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شیعری ساالنی  ١٣٤٣تا ١٣٤٩
پێرست :چی بدرووم؟ ،شنەی بەهار ،هاتەوە بۆ بۆکانێ ،تاونەدیو ،گڕوو ،وەک
مەسنەوی ،خاسەکەو( ،)٢شاباز ،شەو ،بێ هەستم ،لە قەڵەم کەوتووم ،تۆبە،
نابووژێمەوە ،شاباشی بەهار ،دووریی یاران ،کاتی بەهارە ،نیشتمان ،شاری دڵ ،کەرەی
کرد بە زەنگ ،شەوی بەزم ،یاران ڕۆیشتن ،عەزیزی میسری دڵ ،دەستی ماندوو و
زگی برسی ،بەهاری ناخۆش ،ئاردی نێو دڕوو ،کۆچی خێر ،ناڵەی بێداڵن ،بەهاری
تازە ،الفاو ،کەی بەهار وایە؟ ،ستایشی خودا ،هات و نەهات ،کاسەی بەتاڵ ،شەونم.

چی بدرووم؟

مهزرهعهی خاڵی یی خۆم دیوه من و داسی کول
ئهی خودایا ،به چ دروێنه بکهم .چی بدرووم؟
من لهبهر نانی بههارێ نییه ترس ولهرزم
ههر له ئێستاوه له تاو حاسڵی پایز ١مردووم
فهسڵی هاوین و بههار فهرقی نییه بۆ منی زار
ههموو کاتێ له زهواد خاڵییه ٢ماڵ و کهندووم
ههرکهسیکه به هیوای حاسڵێ ،کهیفی خۆشه
من که نیمه ،به هیوای مهرحهمهتی تۆ زیندووم
تۆی که ئاودێری ههموو دێمی و ڕهززاقی ههموو
مار ومۆرێکی ،بده ڕزقی منیش تا زیندووم
با ئهوهند لێر ولهوێ سهر نهکوتم ڕۆژ و شهوێ
قوڕ له دهرکت به سهرا کهم ،بکهوم ،زۆر ماندووم
قاقاڵوا ١٣٤٣ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  7١ی چاپی ئەنیسی و  ١٣٢ی چاپی جهعفهر)

______________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'مهزرهعهی خاڵی' یه.
لێرهدا خوێنهر تهنیا به هۆی کێش و چهند زاراوهی ناو فهردی یهکهمیهوه (وهک
مهزرهعه و داس) دهکهوێته بیری شیعرێکی حافزی شیرازی دهنا هیچکام له پێنج
١
٢

 .له ههردوو دیوانهکهدا ،پاییز هاتووه .من به هۆی کێشی شیعرهکهوه 'پایز' م نووسی که قورس نهبێت.
 .له ههردوو دیوانهکهدا ئاوا هاتووه":ههموو کاتێکه له زاد خاڵییه "....کاک ڕهحیم بههرامزاده ئهم شێوهیهی
سهرهوهی پێشنیار کرد و من به تهواوهتی لهگهڵیدام .دهبێ له بنهڕهتدا زهواد بووبێت و جهعفهر و ئهنیسی یا
ههر نوسخه ههڵگرێکی دیکه ئهم ههڵهیهیان به سهر قهڵهمدا هاتبێت.

فهردهکهی دیکهی به هیچ شێوهیهک ،دوور یا نزیک ،هاوشێوه ،یان هاو واتای غهزهله
ههشت فهردییهکهی حافز نین .ئهو جیاوازییه تهنیا له ڕواڵهتی فهردهکاندا نییه بهڵکوو
له واتادا بهرچاوتره که ههر به تهواوهتی له یهکتر جیان و ههرکام له شاعیرهکان
ناوهرۆکی شیعری خۆیان بهرهو ئاقار و ڕێبازێکی جیاواز بردووه .با لهپێشدا شیعرهکهی
حافزی شیرازی بهێنمهوه:

"مزرع سبـز فلك ديـدم و داس مـه نـو
يـادم از كِشتهِ خويش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخسبيدی و خورشيد دميد
گفت با اينهـمه از سابـقه نـوميد مشـو
گر روي پاك و مجـرد چو مسيحا به فلك
ز فروغِ تو به خورشيد رسد صـد پرتـو
تكيه بر اختـرِ شبگرد مكُن كـاين عيّـار
تـاج كـاووس ربود و كمـر كـيخسرو
گوشوارِ زر و لعل ارچه گران دارد گـوش
دور خوبي گذرانـست ،نصيـحت بشنـو
چشمِ بد دور زِ خالِ تو كه در عرصهِ حُـسن
بيدقی راند كه بُرد از مه و خورشيد گرو
آسمان گو مفروش اين عظمت كاندر عشق
خرمن مه به جوی ،خوشه پروين به دو جو
آتش زهد و ريا خرمنِ دين خواهد سوخت

حافظ اين خرقه پشميـنه بينداز و بـرو"

شیعرهکهی حافز له باری واتای فهلسهفی و کۆمهاڵیهتییهوه گهلێک بهرزه و ههڵوێست
گرتنێکی زهقه دژ به زوهدی ڕیایی و پهشمینه پۆشیی سۆفیانی ناساف و تهبلیغی بێ
نیازی و دهروێشی و دڵ ههڵکهندن له دونیا و تێیدا خوازیاری ئازادی و سهربهخۆیی
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بیری مرۆڤه .له باری زمان و پێکهاتهی شیعرییشهوه ئهوهنده قورس و قایمه که دڵنیا
نیم کهسێک بتوانێت هاسان به شیعر وهریبگێڕێته سهر زمانێکی دیکه.
بۆ دڵنیا بوون لهم بۆچوونهی خۆم سهیری کتێبی "شهونم" ی مامۆستا حهقیقیم کرد که
وهرگێڕاوی کوردیی  ١٠٠غهزهلی حافزه (صالح الدین ایوبی ،ورمێ ،)١٣7٠ ،ههروهها
کتێبی "تورکجه حافظ غزللری" م پشکنی که وهرگێڕاوی تورکی چهند غهزهلی حافزه
و له الیهن محمد نقی ناصرالفقرا (آذر پویا) وه بهڕێوه چووه (نشر مهران ،تبریز  .)١٣8٠له
هیچکام لهو دوو سهرچاوهیهدا وهرگێڕاوی ئهم غهزهلهم بهرچاو نهکهوت .به داخهوه
دهستم به کتێبی "حافظ به روایت شهریار" ێش ڕاناگات که دهبێ لهوێدا شههریار
 ١٠٠غهزهلی حافزی ههر به زمانی فارسی ئیستیقباڵ کردبێت .دهمویست بزانم شههریار
چۆن له ڕۆستی ئهم غهزهله هاتووه ،گهرچی کارهکهی ئهو تهرجهمه نییه و ئیستیقباڵه.
نیازم ئهوهیه بڵێم وهرگێڕانی ناوهرۆک و چهمکی شیعرهکهی حافز ئهویش به شیعر،
دهبێ بۆ مامۆستا سهید کامیل هاسان نهبووبێت و ههر ئهوهش هۆکار بووە بۆ ئهوهی
ناوهرۆکی شیعرهکهی حافز بهرهو ئاقارێکی جیاواز بهرێت و خۆی له قهرهی ئهو کێشه
گهوره فهلسهفییه نهدات که دهقا ودهق کردنی شیعرهکهی حافز و هاوبیری و
هاوههڵوێست بوون لهگهڵ ئهوی پێویسته! ههر ئهوهشه که دهبینین شیعرهکهی ئاوات
ناوهرۆکێکی سهدا سهد ئایینی و پاڕانهوهی ساکار له خودای ههیه و ئهم ڕوخساره به
تایبهت له فهردی  ٤تا  ٦ی کوردییهکهدا دهبینرێت .وهک ههموو شیعرێکی دیکهی
ئایینی موسوڵمانان ،ئهم شیعرهش پڕه له بێ هیوایی و ترس و لهرز له خودا و تۆڵه
سهندنهوهی دواڕۆژی ئهو له خهڵکی خراپ و پاڕانهوه بۆ ئهوهی له خهتاکانی
ببوورێت ،ئهو ڕهززاقه و ئهمیش ڕزقی لێ دهخوازێت بهاڵم ڕزقهکهی وا لێی
دهخوازێت نان و پێخۆری باش نییه ،چاوپۆشییه له گوناه.
به بۆچوونی من ،ههر ههموو شهش فهردهکه ههڵگری ئهو بیره ئایینییهن ونیاز له
مهزرهع و دروێنه و حاسڵی پایز و ماڵ و کهندووی خاڵی له زهواد ،بێ هیواییه له
ژیان و چاوهڕوانی کردنی مردنه و پاڕانهوهیه بۆ لێبووردنی خودا .ههر بۆیهش دهکرا
له دیوانهکهدا بخرێته الی چهند شیعره ئایینییهکهی دیکه له الپهڕه سهرهتاییهکاندا،
هەرواش بووە.
وشهیهکی ئهستهمم له شیعرهکهدا نهبینی بهاڵم سهرجهم چهمک و واتای شیعرهکه
پێویستی به ووردبوونهوه ههیه دهنا له ڕواڵهته ئاساییهکهیدا شاعیر وهک سواڵکهرێک
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات17/

دهردهکهوێت که داواکاری خێر وبهرهکهتی ماددی و ڕزقه له دهوڵهمهندێکی دهست
ڕۆیشتوو! له حاڵێکدا وانییه و ئهو خۆ بچووک کردنهوهیه له بهرانبهر مهعبوود دا و
دهرۆزه لێکردنی ،ڕوانگهی گشتیی ههموو ئههلی تهسهووفه و ئهوانهش وا ئاوات بناسن
دهزانن بێگومان سۆفییهکی بێ خهوش و به تهعبیری ئایینی ،عهبدێکی له خوداترس
بووه .ههر ئهوهی وا چنگی بۆ شیعری شاعیرێکی بە 'متصوف' ناسراو وهک حافزیش
هاویشتووه ،دهرخهری ههڵوێستی سۆفییایهتی ئهوه.
له گهڕانی ئینترنیت بهشوێن دۆزینهوهی سهرچاوه سهبارهت بهم شیعرهدا ،تووشی
وێبلۆگێکی فارسی هاتم که تێیدا ههموو دیوانی حافز به دهنگ و به بێ ههڵه تۆمار
کراوه و ئهم شیعرهشی تێدایه .بۆ زانیاری و کهڵک وهرگرتنی خوێنهر ،ئهدرێسی
وێبلۆگهکه لێرهدا دههێنم که ناوی " ١دوست دات کام" ه .بریا کوردیش کارێکی
هاوشێوهی ئهو برادهره زهحمهتکێشهی بۆ شاعیرانی خۆی بکردایه .خاوهن وێبلۆگ که
ناوهکهشیم بۆ نهبینرایهوه ،تهنانهت الپهڕهیهکی داناوه بۆ فاڵی حافز که بهشێک له
خهڵکی ئاسایی له ئێران باوهڕیان پێیهتی .خوێنهر دهتوانێت لهو الپهڕه تایبهتهدا کلیک
بکاته سهر وێنهی دیوانی حافز بۆ ئهوهی خۆ وبهختان غهزهلێکی ئهوی بهدهنگ بۆ
بخوێنرێتهوه:
http://www.1doost.com/hafez/407.htm

ئهوهش ئهدرێسی وێبلۆگێکی دیکه ،که تێیدا وشهی ناو غهزهلهکانی حافز و یهک
لهوان ئهم غهزهله (ژماره  ،)٣٩١واتا کراونهتهوه .ئهوه کارێکی مهزنه و ئێمه دهبێ
سهرچاوهی وا بۆ بهرههمی شاعیرانی کورد پێک بێنین .من دهقی شیعره فارسییهکهشم
لهبهر ئهو وێبلۆگه ههڵگرت .وا دهردهکهوێت که خاوهنی وێبلۆگهکه ،دوکتۆر
عبدالحسین جاللیان ،کتێبێکی به ناوی "شرح جاللی بر حافز" یش نووسیبێت وباڵوی
کردبێتهوه:
&http://jalalian.ir/farsi/index.php?option=com_content&task=view&id=813
Itemid=45
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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شنەی بەهار

٣

بەهارە و شنەی مایەی ژیانە
٤
بە شنەی ژیاوە ئەم نیشتمانە
بەهار هێنەری موژدەی خەباتە
البەری مەینەت ،هێنەری هاتە
ئاوری نەورۆزی پڕشنگی ژینە
بۆ گەل و بۆ هۆز گڕی بەتینە
گڕ و گرپەی ئەو ژینی پێوەیە
بریسکەی خەبات هەر لەوێوەیە
ئاگری نەورۆزه یا تیشکی هیوا
ڕووناککەرەوەی تاریکی هەوا
گرپەی خورپەی دڵ ،شەوقی زەوقی گەل
له دەوری داڵێن الوان به کۆمەڵ
کاتێکی خۆشه ،فەسڵی نەوبەهار
دووری له نەیار ،نزیکی له یار
ئەوە سەوز ئەکا تۆوی ڕزگاری
بەرهەم دێنێ باغ بۆ کوردەواری
هێندێ دەڕزێنێ ،هێندێ دەڕوێنێ
بەو گەرم و ساردی له خۆی دەنوێنێ
دووبەرەکی گەل دەڕزێنێ سەرپاک
تۆوی یەکیەتی دەڕوێنێ له خاک
بەهار بەخێرێ ،دنیا گرتی ڕەنگ
٣
٤

چاپی ئەنیسی :ژییانە
چاپی ئەنیسی :ژییاوە

ڕۆژی وەدەرخست الیبرد شەوەزەنگ
به تەپڵ و تۆپ و به زەبروزەنگە
دەی ،سا ،نەتەوەی کاوه ،درەنگە!
بۆ پێشواز پاکوو بڕازێنەوە
شنه! تۆش کۆرپه بالوێنەوە
له بێشکەی خەما ڕایژێنه تاوێ
بۆی دەرخه کاتێ ،هەتاوێ ،ساوێ
ببووژێتەوه لە بەر تاو و ساو
تا بێته جێگەی شانازی تەواو
فتیلەی ڕێگەی ڕزگاری پێیە
بەخێو کردنی یەکجار بەجێیە
با بێته بەرهەم کۆرپەی نەتەوە
هیوای دواڕۆژی نەتەوه بەوە
بۆ نیشتمان و بۆ گەل دەکۆشێ
5
له ڕێی وان سەد چەل زووخاو دەنۆشێ
ئەوسا ئاواتی "ئاوات" دێته جێ
شین دەبێ خەڵفی هیوای جێبەجێ
قاقاڵوا١٣٤٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١7٩تا  ١8١ی چاپی ئەنیسی و  ٣٠٦و  ٣٠7ی چاپی جەعفەر)

________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و باوەکوو زۆر لە ناوەرۆکی شیعرەکە
دوور نییە بەاڵم شاعیر ئەو بەهار و شنەی بەهارەی لە پەیوەندی خەباتی پێشمەرگەی
کورد و الچوونی بەفر و سەرما و خوڵقانی دەرەتان بۆ جووڵە و هاتوچۆی
پێشمەر گەدا هێناوە و بەو پێیە چاوەڕوان دەکرا ناوێکی سیاسی ،نەک سروشتی ،لە سەر
شیعرەکە دابنرێت بەاڵم ئەگەر ئەوە خواستی شاعیر خۆی بووبێت ،کە بە

5

چاپی ئەنیسی :لەڕێی وان هەرچەند زووخاو دەنۆشێ
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هاوشێوەبوونی عینوانەکە لە هەردوو چاپدا ،وێشدەچێ وا بێت ،ئەودەم ئەستەمە ئێمەی
خوێنەر بتوانین بیگۆڕین.
شیعرەکە سێ ساڵێک دوای سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول گوتراوە و هی ئەو
سەردەمانەیە کە باوەڕی قورس و قایم بە شەڕی چەکدارانە هەبوو .دیارە بەشێک لەو
خۆشەویستییە ،پەیوەندی بە خووی عەشیرەیی خەڵکەکە و ئەوینداریەتی چەک الی
ئەندامانی کۆمەڵگاوە هەیە .واهەیە هۆکارێکی دووهەم بۆ ئەو ئەوینداریەتییەی چەک لە
بیر و بۆچوونی مائۆئیستی سەرچاوەی گرتبێت کە ڕاست لەو سااڵنەدا برەوی زۆری
نەک هەر لە کوردستان بەڵکوو بەشی زۆری جیهانی سێهەم هەبوو و سیاسییەکانی
کوردیش هێزیان لە لو ولەی تفەنگدا دەدۆزییەوە و شاعیران بە کاڵشینکۆفیاندا
هەڵدەگوت -ئەویندارییەک کە تا ساڵی ڕاپەڕینی ١٣57یش درێژەی کێشا و هەندێک لە
حزبە سیاسییەژکانی کورد بنەمای بەرنامەکانی خۆیان لەسەر ئەو دانا و تەنانەت ئێستا
دوای ئەو هەموو ساڵە و ئەو هەموو گۆڕانکارییانەی جیهانیش ،هەر لە سەر ئەو ڕێبازە
ماون .دیارە هۆکاری سێهەمیش زوڵم و زۆری واڵتانی داگیرکەری کوردستان لە
کۆمەاڵنی گەلی کورد بوو و خەڵک بۆ بەرگری کردن لەخۆیان چەکیان بە
پێداویستییەک دەزانی .هەرچۆنێک بێت ،ئەوینداریەتی چەک لە هەموو بەشێکی شیعرەکە
دەردەکەوێت.
مەینەت و هات :سەنعەتی مقابەلە یان تضادیان لێ پێکهاتووە.
گەل و هۆز :گەل وشەیەکە بەرانبەر بە میللەت (ناسیۆن) و کەم و زۆر هەمان واتای
هەیە .هۆز لە هەنبانە بۆرینەدا بە دوو واتا هاتووە :عاشیرەت ،ئاپۆرەی خەڵک و
کۆمەڵی مرۆ .بەاڵم بە گشتی لە زمانی کوردیدا ئەو وشەیە واتایەکی ورد و دەقیقی
نییە و زیاتر واتای عەشیرەتی لێ وەردەگیرێت .لە ناو شاعیران و بە گشتی
خوێندەوارانیشدا واتای 'گەل' و نەتەوەی لێ وەرگیراوە ،بۆ نموونە:
-

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

گرپە :کڵپە ،بڵێسە ،گڕ (هەنبانە بۆرینە)
بریسکە :بروسکە ،بەرقی ئاسمان (هەنبانە بۆرینە) واتە بروسکەی خەبات هەر لە
نەورۆزەوە دێت (کە جەژنی کوردانە).
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات21/

خورپە :ڕاتڵەکانی دڵ (هەنبانە بۆرینە)
داڵێن :دەئاڵێن .لە دەوری شتێک ئااڵن واتە کۆبوونەوە لە دەوری شتەکە.
نەوبەهار :شاعیریش وەک زوربەی خەڵک ،جیاوازییەکی لە نێوان بەهار و نەوبەهار
دانەناوە .بە بۆچوونی من نەوبەهار ماوەیەک درەنگتر و لە نێوەڕاست مانگی بەهاردا
دێت.
کوردەواری :لە هەنبانە بۆرینەدا بە کوردستان واتا کراوەتەوە بەاڵم من زیاتر وەک
'کۆمەڵگای کورد'ی دەبینم.
دەڕزێنێ و دەڕوێنێ :جیناسی ناتەواویان پێ دروست کراوە.
تۆوی یەکیەتی دەڕوێنێ لە خاک :بکەری ڕستەکان هەمان بەهارە و لێرەدا دەڵێ بەهار
دووبەرەکی ناهێڵێت و تووی یەکیەتی شین دەکات.
شەوەزەنگ :شەوی تاریک
تەپڵ و تۆپ :ئاماژەیە بە گرمەی هەور و هەورە تریشقە لەو بەهاردا.
زەبر وزەنگ :توند وتیژی
پاکوو :هەمووتان
بڕازێننەوە :خۆتان بڕازێننەوە
شنە :سروە ،نەسیم
کۆرپە :منداڵی ساوا
بب ووژێتەوە :هەنبانە بۆرینە 'بوژانەوە' ی ئاوا واتا کردۆتەوە :وەکەیف کەوتن لەپاش
لەڕی و کەساسی.
فتیلە :پڵیتەی چرا
چەل :جار ،کەڕەت
خەڵف :نەمام

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
متقارب مثمن اثلم (هجایی) :فعلن فعولن //فعلن فعولن
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هاتەوە بۆ بۆکانێ

وەک دەڵێن هاتەوە بۆ 'بۆکان'ێ
پێی بڵێن پێ لە دوو چاوم دانێ!
داروپەردووی کە لە ئاودابوو ،ڕزی
قەدەمت بێنە بە سەبر و بەدزی
نەوەکوو پێت لەسەری بێ و بشکێ
ئابڕووی عاشقی زارت بتکێ!
بۆکان ١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٠8ی چاپی ئەنیسی و  ٣٣7ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە میسراعی یەکەمی مەتلەعی شیعرەکە وەرگیراوە و لە هەردوو
چاپدا وەک یەکە.
ئەم شیعرە لە هەردوو دیوانی چاپکراودا وەک مەسنەوی چاوی لێکراوە و لەگەڵ
مەسنەوییەکان دانراوە لەکاتێکدا مەسنەوی نییە و 'قەتعە'یە.
شیعرێکە لە مەقووڵەی ئیخوانیات واتە شیعری دۆستانەدا دەگونجێت و نامەیەکی
شیعریی دۆستانەیە.
من کاتێ لە چاپی مامۆستا ئەنیسیدا چاوم پێی کەوت و لەوێدا ڕێکەوتی گوترانی
شیعرەکە دەست نیشان نەکرابوو ،وام دەزانی بۆ گەڕانەوەی نەمر قازی کاکەحەمەی
قزڵجی لە باشووری کوردستانەوە بۆ بۆکان گوتراوە .بەاڵم کاتێ چاپی ئاغا سەید
جەعفەر باڵوبووەوە ،لە ژێر شیعرەکە ڕێکەوتی ساڵی  ١٣٤5و لە پەراوێزدا ئەم
عیبارەتەم بینی" :بۆ حاجی رەحمان ئاغای موهتەدی" ،ئیتر مەزندە وگومان کردن
تەواوبوو و ڕوون بووەوە ئاوات شیعرەکەی کەی و بۆ کێ گوتووە.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات23/

حاجی ڕەحمان ئاغا کەسایەتییەکی گەلێک خۆش نێو لە ناو ئاغاواتی بۆکاندا بوو.
باوکی کاک سەالح و کاک عەبدوڵالی موهتەدییە ،بۆ سااڵنێکی زۆری ژیانی لە تاران
دەژیا و مامۆستای زانکۆی ئیالهیات بوو.
ئاگاداری ئەوە نیم لەو ساڵی )١٩٦٦( ١٣٤5ەدا چی ڕوویداوە و ئایا حاجی ڕەحمان
ئاغاهەر بە سەفەرێکی ئاسایی لە تارانەوە گەڕاوەتەوە بۆکان یان خود دوای گیر و
گرفتێکی سیاسی هاتۆتەوە زێدەکەی .ئەگەری زۆرترم ئەوەیە سەفەرێکی ئاسایی
بوو بێت و بە سەردان هاتبێتەوە بۆکان ،هەر بەو بۆنەیەشەوە کامیل شا ئەم شیعرەی
٦
هۆندبێتەوە.
کورتەی ناوەرۆکی شیعرەکە ئەوەیە ئاوات بە حاجی ڕەحمان ئاغا دەڵێ ئێستا کە
گەڕاویەتەوە بۆکان ،لە جیاتی زەوی ،پێت لەسەر کەالوەی چاوی من دابنێ ،بەاڵم
لەبەر ئەوەی داروپەردووەکەی واتە برژۆڵەکان [بەهۆی دووری تۆوە] زۆر لە ناو
فرمیسکی چاومدا ما ونەتەوە و ڕزیون ،بە سەبر و هەستەوە پێ لەسەریان دابنێ نەوەکوو
بشکێن[ ،تۆش هەڵبخلیسکێی] و ئابڕووی منی عاشقی هەژاری خۆت بەو کەوتنەت،
بتکێ؛ ئەوەش ئەوپەڕی خۆشەویستی و ڕێزە کەسێک بە کەسێکی دیکەی بڵێت.
واتای هەندێک لە وشەکان بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار:
پێ لە دوو چاوم دانێ ،دەبوایە 'پێ لەسەر دووچاوم دانێ' بوایەت ،بەاڵم بەهۆی کێشی
شیعرەکەوە وا گوتراوە.
داروپەردوو ،بەرد ودار و هەاڵشی خانوە ڕووخاو.
ئاو ،دەبێ فرمێسکی شاعیر بێت کە لەبەر دووریی دۆستەکەی ،لە گۆمی چاویدا
کۆبۆتەوە.
زار ،الواز ،لێقەوماو.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە
رمل مسدس مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعلن

 6من بیرەوەرییەکی کا ڵەوەبووم هەیە لە حاجی ڕەحماناغا کە لە تاران عەمەلیاتێکی بۆ کرا .دوور نییە ئەو
گەڕانەوەیەی بۆکانی دوابەدوای عەمەلیاتەکە بووبێت .ساڵەکەشی واهەیە هەر  ١٣٤5بێت لەبەر ئەوەی باوکیشم
هەمان 'دوکتۆر میر'لە هەمان نەخۆشخانەی تاران عەمەلیاتی کرد و ئەوەش ساڵی  ١٣٤٦بوو.
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تاونەدیو

7

تەوژمی چەرخی کۆنی پیرە دنیا
هەتا کەنگێ لەسەرمانە ،بە سەرما؟
دەمێ مۆڵەت بدا ،تیشکی بەهاری
باڵ تینێک بداتە کوردەواری
8
لەمێژە چاوەنۆڕ و ڕۆژنەدیوین
هەموو بێ جلک وبەرگین ،وەک هەتیوین
٩
بڵێی جارێکی دی شین بێ گوڵووکات؟
کوڕوکاڵیش بگەن ئەوچەل بە ئاوات؟
ئەوە 'ئاوات' بەجێ ماوە لە هۆزی
وەدووی خێڵ کەتووە ،ناگا بە تۆزی
خودا! پێشەنگی ئەو خێڵە ،سەعاتێ
بوەستێنە هەتا ئاوات دەگاتێ!
دەڵێن سووتاوە ئێستا بۆتە زووخاڵ
بەهاواری نەهاتن قەت کوڕوکاڵ
قاقاڵوا ١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٠5تا  ٢٠٦ی چاپی ئەنیسی و ٣٣٦ی چاپی جەعفەر)

______________________________________

7
8
٩

چاپی جەعفەر :دونیا
 .لەمێژە چاونەزێر و تاونەدیوین ،چاپی ئەنیسی
 .گوڵوکات ،چاپی ئەنیسی

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات25/

عینوانی شیعرەکە لە فەردی سێهەمی شیعرەکە وەرگیراوە و لە هەردوو چاپدا وەک
یەکە.
مەسنەوییەکی سیمبولیکی سیاسییە و بارودۆخی سیاسیی گەلی کوردی تێدا وێنا کراوە.
چاوەڕوان بوون بۆ بەئاوات گەیشتن ،کە بریتی بێت لە سەربەخۆ بوون و لە دەستی
بێگانان ڕزگار بوون ،بە هەموو بەژنی شیعرەکەدا گەڕاوە و بە سانایی هەستی
پێدەکرێت :تە وژم و سەرما و چاوەنۆڕی (یان چاونزێری) و تاونەدیوی و بێ جلک
وبەرگی و وەک هەتیو مانەوە و لەخێڵ دواکەوتوویی و بە زووخاڵ بوون و بەهاوارەوە
نەهاتوویی ،هەمووی سیفاتێکن بۆ باری سیاسیی گەلی کورد لە بارودۆخی گوترانی
شیعرەکەدا .بەاڵم شاعیر بە ڕاشکاویی ئامانجی خۆی دەرنەبڕیوە و خستوویەتە ناو
قاڵبێکی سیمبۆلیکەوە کە سروشت و وەرزەکانی ساڵ بێت.
لە سێ شوێنی شیعرەکە وشەی 'ئاوات' دەبینرێت .یەکەمیان ئارەزوو و هیوایە،
دووهەمیان نازناوی شاعیرە و سێهەمیشیان هەر نازناوی شاعیرە بەاڵم لە عەینی کاتدا
واتای ئارەزوو و خواست و هیواشی لێ وەردەگیرێت.
واتای هەندێک لە وشەکان بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار:
تەوژم ،گوشار ،توندی و هێز
باڵ ،لێگەڕێ
کوردەواری ،واڵتی کوردان هەروەها کۆمەڵگای کوردی .لێرەدا دووهەمیانە
چاوەنۆڕ ،چاوەڕێ ،چاوەڕوان
چاونزێر یان چاونەزێر ،چاوچنۆک و بە ئیرەیی ،بەخیل
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.
گەیشتن بە هۆز ،گەیشتن بە ئاواتە ،وەک کەسێکی بەجێماوی لە خێڵی کۆچکردوو کە
غەریب و تەنیا کەوتبێتەوە و ئێستا گەیشتبێتەوە بە خێڵەکەی.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن

 /26شیعری سااڵنی  ١٣٤٣تا ١٣٤٩

گڕوو

کوانێ خورشیدی شەوی دەیجووری من؟
کوانێ دەرمانی دڵی ڕەنجووری من؟
ئەی فیدات بم ،یاری بێمێهر و وەفا!
وا منت کوشت تۆ به سەد جەور و جەفا
نەتدەزانی عاشقی بااڵته دڵ؟
١٠
نەتدەزانی مشتەری کااڵته دڵ؟
ئاڵووااڵت بۆ منه ،من موبتەالم
من قەزاوەگێڕی هەر دەرد و بەاڵم
یاری تۆ هەر تۆی دەوێ ،ڕۆژ و شەوێ
١١
گەر گڕوو بگرێ ،بە کەس داناکەوێ
عاشقی زارت مەکە بێزاری خۆت
باش بناسە موبتەالی ئازاری خۆت
١٢
وا "ئیمامی" تووتی یی گوڵزارتە
چاوەنۆڕی قەندی لێو و زارتە
قاقاڵوا ،هاوینی ١٣٤5ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٠٣ی چاپی ئەنیسی و  ٣٣٣ی چاپی جەعفەر)

_______________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.

١٠
١١
١٢

چاپی ئەنیسی :کاال
چاپی ئەنیسی :گڕو
چاپی جەعفەر :تووتیی

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات27/

شیعرێکی ساکاری بە ڕواڵەت غەرامییە و لە تەمەنی  ٦٣ساڵیی شاعیردا گوتراوە ،بەاڵم
هەستی ئەوەشی لێدەکرێت کە بۆ عەزیزێکی شاعیر وەک ئاغا سەید تاهیری کوڕی
گوترابێت و لە پەیوەندی چوونی بۆ باشووەری کوردستاندا بێت .دەستەوشەکانی
گەلێک ساکارن و سە نعەتی شیعری زۆری تێدا بەرچاو ناکەوێت .هەست دەکرێت
شاعیر هەوڵێکی میکانیکی دابێت بە دەستە وشەی سواوی زۆر لەکار کراو سەرواکان
ڕێک بخات ،بۆ نموونە بێ میهر و وەفا لەگەڵ سەد جەورو جەفا و....
دەیجوور :شەوی تاریک و درێژ وەک شەوی سەرەتای زستان
ئاڵ و وااڵ :ڕەنگاوڕەنگ
موبتەال :گیرۆدە
قەزاوەگێڕ :بەاڵ گێڕەوە
گڕوو :بیانوو
داکەوتن :هێور بوونەوە ،دەست هەڵگرتنیش
موبتەالی ئازاری خۆت :واتە شاعیر گیرۆدەی دەرد وئازاری دڵدارەکەیەتی و ئەوەی
بەڕوودا دەداتەوە.
چاوەنۆڕ :چاوەنواڕ ،چاوەڕوان
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن
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وەک مەسنەوی

ببیە لەو قامیشە ،چۆنت پێ دەڵێ
پێت دەڵێ خێرا بە سۆزی من هەڵێ
سۆزی من ،سۆزی دڵێکه ئاگرین
ئاگرێکه زۆر بەتین ،پشکۆی ئەوین
هەر پڕیشکێکی دەبرژێنێ دڵێک
هەر بڵێسێکی دەپشکوێنێ گوڵێک
بەندبەنده نێو دەروونی پڕ زووخاو
وشک و ڕەق ،ئەندامی دڵ تێدا نەماو
دڵ لەوێ ڕۆیی به یادی دڵبەری
دڵبەرێکی شۆخوشەنگی وەک پەری
هەرکەسێ دەردی ئەوینی چەشتووە
شەربەتی مەرگی به لێوان مشتووە
هەر به ئاخ و داخەوه دەتلێتەوە
شێت و پەتیاره له کێو دەخولێتەوە
هەروەکوو مەجنوونی ماڵوێرانه ئەو
ڕۆژ و شەو بێچاره ،سەرگەردانه ئەو
١٣
هەرکه بیستی دەنگی بلوێری شوان
بەستی خێرایەک کەمەر بۆ ڕێی نەمان
ڕێگه چی؟ پڕ دڕکوداڵ و بەرد و چێو
هەر سەرەوژوور و سەرەوژێر ،شاخ و کێو
چاڵ و چۆڵ و پڕ مەترسی و موشکیالت
١٣

چاپی ئەنیسی :شووان

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات29/

البەال و هەڵدێر و ڕێی هات و نەهات
تۆ "ئیمامی"! چاکه هەر بخولێیەوە
هەروەکوو شەم هەڵبیی و بتوێیەوە
قاقاڵوا١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١87و  ١88ی چاپی ئەنیسی و  ٣١٢و  ٣١٣ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
شیعرێکە لە ژێر کارتێکەریی ڕاستەوخۆی سەرەتای کتێبی "مثنوی" مەوالنا جەاللەددین
بەڵخی ڕۆمیدا گوتراوە ،کە شوێنی لەسەر زۆر شاعیری دیکەی کوردیش داناوە بۆ
نموونە ،شێخ عەبدولڕەحمانی تاڵەبانی (خالیس) بە شیعرێکی بەرزی فارسی تەفسیری
کردووە ١٤و مامۆستا هێمن شیعری ناسراوی "ناڵەی جودایی" لە ژێر تەئسیری ئەو
شیعرەدا داناوە .جگە لەوان ،شاعیرانی وەک مەحوی و مەولەوی تاوەگوێزی و نالیش
کارتێکەریی مەسنەوی مەوالنایان لە شیعری خۆیاندا پیشانداوە.
شێخ عەبدولڕەحمانی خالیس لە ناوەڕاستەکانی سەدەی نۆزدەهەمدا کۆچی دوایی
کردووە کە دەکاتە  ١٠٠ساڵێک پێش شیعرەکەی ئاوات .شیعرەکەی ئاوات لە ساڵی
 ١٣٤5ی هەتاوی(١٩٦٦زایێنی) دا گوتراوە .شیعری 'ناڵەی جودایی' مامۆستا هێمن
ئەوەندەی بزانم ،لە ساڵی ١٩7٤دا گوتراوە و لە  ١٩7٩دا چاپ کراوە کە دەکاتە 8
ساڵ و  ١١ساڵ دوای گوترانی شیعرەکەی ئاوات .چەند فەردی شیعرەکەی ئاوات و
هێمن ،بە جیاوازییەک لە بەیاندا ،هەست و بۆچوونێکی نزیک بەیەکتر دەگەیێنن:
ئاوات:

هەرکەسێ دەردی ئەوینی چەشتووە
شەربەتی مەرگی به لێوان مشتووە
هەر به ئاخ و داخەوه دەتلێتەوە
شێت و پەتیاره له کێو دەخولێتەوە
هەروەکوو مەجنوونی ماڵوێرانه ئەو

 ١٤کیتابولمەعارف-شەرحی مەسنەویی مەوالنای ڕۆمی تەسنیفی حەزرەتی مەوالنا شێخ عەبدوڕەحمانی تاڵەبانی
(خالص) بە پێشەکی د.نووری تاڵەبانی ،وەرگێڕان بۆ سەر کوردی ئەنوەر سوڵتانی ،داڕشتن و پێداچوونەوە و
تەفسیری عیرفانی محەممەدعەلی سوڵتانی ،چاپی ئەکادێمیای کوردی ،هەولێر٢٠١٤ ،
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ڕۆژ و شەو بێچاره ،سەرگەردانه ئەو
هێمن:

بۆ کەسێکە مەی ،دڵی پڕ بێ لە داخ
بۆچی لێی بخواتەوە بەرزە دەماخ؟
ئەو کەسەی بێکەس نیە و خانە خەراب
دەک بە ژاری ماری بێ بادە و شەراب!

بابەتی سەرەکی شیعرەکەی ئاوات ،وەک ئەوەی مەوالنای ڕۆمی ،وەحدەتی وجوودییە
و بە شێوەیەکی تەمسیلی لە تاکێک دەدوێت (قامیش) کە لە ئەسڵی خۆی (قامیشەاڵن)
جیابۆتەوە و ئاواتی گەیش تنەوە بە ئەسڵ دەخوازێت -ئەسڵێک کە بە "دڵبەری شۆخ
وشەنگی وەک پەری" ناوی دەبات .شاعیر لێرەدا دوو وێنە لەخۆی دەکێشێتەوە :یەکەم
شەخسی و تاکەکەسییە و بریتییە لە گرنگی نەدان بە وجوودی خۆی؛ دووهەمیش
باوەڕێکی عیرفانی کە سەرچاوەی لە شوێنی بنەماڵەیی و کۆمەاڵیەتی ئەو وەک شێخانی
تەریقەت سەرچاوە دەگرێت .شیعرەکە ئاوێتە و پێکهاتەیەکە لەو خەسلەت و باوەڕە
هاوڕێ لەگەڵ توانایەکی بەرزی شاعیری بۆ جێکردنەوەی بۆچوونەکان لە قاڵبی
شیعرێکی عەرووزیدا.
قامیش :نەی .وشەیەکی تورکییە
سۆز :گفت و پەیمان (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
هەڵێ :هەڵ ببە ،ڕۆشن بە ،گڕ بگرە
پشکۆ :پۆلووی ئاگر
بڵێس :بڵێسەی ئاگر
بەند بەند :ئاماژەیە بە گرێ گرێ بوونی قامیش
زووخاو :کێم و خوێنی تێکەاڵو (هەنبانە بۆرینە)
پەتیارە :گەلالیی ،گێژۆکە
دڕک وداڵ :دڕک :چقڵ و دڕوو؛ داڵ :دەنک لێک جودا (ئەم هێشووە داڵە) (هەنبانە
بۆرینە) لێرە و لە زۆر شوێنی دیکەی ناو ئەدەبی کوردیدا دڕک و داڵ واتای چقڵ و
دڕووی هەیە.
چێو :چیلکە و لەتە دار
چاڵ و چۆڵ :دوو وشەی جیاوازن بە دوو واتای جیاجیاوە بەاڵم بە سەریەکەوە دەبنە
شوێنێکی نالەباری نەخوازراو.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات31/

هەڵدێر :جێگەی زۆر بەرز و قیت لە شاخ و کێودا(هەنبانە بۆرینە)

بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن
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خاسەکەو ()٢

خاسەکەوێ لە بەندەنێ
دیتم خۆشخۆش پێدەکەنێ
١5
بە کێ؟ بە چی؟ بە من و بە تۆ
بە ژینی وا بێ تار و پۆ
دەیگوت ئێوە لە گەرمێنن
١٦
لە کوێستانڕا بۆو دەخوێنن
الم وایە من ،بە بیر و ڕام
گەرمێن و کوێستانێ گەڕام
نەمدی کەس تەنیا سەرکەوێ
یا بە دڵێکی خۆش وەرکەوێ
هەرکەس بە تەنیا مایەوە
داویان لە ڕێگا نایەوە
بە دەندووک پێوە بوو ١7وەک کەو
ڕۆژی ڕووناکی بوو بە شەو
گوێ لە ئامۆژگاریم بگرن
نەک بکەونە داوێ ،بمرن
یەکێ لێرە ،یەکێ لەوێ
یەک کەونەوە ،لە منوو کەوێ!
' . ١5به کێ ،به جێ ،به من ،به تۆ' له چاپی جهعفهردا
 . ١٦گهرمێن ،باشووری کوردستان و کوێستان ،ڕۆژههاڵتی کوردستانه.
 . ١7به دندووک پێوه بوون ،خراپ پێوه بوون .کهوێک که به الق پێوهبێت ئهگهر دهرفهتی ههبێت دهتوانێ به
دندووک داوهکه بپسێنێت ،بهاڵم کاتێ به دندووک پێوه دهبێت ئیتر ڕزگار بوونی بۆ نییه.
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بەس بەشبەش و لێک پساو بن
بەس بێبیر و بەشخوراو بن
دەستێک تەنیا دەنگی نایە
مناڵێک بۆی ناکرێ کایە
بە دوو دەست چەپڵە لێ دەدرێ
بە دوو مناڵ گەمە ١8دەکرێ
ئەو نیشتمانە پیرۆزە
هەموو کاتێکی نەورۆزە
شەوی ڕۆژە ،ڕۆژی نەورۆز
جێی شانازی زۆرە بۆ هۆز
وەک بەهەشت خەمڵیوە بە گوڵ
نەک دڵێک ،بەڵکە هەزار دڵ
ئاوبردەی ئاو و خاکییە
گیرۆدەی خاکی پاکییە
بەاڵم بە داخەوە هەروا
لە ژێر دەستی داگیرکەردا
وێرانە ١٩وو الڕووخاوە
ڕێک چاڵ و چۆڵە و کەالوە
شەوی مەینەت ،ڕۆژی شەوە
بۆ گەڵ و هۆز و نەتەوە
هیوا و ئاوات و تاسەیە
ئاخ و داخ و هەناسەیە
دەست بە چاوی خەوا بێنن
ڕابن ،دوژمن داپەڕێنن
کاتی ڕاپەڕینە ،هەستن
 . ١8یاری
' . ١٩وێرانه و الڕووخاوه' له چاپی جهعفهردا .به حیسابی کێشی شیعرهکه دهبێ ئهم میسراعه به یهک لهم دوو
شێوهیه بخوێنرێتهوه :وێرانهیه والڕووخاوه ،یان وێرانه وو الڕووخاوه (واته به دوو واو) .من دووههمیانم
ههڵبژاردووه که له دهقی جهعفهر نزیکتر بێت.
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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
شایی بە خۆ و حەز لە هەست کەن
گەر هەست و قەست و مەبەستتان
ڕێک بەختکەن بۆ کوردستان
ئەوجار دەژین بە سەربەستی
سەردەکەون بە تەڕدەستی
لە سارای بەرزی ئازادی
دەکەونە خۆشییو شادی
قاقاڵوا ١٣٤5 ،ی ههتاوی
(الپهڕه  ٣٠١ی چاپی جهعفهر؛ له چاپی ئهنیسیدا نییه)

__________________________________
له دهسپێکی کارهکه و کاتێ ئهم بابهتانه له سهر ماڵپهڕی ڕۆژههاڵت -بۆکان باڵو
دهبوونهوه ،هێشتا چاوم به دهقی چاپی کاک جهعفهری کوڕی شاعیر نهکهوتبوو و
چاپی مامۆستا ئهنیسیش ئهم شیعرهی تێدا باڵو نهکرابووهوه .شیعرهکهم له ڕۆژنامهی
کوردستانی چاپی ساڵی )١٩7١( ١٣5٠ی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا بینیبوو
بهاڵم لهوێدا ناتهواو بوو .ئهم دهقهی ئێستا دوای ئهو ڕۆژانه ئاماده کراوه واته کاتێ که
نوسخهی چاپی جهعفهرم دهست کهوت و به یارمهتی وهرگرتن لهو ،به ههموو ئهو
بابهتانهدا چوومهوه که پێشتر باڵوم کردبوونهوه.
شیعری خاسەکەوی دووهەم ،وەک گۆرانی یان سروودێک گوتراوە و وێژەری بەشی
دووهەم لە زنجیرەی سێ بەرنامەی "دیرۆک" ی تەلەفیزیۆنی گەلی کوردستانیش
٢٠
بەشێکی لێ خوێندۆتەوە.
شیعرەکە لە ڕاستیدا درێژەی هەوڵ و هەواڵ و پەیام و ناوەرۆکی خاسەکەوی یەکەمە
بەاڵم تەنز و تەنانەت "پێکەنین" واتە سەرکۆنەیەکیشی لێ زیاد کراوە و دەڵی ئەو
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
وپۆ" ی دەشوبهێنێت ،بەکەڵکی چی دەێت؟ بۆچی لێک دابڕاون؟ بۆ یەک ناگرنەوە؟
مەگەر نازانن دەست ێک بە تەنیا تەقەی نایەت و کەو (واتە پێشمەرگە) ی تەنیاکەوتوو و
لە پۆلی کەوان دابڕاو ،زوو دەکەونە داوی دوژمنەوە؟
ساڵی گوترانی شێعرهکه له ڕۆژنامەکەدا دهست نیشان نهکرابوو و ههربۆیهش گومانی
من زیاتر ئهوه بوو که ڕوو له ههمان دوو باڵی شهقبووی حزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێران گوترابێت .بهالم له چاپی چهعفهردا ساڵی  ١٣٤5ی ههتاوی
ڕێکهوتی گوترانی شیعرهکه دیاری کراوه و ئهوهش هاوکێشهکه تا ڕادهیهکی زۆر
دهگۆڕێت.
ساڵی  ١٣٤5دهکاته ساڵی  ١٩٦٦ی زایێنی و ڕاست ئهو کاتهی که کێشهی نێوان
بارزانی و دهفتهری سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق پهرهی سهندبوو و
ساواکی ئێران ،وهک پهتا پیسه ههموو بهژنی شۆڕشی بە هەردووباڵەوە داڕزاندبوو .باڵی
دهفتهری سیاسی ڕاست لهو ساڵهدا پهنایان بردبووه بهر ئێران و ساواک له ههمهدان
دایمهزراندبوون.
گهرچی خاسهکهوی یهکهم واههیه ڕووی قسهی له حزبی دیموکراتی کوردستانی
ئێران بێت و بانگی یهکگرتنهوه به گوێی ههردوو باڵی الیهنگری نەمر عهبدوڵاڵ
ئیسحاقی (ئهحمهد تهوفیق) و کومیتهی شۆڕشگێڕدا بدات بۆ یەکگرتنەوە لە بەژنی
سەرەکیی حزب بە ڕێبەرایەتی نەمر دوکتۆر قاسملوو ،بهاڵم له ساڵی  ١٣٤5دا ئیتر
کێشهی پارتی و دهفتهری سیاسی گهوره بۆتهوه و بهو حیسابه ئهگهری زیاتر ئهوهیه
بانگهوازی ئاوات له خاسهکهوی دووههمدا بانگی برایهتی و یهکگرتنهوه بێت که به
گوێی ههردوو باڵی کێشهکهی باشووری کوردستانیدا دهدات و دهڵێ ئێمه له
کوردستانی بندهستی ئێراندا خهمی ئهو دووبهرهکییهی ئێوه دهخۆین:

"دهیگوت ئێوه له گهرمێنن
له کوێستانڕا بۆو دهخوێنن"

ئەو بۆچوونە ،پشتگیریی لە قسەیەک دهکا ت کە لە سەر زاری هەندێک کەس ههیە و
دەگوترێت گوایە خاسەکەو (یهکهم یان دووههم) بۆ نەمر مستەفا بارزانی گوتراوە.
من ئاگاداری ئیرادەت و خۆشەویستیی سەیدکامیل نیسبەت بە بارزانی هەم و دەشزانم
کە شیعرێکی حەماسی هەیە بۆ ئەوی گوتووە و لەوێدا بە ڕاشکاوی وەک "قارەمانی
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نەبەزی کوردستان" ناوی لێدەبات و ڕێزی لێ دەگرێت ،کەوابوو ناکرێ ئەو ئەگەرە
بەتەواوەتی بدەمە دواوە و ڕەتی بکەمەوە.
بەاڵم ئەوە ئەگەرێکی گەلێک الوازە و الم وایە کەسایەتی "متواضع" و شەرمێون و
خۆبەکەمزانی ئاوات ئیجازەی پێ نەدەدا نەسیحەتی قارەمانێکی نەتەوایەتی وەک بارزانی
بکات کە ئەو هەمووە ڕێزی بۆی هەبووه .ڕاستەقینە ئەوەیە ئاوات بە بارزانییدا
هەڵدەگوت ،بەاڵم نەسیحەتی نەدەکرد!
واتای ههندێک وشهی شیعرهکه:
به دندووک پێوه بوون ،واته خراپ پێوه بوون .کهوێک که به الق پێوهبێت ئهگهر
دهرفهتی ههبێت دهتوانێ به دندووک داوهکه بپسێنێت ،بهاڵم کاتێ به دندووک پێوه بوو،
ئیتر ڕزگار بوونی بۆ نییه.
گهمه ،یاری
هۆز ،عهشیره و تایفهیه بهاڵم له ئهدهبی کوردیدا له جیاتی گهل و نهتهوهش کهڵکی
لێ وهرگیراوه .بۆ نموونه شاعیر خۆی له پێنج فهرد دواتردا گهل و هۆز و نهتهوهی
پێکهوه هێناوه.
خهمڵین یان خهماڵن ،ڕازانهوهیه .خهمڵیوه ،واته ڕازاوهتهوه
ئاوبرده ،له دهستچوو ،فهوتاو .لێرهدا قوربانییه.
ڕێک ،تهواو ،ههمووی
داپهڕاندن ،ڕپێ نان ،وهدوو کهوتن و دهرکردنی دوژمن
بهرههڵست ،نهیار ،دوژمن
لێک بن ،له یهکتر بن ،وێچووی یهکتر بن ،وهک یهک بن ،یهک بگرن
ڕێک بن ،هاوڕا و هاوبیری یهکتر بن
شایی بهخۆ ،باوهڕ بهخۆ ،چاو نهترس
حهز له ههست کردن ،دهبێ ههر باوهڕ بهخۆیی بێت
قهست ،قهسد ،ئیراده
مهبهست ،ئامانج
تهڕدهست :مهزبووت ،چاالک ،دهس ڕهنگین و چازان (ههنبانه بۆرینه)
بهحری عهرووزیی شیعرهکه:
رجز مربع مطوی مخبون :مفتعلن مفاعلن
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تێبینی:

ڕۆژنامهی کوردستان ئۆرگانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران له ژماره  7ی
گهالوێژی ساڵی ( ١٣5٠ئووتی  )١٩7١دا سهرجهم  ١٢فهردی شیعرهکهی به بێ
ناوهێنانی شاعیر چاپ کردووه .یهک له ناتهواوییهکانی دهقی چاپکراوی ڕۆژنامهی
کوردستان ئهوهیه فهردی سێههمی لێ ههاڵوێرراوه ،فهردێک که تهمی گومان له سهر
هۆکاری هۆنرانهوهی شیعرهکه دادهماڵێت:

"دهیگوت ئێوه له گهرمێنن
له کوێستانڕا بۆو دهخوێنن"

نهبوونی ئهو فهرده له ناو شیعرهکهی چاپی ڕۆژنامهی کوردستاندا دوو مهسهله
دهردهخات:
یهکهم ،ڕووی قسهی شاعیر له بهرپرسانی ههردوو باڵی پێشمهرگهن له شۆڕشی
ئهیلوول .دووههم ،ئهگهر ڕۆژنامهی کوردستان ئهو فهرده و  ١5فهردی کۆتایی
شیعرهکهی چاپ نهکردووه ،دهبێ هۆکاری ئهمنییهتی ههبووبێت و نهیانویستبێت ساواک
به سۆراغی شاعیر بزانێت که له کوێستان واته له ڕۆژههاڵتی کوردستان دهژی و باسی
"نیشتمانی پیرۆز" دهکات و بانگی خهبات دژی داگیرکهری ئێران دهدات .ئهوه دهقی
چاپی ڕۆژنامهی کوردستانه:
خاسه کهو
خاسه کهوێ له بهندهنێ
دیتم خۆش خۆش پێدهکهنێ
به چی؟ به کێ؟ به من ،به تۆ
به ژینی وا بێ تار و پۆ
دهیگوت ئهمن به بیر وڕام
گهرمێن و کوێستانان گهڕام
نهمدی کهس تهنیا سهرکهوێ
یان به دڵێکی خۆش وهرکهوێ
ههرکهس به تهنیا مایهوه
داویان له سهر ڕێ نایهوه
به دهندووک پێوهبوو وهک کهو
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ڕۆژی ڕووناکی بوو به شهو
گوێ له ئامۆژگاریم بگرن
نهک بکهونه داوێ و بمرن
یهکێ لێره و یهکێ لهوێ
یهک کهون له منتان کهوێ
بهس بهش بهش و لێک پساو بن
بهس بێ بیر و بهشخوراو بن
دهستێک تهنیا دهنگی نایه
منداڵێک بۆی ناکرێ کایه
به دوو دهست چهپڵه لێ دهدرێ
به دوو منداڵ گهمه دهکرێ
له کۆتایی شیعرهکهشدا نووسراوه" :له الیهن کاک س – م وه ناردراوه .سوپاسی
دهکهین ".س .م .کێیە؟ من نەمزانی.
شیعرهکهی چاپی ڕۆژنامهی کوردستان له مانگی گهالوێژی ساڵی  ١٣5٠ی ئێرانی و
ئووتی ١٩7١ی زایێنیدا چاپ کراوه و بهم پێیه ،دهکرێ ڕووی له ههموو حزبه
سیاسییهکانی ئهو سهردهمه بێت که له باشووری کوردستان هەڵسووڕانیان هەبوو؛ جا
پارتی دیموکڕاتی کوردستانی عیراق یان حزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێران -وهک
سهرهکیترین ڕێکخراوهی سیاسیی ئهو سااڵنه ،تا لق و بهشه جیابووهوهکانیان واته
مهکتهبی سیاسیی پارتی یا باڵی شۆڕشگێڕی حزبی دیموکرات.
باوهڕ ناکهم ڕووی قسهی شاعیر له هیچ ڕێکخراوهیهکی سیاسی دیکه له تورکیا و
سووریا بێت.
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شاباز

ئەی سەییدی کائینات و جێی شانازی!
زێدە لە پەیامبەران ئەتۆ شابازی
ئەم نۆکەری خاکی پاکی بەردەرک و دەرت
پاڕاوه لە الت ،نەهاتە جێ داخوازی
گەپجاڕی هەموو کەس و لە بەرچاو کەوتوو
فریای نەکەوی ،نەماوه پۆز و نازی
ناڵێم منی شەرمەسار بڵندم به نەسەب
سەرشۆڕم ئەمن ،ئەتۆ بڵندپەروازی
بۆ خوارێ دەمێ نەزەر بفەرموو ،قوربان!
٢١
تۆ خاوەنی شەققولقەمەر و ئیعجازی
با هەستمەوه ،لە گێژ و خول بێمه دەرێ
ئیعجازه فەقیری وەکوو من بنوازی
ناڵێم گلەییم هەیه ،ئەمن قابیلی چیم؟
نازی هەیه "کامیل"ت ،ئەگەر تۆ ڕازی
قاقاڵوا١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٩ی چاپی ئەنیسی و  ٢٢8ی چاپی جەعفەر)

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

٢١

 .چاپی ئەنیسی" :شق القمر"
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شیعرێکی پاڕانەوەیە لە پێغەمبەری ئیسالم بۆ ئەوەی یارمەتی شاعیر بدات کە خۆی
گوتەنی ،بتوانێ "هەستێتەوە و لەو گێژ و خولە بێتە دەرێ" بەاڵم کام گێژ وخوڵ؟
نازانرێت .بۆچوون ی من ئەوەیە گێژوخولەکە شتێکی گشتییە و هی سەرجەمی ژیانی
شاعیرە نەک دیاردەیەکی تایبەت .گەرچی بوونی ئەو شتە تایبەتەش نادرێتە دواوە .بۆ
من ئەستەمە بزانم لە ساڵی گوترانی شیعرەکە ،چ ڕووداوێکی گرنگ لە ژیانی شاعیردا
ڕوویداوە ،بەاڵم لە ژیننامەی سەرەتای "شاری دڵ" نووسینی کوڕی شاعیر ،وا
دەردەکەوێت ژیانی ئاوات لەو سااڵنەدا لە باری ئابوورییەوە باش نەبووبێت و بەهۆی
مامەڵەی موڵکەوە "دەستی لە بنی هەنبانە درابێت".
ئەگەریش هۆکاری گوترانی شیعرەکە شەخسی و بنەماڵەیی نەبووبێت ،دەبێ بیرمان بۆ
کاری سیاسی و هەڵسووڕاویی لەو بوارانەدا بچێت .ساڵی ١٣5٤هـ و  ١٩75زایێنی
لووتکەی دەسەاڵتی حکوومەتی شا و زەبر وزەنگی ساواک بوو و ئەوانەی ئەو
ڕۆژانەیان لەبیر بێت دەزانن چۆن کەڵ بە موویەک بەند بوو و بەجێ هێنانی ئەرکی
سیاسی و ڕێکخراوەیی چەندە ئەستەم .تۆبڵێی پەنا بۆ پێغەمبەری ئیسالم بردنی شاعیر لە
پەیوەندی زوڵم و زۆر و ملهوڕییەکانی ساواک لە ناوچەکەدا نەبووبێت؟ ئاوات لە
شیعری دیکەشدا ئەو چەشنە پاڕانەوە و دۆعا و نزایەی بۆ بەختەوەریی گەلەکەی و
ڕەوینی هەوری زوڵم لەسەریان ،کردووە .وا هەیە ئەگەری دیکەمان بارودۆخی
خرامپ باشووری کوردستان بێت کە لە ساڵی  ١٩75دا گەیشتە هەرەس هێنانی
شۆڕشی ئەیلوول.
من لە خوێندنەوەی شیعرەکەدا سەرەتا هەستم کرد شاعیر لە پێغەمبەر دەپاڕێتەوە
یاریدەی گەلەکەی بدات و بە تایبەت الم وابوو کاتێ دەڵێ "ئەم نۆکەرەی خاک و
دەرت لێت پاڕاوە" ،بەشوێنیدا باسی دەردەکورد دەکات و ژێردەستییەکەی ،بەاڵم
کاتێ مەسەلەی 'نەسەب' هاتە گۆڕێ و گوتی 'فەقیری وەکوو من' ،ئیتر گومانم نەما
کە دۆعا و پاڕانەوەکە بۆ خۆیەتی کە بە تەعبیر و باوەری خۆی و خەڵک' ،سەیید'
بوو.
کائینات :کەیهان ،عالەمی وجوود.
پەیامبەر :پێغەمبەر .وشەیەکی فارسییە هەمان واتای ناردە و ڕەسووڵ و پەیغامبەری
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
نەبوایەت ئاسمانەکانم نەدەخوڵقاند.
زێدە لە پەیەمبەران :...دەکرێ میسراعەکە بە دوو شێوە بخوێنی نەوە :یەکەم تۆ زێدە لە
پێغەمبەرانی دیکەی و شابازی ئەوانی؛ یان دوو ڕستەی ناو ئەم میسراعە بە کۆما
(وێرگول) لێک جیا بکەینەوە و بڵێین تۆ زێدە لە پێغەمبەرانی دیکەی (کە واتای
سەییدی کائینات و خاتم االنبیاش هەر ئەوەیە و موسوڵمانان لە سەر ئەو باوەڕەن کە
پێغەمبەری ئیسالم لە پێغەمبەرانی دیکە گرنگتر و لەپێشترە) ،ئینجا بڵێین ئەتۆ شابازی.
شاباز :شهباز ،چەشنێک بازە هەم بۆ هێز و تاقەت و هەم بۆ جوانی ،خۆشەویستی
ڕاوچیانە (فرهنگ معین)
گەپجاڕ :گاڵتەجاڕ ،کەسێک یان شتێک کە جێ گاڵتەی خەڵکی دیکە بێت.
پۆز :لە کوردی و فارسیدا واتا ی فیز و ئیفادە و خۆ بە زلزانی و شانازی بەخۆکردنی
هەیە .وێدەچێت وشەیەکی فەڕەنسی بێت .لە ئینگلیزیدا  poseواتای ژێست و قیافە
گرتن و خۆ دەرخستنی بەر کامێرای هەیە.
بڵندم بە نەسەب :دەبێ ئاماژە بێت بە سەیید بوونی شاعیر.
سەرشؤڕ و بڵند پەرواز :سەنعەتی مطابقە (تضاد)یان پێ دروست کراوە.
بلند پەرواز :فارسییە .بەواتای کەسێک کە خەون و خەیاڵی بە گەورەیی گەیشتن یان
بەڕێوەبردنی کاری گەورەی هەیە .لێرەدا بە واتای گەورەیی و پایەبەرزی هاتووە :تۆ
بەرزی.
بۆ خوارێ :....تۆ کە خاوەنی موعجیزەی وەک شق القمر و موعجیزاتی دیکەیت ،لەو
سەرەوە سەیرێکی خوارەوە بکە و من ببینە.
شق القمر :انشقاق القمر ،ڕیوایەتێکە بە گوێرەی ئەو ،پێغەمبەری ئیسالم ئاماژەیەکی بە
کورەی مانگ کردووە و بۆ ماوەیەک کردوویە بە دوو بەشەوە .دیارە ئەو هەوالە هیچ
ڕاستییەکی تێدا نییە وناتوانێ ببێت ،بەاڵم ئیماندارانی موسوڵمان و یەک لەوان ئاوات،
وەک دەبینین ،باوەڕیان پێیەتی و ئاوات زیاد لە سێ جار لە شیعری خۆیدا هێناویەتی.
ئیعجاز :موعجیزە ،کارێکی گەورە وگران کە لە دەست خەڵکی ئاسایی نەیەت بەاڵم
خودا یان پێغەمبەر بیکەن.
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بنوازی :بە کوردیکراوی 'بنوازی' یە ،کە لە فارسیدا بە فەتحی نون دەخوێنرێتەوە .واتە
نەوازش و الواندنەوەی لەسێک یان حەیوانێک و شتێک.
نازی هەیە :...ئەگەر تۆ ڕازی بی ،منی بچووک نازت بە سەردا دەکەم و داخوازیم لێت
هەیە ،دەنا گلەیی ئەوەت لێناکەم کە کەوتووم و لە گێژ وخولی ژیان ناتوانم بێمە
دەرێ.

بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب (وزن رباعی) :مفعول مفاعیل مفاعیل فعل
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شەو

نووری ڕوخسارت وەدەرخە! دەردی بێدەرمانە شەو
زوڵمەتی زوڵفت لەسەر ڕووتە ،لەڕۆژ میوانە شەو
٢٢
دوێ ،شکور مەردانە من ڕێم بردە ناو زولفی ڕەشت
تا بزانن خەڵکی ٢٣مڵکی دڵ ،قەاڵی مێردانە شەو
ههر له مهغریب تا بهیانی ٢٤بێ وچان دێت و دهچێ
ههر له دووی خورشیدی خاوهر وێڵ و سهرگهردانه شهو
کوێر ونابینایە ئێستا ئەو ٢5لە تاوی ٢٦ڕۆژی ڕووت
بۆیە ڕەش پۆش و هەژار ٢7و مات و بەستەزمانە شەو
قەدری شەو چا بگرە چاوم! ٢8شەمع و پەروانە دەڵێن
سۆز و گریەی شەمع ٢٩هەر شەو ،سووتنی پەروانە ،شەو
عاشق و مەعشووق لە ڕۆژدا ٣٠خۆ دەپارێزن لە خەڵک
گەر پەنای چاکت دەوێ بۆ ئەو دووە ،بڕوانە شەو
٣٣
هەستە "کامیل"! بەسیە بێداری  ٣١بڕۆ ٣٢لێی وەرکەوە
٢٢
٢٣
٢٤
٢5
٢٦
٢7
٢8
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣

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

"زولفی سیات" لە گۆرانییەکەی حەسەن زیرەکدا.
"ئەهلی" لە هەمان گۆرانیدا.
ههر له ئێواره ههتا ڕۆژ ،له چاپی ئهنیسیدا
"ئێستاکە" لە گۆرانییەکەی حهسهن زیرهکدا.
"لەداخی" لە گۆرانییەکەدا.
"فەقیر" لە گۆرانییەکەدا.
"عاشق" لە گۆرانییەکەدا.
"شەمعی" لە گۆرانییەکەدا
"بەڕۆژدا" لە گۆرانییەکەدا.
"سستی" لە گۆرانییەکەدا.
"دەی بڕۆ" لە گۆرانییەکەدا.
"ڕاکەوە" لە گۆرانییەکەدا.
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تا واڵت بێ دەنگ وباسە ،٣٤تا لە ڕۆژ میوانە شەو
قاقاڵوا ١٣٤5 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ١٢ی چاپی ئەنیسی و  ١7٤ی چاپی جهعفهر)

___________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
"شەو" یەک لە ناسراوترین شیعرەکانی ئاواتە .دیارە بەشێکی زۆری ئەو ناودەرکردنە
الی شیعرناس و پسپۆڕان ،ناوەرۆک و تایبەتمەندییە هونەرییەکانی شیعرەکەیە بەاڵم
واهەیە بۆ کۆمەاڵنی خەڵک زیاتر لەڕێگەی گۆرانییەکەوە بێت بە هەمان ناو ،کە نەمر
حەسەن زیرەک لەسەر بنەمای شیعرەکە گوتوویەتی و تێیدا هەموو حەوت فەردی
غەزەلەکەی گوتۆتەوە .٣5ئەوەش گۆرانییەکە لە سەر یووتیووب:
http://www.youtube.com/watch?v=orpTreU4KaI

بە پێچەوانەی گەلێک خانەقای ویشکە سۆفییان لەکوردستان  -کە بە قسەی خۆشی
کەسێکی وەک "سەیدڕەشیدی خانەقا" نەبوایە تەمی عوزلە و سۆفیایەتی و گۆشەنشینییان
لێ نەدەڕەوی ،خانەقای زەنبیل بەگشتی خانەقایەکی "دڵ تەڕ" بووە و واهەیە هۆکاری
ئەو ئازادی و نێوچاوان کراوەییەی خانەقاکه ش ئەو ڕاستییە بێت کە لە خانەقای
زەنبیلدا هەردوو ڕێبازی قادری و نەقشی ڕەچاو دەکرا ،لە الیەکی دیکەوە شێخی
زەنبیل (حاجی سەید محەممەد) و براکەی واتە سەیدکامیل هەردوکیان شاعیر بوون و
تەنانەت مامیان واتە حاجی بابەشێخیش جگە لە تێکەاڵوبوونی سیاسەتی ناوچەکە،
شیعری دەگوت .جگەلەوانە ،کەسێکی وەک "عەلیشا"ی کوڕەگەورەی شێخ ،دەنگ
خۆش و مۆسیقاناس بوو؛ تەنانەت ئەگەر هەڵەم نەکردبێت ،سەید ئەنوەر  -کوڕی
دیکەی شێخیش هەر دەنگ خۆش بوو و لە کۆڕی تایبەتی خۆیاندا گۆرانی دەگوت.
ئەو "زەمینی بوون" و نێوچاوان کراوەییەی شێخ و بنەماڵەکەی ،هاوڕێ لەگەڵ هەندێک
هۆکاری دیکە ،بۆ ماوەی چەند ساڵێک حەسەن زیرەکی لێیان نزیک کردەوە و فێر
٣٤
٣5

" .باسە و" لە گۆرانییەکەدا.
 .بەگۆرانی گوتنی ئەو شیعرە لەالیەن حەسەن زیرەکەوە هی سەردەمێکە کە هونەرمەند لە سەر ڕادیۆی
کورد ی تاران گۆرانی دەگوت و جاروبارەش لەگەڵ مێدیا خانمی هاوسەری دەهاتەوە بۆکان و هاتوچۆی
بنەماڵەی شێخانی زەنبیلی دەکرد کە سەید کامیلیش یەک لەوان بوو.
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بوونی شیعری "شەو" و بە گۆرانی گوتنی شیعرەکەی لێ بەرهەم هات .من نازانم ئایا
هەوا (لەحن) ی گۆرانییەکەش کاری حەسەن زیرەک خۆی بووە یان هی مۆسیقارە
کوردەکانی تاران و کرماشان؟ ئەگەری دیکە دەتوانێ ئەوە بێت کە کەسێکی وەک
"عەلیشا" یا تەنانەت شەخسی مامۆستا سەید کامیل هەوای گۆرانییەکەیان بۆدانابێت.
شیعرەکە لەوپەڕی جوانی و ڕازاوەییدایە.
هەرچۆنێک بێت ،شاعیر لێرەش وەک چەند شیعری دیکە (بڕوانە شیعری 'شاری دڵ' و 'تۆبە
لە تۆبە' ی دیوان) ،خوێنەر لەسەر دووڕێیانی هەڵبژاردن و بەراورد کردن دادەنێت ،دوو
دیاردەی ناتەبا و دژ بەیەکی لەبەرانبەردا قوت دەکاتەوە ،تایبەتمەندییەکانیانی بۆ
دەردەخات و لە کۆتاییدا لێدەگەڕێت الیەنێک بگرێت و یەکیان هەڵبژێرێت .ئەم کارە
لە الیەکەوە پیشاندەری کەسایەتی خۆی و ئەو ناتەباییانەیە وا لە ژیانیدا بووە:
لە وجوودی "کامیل شا" دا کوڕەشێخێک وئاغایەک و وەرزێرێک وشاعیرێک تواونەتەوە
و ئاوێتەی یەکتر بوون ،کوڕە شێخە و شێخایەتی ناکات؛ خاوەن مڵکە و دەرەبەگایەتی
و چەکمەڕەقی ناکات ،تەنیا نانی ئارەقی نێوچاوانی دەخوات و شیعر بۆ کوردستان
دەڵێت .ئاشکرایە کەسایەتییەکی شامیل بەو هەموو تایبەتمەندییە دژبەیەکانەوە یان
وجوودێک بەو هەموو بوعد و الیەنانەوە ،لەپرسی فەلسەفەی ژیاندا دڵفراوان دەبێت و
مەودا بە دۆگمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی نادات ڕۆحی بپووچێننەوە ،چاوی ڕوانینی
بەرتەنگ بکەن و چوارچێوە بۆ بیری دابنێن .ئەو دیموکڕات بوون و پرسیار کردن و
ئازادیی هەڵبژاردن بەخشینەش هەموو لە ماکێکی ئەوتۆوە سەرچاوە دەگرن .بەکورتی،
کەسایەتی کامیل شا گەلێک ئاڵۆزە و ئەو ئاڵۆزی و تێکچڕژانە لە جێ جێی
شیعرەکانیدا سەر هەڵدەدەن و خوێنەر دەبێ شارەزای ژیان و کەسایەتییەکەی بێت تا
مەتەڵۆکەی شیعرەکانیش هەڵبێنێت -ئەو شیعرانەی کە بە ڕواڵەت گەلێکیش ساکار و و
بێ گرێ وگؤڵ دەنوێنن.
شاعیر لە شیعرەکەدا کەڵکی زۆری لە سەنعەتی شیعریی "تضاد" وەرگرتووە .ئەو
ناتەبایی و "تضاد" ەی ناو شیعرەکە ئاوێنەی بااڵنوێنی زیهنی شاعیرن کە هەمیشە لەسەر
دووڕێیانی هەڵبژاردندایە و بە ئەگەر و ئەممای ئەم یان ئەو بژارەوە خەریکە .ئەوە
ڕاست ئەو تایبەتمەندییەی زیهنی شاعیرە کە لە شیعرەکانی دیکەشیدا دەردەکەون و
دەبێ لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیشیدا نموود و بوونیان بووبێت .شاعیر لێرەدا زولفی رەشی
یار و فەزای تاریکی دەوروبەری زوڵفی ئەو بە شەو دەشوبهێنێت و داوا لە گراوییە
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نەناسراوەکەی دەکات بە ڕووناکایی "ڕۆژی ڕوو" ی خۆی ئەو تاریکییە ال بدات و
لێبگەڕێت بتوانێ بەبێ لەمپەر و بەرگر سەیری ئەو هەتاوە ڕووناکیدەرە بکات.
سەرەڕای ساکاری و کۆن بوونی شوبهاندنەکان ،شاعیر لە شیعرەکەدا فەزایەکی
هونەریی ئەوتۆ بۆ ئەو واتا ساکارە و ئەو بابەتە جواو و سەدان جار گوتراوەیە
دەئافرێنێت کە زەوقی خوێنەر بەرەوخۆی ڕادەکێشێت و چاوەڕوانی دەهێڵێتەوە بزانێ
لە فەردەکانی دواییدا دەبرێتە باخچەی چ "تەسویر"ێکی شیعریی و دەرکی قەاڵی کام
چەمکێکی عەقڵیی بۆ دەکرێتەوە .سەرکەوتوویی شاعیر لەوەدایە کە ئەو چاوەڕوانییەی
خوێنەر بێ وەاڵم ناهێڵێتەوە و بە وێنەسازییەکی بێ ووچان ،لە هەموو حەوت فەردەکە
دا گوڵبارانی دەکات:
زوڵفت کە زوڵمەت و تاریکییە ،وا هاتووە خۆی کردۆتە میوانی ڕووت و سەر
ڕووم ەتی داپۆشیوی .بەاڵم تۆ مەهێڵە وابێت! ئەو میوانە بانگ نەکراوە لە ماڵەکەت
وەدەر بنێ و نووری ڕوخسارتم لێ ئاشکرا بکە! بەاڵم نا ،نا ،زوڵفت میوانی بانگ
نەکراوی ئەو گەورەماڵە نییە ،ئەویش خاوەن ماڵە ،تۆ بە هەردوکیانەوە جوانی و من
تۆم بەو دوانەوە دەوێت! کەوابوو ،شەوی زوڵفت باوەکوو بەرگری دیتنی ڕووت بێت
وئەوەش منی تامەزرۆی دیدارت دەشەمزێنێ ،بەاڵم دەردی بێدەرمانیش نییە و هیوای
ڕەوینی ئەو تەمە بۆ دڵی منی شاعیری بە خەو وخەیاڵ ڕاهاتوو بەسە .دەبێ هەردوکیان
بمێنن و من لەگەڵیاندا بسازێم ،دەشسازێم!
شەو ،قەاڵی مێردان و ئازایا نە ،ئەوە پەندی پێشینیانمانە .کەوابوو هەمووکەس
وناکەسێک ناتوانێت ڕێگە بباتە قەاڵی دلێرانەوە؛ ئەوە کاری خەڵکانی نەبەردە .شوکر
بۆ خودا ،دوێنێکە من ڕێگەم بردە ناو قەاڵی تاریک و تنۆکی زوڵفی تۆوە ،با ئەهلی
مڵکی دڵ واتە دڵداران و ئەوینداران (یان خاوەن دڵ و هەستیاران) بزانن منیش
کەسێکی جەربەزە و بوێرو قەاڵگرم!
وەک بەشێک لەو ناتەبایی و 'تضاد'ەی ناو شیعرەکە ،شاعیری "شەو" لە هەڵبژاردنی نێوان
شەو و ڕۆژدا ،الیەنی "ڕۆژ" دەگرێت .ڕۆژ بۆ شاعیر ئەسڵە و ماکی ژیانیشە ،ڕۆژ ژیان
دەبەخشێت و لەبەر شەوقی ئەویشە دیاردەکان دەردەکەون و نموودیان دەبێت؛ شەو
تەنیا وەشوێن ڕۆژ دەکەوێت و لە ئێوارەوە تا بەیانی  -لە ئەزەلەوە تا ئەبەد -بە شوێن
"خورشیدی خاوەر"دا وێڵە ،بێ ئەوەی بتوانێ بیگرێتەوە! هەرئەوەندەش کە لە
بوومەلێڵی بەیانی و ئێوارەدا توانی دەستێک لە دەستی بدات ،لە ماوەی چەند چرکەدا،
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ڕۆژی ل ێ نەبان دەبێت و بە ناچار دەبێ هەڵەسوون بێنێتەوە و سەفەرە بێ سەرەتا و
ئەنجامەکەی درێژە پێبدات .ئەوە "تەقدیر" ە کە ئەو دوو دیاردە ناتەبایە پێکەوە نەژین
و بوونی یەکیان بە واتای فەنای ئەوی دیکە بێت؛ تەنانەت "بوومەلێڵ" وەک
پێکهاتەیەکی هەردوو دیاردە ،یان هەوڵێک لەپێناو ئاشت کردنەوەیان ،جێگەی پەسندی
هیچ الیەکیان نییە ،هەر بۆیەش گەلێک تەمەن کورتە و هەرکامیان دەست ڕۆیشتووتر
و تازەنەفەستر بوون ،الیەنەکەی دیکە وەال دەنێن و بە قەڵەمبازێک بە سەر تەرمی
مردووی بوومەلێڵدا تێدەپەڕن و نەیاری دژبەر لە گۆڕەپانی کێبەرکێ وەدەر دەنێن.
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
تۆیە کوێر و نابینا و ڕەش پۆش و هەژار و مات و بەستەزمانە! بەاڵم لە عەینی کاتدا
ڕێزیشی لێ دەگرێت و لە زمان پەپوولە و شەمەوە دەڵێ سووتانی شەم و سۆز و
گریانی پەپوولە لەشەودایە و شەو پەناگەیە بۆ ئەو عاشقان و ئەویندارانەی وا ناتوانن
بەڕۆژدا دەستەمالنی یەکتر بن .بە کورتی ،شاعیر بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە ،ناتەبایی
و ناکۆکی  -کە جەوهەری ژیانی کۆمەاڵیەتییە ،لە هەموو قوژبنێکی شیعرەکەدا
دەخاتە روو و بە خوێنەریان دەناسێنێت .ئاوات خوێنەری شیعرەکانی خۆی خۆش
دەوێت و ڕێزیان لێ دەگرێت ،هەر بۆیەشە خۆی و باوەڕی خۆی بەسەریاندا
ناسەپێنێت و دوای ڕوونکردنەوەکانی خۆی ،لێدەگەڕێت ئازاد بن و ڕێبازی خۆیان
ئازادانە هەڵبژێرن.
گوتمان دژایەتی و ناتەبایی جەوهەری سەرەکی شیعرەکەیە .ئەو دژایەتییە ،لە دوایین
فەرد (مەقطەع) ی غەزەلەکەدا بە روونی دەردەکەوێت کاتی کە شاعیر هانی نەفسی
خۆی دەدات بۆ هەستان بەاڵم دەست بەجێ نەسیحەتی "وەرکەوتن"ی خۆی دەکات و
مەودا بەخۆی دەدات لە بێدەنگیی کاتی شەودا پاڵ بکەوێت و لێی بخەوێت.
ئەو ناتەباییە جەوهەرییەی دیاردە سروشتی و کۆمەاڵیەتییەکان کە جێگەی باسی
شاعیرە ،نەک هەر لە واتا و ناوەرۆک بەڵکوو لە فۆڕم واتە لە وشە و ڕستەی
شیعرەکەشدا دەردەکەون .با بۆ نموونە ،سەیرێکی کەرەسەی سەنعەتی بەدیعیی "تضاد"
یان "مطابقە" بکەین لە شیعرەکەدا:
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نوور و زوڵمەت ،زوڵف و ڕوو ،شەو وڕۆژ ،ئێوارە و ڕۆژ ،دێت و دەچێ ،ڕۆژ و
کوێری ،شەمع و پەروانە ،عاشق و مەعشووق ،ڕۆژ وشەو ،بێداری و خەو ،هەستان و
وەرکەوتن .یازدە نمونە! ئایا بۆ تێگەیشتن لە پەیامی شاعیر نموونەی زیاتریش پێویستە؟
جگە لە سەنعەتی "مطابقە" ،سەنعەتێکی دیکەش لە شیعرەکەدا کەڵکی لێ وەرگیراوە:
"مراعات النظیر" واتە هێنانەوەی دوو یان چەند دیاردەی هاوشێوە و هاو مانا یان
خاوەن واتای نزیک بەیەک ،پێکەوە:
ڕۆژ و ڕوومەت ،شەو و زوڵف ،کوێر و نابینا ،سۆز وگریە.
ئەوانە سەنعەتی ناسراوی شیعری کالسیکن کە شاعیر بە ڕوونی خستوونیەتە بەردەمی
خوێنەر ،بەاڵم هەندێ ڕازاوەیی دیکەش لە شیعرەکەدا هەن کە واهەیە نەکەونە
چوارچێوەی "بەدیع" ی عەرەبەوە .بۆ نموونە ،بڕوانە ئەم فەردە:
"...کوێر ونابینایە ئێستا ئەو لە تاوی ڕۆژی ڕووت
بۆیە ڕەش پۆش و هەژارو مات و بەستەزمانە شەو"...
جگە لە "م راعات النظیر" ی ئاسایی دوو وشەی کوێر و نابینا ،یان "تضاد" ی کوێر
ونابینا لەگەڵ ڕۆژی ڕووت هەروەها مراعات النظیری ڕەش پۆش و هەژار و مات و
بەستەزمان لەگەڵ یەکتر ،هەست دەکرێت هەردوو میسراعی فەردەکە لەڕێگەی واتای
هاوچەشنەوە پێکەوە بەسترابن و کوێر ونابینایی لەگەڵ ڕەش پۆشی و هەژاری و ماتی
و بەستەزمانیدا بکەونە یەک خانەی تەکنیکییەوە .ئەوە "مراعات النظیر" ی ئاسایی نییە،
ئەو تەعبیراتە بۆچی لەگەڵ یەکتر کۆکراونەتەوە و شاعیر ویستوویەتی بەو هونەرنماییە
چی بکات و چی بڵێت؟ ئەوە لەدەرەوەی ئەو زانیارییە نەریتییانەدایە کە لەکتێبی
"المعجم "...و سەرچاوەی هاوچەشندا بەدەرس دەگوترێنەوە و ئێمە دەیانناسین .شیعری
"شەو" پڕە لە وێنەی خەیاڵی و ئاوات مامۆستای خوڵقاندنی وێنەی خەیاڵییە لە شیعری
کوردیدا .شیعرەکە و کاری شاعیر شیکردنەوەی زیاتر هەڵدەگرن.
با لە کۆتاییدا ئەو خاڵە ڕوون بکەمەوە کە وردە جیاوازییەک لە نێوان دەقی چاپکراوی
مامۆستا ئەنیسی و ئەو دەقەدا هەیە کە لە زمان هونەرمەندی مەزن حەسەن زیرەکەوە
دەیبیسین .دیارە زیرەک گوڕانی بێژێکی"بەداهە وێژ" و نەخوێندەوار بووە و دەکرێ ئەو
جیاوازییانە هەڵەیەک بن بەسەر زمانیدا هاتبێتن وەک زۆر نموونە لە شیعری حافز و
شاعیرانی کورد کە لە گۆرانییەکانی ئەودا تووشی گۆڕان و سەر وگوێ شکاوی
هاتوون ،بەاڵم ئەگەرێکی دووهەمیش هەیە :هەموو شاعیرێک دوای چەندجار
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خوێندنەوە و پێداچوونەوەی شیعرێکی خۆی بە درێژایی زەمان ،واهەیە هەندێک وشە
و تەعبیر لە شیعرەکەی وەالبنێت و وشەی دیکەیان بکاتە جێگر .هەر بۆیەش تەنانەت
لە دەقی گەلێک شیعری شاعیرانی گەورەی میللەتاندا کە هەر خۆیان نووسیویانەتەوە،
ئەو ووردە جیاوازییانە بەرچاو دەکەون ،سەرچاوەشیان هەر شاعیر خۆیەتی .واهەیە
شاعیر ئەمڕۆ هەستی خۆی بە شێوەیەک دەرببڕێت و سبەینێ بە شێوەیەکی دیکە .تۆ
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 کەسێ پرسی لە خۆ دەرخستنی پەروانە ،شەو

ئەو وتی ناتێگەیشتوو! تەجرەبەی مەردانە شەو "...

٣٦

من دووری نازانم ئ اوات لە ژێر کارتێکەریی مەحوی دا ئەو شیعرەی گوتبێت لەبەر
ئەوەی دەربڕینەکانی هەردوو شاعیر لە هەندێک شوێندا لەیەکتر نزیکن و لە الیەکی
دیکەشەوە کێش و سەروای هاوبەشیان هەیە .وەک:
کوێر و نابینا بوونی شەو لە شیعری ئاواتدا ،لەگەڵ سەرتاپا مەحو مانەوەی شەو لە
شیعرەکەی مەحویدا.
(بڕوانە دیوانی مەحوی ،ساغکردنەوەی محەممەدی مەالکەریم ل)٢5٦.

کێشی عهرووزیی شیعرهکه:
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 . ٣٦یا خود بەم شێوەیە بخوێنرێتەوە" :ئەو وتی نا ،تێگەیشتوە ،تەجرەبەی مەردانە شەو" واتە پەروانە تێگەیشتووە
و دەزانێ چی دەکات.
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بێ هەستم

لەمێژە من کە زەدەی غەمزەیی دوو نێرگسی مەستم
٣7
وەداوی زولفی کە کەوتم ،بە شێتی چابوو خەلەستم
دڵی پساندم و ڕۆیی ،بەاڵم بەوەم چا بوو
گەڕاوە الم و بە تایێکی بسکی وی ،بەستم
هەاڵوەساوە دڵ و من لە دووی لەپێ کەوتم
مەگەر بە ڕەوڕەوە گاگۆڵکە کەم ،لەپێی خستم!
بە پیری سەیرە چلۆن بوومە پەندی پیر و جحێڵ
وەکوو هەاڵڵە لە دەشتی گواڵم و پێ پەستم
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
لەوێ شەوێ دەم و لێوی 'ئیمامی' چەسپاوە
وتەی نەماوە ،ئەوا بۆیە ئێستە بێ هەستم
قاقاڵوا١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٩و  ٣٠ی چاپی ئەنیسی و  ١١٤ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شێعرەکە لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا وەک یەکن .چاپی جەعفەر
گوندی قاقاڵوا و ساڵی ١٣٤5ی هەتاویی بۆ شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە دیاری
کردووە کە دەکاتە ساڵی ١٩٦٦ی زایێنی.
 . ٣7چاپی ئەنیسی :وەدوای .دیارە دەبێ هەڵەی تایپ بێت دەنا ئەرکانی کێشی شیعرەکەی پێ تێک دەچێت و
دیارە نە ئاوات وای نووسیوە نە ئەنیسی وای ویستووە.
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شیعرێکی عاشقانەیە ،گەلێک ساکار دەنوێنێت بەاڵم کێشەکەی قورسە و مانۆڕ کردن
لەو گۆڕەپانەدا نابێ هاسان بووبێت ،هەروەها سەنعەتی شێعر و کەالمی تێدا بەرچاوە.
دیارە شاعیر تەنیا لە داوی ز ولفی یاردا ئەسیر نەماوە ،هەندێک تەعبیری نوێ و
بوێرانەی وەک 'خەلەستم' و 'گواڵم' ی تێدا بەکار هێناوە و لە فەردی سێهەم تا
پێنجەمدا یارییەکی سەرنجڕاکێشی بە وشەی 'پێ' کردووە (ناو یان ئیزافە) :لەپێ
کەوتم ،لەپێی خستم ،پێ پەستم ،لە دەست وپێی هاڵێم .ئینجا 'پێ' ی بە دەستەوە
پەیوەند داوە :لەدەست وپێی هاڵێم ،بەند نەبوو دەستم.
هەروەها لە فەردی چوارەمدا مۆسیقایەکی پیتی /پ /ی بە گوێی خوێنەردا داوە:
پیری ،پەندی ،پیر.
ئاوات لە شیعرەکەدا فەردێک شیعری 'مەال عیسامەددین شەفیعی بۆکانی' بە هەندێک
گۆڕانکارییەوە کردۆتە ناوئاخنی شیعرەکەی خۆی؛ بڕوانە فەردی شەشەمی غەزەلەکە،
کە دەڵێ:

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

بەراوردی بکە لەگەڵ شیعرەکەی شەفیعی کە دەڵێ:

"لێوی لەعلت جنێوی داوە بەمن
ڕقی بنیادەمە ،منیش گەستم!"

گەلێکیش وەستایانە ئەو فەردە و بابەتی وەک شیرینیی لێوی یاری بردۆتە فەردی دواتر
و بەو باسە 'شیرین' ە کۆتایی بە شیعرەکەی هێناوە کاتێ گوتوویەتی هەردوو لێوم بەو
ماچە شیرینەی یار پێکەوە نووسان و لەو کاتەوە ئیتر بۆم لێک نابنەوە و ناتوانم قسەیان
پێ بکەم هەربۆیەشە وا بێ دەنگم و متەقم لێوە نایەت.
بەشێتی چابوو خەڵەستم :داوی زوڵفی ئەوەندە قایم و توند بوو ،هەرباش بوو بە شێتی
ڕزگاریم لێی بوو دەنا واهەبوو تووشی کێشەی لەوە خراپتریش ببم!
بەوەم چابوو :چاکیی کارەکە بۆ من ئەوەبوو کە گەڕایەوە الم و منیش دڵم بە تایەکی
زولفی بەست و لەو پسانە ڕزگارم کرد.
هەاڵوەساوە :هەڵواسراوە.
ڕەوڕەوە :کەرەسەی بەڕێگەدا ڕۆیشتنی منداڵی هێشتا پێ نەگرتوو.
گاگۆڵکە :ڕۆیشتنی منداڵ لەسەر دوو دەست و دوو ئەژنۆ.
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لەپێ خستن :بێ توانا و تاقەت کردنی کەسێک بەشێوەیەکی وەها کە چیتر نەتوانێت بە
ڕێگادا بڕوات.
بوون بە پەند :بوونە جێگەی گاڵتە و لۆمەی خەڵک.
گواڵم :بووم بە گوڵ ،پشکووتم.
بەخەیاڵم :بەتەمام ،دەمەوێت.
لەدەست وپێی هاڵێم :بەسەر دەست و پێیدا بکەوم ،دەست بەداوێنی بم.
خۆ بەند نەبوو :دەستم لە دەست و پێی ئەو گیر نەبوو.
منیش شەوێکی بە بێدەنگی :ئاوات کردوویەتە جێگری ئەوەی شەفیعی کە گوتوویەتی
"ڕقی بنیادەمە".
لەوێ شەوێ :لەو شەوەدا .بەاڵم ئاوات لە جیاتی 'لەو شەوە بەدواوە' ی هێناوە.
واتاکەی دەگەڕێتەوە بۆ "لێوی شیرینی" ،واتە دوای ئەوەی لێوی شیرینی ئەوم گەست،
ئیتر لەبەر شیرین ی لێوی ئەو ،منیش دەمو لێوم پێکەوە چەسپان و هەر بۆیەش ئێستا
هیچم بۆ ناگوترێت ،کە شاعیر لە شێوەی بێ هەستم' دا ڕایگەیاندووە.
بێ هەستم :بێ دەنگ و قسەم.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
مجتث مثمن مخبون محذوف :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
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لە قەڵەم کەوتووم

ڕەحمێ به دڵی شێتم ،بێتاقەت و خەمبارم
هەر ڕەعیەتی بەرپێتم ،بێکارم و پاکارم
مالیک نییه غەیری تۆ ،مڵکیش هەموو هەر هی تۆن
٣8
ڕێگەم بده یا ڕەببی! بێمەلجەء و ناچارم
ئەی خالیقی ڕۆژ و شەو! ڕۆژم ڕەشه هەروەک شەو
دوورکەوتوو له یارانم ،هەمسایەیی ئەغیارم
جاران وەکوو شا وا بووم ،شای دوورەخەم و دڵخۆش
٣٩
ئێستا کز و سیسی خەم ،بەر تانە و پلالرم
٤٠
ئەو دوژمنی ئەمڕۆکه ،دوێنێکه ڕەفیقم بوون
وا مامەوه تەنیا من ،بێهەمدەم و بێیارم
جاران وەکوو بولبول بووم بۆ مەدحی گوڵستانم
ئێستا له قەڵەم کەوتووم ،بێسەوزه و گوڵزارم
شێواو و پەرێشانم ،بێدەنگم و دەشناڵم
گریانم و خەندانم ،خۆشنوودم و بێزارم
تۆ مالیک و من مەملووک ،تۆ خالیق و من مەخلووق
موستەوجبی ڕەحمی تۆم ،یا ڕەببی گونەهـبارم!
مەخدووشه لەف و نەشرم ،مەغشووشه هەموو فکرم
تێک چوون به غەم و غوسسه ،ئەفکارم و ئەشعارم
ئەمما بە خوداوەندیت ،ئەم عەبده زەلیلەی خۆت
٣8
٣٩
٤٠

 .چاپی ئەنیسی :بێ مەلجەئو ناچارم
 .هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەر :بەر تانە وو پلالرم
 .چاپی ئەنیسی :ئەمڕۆکەم
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ئەمجاره نەجاتی دەی ،هەرچەنده گرانبارم
باری گونەه و عیسیان ،وا پشتی جدەو کردم
ڕەوتم هەموو لێتێکچوو ،وا هێنده بەئازارم
"کامیل" وەره سەیری دڵ! خۆشنەغمەیه وەک بولبول
خۆش ڕەنگ و جوان وەک گوڵ ،هەرچەند بە مەسەل خارم

٤١

قاقاڵوا ١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣و  ٤ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ١١٦و  ١١7ی چاپی جەعفەر)

____________________________
عینوانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا "خودا ناسی"یە .من بە حیسابی ناوەرۆک،
عینوانەکەی چاپی ئەنیسیم پێ باشترە .ساڵ و شوێنی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو
دیواندا وەک یەکن.
غەزە لێکە بە ناوەرۆکی سەرەکی ئیسالمییەوە لە نەعت و پێدا هەڵگوتنی خودادا و بۆ
پاڕانەوە لێی بۆئەوەی 'عەبدی زەلیل' ی خۆی ،کە شاعیری شیعرەکە بێت ،لە ژێر'باری
گرانی گوناه و عیسیان' بێنێتە دەرێ و نەجاتی بدات.
هەروەها لە درێژەی شیعرەکەدا ،شاعیر بە شێوەی 'معترضە'یەک ،گازندەی الی خودا
کردووە و گوتوویەتی :ئێستا لە یاران دوورکەوتوومەتەوە ،ئەوانەی وا پێشتر دۆستم
بوون بوونەتە دوژمنم ،ئەودەم وەک شای دوور لەخەم و خەفەت وابووم بەاڵم ئێستا
بەدەست خەمەوە کز و سیسم و بوومەتە بەرپالری خەڵک ،لە قەڵەم کەوتووم و بێ
دەنگم و دەناڵێنم ،بەاڵم تۆ فریام بکەوە و نەجاتم بدە.
ئەوانە هەمووی حااڵت و ڕۆحیاتی شاعیرن؛ واتە ئەگەر خەیااڵتی بەتاڵ نەبن ،کە بە
بۆچوونی من نین ،دەروونناسی و ناساندنێکی پوخت و وردی ڕۆحیاتی شەخسی
خۆین لەو بڕگە زەمەنییەدا کە ساڵی  ١٩٦٦( ١٣٤5ی زایێنی) بێ ت.
ئایا ئەوە بەگشتی ڕۆ حی تەنیا و گۆشەگیری سەید کامیلە لێرەدا بۆ خوێنەر
دەردەکەوێت یان دۆخێکە خوڵقاوی هەل و مەرجی ئەو سااڵنەی کوردستان و
دووبەرەکی کەوتنە ناو ڕیزەکانی شۆڕشی ئەیلوول و پەنابەریەتی ساڵی ١٩٦٦ی باڵی
مامۆستا برایم ئەحمەد و مام جەالل تاڵەبانی لە سەقز و هەمەدان ،کە شۆڕشی کوردی
٤١

 .دیوانی چاپی ئەنیسی :جووان
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پێ الواز بوو ؟ دیارە شۆڕش دواتر بە قیمەتی گرانی خۆ بە ئێران و ڕۆژئاواوە بەستن،
توانی خۆی ڕابگرێت و بگاتە ساڵی  ١٩75و هەرەس.
'ئەو دوژمنی ئەمڕۆکە ،دوێنێکە ڕەفیقم بوون' کێن؟ ئایا لەو پەیوەندییە مێژوویی -
سیاسییەدا دەبێ بیاندۆزینەوە یان بە ڕوانگەیەکی شەخسیتر و تاکەکەسی ترەوە؟ ئەوە
پرسیاری خەوتووی ناو شیعرەکەیە و وەاڵمی دەوێت.
واتای هەندێک وشە بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار:
پاکار :خواڵمی هەمیشە ئامادە
بێ مەلجەء :بێ پەنا و پشتیوان
هەمسایە :دراوسێ
تانە :عەیب گرتن؛ بەرتانە :جێگەی عەیب لێگرتنی خەڵک
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
لەقەڵەم کەوتن :توانای نووسین نەمان
خەندان :کەسێک کە پێدەکەنێت.
خۆشنوود :ڕازی ،خۆشحاڵ.
دەشناڵم :لە عەینی کاتدا دەناڵێنم
شاعیر لە یەکەم میسراعی ئەم فەردەدا بە هێنانی چوار سیفەتی هاوشان (مترادف) وەک
شێواو و پەرێشان و بێدەنگ و نااڵن سەنعەتی مراعات النظیری دروست کردووە؛
هەروەها لە میسراعی دواتردا چوار سیفەتی دیکەی هێناون کە دوو بە دوو لەگەڵ
یەکتر نا تەبان :گریان لەگەڵ خەندان و خوشنوود لەگەڵ بێزار؛ بەوەش دووجار
سەنعەتی مطابقە (تضاد) ی دروست کردووە.
مالیک :خاوەن
مەملووک :کۆیلە ،کەسێک کە خاوەنی هەیە
تۆ مالیک و من مەملووک :...لەم فەردەشدا شاعیر هەمان کاری هونەریی کردووە و بە
دووجارهێنانی دوو سیفەتی دژبەیەک (مالیک و مەملووک هەروەها خوشنوود و بێزار)،
دووجار سەنعەتی مطابقەی پێک هێناوە.
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مەخدووش :دەست تێوەردراو 'مەخدووشە لەف و نەشرم' واتە هەرچییەک ڕێک
دەخەم ،لێم تێک دەچێت .لەو مەخدووش بوونەدا باوەڕ ناکەم ئاماژە بە شوێنێکی
شیعرەکە بێت بەڵکوو ڕووی لە ژیان و کاری ڕۆژانەی خۆیەتی.
مەغشووش :شێواو
شاعیر لە نێوان غەم و غوسسە لە الیەک و ئەفکار و ئەشعاریش لە الیەکیتردا لەف و
نەشری دروست کردووە کە بەهۆی هاوواتا بوونی غەم و غوسسەوە دەتوانرێت هەم
لەف ونەشری موڕەتتەب بێت هەم موشەووەش!
بەخوداوەندیت! بە عادەت سوێند خواردنی کەسەکەیە بە خودا؛ بەاڵم لێرەدا
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!
تو بە حافظ سحرخیز "...واتە تۆبی خودا...
عیسیان :مل پێچی لە فەرمانی خودا و ئایین ،گوناه کردن
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
خەفەت و ئازارەیە وا شاعیر بە ماوەی  ١١فەردی پێشتر ،بەگوێی خوێنەریدا داوە .ئەم
فەر دە لەگەڵ ناوەرۆکی گشتیی شیعرەکەدا یەک ناگرێتەوە زیاتر لە پینەکردنی کووتاڵی
دڕاو دەچێت .تاقە شتێک کە بە پاشماوەی شیعرەکەوەی دەبەستێت ئەوکاتەیە کە دەڵێ
'هەرچەند بە مەسەل خارم' واتە گەرچی وا کەوتوومەتە سەر زمانی خەڵک کە گوایە
وەک دڕوو بم ،بەاڵم لە ڕاستیدا وان یم و وەک گوڵ جوان و خۆشڕەنگم و دڵێشم وەک
بولبول خۆش ئاوازە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن //مفعول مفاعیلن
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تۆبە

واعیزێ دەیگوت "کەسێ زانا بێ ،تۆبەی کردووە"
دڵ بە وەعزی وا ،کەچی تۆبەی لە تۆبەی کردووە
ئەو دەڵێ "دوور بە لە یاری شۆخ و شەنگ و نازەنین"
دوور لە یار ،شێتە کەسێ وەعزی لە گوێچکەی کردووە
یاری شۆخ و شەنگ و نەرم ونۆڵ و چاوکاڵ و مەمک
دووهەناری گوڵ بەدەم ،تازە شکۆفەی کردووە
هەرکەسێ بۆی دەس بدا ساتێ لە ئامێزی گرێ
تا لە دونیادا دەژی ،دڵخۆشە ،ئۆخەی کردووە
من شەوێکی گرتمە ئامێز ،کەچی زەینم کە دا،
وا ڕەقیبی بەد مەزەب لەوالوە کوشمەی کردووە
تێکیدا عەیشم ،شکاندی هەم دڵم هەم پیاڵەکەم
ماوەیەک بوو ماڕزە لێم ڕوون بوو سوسەی کردووە
واعیز و سۆفی و ڕەقیب هەرسێ لەگەڵ من دوژمنن
خاسە مام سۆفی لە کاری ئێمە ڕەخنەی کردووە
دڵ وەکوو تەیرە ،کە دێتە دەرکی یار ،سۆفی دەڵێ
بیکووژن وەیشووم لە سەر وێرانە النەی کردووە
کوندەبوو بۆخۆیەتی بەو ڕیشەوە ،بەو تیشەوە
ڕیشەکەی تیشەی هەزار دەست وپەلی پەی کردووە
هەرکەسێکی گەر ئەویندار و بریندار بێ دڵی
سۆفیانی ڕیش درێژ خوێنیان لە کاسەی کردووە
بۆ "ئیمامی" واعیز و سۆفی و ڕەقیب فەرقی نییە
دڵ بە دەست ئەو سیانەوە گوێت لێیە وەی وەی کردووە
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قاقاڵوا ١٣٤5 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ١٦ی چاپی ئەنیسی و ٢١١ی چاپی جهعفهر)

____________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'تۆبه له تۆبه' یه.
بابەتی سەرەکی شیعرەکە ،بەرانبەر وەستانی مێژوویی ئەهلی عیرفانە لەگەڵ خەڵکانی
ئەهلی وەعز کە ئایین دەکەنە دۆگمێکی نەگۆڕ ،واتە کێشەی مێژوویی خانەقا و
مزگەوت.
شاعیر کە بە هەموو پێوانەیەک موسوڵمانێکی خواناس و ئیماندار و مەالیەکی دوازدە
عیلمی نوێژکەرە ،بەاڵم لە بەربەرەکانیی عاریفان و ئەویندارانی خودای خاوەن بەزەیی
و ناوچاوان کراوەی عاریفان لەگەڵ خودای جەبباری تۆڵەئەستێنی سۆفیانی ڕیش
درێژی بیر کورتدا الیەنی یەکەمیان دەگرێت و واعیز و سۆفی دەهێنێتە ڕیزی ڕەقیبی
خۆی و بە ڕادەی ڕە قیب ڕقی لێیان دەبێتەوە .هەڵوێست گرتنی ئاوات دژ بە سۆفییان و
ئەوانەی وا توێکڵن نەک ناوەرۆک ،گەلێک توند و بێ ئامانە .گەرچی مێژووی شیعری
کوردی لەو چەشنە شیعرانەدا کورتی ناهێنێت کە تێیدا هێرشی وەها ڕاشکاو و
توندوتیژی تێدا بکرێتە سەر سۆفییان (نالی ،مەحوی و )...ئەوەش لە الیەن
کەسایەتییەکی ئایینی وەک سەید کامیلەوە.
دیارە ئەم هەڵوێست گرتنە بوێرانەیە بۆ ئەندامێکی بنەماڵەی شێخانی زەنبیل هاسان
نەبووە ،بەاڵم ئەوەی ئازایەتی دەربڕینی ئەم هەڵوێستەی بە شاعیر داوە ئەو ڕاستییەیە کە
باوک و برای شاعیر شێخانی تەریقەتی نەقشبەندی بوون و ئەویش وەک هەڵگری ئەو
تەریقەتە توانیویەتی باوەڕی عیرفانیی خۆی و خۆشویستنی خودای دڵنەرم و
بەخشندەی عارفان بخاتە پێش عیبادەتی ویشک بۆ خودایەکی دڵڕەقی جەبباری
تۆلەئەستێن ،بێ ئەوەی لە عیبادەت و عبوودییەتی خودا دوور کەوێتەوە.
ئەو کەسایەتییە دووالیەن ەیە لە زۆرێک لە عاریفان و ئەهی تەریقەتدا بینراوە مەگەر
ڕێبەرانی بوێر و ئازای ڕێبازەکە وەک جونەید و شیبلی کە لە وەحدەتی وجوود دا
وەها نەتوابوونەوە کە بانگی "اناالحق " یان بە گوێی خەڵکدا دەدا و بەو بۆنەیەوە
سەریان دەچووە سەر دار؟
شیعرەکە کێشەی کۆنی نێوان دوو ڕێباز و دوو هەڵوێست یان دوو باوەڕەکە دەخاتە
ڕوو .ئەو "یاری شۆخ و شەنگ و نازەنین" ەش کە واعیز نەسیحەتی لێ دوور
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کەوتنەوەی دەکات ،هیچ نییە جگە لە خودا بەاڵم خودایەک ک ە عاریفان عاشقی دەبن
نەک خودایەک کە سۆفی لە ترسی ئەو شەو تا ڕۆژ خەوی نییە وتەهلیلە دەکەن بۆ
ئ ەوەی لە قەبردا نەکیر و مونکیری ئەو خودا دڵڕەقە بە گورزی ئاگر و ئاسنەوە نەچنە
سۆراغی!
شاعیر گەلێک بوێرە کاتێ سۆفی بە کوندەبوو و ڕەقیب دەشوبهێنێت و دەڵێ ڕیشی
سۆفی بۆتە تیشە و هەزار دەست وپەلی بڕیوەتەوە و خوێنی ئەویندارانی لە کاسە
کردووە.
شێعرەکە له چاپی ئهنیسیدا ڕێکەوتی گوترانی بە سەرەوە نهبوو و من هەستم دهکرد
دوای هاتنە سەرکاری حکوومەتی کۆماری ئیسالمی و دژ بە خومەینی و مەال
مرۆڤکوژەکانی قوم گوترابێت کە لە قوواڵیی چاڵی مێژووی سەدەکانی ناوەڕاستەوە
بازیان داوەتە گۆڕەپانی ئەم چەرخە و الپەڕەیەکی ڕەشی چەپەڵیان لە کوشتوبڕ و
بێڕەحمی تۆمار کردووە .هەموو ئەو تایبەتمەندییانەی وا ئەو لە شیعرەکەدا دەیداتە پاڵ
سۆفی ،عەینوبیلال لەگەڵ مەالکانی حاکمی ئێران و ڕیشدرێژەکانی داعش و تالیبان و
حەشدی شەعبی و حزبوڵاڵی دارەدەستی ئێراندا یەک دەگرێتەوە .خەڵخاڵی و خومەینی
و خامنەیی و ڕێبەرانی ئەو فیرقانە ش سۆفییەکی نوێژکەرن کە فەڕزیان نافەوتێت .بهاڵم
له چاپی تازهی جهعفهردا ڕێکهوتی ساڵی  ١٣٤5ی به سهرهوه دهبینرێت که دهکاته
ساڵی  ١٩٦٦و پێش هاتنهسهرکاری ئهو جینایهتکارانه .گهرچی ههڵوێست گرتنی شاعیر
له بهرانبهر 'سۆفیانی ناساف' ههر له شوێنی خۆیدایه و گۆڕانێکی تێ ناکهوێت.
بەاڵم با بچینە سۆراغی بابەتەکانی شیعرەکە خۆی:
"دڵ بە وەعزی وا ،کەچی ،تۆبەی لە تۆبەی کردووە" :شێوازی دەربڕین لە میسراعی
دووەم لە فەردی یەکەمدا ،هەندێک پێچی پێدراوە و ئاڵۆز کراوە .ئەگەر شیعرەکە
پەخش انێکی ئاسایی بوایەت ،ئەوا بەم شێوەیە دەنووسرا :کەچی دوای ئەو وەعزەی کە
واعیز بۆ دڵمی کرد ،دڵم لە تۆبەکردنیش تۆبەی کردووە .واتە دوای ئەو وەعزە بێ تام
و بێ بنەمایەی سۆفی ،من ئەگەر پێشتریش بەتەمای تۆبە کردن بوایەم ،ئیتر
ئەستەغفیروڵاڵ لە تۆبە کردن! ئەگەر لێرە بەدواوە بمەوێت کارێکیش بکەم ،تۆبە کردن
دەبێت لە تۆبە! لەفزی کەچی جوملەیەکی موعتەرەزەیە لە ڕستەکەدا.
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"دوور لە یار ،شێتە کەسێ وەعزی لە گوێچکەی کردووە" :دەتوانرێت بە دوو جۆر
واتا بکرێتەوە :یەکەم ،دوور بوون لە یار شتێکی سیر و سەمەرەیە و گونجاو نییە،
کەوابوو ئەو کەسەی گوێ دەداتە وەعزی واعیز ،شێتە!
دووەم ،دوور بێ لە یار ،هەرکەس گوێ بداتە وەعزی واعیز ،شێتە!
من الم وایە شێوازی یەکەمیان ڕاست بێت .لە گوێچکە کردن ،ژنەفتن و باوەڕ
پێکردنە.
"مەمک دووهەناری گوڵ بەدەم :"...لە فەردی سێهەمدا دەبێ کۆتایی لەتکە شیعری
یەکەم ببرێتە سەرەتای لەتکە شیعری دووهەم و ئاوا بخوێندرێترەوە :مەمک دووهەناری
گوڵ بەدەم ...دیارە تەنیا لە کاتی خوێندنەوەدا و بەس.
"من شەوێکی گرتمە ئامێز :"...وشەی "گرتمە" دەبێ بە دوو بڕگە بخوێنرێتەوە
گرت/مە ،نەک بە سێ بڕگە گر/ت/مە .لە هەمان فەرددا وشەی "کوشمە" هاتووە .من
لە فەرهەنگی خاڵدا ئەم وشەیەم نەدۆزییەوە و لە هەنبانەبۆرینەی هەژاردا بە واتای
میوەی ویشک کراو هاتووە ،کە لەگەڵ ڕستەکە و چەمکی شیعرەکەدا ناگونجێت.
بیچمێکی دیکەی ووشەکە" ،کرۆشمە" یە و من خۆم لە قسە و باسی ڕۆژانەی
خەڵکدا بە واتایەکی هاوچەشنی "مل کز کردن" و "خۆ مات دان" و شتی لەو چەشنەم
بیستووە لە هەنبانە بۆرینەشدا بە واتای "خۆ کز کردن و مات دانیشتن" هاتووە.
کەوابوو ،کۆشمە = کرۆشمە.
"ماوەیەک بوو ماڕزە :"...واتە ماوەیەک بوو ئەو ماڕزە" .ماڕز" واتە زاڵم و السار (هەنبانە
بۆرینە).
خاسە ،واتە بە تایبەت یان ب ە عەرەبی خاصتا (بە تەنوین) .شاعیر مام سۆفی لە واعیز و
ڕەقیبیش بە خراپتر داناوە و گوتوویەتی بەتایبەت ئەو! "سووسە" یان "سۆسە" کردن بە
واتای پەی بردن بە نهێنییەک (هەنبانە بۆرینە) .واتە بە تایبەت سۆفی زاڵمی السار پەی
بە ڕازی شاراوەی ئەوینی ئێمە بردبوو.
"ڕەخنە" :لە فەردی شەشەمدا ڕەخنە بە مانا فارسییەکەی هاتووە کە "نفووز" کردن
بێت و بەم پێیە ،واتای "نەقد"ی نییە کە چەند ساڵێکە لە کوردیدا ئەم واتا نوێیەی پێ
بەخشراوە .من الموایە دەبێ وەک ڕخنە بنووسرێت و بخوێنرێتەوە .لە ناوچەی بۆکان
ڕخنەکردن دەگوترێت و واتای چوونە ناو بابەتێکەوەی لێوەردەگیرێ.
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"دڵ وەکوو تەیرە :"...ئەم فەردە لەوپەڕی جوانیدایە .لە کاتێکدا دڵم وەک تەیرێکی
جوانکەالنەیە و دەیەوێت بچێت لەسەر دەرگای ماڵی ڕازاوەی یار بنیشێت ،سۆفی
خۆی دەخاتە ناو باسەکەوە و دەڵێ ئەوە کوندەبووی وەیشوومەیە کە لە سەر وێرانە
النەی کردووە (ئەو بە ماڵی ئاوەدانی یارەکەم دەڵێت کەلەوا!) وفەرمان دەدات ئەو
تەیرە چەلەنگە بکووژن! ئاخر ،سۆفی هەموو شت بە پێچەوانەی ڕاستی دەبینێت .تەیری
جوان ی تازە لە گەرمێنەوە گەڕاوە ،بە کوندەبوو تێدەگات ،ماڵی ڕازاوەی قیبلەی دڵم بە
کەلەوا دادەنێت و لەجیاتی ئەوەی دان بە تەیرە ژیکەاڵنەکەی دڵم بدات فەرمانی
کوشتنی دەردەکات! ئەو مام سۆفییە ،بیناسن!
"بەو ڕیشەوە بەو تیشەوە" :تیشە لێ رەدا وشەیەکی جێگەی باسە .تاقە شتێک کە دەکرێ
بیری لێ بکرێتەوە ئەوەیە شاعیر تیشەی بە واتا فارسییەکەی هێنابێت واتە تەشوێ .ئەو
ئەگەرە کاتێ بەهێزتر دەبێ ت کە لە میسراعی دواتری هەمان فەرددا دەڵێ "ڕیشەکەی
تیشەی" هەزار دەس ت وپەلی پەی کردووە .پەی کردن واتە پەڕاندن و بڕینەوە .لێرەدا
ڕوونە کە شاعیر ڕیشی سۆفی بە تەشوێ شوبهاندووە و گوتوویەتی ڕیشەکەی کە
عەینەن وەک تەشوێیە ،ئەو تەشوێیەی وا هەزار دەست وپەلی [خەڵکانی دژبەری خۆی]
پێ بڕیەوەتەوە...
"ئەویندار و دڵ بریندار" :ئەوانەن وا دڵیان بە ئەوین و خۆشەویستی بریندارە وسۆفییانی
ڕیش درێژ دوژمنیانن و خوێنیان لە کاسە کردوون و نۆشیویانە.
"بۆ ئیمامی :"...ئەوە پوختەی هەموو باسەکە و گەوهەری سەرەکیی شیعرەکەیە :من کە
ئیما می و شاعیری ئەم شیعرەم هیچ جیاوازییەک لە نێوان واعیز و سۆفی و ڕەقیبدا نابینم
و ئەگەر گوێ بدەیە دڵم ،دەبیسی کە لەدەست هەرسێکیان هاوار و وەی وەی و
زاڵەیەتی.
دوایین قسە:
شاعیرانی دیکهی کوردیش وهک نالی و مهحوی و مهالی جزێری و قانع و شاعیرانی
سهدهی بیستهمیشمان به ڕاشکاویی ل ە بەرانبەر "قشریون" دا وەستاون و ئاوات بەم
شیعرە و بەم هەڵوێستە بەرزە مرۆڤانە و پێشکەوتووانەیەی ،چۆتە ڕیزی ئهوان و
شاعیرانی عارفی بوێری ئێرانی وەک حافز و مەولەوی بەڵخی ڕۆمی.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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نابووژێمەوە

تۆ بە زەخمی مەعدەوە دەتلێیەوە
من بە دەردی مەرگەوە دەخولێمەوە
جەرگ و دڵ بۆ تۆ برینداره "عومەر"!
هەر ببیسم عاجزی ،دەکولێمەوە
یاخودا دەردت له ڕۆحی من کەوێ
گەر قەزای تۆم لێکەوێ دەژیێمەوە
٤٢
تۆ بمێنی ،نـۆجـوانی ،چاترە
من که پیرم با بڕۆم ،ببڕێمەوە
مامەکەت چەند ڕۆژه بۆت بۆته کەباب
لێمگەڕێ یەکجاری هەڵقرچێمەوە
زۆر بەهارێکی سڕوسارده له من
وشک هەاڵتووم ،تازه نابووژێمەوە
٤٣
جا مەگەر تۆ بێیەوه بۆکانێ زوو
با منیش بۆ الت بە خۆشی بێمەوە
قاقاڵوا١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٠٢ی چاپی ئەنیسی و  ٢٢١ی چاپی جەعفەر)

__________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چ اپی ئەنیسیدا 'بەهاری سارد'ە .الم وایە عینوانی جەعفەر پڕ
بەپێست نەبێت لەبەر ئەوەی شاعیر کە گوتوویەتی نابووژێمەوە ،ئەو نەبووژانەوەیەی
٤٢
٤٣

چاپی ئەنیسی :نۆجووانی
چاپی ئەنیسی :بۆکانی زو
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موتڵەق نەکردۆتەوە و بەشوێنیدا گوتوویەتی "جا مەگەر تۆ بێیەوە بۆکانێ زوو" واتە
ئەگەر زوو بێیەوە بۆکان ،من دەبووژێمەوە .شاعیر لە فەردی دووهەمی شیعرەکەدا
ناوی 'عومەر' ی هێناوە و جەعفەریش لە پەراوێزی الپەڕەکەدا نووسیویەتی" :بۆ
نەخۆشیی سەید عومەری برازای".
شیعرێکە لە ڕیزی شیعرەکانی دیکەی ئاوات کە بۆ کەس وکاری خۆی گوتوون و
ژمارەشیان کەم نییە .بە حیسابی شیعرەکە ،سەید عومەری کوڕە چکۆلەی سەید
محەممەدی نوورانی (سەیدی زەنبیل) و برازای شاعیر ،نەخۆش کەوتووە و بۆ عیالجی
زەخمی مەعدە (قورحەی مەعیددە)ی ٤٤چووە بۆ شارێکی غەیری بۆکان .ئەوەندەی
من بزانم لەو سااڵنەدا زوربەی ن ەخۆشی ناوچەی بۆکان بۆ عیالجی نەخۆشی دەچوون
یان دەبرانە تەورێز .درەنگتر ڕێگای تارانیش کرایەوە و خەڵک ڕاستەوخۆ دەچوونە
تاران ،کە ئێستاش هەر دەچن؛ بەاڵم شاری تەورێز لەم بارەیەوە گرنگایەتی خۆی هەر
ماوە.
دیارە گرنگ نییە تەورێز بووبێت یان تاران یان هەر شوێنێکی دیکە ،لە کاتی گوترانی
شیعرەکەدا سەید عومەر لە دەرەوەی ناوچەکە بووە و مامی (واتە ئاوات) خەمی
ساڵمەتییەکەی خواردووە ،بەم شیعرەش هەستی خۆی دەربڕیوە.
شیعرێکی ساکارە و وشە یان عیبارەتێکی نامۆی تێدا نییە هەوڵی واتا لێدانەوەی
بدرێت.
قافییەی میسراعی یەکەمی فەردی یەکەم لەگەڵ میسراعی دووەمی هەمان فەرد و
فەردەکانی دیکەدا ڕێک نایەتەوە لەبەر ئەوەی قافییەی هەموو فەردەکان بە گشتی
"...ێمەوە"یە ،بەاڵم یەکەم میسراع وەک "...ێیەوە" هاتووە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن

 ٤٤مەسەلەیەکی سەرنجڕاکێش لە مەڕ ناوی نەخۆشییەکان لە کوردستاندا هەیە با ئاماژەی پێ بکەم .ئێمە لە
کوردیدا وشەی 'برین' مان هەیە و خەڵکیش لەسەر زمانیانە ،بەاڵم کاتی ئەو وشەیە دەبێت بە ناو یان بەشێک
لە ناوی نەخۆشییەک کە ناوەکەی لە تاران یان بەغداوە هاتۆتە کوردستان (دیارە ئانکاراش!) ،ئیتر لەگەڵ
خۆیدا ناوە بێگانەکەش دەهێنێت .بۆ نموونە لە ڕۆژهەاڵت کەس ناڵێت فاڵنە کەس ئاسنی خوێنی زۆرە،
بەڵکوو دەڵێن ئاهەنی خۆێنی زۆرە! یان ناڵێن دەرزی لێدەدات بەڵکوو دەڵێن سوزەن یان شریقە لێدەدات! یان
لەم باسەی ئێمەدا ،لەباتی ئەوەی بڵێین برینی مەعدەی هەیە دەڵێین زەخمی مەعدەی هەیە! ئەو بێ هەڵوێستییە
لەبەرانبەر زمانی نەتەوەییمان نەخۆشییەکە و دەبێ ئەویش چارەسەر بکەین!
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شاباشی بەهار

وەی وەی چ بەهارێکە! وەک جەننەتی مەئوایە
وەک بولبولی دڵ عاشق ،ئاوبردەیی سارایە
نیلووپەڕی نێو ئاوان ،هەرچەنده کهوا ساوان
وەک چی دەچێ ئەو چینچین؟ وەک زولفی چەلیپایە
شاباشی بەهاری کرد ،گوڵ ڕشتی له خۆ شەونم
پێشوازی دەکا بولبول ،داخوازی دڵی الیە
زەرد و سپیی و شینه ،چیمەن به هەزار ڕەنگە
ڕازاوەتەوه وەک بووک ،بەو ئەتڵەس و خارایە
کێو و دەرودەشت سەوزه ،خونچه هەموو پشکووتن
لەم فەسڵه گوڵی نێرگس ،وەک چاوی تەماشایە
سوێسن بوو زمانی گرت ،لەو خۆشییه وەک شاعیر
دەیگوت گوڵه ،گوڵ بووکه ،هەر بولبوله زاوایە
لەم کاته نەما کەس کز ،هەر سۆفی و دەروێشن
بێمایه و دڵڕێشن ،بێبەش له هەموو کایە
سەر هێلکه و هێالنه ،کوڕکوڕ کڕ و کەو کەوتن
تەنیا دڵی ماڵوێران سەوداسەر و شەیدایە
داخوازی دڵ و بولبول هاتۆتهدی لەم کاتە
"کامیل" که به تەنیایە "ئاوات"ی بهجێنایە
قاقاڵوا١٣٤5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٢و  ٣٣ی چاپی ئەنیسی و  ٢٢٣ی چاپی جەعفەر)
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چاپی ئەنیسی عینوانی شیعرەکەی وەک "چ بەهارێکە" نووسیوە .وێدەچێت هەردوو
عینوانەکە لەگەڵ ناوەرۆکی شیعرەکەدا یەک بگرنەوە کە غەزەلێکی بەهارییەیە.
خاڵی سەرنجڕاکێش لە شیعرەکەدا ئەوەیە ئاوات وەک هەمیشە ،لێرەشدا حیسابی خۆی
لە دڵی جیا کردۆتەوە ولە فەردی کۆتاییدا بە ئاشکرا گوتوویەتی دڵم کەیفی خۆیەتی!
منی سەید کامیل بە تەنیام و ئاواتیشم وەدی نایەت! بەم پێیە ،لەو بەهارە خۆشەشدا
ئاوات وەک سۆفی و دەروێش کە کەوتووشنەتە بەر هێرشی شاعیر! خۆیشی بێ بەش
لەهەموو کایەیەک ماوەتەوە و ئاواتی بەجێ نایەت.
تایبەتمەندییەکی دیکەی شیعرەکە ،هێنانی دوو ناسناوی 'کامیل' و 'ئاوات'ە لە مەقتەع
واتە دوایین فەرددا .ئەوە کەمتر واهەیە لە شیعری شاعیراندا ڕوو بدات.
وەی وەی' :صوت تحسین'ە ،بەبە!
جەننەتی مەئوا :جنت المأوی هەر بەو ناوەوە لە قورئاندا هاتووە ،نازانم عەرەب و
سوننە چۆن بۆ مەسەلەکە دەچن بەاڵم مەالی شیعەی ئێران بەهەشتیشیان کردۆتە
چینایەتی و دەڵێن لە حەوت بەشی جیاواز پێک هاتووە کە یەکەمیان بەهەشتی عەدنە و
هی ئەولیا و ئەنبیایە ،دووهەمیان هی پیاوچاکانی شیعەیە و بەو شێوەیە بڕۆ تا دەگەیە
حەوتەمین کە بە هەمان حیسابی مەالکان ،هی موسوڵمانی سوننەیە و کەڵکی هیچی
نییە ،واتە کەمێک لە جەهەننەم باشترە! ئەم جەنننەتولمەئوایەی ناو شیعری ئاواتیش یەک
لەو حەوت بەهەشتەیە .لە شەرحی پارچە شیعری 'بەختی خەواڵوو'شدا ئاماژەم بەو
ئایەتەی قورئان کرد کە تێیدا باسی جنت المأوی و جنات المأوی کراوە :أما الذين
آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوي نزال بما كانوا يعملون (سجده ،ئایەی
.)١٩
نیلوپەڕ :گوڵێکە ،یەک لە چەشنەکانی لە ناو ئاودا شین دەبێت ،بەاڵم لە سەر خاکیش
هەر هەیە .لە فارسیدا نیلوفەڕە و لە کوردیدا زیاتر وەک لێڵوپەڕ دەگوترێت ،بەاڵم
لێرەدا شێوازی نیلوپەڕی گرتووە .لە ئینگلیزیشدا "واتر لیلی" پێدەگوترێت.
وەک چی دەچێ :...شاعیر ،وەک کارێکی هونەری ،لێرەدا زولفی چەلیپای بە نیلوپەڕی
چین چین نەشوبهاندووە بەڵکوو بە پێچەوانە ،نیلوپەڕی چین چینی بە زولفی چەلیپا
شوبهاندووە.
شاباشی بەهاری کرد :زۆر تەعبیرێکی جوانە ،شاعیر ڕژانی شەونم لەسەر پەڕەی گوڵی
بە شاباش کردنی بەهار داناوە.
 /66شیعری سااڵنی  ١٣٤٣تا ١٣٤٩

داخوازی دڵ :دەبێ دڵی بولبول بێت ،کە پێشوازیی بەهار دەکات و داخوازەکەش کە
هەر الی خۆیەتی ،دیارە دەبێ گوڵ بێت ،کە لە میسراعی پێش خۆیدا ناوی هاتووە.
چیمەن :لەکوردیدا بە سەرجەم باغ یان گوڵستان دەگوترێت و ئەوە جیاوازە لە وشەی
هاوشێوەی لە فارسیدا .ئێرانییەکان چەمەن بە ئەو گیا سەوزە دەڵێن کە لە باغەکەدا شین
دەبێت و ئیتر گوڵ ناگرێتەوە کە زەرد و سوور بێت.
خارا :جۆرێ پارچەی بەنرخە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) .ئەتڵەسیش هەر
پارچەیە.
چاوی تەماشا :چاوی کراوە.
دەیگوت گوڵە ،گوڵ بووکە :...شێوەی بەیان لێرەدا هەندێک نائاساییە وشەی 'گوڵە'
دوو جار بە شوێن یەکدا هاتووە ،مەگەر بڵێین دووپات کردنەوە بۆ تەئکیدە ،یان
یەکەمیان شێوەی خیتابی هەیە :گوڵە! بەاڵم ئاساییترینی ئەوەیە بڵێین شاعیر زمانی
گرتووە و بە ئاماژە کردن بەو خونچە و نێرگس و سوێسنەی کە لە فەردەکانی پێش
خۆیدا هاتوون ،گوتوویەتی ئەوانە گوڵن ،گوڵیش بووکن ....نازانم لە شیعری کام
شاعیری دیکەدا گوڵ بە بووک و بولبول بە زاوا دانراوە ،بەاڵم ئەگەر مەسەلەی ژیندەر
و جیاوازیدانان و هەاڵواردن نەورووژێنێت ،تەشبیهێکی جوانە.
هەر سۆفی و دەروێشن :...شاعیر هێرشی کردۆتە سەر هەردوو چەمکی سۆفی و
دەروێش ،کە دیارە لێک جیاوازن بەاڵم بێ پەیوەندی لەگەڵ یەکتریش نین .شاعیر
هەردوکیان بە بێ مایە (بێ فیکر و سەتحی) و دڵ بریندار دادەنێ کە لە هەموو
کایەیەک بێ بەشن .پرسیار واهەیە ئەوە بێت کە ئەو دووە بۆچی دڵ ڕێشن؟ لەبەر
ئەوەی کاتی بەهار و خۆشییە و ئەوان ئەهلی خۆشی و شادی نین؟ بێ بەش لە هەموو
کایە :چ کایەیەک؟ کایەی ژیان؟ خۆشی دیتن؟ الم وایە نیاز لەوەیە ئەوان ناتوانن چێژ
لە دنیا و ژیان وەربگرن.
س ەر هێلکە و هێالنە :...کوڕ کوڕ یان کوڕ کوڕە باڵندەیەکە هەنبانە بۆرینە بە "قەتی"
واتای لێداوەتەوە و فارسییەکەی بە "مرغ سنگخوار" .کڕ کەوتن بریتییە لە خەوتنی
مریشک (یان هەر باڵندەیەک) لە سەر هێلکە بۆئەوەی جووچک هەڵبێنێت .ئەوەی کوڕ
کوڕ کڕ بکەوێت ،تەواو ڕوونە' .کەوتن'یش بەگشتی بە حاڵەتێکی جانەوەر و ئاژەڵ
دەگوترێت کە لەسەر پێ نەبێت و سالر بێتەوە .تەنانەت بە گاڵتە یان بۆ سووکایەتی
واهەیە بە مرۆڤیش بگوترێ ت بکەوە! واتە دانیشە یان ڕاکشی و لەسەر پێ مەمێنە .بەاڵم
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هەنبانە بۆرینە کەوتنی تەنیا وەک بەربوونەوە و نووستنی نەخۆش واتا لداوەتەوە کە
لەگەڵ ناوەرۆکی ئەم میسراعەدا یەک ناگرێتەوە .لە شیعرەکەدا کەو ،نە بەربۆتەوە و نە
نەخۆشیشە .کەوابوو ،دەکرێ ئاوای سەیر بکەین کە کورکوڕ کڕ کەوتووە و کەویش
[بە ئاسوودەیی] دانیشتووە بەاڵم دڵی ماڵ وێرانی شاعیر ئەو ئاسوودەیی و ئاسایشەی
نییە و شەیدا و سەوداسەرە.
داخوازی دڵ و بولبول :...داخوازی بولبول ڕوونە :بەهار هاتووە و گوڵ دەرکەوتووە و
دەکرێ بڵێین داخوازییەکانی وەدی هاتوون .بەاڵم داخوازی دڵ [ی شاعیر] چۆن
وەدی هاتووە؟ پێشتر دیتمان گوتبووی "تەنیا دڵی ماڵ وێران [ی شاعیر] سەوداسەر و
شەیدایە" .ئێست ا ئەوە سەوداسەر و شەیدایە چۆن داخوازی دڵی هاتۆتە دی ،پرسیارێکە
وەاڵمی ڕوون نییە.
لە شیعرەکەدا گەلێک سەنعەتی شیعریی دەبینین کە لەهەمووان زیاتر جیناسە و ئینجا
هێنانی چەند وشە بە پیتی هاودەنگەوە کە مۆسیقایەکی ناوخۆییان پێک هێناوە:
نیلوپەڕی نێو ئاوان
ئاوان و ساوان
چی ،دەچی ،چین جین و چەلیپا
کەس و کز
هێلکە و هێالنە
کوڕکو و کڕ و کەو و کەوتن
سەودا و شەیدا

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن //مفعول مفاعیلن
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دووریی یاران

ڕووڕەشی دەرگای خودا و ئەحمەدی موختار خۆم
هەر به تەنیا موونسی ناڵەی دڵی پڕ زار خۆم
پیاوی چاک دڵیان له شوێنه و من بە دووی دڵدا دەچم
٤5
شێت و ماخولیا و سەرگەردان و بەدکردار خۆم
دڵ له سەد جێگه منی بەرداوه ،ڕەببی بەروەبێ
پێچ و جینگڵمه ،کوژاوی زەخم و ژەهری مار خۆم
یارەکانی لێ وەدوور خستووم و ئێستا پڕ به دڵ
دێم دەگەڵ دوژمن کەوم ،بێهاودەم و بێیار خۆم
هەر تەریقێکی تەریقەت نایەوێ دەمباتە وێ
ئەو وەبەر خەنجەر کەوێ یاڕەب ،منیش بیمار خۆم
قاقاڵوا ١٣٤٦ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  8١ی چاپی ئەنیسی و  ١١٦ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوانی چاپی ئەنیسی' ،بیمار خۆم'ە کە لە فەردی کۆتایی شیعرەکە وەرگیراوە.
'دووریی یاران' ی چاپی جەعفەریش لە بەشێکی میسراعی یەکەمی 'یارەکانی لێ
وەدوور خستووم' ی فەردی چوارەمی غەزەلەکە وەرگیراوە .دووریی شاعیر لە یارانی
خۆی بابەتی سەرەکی ئ ەم شیعرە نییە و هەر بۆیەش پڕ بە پێست نازانرێت بۆ عینوانی
غەزەلێک کە هەمووی هەر گازندەیە لە دڵی شاعیر و ئەوەی بۆچی ئەو دڵە بە سەر
زەلەی دەپەڕێنێت و لە سەر تەریقی تەریقەت الیدەدات و ڕووڕەشی دەرگای خودا و

٤5

 .چاپی جەعفەر :ماخوولیا وو سەرگەردان؛ چاپی ئەنیسی :ماخولیا وو سەرگەردان
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پێغەمبەری دەکات' .بیمار خۆم' یش تەنیا عیبارەتێکی ناو شیعرەکەیە و هیچی وا لە
ناوەرۆکی گشتیی شیعرەکە دەرناخات واتە ئەویش عینوانی پڕبەپێست بۆ شیعرەکە نییە.
هاوار لە دەست دڵ و خواستە نەفسانییەکان ناوەرۆکی سەرەکیی شیعرەکەیە.
شیعرێکی سۆفیانە و ئایینییە ،ئاوات لە  ٦٦ساڵیدا شیعرەکەی گوتووە و تاڕادەیەک
ئاوێنەی تۆبە و پەشیمانیی شاعیرە لە گوناهی ڕابردوو ،کە تێیدا خۆی بە ڕووڕەش و
بەدکردار دەناسێنێت و دەڵێ شوێنی خواستی دڵی خۆم هەڵگرتووە کە ئەوەش بۆ
ئیماندارێکی موسوڵمان بڤەیە و نابێ توخنی بکەوێت .ڕێچکەی ویشکی سۆفیایەتی
(نەک هی سۆفیانی سافی) ،دژ بە هەموو خۆشییەکی ئەم جیهانە دەوەستێت و ژیان لە
عیبادەت و ترس لە خودا و ڕۆژی قیامەتدا خۆالسە دەکاتەوە .بەو پێوانەیە ،خواستی
دڵ و مەیلی خۆشی و لەززەت لە مرۆڤدا دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوە لە ئەرکی
سەرەکی ژیان وات ە پەرستن و پێداهەڵگوتنی سەعات بە سەعات و چرکە بەچرکەی
مەعبوودێکی دڵڕەق و بێ ب ەزەیی کە تەنیا سەدان هەزار جار سوجدە و ڕکووعی
مادام العمری مرۆڤی دەسکردی خۆی دەتوانێ لە دەست ڕق ئەستوورییەکەی ڕزگاری
بکات و بە هەزار ناری عەلی نەهێڵێت تۆڵەی کاری خراپی لێ بستێنێتەوە ،ئەویش
کاری خراپێک کە پەپوولەیەکی وەک سەید کامیل کردبێتی! لەم حاڵەتە و بە گشتی لە
زوربەی حااڵتدا ڕوون نابێتەوە کەسەکە چی کردووە و ئەو کارە خەتایە چۆن و لە چ
بارودۆخێکدا کراوە .بە کورتی ،مرۆڤ لەو دیانەتەدا بۆ هەمیشە قەرزدار و تاوانبارە و
دەبێ هەموو سات و کاتێکی ژیان هەڵوێستێ داکۆکی کردن لە خۆی و پاکانەی
گوناهانی بگرێت؛ ئەوە حیکایەتی ئەم شیعرە و ناوەرۆکە گشتییەکەشیەتی.
ئەحمەدی موختار :پێغەمبەری ئیسالمە و شاعیر خۆی بە ڕووڕەشی الی ئەویش
دەزانێت.
پڕ زار :هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار وشەی 'زار' ی وەک کز و الواز هەروەها
پەرێشان و لێقەوماو واتا کردۆتەوە و بەم پێیە ،زاراوەی 'پڕ زار' دەبێ واتای پڕ لە
کزی و لێقەوماوی بداتەوە .لە فارسیدا 'زاری کردن' ،گریانە و من زیاتر الم وایە پڕ
زار بە واتای کەسێک بێت کە زۆر دەگری و دەناڵێنێت .هەرچۆنێک بێت ،ئەوە
تەرکیبێکی تازەیە و واهەیە دڵی پڕزار بەواتای دڵی ناشاد بێت.
پیاوچاکان لە زاراوەی عیرفانیدا ئەوانەن وا خۆیان لەبیر دەکەن و تەنیا لەبیری خودادا
دەبن و تاعەتی خودا دەکەن .شاعیر دەڵێ پیاوچاکان خەڵک خۆشیان دەوێن و دڵی
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خەڵکیان لەشوێنە ،بەاڵم من بە پێچەوانە ،لەباتی ئەوەی دڵی خەڵکم لەشوێن بێت ،خۆم
کەوتوومەتە شوێن دڵی خۆم و بە کورتی ،پیاوچاک نیم و پیاوخراپم دەنا بۆ دەبێ
بکەومە شوێن دڵ و خواستەکانی دڵ! الی عاریفان ،دڵ سەرچاوەی مەیل و خواستی
نەفسانییە و عاریف هەوڵ دەدات وەشوێن دڵی خۆی نەکەوێت .لە نێوان 'دڵ لە شوێن'
و 'لە دووی دڵ' چەشنە تضاد یان مطابقەکەیەک دروست کراوە.
دڵ لە سەد جێگە منی بەرداوە :بەردان یان بەردانەوە؟ ئەوە پرسیاری خوێنەرە لەم
فەردەدا .بەبۆچوونی من دەبێ وەک بەردانەوە بخوێنرێتەوە لەبەر ئەوەی شاعیر دەست
بەجێ بەشوێنیدا گوتوویەتی 'بەروەبێ' واتە بکەوێتە خوارێ! کەوابوو :دڵ لە سەدجێگە
وەسوەسەی کردووم و لەوانە بووە لە ڕێگای ڕاست المبدات و بە سەر هەڵەمدا بەرێت
(ئایینی ،کۆمەاڵیەتی ،ئەخالقی؟) و لە ئەنجامی ئەودا شەرمەزاری دەرگانەی خودام
بکات ،کەوابوو منیش نزای لێ دەکەم با بکەوێتە خوارێ و نەمێنێت ،واتە دڵم دەر
بێت!
جینگڵ :خۆبادان و پێچ خواردن بە هۆی ئێش و ئازارەوە.
کوژاو :کووژراو
یارەکا نی لێ وەدوور خستووم :کێن ئەو یارانە وا لە الی شاعیر نەماون؟ دۆستانی
ئاسایی؟ هاوڕێیانی خەباتی سیاسی؟ ئەی دوژمن کێیە؟ شاعیر بۆچی دێت لەگەڵ
دوژمن بکەوێت؟ ناکرێت بێ الیەن بێت و نە دۆستی هەبێت نە بچێتە الی دوژمن؟
تەریق :لە نێوان تەریق و تەریقەتدا جیناسی ناتەواو دروست کراوە.
تەریقەت ،عیرفانە کە لە هەندێک تایبەتمەندیدا جیاواز لە شەریعەتە .لێرەشدا شاعیر لە
دەست دڵی خۆی و خواستەکانی هاوار و گازندەیەتی .شاعیر دڵی خۆی وەک ئەندام
یان کەسێکی جیاواز لە شەخسی خۆی سەیر دەکات و گلەیی لە خۆی و ئەو دەکات
و نزاکەشی بۆ خۆی و دڵ جیاوازە :ئەو وەبەر خەنجەر کەوێت و منیش نەخۆش
کەوم!
دڵ وەبەر خەنجەر کەوتن :تەعبیرێکە پێشتر لەو شیعرەی مامۆستا هەژاردا بینراوە کە بە
بۆنەی هەڵکرانی ئااڵی کۆماری کوردستان لە بۆکان (ساڵی  ١٣٢٤ی هەتاوی)
خوێندوویەتەوە:
"داری ئااڵکەم وەکوو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو
هەر دڵێ خۆشی نەوێ ڕەببی وەبەر خەنجەر کەوێ"...

بەحری عەرووزیی شیعرەکە ،رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات71/

کاتی بەهارە

کاتی بەهارە چاوەکەم! بێ بچینە باغی دووبەدوو
گوڵ بچنین به هەردوو دەس ،بێینه سەما و جوستوجوو
ساقی به هەڵپەڕینەوه دێت و دەچێ لە نێو چەمەن
خونچه به پێکەنینەوه دڵ دەڕفێنێ زوو به زوو
بولبول و قومری هەر تەڕەف سازی تەڕەب دەکەن ،کەچی
له شاخی گوڵ ،له داخی دڵ خۆ دەنوێنێ کوندەبوو
عەڕعەڕ و سەرو و نارەوەن پاکی به دەم نەسیمەوە
به ڕەقس و شەوق و زەوقەوه دێن و دەچن به ئارەزوو
ئەدەب دڕا دەفی لەبەر تەرەب له باخ و گوڵشەنا
له الی بەشەر لەبۆ دەوا نەما حەیا وو ئابڕوو
خۆشییه ،کەیفه ،شادییه ،بەزمه ،هەرایه ،چۆپییە
به عەشقی بووکی بولبوله ،خونچه که بووکه ،دڵ خەسوو
ڕاز و نیازی دڵ دەکەن بولبول و قومری پێکەوە
هەردوو بە فکری بیکرەوه ،خونچه به یەک دەدەن به شوو
هەر بهتەنێ "ئیمامی"یه بێبەش و بەهره مایەوە
٤٦
خەرمەنی خەم به با دەدا ،دەنکی ئەسەف دەکا به توو
بۆکان ١٣٤٦ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٤و  ٣5ی چاپی ئەنیسی و  ١78ی چاپی جەعفەر)

__________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
 . ٤٦هەموو /واو /ی کۆتایی سەرواکان لە چاپی ئەنیسیدا یەکدانەن (جو ،زو ،بو ،ڕو...،تو) و لە چاپی جەعفەردا
دوان (جوو ،زوو ،بوو ،ڕوو... ،توو).
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غەزەلێکی بن بزۆکە و خۆشی بەهارییە و شادیی لێ دەبارێت ،واهەیە هەر ئەوەش
هۆکار بێت کە گۆرانی بێژە کوردەکان بە گۆرانی گوتوویانەتەوە .وابزانم یەکەم جار
نەمر محەممەدی ماملێ گوتی و دواتر کەسانی دیکەش گوتیانەوە .بە داخەوە لەبیرم
٤7
نییە کێ.
هەندێ وشە و زاراوەی فارسی تێکەاڵوە.
جوست وجوو :فارسییە .گەڕان بەشوێن کەس یان شتێکدا .مڵ ومۆ
هەر تەڕەف :لە هەمووالیەک.
سازی تەڕەب کردن :سازدانی تەڕەب و شادی.
شاخی گوڵ :شاخە بە فارسی دەبێتە لق .شاخی گوڵ دەبێ لقی دار یان بنجی گوڵ
بێت .شاعیر بۆ پاراستنی کێش ،لەجیاتی شاخە ،شاخی نووسیوە.
ڕەقس :سەما ،هەڵپەڕکێ .ڕاستییەکەی من جیاوازیی واتای سەما لە هەڵپەڕکی ناناسم.
ئایا هەردوکیان یەک نین؟ یا خود سەما جووڵەی لەش و الر ولەنجەیە و هەڵپەڕکێ
هەڵبەز ودابەز؟
دڕانی دەف :فەوتان و نەمان.
دەفی ئەدەب دڕا :بەهۆی شادی و خۆشییەوە ئەدەب الی خەڵک نەما.
دەوا :دەرمان
نەمانی شتێک [تەنانەت] بۆ دەرمان :نەمانی کەم تا زۆری شتێک .شاعیر دەڵێ
تۆزقاڵێکیش شەرم و حەیا و ئابڕوو الی مرۆڤ نەما!
بە عەشقی بووکی بولبول :...ئەوەی خونچە بووکی بولبول بێت ،کێشەیەک نییە و
جوانیشە .ئەوەش کە بڵێین دڵ بە عەشقی بووکی بولبول واتە خونچە ،بۆتە خەسوو،
ئەویش زۆر جوانە چونکوو بووکەکەشی لەبەر خۆشەویستیی بولبول خۆشدەوێت.
فکری بیکر :بیری نەسمڕاو ،بیری تازە و نەبیسترا و و نەبینراو و تیژ.
خونچە بەشوودان :تەعبیرێکی تازە و جوانە .بولبول و قومری کە دەبێ ڕەقیب و
بەرهەڵستکاری یەکتر بن ،لێرەدا خونچە گوڵ پێشکەشی یەکتر دەکەن.
توو :تۆو

٤7

 .بە دەنگی ماملێ لە سەر یوتیووب:

https://www.youtube.com/watch?v=GyiVA31sMGY
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دەنکی ئەسەف بە توو کردن :واتە شاعیر دەنکی حەسرەت دەچێنێت بۆ ئەوەی لە
دواڕؤژدا شین بێت و بیدروێتەوە و تەنانەت لە دواڕۆژیشدا دوور لە ئەسەف و
حەسرەت و خەفەت نەبێت.

