
ک و " نهمرەڕێ"  تر بۆ شيعر  شاعير کی ساما   له دووی ئاسمان

  هۆمهر نۆرياوی 

ک:    وشهی دەستپ

شهوا کاکهيی"يه که وەک   يهکانی شاعيری جوايهزنووس"پ "نهمرەڕێ"،يهک له بهرههمه شيعرييه نو
و جيهانه پاکژە خودی  تهوە بۆ ن ن کی تری شيعری دەمانگهڕ شيعرييهکهی  خۆی،ئهمجارەيش به گهشت

ت بهدوور له ژەنگ و ژار و ههردەميش ميهرەبانی ل ب ک ب ت جيهان ت خۆی که دەيهو . جياوازی  چۆڕ
تهوە که   شووی لهوەدا چڕ دەب شهوا کاکهيی دەگهڵ چهند بهرههمه شيعری پ ئهم گهشتنامه شيعرييهی پ

کی دوور و کهونی ژياری مرۆيی که به م تهوە بۆ ههر كی گهورەی خودی  شاعير ئهمجارە دەگهڕ ش
و ئهم جهغزە جوگرافياييهدا کهوتووە.  نيشتمانهکهی شاعير ههر له ن   هه

يی "نهمرەڕێ"دا:  ک به قوو   ڕۆچوون

گايهکی پڕ له ميهری شيعرييه که دەمانباتهوە تا بهردەم خودی ئهو زەمهنهی که   نهمرەڕێ،بڕينی ڕ
خهندەی دەگرت  نی ڕۆح و گيانی ئادەمزاد بوو.  و بال  ل دەڕژا ميهرەبانی  يش سرووشت،ژين،گو   و

ی مرۆی  ،شاعير ت کهچی دواتر مرۆ،ليخنی دەکات و له بن نس تی به پاکژ دادەن سهرەتای ئافرانی گ
ت  ر بب   .بهدکاردا ئهم کهونه، وا خهريکه چاوی کو

که،    جيهان لهوەتهی دەمی کردووەتهوە،شهکراو

کی گهنيو،  ته زەلکاو   کهچی ڕۆژ به ڕۆژ دەب

ت  ر ب د نهوە،کهون وەخته چاوی کو   ...داگيرس

  ) 14(نهمرەڕێ،ل

ی دانا، وو تهوە تا چاخی پڕ له ميهری با يه که دەچ شهوە  نهمرەڕێ،ههمان ڕ ساران  لهو تهوە تا ب شۆڕ دەب
ت.  نی بولبول و قومريی ههورامان ال بچ ت تهپوتۆزی سهر دڵ،به نهغمهی بالو چونکه له   و دەيهو

تهوە. خودی ههوراماندا نهم   ريی دەبين

  وەک بابا سرنج 

  بهدەم تينی ئاورەوە 

هم گهرم بوونهوە،  هی وش   سهرمابردە

سه،   وەک دار قرچهقرچيان هات و دەبوونه ب

  نهمريم له ههوراماندا دۆزييهوە. 

  ) 82(نهمرەڕێ،ل

  ههموو پهرۆشيی شاعير،گهڕانهوە بۆ سهردەمی سادەييه،ئهو زەمهنه پاکژەی که: 



ت ئاونگ  "   هايکووی خۆی بنووس

ن؟!    لهسهر گژ و گيا،پهلکی گو

دان؟  تهوە بوونمان به هاتنی سپ زان ب   ئاو

ستامان؟  ت له ئ   ئاييندە به بنيات ب

  ) 18(نهمرەڕێ،ل

شهوا کاکهيی لهم بهرههمه شيعرييهدا  و  پ يهی که مرۆڤايهتی نوغرۆی ن تهوە تا سهر ئهو ڕاستهڕ دەچ
ن. ،و ڕەوشتبهرزييشميهری ئهدەب و ئاکارچاکی بوو    ميوانی د

ی ئهم شۆڕبوونهوەيهوە،مرۆ پتر پهی   ت له ڕ يشه به ناخدا و دەيهو کی قوو نهمرەڕێ،لهڕاستيدا ڕۆچوون
ه به خۆی ببات و ئينسانييانهتر  کهريی زمانه   لهم گۆشه نيگايهوە  دەگهڵ گهردووندا بکات. مامه کارت

خی و حافزی شيرازی  هکهی شاعيرانی وەک مهحوی،مهولهويی به شهوای   ڕۆحييه قوو بهسهر پ
ت.     شاعيرەوە دەبينر

ک بکه هاوڕێ!    گهشت

و خۆت و له لووتکهی    دەنگيداب بچۆرەوە ن

  ڕازی خۆت بۆ خۆت بهيان بکه! 

