکی دیکەشدا"ی لێ وەردەگیرێت. 

نەماو"ی: کەسێک  "ددان  تۆ  نەماویواتە  ددان  هەمووی دد  چونکوو  ی  انەکانت 
 کەوتوون.

 ردی نەمای: تۆ نەمای و م
ئەلحەمالی: الحمدللە، شوکری خودا. بەیانێکی تەنز ئامێزە. شاعیر لەگەڵ لەشی خۆیدا  

 ڕقەبەرایەتی دەکات و خۆشحاڵە کە نامێنێت و لە گوڕدا دەخەوێت. 
 ە( هەنبانە بۆرینکەوڵی بەنرخە )دەڵەک: جانەورێکە لە ڕێوی بچووکتر، 

 خت، ئیقباڵ، شانسبە هات:
 کاڵوی سەری شاهان بێت. تانج: کوردێنراوی "تاج"ە کە

دەڵێ   بەشوێنیدا  ئەوەی  لەبەر  ناکۆکن  یەکدا  لەگەڵ  زەمەنی کردارەکان  دەخولێمەوە: 
 "دیتم".                               

 رابێت.  ئەم کارە دەبێ بۆ پاراستنی کێشی شیعرەکە ک
 . ییە کی تورک: سوود، وشەیەقازانج

 یام دەبێ "هاتوچۆت" بێت وەک لە پەراوێزەکەدا نووسیومە دڵن هات وچۆ:
 

 

 فەلسەفی/ ئایینی   چوارینەی
 چوارینە(  ٤)

 

 

 ئێوه که لە خەودان و هەڵستانوو نییە 
 دایم به گوناح دەڕۆن و وەستانوو نییە

 و گیا و دڕکە  مەعشووقەیی ئێوه هەر گژ



 
  

439/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 ٣١٠ە ڵستانوو نییگو هیممەتن و فکریبێ
 

 بەرەیری، ئەگەر شێتی، نەمانت لەگەر ژ
 ٣١١سەرەزانا بی وەیا نەزان، هەموو دەردی

 هەرچەنده بژی به خۆشی یا ناخۆشی
 تێشوو بەره، زۆر حەستەمه، دوامین سەفەرە 

 
 شەو هەسته که عاشقان به شەو ڕادەپەڕن 

 وێژ دەسڕن وچاو به ئاوی دەسنچڵکی دەم 
 ز ن ڕاز و نیاەکەئەو تاقمه وا به شەو د

 ڕن ه ئەوانه ڕەستگار بوون و کومەعلووم
 

 ٣١٢ماوێکی لەمێژ ژیام، تەمەن دوایی هات 
 کاتی سەفەرم هاتووه، دەڕوا ئاوات 

 جوان بووم و جحێڵ و ئێسته پیر و زورهان 
 بەو حاڵەشەوه دەڕۆم و نیمه سەوقات 

 
 ی چاپی جەعفەر(   ٣5١تا  ٣٤5و  ی چاپی ئەنیسی ٢١7تا  ٢١٠الپەڕە )
________________________   ___________ 

چوارینانە لە بیری خەییامی گەلێک نزیکن. پەیامی ئاشکرای هەموویان    ناوەرۆکی ئەم
لە   وا  ئەوانەی  وەک  ڕاست  مردنە،  حەققانییەتی  و  ژیان  ئامانجیی  بێ  و  بایەخی  بێ 

تەئییدی زیاتر   بەاڵم  پێ شێعری خەییامدا هەن  ئایینییەکەی وەک  یستیی  داولەسەر الیەنە 
ڕۆژچاوەڕ واتە  وانیی  کراوە،  نەشر  و  حەشر  خواپەرستانەشنی  و  بۆنی    ئایینی  و 

 . ئیلحادیان لێنایەت

 
و نووسیوە. دەبێ وریا وەک هەڵستانو، وەستانو، گوڵستان  یچاپی ئەنیسی هەر سێ لەتکە شیعرەکە    ٣١٠

  .بین درێژ کردنەوەی واوەکە زیان بە کێشی شیعرەکە نەگەیێنێت
 ی: هەمو چاپی ئەنیس   ٣١١
 : ژییام یچاپی ئەنیس  ٣١٢
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ئەو مەسەلەیە، لە وشە و عیبارەتەکان دەردەکەوێت. بۆ نموونە، کاتێ کە دەڵێ "فیکری  
"ئا لە  باس  بەرە"، یان  "تێشوو  نییە"، یان  "سەوقات"  گوڵستانوو  بردنی  وی دەسنوێژ" و 

شاعیری داگرتووە، هەر بەم  فیکرە ئایینییەی وا مێشکی    ماژەن بەو، هەمووی ئاکاتدە
فەلسەفی چوارچێوەیەکی  لە  دەکرێ  کارتێکەریی  -پێیەش،  بەرچاو.  بگیرێنە  دا  ئایینی 

لە   نموونە،  بۆ  دیارە  چوارینەکانەوە  لە  هەندێک  سەر  بە  ابوالخیر  ابوسعید  شیعری 
 ڕادەپەڕن...".  ان بە شەوستە کە عاشقهە دا کاتێ دەڵێ: "شەو٩رینەی ژمارە چوا

ڕۆن: واتە هەڵس وکەوتتان گوناهبارانەیە.بە گوناح دە  
بیری گوڵستانی   لە  ئێوە  هاتوون. شاعیر دەڵێ  گژوگیا و دڕک: وەک دژبەری گوڵستان 

 ە خۆش کردووە. بەهەشتی ئەودنیادا نین و دڵتان بەو گژگیای هیچ و پووچەی ئەم دنیای
 دڕک: دڕوو 

 وی ڕێبوار لە ڕێگا. ی هەڵگیراشە، ئازووقەتۆ تێشوو:
 دوایین  دوامین:

 حەستەم: ئەستەم، نەهاسان. 
کوڕن: ئازان. ئەم چەشنە پەند و زاراوانەی کۆمەڵگای کۆنی کوردستان ئێستا برەویان  

ب دەرەوە،  بخرێنە  ڕۆژانەش  ژیانی  قامووسی  لە  بدرێت  هەوڵ  دەبێ  و  ەڵکوو نەماوە 
ردی و  واوەتی لە ناو ئەدەبیاتی کو مێ بە تە  نێوان نێر ولە  هەاڵواردن و جیاوازیدانان  

قسە و هەڵسوکەوتی ڕۆژانەی هەموومان قرت بکرێت. دیارە ئەم شیعرە ئاوێنەی ژیانی  
نەهاتبووە ناو بەتەواوەتی  سەردەمێکە کە چەمکی ژێندەر و مافی بەرانبەریی ژن وپیاو  

 کۆمەڵگای ئێمەوە. 
 ماوێکی: ماوەیەکی 

 ودرێژ ور لەمێژ: زۆر، دو
ئ  دەڕوا نزیکی  ئاوات:  واتای  تێدایە.  شاعیر دەمرێت و تەواو یهامی  ئاواتی  ئەوەیە کە 

 دەبێت؛ بەاڵم واتای دووهەمێکیشی هەیە: هیوا و ئاوات و ئارەزوو دەڕۆن و نامێنن. 
 زورهان: پیر و بێ تاقەت 

 سەوقات: دیاری دەست
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 ئایینی/ عیرفانی   ارینەیوچ
 چوارینە(  ٧)

 
 
 ڕا  و بیر وته زمان و قەڵەم نایێ
 چ بکەم من ئەی خوا!  ،ریفی خوداییتتا

 هەر هێنده بەسه بڵێم که تاق و تەنیای
 ٣١٣هەر بووی و دەبی، هەتا هەتا بێ دنیا 

 
 "کامیل" سەری سوڕماوه له ئاکاری تۆ! 

 ئاسمان و زەوی و گوڵشەن و گوڵزاری تۆ 
 ،هەرکەس که گرفتاری بەاڵ بێت و خەمێ

 ٣١٤اری تۆ تف و مەرحەمەت، ییا ڕەببی! به لو
 

 تۆ له نەبوون ئەمەت دروست کرد خوایە!هەر 
 هەرکەس که شکێ بکا له تۆ، گومڕایە

 ٣١5هەر تۆشی له بوونەوە دەمانخەیته نەبوون
 ٣١٦ئەم بوون و نەبوونه گشت له دەس تۆدایە

 
 یاوێ هەر تۆشی هەڵتبژارد له عالەم پ
 ناوێ  دوای نێوی ئەتۆ ئەوه، ئیتر پێی

 ٣١7یهانکه پاڵەوانانی ج تاریفی بکەم
 له بەرامبەری، نەوێستان تاوێ ەشکان د

 
 . دونیا ی ئەنیسی: بوی..چاپ   313
تکارییەکی بەسەردا  سییە تازەیە، کێشی شیعرەکەش چەشنە دەەتت. بەم گۆڕانکاری ئەنیسی: مەڕحەماپچ    314

 جەعفەردا سەکتەیەک هەیە و لەچاپی ئەنیسیدا هەست بە زیادەیەک دەکرێت. دێت. لە چاپی  
 نەبوون ەبوون دیسان دەمانخەیت چاپی ئەنیسی: هەرتۆشی لە  315
 ت تۆڕایەی ئەنیسی: لەدەس چاپ   316

  چاپی ئەنیسی: لە پاڵەوانانی جیهان 317
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    ئەوکاته به لەشکر و سپا،  سەردار بوو  

 لێزان و بەبێ یاریدەدان زۆردار بوو 
 بسێنێ دوژمن نەیتوانی که پشتی لێ

 ٣١8کاتی شەڕوشۆر و جەنگ، گەلێ وشیار بوو 
 
 پاتە کراو!ودو

بەشی و  لە کراوە  ی بۆ دەست نیشان  ١٣58ڕێکەوتی ساڵی  ی خوارەوەئەم چوارینەیە
هاتووە، هەر بۆیەش لێرەدا ژمارەی پێنەدراوە  ١٩٩دا بە ژمارە  ١٣58شیعرەکانی  ساڵی 

  چاورینەیەی وا لە ٣٤ی چوارینەکان بێت دوای ئەو  ٣5بەاڵم لە ڕاستیدا دەبێ ژمارە 
 ا دەکەونە بەرچاو.  بەشەد ئەم مسەرجە

 و خاوەن گوناهم ئەوەندەی ڕووڕەش
 ئاهم ەریاد وەوەندەش خاوەنی فئ

 بە ئاهم بەخشە یا ڕەببی! گوناهم 
 سپی کە تۆ خوداییت ڕووی سیاهم  

 ی هەتاوی( ١٣58)قاقاڵوا، 
 

 دەڵێی بەفری سەرانە پرچ و ڕیشم 
 کەچی هەر چارەڕەش، هەر پیسە ئیشم 

 ڕووڕەش  کە لەم دونیایە بێ بەش مام و
 شم خووا! باقڵ نییە دونیایی دی

 
 ی چاپی جەعفەر(  ٣5١ تا ٣٤5نیسی و ی چاپی ئە ٢١7تا  ٢١٠الپەڕە ) 

  ______________________________ 
لە نەعتی تەنیا    ١٣تا    ١١ی ژمارە  کانناوەرۆکی ئەم چوارینانە، بە گشتی ئایینیە. چوارینە

ژمارە  خودادان.   ستایش  ١٤چوارینەی  بە  هەر  لە  ش  بەاڵم  پێدەکات  دەست  خودا  ی 

 
 سی: گەلی )دەبێ هەڵەی تایپ بێت( یاپی جەعفەر: شەڕ و شووڕ.   چاپی ئەنچ  ٣١8
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بادەدرێتە  ڕێگەی پێغەمبەریئەوەوە  سەر  چوارینەی  ەوبو    ئیسالم  وە  هەڵدەگوترێ.  دا 
 ش ستایشی ئازایەتی پێغەمبەرە لە شەڕدا.  ١5ژمارە 

ژمارە   چوارینەی  لە  باسێکی شاعیر  دا    ١7و    ١٦شاعیر  بەاڵم  دەکات  لە خۆی  باس 
ی لە دەست  و بەخشینی گوناه و ئەوەی ئەم دنیایەچۆن؟ پاڕانەوە لە خودا بۆ لێبووردن  

 نی ئێرە باشتر نەبێت. لە ژیامەتیشی  لەوە دەترسێت قیاچووە و 
و   مردن  حەقانییەتی  ژیان،  ئامانجیی  بێ  و  بایەخی  بێ  تر،  چوارینەکانی  ناو  پەیامی 

لە  ەندێک  هلە  ڕاست وەک ئەوانەی وا    -پێداویستیی چاوەڕوانیی ڕۆژی حەشر و نەشرە
 : خەییامدا هەن. بۆ نموونە، ئەم فەردەشێعری 

 ن  ه نەبوووونەوە دەمانخەیت"هەر تۆشی له ب
 بوون و نەبوونه گشت له دەس تۆدایە" ئەم

 تاریف: ، نەعت، ستایش، پێداهەڵگوتن، کوردێنراوی'تعریف' ی عەرەبییە. 
  یا       یەک دەگەیێنێت: خوایە من چ بکەم!ئەی خوا: هەم هاوارە لەخودا، هەم وەڕەزی

      ڕەببی: ئەی خودای من!
 ن وون کردوو، بێدی گومڕا: ڕێ      مەئەمە: ئێ 
 پێغەمبەری ئیسالمە  : نیازپیاوێ

 دوای نێوی ئەتۆ، ئەوە: دوای نێوی خودا، نێوی پێغەمبەرە. 
 ئیتر پێی ناوێ: ئیتر با ببڕێتەوە! کۆتایی قسە 

غەمبەری ئیسالم، ئازایەتی  پاڵەوانانی جیهان: یەک لەو سیفەتانەی وا شاعیر دەیداتە پاڵ پێ
 ی نەدەهاتن. ەرەقەتشەڕدا دوانانی جیهان لە وییەتی. دەڵێ پاڵەو شەڕانخێ

بۆ  شاعیران،  جار  هەندێ  ناگرێتەوە.  یەک  کردارەکان  زەمەنی  نەوێستان:  و  دەشکا 
 پاراستنی کێش و سەروا، ئەو سنوورانە دەبەزێنن.

ئەوەش ئازا.  و  بەهێز  پاڵەوان،  زۆر،  خاوەن  پاڵ    زۆردار:  داویەتە  شاعیر  سیفەتێکە 
 ەری ئیسالم. پێغەمب
 بێ یارمەتیدانی کەسێک خاوەن هێز بوو.  ئەو بەسوپای  یاریدەدان: واتە بە بێ

ڕێگە  بتوانێت  سوپایەک  ئەگەر  مەیداندا  ناو  کالسیکی  شەڕی  لە  ئەستاندن:  لێ  پشت 
ه بەرەوە  هەردوو  لە  و  بگرێت  دوژمن  سوپای  پشتی  بچێ  بۆئەوەی  ێرشی  بدۆزێتەوە 

سەردەکەوێت.   زووتر  سەر،  هە بکاتە  سوپا  بۆیەش  پشتیان  هەر  دەدەن  لێ وڵ 
   ێنرێت.نەست
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لەگەڵ  و  موهمەلە  لەفزی  شووڕ(  جەعفەر،  چاپی  شێوەی  بە  )یان  شۆر  شۆر:  و  شەڕ 
 شەڕدا واتای شەڕی هەیە.  

ئیماندار خۆی   ئاوات وەک موسوڵمانێکی  سپی کە: دەیان جاری دیکەش دیومانە کە 
بە دەپاڕێت  هەمیشە  لەخودا  و  دەزانێت  ببوورێت.  تاوانبار  لێی  ڕووڕەشی ەوە  زاراوەی 

تاوان کردنەوە هەیە،  لە کوێنازانم   بە  پەیوەندێکی  هاتووە و ڕەنگی دەم وچاو چ  وە 
 بەاڵم لە باوەڕی موسوڵماناندا ئەوەی چاکەکارە ڕووسپییە و گوناهکاران ڕووڕەشن. 

ەیی وکی ئێمەدا کە پێست ڕەش و سپی و قاوئەو شێوە هەڵسەنگاندنانە لە جیهانی بچو
کدا پێکەوە دەژین، بایەخی نییە و ە ماڵێک جار للە شارێک و هەندێهەمووی هەن و  

 دەبێ لە قسەکردنماندا وریا بین هەڵەیەکی وا نەکەین کە بە ڕەگەزپەرستی دابنرێت. 
وومەتە بەفری سەران: پێشتر لە ڕوونکردنەوەی پارجە شیعرێکی دیکەی ئاواتدا زۆر چ

بەفر و  سەران  بەفری  باسی  پرسیاریسەر  و  بەران  برادەریش  ی  و  کردوودۆست  ە.   م 
بارەت بە بەفری سەران لەسەر ئەو باوەڕەم کە بریتی بێت لە بەفرێک وا سەرەتا لە سە

و  کەلێن  لە  و  داوێن  دەیهێنێتە  و  هەڵیدەگرێت  کڕێوە  پاشان  دەبارێت  چیاکان  سەر 
 نی دەکات. قوژبنی الی خوارەوەتری کێوەکا

 م وابێت. خۆم، الم وایە، پێبە عەقڵ، بە عەقڵی  باقڵ:
 
 

 شەخسی   امی/ی غەرنەچواری
 یەک تاک  و  (چوارینە ٤)

 
 

 دڵ بۆچییه، الم نییه نه ڕۆژ و نه شەوێ! 
 بۆچیمه که دەخولێتەوه هەر لێر و لەوێ؟ 

 ئازیز! وەره دانیشه لە الی من تاوێ، 
 ٣١٩وێ دەیدەم به تۆ ئەو دڵه ئەگەر تۆ بتە

 
تەنیا    یە  ١8ی چاپی ئەنیسیدا هاتووە کە دووپاتکراوی چوارینەی ژمارە    ٢١٤چوارینەیەکی دیکە لە الپەڕە     ٣١٩

ەیە وەک .". من ئەو چوارینە "کوا دڵ چییە..اوکراوە و نووسرمیدا ئاڵوگۆڕێک  ی میسراعی یەکەالە بەشی سەرەت
 نەبوو سەیر دەکەم.      
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 م ڕۆنیشە! جوانچاک، وەرە الم، کەمێ لە ال

 ە! ەن ڕیشێ هیچه، پیره، خاوتۆخوا مەڵ
 ەبزانه گوڵم که کۆلکەداری پیرم و

 تۆش بازی، وەره لە سەر سەرم هەڵنیشە! 
 

 ٣٢٠لە کاتی نۆجوانی خۆش بوو ژینم 
 بەاڵم ئێستاکه پیرم، خۆشه شینم! 

 ٣٢١دا کوڵیبوومله مەشقی عیشقبازی
 ێو خۆشەچینم ئەوێستا بۆ بزەی ل 

 
 م یاری من که بێ هەرچاوەچاومه، بە تەما

 ٣٢٢ار ئەبێەستگگیان ڕسەربڕم له پێشی،  خۆم
 جارێک دەسم دەسووتێ و مەحتەل دەمێنمەوە 

 پێ! و دەچێ، کەوتوومه دەستجارێکی پێم لەجێ
 
 

 تاک
 
 

 وێستا بە تەرزی سەروێ، لەرزی بە بای هەناسە
 ٣٢٣ە!دەڕژا لە بەژنی بەرزی عیشوە بە جام و کاس

 
 چاپی جەعفەر( ی   ٣5١تا  ٣٤5یسی و ی چاپی ئەن ٢١7تا  ٢١١الپەڕە )

______________ ___________________ 

 
 اپی ئەنیسی: نۆجووانی چ  ٣٢٠
 نیسی: کوڵی بوم چاپی ئە  ٣٢١
 چاپی ئەنیسی: پیشی ... ڕەستگار ئەبی )دەبێ هەردوکیان هەڵەی تایپ بن(.   ٣٢٢
 ( هەڵەی تایپ بێت ئەنیسی: دەرژا )دەبێ چاپی  ٣٢٣
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وەک بێوەفایی    خەییامناو هەندێک لە چوارینەکانی  ناوەرۆکی ئەم چوارینانەش لە بیری  
بێ ئەوەی پرسیاری خەییامی سەبارەت بە ژیان و مردن و    نزیکن  دنیا و ئەنجامی مردن

دامەزرێنێتهۆ ئەنجامەکانی  و  بەاڵکار  چوارەمیا.  تا  یەکەم  زم  ڕادەیەکی  بە  ۆر  ن 
 . یان و مردنیان تێدا بەدی ناکرێتبیرۆکەی ژ  ین وغەرام

هەردوو دیوانە چاپییەکە لە کۆتایی بەشی چوارینەکاندا تاک واتە فەردێکیان هێناوە. من 
ش دەستە  لەگەڵ  ناوەرۆک  گوێرەی  بە  هەوڵمدا  ڕاگواستندا  خۆی  لە  واتای  هاو  یعری 

لەبەر و  بە    دایبنێم  تاکە  ئەو  عاشقانئەوەی  لێر تەواوەتی  واەیە،  شیعری  ە  بەشی  لە  تە 
 غەرامیدا هێناومە.  

 دڵ بۆ چییە؟: دڵم بۆچییە؟ 
 لێر ولەوێ: لێرە و لەوێ 

 تاوێ: ساتێکی کەم، ماوەیەکی کەم 
 جوانچاک: زۆر جوان 

ا، لە سەری هەرکەسێک بنیشێت بەخت  باز: باڵندەیەک کە بەگوێرەی ئەفسانەی بێ بنەم
ەچەڵ' یان 'سەعد و سەعید'ە ەن کەتی 'حەس. نموونە، حیکایئیقباڵ ڕووی تێدەکاتو  

بە   کە  کوندەبووە  یان  کوند  پێچەوانەکەی  کوردیدا.  ئاگردانی  گوێی  نەقڵی  ناو  لە 
بێ  و  ماڵ  وێرانی  شوێنێک،  لە  نیشتنی  و  هاتن  پووچە،  ئەفسانە  ئەو  هەمان  گوێرەی 

 وسی مرۆڤ بدرێتە تووی ئەمڕۆدا چارەنولە جیهانی پێشکەو  ی خەڵکەکەی دێنێت.بەخت
 یەکی هەژاری بێ دەسەاڵت سەیر نییە؟ ئەی مرۆڤ خۆی چکارەیە؟ڵندەدەست با

دروست  پێ  جوانیان  گەلێک  ناتەواوی  جیناسێکی  شینم:  خۆشە  و  ژینم  بوو  خۆش 
 کراوە. ئەودەم چ بووم و ئێستا چیم! 

 ا چاوەڕوانییە. چاوەچاو کردن: لێرەد
ەوەی جارێک ەر ئراوە لەبگەلێک جوان هێن  وڵدانە بەاڵم لێرەداکەوتنە دەست وپێ: هە 

و  دەست  گوتوویەتی کەوتوومەتە  ئینجا  پێ،  باسی  جارێک  و  دەستی کردووە  باسی 
 پێ.

 بە تەرزی: بەشێوەی 
ب بە  ناسکی،  لەبەر  نیاز لە جووڵەیەکی کەمە. شاعیر دەڵێ دڵدارەکەم  هەناسە:  ای بای 

 هەناسە دەلەرزێ! 
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تا 'تەرز هەروەها لەو  نێوان  لە  'لەرزی' جیکەدا  و  ن ی'  اوی جوان دروست اتەوناسێکی 
 کراوە. 

 
 

 کۆمەاڵیەتی/ سیاسی/ شەخسی  چوارینەی 
 چوارینە( ٥)

 
 

 تک!  بولبول، وەره با پێکەوه بگرین تک
 لک با هەردوو بسووڕێینەوه بۆ گوڵ لک 

 ونچه بۆچی بۆت پێ نەکەنی،تۆ دەگری که خ
 ٣٢٤چک ه فرمێسکێ دەڕێژم چکمن بۆ گەل

 
 ٣٢5وە! ڵم کەرەجحێ ەرەالم گوڵم،ئەمشەو و

 هەرچی خەم و تاڵییە لەبیرم بەرەوە
 زانیومە بەشم ئاخری هەر دار و پەتە

 ٣٢٦لەم خوارەوە جێم نییە، دەڕۆم بۆ سەرەوە 
 

 داکەالوەی مەینەت و دەردم ئەوا ڕووخا بە سەر دڵ
 داچڵینەتزەدەم وا کەوتووه جەرگی بە سەر دڵی مە

 ٣٢7بوو  یاریڕێی پرسیاری به تەنیا چاو بوو وا بوو چاوە
 دا ه برژۆڵ ڕێ بدا تا پێی نەچێ یارم به پێکوڵک
 

 
جەعفە   ٣٢٤ فرمێسکێ.   چاپی  چک چکالر:  وایە  یەک  کە    دەگوترێ،  ێکفرمێسکبۆ    م  لە  بێت  تزیاتر  کە 

 فرمێسکی" چاپی ئەنیسیم نووسی. "هەربۆیەش 
 چاپی جەعفەر: ئەوشۆ وەرەالم.   ٣٢5
 چاپی ئەنیسی: جێم نیە   ٣٢٦
 . .نیسی: وا بو چاوەڕێی.چاپی جەعفەر: وا چاوەرڕێی ... چاپی ئە  ٣٢7
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 ٣٢8یاخووا کوێر بم لەمەوال گەر بەخۆشی وەرکەوم!
 یا بە ڕۆژ ساتێ بە بێ یادی شەوانەت بسرەوم

 ڕۆژی من ڕۆژهەاڵت هەڵدێم وەکوو دێوانە چونکا 
 ٣٢٩تە مەمنوونی شەوم!  موددەتێکە ون بووە لێم، ئێس

 
 ٣٣٠ی کوشت ئەمنانە هاتوچۆت ئەی چەرخی زەم

 بەردەرکی خەڵک، شەرم و شکۆ ئەمنی کوشت
 بەو مەینەتی ڕۆژگارە ماوم بە منەت

 ئەی مەرگ وەرە کە دووری تۆ ئەمنی کوشت!
 
 عفەر( ی چاپی جە ٣5١تا  ٣٤5ی چاپی ئەنیسی و  ٢١7تا  ٢١١الپەڕە )

____________________________ _____________ 
دو و  یەکەم  سەرەوەوهەمچوارینەی  لەباو  ی  بە    ەکوو  بەاڵم  دەچن  غەرامی  شیعری 

سیاسی   شیعری  شانی  لە  شان  نیشانەدا،  لە    و هەندێک  نموونە  بۆ  دەدەن.  کۆمەاڵیەتی 
شیعری   وەرە...'کۆتایی  دەڕ؛  بولبول  فرمێسک  گەل  بۆ  من  دەڵێ  کاتێ  ئیتر  دا  ێژم، 
ڕەنگی   دەگرێت  شسیاسیتەنانەت    وی  کۆمەالیەتبابەتەکە  لەگە  بەخۆیەوە  ئەوە  ڵ و 

دا یەک دەگرێتەوە. یان لە چوارینەی دواتردا کاتێ  ێشو مێژووی ژیانی شاعیرسایەتی کە
گوتراوە.   سیاسی  شیعرێکی  دەکرێت  هەست  باشی  بە  وپەتە،  دار  هەر  بەشم  دەڵێ 

و ئیعدام   ک زۆر کوردی دیکە، واهەیە هەاڵوەسینئەوەش کە چارەنووسی شاعیر، وە
 ەوە.اسیینەی شیعری سیبێت، چوارینەکە دەخاتە خا

وا   سێ و  بەهێزە  تێدا  شاعیریان  تاکەکەسیی  و  شەخسی  الیەنی  دواتر  چوارینەی 
دیکەی   چوارینەکانی  لە  دیارە  دەکات.  بۆ  خۆیمان  باسی  شاعیر  کە  تێدەگەی 

ئای بەشە  لە  تایبەت  بە  بە خۆی دشاعیریشدا،  ئاماژە  بەاڵم  ینی و غەرامییەکان،  ەبینرێت 

 
 وا خ  پی جەعفەر: یایسی: یاخودا؛ چاچاپی ئەن   ٣٢8
 ی: مەمنونی چاپی ئەنیس   ٣٢٩
ئەلە      ٣٣٠ "هاتوچۆ  هاتووە:  چاپەکەدا  بامهەردوو  ئەو  سەر  لە  من  بەاڵم  لە  نی کوشت"  سکااڵ  شاعیر   وەڕەم 

 یەتی و ئاواتی کۆتاییلەیهاتوچۆی خۆی ناکات! ئەو لە گوزەری زەمان و سووڕانی چەرخ بەالی چەپدا گ
ی دوورەدەست  اوات دەخوازێ مەرگئجێبەجێ نابێت،    بۆ کاتێ ئەوەی  و ئەوچەرخە دەکات  سووڕی    هاتن بە

 ن ڕزگاری بکات.  الێی نزیک بێتەوە و لەژی
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تەوە و خۆی دەخاتە بەر بەزەیی ئەوان  دەپاڕێ   ەکەیدا یان دڵدارلەواندا کاتێکە لە خو
و   نەست  و  هەست  ساکار،  خۆشەویستییەکی  یان  خوداپەرستی  لە  جگە  لەواندا  واتە 

ا کەم وزۆر سفرەی  تایبەتمەندییەکی کەسایەتی شاعیرمان بۆ دەرناکەوێت، بەاڵم لێرەد
دەکرێتە شاعیر  و  دڵی  نەجیبانە  شێوەیەکی  بە  ئاوات  و  خۆیوە  پێ  مان  هێمنانە، 

 سێنێت؛ بەو بۆنەیەوە من بە شیعرێکیان دادەنێم کە  زۆر خسووسی و شەخسین.  دەنا
بۆ ئەو دەستەبەندی کردنانە، پشتم بە هەستی خۆم و تێگەیشتنم لە شیعرەکە بەستووە، 

 دێ جار هەڵەشم کردبێت!باوەکوو واهەیە هەن
ل لک  و  تک  درتک  پێ  ناتەواویان  جیناسی  و چک چک:  و  ک  ش زۆریوست کراوە 

 جوان.
 ، لک لک دەبێ واتای لق لق و دانەدانە بدات. لک: لقی دار

جحێڵ: الو، جەوان. لە فارسیدا "جاهیل" هەیە کە واتای گەنج والوی هەیە و جیاوازە 
وشەکەدا  ەرچی لە کۆتاییدا ڕەنگە ئیهامێک لە  لە "جاهل"ی عەرەبی بەواتای نەزان، گ

 ێت. وەک یەک دابنهەبێت کە الویەتی و نەزانی 
خوا ئەدەبی لەم  لە  تەعبیرە  ئەو  جوانە.  گەلێک  دەربڕینێکی  ئەوە  نییە...:  جێم  رەوە 

دەدرێن   سێدارە  لە  کە  مەزن  کەسایەتی  هەندێک  بە  و  هەیە  فارسیدا  و  کوردی 
 بەرزایی. م دنیایەی بۆی نزم بوو بۆیە چوو بۆ دەگوترێ ئەو کەسە سەر زەویی ئە

 اوکەالوە: وێرانە، ماڵە ڕووخ
 ردێنراوی "محنت" ی عەرەبییە. ختی، کوەدبەمەینەت: ب

 مەینەت زەدە: مەینەت لێدراو، دەبێ لە "محنت زدە"ی فارسی وەرگیرابێت. 
بە   ئەگەر  بوونە. لقی دار  بریندار  بەواتای  بە سەر چڵدا  لەشی چڵ: لقی دار. کەوتن 

و   دەکات  برینداری  بچێت  سمرۆڤدا  و  خەج  بەیتی  لە  بیکووژێت.  هەیە  یامەنددا  وا 
 ی کەڵەکێوی فڕێدەدرێتە سەر دارەبەنان و هەر بەوەش دەمرێت.بە شاخ مەندسیا

 برژۆڵ: برژانگی چاو 
دەخوات  ئەوە  خەمی  و  دڕوو  کردۆتە  خۆی  چاوی  برژۆڵی  شاعیر  دڕوو.  پێکوڵ: 

بنێتە   یارەکەی الق  بدئەگەر  ئازار  تیژ القی  برژۆڵی  چاوی،  بە  سەر  تەعبیرە  ئەو  ەن. 
جۆراوجۆر ک  شێوازی  ئەدەبی  فارس  وردیلە  وشەکان  و  بەاڵم  نییە  تازە  و  بینراوە  یدا 

 کوردیی ڕەسەنن" پێکوڵ، برژۆڵ.  
 وەرکەوتن: ڕاکشان بە ئیستراحەت
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 سرەوتن: داکەوتن، ماندوو حەسانەوە 
 مەمنوون: منەتبار، بەینەتدار 

هەاڵت  مەمنوو لەبەر  پێخۆشە؛  شەوم  شەوم:  شەو  نی  داهاتنی  ئاواتی  ڕۆژانە،  هەاڵتی 
 دەخوازم.

 ییە بەرز: پاشکۆ
 شەرم: تەریق بوونەوە لە چوونە بەردەرگای خەڵک 

تەنگدەستییە کە کەسانی بەرزە هیممەت مەجبوور بە   بەردەرکی خەڵک: نیازی شاعیر 
 چوونی بەردەرگای خەڵک دەکات. 

 :نووسراوەجەعفەردا  ی چاپی ٣٤8لە پەراوێزی الپەڕە  ...:ئەی چەرخی زەمانە
ی کتێبی  ٣٠شاعیری ئێرانی[یە و لە الپەڕەی شتری« ]لی اعرە ناوی »عەشاعیری ئەم شێ"

 'گنجوارە سهیلی' دا چاومان پێی کەوت:  
  در خدمت خلق، بندگی ما را کشت 
 وندر پی نان دوندگی ما را کــشت 
  هم محنت روزگار و هم منت خلق 

 ای مرگ، بیا کە زندگی ما را کشت!" 
 

 : وردیڕاوەتە سەر کمامۆستا هەژاریش ئەم شێعرەی وەرگێ 
  ەردی گەردوون گەڕان کوشتمی چەپگ"

                   پەرستی بۆ نـــان کوشتمی           نـــەزان 
  حەسانـەوە هــــــەر چەوسانەوەی بێ 

 ئەی مردن لە کوێی؟ ژیان کوشتمی!" 
ڕو ئێرە،  بەاڵم  تا  بوو،  جەعفەر  چاپی  شاعیرێکی ونکردنەوەی  ژیانی  باسی  لە  من 

ئازەربایجافارسیوێژ  ب  نیدای  هاوشێوە کەوتووە کە  چاوم  ابولقاسم  ە چوارینەیەکی  سید 
ی کۆچی لە دەوروبەری ١١٩١نەباتی لە ساڵی  باتی(  گوتوویەتی.  ەکوڕی میر یحیی )ن

'جوڵفا' ئازەربایجانشاری  دوور    ی  و  بووە  ئەوەش لەدایک  بووبێت.  کوردیش  نییە 
 ەی ئەوە:  چوارینەک

 کشت      در درگه خلق بندگی مارا "
 دوندگی مارا کشت ،دو نانبهر از 

         خلق منت گه روزگار تگه من
 ای مرگ، بیا کە زندگی مارا کشت!" 
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وردبوونەوەب یا    ،ە  ئەشتەری؛  نەک  بێت  نەباتی  هی  ئەسڵدا  لە  شیعرەکە  دەردەکەوێت 
ێت هۆکاری بۆچوونەکەش ئەوەیە ی "اقتدا"ی بە شیعرەکەی نەباتی کردبخود ئەشتەر

لە  ئەشتەر لەدا هەتای    ١٣٠١ی  واتە  وی  بووە  بەاڵم    ١١٠یک  نەباتی.  دوای  ساڵ 
تەنانەت   من  ترازاوە!  اقتدا  لە  کار  دەڵێ  پێمان  شیعرەکان  زۆری  دووری  وێچوویی 

هەر    نازانم و  بینیبێت  نەباتی  شیعرەکەی  هەژاریش  سەر  مامۆستا  وەرگێڕابنێتە  ئەویشی 
 ەوە. ئەوەی بە ناوی ئەشتەرییەوە باڵو بۆتکوردی نەک 

ئە لەسەر دەگونج  وەیەنیاز  قسە  ئەگەر  نابێت  هەڵە  و  ورد شێوەی    ێت  و  ئەمانەتداری 
بکرێت  سوهەیلی  پاڵ    بوونەوەی  دراوەتە  کە  مگو"شدا  "اسرار  کتێبی  لە  ئەوەی  لەبەر 

 ٣٣١انی کردۆتە هی خۆی. ئەو، فەردێکی فارسیی شێخ ڕەزای تاڵەب
 
 

 ە کەس وکاری خۆی  ڕوو ل یرینەچوا

 چوارینە(  ٤)
 
 

 ێشت بێ خەتا، یادی بەخێر! ەجێ هکەسەی ئەمنی ب ئەو
 ئەوکەسەی ئەمنی بە خەم کرد موبتەال، یادی بەخێر! 

 ئەو کوڕەی جەرگ و دڵی بابی کەباب کرد و هەاڵت،
 ٣٣٢خێر! وا بە ئاوری دووری برژاندی، کووا؟ یادی بە

 
 ێز! یاخوا هەر بژی ئەی ڕۆڵەی بەڕ
 نامه دەنووسی بۆ الم به پارێز!

 زین؟ ابت له تۆ ناڕاو ب کوا دایک
 لە تاو تۆ گیانه نەیانماوه هێز 

 

 
 ".برخاستدەڵێ "تواضع را.... ەڵماڵڕاوە و نامەوێ لێرەدا بیهێنم، بەاڵم هڕووشیعرێکی   331
 چاپی جەعفەر: کوا؟   ٣٣٢
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 له نزیک بەهار تین بۆ لەشم هات
 کۆرپەی خۆشەویست بۆ باوەشم هات 
 ٣٣٣ئەو کۆرپه چ بوو؟ نامەی کوڕی چاک 

 " زۆر خۆشەویست بوو که هات بۆ "ئاوات 
 

 لە باوەشم گرت ئەو کۆرپە جوانە 
 ۆ پیری وەک من مایەی ژیانە ب

 نەبینم ەرگتیاخوا هەر بژی، م
 ٣٣٤ت بۆمن دەرمانە ەخۆشیژینی ب

 
 ی چاپی جەعفەر(  ٣5١تا  ٣٤5ی چاپی ئەنیسی و  ٢١7تا  ٢١١الپەڕە )

 ______________________________ 
ییەکی خۆشەویست و لەبەرداڵن  ئاوات لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و لەناو خەڵکدا کەسایەت

وێ هەبوو.  خۆشیدا  وکاری  کەس  و  بنەماڵە  ناو  لە  وادەچێت  چ  ر  ئەو  ەند بووبێت. 
نووسیون، کوڕ، برا،  بە خزم و خەڵکانی دەوروبەری خۆیارچە شیعرەی وا سەبارەت پ

 مام، ئامۆزا و خەزوورە، هەموویان پیشاندەری پەیوەندێکی گەرم و گوڕن لە ناویاندا.  
دا ناوبەبە  وەک کەسایەتییەکی  ئاوات  ئەگەر  خەوە،  زەنبیل  شێخانی  بنەماڵەی  دەرەوەی 
گشیعرێ بۆکی  تەنیا  ئەوەش  ئەند  وتبێت  هەر  نەک  و  بووە  بنەمالەکەیان  نێرینەی  امانی 

بەڵکوو لە پەیوەندی دەرەوەییشدا ڕووی قسەی تەنیا لە پیاوانی دۆست وبرادەری خۆی 
نێو لە  هاوبەش  نەریتێکی  وەک  و  و بووە  هاوتەمەن  دیکەی  شاعیرێکی  هەموو   ان 

کو پیاوساالرانەی  کۆمەڵگای  لە  خۆی  بۆردستهاوچەرخی  شیعری  ی  اندا،  ان ژن 
 ئەندامانی مێینەی بنەماڵە و کۆمەڵگا نەگوتووە.  

کچی   یان  کچ  بۆ  ئەگەر  تەنانەت  دەبینرێن،  لێرەشدا  وا  چوارینانەی  ئەو  پێیە،  بەم 
 نازانین. ڕانەگەیێنراوە و ئێمەی خوێنەر پێی  کوڕەکانی شاعیریش گوترابن، مەسەلەکە

 لەم چوار چوارینەیەی ئێرە،  
 شاعیرە.  کوڕی هەمیان ڕووی لەو سێیەکەم 

 
 چاپی ئەنیسی: چ بو؟    ٣٣٣
 ەرگرتووە. ە چاپی ئەنیسیم ول ەردا نییە. منیە لە چاپی جەعفئەم چوارینە   ٣٣٤
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شوێنێکی   لە  شیعرەکە،  ناوەرۆکی  گوێرەی  بە  کە  شاعیرە  منداڵێکی  هی  دووهەمیان 
و بە ئەگەری زۆر ئەویش هەر دەبێ یەک لە    نووسیوەبۆ بابی    یدەرەوەی ماڵەوە نامە 

کچێک دەکرێ  گەرچی  بێت؛  شاعیر  بۆ وڕەکانی  نامەی  مێردەوە  ماڵە  لە  و  بێت  ک 
 ت. سێبێباوکی نوو

سەبارەت بە چاوپێکەوتنی کۆرپەیەک )بە ئەگەری زۆر کوڕەزا یان   وارەمچوارینەی چ
کچەزای شاعیرە( کە لە سەردەمی پیری و نەخۆشیدا لە باوەشی گرتووە ولە شیعرەکە 

 کوڕ بووە یان کچ. دەرناکەوێت ئایا کۆرپەکە 
ئەو کردنەوەی  بنەماڵەی  ڕوون  ئەندامانی  دەست  لە  تەنیا  بۆ  بەڕ  بابەتانە  ئاوات،  ێزی 

دڵ"دا نموون "شاری  دادێی  چاپەکانی  لە  هیوادارم  کە  دێت،  جەعفەر  سەید  ئاغا  ە 
 ە سەری.  ێتبپەرمو

جەعفەر سەید  ئاغا  وەبەر  زەحمەتم  ئیمەیل  بە  پرسیاری  نمن  و  و مەسەلا  لێکرد  ەکەم 
 دامەوە:   ئەم وەاڵمانەی ەوەلوتف لەڕوویئەویش 

میدی کوڕی نەمر سەید  ید حا بۆ سە  'وانە...پە جلە باوەشم گرت ئەو کۆر' چوارینەی  "
   "تاهیر گوتراوە کە تازە لە دایک ببوو. سەید حامید یەکەم کوڕەزای ئاوات بووە.
سا بەخێر!"یش  یادی  خەتا،  بێ  هێشت  بەجێ  ئەمنی  کەسەی  "ئەو  اڵنێکی چوارینەی 

حام سەید  ئەو  هەر  بۆ  گوتدرەنگتر  خۆی  کوڕەزای  و  رایدەی  ببوو  گەورە  کە  وە 
ی هەتاویدا    ٤٢و    ١٣٤١ە گەورەی کردبوو واتە لە سااڵنی و بابی ڕێبازی باوک  ەچاوڕ

باشووری   چووبووە  قاچاغی  بە  ئێران  کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  ئەندامی  وەک 
ا  ی دووری و تاسەی خۆی لەو چوارینەیەدکوردستان. ئاوات کە بیری کردبوو، هەست

 دەربڕیوە. 
د و  دەکات  یادی  شاعیر،  خەتا:  ب ەڵێ  بێ  تاوانی  بێ  تاوانییە  ەجێی  بە  بێ  ئەو  هێشتم. 