بەحری عەرووزی شیعرەکە،
رجز مثمن مطوی مخبون :مفتعلن مفاعلن  //مفتعلن مفاعلن
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نیشتمان

تەماشا نیشتمان ڕێک جێگە مۆڵە
چ وێران و کەالوە و چۆڵ وهۆڵە
گەلیش هەروا بە فکرێکە لە کونجێ
کە چۆن بستێنی لەو ،بەو فێڵە ،تۆڵە
بەاڵم دەشت ودەری زەنوێرە هێشتا
لە بۆ سەیرانی گەل زۆر نەرم ونۆڵە
هەموو باغ و گوڵ و گوڵزاری هەروا
لەبار و دڵڕفێن و زەرد وزۆڵە
لەوێدا من بەجارێ دەستەو ئەژنۆم
بەدەست شەختەی زەمانە بووم کزۆڵە
لە نێو ئەو باخەدا بێ قەدر وبایی
'ئیمامی' باخەوانێکی کڵؤڵە
قاقاڵوا ١٣٤٦ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ١٠8ی چاپی ئەنیسی و  ١٩٢ی چاپی جهعفهر)

______________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'باخهوانی کڵۆڵ'ه.
ئەوەش یەک لە شیعرە سیاسییەکانی ناو دیوانی ئاواتە .پێش دیتنی دیوانی چاپی جهعفهر
به حیسابی ئهوهی چاپی ئهنیسی ڕێکەوتی گوترانی بەسەرەوە نهبوو ،بە ڕوونی نهدهزانرا
لە چ بڕگەیەک و بۆ چ بۆنەیەک گوتراوە .بەگشتی ،ناوەرۆکی شیعرەکە خەمخۆری و
ناڕەحەتی دەربڕینە بۆ وێرانی و چۆڵ وهۆڵیی نیشتمانی شاعیر ،کە دەبێ کوردستان
بێت .گەل لەو نیشتمانەدا بیر لە تۆڵە سەندنەوە "لەو" دەکاتەوە ،بەاڵم ئەو کێیە؟ بڵێی
شای ئێران نه بێت؟ ڕاشکاوییەک لە شیعرەکەدا نییە بۆ ئەو بۆچوونە باڵ لە مل بدات
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات75/

لەبەر ئەوەی دوور نییە شیعرەکە بۆشاییەکی تێکەوتبێت و لە نێوان دێڕی یەکەم و
دووەمدا یەک یان چەند دێڕی داکەوتبن دەنا چۆن هەروا راستەوخۆ وبێ سەرەتا ،باسی
تۆڵە سەندنەوە "لەو" دەکرێت؟
شاعیر لە شیعرەکەدا دوو دیاردەی لێک جیاواز بەاڵم هاوپەیوەند دەخاتە بەرچاوی
خوێنەر :بارودۆخی سروشتیی واڵت لە الیەک و هەل ومەرجی ژیانی خەڵکی واڵتەکە
لە الیەکی تر ٤8.ئاوات دەڵێ دەشت ودەری واڵتەکە زەنوێرە و بۆ سەیرانی گەل نەرم
ونۆڵە بەاڵم ماڵی خەڵک وێرانە و کەالوە و چۆڵ وهۆڵن ،خەڵکەکەش لەجیاتی ئەوەی
بچنە سەیری ئەو باغ وگوڵ و گوڵزارە لەبار و دڵڕفێن و زەرد وزۆڵە ،لە کونجێک
دانیشتوون و بیر لە فێڵێک دەکەنەوە بتوانن تؤلە لە [کەسێک] بستێنن [کە هۆکاری ئەو
وێرانە ماڵییەی خەڵکە] دیارە ئەویش دەبێ ڕژیمی ئێران بێت .بەاڵم کام ڕژیم؟ ڕوون
نییە و لەشیعرەکە دەرناکەوێت .دەکرێ محەممەدڕەزا شای پەهلەوی یان خومەینی
بێت .تەنانەت ،بە ئەگەرێکی الوازترەوە دەکرێ بڵێین ڕووی شاعیر لە پارچەکانی
دیکەی کوردستانە و بۆ نموونە ،بەعسییەکانی عیراق بە هۆکاری وێرانیی ماڵی خەڵک
بزانێت .لە درێژەی شیعرەکەدا ئاوات دیاردەیەکی سێهەمیش لە دوانەکەی پێشوو زیاد
دەکات کە ئەویش خودی شاعیرە .بەگوێرەی دوو فەردی کۆتایی شیعرەکە ،شاعیر
خۆی لەو دەشت ودەرە زەنوێرەی کوردستاندا دەستەو ئەژنۆ و کزۆڵەی دەستی
شەخ تەی زەمانە دەبینێت و دەڵێ من باخەوانێکی کڵؤڵی ئەو باخە دڵڕفێنەم بەاڵم
باخەوانێک کە قەدری نازانرێت و بایەخی خۆی پێ نادرێت .سەبارەت بە پرسی
ڕێکەوتی شیعرەکە ،من وشەی "تۆڵە" وەک شاکلیلی قفڵەکە دەبینم .ئەوەی وا خەڵک لە
٤8

 .نازم حیکمەت شیعرێکی هەیە به ناوی "بو حهسرهت بیزیم" که تێیدا بۆچوونێکی هاوشێوەی ئهم ههستهی
ئاواتی دەربڕیوە کاتێ کە خاکی واڵتەکەی بە فەڕشی هاوریشمین دەقەبڵێنێت بەاڵم دەڵێ ئەو خاکە جەهەننەم
بێت یان جەننەت ،هی ئێمەیە واتە هی خەڵکەکەیەتی .دیارە مۆرکی کارتێکەریی شیعرەکەی نازم حیکمەت
بەسەر شیعری ئاواتەوە نابینرێت و من تەنیا بە هۆی ناوەرۆکی شیعرەکەی ئاواتەوە کەوتمە بیر شیعری نازم
حیکمەت کە گەلێک جوانە و زووتر وەرمگێڕاوەتە سەر کوردی .ئەو نزیکایەتییەی بابەت بە بێ کارتێکەریی
الیەنێک لە سەر الیەنەکەی دیکە ،لە عەرەبی و فارسیدا پێیدەگوترێ "توارد".
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بیری فێڵێکدا بن بۆ تۆڵەکردنەوە لە ڕژیمی ئێ ران یان عیراق ،دەبێ هی سەردەمێکی
ڕاپەڕینی خەڵک بێت .ئەو سەردەمە کامەیە؟
له ساڵی  ١٣٤٦واته  ١٩٦7ی زایێنی گهرچی هێشتا ڕاپهڕینی باڵی شۆڕشگێڕی حزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێران له ناوچهی موکریان سهری ههڵنهدابوو ،بهاڵم کهسێکی
وهک ئاوات که کوڕێکی له جهرگهی خهبات دا بوو ،دهبێ به سهرهتاکانی ئهو کارهی
زانیبێت .ئهم شیعره ئاگری ژێر خۆڵهمێشه و حهسرهتی ئهوه دهخوات که بۆچی
واڵتێک بهو شیرینی و جوانییه ئاوا کهالوه و چۆڵ و هۆڵه .ئهوه پرسیارێکه له الوانی
نیشتمانپهروهری دهکات و دهپرسێ بۆچی خهڵکهکه ههروا له قوژبنێک دانیشتوون و
ڕاناپهڕن.
واتای هەندێک ووشەی ناو شیعرەکە (بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
مؤڵ ،جێگەی پشوودانی گاڕان لە چێشتەنگاودا ،لێک کۆبوونەوەی گا وگۆل لە
شوێنێک (واتای دووەم بۆ بابەتەکە لەبارە).
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.
سەرنج :لە ههردوو دیوانەکەدا ،وشەی باغ جارێک بە پیتی /غ /و جارێکیش بە پیتی
/خ /نووسراوە؛ هەروەها تەرکیبی باخەوان بە پیتی /خ /یە .ئەوانە کاری شاعیرن یان
نووسەرەوەی شیعرەکان ،بۆ من ڕوون نییە .دەکرێت شاعیر جیاوازییەکی لە نێوان ئەو
دوو پیتەدا دانەنابێت ،دەشکرێ نووسەرەوەی شیعرەکان زۆر لە شتەکە ورد نەبووبێتەوە.
ئەوەندەی من لەبیرمە لە ناوچەی بۆکاندا بۆ ئەو وشەیە هەمیشە کەڵک لە /غ/
وەرگیراوە و من تەنیا سااڵنێکی درەنگتر لە ڕێگەی خوێندنەوەی نووسراو و شیعری
ناوچەکانی دیکەی کوردستانەوە ناسیاویم لەگەڵ باخ و باخەوان پەیدا کرد .دەبێ
نوسخەی دەستنووسی شاعیر بتوانێت گرێکە بکاتەوە .الموایە هۆکارەکەشی
یاساخکرانی پیتی /غ /لە توکیای مستەفاکەماڵدا بووە.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه ،هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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شاری دڵ

٤٩

من دەڵێم شاری دڵم باغ و گوڵستانە ،کەچی
عەقڵ ئەڵێ نا ،قەسەبەی شۆڕشی مەستانە ،نەچی!
5٠
من دەڵێم نوختەیی ئەو ڕەوزەیی ڕیزوانە ،دەچم!
ئەو دەڵێ نا ،ڕەشەجێ ڕاوگەیی شەیتانە ،نەچی!
من دەڵێم مەسکەن و ئارامگەیی جانانە ،دەچم!
ئەو دەڵێ سەربەسەری تێکچووە ،وێرانە ،نەچی!
من دەڵێم جێگەیی هەر شێت و جنوونانە ،دەچم!
ئەو دەڵێ نا ،زەدەیی پەنجەیی پەریانە ،نەچی!
من دەڵێم مەرکەزی ئەسڕاڕی حەریفانە ،دەچم!
ئەو دەڵێ جێ تەمەعی چاوی حەسوودانە ،نەچی!
من دەڵێم وەختی خەتەر مەئمەن و قەڵغانە ،دەچم!
ئەو دەڵێ کونکونە ،جێگەی سەرەپەیکانە ،نەچی!
لەو هەموو چوون و نەچوونە سەری سوڕ ما "کامیل"
من دەڵێم جوانە دەچم ،ئەو دەڵێ واجوانە نەچی!
قاقاڵوا  ١٣٤٦ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٣ی چاپی ئەنیسی و  ٢٣٦ی چاپی جەعفەر)

_________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.

 ٤٩چاپی ئەنیسی :دەچم .من دەقی جەعفەرم هەڵبژارد لەبەر ئەو ڕاستییەی کە لە غەزەلی سەرواداری کالسیکدا
سەروای میسراعی یەکەم و دووەمی فەردی یەکەم بە گشتی لەگەڵ یەکدا دێنەوە.
 5٠چاپی ئەنیسی :ڕەوزەیی ئیمانە
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کێشەی نێوان مێشک و دڵ ،یان عەقڵ و هەست کێشەیەکی لەمێژینی مرۆڤە .لە ئەدەبی
کۆنی ناوچەکەدا دڵ بە مەرکەز ی هەست و مێشک بە ناوەندی عەقڵ دانراوە .دهروێش
و شاعیر و هەستیاران ویستوویانە بکەونە شوێن دڵیان و هەست بە سەر عەقڵ و
مەنتیقی ویشکدا زاڵ بکەن .فەیلەسووف و سۆفی و ئەهلی کەالم سێ ودوویان
نەکردووە لەوەی بکەونە شوێنی عەقڵ و جڵەوی کارەکانیان نهدەنە دەست هەستێک
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
کانگەی ئەوین و ئاوێنەی زاتی خودا زانیوە و خۆیان لە "عاقاڵن" واتە بەرماڵ بەشان و
تەسبێح گێڕان بەدوور ڕاگرتووە کە توێکڵ و واتای قاڵبییان لە ژیان وەرگرتووە و
تەنیا بە نوێژی ڕواڵەتی و حەجکردنی خشت و بیناوە خەریک بوون و نەچوونەتە
حەجی دڵ واتە لە قوواڵیی واتای ژیان و شوێن و پێگەی مرۆڤ لە کەون و مەکان
تێنەگەیشتوون – مرۆڤێک کە لە بنەڕەتدا ئیشڕاقی نووری خودایە و تەنانەت وەک
هەموو دیاردەیەکی دیکەی کائینات بەشێکە لە زاتی ئەو و بەم پێیە دەتوانێت عەینی
ئەویش بێت" .انالحق" گوتنی مەنسوور و دەست لە ملی سەگ کردنی شیبلی و
"السالم یا اللە!" پێگوتنی ،دوو نموونەی ئەو هەڵوێست و باوەڕەن.
عارف و شاعیری گەورەی کورد شێخ عەبدولڕەحمانی تاڵەبانی (خالیس) (– ١7٩7
 )١858کە باوکی شێخ ڕەزای شاعیر بووە و بە شیعری فارسی تەفسیرێکی ڕازاوە و
جوانی  ١8فەردی سەرەتای مەسنەوی مەوالنای ڕۆمی کردووە کە وێنەی لە زمانی
فارسیشدا کەمە ،یەک لەو کەسانەیە کە ئەو پرسیارە گرنگەی لە کۆمەڵگای کوردیشدا
دامەزراندووە .خالیس غەزەلێکی فارسی هەیە بە هەمان ناوەرۆکی شیعری ئاواتەوە کە
تێیدا دەڵێ:

"عقل میگوید بە من هردم کە :ترک یار کن!
عشق میگوید کە :هی هی! ترک این گفتار کن!
عقل میگوید :برو با سجدە و سجادە باش!
عشق میگوید :برو تسبیح را زنار کن!
عقل میگوید :بپوش آخر لباس عاقالن!
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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همچو "خالص" در جهان یک نکتە را اقرار کن!"

5١

ئاواتیش لەم شیعرە ناسکەدا گیرۆدەی داوی هەمان ئەو پرسیارە لەمێژینەیەیە .لە
الیەکەوە شاعیری دڵە و عاریفە و لە بنەماڵەی شێخانە ،لە الیەکی دیکەشەوە مەالی
دوازدە عیلم و پێش نوێژە و لە ئەنجامدا کەوتۆتە نێوان دوو بەرداشی بەهێز و گەوڕە
وگرانەوە و لە نێوان ئەو دوو هێزە مەزنەدا ماوەتەوە کە لەسەرێکەوە واتایان بە ژیانی
داوە و تەنا نەت مەوجوودێک بە ناوی سەید کامیل ئەوان خوڵقاندوویانە ،لە سەرێکی
دیکەشەوە هەڵوەدای دۆزینەوەی وەاڵمی پرسیارێکی ئەزەلی و ئەبەدییان کردووە کە
وەاڵمدانەوەی ئەگەر نەگونجاویش نەبێت ،هاسان نییە.
لە شیعرەکەدا ،شاعیر هەڵوێستی ڕوونە ،ئەو دەیەوێت بەرەو شاری دڵی بڕوات و لە
هەموو ماوەی وتووێژەکەدا لە سەر هەڵوێستی خۆی دەمێنێتەوە .ئەو دڵ بە باغ و
گوڵستان ،باخی بەهەشت ،ئارامگەی جانان ،شوێنی شێت و مەجنوونان 5٢،مەرکەزی
ئەسڕارێ حەریفان 5٣و مەئمەن و قەڵغانی کاتی مەترسی دەزانێت بەاڵم الیەنەکەی
دیکە واتە عەقڵی سەر ،وەک مڵۆزمێک لەبەرانبەریدا دەوەستێ و تەفسیرێکی جیاواز لە
تەعبیرەکانی ئەو بە دەستەوە دەدات .عەقڵ ،واتە هەموو مزگەوت نشینان کە نوێژ
دەکەنە بەرتیل و بەخودای دەدەن بۆ ئەوەی لە ئاگری جەهەننەمیان بپارێزێت ،شاری
دڵ بە شاروچکەی ڕاپەڕینی سەرخۆشان ،ڕەش ،جێ ڕاوگەی شەیتان ،شێواو و وێران،
زەدەی پەنجەی پەریان 5٤،جێگەی تەماعی حەسوودان و کونبووی سەری پەیکان
دادەنێن و پێی دەڵێن دوورکەوەوە ،نەکا بچیە شوێنێکی وا مەترسیداری بێ متمانە،
وەرە الی خۆمان و لەبیری داهاتووتدا بە ،پاشەکەوت بکە و دواڕۆژت دابین بکە!

" 5١کتاب جذبە عشق ،دیوان حضرت موالنا شیخ عبدالرحمن خالصی القادری طالبانی کرد" ،از انتشارات فقیر
حاج محمود محمدی طالبانی القادری سنندج  ،چاپ چهارم ،ناشر :محمد صدیق محمدی ،مشهد ،چاپخانە
سعید]١٩٩٤[ ١٣7٣ ،؛ ص  .٢١ههروهها " :جذبە عشق ،دیوانی مهوالنا شێخ عهبدوڕهحمانی تاڵهبانی'خالص'"،
وهرگێڕان له فارسی و تورکییهوه :ئهنوهر سوڵتانی ،داڕشتن و بهراورد و ساغکردنهوه و شهرحی عیرفانی.. :
محهمهد عهلی سوڵتانی ،پێشهکی :د .نووری تاڵهبانی؛چاپی ئهکادێمیای کوردی ،ههولێر ،٢٠١٤،ل.5٦ .
 5٢واتە ئەوانەی وا بە هۆی تێگەیشتن لە سیڕڕی ئەزەلەوە خۆیان لە بەندی عەقڵی بەرماڵ بەشانان ئازاد کردووە
و بوونەتە شەیدای ئەوینی حەقیقی
 . 5٣وشەی 'حەریف' و گەلێک تەعبیری دیکەی ناو شیعرەکە پێویستیان بە تەفسیری عیرفانی هەیە.
 5٤بە بۆچوونی بێ بنەمای ئاپۆرەی خەڵک ،کە دەبێ ڕیشەی لە باوەڕێکی ئایینیدا بێت ،ئەگەر پەری دەست لە
کەسێک بوەشێنن ،شێت دەبێت.
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دیاردەی گرنگ لە شیعرەکەدا ئەوەیە شاعیر لە مەقتەع واتە دوافەردیدا هیچ بڕیارێک
نادات و ئەو پرسیارە ئەزەلی و ئەبەدییە بێ وەاڵم دەهێڵێتەوە کاتێ دەڵێ سەرم سوڕ
ماوە و نازانم چ بکەم؟ من دەڵێم بچم ئەو هەر دەڵێ مەچۆ! ئەگەر شاعیر لێرەدا
بیویستایە هەڵوێست بگۆڕێت یان بڕیاری کۆتایی بدات چارەنووسی شیعرەکەش
دەگۆڕا و شاعیر دەبووە مرۆڤێکی خۆخۆشەویستی ملهوڕی زۆرداری خۆ بەسەر
خوێنەرداسەپێن کە لە جیاتی ئەوان بڕیار دەدات و پێیان دەڵێ چی بکەن باشە .بەاڵم
ئەو سەید کامیلەی ئێمە دەیناسین بەو کەسایەتییە ناسک و هەستیارەوە ،ڕێبازێکی وا
دوور لەچاوەڕوانی هەڵنابژێرێت ،بەپێچ ەوانە ،لەسەر هەڵوێستی خۆی دەمێنێتەوە و
سادقانە دەڵێ :من وام پێ جوانە بچمە شاری دڵەوە 55لە کاتێکدا بەرانبەرەکەم کۆڵ
نادات و وەک چۆن لەسەرەتادا گوتوویەتی ،لە کۆتاییشدا هەر دەڵێ واجوانە نەچی!
ئەوەش ڕێژەیی بوون (موتڵەق نەبوون) ی فیکری مرۆڤ و دیاردەکانی ژیانی
کۆ مەاڵیەتی و لە ئەنجامدا ،ئەزەلی و ئەبەدی بوونی پرسیارەکە دەگەیێنێت و
دەریدەخات کە هەڵوێست و خواستەکانی مرۆڤ یەک چەشن و یەک شێواز نین و ژیان
بەو ناتەبایی و دژایەتییانەوە واتا پەیدا دەکات ،ئەوە دیالکتیکی ژیانە.
دیارە ئەوانە بۆچوونی منن سەبارەت بە شیعرەکە و لە گۆشە نیگای تایبەتی خۆمەوە.
بەاڵم ئەگەر ئەو چاویلکەیە لە سەر چاو البچێت و بە شێوەیەکی تر سەیری مەسەلەکە
بکرێت ،ئ ەنجامی جیاواز دەست دەکەوێت .ڕێزدار سەید جەعفەری کوڕی ئاوات لە
ئیمەیلی ڕۆژی  ٢٠١8/5/٦دا سەبارەت بەم شیعرەی باوکی بەڕێزی ئەو بۆچوونەی
خوارەوەی دەربڕیبوو:

"ئەوسەردەمەی ساواک فشارێکی یه کجارزۆری بۆ هێنابوو و چەند ساڵ قاچاغ و
'شەوبەکێو' بوو ،سەرکرده کانی شۆرشی کوردستانی باشوور بەوحاەی دەزانن و
بانگی دەکەن و باوەشی بۆ دەگرنەوه که بچێ بۆ ئەوێ و لەو وەزعە نەجاتی بێ.
ئەویش دیاره ئەوزاعی هەردووال هەڵدەسه نگێنێ و ناچێ و بەو شیعره ،که دەیکاته
کێشەی نێوان عەقڵ وعەشق ،جوابی خۆی پێ دەداتەوه .جا نازانم بۆ ئەوانیشی دەنێرێ،
یا وەاڵمێکی دیکەیان دەداتهوه ".
کۆتایی قسە ،من لەگەڵ ڕێزمدا بۆ کاک جەعفەری بەڕێز ،لە سەر بۆچوونەکەی خۆم
دەوەستم.
55

 .یان "شاری دڵ شوێنێکی جوانە و دەمەوێت بچمێ"
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نەمر محەممەدی ماملێ ئەم شیع رەی بە گۆرانی گوتووە .ئەوە لینکی سەر یووتیووبی گۆرانییەکەیە:
http://www.youtube.com/watch?v=1xtWMiUrxI0&list=PLBADADC3C4471106D
بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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کەرەی کرد بە زەنگ

5٦

ئەمشەو لە بەزمی یاری شۆخ و شەنگ
عالەم خرۆشا ،تێکڕا بێدرەنگ
چ بەزمێک؟ بەزمی کەی و کەیخوسرەو
چ شۆخێک؟ شۆخی بێعار و بێنەنگ
وا کۆڕ ڕازاوه بێئەغیار ،ئەوچەل
بۆم تێکه مەیگێڕ ،شەرابی گوڵڕەنگ
زڕه و خڕەی دڵ ،ئاه و ناڵەی نەی
چریکەی تار و زرمه و گرمەی چەنگ
گیانم سەودا کرد به پیاڵێک ،ساقی
ماچێکی باقی دامەوه ،بێدەنگ
لەم ساتوسەودا ،لەم ساقی و باقی
یاران دڵخۆشن ،دوژمنان دڵتەنگ
پەری چۆته باغ ،گوڵ بێبرەو ما
بێشەوق و زەوق ،بێبۆن و بێڕەنگ
باخەوان ڕووتەڵ ،بۆی وەدەرکەوت
وەک دەڵێن :بولبول مایەی بوو به سەنگ
لەم گێره و کێشەی عیشق و دڵداری
لەم هەرا و بەزمی یاری شۆخ و شەنگ
داخۆ ئەویندار چی وه چەنگ کەوت؟
یا خۆ "ئیمامی" کەرەی کرد به زەنگ؟

 .5٦چاپی جەعفەر :ئەوشۆ
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قاقاڵوا ١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  5١و  5٢ی چاپی ئەنیسی و  ٩٩و  ١٠٠ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا "شەوی بەزم" ە و لە فەردی یەکەمی
شیعرەکە وەرگیراوە .عینوانی چاپی جەعفەریش لە فەردی کۆتایی وەرگیراوە.
یەک لە شیعرە پڕ لە شادی و شەوق و زەوقەکانی ئاواتە کە ژمارەیان لە دیوانەکەدا
زۆر نییە.
وەک شیعری زۆرێک لە شاعیرانی کالسیکمان لێرەشدا ڕوون نییە 'یار' کێیە و
وێدەچێت کەسێکی مەجازی و خەیاڵی بێت لەبەر ئەوەی شیعرەکە لە تەمەنی ٦5
ساڵیی شاعیردا گوتراوە کە بە شێوەیەکی سروشتی سەردەمی الویەتی و ئەوینداریی
تێپەڕ بووە .مەگەر وابزانین کە ئەو بەزمە لە ڕاستیدا میوانییەک بووە لە ماڵی خۆی یان
دۆستێکی نزیکی شاعیر یان شتێکی وەک ئەوانە .هەروەها تێیدا باس لە شەڕابی
گوڵڕەنگ و ساقی و پیاڵە و ماچی ساقی کراوە کە لەگەڵ کەسایەتی شاعیردا یەک
ناگرنەوە.
هەرچۆنێک بێت ،شانۆی شیعرەکە بریتییە لە بەزم و جەژن و شادییەک کە عالەمێکی
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
شاعیر دڵنیا نییە ئایا کەرەی کردوە بە ڕۆنی زەنگ واتە کارەکەی بە ئامانج گەیاندووە
یان نا؟
ئە م شیعرە لە دیوانی چاپی جەعفەردا دوابەدوای شیعری 'نامەی بانگهێشتن' هاتووە کە
بانگهێشتن نامەیەکە بۆ شایی کوڕەگەورەی شاعیر .تۆ بڵێی ئەم شیعرەش هەر لەو
پەیوەندییەدا نەگوترابێت؟
وشەی 'ئەمشەو' لە چاپی جەعفەردا وەک 'ئەوشۆ' هاتووە .من نەمزانی کامیان دەقی
شاعیر خۆی ن .گەرچی من وشە ئاساییەکەی 'ئەمشەو' م هەڵبژارد بەاڵم دووریشی نازانم
'ئەوشۆ' بووبێت لەبەر ئەوەی چەند وشەی دیکەی بن زاراوەی مەهابادی لەشیعرەکەدا
دەبینرێن :ئەوچەل ،پیاڵێک ،چەنگ (لەجیاتی چنگ) ،ئەوەش دەکرێت یەک لەوان بێت.
چاپی ئەنیسی وەک 'ئەمشەو'ی تۆمار کردووە.
بێ عار و بێ نەنگ :بێ عار نابێ لە شێوەی 'بێعار'دا بخوێنرێتەوە کە واتای نەرێ یی
خەڵکی گوێ نەبیس و هەرچی پەرچی لێ وەردەگیرێت .بێ عار و بێ نەنگ لە
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ڕاستیدا دەبێ بێ عار و نەنگ بێت کە گوشاری کێشی شیعرەکە شاعیری مەجبوور
کردووە بیانکات بە دوو بەشی جیاوازەوە و بەواتای کەسێکە دوور بێت لە کاری بێ
شەرمانە و خراپ.
ئەوچەل :ئەمجار
زڕە و خڕەی دڵ' :دڵ' لێرەدا بە چ واتایەک هاتووە؟ دڵ بۆچی زڕە و خرمەی دێت؟
بۆچی دڵ لەگەڵ تار و چەنگ هاتووە؟ من لەو وشەیە واتای 'دڵبەر' وەردەگرم .تەنیا
ئەودەمیشە دەتوانین بیهێنییە ڕێزی نەی و تار و چەنگ و بڵێین دڵبەری شاعیریش بە
ئامادەبوونی لە بەزمەکەدا و بە زڕە وخرمەی خشڵەکانی ،بەزمەکەی وەک چریکەی
نەی و تار و چەنگ ڕازاندۆتەوە .تۆ بڵێی ڕاست بم؟
سات وسەودا :کڕین و فرۆشتنە بەاڵم لێرەدا بگرە وبەردە و هەرا و قەرەباڵغییە.
گیانم سەودا کرد :...دەبێ وشەی ساقی لەگەڵ میسراعی دووهەمی فەردەکە
بخوێنرێتەوە :لە سەودا کردنی گیانم لەگەڵ پیاڵەیەک شەڕابی ساقیدا ،ساقیییەکە
ماچێکی باقی دامەوە .لە فەردی دواتریشدا ساقی و باقی پێکەوە هاتوون و ئاماژەیە بەو
سات و سەودایەی ناو ئەم فەردە ،دەنا ساقی و باقی پەیوەندێکی مەنتیقییان پێکەوە نییە.
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
کەسادە بازار بوون (کەس سەیری نەکردوون) ،باخەوانیش لەباغ چۆتە دەرێ و لە
ئەنجامدا دەگوترێت تەنانەت بولبولیش مایەپووچ هاتبێتەوە یانی هەموو ئەو
سەرمایەیەی دۆڕاندبێت کە لەسەر گوڵی دانابوو.
ئەوەی گوتم باخەوان لە باغ چۆتە دەرێ بە حیسابی ئەوەیە شاعیردەڵێ" :باخەوان
ڕووتەڵ بۆی وەدەرکەوت" .ئایا بۆی وەدەرکەوت واتای چوونە دەرەوە دەدات یان
لێی ڕاسان و لەبەر پێ هەستان و شتێکی دیکە؟ وەک ئەوەی لە شوێنەکەی خۆی
هاتبێتە دەرەوە و بەخێرهاتنی یاری شاعیری کردبێت؟ ئەوەش نەگونجاو نییە و شتێکی
ئەوتۆ لە شانۆی باغەکە کاتی هاتنی یار ،ناگۆڕێت.
ڕووتەڵ وشەیەکی جوانی کوردییە بە واتای کەسێک کە پۆشاکی بەڕێ وجێی لەبەردا
نەبێت یان دی اردەیەکی سروشتی (دار ،دەشت ودەر) کە بەهۆی سەرماوە ڕووتابێتەوە و
گەاڵ یان گیاوگژی لێ نەڕوابێت .شاعیر بۆچی باخەوانی بە ڕووتەڵ داناوە؟ من وای
بۆدەچم کە شاعیری ئەویندار ،وەک هەموو عاشقێکی دیکە ،هیچ شتێکی جگە لە
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دڵدارەکەی بەجوان و ڕازاوە نەدیتبێت و تەنیا ئەوی پێ جوان بووبێت .لەو ڕوانینە
عاشقانەیەدا ئیتر کەس ناتوانێ تەواو و جوان و پۆشتە و لەبەرداڵن بێت جگە لە
دڵدارەکەی شاعیر.
دوو فەردی کۆتایی شیعرەکە هەڵگری دوو پرسیاری یەکگرتوون کە لە ڕاستیدا
دەبنەوە بە یەک :ئایا ئەویندار و ئیمامی چییان دەست کەوتووە؟ لەبەر ئەوەی
ئەویندارەکەش هەر ئیمامی خۆیەتی ،ئیتر دوایین پرسیار دەبێتە ئەوەی ئایا ئیمامی
توانی کەرە بکاتە ڕۆنی زەنگ ،واتە بە قەولی فارسەکان یاری شۆخ و شەنگ
بکوڵێنێت و دڵی نەرم بکات (بیکات بە دۆستی خۆی)؟
بە هۆی فەزای شادی ناو شیعرەکەوە ،کە نیشانەی خەفەت و خەمی پێوە دیار نییە،
خوێنەر دەتوانێ هەست بکات کە بەڵێ ،شاعیر توانیویەتی سەرکەوێت و کەرە بکات
بە زەنگ!
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
متقارب مثمن اثلم (هەجایی) :فعلن فعولن //فعلن فعولن
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یاران ڕۆیشتن
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فکری چ بکەم ئێستە لە پاش عومری درێژم؟
بڕوانه له دەست و سەری لەرزۆکم و گێژم!
ئەو ئارەقی دەڕژێ لە سەر و ڕووم به حەقیقەت
دوای ڕۆیینی 58یاران ,هەموو جواناوه دەڕێژم
یاران که هەموو ڕۆین و من مامەوه تەنیا
جەرگ و دڵەکەم کونکونه ،زووخاوێ دەڕێژم
بەو عومرەوه هەر قیبلەمی؛ گەر ڕوو نەکەمه تۆ
بەو تاقی دوو ئەبرۆیه قەسەم ،باتڵه نوێژم
جێم لێژ بووه ،پیری لە سەرم خێوەتی هەڵدا
هەرکاتێ که بەربوومەوه! بڕوانه له لێژم
قاقاڵوا ١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  87ی چاپی ئەنیسی و  ١٢5ی چاپی جەعفەر)

________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'خێوەتی پیری' یە .هەردوو عینوانەکە لە وشەکانی
ناو شیعرەکە وەرگیراون و هەردوو پڕبەپێستی ناوەرۆکی بۆچوونەکانی شاعیرن.
ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکەش لە هەردوو چاپدا هەر یەکە ١٣٤7 :ی هەتاوی و ١٩٦8
ی زایێنی .شاعیر لەو کاتەدا  ٦5سااڵن بووە.
غەزەلێکی جوانە بە واتایەکی پڕ لە وەفاداری و ئەمەکناسیی شاعیرەوە بۆ دۆست و
یارانی نزیکی خۆی .ئاوات ،تەنیا لە غەزەلی 'حەسرەتی دڵ' دا بۆرە گلەییەکی لە
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58

 .چاپی ئەنیسی :ڕۆێینی .دەبێ هەڵەی تایپ بێت.
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دۆست و یارانی خۆی کردووە دەنا بەگشتی ،دۆستێکی گەلێک وەفاداری هاوڕێیانی
بووە و گلەییەکیشی ئەگەر بووبێت زیاتر لەوە بووە بۆچی سەردانی ناکەن و کەم دێنە
ماڵی.
سێ فەردی یەکەمی غەزەلەکە ئیخبارییە ،واتە بارودۆخی ڕۆحیی خۆی لە دووریی
یاران (و زۆر واهەیە ،مردنیان) بە خوێنەر ڕادەگەیێنێت .هەواڵەکان گشتین :یاران
هەموو ڕۆین؛ دوای ڕۆیینی یاران.
بەاڵم لە فەردی چوارەمدا  ،بەرگۆی قسەکان دەگۆڕێت و ڕوو دەکاتە تاکێکی
دیاریکراو ،بێ ئەوەی ناوەکەیمان پێ بڵێت .ئەو ڕادەیەی ئیخالس و خۆ بە کەم زانی
و وەفادارییە ،بە گوێرەی شیعرەکانی دیکەی ناو دیوان ،زیاتر لەوە دەچێت بۆ کاکی،
سەید محەممەد نورانی؛ یان مامی ،حاجی بابەشێخی سەیادەتی دەربڕیبێت کە پێیان بڵێ
'تۆ قیبلەمی و ڕوو دەکەمە تۆ' .ئەگەری دووهەم یەک لە دۆستەکانیەتی کە دەکرێ
کەسێکی وەک مامۆستا حەقیقی بێت .ئەگەری سێهەمیش ئەوەیە ڕووی لە پێغەمبەری
ئیسالم بێت .من زیاتر لەگەڵ بۆچوونی یەکەمدام و الم وایە بۆ کاکی شاعیر
5٩
گوتراوە.
دست و سەری لەرز ۆکم و گێژم :لەفف و نەشری موڕەتتەبە واتە :دەستی لەرزۆکم و
سەری گێژم.
جواناو :ئارەقی سەرەمەرگ (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
قیبلە و تاقی دوو ئەبرۆ :مراعات النظیریان لێ پێک هاتووە.
جێ پێ لێژ بوون :کۆتایی هاتنی دەرفەت و مەجبوور بوون بە ڕۆیشتن لە شوێنێک.
بەربوونەوە :مردن
هەرکاتێ کە بەربوومەوە :هەربینا بەربوومەوە!
بڕوانە لە لێژم :سەیرم بکە وا لە سەر لێژێک وەستاوم [و واهەیە خللۆربمەوە خوارێ].
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

 . 5٩سەد بریا ئاغا سەید جەعفەری کوڕی شاعیر و ئامادەکاری دیوانی'شاری دڵ' ئەو بابەتەی لە خوێنەر ڕوون
بکردایەتەوە (دیارە ئەگەر بیزانیبایە) .هیوادارم جەنابیان لە چاپەکانی دیکەی دیوانەکەدا ئەو پرسیارە و گەلێک
پرسیاری هاوچەشنی دیکە وەاڵم بدەنەوە.
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عهزیزی میسری دڵ

دەڵێن گیراوە ئیمڕۆکە عەزیزی میسری دڵ ،چ بکەم؟

لە پاش ئەو ،من لەگەڵ دڵ  -شێت و پێتی وابەکوڵ ،چ بکەم؟

ئەوە جوان و جحێڵ و پاک و خاوێن ،بۆچی گیراوە؟
منی پیر وپەشیمان و گونەهکار و خەجیل چ بکەم؟
نەماوە باغ و ڕاغ و ڕەونەقی سەحرا ،خودا ٦٠مەرگێ!
گوڵووکات چوو لەبەر ئەو ،من لە دەشتی پڕ چقڵ چ بکەم؟
لە باغێکدا کە گوڵ ڕۆیی بە تاڕاجی خەزان ،جا من
وەکوو بولبول نەسووڕێم دار بەدار و چڵ بەچڵ ،چ بکەم؟
یەکێک چەپکێکی گوڵ هێنا لەحەوشی خانەقا بۆمن
٦١
منی بێ ڕەنگ و بۆ ئاخر بە جارێک چەپکەگوڵ چ بکەم؟
دەسم هێندە هەڵێنا بۆ تەمەننا ،وشک و ڕەق ماوە
لەمەوال تاکو ماوەی ژینمە ،بێ دەست وپل ،چ بکەم؟
نەسیبم هەر نەبوو ئەم ئاو وخاکە ،بشمرم ،بێ جێم
٦٢
بە دەردی خۆمەوە دەتلێمەوە ،بێ ئاووگڵ چ بکەم؟
گرانە دەردی دووری ،بەم لەشە چۆن هەڵگرم باری؟
زەعیف و پیر و بێ هێز و قەوەت ،بێ شان ومل ،چ بکەم؟
"ئیمامی" هێندی خەم خوارد عادەتی پێ گرتووە ،یاڕەب!
دەسووڕێ بێ وچان ،گێژە ٦٣و لە دەردی چەرخ وخول چ بکەم؟
٦٠
٦١
٦٢
٦٣

.
.
.
.

چاپی ئهنیسی :خوا
ئهو فهرده له چاپی جهعفهردا نابینرێت.
ئهو فهردهش له چاپی جهعفهردا نابینرێت.
لە دەقی ئەنیسیدا بەم شێوەیە هاتووە" :گێژە و لە دەردی"....
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زەنبیل١٣٤8 ،ی هەتاوی لە چاپی ئهنیسیدا و قاقاڵوا ١٣٤7 - ٤8 ،ی ههتاوی لە چاپی جهعفهردا
(الپهڕه  ٢٠ی چاپی ئەنیسی و  ١٤١ی چاپی جهعفهر)

_____________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا بریتییه له "چبکهم" .ههردوو عینوانهکه له میسراعی
یهکهمی فهردی یهکهم وهرگیراون.
شوێنی گوترانی شیعرهکه بۆ من بۆته جێی پرسیار .دیوانی چاپکراوی مامۆستا ئهنیسی
که کەمتر بهالی شوێنی گوترانی شیعرهکاندا چووه ،بۆ ئهم شیعره تایبهته گوندی
زهنبیلی دهست نیشان کردووه ئهوهش له کاتێکدا که دیوانی چاپکراوی کاک جهعفهر
به قاقاڵوای نووسیوه .ئهوانه کامیان ڕاستن؟ ئهگهر ههڵهی وا کهوتبێته ئهم شیعرهوه تۆ
بڵێی شیعرهکانی دیکهش له بابهتی شوێنی گوترانی شیعرهکاندا ههلهیان تێ
نهکهوتبێت؟
به گوێرهی ژیننامهیهکی شاعیر که له چاپی جهعفهر دا دهبینرێت ،سهید کامیل له
نێوان سااڵنی  ١٣٣٣و  ١٣٦8له قاقاڵوا ژیاوه ،بهاڵم ئهوه بهس نییه بۆ زانینی ئهو
ڕاستییهی که شیعرهکه له کوێ گوترابێت .دهکرێ له سهفهرێکی ئاسایی بۆ ماڵی
کاکی له زهنبیلدا گوتبێتی و ئێمه بهوه نهزانین .تاقه کهسانێک که دهتوانن وهاڵمی ئهو
پرسیاره بدهنهوه ئهنیسی و جهعفهرن .سهرچاوهی کاری ئهوان چی بووه ئێمه نازانین
بهاڵم نابێ ناوی ئهو دوو گونده ههر له خۆوه سهری ههڵدابێت .با ئهوان ڕاستییهکهمان
پێ بڵێن.
دیاره ئهو مهسهلهیه بۆ خوێنهری ئاسایی واههیه بایهخی ئهوتۆی نهبێت بهاڵم بۆ من که
خهریکی ساغ کردنهوه و نووسینهوهی دیوانهکهم گرنگه بزانم سهرچاوهکانی بهردهستم
چهنده ڕاست و جێی متمانهن ئهویش نهک هەر بۆ ئهم شیعره بهڵکوو بۆ سهرجهمی
دیوانهکه.
ساڵی  ١٣٤8ی چاپی ئەنیسی جیاوازییەکی زۆری لەگەڵ  ١٣٤7و  ٤8ی چاپی
جەعفەردا نییە بەاڵم ئەویش هەر پرسیارێک دەورووژێنێت :ئەو جیاوازییانەی ناو دوو
چاپەکە ،چین و لەکوێوە سەریانهەڵداوە؟
دوو فهردی پێنجهم و حهوتهم له دیوانی چاپی جهعفهردا نابینرێت و ئهوهش بۆ من
جێگهی سهرسووڕمانه .کاک چهعفهر له کاتی ئاماده کردنی دهقهکهی خۆیدا چاپی
ئهنیسی له بهردهستدا بووه .الی کهم دهبوایه ئاماژهیهکی بهو کهم و کورتییه بکردایه و
هۆکاری ههاڵواردنی ئهو دوو فهردهی له خوێنهر ڕوون بکردایهتهوه ،یان ئەگەر
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بەهۆی گوشاری ئیدارەی سانسۆری مەالکانەوە بووە ،دەکرا دێڕك و دوان بە 'خال'
پڕبکاتەوە.................................... :
 .١شیعرەکە بە ئاشکرا بۆ عەزیزێک گوتراوە کە دەبێ لە کاتی هۆنرانەوەی شیعرەکەدا
گیرا بێت و لە زیندان بووبێت .ئەوە کێیە؟ یادداشتی کۆتایی شیعرەکە ()١٣٤8
یارمەتییەکمان دەدات بۆ هەڵهێنانی مەتەڵەکە .ساڵی  ١٣٤8جەنگەی خەباتی
چەکدارانەی باڵی شۆڕشگێری حزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێران لە الیەک و گرتن
و کوشتن و ئیعدامی خەباتکارانی کورد لەالیەکی دیکە بوو و سپەهبود ئوەیسی
جەلالد و سەرۆکی ژاندارمری ئێران ،بۆ ماوەیەک ناوەندی دەسەاڵت و ئیدارەی خۆی
لە تارانەوە هێنابووە پادگانی جڵدیان – ئەو شوێنەی وا سەدان کوردی خەباتکار لە
زیندانەکەیدا ڕاگیرابوون و کەوتبوونە بەر ئەشکەنجەی وەحشییانەی ئەفسەران و
مەئموورانی شاهی شاهان و دەیان کەسیان لێ ئیعدام کرابوون.
من لە دوورەواڵتی دەرەتانی ئەوەم نییە بزانم چ کەسانێک لە زیندانەکەدا بوون و
کامیەک لەوانە ئەوەندە نزیک بووە لە شاعیر کە ئەو شیعرەی بۆ گوتبێت .بەاڵم بە
حیسابی ئەوەی لە فەردی مەتلەعدا دەڵێ "عەزیزی میسری دڵ" ،٦٤دووری نازانم ئەو
کەسە کوڕێکی خۆی بووبێت کە لە سەردەمی کۆنگرەی دووهەمی حزبدا ،ئەندامی
حزب و لە باشووری کوردستان بوو و دواتر گەڕایەوە ئێران .گەرچی بەڕوونیش
نازانم ،بەاڵم دەبێ ئەویش وەبەر شەپۆلی گرتنەکانی ئەو ساڵە کەوتبێت و لە پادگانی
جڵدیان یان شوێنێکی دیکەدا خرابێتە زیندانەوە.
لە هەمان فەرددا" ،شێت وپێتی و بەجۆش وکوڵ" بوون هەمووی سیفەتن بۆ دڵی
شاعیر دوای گیرانی خۆشەویستەکەی.
ئهوانه بۆچوونی من بوون پێش ئهوهی چاوم به دیوانی چاپی جهعفهر بکهوێت که له
پهراوێزی شیعرهکهدا نووسراوه" :گیرانی حاجی سهید عومهری برازای" که ئەویش
حاجی سهید عومهری کوڕی حاجی سهید محهممهدی نوورانی و برازای سهید کامیله.
ئهو ڕوونکردنهوهیه کاری خوێنهر و منیش بۆ تێگهیشتنی هۆکاری گوترانی شیعرهکه

 . ٦٤عەزیزی میسر ئاماژەیە بە یۆسفی کوڕی یاقوب – پێغەمبەری بەنی ئیسڕائیل و ئەوەی وا دەگوترێ یاقوب
لە دووریی یۆسف ئەوەندە گریا تاوەکو چاوی کوێر بوو.
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هاسان دهکاتهوه .گهرچی دڵنیا نیم بهاڵم الموایه حاجی سهید محهممهد چوار کوڕی
٦5
بوون :عهلیشا ،سهید عومهر ،سهید ئهنوهر و سهید جهمیل.
" .٢ئەوە جوان و "...ئەم فەردە هەندێک تەفسیر هەڵدەگرێت :پاک و خاوێن بوونی
خۆشەویستی شاعیر و پەشیمان و گونەهکار و خەجڵ بوونی خۆی واتای چییە؟ ئەگەر
واتایەکی ئایینی لەو سیفەتانە وەربگرین ،ئەوا شیعرەکە پاڕانەوەیەکە لە دەرگانەی خودا
و ئەوەی کە زۆر شاعیری دیکەش بە تایبەت لە سەردەمی پیریدا لە خودا پاڕاونەتەوە
وگوتوویانە من پیر و گوناهبارم ....واتە دەڵێ خودایە! ئەو کەسە پاک و خاوێن و بێ
تاوانە بۆ دەبێ بگیرێت و منی گوناهبار ئازاد بم؟
بەاڵم ئەگەر واتایەکی سیاسی لە شیعرەکە وەربگرین ،ئەودەم پەشیمان و گونەهکار و
خەجڵ واتای چییان دەبێت؟ گەلۆ سەید عومەری برازای شاعیر لە پەیوەندی ئاوات
یان سەید تاهیری کوڕی ئەودا گیراوە یا خود ئەو تۆمەتەی دراوەتە پاڵ هەربۆیە خۆی
بە تاوانبار لە قەڵەم دەدات؟
" .٣نەماوە باغ "...باغ و ڕاغ و سەحرا وگوڵوکات چوار چەمکی هاوشێوەن و شاعیر
جیناسی لێ دروست کردوون ئینجا بە سەنعەتی "تضاد" (مـطابق ە) لە بەرانبەر دەشتی پڕ
چقڵی داناون .ڕاغ بە واتای سەحرا و مێرغوزارە و "گوڵووک" لە هەنبانە بۆرینەی
مامۆستا هەژاردا بە واتای شکۆفەی دار هاتووە ،گوڵووکات کۆی عەرەبی گوڵووکە.
ئەم بیچمەی وشەکە لە ناوخەڵکی ئاسایی ناوچەکەدا باوە ،دەنا گوڵووکی تاک کە
وشەیەکی کوردییە نابێ بە "-ات"ی مێیینەی عەرەبی بکرێت بە کۆ.
". ٤لەباغێکدا "...ئەم فەردە گەلێک ساکارە و شی کردنەوەی ناوێت بەاڵم یەک شتی
تێدا دەبینم دەمخاتە بیرکردنەوە :تاڕاجی خەزان واتای لەناو چوون و مردنی تێدایە .تۆ
بڵێی شێعرەکە بۆ شەهیدێک نەگوترابێت کە لەو ماوەیەدا گیرابێت و ئیعدام کرابێت؟
ئەگەر وابێ ،ئەوکەسە کێیە و کامیەک لەوهەموو شەهیدانەیە کە لە شارەکانی موکریاندا
بۆ عیبڕەتی خەڵک هەاڵوەسران یان هەر لە جڵدیان ئیعدام کران؟ زۆرێک لەو
خەباتکارانە هەر لە دەوروبەری زەنبیل و گەردیگالن و قەرەگوێز بە نان و پێخۆری

 . ٦5ناوئاخن :وا بزانم باوکم ناوی کاکم و منی به ناوی ئهو دوو کوڕهی سهیدی زهنبیلهوه ناو نا عومهر و
ئهنوهر .لهو سااڵنهدا ئهو موریدی خانهقای زهنبیل بوو ،گەرچی دواتر لەو باوەڕە کشایەوە دواوە ،بەاڵم
ناوەکەی ئێمە هەروەک خۆی مایەوە! ( ئەنوەر)
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خەڵکی گو ندەکان دەژیان وبە دڵنیایی سەید کامیلی نەمر زۆرجار میوانداریەتی
کردبوون.
". 5یەکێک چەپکێکی  "...ئەم فەردەش ڕوونە بەاڵم وەک واتا کردنەوە ،دەبێ بزانرێت
ئایا نیازی شاعیر ئەوە بووە کە خۆی لە حەوشی خانەقا بووە و کەسێک هاتووە
چەپکێک گوڵی بۆ هێناوە ،یان چەپکێک گوڵیان لە باخچەی خانەقا لێکردۆتەوە و
بۆیان هێناوە؟ من ئەگەری دووهەم بە ڕاستتر دەزانم .خانەقا دەبێ ئاماژەبێت بە
خانەقای سەید محەممەدی نوورانی شێخی زەنبیل و برای ئاوات لە گوندی زەنبیلی
٦٦
نێوان بۆکان و سەقز.
" .٦دەسم هێندە "...من لەم فەردە تەنیا واتای ئایینی وەردەگرم واتە شاعیر ئەوەندەی
تەمەننا لە خودا کردووە و دەستی پاڕانەوەی بۆ خودا هەڵێناوە کە لە دەست وپل
کەوتووە.
لەمەوال= لێرە بەدواوە.
" .7نەسیبم هەر "...ئەوە واهەیە جوانترین فەردی شیعرەکە بێت .شاعیر دەڵێ لە ماوەی
ژیانمدا ئاو وخاک واتە واڵتەکەم هەر نەبوو بە هی "من" واتە بەهی گەلی کورد ،ئێستا
بەو دەردەوە دەتلێمەوە و نازانم چۆن بە بێ ئاو وگڵ واتە بە بێ خاک و قەبر بمرم!
" .8گرانە دەردی "...گران لە شیعرەکەدا بە واتای قورس هاتووە .شاعیر دەڵێ بەو
پیری و زەعیفی و بێ هێزییەوە ،چۆن باری قورسی ئەو دوورییە هەڵبگرم؟ خۆ من
شان وملم بۆ نەماوە!
"قەوەت" بەکوردی کراوی وشەی "قووەت" ی عەرەبییە و لە ناوچەکەدا کەڵک لەو
بیچمەی وشەکە وەردەگیرێت.
".٩ئیمامی هێندی خەم "...لەم فەردەشدا شاعیر ڕووی لە خودایە و لەو دەپاڕێتەوە ،باس
لە گێژی و سەرلێشێواوی و بێ چارەیی خۆی دەکات و دەڵێ لەبەر ئازاری گەڕانی
بەرئاوەژووی چەرخ کە لە ئەنجامی گیرانی خۆشەویستەکەمدا بۆم هاتۆتە ئاراوە ،نازانم
چ بکەم؟ تاوانی هەل ومەرجی ژیان خستنە ئەستۆی شێوازی گەڕانی چەرخ لە الیەن
بیرمەندانی گەالنی ناوچەکەوە ،دیاردەیەکی کۆن و ناسیاوی گوێی هەموانە.
لە چاپی ئەنیسی دا میسراعی دووهەم بەم شێوەیە هاتووە" :دەسووڕێ بێ وچان ،گێژە
و لە دەردی چەرخ وخول چ بکەم؟" .من هەست دەکەم ئەو واوی عەتفەی دوای
٦٦

 .من لە منداڵیدا لەگەڵ باوکم چوومەتە زەنبیل و شەو لە خانەقا ماوینەتەوە.
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وشەی گێژە ،زیادی بێت وهەندێک واتاکە بشێوێنێت .هەر بۆیەش قرتم کرد .بەاڵم
دیارە ئەگەر دەقی دەستنووسی شاعیر بە شێوەی دەقی چاپکراوی دیوانەکە بێت ،دەبێ
ناڕازیش بین هەر قەبووڵی بکەین و واوەکەی بۆ دابنێین!
شاعیر پارجە شیعرێکی دیکەشی هەر بە ناوی "چ بکەم؟" ەوە هەیە کە لە الپەڕە  ١٤و
 ١5ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ١٤٠ی چاپی جەعفەردا هاتووە .غەزەلەکە ،سەرجەم
حەوت فەردە و ئەوەش مەتلەعەکەیەتی:

"بە یادی شەمعی ڕوخسارێکی ،دڵ ئیحیا نەکەم چبکەم؟
بە شەوقێکی وەها ،چارەی شەوی یەڵدا نەکەم ،چ بکەم؟"...
بهحری عهرووزیی شیعرهکه:
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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دەستی ماندوو و زگی برسی

دەبێ بگریم ،بناڵێنم هەتا هەم
بەدڵ بکوڵێم و بگریم هەروەکوو شەم
ببارێنم له چاو فرمێسکی گەرمم
٦8
له داوێنم بکەم کۆشێ خەم و نەم
لە سەر زگ چۆنی دانێم دەستی ماندوو!
زگی تێرم نییه ،برسیم هەموو دەم
دەم و ژەم خەم دەخۆم و خەم دەنۆشم
٦٩
به خواردن و خواردنەوە دڵخۆشی ناکەم
7٠
بەاڵی لێدا له خواردن و خواردنەوەی وا
7١
سەگی 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
خودایه! تۆ حەکیمی بۆم بنێرە
دەوای دەردم ،له زۆر زۆر و له کەم کەم
کەم و زۆرت له الیه و زۆر و چاکە
هەموو ڕەحمه و کەرەم ،هەر لوتفه سەرجەم
٦7

٦7
٦8
٦٩
7٠
7١

چاپی ئەنیسی :بوکڵێم ،شێوازێکی دیکەی کردارەکەیە لە مەهاباد.
چاپی ئەنیسی :کۆشی
چاپی جەعفەر :بە خۆراک و بە خەو دڵخۆشی ناکەم
چاپی جەعفەر :لە خورد وخواردنی وا
چاپی جەعفەر :وەڕەز بووم من لەژینی هێندە حەستەم
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قاقاڵوا ١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٩و  5٠ی چاپی ئەنیسی و  ١٤٤ی چاپی جەعفەر)

________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'دەبێ بگریم' ە.
ساڵی گوترانی شیعرەکە  ]١٩٦8[ ١٣٤7و سەرەتاکانی سەرهەڵدانی خەباتی
جەکدارانەی باڵی ناسراو بە شؤڕشگێڕی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە لە
ناوچەیەک کە قاقاڵوای شوێنی ژیانی ئەو سااڵنەی ئاواتیش لە ناوجەرگەیدا بوو .بۆ
نموونە کێوی حاجی کیمی گوندی قەرەگوێز وەک داڵدەی چەند کەس لەو
خەباتکارانە چۆتە ناو ئەدە بیاتی کوردیی ئەو سااڵنەوە و نەمر عەبدوڵاڵ موعینی لە
گوندی قالوێی گەورکایەتی شەهید کرا ،هەردوو گوندەکە لە بن گوێی قاقاڵوادان.
باوەکوو ئاماژەی ڕاستەوخۆ بەو ڕووداوانە لە شیعرەکەدا بەرچاو ناکەوێت بەاڵم بە
ئاشکرا بەرامەی ئەو فەزایەی تێدا هەست پێدەکرێت .شاعیر ،و ابزانم ئەودەم تازە سەید
تاهیری کوڕی لە کاروانی شەنگەالوانی پێشمەرگەی حزب لە باشوورەوە گەڕابووەوە
باوان و باوک و کوڕ کەوتبوونە بەر چاوەدێریی سیخوڕانی چاوزەقی ساواک .ئەو
فرمێسک ڕشتن و خەم نۆشین و بێ پەڕۆپۆیی و دەستەبەستەیی و بە مژوتەم دەور
درانەش ،هەموو نیشا نەن بۆ پەرۆشی و دڵ لە دواییەک کە دەکرێ بزانرێت کەم وزۆر
لە هەمان پەیوەندیدایە.
لە فەردی سێهەمی شیعرەکەدا کەڵک لە پەندێکی کۆنی کوردی وەرگیراوە کە دەڵێ
"دەستی ماندوو لە سەر زگی تێرە" ،بەاڵم شاعیر پێچێکی جوانی بە پەندەکە داوە کاتێ
دەڵێ ڕاستە دەستم ماندووە بەاڵم کوا زگی تێر کە ئەو دەستە ماندووەی لەسەر دانێم؟
خۆ من زگم تێر نییە و هەموودەم برسیم!
هەروەها شاعیر لە فەردی چوارەمدا کەڵکی لە هەندێک کەرەسەی ناو شیعری ناسراوی
نالی وەرگرتووە :

"گەر دەپرسی من لە بەر چی کەم دەخۆم
من بە برسی قەت مەزانە ،خەم دەخۆم
ئاوی سوێری چاو و باری تاڵی لێو
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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بەو بەند و حەبسە من جەستە خەستەم"...

کۆشێ خەم و نەم :ئەو 'نەم' ە دەبێ فرمێسک بێت .لە چاپی ئەنیسیدا 'کۆشی' هاتووە
کە ئ ەویش هەمان واتا دەداتەوە و من جیاوازییەکی زۆریان لە نێواندا نابینم .کۆشێک
فرمێسک واتە فرمێسکی زۆر.
زگی تێرم نییە :گلەییە لە بارودۆخی ئابووری .ئاوات سەرەڕای ئەوەی خاوەن مڵک
بوو ،لەبەر دەهەندەیی و دەست باڵوی ،هەرگیز ڕووی دەوڵەمەندیی نەدیت و ژیانێکی
ئاغایانەی نەبوو.
دەم و ژەم :جیناسی ناتەواون.
فەردی چوارەم قسەی لەسەرە :میسراعی یەکەمی لە هەردوو چاپدا وەک یەکە بەاڵم لە
جیاتی "بە خواردن و خواردنەوە دڵخۆشی ناکەم" (چاپی ئەنیسی) ،لە چاپی جەعفەردا
بۆتە" :بە خۆراک و بە خەو دڵخۆشی ناکەم" .لە ڕاستیدا نازانم ئەو گۆڕانکارییە شاعیر
خۆی کردوویە یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی؟ هەرچۆنێک بێت ،من الم وایە لەبەر
ئەوەی لە میسراعی یەکەمدا تەنیا باسی خەم خواردن و خەم نۆشینە و بە عادەتی
شیعری کالسیک ،میسراعی دووهەم تەواوکەری ناوەرۆکێکە کە لە میسراعی یەکەمدا
سەرەتای دامەزراوە و لەسەر هەمان ڕێ وشوێنی واتایی ئەو دەڕوات ،ئاساییتر دەبێت
ئەگەر بگوترێت 'بە خواردن و خواردنەوە دڵخۆشی ناکەم' (چاپی ئەنیسی) و
بەخۆڕایی چەمکی 'خەو' نەهێنینە ناو بابەتێکەوە کە هەمووی هەر باسی ژەم و خواردن
و خواردنەوەیە .بەاڵم ئەگەر گۆڕانکارییەکە کاری شاعیر خۆی بێت ،ئیتر نە من و
نەکەسی دیکە ناتوانین هیچ بڵێین.
بەاڵی لێدا لە خواردن و خواردنەوەی وا :ئەو میسراعە دواتر لە چاپی جەعفەردا بۆتە
"بەاڵی لێدا لە خورد و خواردنەوەی وا" .کێشەکە بە ڕواڵەت لەوەدایە کە بۆ پاراستنی
کێش لە شیعرەکەدا دەبێ خواردن بە "دال مهملە" بخوێنرێتەوە واتە پیتی /د /بەژێر
لچەوە بکرێت جا شاعیر خۆی یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی بۆ چارەسەری ئەوە،
پەنایان بردۆتە بەر تەعبیری فارسیی خورد وخوراک و لەجیاتی خواردن نووسیویانە
خورد .نازانم خوێنەری شیعرەکە چۆنی دەبینن بەاڵم من ئەو گۆڕانکارییە بە پێویست و
بەجێ نازانم ،بە تایبەت خورد و خواردن هەردوکیان یەک واتایان هەیە و جیاوازن لە
خواردنەوە کە بۆ تراویی دەگوترێ ت و لە درێژەی 'خەم دەنۆشم'ی فەردی
پێشتریشدایە.
پەڕوپۆ :باڵ وپەڕ.
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چلۆن خۆڵ کەم بەسەرما ،دەستەبەستەم! تەعبیرێکی گەلێک جوانە.
بە دەستی کێ بکەم خاکێ بەسەرما :درێژەی فەردی پێشووترە کە گوتبووی دەستە
بەستەم .واتە من ئەگەر دەستم بەسترابێت ،دەبێ بە دەستی کێ خاکێ بە سەری خۆمدا
بکەم؟
جەغز :جوغز ،بازنە ،ئاڵقە
لە دوو فەردی کۆتایی شیعرەکەدا شاعیر دەچێتەوە سەرباسی خودا و پاڕانەوە و داوای
دەوای دەردی خۆی لێدەکات.
لە زۆر زۆر و لە کەم کەم :تەعبیرێکی جوانە  .دەڵێ خودایە ،ئەگەر زۆرت دەوای
دەردی من لە الیە ،زۆرم بدەیە؛ ئەگەریش کەمت هەیە کەمم خەاڵت بکە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن

 /98شیعری سااڵنی  ١٣٤٣تا ١٣٤٩

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
سارد و سەرمایە واڵت ،چۆڵە؛ جیهان ،بێ خشەیە
کەوی کێوی وەڕەزن ،چونکە نەبوو شین کەژ وکۆ
پێی نەماوە گوڕە ،بێ کەیفە ،لە پاشەکشەیە
پیرەگامێش لە لەوەڕ کەوتووە ،هەڵدێتەوە ژوور
موبتەالی دەردی گران و سەدەمەی خش خشەیە
هەرکەسێ خۆشە دڵی ،کاکی 'ئیمامی' بە خودا،
پاکی فێڵە و تەڵەکە ،ڕێکی درۆیە و فشەیە!
قاقاڵوا ١٣٤7 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢٢٦ی چاپی جهعفهر و  ٩٦ی چاپی ئهنیسی)

_____________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئەنیسیدا 'بەهاری بێ گەشە'یە .دیارە شاعیر خۆی عینوانی بۆ
شیعرەکان دانەناوە و ئەنیسی و جەعفەر بە سەلیقەی خۆیان کارەکەیان بەڕێوە بردووە.
من نامەوێ شێوازێکی سێهەمیش بدەم بە عینوانەکان و هەر بۆیە لە هەموو دیوانەکەدا
بە گشتی دوای ڕەچاوکردنی شێوازەکەی چاپی جەعفەر ئاماژە بە عینوانی چاپی
ئەنیسیش دەکەم.
لە شیعرەکەدا وەسفی سروشت کراوە و بەهارێک کە دیارە لەبەر سارد و سەرما،
ناخۆش و بێ نەشە بووە .ئەگەرێک ئەوەیە کە شیعرەکە تەوسیفی بێت و ئاوات لە ژێر
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کارتێکەریی شیعرە ناسراوەکەی سەیفولقوزاتدا هۆنرابێتەوە 7٢و لە سەرما وسۆڵی
زستانی ئەو ساڵە و درەنگ ک ەوتنی بەهاردوابێت؛ ئەگەرێکی دیکەش ئەوەیە شیعرەکە
بە شیعری تەمسیلی بزانین و بڵێین ئەو ساڵی  ١٣٤7ی هەتاوییە لووتکەی کێشە و
ناکۆکیی نێوان ئەندامان و ڕێبەرانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بوو ،کە
گەیشتە ئەنجامی لێک ترازان و جیابوونەوەی هەندێک لە ئەندامانی کومیتەی ناوەندی و
پێشمەرگەی ئاسایی لە بەژنی سەرەکیی حزب و پێک هێنانی کومیتەی شۆڕشگێر،
ئینجا کەوتنە ناو مەنگەنەی ساواکی ئێرانی لە الیەک و پاراستنی پارتی دیموکراتی
کوردستان لە الیەکیتر و شەهید بوونیان .دەزانین سەید کامیل خۆیشی بۆ ماوەیەک
ئەندامی شانازیی کومیتەی ناوەندیی هەمان حزب بوو.
ئەوەی کە ئەگەری دووهەم بەهێز دەکات چەند خاڵێکە:
دەڵێ" :کۆرپەی نەتەوە بێ گە شەیە" ،کە نابێ چەمکی نەتەوە بە خۆڕایی و بێ ئامانج
هاتبێتە ناو شیعرەکەوە؛
فەردی مەقتەع کە تێیدا دڵخۆشیی خەڵک بە شتێکی دەسکرد و ناڕاست دەزانێت ،واتە
دەیەوێت بڵێت ژیانی خەڵک تاڵە و بۆ ئەوە نابێ دڵخۆش بن ،ئەگەریش دڵخۆشن،
پاکی فێڵ و تەلەکە و درۆ و فشەیە دەیکەن  ،دەنا چۆن دەبێ لە هەل و مەرجێکی وا
ناخۆشدا ئەوان دڵخۆش بن!
کاتێ لەگەڵ ئەگەری دووهەمداین ،بۆی هەیە بتوانین کۆتر و قومری و کەوی
کێویش بە تەمسیلی پێشمەرگە بزانین.
بەاڵم لە الیەکی دیکەوە ،ئەستەمە شاعیر پێشمەرگەی بە قەل و داڵ شوبهاندبێت و هەر
بە گشتیش شاعیرێکی وەک ئاوات کە خاوەن بیروباوەڕی سیاسی بووە ،پێویست ناکات
لە هەموو وشە و ڕستە و فەردێکدا ئەو بەرپرسیایەتییە بخاتە ڕوو .مرۆڤی سیاسیش
دەکرێ وەک خەڵکی ئاسایی ڕقی لە سەرما وسۆڵی زستان ببێتەوە و بەهاری پێ خۆش
بێت و چەپۆکێک لەویان بنێت و بەخێرهاتنی ئەمیان بکات!
چەند وشە و عیبارەتی ناو شیعرەکە:
ڕێکی ،هەمووی
7٢

 .شیعرەکەی نەمر سەیفولقوزات بەم فەردە دەست پێدەکات:

عەزیز ئارەزووت زۆری بۆ هێنام
فرمێسکم سوور بوو ،زەردی ڕووی لێنام...

ئینجا باسی سەخڵەت بوونی زستانی ئەو ساڵە دەکات.
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بە جەم ،پێکەوە بە سەر یەکەوە
وەڕەز ،بێزار
پێی نەماوە گوڕە؛ بێ کەیفە؛ لە پاشەکشەیە :هەرسێک دەگەڕێنەوە بۆ کەوی کێوی
گامێش ،کەڵی مێ ،یان بوفالۆی مێ ،لە دەشتایی و سەر چۆم و لێڕەوار دەژین و
جاران لە موکریان گەلێک زۆر بوون.
موبتەال ،عەرەبییە بە واتای تووش بوو
سەدەمە یان صدمە ،عەرەبییە بە واتای زیان پێگەیشتوویی
خش خشە ،نەخۆشییەکی ئاژەڵە

بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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ئاردی نێو دڕوو

نیشتمانی خۆشەویست! بۆ پارە پارە و لەت کرای؟
تۆ مەگەر جەرگ و دڵی ئەمنی ،بە حەسرەت داڕزای؟
هەرچی پارچەپارچە و لەتلەت بی ،الی ڕۆڵەی وەتەن
هەر بەڕێز و حورمەتی تۆ ،الی گەلت بەرزە قەاڵی
تۆ بە دەستی دوژمنانت بوویە ئاردی نێو دڕوو
تۆ بە بای نەگبەت بوو وا هەر ڕۆژە بۆ الیەک برای
کۆچی لێقەوماوەکانت خوار و ژووری گرتووە
دێنەوە بۆ الت ،دەزانن ئاخری هەر تۆ پەنای
هەر بە داخ و دەردی تۆوە پیر و الو دەخولێنەوە
تۆ بە دەستی دوژمنانت گیانەکەم! بەشبەش کرای
سەد کەالوە و الڕووخاو و چاڵ و چۆڵ بی ،نیشتمان!
بۆ گەلی ماڵکاول و بێچارە هەر جێگەی پەنای
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
البەری دەرد و خەمە ،تۆ هێنەری سەیر و سەفای
"کامیل"ی پیرت دەسەودوعایە بۆ ڕزگاریی تۆ
چونکە بۆ هۆز و گەلی ئاوارە هەر تۆ ڕێنومای
قاقاڵوا١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٢٩ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)
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شیعرێکی نیشتمانییە و دەبێ هەر بەو هۆیەوە لە کاتی چاپی ئەنیسیدا سانسۆر کرابێت
یان لە ترسی سانسۆر هەاڵوێردرا بێت ،کە هەردوکیان هەر سانسۆرن! ئەوە بارودۆخی
چاپ و چاپەمەنی کوردییە لە سەردەمی مەالکاندا ،لە سەردەمی شادا لەوەش خراپتر
بوو!
ساڵی  ١٣٤7ئەو سالەیە وا خەباتی چەکدارانە لە ناوچەی موکریان لە ئارادا بوو و بە
شەهیدبوونی ڕێبەرەکانی (برایانی موعینی ،شەریف زادە ،مەال ئ اوارە و )...شکستی هێنا.
سەید تاهیری کوڕی شاعیر بۆ ماوەیەک لەگەڵ ئەندامانی دیکەی حزبی دیموکراتی
کوردستان لە باشووری واڵت بوو ،کە دوای ئەوەی کێشە و دووبەرەکی کەوتە ناو
ڕیزەکانیانەوە ،گەڕایەوە ئێران .بزووتنەوە چەکدارییەکەش هەر لە باشوور و دوای ئەو
دووبەرەکییە سەری هەڵدا.
ئاردی نێو دڕوو :کۆکردنەوەی ئاردی باڵوبووی ناو دڕوو وداڵ ،لە کوردیدا بە واتای
کاری لە کردن نەهاتوو دێت .شاعیر تاوانی دابەشبوونی خاکی کورد دەداتە پاڵ
دوژمنان کە دوور لە ڕاستی نییە.
کۆچی لێقەوماوەکانت :کورد لە قۆناغی جیاجیای مێژووییدا کۆچ دراوە و لە سەر
خاک و زێدی خۆی دەرکراوە .ئاماژەی شاعیر بە کام کۆچڕەوە؟ ئەگەری نزیک لە
ڕاستی دەبێ قۆناغێک لە شۆڕشی ئەیلوول بێت لە باشووری کوردستان ،کە لە ساڵی
گوترانی شیعرەکەدا ( ،)١٩٦8حەوت ساڵێکی بەسەردا تێپەڕ ببوو و گەلێک بەرز ونەوی
دیتبوو.
بەاڵم کاتێ دەڵێ خوار وژوور [واتە باشوور و باکوور] ی گرتەوە ،ئەگەری ئەوەش
دێتە پێشەوە کە ئاماژەی بە کۆچی الوانی کوردی ڕۆژهەاڵت بۆ باشووریشی تێدا
بێت؛ دیارە لەو حاڵەتەدا دەبێ لەبیرمان نەچێت کە شاعیر باسی 'لێقەوماوەکان' دەکات
نەک خەباتکاران.
زەنوێر :جێگەی بڵندی هەوا سازگار (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
البەر و هێنەر :شاعیر بە هێنانی ئەو دوو چەمکە ،سەنعەتی تضاد (مقابلە) ی دروست
کردووە.
دەسەودۆعا :کەسێک کە دەستی پاڕانەوە و دۆعای بەرز کردۆتەوە .حاڵەتی دۆعا
کردن.
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هۆز :عەشیرە .ئەم وشەیە لە کوردیدا تەعریفکی ڕوونی نییە و بە واتای جیاوازی وەک
تایفە ،عەشیرە ،قەوم و تەنانەت میللەت کەڵکی لێ وەرگیراوە .شاعیرانی موکریان
گەلێک جار واتای میللەتیان لێ وەرگرتووە .مامۆستا هەژار لە شیعرە سەرەتاییەکانی
سەردەمی کۆماری کوردستاندا دەمەتەقەیەکی نووسیوە و تێیدا گوتوویەتی:

"ئەی کوڕ! نەوەی کێی؟
نەوەی شێرانم.
تۆ لەکام هۆزی؟
هۆزی کوردانم".....

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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کۆچی خێر

باری بەست ،خێربێ ،دەڵێن بۆ جەننەتولمەئوا دەچێ
هەرکەسێ پیاوی خودا بێ ،گیانەکەم ،ئاوا دەچێ
شێری مەیدانی خوداناسی عەلی بوو عائیلی
توێشوویی هەڵگرتووه ،بێترس و بێپەروا دەچێ
ئەو له پێش چاو چوو ،بەاڵم هەر ماوه وێنەی وی له دڵ
هەرکەسێ وێنەی ئەوی بێ ،خۆش سەروسیما دەچێ
خەم مەخۆن یاران! مەڵێن ڕۆیی "عەلی" شێری خودا
پاک و ڕووسوور بۆ حوزووری حەزرەتی مەوال دەچێ
هەرکەسێ ڕووسووره وەک ئەو دەچته مەیدانی جەزا
خۆ ئەوەی وەک "کامیل"یشه ،بێسەر و بێپا دەچێ
سەیدئاوا ١٣٤7/١٢/٢٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١١8ی چاپی ئەنیسی و  ٢٣5ی چاپی جەعفەر)

________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'پیاوی خودا'یە.
لە پەراوێزی چاپی جەعفەردا نووسراوە" :بۆ وەفاتی حاجی «بابەعەلی عائیلی»،
خەزووری "ئاوات" .دەقی شیعرەکەش ئەو هەوالە پشتڕاست دەکاتەوە.
لە بەشی ژیننامەی ئاوات لە کتێبی "شاری دڵ" دا ،کە کاک جەعفەری کوڕی شاعیر
نووسیویەتی ،هاتووە..." :ساڵی [ ،] ١٩٣١[ ١٣١٠ئاوات] دەبێتە زاوای خەلیفە مەال عەلی
عایلی و هاجەرە خاتوونی کچی ئەم خواناسە عالم و عارفەی بۆ دەخوازن .خەلیفە
مەال عەلی یەکێک بووە لە خەلیفە دیار و ناوبەدەرەوەکانی حاجی سەید عەندولحەکیم
[ی باوکی ئاوات] و وەک شەنگە سوارێکی بواری شیعر و ئەدەبی سەردەمی خۆی
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات105/

ناسراوە و خەڵکی دێی "چاخلوو" یان "چاغرلوو"ی بەشی بەگزادەی سەقز بووە"...
(الپەڕە .)٣٦
جەننەتولمەئوا :جنت المأوی ،یەک لە حەوت مەرتەبەی بەهەشتی وەعدەپێدراوی
موسوڵمانانە.
عەلی بوو ،عائیلی بوو :واتە عەلی عائیلی بوو .کێشی شیعر شاعیری مەجبوور کردووە
ناوەکە بەو شێوەیە دەرببڕێت.
توێشوو :توێشووی ڕێگا ،نان و ئاوی مەسرەفی ناو ڕێگا.
وی :ئەو
سەر وسیما :ڕواڵەت یان دەموچاوی کەسێک.
عەلی شێری خودا :نیاز لە شێری خودا ،عەلی کوڕی ئەبیتالیبە کە ناسناوی "اسداللە"ی
پێدراوە ،شاعیر لێرەدا بۆ ڕێزگرتن لە خەلیفە مەالعەلی ،ئەو سیفەتەی بەو داوە.
حەزرەتی مەوال :نیاز لە 'مەوال' ،لە ناو سۆفیان و موسوڵمانانی سوننەدا ،بەعادەت
پێغەمبەری ئیسالمە" :موالی صلی و سلم دائما آبدا
علی حبیبی کە خیرالخلق کلهم"
بەاڵم لەبەر ئەوەی داوەر لە قیامەتدا تەنیا خودایە ،بە بۆچوونی موسوڵمانان ،لەو ڕۆژەدا
ئۆممەتی هەر پێغەمبەرێک دەچێتە ژێر ئااڵی ئەو بۆ ئەوەی الی خودا شەفاعەتیان بۆ
بکات.
چوونە حزوور :مردن و پەیوەست بوونەوە بە خودا لە ژیانی ئەو دنیادا .باوەڕی گەلێک
لە ئیماندارانی ئایینە جیاوازەکان ئەوەیە کە مرۆڤ دوای مردن دەگەڕێتەوە الی
"خالق"ی خۆی.
ڕووسوور :نیاز لە ڕووسوور بوون باوەڕ بەخۆییە و ئەوەش هی کەسانێکە کە لە ژیاندا
کردەوەی خراپیان نەبووبێت و بە دڵنیاییەوە بمرن و بگەنە ڕۆژی قیامەت و کاتی
حیساب و کیتاب لێوەرگرتنەوە.
مەیدانی جەزا :جەزا بریتییە لە سزادان یان سزا وەرگرتن .مەیدانی جەزا ،ڕۆژی قیامەتە
کە خەڵکانی بەدکار دەنێررێنە دۆزەخ و بەو شێوەیە سزا دەدرێن.
بێ سەر و بێ پا :واتە کەسێک کە نەتوانێ بڕوات و بجووڵێت .نیاز کەسێکی تاوانبارە
کە لە قیامەتدا بەهۆی ترسان لە سزاوە ناوێرێت بچێتە پای حیساب و کیتاب .بێ سەر
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وپا لە فارسیشدا هەیە و بە واتای خەڵکی بێ سەروبەرەیە ،بەداخەوە هەندێک کەس بە
خەڵکانی هەژاریش هەر وا دەڵێن.

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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ناڵەی بێداڵن

دڵێکی وام ئەمن ناوێ بە ناڵەی بێ داڵن نەگری

وەکوو شەونم لە سەر خونچەی گواڵن بۆ بولبوالن نەگری

7٣

وەکوو بولبول نەبێته عاشقی گوڵ ،دڵ به کار نایە
ئەگەر شێتانه سبحەینان نەچێته سەر چاڵن ،نەگری
له بەهره و شەوق و زەوق و خێر و خۆشی دووره ماڵکاول
دڵی وا بێئەوین ،جارێک به حاڵی عاشقان نەگری
7٤
شەوێ تا ڕۆژ دەناڵێنن ،لەگەڵ تەیری شەوا جووتن
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
75
به هاتوچوونی شێتوپێتی دڵ با پێکەنین ،گەر ئەو
به ئامۆژگاری زانایانی پیر و عاقاڵن نەگری
له ماڵێ قەت شەوانه ئۆقره ناگرێ ،ناسرەوێ تاوێ
"ئیمامی" تا سبەینێ زوو نەچێته نێو گواڵن نەگری
قاقاڵوا١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٣ی چاپی نەنیسی و  ٢٣8ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________

 . 7٣چاپی ئەنیسی :گواڵن و بولبوالن نەگری.
 . 7٤چاپی ئەنیسی :لەگەڵ تەیری شەودا جووتن .الم وایە هەڵەی چاپ بێت ،ناکرێ هەڵەی شاعیر بێت لەبەر
ئەوەی کێشی شیعرەکە تێکد ەدات.
 . 75چاپی ئەنیسی :هاتوچونی

 /108شیعری سااڵنی  ١٣٤٣تا ١٣٤٩

عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئە نیسیدا" ،دڵی وام ناوێ"یە .هەردوو عینوانەکە لە میسراعی
یەکەمی فەردی یەکەم وەرگیراون.
غەزەلێکی ناسک و هەستیارانەیە .شاعیر بۆ ئەوەی بیرۆکەیەکی نوێ بخوڵقێنێت،
کەڵکی لە کەرەسە و ئامێری کۆن وەرگرتووە .بولبول و خونچەی گوڵ و شەونم و
عاشق و زۆرێکی دیکەی هاوچەشن لە هەزاران شیعری شاعیراندا هاتوون بەاڵم
پێکهاتەی دروستکراوی شاعیر لەو چەمک و واتایانە ،ئێستاش دەتوانێ سەرنجی خوێنەر
بەرەوە خۆی ڕابکێشێت و ئەوە سەرکەوتنێکە بۆ شاعیر .گریان چەمکی سەرەکی
ناوەرۆکی شیعرەکەیە و شاعیر لە پێشدا نموونە لە بێدڵ (واتە مرۆڤ یان بولبولی
عاشق) و زانا و عاقاڵن دێنێتەوە کە دەگرین ،ئینجا خۆی دەباتە ڕیزی ئەوان و دەڵی
منیش ئەگەر بەیانی زوو نەچمە ناو گواڵن و [بۆیان] نەگریم ،بەشەودا ئۆقرە ناگرم.
هەروەها لۆمەی دڵی خۆی دەکات و دەڵی ئەو دڵەی وا نەبێتە عاشقی گوڵ و وەک
بولبول ،شیتانە نەچێتە سەر لقی گوڵ ،بەکار نایەت .شیعرێکی ساکار بەاڵم قورس و
قایمە و وشەی ئەستەم و دوور لە زیهنی تێدا نییە.
شاعیر بەوپەڕی ئازادییەوە وشەی جوانی کوردی ،عەرەبی و فارسی لە پەنای یەک
داناو ن و سڵی لە وشە بێگانەکان نەکردۆتەوە :مەل و تەیر؛ عشق و ئەوین؛ شەوق و
زەوق و خێر و خۆشی؛ سبەینێ و سبحەینێ ،ئۆقرە و سرەوتن.
بە هێنانی شەوق و زەوق و خێر وخۆشی ،شاعیر لە عەینی کاتدا هەم جیناسی ناتەواو
و هەم مراعات النظیری دروست کردووە.
پێکەنین و گریان (فەردی شەشەم) :سەنعەتی طباق یان تضادیان پێ دروستکراوە.
بەهرە :مرخ ،ئەوەی لە فارسیدا "استعداد"ی هونەریی پێ دەگوترێت (دیارە' ،استعداد'
ی عەرەبی بە واتای هێزنییە).
وان :ئەوان .دووچار لە شیعرەکەدا هاتووە :یەکەمیان دەگەڕێتەوە بۆ "تەیری شەو"
(فەردی چوارەم) و دووهەمیان بۆ "مەل" (فەردی پێنجەم) .بە 'وان' و 'شەوان' یش
جیناسێکی ناتەواو دروستکراوە.
شێت و پێت :پ ێت 'موهمەلە' و بە تەنیا واتایەکی نییە بەاڵم لەگەڵ شێت دا ،واتای
شێت دەدات .شێت و پێت سیفەتن بۆ هات وچوونی دڵ ،کە لە قسەکردنی ئاساییدا
دەبوایە قەیدی 'شێتانە' یان 'شێت و پێتانە' لە جیاتییان بهاتبایە.
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ئامۆژگاری :دەبێ وەک ئامۆژگاریی بخوێنرێتەوە .دیارە لە ڕوانگەی شاعیرەوە ئەگەر
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،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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بههاری تازه

وا هات بههاری تازه ،شنهی بای شهماڵه دێ
ناقووسی ژینی پڕ له هیوای کیژ وکاله دێ
قاسپهی کهوی بنار و کهژ و کێو و پاڵه ،دێ
کۆتر له سهر ڕهوهز به گمه و ناڵهناڵه ،دێ
جیکهی مهله ،ههرایه ،وژهی 7٦باڵی داڵه ،دێ
شین بوو زهویی و مێگهله مهڕ ڕۆیی بۆ لهوهڕ
پڕ بوو له کاڕهکاڕی مهڕی ،شیو و دهشت و دهر
شوانان کهپهنکی تازهیی خۆیان دهکهن لهبهر
ههڵدێنه ناو ههوارهوه کیژان به جلکی تهڕ
بارانه ،بایه ،گوڕڕه گوڕی ههوری تاڵه ،دێ
ڕێک چیغ و چادرن دهدرهوشن له سهر چیا
وهک خاڵی ڕهش دهچن که له سهر ڕوومهتێ درا
ڕندوو له ههرکوێ ما ،کوڵی فرمێسکی ههڵڕژا
بهو بۆنه ،چابوو خۆ کوڵی دڵ تۆزێ دامرا
کاتی ههواره ،قیژهیی کابانی ماڵه ،دێ
دونیا وهکوو بهههشته ،سهراسهر بووه گڵووک
خونچه ،که دهست نهخوردهیه ،وا بۆته تازه بووک
7٦

 .دیوانی چاپی جهعفهر و ئهنیسی :وشهی باڵی داڵه ،دێ
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ههرکهس گوڵێک به ڕوح نهکڕێ ،پێی دهڵێن چرووک!
کاتی نهماوه کاکه ،خهم و ئاه و نووکه نووک
کیژان له گوڵچنین و بزهی چاوی کاڵه ،دێ
تیپی گواڵن گهیشت و واڵت بوو به زێو و زهڕ
بولبول به جۆش و کوڵ له نێوان شهو دهباته سهر
77
شهونم له سهر چڵۆپی گواڵن کهوت و بوو به بهر
نهرگس به بهرگی زهردهوه هێناویه 78خهبهر
یانی گواڵڵه سووره له خوێندا شهاڵڵه ،دێ
ئهمنیش ههژار و دڵ به خهم و چاوهڕێی پهیام
کێهه پهیام؟ پهیامی ڕهفیقانی وهک برام،
پاڕامهوه له خالیقی بوون و و نهبوون ،بهاڵم
ههروا به داخهوه گلهمه ،ههر نهبوو وهاڵم
وێرانه ماڵ و حاڵ و سهدای کونده الڵه ،دێ
خوێندی له گوێسوانهیی تاالری سهوز و سوور
وێرانی کرد و تێکچوو ،نهما کۆشکی پڕ سروور
دهگڕێ دڵی ههژاری "ئیمامی" وهکوو تهنوور
دهگری ،دهڕێژێ خوێنی گهشی ،دڵ له خوار و ژوور
ههرکوێ دهچێ له دووری 7٩ئهوان ،زاڵه زاڵه ،دێ
بۆکان ١٣٤7 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ١٢٢و  ١٢٣ی چاپی ئەنیسی و  ٢٦5و  ٢٦٦ی چاپی جهعفهر)

___________________________________
عینوانی شیعرهکه له ههردوو چاپدا وهک یهکن.
77
78
7٩

 .چاپی ئهنیسی :کهوتبو به بهر
 .چاپی جهعفهر :هێناوییه
 .چاپی ئهنیسی :دووی ئهوان
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ئهوه پێنج خشتییهکی بههارییهیه و پڕه له تهعبیری جوان ،بهاڵم دڵی ناسک و ههستیاری
شاعیر که تەژیی خهم و کهسهره ،لێرهشدا دهستی له کۆڵ ناکاتهوه و لێی ناگهڕێت به
شادی و بێ خهمی بڕوانێته جوانییهکانی بههار ئهویش له کوردستانێکدا که تهنیا دوو
مانگێکی نێوان ڕهشهمه و جۆزهردان دهتوانی چێژ له ڕازاوهیی سروشت وهربگری.
پێشتر سهرماوسۆڵ و سههۆڵبهندانه و خاتوو زهمههریر میوانی کووچه وکۆاڵنی مااڵن،
دواتریش گهرما و تۆز و خۆڵ و ڕهنگی زهردی مهزراکان مهنزهرهی دهشتی سهوز و
مێرگی نهخشین دهشێوێنن و دهبێ پهنا ببرێته بهر سێبهری داران و گوێسهبانان.
حولـلهی مهرهسێی ئاوات ،خهمه! جا خهمی تێپهڕ بوونی تهمهن بێت و بهباچوونی
الویهتی ،یا خهمی له دهستچوونی بههار و سروشتی جوانی کوردستان ،یا خهمی مردن
و به گوناهباری چوونه بهر قاپیهی خودا ،یا خهمی گهل و واڵت ...مامه خهمهی ئێمه
بهو ههموو خهمهوه ،لهم شیعرهشدا سهرهتا شهرحی چهلهنگی و ڕازاوەیی سروشتی
واڵت دهدات و به وهستاییهکی بهرچاوهوه ئهو جوانیانه دهخاته ڕوو ،بهاڵم دڵی به
خهفهت ڕاهاتووی تهنیا تا چوار بهندی شیعرهکه لهگهڵ قهڵهمهکهیدا هاوڕێیه و ئیتر له
دوو بهندی کۆتاییدا وهک جاری جاران شهرحی دهروونی خۆی و بهختی ناسازگاری
ههڵدهڕێژێت و سهرلهنوێ "ههژار و دڵ بهخهم و وێرانه ماڵ و کۆشکی سروور
تێکچوو و دڵ وهک تهنوور گڕاو و چاو به گریان و خوێن له دڵ ڕژاو" ،خهفهتی بێ
سنووری خۆی بههۆی نههاتنی دۆستانی خۆیهوه لهگهڵ خوێنهر و بیسهری شیعرهکهدا
دادهبهشێت.
شیعرهکه چهند تهعبیری شاعیرانهی سهرکهوتووی تێدایه :باڵی داڵ، ،ههوری تاڵ،
کوڵی فرمێسک ،گوڵ به ڕوح کڕین و چاوهڕێی پهیام بوون .شاعیر له شیعرهکهدا
کهڵکی له پێکهوههێنانی ههندێک پیتی ئهلف و بێ وهرگرتووه و مۆسیقای ئهو پیتانهی
خستۆته گوێی بیسهر و خوێنهرهوه که بهو مۆسیقایهی وشهکان 'مۆسیقای ناوخۆیی
وشه' دهگوترێت ،بۆ نموونه :مێگهله مهڕ ڕۆیی بۆ لهوهڕ (مۆسیقای پیتی /ڕ ،)/کهوی
بنار وکهژ وکێو (مۆسیقای پیتی /ک ،)/کاڕهکاڕی مهڕ (مۆسیقای پیتی /ڕ /ههروهها
/ک)/
ئهوهش واتای ههندێک وشه به یارمهتی ههنبانه بۆرینهی مامۆستا ههژار:
چاوی کاڵ ،ڕهنگی چاوی عابی ئاماڵ زهرد؛ ڕهنگی چاوی ڕهشی ئاماڵ عابی؛
پاڵ ،بنار و قهردی کێو (ههڤاڵێن مه دانه پاڵی)؛ ملهی کێو (لهوپاڵه سهری دهرێنا)؛
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ڕهوهز ،چین چینه بهردی ناوقهد و سهری کێو؛
داڵ ،خهرتڵ؛
مهڕی ،شێوازی موکریانی (مههابادی) وشهی مهڕ؛
ههوار ،وار ،زۆزان ،زستانهوار8٠؛ له عیبارهتی "ههڵدێنه ناو ههوارهوه" وا تێدهگهم که
ههوار لێرهدا واتایهکی بچووکتر له چوونه شوێنی هاوینهی ههبێت ،شوێنێک وهک
پهناگه یان ڕهشماڵێکی سهرگیراو که لهکاتی باران و تهڕ وقوڕیدا خهڵک پهنای بهرنێ؛
ڕندوو ،ڕنوو ،کهویه بهفر
گوڵووک ،خونچه گوڵ
دهست نهخورده ،دهست لێنهدراو (فارسی)
چرووک ،ڕژد ،دهس قووچاو
زێو ،شێوازی موکریانییه بۆ وشهی زیو له باشووری کوردستان ،کانزای نوقره؛
چڵۆپ [چڵۆپک] ،تروپک ،بڵندترین شوێن له دار؛
شهاڵڵ ،تێوهدراو؛
گله ،گلهیی؛
زاڵهزاڵ ،داد وهاوار؛
شاعیر لهم شیعرهشدا کهڵکی له ههندێک وشهی فارسی و عهرهبی وهرگرتووه که
دهکرێ نیشانهی زهوقی شاعیریی خۆی و ناسیاویی زۆری له ئهدهبی فارسی بێت یان
کێش و قافیه به سهریدا فهڕز کردبێت :بۆ نموونه :دست نخورده و گله.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
م ـضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 . 8٠ههنبانه بۆرینه ئهو واتای زستانهواره ی هاوڕێ لهگهڵ بانهمهڕ چوون و یەیالقی تورکی پێکهوه هێناوه و
ههوارگهشی وهک جێگهی ژیان له کوێستان واتا کردۆتهوه .ڕوونکردنهوهیهک پێویسته :یهیالق یا خود یای لیق
وشهی تورکی/مغولییه و له بهرانبهر قیشالق یان قیش لیق دا دێت .یهکهمیان هاوینه ههواره و دووههمیان
زستانه ههوار یان زستانهوار .بهم پێیه ئهوهی وا له ههنبانه بۆرینهدا بۆ ههوار واته هاوینه ههوار نووسراوه
'زستانهوار' ،نابێ لهشوێنی خۆیدا بێت.
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الفاو

هەستا لە واڵتی ئێمە تۆفان
هەڵاڵیە ،هەرایە ،شینە ،گریان
بێکەشتیی و نووح و شۆرته ماوین
ماڵکاولی دەم شەپۆلهئاوین
خێزان و مناڵ و ماڵ و پاتاڵ
ون بوون و جیهان له ئێمه بوو تاڵ
الفاو هەچی بوو له ماڵ ،هەمووی برد
تااڵوی به زاری ئێمەدا کرد
چاڵ پڕ بوو له ئاو ،گەنم ڕزیون
8١
دیوار هەموو تێکتەپی و خزیون
8٢
دەستوپلمان به ئاو تەزیوە
دێویش له شەپۆله ئاو بەزیوە
بێتاقەت و هێز و الرەمل ماین
ماوێکه بەبێوچان له ئاواین
نانووسرێ کاکه! کارەساتی
الفاوی بەهاریی و نەهاتی!
ڕووی کرده واڵتی کوردەواری
هەر ماوەته ڕەحمی زاتی باری
بێتوو نەزەرێ بکا وەالمان
ڕەحمێ بەوه وا لە سەر زەوی مان
8١
8٢

چاپی ئەنیسی :تێک تەپی ،خزیون
چاپی جەعفەر :دەست و پەلمان
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هیوا که نییه بە غەیری الی ئەو
ڕووناکی نییه بەبێ چرای ئەو
هەرچەنده که خاوەنی گوناهین
شەرمەنده و زار و ڕووسیاهین
یاڕەببی وەدەرخه ڕۆژی ڕەحمەت!
البه لە سەر ئەم واڵته نەگبەت
8٣
ئەمنیش که هۆنەرێکی پیرم
موستەوجبی ڕەحمەتم ،فەقیرم
هەر سروەیی بایه هەوری پێوە
ڕێژنێکی دەکاتەوه لەڕێوە
قاقاڵوا١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٩5تا  ١٩7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٢٤و  ٣٢5ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
بابەتی شیعرەکە شەرحی ڕووداوێکی سروشتی واتە الفاوێکە کە لە بەهاری ساڵی
 ١٣٤7ی هەتاوی ( ١٩٦8ی زایێنی)دا لە ناوچەی ژیانی شاعیر ڕووی داوە و بۆتە
هۆی زیانێکی زۆری گیان و ماڵی خەڵک .من خۆم ئەو بەهارە لە کوردستان نەبووم و
لە تاران دەژیام.
واهەیە بکرێت شیعرەکە بە بابەتێکی تەمسیلی و سیمبولیک بزانین و واتای ڕووداوە
ناخۆشەکانی ساڵی  ١٣٤7ی هەتاویی و کووژرانی شؤڕشگێڕانی حزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێران لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی لێ وەربگرین .بەاڵم من زۆر بەرەو
ئەوالیەی نابەم.
هەڵاڵ :قەرەباڵغی و هاوار
شۆرتە :واتای ئەم وشەیەم بۆ ڕوون نەبووەوە .بڵێی پاسەوان و حەرەس نەبێت؟ کەسێک
کە پارێزگاریمان لێبکات؟
پاتاڵ :ئاژەڵ ،حەیوانی ماڵی
 8٣ئەگەر بەشێک لە شیعرەکە دانەکەوتبێت ،بۆ پاراستنی کێش ،دەبێ وشەی 'ئەمنیش' وەک 'ئەمنییش'
بخوێنرێتەوە واتە پیتی /یاء/ەکەی درێژ بکرێتەوە.
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ون بوون :لێرەدا لە دەستچوون و فەوتان و نەمانە.
تااڵو :ئاوی تاڵ ،کینایەیە لە نەهاتی و ژیانی ناخۆش.
گەنم ڕزیون :ئاوی زۆر و زیاد لە ئەندازەی بەهاری دەبێتە هۆی ڕزین و لەناوچوونی
حاسڵی گەنم.
تێک تەپین :بەسەر یەکدا کەوتن و ڕووخان
خزین :بریتییە لە بنکۆڵ بوونی دیواری بینایەی وەک ماڵ و لەئەنجامدا قەڵەشت هێنان
ئینجا ڕووخانی دیوارەکە.
پەل :دەست .دەبێ ئاماژە بێت بە کار و زەحمەتی زۆر و بەردەوامی خەڵک لە پێناو
ڕزگاری لە بارودۆخێکی خراپ کە سێاڵوەکە پێکی هێناوە و لە ئەنجامدا دەستی
خەڵک لە ناو ئاودا تەزیوە.
تەزین :سڕ بوون .لێرەدا بەهۆی سەرماوەیە.
دێویش :...تەعبرێکی جوانە بۆ گەیاندنی هێزی زۆری الفاو و لە ڕۆست نەهاتنی
خەڵک .قسەکە چەشنێک تەنزی تێدایە و بۆ پیشاندانی گەورەیی کارەساتەکە گوتراوە،
دەنا شەپۆلی ئاو شتێکی نەرم و لەتیفە و دێویش کە لە فەرهەنگی کۆندا بەهێزترین
بوونەوەر بووە دەبوایە دەرەقەتی بێت.
الرە مل :کەسێکی بێ دەسەاڵت
ماوێکە :ماوەیەکە ،ماوەیەکی زۆرە.
باری :باریتەعاال ،خودا
هیوا کە نییە :...هەر بەتەواوەتی هیوایەک نییە و نەماوە جگە لە یارمەتی زاتی خودا.
زار :الواز
شەرمەندە و ڕووسیاه :ڕوو ڕەش ،هەمان ئەو داستانەیە کە مرۆڤ گوناهکارە و دەبێ
چاوەڕوانی لێبووردنی خودا بێت .واهەیە چەشنە ئاماژەیەکیش بێت بەو باوەڕە
نابەجێیەی کە دەڵێ تاوانکاری و کاری خراپی مرۆڤ دەبێتە هۆکار بۆ کارەساتی
سروشتی وەک بوومە لەرزە و الفاو و...
نەگبەت :نەهاتی و چارەڕەشی
موستەوجیبم :شایانی ئەوەم ،مافی خۆمە
سروە :شنەبا
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هەر سروەیی بایە :...من لەواتا کردنەوەی ئەم فەردەدا هەندێک کێشەم هەیە و پێم وایە
ئیهامێکی تێدا بێت ،واتە جگە لە واتای ڕواڵەتییەکەی واتایەکی دوورتریشی تێدا
شاردرابێتەوە .واتای نزیک و ئاساییەکەی ئەوەیە هەر سرەوەیەک هەڵدەکات هەورێکمان
دێنێتە سەر و هەوەرەکەش دەست بەجێ بارانێکمان لێ دەبارێنێت .ئەوە درێژەی
شەرحدانی بارودۆخی واڵت و خەڵکەکەیەتی بە دەست بارانەوە.
بەاڵم بە هۆی ئەو ڕاستییەوە کە فەردەکە لە درێژەی  ٦فەردی پێش خۆیدایە و
ئەوانیش پاڕانەوە لە خودان بۆ کۆتایی هێنان بە کارەساتەکە ،هەست دەکەم دەکرێت
ئاواتی خواپەر ستی لە خودا ترس نیازی لە سروە ،لوتفی خودا و نیازی لە هەور،
هەوری ڕەحمەتی ئەو بێت دەنا چۆن دوای شەش فەرد پاڕانەوە ،هەمیسان لە پڕ
دەگەڕێتەوە سەر بابەتەکەی سەرەتا و شەرحی ڕووداوەکە؟
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف :مفعول مفاعلن فعولن
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کەی بەهار وایە؟

کەی بەهار وایە گوڵم خونچە دەمێ پێنەکەنێ؟
بولبولی دڵ بە شنەی خۆشی بەیانان نەشنێ
نەت بووە عاشقی وەک وی لە سبەی تاکو شەوێ
بەتەما بێت ،کەچی ماچێکی لێوی نەدەنێ!
گوڵی ئەوساڵی وەریوە ،گوڵی پاریشی چووە
مەگە کای پارەکە وەک ئێمە بەباکا بە شەنێ!
پەڕوپۆی پاکی وەریوە لەخەمان ،کوا مەلی دی
ببنە هاواڵی خەمی ،تازە لە کوێ پێدەکەنێ؟
ئەو هەژارە کە ئەوەند تامەزرۆ ماوەتەوە
مەکە لۆمەی کە لەنێو دڕکە ،بە دۆش هەر دەژەنێ!
ئەمنیش کوندم و هەرکوێیە دەچم ،وێرانە
وەکو تاقتاقکەرە خۆم مامەوە لێرە بە تەنێ
ڕیشەکەی خەڵفی هیوای کاکی "ئیمامی" پرسن،
8٤
وا پوواوە بە سەری ئێوە بە فوو هەڵدەکەنێ!
قاقاڵوا ١٣٤8 ،ی ههتاوی
(الپەڕەو  ٢8ی چاپی ئەنیسی و  ٢٤8ی چاپی جهعفهر)

_____________________________________
عینوانی شیعرهکه له ههردوو چاپدا وهک یهکه.
شیعرێکی جوان و ڕەوان و بێ گرێ وگؤڵە ،باس لە بەهارێک دەکات کە بەهاری
ڕاستەقینە نییە لەبەر ئەوەی خونچە پێناکەنێ و بولبول  -کە دڵی خۆیەتی ،بە شنەی
8٤

 .چاپی ئهنیسی :ههڵدهقهنێ
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خۆشی بای بەیان ناشنێتەوە؛ ئەوە هەڵوێستێکی ڕوونی سیاسییە کە لە بەرگی ئیهامدا
شاراوەتەوە بەاڵم هێشتا هەر خوێنەر مەجبوور دەکات مل بکێشێت بزانێ لە پشت
پەردەوە چ خەبەرە و شاعیر باسی کوێ و چ سەردەمێک دەکات  .ڕووی قسەی
شیعرەکە لە "گوڵم" واتە گراویی شاعیرە و هۆنەر هەر لە فەردی یەکەمەوە
خۆشەویستەکەی دەکاتە "بەرگۆ" ی قسەکان ،لە دڵی خۆی نموونەی بۆ دەهێنێتەوە و
پێی دەڵێت تۆ هەرگیز ئەوینداری ئەوتۆت نەبوە کە وەک بولبول لە بەیانییەوە تا شەو
بەتەمای ماچێکی گوڵ چاوەڕوانی بکێشێت بەاڵم خونچە دەمی بۆ نەکاتەوە و ماچێکی
لێوی نەداتێ! دڵی من گوڵی ئەمساڵی [بەهۆی با وبۆران و سەرما و بەستەڵەکی
سیاسییەوە؟] وەریوە و گوڵی پاریش نەماوە پێی شادمان بێت ،کە وابوو هیچ چارێکی
نییە جگە لەوەی وەک "ئێمە" [هاوبیرانی شاعیر] ،بە باسی ڕابردووی خۆش کەیف ساز
بێت و کای کۆن بە با بکات؛ ئەوەندەش خەم و خەفەتی لێ بارە ،کە پەڕوپۆی
هەڵوەریوە و وەک مەلی گەڕی لێهاتووە کە مەالنی دی پێیان خۆش نییە هاوڕێیەتی
بکەن و لەئەنجامدا ناتوانێ خەمی خۆی لەگەڵ کەسدا دابەش بکات .بەم پێیە،
دەرەتانێکیش بۆ پێکەنینی نەماوە وسەرەڕای ئەوەی گەلێکیش تامەزرۆی دیتنی گوڵە،
بەاڵم لەبەر ئەوەی کەوتۆتە نێو دڕک و دڕووەوە ،ناچارە دەبێ "بە دۆش بژەنێت"!
(بڕوانە دواتر).
شاعیر دوای ئەو شوبهاندنە سەرکەوتووانە ،کە هەمووی لە باسی دڵی دا بوو -ڕاست
وەک ئەوەی دڵی لە خۆی جیاواز بێت ،لە دوو فەردی کۆتایی شیعرەکەدا خۆی و نەک
دڵی ،ڕاستەوخۆ دەخاتە بەر تیری لۆمە و دەڵیت من وەک کوندەبوو هەرکوێیەک دەچم
وێرانەیە [واتە ئەگەر وێرانیش نەبێت من وێرانی دەکەم] ،وێرانە و کەلەواش ئاشکرایە
کەسی تێدا نابێت ،کە وابوو ،من بوومەتە "تاقتاقەکەرە" و لێرە بە تاق و تەنیایی
ماومەتەوە.
لە دێڕی کۆتاییدا ،شاعیر ناوی خۆی بە "کاکی ئیمامی" دەبات و دەڵێ من پێشتر
خەڵفێکی ساوای هیوام چەقاندبوو ،جا ئەگەر هەواڵی ئەوم لێ دەپرسن ،سوێند دەخۆم
بە سەری خۆتان کە ڕەگ و ڕیشەی وەها پواوە و لەناو چووە ،کە بە تاقە فوویەک
هەڵدەقەندرێت و دەکەوێت! واتە من خۆم ،هیوام نەماوە و خەریکە بە تەواوەتی بێ
هیوا دەبم.
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ئەو بێ هیوایی بە دواڕۆژە ،یەک لە تایبەتمەندییەکانی شیعری ئاواتە و لە زۆر شوێنی
دیکەی دیوانەکەشیدا دەردەکەوێت .بۆ کەسێک کە نشوستی کۆماری کوردستان و
شکستی خەباتی سااڵنی  ١٣٣١و  ١٣٣٢ی ئێران و زاڵییەتی ڕوکنی دووی ئەڕتەشی شا
و حکوومەت نیزامی تەیمووری بەختیار و دامەزرانی ساواک و هەرەسی شۆڕشی
ئەیلوولی باشووری کوردستان و شەهید بوونی ئەندامانی باڵی شۆڕشگێڕی حزبی
دیموکڕات و ئیعدامەکانی ساڵی  ١٣٤8ی جڵدیان ،ئینجا زاڵبوونی مەالکان بە سەر
ئێراندا و کوشت وبڕ و گیران و ئەشکەنجەی خەباتکارانی کوردی بە چاوی سەر
بینیوە و بە خوێن و پێست هەستی پێکردوون ،بێ هیواییەکی ئەوتۆ شتێکی سەمەرە و
نائاسایی نییە .شیعرەکە لە عەینی ڕەوانی و بێ گرێ وگۆڵیدا وەک هەموو شیعرێکی
سەرکەوتووی "سهل و ممتنع" ،ئاڵۆزییەکی مەنتیقی تێدایە کە بەیەک جار خوێندنەوەی
ساکار هەستی پێ ناکرێت و تەنیا لە شیکردنەوەدا دەردەکەوێت .لە هەندێک شوێندا
شاعیر ،جێگۆڕکێ بە خۆی و دڵی و گراوییەکەی و خوێنەری شیعرەکان دەکات و
خوێنەر مەجبوور دەکات وورد بێتەوە و ماسی سووری واتا لە قوواڵیی گۆمەکە دا
بدۆزێتەوە.
هەندێک وشە و تەعبیر لە شیعرەکەدا هەن کە دەکرێ قسەیان لە سەر بکرێت یان
ڕوونکردنەوەیان لەمەڕ بدرێت- :
دەمێ پێنەکەنێ :ئیهامێکی تێدایە .لە واتای نزیکی ئیهامەکە دا ،دەم بەواتای ماوەیەکی
کورتی زەمەنییە بەاڵم دەکرێ وەک دەم یان زاریش وەربگیرێت و بگوترێت پڕ بە یەک
دەم پێنەکەنی؛ دیارە ئەگەرێکی سێهەمیش هەیە :بڵێی وشەکە لە چاپی دیوانەکاندا بە
هەڵە نەنووسرابێت؟ تۆبڵێی 'دەمی' نەبووبێت بە واتای دەمی خو نچە؟ کە زۆریش جوان
و بەڕێ وجێیە:
"کەی بەهار وایە گوڵم خونچە دەمی پێنەکەنێ؟"

من ئەو بژاردەیەم پێ لەهەموان باشترە ،بەاڵم خۆ من خاوەنی شیعرەکە نیم!
"بە شنەی خۆشی بەیانان نەشنێ" :جگە لە تەعبیری ڕازاوە و تازەی "نەشنێ"،
سەرجەمی میسراعەکە مۆسیقای ناوخۆیی پیتی /ش /ی تێدایە؛
"ماچی لێو" :لە ئەدەبیاتی کوردیدا بێ وێنە نییە بەاڵم تازەترە لە ماچی سەر گۆنا کە لە
زوربەی ئەدەبی کالسیکی کوردیدا دەبینرێت؛
"مەگە" :شێوازێکی دیکەی "مەگەر" ە و لە زۆر شوێنی ناوچەی موکریان لەو بیچمەدا
دێت؛
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"کای پار بەباکردن" :شاعیر بە نیازێکی تایبەت ،پەندی کۆنی "کای کۆن بەبا کردن"
ی کردۆتە "کای پار بە باکردن" .ئەم کارە لە پەیوەندی میسراعی یەکەمی
شیعرەکەدایە ،کە تێیدا باس لە گوڵی ئەمساڵ و گوڵی پار کراوە؛ هەروەها سەنعەتی
بەدیعی "تضاد" یش لە نێوان گوڵ و کا دا بە کار هێنراوە.
"بە شەنێ" :لە جیاتی "بەشەن" ،ئەوەش شێوە دەربڕینێکی موکریانییە؛
"مەلی دی" :شاعیر لە سەرەتای شیعرەکەدا دڵی خۆی بە بولبول شوبهاندووە و بەم پێیە،
نیاز لە "مەلی دی" دەبێ دڵی خەڵکانی دیکە بێت؛
"ئەو هەژارە" :نیاز دڵی شاعیرە؛
"تامەزرۆ" :زۆر بە تاسە (هەنبانە بۆرینە)؛
"بە دۆش هەر دەژەنێ" :تەعبیرێکی هەندێک ئەستەمی ناو شیعرەکەیە .واتای ئاسایی کە
لە شیعرەکە وەردەگیرێت ئەوەیە ئەو دڵە هەژارە تاق و تەنیا کهوتووه ،ئەوەندە
تامەزرۆی یار و دۆست و دەزگیرانە و وەها کەوتۆتە نێو دڕک و دڕووی وهک گێرە و
کێشەی سیاسی و زیندانەوە ،کە لەبەر ناچاری لە دۆش دەژەنێت" .دۆ" واتە کیژێک
کە لە هەڵپەڕکێدا دێتە دەستی الو(هەنبانە بۆرینە)" .لە دۆ ژەندن" ئیهامی تێدایە .واتای
نزیکی بریتییە لە" :دۆ ژەندن" واتە ژەندنی مەشکە بۆ ئەوەی دۆ لە ماستاو وەربگیرێت
بەاڵم لە خوێندنەوەی شیعرەکەدا خوێنەر بیری بۆ واتایەکی دوورتریش دەچێت
ئەویش ژەندنە بە واتا سێکسیەکەی کە لەگەڵ تامەزرۆ بوونی یار و تەنیا وبێ هاودەم
مانەوەدا یەک دەگرێتەوە .لە دۆ ژەندن دەبێ لەو پەیوەندەدا گوترابێت کە لە
هەڵپەڕکێی کوردیدا ،بە گوێرەی نەریت ،کوڕەالوان گەلێک ڕێزی "دۆ" واتە ئەو
کچانە دەگرن کە دێنە دەستیانەوە ،تەنان ەت کاتێ پەنجە دەخەنە پەنجەی دۆوە ،هەوڵ
دەدەن دەستی کچ ئەزیەت نەکەن و نەیگوشن واتە لە هەڵپەڕکێی کوردیدا کاتێ دۆ
لە دەستی کوڕەالودایە ،کوڕەکە هیچ جووڵە و کردارێک ناکات کە بۆنی سێکسیی
لێوە بێت .جا شاعیر دەڵێ دڵی من لەبەر ناچاری و تامەزرۆیی لە "دۆ" ش دەژەنێت
یان خۆ بە دۆ شەوە دەنێت گەرچی دەزانێت نابێ وا بکات! ئەوە تێگەیشتنی منە لەم
فەردە بەاڵم لە بۆچوونەکەم دڵنیا نیم لەبەر ئەوەی ئەگەری هەڵەی چاپ یان هەڵەی
ڕاگواستنی شیعرەکە لە الیەک و خراپ تێگەیشتنی خۆم لە الیەکی دیکە ناتوانم
نەگرمە بەرچاو .هیوادارم خوێنەران هەڵەم راست بکەنەوە.
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"تاق تاقکەرە" :یان تاق تاقەکەرە ،قژاوکە ،توتەک ،باڵدارێکە شەو تا ڕۆژ دەڵێ "تووت،
تووت" بە فارسی "مرغ حق" ی پێدەڵێن (هەنبانە بۆرینە) ؛ پەیوەندی تاقتاقکەرە لەگەڵ
شاعیر دەبێ ڕواڵەتی و ووشەیی بێت .شاعیر دەڵێ من بە تەنیا ماومەتەوە و
تاقتاقکەرەش هەر "تاق" و تەنیایە ،کەوابوو هەردوکمان وەک یەکین؛
"ئیمامی" :شاعیر لە شیعرەکانیدا جاروبارە لە نازناوی "ئاوات" و جاروبارەش لە بەشی
یەکەمی شوهرەتەکەی خۆی (ئیمامی زەنبیلی) کەڵک وەردەگرێت .لێرەشدا وەک
دەبینین"،ئیمامی" هاتووە و شاعیر خۆی بە "کاکی ئیمامی" واتە کاک ئیمامی ناوبردە
کردووە.
" ڕیشەکەی خەڵفی هیوای کاکی ئیمامی پرسن :"...لێرەدا ناتەواوییەک لە باری ڕێزمانەوە
هەیە .لە ڕستەی ئاسایی پەخشاندا دەگوترا "ئەگەر لە ڕیشەی خەڵفی کاکی ئیمامی
دەپرسن یان بپرسن "... ،بەاڵم شاعیرانی گەورەی هەموو گەلێک توانیویانە زمانی
زگماک وەک مێو بگرنە دەست و مشتوماڵی بدەن و بیچمی جیاوازی لێ دروست
بکەن .ئەو چەشنە دەست تێوەردان و گۆڕینە ،ناتەواوییەک بۆ ئەو کەڵە شاعیرانە نییە کە
خەسلە ت و تایبەتمەندییەکانی زمانەکەیان دەناسن و شارەزایانە دەیسووڕێنن و
دەیچەرخێنن و هەندێک جاریش دەیکەنە شتێکی نوێ ،ئەوان بەم کارە زمان
دەوڵەمەندتر و ڕازاوەتر دەکەن؛
"هەڵدەکەنێ" :لێرەشدا لە باری ڕێزمانییەوە دەبوایە بگوترێت "هەڵدەکەنرێ" یان
"هەڵدەکەنرێت" ،بەاڵم شاعیرێکی بە ئەزموونی وەک ئاوات کوا گوێ دەداتە "عمرو" و
"زەید" ی ویشکی ڕێزمان و ڕێزمان نووسان! جیاوازییهک له نێوان ههڵدهقهنرێی چاپی
ئهنیسی و ههڵدهکهنرێی چاپی جهعفهردا نییه؛ ههر دوو وشه یهک واتایان ههیه؛
ههڵدهقهنرێ شێوازی ناوچهی مههاباد و سهردهشت و پیرانشاری ههیه و ههڵدهکهنرێ
شێوازی ناوچهی بۆکان و سهقزه.
ڕێکەوتی دانرانی شیعرەکە:
ئەو مەسەلەیە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا دیاریی نەکراوە و بەم پێیە نازانین لە چ
سەردەمێکدا گوتراوە ،بەاڵم دوای باڵوبوونهوهی چاپی جهعفهر کێشهکه چارهسهر
کراوه و ساڵی  ١٩٤٩[ ١٣٤8ز] ی بۆ دەست نیشان کراوە.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،:
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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ستایشی خودا

"مرغان چمن بە هر صباحی
خوانند تورا بە اصطالحی"
ئەمنیش وەکوو وان به ئاه سەردی
زیکرت دەکەم و مەدح به کوردی
ئەی خالیقی زولجەاللی یەکتا
وەی ڕازقی خەلقی بەڕڕ و دەریا!
بۆ خاتری ئەم بەریبەیانە
بۆ خاتری ناڵەیی شەوانە
کارم هەموو خوار و خێچ و ناجۆر
زەخمم هەموو کەوته ئێش و ناسۆر
85
ڕەحمێ بکه زوو به ئاهی سەردم
بینێره خودا ،دەوایی دەردم
الی تۆ نەبێ ،قاته مەرهەمی دڵ
8٦
لوتفت نەبێ ،ماته بەختی "کامڵ"
87
بێهەوری کەرەم چەمەن خەمۆشە
بێبارشی ئەو ،سەمەن نەخۆشە
حەل ناکرێ موشکیلی دڵی ئەو
پێناکەنێ خونچەیی گوڵی ئەو
بۆ خاتری ئەوکەسەی که ناردت
85
8٦
87

 .چاپی ئەنیسی :زو
 .چاپی ئەنیسی :کامیل
 .چاپی ئەنیسی :کەڕەم
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بۆ دەعوەتی چاکه ،خۆت سپاردت
بێدار بکه تالعی خەواڵووم
تیمار بکه قەلبی پیس و مەسمووم
88
بەحری کەرەمت که هاته جونبش
تۆفانه ،نمێکی وەختی بەخشش
8٩
سەد نووح به مەوجێ سەرنگوونە
سەد کەشتی ئەوی تێیا زەبوونە
قەترێکی کیفایەتی سەغیران
٩٠
جورعێکی بەسە لەبۆ کهبیران
قاقاڵوا١٣٤8 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١58و ١5٩ی چاپی ئەنیسی و
 ٢٩٣و  ٢٩٤ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و لە هەردوو چاپەکەدا خراوەتە بەشی
'مەسنەوی'یەوە .بۆمن جێگەی پرسیارە کە جیاکردنەوەی غەزەل لە مەسنەوی لەسەر چ
بنەمایەک بەڕێوە چووە؟ ئایا کێشی شیعرەکەیە ،یا تەنیا کەمییەت واتە ژمارەی
فەردەکان بۆتە هۆکار؟ ئەگەر هەر ئەوە بووبێت ،خۆ ژمارەی  ١٤فەردیش دەکرێ لە
مەقوولەی غەزەل دا بگونجێت .چیتر هەیە کە ئەو شیعرەی بۆ مامۆستایانی بەرهەمهێنەری
دوو دیوانەکە کردۆتە مەسنەوی؟ الم وایە دەبێ ئەو خاڵە بۆ خوێنەر ڕوون بکرێتەوە.
شیعرێکی ئایینییە لە پەسنی خودادا.
مەتلەعی شیعرەکە فەردێکی فارسییە .دیوانی چاپی جەعفەر ئەم فەردەی خستۆتە ناو
دوو کەوانەوە بۆ ئەوەی دەربکەوەێت شیعری ئاوات نییە و منیش لەگەڵ ئەوەدام .بە
شوێنیدا گەڕام و ئێستا بە ئەگەری زۆر بە شیعری عەتتاری نیشابووری شاعیری عارفی
٩١
سەدەی شەشەمی کۆچیی ئێرانە.
88
8٩
٩٠
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 .چاپی ئەنیسی :کەڕەمت
 .چاپی ئەنیسی :سەد نوح کە بە مەوجێ سەرنگونە
 .چاپی ئەنیسی :جورعێکی کیفایەتی کەبیران
مەولەوی ڕۆمی سەبارەت بە عەتتار گوتوویەتی:
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مەالی بانگدەری مزگەوتەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەندێک جار جیا لە بانگ،
'سەاڵ'شیان هەیە کە بریتی بێت لە شیعری موناجات .ئەو شیعرانە هەندێک جار کوردی
و جاروبارەس فارسین .لێرەدا دەڵێی ئاوات بەم شیعرە سەاڵی خەڵک دەکات.
فەردی دووەم خوێنەر دەخاتە بیری مناجاتەکەی حاجی قادری کۆیی کە دەڵێ
"مەعلوومە بۆچی حاجی مەدحت دەکا بە کوردی"...

بەاڵم ئاوات لە درێژەدا ،بوارێکی دیکە هەڵدەبژێرێت و زیاتر بۆ خۆی دەپاڕێتەوە:
ڕەحمێ بکە زوو بە ئاهی سەردم" و...
شیعرەکە لە ساڵی  ١٣٤8دا گوتراوە کە ساڵی تێکشکانی ڕاپەڕینە چەکدارانەکەی باڵی
شۆڕشگێڕی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانە .وێدەچێت شاعیر لە ژێر کارتێکەریی
ئەو شکستەدا لە سەیری ئافاق گەڕابێتەوە سەیری ئەنفوس واتە کاتێ هەل ومەرجی
دەرەوە لەجێی خۆیدا نییە و چی لەگەڵ ناکرێت ،زوربەی کات خەڵک پیش دەخۆنەوە
و لەبەر ناڕەحەتی دەچنەوە دنیای تاکەکەسیی خۆیان.
چمن :مێرگ ،واتای 'باغ'یشی لێ وەرگیراوە.
مرغ چمن :بە گشتی باڵندە دەگرێتەوە ،بە تایبەت بولبول.
صباح :بەیانی
اصطالح :سازان و ئاشت بوونەوەیە بەاڵم لێرەدا واتای 'زمان' و 'شێوەی بەیان و
دەربڕین' ی هەیە' .فرهنگ معین' ئ ەم واتایەشی بۆ لێداوەتەوە ،دوور نییە نیازی
شاعیریش لە هێنانی وشەکە هەر ئەو واتایە بووبێت" :وشەیەک کە هەندێک خەڵک
خۆیان دایدەنێن و کەڵکی لێ وەردەگرن" .واتای گشتیی فەردە فارسییەکە ئەوەیە:
باڵندەی ناو باغیش هەرکام سەرلە بەیانی ،بە دەنگ و جریوەی تایبەت بەخۆیان [بە
زمانی خۆیان] ،بانگی تۆ دەهێڵن و هاواری تۆ دەکەن [ئەی خودایە]!".
زیکر :یاد کردنی کەسێک یان شتێک بە چاکە.
مەدح :پێداهەڵگوتن و هەڵدانی کەسێک یان شتێک.
زولجەالل" :ذوالجالل" ی عەرەبییە ،خاوەن شان و شکۆ بەڕڕ :ویشکانی ،دژی بەحرە.
ناڵەی شەوانە :دەگوترێت کە نەخۆش لە ماوەی شەودا ئازاری زیاترە و دەناڵێنێت و
هاوار دەکات .بەشێک لە سوفیانیش شەوانە زیکری خودا دەکەن و لێی دەپاڕێنەوە.
من آن موالی رومی ام کە از کلکم شکر ریزد
ولیکن در سخن گفتن غالم شیخ عطارم

من ئەو مەوالنای ڕۆمییەم کە شەکر لە پەنجە{قەڵەم]م دەبارێت بەاڵم لە قسە کردندا غواڵمی شێخی عەتتارم.
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ناسۆر :برینی تەشەنە کردوو.
قا ت' :قحط' ی عەرەبییە؛ نەبوو ،دەست نەکەوتوو.
مات :بێدەنگ و بێ جووڵە.
کامڵ :شێوەی نووسینی وشەکە لە ئەسڵی خۆیدا کە عەرەبی بێت 'کامل'ە .بەاڵم لە
کوردیدا شێوازی 'کامیل' بەخۆیەوە دەگرێت .ئەوە ناوی شاعیر خۆشیەتی .لە چاپی
ئەنیسیدا وشەکە وەک کامیل نووسراوە بەاڵم دواتر ئامادەکارانی چاپی جەعفەر بە
شێوەی 'کامڵ'یان نووسیوە دیارە گۆڕانکارییەکە دەبێ بۆ ئەوە بووبێت کە زیاتر لەگەڵ
وشەی دڵ دا بێتەوە و سەروای فەردەکە تەواوتر بێت.
بارش" :مصدر شینی"یە لە کرداری 'باران' و لە فارسی وەرگیراوە .زمانی کوردیش
ئەو چاوگەیەی هەیە بەاڵم لە شێوەی 'بارشت' دا.
سەمەن :یاسەمەن
حەل :بە شەددی /ل :/چارەسەر .عەرەبییە
موشکیل :گرفت ،گرێی کار
ئەو کەسەی کە ناردت :نیاز پێغەمبەری ئیسالمە
بێدار :بەخەبەر ،نەخەوتوو.
تالع :بەخت و ئیقباڵ' .طالع' ی عەرەبییە.
تیمار :دەرمان کردن ،چارەسەر کردنی نەخۆش
مەسمووم :ژەهراوی
پیس و مەسمووم :دوو سیفەتن شاعیر بۆ دڵی خۆی هێناون .دیارە لە ڕوانگەی ئەوەوە
دڵێک کە لەفیکری ئەم دنیادا بووبێت نەک ئاخیرەت و هەموو کاتی خۆی بە زیکری
خودا تێپەڕ نەکردبێت ،پیسە و ژیانی ئەم دنیا ژەهراوی کردووە .ئەوە بۆچوونی
عالمانی ئایینی و سۆفیان هەردوکیانە ،ئاواتی شاعیریش هەرکام لەو دوانە بووبێت یان
کۆی هەردوکیان ،دیارە وا بیری کردۆتەوە.
جونبش :جم وجۆڵ ،بزووتن ،جوواڵنەوە .فارسییە
نمێکی :تەڕاییەکی ،دڵۆپێکی
سەرنگوون :سەرەوخوار ،هەڵگەڕاوە .لەناوچوو

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات127/

کەشتی :دیارە دەبوایە بگوترێ کەشتیی بەاڵم لەبەر کێشی شیعرەکە کورتتر
دەنووسرێت و کورتتریش دەخوێنرێتەوە .فەردەکە ئاماژەی بە ئەفسانەی کەشتی نووح
کردووە.
زەبوون :بێ بایەخ و ناچیز .فارسییە
کیفایەت :بەس بوون ،بەش کردن .عەرەبییە
سەغیر :بچووک ،دژی 'کەبیر'ە بە واتای گەورە .عەرەبییە
جورعێکی :قومێکی .عەرەبییە
بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف :مفعول مفاعلن فعولن
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هات و نەهات

بانگی خزمان و هاوااڵن دەکەم
هات و نەهاتی خۆم بەیان دەکەم
پسام ،هێند گەڕام هەر لێر و لەوێ
جارێکی به ڕۆژ ،کاتێ به شەوێ
٩٢
داخۆ دۆعای کێ له من کاری کرد؟
خێڵی هەل و هات الی من باری کرد
٩٣
لەم ماوەی ژینه که من ڕامبوارد
هەر خۆم به کاتی هەل و هات سپارد
کەچی هەر نەمدی کاتێ هەل دەهات
هەرکاتێ هەل هات ،هاتم بۆ نەهات
سەد خەرمان گەڕام به دەستی خاڵی
سەد ئاشم لێکرد ،هیچم نەماڵی
هێشتا جەواڵم بێ گەنم و ئاردە
تەنووری دڵم هێشتا هەر ساردە
ئاخ دەمدی دەمێک تەندووری گەرم
٩٤
نانێکم نەخوارد بێترس و شەرم
نازانم چەرخی زەمان هەر بۆ من
نەمامی ژینی کردم سەرەوبن؟
یا کار و پیشەی ئەو چەرخه کۆنە
٩٢
٩٣
٩٤

چاپی ئەنیسی :داخوا
چاپی ئەنیسی :رامبووارد
چاپی ئەنیسی و جەعفەر :دەخوارد
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هەر وایه؟ چونکی وشک و بێڕۆنە!
به ڕۆن چەور ئەبێ یا به خوێنی گەل؟
٩5
ئەو خوێنەش کەنگێ؟ ڕۆژی خۆشی هەل!
یاخۆ وەک کوتم هەلم بۆ نایە
بۆیه گەل بۆ هەل هەر هەڵوەدایە
بەاڵم قەیناکا ،مافی خۆمانە
٩٦
ئەم دەرکاودەرک و ئەم بانەوبانە
له هیچ الیێکی "ئاوات" پێکنایە
دڵ هەر نەسرەوت له هیچ جێگایە
قاقاڵوا١٣٤8 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١8٩و  ١٩٠ی چاپی ئەنیسی و  ٣١٤و  ٣١5ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
ناوەرۆکی شیعرەکە پێداچوونەوەیەکی گشتی ڕابردووی ژیانی شاعیرە لە ڕوانگەی
خۆیەوە کە دەڵێ " خێڵی هەل و هات الی من باری کرد" و لە سەر خەرمان بە
دەستی خاڵی و لە ئاشی بە جەواڵی بەتاڵەوە گەڕامەوە .ئەوانە ڕووداوی ژیانی شاعیرن
کە گێڕانەوەیان تا فەردی ١٠درێژە پەیدا دەکات .بەاڵم لە فەردی  ١١دا مەسەلەیەکی
گشتیتر و بە تەواوەتی سیاسی دێتە گۆڕێ" :خوێنی گەل" دەبێ چەرخی کۆن چەور
بکات .چەرخی کۆن و چەرخی زەمان کە لە دوو فەردی پێشتردا هاتوون ،چین؟ ئایا
هیچ شتێک هەن جگە لە بارودۆخێکی سیاسی کە کوردی تێکەوتووە؟ ئەو
چەورکردنی چەرخە خەباتی گەل نەبێت چییە؟ لە فەردەکانی دواتریشدا تا کۆتایی
غەزەلەکە ئەو بیرۆکە سیاسییە حزووری هەیە.
هەڵسەنگاندنی مەسەلە و چارەسەری ناتەبایی نێوان دوو بەشی غەزەلەکە دەکرێ بەم
شێوەیە بێت کە شیعرەکە هەر لە بنەڕەتدا سیاسی بووە و شاعیر وەک سەرەتایەک بۆ
دامەزراندنی بابەت ،نموونەی لە ژیانی خۆی هێناوەتەوە؛ لە ڕاستیدا شاعیر ئەو شێر
وڕێوییە بۆئەوە هێناوەتەوە کە بڵێ بە بیرەوەریی خۆم گەلەکەم بێبەش بووە و نانێکم بە
٩5
٩٦

چاپی ئەنیسی :گەنگێ .دەبێ هەڵەی چاپ بێت.
چاپی ئەنیسی :ئەم دەرک و ئەو دەرک ،ئەم بان ئەوبانە
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ئازادی نەخواردوە .تەندووری گەرم و ترس و شەرم لە شیعرەکەدا تەمسیلێکی ساکارن
کە دڵخۆشی و ئازادی و سەربەخۆیی دەگەیێنن.
شیعرەکە بە لۆمەی کورد کۆتایی دێت" :قەیناکا ،مافی خۆمانە" لەبەر ئەوەی زۆر
دەرکا و دەرک [ی بێگانان] دەکەین و بانەوبانی ماڵ [ی داگیرکەر] دەگەڕێین.
هات و نەهات :جیناس و موتابەقەیان لێ دروست کراوە.
پسان :شەکەت بوون؛ ماندووبوونی زۆر.
لێر ولەوێ :لێرە و لەوێ ،لە زۆر شوێن
کار لێکردنی دۆعا :باوەڕێکە هەندێک کەس لە کۆمەڵگا ئیسالمییەکاندا پەسندیان
کردووە؛ بەگوێرەی ئەو باوەڕە ،نزا واتە دۆعای خراپ و نەرێ یی خەڵک دەتوانێ لە
٩7
تاکێکدا کاریگەر بێت و ژیانی بگۆڕێت.
هەل و هات :جیناسیان لێ دروست کراوە .هەل دەرفەتە و هاتیش هاوڕێ بوونی
بەخت و شانسە لەگەڵ خواست و ئارەزووی تاکە کەس .لە شیعرەکەدا چەند جار
یاری بەو دوو وشەیە کراوە کە مۆسیقای دەروونی پیتی /ها/یان تێدایە.
کەچی هەر نەمدی :...واتە هەرکاتێکیش هات دەهات ،من نەمدەدیت و دەچووم بۆ
شوێنی نەهاتی.
ماڵین :لە ئاشی ئاودا خاوەن دان ئاردەکەی دەماڵێ و دەیکاتە جەواڵ و گۆنییەوە بۆ
ئەوەی بیباتەوە ماڵی خۆی.
چەرخی کۆن :بە گوێرەی بڕوای هەندێک کەس فەلەک و ئەستێرەکان لە چارەنووسی
مرۆڤدا دەوریان هەیە و چەرخ بۆ هەندێک کەس بە باری باشدا ناگەڕێت .شاعیر
چەرخ ی بە دوو واتا وەرگرتووە و ئیهامی پێداوە :واتای یەکەم چەرخ و پێچکەیە کە
دەبێ بگەڕیت و واتای دووهەمیشی فەلەکە ،بەاڵم شاعیر دەلێ بۆ من (وەک کوردێک)
ئەو چەرخە باش ناگەڕێت و دەبێ چەور بکرێت .ئینجا لە فەردی دواتردا دەپرسێت
چەورکردنەکە دەبێ بە ڕۆن بێت یان بە خوێنی کۆمەاڵنی خەڵک؟ وەاڵمیشی هەر
خۆی دەداتەوە و دەڵێ لە ڕۆژی هەل دا کە ڕۆژێکی خۆشە ،ئەو چەرخە بە خوێنی
گەل ئاو دەدەین .دیارە ئەو ڕۆژەش کە شاعیر باسی دەکات هیچ نییە جگە لە ڕۆژی
هەستان و ڕاپەڕینی خەڵک.
 ٩7من لە ناوچەی بۆکان هەر لە منداڵییەوە دۆعا و نزام دژ بە یەکتر بیستووە .دۆعا ئاواتی چاکە و نزا
ئاواتەخوازیی خراپە .بەاڵم ئێستا لە باشووری واڵتەو دەبیسم کە نزاش هەمان دۆعا بێت.
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هەڵوەدا :تەرە ،ئاوارەی دەشت و کێو

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
متقارب مثمن اثلم (هجایی) :فعلن فعولن //فعلن فعولن
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کاسەی بەتاڵ

ئەی زەمان ،ئەی کات ،ئەی ڕۆژی ڕەشم!
٩8
لە ئامانج ،ئاوات ،هیوا بێ بەشم
تەمەن دوایی هات ،هات نەهاتییە
٩٩
ئامانج و تاسه هەر ئاواتییە
پیری بە جارێ زۆری سەندووە
سەر به لەشمەوه بە زۆر بەند بووە
هەر هاکا زانیت ،بەربۆوه له لەش
بوو به گەپجاڕی منداڵی ڕووڕەش
با بەر شەقی دەن لێره بۆ ئەوێ
وچانێ نەدەن نه ڕۆژ ،نه شەوێ
بڵێن با بشکێ کاسەی وا بەتاڵ
هەر چاکه بێته گەپجاڕی مناڵ
منداڵ! سەد ئامان! نەهێڵن بشکێ
له چاوما ئابڕووی چەند ساڵەم بتکێ
دڵۆپەیێکه هەر تکا ،تکا
بۆیه دەترسم ،لێو دەکەم تکا
دەڕژێته سەر ڕووی بێڕەنگ و زەردم
ئەویش دەبێته سەرباری دەردم
منداڵ! نەهێڵن هێنده داماو بم
ئابڕووتکاو و زەردهەڵگەڕاو بم
٩8
٩٩

چاپی ئەنیسی :لە ئامانج ،ئاوات ،تاسە ،بێ بەشم
چاپی جەعفەر :ئەمانج .دەبێ هەڵەی تایپ بێت
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ئااڵی کڵۆڵیم گەر بشنێتەوە
با ئابڕووم له چاو بمێنێتەوە
قاقاڵوا١٣٤8 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٩٣و  ١٩٤ی چاپی ئەنیسی و  ٣٣٠و  ٣٣١ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
ناوەرۆکی شیعرەکە شەخسیی و تاکەکەسییە و ئەوپەڕی خلووس و پاکیی شاعیری لێ
دەبارێت.
کارتێکەریی شیعری گۆران و هەڵوێست وبۆچوونی ئەو لەمەڕ ژیانی مرۆڤ لە
شیعرەکەدا هەست پێدەکرێت.
بەشی یەکەمی غەزەلە  ١١فەردییەکە (فەردی  ١تا  )٦بێ هیوایی لە ژیان و خەم و
تاسەی بە ئاوات و ئامانج نەگەیشتنی لێ دەخوێنرێتەوە کە بەشی زۆری دەبێ سیاسی
و لە پەیوەندی دۆخی کورددا بێت .هەر لەوبەشەدا خۆ بە کەم زانی و بچووک
کردنەوەی دەوری خۆی لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیدا ،گەلێک بەرچاوە بە تایبەت
کاتێ کە دەڵێ لێگەڕێ با منداڵی ڕووڕەش کاسەی سەرم بدەنە بەر شەق و یاری و
گاڵتەی پێ بکەن لەبەر ئەوەی بەتاڵە و هیچی تێدا نییە.
بەشی دووهەمی شیعرەکە (فەردی  7تا  )١١پەیامێکە بۆ مندااڵن و لە ڕێگەی ئەوانەوە
بۆ خوێنەری شیعرەکە و لەوێدا دەڵێ دوای مردنم کاتێ یاری بە تۆپی پێی کاسەی
سەری من دەکەن تکایە ئاگادار بن مەهێڵن بشکێت و ئابڕووم لە چاومەوە بتکێتە سەر
زەوی لەبەر ئەوەی ت ەنانەت ئەگەر ئااڵی کڵۆڵیشم بشەکێتەوە گوێم لێ نییە ،بەاڵم
نامەوێت ئابڕوو تکاو بم.
ئەوانە گەورەیی ڕۆحی شاعیر دەگەیێنن و ئەوەی چەندە بە تەنگی ناو و ئیعتیبار و
ئابڕووی خۆیەوە بووە و بۆ پاراستنی ئەوانە ئامادە بووە هەموو سەختی و ناڕەحەتییەک
بە گیان بکڕێت کە هەمووی لەگەڵ کەسایەتی شاعیر و ئەوەی کە خەڵک لێیان
دەدیت ،یەک دەگرێتەوە .من کە دووراودوور ئاواتم ناسیوە و بە بۆنەی جیاجیاوە لە
ماڵ و دووکانەکانی بۆکان بینیومە ،هەست دەکەم ئەو شیعرە ئاوێنەیەکی بااڵنوێنی
کەسایەتی ئەوە و لەو قسانەدا نەک هەر ڕاستگۆیە بەڵکوو خۆپارێزی و خەمخۆریی
ئیعتیبار و کەسایەتییەکەی لەوەش زیاتر بوو.
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تاسە :ئیشتیا ،ئارەزوو ،عەزرەت (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) .دڵنیا نیم گۆڕینی
تاسە بۆ هیوا لە دیوانی چاپی جەعفەردا ،کێ کردوویەتی و ئایا خواستی شاعیر بووە
یان نا؟ بێ بەش بوون لە هیوا ڕاگەیاندنێکی توندترە لە بێ بەش بوون لە تاسە.
ئەگەرێک ئەوەیە شاعیر خۆی یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی تاسەیان لەبەر ئەوە
گۆڕیبێت کە عەینی وشە لە فەردی دواتریشدا هاتووە.
هەرهاکا :هەموو چرکە و کات و ساتێک
گەپجاڕ :مەخسەرە ،جێگەی پێکەنین
دڵۆپێکە :لە ناو خەڵکدا باوە دەگوترێ ئابڕووی مرۆڤ قەترەیەکە ،ئەگەر تکا ،تکا!
لێو :لێتان
بشنێتەوە :بکەوێتە شنە شن
بەحری عەرووزیی شیعرەکە ،متقارب مثمن اثلم (هجایی) :فعلن فعولن //فعلن فعولن
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شەونم

لە عومری کورتی خۆی ١٠٠چاوم گلە تا سەر دەکا شەونم
به لێوی پێکەنینی خونچه چاوی تەڕ دەکا شەونم
مەکه تۆخوا

١٠١

دەگەڵ وی باسی عومری زۆر درێژ ئەی گوڵ!

دڵی سافه ،وتەی ١٠٢وا ،گیانه ،زوو باوەڕ دەکا شەونم
فریوی هەر هەوەسبازێ مەخۆ ئەی تازەگوڵ ،ئامان!
سبەینان ئارەزووی یارێکی دی و هاوسەر دەکا شەونم
دەماخی بەرزه گەرچی قەترەیێکی نێو گوڵووکانە
شەو و ڕۆژ ڕوو له ڕۆژ و مانگ و الی ئەختەر دەکا شەونم
ئەسیری ڕەنگ و بۆ نابن ئەوانەی پاک و دڵسافن
شەوانه تا بەیانی تاق و تەنیا سەر دەکا شەونم
له گوڵزارێ که "کامیل" خونچەیی بیر و خەیاڵ ئەچنێ
لەسەر گوڵ هەر شەرابی ساف و ڕوحپەروەر دەکا شەونم
بۆکان ١٣٤٩ ،ی هەتاوی
(الپەڕە ٢5ی چاپی ئەنیسی و  ١١٢ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکن.
وەرگێڕاوی غەزەلێکی فارسیی شاعیرێکی کوردی کرماشانییە  ،کە عینوانی 'شبنم' ە.
من بەراوردی هەردوو شیعرەکەم کرد ،ئەسڵە فارسییەکە  7و تەرجەمە کوردییەکە ٦
فەردن .فەردی چوارەم و پێنجەمی شیعرە فارسییەکە لە دەقی کوردی جیاوازن و
یەکیان بەگشتی تەرجەمە نەکراوە.
١٠٠
١٠١
١٠٢

 .چاپی جەعفەر :لە عومری کورتی خۆم
 .چاپی ئەنیسی :خووا
 .چاپی ئەنیسی :ووتەی
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غەزەلە فارسییەکە هۆنراوەی نەمر 'عەلی ئەشرەف نەوبەتی (پەرتەو)' ناسراو بە 'پەرتەو
کرماشانی'یەو ئەوەش دەقەکەیەتی:
شبنم

"زعمر کوتە خود شکوە تا سر میکند شبنم
لب خندان گل را دیدەی تر میکند شبنم
مگو با او خدارا ،حرف عمر جاودان ،ای گل!
دلش صاف است و این افسانە باور میکند شبنم
فریب هر هوسبازی مخور ای تازەگل زنهار!
سحرگاهان هوای یاردیگر میکند شبنم
متاع عشق و شیدایی صفای دیگری دارد
ز رشک اشک بلبل ،خاک بر سر میکند شبنم
نمیگردند اسیر رنگ و بوی عاریت ،پاکان
شبی را تا سحر در بوستان سر میکند شبنم
ز اشک عاشقان روی نکویانراست آفتها
کە خورشید درخشان را مسخر میکند شبنم
در آن گلشن کە 'پرتو' غنچە اندیشە میچیند،
بە جام گل شراب روحپرور میکند شبنم"

("کوچەباغی ها  -سرودەهای پرتو کرمانشاهی؛ با مقدمە محمدعلی سلطانی؛ خط :فریبا مقصودی کرمانشاهی؛
نشر سها؛ تهران ]١٩٩٤[ ١٣7٣؛ ص.)77 .

هەر وەها ' ،محمد قهرمان' ،شاعیرێکی هاوچەرخی ئێرانی شیعرێکی بەو عینوان و
ناوەرۆکە و لە سەر هەمان ئەو کێشە عەرووزییە ،هەیە .من دڵنیا نیم پەرتەو و قەهرەمان
کامیان بۆ یەکەم جار شیعرەکەیان گو تووە .محەممەد قەهرەمان ( )١٣٩٢ – ١٣٠8لە
سەردەمی الویەتی مندا ناوی زۆری هەبوو .بە داخەوە پەرتەویش هەروا چەند ساڵێکە
وەفاتی کردووە .ئەوەش شیعرەکەی قەهرەمان:
شبنم
"شب از آغوش گل ،بالین و بستر می کند شبنم
سحرگاهان سفر با دیده تر می کند شبنم
نگاه گرم جانان بال پرواز است عاشق را
به سوی آسمان پرواز بی پر می کند شبنم
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات137/

اگر چون قطره اشکی ،شب ز چشم آسمان افتد
سحر از چشمه خورشید ،سر بر می کند شبنم
مرا از این دل ناکام شرم آید چو می بینم
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
چرا از خنده گل ،عمر کمتر می کند شبنم؟"

محمد قهرمان ،وەرگیراو لەم ماڵپەڕە:
http://vidah.rozblog.com/post/433

کارتێکەریی دەقی سەرچاوە لە شیعرە کوردییەکەدا بەرچاوە .بۆ نموونە ،میسراعی
یەکەمی فەردی یەکەم تەعبیری 'تا سەر دەکا' هاتووە کە تەواو فارسییە و واتاکەی
بەک وردی دەبێتە :هەرکاتێ چاوم لە عومری کورتی خۆی دەست دەکات بە گلەیی
کردن.....هەروەها میسراعی دووەم لە فەردی پێنجەم کە تێیدا دەڵێ "تاق و تەنیا
سەردەکا" و ئەو سەر کردنە ،واتە ژیان بە سەربردن و کێشانی باری ژیان بە شوێن
خۆدا و تەحەممول کردنی ژیانی ناخۆش ،تەعبیرێکی تەواو فارسییە و لەکوردیدا
واهەیە نەبینرێت .هەمان 'سەرکردن' لە شیعری محمد قهرمانیش دا بەرچاو دەکەوێت.
میسراعی دووهەمی دوایین فەردیش ئەو مۆرکە فارسییەی بەسەرەوە دەبینرێت .بە
هەمان شێوە ،وشەی 'گلە' ی فارسی لەجیاتی 'گلەیی' کوردی دانراوە.
یارێکی دی و هاوسەر :واتە یار و هاوسەرێکی دی.
گوڵووک :خونچەی گوڵ
لە کۆتاییدا ،بۆ ناساندنی زیاتری نەمر پەرتەو کرماشانی ئەوەشی لێ زیاد بکەم کە
زوربەی ئێمە شیعری تەنز و لەبەرداڵنی 'ئەرمەنی' مان خوێندۆتەوە یان بە گۆرانی
١٠٣
گوێمان لێ بووە .ئەوە بەشێکی شیعرەکەیە لەپەراوێزدا:
١٠٣

"ئاوارەکەی بێچارەکەی بێخانمانم ئەرمەنی!
ماڵت نیزانم ها لە کوو ،ڕوح و ڕەوانم ئەرمەنی!
شیرین زوانم ئەرمەنی! دەردت وەگیانم ئەرمەنی!....
دەر واکە ،زووکە ،پەرتەوە ،میهمانەکەی ئاخر شەوە،
یەی شیشە لەو بەدمەسسەوە پڕکە ،بزانم ئەرمەنی!"

ئەوەش گۆرانییەک لەسەر شیعری ئەرمەنی بە دەنگی نەمر حەمید حەمیدی گۆرانی بێژی کرماشانی لە سەر
یوتیووب:
https://www.youtube.com/watch?v=6u4GzGFFcAg
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بەحری عەرووزیی شیعرەکە
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

هیوادارم ناوهێنانی گەلی برای ئەرمەنیمان لەو شیعرەدا نەبێتە هۆی سەرهەڵدانی ئەو پرسە کە گوایە
سووکایەتییەکیان پێکرابێت .بە پێچەوانە ،ئەوە بەیاننامەیەکی گەلێک بەهێزە دژ بە دەسەاڵتداریەتی مەالکان لە
ئێران و بەربەست کردنی ئازادیی خەڵک بۆ خواردنەوەی مەشرووب .لە ئێرانی مەالکاندا تەنیا مەسیحی و
جوولەکە دەتوانن لە ماڵی خۆیاندا مەشرووب دروست بکەن و بیخۆنەوە .شاعیر لەم شیعرەدا دەچێتە
بەرد ەرگای ماڵە ئەرمەنییەک و دەڵێ "ئەوزاع خراوە" و هیچم دەست ناکەوێت بەڵکوو ئێوە فریام بکەون و
قومێکم بدەنێ!

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات139/

شیعری سااڵنی  ١٣٥٠تا ١٣٥٣
پێرست :بای وادە ،گیانەکەم! ،زستان ،مافی خۆم ،حەسرەتی دڵ ،لە دەرکی مەیکەدە،
بەوری بەیان ،خەت وخاڵ ،دانەخۆرە ،بەفری بەران ،لەبەرچاوان دەکەوم ،دەوای دڵی
زارم ،مافی گەل ،باسی سەر ،مەنجەڵی دڵ ،سۆزی دەروون ،ئاخ وسکااڵ ،پاڕانەوەو،
زیارەتی سەروەر ،ئیمامیش دێتن ،ڕۆژی هەستان ،سەفەری حەستەم ،دۆعای ڕۆژان،
ئازارەکەم ،چاوەکانم ،کاروانی نەمان ،مەفەرموو من نەماوم! ،خەڵوەتخانەی عیززەت،
نۆرە هەنگاوی منە ،شەمعی کامیل.

بای وادە

ئەی شنەی خۆشی بەهار ،بای وادە ،هەر تۆی شارەزا
١٠٤
بۆ کەژ وکۆسار و دەشت و لووتکەیی بەرزی چیا
چاوەڕێ بووم زوو نەهاتی ،بۆ نەهاتیم بوو مەگەر؟
١٠5
الرەمل بووم وەک وەنەوشە ،ئاخری ئەستۆم شکا
چاوی خۆم هێندە بڕیبوو من لە ڕێگای هاتنت
١٠٦
هەر 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
١٠7
داغدارە بەفر و لێی قەوما ،هەرەس پشتی شکا
ئەی نەسیمی بەربەیانانت وشەی ژینی نوێ!
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
داری گوڵ ،سەرو و چنار و اللەزار و نارەوەن
 . ١٠٤چاپی ئەنیسی :چییا
 . ١٠5لە چاپی ئەنیسیدا نیشانەی پرسیار لە کۆتایی هەردوو میسراعی فەردەکە دانراوە و الم وایە دووهەمیان
هەڵەی چاپ بێت ،دەنا پێویستییەکی بۆ نییە.
 . ١٠٦چاپی ئەنیسی :رووا
 . ١٠7میسراعەکە سێ کرداری تێدا گونجاوە و بەو حیسابە دەکرێ سێ عیبارەت بێت" :داغدارە ،لێی قەوما و
پشتی شکا" .بەاڵم بەرکارەکان تەنیا دوانن :بەفر و هەرەس .کەوابوو دەبێ دوو لەو کردارانە بگەڕێنەوە بۆ بەفر
یان هەرەس .چاپی جەعفەر بەم شێوەیەی نووسیوە" :لێی قەوما هەرەس ،پشتی شکا" .من شێوازی ئەنیسیم
ڕەچاو کرد کە دوو کرداری بۆ بەفر گرتۆتە بەرچاو" :داغدارە بەفر و لێی قەوما" ،دەڵێی ئەوە شێوازەم پێ
ڕەوانتر و بۆ قسەی ئاسایی کوردی ،لەبارترە؛ دەنا هیچ هۆکارێکی دیکەم بۆی نییە.