کدايت، ە خۆت دەتوانيت خۆت بپشکنيت له چ ڕ   گ

يت.  دەکش کدايه و چۆن بۆ ئاسۆ هه   ڕيشهت له چ گهشت

  ) 42(نهمرەڕێ،ل

ت.  شاعير، ڕامان و وردبوونهوە له خودی   ک بۆ شادبوونهوە دادەن خۆ به نيشانه و بگرە هۆکار
ستانهی   تهوە و له دەست ئهم جهنجا ز ی ئينسان دەگو وريی و ئۆقرە بۆ د بيرکردنهوە و ڕامان،ه

ت،ب س و دوو ،زانين و ئاگايی دەوری   ژەی شاعير دەيبڕ گه دوور و در نها،قوتاری دەکات. لهم ڕ
ت و بهرچاوڕوونيي ت. ههر بۆيه به زانين،مرۆ خۆی له تاريکستان  سهرەکی دەبين ش به ژيان دەبهخش

  دەرباز دەکات. 

  بڕۆ! 

  جوان بنواڕە،بجوو و بدوێ! 

ی خۆی وەدۆزێ،   پهيڤت ڕ

ئاگايی دەتکاته ونڕێ،   با بشزانی،ب

ته قهفهس.    دنيات ل دەب

  ) 51(نهمرەڕێ،ل



کی شيعری  شهوا کاکهيی له نهمرەڕێ دا به زمان سهرمايهداريی و  له دەست جيهانی هاواری پ
کی ههژار تا   ک دەخواتهوە کهچی خه يدا سهرمايهدار،له بهری ڕەنجی خه ستا بهرزە که ت بۆرژوازيی ئ

ت.  ت بهلهنگازتر و فهقيرتر دەب ی ماهی و گهرەکيهتیههر د وو بهيانان لهگهڵ    بۆيه پهنا دەباتهوە الی با
  . ژيان دەست پ بکات  ، رگزنگی خۆ

م، د ی ماهی لهگهڵ خۆر هه وو   وەک با

کدا،   دەرگا دەکهمهوە،به ڕووی خه

نن،  رە بچو ن لهبری پهمۆ به ئهست   سهرمايهداران د

نن...    نهوت و پارە به ئاسمان دەچو

  ) 62(نهمرەڕێ،ل

ه پاکژە   ت،وا  مرۆی بۆرژوا له ديدی شاعيرەوە که وەک د ن شيعرييهکهی خودی ڕاستييهکان دەنو
ناو بهرژەوەندييه بهرتهسک خۆيدا گهرەگيهتی بهرديش   هکهی خهريکه خۆڵ له چاوی گزنگيش دەکات و له پ

ت.  کی ڕوونمان پ دەبهخش نانی دەکات و مژدەی دواڕۆژ شبينی ههرەسه ت کهچی شاعير پ   بهاڕ

  له گزنگهوە بۆ گزنگ 

يشانی شاخ دێ،    دەنگی ق

که دەدزرێ، خه و کۆساران نازانن شت   کی ن

  ئهم دەنگه 

  ههر گلۆربوونهوەی گاشهبهرد و 

  داڕمانی شاخ و 

  ڕۆچوونی زەوی نييه، 

  داڕمانی مرۆڤی سهرمايهدارە

  دەستی ناوەته بينی سرووشت و بهرد دەهاڕێ! 

  )  84(نهمرەڕێ،ل

تهوە بۆ چاخ و سهردەمی  وولی ماهی،بابا لوڕشاعير به مهبهست و ژيرانه دەگهڕ   ی با
حان خانمی لوڕستانی،باوە تاهيری لوڕ،فاتمه  سلوڕ ز،ڕ تانی،حهلالج،بابا سهرههنگ،بابا سرنج،دايه تهور

شهوە   لوڕە تهوە تا نهيشابوور،و،لهو ژ دەب ی در ز،ڕ تا  دواتريش تاشکهند،سهمهرقهند و بوخارا و تهور
نهر بۆ خۆی کۆدەکان بکاتهوە.   الی خودی تاگوور. ت خو نهر و شاعير دەيهو   ئهمانه ههموو کۆدن بۆ خو