 دەگەڕێتەوە بۆ خۆی و بەگشتی خەڵکانی ناو ئەو ماڵەی وا کەسەکە بەجێی هێشتوون.
 موبتەال: گیرۆدە، گرفتاری ئازار و ناخۆشییەک 

و ئیحتیات.  پپارێز:  بە  نامەیەکی  شاعیر  "ڕۆڵە"ی  ناردبێت. ێدەچێت  باوکی  بۆ  ارێزەوە 
دەکرێ کئەو  بەپارێزەوە  ئەو  کە  بێت  دە  ئینجا ەسە  نەنووسین،  نامە  ماوەیەک  وای 

نامەیەکی بۆ باوکی ناردبێت و لەوە دڵنیا نەبووبێت ئایا دایک و باوکی لێی ڕازین یان 
ەیە: اڵم هەڵوێستی باوک گەلێک میهرەباناننا و ئایا نامەکەی لێ قەبووڵ دەکەن یان نا؟ بە
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پارێزە بە  بۆچی  ناڕازین؟  لێت  ئێمە  ن"کوا  دەنووە  بۆ  تاوی  وسی؟  امەمان  لە  ئێمە  خۆ 
 دووریی تۆ هێزمان لە لەشدا نەماوە!"    

دا شاعیر نامەی "کوڕی ٢٩کۆرپە: بە عادەت منداڵی ساوایە، بەاڵم لە چوارینەی ژمارە  
ەشی گرتووە.  ساندووە کە گەیشتۆتە دەستی و لە باوچاک"ی خۆی وەک کۆرپەیەک نا

نەخۆشی  و  پیری  سەردەمی  لە  چئاو  ئەوەش  کە  بووە  پاتدا  لە  اوی  و  کەوتووە  ێی 
باوەشی گرتووە. پیریی شاعیر لە چوارینەکەدا بە ڕاشکاوی دەست نیشان کراوە بەاڵم 

 ە". نەخۆش بوونەکەی دەکرێ لەو عیبارەتە دەربکەوێت کە دەڵێ "بۆ من دەرمان
ئیمامی  ئاوات: شاعیریی  ئارناسناوی  بۆ  تێدابێت  دووریشی  ئیهامێکی  واهەیە  و   ەزوویە. 

 انج. خواست و ئام
 
 

 ی ئیخوانیات چوارینە
 چوارینە( ٥)

 
 

 ٣٣5بۆ حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی: 
 

 ٣٣٦هاتن وچوونەکەت هاتن و چوونێکی دڵە 
 ڵەگیانەکەم هاتنەکەت بۆ مە شەپۆلێکی گو

 ەن دەچتە دەرێڕۆینەوەت هەر وەکوو گیانە لە بەد
 ۆز و بە کوڵەبۆیە دڵ هێندە لە دووت وێڵە، بە س

 
 دەپرسی  م گەره لوتفی خۆت له حاڵب

 دەزانی پیره، تێره یا نه برسی! 
 پرسینی ئێوەم ئەمن برسی له لێ

 
ه  ٣٣5 خوالێخۆشب لە  "بۆ  نووسراوە  چاپدا  ب وەردوو  موهتەدی".  ئاغای  رەحمان  حاجی  ڕوونکردنەوەی  و  ڕوانە 

 ، لە درێژەی وتارەکەدا.  ی 'خوالێخۆشبوو'سەبارەت بە هۆکاری البردنی سیفەت 
 ێ نابێ وا بێت. نر یعرەکەوە دەزاڕێگەی سەروای ش  ونێکی دییە. لەچچاپی ئەنیسی: هاتن و   ٣٣٦
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 نه برسیی نان و ئاوم کاک ئەنیسی! 
 

 چاوی دڵ و هۆشی له ڕێگای تۆیه "ئیمامی"
 ٣٣7یمامی"دووباره فیدای میهر و وەفای تۆیه "ئ

 دووریت وەکوو تیغێکه لەتی کردووه جەرگم
 مامی"و دڵی الی تۆیه "ئیئەمما بەوه چابو

 
 نامەکەت هات و دڵ گەشایەوە 
 ئاگری دەروونم بەو کوژایەوە

 جار گرنگ بوو، گرێ پووچکەی دڵ یەک
 به وتەی خۆشی تۆ کرایەوە 

 
 ێ یاخوا هەردڵێک لە تۆ کال ب

 لەژێر چەپۆکەی دەست وپال بێ
 ٣٣8ە دونیادا نەحەسێتەوە قەت ل

 ێ! هەر کە کەشاکەش تالوتال ب
 
 ی چاپی جەعفەر(  ٣5١تا  ٣٤5 یسی وی چاپی ئەن ٢١7تا  ٢١١الپەڕە )

 _________________________________________ 
بە گشتی   بەشی کۆتایی چوارینەکان ئەوانەن وا ڕوویان لە کەسایەتییەکی دیاریکراو و

شا نزیکی  برادەرانی  و  تێددۆست  ڕاشکاوی  بە  کەسەکەیان  ناوی  وا  ئەوانەی  ا عیرە. 
نییە و  ڕاگەیێنرابێت   بەاڵم   دەزانکێشەیەکیان  دانراون،  بەشەدا  بۆچی لەم  ئەوانیتر رێت 

کەسێکی   بۆ  هەستدەکرێت  کە  دەربڕینەکانەوەیە  شێوازی  و  ناوەرۆک  بەهۆی  تەنیا 
ئەو ک نازتایبەت گوترابێتن.  ئەوە  ئەندامانی  ەسانە کێن؟ خوێنەری وەک من  انێ وتەنیا 

نزی زۆر  دۆستانی  و  ببنەماڵە  دەبێ  شاعیر  ئەرکێکی  ئەوەش  دییزانن.  کاک  کی  کەی 

 
 ارەچاپی ئەنیسی: دوب ٣٣7
 چاپی ئەنیسی: دونیا  ٣٣8
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جەعفەر و هاوکارەکانیەتی کە ڕووناکی بخەنە سەر مەسەلەکە و ناوەکان ئاشکرا بکەن 
 ی شاعیر دیاری بکرێت. بۆ ئەوەی چوارچێوە و پانتایی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان

چوارین لە  موهتەدی،  ەکانیەک  ئاغای  ڕەحمان  حاجی  خوالێخۆشبوو  لە   بۆ  یەک 
اکانی بۆکان و مامۆستای زانکۆی ئیالهیات لە تاران ی ئاغنی خۆشناوی بنەماڵە ئەنداما

کۆماری  سەردەمی  لە  و  ژێکاف  کۆمەڵەی  ئەندامی  ئاغا  ڕەحمان  حاجی  گوتراوە. 
 حەمەد بوو.  ری ڕاوێژکاری کابینەی پێشەوا قازی م(دا وەزی١٩٤٦کوردستان )

ڕەحما حاجی  گوتراوە کە  کاتێ  ژیاندا  شیعرەکە  لە  تارانەوەناغا  لە  و  تەوە  هاتۆ  بووە 
بۆکان، ئینجا گەڕاوەتەوە تاران. شاعیر کە دۆستایەتییەکی گەرمی لەگەڵیدا هەبوو، ئەو  

دڵ شوبهاندووە و بە    هاتن و چوونەی بە لێدانی دڵ و هاتن و چوونی خوێن بۆ ناو
هاتوچ   بووە.  دڵگرانو لە چوونەوەی    هاتنەوەی دڵخۆش بەو  بۆکان و  سەبارەت  ۆی 

، ئاوات 'قەتعە'یەکی سێ فەردیی دیکەشی هەیە کە لە  اناغان کردنەی حاجی ڕەحمتارا
و بەم شێوەیە دەست کە لە بەشەکانی پێشتردا ڕاگەیەنراوە  دا گوتوویەتی    ١٣٤5ساڵی  

 پێدەکات: 
 دەڵێن هاتەوە بۆ 'بۆکان'ێ "وەک 

 پێ لە دوو چاوم دانێ!..." پێی بڵێن 
سەرد لە  شیعرەکە  حاجی  دیارە  ژیانی  گوتراوەمی  بەاڵڕەحماناغادا  چاپی ە  دیوانی  م 

ئەنیسی و جەعفەر کاتێ چوونەتە ژێر چاپ کە ناوبراو لە ژیاندا نەماوە و بەو بۆنەیەوە  
ڕەحماناغا". حاجی  خوالێخۆشبوو  "بۆ  کە   نووسیویانە  شیعرەکە،  خوێنەرێکی  بۆ  ئەوە 

ارەی بۆ بیتە  واهەیە ئەو پرسیەزای ئەو مەسەالنە نەبێت، گێژوگومی پێک دێنێت و  شار
و داوای خوالێخۆشبوونی بۆ   هاتن و چوون بۆ کەسێک کە مردووەدەبێ  ە کە  پێشەو

هەواتایدەکرێت،چ   خوالێخەکی  وشەی  من  هۆیە  ئەو  لەبەر  عینوانی  بێت!  لە  ۆشبووم 
البردشیعرە بەرگر  کە  البردنە  ئەو  بەاڵم  ڕێز،  لە  منیش  گرتننییە  و  ئەوانیش  ەو  لی 

 . انگەورەیەی موکری کەسایەتییە
ئاغای ئەنیسی"یە. مامۆستا نەجمەدین ئەنیسی هەر ئەو کەسەیە    م "بۆچوارینەی دووهە

  پێنج   کە بۆ یەکەم جار دیوانی شیعرەکانی ئاواتی چاپ کرد و وا بزانم تا ئێستا چوار
کردۆتەوە  یشجار گەرچیچاپی  داخەوە    ،  دوایی بە  چاپەکانی  بە  چاوم  من 

ئێستاشم  نەکەوتووە. ئەم یاددا ئەو ی چاپتەنیا لە سەر ئەساسشتانەی  ی یەکەمی کاری 
دڵ"   "شاری  یەکەمی  چاپی  و  چاپی    -مامۆستایە  ئیمامی   یجەعفەر  مامۆستادیوانی 
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شاعیر هاوکارەکانی    کوڕی  کراونو  بیستوومە  ئامادە  چاپی    کە  گەیشتبێتە  ئەویش 
 . داەاڵنی گەلەکەمانانە نیشانەی جێگە و پێگەی شاعیرن لە ناو دڵی کۆمدووهەم و ئەو

کۆ چوارینەی  خوێندنەوەیاندا تایی  سێ  لە  بەاڵم  نییە  لەسەر  تایبەتیان  کەسێکی  ناوی 
بەشەدا   لەم  بۆنەیەوە  بەو  و  تایبەتە  کەسانی  یان  کەس  لە  ڕوویان  دەکرێت  هەست 

انی زۆر نزیکی شاعیرن واتە خەڵک،  ەو کەسانەی وا ڕووی شیعرەکان لەوانەهێناومن. ئ
 کی بوون.ی نزیریش نەبووبێتن دۆستو ئامۆزای شاعی ئەگەر کوڕ و کچ

 کوڵ: جۆش، سۆزی زۆر  
 برسی و پرسی: جیناسی ناتەواویان لێ دروست کراوە. 

 پیرە: نیاز شاعیر خۆیەتی 
 پیرە و تێرە: هەمان جیناسیان تێدایە. 

 هەواڵتان بپرسم.  سی لە لێپرسین: واتە دەمەوێت هەمیشەبر
ەک تیغێک کەت وشاعیر دەڵێ دوورییەعبیرێکی جوانە.  بەوە چابوو...دڵی الی تۆیە: تە

جەرگی بڕیوم، خۆ ئەگەر دڵیشم الی خۆم بوایەت ئەویشی دەبڕی بەاڵم بەوە چابوو 
 دڵم الی تۆ بوو و ئیتر وەبەر تیغی دووریت نەکەوت!

 خودی شاعیرە ئیمامی: 
 کالبوون: الدان

پۆکە وونە. من "ژێرچەۆکە بوون: بندەست و بێ دەسەاڵت بوون و مەزڵووم بژێر چەپ
م "لەژێر چەپۆکە بوون"م نەبیستووە. شاعیر دەتوانێ دەست بەرێتە ە بەاڵبوون"م بیستوو
 ناو ڕێزمانەوە. 

 کەشاکەش: فارسییە بە واتای کێشەکێش، کێشمەکێش و کێشە وهەرا. 
و ئازار. دووپات بوونەوەی وشەکە بۆ تەئکید    وتال: تالنەوە، گەوزان لەبەر نەخۆشیتال

 بە دەرد و ئازارەوە بتلێیەوە!میشە کەیە، ڕەببی هەر هەهێزتر کردنی نزاو بە



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

                              نامە گۆڕینەوەی شیعریی ئاوات 

 هاوچەرخی خۆی   یلەگەڵ شاعیران
 
 



  

 
 
 



  

 
 
 

 سەرەتا 
 

 
کوردی و فارسین. لەم وە، نامە شیعرییەکانی ئاوات دەست پێدەکەن کە بە  لێرە بەدوا

بەرچاوکو  شیعرەسەرەتا  ەشەدا  ب دەکەونە  خوێنەرردییەکان  شێعرییە    ی  نامە  و 
 دێن.  داکوردییەکانبە شوێن  فارسییەکان

ەی شیعریی بە کوردی بۆ نام  ١8بە گوێرەی کەرەسەی بەردەستی من، ئاوات سەرجەم  
ن داوەتەوە. ئەو  ری نزیکی خۆی نووسیون و ئەوانیش بە شیعر وەاڵمیادۆست و برادە

ام لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا نەهاتوون و من هەموویانم لە یچکه  نەبێتنە، یەکیان  شیعرا
  چاپی جەعفەر وەرگرتوون.

 شاعیرەکان هەر هەموو، خەڵکی ناوچەی موکریانن. 
شاعیر بوەاڵمی  دەهێنمەوە  ۆەکان  لێرەدا  بەک  ئاواتیش  خوێنەر  چۆنیەتی    ە  و  ڕادە 

   ان لەگەڵ نییە.میهەموویان وەاڵ  وەکووبا، بزانێتت لەگەڵیان پەیوەندییەکانی ئاوا
بەشەن،   ئەم  باسی  جێگەی  کە  شاعیرانەی  گوێرەی  ئەو  ژمارەی بە  وکەمیی    زیاد 

 ، بریتین لەم مامۆستایانە:  ی ئاواتشیعرەکان
  ری سەیادەت )سەیید(،  سەید قاد •

 نامە لە سەییدەوە  حەوتلە ئاواتەوە و نامە  پێنج 
   قیقی،عەبباس حە •

 امە لە حەقیقییەوەن جپێنلە ئاواتەوە و  نامە چوار    
  خالەمین بەرزنجی،  •

 نامە لە خاڵەمینەوە   یەکنامە لە ئاواتەوە و  سێ
 محەممەدی نووری،  •

 ورییەوە نامە لە نو سێنامە لە ئاواتەوە و  سێ
 سەالحەدین ئاشتی؛  •

 نامە لە ئاشتییەوە  یەکە لە ئاواتەوە و نام یەک
   ێلخانی زادە، سوارەی ئ •
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نا ئاواتەوە  هیچ  لە  بەاڵم  بۆ  مەیەک  نەکراوە  تۆمار  بۆ    یەک سوارە  ئەو  نامەی 
 ئاوات بە دەستەوەیە 

   مستەفا ئێلخانیزادە،   •
نامەی ئەو    یەکاوە بەاڵم  هیچ نامەیەک لە ئاواتەوە بۆ کاک مستەفا تۆمار نەکر

 ە دەستەوەیە  بۆ ئاوات ب
 محەمەد ساڵح ئیبراهیمی )شەپۆل(  •

 تۆمار نەکراوە  وەنامەیەک لە شەپۆلە نامە لە ئاواتەوە، هیچ یەک
 
قازی کاکە ح  پێنج خشتەکییەکی  ئاواتهەروەها  قزڵجی لەسەر غەزەلێکی  لە    ەمەی 

  کۆتایی ئەم بەشەدا دێت.
قازی    شیعرەکەیوە و  بەشە  پێنجەوە شیعرییانەم کردووە بە  من هەموو ئەو نامە گۆڕین

ەو ئی  هۆکار بۆ دانان  .ەمبەشی شەش  کە بوەتەتوون  کاکە حەمەی قزڵجیشم لەگەڵ خس
ئەو  شیعرە بەشەدا  قازی    کە  یەڕاستییە  لەم  هی  خشتەکییەکە  پێنج  سەرەکیی  بەژنی 

بوو بکرایە لەگەڵ    کاکەحەمەیە و فەردەکانی ئاوات لەو زیادکراون هەربۆیەش ئەستەم
   بە ناوی ئەوەوە دابنرێت. و نی ئاواتپاشماوەی شیعرەکا

کا  منرەکەبنەمای  دا  ی  شێوەیە  گرنگایەتیبەو  کە  شێعرەکانی  سە  ڕژاوە  بە  رەکیم 
ئاوات داوە ئەویش لەبەر هۆکارێکی ساکار: ئەوە دیوانی شیعرەکانی ئاواتە و شیعری  

بەرگۆ تەنانەت  ئەگەر  دیکە،  شاعیرێکی  پەراوێزی  هەر  لە  بێت،  ئاواتیش  خودی  ی 
پێیە،  رەکەدایە.کا دابەشکردن  بەو  و  خستن  پێش  و  زیاپاش  گوێرەی  بە  من  د  ەکانی 

 . بەرگۆیەک دەبن  مووی ئاوات بۆ هەکانعرەوکەمیی ژمارەی شی
حەقیقی    یی هەتاویدا بۆ مامۆستا عەبباس  ١٣٣١یەکەم نامەی شیعریی ئاوات لە ساڵی  

ئاوات، کە ڕێکەوتی ساڵی بەسەرەونووسراوە و دوانامەی شیع ە بێت، بۆ مامۆستا  ریی 
ر بە ردتدیکە بە پیتێکی وو  شیعری شاعیرەکانی ئەگەر  راوە.  نێردئاشتی    یسەالحەددین

نامە کەم تا زۆر نیشانەی کەم ڕێزیی من بە بەرگۆی  ،شوێن شیعرەکانی ئاواتدا هاتوون
چەندجارەیان شیعریی خوێندنەوەی  لە  و  نییە  ئاوات  بەرزی  ەکانی  ڕادەی  شایەدی  دا 

کارە ئەهونەریی  گوتم،  وەک  بەاڵم  بووم،  ئاواتکانیان  دیوانی  شاعیرەکانیتروە  و  کە    ە 
ئەستوندەبە زۆریان  نەمانەوێت  کی  شی  و  بمانەوێت  کوردین،  هاوچەرخی  شیعری 

   دەکەونە پەراوێزی شیعرەکانی ئەوەوە.
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نجابێت بە گوێرەی ساڵ و لە هەرکام لەو بەشانەدا هەوڵمداوە شیعرەکان ئەوەندەی گو
گوترا شێوازەمانگی  ئەم  بخەم.  ڕێک  کشنیان  هەڵبژاردووە  بۆیە  زۆر  م  دیوانی  لە  ە 

شاعی  شاعیری شیعری  چەند  رانکورددا  دوای  ئەنجامدا  لە  و  ئاوێتە کراون  دیکەش  ی 
هەڵگیران،   لەبەر  نوسخە  و  نووسینەوە  شاعیر  وەک جار  هێنراونەتە    ەکەشیعری  خۆی 

تاڵەبانییە، کە دەیان شیعری   ارەکە، دیوانی بێسارانی و شێخ ڕەزایحیساب! نموونەی ک
ن بە  دیکە  کراشاعیرانی  تۆمار  ئەوانەوە  ڕاستیداوی  لە  بەاڵم  هون  و ا  نین  ئەوان  ی 

  ٣٣٩یەکتری کردوون.  بە نوسخەهەڵگری ناشارەزا تێکەڵ

نازان و  نییە  بە سەرەوە  ساڵیان  نامەکان ڕێکەوتی مانگ و  لە  رێت  بە داخەوە هەندێک 
خستن ڕێک  هەربۆیەش  نووسراون  بێت،  کەی  دەقیق  و  ورد  ناتوانێ  ڕیزبەندییەکان  ی 

ههەروە لەسەر  کردن  داوەری  بەشها  دەربڕینی  و  ێک  ۆکاری  بۆچوون  لە 
 ڕاگەیاندنەکانی ناو شیعرەکانیش بە بێ ئاگاداری لە ساڵی گوترانیان، زەحمەتە.

فارسییەکان  و  کوردی  شیعرە  دا،  دڵ"  "شاری  دیوانی  هاتوو  لە  هەروەها پێکەوە  ن. 
بەندیی شیعرەکان ە گوێرەی ڕێکەوتی ساڵ ڕێک نەخراون. هەربۆیەش ڕیزشیعرەکان ب

ئێستای من  جیاواز بەشی شیعری کە  ن لەوەی  فارسییەکانم جیاکردۆتەوە و بردوومەتە 
، ڕیزبەندی تەئریخی  گوێرەفارسییەوە. هەروەها شیعرەکانم، ئەگەر گونجاو بووبێت، بە  

 نی هەندێکیان. ئەوەش بۆتە هۆکار بۆ پاش و پێش بوو کردوون و
دەرنە ئەنیسیدا  چاپی  لە  ئەوەششیعرەکان  هۆکاری  و  کێشەی   کەوتوون  نییە  دوور 

 ستنی ئاسایشی شاعیرەکان و مەسەلەی سانسۆر بووبێت.  اراپ
داخەوە شوێنی زوربەی   بە  بڵێم  نامە شیعرییەکان دەبێ  نووسرانی  بە شوێنی  سەبارەت 

بە گشتهەرە زۆری بەاڵم  نەکراوە  نیشان  نامەکاندا  ان دەست  نووسرانی  لە سەردەمی  ی 
یە  یان ێر  ئاوات وەک وەرز لە  قاقخاوەن مڵک  ا و گەردیگالن و اڵوک لە گوندەکانی 

بەن    و  زەنبیل کانی  یان  زەنبیل،  چۆمی  چۆپان  ئاشی  شێخ  هەمووی  و  کە  ژیاوە، 
پرسیار ئەوەیە   تەوە. بەاڵم  کەوتوونەتە سێ کوچکەی نێوان بۆکان و سەقز و سەردەش

 
بە سەر هەڵەیەکی    دانی شیعرەکانی نەمر سەیفولقوزاتی قازیکاک حەسەنی قازی و من لە چاپکرد  تتەنانە   339

دانا چونک  ن و شیعرێکی شاعیرێکی دیکەمانیوادا کەوت  ئەو  دەستنووسوبە هی  ئەو  کە   انەی شیعری سەیفو 
دەس جیاواز تملەبەر  بوون  نێوان  یان  ک ییەاندا  ئەو و کەسەکەیتر  لە  بە  ئدانەنابوو و  شیعری   مەسەلەکەاماژەیەکیان 
 و.   نەکردبو
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شی ن ژیابێت، ئایا شیعرەکەدا لە گوندی گەردیگالتایبەتە  ۆ نموونە، لەو ساڵەبئەگەر  
 وە یان لە شار و گوندێکی دیکەی کە بە سەفەر چووبێتە ئەوێ.وتولە هەمان گوند گ

لەم  )ئاوات(  ئیمامی  کامیلی  سەید  مامۆستا  دڵ،  شاری  کتێبی  سەرەتای  گوێرەی  بە 
 نەی خوارەوەدا ژیاوە: گوندا

 
و سێ    ١٩٠٣کە بەرانبەرە لەگەڵ نۆ مانگی ساڵی  )ی هەتاوی    ١٢8٢لە ساڵی   -

ساڵی   زایێنی   ١٩٠٤مانگی  گون  (ی  سەقز  دی  لە  و  بۆکان  نێوان  'زەنبیل' ی 
 .لەدایک بووە،

گوندانە - جەمیان،   دالەم  زەنبیل،  خوێندووە:  دەرسی  و  کردووە  فەقێیەتی 
 تورجان و باخچە.

گوندێکی بچووکی چەند   کە  -دا چۆتە "ئاشی چۆمی زەنبیل"  ١٣١٣لە ساڵی   -
 ماڵییە. 

راوە  دەدن'ی وەک بەشەماڵ پێدانگی گوندی 'گەردیگال  دا سێ١٣١٤لە ساڵی   -
 و چۆتە ئەو گوندە.

و دوای هەرەسی کۆماری کوردستان بۆ ماوەی دوو ساڵێک لە  ١٣٢5لە ساڵی  -
 قز، مەهاباد، ورمێ و قەزوێن. زیندانی ئەم شارانەدا زیندانی کراوە: بۆکان، سە

ک  ١٣٢7ساڵی   - ئاڵوگۆڕ  مامیدا  لەگەڵ  ی  'گەردیگالن'  و  گوندی  ردووە 
 دی 'جەمیان'. داویەتی بە گون

 (. ٢8یان   ١٣٢7د مانگێک گەڕاوەتەوە گوندی 'زەنبیل' )چەندوای  -
دوای ساڵێک گوندی 'کانی بەن' ی سەر بە گەورکی میرەدێی سەقزی کڕیوە   -

 (. ٢٩یان   ١٣٢8)و ماڵی بردۆتە ئەوێ  
- ( دواتر  'شێخ  ٣٠ان  ی  ١٣٢٩ساڵیک  گوندی  بە  گۆڕیوەتەوە  ی  بەن  'کانی   )

 پان' و چۆتە ئەوێ. چۆ
ی   ١٣٣٣  ساڵی - چۆپان  'قاقاڵوا'ی  فر  'شێخ  گوندی  دانگی  سێ  و  ۆشتووە 

تا کۆتایی تەمەن لەوێ  'زەنبیل'ی کاکیەتی و  کڕیوە، کە دراوسێی گوندی 
 ماوەتەوە.
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هەتاوی    5/٦/١٣٦8ڕۆژی   - ماڵی  ١٩8٩) ی  لە  نەخۆشی،  بە  زایێنی(  ئاغا   ی 
کۆچی دوایی کردووە و سەید تاهیری کوڕەگەورەی خۆی لە شاری سەقز  

 گوندی زەنبیل نێژراوە.  ن"یگۆڕستانی "مەرقەدا لە
 

 بابەتی شیعرەکان 
بابەتی شیعرەکانی ئاوات لەم بەشەدا بەگوێرەی کەسەکان و ڕووداوەکانی   ناوەرۆک و 

 هەیە:بەاڵم لە چەند دیاردەدا هاوبەشییان  دەگۆڕێتنێوانیان، 
ستی و بێ فێڵیی  ەن و خلووس و پاکی و ڕایەکەم، هەر هەموویان دۆستانە و میهرەبانان

لئاو دا دەنوێنن.  ات  بە چاوی ڕێز و   بەرگۆیە دۆستایەتی و خزمایەتی  نامانەش  ئەو 
ڵ ئیرادەت و  هەمان خلووس و پاکییان تێکەڵ لەگە  و  ئاوات  ڕوانیویانەتەگەورەییەوە  

کردوو پێشکەش  لەخۆشەویستی  زیاتر  دیاردانە  ئەو  کنام  وە.  دەردەکەون  بۆ    ە انەدا 
 . ووسیونی نحەقیقی و سەیید

 روشتی کوردستان، کەم و زۆر لە هەموو نامەکاندا بەرچاوە.فی سدووەم، وەس
و  کوردستان  ڕووداوەکانی  بە  بەرانبەر  ئاوات  پەرستانەی  نیشتمان  هەڵوێستی  سێهەم، 

داگیرکەدڵس لە  ڕقبوونەوە  و  خەڵک  بۆ  هەرکوێیەک  ۆزی  لە  و  هەرکەس  خاک،  رانی 
زوربەی،  بێت هدەرکەوتووەاندا  لە  ئەو  لە  .  تایبەت  بە  لەگەڵ نامەەستە  گۆڕینەوە 

 . بەرچاوترە خالەمینی شاعیردا 
بینیومانە،  ئاواتدا  شیعرەکانی  لە  پێشتر  وا  نیانەی  و  نەرم  تەوسە  و  تەنز  ئەو  چوارەم، 

 . هەست پێدەکرێن ار وبارە لێرەشدا ج
بە دوورەپەرێزی،    انهەم  پێنجەم،  کرتەوازوع،  شێوە،  بچووک  زۆر  خۆ  ڕێزی  دنەوە، 

 وو نامە شیعرییەکانی ئاواتدا دیاردەیەکی بەرچاوە.هەم ە الیەنەکانیتر، لەگرتن ل

 شەشەم، باوەڕە ئایینییەکەی شاعیر ئاوێتەی زۆرێک لە شیعرەکان بووە.
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 ەی شیعریی ئاوات لەگەڵ سەیید نامە گۆڕینەو 
 

 پارچە شیعر  ١١م سەرجە
 ی سەیید شەشپێنج پارچەی ئاوات و 

 
 

(، کوڕی حاجی   - ١٩٢٩ادری سەیادەت' ) قعریی 'سەید عەبدول'سەیید' ناسناوی شی
 بابە شێخ و ئامۆزای ئاواتە.  

ێت  توانرئەستەمە بو هەر بۆیەش    نژمارەی شیعری ئاوات و سەیید، بەقەدرایی یەکتر نی 
هەر ژمارەش نا، ناوەرۆکی شیعرەکان هەندێک جار    . هەموویان بەرانبەر بەیەک دابنرێن

لەیەکت  پرسیار و وە  جیاوازن   رگەلێک  بۆ  بەاڵم  اڵو  نابن،  ئاشکرایە کە  می دووکەسی 
لەیەکترە.ڕوو دووکەسە  ئەو  قسەی  ئەوانیتر   ی  نەبێت  ئاوات  شیعری  یەک  هەروەها 

بە گوێرەی   ن نییە. ئەوەش وای کردووە نەتوانرێتهیچکامیان ڕێکەوتی ساڵ و مانگیا
کە    مز بەندییە دەپارێزەنجامدا من هەر ئەو ڕێزەمەن، پێش و دوای یەکتر بخرێن؛ لە ئ
 لە دیوانی چاپی جەعفەردا بۆیان دانراوە. 

شیعر   یەکەم  دا  عینوانی  دڵ  شاری  دیوانی  و  لە  "غالیب"  بۆ  سەیید  "نامەی  ئەوەیە: 
شیعرە"ئاوات" بەاڵم  هەس،  زیاتر  و  دەچێت  نامە  لە  کەمتر  سەییدە کە  دەربڕینی  ت 

کەسایەتییە. دوو  ئەو  شیعریی  بەرانبەر  ناسناوی  نورانی  غالیب  محمد  شێخی    ،سەید 
ئایا   نازانم  و  بوو  مرخ  خۆش  شاعیرێکی  ئەویش  کە  ئاواتە،  براگەورەی  و  زەنبیل 

نا یان  کراون  چاپ  و  گردوکۆ  کەم  هیوادارم    ؛شیعرەکانی  ئەم    ابێتن.پارێزرالی 
شیعرەکەی و  ئاوات  هەر  شیعرەی  نالدسەیید  شیعرێکی  کارتێکەریی  ژێر  لە  یدا  وکیان 

 لە نالی بە قەرز وەرگرتووە:  ناشیوشە و عیبارەتیگوتراون و هەندێک 
 "عاشقی بێدڵ دەناڵی، مەیلی گریانی هەیە  
 بێشکە، هەورە تریشقە تاوی بارانی هەیە..."
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ئاقارب  کامیانشیعری هەردواتر  بەاڵم   ماڵی    داشیعرەکە  لە  .ی جیاواز ڕۆیشتووەێکەرەو 
لە    ،ێ خەریکی کشتوکاڵەی بنەماڵەکەیانە و لەوچۆتەوە دێی جەمیان کە موڵک  سەیید

دوو دڵیشەمشیعری  مەزرای  فراوانە    یدا  و  گەورە  شیوی  "هێندە  دەوێ  تڕاکتۆرێکی 
سەیی"بکات بەاڵم  زیاتر.  نەک  دەردەکەوێت  ئەوەندە  هەر  شیعرەکە  لە  نامە .  د 

ە ردووە کە دەبێ کرێکاری بووبێت و دوور نییە کەسەکشیعرییەکەی بە "پیاو"ێکدا نا
ت لێخوڕی  واتە  وشۆفیر  بووبێت  ڕاستیدا    ڕاکتۆریش  ناو  وێدەچێت  لە  ئیشاڕەیەی  ئەو 

تراکتۆر،    یشیعرەکە تڕاکتۆرە  بۆ  بە  کردبێت  ئاوات  لە  داوای  بووبێت  ئەوە 
 ئەمانەت بنێرێ بۆی. ، بە اوەیەکی کەمخۆی بەو پیاوەدا بۆ مڕاستەقینەکەی 

بەاڵم   دەرناکەوێت  سەیید  شیعری  لە  مەسەلەیە  دەڵێئەو  ڕاشکاوی  بە  ئەوا    ئاوات 
گرتنیش   تراکتۆرەکەم ڕۆژوو  هێزی  بێ  و  برسی  ئەگەر  و  ناردی  بۆ  پیاوەکەتدا  بە 

نەبوایەم، هەر خۆم لەگەڵیدا دەهاتمە خزمەتت، لە بەر ئەوەی برسیی ڕەمەزانم و چاو  
دەد بێت،  لێ  نانی  هەرکوێیەک  لە  ئەگەرێکی  !یچمێ ەگێڕم  دەتوانێ  الوازی  دیارە  ش 

بێت   تەنزئەوە  بە  ئاوات  گا  کە  تراکت  ڵتەو  دەنا  ۆگوتبێتی  دەنێرم  بۆ    تراکتۆری رت 
 نەبووبێت.   کە لە ئاراداڕاستەقینە

کاتی   دەڵێ  و  دەکات  "ڕۆژوەوان"  باسی  وا  شوێنەیە  ئەو  شیعرەکە  شیرینی  بەشی 
وئێواران   "جرت  ئەوەی  دوای  و  دەخوات  تێر  بوو،   تێر  پەیدا  لێ  ی  فرت" 

و جرت  دەکات!  ز  ئیستراحەتێک  قرقێنەی  واهەیە  بێت!  فرت  خواردن  ە  وئەۆر 
    .  دانێو شیعرەکانی ئاوات لە تەنزبوونی بەڵگەیەکی دیکەیە بۆ 

ەی  لە و هەلکات کەیە؟ مانگی ڕەمەزان، ئاواتیش بێ تاقەتی "ڕۆژوەوانی"یە. لەگەڵ پە
سەییدیشدا کینایە،  نێرراوەکەی  پیاوەکەت کاری  هەر    بە  قسەی  بە  کە  تێیدەگەیێنێت 

یەک ڕۆژە بۆمی    م کرد، واتە دوای ئەوش، جا ئەوا پێشکەیەبە تراکتۆرەکە  ڕۆژتان  یەک
 بنێرەوە! 

و غەزەلی ئاوات بۆ ئەو. ئەئینجا قەتعە شیعرێکی سێ فەردیی سەیید بۆ ئاواتە و دوو  
فەردییە سێ  م  قەتعە  بۆچوونی  لەببە  دەبێ  و  ناتەواوە  یان  ن  یەک  هۆکارێک  هەر  ەر 

ەو باوەڕە ئەوەیە لە  ئتر دەمهێنێتە سەر  ئەوەی کە زیا  ابێتەوە.باڵو نەکرلێ  چەند فەردی  
ئەو    "ە ئەمن لۆتیم، حاشا کە ئەتۆ التیشیعری دواتردا ئاوات بە سەیید دەڵێ "حاشا ک
ئاماژ دەبێ  و  نەگوتراوە  خۆڕایی  بە  قەتعە سێحاشایە  لەو  سەیید  قسەیەکی  بە   ەبێت 
بیبینین. لێرەدا  ناتوانین  ئێمە  کە  سیفاتی   سەییدەدا  شیعر  ولەەر  ه  فەردییەدا،  گەلێک 
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ئاواتامرۆڤانە دەد  اکیچ پاڵ  هاتم و تۆ ڕۆیی، کە دەبێ    تە  و لەکۆتاییدا دەڵێ من 
هەردوکبا کە  بێت  چوونێک  میوانی  لە  تێدایانس  ئاوا  ی  بەاڵم  کرابێتن  زوو بانگ  ت 

ڕۆی چو سەیید  هاتنی  پێش  و  سیفاتی    شتبێت.وبێت  لە  باس  شێوە  هەمان  بە  ئاواتیش 
 . ی سەیید دەکاتچاک

و ئەوەش بۆ ئاوات ناوبردە کراوە    ێکوەک "وەاڵم"  ەییدسی  ی جەعفەردا شیعرلە چاپ
دەبینرێت. تێدا  هاوبەشیان  خاڵی  هەردوکیان  چونکوو  دەچێت  ڕاست  لە    لە  گەرچی 

دیکە پێ  ،داشوێنەکانی  شیعری  پێستی  بە  پڕ  هەست  وەاڵمنامەکان  و  نین  خۆیان  ش 
شی کەسە  دوو  ئەو  دەبێ  لەیەدەکرێت  ڕوو  دیکەشیان  لەعری  کە  گوتبنێت    کتر 

 دیوانەکەدا نەهاتوون.
ناکات بەڵکوو بە    ێکهاتن و چوون  هیچ  پێنج فەردییە، باس لە،  شیعری یەکەمی ئاوات

  هاتن و ڕۆیشتن بابەتی شیعری دواتری   بەاڵم هەمانسیفاتی چاکی سەییددا هەڵدەڵێت.  
ڕۆیم  گوتبووی من    کاتێ کە    بێت  وەاڵمی شیعرەکەی سەییددەریدەخات    ن کەئاوات

م پێیە، ئاوات لەژێر کاریگەریی ئەو سێ فەردەی سەیید دا ئەو غەزەلەی ەو تۆ هاتی. ب
 هۆندۆتەوە. 

لە فەرهەنگۆکی   ،کە لەم دوو شیعرەی دوایی ئاواتدا هاتوون ی لۆتی و التسیفەتدوو 
لە کەسێکی    نامۆن بە تایبەت ئەگەر ڕووی قسەی  گەلێکئاواتدا    وشەی ناو شیعرەکانی

. ئەو بە  مەگەر بە گاڵتە وای گوتبێت کە هەرواشە  ،ئامۆزای خۆی بێت  وەک سەییدی
برا  دەبێ  کێن؟  ە  'وان'  ئەو  التم!  من  و  لۆتی  تۆ  وان"،  قەولی  "بە  دەڵێ  سەیید 

ڵ یەکتردا گاڵتەوگەپیان کە لەگەکەسێکی وەک مامۆستا حەقیقی    یانوئامۆزاکانیان بن  
ن و  ڕووتی  التی،  لەگەڵ  بووبێت.  ئەوە  و  ئەدارییە  تەنگییەکەی  یەک  ادەست  واتدا 

نزیک   کەسانی  تەنیا  و  هەیە  قورستری  واتایەکی  دیارە  لۆتی  بە  دەتوانن  دەگرێتەوە. 
ەنگە ئەو کەسانەش وا پێیان تەمەنتر بووە لە ئاوات و ڕکەم  ڵێن لۆتی. سەیید  بکەسێک  
اڵم مانای الت، شەالتە بە  . دەزانین یەک، بە تەمەن لەو گەورەتر بووبێتن ۆتیگوتووە ل

زی خزمەکانیان ئەو واتایە نەبووە. لەبیرمان نەچێت کە شیعرەکە تەنزئامێزە  ابە دڵنیایی نی
 و جیددی نییە. 

کۆتایی تا  فەردەوە  یەکەم  لە  هەر  سەناع  ،شیعرەکە،  لە  لەژوور پڕە  و  عەرووزی  اتی 
هار و مات، ڕاوچی   ڕۆیشتن و هاتن، لۆتی و الت،  تضاد )مقابلە(:عەتی  هەموانەوە سەن 

 ەی ئافاق و توعمەی ئافات، دەس وپا و...  رەوچی)فشەکەر(، شوهو ه
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شاهەنشەهی   و  خوبان  خوسرەوی  ودەشت،  دەر  النظیر:  مراعات  جاریش  هەندێک 
 .... شیرین و قەند، قەید و مباالت و، وەرشامات، شایی و هەڵپەڕکێ، چا و سەما

یید کراوە کە  انی نەیاری ئاوات و سەلە شیعرەکەدا هەندێک ئاماژە بە کەس یان کەس
بەاڵم   باسی زاریان(،  سەر  قسەی  )واتە  گۆڤار  ناو  سەرەکیی  وتاری  کردۆتە  ئەویان 

 کەسانە کێن: گوێ مەگرە قسەی خەڵکی، یارۆ...  ئەو ڕوون نییە ئەو کەسە یان 
 ەڵک ڕاهاتم: گوێ نادەمە قسە و ڕەخنەی خ

، وە نابزوێتبەی ئاخرم داوە! گوێم  کەوتوومە سەری ئەو سەر: فارس گوتەنی، لە سیم
 ێن با بیڵێن! ڵچی دە

 یارۆ: فاڵنە کەس 
دەس بگرە مەڵێ لەنگم: من زۆرجار سەیید قادری سەیادەت )سەیید(م بینیوە هەر لە 

. ئایا  وێدەچوو کێشەی القی هەبێتەوە بوو و  سەردەمی پێش پیریدا گۆچانێکی بەدەست
 یە دەکات؟ ئاوات ئاماژە بەو ڕاستی ەکەی"مەڵێ لەنگم"

دەست و پای تێدا بەکارهێنراوە.    مراعات النظیری    سەنعەتی  من پاتم:  تۆ دەس گرە،
 هەمان خۆ بچووک کردنەوەیشی تێدایە کە بەشێک لە کەسایەتی ئاواتی پێک هێناوە. 