١٠8

ڕێک لە خۆشیی تۆ ئەوا کەوتوونە هەڵپەڕکێ و سەما
اللە و نەسرین و گوڵ ،سونبول ،وەنەوشە و یاسەمەن
نێرگس و شەوبۆ هەموو پڕ غونچە وو بەرگ و گەاڵ
کوندەبوو خوێندی لە شاخ و بولبول و قومری لە باخ
هەریەکێ هاوار ئەکا :وا با ،خەاڵت پەخشان ئەکا
کانیاو تۆقین لە بن بەرد و خڕیش پڕ بوون لە ئاو
مێرگ و دەشت و دەر ژیاوە ،بۆتە یەک حەشر وحەال
ڕێک وەدەر کەوتن کوڕ وکاڵ ،پیر وجوان
دەس لە ناو دەستان ،بە هەڵپەڕکێ ڕەفیق و ئاشنا
کەس نەما ئەمڕۆ لە شار ودێ ،هەموو چوونە دەرێ
هەر 'ئیمامی' ما لە ماڵێ ،بێ سەاڵ وو بێ سەدا
قاقاڵوا ١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە و  ١5٣و ١5٤ی چاپی ئەنیسی و  ٦٦و ٦7ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا "بای وادە" یە کە لە فەردی
یەکەمی شیعرەکە وەرگیراوە.
ئەنیسی لە بەشی چامەکان (قەسیدەکان) دا هێناویەتی و ڕاستە قەسیدەشە.
شیعرێکی دیکەی بەهارییەیە لە شێوەی شیعری 'هات بەهار'دایە .شاعیر لێرەدا خۆی
وەک تامەزرۆیەکی دیتنی بەهار پیشان دەدات کە ماوەیەکی زۆر سەرمای زستانی
چەشتووە و چاوەڕوانی هاتنی بەهار بووە ،ئێستاش بە هاتنی بەهار وەک "گوڵ و گوڵزار
و باغ و چیمەن و دەشتی واڵت' گەشاوەتەوە ،بەاڵم وەک بەشێک لە کەسایەتی هێدی
و هێمن و تەنیا و گۆشەگیری خۆی ،دەڵێ هەمووکەس بە هاتنی بەهار لە ماڵ چوونە
دەرەوە و کەس لە ماڵدا نەما جگە لە منی بێ سەاڵ و سەدا کە لە ماڵێدا ماومەتەوە.
شیعرەکە ناوی زۆر گوڵ و دار وباڵندەی تێدا تۆمار کراوە و لە چەند سەنعەتی
شیعریی کەڵک وەرگیراو ،شوبهاندن و ئیستیعارە تەنیا دوانیانن:
شوبهاندنی الرەملی و ئەستۆ شکاویی خۆی بۆ نەهاتنی بەهار ،بە وەنەوشە و چاوی
سەر ڕێگای بە نێرگسێک کە لە باغ و گوڵشەندا دەڕوێت یان سیفەتی سارد و سڕی بە
١٠8

 .هەردوو چاپەکە وەک 'خۆشی'یان تۆمار کردووە.
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هەناسەی خۆی دان و جیناسی کامیل دروست کردن لە وشەی 'نەهاتی' ،جارێک وەک
ک ردار بۆ نەهاتنی بەهار و جارێکیش وەک سیفەت بەواتای چارەڕەشی و بێ بەختی
بەشێکن لەو صناعاتی شیعرییەی وا کەڵکیان لێ وەرگیراوە.
شاعیر لە عەینی هێنانی وشە و زاراوەی ڕەسەنی کوردی وەک شنە و کەژ و کۆسار و
چیا و دیمەن و مێرگ و هەرەس و کزە و هەڵپەڕکێ و خەاڵت پەخشان و کوڕ
وکاڵ و خڕ و کانی تۆقین و ،...بەرگر نەبووە لە هاتنی وشەی عەرەبی و فارسی و
ئاوێتەکردنیان لەگەڵ کوردییەکان :قازانج ،حەکیمی حازیق ،نەشوونوما ،اللەزار،
نارەوەن و ڕەفیق و ئاشنا و حەشر و سەاڵ و سەدا.
لە دوو شوێنی شیعرەکەدا شاعیر وشەی 'باغ' ی هێناوە بەاڵم دواتر هەمان وشە دەکات
بە باخ بۆ ئەوەی قافیەیەکی ناوخۆیی یان جیناسێکی ناتەواوی واتایی لەگەڵ شاخ دا
دروست بکات و 'دەڵێ بولبول و قومری لە باخ'.
شیعرەکە ڕەدیفی پیتیی هەیە (بۆ پیتی ئەلف) :شارەزا ،چیا ،شکا و ...بەاڵم سەرواکان
سێ چەشنن:
/ـە...ا /وەک شارەزا ،سەفا ،بەاڵ ،سەما ،گەاڵ ،ئەکا ،حەال و سەدا
/ـ...ا /وەک چیا ،شکا(دوو جار) ،ڕوا و ئاشنا
/و...ا /وەک نوما
واتای هەندێک لە وشەکان:
چاوم ڕوا ،کاتێک واتای دەبێت کە بزانین شاعیر پێشتر چاوی خۆی بە نێرگسی ناو باغ
شوبهاندووە .کەوابوو دەکرێ چاوی ئەویش بڕوێت وەک چۆن نێرگس کە لەباغ و
گوڵشەندا دەڕوێت" :هەروەکوو نێرگس لە باغ و گوڵشەنا ،چاوم ڕوا".
هەرەس ،ڕنوو
مایە ،هۆکار ،سەبەب
خڕ ،دۆڵ
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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گیانەکەم

گیانەکەم! چت لێ بکەم؟ داخت لەدڵ بۆتە قەاڵت
باری خۆی داوە بە عەرزا مەینەت و ،شادی هەاڵت
تۆ دەزانی چم بەسەر هات بەوهەموو دەردانەوە؟
مەنزڵم کوێیە؟ دەبا عەرزت بکەم ،شوێن بێ لە الت:
یا گوزەرگەی عاشقان ،یا گیانە ،مەنزڵگەی داڵن
یا دەنا باخی گواڵن ،یاخۆ چیای بەرزی واڵت
لەو چوار جێگایە ڕەنگە شوێنی من باش هەڵگری
چەشنی کەروێشکێ ،هەزارەم کرد لە ترسی موشکیالت
١٠٩
یار ئەگەر پرسی لە کوێیە 'کامیل' ی بێچارەکەم؟
پێی بفەرموو :کەسنەکێڵ و بەردەڕەق ،بێ حاساڵت!
قاقاڵوا ١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە و  ٩٤ی چاپی ئەنیسی .و  7٣ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
شیعرەکە لە دیوانی چاپی جەعفەردا عینوانی 'گیانەکەم' ی پێ دراوە .بەالم پێموایە
عینوانی ناو چاپی ئەنیسی (ناونیشان) ،پڕ بە پێستی ناوەرۆکی شیعرەکە بێت.
نامە شیعرییەکی ناو بنەماڵەی شاعیرە ،بە گەلێک پرسیاری بێ وەاڵمی خوێنەرەوە!
لە پەراوێزی چاپی جەعفەر دا هاتووە" :بۆ کاکی -حاجی سەید محەممەد نوورانی".
واتە ڕووی شیعرەکە لە کاکیەتی بەاڵم روون نییە ئەو داخەی کاکی کە لە دڵی
شاعیردا بۆتە قەاڵت .ئاماژە بە چ ڕووداو یان بارودۆخێکە .وێدەچێت گرفتێکی ژیانی
کاکی بێت کە ئیمە پێی نازانین.
١٠٩

 .چاپی ئەنیسی :دیارە گەر پرسی لەکوێیە...
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هەروەها نازانین "ئەو هەموو دەردانە"ی خودی شاعیر کامانەن وا لە فەردی دووهەمدا
لێیان دەدوێت -دەردێکی زۆر ک ە گەیوەتە ئەنجامی ڕۆیشتن و کۆچ کردن (یان
تەنانەت خۆشاردنەوە) ی شاعیر .پاشماوەی شیعرەکە شەرحی دەرەنجامی ئەو
دەردانەن .ئایا ئەو دەردانە هەمان خەفەتی گیروگرفتەکانی کاکی شاعیرن یان شتێکی
شەخسی و تایبەت بە خۆین؟ من وا هەست دەکەم و لە شیعرەکەدا وای دەبینم کە
ئەو دەردەدارییەی خۆیشی ئەنجامی گێرە وکێشەکانی کاکی بن.
لە شیعرەکە وا دەردەکەوێت کاکی ئاوات ،سەید محەممەدی نوورانی -کە شاعیرێکی
خۆش مرخیش ب ووە ،بە شیعر یان بە نامەی پەخشان هەواڵی ئەوی پرسیبێت و گوتبێتی
لە کوێی و بۆ دیار نی؟ ئەویش لە وەاڵمدا ئەم شیعرەی بۆ ناردبێت.
شاعیر لە فەردی سێهەم وچوارەمدا ئادرێس یان ناو ونیشانی خۆی بۆ کاکی
دەنووسێت و دەڵێ لەو چوار جێگایە لە یەکیاندام :گوزەرگەی عاشقان ،مەنزڵگەی
داڵن ،باخی گواڵن ،یان چیای بەرزی واڵت.
کێشەی شیعرەکە فەردی مەقتەع واتە کۆتاییەکەیەتی .ئەنیسی فەردەکەی ئاوا تۆمار
کردووە:
"دیارە گەرپرسی لە کوێیە کامیلی بێچارەکەم"...
پرسیاری دەست بەجێی خوێنەریش ئەوە دەبێت :چ کەسێکە وا بۆی هەیە بپرسێت
کامیلی بێچارە لە کوێیە؟ مخابن شیعرەکە ئەوە ڕوون ناکاتەوە و وەاڵمی پرسیارەکە
ناداتەوە.
کاک جەعفەر و هاوکارەکانی بۆ چارەسەری ئەو گرفتە شیعرەکەیان بەم شێوەیە
دەرهێناوە:
"یار ئەگەر پرسی لە کوێیە کامیلی بێچارەکەم "...و بە گوێرەی ئەوان ،ئەو کەسەی وا
بۆی هەیە پرسیارەکە بکات ،یاری شاعیرە .ئایا ئەوە گۆڕانکارییە شاعیر خۆی ،دوای
چاپی ئەنیسی ،لە شیعرەکەیدا داوە یان گۆڕانەکە کاری کاک جەعفەرە؟ پرسیارێکی تر
ئەوەیە یاری شاعیر بۆچی هەواڵی ئەو لە شێخی زەنبیل دەپرسێت؟ شێخ ،براگەورەی
شاعیرە و لە نەریت و داب و شێوەی پەیوەندی لە ناو بنەماڵەیەکی ئایینی  -شێخایەتیدا
واهەیە ئەستەم بێت یاری ئاوات بچێتە الی شێخ و بڵێ ئاوات لەکوێیە؟!
باری خۆی داوە بە عەرزا :واتە مەینەتی و نەهامەتی میوانمە و ناڕۆن ،بەاڵم شادی و
خۆشی هەاڵتوون و الم نەماون.
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تۆ دەزانی :واهەیە میسراعەکە بە شێوەی ئیخباری (نەک پرسیاری) ش بخوێنرێتەوە و
نیشانەی پرسیاری لەبەردەم دانەنرێت .ئەودەم دەبێ ئاوا بخوێنرێتەوە :تۆ خۆت
ئاگاداری و دەزانی بەو هەموو دەردانەوە چیم لێ بەسەر هات .بەاڵم ئەگەر شاعیر
خۆی وای نەنووسیبێت ،ئێمە بۆدەبێ دەستی تێوەردەین.
مەنزڵم کوێیە :دەکرێ لە درێژەی فەردی پێش خۆشیدا بخوێنرێتەوە و وەک ئەو بە بێ
نیشانەی پرسیار ،واتە تۆ خۆت دەزانی مەنزڵم کوێیە .بەاڵم درێژەی میسراعەکە ئەو
حاڵەتە هەندێک ئەستەم دەکات.
چم :چیم.
دەبا عەرزت بکەم شوێن بێ لەالت :با ئاگادار بی ،با بزانی ،با دیار بێت لە الت ،با
ڕوون بێ لە الی تۆ
یا گوزەر گەی :وشەی 'گیانە' ،معترضەیە و وەک ناوئاخن بۆ پڕکردنەوەی کێشی
شیعرەکە دانراوە دەنا هیچ دەورێکی نییە و لە دۆخێکی ئاسایی و غەیرە شیعریدا،
عیبارەتەکە دەبوایە بەم شێوەیە بنووسرایەت :یا گوزەرگەی عاشقان یا مەنزڵگەی داڵن.
شوێن هەڵگرتن :بە شوێندا چوون .زاراوەیەکی ڕاوچیانیشە بۆ تەماڵ هەڵنان واتە
دۆزینەوەی ڕاو.
هەزارە :هەزار ویەک الیی کەروێشک ،هاتوچۆی کەروێشک لە سەر بەفر بۆ شوێنە
ونکە(هەنبانە بۆرینە).
شوێن هەڵگرتن و هەزارە کردن دوو کرداری دژ بەیەکن .یەکەمیان هەوڵی مرۆڤە بۆ
دۆزینەوەی ڕاو (لێرەدا کەروێشک) و دووهەمیان هەوڵی کەروێشکە بۆ پووچەڵ
کردنەوەی هەوڵی مرۆڤ.
کەس نەکێڵ و بەردەڕەق و بێ حاساڵت :هەرسێکیان ئاوەڵناون بۆ شوێنی بێ کەڵک لە
کشتوکاڵدا .شا عیر دەڵێ من لەو سێ شوێنەی سەرەوە دەدۆزرێمەوە ،واتە لەهەرکوێیەک
بم کاری بێ حاسڵ و بێ کەڵک دەکەم و بەکورتی ،کەسێکی دانیشتووی بێ ئەرک و
کا رم و هیچم لە دەست نایەت (ئەوەش دەکرێ زیاتر واتای کۆمەاڵیەتی و تەنانەت
سیاسی هەبێت تا ئابووری).
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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زستان

زستانە ،بەفرە ،حەشرە ،واڵت پڕ لە ناڵەناڵ
دێوی سپی بە قینەوە هات ،بۆتە پیرەزاڵ
هێند قورسە ،هێند گرانە ،هەڵستانی حەستەمە
وەک مۆتەکە ١١٠لە سەر سەر و سینگمانە ١١١مانگ و ساڵ
سەر سینگی گرتووین و هەناسە نەما بە کەس
کەوتووینە ژێر کلیلەوە ،دەبزووینەوە بە حاڵ
ئینسان لە ژوورێ ماونەوە ،وەک کەوی قەفەس
وەک مەیتە پیرەڵۆکی ١١٢لە عەرزا ببن شەاڵڵ
ماوین؛ بەاڵم چ مان؟ بە خودا مەرگ خۆشترە
مەرگێکە نێوی ژینە ،چ ژین؟ ژینی ترش و تاڵ
بێباڵ نەماوە گەر دەرەتانی ،تەنانەتیش
باڵدارەکان ـ فەقیرە! ـ هەموو کەوتوون لە باڵ!
هەر پێکەنین بوو کاتی بەهاران دەهاتە گوێ
هەر زیڕەزیڕە ئێستە لە سەرمان و زاڵەزاڵ
کیژان بە توێی کراسێ لە گەشت بوون و گوڵچنین
ئێستێ لە خۆ وەکۆوە دەکەن سەت سڕ و سیپاڵ
هێندەم تەمەن ببایە کە دەمدی بە چاوی خۆم
ئەو کاتە خۆشە دێنەوە سیسارک و پیرەداڵ
 .١١٠لە چاپی ئەنیسیدا وشەی مۆتەکە بە شێوەی 'مۆتە،کە' نووسراوە کە ئاشکرایە هەڵەی تایپە.
 .١١١چاپی جەعفەر :سینگانە
 . ١١٢چاپی ئەنیسی و جەعفەر :پیرەلۆکێ
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یادی بەخێرێ ١١٣کاتی بەهار و کزەی شەماڵ
سەیران و شایی گرتنی الوان و کیژوکاڵ
چەند شۆخ و شەنگ و جوان و لەبەردڵ دەچوونە باغ
بەرز و بڵند و دڵبەر و لێوئاڵ و چاوکەژاڵ
یادی بەخێرێ ئەو دەمە قاسپەی کەوان دەهات
جوانیان دەڕشت نێرە و مێ ڕیزە وردەخاڵ
ئەو کاتە ،ئەو دەمانە کە خێڵ دەچنە بەندەنێ
یادیان بەخێرێ بێریی و کابانی گەورەماڵ
جێژوان بەتاڵە ،داخۆ کوڕ و کیژی نیشتمان
هێشتا لە بیریانە؟ لە دڵدا دەکەن خەیاڵ؟
داخوا دووبارە دێتەوە گوێمان و دێ بەهار
دەنگی شوان و تووڕەیی بلوێر لە هەرد و یاڵ؟
داخوا دەگەینە فەسڵی بەهار و دەژینەوە؟
وەک گیا و گوڵ لە ژێر زەوییا ،دێنەدەر مناڵ؟
کاکی "ئیمامی" تۆ تەمەنت زۆرە ،حەستەمە
بووژانەوەت بە تاوی بەهار ،موشکیلە و مەحاڵ!
قاقاڵوا١٣5٠،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٤8تا  ١5٠ی چاپی ئەنیسی و  ١٠١و  ١٠٢ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا 'زستان'ە .ئاوات شیعرێکی
دیکەشی هەر بەناوی زستانەوە هەیە کە لەم چاپەدا دەکەوێتە بەرچاوی خوێنەر.
گوندی قاقاڵوا و بەگشتی ناوچەکە هەمووی کوێستان و ساردە و ئەگەر ئێستا نەبێت،
الی کەم لە سەردەمی ژیانی ئاواتدا زستانی پڕ لە بەفری هەبووە ،بە تایبەت ئەو ساڵی
 ١٣5٠یەش کە لە هەردوو دیوانە چاپکراوەکەدا دەست نیشان کراوە ،ساڵێکی گەلێک
سارد و سەهۆڵبەندان بوو لە ناوچەکەدا ١١٤.ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو
 .١١٣هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەر :یادی بەخێرێ
 .١١٤دیارە لەم سااڵنەی دواییدا سروشتی کوردستانیش وەک بەشی زۆری جیهان گۆڕاوە و ئەو سەرماوسۆڵە
کەمتر ماوە.
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دیواندا وەک یەکە ١٩7١(.١٣5٠ :ز) .هەر بەگشتی ،ئاوات شیعری دیکەشی بە ژانری
زستان و وەرزەکانی ساڵەوە گەلێک زۆرن.
ئەم شیعرەی ئێرە قەسیدەیەکی 'شتائیە'ی گەلێک سەرکەوتووە .شەرحی زستانی ساردی
س اڵێکی تایبەتمان بۆ دەکات لە موکریان و ناوچەی گەورکایەتی و گوندی قاقاڵوای
شوێنی ژیانی شاعیر .جگە لە شەرحی فیزیکیی واڵتەکە و و شرۆڤەی سەخڵەتیی ژیانی
مرۆڤ و حەیوان و باڵندە بە هۆی ئەو سەرما وسۆڵەوە ،کە فەزای شەش فەردی
یەکەمی قەسیدەکەی داگرتووە ،بیریی شاعیر بۆ جوانی و ڕازاوەیی سروشتی واڵت لە
سااڵنی ڕابردووش دەگەڕێتەوە ،کاتێ کە شەختە و سەرمای وا لە ئارادا نەدەبوو،
سەرەتای بەهار پەیدا دەبوو و کیژ و الو دەچوونە گەشت و گوڵ چنین و شایی و
دەستی سەمایان دەگرت .شاعیر بەو گۆڕینی فەزایە ،لە سارد و سڕی و تاریکییەوە
خوێنە ر دەباتە دنیایەکی خەیااڵوی و پڕ لە خۆشی و شادی ،واهەیە هەر ئەوەش
بووبێتە هۆکارێک بۆ سەرکەوتوویی شیعرەکە .بەدڵنیایی ئەگەر ئەو مڕچ و مۆمی و
دڵتەنگیییە لە هەموو فەردەکاندا درێژەی بکێشایە ،واهەبوو خوێنەر زەوقی زۆری لە
خوێندنەوەی نەبوایە ،یان النیکەم بە ڕادەی ئێستا الیەنگری پەیدا نەکردایە.
شوێنی وەرچەرخان لە فەزای یەکەمەوە بۆ دووهەم ،فەردی حەوتەم و پاشان هەشتەمە.
ئەو دوو فەردە ئاڵقەی پەیوەندیدەری ئەو دوو فەزا ناتەبایەن .وەرچەرخانەکە گەلێک
مامۆستایانە کراوە بە شێوەیەک کە هاتنەدەر لەو سەما وسۆڵە و خۆ خزاندنە ناو گەرمی
و خۆشی و سەمیمییەتی فەردەکانی دوایی ،خوێنەر تووشی یاو وتاو و لەرزین ناکات.
ئەو فەزا شاد و دڵخۆشکەرەوەیە تا فەردێک پێش کۆتایی شیعرەکە درێژە پەیدا
دەکات بەاڵم لە فەردی مەقتەعدا کە
شاعیر دەیەوێت بە ڕەسمی کۆن ،ناوی خۆی بخاتە ناو شیعرەکەوە ،هاوڕێ لەگەڵ
ناوی خۆی ،خەفەت و دلتەنگی و بێ هیواییش دەژیەنێتەوە ،ئەویش کاتێکە کە خۆی
لە خەڵکی دیکە و گیا وگژی سەحرا جیا دەکاتەوە و دەڵێ گەرچی هیوادارم ئەوان
سەرلەنوێ بژیێنەوە و بگەڕێنەوە سەر ژیانی ئاسایی ،بەاڵم تۆی ئیمامی مەحاڵ و
نەگونجاوە ئەو بەختەت هەبێت کە بتوانی جارێکی دیکە بەهار ببینییەوە .ئیتر ئەوە
ئاواتە و کەسایەتییەهێمن و لەسەرخۆ بەاڵم کەم هیوا و خۆ بەکەمزانەکەی! ئەو
ڕۆحیەتە لێرەدا بیچمی بێ هیوایی و خۆ جیاکردنەوە لە ژیانی ئاسایی ڕۆژانەی خەڵک
بەخۆیەوە دەگرێت و لە ئەنجامدا ئەو هیوایەی بۆ نامێنێت کە بە شێوەیەکی سروشتی،
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هەمووان لە سارد وسەرمایەکی وا ئەستەمدا هەیانە و بە ئاواتی هاتنی بەهار و ژیانەوەی
سەرلەنوێ ،لە بەرانبەر سەرما و سۆڵدا خۆ ڕادەگرن.
"شتائیە"ی وا لە ئەدەبی کوردیدا کەم نییە .واهەیە نموونەی زۆر سەرکەوتووی ،ئەو
قەسیدە 87فەردییەی نەمر سەیفولقوزاتی قازی بێت کە تێیدا باسی زستانی ساردی
ساڵی ١٣١٢ی هەتاوی دەکات:١١5
"عەزیز! ئارەزووت زۆری بۆ هێنام
فرمێسکم سوور بوو ،زەردی ڕووی لێنام"...

سەیفیش لە شیعرەکەیدا فەزای دڵتەنگی زستان دوو جار دەگۆڕێت ،فەردی  ٣١تا ٤٠
و  ٤٩تا  5٢بەاڵم دیسان
دەگەڕێتەوە سەرباسی سەرما و ئەنجامە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی ،ئینجا سیاسەت و
دۆخی کورد تێکەاڵوی
مەسەلەکە دەکات.
واتای هەندێک وشە (بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار):
بەفر و حەشر :جیناسێکی ناتەواویان لێ دروست کراوە .حەشر ئیهامی تێدایە ،واتە
جگە لە واتای نزیکی ڕۆژی مەحشەر ،بە جێگای چڕوپڕیش دەگوترێت ،لێرەدا بە
واتای سەرمای زۆر وزەوەنە.
پیرەزاڵ :پیرێژنی گەلێک بەتەمەن .سیفەتی زاڵ بە ژنی پیر بۆیە دەدرێت کە تووکی
سەری سپییە ،شتێک وەک زاڵی باوکی ڕۆستەم کە بە گوێرەی شانامەی فیردەوسی ،بە
تووکی سپییەوە لەدایک بوو .دێوی سپی و زاڵ و پیرە زاڵ ئاماژەیان بۆ حیکایەتی
کۆنی کورد و ئێرانی بە تایبەت شانامەی فیردەوسی تێدایە .پیرەزاڵ لە ئەدەبی ئێرانیدا
سیفەتێکە بۆ دونیا کە بە بێ ئێمە هەبووە و دەشبێت.
مۆتەکە :ئاڵ و شەوە ،خەونی ناخۆش کە تێیدا کەسی خەون دیتوو تووشی هەناسە
سواری دێت؛ کابوس.
لەسەر سەر و سینگمانە :چاپی جەعفەر وەک 'سینگانە' ی تۆمار کردووە کە لەباری
واتاوە هیچ کێشەیەکی نییە .من تەنیا بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە شاعیر لە فەردەکانی
دواتریشدا قسە لە ئێمە و خۆمان دەکات و دەڵێ' :سەر سینگی گرتووین' یان 'ماوین'
یان 'دێنەوە گوێمان' یان 'دەگەینەوە فەسڵی بەهار' پێم باشتر بوو جێناوی '-مان' کە لە
١١5

 ١٩٣٤ .ی زایێنی
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دەقی چاپی ئەنیسیشدا هەیە ،ڕەچاو بکەم .بە بۆچوونی من ئەوە یەکدەستتر و
پەیوەندی مەنتیقی لەگەڵ چەند فەردی دوای خۆیشی زیاترە .ئەگەر وەک 'سەر
وسینگانە' بخوێنرێتەوە جیاوازییەکی ئەوتۆ دروست نابێت ،واتاکەی دەبێتە ئەوەی لە
سەر سەر وسینگی خەڵکە .لەسەر سەر و سینگ مۆسیقای پیتی /س /ی تێدا زەنگ
دەداتەوە.
کلیلە :ڕنوو
ئینسان لە ژوورێ ماونەوە وەک کەوی قەفەس :بۆ ڕێک وپێک بوونی کێشی ئەم فەردە،
دەبێ لە خوێندنەوەی وشەی 'ماونەوە' دا پیتی ئەلف هەندێک درێژ بکرێتەوە .دەنا بە
ئەلفی کورتەوە پێویست دەکات شێوازێکی دیکە بە میسراعەکە بدرێت ،بۆ نموونە
بگوترێت' :ئینسان لە ژوورێ ماونەوە هەروەک کەوی قەفەس'.
پیرەلۆک :داری گەندەڵ و ڕزیو .بە بۆچوونی من ،لە جیاتی 'پیرەلۆکێ' دەبێ
بنووسرێت "پیرەلۆکی لەعەرزا ببن شەماڵ" لەبەر ئەوەی کردارەکە کۆیە و لەگەڵ
بەرکرداری پیرەلۆکێ ،کە تاکە ،نایەتەوە.
شەاڵڵ :لێرەدا بە واتای کەوتوو و درێژ بووی سەر زەوییە.
زیڕەزیڕ و زاڵەزاڵ :یەکەمیان قیژە وهەرایە؛ دووهەمیشیان دەنگ و هەرای زۆر .لە
باری سەناعاتی شیعرییەوە ،یاری کردنە بە مۆسیقای پیتی /ز /و جوانیش دەرهاتووە
بەتایبەت کە شێوەیەک لە جیناسیشیان تێدا دەبینرێت.
سڕ وسیپاڵ :شڕە وپڕە ،کۆنە پەڕۆ ،جل وبەرگی نەک زۆر تازە و جوان.
سیسارک:مەلێکی مردارخۆرە ،سیسارکە کەچەڵەشی پێدەگوترێت.
داڵ :خەرتەڵ .کاتێ لەگەڵ قەل دێت – قەل وداڵ ،واتای گشتیی باڵندەشی هەیە.
یادی بەخێرێ :ئەم عیبارەتە لە سێ شوێنی شیعرەکەدا هاتووە و لە هەردوو
دیوانەچاپییەکەدا وەک یەک نووسراوە .ئەوەی لەناو خەڵکدا مو ستەلەح بێت ،دەگوترێ:
یادی بەخێر بێ! بەاڵم ئەوە شاعیرە و دەرتوانێت لە شیعردا شێواز و بیچمی نوێ بداتە
وشە و تەنانەت عیبارەت و ڕستەش.
چاوکەژاڵ :چاوکاڵ ،چاوی وەک چاوی ئاسک (بزنە کێوی).
بەندەن :چیا ،کەژ و کێو
بێری :مەڕدۆش ،دۆشەری ئاژەڵ
کابان :ژنی ئاگاداری ماڵ ،کەیبانوو
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گەورەماڵ :خانەدان
جێ ژوان :شوێنی دەست نیشانکراو بۆ پێک گەیشتنی دوو دڵدار .بە عادەت لە
کۆمەڵگای نەریتیدا پەنا وپەسیو و شوێنێکی دوور لەچاوی خەڵکە ،کە زۆرجار لە
کاتی شەودا دەچنە شوێنەکە.
هێشتا لەبیریانە؟ شاعیر دەڵێ زستانەکە ئەوەندە درێژ و ئەستەم و ناخۆش بووە ،تۆبڵێی
کەس خۆشیی سااڵنی ڕابردووی لەبیر مابێت و بەخەیاڵیدا بێت؟
داخوا :ئایا ،گەلۆ
تووڕە :فوو کردن بە ئامڕازێکی مۆسیقا وەک بلوێر و شمشاڵدا.
یاڵ :شانی چیا
حەستەمە :ئەستەمە
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
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مافی خۆمە

١١٦

مافی خۆمە ،لێمگەڕێن با هەروەها بێچارە بم
مەخسەرەی دۆم و دوڕاجی ئەم سەر و ئەو خواره بم
١١7
با ،وەکوو کوێر و شەل و نوقسان و بێ ماوە و هەژار
تاکوو دەمرم چاوەڕێی ئیحسان و پووڵ و پاره بم
بەو هەموو باری گوناهه ،بوو جدەو پشتم ،خودا!
تاوەکوو کەی دەست له ئەستۆی پیسی ئەو کرداره بم؟
کەی خەبەردارم دەکەی یا ڕەب به زەنگی مەرحەمەت؟
با بەس ئاخر موبتەالی ئەو شوێنه ،ئەو ئاکارە بم
بەم هەموو تەبعه ڕەوانه ،بەو هەموو هۆنراوەوە
١١8
چاکه نەبمه شوهرەیی ئافاق و هەر ئاواره بم
عاقڵی و ژیری و زرنگی ئێسته بێمۆدن لە الم
باشه وەک مەجنوونی سەرگەردان و وێڵ ،پەتیاره بم
مەمکەنه بەرموور لە بەرچاوان به دەنگ و باسەوە
با وهپشت گوێم خەن جوانان ،لێمگەڕێن با گواره بم
نەچمه سەر چاو وەک برۆ ،وا چاکه من بۆ ماوەیەک
هەروەکوو ڕیشێکی بێئیش ،جوانه هەر لەو خواره بم
شەرته ڕازی عیشقی خۆم هەر هەڵگرم تا مردنم
١١٩
با له قەبریشدا ئەمن سندووقی ئەو ئەسراره بم
١١٦

.١١7
١١8
١١٩

.
.
.

هەردوو اپی ئەنیسی و جەعفەر :هەروەها
چاپی جەعفەر :بێ چارە و هەژار
چاپی جەعفەر :ئافاق ،هەر ئاوارە بم
چاپی ئەنیسی :ئەسڕاڕە بم
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تۆ که گۆت بردۆته دەر "کامیل" له گوڵزاری ئەدەب!
حەقته فەرمووی :هەر ئەمن با شێتی ئەو گوڵزاره بم
قاقاڵوا ١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١5و  ١٦ی چاپی ئەنیسی و  ١١٠و  ١١١ی دیوانی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوان ل ە هەردوو چاپەکەدا وەک یەکە و شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە واتە
 ١٣5٠ی هەتاوی و  ١٩7١ی زایێنی ،لە چاپی جەعفەر وەرگیراوە؛ چاپی ئەنیسی
ئاماژەی پێنەکردوون.
الم وایە کارێکی بەجێ دەبێت ئەگەر ئەو شیعرانەی وا ئاوات لە زەنبیل ،قاقاڵوا،
گەردیگالن و بۆکان و سەقزی گوتوون لێک جیا بکرێنەوە بۆ ئەوەی بزانرێت گۆڕانی
شوێن چ کارتێکەرییەکی لەسەر ژیان و شیعرەکانی بووە یان بە پێچەوانە ،چ
بارودۆخێکی ژیان مەجبووری کردووە شوێن بگۆڕێت.
ئەوەش غەزەلێکی دیکە لە جوملەی ئەو شیعرانەی ئاواتە کە تێیدا خۆبەکەمزانی و
هەست بە گوناهباریی بەڕوونی دەردەکەوێت – ڕۆحیەتێک کە تایبەتمەندیی بەرچاوی
کەسایەتی ئاواتە .بەاڵم ئەوەی نائاسایی بێت ئەو خاڵەیە کە چەند جار لە چەند شوێنی
شیعرەکە ،بەخۆیدا هەڵدەڵێت -کارێک کە کەمتر کردوویەتی و کەمتریش لە
دیوانەکەیدا ڕەنگی داوەتەوە" :بەم هەموو تەبعی ڕەوانە ،بەو هەموو هۆنراوەیە "...و "تۆ
کە گۆت بردۆتە دەر کامیل لە گوڵزاری ئەدەب" و ئەو شوێنەی وا باس لە عاقڵی و
زرنگی دەکات و بە کینایە خۆی بە خاوەنیان دەزانێت .پرسیار ئەوەیە چی وای لە
شاعیر کردووە هەستی ئەوتۆی تێدا سەرهەڵبدات و بە پێچەوانەی عادەت ،بەخۆیدا
هەڵبڵێت؟
دۆم و دوڕاجی :ناون بۆ دوو هۆزی کوردی نا نیشتەجێ.
فەردی یەکەمی شیعرەکە بێگومان ڕوانینێکی نەرێ ییە سەبارەت بەو دوو هۆزە کوردە
و دیارە هەرچەشنە ڕوانینێکی ئەوتۆ و دەربڕینی ئاشکرای بۆچوونەکە ،هەڵەیەکی
فیکرییە و دژ بە یاسا جیهانییەکان بۆ پارێزراوبوونی کەرامەتی مرۆڤ دەوەستێت.
بەداخەو ە فەرهەنگی نەریتیی کورد گەلێک لەو بابەتانەی تێدایە کە شوێنیان داناوەتە
سەر شاعیرەکانیشمان و وای لێکردوون دژ بە ئایینی گاور و جوو و ئێزەدی و
کاکەیی یان ڕەگەز و زمانانی جیاوازی گەالنی دراوسێ یاخود ڕەش پێستان و...
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هەڵوێست بگرن ،کە ئەو ڕۆحە بە تایبەت لە وەرگێڕانی شیعرە کوردییەکان بۆ سەر
زمانانی دیکەدا دەردەکەوێت و نەک هەر بایەخ بە شیعر و ئەدەبی کوردی نابەخشن،
بەڵکوو بە داخەوە دەبنە هۆی دژایەتی و ڕقەبەرایەتی ناپێویست لەگەڵ گەالنی دیکە،
یان بەشێک لە گەلەکەی خۆمان .١٢٠هێوادارم ئەو هەڵوێستە هەڵە و ناپێویستانە چێتر لە
شاعیر و هونەرمەندەکانمان سەرهەڵنەدەن.
با ،وەکوو کوێر و شەل و نوقسان  :..ئەوەش هەر ڕوانینێکی هەڵەیە بەو کەسانەدا کە
کەمئەندامییان هەیە .دیارە شاعیر دەست نیشانی کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی ناو
کۆمەڵگاکەمانی کردووە کە هەرچەشنە ناتەواوییەکی لەش واهەیە خاوەنەکەی لە ئیش
وکار دوور بخاتەوە و کەس کاریان پێ نەسپێررێت ،لە ئەنجامدا چاوەڕوان بن خەڵک
خێر و خێراتیان پێ بکات .لە واڵتانی پێشکەوتووی ئەمڕۆ ،حکوومەت ئەرکی خۆی
لە بەرانبەر ئەو کەسانەدا بەجێ دەگەیێنێت و یارمەتییان دەدات بتوانن بچنە سەر ئیش
وکارێک کە توانای بەڕێوەبردنیان هەیە و لە ئەنجامدا مەجبوور نابن دەست بۆ خێر
وئیحسانی خەڵک درێژ بکەن .ناوەرۆکی فەردی یەکەم و دووەمی غەزەلەکە ئەو
مەسەلەیەیە.
شاعیر لە فەردی سێهەم و چوارەمدا ڕوو لە خودا دەکات و دەچێتەوە سەر ئەو باسەی
کە دەیان جار لە شیعرەکانیدا دووپات بوۆتەوە :من گوناهبارم و چاوەڕوانی
مەرحەمەتی تۆم خودایە!
بەاڵم بەرگۆی قسەکانی لە فەردی پێنجەم بەدواوە تا کۆتایی ،خەڵک و خوێنەری
شیعرەکانیەتی نەک خودا .بەوان ،واتە بە خوێنەری شیعرەکانی دەڵێ سەیر کەن چەندە
تەبعی شیعریم ڕەوانە و چەندە هۆنراوەم زۆرن بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لێمگەڕێن با ناو
دەرنەکەم و بە ئاوارەیی بژیم .هەروەها گلەیی دەکات و دەڵێ ئێستا لەم سەردەمەدا
عاقڵی و ژیری و زرینگی الی خەڵک پەسند نییە ،جا باش وایە منیش دەست لەو
سیفەتانە [کە خاوەنیانم] ،هەڵبگرم و وەک مەجنوون ،وێڵ و پەتیارە بم.
پەتیارە :کەسی شێتۆکە و سەرسەری.
بەرموور :ملوانکەی لە مووروو دروستکراو.

 ١٢٠بۆ نموونە ،شیعرێکە وا شێخ ڕەزای تاڵەبانی سەبارەت بە کاکەییەکانی گوتووە و هەر سەرتاپای بوختان و
هەڵبەستراوە.
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شاعیر لە نێوان بەرموور و گوارە دا سەنعەتی مطابقەی دروست کردووە و دەڵێ با
وەک بەرموور نەبم کە لە سەر سینگ و بەرۆک و لەبەر چاوان دەوەستێت ،بەڵکوو وەک
گوارە بم کە زوڵف دایدەپۆشێت و کەمتر دەبینرێت.
هەمان کار لەگەڵ برۆ و ڕیش کراوە کە یەکیان لە الی سەرووی دەم وچاو
دادەنیشێت و ئەویتریان الی خوارەوە .جا دەڵێ باش وایە لەسەر چاوی ئێوە دانەنیشم
بەڵکوو وەک ڕیش لە الی خوارە وەی دەم و چاوتان بم .ڕیشی بێ ئیش تەرکیبێکی
جوانە و لە ڕیش و ئیش جیناسی ناتەواو دروست کراوە.
سندووقی ئە سرار واتە کەسێک کە قسە نادرکێنێت و ڕازی نهێنیی خەڵک الی خۆی
دەپارێزێت .دیارە وشەی ئەسراری عەرەبی دەبێ بە /ڕ /ی قەڵەو بنووسرێت بەاڵم لەبەر
ئەوەی ڕەدیفی شیعرەکە لە هەموو فەردەکانیدا "...ارە بم" ە ،لێرەشدا باش وایە
نەزمەکە تێک نەدرێت و بە شێوەی 'ئەسرارە' بنوو سرێت .منیش بەو بۆنەیەوە ڕەچاوی
چاپی جەعفەرم کرد .چاپی ئەنیسی وەک 'ئەسڕاڕە' ی تۆمار کردوە ،کە بە ئەگەری
زۆر لە بنەڕەتیشدا هەر وا بووە.
گۆ بردنە دەر لە مەیدان :سەرکەوتوو بوونە لە کاردا؛ شاعیر گوتوویەتی گۆبردنەدەدر
لە گوڵزاری ئەدەب ،واتە گوڵزاری ئەدەبی وەک مەیدان بینبیوە ،کە تەرکیبێکی تازەیە.
حەقتە فەرمووی :مافی خۆتە وا بفەرمووی.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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حەسرەتی دڵ

له ئێش و حەسرەتی دڵ وەخته بمرم
پەڕ و باڵ ،ڕەنگه بەم ڕۆژانه ،بگرم
له هەرجێ دادەنیشم چۆلوهۆلە
١٢١
مەگەر کوندم ،که وا وێرانه قەسرم؟
لە نێو کۆڕی ئەدیبان ئەفسەحێ بووم
کەچی ئێستاکه وا بێنەزم و نەسرم
وەکوو کەروێشکی النهوخوارم ،ئەمما
له پێش چاوان بەاڵن وەک شێر و بەبرم
به حیله و فێڵ و نەیرەنگ بووم ،ئەوێستێ
چ بەستەزمان و بێئەفسوون و مەکرم!
ڕەئیسی خێڵی بێچارانه "کامیل"
ئەنیسی میحنەت و ئەندووه و فەقرم
شوکور زەیقەت هوجوومی کرده الی من
حەدیسی ئەحمەده "ئەلفەقرو فەخر"م
مەڵێن بێ هیممەته؛ ڕیشەم لە بن هات
زەعیفه تاقەتم ،بێتینه سەبرم
بەاڵی لێدا ژیانی وا بهزیللەت
چ تاڵوتوونه ،چاوم ،عومری خدرم!
بە زیندوویی بەکاری من نەهاتن
ڕەفیقانم ،مەگەر بمنێنە قەبرم!

١٢١

چاپی جەعفەر :وێرانە قەبرم
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قاقاڵوا ١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤7ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ١٢١و  ١٢٢ی چاپی جەعفەر)

________________________________
عینوانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا "بەستە زمان"ە .ساڵی گوترانی شیعرەکە لە
چاپی ئەنیسیدا نییە.
شاعیر لە شیعرەکەدا هەمان ئەو بێ هیواییە دەردەخات کە لە زۆر شیعری دیکەشیدا
دووپاتی کردۆتەوە :ئێش و حەسرەت لە دڵمدایە ،کوندم و وێرانە نشینم ،بێ نەزم و
نەسرم ،النەوخوارم ،ڕەئیسی خێڵی بێچارانم ،فەقیرم ،ڕیشەم لەبن هات و....
لە عەینی کاتدا چاوێکی لە ڕابردووی خۆیەتی و یادی بەخێری دەکات :ئەفسەح
بووم و ئێستا بێ نەزم و نەسرم؛ بەحیلە و فێڵ و نیرەنگ بووم و ئێستا بەستەزمانم.
پەڕوباڵ ڕەنگە بەم ڕۆژانە بگرم :بەهۆی ئێش و حەسرەتی دڵەوە ،واهەیە ئەم ڕۆژانە
پەڕوباڵ بگرم!
پەڕوباڵ گرتن :غەزەب لێگیران و بێچارەیی.
وێرانە قەسر :قەسری کاول و وێران؛ ئاماژە بەو باوەڕە خورافییەی کە لە نێوگەالنی
ناوچەی ئێمەدا باوە و دەگوترێت کوند تەنیا لەسەر وێرانە دادەنیشێت ،تەنانەت ئەگەر
شوێنەکە ئاوەدانیش بێت دوای نیشتنی ئەو وێران دەبێت .چاپی جەعفەر وەک 'وێرانە
قەبرم' ی تۆمار کردوە کە واتای پێویست ناداتەوە و الم وایە دەبێ هەڵەی چاپ بێت،
مەگەر 'وێرانە قەبری'ش لە سەر زمانی خەڵک بێت و من ئاگاداری نەبم.
ئەفسەحێ بووم :ڕەوانبێژترین کەسی ناو کۆڕی ئەدیبان بووم و ئێستا شیعر و پەخشانم
نەماوە.
النەوخوار :پێچەوانەی 'النەوبان' .ماڵی الی خوارەوەی چیا .ئاماژەیە بەوەی کەروێشک
دەستی لە القەکانی کورتترە و باش دەتوانێت سەرەوژوور لەدەست ڕاوچی ڕابکات
بەاڵم لە هەاڵتنی سەرەوخوار زۆر چێ نییە و ناتوانێ بە هاسانی خۆ بگەیێنێتە النی
خۆی و تانجیش زووتر دەیگرن .کەروێشکی النەوخوار :کەروێشکێک کە کەوتۆتە
الوازیی و لەدەست تانجیی ڕاوچی بەرەوخوار هەڵدێت .شاعیر دەڵێ من لەبەر چاوی
خەڵک ،وەک شێر و بەبری ئازا دەنوێنم ،بەاڵم لە ڕاستیدا واش نیم!
شاعیر لە ڕەئیس و ئەنیس جیناسی ناتەواوی دروست کراوە.
ئەندووه :خەم
زەیقەت' :ضیقة' ی عەرەبی :تەنگی و تەنگدەستی و ناڕەحەتی لە ژیان
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نەیڕەنگ :نیڕەنگی فارسی ،فێڵ
ئەوێستێ :ئێستا
حەدیسی ئەحمەدە :ئەحمەد :یەک لە ناوەکانی پێغەمبەری ئیسالمە .گوایە 'ابی موسی'
ناوێک لە پێغەمبەری ئیسالمی گێڕاوەتەوە کە گوتوویەتی شانازی بە هەژارییەکەمەوە
دەکەم.
چ تاڵ وتوونە ،چاوم ،عومری خدرم :چاوەکەم ،ئەو تەمەنە درێژەی من چ تاڵ و
توونە!
توون :جەهەننەم ،ئاگردانی گەرماو (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) .تاڵ و توون دەبێ
لەسەر زمانی خەڵک هەبێت و هەردوو وشەکە یەک واتا یان واتای هامشێوەی یەکتریان
هەبێت.
خدر :خضر ،پێغەمبەرێکی بەنی ئیسڕائیلە ،ناوی بە هەمیشەیی بوون و زیندوومانەوە
دەرکردووە .شاعیر ،بە پێچەوانەی 'خدری زیندە' ،لێرە و لە چەند شیعری دیکەدا
ناڕەزایە لەوەی تەمەنی زۆرە و ژیانی ئەم دونیایەی بۆچی کۆتایی نایەت؟ دەڵێ
عومرێکی درێژم بووە بەاڵم تاڵ و توون و ناخۆش بووە.
بەزیندوویی :....گلەیی شاعیرە لە هاوڕێکانی .ئاوات لە شیعرەکانیدا کەمتر واهەیە
گلەیی و بناشت لە دۆست و برادەری خۆی بکات .بەاڵم لێرەدا دەڵێ هیچیان لە
ماوەی ژیانمدا کەلکیان بۆم نەبوو ،هیچ نەبێ بەڵکوو ئەوەندە خێرم بۆ بدەنەوە کە
بمنێنە ناو قەبر!
شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا  ٦8سااڵن بووە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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لە دەرکی مەیکەدە

له دەرکی مەیکەده کەوڵم به عەرزا داوه ئەی چاوم!
١٢٢
دەسا ساقی دەخیلتبم! کەرەمکه پیاڵه تا ماوم
به بۆنەی پیری مەیخانه ،منیش پیر بووم و لێکەوتم
کەچی هەر جوانەمەرگیم پێدەمێنێ وەک دڵی الوم
به ئاوری دووری یاڕەب جەرگ و دڵ سووتاوه یەکجاری!
نەیاری بەدمەسەب پێیوایه هێشتا من نەبرژاوم
١٢٣
کوتم سەد جار شوکور بوومه بەاڵگەردانی بااڵکەی
وەکوو زەینیش دەدەم هێشتا ،کهچی ئەی داخەکەم ماوم
له بەحری سوێری فرمێسکی" ،ئیمامی" بانگ دەکا :یاران!

وەرن بۆ یارمەتی ،ئێوه و خوداتان ،تا نەخنکاوم
قاقاڵوا ١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  8٩و ٩٠ی چاپی ئەنیسی و  ١١٤ی چاپی جەعفەر)

__________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'جوانە مەرگی'یە و ئەویش لە دەقی شیعرەکە
وەرگیراوە کە تەنزێکی نەرمی تێدایە.
شاعیر لە کاتی گوتنی شیعرەکەدا  ٦8سااڵن بووە.
لە دەرگای مەیخانە کەوتن و داوای پیاڵە لە ساقی کردن و هانا بردنە بەر پیری
مەیخانە ،بابەتێکە لە ئەدەبی کالسیکی کوردی و فارسیدا هەزاران نموونەی هەیە .الی

١٢٢

 .چاپی ئەنیسی :کەرەم پیاڵە تا ماوم (دیارە هەڵەی چاپە).

١٢٣

 .چاپی ئەنیسی :بومە
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خۆمان بۆ نموونە ،لە شیعری نالی و وەفایی و لە ئەدەبی فارسیش لە شیعری خەییام و
حافز و مەولەویدا .ئەوە فەردێک لەوەفایی:
"ئەال ئەی ساقیی مەستان! بە حەققی پیری مەیخانە
بە گەردش بێنە جامی مەی بە یادی چاوی جانانە"...

ئەو چەمکانە چوونەتە ناو زاراوە عیرفانییەکانی ناوچەکەوە و کەسێک بیەوێت لێیان
تێبگات دەبێ واتای مەجازییان لە عیرفانی ئیسالم یدا بدۆزێتەوە .بۆ نموونە پیری
مەیخانە ،بریتییە لە پیری دەستگیر ،کە مورادی موریدانە و ....
کەوڵ بەعەرزدادان :نیشتەجێ بوون لە شوێنێک و پێداگرتن و نەجوواڵنەوە.
بە بۆنەی پیری مەیخانە :واتە منیش شوێن کەوتنی پیری مەیخانە پیری کردم و لەکار
کەوتم ،بەاڵم دڵم هەر گەنجە و واهەیە بە الویەتی بمرم .ئەوەش الویەتیی دڵی شاعیرە
نەک تەمەنی ساڵ و مانگ کە دیارە لە  ٦8ساڵیدا چیتر الو نەماوە.
نەیار :نە دۆست ،دوژمن.
بەد مەسەب :الڕێ ،ناوەنیتکەیەکە ئیماندارانی موسوڵمان لە نەیارانی خۆیانی دەدەن و
بەوەیان تاوانبار دەکەن گوایە ڕێگای چەوت (جیاواز لە بۆچوونی ئەوان)یان گرتۆتە
بەر و لە مەزهەبی عام الیانداوە .ئەو تاوانبار کردنانە بە درێژایی مێژووی ئایین هەر
بووە و لە ڕ ابردوودا کەمتر ئیماندارێک بووە بۆچوونی غەیری خۆی بسەلمێمنێت و
قەبووڵی بکات .شەڕی نێوان ئەو ڕێباز و هێڵە فیکرییە جیاوازانە ،بەشێکی زۆری
مێژووی شەڕ و پێکدادانی مرۆڤایەتی بەتایبەت لە ناو موسوڵماناندا پێکهێناوە .ئەمڕۆ ،بە
تایبەت لە دێموکراسیی ڕۆژئاواییدا مە سەلەکە گۆڕاوە و کەس بەد مەسەب نییە
باوەکوو لەگەڵ باوەڕی گشتیی خەڵکەکەش نەبێت .هەر بۆیەشە وەک دەگوترێت لە
بریتانیای مەسیحیدا زیا د لە دوو هەزار مزگەوتی موسوڵمانان هەیە لە کەتێکدا لە تارانی
پێتەختی کۆماری ئیسالمی ئەهلی سوننەت و جەماعەت مافیان نییە مزگەوتێک بۆخۆیان
بکەنەوە و نوێژی تێدا بکەن!
کوتم سەدجار شوکور :گەرچی شوکرانەبژێر بووم کە لە ڕێگەی یاردا کووژراوم و
بوومەتە بەاڵگێڕەوەی ئە و ،بەاڵم ئەوەندەی تێدەفیکرم ،هێشتا هەر ماوم و بۆ ئەو
مانەوەیەەش بەداخەوەم!
لە بەحری سوێری فرمێسکی :ئیمامی لە دەریای سوێری فرمێسکی خۆیدا خەریکە
دەخنکێت و هانا دەباتە بەر 'یاران' ی خۆی بۆ ئەوەی بێن و یارمەتی بدەن و ڕزگاری
بکەن.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات163/

شاعیر پێمان ناڵێت فرمێسک بۆچی و بۆ کێ دەڕێژێت و تەنانەت ناڵی دووریی کێیە وا
جەرگ و دڵی سووتاندووە و ئەو کەسەی وا خۆی کردۆتە بەاڵگەردانی بااڵی ئەو،
کێیە؟ بەاڵم بە حیسابی ئیستیعارەی هەندێک وشەی وەک 'بااڵکەی' و هێنانی تێرمی
'نەیاران' ،دەکرێ بزانین ئەوە لە ڕاستیدا یارەکەیەتی کە لە بەرانبەر بە نەیاران
(ڕەقیبان)ی دادەنێت .هەردوو ئەو یار و نەیارانەش لەو تەمەنەدا ،بە بۆچوونی من،
بوونی حەقیقییان نییە و ئاوات لە زیهنی هونەرمەندانەی خۆیدا خوڵقاندوونی.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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بهوری بهیان

لەگەڵ دوژمن "ئیمامی" هەروەکو شێری ژیان وابە!
لە پێشبڕدانیان ڕاوەستە ،وەک بەوری بەیان وابە!
بە داخ و دەردەوە بۆچی چەمیوی ،ئاهەکەت تیرە؟
لەگەڵ خەڵکی زەمانە ڕاست وەکوو تیری کەوان وابە!
ئەگەرچی هەر وەکوو کیسەڵ لە قاپیلکی خەما خەوتووی،
لە کاالنا مەوێستە ،هەر وەکوو تیغی دەبان وابە!
لە ڕیزی عاشقانیش هەر وەکوو مەجنوونی ماڵ کاول
لەدووی خێڵ و کەژاوەی لەیلی هەروەک سارەوان وابە!
لە عیلمی سیحر و نەیڕەنگ و فسوون قەیناکە ،تێکۆشە
هەتا پێش چاوی دوژمن وەک شک و وەهم و گومان وابە!
١٢٤
بەگەرمی ڕابوێرە شەو بەیادی دڵبەرت' ،کامیل'!
لەگەڵ ناڕاستەکان سارد وەک نەسیمی بەربەیان وابە!
بۆکان ١٣5٠ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢٤ی چاپی ئەنیسی  ١8٠ی چاپی جهعفهر)

____________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'لهکاالنا مهوێسته' یه و من گهلێک پێم جوانه.
ههردوو عینوان له دهقی شیعرهکه وهرگیراون .واهەیە هیچکام لهوانەش به خواستی
شاعیر خۆی دانهنراون .دەگونجێ شیعرهکانی ئاوات عینوانیان نهبووبێت و ئهوهش
ڕهسمی زوربهی شاعیرانی پێشوومانه .شیعرەکە چەشنە هاندانێکە بەرەو راپەڕین و
بەربەرەکانی کردنی دوژمن ،کە ئەگەری زۆر ئەوەیە دوژمنی شەخسی و تاکەکەسی
١٢٤

 .چاپی ئهنیسی' :چاوم' ی له جیاتی 'کامیل' داناوه.
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نەبێت بەڵکوو دوژمنی گەل واتە ڕژیمی شا بێت بەاڵم شاعیر بە حیسابی بارودۆخی
سیاسیی سەردەمی خۆی ،لە پێوانەیەکی بچووکتری فەردییدا دەریبڕیوە ،گەرچی لە
شوێنێکدا دوژم ن کۆ دەبەستێت و دەڵێ "لە پێشبڕدانیان ڕاوەستە" و ئەوە تا ڕادەیەک
بۆچوونەکەی من دەسەلمێنێت.
ئەو تایبەتمەندییە ئەرێ ییانەی وا شاعیر لێرەدا بانگاشەیان بۆ دەکات ،بەشێکی
بەرچاویان لە کەسایەتی ئاوات خۆیدا دەبینران .خۆڕاگر لە بەرانبەر دوژمن ،وەک
نموونەی زیندان و پاشانیش هاوکاری و هاوهەنگاویی پێشمەرگە وەک ڕەمزی خەباتی
نەتەوایەتی؛ دوور بوون لە خەڵکانی ناڕاست ،و بێ فێڵ بوون لەگەڵ خەڵکی ئاسایی،
لە عەینی کاتدا مەند وبێدەنگ و ئەسیری قاپیلکی خەم .کەسانێک کە کامیل شایان لە
نزیکەوە دیتبێت ئەو مەندی و بێدەنگی و خەمبارییەیان بە باشی هەست پێکردووە.
شیعرەکە هەروەها دەرس و ئامۆژگارییەکی الوانی واڵتە و پێیان دەڵێ تەنانەت
"زانست" ی سیحر و فێڵ و ئەفسوون کردنیش فێر بن بۆ ئەوەی بتوانن خۆتان لەبەر
چاوی دوژمن ،کە دەبێ داگیرکەری کوردستان بێت ،ون بکەن و بە شاراوەیی و لە
نهێنیدا هێرش بکەنە سەری .ئەوانە هەموو دەرسی خەبات وپێشمەرگایەتین بە ئیماژ و
لە فۆڕم و قاڵبێکی شاراوە و ژێرپەردەدا.
لە شیعرەکەدا" ،ئیمامی" خودی شاعیرە و ئامۆژگارییەکانیش بە ڕواڵەت ڕوویان
لەخۆیەتی" .ژیان" سیفەتی شێر و "بەیان" یش سیفەتی بەورە .هەردوو وشەکە
وێدەچێت فارسی بن .بەگشتی لێرە و لە زۆر شیعری دیکەشیدا سەید کامیل خۆی
گیرۆدەی بەند وبەستی وشەی پەتیی کوردی نەکردووە و ئیجازەی داوە وشەی
عەرەبی و فارسی بێنە ناو هەڵبەستەکانیەوە ،واتە وەک زۆر شاعیری ئەسیری فۆڕمالیسم،
دەربەستی قاڵب و فۆڕم نەبووە و ڕاگەیاندنی ناوەرۆک و پەیامی سیاسیی ناو شیعرەکەی
بەالوە گرنگتر بووە لەوەی بنەما و ڕەگی وشەکان فارسی بووبێتن یان عەرەبی.
"بە دەرد وداخەوە بۆچی چەمیوی تیرەکەت ئاهە"! ئەوە پێکهاتەیەکی جوان و
تازەیە" .چەمیوی" بەواتای پشتت نووشتاوەتەوە و بۆتە کەوان ،خۆ بە داخەوە تیریشت
نییە بیهاویە گیان دوژمنت ،لەجی اتییان تەنیا ئاه و ناڵەیان ئاراستە دەکەیت! ئەوە باش
نییە ،تۆ دەبێ لەگەڵ خەڵک وەک تیری کەوان ڕاست بی .تەعبیری "ئەهلی زەمانە"
هەندێک جێگەی مشتومڕە و لە خوێندنەوەدا هەست دەکرێت الیەنێکی نەرێ یی هەیە
و شاعیر بە واتای خەڵکانی خراپ و "نان بەنرخی ڕۆژ خۆر" ی هێناوە .باس لە "تیر"
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کردن واهەیە ئەو بۆچوونە پشتڕاست بکاتەوە و شاعیر بیەوێ بڵێت لەجیاتی ئاه وناڵە،
تیری ڕاست حەواڵەی ئە و کەسانە بکە .هەرچۆنێک بێت ،تێرمی "ڕاست" لە عیباڕەتی
"ڕاست وەک تیری کەوان وابە" دا ،سەنعەتی شیعریی "ئیهام" ی تێدایە و واتای پاک و
سادق و بێ فێڵیشی لێ وەردەگیرێت.
شاعیر بە خۆی ،یان بە بەرگۆی قسەکانی دەڵێت لە قاپیلکی خۆت وەرەدەرێ و وەک
خەنجێری لە جنسی "دەبان" دروستکراو کە هەمیشە ئامادەی شەڕ و گەڕە ،لە کاالندا
مەمێنەوە" .دەبان" یش چەشنێک پۆاڵیە (چێشتی مجێور).
تۆ کە لە بەرانبەر دوژمن و نەیاردا ئاوا ڕاوەستاو و ئامادەی شەڕی ،دەبێ بە پێچەوانە،
لە بەرانبەر خۆشەویستەکەتدا وەک سارەوانی کەژاوەکەی وابێ و پارێزگاریی لێ
بکەیت .لێرەدا شاعیر بابەتەکە هەندێک با دەدات و لە باسی شەڕ وگەڕ و شیر وتیرەوە
دەچێتە سۆراغی عیشق و مەجنوون و کەژاوەی لەیلی ،ئەوەش نەرم و نیانی و
لەتافەتێکی زیاتر دەداتە شیعرەکە.
"لە عیلمی سیحر و :"...شاعیر دوای تاقە یەک فەرد کە باسی ئەوین و خۆشەویستی
دەکات ،دەگەڕێتە وە سەر بابەتەکەی پێشوو و سەرلەنوێ بەرگۆی شیعرەکە لە ئامادەیی
شەڕی دوژمندا ڕادەگرێت :کاکە! دوژمن فێڵبازە ،تۆش ساویلکە مەبە و فێڵی لێ بکە!
قەیدی ناکات ئەگەر فێڵ و حیلە وحەواڵە فێربی و لەکاری بکەیت؛ ئەوانە بۆ
بەگژداچوونی دوژمن پێویستن .خۆت بشارەوە و کارێکی وا بکە دوژمن نەتدۆزێتەوە
ئینجا لە شوێنە نهێنیەکەتەوە هێرشی بکە سەر و لێیبدە .وەک ئەوەی شاعیر دەرسی
پێشمەرگەی کورد دابدات و فێری لێدان و هەاڵتن و خۆشاردنەوەیان بکات.
لە فەردی کۆتاییدا ئاوات داوا لە بەرگۆی شیعرەکە واتە ڕۆڵەی گەلی کورد دەکات
کەسایەتییەکی ئاڵۆزی هە بێت و لەعەینی ئەوەدا لەگەڵ دڵبەرەکەی یان تەنانەت بە
یادی دڵبەرەکەیەوە شەوێکی گەرم و خۆش ڕادەبوێرێت ،لەگەڵ خەڵکانی ناڕاست و
دژبەردا ،ساردوسڕ بێت و خۆیان لێ دوور بخاتەوە .ئەو کەسایەتییەی ئەو بانگاشەی
بۆدەکات ،لە تایبەتمەندیی و خوو و خدەی خەڵکانی ئاسایی نێو گوندەکانی
کوردستانی سەردەمی ئەو هەندێک جیاوازە .خەڵکی ئێمە لە بەراورد لەگەڵ گەالنی
دراوسێماندا ،فەقیرۆکە و ساکارترن یان النیکەم لە سەردەمی ئەودا وابوون.
وەک گوتم شیعرەکە هەندێک خەسلەت و تایبەتمەندیی کەسایەتیی شاعیر خۆیشی
دەردەخات و بەم پێیە ،دەتوانرێت وەک چەشنە ئوتۆ بیۆگڕافییەک سەیر بکرێت .دیارە
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ئەو ئامادەییانەی وا ئاوات خوازیاریانە ،هی بارودۆخی پڕ شەڕ وشۆری کۆمەڵگای
کور دەوارین .خەباتکاران لە کۆمەڵگای سەقامگیری واڵتانی پێشکەوتووی ڕۆژئاوادا
پێویستیان بەوە نییە هەمیشە شیری ڕووتیان بەدەستەوە بێت و خۆ لە دوژمنی فێڵباز
بشارنەوە .لەم الیانە تەنانەت خەباتی چینایەتیش شێوازێکی بەڕواڵەت لیبڕال -
دیموکڕاتییانەتری هەیە و لە ڕێگای پەرلەمان و دەنگدان و هێنانە سەرحوکمی
کە سانێک و البردنی کەسانی دیکەوە بەڕێوە دەبرێت؛ ئەوانەش گەلێک دوورن لە
تێگەیشتنی ستالینیی خەباتی چینایەتی ،کە هەندێک لە حزبە سیاسییەکانی ئێمە تا
ئێستاش هەر بڕوایان پێی هەیە و لە "توندوتیژی نواندن" دا خۆی دەنوێنێ ئێمە خوو
خدەی عەشیرەیی و دژایەتیی نێوان هۆز و خێڵەکانمان گۆڕی و کردمانە خوو خدەی
حزبی و دژایەتی نێوان حزب و ڕێکخراوەکان .بە گوتەی دۆستێکی خۆشەویست ،لە
ماوەی  ٢٤خولەکدا بووین بە کومۆنیست بەاڵم بە دەیان ساڵیش نەبووینەتە دیموکڕات!

بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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خەت و خاڵ

خهت وخاڵ و زوڵف و برژۆڵ له نزیکی چاوی مهسته

ههموو زار و جهسته خهسته ،ههموو شێت و دهست بهسته

یهکی دوور و یهک نزیکه ،یهکی نزم و یهک بلنده
ههموو کهوتوو ،ڕهوتوو ،سهرسام ،وهکوو لهشکری شکسته

١٢5

چ قهبیلهیێکی شۆخن قوڵهزهنگیی خێڵی لهیلی!
که به هۆی ئهوینی مهجنوون دهخزێن به دهسته دهسته
دڵی ڕووت و قووتی عاشق به هومێدی ڕۆژی کوڵمه
١٢٦
که بزانێ عاشقی ڕووی ئهوه ڕووت و ڕۆژبهرسته
به دزی دهخاته ئهستۆ سهری زولفی عاشقی ڕووی
١٢7
که دهزانێ خۆش مهرهز بوو ،چ جوانی کرده ڕسته!
ههموو عاشقانی زاری به قسێکی خۆش دهڕهقسن
له دهمی ئهگهر ببیسن چ گرنگه ،ئهو مهبهسته
ئهمنیش دڵم لهوێ بوو ،به ئیشاڕهیێکی چاوی
ههڵیگرت و بردی ،فهرمووی ده 'ئیمامی' ههسته ،بهسته!
گهردیگالن ١٣5٠ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٣٠ی چاپی ئهنیسی و  ١8١ی چاپی جهعفهر)

____________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئەنیسیدا خۆش مەرەز' ه و من زاراوهی جوانی کوردیی
'خۆش مهرهز'م پێ ڕەزاشیرینە.
١٢5
١٢٦
١٢7

 .چاپی ئهنیسی :ههموو کهوت و ڕهوت و سهرسام
 .چاپی ئهنیسی :روت ،قوت ،روی ،روت ،رۆژ
 .چاپی جهعفهر :خۆش مهرهز بووم؛ چاپی ئهنیسی :خۆش مهرهز بوون
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کێشی شیعرهکه گهلێک سوار و بن بزۆکهیه! شاعیر لێرەدا له سهر زهوقه ،یادی
دڵبهرهکهی و خهت و خاڵ و زولف و برژۆڵ و قسهی زار و ئیشارهی چاوی ئهوی
کردووه و وهک 'عاشقانی زاری دیکه ،به قسهیهکی خۆشی یار' (چ یاری ڕاستهقینه و
چ ڕوئیایی) ،بهو ههوا بن بزۆکهیه 'دهرهقسێت' و بهئاواته 'ئهو مهبهسته' له زاری
دڵدارهکهی ببیسێت که بهڵێنی دیداره یان وهعدهی ژوان ،یا خود ویسال و پێک
گهیشتن .شاعیر ئهو هیوایهی له تهمهنی  ٦8ساڵیدا دهربڕیوه.
فهردی یهکهم و دووهم:
خهت و خاڵ و زولف و برژۆڵ سهنعهتی مراعات النظیریان پێ دروست کراوه.
وێدهچێ شاعیر به دوو تاقم واته خهت و خاڵ له الیهک و زولف و برژۆڵ لهالیهکی
دیکه ههروهها به دوو دهسته سیفهتی ناو میسراعی دووهم واته زار و جهسته خهسته له
الیهک و شێت و دهست بهسته لهالیهکیتر ،سهنعهتی لف ونهشری بهکار هێنابێت که
دهکرێت موڕهتتهبیش بێت و مشهووهشیش!
ئهگهر ئهو بۆچوونه تهواو نهبێت ،الیکهم دهبێ ئهوهیان تهواو بێت که له نێوان ئهو
چوار ناوهی فهردی یهکهم و چوار سیفهتی فهردی دووهم (دوور و نزیک و نزم و
بڵند)دا ،لف و نشری موشهووهش دروست کراوه
زار ،له فهردی یهکهمدا زهعیف و الوازه؛ بهاڵم له فهردی شهشهمدا ئیهامی تێدایه،
واتای یهکهمی دهم ولێوه و واتای دووهمی ههمان زار و زهعیفه.
کهوتوو و ڕهوتووش دوو سیفهتن بۆ خهت و خاڵ و زولف و برژۆڵ .کهوتوو
ئاشکرایه چییه ،رهوتووش سیفهتێکی جوانه شاعیر دروستی کردووه و واتای ڕۆیشتوو،
لهدهستچوو و لهناوچوو و شتێکی هاوشێوهی ئهو 'سهرسام' هی لێ وهرگرتووه که
بهشوێن ئهودا هێناویهتی .کهوتوو و ڕهوتوو له چاپی ئهنیسیدا وهک 'کهوت و ڕهوت و
سهرسام' هاتووه که تهواو له شوێنی خۆیدا نییه و جهعفهر باشی ساغ کردۆتهوه.
تهرکیبی 'چاوی مهست' له شیعری شاعیرانی دیکهی کوردیشدا بینراوه بۆ نموونه،
مهحوی و سالم.
فهردی سێههم
قهبیلهی قوڵهزهنگی دهبێ زولفی یار بێت که بهسهر ڕوومهتیدا دهخزێن و دێنه
خوارهوه له نجامدا بهری ڕووی لهیلی له مهجنوونی شاعیر دهگرن.
فهردی چوارهم
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ڕووت (ڕووی تۆ) و ڕووت (بێ جل و بهرگ) ،ئیهامیان تێدایه .ڕووت و بێ بهرگ
دهبێ ههتاوی خۆش بوێت و بیپهرستێت بۆئهوهی له سهرما دهیپارێزێت.
فهردی پێنجهم
من ههندێک له واتاکردنهوهی 'عاشقی ڕووی' دا تێماوم .جیاوازیی نێوان 'خۆش مهرهز
بوون' و 'خۆش مهرهز بووم' ی دوو چاپهکهش زیاتری سهر لێ شێواندووم :ئهگهر
یاری شاعیر سهری زولفی به دزییهوه دهخاته ئهستۆی خۆی ،ئهی 'عاشقی ڕووی'
لێرهدا چ کارهیه؟ ئهگهریش زولفی بهدزییهوه دهخاته ئهستۆی عاشقی ڕووی ،که
ئهوهیانم پێ ڕاستتره ،ڕستهکه بۆچی وا شێواوه و پهیوهندی لهگهڵ میسراعی دووهمدا
بۆچی وا لێڵه؟
'که دهزانێ خۆش مهرهز بوو' ،له دوو چاپهکهدا به دوو شێوهی 'بوون' و 'بووم'
نووسراوه و منیش کێشهکهم قووڵتر کردووه بهوهی شێوهیهکی سێههمم بۆ داناوه و
کردوومهته 'بوو'! له ڕاستیدا من شێوازی چاپی جهعفهرم پێ ههڵهیه و نابێ لێرهدا به
یهکهم کهس قسه بکرێت' ،من' بۆچی خۆش مهرهز بووم و بهگشتی دهوری 'من'
لێرهدا چییه؟ شێوازی چاپی ئهنیسی باشتره که شێوازی کهسی سێههم داوهته ڕستهکه،
بهاڵم عهیبی ئهویش ئهوهیه به سێههم کهسی کۆی داناوه و ئهوه لهگهڵ کرداری
'کرده ڕسته' دا یهک ناگرێتهوه که تاکهکهسییه و کۆ نییه .خۆش مهرهز سیفهته بۆ
بزنێک که مهرهز واته مووهکهی چاک و نایاب بێت و ڕیسی باشی پێ بڕسترێت .شاعیر
به زولف و مهرهز و ڕسته  ،جیناسی دروست کردووه.
کورتی ببڕمهوه ،واتای شیعرهکه الی من ئاوایه :یارهکهم سهری زولفی به دزییهوه
خسته ئهستۆی عاشقی ڕووی و کاتێ که زانێ ئهو زوڵفه ،جنسێکی باشه و مهرهزی
چاکه! ئینجا ڕست یان ڕستهیهکی باشی پێ ڕست' .ڕسته' ش ئیهامی تێدایه و دوو
واتای جیاواز واته 'شتی ڕستراو' و 'ڕستهی قسه و نووسین' ی لێ وهرگیراوه.
فهردی شهشهم
'زار' ئیهامی تێدایه :دهم و الواز .زار و دهم و قسه و بیستنیش پێکهوه جیناسیان پێ
دروستکراوه.
فهردی حهوتهم
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لهوێ ،واته الی ئهو ڕووداوانه که عاشقانی زاری یار به قسهیهکی خۆشی ئهو
دهڕهقسن .شاعیر دهڵی دڵی منیش لهوێ بوو بهاڵم یار ئیشاڕهیهکی چاوی له دڵم کرد
و لهگهڵ خۆیدا ههڵیگرت و بردی و گوتی ههسته شاعیر ،ئیتر خۆشیت بهسه!
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن مشکول :فعالت فاعالتن  //فعالت فاعالتن
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دانهخۆره

ئافهتی گیان و دڵی 'کامیل' جهماڵی دڵبهره
قاتڵی بێ ڕهحم و مهستم چاوی کاڵی دڵبهره
کوشتمی ،چابوو به ماچی لێوی زیندووی کردمهوه
قووتی گیانم مشتنی دوو لێوی ئاڵی دڵبهره
زولفی داوی عاشقان و کوڵمی جێ ڕاوگهی داڵن
دانهخۆرهن بولبوالن لهو جووته خاڵی دڵبهره
سیپهالکم ڕهش بووه ،نهمدیوه مانگی یهکشهوه
ڕۆژی جهژنم دیتنی ئهبرۆی هیاللی دڵبهره
ئهی 'ئیمامی'! بۆ جوانی تابڵێی بێ وێنهیه
عاقڵێکی واشه ،دڵ ماتی کهماڵی دڵبهره
قاقاڵوا ١٣5٠ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٩٦ی چاپی ئهنیسی و  ١87ی چاپی جهعفهر)

_____________________________________
عینوانی شیعرهکه له ههردوو چاپی ئهنیسی و جهعفهردا 'دانهخۆره' یه که له فهردی
سێههمی شیعرهکه وهرگیراوه.
شیعرێکی عاشقانهی بێ گرێ وگۆڵه و تهعبیراتی ئهستهمی تێدا نییه .شاعیر له فهردی
مهتلهع و مهقتهعدا ناوی خۆی گونجاندووه :کامیل و ئیمامی.
وهک شیعرهکانی دیکهی ،لێرهشدا ئاوات سڵی لهوه نهکردۆتهوه وشه و تهعبیری فارسی
یان عهرهبی بکاته ناوئاخنی شیعرهکه :ئافهت ،جهمال ،قاتڵ ،بێ رهحم ،قووت ،هیالل،
عاقڵ ،کهمال و له ڕاستیشدا بهشێک لهو تهعبیراته ئیتر بوونهته خۆماڵی و ناکرێت به
بێگانه دابنرێن.
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بهاڵم له عهینی کاتدا کهڵکی لهههندێک تهعبیری جوانی کوردیش وهرگرتووه :چاوی
کاڵ ،ماچی لێو ،مشتنی دوو لێوی ئاڵ ،داو ،جێ ڕاوگه ،دانهخۆره ،جووته خاڵ،
سیپهالکی ڕهشهوه بوو ،مانگی یهکشهوه ،بێ وێنه و دڵی مات.
کوشتن و به ماچ زیندووکردنهوهی عاشق ههردوکیان سیفهتی گراوین له شیعری
کوردی و فارسیدا .به ههمان شێوه ،داوی زولف و دانهی خاڵ و بولبول و ئهبرۆی
هیالل و مانگی یهکشهوه ،هیچکامیان نهدیتوو و نهبیستوو نین' .کوڵمی جێ ڕاوگهی
داڵن' گهرچی زۆر تازه نییه بهاڵم جوانه.
مشتن :مژتن ،مژین
بولبوالن ،عاشقانی دڵبهری شاعیرن
سیپهالک :ڕیه
له دێڕی کۆتاییدا شاعیر پهسنی جوانی و عهقڵ و کهماڵی دڵبهر ههردوک پێکهوه
دهکات وهک ئهوهی شیعرهکهی بۆ کهسێکی تایبهت گوتبێت که ناسیویهتی بهاڵم له
ئێمهی ئاشکرا ناکات .ئهوهشمان نابێ لهبیر بچێت که شیعرهکه له تهمهنی  ٦8ساڵیی
شاعیردا گوتراوه.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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بەفری بەران

١٢8

سەیری ،چەندە سەخت و ناخۆشە بیساتی پایزی!
سەگ لە سەرمانا تەزی ،شێریش لە حاند سەرما بەزی
تەم لەگەڵ بەفری بەرانا وا سەری کوێستانی گرت
سەر بەرەوژێر ،کەمکەمه دێوی سپی بۆمان خزی
هات گوڕەی پیاوی لەمێژینه و دڕا جلکی هەژار
کار و مەڕ هەر کاڕەیانه ،بزنهڕووتەش هەڵبەزی
پیر و الو ،شێخ و مەال ،هەر حەز له تەندوورێ دەکەن
١٢٩
ملهوڕیش دەڕوا به ئەستۆی کز ،به کووڕی و ملکزی
جاروباریش خۆزگه خۆ دەرخا له نێو هەور و هەاڵ
١٣٠
ڕۆژ به ترس و لەرزەوه ،زەردە به چاوشارکێ و دزی
هات نەسیمێکی شەماڵ و تا واڵت ڕەش کاتەوە
داوەشێ! بێ واده هات و وا ئەویش گیانی تەزی
قاقاڵوا١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٦١ی چاپی ئەنیسی و  ٢٤١ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "پاییز"ە.
غەزەلێکی جوان و پڕلە ئیماژی شاعیرانەیە ،کارتێکەریی شیعرە ناسراوەکەی نەمر
سەیفولقوزاتی قازی بە سەرەوە دیارە کە بە شێوەیەکی هونەرمەندانە باسی زستان و
١٢8
١٢٩
١٣٠

چاپی ئەنیسی و جەعفەر :پاییزی
چاپی ئەنیسی :کوڕی
چاپی ئەنیسی و جەعفەر :زۆر بە ترس ولەرزەوە ...چاپی ئەنیسی :زەرد و بەچاوشارکێ و دزی
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سەهۆڵبەندانی ساڵی  ١٣١٢ی هەتاوی لە ناوچەی موکریان و شوێنەواری خراپی لە
سەر ژیانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی کوردانی ناوچەی موکریان بە تایبەت دەوروبەری
شاری میاندواوی تێدا کراوە .ئەوە مەتلەع یان دەسپێکی قەسیدە دوورودرێژەکەی
سەیفە:
"عەزیز! ئارەزووت زۆری بۆ هێنام
فرمێسکم سوور بوو ،زەردی ڕووی لێنام"...

دەبێ شیعرەکەی ئاوات  ٣8ساڵ دواتر ،لە کۆتاییەکانی پایز و داکەوتنی سەرمای
ساڵی )١٩7١( ١٣5٠دا گوترابێت کە سەرما وسۆڵ تەنگی بە خەڵکی گوندەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەڵچنیبوو .ئیماژی جوانی شاعیرانە لە شیعرەکەدا زۆرن.
بیسات :سفرە ،شتێکی داچنراو و ڕێکخراو .بیساتی پایزی هەموو ئەو شتانەیە وا پایز
هەم لە ناو سروشت و هەم لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا پێکی دێنێت .شاعیر ،وەک
دانیشتووی گوندێکی ناوچەیەکی کوێستانی (کە 'قاقاڵوا' بێت) ،ڕقی لە بیساتی پایزی
دەبێتەوە.
پایز و پاییز :لە هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەردا وشەکە وەک 'پاییزی' نووسراوە .من
الم وانییە شاعیر خۆی بەو شێوەیەی نووسیبێت .ئێمە لە قسەکردنی کوردیدا دەڵێین
پایز نەک پاییز یان پائیز کە شێوەی فارسی وشەکەن .دیارە من ئەو دەست تێوەردانە لە
خۆوە ناکەم .خوێندنەوەی وشەکە لە شێوەی پاییزدا یەک بڕگە لە کێشی شیعرەکە زیاد
دەکات و ئەوە ئیجازە پێدراو نییە مەگەر شاعیر خۆی ویستبێتی.
سەگ و سەرما و سەرمانا :مۆسیقایەکی دەروونییان هەیە .سەرما و سەرمانا ،جیناسی
ناتەواویان هەیە.
تەزی و بەزی :بە هەمان شێوە مۆسیقای پیتی /ز/یان تێدایە و لە عەینی کاتدا
جیناسێکی ناتەواویان لێ دروست کراوە.
بەفری بەران :من الم وابوو 'بەفری بەران' بەرانبەر بە 'بەفری سەران' دێت .بەفری
سەران ئەو بەفرەیە وا لە سەرەتای سەرماوسۆڵدا لە لووتکەی شاخەکان دەنیشێت.
مامۆستا هەژار لە واتا کردنەوەی وشەی "زەردە" لە هەنبانە بۆرینەدا دوو نموونەی
هێناوەتەوە ،کە یەکیان ئەوەیە :زەردە لە سەرانی دا (بڕوانە چەند دێڕ خوارەوەتری ئەم
یادداشتانە) .بەفری بەرانیش بە بۆچوونی من دەبوو ئەو بەفرە بێت کەهەندێک درەنگتر،
بە قەولی ئاوات "دەخزێتە خوارێ" و دەگاتە داوێنی چیا و ناو شار و گوندان.
هەروەها پێم وابوو کاتێ لە پایزدا بەفری بەران هەبێت ،بەفری سەرانیش بوونی دەبێت
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و بەو شێوەیە ،تەعبیری شاعیر لەمەڕ ئەوەی "تەم لەگەڵ بەفری بەرانا وا سەری
کوێستانی گرت" ،هەڵە نابێت.
بەاڵم لە بۆچوونی خۆم ڕازی نەبووم و هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار و فەرهەنگی
خاڵیش ئەو مادەیەیان نەگرتبوو .ناچار بە ئیمەیل پرسیارم لە شەش دۆستی خۆشەویستم
کرد کە الم وابوو ئەزموونێکی ژیان لە گوندیان هەبێت و بتوانن کێشەکەم بۆ
چارەسەر بکەن.
کەم و زۆر هەموویان تەعبیری "بەفری بەران"یان بردەوە سەر بەران و نێری و
تێبەردانی بەر ان لە مەڕ لە پایزاندا .برادەرێکی خەڵکی مەهاباد و برادەرێکی دیکەی
خەڵکی ناوچەی گەورکان بابەتەکەیان بە باشی کاکڵە کردبوو و لە ڕێگەی دۆستێکی
بەڕێزەوە پێیان ڕاگەیاندم .لەبەر ئەوەی گوندی قاقاڵوای ئاواتیش کەوتۆتە نزیک
گەورکایەتی و ڕوونکردنەوەی هەردوو برادەرەکە پشتڕاستی یەکتریان دەکردەوە،
پەسندم کرد و لێرەدا ڕایدەگەیێنم .سپاسی هەموو ئەو دۆستەخۆشەویستانەش دەکەم کە
بە دەنگمەوە هات ن و بە مەسەلەکەوە ماندوو بوون .ئەوە بۆچوونی دۆستی بە ڕەچەڵەک
خەڵکی گەورکایەتییە:

"لە ناوەراستی مانگی دووەمی پاییز ( خەزەڵوەر)دا ،مەڕ بەرانی تێبەردەدرێت و قەدیم
[ئەو بەران تێبەردانە الی مەڕداران] دەبوو بە شایی و بەزم و رەزم  .بەفرێکیش کە لە
سەروبەندی ئەو بەر ان تێبەردانەدا ببارێ پێی دەڵێن بەفری بەران کە لەالی ئێمە بە
بەفرێکی پێشوەختە دەژمێردرێ".

کەوابوو ،بە کورتی' ،بەفری بەران' بەفری پێشوەختی دەوروبەری مانگی خەزەڵوەرە لە
کوردستان.
دێوی سپی :دێوێکی ئەفسانەیی ناو شانامەی فیردەوسییە .لەوێدا ڕۆستەم لە "خوانی
حەوتەم" واتە قۆنا غی کۆتایی شەڕەکانیدا لە واڵتی مازەندەران ،دەچێتە شەڕەجەنگی
دێوی سپی ،کە مەترسیدارترین و بەهێزترین دێو بووە ،بە سەریدا زاڵ دەبێت و
دەیکووژێت و کاسەی سەری دەکاتە کاڵو بۆ خۆی .هەموو ئەو وێنە دەسکردانەی وا
لە ڕۆستەم کێشراونەتەوە ،بە کاڵوی کەلـلەسەری دێوی سپییەوە دەریدەخەن .لێرەدا
بەفری بەران بە دێوی سپی شوبهێنراوە.
گوڕە :نەڕا و هەرا
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پیاوی لەمێژی نە :من بە 'هەوری پایزی'ی تێدەگەم .الم وایە شاعیر گوڕە وهەرا و
نەڕاندنی پیاوی بە سەر ژن و منداڵ لە ناو ماڵێدا ،بە گوڕەی هەور شوبهاندووە.
کار :بەچکە بزنی چکۆلەی تازەزاو (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) ،کارژیلە،
کارژۆڵە .شاعیر کارژیلەی لەگەڵ مەڕ پێکەوە هێناوە .دیارە بێچووی مەڕ ،بەرخی
پێدەگوترێت بەاڵم دوای ئەوەی لە شیر دەبڕێتەوە 'کاوڕ' ی پێدەڵێن.
کاڕە :دەنگی بەرزی پەز و بەرخ (هەنبانە بۆرینە).
پیر والو :لەم فەردەدا شاعی ر دەیەوێ بڵێت هەمووکەس بە پیر و الو و هەژار و
دەسەاڵتدارەوە کارتێکەریی پایز و سەرمایان لەسەرە ،هەمووی پێیان خۆشە بچنە بەر
گەرمای تەندوور تەنانەت کەسی زۆردار و ملهوڕیش ،کە دەکرێ لێرەدا بە خەڵکانی
دەوڵەمەند بزانرێت ،لە پایزدا کز وماتە.
ئەستۆی کز :ئەستۆیەک کە هەل و مەرجی سروشتی یان کۆمەاڵیەتی کزی کردبێت و
نووشتاندبێتیەوە.
کووڕ :پشت چەماوە (هەنبانە بۆرینە) .کووڕی ،دۆخی پشت چەماوەییە.
کز و کووڕی و کزی :مۆسیقای دەروونیی دەنگی /ک/یان تێدایە.
هەاڵ :لەگەڵ هەوردا دێت و مانای هەور دەداتەوە بەاڵم بە تەنیا ،واتایەکی نییە و
وشەی 'موهمەل'ە.
ڕۆژ بە ترس ولەرزەوە :هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەر ئەم میسراعەیان بە شێوەی
"زۆر بە ترس ولەرزەوە "...تۆمار کردووە .من هەرچی دەکەم لەو حاڵەتەدا نازانم
ئەوەی وا جاروبارە بە ترس ولەرزەوە خۆی لە نێو هەورو هەاڵ دەردەخات کێیە؟ واتە
بکەرێک بۆ کرداری 'خۆ دەرخستن'ەکە نابینم.
تاقە ڕێگەی چارەسەری کێشە ،بە بۆچوونی من ،ئەوەیە بتوانین بڵێین هەڵەیەک کە لە
نووسینەوەی شیعرەکەدا ڕوی داوە و چارەسەری بکەین .من زۆر بە ڕوونی ئەوە دەبینم
کە وشەی "ڕۆژ" بە هەڵە وەک "زۆر" نووسراوە و ئەگەر بۆچوونەکەم لەشوێنی خۆیدا
بێت ،ئەودەم "زەردە"ش واتا پەیدا دەکات ،کەوابوو ئەوە ،ڕۆژە کە لە کۆتاییەکانی
پایزدا بە ترس ولەرزەوە سەردەردێنێت نەک زۆر ،کە لێرەدا هیچ واتایەک نابەخشێت.
زەردە :تیشکی تاو لە بەیان و ئێوارەدا( ،زەردە لە سەرانی دا ،زەردەپەڕی ئێوارە)
(هەنبانە بۆرینە) .الم وایە 'زەردە'ی چاپی جەعفەر بەڕێ و جێتر بێت لە 'زەرد'ی
چاپی ئەنیسی؛ لەبەر ئەوەی لەگەڵ 'بە چاوشارکێ و دزی' ی دەرکەوتنی ڕۆژدا یەک
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دەگرێتەوە  .بەاڵم 'زەرد'یش بێ واتا نییە و سیفەتە بۆ هەر ئەو 'ڕۆژ'ەی کە من
پێشنیاری دەکەم دەنا ئەودەم 'موصوف'ی ئەو زەردە ڕوون نابێت کێیە یان چییە.
لە واتاکردنەوەی زەردە دا ،مامۆستا هەژار نموونەی "زەردە لە سەرانی دا' ی
هێناوەتەوە ،کە ئەوە بۆ ڕوون کردنەوەی بابەتی سەران و بەرانی ئێمەش(چەند دێڕ
سەرەوەتر) ،یارمەتیدەرە.
تا واڵت ڕەش کاتەوە :ڕەش کردنەوەی واڵت لە سپیایی بەفر ،کاری بای شەماڵە .لە
خوێندنەوەی شیعرەکەدا /واو/ێکی عەتف کە دوابەدوای شەماڵ هاتووە ،بەڕواڵەت
زیادییە و ئاساییەکەی ئەوەیە کە بە بێ ئەو پیتە بخوێنرێتەوە و بگوترێ" :هات
نەسیمێکی شەمال ،تا واڵت ڕەش کاتەوە" بەاڵم یەکەم ،کێشی شیعرەکە بە بێ ئەو
واوە ناتەواو دەبێت و دووهەم ،کاتێ میسراعی دووهەم دەخوێنینەوە دەبینین واوەکە
لەشوێنی خۆیدایە .شاعیر دەڵێ لەبەر ئەوەی نەسیمی شەماڵ درەنگ هاتبوو و تا ئەو
بگاتێ سەرما داکەوتبو و ،نەک هەر بەفری بۆ نەتوایەوە بەڵکوو خۆیشی بوو بە قوربانی
و لە سەرمانا گیانی تەزی!

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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لەبەر چاوان دەکەوم

وردە وردە لەبەر دڵ و چاوان
١٣١
دەکەوم ،وادیارە ،بێ تاوان
سووچ و تاوانی من هەموو ماڵە
نیمه بیدەم بە کەس ،دەنا خاڵە!
هەرچی پێویستی پیاوی وشیارە
الی منی چارەڕەش به خەڵوارە
شەرته ئەوچەل لەوانه خۆ وەدزم
ئەگه زانی ،ئەزم دەنا خۆ ،دزم!
خواروخێچی و دزی و درۆ کردن
بێ نەخۆشی به سەکته زوو مردن
مۆدی ئەمڕۆیه ،ڕێزی لێبگرە
عەیبوعاریش له هیچ کەسێ مەگرە
ئەوی ڕۆژباشی کردی ،ڕۆژی باش
١٣٢
ئەوی نەیکرد ،شتێکی سووری بە پاش
کەس به هاواری تۆ ئەگەر نایە
تۆش لەگەڵ ئەو کەسه مەکه کایە

 ١٣١چاپی ئەنیسی :وا دییارە
 ١٣٢چاپی ئەنیسی :ئەوی نەیکرد شتێکی ....واتە مامۆستا ئەنیسی تەنز یان جنێوەکەی بە تەواوەتی نەنووسیوە
گەرچی لە ڕاستیدا لە سەر زمانی خەڵکی ناوچەکە هەیە و دەڵێن "شتێکی باشی بە پاش!" ،بەاڵم لە چاپی
جەعفەردا بووە بە "شتێکی سووری بە پاش!" و دوور نییە ئەو شێوازەی قسەکەش لە هەندێک شوێن هەبێت.
بەاڵم لەجیاتی 'سوور' ،هێنانی 'باش' لەگەڵ 'پاش' ،جیناسێکی ناتەواوی پێ دروست دەبێت کە لە باری
سەنعەتی شیعرییەوە جوانە.
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١٣٣

ئەو کەسێکیش که دێ به هاوارت
بۆته دۆست و ڕەفیق و خەمخوارت
خۆت بە قوربانی وی بکەی چاکه
به ئیشاڕێکی ئەو هەڵێ ،ڕاکە
١٣٤
ڕامەوەسته ،باڵ ملت بشکێ
نەکوو ڕاوەستی ،ئابڕووت بتکێ
پێت بڵێن هیچوپووچه ،کاتی خەبات
ڕادەوەستێ ،هەتا دەبێ دەرفات
چاکه گەر پێت بڵێن له مەیدانا
هات و نەبزووت هەتا سەری دانا
ئافەرینت بکەن ،نەوەک نەفرین
ژین نییه بایەخی ،هەموو دەمرین

قاقاڵوا١٣5٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١8٢تا  ١8٤ی چاپی ئەنیسی و  ٣٠8و  ٣٠٩ی چاپی جەعفەر)

____________________________________
عینوان لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
شیعرەکە گەلێک شەخسی ،سەمیمی و نزیک لەداڵنە ،تێیدا شاعیر باسی ژیانی
تاکەکەسیی خۆی لەناو کۆمەڵگایەکی بێ بەزەییدا دەکات کە "خوار وخێچی و درۆ
و دزی کردن" ی تێدا باوە و کەسێکی وەک ئەو کە "هەرچی پێویستی پیاوی هوشیارە
بە خەڵوار" هەیەتی و تەنیا پووڵ و پارەی نییە ،لەو کۆمەڵگایەدا جێی نابێتەوە و قەدری
نییە .ئەوەش دیارە دیاردەیەکی سەرەتاکانی سەرهەڵدانی سیستەمی سەرمایەدارییە لە
ناوچەکە.
ساڵی گوترانی شیعرەکە  ١٣5٠ی هەتاوییە کە بە گوێرەی ژیننامەی شاعیر لە دیوانی
چاپی جەعفەردا (شاری دڵ ،الپەڕە  ٢٣ ،)٤5ساڵ دوای ئەوە گوتراوە کە ئاوات لە
فرۆشتنی گوندی گەردیگالن و کڕینی گوندی جەمیاندا فێڵی لێ دەکرێت و تووشی
زیانی دارایی دەبێت؛  ٦ساڵ دوای ئەویش سێ دانگی گوندی قاقاڵوا دەکڕێت و تا
١٣٣
١٣٤

چاپی ئەن یسی هەڵەیەکی تایپی تێکەوتووە .لەوێدا 'هاوارت' وەک 'هاوات' نووسراوە.
چاپی ئەنیسی :بەاڵ ملت بشکێ
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کۆتایی تەمەن لەو بارودۆخە خراپە داراییەدا دەمێنێتەوە .شیعرەکە ئاوێنەی ئەو ژیانە و
ئەو دەست تەنگی و هەژارییەیە .ئەو گوندانەی ئاوات کڕیونی و فرۆشتوونیەتەوە،
گەلێک بچووک بوون بە زەوی وزاری کەمەوە ،کە ژیانی کەسێکی دڵئاوا وەک ئاوات
و میوانداریی بەردەوامی ئەویان نەتوانیوە دابین بکەن .بانگ و هاواری ناو ئەم شیعرە
لە دوو شتە :دەست تەنگی خۆی و ناڕاستی هەندێک لە خەڵک.
سووچ :تاوان
ئەگەر زانی ئەزم ،دەنا دزم :پەندێکی کوردییە بۆ کەسانی فێڵباز دەگوترێت کە لە
باتیندا نەیارن بەاڵم بە ڕواڵەت خۆیان وەک یار پیشان دەدەن.
مۆد :مۆدە ،شتی تازە و باوی ڕۆژ
ئەوی ڕۆژباشی کردی :...پەندێکی کوردییە لە بەشێکی دیکەی ئەم دیوانەدا باسی لێوە
کراوە.
باڵ :با ،لێگەڕێ با...
کاتی خەبات :الم وایە ئاوات وشەی خەباتی لە واتای کار و کردەوە و هەڵس
وکەوتی ڕۆژانەدا هێنابێت دەنا خەباتی سیاسی لەو شوێنەدا زۆر جێگەی نابێتەوە کە
باسی پەیوەندی ئاسایی خەڵکە لەگەڵ یەکتر .بەاڵم ئەوەشمان لەبیر نەچێت کە ئاوات
شاعیرێکی سیاسییە و بیەوێت یان نەیەوێت لە شیعرەکانیدا ئەو بەرپرسیایەتییە سیاسییە
خۆ دەنوێنێت و سەر هەڵدەدات .لێرەش ،لە سێ فەردی کۆتایی شیعرەکەدا ناوەرۆکە
شەخسی و تاکەکەسییەکە ڕەنگێکی گشتیتر و خەڵکیتر بەخۆیەوە دەگرێت و بە باشی
دەبینرێت باسی ڕاوەستان و سەردانان لە مەیدان هەنگاوێکە بۆ بە سیاسی کردنی
شیعرەکە.
دەرفات :دەرفەت ،دەرەتان .دەبێ بۆ پاراستنی سەروا لەو بیچمەدا هاتبێت.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبون محذوف :فاعالتن مفاعلن فعلن
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دەوای دڵی زارم

١٣5

به گوێی زەمانه بگا ،گیانه ،ئاخۆ هاوارم؟
وەڕەز له ژینم و بوونم ،هەراس و بێزارم
تەمەن تەواو بووه ،ئەمما تەمەع وەکوو خۆی ما
له بەژنی بەرز و له ئاکاری جوانی دڵدارم
کەسێ که پرسی له من ،پێی بڵێن :وەکوو مەجنوون
له زەرد و ماهه ،له هەرد و تەالنه ئاسارم
ڕەفیقی جانەوەرانم ،ئەسیری بەندی ئەوین
هەمیشه ڕووتەڵی نێو باغ و دەشت و کۆسارم
نەخۆشی دەردی ئەوین بێعیالج و دەرمانە
بەداخەوه نییه چاره و دەوای دڵی زارم
دوو ماچی لێوه ،ئەویش پێوه دەمرم و نابێ
نەسیبی ئەو دڵی وا پڕ له دەرد و ئازارم
"ئیمامی" هەروەکوو کوێر چاوەڕێیه چاوی هەبێ
کەچی بەداخەوه هەر کوێره چاوی بیمارم
قاقاڵوا  ١٣5١ی هەتاوی

(الپەڕە  ٦٩و  7٠ی چاپی ئەنیسی و  ١٢٠ی چاپی جەعفەر)
_______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا 'دەردی ئ ەوین'ە و هەردوکیان لە وشەگەلی
ناو فەردی پێنجەمی غەزەلەکە وەرگیراون .دەردی ئەوین زیاتر پڕ بەپێستی شیعرەکە
135
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دەبینم تا 'دەوای دڵی زارم' لەبەر ئەوەی شاعیر دەڵێ دڵی زارم هەر چارە و دەرمانی
بۆ نییە و ئەوەش پەیامی سەرەکیی شیعرەکەیە.
شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا هەر یەکن.
غەزەلێکی غەرامییە.
شاعیر  ٦٩سااڵن بووە کاتێ شیعرەکەی گوتووە و  ١7ساڵ دواتریش کۆچی دوایی
کردووە ،بەم حیسابە ،زۆر سەیر نییە ئەگەر دەڵێ "تەمەن تەواو بووە".
بێ هیوایی ،کە بەشێکی زۆر لە شیعرەکانی ئاواتی داگرتووە ،لێرەشدا بە ڕوونی
دەردەکەوێت :وەڕەز له ژینم و بوونم ،هەراس و بێزارم ،وەکوو مەجنوون له زەرد و
ماه و تەالنم ،ڕەفیقی جانەوەرانم و...
بەاڵم جی ا لەو فەزا گشتییەی ناو شیعرەکە ،دیاردەیەکی دیکەشی تێدا بەرچاو
دەکەوێت کە دڵداری و ئەوینداریی شاعیرە :تەماع لە بەژنی بەرز و له ئاکاری جوانی
دڵدار ،ئەسیری بەندی ئەوین ، ١٣٦نەخۆشی دەردی ئەوین ،چاوەڕێ مانەوە بۆ دوو
ماچی لێوی دڵدار و...
ئەگەرێک بۆ ئەو ئەویندارییە دەکرێت ئەوە بێت کە مرۆڤ بە پێی سروشتی خۆی
دەتوانێت تا کۆتایی تەمەن عاشق بمێنێتەوە و دڵدارییش بکات باوەکوو پێگەی
کۆمەاڵیەتی و دۆخی بنەماڵەیی لە کۆمەڵگایەکی نەریتیی وەک کوردستان و بنکەیەکی
ئایینی -عیرفانی وەک زەنبیل دەرەتانی دەربڕین و درکاندنی ئەو دڵدارییەی پێ نەدەن و
هەستەکە لە پەردەدا بمێنێتەوە و ڕانەگەیێنرێت؛ هەرچۆنێک بێت ،بە بۆچوونی من
مەسەلەکە لێرەدا ئەوە نییە و شاعیر کە دڵێکی ناسک و مرخێکی ڕەوانی شاعیریی
هەبووە ،وەک زوربەی شاعیرانی سەردەم و هاودەمی خۆی ،تەنیا بە قسە عاشق بووە و
ئەویندارییەکی واقیعی بە واتای خۆش ویستنی کچ و ژنێکی ڕاستەقینەی نەکردووە.
دڵدارەکەشی هەر لە خەیاڵدا بۆخۆی دروست کردووە بێ ئەوەی نموودی دەرەوەیی
بووبێت.
لە فەردی دووەمدا شاعیر شێوەیەک لە سەنعەتی "ذم شبیه بە مدح" ی خستۆتە
ناوشیعرەکەوە ئەویش کاتێکە لە دەڵێ تەماع وەک خۆی ما (زەممی خۆی) ،بەاڵم لە
 . ١٣٦ئەوین ،شێوازێکی دیکەی گوتن و نووسینی وشەی ئەڤینە بە واتەی عاشقێنی ،و هیچ پەیوەندێکی بە ناوی
زیندانی ئەوینی تارانەوە نییە باوەکوو ئەسیر و بەندی ئەوین زیهنی خوێنەر بەرەو زیندانەکەش ڕادەکێشێت و
واهەیە هەندێک خوێنەر بباتە سەر ئەو بۆچوونەش .ئەو ئیهام خوڵقاندنە کاری هونەرمەندە و ئاواتیش لە
هونەردا چی کەم ناهێنێت
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میسراعی دواییدا دەڵێ ئەو تەماعە لە بەژنی بەرز و له ئاکاری جوانی دڵدارەکەمە
(مەدحی خۆی) .کاتێ کە دەڵێم 'مەدحی خۆی' ،لەبەر ئەوەیە کە مانەوە و دەوامی
عاشق لە سەر عیشق و تەمادار بوونی لوتفی یار تا سەردەمی پیری ،نیشانی
وەفادارییەتی و ئەوەش لە زیهنی خوێنەری شیعرەکەدا کارێکی جێگەی پەسند و
مەدح کردنە.
'هەمیشە ڕووتەڵ' ،تەرکیبێکی جوان و تازەیە واهەیە شاعیر خۆی ،دروستی کردبێت.
'کوێر چاوەڕێیه چاوی هەبێ' ،کەڵک وەرگرتنە لە پەندێکی کۆنی کوردی کە دەڵێ:
کوێر چی دەوێ؟ دوو چاوی بینا!
واتای هەندێک وشە بە یارمەتی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار:
ماه :زەرد ،تیشە شاخی زۆر بڵندی لووس
تەالن :بەندەن ،بەرزایی کێو
پێوە مردن :بە کەسێک و شتێکەوە زۆر ماندوو بوون
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مجتث مثمن مخبون محذوف ،مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
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مافی گەل

١٣7

له قازانی خەمتدا هەڵکزاوم
وەکوو قاورمه برژاوم ،خوراوم
لەبەر ئەو بەختی سەرسەختی کڵۆڵم
له یار و ئاشنایان هەڵبڕاوم
به ئاوری دووری ئاخر بوومه قەقنەس
ئەگەر ڕاستت دەوێ هێز و هەناوم!
به زیندوویی دەبینم حاڵی مردوو
به گۆڕەوشاری دووریت هەر نەماوم
وەرن ئەی ئاشنا بۆ دڵنەواییم!
هەژارێکی کزۆڵەی دڵشکاوم
ئەرێ ئەی تاوی هاوینی هەژاران!
بکه ڕەحمێ به سەربەرگی دڕاوم
ئەگەر سەد چەل به دووریشت بسووتێم
له دەس نادەم حەقی داگیر کراوم
١٣8
دەڵێم هەر مافی گەل دەرمانی دەردە
ئەگەر چی من به جارێکی نەماوم
قاقاڵوا ١٣5١ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  5٠و  5١ی چاپی ئەنیسی و  ١١5ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
١٣7
١٣8

 .چاپی ئەنیسی :مافی دڵ
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عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپەکەدا وەک یەکە.
شیعرەکە بە هەموو حیسابێک ،غەرامییە و تێیدا دەبێ ڕووی ئاوات لە دڵبەرێک بێت کە
شاعیر لە قازانی خەمیدا هەڵکزاوە  ،برژاوە و خوراوە و لە ئاوری دووریی ئەودا بۆتە
قەقنەس .بەرگۆی شیعرەکە کەسێکە کە شاعیر بە 'هێز و هەناو'ی خۆی بانگی دەکات.
ئەوانە تا فەردی چوارەمی غەزەلەکەن.
لە فەردی پێنجەمدا شاعیر خۆی وەک هەژارێکی کزۆڵەی دڵ شکاو بەخوێنەری
شیعرەکە دەناسێنێت و [لەبەر ئەو دووری و کزی و ماتییەی وا تووشی هاتووە]،
بانگی 'ئاشنایان' دەکات بێن بۆ دڵدانەوەی.
لە فەردی شەشەم و حەوتەمدا شاعیر درێژە بە بابەتی چوار فەردەکەی سەرەتا دەدات
و دڵداری خۆی بە 'تاوی هاوینی هەژاران دەشوبهێنێت و دەڵێ بەزەییت بە بەرگی
دڕاومدا بێت .ئینجا دەڵێ ئەگەر سەدجاریش بە [ئاگری] دووریت بسووتێم هێشتا
دەست لە 'حەقی داگیرکراوی خۆم' هەڵناگرم.
ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ئەو حەقە داگیر کراوە چییە؟ شاعیر لەو بارەیەوە چ نادرکێنێت
بەاڵم بە قەرینەی فەردەکانی پێشتردا واهەیە بزانرێت کە ئەو حەقە ،چاوپێکەوتنی یار و
تەواو بوونی ماوەی دووری لەو بێت.
فەردی کۆتایی کێشەی لەسەرە! خوێنەر کە حەوت فەردی شیعرەکەی لە فەزایەکی
عاشقانەدا خوێندۆتەوە ،لەپڕ تووشی دیاردەیەکی هەندێک سەمەرە دەبێت کاتێ لێرەدا
لەپڕ مەسەلەی 'مافی گەل' دێتە ئاراوە و ئەو سەرلێشێواوییە کاتێک زیاتریش دەبێت کە
دەبینێ لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا لەجیاتی مافی گەل' ،مافی دڵ' هاتووە!
دیارە هەردوو چاپەکە ،عینوانی شیعرەکەیان بە 'مافی گەل' نووسیوە و خوێنەر نازانێت
مامۆستا ئەنیسی ئەگەر لە دەقی شیعرەکەدا مافی دڵی نووسیوە ،ئەو مافی گەلەی لە
کوێوە هێناوە و مافی گەل لێرەدا چ واتایەکی هەیە؟
دیارە دەبێ کێشەی گرنگی سانسۆر هۆکاری سەرەکی بێت بۆ هەموو ئەو حاڵەتانەی
وا بەیان و ڕاگەیاندنێکی سیاسی لە شوێنێکدا خۆ دەنوێنێت ،لەبەر ئەوەی سانسۆرچی
بە گوێرەی شوغڵی ناشەریفی ،کەسێکی کەمتر خوێندەوار و کەمتر تێگەیشتووە و تەنیا
ڕواڵەتەکان دەبینێت و ناتوانێ جەمسەرەکان بەیەکەوە ببەستێتەوە ،هەر بۆیەش زوربەی
جار لە شوێنی سانسۆر کراوی بابەتێکدا پچڕپچڕی و ناڕێک و پێکی دەبینرێت.
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بە کورتی ،من وا بۆ مەسەلەکە دەچم کە ناوەرۆکی شیعرەکە غەرامی بێت و ئەو
مافی دڵ'ەی ناودیوانی چاپی ئەنیسی پڕ بە پێستی بێت ،وەک چۆن شاعیر لە فەردی
حەوتەمیشدا قسە لە حەقی خۆی دەکات .بەاڵم لە عەینی کاتدا لە قسەکەی خۆم
هەندێک دڕدۆنگم لەبەر ئەوەی نازانم ئەو عینوانی 'مافی گەل'ەی وا لەهەردوو
چاپەکەدا دەبینرێت ،بە تایبەت لە چاپی ئەنیسیدا ،لە کوێوە هات ووە؟ ئەگەر شاعیر وای
نەنووسیبێت ،ئەنیسی لە کاتێکدا هێشتا ئاوات لە ژیاندا بووە ،چۆنی توانیوە سووڕێکی
وا گرنگ بە ناوەرۆکی شیعرەکە بدات و لە ڕێگەی عینوان گۆڕینەوە شیعرێکی
غەرامی بکات بە کۆمەاڵیەتی  -سیاسی؟ ئەگەریش لە ئەسڵدا وابووبێت ،بۆچی لە
دەقەکەدا کراوە بە مافی دڵ؟ ئەودەم تەنیا شتێک کە بتوانم بیری لێ بکەمەوە ،هەمان
سانسۆری حکوومەتی مەالکانە ،سایەیان بەردەوام نەبێت!
قازان :مەنجەڵ
هەڵکزان :بە گوێرەی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار ،سوورکرانەوەی گۆشت یان
خواردەمەنییەکی دیکە لەسەر ئاگر بەاڵم من پێموایە برژاندن یان سوورکردنەوەیەک
بێت بە بێ ڕۆن کە دەبێتە هۆی سووتانی خواردەمەنییەکەش.
بەختی سەرسەخت :لە بەخت و سەخت جیناسی ناقیس دروست کراوە
قەقنەس :قوقنووس ،ئاماژەیە بە باڵندەیەکی ئەفسانەیی کە گوایە باڵی لێک دەدا تاوەکوو
ئاگرێکی لێ دەکەوێتەوە و خۆیشی بەو ئاگرە دەسووتێت بەاڵم لە خۆڵەمێشەکەی
بێچووە قوقنووسێکی تازە سەرهەڵدەدات .لە کوردیدا واتای سووتاو و بوون بە
زوخاڵی لێ وەردەگیرێت .بوومە قەقنەس واتە سووتام و بووم بە زوخاڵ.
هێز و هەناوم! ئەی کەسێک کە هەموو هێز و توانای منی!
گۆڕەوشار :لەو دیاردە ترسێنەرانەی ژیانی موسوڵمانانە و وەک لە ناو موسوڵماناندا باوە،
لە شەوی یەک ەمی قەبردا زەوییەکە وێک دێت و مردووی گوناهبار دەگوشرێت و
ئازار دەدرێت .هەموو موسوڵمانێکی خاوەن بڕوا هەتا هەیە لەو کاتە دەترسێت و
لەخودا دەپاڕێتەوە لە گۆڕەوشار واتە فشاری ناوە گۆڕی بپارێزێت .شاعیر دووریی
یاری بە گۆڕەوشار شوبهاندووە.
دڵنەوایی :دڵدانەوە ،فارسییە.
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تاوی هاوینی هەژاران :ئیستیالحێکی جوانی ئەدەبییە .لە سەرجەم شیعرەکەدا هەندێک
زاراوەی نوێ بەرچاو دەکەوێت کە کارتێکەریی شیعری نوێی کوردی یان فارسییان بە
سەرەوە دەبینرێت .ئەو تاوی هاوینی هەژارانە یەکیانە و 'وەرن ئەی ئاشنا' یەکیتریان.
بکە ڕەحمێ بە سە ربەرگی دڕاوم :من بیستوومە بگوترێت 'ڕەحمێکت بەسەر ...دا
بێت!' بەاڵم نەمبیستووە بڵێن 'ڕەحمێک بە سەر  ....دا بکە!' ئەوە تەعبیرێکی تازەیە.
مەگەر 'سەربەرگ' بە یەک وشە بگرینە بەرچاو و بڵێین نیازی شاعیر 'سەربەرگ' بووە
بە واتای جل وبەرگی سەرەوە ،کە بەدڵنیایی نابێ وابێت.
سەد چەل :سەد جار
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن ،فعولن
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باسی سەر

مەمکی خڕ کردووه یارم ،دوو هەناری ساوان
بێ ئەوەی کەس دەسی لێدا ،گەیون ١٣٩بێتاوان
کەس نەڵێ دەسزەدەیه بۆیه وەها گەوره بووە
ئەو وته الی کوڕ و کیژ باسی سەره ،ئەی ئامان!
سەروبااڵن هەموو کیژانی واڵت و سەیرە
بەو هەموو باری داڵنه که هەیانه نەچەمان!
سەروه بااڵی گوڵی من گەرچی هەناری پێوە
مەڵێ پەیوەندە ،تکەی ماچه لەوێدا ،وا مان
بۆ هەناوی منی پڕ مەینەت و خەم ،دەرد و بەاڵ
بۆنی ئەو جووته هەنارانەیه بوونه دەرمان
ساز و ئاماده ،وەکوو نۆکەری گوێڕادێرم
١٤٠
چاومه بەندی ئیشارەی ئەوه ،گوێش بۆ فەرمان
چاو له چاوی دەبڕم بەڵکوو وەاڵمم داتێ
کەچی هەڵنایه ئەویش ئێسته له ترس و شەرمان
گەرچی شەرمێونه ،چاوی له 'ئیمامی' داگرت،
کوتی هەڵنایه له حاند غەیره ،له ترسی خزمان!
قاقاڵوا١٣5١ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٦٣و  ٦٤ی چاپی ئەنیسی و  ١5٣ی چاپی جەعفەر)

____________________________________
١٣٩
١٤٠

چاپی ئەنیسی :گەییون
چاپی ئەنیسی :چاوومە
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عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'دەرمانی دڵ'ە .لەو چاپەدا ڕێکەوتی گوترانی
شیعرەکە ڕانەگەیێنراوە.
شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکە)١٩7٢( ١٣5١ ،دا ،دەبێ  ٦٩سااڵن بووبێت .شیعرێکی
وا تەڕ و ئاودار بۆ ئەو تەمەنە گەلێک سەرنجڕاکێشە.
بێ تاوان :دەبێ نیازی شاعیر ئەوە بێت کە هەناری مەمکی یار ،هێشتا کەس دەستی لێ
نەداون ،وەک ئەوەی عیشقبازیی بۆ کچان بە تاوان زانیبێت!
غەزەلێکی ڕێک وپێکی غەرامییە .لە پەراوێزی چاپی جەعفەردا ئەم فەردەی نالی
نووسراوە بەاڵم ئاماژە بە هۆکارەکەی نەکراوە؛ وێدەچێت ویستبێتیان ڕادەی
کارتێکەریی نالی لە سەر ئەم شیعرە دەست نیشان بکەن:

"نەخل و ڕوممان پێکەوەن ،یان باغەوان وەی کردووە

سەروی هێناوە لە سێو و بەی موتوربەی کردووە"

١٤١

کە وێدەچێت نیاز ئەم فەردەی ئاوات بێت کە شوێنی ڕاستەوخۆی لەم فەردەی نالی
هەڵگرتووە ،باوەکوو کێشیان لەیەک جیاوازیشە:

سەروە بااڵی گوڵی من ،گەرچی هەناری پێوە
مەڵێ پەیوەندە ،تکەی ماچە لەوێدا وا مان

کاری ئاوات هیچ لە کاری نالی کەم ناهێنێت بەڵکوو بە هێنانی تەسویرێکی ڕازاوەی
وەک 'تکەی ماچ' لە شوێنی پەیوەندەکە ،هەنگاوێکیش لەو چۆتە پێشەوە .موتوربە و
پەیوەند یەک واتایان هەیە.
من بەراوردی هەموو غەزەلەکەم لەگەڵ غەزەلی ناوبراوی نالی کرد ،الم وایە
کارتێکەرییەکە جێگەی قسە نییە و جگە لەو فەردە تایبەتە ،لە هەندێک بەشی دیکەی
شیعرەکەشدا ئەم تەئسیرە هەست پێدەکرێت ،وەک نەخلی بااڵ کە لە شیعری ئاواتدا
بۆتە سەروی بااڵ و 'ئەم مەمەت کەی کردووە' ی نالی الی ئاوات بۆتە 'مەمکی خڕ
کردووە یارم' و 'نەوبەر' ی نالی لێرەدا بۆتە 'کەس نەڵی دەس زەدەیە'.
باسی سەرە ،ئ ەی ئامان! ئەو دوو تەعبیرە لەو پەیوەندییە تایبەتەدا گەلێک ڕازاوە و
بەڕێ وجێن .عینوانی شیعرەکەش لە چاپی جەعفەردا لەم تەعبیرە وەرگیراوە و الی من
هەڵبژاردنێکی گەلێک باش بوو.
 ١٤١دیوانی نالی ساغکردنەوەی مامۆستا مەال عەبدولکەریم و کاک فاتیح و کاکە حەمەی مودەڕڕیس لە جیاتی
وشەی 'باغەوان' و 'سێو'ی ناو دیوانی چاپی کاک جەعفەر' ،باغەبان' و 'سێب' ی تۆمار کردووە .نەخل
دارخورما و ڕوممانیش هەنارە.
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باری دڵ :ئەویش لەوپەڕی جوانیدایە .باری سەر لق وپۆپی سەروی بااڵی کیژانی
واڵت ،دەبێ دڵی الوان بێت .شاعیر دەڵێ ئەو هەموو بەرەی دارە (کە دڵی الوانی
ئەویندارە) ،لەسەر سەروی قامەتی کیژانە ،بەاڵم هێشتا هەر ناچەمێنەوە! هەستە
ناسیۆنالیستییەکەی ئاوات لێرەدە خۆی بە هۆی وشەی 'واڵت' ەوە دەردەخات.
بۆ هەناوی منی پڕ مەینەت و خەم ،دەرد وبەاڵ :...بە بۆچوونی من' ،مەینەت و خەم و
دەرد و بەاڵ' هەرچواریان سیفەتن بۆ 'من' .مەینەت و خەم هەروەها دەرد وبەاڵ
مترادفن' .بۆن' و 'بوون'یش جیناسی لەفزیی ناتەواون.
١٤٢
بە حیسابی طبی کۆن ،بۆنی هەنار بۆ هەندێک نەخۆشی بەکەڵکە.
چاومە :هەرچی چاومە.
گوێش :هەرچی گوێشمە
وەاڵمم داتێ لە باری ڕێزمانەوە وا هەیە هەندێک نامۆ بنوێنێت و خوێنەر پێی خۆش
بێت لە شاعیر ببیسێت بڵێ :وەاڵمم داتەوە .بەاڵم 'وەاڵم' لێرەدا 'ناو' ە نەک کردار و بە
واتای بەڵێن دێت .دوای ئەوەش ،ئاوات وەک هەموو شاعیرێکی دیکە بە زمان و
ڕێزمانی ئاسایی قسە ناکات و نابێ بکات دەنا واتای شیعر گوتن دەفەوتێنێت .شاعیر
ئەو پسپۆڕە شارەزایەیە وا بە تێکەڵ کردن و لێکدان و شێواندنی ڕستە ،ئیبنجا
یەکخستنەوە و ڕێک و پێککردنەوەیان زمانێکی شاعیرانە دەخوڵقێنێت کە دەبێ جیاواز
بێت لە زمانی خوێنەری ئاسایی.
دێڕی کۆتایی تەنزێکی نەرم و نیانی تێدایە :یارەکەی شاعیر چاوی 'لە ترس و
شەرمان' هەڵنایەت ،بەاڵم چاوێکیشی لێ دادەگرێت بۆ ئەوەی تێیبگەیێنێت کە لە
١٤٣
ترسی خزمان چاوی لە حاند بێگانە و ئەویش یەکیان ،هەڵنایەت!
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

١٤٢

ئەوەندەی من بیستبێتم بۆنی ناخۆشی دەم لەناو دەبات و بۆنی سیر لەدەمدا ناهێڵێت؛ شتی دیکەی لێ نازانم.

١٤٣

کچی هەژاری کورد ،ترسی باوک و برا (هەندێک جاریش دایک)ی کەمن ،لێرەدا ترسی خزمانیشی هاتۆتە

سەر!
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مەنجەڵی دڵ

وەکوڵ هات مەنجەڵی دڵ ،دەس بە جێ ئەی دیدە گریانێ!

دەبێ بڕژێنی ئاخر چاوەکەم! دوڕڕێ بە دامانێ
لە سایەی سۆزی دڵ ئەمڕۆکە چاوم هێند داڵوایە،
لە گەوهەر پڕ دەکا ئەو ،دەست و کۆشی هەر موسوڵمانێ
ئەمن خۆ کۆشی خۆم پڕ کردووە ،هەڵناگرێ چیدی
جەهەننەم ،ئەی ڕەقیبی بەد مەزەب ،تۆش کۆشی خۆت دانێ!

کە چاوم بۆتە گۆمی خوێن و خوێ ،پرسیم لە هاودەردێ
لەگەڵ دەریا ،کوتی ،بەستوویەتی چاو مەرج و پەیمانێ
کە 'کامیل' خوێن دەبارێنێ لەچاو ،ئەی بێوەفا یارم!
١٤٤
حەکیمی دەردی وی هەر تۆی ،کەرەم کە تۆزە دەرمانێ!
قاقاڵوا ،هاوینی ١٣5١ی هەتاوی
(الپەڕە  8٣ی چاپی ئەنیسی و  ٢٤7ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوان و دەقی سەرجەم شیعرەکە ،لە هەردوو چاپدا وەک یەکە .هەندێک تەعبیری
ڕازاوە و تازە لە شیعرەکەدا هەن:
داڵوایی چاو" :لە سایەی سۆزی دڵ ئەمڕۆکە چاوم هێند داڵوایە"...؛
تەنزی خەوتووی ناو ئەم میسراعە" :جەهەننەم ئەی ڕەقیبی بەدمەزەب تۆش کۆشی

خۆت دانێ!"

١٤٤

 .چاپی ئەنیسی :کەرەم کە ،تۆزە دەرمانێ
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سەنعەتی مطابقەی نێوان 'موسوڵمان' ی فەردی دووهەم و 'بەد مەزەب' ی فەردی
سێهەم "لەگەڵ دەریا ،کوتی ،بەستوویەتی "...لە جیاتی ئەوەی بڵێت "کوتی لەگەڵ
دەریا بەستوویەتی"...
هێنانی مەرج و پەیمان پێکەوە.
چاو وەک گۆمی خوێن و خوێ شیعرەکەی نالیمان وەبیر دێنێتەوە کە دەڵێ :هەر
جۆگە وجۆبارێ کەوا سوور و سوێر بێ ،جێی جۆششی گریانی منە و خوێ نەڕژاوە
(یان :خوێنە ڕژاوە).
مەال مەحموودی بێخود شیعرێکی هەیە بەم فەردە دەست پێدەکات ،بەاڵم نازانم
کارتێکەریی لە سەر ئاوات بووە یان نا:

"لەدولبەر گفتو گۆیێکم نەبیست ،ئەی سینە ئەفغانێ
١٤5
لەلــــێوی پێکــــەنینێکم نـــەدی ،ئەی دیـــــدە گریانێ"....
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 . ١٤5ئەبوسەعید ئەبوالخیر شاعیری ئێرانیش چوارینەیەکی هەندێک هاوشێوەی ئەم شیعرەی هەیە:
دردی داریم و سینهی بریانی
عشقی داریم و دیدهی گریانی
عشقی و چه عشق ،عشق عالم سوزی
دردی و چەدرد ،درد بی درمانی!
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سۆزی دەروون

ئەی سۆزی دەروونی پڕ لەئێشم!
نۆمانگە کە دووری تۆ دەکێشم
دەرمانی هەموو برینەکانی
تیماری دڵی بهئێش و ژانی
داغانه ،ئەوەندی دیوه مەینەت
جەرگیشی به سیخی خەم بووه لەت
ناڵەت که نەگا به گوێچکەیی کەس
قازانجی له ڕێ نییه ،ئیتر بەس!
با بەس بێ ،نەماوه حاڵوباڵم
موددێکه به سۆزی تۆ دەناڵم
تۆ ئەی دڵی لەتلەت و بریندار!
ماڵکاوڵ و هەڵوەدا و بێزار!
چەنده بهپەرۆش و چەند کڵۆڵی!
چەند مات و فەقیر و خەمبهکۆڵی!
ماوێکی وچان بده و بزانە
ئەو خالیقی عەرز و ئاسمانە
چۆن دەرکی ڕەحم دەکاتەوه لێت
چۆن الشی دەبا چقڵ له سەر ڕێت
ئەو کاته دەزانی زولجەاللە
خاوهن دەسەاڵتی بێمیسالە
پاش ئەو هەموو کۆسپه ،جێژنی نەورۆز
نەورۆزێ که بۆ مه بێته پیرۆز
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دەتوانێ له چاڵی قووڵی زیندان
بێنێته دەرێ گوڵێکی شادان
"کامیل" ئەوه تۆ و بەهاری شادی!
با نەمری ،نەڕۆی به نامرادی
قاقاڵوا١٣5١ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٩٤و  ١٩5ی چاپی ئەنیسی و  ٣٢٢و  ٣٢٣ی چاپی جەعفەر)

__________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
لێرەشدا کاتێ شاعیر لەگەڵ دەروونی خۆیدا قسە دەکات ،هەست بە کارتێکەریی
شیعری گۆران لەسەر ئاوات دەکرێت .بەاڵم ئەم لە درێژەدا وەریچەرخاندووە و ڕەنگی
ئایینی بە بابەتەکە داوە.
ڕوون نییە ڕووی قسەی شیعرەکە لە چ کەسێکە ،لە هیچکام لە دوو چاپەکەشدا
ئاماژەی پێ نەکراوە .ئەو کەسەی نۆ مانگە لە زینداندایە و ئاوات تاسەی دەکێشێت
کێیە؟ ئایا کوڕەکەیەتی؟ دۆستێک و هاومەڕامێکیەتی؟ ئەوە لە شیعرەکە دەرناکەوێت و
منیش نازانم .ڕوون کر دنەوەی ئەو الیەنە شەخسی و بنەماڵەییە ئەرکی سەرشانی
کەسانی وەک ئاغا سەید جەعفەرە .بەاڵم هەرکەسێکە ،گەلێک لە ئاوات نزیکە و
"دەرمانی هەموو برینەکان"یەتی .ئەسڵەن ،بڵێی خودی شاعیر نەبێت؟ زۆرجار
هونەرمەندان ناخی دەروونی خۆیان ناڕاستەوخۆ و لەڕێگەی بەرگۆیەکی نەناسراوی
نەزانراوەوە دەردەخەن.
شاعیر دوای شەرح و ڕوونکردنەوەی داغ و دەرد و خەم و خەفەتی خۆی لەو
دوورییە ،پەنا دەباتە بەر خودا و لەبەر ناچاری ،لە فەردی هەشتەم بە دواوە ،بە دڵی
خۆی دەڵێت سەبری هەبێت تاوەکوو "خالیقی عەرز و ئاسمان" دەرکی ڕەحم
دەکاتەوە و ئەویش لە دوای ئەو هەموو کۆسپە (کامە کۆسپ؟) لە جێژنی نەورۆزی
پیرۆزدا دەتوانێ لە چاڵی قووڵی زیندان بێتە دەرێ.
هێنانی ناوی نەورۆزیش لە شیعرەکەدا جێگەی وردبوونەوەیە .ئایا ئاوات دەیەوێت ئەو
کەسەی وا لە زیندانە ،لە نەورۆز واتە ٢١ی مارچدا ئازاد بکرێت؟ یان شاعیر نەورۆزی
وەک سەرەتای ب ەهار هێناوە کە هەناسەی وەرزەکە گوڵ لە زەوی دەڕوێنێت؟ ئەگەر
نیاز نەورۆزی ڕاستەقینە بێت ،پرسیار ئەوەیە ئایا ئەو کەسەی لە زیندانە لەو ڕۆژەدا
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ماوەی زیندانی تەواو دەبێت و ئازاددەبێت یان شاعیر چاوەڕوانە بە بۆنەی نەورۆزەوە
بکەوێتە بەر لێبووردنی حکوومەت و ئازاد بکرێت؟ لەبەر ئەوەی لە سەردەمی شادا بە
بۆنەی نەورۆزەوە هەندێک زیندانی ئازاد دەکران کە دەیانگوت وەبەر 'عەفوی ملوکانە'
کەوتوون .دیارە ئەو کەسانە هەمو و ،یان زوربەی زۆریان زیندانی ئاسایی بوون نەک
سیاسی بەاڵم جاروبارە تاک و تەرایەک پەشیمان بووی سیاسی یان کەسانێکیشیان لەگەڵ
دەخرا کە بنەماڵە و خزمەکانی خەڵکانی دەست ڕۆیشتووی لە حکوومەت نزیک بوون.
بڵێی کەسانی وا لە بنەماڵەی ئاواتدا بووبێتن؟ من وەاڵمێکم بۆ ئەو پرسیارانە نییە و
ناتوانم پەیوەندییەکان دیاری بکەم ،بەاڵم ئەگەر مەسەلەی لێبووردنەکە ڕاست بێت ،لە
باری سیاسییەوە لەسەر شاعیر دەکەوێت.
بلوێر :شمشاڵ
داغانە :بەدبەختانە ،بەداخەوە
سیخ :شیش
لەڕێ :لە سەر ڕێگا
سۆز :لێرەدا وێدەچێت سووتان بێت.
هەڵوەدا :ئاوارە
بەپەرۆشەوە بوون :خەمی شتێک و کەسێک خواردن
کڵۆڵ :داماو
خەم بەکۆڵ :تەرکیبێکی جوانە .شتێکە وەکوو مامە خەمە!
وچان :پشوو
چقڵ :دڕوو ،کۆسپ
زولجەالل :عەرەبییە خاون گەورەیی
بێ میسال :بێ هاوتا
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف :مفعول مفاعلن فعولن
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ئاخ و سکااڵ

من و بسکی لە بەژنی بەرزی هااڵین
وەکوو یەک ،دەردەداری بەژن و بااڵین
مەکەن لۆمەی من و کەزیەی باڵوی
١٤٦
که ئاوبردەی جوانی و ئاڵووااڵین
دەم و چاوی ئەگەر سوغرا و کوبڕان
لەگەڵ دڵ بۆیه سەرگەرمی موتااڵین
لەگەڵ بولبول به جۆش و کوڵ له باغی
به ڕۆح وا موشتەری بازاڕی کااڵین
من و کەزیەی وەکوو ماری بریندار
"ئیمامی" خاوەنی ئاخ و سکااڵین!
قاقاڵوا١٣5٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٩٣و  ٩٤ی چاپی ئەنیسی و  ١٦٠ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'من وبسکی'یە کە لە فەردی مەتلەعی شیعرەکە
وەرگیراوە .چاپی جەعفەر 'ئاخ وسکااڵ'ی لە فەردی مەقتەع وەرگرتووە.
ساڵی گوترانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا دەست نیشان نەکراوە.
ئاوات وەک کەسایەتی خۆی ،کەسێکی خاوەن تەوازوع و لە عەینی کاتدا خۆبەکەمزان
بوو و کەمتر باسی خۆی کردووە ئەگەریش کردبێتی خۆهەڵکێشان نەبووە و بە
پێچەوانە ،خۆی سەرکۆنە کردووە و بە کەم داناوە ،بۆ نموونە لە نەعتی خودادا خۆی
بە 'پیرە گەماڵ'ی ئەو ناودەبات و لە ستایشی پێغەمبەردا دەڵێ 'من سەگێکی
١٤٦

چاپی ئەنیسی :جووانی
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بەردەرگاتم' هەر ئەوانەش نا ،سەدان جار لێرە و لەوێی شیعرەکانیدا خۆی بە بێ
مشوور و سەر سەری و بێ فیکر وحەواس وبەدبەخت و بێچارە ناودەبات و کەم واهەیە
سیفەتێکی چاک بداتە پاڵ خۆی ئەگەریش بیدات ،فیداکاری و ئیخالسە.
هەروەها ،لە زۆر شوێندا شاعیر خۆی لەگەڵ دیاردەی سروشتی یان شتێک دەخات کە
ئەو دیاردە یان شتە ،خۆی خاوەنی سیفەتێکی نەباش بێت .دەڵێی لەهەموو ئەو
دەربڕینانەدا خەریکە خۆی لەپشت شتێک دەشارێتەوە بۆ ئەوەی کەمتر دیار بێت و
نموودی کەم بێت.
لێرەدا شاعیر جارێک خۆی لەگەڵ بسکی یار ،کەزیەی یار (دووجار) ،دڵی خۆی و
بولبولدا یەک دەخات ،کە بسک دەردەداری بەژن وبااڵیە ،کەزیە ئاوبردە و باڵو و
پەرێشانە ،دڵ هێشتا هەر قوتابییە و موتااڵ دەکات و بولبولیش بە جۆش و کوڵ و
نائارامە .ئاوات بە فرسەخ دوورە لەوانەی وا خۆیان بە مەرکەزی هەموو جیهان دەزانن!
بسک و کەزیە :زوڵفی مرۆڤ (بەگشتی مێینە).
دەردەدار :لێرەدا تامەزرۆ و ئەویندارە.
ئاوبردە :فەوتاو ،لەناو چوو .من هێنانی جوانی لەگەڵ 'بەژن وبااڵ'م زۆر پێ بەڕێ
وجێ نەبوو .یەکەمیان ناوی مەعنایە و بۆ نموونە لەگەڵ بەرزی دا کە نیشانەی بااڵی
یارە ،جوانتر دەهاتەوە تا لەگەڵ بەژن و بااڵ خۆی کە ئیسمی زاتە.
سوغرا و کوبڕا' :صغری و کبری' دوو سەرەتان لە زانستی مەنتیق دا ،کە یەکەمیان
پەیو ەندی بە دووهەمەوە دەدرێت و لە دووهەمدا ئاکامی قسە وەردەگیرێت و
دەگوترێ ئێستا کە دووهەم ئاو ایە ،یەکەمیش دەبێ وا بێت .نیاز لە خوێندنی فەقێیە لە
حوجرەکانی مزگەوت کە لە موتااڵ کردندا دەبێ هەوڵ بدەن بنەمای قسە و بۆچوونیان
مەنتیقی و عەقاڵنی بێت دیارە بە پێوەری مەنتیقی ئەرەستوویی.
لە ئەدەبی کالسیکی کوردی و فارسیدا دەمی یار بچووک بێت مەقبووڵترە و چاوی
یاریش گەورەبێ پەسندترە .سوغرا دەمی یارە و کوبڕا چاویەتی ،شاعیریش هاوڕێ
لەگەڵ دڵی خۆی ،بە موتااڵی ئەو دوانەوە خەریکە! دڵی ئەوینداریش دیارە دەبێ الی
گراویی خۆی بێت .من وشەی ئەگەرم زۆر پێ لەشوێنی خۆیدا نییە؛ ئەوینداری
نەریتی نابێ لە جوانیی دڵدارەکەیدا گومانی هەبێت .باوکوو چەمکی 'مەگەر'یش زۆر
چارەسەری کێشەکە ناکات بەاڵم دەڵێی جوانتر دەبوو ئەگەر بگوترایە" :دەم وچاوی
مەگەر سوغرا و کوبران  "...کە من و دڵ ئێستا خەریکی موتااڵکردنیانین!
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لەگەڵ بولبول :بولبول و باغ پێکەوە و موشتەری و بازاڕ و کااڵش هەرسێکیان پێکەوە
'مترادف'ن.
من و کەزیەی :شوبهاندنی کەزیەی یار بە مار زۆر تازە نییە .ماری بریندار بەدەوری
خۆیدا دەسووڕێتەوە و پۆپە دەخوات؛ کەزیەی یاریش بەو حیسابە ،لوول و پەرێشان و
ئاڵۆزە .کەزیەی یاریش دەبێ پەرێشان بووبێت و ئەویندار ئاخ و سکااڵی بێت لە
دەستی ،دەنا ئەگەر هەردوکیان (کەزیە و شاعیر) بە ڕێک و پێکی بەسەر شانی یارەوە
بوایەن ،ئیتر هاوار و گازندەیەک نەدەما!
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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پاڕانەوە

من سەگێکم ،سەگێکی دەرگاتم
گەرچی بێفکر و بێ موباالتم
گەرچی برسی و فەقیر و بێهێزم
وا بە هیوا و هومێدی تۆ هاتم
کەسەل و بێوەڕ و لە پاس کەوتوو
نانی شوانم دەخوارد و هەر التم
پیر و بێکەڵپه مام و لێقەوماو
بۆیه ڕووزەردم و کز و ماتم
لوقمهنانێ له دەرکی تۆم بدەنێ
وەدەزانم ئەمیری شاماتم
ناهومێدم مەکه له ڕەحمەتی خۆت
بێنەجێ ئارەزووم و ئاواتم
١٤7
وا 'ئیمامی' دەڵێ :بڕا له خەمان
شێعر و هۆنراوه و مەقاالتم
قاقاڵوا١٣5٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  5٩ی دیوانی چاپی ئەنیسی و  ١١٢ی دیوانی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "ناهومێدم مەکە"یە .شوێن و ڕێکەوتی گوترانی
شیعرەکە لە هەردوو چاپدا ،وەک یەکن.

١٤7

 .چاپی ئەنیسی :دەڵێ برا لە خەمان...
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شیعرێکی تیپیکاڵی ئاواتە :پاڕانەوە لە دەرگانەی خودا بۆ ئەوەی بەزەیی پێدا بێت و لە
گوناهانی خۆش بێت .لێرەدا دەڵێ عەبدێکی چاک نەبووم ،ناسپاسیی نیعمەتەکانی تۆم
کرد ،بەاڵم هیوام بە لێبووردەیی تۆ هەیە ،تۆش لە ڕەحمەتی خۆت ناهومێدم مەکە.
ئەوە لە ڕاستیدا بابەتی سەرەکیی گەلێک لە شیعرەکانی ئاواتە :هەست بە گوناهباری و
ڕووزەردی لەبەر دەرگانەی خودا ،ئامادەیی بۆ مەرگ و چوونە بەر بەزەیی ئەو لە
ڕۆژی قیامەتدا.
شیعرەکە وەک گەلێک شیعری دیکەی ئاوات و شاعیرانی هاوبیری لە ئەدەبی کوردی و
بەگشتی لە ئەدەبی واڵتانی ئیسالمیدا ،هێزی نەرێ یی دەداتە خوێنەر و سستی دەکات
و لە قوژبنی دەخزێنێت .بە گوێرەی ئەو بۆچوونە نەرێ ییە ،مرۆڤ هەر لە سەرەتای
ژیانیەوە تا کۆتایی ،تاوانبارە و دەبێ هەست بە گوناه بکات؛ تاقە شتێکیش کە ئەو
تاوانە دەشواتەوە ،بەزەیی خودایە .خودا لێرەدا نەک هەر مونتەقیم و تۆڵە ستێنە ،بەڵکوو
وەک کەسێک کە قەرزی لەسەرتە ،هەمیشە بەردەرگای لێگرتووی و داوای قەرزەکانی
دەکاتەوە؛ تۆش دەبێ هەر لێی بپاڕێیەوە بەڵکوو بەزەیی پێتدا بێت و ماوەیەک دەاست
ڕابگرت و لەکۆڵت بێتەوە! ژیان لەسەر ئەو شێوە بیرکردنەوەیە هێزی ئەرێ یی لە
خاوەنەکەی دەستێنێت و گۆشەگیر و بێ حەرەکەی دەکات .دیوانی شیعرەکانی ئاوات
زۆرێک لەو شیعرانەی تێدان.
لە ڕاستیدا ئاوات لەنێوان عارفێکی دڵتەڕی عاشق بەخودا و سۆفییەکی ویشکی
لەخوداترس ،تێماوە و لە قۆناغی جیاجیای ژیان ،لەمیانەوە بۆ ئەو و لەویانەوە بۆ ئەم
باڵ دەکوتێت .شاعیری ئەم شیعرە تایبەتە سۆفییەکی لەخوداترسە و خوداکەی
کەسێکی تۆڵەئەستێن و دڵڕەقە کە ،دەبێ بە بەرتیل و پاڕانەوە دڵی وەک بەردی نەرم
بکرێت .شاعیر چارەیەکی نییە جگە لەوەی خۆی بە سەگی بەردەرگای ئەو دابنێت و
بەو خۆ بەکەمزانییە ،ئاغا زۆردارەکەی لەخۆی ڕازی بکات .ئەوە گەلێک جیاوازە لە
بۆچوونی عارفێکی وەحدەتی وجوودی وەک شیبلی نوعمانی و ئەوانی دیکە ،کە لە
هەموو بوونەوەرێکدا ،تەنانەت سەگیش ،نوور و ئیشراقی خودایان دەبینی .بەشێکی زۆر
لەو سیفەتانەی لە شیعرەکەدا هاتوون سیفەتی سەگن بەاڵم شاعیر بەپێی ئەو بۆچوونە
سۆفییانە ویشکە ،هەمووی داونەتە پاڵ خۆی.
بێ موباالت :بێ دەربەست ،گوێنەدەر
کەسەل :وەڕەز و بێ حاڵ و حەوسەلە
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بێ وەڕ :سەگێک کە ناحەپێت و ناوەڕێت ،سەگی پیری پەککەوتە.
لەپاس کەوت وو :سەگێک کە لەبەر پیری و لەکارکەوتوویی چیتر پاسی ماڵی
خاوەنەکەی پێنادرێت.
نانی شوان خواردن :کینایەیە لە بێ ئەمەکی و هەروەها بێعاریی کەسێک ،کە واهەیە
ئاکامی مەترسیداری بۆی هەبێت .نانی شوان خواردن و ڕووت و ڕەجاڵ مانەوە بە
ڕواڵەت دژ بە یەکن بەاڵم مرۆڤی ناپاک و خائین واهەیە ئەمیش بێت و ئەویش .شوان
لێرەدا خودایە و شاعیر خۆی وەک سەگی ئەو شوانە داناوە.
کەڵپ یان کەڵپە :ددانی حەیوانی دڕندە
ڕوو زەرد :خەجاڵەتبار
لوقمە :پاروو
شامات :ناوچەیەکی بەرین و پڕ بەرەکەتی موکریان ،لە نێوان میاندواو و مەهاباد و
گۆلی ورمێ .دیارە شامات دەتوانێ ئاماژەبێت بە شام (دیمەشق)یش .ئەمیری شامات
کینایەیە لە کەسێکی دەوڵەمەند و دەست ڕۆیشتوو.
وا ئیمامی دەڵێ بڕا لەخەمان :...واتە ئیمامی دەڵێ بەهۆی خەم و کەسەرەوە شیعر
وهۆنراوە و مەقاالتم بڕاون و چیتر نەماون .شیعر و هۆنراوە و مەقاالت مراعات
النظیریان پێ دروست کراو ە .ئاوات شیعری لە هۆنراوە جیا کردۆتەوە .بە گوێرەی
بۆچوونێک ،هۆنراوە هەمان 'نظم' ە کە ڕێک خستنی کێش و سەروا بێت .واهەیە
کەالمێکی 'مقفی' واتە خاوەن سەروا ،بەو ڕێکخستنە نەبێ ت بە شیعر و گەرچی
ئوسووڵی 'نظم' ی کالسیکی تێدا ڕەچاو کرابێت ،بەاڵم جەوهەری شیعریی تێدا نەبێت.
ئەوە بۆچوونێکی نوێیە کە لە سەدەی بیستەمدا لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی سەری هەڵداوە
بەاڵم مێژووی لە ڕۆژئاوای جیهان لەوە کۆنترە .دڵنیا نیم ئاوات بە پێکەوە هێنانی ئەو
دوو چەمکە ،ویستبێتی شیعر لە نەزم جیا بکاتەوە و ئەگەر ئەوە ڕاست بێت ئینجا
پێکە وە هێنانیان تەنیا بۆ پاراستنی کێشی ئەو بەحرە تایبەتە بووە.
بڕا :فەوتا ،نەما.
مەقاالت :کۆی مەقالەی عەرەبی؛ وتاری کوردی.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبون محذوف :فاعالتن مفاعلن فعلن
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زیارهتی سهروهر

ڕوح ئهوا کهوتۆته پهرواز بۆ حزووری دڵبهرم
بێنه جێ ئهسبابی پهروازم ،که بێ باڵ وپهڕم
بۆ مهدینه باڵی لێک دا تهیری دڵ ڕۆیی ،کوتی
گهر قهبووڵم کا به ئاالکهی ،سهگی پێغهمبهرم
ههر خهیاڵم کرد بچم بۆ زیارهتی ئهو سهروهره
هات نهسیمی ڕۆح پهروهر ،عهتری عوود و عهنبهرم
گهر له ژێر چهتری شهفاعهت جێم نهکهی ،چ بکهم ئهمن؟
کوێ بچم کوێر و فهقیر ،ناشارهزایی مهحشهرم
نامهیی ئهعمالی من مهخوێنهوه ،تێیدا نییه
یهک کهلیمهی چاکه ،سهرتا پا ڕهشه خۆ دهفتهرم
نێمه غهیری حوببی ئالی تۆ ،به ئالی تۆ قهسهم!
چاوهڕێی ڕهحمه ،شهفیع المذنبین! چاوی تهڕم
وا گهرووم وشکه له تاو و حهسرهتی ١٤8ڕۆژی جهزا
موستهحهققی قهتره ئاوی زهمزهمم یا کهوسهرم
قاقاڵوا ١٣5٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  7و  8ی چاپی ئەنیسی و  ١٢٣ی چاپی جهعفهر)

______________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'بۆ پێغهمبهری خۆشهویست' ه.
ئهوهش یهکی دیکه له شیعره ئایینییهکانی ئاواته و ڕوو له پێغهمبهری ئیسالم گوتراوه.
به گوێرهی زانیاریی من ،ئاوات سهفهری حهجی کردووه و لهم شیعرهدا وا دهنوێنێت
که لهسهر سهفهر بووبێت و پێش ئهنجامی سهفهرهکه ئهوهی نووسیبێت.
١٤8

 .چاپی جهعفهر به 'تاوی حهسرهتی' تۆمار کردووه.
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شاعیر له شیعرهکهدا داوای بهجێهێنانی ئهسبابی سهفهر له پێغهمبهر دهکات و دهڵێ خۆم
توانای ئهنجامی سهفهرهکهم نییه مهگهر تۆ بۆمی ڕێک نهخهی.
ههموو تایبهتمهندییهکی ئیماندارێکی راستهقینهی موسوڵمان لهو شیعرهی شاعیردا
دهبینرێت :ئاوات خواستن بۆ زیارهتی مهدینه و قهبری پێغهمبهر ،پاڕانهوه له پێغهمبهر که
وهک سهگی دهرگانهی خۆی قهبووڵی بکات و به هۆی گوناهی زۆر و ڕهش بوونی
دهفتهر یان نامهی ئهعمالیهوه ،الی خودا شهفاعهتی بۆ بکات له بهر ئهوهی ئهو
تکاکاری گوناهبارانه و ئهمیش جگه له خۆشهویستیی 'ئالی نهبی' هیچی له دڵدا نییه و
مافی ئهوهی ههیه گهرووی ویشکی به ئاوی زهمزهم یان کهوسهر تهڕ بکات .ئهوه
کورتهی ههموو حهوت فهردی شیعرهکهیه.
وشهی ئهستهم له غهزهلهکهدا نییه ،ئهوه نهبێت نازانم وشهی ئااڵ له فهردی دووهمدا به
چ واتایهک هاتووه .بۆچوونم ئهوهیه شاعیر له پێغهمبهر بخوازێت بیهێنێته ژێر ئااڵی
خۆی واته به ئۆممهتی خۆی قهبووڵی بکات .ئهگهر ههڵه نهبم" ،ئاال" له تورکیدا
واتای لیوا و تیپی سوپاییشی ههیه که ئهگهر وابێت ،شاعیر دهبێته سیایی لهشکر و
"ابواب جمعی" سوپای کهسێک ،ئهو کهسهش لێرهدا "پێغهمبهری خۆشهویست" ه.
هات نهسیمی ....واته له ڕێگای ئهو نهسیمهوه که له الی قهبری پێغهمبهرهوه هات،
ههستم به بۆنی عوود و عهنبهر کرد .عوود چهشنێک داری بۆن خۆشه و عهنبهریش له
ناوزگی چهشنێک ماسی دێته دهرێ و بۆ عهتر دروست کردن کهڵکی لێ
وهردهگیرێت .من له ڕێگهی ئهم فهردهوه ههستێکی دیکهشم سهبارهت به شیعرهکه
ههیه :بڵێی ئاوات شیعرهکهی به بۆنهی چوونه حهجی کهس وکار یان دۆست و
برادهرێکی نزیکی خۆیهوه نهگوتبێت و له گهڕانهوهیدا بۆ کوردستان ،بۆنی عوود و
عهنبهری قهبری پێغهمبهری لهوهوه بۆ هاتبێت و ئاواتی چوونهحهجی خۆیشی تێدا تازه
نهبووبێتهوه؟
آل نبی ،کچ و زاوا و نهوهکانی پێغهمبهر .ئهوه ،بهگشتی ،زاراوهیهکه موسوڵمانانی
شیعهی الیهنگری ئیمامهت (بهرانبهر به خهالفهت) کهڵکی لێ وهردهگرن بهاڵم ،وهک
دهبینین ،سهید کامیلی سوننهش خستوویهته شیعرهکهیهوه.
شفیع المذنبین ،تکاکاری گوناهباران.
زهمزهم ،چاڵی ئاوی ناو مسجدالحرام له مهککه؛ حاجییان ئاوهکهی به دیاری دهبهن.
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کهوسهر ،دهگوترێت حهوز یان سهرچاوهیهکی ئاو بێت له بهههشت که دوو ڕووباری
به ههمان ناو لێ جیا دهبیتهوه؛ به گوێرهی ههندێک سهرچاوهی ئیسالمیی ،تهنیا
موسوڵمانان دهتوانن له ئاوی کهوسهر بخۆنهوه و پهیڕهوانی ئایینهکانی تر ،ئهگهر
ڕێگایان بکهوێته بهههشت و توونییان بێت ،دهبێ بچنه سهر حهوز وئاوی تایبهت به
خۆیان که بهو ڕادهیه سازگار و خۆش تام نییه! وێدهچێت شێوازی ئاو
خواردنهوهکهش به لهپی دهست بێت لهبهر ئهوهی دهگوترێ ئهو کهسانهی وا له
سهحرای مهحشهر ڕزگارییان دەبێ ،دوای ئهو ههموو ساڵ چاوهڕوانی و توونیهتییه،
کاتێ دهگهنه ناو بهههشت خێرایهک دهچن له ئاوی کهوسهر دهخۆنهوه ،دیاره ئهوانیش
نابێ هیچ کهرهسهیهکیان پێ بێت چونکوو ههموو له قهبر ڕابوونهتهوه و سااڵنێکی زۆر
به کفنهوه له سهحرای مهحشهردا وهستاون تا نۆرهیان گەیشتۆتی و به سهر پردی
سیڕاتدا ڕۆیشتوون.
ئهوه سهرچاوهیهک بۆ بهشێک لهو ههواڵه:
http://ar.islamway.net/fatwa/4097
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن.
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ئیمامیش دێتن

١٤٩

وەرە نێو باغ و نێو گوڵزار و چیمەن وا لە سەر ڕێتن
هەاڵڵە و نێرگس و شەوبۆ و سوێسنە خاکی بەر پێتن
هەواخوای بەژن و بااڵت هەر بە تەنیا من نەبووم تەنیا
گەلێ الوانی تازە پێگەیشتوو وەک ئەمن شێتن
هەزاران شێخ و شاب و شێت و ژیر ،چاک و خراپ ،ڕێکی
هەموویان کوشتەیی لەرزانەکان و گوارەیی گوێتن
دەلەرزن هەروەکوو لەرزانە ،بەندن هەروەکوو گوارە
بە بۆنەی بەژن و بااڵت ،دیارە هاواڵی بەڕێوجێتن
هەموو هاتوونە سەیری قیتوقۆزیت ،پیر و الو ،ئەوڕۆ
بە قەولی ساباڵغی :وا "ئیمامی"ش حازرە و دێتن
قاقاڵوا١٣5٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١55ی دیوانی چاپی جەعفەر ،لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا نییە)

____________________________________
ڕوون نییە بۆچی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا نابینرێت؟ ئەگەرێک ئەوەیە
١5٠
ئەودەم لەبە ردەستدا نەبووبێت و درەنگتر لە ناو ئەوراقی شاعیردا دۆزرابێتەوە.