تهوە بۆ ئهو چاخهی که ههست و نهستی مرۆ تا دوورەدەستتان بڕی دەکرد و   ت بگهڕ شهوا دەيهو پ
دەگهييشت.  ک ت شجوانتريش له ههموو شت تر بۆ شيعر  پ هوا لهم گهشته شيعرييهدا له دووی ئاسمانی ساما



ت  تر  .دەگهڕ ندەرێ بگات که ئاسمان شينتر و ساما ت و دەڕوا و دەڕوا تا بهو بۆيه بهردەوام ڕێ دەبڕ
ت.    دەربکهو

مهوە به برينی ڕۆژگار   دەگهڕ

بگهم،    باشتر له ئاو ت

ژە دەفڕم،لهو چيا بۆ ئهو چيا،    لهم

  دەربکهوێ.  تا ئاسمان ڕوونتر

  ) 88(نهمرەڕێ،ل

تهوە بهردەم   شهوای شاعير،لهم گهشته شيعرييهدا دەڤهرە کهونهکانی نيشتمانيش بهسهر دەکاتهوە و دەچ پ
نه،سکا و   هکهی پيرانی يارسان و له دەست ئهم ههموو زەبر و زەنگهی نها مرۆ بهدەستيهوە نا مهنزە

تهوە الی باوەخۆشين،باوە سهرههنگ،باوە تاهيری   یشکات بهرز دەکاتهوە و داوا کار دەکات. دەگهڕ ڕ
  و پيرانی ماريفهت.  ە لوڕ،فاتمه لوڕ

تهوە و شاعير له نهمرەڕێ دا  ن ته دەم به هاوارە و شکاتی خۆی تا  ديرۆک دەخو له دەست ههرچی دەسته
ت الی خودا بهرز دەکاتهوە  ز نهر دەگو   هوە. و زۆر به ڕوونی پهيامهکهی بۆ خو

  ئهوسا بهغدا

ی دەهاته دەرێ و    گڕ له د

ستاش دووکهڵ له چاوی،    ئ

ستاکه    کهچی وا ئ

  کۆکوژی نمايش دەکهن،به بهر چاوی خواوە!  خۆکوژيی 

ک تهشهنه دەسهن    ههموو ڕۆژێ شۆڕش

وە بۆ ئههواز    له بهغداوە بۆ مهککه،لهو

ن دەچۆڕێ،    خو

  ههرچی مير و شاليارە 

خ،سهييد،ئاخوون و مهالشه ههرچی    خهليفه،ش

رن  کی دەن   خه

  تا له دۆڵ و گرد و دەشت و لووتکهی شاخهکاندا

  خۆ بۆ خودا به کوشت بدەن،

  کهچی خۆيان ههر يهکه له ديوەخانی خۆيدا



ن،    لهبری بۆنی خو

 ... کهوە دەن   دەم له دۆڵ و گرد و دەشتی کهنيشک

  ) 75و   74(نهمرەڕێ،ل

شهوا کاکهيی له  ه،زمانی ئهڤينيش  پ يه که تهنانهت ئهم چاخه ل دەست ئهم ڕۆژگارە دەم به گله و سکا
  کهوڵ دەکات. 

  به زمانی ئهوين دەپهيڤم 

م دەکا...    کهچی ئهم ڕۆژگارە کهو

  ) 80(نهمرەڕێ،ل

ک بگات  را به ههموو شت ت خ کيش له فڕکهفڕک و پهلهی مرۆی ئهم سهردەمه دەداتهوە که دەيهو   ئاوڕ
ر بکاتهوە تهنانهت گهر ڵ و کو هکانيش ل   .کانياوە زو

دا، ڕ دراوە به کۆ   زەوی وەک توورەيهکی ز

که،ههر يهکه بهشی خۆی دەبا،   فڕکان فڕکان

  ههر يهکه چنگی ت ناوە و دايدەدڕێ،

هفڕێ بگرێ،   زەوی ناتوان با

بواراندا   دەيهوێ له دەستی ڕ

ستانان بنۆشرێ   .وەک ئاوی کانيی کو

  ) 92رەڕێ،ل(نهم

تهوە بهردەم يهکهم قۆناخی بوون که ئيتر   ته بهر تا بچ ژە دەگر گه دوور و در شهوا بۆيه ملی ئهم ڕ پ
تيدا خۆ لهدەست ئهم ههموو زيندانه   بهری ئاوەز و ژير يدا ئاسوودە بن و مرۆ له بن س ڕۆح و جهسته ت

  قوتار بکات. 