ت بێدەنگە و شیعری تازەی  سەیید ناڕەزایی دەربڕینە لەوەی ئاوادوو غەزەلی دواتری  
بەرە  نییە هاندانیەتی  زیاتر.و  گوتنی  شیعر  ئاشکرا بسیمبۆلیک  ەکەمیان  ی  و  بە  ەاڵم 

کۆمەاڵیەتییە. هەر بەگشتی سەیید شاعیرێکی خامە ڕەنگینە و ئاوات بەخۆڕایی  -سیاسی
بەیا ئوستادی  ئەلحەق  بەخودا  "قادر  نەگوتووە  مەقوولەی    اندووهەمی  ناتی".  پێی  لە 

ەنگی نییە دەکات بۆچی ماوەیەکە دانییاتدایە و دۆستانەیە. لەوێدا گلەیی لە ئاوات  ئیخو
شیعری ئەو   و  هونەریی  چاکی  سیفاتی  و  ئاوات  تواناکانی  ئئیجا  نەگوتووە  تازەی 

  دەخاتە ڕوو.
دەبا لێ  ژیانی خۆی  لە  هیوایی  بێ  و  تاقەتی  بێ  ئاوات  وەاڵمی  لەوێدا شیعری    رێت. 

دەدات ئەوە  سەیهەواڵی  ئی  یدە  گرتووە،  بەدەستەوە  گۆچانی  کەوتووە  لەپێ  نجا  کە 
ئاق بەرەو  نەبێ هەڵ  تارێکی غەرامی دەباشیعرەکە  یار  زولفی  بە  ناستمەوە و یو دەڵێ 

ی   "یار"ە  ئەو  بزانین  دەبێ  ئێستا  دەبێت.  درێژەی  چوارەم  فەردی  تا  تازەیە  فەزا  ئەو 
 رێت کێیە؟ سای لێ بستێنێتەوە و لەسەر پێ ڕایبگئاوات کە دەتوانێ عە

  رتێگەیشتنی من، هە  ییە؛ ئەی کێ دەبێت؟ بەۆلەیەکی نازداری چاوکاڵ نیژبێگومان ک
کاکی  سەید نەبێت  ئەویش  ئەگەر  خۆ  شیعرەکەیە؛  بەرگۆی  و  خۆی  ئامۆزای  قادری 
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ە کە شاعیرانی  یان مامی و لە نەهایەتدا گەورەپێاوێکی ئایینی تا پلەی پێغەمبەری ئیسالم
 وتووە. ورد و فارسەوە شیعری شێوە دڵدارانەیان پێدا هەڵگموسوڵمان بە عەرب و ک

"چ شیعری  قاقاڵوا..."یئینجا  کە    وومە  شوێنێکسەییدە  قائانی    گوتوویەتیدا  یلە 
ئەو و خۆی   . ئینجاواتە دەرەقەتت نایەت نییە ڕەقیبتشیرازیش لە شاعیریدا حەریف و 

ئێرانی  بە شاعیری  فیردەوسی،  دوو  و  و،  قائانی  ئەو  دەشوبهێنێت  تۆزی  ادەڵێ  بە  نە 
ئێمە شاعیریی  کەما"  چونکوو  ناگەن  شڕێگای  مەستی  پەستی تۆ  منیش  و   اڵتی 

 . "خەیااڵت
ئەو لەف و نەشرە هەندێک جێی بیر لێکردنەوەیە و دەبێ ڕوون بکرێتەوە لە خۆی و  

ی خاوەن  'فیردەوسی تووسی'.  ێت و کامیان بە قائانیرسەیید، کامیان بە فیردەوسی دادەن
تایبەتی    شانامەیە حورمەتی  و  ڕێز  ئێرانییەکاندا  ناو  لە  چوارەمهەیەو  سەدەی  لە  ی ، 

لە    ساڵێک دوای فیردەووسی  ٩٠٠قائانی شیرازی  زایێنیدا ژیاوە،    یکۆچی و یازدەهەم
هاتۆتە جیهان واتە زۆر لە سەردەمی    سەدەی سێزدەهەمی کۆچی و نۆزدەهەمی زایێنیدا

لەف و نەشرەکە مورەتتەب بێت لە بەر ئەوەی    ئەگەری زیاتر ئەوەیە  ە.ەبووە دوور نئێم
پێشت  ئاوات فەردێک  قائایشدا  رلە  لەگەڵ  هەر نسەییدی  لێرەشدا  دانابوو،  بەرانبەر  ی 

  یوە زان  بە بچووک  یسەیید قائانی بێت و خۆی فیردەوسی. بەاڵم ئاوات کە هەمیشە خۆ
کردۆتەوە گەورە  دیکەی  خەڵکانی  فیردەوسیو  بە  سەیید  لێرەشدا  واهەیە  خاوەن    ، 

خەیااڵت   پەستی  قائانیی  بە  خۆی  و  بڵێکەمااڵت  ئەوەش  با  قائانی  دانابێت.  کە  م 
هەجێشاعیر تاڵەبانیی    یشوێژاکی  ڕەزای  شێخ  سەر  لە  هەبووە  کارتێکەریی  کە  بوو 

ردووە.  خۆمان و موفتی پێنجوینیش لە شیعردا ئاماژەی بە وەستاییەکەی ئەو لە شیعردا ک 
  ، اعیرێکی گەورەی دانابێت و شوبهاندنی سەیید بەویکەوابوو، دەکرێ ئاواتیش بە ش

 بە کەم نەزانیبێت. 
شیعرەکە،ب گوێرەی  پێش    ە  گوندی  سەردەمی  دەبێ  لە  ئاوات،  تاقەتیی  بێ  و  پیری 

کۆڕی   و  دەروێش  زیکری  و  بووبێت  خانەقایەک  ئاواتدا  ژیانی  شوێنی  دوا  قاقاڵوای 
سەیید بە ڕاست یان بە  ازەتردا  جا لە سەردەمێکی ت.  بەسترابێت  ێی ل نتەهلیلەی سۆفیا

گون سەردانی  نەمخەیاڵ  بە  و  ئاییدەکەی کردبێت  فەزا  ئەو  خەفەتبار -ی نانی  عیرفانییە 
 بووبێت.

کێشانەوەی  ئەوەی لەو شیعرەدا بۆ من جێگەی سەرنجە، کارە هونەرییەکەی سەییدە لە  
لە   وێنەیەک  تایبەت هەرەسمەنزەرەی  سەرکەوتوانەی  بە  قاقاڵوا،  هێنان و    خانەقاکەی 
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دەروێش   و  سۆفی  هەموو  دەڵێ  کە  خۆییفەوتانی،  و  زیارەتکار  دەبێ   نەکاو  )کە 
هێشت ن(، یەکە یەکە خانەقایان بەجێ بر و خزم و دەست وپێوەندی ئاوات اکەس وک

ا و فڕین  و تەنیا کۆترەکانی حەرەمی خانەقا مانەوە، پاشان ئەوانیش لە شەقەی باڵیان د
 ایەوە. و نەمان، تەنیا خودا خۆی م

حیکم نازم  شیعرێکی  لە  زۆر  وێنەسازییە  "مەتئەو  ناوی  کە  دەچێت  هەموو  ەت  ەڵی 
دەکات و نەمان و فەوتانی مرۆڤ و ئاژەڵ و دار و  بەگشتی  ە و باس لە ژیان  "مەتەاڵن

ئاو و هەتاو یەکدا  ،دەوەن و  بە شوێن  بەو شییەک  دڵنیام سەیید چاویشی  عرەی  . من 
و بەاڵم  نەکەوتووە  حیکمەت  مێشکدا  نازم  بە  ئەوی  هاوشێوەی  بیرێکی  تەوارود،  ەک 

، دەکاتو فەوتانی دیاردەکان ژیان ونی وهەمیشەیی نەبس لە ووە کە لەبەر ئەوەی باهات
 دەکرێ بۆ هەمیشە بمێنێتەوە.  ڕەوتێک کە

ئاوات بە سەیید ڕاگەیەنراو  شیعرەش  ئەو ە، گەرچی  لە چاپی جەعفەردا وەک وەاڵمی 
ئ ڕاست  وەاڵمی  وێناچێت  شیعرەهیچ  سەییدەو  منبێت  ی  نابینمدوور  .  دوو    ی  ئەو 

شیئاڵوگۆڕی    ەسەک دیکەشیان  گەلێک  ئێمە.    تێکردب عری  دەست  نەگەیشتوونەتە  کە 
نەک بۆ سەیید بەڵکوو بۆ کەسێکی دیکەی   ئەوەش نەگونجاو نییە کە شیعرەکەتەنانەت  

لەبەر   ڕن'ئەوەی زۆر وێچووی شیعری  وەک مامۆستا هێمن گوترابێت  ی  ' ووفرمێسکی 
 مامۆستا هێمنە: 

 وێ ر و دینم دهوداسه "تۆ گوتت من ئاشقی سه 
 وێ"ی دینم دهبگه  تئاوات تم تاکو به من گو

ئاوات   فەرددا  شێعری  دوایین  لە  بەاڵم  یاردا.  وەسفی  لە  غەرامییە   شاعیرغەزەلێکی 
  دەست لە بەند وباو هۆنینەوە هەڵبگرمدەچێتەوە سەر شێوازە ناسراوەی خۆی: پیرم، با  

 و لەبیری خودادا بم! 
ش کتێبی  سەرەتای  گوێرەی  شاعیبە  دڵ،  ماوەاری  لە  دوای  ر   لە   ١٣٦8تا    ١٣٣٣ی 

ز( گوترابێت و ١٩8٩)  ١٣٦8قاقاڵوا ژیاوە و بەو پێیە، شیعری سەیید دەبێ دوای ساڵی  
 ت.یەکەم سەفەری سەیید بووبێت بۆ گوندەکە، دوای ڕۆیشتنی ئاوا

وات بە ]عبدالرحمن[ جامی و قاقاڵوا بە شارەکەی دا، ئای سەییدلە شیعرەکەهەروەها  
دەشوبهێئ 'جام'  واتە  شاعیرێەو  جامی  لە کنرێت.  ئێران  گەورەی  مەسلەکی  سۆفی  ی 

و   ژیاوە  کۆچیدا  نۆهەمی  کە  سەدەی  ڕاستییەوە  ئەو  بەهۆی  دواترین  واهەیە 
، ووەزی ناسراو بە 'عیراقی' شیعری گوتلەسەر شێواکە  شاعیری فارسی وێژ بووە  گەورە
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ۆهەمە دەست  ندی' دوای ئەو سەدەی نشیعری شێوازی 'هی  بە "خاتم الشعراء" ناوبراوە.
 .٣٤٠گرنگایەتییەکی زۆری پێنادەن  ی ئێرانو مامۆستایانی ئەدەب و شیعر تپێدەکا

هەر   تێدا نییە  بە شیعرێکی سەیید  یئاماژە  ئەویشپاشان وەاڵمی ئاوات بە سەییدە، کە  
لە   دەبێ  زۆر،  ئەگەری  بە  مەسەلەیەکی  بۆیەش  پەیوەندی  لە  و  دیکە  دەرفەتێکی 

 گوترابێت.   دیکەدا
 

 یید: ەعرەکانی ئاوات و سئەوەش شی
 

 ئا: شیعری ئاوات
 س: شیعری سەیید 

 
 

سەیید بۆ غالیب و ئاوات  شیعری   ١س.   

 
 "غالیب" و "ئاوات" دوو شەم بوون و دڵم پەروانەیەک 

 جار دەسووتام من بەبێ پەروانەیەک هەردەمه دوو 
 رێ ئەو دەیبرد دڵم ئەو جارێ دەیهێنایەوەجا

 ه کردبوویانه یەک اف بوو بۆ دڵی تەنیام کدوو تەن
 ەست و پێی دڵ بەستراوه، تابی زنجیری نییە د

 تاقه هەودایەک بەسه بۆ دەست و پێی دێوانەیەک
 بۆیه دوو ساقی به دوو جام دێنه سەر ئاسۆی دڵم 

 مەستێک کەمه یەک ساقی و مەیخانەیەک دیاره بۆ 
 ن ڕەمزی عەشقه وا به دوو سەییاد بە دووی سەیدێکەوە

 نەیەک ار نابێ به داو و دگەر نه تەیری دڵ ئەسی
 من لەگەڵ خۆم و خودای خۆم عەهد و پەیمانم هەیە

 وان نامەوێ پەیمانەیەک بچمه سەر کەوسەر بەبێ 

 
وی، وەفایی و  بە پێچەوانە، زۆرشاعیری کورد کارتێکەریی ئەو شێوازە شیعرەی ئێرانییەکانیان لەسەرە: مەح   340

   نالی.  تبەتایبە
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 دەڵێ: "غالیب" و "ئاوات" دوو جانانەی منن، دڵ پێم
 جاره بۆ جانانەیەک تۆش دوو جار بمره "سەید"! هەر 

 
 ووە( لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتی چاپی جەعفەر؛  ٤٠٢)الپەڕە 

 
 
 

مەی سەیید بۆ ئاوات ان   ٢س.   

 
 وەرنه سەر سەرچاوەکەی چاوم که سەیرانی هەیە

 ڕوون و لێڵه جاربەجاره حاڵی سیروانی هەیە
 ەتانگەرچی باریکه مژۆڵ بۆ بەردەبازی ڕێگ

 توانی هەیە  کۆلکەداری ئاوەسووی من تاقەت و
 نەبێماڵەکەم کۆن و بچووکه الیەقی ئێوەش 

 هەیە وه، جێی هەمووتانیماڵی دڵ ئاوا هەرا
 گەرچی وێرانه وەکوو "جەمیان" دڵم، ئاو و هەوای

 زۆر لەتیفه، وەک قەریحەم تەبعی جەمیانی هەیە 
 بکا  گەر تراکتۆرێک هەبێ مەزرای دڵی من شێو

 ەیەمەیدانی ه م چیا سەرسەوزەدا مەودا ولە
 شین دەبێ تۆوی مراد ئاخر له مەزرای ئارەزوو 

 اوەبارانی هەیە ئاسمان ئەمڕۆکه مەیلی ت
 یید" ئەمڕۆ ئیمتیحانی شانس و بەختی خۆی دەکا ە"س

 تا بزانێ کاکه "کامیل" لوتفی جارانی هەیە؟ 
 

 شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە 
یدا نەهاتووە( ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیس  ٤٠٣ە )الپەڕ  
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د  ئاوات بۆ سەیی ەاڵمیو   ١ئا.   

 
 هەیە؟  یمن، کوا وتەی جوانهۆنەرێکی پیری وەک 

 جارانی هەیە؟ کوا گوڕ و تین و توانای جاری
 گوێم خەریکه گوێ نەداته بەند و باو، چاویش ئەوا

 نوور دەبێت و حاڵی بوحرانی هەیەکەمه بێکەم
 ان، کوتم: هەرکه بیستم ماڵەکەت هاتۆتەوه جەمی

 ی هەیەسەد شوکر وا هەوری ڕەحمەت مەیلی باران
 ورەمان ەقای پیرۆزی بابی گهاتیەوه بۆ خانە

 ئاوەدان بێ زۆر هەراوه جێی هەموومانی هەیه 
 گەرچی هەروەک مۆتەکه سەر سینگی گرتم پیاوەکەت

 ڕۆژوەوان بۆخۆت دەزانی ڕۆژ و شەو ژانی هەیە 
 ی سەر سەرە ۆ بەاڵم چونکه لەالیەن تۆوه بوو، پێخ

 یه  ڕۆژوەوانیش کاتی ئێوارانه دەرمانی هە
 تەوە ێتێرتێر نەبێ ناکش تێروپڕ دەخوا، هەتا

 دانی هەیەوفرتی لێ پەیا بێ، جا وچانجرت
 بۆ تراکتۆر ناردبووت "سەیید"! ئەوا پێشکەش کرا 

 پیاوەکەت دەیگوت که ڕۆژێک کاری کێاڵنی هەیە 
 خزمەتت هێز، دەنا بۆه "ئاوات" برسییه و بێ گیان

 ەچاو دەگێڕێ داخۆ کێ نانی هەیحازره بێ، 
 

 ییە. ن انی شیعرەکە ڕوون شوێن و ڕێکەوتی گوتر
 لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(    .ی چاپی جەعفەر ٤٠٤)الپەڕە 

 ___________________________________ 
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە،  

   فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن رمل مثمن محذوف:
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 سەیید بۆ ئاوات  وەاڵمی   ٣س. 

 

 دی یەکتردا گوتراون: نەردوکیان لە پەیوە ئاشکرایە ه ،کێش و سەروالە سەر هەمان 

 ئەی مەنبەعی فەیز و جوود، ئەی شاعیری پڕمایە! 
 تۆ مەرکەزی ئیحسانی، تۆ کانی کەمااڵتی  

 و سەرداری من بەندەیی تۆم قوربان! تۆ سەروەر 
 خر و موباهاتی شایستەیی تەعزیمی، جێی فە

 ی ڕووتئەستێرەیی شەوتابی، هاتم به هومێد 
 و تۆ هاتی   ەل بووم، من ڕۆییمتا شەو که موعەتت

  
 (.فەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووەی چاپی جەع ٤٠5)الپەڕە 

 
 
 

ئاوات بۆ سەیید   وەاڵمی  ٢ئا.   

 
   اناتی  قادر بەخودا، ئەلحەق، ئوستادی بەی

 ار و مەقاالتیتۆ مەزهەری هەڵبەست و ئەشغ
     هەماوەردت ئەمڕۆ ژنییە هەر بێ شک هەمڕەنگ و 

 ەزەلیاتی غی، ئەمڕۆ بێ مۆدە قائانی بڵێ
   گەن بە غوباری مە افیردەوسی و قائانی ن

 من پەستی خەیااڵتم، تۆ مەستی کەمااڵتی 
  با باسی نەکەین باشە، چون من بە مەسەل زیاتر، 

 ی! رکەوتووە لێم پیری، ئوفتادەگی و التدە
   فەرمایشی تۆ قادر زۆر جوانە، وەکوو قەندە 

 کە ئەتۆ التی!  حاشا کە ئەمن لۆتیم، حاشا
 
 ێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە وش

 (.فەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووەی چاپی جەع ٤٠٦)الپەڕە 
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 _____________________________ 
 عەرووزیی شیعرەکە، بەحری 

 مفعول مفاعیلن // مفعول مفاعیلن  مضارع مثمن اخرب:
 

  
مەی ئاوات بۆ سەیید  نا  ٣ئا.   

 
 ڕۆیی و من هاتم  اتم و تۆ ڕۆیی، تۆمن ه

 زانیوته به قەولی وان تۆ لۆتیی و من التم 
 التین  گەه و لۆتیی گەه ماتین، هگاهێ کز و گە

 ئەمن ماتم  ڕووکەینه دەر و دەشتان، تۆ هار و
 ا پێکەوه حازر بینتۆ ڕاوچیی و من هەوچی، ب

 به؛ کە ڕاهاتم گوێ مەگره قسەی خەڵکی، وەک من
 چارە ێبگۆڤاره باسی منی  سەرلەوحەیی

 یا شوهرەیی ئافاقم، یا توعمەیی ئافاتم 
 کەوتوومه سەری ئەوسەر، هەرکەس چ دەڵێ بیڵێ

 قەید و موباالتم دەرحەق به قسەی خەڵکی بێ
 ه خەیاڵ یارۆ، ئێمه به فەقیر دانێبا هەر ب

 ۆ خوسرەوی خووبانی، شاهەنشەهی شاماتمت
 ێ لەنگمئەو، سەیره؛ دەس بگره، مەڵشایی دەوێ 

 کی بگرین، تۆ دەس گره، من پاتم  ەهەڵپەڕکەی
 گەر چا بێ کەالمی من، سینەش که سەماوەر بێ

 شیرینه وەکوو قەنده، هەڵبەست و مەقاالتم
 ر قەدەمت بێنە قوربانی وەفاتم من، قاد

 حازر له گوزەرگاتم سەر چاوی حەزینی من، 
                                     

 تاویی هە١٣٣٩قاقاڵوا، 
چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە( ی ٤٠7)الپەڕە   

  _____________________________ 
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 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
 ول مفاعیلنمن اخرب: مفعول مفاعیلن // مفع ثمضارع م 

 
 

 ئاوات  نامەی سەیید بۆ  ٤س. 

 
 ێو ژینەژیانی من به دەرد و داخ و ژانه، هەر به ن

 شیرینە تاڵییه، الی وایه کەسێ نەیچێشتبێ ئەم
 لەمێژه دەنگی تۆ نایێته گوێ، "کامیل"! چ قەوماوە؟ 

 ئەتۆ الڵ بووی؟ زمانم الڵ بێ یا گوێی ئێمه سەنگینە؟
 هەر دڵ دەالوێنێ  براکەم! شێعری تۆ ناڵەی دڵه،

 ن الیەالیه دەنگی ناڵینە بەڵێ بۆ دەردەدارا
 شی ئەم گوڵزاره بووی، ئێستا خۆزەمانێ بولبولی دەنگ

 نایه، نه ڕەنگی جوانی نەسرینە  نه دەنگی ناڵە وو
 هەچی دەنگێکی دەیبیستم دڵم دێنێته ژان ئەمڕۆ 

 سکااڵی مل بەکوێنه هەر سەدای ڕۆڕۆیه، یا شینە 
 نەما چاومریاوه مژۆڵی پێبه سەرما هێنده گ

 هەژگ و پەرژینەخاوەن دەچێ بێ و باخی بێله باخچه 
 نەدی کاکە! ۆم و شەتان فێنکایی ئاوێکم لەسەر چ
 لەته، لێاڵوی ئەسرینەخوێناوی جەرگی لەت هەمووی

 لەباتی قاسپەقاسپی کەو، پەپوو دەخوێنێ لەم هەردە
 لەباتی الله و سونبوول له باخان هەر دڕوو شینە

 منه "سەیید"ەمن بۆخۆم که خەمبارم دەڵێم هەروەک  ئ
 وێنینە له چاوی اللەوه هەرکەس دڵی داخێکی خ

 
گەیەنراوە. رانی شیعرەکە ڕانەشوێن و ڕێکەوتی گوت  

ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٤٠8)الپەڕە   
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نامەی سەیید بۆ ئاوات    ٥س.   

 
 ه گوێ نایە ل ،دەمێکه زەمزەمەی شێعرێکی تۆم کاکه

 زەکان قاسپەی کەوێ نایەله کوێستان و چیا سەرسەو
 نەبی، من بچمه کام گوڵشەن؟ گوڵی باخی ئەدەب گەر تۆ 

 نایە ک ئەو بۆنه خۆشەی خۆتی لێکه هیچ باخ و گوڵێ
 هەموو سەرچاوەیەک کوێر بێتەوه خۆ ئاوی نامێنێ 

 کەچی سەرچاوەکەی چاوم دەبوو وشکایی بێ، نایە
 اسان هەناسەم نایەت و ناچێ له ناخی سینەوه ه

 وەعدەکەی خۆمه، دەمێ دێ، سەردەمێ نایە  کزەی بای
 ێ ئارامێ دڵ بەجێ دێڵم بحەجمێ و بگر له هەرال

 دی، الی تۆ نەبێ، خۆ دڵ بەجێنایە یێکیله هیچ ال
 نەخۆشی دەست و پێی بەستووم و دەنگیشم به کەس ناگا

 وپێ نایەدەستخڕەی زەنجیر و دەسبەندی کەسی بێ
 ه بۆخۆی بێ ی ناردۆته الت "سەیید" که نەیتوانیودڵ

 ە پێ نایە  دەچێ ئاخر به سەر دێ، خۆ بدرەنگی پێ
 

اپی ئەنیسیدا نەهاتووە( چاپی جەعفەر؛ لە چی  ٤٠٩)الپەڕە   
 
 
 

ئاوات بۆ سەیید ی نامە  ٤ئا.   

 
 ؟ قادر! ئەمن ـ دەزانی ـ عەسام گرت به دەستەوە

 هەڵستەوە کەوتووم لەپێ، بفەرموو ده "کامیل" 
 زولفی یارمە هەستانی من برا! به عەسای 

 ەستەوە گەر بێ به الرولەنجه، به دوو چاوی م
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 ەم گرانه به دەرد و خباری دەکەم ئەگەرچی 
 بەو حاڵەوه به موویێکی زولفی دەبەستەوە

 خۆ گەر پسا دڵم، دەکەوێ، دەشکێ، ناسکە 
 ئەوچەل چ چارەکەم به دڵێکی شکەستەوە 

 جێ ئاواتی سەییدا"ئاوات"ه قەت نەهاته 
 ! به ڕۆحێکی خەستەوە هیوام نەماوه کاکه

 
ە(؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووی چاپی جەعفەر  ٤١٠)الپەڕە   

_____________________________________ 
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 

 اعلن ف مفاعیل  من اخرب مکفوف محذوف:مفعول فاعالتثمضارع م 
 
 
 

ت امەی سەیید بۆ ئاوان   ٦س.   

 

 چوومه "قاقاڵوا" ماڵی "ئیمامی" 
 ەردەدارێک چوو بۆ دەوای زامی د

 ەڕێز و زانا مامۆستای گەوره و ب
 له موکریانا  وێنەی کەم ماوه

 بەیانەێره گەشەی بەریئەست
 ماو له ڕێی شەوی ژیانە بەجێ

 هەرچەن جێگاکەی چۆڵ و کەنارە 
 مانگ له هەرالیەک هەڵبێ دیارە 

 ی ماوه لەو دێیه ئەو زانای نام
 جام"ه و ئیمامیش "جامی" "قاقاڵوا 

 کابەی ئاماله ئەو بارەگایە 
 خودایە  جێی ڕاز و نیاز لەگەڵ
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 ی شەوانە دەنگی تەهلیلەی سۆف
 دایان دێنا جۆالنەعەڕشی خو

 له خانەقادا گەلی دەروێشان 
 سەریان شۆریده، دڵیان پەرێشان 
 ڕێش له وەختی زیکرا دەروێشی دڵ

 پرچی وەک دڵی پەرێشان دەروێش 
 رکەس سەری خۆی هەڵگرت و ڕۆیی هە

 و سۆفی زەوار و خۆیی  دەروێش
 م بوون ئەوەی بەوەفا و خاوەن کەڕە

 حەڕەم بوون  هەر کۆترەکانی دەوری
 یش فڕین ڕوو به هەوا بوونئەوان

 هەوا بوون ئەوانیش وەک من سەربه
 له دۆستەکانی خودا کەس نەما

 خودا خۆی ماوه بەتاقی تەنیا 
 ێ بێ چ جێیەک بچم دڵ لێی بە ج

 من بچمه کوێی دی بۆنی وی لێ بێ 
 

 . بێتوترای گاوی هەت ١٣٦8ی دوای ساڵ دەبێ کراوە، بەاڵم  ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دەست نیشان نەشوێن و 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٤١٢و  ٤١١)الپەڕە 

 
 
 
 

سەیید   بە ەاڵمی ئاواتو  ٥ئا.   

 
 تی یارم دەوێ هۆنەر دەڵێ من قامە ،بۆ وەاڵم

 گ، خۆش کار و ڕەفتارم دەوێیاری زانا و شۆخ و شەن
 ان خۆ بڕازێنێتەوە نامەوێ وەک بووکی شار

 یاری ساکارم دەوێ بەرموور و بازن،  بێ بەر و
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 هەروەکوو الوالو نەپشکووتوو، وەکوو بووکی بەخت 
 دڵبەری بااڵبڵند، شیرین و عەییارم دەوێ 

 ، بەو حاڵەوەزولفەکەی گەستوومی وەک دووپشکی ڕەش
 ەنجە و زولفی ڕەشمارم دەوێ بەژن و بااڵ و الر و ل

 م پێم خۆشە، با هەر کەوتبم گەر نەخۆش بم بێتە ال
 کەم من: گیانی بیمارم دەوێ ڕۆژ و شەو داوا دە

 دا نەچێگیان بە عەشقی یار نەسووتێ، سەر لە ڕێی وی
 هەر دوو دەفرۆشم بە پووڵێک و خەریدارم دەوێ

 ڵگرە دەستت لە شێعر و بەندوباو کاکی "ئاوات"! هە
 ە پیر بووی هەر بڵێ: من ڕەحمی دادارم دەوێ تۆ ک

                               
 اویی هەت١٣٦٠اقاڵوا، ق

ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٤١٣)الپەڕە   
  __________________________________ 

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن : من محذوفثرمل م
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 نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات و حەقیقی 
 

 عر پارچە شی ٩سەرجەم 
 حەقیقیشیعری  ت و پێنجائاو شیعری چوار

 
 

حەقیقی  وئاوات   عەبباسی  سەردەمی  دۆست    (١٩٩7   -  ١٩٠٢)  مامۆستا  دێرینی  ی 
بوو تا کۆتایی تەمەن دۆستایەتییە  نفەقێیەتی  بەردەوام    کی گەرم وگوڕو  نێوانیاندا  لە 

 مایەوە. 
و لە کۆتایی    یادەژردەشت،  ات لە گوندەکانی ناوچەی نێوان بۆکان و سەقز و سەئاو
 نیشدا، گۆڕستانی مەرقەدان"ی گوندی زەنبیل بەخاک ئەسپێررا. اژی

و فەرمانبەری ئیدارەی دوخانیاتی   زوربەی تەمەنی لە بۆکان ژیا  بەاڵم مامۆستا حەقیقی
ئەسپەردەی   ، هەر لەوێشکردکۆچی دوایی    و  ەر لەوێ خانەنشین کرابۆکان بوو، ه

 خاک کرا. 
شیعرییە ئاواتنامە  س  کانی  و  وەرز  هەربۆیەش اڕێکەوتی  و  سەرەوەیە  بە  ڵیان 

ی  ١٣٣٢و سیانیان هی    ١٣٣١دیاریکردنی زەمەن بۆیان ئەستەم نییە. یەکیان هی ساڵی  
دەکەنە   کە  هەروەها  5٣و    ١٩5٢هەتاوین  زایێنی.  باسی    ی  کە  حەقیقی  شیعرێکی 

ڕەم ساڵی  ڕۆژووی  ڕێکەوتی  دەکات،  )  ١٣٤7ەزان  هەتاوی  بەی  ١٩٦8ی   زایێنی( 
هە من  و  زایێنییەوە وسەرەوەیە  و  مانگی  سااڵنی  تطبیقی" ی  "تقویم  ڕووی  لە  ڵمداوە 

 بزانم مانگی ڕەمەزانی ئەو ساڵە کەوتۆتە کام وەرز و مانگی هەتاوییەوە. 
بەرا  ١٣٤7ساڵی   هەتاوی  لەگەڵ  ی  ساڵی    مانگی  ٣و    ١٩٦8مانگی    ٩نبەرە  یەکەمی 
اتە کۆتایی پایز و وە دیسامبردا بووە  و ساڵە ش لی زایێنی و مانگی ڕەمەزانی ئە  ١٩٤٩

 سەرەتای زستان. 
ناوچەی ژیانی    ١٣٤7ساڵی   لە  تایبەت  بە  سیاسییە  بیرەوەرییەکی  ی هەتاوی هەڵگری 

باڵی شۆڕشگێڕی حزبی  ئاوات و حەقیقی، ئەویش سەرهەڵدانی خەباتی چە کدارانەی 
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شەدیموکر  و  موعینییەکان  نەمران  تێیدا  کە  کوردستانە  و  اتی  و  ریفزادە  ئاوارە  مەال 
ێکانی دیکەیان شەهید بوون و تەنانەت نەمر سەید فەتاح یەک لەو کەسانە بوو کە ڕهاو

گوندێک کە لە بن گوێی قاقاڵوا و گەردیگالن و   -لە گوندی قەرەگوێز شەهید کرا
 ان اوەترسێن کردنی خەڵک، تەرمی ئەو کەسانەیبیلی ئاواتدایە و ژاندرمەی شا، بۆ چزەن

 پێدان.   اننی مامۆستا حەقیقی و لەوێ نمایشیاێڕا و هێنانیە بۆکندەکاندا گبە گو
 سەمەرە ئەوەیە لە شیعری هیچکام لەو دوو شاعیرە بەرپرسەدا ئاماژەیەک بەو کارەساتانە 

با  گەورانە تەنیا  و  شەوانینەکراوە  و  مەال  سەرفیترەی  و  زەکات  لەیلەتولقەدر   سی 
و سانسۆر  مەسەلەی  من  دیارە  کا  کراوە!  لە  بەترس  ساواک  ئەو   هۆکاری  ردانەوەی 

باوەکوو  دەزانم  خۆالدانە کەم  ،  لێئەوەالی  دەکرا    یان  ئاماژەیەکی  کچاوەڕوان  ە 
 دووریش بێت بەو ڕووداوە گرنگانە بکەن.

سەرەکی بابەتی  بێت،  دووهەرچۆنێک  یەکەمشیعر  ی  ڕەمەزانە  ی  مانگی  وێدەچێ  ،  و 
زیاتریش بێ   بێزار بووە، ڕۆژوو و بێدەنگی  ئاوات کە هەر خۆی لە خۆیدا لە تەنیایی  

 تاقەتی کردبێت کە دەڵێ:  
 درێژ سۆفی ڕیشخراپ و وشکه"غەیری کوندی ماڵ

 کێ دەڵێ ئەم وەخته خۆشه؟" 
شێخ  ئاواتی  لە  حەقیقی،  دوازدمەالزادەی  بەاڵم  عیلمی  و   ە  ڕەمەزان  الیەنی  توندتر، 

 ژوو دەگرێت و دەڵێ: ڕۆ
 ەتە عەینی ڕەحم"لەززەتی ڕۆژوو ئەتۆ تێفکره 

 ەتۆ بڕوانه زەهری مارییە!" ئخواردنی ڕۆژێ 
هەرچؤنێک بێت، شیعرێکی گەرم وگوڕی دۆستانەیە، 'ڕەدیف'ەکەی، وشەی کاغەزە و 

ن نیشتەجێی خۆیەوە  بۆکانی  لە  نامەی شیعری، حەقیقی  بۆ  وەک  بەن' اردوویە  ی  ' کانی 
ن هەست و  دەبات هەما. ئاوات لە شیعرەکەدا حەقیقی بە یار و دڵدار ناوگوندی ئاوات

نێوان ئیخالسی  ە دوو شیعری خوارەوەتری حەقیقیشدا دەبینرێت کە ئەوپەڕی  لدەربڕین  
 ئەو دوو کەسە دەگەیێنن.

ان" دروست کردووە  هەروەها ئاوات جیناسێکی لە نێوان "کانی بەن" و "کانیی گەورەک
گوندە یەکەمیان  بۆککە  گەورەی  حەوزە  بە  ئاماژە  دووهەمیان  و  خۆی  ،  ەانکەی 

ردار ناودەبات کە ئاماژەیە بە سەردارەکانی بۆکان )عەزیز  ەها بۆکان بە جێی سهەروە
(. لە کاتی گوترانی ی بابامیریخان، سەیفەدین خان، حەمەحوسەین خان و عەلی خان
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ە ژیانیشدا نەمابوون و سەردارانە نەک لە حکوومەت بەڵکوو ل  شیعرەکاندا هیچکام لەو
 ە. ادکردنەوەیئاماژە پێکردنیان تەنیا ی

ی دۆستایەتی نێوان دوو مامۆستای شیعر، لە شیعری خوارەوەی ڕهەستی گەرم وگو
   پێدەکرێت. ئاوات و حەقیقیدا بە باشی هەستی

ڕی، بەری، سەری، نەشتەری،  هێنانی 'شڕ' یان 'خۆشتر' لەگەڵ پاشماوەی سەرواکان )تە
 ەیێنێت. شیعری دەگ ئەستەری( دا، هەندێک کورتی و ناتەواویی تەکنیکی پەروەری و

دیوی ناوەوەی جل وبەرگ. لەگەڵ پشت سەنعەتی تضادیان پێ  کووتاڵی  ەر،  ب  :ئەستەڕ
جل  بەرچاوی  و  چاک  بەشی  واتە  پشت  بە  حەقیقی  شیعری  ئاوات  کراوە.  دروست 

وو "شڕ"ە، بە ئاستەڕ ەاڵم شیعری خۆی کە پێشتریش پێی گوتبوبەرگ دەشوبهێنێت ب
بەکەمزاندادەنێت. ئەوەش تەوازوع و خ لێرەشدا سەری  ا ییە سروشتییەکەی ئۆ  واتە کە 

شیعری حەقیقی لە سەر هەمان کێش و سەروا گوتراوە. لەوێدا ناوی حەوت    هەڵداوە.
یانی ئاوات لە جوانیدا  گوڵ و پێنج کووتاڵ الی یەکتر دانراون و کوێستانی شوێنی ژ

و سەر وری ئێران  باکو  خۆشن لە   دادەنێت کە دوو شاری  'بابولسەر'و    'ڕامسەر'وەک  
قەزو فەردێکی  ێدەریای  لە  حەقیقی  سەوزەاڵنین.  و  ودرەخت  دار  پڕ  ناوچانە  ئەو  ن. 

جار   جشیعرەکەدا یاری بە پیتی /ق/ دەکات و مۆسیقای دەروونیی دەنگی ئەو پیتە پێن
 ەردا دەدات: بەگوێی خوێن

 دڵ قامی قیامەت بووقیامی قامەتت بۆ ئەهلی 
 هێنا ن مەحشەری قەتاری کۆچ و بارت بۆ موکریا

شیعری حەقیقی پێش ئەوەی ئاوات گوترابێت، هەندێک جار  ممن هەست دەکە
 گەرچی دیوانی شاری دڵ ئەویانی لە وەاڵمی ئەمدا تۆمار کردووە.

ەکانی  ئەوەیە بەرگۆی قس ی گەر دەپرسن...."ئەحواڵی ئیمامشیعری "لە   بابەتی بەرچاو
  یست و برادەری دیکەەستەیەک دۆحەقیقی نییە بەڵکوو دمامۆستا ئاوات تەنیا 

هەردوکیانن بەاڵم بە داخەوە ئێمە لە ناویان ئاگادار ناکرێینەوە. وێدەچێت ئاوات لەو 
ن و  کوێستانەی وا لێی ژیاوە ناڕازی بووبێت لەبەر ئەوەی دەڵێ گەرچی سەوزەاڵ

ئەو شوێنە   اکە! خەڵک لەوێ بێ شێو و پێخۆرن.بژوێنە، بەاڵم ئەوە بۆ حەیوان چ
، دیارە ئەو ەێت کە دوورتر لە زەنبیلبێ گوندی کانی بەن تانیەش دەبکوێس

دوورکەوتنەوەیە لە  کەس وکار و برادەران، هەروەها ساردوسۆڵیی شوێنەکە بە دڵی  
  کانی بەن و شێخ چۆپان ووە.بەر بۆیە شاعیر نەبووە و ئەم گازندە و سکااڵیەشی ه 

ی  تنی منداڵی و الویەئاوات ژیا  دوو گوندن کە تا ڕادەیەک دوورن لەو ناوچەیەی وا
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تێدا تێپەڕ کردووە )دەوروبەری زەنبیل( و زیاتر بەرەو کوێستانی نێوان سەردەشت و  
چەی  وە هەمان ناولە ئەنجامدا دوای ماوەیەکی کەم گەڕاوەتەمیرەدێی بانە کشاون. 

    .ئاوات(یان )بڕوانە ژیننامەکەی گۆرین کە کەس وکارەکەی لەوێ دەژ
بە    ی ئەوە دەرحەقهەستی دۆستانەیە  ەقیقی بێت، دەربڕیە وەاڵمی حشیعری دواتر ک

گەورەی   کوڕی  تاهیری  سەید  ئاغا  نەمر  کە  کراوە،  "تاهیر"  لە  باس  تێیدا  و  ئاوات 
 . بووە قاسیدی نامەبەری باوکی بۆالی حەقیقی وئاوات 
ئ  ئەدهەم: بە  بێت  ئاماژە  لەدەبێ  یەک  ئەدهەم،  سەد  پێشڕەوانی  یبڕاهیمی  ەی سۆفییانی 

 کۆچی.  دووهەمی
تەو و  پێدادان  ستەنز  پالر  ئاوات   یشو  شیعری  گشتیی  ناوەرۆکی  لە  دیکە  بەشێکی 

پالر و  تەوس  ئەو  دەهێنن.  ئایینانپێک  جار  هەندێک  باوەڕی  ە  سۆفیش   و  و  مەال 
لەکاتێکد تەدەگرێتەوە  و  قایم  و  قورس  ئیماندارێکی  خۆی  پێش  ا  و  مەال  نانەت 

ی زۆریشیان  موریدێک و انی زەنبیل سۆفی ەماڵەی شێخنوێژیش بووە و وەک بەشێک لە بن
 لە شار وگوندەکانی کوردستاندا هەبووە. 