١5٠

دیارە ئەگەری دیکەش ئەوە دەبێت کە من نەمتوانیبێت باش پەیشوێنی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا هەڵبگرم.

ڕاستییەکەی ئەوەیە دۆزینەوە و بەرانبەردانانی شیعرەکان لە هەردوو چاپدا ،تا ڕادەیەک زەحمەتە لەبەر ئەوەی
هەرکام بە شێوەیەک و بەسەلیقەیەک ڕێکخراون و عینوانی سەر شیعرەکانیش لە زوربەی زۆریاندا لێک جیاوازە.
جیالە مەسەلەی عینوان ،پێرستی چاپی ئەنیسی بە گوێرەی عینوانی شیعرەکان ڕێکخراوە لە کاتێکدا پێرستی

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات207/

ئەگەری دووهەمیش دەکرێ ئەوە بێت کە شاعیر خۆی نەیویستبێت باڵوی بکاتەوە
لەبەر ئەوەی لە سەردەمی چاپی ئەنیسیدا ئاوات لە ژیاندا بوو .غەزەلێکی کورتی
غەرامییە .شاعیر بانگهێشتنی کەسێک دەکات بۆ ناو باغ و گوڵزار ،کە دەکرێ دڵدارێک
یان دۆستێک بێت بەاڵم بە ئەگەری زیاتر کچێکە :کچێکی تازە پێگەیشتووی قیت
وقۆز و لەرزانە بە بەرۆک و گوارە لەگوێ کە نەک هەر شاعیر ،گەلێ الوانی تازە
پێگەیشتوو ،هەزاران پیر و الو ،شێتی بوون و چوونەتە سەیری  ،جا شاعیریش بەڕێوەیە
و خەریکە بچێتە ئەو سەیر و سەفایە!
هەندێک تەکنیکی شاعیری تێدا بەکار هاتووە و لەوانە،
مراعات النظیر :کە نموونەکەی هێنانی ناوی باغ و گو ڵزار و چەمەن ،یان هەاڵڵە و
نێرگس و شەوبۆ و سوێسنە ،یان بەژن و بااڵیە پێکەوە؛
چەند دیاردەی دژبەیەک (سەنعەتی تضاد) لەگەڵ یەکتر :شێخ و شاب ،شێت و ژیر،
چاک و خراپ و پیر والو؛
هەروەها جیناسی ناتەواو لە 'دەلەرزن' و لەرزانە'.
هەواخوا :لە وشەی فارسیی 'هواخواه' وەرگیراوە و کراوەتە کوردی؛ واتای الیەنگری
هەیە.
لەرزانە :خشڵێکی ژنانەیە بە سینگ و بەرۆکەوە هەڵدەواسرێت.
هەواخوای بەژن و بااڵت هەر بە تەنیا من نەبووم تەنیا :دڵنیانیم گەلۆ دووپات
بوونەوەی وشەی 'تەنیا' لەم میسراعەدا کاری شاعیر خۆیەتی یان هەڵەیەک لە
نووسینەوەی شیعرەکەدا ڕووی داوە .ئەو دووپات کردنەوەی یەک وشە ،یەک لەپاڵ
ئەوی دی ،زۆر لە جوان ناچێت.
بەتەنیا :بە کوردیکراوی 'بە تنها' یان 'بە تنهائی' ی فارسییە .لە کوردیدا دەتوانین بڵێین
'نەک هەر'...
شاب :بە عەرەبی گەنج و الوە.
بە قەولی ساباڵغی :واتە بە شێوەی قسەکردنی خەڵکی مەهاباد .نیازی شاعیر کرداری
'دێتن' ی کۆتایی شیعرەکەیە .لە شێوازی ئاساییدا واهەبوو بگوترێت' :حازرە و دێ'
چاپی جەعفەر بە حیسابی یەکەم م یسراعی یەکەم فەردەکانە .من بۆ دۆزینەوەی شیعرێک گەلێک جار هەموو
الپەڕەکانی دیوانی چاپی ئەنیسی هەڵدەدەمەوە و چارەیەکی دیکەشم بۆی نییە.
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یان 'حازرە و دێت' بە اڵم شاعیر بەهۆی کێش و هەروەها سەروای شیعرەکەوە ناچار
بووە بڵێ 'دێتن' .بۆ پەیوەندیدانی ئەو شێوە قسەکردنە بە ناوچەی مەهابادەوە دوو
ئەگەر هەیە:
کردارەکە بە "دێ  +تن" وەربگرین .لەو حاڵەتەدا شێوەی قسەکردنی شاری شنۆ و
ناوچەی الجان بەخۆیەوە دەگرێت و لە ڕاستیشدا ئەوە خەڵکی ئەو ناوچانەن کە سوود
١5١
لە پاشگری 'تن' وەردەگرن نەک ساباڵغ.
کردارەکە بە 'دێت+ن' وەربگرین کە زیاتر ڕەنگی قسەی خەڵکی دەوروبەری
پیرانشار بەخۆیەوە دەگرێت .لە هەردوو حاڵەتدا الم وایە ئاوات دەبێ 'ساباڵغ' ی بە
واتایەکی گشتیتر لە شارەکە خۆی وەرگرتبێت و خانێ و شنۆشی وەک بەشێک لەو
١5٢
'ناو'ە سەیر کردبێت.

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 . ١5١وابزانم شێخ ڕەزای تاڵەبانیش هەڵەیەکی وای کردووە یان باشتر بڵێین بۆچوونێکی وای خستۆتە ناو
شێعرێکەوە کە دەڵێ" :سپەری ئەهلی سنە بۆ شەڕی بێگانە' ،تن'ە "...لە کاتێکدا لە زاراوەی خەڵکی سنەدا ئەو
'تن' ە بوونی نییە.
 . ١5٢سپاسی ئەو برادەرە خۆشەویستە دەکەم کە لەم بارەیەوە ڕوونی کردمەوە.
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ڕۆژی هەستان

ڕۆژی هەستان و ڕاپەڕینە ،وەرن!
مافی خۆتان بە کوردی وەربگرن
ئێستە شاییم ئەوا لە دڵ دەگەڕێ
بە برا کوردەکانی خوار و سەرێ
گیانی خۆیان بەخت دەکەن بەپەلە
بانگ دەکەن وەرنە پێشێ ،ڕۆژی هەلە
خاڵە! کێوی بڵندی ڕزگاری
بۆت بەیان کەم بە کوردی ئاساری
سەخت و هەڵدێر و نالەبار و چڕە
پڕ لە هەوراز و چاڵ و چۆڵ و خڕە
کوردە گیان! سەرکەوە بە چنگەکڕە
سەربەخۆیی بە خوێنی خۆت بکڕە
توێخی دەستت باڵ هەموو الچێ
شانەبەرد با نینۆکت هەڵپاچێ
ئەوکەڕەت نێوی تۆ لە مەیدانە
پێت دەڵێن قارەمانی تەنگانە
تەمەنی من لە ساڵی سیودوو بوو
ئاگری سەربەخۆیی گەل هەڵبوو
نەکوژاوە گەیشتە حەفتا ساڵ
تەمەنم ئەی عەزیزی کیژ و کاڵ!
ئێستەکەش وا دەزانم هەر الوم
هەر لە سەر بیر و باوەڕم ماوم
 /210شیعری سااڵنی  ١٣5٠تا ١٣5٣

یا بە ئاواتی خۆمەوە دەمرم
یانە ئاوات لە باوەشم دەگرم
وا مەزانن مرۆیەکی سادەم
بۆ شەڕوشووڕ هەمیشە ئامادەم!
من لە ژێر چاوەدێری پیاوێکدا
پێگەیشتووم ،دەبێ بڕۆم هەروا
پێی دەفەرمووم :مەترسە بۆ پێشێ
چەکی دوژمن برینی نایێشێ
نابڕێ تیغی کۆڵی دوژمنی گەل
قەت مەترسە و مەدە لە دەس خۆ هەل
ئێستە هەڵکەوتووە ،دەڕۆم بە پەلە
دەیکەمە گۆمی خوێن و دێمە مەلە
نابێ ترسم هەبێ لە کوشتنی خۆم
هەر بە ڕێگەی ئەوا دەڕۆم و دەڕۆم
"کامیل"م من لە ڕێی خەباتی کورد
گیانی خۆم بەخت ئەکەم بە دەستوبرد
قاقاڵوا١٣5٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣١٦و  ٣١7ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_____________________________________
شیعرەکە ،بە گوێرەی دیوانی چاپی جەعفەر ،حەوت ساڵێک دوای چاپی یەکەمی
دیوانی چاپئ ئەنیسی گوتراوە و دیارە لەوێدا نابینرێت .گەرچی ئەگەر پێش چاپەکەش
بگوترایەت واهەبوو بە هۆی ناوەرۆکی زەقی ناسیۆنالیستییەوە مۆڵەتی چاپی
پێنەدرایەت .ناوەرۆکی شیعرەکە نیشتمانپەروەرانەیە و شاعیر لەوێدا باسی مێژووی
خەباتی گەل و لەپەنای ئەودا باسی خۆی دەکات .دەڵێ من  ٣٢سااڵن بووم کە
ئاگری س ەربەخۆییخوازی هەڵبوو .ئایا ئەوە ئاماژەیە بە ساڵی ١٩٤5( ١٣٢٤ز) و
کۆماری کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی خاکەکەمان؟
ئاوات ،بەگوێرەی سەرەتای دیوانی کاک جەعفەر و هەڤااڵنی ،لە ساڵی ١٢8٢ی
هەتاوی (١٩٠٣ز) لە دایک بووە و  ٣٢ساڵ دوای ئەو ساڵە دەکاتە ساڵی ١٣١٤ی
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هەتاوی (١٩٣5ز)  .ماوەی نێوان ئەو ساڵە و  ١٣٢٤ی کۆمار دەکاتە  ٣٦ساڵ .بەم پێیە
 ٣٢ساڵەکەی ناو فەردی نۆهەم لەگەڵ دامەزرانی کۆماردا ی ەک ناگرێتەوە .بەحیسابی
ئەوەی ئاگری سەربەخۆیی خوازی سااڵنێک پێش دامەزرانی کۆماری کوردستان لە
الیەن کۆمەڵەی ژێکافەوە هەڵکرا ،ئەگەرێک ئەوە دەبێت کە ساڵی جێی ئاماژەی شاعیر
ساڵی دامەزرانی ژێکاف بێت .ساڵی دامەزرانی ژێکافیش بە داخەوە زۆر ڕوون نییە و
لە نێوان  ١٣١٩ی هەتاوی (١٩٣8ز) و ١٩٤٢( ١٣٢١ز) دا باسی لێدەکرێت .حزبی
خۆیبوونیش لە لوبنان لە  ١٩٢7و حزبی هیوا لە باشوور لە ساڵی  ١٩٣7ی زایێنیدا
دامەزراون ٣٢ .ساڵی تەمەنی ئاوات لەگەڵ هیچکام لەو ڕێکەوتانەدا یەک ناگرێتەوە.
تەنیا ئەگەرێک بمێنێتەوە ئەوەیە بڵێین لەو سەروحەدی  ٣٢ساڵەدا کە ئاوات دەڵێت،
ئاگری کوردایەتی لەهەموو بەشەکانی کوردستان خەریک بوو لە ژێر خۆڵەمێشی ساڵ
و مانگ بێتە دەرێ و دوو سێ ساڵێک دواتر گەییە ئەنجامی دامەزرانی ئەو حزبانە
(خۆیبوون ،هیوا و بەتایبەت ژێکاف) ئەوە تاقەڕێگەی چارەسەری مەسەلەکەیە بە
بۆچوونی من.
شیعرەکە کێشەیەکی دیکەشی هەیە کە دەبێ چارەسەر بکرێت :لە فەردی  ١٤تا ١٦
یدا شاعیر باس لە "پیاوێک" دەکات کە ئەوی پێگەیاندووە و هانیداوە لە چەکی
دو ژمن نەترسێت و بڕواتە پێشەوە .ئەو پیاوە کێیە؟ پێشەوا قازی محەممەد؟ ئیحسان
نووری پاشا؟ ڕەفیق حیلمی؟ مامۆستا زەبیحی؟ کێ؟ من بیرم بۆ کەسانێکی دیکەش
دەچێت :نەمر سەیفولقوزاتی قازی ،حاجی بابەشێخی مامی ،مەال ئەحمەدی فەوزی و
قازی کاکەحەمەی بۆکان! لە نێو ئەوانەدا ئەگەری زیاتر الی من ،حاجی بابەشێخ و
سەیفن .سەیف بە مامۆستای شاعیرانی موکریان و بناغەدانەری فێرگەیەکی ئەدەبی
دەناسرێت کە گەلێک شاعیری ناوداری نەتەوەکەمان وەک هەژار و هێمن و هێدی و
قانع و موفتی پێنجوێنی و خاڵەمین و حەقیقی و نووری ،بە 'ئاوات'یشەوە ،ڕێبازی
هونەری-سیاسی ئەویان گرتۆتە بەر .سەیف لە ساڵی ١٩٤5( ١٣٢٣ز) دا کۆچی دوایی
کردووە کە دەکاتە دەوروبەری ساڵێک پێش دامەزرانی کۆماری کوردستان .ئایا
مامۆستای جێگەی باس لەم شیعرەدا ئەوە؟ نازانم بەاڵم دەکرێ وابێت لەبەر ئەوەی
هەژاریش و هێمنیش ئەویان بە مامۆستای شیعری خۆیان زانیوە و دوور نییە ئاواتیش
هەر وای بیر کردبێتەوە.

 /212شیعری سااڵنی  ١٣5٠تا ١٣5٣

ئەگەر بۆچونمان لەمەڕ سەیف هەڵە بێت ،دەبێ بیر لە حاجی بابەشێخی مامی شاعیر
بکەینەوە.
مافی خۆتان بە کوردی وەربگرن :واتە مافی کوردبوون و سەربەخۆبوون لە گەالنی
دیکە وەربگرن.
شایی لەدڵ گەڕان :دڵشاد بوون
کوردی خوار و سەرێ :خوارێ باشووری کوردستانە و سەرێ باکوور.
کوردی ئاساری :بە شێوەی کوردی ،کوردانە
هەڵدێر :شوێنی ئەستەمی چیا
چڕ :پڕ لەدار ودەوەن
خڕ :دۆڵ شاعیر بە دوو وشەی چڕ و خڕ جیناسی ناتەواوی دروست کردووە.
چنگەکڕە :چنگ لەشتێک گیر کردن وەک کڕاندنی شوێنەکە بۆنموونە ،چوونە سەر لە
هەورازی ئەستەمی چیا بە یارمەتی دەست و پەنجە.
توێخ :پێست
شانەبەرد :بەردی شان .شان ملەی کێوە.
تەمەنی من لە ساڵی سی و دوو بوو :سی ودوو سااڵن بووم.
نەکووژاوە گەیشتە حەفتا ساڵ :تا کاتێ من گەیشتمە حەفتاسااڵن هەر نەکووژایەوە.
کیژ وکاڵ :کاڵ وشەی موهمەلە و واتای سەربەخۆی لێرەدا نییە .کیژ وکاڵ :کچان
برینی چەکی دوژمن نائێشێ :پەندێکی کوردییە ئاوات لە زمان مامۆستاکەیەوە
گوتوویەتەوە.
کۆڵ :نەبڕ
ئێستە هەڵکەوتووە :وێدەچێت ئاماژەبێت بە هەل یان هەل و مەرجێک کە بۆ کورد
هەڵکەوتبێت .ئەو هەل و مەرجە لەو سااڵنەدا لە هیچ بەشێکی دیکەی کوردستان جگە
لە باشوور هەڵنەکەوتبوو .ساڵی  ١٣5٢دەکاتە  ١٩7٣ی زایێنی .تۆ بڵێی ئە فەردە ئاماژە
بە ڕێکەوتنی نەمر بارزانی لەگەڵ بەعس و دەرچوونی بەیانی ١١ی ئاداری ١٩7٤
نەبێت بۆ پەسند کردنی یاسای ئۆتۆنۆمی کوردستان؟ شیعرەکە پێش ئەو یاسایە
گ وتراوە کە دیارە دەبێ لە کاتێکدا گوترابێت کە شەڕ و پێکدادان لە نێوان شۆڕشی
ئەیلوول و حکوومەتی عیراقدا بە شێوەی کاتی ،وەستابێت.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبون محذوف :فاعالتن مفاعل فعلن
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سەفەری حەستەم

ئەو دەردی ئەوساڵ لە من ڕوویداوە
١5٣
ئەو کۆڵەی بە پشت مندا دراوە،
ئاسن بام دەپوام ،کێو بام ،دەخزیم
پڵنگ و بەبر و شێر بام ،دەبەزیم
هەر هەڵدەسووڕێم به دەم دەردەوە
دێوانه خۆمم به ڕووی هەردەوە
به پیری دەڕۆم بە پیر مەرگەوە
به ڕیشی سپی ،به ڕووی زەردەوە
مەڵێن پیاوێکی هیچ و سەرسەریم
بۆ خزمەت کاکم دەڕۆم ،سەفەریم
سەفەرێکی زۆر سەخت و حەستەمە
برسیم و کەوتووم ،تێشووشم کەمە
چۆن ڕێ تەی بکەم ،بگەم به مەنزڵ؟
به چاوی پڕ ئاو ،به دڵی بەکوڵ
کاکم گیرفانی پڕ بوو له تێشوو
بۆیه وا ڕۆیی ،خێرا زووبەزوو
١5٤
پێشوازی هاتن ئەولیای قوبوور
بەڕێز گیرابوو له نزیک ،له دوور
من قوڕبەسەر خۆم ،بێتۆشه و زادم
زار و زەعیف و بازاڕ کەسادم
١5٣
١5٤

چاپی ئەنیسی :ئەو کۆڵی بە پشت
چاپی ئەنیسی :قبور
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نه لێره کەس بوو ،ماڵئاواییم کا
نه لەوێش هەیه دڵنەواییم کا
بەاڵم هەر دەڕۆم ،چارم ناچارە
١55
دەچمه خزمەت ئەو شیرینسوارە
قاقاڵوا١٣5٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٩8 ١٩7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٢٦و  ٣٢7ی چاپی جەعفەر)

__________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە.
شیعرەکە شین گێڕییە بۆ مەرگی براگەورەی شاعیر ،حاجی سەید محەممەدی هاشمی
(سەیدی زەنبیل) و ئەو ڕاستییە لە ناوەرۆکی گشتی شیعرەکە و بەتایبەت لەو میسراعە
دەردەکەوێت کە دەڵێ" :بۆ خزمەت کاکم دەڕۆم" .ساڵی گوترانی شیعرەکەش ١٣5٣
ی هەتاوی و  ١٩7٤ی زایێنییە؛ بە حیسابی ئەوەی شاعیر هەر لەم شیعرەدا گوتوویەتی:
"ئەو دەردی ئەوساڵ لە من ڕوویداوە "...دەبێ ساڵی وەفاتی سەیدی زەنبیل هەر ئەو
ساڵی  ١٣5٣یە بووبێت.
فەزای گشتی شیعرەکە ،مردن و چاوەڕوان بوونی مەرگی شاعیر خۆیەتی کە
دیاردەیەکی ناسراوی ناو شیعری ئاواتە و لە بەشەکانی پێشوودا دەیان جار تووشی
هاتووین .بەاڵم ئەوەی وا کێشەی مردنی لە شاعیر قووڵتر کردۆتەوە ،کۆچی دوایی
کاکیەتی ،کە لە شیعرەکان و لە ژیننامەی شاعیر وا دەردەکەوێت پەیوەندێکی گەرم و
گوڕ و برایانەیان لەگەڵ یەکتردا بووبێت.
هەرچۆنێک بێت ،ئاوات لە شیعرەکانیدا بانگدەری بێ هیوایی بە ژیان و چاوەڕێیەتی
مەرگە .هەربۆیەش لە ژیانی سەر دنیا سکااڵیەتی" :نه لێره کەس بوو ماڵئاواییم کا" و
لەعەینی کاتیشدا لەژێر کارتێکەریی باوەڕە ئایینییەکەیدا ،خۆی بە کەسێکی گوناهبار
دەزانێت کە تەنیا بەزەیی خودا دەتوانێت لە سزای ترسناکی ئەودنیا بیپارێزێت .بەم
پێیە ،وەک لە هەڵس وکەوت و ژیانی ڕۆژانەشی دەردەکەوت ،تەنیا و بێ وزە و بێ
هیوا ژیا و ئاواتی گەورەی ئەوە بوو بکەوێتە بەر بەزەیی خودا و ژیانی دوای مردنی
لە هی سەر دنیا باشتر بێت.
١55

چاپی ئەنیسی و جەعفەر :خزمەت .بۆ پاراستنی کێشی شیعرەکە واهەیە بکرێت وەک "خزمەتی" بنووسرێت.
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ئەم بۆچوونە ،بە پێداچوونەوە و هەڵسەنگاندنی  ٢٠٠پارچە شیعری ئاوات الی من
دروست بووە و دڵنیام شاعیر لە هەموو ماوەی تەمەنیدا بەو شێوەیە ژیاوە ،مەگەر لە
هەندێک بڕگەی وەک سەرهەڵدانی کۆماری کوردستان و شۆڕشی ئەیلوول ،کە لە
باسکردنی ئەوانەدا تەمی ئەو بێ هیواییە دەڕەوێت و شاعیر هێز و هیوایەکی دێتەوە
بەر .هەرئەوەندەش کە ئەو کاخی ئاواتانەی دەڕووخێت ،وەک جاران و خراپتر لە
جاران دەچێتەوە ناو جڵدی خۆی و چارەنووس دەداتەوە دەست عیزڕائیل! ئەو ترس لە
مردن و لێپرسینەوەیە بڕستی لە شاعیر بڕیوە و ناهێڵێت نەفەسێکی ڕاحەت هەڵکێشێت.
حەستەم :ئەستەم ،پڕ زەحمەت
پوان :ڕزین و خراپ بوون و لەناوچوون
سەرسەری :بێکارە ،وازوازی ،سەرچڵ (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
تێشوو :ئازووقەی ڕێگا ،ئەو کارە چاکانەی وا کەسێکی ئایینی دەبێ بیانکات تا لە
حیس اب و کیتابی قیامەتدا بە هانایەوە بێن .وەک 'تۆشە'ش دەگوترێت کە لە هەندێک
شوێنی کوردستان واتای کولێرەی شێرینی هەیە.
تەی کردن :پێوان (طی عەرەبییە).
کاکم گیرفانی پڕ بوو لە تێشوو :کاکم کاری چاکەی زۆر کردبوو و کردبوونیە
پاشەکەوت و تێشووی دواڕۆژ بۆ خۆی.
خێرا زوو بەزوو :تەنیا بۆ پێکهێنانی سەروای شیعرەکە لێرەدا هاتووە دەنا زیادییە ،بەاڵم
واتایەکی ئەوەشی هەیە کە زوو جیهانی بەجێ هێشت.
ئەولیای قوبوور :دەبێ نەکیر و مونکیر واتە ئەو دوو فریشتەیە بن کە بەگوێرەی
باوەڕی موسوڵمانان لە ناو قەبردا دەچنە سۆراغی مردووەکە و پرس وجۆی کارەکانی
سەردەمی ژیانی لێدەکەن و سزای تاوانەکانی بە گورزی ئاسن دەدەنەوە.
زاد :تێشوو ،ئەو خواردەمەنییەی ڕێبوار لەگەڵ خۆیدا هەڵیدەگرێت و لەکاتی برسییەتیدا
دەیخوات .لێرەدا زادی ئاخیرەتە.
زار :الواز ،زەعیف
بازاڕ کەساد :کەسێک کە بابەتی بۆ فرۆشتن هەیە بەاڵم بەهۆی خراپیی جنسی
کاالکەوە ،کڕیاری نییە.
ماڵ ئاوایی :سپاسی میوان لە خانەخوێ لەکاتی ڕۆیشتندا ،خواحافیزی
دڵنەوایی :دڵدانەوە
 /216شیعری سااڵنی  ١٣5٠تا ١٣5٣

شیرین سوار :سوارچاک .دەکرێ نیاز لە پێغەمبەری ئیسالم بێت یان لە کاکی شاعیر.
من زیاتر بۆ دووهەمیان دەچم.

بەحرێ عەرووزیی شیعرەکە،
متقارب مثمن اثلم (هجایی) :فعلن فعولن //فعلن فعولن
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دۆعای ڕۆژان

ههر ڕۆژ ههاڵت ،دۆعا و تهمهننامه تا شهوێ
کاکه! قهزات له خۆم و له ههرچی ههمه ،کهوێ!
قوربان! به زاتی پاکی خوداوهندی زولجهالل
گهر بمدهنێ بهههشتی بهرین بێ تۆ ،نامهوێ
جاه و جهالل و ژین و حهیاتم به تۆوهیه
بێ تۆ وجوودی من چییه؟ کهوتووم ئهوا لهوێ
کاکه! هومێدی من به خودا وایه بهو زووه
سهروی قهدت له باغی ئهماندایه ،نانهوێ
ڕهببی نهوی نهبی ،نهنهوی ،ون نهبی له چاو
نهچیه دهرێ لهدڵ ،که دڵم ههر ئهتۆی دهوێ
ههرکهس بهتۆ دژه ،نهبێ یاڕهب لهسهر زهوی!
کوێر وزهلیل و کهڕ بێ کهسێکی ئهتۆی نهوێ!
ڕۆحی نیساری خاکی بهری پێته "کامیل"ت
بۆ چاوهنۆڕی سهروی قهدت ،بۆچی ناتهوێ؟
قاقاڵوا ١٣5٣ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٤٣ی چاپی ئهنیسی و ٢55ی چاپی جهعفهر)

_____________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'دۆعا وتهمهننا' یه.
له پهراوێزی شیعرهکهی چاپی جهعفهردا نووسراوه" :بۆ خزمهت 'حاجی سهید
محهممهد نوورانی "'.ڕاگهیاندنێکی ئهوتۆ له چاپی ئهنیسیدا نییه بهاڵم بێ ئهو ڕاگهیاندنه
و له ڕێگهی خیتابی 'کاکه'وه دوور نهبوو بزانرێت شیعرهکه بۆ کاکی گوتراوه و
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ئهویش حاجی سهید محهممهدی نوورانییه که به شێخی زهنبیل ناسراوه و ماڵ و
خانهقای له گوندی زهنبیلی نێوان سهقز وبۆکان بووە.
نامهی شیعری نووسین بۆ کهس وکار یهک لهو ژانرانهیه وا له دیوانی ئاواتدا نموونهی
کهم نین .زنجیرهیهک لهو شیعرانه هاوڕێ لهگهڵ شیعری ناسراو به ئیخوانیات واته ئهو
شیعرانهی وا شاعیر بۆ دۆست و برادهر و ناسیاو و هاوکاری خۆی گوتوون ،بهشێک
له دیوانی شیعرهکانی ئاواتیان گرتۆته خۆ و گهرچی ههندێک جار زۆریش شهخسی و
تاکهکهسین ،بهاڵم دیسان ههم کهسهکان و ههم ڕووداوی جێگهی باسی شیعرهکان
بهشێک له مێژووی هاوچهرخی واڵتهکهمان پێک دێنن و بهم بۆنهیهوه ناکرێت بازیان به
سهردا بدرێت و چاویان لێ بپۆشرێت.
سهید محهممهدی نوورانی براگهورهی سهید کامیل بوو و له شوێنی دیکهی
دیوانهکهشدا گهلێک به ڕێزهوه یادی لێ کراوه و ناوی براوه .دیاره دهبێ پهیوهندی
برایهتییان زۆر گهرم وگوڕ بووبێت؛ له ژیننامهکهشیدا ئاماژه بهوه کراوه که له ماوهی
زیندانی بوونی خۆیدا ،براکهی واته حاجی سهید محهممهد چاوهدێری ژن و
منداڵەکانی شاعیری کردووە.
وێدهچێت سهید کامیل ئهم شیعرهی له سهردهمی نهخۆشیی حاجی سهید محهممهد دا
گوتبێت و دۆعای چاکبوونهوهی بۆکردبێت؛ به زاراوهی بهکارهاتووی ناوشیعرهکهشدا
وا ههست دهکرێت که ناوبراو زۆر نهخۆش بووبێت .بهداخهوه نازانم ساڵی وهفاتی
کاکی چهنده بووه بۆ ئهوهی بزانین ئایا سهید کامیل شیعرهکهی له سهرهمهرگی ئهودا
گوتووه یان له کاتی نهخۆش کهوتنێکی زووتریدا؟ بڵێی  )١٩7٤( ١٣5٣نەبووبێت؟
وشهی ئهستهم له شیعرهکهدا نییه:
تهمهننا ،داواکاری به پێداگری.
قهزای کهسێک له کهسێکی دیکه کهوتن ،باوهڕه به قهزا و قهدهر و داواکارییه بۆ
وهرسووڕانی ئهو قهزایه و چهواشهکردنی بهرهو بێژهری دۆعاکه .به گوێرهی باوهڕی
فهلسهفیی 'جبریون' ،ڕووداوهکانی ژیان ههر له سهرهتاوه تا کۆتایی ،له ناوچاوانی
مرۆڤ دهنووسرێت و گهڕانهوه و وهرچهرخانی بۆ نابێت مهگهر به ئیرادهی خالیق.
ناتهبایی سهمهره لهم کارهدا ئهوهیه تۆ باوهڕت به قهزا و قهدهر ههیە یان نیتە .ئهگهر
ههتبێ و قهزا و قهدهری نووسراوی ئهزهلیی بۆ مرۆڤ ڕاست بێت ،چۆن دهکرێ به
دۆعایهک و چهند وشهی عهرهبی له سهر کهسهکه الببرێت و بکهوێته سهر کابرای
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات219/

دۆعاگۆ؟ دیاره باوهڕمهندانی ئهو بۆچوونه چارهسهری ئهوهشیان کردووه و ئیرادهی
خوڵقێنهر دهخهنه ژوور ههموو بڕیار و قهزایهکی نووسراوهوه!
جاه و جهالل ،گهورهیی
ژین و حهیات ،ژیان
سهرو ،دارێکی ڕاستی بااڵ بهرز
قهد ،بااڵ
سهروی قهد ،بهرزیی بااڵ ،بااڵی بهرز
سهروی قهدت له باغی ئهماندایه و نانهوێ ،شاعیر له ژێر گوشاری کێشی شیعرهکهدا،
له جیاتی ئهوهی بڵێ 'له ئهماندا بێت' ،گوتوویهتی 'له ئهماندایه'.
بهو زووه ،بهم زووانه.
واتای سهرجهمی شیعرهکه ئهوهیه :کاکه ،داواکارییم الی خودا ئهوهیه سهروی قهدت
له باخی ئهماندا بێت و بهم زووانه نهنهوێت و نهکهوێت ،واته ههر به سهر پێوه بی و
له جێگهدا نهکهویت و بهم زووانهش نهمریت.
نهوین و نهوی بون ،نزم بوون و کهوتن
بۆ چاوهنۆڕی سهروی قهدت بۆچی ناتهوێ؟ دهکرێ بهم شێوهیهش بنووسرێت و
بخوێنرێتهوه" :بۆ چاوهنۆڕی سهروی قهدت ،بۆچی ناتهوێ؟" لهم شێوازهی دووههمدا
عیباڕهتی "بۆ چاوهنۆڕی سهروی قهدت" لهگهڵ میسراعهکهی پێش خۆی دهکهوێت و
له "بۆچی ناتهوێ؟" جیا دهبێتهوه .بهاڵم له ههر دوو حاڵهتدا ڕستهکه واتای هاوشێوهی
ههیه و شتێکی ئهوتۆی لێ ناگۆڕرێت.
بهحری عهرووزی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
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ئازارەکەم

کوێ چووه ئەمساڵ برا خەمخوارەکەم؟
سەدهەزار خۆزگەم به ساڵی پارەکەم!
چۆنی خۆشکەم دڵ ،دەوای دەردم نییە
١5٦
کۆڵەواره خۆ دڵه زامدارەکەم
سەد حەکیم چووم و دەوای دەردم نەبوو
بێدەوا ،ما کاکی من ،ئازارەکەم
خەڵفی هیوام بێ لقوپۆپ مایەوە
وشک و بێئاوه گوڵ و گوڵزارەکەم
با "ئیمامی" ڕەقهەڵێ ،بمرێ له کێو
با نەمێنێ تەرمەکەم ،ئاسارەکەم
قاقاڵوا ١٣5٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١١٩ی چاپی ئەنیسی و  ١٣٩ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "خۆزگەم بە پار"ە.
غەزەلێکی پێنج فەردییە ،لە شینگێڕی برای شاعیردا ،کە بە خەمخوار و دەوای دەرد و
خەڵفی هیوا و گوڵ و گوڵزاری خۆی ناودەبات گوتراوە .لە پەراوێزی چاپی
جەعفەردا ئەو بۆچوونە پشتڕاست کراوەتەوە بەوە ی کە بە سێ وشە ڕاگەیێنراوە "بۆ
وەفاتی کاکی" .دیارە کاکی شاعیریش حاجی سەید محەمەدی نوورانی  -شێخی
زەنبیلە کە واهەیە لە ساڵی  ١٣5٣دا کۆچی دوایی کردبێت.

١5٦

چاپی ئەنیسی :زامارەکەم
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"سەد حەکیم چووم و دەوای دەردم نەبوو" بە هەندێک گۆڕانکارییەوە لە فۆلکلۆری
کوردی وەرگیراوە' :سەد حەکیم هات و عیالجی ئەو برینەی قەت نەکرد'.
وشەیەکی نامۆ لە شیعرەکەدا نییە شی بکریتەوە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعلن
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چاوەکانم

١57

تۆ نەخۆش بی ،ژیانی من سوێرە
چاوەکانم به لەرزەکەت کوێرە
که دەڕۆی بۆ موعالەجه ،ئاخر
دڵی ئێمه به شەخسێ بسپێرە
چونکه کۆرپەی دڵی هەموومان تۆی
بانەمەڕ چوو ،چ وەختی هاوێره؟
دوور لە یەک کەوتنەوه گرنگه" ،عومەر"!
توند و تیژه ،به چەشنی تاوێرە
هەرکەسی کەوته بەر ،پەرێشانە
دەگرێ وەک تفەنگچی لەو ،سێرە
وردوپردی دەکا به شااڵوێک
بە سەریدا دەسووڕێ وەک گێرە
گیانەکەم! مامەکەت بە قوربانت!
خەبەرێکی بنێرەوه ،خێرە
بۆکان ١٣5٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٠١و  ١٠٢ی چاپی ئەنیسی و  ١85ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'کۆرپەی دڵ' ە ،کە لە فەردی سێهەمی شیعرەکە
وەرگیراوە و شاعیرانەترە لە 'چاوەکانم' کە دیارە ئەویش هەر لە فەردی یەکەمی
شیعرەکە وەرگیراوە.شیعرێکە لە بابەتی 'ئیخوانیات' و قسەی نێوان بنەماڵە و کەس
١57

چاپی ئەنیسی :ژییانی من

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات223/

وکار .تەنزێکی نەرمی تێدایە بابەتی شیعرەکە ،هەواڵپرسی کردنی ئاواتە لە برازایەکی
خۆی -سەید عومەری هاشمی ،کوڕە چکۆلەی حاجی سەید محەممەدی هاشمی
(سەیدی زەنبیل) ١58 .لە شیعرەکە وا دەردەکەوێت کە سەید عومەر نەخۆش کەوتبێت
و بۆ چارەسەری نەخۆشی لە زەنبیلەوە چووبێتە شارێک کە ڕوون نییە کوێیە (بۆکان،
تەورێز ،تاران ،یا...؟) ،ئاواتیش بەم شیعرە هەواڵی پرسیبێت و داوای چاک بوونەوە و
گەڕانەوەی بۆ کردبێت .دەبێ نێوانی مام و برازا زۆر خۆش بووبێت لەبەر ئەوەی
دوورییەکەی ئەو بە تاوێرێک دادەنێ کە بە سەر مامیدا کەوتووە و بە گیانەکەم خیتابی
پێ دەکات و دەڵێ مامەکەت بە قوربانت بێت.
چاوەکانم بە لەرزەکەت کوێرە :دەبێ سەید عومەر تووشی یاو و لەرز هاتبێت.
دڵی ئێمە بە شەخسێ بسپێرە :الم وا نییە شەخس لێرەدا شەخس و چاک بێت ،بەڵکوو
هەر شەخس و کەسی ئاساییە .واتە دڵی ئێمە الی تۆیە ،کە خۆت دەڕۆی ئەوان
بەجێ مەهێڵە و بیانسپێرە بە دەست کەسێک.
بانەمەڕ چوو ،چ وەختی هاوێرە؟ بانەمەڕ ،گواڵن ،مانگی دووەمی بەهارە .هاوێر :لە
یە کتر جیاکردنەوەی ماک و زا (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) .ئاوات لە میسراعی
پێشوودا سەید عومەر بە 'کۆرپەی دڵی هەموومان' ناودەبات .ئەو جیاکردنەوەیەی دایک
و بێچووەش تەنیا لەو پەیوەندەدا واتادەداتەوە .قسەی شاعیر ئەوەیە :تۆ کە کۆرپەی
دڵی ئێمەی بۆ لێمان جیاکەوتوویەتەوە؟ خۆ ئێستا کاتی ئەو جیابوونەوەیە نییە ،وەرەوە!
ئاوات لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا  7١سااڵن بووە بەاڵم نازانم برازاکەی دەبێ چ
تەمەنێکی بووبێت ،بە گومانی من ،دەبێ لەو ساڵەدا  ٣٠تا  ٣5سااڵن بووبێت.
تاوێر :بەردی خلۆرەوەبوو لە بەرزی کێو (هەنبانە بۆرینە).
هەرکەسی کەوتە بەر :...دەگەڕێتەوە بۆ فەردی پێشوو :هەرکەس وەبەر تاوێر بکەوێت،
حاڵی پەرێشان دەبێت .واتە حاڵی ئێمەش بە دووریی تۆ پەرێشانە.
وردوپردی دەکا :ئەم فەردەش دەگەڕێتەوە بۆ هەمان فەرد ،ورد وپرد کردن ،هاڕین.
پرد لێرەدا لەفزی موهمەلە و هەمان واتای ورد دەدات.
شااڵو :هێرش

 ١58حاجی سەید محەممەد چوار کوڕ و دوو کچی هەبوون :عەل یشا ،سەید ئەنوەر ،سەید عومەر ،سەید ئەسعەد،
ساحبە خاتوون و سارا خاتوون (سپاسی کاک جەالل سەیادەت دەکەم بۆ ئەو زانیارییە).
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گێرە :هەنبانە بۆرینە بە 'خەرمان کوتان' ی واتا کردۆتەوە کە لە باری ڕێزمانەوە،
کردارە؛ بەاڵم گێرە 'ناو' یشە و کەرەسەی خەرمان کوتانە ،جەنجەڕ.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبون محذوف :فاعالتن نفاعلن فعلن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات225/

کاروانی نەمان

کاروانی نیستی ،تۆزێ سەبر تەشریف بەرە!
نێو کەژاوەی دڵڕفێنت جێ خەوی نازپەروەرە
بۆ هەموو دەروێش و سۆفی ،قەوم و خوێش ،خەڵکی واڵت
مورشیدێکی خۆشەویسته ،ڕێنما وو ڕێبەڕە
تۆخودا سەرقافڵەچی! خێرا به ڕێگادا مەڕۆ
چاڵ و چۆڵه ڕێگەکەت ،ماندوو دەبێ ئەو دڵبەرە
١5٩
چوو ،منیش وا بێوچان دێم و دەچم ،بێئیختیار
هەر دەڕۆم ،پێناگەم و بڕوانه بوومه مەخسەرە
١٦٠
هەر به تەنیا بۆ منه ڕۆژی قیامەت هاتووە
١٦١
ڕۆژ و شەو با هەر بقووڕێنم لە دووی ئەو سەروەرە
کاتی ڕۆینی پیری مه "غفران ایزد" نووسرا
شین و واوەیالیه ،قوڕپێوانه ،ڕۆژی مەحشەرە
قاقاڵوا ١٣5٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١١٦و  ١١7ی چاپی ئەنیسی و  ١8٦ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'کاروانی نیستی' یه ،که له دوو وشهی ناو شیعرهکه
وهرگیراوه .له چاپی جهعفهردا وشهی فارسیی نیستی کراوهته 'نهمان' ی کوردی .من
الم وایه ئهو گۆڕانکارییه زۆر پێویست نهبێت چونکو شاعیر خۆی گوێی لەوە نەبووە
وشه و تهعبیری فارسی و عهرهبی بخاته شیعرهکانیهوه ،بهاڵم لهبهر ئهوهی ههموو یان
١5٩
١٦٠
١٦١

چاپی ئەنیسی :چوە منیش
چاپی ئەنیسی :قییامەت
چاپی ئەنیسی :لەدوی
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زوربهی شیعرهکانی ئاوات بێ عینوانن و وێدەچێت ئهنیسی و جهعفهر ئهو عینوانانهیان
به سهلیقهی خۆیان له ناو شیعرهکان دەرکێشابێت.
له پهراوێزی شیعرهکه له چاپی جهعفهردا نووسراوه" :بۆ کۆچی دوایی کاکی" واته
کاکی شاعیر .بهم پێیه ئهوهش شیعرێکی دیکهیه ئاوات بهبۆنهی کۆچی دوایی حاجی
سهید محهممهدی نوورانی (شێخی زهنبیل) نووسیویه ،که به گوێرهی ماده تهئریخی
مهقتهعی شیعرهکه ،دهکاته  ١٣5٣ی ههتاوی [=  ١٩7٤ی زایێنی].
شاعیر لهگهڵ کاروانی نهمان زۆر نهرم و به ئیحتیرامه! جارێک پێیدهڵێت سهبر تهشریف
بهره و جارێکیش کهژاوهی نهمان به 'دڵڕفێن' دهناسێنێت .ئهوانه ههندێک نامۆن لهبهر
ئهوهی شاعیران له کاتی مردنی عهزیزیاندا گلهیی له کاروانی ئهجهل دهکهن و
تهنانهت جنێوی پێدهدهن بۆچی خۆشهویستهکهیانی لهگهڵ خۆی بردووه .ئهو
ههڵوێستهی ئاوات نیشانهیهکه له تهبعی نهرم و لهتیفی ئهو و وهک پاڕانهوهیهکیشه له
مهرگ که لهگهڵ کاکیدا میهرهبان بێت .ئهو ههسته له فهردی سێههمدا به باشی
دهردهکهوێت کاتێ به سهرقافلهچی ئهجهل دهڵێ خێرا ڕێگا نهبڕێت لهبهر ئهوهی
ڕێگاکه ،واته ڕێگای مهرگ ،پڕ له چاڵ و چؤڵی و نالهبارییه و خۆشهویستهکهی ئهو
ماندوو دهکات.
چوو ،ئیشاڕهیه به ڕؤیشتن و مردنی کاکی شاعیر
بێ وچان ،بێ وهستان
ههر دهڕۆم ،پێناگهم :بێزارییه له ژیان و ئاواتی کۆتایی هاتن به ڕێگهی دوور ودرێژی
ژیان.
مهخسهره ،مهسخهرهی عهرهبییه به کوردی کراوه.
قیامهت هاتن بۆ کهسێک ،ئهوپهڕی ناڕهحهتی و وهڕهزیی ئهو کهسهیه.
قووڕاندن ،بۆڕاندنی ڕهشهواڵخ (ههنبانه بۆرینهی مامۆستا هەژار) .شاعیر ئهم تهعبیرهی
دهبێ به دهسته قهسد هێنابێت بۆ ئهوهی کاکی و سهروهری خۆی گهوره بکاتهوه و
خۆی چکۆله بنوێنێت کاتێ که دهڵێ تا ڕۆژی قیامهت بهدوایدا دهڕۆم و دهقووڕێنم.
پیری مه ،پیری ئێمه :تهعبیرێکی ناوچهی مههاباده و نیاز له کاکیهتی.
غفران ایزد :ئهوه ماده تهئریخی مهرگی کاکیهتی .ههردوو چاپی جهعفهر و ئهنیسی به
'غفرانی ایزد' یان نووسیوه ،واته پیتێکی /ی /یان لێ زیاد کردووه و ئهوهش ههڵهیهکی
ئاشکرایه .یاء له حیسابی ئهبجهددا ژماره  ١٠یه و ئهگهر له جیاتی 'غفران' بنووسین
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات227/

'غفرانی' ،سووک و سانا  ١٠ساڵمان لهو ماده تهئریخه زیاد کردووه! 'غفرانی ایزد'
دهکاته  ١٣٦٣له کاتێکدا کاکی شاعیر  ١٠ساڵ پێش ئهوه کۆچی دوایی کردووه و
شیعرهکهش ههر له ساڵی  ١٣5٣دا گوتراوه .کهوابوو ئێمه دهبێ وهک "غفران ایزد" ی
بنووسین ،جا ئهگهر له خوێندنهوهدا شێوازی کوردیمان پێدا و گوتمان غوفرانی ئیزهد،
قهیدی ناکات ،بهاڵم له نووسیندا مافی ئهو گۆڕانکارییهمان نییه دهنا حیسابه
دانراوهکانی 'ئهبجهد' تێک دهچن (باوەکوو من ڕێک وپێکیی شیعرەکەم پێ گرنگترە
لەو فۆڕمالیسمەی مادەتاریخ دروست کردن!)
به حیسابی من پیتهکانی 'غفران ایزد' ئاماژه بهم ژمارانهی خوارهوه دهکهن:
غ= ١٠٠٠؛ ف= 8٠؛ ر=٢٠٠؛ ا= ١؛ ن= 5٠؛ ا=١؛ ی= ١٠؛ ز= 7؛ د= .٤
غفران = ١٣٣١؛ ایزد = ٢٢؛ غفران ایزد = ( ١٣5٣که ئهویش دیاره ساڵی ههتاوییه و
بهرانبهره لهگهڵ  ١٩7٤ی زایێنی) .واتای دوو وشهکهش داواکاریی شاعیره له خودا بۆ
بهخشین و لێبووردوویی گوناهانی مردوو ،که کاکی خۆی بێت.

بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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مەفەرموو من نەماوم!

١٦٢

لە خەڵوەتخانەیی عیززەت ،براکەم! جێت نومایانە
بەاڵم بۆ هەر وەفادارێکی تۆ هەر شین و گریانە
سەرم سوڕما ،دڵت چۆن هات بەجێمبێڵی به تەنیایی؟
به تەنیا هەر برات من بووم ،لە تاوت بوومه دێوانە
دەڕۆم ئەم ماڵ و ئەو ماڵ ،دێ به دێ ،ئەم شار و ئەو شارە
دەسووڕێم لەو بیابانانه ،دەشت و کێو و شاخانە
دەڵێم کوا کاکی من ،کوا بابی من ،کوا نووری ئیمانم؟
بڵێم دوای تۆ براکەت کاری قوڕپێوانه ،سووتانە
ساڵوت لێدەکەم جوابم دەوه ،هەر وەخته پەڕ دەرکەم
تکاشت لێدەکەم :تۆزێ نەوازش ،دڵ هەراسانە
"محەممەد"! تۆش بە فریادم بگه ئەی شافیعی مەحشەر
ئەتۆ بیو گەورەییت ،نەختێ سەبووری ،ڕۆژی ئیحسانە
برام! تۆش تۆ خودا چاوێ هەڵێنه بۆ برات ،خێرە
١٦٣
مەفەرموو من نەماوم! تۆ "وەلی"ی ،خۆ هەر له بیرمانه
خودا فەرمووی له قورئانا "وەلی" قەت نامرن ،زیندوون
ئەوان ڕزقیان لە الیەن خالیقی بێچوون و سوبحانە
قاقاڵوا ١٣5٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١١٤و  ١١5ی چاپی ئەنیسی و  ٢٠٠ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
١٦٢
١٦٣

چاپی ئەنیسی :نمایانە
چاپی ئەنیسی :خۆ هەر لەبیرمانە؟ چاپی جەعفەر :هەر لەبیرمانە!

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات229/

عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "خەڵوەتخانەی عیززەت"ە .هەردوو عینوانەکان لە
دەقی شیعرەکە وەرگیراون.
شین گێڕییەکە بۆ کۆچی دوایی سەید محەممەدی نوورانی (سەیدی زەنبیل)،
براگەورەی شاعیر .ئاوات و براکەی کوڕی سەید عەبدولکەریمی زەنبیل بوون و
حاجی بابە شێخی سەیادەت دەبێتە مامیان .ئەو ڕاستییە لە چاپی جەعفەردا ئاماژەی
پێکراوە کاتێ لە پەراوێزدا نووسیویەتی :بۆ "وەفاتی کاکی" ،بەاڵم چاپی ئەنیسی ئەوەی
دەست نیشان نەکردووە ،ڕەنگە لەبەر ئەوەی هیچکام لە شیعرەکان پەراوێزیان بۆ
دانەنراوە.
ئاوات شیعری دیکەشی بۆ مردنی کاکی گوتووە.
شاعیر دەڵێ برالە ،تۆ کە مردووی ،خەیاڵت ئاسوودەیە لە خەڵوەتخانەیی عیززەت ،واتە
خەڵوەتی تایبەتی خودادا ،شوێنت بۆ دیاری کراوە ،بەاڵم مورید و شوێن کەوتوانت
خەمی لەدەست چوونی ئەم دنیایەت دەخۆن و بۆت دەگرین.
لە فەردی دووەم و سێهەمدا شاعیر باسی خۆی دەکات و کارتێکەریی ئەو مەرگە لە
سەری ،کە خستوویەتە سەرگەرداننیەوە و لە بیابان و چۆڵ و ئاوەدانیدا؛ لە کاکی
لەدەستچووی دەگەڕێت کە جێگەی باوکیشی بۆی گرتبووەوە و لەوە زیاتر ،نووری
ئیمانیشی بوو ،بەاڵم لەبەر ئەوەی بۆی نابینرێتەوە ،قوڕ دەپێوێت و دەسووتێت.
نومایان :دیار ،بەرچاو' .نمایان'ی فارسییە.
پەڕ دەرکردن :لە بوونی خۆت خاڵی بوون بە هۆی ناڕەحەتییەوە و بوون بە باڵندەیەکی
سەرگەردان.
دەسووڕێم :...شاعیر لەم میسراعەدا مۆسیقایەکی خۆش ئاهەنگی بە "-انانە" دروست
کردووە :لەو بیابانانە ،دەشت وکێوانە.
محەممەد :هانا بردنە بەر پێغەمبەری ئیسالمە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی برای شاعیریش ناوی
محەممەد بووە ،هێنانی ئەو ناوە لێرەدا چەشنە ئیهامیشە؛ شاعیر بە بێ سەرلێشێواندنی
خوێنەر ،واتای تا ڕادەیەک دووپاڵووی بە وشەکە داوە و گەلێک جوانە.
هەر لەبیرمانە :ئەو قسەیە لە فەردی پێش کۆتاییدا هاتووە و هەندێک پرسیار دروست
دەکات .چیمان لەبیرە؟ بە بۆچوونی من ئەوە لە پەیوەندی فەردی دواتردایە و تەنیا بە
هۆی ئەوەوە واتا پەیدا دەکات .شاعیر دوای ئەوەی برای خۆی بە "وەلی" ناودەبات،
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دەڵێ لەبیرمانە خودا سەبا رەت بە ئەولیا چی گوتووە ،کە ئەوەش لە فەردی دواتردا
دێت.
تۆ "وەلی"ی :ئەو وشەیە الی موسوڵمانان واتای "دۆستی خودا"ی هەیە و لە قورئاندا
باس لە "اولیاء اللە" و "اولی االمر" کراوە .لە سۆفیایەتیدا "وەلی" کەسێکە گەیشتبێتە
قۆناغی هەرە بەرزی سلووک .الی سۆفیانی سافی ،پلەی وەلی لە پلەی نەبی نزیک
دەبێتەوە و کەسێک کە وەلییە ،دەتوانێ گەلێک "خوارق عادات" بکات کە خەڵکی
ئاسایی ناتوانن بیکەن .شێخی تەریقەت لە سەردەمی ئێمەدا بە "وەلی" دادەنرێن .شاعیر
دەڵێ کاکە ،تۆ کەسێکی "وەلی"ت ،خوداش لە قورئاندا فەرموویە "وەلی نامرن" و
زیندوون و ڕزقیان الی خودایە.
من نەمزانی لە کام شوێنی قورئاندا ئەم ڕاگەیاندنە هاتووە .بەاڵم قسەیەکی ئەوتۆ لە
سەرچاوەی جیاجیای ئێرانییەکاندا دراوەتە پاڵ پێغەمبەری ئیسالم و عەلی کوڕی ئەبیتالیب کە
گوتوویانە :ان اولیاء الله الیموتون بل ینقلون من دار الی دار (ئەولیای خودا نامرن بەڵکوو لە
ماڵێکەوە دەچن بۆ ماڵێکی تر) .لە قورئاندا بەوانەش وا لە ڕێی خودادا دەکووژرێن مژدەی
ڕزق و ڕوزییان لە الی خودا دراوەتێ :و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الل
امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون .دیارە ئەگەر ئەوە بەڵێنی بەهەشت
نەبێت ،هەر لە پەسندی ئەو قسەیەدایە کە گوتراوە"الیموتون" واتە نامرن و ئاواتیش لە
شیعرەکەیدا ئەو هەواڵەی دووپات کردۆتەوە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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نۆرە هەنگاوی منە

١٦٤

تک تکەی بارانی پایز وەک تکەی چاوی منە
کاتی هەڵقرچاوی باغ وەک جەرگی برژاوی منە
هەر خڕ و شیوێ تەماشا کهی ،خڕی پڕ بوو له ئاو
هەڵدەچۆڕێ لێڵ و لیخن ،چەشنی زووخاوی منە
هەوره ،بایه ،بەفره ،بارانه ،تەمه ،سەر کێوەکان
هەردەمەی جۆرێکه ،هەروەک حاڵی شێواوی منە
١٦5
ئەمن و بەفری سەر چیاکان پێکەوه دەتوێینەوە
کاکه! ئەم زستانه بەفریش عومری فەوتاوی منە
ئەی خودا! بۆچیمه تازه ژینی هێنده تاڵوتوون
دوو برا بووین ،بازیدا ئەو ،نۆره هەنگاوی منە
قاقاڵوا ،پایزی  ١٣5٣ی هەتاوی
(الپەڕە  8٤ی چاپی ئەنیسی و  ٢٠5ی چاپی جەعفەر)

_________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'نۆرە هەنگاو' ە کە جیاوازییەکی زۆری لەگەڵ
عینوانی چاپی جەعفەر دا نییە.
بابەتی شیعرەکە ،ئیخوانیات و شین گێڕییە .لەبەر ئەوەی شاعیر یەکەم ،بۆ کەس
وکاری خۆی (براکەی) گوتووە و دووەم ،بۆ کۆچی دوایی ئەو.
ئەو کەسەی وا شیعرەکە ڕوو لەوە و بۆ ئەو گوتراوە ،سەید محەممەدی هاشمی
(سەیدی زەنبیل)ە؛ ئەوەش بە گوێرەی فەردی کۆتای ی شیعرەکەیە ،وا دەڵێ" :دوو برا
بووین" .دیارە هەمیشە دەکرێ بگوترێ لە کۆمەڵگای ئێمەدا واهەیە کەسێک بە
١٦٤
١٦5

چاپی ئەنیسی و جەعفەر :پاییز
چاپی ئەنیسی :چییاکان
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دۆست و برادەری خۆشەویستی خۆی بڵێ 'برا' و بەو پێیە ،دەکرێ شیعرەکە بۆ مردنی
دۆستێکی شاعیر گوترابێت .بەاڵم ئەوە ئەگەرێکی الوازە و زیاتر دەبێ ئەوە بێت کە
بۆ برای 'ڕضاعی' خۆی گوتبێتی ،ئەویش لە سەیدی زەنبیل بەدەر نییە.
هەورە ،بایە :...شیعرە ڕازاوەکەی مامۆستا هێمنمان وەبیر دێنێتەوە کە دەڵێ:
"گژەبایە لە چیاکان و هەوا تووشە ،دەنا،
وەکوو شێتان دەمەویست ڕوو لە چیای ئەستەم کەم!"

بەاڵم نازانم کامیان پێش ئەوی دیکە گوتراون.
لە پێکەوە هێنانی ئەو چەند بابەتە هاوچەشنەدا (هەور ،با ،بەفر ،باران ،تەم ،سەر کێو)
سەنعەتی 'مراعات النطیر' دروست کراوە.
شیعرێکی قورس و قایم و کورت بەاڵم پڕ واتایە ،تێیدا خەم و خەفەت و دڵسووتاوی
و تەنیا مانەوەی شاعیر دوای مەرگی براکەی ،بە باشی هەست پێدەکرێت.
کاتی هەڵقرچاویی :لە خوێندنەوەدا و بۆ پاراستنی کێش واهەیە مەجبوور بین دەست
بەجێ دوای ه ەڵقرچاوی ،وشەی باغ بهێنین بەاڵم بۆ وەرگرتنی مانای ڕاست لە
شیعرەکە ،باش وایە دوای هەڵقرچاوی وێرگول (کۆما)یەک دابنرێت ئینجا باغ
بنووسرێت .من بۆ ئەوەی خوێنەر لە خوێندنەوەی فەردەکەدا تووشی کۆسپ نەیەت،
ئەو کارەم نەکردووە ،بەاڵم پێویستە بکرێت لە بەر ئەوەی شاعیر دەڵێ باغ لە کاتی
هەڵقرچاوی و سیس بووندا ،وەک جەرگی برژاوی منە .بەاڵم ئەگەر بڵێین لەکەتی
هەڵقرچاوی باغدا ،ئەودەم خێرایەک دەبێ بپرسین چی وەک جەرگی برژاوی منە!
خڕ :لە میسراعەکەدا دووجار هاتووە و جیناسی تەواوی پێ دروست کراوە .یەکەمیان
بە واتای ئاودڕ ،جێ الفاو و شیوەڵەیە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) بەاڵم دووەمیان
بە واتای سەرجەم ،بتوون و هەمووە.
زووخاو :کێم و خوێنی تێکەاڵو (هەنبانە بۆرینە)
تاڵ و توون :توون واتای تیژی هەیە و لە ڕاستیدا دەبێ تاڵ و توند بێت بەاڵم بەو
شێوەیەش لەسەر زمانی خەڵک هەیە و بۆ نموونە ،دەگوترێ "خواردنی تاڵ و توون
مەخۆ" .بە کورتی ،توون وشەی "مهمل" نییە کە بەتەنیایی واتای نەبێت .ئەو تەرکیبە
لە چەند شیعری دیکەی ئاواتدا دەبینرێت .بڕوانە:

"بەاڵی لێدا ژیانی وا بهزیللەت
چ تاڵوتوونه ،چاوم ،عومری خدرم!" و:
"شەراب هەرچەنده تاڵوتونه ،چاوم

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات233/

که ساقی وا دڵئاوا بێ چ خۆشە!"

بازیدا ئەو :شاعیر ژیانی مرۆڤی وەک کێ بەرکێ یان یاریی بازدان بینیوە .یەکەم جار
براکەی لە ژیانەوە بازی داوەتە گۆڕەپانی مەرگ و ئێستا الی وایە نۆرەی ئەو بێت
هەنگاو هەڵێنێتەوە و بە شوێن کاکیدا ،باز بدات .ئەو بازدان و هەنگاوە هیچ نییە جگە
لە چاوەڕوانی و پێشوازیی کردنی مەرگ ،کە ئەویش دەیان جار لە شیعرەکانی
ئاواتدا دووپات بۆتەوە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 /234شیعری سااڵنی  ١٣5٠تا ١٣5٣

شەمعی کامیل

چۆن دڵت هات تۆ بەجێت هێشتم ،بە تەنیا مامەوە؟
نەتدەزانی دوای نەمانت شێت دەبووم ،دەخوالمەوە؟
بێخەبەر بووی تۆ مەگەر ،پاش تۆ ئەمن حاڵم چییە؟
نەتدەزانی هەر لە بەردەرکت لە قوڕ دەتالمەوە؟
نەتدەزانی تینی لێجوێبوونەوەت دەمکا به چێشت؟

هەر به چەشنی شەم لە جێی خۆم دەسبەجێ دەتوامەوە؟

قوڕبەسەر خۆم کاکه ،بێتۆ دەربەدەر ،مات و هەژار
هەرچی خۆشیم دی ،به مەرگی تۆ به ساتێ دامەوە
زامی دڵ دیوەودەره ،قوربان! به مەرگی تۆ قەسەم
ڕەنگه زوو بمرم منیش دوای چاوی تۆ بەو زامەوە
وا پڕیشکی ئاوری دووریت کەسم! وایکرد له من
١٦٦
شۆڕشی ئەو ئاوره هاتۆته نێو ئەعزامەوە
شەمعی "کامیل" بووم به هۆنراوەی جوان الی هۆنەران
ئێسته کاکەگیان! له تۆ دوور کەوتم و کووژامەوە
قاقاڵوا١٣5٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١١5ی چاپی ئەنیسی و  ٢٢٠ی چاپی جەعفەر)

_________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "تەنیا مامەوە"یە.
شینگێڕییە بۆ مەرگی براگەورەی شاعیر -سەید محەممەد نوورانی (سەیدی زەنبیل) ،کە
دەبێ هەر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا (کە دەکاتە  ١٩7٤یان  75ی زایێنی) کۆچی
١٦٦

چاپی ئەنیسی :ئەغرامەوە (دیارە هەڵەی چاپە).
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دوایی کردبێت .دیوانی چاپی جەعفەر لە پەراوێزی شیعرەکەدا نووسیویەتی" :بۆ
وەفات ی کاکی" و لە بەر ئەوەی سەید کامیل تەنیا یەک برای هەبوو ،دەبێ هەمان سەید
محەممەدی نوورانی بێت؛ وێدەچێت شاعیر پەیوەندێکی برایانەی گەرم وگوڕی لەگەڵ
کاکیدا بووبێت .شێت دەبووم ،دەخوالمەوە ،حاڵم چییە ،دەتالمەوە ،دەتوامەوە :ئەو
کردارانە هەمووی لە زەمانێکدا گوتراو ن کە لە باری ڕێزمانەوە زۆر لە شوێنی خۆیاندا
نین .کاتێ شاعیر دەڵێ "دوای ئەوەی تۆ بەجێت هێشتم بەتەنیا مامەوە" ،قسە کردنێکی
ئاساییە و زەمانی کردارەکەش بەڕێ و جێیە واتە دوای تۆ ،من بەتەنیا مامەوە .بەاڵم
کاتێ دەڵێ دوای نەمانت شێت دەبووم یان دەخوالمەوە ،ئەوانە لەژێر گوشاری کێش
یان سەروای شیعرەکەدا گوتراون دەنا ئاسایی نین کەسێک بڵێ بێ خەبەر بووی پاش
تۆ حاڵم چییە (لەجیاتی حاڵم چۆنە یان چۆن دەبێت) یان نەتدەزانی ...دەتالمەوە
(لەجیاتی دەتلێمەوە) .هەرچۆنێک بێت ،ئەوە خاڵێکی ئەرێ یی نییە بۆ شاعیر کە سەر
وبنی قسەکانی ئاوا پێکەوە جۆش بدات .بەاڵم لە فەردی کۆتاییدا شاعیر بەیانێکی
ئاسایی هەیە :دوای دوور کەوتنەوە لە تۆ ،کووژامەوە؛ ئیتر ناڵێ دەکووژامەوە.
دەس بەجێ :موعتەریزەیەکە ،ڕستەکە پێویست بە بوونی ناکات بەاڵم بۆ ڕێکخستنی
کێش خراوەتە ئەو شوێنە .شیعری کالسیکی ناوچەکە پڕە لەو حەشو و زیادییانە.
هەرچی خۆشیم دی ،بە ساتێ دامەوە :میسراعێکی ڕێک و پێک و جوانە :خۆشیم ئیتر
نەما.
دیوە ودەر بوونی زام :ئاشکرا بوون و دەرکەوتنی زامێکی لەشە کە پێشتر شاراوە
بووبێت و نیشانەی پەرەسەندنیەتی.
دوای چاوی تۆ :تەعبیرێکی جوانە ،لەسەر زمانی خەڵکیش هەیە .زۆرکەس بە چاوی
خۆشەویستێکی خۆیان سوێند دەخۆن .دوای چاوی تۆ ،لە ڕاستیدا یانی دوای تۆ،
دوای مەرگی تۆ دوای ئەوەی کە ئیتر چاوت نابینم.
شۆڕش :ڕاپەڕین .شۆڕشی ئاور واتە پڕیشکە لێدانی ئاورەکە.
ئەعزا :ئەندامەکانی لەش.
شەمعی کامیل بووم :شاعیر دەیەوێ بڵێت من کە کامیلی براتم ،مۆمێکێکی تەواو بووم
و دوای ئەوەی لە تۆ دوور کەوتمەوە ،کووژامەوە؛ بەاڵم ئەوەی بە شێوازێک گوتووە
کە ناو ،یان ناسناوی خۆی تێکەاڵوی قسەکان کردووە لە ئەنجامدا وشەی کامیل دوو
واتای بەخۆیەوە گرتووە .١ :تەواو  .٢ناوی شاعیر ،کە ناسناوی شیعریشیەتی.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە ،رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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شیعری سااڵنی  ١٣٥٤تا ١٣٥٩
پێرست :بەفری خەم ،دەروێشم و دڵ ڕێشم ،چ خۆشە! ،پێناو ،ڕەش و سپی ،بێشکەی
شکاو ،یەکگرتن ،دزیومەتەوە ،ڕۆژگاری تاڵ ،بێچارەیە 'کامیل' ،زستان ،گوڵی هیوا،
گەسکە کۆڵە ،لە خەو هەستان ،بۆ شەهیدانی بانە ،نیشتمانی کورد ،دەردی کورد،
چوارینەیەک ،نان و خوان ،داخی تۆ سەختە.

بەفری خەم

بەفری خەم دیسان لەسەر کوێستانی دڵ
کەوتووە ،ڕووخاوە دەرک وبانی دڵ
باری خەم دایگرتووه ،قورس و گران
١٦7
بوو جدهو بەو کۆڵه ،کۆڵ و شانی دڵ
١٦8
بێسەروسامانی خۆم سەد چەل به توون!
١٦٩
داخەکەم بۆ بێ سەروسامانیی دڵ
هەر بهناسۆره ،برینی کارییە
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زۆره ئێش و ژانی دڵ
١7٠
وەک دەڵێن میریی ئەوینی پێوه دێ
زۆر بەڕێز و گەورەیه میوانی دڵ
ئاوری عیشقی هەڵیقرچاندووە
جەرگ و دڵ بۆته کەبابی خوانی دڵ
ڕێگەیی هات و نەهاتت دێته بەر
بیبڕه "کامیل" به پشتیوانی دڵ!
قاقاڵوا ١٣5٤ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  5٢و  5٣ی چاپی ئەنیسی و  ١٠٦ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'میوانی دڵ'ە.

١٦7
١٦8
١٦٩
١7٠

چاپی ئەنیسی :پشت و شانی دڵ
چاپی ئەنیسی :چەڵ (المی قەڵەو ،دەبێ هەڵەی تایپ بێت).
چاپی ئەنیسی و جەعفەر :سامانی دڵ
چاپی ئەنیسی و جەعفەر :میری ئەوینی

پەیوەندی ئاوات لەگەڵ دڵی خۆی دەکرێ لە دوو ڕوانگەوە سەیر بکرێت :وک
شاعیرێک و وەک سۆفییەک .ئاواتی شاعیر هەمیشە خۆی لە دڵی خۆی جی دەکاتەوە و
وا پیشان دەدات کە دڵی هەڵوەدای چیدی الی ئەو نەماوە و لە زۆر شیعریدا وەک
سێهەمکەس لێی دەدوێت .بەاڵم ئاواتی سۆفی مەسلەکیشمان هەیە کە دڵی ئاوێنەی
ئەوینێکی ئەزەلی و ئەبەدییە و جگە لە خۆشەویستیی خودا جێگەی هیچیتری تێدا
نابێتەوە .ئێمە ئەو هەردوو مەنزەرەیە بە ڕوونی لە شیعری ئاواتدا بەچاو دەکەین.
لە دەسپێکی ئەم غەزەلەدا باوەکوو بێزاریی شاعیر لە زستان و سەرما و سەخلەتی بە
گوێی خوێنەردا دەدرێت ،بەاڵم لە درێژەدا هەمان کێشەی ئاوات لەگەڵ دڵی
سەرهەڵدەداتەوە و ئێمە بە الی کێشەی ئەو دوو 'بوونەوەر'ە لێک جیاکەوتووەوە
دادەنیشین ،کە یەکیان واتە دڵی ئاوات ،شانی لە ژێر باری خەفەتدا جدەو بووە و
ناهێڵێ ئەویتر(ئاوات خۆی) ئۆقرەیەک بگرێت و نەک هەر خۆی بێ سەروسامانە،
ئەویتریشی بێ سەر وسامان کردووە!
جدەو :بریندار
بەو کۆڵە کۆڵ و شانی دڵ :ئەوە جیناسێکی گەلێک جوانە بە کۆڵی یەکەم (بە واتای
بار) و دووهەم (بە واتای پشت)دروست کراوە؛ بەاڵم ڕوون نییە جیاوازیی ئەو لەگەڵ
دەقی چاپی ئەنیسی کە "پشت و شان"ی کردۆتە جێگری "کۆڵ و شان" کێ پێکی
هێناوە و ئایا ئاوات خۆی ئەو کارەی کردووە یان پێکهێنەرانی جاپی جەعفەر؟
چەل :جار ،کەڕەت
توون :ئاگردان ،کینایەیە لە دۆزەخ .بە واتای چش! با ببێت!
ناسۆر :برینی کوالوە
"میریی ئەوینی پێوە دێ" :شاعیر ئەوەی وەک "دەڵێن" لەکار کردووە و بەو حیسابە
دەبێ پەند و قسەی پێشی نیان بێت .بەداخەوە من ئاگاداری ئەو پەندە نیم و بە ڕوونی
نازانم ئەوین بە میرییەوە هاتن دەبێ چی بێت؟ ئایا ئەوینداری دەسەاڵت بوون و
دەست لێهەڵنەگرتنیەتی یان چی؟
میوانی دڵ :وەک گوترا ،ئاوات حیسابی خۆی هەمیشە لەدڵی جیا دەکاتەوە و لێرەدا
کردوویەتە میوانی خۆی و ڕێزی لێدەگرێت.
هەڵقرچاندن :سووتاندنێکی ناتەواوی پێش بە زووخاڵ کردنە.
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بە پشتیوانیی دڵ :دڵ لە واتا سوفییانەکەی خۆیدا لەم فەردە بە ڕوونی دەردەکەوێت.
سۆفی بۆ بڕینی ڕێگای تەریقەت و گەیشتن بە دوایین قۆناغەکانی ئەو ڕێبازە (فنا فی
النبی و پاشان فنا فی اللە) پێویستی بە ڕێبەر و دەستگیرە و بە بێ ئەو موراد و پیرە
واهەیە ڕێگە وون بکات .ئاوات بە خۆی دەڵێت بکەوە شوێن دڵت کە داڵدەی ئەوینی
خوداییە و بە یارمەتی ئەو ،خۆت لەو ڕێگەی هات و نەهاتە ڕزگار بکە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن
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دەروێشم و دڵ ڕێشم

دەروێشم و دڵڕێشم ،دێوانەم و بێ النەم
وەک کوندم و هەڵنیشتووی کاوالشم و وێرانەم
بێ دایکم و بێ بابم ،بێ مام و برا ماوەم
لەم ئاخری عومرەمدا وادیارە کە تاقانەم
١7١
جێ و مەوتەنی من پرسن ،هەر چۆڵگە و سارایە
مەجنوونم و سەرگەردان لەو بەندەن و شاخانەم
بێچارە و داماوم ،خەمبار و پەرێشانم
وەک بسکی پەرێشانم ،هەروا بە تەمای شانەم
تا باشی باڵوکا لێک ،ئەندامی لەکارکەوتووم،
١7٢
بابردەیی ئەو دەشت و سارا و بیابانەم
وەک بولبولی نەسرەوتوو هەرتاوە لە دارێکم
هەرکاتە لەبارێکم بۆ ئەو دڵە بریانەم
کەوتوومە نەفەس تەنگی وەک کەو لە قەفەس دا بێ
لەشمە قەفەسم ئەمما ،بێ ئاوم و بێ دانەم
بەو حاڵەتەوە سەیرە ،عاشق بە قەد و بااڵم
کووژراوی بەر و بەرموور ،گیرۆدەیی لەرزانەم!
١7٣
بەو بەندی ئەوێستاکەم دیاری بووە الی عالەم
١7٤
نێو تاقمەیی هۆنەر ،تەنیاکوڕ و تاقانەم

١7١
١7٢
١7٣

 .چاپی جەعفەر :چۆڵگە وو سارایە
 .چاپی ئەنیسی :بیابانم (دەبێ هەڵەی چاپ بێت).
 .چاپی جەعفەر :مەعلووم بووە الی عالەم
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الی جانەوەران ئەمڕۆ قەدرم فرەیە ،چونکە
وەک کاکی 'ئیمامی' خۆم ،لەو کێو و نزارانەم
قاقاڵوا١٣5٤ ،ی هەتاوی
(الپەڕە و  ١8و ١٩ی چاپی ئەنیسی و  ١٤٢و ١٤٣ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە فەردی یەکەمی وەرگیراوە بەاڵم لە چاپی ئەنیسیدا "تاقانە" یە کە
ئەویش لە فەردی نۆهەمی وەرگیراوە.
شیعرەکە  ،لە تەمەنی پیری و  ١٤ساڵێک پێش کۆچی دوایی شاعیردا گوتراوە .مۆرکی
پیری و بێ تاقەتی و تەنیایی و بێ هیوایی دواڕۆژی بە ڕوونی پێوە دیارە .لە ساڵی
گوترانی شیعرەکەدا دایک و باب و باوک و برای شاعیر کۆچی دواییان کردووە و ئەو
هەست بە تەنیایی دەکات.
لە حەوت فەردی سەرەتایی و فەردی کۆتایی (مەقتەع) ی شیعرەکەدا ،شاعیر هەندێک
لە تایبەتمەندییەکانی ژیان و حاڵەتە ڕۆحییەکانی خۆی بۆ خوێنەر ئاشکرا دەکات کە
بەگشتی لە تەنیایی و خەمباری و بێ ئۆقرەیی و ئاوارەییدا خۆالسە دەبێتەوە.
بەاڵم دوو فەردی هەشتەم و نۆهەم بابەتێکی جیاوازیان هەیە و لە ڕاستیدا شاعیر دوای
وەسفی دەروێشی و دڵڕێشییەکانی خۆی لەوێدا دەڵێ من کۆڵم نەداوە و سەرەڕای ئەو
هەموو ناتەواوییەی ژیان هێشتا هەر عاشقی قەد وبااڵ و کووژراوی سنگ و بەرۆکی
کچی جوانم و لەناو شاعیرانیشدا بێ وێنەم.
واتای هەندێک لە وشەکان (لە هەرکوێ پێویست بووبێت کەڵکم لە هەنبانە بۆرینەی مامۆستا
هەژار وەرگرتووە):
کاوالش ،ئاشی کاول و ڕووخاو
تاقانە ،تاقە منداڵی بنەماڵە ،تاقە کوڕی ناو خوشکان
مەوتەن ،زێد
بسک ،مووی سەر الجانگ ،ئەگریجە
"بسکی پەرێشانی بەتەمای شانە" تەعبیرێکی جوانە.
 . ١7٤هەردوو چاپی ئەنیسی وجەعفەر بە شێوەی 'تەنیا کوڕ'یان نووسیوە واتە بۆشاییەکیان خستۆنە نێوان دوو
وشەکەوە .من تەنیاکوڕم بە یەک چەمکی سەربەخۆ دانا و وەک یەک وشەی پێکهاتوو لە دوان سەیرم کرد ئینجا
پێکەوەم نووساندن.
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بابردە ،بابردوو ،تەواو ڕووت و نەدار
نەسرەوتوو ،بێ ئۆقرە و ئارام
بار ،حاڵەت
بەر ،سنگ و بەرۆک
بەرموور ،ملوانکەی بە مووروو
لەرزانە ،مامۆستا هەژار بە "خشڵێکی ژنانە" ی نووسیوە؛ نەمزانی کام خشڵ و بۆ کام
ئەندامی ژن.
دیاری بووە ،مەعلووم بووە (دوو چاپی دیوانی شاعیر دیاری و مەعلوومیان لە شوێنی
یەکتر داناوە ،بەاڵم شاعیر خۆی کامیانی پێ چاکتر بووە ،نازانم).
قەدر ،ڕێز
نزار ،لێڕەوار
کاکی ئیمامی ،شاعیر گەلێک جار لە شیعرەکانیدا خۆی بە کاکی ئیمامی ناودەبات (بۆ
نموونە بڕوانە شیعری بەهاری بێ گەشە)؛ بەاڵم نەمدیتووە بنووسێت کاکی ئاوات.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن  //مفعول مفاعیلن
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چ خۆشە!

١75

ئەگەر دڵبەر دڵ ئارا بێ چ خۆشە!
بهزەوق و ئاڵووااڵ بێ چ خۆشە!
١7٦
شەراب هەرچەنده تاڵوتونه ،چاوم!
که ساقی وا دڵئاوا بێ چ خۆشە!
کەوا مەستی له نەشئەی چاوی مەستە
١77
بڵێ دەی جامی مەی با بێ ،چ خۆشە!
١78
له کاتی مردن و دەرچوونی گیانم
که یادی ویم له دڵدا بێ ،چ خۆشە!
له گیروداری ڕۆژی واپەسینم
که سینەم 'المئەلفال' بێ چ خۆشە!
ئەگەر فکرم له سەر 'ال' بێ چ ناخۆش!
که ئیمانم به ئەوال بێ چ خۆشە!
"ئیمامی" تۆ که 'الئیلال'یه زیکرت
هومێدت هەر به 'ئەڵاڵ' بێ چ خۆشە!
قاقاڵوا١٣5٤ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  5٣و  5٤ی چاپی ئەنیسی و  ١8٩ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکر لەهەردووچاپدا وەک یەکە.
١75
١7٦
١77
١78

چاپی ئەنیسی :چخۆشە
چاپی جەعفەر :توونە
چاپی ئەنیسی :بڵێ دەک
چاپی ئەنیسی :دەرچوونی روحم
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شیعرەکە دەسپێکی غەرامیی هەیە (فەردی  ١تا  ،)٣بەاڵم لە درێژەدا دەبێتە ئایینی
(فەردی  5تا ) 7؛ فەردی چوارەم ئاڵقەی پەیوەندیدەری دوو بەشەکەیە و مۆرکی
هەردوو بابەتەکەی بە سەرەوە دەبینرێت .ئەو وەرسووڕانە لە یەکەمەوە بۆ دووهەم،
لەڕێگەی فەردی چوارەم ەوە گەلێک وەستایانە کراوە بە چەشنێک کە خوێنەر کەمتر
هەست بە گۆڕانکارییەکە دەکات ئەگەریش کردی ،هەڵنابەزێتەوە پێی سەیر بێت.
وەک لە شیعرەکانی پێشتریشدا دیومانە ،ترسی مردن وەها بە تان وپۆی وجوودی ئاواتدا
گەڕاوە کە لە کاتی خۆشی و شادیشدا وەک مڵۆزمێک سەر هەڵدەدات و لێی ناگەڕێت
خۆشی ببینێت .بە سووکە وەرچەرخانێک ،باسی دڵبەر و ئاڵ و وااڵییەکەی و شەڕابی
دەست و جامی مەی  ،دەبێتە مردن و دەرچوونی ڕۆح و ڕۆژی واپەسین! ئەوە
شاعیرەکەی ئێمەیە و باوەڕ عەقیدەی وەک موسوڵمانێکی ئیماندار.
بەشی دووەمی شیعرەکە ،واتە سێ فەردی کۆتایی ،یاری کردنێکی تێدایە بە دوو پیتی
الم و ئەلف ،کە دوای ئەم ال و ئەوال پێکردنێک ،دەیباتەوە سەر شەهادەی موسوڵمانان
(ال الە االاللە).
چ خۆشە :،بۆتە ڕەدیف بۆ شیعرەکە؛ سەروای فەردەکانیش پیتی ئەلفە کە لەم وشانەدا
دەبینرێت :بااڵ ،ئارا ،با ،دا ،ال ،ال ،اڵ.
چەند تەرکیبی جوان لە شیعرەکەدا هەن بۆ نموونە ،مەستی لە نەشئەی چاوی مەست؛
یادی یار کردن لە کاتی مردندا؛ یاری کردن بە دوو وشەی ال و ئەوال کە یەکەمیان
عەرەبی و دووهەمیان کوردییە.
دڵ ئارا :کەسێک یان شتێک کە دڵ دەڕازێنێتەوە و دڵخۆشکەرە؛ بە گشتی ،یار و
دڵداری شاعیر .تەرکیبێکی فارسییە.
ئاڵ و وااڵ :تەرکیبێکی جوانی کوردییە بۆ دڵدار .کاڵ و کرچی و فاخری و مەزنایەتی
هەموویانی تێدایە.
تاڵ و تون :لە کوردیدا تاڵ و توند ،وەک سیفەتێک بۆ خواردەمەنییەک هەیە کە تاڵ و
تیژ بێ ت .لێرەدا وێدەچێت بە هۆی کێشی شیعرەکەوە پیتی دالی کۆتایی توند پەڕیبێت
و نەمابێت .لە ئەنجامدا ئەنیسی بە 'تون' ی نووسیوە و جەعفەر بە 'توون' .من الم وایە
دەبێ شەددەیەک لە سەر پیتی /نوون/ەکەی دابنرێت و وەک توننو بخوێنرێتەوە کە لە
توند نزیکترە تا توون کە ئەمیان واتای توونی حەمام دەداتەوە!
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دە ک :لە هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژاردا بە "وشەی ئاوات خوازی ،خەمباری و
سەیرمان" واتا کراوەتەوە و لە شیعرەکەدا ڕاست وشەی سەیرمان واتە 'تعجب'ە؛ شاعیر
کە شەڕابخۆر نییە ،دەڵێ ئەگەر بێت و چاوی مەستی یار نەشئەی مەستیم پێ بدات با
جامی مەی (کە چاوی یاریش بەو شوبهێنراوە)م بۆ بهێنن دەیخۆمەوە!
گیرودار :بگرە وبەردە .فارسییە.
واپەسین :دوایی .ڕۆژی واپەسین ،ڕۆژی قیامەت؛ فارسییە.
الم ئەلف ال :قەدیم ،لە دەرس خوێندنی مندااڵنی پۆلی یەکەم و ڕۆژانی سەرەتادای
مەکتەبدا ،مامۆستا دوای فێرکردنی پیتەکان هەوڵی دەدا تەرکیب و پێکهاتەیەکی دوانە
لە پیتەکان فێری منداڵ بکات؛ بۆ نموونە دەیگوت بێ ئەلف = با؛ نوون ئەلف = نا؛ و
الم ئەلف = ال.
سینەم الم ئەلف ال بێ :ئاماژەیە بە 'بەشی یەکەمی 'کەلیمەی شەهادەتەین' ی
موسوڵمانان :ال الە االاللە .،لە بەشی یەکەمدا دەگوترێت ال الە (هیچ خودایەک نییە) کە
دیارە لە ڕوانگەی ئیماندارێکی موسو ڵمانەوە کفرە و دەبێ دەست بەجێ بەشوێنیدا
بەشی دووهەمی بڵێن کە االللە (جگە لە خودا)یە .ئاوات لێرەدا ئاماژە بەوە دەکات و
هیوا دەخوازێت کە لە کاتی سەرەمەرگدا ئەو وشانە ببێژێت .بە عادەت خەڵکانی
دەوروبەری نەخۆشی سەرەمەرگ هەوڵ دەدەن ئەو 'کلمە شهادتین'ە بە گوێی
کە سەکەدا بخوێنن بۆ ئەوەی ئەویش بیڵێتەوە دەنا الیان وایە بە کافری دەمرێت .بابەتی
هەرسێ فەردی کۆتایی شیعرەکە ئ ەو قسەیەیە .لە فەردی شەشەمدا دەڵێ ئەگەر فکرم
لەسەر 'ال' بێت چ شتێکی ناخۆشە! وەک گوتم ،ترس لەوەیە کەسەکە تەنیا بەشی
یەکەمی وشەکان (ال اللە) بڵێت و پێی کافر بێت.
کە ئیمانم بە ئەوال بێت :ئەوال واتە الیەکەی دیکەی ئەو شەهادەیە کە 'اال اللە' بێت.
شاع یر جیناسی کامیلی لە نێوان الی عەرەبی و الی کوردیدا دروست کردووە.
هەروەها 'ئەوال' دەتوانێت ئاماژە بێت بە ئەو دنیا.
الئیلال :نییە غەیری .تێکەاڵوێک ە لە 'الی'ی بەشی یەکەم و 'ئیلال'ی بەشی دووهەم.
هومێد :ئومێد ،هیوا.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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پێناو

کە برژۆڵم لەسەر چاوم شەتڵ بوو
بە دڵ زانیم لە ژێر پێتا چەقڵ بوو
سەر و چاوم بە جووت ڕۆنا لە پێناو
نەشت وێرا قەدەم دانێیە سەر چاو
بە ڕێی تاریک و باریکی خەیاڵم
بەڕێ بووی ،چووی ،دڵت بردم ،دەناڵم
لە دووی ئەو پارچە گۆشتەی کوفتەیی دەست
بە دووی ئەو نەختە خاڵەی عاشق و مەست
وەدووی کەوتم دەر و دەشت و بیابان
کەژ و کێو ،قوژبن و ئاوا و وێران
بزانم داخۆ مەڵبەندی لە کوێیە
دەوای ڕوون و هیوایی ئەو بە کێیە
زەنبیل ١٣5٤ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٠٦ی چاپی ئەنیسی ،لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

____________________________________
شیعرێکی غەرامییە .ساکار و ڕەوانە و وێنەی خەیاڵی دروست کردن بە شێوەی
مامۆستا گۆرانی تێیدا بەرچاوە .باوەکوو ڕواڵەتی شیعرەکان لەیەکتر ناچن ،بەاڵم من
بۆن و بەرامەی شیعری "سکااڵ"ی گۆران لەم شیعرە دەکەم:
"مەلی ناو فەزای ناموتەناهیم
دڵی الوم ڕۆ!
مانووی ئینتیزار ڕێی وەعدەی واهیم
نووری چاوم ڕۆ!"
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ئاوات شوێنی زۆری لە گۆران هەڵگرتووە و ئەوە یەک نموونەیەتی.
شیعرەکە ناتەواوە یان پەیامی شاعیر بۆ خوێنەر هەر ئەوەندەیە بڵێ عاشق بووم و بە
شوێن دڵی ونبوومدا دەر و دەشت و بیابان و ئاوایی و کەالوە گەڕام بەڵکوو بزانم لە
کوێیە و هیوای بە کێیە .شاعیر لە درێژەدا ڕوونی ناکاتەوە ئایا دڵە وون بووەکەی
دۆزیوەتەوە یا ن نا و ئەوە دەتوانێ خوێنەر بخاتە بیر کردنەوە و پرسیار لە خۆکردن
سەبارەت بە چارەنووسی دڵی شاعیر بۆ ئەوەی بزانێت ئەو ونبوونە تەنیا بۆ ئەو دڵە نییە
و زۆرێکی دیکەش هەن کە دڵیان وێڵی سەحرای ئەوینە و هەرگیزیش ڕێگەی
گەڕانەوە نادۆزنەوە!
ئێمە پێشتریش چەند جار بینیومانە کە ئاوات خۆی لە دڵی خۆی یان لە عەقڵ و فامی
خۆی بە جیا دادەنێت وەک سێهەم کەسێک باسیان لێوە دەکات .لێرەشدا دڵ لە شاعیر
جیاواز دانراوە.
برژۆڵ :برژانگی چاو
شەتڵ :شتڵ (نشای فارسی) (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) شەتڵ بریتییە لە گیا و
سەو زەیەک کە تازە سەری دەرهێنابێت و هەر لەو دۆخەشدا لەشوێنێکەوە ببرێتە
شوێنێکی دیکە و لەوێ بچێنرێت -وەک شەتڵی برنج و گوڵ.
برژۆڵ لە چاو شەتڵ بوون بریتییە لە هەڵچەقینی برژۆڵ لە چاو .دیارە ئەوە ناخۆشە و
ئازاری کەسەکە دەدات.
چەقڵ :چقڵ ،دڕوو
ڕۆنان :دانان
لە پێناو :لە ڕێگەی ،بۆ خاتری
ڕێی تاریک و باریکی خەیاڵ :تەعبیرێکی جوانە
کوفتەیی دەست :باش نازانم چییە؟ بەاڵم کوفتە ئەگەر کوتراو بێت' ،کوفتەیی دەست'
دەبێ واتای بە دەست کوتراوی هەبێت .ئەو دەستەش وا دڵی شاعیری کوتاوە جگە لە
دەستی دڵدارەکەی دەستێکی دیکە دەتوانێ ببێت؟
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ڕەش و سپی

ڕووم ڕەش بووه به مەعسیەت و مووم سپی به خەم
چارەی ڕەش و سپی بکه ،ئەی خاوەنی کەڕەم!
لێبوردنه له ڕووڕەشی وەک من ،به هۆی ئەوە
پیرێکی ڕیش سپیی و فەقیر ،ڕوو له تۆ دەکەم
١7٩
دەرگات هەراوه بۆ هەموو چاک و خراپەیەک
١8٠
ڕێم لێ مەبەسته ،تۆبی خوداییت ،هەرچی هەم
هێند شەرمەسار و چارەڕەشم ،ڕۆژ و شەو ،خودا!
هەروا دەسووتێ جەرگ و دڵی من به چەشنی شەم
"کامیل" ،بیساتی جوان و جحێڵی بپێچەوە!
کاتی سەفەر گەیشت و بڵێ تێشوویەک دەبەم
قاقاڵوا١٣55 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  8٠و  8١ی چاپی ئەنیسی و  ١٣٦ی چاپی جەعفەر)

___________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و لە فەردی یەکەمی غەزەلەکە
وەرگیراوە .هەڵبژاردنێکی بەڕێ وجێیە و لەگەڵ ناوەرۆکی شیعرەکەدا یەک دەگرێتەوە.
شاعیر لە ساڵی گوتنی ئەم غەزەلەدا  7٣ساالن بووە.
یەکی دیکە لەو پارچە شیعرە زۆرانەی ناو دیوانی ئاواتە کە تێیدا شاعیر خۆی بە
تاوانبار و گوناهکار دادەنێت و لە خودا دەپاڕێتەوە لێی ببوورێت و خراپەکارییەکانی
ببەخشێت .پێشتریش گوتوومە لە شیعری شاعیرانی کالسی ک (و هەندێک شاعیری
نویخوازیشمان) دا وەک چۆن عیشق مەجازییە و مەعشووقێکی حەقیقی کەمتر بوونی
١7٩
١8٠

چاپی جەعفەر :دەرگات کراوە
چاپی ئەنیسی :تۆ و خوداییت
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هەیە؛ یان چۆن باس لە شەڕاب خواردنەوە و سەرخۆش بوون تەنیا قسەیە و لە جیهانی
واقیعدا زوربەی ئەو شاعیرانە واهەیە ڕەنگی شەڕابیشیان نەدیتبێت ،ئەم مەسەلەی گوناه
کردنەش مەقوولەیەکە لەو چەشنە و وەک ویردی سەر زمانی ئیماندارانی ئاسایی
موسوڵمان ،شاعیرانی موسوڵمانیش خێرا خێرا دەپاڕێنەوە و لەخودا دەخوازن گوناهیان
ببەخشێت ،کەسیش نازانێت ئەوە چ گوناهێکە وا لە ڕۆژی 'قالوابلی' وە تا هەزارساڵەی
دەشتی قیامەت دەبێ هەر داوای لێبووردنی بۆ بکرێت! داوای لێبووردن دەبێ جارێک
و دوان بێت و بەرگۆی پاڕانەوەکە دەبێ ئەوەندە گەورەیی لە زاتدا هەبێت کە
داواکارییەکە قەبووڵ بکات و خەیاڵی کەسەکەی پێ ئاسوودە بێت ،بەاڵم ئەو تاوانە
نادیارەی موسوڵمانان و داوای لێبووردنەکەی ،ئەزەلی و ئەبەدییە و بە هیچ کلۆنجێ
کۆتایی نایەت .نە موسوڵمان دەستی لێ هەڵدەگرێت و نە نیشانەیەکیش بەدەستەوەیە
خودا قەبووڵی بکات و ئاوێک بە ئاگردا بکرێت!
دیارە ئەو بەڕواڵەت تاوانە ،لە ڕاستیدا مەقوولەیەکی فەلسەفی و باری قورسی
بەرپرسیایەتییە کە بۆ هەمیشە لە سەر شانی مرۆڤی بەرپرس دەمێنێتەوە و الناچێت .لە
میتۆلۆژیی کۆنی یۆنانەوە مرۆڤ ئەو بارەی هەڵگرتووە و وەک 'سیزیف' دەیکێشێت و
دەیبات ،بەاڵم پێش ئەوەی بگاتە جێ لە سەر شانی خللۆر دەبێتەوە و دەبێ سەرلەنوێ
بگەڕێتەوە سەری ،بیخاتەوە سەرشان و بەو چەشنە لە ئەزەلەوە تا ئەبەدی نادیار ماندوو
بێت و عارەق بڕێژێت و نەحەسێتەوە .ئەو ئەمانەتەش وا حافزی شیرازی باسی دەکات
هەمان بەرپرسیایەتییەکەیە:
"آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعە فال بە نام من دیوانە زدند".

ئاواتیش موسوڵمانێکی خاوەن بڕوایە و لەسەر هەمان ئەو ڕێچکەیە دەڕوات کە ئەوان
دەڕۆن ،دەنا ئێمەی خوێنەر هەرگیز نازانین چ تاوانێکی کردووە وا لەو هەموو
شیعرانەدا بۆی دەپاڕێتەوە و دەالڵێتەوە و پاکانە دەخوازێت.
مەعسیەت :گوناه
خەم :خەمی ئەو مەعسیەت کردنە
ڕەش و سپی :سەنعەتی مطابقە
ڕوو و موو :جیناسی ناقیس
لێبووردنە لە ڕووڕەشی وەک من' :داوا'ی لێبووردنە لە ڕووڕەشی وەک من
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات251/

ڕوو لەتۆ دەکەم :دەبوایە 'ڕوو لە تۆ دەکات' بوایە و بگوترایە "بۆیە پیرێکی ڕیش
سپیی و فەقیر ڕوو لە تۆ دەکات'؛ بەاڵم بۆ پاراستنی سەروا' ،دەکات' کراوە بە
'دەکەم'.
هەراو :ئاوالە و فراوان .لە دەقی چاپی جەعفەردا 'هەراوە' بووە بە 'کراوە' .لەبەر ئەوەی
لە خوێندنەوەی شیعرەکەدا واهەیە خوێنەر 'کراو' بە بەرکاری کرداری کردن بزانێت و
خراپی بخوێن ێتەوە من دەقی ئەنیسیم پێ باشتر بوو و ڕەچاوی ئەوم کرد .هۆکارێکی
دیکەم بۆ جاروبارە هەڵبژاردنی دەقی ئەنیسی لەو شوێنانەدا ئەوەیە لە سەردەمی ژیانی
شاعیردا چاپ کراوە و ئەگەری سەلیقەی خەڵکانی دیکەی تێدا کەمترە.
تۆبی خوداییت :لە چاپی ئەنیسیدا 'تۆ و خوداییت' هاتووە .هەردوو شێوازەکە واتە 'تۆ
و خوداییت' و 'تۆبی خوداییت' لە سەر زمانی خەڵک هەن .واتە 'خودایە ،سوێندت
دەدەم بە خودایی خۆت!'
بیسات :سفرە
تێشوو :زەخیرەی خواردنی ڕێگای سەفەر؛ لە باوەڕی ئیمانداراندا بریتییە لە چاکەی ئەم
دنیایە بۆ ئەوەەی لەو دنیا کەڵکی لێ وەربگیرێت و لە بارتەقای خراپەکارییدا دابنرێت.
سەفەر :لێرەدا کۆچی دواییە ،مردن.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
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بێشکەی شکاو

من فەقیرێکی ڕەش و ڕووت و لەدەرکان دەرک راو
تۆش خودایێکی کەریم و دەرکه ئاواڵەکراو
ڕووم له دەرکی تۆیه ئەی خاوەن کەڕەم ،سا لوقمەیەک!
شەرمەسار و ڕووڕەش و زۆر ملکەچ و ئابڕووتکاو
هەرچی ئەعزامه لەبەریەکچوو ،لە بەر دەرد و غەمم
دار و پەردووی لێک ترازاوه وەکوو بێشکەی شکاو
سیپەالک و جەرگ و دڵ ،هێز و هەناوم لێبڕا
قالبێکی چۆڵوهۆڵ وەک ماڵی هیچ تێدانەماو
تۆ عەجایب مای "ئیمامی"! بەو هەموو دەردانەوە،
کێیه ئەمڕۆکه وەکوو تۆ بەندی جەرگ و دڵپساو؟
قاقاڵوا ١٣55 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  7٩ی چاپی ئەنیسی و  ١٣٦ی چاپی جەعفەر)

________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'خودایێکی کەریم'ە ،هەردوو عینوانەکە لە دەقی
شیعرەکە وەرگیراون .ئەنیسی الیەنی ئیمانداری و لەخوداترسییەکەی شاعیری
وەرگرتووە و کردوویەتە عینوان ،لەکاتێکدا جەعفەر حاڵەتی ڕۆحیی شاعیری گرتۆتە
بەرچاو و ئەو سیفەتانەی وا شاعیر بە خۆی داون.
یەک لەو شیعرە زۆرانەیە وا ئاوات لەر پەسندی خودادا هۆندوویەتەوە و ئیمانداری و
باوەڕە ئیسالمییەکەی دەگەیێنێت .کە دەڵێم ئیسالم ،دیارە لە شیعرەکەدا ئاماژەیەکی
تایبەت بە ئایینێک نابینرێت ،بەاڵم ئەو ڕوانینە بە زاتی خودادا و بچووکی و ناچیزیی
مرۆڤ لەبەرانبەر ئەودا ،تایبەتمەندە بە ئیسالم وئایینی مووسایی .شاعیر خۆی بە
فەقیرێکی ڕەش وڕووت و شەرمەزار و ڕووڕەشی دەرگانەی خودا دەوزانێت و داوای
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات253/

لوقمەیەک واتە بەزەییەک و لێبووردنێکی لێدەکات کە بۆ موسوڵمانێکی نەریتی
بۆچوونێکی ئاساییە.
لە باری زمانی شیعری و زاراوە شیعرییەکانەوە ،دیاردەیەکی سەرنجڕاکیش لە
شیعرەکەدا هەیە .شاعیر هەندێک تەرکیبی دوور ودرێژی پێکهاتوو لە سی یان چوار
وشەی دروست کردووە کە هەر هەموویان وەستایانە خوڵقێنراون و گرێ وگۆڵیان تێدا
نییە هەربۆیەش تەنانەت لە خوێندنەوەی ئاسایی شیعرەکەدا هەستیان پێ ناکرێت مەگەر
خوێنەر لێیان ورد بێتەوە:
"لەدەرکان دەرکراو"" ،دەرکە ئاواڵەکراو"" ،زۆر مل کەچ"" ،ماڵی هیچ تێدا نەماو" و
"بەندی جەرگ و دڵ پساو".
تەنانەت تەرکیبە دوانەکانیشی باوەکوو تازە نین ،بەاڵم جوانن:
ڕەش و ڕووت ،ئابڕوو تکاو ،دار وپەردوو ،هێز وهەناو ،چۆڵ وهۆڵ.
دار و پەردوو :پێکهاتەیی بینا ،چوارچێوەکەی .هەنبانە بۆرینە بە "داروبەرد و هەاڵشی
خانوە ڕووخاو" ی واتا کردۆتەوە.
بێشکە :النکە
سیپەالک :سی ،جەرگی سپی ،ڕیە.
هەناو :ناو ،جەرگ و ناو ،احشاء (هەنبانە بۆرینە)
قاڵب :ئیسکلێت ،چوارچێوە و داروپەردووی لەشی بوونەوەری زیندوو.
تۆ عەجایب مای :جێگەی سەرسووڕمانە تۆ مایەوە و نەمردی!
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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یەکگرتن

ڕاپەڕین یەک دەکەوین ،یەک بکەوین سەردەکەوین
گەلی ئێمەش هەموو خوازیاری هەوا و ئاو و زەوین
کوردە! زۆر جار بووە کەم زۆری وەسەر زۆر بکەوێ
قەت مەڵێ دوژمنی مە زۆرە ،بەاڵم ئێمە کەمین
گەر لە سەر کلکە لەگەڵ مە ،وەکوو ماری جەنگی
لێی مەترسە ،فڕوفیشاڵە ،لە ڕێی دانێ کەمین
خەوی زۆر بوو گەلی ئێمەی لە قوڕی غەفڵەت خست
مەرد و مەردانە وەرن ،تۆبی خودا ،با نەخەوین!
هەر شەوە بۆ مە برا ،کاتی گەمارۆی دوژمن
تا بزانێ نەتەوی ،ئێمە هەموو پیاوی شەوین
گەرچی ڕێ ئەستەمە ،پڕ دڕکە ،ئەگەر تێکڕا بین
لەو هەموو بەندەن و شاخ و چڕە زوو تێدەپەڕین
گەر هەڵۆیە نەتەوی ،بۆتە کوڵۆی سەر ڕێمان
ئەو کە خاوەن گوڕ و دەندووکە ،مەگەر ئێمە کەوین؟
پەڕوپۆی هەڵدەوەرێنێ نەتەوەی کاوە ،برا!
گەل ئەگەر یەککەوێ ،داگیرکەرەکان نەخشی زەوین
شووڵی باریک کە هەموو پێکەوە بایدەن ،پتەون
با هەموو دەست بگرین پێکەوە ،تاکوو نەنەوین
قاقاڵوا١٣55 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٦5ی دیوانی چاپی جەعفەر ،لە چاپی ئەنیسیدا نییە)
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شیعرێکی سیاسی-نەتەوایەتییە کە لەگەڵ کەسایەتی و ژیان و بیروبڕوای شاعیردا یەک
دەگرێتەوە .لە چاپی ئەنیسیدا نەمدۆزییەوە ،ئەگەر م ن ڕاست بم و لەوێدا چاپ
نەکرابێت ،هۆکارەکەی دەبێ ئەو ڕاشکاوییە بێت کە لە زمانی شیعرەکەدایە و هانی
گەلی کورد دەدات بۆ ڕاپەڕین دژ بە داگیرکەر و نەتەوی و دوژمن کە دیارە ئامانجی
ڕاستەوخۆی حکوومەتی ئێران (و داگیرکەرانی دیکەی خاکەکەمان)ە .سەردەمی
ڕەشی سااڵنی دەسەاڵتی خومەینی بۆ گەلی کورد ئەو دەرەتانەی بە مامۆستا ئەنیسی
نەدا وە بتوانێت شیعری وا ڕاشکاو چاپ بکات .گەرچی کوندی مەالکان هێشتا لەسەر
سەربانی کوردستان نیشتووە ،بەاڵم النکەشکاوی کۆماری ئیسالمی ئێستا باشتر لە جاران
بەمالو ئەوالدا دەکەوێت و دەکرێ لێرە ولەوێ بابەتێکی هەندێک باش چاپیش
بکرێت!
شی عرەکە ئامۆژگارییە بۆ کورد کە یەک بگرێت ،لە خەو ڕاپەڕێت و بەگژ دوژمندا
بچێت .شاعیر بە گەلەکەی خۆی دەڵێت لە کەمیی ژمارەی شەڕکەرانی خۆی
نەپرینگێتەوە چونکو "زۆر جار بووە کەم زۆریی وەسەر زۆر بکەوێ" .ئەو پەندە لە
زمانی عەرەبیشدا هەیە و وا بزانم ئایەت یان حەدیسێک بێت کە باسی سەرکەوتنی کەم
بە سەر زۆردا دەکات .ئەو کەم زۆری واتە کەم هێزییەی وا دەرەقەتی زۆری زۆر
واتە هێزی زۆر دێت دەکرێ ئاماژە بێت بە ئازایەتی و پاڵەوانیەتیی گەالنی بچووک کە
بە شەڕی چریکی بەسەر دەوڵەتانی بەهێزدا زاڵ بوون .بەشێک لە واڵتانی ئاسیایی و
ئەفریقایی دوای شەڕی دووهەمی جیهانی توانییان لەژێر دەستی داگیرکەرانی
ڕۆژئاوایی ڕزگاریان بێت و سەربەخۆ بن ،بەاڵم لووتکەی ئەو قارەمانیەتییانە لە ڤیەتنام
و کوبا بوو.
پەیامی سەرەکیی شیعرەکە ،یەکگرتنی ڕیزەکانی گەل و هەوڵی هاوبەشیانە لە پێناو
سەرکەوتن بە سەر دوژمنی داگیرکەری خاکی کوردستاندا.
خوازیاری هەوا و ئاو و زەوین :ئەو سیانە کەرەسەی ژیانن ،واتە گەلی ئێمەش وەک
گەالنی دیکە ئەو شتانەی پێویستە و ئەوانیش تەنیا بە 'ئازاد بوون و سەربەخۆیی'
دەستەبەر دەبن.
کەم زۆری :کەم بوونی هێز و دەسەاڵت.
مە :ئێمە
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لەسەر کلک بوون :حاڵەتی مار لە کاتی هێرشکارییدا .واتای هەموو فەردەکە
دەگەڕێتەوە بۆ 'دوژمن' ی فەردی پێش خۆی.
فڕ و فیشاڵ :دیعایەی بەتاڵ و بێ ناوەرۆک.
خەوی زۆر :تەعبیری خەوتن و لەخەودامان گەلێک جار لە شیعری ناسیۆنالیستیی
کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی بیستەمی کورددا بابەتێکی سەرەکی
بووە .بەگوێرەی شاعیرەکان ،کۆمەاڵنی گەلی کورد شارەزای ماف و ئەرکی خۆیان
نین و لەجیاتی ئەوەی دژ بە داگیرکەری خاکەکەیان ڕاپەڕن ،دەستەوئەژنۆ دانیشتوون
و لە خەوی غەفلەتدان.

"بێنەوایانی موڵکی کوردوستان
هەر لە گاوانی تا دەگاتە شوان،
لە خەوی جەهل و مەستی و غەفڵەت
بە خەبەر بێن بە نەغمەیی رەحمەت"...

(حاجی قادری کۆیی)

"لە خەوهەستن درەنگە میللەتی کورد ،خەو زەرەرتانە!
هەموو تەئریخی عالەم شاهیدی فەتح و زەفەرتانە"
(ئەحمەد موختاری جاف)

"خەوی غەفڵەت بەسە هەستن لە خەوێ
گەر ژیانێکی بە ئازادیو دەوێ"
(حەقیقی)

شیعرەکەی ئاواتیش درەنگتر بەاڵم بە هەمان ناوەرۆکەوە لە ناوەڕاستی سەدەی
بیستەمداگوتراوە .ساڵی  )١٩5٦( ١٣٣5سێ ساڵێک دوای کۆدیتای  ٢8ی گەالوێژ لە
ئێران و دوو ساڵێک پێش کۆدیتای عەبدولکەریم قاسم لە عیراق گوتراوە و ئاشکرایە
 ٦ساڵیش پێش سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول بووە لە باشوور .ئەو سااڵنە سااڵنی
بێدەنگییەکی ڕێ ژەیی بووە نەک هەر لە کوردستان بەڵکوو لە سەرجەم ئێران و
عیراقیشدا بەاڵم ژیلەموی خەبات لەژێر خۆڵەمێشی ئەو بێدەنگییەدا زیندوو ماوەتەوە و
سێ ساڵ دواتر ژمارەیەکی زۆر لە چاالکانی حزبی دیموکراتی کوردستان لە الیەن
ڕژیمی شای ئێرانەوە گیراون و ماوەیەک دواتر شۆڕشی ئەیلوول سەری هەڵداوە کە
پیشاندەری ئەو تۆفانەن وا لە کاتی گوترانی ئەم شیعرەدا هێشتا سەری هەڵنەدابوو و
نەتەقیبوەوە.
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مەرد ومەردانە :ئازایانە و جوامێرانە .ئەم تەعبیرە کە ڕەنگی جیاوازیدانانی ژێندەری
پێوە دیارە ئێستا چیتر کەڵکی لێ وەرناگیرێت بەاڵم بۆ سەردەمی گوترانی شیعرەکە لە
کوردستان ،تا ڕادەیەکی زۆر ئاسایی بووە و خەڵک بە کاری چاکیان گوتووە
کردەوەی مەردانە.
نەتەوی :نەتەویست ،نەیار ،دوژمن
تێکڕابین :پێکەوە بین
بەندەن :چیا
شاخ :چیا
چڕ :چیای ڕژد (هەنبانە بۆرینە لە واتاکردنەوەی کوردیدا بە 'چیای ڕژد'ی ناساندوە بەاڵم لە
فارسییەکەیدا بە 'جنگل انبوه' ی نووسیوە) .الم وایە دەبێ چیایەکی ئەستەمی پڕ دار ودەوەن
بێت.
کوڵۆ :قوڕی تۆپەلەکراوی ویشکەوەبوو .لێرەدا کۆسپی سەر ڕێ و بەرهەڵستی چوونە
پێشەوەیە.
گوڕ :هێز و توانا
پەڕوپۆی هەڵدەوەرێنێ :دەگەڕێتەوە بۆ هەڵۆ لە فەردی پێش خۆیدا.
نەتەوەی کاوە :لە ژێر کارتێکەریی ئەفسانە و قسەی پووچی فیردەوسی لە شانامەدا کە
گوتوویەتی کورد ئەو کەسانەن وا لە دەست زەحاک و مارەکانی سەرشانی ئەو
ڕزگاریان بووە ،کورد بۆ ماوەی زیاد لە سەدەیەک ،خۆی بە نەتەوەی کاوەی ئاسنگەر
دادەنێت کە ئەویش لە ئەفسانە زیاتر هیچ نییە و بە گوێرەی ئەفسانەکە ،دژ بە زەحاک
ڕاپەڕیوە .دیارە ئەو حیکایەتە تایبەتە بنەمایەکی مێژوویی و عەقاڵنی نییە و کورد لەم
بوارەدا وەشوێن کاڵوی الر کەوتووە .شاهانی پێشدادی وە کەیانی تەنیا لە ئەفسانە
ئارییاییەکاندا ناویان هەیە لە کاتێکدا مێژووی گەلی ئێمە بە دەیان سەدە و تەنانەت
یەک دوو هەزارە پێش هێرشی ئارییەکان بۆ سەر ناوچەکە ،بوونی هەبووە و دەبێ
سەرەتاکانی بگەڕێنرێتەوە بۆ سەردەمی سومەری و گوتی و لولوبی و هیچ نەبێت بۆ
مانناییەکان کە پێش دامەزرانی حکوومەتی مادی ئاریایی ،حوکمی ناوچەیەکی بەرینی
کوردستانیان کردووە.
ئێمە بە هۆی ئاریایی ئاریایی کردنەوە بەشێکی زۆر لەو مێژووە دوورو درێژەی
خاکەکەمان دەکەین بە ژێر لچەوە .ئوروپاییەکان لە الیەکەوە یارمەتییان داین ئەو
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مێژووە کۆنەی ناوچەکە بناسین ،لەالیەکی دیکەشەوە فریویان داین و خستانینە شوێن
باوەڕێکی نەڕاست کە تێیدا ئاریایی بوون گەورە کرایەوە و بەشێکی بەرچاو لە
مێژووی کۆنی ناوچەکە خرایە پشت گوێ .الم وایە لە چەواشە کردنی ئێمەدا
ئاڵمانییەکان دەورێکی گرنگیان بینیبێت و ئینگلیزییەکانیش شوێنی ئەوانیان گرتبێت.
نەخشی زەوین :واتە بە زەویدا دراون .تەعبیرێکی فارسییە
شووڵ :لقی ناسک و باریکی دار .ئاماژ ەیە بەو پەندە کۆنەی کە گویا باوکێکی پیر لە
کاتی مردندا کوڕەکانی ئیمتیحان و نەسیحەت دەکات کە هەمان ئەو شووڵە باریکانەی
وا یەکە یەکە دەکرێ بە هاسانی بیانشکێنی ،پێکەوە گرێ بدەن و بیهۆننەوە بۆ ئەوەی
ببن بە دەستە شووڵێکی ئەستوور و قایم ،کە هیچکەس نەتوانێت بیشکێنێت.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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دزیومهتهوه

یار دڵی بردبووم شهوێک بهدزی
من به ڕۆژێکی ڕوون دزیومهتهوه!
تا قڕ وفڕ نهکا به فیز و بڵێ
کۆرپهکهی من له شیر بڕیومهتهوه
من قهریحهم فرۆشتبوو ههرزان
به گرانتر بهاڵم کڕیومهتهوه!
چونکێ قافیهم نهما ،به پاڵهپهسۆ
هاتم و گورجێ تێخزیومهتهوه!
له ههزار کهند و کۆسپ و بهرز و نهوی
له سهدان چۆم و ئاو پهڕێومهتهوه
دێمه مهیدانی هۆنهرانی بهڕێز
پایزه وهک گهاڵ وهریومهتهوه
گهرد وتۆزی گوڵم له گوڵشهندا
به پهڕوپۆی دڵم سڕیومهتهوه
که نهخۆش بووم ،بڕابوو کفنهکهشم
ئهوچهلیش خۆ شوکور دڕیومهتهوه
ئهوه "ئاوات" بوو وون ببوو لێمان،
له کهژ وکۆی ئهوین بوو ،دیومهتهوه!
قاقاڵوا ١٣55 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢١٦و  ٢١7ی چاپی جهعفهر؛ له چاپی ئەنیسیدا نییه)
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ئهم شیعره لە چاپی ئەیسیدا بەرچاو ناکەوێت ،بەاڵم له چاپی جهعفهردا ههیه و لهوێدا
گوتراوه " :مامۆستا حهقیقی و ئاغا سهید قادری سهیادهت و حاجی سهید جهمیلی

هاشمی له سهر ئهم قافیه و ڕهدیفه ههرسێکیان شیعر و نامهیان گۆڕیبۆوه ،ئیمامیش
بۆوهی بێ بهش نهبێ ئهم شیعره دهڵێ ".بهداخهوه هیچکام لهو سێ شیعره له پهراوێزی

الپهڕهکهدا نههاتوون و من لێره له دوورهواڵتی نازانم کامیان یهکهمجار چی گوتووه و
ئهوانی دیکه چ وهاڵمێکیان داوهتهوه ،یان له ڕهدیفی ئهودا چییان هێناوه .ههرچی
ههیه ،له ڕستهی سهرهوه وا دهردهکهوێت که ئیمامی دوای ئهو سێ کهسه شیعری
خۆی گوتبێت.
بۆ ڕوون بوونهوهی مهسهلهکه سهیری دوو کۆمهڵه شیعری مامۆستا حهقیقی واته
'دیوانی حهقیقی' و 'کۆلکهزێڕینه' (ههردوکیان چاپی چاپهمهنی سهالحهددینی ئهییووبی
له ورمێ) م کرد و شیعرێکی مامۆستام له الپهڕه ٤١ی کۆلکه زێڕینهدا بینییهوه که
وێدهچێت ههر لهو پهیوهندییهدا گوترابێت .شیعرهکه ناوی "بۆ سهید عهبدولقادری
سهیادهت" ه و ههر له یهکهم فهردیدا دهردهکهوێت له وهاڵمی شیعری ئهودا
گوترابێت .کهوابوو دهبێ یان سهید عهبدولقادری سهیادهت یان سهید جهمیلی هاشمی
یهکهمجار شیعرێکیان له سهر ئهو کێش و سهروایه گوتبێت ئینجا حهقیقی و ئاواتیش
وهاڵمیان دابێتهوه.
من شارهزایی زۆرم له سهر شیعری سهید جهمیلی هاشمی  -برازای ئیمامی ،نییه و تهنیا
بیستوومه شاعیرێکی لێهاتوو بێت .بهاڵم شیعری سهیادهتم بینیوه که ناسناوی شاعیریی
"سهیید" ه و لە شیعردا گەلێک مامۆستایە .گەرچی دوودڵیشم ،بەاڵم ههستم ئهوهیه
سهرهتا ئهو بێت که شیعرهکهی گوتبێت ئینجا مامۆستا حهقیقی و پاشان هاشمی و له
دواییشدا ئیمامی 'ئیستیقباڵ' ی ئهویان کردبێت.
ئهوه شیعرهکهی مامۆستا حهقیقییه:
عوزر وموزرت قهبووڵ نییه سهیید!
قافیهت بۆ نههێشتوومهتهوه!
....من و تۆ تهبعمان وهکوو مهتهیه

دهیسمین شیعری ڕهق به دوو مهتهوه!

١8١

١8١

سەرجەمی ئەو شیعرە لە بەشی نامەگۆڕینەوەدا بدۆزنەوە.
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وهک دهبینین ،شیعری ئیمامی وهک شیعرهکهی حهقیقی تهنزئامێز و شیرین و لهبهرداڵنه.
ههوڵیداوه لهو گۆڕهپانه بهرتهسکهی وا کێش و سهروای سێ شیعری پێش خۆی بۆیان
هێشتۆتهوه بابهتێکی دۆستانه و بهتام و ناجیددی بنووسێت که نووسیویهتی و زوریش
سهرکهوتوو بووه تێیدا.
'ڕۆژ و شهو' ههروهها 'دزین و دزینهوه' ،سهنعهتی "تضاد" یان تێدا بهکار هاتووه.
قڕ وفڕ دهربڕینێکی فارسییه و واتای خوبادانی ههیه .واته نهکا یار به فیز و ئیفادهوه
بڵێ من کۆرپهی شیعری ئهوم له شیر بڕیوهتهوه .ئهوهتا ئهو قهریحه و مرخهی وا
نهممابوو سهرلهنوێ خستوومهتهوه گهڕ؛ گهرچی ئێوه قافیهتان بۆ نههێشتبوومهوه بهاڵم
من گورجێ تێخزامهوه و توانیم شیعرهکه بڵێم! ئینجا ههندێک به شان و باڵی خۆیدا
ههڵدهڵێت و ڕایدهگهیێنێت که هاتۆتهوه مهیدانی "هۆنهرانی بهڕێز" که دیاره ههمان ئهو
سێ کهسهن وا له سهرهوه باسیان لێوه کرا.
دڕیومهتهوه دهگهڕێتهوه بۆ کفن .کفن دڕین واته زیندوو بوونهوه و ههڵهسوون
هێنانهوه.
ئهوچهلیش ،ئهمجارهش
وشهی 'ئاوات' ئیهامی تێدایه :واتای نزیکی هیوا وئاواته و واتای دووری نازناوهکهی
خۆیهتی واته من سهری خۆم ههڵگرتبوو و چووبوومه کێ وشاخی ئهوین بهاڵم ئێستا
گهڕاومهته دواوه و هاتوومهتهوه ناو جهرگهی دۆستان.
بهحری عهرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبون محذوف فعالتن مفاعلن فعلن
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ڕۆژگاری تاڵ

گڕی تهنووری کڵۆڵیم به تین بوو ،بوومه پنهی
نزیک بوو دهرچێ گیانم ١8٢لهبهر گڕ و گرپهی
کهچی بهداخهوه ترشا ههویر و پێزی نهما
منیش که ڕۆیبوو هێزم ،کوتم ئهجهل ،سا دهی!
له ساڵی سی ویهکهوه تا گهیشته پهنجا و پێنج،
نهبوو سهعاتێکی ئاسووده بم ،بڵێم ئۆخهی!
چ ڕۆژگارێکی تاڵ بوو که من تێیا دهژیام!
له کاتی ڕۆژ وشهوان ههر کوتم خودایا ،وهی!
به ئاخ وداخهوه نووستم ، ١8٣به ئێشی دڵ ههستام
دڵم ئهوهنده زهعیف بوو ،لهپڕ دڕا پهردهی
کڵؤڵی دهوری تهرنیبووم ،نهمابوو ڕێگه ههڵێم
نیشانی دا به منی ههڵوهدا خودا ،ڕێگهی
به پیری مهرگهوه ڕۆیم کهچی به لوتفی خودا
نهسیمی ژینی نوێ هات ،ژیاوه ١8٤دڵ به شنهی
گهڕاوه الم ههموو فیکر و خهیاڵی ڕابردووم
به زیکری حهول و قهوهت بۆ خودای باقی و حهی
به پیری کهوتیه چاڵ و نهجاتی دای یهزدان
١85
له بیری قهت مهبهوه تۆ ئیمامی! تاکوو ههی!
١8٢
١8٣
١8٤
١85

.
.
.
.

چاپی ئهنیسی :گییانم (دیاره به هۆی کێشی شیعرهکهوه دهبێ ههر واش بخوێنرێتهوه).
ههردوو دیوانی ئهنیسی و جهعفهر :نوستم
چاپی ئهنیسی :ژییاوه (پیتێکی /ی /به زیادی دانراوه و پێویست نییه).
چاپی ئهنیسی :ههرتا ههی
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قاقاڵوا ١٣55 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٤٣ی چاپی ئهنیسی و  ٢٦٠ی چاپی جهعفهر)

__________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا 'تهنووری کڵۆڵی' یه ،که له فهردی یهکهمی
شیعرهکه وهرگیراوه .عینوانی چاپی جهعفهریش ههر له فهردی چوارهم وهرگیراوه و
وادیاره شاعیر خۆی عینوانی بۆ دانهناوه دهنا دهبوو ههردووال ڕهچاوی ئەویان بکردایه.
شیعرهکه ساکاره بهاڵم گرێیهکی گهورهی تێکهوتووه .شاعیر چهردهیهک له ژیانی تاڵی
خۆی دهگێڕێتهوه و له ساڵی  ١٣٣١بهدواوه تا ساڵی  ١٣55واته ساڵی گوترانی
شیعرهکه ( ١٩5٣تا  ١٩7٦ی زایینی) ههمووی به دوور له ئاسوودهیی و پڕ له تاڵی و
ئاخ وداخ و ئێشی دڵ وهسف دهکات .جێگهی پرسیاری من ئهوهیه ئایا له ساڵی ١٣55
دا چ قهوماوه که 'به لوتفی خودا نهسیمی ژینی نوێ هاتووه' و دڵی شاعیری
خستۆتهوه شنه؟ من به ههواڵی هیچ ڕووداوێکی گرنگی سیاسی یان کۆمهاڵیهتی چ له
کوردستان و چ له ئێران نازانم که لهو ساڵهدا کارتێکهیی ئهوهی بووبێت ژیانی
کهسایهتییهکی وهک سهید کامیل تووشی گۆڕانێکی وا گرنگ بکات و بکرێ شاعیر
کات و ساتی دوای ئهو به 'ژینی نوێ' بزانێت ،مهگهر بڵێین ڕووداوهکه شهخسی یان
بنهماڵهیی بووه وهک ڕزگار بوونی خۆی له نهخۆشییهک و....شتێکی هاوشێوه .هیچ
زانیارییهکم لهوبارهیهوه نییه.
سهمهره و جێی پرسیار بۆ من ئهوهیه بۆچی ئاوات ناڵێ له  ١٣٣٢بهدواوه تا  ١٣55و
دهڵێ له  ١٣٣١بهدواوه تا ١٣55؟ خۆ ساڵی  ١٣٣١له ئێراندا ساڵی بهربهرهکانی لهگهڵ
شا و دهسهالتی پههلهوی بوو و له بۆکانیش ساڵی خهباتی کۆمهاڵنی گهل له شار و
دێ بوو دژ به ئاغاواتی زۆردار .ئەی بۆچی دهبێ سهید کامیلی خهباتکاری شۆڕشگێڕ
ئهو ساڵهی پێ ناخۆش بووبێت و بڵێ سهعاتێک لهو ساڵهدا ئاسووده نهبووم؟ ئهوه بۆ
من پرسێکی گەورە و جێی ڕامانه ،ههرچیش دهکهم بۆم یهکااڵ نابێتهوه.
له دوو فهردی یهکهمی شیعرهکهدا شاعیر کڵۆڵیی خۆی به تهندوورێکی بهتین و گڕ و
گرپه دهشوبهێنێت که نزیک بووه گیانی لێ بستێنێت .سهرهڕای ئهو تهندووره گهرمه،
ههویر [ی خواست وئاواتی؟] دهترشێت و [بههۆی پیرییهوه] وهها بێ پێز دهبیت که
خۆی به تهندوورهوه ناگرێت و دهکهوێته خوارهوه و دهسووتێت ،واته نان [ی ژیانی]
لێ بهرههم نایهت و له ئهنجامدا ،شاعیر بهرهوپیری مهرگ دهچێت .ئهو ڕهوته
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ناخۆشهی ژیانیش ههر له ساڵی  ١٣٣١هوه بووه ههتا  ١٣55و ئهودهم به هۆی
ڕووداوێکهوه که پێمان ناڵێت چییه" ،به لوتفی خودا نهسیمی ژینی نوێ ههڵیدهکات و

دڵی به شنهی ئهو نهسیمه دهژیێتهوه ،فیکر و خهیاڵی ڕابردووی دهگهڕێتهوه الی و
....بۆ ئهو یارمهتییه گهورهیهش ،دهبێ خودا قهت لهبیر نهباتهوه".
هیچکام له دوو ژیننامهی شاعیر له دیوانه چاپکراوهکاندا ،باسێک لهو ساڵی  ١٣55ه
ناکهن .ئەوەندە نەبێت کە جهعفهر دهڵێ سهید کامیل "له ساڵی  ١٣55دا بۆ ماوهی
ساڵێک تووشی زیندان بۆتهوه" و ئیتر شوێنی چوار پێنج ساڵ دواتری هەڵناگرێت .تاکه
شتێک که بمێنێتهوه و بکرێت بۆ چارهسهری ئهو مهسهلهیه پهنای بۆ ببرێت ،ئهو
شوێنهی شیعرهکه که دهڵێ "دڵم ئهوهنده زهعیف بوو ،لهپڕ دڕا پهردهی" .واههیه ههر
ئهوهش کلیلی کردنهوهی مهتهڵۆکهکه بێت .به گوێرهی شیعرهکه ،دوور نازانرێت
شاعیر له ساڵی  ١٣55دا به ئازاری دڵ نهخۆش کهوتبێت یان تووشی وهستانی دڵ
هاتبێت ،ئیتر به هۆی عهمهلیاتێکی سهرکهوتووی دڵهوه ،مهترسی مردنی له سهر
ڕهویبێتهوه و گهڕابێتیهوه سهر ژیانی ئاسایی .ههر بۆ ئهو یارمهتییه گهورهیهش منهتباری
خودایه و دهڵێ" :دهبێ ههرگیز له بیری نهکهم".
ئهوه ئهگهری یهکهمه که دهتوانم لهو پهیوهندییهدا به ڕاستی بزانم و له شیعرهکهی
ههڵکڕێنم .ئهگهر بۆچوونهکه له شوێنی خۆیدا بێت ،شاعیر تاوانی کڵؤلی و نهخۆشی و
زهعیفی و ئازاری دڵی خۆی ههموو دهخاته ئهستۆی بارودۆخی نالهباری سیاسی دوای
ساڵی  ١٣٣١که دهیگهیێنێته ڕووداوه ناخۆشه مهترسیدارهکهی ساڵی .١٣55
ئهگهری دووهم دهکرێ ئهوه بێت که سهید کامیل له ساڵێ  ١٣55دا چووبێته سهفهری
حهج و وهک ئیماندار و سۆفییهکی ڕاستهقینه ،بهو کاره گهیشتبێته هێمنایهتییهکی
ڕۆحی .ئهوهش بۆچوونێکی زۆر الواز و نزیک به سیفره لهبهر ئهوهی ژیننامهکانی ناو
ههردوو چاپی دیوانهکهی ئاماژه به بوونی ناکهن.
ڕوونکردنهوه :دوای نووسین و باڵو کردنهوهی ئهم بابهته چاوم به وێبالگی 'ناسۆره
ژیان' کهوت که شیعرێکی له "حاجی سهیید کامیلی ئیمامی زهنبیلی" تێدا باڵو
کرابووهوه .ئیتر ئهوه مهسهلهکهی تا ڕادهیهک بۆ چارهسهر کردم و دهتوانم بڵێم ئهو
ساڵی  ١٣٣5ه ساڵی چوونه حهجی شاعیره که بهشوێنیدا هێمنایهتییهکی ڕۆحیی بۆ
وهدی هاتووه و زیاتر به ژیان گهشبین بووه.
تهنوور ،تهندوور
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پنه ،تهختهیهک که گونتکه نانی لهسهر پان دهکرێتهوه (ههژار ،ههنبانه بۆرینه)
پێز ،کێش و هێز(ههژار ،ههنبانه بۆرینه)
ساڵی  ١٣٣١ساڵی ڕاپهڕینی گهالنی ئێرانه دژ به حوکمی پههلهوی که گهیشته
ئهنجامی کۆدیتای  ٢8ی گهالوێژی ساڵی  ١٣٣٢ی دهوڵهته ڕۆژئاواییهکان ،گیرانی
دوکتۆر محهممهدی موسهددیق و گهڕانهوهی محهممهد ڕهزاشا بۆ سهر تاج و تهختی
ئێران .ئهو ساڵه ،به تایبهت له مێژووی ناوچهی بۆکانیشدا گرنگه لهبهر ئهوهی ناو شار
و گوندهکانی ناوچهی فهیزوڵاڵبهگی دوو ڕاپهڕینی هاوکاتیان دژ به ئاغاواتی
چهوسێنهری شار ودێ بهخۆیهوه بینی ،که دوا بهدوای کۆدیتاکهی تاران ،ئهوانیش به
پیالنی حکوومهتی نیزامی شا و ئاغاواتی ناوچهکه سهرکوت کران .من ئاگاداری
ههڵوێستی ئاوات لهو ساڵهدا نیم بهاڵم سهرهڕای ئهوهی خاوهن مڵکیش بوو ،الموانییه
الیهنی خهڵکی بهردابێت و پشتی چهوسێنهرانی گرتبێت .ساڵی  ،١٣55لووتکهی زهبر
وزهنگی ڕژێمی پههلهوی بوو له ئێران .ئهو دهسهاڵته له  ١٣5٦بهدواوه له کزیی دا و
له  ١٣57دا ڕووخا.
نووستم ،خهوتم.
به زیکری حهول و قهوهت بۆ خودا ،واته خوێندنهوه یان وهبیر هێنانهوهی ئایهی
'الحول و ال قوة االبالله' ی قورئان.
یهزدان و ئێزهد له سهردهمی زهردهشتایهتیدا به 'ورده خودا' واته ئهو خودایانه گوتراوه
که له چاو ئههورامهزدا گرنگایهتی پلهی دووههمیان ههبوو (بۆ نموونه ،میترا و
ئاناهیتا) .بهاڵم له فارسیی نوێدا واتای ڕههای خودای ههیه.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،

مجتث مخبون محذوف :مفاعلن فعالتن ،مفاعلن فعلن-
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بێچارەیە 'کامیل'

بڕوانە چ بەدبەخت و چ بێچارەیە کامیل!
چەند دەربەدەر و بێکەس و ئاوارەیه کامیل
چەند دڵبەغەم و مات و پەرێشان و باڵوە
چەنده لهکوڵ و زار و جگەرپارەیه کامیل
ئەی خالیقی من ،ڕازیقی من ،دافیعی دەردم!
ڕەحمێ ،که کوژەی حەسرەتی ئەمجارەیه کامیل
سەیری جگەرم! لەتلەته ،زووخاو دەدەڵێنێ
یەک کالبەدی کەوتوو و بێکارەیه کامیل
مەیلت که لە سەر دەربەدەری و قوڕبەسەریمە
١8٦
یاڕەببی چ کارێکی بەم ئیسرارەیه کامیل!
هەرچی که ئەتۆ مەیلته ،پێمخۆشه خودایە
بێدەنگ و سەدا و قاڕەیه ،بێباڕەیه "کامیل"
قاقاڵوا ١٣5٦ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  7٢و  7٣ی چاپی ئەنیسی و  ١٠٤ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و هەردوکیان ساڵی  ١٣5٦و شوێنی
گوندی قاقاڵوایان بۆ گوترانی شیعرەکە تێدا دەست نیشان کردووە.
ساڵی  ١٩77( ١٣5٦و  78ی زایێنی) لووتکەی دەسەاڵتی پەهلەوی دووهەم و جەنگەی
زوڵم و زۆری ساواک بوو .بەاڵم هەر لە نیوەی دووهەمی ئەو ساڵەشدا یەکەم درز
کەوتە دیواری کاخی سەڵتەنەتی شا و لە درێژەیدا بە خەباتی کۆمەاڵنی خەڵک
١8٦

 .چاپی ئەنیسی :ئەسڕاڕەیە؛ چاپی جەعفەر :ئەسرارەیە
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حوکمی  5٠ساڵەی پەهلەوییەکان و ئەوەش کە پێی دەگوترێ  ٢5٠٠ساڵەی پادشاهی
لە ئێران ،هەڵوەشایەوە و بنەبڕ بوو.
بە بۆچوونی من شیعرەکە دەبێ لە سەرەتاکانی ئەو ساڵەدا گوترابێت لەبەر ئەوەی
مۆرکی وەڕەزی و بێ تاقەتی و ماتی و خەمباری بەسەر بەش بەشی شیعرەکەوە دیارە.
ئاوات مرۆڤێکی سیاسی بوو و ئەو بێزاری و بێ تاقەتییە لەو ساڵە ڕەشانەدا بۆ
هەستیارێکی وەک ئ ەو ئاسایی بوو .لەو کاتانەدا ،ئەویش وەک بەشێک لە هەڵسووڕاوانی
سیاسیی ئێران چووبووە جڵدی خۆیەوە و ئەگەر لە 'سەیری آفاق' دا ترووسکەی
هیوایەکی بەدی نەدەکرد گەڕابووەوە سەر 'سەیری انفس' و پەنای بۆ دەروونی خۆی
بردبووەوە ،دەروونێک کە لێواولێوی ئیمانی مەزهەبی و عیرفان و شێخایەتی بوو.
لەو گەڕانەوەیەدا ،ئاوات وەک کەسێکی بێ پەنا ،داڵدە لە "خالیقی من ،ڕازیقی من و
دافیعی دەردی من" دەخوازێت بۆ ئەوەی بەزەیی پێیدا بێت و ڕێگاچارەیەک بۆ
"جگەری لەت لەتی زووخاودەڵێن" ی بدۆزێتەوە.
لەو دۆعا و پاڕانەوەیەدا یەک شت بە ڕوونی دەردەکەوێت :سەیدکامیل سۆفییەکی
وێشکی لەخوا ترس نییە کە هەیبەت و جەبەڕووتی خودا دڵی بخاتە لەرزین و
شەمزین؛ بەڵکووعارفێکی خواخۆشەویستە کە ئەگەر نزیک بە 'وحدت وجودی' یش
نەبێت ،الی کەم ئیشراقییە و پەیوەندی لەگەڵ خودادا خۆمانە و سەمیمییە .هەربۆیەش
دەوێرێت بە خودا بڵێت :باشە ئەو هەموو پێداگرتن و ئیسرارە چییە دەیکەی؟ ئەگەر
نیازت قوڕبەسەریی منە ،الحکم للە ،من پێی ڕازم ،بێدەنگ و سەدا دانیشتووم و
هەرچی مەیلی تۆیە بەڕێوەی دەبەم ،ئیتر چیت لێم دەوێت!
خاڵی گرنگ لە شیکردنەوەی شیعرەکەدا فەردی پێنجەمیەتی .بە بۆچوونی من هەردوو
چاپ ەکە لە نووسینی وشەیەکی ئەم فەردەدا تووشی هەڵە هاتوون .شاعیر زۆر خۆمانە و
کوردانە لە خودا دەپرسێت ئەگەر مەیلت لە سەر دەربەدەری و قوڕبەسەریی منە،
پێویست بەم ئیسرار و پێداگرتنە ناکات ،بۆم ورد بکەوە و ڕاست و ڕەوان پێم بڵێ
چیت لێم دەوێت؟ خۆ خۆیشت دەزانی کامیل کەسێکی بێ دەنگ و سەدا و قڕە و
هەرایە ،ئیتر ئەو پێداگرتن و لەسەر ڕۆیشتنەی بۆچییە!
کەوابوو ئەنیسی بە هەڵەدا چووە کاتێ وشەکەی بە 'ئەسڕاڕ' نووسیوە .ئەسڕاڕ لەو
شوێنەدا واتایەکی مەعقوولی نییە .جەعفەر ویدەچێت ویستبێتی کارەکە بە بارێکی
دیکەدا بخات و 'ئەسرار' ی نوو سیوە کە ڕوون نییە نیازی هەمان ئەسڕاڕە یان ئیسرار
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('إصرار' ی عەرەبی) .بە بۆچوونی من ئەو بەشوێن ئیسراردا چووە بەاڵم لەجیاتی بابی
'ئیفعال' بە 'ئەفعال'ی نووسیوە کە لە 'صرف' کردنی وشە عەرەبییەکەدا هەڵەیەکی
ڕێنووسییە .هەرچۆنێک بێت ،من بە ئیسرارم نووسیوە بە واتای پێداگرتن و لەسەر
ڕۆیشتنی شتێک.
جگە لەو شێر وڕێوییەی سەرەوە' ،ئەسڕاڕ' لە ڕوانگەیەکی دیکەشەوە هەڵەیە :سەیرێکی
سەروا و ڕەدیفی شیعرەکان بکەین .ڕەدیف لە هەموویاندا بریتییە لە '...یە کامیل'.
سەرواش ،کە بە عادەت دەبێ لەپێش ڕەدیفدا بێت لە پێنج فەردی ئەو غەزەلە شەش
فەردییەدا بریتییە لە ئاوارە ،جگەرپارە ،ئەمجارە ،بێکارە و بێ بارە؛ کەوابوو ئەگەر
فەردی پاشماوە واتە فەردی شەشەم بە ئەسڕاڕە بنووسین نۆڕمەکەمان تێک داوە و
لەجیاتی پیتی /ر /ی ئاسایی ،پیتی /ڕ /ی قەڵەومان تێکەاڵو کردووە کە کارێکی
بەجێ نییە و ناحەز دەنوێنێت .ئەوەش سەلماندنێکی بەدیعی بۆ بابەتەکە.
باڵو :پەرێشان فیکر  ،سیفەتێکە شاعیر بەخۆی داوە.
خالیق و ڕازیق و دافیع سێ سیفەتن شاعیر بۆ خودای هێناونەتەوە .ئاوات لێرە و لە
زۆر شوێنی دیکەشدا سڵی لەوە نەکردۆتەوە لەوەی وشە و عیبارەتی عەرەبی یان
فارسی بخاتە ناو شیعرەکانیەوە .ئەوە نموونەیەکیەتی.
کالبەد :لەشی بێ گیان
قاڕە :قڕە ،دەنگ (زیاتر دەنگی باڵندەی وەک قەلە ڕەشە).
بارە :بە بۆچوونی من ،بەکوردیکراوی 'بەهرە' ی فارسییە بەواتای سوود.
بێ بارە :بێ بەهرە ،بێ کەڵک.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن مکفوف محذوف :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
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زستان

یاخودا زستان بهخێرێ ،چونکه وهک یاری منه!
سارد وسڕ ،بێ میهر و بێ مهیله ،جهفاکاری منه
ڕووی له سهر کوێستانهکان تاڵه ،به ڕق هاتۆتهوه
ههر وهکوو یار دێتهوه ماڵێ ،به ئازاری منه
بهرگ وباری دار وگوڵزاری به شهخته کرد نهخۆش
ههر وهکوو جهرگ و دڵ و گیانی برینداری منه
تک تکهی گوێسوانهکانی وهک زوخاوی  ١87من دهچێ
ڕهنگی سیخواری وهکوو ڕیشی سپیکاری منه
بۆ سپیکاری عهجهب وهستایه زستان ،چاوهکهم!
وهک خهمی من مووی سپی کردووم و میعماری منه

چهرخی گهردوون بۆ لهسهر من ،بهختی من ،نادا ١88خولێک؟

ههر لهسهر یهک التهنیشته ،ههروهها باری منه
پێچهوانهی خۆی ،که جاران چهرخ و خول بوو ،کاری ١8٩ئهو،
ههر دهڵێ شان و ملی کامیل وهفاداری منه!
قاقاڵوا ١٣5٦ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢٢ی چاپی ئەنیسی .و  ٢٠٦ی چاپی جهعفهر)

_____________________________________

' . ١87زووخاوی' له چاپی جهعفهردا .ئهنیسی وهک 'زوخاوی' تۆمار کردووه .به بۆچوونی من نابێ واوهکه زۆر
درێژ بکرێتهوه دهنا کێشی شیعرهکه تووشی گرفت دێت .ههر بۆیهش من به یهک واوی دهنووسم.
‘' . ١88بهختی من نادا' له چاپی ئهنیسیدا
' . ١8٩چهرخ و خول بو کاری ئهو' له چاپی ئهنیسیدا.
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عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا "ڕیشی سپیکار"ه .دیاره عینوانهکان هی شاعیر
خۆی نین و ئەگەری زۆر ئەوەیە به گوێرهی سهلیقهی ئهنیسی و جهعفهر دانرابێتن.
شیعرهکه تهنزێکی نهرم ونیانی تێدایه .شوبهاندنی یاری بێ میهر به زستانی ساردوسڕ
تهعبیرێکی تازهیه و ههربۆیهش ،جوانه .له پێنج فهردی سهرهتادا شێعرهکه غهرامییه و
گلهییه له یاری بێوهفای جهفاکار که ئازاری شاعیر دهدات ،بهاڵم له دوو فهری
کۆتاییدا سووڕێک به ناوهرۆکی شیعرهکه دهدرێت و دهبێته گلهیی له چهرخی
گهردوون که بۆچی به پێچهوانهی مهیلی ئهو دهگهڕێت.
له شیعرهکهدا ،ههوری زستان وهک ڕووی یاری شاعیر ،تاڵه و تووڕهیه و سهرما
وسهخڵهت دهبارێنێ و ئازاری شاعیر دهدات' .ڕوو تاڵ بوون' سیفهتێکه بۆ ههوری
ڕهش که بارشتی بهدواوهیه.
بهرگ وبار :گهاڵ و میوهی دار.
شهخته :سهرمای پاییز که زهرعات خراپ دهکا؛ سههۆڵ؛ سۆڵ؛ یهخ؛ بهستهڵهک
(ههنبانه بۆرینه)
شاعیر جهرگ و دڵ و ئهندامی خۆی ،که برینداری دهستی جهفای یارن ،به بهرگ
وباری شهخته لێدراو وبرینداری دهستی زستان دهشوبهێنێت .ههروهها زووخاوی دڵی
خۆی بههاوشێوهی دڵۆپه ئاوی گوێسوانان دهزانێت و 'ڕیشی ئاماڵ سپی' خۆیشی وهک
ڕهنگی سیخواران (زوقم) دهبینێت که سپییه.
گوێسوان :گوێسوانه ،گوێسهبانه ،پاساره ،سوانه (ههنبانه بۆرینه)؛ ئهو بهشهی سهربانه که
له دیوار دێته پێشهوه بۆئهوهی باران به دیوار و پهنجهرهکاندا نهیهته خوارهوه و خشتی
دیوار نهتلیسێنێتهوه.
سیخوار :سیخار ،سیخ ،زوقم ،خووسار ،خوبز ،ئاڵشت ،خووس (ههنبانه بۆرینه).
ئهگهر شاعیر له فهردی چوارهمدا 'سپیکار' ی وهک ئاوهڵناو و به واتای 'ئاماڵ سپی' و
هاوڕهنگی سیخوار هێنابوو ،له فهردی دواتردا بهواتای کرداری سپی کردنهوهی
دیواری دههێنێت و دهڵێ زستان وهستایهکی سهیری سپیکاری کردنه و وهک چۆن
خهمهکانم موویان لێ سپی کردووم ،ئهویش لێم بۆته وهستا و میعمار و سپیکاریم بۆ
دهکات! پێکهوههێنانی سێ وشهی سپیکاری و وهستا و میعمار لهم فهردهدا ،کهڵک
وهرگرتنه له سهنعهتی جیناس یان 'مراعات النظیر'.
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چهرخی گهردوون بۆ لهسهر من :....شاعیر دهڵێ لهبهر بهدبهختی منه که چهرخی
گهردوون لهسهرم ناکاتهوه و الیهنم ناگرێت دهنا دهبوایه خولێکی بخواردایه و به
باری چاکدا بسووڕایهت .ههر بۆیهش دهپرسێت بۆچی چهرخی گهردوون له سهر
التهنیشتێکدا کهوتووه و ناجووڵێت و ناگۆڕێت؟ له عهینی کاتدا باری قورسی
سهرشانیشمه .لهسهر التهنیشت بوون و بهالدا کهوتن واته خواربوونهوه و وهرگهڕان و
له دۆخی ئاسایی دهرچوون .واههیه هاوشێوهی ئهو تهعبیره له زمانی فارسیدا بریتی
بێت له "چپ افتادن" و به سهر شانی چهپدا کهوتن و چاکهی شاعیر نهویستن .له
ئهدهبی کۆنی ناوچهکهدا ههمیشه الی ڕاست چاکه و الی چه پ ،خراپ .ههموو شا و
حاکم و دهسهاڵتدارێکی نهریتیش ،به گوێرهی ئهو باوهڕه ،وهزیرێکی دهسته ڕاستی
ههیه که تهنیا خوازیاری کاری چاکهیه و وهزیرێکی ده ستهچهپ که خراپه و
خواروخێچی لێ داوا دهکات.
فهردی کۆتایی له ڕاستیدا درێژهی فهردی پێش خۆیهتی و لهوێدا ڕووی قسهی له
چهرخی گهردوونه که دهڵێ :ئهو چهرخهی وا جاران ههر خهریکی چهرخ و خول و
وهرسووڕان بوو ،بۆچی ئێستا له سهر شان وملی منی شاعیر چهقی بهستووه و
الناچیت؟ لێرهدا شاعیر ئهو بۆچوونهی وهرگرتووه که چهرخ ههمیشه بۆ هونهرمهند و
مرۆڤی باش و زهحمهتکێش پێچهوانه دهسووڕێت نهک به مهڕامی دڵی .بهو تهعبیره،
گهردوون ههمیشه بارێکی قورسه به سهر شانی خهڵکانی کردارچاکهوه .حافزی
شیرازیش گلهیی لهبهختی خۆی دهکات و دهڵێ:
"چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت
دایما یکسان نماند حال دوران ،غم مخور"

لێرهدا ،جیاوازی نێوان ههڵوێستی دوو شاعیر واته ئاوات و حافز ئهوهیه حافز هاوکات
لهگهڵ ئهوهی گلهیی و بناشت له بارودۆخی ئێستای ژیانی خۆی و خهڵک دهکات ،به
دواڕۆژی ژیانیان گهش بینه و دڵی خۆی دهداتهوه که خهم مهخۆ ،حاڵی دهوران وهک
ئێستا نامێنێت! بهاڵم گهش بینییهکی ئهوتۆ لهم شیعرهی ئاواتدا بهدی ناکرێت و شاعیری
ئێمه ،لهژێر کارتێکهریی سۆفیایهتیدا ،دواڕۆژێکی ڕوون بۆ خۆی و بۆ خهڵک نابینێت؛
گهرچی له شیعره سیاسییهکانیدا گهلێک گهشبینتر دهردهکهوێت.
چارهنووس دانه دهست چهرخ و گهردوون و کائینات ،چهشنه بیدعهتێکه و لهگهڵ
گهوههری باوهڕی ئیسالمیدا یهک ناگرێتهوه .بهگوێرهی فێرکردنهکانی ئیسالم،
سهرهههودای ههموو کارێکی ئهم جیهانه ،له دهست خودادایه و جگه لهو ،هیچ مرۆڤ
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یان دیاردهیهکی دیکه ناتوانێت چارهنووسی کهون دیاری بکات .ئهم شیعرهی
جهاللهدین مهولهوی له بهرانبهر بۆچوونی حافز و ئاواتدا دهوهستێت یان به گوێرهی
سهردهمی ژیانیان ،باشتره بڵێم ئهوان له بهرانبهر مهولهویدا دهوهستن:
"این رسن های سبب ها در جهان
هان و هان ،زین چرخ سرگردان مدان!"