يهم بۆ ئاسوودەيييه    ئهم ڕ

. تا جهسته ههميشه نهرم ب يدا ئارام ب   ،ڕۆح ت

  له قوڕ که هاتوويته دەرێ، 

  بۆ ئهوە نييه وڕ ببيت،

  دانا ئهو کهسهيه له کۆتاييدا بهند نهکرێ. 

 ) 103(نهمرەڕێ،ل

  



  ئهنجام: 

شهوا کاکهيی کی جوايهزەوە    ،پ ی زمان ستای  شيعری کوردييه که له ڕ يهک لهو شاعيرە پاکژنووسانهی ئ
ی کهشف و ديتنهوە  ت و له ههو   و دەرخستنی  بهردەوام ڕۆشنايی به سووچه تاريکهکانی شيعر دەبهخش

ت و به پالن و بهرنامهيهکی   شيعردايه  جوانييهکانی گهيهکی جوايهزی شيعريی دەبڕ و ههر جارە و ڕ
ی   وردەوە کار لهسهر ئهم پاژەی ئهدەب دەکات.  کی ب گرێ و گۆ کی ڕوون و ڕۆح که به ديد شاعير

ندی شيعر دەکاتهوە چنينی ديواری ب و شيعرەکهيشی تا به دوورەدەستترين دەڤهرەکانی    مرۆيييهوە بير له هه
ت؛ ت به ڕههر جارە بۆيه    گهردوون ڕێ دەبڕ ه و دەيهو شانی شيعرەوە  له دووی ههسارەيهک و ی کاک

ت.  بگر رە پرشنگدارانهمان ت شهوا کاکهيی وەک  شۆقی ئهم ههموو ئهست ژم،پ ههر ئهوەندە ماوەتهوە که ب
شووی يهيشدابهرههمه شيعرييهکانی پ کی پاراو  ،لهم بهرههمه نو ه   ،به زمان خامهکهی دەخاته گهڕ و کۆمه
يش  شهوا کاکهيی ،ههر جارە و   دەکاته بهر ئهم بهرههمهيش واته "نهمرەڕێ". وشه و دەستهواژەيهکی نو پ

مان له ڕوو دەکاتهوە. ی شيعری ،دەروويهکی نو ژوو  به پرۆژەيهکی نو که جوگرافيا و م شهوا شاعير پ
ی کهوە گرێ دەدات و له ڕ تاندا دەرکه له ڕووی ديرۆکی گهالنيش دەکاتهوە  داگهڕان به جوگراف پ يای و

ژووی نهتهوە و گهالنی سهرزەوی ئاشنا دەکات. نهر ههم به جوگرافيا و ههميش م    و خو

هيش بدر ويسته ئاماژە بهم خا ی   ت پ شهوا کاکهييه که سا که نهمرەڕێ،بهرههمی شاعيری جواننووس پ
شتر چهندان بهرههمی   له اليهن وەشانی "نووسيار"ەوە چاپ  2021 شهوا کاکهيی پ و کراوەتهوە. پ و ب

و کردووەتهوە.     شيعری ب

ی   شهوا کاکهيی،» سا شهوا عهبدو عهبدولڕەحمان، ناسراو به «پ دانه پ شياوی ئاماژەپ
دزێ" لهدايک بووە. تا ههنووکه  1363(1984 ی ههتاوی) له گهڕەکی «جووتکانيان»ـی شاری "قه

هکی باشوور    14 خاوەنی نزيک به  ژينهوەی ئهدەبيی چاپکراوە که "زەريا و بهسته بهرههمی شيعری و تو
خوازە بۆ سهر چهندان زمان   ترين بهرههمی ئهم شاعيرەيه. شيعری ئهم شاعيرە نو به تامی شيعر" نو

ڕدراون.    وەرگ

دەر:    ژ

شهوا کاکهيی،  ک ،دانيمار2021نووسيار،چاپی يهکهم، وەشانی چاپخانهی جهنگهڵ،تاران،نهمرەڕێ،پ

           