کاری  گرنگەکانی  دیاردە  لە  یەک  وتاردا،  و  کردەوە  نێوان  لە  ناتەباییە  ئەو 
شا کەسایەتی  بۆچهەڵسەنگاندنی  بە  شیعرەکانیەتی.  بەرهەمە  و  لە  عیر  وەک  من،  وونی 

اوچەکەدا نب و فارس و تورکی  ورد و عەرەبەرهەمی گەلێک شاعیری کالسیکی ک
دەبینرێت، باسی دڵداری و ئەوین و شەراب و سەرخۆشی دەکەن لە کاتێکدا هیچکام 

هێرشی لێرەدا  ئاواتیش  نەبووە،  بوونیان  ئەواندا  ئاسایی  ژیانی  لە  سەر   لەوانە  کردۆتە 
ی بەشێک و یانی ڕۆژانەیدا دژیان نەوەستاوە هیچ، تەنانەت خۆهەندێک دیاردە، کە لە ژ 

بو لەوان  سیاسی  ە.وپارچەیەک  باوەڕە  ئەمیان -ئەویان  و  بووە  کۆمەاڵیەتییەکەی 
   ڕاستەقینەی ژیان.

  دا چۆتە پێشەوە کە بانگ و سەاڵ ێکیشیعربە تایبەت کە وەها لە ڕەخنە گرتنەکانی ناو  
د هەرا  و  قوولە  بە  مەالی  ساڵواتی  شەوانی و  ی  "تەڕاویح"  پێچەوانەی  بە  و  اناوە 

جار دەڵێن 'السالم السالم یا شهر الرمضان' یا    نهەموو شەوێک سەدا  ن کە تێیداڕەمەزا
الرمضان'  یا شهر  الوداع  بنی کوولەکە  ٣٤١'الوداع  لە  "کێ   پرسیویەتیو    ی داوە، ئەو 

تەوە کردۆوڵتر قو ی نەت لە درێژەی میسراعەکەدا کێشەو تەنا دەڵێ ئەم وەختە خۆشە؟"

 
ڕۆژی دوایی    ١5دەکەن و  ڕۆژوو و ڕەمەزان    خێرهاتنی دیاردەیبەیەکەمی مانگ    شەوی نیوەی  ١5ە  وات    ٣٤١

 ەڵدا دەکەن. گماڵئاوایی لە
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 گوتوویەتی ەزاندا،  منبەر بە ڕۆژووی ڕەی خۆی بەرالە درێژەی ناحەزایەتی نواندن کاتێ  
   فەرمانی خوداشە!ئەوە  "گەرچی ئەمری بارییە"! واتە دەزانم

ئە کردەوەدا،  و  قسە  نێوان  لە  ناتەباییە  مەتەڵێ  ئەو  هەڵێنانی  بۆ  دیکە  وەیە  ئەگەرێکی 
نەبوو سۆفی  وشکە  مرخی  ەئاوات  سیاسی  و  ژیانی  و  دۆستی  ئەدەب  و    -شاعیری 

کی بەرزتر لە سۆفییەکی تەهلیلەکار و تارکی  ەە لووتکەیوویەتاندییەکەی گەیکۆمەاڵیەت
هەر چۆنێک بێت، نیشانەی هەردوو دیاردە بە سەر شیعری ئاواتەوە دەبینرێت و    دونیا.

ەسەنگێنێت، ی شاعیر لە ڕێگەی شیعرەکانیەوە هەڵدبۆ کەسێکی وەک من کە تایبەتمەند 
پێویس ئێمە  بەرچاون.  الیەنەکە  هەهەردوو  بە  هەمەتمان  کە  یەنە  الڵسەنگاندنێکی  هەیە 

مامۆستا  ی  الیەنگر و بێتنەکەسایەتی  ناسیویانە  نزیکەوە  لە  وا  خەڵکانەی  ئەو  ئایا   .
نن بێ الیەنی بپارێزن و دۆستایەتی و خزمایەتی و نزیکایەتییان لەگەڵیدا هەبووە دەتوا

هەڵبڵێن    ی کەسەکەداوەی وەک تەزکەرە نووسانی کۆن تەنیا بە شان و باڵلە جیاتی ئە
پێکهاتەیەکی گشتی کگەیەڕوان لە  ئەو  یی ڕوونکەرەوە  ئاوات  ،کەسایەتی  ی شاعیر  وەک 

شۆڕشگێڕ   حزبییەکی  و  موریدان  تۆبەدادەری  شێخزادەیەکی  وەکوو   دەستەوەبەنەک 
کار  بدەن؟ ئەچەندە  ە  ئەم  دەنا  باشترە  بکرێت  و  زووتر  هاوماڵ  و  هاوتەمەن  گەر 

چوونە   ئاوات  بێ  هاوڕێکانی  ئەودەم  سەفەری  هەر تگەڕانەوە،  کار  سەرچاوەی  اقە 
کاری  وەک  ڕاست  مەگەرەوە،  و  ئەگەر  دەیان  بە  ئەوانیش  و  شیعرەکانی  دەبێتەوە 

 . ی دەبەمبەڕێوە لە دوورە واڵتی و بێ سەرچاوەییدا کە ،دەبن ئێستای من
شیعر یەکەمی  فەردی  "گسێ  کاکەی  کۆتایی  "...ەردەپرسی  فەردی  شەرحی   ەکەیو 

پەرێشئەح ڕەواڵی  دەست  بە  وەک مانیەتی  بەاڵم  نایەت  چارەی  لە  خۆشی  کە  ەزانەوە 
بێگاری کردن بۆ ئاغا، ئەویش مەجبوورە بۆ مەعبوود و بۆ باوەڕە ئایینییەکەی بیکات و  

ح بێ  تەعبیری  بگرێت.  لەوڕۆژووەکە  جار  دوو  پەرێشانی  حەواس  و  سێ    ەواسی 
"زاری" وشەی  بۆتەوە.  دووپات  سەرەتادا  واتای    فەردەی  ببە  جار  دوو  تە  ۆگریانیش 

 ڕەدیف بۆ سەروای فەردی دووهەم و شەشەم.
بە مەال و وشکە سۆفی گرتنە و   بەربینگ  ڕشتنە!  تا شەش، داخی دڵ  فەردی چوار 

 کە دەڵێن ڕەمەزان "وەختێکی خۆشە'!  ەخەتای بارودۆخەکە خستنە ئەستۆی ئەوان
س جارێک  شاعیر  ئەوەی  لەبەر  هەیە  بەختی  سۆفی  ڕیش  وشکە  داوەتە درێژی  یفەتی 

 تبۆچی هەدادان  !مەال  یلەکۆڵی بۆتەوە بەاڵم مەال! هەی کوتوپڕ ب هەر بەوەش  و    پاڵی
لە چییە   ت نییە، ئەو قوولە وهەرایە و ئەو سەر وخوارچوونە ]ی سەربانی مزگەوت؟[  
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لە چییە؟ ئەو هەموو گریان    تدی و خۆشییەشائەو  [؟  ەیبۆ دەچێ بانگ و سەاڵ دەد]
ی خێر و سەرفترە  دەب  هەر بۆ ئەوەتۆ  ؟  ەیەیکدلە خودا[یە چییە    و پاڕانەوەو زاری ]

ڕەش یوەربگر زووخاوی  بە  دەک  خۆ  تت؟  خۆ  ڕەمەزان  تبێت!  'خۆش'ەکەتو    ە 
د قوزەڵقورت  نان  لەباتی  نەهێشتووم،  بۆ  زووخاو  ژیانیان  چایی  جیاتی  لە  و  ەخۆم 

ن  ا بە کورتی، هیچ بەیبمردایەم!  ڕادەبوێرم دەنا دەبوو  ، تەنانەت ژیان بە بێعاری  دەنۆشم
لەوە   موسوڵمانەوە،  ئیماندارێکی  الیەن  لە  ڕەمەزان  و  ڕۆژوو  بە  دژ  ڕاگەیاندنێک  و 

 بەهێزتر نابێت! 
ت بیستوومە دەڵێن وەک  لە موکریان  نەمزانی چییە.  پەرش و تۆوی شاری:  ووی هەرێز 

ەدا بانە بۆرین)لە هەن  بێتواتایەکی هاوچەشنی هەوێدەچێ    ئێرەش  یباڵو بووەوە. ئەوە
 نەمدۆزییەوە(. 
 باری: خودا 

 کوتوپڕ: مردنی لە ناکاو، وەستانی دڵ، سەکتە 
 )هەنبانە بۆریئنەی مامۆستا هەژار( قوولە: قیژە و هەرا 

دانەوێڵە   یان  گەنم  لە  ئایینی  باجی  زەکات سەرفترە:  موسوڵمانێ،  هەر  بە  بەرانبەر 
 هەنبانە بۆرینە( )

 ینە( ەنبانە بۆر)هزووخاو: کێم و خوێنی تێکەاڵو 
 ک(ە چوار باڵی هەیە )هەنبانە بۆرینە(.  ەچووک )حەشەرە یاندارێکی بیقوزەڵقورت: گ 

، حەقیقی گەلێک بە شان و باڵی ڕۆژووی ڕەمەزاندا هەڵدەڵێت و تا ڕادەیەک وەاڵم  بۆ
 . بووکە ڕۆژووگرتن جاڕزی کرد ەبۆچوونی ئاوات لەم بارەیەوە دەداتەوبەرپەرچی 

 :یقیاوات و حەقی ئشیعرەکان شئەوە
 

 ئا: ئاوات 
 حەقیقی  :ح
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 نامەی ئاوات بۆ حەقیقی   ١ئا. 
 

 ئەوا باکەی شەماڵ هێنای له خزمەت یارەکەم کاغەز 
 خارەکەم، کاغەزبەخێر بێ ڕۆحی شیرینم، گوڵی بێ

 ت بم چاوەکەم، مەمنوونی ئەلتافم بە قوربانی وەفا
 لێت پرسیم و ناردت بۆ دڵەی ئاوارەکەم کاغەز  که 
 لوتفەکەی یارم ێب ببوو بەندی دڵم لەتوو لەتهەم

 بەن"ێ دڵدارەکەم کاغەز دەوای کرد ناردی بۆ "کانی
 هێزی تۆم و دەردەداری تۆ لەبەر ڕۆژوو نییه، بێ

 !غەزهەناوم هاته بەر، بوویه دەوای ئازارەکەم کا
 ۆش لەوێی بۆیە له بۆکانێ که کانی گەورەکانه ت

 ەم کاغەز "سەردار"ەکسەرم بەرز و بڵیند بوو هات لەجێی 
 ۆش حەقیقەت سەربڵیند و بەرز و ماقووڵی! ت حەقیقی

 که کردته پەیکی ڕەحمەت بۆ دڵەی خەمبارەکەم کاغەز
 !جا چش ,ئەگەر دووره "ئیمامی" گوفتوگۆی بۆناکرێ

 دوور لەجێی گوفتارەکەم کاغەزنییه فەرقی نزیک و 
    
 ی هەتاوی١٣٣١بەن، نی کا

  (وەئەنیسیدا نەهاتو؛ لە چاپی ی چاپی جەعفەر  ٣٩٩)الپەڕە 
 _______________________________ 

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
 ، مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنمن سالمثهزج م

  
 
 

 وەاڵمی حەقیقی بۆ ئاوات   ١.ح
 
 نامەکەی نامی گەیشت و نامه سەرچاوم  ئیمامی"!"

 له دووری تۆ دەبارێ داییما فرمێسکی خوێناوم
 اوەکەم بێ تۆچ ارەک لێم حەرامهێ مانگی موببەب
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 پاڵو و گۆشت و دۆڵمه و مەشکەفی و فڕنی و هەلیماوم
 لەبەر ڕۆژوو نییه، دووری له دینی تۆیه گەر مردووم 

 ر ماوم ئەجەل دەورم دەدات، هیوای ویسالی تۆیه گە
 ی هەموو سووتانڕەفیقانت له هیجرانت بەجارێک

 وم من نەسووتا به ناری عیشقی پاکی تۆ، به تەنیا
 یداتان بم، وەرن ڕۆژی هیالکەتمە ف که فەرمووته:

 وچۆ بەینی من و تۆ، بۆیه داماومچ حاجەت هات 
 له قوللەی قەلبی یاران خەیمەیی نازت وەها هەڵدا 

 تۆ نایێته بەرچاوم له خانەخوێ و له میوان، غەیری
 تۆدا ڕەهڕەوانت هیچی ناوەستن له ڕێگای عەشقی 

 م اوەر من سەر لەپێنوەک تۆن و ههەموویان "کامیل"ن 
 ئەگەر وابێ ئەوەی دۆستی "حەقیقی" بێ لەبیر ناچێ 

 بێت و نەیه، پێاڵوی سەرچاوم  ،به قەولی "کاعەزیز"
 

 ( ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە ٤٠٠)الپەڕە 
 
 
 

 نامەی حەقیقی بۆ ئاوات   ٢ح. 
 

 دەمێکه دڵ له دووریت ئاگرینە 
 زۆر بەتینە  خەمی هیجرت گڕێکی

 اتت "ئیمامی"اودەمێکه دڵ به ئ
 خەفەتبار و برینداری ئەوینە 

 تۆ ژیان، باوەڕ کە الی من ژانه بێ
 ژیانی وا بەژان کەی نێوی ژینە؟ 
 ئەوا ڕۆژی تەمەنمان گەییه ئاسۆ 

 تۆبه و گرینە  دەمی پاڕانەوه و
 

   جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(ی چاپی  ٤٠١)الپەڕە 
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 ت بۆ حەقیقی  نامەی ئاوا  ٢ئا. 
 

 بوو قاسیدی یار شێعری ئاودار و تەڕی هێنا ۆشچ خ
 ژیاوه باغی هیواکەم، ئەوا بەرگ و بەری هێنا

 هەزار ئەحسەن "حەقیقی" عەنبەرئەفشانی دەکا شێعرت!
 ت موژده و نەویدی خۆشتری هێنا فیدات بم، قاسید

 بووم من نساری ڕێت بکەم هەرچی مەڕ و ماڵە خەریک
 ا، سەری هێناش، ماڵ و مەڕی الدڕۆح هاته پێکەچی 

 له جوابی شێعری ئاودار و تەڕ و پاراوی تۆ "شاعیر"! 
 بچووکی خۆت بە سەد زەحمەت دووسێ شێعری شڕی هێنا

 یاران کرد به عەزمی کوشتنی ئەو شەخسه ئەمنی دوور له 
 ژەی من نەشتەری هێنا برۆی تۆ خەنجەری کێشا، مو
 تۆ دیسان  ەسیمی لوتفیله دووریت مردبووم، ئەمما ن

 پەروەری هێنا اسا، دەگەڵ خۆی نەشئەیی ڕۆحئمەسیح
 داکەوا پارچەی غەزەل دەبڕین له دیوانی موحەببەت

 ئەتۆ پشتی غەزەل دێنی، "ئیمامی" ئەستەڕی هێنا 
    

 ی هەتاوی١٣٣٢بەن، کانی 
  ر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(ی چاپی جەعفە ٣٩5)الپەڕە 

_______________ ___________ _____ 
 زیی شیعرەکە، بەحری عەروو

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن   :من سالمثهزج م
  

 
 

 وەاڵمی حەقیقی  ٣ح. 
 

 ئەوا سۆزەی بەیان دیسان پەیامی دڵبەری هێنا 
 ەتری عوود و عەنبەری هێناپەروەر عنەسیمی ڕۆح
 بەن" مەرحەمەت دیسان لەالی کوێستانی "کانیشنەی بای 
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 بەری هێناو سوێسنه و سۆسەن بۆنی هەاڵڵه چ خۆش
 نه زیندوو بووم نه مردوو نامەکەت ئاوی حەیاتی دام 

 نه قاسید بوو نه کاغەز، ساقی ئاوی کەوسەری هێنا
 و شەوبۆئەتڵەسی له وێنەی سونبول و الله و گوڵ و گوڵ

 ەنەوز و مەخمەری هێناحەریر و ئەتڵەس و جەرسه و ق
 ەبیعەت بووکوێستانی تهله ڕووی نەخش و نیگاری پیر

 یس چوو نموونەی ڕامسەر و بابولسەری هێنا موهەند
 ئاسا سزد گر زنده گردد مرده از نامت مسیح

 کەوا بۆ مەسکەنی "سەردار" نامەی سەروەری هێنا
 ەوێکی تاکوو ڕۆژ نووسیعەزیزم شەرحی دووری تۆم ش

 ەڵەم ئیعالنی خەتمی دەفتەری هێنا سبەینێ زوو ق
 امی قیامەت بوو ۆ ئەهلی دڵ ققیامی قامەتت ب

 تاری کۆچ و بارت بۆ موکریان مەحشەری هێنا قە
 گڕی دڵ زۆر بەتینه وا زوو ناکووژێتەوه "کامیل"! 
 "حەقیقی" دەستەچیلەی دڵ، "ئیمامی" ئاگری هێنا 

     
 هەتاوی  ی١٣٣٢بۆکان، 
لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(    .ی چاپی جەعفەر ٣٩٦)الپەڕە   

 
 
 

 یقی ئاوات بۆ حەق نامەی    ٣ئا. 
 

 "ئیمامی" گەر دەپرسن چۆنه بێ ئێوە! له ئەحواڵی 
 هەمدەم و نێوە سەری سووڕماوه، لەم کوێستانەدا بێ

 بکەن ڕەحمێ به حاڵی، هەر بەحاڵ هێزی لەبەردایە 
 سەرزەمینەی پڕ کەژ و کێوە عەجایب گیری کرد لەم 

 گەڕێن قشاڵغ و بژوێنەێستانه جێگای، لێیمەڵێن: کو
 شێوە!خەڵکی بێ وان تێر دەخوات و  ان چی، که حەیبه ئینس
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 ئەگەرچی گیاوگژی ئەم سەرزەمینه سەوز و تێراوە، 
 وچێوە بەاڵم بۆ من له دووری ئێوه وشک و پڕ چڵ

 مەفیداتان بم، وەرن لوتفوو هەبێ، ڕۆژی هیالکەت
 ر "کامیل"م نێوە نێونیشانم، بێنه الم هەنەیەن بێ

                                     
 ی هەتاوی١٣٣٢ن، بەکانی 

ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٣٩7الپەڕە )  

 ____________________________________ 
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 

مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیلن مفاعیلن  :من سالمثهزج م  
 

 
 

 حەقیقی وەاڵمی    ٤ح. 
 

 قاسید پەیامی دڵبەری دا، دڵ نەما خەمی 
 دەمی  ێکی مەسیحادەمه،یدقاس چ ه ەهبەب

 "تاهیر" که نووری دیدەیی تۆو سەروەری منە 
 بۆ چاوی من میسالی کله، خاکی مەقدەمی  

 مەنزوومەکەی گەیاند و برینم کوالیەوە
 ۆیه مەرهەمی  ئاخر به فکری چاره بە، الی ت

 ەهاتی منه مەگەر؟فەرمووته بۆ نەهاتی، ن
 موو دەمی قوربان زەمانه هات و نەهاته هە

 ییا ئارەزووی دڵ؟ جێ له زیندەگدێتەکوا 
 چونکه هەزار ساڵه دەڵێن موددەتی کەمی 

 حاشا له شایەتی که گەدا بم له دەرکی تۆ 
 نایدەم به مڵک و ماڵی جیهان، عومری ئەدهەمی 

 له یادی "حەقیقی" هەتا هەیە"کامیل" دەمێ 
 دەر، هەمیشه لە بەرچاو و سەر دەمی ناچێته 
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ا نەهاتووە( ؛ لە چاپی ئەنیسیدی چاپی جەعفەر  ٣٩8)الپەڕە   
 
 

 نامەی ئاوات بۆ حەقیقی     ٤ئا.  
 

 گەر دەپرسی چۆنه کامیل؟ کاکه، دەردی کارییە! 
 هێزه، گێژووێژه، کاری زارییە برسییه، بێ

 ٣٤٢ه، شەو خەسته و تەنبەڵ دەڵێی: رۆژ حەواسی پێ نیی
 کێشی کردووه، تاکوو سەحەر هاوارییەکۆڵە

 ان توو وەک زولفی بولەت برهەم و لەت وا باڵو و دە
 فکر و ئەحواڵ و حەواسی، عەینی تۆوی شارییە

 درێژ سۆفی ڕیشخراپ و وشکه غەیری کوندی ماڵ
 کێ دەڵێ ئەم وەخته خۆشه؟ گەرچی ئەمری بارییە 

 هەدادانی نییە  !وپڕ بێی کوتمەالش ڕەبب مام
 ەر قووله و هەرایه، ئەم سەره و ئەو خوارییەکاری ه

 ەی هەیەرنگی خێره، سەرفتیه لەو، چونکه ماخۆشی
 دەک به زووخاوی ڕەشی بێ، هەر به فکری زارییە
 نان دەخۆم ئەمنیش به قوززەڵقورته، چا زووخاومە 

 عارییه گەر دەپرسی چۆن دەژی "کامیل"؟ برا! بێ
 
 نیسیدا نەهاتووە(ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئە ٣٩٣پەڕە )ال

_____________________________ ___________ 
 کە، ەی عەرووزیی شیعربەحر

 من محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ثرمل م
 
 
 
 
 
 

 
 ە وو : خەستچاپی جەعفەر ٣٤٢
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 وەاڵمی حەقیقی    ٥ح. 
 
 کامیل"! ئەو مانگی موبارەک فەڕز و ئەمری بارییە"

 سەرفترە وو دیندارییەمانگی نوێژ و تاعەت و 
 فکره عەینی ڕەحمەتە ئەتۆ تێ لەززەتی ڕۆژوو

 ییە بڕوانه زەهری مار خواردنی ڕۆژێ ئەتۆ 
 خوێندن و ئەڵاڵهوئەکبەر دێ مودام  ڕئاندەنگی قو

 کەی له مانگی دیکەدا تۆ گوێت له دەنگی قارییە 
 وحەوتەم حامیلی قوڕئانە جەبریلی ئەمین بیست

 مەدی موختارییە حامیلی وەحیی موبین بۆ ئەح
 سەف مەالییک دێنەخوارسەفلەیلەتولقەدرێ کەوا 

 زارییە  سی! وەختی گریه ودەرکی ڕەحمەت بازه، عا
 یەزەخ داخرا دەرکی بەهەشت ئاواڵهی دۆدەرک

 موژدە بێ ڕەحمەت دەبارێ باری عامی بارییە 
 سەیقەلی ژەنگی مسی ساڵێکه سەرفتره و زەکات

 ی جارییە وماڵی نەفس و ماڵه سوننەتێکمشت
 ێکی دیکەی نییەمەالی بێچاره، کاروبارمام

 ه وەختی کارییەیازده مانگان خەوتووه و ئەو مانگ
 ەقیقی" زەوقی جارانی نییە! ا "حاکەگیان ئێستک

 عارییە تەبعی تۆ سەرشاره، ئەمما شێعری من بێ
                              

 ی هەتاوی ١٣٤7بۆکان، 
 لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ی چاپی جەعفەر؛ ٣٩٤)الپەڕە 
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 جی نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات و خاڵەمینی بەرزن
 
 عر پارچە شی ٤ەرجەم س

 ی خاڵەمین پارچە سێ پارچەی ئاوات و یەک
 
 

نەغەدە بەرزنجی  کە ییخاڵەمینی  موکریانە  قوتابخانەی  شیعری  پێشڕەوانی  لە  یەک   ،
هێدی  ی سەیف، وەک هەژار و هێمن ودۆستایەتی نزیکی لەگەڵ شاعیرانی دیکەی دوا 

لەوپەڕی  ین  اوە. شیعری خاڵەمەناسرئاواتدا هەبوو بەاڵم بەداخەوە بە شێوەی پێویست ن  و
شیعری   پارچە  سێ  دا،  دڵ  شاری  دیوانی  لە  نیشتمانپەرستیدان.  و  پڕواتایی  و  جوانی 

پ یەک  تەنیا  کتێبەکە  بەاڵم  گوتراون،  خاڵەمین  لە  ڕوو  کە  کراون  تۆمار  ارچە ئاوات 
کردووە. تۆمار  خاڵەمینی  "هەستە    شیعری  و   ئاوات  کامیل..."ی  "هەستە  شیعری 

 هەتاویدا گوتراون.  ١٣٦٠خاڵەمین لە ساڵی .."ی ناقیس.
شیعری   دوو  و  خاڵەمین  شیعرەکەی  تاقە  بەتایبەت  شیعرانە،  ئاوات   ٢و    ١ئەو  ی 

ئاواتدا، بریتییە لە  بەیەکەوە پەیوەندییان هەیە. ئەو پەیوەندییە لە گەڵ شیعری یەکەمی  
ها وسەروای  لە  کێش  چەند  هەروەها  ئاوبەش،  کە  خاڵەمین،  لدەستەوشەی  ە وات 

لێوەرگرتوون و دووپاتی کردوونەتەوە: دەسوێ، نەسوێ، سەر    ڵکیشیعری خۆیدا کە
 سوێ.  

وشەی  دەستە  هەندێک  لە  جگە  دووەمدا  شیعری  لەگەڵ  خاڵەمین  شیعری  پەیوەندیی 
لەوەد تایبەت  بە  خاڵەمیهاوبەش،  پرسیاری  وەاڵمی  ئاوات  کە  کە  ایە  دەداتەوە  ن 

 پرسیبووی لەکوێ دەبێ بێم بۆ الت؟  
ئەبەاڵ پەیوەندی  لە  بکەم کە ئەگەر  و شم  نیشانی هەندێک خاڵ  یعرانەدا دەبێ دەست 

 دەبێ وەاڵم بدرێنەوە:  ویکەم پرسیارن ن، النەکەینیان سەیروەک ناتەواوی 
لە ناق  خاڵەمین  "هەستە  شیعری  پرس  ١٣٦٠ساڵی    "ییس...هەمان  ئاواتی  لە  یوە  دا 

ساڵی    "ی...ین بوو، گەرم بوو"هاو  "لەکوێی بێم بۆالت؟" ئەی چۆن ئاوات لە شیعری
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ئاماژە بەو پرسیارە دەکات؟ تۆبڵێی هەڵەیەک نەکەوتبێتە    ،ساڵ دواتر  ٣  ،دای خۆی  ١٣٦٣
کێیە کە   ڕێکەوت بۆ شیعرەکانەوە؟ ئەو هەڵەیەی سەرەوە کاریی  دیاریکردنمەسەلەی  

 تووشی گێژوگومی   ،کە مەجبوورە لێیان ورد بێتەوە  ،وا خوێنەر و کەسێکی وەک من
 ت؟دەکا

شێوە هەمان  شیعری  ل،  بە  حەوتەمی  فەردی  کامیل..."ە  بە "هەستە  ئاماژە  ئاوات  دا، 
نابینین.   خاڵەمیندا  لەشیعری  ئێمە  بەاڵم  پێیداوە  خاڵەمین  گوایە  کە  دەکات  هەواڵێک 

بچێت بۆ نوێژ وەبەر   ووتە هەرکەس لە ماڵی خۆی دەرکەوێت وئاوات دەڵێ تۆ گوت
: باشە خۆ ئەگەر کەسەکە لە  تداەدا دی وێی خاڵەمینبە گ  گولـلە دەکەوێت؛ ئینجا ئاوا

ماڵیش نەچێتە دەر، لەبەر خەم و خەفەت لە ژوورەوەدا دەپوێت چونکو بەشی کوردان 
و   فڕێدەدات  تەرمەکەشمان  ]دوژمن[  و  یان کووژرانە  دێتشئەوەمردن  لەدەست   !ی 

 کەژ وکێومان لێ بۆتە قەبرستان.  لەو بارودۆخەدا 
 بێ بچینە سەر ئەو باوەڕەی کە: نا ئایاسیارە چییە؟ ەو پرباشە وەاڵم بۆ ئ

 ئا. ئەو شیعرەی خاڵەمین بە ناتەواوی چاپکراوە، یان
بەو   ئاماژەی  کەسیش  و  نەهاتووە  کتێبەکەدا  لە  کە  هەبووە  دیکەشی  شیعرێکی  ب. 

 ٣٤٣واوییە نەکردووە. ناتە
نا بێت،  ناقیس..."یمەهەرچۆنێک  "هەستە  تژیی  ی  و  دۆستانەیە  لە  خاڵەمین  و  ە  ڕێز 

ئاواتیش لە هەمان فەزای    "هەستە کامیل..."یەویستی بۆ ئاوات. نامەی  خۆشئیرادەت و  
و   دراوە  شێعرەکە  بە  سووڕێک  بەدواوە  چوارەم  دێڕی  لە  بەاڵم  نووسراوە  دۆستانەدا 

ئاقارێکی ب  بەرەو  و  گەل  خەباتی  ڕێگەی  براوە:  ئاوسیاسی  ئەو  اە  و......  گەیشتن  ت 
هە فەردی  لە  بەدواوە  شتەم  بۆچوونە  نۆیەم  دەڵێ:  خەسو  کە  کاتێ  دەبێتەوە  تتریش 

بەشی کوردان"" و    و  مردنە، کوشتنە  مەزڵوومییەت  بۆ  خەمخواردنە  ئەو  هەموو  دوای 
ۆتایی شیعرەکەدا پەیامێک  ی کفەردبندەستیی گەلەکەی، ئاوات لە میسراعی دووهەمی  

 
بڵێ  ٣٤٣ پێویستە  دەیئەنگێوێت،  نوێژ گولـلە  بۆ  بەوەی کە خاڵەمین گوتبووی هەرکەسێ بچێت  ئەو  سەبارەت  م 

ت،  دی ئەوانەوە دەپوێلە ماڵێدا بە دەر،  ولـلە نەکەوێت هەرکەسیش بەر گ  کەی ئاواتیش کەەهەوالە و وەاڵم
[دا و ئەنجامەکەی کە بووە هۆی ١٩7٩]   ١٣58نەغەدە لە بەهاری ساڵی    هەموو وێدەچێت ئاماژە بن بە شەڕی

د گوندەکانی  و  شار  لە  زۆری کوردان  و کۆمەڵکوژیی  کووژران  و  وەک  ڕاونان  نەغەدە  و قەوروبەری  اڕنا 
داسەپا  قەاڵتان شەڕی  ئیسلە  کۆماری  مەالال وی  دەستی  بە  جو  -حەسەنی  می  و ئیمام  ورمێ  شاری  معەی 

 . ەکەمانەیارە خۆجێیەکانی کورد دژ بە گەلنفەرماندەی سوپا و 
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خ دەکاتئاڕاستەی  شیعرەکە  دیکەی  خوێنەرانی  و  دەڵێ  اڵەمین  بە  گوڵ"  :و  هیوا  ی 
یارمەتی    گەلخوێنی   خوێنانە  ئەو  مەدەن،  لەدەست  هیوا  نەبێ،  خەمتان  دەڕوێ!". 

 گەلەکەمان دەدات بە ئاواتەکانی بگات. 
منبە   الیەن  ،بۆچوونی  لە  کە  سەرەوە  شیعرانەی  ئەو  خاڵەمین    هەردوو  بۆ  ئاواتەوە 

بوو  دەبێنێرراون،   یەکەمدبێتوەاڵمیان  شیعری  لە  کە  تایبەت  بە  دەڵ،  "خاڵێکی  ا  ێ 
ئەو بووعەزیز   چاپەکاندا  لە  هیچکام  لە  بەداخەوە  بەاڵم  جوان"؛  هۆنراوەی  ناردی   ،

ئاوات لە دیوانی 'شاری دڵ'دا،  بێت، شیعرەکانی  وەاڵمانە دەرنەکەوتوون. هەرچۆنێک 
زایێنی[ یان بۆ   8٦و    8٤،  ١٩8١ی هەتاوی ]  ١٣٦5و    ١٣٦٣،  ١٣٦٠اڵنی  ڕێکەوتی سا

 ی بۆ نووسراوە. ١٣٦٠تی ڕێکەو یشخاڵەمین رەکەیدانراوە و تاقە شیع
ئاوات باس لە حەاڵل بوونی "خوێنی مە، بۆ وان"    "هاوین بوو، گەرم بوو..."یشیعری  

خ و  نیشتمانپەروەرانەیە  هەڵوێستی  هەمان  درێژەی  ئەوە  گەلی دەکات.  خوێنی  وێنەکە 
لە هەمان    ردن.کو  دژ بەەوانیش حکوومەتی ئێران و ڕەگەزپەرستانی  کوردە؛ وان یان ئ

( دەڵێ سەرەڕای ئەو خوێنڕژانە، هێشتا کورد نەبەزیوە و ناوی بە  ٩و  8ردی  )فەدا یعرش
 ئازایەتی دەبەن و "قارەمانی گەلی کورد"یش نەبەزیوە.  

کەس بێت  ئەگەر تاکە    ە کێیە؟ بە بۆچوونی من   پرسیار: ئەو "قارەمانی گەلی کورد"
سااڵنەدا    ئەوا ئەو  بارودۆخی  شەهید  جگە    ینناتوانلە  دولرەحمانی  عەبدوکتۆر  لە 

هۆکاریش بەوە دەزانم کە ئەو شەڕەی وا لە  بیر لە کەسیکی دیکە بکەینەوە،  قاسملوو  
بوو لەگەڵ حزبی دیموکراتی کوردستان و  و لەو ڕ  کرا  نەغەدە ڕوویدا شەڕێک  ۆژە 

 م بەبەاڵ  وتار بدات و خۆیشی لەوێ ئامادە بوو.  قاسملوودوکتۆر  لەو شوێنە، بڕیار بوو  
ئەو   من  گەلی  قاربۆچوونی  شاعیر،  نیازی  و  نییە  تاکەکەس  هی  قارەمانیەتییە  و  ەمان 

 و ئەوەش بە باشی لە واتای گشتیی فەردەکە دەردەکەوێت. کورد بە گشتییە
ئاوات سێهەمی  زشیعری  و  کەم  ناو  ۆر،  یش،  ناسراوەی  ناوەرۆکە  ئەو  شیعرەکانی هەر 

کاوم، لەیاران بەجێ ، ش: پیرم، شێواوم ەوناسیاپێشووی ئەوی هەیە کە خوێنەر لەگەڵیدا  
ماوم، لەبەر یەکچووم، لە دەستچووم، ماڵە ڕووخاوم و فەوتاوم. لە یەک جێگا نەبێ کە  

ئەمن"  دەڵێت الوم  دەڵێم  جوانان،  ڕیزی  دێمە  واشە  شکاو  هە  . "جاری  ڕۆحە  بەو  ر 
خنکێت وەی ب وە داوا لە خاڵەمین دەکات فریای بکەوێت و پێش ئەوهەڵوێستە نەرێنییە

 ئەوە شیعرەکانن: ان[ دەریبهێنێت.ژی لە گۆالو]ی
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 ئا: ئاوات 
 خ: خاڵەمین 

 
 

 نامەی خاڵەمین بۆ ئاوات   ١خ. 
 

 ' کامیل'هەستە ناقیس! بنووسە بۆ 
 وێشێعری تازە و تەڕ و بەتام و خ

 دوای ساڵو و دەسی لە سەر سینگت 
 ڵێ بۆ زیارەتێکی بێمە کوێ؟ ب

 ٣٤٤ا بیری ئەودڵی من ڕۆژ و شەو لە 
 ۆ دەدوێ ی تڵ و گیانم بە یادد

 هەر منم دڵ دەداوی تۆ کەوتوو 
 هەر ئەتۆی ڕاگری منی بە موێ 
 دڵی وێران و شێعرەکانی تۆش

 بەتوێهەروەکوو جەرگی خۆمە، توێ
 باشە چیدی سەرت نەیێشێنم 

 ەر بژی بەو زووە لەشت نەپوێ ه
 بۆ دۆستیت هەتا ماوە"خاڵە" 

 وێ خۆ نابزوەکوو کێوە، لە جێی
                                       

 ی هەتاوی١٣٦٠نەغەدە، 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە( ٤٢٣)الپەڕە  

 
 
 

 
نووسراوەل   ٣٤٤ "ئەوا"  وەک  دەقەکەدا  بێت.  ە  ئەودایە"  "لەبیری  واتای  بە  واهەیە  شیعری  بەداخەوە  ،  دیوانی 

لەبەردە  یخالەمین بەراونەمرم  نییە  لەگەڵ  ستدا  بزانین  بۆئەو  بکەم   ئەوی  ەقدردێکی  لەەی  میسراعی    بۆچی 
دووهەم    سێهەم کەسی ڕێزمانی هاتووەوەک    ،"دا "ئەوی فەردی سێهەمیەکەم دووهەمدا "تۆ"ی  لەمیسراعی  و 

   تن.ێنەکەی ئەودا دەرکەوتبهیوادارم ئەو نامە شیعرییانەی ئاوات و خاڵەمین لە دیوا کەس؟
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 وەاڵمی ئاوات بۆ خاڵەمین   ١ئا. 
 

 ەمین دەدوێ هەستە کامیل! کە خاڵ
 نی کەوێ جوان دواوە، لە ڕۆحی ئەم

 بیر و هۆشت وەکۆکە بشزانە
 ێی لە چی دەسوخاڵە داخۆ سەر
 ی کە نامەت بێ ئەوەخاڵەگیان! پێش 

 توێ پاکی جەرگ و دڵم ببوو توێ
 وپێکی گەیشتهۆنراوەت بە ڕێک

 مردبووم من، ژیامەوە لە نوێ 
 یا خودا هەر بژی بە بیروڕا 

 گەل نەسوێپێت لە ڕێگەی خەباتی 
 تت هەر بژی تا دەگەی بە ئاوا

 بەرهەڵستت نەبێ هەتا سەر سوێ 
 گیزرن، بە خەم هەخەم نەبێ خاڵی م

 ڕێزەکەت نەنوێ!و بەبەژنە بەرز 
 تۆ دەفەرمووی کەسێ بچێ بۆ نوێژ 

 بەجێ خۆ بە گولـلەیەک دەنگوێ جێ
 خۆ ئەوی ناچتە دەر لە ماڵی خۆی 
 بـە خـەم و دەردی وانـەوە دەپوێ

 کوشتنە بەشی کوردانمردنە، 
 ەدا و بۆی دەلوێ تەرمەکەش تووڕ د

 کەژ و کێوی مە بۆتە قەبرستان 
 ێنی گەل دەڕوێ وڵی هیوا بە خگو
                                      

 ی هەتاوی ١٣٦٠قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە(  ٤٢5و  ٤٢٤)الپەڕە 

_________________________ ______ 
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 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
 فاعالتن مفاعلن فعلن ف مسدس مخبون محذوف: خفی
 
 
 

    وات بۆ خاڵەمینامەی ئنا   ٢ا. ئ
 

 ٣٤5هاوین بوو، گەرم بوو، ساڵی شەست و سێ بوو 
 نامەی گوڵی دڵ گەیشت، دەزانی کێ بوو؟ 
 خاڵێکی عەزیز بوو، ناردی هۆنراوەی جوان 

 پێ بوو  جوان بوومەوە بەو نامە، ژیانی
 باقی بێیا خوا قەڵەم و دەست و دڵی 

 خاڵ بوو لە دڵم خەیاڵی نیشتەجێ بوو 
 وپێکتی ڕێکنهاتنی شێعرەکاپێش 
 توێ بوو دڵی "کامیل"ت هەموو توێگ و جەر

 ئەو نامە کە قووتی ڕۆحی من بوو خاڵە! 
 وخوێ بووزۆر خۆش بوو لە الم، چونکی بە تام
 ی فەرمووتە لە کوێی کە بێمە الت تاوێک

 بۆ هاتنی تۆ دڵم سەری لە سوێ بوو 
 هەرچەندە کە خوێنمان حەاڵڵە الی وان

 ی لێ بوونووی تەرمی جواهەرالیە دەچ
 م شوکور بە ئازادی دەبەنبەاڵ بڕوانە

 نێوی گەلی کورد لە شاری یا الدێ بوو 
 هەروا نەبەزیوە قارەمانی گەلی کورد 

 بەو باسە ژیا کوردێ ئەگەر گوێی لێ بوو
 بوویە هۆی وتاری "کامیل"  تۆی خاڵە! کە

 زەل و فکری دەنا لە کوێ بوو؟ تەبع و غە
                                
 

 زایێنی.  ی ١٩8٤لەگەڵ ساڵی ەتاوی بەرانبەرە ه ی ١٣٦٣، واتە ساڵی شەست و سێ  هاوینی  ٣٤5
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 ی هەتاوی١٣٦٣اقاڵوا، هاوینی ق
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە(  ٤٢7و  ٤٢٦)الپەڕە 

 _________________________________   
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 

   فعل )وزن رباعی( رب مکفوف محبوب:مفعول مفاعیل مفاعیلمن اخثهزج م
 
 

 ەمین نامەی ئاوات بۆ خاڵ  ٣ئا. 
 

 لێاڵوم ئەمن  الویماسی لە نێو گۆ وهەروەکو
 دەس و پێ، تازە شێواوم ئەمن هەڵدەسووڕێم بێ

 تۆ ببە غەوواس، دەرمبێنە لە ئاو تۆخوا، کەسم! 
 خاڵە گیان فریاکەوە، تاکوو نەخنکاوم ئەمن! 

 ێکی ژیان قەتار بووم خۆ لەگەڵ یاران لە مزڵ م هە
 ن ماوم ئەمکاروان ڕۆیشت و نەمزانی، بەجێ

 بەاڵم بەو حاڵەوە ، خۆم و لە قیس چوومومن کە پیر بو
 جاری واشە دێمە ڕیزی جوان دەڵێم الوم ئەمن 

 خاڵە گیان! چاوێک لە ئەندامی لەبەریەک چووم بکە
 هەروەکوو النکەشکاوێکم کە چڕژاوم ئەمن

 شم چوو لە دەستدار و پەردووی لەش دەس و پێیە، ئەوی
 ڕووخاوم ئەمنجارە هەروەک ماڵە النکە نا، ئەم 

 ارەزووی "ئاوات"ی پیر! ڵە ئیەتە جێ تازە خاان
 هەر دەبێ بانگ کا، بڵێ خۆ تازە فەوتاوم ئەمن

                                      
ی هەتاوی١٣٦5قاقاڵوا،   
ووە(  جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتی چاپی ٤٢٢)الپەڕە   

 ___________________________________ 
 

 رەکە، عری عەرووزیی شی بەح
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  : فمحذو  منث رمل م
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 نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات لەگەڵ نووری 
   

 پارچە شیعر  ٦سەرجەم 
 ی نووری ێ شیعرو س ی ئاواتشیعرسێ 
 
 

ع )پێشتر:  نووری  محەمەدی  سەرەکییەکانی  مامۆستا  کۆڵەکە  لە  یەک  گڵۆاڵنی(،  ەتری 
 ی قوتابخانەی موکریانە.  شیعر

 ند قۆناغی جیاجیای لە ژیانیدا بڕیوە: ( چە٢٠٠٩ -١٩٢٦وری )ون
و   - موکریان  ناوچەی  گوندەکانی  لە  کوردستان  کۆماری  پێش  سەردەمی 

 ەتی کردووە.  الی ئاغاوات کاری میرزای ،بەگشتی گەورک
هاوکا - و  کۆمار  دیموکراتی  سەردەمی  حزبی  و  ژێکاف  کۆمەڵەی  ریکردنی 

وەک  کوردستا شیعری  ئەو  ن،  وەژ"نامەوێ  یا  تاڵە،  مردنم"تەن  ینە  ی یا 
 گوتووە. 