که چهرخی گهردوونی به چهرخ و گوریسی سهر چااڵو شوبهاندووه و به بهرگۆی
شیعرهکهی دهڵێ دهستم به داوێنت ،سهرهپهتی هۆکارهکان له دهستی چهرخێکدا مهبینه
که خۆی سهرگهردانه و نازانێت بۆ کوێ دهچێت! له فهردێکی دیکهی ههمان ئهو
شیعرهدا مهولهوی دهڵێ "تۆ چهرخ و گوریس دهبینی ،بهاڵم هۆکاری گهڕان و
سووڕانی ئهو چهرخه نابینی و نازانی چ دهستێک دهیسووڕێنێت" -که دیاره مهنزووری
خودایه.
بهحری عهرووزی شیعرهکه،
رمل مثمن محذوف ،فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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گوڵی هیوا

کێ دی وەها لەپڕ گوڵی هیوا بپشکوێ!
نەورۆز و ڕۆژی خۆشیی گەلی کورد وەدەرکەوێ
ڕۆژی نەجاتە ،کاتی خەباتە ،فریشتەکەت
کوردە! ئەگەر نەترسی سەری ناوەتە سوێ
هەر چاوەڕێی خەباتی من و تۆیە کاکی خۆم!
من حازرم ئەگەر کەسێ بێت و ڕەگەڵکەوێ
شەرتە نەدەم وچان و وەنەوز و خەوم نەبێ
هەر نەسرەوم دەمێ ،لە بەیانی هەتا شەوێ
تا کفنی دوژمنم نەبڕم ،نەیکەمە بەری
نەینێمە گۆڕی پیسی ،نەڵێم ژینی خۆم دەوێ
داری هومێدی کوردە بە خوێنی گەل ئاو درا
تاکوو جیهان جیهانە ،سەری بەرزە ،نانەوێ
تازە چرۆ دەکات و بەریشی بەڕێوەیە
هەر ساڵ بە بای بەهار دەشنێت و دەبێ نوێ
تاکوو تەنوورەکەت دەگڕێ ،کاری خۆت بکە
نەک بێتە کۆتی پێت پنە ،گەر تۆ هەلت دەوێ
هەڵکەوتووە ،لە دەستی مەدە هەل ،هەڵێ مەڵێ:
ناڕۆمە پێشێ ،ببزوو؛ لە ڕۆحی منت کەوێ!
هەرگیز مەهێڵە دامرێ تەندوورەکەت لە گڕ
بەو تینی گەرمی وی ،دڵی دوژمن دەبێ توێ
پێ هەڵگرە ،درەنگە ،نەوەک دامرێ ،بڕۆ
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کاکی "ئیمامی"! تۆ کە ژیانی گەلت دەوێ
قاقاڵوا ،هاوینی ١٣5٦ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢5٢و  ٢5٣ی چاپی جەعفەر ،لە چاپی ئەنیسیدا نییە)

______________________________________
باوەکوو شیعرەکە لە ساڵی  ١٣5٦ی هەتاوی واتە نۆ ساڵێک پێش یەکەم چاپی دیوانی
ئاوات (چاپی مامۆستا ئەنیسی) گوتراوە ،لەو چاپەدا بەرچاو ناکەوێت .هۆکارەکەی
دەبێ ناوەرۆکی بە ئاشکرا سیاسی و شۆڕشگێڕانەی بێت.
هاوینی ساڵی  ١٣5٦ی هەتاوی و  ١٩77ی زایێنی سەرەتای ڕاپەڕینەکانی گەالنی
ئێران بوو و لە شارەکاندا یەک لەدوای یەک خۆپیشاندان سازدەکرا و هێزەکانی
حکوومەت بە توندوتیژی نواندن و تەقە کردن لە خۆپیشاندەران ئاگری خەباتی
خەڵکیان بەتینتر دەکرد تا گەییە ئەوەی ڕەوتی ڕاسانی خەڵک و کوشت وبڕی پۆلیس
و ساواک وەک مۆرەی دۆمینە لەم شارەوە ڕادەگوێزرا ئەو شار .خەڵک ،دوای سااڵنێکی
زۆری بێدەنگیی دوای کۆدیتای  ٢8ی گەالوێژی  ،١٣٣٢ئێستا ئیتر هێزێکیان
هاتبووەوە بەر و ڕا دەی خواستە سیاسییەکانیان ڕۆژبەڕۆژ دەچووە سەرێ ،تا گەیشتە
ئەوەی 'ناوەندی پارێزەرانی ئێران' ناڕاستەوخۆ داوای البردنی دەزگای ساواکی کرد و
لە پایز و زستانی هەمان ساڵدا لە خۆپیشاندانەکانی دوو شاری قوم و تەورێز
خەڵکێکی زۆر لە الیەن پۆلیس و ساواکەوە کووژران .دوای ڕووداوەکەی تەورێز،
ئیتر حکوومەتی پەهلەوی خۆی بۆ ڕانەگیرا و لە شارەکان حکوومەتی نیزامی
دامەزراند .بەاڵم ئەویش چارەی کێشەکەی نەکرد و دوای خۆپیشاندانی ڕۆژی
تاسووعای ئەو ساڵە ،ئیتر پێچکەی تەختی شا لەق بوو ،ساواک هەڵوەشایەوە ،شا ئێرانی
بەجێ هێشت ،خومەینی هاتە وە و بە ماوەیەکی کەم دوای ئەوە ڕژیم گۆڕا و کەوتە
دەست مەالکان.
لە ماوەی سااڵنی  ١٣5٦و  57دا هەموو هونەرمەند و خاوەن بیرێک هەوڵی هاندانی
خەڵکی دەدا بۆ بەربەرەکانی ڕژیمی شا و ڕووخاندنی .ئەم شیعرەی ئاواتیش یەک
لەوانە .ئاوات لێ رە و لە یەکدوو شیعری مانگ و سااڵنی دواییدا ڕاشکاوتر هەستی
خۆی دەردەبڕێت و ئاشکراتر لە بەرانبەر ڕژیمی شادا دەوەستێت ،ڕژیمێک کە هەر لە
سەرەتاوە دژی وەستا بوو ،بەربەرەکانی کردبوو و لە زیندانەکانیدا خەوتبوو .ئەوە بە
ئاشکرا دەردەکەوێت کە شاعیر چیتر بە ئیما و ئیشارە هەڵوێستی خۆی دەرنابڕێت،
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وە ک پێشتر ،بۆ نموونە لە شیعری خاسەکەودا دەیکرد ،بەڵکوو بێ پێچ و پەنا دەڵێ:
"ڕۆژی نەجاتە ،کاتی خەباتە و باس لە بڕینی کفن بۆ دوژمن و خستنە ناو گۆڕی
دەکات".
ئەوەش کە دەڵێ "لەپڕ" ،گەلێک ڕاستە .ڕژیمی شا دیعایەی ئەوەی دەکرد کە خاوەنی
پێنجەمین سوپای دنیایە و کاتێ کە شەش ساڵ پێشتر ڕاپەڕینێکی چەکدارانەی فیدائیان
لە باکووری ئێران سەری هەڵدا ،شا بە فیزێکەوە گوتی هەر بە شاگرد ئاشپەزخانەکانی
سوپا بڵێم ،پاکتان دەکەنەوە و ناتانهێڵن! بەاڵم لە سەروحەددی گوتنی ئەم شیعرەدا وەک
مشک چووبوە کونەوە و خەڵکەکەش کە ترسیان ڕەوی بوو و زمانیان کرابووەوە زیاتر
لێی دەچوونە پێشەوە و هەراسیان پێهەڵدەگرت .هەر ساڵێک پێش ئەوەش کەمتر کەس
گومانی توانەوە و نەمانی وا خێرای ئەو هەموو دام و دەزگا داپڵۆسێنەرەی ئێرانی
دەکرد کە نەک هەر لە ئێران بەڵکوو لە ناوچەکە و بۆ نموونە لە عیراق و زوفاری
یەمەن دەوری ژاندرمەی حکوومەتەکانی ڕۆژئاوەای دەبینی.
سوێ :ئاسۆ
فریشتەکەت :بەعادەت دەگوترێت ئەستێرە سەر دەنێتە سوێ ،ئەوەی فریشتە سەر بنێتە
سوێ هەندێک نامۆیە .تۆ بڵێت لە ئەسڵدا 'ستێرەکەت' نەبووبێت؟ بەاڵم ئەگەر هەڵە
نەبێت و فریشتە هەر ئەوە بێت کە شاعیر گوتوویەتی ،ئەودەم دەبێ بڵێین ئاوات
سووڕێکی کەمی بە قسەی باوی سەر زمانی خەڵک داوە و لەجیاتی ئەستێرە بە دەستە
قەسد گوتوویەتی فریشتە .ئەودەمیش ئەو پرسیارە هەر دەمێنێت کە فریشتە کامەیە و
چۆن و بۆچی سەری ناوەتە سوێی گەلی کورد؟ وەاڵم ڕەنگە ئەوە بێت کە فریشتەی
نەجاتی گەلە نزیک بۆتەوە و لە ئاسۆ دەرکەوتووە.
چاوەڕێی خەباتی من و تۆیە :کێ چاوەڕوانە؟ دەبێ نیشتمان بێت .بە ئەگەرێک ،الم
وایە لە شوێنی 'کاکی خۆم' دەبوایە وشەی 'نیشتمان' بێتە میسراعەکەوە ،کە ڕستەکە لە
باری ڕێزمانەوە تەواو دەربێت.
ڕەگەڵ کەوتن :بوونە هاوڕێی کۆمەڵێک لە خەڵک ،بوون بە هاوڕێ و هاوهەنگاوی
یەکتر.
وچان :پشوودان ،وەستان
وەنەوزدان :سەرخەو شکاندن ،قیلوولە ،گورگە خەو.
نەسرەوم :هەدا نەدەم ،ئیستراحەت نەکەم
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تا کفنی :...ئەم فەردە گەلێک توندوتیژە و تێیدا باس لە کوشتنی دوژمنانی گەل
دەکات و دەڵێ داوای ژیان ناکەم تا ئەوان نەخەمە گۆڕە پیسەکەیانەوە' .دوژمن' بە
ئاشکرا ڕژیمی شایەتی ئێرانە.
چرۆ :لکی باریکی دار ،خونچەی تازەی گەاڵدار (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
دەشنێت :شنەشن دەکات .هەنبانە بۆرینە بۆ شنە" ،سروە ،هاتنی سروە و لەرین بە
سروە"ی نووسیوە.
دەگڕێ :دەئایسێ ،ئاگری هەیە
کۆت :داری ئەستووری قاچی زیندانی (هەنبانە بۆرینە).
پنە :تەختەیەکە ئەنگوتکە نانی لەسەر پان دەکەنەوە (هەنبانە بۆرینە)
واتای فەردەکە ئەوەیە :ئەگەر لە هەل دەگەڕێی دەست ببزێوە و تا تەندوورەکە گەرمە
نانی خۆتی پێوەدە دەنا ئەگەر سارد بووەوە ئیتر کەرەسەی نان کردنیشت هەبێت،
ک ەڵکیان نامێنی ،بۆ نموونە ،پنە کە دەتوانی هەویری کارەکەتی لەسەر پان بکەیتەوە،
لێت دەبێتە شتێکی دەست و پێ گیر و لە جیاتی ئەوەی یارمەتیدەرت بێت ،دەبێتە
کۆت و زنجیری القی ڕۆیشتنت.
هەڵکەوتووە ،هەل ،هەڵێ و مەڵێ :دوو جیناسی ناتەواویان لێ پێک هاتووە و مۆسیقای
پیتی /ه/یان تێدا بەرگوێ دەکەوێت.
ناڕۆمە پێشێ :دەگەڕێتەوە بۆ میسراعی پێش خۆی :مەڵێ ناڕۆمە پێشێ ،بجووڵێوە،
دەردت لە ڕۆحی من کەوێت!
دامردن :دامران ،کووژانەوە و خەفە بوونی ئاگر(هەنبانە بۆرینە).
وی :ئەو
توێ :لەتی ناسکی گۆشت (هەنبانە بۆرینە).
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
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گەسکە کۆڵە

هەرچەندە ڕزیو و گەسکەکۆڵەم،
ئامادەیی دەست و مست و تۆڵەم!
بۆو جووتە شەهیدە نۆجوانە،
بۆوجووتە نەمامی نیشتمانە،
شەرتە بەدڵ و بەڕۆح بکۆشم
باش کۆکەمەوە حەواس وهۆشم
تا تۆڵە لە دوژمنوو نەسێنم،
جەرگ و دڵی پیسی دەرنەهێنم،
١٩٠
نابێ بە ژیانی خۆم نەشەم بێ!
یانە بە گوڵی بەهار گەشەم بێ!
ئەو ژینە چ ژینە دەست بەسراو،
خەمبار و ئەسیر و ڕۆڵە کووژراو؟
١٩١
ئەو خوێنی کە وا ڕژا لە بۆکان،
ماوە لەخەیاڵ و بیری هەمووان
١٩٢
دەسگایەکە خوێنی ئێمە دەمژێ
ناپیاوێکە خوێن دەڕێژێ ،دەکوژێ
خۆی شاردەوە وەک جنۆکە لێمان
١٩٣
تا بگرێ دووبارە ڕێگە پێمان
ئەمجارە دڵی گەلە بریندار
١٩٠
١٩١
١٩٢
١٩٣

 .نابێ لە ژیانی خۆم نەشەم بێ ،چاپی ئەنیسی
 .ئەوە خوێنە کە وا ڕژا لە بۆکان ،چاپی جەعفەر
 .دەسگایێکە ،چاپی ئەنیسی و جەعفەر
 .ڕێگە لێمان ،چاپی ئەنیسی
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دەگرن هەموو ڕێگە لەو بە یەکجار
هەروەک سەگی دز لە کون خزاوە
هەر بێتە دەر ئەو سەگە گاڵوە،
دەکرێ شەق وپەق لە سەر خیابان
دەستێننەوە لێی جەزایی تاوان
بۆچی بەشی ئێمە لەو جیهانە،
١٩٤
لەو پان و بەرینە ،هەر دوانە:
یا ڕشتنی خوێنمان لە مەیدان،
یا بردنمان بە چاڵی زیندان!
شیققی سێ ،ئەگەر لە ئێمە قاتە،
بۆ مە ،سێ ،خەباتە ڕێی نەجاتە
قاقاڵوا ١٣5٦ ،ی هەتاوی (؟)
(الپەڕە  ١٩٠ی چاپی ئەنیسی و  ٣١8و  ٣١٩ی چاپی جەعفەر)
_______________________________________

عینوانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا وەک یەکە و لە میسراعی یەکەمی فەردی یەکەمی
شیعرەکە وەرگیراوە بەاڵم عیوانێکی بەڕێ وجێ بۆ ناوەرۆکی شیعرێک نییە کە باس لە
ڕاپەڕین و خەباتی دژی ڕژێمی شای ئێران دەکات و یادی دوو شەهید بەرز
دەنرخێنێت .هەرکەس ئەو عینوانەی دانابێت لە بابەتەکە ورد نەبۆتەوە و هەستم ئەوەیە
شاعیر خۆی ئەو کارەی نەکردبێت .الم وایە عینوان دۆزینەو ە بۆ ئەم شیعرە دەبوایە
زیاتر لە پەیوەندی خەبات لەگەڵ ڕژێمی شا و ئیعدامی ئازادی خوازان و دوو شەهیدی
شاری بۆکاندا بێت وەک :جووتە شەهید ،جووتە نەمامی نیشتمان و ....هتد.
کێشەیەکی گەورەی ئێمە لەگەڵ شیعرەکەدا ئەوەیە کەی و بۆ چ ڕووداوێک گوتراوە.
ساڵی گوترانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا دیاری نەکراوە ،بەاڵم چاپی جەعفەر
ساڵی  ١٣5٦ی بۆداناوە کە دەکاتە ساڵی  ١٩77و  78ی زایێنی و وەک دەبینرێت
منیش هەمان ئەو ساڵەم لە سەرەوە ڕاگواستووە بەاڵم نیشانەیەکی پرسیاریشم وەک
گومان لێکردن لەالی داناوە ،کارێک کە تائێستا نەمکردبوو و ڕێکەتەکانی ناو هەردوو
چاپەکەم بە هەند وەرگرتبوو بێ ئەوەی گومانیان لێ بکەم.
١٩٤

 .هەر دووانە ،چاپی جەعفەر
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هۆکاری گومان کردنی ئێستام لەو دوو دێڕە پەراوێزەدایە کە کاک جەعفەر بۆ
شیعرەکەی نووسیوە و لە ڕوونکردنەوەی میسراعی "بۆو جووتە شەهیدە نۆجوانە" دا،
گوتوویەتی" :مەبەست کەماڵ حەمیدی و محەممەد بەهرامی دوو الوی شاری بۆکانن کە نزیک بە
سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران ،لە خۆپیشاندانەکانی بۆکاندا کووژران".

ڕوونکردنەوەی ناو پەراوێزەکە ،مەسەلەی تەواو ئاڵۆز کردووە .ئەوەی ڕاست بێت،
خۆپیشاندانی جێی ئاماژەی کاک جەعفەر لە ڕۆژی  8ی مانگی ڕەزبەری ساڵی
١٣57ی هەتاوی لە بۆکان ڕوویداوە کە تێیدا ئەو دوو الوە .کە یەکیان قوتابیی
دەبیرستانی بۆکان (کەماڵ حەمیدی) و ئەویتریان سەربازی 'سپای تەڕویج و ئابادانی'
بوو (محەممەد بەهرامی) ،شەهیدبوون و خەڵکانێکی دیکەش بریندار .ئەوە یەک لە
سەرەتاکانی تێوەتالنی شارە کوردنشینەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوو لەو خۆپیشاندان
و ناڕەزایی دەربڕینانەی وا ماوەی چەند مانگێک بوو شارەکانی عەجەمستانی
گرتبووەوە .ئەوەش الیکەم دەبێتە چوار مانگ دوای ئەو ساڵی  ١٣5٦ەی وا کاک
جەعفەر بۆ ساڵی گوترانی شیعرەکەی دەست نیشان کردووە! باشە چۆن ئاوات لە
شیعری ساڵی  ١٣5٦ی خۆیدا باس لە ڕووداوێک دەکات کە هێشتا ڕووی نەداوە و
چەند مانگ دواتر ڕوودەدات؟ ئەوە کاری نەکردەیە و دەبێ کەسێک لە شوێنێک
هەڵەیەکی کردبیت دەنا ئەو دوانە یەک ناگرنەوە.
واهەیە باشترین شێوە بۆ کردنەوەی ئەو گرێ کوێرەش یارمەتی خواستن بێت لە
شیعرەکە خۆی و بەرانبەردانانی لەگەڵ ڕووداوە سیاسییە هاوچەرخەکانی ناوچەی
بۆکان وموکریان :ئاوات لە شیعرەکەیدا دڵ بۆ "جووتە شەهیدی نۆجوان و جووتە
نەمامی نیشتمان" دەسووتێنێت کە خوێنیان لە بۆکان ڕژاوە و بەڵێن دەدات کە بەدڵ و
بەڕۆح بکۆشێ تا تۆڵەی ئەوان لە دوژمنیان بستێنێ ،جەرگ و دڵی پیسی ئەو دوژمنە
دەربهێنێ کە قاتڵی ئەوان بووە و....
 .١سەرەتا دەبێ بزانین دەقی شیعرەکە باس لەچی دەکات و دوژمن کێیە؟
"دەسگایەک کە خوێنی ئێمە [ی کورد] دەمژێ و ناپیاوێک کە خوێن دەڕێژێ و
دەکوژێ ،دەبێ ڕژیمی شایەتی بێت لە ئێران .سەرۆک و بەرپرسی ئەو دەزگایەش ،کە
دەبێ محەممەدڕەزاشای پەهلەوی بێت ،وەک جندۆکە خۆی لە گەل شاردۆتەوە و وەک
سەگی دز لە کون خز اوە کە هەر ئەوەندەی بێتەدەر[ ،بە هێزی گەل] شەق وپەق
دەکرێت و جەزای تاوانەکانی لێ دەستێنرێتەوە.
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.٢ڕووداوەکانی بۆکان :لە بۆکانی سەردەمی پەهلەویدا ،دوو ڕووداوی دڵتەزێن
ڕوویانداوە کە لە هەرکامەیندا دووکەس کووژراون:
 یەکەمیان دوای شکستی ڕاپەڕینی چەکدارانەی ڕێبەرایەتی شۆشگێڕی حزبیدیموکراتی کوردستان (سااڵنی  ١٣٤5تا  ،)٤7دوو برای خەڵکی ناوچەی
سەقز کە ژاندرمە گرتبوویانن ،هێنرانە بۆکان و لە هاوینی ساڵی ١٣٤7
(١٩٦8ز) دا لە گردی کێلەشین و بەردەم بنکەی ژاندارمری ئیعدامیان کردن؛
ئەو جووتە برا پێشمەرگەیەی شۆڕش" ،کوڕانی شوانە" یان پێدەگوتن و
ناویان عوسمان و عومەر[؟] بوو.
 دووەمیان ،ئەو خۆپیشاندانەی دژی ڕژیمی شا ،کە لە ساڵی  ١٣57دا ڕوویداو تێیدا دووکەس کەوتنە بەر گولـلەی پۆلیسی شەهرەبانی بۆکان و شەهید
بوون :محەممەد بەهرامی و کەماڵ حەمیدی.
شیعرەکەی ئاوات بۆ هەرکام لەو دوو ڕووداوە گوترابێت ،ڕێکەوتی ساڵی  ١٣5٦چاپی
کاک جەعفەر لەگەڵیدا ڕێک نایەتەوە و هەربۆیەش نابێ ڕاست بێت.
ئێستا با بە یارمەتی شیعرەکە خۆی ،هەوڵ بدەین بزانین بۆ کامیەک لەو دوو ڕووداوە
گوتراوە" :ڕشتنی خوێنمان لە مەیدان و بردنمان بۆ چاڵی زیندان" هەردوو رووداوەکە
دەگرنەوە و یارمەتییەکی زۆری ئێمە نادەن؛ "دەسگایەکە خوێنی ئێمە دەمژێ"ش لە
هەردوو ڕووداوەکەدا هەر یەک دەسگا بووە و ئەویش حکوومەتی پەهلەوی دووەم.
بەاڵم "خۆی شاردەوە وەک جنۆکە لێمان" و "هەروەک سەگی دز لە کون خزاوە"،
سەردەمی ڕاپەڕینەکەی باڵی شۆڕشگێری حزب واتە سااڵنی  ١٣٤7و  ٤8ناگرێتەوە؛
لەوێدا شا خۆی نەشاردبووەوە و لە کون نەخزابوو لەکاتێکدا ڕاپەڕینی سااڵنی  ١٣5٦و
 57ی گەالنی ئێران گەیشتە ئەنجامی ئەوەی شا ،ماوەیەک لە کاخەکەی خۆیدا مایەوە
و زۆر لێرە ولەوێ دەرنەکەوت و لە ئەنجامیشیدا لە ئێران چووە دەرەوە و تا کۆتایی
تەمەنی لە پاناما و میسر ئاوارە بوو.
بەم حیسابە ،شیعرەکە دەبێ بگەڕێتەوە بۆ ڕووداوی دووەم واتە کووژرانی کەماڵ
حەمیدی و محەممەد بەهرامی لە سەرەتای پایزی ساڵی  ،١٣57کە لەو سەردەمەدا
شاعیر تەمەنی  7١سااڵن بووە و جورئەتی کردووە بەخۆی بڵێت "ڕزیو و
گەسکەکۆڵە"! ئەو تایبەتمەندییانە لە ساڵی ڕووداوی یەکەمدا زۆر ڕاست دەرنایەن کە
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دە ساڵێک گەنجتر بووە .هیوادارم کاک جەعفەر لە چاپەکانی دوایی دیوانەکەدا
چارەسەری بکات.
تەنانەت لەگەڵ پەسندکردنی ئەگەری دووەمیشدا ،هەر ناکرێت ئەگەری یەکەم (واتە
ڕووداوی ئیعدامی کوڕانی شوانە لە ساڵی  )١٣٤7بەتەواوەتی بدرێتە دواوە ،بەتایبەت
کاتێ کە شاعیر دەڵێ "ماوە لە خەیاڵ و بیری هەموان" دەڵێی ئاماژە بە ڕووداوێکی
دوور و لەمێژین دەکات نەک تازە و نوێ وەک ئەوەی ساڵی .١٣57
ڕوونکردنەوەی هەندێک دەستە وشەی ناو شیعرەکە:
گەسکە کۆڵە  ،گەسکێکی زۆر کارکردووەی کەڵک نەماو کە زیاتر بۆ ماڵینی خاک و
خۆڵی دەرگاوبان کەڵکی لێ وەردەگیرێت.
بۆو ،بۆ ئەو
ناپیاو ،نامرۆڤ
نۆجوان ،نەوجوان ،تازە پێگەیشتوو
شەق و پەق ،لەت وپەت
سێ فەردی کۆتایی شیعرەکە لە پەیوەندی یەکتردان و تێیدا دەڵێ دوژمن تاقە دوو
هەڵبژاردنی لەبەردەم کورد داناوە ،یان خوێنیان بڕێژێت ،یان بیانخاتە زیندانەوە .بەاڵم
ئێمە بەو دوو 'شیق' واتە دوو حاڵەتە ڕازی نین و هەڵبژاردنێکی دیکەشمان هەیە کە
ئەویش خەباتە لە ڕێی نەجات و ڕزگاریدا .بەم پێیە ،دەبێ میسراعی کۆتایی فەردی
مەقتەع بەم شێوەیە بخوێنرێتەوە:
"بۆ مە ،سێ ،خەباتە ڕێی نەجاتە" ،واتە بۆئێمە شیققی سێهەم خەبات کردنە کە
دەمانخاتە سەر ڕێی ڕزگاری.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف :مفعول مفاعلن فعولن
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له خهو ههستان

سەد بەهار ئێستە بەقوربانی چلەی زستانە
ڕۆژی ئازاد ی هەاڵت ،کاتی لەخەو هەستانە
نیشتمان بۆتە بەهەشت ،سەوزە واڵت و دەرودەشت
گەرچی زستانە بەاڵم چەشنی بەهارستانە
دوژمنن کەوتووە هەستانی مەحاڵە و ئەستەم
هەروەکوو پیرەگەماڵ کەوت و لەبەردەستانە
دەستیان بەستن ئەوانەی وەکوو سەگ یانیگرن
با لە چاڵیان بخەن ئەو تاقمە چاوبەستانە
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
قاقاڵوا ١٣57 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٠7ی چاپی ئەنیسی و  ١٩8ی چاپی جهعفهر)

_________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا "ههاڵتنی شا" یه ،که پڕ بهپێسته بۆ بابهتهکه و ئهو
ڕووداوه سیاسییانهی ئێرانی ساڵی  ١٩٦٩( ١٣57ز).
بابەت ،بۆنە ،ڕێکەوت و بەگشتی هەموو زانیارییەکی پێویست سەبارەت بە شیعرەکە،
لەبەر دەستدان.
محەممەد ڕەزاشای پەهلەوی لە سەردەمی حوکماتی خۆیدا دووجار ئێرانی بەجێ
هێشت و ڕۆیشت :یەکەمیان لە  ٢5ی مانگی گەالوێژی  )١٩5٣( ١٣٣٢و سەردەمی
سەرەک وەزیریی دوکتۆر محەممەد موسەددیق ،کە لەژێر تەوژمی ڕاپەڕینی خەڵکدا
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چوو بۆ شاری ڕامسەر و ڕۆژێک دواتر هاوڕێ لەگەڵ سەڕەییای هاوسەریدا چوون بۆ
بەغدا و پاشان ڕۆم لە ئیتالیا .سەفەرەکە سەرجەم  ٦ڕۆژێکی خایاند و سێ ڕۆژ دوای
کۆدیتای  ٢8ی گەالوێژ کۆتایی هات ،لە ئەنجامدا ڕۆژی  ٣١ی هەمان مانگ
گەڕایەوە تاران و چووەوە سەر تەخت و تاجەکەی.
سەفەری دووهەمی شا لە  ١٣57/١٠/٢٦ی ساڵی  )١٩78( ١٣57کە سەرلەنوێ لەژێر
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
بە گوێرەی دیوانی چاپی ئەنیسی لە ساڵی  ١٣57دا گوتراوە و بەم پێیە ،دەبێ ڕووی لە
سەفەری دووهەمی شا بێت.
شا ،لە مانگی یەکەمی زستانی ساڵی  ١٣57دا ڕۆیشت و واهەیە شیعرەکە بە ماوەیەکی
کەم دوای سەفەرەکە گوترابێت هەربۆیەش شاعیر دەڵێ "سەد بەهار ئێستە بەقوربانی
چلەی زستانە".
سەرجەمی شیعرەکە بانگەوازە بۆ دوو شت :ڕاپەڕین دژ بە ڕژێمی شا و تۆڵە سەندنەوە
لە دەوروپش تەکانی و بەگشتی لە بەڕێوەبەرانی حکوومەتی شاهی .سەید کامیل ،کە لە
ژیانی ئاسایی ڕۆژانەدا گەلێک هێدی وهێمن و بێ وەی و لە الیەکی دیکەوە سۆفی و
لە بنەماڵەی شێخانی زەنبیل بوو ،لەم شیعرەدا گەلێک توندوتیژ و تۆڵەئەستێن و بێ
بەزەیی دەنوێنێت .ئەوە دەتوانێ لە الیەکەوە نیشانەی هەڵوێستی سیاسی وحزبیی شاعیر
و لەالیەکی دیکەوە ئاوێنەی کۆمەڵگاکە بێت کە عەشیرەیی و ئیسالمییە و بە
فەرهەنگی "قصاص" و یاسای ئیسڕائیلیی"چاو لەبەرانبەر چاو" ڕاهێنراوە و گەلێک
دوورە لە بەخشین و لێبووردن .گەلێک ئوسووڵی ئایینیی ئیسالم لە یاساکانی بەنی
ئیسرائیل وەرگیراون.
هەرچۆنێک بێت ،شیعرەکە بانگی ڕاپەڕین و خەباتی سیاسی دژ بە سیستەمی سیاسیی
ئێرانی پەهلەوی دەدات .بەرگۆی قسەکانی لە پێنج فەردی یەکەمدا دیار نییە واتە بە
ڕاشکاوی ناو لە کەسێک و تاقمێکی تایبەت نابات گەرچی خوێنەر دەزانێت قسەکانی
بۆ خەڵکن ،بەاڵم لە دێڕی کۆتاییدا دوو دەستە خەڵک ناوبردە دەکات" :مەالکانی
بەڕێز" و "گەلی ئازا و نەبەز" .من وای بۆ دەچم کە نیاز لە مەالکانی بەڕێز ،مەالی
ئێران بەگشتی بن نەک هەر مەالی کوردستان .ئەگەر ئەوە بۆچوونێکی ڕاست بێت،
واهەیە "گەلی ئازا ونەبەز" یش گەلی ئێران بەگشتی بن نەک هەر گەلی کورد بەتەنیا.
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دیارە ئاوات ئەو شیعرەی کاتێک گوتووە کە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران بوو و
هێشتا مەالئ ئێران خەسلەتەکانی خۆیان بۆ خەڵک دەرنەخستبوو و بەقسەش هیچیان لە
عەداڵەت و بەرانبەری و ئاسایش و ئاوەدانی واڵت نەهێشتبووەوە .درەنگتر دیتمان کە
ئەو فیشااڵنە ڕاست نەبوون و مەال لە ئێران جەهەننەمێکیان دروست کرد وئاگرێکیان
کردەوە کە دووکەڵی تەنانەت چووە چاوی زۆر خەڵکی دیکەش لە چوار قوژبنی ئەم
جیهانەدا.
بە دڵنیایی ،ئەگەر ئاوات تا ئێستا بمایە و بیویستایە شیعرێک بڵێت و بانگی ڕاپەڕینی
خەڵک بدات ،بەو تایبەتم ەندییانەوە کە لە کەسایەتییەکەیدا بوو و ئێمە دەیانناسین ،نەک
"مەالکانی بەڕێز" ی بەو مرۆڤکوژانە نەدەگوت بەڵکوو بارانی تانە وتەشەر و جنێوی
بەسەردا دەباراندن وەک چۆن لێرەدا بە سەر ڕژیمی شایدا باراندووە و بە دوژمن،
پیرەگەماڵ ،سەگی یانیگر ،تاقمی چاوبەست ،کەسیف ،خوێنمژ و پەستی ناوبردوون.
دواقسە :گەرچی دڵنیا نیم ،بەاڵم الم وایە میسراعی یەکەمی شیعرەکە هی هەژار یان
حەقیقی یان عەتری گڵۆاڵنی بێت .دەڵێی لە شیعری سەردەمی کۆماری کوردستاندا
بینیومە بەاڵم ناچمەوە سەری بزانم هی کێ بووە و لە کوێدا بینیومە.
وشەیەکی ئەستەم لە شیعرەکەدا نییە پێویست بە لێکدانەوە بکات ،بەاڵم چەند
ڕوونکردنەوە خراپ نییە:
واڵت = لێرەدا دەوروبەری شار و دێیە
دوژمنن = دوژمنتان (بن لەهجەی ناوچەی مەنگوڕایەتی و مامەشایەتی)
یانیگر = سەگێک کە ناوەڕێ و دەتگرێ (هەنبانە بۆرینە)
کەسیف = پیس ،واتایەکە ئێرانییەکان بە وشەی "کثیف" ی عەربییان داوە .عەرەب
خۆی واتای "کەڵەکەبوو" ی بۆ وشەکە هەیە .وشەکە لە ناو کوردی ڕۆژهەاڵتیشدا
هەمان واتای فارسییەکەی لێوەردەگیرێت.
تەرمی ڕەزاخانی کەسیفی بابی = تەرکیبێکە شاعیر بە گوێرەی پێداویستیی کێشی
شیعرەکە ،لە ڕستەی ئاساییتری "تەرمی کەسیفی ڕەزاخانی بابی" دروستی کردووە .ئەو
چەشنە هێرشکارییە توند و جنێودانە تا ڕادەیەکی زۆر لە کاراکتەری ئاوات بەدوورە.
ئاوات لەبەرانبەر نەیار و دوژمندا هەڵوێستی توندی هەیە بەاڵم زمانی بەیانی ئەو
هەڵوێسەی کەمتر وا توندوتیژە.
لەبیرو = لەبیرتان
بهحری عهرووزیی شیعرهکه ،رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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بۆ شەهیدانی بانە

نیشتمان ئەمڕۆکە ڕەشپۆشی شەهیدی بانەیە
داغداری کردەوەی ئەو دەستە خوێن ڕێژانەیە
١٩٦
بۆ شەهیدی شاری بانە ،پیر والو گریانیە
نیشتمان ئەمساڵەکە بۆ الوەکان گۆڕخانەیە
١٩7
کوردەکان! ئەی گوردەکان! ئەی الوی پڕ هێز و قەوەت!
١٩8
ڕۆژی تۆڵەی خوێنی ئەو جووتە شەهیدە جوانەیە
نیشتمان بانگو دەکا ئەی ڕۆڵەکەی کاوەی نەبەز،
وەرنە مەیدان کاتی پڕدان و شەڕی پیاوانەیە
١٩٩
هەرکەسێ بۆ سەندنی تۆڵە ،لە مەیدان حازرە،
نێوی ئەو هەر قارەمانە و مەردی ئەو مەیدانەیە
با بڕۆین ،پێی ناوێ ئیتر بیری داهاتوو بکەین
تانگ و تۆپی ڕێژیمی شای بێ شەرم ،هەمبانەیە!
١٩5

بۆکان ،زستانی  ١٣57ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٠٦ی چاپی ئەنیسی و  ٢٢7ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'شەهیدانی بانە' یە .شێعرێکی دیکەی سیاسی ناو
دیوانی ئاواتە .کۆتایی هاوین و پایزی ساڵی  ١٣57کۆتاییەکانی تەمەنی ڕژێمی
١٩5
١٩٦
١٩7
١٩8
١٩٩

.
.
.
.
.

چاپی ئەنیسی :ئەو تاقمە خوێنڕێژانەیە
چاپی ئەنیسی :گریانی یە
چاپی ئەنیسی :کوردەکان ،ئەی کوردەکان
چاپی ئەنیسی :ڕۆژی سەندنی خوێنی
چاپی ئەنیسی :سەندنی تۆڵە مەیدان حازرە (وێدەچێت هەڵەی چاپ بێت).
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شایەتییە لە ئێران .خۆپیشاندانی شارەکانی ئێران گەیشتە کوردستان و خەڵکی
ناوچەکەش وێڕای شارەکانی دیکەی ئێران دژ بە حکوومەتی شا خۆپیشاندانیان کرد و
لەو خۆپیشاندانانەدا ژمارەیەک خەڵک بە گولـلەی پۆلیس و سوپای ئێرانەوە بوون شەهید
کران.
ئەم شیعرەی ئاوات بۆ "جووتە شەهیدی جوان" ی شاری بانە گوتراوە .من سەبارەت بە
شأن نزولی شیعرەکە پرسیارم لە برادەرێکی خۆشەویستی بانەیی کرد کە پێی گوتم

"دەبێ ئاماژە بێت بە ڕووداوی تەقەی پادگانی بانە لە خۆپیشاندەران لە ڕۆژی
 ، ١٣57/١٠/١٦کە بوو بە هۆی کووژرانی دووکەس :ئەحمەدخانی ئەحمەدی و
ڕەحمانی خاتوونی".
هەندێک ناتەواویی تەکنیکی لە شیعرەکەدا بەدی دەکرێت:
وشەی 'سەندنی' فەردی سێهەمی چاپی ئەنیسی بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی ئەفاعیلی
شیعرەکەدا بمێنێتەوە ،دەبێ پیتی دالەکەی قرت بکرێت و وەک سەننی' بخوێنرێتەوە لە
کاتێکدا هەمان وشە لە فەردی پێنجەمدا شێوازی ئاسایی هەیە (دیارە چاپی جەعفەر

ئەو کێشەیەی نەهێشتووە و وشەی 'تۆڵەی' لە شوێن داناوە و خوێنەر نازانێت ئایا ئەو
گۆڕانکاریی ە شاعیر خۆی کردوویەتی یان کاک جەعفەر و هاوکارەکانی) .لە فەردی

کۆتاییشدا وشەی ڕژیم یان ڕژێم دەبێ بە شێوەی ڕێژیم واتە بە کێشانی زیاد لە
ئەندازەی پیتی /ێ /وە بخوێنرێتەوە بۆ ئەوەی کێشی شیعرەکە تێک نەچێت.
چەند ڕوونکردنەوەیەک:
شەهیدە ج وانەیە :لێرەدا وێدەچێت جوان واتای الو و گەنج بداتەوە .لە ناوچەی سنە بە
الو و گەنج دەڵێن جوان .بەاڵم یەک لەو دوو کەسە ،واتە ئەحمەدخان ،زۆریش گەنج
و کەم تەمەن نەبوو.
بانگو دەکا :بانگتان دەکات .شێوەزاری مەهابادییە
پڕدان :پەالماردان
پێی ناوی بیری داهاتوو بکەین :بیری دواڕۆژ مەک ەنەوە و خۆ پێدادەن .دیارە ئەوە بۆ
هاندانی خەڵک گوتراوە.
تانگ و تۆپی شا ،هەمبانەیە :واتە بەتاڵە و تەنیا دەنگی هەیە .ئەوەش لە درێژەی هەمان
هەوڵدانە بۆ هاندانی خەڵک لە پێناو خەبات دژ بە ڕژیمی شا.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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نیشتمانی کورد

ئەو نیشتمانی بەرز و بەڕێز و جوانی کورد
جێگەی ژیانی پڕ لە هیوای پاڵەوانی کورد
٢٠٠
هۆی بەرزیی هەموو گەل و پیر و جەوانی کورد
بەو ئاو و خاکە جوانەوە بەندە ژیانی کورد
٢٠١
ئەی خاکی پڕ لە جەوهەر و هەر پڕ لە زێڕ و زێو!
هۆزت بە شاخوداختەوە بوونە 'سەربزێو'
نیلووفەڕی باڵوی لە سەر ئاوی بێقەرار
ئاڵۆز و تێکەڵ و بەگرێ ،چەشنی زولفی یار
سووچ و کەناری دەشتی هەموو سەوز و اللەزار
قۆز و لەبەرداڵن و لەبارە بەبێ قومار
بەهبەه لە شاخوداخی ئەو و خاک و ئاوی ئەو
٢٠٢
چەند خۆش لە سەر زمانە ،گەلی کوردە ناوی ئەو
الیەک شنەی شەماڵە کە دەشنێ بە حاڵی دڵ
الیەک کزەی داڵن لە گواڵنە بە سۆز و کوڵ
الیەک لە خۆشی بولبولە وا پێکەنیوە گوڵ
الیێکی دیش کە خونچەیە پێچرا بە بەرگ و چڵ
 ٢٠٠ئەم می سراعە کێشەی 'کێش'ی هەیە و لە تەقتیع کردندا لەگەڵ پاشماوەی شیعرەکە ڕێک نایەتەوە .وەک
ئەوەی وشەی 'گەل' لەوێدا زیادی بێت
 ٢٠١چاپی جەعفەر :ئەی خاکی پڕ لە جەوهەر و پڕ لە زێڕ و زێو .کێشی ئەم میسراعە لەنگە .و الم وایە
وشەیەکی داکەوتووە .بۆ نموونە ئەگەر بڵێین پڕ لە جەوهەر و [پڕ] هەر لە زێڕ و زێو؛ یان هەر[پڕ] لەزێڕ و
زێو ،ئیتر کێشەکە تەواو دەبێت .بەاڵم ئایا ئاوات خۆی چی لەو شوێنە داناوە؟ نازانم .وشەی زێو لە باشووری
کوردستان وەک زیو دەنووسرێت.
 ٢٠٢چاپی جەعفەر :چەند خۆشە لە سەر زمان...
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ئەم بەند و ئەم بیساتەیە گیانە دڵی مرۆ
دێنێتە جۆش و دێتە خورۆش و دەڵێ بڕۆ
کاتی خەباتە هۆزی بەجێماوی کوردەکان!
پێ هەڵگرن ،درەنگە ،بڕۆن ڕێکوو بێوچان
هیوای گرنگی ،ئێوەیە خۆ دایکی نیشتمان
ئەو نیشتمانی هۆزی گەلی کردە قارەمان
ئەو قارەمانی وا لە خەباتایە ڕۆژ و شەو
ئەو پاڵەوانی وا کە بەهێزە و ئەوەند پتەو
ماوێکی زۆرە مات و ئەسیر و قەلەندەرین
خەمبار و بێکەس و لە هەموو خۆشییەک بەرین
تا کەی بە پشتی کۆمەوە کۆڵ بۆ کێ هەڵگرین؟
٢٠٣
تا کەی بەبێ خەفەت سەرمان نەچتە سەر سەرین؟
با بەس ببینە ئالەتی دەستان ،وەرن! وەرن!
ئەوڕۆ هەلە ،دە هەڵپەڕن و دەستی یەک گرن!
ڕۆیی ئەوی کە خوێنی مژین ،ببوە پیرەزاڵ
ئێمە کەالکی کەوتوو ،ئەو ببوە پیرەداڵ
خۆراکی جەرگی ئێمە بوو ،دەیخوارد قەپاڵ قەپاڵ
لێی کەوتووە ئەوێستە لە بەر زگ وەکوو گەماڵ
چونکی کەالکی خواردووە ،نابزوێ کەوتووە
ئابڕوو و حەیای بە جارێ لە نێو عالەمێ چووە
سەیری "ئیمامی"ی پیر کە ،کە وا کەوتبوو لە ماڵ
خەم دایڕزاندبوو ،سەری دەبزووتەوە بە حاڵ
ئەوڕۆ کەچی ،لە خۆشی ،ئەوا کەوتە قیل و قاڵ
بانگوو دەکا و دەڵێ :وەرن ،ئەی الو و کیژوکاڵ!
دەست دەینە دەستی یەک ،لە خیابان و سەرشەقام

خۆمان بە کوشت بدەین ،نەوەکوو بینەوە غوالم

٢٠٣

سەرجەم فەرد و میسراعەکانی ئەم بەندە کارتێکەریی شیعری نەمر سەیفولقوزاتی بە سەرەوەیە.
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قاقاڵوا١٣57 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢8٦تا  ٢88ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_______________________________________
شیعرەکە  ١٢ساڵ دوای چاپی دیوانی ئاواتی مامۆستا ئەنیسی ( )١٣٦5گوتراوە و
ئاشکرایە نابێ لەو چاپەدا بەرچاو بکەوێت ،کە ناشکەوێت.
لە چاپی کاک جەعفەردا ساڵی گوترانی شیعرەکە بە ١٩7٩ [ ١٣57ز] ڕاگەیێنراوە کە
ساڵی ڕاپەڕین یان شۆڕشی گەالنی ئێران دژ بە حکوومەتی محەممەد ڕەزاشای
پەهلەوییە .ئاوات  ١١ساڵ دواتر کۆچی دوایی کردووە.
شیعرێکی نیشتمانی و پڕ لە سۆز و هەستی نەتەوایەتییە کە تێیدا هانی گەلی کورد بە
تایبەت الوەکانی دەدات هاوڕێ لەگەڵ خۆی" ،دەست دەنە دەست یەک و لە سەر
شەقام خۆێنی [داگیرکەرانی خاکی کورد] بڕێژن نەک ئەوەی ببنەوە غواڵم"ی بێگانە.
سێ بەندی یەکەم هەڵدان و پێدا هەڵگوتنی نیشتمانی کوردە و لە بەندی چوارەمەوە
هاندانی کوردە بەرەو خەبات.
کارتێکەریی شیع ری نەمر سەیفولقوزاتی قازی بەسەر شیعرەکەوە بە باشی دەبینرێت .چ
لە باسی سروشتی کوردستان و چ دواتر لە شوێنی هاندانی خەڵک بەرەو خەباتدا.
لە باری شیعرییەوە دەبێ بڵێم تەرکیب بەندە .تەرکیب بەند ،وەک تەرجیع بەند،
کۆمەڵەی چەند غەزەل یان قەسیدەیە کە هەرکامیان سەروای تایبەت بەخۆیان هەیە
بەاڵم فەردێک دەکەوێتە بەینیانەوە و بەیەکەوەیان دەبەستێت .ئەو فەردە لە تەرجیع بەند
دا دووپات دەبێتەوە و هەموویان وەک یەکن بەاڵم لە تەرکیب بەنددا هەرجارەی
فەردێکی جیاواز بە سەروایەکی جیاوازەوە دەنووسرێت .ناوە رۆکی تەرکیب بەندیش
وەک تەرجیع ب ەند بە گشتی غەرامییە بەاڵم نموونەی ئایینی یان پێداهەڵگوتنی
کەسانیشیان هەیە .ئەم شیعرەی ئێرەی ئاواتیش نموونەیەکی باشی تەرکیب بەندی
سیاسییە.
ئەم تەرکیب بەندەی ئاوات لە باری فۆڕمیشەوە دیاردەیەکی بەرچاوی تێدا دەبینرێت
ئەویش ئەوەیە بەشەکانی نە غەزەلن نە قەسیدە بەڵکوو تەنیا چوارینەن .ئەوە باوەکوو
شێوازێکی تا ڕادەیەک نائاسایی بێت ،بەاڵم دەگمەن وسەمەرەش نییە لەبەر ئەوەی
٢٠٤
نموونەی لە شیعری فارسیشدا هەیە.
" ٢٠٤دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید
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پاڵەوانی کورد :ڕوون نییە نیازی شاعیر لەو سیفەتە چ کەسێکە .من زیاتر وەک
سیفەتێکی عام سەیری دەکەم کە بۆ گەلی کوردی بەکار هێناوە .شاعیر دوو جار
وشەی 'قارەمان' و جارێکی دیکەش وشەی پاڵەوان دێنێت و دەڵێ 'نیشتمان هۆزی
گەلی کردە قارەمان' واتە ئەو سیفەتە بە هەموو گەلی کورد دەدات.
دیارە بە ئەگەرێکی زۆر الوازیش ،واهەیە ڕووی قسەی لە تاکەکەسێکی دیاریکراو
بێت .بەاڵم وردبوونەوە و خوێندنەوەی دووچارەی شیعرەکە بۆمان دەردەخات کە
شاعیر ڕووی قسەی لە هەموو گەلەکەمانە و بەس.
ئەی خاکی :...وەک لە پەراوێزی شیعرەکەدا دا گوترا ،کێشی ئەم میسراعە لەنگە و الم
وایە وشەیەکی لێ داکەوتبێت .بۆ نموونە ئەگەر بڵێین "پڕ لە جەوهەر و هەر [پڕ] لە
زێڕ و زێو" کێشەکە چارەسەر دەبێت .بەاڵم ئایا ئاوات خۆی چی لەو شوێنە داناوە و
لە ئامادە کردنی کتێبەکەدا لە قەڵەم کەوتووە؟ نازانم.
زێو :نوقرە .لە باشووری کوردستان دەگوترێت زیو.
سەربزێو :یاغی ئاوات بە تەوسەوە دەڵێ ئەی خاکی پڕ لە جەوهەر هۆزی تۆ [بە
دەست دوژمنەوە] هەاڵتوونەتە سەر کێو و [دوژمنی داگیرکەری خاکەکەیان] پێیان
٢٠5
دەڵێ 'سەربزێو'! ئەو تەعبیرە لە شیعرێکی نەمر سەیفولقوزاتی قازیشدا هاتووە.
نیلوفەڕ :لێڵوپەڕ ،گوڵێکە ئەو فەردە گەلێک شاعیرانە و تازەیە کە تێیدا خاکی کورد و
زولفی یارەکەی خۆی بە گوڵی لێڵووپەڕ شوبهاندووە کە بە سەر ئاوەوە پەرش و باڵو
دەبێتەوە .بەاڵم ئەو شونهاندنەی هەروا بە ساکاریی نەکردووە بەڵکوو سێ سیفەتی ئاڵۆز
و تێکەڵ و بە گرێی داوەتە لێڵووپەڕەکە و 'بێ قەراری'شی خستۆتە زاتی شەپۆلی

٢٠5

قصە بی سر و سامانی من گوش کنید
گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید
شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی؟
سوختم ،سوختم ،این راز نگفتن تاکی؟"
(وەحشی بافقی ،شاعیری سەدەی دەیەمی کۆچیی ئێران)
"کوردینە ،تاکەی ئێمە لە کێوان میسالی دێو
بێین و بچین و بۆ مە نەبێ قەت خودان و خێو؟....
 ...هەر میللەتێ لەالوە حەقی خۆی بەدەستەوە
کوردێ کە سەرهەڵێنێ ،دەڵێن بۆتە سەربزێو!( "..سەیفولقوزاتی قازی)
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ئاوەکەوە؛ ئەوانە هەموو کاری شاعیرانەن و شیعر بە گشتی دەبێ ئاوا لە قسەی ئاسایی
خەڵک جیاواز بێت.
سووچ :لێرە دا 'گۆشە' یە
قۆز :جوان و لەبار (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
بە بێ قومار :بە ىێ گالتە ،بەڕاست
بەهبەه :ئامڕازی تەحسینە
چەند خۆش لە سەر زمانە :لە دەقی چاپی جەعفەردا بەم شێوەیە هاتووە" :چەند خۆشە
لە سەر زمان ،گەلی کوردە ناوی ئەو" کە کێشەکەی بە ئاشکرا لەنگە .من هەوڵی
ساغکردنەوەیم دا بۆ ئەوەی کێش بپارێزم و کردمە :چەند خۆش لەسەر زمانە.....
دەشنێ :بای شەماڵ شنە شن دەکات
بەند وبیسات' :بند وبساط 'ە و لە فارسیدا بە واتای ئەو شتانە دێت وا هەن یان کەسێک
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
ئالەتی دەست :کەرەسەی دەستی بێگانان ،کەسێک کە بە خواستی بێگانە دەجووڵێتەوە.
نەچتە :نەچێتە
ئەوی :ئەوەی
کەوتن :پاڵدانەوە ،ڕاکشان (بە تەوسەوە)
پیرەزاڵ :پیرێکی مووسپی .دەبێ ئاماژەبێت بە محەممەد ڕەزاشای پەهلەوی ،کە لە
ساڵی گوترانی شیعرەکەدا کەوتە بەر شااڵوی شۆڕشی خەڵک و لە ئێران چووە دەرەوە
و هەر لە دەرەوەی ئێرانیش مرد .دەبێ شیعرەکە بە ماوەیەکی کەم پێش هەاڵتنی شا و
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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لێی کەوتن :ڕاکشانی سەگ و حەیوانی تر
گەماڵ :سەگ
کەالک :الشەی حەیوان و مرۆڤیش
سەیری ئیمامی :...شاعیر لە بارودۆخی خۆی دەدوێت لە سەردەمی دەسەاڵتی شادا و
دەڵێ لە ماڵەوە کەوتبووم ،خەم دایڕزاندبووم و سەرم بەحاڵێک دەبزووت ،بەاڵم
ئێستا[کە خەڵک ڕاپەڕیون و دوژمن هەاڵتووە] ،کەوتوومەتەوە قسەکردن و بانگ
کردنی ئێوە بەرەو خۆپیشاندانی سەرشەقام ،لەبەر ئەوەی ئەگەر دوژمن بیشمانکووژێت،
هێشتا باشترە لەوەی جارێکی دیکە ببینەوە غواڵمیان.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
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دەردی کورد

دەردی کوردم گرتووە ،چ بکەم ئەمن!
تەیری بەختم مردووە ،چ بکەم ئەمن!
یەک نەبوون و ڕێک نەبوون و لێک پسان
ژەهری دووریم چێشتووە ،چ بکەم ئەمن؟
باری یەک جار زۆر گرانی قەومەکەم
ئەمنی یەک جار خستووە ،چ بکەم ئەمن؟
ڕیسی چەند ساڵەم ،تەشی ڕێسی زەمان
پێچەوانەی ڕستووە ،چ بکەم ئەمن!
یەک نەبوونی دوو برای ئازا و نەبەز
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؟
قاقاڵوا١٣58 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١5٤ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_________________________________________
هۆکاری نەبوونی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا دەبێ ناوەرۆکی کوردانەی بێت و
داکۆکی کردن لە یەکیەتی و یەکگرتوویی کورد و حزبە سیاسییەکانی ،دیارە ئەوەش
الی مەالکانی ئێران کە دەبوایە ئیجازەی چاپیان بە کتێبەکە بدایە ،بڤە بووە و
هەربۆیەش یان مامۆستا ئەنیسی نەیخستۆتە دووتوێی کتێبەکەوە یان خستوویەتی و
ئەوان سانسۆریان کردووە.
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شیعرێکی بە سۆز وکوڵی نەتەوایەتییە ،لە ژێر کارتێکەریی شەڕی نگریسی ناوخۆیی
کورددا گوتراوە .شەڕەکە بە حیسابی ڕێکەوتی ساڵی  ١٩7٩( ١٣58و  ،)8٠دەبێ
کێشەی هاوکاری کردنی قیادەی موەققەتە بێت لەگەڵ کۆماری ئیسالمی و
بەگژداچوونی حزبی دیموکراتی کوردستان ،کە چەند ساڵێک دواتر ،گەیشتە ئەنجامی
پاشەکشەی ئەوان بەرەو باشوور و چوونەدەرەوەیان لە خاکی ئێران.
ناوەرۆک و وشەگەلی ناو شیعرەکە ڕوونن .دەردی دووبەرەکی و شەڕی کورد لەگەڵ
کورد ،دەردێکی کۆنە وشاعیر بەو دەردەوە دەتلێتەوە" :منیش تووشی ئەو دەردە
هاتووم ،کە 'یەک نەبوون و ڕێک نەبوون و لێک پسان و دووری لە یەکتر و بەسترانی
ڕێی نەجات [واتە ڕێی سەربەخۆ بوون] لە نەیاری بەد مەسەب [حکوومەتی
داگیرکەری خاکی کورد واتە ئێران]' بێت و هەر ئەو یەکنەگرتووییە بۆتە هۆی
ئەوەی 'تەیری بەختی بمرێت' و 'بەختی شاعیرێکی چەندساڵەی پیر[کە خۆیەتی] ،لێی
بنوێت' .لە کۆتایی هەر فەردێکیشدا جارێک ڕوودەکاتە خوێنەر و دەپرسێت' :چ بکەم
ئەمن؟' ئەو 'چ بکەم ئەمن' گوتنە ئەوپەڕی دەرد و ڕەنجی شاعیر دەگەیێنێت لە
ڕوودانی کێشەیەکی نگریس کە ئەو خۆی توانای بەربەرەکانی کردن و وەستانی لە
بەرانبەریدا نییە و تەنبا هاوار و هانابردنی لە دەست دێت.
'چ بکەم ئەمن؟' هەروەها لە باری تێکنیکی عەرووزییەوە ڕەدیفی ئەم غەزەلە
'مردف'ەیە و سەرواکانی بریتین لە :گرتووە ،مردووە ،چێشتووە ،خستووە ،ڕستووە،
بەستووە و نووستووە.
ڕێک نەبوون :تەبا نەبوون
ژەهری دووری :ئەو دوورییە ،دووریی الیەنەکان واتە حزبەکانە لە یەکتر.
'یەکجار'ی ناو میسراعی یەکەم ،ڕادە و ئەندازەی قورسایی باری گرانی سەرشانی
قەومەکەی شاعیر دەگەیێنێت؛ بەاڵم 'یەکجار'ی میسراعی دووهەمی فەردەکە ،واتای 'بە
تەواوەتی' دەدات.
تەشی ڕێسی زەمان :قەبووڵی 'تەقدیر ؛ لەالیەن شاعیرەوە دەگەیەنێ و ئەوەی کە
ڕیسەکەی [واتە هەوڵ و خەباتی چەندساڵەی] بێ ئەنجام بووە و هەڵوەشاوەتەوە،
ناڕەحەتە بەاڵم خەتای کار لێرەدا دەخاتە ئەستۆی زەمان کە دەکرێ بە خودا یان
دەسەاڵتێکی ژوور سەری مرۆڤ بزانرێت.
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دوو برای ئازا و نەبەز :ئاوات لێرەدا هەڵوێستێک دژ بەو دوو بەرەی شەڕە ناگرێت و
بەوەدا دیارە هەردووالیەنی خۆش دەوێت؛ بەاڵم گلەیی لە هەردوکیان دەکات کە
یەک نەبوونیان ڕێی نەجاتی [گەلی] بەستووە.
نەیاری بەد مەسەب :شاعیر ئەگەر بە هۆی باوەڕی نەتەوایەتییەوە سیفەتی باش دەداتە
پاڵ شەڕکەرانی هەردوو بەرە ،لە بەرانبەردا هەمان باوەڕ وای لێدەکات نێوە نیتکە
ئاراستەی نەیار و دوژمنی گەل بکات و بە 'بەدمەسەب'ی ناوبەرێت کە لە ڕوانگەی
ئیمانداری موسوڵمانەوە سیفەتێکی خراپە و بە واتای ئەوە دێت کە ئەو الیەنە ئیمانی
پاک نییە .دیارە الیەنەکەش بەحیسابی ساڵی گوترانی شیعرەکە ،کۆماری ئیسالمی ئێران
نەبێت کەس نییە.
پالن ڕشتن :بەعادەت ،لەگەڵ پالن و بەرنامەدا ،کرداری 'داڕشتن' دێت بەاڵم
'ڕشتن'یش دەگوترێت؛ شاعیر چ لەبەر کێشی شیعرەکە بووبێت و چ بۆ
دەستکاریکردنی ڕێزمان ،لە هەردوو حاڵەتدا کارێکی هەڵەی نەکردووە کاتێ
گوەتوویەتی پالن ڕشتن .لەبیرمان نەچێت وشە بە دەست شاعیری لێهاتووەوە وەک
مێوەڕۆنە و دەتوانێت بیچم و شێوازی دڵخوازی خۆی پێ بدات .دیارە ئەو شێوازپێدانە
کاتێ سەرکەوتوو دەبێت کە خوێنەر لێی تێبگات و هەستێکی ئەرێ یی بە نیسبەت
گۆڕانکارییەکەوە هەبێت.
هۆنەری چەندساڵەیی پیر :دەکرێ چەندساڵە وەک سیفەتێک بۆ ماوەی شاعیریی هۆنەر
بگیرێتە بەرچاو و بگوترێ ئەو کەسەی وا چەندساڵە کاری هۆنەریی دەکات و ئێستا
پیر بووە؛ هەروەها دەکرێ چەندساڵە و پیر هەردوکیان بە دوو سیفەتی هاوواتا و
هاوشێوە بۆ ه ۆنەر وەربگیرێت و بگوترێ ئەو هۆنەرەی وا سااڵنی تەمەنی زۆرن و پیر
بووە .من لەگەڵ دووهەمیاندام .شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا  7٦سااڵن بووە.
بەختەکەی هاتووە و لێی نوستووە :ئاوات لە شیعرێکی دیکەشدا تەعبیرێکی هاوچەشنی
بۆ نووستنی بەخت هەیە و دیارە دەبێ باوەڕی بە بەخت و شانس بووبێت:
"لــە نــاکــاو پـیــریم لــێ وەدەرکــەوت
بەختیش وەکو خۆم هات و لێی خەوت"

٢٠٦

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن

٢٠٦

ئەم شیعرە ،هونەرمەندحەسەن زیرەکیش بە گۆرانی گوتوویەتی.
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چوارینەیەک

ئەوەندەی ڕووڕەش و خاوەن گوناهم
ئەوەندەش خاوەنی فەریاد و ئاهم
بە ئاهم بەخشە یارەببی گوناهم
سپی کە تۆ و خوداییت ڕووی سیاهم
قاقاڵوا ١٣58 ،ی هەتاوی
(الپەڕە ٢١٤ی چاپی ئەنیسی و و ٣٤٩ی چاپی جەعفەر)

_________________________________
ئەوە تاقە چوارینەی کوردیی ئاواتە کە ڕێکەوتی هۆنرانەوەی بۆ دیاریی کراوە؛ هەر
بەو بۆنەیەشەوە لەوانی دیکەم جیا کردۆتەوە و لە ڕیزبەندیی ڕێکەوتی گوتنی
شیعرەکاندا لەگەڵ ئەوانەی ساڵی  ١٣58ی هەتاوی (١٩7٩ز) دامناوە.
چوارینەیەکی ئایینییە و پاڕانەوەی شاعیرە لە دەرگانەی خودا بۆ ئەوەی گوناهەکانی
ببەخشێت و ڕووی ڕەشی سپی بکاتەوە -باوەڕێکی گشتیی موسوڵمانان ،و هەرگیز
ناشزانرێت کام گوناهە کە هەر لە منداڵێ و شیرەخۆرییەوە دەکەوێتە سەر داوێنی
مرۆڤی موسوڵمان و نە  ١7ڕەکعەت نوێژی ڕۆژانە و  ٢٤جار سوجدە کردن و ٣٠
ڕۆژ برسیەتی ڕەمەزان و  ٤٠ڕۆژ لە خۆدان و خۆ بریندارکردنی محەڕڕەم تا ئەربەعینی
برادەرانی شیعە ،پاکی ناکاتەوە و لە کۆتاییدا نەکیر و مونکیر و گورزی ئاسنی ناو
قەبر و  ١٠٠هەزارساڵ چاوەڕوانیی سەحرای مەحشەر و پردی لەموو باریکتر و لە
ئەڵماس تیژتریش چارەسەری ناکات و کاری دەکەوێتە الی مالیکی دۆزەخ!
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نان و خوان

٢٠7

دڵی من موبتهالی بااڵ بڵندی نۆجوانێکه
لهدهوری دێ و دهچێ دایم ،عهجایب پاسهوانێکه!
برۆی چهشنی کهوان ،برژۆڵی تیره ،بسکی زنجیره
ئهسیری تهپکهیی بسک و کوژهی تیروکهوانێکه
له ئێش و ئۆف و ناڵین و ههناسهی خۆی ههراسانه
ههمیشه گوێ به ئاوازی شنهی کاتی بهیانێکه
ههموو گیانم وهکوو قامیش ههڵۆڵ و کون کونه ،کاکه!
ئهگهر ڕاستت دهوێ ئاماده بۆ بلوێری شوانێکه!
کزهی کاتی بهیان ههر وهک کزهی جهرگی برینداره
کهچی دڵ وادهزانێ مهڵحهمی ههر ئێش و ژانێکه!
٢٠٩
وهریوه مووی سهر وڕیشم لهبهر پیری و خهمباری
٢١٠
له باغی عهمری فهوتاوم ،ئهویش بۆخۆی خهزانێکه
٢١١
'ئیمامی' جهرگی برژاوی مهزهی فرمێسکی چاوی بوو
ئهویش وا خاوهنی سفره و کهباب و نان و خوانێکه
٢٠8

 . ٢٠7چاپی ئهنیسی :بااڵ بڵندی ،نهوجوانێکه .بێگومان ئهو نیشانهی خاڵبهندییهی نێوان وشهکان زیادی و
ناپێویسته.
 . ٢٠8له ههردوو چاپهکهدا :داییم نووسراوه و نازانم ئهو پیتی /ی /زیادییهیان بۆ داناوه .من قرتم کرد.
 . ٢٠٩چاپی ئهنیسی :لهبهر پیری یو خهمباری
 . ٢١٠گۆڕینی وشهی 'عومر' بۆ 'عهمر' دهبێ لهژێر کارتێکهریی قسهی ئاپۆرهی خهڵکی ناوچهکهدا کرابێت.
 . ٢١١چاپی ئهنیسی :چاوی بو .بهگشتی مامۆستا ئهنیسی زوربهی کات واوی درێژ به یهک واو دهنووسێت و
ههست دهکهم شاعیر خۆیشی ههر وای نووسیبێت ،لهبهر ئهوهی دوو واو نووسین شێوازێکی تازهتره .مامۆستا
ههژاریش کهڵکی له دوو واو وهرنهدهگرت و له سهر یهک واو ،بۆر یان ضمهی دادهنا.
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قاقاڵوا ١٣5٩ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٣١ی چاپی ئهنیسی و  ١٩٠ی چاپی جهعفهر)

____________________________________
عینوانی شیعرهکه له ههردوو چاپی ئهنیسی و جهعفهردا 'نان وخوان' ه ،که له دوایین
دوو وشهی دوایین فهردی شیعرهکه وهرگیراوه.
شیعرێکی ئهویندارییه و شاعیر له تهمهنی  5٩ساڵیدا هۆندوویهتهوه.
وشه و تهعبیری ئهستهم و دوور له زیهنی تێدا نییه بهاڵم وشهی جوانی کوردیی تێدا
کۆکراوهتهوه :کوژه ،گوێ بهئاواز ،ههڵۆڵ ،بلوێری شوان ،کزهی کاتی بهیان و...
کوژه :ئێستا به گشتی له ههموو شوێنێک کهڵک له شێوازی فارسی ئهو وشهیه
وهردهگیرێت و دهگوترێت 'کوشته'؛ ئهوهش له کاتێکدایه که شێوازه کوردییهکهی
واته 'کوژه' گهلێک جوانتره.
ئهسیری تهپکهیی ....ئهوه دڵی شاعیره که ئهسیره و بهگشتی ههموو شیعرهکه وهسفی
حااڵتی دڵی شاعیره.
کاکه! الم وایه له خیتابی 'کاکه!' دا ،دهبێ ڕووی قسهی شاعیر له خوێنهر بێت که
خیتابێکی گشتییه ،بهاڵم شیعری دیکهی شاعیر ههر لهم دیوانهدا ههن که ڕوویان له
کاکی خۆی واته سهید موحهممهدی نوورانی شێخی زهنبیله و به 'کاکه' بانگی
دهکات .ئەوەی ئێ رە وێناچێت لەو دەستە شیعرانە بێت.
وهریوه مووی سهر و ڕیشم ....وهرینی مووی لهش بههۆی نهخۆشییهوه ئاساییه ،له نێو
خهڵکیشدا ئهو قسهیه باوه که دهڵێن موو به خهم و خهفهت دهوهرێت ،بهاڵم نازانم
ڕاستییهکی زانستی له پشته یان نا؟
سێ لهفزی برۆ و برژۆڵ و بسک هاوڕێ لهگهڵ سێ واتای تهپکه و تیر و کهوان له
فهردی دووههمدا ،نموونهی تهواوی لهفف ونهشری موشهووهشن :یهکهم به واتای
سێههم و سێههم به واتای یهکهم .به ههمان شێوه وهرینی مووی سهر و ڕیش لهگهڵ
پیری و خهمباری له فهردی شهشهمدا ،لهفف و نهشرن بهاڵم موڕهتتهب.
ههموو ئهوانه و هێنانی ههندێک وشهی هاوچهشن (مراعات النظیر) یا دژ بهیهک
(سهنعهتی تضاد یان مقابله) وهک قامیش و ههڵۆڵ و کون کون و بلوێری شوان له
فهردی چوارهم ،کزهی جهرگی بریندار و مهڵحهمی ئێش و ژان له فهردی پێنجهم و
باغ و خهزان له فهردی شهشهم ،ههروهها جهرگی برژاو و مهزهی فرمێسک و کهباب و
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نان وخوان له فهردی کۆتاییدا ،به تهعبیری کالسیکهکان پیشاندهری توانای شیعری
شاعیرهکهیهتی.
نالی شیعرێکی ههیه که کێش و تهنانهت سهرواکهی لهم شیعره جیاوازه ،بهاڵم خوێنهر
به خوێندنهوهی ئهم ،واههیه بکهوێته بیری ئهو:

"سهری ههر مووی بهدهنم چهشنه تهمهننایێکه
گهردشی تووکی سهرم دووکهڵی سهودایێکه
وهره سهر سهیری سهفاگاهی نهزهرگهی چاوم
که عهجهب مهنزهرهیێ سهیر و تهماشایێکه...
حهڵقه حهڵقهی چ دهکهی داوی کهمهندی زولفت
بۆ دڵی خهسته که وا بهستهیی ههودایێکه؟"...
بهحری عهرووزیی شیعرهکه:
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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داخی تۆ سەختە

٢١٢

داخی تۆ سەختە ،لەسەر دڵ چڵ دەدا و دەکولێتەوە
مامی پیریشت لە تاوت ،گیانە ،هەر دەخولێتەوە
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
هەروەکوو شەم هەڵبووە ،دەگڕێت و ناکووژێتەوە
ئەو هەموو ئەخالقە شیرینەت لەگەڵ پیر و جەوان
دەک کوتوپڕ بم ،ئەگەرساتێ لە بیرم چێتەوە!
بەفر و سەرمایە و دڵیش ڕێگەی بە جارێ بەسترا
بەفری خەم کەنگێ لە سەر بستووی داڵن دەتوێتەوە؟
تەم واڵتی گرت و خەم دایگرت هەموو خاوەن دڵێک
ئەو گرێپووچکەی لە سەر دڵ ،داخۆ کەی دەکرێتەوە؟
٢١٣
داخۆ تازە گوڵ لە باخان شین دەبێ بێ "شاعەلی"؟
داخۆ کۆرپەی جوانی هیوای گەل ئەرێ دەشنێتەوە؟
تازە نابینم ئەوانە تاوەکوو ڕۆژی حەشر
ڕۆیین و نابیندرێن ،تازە زەمان نایێتەوە
ساڵی پەنجا و نۆ بوو ،ڕێبەندان بوو ،بەندی دڵ پسا
٢١٤
وا پسا جەرگ و دڵی "کامیل" کە یەک ناگرێتەوە

٢١٢
٢١٣
٢١٤

چاپی ئەنیسی :چڵ دەدا و دەکولێتەوە
چاپی جەعفەر :بێ شاعەلی
چاپی ئەنیسی :جەرگ و دڵی مامت
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٢١5

بۆکان ١٣5٩/١١/٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١١٣و  ١١٤ی چاپی ئەنیسی و  ٢١8و  ٢١٩ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "گرێ پووچکەی دڵ"ە .هەردوو عینوانەکان لە
ناوەرۆکی شیعرەکە وەرگیراون.
شین گێڕییە بۆ کۆچی دوایی عەلیشا ،کوڕەگەورەی سەیدی زەنبیل و برازای ئاوات.
ئەو ڕاستییە هەم لە شیعرەکە دەردەکەوێت :کە دەڵێ "مامی پیریشت "...و هەم لە
یادداشتی ناو پەراوێزی شیعرەکە لە چاپی جەعفەردا ،کە نووسیویەتی :بۆ کۆچی
دوایی برازای خۆشەویستی ،خوالێخۆشبوو "عەلی شا".
شاعیر ئەم چەشنە الواندنەوە یان شین گێڕییانەی بۆ زۆرێک لە ئەندامانی نێرینەی
بنەماڵ ەکەی خۆی گوتووە (برا ،برازا ،مام و ئامۆزا) ،کە هەندێکیانمان پێشتر بینیوە (بۆ
نموونە ،دوو شیعری 'مەفەرموو من نەماوم ' و 'تەنیا مامەوە'  ،کە بۆ مردنی کاکی
نووسیون) ،الی کەم دوو پارچەشی بۆ کۆچی دوایی مامی هۆندۆتەوە.
چڵدان :یان چڵ لێدان ،لێدانی دەمارێکی لەشە (بەگشتی دڵ) ،بە ڕادەیەکی توندتر لە
ئاسایی .لە کاتی ناڕەحەتی و خەفەتدا دڵ چڵ دەدات.
کوالنەوە :تازە بوونەوە و بە ناسۆر کەوتنی برینە.
ڕێبەندان :مانگی ناوەڕاستی زستانە و جەنگەی سەخڵەت و سەرما .شاعیر دەڵێ هەر
خۆم بە هاتنی ئەو مانگە ناخۆشە بەندی دڵم پسابوو ،وا ئێستا کاتێ بیر لە [مردنی] تۆ
دەکەمەوە ،ئەویشم لێ دەکولێتەوە و سەرلەنوێ دەپسێتەوە.
ئەمنیش جەرگ و دڵ :دەبێ لەگەڵ میسراعی دوای خۆیدا بخوێنرێتەوە :جەرگ و
دڵی ئەمنیش وەکوو مۆم هەڵبووە و گڕ دەگرێت و ناکووژێتەوە.
دەگڕێت :گڕ دەگرێت ،دەسووتێت.
کوتوپڕ :لەپڕ .بە مردنێکی ش دەگوترێت کە بەهۆی وەستانی دڵ یان مێشکەوە بێت و
لەپڕ کەسەکە بکووژێت .کوتوپڕ بم واتە بە سەکتە و وەستانی دڵ بمرم ئەگەر
ساتێکیش تۆم لەبیر بچێتەوە.
بستۆ :ملەی کێو.

 215شوێنی گوترانی شیعرەکە لە چاپی جەعفەردا دیاری نەکراوە بەاڵم ڕێکەوتەکەی لە هەردوو چاپدا
وەک یەکە.
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داخۆ تازە :...لەو زیادەڕۆییانەیە کە تەنیا شاعیر و هونەرمەند دەتوانن بیکەن بێ ئەوەی
ناحەز نەبێت! لە قسەکردنی ئاساییدا ئەگەر کەسێک بڵێ برازاکەم مردووە و ئیتر دوای
ئەو لە دنیادا گوڵ شین نابێت ،بیسەر پێی پێدەکەنێت بەالم شاعیر دەیڵێت و جوانیشە!
ئاوات دەپرسێت ئایا بە بێ عەلیشای برازام گوڵ شین دەبن؟ یان تەنانەت واهەیە
کۆرپەی هیوای هەموو گەڵ بتوانێت بااڵ بکات؟
تازە نابیمنم ئەوانە" :...ئەوانە" کێن؟ دەبێ کەس وکاری لەدەستچووی شاعیر بن.
حاجی سەید محەممەدی کاکی شاعیر دوو ساڵ پێش عەلیشا کۆچی دوایی کردبوو و
حاجی بابەشێخی مامیشی  ١7ساڵ پێشتر.
ساڵی پەنجا و نۆ بوو :ساڵی  ١٣5٩ی کۆچیی هەتاوییە ٣ .ی ڕێبەندانی ئەو ساڵە
دەکاتە  ١٩77/١/٢٣ی زایێنی.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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شیعری سااڵنی  ١٣٦٠تا ١٣٦٨
پێرست :بای وادە(خەرمانی مەینەت) ،چش لەم و لەو ،پیری ،لێبووردن ،بوڕاقی باڵدار،
وەرەوە گیانە! پاڕانەوە ،ڕیشی سپی ،داخوازی ئیمداد ،حاسڵی من ،جەژنی ئێمە،
شووشەی دڵ ،پاڕانەوە ،ئەی غەریبی خۆشەویست! ،ئاواتی هۆنەر.

بای وادە (خەرمانی مەینەت)

ئەوا بای وادە هات و سەوزە چیمەن
بەهەشته گوڵشەن و سەحرا ،به دیمەن
٢١٦
بەاڵم بۆ من چ بای واده ،چ پاییز
ڕەفیقان بانگی کاروانی هیوا کەن!
بەبێ ئازیزی دڵ ،خێڵ ڕەنجەڕۆیە
کەژاوەی ژینی تاڵ ناگاته مەعدەن
بە خۆی ما دڵ ،که دی نێرگس له باخان
به چاوی جوانی دەڕوانێته گوڵشەن
دڵم ما هەڵوەدا و موبتەالی ئەو
چ بێ مەڵبەند و جێگا ،ماڵ و مەسکەن!
دڵم دۆشما بە الی خەرمانی مەینەت
بەبێ هاواڵ و داوەڵ ،بێکەس و شەن
بەبێ ئازیزی دڵ مەرگی "ئیمامی"
نزیکه ،دا بڵێ بێن گۆڕهەڵکەن
قاقاڵوا١٣٦٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٦8ی چاپی ئەنیسی و ١5٩ی چاپی جەعفەر)
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 ٢١٦دڵنیا نیم شاعیر خۆی ئەم وشەیەی چۆن نووسیوە بەاڵم بە بۆچوونی من دەبێ بە شێوەی 'پایز' بنووسرێت.
'پاییز' شێوە فارسییەکەیەتی و نووسینی شێوازی کوردیی وشەکە زیانێک بە 'فعولن' ی کێشە عەرووزییەکە
ناگەیێنێت .ز مانی کوردی لەژێر کارتێکەریی زۆری زمانی فارسیدا دەناڵێنێت و حەق نییە ڕەوتی ئەو
کارتێکرانە خێراتریش بکەینەوە .هەردوو چاپی ئەنیسی و جەعفەر بە شێوەی 'پاییز'یان تۆمار کردووە و منیش
نەمویستووە بیگۆڕم بەاڵم بۆچوونم ئەوەیە کە ڕامگەیاند.

پارچە شیعرێکی دیکەی ئاوات (الپەڕە  ١5٣و  ١5٤ی چاپی ئەنیسی و  ٦٦و  ٦7ی
چاپی جەعفەر) هەر ناوی 'بای وادە'یە .بڵێی ئەو دووپات بوونەوەیە کاری شاعیر خۆی
بووبێت؟ ئەگەر وابووبێت بۆچی لە چاپی ئەنیسیدا عینوانی ئەم یەکەیان 'خەرمانی
مەینەت'ە؛ ئەگەریش شاعیر وای دانەنابێت ،بۆچی لە چاپی کاک جەعفەر دا دووپات
کراوەتەوە؟
من بۆ بەرگری کردن لە گێژو گومی ،نەمویست عینوانی 'بای وادە' بۆ دوو شیعر
دابنێم و هەربۆیەش عینوانی چاپی ئەنیسیشم لە ناو دوو کەواندا داناوە.
لە چاپی ئەنیسیدا ساڵی گوترانی شیعرەکە نەنووسراوە بەاڵم چاپی جەعفەر ساڵی ١٣٦٠
ی هەتاوی بۆ دیاری کردووە.
لە ساڵی ١٩8١[ ١٣٦٠ز]دا شاعیر  ٦8سااڵن بووە.
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
ئازیز ی دڵ) کە بەگوێرەی ئەو ،گومانی ئەوە سەرهەڵدەدات شاعیر شیعرەکەی بۆ
کەس وکار یان دۆست و برادەرێکی خۆشەویستی خۆی نووسیبێت .ئەو 'ئازیزی دڵ'
ەی وا الی شاعیرنەبووە و بیری کردووە ،کێیە؟ جگە لە ئەندامانی بنەماڵە ،یان دۆست
و برادەری نزیکی شاعیر کێی دیکە دەتوانێ ببێت؟ خوێنەری شیعرەکە ئەستەمە
بتوانێت ئەو مەتەڵۆکەیە هەڵبێنێت!
بای وادە' :هەنبانە بۆرینە'ی مامۆستا هەژار و فەرهەنگی خاڵ لەم پێکهاتەیە بێدەنگن
بەاڵم هەنبانە بۆرینە 'وادە'ی بە 'جەنگە' واتا کردۆتەوە .ئەوەندەی بزانم بای وادە بە
بایەکی کۆتایی زستان دەگوترێت کە دەڵێن بەفر دەتوێنێتەوە .دیارە دوای توانەوەی
بەفریش چیمەن و گیا سەرهەڵدەدەن.
بەهەشتە :....دیمەنی گولشەن و سەحرا وەک دیمەنی بەهەشتە.
چ بای وادە ،چ پایز :ئاوات لێرەدا بێ هیوایی خۆی دەردەبڕیت و دەڵی سەرەتای
بەهار و پایز هیچ جیاوازییەکیان بۆم نییە.
کاروانی هیوا :نازانم دەبێ چەمکی 'کاروانی هیوا' هەر لە واتا ئاسایی و ساکارەکەیدا
سەیر بکەین یان واتایەکی دووەمیش لەپشت چەمکەکەوە ببینین؟ ئاوات مرۆڤێکی
سیاسی بوو ،بڵێی لێرەشدا ئاماژەی بە ڕووداوێک ،بزووتنەوەیەک ،خەباتێک یان
شۆڕشێک نەکردبێت؟ ئەگەر ئەو 'ئیهام' واتە قسە دووپاڵووە لە چەمکەکەدا نەبینین،
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واتای سەرجەمی فەردەکە دەبێتە" :ئەی ڕەفیقان! بانگێک بهێڵنە کاروانی هیوا با
بوەستێت تا من دەیگەمێ ،لەبەر ئەوەی من لەو کاروانە بەجێ ماوم و بێ هیوام وپایز
و زستان چ جیاوازییەکی بۆم نییە".
ئازیزی دڵ :ئەوە خاڵی نادیاری ناو شیعرەکەیە .ئەو ئازیزە دەتوانێ کێ بێت؟ ئەگەر
شیعرەکە لە سااڵنی  ١٣٤٦و  ٤7دا بگوترایە ،واهەبوو بڵێی ن نیاز لە نەمر سەید تاهیری
کوڕی شاعیر یان هاو سەنگەرێک و هاوحزبییەکی ئەو بووە کە چۆتە باشووری
کوردستان و ناو شۆڕشی ئەیلوول .بەاڵم لە ساڵی  ١٩8١( ١٣٦٠ی زایێنی)دا کام
ئازیزی دڵی شاعیرە وا لێی دیار نییە و بیری دەکات؟ ئەو سااڵنەش بەشێک لە کوردی
ڕۆژهەاڵت لەگەڵ حزبی دیموکرات و کۆمەڵە چووبوونە باشوور ،بڵێی ئازیزی دڵی
شاعیر یەک لەو کەسانە نەبێت؟ ساڵی گوترانی شیعرەکە ئەگەر بە وردی دیاری
نەکرێت ،دەتوانێ سەرلێشێواوی زۆری لەم چەشنە پێک بهێنێت.
ئەگەری دیکە ئەوەیە مە سەلەکە زۆر بە سیاسەتەوە نەبەستینەوە و بە کوڕ یان کچێک
یان برا و برازا و ئامۆزایەکی شاعیری بزانین کە چووبێتە سەفەر یان لە سەربازی بێت
یان تەنانەت مەالکانی ئێران تەبعیدیان کردبێت بۆ سمنان و دامغان کە لەو سااڵنەدا
کوردێکی زۆر پەرەوازەی ئەو ناوچانەی ئێران کران (خۆ چوومەوە سەر باسی
سیاسەت!)
خێڵ ڕەنجەڕۆیە :دەکرێ ئە و 'خێڵ' ە بە 'کاروان'ی ناو فەردی پێشتریشەوە پەیوەندی
بدرێت.
نێرگس لەباخان :پەیوەندی بە چاوی جوانەوە هەیە .چاوی جوان لە شیعری کوردی و
فارسیدا بە گوڵی نێرگس دەشوبهێنرێت.
چاوی جوانی :من وشەی 'جوانی' وەک "چاوی جوانی ئەو" واتە نێرگس دەخوێنمەوە،
بەاڵم بۆی هەیە 'ناو' یش بێت نەک ئاوەڵناو و بڵێین 'جوانیی'.
چاوی جوانی :من وەک 'چاوی جوانی ئەو' واتە نێرگسی دەخوێنمەوە ،بەاڵم واهەیە
'ناو' و بێین نەک ئاوەڵناو و بڵێین 'جوانیی'.
هەڵوەدا :ئاوارە و سەرلێشێواو.
موبتەال :باوەکوو عەرەبییە بەاڵم لەفارسیشدا کەڵکی لێ وەردەگیرێت :گیرۆدە و
گرفتار ،ئالوودەبووی شتێک.
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چ بێ مەڵبەند و :....من نیشانەی سەرسووڕمانم لە کۆتایی میسراعەکە داناوە لەبەر
ئەوەی الم وایە هەموو میسراعی دووهەم درێژەی میسراعی یەکەمی فەردەکەیە و
هەرچوار سیفەتی بێ مەڵبەند[ ،بێ]جێگا[ ،بێ] ماڵ و [بێ]مەسکەن دەگەڕێنەوە بۆ
وشەی 'دڵم'.
دڵم دۆش ما :دۆش واتە دژ ،گرژ ،سیس (هەنبابە بۆرینە) .دۆش مان و دۆش دامان
مات و بێ دەسەاڵت مانەوەیە .شاعیر دەڵێ بەالی خەرمانی مەینەتەوە دڵم سیس و
مات ما.
داوەڵ :داڵۆ ،داوڵ ،بە فارسی مترسک (هەنبانە بۆرینە) .داوەڵ شتێکە باخەوان و
بێستانچی بۆ ڕەواند نی باڵندە لە پەڕۆ ،یان تەنەکە و ...دروستی دەکەن .لە شیعری
'بەرەوموکریان' ی مامۆستا هەژاردا' ،سەلکەکەر'یش بە هەمان واتا هاتووە:
"باغ و بێستانە ،مەالی سەلکەکەرە"

بێکەس و شەن :بێ کەس و بێ شەن .شەن ،هەمان شەنەی خەرمان بەبا کردنە .واتە
من شەنەم نییە خەرمانی پێ بەباکەم ،یان خود شەنکەرم نییە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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چش لهم و لهو!

ئهی خالیقی ڕۆژ و شهو ،ڕۆژم ڕهشه ههر وهک شهو
شهو ههر له خهیاڵی ئهم ،ڕۆژیش به هومێدی ئهو
تا کهی به هومێدی ئهو ،تاکهی به خهیاڵی ئهم؟
یاڕهب ئهو و ئهم بهس بێ ،ههم چش لهو و ههم چش لهو!

ڕۆژ و شهوی عومری من پاکی به عهبهس ڕۆیی
ڕۆژ خواردنه فکری من ،شهو ههر به خهیاڵی خهو
ئهم عالهمه فانی بوو ،ئیتر به خهیاڵی چی؟
کوا شاهی سولهیمان ٢١7و ئهسکهندهر و کهیخوسرهو؟
ههسته بڕۆ بهر دهرکی خاسانی خودا" ،کامیل"!
٢١8
بمره ،که لهپاش فهوتت ههر عیشقه دهدا پڕتهو
قاقاڵوا ١٣٦٠ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  7٩ی چاپی ئەنیسی و  ١7٠ی چاپی جهعفهر)

___________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا "پرتهوی عیشق" ه.
غهزهلێکی کورتی پێنج فهردی بهاڵم به ناوهرۆکه .پێش ئهوهی بتوانین به حیسابی
پاڕانهوهی شاعیر له خودا ،شیعرهکه به ئایینی دابنێین ،دهبێ له ههندێک وشه و
تهعبیراتی ورد بینهوه .ئهو دهمهیه که تێدهگهین شیعرهکه ناوهرۆکی عیرفانی و
سۆفیایهتی ههیه که باوهکوو ئیسالمیش بێت بهاڵم جیاوازه له شیعری ئایینی .گهوههری
شیعرهکه بریتییه له ڕق بوونهوه له "عالهمی فانی" و بێزاری له ژیانی ئاسایی ڕۆژانه ،که
 . ٢١7له ههر دوو دهقهکهدا "کوا شاه سولهیمان "...هاتووه ،من بۆ کێشی شیعرهکه و ڕهوان بوونی زیاتر به شاهی
سولهیمانم نووسی که لهسهر زمانی خهڵکیش ههر وا ههیه.
 . ٢١8پرتهو ،دهقی چاپی ئهنیسی
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سۆفییانی سافی شێوه ژیانی ئهوتۆیان داوهته دواوه و به "خورد و خهوی حهیوانی" و
دوورکهوتنهوه له فیکری قووڵ و بیرکردنهوه له واتای ژین و ئامانجی ژیانیان زانیوه.
جیهان ،به تهعبیری ئهوان ،بهقا و وهفای بۆ مرۆڤ نییه وهک چۆن بۆ گهورهگهورانی
مێژوو وهک سولهیمان و ئهسکهندهر و کهیخوسرهویش نهیبووه؛ کهوابوو ،کهسانی
تێگهیشتوو نابێ دڵی پێ خۆش بکهن و بکهونه شوێن فرت وفێڵ و ڕهنگ و ڕواڵهتی.
ئهوهی بۆچوونهکهی من زیاتر دهسهلمێنێت دوایین فهردی شیعرهکهیه که شاعیر
داواکاره بچێته بهر دهرکی "خاسانی خودا" و "عیشق" به دیاردهیهکی ئهبهدی دادهنێت
که دوای مردنی مرۆڤیش ههر شهوق دهداتهوه .جا ئهگهر ئهوه بزانین که عیشق
"گرنگترین ڕوکنی تهریقهته"  ٢١٩گومان له عیرفانی بوونی شیعرهکهش ناکهینهوه.
رهنگه خوێنهر گومان لهوهدا بکات وبڵێ عیشقی جێگهی باسی شاعیر ئهوه نییه وا
سۆفییان به عیشقی حهقیقی دهزانن و به عیشقی مهجازی واته ئهوینی مرۆڤێکی دابنێت
که بۆ مرۆڤێکی دیکهی ههیه .ئهو بۆچوونه له شوێنی خۆیدا نییه لهبهر ئهوهی شاعیر
به ڕاشکاوی چش له هومێد و تهنانهت خهیااڵتی ئهم خهڵکی سهر زهوییه دهکات و
دهڵێ ڕۆژ وشهوم به بێهووده ڕۆیوه و ڕایدهگهیێنێت که ئهم عالهمه عالهمێکی
ههمیشهیی نییه و ،دهفهوتێت .له خۆیشی دهخوازێت چش لهو ژیانه بکات و له
"خاسانی خودا" نزیک بێتهوه ،گومان لهوهدا ناکرێت که ئهو خاسانی خودایهش دهبێ
ڕێبهرانی دینی یان تهریقەت بن.
بنهماڵهی شێخایهتی و پهیوهندییه شهخسییهکانی ئاواتیش دهبێ بۆ ئهو باسه بگیرێنه
بهرچاو .شێخانی زهنبیل پیری تهریقهت بوون و کامیل شا باوهکوو به ڕهسمی
شێخایهتی نهکردبێت بهاڵم بهشێک بووه لهو سیستهمه.
ڕێکهوتی ساڵی  ١٣٦٠کۆتایی شیعرهکهش نیشانهیهکی دیکهیه بۆ ئهو ڕاستییه .لهو
ساڵهدا شاعیر کهم وزۆر  78ساڵی تهمهن بووه ٢٢٠و تهنیا  8ساڵ دوای ئهو ژیاوه .لهو
تهمهنهدا ئهگهری ئهوینی ئاسایی بۆ کهسێکی وهک کامیل شا گهلێک الوازتره لهوهی وا
"متصوفان" به عیشقی حهقیقی واته عیشقی خودایی ناو دهبهن.
وشهی ئهستهم له دهقی شیعرهکهدا نییه.
 . ٢١٩محهممهد عهلی سوڵتانی" ،جهزبهی عیشق – دیوانی شێخ عهبدولڕهحمانی تاڵهبانی (خالیس)" ،ئهکادێمیای
کوردی ،ههولێر  ،٢٠١٤ل٣٤ .
 . ٢٢٠به گوێرهی سهرهتای دیوانی چاپی جهعفهر ،سهید کامیل له ساڵی  ١٢8٢ی ههتاویدا لهدایک بووه و له
 ١٣٦8یشدا کۆچی دوایی کردووه.
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عهبهس ،بێهوودهیه.
سولهیمان ،شای مووساییان و کوری داوده ،له ئیسالمدا به پێغهمبهری بهنی ئیسڕائیل
ناودهبرێت و له ڕیوایاتدا هاتووه که حاکمی ئینس و جین بووه.
ئهسکهندهری مهقدوونی کوڕی فیلیپ ،شای مهقدونییه.
کهیخوسرهو ،سێههمین شای زنجیرهی کهیانیان ،کوڕی سیاوه ش و فهڕهنگیسی کچی
٢٢١
ئهفراسیاو.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
هزج مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

٢٢١

 .زانیاری له سهر ئهو سێ کهسهم له "فرهنگ معین" وهرگرتووه.
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پیری

پیری وا هات و ئەجەل لێم دیارە
ڕەنگە ڕامکێشێ بەرەو ئەو خوارە
کوێیە ئەو خوارە؟ دەڵێن جێم قەبرە
گۆڕە ،خۆفناکە ،گیان ٢٢٢بێزارە
ئەی خودایە ،بە تەنێ لەو گۆڕە
چۆن بمێنم ،قوڕ و بەردم بارە!
جاری ئەووەڵ قوڕ و گڵ بووم و خودا
گیانی پێدام و کەچی ئەمجارە
ووردە ووردە بە خەیاڵە بەدەنم
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
چاو دەگێڕم هەر ئەتۆم لێ دیارە
ئەی لەهەرجێ هەی و نیشە جێگات!
کاتی ڕەحمە بە منی بێچارە
گەر لەوێ گرپە نەکا شەمعی کەڕەم،
تەنگ و تاریک ،دڵەکەم خەمبارە
تۆ "ئیمامی" ،کە بژیت یا بمری،
ئەرخەیان بە بە تەنێ خوا یارە

٢٢٢

 .چاپی ئهنیسی :گییان
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قاقاڵوا ١٣٦٠ ،ی هەتاوی
(الپهڕه  ٤٢ی چاپی ئهنیسی  ١8٣ی چاپی جهعفهر)

___________________________________
ههردوو چاپهکه لهسهر عینوان و شوێن و ڕێکهوتی گوترانی شیعرهکه هاودهنگن.
شیعرەکە تژ ی ترسە لە مردن .ئەو هەستە بۆ مرۆڤێکی ئایینی وەک سەید کامیل بە
تایبەت لە سااڵنی پیریدا نائاسایی نییە .شاعیر لە کاتی گوتنی شیعرەکەدا  7٢سااڵن
بووە.
ترس لە مردن بە تایبەت لە نێو موسوڵمانان و بەو هەموو ڕیوایەت و حیکایەتەوە لە
جەهەننەم و پردی سیڕات و گۆڕەوشار و نەکیر و مونکیر ،کە چۆتە ناو باوەڕی
هەموو ئیماندارێکەوە ،لە تەمەنی سەرەوەدا زۆر جیددی دەبێتەوە .کەسێکی هەستیاری
وەک ئاوات کە خۆی دەڵێ "بەدەنی ناسکی نەرم وشلی" هەیە زۆر سەیر نابێت ئەگەر
لە مشک وماری ژێر زەوی بترسێت و هەس ت بکات هیچ دەرەتانێکی بۆ هەاڵتن لەو
بارودۆخە نییە و کەس لە ژێر خاکدا ناتوانێ یارمەتی بدات هەر بۆیە ئەویش وەک
هەندێ کەس ،باوەڕ و ئیمان بە خودای لەو قۆناغەدا بەهێزتر دەبێت و ڕزگاریی خۆی
لەدەست ئەو هەموو چڕ وجانەوەرە سروشتی و خەیاڵییانە لە دەرگانەی ئەو دەخوازێت.
ئەوە ناوەرۆکی سەرجەم فەردەکانی ئەم شیعرەیە.
گیان بێزار ،واتە دیاردەیەکی گیان ئەستێن یان دژ بە گیان .لە قەدیمدا تفەنگێکیش بەو
ناوە هەبووە.
جاری ئەووەڵ قوڕ وبەرد بووم ....بیرۆکەیەکی شێوە فەلسەفییە بەاڵم لە سەر بنەمایەکی
ئایین دانراوە و ئاماژەیە بە دروست بوونی مرۆڤ بە دەست خودا لە خاک و فوو پێدا
کردن و گیان بەبەرداکردنی.
بێتەوە :بە واتای ببێتەوە ،سەرلەنوێ ببێت بە هەمان ئەو شتەی وا پێشتر بوو .لە ناوچەی
بۆکان کەڵک لەو بیچمەی وشەکە وەردەگیرێت.
بێکەس و بێدەر :زاراوەیەکی سەر زمانی خەڵکە بە واتای بێ دەسەاڵت و ناچار
گرپە کردن :کڵپە ،بڵێسە ،گڕ (هەنبانە بۆرینە).
تەنگ وتاریک دڵەکەم خەمبارە .سیفەتی تەنگ و تاریکی واهەیە بگەڕێتەوە بۆ "لەوێ"
واتە لە ناو قەبردا و ئەگەر وابێت باشترە لە نووسینەوەدا وێرگول (فاریزە) یەکی
بەشوێندا بهێنین کە لە پاشماوەی ڕستەکە جیای بکاتەوە .ئەگەرێکی الوازتر ئەوەیە
تەنگ و تاریکی سیفەت بن بۆ "دڵەکەم" کە من پێموا نییە وابێت .من تا ڕادەیەکی
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زۆر لەسەر ئەو باوەڕەم کە "دڵەکەم خەمبارە" سەربەخۆ و جیاوازە لە ڕستە و
ووشەکانی پێش خۆی.
"ئیمامی" ناوی ب نەماڵەیی یا شوهرەتی سەید کامیلە و ئەوەندەی بزانم لە ناسنامەکەیدا بە
"سەید کامیل ئیمامی زەنبیلی" ناودێر کراوە .سەید کامیل هەندێک جار لە جیاتی
نازناوی شاعیریی "ئاوات" ئەو "ئیمامی" یەی خستۆتە کۆتایی شیعرەکانی .ساڵی
گوترانی شیعرەکە  ١٣٦٠ی هەتاوی واتە دوو سێ ساڵێک دوای شۆڕشی گەالنی
ئێرانە.
"ئەرخەیان" وێدەچێت وشەیەکی تورکی بێت بە واتای دڵنیا.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه:
رمل مسدس مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعلن
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لێبووردن

بێ پاس و وهڕ و خوێڕی ،وهک سهگ له قهسابخانه
٢٢٣
بێ هۆش و سهراسیمه ،وهک مهستێ له مهیخانه
بێ مهنزڵ و بێ جێگا ،شێواو و پهرێشانم
٢٢٤
دانیشتوو له جێگهی چۆڵ ،وهک کوندێ له وێرانه
بێکاره و بێچاره ،پهتیاره و ئاوارهم
ههرتاوه له الیێکم ،بێ جێگه و بێ النه
بێ زکر و به بێ تاعهت ،بێ فکر و خهیاڵم من
دهخولێمهوه ڕۆژ و شهو لهو چۆڵ و بیابانه
بۆ پیری لهکار کهوتوو لێبووردن و بهخشینه
بۆ 'کامیل' ی بێچاره چاوپۆشییه دهرمانه
قاقاڵوا ١٣٦٠ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  8٢ی چاپی ئهنیسی و  ١٩7ی چاپی جهعفهر)

__________________________________
عینوانی شیعرهکه له چاپی ئهنیسی دا چاوپۆشی' یه و ههردوکیان له دوایین فهردی
شیعرهکه وهرگیراون.
شیعرێکی عیرفانی – ئایینییه ،شاعیر  8ساڵێک پێش کۆچی دوایی خۆی هۆنیویهتهوه.
شاعیر لێرهدا وهک کهسێک دهنوێنێت که به خلووس و باوهڕی ئایینییهوه له ماڵ و
بارهگای خودا ،یان میحڕابی مزگهوتدا وهستا بێت و بهوپهڕی عهبدایهتییهوه له خودا
بپاڕێتهوه خهتا و گوناههکانی پێ ببهخشێت.
٢٢٣
٢٢٤

 .چاپی ئهنیسی :مهستی له مهیخانه
 .چاپی ئهنیسی :کوندی له وێرانه
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پهیوهندی خودا و مرۆڤ له ئیسالمدا جیاوازه له مهسیحییهت .له ئیسالمدا مرۆڤی
'ئهشرهفی مهخلوقات' تهنیا عهبد واته کۆیلهی خودایه و ههتا لهو کۆیالیهتییهدا زیاتر و
باشتر بچێتە پێشەوه ،پهسندی زیاتری خودای لهگهڵ دهبێت و له مردندا پله و
مهرتهبهیهکی باشتری له بهههشت دهست دهکهوێت.
لهم شیعرهدا خۆ بچووک کردنهوهی مرۆڤی 'مهخلوق' لهبهرانبهر 'خالق' دا به باشی خۆ
دهنوێنێت بهاڵم له عهینی کاتدا ،ئهو باوهڕه تێکهاڵو بووه لەگەڵ عیرفانی ئیسالمی ،که
لهوێشدا مرۆڤی خاوهن بڕوا له عهینی بێ نیازیی به خهڵک ،زیاتر لهو عهبدایهتییهدا
دهچێته خوارهوه و خۆی له بهرانبهر خودادا به کهمتر له هیچ دادهنێت.
ئهوهی شاعیر خۆی به سهگی قهسابخانه داناوه ،دهکرێ وهک نیشانه و ئاماژهیهک
بزانرێت به باوهڕی سۆفیایهتیی شاعیر .سۆفیانی سافی ههموو مهوجوودێکی ئهم
جیهانهیان به ئیشراق و نووری خودا زانیوه و بووه سۆفی ئهوتۆ که دهستی کردۆته
ملی سهگ و پێی گوتووه "السالم علیک یا الله".
پاس و وهڕ ،یان وهڕین ،دوو سیفهتن که سهگی پاسهوانی بهردهرگای مااڵن دهبێ
بیانبێت واته پاسی ماڵهکه بدێرن و به بێگانه و نهناسراو بوهڕن .بهاڵم سهگی بێ
خاوهنی بهر دهرگای قهسابخانان وا نین و نه پاسی شوێنێک دهدێرن ،نه به کهس
دهوهڕن.
کوندی ناو وێرانه ،ئهو بڕوا خورافییهیه که له ناو ئێمهدا ههیه و به گوێرهی ئهوه،
باڵندهی کونده بهبوو تهنیا له وێرانه دهنیشێت ،یا ئهگهر له سهر ئاوهدانییهکیش بنیشێت،
ئهو شوێنه دواتر وێران دهبێت .به پێچهوانه ،کوند له فهرههنگی ڕۆژئاواییدا باڵندهیهکی
زیرهک و عاقڵه و بە شووم دانانرێت.
پهتیاره ،گهلالیی و گوێنهدهر به هیچ شت (ههنبانه بۆرینه)
بهحری عهرووزیی شیعرهکه،
هزج مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن  //مفعول مفاعیلن
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بوراقی باڵدار

٢٢5

ئەی سەراپایی وجوودت لە هەموو عەیب بەری
تۆ لە تاریفی من و هۆنەری دیکە بەدەری
تۆ ڕەسووڵێکی ،زەوی فەخری به تۆ بوو له سەما
مانگ به ئەمرت لەتوپەت بوو ،لەتی بۆ الت دەوەری
هێنده گەوره و بەشکۆ هاتی به ئەمری یەزدان
هەچی پێغەمبەره ڕاوەستن ،ئەتۆیان لە سەری
٢٢٦
ڕابەر و گەوره و خاوەن کەرەم و مەرحەمەتی
سفرەکەت حاتەمی ونکرد و نەماوه ئەسەری
هەرکه هاتی هەموو زاڵم له نەهاتیدا چوون
زۆری زۆردار به وجوودی تۆ نەمابوو خەبەری
جوبرەئیل بانگی دەکردی که له دەوری مەکه بووی
کوتی :فەرموو بڕۆ ،تۆ خاوەنی فەتح و زەفەری
خۆی نەگرت کافر و تەسخیری مەکەت کرد خێرا
٢٢7
سەرلی شێواو ،کونهمشکیان بە دڵ و گیان دەکڕی
ڕێگەکەت دوور بوو ،بەاڵم ساڵی به ساتێکی بڕی
ئەو بوڕاقی که به بااڵن دەفڕی چوویه سەری
هەچی دووی تۆ نەکەوت بەختی خەوت ،ڕۆیی کەوت
٢٢8
تووشی بوو مەسخەرە وو نەکبەت و سەد دەربەدەری
٢٢5
٢٢٦
٢٢7
٢٢8

.
.
.
.

چاپی
چاپی
چاپی
چاپی

جەعفەر :سەراپای وجوودت
ئەنیسی و جەعفەر :گەورە وو خاوەن...
جەعفەر :سەرێ شێوا و کونەمشکی بە دڵ و گیان دەکڕی
جەعفەر :تووشی بوو مەخسەرە و نەگبەت و سەد دەردیسەری
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شاسوارێکی وەها بووی هەموو ئاسمانان چووی
هەر مەالییک بوو به پێشواز له سەران دادەوەری
به ساڵوات و به تەکریم و به تەحسین و ئەدەب
ڕادەوەستان و دەیانکوت :که چ شیرینسەفەری!
چوویه ئەو جێیه که جوبریلی ئەمین ماتڵ ما
جێی حوزوور بوو ،لەوه بەوالوه نەمابوو گوزەری
له مەسافا وەکوو کێویی و له بەزال ،بەحری
ئەی بە قوربانی بوڕاقت که سەراپا هونەری!
مۆجیزەت زۆره ،له ئەژمار بەدەره بۆ "کامیل"
هەر ئەوەند بەس که دەڵێم :خاوەنی "شقالقمر"ی!
قاقاڵوا١٣٦٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٤٤و  ١٤5ی چاپی ئەنیسی و  ٢٣٩و  ٢٤٠ی چاپی جەعفەر)

______________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئینیسیدا "خاوەنی شق القمر"ە و لە بەشی "چامەکان" واتە
قەسیدەکاندا دانراوە.
شیعرێکی ئایینییە لە نەعتی پێغەمبەری ئیسالمدا گوتراوە و هەندێک سیفاتی ئەو و ئەو
شتانەی وا سەبارەت بەو گوتراون ،تێدا دووپات بۆتەوە :سەروەری ئەنبیا ،خاوەنی شق
القمر ،فاتیحی مەککە ،سواری ئەسپی باڵدار (بوراق) ،خاوەنی سەفەری میعراج
وسەردانیکەری هەموو ئاسمانان تا مەرتەبەی بااڵ  -کە لەو شوێنە چاوی بە خودا
کەوتووە.
لەڕیزی ئەو شیعرانەدایە کە زۆر شاعیری دیکەی کوردیش لە دیوانیاندا هەیانە و
ئەویش پێداهەڵگوتنی پێغەمبەری ئیسالمە .پێغەمبەر لە ڕوانگەی ئەوانەوە بوونەوەرێکی
بێ عەیبە؛ فەخری کائیناتە؛ بە ئیشاڕەیەکی پەنجە مانگی لەت وپەت کردووە و دواتر
لەتەکانی پێکەوەی نووساندوونەتەوە؛  ١٢٤هەزار پێغەمبەری دیکە بەڕیز ڕادەوەستن و
ئەو سەرکردە و پێشەوایانە؛ لە حاتەم بەخشندەترە؛ تووی زاڵم و زۆرداری لەسەر
زەوی نەهێشتووە؛ بە سواری بوراق چۆتە چاوپێکەوتنی خودا لە قاتی حەوتەمی
ئاسمان و  ...کە دیارە زوربەی ئەو شتانە تەنیا لە چوارچێوەی 'باوەڕ' و ئیماندا دەتوانێ
بوونیان هەبێت دەنا ئاشکرایە ز وڵم و زۆرداری بە هاتنی کەسێک لەسەر زەوی
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نەفەوتاوە و تەنانەت زیادیشی کردووە ،نموونەکەی دۆخی ئێستای جیهان و بە تایبەت
واڵتی خەڵکانی موسوڵمان ،کورەی مانگیش نە بە ئاماژەیەکی پەنجە لەت دەکرێت و
نە بەیەکەوە دەنووسێتەوە.
لە تاریف بەدەر :زیاد لەوەی بتوانرێت تاریفی بکرێت.
مانگ بە ئەمرت لەت و پەت بوو :...شق القمر یان انشقاق القمر ،ئاماژەیە بەو
هەواڵەیە وا دەگوترێت پێغەمبەری ئیسالم بە ئیشاڕەیەکی پەنجە کورەی مانگی لەت
وپەت کردووە و لەتی ڕژاونەتە سەر زەوی بەاڵم دواتر کۆی کردوونەتەوە و یەکی
خستوونەتەوە -هەواڵێک کە واهەی ە هەندێک لە خەڵکانی ئیمانداری موسوڵمان باوەڕیان
پێی بێت.
هەر کە هاتی :لەو کاتەوە تۆ بوویتە پێغەمبەر ،زوڵم و زۆرداری لە سەر زەوی نەماوە.
جەبڕەئیل :فریشتەی هەڵگری وەحی و ئاڵقەی پەیوەندیدەری خودا و پێغەمبەری
ئیسالم .فەردی شەشەم ئاماژەیە بەو هەواڵەی کە گوایە کاتێ لەشکری ئیسالم چۆتە
سەر خەڵکی مەکە ،هەر لە دەرەوەی شارەکەدا جەبڕەئیل مزگێنی سەرکەوتنی
سوپاکەی بە پێغەمبەر داوە.
کافر :لە ڕوانگەی موسوڵمانانەوە هەموو ئەوانەن وا موسوڵمان نین.
ڕێگەکەت دوور بوو :ئاماژە بەو هەواڵەی کە پێغەمبەری ئیسالم بە سواری بوراق (ئەو
ئ ەسپە باڵدارەی وا جەبڕەئیل بۆی دابین کرد) ،چوو بۆ حەوت قاتی ئاسمان و دوای
چاوپێکەوتنی خودا ،بە چەند خولەک ،گەڕایەوە سەر زەوی.
دوو نەکەوتن :باوەڕ پێ نەهێنان.
شاسوار :سوارچاک
مەالییک :کۆی مەلەک ،فریشتە.
لە سەران دادەوەری :فریشتەکان بۆ پێشوازی کردنی پێغەمبەر لە الی سەرەوەی
ئاسمانەوە وەک باران دادەبارینە خوارەوە.
بە ساڵوات و  :....ئاماژەیە بە پێشوازی و ڕێز لێگرتنی فریشتەکانی ئاسمان لە
پێغەمبەری ئیسالم ،کاتێ کە چوو بۆ میعراج.
ماتڵ ما :ئاماژەیە بەو هەواڵەی کە گوایە جەبڕەئیلی فریشتە ،لە شەوی میعراجدا تا
شوێنێکی دیاریکراوی ئاسمان هاوڕێی پێغەمبەری ئیسالم بووە بەاڵم لەوێ بەدواوە
نەیتوانیوە و ئیجازەی نەبووە بڕواتە سەرەوەتر؛ بە ناچار لەو شوێنە ماتڵ ماوە و
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لێگەڕاوە پێغەمبەر خۆی بچێتە قاتی سەرەوەتر بۆ الی خودا .موسوڵمانان لە سەردەمی
ئێستادا بۆ چەسپاندنی ئەو چەشنە هەواالنە ،کە تەنیا 'نەقڵی' ن و هیچکامیان لەگەڵ
زانستی ئەمڕۆ و 'عەقڵ'ی دەرەوەی باوەڕ دا یەک ناگرنەوە ،گرفتی زۆریان هەیە و پەنا
دەبەنە بەر 'تەفسیر' کردنی هەواڵەکان واتە بە پێچانەوە و بە ناوێکی تر دەرخواردی
خەڵکی دەدەن.
گوزەر :تێپەڕین و چوون؛ لە فارسیدا واتای شوێنی تێپەڕین و ڕۆیشتنیشی هەیە.
حوزوور :بەردەم خودا
مەساف :ڕووبەڕووبوونەوە لە شەڕ دا؛ عەرەبییە .شاعیر ئەم وشەیەی لە شیعری دیکەشیدا
هێناوە یەک لەوان شیعری 'خاسە کەو'ە.
وەکوو کێوی :تۆ کۆڵنەدەر و تەسلیم نەبووی دوژمنی لە شەڕدا و وەک کێو قورسی و
لە شوێنەکەت نابزوێیت.
بەزل :بەخشین و دڵئاوایی کردن.
لە بەزال بەحری :لە دڵئاواییدا وەک دەریا وای و کۆتایی بە بەخشندەییەکەی نایەت.
بە قوربانی بوڕاقت :شاعیر خۆی بە فیدای پێغەمبەر هیچ ،بە قوربانی ئەسپە
خەیاڵییەکەشی دەکات.
مۆجیزە :معجزەی عەرەبییە ،بەڕێوەبردنی کاری گەورە و گرانی دەرووی توانا و
عادەتی خەڵکە.
لە ئەژمار بەدەر :کامیلی شاعیر ڕوو لە پێغەمبەری ئیسالم دەکات و دەڵێ من بە
گەلێک مۆجزەی تۆ باوەڕم هەیە و دەشزانم ژمارەیان هێندە زۆرە لە بژاردن نایەن،
بەاڵم هەر ئەوەندە بەسە باس لە شق القمر بکەم کە شاکاری مۆجزاتی تۆیە.
بەحری عەروزیی شیعرەکە،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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وهرهوه گیانه!

کێیه وهک تۆ له مهبهست ڕامێنێ؟
بیر وباوهڕ به گهلی بنوێنێ
له قوڕی نهگبهت و چااڵوی ستهم
شڕهکهی خۆی و گهلی دهربێنێ
کێیه وهک ئێوه به بیر وڕا بێ،
مافی کوردان به قهڵهم بستێنێ؟
دڵم ئاوێنهیه 'ئهی گهورهی دین'!
جاروبار دیمهنی تۆ دهنوێنێ
وهرهوه بۆ وهتهنی کوێستانت
چ دهکهی تۆ له ههوای گهرمێنێ؟
بۆ ئهوهی تۆزی نهبێ ڕێگاکهت،
چاو دهکا تک تکه ئاوپڕژێنێ
بۆ ساڵوێکی له هاوڕێکانت
دڵهکهم کۆتری ههڵدهفڕێنێ
وهرهوه گیانه ،ههواخوات زۆرن
یهک لهوان هۆنهره ،بۆت دهخوێنێ
کوڕی کورد ههر وهکوو خۆی ماوهتهوه
تۆوی داوات له واڵت دهروێنێ
ههر به ئاواتهوه ماوم ،قوربان
تاوهکوو باغی هیوا بهر دێنێ
بولبولی باخته 'ئاوات' ی پیر
ههر به ئاواتهوه دهچریکێنێ
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قاقاڵوا ١٣٦٠ ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢٤٩و  ٢5٠ی چاپی جهعفهر ،له چاپی ئهنیسیدا نییه)

_________________________________________
ههست دهکهم یهک یان دوو فهردی سهرهتای شیعرهکه داکهوتبێت .بابهت و ناوهرۆکی
شیعرهکه ڕوونه :خهباتکارێکی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستانهوه چۆته گەرمێن واتە
باشووری خاکەکەمان و ئاوات بهم شیعره داوای گهڕانهوهی لێدهکات .له پهراوێزی
شیعرهکه له چاپی جهعفهردا ئهم ڕستهیه دهخوێنینهوه" :بۆ دۆستێک که به ناچاری
چووبووه گهرمێنێ ".مهتهڵۆکهی شیعرهکه ئهوهیه بزانین ئهوه کام دۆسته؟ بهداخهوه ئهو
پهیوهنده شهخسییانه بۆ من که له نزیکهوه شارهزای ژیانی شاعیر نهبووم ڕوون نابێتهوه.
الم وایه ئهرکی سهر شانی بنهماڵهی بهڕێزی ئاغا سهید کامیل بێت ئێستا که ئهم
زنجیره وتاره له دهرهوهی واڵت به ئازادی باڵو دهبێتهوه ،زهحمهت بکێشن و زانیاریی
لهو چهشنه  -که دڵنیام زۆریان له الیه و نهیانتوانیوه له ناوخۆی واڵت باڵوی بکهنهوه،
بنێرن بۆ ماڵپهڕی ڕۆژههاڵت – بۆکان یان خود بۆ من .دیاره ئێمه له باڵوکردنهوهیاندا
ههموو الیهنێکی مەسەلهکه دهگرینه بهر چاو و کارێک ناکهین کەس تووشی
ناڕەحەتی و زیان بێت .ئەگەر وانەکەن ئهو نهێنییانه ههر به سەرپۆشراوی دهمێننهوه و
ئیتر نهوهی دوای ئهوان به هیچ شێوهیهک ناتوانن پهی پێ بهرن.
با جارێ لهوه گهڕێین و کاری پشکنینی خۆمان بکهین :ساڵی  ١٣8١[ ١٣٦٠و  ]8٢کە
شیعرەکەی تێدا گوتراوە ،سێ ساڵێک دوای شۆڕشی ئهم دواییهی گهالنی ئێرانه که
مهالکان بهسهریدا زاڵ بوون .ئهوه سهردهمێکه که حزبه سیاسییهکانی کوردی
ڕۆژههاڵت دوای شهڕێکی چهند ساڵه لهگهڵ کۆماری ئیسالمی ،ناوچهکهیان چۆڵ
کردبوو و ئاوای دیوی باشوور ببوون .شیعرهکه ڕوو له کێ و بۆ کێ گوتراوه :ئهو
کهسه ،ههرکهس ههیه ،ئاوات سێ جار وهک 'تۆ' ،جارێک وهک 'ئێوه' و جارێکیش
وهک 'گهورهی دین' ڕووی خیتابی تێدهکات ،ڕێزی لێ دهگرێت و پێی دهڵێت
'قوربان!' ههروهها به خاوهن بیر وڕایهکی دهزانێ که کهسی دیکه ناتوانێت وهک ئهو
'له مهبهست ڕابمێنێ'؛ مهبهست چییه؟ داخوازییهکانی گهلی کورد؟ تهنیا ئهوه که 'مافی
کوردان به قهڵهم دهستێنێ' و 'ههواخوای زۆرن' .ئهو کهسه له کاتی هۆنرانهوهی
شیعرهکهدا له گهرمێن واته له باشووری کوردستانه بهاڵم لهوێ تهنیا نییه و ئاوات ساڵو
له هاوڕێکانیشی دهکات .کهسێکی ئهوتۆ دهتوانێ کێ بێت؟
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به گوێرهی تهعبیری 'هاوڕێکان' ،ئهو کهسه دەکرێ ئهندامێکی بااڵی حزبه
سیاسییهکانی کورد بێت (دێموکڕات یان کۆمهڵه) کە 'مافی کوردان به قهڵهم
دهستێنێ' .بهاڵم خیتابی 'ئهی گهورهی دین' وا دهکات زیاتر بیر له مهال و ڕێبهرێکی
ئایینی بکهینهوه .لهو سااڵنهدا مهال و فهقێیهکی زۆری کورد لهگهڵ حزبهکان
کهوتبوون و ههر بۆیهش ئهستهمه تهنیا به یارمهتی شیعرهکه بزانرێت نیازی شاعیر
کامهیان بووه .من لێره له دووره واڵتی و به نهبوونی سهرچاوه و دهست ڕانهگهیشتن
به کهس وکاری شاعیر ،ئهستهم بتوانم ئهو مهتهڵۆکهیه ههڵبێنم .لەگەڵ ئەوەشدا ،ڕاست
یان ههڵه ،الم وایه شیعرهکه ڕووی له نهمر مامۆستا شێخ عیزهدینی حوسهینییه ،که ههر
لهو سهردهمانهدا له زێدی خۆی ئاواره ببوو و له باشووری کوردستان دهژیا وپاشان
پهرهوازهی سوئێد بوو .بهاڵم کاتێ دهڵێ 'دڵم ئاوێنهیه و جاروبار دیمهنی تۆ دهنوێنێ'،
دهبێ کهسهکه دۆستی نزیکی شاعیرش بووبێت ،جا نازانم به حیسابی ئهو دۆستایهتی و
نزیکایهتییه ،بۆچوونهکهی من له جێی خۆیدا دهمێنێت یان ده شێوێت؟ هیچ ئاگاداری
ئهوه نیم پهیوهندی ئاوات و مامۆستا شێخ عیزهدین چهنده گهرم وگوڕ بووه یان
نهبووه .با ئهو کهسانهی شارهزای مهسهلهکهن دوای باڵو بوونهوهی ئهم بابهته چهوتیی
بۆچوونهکهم بۆ ڕاست بکهنهوه .جگه له مامۆستا شێخ عیزهدین ،واههیه ئهگهرێکی
دیکه شێخ جهاللی حوسهینی سهرۆکی ڕێکخراوهی خهبات بێت .کێی دیکه؟ کهسێک
له شێخانی زهنبیل یان تورجانیش دەکرێ ئەگەرێکی دیکە بن بۆ هەڵهێنانی مەتەڵەکە.
من ئەو بۆچوونانەی سەرەوەم کاتێ دەربڕی کە هێشتا پەیوەندیم بە ڕێزدار جەعفەری
ئیمام زەنبیلی  -کوڕی ئاواتەوە نەکردبوو .درەنگتر ئەو پەیوەندییەم بە پێویست زانی و
هەندێک پرسیارم ئاراستەی خزمەتی کرد .بەختەوەرانە ئاغا سەید جەعفەر بە دەنگمەوە
هات و وەاڵمی پرسیارەکانی دامەوە کە یەکیان هەر ئەو بابەتەی ئێستا بوو .کاک
جەعفەر سەبارەت بەم شیعرە بە کورتی نووسیبووی:
"وەرەوە گیانه بۆ نه مر مامۆستا شێخ عیزه ددین کوتراوه که چووبوو بۆ کوردستانی ئه ودیو وهه
رگیز نەگەڕایەوە".

واتە ئەگەری یەکەمی من هەڵە نەبوو و بەرگۆی شیعرەکە نەمر شێخ عزەدینی
حوسەینییە .ڕامان :بیر لێکردنهوه
شڕه له قوڕ و له چااڵو دهرهێنان :ڕزگار کردنه
کوێستان :رۆژههاڵتی کوردستان
گهرمێن :باشووری کوردستان
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ههواخوا :الیهنگر
هۆنهر :شاعیر ،نیاز ئاوات خۆیهتی  ،کە لە کۆتایی شیعرەکانیدا هەندێک جار کەڵکی لە
ناسناوی شیعریی 'هۆنەر'یش وەرگرتووە .بەاڵم لێرەدا ئەوە کەوتۆتە ناوەڕاستی
غەزەلەکە.
داوات :داوای تۆ ،داواکاری و داخوازیی تۆ
ئاوات :ناسناوی شاعیر ،ههروهها 'ئارهزوو' -که بریتی بێت له سهربهخۆیی کوردستان
باخته :باخی تۆیه.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعلن
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پاڕانەوە

ڕووڕەشی دەرگای خودام و سەرفکەندەی موستەفا
شەرمەساری ڕۆژی حەشر و مل کەچی ئالی عەبا
چارەڕەش ،شەو تا بەیانی هەر ئەم و ئەوال دەکەم،
هەروەکوو ماری بریندار هەڵدەسووڕێم بێ سەدا
ڕوو لە کوێ کەم یاڕەبی! چ بکەم لە دەس عیسیانی زۆر؟
غەیری دەرگای تۆ نییە دەرکێ کە ڕەحمم پێ بکا
دێمە دەرگاکەت کە بۆ چاک و خراپ ئاواڵەیە
٢٢٩
کەوڵ و پێستم ڕادەخەم تا هەم لە دونیای بێ وەفا
هەر ئەوەندەم بەس کە تۆم ناسی و لە تۆ داوا دەکەم
لێم ببووری و خۆش ببی لێم و نەسێنی لێم جەزا
ڕووم ڕەشە ئەمما سەر وڕیشم وەکوو بەفری سپی
بەو سەر وڕیشەم ببەخشە ،نەک بە ڕووی هێندە سیا!
'کامیل' ە ناوم ،بەاڵم ناقیس لە دونیا مامەوە
٢٣٠
چونکە بێ مەیلیی ئەتۆم زۆر کرد هەتا توانیم ،خودا!
قاقاڵوا ١٣٦٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٩و  ١٠ی چاپی ئەنیسی و  5٩ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی جەعفەردا 'پاڕانەوە'یە بەاڵم لە چاپی ئەنیسیدا بە "ڕووی
ڕەش ،ڕیشی سپی" تۆمار کراووە و ئەو تەعبیرەش لە فەردی شەشەمی شیعرەکە
٢٢٩
٢٣٠

 .چاپی ئەنیسی :کەوڵ و پۆستم
 .چاپی ئەمیسی" :هەتا توانیم خود" کە ئاشکرایە هەڵەی چاپە.
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وەرگیراوە .شاعیر لەوێدا سەرکەوتووانە سەنعەتی 'تضاد' واتە 'مطابقە' ی لە نێوان
ڕووی ڕەش و ڕیشی سپیی بەکار هێناوە .هەمان ئەو سەنعەتە شیعرییە لە فەردی
مەقتەعیشدا کەڵکی لێ وەرگیراوە کاتێ ناوی 'کامیل' لەگەڵ 'ناقیس' ی الی یەکتر
داناون.
عەرەب گوتەنی ئەو خضوع و خشوعەی ئاوات لە بەرانبەر خودادا سەرسووڕهێنەرە،
شاعیر خۆی کردۆتە ڕووڕ ەش و ناقیس و کەوڵ و پێستی گەدایی لە بەر دەرگانەی
خودا ڕاخستووە.
شیعرێکی ئایینییە و پاڕانەوەی شاعیرە لە خودا بۆ لێبووردنی گوناهی و لێ خۆش
بوونی و سزانەدانی لە دوای مردن .دوو فەردی یەکەم ڕوونکردنەوەی بارودۆخی
شاعیرن لە بەرانبەر خودادا و هەموو فەردەکانی دوای ئەو تا کۆتایی ،پاڕانەوەیەتی لەر
دەرگانەی خودا بۆ بەخشین .بە تەنیشت ئایینی بوونەوە ،هەندێک ڕەگی عیرفانی و
سۆفیایەتیش لە شیعرەکەدا هەست پێدەکرێت .بۆ نموونە ،هێنانی ناوی ئالی عەبا ئەگەر
بە ئامانجی ڕیکخستنی سەروا نەهابێت دەبێ وەک نیشانەیەک بۆ ئەو سوفیایەتییە سەیر
بکرێت .دەنا بە حیسابی ژیانی ئاسایی ڕۆژانە ،سوننییەکی وەک کامیل شا دەبێ
٢٣١
چیدابێت بە ئالی عەباوە!
شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە لە هەردوو چاپدا گوندی قاقاڵوا و ساڵی  ١٣٦٢ی
هەتاوی ڕاگەیێنراوە کە دەکاتە ساڵی  ١٩8٣و  8٤ی زایێنی.
هەندێک تەعبیری فارسی خزاونەتە ناو شیعرەکەوە و ئەوەش ڕوخسارێکی بەرچاوی
شیعری 'ئاوات'ە کە خۆی دەربەستی واتا کردووە نەک قاڵب و فۆڕم ،واتە بە شێوەی
میک انیکی وشەی کوردیی پەتی نەهێناوەتە ناو شیعرەکانیەوە و بە پێچەوانە ،خۆی
داوەتە دەست مرخی شاعیرییەکەی و هەستیاریی لە باری تەکنیکی شیعرەوە بۆ
هەرکوێ ئەو بردبێتی ،چووە .نموونەی تەعبیری فارسی و عەرەبی لە شیعرەکەدا
دەتوانێ ئەمانە بێت :سەرفکەندە ،ئالی عەبا ،بێ سەدا ،سیا ،عیسیان ،جەزا و ناقیس.

٢٣١

 .بۆنموونە ،ڕەنگە خوێنەر پێی سەیر بێت ئەگەر بڵێم لە ئەدەبیاتی عارفانی ناوچەی کرماشان و ئەردەاڵن و

تەنانەت مەڵبەندە دوورترەکانی وەک موکریانیشدا هەندێک نیشانەی نفووزی ئایینی کۆنی ئەهلی حەق و تا
ڕادەیەکیش ئێزدایەتی ،بەرچاوە.
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دوو فەردی کۆتایی شیعرەکە تەنزێکی نەرم ونیانیان تێدایە کە لە ناو تەپ و تۆزی
پاڕانە و خۆ بە گوناهبار زانین و داوای لێبووردندا وون بووە و بە هاسانی هەستی پێ
ناکرێت :بەو سەر وڕیشەم ببەخشە ،نەک بە ڕووی هێندە سیا! کامیلە نێوم بەاڵم ناقیس
لە دونیا مامەوە.
هەر ئەو تەنزە نەرمە لە کاتی قسە کردن و ڕووبەڕوو بوون لەگەڵ خودادا ،نیشانەیەکی
ڕوونە بۆ ئەو ڕەگە سۆفیایەتییەی وا لە سەرەوە باسم کرد .شاعیر وەبیری خودای
دێنێتەوە و پێی دەڵێ وا بکە و وا مەکە (بەو سەر وڕیشەم ببەخشە ،نەک بە ڕووی هێندە
سیا !) .تەنیا عارفان دەتوانن بەو شێوەیە خودا بدوێنن دەنا مەال و ویشکە سۆفی وەها لە
ترسی خودای جەبباری هاشمی بێ بەزەیی لە کون دەخزێن و دەلەرزن کە ناوێرن و
بە خەونیش نابینن بتوانن بەو شێوە خۆمانەیە لەگەڵ خودادا بدوێن ،دواندنیش هیچ،
تەنانەت ڕێگای پیشان بدەن و لێی بخوازن چی بکات!
ڕەدیفی شیعرەکە حەرفییە (پیتی /ا)/؛ سەرواکەشی هەندێک بەرباڵویی بەسەرەوە دیارە:
چوار جار ـەبا ،ـەدا ،ـەفا و ـەزا؛ دوو جار ب کا و سیا؛ ئینجا یەک جار ودا .ئەو بازدان
و لەم شێوازەوە بۆ شێوازێکی دیکە چوون ،هەندێک جار لە شیعری گەورە شاعیرانی
پێشوو شدا دەبینرێت و بە بۆچوونی من درێژەی هەمان هەوڵی شاعیرە بۆ خۆ بە
ناوەرۆکەوە ماندوو کردن و کەمتر گوێدانە فۆڕم .بەاڵم لەبیرمان نەچێت جگە لەو
وردەکارییە ناسکەی وا ئاماژەم پێکرد ،بە گشتی سەروای شیعرەکە ،لە خوێندنەوەی
ئاساییدا تەواو و بێ عەیبە.
وشەی دنیا جارێک بە شێوازی کوردی ('دنیا' لە فەردی چوارەمدا) و جارێکیش بە
شێوە فارسییەکەی ('دونیا' لە فەردی حەوتەمدا) نووسراوە.
لێم ببووری و خۆش ببی لێم و نەسێنی لێم جەزا ،باوەکوو دووپات کردنەوەی
وشەیەک لە فەردێکی شیعردا جوان نانوێنێت ،بەاڵم هەست دەکرێت شاعیر لێرەدا بە
وشەی 'لێم' یارییەکی جوانی کردووە و بە دەستەقەسد سێ جار دووپاتی کردۆتەوە و
مۆسیقای ناوخۆیی خوڵقاندووە ،ئاکامێکی لەبەرداڵنیشی لێ وەرگرتووە.
کەوڵ و پێست ڕاخستن ،خۆ بە سەر کەسێکدا ساغکردنەوەیە؛ کۆتایی کارێکە خاوەن
کار نەیتوانیبێت بە هیچ شێوەیەک چارەسەری بکات؛ کەوڵ و پێست لەبەر دەرگای
دوایین ماڵی هیوا ڕادەخرێت و ئەوە بۆ هەندێک لە عارفانی ڕابردووی واڵتانی ئیسالمی
کارێکی ئاسایی بووە .هەندێک لە سۆفیان نەک هەر کەوڵ و پێستیان ڕاخستووە ،بەڵکوو
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ئیش وکاریشیان نەکردووە و بە سواڵ و سەدەقە ژیاون ،بەو دەریۆزە کردنەش
شانازییان کردووە.
ناقیس لە دونیا مامەوە ،واتە گەرچی ناوم کامیلە بەاڵم بە باشی و تەواویی و بە
گوێرەی ویست و فەرمانی تۆ لە دنیادا نەژیام و لەو ڕووەوە ناقیس بووم؛ سەنعەتی
موتابەقە.
دوایین وشەی شیعرەکە بە شێوەی 'کامیال' نووسراوە و هەردوو چاپەکەش وایان
نووسیوە بەاڵم خوێنەر ئەگەر بیەوێت دەتوانێ ناسناوی 'کامیل' بخاتە ناو کەوانووکەوە
و ئەلفەکەی بەسوێندا بهێنێت" :کامیل".١
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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داخوازی ئیمداد

نزام بۆ تۆیە ڕەببەلبەیت! دڵم داخوازی ئیمدادە
دەزانی عەبدی خۆت ئێستاکه وا بێتۆشه و زادە
لە سەر ڕێگایەکی پڕترس و خەوف و دڕکوداڵم من
به لوتفی خۆت بفەرموو پێم لە سەر ئەو جادەیه الدە
ئەوا پیر و فەقیر کەوتوومه ئەوالی بێتفاقی ،خۆ
ئەمن کوردێکی بێفێڵوفەرەج ،مەشهوورم و سادە
ئەتۆی خاوەنکەرەم ،ئەی سفرەڕەنگین! هەر لە تۆ جوانە
٢٣٢
کەرەم ،بەخشین و چاوپۆشی لە پیر و کوێر و ئوفتادە
ئەوی تۆی نایەته بیر ،پڕخەم و دەرد و مەشەققەت بوو
کەسێکیش تۆی لە بیر بێ ،تا ئەبەد مەسروور و دڵشادە
٢٣٣
ئەوی تۆی چوو لە بیر ،ڕۆژ و شەوی پڕمەینەت و دەردە
کەسێ وا تۆی لە بیره ،خۆ شەوی ڕۆژ ،ڕۆژی ئەعیادە
لەبۆ ڕاوی نەیارانی ڕەسووڵی خۆشەویستی تۆ
"ئیمامی" کردیه ئەستۆ قەاڵده ،ساز و ئامادە
قاقاڵوا١٣٦٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٦ی چاپی ئەنیسی و  ١8٢ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'نزام بۆتۆیە'یە .هەردوو عینوانەکە لە میسراعی
یەکەمی فەردی یەکەم وەرگیراون و هەردوکیشیان بۆ ناوەرۆکی شیعرەکە بەڕێ وجێن
٢٣٢
٢٣٣

چاپی ئەنیسی :کەڕەم
چاپی ئەنیسی :ئەوی تۆی
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کە پەسنی خودایە .ئەنیسی کە دیوانی شیعرەکانی بەگوێرەی ناوەرۆک دابەش کردوون،
ئەم غەزەلەی هاوڕێ لەگەڵ شیعری دیکەی هاوناوەرۆک ،لە بەشی یەکەمی دیوانەکەدا
هێناوە.
ئاوات وەک خاوەن ب ڕوایەکی سۆفییانە ،لە ترس ولەرزێکی دایمیدا ژیاوە و خۆی بە
تاوانبار و گوناهکارێکی هەمیشەیی زانیوە کە شیاوی سزادان وتۆڵەسەندنەوەی خودایە
و هەربۆیەش لە شیعرەکانیدا بە سەدان جار لە خودا پاڕاوەتەوە بیبەخشێت و چاوپۆشی
لە گوناهەکانی بکات؛ لە پێغەمبەریش بۆ ئەوەی الی خودا شەفاعەتی بۆ بکات کە لە
گوناهەکانی خۆش بێت .ئەو گوناهانە چین؟ ئایا هەر لە بنەڕەتدا گوناهێک کراوە؟ لە
زوربەی هەرەزۆری حاڵەتە کاندا خەتایەک لە مرۆڤ ڕووی نەداوە و ئەوە مرۆڤی
موسوڵمانە کە هەمیشە قەرزداری خودایە و الی وایە ئەگەر خودا نەیبەخشێت دەبێ
بکەوێتە دۆزەخەوە .لە فەردی دووهەمدا ئەو بێ تاوانییە دەردەکەوێت.
سەهل کوڕی عەبدوڵاڵی تستری دەیگوت "لەسەر هەموو مرۆڤێک واجبە لە هەر هەناسە
هەڵکێشانێکدا جارێک تۆبە بکات"! دەبێ ئەو کەسە چی کردبێت کە هەر خولەکێک  ٦٠یان
 7٠جار تۆبەی گوناه بکات؟ ئاوات لە خودا دەخوازێت 'لە سەر ئەو جادەی' تاوانە
الیبدات لەبەر ئەوەی خۆی نازانی تاوانەکە کامەیە و ڕێگای خۆ لێ الدانی کامە ،تا
خۆی بپارێزێت .تەنیا خودا و پێغەمبەری ئیسالمن کە دەبێ جادەکەی بۆ دەست نیشان
بکەن و پێی بڵێن خۆتی لێ البدە! ئەوە شێوە ژیانێکە کە زوربەی ئیماندارانی
موسوڵمان بە تایبەت سۆفییان تێیدا دەژین و ترس و دڵەڕاوکێ لە گوناه و تۆڵەی
خوداوەند مۆتەکەیەکە هەموو ماوەی ژیانیانی داگرتووە و لە ڕاستیدا بۆ ئەوان ئەزەلی
و ئەبەدییە .ئەوە فەزای ژیانی ڕۆژانەی شاعیرەکەی ئێمەشە.
ڕەببەلبەیت :رب البیت ،خاوەندی ماڵی کەعبە ،خودا.
زاد :تۆشە .فارسییە
ئەوالی بێ تفاقی :ئەوپەڕی هەژاری و نەداری .دیارە ئەو تفاقە ،ماڵ و سەروەت و
سامان نییە و بە حیسابی موئمینان ،کاری چاکەی ماوەی ژیانیانە کە دەبێ تۆشە و تفاق
بێت بۆ دواڕۆژ و پاش مردن.
خەوف :ترس .عەرەبییە .دوکتۆر عبدالحسین زرین کوب دەڵێ "ئەوەی بوو بە
٢٣٤
ه ۆکاری سەرهەڵدانی تەسەووف ،زوهد بوو و خەوف لە خودا".
٢٣٤

ارزش میراث صوفیە ،ل5١.
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دڕک وداڵ :دڕوو وداڵیش دەگوترێت .دڕک چقڵە .داڵ بە گوێرەی هەنبانە بۆرینەی
مامۆ ستا هەژار دەنکە .دڕک و داڵ بە سەر یەکەوەش لە سەر زمانی خەڵک هەر دڕک و
چقڵە .من 'داڵ'ەکە وەک موهمەلی ڕێزمانی دەبینم.
خۆ :لە ئ اکاما (هەنبانە بۆرینە) .لێرەدا واتای ئاشکرا و ڕوونی هەیە .خۆ من کوردێکی
مەشهوور و سادەم :لێت ئا شکرایە کە من کوردێکم و بە ساف و سادەیی ناوم
دەرکردووە' .خۆ' دەبێ لەگەڵ میسراعی دووهەمدا بخوێنرێتەوە .ئەو وشەیە لە فەردی
شەشەمیشدا دووپات بۆتەوە و هەمان واتای لەئاکامدا و ئاشکرا و دیار دەداتەوە.
بەخشین :دوو واتای هەیە :یەکەم ،خەاڵت و بەخشش و دووهەم ،لێبووردن .بەگوێرەی
چەشنی خوێندنەوەی فەردە کە دەتوانین هەرکام لەو دوو واتایە لە شیعرەکە وەربگرین.
ئەگەر بڵێین 'هەر لە تۆ جوانە کەرەم' ئینجا بەخشین و چاوپۆشیش پێکەوە بهێنن،
بەخشینەکە واتای لێبووردن دەدات .بەاڵم ئەگەر بڵێین :هەر لە تۆ جوانە کەرم،
بەخشین و چاوپۆشی واتە سێ چەمک بەشوێن یەکدا بهێنین ،واهەیە بەخشین لەگەڵ
کەرەم بکەوێت و واتای دەهەندەیی بدات .من زیاتر بۆ حاڵەتی یەکەم دەچم و بە
لێبووردنی دەزانم.
ئوفتادە :کەوتوو ،لەکار کەوتوو ،فارسییە .لە کوردیدا وەک 'ئیفتادە'ش گوتراوە.
شەوی ڕۆژ :...واتە شەوی وەک ڕۆژ ڕووناکە و ڕۆژیشی جەژنە.
لەبۆ ڕاوی نەیا ران :...شاعیر لێرەدا خۆی بە سەگ ،یان تانجیی دەرگانەی خودا داناوە
و گوتوویەتی پەت لەمل ،ساز و ئامادەم کە فەرمانم پێ بدەی بچمە ڕاوی دوژمنانت.
لە مێژووی تەسەووفدا ئەوە بە "تسلیم بە حق" دادەنرێت کە خاوەنەکەی ئیتر خۆی
هیچ نییە و فەردییەتی نەماوە و لە 'حەق'دا تو اوەتەوە .سۆفی عاشقی زاتی خودایە و
عاشق دەبێ بە تەواوەتی تەسلیمی مەعشوق بێت ،تەوەککول بەو بکات و خۆی نەک
سەگی گەرگانە بەڵکوو تۆزوخۆڵی بەردەرگاش حیساب نەکات.
ئەوەی لە پەیوەندیی ئەم فەردەدا شایانی گوتن بێت ئەوەیە ئاوات ،کە واهەیە لە کاتی
گوتنی شیعرەکەدا تووشی جەزبە هاتبێت ،دەڵێ ساز و ئامادەم بچم القی ئەو
دوژمنانەی تۆ )کە دوژمنانی دینی ئیسالم بن( ،بگرم واتە بچمە غەزای کافران و
شەڕیا ن لەگەڵ بکەم .ئەو توندوتیژی نواندنە بۆ ئاوات تا ڕادەیەک نامۆیە و ئێمە لە
شیعرەکانی دیکەیدا تەنیا یەکدووجارتووشی هاتووین .ئاوات مرۆڤێکی هێدی و هێمن
و بێ وەی بوو لێرەدا دەبینین قسە لە شەڕ و غەزا دەکات ،باوەکوو وەک ئیماندارێکی
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موسوڵمان ،بە پێی فێرکردنەکانی قورئان ،واجبی سەرشانی هەموانە بچنە (غەزا) واتە
شەڕی دوژمنانی دین .وەک بنەماڵەش ،زۆر واهەیە کارتێکەریی مامی خۆی،
مەرحوومی حاجی بابەش ێخی لەسەر بێت و ئەو شیعرە ڕەنگدانەوەی ئەو کارتێکەرییە
بووبێت .حاجی بابەشێخ بەرپرسی لقی حزبی 'اتحاد اسالم' بوو لە کوردستان و لە
ماوەی شەڕی یەکەمی جیهانیدا بەو ناوە ،الیەنی عوسمانی و ئاڵمانیای گرت و
٢٣5
یارمەتی سوپای عوسمانی دا ،تەنانەت جارێک چوو بۆ خاکی عوسمانیش.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

٢٣5

بڕوانە ،ڕەحمان محەممەدیان" ،بۆکان لە سەدەی بیستەمدا" ،نشر کولەپشتی ،بەرگی یەکەم ،لل ١٦٤ .تا ١7٢
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حاسڵی من

وەی که هەر کاتێ شین ببێ گوڵی من
که بپشکوێ ،چ خۆش دەبێ دڵی من
ڕابوەستن هەتا دەگاته بەهار
جا دەبینن گوڵیش له سەر گڵی من
ئەوکەڕەت کیژوکاڵ له من پرسن
تێدەگەن باش که قەبره مەنزڵی من
مەنزڵی چی؟ پڕه له خیز و بەرد
پاکی هەر دڕکوداڵه باخەڵی من
کەسێ بچنێ گوڵێک له سەر گۆڕم
هەڵدەچێ زوو له دەستی پێکوڵی من
بەرهەمی ساڵیانەکەم پرسن
سەری خەرمان جەفایه حاسڵی من
من به "ئاوات"ی خۆمەوه سووتام
داخۆ کەنگێ بڵند بێ مەشقەڵی من

٢٣٦

قاقاڵوا١٣٦٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  55و  5٦ی چاپی ئەنیسی و  ١5٦ی چاپی جەعفەر)

_______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا "مەشقەڵی من' ە و ئەویش وەک 'حاسڵی من' لە
دەقی شیعرەکە وەرگیراوە .من 'مەشقەڵی من'م پێ شاعیرانەترە.
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شیعرەکە سەراپا حەسرەت و خەم وکوڵە لە 'بێ حاسڵی' و 'سووتان بە ئاواتەوە' و ئەو
ڕۆحیەتە لە شیعری ئاواتدا هیچ نامۆ نییە .شاعیر جگە لە ئاواتی شەخسی و تاکەکەسی،
مرۆڤێکی خاوەن بڕوای سیاسی و ئەندامی حزبێکی ناسیۆنالیستیی کورد (حزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێ ران) بوو .سەرنەگرتن و بێ ئەنجام مانەوەی ئامانجەکانی
حزب و بە گشتی گەلی کورد ،هەمیشە بارێکی قورس بووە بە سەر شانی شیعری
ئاواتەوە و شاعیر ی لە ژیان ماندوو کردووە .ئەوە لە الیەک و سۆفیایەتییەکەی لە
الیەکیترەوە  -کە لەوێشدا بایەخی زیاتر بە مردن دەدرێت تا ژیان ،بۆتە هۆی ئەوەی
وشەی مردن و چاوەڕوانیی مردن و ئامادەیی بۆ مەرگ و ئاواتی مەرگ خواستن
گەلێک جار بێتە ناو شیعرەکانیەوە ،کە ئەوەش یەکی لەوانە.
فەردی یەکەم کە لەباری ناوەرۆکەوە جیاوازە لە فەردەکانی تر ،لەوێدا شاعیر هەستی
شادی و خۆشیی خۆی بۆ وەرزی بەهار و پشکووتنی گوڵ دەردەبڕێت و دەڵێ دڵم بە
شین بوون و پشکووتنی گوڵ خۆش دەبێت .خوێنەر بە خوێندنەوەی ئەو فەردە،
چاوەڕوانی وەسفی بەهار و پەیامی شادی و خۆشی دەکات ،بەاڵم گەلێک زوو
دەزانێت کە تووشی نایەت و هەر لە فەردی دووهەمدا چاوی ڕەشی کاڵ دەبێتەوە
لەبەر ئەوەی بەهار و گوڵ شوێنی خۆیان دەدەن بە قەبر و دڕک وداڵ و زیخ و بەرد،
کە ڕاست پێچەوانەی چاوەڕوانییەکەی ئەون ،لووتکەی قسەکەش ئەو کاتەیە کە شاعیر
لە خوێنەر دەخوازێت چاوەڕوانی بەهار بێت بۆ ئەوەی گوڵ لە گڵی قەبری شین بێت!
ئەو بۆچوونە و ئەو ئەویندارییەی قەبر و مردن لە شیعری ئاواتدا نە تازەیە و نە
سەمەرە .من بە هەموو حیسابێک ئاوات بە کەسایەتییەکی عارف دەناسم ،کۆڵەکەیەکی
عیرفان و تەسەووفی ئیسالمی ڕق بوونەوەیە لە ژیانی ئەم جیهانە کە بەگوێرەی
سۆفیانی سافیی ،دوورکەوتنەوەی مرۆڤە لە ئەسڵ و جەوهەر واتە زاتی خودا؛ مەرگیش
ئەو حاڵەتە خۆشەیە کە کۆتایی بەو دوورییە دێنێت و کەسەکە دەگەڕێتەوە سەر ئەسڵ
واتە دەچێتەوە بارەگای خودا .سەبارەت بەو چێژەی وا سۆفییان لە مردنیان بینیوە
حیک ایەت و گێڕانەوەی زۆر هەیە دەڵێن سۆفییەک بەناوی 'ابوسفیان ثوری' ئاواتەخوازی
مردن بوو و هەرکات بینیویە یەک لە موریدەکانی چووە بۆ سەفەر گوتوویەتی ئەگەر
مردن لەو شوێنە هەبوو بیکڕە و بۆمی بهێنە! 'اصحاب صفە' چل سۆفی چلەنشین بوون
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کە دەگوترێت ڕۆژی بە هەموویان یەک دانە خورمایان هەبوو ئەم هەندێکی دەمژی و
٢٣7
دەیدا بەویتر! هەموو ئەوانەش وەک بایەخ نەدان بە ژیان و ئامادەیی بۆ مردن.
لێرەدا ئێمە پەسنی مردن بەو شێوە زێدەڕۆییانەیە نابینین و تەنانەت هەندێکیش
حەسرەتی ژیان الی شاعیر هەست پێدەکەین لەوەی کە لە ژیانی خۆیدا 'حاسڵی جەفا
[بێوەفایی] هەڵگرتووە' و 'بە ئاواتی خۆیەوە سووتاوە' و درەنگ و زوو 'مەشقەڵی ئاگر
لەلەشی بەرزدەبێت' .بەاڵم هەرچۆنێک بێت ،مڵۆزمی چەمکی مردن شیعرە بەهارییەکە
لە خوێنەر دەگۆڕێت ولە ناو باغەوە دەیباتە گۆڕستان.
وەی :پیتێکە بۆ ڕوون کردنەوەی 'منادی'  ٢٣8کە لێرەدا خۆش بوونی دڵی شاعیرە.
'هەرکاتێ شین ببێ' و 'بپشکوێ' هەردوکیان دەگەڕێنەوە بۆ سەر 'گوڵی من'؛ شێوازی
دەربڕین و دابەشکردنیان بە سەر دوو میسراعدا ،تازە و جوانە.
گوڵ و گڵ :جیناسی ناتەواویان لێ پێکهاتووە.
خیز :چەو .ئەم وشەیە لە زوربەی بەشەکانی دیکەی کوردستان وەک 'زیخ' دەگوترێت
و دەنووسرێت؛ بەاڵم وابزانم ئەو شێوازەی وشەکە تایبەت بە بەشێک لە موکریان بێت.
ئەگەر لە شوێنی دیکەش هەبێت لێی ئاگادار نیم.
پێکوڵ :دڕوو
سەری خەرمان جەفایە حاسڵی من :لەم فەردەدا هەست بە هەندێک گێژوگومی
دەکرێت .دوای ساڵێک بەرهەم هێنان ،ئەوە کێیە جەفا لە شاعیر دەکات؛ خەڵک؟ یا
خود ئەوە شاعیرە جەفا لە باوەڕەکەی خۆی دەکات و خۆی لە بەرانبەر خودادا بە
جەفاکار دادەنێت؟ ئ ەگەر بۆچوونی دووهەم بەڕاست بزانین ،ئەم فەردەش لە درێژەی
فەردەکانی پێش خۆیدا دەبێت ،دەنا تاک دەکەوێتەوە.
مەشقەڵ :گڕی ئاگر .ڕەنگە 'مەشعەل'ی عەرەبی بێت کە کوردێنراوە .تەرکیبی
.مەشقەاڵن' ی ئەم وشەیەش لە کوردیدا هەیە .نالی شێوە عەرەبییەکەی لەکار کردووە:

"نالی ،سەرت لە گومبەدەکەی خانەقا دەکا
گاهێ پڕە لە مەشعەلە ،گاهێ لە مەشغەلە"

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبوب محذوف :فاعالتن مفاعلن فعلن

٢٣7
٢٣8

 .دکتر امیر حسین زرین کوب" ،ارزش میراث صوفیە" ،لل ٤٦ .و .5٣
بە ئەلفی مەمدوودە
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جەژنی ئێمە

وەک دەڵێن ئازاد بووە سەد شوکر کاک سەید مستەفا
بۆیە دنیا پڕ بووە ئەوڕۆ لە دڵخۆشی وسەفا
جەژنی ئێمە بوو بە دوو ئەو ساڵ بە لوتفی کردگار
با لە دڵ دەرکەین خەم و حەسرەت هەموو جەو ر جەفا
با وەخڕ بین شوکری یەزدانی مەزن بێنینە جێ
بوغز و کینە البەرین و بێینە سەر سیدق و سەفا
هەر شەو و ڕۆژێک هەزار شوکری خودا هێشتا کەمە
چۆن بکەین ئێمە بە جارێک و بە سەد جار ئیکتیفا؟
هەر لە ئێستاوە هەتا دەمرین بڵێین یاڕەب شوکور
هەر ئەوە ئەو خاوەنی لوتف و عەتا ،میهر و وەفا

قاقاڵوا ١٣٦٤ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٦٠ی چاپی جەعفەر ،لە چاپی ئەنیسیدا نییە)

______________________________________
باوەکوو شیعرەکە لە ساڵی  ١٩85( ١٣٦٤و  )8٦دا گوتراوە و دیوانی چاپی ئەنیسی
ساڵێک دوای ئەو باڵو بۆتەوە ،بەاڵم نەمتوانی لەوێدا بیدۆزمەوە.
سەید مستەفا سەیادەت کوڕی سێهەمی نەمر حاجی بابە شێخ و ئامۆزای ئاواتە ،کە
ئێستا لە ژیاندایە .سەید دوو کوڕی دیکەی حاجی بابە شێخ واتە سەید عەزیز و سەید
قادر وەفاتیان کردووە .شیعرەکە بەڕوونی سەید مستەفای ناوبردە کردووە و مەسەلەی
ئازاد بوونەکەشی ڕاگەیاندووە .ڕوونکردنەوەی پەراوێزی الپەڕەکە لە الیەن کاک
جە عفەرەوە مەسەلەی ئەو گیران و زیندانی بوونە بە تەواوەتی پشتڕاست دەکاتەوە.
کاک جەعفەر نووسیویەتی" :بۆ ئاز ادبوونی حاجی سەید مستەفا سەیادەت ،ئامۆزای ئاوات لە

زیندان".
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بەگوێرەی زانیارییەک کە لە بنەماڵەی بەڕێزی سەیادەتەوە پێم گەیشتووە ،ئاغا سەید
مستەفا لە ساڵی  ١٣٦٤یان  ٦5دا لە الیەن ڕژێمی ئێرانەوە گیراوە و دوو یان سێ
مانگێک لە زینداندا بووە .هۆکاری گیرانەکەی ئی عتیرافی [ڕاست یان چەوتی] کەسێک
٢٣٩
لە ئەندامانی حزبێکی سیاسی بووە ،واتە گیرانەکە هۆکاری سیاسیی لەپشت بووە.
یەک لەو شیعرە ساکارانەیە وا ئاوات بۆ کەس وکار و برا و ئامۆزاکانی خۆی
هۆندۆتەوە .مامۆستا ئەنیسی کارێکی باشی کردووە بەوەی ئەو چەشنە شیعرانەی الی
یەکتر دا ناون و دابەشکردنی دیوانەکەی لە سەر بنەمای ناوەرۆک بەڕێوە بردووە .بەاڵم
ئاغا سەید جەعفەر و هاوکارەکانی شیعرەکانی ئاواتیان بە گوێرەی ئەلف و بێی
کۆتایی شیعرەکان (بەحری ئەلف وبێ)هێناوە ،لە ئەنجامدا شیعرەکان لە باری
ناوەرۆکەوە تێکەاڵوی یەکتر کراون و ئەم شیعرە بۆتە دووهەم پارچەی چاپکراوی
ناو دیوانی چاپی چەعفەر.
لە فەردی دووهەمدا ئاوات دەڵێ "جەژنی ئێمە بوو بە دوو ئەمساڵ" واتە ئازاد بوونی
سەید مستەفا دەبێ لە سەروح ەددی جەژنێکدا بووبێت کە ئێمە نازانین کامەیە .من بیرم
زیاتر بۆ یەک لە جەژنە ئایینییەکان (ڕەمەزان ،قوربان یان مەولوود) دەچێت تا نەورۆز.
شیعرەکە هەر لە فەردی یەکەمەوە بە "شوکر" ی خودا دەست پێدەکات بۆ ئەو
ئازادییەی ئامۆزاکەی و لە فەردی دووهەم و سێهەمیشدا قسە لە لوتفی کردگار و
شوکری یەزدانی مەزن دەکات ،ئینجا هەردوو فەردی چوارەم و پێنجەم ئیتر جگە لە
شوکر کردنی خ ودا بۆ ئەو ئازادییە هیچ بابەتێکی دیکەی تێدا نییە و هەر بە گشتی
شیعرەکە سەرجەم" ،شوکرانبژێری" و شوکرنامەیە.
وشە ،یان تەعبیرێکی ئەستەمی تێدا نییە پێویست بکات باسی لێوە بکەین .پێناسەیەکی
شیعری ناسراو بە 'ئیخوانیات' یش بەگشتی هەر ئەو ساکاری و تایبەتمەندبوون و
زۆرجاریش کەم ناوەرۆکییەیە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 . ٢٣٩ناوی حزبەکە و ئەو کەسەی وا ئیعتیرافی لەسەر کردووە ،هەروەها زانیارییەکی دیکە لەمەڕ سەید مستەفا
بە من ڕاگەیێنراوە بەاڵم من بۆ پاراستنی الیەنی ئاسایشی کەسەکان ڕایانناگەیێنم .سپاسی زۆری ئەو برادەرە
بەڕێزانە دەکەم کە ئەو زانیارییانەیان بە من و خوێنەرانی ئەم دێڕانە دا.
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شووشهی دڵ

که هێمن ڕۆیی شووشهی دڵ شکاوه
نهماوه تاقهتم ،هێزم بڕاوه
ئهوێستهش ههر لهبهر چاوانه وێنهت
مهڵێ ئابڕوو لهچاودایه ،تکاوه!
تکابێتیش ،لهبهر پێته گلێنهم
وڕێنهت بۆ دهکا چاوم له الوه
نه تهنیا شووشهکهی دڵ کهوت و چڕژا،
نهمامی باغی ژینیشم چهماوه
به مهرگی تۆ پیاڵهی عهیش و نۆشم
له سهد جێ درزی داوه ،لێم ڕژاوه
٢٤٠
له سارا وو کهژ و کۆ شوێنی تۆیه
بهاڵم دهرکی ههمووکهس داخراوه
له هیچ الیهک سهدا نایێته گوێی من
دهڵێی حهشره و کهسێ ئیتر نهماوه
له کوێستانیش نهماوه چیغ و چادر
دهڵێی خاوهن پهزیش تاوڵی دڕاوه!
به گریانی سهماش ،کوێستان خزیوه
له ههر الیێکی سێاڵو تێی خزاوه
له کورد و کوردهواری و نیشتمانم
٢٤١
چ هیوا و هومێدێکم نهماوه
٢٤٠

 .چاپی جهعفهر :له سارا وو کهژ وکۆ
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به هۆنراوه خهیاڵی تهونی خۆم کرد
کهچی ڕیسم له سهد الوه پساوه
تهشیی نهخوالوه بهختی من به الوی
که کرژی با بدا ،جا بۆیه خاوه
به مهرگی تۆ بوو ئاوات بۆته پووشێک
له گۆمیشی بخهی ،تهرمی سهرئاوه!
مههاباد ١٣٦5 ،ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢٠8و  ٢٠٩ی چاپی جهعفهر؛ له چاپی ئهنیسیدا نەهاتووە)

________________________________________
شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا بهرچاو ناکهوێت و ئهوهش سروشتییه .مامۆستا هێمن له
بههاری ساڵی  ١٣٦5ی ههتاویدا کۆچی دوایی کردووه .کتێبهکهش له بههاری ههمان
ئهو ساڵهدا له تاران چاپ بووه ،بهاڵم ئاشکرایه دهبێ پێشتر ئاماده کرابێت و درابێته
وهزارهتی ئیرشادی مهالکان بۆ ئیجازه و پاشانیش چووبێته چاپخانه .عینوانی شیعرهکه
له چاپی جهعفهردا ههر ئهوهی سهرهوهیه .بابهتی شیعرهکه ڕوونه و شاعیر به ڕاشکاوی
گوتوویهتی "که هێمن ڕۆیی"...؛ ههروهها له پهراوێزی چاپی جهعفهردا نووسراوه" :بۆ
وهفاتی مامۆستا هێمن".
هێمن و ههژار و ئاوات و هێدی و حهقیقی و خاڵهمین و نووری نهسلی دووههمی
شاعیرانی موکریانن که ڕێچکهی نهمر سهیفولقوزاتی قازییان ههڵگرتووه ،بوونهته
ئهندامی کۆمهڵهی ژێکاف و له دامهزرانی کۆماری کوردستانی ساڵی  ١٩٤٦دا
ههڵسووڕاو بوون .من ئاگام له 'ڕاده' ی دۆستایهتی نێوان ئاوات و هێمن نییه بهاڵم
دهزانم دۆستی یهکتر بوون .ههر ئهوهی که شیعرهکه له ساڵی مردنی هێمندا و له
مههاباد گوتراوه ،بهشداریی شاعیر له ڕێ وڕهسمی کۆچی دوایی هێمن پیشان دهدات.
شیعرهکه ساکار و بێ گرێ وگۆڵه ،شاعیر له پێنج فهردی سهرهتادا باسی ژیانی خۆی
دوای مهرگی هێمن دهکات که شووشهی دڵی بهو مردنه چڕژاوه و نهمامی باغی ژینی
چهماوهتهوه و ....ئینجا له پێنج فهردی دواتر دا پهیوهندی نزیکی هێمن لهگهڵ
سروشتی کوردستان و چیغ و چادر و ڕهشماڵی خێاڵتی کورد دهخاته بهرچاوی
٢٤١

 .چاپی جهعفهر :چ هیوا وو هومێدێکم
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خوێنهر و نهک ههر سروشتێکی بێ گیانیش بهڵکوو سروشتێک که ڕۆحی مرۆڤی
'خاوهن پهز' واته ههوارچیانی کوردیشی پێدا گهڕاوه بهاڵم ههردوکی ئهمانه ههم
سروشت و ههم مرۆڤ به مردنی هێمن بێدهنگن و له هیچ الیهکهوه سهدا نایهته گوێ
وهک ئهوهی ڕۆژی حهشر بێت .سێ فهردی کۆتایی شیعرهکه گهڕانهوهیه بۆ پێنج
فهردی یهکهم واته بۆ سهر شاعیر خۆی .لێرهدا دوای ناوبڕی ناوهڕاست ،دیسان له
خۆی دهدوێت و ئهو دۆخهی وا به مهرگی هێمن تووشی هاتووه ،به تایبهت له
فهردی کۆتاییدا دهڵێ [بهو بۆنهیهوه] ،بوومهته پووشێک و ئهگهر بشمرم تهرمم لهبهر
سووکی دهکهوێته سهر ئاو.
به گریانی سهماش ...من وای بۆ دهچم که له بههاری ساڵی  ١٣٦5دا بارانێکی زۆر
باریبێت و له ئهنجامی ئهو بارشتهدا ،له شوێنێکی کوردستان ،زهوی کوێستانیش
خزیبێت .ئاوات ئهو دیارده سروشتییه به مهرگی هێمنهوه دهبهستێت و وای دادهنێت
که سهما واته ئاسمانیش بۆ مهرگی هێمن گریابێت .ئاوات له شیعرێکیشدا که بۆ
مردنی مامی واته حاجی بابهشێخی هۆندۆتهوه ،به ههمان شێوه ،بارانی ئهو شهوه به
گریانی ئاسمان بۆ مهرگی مامی دادهنێت.
له کورد و کوردهواری و نیشتمانم ...به بۆچوونی من ئاوات دهڵێ "کورد و
کوردهواری و نیشتمان ههموو [دوای مهرگی هێمن] بێ هیوا ماونهتهوه ".گهرچی
شیعرهکه وا دهنوێنێت که شاعیر له کورد و کوردهواری و نیشتمان بێ هیوا بووبێت،
بهاڵم هیچ هۆکارێک بۆ ئهو قسهیه نییه و ئاوات شاعیرێکی بهرپرسه ،کههیوای قایمی
به دواڕۆژی ڕزگاریی نیشتمانهکهی ههیه .کهوابوو ،دهبێ ئهوه خودی شاعیر بێت که
دوای مهرگی هاوڕێ خۆشهویستهکهی هیوای له ههموو ئهوانه بڕابێت.
به هۆنراوه خهیاڵی  ....الم وایه شاعیر دهیهوێ بڵێت خهیاڵی ئهوهم بوو تهونێکی چاک
بکهم واته هۆنراوهیهکی باش به بۆنهی مردنی هێمنهوه بڵێم بهاڵم بۆم نهکرا لهبهر
ئهوهی مهرگی هێمن ڕیسی له سهدالوه پساندووم و ئهوهم لهدهست نایهت.
تهشیی نهخوالوه  ...ئهم فهردهش له درێژهی فهردی پێشتردایه و ئاوات خهتای
خاوبوون و کرژ نهبوونی شیعرهکهی دهخاته ئهستۆی بهخت و ئیقباڵ و دهڵێ ههر له
سهردهمی الویهتییهوه تهشییهکهی منیان باش خول نهدا و ههوداکهیان باش نهڕست.
دیاره ئهگهر بێ پهیوهند له فهردی پێشتر سهیری بکهین گۆڕانێکی زۆری بهسهردا
نایهت و ئهوی دهمێنێتهوه گلهیی و گازندهی شاعیره له بهختی خۆی که ههر له
 /342شێعری سااڵنی  ١٣٦٠تا ١٣٦8

سهردهمی الویهتییهوه بێ قسهیی ئهوی کردووه و تهشیی بهختی به مهڕامی ئهو
نهسووڕاوه.