 سەردەمی بێدەنگی دوای هەرەسی کۆمار.  -
سااڵنی   - ڕاپەڕینی  ٣٢و    ١٣٣١سەرهەڵدانەوەی  هاوڕێیکردنی  و  هەتاوی  ی 

 ژ بە ئاغاوات. خەڵکی ناوچەکە د
  ٤٢و    ١٣٤١ی  نتی ئەرزیی حکوومەتی ئێران لە سااڵدوای ئیسالحاسەردەمی   -

 .ا دژ بە ئاغاواتدی لە ڕیزی خەڵکیهەڵسووڕاو و
بەدوای  ون بە نوێنەری ناوچەی بۆکان لە مەجلیسی شۆڕای میللی ئێران دوابو -

 کردنی ڕژیمی شا. ئەو ئیسالحاتە و الیەنگری
لە ڕاپەڕ - جلیسی دا و هەڵوەشانەوەی مە  ١٣57ینی ساڵی  ڕووخانی ڕژیمی شا 

 ری. شۆڕا لە تاران و خانەنشینی و بێدەنگیی نوو
ناو کۆمەاڵنی خەڵک دوای ئەو بۆ    شیعر و گەڕانەوە  چاالکبوونەوە لە بواری -

 ماوە بێدەنگییە، هەتا کۆچی دوایی کردنی. 
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ەاڵم قورس  غەزەلێکی کورت ب"نووری، ئەی مایەیی ژین...."،    یەکەمی ئاوات،  یشیعر
ئی  پڕو  وقایم   و  خلووس  لەمێژینلە  دۆستێکی  بە  دەرحەق  نواندن  کە   یەە رادەت 

نەپرم ئاواتی  هەواڵی  تاساوەیەکە  شیعری  و  خیوە  بەداخەوە  زەی  نەناردووە.  بۆ  ۆی 
ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیار نییە و نازانرێ هی سەردەمی حکوومەتی شا بووە یان 

 دوای ئەو.  
اڵمی شیعرەکەی ئاواتە لە وە  ش، "ئەی بە سەربەرزی ژیاوی..."،ینوور  یەکەمیشیعری  

سەروا، و  هەمان کێش  لە کە  سەر  زۆر  ڕێزێکی  تێیدا  و سکە  ژیان  و  و  کار    ایەتی 
ئاوات دەگرێت و   بەخۆی دەکات    پاشان خەباتی  ئاواتەکەی'  و ئاماژە  لە  پڕ  ' کە  دڵە 

لە ئاوات  دەش   'مۆمێکی کووژاوە'و خۆی بە    'ئێستە لە خوێندا دەتەپێ' وبهێنی و داوا 
خوێنەرێک  .'بکاتەوەهەڵی'دەکات   ئاساییشهیچ  خوێ  ی  لە  شیعرەکەدا  ناتوانێ  ندنەوەی 
نەبێت  و بێژەری ئەو شیعرە قورس و قایمە    ەن هەستەە خاوئەو کەسایەتیی  ڵ دڵی لەگە

   شێواوە ئاڵۆزەکەیدا ئەسیر ماوەتەوە.  بارودۆخەلە داوی  بەو شێوەیەکە 
هی    )هەستی نێژراوی...(،  ریو وەاڵمەکەی نوو  )تەیری دڵ...(  اواتئ  دووەمی  یشیعر

و   دایەجوانیلەوپەڕی    ئاوات  ەکەیغەزەلی زایێنی(ن.    ١٩8٤ی هەتاوی )  ١٣٦٣ساڵی  
وەک هەمیشە خۆ بە کەمزانی و تەوازوعێکی زۆری تێدا دەبینرێت ئەو کاتەی وا خۆی  

موحتاج دۆمێکی  پیرە  و  کەروێشک  پیرە  و  شکاو  تەپکە  دەشوبهێنێت! بە  جاو  ی 
د خوێنەر  بەفر  شیعرەکە  بە  کوردەواری  گوندێکی  لە  ژیان  فەزای  و  ەباتە  سەرما  و 
 و کاڵشەوە.  تەپکەی ڕاو و دۆم

گەلەکەمان،  وێست  هەڵ لە  بەشێک  وەک  "دۆمەکان"  حاند  لە  چەشنە  لەم  گرتنی 
نەردەیەکی  ادی و  دۆم  بە  نە  سووکایەتییەکی  ئاوات  دیارە  نییە.  ئەمڕۆیی  و    کۆنە 

  دۆم خواردنیش زۆر لە جوان ناچێت!ە بە بەکەس نەکردووە بەاڵم تەعبیری خۆزگ
 ەرچاوە:ێدا ب حافزی شیرازی ت م کارتێکەریی ئەم شیعرەیارەچوفەردی 

      "زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم
 " طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

یمی شایەتییە لە ئێران.  ساڵ دوای ڕووخانی ڕژ  ٦واتە    ١٣٦٣ساڵی گوترانی شیعرەکە  
و بە ناوەرۆکێکی لە سەر هەمان کێش و سەروا  )هەستی نێژراوی...(    ی نوور  وەاڵمی

 ئەگەرێکی کەم هەیە  ێک پڕلە هەست و لەبەرداڵنە.گەلش گوتراوە و ئەوی هاوچەشنەوە
 نزیک بە هەموو کاتێک،  زوربەیمەتلەعەکەی نەنووسرابێت. لە غەزەلی کالسیکدا    کە

دیارە لێرەدا وا نییە؛    بەالمدەبن  ا  ەم و دووەم لە فەردی مەتلەع هاوسەرومیسراعی یەک
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ئاماژە بەو پەندە    عرەکەدالە شی  ی وا بینراوە.ەینە نییە و بەهەڵکەوت دیاردئەوە بێ پێش
بەسە!" باوێکی  "باوەلێ  دەڵێ  کە  کراوە  خەڵک  زمانی  سەر  ئەو    کۆنەی  لەسەر  و 

یشانەی ت دەکات کە سیفەتێکە بۆ سەییدان و نبانگی ئاوابە 'باوەلێ'  ئەساسە، نووری  
 . دا وانیاننێشە لە نزیکایەتی زۆر و تەنانەت قسەی خۆ

کوردسەڕابوگنووری  سااڵنە  ئەو وەوە  بوو.   تان  گۆشەگیریدا  لە  زۆر  ڕادەیەکی  تا 
نووریی لە  ئاوات  و    ەکیئاوڕدانەوەی  وەفا  نیشانەی  ڕۆژانەدا،  لەو  کەوتوو،  تەریک 

شایەتی نەنیشتبووەوە و   ەم هێشتا کوڵوکۆی ڕق و کین لە ڕژیمی دڵپاکیی ئاواتە. ئەود
مەالکا ڕژیمی  ب ڕاستەقینەی  هێشتا  لەخەڵک  بەشێک  الی  دەرنەکەو  ەن   تبوو.باشی 

 نووریش بەو ئاگرە سووتا بوو و الی هەندێک خەڵک، تڕۆ کرابوو. 
"کاکە،  لێی دەپرسێت  لە شیعری دواییدا )بۆنەهاتی گیانەکەم...؟(  کە ئاوات    کیشکاتێ

بێ  کردووە  کرای؟"  بۆچت  لە دەنگ  دەربخات.  خەڵک  ناحەقییەی  ئەو  دەیەوێت 
وە و ئەگەر بانگهێشتنی  دەرە   گیرییەکەی بێتەەدا هانی نووری دەدات لە گۆشکۆتاییش

هەر   ی وا جێگەی ئاماژەی ئاواتەشەوی شیعر کرا، بچێت. الم وایە ئەو شەوی شیعرە
مامۆ و  بەسترا  بۆکان  لە  وا  بێت  )وخائەوە  حەقیقی  و  ئاوات  و  هەژار  ڵەمین؟(  ستایان 

بوون. بەشدار  وێدەجێت  تێیدا  زیاتر  د  گەرچی  خۆمانەتری  و  ۆکۆبوونەوەیەکی  ست 
بانگهێشتن کرابێتن  ێک  ماڵلە    ئەو شەوی شیعرە    ووال بووبێت کە پێشهەرد  برادەرانی

نەکرد  بەاڵم بەشداری  تێیدا  ئەوەیەنووری  بۆچوونە  ئەو  بۆ  بەڵگەشم  کۆتایی  لە    بێت 
 ۆشەوی شیعریش ئەگەر ناردیان، بچۆ". شیعرەکەدا ئاوات پێیدەڵێت "ب

و بانگهێشتنە دەکات و ژە بەئاما  کەوت....(ڵ)سەروەرم، واهە  داوەاڵم عری  نووری لە شی
کە   دەدرکێنێت  دیکە  شتی  هەندێك  درێژەدا  لە  بەاڵم  بچم.  نەیهێشت  نەخۆشی  دەڵێ 

  وری غەم تاریك دەكا ڕۆژێ كه 'نووری' ئەوانیش بەرگر بوون لە چوونی: "هەدیارە  
مر زیندوویی  بە  "هەر  و  و....ددەركەوێ"  هم"  کە  کاردانەەموویان  ،  بە  ەی  وئاماژەن 

ناحخەڵک  هەندێک نووری ی  بە  بەرانبەر  کۆمەڵگا   اڵی  خەڵکدا.  ناو  لە  دەرکەوتنی  لە 
بەزەییە بێ  ڕاستەقینەکانی خۆی  خزمەتگوزارە  بە  بەرانبەر  جار  تی کەسایە  و  هەندێک 

 نەیەکیەتی.   نووری و ژیانی ئەو سااڵنەی، نموو
 
 

 ن: ی ئاوات و نووریئەوە شیعرەکان
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 ئا: ئاوات 
 ن. نووری 

 
 

 ووری بۆ ن نامەی ئاوات   ١ئا. 
 

 نووری! ئەی مایەیی ژین و گوڕ و تینی ئاوات! 
 ئەی وتەی شیرن و جوانت هەموو وەک نوقڵ و نەبات

 ووم من بە ئاواتی دڵی خۆم نەگەیشتم، پیر ب
 ات و نەهات میننەتی پێ هاتمە ڕێی هچاکە بێ

 ووەووێژت کە لەگەڵ من نەبزۆر لەمێژە وت
 ەاڵت لە دڵم بۆتە ق مگێژووێژم، کڕ و کاس، غە

 مەلی دڵ ئێستە لەالی تۆ نییە، لێت تۆراوە 
 بە دوو سێ شێعری بالوێنەوە، با بێتەوە الت 

 دەڵێ ماوێکە هەواڵێکی نەپرسیوە لە من 
 بم، بچمە کەژ و کێوی واڵت چاکە ئاوارە ب

 
 ێکەوتی گوترانی شیعرەکە دەست نیشان نەکراوە شوێن و ڕ

 وە( ەهاتواپی ئەنیسیدا نچی چاپی جەعفەر؛ لە   ٤١٦ەڕە )الپ
 _______________________________ 

 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 
من مخبون محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ثرمل م  

 

 

 
 بۆ ئاوات  وەاڵمی نووری   ١ن. 

 
 ه هەموو كاتی حەیات! ئەی بە سەربەرزی ژیاوی ل

 ەرەو بەرزی واڵت!ئەی نەوەستاوی له هەنگاوی ب
 تێراوی بەیان! گوڵی دا زاری ئەدەبڵ ئەی له گو



 
 

 ینەوەی شیعری ئاوات نامە گۆڕ /506
 

 ئەی له ئاسمانی هونەردا دەشەكێ نێو و نەوات! 
 هیممەتی پیره دەپێوێ هەموو مەودایی زەمان 

 نەهات؟ وپێ چیه بێت و نەبێ، ڕێگه چیه هات 
 ستێكی هەیه بەخودا مەستی هەواته ئەوی هە

 هەوات  بازه لە بەر پێت و دڵه پڕ لهسەره پێ 
 وتار  و كپه مەڵبەندی ویشكەرۆ ماوه دەروون

 ؟قۆرغی قااڵوه هەرێم چینه له چی كا عەنقات
 ئەو دڵەی كانگەیی هیوا بوو به ئاوات دەژیا 

 دا دەتەپێ كات و سەعات لەتكه خوێنێكه له خۆی
 ەمم »نووری« كوژاوەی شەوی تاریك و تبێ شەمی

  كەوه ئەمجاره به ئەنفاس و دوعاتوەره ڕوونم
    

 ی هەتاوی١٣٦٢بۆكان، بەفرانباری 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٤١7ڕە )الپە

 
 
 

 نامەی ئاوات بۆ نووری    ٢ئا. 
 

 بۆ نەهاتی گیانەکەم، دەعوەت کرای 
 ێژە تۆ برای خۆ لەگەڵ "ئاوات" لەم

 و وتەت هێندە شیرینن برام! خۆت
 هەروەکوو قەند، هەربینا ڕۆژێک خورای

 اڵمەبە تەنیا شاعیرێک بووی و ب زوو
 سورای کی داستانستایەئێستە مامۆ

 بەو هەموو تەبع و قەریحە جوانەوە 
 دەنگ کرای؟ کاکە! بۆچت کردووە، بێ

 خۆ لە ناو کۆڕی ئەدیبانی زەمان 
 ەت ناسرایزۆر بە زانا وو بلیم
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 ژی ڕۆشنی "نووری"! تۆ وەک نووری ڕۆ
 سەد چەلیش خۆ ون بکەی، هەر ئاشکرای

 بچۆ شەوی شێعریش ئەگەر ناردیان،بۆ 
 جلیسە تۆ شەوچرایەو مەچونکە بۆ ئ

                                      
 ی هەتاوی١٣٦٢قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٤٢٠)الپەڕە 

 ______________________________ 
 حری عەرووزیی شیعرتەکە،  بە

 ن فاعالتن فاعلنرمل مسدس محذوف: فاعالت
 
 
 

 ت ئاوا ەاڵمی نووری بۆو   ٢ن. 
 

 ، وا هەڵكەوت ئەوڕۆژه وا دەعوەت كرام !سەروەرم
 بەباری باری خستم بۆ نەخۆشخانەی برام لەش

 نەدام جەوری زەمان كۆڕی گەرمی هۆنەرانی ڕێ 
 وات« هەڵبڕام ەختی نوستوو كاری خۆی كرد وا له »ئاب

 ی ژیان بەروباڵم له كێوپارەداری ویشكی بێ
 درام وران جێ وەبەر بیبێ بۆ مەلی ڕێبواری شەو

 هەوری غەم تاریك دەكا ڕۆژێ كه »نووری« دەركەوێ 
 دا ئاشكرام؟ كەی له نێو تەیمان و تانەی ڕێگران

 نەزیر دا شاسواری بێتۆی له مەیدانی ئەدەب
 ای، من پاچرام بۆ شنەی شەوگاری شێعریش تۆ چر

 "ئاوات" سەركەوێدەدەم بۆوەی كه دەست و پێیان لێك
 زیندوویی مرام ر به ودای نەدامێ هەەڕۆژی ڕەش م

 دەركی داوام داخراوه گوێچكەیی گەردوون كەڕه 
 خۆ دەنا ئاسانه ببیه ئاسمان دەنگ و هەرام 
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 ی هەتاوی ١٣٦٢کان، ساڵی بۆ
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٤٢١)الپەڕە 

 
 
 
 

 وری  ونامەی ئاوات بۆ ن   ٣ئا. 
 

 ەڕوپۆ، تەپکه شکاوێکی بەسە پبێ تەیری دڵ
 ساڵوێکی بەسە چاوەڕێی تۆیه که بێی، گەرمه

 مەڵێ زستانه، جلی پیر و فەقیر پاره بووە
 زه هەتاوێکی بەسە ڕۆژی ڕووت دەرخه، هەتیو تۆ

 ماشا بکه النەوخوارمپاییزه، فەرموو تە
 ێ، ڕاوێکی بەسەکەروێشکێ له گوڕ کەوتبپیره

 بۆ ملی من  مەکه  لفه به زەنجیریوئەو هەموو ز
 پەڕوباڵ کەوتبێ، داوێکی بەسەتەیرێ وا بێ

 سەیید و پیر و فەقیرم، وەره لێم قەوماوە 
 بۆ منه ئەو مەسەله: »باوەلێ باوێکی بەسە«

 الت  وا بە سەرڕووتیی و پێخاوسی هاتۆتەوه
 "کامیل"ت جووته کاڵشێک و کاڵوێکی بەسە 

 دۆم دەخوازم  هه هەر هاتم و چووم، خۆزگه بهێند
 ۆمێکی هەژار جاوه دڕاوێکی بەسەدیرهپ
                                       

 ی هەتاوی ١٣٦٣بۆکان، 
 ا نییە(  ی چاپی جەعفەر، لە چاپی ئەنیسید ٤١8)الپەڕە 

_________________________ ___  
 بەحری عەرووزیی شیعرەکە، 

 لن  عفعالتن فعالتن فعالتن ف: وفمن مخبون محذثرمل م
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 نووری بۆ ئاوات  اڵمیوە  ٢ن. 
 

 هەستی نێژراوی دەرێناوه له ناو گۆڕی سكووت
 دەڵێن »باوەلێ باوێكی بەسه«  ٣٤٦ەمەسەلەی كۆن

 ،گەردوون دیاره كه شەمزاوی به باوی !باوەلێ
 بزە تاوێكی بەسه  خۆی ٣٤7ەریف خخۆ دەنا زوقمه 

 كاتی كوڕی!  باوەلێ، بادەوه سەر باو و گوڕی
 وێكی بەسهە سادەڵێن هەر لەپ ێشیر هەتا كۆن ب

 ! گێژی گێژاوی بەاڵ بێ ئەوی دەشكێنێ دڵت
 الی خودا دەستی دوعا قەلبی شكاوێكی بەسه

 به چەكی شیری برۆ و تیری بژانگ هەڵمەكه دڵ 
 ! بەسهسیلەیی چاوێكی  ؟و تیر بۆچی دەسووی شیر

 نەتەوی بۆچی بزانێ به هەموو هەستی دەروون 
 ! قاوێكی بەسە ؟هیهەرای بۆچ .دڵ به دڵ ڕێی بێ 

                              
 ی هەتاوی ١٣٦٣بۆکان، 

 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  ٩٠)الپەڕە  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جەعفەر     ٣٤٦ 'چاپی  باوەکوو  ەمەسەلوەک  کردووە.  تۆماری  کۆنی'  واتا ی  هەر  ڕستەکەش  شێوازەی  ئەو 

 ر بێت.  دەبەخشێت، بەاڵم پێموایە 'مەسەلەی کۆنە..." بۆ شوێنەکە پڕ بەپێستت
 ن. ەوەی سەرەوەتری مدنبڕوانە ڕوونکرتۆمار کردووە.   ر وەک 'حەریف'یەچاپی جەعف  ٣٤7
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 اوات ئ  نامەی شیعری گۆڕینەوەی
 لەگەڵ سەالحەددینی ئاشتی

 
دا رەچاپی جەعفئاوات لە    و شیعرێکی ئەویش بۆ  ئاشتیشیعری ئاوات بۆ  پارچە    یەک

   .تۆمار کراوە 
نووسەر و وەرگێڕی مەهابادی و  س ئاشتی  دڵسۆزی گەل و کەسایەتییەکی  ەالحەدینی 

ەرەفنامەی  نیشتمانە. نموونەیەک لە کارەکانی کاک سەالح، وەرگێڕانی هەردوو بەرگی ش
 سەر زمانی نەتەوایەتیمان.   بەدلیسییە لە فاسییەوە بۆ
بە  دەیانبینین، هەروەها  وە  شتی، کە لە خوارەاڕینەوانەی ئاوات و ئبەگوێرەی ئەو نامەگۆ

هەردوو کەسەکە پێکەوە    و  لە دیوانی 'شاری دڵ' دا دەبینرێن  انەی واوێن  ئەوحیسابی  
تیەدا  وڕی دۆستانە لەنێوان ئەو دوو کەسایە، دەبێ پەیوەندێکی گەرم وگترێپیشان دەد

بە و  ن  پێیبووبێت  شێوازی  و  تەمەن  ئجیاوازیی  سەالح،  کاک  پەیوەندییە، ەامەکەی  و 
 تا و شاگردی بووە:  مۆسما

 بێڵی و بڕۆی "هەر بە دووتا دێم هەزاران جار بەجێم  
 شەم پەپوولەی چۆن نەوێ، ئەو وا مەبەستی دیتنە" 

ەبات و بە شێوەیەکی ۆیدا ئاشتی بە "هۆنەری بەڕێز" ناو دبەاڵم ئاوات لە نامەکەی خ
 بانگی دەکات.  خۆمانە و دۆستانە بە "سەالح"

شیعیکۆتای هەردوو  بۆ رەکەکانی  شەخسییەوە  و  دۆستانە  ناوەرۆکی  لە  وەرچەرخانە  ە 
ئاوات  نیشتمانیی  وتەی  و  نیشتمان  لە  ئاشتی  نیشتمانی.  و  سیاسی  بابەتێکی گشتگیری 

هی بە  و  "ڕؤژێکیدەدوێت  دەڵێ  قایمەوە  و  قورس  ئاواتیش   وایەکی  منە".  ئی  ئاسۆ 
یەکە دەکاتە خسیی خۆیدا، کێشە شەشئاگری الویەتی لە لەدوای باسی ساردبوونەوەی  

و   سووچ  لە  هەروا  گەل  گەرمی  خۆری  "بۆچی  دەپرسێت  و  سیاسی  مەسەلەیەکی 
 قوژبنە؟"

قووڵ  بیرێکی  و  ئیجازدایە  و  جوانی  لەوپەڕی  ئاشتی  بچووکدا    یشیعری  قاڵبێکی  لە 
پاکی و ڕاستییەی شیعرەکانوە. شاندوڕاگەی ئاواتیش کە هەمان  ی دیکەی ئەوی  یعری 
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د پێەتێدا  و  ڕێک  وبینرێت،  شیعرییە   ک  سەناعاتی  لە  شێوەیەکی    پڕ  بە  وەها  و 
باسی سروشت و سەرماو سۆڵی کۆتاییەکانی زستانی ناوچەکە دەکات کە  هونەرمەندانە

مە لە  نائاگا  گخوێنەری  ماڵی  لە  خوێندنەوەی،  کاتی  خۆیدا سەلەکەش  وگوڕی  ەرم 
  هەست بە تەزووی سەرمایەک بکات! 

ڕێکە جەعفەر،  سوچاپی  و  ومانگ  ڕۆژ  نیشان    اڵیتی  دەست  شیعرەکەی  هەردوو 
 ی نووسیوە: وێزی شیعری ئاشتیدا ئەم دوو دێڕەکردووە و لە پەرا

کاتی لە  ئاوات  ئاشتی"، خۆشەویستی  "سەالحەددین  شاری  سەربازی  "نامەی  لە  کە  دا 
"بووشێهرەوە   بۆ  الپەڕەیی  چەند  نامەیەکی  لەگەڵ  شێعرانەی  نووسیوە. ئەو  ئیمامی" 

 "    ی زایێنی[   ١٩8٦یین ڕۆژی ساڵی دوای شمسی ]  ١٠/١٠/١٣٦5
 

 ئەوەش شیعرەکان:
 
 

 نامەی سەالحەددین ئاشتی بۆ ئاوات 
 

 سەییدی پیرۆزی ئازیز! یادی تۆ دەمدا دنە 
 وویە قوربان! تۆش کە لێم بوویە شنەدڵ وەکوو پۆل

 ڕێی ئەوین ئاورینگە، دێت و زێڕوەشانی لێ دەکا 
 سنوور و گوڵچنە شەویستی ئارەزوویە بێخۆ

 ەوم دایم بە دووی خورشیدی خاوەردا دەڕۆم ن شم
 ئەی هەتاو! ڕاوەستە تاوێ، شەو خەریکی سووتنە

 بێڵی و بڕۆیهەر بە دووتا دێم هەزاران جار بەجێم
 نەوولەی چۆن نەوێ، ئەو وا مەبەستی دیتشەم پەپ

 پاڵ وەالشیپانی دەرگاکەت دەدەم ئەوسا دەڵێم 
 نەشیر ،شم تەواو بێی گەیشتنمان بە مەرگێکپ

 ئەو وتەی لێوتی بە نێوی نیشتمانێ کردەوە 
 زەردەیی ڕووناکییە، موژدەی لە کەل سەرکەوتنە 

 قەفی کێو و چیا کوا بەرگری بیرم دەکا قەف
   ئاسۆ ئی منە ڕۆژێکی ،گەمئاخری هەر پێدە
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١٠/١٠/١٣٦5 
ەنیسیدا دەرنەکەوتووە( ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئ ٤٢8)الپەڕە    

 
 
 

 تی می ئاوات بۆ ئاشاڵەو
 

 هۆنەری زانا و بەڕێزم! یادی تۆ یاری منه 
 گەرچی وێنە جوانەکەت ئێستا، لە بەرچاوم ونە 
 وا پەرێشان و هەراسانم، بە مەرگی تۆ سەالح! 

 ە انی مەرگی من گیانە لە تۆ دوورکەوتنبا بز
 تۆ کە نووسیوتە ئەوا لێرە بەهارە و خۆشییە

 ڵە و سوێسنە اڵشەماڵ دەشنێ لە مەڵبەندی هە بای
 وو فەرمووتە دیارە شین بووە سەحرا لەوێ وەکهەر

 ڕۆژی سەیرانە و پیاسە، کاتی گوڵ پشکووتنە 
 شاد و خۆشحاڵم کە موژدەی خاکەلێوەت دا بە من 

 ڵە بولبولی تەبعم ئەوا کەوتە قنەبەو هەوا
 چی ناشوکری نەبێ، لێرە هەوا سارد و سڕەبۆ

 یاو و ژنەپڵ ساردە، کوژەی منداڵ و سەد بای شەما
 ن ئاورم بەتین بوو، عالەمی سووتاندبووە مزوو، ک

 ئێستە ئاگردانەکەم هێند ساردە جێی لێ نووستنە 
 وگوڕ بوو، نانی گەرمم هەر نەدیتا تەنوورم گەرم

 نەو ئەوا دامردووە، خۆشم ئەوا بوومە پئە
 کاکی "ئاوات"ە لە سەرمان هەڵدەلەرزێت و دەڵێ: 

 ە سووچ و قوژبنە؟ لبۆچی خۆری گەرمی گەل هەروا 
                        

 ی هەتاوی٢٠/١٠/١٣٦5قاقاڵوا، 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە(  ٤٢٩)الپەڕە 

______________________ _____________ 
 کە، بەحری عەرووزیی شیعرە

  علن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فا من محذوف:ثرمل م
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 وات ۆ ئاب  ئێلخانی زادە  یسوارە  نامەی شیعریی
 

لە  بە داخەوە،   ئاوات  بۆ  کاک سوارە  پارچە شیعری  تۆمار    چاپی جەعفەرداتەنیا یەک 
 .اوکراوە و هیچ شیعرێکی ئاوات بۆ ئەو، نەکەوتۆتە بەرچ

شیعری نوێی کوردی    ئااڵهەڵگر و پێشڕەوی  وەک  دە،نەمر مامۆستا سوارەی ئێلخانی زا
شاعیرل ڕۆژهەاڵتی کوردستان،  نوچیرۆ  و  نووسەر،  و  ە  بە ک  بەرنامەنووسێکی  و  وس 

 توانای سەر ڕادیۆی کوردی بوو لە تاران. 
بایزئا حاجی  بنەماڵەی  تایبەت  بە  بۆکان،  ئاغاکانی  بنەماڵەی  لەگەڵ  غا ئاوات 

باوک  ئەحمەدئاغای  کە  و )موهتەدی(دا  دۆستایەتی  بوو،  لەوان  یەک  سوارە  کاک  ی 
ە شیعر هەن کە بۆ  پارچەم دیوانەدا سێ  لیەکی گەرم و گوڕی هەبوو. هەر  هاتووچۆ

 نەمر حاجی ڕەحماناغای موهتەدی )مامی کاک سوارە( گوتراون. 
یەک تەنیا  دڵ  شاری  دیوانی  واتە  من  کاری  سەرچاوەی  شیعری   بەداخەوە  پارچە 

دەستەوە    کردووە و نیشانەیەک لە شیعری ئاوات بۆ سوارە بە   سوارەی بۆ ئاوات تۆمار
لە پەراوێزی   اوات شیعری بۆ ناردبێت.بێ ئش، دەئەو شیعرە  ینییە گەرچی بە گوێرە

 ، ئەم ڕوونکردنەوەیە دانراوە:داهەر ئەو شیعرەی سوارەش
ە  پرسینی بە شێعر بۆ دەنووسێ کەکی لێ"ئیمامی لە کاتی نەخۆشیی کاک سوارەدا نامەی

 " بەداخەوە دەقەکەی نەماوە و وەدەستیش نەکەوتووە
ارە لە چ ساڵێکدا بووە. ئەگەر  ک سوت کە نەخۆشیی کاێڕوونکردنەوەکە ئەوە ناگەیێن

و   ١٣٣5نیاز نەخۆشی و کەوتوویی درێژخایەنی ئەو زاتە بێت، ئەوە دەوروبەری ساڵی  
 دا کەوت.  کە ماوەی دووساڵێک لە بۆکان لەجێگە ز( بووە١٩5٦ی هەتاوی ) ٣٦

اڵی بۆکان و  ەفێرگەی ناوەندیی بوو لە سەر قلەبڕگەی نەخۆشییەکەدا، سوارە قوتابیی  
چادوا و ی  کردەوە  خوێندن  بە  دەستی  فێرگە  هەمان  لە  سەرلەنوێ  بوونەوەش،  ک 

ەم کاک سوار کە تەمەنمان لەو کەمتر بوو. ئەو د  ،ئەمجار لەگەڵ ئێمەدا بووبوە هاوپۆل
لێبە دوو دارشەقەی بن باغ ژی قەاڵی  ەڵەوە ڕۆژانە دووجار بەیانی و دوای نیوەڕۆ لە 
فێرگە و دەەبۆکان سەردەکەوت و د تەوە ماڵی خۆیان کە ئەودەم کەوتبوە  ڕۆیشهاتە 

بوو،  باشتر  باشووری ڕۆژئاوای شارەکە. درەنگتر کە دۆخی ساڵمەتییەکەی  پەراوێزی 
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کان نەمابوو و لە تەورێز و  ستەوە دەگرت بەاڵم ئیتر ئەودەم لەبۆتەنیا گۆچانێکی بە دە
 تاران ژیا.   کۆچی دوایی کردنەکەشی هەر لە تاران دەیخوێند، هەتا

لەوێدا  چۆنێهەر ڕازاوەیە.  و  واتا  پڕ  و  پوخت  گەلێک  سوارە  کاک  شیعری  بێت،  ک 
و   ناردووە  بۆ سوارەی  وا  بە "حەزرەت" و ئەو شیعرەی  دەستەوە    بە  بەداخەوەئاوات 

اسی  یب و مایەی عوجبی حوززار" ناودەبات بەاڵم کاتی بنەماوە، بە "کامیل و بێ عە
سیفەت هەندێ  لە  دەکات  "بەدبەخت    یخۆی  بێوەک   لەغەم"  و  پڕ  و  زەلیل  و  چارە 

نائاسایی  بوو،  تێدا  نەخۆشییە قورسەی ئەوی  بۆ ئەو حاڵەتە  کەڵک وەردەگرێت،  کە 
ر بە داهاتووی  یروبڕوای سیاسییەوە کەسێکی هومێدەواگەرچی سوارە لەباری ب  نانوێنێت

   گەشی ژیانی گەل بوو.
 
 
 

 ئاوات  ە شیعرێکیزادە بوارە ئێلخانی وەاڵمی س
 

 که حاکیی لوتفی سەرشار بوو، گەیی نامینامەکەی 
 شێعری ڕێکت مەرهەمی قەلبی بریندار بوو، گەیی 

 داری پڕ بەرگ و لقی دڵ، زەرد و زار و وشک و ڕووت 
 یی ئاوداری جەنابت ئاوی جۆبار بوو، گە شێعری

 مچاره و زەلیل و پڕ له غەبۆ منی بەدبەخت و بێ 
 ەیی خار بوو، گو بێ نامەکەت دەسکێک گوڵی بۆنخۆش

 واسیتەی قاسید له وەختی فکر و ئەندێشه و خەیاڵ 
 کاغەزت بۆ من چەکیدەی فکری ئەحرار بوو، گەیی 

 حەدد و حیسابت قووەتی ئیخالسمە لوتفی بێ
 و، گەیی ێعرەکانت باعیسی فرمێسکی خوێنبار بوش

 عەیب نیممن وەکوو حەزرەت له شێعرا "کامیل" و بێ
 و، گەیی ر بویەی عوجبی حوززااعەیبت که مشێعری بێ

 
 ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە(  ٤١٤)الپەڕە 
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 زادەمستەفا ئێلخانی نامەی شیعریی ئاوات بۆ
 
 

پار یەک  کت تەنیا  لە  مستەفا  کاک  بۆ  ئاوات  شیعری  هیچ  چە  و  کراوە  تۆمار  ێبەکەدا 
 لەوێدا نەهاتووە  شیعرێکی ئەو بۆ ئاوات

مست زادە  ەمامۆستا  ئێلخانی  بۆکان لە  فا  ئاغاکانی  مەحموودئاغا    -بنەماڵەی  بەرەی 
و   وەرگێڕ  نووسەر،  زادە(یە.  ئەدەبیی  سەردەمێکیش  )ئێلخانی  ئەنجومەنی  سەرۆکی 

 ناسراوە. ە، وەک کەسایەتییەکی بەرپرسی سیاسیشبوو شاری بۆکان
مستەفا   ئاواتی  کاک  بۆ  کە  شیعرەدا  نەکەوتۆت)ناردووە  لەو  بەداخەوە  بەردەستی   ەو 

شاگردی  ،  (خوێنەر بە  خۆی  لە    مامۆستادەبێ  ئاوات  ئەوەی  لەبەر  دابێت  قەڵەم  لە 
 وەاڵمدا گوتوویەتی نەخێر تۆ شاگرد نی و زانای. 

کراوە و نازانرێ کەی  بۆ دیاری نە  هۆنرانەوەیەوە ڕێکەوتی  شیعرەکەی ئاوات بەداخ
  راوە.دنووسراوە یان کەی نێر

تا دامەزراندنێکە بۆ هێنانەگۆڕی ەرەفەردی یەکەمی، س  جغەزەلێکی حەوت فەردییە، پێن
بابەتێک. فەردی شەشەم تا رادەیەک ڕوونە و خوێنەر هەست دەکات ئاوات   باسێک و 

مستە کاک  لە  ڕووی  وشیارڕاستەوخۆ  زانایەکی  تۆ  دەڵێت  پێی  و  مەکتەبخانەی  فایە  ی 
در مەقتەعیش  شیعری  ئەدەبی.  و  دشیعر  کە  کاتێ  بۆچوونە  هەمان  "بە  ەێژەی  ڵێ 

   هونەرداری.کاکی وڵ ناکا ئیمامی" لەبەر ئەوەی تۆ هۆنەر و ەبوشاگردیت ق
 

 کراوە: ئەوە شیعرەکەی ئاواتە کە لە دیوانی شاری دڵ دا بە 'وەالمی ئاوات' ناوبردە 
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 زادەێلخانی وەاڵمی ئاوات بۆ مستەفا ئ
 

 ؟ چلۆن ساڕێژ دەبێ زامی ئەویندار 
 الجی نایە خاوەن یار و دڵدار عی
 دی ئەوین بێ رەسێکی مفتەالی دەک

 دەبێ بەو دەردەوە بڕواتە کۆسار
 وپێت بێ ئەو کەسی بوو بەجارێ شێت

 گرفتاری بەر و خاڵ و خەتی یار 
 ەرگەعەشق خۆی دەستەچیلەی ئاوری م

 وار چووە هەر ماڵێ، هەر هاوارە، ها
 کەسێکی کەوتە داوی گوڵعوزاران 

 ن خەڵکی بە ناچار دەبێ وێڵی بکە
 دا ەیی شێعر و ئەدەبنلە مەکتەبخا

 ئەتۆ نووسرای بە زانایێکی وشیار 
 بە شاگردیت قەبووڵ ناکا "ئیمامی" 

 ئەتۆ خۆت هۆنەری، کاکی هونەردار 
 

 دیاری نەکراوە. شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە 
 جەعفەر. لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(. ی چاپی  ٤١5)الپەڕە 

 _________ _____________________ 
 

 ، عەرووزیی شیعرەکە  بەحری
 مفاعیلن مفاعیلن فعولن هزج مسدس محذوف:  
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 ە شیعرێکی ئاوات ب وەاڵمی شیعریی
 محەمەد ساڵح ئیبراهیمی )شەپۆل(  

 
ئا شیعری  پارچە  یەک  دڵدا  تەنیا  شاری  دیوانی  لە  شەپۆل  بۆ  هیچ   اتووەهوات  و 

 . نییەکراوەکانی شاعیردا چاپ شیعرێکی شەپۆل بۆ ئەو لە دیوانە
یبراهیمی مامۆستایەکی ئایینی خەڵکی مەهاباد و سەرنووسەری ح ئتا محەمەد ساڵسمامۆ

ڕاپەڕینی   دوای  ساڵی  دوو  یەک  لە  کە  بوو  لە   ١٣57گۆڤاری گرشەی کوردستان  دا 
 دەردەچوو.  تاران 

ی و نامە  ت، وا وێدەچێت لەنێوان ئاوات و شەپۆلدا دۆستایەتبە حیسابی شیعرەکەی ئاوا
 گۆڕینەوە هەبووبێت. 

فەردی لە ژێر    5دیوانی شاری دڵ، چاپی جەعفەردا یەک غەزەلی  ی    ٣٤١لە الپەڕە  
بەشی   لە  شیعرە  ئەو  کراوە.  تۆمار  )شەپۆل('  ئیبراهیمی  ساڵح  محەمەد  'بۆ  ناوی 

و  نامە نییە  بەهۆگۆڕینەوەکاندا  تەنیا  ئاواتەوە  من  ناردنی  شیعری  نامەی  ناوەرۆکی  ی 
 .تە ئەم بەشەهێناومە

نامەکە  لە  گەیشیئاوات  سپاسی  و   تنیدا  ناردووە  بۆی  شەپۆل  کە  دەکات  نامەیەک 
بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە بە شیعر وەاڵمی داوەتەوە، دەتوانین بڵێین نامەکەی شەپۆلیش 

 ە لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە. وە، بەاڵم بە داخەوە دەقی ئەو نامەیهەر بە شیعر بو
ڕێکەوتی   بەهەروەها  بەاڵم  نازانرێن،  بەشەی  هنامەکانیش  ئەو  ئاواتەوە شیعۆی  رەکەی 

کە دەڵێ "گرێی چەندساڵەی دڵم کراوە" دەکرێ ئەو گرێیە تەنگ و چەلەمەی سااڵنی  
ی مەالکانەوە بووبێت، جا دوور  ی گەلی کورد بە دەست ڕژیم  ١٣57دوای ڕاپەڕینی  

 بووبێتن.  ی هەتاوی  ١٣٦٠رێت نامەکان هی سااڵنی دەوروبەری نازان
 ە: تئەوە شیعرەکەی ئاوا
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 ساڵح ئیبراهیمی )شەپۆل( ەد بۆ محەم

 
 شەپۆل! بە نامەت ئاوات ژیاوە 
 گرێی چەندساڵەی دڵی کراەوە  

 شەپۆلی ژین بوو یا ڕێژنەی باران؟ 
 کەی یاران؟ یا شنە و کزەی مەیلە

 ان،یا بۆنی خۆشی گوڵی بەهار
 نەسیم هێناویە لە کۆهساران؟ 

 ە ئەمری باری بارانی ئەوساڵ ب
 بۆ کوردەواری وهەموو ڕەحمەت بو

 ڕزێ ئەو دەستەی نامەی نووسیوە نە
 ٣٤8"ئاوات" سەربەرزە کە لێت پرسیوە

 
 شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە. 