بهحری عهرووزیی شیعرهکه ،هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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پاڕانەوە

سەگێک ی دەمڕەشی بێ کەڵپە ،پیر و کوڵکن و نووزن
دەسووڕێ خوێڕییه ،کۆاڵن به کۆاڵن ،سەد کون و قوژبن
٢٤٢
چڵێس و گورگەمێش و بێوەڕ و بێپاسی هەروەک من
به کاری چی دێ یاڕەب! غەیری بەخشین و قەبووڵ کردن؟
بەغەیری پەت له ئەستۆ خستن و بۆ دەرکی خۆ بردن!
٢٤٣

بە تۆ نازیوه تا ئێستا ،پەتی لەستۆ خه ،ڕایکێشە
ئەگەرچی سەد شتی منداری خوارد وەک پێسته و پێشە
٢٤٤
بەاڵم موستەوجبی ڕەحمە دڵی پڕدەرد و پڕئێشە
بە سەرسەختی ژیاندت ماوەیەک ،بۆیه جگەر ڕێشە
گاڵوه ،چی دەگەڵ دێ غەیری بەخشین ،پیرەسەی کوڵکن؟

سەگێکه گەرچی بێپاس و وەڕه ،ئەمما وەفادارە
بە دار مۆخی دەرێنن ،دێتەوه بەردەرکی تۆ ،دیارە
له دەرکوبانەکەت هەڵناگرێ دەس ،چونکه ناچارە
بە بەردی شوانهوێڵەش گەرچی ئەندامی بریندارە

که خواردی نانی شوانی ،دیاره بێقەدره سەگی نەوسن

٢٤٢
٢٤٣
٢٤٤

چاپی ئەنیسی :بێ پاس هەر وەک من
چاپی ئەنیسی :لەستۆ خرای کێشە .دەبێ هەلەی تایپ بێت
چاپی ئەنیسی :ڕەحمی دلی...
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بچۆ بەردەرکی خاوەن خوان و بەخشین ،یانی ئەو زاتە-
٢٤5
ئەوەی خاوەنزەمان و مانگ و ساڵ و کات و ساعاتە
نییه وێنە و نەزیری ،هەر هەیه و هەر بووشه ،ئیسباتە
٢٤٦
بە هیچی دایمەنێ تا داتنەناوه ئەم دەم و ساتە
که تۆپی ،بێڕەواجه کلکەسووتێ ،یانه پاڵکەوتن
ئەتۆش "کامیل"! سەگی ،ئەمما سەگی بێکار و بێپاسی

٢٤7

به گۆشتی پیسی مندار خواردنه تۆ وا کەڕ و کاسی
به قوززەڵقورت و دەردت بێ ،زگت وەک ماسی هەڵماسی
عەجەب یانیگرێکی ،خاوەن و بێگانه ناناسی
نیشانەت دەرکەوت ،هێندەت نەماوه بۆ دەمی مردن
قاقاڵوا١٣٦5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١٢١و ١٢٢ی چاپی ئەنیسی و  ٢٦٣و ٢٦٤ی چاپی جەعفەر)

__________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا هەر 'پاڕانەوە'یە.
یەک لەو  5پارچە شیعرە پێنج خشتەکییەیە وا لە دیوانی ئاواتدا بەرچاو دەکەون .بە
ماوەی  ٣ساڵ پێش مەرگی شاعیر گوتراوە و مۆرکی پیری و بێ هیوایی بە ڕوونی بە
سەرەوە دیارە.
شیعرێکی ئایینی پاڕانەوە لە خودایە ،بەاڵم لێرەدا وێدەچێت ئاوات بە تەواوەتی لە
خودادا توابێتەوە و نیشانەیەک لە 'خۆ'ی نەمابێتەوە .شاعیر خۆی بە سەگێکی پیری
گاڵوی یانیگری بێ کەڵپە ...دادەنێت و لە خودا دەخوازێت پەتێک بخاتە ملی و بەرەو
دەرکەی خۆی ڕابکێشێت.
ئەوە تەسەووف و باوەڕی 'وحدت الوجود'ی نییە وا لە شاعیر دەکات خۆی بگەیێنێتە
ئەو شوێنە کە لە سفر نزیک ببێتەوە .ئەو فەلسەفەیە دیارە غروور و کەلـلەڕەقی لە
٢٤5
٢٤٦
٢٤7

چاپی ئەنیسی :ئەوی خاوەن...
چاپی جەعفەر :بەهیچێ
چاپی ئەنیسی :پێسی ....کڕ وکاسی
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مرۆڤدا ناهێڵێتەوە بەاڵم لە عەینی کاتدا بە شوێنێکییەوە دەبەستێتەوە کە چەشنە
شانازیی ەکی پێدەبەخشێت و هەر بۆیەش ناهێڵێت تووشی حەقارەت بێت .تەسەووف
ناتوانێت پاڵنەری شیعرێکی ئەوتۆ بێت بەڵکوو ئەوە ئایینە کاری وای پێدەکات.
پەیوەندی مرۆڤ و خودا تەنیا لە ئایینی ئ یسالمدا دەتوانێت وا یەک الیەنە و "ئاغا-
ڕەعیەتی" بێت.
دیارە لەو پەیوەندییەدا نابێ دیاردەیەکی دیکەشمان لەبیر بچێت ئەویش پیری و ترس
لە مردنە بەاڵم تەنانەت مردنیش لە ئایینەکانی دیکەدا ئەوەندە جێگەی ترس نییە و
چاوەڕوانیی نەکیر و مونکیر لە قوواڵیی گۆڕیش ،هەر بەشێکن لە فێرکراوەکانی ئایینی
ئیسالم.
دەم ڕەش :کەسێ کە چاک نابێژێ (هەنبانە بۆرینە).
ک ەڵپە :ددانی پێشەوە .کەڵپ ددانی پێشەوەی بوونەوەری غەیری ئینسانە.
کوڵکن :پڕ موو.
نووزن :سەگێک کە هەر دەوەڕێت؛ کینایە لەکەسێک کە پرت وبۆڵەی زۆر دەکات.
چڵێس :نەوسن
گورگەمێش :سەگی زیانی خرۆ ،کە پەز دەخوا (هەنبانە بۆرینە)
بێ وەڕ :سەگێک کە بێگانەش ببینێت هەر پێی نەوەڕێت؛ سەگی پیر؛ مرۆڤی بێ
کەڵک.
بێ پاس :سەگێک کە پاسی خاوەنەکەشی نادات؛ مرۆڤی بێ خێر.
مندار :حەیوانێک کە بە بێ سەربڕینی مرۆڤ مردبێت (مرۆڤ خۆی بە خاوەنی هەموو
ئەو جیهانە دەزانێت و الی وایە هیچ حەیوان و باڵندەیەک مافی مردنیشی نییە بە بێ
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
خوان :سفرە
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ئیسباتە :سەلماوە
بە هیچی :بە بێهوودەیی
تا داتنەناوە ئەم دەم و ساتە :تا نەمردووی
تۆپی :مردی .تۆپین ،مردنی حەیوانی پیسە (هەنبانە بۆرینە)
کلکە سووتێ :کلک ڕاتڵەکاندنی سەگ بۆ کەسێ کە خۆشی دەوێ ،بریتی لە ڕیایی
و زمان لووسی (هەنبانە بۆرینە)
پاڵ کەوتن :ڕاکشان ،لێرەدا نیاز لە ڕاکشانی سەگ یان بەشێوەی سەگە
کاس :وڕ ،گێژ
کەڕ و کاس :کەسی گێژ ،کەسێک کە باش تێناگات .لە چاپی ئەنیسیدا 'کڕ وکاس'
هاتووە.
کڕ :ئارام ،بێدەنگ (هەنبانە بۆرینە)
قوززەڵقورت :گیاندارێکی بچووکە چوار باڵی هەیە (هەنبانە بۆرینە)
ماسی هەڵماسی :زگی ماسی پاش مردنی هەڵدەماسێت ،کینایە لە مردنە .جیناسی
ناتەواوە و مۆسیقای ناوخۆیی پیتی/س /ی تێدا هەست پێدەکرێت.
یانی :نهێنی
یانیگر :سەگێک کە بێ ئەوەی پێت بوەڕێت ،دەتگرێ (هەنبانە بۆرینە)
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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ئەی غەریبی خۆشەویست!

ئەی غەریبی خۆشەویست ،ئەی دەربەدەر بۆ نیشتمان!
تۆ شەهیدی غوربەتی ،ئەی کۆڵنەدەر بۆ نیشتمان!
مەحشەرت هێنا بە مەرگی دڵتەزێنت ،موهتەدی!
ماوەیێکی زۆر ئەتۆ مای بێخەبەر بۆ نیشتمان
ساڵی شەست و شەش بوو کۆچی ئاخرت کرد گیانەکەم!
ئاخری کۆڵت نەدا ،بوویە سپەر بۆ نیشتمان
کەس نەما ،ڕۆین هەموو ،ئێمەش بە دووتاندا دەڕۆین
با بسووتێین بەو مەرامە ،وشک و تەڕ بۆ نیشتمان
سەر لە سەر "ئاوات"ی خۆمان دادەنێین ،پێمان دەڵێن:
ئافەرین ،داتان لە دەست ڕێک ماڵ و سەر بۆ نیشتمان!
قاقاڵوا١٣٦٦ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ١5٢ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

________________________________
نەبوونی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا ئاساییە لەبەر ئەوەی ساڵێک پێش گوترانی ئەم
شیعرە باڵو کراوەتەوە.
شیعرەکە بۆ مەرگی 'کاک سەعد' یان 'سەعدئاغای موهتەدی' گوتراوە و دیوانی چاپی
کاک جەعفەر ئاماژەی بەو ڕاستییە کردووە کاتێ لە پەراوێزی الپەرەکەدا نووسیویەتی:
"شینی کاک سەعدی موهتەدی لە دوور واڵت" .دەبێ شاعیر لەگەڵ کاک سەعدیش ،وەک
پاشماوەی بنەماڵەی موهتەدی ،پەیوەندێکی نزیکی بووبێت لەبەر ئەوەی بە 'گیانەکەم'
بانگی دەکات و دەڵێ 'ماوەیێکی زۆر ئەتۆ مای بێ خەبەر' ،هەروەها مردنەکەی بۆ
ئەو 'دڵتەزێن' بووە و 'مەحشەر'ی هێناوە.
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کاک سەعد لە بنەماڵەی ئاغایانی موهتەدیی بۆکان و برای حاجی رەحمان ئاغا و قاسم
ئاغا و ئەبووبەکرئاغای موهتەدی و حەسەن ئاغا و ئەحمەدئاغای ئێلخانی زادە (ی
باوکی کاک سوارەی شاعیر) بوو.
کاک سەعد کەسایەتییەکی ناسیۆنالیستی کورد بوو و ئەوەندەی من ئاگادار بم ،الی
کەم لە سااڵنی دەوروبەری کۆنگرەی دووهەمی حزبی دیموکراتی کوردستاندا ماڵ و
مڵکی بەجێ هێشت و لەگەڵ کاک سەالحی موهتەدی و نەمر کاک محەممەدی
ئێلخانیزادە و هەمزاغای حەمیدی چووە باشووری کوردستان .من ڕادەی دووری و
نزیکی یان ئەندامیەتی کاک سەعد لە حزبدا نازانم چی بووە ،بەاڵم وێدەچێت لە
سەردەمی نێوان ناخۆشی و دووفاقە و سێ فاقە بوونی ئەندامانی حزبدا ،ئەو لەگەڵ
باڵی سێهەم کەوتبێت کە کاک سەالح و کاک محەممەد 'حزبی ڕزگاری'یان پێکەوە نا.
هەرچۆنێک بێت ،دوای ماوەیەک گەڕایەوە ڕۆژهەاڵت و لەبۆکان نیشتەجێ بووەوە و
ئەوەندەی بزانم حکوومەتی ئێران ماوەیەکیش لە کوردستانی دوور خستەوە و گرتی.
بۆئەوەی زانیارییەکی زیاترم لەسەر ژیانی کاک سەعد هەبێت ،تکای یارمەتیم لە ڕێزدار
'جەاللی سەیادەت' کرد و ئەویش پەیوەندیی بە ڕێزدار 'عومەری موهتەدی' کوڕی
کاک سەعدەوە گرت .ئەم دێرانەی خوارەوەم دوای ئەو پەیوەندی گرتنەی لە کاک
جەاللەوە پێگەیشتووە .سپاسی زۆری هەردوالیان دەکەم" :کاک سەعد دۆستی نزیکی

ئاغا سەید کامیل و ئەندامی حزبی دیمو کراتی کوردستان بووە .لە ساڵی  ١٣٤١و ٤٢
دا چۆتە باشووری کردستان ،ماوەی ساڵ و نیوێک لەوێ بووە .پاشان گەراوەتەوە بۆ
ڕۆژهەاڵت .پاش ئەوە [لە الیەن حکوومەتی شاوە] دور خراوەتەوە (تبعید کراوە) بۆ
زیندانی فەلەک االفالک لە خۆڕرەم ئاباد ، ٢٤8ماوەی  ١8مانگێک لەوێ ژیاوە .پاشان
گەراوەتەوە بۆ کوردستان .هەر لە سەر دەمی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵت بە نێوی
بزوتنەوەی مقاومەتی کوردستان لە پاش روخانی رژیمی شا ،وەک کوردیکی نەتەوەیی

 ٢٤8ئاماژە بە زیندانی فەلەک االفالکی خوڕەم ئاباد لە پەیوەندی سیاسەتی حکوومەتی شادا بوو کە دوابەدوای
ڕاگەیاندنی سیاسەتی ئیسالحاتی ئەرزی لە ساڵی )١٩٦٠( ١٣٤١دا ،ژمارەیەک لە خەڵکانی ناوبەدەرەوەی
کوردستان بە تایبەت خاوەن مڵکەکانی لەوێ زیندانی کرد .من خۆم ساڵ و ڕۆژی گەڕانەوەی کاک سەعد بۆ
بۆکانم لەبیر نییە ،بەاڵم بە باشی لەبی رمە ڕۆژێک کە قاسم ئاغای موهتەدی لە هەمان زیندانەوە گەڕایەوە
بۆکان ،خەڵک و ترومبیلێکی گەلێک زۆر بە پێشوازیەوە چوون و من تا ئەودەم پێشوازیی وا گەورەم بۆ
هیچکەسێکی دیکە نەبینیبوو.
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لە گەل دەفتەری مامۆستا شیخ عیزەدین بووە و دواتر ناچار بووە بڕوا بۆ سوید و هەتا
ئە کاتەی لە ژیاندابوە لەوێ ژیاوە و هەر لە سویدیش فەوتی کردوە".

ساڵی مردنی کاک سەعد بە گوێرەی شیعرەکە دەبێ  ١٣٦٦ی هەتاوی بێت کە
بەرانبەرە لەگەڵ نۆ مانگ و هەشت یان نۆ ڕۆژی ساڵی  ١٩8٩و دوو مانگ و  ٢٠یان
 ٢١ڕۆژی ساڵی ( . ١٩٩٠لە بەر ئەوەی مانگ و ڕۆژی وەفاتی کاک سەعد دەست
نیشان نەکراوە ،ناتوانم بەراوردەکان بە وردی بەڕێوە بەرم).
هەندێک وشەی ناو شیعرەکە ،وەک غەریب و نیشتمان و شەهیدی غوربەت لە
پەیوەندی ئەو سەفەرە و ئەو مردن لە غەریبیەی کاک سەعددایە.
شیعرەکە ،وەک زۆرشیعری دیکەی ناو دیوانی ئاوات ،شیعری موناسەبەیە و لەو
مەقوولەیەدا دەگونجێت .شیعری موناسەبە بۆ پاراستنی یادی ڕووداو یان کەسایەتییەکی
تایبەت گەلێک بەسوودن و هەندێک جار (وەک شیعری فارسیی 'خاقانی شیروانی' بۆ
مردنی کوڕەکەی) بایەخی بەرزی هونەرییشیان هەیە .لێرەدا گرنگایەتی بریتییە لە
پاراستنی ناوی 'موهتەدی' ،کە ناوی کاک سەعدیشی لێ وەردەگیرێت (لە فەردی
دووەمدا) و هەواڵی کۆچی دوایی کردنی لە غەریبی و ڕاگەیاندنی ڕێکەوتی مردنی
(لە فەردی سێهەمدا).
شیعرەکە لە پێنج فەرد پێکهاتووە؛ سێ فەردی یەکەمی ڕاستەوخۆ ڕووی لە کاک
سەعدە ،بەاڵم شاعیر لە دوو فەردی دواتردا مەسەلەکە لە فەردییەتی کەسێکەوە گشتی
تر دەکاتەوە و دەچێتە سۆراغی 'ئێمە' کە شاعیر خۆی و 'هاومەڕامان'ی کوردایەتی
ئەو بن وا 'وشک و تەڕ بۆ نیشتمان دەسووتێن' و 'سەر لە سەر ئاواتی خۆیان دادەنێن'،
لە وەاڵمیشدا [خەڵک] پێیان دەڵێن 'ئافەرین ،داتان لە دەست ڕێک ماڵ و سەر بۆ
نیشتمان'.
ئەو 'ماڵ و سەر' گوتنەی ئاوات لە پەیوەندی کاک سەعد دا دەبێ ئەوە بێت کە مڵک
و ماڵی ئەو و هەموو ئاغاکانی دیکەی بۆکان لە الیەن مەالکانی کۆماری ئیسالمییەوە
داگیرکرا و بە قازانجی گیرفانی سپای پاسداران و ئیتیالعات ،فرۆشران' .سەر'یش
ئاشکرایە دەبێ ئاماژە بێت بە شەهید بوونی ڕۆڵەکانی گەل و لە کەیسی کاک سەعددا،
کۆچی دوایی کردنی ئەو لە غەریبایەتی .شیعرەکە ،غەزەلێکی 'مردف'ە و ڕەدیفەکەی
بریتیە لە 'بۆ نیشتمان' کە لە کۆتایی هەموو فەردێکدا دووپات بۆتەوە .سەرواکانیشی
بریتین لە :دەربەدەر ،کۆڵ نەدەر ،بێ خەبەر ،سپەر ،وشک و تەڕ و ماڵ و سەر؛ کە
 /350شێعری سااڵنی  ١٣٦٠تا ١٣٦8

هەمووی لەشوێنی خۆیاندان جگە لە وشک وتەڕ کە تێیدا /ڕ /کراوەتە جێگری /ر/
ئەوەش بە بۆچوونی من خەسلەتی زمانی کوردی و ئەلف و بێیەکەیەتی و
ناتەواوییەکی شاعیر نییە.
وشەی 'ئاوات' لە دوایین فەرددا ئیهامی تێدایە واتە لە الیەک بە مانای ئارەزوو و
خواست هاتووە و لەالیەکیتریشەوە ناسناوی شاعیر خۆیەتی.
سپەر :مەتاڵ
ڕێک :هەموو
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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ئاواتی هۆنهر

ههرکاتی نهوبههاره که دنیا دهکا نوێ
سارا دهپۆشێ بهرگی سهوز ،گوڵ دهپشکوێ
شهوبۆ و ههاڵڵه ،نهرگس و نهسرین و نهستهرهن
سوێسنه زمانی گرتووه ،پێم سهیره نادوێ!
تۆوی ههمووشتێک له بههارا سهوز دهبێ
ئهی تۆوی ئێمه بۆچی له هیچ فهسڵێ ناڕوێ؟
بۆچی له ئاسۆ نایهتهدهر ڕۆژی مه ،خودا؟
ڕۆژی خهڵک کهچی سهری وا ناوهته سوێ!
ههرچهند له مێژه خهڵفی هیوامان چهقاندووه
ئاوی بهخوێن دراوه که ههر سهوزه ،ناپوێ
تا بههرهوهر نهبین له بهری ،ههر بڵند دهبێ
وهک پیرهداری دی نییه ،ههر خهڵفه ،نانهوێ!
ههرکهس هیوای به خۆی و گهلی ماوه ئێستهکهش،
ڕهببی قهزای به تاقی تهنێ ههر لهمن کهوێ!
ئاواتی بۆچی نایهته دی پیره 'هۆنهر'ێک
ههر ئاخ وداخییه له بهیانی ههتا شهوێ
بههاری  ١٣٦8ی ههتاوی
(الپەڕە  ٢5٤ی چاپی جهعفهر؛ له چاپی ئهنیسیدا نییه)

____________________________________
شیعرهکه له چاپی ئهنیسیدا بهرچاو ناکهوێت .چاپی ئهنیسی له ساڵی  ١٣٦5دا باڵو
بۆتهوه و ئهم شیعره ،بە گوێرەی ڕاگەیاندنی چاپی جەعفەر ،له ساڵی  ١٣٦8دا
گوتراوه ،که ساڵی کۆچی دوایی کردنی ئاواتیشه.
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له پهراوێزی الپهڕه  ٢5٤ی چاپی جهعفهردا نووسراوه" :له سهر جێ وبانی مردنی

گوتوویهتی ".و بهم پێیه دهبێ دوایین یان یهک له دوایین شیعرهکانی مامۆستا سهید
کامیلیش بێت ،یادی بهخێر!
شیعرێکی سیمبۆلیکه و گهلێک ئاماژهی دوور و نزیک به ئاواتێکی وهدی نههاتوو
دهکات ،ئهویش گومانی تێدا نییه سهربهخۆیی و سهرفرازیی گهل و واڵتهکهی بێت:

"بۆچی له ئاسۆ نایهته دهر ڕۆژی مه ،خودا!"

ئهو هاواره ،وهڕهزی و تووڕهیی تێدا مهنگی خواردۆتهوه بهاڵم ئاوات کهسێکی
ئیمانداره و لهوه زیاتر ناچێته پێشێ .له ڕاستیدا بانگهوازی کهسێکی ئارهزوومهندیشه که
له جێگای مهرگدا کهوتووه و خهریکه به ئاخ و داخێکهوه سهر دهنێتهوه که ههزارانی
دیکهش سهریان ناوهتهوه پێش ئهوهی ئهو ڕۆژه له کهل دهربێت.
ئاوات باوهکوو به شهکهتییهوه دهناڵێنێت و "بهیانی ههتا شهوێ ههر ئاخ و داخییهتی"
که بۆچی ههموو توویهک له بههاردا سهوز دهبێت بهاڵم تووی هیوای ئێمه نا؟ له عهینی
کاتیشدا هیوای دواڕۆژ له دهست نادات و دهڵێ ڕیشهی ئهو دارهی وا چهقاندوومانه،
"ههر سهوزه و ناپوێ ،ههر بڵند دهبێ و نانهوێ" .ئهوهش لووتکهی باوهڕ و ئیمانی
قورس و قایمی مرۆڤێکی سیاسییه که بڕوای به حهقانییهتی ڕیبازهکهیهتی و له
سهرهمهرگیشدا به هیوایه ئاواتهکه دوای ئهو وهدی بێت و رۆژێک له ڕۆژان تووی
هیوایان سهوز بێت.
کارتێکهریی پارچه شیعرێکی نالی له سهر شاعیر ،بهرچاوه که دهڵێ:
"تهشریفی نهوبههاره که عالهم دهکا نوێ

دڵ ،چونکه میسلی غونچهیه بۆیێ دهپشکوێ"...

٢٤٩

بابهتێکی ئهستهم له شیعرهکهدا نییه .ئهوه چهند ڕوونکردنهوه:
ڕۆژی خهڵک سهری وا ناوهته سوێ ...واته خهڵک رۆژیان ههاڵت و وا خهریکه ئاواش
دهبێت بهاڵم ڕۆژی ئێمه ههر له ئاسۆ نههاتهدهر! واتایهکی وشهی 'سوێ' ،ئاسۆیه
(ههنبانه بۆرینه).
تا بههرهوهر نهبین لهبهری .....گهرچی واههیه واتای 'تا' به 'لهبهر ئهوهی' بزانرێت ،بهاڵم
من الم وایه نابێ وا بۆ مهسهلهکه بچین و دهبێ 'تا' به واتای 'تا ئهودهمهی' بزانین و
 . ٢٤٩دیوانی نالی ،پێداچوونهوهی محهممهدی مهالکهریم ،چاپی انتشارات صالح الدین ایوبی ،ورمێ ،لل٦٩7 .
تا 7٠٠
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بڵێین داری هیوامان تا ئهودهمهی که لێی بههرهوهر نهبین ،ههر بڵند دهبێ و له ئاویشدا
بێت ،ههر ناپوێ چونکو به خوێن ئاو دراوه.
ههرکهس هیوای به خۆی و گهلی ماوه ئێستهکهش ....قهیدی زهمانی 'ئێستهکهش'
لێرهدا گهلێک پڕ واتایه .شاعیر دهڵێ سهرهڕای ئهو ههموو ساڵه و ئهو ههموو خهباتهی
کردوومانه ،ئهگهر ئێستاش کهسانێک ههبن که هیوایان به خۆیان و گهلهکهیان مابێت،
یاخوا قهزای ههموویان به تاقی تهنیا لهمن کهوێت.
پیره هۆنهر ،سهید کامیل خۆیهتی.
بهحری عهرووزیی شیعرهکه:
مضارع مثمن اخرب مکفو
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شیعری بێ تەئریخ
پێرست :تەیری دڵ ،تورجانی خرۆشاو ،شین بۆ 'خەمین' ،قارەمانی نەبەزی کوردستان،
ئینقالبی ئێران ،سکااڵ ،کزەی بای شەماڵ ،ڕێگای عیشق ،پایز ،بای وادە  ،سرەوەبای
بەهاری ،بەهار ،هێالنەی ڕووخاو ،بەهار هات ،دڵی نەکواڵو ،ئەوین و ئەجەل ،چەکی
من ،بەینەت شکاندن.

تەیری دڵ

تەیری دڵ بێ پەڕوپۆ ،تەپکە شکاوێکی بەسە
چاوەڕێی تۆیە کە بێی ،گەرمەساڵوێکی بەسە
مەڵێ زستانە ،جلی پیر وفەقیر پارە بووە
ڕۆژی ڕوو ت دەرخە ،هەتیو تۆزە هەتاوێکی بەسە
پایزە ،فەرموو تەماشاکە کە النەوخوارم
پیرەکەروێشکێ لەگوڕ کەوتبێ ،ڕاوێکی بەسە
ئەوهەموو زولفە بەزنجیری مەکە بۆ ملی من
تەیری وا بێ پەڕوباڵ کەوتبێ ،داوێکی بەسە
سەیید و پیر و فەقیرم ،وەرە لێم قەوماوە
بۆ منە ئەو مەسەلە" :باوەلێ باوێکی بەسە"
وا بە سەرڕووتی و پێخاوسی هاتۆتەوە الت
"کامیل"ت جووتە کاڵشێک و کاڵوێکی بەسە!
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە .دەکرێ  )١٩5٤(١٣٣٣بێت (؟).
(الپەڕە  7٣ی چاپی ئەنیسی ،لە چاپی جەعفەردا نییە)

__________________________
لەو غەزەلە قورس و قایمانەی ئاواتە کە لە الیەن کۆمەاڵنی خەڵکەوە بەگەرمی
وەرگیراوە و هەندێک بەشی کەوتۆتە سەر زاران .سەرجەمی شیعرەکە ساکار و ڕەوان
و لەبەر داڵنە.
شیعرەکە ئەو تەوازوع و خۆ بەکەم زانینەی بە ڕوونی تێدا دەبینرێت کە بەشێک بووە
لە کەسایەتی کامیل شا .لێرەدا شاعیر خۆی بە هەندێک سیفەتی وەک بێ پەڕ وپۆ،
النەوخوار  ،پیرەکەروێشک ،لەگوڕ کەوتوو ،بێ پەڕ وباڵ ،سەیید ،پیر ،فەقیر ،لێقەوماو،

سەرڕووت و پێخاوس ناو دەبات کە هەر هەمووی کەم وکووڕی و ناتەواوین لە
ژیانی ئاسایی تاکەکەسیدا و دیارە ئەوەی پێ باشە ،تەنانەت کاتێ سەیید لەگەڵ پیر و
فەقیر دەهێنێت هەست دەکرێت واتایەکی وەک سواڵکەر و هەژاریشی پێ دەبەخشێت
وەک ئەوانەی وا لە کوردستان بە مێزەری سەوزەوە دێنە بەر دەرکی مااڵن و داوای
بەخشش لە خەڵک دەکەن.
پرسیار بۆ من ئەوەیە گەلۆ لە غەزەلەکەدا ڕووی قسەی شاعیر لە کێیە؟ سەرەڕای ئەو
ڕاستییەی کە لە شوێنێکدا باس لە "ڕۆژی ڕووت" و "لەوهەموو زولفە" دەکات و دەڵێ
"بەزنجیری مەکە بۆ دڵی من" ،گومانم نییە دەبێ بۆ دڵدارێکی ژن نەگوترابێت دەنا
هەر کچێک و ژنێک ئەو هەموو سیفەتە پیری و هەژاری و لێقەوماویی ولەگوڕ
کەوتووییەی ئەویندارەکەی ببیسێت بە کیلۆمیتر لە دەستی ڕادەکات و گوێی خۆشی
دەگرێت بۆئەوەی ناوی ئ ەو دڵبەندە نالەبارە نەبیسێتەوە! کەوابوو ،بۆ هەڵهێنانی مەتەڵی
بەرگۆی شیعرەکە دەتوانێ چ ئ ەگەرێکی دیکەمان لەبەردەمدا بێت؟ من تەنیا دوو
ئەگەر دەبینم :دۆستێکی نزیک یان ئەندامێکی بنەماڵەی شاعیر و تەواو! کەسەکە ،هەر
ک ەسێک بێت ،گەلێک لە شاعیر نزیکە و کامیل شا بە تەواوەتی سفرەی دڵی خۆی الی
کردۆتەوە .دەبێ ماوەیەک بێت یەکتریان نەدیتبێت و شاعیر تامەزرۆی دیتنی بێت،
بڕوانە ڕستەی "چاوەڕێی تۆیە بێی"
ئەوەی وا سەبارەت بە خەسلەتە تاکەکەسییەکانی کامیل شامان بیستووە ئەوەیە
کەسێکی میواندۆست بووە و دڵی بە هاتنی میوان کراوەتەوە .واهەیە ئەو هاتنی میوانە
قەرەبووی تەنیاییەکەی بۆ کردبێتەوە .ئەو لە دراوسێیەتی 'زەنبیل' ی حاجی سەید
محەممەدی برا و 'جەمیان'ی حاجی بابەشێخی مام و 'تورجان' ی مەال وفەقێیاندا ژیاوە
کە لە هەموویاندا مورید و میوان و فەقێ جەم جەم و پۆل پۆل هاتووچۆیان کردووە،
بەتایب ەت خانەقای زەنبیل هەمیشە جمەی هاتووە وپڕ بووە لە مورید و زیارەتچی،
لەکاتێکدا 'گەردیگالن ' ەکەی ئەو وا نەبووە و جگە لە دۆست و ناسیاو ،واهەیە
پەناگەی پێشمەرگەی سەرچیاش بووبێت کە ژینگەی تایبەخۆی پێویستە و لەگەڵ
قەرەباڵغی و هاتوچۆی زۆردا ناسازگارە .بەاڵم کەسێک کە لە بنەماڵەیەکی ئەوتۆدا
گەورە بووبێت و خووی بەو قەرەباڵغیە گرتبێت بە شێوەی سروشتی دەتوانێت
خوازیاری دیتنی هاودەمێک بێ لە ژووری میوان یان دیوەخانەکەی خۆی بۆ ئەوەی لە

 /358شیعری بێتەریخ

تەنیایی دەریبهێنێت ،بە تایبەت لە سەرما وسەخڵەت و ڕێبەندان و تەنیایی زستانی
ناوچەکەدا.
بەو ەیدا کە دەڵێ "تەیری دڵ ...گەرمە ساڵوێکی بەسە" ،واتە لە میوانەکەی دەخوازێت
ساڵوێک لە دڵی بکات ،من هەست دەکەم نابێ کەسەکە بەتەمەن لە خۆی گەورەتر
بووبێت و بەم پێیە براگەورە و مام نییە .بەوەشدا کە دەڵێ "فەرموو تەماشاکە کە
النەوخوارم" و "سەیید و پیر و فەقیرم" ،هەر نابێ بۆ ئەندامێکی بنەماڵەی خۆیانی
گوتبێت .کەوابوو ،ئەگەری بەهێزتر ئەوەیە شیعرەکە ڕووی لە دۆستێکی وەک مامۆستا
هێمن ،حەقیقی یان خاڵەمین بێت یان دۆستێکی نزیکی غەیرە شاعیر کە بەداخەوە من
لە دوورە واڵتی دەرەتانی ئەوەم بۆ نییە پرس وجۆی لەسەر بکەم و بزانم لەگەڵ کێ
زۆر دۆست بووە و کێ هاتوچۆی زۆری کردووە و لە ئەنجامدا شیعرەکە ڕووی لە
کێیە.
تاقە ب ەشێک لە شیعرەکە ئەو بۆچوونەی من ڕەت بکاتەوە ،مەقتەعەکەیەتی کە تێیدا
دەڵێ "کامیلت  ...بە سەرڕووتی و پێخاوسی هاتۆتەوە الت" .کرداری "هاتۆتەوە" بۆ
کەسێک دەگوترێت کە پێشتر لە شوێنێک بووبێت ،ئەویش نەک بۆ ماوەیەکی کەم و بە
سەردانێکی کەم خایەن بەڵکوو بۆ ماوەیەکی دوور ودرێژتر .هەروەها داواکاریی
کاڵش و کاڵو نابێ لە بێگانە یان کەسێکی کەم ناسراو بەڵکوو دەبێ لە کەس وکاری
زۆر نزیکی شاعیر کرابێت .ئەگەر ئەوە ببێتە بنەمای حیساب و هەڵسەنگاندنمان ،دەبێ
بێینە سەر ئەو باوەڕەی کە شیعرەکە بۆ باوک ،مام ،یان برای گەورە گوترابێت .ئەگەری
بۆ دایک و خوشک یان هەر ژنێکی دیکە الی من سیفرە .شێوازی ژیانی نەریتیی
بنەماڵەیەکی شێخ و مەال لە سەردەمی ژیانی سەید کامیلدا ،مۆڵەت نادات شاعیرێکی
بنەماڵەکە بێت و شیعر بە دایک و خوشکی خۆیدا هەڵبڵێت .دیارە ئەو ئەگەرەش هەر
لە شوێنی خۆیدا دەمێنێت کە بڵێین شاعیر دۆستێکی نزیکی وەک ئەندامانی بنەماڵەی
خۆی و لەوانیش نزیکتری بووبێت کە لەگەڵ یەکتردا تەواو خۆمانە جوواڵبێتنەوە.
سەید قادری سەیادەت؟ محەمەدی نووری؟ ....
شیعرەکە ڕێکەوت ی گوترانی بەسەرەوە نییە بەاڵم بە ئەگەری زۆر لە سەردەمی پیریی
شاعیردا گوتراوە .وەرزێکیش کە شیعرەکەی تێدا گوتراوە بە دڵنیایی دەبێ
کۆتاییەکانی پایز و سەرەتاکانی زستان بووبێت " :پایزە ،فەرموو تەماشاکە کە النە
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وخوارم  ....مەڵێ زستانە ،جلی پیر و فەقیر پارە بووە"؛ مەگەر ئەو سیفەتی وەرزانە تەنیا
بۆ هاندانی الیەنەکەی تر هێبنرابێتنەوە و ئەوەی بیانووی نەهاتنی دواڕۆژی لێ ببڕن.
من الموایە دەکرێ شیعرەکە ئەودەمانە گوترابێت کە شاعیر ماڵی خۆی لە گوندی
کانی بەنی گەورکایەتی و شێخ چۆپان پێچابێتەوە و هاتبێتەوە قاقاڵوای نزیک زەنبیل و
تورجان بۆ الی برا و مامی کە ئەویش بە گوێرەی ژیننامەی ناو کتێبی شاری دڵ،
دەبێ ساڵی  )١٩5٤( ١٣٣٣بێت.
لە شیعرەکەدا وشە وتێرمی ئەستەم نابینرێت" .النەوخوار"م لە هەنبانە بۆرینە و
فەرهەنگی خاڵ و فەرهەنگی مەردوخدا بۆ نەدۆزرایەوە و تەنانەت فەرهەنگی باڵندەی
کا ک ئەحمەدی بەحرییش گەڕام بەڵکوو لەوێدا بە حیسابی النە و هێالنەی باڵندە
ئاماژەیەکی پێ کرا بێت ،بەاڵم هیچم دەست نەکەوت .تێگەیشتنی من لە تەرکیبی
النەوخوار ،بەرەودوا و گەڕانەوە بۆ زێد وماڵە ،بەاڵم چەشنێک باری نەرێ ییشی تێدا
هەست پێدەکرێت وەک ئەوەی کەسێک بۆ ئامان جێکی تایبەت چووبێتە شوێنێک و بە
سەرنەکەوتوویی گەڕابێتەوە ماڵ ،واتە سەیری ئافاقم کرد و گەڕامەوە شوێنی خۆم.
تەرکیبی "گەرمەساڵو" زۆر جوانە ،گەرچی وەبیرم نایەت لە شوێنێکدا بینیبێتم ،بەاڵم
الم وانییە ئاوات یەکەم کەس بووبێت ئەو پێکهاتەیەی دروست کردبێت یان کەڵکی
لێ وەرگرتبێت.
پارە بە واتای دڕاو ،بە تایبەت بۆ کووتاڵ و جل وبەرگە .وشەیەکی فارسییە.
"با وەلێ باوێکی بەسە" وەک لە چاپدا خراوەتە نێوان دوو کەوانۆکەوە ،مەسەلی سەر
زمانی خەڵکە .باوەلێ بە سەییدی ئەوالدی پێغەمبەر دەگوترێت؛ باو،لە هەنبانە بۆرینەدا
هەل و دەرفەتە ،و اتە سەیید هەر ئەوەندەی هەلێکی دەست بکەوێت کاری خۆی
دەکات .وەک پێشتر گوتم ،سەیید واتایەکی "ضمنی" فەقیر و تەنانەت سواڵکەریشی
هەیە ،من لێرەدا بە مرۆڤی هەژاری وەردەگرم .واتە کەسی هەژار و دەست تەنگ و
بێدەسەاڵت چاوەڕ وانی دەرفەت و هەلە ،هەر ئەوەندەی دەستیشی بکەوێت کەڵکی
باشی لێ وەردەگرێت.
تەپکە و داو و ڕاو هاوجنسن ،یەکەم و دووهەم کەرەسەن بۆ
شیعرەکە الی کەم لە بەشێکی خۆیدا كارتێکەرییەکی کەمی شیعری حافزی شیرازیی
تێدا دەبینرێت .کێشی شیعرەکە کەم و زۆر هەمان کێشی شیعری ناسراوی حافزە کە
دەڵێت:
 /360شیعری بێتەریخ

"زلف بر باد مدە تا ندهی بربادم
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم"...

دیارە ئاوات وەک هەموو شاعیرێک کە حافزی ناسیبێت نەیتوانیوە لە کارتێکەریی ئەو
"ئوعجووبە" یەی شیعر خۆی بپارێزێت و حافز و شیعرەکەی زۆر یان کەم ،ڕاستەوخۆ
یان ناڕاستەوخۆ خۆیان خزاندۆتە ناو شیعری ئەویشەوە .ئاواتی شاعیری فارسیزان هیچ،
تەنانەت چیرۆکنووسێکی عەرەبی وەک نەجیب مەحفووزی میسرییش هەر ئەوەندەی
حافزی خوێ ندۆتەوە ئیتر نەیتوانیوە سێبەری شیعرەکانی لەسەر کاری خۆی وەال بدات.
من لە یەک شوێنی شیعرەکەی ئاواتدا تەرجەمەی شیعرەکەی حافز دەبینم ،ئەویش ئەم
میسراعەیە کە دەڵێ:

"ئەوهەموو زولفە بەزنجیری مەکە بۆ ملی من"

کە لەگەڵ میسراعێکی شیعری حافزدا یەک دەگرێتەوە کە دەڵێ:

"زلف را حلقە مکن تا نکنی دربندم".

شوێندانان و شوێن هەڵگرتن لە هونەردا دیاردەیەکی ئاسایی و هونەری و مرۆڤانەیە و
هیچ هونەرمەندێک ناتوانێ و ناشبێت خۆی لێ بپارێزێت؛ هەر ئەو حافزەش
کارتێکەریی شاعیرانی پێش خۆی بۆ نموونە ،سەعدیی هاوشاریی خۆی ،لەسەر بووە
کە ئێرە شوێنی باسکردنی نییە.
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"تورجان"ی خرۆشاو

عالم و عامی لە تورجانێ وەخڕ بوون بێ درۆ
کەوتنە شادیی و ڕەقس و هەڵپەڕین و هات و چۆ
پیر و جوان ،شێخ و مەال هاتوونە ڕەقسین و سەما
پاکی لەرزی عەرز و حەوش و بان و هەیوان و سەکۆ
من کوتم :یاڕەب! مەگەر چی بوو بە دەستی جەم ،هەموو
تایفە ،ڕێکی لە دارولعیلمی شێخا بوون وەکۆ
پێی کوتم عەقڵم کە شەربەتخۆری و دڵخۆشییە
بۆ دەکەویە سەر خەیاڵ و بەحری فکر و جوستوجۆ؟
ئەرشەدی ئەوالد و ساحەبکاری پڕ عەقڵ و هونەر
مونتەها بوو ،ئێستە زامی کۆنی دوژمن هاتە سۆ
کاعەزیز! تەنیا لە نێو ئێمە ئەتۆ گۆت بردە دەر
بەو ئیجازەی تۆیە چا بوو ،جەهلی جەمعێ بوو پەڕۆ
ئیرسی بابی خۆتە عیلم و جەوهەر و فەزڵ و هونەر
بیڕفێنە زوو بە چاکی ،هەروەکوو باز و هەڵۆ
بەم هەرا و جەمعییەت و خۆشیی و بەزم و شادییە
دوژمنی ئێمە تەماشاکە هەموو بوون ڕەنجەڕۆ
هەرکەسێ شێخی نەوێ ،کۆستی کەوێ ،قەت نەسرەوێ!

یا ڕەبی خوار و زەلیل و ڕەنجەڕۆ بێت و تڕۆ
ئەم هەموو خۆشیی و بەزمە ،بۆ ئیجازەنامە بوو
یا خودا مامە ،موبارەک بێ بە دڵخۆشی لە تۆ!
هۆنەرێکی زۆر زەبەردەستە "ئیمامی" نۆکەرت
بۆیە ڕیسی ڕێکوپێکە ،قەت نەبوو بێتار و پۆ
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٢5٠

دەبێ تورجان (یان قاقاڵوا؟) ی ساڵی  ١٣٣5ی هەتاوی بێت.
(الپەڕە  ١٦8ی چاپی جەعفەر ،لە چاپی ئەنیسیدا نییە)

___________________________________
لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە.
شیعرێکە بە بۆن ەی ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتنی نەمر سەید عەزیزی سەیادەت کوڕە
گەورەی مەرحوومی حاجی بابەشێخ و ئامۆزای ئاوات گوتراوە .چاپی جەعفەر لە
پەراوێزی الپەڕەکەدا ئاماژەیەکی بە ڕووداوەکە کردووە و گوتوویەتی" :بە بۆنەی
ئیجازە وەرگرتنی سەید عەزیزی تورجانی" .سەید عەزیزی تورجانی هەمان سەید
عەزیزی کوڕە گەورەی حاجی بابەشێخە .الم وایە هەڵەیەکی بچووکی چاپی هۆکار
بێت بۆ ئەوەی ' سەیدعەزیزی تورجانێ' بە سەیدعەزیزی 'تورجانی' بنووسرێت؛
گەرچی دووریش نییە ئاغا سەید عەزیز بە 'تورجانی' ناوبردە کرابێت.
لە چاپی جەعفەردا شوێن و ساڵی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە ،بەاڵم ڕێزدار
جەالل سەیادەت و یەکی دیکە لە کوڕانی ئاغا سەید عەزیز یارمەتییان داوم بتوانم
وەاڵمی پرسیاری سەبارەت بە ڕێکەوتی ئیجازە وەرگرتنەکە وەربگرمەوە ،کە لێرەدا
سپاسی زۆری ئەوان و ڕێزدار ئ اغاسەید جەعفەر دەکەم کە بە دەنگمەوە هاتوون .ئەوە
دەقی وەاڵمی یەک لە کوڕانی ئاغا سەیدعەزیزە:

"وەرگرتنی ئیجازەی مەالیەتی سەید عەزیزی باوکم ،الی مەرحوومی 'مەال حەسەنی
ئەدیب' مودەڕڕیس و مەالی ئەودەمی گوندی تورجان ،لە ڕۆژی ٩ی خوردادی
 ١٣٣5ی هەتاویدا بووە [ ١٩5٦ز] و من خۆم چاوم بە ئیجازە نامەکە کەوتووە".

بەم پێیە ،دەبێ شیعرەکەی ئاوات لە هەمان ساڵدا گوترابێت ،زەمانی کرداری ڕستەکان
لە شیعرەک ەدا وا دەگەیێنن کە شیعرەکە هاوکات لەگەڵ ڕێ و ڕەسمەکە گوترابێت
نەک درەنگتر":هاتوونە ڕەقسین و سەما"" ،شەربەت خۆری و دڵخۆشییە"" ،تەماشاکە".
لەمەڕ شوێنی گوترانی شیعرەکە دەبێ بڵێم ،تا ڕادەیەکی زۆر ئاشکرایە کە سەید
کامیلیش لەو ڕێ و ڕەسمەدا بەشدار بووبێت و شیعرەکەشی هەر لەوێ گوتبێت،
خوێندبێتیەوە و پێشکەشی مامی کردبێت .کەوابوو شوێنی گوترانی شیعرەکە بە
ئەگەری زۆر ،گوندی تورجانە .بەاڵم ئەگەرێکی دیکە ئەوە دەبێت کە ئاوات دوای
250

بڕوانە ڕوونکردنەوەی خوارەوە][ئیمەیلی کاک جەعفەر]١٣٣٢ :
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ڕێ و ڕە سمەکە و لەگەڕانەوەی ماڵی خۆیدا شیعرەکەی گوتبێت .ئەگەر وابێت دەبێ
بزانین لەو ساڵ و مانگەدا لە کوێ ژیاوە؟
بە گوێرەی ژیننامەی شاعیر (سەرەتای دیوانی چاپی جەعفەر) ،ئاوات لە ساڵی١٣٣٣
بەدواوە تا کۆتایی تەمەنی لە گوندی قاقاڵوا ژیاوە ،بەم پێیە ،ئەگەری دووهەمی ئێمە
ئەوەیە کە شوێنی گوترانی شیعرەکە بە گوندی 'قاقاڵوا' بزانین .کەوابوو ،ساڵی ١٣٣5
و گوندی تورجان یان قاقاڵوا کات و شوێنی گوترانی ئەم شیعرەن؛ ئاو بێنە و دەست
بشۆ! وەک دەبینرێت ،لە داوێنی شیعرەکەشدا ئەو دوو خاڵەم گونجاندووە.
تورجان گوندێکە لە 'کۆ دێ' واتە دیهستانی تورجان کە کەوتۆتە نێوان گەورکایەتی
موکریان و گەورکایەتی سەقز وبانە باوەکوو خۆی بە بەشێک لە گەورکایەتی
دانانرێت .گوندەکە ئێستا سەر بە شاری سەقزە بەاڵم پێش ساڵی  )١٩٦٣( ١٣٤٢سەر بە
بۆکان بوو .گوندەکە پێش ئیسالحاتی ئەرزی ساڵی  ١٣٤١و  ٤٢ی ئێران ،بە موڵکی،
هی نەمر حاجی بابەشێخی سەیادەت و بنەماڵەکەی بوو .حاجی بابەشێخیش مامی
حاجی سەید محەممەدی زەنبیل (سەیدی زەنبیل) و ئاغا سەید کامیل ئیمامی (ئاوات)
بوو.
بابەتی ئەم شیعرە ،ئیجازە وەرگرتنی کوڕەگەورەی حاجی بابەشێخ واتە 'سەید عەزیزی
سەیادەت'ە ،کە بەگوێرەی هەندێک لە فەردەکان ،دەرسی تەواو کردووە و ئیجازەی
مەالیەتی وەرگرتووە ،ئاواتیش بەم شیعرە پیرۆزبایی لە مام و مامۆزا هەردوکیان
کردووە:
"کاعەزیز! تەنیا لە نێو ئێمە ئەتۆ گۆت بردە دەر"
و:
"یا خودا مامە ،موبارەک بێ بە دڵخۆشی لە تۆ!"
ئێستا نازانم ،بەاڵم لە ڕابردوودا ئیجازە وەرگرتنی موستەعیدی حوجرە لە مزگەوتەکانی
کوردستان ،ڕووداوێکی گەلێک گرنگی نەک هەر شەخسی بەڵکوو کۆمەاڵیەتیش بوو:
شەخسی بوو بۆ فەقێکە لەبەر ئەوەی لە ڕۆژی دواترەوە دەیتوانی گوندێکی بێ مەال
بدۆزێتەوە و ببێتە مەال و پێ ش نوێژیان ،بەرات لە خەڵک و ئاغا وەربگرێت و ژیانی
هەژارانە و مەمرەمەژیی ناوحوجرە بەجێ بهێڵێت .کۆمەاڵیەتیش بۆیە دەڵێم کە ئیجازە
وەرگرت نەکە دەبووە هۆی شادی و خۆشییەکی زۆری خەڵکی دێ ،کە ئەو فەقێیەی وا
بە خەرج و پیتاک و ڕاتبەی ئەوان ،یان گوندییەکانی تر ،خوێندبووی ،ئیتر توانیویەتی
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سەرکەوێت و ببێت بە مەال ٢5١.هەربۆیەش خاس و عامی خەڵکی دێ دەستی
هەڵپەڕکێیان دەگرت و شادییان دەکرد.
کەدەڵێم خاس و ع ام ،نیازم لە فەقێی گوندەکانیشە ،کە لە هەندێک بۆنەدا ،وەک جەژن
یان ئیجازە وەرگرتنی هاوڕێکانیان ،دەستیان دەگرت و هەڵدەپەڕین بەاڵم لەجیاتی
شیعر و کەالمی ئاسایی گۆرانییەکان ،یەکدوو وشەیان سەدان جار بە هەوای هەر ئەو
گۆرانییە کوردییانە ،دووپات دەکردەوە .هەڵپەڕکێی فەقێ ،کە من خۆم بینیومە ،جگە
لە مەسەلەی شیعری گۆرانییەکان و ئەوەی ڕەش بەڵەکیان نەدەگرت ،هیچ
جیاوازییەکی لەگەڵ هەڵپەڕکێی ئا سایی خەڵکی ناوچەکەدا نەبوو و کوردییەکی
ڕەسەن و بێگەرد بوو.
ئەم شیعرەش ،وەک گوترا ،ئاماژە بە ڕێ و ڕەسم و شادی و خۆشییەک دەکات کە لە
گ وندی تورجان بەڕێوە براوە و ئەویش بە بۆنەی ئیجازە وەرگرتنی کوڕەگەورەی
حاجی بابەشێخ ،کە شێخ و خاوەن مڵکی گوندەکەش بوو.
زمانی شیعرەکە زمانی ئاسایی شیعرەکانی ئاواتە کە هی ناوچەی تورجان و بۆکانە.
بەاڵم هەندێک نیشانەی بەکارهێنانی وشە و تێرمی زاراوەکانی دیکەشی تێدا دەبینرێت:
وەخڕ بوون :هی ناوچەی مەهابادە؛
هاتوونە ڕەقسین ،تەرکیبەکە هی باکوورتری موکریان واتە ناوچەی بادینانە؛
بەو ئیجازەی تۆیە :هی ناوچەی سنە و ئەردەاڵنە.
تایفە :دەبێ نیاز ئەندامانی بنەماڵەی سەیادەت و هاشمی و خزمەکانیان بێت.
ڕێکی :هەمووی
دارولعیلمی شێخ :نیازی دەبێ مزگەوت و مەدرەسەی ئایینی گوندی تورجان بێت .لە
سەردەمی دەرس گوتنەوەی مەال عەلی قزڵجی بەدواوە ،مەدرەسەی ئایینی تورجان و
سەرجەم گوندەکە ،بە 'دارالعلم' ناوبراوە؛ هۆکار ،بوونی مامۆستایانی لێزان و حوجرەی
ئاوەدانی فەقێیان بووە .مزگەوتی تورجان ،کە بەناوی مزگەوتی 'شێخ وسوو'ەوە
 . ٢5١ئەو فەقێیانەی وا لە خوێندندا سەرنەدەکەوتن ،کەمیش نەبوون و من موستەعیدم بینیوە کە دوای سااڵنێکی
زۆری خوێندن ،نەیتوانیوە ئیجازە وەربگرێت و ئیتر خوێندنی بەجێ هێشتووە .ئەوە بۆیە دەڵێم کە الوەکان و
نەوەی نوێ الیان وا نەبێت خوێندن لە حوجرەکانی مزگەوتدا لە کوردستان هەروا شتێکی کەم بووە .فەقێ بە
ساڵێک و دوان نەبۆتە مەالی دوازدە عیلم! بەاڵم ئەو 'عیلم'انە چی بوون و بە چ کەڵکێک دەهاتن و دێن ،ئەوە
بابەتێکی جیاوازە.
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ناسراوە ،لە ساڵی  ١٢58ی کۆچی مانگیدا کە دەکاتە  ١8٤٢ی زایێنی بە هیممەتی
نوورنیسا خانمی کچی مۆمن بە گی ئیسکی بەغدا و هاوسەری قۆچ بەگ (خاوەن
مڵکی پێشووی تورجان)لە سەر بینایەیەکی کۆنتر دروست کراوە و تا ئەمڕۆ ماوە .
شێخ :نیاز نەمر حاجی بابەشێخی سەیادەتە.
شەربەت خۆری :دابێکی کوردەوارییە کە لە بۆنەی شادی و خۆشیدا شەربەتاوی
شیرینیان بە میوانەکان داوە.
جوست وجۆ :گەڕان ،کۆڵینەوە لە دیاردەیەک؛ فارسییە.
ئەڕشەدی ئەوالد :کوڕەگەورە .عەرەبییە
ساحەبکار :خاوەن ئیش .نەمزانی لێرەدا چ واتایەک دەداتەوە و سەید عەزیزی کوری
شێخ ،جگە لە خاوەن بوونی گوندەکە ،ساحەبکاری چی بووە.
مونتەها بوو :خوێندن ی تەواو کرد ،ناجیح بوو ،فارغ التحصیل بوو.
زامی کۆنی دۆژمن :ئەو دوژمنەی وا بە خوێندنەکەی سەیدعەزیز و 'مونتەهابوون'ی
ئەو ،زامی کۆنی هاتبێتە سۆ ،کێیە؟ کاک جەعفەری کوڕی ئاغا سەیدکامیل لە
پەیامێکدا کە بۆی ناردووم گوتوویەتی هەر دوژمن و نەیاری ئاساییە .بەاڵم بۆچی
زامی ئەو دوژمنە ،کۆنە و لە کەیەوە و لەسەر چی؟ ئەوە پرسیارێکی چاوەڕوانی
وەاڵمە.
هاتنە سۆ :سەرهەڵدان و تازە بوونەوە و تەشەنە هێنانی برینێک.
کا عەزیز :کاک عەزیز؛ خۆمانە گوتنی سیفەتەکەیە.
ئێمە :دەبێ تایفە واتە بنەماڵەی شاعیر و مام و براکانی بێت.
تەنیا :بۆچی تەنیا سەید عەزیز گۆی خوێندنی لە مەی دان بردۆتە دەر؟ ئایا کەسی دیکە
لەو بنەماڵەیە و یەکیشیان ئاوات خۆی ،خوێندنیان تەواو نەکردووە و ئیجازەیان
وەرنەگرتووە؟ نازانم.
ئیرسی بابی خۆتە :ئاماژەیە بە حاجی بابە شێخ کە مەال و زانا بووە.
هەرکەسێ شێخی نەوێ ،کۆستی کەوێ ،قە ت نەسرەوێ :کۆست کەوتن :بەدبەخت
بوون (هەنبانە بۆرینە) .سرەوتن :داکەوتن .لێرەدا ئیستیراحەت کردن و ئاسوودەییە.
شوێنی شیعری مامۆستا هەژار بە سەر ئەم فەردەوە دیارە ،کە سەبارەت بە ئااڵی
کۆماری کوردستان گوتوویەتی:
"داری ئااڵکەم وەکوو چقڵێکە بۆ چاوی عەدوو
هەر دڵێ خۆشی نەوێ ڕەبی وەبەر خەنجەر کەوێ"
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دوژمنی ئێمە :ئەوە جاری دووهەمە لەم پارچە شیعرەدا ئاماژە بە 'دوژمنانی ئێمە'
دەکرێت کە هەموویان بەو بەزم و هەرا و شادییە 'ڕەنجە ڕۆ بوون' .ئەو دوژمنانە،
وێدەچێت نەیار و ناحەزانی 'تایفە' و بنەماڵەی سەیادەت و هاشمی و ئیمامی بن.
ئەگەرێکیش ئەوەیە کاری وەرگرتنی ئیجازەی ئاغا سەید عەزیز ماوەیەکی خایاندبێت
و نەیاران گوتبێتیان ناتوانێ ئیجازە وەربگرێت؛ جا کاتێ ئیجازەکە وەرگیراوە ،ئاوات
چاوبزی بە ن احەزان کردووە گوتووتەتی فەرموون ئەوە ئیجازەکە بە کوێرایی چاوی
ئێوە وەرگیرا!
ڕەنجەڕؤیی :بەفیڕۆچوون و بێ ئەنجام مانەوەی ڕەنجی کەسێک یان خەڵکێک.
خوار :بێ ڕێز .فارسییە و لەو زمانەدا وەک 'خار' دەخوێنرێتەوە (واتە بە بێ حونجە
کردنی /واو)/
تڕۆ :ئابڕوو چواو
زەبەردە ست :لێزان و شارەزا .فارسییە .ئاوات کەمتر وا بووە بەخۆیدا هەڵبڵێت و ئەمە
لەو دەگمەن لێدوانانەیە کە سەبارەت بە خۆی کردوویەتی و خۆی بە شاعیرێکی
زەبربەدەست ناوبردووە.
نۆکەرت :نۆکەری مامی شاعیر واتە حاجی بابە شێخ.
ڕیس :ئەو شتەی وا دەیڕێسن .لە درێژەی ئەو پێداهەڵگوتنەی خۆیدایە ،کە لەسەرەوەتر
باسی لێکرا .لێرەدا نیازی شاعیر کەرەسەی شاعیری (وەک مرخ)ە کەدەڵێ هەمە و قەت
بێ ئەو کەرەسەیە نەبووم .دیارە هەموو ڕیسێک بە عادەت الی کەم لە دوو تاڵ پێک
دێت کە یەکیان تان و ئەوی دیکە 'پۆ'یە ،و بە فارسی 'تار و پود'یان پێدەگوترێت.
ئاوات کەڵکی لە 'تار'ی فارسی وەرگرتووە.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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شین بۆ "خەمین"

ڕۆیی ئەو بولبولی باغی مەلەکووت
عالم و هۆنەر و عارف بە سبووت
٢5٢
فره کێشاویه مەینەت بۆ کورد
قەت هەدادانی نەبوو تاکوو مرد
ئەی دەمم بشکێ ،کوتم مرد؟ ماوە!
خەوتووه ،تۆزێ وەنەوزی داوە
هەربینا ڕابێ لە خەو دووبارە
تێبکۆشێتەوه بۆ ئەو کارە
یانی هەر بۆ گەلی خۆی تێکۆشێ
کەموکووڕی گەلەکەی داپۆشێ
نامرێ پیاوی خودالێخۆشبوو
٢5٣
زاهیری ڕۆیی ،له پێش چاوان چوو
"شێخ عەلی" کاکه "خەمین"ی شۆرەت
تەمەنی کەم بوو ،بەاڵم بێمۆڵەت
ئەجەلی هات و گوڵی عومری ڕفاند
عالەمێکی به غەم و غوسسه مراند
خاوەنی سفره و خوان بوو ،ڕۆیی
٢5٤
هاودەمی پیر و جوان بوو ،ڕۆیی
ڕەونەقی هۆنەرەکان هەر ئەو بوو
٢5٢
٢5٣
٢5٤

هەردوو چاپەکە وەک کێشاوییەیان تۆمار کردووە.
چاپی ئەنیسی بوو و چووی بە یەک واو نووسیوە
هەردوو چاپەکە وەک 'جەوان'یان تۆمار کردووە
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خۆشی ئاواتی داڵن هەر ئەو بوو
ئێسته "ئاوات" بە تەنێ ماوەتەوە
٢55
نەتەوی ،داوی لە ڕێی ناوەتەوە
هەربینا پێوەبوو ئەو بێچارە
هاته خزمەت تۆ "عەلی" گیان! دیاره
چ بکا؟ ناژی بەبێ تۆ تازە
دوور له تۆ کەوتووه ،زۆر بێنازە
ژینی چی ،شاعیری چی ،هاودەمی چی؟
عومر ئەگەر م ابێ له زۆر و کەمی چی؟
هۆنەرێک بووم و له شێعرا زاڵ بووم
بێ تۆ مات و له زمانم الڵ بووم
تۆ منیشت وەکوو خۆ بێدەنگ کرد
بێوته و بێهونەر و بێڕەنگ کرد
لێرەدا دوایی دەهێنم به وتار
کوا وتارم هەیه؟ کوا سەبر و قەرار؟
[شوێن ؟ بەاڵم ساڵی هۆندنەوەی شیعرەکە دەبێ  ١٣٦٣ی هەتاوی بێت کە ساڵی کۆچی دوایی خەمینە][بە
ئیمەیلی کاک جەعفەر ١٣٦٢ ،بووە].
(الپەڕە  ١8٤و  ١85ی چاپی ئەنیسی و  ٣١٠و  ٣١١ی چاپی جەعفەر)

_____________________________________
عینوانی شیعرەکە لە هەردوو دیواندا وەک یەکە.
شین گێڕییەکە بۆ کۆچی دوایی مامۆستا مەال عەلی سەعدی (خەمین /حەزین) ( ١٣٠٠
تا ١٣٦٣ی هەتاوی) ،شاعیری نیشتمانپەروەری کورد کە خەڵکی ناوچەی
فەیزوڵاڵبەگی سەقز بووە .خەمین خەلیفەی شێخی زەنبیل و خەزووری ئاواتیش بووە.
لە شیعرەکە و ئەو شیوەنەی وا ئاوات بۆی دەگێڕێت دەردەکەوێ کە پەیوەندێکی زۆر
نزیک و دۆستانە لەنێوانیاندا بووبێت .باوەکوو ساڵی گوترانی شیعرەکە دەست نیشان
نەکراوە بەاڵم بە ئ ەگەری زۆر دەبێ لە ساڵی کۆچی دوایی خەمیندا گوترابێت کە
 ١٣٦٣ی هەتاوی ( ١٩8٤ی زایێنی)یە .بڕوانە سەرەوەتر.
٢55

چاپی ئەنیسی :لەڕێ
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مەلەکووت :بەگوێرەی هە ندێک فەیلەسووفی ئیسالمی ،کەون واتە بوون لە چوار عالەم
پێکهاتووە :ناسووت ،مەلەکووت ،جەبەڕووت و الهووت .عالەمی مەلەکووت ئەو
دنیایەیە کە فریشتە دروستیان کردووە و عالەمێکی غەیرە ماددییە( .ویکیپێدیای فارسی)
بە سبووت :سەلمێنراو
فرە :زۆر
وەنەوز :خەوی کورت ماوە
هەربینا :ئێستا یان تاوێکی دی
بێ مۆڵەت بوو :مۆڵەتی پێنەدرا ،تەمەنی کەم بوو
غوسسە :غصە ،خەفەت
خاوەنی سفرە و خوان :دڵئاوا و میواندار
هۆنەرەکان :شاعیران
بە تەنێ :بە تەنیایی
پێوەبوو :بە داوی ئەجەلەوە بوو ،مرد
لە شیعرا زاڵ بووم :بەسەر هونەری شیعردا زاڵ بووم بەاڵم بە بێ تۆ ئیتر زمانم الڵ
بووە و ناتوانم شیعر بڵێم.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
رمل مسدس مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعلن
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قارەمانی نەبەزی کوردستان

قارەمانی نەبەزی کوردستان
نە هەدادانی هەبوو ،نە وەستان
نە بەزیی و نە تەزیی و نە کەوت
نە وەڕەز بوو ،نە سرەوت و نە خەوت
تاوەکوو گرتییە باوەش پەرچەم
پەرچەمی دوژمنی هەر زۆر و ستەم
خاڵە! ئەو شەخسە دەزانی کێیە،
پەرچەمی ڕۆژی نەجاتی پێیە؟
وەک دەڵێن ڕۆڵەیی بارزانە یەقین
بۆ هەموو دەردی مە دەرمانە بە تین
هەلە ،هەل! کاتی خەباتە ،گەلی کورد!
دوژمنی کورد بە هەلە گەردنی ورد
تۆنەبی کورد لە هەموو جێ پەستە
دەیخەنە سوورە قەاڵ دەس بەستە
لەوێ ،نیئنۆکی هەموو دەردێنن
سەر ودەستی هەموو تێک دەشکێنن
وای لە ڕووحییە دەدەن ،تا دەمرێ
سەری نەبزێوێ بەوەی لێی دەکرێ
ڕێکەوت و شوێنی گوترانی شیعرەکە لە دیوانی "شاری دڵ"دا ڕانەگەیێنراوە [بەاڵم ڕێزدار جەعفەری ئیمام
زەنبیلی ،کوڕی شاعیر ،بۆی نووسیوم" :لەگەڵ دەست پێکردنەوەی شۆرشی ئەیلوول بۆ نهمر بارزانی کوتراوه"
کە دەکاتە دەوروبەری  ١٣٤٠ی هەتاوی و ١٩٦١ی زایینی]
الپەڕە ٣٤٠ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نابینرێت
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______________________________________
عینوانی شیعرەکە هەمان میسراعی یەکەمی فەردی یەکەمی شیعرەکە خۆیەتی .لە
چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە.
مەسنەوییەکی سیاسییە و بە ڕوونی دیارە لە پەسنی نەمر مستەفا بارزانیدا گوتراوە.
ساڵی گوترانی شیعرەکە لە دیوانی چاپی جەعفەردا (وەک تاقە سەرچاوەی بەردەست)،
دیاری نەکراوە ،بەاڵم بە یەک نیشانەدا وای بۆدەچم کە لە دەیەی چلی ئێران (دەیەی
 ٦٠ی زایێنی) و ڕەنگە لە سەرەتاکانی شۆڕشی ئەیلوولدا گوترابێت .نیشانەکەش
فەردی  7تا  ٩ی شیعرەکەیە کە لەوێدا باس لە 'سوورە قەاڵ' دەکات .سوورە قەاڵ
وەرگێڕاوی کوردییە بۆ ناوی زیندانی 'قز ڵ قەلعە' لە باکووری ڕۆژئاوای تاران -
زیندانێک کە لە دەیەی  ١٣٣٠و  ٤٠ی ئێراندا ئەشکەنجەگای گەلێک قارەمانانی
خەباتکاری دژبەری ڕژیمی پەهلەوی دووهەم بوو.
زیندانی قزڵ قەلعە تەنیا لەو سااڵنەدا ناوبانگی هەبوو و دواتر لە دەیەی  5٠دا بە
یەکجاری تێک ومەکان درا و ئێستا شوێنەکەی بۆتە بازاڕی سەوزە و میوە ٢5٦.قزڵ
قەل عە بە ئەشکەنجەی نامرۆڤانە و ئەشکەنجەچیانی وەک 'ئیستیوارساقی' یەوە ،گەلێک
بەدناو و جێگەی ڕق و کینی خەباتکاران و دژبەرانی ڕژیم بوو .کاک سوارەی ئێلخانی
زادەش کە ماوەیەک لەوێ زیندانی بوو ،شیعرێکی هەیە و تێیدا قزڵ قەلعە بە "سوورە
قەاڵ و شوێنی دەرد و بەاڵ" ناودێ ر دەکات .نازانم شیعری کاک سوارە پێش ئەم
شیعرەی مامۆستا ئاوات گوتراوە یان دوای ئەو ،واتە بۆم ڕوون نییە زاراوەی 'سوورە
قەاڵ' داهێنانی کامیەک لەوان یان چ کەسێکی دیکە بووە.
دیارە بە نیشانەیەکی دیکەدا دەکرێ پێمان وابێت کە شیعرەکە درەنگتر و بە بۆنەی
کۆچی دوایی بارزانییەوە گوتراوە ،ئەویش لەبەر ئەوەی لە فەردی یەکەمدا دەڵێ:
"نەهەدادانی هەبوو ،قەت ،نە وچان؛ نەبەزی و نەسرەوت و نەکەوت" .کرداری هەردوو
 . ٢5٦واهەیە بێ جێ نەبێت ئەگەر بڵێم منی نووسەری ئەم دێڕانە ،لە ساڵی  )١٩7٣( ١٣5٢دا لە قزل قەلعە
زیندانی بووم و تاقمی ئێمە دوایین کەسانێ بوون کە لەوێدا دەست بەسەر کرابووین .ڕۆژێکی کۆتایی
هاوینی ئەو ساڵە هەموومانیان سواری ئوتوبۆس و مینی بوس کرد و بردیانین بۆ زیندانی 'ئێڤینی تازە' کە
هێشتا زیندانیی تێدا نەبوو و دەرگای قزڵ قەلعەیان قفڵ دا و پاشان ڕووخاندیان .ئێمە هەروەها یەکەم تاقمی
زیندانی بووین کە لە ئێڤینی تازەدا زیندانیکراین و ئاوەدانمان کردەوە! من لەوێوە برامە زیندانی قەسر و دوای
تەواو بوونی ماوەی زیندانەکەم لەگەڵ ژمارەیەکی دیکە لە زیندانیان کە ماوەی زیندانمان تەواو ببوو ،لەجیاتی
ئازاد کران ،سەرلەنوێ براینەوە ئێڤین! دەورو بەری  7- ٦مانگ بە زیادی لەوێ ڕاگیرام ،ئینجا لەوێوە ئازاد
کرام؛ ئەوە پێی دەگوترێ "عدل پهلوی"!
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ڕستەکە ،ڕابردووە و بۆ ئەوە دەبێت دوای مردنی کەسەکە گوترابێت .بەاڵم لە
فەردەکانی دواتردا کرداری ڕستە هەمیسان دەبنەوە بە زەمانی حاڵ و لە ڕابردوودا
نامێنن ،وەک "دەزانی کێیە؟" و "پەرچەمی ڕۆژی نەجاتی پێیە".
واتای هەندێک لە وشەکان:
پەرچەم ،ئااڵ ،عەلەم.
پەرچەمی دوژمنی هەر زۆر و ستەم ،واتە بارزانی ئەو پەرچەمەی گرتە باوەش کە
دوژمنی هەمو و چەشنە زۆر و ستەمێک [ی نەتەوایەتی] بوو ،دیارە پەرچەمەکەش دەبێ
پەرچەمی کوردستان بێت .ئەگەرێکیش دەتوانێ سەر هەڵبدات ئەویش ئەو هەواڵەیە
کە هەندێک کەس گێڕاویانەتەوە و بە گوێرەی ئەو ،دوای هەرەسی کۆماری
کوردستان ،پێشەوا قازی محەممەد ئااڵی کوردستانی ئەسپاردۆتە دەست بارزانی.
مە ،ئێمە
هەلە ،هەل! تەئکید و پێد اگرتنە لەسەر چەمکی دەرفەت و هەلێکی گونجاو کە بە
گوێرەی شاعیر لە سەردەمی گوترانی شیعرەکەدا بۆ خەباتی نەتەوایەتی هاتۆتە پێشێ.
دوژمنی کورد بە هەلە گەردنی ورد ،واتە دوژمنی کورد بەو هەلەی ئێستا (واتە لە
سەردەمی گوترانی شیعرەکەدا) هاتۆتە پێشێ ،گەردنی ورد دەبێت.
پەست ،سووک و ڕێز لێنەگیراو.
نینۆک دەرهێنان ،چەشنێک ئەشکەنجەی وەحشییانە کە لە زیندانەکانی ئێراندا بۆ هەندێک
کەسایەتی گرنگی ئوپۆزیسیۆنی ڕژێمی شا باو بوو (دیارە مەالکانی ئێستا لەوە گەلێک
زیاتریش دەکەن!)
وای لە ڕووحییە دەدەن ،واتە وەها ئازاری ورە و تاقەتی دەدەن کە بەو بەاڵیانەی بە
سەری دێنن ،دواتریش نەوێرێت سەربزێوی بکات.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعلن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات373/

ئینقالبی ئێران

ئینقالبێ کە لە ئێران ڕووی دا
عالەمێک کەوتنە نێو چاڵی فەنا
ئاڵ وگۆڕێک لە واڵتی ئێمە
هاتە دی ،دەردی گرانە ،پێمە
بۆت بەیان کەم بەتەواوی چۆن بوو:
پیاوەتی و خۆشی و چاکی کۆن بوو
دوودڵی و لێک لەکوڵی و ئاڵۆزی
بێ شتی و قاتی یی نان و ڕۆزی
کەژ وکۆ پڕ لە تەمی دەرد و خەمە
پڕ لە تاڵیی دەسی خاوەن ستەمە
دەرودەشت چۆڵ لە کوڕ وکاڵ ماوە
٢57
شیو ودۆڵ تەرمە نەماوی الوە
چاڵ وچؤڵ تەرمی جوانی لێیە
دەنگی ئەشکەوتێ هەواڵی پێیە
پێودەڵێ ڕۆیی زەمانی خۆشی
مافی خۆمانە خەم و ڕەشپۆشی
تازیەدارانی جوانانی گەلین
پاکمان مات و پەرۆش و کەسەلین
ئاسمانیش بە ڕواڵەت شینە،
شین دەکا ،ئێستە هەور پڕچینە
٢57

 .تۆ بڵێی "تەرمە نەمامی الوە" نەبێت؟
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قینی هەستاوە لە ئاکاری مرۆ
بانگ دەکاتە گەلی چەوساوە :بڕۆ!
یارمەتی هەر لە خودا دەخوازین
هەرچی مەیلی ئەوە ،تێکڕا ڕازین
(ڕێکەوت و شوێنی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیێنراوە) [بەاڵم کاک جەعفەری کوڕی شاعیر بۆی نووسیوم" :هەر
بۆ ئەو ئینقیالبەیە که ساڵی  ١٣57کرا و ئاوات هەر ئەودەم ،زانی چییە]
(الپەڕە  ٣٣8و ٣٣٩ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نابینرێت)

______________________________________
عینوانی شیعرەکە لە فەردی یەکەمی وەرگیراوە.
مەسنەوییە و یەک لە شیعرە سیاسییەکانی ئاواتە.
نەبوونی شیعرەکە لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا زۆر جێگەی پرسیار نییە .چاپ کردنی
شیعرێک بەو ناوەرۆکە ،لە ساڵی  ١٣٦5واتە  8-7ساڵ دوای شۆڕشی ساڵی ١٣57
( )١٩7٩ی ئێران و دەسەاڵت سەندنی مەالکاندا  ،نەگونجاو بوو .تەنانەت ئێستاش هەر
ئەستەمە ،مەگەر بۆچوون ئەوە بێت کە نیازی شاعیر لە 'ئینقالبی ئێران' ،گۆڕانکارییە
سیاسی -کۆمەاڵیەتییەکانی ساڵی  )١٩٦٣( ١٣٤٢ی ئێرانی سەردەمی محەممەد ڕەزاشای
پەهلەوی ناسراو بە 'ئینقالبی سپی' بووە  ،کە من وای بۆ ناچم و تا ڕادەیەکی زۆر
دڵنیام شاعیر ڕووی قسەی لە ڕاپەڕینی گەالنی ئێرانە لە ساڵی ١٩7٩( ١٣57ز)دا.
دیارە واهەیە گرنگترین خاڵی سەبارەت بەشی عرەکەش ،هەر ئەوە بێت کە شاعیر
شیعرەکەی لە چ سەردەمێک و سەبارەت بە چ 'ئینقالب' واتە شۆڕشێک گوتووە.
من نامە وێ زیاتر بچمە سۆراغی سەلماندنی یەک لەو دووە .هەر ئەوەی لە ناوخۆی
ئێراندا مۆڵەتی چاپ و باڵو بوونەوە بە شیعرەکە دراوە ،دەریدەخات کە وا
تێگەیەنراون کە گوایە ڕووی قسەی شاعیر لە ئینقالبی سپی بێت و منیش لەبەر
هۆکارێکی ئاشکرا نامەوێت لەوە زیاتر بەرپەرچی بۆچوونەکە بدەمەوە .خوێنەر دەستی
ئاواڵەیە بەراوردی ناوەرۆکی شیعرەکە و هەواڵی سەبارەت بە چاڵی فەنا و تەرمی الوان
و ڕەشپۆشی و تازیەتداریی جوانان لەگەڵ بارودۆخی سااڵنی  ٤٢و  57بکات و
تێبگات شاعیر لە ڕاستیدا ڕووی قسەی لە کامیانە.
واتای هەندێک لە وشەکان:
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات375/

ئینقالب ،لە فەر هەنگی ئێران و تاڕادەیەکیش لە فەرهەنگی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا ،شۆڕش واتە ڕێڤولوشنە ،گەرچی لە باشوور واتای ڕیفۆڕمی لێ
وەردەگیرێت .هەرچۆنێک بێت ،لێرەدا شۆڕشە.
پێمە ،پێم وایە ،لەگەڵمە .لێرەدا دووەمیانە؛
پیاوەتیئ و خۆشی و شادی کۆن بوو ،واتە نەما ،بوو بە مێژوو؛
لێک لەکوڵی ،تەرکیبێکی دەسکردی جوانە بەواتای ئەوەی خەڵکەکە لەیەکتر ناڕازی،
دڵ پڕ و لە کوڵ وجۆش و بن؛
تەمی دەرد و خەم ،شاعیر خەم و دەردی وەک تەم بینیوە کە کەژ وکۆساری واڵتی
داگرتووە؛
کوڕ وکاڵ ،الوان
تەرمە نەماوی الو ،دەبێ بە واتای تەرمی بێ نازی لە دەشت و کۆ کەوتووی الوان
بێت .گەرچی ئەگەری هەڵەی چاپیش ناتوانم دوور بزانم و بڵێم واهەیە لە بنەڕەتدا
"تەرمە نەمامی الو" بووبێت .کە شاعیر تەرمی الوانی بە نەمام شوبهاندووە .دەنا دیارە
تەرم تەرمە و خاوەنەکەی چیتر نەماوە و لەژیاندا نییە.
دەنگی ئەشکەوت ،ئێکۆ ،یان د ەنگدانەوەی ناو ئەشکەوتی چۆڵە .ئەو هەواڵەی وا
ئەشکەوت باڵوی دەکاتەوە  ،دەبێ چی بێت ئەگەر هەواڵی ناخۆشی سەبارەت بە
مەرگی جوانان نەبێت؟ فەردی دواییش درێژەی هەر ئەو تەعبیرەیە و شاعیر لە زمان
دەنگی ئەشکەوتەکەوە پێمان دەڵێت کە سەردەمی خۆشی تێپەڕ بووە و ئێستا بە حەق
دەبێ ڕەشپۆش بین چونکوو ئازیەتباری الوانی گەلەکەمانین و هەر بۆیەش مات و
پەرۆش و کەسەلین؛
کەسەل ،عەرەبییە و دەبێ داهێزراو و بێ تاقەت بێت.
ئاسمانیش بە ڕواڵەت شینە ،واتە ئاسمان هەر بە ڕواڵەت ڕەنگی شینی هەیە ،دەنا
خەریکی شین و گابۆڕە و دەبێ بە هەوری ڕەشی چەند توێ (وەک نیشانەی
ئازیەتباریی) داپۆشرابێت .ئەو ئاسمانە لە کار و کردەوەی مرۆڤ تووڕەیە و بە گەلی
چەوساوە ،کە ئێمە [ی کوردین] ،دەڵێ بڕۆن[بۆ پێشەوە بۆ خەبات]؛
یارمەتی هەر لە خودا دەخوازین ،شاعیر لەم فەردەی دواییدا سیاسەت و هێزی خەڵک
بەجێ دەهێڵێت ،با دەداتە وە سەر باوەڕە ئایینییەکەی خۆی و بەوپەڕی بێ هیواییەوە
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دەڵێ یارمەتی هەر لە خودا دەخوازین و بە بەشی ئەو ڕازین ،بەوەش کۆتایی بە
شیعرەکە دەهێنێت.
بە پێچەو انەی زوربەی زۆری شیعرەکانیتر ،شاعیر لێرەدا ناوی خۆی (ئاوات ،ئیمامی،
کاکی ئیمامی ،کامیل) ناخاتە فەردی مەقتەعەوە .هۆکار دەتوانێت یەک لەم دوانە بێت:
یەکەم ،شیعرەکەی هەر دوای گوتن ،لە سەردەمی ژیانی خۆیدا باڵو کردۆتەوە و
نەیویستووە دوژمن واتە ڕژیمی ئێران (جا ،شایەتی بێت یان مەالیەتی) ،شاعیرەکەی
بناسن؛
دووهەم ،شیعرەکە فەردێکی دیکەشی لە کۆتاییدا هەبووە و باڵوکەرەوەی دیوانەکە
لەبەرهۆکاری ئەمنییەتی وەالی ناوە.
من زیاتر لەگەڵ ئەگەری یەکەمدام ،بەاڵم ناشتوانم بیسەلمێنم.

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مسدس مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعلن
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سکااڵ

ڕووڕەشی دەرگای خوداوەندم لەبەر نەفس
سەیری ئامالی گاڵوم کەن دەگەڵ ئاکاری پیس
نەفسەکەی ئەممارەکەم وەک ماره ،چۆن بۆم دەسرەوێ؟
ڕەنگ وڕووشم هەروەکوو دارێکه پیر و وشک و سیس
کاکه دونیا خۆی گاڵوه ،هەرکەسێکیش وێی کەوێ،
تێکەڵه بێشک دەگەڵ خاشاک و ئەشیایی نەجیس
من قەرارم وایه ئەوجار تەرکی خۆشیی کەم به دڵ
خواردنم نانێکی ڕەق بێ ،بەرگ و پۆشاکم تەلیس
عومری بەدبەختیش ئەوەند تووالنییه نابڕێتەوە
هێند درێژ و نالەبار و خوار و خێچه وەک گوریس
دەک بەاڵی لێدا ژیانی وا به نەنگ و عارەوە
نەسرەوێ عومری ئەوەند تاڵ و ژیانی ٢58وا خەسیس
دەست نیشانی شوێن وڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە نەکراوە
(الپەڕ  78ی چاپی ئەنیسی و  ٩٦ی چاپی جەعفەر)

______________________________________
چاپی جەعفەر عینوانی شیعرەکەی لە واتای گشتیی شیعرەکە وەرگرتووە کە سکااڵیە
لە دەست دنیای تێپەڕ و ژیانی ماددی و فەفسی فریودەری مرۆڤ .بەاڵم عینوان لە
چاپی ئەنیسیدا 'دونیای گاڵ و'ە و ئەویش لە عیبارەی 'دونیا خۆی گاڵوە' ی فەردی
سێهەمی شیعرەکە وەرگیراوە .الموایە عینوانی هەڵبژێرراوی ئەنیسی پڕ بەپێستی
ناوەرۆکی شیعرەکە بێت.
٢58

 .چاپی ئەنیسی :ژییانی
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شیعرەکە ئاوێنەیەکی بااڵنوێنی سۆفیایەتی سەردەمی ئێمەیە .لە کۆمەڵگای کوردەواریدا
ئێستاش کەم نین ئەو کەسانەی وا بە ڕبەی سەدەکانی ناوەڕاستی سۆفیان و چلەنشینانی
دەپێون ،بانگەشە بۆ تەرکی جیفەی دونیا دەکەن ،ژیانی سەر زەوی بە گاڵو و پیس
دەزانن و لەئەنجامدا مردنی خۆیان بە ئاوات دەخوازن (دەک بەاڵی لێدا ژیانی وا.)...
بە بۆچوونی ئەوان ،ئەم ژیانە تەنیا نەفسی ئەممارە خوازیاریەتی و عارف و سۆفیی
ڕاستەقینە بە لەعنەتی دەکەن .سەید کامیل نموونەیەکی باشی ئەو عارفانەی سەردەمی
ئێمەیە.
شیعرەکە ،وەک زۆرێکی دیکە لە شیعرەکانی ئاوات ،پڕە لە ڕەشبینی بە نیسبەت جیهان
و ژیانەوە .پەیامی ناو شیعرەکە بریتییە لە :بێبایەخ بوونی ژیانی سەر ڕووی زەوی ،پیس
بوونی ئارەزووی دڵ ،گاڵوبوونی خۆشییەکانی ژیانی ئەم دنیایە و بە ئاوات خواستنی
مەرگ بۆ یەکگرتنەوە لەگەڵ ئەسڵ واتە زاتی خودا لە بەهەشتی وەعدەپێدراوی
ئیمانداراندا .ئەو هەڵوێست گرتنە لە نێو عاریفان و سۆفییاندا دیاردەیەکی تازە نییە و لە
هەموو مێژووی سۆفیایەتید ا بە زمان و شێوازی جیاواز دەبینرێت و تا سەردەمی ئێمەش
هاتووە.
ئەوەی وا لە ناو بەشێک لە خاوەن بیراندا باوە ،ئەوەیە کە بنەماکانی سۆفیایەتی
دەگەڕێننەوە سەر ئایینی ئیسالم بەاڵم ئەگەری وەرگرتنی چەمکەکە لە فەیلەسوفانی
یۆنان و تەنانەت ئەگەری ئەوەی مێژووەکەی بگەڕێتەوە بۆ ئایینی کۆنی میترایی پێش
سەرهەڵدانی زەردەشتایەتیش ،هەمیشە جێگەی سەرنج بووە .ئیمامیش ،کە لە
بنەماڵەیەکی شێخایەتیدا گەورەبووە و باوک و برا و مامی شێخی تەریقەت بوون ،دەبێ
ئەو باوەڕەی لەوان وەرگرتبێت و لەشیعرەکانیدا دەری خستبێتن.
جێگەی سەرنج ئەوەیە ئیم امی ئەو باوەڕە سۆفییایەتییەی تەنیا بە شیعر و بە قسە
دەرنەبڕیوە و گۆشەنشینی و دەروێشی و تاڕادەیەکیش هەژارییەکەی ،لەگەڵ ئەو
باوەڕەدا یەکیان گرتۆتەوە و ڕەنگدەرەوەی یەکتر بوون.
دیارە لەو پەیوەندییەدا ئەو پرسیارە سەرهەڵدەدات :کاتێ بە گوێرەی شیعرەکە ،شاعیر
بڕیار دەدات "لەوە بەوالوە خواردنی نانی ڕەق بێت و و بەرگ و پۆشاکی تەلیس"،
ئەی بۆچی مڵک و ماڵی گوندی قاقاڵوا یان گەردیگالنی خۆی دەپارێزێت و
نایانبەخشێت -وەک چۆن عەتتار ی نیشابووری دەستی لە دووکانی عەتتارییەکەی خۆی
هەڵگرت؟ من خۆم لەگەڵ ئەو بۆچوونە توندوتیژە نیم و بە شارەزاییەکی کەم کە لە
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات379/

ژیانی شاعیرم هەیە دەزانم لە ماوەی ژیانیدا وەک وردە مالکێ ک بە داهاتی کەمەوە ژیا
و بەشێک لە داهاتی خۆی سەرفی خەباتی سیاسی و بەشێکی دیکەی سەرفی
میوانداریی دۆستان و ناسیاوانی خۆی کرد .دیارە ئەوانە تایبەتمەندیی تاکەکەسیی
شاعیرن و هیچکامیان ناتوانن پاساو بن بۆ ئەو ڕاستییەی کە ئاوات وردەمالکێکی
خاوەن ڕەعیەت بوو و وەک زۆر مرۆڤی دیکە لە ناتەباییەکی هەمیشەییدا ژیانی بردە
سەر ،ناتەبایی نێوان باوەڕ و کردەوەی ڕۆژانە.
سکااڵ لە دەست نەفسی ئەممارە لە نێو عاریفان و موتەسەووفیندا یەک لە سەرەکیترین
چەم کەکانە و شاعیرانی موسوڵمان لێرە ولەوێ بە شێوەی جیاجیا نەفسی ئەممارەیان بە
لەعنەت کردووە .مەحوی دەڵێ:
"ئەمینی شێتییە مەحوی لە مەکری نەفسی ئەممارە
مەگەر رەحمی خودا دەمبەستی کا ئەم مارە ئەنگێوە"

نەفسی ئەممارە :نەفسی مرۆڤە کە فریودەرە و فەرمانی زۆری بەسەردا دەدات؛ بە
تەعبیری سۆفیان کاتێک سەرهەڵدەدات و مرۆڤ بە شوێن خۆیدا دەکێشێت کە
مەنییە ت و خۆخۆشەویستی بەسەریدا زاڵ بن و هەوای نەفس و ژیانی سەر ڕووی
زەوی ببنبە هۆکار بۆئەوەی خودا و قیامەتی لەبیر بچنەوە.
شیعرەکە جگە لەو بابەتە گشتییەی وا باسم کرد ،وشە و تەعبیرێکی ئەستەمی تێدا نییە.
نەجیس :گاڵو
تەلیس ،گۆنی
خەسیس ،ڕەزیل
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن
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کزەی بای شەماڵ

بە سروەت پێدەڵێم چاوم! کزەی دێ بای شەماڵ ئەمشەو
چزەی دێ جەرگی برژاوم بە بێ پۆلوو و زوخاڵ ئەمشەو
٢5٩
ئەوا تیپی بەهاری دەست به نێزه چوونه سەر بەفرێ
شکا پشتی کلیلەی قوڕبەسەر ،وەک پیرەزاڵ ،ئەمشەو
سەراسەر فەڕشه چیمەن بۆ قودوومی بووکی گوڵ ،بۆیە
زمانی گرتووه هەر چەشنی تووتی ،کونده الڵ ئەمشەو
به تەشریفی شنه ،شەوبۆ و نێرگس پاکی پشکووتن
له خۆشیان بولبول و قومری دەکەونه قیلوقاڵ ئەمشەو
کوڕوکاڵ دەمبەخەندەن ،کیژوکاڵ پڕ عیشوه وو نازن
بزەی دێ غەمزه وو ڕەمز و ئیشارەی چاوی کاڵ ئەمشەو

٢٦٠

ئەوا هەر چاوەڕێیه نێرگسی شەهال به تەنیایی
بە جارێ بوو سپی چاوی به ئوممێدی ویساڵ ئەمشەو
به دەنگی بولبول و قومری ،تەماشا دڵ چلۆن دەگری!
٢٦١
دەڵێ بگرن به دڵ قەدری جەماڵی کیژوکاڵ ئەمشەو
"ئیمامی"ش هەروەکوو بولبول به هیوای پێکەنینی گوڵ
دەناڵێنێ لە سەر هەر چڵ ،به یادی خەتتوخاڵ ئەمشەو
 ٢5٩چاپی ئەنیسی :بەفری
 ٢٦٠من لەگەڵ دانانی ئەو دوو پیتی /واو/انە نیم و الم وایە نابێ تایبەتمەندییە زمانەوانییەکان کە بۆ نموونە لە
کتێبی فەرهەنگ (قامووس)دا کەڵکیان لێ وەردەگیرێت بهێنرێنە ناو نووسراوەی ئاسایی خەڵکەوە .من ئەم
دەقەم لەبەر نوسخەی شاری دڵ کۆپی کردووە .دڵنیام ئەگەر ئەودوو /واو /ی عەتفە لە هیچکام لەو
دووشوێنەی فەردەکەدا نەنووسرایەش ،دیسان خوێنەر ڕەچاوی کێشی شیعرەکەی دەکرد و بێ هەڵە
دەیخوێندەوە .پێم وا نییە ئەوە بیدعەتێکی باش بێت.
 . ٢٦١چاپی جەعفەر :قەدری ،جەماڵی
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شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ٣٣و  ٣٤ی چاپی ئەنیسی و  ١7٣ی چاپی جەعفەر)

_________________________________________
عینوانی شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا 'بووکی گوڵ'ە ،کە لە فەردی سێهەمی شیعرەکە
وەرگیراوە.
شوێن و ڕێکەوتی شیعرەکە لە هیچکام لە چاپەکاندا ئاماژەیان پێ نەکراوە .بە حیسابی
ناوەرۆک ،دووری نازانم هی دەوروبەری ساڵی  ١٣٣5ی هەتاوی بێت و ئەگەر
بۆچوونەکەم ڕاست دەرچێت ،دەبێ لە گوندی قاقاڵوا گوترابێت کە ئاوات لەو
سااڵنەدا لەوێ ژیاوە.
ڕەدیفی شیعرەکە ،لە چاپی ئەنیسی ،کە لە سەردەمی ژیانی شاعیردا چاپ کراوە،
وشەی ئەمشەو'ە .ئەو ڕەدیفە لە چاپی تازەتری جەعفەر و هاوکارانیدا بۆتە 'ئەوشۆ'
ڕاست وەک پارچە شیعری 'چ خۆش بەزمێکە' ٢٦٢.ئەم گۆڕانکارییە بۆ من گەلێک
سەمەرە دێتە بەرچاو .دوو حاڵەت لەم بارەیەوە گونجاوە:
یەکەم ،شاعیر دوای چاپی یەکەمی دیوانەکەی ،ویستبێتی ئەو گۆڕانکارییە وەدی
بهێنێت ،کە ئەوە مافی خۆی بووە و ئێمە دەبێ ڕێزی لێبگرین ،مەگەر بۆ جەدەلی
چاک و خراپیی گۆڕانکارییەکە بیخەینە بەرباس.
دووەم ،ئاغا سەید جەعفەر و برادەرانی دیکەی بەرپرسی چاپی دووهەم (شاری دڵ)
ئەم کارەیان کردبێت ،کە ئاشکرایە هەڵەیەکی زەق بووە و بە هەر ئامانجێک کرابێت،
دەست تێوەردان بووە لە شیعری شاعیرێک کە لە ناوماندا نەماوە و ناتوانێ لەبەرانبەر
چاک و خراپیی کارەکەدا هەڵوێست بگرێت.
گۆڕانکارییەکە زۆر مەزن نییە و تەنیا شێوەزاری ناوچەی بۆکان و سەقز و شوێنی
ژیانی شاعیر لە چاپی تازەدا کراوەتە شێوە زاری ناوچەی مەهاباد و باکووری موکریان
(ئەمشەو بووە بە ئەوشۆ).
گۆڕانکارییەکی دیکەی شیعرەکە لە وشەی 'بەفری'دا پێک هاتووە کە لەچاپی
جەعفەردا کراوەتە 'بەفرێ' .ئەو /یاء /ەی وا بە بەرکاری ڕستەکەوە نووساوە،
هەرکامیان بێت ،هی ناوچەی باکووری موکریانە.
٢٦٢

بڕوانە پارچە شیعری 'چ خۆش بەزمێکە ،بەزمی یارە ئەمشەو [ئەوشۆ].
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من کە دەست نیشانی ئەو دوو گۆڕانکارییە دەکەم و بە باشیان نازانم ،ئاگاداری ئەو
ڕاستییەش هەم کە شاعیر هەندێک جار خۆی کەڵکی لەو شێوەزاە باکووریترەی
ناوچەی ژیانی خۆی وەرگرتووە و لێی شارەزا بووە ،کەوابوو لێرەدا خەتایەکی گەورە
نەکراوە جگە لەوەی ئەمانەت بە باشی نەپارێزرابێت.
نالی غەزەلێکی بە هەمان ڕەدیفی 'ئەمشەو' هەیە" :شەوی یەڵدایە یا دەیجوورە ئەمشەو" .من
بەراوردم کرد ،نە کێشی غەزەلەکەی ئاوات وەک هی نالییە ،نە هیچ تەعبیرێکی لەو
وەرگیراوە .تەنیا هاوشێوەییان لەگەڵ یەکتر ،ڕەدیفی 'ئەمشەو' ە و هیچیتر.
سروە :بای بسکان ،شنەبا ،شنە ،کزەبا (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) .وەک دەبینین،
هەر چوار واتاکەی وشەی سروە لە پەیوەندی 'با'دایە ،تەنانەت 'شنە'ش هەر شنە و
جووڵەی بایە ،یان لە ئەنجامی ئەودا پێکدێت .کەوابوو واتای 'بە سروە پێگوتن' چییە؟
سرتە کردنە؟ یان لە ڕێگای سروەی باوە هەواڵ بۆ کەسێک ناردنە؟ من دووری نازانم
لە هەندێک بن زاراوەی نا وچە کوردییەکان ،سرەوە واتای سرتە و قسەی ئەسپاییش
بداتەوە.
ئەگەری زیاتری من بە حیسابی ڕستە و ڕاگەیاندنەکە ئەوەیە هەمان واتای شنەبای
هەبێت و ش اعیر ویستبێتی بڵێ لە ڕێگای سروەوە پێت دەڵێم لەبەر ئەوەی ئەمشەو
کزەی بای شەماڵ دێت و دەتوانم پەیامی خۆمی پێدا بنێرم.
کزە :دەنگی ناسکی سروە ،چزە چز (هەنبانە بۆرینە) .لێرەدا یەکەمیانە.
زوخاڵ :بە هۆی کێشی شیعرەکەوە دەبێ /واو /ی زوخاڵ زۆر بە کورتی بێتە
سەرزمان ،وەک سوخاڵی ناوچەی سنە ،نەک وەک زووخاڵ.
تیپ :گرووپێکی سەرباز و سوپاییە .تیپی بەهار بە نێزە[ی شەماڵ]ەوە چۆتە
شەڕەجەنگی بەفری زستان.
کلیلە :ڕنوو
پیرەزاڵ :پیری سەرسپی ،زیاتر بۆ مێینە دەگوترێت.
قودووم :کۆی قەدەم ،هەنگاو .لێرەدا بە واتای هاتنی بووکە.
کوندەالڵ :کوندێک کە زمانی قسە کردنی نییە و الڵە.
زمان گرتن :لە کوردیدا دوو واتای دژ بەیەکی هەیە :یەکەمیان دەسپێکی قسە کردنە
و .توانای قسە پەیدا کردن ،کەزیاتر بۆ منداڵی ساوا دەگوترێت .دووهەمیشیان گیرانی
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زمانە لە خەڵکانێکدا کە زمان پاراو نین و زمانیان دەگیرێت .لێرەدا یەکەمیانە .شاعیر
دەڵێ :کوندی الڵیش هاتۆتە قسە کردن و ئەوە موعجیزەی بەهار و شەماڵە.
تەشریف :هاتن ،بەخێر هاتن .مۆسیقای دەروونیی پیتی /ش /لەم فەردەدا بەرچاوە.
پاک :هەمووی
قیل وقاڵ :بە /الم /ی قەڵەو ،قسە وباس ،هەراهەرا.
کوڕ وکاڵ :جحێڵ و الو (هەنبانە بۆرینە) .کاڵ بە حیسابی ڕێزمان 'موهمەل'ە.
کیژوکاڵ :کیژی جحێڵ و الو (هەنبانە بۆرینە نەیگرتووە بەاڵم یەک لەو واتایانەی وا بۆ
وشەی 'کاڵ' ی لێداوەتەوە' ،نەگەیشتوو'ە ،کە دەکرێ بە کیژی ناکامڵ لێی تێبگەین).
لێرەشدا کاڵ هەر موهمەلە.
خەت و خاڵ :وابزانم خەت یان خەتی سە وز ،ئەو تووکە ناسک و کەمەیە وا لە سەر
لێوی گەنجان .بەتایبەت کچان دێت .ئەو خەتە هاوڕێ لەگەڵ خاڵێک کە بە گشتی
مێینە ل ە سەر لێوی خۆیان دەکوتا ،پێکەوە دەبنە خەت و خاڵ کە لە ڕابردوودا زۆر
پەسندی شاعیران بوون و زۆریان پێدا هەڵگوتوون.
بەحری عەرووزیی شیعرەکە:
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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ڕێگای عیشق

٢٦٣

بە ڕێگای عیشقدا ڕۆیم بە سەرسەنگی ،خەیااڵوی
بە دڵتەنگی ،بە بێدەنگی ،بە بێ ڕەنگی ،بە داماوی
لە دەریای قووڵی بیر وخەم دەبێ کەنگێ دەرمبێنن
بە ڕەشپۆشی ،بە بێهۆشی ،بە ناخۆشی ،بە خنکاوی
دەنا خۆ گەر بسووتێم من بە ئاوری عیشقی یار ،ئاخۆ
٢٦٤
بەڕێز ئەگرن وەکوو هیندوو ،برا تەرمم بە سووتاوی؟
دەڕۆم بەو ڕێگەدا شەرتە هەتا ماوم بە یادی یار
بە هیوای دڵ ،بە مەیلی دڵ ،دڵێکی گەرم و ئاگراوی
٢٦5
کەچی بەو حاڵی بێحاڵم ،کە دیتم داوەتە ،ڕۆییم
بە هیوای بەژنی جوانی یار ،کە زوو کەوتوومە نێو داوی
بەاڵم دەسیان نەگرتم هەرچی هەوڵمدا ،گەلی الوان
دەیانگوت پیرە ،خاوەن ڕیشە ،با بڕوا لە ئاوایی!
وەدەرکەوتم ،بزەی هات یار بەمن ،ئەمنیش بزەم هاتێ
لەخۆشیان وەختەبوو بفڕم کە چەل چەل دایدەگرت چاوی
بەدڵ خۆم خستە بەرپێی بەڵکە پێ دانێ لەسەر چاوم
لەبەر برژۆڵ نەهات ،فەرمووی کە سەر چاوێکە دڕواوی
٢٦٦
ئەمن الوێکی سوارچاک ،تەقڵەباز بووم ،ئەوێستاکە
کەچی پیرێکی کەوتووم ،عومری خۆم دانا بە خۆڕایی
٢٦٣
٢٦٤
٢٦5
٢٦٦

لە
لە
لە
لە

دەقەکەدا وەک ڕۆییم هاتووە.
دەقەکەدا وەک هیندو هاتووە.
دەقەکەدا وەک ڕۆییم هاتووە.
دەقەکەدا وەک "تەقڵەباز بووم و ئەوێستاکە" هاتووە کە کێشی شیعرەکەی پێ لەنگ دەبێت.
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"ئیمامی" هەڵگرە دەستت لە هیوا و ئارەزوو و ئاوات
بەجارێ تێپەڕی تاف و زەمانی جوانی و الوی

٢٦7

شوێن و ڕێکەوتی هۆنرانەوەی شیعرەکە دیاری نەکراوە
(الپەڕە  ١7و  ١8ی چاپی ئەنیسی .لە دیوانی چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

__________________________________
بە داخەوە ئەم شیعرە جوانە لە دیوانی چاپی جەعفەر دا نەهاتووە و هەر بۆیەش
ڕێکەوتی گوترانی بۆ دیاری نەکراوە بەاڵم بە حیسابی ناوەرۆک و ئەوەی بەتایبەت لە
فەردی  ٩و ١٠دا هاتووە ،دەبێ دوای تێپەڕبوونی تەمەنی الویی شاعیر گوترابێت.
شیعرێکی غەرامییە ،گەرچی خۆ کال کردن و گۆشەگیریی شاعیر لە زوربەی
فەردەکانیدا دەردەکەوێت.
سەرسەنگی :الساری ،گوێ نەبیسی (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
بەڕێز ئەگرن :ئایا وەک شتێکی بەڕێز سەیری دەکەن؟
هیندوو :هیندستانی و ئیماندارانی ئایینی هیندوو .ئەوان تەرمی مردووەکانیان
دەسووتێنن.
کەچی بەو حاڵی بێحاڵم :...ئەم فەردە لە درێژەی فەری پێشتردایە .شاعیر دەیەوێت بڵێ
هەتا ماوم بە ڕێگەی عیشقدا دەڕۆم و لەهەر شوێنێک داوەت و شایی هەبێت دەیچمێ
بە هیوای دیتنی بەژنی جوانی یار .بەاڵم کێشە زەمەنی کرداری "ڕۆیم"ە کە دەبوایە لە
دادێدا بگوترێت نەک ڕابردوو.
بەاڵم دەسیان نەگرتم :...ئەوەش هەر لە درێژەی فەردەکانی پێشتردایە و شاعیری
بەتەمەن و بەسااڵچوو بەاڵم دڵتەڕ  ،دەچێتە سەر هەموو شایی و گۆڤەندێک بەاڵم الوان
نایبەنە گەڕی داوەتەوە و دەڵێن پیری لێرە بڕۆ!
گەلی الوان :جەماعەتی الوان
چەل چەل :جارجار؛ موکریانییە.
لەبەر برژۆڵ :...ئەو تەعبیرە لە شیعری زۆر شاعیری فارس و کورددا هاتووە و ئاواتیش
الی کەم جارێک لە چوارینەیەکدا گوتوویەتی:
دڕواوی :شتێک کە چقڵی هەیە ،خاوەن دڕوو
 ٢٦7لە دەقەکەدا وشەی ئاوات خراوەتە نێوان دوو کەوانۆکەو":ئاوات" کە ئەگەر وا بکەین ئیهامە نزیکەکە واتە
واتای ئارەزوو دەفەوتێت..
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پایز

٢٦8

پایزە ،دار ودەوەن بێ ڕەنگن
قەل و مەل ،بولبولەکان بێ دەنگن
باخە بێ بەرگە ،پەسیویکی نەما
بێ حەشارگەن ،کوڕ و کیژ دڵتەنگن
بەتەنێ سەروی بڵیندبااڵ مان
بێ خەزان بەرزن و شۆخ و شەنگن
دڵییان پێوە هەاڵوەسراوە
بە نەسیم دێن و دەچن ،سەرسەنگن
داخەکەم بۆ کوڵ وکۆی جەرگ و دڵم!
چوو بە تااڵنی خەزان بەرگ و گوڵم
پایزە و کاتی خەزانی گوڵوکات
گوڵوکات ڕێکی بە باچوو لە واڵت
خێڵ سەرەوخوارە ،هەواران چۆڵن
لەو کەژ وکێوە بەجێما 'ئاوات'
سارد وسڕ لەو سەرە دڵ جێماوە
چاوەڕێی هاتە ،بەاڵم هاتی نەهات
٢٦٩
شێت و پێت ئەی دڵی بێچارە ،کوا،
تازە نۆبووکی بەهار دێتەوە الت؟

-

 ٢٦8چاپی ئەنیسی :پاییز .بەداخەوە وشەی "پایز"ی کوردی لە زۆر شوێندا وەک پاییز دەنووسرێت و
هۆکارەکەشی کارتێکەریی ڕاستەوخۆی زمانی فارسییە .لێرەدا بەتایبەت ئەو مەسەلەیە بە ڕوونی دەردەکەوێت.
پاییز بە دوو یاء کێشی شیعرەکە تێکدەدات ،هەر بۆیەش من بە یەک یاء نووسیم.
 ٢٦٩چاپی ئەنیسی :کووا .ئەو وشەیە بە شێوەی ئاسایی دەبێ 'کوا' بێت .دانانی پیتی زیادی کارێکی ناپێویستە
واهەیە خوێنەر تووشی هەڵەش بکات.
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ڕەبەن و بێکەس وکارە دڵی وا
هێند تەمادار و ئەوەندە بە هیوا
٢7٠
هەڵیان گرتووە خەرمان کوڕ وکاڵ
تازەالو ،ڕەنجبەری کورد دێنەوە ماڵ
پەڕوپۆی تازە بەاڵ دەرکەنەوە
٢7١
لەو کوڕ وکاڵە جوانە پەڕ وباڵ
ڕێک لە سەربان و لە کووچە و کۆاڵن
وەک مناڵ تازە کە دێنە گوڕوگاڵ
٢7٢
ویرەویریانە بە سەبر و بە دزی
نەکو پێیان بوەڕن پیرە گەماڵ
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
هەڵوەریبوو پەڕ وپۆیان بە خەمان
٢7٣
جلکی کۆنە لە بەری خۆ دەدڕن
٢7٤
دەست ڕەنجبەرانە جلی تازە وجوان
 ٢7٠چاپی ئەنیسی :هەڵییان .لێرەشدا وێدەچێت یەک پیتی یاء بە زیادی دانرابێت .هەر بۆیەش من قرتم کردووە.
 ٢7١چاپی ئەنیسی :جووانە .من دوو پیتی واوم پێ باش نەبوو و هەر بۆیەش بە یەک واوم نووسی هۆکارەکەی
ئەوەیە دوو پیتی واو ئەگەری ئەوە دروست دەکات کە وەک وشەی "جوو" واتە جوولەکە بخوێنرێتەوە و
پاشانیش ،خوێنەر بە شێوەی ئاسایی واتە بە یەک واو ،هەر بە 'جوان'ی دەخوێنێتەوە و کێشی شیعرەکە
دەپارێزێت.
 ٢7٢چاپی ئەنیسی :وێرەوێریانە .ئەوەندەی بزانم ئەو دوو وشەیە بە شێوەی ویرەویر دەنووسرێت و دەگوترێت.
هەنبانە بۆرینەش بە هەمان شێوەی نووسیوە و واتای گۆرانی لەسەر خۆ ،سۆزە و نێورین (زەمزەمەی فارسی)ی
بۆ لێداوەتەوە.
 ٢7٣واتە دادەکەنن و فڕێی دەدەن.
 ٢7٤چاپی ئەنیسی بە ش ێوەی سەرەوەی نووسیوە کە دیارە هەڵەی تێدایە .من سەرچاوەی دیکەم بۆ بەراوردکاری
لە بەردەست نییە و هەر بۆیەش خۆم دەبێ ساغی بکەمەوە .بە گوێرەی ناوەرۆکی میسراعی یەکەمی فەردەکە
کە باس لە دڕاندن و فڕێدانی جلکی کۆنی کوڕەالوی ڕەنجبەر دەکات ،واهەیە بتوانین میسراعی دووهەم بەم
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کاتی زستانە ،بەاڵم دووبارە
بێ وچاندانێ هەموو دەبنە شوان
بێ کەپەنک و سەگ و گۆچان ،چ دەکەن؟
لەو کەژ وکێوە ،لە سەرمان چ دەکەن؟
دەنگەدەنگیانە ،دەڵێن گۆرانی
بە زمانی زگوماک ،سۆرانی
کورت و کرمانجی لە دەرک وبانان
خۆ دەالوێننەوە الو بە جوانی
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
دەرکەوێ چادر وجیغ لەو نێوە
ئەو کەڕەت الو دەگرن باش سەر سوێ
لە کچی مەمک و کوڵم سێو و بەهێ
وەک گوڵوکاتی بەهار سەوز و سوور
کیژ دەڕازێننەوە خۆ سەرتاپێ
ئەو حەلە ،کاتی تەماشا وگەشتە
ئەوکەڕەت ڕۆژی وەدەرچوونە لە دێ
هەر جحێڵێکی ئەوینی پێ بێ،
بە ئەوین دێتە سەما و هەڵپەڕکێ
ڕێم نییە من کە فەقیرم پیرم
٢75
تا بڵێم هێندێ لە ڕا وتەگبیرم

شێوەیە بنووسین کە دیارە دەتوانێ جیاواز بێت لەوەی وا شاعیر خۆی گوتوویەتی" :ڕەنجبەر دەکڕێ جلی
تازە وجوان"
 ٢75چاپی ئەنیسی :تەکبیرم .بڕوانە شەرحی شیعرەکان
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با نەڵێن نانی شوانی وایە
ئەوە نانێکە لە باغی نایە
ئەوە ڕێ و شوێنی گەلی پیاوانە
بەڵگە شانازی ڕەسووڵی خوایە
من بە قوربانی دەس و گۆچانی
کوڕی کورد نابێ بڵێ سەرمایە
دەنگی بلوێرە نەوای ئاسمانی
سەد نەوا ڕازی لە نێو دڵدایە
من کە 'کامییل' م و هێندێ پیرم
ئەوە بوو ڕا و قسە و تەگبیرم
سا ڵ و شوێنی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیێنراوە
(الپەڕە  ١٣٩تا  ١٤٢ی چاپی ئەنیسی .لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

___________________________________________
لە دیوانی چاپی کاک جەعفەر و هاوکارەکانیدا نەمدۆزییەوە و هۆکارەکەشی نازانم.
تەرکیب بەندێکی حەوت بەشییە لە وەسفی وەرزی پایز ،زستان و بەهاردا و شەرحی
سروشتی کوردستان و گەڕانەوەی خێل لە هەوار و ژیانی خەڵکی گوند ،بە تایبەت
ئەوینداریەتی کوڕەالو و کیژۆاڵن ،هەروەها شوانی کورد.
خوێنەر لە دەسپێکی شیعرەکەدا هەست دەکات ئاوات ویستبێتی لە ئیستیقباڵی شیعری
هەڵۆ هەر بەرزەی مامۆستا هەژار یان پیرە هەڵۆی نەمر سوارەی ئێلخانیزادەدا شیعرێک
بهۆنێتەوە بەاڵم ئەو هەستە تەنیا لە بەندی یەکەمدایە ئەویش بەهۆی هاوچەشن بوونی
هەندێک وشە و تەعبیرەوە؛ ئەگینا شیعرەکە هەر لە سەرەتاکانەوە بەرەو ئاقارێکی دیکە
دەڕوات کە بە تەواوەتی لە ناوەرۆکی هەڵۆ هەر بەرزە جیاوازە .سروشتی کوردستان و
کۆمەڵگای کورد ناوەرۆکی سەرەکی شیعرەکەن.
هەوای شیعرەکە ،سوار و لە گوتن خۆشە .هەندێک وشە و زاراوەی کۆنی کوردیی
تێدایە کە پەیوەندییان بە ژیانی گوندنشینی و هۆزایەتییەوە هەیە و بە هەمان شێوە
ئاماژە بە هەندێک داب و نەریتی ژیانی ئەو سیستەمە ئابووری-کۆمەاڵیەتییانە دەکات.
قەل و مەل :جیناسی ناتەواویان لێ پێکهاتووە.
پەسیو :پەنا ،قوژبن
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حەشارگە :شوێنی خۆ شاردنەوە و خۆ حەشاردان .شاعیر دەڵێ دار ڕووتاونەتەوە و کیژ
و کوڕی الو ئیتر ناتوانن بچنە ژ وانی یەکتر و دوور لە چاوان لە پەنای بەڵگ و لقی
دار قسە و ماچ و مووچ بکەن.
بەتەنێ :...داری 'سەرو' لەو دارانەیە لە زستاندا بەڵگی ناوەرێت و بە سەوزی دەمێنێتەوە.
بااڵشی بەرز و ڕاستە .دەڵێ لە ناو دارەکاندا تەنیا سەرو ماوەتەوە کە گەاڵی هەن.
خەزان :پایز؛ فارسییە .لە شیعرێکی هەورامیدا واتای 'گەاڵی دار'یشی لێ وەرگیراوە:
ڕەنگ زەردیی خەزان خەتای پایزەن "....بەاڵم لێرەدا هەر پایزەکەیە.
دڵییان :لەبەر کێشی شیعرەکە دەبێ وەک دڵییان بخوێنرێتەوە و هەر بۆیەش بە دوو یاء
نووسراوە.
سەر سەنگ :السار ،گوێ نەبیس (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
داخەکەم بۆ کوڵ وکۆی جەرگ و دڵم : ...ئەو بەشەی شیعری هەڵۆ هەربەرزەی
مامۆستا هەژارمان وەبیر دێنێتەوە کە دەڵێ "داخەکەم بۆ گوڕ و هێزی جوانیم  /ئەو
دەمە چۆن و چ بووم ،بۆ وانیم؟"
کوڵ :خەم ،خەفەت ،ئێش و ئازار(هەنبانە بۆرینە)
کۆ :خەفەت .بەشوێن کوڵدا دێت(هەنبانە بۆرینە)
گولوکات :گوڵوک شکۆفە و گوڵی دارە (هەنبانە بۆرینە)؛ گوڵوکات کۆی وشەکەیە بە
نیشانەی کۆی /ات/ی عەرەبی دروست کراوە.
ڕێک :هەموو ،بە تەواوەتی
خێل سەرەوخوار بوونەوە :داگەڕانی هەوارچییان لە کوێستانەکانەوە بەرەو دەشتایی لە
پایزدا.
هەوار :شوێنی هاوینەی مەڕداری خێاڵت.
لەو کەژ وکێوە بەجێ ما ئاوات :ئاوات ئیهامی تێدایە .واتای نزیکی نازناوی شاعیرە و
واتای دوور و ئەسڵییەکەی خۆزگەی ئەویندارێکی کوڕەالوی خێڵە ،کە لە هەوار بۆتە
ئەوینداری کیژۆڵەیەک و ئێستا بە کۆچ کردن و گەڕانەوە بۆ ناو دێیەکەیان (کە
دەکرێ جیاواز بن) ،لەو ئاوات و ئارەزووە دوور دەکەوێتەوە .فەردی دواتر درێژەی
هەمان قسەیە .شاعیر بەو ئیهام دروست کردنە دەیەوێ بڵێی ئاوات و ئارەزووی
الوەکان لەوێ بەجێما ،هەروەها دڵی ئاواتی شاعیریش لە الی ئەو پاکی و جوانییەی
سروشت و ئەو کوڕ و کیژە عاشقانە بەجێما.
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هات :هاتی یەکەم بە واتای ئیقباڵ و بەختە بەاڵم هاتی دووهەم واتای هاتن دەداتەوە.
هاتنی نەهات بریتییە لە خۆ بەسەردا سەپاندنی نەهاتی و نەیامەتی.
شێت وپێت :پێت لەفزی موهمەلە و تەنیا لەگەڵ شێت واتا پەیدا دەکات :دێوانە،
ناعاقڵ
ڕەبەن :تەنیا
کوڕ وکاڵ :کاڵ وشەیەکە لەجیات ی تشت ،هەرامە ،هین دەگوترێ (مەال وکاڵ ،سۆفی
وک اڵ) (هەنبانە بۆرینە) بەو حیسابە ،کوڕ وکاڵ واتە کوڕ و هین واتە کوڕ و شتی وەک
ئەو ،کە هەر دەبێتەوە کوڕ و مرۆڤی نێرینەی تر.
باڵ :با ،باڵنێ (هەنبانە بۆرینە)؛ لێگەڕێ با وا بێت یان وای لێ بێت.
پەڕ وپۆی تازە :...ئەم فەردە لە درێژەی فەردی پێشتردایە کە باسی هەڵگرتنی خەرمان
وگەڕانەوەی تازەالوی ڕەنجبەری کورد دەکات بۆ ناو ماڵ لە گوندەکان .سەجەم
فەردەکە دەکرێ ئاوا واتا لێبدرێتەوە :لێگەڕێ با ئەو کوڕ وکاڵە ڕەنجبەرە کە هەموو
ماوەی بەهار و هاوین زەحمەتیان کێشاوە ،هێزێکیان بێتەوە بەر و پەڕ وپۆ دەربکەنەوە.
کرداری 'دەرکەنەوە ' وێدەچێت هەم بۆ پەڕ وپۆی پێش خۆی و هەم بۆ پەڕ وباڵی
دوای خۆی بەکار هێنرابێت.
پیرە گەماڵ :دیارە بە واتای سەگی بەسااڵچووە و ئەوەی کوڕەالو لە چوونە ژواندا
دەبێ وریا بێت سەگ پێی نەوەڕێت و باوک و برای کیژەکە ئاگادار نەکاتەوە .بەاڵم
ئیهامێکیشی تێدایە کە دەکرێ بەو مڵۆزمانەی نەسلی پێشتر بگوترێت کە بەرگری لە
ژوانی ئەو الوانەر دەکەن.
کاڕێژ :قولی سەربانی کادان کە لەوێوە کا دەڕێژنە ناو کادانەوە (هەنبانە بۆرینە) کون
و کاڕێژ کەم و زۆر هەمان واتای کون و کاژێڕی هەیە ،بەاڵم واهەیە شاعیر بە هۆی
سەروای فەردەکەوە ویستبێتی بیکات بە کاڕێژ.
قسە پێگوتن :جنێو پێدان ،لێ تووڕە بوون.
خەلە :دانەوێڵە ،دەخڵ ،دەغڵ (هەنبانە بۆرینە)؛ غەلـلەی عەربییە.
هاتنەوە بۆ سەربان :یەک لەو شوێنە سەرەکییانەی وا کوڕەالوی گوند لێی کۆدەبنەوە
سەربانی مااڵنە .هاتنەوە و گەڕانەوەش کاتێکە زەحمەت و کاری هاوین و پایزان تەواو
بووە و الوان دەتوانن بحەسێنەوە و بۆ یاری کردن یان چاوەچاوی سەر ڕێگای کچان،
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سەرلەنوێ لە ماڵ بێنە دەرەوە و لە دەوری یەکتر کۆ ببنەوە .لە هاویندا بەهۆی کار و
ئەرکەوە ئەوەیان پێنەدەکرا.
جلکی کۆنە :...بەرگی ئیش وکار فڕێ دەدەن
دەست ڕەنجبەرانە :...هە ڵەیەک کەوتۆتە ئەم میسراعەوە.نە کێشەکەی تەواوە و نە
واتاکەی .من لە پەراوێزدا باسم کردووە و پێویست ناکات لێرەدا دووپاتی بکەمەوە.
بێ وچاندانێ :بە بێ پشوودانی دوای ئەرک و کاری نۆمانگە ،لە زستانیشدا کوڕەالوی
گوند دەبنە شوان و ئاگایان لە مەڕ ومااڵت دەبێت.
کەپەنک :فرەنجی ،بااڵپۆشی شوانان
چ دەکەن :ئەم تێرمە لە هەردوو میسراعی ئەم فەردەدا دووپات بۆتەوە .ئەوەش
وێناچێت کارێکی هونەریی جوان بێت .الم وایە ئەو شیعرە بەگشتی پێداچوونەوەیەکی
پێویستە و دوور نییە کاک جەعفەر و هاوکارەکانیشی ڕاست لەبەر ئەو کێشە و گرفتانە
لە چاپەکەی خۆیاندا نەیانهێنابێت.
زکوماک :دەبێ شێوازێکی خۆجێ یی بێت بۆ وشەی زکماک یان زگماک بە واتای
دیاردەیەک کە هەر لەدایکبوونەوە لەگەڵ کەسەکە بووبێت ،وەک زمانی زگماک .هەنبانە
بۆرینەی مامۆستا هەژار نموونەی کوێری زکماک ی هێناوەتەوە .هەر لەوێدا گوتراوە
هەر وشەیەک بە 'زک' نووسرابێت بە 'زگ'یش دەبێتە هەمان شت واتە زکماک و زگماک
وەک یەکن و زکوماکیش دەبێ هەر وەک ئەوان وابێت.
کورت و کرمانجی :بە کوردی و کورتی.
پاروە نانێکی :...واتە کوڕەالو پێیان خۆشترە لە ماڵەوە بن تاکوو ببنەوە بە شوان و بچنە
بەر مەڕ ومااڵت لە دەرەوەی گوند .بەاڵم شاعیر کە ئەوە دەڵێت بە شوێنیدا دەیەوێت
قسەکەی خۆی چاک بکاتەوە نەکا الی خوێنەر وا بنوێنێت کە شوانی شتێکی خراپە،
ئینجا پەسنی شوانی دەدات.
چاترە کوردە لە نانی شوانی :نەمزانی ئەو "معترضە"ی 'کوردە' یە بۆچی گوتراوە .ئایا
نیازی ئەوە بووە بڵێ الی کورد وایە؟ یان هەر بە گشتی قسە بۆ کورد دەکات.
با بەهار بێتەوە خاکە لێوە :...با لە مانگی خاکە لێوەدا بەهار بێتەوە.
چیغ :پەردەی لە قامیش کە بە دەوری ڕەشماڵدا ڕای دەنگێون (هەنبانە بۆرینە)
سوێ :داخ و عەزرەت ،تاسە (هەنبانە بۆرینە)
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مەمک و کوڵم سێو و بەهێ :لەفف و نەشریان پێ دروەست کراوە .زیاتر بۆ ئەوە
دەچم لەفف و نەشرەکە مشەووەش بێت :مەمکی وەک بەهێ و کوڵمی وەک سێو،
گەرچی وەک موڕەتتەبیش تێی بڕوانی واهەیە ببێت .وەستاوەتە سەر ڕوانگەی شاعیر!
ئەو حەلە :ئەو دەمە
ئەوینی پێ بێ :تەرکیبێکی جوانە ئەوین پێ بوون واتە ئەویندار بوون.
فەق یرم و پیرم :من کە فەقیر و پیرم ،الی جحێاڵن ڕێگای ئەوەم نییە ڕا و تەگبیرم
دەرببڕم.
تەگبیر و تەکبیر :لە دەقی چاپیدا وەک تەکبیر نووسراوە .من الم وایە دەبێ ئەو تەکبیرە
عەرەبییە بە جیاواز دابنێین لە تەگبیر کردنی کوردی بە واتای ڕاوێژ .هەر بۆیەش بە
شێوەی تەگبیرم نووسی.
لە باغی نایە :نانی شوانی زەحمەت بەرهەم دێت و بۆ ئەو کەسە نییە لە لە باغی
دانبیشتووە و بەئیستراحەت دەیخوات .ڕاست یان هەڵە ،ئەوە تێگەیشتنی منە لەو
میسراعە.
گەلی پیاوان :گەل لێرەدا کۆ و ئەنجومەنە .گەلی پیاوان خیتابە بۆ کۆمەڵ و کۆ و
جەمعی پیاوان .ئەوە ڕێ و شوێن و ئاکاری پیاوانەیە.
تەعبیرێکی پیاومەزنانەیە ،کە ئێستا لەمێژە دووریی لە گوتنی دەکرێت .دیارە بە پێوانەی
سەردەم و شوێن ،ئەوەی ئاوات گوتوویەتی تا ڕادەیەک ئا سایی بووە ،بەاڵم ئەمڕۆ
ناکرێت قسەی وا بکرێت لە بەر ئەوەی مەزنایەتی بە نیوەی جیهان بەخشین و
نی وەکەی تر بە بچووک زانین هەڵەیەکی گەورەی تێگەیشتن لە ژیان و پێشێل کردنی
مافی ژنە.
بەڵگە شانازی :بەڵگە بۆ شانازی پێکردن .الم وایە ئەوە درێژەی قسەکانی شاعیر بێت
سەبارەت بە شوانان .ڕەسووڵی خوا واتە پێغەمبەری ئیسالمیش گوتراوە شوان بووبێت.
شاعیر دەڵێ من شانازی بە شوانان دەکەم کە نموونەکەی نێردەی خودایە.
کوڕی کورد :...نابێ کوڕی کورد لە شوانی و چوونە دۆڵ و چیا و سەرما و گەرما
بترسێت.
من کە "کامیل"م  :...بۆ پاراستنی کێشی شیعرەکە پێویستە پیتی یاء لە کامیل دا تا
رادەیەک بکێشرێت وەک ئەوەی بە دوو یاء نووسرابێت.
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بای وادە ()٢

هەڵنایە هەتاوی کاتی زستان
هەڵاڵیە برا لە ڕۆژپەرستان!
ڕۆژێ لە نەکاو هەتاو وەدەرهات
٢7٦
ڕەحمێ بوو لە الی خودای سەماوات
هات سروەیی بای خۆشی بەهاری
بەوبۆنەوە بۆنی گوڵ دەباری
شەونم لە گواڵن لەبەر داڵنە
جامێکی شەڕابی بولبوالنە
جەرگ و دڵی عاشقی بڕیوە
ئەو خونچە کە وا یەخەی دڕیوە
نۆشی دڵییانە ئەو شەڕابە
وا جەرگی شەقایقیش کەبابە
دەنگی کەو و مەل لە کۆهساران
کاڕەی بز و مەڕ لە نێو حەساران
٢77
ناقوسی ژیانی کیژ وکاڵن
ڕێک چاوبڕی ڕێگەیی شەماڵن
بای وادە ،بەخێرێ ،وا بەڕێوە
پێی سەر سەرە چونکە ژینی پێوە
دەژیێتەوە هەرچی مرد بە زستان
دەشواتەوە چڵکی چاو و دەستان
٢7٦
٢77

لە دیوانەکەدا وەک ڕەحمی هاتووە.
لە دەقەکەدا وەک ژییانی هاتووە
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هەی هەی چ بەهارێ دڵگوشایە!
سفرێکە کە خاوەنی خودایە
ڕەنگین بە هەزار جۆر و ڕەنگە
دێوجامەیی خۆیەتی ،چ شەنگە!
هەرچی هەیە مار ومێرو ،یا مەل
دەوری دەگرن بە گەل ،بە کۆمەڵ
هەریەک بەشی خۆی دەبا جوێ جوێ
٢78
بەو سفرە ،جیهانە جەرگی توێ توێ
ئەو خاوەنی سفرە ،هەر خودایە
٢7٩
هەر بووشە ،دەبێ ،هەتاهەتایە
چەند شا و وەزیر و حاتەمی تەی
لەو ڕێگەیی سفرە پێ دەکەن پەی
چاو با لەوە پاش نەچێت و بنوێ
بنواڕێتە ئەو جیهانی لەنوێ
ڕازاوەتەوە بە ڕەنگ سەراسەر
خشڵی گوڵوکاتی کردەوە بەر
هەر جێگە دەبینی زێڕ وزێوە
هەر تیشکە لە هەرچی ژینی پێوە
٢8٠
وا دای لە کلیلە دوورزەنی هەور
تێکچوو بە بروسکە لەشکری جەور
ئەو خێوەتی وا سپی سپی بوو،
٢8١
بەو دوورزەنی هەورە تێک تەپیبوو
لەو جێگە ،کلیلە جوان و چاتر
 ٢78لە دەقەکەدا وەک جۆی جۆی و تۆی تۆی هاتووە بەاڵم ئەوانە دەبێ کێشەی تایپ و نەبوونی پیتی بەڕێ
وجێ بۆ وشە کوردییەکان لەو چاپخانەیە بێت کە کتێبەکەی تێدا چاپ کراوە.
 ٢7٩لە دەقەکەدا وەک بوشە هاتووە.
 ٢8٠لە دەقەکەدا وەک دوڕزەنی هاتووە .هەروەها چەند وشەی دیکەش بە یەک واو نووسراون :دوڕ ،تێکچو،
بروسکە.
 ٢8١لێرەشدا وەک دوڕزەنی هاتووە .واوەکانیش بە یەک واو نووسراون :بوو ،دوڕ ،بو.
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وا گوڵ هەڵیداوە چیغ و چادر
کوێستان هەموو سوور و شین و زەنوێر
٢8٢
کانیاوی بەجارێ بوونە ئەستێر
ئەستێرەشە وا دڵی کزەی دێ
بۆ هاتنی سەر زەوی بزەی دێ
بۆ کاتی پشوو کە دێتە عەرزی
٢8٣
ماندوو بوو ،بەزی ،تەزی ،لەبەرزی
مانگیش کە بە وێنە دێتە ئاوێ
خۆزگە لەپڕا دەکەوتە داوێ
هەرگیز نەدەهاتە دەر لە گۆمان
دەستی دەبڕا لە عەرز و ئاسمان
ئەو کاتەیە ،خاڵە ،لێم بەقینە
تەسخیری کورات لەسەر زەمینە
وانە کە دەڵێن دەچیتە ئاسمان
ناچن بە خودا ،مەگەر بە سوڵتان
زانینە مرۆڤ دەباتە بەرزی
بڕوانە نەزانە هەر لەعەرزی
ئێمە لە زەوی ،لە کا کەشانێ
ئەو عالەمە گەینە کاکەشانێ!
فەرقی مە دەگەڵ ئەوان بزانە
٢8٤
هەرلێرەوە تاکوو ئاسمانە
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیەنراوە
(الپەڕە  ١٦٢تا  ١٦٤ی چاپی ئەنیسی .لە چاپی جەعفەردا نییە)

__________________________________

٢8٢
٢8٣
٢8٤

لە دەقەکەدا وەک بونە نووسراوە.
لە دەقەکەدا وەک ماندوبو هاتووە.
لە دەقەکەدا وەک تاکو هاتووە.
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عینوانی شیعرەکە لە فەردی نۆهەمی خۆی وەرگیراوە .پێشتریش پارچە شیعرێکی دیکە
بە هەمان ناومان بینیوە (شیعری وەرگیراو لە الپەڕە  ١5٣و  ١5٤ی چاپی ئەنیسی و ٦٦
و  ٦7ی چاپی جەعفەر) .من بۆ ئەوەی سەر لە خوێنەر نەشێوێت ناوی ئەم
مەسنەوییەی ئێرەم ناوە "بای وادەی ژمارە دوو".
لە چاپی جەعفەردا نەمدۆزییەوە ،هۆکارەکەشی نازانم.
مەسنەوییەکی ڕازاوەیە لە وەسفی سروشتی ناوچەی ژیانی شاعیر وەک بەشێک لە
موکریان .ساڵ و شوێنی گوترانی شیعرەکە دیار نییە بەاڵم بە ئەگەری زۆر دەبێ هەر
لە گوندێکی وەک قاقاڵوا و گەردیگالن ،یان گوندێکی نزیک ئەوان لە نێوان بۆکان و
سەقز گوترابێت و ئەو وەسفەش ،هی سروشتی هەر ئەو شوێنانە بێت .کێشی
مەسنەوییەکە زۆر سوار و حەماسی و بن بزۆکەیە ،واتە خاو و بێ هەست نییە.
شیعرەکە بەوە دەست پێدەکات کە کاتی زستانە و هەتاو هەڵنایەت بەاڵم ڕۆژێک لە
ناکاو هەتاو دەردێت و ئیتر بەشوێن ئەودا پەسنی بەهارە و کارتێکەریی بای خۆشی
بەهاری لەسەر سروشت .شاعیر ،بە گوێرەی بڕوای قایمی ئیسالمیی خۆی ،هەموو ئەو
ڕازاوەیی و جوانییە دەباتەوە سەر خودا و بەخششی ئەو .هەروەها هەموو ئەو ڕەنگ و
بۆنەی گوڵ و گیای بە سفرەیەک دەناسێنێت کە خودا دایخستووە بۆ کەڵک وەرگرتنی
مرۆڤ.
لە پێنج فەردی کۆتایی شیعرەکەدا ئاوات دەچێتە سەر زانست و "تەسخیری کورات"
لە الیە ن مرۆڤەوە .هەر لە ڕێگەی ئایینیشەوە بۆ بابەتەکە دەچێت کاتێ کە دەڵێ ئەم
کارانە بە بێ "سوڵتان" ناکرێت و ئەوەش ئاماژەیە بە ئایەتێکی سووڕەی الرحمن لە
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ونِِِإِلِِِبِسِلطِانِ .ئەوەندەی من بزانم شڕۆڤەکاران واتە 'مفسران'
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ی قورئان ئەو 'سوڵتان'ە بە زانست لێکدەدەنەوە بەاڵم زانستێک کە خودا داویەتە مرۆڤ
و بەم پێیە ،چوونی مرۆڤ بۆ مانگ و کوراتی دیکە ،یان ناردنی مانگی دەستکرد بۆ
ئە شوێنە دوورانەی کائینات بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بە کاری خودا دەزانن نەک
مرۆڤ .مەال و مالم و قەشەی لە قافڵەی زانست بەجێماو هیچ چارێکی دیکەیان نییە
جگە لەوەی بە شەلەشەڵ بکەونە شوێن علوومی ئەمڕۆیی و بیانوویەکیان بۆ بدۆزنەوە
بۆ ئەوەی بە خەیاڵی خۆیان نەهێڵن زانست لە چوارچێوەی دەسەاڵتی ئایین بچێتە
دەرەوە و ئەوانیش بێکار بمێننەوە!
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ئاوات ناچێتە ناو ئەو باسەوە و بە هێنانی ناوی "سوڵتان" ئەرکی خۆی بە تەواو بوو
دەزانێت؛ ئیتر لەوێ بەدواوە تەنیا لە زانست و گرنگایەتییەکەی بۆ مرۆڤ دەدوێت.
بەاڵم ئەوە تەنیا تا دوو فەردی کۆتایی بڕ دەکات کە لەوێدا پێ لە جیاوازییە
ڕاستەقینەکان دەنێت و داخ و حەسرەتی خۆی لە دواکەوتوویی "ئێمە" واتە گەلی
کورد دەردەبڕێت؛ لەئەنجامیشدا دەڵێ جیاوازیی ئێمە لەگەڵ 'ئەوان' -کە دیارە دەبێ
واڵتانی ئورووپایی و بە گشتی ڕۆژئاوا و واڵتە پیشەسازییەکان بن ،لێرەوە هەتا ئاسمانە!
هەندێک فەردی شیعر ەکە تەنزئامێزن؛ بۆ نموونە ،خۆزگە لەپڕا دەکەوتە داوێ! کە
باسی مانگە لەو کاتەدا وا دێتە ناو ئاوی سەر زەوی بۆ سەیری جوانییەکانی.
هەڵاڵ :هەرا و داد و فریاد و قەرەباڵغی
ڕۆژپەرستان :ئەوانەی وا ڕۆژ و دەرکەوتنی هەتاویان دەوێت .واهەیە ئاماژەیەک بێت بۆ
پەیڕەوانی ئایینی میتراییش.
نەکاو :ناکاو ،لەپڕ
سەماوات :ئاسمانان
سروە :شنەبا ،کزەبا ،بای بسکان (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
نۆشی دڵییانە ئەو شەڕابە :دەگەڕیتەوە بۆ دوو فەرد پێشتر کە گوڵی شەقایقی بە جامی
شەڕابی بولبوالن دانابوو.
کاڕە :دەنگی بەرزی پەز و بەرخ (هەنبانە بۆرینە)  .بەاڵم کاڕە بە دەنگی بزن و
گیسکیش دەگوترێت و هەربۆیەشە ئاوات لە پەیوەندیی دەنگدا" ،بز" و "مەڕ"ی
پێکەوە هێناوە.
بز :بزن
حەسار :حەوشی مااڵن
کاڵ :وشەیەکە لە جیاتی تشت ،هەرامە و هین (مەال وکاڵ ،سۆفی و کاڵ) (هەنبانە
بۆرینە) لێرەدا کیژ وکاڵ دەبێتە کیژان و ژنان کە لە کۆمەڵگای ئێمەدا هەموو ئەرک و
کاری قورسی بەخێوکردنی ئاژەڵی ناوماڵ لە سەر شانی ئەوانە.
ناقووس :زەنگی کلیسە ،کە لە هەندێک بۆنەدا دێتە دەنگ و ئەو دەنگ و سەدایە وەک
بانگی لەر منارەی مزگەوتی موسوڵمانان بە واتای بانگهێشتی خەكە و داوا لێکردنیان بۆ
ئە وەی بچنە ناو کلیسا و مزگەوتەوە ..لێرەدا شاعیر دەنگی بزن و مەڕ بە ناقووسێک
دەشوبهێنێ کە کیژ وکاڵ بانگ دەکات بچنە مەڕدۆشین.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات399/

چاوبڕ :چاوی کیژ وکاڵ کە بڕاوەتە سەر ڕێگای بای شەماڵ بۆ ئەوەی بێت و بەفر
بباتەوە.
بای وادە :بایەک کە لە کاتی خۆیدا دێت و بەفر دەباتەوە.
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.
دڵگوشا :شتێک کە دڵ دەکاتەوە؛ دڵخۆشکەر.
سفرێکە :سفرەیەکە
دێوجامە :دیجامە؛ چەند پارچە پەڕۆی ڕەنگاوڕەنگە لێکی دەدەن لە ڕاوەکەودا
دەکاری دەهێنن (هەنبانە بۆرینە).
شەنگ :جوان
بەگەل :بە کۆمەڵ
جوێ جوێ :جیاجیا
توێ توێ :توێژ توێژ
هەر بووشە :هەر بوونی بووە.
پێ دەکەن پەی' :پەی بوون' شکانی القە .پێیان پەی دەبێت ،القیان دەشکێت.
چاو با :...دوای ئەو هەموو پێداهەڵگوتنەی من ،با مرۆڤ چاوی خۆی نەقووچێنێت و
بە شێوەیەکی نوێ بڕوانێتە جیهان.
خشڵ :زێڕ و زێو و مووروو بۆ ڕازاندنەوەی ئەندام و جل وبەرگ.
گولۆکات :گوڵۆک خونچەی گوڵ و دارە  +ات نیشانەی کۆ.
کلیلە :ڕنوو
دوورزەن :فارسییە .تفەنگێک کە لە دوورەوە ئامانج دەپێکێت؛ شاعیر هەور و
دەنگەکەی لە بەهاردا ،بە تفەنگی دوورزەن دەشوبهێنێت.
برووسکە :ڕنوو بە دەنگی بەرزی هەور لە چیا جیادەبێتەوە و دەخزێتە ناو دۆڵ.
ئەو خێوەتی :بەفری سەرچیا ،پێش ئەوەی بە ڕنوو بتەپێت و بکەوێتە خوارەوە ،وەک
خێوەتێکی سپی وایە.
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لەو جێگە کلیلە :...واتە دوای کەوتنە خوارەوەی کلیلە ،لەو جێگەیەی وا ڕنوو
خەیمەی سپی لێدابوو ،گوڵ چیغ و چادری هەڵداوە و لە خەیمەکەی ئەو جوان و
چاترە!
زەنوێر :جێگەی بڵندی هەوا سازگار (هەنبانە بۆرینە)
کزەی دڵ :حەسرەت خواردن ،ئیرەیی بردن .واتە تەنانەت ئەستێرەش بەو جوانییە و
بەو کوێستانە سوور و شین و زەنوێرە ئیرەیی دەبات و پێی خۆشە بێتە سەر زەوی
سەیری بکات.
بۆکاتی پشوو :دەگەڕێتەوە بۆ ئەستێرە ،کە دێتە سەر زەوی بۆ سەیری جوانییەکان و
لەوێ دەبەزێت و دەتەزێت!
مانگیش :...شاعیر کەوتنە ناو ئاوی وێنەی مانگ ،بەوە دادەنێت کە ئەویش
ویستوویەتی بۆ سەیری جوانییەکان بێتە سەر زەوی .ئینجا ئاواتی ئەوەی خواستووە
بکەوێتە ناو تەپکە واتە ئەو دێوجامەیەی وا لە سەر زەوی پانیان کردۆتەوە و
نەگەڕێتەوە بۆ ئاسمان .جا ئەگەر بکەوتایەتە ناو داو ،ئیتر دەستی دەبڕا و لە ئاسمان
دەرنەدەکەوت!
خاڵە :ڕووی شا عیر لە خوێنەری شیعرەکەیە کە بە خاڵە بانگیان دەکات.
تەسخیر :زاڵ بوون بە سەر شتێکدا و دەست بەسەردا گرتنی.
وانە :ئەوانە .ئەو کەرەسانە (ئەو مانگی دەسکردانە)ی وا دەچنە ئاسمان.
سوڵتان :لە وشەی عەرەبی سلطە بە واتای هێز و دەسەاڵت وەرگیراوە .وەک لە سەرەوە
گوتم ئیماندارانی موسوڵمان دەستڕاگەیشتنی مرۆڤ بە سەر کوراتی دیکەی کائینات
بەهۆی زانستەوە گونجاو دەبینن بەاڵم ئەو زانستەش هەر بە کاری خودا دادەنێن و بۆ
بۆ ئەوەش کەڵک لە ئایەتێکی قورئان وەردەگرن کە ئاماژە بەو وشەیە دەکات و من لە
سەرەوەتر هێنامەوە.
کا کەشان و کاکەشان :جیناسی تەواویان پآێ دروست کراوە .کا کەشانی یەکەم بە
واتای کێشانی کایە لە سەر زەوی و ئەویش کاری ئێمەی کوردە! بەاڵم کاکەشانی
دووهەم هەمان کەهکەشان یان کائیناتی دەرەوەی کورەی زەوییە کە واڵتانی
پێشکەوتوو لە ڕێگەی ناردنی مانگی دەسکردەوە خەریکن دەیکەنە مڵکی خۆیان.
ئاوات خەمی ئەو جیاوازییەی ئێمە لەگەڵ ئەوان دەخوات کە دەڵێ هێندە زۆرە
بەقەدرایی ڕێگەی نێوان عەرز و ئاسمان دەبێت!
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات401/

سروە بای بەهار

هات سروە بای بەهاری
بۆ ناوچەی کوردەواری
بوو بە هیوایەک لە نوێ
ڕۆژمان دەرکەوت لە سوێ
بە شنەشنی شەماڵ بوو
جێ دانگەی دێ بەتاڵ بوو
دای لە تۆقی سەری ،توند
پرش و باڵسوی کرد کوند
شوانی هەوەڵ لە خۆشیان
٢85
کەوتە هەڵپەڕکێ و گەڕیان
مەڕی جێ هێشت بۆ هاواڵ
بۆخۆی ڕووی کردە سەر یاڵ
ئەو کاتە بێ ترس و خەم
فیتووی لێدەدا بەدەم
لە بلوێری دەتووڕاند
کەیف و خۆشی خۆی دەنواند
بانگی کردە کیژ وکاڵ
دەیگوت دەرکەون لەماڵ!
هات کاتی بانەمەڕێ
تین لە واڵت دەگەڕێ
مەڵبەندمان گەرم دادێ
٢85

لە دەقەکەدا وەک گەڕان هاتووە ،کە هەڵەیە.
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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
وەخەبەر دێن کوڕ وکاڵ
مێگەل لەدێ دەرکەوتن
لەبن ڕەوەزان خەوتن
شوان هەڵترووشکان الیان
٢8٦
لە نسار و چیایان
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
لەپڕ خوێندی کوندەبوو
دالەرزی ،ترسا دیسان
دەیگوت بێ بیرم ئینسان
کوند لە هەرکوێ بخوێنێ
ڕیشەی لەبن دەردێنێ
ئەو کوردەوارییە ،پاکی
بەکوند وێرانە خاکی
شوانێکی دی لە سەرا
هاتە خوارەوە خێرا
٢8٦

لە دەقەکەدا وەک چییایان هاتووە.