 ەر. لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(. ی چاپی جەعف ٣٤١)الپەڕە 
 
 
 

 تەخمیسی غەزەلێکی ئاوات 
 ەی قزڵجی"یەوە قازی کاکە حەم"لەالیەن 

 
هەربۆیەش لە بەشی  نییە و نابێ بە کاری ئەو دابنرێت،ات استیدا هی ئاوڕشیعرە لە  مئە

نەهاتووە. ئ  شیعرەکوردییەکاندا  شیعرێکی  حەمە  کاکە  قازی  ئەوەی  لەبەر    اواتی بەاڵم 
یسراعی چوارەم و پێنجەم هی شاعیری سی کردووە و لە تەخمیسدا بە عادەت متەخمی

بەاڵم با خوێنەریش    .مهێنیمن لێرەدا دە   شدا شاعیری یەکەم ئاوات بووە،لێرە  و  یەکەمن

 
ئیهامی تێدایە. و  "ئاوات"  وشەی  ٣٤8 یەکەمدا  ناسنالە فەردی  لە  بریتییە  نزیکی وشەکە  اوی شیعریی شاعیر  تای 

 خۆی و واتای دووریشی ئارەزوو و خواستە.
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بزانێ شیعری کێیە و بۆ نموونە ئەگەر لە داهاتوودا کۆمەڵەی شیعرەکانی قازی کاکە 
 شیعری ئاوات.  ڵئەوان بخرێت نەک لەگەحەمە باڵوکرایەوە ئەم شیعرەش لەگەڵ 

قازی کاکە حەمەی قزڵجی  بۆ    شاعیرێکی سەرکەوتوو  نەمر  پارچە شیعرێکی  بووە و 
من    ەیەدوایی سەیف ه  یکۆچ کە لە کەشکۆڵی ئوەیسی عوسمانیدا تۆمار کراوە و 

 چەند ساڵێک پێش ئێستا لە گۆڤاری 'مەهاباد'دا باڵوم کردەوە. 
ئاوا بە غەزەلەکەی  تەئریخەکان  سەبارەت  بێ  بەشی شیعرە  لە  ناوی  ت، کە  و لە ژێر 

ەوتووە، من  کووکی گوڵ )چاپی ئەنیسی(دا دەرکزەی بای شەماڵ )چاپی جەعفەر( و ب
 زانیبێتم نووسیومە و لێرەدا پێویست بە دووپات کردنەوە ناکات. وەیئە

ئەو  هەمان  بە  زۆر  و  و کەم  پێکە  و  ڕێک  گەلێک  قازی کاکەحەمەش  نەمر  شیعری 
چووی ئەوانی ئاواتە. بەاڵم هەندێک سەنعەتی  نە و ئەو دەستەوشەیە نووسراوە کە وێزما

گەییه چنوور" کە جیناسێکی    نارنراوە، وەک "چێشی سەرکەوتووانە تێدا بەکار هشیعری
جوانە یان "شکۆفه پێکەنی ڕووی کرده سوێسن یانیها بگری!" کە سەنعەتی موقابەلەی 

 جوانە.  ۆریشزنێوان پێکەنی و بگری تێدایە و 
ردووە ی ئەو غەزەلەی ئاوات وا قازی کاکەحەمە تەخمیسی کڕوونکردنەوەیەک: ڕەدیف
ئەنیسیدا )الپە "ئ٣٤و  ٣٣ە  ڕلە چاپی  بەو پێیە، تەخمیسەکەی ەمش(،  "ئەوشۆ".  نەک  ەو"ە 
حەمەش کاکە  جەعفەر   دەبێ  قازی  چاپی  لە  و  بووبێت  "ئەمشەو"ی  ڕەدیفی  هەر 

جێ ڕێو  کارێکی بە   ئەوشۆ. من ئەو گۆڕانی زارەوەیەم پێ  ( دا، کرابێت بە١7٣)الپەڕە  
کاکە زی  نە قا  دیارە.  ەردانی و ئەم شار وئەوشاری پێولەبەر ئەوەی ڕەنگی پاشاگەنییە  

نەیانگوتووە   نووسیندا  و  ئاسایی  قسەکردنی  لە  نەئاوات  و  گوێرەی حەمە  بە  ئەوشۆ، 
 چاپ ئەنیسیش ئەو ڕەدیفە ئەوشۆ نەبووە! 

ی دیوانی ٢٣٢ێزی الپەڕەی لە پەراو ی ئیمامی ی کاک جەعفەرکوەیەڕوونکردنە وەشئە
 "شاری دڵ"دا: 

ک  ەدا نووسیویەتی: »یۆیی خ ژێر غەزەلەکە  ەشبوو ئاوات لە دەفتەرەکەی و ل"خوالێخۆ
 «. ەکراوەخمیس نەت فەردی

سەبارەت بەو ڕوونکردنەوەیەش دەبێ بڵێم ڕاستە، لەبەر ئەوەی ن قازی کاکەحەمە ئەم  
نەکردووە  عرەکەیفەردەی شی ەم فەردی و دوو  وجوانە  زاوەکە زۆریش ڕا  تەخمیس 

 دێنێت: غەزەلەکەی ئاوات پێک 
 ەر بەفرێە سبە نێزە چوون ت"ئەوا تیپی بەهاری دەس
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   " ٣٤٩شکا پشتی کلیلەی قوڕبەسەر وەک پیرەزاڵ ئەوشۆ
      بەحری عەرووزیی شیعرەکە،  

 هزج مثمن سالم: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
 
 
 
 

 زەماوەندی بەهار
 
 
 

 ەکوو دەروێش بکەونه گاڵەگاڵ ئەوشۆوەرن سۆفی! و
 اڵ! ئەوشۆسعیشرەت، ئەی نەمامی چاردە وەره نێو باغی

 ام و مەزەی ماچت له کوڵم و لێوی ئاڵ ئەوشۆ جبده 
 دەڵێم چاوم! کزەی دێ بای شەماڵ ئەوشۆبه سروەت پێ"

 " چزەی دێ جەرگی برژاوم بەبێ پۆلوو و زوخاڵ ئەوشۆ
 

 یکەده وازن دەری پیری موغان ئاوایه، قاپی مە
 ەردازنجحێڵ و پیر و منداڵ مەیگوسار و بادەپ

 ادە وو سازن سب مەست و ساقی یسوراحی کەیل و موتر
 خەندەن، کیژوکاڵ پڕ عیشوه وو نازن به"کوڕوکاڵ دەم

 بزەی دێ غەمزه وو ڕەمز و ئیشارەی چاوی کاڵ ئەوشۆ"
 

 یران و شەق و گۆیه زەماوەندی بەهاره، کاتی سە

 
فەر   ٣٤٩ ڕەچاونەکردنی  بۆ  هۆکار  نییە  ددوور  بوونی  ئەستەم  سەرۆ دەکە،  سێ  وشزینەوەی  بۆ  بووبێت  ەی  وا 

رێت هەر بۆیەش  ک ئەو فۆڕمالیسمەیە و هیچیشی لەگەڵ نانی شیعری عەرووزی  لە بەاڵکانی گیا  ەک"بەفری". ی
عە  شیعری  'مەسنەوی' درێژترین  شێوازی  داهێنانی  بە  کوردی  و  فارسی  زمانی  لەکاتێکدا  'قەسیدە'یە،  رەب 
ا گوتراون هەر  ەدهەیە لەو قاڵبرۆکە شیعرەی وا  و ئەو هەموو چی  و بەندە ڕزگار کردووە)مزدوج(، خۆیان لە

و شیرین و    م و زینی خانی و لەیلی و مەجنوونەو شانامە کوردییەکانەوە بگرە، تا م  شانامەی فیردەوسی  لە
 فەرهاد و ....ی کوردی و فارسی. 
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 زاوا عەندەلیب، پەرده کەنار جۆیەسەبا بەربووکه، 
 یە! ۆپێشوازا بخوێنه، داوەتی ت دەسا بولبول له

 ڕشه چیمەن، بۆ قودوومی بووکی گوڵ، بۆیەە"سەراسەر ف 
 الڵ ئەوشۆ"زمانی گرتووه هەر چەشنی تووتی، کونده 

 
 دا خاسەکەو جووتنوبەڵەکله خەڵوەتخانەیی خاڵ

 می یاقووتن  ەر سفرەی چەمەن، شەونم مەیه، گوڵ جالە س
 ون و ئەنگووتنشنه و سروەی بەیان تێکەڵ هەناسەم بو

 نێرگس پاکی پشکووتن   نەسیم، شەوبۆ و "به تەشریفی
 وقاڵ ئەوشۆ" لە خۆشیان بولبول و قومری دەکەونه قیل

 
 وەنەوشه الرەمل، داما له مەیدانا به تەنیایی 

 ەباز ڕۆنا، بە تەنیاییئەوا نەسرین سەری بۆ پرد
 قیس چوو عاشقی شەیدا به تەنیایی  ئەوا ڕۆژی لە

 ییاڕێیه نێرگسی شەهال به تەنی"ئەوا هەر چاوە
 سپی چاوی به ئوممێدی ویساڵ ئەوشۆ" بە جارێ بوو

 
 شکۆفه پێکەنی ڕووی کرده سوێسن یانیها بگری 

 نەما ئەهریمەنی زستان، وەالچوو شیددەت و قەهری
 زەح ڕابوو به ڕەنگی تاووس و چەتریهەزار قەوس و قە

 به دەنگی بولبول و قومری، تەماشا دڵ چلۆن دەگری! "
 وشۆ"ەماڵی کیژوکاڵ ئەدەڵێ بگرن به دڵ قەدری، ج

 
 چنار گەییه چنوور، پێچرا سنەوبەر پەرچەم و سونبوڵ

 ئەوی نەختێ لە کارا بوو گەیشته مەقسەد و مەنزڵ 
 و نەگەییه دڵ تەنیا هەر "قزڵجی" کەوته دووی خێڵ به

 ولبول بە هیوای پێکەنینی گوڵ "'ئیمامی'ش هەروەکوو ب
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 ٣5٠وشۆ"ەوخاڵ ئر چڵ، بە یادی خەتت دەناڵێنێ لە سەر هە
          

 ی هەتاوی  ١٣٣٦بۆکان، 
 لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە(  .ی چاپی جەعفەر ٢٣٤تا  ٢٣٢)الپەڕە 

 
 

 
لە ژێر غەزەلەک"  ٣5٠ ئاوات لە دەفتەرەکەی و  نووسیویەتیەی خۆی خوالێخۆشبوو  تخمیس  :دا   نشده  'یک شعر 

   .'«زەنبیلی(یمام)جەعفەر ئ
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 سەرەتا
 
 

وون. رسی ئاوات لە دیوانی چاپی ئەنیسی و جەعفەردا هاتپارچە شیعری فا ٣٠سەرجەم 
غەزە٢٢پارچەیە،    ٣٠لەو   خلیان  پێنج  دوویان  جیا  شتە،  چوارینەن.  چواریان  و  کی 

لەوانە، دوو نامەی شیعری بۆ مامۆستایان عەبباسی حەقیقی و خالیدی حیسامی )هێدی(  
 پارچە. ٣٠ەسەر یەکەوە دەکەنە تۆمار کراون، کە هەموو ب

ییەکان و نە لە فارسییەکاندا  کان بەگشتی کالسیکن واتە ئاوات نە لە شیعرە کورد شیعرە
کێش  ەبەر بێ  شێعری  سو  شاعیرانی  و  لە  هیچکام  بەگشتی  نەڕۆیشتووە.  )نوێ(  ەروا 

و   حەقیقی  تا  هێدییەوە  و  هەژار  لە  سەیفولقوزات،  پەیڕەوانی  و  موکریان  قوتابخانەی 
نووری  خ بە مەسەو  الەمین و  نەبووە،  عەتفێکیان  قاڵبی شیعرەکانیان  نوێکردنەوەی  لەی 

ڕۆژین  باوە شیعرەکانیان  ناوەرۆکی  تە   و کوو  بووبێت.  قۆناغێکی    نیانوێ  لە  هێمن 
خۆی   لە  نوێ  شیعری  لە  بچووکی  نموونەیەکی  زایێنی(دا  )پەنجاکانی  سی  سااڵنی 

 نەگیرا.  پیشاندا کە گەلێک کاتی بوو و چیتر شوێنی 
ش و  کالسیک  شیعری  دەڵێم  لکە  دانانیان  جیاوازی  بۆ  ساکارم  پێوانەی  نوێ،  ە یعری 

سەروا و  کێش  ڕەچاوکردنی  باریییەکتر،  لە  دەنا  شاعیرانی با  ە،  هەموو  هەر  بەتەوە، 
پێنجوێنی'شیان لەگەڵ   'موفتی  'قانع' و  نەمر  قوتابخانەی موکریان، کە من مامۆستایانی 

شیعر ناوەرۆکی  ن دەخەم،  پێوانەی  بە  واتە  بوو،  نوێ  هەر  ەکانیان  بابەت،  و  اوەرۆک 
دی شاعیرانی  لەچاو  ئەحمەهەموویان  و  وەفایی  وەک  ناوچەکە،  و  دکەی  کۆر  ی 

 کۆکەیی، نوێخوازێکی تەواو نوێخواز بوون.   فی مەالمار
 ( سەردەمی کۆماری کوردستان  لە  پێنجوێنیش  موفتی  و  و ١٩٤٦قانع  مەهاباد  لە  دا   )

بە سەر شیعرەکانیانەوە    سەیف  یشیعر و مەریوان ژیاون و کارتێکەریی    بۆکان و سەقز
هەڵوێستیا و  هەڵوێست دیارە  لە  نییە  جیاواز  موو  بە  دیکەی  ین  تابخانەی  قو  شاعیرانی 

 .  و ئاوات موکریان بۆ نموونە، هەژار و هێمن و هێدی
ئاواتدا   فارسییەکانی  شیعرە  پێیلە  وە  شوێن  فارس  کالسیکی  شاعیرانی  ک شیعری 

وح سەعدی  و  ڕۆمی  مەولەوی  و  بەرچاوە.  ،  افزخەییام  شەهریار،  ڕادەیەکیش  تا 
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ی  مۆرکی کوردبوونم  و شاعیرانەن بەاڵەغەزەلەکان ئیستیقباڵی غەزەلێکی ئهەندێک لە  
ش  خۆماڵیو    شاعیر خۆی  یعرەکانیانبوونی  ئەوە  کە  کەسایەتییەکی    دەبینرێت 

  شاعیرانی  ی ایی کردنەوەی ناوەستایانەجیاوازە لە الس دیاردەیەک کە-نسەربەخۆی پێداو
 کەم ئەزموون. 

ک لە  کەڵک  دیکەدا  شیعری  هەندێک  فارسی  لە  شاعیرە  ئەو  شیعریی  ێژانە  وەرەسەی 
دەستەوشەی  و    وەرگیراوە لە  بەشێک  ئەوان  بۆنموونە،  ئەو  بەکارهاتووی  ناو  خزاوەتە 

ی هەیە؛  ئاواتیان  بەخۆی  تایبەت  و  نوێ  سەروای  و  کێش  کە  بە شیعرانەیەوە  ان 
 ی ێکیعری شاعیرێکی فارسی وەرگیراوە بەاڵم ناوەرۆکپێچەوانە، کێش یان سەروا لە ش

 . کراوەتە ناوئاخنی  خۆیتایبەت بە 
شارەزایی و ناسیاویی زۆری ئاوات لە شیعری کالسیکی فارسی و ان  شیعرە فارسییەک

کارتێکەریی وا  شاعیرانەی  ئەو  ژیانی  سەردەمی  دەردەخەن.  وێژ  فارسی  ان  شاعیرانی 
بووە،   ئاوات  زۆر  لەسەر  و  )لە  کەم  کۆچی  حەوتەمی  زایێنیی(یەوە    ١٣سەدەی  ی 

. هەموو ئەو  ویش( و دوای ئە١٩٠٦)ەکات و دەگاتە سەردەمی مەشرووتە  دەست پێد
ئەدەبیی   شێوازی  بە  سەر  و  وێژ  غەزەل  فارسیدا  ئەدەبی  مێژووی  لە  فارسانە،  شاعیرە 

نە )قەسیدە(نووس  ئاوات چامە  بوون.  ئیستیقباڵی شاعیراعیراقی  بۆیەش  نی  بووە و هەر 
  ک ەت ملک الشعراء بەهار شاعیری نزی، تەنانخاقانیشێوازی خۆراسانی وەک ئەنوەری و  

 نەکردووە.  ،شیلە سەردەمی خۆی
الیەکەوە  لە  فارسی،  شیعری  لە  وەرگرتنە  دەستەوام  ئەو  تەنانەت  و  تێکەاڵوییە  ئەو 

ئاوات   شیعری  بە  زۆری  ڕازاوەییەکی  و  هۆی  جوانی  بە  ترەوە  الیەکی  لە  بەخشیوە 
فارسی،  کەڵ زارەوەی  و  وشە  لە  وەرگرتن  جارک  و پ  هەندێک  خەوشی  بێ  و  اکی 

ە شیعری سەیف یان هەژار  بۆ نموونە ل  و ئەوە  وەۆتەەشێعرەکانی شۆردلڕەسەنایەتییان  
دەربەستیئاوات    کەمتر دەبینرێت.دا  و خاڵەمین  هێدیو    و هێمن خواستی دڵی   زیاتر 
ناوەرۆکبوە  خۆی   لە  نیشتمانییەی  هەستە  ئەو  زیاترو  و  دەربڕیوە  شیعرەکانیدا  ، ی 

وەک    -زمانونی  بو  یان ڕەسەن  دنەوەرتا پاک ک  ەئامانج بوو  یبە خوێنەرگەیاندنی واتا  
بۆ مامۆستا گۆرانیش وابووە. نازانم بە بێ وشە و تەعبیری عەرەبی، ئێمە دەمانتوانی بۆ  

 نمان هەبێت:' یان 'جیلوەی شانۆ'ی مامۆستا گۆراشەوێک لە عەبدوڵاڵ'نموونە، شیعری 
  لعی ئەهاتە خرۆش تا  بئەرڕژا/ بە نووکی تەئسیری/ تەڕە  "لە جەرگی پەردەوە تک تک دڵۆپی عوود

سروور ئەپژا/ بە ئاهی دڵگیری/کەمان شەهیق و زەفیری فریشتەیی ئەلحان/ ئەکەوتە ناو دڵی مردووش  
 هەناسەیی هەیەجان..."  
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ەی ناو شیعری فارسی لە ڕاستیدا ێت، بەشێکی زۆر لە زاراوە و دەستەوشلە بیرمان نەچ
شاعیرانی فارس  و  بابەتێکی خۆماڵی  ئاخێوەرانی زمانی فارسی بوونەتە عەرەبین بەاڵم بۆ

ناپەرموونەوە.  خوێندنەوەیان  لە  خەڵکیش  و  نووسین  لە  کالسیکەکانیان  تایبەت  بە 
لە   کە  مەحویش،  و  نالی  وەک  کورد  زیاترین  شاعیرانی  کورددا  شاعیرانی  ناو 

مەالکارتێک کاتدا  لەعەینی  و  لەسەرە  فارسییان  شیعری  چاکیش  ەریی  وعەرەبیزانێکی   
فارسییەوە، دەستەوشەی عەرەبییەی  لەڕێگ  یان  ،ەوخۆ تڕاسبوون،   ناو زمانی  هێناوەتە  ان 

 . لەم بارەیەوە، ئاوات بارودۆخێکی هاوچەشنی نالی و مەحویی هەیە. شیعرەکانیانەوە
هۆکار نییە  مەسەلەکەێکدوور  دیکەی ئەوە    شی  شاعیرانی  لە  زیاتر  ئاوات  کە  بێت 

ئەو هەردووە، شوێنی و    لی تەریقەت بووە هی موکریان ئیمانداری ئایینی و ئەقوتابخانە
ئایینی   ڕێگەی  لە  چ  عەرەبی  زمانی  داناوە.  نووسینی  و  ئاخاوتن  زمانی  لەسەر  خۆیان 

ن وپۆی ەوە، بە تاتەسەووفالم و چ لە ڕێگەی  ئیسالم و چ لە ڕێگەی فەلسەفە و کە
تەنانە و  گەڕاوە  ناوچەدا  زمانەکانی  لهەموو  بەڵکوو  کۆن،  ڕابردووی  لە  نەک    ە ت 

ەک دیاردەیەکی چارناچاری زمان و ئەدەبی کوردی، بەتایبەت لە ا وسەردەمی ئێمەشد
بە  فارسی،  و  کوردی  لە  جیاواز  لێهاتووە.  کوردستانی  ڕۆژهەاڵتی  و  باشوور 

ئازساکاری  یرکردنێکی  سە و  تورکی  تەنانەت  زمانی  پەشتوو،  و  ئوردوو  و  ەربایجانی 
پانتایی مەی   پونجابی و هیندوستان،  ئەو کارتێکەدگوجراتی    ی زمانی عەرەبیمان ییەانی 

 بۆ دەردەکەوێت.  لەو گۆڕەپانە بەرباڵوە جوغرافیاییە
نی مغناتیسیی زمانی عەرەبی  لە ڕاستیدا، تەنیا ئەو زمانانەی ناوچەکە توانیویانە لە مەیدا

دوور   ئاخێبە  کە  هەڵبگرن،  لێ  کەمتری  شوێنی  یان  موسوڵمان  بمێننەوە،  وەرەکانیان 
بۆ   ئننەبوون!  گەالنی  و گورجی.  ەرمموونە،  ئاسۆری  و  کەەنی  و   لەکاتێکدا  ئێزدی 

کاکەییش دوای سەرهەڵدانی ئیسالم بە ناچاری و لەژێر گوشاری زۆری موسوڵمانان و 
چاحکوومەتەک پەیوەندییەکی  کەوتوونەتە  موسوڵمانانەوەانیاندا  لەگەڵ  ناچار  بە    و  ر 

ایی زۆری  ورس، قیجانی و فارسا یان تورک و ئازەرب  وردی موسوڵمانهەمان شێوەی ک
 . هەیەخۆیانەوە  زمانی ئاخاوتن و نووسینی یان بە سەر شانیزمانی عەرەب

ر ساڵ پێش ئێستاوە الیکەم  بە گشتی، شاعیری کالسیکی گەالنی ناوچەی ئێمە لە هەزا
بیستا سەردەم )نیوەی یەکەمی سەدەی  نوێ  نەیانتوانیوە لە  ی سەرهەڵدانی شیعری  تەم( 

سێبەری دیارد  قورسی  ژێر  فارسی  ە،دوو  ئەدەبی  و  عەرەب  و    ،ئایینی  دەرەوە  بێنە 
عەرەب   کە  بووە  عەرووزیدا  بەحرێکی  قاڵبی  لە  گوترابێت  و  ناوە  دایهەرشیعرێکیش 
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بەسەر گەالنی دیکەی ناوچەیاندا    ە و هەردوکیان بە زەربی شمشیری بووپێشڕەو  فارس
دەنانسەپاندوو کوردی   !  کالسیکی  شیعری  نموونە،  نەک  ب  بۆ  کە    ،وزیعەروڕگەییە 

موکریاندا   و  هەولێر  ناوچەی  بەندی  و  بەیت  لە  هەم  و  یارسانەکان  شیعری  لە  هەم 
خوێندەوا پەرەسەندنی  لەگەڵ  هاوڕێ  بەاڵم  حوجرەی  دەردەکەوێت.  لە  ریی 

دەسەاڵت و  کوردا  مزگەوتەکان  مەالی  و  فەقێ  ناو  لە  عەرەبی  زمانی  ، سەندنی 
خوێندەواری هەڵد  یشنمزگەوتەکا  شاعیرانی  فارسی    وەاسەریان  و  عەرەبی  بە  و 

  بە  شیعری کالسیکی کوردی لەو بارودۆخە و لە ژێر ئەو گوشارەدا بووە  خوێندوویانە.
 شیعری عەرووزی! 

ب کەسێکیش  لە  ئەگەر  بڕگەیی  شیعری  نیشانی  دەست  وەک  یەوێت  گەلێکی  ئەدەبی 
ش لە  نموونە  یان  بکات  دا  بهێنێکورد  هەمەدانی  تاهیری  بابە  ئەو تیعری  بڵێ  و  ەوە 

انە بڕگەیین و شوێنی عەرووزی عەرەبیان بە سەرەوە نییە، هەر ئەو کەسە خۆی یعرش
هەرگیز لە باری ژمارە   دەزانێت کە ئەوانە دڵۆپێکن لە دەریای شیعری گەالنی ناوچە و

سی شیعری کالسیک دابنرێن.  ە ئەو گرنگایەتییەیان نییە لە بەرانبەر ئوقیانووو کەیفییەتەو
وا ڕاست یان هەڵە، الیان وایە هەموو شیعرێکی بڕگەیی  ەی ش نین ئەو کەسانیخۆ کەم

عەرووزی  بەحرانەی  ئەو   هەمان  لە  یەکێک  ناو  بخرێنە  و  بکرێن  تەقتیع  دەتوانرێ 
 بەوە!  عەرە

 
تەکی  پێنج خش  ٢غەزەل،    ٢٢لێرەدا دەبینرێن، بە ژمارە    ئەو شیعرانەیهەرچۆنێک بێت،  

دیارە    ٤و   ش  ینامە  ٢چوارینەن،  بە  شاعیرانی وینشیعریشیان  لە  ڕوویان  دێت، کە  دا 
 دیکە )حەقیقی و هێدی(یە و ئەوانیش بە شیعر وەاڵمی ئاواتیان داوەتەوە.

 ری ناوەرۆکەوە بریتین لە: شیعرە فارسییەکانی ئاوات لە با
 رامیبابەتی غە -
 ئایینی/ عیرفانی  -
 کۆمەاڵیەتی / سیاسی  -
 یات ئیخوان -

  ١٩5٢ی هەتاوی ) ١٣٦٣و   ١٣٣١ی اڵنکان لە نێوان ساەبە حیسابی ساڵی گوتران، شیعر
ز(دا گوتراون. من بۆ ڕیز کردن و بە شوێن یەکتردا هێنانیان، بە باشم زانی   ١٩8٤تا  

 ڵی گوترانیان دابنێم. بنەمای کار لەسەر سا
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هاتوون کە ژمارەیان    کان لە کۆتایی شیعرە کوردییەکانی دیوانی ئاواتداشیعرە فارسییە
بوو.  پ  ٢٦٠سەرجەم   ئاوات  لە ژمارە   بەوارچە شیعر  فارسییەکانی  لێرەدا شیعرە  پێیە، 

 .   ٢٩١ەوە دەست پێدەکەن تا دەگەنە  ٢٦١
عرە  شیعرە کوردییەکاندا بۆ هەرکام لە شیهەروەها لە درێژەی ناساندن و شرۆڤە کردنی 

خو  کە  نووسیوە  ڕوونکردنەوەیەکم  لەگەڵ  فارسییەکانیش  ناسیاوییەک  کورد  ێنەری 
بکەناو پەیدا  دەقە  ات  رۆکیان  لەگەڵ  کوردی  ڕوونکردنەوەی  ئەوەی  بۆ  بەاڵم 

ڕوونکردنەوە   سەرەتا  نەشێوێت،  خوێنەر  لە  سەر  و  نەبێت  تێکەڵ  فارسییەکەدا 
نم بە شوێنیاندا هێناون. ئەم شێوازە، اناوە، ئینجا شێعرە فارسییەکان خۆیاکوردییەکانم د

و هەودای کارەکە ات  کوردییەکان دەد  ەرێژە بە زانیارییەکانی بەشی شیعرلە الیەک د
ناپسێنێت، واتە لەسەر شیعرە فارسییەکانیش ناسیاوی دەداتە خوێنەری کورد، لە الیەکی  

بێ کێشەی   ارسیش بۆ ئەوەی بتوانێت شیعرەکان بەدیکەوە دەرەتان دەداتە خوێنەری ف
ەر وخوار  سجار    ٣٠ە نێوان فارسی و کوردیدا  زمان، یەک لە دوای یەک بخوێنێتەوە و ل

  نەکات!
و و ئێران  سیاسییەکانی  ڕووداوە  ئاوێنەی  لە  شیعرەکان  هەوڵمداوە  دەبینرێت،  ەک 

هۆکار لەبەر  ئەویش  دابنێم  شاعیردا  ژیانی  سااڵنی  بەرچاو:  کوردستانی  و  ڕوون  ێکی 
ل یەک  و  خەشاعیران  وەک  و  کۆمەڵگان  ئاسایی  ئەندامێکی  ئاوات،  ژیان  ەوان  ڵکانیتر 

لەسەر   رن و بەش بە حاڵی خۆیان شوێندەگەی دەوروبەر هەڵگدەکەن، شوێن لە ژین
دادەنێن.   هونەرمەند  کۆمەڵگا  هونەری  لە ناکرێ  دابڕاو  داخراوی  قوتوویەکی  ناو  لە 
 لێکۆڵینەوە.   ژینگە، بخرێتە بەر

سەردەمی   ڕۆڵەی  ڕووداوی ئاوات  گەلێک  مۆرکی  وا  سەردەمەی  ئەو  بوو،  خۆی 
مانی، دامەزرانی حکوومەتی  عوسرووتەی ئێران و  شێژوویی بە سەرەوەیە و لەوانە، مەم

جیهانی،   دووهەمی  و  یەکەم  شەڕی  عوسمانی،  ئیمپراتۆریەتی  خۆڵەمێشی  لە  تورکیا 
ساڵی   کۆ١٣٢٤کۆماری  کوردستان،  گەالوێژی    ٢8دیتای  ی  بە  ١٣٣٢ی  دژ  ی 

سااڵنی  مو ڕاپەڕینی  ئێران،  لە  خ  ٣٢و    ١٣٣١سەددیق  ناوچەی  ی  و  بۆکان  ەڵکی 
ئاغاوات،  یفەیزوڵاڵبەگ بە  ئەیلوولی  شۆ  دژ  کوردستان، ١٣٤٠ڕشی  باشووری  لە 

ڕاپەڕینی  گیرا،  باشوور  لە  کە  کوردستان  دیموکراتی  حزبی  دووهەمی  کۆنگرەی 
حزب شۆڕشگێڕی  سااڵنی  کومیتەی  لە  ڕاپەڕینی  ٤8و    ١٣٤7ەکە  ی    ١٣57ساڵی  ، 
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پەهلەو ڕژیمی  ڕووخانی  ئێران،  سیستەمی  گەالنی  ناوچوونی  لە  و    ژی ێدوورودری 
 ن و گەلێک ڕووداوی گرنگی دیکە لە کوردستان و ئێران و ناوچەکە. ێراشاهیەتی لە ئ

کە   ڕووداوانە،  لەو  بەشێک  یان  هەموو،  بە  سەبارەت  شاعیردەبێ  ژیانی ئاشکرایە 
ڵ کردووە، هەڵوێستی گرتبێت و ئەو هەڵوێستانە لە خەڵکیان تووشی گۆڕانکاریی قوو

 شیعرەکانیدا ڕەنگیان دابێتەوە.  
شوێن و کارتێکەریی ژیانی تاکەکەسی، بنەماڵەیی و دەبێ  ڵکوو  بە  ەک هەر ئەوانەش، ن

ک و کار  کۆمەڵگایی، منداڵی، الویەتی، پیری، ئەوین، پەیوەندی دۆستانە، خوێندن، ئەر
تەوخۆ سیاسی و ئایینی وگەلێک دیاردەی دیکەی ژیان، ڕاس و ئابووریی بنەماڵە، باوەڕی
 ەڵسەنگێنرێت. و هیدا بدۆزرێتەوە نیان ناڕاستەوخۆ لە شیعرەکا

تەرخان   کارەکەم  بۆ  کە  کاتێک  و  دەرەتان  و  خۆم  کەمی  توانای  گوێرەی  بە  من، 
م باش ئاگاداری ناتەواوییەکانی کارەکەکردووە، لەو بوارەدا هەنگاوێکم هەڵێناوە. زۆر  

 ەاڵم من هەر ئەوەم و ئەوەندەی لێهەم و ئەنجامەکەی تەنانەت بە دڵی خۆیشم نین! ب
ن و لە داهاتوودا لەوە هەبەختەوەرانە ئێستا پسپۆڕ و زانای زۆری  ان  دەزانم. گەلەکەم

دڵنیا و  نییە  موتڵەق  بۆچوونێک  و  قسەیەک  هیچ  هەڵدەکەوێت.  لێ  کە زیاتریشی  شم 
چا من  لە  دیکە  کەسانی  من  ئاوات دوای  ژیانی  و  شیعر  شیکردنەوەی  ئەرکی  کتر 

 دەبەن.  بەڕێوە
ل ئەوەی  من  قسە،  بووە    ەکۆتایی  نەک  کردتوانامدا  و  بۆ  هیچ  وومە  دەمارگیرییەکم 

و شێوازی کارەکەی خۆم نییە، بەڵکوو خۆشحاڵ دەبم کەسانی دیکە، ئەمڕۆ  هەڵوێست
 ، ڕاستەقینە دەربخەن.  ی کارەکەم بخەنە ڕوو و ووردتر لە منیان لە دواڕۆژدا، هەڵە

 
***** 

بە زمانی ان  شیعرە فارسییەک  یا ڕوونکردنەوە و شرۆڤەی یەک یەکەوەک گوترا، سەرەت
 کوردی دێنم، ئینجا شیعرە فارسییەکان دەخەمە بەرچاو:

 
 

 'معراج'شیعری 
بووە. هیچ    ٤٩عیر  (دا گوتراوە، کاتێ کە شا١٩5٢)  ١٣٣١غەزەلێکە، لە ساڵی   سااڵن 

 ساڵە گوترابێت.  ەی فارسیی ئاوات نەگەیشتۆتە دەستمان کە پێش ئەو شیعرێکی دیک
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ی ئایینی و باسی میعراجی پێغەمبەری ئیسالمە. لێکەردەکەوێت، غەزەدوەک لە ناوەکەی  
وشەی ئەستەم لە شیعرەکەدا نییە بەاڵم تەرکیبی جوانی وەک "از بلندا جای باال آمدی"  

ئەدەدیتێ هی  بەیانە  شێوە  ئەو  بەرچاوە.  پێنجەمی  ا  و  چوارەم  سەدەکانی  کۆنی  بی 
ندێک خەڵکی  هە  یندوو کرایەوە وز کە لە سەدەی بیستەمدا سەرلەنوێ    کۆچیی ئێرانە

'پاک' فارسیی  زمانی  و  کۆن  ئێرانی  زمانی    -الیەنگری  کارتێکەریی  لە  دوور  واتە 
ئەحمەدی ناسراوی  ئەدەبیاتی  نموونە  بۆ  شیعری   عەرەبی،  و  نووسین  لە  کەسرەوی،  

 دا ڕەچاویان کرد.  خۆیان
بە ساڵی گوترانی شیعر بگوترێت ساڵی  سەبارەت  پێویستە  مێژووی  ەه  ١٣٣١ەکە  لە  م 

  -و هەم لە مێژووی ناوچەی جێگەی ژیانی ئاواتدا خاوەن گرنگایەتییەکی سیاسیان  ئێر
ااڵنی پێش کۆدیتای  کۆمەاڵیەتی زۆرە بەاڵم ئەو شیعرە، وەک تاکە شیعری فارسیی س

گەالوێژی    ٢8 تەخت  ١٣٣٢ی  سەر  بۆ  هەاڵتوو  حەمەڕەزاشای  گەڕانەوەی  و    و 
ڕ شکانی  تێک  هەروەها  فیئۆ اتاجەکەی،  دژی  ناوچەی داڵپەڕینی  و  بۆکان  خەڵکی  یی 

فەیزوڵاڵبەگی دژ بە ئاغاوات، هیچ نیشانەیەکی ئەو ڕووداوانەی بەسەرەوە نییە و وەک  
ڵێی شاعیر شیعری فارسی یری میعراج و جەژنی بەراتدایە. تۆ بدەبینین، ئاوات تەنیا لەب

ڕووداو بەو  سەبارەت  شاعیردیکەی  ئاوات  ئاخر  نەگوتبێتن؟  سیاسێانە  بەرپرسی  ی  کی 
و یاخود  ووە.   ب دۆستایەتی  و  مڵک  خاوەن  وەک  خۆی  کۆمەاڵیەتی'  'پێگەی  بڵێی 

اندن سەبارەت بەو خزمایەتی لەگەڵ ئاغاواتی بۆکان و ناوچەکە، بەرگری هەڵوێست نو
شکۆمەندە نشینانی  ڕاپەڕینە  خۆش  و  وەرزێران  و  بۆکان  دووکاندارانی  ناوچەی ی 

سااڵنی   لە  نەبو  ٣٢و    ١٣٣١فەیزوڵاڵبەگی  ڕووداوی  وبێدا  لە  بوو  چۆن  ئەی  ت؟ 
کوردستاندا  ئااڵی  بە  شیعری  و  دەنگ  هاتە  جێ  بە  دەست  کوردستاندا  کۆماری 

 ڕشی ئەیلوول و کۆنگرەی دووهەمی حزبیهەڵگوت؟ یان چۆن بوو سەبارەت بە شۆ
و شۆڕشی   ٤7و    ١٣٤٦ی سااڵنی  دموکراتی کوردستانی ئێران و ڕاپەڕینی چەکدارانە

خێ  ١٣57  ساڵی ئێران  بۆ رایی  وەاڵمی  دەبێ  پرسیارێکە  ئەوە  گرت؟  هەڵوێستی  ەک 
ئاغاواتی  لەگەڵ  وا  چینایەتییەی  و  عاتیفی  پەیوەندە  لەو  جگە  من  و  بدۆزرێتەوە 

ناد  ناوچەکە بۆ  دیکەم  هۆکارێکی  هیچ  وەاڵمی  بوویەتی  دیکە  خەڵکی  با  ۆزرێتەوە، 
 بە دەستەوە.باشتری بۆ بدەن 
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   'هیچ هیچ'
سااڵن بووە. ئێمە بۆ ماوەی سێ ساڵی نێوان    5٢ە شاعیر  ە کدا گوتراو  ١٣٣٤  یلە ساڵ

 شیعری پێشوو و ئەم غەزەلە، هیچ شیعرێکی فارسیی ئاواتمان نەگەیشتۆتە دەست. 
سااڵنی  وەک   پێکرا،  ئاماژەی  سەرەوە  باری   ٣٢و    ١٣٣١لە  لە  کوردستانەوە  بە  ئێران 

و سەرەک وەزیران ئە  الچوونی ئەم یا  وۆز و پڕ لە گۆڕانکاریی وەک هاتن  سیاسی ئاڵ
کۆدیتای   گەیشتە  ئەنجامەکەی  و  گەالوێژی    ٢8بوو  دوکتۆر    ١٣٣٢ی  بە  دژ 

و   تاج  سەر  بۆ  شا  گەڕانەوەی  و  موسەددیق  زۆری محەممەدی  خەڵکێکی  تەخت. 
ئا ژیانی  حکوومەناوچەی  الیەن  لە  کۆدیتا  دوابەدوای  )موکریان(  نیزامیی وات  تی 

بەختیارەوە   داگتەیمووری  دەزگای  لە پڵۆیران،  دواتر  ساڵ  سێ  ساواکیش  سێنەری 
 .    دامەزرا ،ساڵێک دوای گوترانی ئەم شیعرە ١٣٣5

کۆمەاڵیەتی بارودۆخی  لەگەڵ  شیعرەکە  سااڵنەدا  سیاس  -ناوەرۆکی  ئەو  یی 
بۆ الی خودا لە  یوایی بە ژیان، دەست شۆردن لە دنیا و پەنا بردن یەکدەگرێتەوە: بێ ه
 ن. ی ژیاەکاننەکراوردەست کێشە چارەسە

 
 
 'صید حرم'

 سااڵن بووە.  5٣دا گوتراوە. شاعیر لەو ساڵەدا  ١٣٣5لە ساڵی 
بۆ دۆست و برادەرێکی غەزەلێکی غەرامییە بەاڵم بە حیسابی فەردی شەشەم، دوور نییە  

 ێت.  شاعیریش گوتراب
رەکە دووپاتکراوەی شیعری  سەرەڕای ئەوەی ڕەدیف و هەندێک ناوەرۆکی شیع

ن، بەاڵم لە چەند فەردێکیدا ناوەرۆک یان تەرکیبی نوێ  ارسدیکەی کورد و ف یشاعیران
 بەرچاو دەکەوێت. بۆ نموونە:                 

  ستم، با غم"زی "ندانم من چه هستم، کیستم، چون
 یا:     

 گردم"صید حرم، در خانه می "بگفتا من پی 
 
 
 'روزگار من'
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 سااڵن بووە.  5٦ ادا گوتراوە کە شاعیر لەودەمەد ١٣٣8لە 
  ی زەلێکی جوانە سەبارەت بە شاعیر خۆی و بارودۆخی ژیانی. کەرەسە شیعرییەکەغە

تەرکیبێکی   جاروبارە  بەاڵم  بینراون  و  بیستراو  و  کۆن  دروست  هەمووی  پێ  تازەیان 
 کراوە: 

           خویش دهم آب گلستان   ز آب چشم"ا
 لب جو، گلعذار من!"شاید بروید از   
 
 
 'مناجات '
 اعیردا گوتراوە. ی شساڵی  57تەمەنی  ەل

 ە شاعیرهەر بە ناوی شیعرەکەدا دەزانرێت ژانرەکەی ئایینییە. پاڕانەوەیە لە خودا کە ل
نەیەتی. ئەو  ۆتەوە ڕووڕەشی دەرگانووشتانده پشتی ببوورێت لەبەر ئەوەی باری گونا

باوەڕی قووڵی   ر و زەوەندیی دەبینرێت و نیشانەیبابەتە شیعرە لە بەشی کوردیدا بە زۆ
 ی شاعیرەکەیەتی. یین ئا
 
 
 )تخمیس(  'بخت بی وفا'

 ساڵیی شاعیردا گوترابێت.  57لە تەمەنی  ی فارسییەەم پارچەشیعرئەوە دو
ید(ی ئامۆزای شاعیر.  ر شیعرێکی سەیید قادری سەیادەت )سەیپێنج خشتەکییەکە لە سە

 ەروەهایە. هعیر خۆیدایە، غەزەلەکەی سەییدیش شیعرەکە شەخسی و لە باسی شا
 
 
 'محبت تاع'م

( و سەرەتاکانی سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول لە ١٩٦١) ١٣٤٠شیعرەکە لە ساڵی 
 سااڵن بووە.   58باشوور دا گوتراوە کە شاعیر 

یراقی سەردەمی کۆدیتای عەبدولکەریم  دابەشکردنی زەویی دەرەبەگەکان لە ع  ئەودەم،
بەڕێوەب ئقاسم  لە  هەندێک  ئەنجامدا  لە  و  دەرەبەگارابوو  و  کغاوات  عیراقیان ی  ورد 

بەجێ هێشتبوو و هاتبوونە ئێران، بەاڵم ئیسالحاتی ئەرزی ئێران هێشتا نەچووبوە قۆناغی  
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وباسی   قسە  تەنیا  و  ئەیلبەڕێوەبردنەوە  شۆڕشی  کە  هەیە  بۆچوونێک  وول  هەبوو. 
بو ئاغاوات  زەویی  دابەشکردنی  ڕەوڕەوەی  ڕەنگدانەوەیەکی  دەیانویست  کە  و 

 قاسم بوەستێنن.   کارەکەی
بۆچوونە  شی ئەو  کە  هاتووە  بەکار  تێدا  وای  زاراوەی  و  سۆفییانەیە  و  عیرفانی  عرێکی 

ئاو ڕاستیدا  لە  و...  یار  وصل  دوست،  جمال  ڕاستی:  ڕوانگەیەکی  دەکەنە  بە  ات 
 کەسایەتی و هەل ومەرجی ژیانی خۆی دەکات: سۆفییانەوە باس لە

                   ی تا بە کهولت دریغ هیچ نکردم  "ز طفل
 آنچە سعی نمودم، بە آرزو نرسیدم" هر 

لە   بەشێک  بکرێت.  سەیر  شاعیریش  ئوتۆبیوگرافیی  چەشنێک  وەک  شیعرەکە  دەکرێ 
 . ەقینەی ژیانی ئاواتدا یەک دەگرێتەوەناوەرۆکی شیعرەکە لەگەڵ ڕاست

 زی وەبیری خوێنەر دەهێنێتەوە: ئەم شیعرانەی سەعدی و حافزی شیرا ،ەمفەردی دوو
 عشق بپوشم   م که سرکردهزار جهد ب"دی: عس

                                                   "نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم    
    کە یار من باشی   "هزار جهد بکردم   حافظ:

    رار من باشی "قمرادبخش دل بی
 

           
 'گل جامە درید '

 ردا گوتراوە. اعی ساڵیی ش 58مەنی ەشیعرەش وەک ئەوی پێش خۆی لە ت ئەم
هۆنراوەتەوە.   بالوێندا  عەرووزیی  بەحرێکی  لە  لەبەرداڵنە  و  شاد  غەرامیی  غەزەلێکی 

دڵتەنگی و خەفەت   نیشانەیەک لە هەوری  قیامەت و  هیچ  و خەمی دواڕۆژی مردن و 
فارسیدۆز و  شیعرە کوردی  لە  زۆرێک  ئاسمانی  بە  کە  ئاواتەخ،  دەگەڕێتیەکانی  ، دا 

   نابینرێت. داعرەیەم شل
 ەوە نموونەیەکی سەرکەوتوو لە شیعرەکەیە: ئ

             )لەجیاتی جامە؟(  "ای جان امامی، تۆ نگنجی در جام
 ای کاش بگویند کە گل جامە درید!"
 رازیدا دەبینرێت: تەرکیبی هاوشێوە لە شیعری حافزی شی

    ت"مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذش
 "و صبح جامه دریدچ که گل به بوی تو بر تن   
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 'نشانە خزانم'
ساڵیی    ٦٠لە تەمەنی    ئەم غەزەلە لە چاپی جەعفەردا نییە و لە چاپی ئەنیسی وەرگیراوە.