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات403/

گۆپاڵێکی پێبوو شوان
شێری دەهێنا ئامان
هەرگیز لە دەست نادەن هەل
کاتی بەهار ،بەکۆمەڵ
دەبینن مەڵبەندی وان
٢87
چەند ڕەنگینە ،چەند جوان
بێری چوونە مەڕدۆشین
بە پەنجەی نەرم و ڕەنگین
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
بەزەیان نایە بەحاڵ
دەستی یەکتریان دەگرت
چەند جوان بوون درێژ و کورت!
سازیان دەکرد هەڵپەڕکێ
لە سەربان و بەردەرکێ
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
٢87

لە دەقەکەدا وەک چووان هاتووە.

 /404شیعری بێتەریخ

٢88

وەدی هات ئەو ئاواتە،
کە بوویان لە زستانێ
٢8٩
دەیانگوت ئاخ کوێستانێ!
خاڵ و بەڵەک بێتەوە
بەفری لێ بتوێتەوە
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!
شوێن و ڕێکەوت بۆ هۆنرانەوەی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ١٦5تا  ١٦8ی چاپی ئەنیسی .لە چاپی جەعفەردا نییە)

_________________________________
مەسنەوییەکی بەهارییەی لەبەر داڵنە .مەسنەوییەکە لە کێشی شیعری بڕگەییدا .چاپی
جەعفەر تۆماری نەکردووە.
لێرەشدا وەک زۆر شیعری دیکە ،ئاوات کە خاوەەن مڵک و لەعەینی کاتدا وەرزێرێکی
گوندنشین ە لە ناوچەیەکی شاخاویی الی گەورکایەتی نێوان بۆکان و سەقز و
سەردەشت ،خۆشەویستیی بەهار و ژیانەوەی سروشت و الچوونی بەفر و سەرما وسۆڵ،
کە ئاواتی گوندنشینەکانە ،بە باشی دەردەکەوێت.
شیعرەکە بە زمانێکی گەلێک ساکار و لەسەر کێش وهەوایەکی شاد و بزوێنەر گوتراوە
بەاڵم لە عەینی کاتدا گەلێک وشە و زاراوەی سروشتی و وەرزێریی تێدا بەکار هاتووە.
 ٢88لە دەقەکەدا "ئاواتە" خراوەتە نێوان دوو کەوانووکەوە ،کە ئاماژە بە ناسناوی شیعریی شاعیر بکات .من ئەو
پەیوەندیدانە بە هەڵە دەزانم لەبەر ئەوەی واتای سەرەکی ڕستە و میسراعەکەی پێ لەدەست دەچێت کە
ئا رەزوو و خواست بێت .گومان لەوەدا نییە کە وشەی ئاوات ئیهامی تێدایە و هەم خواست و ئارەزوو هەم
ئاواتی شاعیر خۆی دەگرێتەوە؛ ئەوە بە بێ کەوانووکەش هەر لە شوێنی خۆیدا دەبێت و پێویست بە
ئاڵۆزکردنی مەسەلەکە ناکات.
 ٢8٩لە دەقەکەدا کوێسانێ نووسراوە .دڵنیام هەڵەی تایپە ،دەنا سەروای زستانێ دەبێ کوێستانێ بێت.

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات405/

هونەری شاعیر پیشاندانی دیمەنی سروشتە لە کوردستان بە چیا و بەفرەوە ،بە مرۆڤ و
ئاژەڵ و باڵندەوە ،بە شوان و مەڕەوە ،بە کیژ و کوڕە الوەوە ،بە هەڵپەڕکێ و
مەڕدۆشین و مەندۆک چنینەوە....هتد.
کەم و زۆر هەموو ئەو وشانەی من لێرەدا بە دوو واوم نووسیون لە دەقەکەدا بە یەک
واو نووسراون.
سروەبا :شنەبا
سوێ :ئاسۆ
کوردەواری :لێرەدا شوێنی ژیانی کورد واتە کوردستانە.
جێ دانگە :دانگە بریتییە لە "جێگەی گیاداخستنی ئاژەڵ لە زستاندا (هەنبانە بۆرینەی
مامۆستا هەژار) شاعیر دەڵێ شنەی شەماڵ بەفری بردۆتەوە و هەموو جێیەک ڕەشانگە،
ئیتر پێویست بە دانگە ناکات.
شوانی هەوەڵ :لێرەدا ئەو کەسەیە کە مەڕەکە بۆ شوانی دووهەم کە هاواڵی خۆیەتی
بەجێ دەهێڵێ و بەردەبێتە هەڵپەڕکێ.
گەڕیان :چەشنێک هەڵپەڕکێی لەسەرخۆی کوردییە زیاتر لە سنە و سەقز و ئەو ناوچانە
باوە.
سەریاڵ :زینوو ،ملەی کێو (هەنبانە بۆرینە)
تێ تووڕاندن :فوو پێدا کردن ،لێدانی شمشاڵ یان ئامێرێکی دیکەی با.
کاڵ :وشەیەکە لە جیاتی تشت ،هەرامە ،هین (مەال وکاڵ ،سۆفی و کاڵ) (هەنبانە
بۆرینە) لێرەدا کیژ وکاڵ بە واتای کچان هاتووە.
بان ەمەڕ :مانگی دووهەمی ساڵی هەتاوی و کاتێ کە سەربانی مااڵن بەفری لێ نەماوە و
دەکرێت مەر و بزن ببرێنە سەربانان یان حەوش و حەساران و لەوێ ئاڵفیان بدرێتێ.
مەڵبەند :ناوچە
دەستی جەم :دەستەجەم ،پێکەوە ،بە کۆمەڵ
مێگەل :گەلە ،کەرک؛ بە فارسی گەلـلە ،ڕەمە (هەنبانە بۆرینە)
ڕەوەز :چین چینە بەردی ناوقەد و سەر کێو (هەنبانە بۆرینە)
نسار :بەر سێبەر
چەل :جار ،کەڕەت
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کوندەبوو :وێدەچێت شاعیریش وەک زوربەی هەرەزۆری خەڵکی ئێمە باوەڕی بەو
ئەفسانە بێ بنەمایە بووبێت کە کوند لە سەر هەر ماڵێک بنیشێت وێران دەبێت .ئەوە لە
چوار فەردی ئەم شیعرە دەردەکەوێت.
دەیکوت بێ بیرم ئینسان :مرۆڤ دەیگوت بیرەوەریم نییە و ڕابردووم لەبیر دەچێتەوە.
ئەم شیعرە دەگەڕێتەوە بۆ چەند فەرد پێشتر کە گوتی شوانەکان خەم و پەژارەی
زستانیان بردە کوێستان و لەوێ بە بایاندا دا.
ئەو کوردەوارییە پاکی /بە کوند وێرانە خاکی :نیاز لە کوند واهەیە داعبایەکی وەک
باڵندەی کوندەبەبوو نەبێت و مرۆڤی خراپ و جاش بێت.
گۆپاڵێکی :...ئەوەش بەشێکە لە وەسفی دیمەنەکانی ژیان لە گوندێکی کوێستان .شوان
و گۆپاڵێک کە بۆ پارێزگاری لە خۆی و ئاژەڵەکانی بە دەستیەوە گرتووە.
بێری :مەڕدۆش ،زیاتر کچان و ژنان
مەجێ :دەبێ مەنیج بێت
مەندۆک :گیایەکی کوێستانی بەناوبانگە (هەنبانە بۆرینە)
بزە وبەزە :زەردەخەندە و ڕەحم؛ جیناسی ناتەواو بەو دوو وشەیە دروست کراوە.
بەحاڵ :بە حاڵی کوڕەالوان
هات :بەخت و ئیقباڵ
ئەو ئاواتە :پێنج فەردی دوای ئەو فەردە ،لە ڕاستیدا دەگەڕێنەوە بۆ ئەم وشەیە :شاعیر
دەڵێ ئەو ئاواتانە وەدی هاتن کە کیژ وکاڵ لە زستاندا هەیانبوو (بگەڕێوە بۆ  7فەر
پێشتر) و دەیانویست کوێستان بەڵەک بێتەوە ،بەفر بتوێتەوە ،چیغ و چادرهەڵدرێنەوە و
....
کەوابوو ،وەک لەسەرەوە گوتم ،وشەی ئاوات لێرەدا بریتی نییە لە ناسناوی شاعیریی
شاعیر و هەر بۆیەش نابێ بخرێتە ناو دوو کەوانووکەوە وەک لە دیوانەکەدا خراوە.
خاڵ و بەڵەک :خاڵ خاڵ و بەڵەک بوون نیاز لە چوونەوەی کەم وزۆری بەفرە لە
هەندێک شوێنی سەر زەوی و دەرکەوتنی ڕەشانگ هاوڕێ لەگەڵ بوونی بەفر.
سەرکەون :بێرییەکان بۆ دۆشینی مەڕ و مااڵت بەرەو بەرزایی کوێستان بڕۆنە سەرێ.
چاو کەژاڵ :چاوکاڵ
ئ ەوچەلیش ئەوا دیسان /ئەو ئاواتەی وا بوومان ...پاشان چی؟ الم وایە شیعرەکە ناتەواو
بێت و الی کەم یەک دوو فەردی چاپ نەکرابێت  .خوێنەر دەیەوێت بزانێت ئەو
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات407/

ئاواتەی وا بوومان چی لێهات ،ئایا وەدی هات؟ شیعرەکە وەاڵمی ئەو پرسیارە
ناداتەوە ،هەر بۆیەش من بە ناتەواوی دەزانم.
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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
چووزەڵەی هەڵز و کەما و ڕێواسان
٢٩٠
ژینی لە نوێن هەموو ،سووک و هاسان
بە کوڕ وکیژ دەفرۆشن هەرزان
لە نسار و لە تەالن و بەرزان
"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؟
"کوڕەسووتەش" کە بلندە و زەنوێر
لە گوڵ و گیا وگژی کوێستانی تێر،
سەوز و شین بۆتەوە وەک ساڵی زوو؟
لە خەم و دەرد و پەژاران دەرچوو؟
مەڕە سووری لەسەرە و هەڵدەبەزن
کایەیانە لە سەری کاڕ و بزن
٢٩١
ئەوکەڕەت دێمەوە خوارێ الی خۆم
بۆ چەم و کێو و کەژ و سارای خۆم
٢٩٠
٢٩١

لە دیوانەکەدا وەک نووێن هاتووە.
لە دەقەکەدا وەک خواری هاتووە.

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات409/

"ڕووتە"! هەر ڕووتەڵ و بێ بەرگ و گیای؟
٢٩٢
وەکو خۆت سارد و سڕ و بەرزە چیای؟
تۆ لە کوێستانی ،ئەدی کوانێ کەمات؟
کوانێ گندۆرەت و مەندۆک و گیات؟
کوانێ بەیبۆنت و سوێسنە و شەوبۆت
پاش ملە هەقمە بڕازێنمەوە بۆت
٢٩٣
هەموو کانیاوتە جێی گاڵتە وگەپ
چاوی کوێرن ،چ لە ڕاست و چ لە چەپ!
کوانێ کارمامز و بزنی کێویت؟
نەخشی ئاسۆگتە گورگ و ڕێویت؟!
بەڵێ ،کوێستانی بەاڵم بێ کەڵکی!
زەینێکی خۆت بدە کێوی خەڵکی
هەموو خەمڵین بە گڵۆکات ،جوانن
دڵگرن ،جێی کوڕ وکیژ ،الوانن
داوەشێی! بەردەمەکەت "بەردەقەل"ە
٢٩٤
شین و بژوێن و جوان ،قیت و بەلە
٢٩5
خاوەنی کانی و ئاو ،شیو و خڕە
لە گوڵ و گیا و زەمەند تێر و پڕە
خاوەنی سفرەیی سەد کیژ وکوڕە
سەدهەزار مەل لە سەری مات و کڕە
تۆش بڵند بوویەوە بۆ عاسمانێ
کانی عاسمانێ نی ،دەعیەت دانێ!
وەرەوە خوارێ ،بە هیچی بەرزی!
کێوێکی بەرزی ،بەاڵم ناتەرزی!

٢٩٢
٢٩٣
٢٩٤
٢٩5

لە
لە
لە
لە

دەقەکەدا
دەقەکەدا
دەقەکەدا
دەقەکەدا

وەک گییای و چییای هاتووە.
وەک کانیاووتە نووسراوە.
وەک جووان نووسراوە.
وەک کانی یو هاتووە.
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شوێن و ڕێکەوت بۆ ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ١٦٩و  ١7٠ی چاپی ئەنیسی .لە چاپی جەعفەردا نییە)

________________________________________
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
بۆچی وا ڕووتی و لە چیاکانی دیکە ناچیت ،ئیتر دەعیەت دابنێ و لەو بەرزییە وەرەوە
خوارێ ،ناتەرز!
باوە کوو بە ڕواڵەت تەنیا لە بەهارییەیەکی ساکار دەچێت ،بەاڵم کاتێ کەسایەتی و
مێژووی ژیانی شاعیر دەگیرێتە بەرچاو ،ئەگەری ئەوەش لەبەردەم قوت دەبێتەوە کە
تۆبڵێی ئەو ساڵو ناردنە بۆ کوێستان لە ڕاستیدا ساڵوناردن بۆ پێشمەرگەی
کوێستانەکانی کوردستان نەبێت؟
دیارە نیشانەی بەهێز بۆ ئەو بۆچوونە لە شیعرەکە دا دەست ناکەوێت لەبەر ئەوەی
درێژەی باس هەر باس باسی کوێستانە ڕووتە و سروشتی دەوروبەری شوێنی ژیانی
شاعیرە و هیچیتر.
شیعرەکە لە چاپی جەعفەرردا نەهاتووە و هەربۆیەش ساڵ و شوێنی گوترانی شیعرەکە
نازانرێت.
ئەم سەری ساڵە :دیارە دە بێ شیعرەکە لە کۆتایی زستان و بەئەگەری زیاتر لە سەرەتای
بەهاردا گوترابێت.
لە ئاسۆ وێستان :هێشتا گژ وگیا لەمەزرای ناو گوند سەریان دەرنەهێناوە بەاڵم دوور ،لە
ئاسۆی کوێستان وەستاون و دیارن.
تاق و جووت :یەک یەکە ،کەم و زۆر.
بەهارن ،دیارن :جیناسی ناتەواویان لێ دروست کراوە.
چووزەڵە :چووزەرە ،نێرکی گیا .چووزەرە ڕێواس لە شیعری حاجی قادری کۆییدا
هاتووە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار).
هەڵز :گیایەکی بەناوبانگی گەاڵدەرزییە لە تیرەی کەما و لۆیە؛ بۆ دەرمان دەشێ ،بە
چێشت خۆشە و لەوەڕی چاکە .قەت؛ وێنجە (هەنبانە بۆرینە)
کە ما :گیایەکی بەرزی گەاڵ دەرزییە .کارگی کەما لە هەموو کارگێک خۆشترە

(هەنبانە بۆرینە)

سووک و هاسان :لە خواردندا سووک و هاسانن ،قورس نین.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات411/

تەالن :بەندەن ،بەرزایی کێو (هەنبانە بۆرینە)

گڵە زەردە :ناوی شوێنێکی تایبەت ە و هەربۆیەش من خستوومەتە ناو دوو کەوانووکەوە.
دەبێ ناوی کێوێک بێت لە ناوچەی ژیانی شاعیر.
سەرسپی :واتە هێشتا سەری بە بەفر سپییە و بەفری لێ ماوە.
سەربەدەوار :دەوار پارچەی ڕەشماڵە .سەربەدەوار کەسێکە ڕەشپۆش و ئازیەتبار بێت.
کوڕە سووتە :دەبێ چیایەکی ناوچەی ژیانی شاعیر بێت.
زەنوێر :جێگەی بڵندی هەوا سازگار (هەنبانە بۆرینە)
مەڕە سوور :جۆرێ حەیوانە کێوییە؛ پەزی کۆڤی (هەنبانە بۆرینە)
کاڕ :بەچکە بزنی جکۆلەی تازە زاو (هەنبانە بۆرینە)
ڕووتە :کێوە ڕووتە یان کوێستانە ڕووتە ،دەبێ کەوتبێتە شوێنی ژیانی شاعیر
گندۆرە :کاڵەک
مەندۆک :گیایەکی کوێستانی بەناوبانگە (هەنبانە بۆرینە)
بەیبۆن :گیایەک و گوڵێکی بۆن خۆشە (هەنبانە بۆرینە)
سوێسنە :گوڵێکە زۆر بۆن خۆشە ،سۆسن (هەنبانە بۆرینە)
شەوبۆ :گوڵێکە
پاشملە :قسە کردن سەبارەت بە کەس یان کۆمەڵێک لە نەبوونی ئەواندا
بڕازێنمەوە بۆت :تەو سی تێدایە .حەقمە ئەگەر لە پشتە سەر غەیبەتت بکەم!
کارمامز :بێچوە ئاسک
ئاسۆگ :ئاسۆ ،دوورەدەست
خەمڵین :ڕازانەوە
گڵۆکات :کۆی گڵۆک بە واتای خونچەگوڵ
داوەشێی :ڕاست نەبیەوە! ئەم چەند فەردە هەمووی تەوس و تانەیە لە کوێستانی ڕووتی
ناوچەی ژیانی شاعیر و بەراورد کردنی لەگەڵ کوێستانە سەوز و ڕازاوەکانی
دەوروبەر.
بەردەقەل :یان بەردەقەلە ،دەبێ کێوێکی نزیک شوێنی ژیانی شاعیر بێت.
بژوێن :چڕ ،پڕ دار ودرەخت و گیا وگژ
بەل :شێدار ،تەڕ دەگەڵ تەڕ دێت :تەڕ وبەل کانی (هەنبانە بۆرینە)
کڕ :بێدەنگ و هێدی
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کانی عاسمانێ نی :تۆ خۆ کانی ئەو ئاسمانە نیت ،هی سەر زەویت ،ئەی بۆچی وا
دەعیەت هەیە و لووتت بەرزە؟ ڕوو لەخوارەوە بکە و بڕژێ خوارەوە!

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات413/

هێالنەی ڕووخاو

هەڵترووشکا بووم لە لووتکەی شاخێ
خەمبار و پەرۆش ،ڕووبەڕووی باخێ
کام باخ؟ ئەو باخەی هیوای هۆز و گەل
پێوەی نیشتبوو بە هەزاران ،مەل
کێهە مەل؟ ئەوەی نامەی ڕزگاری
بەدندووک دەبرد بۆ گەل ،بە دیاری
ئەو باخەی بەری داخی داڵن بوو
جێی پشکووتنی خونچەی گواڵن بوو
هەر مەل لەدارێ هێالنی کردبوو
بە هیوای جووچک کز و مات کەوتبوو
٢٩٦
گێژەڵووکێک هات لەپڕ دای لە دار
هێالنەی ڕووخاند ،هێلکەی خستە خوار
مەل بە ناچاری و هێالن ڕووخاوی،
ڕووی کردە شاخێ ،ئەویش لە دوایی
بوو بە هاواڵی منی هەڵوەدا
دانیشتین هەردوو بێ سەرو سەدا
هەردوک بۆ ڕەنجی بە باچووی خۆمان
هەردوک بۆ ژینی لە قیس چووی خۆمان
شینمان دەکرد و واوەیال و تاسە
سەرمان سووڕ مابوو ،بەو کاسە کاسە
٢٩٦

لە دەقەکەدا وەک گێژەلوکێک ناسراوە
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ئەو بۆ هێالنەی ڕووخاو و چۆڵی
'هۆنەر' بۆ هۆز و گەلی کڵۆڵی
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ١8٦و  ١87ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەر دا نییە)

_______________________________________
شیعرێکی سیمبولیکی سیاسییە .ساڵی گوترانی لە چاپی ئەنیسیدا دەست نیشان نەکراوە.
لە شیعرەکەدا ،بە ڕوونی دیارە شاعیر حەسرەت و داخی تێکچوونی کۆماری
کوردستان (ساڵی  ١٣٢٤و  ) ٢5ی لەسەر دڵە و ئەوە لە بیچمی تەمسیلێکدا دەگەیێنێتە
گوێی خوێنەر .هەر بەو پێیەش ،دەبێ لە سااڵنی دەسەاڵتی ڕوکنی دوو و ساواکی
شادا گوترابێت کە ئازا دیی ڕاستەوخۆ دەربڕینی هەستی خۆی نەبووە .تەنانەت شاعیر
نەیتوانیوە ناسناوی شاعیریی خۆی ،چ ئاوات بێت و چ کامیل ،لە کۆتایی شیعرەکەدا
بهێنێت و لە جیاتییان 'هۆنەر' ی نووسیوە .ئاوات ئەو کارەی لە یەک دوو شیعری
دیکەشدا کردووە کە ئەوانیش سیاسین.
شیعری سیمبولیک لە واڵتانی ئێمەماناندا هی بارودۆخی دیکتاتۆریەتن ،و ئەوە لە ئێران
ماوەکەی کەم نەبووە! ئەو شێوازە شیعرییە ،کەم و زۆر سەرەتای لە سەردەمی ڕەزاشادا
(نێوان شەڕی یەکەم و دووهەمی جیهانی) لە ئێران سەری هەڵدا و دوای نیمچە
ئازادییەک لە سااڵنی سەرەتای حکوومەتی کوڕەکەیدا ،سەرلەنوێ هاوکات لەگەڵ
دامەزرانەوەی دیکتاتۆریەتی دوای کۆدیتای  ٢8ی گەالوێژی  ١٣٣٢سەری هەڵدایەوە
و تا کۆتاییەکانی ڕژیم شایەتی لە  ١٣57دا درێژەی کێشا.
بەم پێیە ،شیعرەکەی ئاواتیش دەبێ لە نێوان سااڵنی  ١٣٣٢و  ١٣5٦دا گوترابێت .لەم
ساڵەی دواییاندا ئیتر کەم کەمە زنجیری دیکتاتۆریەت لە دەست وپێی خەڵکی ئێران
شل بووەوە و بۆ ماوەیەی نێوان ڕووخانی ڕژیمی مەالیەتی و سەقامگیر بوونی
مەالکان ،هەموو کەس دەیتوانی بە دڵی خۆی قسە بکات و بۆ نموونە ،ئاوات
شیعرێکی بۆ خۆپیشاندانی خەڵکی بانە و بۆکان و شەهید بوونی چەند کەس گوتووە،
کە لە دیوانی چاپی جەعفەر دا باڵو بوونەتەوە و لەم زنجیرەیەشدا بینراون (بەشی  ٦٣و
.)٦8
هۆز :لە زۆر شوێندا ئاوات بە واتای میللەتی هێناوە .نموونەکەی فەردی دووهەم و
کۆتایی هەر ئەم شیعرەی ئێستایە.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات415/

هێالن :هێالنە ،ماڵی باڵندە
کڕ :مات و بێدەنگ
گێژەڵووک :گێژەڵووکە ،باهۆز ،گەردەلوول ،گێجەڵووکە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا

هەژار)

هەڵوەدا¨ تەرە ،ئاواروەی دەشت و کێو (هەنبانە بۆرینە)
بەو کاسە کاسە :بە کاسی و گێژی
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بەهار هات

بەهار هات ،تواوە بەفری ناو شاخەکان
شەماڵ هات گەشاوە خونچەی ناو باخەکان
زەینم دا ،لە نێو باخ ،شۆخی وا دەگەێ
دڵ کەوتە کوتەکوت ،چاوم بۆی دەپەڕێ
باخەوان لەحاند ڕۆژ چاوی قەت هەڵنایە
دەڵێ چۆن سەرنجێک بدەم لەو بااڵیە
تا واڵت بێدەنگە ،باخەوان نووستووە
تا بەهار سەوز و سوور فەڕشی ڕاخستووە
لە سەر ئەو ڕایەخە ،ئەمن و ئەو پێکەوە
هەڵپەڕین ،دانیشین ،وەرکەوین ،ژین ئەوە!
تنۆکی ئارەقی لەسەر ئەو کوڵمانە
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
با بڕوا زمهەریر بە خۆی و سۆبەوە!
"ئیمامی"ش تواوە وەک بەفری کێو و شاخ
لە دووریی یاری خۆی کەوتۆتە ئاخ و داخ!
شوێن و ڕێکەوت بۆ گوترانی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ١85و  ١8٦ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

______________________________________
غەزەلێکی ساکاری غەرامییە و لە عەینی کاتدا پڕە لە وەسفی سروشت.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات417/

کێشی شیعرەکە ،شێوازی دەربڕینی هەست و وێنەسازییەکان هەمووی تا ڕادەیەک لە
شیعری مامۆستا گۆران دەچن.
شاخ :چیا ،کێو
لە حاند :لە شوێنی ) .هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار حاندی ئاوا واتا کردۆتەوە:

جێگایەکی دیاریکراو(.

ڕایەخ :فەڕش یان شتێک کە لەسەر زەوی ڕادەخرێت.
وەرکەوتن :بە ئیستراحەتەوە دانیشتن و ماندوو حەساندنەوە
تنۆک :قەترە
هەڵاڵ :دەنگ و سەدای زۆر
کۆست کەوتوو :کۆست یاریدە و بەخت و تاڵەیە و کۆست کەوتوو :بەدبەخت

(هەنبانە بۆرینە)

تەپڵ و تۆپی بەهار :دەنگی گرمەی هەور
زمهەریر :سەرما وسۆڵی سەختی زستان .هەروەها ،بە گوێرەی ئەفسانە ،شوێنێکە لەو
دنیا کە لە نێوان بەهەشت و دۆزەخدایە و ساردە.
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دڵی نەکواڵو

زێدە لە شەوان ،ئەمشەو دڵ کەیلە
شەماڵ هێنەری مەیلەکەی لەیلە
تاسەم کردبوو ،بەخێر بێتەوە
بەشکم بەو بۆنە ،دڵ بژیێتەوە
دڵیش چ دڵێک! پارچە گۆشتی کاڵ
نەکواڵ ،نەبرژاو ،نەبوە کۆی زوخاڵ
شارەزای مەینەت ،هەڵگری خەمە
بۆ بوردەباری هاواڵی کەمە!
بە ئاگری دووری لەیال هەڵقرچا
بەاڵم هەر ماوە ،تەواو نەبرژا
کام لەیل؟ ڕەشتاڵەی شۆخی جەرگبڕ
ئەوەی قەبیلەی مەجنوونی کرد قڕ
ئەم هەرا و بەزم و بەند و بیساتە
ئەم هەموو دەرد و تاسە و ئاواتە
ئەوینە ،ئەوین ،هەوێنی وانە
دڵێ تووشی بێ ،ماڵی وێرانە
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
چاوێ بخشێنین لە کیژوکااڵن
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات419/

٢٩7

سەیرانێ بکەین لە چیا و نوااڵن
کە مەجنوون دڵی پڕ لە ئەوین بوو،
زامدار و بە ئێش ،پڕ لە برین بوو،
دڵی لەیالشی وێرانتر لەو بوو
خەم و پەژارەی گرانتر لەو بوو
هەردوک بە ئەوین سەرگەردان و کەیل
لەیال بۆ مەجنوون ،مەجنوونیش بۆ لەیل
شوێن و ڕێکەوت بۆ گوترانی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ١8١و  ١8٢ی چاپی ئەنیسی؛ لە چاپی جەعفەردا نییە)

__________________________________________
غەزەلێکی ساکاری غەرامییە ،لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە.
شاعیر ،لێرە ،لەدەست ئەوین دەناڵێت و لە دوورییەک دەدوێت کە دەکرێ عیشقێکی
سەرنەکەوتووی سەردەمی الویەتی خۆی بێت.
وشەی ئاڵۆز و نەدیتوو یان نەبیسراوی تێدا نییە.
کەیل :خەمبار
بەشکم :بەڵکوو ،گەلۆ
بوردەباری :سەبر و تەحەممول .فارسییە
ڕەشتاڵە :مەیلەو ڕەش ،پێستی نە زۆر سپی مرۆڤ
بەند و بیسات :بەزم و هەرا .فارسییە
تاسە :بیر کردن و چاوەنواڕیی کردنی کەسێک
هەوێن :ئامیان ،مایە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
وان :ئەوان
لەقیس چوون :لە دەستدان ،فەوتان
کیژ وکاڵ :کچان و ژنان
نواڵ :شیوەڵەی بچووک لە قەدی چیا (هەنبانە بۆرینە)

٢٩7

لەدەقەکەدا وەک نووااڵن هاتووە
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ئەوین و ئەجەل

ئەجەل! تۆ کێت هێشت ،کێت پاماڵ نەکرد؟
لەشی کێت بە داخ ،کۆی زوخاڵ نەکرد؟
کێهە مەجنوونت نەبردە شاخان،
نەتکوشت ئاخری بە ئاخ و داخان؟
پرچی کام لەیلت نەخستە گۆزە؟
تووشی کێت نەکرد گریان و سۆزە؟
لە کام شیرینت تاڵ نەکرد ژیان
٢٩8
لێت نەسەند بەزۆر ،بە تۆپزی ،گیان؟
ئەوین! بە ئایەت ئیشی تۆ زۆرە
برینت لە دڵ زۆر بە ناسۆرە
کام دڵت بە دڵ ئاشنا نەکرد؟
ئەمت بەو ،ئەو بەم موفتەال نەکرد!
کێهە فەرهادت نەکرد ڕەنجە ڕۆ؟
نەتبردە شاخ و دەر و دەشت و کۆ!
کام کاکە مەمت بریندار نەکرد؟
بە خاتوو زینت گرفتار نەکرد!
***
ئەوین و ئەجەل برای هاوپشتن
بۆ دەرد و مەرگ لێدان و کوشتن
پێی دێتە لەرزین لەشی پۆاڵیین
لە کاتی خۆیدا ،بە دەستی ئەوین
٢٩8

لە دەقی کتێبەکەدا وەک تۆبزی هاتووە.
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ئەجەلیش پاشان بۆی دێتە پێشێ
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!
ماڵ وێرانکەر و قەاڵڕووخێنی
ڕیشە و بناغان لەبن دەردێنی
مۆڵەتمان بدە ساتێ وەرکەوین
٢٩٩
لە بستۆی ژیان تۆزێ سەرکەوین
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
بۆمان وەدەر خەن هەتاوێ ،ساوێ!
تۆزێ دانیشین لەگەڵ کوڕ و کاڵ
بگێڕینەوە ڕابردووی ئەمساڵ
ئەو دوازدە مانگە چۆنمان ڕابوارد
٣٠٠
هەر خۆمان بە دەست هەل وهات سپارد
شوێن و ڕێکەوت بۆ گوترانی ئەم شیعرە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ١7٣و  ١7٤ی چاپی ئەنیسی .لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

___________________________________________
٢٩٩

لە دەقەکەدا وەک ژییان هاتووە

 ٣٠٠لە دەقەکەدا ئاوا هاتووە :هەر خۆمان بە هەل ،هەل و هات سپارد الم وا نییە بوونی هەلی یەکەم لەوێدا
ئاسایی بێت و بە هەڵەی دەزانم.
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مەسنەوییەکی بابەت تازەیە.
ئەوین و ئەجەل وتووێژیا نە و هەرکام ئەویتر بە ماڵ وێرانکەر و قەاڵ ڕووخێنەر تاوانبار
دەکات ئینجا شاعیر خۆی دێتە نێو قسەکانیانەوە و ئاوا بڕیاریان لە سەر دەدات :ئەوین
و ئەجەل برای هاوپشتن!
دوور نییە لەتەمەنی پێش بەسااڵچوون و پیریی شاعیردا گوترابێت.
وەک هەندێک شیعری دیکەی ئاوات ،لێرەشدا دوای بابەتە سەرەکییەکە،
وەرچەرخانێکی بابەت دەبینرێت ئەویش لە کۆتاییەکاندا کە لە ئەوین دەخوازێت
مەجالی بدات بۆ ئەوەی وەربکەوێت و سەرکەوێت و بحەسێتەوە و لەگەڵ کیژ و کوڕ
وکاڵی خۆیدا ،کە ئەوین لێکی دوور خستبوونەوە ،یەک بگرێتەوە ،پێکەوە دابنیشن و
ڕابردووی ئ ەو ساڵە (کامە ساڵ؟) بۆ یەکتر بگێڕنەوە کە لە ماوەیدا خۆیان بە "هەل
وهات" سپاردبوو.
ئەو سیمبوالنە چین؟ شاعیر باسی چی دەکات؟ چ ساڵێک؟ چ ڕووداوێک؟ ئەو هەل و
هاتە چین و چ بوون؟ ئەوانە هیچکامیان لە شیعرەکەدا ڕوون نابنەوە و خوێنەر لە
گێژوگومیدا دەهێڵنەوە.
شیعری س یمبولیک لە ئێران بێ پێشینە نییە" .ئیدارەی سانسۆر" لە سەردەمی حوکمی
ڕەزاشا ( ١٣٠5تا  ١٣٢٠ی هەتاوی) دا دانرا و زۆر نووسراوە و شیعری سانسۆر کرد و
شاعیر و نووسەرەکانی خستنە زیندانەوە .عیشقی هەمەدانیی کوردیان کوشت و لێوی
فەڕوخی یەزدییان لە زینداندا بە دەرزی و دەزوو ،دروو .تەنانەت شیعری گۆرانییەکانی
٣٠١
سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی خراوەتە ژێر چاوەدێریی پۆلیسی ڕەزاشا.
بەاڵم سانسۆری جیددی هی سااڵنی ڕەشی نێوان  ١٣٣٣تا  ١٣5٦ی هەتاوییە ( ١٩5٤تا
١٩77ی زایێنی) ئێرانە ،کە حکوومەت نیزامیی حەمەڕەزاشا و بەختیار و ڕوکنی  ٢ی
ئە رتەش و ساواک بڕستی لە ڕووناکبیران بڕیبوو .لەو سااڵنەدا شاعیران ئەگەر بە کەڵک
وەرگرتن لە سیمبول و زمانی ناڕاستەوخۆ قسەیان لەگەڵ بەرگۆکانی خۆیاندا نەکردایە
دەکەوتنە بەر تیغی ئەو دەزگا داپڵۆسێنەرانە و دادگای نیزامی .ئەو دۆخە بەتایبەت لە
کوردستان گەلێک قورس و قایمتر بوو و لە ئەنجامدا دەرەتانی قسەی ڕاشکاو کردن
تەنیا بۆ ماستاوکەرانی ڕژیم هەبوو.

٣٠١

کاک محەممەد حەمەباقی لە کتێبی سەبارەت بە سەید عەلی ئەسغەردا ئەوەی ڕاگەیاندووە.
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ئەم شیعرە بێگومان لەو سەردەمانەدا گوتراوە و هەر بەو بۆنەیەشەوە ڕەمزاوی و بە تەم
ومژە.
ئەگەری گونجاوی دووهەمیش دەتوانی ئەوەبێت کە لە سااڵنی ئەم دواییەی ژیانیدا
گوترابێت.
ئەگەر شیعرەکە دوای سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول گوترابێت ،دەکرێ بچینە سەر ئەو
باوەڕەی کە نیاز لە دووجار ئاماژە بە "کوڕ وکاڵ" ،دەبێ پێشمەرگەی سەر چیاکان
بێت و یەک لەوان کوڕی خۆی هاوڕێ لەگەڵ زۆر دۆست و برادەی خەباتکاری
دیکەی کە چووبوونە باشوور .ئەودەم" ،ساڵی ڕابردوو"ی ناو شیعرەکە واهەیە ساڵی
کۆنگرەی دووهەمی حزبی دیموکراتی کوردستان یان ڕووداوی دیکەی هاوچەشن
وەک ڕاپەڕینی چەکدارانەی سااڵنی  ٤٦و  ٤7و دووبەرەکی نێوان باڵی مەالیی و
جەاللی لە ناو پارتی دیموکراتی باشووری کوردستان بێت.
ئەو بۆچوونە سەبارەت بەم سااڵنەی کۆتایی ژیانی شاعیرش دەتوانێ ڕاست بێت.
شیعرەکە هەندێک ئاماژەی بۆ حیکایەتی وەک لەیلی و مەجنوون و شیرین و فەرهاد،
هەروەها چیرۆکی مەم و زین تێدایە .هەردوو حیکایەتەکە باوەکوو لەبنەڕەتدا عەرەبی
یان فارسی بووبێتن بەاڵم دەقی کوردیشیان ،بە چیرۆک یان بەیت ،هەیە.
شیعرەک ە لە هەندێ شوێندا تەنیا لە 'نەزم' و ڕێکخستنی کێش وسەروا زیاتر نییە .بۆ
نموونە ،میسراعی دووهەمی ئەم فەردە :ئەوین هەر تۆزێ لە خوار ئەجەلە  /هاوڕێی
یەکترن خێرا وبەپەلە .کە دیارە خێرا و بەپەلە شوێنێکی لە شیعرەکەدا نییەو تەنیا
یارمەتی شاعیری داوە نەزمەکەی ڕێک بخات.
پرچ خستنە ناو گۆزەوە :نەمزانی چییە .بەاڵم بەگشتی خستنە ناو گۆزەی شتێک وەک
مردن و لەناوچوونی ئەو شتەیە.
سۆزە :سۆز و سۆزە دەبێ گۆرانی خەمبار بن.
ناسۆر :کوالنەوەی برینە
تۆپز :کوتەکی سەر بە بزماری قیر تێ هەڵسووڕاوە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار) .بە
تۆپز ی بە زەبر و زۆر .لە دەقەکەدا وەک تۆبزی نووسراوە .وشەی گیانیش لەوێدا وەک
گییان هاتووە.
موفتەال :شێوازی عامییانەی وشەی 'موبتەلال'یە بە واتای گرفتار و پێوە بوو.
ئەی ئەوین ،ئەوین! :هێنانی دووجاری وشەکە ،تووڕەیی شاعیر لە ئەوین دەگەیێنێت.
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وەرکەوتن :پاڵدانەوە و ئیستیراحەت کردن ،پشوودان
بستو :ملەی کێو .لەشیعرێکی مامۆستا محەممەدی نووریشدا هاتووە ":لەسەر بستوی
ژیان وەک داری چاکی"...
کوڕ وکاڵ :کاڵ وشەی موهمەلە و خۆی وەک هین و هەرام ە و وانێک و شت واتا
دەکرێتەوە؛ بە سەریەکیشەوە کوڕوکاڵ واتای کوڕان یان کوڕ و پیاوان دەدەن (هەنبانە

بۆرینە)

ماوێک :ماوەیەک
خۆ بەهەل و هات سپاردن :خۆ دانە دەست چارەنووسی نادیار.
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چەکی من

چەکی من ،گیانەکەم ،تیغی خودایە
نە فێڵ و شۆخی الیە ئەو ،نە کایە!
وەکوو ئەڵماسی تیژە بۆ بڕینی
بە ناسۆرە هەمیشە ئەو ،برینی
بە ناحەق وێمکەوێ هەرکەس لە هەرکوێ،
ئەوەندە سەختە ،ڕێگەی القی دەسوێ
تەبەق دەگرێ وەکوو پانێر لە کێوی،
لەبەر چاو ون دەبێ وەک مامەڕێوی!
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە
(الپەڕە  ٢٠7ی چاپی ئەنیسی ،لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

_____________________________________
قەتعەیەکی کورت بەاڵم پڕ واتایە .هەڕەشە و گوڕەشەیە لە نەیار و دوژمنان .شاعیر
خۆی بە مەزڵوومێک داناوە کە خودا ئاگای لێیەتی و لەسەری دەکاتەوە .دەڵێ خودا،
یان تیغی خودا ،گاڵتە و شۆخی نازانن و لەگەڵ کەسیش کایە ناکەن ،بەڵکوو ڕاست
و ڕەوان هەرکەسێک کە "بە ناحەق وێمکەوێت" ،دەیبڕن و القی دەسوێن و تووشی
نەخۆشی تەبەقی دەکەن کە نەتوانێ بەڕێگەدا بڕوات .تەبەق بە گشتی ،نەخوشیی
ئاژەڵی وەک گا و مانگا و گامێشە و ئەوەی شاعیر دەڵێ دوژمنەکەم تەبەق دەگرێ،
تەوسێکیشی تێدایە کە کابرای بە مرۆڤ دانەناوە!
تاڕادەیەک وەک نامەیەکی شیعری دەچێت کە ئاوات بۆ دۆستێکی خۆی ناردبێت
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
ناسۆر :برینی تەشەنە کردوو
وێمکەوێ :لێم بدرێت
ڕێگەی القی دەسوێ :دەکرێ بەم شێوەیە بخوێنرێتەوە" :سەختە ڕێگەی ،القی دەسوێ"
یان ئەگەرێکی دیکە :ڕێگەی الق لە ڕاستیدا ڕەگی الق بێت .هەرچۆنێکە ،هەندێک
نامۆ دەنوێنێت.
سواندن :ساوین ،ورد کردن و زبری لە شتێکدا نەهێشتن (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا

هەژار).

بەئەگەری زۆر ،شاعیر لەم فەردەدا دەڵێ هەر نەیارێک بە ناحەق بێت و خۆم لێ
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
الی من ڕاستییە ،کەچی الی خۆتە
فێڵ و تەڵەکە و بەینەت شکاندن،
ڕیشەی میهر و مەیل لەیەک پساندن،
بە پێچەوانەی وادەی خۆ کردن،
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،
کەل وکون کردن ،ساتێ نەسرەوتن
ماندوویی ،مردن ،کاتێ نەخەوتن
بە بۆنەی تۆیە پاکی ئەوانە
کەوتوو و ڕەوتووی تۆم ،باش لێم بڕوانە!
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە
(الپەڕە  ٢٠٦و  ٢٠7ی چاپی ئەنیسی ،لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە)

_______________________________________
غەزەلێکی غەرامییە و تێیدا شاعیر لە دەردی ئەوین دەدوێت .زمانی شیعرەکە ساکارە
بەاڵم لە سەرەت ادا گرێیەکی تێکەوتووە .شاعیر دەڵێ تاقی برۆت قیبلەی منە و منیش
ڕووی لێ النادەم و لەوەشدا ڕاست و بێ درۆم ،بەاڵم تۆ وانیت و بەشوێنیدا هەندێک
خەسلەتی نەرێ یی و خراپ وەک فێڵ و تەڵەکە دەداتە پاڵ ئەو .کێشە لەوەدایە کە
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ئەو بەراورد کردنە بە زمانێکی پاراو بەڕێوە ناچێت .بۆ نموونە ،بۆ تێگەیشتن لە
عیبارەتی 'کەچی الی خۆتە' !....دەبێ چاوەڕوانی فەردی دواتر بیت بزانی چییە.
لە الیەکی دیکەوە هەرگیز عاشقی ڕاستەقینە بە دڵدارەکەی خۆی ناڵێت فێڵ و تەڵەکە
دەکەی و ئەوەش خاڵێکی دیکەی سەبارەت بە شیعرەکەیە و دووری نازانم کاک
جەعفەر و ه اوکارەکانی هەر بەو بۆنانەوە بێت کە ئەم شیعرە و چەند شیعری دیکەی
هاوچەشنیان لە چاپەکەی خۆیاندا نەهێناوە.
بەاڵم شیعرەکە ،بڕگەی جوان و سەرکەوتووشی تێدایە بە تایبەت لەوەدا کە بەڵێنداریی
خۆی ڕادەگەیێنێت و لەبەرانبەر بێ وەفایی و بێ بەینەتی دڵدارەکەی دادەنێت :ناڵە و
وڕێنە و نەسرەوتن  ....گەرچی لێرەشدا هەندێک شوبهاندن هەن ،کە لە جوان ناچن
وەک ئەوەی خۆی بە مامە ڕێوییەک ناساندووە وا خۆی حەشار دەدات!
بە هۆی ئەو ڕاستییەوە کە شاعیر دوای ڕیز کردنی سیفاتی دڵدار ڕاستەوخۆ دەچێتە
سەر باسی خەسلەتەکانی خۆی و ئەو بازدانە لەپڕ و لەناکاو ڕوو دەدات ،من
بۆشاییەکم خستۆتە نێوان فەردی سێهەم و چوارەم کە جەمسەری نێوان ئەو دوو
بابەتەیە .تۆ بڵێی یەک یان چەند فەردی شیعرەکە لەو شوێنەدا نەفەوتابێتن؟
هەروەها دوور نییە فەردی مەقتەع کە دەبێ هەڵگری ناو یان ناسناوی شیعریی
شاعیرەکەی بێت ،داکەوتبێت و چاپ نەکرابێت.
بە هیوای ئەوەی چاپەکانی دواتری هەردوو دیوانەکە ئەو ناتەواوییانە چارەسەر بکەن.
قیبلە کەج کردن :ڕوو وەرگێڕان لە قیبلەی موسوڵمانان ،کافر بوونە و الی ئیمانداران
تاوانێکی گەورەیە .شاعیر ڕوو وەرگێڕان لە دڵدارەکەی بە قیبلە کەج کردن
دەشوبهێنێت.
ال ی خۆتە :چی الی خۆتە؟ هەموو ئەو شتانەی وا لە فەردی دووهەم و سێهەمدا
گوتراون!
بەینەت شکاندن :بێ بەڵێنی و لە پەیمان پەشیمان بوونەوەیە.
میهر :خۆشەویستی
وادە :وەعدە ،بەڵێن
وڕێنە :قسەی بێ سەر وبن کردن ،بە عادەت لە کاتی یاو و لەرزی نەخۆشیدا.
نەسرەوتن :هەدا نەدان ،دانەنیشتن و ئیستراحەت نەکردن
ئێشی گلێنە :چاوێشە
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سکااڵ :گازندە ،شکات
خۆ حاشاردان :خۆ شاردنەوە ،خۆ مات کردن لە کەسێک و شتێک.
کەل :چیا و کەژ و کۆ ،بستوو ،زینوو ،قەڵشت ،قەڵش (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
کەل و کون :کون و قوژبن
کەوتوو و ڕەوتوو :ماندوو و لەکار کەوتوو .جیناسێکی ناتەوایان پێ دروست کراوە.
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چوارینە و تاک

سەرەتا

روباعی یان چوارینە شێوازێکی شیعرە کە تێیدا بیر و بۆچوونی شاعیر لە مەودای
کورتی چوار لەتکە شیعردا ڕادەگەیێنرێت .بیرۆکەی ناو چوارینە لە شیعری کالسیکی
کوردیدا ،فەلسەفی ،ئایینی ،کۆمەاڵیەتی ،غەرامی و بابەتی دیکەن .بەهۆی بەرتەنگ
بوونی مەودای بەیان و ڕادەی کەمی پەیوەندیگرتنی شاعیری چوارینەگۆ لەگەڵ
خوێنەر ،چوارینە بایەخی کەمتری پێدراوە و وەک نەریتێک ،زوربەی کات لە کۆتایی
دیوانی شاعیراندا جێی بۆ کراوەتەوە.
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
چوارینە فارسییەکانی خەییام و ئەبوو سەعیدی ئەبولخەیر بوون کە کەسانی خاوەن
ئیعتباری وەک مامۆستایان هەژار و ناسری حیسامی وەریانگێڕاون ،یان هی کەسانی
کەمتر ناسراوی هاوچەرخ وەک "قدس نخغی" ،بەشێکی دیکەشیان خۆماڵی و هی
شاعیرانی کورد خۆیان بوون.
لە ناو شاعیرانی قوتابخانەی موکریاندا چوارینە گرنگایەتی تایبەتی هەبووە و بەشێکی
بەرچاو لە کارە ئەدەبییەکانی شاعیرانی قوتابخانەی موکریان لە چوارینە پێک هاتووە .لە
ناو شاعیرانی نەوەی دواتردا ،چوارینەکانی عومەری سوڵتانی (وەفا) و سەعید نەججاڕی
(ئاسۆ) جێگەی سەرنجی تایبەتن.
ئاوات ،سەرجەم  ٣5چوارینەی کوردیی گوتوون.
دیوانی چاپی جەعفەر  ٣٢چوارینەی لەو  ٣5دانەیە گرتۆتە بەر.
دیوانی چاپی ئەنیسی  ٣٦ی تۆمار کردووە کە یەکیان دووپاتکراوەی ئەویترە و بەو
پێیە ،هەموو  ٣5چوارینەکانی شاعیر لەوێدا پارێزراون.
چوارینە دووپات کراوەکە ،تەنیا لە سەرەتای میسراعی یەکەمدا جیاوازیی لەگەڵ
ئەویتردا هەیە .شاعیر لە یەکەمیاندا دەڵێ" :دڵ بۆچییە ،الم نییە نە ڕۆژ و نە شەوێ"؛

بەاڵم لە دووهەمیاندا دەڵێ" :کوا دڵ ،چییە ،الم نییە نە ڕۆژ و نە شەوێ" ئیتر هەر سێ
میسراعەکەی دواتریان عەینوبیلال وەک یەکن.
من وای بۆ دەچم کە ئاوات لە قۆناغێکدا ویستبێتی عیبارەتی "کوا دڵ ،چییە" بکات بە
"دڵ بۆچییە" و پاشماوەکەی وەک خۆی بپارێزێت؛ هەر ئەوەندە و بەس؛ ئیتر لەکاتی
چاپکردنی دیواندا ،بە هەڵە هەردوکیان وەک دوو چوارینەی سەربەخۆ چاپ کرابێتن.
دەنا لە ڕاستیدا هەر یەکن و لەم کارەی بەردەستدا بە یەکدانە حیساب کراون و هەر
بۆیەش ژمارەی چوارینەکان  ٣5ن نەک .٣٦
ئەو سێ چوارینەیەی ناو دیوانی چاپی ئەنیسی ،کە لە چاپی جەعفەردا نابینرێن ،بریتین
لەوانەی خوارەوە:
 گەر خاوەنی کۆشکی شا بی و سەر بە فەلەک (الپەڕە  ٢١٢ی چاپی ئەنیسی و ژمارە 5ی ئم کارەی من)؛
 سووڕا دژی تۆ ئەگەر فەلەک ،گوێ مەدەیە(الپەڕە  ٢١٣ی چاپی ئەنیسی و ژمارە  ٤یئەم کارەی ئێستا)؛ و
 لە باوەشم گرت ئەو کۆرپە چوانە (الپەڕە  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و ژمارە  ٣٠ی ئەمکارەی ئێستا).
لەو  ٣5چوارینەیە ،یەکیان ڕێکەوتی ساڵی گوترانی بۆ دیاری کراوە و من بەو
بۆنەیەوە لە ناو شیعرەکانی ساڵی  ١٣58دا جێم بۆ کردۆتەوە:
 ئەوەندەی ڕووڕەش و خاوەن گوناهم (الپەڕە  ٢١٤ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤٩ی چاپیجەعفەر).
 ٣٤چوارینەکەی دیکە ڕێکەوتی ساڵیان بۆ دەست نیشان نەکراوە و بەناچار لەم بەشەدا،
یەک لەدوای یەک ڕیزکراون.
الم وایە بکرێت سەرجەم ئەو  ٣5چوارینەیە لە باری ناوەرۆکەوە بە سەر  7مەقوولەدا
دابەش بکرێن:
 فەلسەفی فەلسەفی  -ئایینی ئایینی – عیرفانی غەرامی – شەخسی کۆمەاڵیەتی – سیاسی /434چوارینە و تاک

-

بنەماڵەیی
ئیخوانیات

ئەو دابەش کردنە ،تەنیا بۆ هاسان کردنەوەی کاری خوێنەرە ،دەنا دیققەتی تەواوی
نییە لەبەر ئەوەی ناوەرۆکی هەندێک لە چوارینەکان سنوورێکی ڕوونیان بۆ دیاری
ناکرێت ،هەندێکیتریشیان تێکەاڵوێکن لە چەند بابەتی جیاواز و تەنانەت بۆی هەیە بە
باشی لەو چوارچێوە دیاریکراوانەی مندا شوێنیان نەبێتەوە.

تاک

هەر دوو دیوانی چاپکراوی ئاوات تەنیا یەک تاک (فەرد)یان تۆمار کردووە و ئەو یەک
تاکە ،گەلێک جوانە و ناوەرۆکێکی تەواو عاشقانەی هەیە و بەو بۆنەیەوە ،لەگەڵ
چوار ینە غەرامییەکاندا تۆمارم کردووە ،بەاڵم لە دیوانە چاپییەکاندا خراوەتە کۆتایی
هەموو چوارینەکانەوە.
ئەوە سەرجەم چوارینەکان و یەک تاکی ئاواتن:

چوارینەی فەلسەفی
( ٦چوارینە)

هەر ئاخری هات تەمەن دەسەوجێ دەمرین
ڕێ دووره ،کەچی باری گران هەڵدەگرین
٣٠٢
ئێستاکه که زیندووین ،به ژیان پێدەکەنین
٣٠٢

چاپی ئەنیسی :ژییان
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ئەوسا که نزیکی مردنین ،بۆی دەگرین

٣٠٣

هاکا تەمەنت بگاته سەد ساڵی تەواو
ئەوکاته که خۆت دەبینی وەک النکی شکاو
لەوالوه کەسێ دەسی به پیلت دەگرێ
لەمال یەکیدی ،ماوی ،بەاڵم ماوی نەماو
ڕیشت سپییه ،ددان نەماویی و نەمای!
تا کەی له جیهانی فانییا هەر بە تەمای؟
کاتێ وەخەبەر هاتی له گۆڕا خەوتووی
"کامیل" ئەوه تۆی بوویەوه خاک ،ئەلحەمالی!
گەر خاوەنی کۆشکی شا بی و سەر بە فەلەک
هاواڵی ئەتۆ بن لە فەلەک گشتی مەلەک
٣٠٤
هەر هات دەمی مردنێ ،لە تاوی ئێشت
٣٠5
خۆ ون دەکەی و دەڕۆیە کون ،چەشنی دەڵەک!
سووڕا دژی تۆ ئەگەر فەلەک ،گوێ مەدەیە!
"هات" شاردیەوە خۆ وەکوو دەڵەک ،گوێ مەدەیە!
٣٠٦
سووڕی فرەیە ،لەتۆش دەکا جارێ ڕوو
٣٠7
پشتی کە لەتۆیە ،بەدەرەک ،گوێ مەدەیە!
دەخولێمەوه لەم جیهانەدا بێئامانج
دیتم که نەمان خاوەنی سەد تەخت و تانج
٣٠٣
٣٠٤
٣٠5
٣٠٦
٣٠7

چاپی ئەنیسی :بۆو دەگرین
چاپی ئەنیسی :دەمی مردنت
ئەم چوارینەیە لە چاپی جەعفەردا نابینرێت ،من تەنیا لە چاپی ئەنیسیم وەرگرتووە.
چاپی ئەنیسی :سوڕی  ...دەکار جارێ ڕوو (دەبێ هەڵەی تایپ بێت)
ئەم چوارینەیە لە چاپی جەعفەردا نییە ،من لە چاپی ئەنیسیم وەرگرتووە.
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٣٠8

ئێستا به ژیانی خۆم گەشەم دێ ،پاشان
٣٠٩
دەگریم که ئەوەنده بۆ ژیام بێقازانج!

(الپەڕە  ٢١٠و  ٢١١ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

______________________________
ناوەرۆکی ئەو شەش چوارینەیەی وا لێرەدا هاتوون ،بێ واتایی ژیان دەخەنە ڕوو و
دەکرێ بڵێین کارتێکەریی فەلسەفەی دەهریی فەیلەسووفانی یۆنانیان لەسەرە ،یان
نزیکتری بکەینەوە ،بۆن و بەرامەی بۆچوونەکانی خەییامیان لێدێت لە بەر ئەوەی
ناتەواوی و کەمیی ماوەی ژیانی مرۆڤ وەبیر خوێنەر دەهێننەوە و بانگەوازی ئەوە باڵو
دەکەنەوە کە دنیا بەقای بۆ نییە و بۆ کەس نامێنێت ،جا مرۆڤ ئەگەر تەنانەت بگاتە
تەمەنی  ١٠٠سااڵنیش لەگەڵ ئەوەدا وەک النکی شکاوی لێدێت بەو حاڵەشەوە هەر
دەبێ چاوەڕوانی مردن بێت .بەداخەوە ئاوات ،بە پێچەوانەی خەییام لەوە زیاتر ناچێتە
پێشەوە و بانگەوازی خۆشی و شادی و چەشتنی مەی و گاڵتەک ردن بە قسەی ژیانەوەی
دوای مردن باڵو ناکاتەوە و لە قەفەزی سۆفیایەتییەکەی خۆیدا دەمینێتەوە.
هەروەها هەندێک لەوانە کارتێکەریی چوارینەکانی ابوسعید ابوالخیریان بە سەرەوە
دەبینرێت .بۆنموونە ،گەوهەری پەیامی ناو چوارینەی ژمارە ( ٦دەخولێمەوە لەم
جیهانەدا بێ ئامانج )...دوور نییە لە ناوەرۆکی ئەم چوارینەیەی ئەبووسەعید:

گه میگردم بر آتش هجر ،کباب
گه سر گردان بحر غم همچو حباب
القصه چو خار و خس در این دیر خراب
گه بر سر آتشم ،گهی بر سر آب!

چوارینەی ژمارە  ٤و  5لە چاپی جەعفەر دا نەهاتوون .من هۆکاری ئەو نەهاتنە نازانم،
مەگەر شاعیر خۆی پێیان ڕازی نەبووبێت و دوای چاپی دیوان قرتی کردبێتن.
دەسەوجێ :دەست بەجێ ،فەورەن

٣٠8
٣٠٩

چاپی ئەنیسی :ژییانی
چاپی ئەنیسیی :ژییام

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات437/

بۆی دەگرین :بۆ ژیان دەگرین .لە چاپی ئەنیسی دا وەک "بۆو دەگرین" هاتووە بە
واتای بۆ ئێوە دەگرین .لە باری ماناوە هەردوکیان خاوەن واتای خۆیانن ،بەالم شێوازی
چاپی جەعفەر سەرجەم شیعرەکە یەکگرتووتر دەکات.
هاکا :ئەم زووانە ،بەم نزیکانە (هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژار)
لەمال و لەوال :بریتییە لە الی ڕاست وچەپی کەسە بەسااڵچووەکە ،هەروەها واتای "بە
بارێکی دیکەشدا"ی لێ وەردەگیرێت.
"ددان نەماو"ی :واتە تۆ کەسێکی ددان نەماوی چونکوو ددانەکانت هەمووی
کەوتوون.
نەمای :تۆ نەمای و مردی
ئەلحەمالی :الحمدللە ،شوکری خودا .بەیانێکی تەنز ئامێزە .شاعیر لەگەڵ لەشی خۆیدا
ڕقەبەرایەتی دەکات و خۆشحاڵە کە نامێنێت و لە گوڕدا دەخەوێت.
دەڵەک :جانەورێکە لە ڕێوی بچووکتر ،کەوڵی بەنرخە (هەنبانە بۆرینە)
هات :بەخت ،ئیقباڵ ،شانس
تانج :کوردێنراوی "تاج"ە کە کاڵوی سەری شاهان بێت.
دەخولێمەوە :زەمەنی کردارەکان لەگەڵ یەکدا ناکۆکن لەبەر ئەوەی بەشوێنیدا دەڵێ
"دیتم".
ئەم کارە دەبێ بۆ پاراستنی کێشی شیعرەکە کرابێت.
قازانج :سوود ،وشەیەکی تورکییە.
هات وچۆ :وەک لە پەراوێزەکەدا نووسیومە دڵنیام دەبێ "هاتوچۆت" بێت

چوارینەی فەلسەفی /ئایینی
( ٤چوارینە)

ئێوه که لە خەودان و هەڵستانوو نییە
دایم به گوناح دەڕۆن و وەستانوو نییە
مەعشووقەیی ئێوه هەر گژ و گیا و دڕکە
 /438چوارینە و تاک

بێهیممەتن و فکری گوڵستانوو نییە

٣١٠

گەر ژیری ،ئەگەر شێتی ،نەمانت لەبەرە
٣١١
زانا بی وەیا نەزان ،هەموو دەردیسەرە
هەرچەنده بژی به خۆشی یا ناخۆشی
تێشوو بەره ،زۆر حەستەمه ،دوامین سەفەرە
شەو هەسته که عاشقان به شەو ڕادەپەڕن
چڵکی دەموچاو به ئاوی دەسنوێژ دەسڕن
ئەو تاقمه وا به شەو دەکەن ڕاز و نیاز
مەعلوومه ئەوانه ڕەستگار بوون و کوڕن
٣١٢

ماوێکی 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
(الپەڕە  ٢١٠تا  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

___________________________________
ناوەرۆکی ئەم چوارینانە لە بیری خەییامی گەلێک نزیکن .پەیامی ئاشکرای هەموویان
بێ بایەخی و بێ ئامانجیی ژیان و حەققانییەتی مردنە ،ڕاست وەک ئەوانەی وا لە
شێعری خەییامدا هەن بەاڵم تەئییدی زیاتر لەسەر الیەنە ئایینییەکەی وەک پێداویستیی
چاوەڕوانیی ڕۆژی حەشر و نەشر کراوە ،واتە ئایینی و خواپەرستانەشن و بۆنی
ئیلحادیان لێنایەت.

 ٣١٠چاپی ئەنیسی هەر سێ لەتکە شیعرەکەی وەک هەڵستانو ،وەستانو ،گوڵستانو نووسیوە .دەبێ وریا
بین درێژ کردنەوەی واوەکە زیان بە کێشی شیعرەکە نەگەیێنێت.
 ٣١١چاپی ئەنیسی :هەمو
 ٣١٢چاپی ئەنیسی :ژییام
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات439/

ئەو مەسەلەیە ،لە وشە و عیبارەتەکان دەردەکەوێت .بۆ نموونە ،کاتێ کە دەڵێ "فیکری
گوڵستانوو نییە" ،یان "تێشوو بەرە" ،یان باس لە "ئاوی دەسنوێژ" و بردنی "سەوقات"
دەکات ،هەمووی ئاماژەن بەو فیکرە ئایینییەی وا مێشکی شاعیری داگرتووە ،هەر بەم
پێیەش ،دەکرێ لە چوارچێوەیەکی فەلسەفی-ئایینی دا بگیرێنە بەرچاو .کارتێکەریی
شیعری ابوسعید ابوالخیر بە سەر هەندێک لە چوارینەکانەوە دیارە بۆ نموونە ،لە
چوارینەی ژمارە ٩دا کاتێ دەڵێ" :شەو هەستە کە عاشقان بە شەو ڕادەپەڕن."...
بە گوناح دەڕۆن :واتە هەڵس وکەوتتان گوناهبارانەیە.
گژوگیا و دڕک :وەک دژبەری گوڵستان هاتوون .شاعیر دەڵێ ئێوە لە بیری گوڵستانی
بەهەشتی ئەودنیادا نین و دڵتان بەو گژگیای هیچ و پووچەی ئەم دنیایە خۆش کردووە.
دڕک :دڕوو
تێشوو :تۆشە ،ئازووقەی هەڵگیراوی ڕێبوار لە ڕێگا.
دوامین :دوایین
حەستەم :ئەستەم ،نەهاسان.
کوڕن :ئازان .ئەم چەشنە پەند و زاراوانەی کۆمەڵگای کۆنی کوردستان ئێستا برەویان
نەماوە و دەبێ هەوڵ بدرێت لە قامووسی ژیانی ڕۆژانەش بخرێنە دەرەوە ،بەڵکوو
هەاڵواردن و جیاوازیدانان لە نێوان نێر و مێ بە تەواوەتی لە ناو ئەدەبیاتی کوردی و
قسە و هەڵسوکەوتی ڕۆژانەی هەموومان قرت بکرێت .دیارە ئەم شیعرە ئاوێنەی ژیانی
سەردەمێکە کە چەمکی ژێندەر و مافی بەرانبەریی ژن وپیاو بەتەواوەتی نەهاتبووە ناو
کۆمەڵگای ئێمەوە.
ماوێکی :ماوەیەکی
لەمێژ :زۆر ،دوور ودرێژ
دەڕوا ئاوات :ئیهامی تێدایە .واتای نزیکی ئەوەیە کە ئاواتی شاعیر دەمرێت و تەواو
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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چوارینەی ئایینی /عیرفانی
( ٧چوارینە)

نایێته زمان و قەڵەم و بیر و ڕا
تاریفی خوداییت ،چ بکەم من ئەی خوا!
هەر هێنده بەسه بڵێم که تاق و تەنیای
٣١٣
هەر 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،
٣١٤
یا ڕەببی! به لوتف و مەرحەمەت ،یاری تۆ
هەر تۆ له نەبوون ئەمەت دروست کرد خوایە!
هەرکەس که شکێ بکا له تۆ ،گومڕایە
٣١5
هەر تۆشی له بوونەوە دەمانخەیته نەبوون
٣١٦
ئەم بوون و نەبوونه گشت له دەس تۆدایە
هەر تۆشی هەڵتبژارد له عالەم پیاوێ
دوای نێوی ئەتۆ ئەوه ،ئیتر پێی ناوێ
٣١7
تاریفی بکەم که پاڵەوانانی جیهان
دەشکان له بەرامبەری ،نەوێستان تاوێ
 313چاپی ئەنیسی :بوی ...دونیا
 314چاپی ئەنیسی :مەڕحەمەتت .بەم گۆڕانکارییە تازەیە ،کێشی شیعرەکەش چەشنە دەستکارییەکی بەسەردا
دێت .لە چاپی جەعفەردا سەکتەیەک هەیە و لەچاپی ئەنیسیدا هەست بە زیادەیەک دەکرێت.
 315چاپی ئەنیسی :هەرتۆشی لەبوون دیسان دەمانخەیتە نەبوون
 316چاپی ئەنیسی :لەدەست تۆڕایە
317
چاپی ئەنیسی :لە پاڵەوانانی جیهان

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات441/

ئەوکاته به لەشکر و سپا ،سەردار بوو
لێزان و بەبێ یاریدەدان زۆردار بوو
نەیتوانی که پشتی لێبسێنێ دوژمن
٣١8
کاتی شەڕوشۆر و جەنگ ،گەلێ وشیار بوو
دووپاتە کراو!
ئەم چوارینەیەی خوارەوە ڕێکەوتی ساڵی  ١٣58ی بۆ دەست نیشان کراوە و لە بەشی
شیعرەکانی ساڵی  ١٣58دا بە ژمارە ١٩٩هاتووە ،هەر بۆیەش لێرەدا ژمارەی پێنەدراوە
بەاڵم لە ڕاستیدا دەبێ ژمارە  ٣5ی چوارینەکان بێت دوای ئەو  ٣٤چاورینەیەی وا لە
سەرجەم ئەم بەشەدا دەکەونە بەرچاو.

ئەوەندەی ڕووڕەش و خاوەن گوناهم
ئەوەندەش خاوەنی فەریاد و ئاهم
بە ئاهم بەخشە یا ڕەببی! گوناهم
سپی کە تۆ خوداییت ڕووی سیاهم
(قاقاڵوا ١٣58 ،ی هەتاوی)

دەڵێی بەفری سەرانە پرچ و ڕیشم
کەچی هەر چارەڕەش ،هەر پیسە ئیشم
کە لەم دونیایە بێ بەش مام و ڕووڕەش
خووا! باقڵ نییە دونیایی دیشم
(الپەڕە  ٢١٠تا  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

______________________________
ناوەرۆکی ئەم چوارینانە ،بە گشتی ئایینیە .چوارینەکانی ژمارە  ١١تا  ١٣تەنیا لە نەعتی
خودادان .چوارینەی ژمارە  ١٤ش هەر بە ستایشی خودا دەست پێدەکات بەاڵم لە

٣١8

چاپی جەعفەر :شەڕ و شووڕ .چاپی ئەنیسی :گەلی (دەبێ هەڵەی تایپ بێت)

 /442چوارینە و تاک

ڕێگەی ئەوەوە بادەدرێتەوە سەر پێغەمبەری ئیسالم و بەودا هەڵدەگوترێ .چوارینەی
ژمارە ١5ش ستایشی ئازایەتی پێغەمبەرە لە شەڕدا.
شاعیر لە چوارینەی ژمارە  ١٦و  ١7دا شاعیر باس لە خۆی دەکات بەاڵم باسێکی
چۆن؟ پاڕانەوە لە خودا بۆ لێبووردن و بەخشینی گوناه و ئەوەی ئەم دنیایەی لە دەست
چووە و لەوە دەترسێت قیامەتیشی لە ژیانی ئێرە باشتر نەبێت.
پەیامی ناو چوارینەکانی تر ،بێ بایەخی و بێ ئامانجیی ژیان ،حەقانییەتی مردن و
پێداویستیی چاوەڕوانیی ڕۆژی حەشر و نەشرە -ڕاست وەک ئەوانەی وا لە هەندێک لە
شێعری خەییامدا هەن .بۆ نموونە ،ئەم فەردە:

"هەر تۆشی له بوونەوە دەمانخەیته نەبوون
ئەم بوون و نەبوونه گشت له دەس تۆدایە"

تاریف ، :نەعت ،ستایش ،پێداهەڵگوتن ،کوردێنراوی'تعریف' ی عەرەبییە.
یا
ئەی خوا :هەم هاوارە لەخودا ،هەم وەڕەزییەک دەگەیێنێت :خوایە من چ بکەم!
ڕەببی :ئەی خودای من!
گومڕا :ڕێ وون کردوو ،بێدین
ئەمە :ئێمە
پیاوێ :نیاز پێغەمبەری ئیسالمە
دوای نێوی ئەتۆ ،ئەوە :دوای نێوی خودا ،نێوی پێغەمبەرە.
ئیتر پێی ناوێ :ئیتر با ببڕێتەوە! کۆتایی قسە
پاڵەوانانی جیهان :یەک لەو سیفەتانەی وا شاعیر دەیداتە پاڵ پێغەمبەری ئیسالم ،ئازایەتی
و شەڕانخێوییەتی .دەڵێ پاڵەوانانی جیهان لە شەڕدا دەرەقەتی نەدەهاتن.
دەشکا و نەوێستان :زەمەنی کردارەکان یەک ناگرێتەوە .هەندێ جار شاعیران ،بۆ
پاراستنی کێش و سەروا ،ئەو سنوورانە دەبەزێنن.
زۆردار :خاوەن زۆر ،پاڵەوان ،بەهێز و ئازا .ئەوەش سیفەتێکە شاعیر داویەتە پاڵ
پێغەمبەری ئیسالم.
بە بێ یاریدەدان :واتە سوپای ئەو بە بێ یارمەتیدانی کەسێک خاوەن هێز بوو.
پشت لێ ئەستاندن :لە شەڕی کالسیکی ناو مەیداندا ئەگەر سوپایەک بتوانێت ڕێگە
بدۆزێتەوە بۆئەوەی بچێ پشتی سوپای دوژمن بگرێت و لە هەردوو بەرەوە هێرشی
بکاتە سەر ،زووتر سەردەکەوێت .هەر بۆیەش سوپا هەوڵ دەدەن پشتیان لێ
نەستێنرێت.
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات443/

شەڕ و شۆر :شۆر (یان بە شێوەی چاپی جەعفەر ،شووڕ) لەفزی موهمەلە و لەگەڵ
شەڕدا واتای شەڕی هەیە.
سپی کە :دەیان جاری دیکەش دیومانە کە ئاوات وەک موسوڵمانێکی ئیماندار خۆی
هەمیشە بە تاوانبار دەزانێت و لەخودا دەپاڕێتەوە لێی ببوورێت .زاراوەی ڕووڕەشی
نازانم لە کوێ وە هاتووە و ڕەنگی دەم وچاو چ پەیوەندێکی بە تاوان کردنەوە هەیە،
بەاڵم لە باوەڕی موسوڵماناندا ئەوەی چاکەکارە ڕووسپییە و گوناهکاران ڕووڕەشن.
ئەو شێوە هەڵسەنگاندنانە لە جیهانی بچووکی ئێمەدا کە پێست ڕەش و سپی و قاوەیی
هەمووی هەن و لە شارێک و هەندێک جار لە ماڵێکدا پێکەوە دەژین ،بایەخی نییە و
دەبێ لە قسەکردنماندا وریا بین هەڵەیەکی وا نەکەین کە بە ڕەگەزپەرستی دابنرێت.
بەفری سەران :پێشتر لە ڕوونکردنەوەی پارجە شیعرێکی دیکەی ئاواتدا زۆر چوومەتە
سەر باسی بەفری سەران و بەفری بەران و پرسیاری دۆست و برادەریشم کردووە.
سە بارەت بە بەفری سەران لەسەر ئەو باوەڕەم کە بریتی بێت لە بەفرێک وا سەرەتا لە
سەر چیاکان دەبارێت پاشان کڕێوە هەڵیدەگرێت و دەیهێنێتە داوێن و لە کەلێن و
قوژبنی الی خوارەوەتری کێوەکانی دەکات.
باقڵ :بە عەقڵ ،بە عەقڵی خۆم ،الم وایە ،پێم وابێت.

چوارینەی غەرامی /شەخسی
( ٤چوارینە) و یەک تاک

دڵ بۆچییه ،الم نییه نه ڕۆژ و نه شەوێ!
بۆچیمه که دەخولێتەوه هەر لێر و لەوێ؟
ئازیز! وەره دانیشه لە الی من تاوێ،
٣١٩
دەیدەم به تۆ ئەو دڵه ئەگەر تۆ بتەوێ
 ٣١٩چوارینەیەکی دیکە لە الپەڕە  ٢١٤ی چاپی ئەنیسیدا هاتووە کە دووپاتکراوی چوارینەی ژمارە  ١8یە تەنیا
لە بەشی سەرەتای میسراعی یەکەمیدا ئاڵوگۆڕێک کراوە و نووسراوە "کوا دڵ چییە ."...من ئەو چوارینەیە وەک
نەبوو سەیر دەکەم.

 /444چوارینە و تاک

جوانچاک ،وەرە الم ،کەمێ لە الم ڕۆنیشە!
تۆخوا مەڵێ هیچه ،پیره ،خاوەن ڕیشە!
وەبزانه گوڵم که کۆلکەداری پیرم
تۆش بازی ،وەره لە سەر سەرم هەڵنیشە!
٣٢٠

لە کاتی نۆجوانی خۆش بوو ژینم
بەاڵم ئێستاکه پیرم ،خۆشه شینم!
٣٢١
له مەشقی عیشقبازیدا کوڵیبووم
ئەوێستا بۆ بزەی لێو خۆشەچینم

هەرچاوەچاومه ،بە تەمام یاری من که بێ
خۆم سەربڕم له پێشی ،گیان ڕەستگار ئەبێ
جارێک دەسم دەسووتێ و مەحتەل دەمێنمەوە
جارێکی پێم لەجێدەچێ ،کەوتوومه دەستوپێ!
٣٢٢

تاک

وێستا بە تەرزی سەروێ ،لەرزی بە بای هەناسە
٣٢٣
دەڕژا لە بەژنی بەرزی عیشوە بە جام و کاسە!
(الپەڕە  ٢١١تا  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

_________________________________
٣٢٠
٣٢١
٣٢٢
٣٢٣

چاپی ئەنیسی :نۆجووانی
چاپی ئەنیسی :کوڵی بوم
چاپی ئەنیسی :پیشی  ...ڕەستگار ئەبی (دەبێ هەردوکیان هەڵەی تایپ بن).
چاپی ئەنیسی :دەرژا (دەبێ هەڵەی تایپ بێت)

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات445/

ناوەرۆکی ئەم چوارینانەش لە بیری ناو هەندێک لە چوارینەکانی خەییام وەک بێوەفایی
دنیا و ئەنجامی مردن نزیکن بێ ئەوەی پرسیاری خەییامی سەبارەت بە ژیان و مردن و
هۆکار و ئەنجامەکانی دامەزرێنێت .بەاڵم یەکەم تا چوارەمیان بە ڕادەیەکی زۆر
غەرامین و بیرۆکەی ژیان و مردنیان تێدا بەدی ناکرێت.
هەردوو دیوانە چاپییەکە لە کۆتایی بەشی چوارینەکاندا تاک واتە فەردێکیان هێناوە .من
لە ڕاگواستندا هەوڵمدا بە گوێرەی ناوەرۆک لەگەڵ دەستە شیعری هاو واتای خۆی
دایبنێم و لەبەر ئەوەی ئەو تاکە بە تەواوەتی عاشقانەیە ،لێرە واتە لە بەشی شیعری
غەرامیدا هێناومە.
دڵ بۆ چییە؟ :دڵم بۆچییە؟
لێر ولەوێ :لێرە و لەوێ
تاوێ :ساتێکی کەم ،ماوەیەکی کەم
جوانچاک :زۆر جوان
باز :باڵندەیەک کە بەگوێرەی ئەفسانەی بێ بنەما ،لە سەری هەرکەسێک بنیشێت بەخت
و ئیقباڵ ڕووی تێدەکات .نموونە ،حیکایەتی 'حەسەن کەچەڵ' یان 'سەعد و سەعید'ە
لە ناو نەقڵی گوێی ئاگردانی کوردیدا .پێچەوانەکەی کوند یان کوندەبووە کە بە
گوێرەی هەمان ئەو ئەفسانە پووچە ،هاتن و نیشتنی لە شوێنێک ،وێرانی ماڵ و بێ
بەختی خەڵکەکەی دێنێت .لە جیهانی پێشکەوتووی ئەمڕۆدا چارەنووسی مرۆڤ بدرێتە
دەست باڵندەیەکی هەژاری بێ دەسەاڵت سەیر نییە؟ ئەی مرۆڤ خۆی چکارەیە؟
خۆش بوو ژینم و خۆشە شینم :جیناسێکی ناتەواوی گەلێک جوانیان پێ دروست
کراوە .ئەودەم چ بووم و ئێستا چیم!
چاوەچاو کردن :لێرەدا چاوەڕوانییە.
کەوتنە دەست وپێ :هەوڵدانە بەاڵم لێرەدا گەلێک جوان هێنراوە لەبەر ئەوەی جارێک
باسی دەستی کردووە و جارێک باسی پێ ،ئینجا گوتوویەتی کەوتوومەتە دەست و
پێ.
بە تەرزی :بەشێوەی
بای هەناسە :نیاز لە جووڵەیەکی کەمە .شاعیر دەڵێ دڵدارەکەم لەبەر ناسکی ،بە بای
هەناسە دەلەرزێ!
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هەروەها لەو تاکەدا لە نێوان 'تەرزی' و 'لەرزی' جیناسێکی ناتەواوی جوان دروست
کراوە.

چوارینەی کۆمەاڵیەتی /سیاسی /شەخسی
( ٥چوارینە)

بولبول ،وەره با پێکەوه بگرین تک تک!
با هەردوو بسووڕێینەوه بۆ گوڵ لک لک
تۆ دەگری که خونچه بۆچی بۆت پێ نەکەنی،
٣٢٤
من بۆ گەله فرمێسکێ دەڕێژم چک چک
٣٢5

ئەمشەو وەرەالم گوڵم ،جحێڵم کەرەوە!
هەرچی خەم و تاڵییە لەبیرم بەرەوە
زانیومە بەشم ئاخری هەر دار و پەتە
٣٢٦
لەم خوارەوە جێم نییە ،دەڕۆم بۆ سەرەوە
کەالوەی مەینەت و دەردم ئەوا ڕووخا بە سەر دڵدا
دڵی مەینەتزەدەم وا کەوتووه جەرگی بە سەر چڵدا
٣٢7
به تەنیا چاو بوو وا بوو چاوەڕێی پرسیاری یاری بوو
که برژۆڵ ڕێ بدا تا پێی نەچێ یارم به پێکوڵدا

 ٣٢٤چاپی جەعفەر :فرمێسکێ .الم وایە چک چک بۆ فرمێسکێک دەگوترێ ،کە زیاتر لە یەک تکە بێت
هەربۆیەش "فرمێسکی" چاپی ئەنیسیم نووسی.
 ٣٢5چاپی جەعفەر :ئەوشۆ وەرەالم.
 ٣٢٦چاپی ئەنیسی :جێم نیە
 ٣٢7چاپی جەعفەر :وا چاوەرڕێی  ...چاپی ئەنیسی :وا بو چاوەڕێی...
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٣٢8

یاخووا کوێر بم لەمەوال گەر بەخۆشی وەرکەوم!
یا بە ڕۆژ ساتێ بە بێ یادی شەوانەت بسرەوم
ڕۆژهەاڵت هەڵدێم وەکوو دێوانە چونکا ڕۆژی من
٣٢٩
موددەتێکە ون بووە لێم ،ئێستە مەمنوونی شەوم!
٣٣٠

ئەی چەرخی زەمانە هاتوچۆت ئەمنی کوشت
بەردەرکی خەڵک ،شەرم و شکۆ ئەمنی کوشت
بەو مەینەتی ڕۆژگارە ماوم بە منەت
ئەی مەرگ وەرە کە دووری تۆ ئەمنی کوشت!

(الپەڕە  ٢١١تا  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

_________________________________________
چوارینەی یەکەم و دووهەمی سەرەوە باوەکوو لە شیعری غەرامی دەچن بەاڵم بە
هەندێک نیشانەدا ،شان لە شانی شیعری سیاسی و کۆمەاڵیەتی دەدەن .بۆ نموونە لە
کۆتایی شیعری 'بولبول وەرە...؛ دا کاتێ دەڵێ من بۆ گەل فرمێسک دەڕێژم ،ئیتر
بابەتەکە ڕەنگی کۆمەالیەتی و تەنانەت سیاسیش بەخۆیەوە دەگرێت و ئەوە لەگەڵ
کەسایەتی و مێژووی ژیانی شاعیرێشدا یەک دەگرێتەوە .یان لە چوارینەی دواتردا کاتێ
دەڵێ بەشم هەر دار وپەتە ،بە باشی هەست دەکرێت شیعرێکی سیاسی گوتراوە.
ئەوەش کە چارەنووسی شاعیر ،وەک زۆر کوردی دیکە ،واهەیە هەاڵوەسین و ئیعدام
بێت ،چوارینەکە دەخاتە خانەی شیعری سیاسییەوە.
سێ چوارینەی دواتر الیەنی شەخسی و تاکەکەسیی شاعیریان تێدا بەهێزە و وا
تێدەگەی کە شاعیر باسی خۆیمان بۆ دەکات .دیارە لە چوارینەکانی دیکەی
شاعیریشدا ،بە تایبەت لە بەشە ئایینی و غەرامییەکان ،ئاماژە بە خۆی دەبینرێت بەاڵم
 ٣٢8چاپی ئەنیسی :یاخودا؛ چاپی جەعفەر :یا خوا
 ٣٢٩چاپی ئەنیسی :مەمنونی
 ٣٣٠لە هەردوو چاپەکەدا هاتووە" :هاتوچۆ ئەمنی کوشت" بەاڵم من لە سەر ئەو باوەڕەم شاعیر سکااڵ لە
هاتوچۆی خۆی ناکات! ئەو لە گوزەری زەمان و سووڕانی چەرخ بەالی چەپدا گلەییەتی و ئاواتی کۆتایی
هاتن بە سووڕی ئەوچەرخە دەکات و کاتێ ئەوەی بۆ جێبەجێ نابێت ،ئاوات دەخوازێ مەرگی دوورەدەست
لێی نزیک بێتەوە و لەژیان ڕزگاری بکات.
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لەواندا کاتێکە لە خودا یان دڵدارەکەی دەپاڕێ تەوە و خۆی دەخاتە بەر بەزەیی ئەوان
واتە لەواندا جگە لە خوداپەرستی یان خۆشەویستییەکی ساکار ،هەست و نەست و
تایبەتمەندییەکی کەسایەتی شاعیرمان بۆ دەرناکەوێت ،بەاڵم لێرەدا کەم وزۆر سفرەی
دڵی شاعیر دەکرێتەوە و ئاوات بە شێوەیەکی نەجیبانە و هێمنانە ،خۆیمان پێ
دەنا سێنێت؛ بەو بۆنەیەوە من بە شیعرێکیان دادەنێم کە زۆر خسووسی و شەخسین.
بۆ ئەو دەستەبەندی کردنانە ،پشتم بە هەستی خۆم و تێگەیشتنم لە شیعرەکە بەستووە،
باوەکوو واهەیە هەندێ جار هەڵەشم کردبێت!
تک تک و لک لک و چک چک :جیناسی ناتەواویان پێ دروست کراوە و زۆریش
جوان.
لک :لقی دار ،لک لک دەبێ واتای لق لق و دانەدانە بدات.
جحێڵ :الو ،جەوان .لە فارسیدا "جاهیل" هەیە کە واتای گەنج والوی هەیە و جیاوازە
لە "جاهل"ی عەرەبی بەواتای نەزان ،گەرچی لە کۆتاییدا ڕەنگە ئیهامێک لە وشەکەدا
هەبێت کە الویەتی و نەزانی وەک یەک دابنێت.
لەم خوا رەوە جێم نییە :...ئەوە دەربڕینێکی گەلێک جوانە .ئەو تەعبیرە لە ئەدەبی
کوردی و فارسیدا هەیە و بە هەندێک کەسایەتی مەزن کە لە سێدارە دەدرێن
دەگوترێ ئەو کەسە سەر زەویی ئەم دنیایەی بۆی نزم بوو بۆیە چوو بۆ بەرزایی.
کەالوە :وێرانە ،ماڵە ڕووخاو
مەینەت :بەدبەختی ،کوردێنراوی "محنت" ی عەرەبییە.
مەینەت زەدە :مەینەت لێدراو ،دەبێ لە "محنت زدە"ی فارسی وەرگیرابێت.
چڵ :لقی دار .کەوتن بە سەر چڵدا بەواتای بریندار بوونە .لقی دار ئەگەر بە لەشی
مرۆڤدا بچێت برینداری دەکات و وا هەیە بیکووژێت .لە بەیتی خەج و سیامەنددا
سیامەند بە شاخی کەڵەکێوی فڕێدەدرێتە سەر دارەبەنان و هەر بەوەش دەمرێت.
برژۆڵ :برژانگی چاو
پێکوڵ :دڕوو .شاعیر برژۆڵی چاوی خۆی کردۆتە دڕوو و خەمی ئەوە دەخوات
ئەگەر یارەکەی الق بنێتە سەر چاوی ،برژۆڵی تیژ القی ئازار بدەن .ئەو تەعبیرە بە
شێوازی جۆراوجۆر لە ئەدەبی کوردی و فارسیدا بینراوە و تازە نییە بەاڵم وشەکان
کوردیی ڕەسەنن" پێکوڵ ،برژۆڵ.
وەرکەوتن :ڕاکشان بە ئیستراحەت
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سرەوتن :داکەوتن ،ماندوو حەسانەوە
مەمنوون :منەتبار ،بەینەتدار
مەمنوونی شەوم :شەوم پێخۆشە؛ لەبەر هەاڵت هەاڵتی ڕۆژانە ،ئاواتی داهاتنی شەو
دەخوازم.
شکۆ :پایە بەرزی
شەرم :تەریق بوونەوە لە چوونە بەردەرگای خەڵک
بەردەرکی خەڵک :نیازی شاعیر تەنگدەستییە کە کەسانی بەرزە هیممەت مەجبوور بە
چوونی بەردەرگای خەڵک دەکات.
ئەی چەرخی زەمانە :...لە پەراوێزی الپەڕە  ٣٤8ی چاپی جەعفەردا نووسراوە:

"شاعیری ئەم شێعرە ناوی «عەلی اشتری» [شاعیری ئێرانی]یە و لە الپەڕەی ٣٠ی کتێبی
'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!"

مامۆستا هەژاریش ئەم شێعرەی وەرگێڕاوەتە سەر کوردی:

"چەپگەردی گەردوون گەڕان کوشتمی
نـــەزانپەرستی بۆ نـــان کوشتمی
هــــــەر چەوسانەوەی بێحەسانـەوە
ئەی مردن لە کوێی؟ ژیان کوشتمی!"

تا ئێرە ،ڕوونکردنەوەی چاپی جەعفەر بوو ،بەاڵم من لە باسی ژیانی شاعیرێکی
فارسیوێژی ئازەربایجانیدا چاوم بە چوارینەیەکی هاوشێوە کەوتووە کە سید ابولقاسم
کوڕی میر یحیی (نەباتی) گوتوویەتی .نەباتی لە ساڵی ١١٩١ی کۆچی لە دەوروبەری
شاری 'جوڵفا'ی ئازەربایجان لەدایک بووە و دوور نییە کوردیش بووبێت .ئەوەش
چوارینەکەی ئەوە:

"در درگه خلق بندگی مارا کشت
از بهر دو نان ،دوندگی مارا کشت
گه منت روزگار گه منت خلق
ای مرگ ،بیا کە زندگی مارا کشت!"
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بە وردبوونەوە ،دەردەکەوێت شیعرەکە لە ئەسڵدا هی نەباتی بێت نەک ئەشتەری؛ یا
خود ئەشتەری "اقتدا"ی بە شیعرەکەی نەباتی کردبێت هۆکاری بۆچوونەکەش ئەوەیە
ئەشتەری لە  ١٣٠١ی هەتاوی لەدایک بووە واتە  ١١٠ساڵ دوای نەباتی .بەاڵم
وێچوویی زۆری شیعرەکان پێمان دەڵێ کار لە اقتدا ترازاوە! من تەنانەت دووری
نازانم مامۆستا هەژاریش شیعرەکەی نەباتی بینیبێت و هەر ئەویشی وەرگێڕابنێتە سەر
کوردی نەک ئەوەی بە ناوی ئەشتەرییەوە باڵو بۆتەوە.
نیاز ئەوەیە دەگونجێت و هەڵە نابێت ئەگەر قسە لەسەر شێوەی ئەمانەتداری و ورد
بوونەوەی سوهەیلی بکرێت لەبەر ئەوەی لە کتێبی "اسرار مگو"شدا کە دراوەتە پاڵ
٣٣١
ئەو ،فەردێکی فارسیی شێخ ڕەزای تاڵەبانی کردۆتە هی خۆی.

چوارینەی ڕوو لە کەس وکاری خۆی
( ٤چوارینە)

ئەو کەسەی ئەمنی بەجێ هێشت بێ خەتا ،یادی بەخێر!
ئەوکەسەی ئەمنی بە خەم کرد موبتەال ،یادی بەخێر!
ئەو کوڕەی جەرگ و دڵی بابی کەباب کرد و هەاڵت،
٣٣٢
وا بە ئاوری دووری برژاندی ،کووا؟ یادی بەخێر!
یاخوا هەر بژی ئەی ڕۆڵەی بەڕێز!
نامه دەنووسی بۆ الم به پارێز!
کوا دایک و بابت له تۆ ناڕازین؟
لە تاو تۆ گیانه نەیانماوه هێز
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٣٣٢

شیعرێکی ڕووهەڵماڵڕاوە و نامەوێ لێرەدا بیهێنم ،بەاڵم دەڵێ "تواضع را ....برخاست".
چاپی جەعفەر :کوا؟
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له نزیک بەهار تین بۆ لەشم هات
کۆرپەی خۆشەویست بۆ باوەشم هات
٣٣٣
ئەو کۆرپه چ بوو؟ نامەی کوڕی چاک
زۆر خۆشەویست بوو که هات بۆ "ئاوات"
لە باوەشم گرت ئەو کۆرپە جوانە
بۆ پیری وەک من مایەی ژیانە
یاخوا هەر بژی ،مەرگت نەبینم
٣٣٤
ژینی بەخۆشیت بۆمن دەرمانە
(الپەڕە  ٢١١تا  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

______________________________
ئاوات لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و لەناو خەڵکدا کەسایەتییەکی خۆشەویست و لەبەرداڵن
بوو .وێدەچێت لە ناو بنەماڵە و کەس وکاری خۆشیدا هەر وا بووبێت .ئەو چەند
پارچە شیعرەی وا سەبارەت بە خزم و خەڵکانی دەوروبەری خۆی نووسیون ،کوڕ ،برا،
مام ،ئامۆزا و خەزوورە ،هەموویان پیشاندەری پەیوەندێکی گەرم و گوڕن لە ناویاندا.
بە داخەوە ،ئاوات وەک کەسایەتییەکی ناوبەدەرەوەی بنەماڵەی شێخانی زەنبیل ئەگەر
شیعرێکی گوتبێت تەنیا بۆ ئەندامانی نێرینەی بنەمالەکەیان بووە و نەک هەر ئەوەش
بەڵکوو لە پەیوەندی دەرەوەییشدا ڕووی قسەی تەنیا لە پیاوانی دۆست وبرادەری خۆی
بووە و وەک نەریتێکی هاوبەش لە نێوان هەموو شاعیرێکی دیکەی هاوتەمەن و
هاوچەرخی خۆی لە کۆمەڵگای پیاوساالرانەی کوردستاندا ،شیعری بۆ ژن یان
ئەندامانی مێینەی بنەماڵە و کۆمەڵگا نەگوتووە.
بەم پێیە ،ئەو چوارینانەی وا لێرەشدا دەبینرێن ،تەنانەت ئەگەر بۆ کچ یان کچی
کوڕەکانی شاعیریش گوترابن ،مەسەلەکە ڕانەگەیێنراوە و ئێمەی خوێنەر پێی نازانین.
لەم چوار چوارینەیەی ئێرە،
یەکەم و سێهەمیان ڕووی لە کوڕی شاعیرە.
٣٣٣
٣٣٤

چاپی ئەنیسی :چ بو؟
ئەم چوارینەیە لە چاپی جەعفەردا نییە .من لە چاپی ئەنیسیم وەرگرتووە.
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دووهەمیان هی منداڵێکی شاعیرە کە بە گوێرەی ناوەرۆکی شیعرەکە ،لە شوێنێکی
دەرەوەی ماڵەوە نامەی بۆ بابی نووسیوە و بە ئەگەری زۆر ئەویش هەر دەبێ یەک لە
کوڕەکانی شاعیر بێت؛ گەرچی دەکرێ کچێ ک بێت و لە ماڵە مێردەوە نامەی بۆ
باوکی نووسێبێت.
چوارینەی چوارەم سەبارەت بە چاوپێکەوتنی کۆرپەیەک (بە ئەگەری زۆر کوڕەزا یان
کچەزای شاعیرە) کە لە سەردەمی پیری و نەخۆشیدا لە باوەشی گرتووە ولە شیعرەکە
دەرناکەوێت ئایا کۆرپەکە کوڕ بووە یان کچ.
ڕوون کردنەوەی ئەو بابەتانە تەنیا لە دەست ئەندامانی بنەماڵەی بەڕێزی ئاوات ،بۆ
نموون ە ئاغا سەید جەعفەر دێت ،کە هیوادارم لە چاپەکانی دادێی "شاری دڵ"دا
بپەرموێتە سەری.
من بە ئیمەیل زەحمەتم وەبەر ئاغا سەید جەعفەرنا و پرسیاری مەسەلەکەم لێکرد و
ئەویش لەڕووی لوتفەوە ئەم وەاڵمانەی دامەوە:

"چوارینەی 'لە باوەشم گرت ئەو کۆرپە جوانە '...بۆ سەید حامیدی کوڕی نەمر سەید
تاهیر گوتراوە کە تازە لە دایک ببوو .سەید حامید یەکەم کوڕەزای ئاوات بووە".

چوارینەی "ئەو کەسەی ئەمنی بەجێ هێشت بێ خەتا ،یادی بەخێر!"یش سااڵنێکی
درەنگتر بۆ هەر ئەو سەید حامیدەی کوڕەزای خۆی گوتراوە کە گەورە ببوو و
ڕەچاوی ڕێبازی باوک و بابە گەورەی کردبوو واتە لە سااڵنی  ١٣٤١و  ٤٢ی هەتاویدا
وەک ئەندامی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بە قاچاغی چووبووە باشووری
کوردستان .ئاوات کە بیری کردبوو ،هەستی دووری و تاسەی خۆی لەو چوارینەیەدا
دەربڕیوە.
بێ خەتا :شاعیر ،یادی دەکات و دەڵێ بە بێ تاوانی بەجێی هێشتم .ئەو بێ تاوانییە
دەگەڕێتەوە بۆ خۆی و بەگشتی خەڵکانی ناو ئەو ماڵەی وا کەسەکە بەجێی هێشتوون.
موبتەال :گیرۆدە ،گرفتاری ئازار و ناخۆشییەک
پارێز :ئیحتیات .وێدەچێت "ڕۆڵە"ی شاعیر نامەیەکی بە پارێزەوە بۆ باوکی ناردبێت.
بەپارێزەوە دەکرێ ئەوە بێت کە ئەو کەسە دوای ماوەیەک نامە نەنووسین ،ئینجا
نامەیەکی بۆ باوکی ناردبێت و لەوە دڵنیا نەبووبێت ئایا دایک و باوکی لێی ڕازین یان
نا و ئایا نامەکەی لێ قەبووڵ دەکەن یان نا؟ بەاڵم هەڵوێستی باوک گەلێک میهرەبانانەیە:
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"کوا ئێمە لێت ناڕازین؟ بۆچی بە پارێزەوە نامەمان بۆ دەنووسی؟ خۆ ئێمە لە تاوی
دووریی تۆ هێزمان لە لەشدا نەماوە!"
کۆرپە :بە عادەت منداڵی ساوایە ،بەاڵم لە چوارینەی ژمارە ٢٩دا شاعیر نامەی "کوڕی
چاک"ی خۆی وەک کۆرپەیەک نا ساندووە کە گەیشتۆتە دەستی و لە باوەشی گرتووە.
ئەوەش لە سەردەمی پیری و نەخۆشی ئاواتدا بووە کە چاوی پێی کەوتووە و لە
باوەشی گرتووە .پیریی شاعیر لە چوارینەکەدا بە ڕاشکاوی دەست نیشان کراوە بەاڵم
نەخۆش بوونەکەی دەکرێ لەو عیبارەتە دەربکەوێت کە دەڵێ "بۆ من دەرمانە".
ئاوات :ناسناوی شاعیریی ئیمامییە .واهەیە ئیهامێکی دووریشی تێدابێت بۆ ئارەزوو و
خواست و ئامانج.

چوارینەی ئیخوانیات
( ٥چوارینە)

بۆ حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی:

٣٣5

٣٣٦

هاتن وچوونەکەت هاتن و چوونێکی دڵە
گیانەکەم هاتنەکەت بۆ مە شەپۆلێکی گوڵە
ڕۆینەوەت هەر وەکوو گیانە لە بەدەن دەچتە دەرێ
بۆیە دڵ هێندە لە دووت وێڵە ،بە سۆز و بە کوڵە
به لوتفی خۆت له حاڵم گەر دەپرسی
دەزانی پیره ،تێره یا نه برسی!
ئەمن برسی له لێپرسینی ئێوەم
 ٣٣5لە هەردوو چاپدا نووسراوە "بۆ خوالێخۆشبوو حاجی رەحمان ئاغای موهتەدی" .بڕوانە ڕوونکردنەوەی
سەبارەت بە هۆکاری البردنی سیفەتی 'خوالێخۆشبوو' ،لە درێژەی وتارەکەدا.
 ٣٣٦چاپی ئەنیسی :هاتن و چونێکی دییە .لە ڕێگەی سەروای شیعرەکەوە دەزانرێ نابێ وا بێت.
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نه برسیی نان و ئاوم کاک ئەنیسی!
چاوی دڵ و هۆشی له ڕێگای تۆیه "ئیمامی"
٣٣7
دووباره فیدای میهر و وەفای تۆیه "ئیمامی"
دووریت وەکوو تیغێکه لەتی کردووه جەرگم
ئەمما بەوه چابوو دڵی الی تۆیه "ئیمامی"
نامەکەت هات و دڵ گەشایەوە
ئاگری دەروونم بەو کوژایەوە
یەکجار گرنگ بوو ،گرێ پووچکەی دڵ
به وتەی خۆشی تۆ کرایەوە
یاخوا هەردڵێک لە تۆ کال بێ
لەژێر چەپۆکەی دەست وپال بێ
٣٣8
قەت لە دونیادا نەحەسێتەوە
هەر کە کەشاکەش تالوتال بێ!
(الپەڕە  ٢١١تا  ٢١7ی چاپی ئەنیسی و  ٣٤5تا  ٣5١ی چاپی جەعفەر)

_________________________________________
بەشی کۆتایی چوارینەکان ئەوانەن وا ڕوویان لە کەسایەتییەکی دیاریکراو و بە گشتی
دۆست و برادەرانی نزیکی شا عیرە .ئەوانەی وا ناوی کەسەکەیان بە ڕاشکاوی تێدا
ڕاگەیێنرابێت کێشەیەکیان نییە و دەزانرێت بۆچی لەم بەشەدا دانراون ،بەاڵم ئەوانیتر
تەنیا بەهۆی ناوەرۆک و شێوازی دەربڕینەکانەوەیە کە هەستدەکرێت بۆ کەسێکی
تایبەت گوترابێتن .ئەو کەسانە کێن؟ خوێنەری وەک من ئەوە نازانێ وتەنیا ئەندامانی
بنەماڵە و دۆستانی زۆر نزیکی شاعیر دەبێ بیزانن .ئەوەش ئەرکێکی دیکەی کاک

٣٣7
٣٣8

چاپی ئەنیسی :دوبارە
چاپی ئەنیسی :دونیا
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جەعفەر و هاوکارەکانیەتی کە ڕووناکی بخەنە سەر مەسەلەکە و ناوەکان ئاشکرا بکەن
بۆ ئەوەی چوارچێوە و پانتایی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی شاعیر دیاری بکرێت.
یەک لە چوارینەکان بۆ خوالێخۆشبوو حاجی ڕەحمان ئاغای موهتەدی ،یەک لە
ئەندامانی خۆشناوی بنەماڵەی ئاغاکانی بۆکان و مامۆستای زانکۆی ئیالهیات لە تاران
گوتراوە .حاجی ڕەحمان ئاغا ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف و لە سەردەمی کۆماری
کوردستان ()١٩٤٦دا وەزیری ڕاوێژکاری کابینەی پێشەوا قازی محەمەد بوو.
شیعرەکە کاتێ گوتراوە کە حاجی ڕەحماناغا لە ژیاندا بووە و لە تارانەوە هاتۆتەوە
بۆکان ،ئینجا گەڕاوەتەوە تاران .شاعیر کە دۆستایەتییەکی گەرمی لەگەڵیدا هەبوو ،ئەو
هاتن و چوونەی بە لێدانی دڵ و هاتن و چوونی خوێن بۆ ناو دڵ شوبهاندووە و بە
هاتنەوەی دڵخۆش و لە چوونەوەی دڵگران بووە .سەبارەت بەو هاتوچۆی بۆکان و
تاران کردنەی حاجی ڕەحماناغا  ،ئاوات 'قەتعە'یەکی سێ فەردیی دیکەشی هەیە کە لە
ساڵی  ١٣٤5دا گوتوویەتی کە لە بەشەکانی پێشتردا ڕاگەیەنراوە و بەم شێوەیە دەست
پێدەکات:
"وەک دەڵێن هاتەوە بۆ 'بۆکان'ێ
پێی بڵێن پێ لە دوو چاوم دانێ!"...

دیارە شیعرەکە لە سەردەمی ژیانی حاجی ڕەحماناغادا گوتراوە بەاڵم دیوانی چاپی
ئەنیسی و جەعفەر کاتێ چوونەتە ژێر چاپ کە ناوبراو لە ژیاندا نەماوە و بەو بۆنەیەوە
نووسیویانە "بۆ خوالێخۆشبوو حاجی ڕەحماناغا" .ئەوە بۆ خوێنەرێکی شیعرەکە ،کە
شارەزای ئەو مەسەالنە نەبێت ،گێژوگومی پێک دێنێت و واهەیە ئەو پرسیارەی بۆ بیتە
پێشەوە کە دەبێ هاتن و چوون بۆ کەسێک کە مردووە و داوای خوالێخۆشبوونی بۆ
دەکرێت،چ واتایەکی هەبێت! لەبەر ئەو هۆیە من وشەی خوالێخۆشبووم لە عینوانی
شیعرەکە البرد ،بەاڵم ئەو البردنە بەرگر نییە لە ڕێزگرتنی ئەوانیش و منیش لەو
کەسایەتییە گەورەیەی موکریان.
چوارینەی دووهەم "بۆ ئاغای ئەنیسی"یە .مامۆستا نەجمەدین ئەنیسی هەر ئەو کەسەیە
کە بۆ یەکەم جار دیوانی شیعرەکانی ئاواتی چاپ کرد و وا بزانم تا ئێستا چوار پێنج
جاریش چاپی کردۆتەوە ،گەرچی بە داخەوە من چاوم بە چاپەکانی دوایی
نەکەوتووە .ئەم یادداشتانەی ئێستاشم تەنیا لە سەر ئەساسی چاپی یەکەمی کاری ئەو
مامۆستایە و چاپی یەکەمی "شاری دڵ"  -دیوانی چاپی مامۆستا جەعفەری ئیمامی
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کوڕی شاعیر و هاوکارەکانی ئامادە کراون کە بیستوومە ئەویش گەیشتبێتە چاپی
دووهەم و ئەوانە نیشانەی جێگە و پێگەی شاعیرن لە ناو دڵی کۆمەاڵنی گەلەکەماندا.
سێ چوارینەی کۆتایی ناوی کەسێکی تایبەتیان لەسەر نییە بەاڵم لە خوێندنەوەیاندا
هەست دەکرێت ڕوویان لە کەس یان کەسانی تایبەتە و بەو بۆنەیەوە لەم بەشەدا
هێناومن .ئەو کەسانەی وا ڕووی شیعرەکان لەوانە ،خەڵکانی زۆر نزیکی شاعیرن واتە
ئەگەر کوڕ و کچ و ئامۆزای شاعیریش نەبووبێتن دۆستی نزیکی بوون.
کوڵ :جۆش ،سۆزی زۆر
برسی و پرسی :جیناسی ناتەواویان لێ دروست کراوە.
پیرە :نیاز شاعیر خۆیەتی
پیرە و تێرە :هەمان جیناسیان تێدایە.
برسی لە لێپرسین :واتە دەمەوێت هەمیشە هەواڵتان بپرسم.
بەوە چابوو...دڵی الی تۆیە :تەعبیرێکی جوانە .شاعیر دەڵێ دوورییەکەت وەک تیغێک
جەرگی بڕیوم ،خۆ ئەگەر دڵیشم الی خۆم بوایەت ئەویشی دەبڕی بەاڵم بەوە چابوو
دڵم الی تۆ بوو و ئیتر وەبەر تیغی دووریت نەکەوت!
ئیمامی :خودی شاعیرە
کالبوون :الدان
ژێر چەپۆکە بوون :بندەست و بێ دەسەاڵت بوون و مەزڵووم بوونە .من "ژێرچەپۆکە
بوون"م بیستووە بەاڵ م "لەژێر چەپۆکە بوون"م نەبیستووە .شاعیر دەتوانێ دەست بەرێتە
ناو ڕێزمانەوە.
کەشاکەش :فارسییە بە واتای کێشەکێش ،کێشمەکێش و کێشە وهەرا.
تالوتال :تالنەوە ،گەوزان لەبەر نەخۆشی و ئازار .دووپات بوونەوەی وشەکە بۆ تەئکید
و بەهێزتر کردنی نزاکەیە ،ڕەببی هەر هەمیشە بە دەرد و ئازارەوە بتلێیەوە!
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نامە گۆڕینەوەی شیعریی ئاوات
لەگەڵ شاعیرانی هاوچەرخی خۆی

سەرەتا

لێرە بەدواوە ،نامە شیعرییەکانی ئاوات دەست پێدەکەن کە بە کوردی و فارسین .لەم
بەشەدا سەرەتا شیعرە کوردییەکان دەکەونە بەرچاوی خوێنەر و نامە شێعرییە
فارسییەکان بە شوێن کوردییەکاندا دێن.
بە گوێرەی کەرەسەی بەردەستی من ،ئاوات سەرجەم  ١8نامەی شیعریی بە کوردی بۆ
دۆست و برادەری نزیکی خۆی نووسیون و ئەوانیش بە شیعر وەاڵمیان داوەتەوە .ئەو
شیعرانە ،یەکیان نەبێت هیچک ام لە دیوانی چاپی ئەنیسیدا نەهاتوون و من هەموویانم لە
چاپی جەعفەر وەرگرتوون.
شاعیرەکان هەر هەموو ،خەڵکی ناوچەی موکریانن.
وەاڵمی شاعیرەکان بۆ ئاواتیش لێرەدا دەهێنمەوە کە خوێنەر بە ڕادە و چۆنیەتی
پەیوەندییەکانی ئاوات لەگەڵیان بزانێت ،باوەکوو هەموویان وەاڵمیان لەگەڵ نییە.
ئەو شاعیرانەی کە جێگەی باسی ئەم بەشەن ،بە گوێرەی زیاد وکەمیی ژمارەی
شیعرەکانی ئاوات ،بریتین لەم مامۆستایانە:
• سەید قادری سەیادەت (سەیید)،
پێنج نامە لە ئاواتەوە و حەوت نامە لە سەییدەوە
• عەبباس حەقیقی،
چوار نامە لە ئاواتەوە و پێنج نامە لە حەقیقییەوە
• خالەمین بەرزنجی،
سێ نامە لە ئاواتەوە و یەک نامە لە خاڵەمینەوە
• محەممەدی نووری،
سێ نامە لە ئاواتەوە و سێ نامە لە نوورییەوە
• سەالحەدین ئاشتی؛
یەک نامە لە ئاواتەوە و یەک نامە لە ئاشتییەوە
• سوارەی ئێلخانی زادە،

هیچ نامەیەک لە ئاواتەوە بۆ سوارە تۆمار نەکراوە بەاڵم یەک نامەی ئەو بۆ
ئاوات بە دەستەوەیە

• مستەفا ئێلخانیزادە،
هیچ نامەیەک لە ئاواتەوە بۆ کاک مستەفا تۆمار نەکراوە بەاڵم یەک نامەی ئەو
بۆ ئاوات بە دەستەوەیە
• محەمەد ساڵح ئیبراهیمی (شەپۆل)
یەک نامە لە ئاواتەوە ،هیچ نامەیەک لە شەپۆلەوە تۆمار نەکراوە
هەروەها پێنج خشتەکییەکی قازی کاکە حەمەی قزڵجی لەسەر غەزەلێکی ئاوات لە
کۆتایی ئەم بەشەدا دێت.
من هەموو ئەو نامە گۆڕینەوە شیعرییانەم کردووە بە پێنج بەشەوە و شیعرەکەی قازی
کاکە حەمەی قزڵجیشم لەگەڵ خستوون کە بوەتە بەشی شەشەم .هۆکار بۆ دانانی ئەو
شیعرە لەم بەشەدا ئەو ڕاستییەیە کە بەژنی سەرەکیی پێنج خشتەکییەکە هی قازی
کاکەحەمەیە و فەردەکانی ئاوات لەو زیادکراون هەربۆیەش ئەستەم بوو بکرایە لەگەڵ
پاشماوەی شیعرەکانی ئاوات و بە ناوی ئەوەوە دابنرێت.
بنەمای کارەکەی من بەو شێوەیە داڕژاوە کە گرنگایەتی سەرەکیم بە شێعرەکانی
ئاوات داوە ئەویش لەبەر هۆکارێکی ساکار :ئەوە دیوانی شیعرەکانی ئاواتە و شیعری
هەر شاعیرێکی دیکە ،ئەگەر تەنانەت بەرگۆی خودی ئاواتیش بێت ،لە پەراوێزی
کارەکەدایە .بەو پێیە ،پاش و پێش خستن و دابەشکردنەکانی من بە گوێرەی زیاد
وکەمیی ژمارەی شیعرەکانی ئاوات بۆ هەموو بەرگۆیەک دەبن.
یەکەم نامەی شیعریی ئاوات لە ساڵی  ١٣٣١ی هەتاویدا بۆ مامۆستا عەبباسی حەقیقی
نووسراوە و دوانامەی شیعریی ئاوات ،کە ڕێکەوتی ساڵی بەسەرەوە بێت ،بۆ مامۆستا
سەالحەددینی ئاشتی نێردراوە .ئەگەر شیعری شاعیرەکانی دیکە بە پیتێکی ووردتر بە
شوێن شیعرەکانی ئاواتدا هاتوون ،کەم تا زۆر نیشانەی کەم ڕێزیی من بە بەرگۆی نامە
شیعرییەکانی ئاوات نییە و لە خوێندنەوەی چەندجارەیان دا شایەدی ڕادەی بەرزی
هونەریی کارەکانیان بووم ،بەاڵم وەک گوتم ،ئەوە دیوانی ئاواتە و شاعیرەکانیتر کە
بەشی زۆریان ئەستوندەکی شیعری هاوچەرخی کوردین ،بمانەوێت و نەمانەوێت
دەکەونە پەراوێزی شیعرەکانی ئەوەوە.
 /462نامە گۆڕینەوەی شیعری ئاوات

لە هەرکام لەو بەشانەدا هەوڵمداوە شیعرەکان ئەوەندەی گونجابێت بە گوێرەی ساڵ و
مانگی گوترانیان ڕێک بخەم .ئەم شێوازەشم بۆیە هەڵبژاردووە کە لە دیوانی زۆر
شاعیری کورددا شیعری شاعیرانی دیکەش ئاوێتە کراون و لە ئەنجامدا دوای چەند
جار نووسینەوە و نوسخە لەبەر هەڵگیران ،وەک شیعری شاعیرەکە خۆی هێنراونەتە
حیساب! نموونەی کارەکە ،دیوانی بێسارانی و شێخ ڕەزای تاڵەبانییە ،کە دەیان شیعری
شاعیرانی دیکە بە ناوی ئەوانەوە تۆمار کراون بەاڵم لە ڕاستیدا هی ئەوان نین و
٣٣٩
نوسخەهەڵگری ناشارەزا تێکەڵ بە یەکتری کردوون.
بە داخەوە هەندێک لە نامەکان ڕێکەوتی مانگ و ساڵیان بە سەرەوە نییە و نازانرێت
کەی نووسراون هەربۆیەش ڕێک خستنی ڕیزبەندییەکان ناتوانێ ورد و دەقیق بێت،
هەروەها داوەری کردن لەسەر هۆکاری دەربڕینی بەشێک لە بۆچوون و
ڕاگەیاندنەکانی ناو شیعرەکانیش بە بێ ئاگاداری لە ساڵی گوترانیان ،زەحمەتە.
لە دیوانی "شاری دڵ" دا ،شیعرە کوردی و فارسییەکان پێکەوە هاتوون .هەروەها
شیعرەکان ب ە گوێرەی ڕێکەوتی ساڵ ڕێک نەخراون .هەربۆیەش ڕیزبەندیی شیعرەکان
جیاوازن لەوەی ئێستای من کە فارسییەکانم جیاکردۆتەوە و بردوومەتە بەشی شیعری
فارسییەوە .هەروەها شیعرەکانم ،ئەگەر گونجاو بووبێت ،بە گوێرەی تەئریخ ،ڕیزبەندی
کردوون و ئەوەش بۆتە هۆکار بۆ پاش و پێش بوونی هەندێکیان.
شیعرەکان لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتوون و هۆکاری ئەوەش دوور نییە کێشەی
پارا ستنی ئاسایشی شاعیرەکان و مەسەلەی سانسۆر بووبێت.
سەبارەت بە شوێنی نووسرانی نامە شیعرییەکان دەبێ بڵێم بە داخەوە شوێنی زوربەی
هەرە زۆریان دەست نیشان نەکراوە بەاڵم بە گشتی لە سەردەمی نووسرانی نامەکاندا
ئاوات وەک وەرزێر یان خاوەن مڵک لە یەک لە گوندەکانی قاقاڵوا و گەردیگالن و
زەنبیل و ئاشی چۆمی زەنبیل ،یان کانی بەن و شێخ چۆپان ژیاوە ،کە هەمووی
کەوتوونەتە سێ کوچکەی نێوان بۆکان و سەقز و سەردەشتەوە .بەاڵم پرسیار ئەوەیە

 339تەنانەت کاک حەسەنی قازی و من لە چاپکردنی شیعرەکانی نەمر سەیفولقوزاتی قازیدا بە سەر هەڵەیەکی
وادا کەوتین و شیعرێکی شاعیرێکی دیکەمان بە هی ئەو دانا چونکوو ئەو دەستنووسانەی شیعری سەیف کە
لەبەر دەستماندا بوون جیاوازییەکیان لە نێوان شیعری ئەو و کەسەکەیتر دانەنابوو و ئاماژەیەکیان بە مەسەلەکە
نەکردبوو.
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ئەگەر بۆ نموونە ،لەو ساڵە تایبەتەدا لە گوندی گەردیگالن ژیابێت ،ئایا شیعرەکەشی
لە هەمان گوند گوتو وە یان لە شار و گوندێکی دیکەی کە بە سەفەر چووبێتە ئەوێ.
بە گوێرەی سەرەتای کتێبی شاری دڵ ،مامۆستا سەید کامیلی ئیمامی (ئاوات) لەم
گوندانەی خوارەوەدا ژیاوە:
-

-

لە ساڵی  ١٢8٢ی هەتاوی (کە بەرانبەرە لەگەڵ نۆ مانگی ساڵی  ١٩٠٣و سێ
مانگی ساڵی  ١٩٠٤ی زایێنی) لە گوندی 'زەنبیل' ی نێوان بۆکان و سەقز
لەدایک بووە.،
لەم گوندانەدا فەقێیەتی کردووە و دەرسی خوێندووە :زەنبیل ،جەمیان،
تورجان و باخچە.
لە ساڵی  ١٣١٣دا چۆتە "ئاشی چۆمی زەنبیل" -کە گوندێکی بچووکی چەند
ماڵییە.
لە ساڵی ١٣١٤دا سێ دانگی گوندی 'گەردیگالن'ی وەک بەشەماڵ پێدەدراوە
و چۆتە ئەو گوندە.
لە ساڵی  ١٣٢5و دوای هەرەسی کۆماری کوردستان بۆ ماوەی دوو ساڵێک لە
زیندانی ئەم شارانەدا زیندانی کراوە :بۆکان ،سەقز ،مەهاباد ،ورمێ و قەزوێن.
ساڵی  ١٣٢7گوندی 'گەردیگالن' ی لەگەڵ مامیدا ئاڵوگۆڕ کردووە و
داویەتی بە گوندی 'جەمیان'.
دوای چەند مانگێک گەڕاوەتەوە گوندی 'زەنبیل' ( ١٣٢7یان .)٢8
دوای ساڵێک گوندی 'کانی بەن' ی سەر بە گەورکی میرەدێی سەقزی کڕیوە
و ماڵی بردۆتە ئەوێ ( ١٣٢8یان .)٢٩
ساڵیک دواتر ( ١٣٢٩یان ' )٣٠کانی بەن ی گۆڕیوەتەوە بە گوندی 'شێخ
چۆپان' و چۆتە ئەوێ.
ساڵی ' ١٣٣٣شێخ چۆپان ی فرۆشتووە و سێ دانگی گوندی 'قاقاڵوا'ی
کڕیوە ،کە دراوسێی گوندی 'زەنبیل'ی کاکیەتی و تا کۆتایی تەمەن لەوێ
ماوەتەوە.
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-

ڕۆژی  ١٣٦8/٦/5ی هەتاوی ( ١٩8٩ی زایێنی) بە نەخۆشی ،لە ماڵی ئاغا
سەید تاهیری کوڕەگەورەی خۆی لە شاری سەقز کۆچی دوایی کردووە و
لە گۆڕستانی "مەرقەدان"ی گوندی زەنبیل نێژراوە.

بابەتی شیعرەکان
ناوەرۆک و بابەتی شیعرەکانی ئاوات لەم بەشەدا بەگوێرەی کەسەکان و ڕووداوەکانی
نێوانیان ،دەگۆڕێت بەاڵم لە چەند دیاردەدا هاوبەشییان هەیە:
یەکەم ،هەر هەموویان دۆستانە و میهرەبانانەن و خلووس و پاکی و ڕاستی و بێ فێڵیی
ئاوات لە دۆستایەتی و خزمایەتی دا دەنوێنن .بەرگۆی ئەو نامانەش بە چاوی ڕێز و
گەورەییەوە ڕوانیویانەتە ئاوات و هەمان خلووس و پاکییان تێکەڵ لەگەڵ ئیرادەت و
خۆشەویستی پێشکەش کردووە .ئەو دیاردانە زیاتر لەو نامانەدا دەردەکەون کە بۆ
حەقیقی و سەییدی نووسیون.
دووەم ،وەسفی سروشتی کوردستان ،کەم و زۆر لە هەموو نامەکاندا بەرچاوە.
سێهەم ،هەڵوێستی نیشتمان پەرستانەی ئاوات بەرانبەر بە ڕووداوەکانی کوردستان و
دڵسۆزی بۆ خەڵک و ڕقبوونەوە لە داگیرکەرانی خاک ،هەرکەس و لە هەرکوێیەک
بێت ،لە زوربەیاندا دەرکەوتووە .ئەو هەستە بە تایبەت لە نامەگۆڕینەوە لەگەڵ
خالەمینی شاعیردا بەرچاوترە.
چوارەم ،ئەو تەنز و تەوسە نەرم و نیانەی وا پێشتر لە شیعرەکانی ئاواتدا بینیومانە،
لێرەشدا جار وبارە هەست پێدەکرێن.
پێنجەم ،بە هەمان شێوە ،دوورەپەرێزی ،تەوازوع ،خۆ بچووک کردنەوە ،ڕێزی زۆر
گرتن لە الیەنەکانیتر ،لە هەموو نامە شیعرییەکانی ئاواتدا دیاردەیەکی بەرچاوە.
شەشەم ،باوەڕە ئایینییەکەی شاعیر ئاوێتەی زۆرێک لە شیعرەکان بووە.
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نامە گۆڕینەوەی شیعریی ئاوات لەگەڵ سەیید
سەرجەم  ١١پارچە شیعر
پێنج پارچەی ئاوات و شەشی سەیید

'سەیید' ناسناوی شیعریی 'سەید عەبدولقادری سەیادەت' (  ،) - ١٩٢٩کوڕی حاجی
بابە شێخ و ئامۆزای ئاواتە.
ژمارەی شیعری ئاوات و سەیید ،بەقەدرایی یەکتر نین و هەر بۆیەش ئەستەمە بتوانرێت
هەموویان بەرانبەر بەیەک دابنرێن .هەر ژمارەش نا ،ناوەرۆکی شیعرەکان هەندێک جار
گەلێک لەیەکتر جیاوازن و بۆ پرسیار و وەاڵمی دووکەسی نابن ،بەاڵم ئاشکرایە کە
ڕووی قسەی ئەو دووکەسە لەیەکترە .هەروەها یەک شیعری ئاوات نەبێت ئەوانیتر
هیچکامیان ڕێکەوتی ساڵ و مانگیان نییە .ئەوەش وای کردووە نەتوانرێت بە گوێرەی
زەمەن ،پێش و دوای یەکتر بخرێن؛ لە ئەنجامدا من هەر ئەو ڕێز بەندییە دەپارێزم کە
لە دیوانی چاپی جەعفەردا بۆیان دانراوە.
عینوانی یەکەم شیعر لە دیوانی شاری دڵ دا ئەوەیە" :نامەی سەیید بۆ "غالیب" و
"ئاوات" ،بەاڵم شیعرەکە کەمتر لە نامە دەچێت و زیاتر هەست دەربڕینی سەییدە
بەرانبەر ئەو دوو کەسایەتییە .غالیب ناسناوی شیعریی سەید محمد نورانی ،شێخی
زەنبیل و براگەورەی ئاواتە ،کە ئەویش شاعیرێکی خۆش مرخ بوو و نازانم ئایا
شیعرەکانی گردوکۆ و چاپ کراون یان نا؛ هیوادارم الی کەم پارێزرابێتن .ئەم
شیعرەی ئاوات و شیعرەکەی سەیید هەردوکیان لە ژێر کارتێکەریی شیعرێکی نالیدا
گوتراون و هەندێک وشە و عیبارەتیشیان لە نالی بە قەرز وەرگرتووە:
"عاشقی بێدڵ دەناڵی ،مەیلی گریانی هەیە
بێشکە ،هەورە تریشقە تاوی بارانی هەیە"...
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بەاڵم دواتر شیعری هەرکامیان بەرەو ئاقارێکی جیاواز ڕۆیشتووە .لە شیعرەکەدا ماڵی
سەیید چۆتەوە دێی جەمیان کە موڵکی بنەماڵەکەیانە و لەوێ خەریکی کشتوکاڵە ،لە
شیعری دووەمیشدا مەزرای دڵی هێندە گەورە و فراوانە "تڕاکتۆرێکی دەوێ شیوی
بکات" .لە شیعرەکە هەر ئەوەندە دەردەکەوێت نەک زیاتر .بەاڵم سەیید نامە
شیعرییەکەی بە "پیاو"ێکدا نا ردووە کە دەبێ کرێکاری بووبێت و دوور نییە کەسەکە
شۆفیر واتە لێخوڕی تڕاکتۆریش بووبێت و لە ڕاستیدا وێدەچێت ئەو ئیشاڕەیەی ناو
شیعرەکەی بە تراکتۆر ،بۆ ئەوە بووبێت داوای لە ئاوات کردبێت تڕاکتۆرە
ڕاستەقینەکەی خۆی بەو پیاوەدا بۆ ماوەیەکی کەم ،بە ئەمانەت بنێرێ بۆی.
ئەو مەسەلەیە لە شیعری سەیید دەرناکەوێت بەاڵم ئاوات بە ڕاشکاوی دەڵێ ئەوا
تراکتۆرەکەم بە پیاوەکەتدا بۆ ناردی و ئەگەر برسی و بێ هێزی ڕۆژوو گرتنیش
نەبوایەم ،هەر خۆم لەگەڵیدا دەهاتمە خزمەتت ،لە بەر ئەوەی برسیی ڕەمەزانم و چاو
دەگێڕم لە هەرکوێیەک نانی لێ بێت ،دەیچمێ! دیارە ئەگەرێکی الوازیش دەتوانێ
ئەوە بێت کە ئاوات بە تەنز و گاڵتە گوتبێتی تراکتۆرت بۆ دەنێرم دەنا تراکتۆری
ڕاستەقینەکە لە ئارادا نەبووبێت.
بەشی شیرینی شیعرەکە ئەو شوێنەیە وا باسی "ڕۆژوەوان" دەکات و دەڵێ کاتی
ئێواران تێر تێر دەخوات و دوای ئەوەی "جرت و فرت" ی لێ پەیدا بوو،
ئیستراحەتێک دەکات! جرت و فرت واهەیە قرقێنەی زۆر خواردن بێت! ئەوە
بەڵگەیەکی دیکەیە بۆ بوونی تەنز لە نێو شیعرەکانی ئاواتدا.
کات کەیە؟ مانگی ڕەمەزان ،ئاواتیش بێ تاقەتی "ڕۆژوەوانی"یە .لەگەڵ پەلە و هەلەی
نێرراوەکەی سەییدیشدا ،بە کینایە هەر تێیدەگەیێنێت کە بە قسەی پیاوەکەت کاری
یەک ڕۆژتان بە تراکتۆرەکەیە ،جا ئەوا پێشکەشم کرد ،واتە دوای ئەو یەک ڕۆژە بۆمی
بنێرەوە!
ئینجا قەتعە شیعرێکی سێ فەردیی سەیید بۆ ئاواتە و دوو غەزەلی ئاوات بۆ ئەو .ئەو
قەتعە سێ فەردییە بە بۆچوونی من ناتەواوە و دەبێ لەبەر هەر هۆکارێک یەک یان
چەند فەردی لێ باڵو نەکرابێتەوە .ئەوەی کە زیاتر دەمهێنێتە سەر ئەو باوەڕە ئەوەیە لە
شیعری دواتردا ئاوات بە سەیید دەڵێ "حاشا کە ئەمن لۆتیم ،حاشا کە ئەتۆ التی" ئەو
حاشایە بە خۆڕایی نەگوتراوە و دەبێ ئاماژەبێت بە قسەیەکی سەیید لەو قەتعە سێ
فەردییەدا ،کە ئێمە ناتوانین لێرەدا بیبینین .هەر لەو شیعرەدا سەیید گەلێک سیفاتی
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چاکی مرۆڤانە دەداتە پاڵ ئاوات و لەکۆتاییدا دەڵێ من هاتم و تۆ ڕۆیی ،کە دەبێ
باس لە میوانی چوونێک بێت کە هەردوکیانی تێدا بانگ کرابێتن بەاڵم ئاوات زوو
چووبێت و پێش هاتنی سەیید ڕۆیشتبێت .ئاواتیش بە هەمان شێوە باس لە سیفاتی
چاکی سەیید دەکات.
لە چاپی جەعفەردا شیعری سەیید وەک "وەاڵم"ێک بۆ ئاوات ناوبردە کراوە و ئەوەش
لە ڕاست دەچێت چونکوو هەردوکیان خاڵی هاوبەشیان تێدا دەبینرێت .گەرچی لە
شوێنەکانی دیکەدا ،وەاڵمنامەکان پڕ بە پێستی شیعری پێش خۆیان نین و هەست
دەکرێت دەبێ ئەو دوو کەسە شیعری دیکەشیان ڕوو لەیەکتر گوتبنێت کە لە
دیوانەکەدا نەهاتوون.
شیعری یەکەمی ئاوات ،پێنج فەردییە ،باس لە هیچ هاتن و چوونێک ناکات بەڵکوو بە
سیفاتی چاکی سەییددا هەڵدەڵێت .بەاڵم هەمان هاتن و ڕۆیشتن بابەتی شیعری دواتری
ئاواتن کە دەریدەخات وەاڵمی شیعرەکەی سەیید بێت کاتێ کە گوتبووی من ڕۆیم
و تۆ هاتی .بە م پێیە ،ئاوات لەژێر کاریگەریی ئەو سێ فەردەی سەیید دا ئەو غەزەلەی
هۆندۆتەوە.
دوو سیفەتی لۆتی و الت کە لەم دوو شیعرەی دوایی ئاواتدا هاتوون ،لە فەرهەنگۆکی
وشەی ناو شیعرەکانی ئاواتدا گەلێک نامۆن بە تایبەت ئەگەر ڕووی قسەی لە کەسێکی
وەک سەییدی ئامۆزای خۆی بێت ،مەگەر بە گاڵتە وای گوتبێت کە هەرواشە .ئەو بە
سەیید دەڵێ "بە قەولی وان" ،تۆ لۆتی و من التم! ئەو 'وان' ە کێن؟ دەبێ برا
وئامۆزاکانیان بن یان کەسێکی وەک مامۆستا حەقیقی کە لەگەڵ یەکتردا گاڵتەوگەپیان
بووبێت .التی ،ڕووتی و نەدارییە و ئەوە لەگەڵ دەست تەنگییەکەی ئاواتدا یەک
دەگرێتەوە .لۆتی دیارە واتایەکی قورستری هەیە و تەنیا کەسانی نزیک دەتوانن بە
کەسێک بڵێن لۆتی .سەیید کەم تەمەنتر بووە لە ئاوات و ڕەنگە ئەو کەسانەش وا پێیان
گوتووە لۆتی  ،بە تەمەن لەو گەورەتر بووبێتن .دەزانین یەک مانای الت ،شەالتە بەاڵم
بە دڵنیایی نیا زی خزمەکانیان ئەو واتایە نەبووە .لەبیرمان نەچێت کە شیعرەکە تەنزئامێزە
و جیددی نییە.
شیعرەکە ،هەر لە یەکەم فەردەوە تا کۆتایی ،پڕە لە سەناعاتی عەرووزی و لەژوور
هەموانەوە سەنعەتی تضاد (مقابلە) :ڕۆیشتن و هاتن ،لۆتی و الت ،هار و مات ،ڕاوچی
و هەوچی(فشەکەر) ،شوهرەی ئافاق و توعمەی ئافات ،دەس وپا و...
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هەندێک جاریش مراعات النظیر :دەر ودەشت ،خوسرەوی خوبان و شاهەنشەهی
شامات ،شایی و هەڵپەڕکێ ،چا و سەماوەر ،شیرین و قەند ،قەید و مباالت و....
لە شیعرەکەدا هەندێک ئاماژە بە کەس یان کەسانی نەیاری ئاوات و سەیید کراوە کە
باسی ئەویان کردۆتە وتاری سەرەکیی ناو گۆڤار (واتە قسەی سەر زاریان) ،بەاڵم
ڕوون نییە ئەو کەسە یان ئەو کەسانە کێن :گوێ مەگرە قسەی خەڵکی ،یارۆ...
ڕاهاتم :گوێ نادەمە قسە و ڕەخنەی خەڵک
کەوتوومە سەری ئەو سەر :فارس گوتەنی ،لە سیمی ئاخرم داوە! گوێم بەوە نابزوێت،
چی دەڵێن با بیڵێن!
یارۆ :فاڵنە کەس
دەس بگرە مەڵێ لەنگم :من زۆرجار سەیید قادری سەیادەت (سەیید)م بینیوە هەر لە
سەردەمی پێش پیریدا گۆچانێکی بەدەستەوە بوو و وێدەچوو کێشەی القی هەبێت .ئایا
"مەڵێ لەنگم"ەکەی ئاوات ئاماژە بەو ڕاستییە دەکات؟
تۆ دەس گرە ،من پاتم :سەنعەتی مراعات النظیری دەست و پای تێدا بەکارهێنراوە.
هەمان خۆ بچووک کردنەوەیشی تێدایە کە بەشێک لە کەسایەتی ئاواتی پێک هێناوە.
دوو غەزەلی دواتری سەیید ناڕەزایی دەربڕینە لەوەی ئاوات بێدەنگە و شیعری تازەی
نییە و هاندانیەتی بەرەو شیعر گوتنی زیاتر .یەکەمیان سیمبۆلیک بەاڵم بە ئاشکرا
سیاسی -کۆمەاڵیەتییە .هەر بەگشتی سەیید شاعیرێکی خامە ڕەنگینە و ئاوات بەخۆڕایی
پێی نەگوتووە "قادر بەخودا ئەلحەق ئوستادی بەیاناتی" .دووهەمیان لە مەقوولەی
ئیخوانییاتدایە و دۆستانەیە .لەوێدا گلەیی لە ئاوات دەکات بۆچی ماوەیەکە دەنگی نییە
و شیعری تازەی نەگوتووە ئئیجا تواناکانی ئاوات و سیفاتی چاکی هونەریی ئەو
دەخاتە ڕوو.
شیعری وەاڵمی ئاوات بێ تاقەتی و بێ هیوایی لە ژیانی خۆی لێ دەبارێت .لەوێدا
هەواڵی ئەوە دەداتە سەیید کە لەپێ کەوتووە گۆچانی بەدەستەوە گرتووە ،ئینجا
شیعرەکە بەرەو ئاقارێکی غەرامی دەبات و دەڵێ بە زولفی یار نەبێ هەڵیناستمەوە و
ئەو فەزا تازەیە تا فەردی چوارەم درێژەی دەبێت .ئێستا دەبێ بزانین ئەو "یار"ە ی
ئاوات کە دەتوانێ عەسای لێ بستێنێتەوە و لەسەر پێ ڕایبگرێت کێیە؟
بێگومان کیژۆلەیەکی نازداری چاوکاڵ نییە؛ ئەی کێ دەبێت؟ بە تێگەیشتنی من ،هەر
سەید قادری ئامۆزای خۆی و بەرگۆی شیعرەکەیە؛ خۆ ئەگەر ئەویش نەبێت کاکی
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یان مامی و لە نەهایەتدا گەورەپێاوێکی ئایینی تا پلەی پێغەمبەری ئیسالمە کە شاعیرانی
موسوڵمان بە عەرب و کورد و فارسەوە شیعری شێوە دڵدارانەیان پێدا هەڵگوتووە.
ئینجا شیعری "چوومە قاقاڵوا"...ی سەییدە کە لە شوێنێکیدا گوتوویەتی قائانی
شیرازیش لە شاعیریدا حەریف و ڕەقیبت نییە واتە دەرەقەتت نایەت .ئینجا ئەو و خۆی
بە دوو شاعیری ئێرانی ،قائانی و فیردەوسی ،دەشوبهێنێت و دەڵێ ئەوانە بە تۆزی
ڕێگای شاعیریی ئێمەش ناگەن چونکوو "تۆ مەستی کەمااڵتی و منیش پەستی
خەیااڵت".
ئەو لەف و نەشرە هەندێک جێی بیر لێکردنەوەیە و دەبێ ڕوون بکرێتەوە لە خۆی و
سەیید ،کامیان بە فیردەوسی دادەنرێت و کامیان بە قائانی' .فیردەوسی تووسی' خاوەنی
شانامەیە و لە ناو ئێرانییەکاندا ڕێز و حورمەتی تایبەتی هەیە ،لە سەدەی چوارەمی
کۆچی و یازدەهەمی زایێنیدا ژیاوە ،قائانی شیرازی  ٩٠٠ساڵێک دوای فیردەووسی لە
سەدەی سێزدەهەمی کۆچی و نۆزدەهەمی زایێنیدا هاتۆتە جیهان واتە زۆر لە سەردەمی
ئێمە دوور نەبووە .ئەگەری زیاتر ئەوەیە لەف و نەشرەکە مورەتتەب بێت لە بەر ئەوەی
ئاوات لە فەردێک پێشتریشدا سەییدی لەگەڵ قائانی بەرانبەر دانابوو ،لێرەشدا هەر
سەیید قائانی بێت و خۆی فیردەوسی .بەاڵم ئاوات کە هەمیشە خۆی بە بچووک زانیوە
و خەڵکانی دیکەی گەورە کردۆتەوە ،واهەیە لێرەشدا سەیید بە فیردەوسی خاوەن
کەمااڵت و خۆی بە قائانیی پەستی خەیااڵت دانابێت .با ئەوەش بڵێم کە قائانی
شاعیرێکی هەجاوێژیش بوو کە کارتێکەریی هەبووە لە سەر شێخ ڕەزای تاڵەبانیی
خۆمان و موفتی پێنجوینیش لە شیعردا ئاماژەی بە وەستاییەکەی ئەو لە شیعردا کردووە.
کەوابوو ،دەکرێ ئاواتیش بە شاعیرێکی گەورەی دانابێت و شوبهاندنی سەیید بەوی،
بە کەم نەزانیبێت.
بە گوێرەی شیعرەکە ،دەبێ پێش سەردەمی پیری و بێ تاقەتیی ئاوات ،لە گوندی
قاقاڵوای دوا شوێنی ژیانی ئاواتدا خانەقایەک بووبێت و زیکری دەروێش و کۆڕی
تەهلیلەی سۆفیانی لێ بەسترابێت .جا لە سەردەمێکی تازەتردا سەیید بە ڕاست یان بە
خەیاڵ سەردانی گوندەکەی کردبێت و بە نەمانی ئەو فەزا ئایینی-عیرفانییە خەفەتبار
بووبێت.
ئەوەی لەو شیعرەدا بۆ من جێگەی سەرنجە ،کارە هونەرییەکەی سەییدە لە کێشانەوەی
سەرکەوتوانەی وێنەیەک لە مەنزەرەی خانەقاکەی قاقاڵوا ،بە تایبەت هەرەس هێنان و
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فەوتانی ،کە دەڵێ هەموو سۆفی و دەروێش و زیارەتکار و خۆییەکان (کە دەبێ
کەس وکار و خزم و دەست وپێوەندی ئاوات بن) ،یەکە یەکە خانەقایان بەجێ هێشت
و تەنیا کۆترەکانی حەرەمی خانەقا مانەوە ،پاشان ئەوانیش لە شەقەی باڵیان دا و فڕین
و نەمان ،تەنیا خودا خۆی مایەوە.
ئەو وێنەسازییە زۆر لە شیعرێکی نازم حیکمەت دەچێت کە ناوی "مەتەڵی هەموو
مەتەاڵن"ە و باس لە ژیان بەگشتی دەکات و نەمان و فەوتانی مرۆڤ و ئاژەڵ و دار و
دەوەن و ئاو و هەتاو ،یەک بە شوێن یەکدا .من دڵنیام سەیید چاویشی بەو شیعرەی
نازم حیکمەت نەکەوتووە بەاڵم وەک تەوارود ،بیرێکی هاوشێوەی ئەوی بە مێشکدا
هاتووە کە لەبەر ئەوەی باس لە هەمیشەیی نەبوونی ژیان و فەوتانی دیاردەکان دەکات،
ڕەوتێک کە دەکرێ بۆ هەمیشە بمێنێتەوە.
ئەو شیعرەش لە چاپی جەعفەردا وەک وەاڵمی ئاوات بە سەیید ڕاگەیەنراوە ،گەرچی
هیچ وێناچێت وەاڵمی ڕاست ئەو شیعرەی سەیید بێت .من دووری نابینم ئەو دوو
کەسە ئاڵوگۆڕی گەلێک شیعری دیکەشیان کردبێت کە نەگەیشتوونەتە دەست ئێمە.
تەنانەت ئەوەش نەگونجاو نییە کە شیعرەکە نەک بۆ سەیید بەڵکوو بۆ کەسێکی دیکەی
وەک مامۆستا هێمن گوترابێت لەبەر ئەوەی زۆر وێچووی شیعری 'فرمێسکی ڕنوو'ی
مامۆستا هێمنە:
"تۆ گوتت من ئاشقی سهوداسهر و دینم دهوێ
من گوتم تاکو به ئاواتت بگهی دینم دهوێ"

شێعری ئاوات غەزەلێکی غەرامییە لە وەسفی یاردا .بەاڵم لە دوایین فەرددا شاعیر
دەچێتەوە سەر شێوازە ناسراوەی خۆی :پیرم ،با دەست لە بەند وباو هۆنینەوە هەڵبگرم
و لەبیری خودادا بم!
بە گوێرەی سەرەتای کتێبی شاری دڵ ،شاعیر لە ماوەی دوای  ١٣٣٣تا  ١٣٦8لە
قاقاڵوا ژیاوە و بەو پێیە ،شیعری سەیید دەبێ دوای ساڵی ١٩8٩( ١٣٦8ز) گوترابێت و
یەکەم سەفەری سەیید بووبێت بۆ گوندەکە ،دوای ڕۆیشتنی ئاوات.
هەروەها لە شیعرەکەی سەییددا ،ئاوات بە [عبدالرحمن] جامی و قاقاڵوا بە شارەکەی
ئەو واتە 'جام' دەشوبهێنرێت .جامی شاعیرێکی سۆفی مەسلەکی گەورەی ئێران لە
سەدەی نۆهەمی کۆچیدا ژیاوە و واهەیە بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە دواترین
گەورەشاعیری فارسی وێژ بووە کە لەسەر شێوازی ناسراو بە 'عیراقی' شیعری گوتووە،
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات471/

بە "خاتم الشعراء" ناوبراوە .شیعری شێوازی 'هیندی' دوای ئەو سەدەی نۆهەمە دەست
پێدەکات و مامۆستایانی ئەدەب و شیعری ئێران گرنگایەتییەکی زۆری پێنادەن.٣٤٠
پاشان وەاڵمی ئاوات بە سەییدە ،کە ئەویش ئاماژەی بە شیعرێکی سەیید تێدا نییە هەر
بۆیەش بە ئەگەری زۆر ،دەبێ لە دەرفەتێکی دیکە و لە پەیوەندی مەسەلەیەکی
دیکەدا گوترابێت.
ئەوەش شیعرەکانی ئاوات و سەیید:
ئا :شیعری ئاوات
س :شیعری سەیید

س ١ .شیعری سەیید بۆ غالیب و ئاوات

"غالیب" و "ئاوات" دوو شەم بوون و دڵم پەروانەیەک
هەردەمه دوو جار دەسووتام من بەبێ پەروانەیەک
جارێ ئەو دەیبرد دڵم ئەو جارێ دەیهێنایەوە
دوو تەناف بوو بۆ دڵی تەنیام که کردبوویانه یەک
دەست و پێی دڵ بەستراوه ،تابی زنجیری نییە
تاقه هەودایەک بەسه بۆ دەست و پێی دێوانەیەک
بۆیه دوو ساقی به دوو جام دێنه سەر ئاسۆی دڵم
دیاره بۆ مەستێک کەمه یەک ساقی و مەیخانەیەک
ڕەمزی عەشقه وا به دوو سەییاد بە دووی سەیدێکەوەن
گەر نه تەیری دڵ ئەسیر نابێ به داو و دانەیەک
من لەگەڵ خۆم و خودای خۆم عەهد و پەیمانم هەیە
بچمه سەر کەوسەر بەبێوان نامەوێ پەیمانەیەک
 340بە پێچەوانە ،زۆرشاعیری کورد کارتێکەریی ئەو شێوازە شیعرەی ئێرانییەکانیان لەسەرە :مەحوی ،وەفایی و
بەتایبەت نالی.
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"غالیب" و "ئاوات" دوو جانانەی منن ،دڵ پێمدەڵێ:

تۆش دوو جار بمره "سەید"! هەرجاره بۆ جانانەیەک

(الپەڕە  ٤٠٢ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

س ٢ .نامەی سەیید بۆ ئاوات

وەرنه سەر سەرچاوەکەی چاوم که سەیرانی هەیە
ڕوون و لێڵه جاربەجاره حاڵی سیروانی هەیە
گەرچی باریکه مژۆڵ بۆ بەردەبازی ڕێگەتان
کۆلکەداری ئاوەسووی من تاقەت و توانی هەیە
ماڵەکەم کۆن و بچووکه الیەقی ئێوەش نەبێ
ماڵی دڵ ئاوا هەراوه ،جێی هەمووتانی هەیە
گەرچی وێرانه وەکوو "جەمیان" دڵم ،ئاو و هەوای
زۆر لەتیفه ،وەک قەریحەم تەبعی جەمیانی هەیە
گەر تراکتۆرێک هەبێ مەزرای دڵی من شێو بکا
لەم چیا سەرسەوزەدا مەودا و مەیدانی هەیە
شین دەبێ تۆوی مراد ئاخر له مەزرای ئارەزوو
ئاسمان ئەمڕۆکه مەیلی تاوەبارانی هەیە
"سەیید" ئەمڕۆ ئیمتیحانی شانس و بەختی خۆی دەکا
تا بزانێ کاکه "کامیل" لوتفی جارانی هەیە؟
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە
(الپەڕە  ٤٠٣ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات473/

ئا ١ .وەاڵمی ئاوات بۆ سەیید

هۆنەرێکی پیری وەک من ،کوا وتەی جوانی هەیە؟
کوا گوڕ و تین و توانای جاریجارانی هەیە؟
گوێم خەریکه گوێ نەداته بەند و باو ،چاویش ئەوا
کەمکەمه بێنوور دەبێت و حاڵی بوحرانی هەیە
هەرکه بیستم ماڵەکەت هاتۆتەوه جەمیان ،کوتم:
سەد شوکر وا هەوری ڕەحمەت مەیلی بارانی هەیە
هاتیەوه بۆ خانەقای پیرۆزی بابی گەورەمان
ئاوەدان بێ زۆر هەراوه جێی هەموومانی هەیه
گەرچی هەروەک مۆتەکه سەر سینگی گرتم پیاوەکەت
ڕۆژوەوان بۆخۆت دەزانی ڕۆژ و شەو ژانی هەیە
خۆ بەاڵم چونکه لەالیەن تۆوه بوو ،پێی سەر سەرە
ڕۆژوەوانیش کاتی ئێوارانه دەرمانی هەیه
تێروپڕ دەخوا ،هەتا تێرتێر نەبێ ناکشێتەوە
جرتوفرتی لێ پەیا بێ ،جا وچاندانی هەیە
بۆ تراکتۆر ناردبووت "سەیید"! ئەوا پێشکەش کرا
پیاوەکەت دەیگوت که ڕۆژێک کاری کێاڵنی هەیە
گیانه "ئاوات" برسییه و بێهێز ،دەنا بۆ خزمەتت
حازره بێ ،چاو دەگێڕێ داخۆ کێ نانی هەیە
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە ڕوون نییە.