 شاعیردا گوتراوە. 
نیشانەی ناو شیعرەکەدا، لە غەزەلێکی دۆسبە هەموو  ئاوات ەکی  تانە دەچێت کە دەبێ 

ئ شیعری،  نامەیەکی  کردبێوەک  خۆی  نزیکی  دۆستێکی  دوتاراستەی  لە  بەاڵم  و  . 
و  فەر ئایینی  شیعری  بەرەو  دەبینرێت  وەرچەرخانێک  غەزەلەکەدا  کۆتایی  دی 

ئیخوانیات شیعری  لە  بەشێک  وەک  هەر  من  ئەوەشدا  لەگەڵ  سەیری    خوداپەرستانە. 
 دەکەم. 

 
 
 'فشار زندگی '

 ساڵیی شاعیردا گوتراوە   ٦٣ەمەنی لە ت
ەتای دیوانی  ە سەرەعفەری کوڕی لجەی ئەو ژیننامەیەی وا ئاغا سەید  ئاوات، بە گوێر

"شاری دڵ"دا بۆی نووسیوە، ژیانێکی هێمن و بێ ژانەسەری نەبووە. واتە دوو مڵۆزمی 
الیەک  ویانەتە باوەشی خەمێکی قووڵەوە: لە  گەورە لە ژیانیدا بوون کە هەموودەم خستو

بە    یایین ەکەی و لە الیەکیتر باوەڕی ئسیاسەت و خەمی مەزڵوومییەتی گەلە بەشخوراو
  ڕووگرژی   کەوانیربە نەکیر و مونکیر و پردی سیرات و دە  قەههار  قادریخودایەکی  

خاکی    دۆزەخەوە کە هەموویان ماڵس بوون و چاوەڕوانن سەید کامیلی ئیمامی دنیای
چن بەر  بکەوێتە  و  بهێڵێت  بیخەنە  بەجێ  پردەکەوە  سەر  لە  ئەوەی  بۆ  ، خوارێگیان 

بشکێنن پێ تێک  ئێسقانی  و  بگروون  پە  ستی  بە  بیکەن  عو  خاوەن  ندی  دەبێ  الەمیان! 
چرکەیەکیش  بۆ  و  بێت  نوقم  هەمیشەییدا  خەمێکی  چ  دەریای  لە  ئەوتۆ  بڕوایەکی 

 ڕووی شادی و خۆشی نەبینێت؟ 
ئدیارە ئەو د بیرۆکەیە هەردەم هاودەمی ژیانی  نەیانهێشتووە وو  بوون و هەرگیز  اوات 

ئاسای  و  ئەگەر  ئارامی  جا  ببینێت.  خۆیەوە  بە  قەرزدنشێک  و  سەر،  اریشیەداری  بێتە  ان 
شار"، چ ناوێکی دیکە لەو "ژیان"ە بنرێت، کە عینوانی شیعرەکەش گودەبێ جگە لە "

' ئاوات  شیعرەدا  لەم  ژیان'ە؟  'گوشاری  لە  هەر  و  ڕەدیف  کردۆتە  ژیان'ی  گوشاری 
گوتوهە ئاشکرا  بە  و  کردۆتەوە  دووپاتی  فەردێکدا  سبەینێی  موو  لە  ئەوەندەی  ویەتی 

 رسم! ن ناتدەترسم، لەمرد ژیانم
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نییە عەیب  بێ  تێدایە    .شیعرێکی  ڕۆمی  مەوالنای  مەسنەوی  سەرەتای  بە  ئاماژەیەکی 
 ایەی کردووە: ئەویش ئەو شوێنەی وا "تضمین"ی میسراعێکی ئەو سەرەت

 یدەاند" "از نیستان تا مرا ببر
 
   
 'شمع شبستان '

 عیردا گوتراوە. ساڵیی شا ٦٣لە تەمەنی 
خەوش بێ  ئ  یغەزەلێکی  کرعیرفانییە.  پاڵ  ەو  دەیانداتە  شاعیر  وا  حاڵەتانەی  و  دەوە 

خۆی، هەمان ئەو پرسیارانەن وا سۆفییانی سافی لەمەڕ ژیان هەیانە و هەیانبووە، بەاڵم  
ئابەهۆی   و  دنیایە  ئەم  ژیانی  بە  باوەڕی  الی  بێ  بۆ  گەڕانەوە  بە  خواستن  وات 

لەنێو خەیاڵدا  "ئەسڵ"ەوە،  و  واقیع  بەرداشی  دوو  سەمان  و  پاونەتەوە  رسیار دان 
لەبەردەمیان قوت بۆتەوە کە ئەزەلی و ئەبەدین وەاڵمیان بۆ نییە! ئەسڵ کامەیە؟ ژیان  

و ئاژەڵ دێت؟ بۆچی تەنیا حیساب  چییە؟ مردن چییە؟ دوای مردن چی بەسەر مرۆڤ  
 رۆڤ وەردەگیرێت؟ و ...  لە م
 
 
 'از کارزار افتادەام'

 وە. اساڵیی شاعیردا گوتر ٦٣لە تەمەنی 
هەڵبەستە  ئایینغەزەلێکی   لە  شیعرەکەمان  ناو  بیرۆکەی  شێوازی  خواپەرستانەیە.  و  یی 

لەکار دەڵێ   سەرەتا  بینیوە:  زەوەندی  و  زۆر  بە  دا  ئاوات  کەوتووم،    کوردییەکانی 
سودی    چیتر شەڕ وگەڕم پێناکرێت و مانەوەم لەم دنیایەدا تەنیام، ڕیشم سپی بووە و  

ینجا دەڵێ هیچ ڕووگەیەکم نییە ڕووی  دا؛ ئ سەردەمی پیریم  نییە، ئەوانە ژیانی منن لە
هیوام بە بەزەیی  ،و بێ تێشووم تێبکەم جگە لە دەرگانەی خودا، شەرمەزارم و موفلیس

 ەیە وهیچیتر.  و ڕەحمەتی ئەو ه
 
 
 'هشیار نیست '

 ردا گوتراوە. ساڵیی شاعی ٦٣یعرەش، وەک ئەوی پێشتر، لە تەمەنی ئەم ش
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و ئەو ڕاستییەر   کراوە نەوی مەولەوی ڕۆمیی مەسدەفتەری یەکەم  ئیستیقباڵی سەرەتای
 هەر لە مەتلەعی شیعرەکەدا بە باشی دەردەکەوێت:  

          روزها گر رفت، گو رو، باک نیست "
 بمان ای آنکه چون تو پاک نیست!"  تو
ئاواتشیعرەکەاڵم  بە ئایینی  ی  بوارێکی  عیرف،  بە  کاتدا  انیدا  نەک  عەینی  لە  دەڕوات، 
یانی شاعیریش تێدایە کە هەموو خەڵکی بێ قیمەتی ئیمتیحان بە ژ  زندەی سەبارەتاگ

ری بە  کردووە و تێگەیشتووە هەموویان ئازاری دەدەن و و ئیتر لە هەموان دابڕاوە و کا
 هیچکامیان نەداوە.  

ان و بیرمەندانی کورد  ڕۆمی و کتێبی مەسنەوی شوێنی زۆریان لە سەر شاعیرمەوالنای  
ێکی مەسەلەکە لەوەدا بدۆزینەوە کە سۆفیایەتی و خانەقا هۆکار هەیە بتوانین  اداناوە. و

ژیان زۆری  گۆڕانکاریی  سەرەڕای  و  ماوەتەوە  زیندوو  هەر  کوردستاندا  لە  ی  نشینی 
ئێستاش  کخەڵ دراو ،  گەالنی  پێچەوانەی  و  سێمان،  بە  شێخ  و  دەروێش  و  سۆفی 

 مورید لە کوردستاندا هەر ماون.  خەلیفەو و موراد و
تێکەرییە دەتوانین لەوەدا ببینین لە شاعیری مەزنی کورد مەولەوی  و کارنموونەیەکی ئە

شێخ  یان  وەرگرتووە؛  ئەو  ناسناوی  لە  خۆی  شیعرییەکەی  ناسناوە    تاوەگوێزی 
شا )خالیس(  تاڵەبانی  تەفسیرێکی  عەبدولڕەحمانی  کورد،  نۆزدەهەمی  سەدەی  عیری 

بۆ  مەنزوومی   مەسنەویەفەردی س  ١8گەلێک سەرکەوتووی  بۆتە  نووس  رەتای  یوە کە 
هاوچەرخیش  گەورەی  شاعیری  هێمن  شارەزایان؛  و  پسپۆڕان  پەسندی  جێگەی 

ئە هەمان  ئیستیقباڵی  لە  جودایی'  'ناڵەی  بەرزی  سەرەتامەسنەویی  نووسیوەو  بۆ    .یەدا 
 وانە ئەم بەراوردکارییە: نموونە بڕ

                      باک نیست  "روزها گر رفت گو رو!  
 تو پاک نیست!" )مەولەوی ڕۆمی(  ە چونو بمان ای آنکت 

 لەگەڵ:
 "تو بمان ای چون تو کس غمخوار نیست" )ئاوات(

 
 
 'پربستە'

 ساڵیی شاعیردا گوتراوە.  ٦5لە تەمەنی 
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زای سەرگەردانی و بێ ئۆقرەیی دەردەخات یعرێکی کورتی چوار فەردییە هەمان فەش
ئاوات   سیاسییکە  ئاواتە  نە  ژیاوە؛  هاتوونەتەتێیدا  دی  کانی  خۆی ە  دڵی  بە  نە   و 

 بەڕوونی ئەو گێژوگومییە پیشان دەدات.   کەژیانێکی بێ ژانەسەری کردووە. شیعرە
 
 
 'ستایش '

 گوتراوە. سااڵنی شاعیردا  ٦٦لە تەمەنی 
پە لە  و  ئایینییە  هەسغەزەلێکی  و  هیوایی  بێ  ڕۆحی  هەمان  گوتراوە.  خودادا  تی  سنی 

ئ کەسایەتی  بۆ  کە  دیاردەیەکاگوناهکاری  ناسوات  ڕوونی ی  بە  لێرەشدا  راون 
 دەردەکەوێت. 

شاعیرانی کورد و فارس لەو بوارەدا ئەسپی مرخی خۆیان تاو داوە، من بۆنی شیعری  
 یعرەی ئاوات دەکەم. سەعدی شیرازیی لەم ش

 
 
 'بر درگە تو '

 سااڵن بووە کە ئەم شیعرەی گوتووە.   ٦٩شاعیر 
پێغەمبەرشیع و  خودا  پەسنی  لە  کە  یرێکە  زئیسالمدا.  و  ئەم م  کارتێکەریی  ۆر، 

   غەزەلەی حافزی شیرازی بەسەرەوەیە کە دەلێ:
           "سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی  

 درگاهی"گفت بازآی که دیرینه این  
 
 
 'راز و نیاز'

 سااڵنی شاعیردا گوتراوە.  ٦٩لە تەمەنی 
حیس هەموو  بە  ششیعرەکە  لە  وەک  بەاڵم  غەرامییە،  کوردییەکایابێک  ئاعرە  و نی  وات 

بینیومانە،  فارسدا  و  کورد  مەشرەبی  سۆفی  دیکەی  شاعیری  گەلێک  شیعری 
ال بۆنموونە،  دەکرێت؛  ئیسالم  پێغەمبەری  ئاراستەی  ئەو ئەویندارییەکە  یەنگرانی 

حا دەڵێن  کە  غەزەلە  بۆچوونەی  هەموو  بووە،  مەسلەک  سۆفی  شیرازیش  فزی 
وغەر عیرفانی  شیعری  وەک  ڕێبەرا  امییەکانی  لە  تە ڕوو  دەکەن. نی  تەفسیر  ریقەت 
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هەندێک کەس ئەوە بۆ بەشێک لە شیعرەکانی مەولەوی و مەحوی و مەالی جزێری و  
 ئەحمەدی کۆر و وەفاییش بە ڕاست دەزانن.  

ونە، فەردی مەقتەعە کە شوێنی "حضرت دوست" بە  لێرەدا، تاقە دەستاوێژ بۆ ئەو بۆچو
 غەزەلەکە دەدات.  نی لەعیرفا-ئایینی  یز دەزانێت و ڕاشکاوانە، مۆرکێکحجا

 شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە. 
 
 
 'خدا انمرد '

 سااڵنی شاعیردا گوتراوە.  ٦8لە تەمەنی 
عیرفانییە. شاعی تەنانەت ئەگەر "اناالحق" ویردی سەر زمانی س  ر دەڵێ غەزەلێکی  ۆفییە 

بدرێت؛ سۆفیان جگە   نابینن و لە هەموولەداریش  کی  بوون و کائینێ  لە خودا کەس 
 یری ئەو بێزارن. غە

بۆتە   کە  دەدات  پیشان  خۆی  لە  ڕۆحە  ئەو  هەمان  شیعرەکەدا  مەقتەعی  لە  ئاوات 
کرێت، دەنا خوداپەرستان خەریکی  ناسنامەی: من هیچم، لەکارکەوتووم و چیم پێ نا

 خوداپەرستانەی خۆیانن.  کاری
فارسی  راوەی سۆفیانە لە زوربەی شیعرەکەڵک وەرگرتنی زۆر لە زا دا یەکانکوردی و 

فەلسەفەی   الیەنگری  و  سافی  سوفییەکی  ئاوات  کە  ناهێڵێتەوە  خوێنەر  الی  گومانێک 
 "وحدت وجود'یش بووە. 

 دا' تۆمار کراوە. لە چاپی جەعفەردا وەک 'مردمان' خ
 
 
 'شفا'

 سااڵن بووە.    7٠ساڵی گوترانی شیعرەکەدا شاعیر لە 
 ێکی غەرامییە. غەزەل

 سەعدی شیرازیدا گوترابێت:ەلەی قباڵی ئەم غەزیلە ئیست وێدەچێت
                  "بیا، بیا کە مرا با تو ماجرائی هست 

 بگوی اگر گنهی رفت و گر خطائی هست"   
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 'زخم مژە'
 سااڵنی شاعیردا گوتراوە.   7٣تەمەنی لە 

 شیعرێکی خالیسی غەرامییە.  
ێشیان  ەی نوهەندێک پێکهات  شیعرەکە کۆن و کالسیکن، بەاڵم   کەرەسەی بەکارهاتووی

 پێ دروست کراوە، وەک:
       "سرو آزاد ندیدم کە بە پیش قد تو 

 خوار و بی قدر و سرافکندە، بەخود خم نشود"
 بینرێت: ی سەعدی شیرازی بەسەر غەزەلەکەوە دەکارتێکەریی ئەم غەزەلە

    "هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود  
 "در براهیم به درگاه تو ادهم نشوه
 
 
 'ررشتەی مه'

ز( بە سەرەوەیە و بەم پێیە دوایین ١٩8٤ی هەتاوی )  ١٣٦٣زەلەکە ڕێکەوتی ساڵی  غە
کۆچی دواییەکەی(   ساڵی )پێنج ساڵێک پێش  8١شیعری فارسییە کە ئاوات لە تەمەنی  

ڕێکەوتی    لە بیرمان نەچێت چەند شیعری دیکەی فارسیش هەن کەگوتوویەتی. بەاڵم  
پێش یان دوای   گەلۆیاریان لەسەر بدرێت  رێ بڕوە نییە و ناکەساڵ و مانگیان بە سەر

 گوتراون.   ١٣٦٣ساڵی 
چەوتەکرد فەلەکی  ڕەفتاری  و  دڵبەر  بێوەفایی  لە  باس  قایمە،  و  قورس  ار غەزەلێکی 

ئەنجامێ کۆتاییدا  لە  بەاڵم  سەر دەکات  دەیباتەوە  و  وەردەگرێت  قسەکانی  لە  ک 
 ".  ببەسترێکەس  توانرێ پشت بەاکەی خۆی: جگە لە خودا: "نستییەخوداپەر

شیعرە  ئەم  سەروای  و  ڕەدیف  لە  زۆریان  کەڵکی  ئاوات  پێش  ئێرانیی  شاعیرانی 
 وەرگرتووە:            

          )خیام(  توان بست""قولی است خالف، دل در آن ن
 )سعدی( و زبان حسود نتوان بست" دهان خشم"

 زلف دوتا نتوان کرد" )حافظ( "دست در حلقە آن
   )حزین الهیجی( "بست نتوان بهار و انخز ه باغ، راه ب"
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 'دوران مهر'
اومەتە دوای  ئەم شیعرە ڕێکەوتی گوتنەکەی دەست نیشان نەکراوە و هەر بۆیەش هێن

 شیعرە تەئریخدارەکان. 
حماناغای موهتەدی، دۆستی یعرێکی سەمیمی و خوسووسی و دۆستانەیە بۆ حاجی ڕەش

ەخۆش بووە و لە نەخۆشخانەی "میهر"ی تاران کەوتووە.  کە ن  ئاوات گوتراوە  نزیکی
ئاواتمان   چوارینەیەکی  و  قەتعەیەک  غەزەلێک،  کوردییەکانیشدا  شیعرە  بەشی  لە  پێشتر 

ا بە هەمان شێوە، حاجی ڕەحماناغا بە دۆستێک یوە کە بۆ ئەو زاتە گوتراون. لێرەشدبین
 زە. عەزی گیانی خۆی الی نێت کە تا لە ژیاندا ماوە، وەکدادە

 
 
 'با سر دویدن'

وەرگرتووە.   ئەنیسیم  چاپی  لە  من  و  نەهاتووە  جەعفەردا  چاپی  لە  شیعرە  پارچە  ئەم 
 وە. ڕێکەوتی گوتنی شیعرەکەش دیاری نەکرا

ش هەندێک  لە  غەرامییە.  تێدا  غەزەلێکی  واتای  ناتەواویی  یان  کێش  لەنگیی  وێندا 
 دا قرت کرابێت. عفەر کە لە چاپی جە نرێت واهەیە ئەوە هۆکار بووبێتدەبی

ئەویش   هەیە  شیعرەکەدا  هۆندنەوەی  لە  سەرنجڕاکێش  بەاڵم  نوێ  نەک  شێوازێکی 
ڕێزمانەو باری  لە  هەموویان  کە  فەردەکانە  لە  سەروای  نموونە  بۆ  واتە  چاوگەن.  ە، 

ڕابر  ،ەکەمدا، کە کرداری میسراعی یەکەمی  فەردی دووە، چاوەڕوان دەکرێت زەمانی 
شێوە لە ڕابردوودا بێت، بەاڵم چاوگە لەجیاتی کرداری  ەمان  دووهەمیش بە ه  میسراعی 

 ڕابردوو دانراوە. 
 عینوانی شیعرەکە، من دامناوە و لە دەقی شیعرەکە خۆیم وەرگرتووە. 

 
 
 'در وفات رهی معیری '

و "ترانەسرا" واتە عیری کە ناسناوی شاعیرییەکەی "ڕەهی" بوو، شاعیر  محمد حسین م
ف  دانەری شیعر نێوان  ارسییبۆ گۆرانییە  بوو. لە سااڵنی  ئێران  ی    ١٣٤7تا    ١٣٣٠ەکانی 

وەک   ئێران  یەکەمی  پلەی  گۆرانیبێژانی  و  بوو  ناوبەردەرەوە  گەلێک  ڕەهی  هەتاویدا 
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دا   ١٣٤7ۆرانی دەگوتەوە. ڕەهی لە ساڵی  ە' و 'دلکەش' شیعرەکانی ئەویان بە گ'مەرزی
 گوترابێت.  اڵەداکەش هەر لەو س ەی کردووە و بەم پێیە دەبێ شیعرکۆچی دوای

ڕەگەز   بە  ئەو  ئەوەی  لەبەر  نییە  ڕوون  من  بۆ  ڕەهی  لەگەڵ  ئاوات  پەیوەندی 
پەیو نەمبیستووە  و  بوو  وێژ  فارسی  بەاڵم  کوردستان  ئازەربایجانی  لەگەڵ  ەندێکی 

و بۆ مردنەکەی    ێدەبێ شیعرەکانی ئەوی بەدڵ بووب  ەگەری زۆر، ئاواتبووبێت. بە ئ
ئەوەیە شاعیر خەم و خەفەتێکی مرۆڤانەی بۆ   ون بێئەوەی ڕوبێت.  تئەم شیعرەی گو

سەردەمەی   ئەو  گۆڤارێکی  بۆ  ناردبێتی  چاپ  بۆ  نییە  دوور  و  دەربڕیوە  مردنە  ئەو 
 تارانیش.    

تی لە نێوان شاعیری ئێمە و ڕەهیدا بە سەر  ەڵ ئەوەشدا، هەندێک نیشانەی دۆستایەلەگ
 و 'دوستان' لەم فەردەدا:ران' ێرمی 'مونس یاتەوە دەبینرێت، بۆ نموونە، دوو شیعرەک

 "رهی" استاد فکر بکر بود و مونس یاران
 اسف بار سفر بست و امید از دوستان بگرفت"

 
 
 'ەمە خان(در وفات محمدخان بداقی )ح'

وەفاتی   ساڵی  جەعفەر  نیشان چاپی  دەست  شیعرەکەی  گوترانی  ساڵی  و  حەمەخان 
 ردووە.نەک

برای من" ناوی دەبات و سەری خۆی  بە "  وێک کە شاعیرالشین گێڕییەکە بۆ مردنی  
لەقەبی  و  'بوداقی'  بنەماڵەیی  ناوی  حیسابی  بە  کەسەکە،  ڕێگای.  قوربانیی  دەکاتە 

خوێن بۆ  نەبێت،  ئەو  'خان'ەوە  یارمەتی  بە  بەاڵم  ناناسرێت.  کلیلە ەر  هەست  ،  دوو 
بنەماڵەیەکی  پەیوەندی  لە  سەقزد  دەکرێت  بۆکان و  نێوان  بوداقیی  ائاغاواتی  ەکان  بێت. 

نییە   دوور  و  بوون  بۆکان  ڕۆژئاوای  باشووری  لە  "بۆگەبەسی"  گوندی  مڵکی  خاون 
 محەممەدخان یەک لە ئەندامانی هەمان بنەماڵە بووبێت. 

 
 

 کانفارسییە ەچوارین
پارچە چوا ئاوات لە چاپی جەعفەردا تۆمار کراوسەرجەم چوار  فارسیی  ن کە رینەی 

ەوە و ئەوی چوارەمیان، "ما ز بلبل با  فانیینەی شیعری عیراسیانی یەکەمیان دەکەونە خ
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گل و سنبل قراری داشتیم"، غەرامییەکی بێ پێچ وپەنایە و چاپی جەعفەر بە "دوبیتی"  
 .  ناوبردەی کردووە

ی هەتاوی بەسەرەوەیە کە دەکاتە تەمەنی    ١٣5٩ی  ئەو چوارینە تایبەتە ڕێکەوتی ساڵ
 ساڵیی شاعیر.  77

ۆری لەگەڵ غەزەلێکی کاکم عومەری سوڵتانی  ەکی ز، هاوشێوەیی٢8٩چوارینەی ژمارە 
 )وەفا(دا هەیە: 

 ئاوات: 
 "ما و بلبل با گل و سنبل قراری داشتیم 

 تیم با خزان عمر، آخر اللەزاری داش
 اشتیم در نهان زندگی خود برگ و باری د

 با دالرامان خود بوس و کناری داشتیم"  
 ا:وەف
   ی داشتیم  ر"کاش ماهم در جهان عشق، یا 
 ^               ماهم اختر شبهای تاری داشتیم... کاش  

       یە بید و چنارادور از انظار، زیر س
  ٣5١زان پریوش وعدە بوس و کناری داشتیم..." 

واتە ساڵێک پێش   8/١٣٣8/ ٢ود پرستو'، لە ی وەفا، بە گوێرەی کۆمەڵە شیعری 'سرشیعر
 ئاوات گوتراوە.   شیعرەکەی

هە لە  روێدەچێت  شاعیر  غەزەلێکی  هۆندندوو  کارتێکەریی  خۆیاندا  شیعری  ەوەی 
 شاعیری ئێرانی 'ڕەهی موعەییری'یان لەسەر بووبێت کە بەم مەتلەعە دەست پێدەکات:

 گلشن فغانی داشتم  "یاد ایامی که در
 گل آشیانی داشتم..." در میان سبزه و  

بوو   خەڵک اوەی بەردەستیچری شاعیرانی ئێرانی تاقە سەرکەم و زۆر لەو سااڵنەدا شیع
لە ناوچەکە و کاکم کە کتێبفرۆش بوو، تەنیا کتێبی فارسی بەتایبەت شیعری فارسی لە  

ئەو   بۆکانی  و  سەردەمە  ئەو  کە  من  بۆ  بوو.  کتێبفرۆشییەکەی  دووکاندا  و  سااڵنە 
ب  مکاکم پێبە  ئەگەر کەسێک  نانوێنێت  سەمەرە  هیچ  لەبیرە،  یان  اشی  بڵێت کاکت  م 

 ر کارتێکەریی شاعیرانی فارس دا بوون.لەژێ قی و ئەوانیتریئاوات و حەق

 
 'سرود پرستو'.  رت'، کۆمەڵە شیعریشیعری ؛حس   ٣5١
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 'استاد عباس حقیقیشیعری ئاوات بۆ '
ۆ مامۆستا حەقیقی ئاوات ب  فارسیی  لە بەشی نامەگۆڕینەوەی چاپی جەعفەردا شیعرێکی

 ۆ ئاوات تۆمار کراون.  و دوو شیعری ئەو ب
 عە دەست پێدەکات: شیعرەکەی ئاوات بەم مەتلە

           یدە  ی نرساز دوست پیام ە"دیری است ک
 گوئی کە ز حالم خبری را نشنیدە"

وەاڵمی  دیارە  و  سەروایە  و  کێش  هەمان  سەر  لە  حەقیقی  شیعرەکانی  لە  یەک 
 عرەی ئاواتە: ڕاستەوخۆی ئەو شی

   نامی دل و دیدە  "روشن شد از آن نامەی 
 دە!"ای باد فدایش غزل و بیت و قصی

 ت: ا دەست پێدەکاوشیعرەکەی دیکەی حەقیقی ئا
    امەی نامیت ای سید فرخندە تبار!  "ن

 آمد و دیدم و بوسیدم و خواندم صد بار!"
بە ناساندووە  بە "وەاڵمی حەقیقی"  ئاوات  چاپی جەعفەر ئەو شیعرەی  نامەیەی  اڵم ئەو 

 می بێت لەوێدا نابینرێت.  کە ئەوە وەاڵ
ش بڕن لە  ەقیقی. شیعرەکانی حەو لەبەرداڵن و گەلێک هاوڕێیانەشیعرەکەی ئاوات ساکار 

 ئیخالس و دۆستی و ئیحتیرام بەرانبەر بە ئاوات. 
 
 
 

 " استاد خالد حسامی )هیدی('  ی ئاوات بۆشعر
دی(یە بۆ ئەو.  ی شیعرێکی مامۆستا خالید حیسامی )هێنامەکەی ئاوات لە ڕاستیدا وەاڵم 

 هێدی نامەکەی ئاوا دەست پێکردووە:
       میجویم  "بەکویت آیم و گریانم و روی تو

 گم کردەام، دیوانەام، کوی تو میبویم" تورا 
 ئاواتیش ئاوا وەاڵمی دەداتەوە، کە لەسەر هەمان کێش و سەروایە: 

   یز میگویم  "رسید آن نامەی پر مهر تو، من ن
 خود آن یار خوشخویم" خدایا شاد کن از فیض 

   دۆستانە و لەبەرداڵنن.و  جوانهەردوو شێعرەکان گەلێک 
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 یەکانی ئاوات کە لە سەرەوە کورتە ناساندنێکم بۆ کردن: فارسیش دەقی شیعرە ەئەو
 

 

 متن اشعار فارسی   
   قطعە شعر 30شامل 

 زل غ 22 -

 انمخمس از اشعار دیگر 2 -

 رباعی 3 -

 تی ويدوب 1 -

 شاعر نامە شعری بە دوستان  2 -

 
 



  

 

 

 معراج

 
 
 

 از بلندا جای باال آمدی 
 وه چه محبوب و دالرا آمدی! 

 تر بندەيز آمدی زارفتی و ب
 آمدی  امبّرهمه نقصی  از

 را  صاحبخانه  لطف  دیيبد چون
 وا آمدی پر و ترسبی مطمئن

 شهر مکه چشم در راه تو بود
 دی تا تو باز از عرش اعال آم

 ت بر سر چشم همه! يای که پا
 قامی داشتی تا آمدی خوش م

 ل ملک يان جملگی خيدر م
 با آمدی يهساالر، زای سپ

 کن قبول  "رمقدم از "امامیيخ
 آمدی  امصّفپاک و ه بس تو ک

                                       
 شمسی ١٣٣١بەن'، 'کانی  روستای
 ( یچاپ جعفر امام ٣7٣و  سیچاپ انی ٢٣٤)صفحە 

 
                   ،شعر بحر عروضی

    فاعالتن فاعالتن فاعلن :رمل مسدس محذوف
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 یچ و هیچه
 
 
 

 م يود دوا کنخا کە درد دل يجانا ب
 م يکن  رها فتکّلد و بند  يز ق ود راخ

 ميه جان که هست به صاحب طلب دهيآن نس
 م يش به سوی خدا کنيآنگاه روی خو

 ای کند خدآنچه سزای ماست همان می
 ٣5٢م ي ن سرا عمل ناسزا کنيتا کی در ا

 ت است و امانتیيا متاع عاريدن
 ٣5٣م يتی را قبا کن يتا کی متاع عار

 م ينکه با نفس میکن محبت است يکی ا
 م يا هرچه ناسزاست بدان آشنا کنب

 چ يچ هيچ هيهیچ است جمله ملک جهان، ه
 ميچ و پوچ چرا دست و پا کنيپس بهر ه

                                 
   شمسی ١٣٣٤قاقاڵوا،  روستای
 ( چاپ جعفر امامی ی ٣7٠و  سیچاپ انی ٢٣٢)صفحە 

  
       ، شعر بحر عروضی

 ل فاعلن فعول فاعالت مفاعیم :وفخرب مکفوف محذامضارع مثمن 
 
 
 

 
 ی در این سراچە دنیا سزا کنیم کچاپ انیسی: تا     ٣5٢ 

 چاپ انیسی: مطاع     ٣5٣
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 صید حرم
 
 
 

 من بیچارە بر گرد رخ جانانە می گردم 
 گردمبه عشق سوختن، او شمع و من پروانه، می 

 م ی دل پر ز می کردیاد چشم مستش شیشهبه 
 گردم به تیر غمزه بشکست و در میخانه می

 من چه هستم کیستم، چون زیستم با غم ندانم 
 گردم ، دیوانه میدل شدمن سرگرم درد اچن

 هوشمفکر و بینه مستم من، نه مدهوشم، عجب بی
 گردم که سر از پای نشناسم، همی مستانه می

 ر من گوی میدانش سر زلفش بود چوگان، س
 گردم ان، چه سرسختانه میببین مردانه در مید

 ا گشت ویرانه برای من ز هجر دوست دنی
 گردمیپی ویرانه م بچو بومم ز آنکه روز و ش

 "امامی" را بکشت و گفتمش: صید حرم هستم 
 گردمبگفتا من پی صید حرم، در خانه می 
                                        

 شمسی  ١٣٣5قاقاڵوا،  یروستا
 ( چاپ جعفر امامی ٣٦5و  سیانی چاپ ٢٢5)صفحە 

 
          ،شعر بحر عروضی

 لن عیلن مفامفاعی نللن مفاعیهزج مثمن سالم: مفاعی
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 روزگار من
 
 
 

 وزگار من؟ رچە سان گذشت بە من  دانی
 روزم چو شب، شبم چو دل تنگ و تار من 

 خمبهچ و خماوقات من چو زلف بتان پی 
 همه گره به گره بسته کار من  یگوی

 است ملک دل که همه مرز و بوم او شهری
 ده چون آبشار من دو دیمشروب از 

 ار ر و کمان یتی مژگان و ابروان چو
 نه چاک و فگار من؟ زند به سی کیتا 

 فتادم و افتادن آرزوست  دربند وی
 رسد به بام و در من بهار من  تا کی

 تانش دهم آب گلساز آب چشم خوی
 د از لب جو گلعذار من د برویشای

  ٣5٤رود! ام کند می"کامل" ز بسکه قافله
 د به منزل جانان قطار من مشکل رس 
                                 
 شمسی  ١٣٣8قاقاڵوا،  وستایر

 ( چاپ جعفر امامی ٣7٢و  سیچاپ انی ٢٢٦)صفحە 
 

      ,شعر بحر عروضی
 ل فاعلن ول فاعالت مفاعیمضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف: مفع 

 
 

 
 چاپ انیسی: قافیەام تنگ میرود    ٣5٤



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /550
 

 
 

 تمناجا
 
 
 
 م وانە هر کوی! دی ارب بە کرم رحمیی

 م گویسوزم و می، میهر نوری پروانەی
 نم چو چوگاتم خم گشته شاز بار گنه، پ

 ٣55م ەروین، هرچند سیدم بی سفی با موی
 ت، افکنده سرم هر دم از نکبت و معصی
 م زم، بدحالت و بدخویبا هر که درآوی
 ستم، چون شب پرە پنهانمدر روز خجل ه

 مها به تکاپوی، شبکیرینند به تابی
 ن همه سرسختی ی ، با ان همه بدبختیبا ای

 م وی شنمی چرک گنه خود را، از روی
 ترسم ش است، نمی م بیانز عصیعفو تو 

 مم آن، آواره به هر سویهرچند ز بی
 گردد، هرکس که به درگاهت د نمینومی

 م جوی نمیر از تو د: غیگوی رو کرده و می
 ؟ ترسیچه میدربار خدا باشد، "کامل" ز 

 ! من کوی رو بر در باز او، گو من سگ ای
                                         

 شمسی  ١٣٣٩وا، قاقاڵ  روستای
 ( چاپ جعفر امامی ٢7١و  سیچاپ انی ٢١٩)صفحە 

 
   مضارع مثمن اخرب: مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن ,بحرعروضی شعر

 

 
  ٣55چاپ انیسی: هرچند کە سیەرویم  



 
  

551/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 بخت بی وفا
 
 
 

 ٣5٦د(ادت )سید قادر سیغزل سی بر س امامیتخمی
 
 شتن! خوی  وفای بی ز بخت کە ناالنی ای
 تن! ش خوی ز ساز نارسای نالیکه می ای

 شتن خوی  مان پر بالیاز ز یشکوه دار
 شتن!"خوی  دوایز درد بی رنجیکه می "ای  
 شتن؟" خوی مگر نالد ز کس جز از نوای "نی  

 
 م خواستی قبازان، ما نجاتیان عشدر می
 مخواستی ، عهد و ثباتیدمیکن یاراما ز ی

 م خواستی " و التفاتیمداشتی  اری"چشم ی
 م"خواستی تیاسرا حق حین محنت"ما در ای  
 ٣57شتن" خوی دن هم سزایست دیسبب بای "زان  

 
 م؟ مورد چرا آزردەای ش بیات خویاز حی

 م غم بگشودەای ل ناکسان درهایتا به می
 م فکر عبث بنمودەای وق اجنبیبهر ذ

 م"مودەایگران راه غلط پیه بانگ دی"تا ب  
 شتن" خوی  فته بود آخر نوای"گوش ما نشن  
 

مخ   ٣5٦ عنوااین  انیسی  درنسخە  و   ن مس  ندارد  ابتدای  مشخصی  در  آمدەاست:    تنها  غزل  "تآن  بر  خمیس 
بە    ر سیادت"مویم جناب سید قادپسرع از  سیاق  کە  باید  قسبیان،  نوشتەشدەباشد. سید  ادر وی خود شاعر 

 سیادت پسرعموی امامی و شاعر خوش طبعی بود.  
 نسخە چاپ انیسی: بایستی دیدن    ٣57



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /552
 

 از ازل  یم م ناورد جامستی کس برای
 از ازل  چاره نامیاز من بی نبرده کس 

 از ازل  اوردست شامیکس به روز من نی
 از ازل" بستەست دامیمن نمی "کس به پای  
 شتن" خوی گران رفتم به پایدام دی"چون به   
 
 ش کشم من جور خویمی رەروزین جهت از تیزا

 شابر کسان خواهم جمال بدر خویمن که از 
 ش ویبهر خ ر خواهماز غی ن که نفعبی سادەلوحی

 ش"ر خواهم قدر خوین که من از غیبی  رەبختی"تی  
 شتن" خوی  قدر و بهای دانم ولی"خود نمی  
    

 شمسی  ١٣٣٩قاقاڵوا،  روستای
( چاپ جعفر امامی ٣78و  سیچاپ انی ٢٢٩)صفحە   

 
             ،شعر بحر عروضی

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  ::ل مثمن محذوفرم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

553/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 تاع محبمت
 
 
 

 چو آفتاب سراسیمە شرق و غرب دویدم
 دمبه شکل جمال دوست ندی ز هر دو سوی

 ه رفتم هزار در بزدم من، هزار بادی
 دم ار کشید وصل یار جور به امیهز

 دم ق نرگس مستش به زلف او گرویبه عش
 دمانه پریز آشی چو مرغ خانه خرابم

 اسم ربه روز، شب پره هستم ز زرق و برق ه
 دم ار خزیدو زلف چو مار یاد ه یبه شب، ب

 د بامداد شدم من شب فراق به امی
 دم د آفتاب خود طلبیچو بامداد رسی

 ه کنم من گری به روزگار خودم زار زار
 ٣58دمشتن غلطین خویکه روز و شب همه در خو

 کردم چ نغ هیتا به کهولت دری ز طفلی
 دم نمودم به آرزو نرسی هر آنچه سعی
 م در بدیدم متاع دهسیربه شهر مهر 

 دم جز متاع محبت به نقد جان نخری به
 م آنکه چو رندان به شوق و ذوق درآی جایبه

 مدز ترس طعنەزنان جهان، به چاه خزی
                                         

 شمسی  ١٣٤٠قاقاڵوا،  روستای
 ( چاپ جعفر امامی ٣٦٦و  سیپ انیچا ٢٢١)صفحە 

 
 لمیدمب: همە در خون خویشتن نسخە انیسی   358



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /554
 

                                                               شعر:     بحر عروضی
 مجتث مثمن مخبون، مفاعلن فعالتن// مفاعلن فعالتن  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

555/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 گل جامە درید 
 
 
 

 ٣5٩رسیدشب آمد و رفت و نوبت صبح 
 دهر در و بام عاشق و دوست دمیبر 

 ش و طرب است عی هنگام گل و سنبل و
 د وزی م بر سبزهسینشد فصل گل و 

 اراران همه جمعند و نهان شد اغیی
  ٣٦٠  ددر چاه خزی تسصد شکر که منکر ا

 و بربط و تارست امشب آواز نی
 د!و باده رسی به خود آ جام می ساقی

 در جام "، تو نگنجیجان "امامی ای
 د"! ند که "گل جامه دری ش بگویکا ای
   

 شمسی  ١٣٤٠ قاقاڵوا، روستای
( امامیپ جعفر چا ٣٦٢و  سییچاپ ان ٢٣7)صفحە   

 
 ، شعر بحر عروضی

 ل فعل ل مفاعی(: مفعول مفاعیهزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب )وزن رباعی
 
 
 
 
 

 
 د. امید ضبط کردەان فظی فعل رسید، لبە جا ،متن چاپی هردو   ٣5٩
 منکرانت )؟(    360



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /556
 

 
 

 نشانە خزانم

 
 
 
 جانم! د، ست عیتو نی روی بی
 )؟(  تو، بهر تو ناتوانم بی
 ن برگ، ز گلستان فتادە چو

 چون باد، نشانە خزانم
 تخورم از فراق رویمی خون

 انم!، عاقبت، عنفدادم ز ک
 اد ن کبک ز ترس دام صیچو

 از خندە فتادە، در فغانم
 ر و مات و مبهوت بنشستە فقی

 مرغ پروبال بستە مانم! 
 اهروزانسرقافلە سی

 انم! از غمزدگان اسف ست
 ناچار زگردش زمانە،

 ٣٦١انمدن ست میبردن غم دو
 اهم! اگرچە روسیاربیی

 آنم  زایس هرچە توکنی
 ' و 'امامی  میاما تو کری

 نمآستا اید کە گدگوی
 

شمسی  ١٣٤٢قاقالوا،  روستای  
ست( موجود نی  ؛ در چاپ جعفر امامیسیچاپ انی ٢٣٣)صفحە   

 
 

 می نشانم  :چاپ انیسی  ٣٦١



 
  

557/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 فشار زندگی
 
 
 

    دگی زارم ز جانم از فشار زنسخت بی
 گی آوران کارزار زندبر جنگ وای

 م شبی د اجل سویترسم اگر آیمن نمی
 تار زندگی  ز غم فردایزد اگری می
 بە گوشد گوییش من خویحزی به آواز نی

 خبر! آواز تار زندگی بی دار ایهوش
 ٣٦٢دەاند" اهل زمان ستان تا مرا ببری "از نی

 در فشارم از فراق گلعذار زندگی 
 دل  من دامن صحرای  یهتر شود از گری

 آبشار زندگی  د از تنگنایبنگری
 ! تریحس از مردگان بی "کامل"ا تا زندەای

 ندگی زار بر دی ابیراه ی ریگر بمی
 

   شمسی ١٣٤5وا، قاقاڵ  یروستا
 ست( موجود نی  سی؛ در چاپ انی چاپ جعفر امامی ٣75)صفحە 

 
                                             ،شعر بحر عروضی

 تن فاعلنل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعال رم
 
 
 
 

 
 از سرآغاز دفتر اول مثنوی معنوی  برگرفتە  ٣٦٢



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /558
 

 
 

 شمع شبستان 
 

 
 

 خندم، چون شمع شبستانم  م و میگری می
 م دبستان رم، چون طفلکنظر و فکوته

 ٣٦٣النم گه الغرم و زردم من، چون خار مغی
 خوش و سرخم من، چون گل به گلستانم گاهی
 م ده و دانای سرحالم من، فهمی گاهی
 دانم، در حالت مستانمخود و ناگه بی
 من  وحدت وادی در للەاچو ولی گاهی

 ەپرستانم باد چون فاسق، گه و گردممی
 مه رنگارنگ ه نای با جوراجور همه نای با
 رستانم  م در زمرەیو خداجوی رنگکی
         

 شمسی  ١٣٤5قاقاڵوا،  روستای
 ست( موجود نی  سی، در نسخە چاپ انی چاپ جعفر امامی ٣٦٩)صفحە 

 
                                    ، شعر عروضیبحر 

 لن ل مفاعیلن// مفعوهزج مثمن اخرب: مفعول مفاعی
 
 
 
 
 
 

 
 چاپ جعفر امامی: زردم، چون   363



 
  

559/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 مااز کارزار افتادە 
 
 
 

 دریایم کنار افتادەام از آب  قطرەام
 ار افتادەام ن و همدم و غواص و ینگیبی

 داشتم گاه چون الله، به کف در باغ، جامی
 لەزار افتادەامجام و باغ و ال ا بیحالی

 داشتم با دوستانپنرا روز می هر شبی
 تادەامتار اف هایروز در شبحال من بی

 همدمی  دمکست یاندر غربتم، هم نی یگوی
 ار افتادەام! ار و دییکه بی ل زود آاج ای

 روز نبرد  دمبا تن فوالد و آهن من ب
 با تن الغر کنون از کارزار افتادەام 

 سود از ماندنم؟  د آخر چهش سفیبا سر و ری
 ر انتظار افتادەامدون د این دنیاندری

 است  تهی ن گنه بر دوشم و دستمبار سنگی
 ەام دآخر ندارم شرمسار افتا توشەای

 لم، جز رحمت پروردگار مل" مفسگفت "کا
 ، به روز حشر زار افتادەام دیست امینی
   

 شمسی ١٣٤5قاقاڵوا،  روستای
( امامیچاپ جعفر  ٣٦٤و  سیچاپ انی ٢٢١)صفحە   

 
 ، شعر بحر عروضی

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  :ذوفرمل مثمن مح
 



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /560
 

 
 

 ٣٦٤  یست هشیار ن 
 
 
 

 نیست!  تو بمان ای چون تو کس غمخوار
 ستار نی ا مستمندان یو، کس بچون ت

 قربان تو جان و تنم!  جز تو، ای
 ستت سرور و سردار نیدر والی

 است و دغل نم دورویبیهر که می
 ست حرم اسرار نیبهر کس، کس م

 نت دهدمونسم، روز و شبم مح 
 ست آزار نی  همدمم جز در پی
 ٣٦5دون  ه ابنایامتحان کردم هم

 ستی گر سر و هم کار نبا کسم دی
 م ور رانی کنیمی  گر قبولم

 ست کنانم؛ چار نی بر درت زاری
 من  لطف و رحم تو بود داروی

 ست ام آثار نیگشتهاز دل گم
 گر، از کجا باز آرمش؟ رفت دی

 ست ز چه رو آرم، که با او کار نیا
 ارت خداست، گو یکجا رفتههر 

 ست ار نیست، گو هشیبرد هر کسی
 خون جگر یمست شد از جرعه

 ٣٦٦ست نیدلدار  چون بهر او دپست ش
 

 جعفر امامی: هوشیار نیست   نسخە   ٣٦٤
 یان باشد.مای دنیای دون یعنی آد نیاز از ابنای دون باید ابن   ٣٦5
 ست. افسردە و ناراحت امناطق کردستان،  ازتفاد در برخی پست در مفهوم مس    ٣٦٦



 
  

561/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 طالعیسخت سرسختم هم از بی
 ست! دار نیرفته در خواب ابد، بی
 قتم آشکارا و نهان در ضی

 ستمار نی ک بیهمچو من در دهر ی
 دن ز من اوار است نالیپس سز
 ست مار نیتی  لیمار و وهست بی

   
 شمسی  ١٣٤5قاقاڵوا،  روستای

 ( چاپ جعفر امامی ٣58و  سیچاپ انی ٢٢٦حە )صف
  
       شعر:   حر عروضیب

   رمل مسدس محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعلن
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /562
 

 
 

 پربستە٣٦7
 
 
 

 سر ز پا نشناسم و پا از سر سوداگرم
 پر آزار و گە در بسترم  گە بر پای ایو

 سرد از فراق  گه دلم گرم است از وصل و گهی
 و گه چون مجمرم  نیبی خچالم همیی گه چو

 اه تر خشک و گسوزم، گاه  هم، گاگاه گوی
 لوفرم اهم، گاه چون نیگاه در صحرا گی

 که در دام اوفتاد  زند مرغیمی لیبا و ّ  پر
 بسته پرم چون زنم؟  یا دست و پایبال و پر ی

                                 
 شمسی  ١٣٤7قاقاڵوا،  روستای
 ( چاپ جعفر امامی ٣٦8و  سیانی چاپ ٢٣٦)صفحە 

 ، شعر بحر عروضی 
  اعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن حذوف: فرمل مثمن م  
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563/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 ستایش
 
 
 

 ؟ نوا نوازیچە شود اگر بە رحمت من بی
 ازی نییم و بازمندم تو کریمن اگر نی

 و عالم  ندارم تو کس منی من اگر کسی
 م و دلنوازی کس، تو رحیر و بیمنم ار فقی

 شب قدر من همان شب که به وقت صبحگاهی 
 خانه بازی که درب بد مذنب، توع بنوازی

 گناهکارم به چه رو روم به درگه؟ که بسی
 من مبتال و ناچار، تو و عفو و چارەسازی 

 راز نبود ارب در سرفجز از در تو یبه
 رفرازی د سم به امیبه هزار ترس آی

 " سر خود به شرمساری به درت برد "امامی
 ر آرد و گذارد سر و رو به خاکبازی مگ
                                        

 شمسی  ١٣٤8قاقاڵوا،  روستای
 (   چاپ جعفر امامی ٣7٤و  سیچاپ انی ٢١٩)صفحە

 
                                                    'شعر بحر عروضی

  ل مثمن مشکول: فعالت فاعالتن// فعالت فاعالتنرم
 
 
 
 
 



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /564
 

 

 

 راز و نیاز
 
 
 

 کنی  ناز می ش چشم من حاضر وو پی رفتی
 کنی از میشتن راز و نید خوی یبا دل ص

 مردنم آرزوست چون زنده شوم به مقدمت
 کنی بر تن مردگان خود چون تو نماز می

 زند دور تو حلقه می و هر شبی زلف تو مار
 کنی شتن راه دراز میخوی به سوی از آن
 تو دست به دست هم دهد  و حسن روی خوبی

 کنیز میان همه عربده سزان سبب است ای
 مت بد اگر بگویزی ج غزنوین تو گن حس

 کنی از میصد چو من خراب دل همچو ای
 !حضرت دوست عاشقی "کامل" اگر به کعبەی

 کنی قبت عزم حجاز میمژده دهم که عا
 شمسی  ١٣٤٩، قاقاڵوا روستای
 ست( موجود نی  سینی ؛ در چاپ اچاپ جعفر امامی ٣7٦)صفحە 

 
         ،شعر بحر عروضی

 مفاعلن// مفتعلن مفاعلن مفتعلن مخبون: مطوی رجز مثمن
 
 
 
 
 
 
 



 
  

565/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 بر درگە تو 
 
 
 
 ! کاهی پّردر نظرت جهان چو  ای

 رحم و کرمت شامل هر گمراهی 
 طانر نفس و شیمنم اسی که آری

 من کرم کن راهی از بهر نجات 
 به خاک بر درگه تو شاه نهد روی

 و چه شاهنشاهی یان در چه گدایز
 توست یادهتر تو و آنکه او فرسغی

 خواهیست شفاعت و جهان نیدر هر د
   

 شمسی  ١٣٤٩قاقاڵوا،  روستای
 ( چاپ جعفر امامی ٣77و  سیچاپ انی ٢٣٦)صفحە 

 
                         ، ر شع  بحر عروضی

 ل فعل مفاعی ل(: مفعول مفاعیثمن اخرب مکفوف مجبوب )وزن رباعیهزج م 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /566
 

 

 

 368مردان خدا 

 
 
 

 ود 'انالحق' ب نصوفیان وردشا
 منصوروار بر دارند  گرچه

 روز و شب با خدا به امر خدای
 کار بردارند  پرده از روی

 ر ظاهرا گرچه مفلسند و فقی
 چو سردارند  ک اندر خفالی
 ر و نزار زا نین جهان گر تو بیزی

 م دربارند ن مقیزان جهان بی
 لک و ثروت و مال گر ندارند م
 اند و سردارند قوچ قربانی
 نند بیبه دل نمی اجز خدا ر

 زارند ز همه کائنات بیا
 ر و افتاده است" که پیجز "امامی

 درکارند  مردمان خدای
   

 شمسی  ١٣5٠قاقاڵوا،  روستای
( یجعفر امام نسخە ٣٦١و  سیانی  نسخە ٣5٢)صفحە   

                      
                            ،شعر بحر عروضی

 لنن مفاعلن فعتخفیف مسدس مخبون محذوف: فاعال  
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567/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 شفا 

 
 
 

 ٣٦٩دانی کە با تو مرا عهد و ماجرایی هست
 ٣7٠هست یتو بر خاطرم صفای  پایاز خاک

 ل دلی نه نگر دلستان! که اهبه چاک سی
 سته یتو دوای  گل روی بدان ز بوی

 اق ّ  عش ینهبترس جان من! از آه سی
 هست  یخدای بدان! زمعزی ناز به مرو
 من  ینهسی ز دف و تار و نی و ساز سان به
 هست یخوشت گوش کن، نوای ویه عشق رب

 "کامل"!  ت گفتەاین بینه همیبه سوز سی
 هست  یدرد دلم از لبش شفای برای
 
 شمسی  ١٣5٢ا، قاقاڵو روستای 

 ( جعفر امامی نسخە ٣5٦و  سیانی  نسخە ٢٣5)صفحە 
 

          ، شعر بحر عروضی
   مجتث مثمن مخبون محذوف: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 
 
 
 
 

 
 با تو  تودانی  انیسی و جعفر امامی: نسخە   ٣٦٩
 انیسی و جعفر امامی: ز خاکپای تو    نسخە   ٣7٠



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /568
 

 

 

 مژە  زخم

 
 
 

 ٣7١باغبانی کە بە گلزار تو محرم نشود 
 امت خوش و خرم نشودخاطرش تا به قی

 را که ببوسد رخ گندمگونت آن کسی
 ک چو آدم نشودت ار برود لیبه بهش

 غمزدگان همدل و همراه نشد  هر که با
 و همدم نشود عشق در خاطر او نبود 

 هرکه در دام سر زلف پر و بال نزد 
 هم نشود هم و بروز و شبش دررهمچو من 

 ش قد تو دم که به پیسرو آزاد ندی
 قدر و سرافکنده به خود خم نشود خوار و بی

 دلدار!  یفتگان ا ل به ما شیمی  گر کنی
 نشود  چ از قدر تو و منزلتت کمهی

 " نظر افکن که ز پا افتاده است به "امامی
 ز تو مرهم نشود تی  رچه زخم مژەیگ
   

 شمسی  ١٣55قاقاڵوا،  روستای
( جعفر امامی نسخە ٣٦٠و  سیانی  خەنس ٢٢8 )صفحە  

 
                                              ،شعر حر عروضیب

 محذوف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  رمل مثمن مخبون
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569/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 ی مهر رشته

 
 
 

 ا نتوان بسترشتەی مهر بە هر بی سر وپ
 مهر و وفا نتوان بست   دل بهر دلبر بی

 ٣7٢و دری  کوی ت به هراس رغک وحشیمک دل چو ی
 ا نتوان بستبه دو سه دانه و دام به ری

 ٣7٣ه نکرد چکس بر نفس باد صبا تکیهی
 و جفا نتوان بسته بر دلبر پر جور تکی

 رفتار فلک کجداد ز دست داد و بی
 بست!همه لغو است و غلط، دست قضا نتوان 

 ست ز کس، دست بکش! عهد و وفا نی ،"کامل"ا
 ان بست خدا نتووفا جز به  وه بر عهد تکی

   
   شمسی ١٣٦٣قاقاڵوا،  روستای
(  جعفر امامی نسخە ٣55و  سیانی  نسخە ٢٣١)صفحە   

           ، شعر بحر عروضی
 فعالتن فعالتن فعلن   رمل مثمن مخبون محذوف: فعالتن

 
 
 
 
 
 

 
 نسخە انیسی: بە هر کوه و دری    372
 نسخە انیسی: همچو کس    ٣7٣



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /570
 

 
 

 دوران مهر 

 
 
 
 ا دل شوریده گیرم بعد از این دامان مهر ب

 مهر شود دوران یطخوش بود با عشق جانان 
 ' مهتدی ' د نش بس که گویهد مهر و وفایشا

 ' مارستان مهر بی'د اکنون در گردی  بستری
 دوستان لمی  و مهر درس خواند رآن مدب

 مهر  رستانیدب در مدرک بگرفته سبب زان
 او هک یگوی وفا و است مهر و لطف با آنقدر

 مهر  پستان از است خورده کودکی زمان در
 بر هر آشنا  دچوگان وفا گرد گوی

 دان مهر نک سر و می آشنا ای ایجان فد
 قتا بود جان در بدن، تا هستم و هست آن رفی

 رمان مهر  ز و گوش بر فدارمش چون جان عزی
 مارگاه از بی د برون شد دوستگوی  هر کسی

 تا لب خندان مهر  دامنش بوسم ز شادی
 گر تو و مهر و وفا، صدق و صفا "کامل"ا، دی

 !  مان مهردق، تو و پیاباش سخت و ثابت و ص
  

ست مکان و زمان سرودن شعر مشخص نی   
(    جعفر امامی نسخە ٣٦٣و  سیانی  نسخە ٢٢8)صفحە   

 
 ر: شع  بحر عروضی

 فاعالتن فاعلن رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن
 



 
  

571/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

  
 

 با سر دویدن
 
 

 جان و دلم را  یو برد رفتی
 دن تنها بە کنج عزلت خزی 

 ٣7٤نی ا، نە خوردە ننە خفتە آنی
 دن و، باسر دویو بە آن تن تای
 زان،چارە، افتان و خیر و بیپی

 دنن وضع و حال، نهراسیبا ای
 م صبح آه سرد من چون نسی

 دنبام و درت دارد وزی بر
 بازار محنت حسرت، در کوی

 دنندارم چارە، جز غم خری
 چم بە خودپی  می میچون مار زخ

 ٣75دنارمیکدم، نیک ساعت یی
 ب من شدنصی آنها همگی

 دن زیت بە لب گانگشت حسر
 ن درد جدائی آخر من و ای
 دن ن کشین بار سنگیبە دوش، ای

 شب و روز فلک کارش است  آری
 دن خود برین بین و آدل از ای

 در آخر عمر  شغل امامی
 دن! بەخود خندی ە، گاهیگە گری

 ست( جعفر موجود نی   نسخەدر  .سیانی نسخە ٢٣٢و  ٢٣١ ات)صفح

 
 دن نانی فتن آنی، نە خور سخە انیسی: نەخن  ٣7٤
 انیسی: نهراسیدن  خەنس  ٣75



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /572
 

 
 

 ٣7٦ات رهی معیری در وف
 
 
 
 ٣77ل ابنای زمان بگرفتهی" راه فرار از خیر"

 چشم از جهان بگرفت زداغ حسرت آنان همی
 گر نبودن و آن جز خوردن خون جد از ای چو دی

 ن و آن بگرفت یدل پر محنتش از ا به ناچاری
 فا نبود جهان خود با هنرمندان بجز جور و ج

 کرد و منزل در جنان بگرفت  وداع از دار فانی
 ارانر بود و مونس یک" استاد فکر ب"رهی

 د از دوستان بگرفتاسف بار سفر بست و امی
 و اما با قلب فارغ باز کردم رادی دمی

 ز سر ره داد و فغان بگرفت ذوق دل ا جایبه
 افله در کاروان و شاعران دنبال" سرق"رهی
 ه زمام کاروان بگرفتد آخر اجل ناگرسی

 ژمرده" گشت پز مرگ نابهنگامش "امامی
 ن بگرفتبر من اجل هم ناگها در شور و شعف

 
( چاپ جعفر امامی  ٣57و  سیانی  ٢٢٤)صفحە   

 
 ، شعر بحر عروضی

 لن لن مفاعیلن مفاعیعیلن مفاهزج مثمن سالم: مفاعی
 
 
 

 
 (١٢88-٣٤7١ی )عیری )رهی( شاعر و ترانە سرای ایرانمحمد حسن م  ٣7٦
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573/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 حمدخان بداقی "حەمە خان" در وفات م
 
 
 

 ست؟خزان ا در فصل بهار کی
 موسم ناله و فغان است  کی

 ی ناقوس اجل زند نوای
 ییادم زد ز وفات آشن

 ارانز یزیناکام و جوان، ع
 فصل نوبهاران  چون اللەی

 ٣78ست، محمد بداقی آن کی
 باقی  رحمت کندش خدای

 ا نبود مجال آناندنی
 جوانان  کیی  کیرفتند ی

 رادر من"الله معک" ب
 قربان و تصدقت سر من

 ب است حبیآن سر که نه در ره 
 ٣7٩ب است نصیپوچ و بی یک کاسهی
 در فغان و زاری  اران توی

 وم ز موسم بهاری رمح
 به دار جاودانی  رفتی تو

 ار فانی در دی ما ماندەی
 هاستز دله! عزیخاک سی ای

 هاستب گلزی آن کس که تو بردی

 
 اقی چاپ انیسی: بر   ٣78 

 چاپ انیسی: نانجیب است    ٣7٩



 
 

 شیعرە فارسییەکانی ئاوات /574
 

 رونق نبود اگر گلستان 
 فت مقبرستان نت بگرزی
 ار باقی اد ین پس من و یزی

  ٣8٠حمد بداقی ار، مآن ی
 

( ر امامیچاپ جعف ٣8٠و  سیچاپ انی ٢٣8)صفحە   
 

                                              ، شعر  یبحر عروض 
 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف: مفعول مفاعلن فعولن   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چاپ انیسی: محمد براقی   ٣8٠



 
  

575/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 

 

 دوبیتیرباعی و 
 

 :تیو دوبی رباعیشامل چهار قطعە  ،امامی بخش اشعار فارسی
 

 ا" که وقت سحر است! ز "امامیبرخی
 ت ش دل و قفل در اسایهنگام گش

 اری گر هشیفرصت مده از دست ا
 ن دم، دم فتح و ظفر استدار شو ایبی
 

 به من نمود و برفت جناب دوست نگاهی
 ز من گشود و برفت  ش و شادیگشایدر 
 قامت توست  مش که دلم مبتالیبگفت

 برفت  و ربود مدل د،نکرد رحم و تفق
 
 د! ل راهم نکنیارب به کرم ذلیی

 ده و آهم نکنیک غم و نالنزی
 م ا نشوب رحم خلق دنیجمستو

 د محروم ز لطف صبحگاهم نکنی
 

 م داشتی ما و بلبل با گل و سنبل قراری
 م داشتی اللەزاریبا خزان عمر، آخر 

 م داشتی برگ و باریخود  در نهان زندگی
 م داشتی رامان خود بوس و کناریآ با دل

 
شمسی  ١٣5٩قاقاڵوا،  روستای



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یاساتید شعر کردە دوتن از ب  امامی ەهای منظوممنا
همراه    ستان، ' کرد کریانوم' از شاعران مکتب شعری    ،حقیقی و خالد حسامی )هێدی(عباس  

را میتوانبیشتری  منظوم  مەهای  آنان. نا  منظومبا پاسخ   بخش اشعار  در    از امامی و دیگران 
 .دیدکتاب کردی 



  

 
 



  

 
 

 ٣8١نامە امامی به حقیقی
 
 
 

 نرسیده  ت که از دوست پیامیسی ادیر
 ده را نشنی که ز حالم خبری یگوی

 م سوزم و گری در آتش هجر تو همی
 ده ر چشی من زه تو دل افسردەی بی

 افتاد  ان من و تو فاصلهزان روز می
 ده چاره خزیمن بی غم در رگ و پوی

 ود از دل زارم غم هجرت رون نربی
 ده است دلم بار فراق تو کشی  عمری

 و کرمت انس گرفته  فلط هر کس که به
 ده جهان، مهر بری  ابنای از جملەی

 نبود باعث خم گشتن قدم ریپی
 ٣8٢ده ن زار و خمیاز بار غم توست چنی

 " مستوجب لطف است دل زار "امامی
     دهانه شد از حسرت تو، جامه دریودی

 شمسی ١7/8/١٣٦٢وا، قاقاڵ  روستای
( ست نی موجود  سی؛ در چاپ انی چاپ جعفر امامی ٣٩٠)صفحە   

 
 ، شعر بحر عروضی

 ل فعولن  ل مفاعیمفعول مفاعی:  من اخرب مکفوف محذوفثزج مه
 

 
  شعری موکریان   نهای اصلی مکتبوکرد و یکی از ست  ی( شاعرشمس  ١٣75-١٢8١استاد عباس حقیقی )   ٣8١
تقال ر ان، بە شعر کردی برگرداندە و در کا نهاآ  در  وزن اصلیحافظ شیرازی را    زل غ  یکصد. وی  ستا

انتشارات صالح الدین   ١٣7٠موفق بودەاست )نگا: مجموعە 'شەونم' چاپ سال ر بسیاتفکر حافظ  بە خوانندە 
 ایوبی، ارومیە( 

 ە دچاپ جعفر امامی: زار خمی   ٣8٢ 



 
 

 اساتید شعر کردی نظوم امامی بە دو تننامەهای م /580

 
 

  واب حقیقی به امامیج
 
 
 

 ز آن نامەی نامی دل و دیده روشن شد ا
 دایش غزل و بیت و قصیده! ای باد ف

 قی" است پیامیاز سوی "امامی" به "حقی
 چون قوت روان، مرهم دل، سرمەی دیده 

 د مه تابانشن گویی به شب تار عیا
 دمد از صبح سپیده ل شب مییا در د

 ا مهر و مه و مشتری و تودەی پروین ی
 یا زهره به سوی کرەی خاک خزیده 

 چون مرغ شباهنگ همی ناله دهد سر 
 بلبلی از عشق گلی جامه دریده  چون

 فاضل "کامل"!  ای سید واالگهر ای
 ای مرغ هما از زغن و زاغ رمیده! 

 ت فروزان سا پروانه همی سوزد و شمع
 ی بیداد ز عشق است پدیده این شیوه

 کشکول ارادت بود انباشته از مهر 
 درویش و مرید توام از روی عقیده 

 رابطه با قلب توام روز و مه و سال در 
 ر فکر تو هستم همه اوقات عدیده د

 ن زار چو شبنم از هجر رخت اشک م
 هر صبح و مسا بر گل و گلزار چکیده 

 ن باد فدایت اج باری ز "حقیقی" دل و
      ت و باالی تو چون سرو کشیده! ای قام
 شمسی  ٢5/8/١٣٦٢بوکان، 



 
  

581/ ئاواتی کردنەوەی دیوانشی  

 

 
 

 میجواب حقیقی بە نامە دیگر اما
 

 

 
 ! ارتب فرخنده سید اینامەی نامیت 

 آمد و دیدم و بوسیدم و خواندم صد بار 
 د غم و هم رنج و الم پایان یافت سپری ش

 رخت بربست محن زامدن مژدەی یار 
 مید اندر تن من جان بد سالقدهمچو روح

 نفس گرم تو ای شاعر شیرین گفتار! 
 من مهجور ز یادآوریت شاد شدم

 ده ز قرب دیدار خاصه یادی که دهد وع
 به کنعان آمد بوی پیراهنی از مصر 

 گرد ره شد سبب روشنی دیدەی تار 
 برد دل از دوری دیدار عزیز می رنج

 نوشداروی تو شد مرهم این قلب فگار 
 تیار است مزایای حیادار و دیدن ی

 آرزوی دل من دیدن یار است و دیار
 گرچه دورم ز تو ای دوست! به جان تو قسم

 ار ّ  ر من جز دل و دلبر، دی نیست در خاط
 بودیم هم با که سال و مه و زرو آن یاد
 بەشمار نیارم ذشتبگ که عمر آن تو بی
 رد خللی نپذی دل بر تو مهر یپایه

 فتار رک کج چه توان کرد خرابش فل
 خویش چو پرسیدی حال گویمت حال دل 

 که نه زیباست ز دلدار نهفتن اسرار 



 
 

 اساتید شعر کردی نظوم امامی بە دو تننامەهای م /582

 نون کردم از آن روز که حسب قافکر می
 شصت یا سی کندم بازنشست و بیکار
 داخل محفل یاران شوم و خوش باشم

 انیم در این راەگذار چند روزی که بم
 سی نیامد که دچار خطر شصت شدم 

 ایه دو چار پشد و خدمتم ناقص و سن شصت 
 با رفقا با تو بگویم چون شدحال من 

 همچو از گرگ رمد میش و نهد پا به فرار 
 نارم بودند تا سرکار بدم جمله ک

 تند کنار چو کنار آمدم از من بگرف
 به سرت خانەنشین تا شدەام من، شدەاند

 وستانم همگی دشمن و خویشان بیزار د
 ز نشد سب ویّ  بذر پاشیدم و خشکید و ج

 بذر مکار  که بود شوره، در او زمینیبه 
 چه بسا ریشه که در باغ امل بنشاندم 
 لیک ناورد بری جز ثمر تلخ به بار  

 و تو، همه دانند که دنیای دنی نه من 
 هنرمندآزار  و ارپرور و غدونهست د

 است بسیار دلم ددر شود، آزرده خاطر
 خون از خم گردون بسیار  کاسەی خوردەام

 ورنه  من  زا شوی ربیم دارم که مکد
 هزار  مرز تا قافیه را افلهق این هست
 کامل!   من،  از بشنوی اگر پندی دهمت

 خود را مسپار  چو "حقیقی" به کسان خاطر
____________________  _______________ 

  نسخەهای چکدام از  هیدر  متأسفانە  ،  باشدشدە  نوشتە  در رابطە با آن    قیحقی  پاسخد  کە قاعدتا بای  نامە دومی
 ست. نی موجود  و جعفر امامی سیانی
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 به امامی  دی'یامە 'هن 
 
 
 

 جویم به کویت آیم و گریانم و روی تو می
 بویم کردەام، دیوانەام، خاک تو می تو را گم

 جوانمردا! بیا، قربان بازوی توانایت! 
 م مرا دریاب و خود برگیر بازویم در این مات 

 م بمیرم گر ز هجرانت، ازین شادی به رقص آی
 رویم ه به بالین تو میعد از مرگ، چون اللبکه 

 نالد حاصل فغان سر داده، میقلم زان رنج بی
 شویم به آب دیده میچو من اوراق گویایش 

 داند دهد، لیکن نمیمیگوی پندم مالمت
 گویم م و از آنچه میخبر از خویشکه من خود بی

 نه چون پروانەام بوسه ز روی شمع بردارم
 نجاتم در تکاپویم  و بهرغریقی هستم 

 دانم سوزم در تبت، اما جز این جرمی نمیب
 چرا پیدا نەای، آخر ترا خواهم، ترا جویم 

 ن "حسامی" باد قربانت! کجا رفتی؟ بیا جا
 با دست تو خواهم پاک کردن، اشک از رویم که
 

شمسی  ١٣٤٠اد، مهاب    
  ___________________________________ 

ی*  حیزندە  خالد  )ێدی ه)  امیساد  یمسیش  ١٣٩5  -١٣٠٦(  ستونهای   کی(،  شعری   اصلی  از  و  مکری  مکتب  ان 
   .ودب یدر شعر کرد  الیخی بایزی  رهاییتصو کە خالق  ، اڵ"وان "کاروان خەیصاحب دی
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 دییجواب امامی به ه
 
 
 

 گویم: مهر تو، من نیز میرسید آن نامەی پر 
 م خویار خوشض خود آن یا شاد کن از فی خدای

 فتنت "خالد"! رون رکه بی من هستی ر قلبچنان د
 م جویخواهم، تو میمحال است از دل تنگم، تو می
 دانم غم زانکه می ز بخت بد چه حاصل مردن از

 م رویار خود نمین یالی ز بر بچو الله نی
 دانی  ریبه باغ داغداران محبت بنگ

 مبرگ و خودرویک چوب خشک و کهنه و بیکه من ی
 او ر جستجویدجنون ابان چو مجنون در بی

 مبنشسته رنگ مرگ بر جان و سر و رویچو او 
 ز هجر دلبرم از جان خود چندان هراسانم

 م سوی دمیکند ینتواند نشی  زکه مرگم نی
 تو!  " باد قربان وفای"امامیا جان بی

 م و چرک جفا شویکه از آب شراب مهر ت
  

   شمسی ١٣٤٠قاقالوا،  روستای
( فر امامیعچاپ ج  ٤٣١و  سیچاپ انی ٢٢٣)صفحە   

_________________________________________ 
 شعر،  روضیع  بحر

 اعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مف: من سالمثهزج م
 



  

 
 
 

 سوڵتانی   ئەنوەربەرهەمەکانی 
بۆکان"، سێ   مێژووی  بە  سەبارەت  وتار  ٤8١  کۆمەڵەی  -مێژوودا   لە  بۆکان"  -   ٢٠٢١

 ؛انمڵری، ئابەرگ، ئەنوەر سوڵتانی، ڕۆشنگە
 تصنیف   ،("کوردی  و  فارسی)  عبدالرحمن  تا  محمود  از  طالبان  پیران  تمقاما"   -  ٢٠١٦
 مقدمە   سلطانی؛  انور  فارسی  از  کردی  ترجمە  سنندجی،  رودباری   اللە  صبغة  مال  استاد

  آکادیمیای   سلطانی؛  محمدعلی  دکتر  عرفانی  شرح  و  مجدد  بررسی  تنظیم،  تحلیلی،
 هەولێر؛  کردی،
المع"کتا  -٢٠١٤ عەبدراب  شێخ  شەرحی  سەرەتای ف"،  لەسەر  تاڵەبانی  ولرەحمانی 

لە فارسییەوە بۆ سەر کوردی، شەرحی عیرفانی   مەسنەوی مەولەوی ڕۆمی؛ وەرگێڕان 
 ڵتانییەوە، چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر؛ لە الیەن دوکتۆر محەممەد عەلی سو

نی، وەرگێڕان لە  ابی تاڵە"جذبە عشق"، کۆمەڵەی شیعرەکانی شێخ عەبدولڕەحمان  -٢٠١٤
محەممەد  فا دوکتۆر  الیەن  لە  عیرفانی  شەرحی  کوردی،  سەر  بۆ  تورکییەوە  و  رسی 

 عەلی سوڵتانییەوە، چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر؛
ئەی  -٢٠١٠ زەکی    "کوردستان  فەرەجوڵاڵ  بەهیەخانم  بیرەوەرییەکانی  خۆشەویستم!"، 

 اراس، هەولێر؛ئ بنکەی مەریوانی، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، چاپی
حەسەنی   -٢٠٠٩ کاک  هاوکاری  بە  قازی"،  سەیفولقوزاتی  نەمر  بەسەرهاتی  و  "ژیان 

 قازی، بنکەی ژین، سلێمانی؛ 
(" نووسینی میرزا عەلی ١88٠زینی )"مێژووی ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدیلالی شەم  –  ٢٠٠8

نەوە  در؛ ساغکئەفشاری ئورومی؛ دەستنووسێکی پارێزراو لە کتێبخانەی سواسی لەندەن
کا هاوکاری  چاپی بە  سوڵتانی،  عەلی  محەممەد  دوکتۆر  و  ئاشتی  سەالحەددینی  ک 

  بنکەی ژین، سلێمانی؛
کرماشانی شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،  بولقاسم الهوتی  رهاتی ئهسه "ژیان و به   –  ٢٠٠٦
 ی ژین، سلێمانی؛بنکه



 
 

 

تیره  –  ٢٠٠٦ و  تایفه  هۆز  لهو  کورد  ئه  ی  ستنووسێکی هد  –ن  اڵردهکوردستانی 
، وهرگێڕانی کوردییهوه  جی )فخرالکتاب(، بهندهنهووسینی میرزا شوکروڵاڵ سهفارسی، ن

 ی ژین، سلێمانی؛بنکه
له  –  ٢٠٠٦ محهوه  –بابا"  ریدهحه  "ساڵو  شیعری  کوردی،  حوسین مهرگێڕاوی  د 

، یوب زاده ئه  ینسهه هاوکاری کاک ح  ربایجانی لە تورکییەوە، به هریار شاعیری ئازهشه
 رزان، سوید؛فرۆشی ئه کتێب
کورد"    –  ٢٠٠٦ و  شهڵهکۆمه  –"مینۆرسکی  مینۆرسکی، ی  ڤالدیمیر  وتاری  ش 

 ولێر؛ی موکریانی، هه، چاپ وهئینگلیزیه رگێڕان لهوه
لهههڕۆژ"–  ٢٠٠٦ کوردستان  وهنامهڵگهبه  اڵتی  دهزارهکانی  دا"  وهرهتی  بریتانیا    -ی 

 ی ژین، سلێمانی؛، بنکه وهئینگلیزیه له نامهڵگهبه ١٣٠ ینرگێڕاوه
کورد"  –  ٢٠٠5 و  وهڵهکۆمه  –"درایڤر  درایڤر،  ر.  ج.  وتاری  پێنج  له ی    رگێڕان 

 ی ژین، سلێمانی؛، بنکه  وههئینگلیزی
 ر کورد، سه نزی لهکهی چوار وتاری د. ن. مهڵهکۆمه –نزی و کورد" که"مه – ٢٠٠5

ی "گۆڤاری کوردناسی"، چاپی م ژمارهکهیه  شێک لهک به، وهوهئینگلیزییه  ان لهڕێرگوه
 ئاڵمانیا؛
ذه  –  ٢٠٠5 شه"دوو  ده   –"  فنامهرهیلی  فدوو  شهستنووسی  تورکی  و  ی  فنامهرهارسی 

 ی ژین، سلێمانی؛دلیسی، بنکهبه
فه  –  ٢٠٠٣ لێخوڕینی ترومبیل"، وه"تێوری  بهوهلیزییهگن ئی  لهرگێڕان  رمی  وکاری ها  ، 

سی تر، ئێدیتۆر کاک رێبوار موختار، چاپی ئاژانسی ستاندارد کردنی شۆفیری،  سێ که 
 بریتانیا؛ 
کورد  شکۆڵه"که  –  ١٩٩8 گۆرانی"  شیعرێکی  شیعری  ڵهکۆمه  –ی  شاعیری    ٤١ی 

 ن؛ ندهستی سۆن بۆ کوردستان، لهستنووس(، ترهرامی، )دهو ەه
نا، ورسرین بهاوکاری نه  قی فارسی به ، دهستنووسده  –اڵن"  هدروی ئه"مێژو  –  ١٩٩7

 ورۆز، سوید؛ نی نهمهرگێڕانی کوردی، چاپهڵ وهگهله
رزان، کانی جیهان"، کتێب فرۆشی ئه کتێبخانه  له  نامهفرهستنووسی شه ده  ٣5"  –  ١٩٩7
 سوید؛



 
  

 

لێکۆڵینه"هێلکه  –  ١٩٩7 دۆڕاو،  لهیهوهی  کرماشانیاقبولئهژیانی    ک  الهوتی  "، سم 
 ن؛ ندهیام، لهی پهنامهڕۆژمی کهی یهپاشکۆی ژماره

سهده  ٢١  –  ١٩٩٦ فارسی  )یا  کوردی  بهبارهستنووسی  له  ت  کانی  نهکتێبخا  کورد( 
 رزان، سوید؛بریتانیا، کتێبفرۆشی ئه

به  –١٩٩٦ کوردی  وبێی  کۆمه"ئەلف  التینی"،  مینۆرسڵهپیتی  وتاری  سێ  و ی   کی 
 رزان، سوید. وه، کتێبفرۆشی ئهئینگلیزیه هرگێڕان لمۆندز، وهدێئ

 
 ی مندااڵن کتێبی دووزمانه  

  و   کوردی  سەر  بۆ  وهئینگلیزیه  له  مندااڵن  کتێبی  ٣١  رگێڕانیوه   ٢٠١7  –  ٢٠٠5
  مانترا "  یبنکه   چاپی  کراون،  چاپ  ئینگلیزییاندا  قیده  ڵگهله  هاوڕێ  که  فارسی،
  بۆ  فارسی  و  کوردی  دی  سی  پێنج  تۆمارکردنی  و  نرگێڕاوه  هاروههه   .نندهله  ،"لینگوا

 کاک ئەنوەر ئێستا گەلێک کتێبی کوردی و فارسی مندااڵن بە تەرجەمەی    ، بنکه  مانهه
دەنگی   بە  کوردییەکانیان  و  کراون  چاپ  لەندەن  دەنگی   خۆیلە  بە  فارسییەکان  و 

 ن. نا تۆمار کراورنەسرین بو ، خاتوونریهاوسە
 
 ر اوت  

کانی باشوور و  کوردییه  نییهمهچاپه  یا نووسین( له  مهرجهزار وتار )تههه  له  ترچاپی زیا
ب و مێژووی  دهستنووس، ئهده  ت بهبارهی واڵت سهوهرهاڵتی کوردستان یا دهههڕۆژ

 کورد. 
  
  انانی کتێبڕ 

  تی   ڤی، تیشک  ڕۆژ تیمریکا،  یۆ ئهنگی کوردی راد رانانی کتێب بۆ ده  ٢٠٠7  –١٩٩٦
  ی واڵت.وهرهده ییو گۆڤاری کورد ۆژنامهڕند هڤی و چ

 
 کراو ی چاپ نه بەرهەم 

  چەند وتار"کاچوو، ما دانی!"  -
 



 
 

 

 

THE LIFE AND COMPLETE WORKS OF  

SAYID KAMIL EMAMI (AWAT) 

KURDISH POET (1903 – 1989) 

ANALYSED BY 

 

ANWAR SOLTANI 

 

Awat was born in Zenbeel and lived in several villages all in south-

west Bokan, a town in eastern Kurdistan (Iran). He belonged to a 

dynasty of mystical sheikhs and attended various religious schools 

around the same region for 18 years. Due to his political views as a 

Kurdish nationalist, he was arrested, tortured and imprisoned by the 

Iranian police for a few years during which he was elected, in 

absentia, as an honorary member of the Central Committee of the 

Kurdistan Democratic Party of Iran. He showed bravery to stand for 

the rights of Kurds not only in Iran but also in Iraq, Turkey and other 

places where his fellow stateless Kurds lived, and as a result, his 

poems became Kurdish anthems sang by established singers and the 

wider population. 

This collection offers the reader an example of making peace between 

social life, religion and politics, which are often in contrast with each 

other.  

The editor has attempted to date almost all 219 pieces of the 

collection in relation to the region’s political events of the time, while 

detailing the rich language and unique vocabulary of the poet. 

 