(الپەڕە  ٤٠٤ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

___________________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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س ٣ .وەاڵمی سەیید بۆ ئاوات

لە سەر هەمان کێش و سەروا ،ئاشکرایە هەردوکیان لە پەیوەندی یەکتردا گوتراون:

ئەی مەنبەعی فەیز و جوود ،ئەی شاعیری پڕمایە!
تۆ مەرکەزی ئیحسانی ،تۆ کانی کەمااڵتی
من بەندەیی تۆم قوربان! تۆ سەروەر و سەرداری
شایستەیی تەعزیمی ،جێی فەخر و موباهاتی
ئەستێرەیی شەوتابی ،هاتم به هومێدی ڕووت
تا شەو که موعەتتەل بووم ،من ڕۆییم و تۆ هاتی
(الپەڕە  ٤٠5ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە).

ئا ٢ .وەاڵمی ئاوات بۆ سەیید

قادر بەخودا ،ئەلحەق ،ئوستادی بەیاناتی
تۆ مەزهەری هەڵبەست و ئەشغار و مەقاالتی
ئەمڕۆ ژنییە هەر بێ شک هەمڕەنگ و هەماوەردت
قائانی بڵێی ،ئەمڕۆ بێ مۆدە غەزەلیاتی
فیردەوسی و قائانی ناگەن بە غوباری مە
من پەستی خەیااڵتم ،تۆ مەستی کەمااڵتی
با باسی نەکەین باشە ،چون من بە مەسەل زیاتر،
دەرکەوتووە لێم پیری ،ئوفتادەگی و التی!
فەرمایشی تۆ قادر زۆر جوانە ،وەکوو قەندە
حاشا کە ئەمن لۆتیم ،حاشا کە ئەتۆ التی!
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە
(الپەڕە  ٤٠٦ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە).

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات475/

_____________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن  //مفعول مفاعیلن

ئا ٣ .نامەی ئاوات بۆ سەیید

من هاتم و تۆ ڕۆیی ،تۆ ڕۆیی و من هاتم
زانیوته به قەولی وان تۆ لۆتیی و من التم
گاهێ کز و گەه ماتین ،گەه لۆتیی و گەه التین
ڕووکەینه دەر و دەشتان ،تۆ هار و ئەمن ماتم
تۆ ڕاوچیی و من هەوچی ،با پێکەوه حازر بین
گوێ مەگره قسەی خەڵکی ،وەک من به؛ کە ڕاهاتم
سەرلەوحەیی گۆڤاره باسی منی بێچارە
یا شوهرەیی ئافاقم ،یا توعمەیی ئافاتم
کەوتوومه سەری ئەوسەر ،هەرکەس چ دەڵێ بیڵێ
دەرحەق به قسەی خەڵکی بێقەید و موباالتم
با هەر به خەیاڵ یارۆ ،ئێمه به فەقیر دانێ
تۆ خوسرەوی خووبانی ،شاهەنشەهی شاماتم
شایی دەوێ ئەو ،سەیره؛ دەس بگره ،مەڵێ لەنگم
هەڵپەڕکەیەکی بگرین ،تۆ دەس گره ،من پاتم
گەر چا بێ کەالمی من ،سینەش که سەماوەر بێ
شیرینه وەکوو قەنده ،هەڵبەست و مەقاالتم
قوربانی وەفاتم من ،قادر قەدەمت بێنە
سەر چاوی حەزینی من ،حازر له گوزەرگاتم
قاقاڵوا١٣٣٩ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٠7ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_____________________________
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بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن  //مفعول مفاعیلن

س ٤ .نامەی سەیید بۆ ئاوات

ژیانی من به دەرد و داخ و ژانه ،هەر به نێو ژینە
کەسێ نەیچێشتبێ ئەم تاڵییه ،الی وایه شیرینە
لەمێژه دەنگی تۆ نایێته گوێ" ،کامیل"! چ قەوماوە؟
ئەتۆ الڵ بووی؟ زمانم الڵ بێ یا گوێی ئێمه سەنگینە؟
براکەم! شێعری تۆ ناڵەی دڵه ،هەر دڵ دەالوێنێ
بەڵێ بۆ دەردەداران الیەالیه دەنگی ناڵینە
زەمانێ بولبولی دەنگخۆشی ئەم گوڵزاره بووی ،ئێستا
نه دەنگی ناڵە وو نایه ،نه ڕەنگی جوانی نەسرینە
هەچی دەنگێکی دەیبیستم دڵم دێنێته ژان ئەمڕۆ
سکااڵی مل بەکوێنه هەر سەدای ڕۆڕۆیه ،یا شینە
به سەرما هێنده گریاوه مژۆڵی پێنەما چاوم
له باخچه و باخی بێخاوەن دەچێ بێهەژگ و پەرژینە
لەسەر چۆم و شەتان فێنکایی ئاوێکم نەدی کاکە!
هەمووی خوێناوی جەرگی لەتلەته ،لێاڵوی ئەسرینە
لەباتی قاسپەقاسپی کەو ،پەپوو دەخوێنێ لەم هەردە
لەباتی الله و سونبوول له باخان هەر دڕوو شینە
ئەمن بۆخۆم که خەمبارم دەڵێم هەروەک منه "سەیید"
له چاوی اللەوه هەرکەس دڵی داخێکی خوێنینە
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە ڕانەگەیەنراوە.
(الپەڕە  ٤٠8ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)
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س ٥ .نامەی سەیید بۆ ئاوات

دەمێکه زەمزەمەی شێعرێکی تۆم کاکه ،له گوێ نایە
له کوێستان و چیا سەرسەوزەکان قاسپەی کەوێ نایە
گوڵی باخی ئەدەب گەر تۆ نەبی ،من بچمه کام گوڵشەن؟
که هیچ باخ و گوڵێک ئەو بۆنه خۆشەی خۆتی لێنایە
هەموو سەرچاوەیەک کوێر بێتەوه خۆ ئاوی نامێنێ
کەچی سەرچاوەکەی چاوم دەبوو وشکایی بێ ،نایە
له ناخی سینەوه هاسان هەناسەم نایەت و ناچێ
کزەی بای وەعدەکەی خۆمه ،دەمێ دێ ،سەردەمێ نایە
له هەرال دڵ بەجێ دێڵم بحەجمێ و بگرێ ئارامێ
له هیچ الیێکیدی ،الی تۆ نەبێ ،خۆ دڵ بەجێنایە
نەخۆشی دەست و پێی بەستووم و دەنگیشم به کەس ناگا
خڕەی زەنجیر و دەسبەندی کەسی بێدەستوپێ نایە
دڵی ناردۆته الت "سەیید" که نەیتوانیوه بۆخۆی بێ
درەنگی پێدەچێ ئاخر به سەر دێ ،خۆ بە پێ نایە
(الپەڕە  ٤٠٩ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ئا ٤ .نامەی ئاوات بۆ سەیید

قادر! ئەمن ـ دەزانی ـ عەسام گرت به دەستەوە؟
کەوتووم لەپێ ،بفەرموو ده "کامیل" هەڵستەوە
هەستانی من برا! به عەسای زولفی یارمە
گەر بێ به الرولەنجه ،به دوو چاوی مەستەوە
 /478نامە گۆڕینەوەی شیعری ئاوات

باری دەکەم ئەگەرچی گرانه به دەرد و خەم
بەو حاڵەوه به موویێکی زولفی دەبەستەوە
خۆ گەر پسا دڵم ،دەکەوێ ،دەشکێ ،ناسکە
ئەوچەل چ چارەکەم به دڵێکی شکەستەوە
"ئاوات"ه قەت نەهاته جێ ئاواتی سەییدا
هیوام نەماوه کاکه! به ڕۆحێکی خەستەوە
(الپەڕە  ٤١٠ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_____________________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف:مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

س ٦ .نامەی سەیید بۆ ئاوات

چوومه "قاقاڵوا" ماڵی "ئیمامی"
دەردەدارێک چوو بۆ دەوای زامی
مامۆستای گەوره و بەڕێز و زانا
وێنەی کەم ماوه له موکریانا
ئەستێره گەشەی بەریبەیانە
بەجێماو له ڕێی شەوی ژیانە
هەرچەن جێگاکەی چۆڵ و کەنارە
مانگ له هەرالیەک هەڵبێ دیارە
ماوه لەو دێیه ئەو زانای نامی
قاقاڵوا "جام"ه و ئیمامیش "جامی"
کابەی ئاماله ئەو بارەگایە
جێی ڕاز و نیاز لەگەڵ خودایە
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات479/

دەنگی تەهلیلەی سۆفی شەوانە
عەڕشی خودایان دێنا جۆالنە
له خانەقادا گەلی دەروێشان
سەریان شۆریده ،دڵیان پەرێشان
له وەختی زیکرا دەروێشی دڵڕێش
پرچی وەک دڵی پەرێشان دەروێش
هەرکەس سەری خۆی هەڵگرت و ڕۆیی
دەروێش و سۆفی زەوار و خۆیی
ئەوەی بەوەفا و خاوەن کەڕەم بوون
هەر کۆترەکانی دەوری حەڕەم بوون
ئەوانیش فڕین ڕوو به هەوا بوون
ئەوانیش وەک من سەربههەوا بوون
له دۆستەکانی خودا کەس نەما
خودا خۆی ماوه بەتاقی تەنیا
چ جێیەک بچم دڵ لێی بە جێ بێ
من بچمه کوێی دی بۆنی وی لێ بێ
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دەست نیشان نەکراوە ،بەاڵم دەبێ دوای ساڵی  ١٣٦8ی هەتاوی گوترابێت.
(الپەڕە  ٤١١و  ٤١٢ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ئا ٥ .وەاڵمی ئاوات بە سەیید

بۆ وەاڵم ،هۆنەر دەڵێ من قامەتی یارم دەوێ
یاری زانا و شۆخ و شەنگ ،خۆش کار و ڕەفتارم دەوێ
نامەوێ وەک بووکی شاران خۆ بڕازێنێتەوە
بێ بەر و بەرموور و بازن ،یاری ساکارم دەوێ
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هەروەکوو الوالو نەپشکووتوو ،وەکوو بووکی بەخت
دڵبەری بااڵبڵند ،شیرین و عەییارم دەوێ
زولفەکەی گەستوومی وەک دووپشکی ڕەش ،بەو حاڵەوە
بەژن و بااڵ و الر و لەنجە و زولفی ڕەشمارم دەوێ
گەر نەخۆش بم بێتە الم پێم خۆشە ،با هەر کەوتبم
ڕۆژ و شەو داوا دەکەم من :گیانی بیمارم دەوێ
گیان بە عەشقی یار نەسووتێ ،سەر لە ڕێی ویدا نەچێ
هەر دوو دەفرۆشم بە پووڵێک و خەریدارم دەوێ
کاکی "ئاوات"! هەڵگرە دەستت لە شێعر و بەندوباو
تۆ کە پیر بووی هەر بڵێ :من ڕەحمی دادارم دەوێ
قاقاڵوا١٣٦٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤١٣ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

__________________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات و حەقیقی
سەرجەم  ٩پارچە شیعر
چوار شیعری ئاوات و پێنج شیعری حەقیقی

ئاوات و مامۆستا عەبباسی حەقیقی ( )١٩٩7 - ١٩٠٢دۆستی دێرینی سەردەمی
فەقێیەتی بوون و تا کۆتایی تەمەن دۆستایەتییەکی گەرم وگوڕ لە نێوانیاندا بەردەوام
مایەوە.
ئاوات لە گوندەکانی ناوچەی نێوان بۆکان و سەقز و سەردەشت ،دەژیا و لە کۆتایی
ژیانیشدا ،گۆڕستانی مەرقەدان"ی گوندی زەنبیل بەخاک ئەسپێررا.
بەاڵم مامۆستا حەقیقی زوربەی تەمەنی لە بۆکان ژیا و فەرمانبەری ئیدارەی دوخانیاتی
بۆکان بوو ،هەر لەوێ خانەنشین کرا و کۆچی دوایی کرد ،هەر لەوێش ئەسپەردەی
خاک کرا.
نامە شیعرییەکانی ئاوات ڕێکەوتی وەرز و ساڵیان بە سەرەوەیە و هەربۆیەش
دیاریکردنی زەمەن بۆیان ئەستەم نییە .یەکیان هی ساڵی  ١٣٣١و سیانیان هی ١٣٣٢ی
هەتاوین کە دەکەنە  ١٩5٢و  5٣ی زایێنی .هەروەها شیعرێکی حەقیقی کە باسی
ڕۆژووی ڕەمەزان دەکات ،ڕێکەوتی ساڵی  ١٣٤7ی هەتاوی (١٩٦8ی زایێنی) بە
سەرەوەیە و من هەوڵمداوە لە ڕووی "تقویم تطبیقی" ی سااڵنی مانگی و زایێنییەوە
بزانم مانگی ڕەمەزانی ئەو ساڵە کەوتۆتە کام وەرز و مانگی هەتاوییەوە.
ساڵی  ١٣٤7ی هەتاوی بەرانبەرە لەگەڵ  ٩مانگی  ١٩٦8و  ٣مانگی یەکەمی ساڵی
 ١٩٤٩ی زایێنی و مانگی ڕەمەزانی ئەو ساڵە ش لە دیسامبردا بووە واتە کۆتایی پایز و
سەرەتای زستان.
ساڵی  ١٣٤7ی هەتاوی هەڵگری بیرەوەرییەکی سیاسییە بە تایبەت لە ناوچەی ژیانی
ئاوات و حەقیقی ،ئەویش سەرهەڵدانی خەباتی چەکدارانەی باڵی شۆڕشگێڕی حزبی
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دیموکر اتی کوردستانە کە تێیدا نەمران موعینییەکان و شەریفزادە و مەال ئاوارە و
هاوڕ ێکانی دیکەیان شەهید بوون و تەنانەت نەمر سەید فەتاح یەک لەو کەسانە بوو کە
لە گوندی قەرەگوێز شەهید کرا -گوندێک کە لە بن گوێی قاقاڵوا و گەردیگالن و
زەنبیلی ئاواتدایە و ژاندرمەی شا ،بۆ چاوەترسێن کردنی خەڵک ،تەرمی ئەو کەسانەیان
بە گوندەکاندا گێڕا و هێنانیە بۆکانی مامۆستا حەقیقی و لەوێ نمایشیان پێدان.
سەمەرە ئەوەیە لە شیعری هیچکام لەو دوو شاعیرە بەرپرسەدا ئاماژەیەک بەو کارەساتانە
گەورانە نەکراوە و تەنیا باسی زەکات و سەرفیترەی مەال و شەوانی لەیلەتولقەدر
کراوە! دیارە من مەسەلەی سانسۆر و ترس لە کاردانەوەی ساواک بە هۆکاری ئەو
خۆالدانە دەزانم ،باوەکوو الی کەم ئەوەیان لێ چاوەڕوان دەکرا کە ئاماژەیەکی
دووریش بێت بەو ڕووداوە گرنگانە بکەن.
هەرچۆنێک بێت ،بابەتی سەرەکیی دوو شیعری یەکەم ،مانگی ڕەمەزانە و وێدەچێ
ئاوات کە هەر خۆی لە خۆیدا لە تەنیایی و بێدەنگی بێزار بووە ،ڕۆژوو زیاتریش بێ
تاقەتی کردبێت کە دەڵێ:

"غەیری کوندی ماڵخراپ و وشکهسۆفی ڕیشدرێژ
کێ دەڵێ ئەم وەخته خۆشه؟"

بەاڵم حەقیقی ،لە ئاواتی شێخزادەی مەالی دوازدە عیلم توندتر ،الیەنی ڕەمەزان و
ڕۆژوو دەگرێت و دەڵێ:

"لەززەتی ڕۆژوو ئەتۆ تێفکره عەینی ڕەحمەتە
خواردنی ڕۆژێ ئەتۆ بڕوانه زەهری مارییە!"

هەرچؤنێک بێت ،شیعرێکی گەرم وگوڕی دۆستانەیە' ،ڕەدیف'ەکەی ،وشەی کاغەزە و
وەک نامەی شیعری ،حەقیقی لە بۆکانی نیشتەجێی خۆیەوە ناردوویە بۆ 'کانی بەن'ی
گوندی ئاوات .ئاوات لە شیعرەکەدا حەقیقی بە یار و دڵدار ناودەبات هەمان هەست و
دەربڕین ل ە دوو شیعری خوارەوەتری حەقیقیشدا دەبینرێت کە ئەوپەڕی ئیخالسی نێوان
ئەو دوو کەسە دەگەیێنن.
هەروەها ئاوات جیناسێکی لە نێوان "کانی بەن" و "کانیی گەورەکان" دروست کردووە
کە یەکەمیان گوندە کەی خۆی و دووهەمیان ئاماژە بە حەوزە گەورەی بۆکانە،
هەروەها بۆکان بە جێی سەردار ناودەبات کە ئاماژەیە بە سەردارەکانی بۆکان (عەزیز
خان ،سەیفەدین خان ،حەمەحوسەین خان و عەلی خانی بابامیری) .لە کاتی گوترانی
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شیعرەکاندا هیچکام لەو سەردارانە نەک لە حکوومەت بەڵکوو لە ژیانیشدا نەمابوون و
ئاماژە پێکردنیان تەنیا یادکردنەوەیە.
هەستی گەرم وگوڕی دۆستایەتی نێوان دوو مامۆستای شیعر ،لە شیعری خوارەوەی
ئاوات و حەقیقیدا بە باشی هەستی پێدەکرێت.
هێنانی 'شڕ' یان 'خۆشتر' لەگەڵ پاشماوەی سەرواکان (تەڕی ،بەری ،سەری ،نەشتەری،
پەروەری و ئەستەری) دا ،هەندێک کورتی و ناتەواویی تەکنیکی شیعری دەگەیێنێت.
ئەستەڕ :بەر ،کووتاڵی دیوی ناوەوەی جل وبەرگ .لەگەڵ پشت سەنعەتی تضادیان پێ
دروست کراوە .ئاوات شیعری حەقیقی بە پشت واتە بەشی چاک و بەرچاوی جل
وبەرگ دەشوبهێنێت بەاڵم شیعری خۆی کە پێشتریش پێی گوتبوو "شڕ"ە ،بە ئاستەڕ
دادەنێت .ئەوەش تەوازوع و خۆ بەکەمزانییە سروشتییەکەی ئا واتە کە لێرەشدا سەری
هەڵداوە .شیعری حەقیقی لە سەر هەمان کێش و سەروا گوتراوە .لەوێدا ناوی حەوت
گوڵ و پێنج کووتاڵ الی یەکتر دانراون و کوێستانی شوێنی ژیانی ئاوات لە جوانیدا
وەک 'ڕامسەر' و 'بابولسەر' دادەنێت کە دوو شاری خۆشن لە باکووری ئێران و سەر
دەریای قەزوێ ن .ئەو ناوچانە پڕ دار ودرەخت و سەوزەاڵنین .حەقیقی لە فەردێکی
شیعرەکەدا یاری بە پیتی /ق /دەکات و مۆسیقای دەروونیی دەنگی ئەو پیتە پێنج جار
بەگوێی خوێنەردا دەدات:
قیامی قامەتت بۆ ئەهلی دڵ قامی قیامەت بوو
قەتاری کۆچ و بارت بۆ موکریان مەحشەری هێنا

من هەست دەکەم هەندێک جار شیعری حەقیقی پێش ئەوەی ئاوات گوترابێت،
گەرچی دیوانی شاری دڵ ئەویانی لە وەاڵمی ئەمدا تۆمار کردووە.
بابەتی بەرچاو شیعری "لە ئەحواڵی ئیمامی گەر دەپرسن "....ئەوەیە بەرگۆی قسەکانی
ئاوات تەنیا مامۆستا حەقیقی نییە بەڵکوو دەستەیەک دۆست و برادەری دیکەی
هەردوکیانن بەاڵم بە داخەوە ئێمە لە ناویان ئاگادار ناکرێینەوە .وێدەچێت ئاوات لەو
کوێستانەی وا لێی ژیاوە ناڕازی بووبێت لەبەر ئەوەی دەڵێ گەرچی سەوزەاڵن و
بژوێنە ،بەاڵم ئەوە بۆ حەیوان چاکە! خەڵک لەوێ بێ شێو و پێخۆرن .ئەو شوێنە
کوێستانیەش دەبێ گوندی کانی بەن بێت کە دوورتر لە زەنبیلە ،دیارە ئەو
دوورکەوتنەوەیە لە کەس وکار و برادەران ،هەروەها ساردوسۆڵیی شوێنەکە بە دڵی
شاعیر نەبووە و ئەم گازندە و سکااڵیەشی هەر بۆیە بووە .کانی بەن و شێخ چۆپان
دوو گوندن کە تا ڕادەیەک دوورن لەو ناوچەیەی وا ئاوات ژیانی منداڵی و الویەتی
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تێدا تێپەڕ کردووە (دەوروبەری زەنبیل) و زیاتر بەرەو کوێستانی نێوان سەردەشت و
میرەدێی بانە کشاون .لە ئەنجامدا دوای ماوەیەکی کەم گەڕاوەتەوە هەمان ناوچەی
گۆرین کە کەس وکارەکەی لەوێ دەژیان (بڕوانە ژیننامەکەی ئاوات).
شیعری دواتر کە وەاڵمی حەقیقی بێت ،دەربڕی هەستی دۆستانەیەی ئەوە دەرحەق بە
ئاوات و تێیدا باس لە "تاهیر" کراوە ،کە نەمر ئاغا سەید تاهیری کوڕی گەورەی
ئاوات و قاسیدی نامەبەری باوکی بۆالی حەقیقی بووە.
ئەدهەم :دەبێ ئاماژە بێت بە ئیبڕاهیمی ئەدهەم ،یەک لە پێشڕەوانی سۆفییانی سەدەی
دووهەمی کۆچی.
تەنز و تەوس و پالر پێدادانیش بەشێکی دیکە لە ناوەرۆکی گشتیی شیعری ئاوات
پێک دەهێنن .ئەو تەوس و پالرانە هەندێک جار ئایین و باوەڕی مەال و سۆفیش
دەگرێتەوە لەکاتێکدا خۆی ئیماندارێکی قورس و قایم و تەنانەت مەال و پێش
نوێژیش بووە و وەک بەشێک لە بنەماڵەی شێخانی زەنبیل سۆفی و موریدێکی زۆریشیان
لە شار وگوندەکانی کوردستاندا هەبووە.
ئەو ناتەباییە لە نێوان کردەوە و وتاردا ،یەک لە دیاردە گرنگەکانی کاری
هەڵسەنگاندنی کەسایەتی شا عیر و بەرهەمە شیعرەکانیەتی .بە بۆچوونی من ،وەک لە
بەرهەمی گەلێک شاعیری کالسیکی کورد و عەرەب و فارس و تورکی ناوچەکەدا
دەبینرێت ،باسی دڵداری و ئەوین و شەراب و سەرخۆشی دەکەن لە کاتێکدا هیچکام
لەوانە لە ژیانی ئاسایی ئەواندا بوونیان نەبووە ،ئاواتیش لێرەدا هێرشی کردۆتە سەر
هەندێک دیاردە ،کە لە ژ یانی ڕۆژانەیدا دژیان نەوەستاوە هیچ ،تەنانەت خۆی بەشێک و
پارچەیەک لەوان بووە .ئەویان باوەڕە سیاسی-کۆمەاڵیەتییەکەی بووە و ئەمیان
ڕاستەقینەی ژیان.
بە تایبەت کە وەها لە ڕەخنە گرتنەکانی ناو شیعرێکیدا چۆتە پێشەوە کە بانگ و سەاڵ
و ساڵواتی مەالی بە قوولە و هەرا داناوە و بە پێچەوانەی "تەڕاویح" ی شەوانی
ڕەمەزان کە تێیدا هەموو شەوێک سەدان جار دەڵێن 'السالم السالم یا شهر الرمضان' یا
'الوداع الوداع یا شهر الرمضان' ، ٣٤١ئەو لە بنی کوولەکەی داوە و پرسیویەتی "کێ
دەڵێ ئەم وەختە خۆشە؟" و تەنانەت لە درێژەی میسراعەکەدا کێشەی قووڵتر کردۆتەوە
 ٣٤١واتە  ١5شەوی نیوەی یەکەمی مانگ بەخێرهاتنی دیاردەی ڕۆژوو و ڕەمەزان دەکەن و  ١5ڕۆژی دوایی
ماڵئاوایی لەگەڵدا دەکەن.
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کاتێ لە درێژەی ناحەزایەتی نواندنی خۆی بەرانبەر بە ڕۆژووی ڕەمەزاندا ،گوتوویەتی
"گەرچی ئەمری بارییە"! واتە دەزانم ئەوە فەرمانی خوداشە!
ئەگەرێکی دیکە بۆ هەڵێنانی ئەو مەتەڵێ ناتەباییە لە نێوان قسە و کردەوەدا ،ئەوەیە
ئاوات وشکە سۆفی نەبووە و مرخی شاعیری و ئەدەب دۆستی و ژیانی سیاسی -
کۆمەاڵیەتییەکەی گەیاندوویەتە لووتکەیەکی بەرزتر لە سۆفییەکی تەهلیلەکار و تارکی
دونیا .هەر چۆنێک بێت ،نیشانەی هەردوو دیاردە بە سەر شیعری ئاواتەوە دەبینرێت و
بۆ کەسێکی وەک من کە تایبەتمەند ی شاعیر لە ڕێگەی شیعرەکانیەوە هەڵدەسەنگێنێت،
هەردوو الیەنەکە بەرچاون .ئێمە پێویستمان بە هەڵسەنگاندنێکی هەمەالیەنە هەیە کە
الیەنگری کەسایەتی مامۆستا نەبێت .ئایا ئەو خەڵکانەی وا لە نزیکەوە ناسیویانە و
دۆستایەتی و خزمایەتی و نزیکایەتییان لەگەڵیدا هەبووە دەتوانن بێ الیەنی بپارێزن و
لە جیاتی ئە وەی وەک تەزکەرە نووسانی کۆن تەنیا بە شان و باڵی کەسەکەدا هەڵبڵێن
ڕوانگەیەکی ڕوونکەرەوە لە پێکهاتەیەکی گشتیی کەسایەتی ئەو ،وەک ئاواتی شاعیر
نەک وەکوو شێخزادەیەکی تۆبەدادەری موریدان و حزبییەکی شۆڕشگێڕ بەدەستەوە
بدەن؟ ئەم کارە چەندە زووتر بکرێت باشترە دەنا ئەگەر هاوتەمەن و هاوماڵ و
هاوڕێکانی ئاوات چوونە سەفەری بێ گەڕانەوە ،ئەودەم تاقە سەرچاوەی کار هەر
دەبێتەوە شیعرەکانی و ئەوانیش بە دەیان ئەگەر و مەگەرەوە ،ڕاست وەک کاری
ئێستای من دەبن ،کە لە دوورە واڵتی و بێ سەرچاوەییدا بەڕێوەی دەبەم.
سێ فەردی یەکەمی شیعری "گەردەپرسی کاکە "...و فەردی کۆتاییەکەی شەرحی
ئەحواڵی پەرێشانیەتی بە دەست ڕەم ەزانەوە کە خۆشی لە چارەی نایەت بەاڵم وەک
بێگاری کردن بۆ ئاغا ،ئەویش مەجبوورە بۆ مەعبوود و بۆ باوەڕە ئایینییەکەی بیکات و
ڕۆژووەکە بگرێت .تەعبیری بێ حەواسی و حەواس پەرێشانی دوو جار لەو سێ
فەردەی سەرەتادا دووپات بۆتەوە .وشەی "زاری" بە واتای گریانیش دوو جار بۆتە
ڕەدیف بۆ سەروای فەردی دووهەم و شەشەم.
فەردی چوار تا شەش ،داخی دڵ ڕشتنە! بەربینگ بە مەال و وشکە سۆفی گرتنە و
خەتای بارودۆخەکە خستنە ئەستۆی ئەوانە کە دەڵێن ڕەمەزان "وەختێکی خۆشە'!
وشکە سۆفی بەختی هەیە لەبەر ئەوەی شاعیر جارێک سیفەتی ڕیش درێژی داوەتە
پاڵی و هەر بەوەش لەکۆڵی بۆتەوە بەاڵم مەال! هەی کوتوپڕ بی مەال! بۆچی هەدادانت
نییە ،ئەو قوولە وهەرایە و ئەو سەر وخوارچوونە [ی سەربانی مزگەوت؟] ت لە چییە
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[بۆ دەچێ بانگ و سەاڵ دەدەی]؟ ئەو شادی و خۆشییەت لە چییە؟ ئەو هەموو گریان
و زاری [و پاڕانەوە لە خودا]یە چییە دەیکەی؟ تۆ هەر بۆ ئەوە دەبی خێر و سەرفترە
وەربگریت؟ دەک بە زووخاوی ڕەشت بێت! خۆ خۆت و ڕەمەزانە 'خۆش'ەکەت
ژیانیان بۆ نەهێشتووم ،لەباتی نان قوزەڵقورت دەخۆم و لە جیاتی چایی زووخاو
دەنۆشم ،تەنانەت ژیان بە بێعاری ڕادەبوێرم دەنا دەبوو بمردایەم! بە کورتی ،هیچ بەیان
و ڕاگەیاندنێک دژ بە ڕۆژوو و ڕەمەزان لە الیەن ئیماندارێکی موسوڵمانەوە ،لەوە
بەهێزتر نابێت!
تۆوی شاری :نەمزانی چییە .لە موکریان بیستوومە دەڵێن وەک تووی هەرێز پەرش و
باڵو بووەوە .ئەوەی ئێرەش وێدەچێ واتایەکی هاوچەشنی هەبێت (لە هەنبانە بۆرینەدا
نەمدۆزییەوە).
باری :خودا
کوتوپڕ :مردنی لە ناکاو ،وەستانی دڵ ،سەکتە
قوولە :قیژە و هەرا (هەنبانە بۆریئنەی مامۆستا هەژار)
سەرفترە :باجی ئایینی لە گەنم یان دانەوێڵە بەرانبەر بە هەر موسوڵمانێ ،زەکات

(هەنبانە بۆرینە)

زووخاو :کێم و خوێنی تێکەاڵو (هەنبانە بۆرینە)

قوزەڵقورت :گیاندارێکی بچووک (حەشەرە یەک)ە چوار باڵی هەیە (هەنبانە بۆرینە).
بۆ وەاڵم  ،حەقیقی گەلێک بە شان و باڵی ڕۆژووی ڕەمەزاندا هەڵدەڵێت و تا ڕادەیەک
بەرپەرچی بۆچوونی ئاوات لەم بارەیەوە دەداتەوە کە ڕۆژووگرتن جاڕزی کردبوو.
ئەوەش شیعرەکانی ئاوات و حەقیقی:
ئا :ئاوات
ح :حەقیقی

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات487/

ئا ١ .نامەی ئاوات بۆ حەقیقی

ئەوا باکەی شەماڵ هێنای له خزمەت یارەکەم کاغەز
بەخێر بێ ڕۆحی شیرینم ،گوڵی بێخارەکەم ،کاغەز
بە قوربانی وەفات بم چاوەکەم ،مەمنوونی ئەلتافم
که لێت پرسیم و ناردت بۆ دڵەی ئاوارەکەم کاغەز
هەموو لەتلەت ببوو بەندی دڵم بێلوتفەکەی یارم
دەوای کرد ناردی بۆ "کانیبەن"ێ دڵدارەکەم کاغەز
لەبەر ڕۆژوو نییه ،بێهێزی تۆم و دەردەداری تۆ
هەناوم هاته بەر ،بوویه دەوای ئازارەکەم کاغەز!
له بۆکانێ که کانی گەورەکانه تۆش لەوێی بۆیە
سەرم بەرز و بڵیند بوو هات لەجێی "سەردار"ەکەم کاغەز
حەقیقی تۆش حەقیقەت سەربڵیند و بەرز و ماقووڵی!
که کردته پەیکی ڕەحمەت بۆ دڵەی خەمبارەکەم کاغەز
ئەگەر دووره "ئیمامی" گوفتوگۆی بۆناکرێ ,جا چش!
نییه فەرقی نزیک و دوور لەجێی گوفتارەکەم کاغەز
کانیبەن١٣٣١ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٩٩ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_______________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم ،مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ح ١.وەاڵمی حەقیقی بۆ ئاوات

"ئیمامی"! نامەکەی نامی گەیشت و نامه سەرچاوم
له دووری تۆ دەبارێ داییما فرمێسکی خوێناوم
بەبێ مانگی موبارەک لێم حەرامه چاوەکەم بێ تۆ
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پاڵو و گۆشت و دۆڵمه و مەشکەفی و فڕنی و هەلیماوم
لەبەر ڕۆژوو نییه ،دووری له دینی تۆیه گەر مردووم
ئەجەل دەورم دەدات ،هیوای ویسالی تۆیه گەر ماوم
ڕەفیقانت له هیجرانت بەجارێکی هەموو سووتان
به ناری عیشقی پاکی تۆ ،به تەنیا من نەسووتاوم
که فەرمووته :فیداتان بم ،وەرن ڕۆژی هیالکەتمە
چ حاجەت هاتوچۆ بەینی من و تۆ ،بۆیه داماوم
له قوللەی قەلبی یاران خەیمەیی نازت وەها هەڵدا
له خانەخوێ و له میوان ،غەیری تۆ نایێته بەرچاوم
له ڕێگای عەشقی تۆدا ڕەهڕەوانت هیچی ناوەستن
هەموویان "کامیل"ن وەک تۆن و هەر من سەر لەپێناوم
ئەگەر وابێ ئەوەی دۆستی "حەقیقی" بێ لەبیر ناچێ
به قەولی "کاعەزیز" ،بێت و نەیه ،پێاڵوی سەرچاوم
(الپەڕە  ٤٠٠ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ح ٢ .نامەی حەقیقی بۆ ئاوات
دەمێکه دڵ له دووریت ئاگرینە
خەمی هیجرت گڕێکی زۆر بەتینە
دەمێکه دڵ به ئاواتت "ئیمامی"
خەفەتبار و برینداری ئەوینە
ژیان ،باوەڕ کە الی من ژانه بێتۆ
ژیانی وا بەژان کەی نێوی ژینە؟
ئەوا ڕۆژی تەمەنمان گەییه ئاسۆ
دەمی پاڕانەوه و تۆبه و گرینە
(الپەڕە  ٤٠١ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)
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ئا ٢ .نامەی ئاوات بۆ حەقیقی

چ خۆشبوو قاسیدی یار شێعری ئاودار و تەڕی هێنا
ژیاوه باغی هیواکەم ،ئەوا بەرگ و بەری هێنا
هەزار ئەحسەن "حەقیقی" عەنبەرئەفشانی دەکا شێعرت!
فیدات بم ،قاسیدت موژده و نەویدی خۆشتری هێنا
خەریک بووم من نساری ڕێت بکەم هەرچی مەڕ و ماڵە
کەچی ڕۆح هاته پێش ،ماڵ و مەڕی الدا ،سەری هێنا
له جوابی شێعری ئاودار و تەڕ و پاراوی تۆ "شاعیر"!
بچووکی خۆت بە سەد زەحمەت دووسێ شێعری شڕی هێنا
به عەزمی کوشتنی ئەو شەخسه ئەمنی دوور له یاران کرد

برۆی تۆ خەنجەری کێشا ،موژەی من نەشتەری هێنا
له دووریت مردبووم ،ئەمما نەسیمی لوتفی تۆ دیسان
مەسیحئاسا ،دەگەڵ خۆی نەشئەیی ڕۆحپەروەری هێنا
کەوا پارچەی غەزەل دەبڕین له دیوانی موحەببەتدا
ئەتۆ پشتی غەزەل دێنی" ،ئیمامی" ئەستەڕی هێنا
کانیبەن١٣٣٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٩5ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_______________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ح ٣ .وەاڵمی حەقیقی

ئەوا سۆزەی بەیان دیسان پەیامی دڵبەری هێنا
نەسیمی ڕۆحپەروەر عەتری عوود و عەنبەری هێنا
شنەی بای مەرحەمەت دیسان لەالی کوێستانی "کانیبەن"
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چ خۆش بۆنی هەاڵڵه و سوێسنه و سۆسەنبەری هێنا
نه زیندوو بووم نه مردوو نامەکەت ئاوی حەیاتی دام
نه قاسید بوو نه کاغەز ،ساقی ئاوی کەوسەری هێنا
له وێنەی سونبول و الله و گوڵ و گوڵئەتڵەسی و شەوبۆ
حەریر و ئەتڵەس و جەرسه و قەنەوز و مەخمەری هێنا
له ڕووی نەخش و نیگاری پیرهکوێستانی تەبیعەت بوو
موهەندیس چوو نموونەی ڕامسەر و بابولسەری هێنا
سزد گر زنده گردد مرده از نامت مسیحئاسا
کەوا بۆ مەسکەنی "سەردار" نامەی سەروەری هێنا
عەزیزم شەرحی دووری تۆم شەوێکی تاکوو ڕۆژ نووسی
سبەینێ زوو قەڵەم ئیعالنی خەتمی دەفتەری هێنا
قیامی قامەتت بۆ ئەهلی دڵ قامی قیامەت بوو
قەتاری کۆچ و بارت بۆ موکریان مەحشەری هێنا
گڕی دڵ زۆر بەتینه وا زوو ناکووژێتەوه "کامیل"!
"حەقیقی" دەستەچیلەی دڵ" ،ئیمامی" ئاگری هێنا
بۆکان١٣٣٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٩٦ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ئا ٣ .نامەی ئاوات بۆ حەقیقی

له ئەحواڵی "ئیمامی" گەر دەپرسن چۆنه بێ ئێوە!
سەری سووڕماوه ،لەم کوێستانەدا بێهەمدەم و نێوە
بکەن ڕەحمێ به حاڵی ،هەر بەحاڵ هێزی لەبەردایە
عەجایب گیری کرد لەم سەرزەمینەی پڕ کەژ و کێوە
مەڵێن :کوێستانه جێگای ،لێیگەڕێن قشاڵغ و بژوێنە

به ئینسان چی ،که حەیوان تێر دەخوات و خەڵکی بێشێوە!
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات491/

ئەگەرچی گیاوگژی ئەم سەرزەمینه سەوز و تێراوە،
بەاڵم بۆ من له دووری ئێوه وشک و پڕ چڵوچێوە
فیداتان بم ،وەرن لوتفوو هەبێ ،ڕۆژی هیالکەتمە
نەیەن بێنێونیشانم ،بێنه الم هەر "کامیل"م نێوە
کانیبەن١٣٣٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٩7ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

____________________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ح ٤ .وەاڵمی حەقیقی

قاسید پەیامی دڵبەری دا ،دڵ نەما خەمی
بەهبەه چ قاسیدێکی مەسیحادەمه ،دەمی
"تاهیر" که نووری دیدەیی تۆو سەروەری منە
بۆ چاوی من میسالی کله ،خاکی مەقدەمی
مەنزوومەکەی گەیاند و برینم کوالیەوە
ئاخر به فکری چاره بە ،الی تۆیه مەرهەمی
فەرمووته بۆ نەهاتی ،نەهاتی منه مەگەر؟
قوربان زەمانه هات و نەهاته هەموو دەمی
کوا دێتەجێ له زیندەگییا ئارەزووی دڵ؟
چونکه هەزار ساڵه دەڵێن موددەتی کەمی
حاشا له شایەتی که گەدا بم له دەرکی تۆ
نایدەم به مڵک و ماڵی جیهان ،عومری ئەدهەمی
"کامیل" دەمێ له یادی "حەقیقی" هەتا هەیە
ناچێته دەر ،هەمیشه لە بەرچاو و سەر دەمی
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(الپەڕە  ٣٩8ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ئا ٤ .نامەی ئاوات بۆ حەقیقی

گەر دەپرسی چۆنه کامیل؟ کاکه ،دەردی کارییە!
برسییه ،بێهێزه ،گێژووێژه ،کاری زارییە
٣٤٢
رۆژ حەواسی پێ نییه ،شەو خەسته و تەنبەڵ دەڵێی:
کۆڵەکێشی کردووه ،تاکوو سەحەر هاوارییە
وا باڵو و دەرهەم و لەتلەت بوو وەک زولفی بوتان
فکر و ئەحواڵ و حەواسی ،عەینی تۆوی شارییە
غەیری کوندی ماڵخراپ و وشکهسۆفی ڕیشدرێژ
کێ دەڵێ ئەم وەخته خۆشه؟ گەرچی ئەمری بارییە
مام مەالش ڕەببی کوتوپڕ بێ! هەدادانی نییە
کاری هەر قووله و هەرایه ،ئەم سەره و ئەو خوارییە
خۆشییه لەو ،چونکه مانگی خێره ،سەرفترەی هەیە
دەک به زووخاوی ڕەشی بێ ،هەر به فکری زارییە
نان دەخۆم ئەمنیش به قوززەڵقورته ،چا زووخاومە
گەر دەپرسی چۆن دەژی "کامیل"؟ برا! بێعارییه
(الپەڕە  ٣٩٣ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

________________________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

٣٤٢

چاپی جەعفەر :خەستە وو
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ح ٥ .وەاڵمی حەقیقی

"کامیل"! ئەو مانگی موبارەک فەڕز و ئەمری بارییە
مانگی نوێژ و تاعەت و سەرفترە وو دیندارییە
لەززەتی ڕۆژوو ئەتۆ تێفکره عەینی ڕەحمەتە
خواردنی ڕۆژێ ئەتۆ بڕوانه زەهری مارییە
دەنگی قوڕئان خوێندن و ئەڵاڵهوئەکبەر دێ مودام
کەی له مانگی دیکەدا تۆ گوێت له دەنگی قارییە
بیستوحەوتەم حامیلی قوڕئانە جەبریلی ئەمین
حامیلی وەحیی موبین بۆ ئەحمەدی موختارییە
لەیلەتولقەدرێ کەوا سەفسەف مەالییک دێنەخوار
دەرکی ڕەحمەت بازه ،عاسی! وەختی گریه و زارییە
دەرکی دۆزەخ داخرا دەرکی بەهەشت ئاواڵهیە
موژدە بێ ڕەحمەت دەبارێ باری عامی بارییە
سەیقەلی ژەنگی مسی ساڵێکه سەرفتره و زەکات
مشتوماڵی نەفس و ماڵه سوننەتێکی جارییە
ماممەالی بێچاره ،کاروبارێکی دیکەی نییە
یازده مانگان خەوتووه و ئەو مانگه وەختی کارییە
کاکەگیان ئێستا "حەقیقی" زەوقی جارانی نییە!
تەبعی تۆ سەرشاره ،ئەمما شێعری من بێعارییە
بۆکان١٣٤7 ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٣٩٤ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)
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نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات و خاڵەمینی بەرزنجی
سەرجەم  ٤پارچە شیعر
سێ پارچەی ئاوات و یەک پارچەی خاڵەمین

خاڵەمینی بەرزنجی نەغەدەیی  ،یەک لە پێشڕەوانی شیعری قوتابخانەی موکریانە کە
دۆستایەتی نزیکی لەگەڵ شاعیرانی دیکەی دوای سەیف ،وەک هەژار و هێمن و هێدی
و ئاواتدا هەبوو بەاڵم بەداخەوە بە شێوەی پێویست نەناسراوە .شیعری خاڵەمین لەوپەڕی
جوانی و پڕواتایی و نیشتمانپەرستیدان .لە دیوانی شاری دڵ دا ،سێ پارچە شیعری
ئاوات تۆمار کراون کە ڕوو لە خاڵەمین گوتراون ،بەاڵم کتێبەکە تەنیا یەک پارچە
شیعری خاڵەمینی تۆمار کردووە .شیعری "هەستە کامیل"...ی ئاوات و "هەستە
ناقیس"...ی خاڵەمین لە ساڵی  ١٣٦٠هەتاویدا گوتراون.
ئەو شیعرانە ،بەتایبەت تاقە شیعرەکەی خاڵەمین و دوو شیعری  ١و  ٢ی ئاوات
بەیەکەوە پەیوەندییان هەیە .ئەو پەیوەندییە لە گەڵ شیعری یەکەمی ئاواتدا ،بریتییە لە
کێش وسەروای هاوبەش ،هەروەها چەند لە دەستەوشەی خاڵەمین ،کە ئاوات لە
شیعری خۆیدا کەڵکی لێوەرگرتوون و دووپاتی کردوونەتەوە :دەسوێ ،نەسوێ ،سەر
سوێ.
پەیوەندیی شیعری خاڵەمین لەگەڵ شیعری دووەمدا جگە لە هەندێک دەستە وشەی
هاوبەش ،بە تایبەت لەوەدایە کە ئاوات وەاڵمی پرسیاری خاڵەمین دەداتەوە کە
پرسیبووی لەکوێ دەبێ بێم بۆ الت؟
بەاڵم لە پەیوەندی ئەو ش یعرانەدا دەبێ دەست نیشانی هەندێک خاڵ بکەم کە ئەگەر
وەک ناتەواوی سەیریان نەکەین ،النیکەم پرسیارن و دەبێ وەاڵم بدرێنەوە:
خاڵەمین لە هەمان شیعری "هەستە ناقیس"...ی ساڵی  ١٣٦٠دا لە ئاواتی پرسیوە
"لەکوێی بێم بۆالت؟" ئەی چۆن ئاوات لە شیعری "هاوین بوو ،گەرم بوو"...ی ساڵی
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات495/

 ١٣٦٣ی خۆیدا ٣ ،ساڵ دواتر ،ئاماژە بەو پرسیارە دەکات؟ تۆبڵێی هەڵەیەک نەکەوتبێتە
مەسەلەی دیاریکردنی ڕێکەوت بۆ شیعرەکانەوە؟ ئەو هەڵەیەی سەرەوە کاری کێیە کە
وا خوێنەر و کەسێکی وەک من ،کە مەجبوورە لێیان ورد بێتەوە ،تووشی گێژوگومی
دەکات؟
بە هەمان شێوە ،لە فەردی حەوتەمی شیعری "هەستە کامیل"...دا ،ئاوات ئاماژە بە
هەواڵێک دەکات کە گوایە خاڵەمین پێیداوە بەاڵم ئێمە لەشیعری خاڵەمیندا نابینین.
ئاوات دەڵێ تۆ گوتووتە هەرکەس لە ماڵی خۆی دەرکەوێت و بچێت بۆ نوێژ وەبەر
گولـلە دەکەوێت؛ ئینجا ئاوا بە گوێی خاڵەمینیدا دەدات :باشە خۆ ئەگەر کەسەکە لە
ماڵیش نەچێتە دەر ،لەبەر خەم و خەفەت لە ژوورەوەدا دەپوێت چونکو بەشی کوردان
مردن یان کووژرانە و [دوژمن] تەرمەکەشمان فڕێدەدات و ئەوەشی لەدەست دێت!
لەو بارودۆخەدا کەژ وکێومان لێ بۆتە قەبرستان.
باشە وەاڵم بۆ ئەو پرسیارە چییە؟ ئایا نابێ بچینە سەر ئەو باوەڕەی کە:
ئا .ئەو شیعرەی خاڵەمین بە ناتەواوی چاپکراوە ،یان
ب .شیعرێکی دیکەشی هەبووە کە لە کتێبەکەدا نەهاتووە و کەسیش ئاماژەی بەو
٣٤٣
ناتەواوییە نەکردووە.
هەرچۆنێک بێت ،نامەی "هەستە ناقیس"...ی خاڵەمین دۆستانەیە و تژییە لە ڕێز و
ئیرادەت و خۆشەویستی بۆ ئاوات .نامەی "هەستە کامیل"...ی ئاواتیش لە هەمان فەزای
دۆستانەدا نووسراوە بەاڵم لە دێڕی چوارەم بەدواوە سووڕێک بە شێعرەکە دراوە و
بەرەو ئاقارێکی سیاسی براوە :ڕێگەی خەباتی گەل و بە ئاوات گەیشتن و ......ئەو
بۆچوونە لە فەردی هەشتەم و نۆیەم بەدواوە خەستتریش دەبێتەوە کاتێ کە دەڵێ:
"مردنە ،کوشتنە بەشی کوردان" و دوای هەموو ئەو خەمخواردنە بۆ مەزڵوومییەت و
بندەستیی گەلەکەی ،ئاوات لە میسراعی دووهەمی فەردی کۆتایی شیعرەکەدا پەیامێک
٣٤٣

سەبارەت بەوەی کە خاڵەمین گوتبووی هەرکەسێ بچێت بۆ نوێژ گولـلە دەیئەنگێوێت ،پێویستە بڵێم ئەو

هەوالە و وەاڵمەکەی ئاواتیش کە هەرکەسیش بەر گولـلە نەکەوێت ،لە ماڵێدا بە دەردی ئەوانەوە دەپوێت،
هەموو وێدەچێت ئاماژە بن بە شەڕی نەغەدە لە بەهاری ساڵی ]١٩7٩[ ١٣58دا و ئەنجامەکەی کە بووە هۆی
ڕاونان و کووژران و کۆمەڵکوژیی زۆری کوردان لە شار و گوندەکانی دەوروبەری نەغەدە وەک قاڕنا و
قەاڵتان لە شەڕی داسەپاوی کۆماری ئیسالمی بە دەستی مەال حەسەنی  -ئیمام جومعەی شاری ورمێ و
فەرماندەی سوپا و نەیارە خۆجێیەکانی کورد دژ بە گەلەکەمان.
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ئاڕاستەی خاڵەمین و خوێنەرانی دیکەی شیعرەکە دەکات و دەڵێ" :گوڵی هیوا بە
خوێنی گەل دەڕوێ!" .خەمتان نەبێ ،هیوا لەدەست مەدەن ،ئەو خوێنانە یارمەتی
گەلەکەمان دەدات بە ئاواتەکانی بگات.
بە بۆچوونی من ،هەردوو ئەو شیعرانەی سەرەوە کە لە الیەن ئاواتەوە بۆ خاڵەمین
نێرراون ،دەبێ وەاڵمیان بووبێت  ،بە تایبەت کە لە شیعری یەکەمدا دەڵێ "خاڵێکی
عەزیز بوو  ،ناردی هۆنراوەی جوان"؛ بەاڵم بەداخەوە لە هیچکام لە چاپەکاندا ئەو
وەاڵمانە دەرنەکەوتوون .هەرچۆنێک بێت ،شیعرەکانی ئاوات لە دیوانی 'شاری دڵ'دا،
ڕێکەوتی سااڵنی  ١٣٦٣ ،١٣٦٠و  ١٣٦5ی هەتاوی [ 8٤ ،١٩8١و  8٦زایێنی] یان بۆ
دانراوە و تاقە شیعرەکەی خاڵەمینیش ڕێکەوتی  ١٣٦٠ی بۆ نووسراوە.
شیعری "هاوین بوو ،گەرم بوو"...ی ئاوات باس لە حەاڵل بوونی "خوێنی مە ،بۆ وان"
دەکات .ئەوە درێژەی هەمان هەڵوێستی نیشتمانپەروەرانەیە و خوێنەکە خوێنی گەلی
کوردە؛ وان یان ئەوانیش حکوومەتی ئێران و ڕەگەزپەرستانی دژ بە کوردن .لە هەمان
شیعردا (فەردی  8و  )٩دەڵێ سەرەڕای ئەو خوێنڕژانە ،هێشتا کورد نەبەزیوە و ناوی بە
ئازایەتی دەبەن و "قارەمانی گەلی کورد"یش نەبەزیوە.
پرسیار :ئەو "قارەمانی گەلی کورد" ە کێیە؟ بە بۆچوونی من ئەگەر تاکە کەس بێت
ئەوا لە بارودۆخی ئەو سااڵنەدا ناتوانین جگە لە شەهید دوکتۆر عەبدولرەحمانی
قاسملوو بیر لە کەسیکی دیکە بکەینەوە ،هۆکاریش بەوە دەزانم کە ئەو شەڕەی وا لە
نەغەدە ڕوویدا شەڕێک بوو لەگەڵ حزبی دیموکراتی کوردستان کرا و لەو ڕۆژە و
لەو شوێنە ،بڕیار بوو دوکتۆر قاسملوو وتار بدات و خۆیشی لەوێ ئامادە بوو .بەاڵم بە
بۆچوونی من ئەو قار ەمان و قارەمانیەتییە هی تاکەکەس نییە و نیازی شاعیر ،گەلی
کورد بە گشتییە و ئەوەش بە باشی لە واتای گشتیی فەردەکە دەردەکەوێت.
شیعری سێهەمی ئاواتیش ،کەم و زۆر ،هەر ئەو ناوەرۆکە ناسراوەی ناو شیعرەکانی
پێشووی ئەوی هەیە کە خوێنەر لەگەڵیدا ناسیاوە :پیرم ،شێواوم  ،شکاوم ،لەیاران بەجێ
ماوم ،لەبەر یەکچووم ،لە دەستچووم ،ماڵە ڕووخاوم و فەوتاوم .لە یەک جێگا نەبێ کە
دەڵێت "جاری واشە دێمە ڕیزی جوانان ،دەڵێم الوم ئەمن" .هەر بەو ڕۆحە شکاو
وهەڵوێستە نەرێنییە وە داوا لە خاڵەمین دەکات فریای بکەوێت و پێش ئەوەی بخنکێت
لە گۆالو[ی ژیان] دەریبهێنێت .ئەوە شیعرەکانن:
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ئا :ئاوات
خ :خاڵەمین

خ ١ .نامەی خاڵەمین بۆ ئاوات

هەستە ناقیس! بنووسە بۆ 'کامیل'
شێعری تازە و تەڕ و بەتام و خوێ
دوای ساڵو و دەسی لە سەر سینگت
بڵێ بۆ زیارەتێکی بێمە کوێ؟
٣٤٤
دڵی من ڕۆژ و شەو لە بیری ئەوا
دڵ و گیانم بە یادی تۆ دەدوێ
هەر منم دڵ دەداوی تۆ کەوتوو
هەر ئەتۆی ڕاگری منی بە موێ
دڵی وێران و شێعرەکانی تۆش
هەروەکوو جەرگی خۆمە ،توێبەتوێ
باشە چیدی سەرت نەیێشێنم
هەر بژی بەو زووە لەشت نەپوێ
"خاڵە" بۆ دۆستیت هەتا ماوە
وەکوو کێوە ،لە جێیخۆ نابزوێ
نەغەدە١٣٦٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە ٤٢٣ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)

 ٣٤٤لە دەقەکەدا وەک "ئەوا" نووسراوە  ،واهەیە بە واتای "لەبیری ئەودایە" بێت .بەداخەوە دیوانی شیعری
خالەمینی نەمرم لەبەردەستدا نییە بەراوردێکی لەگەڵ دەقی ئەو بکەم بۆئەوەی بزانین بۆچی لە میسراعی
یەکەمی فەردی سێهەمدا "ئەو" ،وەک سێهەم کەسی ڕێزمانی هاتووە و لەمیسراعی دووهەمدا "تۆ"ی دووهەم
کەس؟ هیوادارم ئەو نامە شیعرییانەی ئاوات و خاڵەمین لە دیوانەکەی ئەودا دەرکەوتبێتن.
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ئا ١ .وەاڵمی ئاوات بۆ خاڵەمین

هەستە کامیل! کە خاڵەمین دەدوێ
جوان دواوە ،لە ڕۆحی ئەمنی کەوێ
بیر و هۆشت وەکۆکە بشزانە
خاڵە داخۆ سەری لە چی دەسوێ
خاڵەگیان! پێش ئەوەی کە نامەت بێ
پاکی جەرگ و دڵم ببوو توێتوێ
هۆنراوەت بە ڕێکوپێکی گەیشت
مردبووم من ،ژیامەوە لە نوێ
یا خودا هەر بژی بە بیروڕا
پێت لە ڕێگەی خەباتی گەل نەسوێ
هەر بژی تا دەگەی بە ئاواتت
بەرهەڵستت نەبێ هەتا سەر سوێ
خەم نەبێ خاڵی من ،بە خەم هەرگیز
بەژنە بەرز و بەڕێزەکەت نەنوێ!
تۆ دەفەرمووی کەسێ بچێ بۆ نوێژ
جێبەجێ خۆ بە گولـلەیەک دەنگوێ
خۆ ئەوی ناچتە دەر لە ماڵی خۆی
بـە خـەم و دەردی وانـەوە دەپوێ
مردنە ،کوشتنە بەشی کوردان
تەرمەکەش تووڕ دەدا و بۆی دەلوێ
کەژ و کێوی مە بۆتە قەبرستان
گوڵی هیوا بە خوێنی گەل دەڕوێ
قاقاڵوا١٣٦٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٢٤و  ٤٢5ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)

_______________________________
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بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
خفیف مسدس مخبون محذوف :فاعالتن مفاعلن فعلن

ئا ٢ .نامەی ئاوات بۆ خاڵەمین
٣٤5

هاوین بوو ،گەرم بوو ،ساڵی شەست و سێ بوو
نامەی گوڵی دڵ گەیشت ،دەزانی کێ بوو؟
خاڵێکی عەزیز بوو ،ناردی هۆنراوەی جوان
جوان بوومەوە بەو نامە ،ژیانی پێ بوو
یا خوا قەڵەم و دەست و دڵی باقی بێ
خاڵ بوو لە دڵم خەیاڵی نیشتەجێ بوو
پێش هاتنی شێعرەکانی ڕێکوپێکت
جەرگ و دڵی "کامیل"ت هەموو توێتوێ بوو
ئەو نامە کە قووتی ڕۆحی من بوو خاڵە!
زۆر خۆش بوو لە الم ،چونکی بە تاموخوێ بوو
فەرمووتە لە کوێی کە بێمە الت تاوێکی
بۆ هاتنی تۆ دڵم سەری لە سوێ بوو
هەرچەندە کە خوێنمان حەاڵڵە الی وان
هەرالیە دەچووی تەرمی جوانی لێ بوو
بڕوانە بەاڵم شوکور بە ئازادی دەبەن
نێوی گەلی کورد لە شاری یا الدێ بوو
هەروا نەبەزیوە قارەمانی گەلی کورد
بەو باسە ژیا کوردێ ئەگەر گوێی لێ بوو
تۆی خاڵە! کە بوویە هۆی وتاری "کامیل"
تەبع و غەزەل و فکری دەنا لە کوێ بوو؟

٣٤5

هاوینی ساڵی شەست و سێ ،واتە  ١٣٦٣ی هەتاوی بەرانبەرە لەگەڵ ساڵی  ١٩8٤ی زایێنی.
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قاقاڵوا ،هاوینی ١٣٦٣ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٢٦و  ٤٢7ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)

_________________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن اخرب مکفوف محبوب:مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)

ئا ٣ .نامەی ئاوات بۆ خاڵەمین

هەروەکوو ماسی لە نێو گۆالوی لێاڵوم ئەمن
هەڵدەسووڕێم بێدەس و پێ ،تازە شێواوم ئەمن
تۆ ببە غەوواس ،دەرمبێنە لە ئاو تۆخوا ،کەسم!
خاڵە گیان فریاکەوە ،تاکوو نەخنکاوم ئەمن!
هەمقەتار بووم خۆ لەگەڵ یاران لە مزڵێکی ژیان
کاروان ڕۆیشت و نەمزانی ،بەجێماوم ئەمن
من کە پیر بووم و لە قیس چووم ،خۆ بەاڵم بەو حاڵەوە
جاری واشە دێمە ڕیزی جوان دەڵێم الوم ئەمن
خاڵە گیان! چاوێک لە ئەندامی لەبەریەک چووم بکە
هەروەکوو النکەشکاوێکم کە چڕژاوم ئەمن
دار و پەردووی لەش دەس و پێیە ،ئەویشم چوو لە دەست
النکە نا ،ئەمجارە هەروەک ماڵە ڕووخاوم ئەمن
نایەتە جێ تازە خاڵە ئارەزووی "ئاوات"ی پیر!
هەر دەبێ بانگ کا ،بڵێ خۆ تازە فەوتاوم ئەمن
قاقاڵوا١٣٦5 ،ی هەتاوی
(الپەڕە ٤٢٢ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)

___________________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات501/

نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات لەگەڵ نووری
سەرجەم  ٦پارچە شیعر
سێ شیعری ئاوات و سێ شیعری نووری

مامۆستا محەمەدی نووری (پێشتر :عەتری گڵۆاڵنی) ،یەک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی
شیعری قوتابخانەی موکریانە.
نووری ( )٢٠٠٩ -١٩٢٦چەند قۆناغی جیاجیای لە ژیانیدا بڕیوە:
 سەردەمی پێش کۆماری کوردستان لە گوندەکانی ناوچەی موکریان وبەگشتی گەورک ،الی ئاغاوات کاری میرزایەتی کردووە.
 سەردەمی کۆمار و هاوکاریکردنی کۆمەڵەی ژێکاف و حزبی دیموکراتیکوردستان ،شیعری وەک "نامەوێ ئەو ژینە تاڵە ،یا وەتەن یا مردنم"ی
گوتووە.
 سەردەمی بێدەنگی دوای هەرەسی کۆمار. سەرهەڵدانەوەی سااڵنی  ١٣٣١و ٣٢ی هەتاوی و هاوڕێیکردنی ڕاپەڕینیخەڵکی ناوچەکە دژ بە ئاغاوات.
 سەردەمی دوای ئیسالحاتی ئەرزیی حکوومەتی ئێران لە سااڵنی  ١٣٤١و ٤٢و هەڵسووڕاویی لە ڕیزی خەڵکدا دژ بە ئاغاوات.
 بو ون بە نوێنەری ناوچەی بۆکان لە مەجلیسی شۆڕای میللی ئێران دوابەدوایئەو ئیسالحاتە و الیەنگریکردنی ڕژیمی شا.
 ڕووخانی ڕژیمی شا لە ڕاپەڕینی ساڵی  ١٣57دا و هەڵوەشانەوەی مەجلیسیشۆڕا لە تاران و خانەنشینی و بێدەنگیی نووری.
 چاالکبوونەوە لە بواری شیعر و گەڕانەوە بۆ ناو کۆمەاڵنی خەڵک دوای ئەوماوە بێدەنگییە ،هەتا کۆچی دوایی کردنی.
 /502نامە گۆڕینەوەی شیعری ئاوات

شیعری یەکەمی ئاوات" ،نووری ،ئەی مایەیی ژین ،"....غەزەلێکی کورت بەاڵم قورس
وقایم و پڕ لە خلووس و ئیرادەت نواندن دەرحەق بە دۆستێکی لەمێژینەیە کە
ماوەیەکە هەواڵی ئاواتی نەپرسیوە و شیعری تازەی خۆی بۆ نەناردووە .بەداخەوە
ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیار نییە و نازانرێ هی سەردەمی حکوومەتی شا بووە یان
دوای ئەو.
شیعری یەکەمی نووریش" ،ئەی بە سەربەرزی ژیاوی ،"...وەاڵمی شیعرەکەی ئاواتە لە
سەر هەمان کێش و سەروا ،کە تێیدا ڕێزێکی زۆر لە کەسایەتی و ژیان و کار و
خەباتی ئاوات دەگرێت و پاشان ئاماژە بەخۆی دەکات و 'دڵە پڕ لە ئاواتەکەی' کە
'ئێستە لە خوێندا دەتەپێ' و خۆی بە 'مۆمێکی کووژاوە' دەش وبهێنی و داوا لە ئاوات
دەکات 'هەڵیبکاتەوە' .هیچ خوێنەرێکی ئاساییش ناتوانێ لە خوێندنەوەی شیعرەکەدا
دڵی لەگەڵ ئەو کەسایەتییە خاوەن هەستە و بێژەری ئەو شیعرە قورس و قایمە نەبێت
کە بەو شێوەیە لە داوی بارودۆخە شێواوە ئاڵۆزەکەیدا ئەسیر ماوەتەوە.
شیعری دووەمی ئاوات (تەیری دڵ )...و وەاڵمەکەی نووری (هەستی نێژراوی ،)...هی
ساڵی  ١٣٦٣ی هەتاوی ( ١٩8٤ی زایێنی)ن .غەزەلەکەی ئاوات لەوپەڕی جوانیدایە و
وەک هەمیشە خۆ بە کەمزانی و تەوازوعێکی زۆری تێدا دەبینرێت ئەو کاتەی وا خۆی
بە تەپکە شکاو و پیرە کەروێشک و پیرە دۆمێکی موحتاجی جاو دەشوبهێنێت!
شیعرەکە خوێنەر د ەباتە فەزای ژیان لە گوندێکی کوردەواری بە بەفر و سەرما و
تەپکەی ڕاو و دۆم و کاڵشەوە.
هەڵوێست گرتنی لەم چەشنە لە حاند "دۆمەکان" وەک بەشێک لە گەلەکەمان،
دیاردەیەکی کۆنە و ئەمڕۆیی نییە .دیارە ئاوات سووکایەتییەکی نە بە دۆم و نە
بەکەس نەکردووە بەاڵم تەعبیری خۆزگە بە دۆم خواردنیش زۆر لە جوان ناچێت!
فەردی چوارەم کارتێکەریی ئەم شیعرەی حافزی شیرازی تێدا بەرچاوە:
"زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم"

ساڵی گوترانی شیعرەکە  ١٣٦٣واتە  ٦ساڵ دوای ڕووخانی ڕژیمی شایەتییە لە ئێران.
وەاڵمی نووری (هەستی نێژراوی )...لە سەر هەمان کێش و سەروا و بە ناوەرۆکێکی
هاوچەشنەوە گوتراوە و ئەویش گەلێک پڕلە هەست و لەبەرداڵنە .ئەگەرێکی کەم هەیە
کە مەتلەعەکەی نەنووسرابێت .لە غەزەلی کالسیکدا زوربەی نزیک بە هەموو کاتێک،
میسراعی یەکەم و دووەم لە فەردی مەتلەع هاوسەروا دەبن بەالم لێرەدا وا نییە؛ دیارە
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات503/

ئەوە بێ پێشینە نییە و بەهەڵکەوت دیاردەی وا بینراوە .لە شیعرەکەدا ئاماژە بەو پەندە
کۆنەی سەر زمانی خەڵک کراوە کە دەڵێ "باوەلێ باوێکی بەسە!" و لەسەر ئەو
ئەساسە ،نووری بە 'باوەلێ' بانگی ئاوات دەکات کە سیفەتێکە بۆ سەییدان و نیشانەی
نزیکایەتی زۆر و تەنانەت قسەی خۆشە لە نێوانیاندا.
ئەوسااڵنە نووری گەڕابوەوە کوردستان و تا ڕادەیەکی زۆر لە گۆشەگیریدا بوو.
ئاوڕدانەوەی ئاوات لە نوورییەکی تەریک کەوتوو ،لەو ڕۆژانەدا ،نیشانەی وەفا و
دڵپاکیی ئاواتە .ئەودەم هێشتا کوڵوکۆی ڕق و کین لە ڕژیمی شایەتی نەنیشتبووەوە و
ڕاستەقینەی ڕژیمی مەالکان الی بەشێک لەخەڵک هێشتا بە باشی دەرنەکەوتبوو.
نووریش بەو ئاگرە سووتا بوو و الی هەندێک خەڵک ،تڕۆ کرابوو.
کاتێکیش کە ئاوات لە شیعری دواییدا (بۆنەهاتی گیانەکەم...؟) لێی دەپرسێت "کاکە،
بۆچت کردووە بێدەنگ کرای؟" دەیەوێت ئەو ناحەقییەی خەڵک دەربخات .لە
کۆتاییشدا هانی نووری دەدات لە گۆشەگیرییەکەی بێتە دەرە وە و ئەگەر بانگهێشتنی
شەوی شیعر کرا ،بچێت .الم وایە ئەو شەوی شیعرەی وا جێگەی ئاماژەی ئاواتە هەر
ئەوە بێت وا لە بۆکان بەسترا و مامۆستایان هەژار و ئاوات و حەقیقی (وخاڵەمین؟)
تێیدا بەشدار بوون .گەرچی زیاتر وێدەجێت کۆبوونەوەیەکی خۆمانەتری دۆست و
برادەرانی هەردووال بووبێت کە پێش ئەو شەوی شیعرە لە ماڵێک بانگهێشتن کرابێتن
بەاڵم نووری تێیدا بەشداری نەکردبێت بەڵگەشم بۆ ئەو بۆچوونە ئەوەیە لە کۆتایی
شیعرەکەدا ئاوات پێیدەڵێت "بۆشەوی شیعریش ئەگەر ناردیان ،بچۆ".
نووری لە شیعری وەاڵمدا (سەروەرم ،واهەڵکەوت )....ئاماژە بەو بانگهێشتنە دەکات و
دەڵێ نەخۆشی نەیهێشت بچم .بەاڵم لە درێژەدا هەندێك شتی دیکە دەدرکێنێت کە
دیارە ئەوانیش بەرگر بوون لە چوونی" :هەوری غەم تاریك دەكا ڕۆژێ كه 'نووری'
دەركەوێ" و "هەر بە زیندوویی مردم" و ،....کە هەموویان ئاماژەن بە کاردانەوەی
هەندێک خەڵکی ناحاڵی بەرانبەر بە نووری لە دەرکەوتنی لە ناو خەڵکدا .کۆمەڵگا
هەندێک جار بەرانبەر بە خزمەتگوزارە ڕاستەقینەکانی خۆی بێ بەزەییە و کەسایەتی
نووری و ژیانی ئەو سااڵنەی ،نموونەیەکیەتی.

ئەوە شیعرەکانی ئاوات و نوورین:
 /504نامە گۆڕینەوەی شیعری ئاوات

ئا :ئاوات
ن .نووری

ئا ١ .نامەی ئاوات بۆ نووری

نووری! ئەی مایەیی ژین و گوڕ و تینی ئاوات!
ئەی وتەی شیرن و جوانت هەموو وەک نوقڵ و نەبات
من بە ئاواتی دڵی خۆم نەگەیشتم ،پیر بووم
چاکە بێمیننەتی پێ هاتمە ڕێی هات و نەهات
زۆر لەمێژە وتووێژت کە لەگەڵ من نەبووە
گێژووێژم ،کڕ و کاس ،غەم لە دڵم بۆتە قەاڵت
مەلی دڵ ئێستە لەالی تۆ نییە ،لێت تۆراوە
بە دوو سێ شێعری بالوێنەوە ،با بێتەوە الت
دەڵێ ماوێکە هەواڵێکی نەپرسیوە لە من
چاکە ئاوارە ببم ،بچمە کەژ و کێوی واڵت
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دەست نیشان نەکراوە
(الپەڕە  ٤١٦ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

_______________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ن ١ .وەاڵمی نووری بۆ ئاوات

ئەی بە سەربەرزی ژیاوی له هەموو كاتی حەیات!
ئەی نەوەستاوی له هەنگاوی بەرەو بەرزی واڵت!
ئەی له گوڵزاری ئەدەبدا گوڵی تێراوی بەیان!
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات505/

ئەی له ئاسمانی هونەردا دەشەكێ نێو و نەوات!
هیممەتی پیره دەپێوێ هەموو مەودایی زەمان
پێ چیه بێت و نەبێ ،ڕێگه چیه هاتونەهات؟
بەخودا مەستی هەواته ئەوی هەستێكی هەیه
سەره پێبازه لە بەر پێت و دڵه پڕ له هەوات
ویشكەرۆ ماوه دەروون و كپه مەڵبەندی وتار
قۆرغی قااڵوه هەرێم چینه له چی كا عەنقات؟
ئەو دڵەی كانگەیی هیوا بوو به ئاوات دەژیا
لەتكه خوێنێكه له خۆیدا دەتەپێ كات و سەعات
شەمی بێ«نووری» كوژاوەی شەوی تاریك و تەمم
وەره ڕوونمكەوه ئەمجاره به ئەنفاس و دوعات
بۆكان ،بەفرانباری ١٣٦٢ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤١7ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ئا ٢ .نامەی ئاوات بۆ نووری

بۆ نەهاتی گیانەکەم ،دەعوەت کرای
خۆ لەگەڵ "ئاوات" لەمێژە تۆ برای
هێندە شیرینن برام! خۆت و وتەت
هەروەکوو قەند ،هەربینا ڕۆژێک خورای
زوو بە تەنیا شاعیرێک بووی و بەاڵم
ئێستە مامۆستایەکی داستانسورای
بەو هەموو تەبع و قەریحە جوانەوە
کاکە! بۆچت کردووە ،بێدەنگ کرای؟
خۆ لە ناو کۆڕی ئەدیبانی زەمان
زۆر بە زانا وو بلیمەت ناسرای
 /506نامە گۆڕینەوەی شیعری ئاوات

"نووری"! تۆ وەک نووری ڕۆژی ڕۆشنی
سەد چەلیش خۆ ون بکەی ،هەر ئاشکرای
بۆ شەوی شێعریش ئەگەر ناردیان ،بچۆ
چونکە بۆ ئەو مەجلیسە تۆ شەوچرای
قاقاڵوا١٣٦٢ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٢٠ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

______________________________

بەحری عەرووزیی شیعرتەکە،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن

ن ٢ .وەاڵمی نووری بۆ ئاوات

سەروەرم! وا هەڵكەوت ئەوڕۆژه وا دەعوەت كرام،
لەشبەباری باری خستم بۆ نەخۆشخانەی برام
كۆڕی گەرمی هۆنەرانی ڕێ نەدام جەوری زەمان
بەختی نوستوو كاری خۆی كرد وا له «ئاوات» هەڵبڕام
داری ویشكی بێبەروباڵم له كێوپارەی ژیان
بۆ مەلی ڕێبواری شەو بێجێ وەبەر بیوران درام
هەوری غەم تاریك دەكا ڕۆژێ كه «نووری» دەركەوێ
كەی له نێو تەیمان و تانەی ڕێگراندا ئاشكرام؟
تۆی له مەیدانی ئەدەبدا شاسواری بێنەزیر
بۆ شنەی شەوگاری شێعریش تۆ چرای ،من پاچرام
دەست و پێیان لێكدەدەم بۆوەی كه "ئاوات" سەركەوێ
ڕۆژی ڕەش مەودای نەدامێ هەر به زیندوویی مرام
دەركی داوام داخراوه گوێچكەیی گەردوون كەڕه
خۆ دەنا ئاسانه ببیه ئاسمان دەنگ و هەرام
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات507/

بۆکان ،ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٢١ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

ئا ٣ .نامەی ئاوات بۆ نووری

تەیری دڵ بێپەڕوپۆ ،تەپکه شکاوێکی بەسە
چاوەڕێی تۆیه که بێی ،گەرمهساڵوێکی بەسە
مەڵێ زستانه ،جلی پیر و فەقیر پاره بووە
ڕۆژی ڕووت دەرخه ،هەتیو تۆزه هەتاوێکی بەسە
پاییزه ،فەرموو تەماشا بکه النەوخوارم
پیرهکەروێشکێ له گوڕ کەوتبێ ،ڕاوێکی بەسە
ئەو هەموو زولفه به زەنجیری مەکه بۆ ملی من
تەیرێ وا بێپەڕوباڵ کەوتبێ ،داوێکی بەسە
سەیید و پیر و فەقیرم ،وەره لێم قەوماوە
بۆ منه ئەو مەسەله« :باوەلێ باوێکی بەسە»
وا بە سەرڕووتیی و پێخاوسی هاتۆتەوه الت
"کامیل"ت جووته کاڵشێک و کاڵوێکی بەسە
هێنده هەر هاتم و چووم ،خۆزگه به دۆم دەخوازم
پیرهدۆمێکی هەژار جاوه دڕاوێکی بەسە
بۆکان١٣٦٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤١8ی چاپی جەعفەر ،لە چاپی ئەنیسیدا نییە)

____________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

 /508نامە گۆڕینەوەی شیعری ئاوات

ن ٢ .وەاڵمی نووری بۆ ئاوات

هەستی نێژراوی دەرێناوه له ناو گۆڕی سكووت
مەسەلەی كۆنە ٣٤٦دەڵێن «باوەلێ باوێكی بەسه»
باوەلێ! دیاره كه شەمزاوی به باوی گەردوون،
خۆ دەنا زوقمه خەریف ٣٤7خۆی بزە تاوێكی بەسه
باوەلێ ،بادەوه سەر باو و گوڕی كاتی كوڕی!
شیر هەتا كۆن بێ دەڵێن هەر لەپە ساوێكی بەسه
گێژی گێژاوی بەاڵ بێ ئەوی دەشكێنێ دڵت!
الی خودا دەستی دوعا قەلبی شكاوێكی بەسه
به چەكی شیری برۆ و تیری بژانگ هەڵمەكه دڵ
شیر و تیر بۆچی دەسووی؟ سیلەیی چاوێكی بەسه!
نەتەوی بۆچی بزانێ به هەموو هەستی دەروون
دڵ به دڵ ڕێی بێ .هەرای بۆچیه؟ قاوێكی بەسە!
بۆکان١٣٦٣ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٩٠ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

 ٣٤٦چاپی جەعفەر وەک 'مەسەلەی کۆنی' تۆماری کردووە .باوەکوو ئەو شێوازەی ڕستەکەش هەر واتا
دەبەخشێت ،بەاڵم پێموایە 'مەسەلەی کۆنە "...بۆ شوێنەکە پڕ بەپێستتر بێت.
 ٣٤7چاپی جەعفەر وەک 'حەریف'ی تۆمار کردووە .بڕوانە ڕوونکردنەوەی سەرەوەتری من.

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات509/

نامەی شیعری گۆڕینەوەی ئاوات
لەگەڵ سەالحەددینی ئاشتی

یەک پارچە شیعری ئاوات بۆ ئاشتی و شیعرێکی ئەویش بۆ ئاوات لە چاپی جەعفەردا
تۆمار کراوە.
سەالحەدینی ئاشتی نووسەر و وەرگێڕی مەهابادی و کەسایەتییەکی دڵسۆزی گەل و
نیشتمانە .نموونەیەک لە کارەکانی کاک سەالح ،وەرگێڕانی هەردوو بەرگی شەرەفنامەی
بەدلیسییە لە فاسییەوە بۆ سەر زمانی نەتەوایەتیمان.
بەگوێرەی ئەو نامەگۆڕینەوانەی ئاوات و ئاشتی ،کە لە خوارەوە دەیانبینین ،هەروەها بە
حیسابی ئەو وێنانەی وا لە دیوانی 'شاری دڵ' دا دەبینرێن و هەردوو کەسەکە پێکەوە
پیشان دەدرێت ،دەبێ پەیوەندێکی گەرم وگوڕی دۆستانە لەنێوان ئەو دوو کەسایەتیەدا
بووبێت و بەپێی جیاوازیی تەمەن و شێوازی نامەکەی کاک سەالح ،ئەو پەیوەندییە،
مامۆستا و شاگردی بووە:
"هەر بە دووتا دێم هەزاران جار بەجێم بێڵی و بڕۆی
شەم پەپوولەی چۆن نەوێ ،ئەو وا مەبەستی دیتنە"

بەاڵم ئاوات لە نامەکەی خۆیدا ئاشتی بە "هۆنەری بەڕێز" ناو دەبات و بە شێوەیەکی
خۆمانە و دۆستانە بە "سەالح" بانگی دەکات.
کۆتاییەکانی هەردوو شیعرەک ە وەرچەرخانە لە ناوەرۆکی دۆستانە و شەخسییەوە بۆ
بابەتێکی گشتگیری سیاسی و نیشتمانی .ئاشتی لە نیشتمان و وتەی نیشتمانیی ئاوات
دەدوێت و بە هیوایەکی قورس و قایمەوە دەڵێ "ڕؤژێکی ئاسۆ ئی منە" .ئاواتیش
دوای باسی ساردبوونەوەی ئاگری الویەتی لە لەشی خۆیدا ،کێشە شەخسییەکە دەکاتە
مەسەلەیەکی سیاسی و دەپرسێت "بۆچی خۆری گەرمی گەل هەروا لە سووچ و
قوژبنە؟"
شیعری ئاشتی لەوپەڕی جوانی و ئیجازدایە و بیرێکی قووڵی لە قاڵبێکی بچووکدا
ڕاگەیاندووە .شیعری ئاواتیش کە هەمان پاکی و ڕاستییەی شیعرەکانی دیکەی ئەوی
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تێدا دەبینرێت ،ڕێک و پێک و پڕ لە سەناعاتی شیعرییە و بە شێوەیەکی وەها
هونەرمەندانە باسی سروشت و سەرماو سۆڵی کۆتاییەکانی زستانی ناوچەکە دەکات کە
خوێنەری نائاگا لە مە سەلەکەش کاتی خوێندنەوەی ،لە ماڵی گەرم وگوڕی خۆیدا
هەست بە تەزووی سەرمایەک بکات!
چاپی جەعفەر ،ڕێکەوتی ڕۆژ ومانگ و ساڵی هەردوو شیعرەکەی دەست نیشان
کردووە و لە پەراوێزی شیعری ئاشتیدا ئەم دوو دێڕەی نووسیوە:

"نامەی "سەالحەددین ئاشتی" ،خۆشەویستی ئاوات لە کاتی سەربازیدا کە لە شاری
بووشێهرەوە ئەو شێعرانەی لەگەڵ نامەیەکی چەند الپەڕەیی بۆ "ئیمامی" نووسیوە.
 ١٣٦5/١٠/١٠ی شمسی [دوایین ڕۆژی ساڵی  ١٩8٦ی زایێنی] "
ئەوەش شیعرەکان:

نامەی سەالحەددین ئاشتی بۆ ئاوات

سەییدی پیرۆزی ئازیز! یادی تۆ دەمدا دنە
دڵ وەکوو پۆلوویە قوربان! تۆش کە لێم بوویە شنە
ڕێی ئەوین ئاورینگە ،دێت و زێڕوەشانی لێ دەکا
خۆشەویستی ئارەزوویە بێسنوور و گوڵچنە
من شەوم دایم بە دووی خورشیدی خاوەردا دەڕۆم
ئەی هەتاو! ڕاوەستە تاوێ ،شەو خەریکی سووتنە
هەر بە دووتا دێم هەزاران جار بەجێمبێڵی و بڕۆی
شەم پەپوولەی چۆن نەوێ ،ئەو وا مەبەستی دیتنە
پاڵ وەالشیپانی دەرگاکەت دەدەم ئەوسا دەڵێم
پێکگەیشتنمان بە مەرگیشم تەواو بێ ،شیرنە
ئەو وتەی لێوتی بە نێوی نیشتمانێ کردەوە
زەردەیی ڕووناکییە ،موژدەی لە کەل سەرکەوتنە
قەفقەفی کێو و چیا کوا بەرگری بیرم دەکا
ئاخری هەر پێدەگەم ،ڕۆژێکی ئاسۆ ئی منە
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات511/

١٣٦5/١٠/١٠
(الپەڕە  ٤٢8ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)

وەاڵمی ئاوات بۆ ئاشتی

هۆنەری زانا و بەڕێزم! یادی تۆ یاری منه
گەرچی وێنە جوانەکەت ئێستا ،لە بەرچاوم ونە
وا پەرێشان و هەراسانم ،بە مەرگی تۆ سەالح!
با بزانی مەرگی من گیانە لە تۆ دوورکەوتنە
تۆ کە نووسیوتە ئەوا لێرە بەهارە و خۆشییە
بای شەماڵ دەشنێ لە مەڵبەندی هەاڵڵە و سوێسنە
هەروەکوو فەرمووتە دیارە شین بووە سەحرا لەوێ
ڕۆژی سەیرانە و پیاسە ،کاتی گوڵ پشکووتنە
شاد و خۆشحاڵم کە موژدەی خاکەلێوەت دا بە من
بەو هەواڵە بولبولی تەبعم ئەوا کەوتە قنە
بۆچی ناشوکری نەبێ ،لێرە هەوا سارد و سڕە
بای شەماڵ ساردە ،کوژەی منداڵ و سەد پیاو و ژنە
زوو ،کە من ئاورم بەتین بوو ،عالەمی سووتاندبوو
ئێستە ئاگردانەکەم هێند ساردە جێی لێ نووستنە
تا تەنوورم گەرموگوڕ بوو ،نانی گەرمم هەر نەدی
ئەو ئەوا دامردووە ،خۆشم ئەوا بوومە پنە
کاکی "ئاوات"ە لە سەرمان هەڵدەلەرزێت و دەڵێ:
بۆچی خۆری گەرمی گەل هەروا لە سووچ و قوژبنە؟
قاقاڵوا١٣٦5/١٠/٢٠ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٤٢٩ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)

___________________________________

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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نامەی شیعریی سوارەی ئێلخانی زادە بۆ ئاوات

بە داخەوە ،تەنیا یەک پارچە شیعری کاک سوارە بۆ ئاوات لە چاپی جەعفەردا تۆمار
کراوە و هیچ شیعرێکی ئاوات بۆ ئەو ،نەکەوتۆتە بەرچاو.
نەمر مامۆستا سوارەی ئێلخانی زادە ،وەک ئااڵهەڵگر و پێشڕەوی شیعری نوێی کوردی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،شاعیر و نووسەر ،و چیرۆک نووس و بەرنامەنووسێکی بە
توانای سەر ڕادیۆی کوردی بوو لە تاران.
ئاوات لەگەڵ بنەماڵەی ئاغاکانی بۆکان ،بە تایبەت بنەماڵەی حاجی بایزئاغا
(موهتەدی)دا کە ئەحمەدئاغای باوک ی کاک سوارە یەک لەوان بوو ،دۆستایەتی و
هاتووچۆیەکی گەرم و گوڕی هەبوو .هەر لەم دیوانەدا سێ پارچە شیعر هەن کە بۆ
نەمر حاجی ڕەحماناغای موهتەدی (مامی کاک سوارە) گوتراون.
بەداخەوە سەرچاوەی کاری من واتە دیوانی شاری دڵ تەنیا یەک پارچە شیعری
سوارەی بۆ ئاوات تۆمار کردووە و نیشانەیەک لە شیعری ئاوات بۆ سوارە بە دەستەوە
نییە گەرچی بە گوێرەی ئەو شیعرەش ،دەبێ ئاوات شیعری بۆ ناردبێت .لە پەراوێزی
هەر ئەو شیعرەی سوارەشدا ،ئەم ڕوونکردنەوەیە دانراوە:

"ئیمامی لە کاتی نەخۆشیی کاک سوارەدا نامەیەکی لێپرسینی بە شێعر بۆ دەنووسێ کە
بەداخەوە دەقەکەی نەماوە و وەدەستیش نەکەوتووە"

ڕوونکردنەوەکە ئەوە ناگەیێنێت کە نەخۆشیی کاک سوارە لە چ ساڵێکدا بووە .ئەگەر
نیاز نەخۆشی و کەوتوویی درێژخایەنی ئەو زاتە بێت ،ئەوە دەوروبەری ساڵی  ١٣٣5و
 ٣٦ی هەتاوی (١٩5٦ز) بووە کە ماوەی دووساڵێک لە بۆکان لەجێگەدا کەوت.
لەبڕگەی نەخۆشییەکەدا ،سوارە قوتابیی فێرگەی ناوەندیی بوو لە سەر قەاڵی بۆکان و
دوای چا ک بوونەوەش ،سەرلەنوێ لە هەمان فێرگە دەستی بە خوێندن کردەوە و
ئەمجار لەگەڵ ئێمەدا بووبوە هاوپۆل ،کە تەمەنمان لەو کەمتر بوو .ئەو دەم کاک سوار
بە دوو دارشەقەی بن باغ ەڵەوە ڕۆژانە دووجار بەیانی و دوای نیوەڕۆ لە لێژی قەاڵی
بۆکان سەردەکەوت و دەهاتە فێرگە و دەڕۆیشتەوە ماڵی خۆیان کە ئەودەم کەوتبوە
پەراوێزی باشووری ڕۆژئاوای شارەکە .درەنگتر کە دۆخی ساڵمەتییەکەی باشتر بوو،
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات513/

تەنیا گۆچانێکی بە دەستەوە دەگرت بەاڵم ئیتر ئەودەم لەبۆکان نەمابوو و لە تەورێز و
تاران دەیخوێند ،هەتا کۆچی دوایی کردنەکەشی هەر لە تاران ژیا.
هەرچۆنێ ک بێت ،شیعری کاک سوارە گەلێک پوخت و پڕ واتا و ڕازاوەیە .لەوێدا
ئاوات بە "حەزرەت" و ئەو شیعرەی وا بۆ سوارەی ناردووە و بەداخەوە بە دەستەوە
نەماوە ،بە "کامیل و بێ عەیب و مایەی عوجبی حوززار" ناودەبات بەاڵم کاتی باسی
خۆی دەکات لە هەندێ سیفەتی وەک "بەدبەخت و بێچارە و زەلیل و پڕ لەغەم"
کەڵک وەردەگرێت ،کە بۆ ئەو حاڵەتە نەخۆشییە قورسەی ئەوی تێدا بوو ،نائاسایی
نانوێنێت گەرچی سوارە لەباری بیروبڕوای سیاسییەوە کەسێکی هومێدەوار بە داهاتووی
گەشی ژیانی گەل بوو.

وەاڵمی سوارە ئێلخانیزادە بە شیعرێکی ئاوات

نامەکەی نامی که حاکیی لوتفی سەرشار بوو ،گەیی
شێعری ڕێکت مەرهەمی قەلبی بریندار بوو ،گەیی
داری پڕ بەرگ و لقی دڵ ،زەرد و زار و وشک و ڕووت
شێعری ئاوداری جەنابت ئاوی جۆبار بوو ،گەیی
بۆ منی بەدبەخت و بێچاره و زەلیل و پڕ له غەم
نامەکەت دەسکێک گوڵی بۆنخۆش و بێخار بوو ،گەیی
واسیتەی قاسید له وەختی فکر و ئەندێشه و خەیاڵ
کاغەزت بۆ من چەکیدەی فکری ئەحرار بوو ،گەیی
لوتفی بێحەدد و حیسابت قووەتی ئیخالسمە
شێعرەکانت باعیسی فرمێسکی خوێنبار بوو ،گەیی
من وەکوو حەزرەت له شێعرا "کامیل" و بێعەیب نیم
شێعری بێعەیبت که مایەی عوجبی حوززار بوو ،گەیی
(الپەڕە  ٤١٤ی چاپی جەعفەر؛ لە چاپی ئەنیسیدا دەرنەکەوتووە)
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نامەی شیعریی ئاوات بۆ مستەفا ئێلخانیزادە

تەنیا یەک پارچە شیعری ئاوات بۆ کاک مستەفا لە کتێبەکەدا تۆمار کراوە و هیچ
شیعرێکی ئەو بۆ ئاوات لەوێدا نەهاتووە
مامۆستا مستەفا ئێلخانی زادە لە بنەماڵەی ئاغاکانی بۆکان  -بەرەی مەحموودئاغا
(ئێلخانی زادە)یە .نووسەر ،وەرگێڕ و سەردەمێکیش سەرۆکی ئەنجومەنی ئەدەبیی
شاری بۆکان بووە ،وەک کەسایەتییەکی بەرپرسی سیاسیش ناسراوە.
کاک مستەفا لەو شیعرەدا کە بۆ ئاواتی ناردووە (و بەداخەوە نەکەوتۆتە بەردەستی
خوێنەر) ،دەبێ خۆی بە شاگردی مامۆستا لە قەڵەم دابێت لەبەر ئەوەی ئاوات لە
وەاڵمدا گوتوویەتی نەخێر تۆ شاگرد نی و زانای.
شیعرەکەی ئاوات بەداخەوە ڕێکەوتی هۆنرانەوەی بۆ دیاری نەکراوە و نازانرێ کەی
نووسراوە یان کەی نێردراوە.
غەزەلێکی حەوت فەردییە ،پێنج فەردی یەکەمی ،سەرەتا دامەزراندنێکە بۆ هێنانەگۆڕی
باسێک و بابەتێک .فەردی شەشەم تا رادەیەک ڕوونە و خوێنەر هەست دەکات ئاوات
ڕاستەوخۆ ڕووی لە کاک مستەفایە و پێی دەڵێت تۆ زانایەکی وشیاری مەکتەبخانەی
شیعر و ئەدەبی .شیعری مەقتەعیش درێژەی هەمان بۆچوونە کاتێ کە دەڵێ "بە
شاگردیت قەبووڵ ناکا ئیمامی" لەبەر ئەوەی تۆ هۆنەر و کاکی هونەرداری.
ئەوە شیعرەکەی ئاواتە کە لە دیوانی شاری دڵ دا بە 'وەالمی ئاوات' ناوبردە کراوە:

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات515/

وەاڵمی ئاوات بۆ مستەفا ئێلخانیزادە

چلۆن ساڕێژ دەبێ زامی ئەویندار؟
عیالجی نایە خاوەن یار و دڵدار
کەسێکی مفتەالی دەردی ئەوین بێ
دەبێ بەو دەردەوە بڕواتە کۆسار
بەجارێ شێتوپێت بێ ئەو کەسی بوو
گرفتاری بەر و خاڵ و خەتی یار
عەشق خۆی دەستەچیلەی ئاوری مەرگە
چووە هەر ماڵێ ،هەر هاوارە ،هاوار
کەسێکی کەوتە داوی گوڵعوزاران
دەبێ وێڵی بکەن خەڵکی بە ناچار
لە مەکتەبخانەیی شێعر و ئەدەبدا
ئەتۆ نووسرای بە زانایێکی وشیار
بە شاگردیت قەبووڵ ناکا "ئیمامی"
ئەتۆ خۆت هۆنەری ،کاکی هونەردار
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە.
(الپەڕە  ٤١5ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە).

______________________________
بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مسدس محذوف :مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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وەاڵمی شیعریی ئاوات بە شیعرێکی
محەمەد ساڵح ئیبراهیمی (شەپۆل)

تەنیا یەک پارچە شیعری ئاوات بۆ شەپۆل لە دیوانی شاری دڵدا هاتووە و هیچ
شیعرێکی شەپۆل بۆ ئەو لە دیوانە چاپکراوەکانی شاعیردا نییە.
مامۆستا محەمەد ساڵح ئ یبراهیمی مامۆستایەکی ئایینی خەڵکی مەهاباد و سەرنووسەری
گۆڤاری گرشەی کوردستان بوو کە لە یەک دوو ساڵی دوای ڕاپەڕینی  ١٣57دا لە
تاران دەردەچوو.
بە حیسابی شیعرەکەی ئاوا ت ،وا وێدەچێت لەنێوان ئاوات و شەپۆلدا دۆستایەتی و نامە
گۆڕینەوە هەبووبێت.
لە الپەڕە  ٣٤١ی دیوانی شاری دڵ ،چاپی جەعفەردا یەک غەزەلی  5فەردی لە ژێر
ناوی 'بۆ محەمەد ساڵح ئیبراهیمی (شەپۆل)' تۆمار کراوە .ئەو شیعرە لە بەشی
نامەگۆڕینەوەکاندا نییە و من تەنیا بەهۆی ناوەرۆکی نامەی شیعری ناردنی ئاواتەوە
هێناومەتە ئەم بەشە.
ئاوات لە نامەکەیدا سپاسی گەیشتنی نامەیەک دەکات کە شەپۆل بۆی ناردووە و
بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە بە شیعر وەاڵمی داوەتەوە ،دەتوانین بڵێین نامەکەی شەپۆلیش
هەر بە شیعر بووە ،بەاڵم بە داخەوە دەقی ئەو نامەیە لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە.
هەروەها ڕێکەوتی نامەکانیش نازانرێن ،بەاڵم بەهۆی ئەو بەشەی شیعرەکەی ئاواتەوە
کە دەڵێ "گرێی چەندساڵەی دڵم کراوە" دەکرێ ئەو گرێیە تەنگ و چەلەمەی سااڵنی
دوای ڕاپەڕینی  ١٣57ی گەلی کورد بە دەست ڕژیمی مەالکانەوە بووبێت ،جا دوور
نازانرێت نامەکان هی سااڵنی دەوروبەری  ١٣٦٠ی هەتاوی بووبێتن.
ئەوە شیعرەکەی ئاواتە:
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بۆ محەمەد ساڵح ئیبراهیمی (شەپۆل)

شەپۆل! بە نامەت ئاوات ژیاوە
گرێی چەندساڵەی دڵی کراەوە
شەپۆلی ژین بوو یا ڕێژنەی باران؟
یا شنە و کزەی مەیلەکەی یاران؟
یا بۆنی خۆشی گوڵی بەهاران،
نەسیم هێناویە لە کۆهساران؟
بارانی ئەوساڵ بە ئەمری باری
هەموو ڕەحمەت بوو بۆ کوردەواری
نەڕزێ ئەو دەستەی نامەی نووسیوە
٣٤8
"ئاوات" سەربەرزە کە لێت پرسیوە
شوێن و ڕێکەوتی گوترانی شیعرەکە دیاری نەکراوە.
(الپەڕە  ٣٤١ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە).

تەخمیسی غەزەلێکی ئاوات

لەالیەن "قازی کاکە حەمەی قزڵجی"یەوە
ئەم شیعرە لە ڕاستیدا هی ئاوات نییە و نابێ بە کاری ئەو دابنرێت ،هەربۆیەش لە بەشی
شیعرەکوردییەکاندا نەهاتووە .بەاڵم لەبەر ئەوەی قازی کاکە حەمە شیعرێکی ئاواتی
تەخمیسی کردووە و لە تەخمیسدا بە عادەت میسراعی چوارەم و پێنجەم هی شاعیری
یەکەمن و لێرەشدا شاعیری یەکەم ئاوات بووە ،من لێرەدا دەیهێنم .بەاڵم با خوێنەریش
 ٣٤8وشەی "ئاوات" لە فەردی یەکەمدا ئیهامی تێدایە .واتای نزیکی وشەکە بریتییە لە ناسناوی شیعریی شاعیر
خۆی و واتای دووریشی ئارەزوو و خواستە.
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بزانێ شیعری کێیە و بۆ نموونە ئەگەر لە داهاتوودا کۆمەڵەی شیعرەکانی قازی کاکە
حەمە باڵوکرایەوە ئەم شیعرەش لەگەڵ ئەوان بخرێت نەک لەگەڵ شیعری ئاوات.
نەمر قازی کاکە حەمەی قزڵجی شاعیرێکی سەرکەوتوو بووە و پارچە شیعرێکی بۆ
کۆچی دوایی سەیف هەیە کە لە کەشکۆڵی ئوەیسی عوسمانیدا تۆمار کراوە و من
چەند ساڵێک پێش ئێستا لە گۆڤاری 'مەهاباد'دا باڵوم کردەوە.
سەبارەت بە غەزەلەکەی ئاوات ،کە لە بەشی شیعرە بێ تەئریخەکان و لە ژێر ناوی
کزەی بای شەماڵ (چاپی جەعفەر) و بووکی گوڵ (چاپی ئەنیسی)دا دەرکەوتووە ،من
ئەوەی زانیبێتم نووسیومە و لێرەدا پێویست بە دووپات کردنەوە ناکات.
شیعری نەمر قازی کاکەحەمەش گەلێک ڕێک و پێکە و کەم و زۆر بە هەمان ئەو
زمانە و ئەو دەستەوشەیە نووسراوە کە وێچووی ئەوانی ئاواتە .بەاڵم هەندێک سەنعەتی
شیعریشی سەرکەوتووانە تێدا بەکار هێنراوە ،وەک "چنار گەییه چنوور" کە جیناسێکی
جوانە یان "شکۆفه پێکەنی ڕووی کرده سوێسن یانیها بگری!" کە سەنعەتی موقابەلەی
نێوان پێکەنی و بگری تێدایە و زۆریش جوانە.
ڕوونکردنەوەیەک :ڕەدیفی ئەو غەزەلەی ئاوات وا قازی کاکەحەمە تەخمیسی کردووە
لە چاپی ئەنیسیدا (الپەڕە ٣٣و " ،)٣٤ئەمش ەو"ە نەک "ئەوشۆ" .بەو پێیە ،تەخمیسەکەی
قازی کاکە حەمەش دەبێ هەر ڕەدیفی "ئەمشەو"ی بووبێت و لە چاپی جەعفەر
(الپەڕە  )١7٣دا ،کرابێت بە ئەوشۆ .من ئەو گۆڕانی زارەوەیەم پێ کارێکی بە ڕێوجێ
نییە لەبەر ئەوەی ڕەنگی پاشاگەردانی و ئەم شار وئەوشاری پێوە دیارە .نە قازی کاکە
حەمە و نەئاوات لە قسەکردنی ئاسایی و نووسیندا نەیانگوتووە ئەوشۆ ،بە گوێرەی
چاپ ئەنیسیش ئەو ڕەدیفە ئەوشۆ نەبووە!
ئەوەش ڕوونکردنەوەیەکی کاک جەعفەری ئیمامی لە پەراوێزی الپەڕەی ٢٣٢ی دیوانی
"شاری دڵ"دا:

"خوالێخۆشبوو ئاوات لە دەفتەرەکەی و لە ژێر غەزەلەکەی خۆیدا نووسیویەتی« :یەک
فەردی تەخمیس نەکراوە».

سەبارەت بەو ڕوونکردنەوەیەش دەبێ بڵێم ڕاستە ،لەبەر ئەوەی ن قازی کاکەحەمە ئەم
فەردەی شیعرەکەی تەخمیس نەکردووە کە زۆریش ڕازاوە وجوانە و دووەم فەردی
غەزەلەکەی ئاوات پێک دێنێت:
"ئەوا تیپی بەهاری دەست بە نێزە چوونە سەر بەفرێ
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شکا پشتی کلیلەی قوڕبەسەر وەک پیرەزاڵ ئەوشۆ"٣٤٩

بەحری عەرووزیی شیعرەکە،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

زەماوەندی بەهار

وەرن سۆفی! وەکوو دەروێش بکەونه گاڵەگاڵ ئەوشۆ
وەره نێو باغی عیشرەت ،ئەی نەمامی چاردەساڵ! ئەوشۆ
بده جام و مەزەی ماچت له کوڵم و لێوی ئاڵ ئەوشۆ
"به سروەت پێدەڵێم چاوم! کزەی دێ بای شەماڵ ئەوشۆ
چزەی دێ جەرگی برژاوم بەبێ پۆلوو و زوخاڵ ئەوشۆ"
دەری پیری موغان ئاوایه ،قاپی مەیکەده وازن
جحێڵ و پیر و منداڵ مەیگوسار و بادەپەردازن
سوراحی کەیل و موتریب مەست و ساقی سادە وو سازن
"کوڕوکاڵ دەمبهخەندەن ،کیژوکاڵ پڕ عیشوه وو نازن
بزەی دێ غەمزه وو ڕەمز و ئیشارەی چاوی کاڵ ئەوشۆ"
زەماوەندی بەهاره ،کاتی سەیران و شەق و گۆیه
 ٣٤٩دوور نییە هۆکار بۆ ڕەچاونەکردنی فەردەکە ،ئەستەم بوونی دۆزینەوەی سێ سەروا بووبێت بۆ وشەی
"بەفری" .یەک لە بەاڵکانی گیانی شیعری عەرووزی ئەو فۆڕمالیسمەیە و هیچیشی لەگەڵ ناکرێت هەر بۆیەش
درێژترین شیعری عەرەب 'قەسیدە'یە ،لەکاتێکدا زمانی فارسی و کوردی بە داهێنانی شێوازی 'مەسنەوی'
(مزدوج) ،خۆیان لەو بەندە ڕزگار کردووە و ئەو هەموو چیرۆکە شیعرەی وا هەیە لەو قاڵبەدا گوتراون هەر
لە شانامەی فیردەوسی و شانامە کوردییەکانەوە بگرە ،تا مەم و زینی خانی و لەیلی و مەجنوون و شیرین و
فەرهاد و ....ی کوردی و فارسی.
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سەبا بەربووکه ،زاوا عەندەلیب ،پەرده کەنار جۆیە
دەسا بولبول له پێشوازا بخوێنه ،داوەتی تۆیە!
"سەراسەر فەڕشه چیمەن ،بۆ قودوومی بووکی گوڵ ،بۆیە
زمانی گرتووه هەر چەشنی تووتی ،کونده الڵ ئەوشۆ"
له خەڵوەتخانەیی خاڵوبەڵەکدا خاسەکەو جووتن

لە سەر سفرەی چەمەن ،شەونم مەیه ،گوڵ جامی یاقووتن

شنه و سروەی بەیان تێکەڵ هەناسەم بوون و ئەنگووتن
"به تەشریفی نەسیم ،شەوبۆ و نێرگس پاکی پشکووتن
لە خۆشیان بولبول و قومری دەکەونه قیلوقاڵ ئەوشۆ"
وەنەوشه الرەمل ،داما له مەیدانا به تەنیایی
ئەوا نەسرین سەری بۆ پردەباز ڕۆنا ،بە تەنیایی
ئەوا ڕۆژی لە قیس چوو عاشقی شەیدا به تەنیایی
"ئەوا هەر چاوەڕێیه نێرگسی شەهال به تەنیایی
بە جارێ بوو سپی چاوی به ئوممێدی ویساڵ ئەوشۆ"
شکۆفه پێکەنی ڕووی کرده سوێسن یانیها بگری
نەما ئەهریمەنی زستان ،وەالچوو شیددەت و قەهری
هەزار قەوس و قەزەح ڕابوو به ڕەنگی تاووس و چەتری
"به دەنگی بولبول و قومری ،تەماشا دڵ چلۆن دەگری!
دەڵێ بگرن به دڵ قەدری ،جەماڵی کیژوکاڵ ئەوشۆ"
چنار گەییه چنوور ،پێچرا سنەوبەر پەرچەم و سونبوڵ
ئەوی نەختێ لە کارا بوو گەیشته مەقسەد و مەنزڵ
بهتەنیا هەر "قزڵجی" کەوته دووی خێڵ و نەگەییه دڵ
"'ئیمامی'ش هەروەکوو بولبول بە هیوای پێکەنینی گوڵ
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دەناڵێنێ لە سەر هەر چڵ ،بە یادی خەتتوخاڵ ئەوشۆ"

٣5٠

بۆکان ١٣٣٦ ،ی هەتاوی
(الپەڕە  ٢٣٢تا  ٢٣٤ی چاپی جەعفەر .لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە)

 " ٣5٠خوالێخۆشبوو ئاوات لە دەفتەرەکەی و لە ژێر غەزەلەکەی خۆیدا نووسیویەتی' :یک شعر تخمیس نشده
(جەعفەر ئیمامزەنبیلی)'».
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شیعرە فارسییەکانی ئاوات

سەرەتا

سەرجەم  ٣٠پارچە شیعری فارسی ئاوات لە دیوانی چاپی ئەنیسی و جەعفەردا هاتوون.
لەو  ٣٠پارچەیە٢٢ ،یان غەزەل ،دوویان پێنج خشتەکی و چواریان چوارینەن .جیا
لەوانە ،دوو نامەی شیعری بۆ مامۆستایان عەبباسی حەقیقی و خالیدی حیسامی (هێدی)
تۆمار کراون ،کە هەموو بەسەر یەکەوە دەکەنە  ٣٠پارچە.
شیعرەکان بەگشتی کالسیکن واتە ئاوات نە لە شیعرە کوردییەکان و نە لە فارسییەکاندا
بەرەو شێعری بێ کێش و س ەروا (نوێ) نەڕۆیشتووە .بەگشتی هیچکام لە شاعیرانی
قوتابخانەی موکریان و پەیڕەوانی سەیفولقوزات ،لە هەژار و هێدییەوە تا حەقیقی و
خالەمین و نووری و عەتفێکیان بە مەسەلەی نوێکردنەوەی قاڵبی شیعرەکانیان نەبووە،
باوەکوو ناوەرۆکی شیعرەکانیان ڕۆژین و نوێ بووبێت .تەنیا هێمن لە قۆناغێکی
سااڵنی سی (پەنجاکانی زایێنی)دا نموونەیەکی بچووکی لە شیعری نوێ لە خۆی
پیشاندا کە گەلێک کاتی بوو و چیتر شوێنی نەگیرا.
کە دەڵێم شیعری کالسیک و شیعری نوێ ،پێوانەی ساکارم بۆ جیاوازی دانانیان لە
یەکتر ،ڕەچاوکردنی کێش و سەروایە ،دەنا لە باری بابەتەوە ،هەر هەموو شاعیرانی
قوتابخانەی موکریان ،کە من مامۆستایانی نەمر 'قانع' و 'موفتی پێنجوێنی'شیان لەگەڵ
دەخەم ،ناوەرۆکی شیعرەکانیان نوێ بوو ،واتە بە پێوانەی ناوەرۆک و بابەت ،هەر
هەموویان لەچاو شاعیرانی دیکەی ناوچەکە ،وەک وەفایی و ئەحمەدی کۆر و
مەالمارفی کۆکەیی ،نوێخوازێکی تەواو نوێخواز بوون.
قانع و موفتی پێنجوێنیش لە سەردەمی کۆماری کوردستان (  )١٩٤٦دا لە مەهاباد و
بۆکان و سەقز و مەریوان ژیاون و کارتێکەریی شیعری سەیف بە سەر شیعرەکانیانەوە
دیارە و هەڵوێستیان بە موو جیاواز نییە لە هەڵوێستی شاعیرانی دیکەی قوتابخانەی
موکریان بۆ نموونە ،هەژار و هێمن و هێدی و ئاوات.
لە شیعرە فارسییەکانی ئاواتدا شوێن پێی شیعری شاعیرانی کالسیکی فارس وەک
خەییام و مەولەوی ڕۆمی و سەعدی وحافز ،تا ڕادەیەکیش شەهریار ،بەرچاوە.

هەندێک لە غەزەلەکان ئیستیقباڵی غەزەلێکی ئەو شاعیرانەن بەاڵم مۆرکی کوردبوونی
شاعیر و خۆماڵی بوونی شیعرەکانیان دەبینرێت کە ئەوە خۆی کەسایەتییەکی
سەربەخۆی پێداون-دیاردەیەک کە جیاوازە لە السایی کردنەوەی ناوەستایانەی شاعیرانی
کەم ئەزموون.
لە هەندێک شیعری دیکەدا کەڵک لە کەرەسەی شیعریی ئەو شاعیرە فارسی وێژانە
وەرگیراوە و بۆنموونە ،بەشێک لە دەستەوشەی بەکارهاتووی ئەوان خزاوەتە ناو ئەو
شیعرانەیەوە کە کێش و سەروای نوێ و تایبەت بەخۆی ئاواتیان هەیە؛ یان بە
پێچەوانە ،کێش یان سەروا لە شیعری شاعیرێکی فارسی وەرگیراوە بەاڵم ناوەرۆکێکی
تایبەت بە خۆی کراوەتە ناوئاخنی.
شیعرە فارسییەکان شارەزایی و ناسیاویی زۆری ئاوات لە شیعری کالسیکی فارسی و
شاعیرانی فارسی وێژ دەردەخەن .سەردەمی ژیانی ئەو شاعیرانەی وا کارتێکەرییان
لەسەر ئاوات بووە ،کەم و زۆر لە سەدەی حەوتەمی کۆچی ( ١٣ی زایێنیی)یەوە
دەست پێدەکات و دەگاتە سەردەمی مەشرووتە ( )١٩٠٦و دوای ئەویش .هەموو ئەو
شاعیرە فارسانە ،لە مێژووی ئەدەبی فارسیدا غەزەل وێژ و سەر بە شێوازی ئەدەبیی
عیراقی بوون .ئاوات چامە (قەسیدە)نووس نەبووە و هەر بۆیەش ئیستیقباڵی شاعیرانی
شێوازی خۆراسانی وەک ئەنوەری و خاقانی ،تەنانەت ملک الشعراء بەهار شاعیری نزیک
لە سەردەمی خۆیشی ،نەکردووە.
ئەو تێکەاڵوییە و تەنانەت ئەو دەستەوام وەرگرتنە لە شیعری فارسی ،لە الیەکەوە
جوانی و ڕازاوەییەکی زۆری بە شیعری ئاوات بەخشیوە لە الیەکی ترەوە بە هۆی
کەڵک وەرگرتن لە وشە و زارەوەی فارسی ،هەندێک جار پاکی و بێ خەوشی و
ڕەسەنایەتییان لەشێعرەکانی شۆردۆتەوە و ئەوە بۆ نموونە لە شیعری سەیف یان هەژار
و هێمن و هێدی و خاڵەمیندا کەمتر دەبینرێت .ئاوات زیاتر دەربەستی خواستی دڵی
خۆی بوە و ئەو هەستە نیشتمانییەی لە ناوەرۆکی شیعرەکانیدا دەربڕیوە و زیاتر،
گەیاندنی واتا بە خوێنەری ئامانج بووە تا پاک کردنەوە یان ڕەسەن بوونی زمان -وەک
بۆ مامۆستا گۆرانیش وابووە .نازانم بە بێ وشە و تەعبیری عەرەبی ،ئێمە دەمانتوانی بۆ
نموونە ،شیعری 'شەوێک لە عەبدوڵاڵ' یان 'جیلوەی شانۆ'ی مامۆستا گۆرانمان هەبێت:

"لە جەرگی پەردەوە تک تک دڵۆپی عوود ئەرڕژا /بە نووکی تەئسیری /تەڕەب ئەهاتە خرۆش تالعی
سروور ئەپژا /بە ئاهی دڵگیری/کەمان شەهیق و زەفیری فریشتەیی ئەلحان /ئەکەوتە ناو دڵی مردووش
هەناسەیی هەیەجان"...
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لە بیرمان نەچێت ،بەشێکی زۆر لە زاراوە و دەستەوشەی ناو شیعری فارسی لە ڕاستیدا
عەرەبین بەاڵم بۆ ئاخێوەرانی زمانی فارسی بوونەتە بابەتێکی خۆماڵی و شاعیرانی فارس
بە تایبەت کالسیکەکانیان لە نووسین و خەڵکیش لە خوێندنەوەیان ناپەرموونەوە.
شاعیرانی کورد وەک نالی و مەحویش ،کە لە ناو شاعیرانی کورددا زیاترین
کارتێک ەریی شیعری فارسییان لەسەرە و لەعەینی کاتدا مەال وعەرەبیزانێکی چاکیش
بوون ،ڕاستەوخۆ ،یان لەڕێگەی زمانی فارسییەوە ،دەستەوشەی عەرەبییان هێناوەتە ناو
شیعرەکانیانەوە .لەم بارەیەوە ،ئاوات بارودۆخێکی هاوچەشنی نالی و مەحویی هەیە.
دوور نییە هۆکارێکی مەسەلەکەش ئەوە بێت کە ئاوات زیاتر لە شاعیرانی دیکەی
قوتابخانەی موکریان ئیمانداری ئایینی و ئەهلی تەریقەت بووە و ئەو هەردووە ،شوێنی
خۆیان لەسەر زمانی ئاخاوتن و نووسینی داناوە .زمانی عەرەبی چ لە ڕێگەی ئایینی
ئیسالم و چ لە ڕێگەی فەلسەفە و کەالم و چ لە ڕێگەی تەسەووفەوە ،بە تان وپۆی
هەموو زمانەکانی ناوچەدا گەڕاوە و تەنانەت نەک لە ڕابردووی کۆن ،بەڵکوو لە
سەردەمی ئێمەشدا و ەک دیاردەیەکی چارناچاری زمان و ئەدەبی کوردی ،بەتایبەت لە
باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستانی لێهاتووە .جیاواز لە کوردی و فارسی ،بە
سەیرکردنێکی ساکاری زمانی تورکی و ئازەربایجانی و ئوردوو و پەشتوو ،تەنانەت
پونجابی و گوجراتی هیندوستان ،پانتایی مەیدانی ئەو کارتێکەییەی زمانی عەرەبیمان
لەو گۆڕەپانە بەرباڵوە جوغرافیاییە بۆ دەردەکەوێت.
لە ڕاستیدا ،تەنیا ئەو زمانانەی ناوچەکە توانیویانە لە مەیدانی مغناتیسیی زمانی عەرەبی
بە دوور بمێننەوە ،یان شوێنی کەمتری لێ هەڵبگرن ،کە ئاخێوەرەکانیان موسوڵمان
نەبوون! بۆ نموونە ،گەالنی ئەرمەنی و ئاسۆری و گورجی .لەکاتێکدا کە ئێزدی و
کاکەییش دوای سەرهەڵدانی ئیسالم بە ناچاری و لەژێر گوشاری زۆری موسوڵمانان و
حکوومەتەکانیاندا کەوتوونەتە پەیوەندییەکی چار ناچار لەگەڵ موسوڵمانانەوە و بە
هەمان شێوەی کوردی موسوڵمان یان تورک و ئازەربایجانی و فارس ،قورسایی زۆری
زمانی عەرەبیان بە سەر شانی زمانی ئاخاوتن و نووسینی خۆیانەوە هەیە.
بە گشتی ،شاعیری کالسیکی گەالنی ناوچەی ئێمە لە هەزار ساڵ پێش ئێستاوە الیکەم
تا سەردەمی سەرهەڵدانی شیعری نوێ (نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەم) نەیانتوانیوە لە
ژێر سێبەری قورسی دوو دیاردە ،ئایینی عەرەب و ئەدەبی فارسی ،بێنە دەرەوە و
هەرشیعرێکیش گوترابێت لە قاڵبی بەحرێکی عەرووزیدا بووە کە عەرەب دایناوە و
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فارس پێشڕەوی بووە و هەردوکیان بە زەربی شمشیر بەسەر گەالنی دیکەی ناوچەیاندا
سەپاندوون! دەنا بۆ نموونە ،شیعری کالسیکی کوردی بڕگەییە نەک عەرووزی ،کە
هەم لە شیعری یارسانەکان و هەم لە بەیت و بەندی ناوچەی هەولێر و موکریاندا
دەردەکەوێت .بەاڵم هاوڕێ لەگەڵ پەرەسەندنی خوێندەواریی لە حوجرەی
مزگەوتەکان و دەسەاڵت سەندنی زمانی عەرەبی لە ناو فەقێ و مەالی کوردا،
شاعیرانی خوێندەواری مزگەوتەکانیش سەریان هەڵداوە و بە عەرەبی و فارسی
خوێندوویانە .شیعری کالسیکی کوردی لەو بارودۆخە و لە ژێر ئەو گوشارەدا بووە بە
شیعری عەرووزی!
ئەگەر کەسێکیش بیەوێت دەست نیشانی شیعری بڕگەیی لە ئەدەبی گەلێکی وەک
کورد دا بکات یان نموونە لە شیعری بابە تاهیری هەمەدانی بهێنێتەوە و بڵێ ئەو
شیعر انە بڕگەیین و شوێنی عەرووزی عەرەبیان بە سەرەوە نییە ،هەر ئەو کەسە خۆی
دەزانێت کە ئەوانە دڵۆپێکن لە دەریای شیعری گەالنی ناوچە و هەرگیز لە باری ژمارە
و کەیفییەتەوە ئەو گرنگایەتییەیان نییە لە بەرانبەر ئوقیانووسی شیعری کالسیک دابنرێن.
خۆ کەمیش نین ئەو کەسانەی وا ڕاست یان هەڵە ،الیان وایە هەموو شیعرێکی بڕگەیی
دەتوانرێ تەقتیع بکرێن و بخرێنە ناو یەکێک لە هەمان ئەو بەحرانەی عەرووزی
عەرەبەوە!
هەرچۆنێک بێت ،ئەو شیعرانەی لێرەدا دەبینرێن ،بە ژمارە  ٢٢غەزەل ٢ ،پێنج خشتەکی
و  ٤چوارینەن ،دیارە  ٢نامەی شیعریشیان بە شویندا دێت ،کە ڕوویان لە شاعیرانی
دیکە (حەقیقی و هێدی)یە و ئەوانیش بە شیعر وەاڵمی ئاواتیان داوەتەوە.
شیعرە فارسییەکانی ئاوات لە باری ناوەرۆکەوە بریتین لە:
 بابەتی غەرامی ئایینی /عیرفانی کۆمەاڵیەتی  /سیاسی ئیخوانیاتبە حیسابی ساڵی گوتران ،شیعرەکان لە نێوان سااڵنی  ١٣٣١و  ١٣٦٣ی هەتاوی (١٩5٢
تا  ١٩8٤ز)دا گوتراون .من بۆ ڕیز کردن و بە شوێن یەکتردا هێنانیان ،بە باشم زانی
بنەمای کار لەسەر ساڵی گوترانیان دابنێم.
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شیعرە فارسییەکان لە کۆتایی شیعرە کوردییەکانی دیوانی ئاواتدا هاتوون کە ژمارەیان
سەرجەم  ٢٦٠پارچە شیعر بوو .بەو پێیە ،لێرەدا شیعرە فارسییەکانی ئاوات لە ژمارە
 ٢٦١ەوە دەست پێدەکەن تا دەگەنە .٢٩١
هەروەها لە درێژەی ناساندن و شرۆڤە کردنی شیعرە کوردییەکاندا بۆ هەرکام لە شیعرە
فارسییەکانیش ڕوونکردنەوەیەکم نووسیوە کە خوێنەری کورد ناسیاوییەک لەگەڵ
ناوەرۆکیان پەیدا بکات بەاڵم بۆ ئەوەی ڕوونکردنەوەی کوردی لەگەڵ دەقە
فارسییەکەدا تێکەڵ نەبێت و سەر لە خوێنەر نەشێوێت ،سەرەتا ڕوونکردنەوە
کوردییەکانم داناوە ،ئینجا شێعرە فارسییەکان خۆیانم بە شوێنیاندا هێناون .ئەم شێوازە،
لە الیەک درێژە بە زانیارییەکانی بەشی شیعرە کوردییەکان دەدات و هەودای کارەکە
ناپسێنێت ،واتە لەسەر شیعرە فارسییەکانیش ناسیاوی دەداتە خوێنەری کورد ،لە الیەکی
دیکەوە دەرەتان دەداتە خوێنەری فارسیش بۆ ئەوەی بتوانێت شیعرەکان بە بێ کێشەی
زمان ،یەک لە دوای یەک بخوێنێتەوە و لە نێوان فارسی و کوردیدا  ٣٠جار سەر وخوار
نەکات!
و ەک دەبینرێت ،هەوڵمداوە شیعرەکان لە ئاوێنەی ڕووداوە سیاسییەکانی ئێران و
کوردستانی سااڵنی ژیانی شاعیردا دابنێم ئەویش لەبەر هۆکارێکی ڕوون و بەرچاو:
شاعیران و یەک ل ەوان ئاوات ،ئەندامێکی ئاسایی کۆمەڵگان و وەک خەڵکانیتر ژیان
دەکەن ،شوێن لە ژینگەی دەوروبەر هەڵدەگرن و بەش بە حاڵی خۆیان شوێن لەسەر
کۆمەڵگا دادەنێن .ناکرێ هونەری هونەرمەند لە ناو قوتوویەکی داخراوی دابڕاو لە
ژینگە ،بخرێتە بەر لێکۆڵینەوە.
ئاوات ڕۆڵەی سەردەمی خۆی بوو ،ئەو سەردەمەی وا مۆرکی گەلێک ڕووداوی
مێژوویی بە سەرەوەیە و لەوانە ،مەشرووتەی ئێران و عوسمانی ،دامەزرانی حکوومەتی
تورکیا لە خۆڵەمێشی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ،شەڕی یەکەم و دووهەمی جیهانی،
کۆماری ساڵی ١٣٢٤ی کوردستان ،کۆدیتای  ٢8ی گەالوێژی ١٣٣٢ی دژ بە
موسەددیق لە ئێران ،ڕاپەڕینی سااڵنی  ١٣٣١و  ٣٢ی خەڵکی بۆکان و ناوچەی
فەیزوڵاڵبەگی دژ بە ئاغاوات ،شۆڕشی ئەیلوولی ١٣٤٠لە باشووری کوردستان،
کۆنگرەی دووهەمی حزبی دیموکراتی کوردستان کە لە باشوور گیرا ،ڕاپەڕینی
کومیتەی شۆڕشگێڕی حزبەکە لە سااڵنی  ١٣٤7و  ،٤8ڕاپەڕینی ساڵی  ١٣57ی
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گەالنی ئێران ،ڕووخانی ڕژیمی پەهلەوی و لە ناوچوونی سیستەمی دوورودرێژی
شاهیەتی لە ئێرا ن و گەلێک ڕووداوی گرنگی دیکە لە کوردستان و ئێران و ناوچەکە.
ئاشکرایە شاعیردەبێ سەبارەت بە هەموو ،یان بەشێک لەو ڕووداوانە ،کە ژیانی
خەڵکیان تووشی گۆڕانکاریی قووڵ کردووە ،هەڵوێستی گرتبێت و ئەو هەڵوێستانە لە
شیعرەکانیدا ڕەنگیان دابێتەوە.
نەک هەر ئەوانەش ،بەڵکوو دەبێ شوێن و کارتێکەریی ژیانی تاکەکەسی ،بنەماڵەیی و
کۆمەڵگایی ،منداڵی ،الویەتی ،پیری ،ئەوین ،پەیوەندی دۆستانە ،خوێندن ،ئەرک و کار
و ئابووریی بنەماڵە ،باوەڕی سیاسی و ئایینی وگەلێک دیاردەی دیکەی ژیان ،ڕاستەوخۆ
یان ناڕاستەوخۆ لە شیعرەکانیدا بدۆزرێتەوە و هەڵسەنگێنرێت.
من ،بە گوێرەی توانای کەمی خۆم و دەرەتان و کاتێک کە بۆ کارەکەم تەرخان
کردووە ،لەو بوارەدا هەنگاوێکم هەڵێناوە .زۆر باش ئاگاداری ناتەواوییەکانی کارەکەم
هەم و ئەنجامەکەی تەنانەت بە دڵی خۆیشم نین! بەاڵم من هەر ئەوەم و ئەوەندەی لێ
دەزانم .گەلەکەمان بەختەوەرانە ئێستا پسپۆڕ و زانای زۆری هەن و لە داهاتوودا لەوە
زیاتریشی لێ هەڵدەکەوێت .هیچ قسەیەک و بۆچوونێک موتڵەق نییە و دڵنیاشم کە
دوای من کەسانی دیکە لە من چاکتر ئەرکی شیکردنەوەی شیعر و ژیانی ئاوات
بەڕێوە دەبەن.
کۆتایی قسە ،من ئەوەی لە توانامدا بووە کردوومە و نەک هیچ دەمارگیرییەکم بۆ
هەڵوێست و شێوازی کارەکەی خۆم نییە ،بەڵکوو خۆشحاڵ دەبم کەسانی دیکە ،ئەمڕۆ
یان لە دواڕۆژدا ،هەڵەی کارەکەم بخەنە ڕوو و ووردتر لە من ،ڕاستەقینە دەربخەن.
*****
وەک گوترا ،سەرەتا ڕوونکردنەوە و شرۆڤەی یەک یەکەی شیعرە فارسییەکان بە زمانی
کوردی دێنم ،ئینجا شیعرە فارسییەکان دەخەمە بەرچاو:

شیعری 'معراج'
غەزەلێکە ،لە ساڵی )١٩5٢( ١٣٣١دا گوتراوە ،کاتێ کە شاعیر  ٤٩سااڵن بووە .هیچ
شیعرێکی دیک ەی فارسیی ئاوات نەگەیشتۆتە دەستمان کە پێش ئەو ساڵە گوترابێت.
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وەک لە ناوەکەی دەردەکەوێت ،غەزەلێکی ئایینی و باسی میعراجی پێغەمبەری ئیسالمە.
وشەی ئەستەم لە شیعرەکەدا نییە بەاڵم تەرکیبی جوانی وەک "از بلندا جای باال آمدی"
تێیدا بەرچاوە .ئەو شێوە بەیانە هی ئەدەبی کۆنی سەدەکانی چوارەم و پێنجەمی
کۆچیی ئێرانە کە لە سەدەی بیستەمدا سەرلەنوێ زیندوو کرایەوە و هەندێک خەڵکی
الیەنگری ئێرانی کۆن و زمانی فارسیی 'پاک' -واتە دوور لە کارتێکەریی زمانی
عەرەبی ،بۆ نموونە ئەدەبیاتی ناسراوی ئەحمەدی کەسرەوی ،لە نووسین و شیعری
خۆیاندا ڕەچاویان کرد.
سەبارەت بە ساڵی گوترانی شیعرەکە پێویستە بگوترێت ساڵی  ١٣٣١هەم لە مێژووی
ئێران و هەم لە مێژووی ناوچەی جێگەی ژیانی ئاواتدا خاوەن گرنگایەتییەکی سیاسی -
کۆمەاڵیەتی زۆرە بەاڵم ئەو شیعرە ،وەک تاکە شیعری فارسیی سااڵنی پێش کۆدیتای
 ٢8ی گەالوێژی  ١٣٣٢و گەڕانەوەی حەمەڕەزاشای هەاڵتوو بۆ سەر تەخت و
تاجەکەی ،هەروەها تێک شکانی ڕاپەڕینی دژی فیئۆداڵیی خەڵکی بۆکان و ناوچەی
فەیزوڵاڵبەگی دژ بە ئاغاوات ،هیچ نیشانەیەکی ئەو ڕووداوانەی بەسەرەوە نییە و وەک
دەبینین ،ئاوات تەنیا لەبیری میعراج و جەژنی بەراتدایە .تۆ بڵێی شاعیر شیعری فارسی
دیکەی سەبارەت بەو ڕووداوانە نەگوتبێتن؟ ئاخر ئاوات شاعیرێکی بەرپرسی سیاسی
بووە .یاخود بڵێی 'پێگەی کۆمەاڵیەتی' خۆی وەک خاوەن مڵک و دۆستایەتی و
خزمایەتی لەگەڵ ئاغاواتی بۆکان و ناوچەکە ،بەرگری هەڵوێست نواندن سەبارەت بەو
ڕاپەڕینە شکۆمەندەی دووکاندارانی بۆکان و وەرزێران و خۆش نشینانی ناوچەی
فەیزوڵاڵبەگی لە سااڵنی  ١٣٣١و  ٣٢دا نەبووبێت؟ ئەی چۆن بوو لە ڕووداوی
کۆماری کوردستاندا دەست بە جێ هاتە دەنگ و شیعری بە ئااڵی کوردستاندا
هەڵگوت؟ یان چۆن بوو سەبارەت بە شۆڕشی ئەیلوول و کۆنگرەی دووهەمی حزبی
دموکراتی کوردستانی ئێران و ڕاپەڕینی چەکدارانەی سااڵنی  ١٣٤٦و  ٤7و شۆڕشی
ساڵی  ١٣57ی ئێران خێرای ەک هەڵوێستی گرت؟ ئەوە پرسیارێکە دەبێ وەاڵمی بۆ
بدۆزرێتەوە و من جگە لەو پەیوەندە عاتیفی و چینایەتییەی وا لەگەڵ ئاغاواتی
ناوچەکە بوویەتی هیچ هۆکارێکی دیکەم بۆ نادۆزرێتەوە ،با خەڵکی دیکە وەاڵمی
باشتری بۆ بدەن بە دەستەوە.
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'هیچ هیچ'
لە ساڵی  ١٣٣٤دا گوتراوە کە شاعیر  5٢سااڵن بووە .ئێمە بۆ ماوەی سێ ساڵی نێوان
شیعری پێشوو و ئەم غەزەلە ،هیچ شیعرێکی فارسیی ئاواتمان نەگەیشتۆتە دەست.
وەک لە سەرەوە ئاماژەی پێکرا ،سااڵنی  ١٣٣١و  ٣٢ئێران بە کوردستانەوە لە باری
سیاسی ئاڵۆز و پڕ لە گۆڕانکاریی وەک هاتن و الچوونی ئەم یا ئەو سەرەک وەزیران
بوو و ئەنجامەکەی گەیشتە کۆدیتای  ٢8ی گەالوێژی  ١٣٣٢دژ بە دوکتۆر
محەممەدی موسەددیق و گەڕانەوەی شا بۆ سەر تاج و تەخت .خەڵکێکی زۆری
ناوچەی ژیانی ئاوات (موکریان) دوابەدوای کۆدیتا لە الیەن حکوومەتی نیزامیی
تەیمووری بەختیارەوە گیران ،دەزگای داپڵۆسێنەری ساواکیش سێ ساڵ دواتر لە
 ١٣٣5ساڵێک دوای گوترانی ئەم شیعرە ،دامەزرا.
ناوەرۆکی شیعرەکە لەگەڵ بارودۆخی کۆمەاڵیەتی -سیاسیی ئەو سااڵنەدا
یەکدەگرێتەوە :بێ هیوایی بە ژیان ،دەست شۆردن لە دنیا و پەنا بردن بۆ الی خودا لە
دەست کێشە چارەسەرنەکراوەکانی ژیان.

'صید حرم'
لە ساڵی  ١٣٣5دا گوتراوە .شاعیر لەو ساڵەدا  5٣سااڵن بووە.
غەزەلێکی غەرامییە بەاڵم بە حیسابی فەردی شەشەم ،دوور نییە بۆ دۆست و برادەرێکی
شاعیریش گوترابێت.
سەرەڕای ئەوەی ڕەدیف و هەندێک ناوەرۆکی شیعرەکە دووپاتکراوەی شیعری
شاعیرانی دیکەی کورد و فارسن ،بەاڵم لە چەند فەردێکیدا ناوەرۆک یان تەرکیبی نوێ
بەرچاو دەکەوێت .بۆ نموونە:

"ندانم من چه هستم ،کیستم ،چون زیستم ،با غم"

یا:

"بگفتا من پی صید حرم ،در خانه میگردم"

'روزگار من'
 /532شیعرە فارسییەکانی ئاوات

لە  ١٣٣8دا گوتراوە کە شاعیر لەودەمەدا  5٦سااڵن بووە.
غە زەلێکی جوانە سەبارەت بە شاعیر خۆی و بارودۆخی ژیانی .کەرەسە شیعرییەکەی
هەمووی کۆن و بیستراو و بینراون بەاڵم جاروبارە تەرکیبێکی تازەیان پێ دروست
کراوە:

"از آب چشم خویش دهم آب گلستان
شاید بروید از لب جو ،گلعذار من!"

'مناجات '
لە تەمەنی  57ساڵیی شاعیردا گوتراوە.
هەر بە ناوی شیعرەکەدا دەزانرێت ژانرەکەی ئایینییە .پاڕانەوەیە لە خودا کە لە شاعیر
ببوورێت لەبەر ئەوەی باری گوناه پشتی نووشتاندۆتەوە ڕووڕەشی دەرگانەیەتی .ئەو
بابەتە شیعرە لە بەشی کوردیدا بە زۆر و زەوەندیی دەبینرێت و نیشانەی باوەڕی قووڵی
ئایینی شاعیرەکەیەتی.

'بخت بی وفا' (تخمیس)
ئەوە دوەم پارچەشیعری فارسییە لە تەمەنی  57ساڵیی شاعیردا گوترابێت.
پێنج خشتەکییەکە لە سەر شیعرێکی سەیید قادری سەیادەت (سەیید)ی ئامۆزای شاعیر.
شیعرەکە شەخسی و لە باسی شاعیر خۆیدایە ،غەزەلەکەی سەییدیش هەروەهایە.

'متاع محبت'
شیعرەکە لە ساڵی  )١٩٦١( ١٣٤٠و سەرەتاکانی سەرهەڵدانی شۆڕشی ئەیلوول لە
باشوور دا گوتراوە کە شاعیر  58سااڵن بووە.
ئەودەم ،دابەشکردنی زەویی دەرەبەگەکان لە عیراقی سەردەمی کۆدیتای عەبدولکەریم
قاسم بەڕێوەبرابوو و لە ئەنجامدا هەندێک لە ئاغاوات و دەرەبەگی کورد عیراقیان
بەجێ هێشتبوو و هاتبوونە ئێران ،بەاڵم ئیسالحاتی ئەرزی ئێران هێشتا نەچووبوە قۆناغی
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بەڕێوەبردنەوە و تەنیا قسە وباسی هەبوو .بۆچوونێک هەیە کە شۆڕشی ئەیلوول
ڕەنگدانەوەیەکی دابەشکردنی زەویی ئاغاوات بوو کە دەیانویست ڕەوڕەوەی
کارەکەی قاسم بوەستێنن.
شی عرێکی عیرفانی و سۆفییانەیە و زاراوەی وای تێدا بەکار هاتووە کە ئەو بۆچوونە
دەکەنە ڕاستی :جمال دوست ،وصل یار و ...لە ڕاستیدا ئاوات بە ڕوانگەیەکی
سۆفییانەوە باس لە کەسایەتی و هەل ومەرجی ژیانی خۆی دەکات:

"ز طفلی تا بە کهولت دریغ هیچ نکردم
هرآنچە سعی نمودم ،بە آرزو نرسیدم"

دەکرێ شیعرەکە وەک چەشنێک ئوتۆبیوگرافیی شاعیریش سەیر بکرێت .بەشێک لە
ناوەرۆکی شیعرەکە لەگەڵ ڕاستەقینەی ژیانی ئاواتدا یەک دەگرێتەوە.
فەردی دووەم ،ئەم شیعرانەی سەعدی و حافزی شیرازی وەبیری خوێنەر دەهێنێتەوە:
سعدی" :هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم"

حافظ" :هزار جهد بکردم کە یار من باشی
مرادبخش دل بیقرار من باشی "

'گل جامە درید '
ئەم شیعرەش وەک ئەوی پێش خۆی لە تەمەنی  58ساڵیی شاعیردا گوتراوە.
غەزەلێکی غەرامیی شاد و لەبەرداڵنە لە بەحرێکی عەرووزیی بالوێندا هۆنراوەتەوە.
هیچ نیشانەیەک لە هەوری دڵتەنگی و خەفەت و خەمی دواڕۆژی مردن و قیامەت و
دۆز ەخ ،کە بە ئاسمانی زۆرێک لە شیعرە کوردی و فارسییەکانی ئاواتدا دەگەڕێت،
لەم شیعرەدا نابینرێت.
ئەوە نموونەیەکی سەرکەوتوو لە شیعرەکەیە:

"ای جان امامی ،تۆ نگنجی در جام (لەجیاتی جامە؟)
ای کاش بگویند کە گل جامە درید!"

تەرکیبی هاوشێوە لە شیعری حافزی شیرازیدا دەبینرێت:

"مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت
که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید"
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'نشانە خزانم'
ئەم غەزەلە لە چاپی جەعفەردا نییە و لە چاپی ئەنیسی وەرگیراوە .لە تەمەنی  ٦٠ساڵیی
شاعیردا گوتراوە.
بە هەموو نیشانەیەکی ناو شیعرەکەدا ،لە غەزەلێکی دۆستانە دەچێت کە دەبێ ئاوات
وەک نامەیەکی شیعری ،ئاراستەی دۆستێکی نزیکی خۆی کردبێت .بەاڵم لە دوو
فەر دی کۆتایی غەزەلەکەدا وەرچەرخانێک دەبینرێت بەرەو شیعری ئایینی و
خوداپەرستانە .لەگەڵ ئەوەشدا من هەر وەک بەشێک لە شیعری ئیخوانیات سەیری
دەکەم.

'فشار زندگی '
لە تەمەنی  ٦٣ساڵیی شاعیردا گوتراوە
ئاوات ،بە گوێرەی ئەو ژیننامەیەی وا ئاغا سەید جەعفەری کوڕی لە سەرەتای دیوانی
"شاری دڵ"دا بۆی نووسیوە ،ژیانێکی هێمن و بێ ژانەسەری نەبووە .واتە دوو مڵۆزمی
گەورە لە ژیانیدا بوون کە هەموودەم خستوویانەتە باوەشی خەمێکی قووڵەوە :لە الیەک
سیاسەت و خەمی مەزڵوومییەتی گەلە بەشخوراوەکەی و لە الیەکیتر باوەڕی ئایینی بە
خودایەکی قادری قەههار بە نەکیر و مونکیر و پردی سیرات و دەرکەوانی ڕووگرژی
دۆزەخەوە کە هەموویان ماڵس بوون و چاوەڕوانن سەید کامیلی ئیمامی دنیای خاکی
بەجێ بهێڵێت و بکەوێتە بەر چنگیان بۆ ئەوەی لە سەر پردەکەوە بیخەنە خوارێ،
پێستی بگروون و ئێسقانی تێک بشکێنن و بیکەن بە پەندی عالەمیان! دەبێ خاوەن
بڕوایەکی ئەوتۆ لە دەریای چ خەمێکی هەمیشەییدا نوقم بێت و بۆ چرکەیەکیش
ڕووی شادی و خۆشی نەبینێت؟
دیارە ئەو دوو بیرۆکەیە هەردەم هاودەمی ژیانی ئاوات بوون و هەرگیز نەیانهێشتووە
ئارامی و ئاسایشێک بە خۆیەوە ببینێت .جا ئەگەر نەداری و قەرزداریشیان بێتە سەر،
دەبێ جگە لە "گو شار" ،چ ناوێکی دیکە لەو "ژیان"ە بنرێت ،کە عینوانی شیعرەکەش
هەر 'گوشاری ژیان'ە؟ لەم شیعرەدا ئاوات 'گوشاری ژیان'ی کردۆتە ڕەدیف و لە
هەموو فەردێکدا دووپاتی کردۆتەوە و بە ئاشکرا گوتوویەتی ئەوەندەی لە سبەینێی
ژیانم دەترسم ،لەمردن ناترسم!
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شیعرێکی بێ عەیب نییە .ئاماژەیەکی بە سەرەتای مەسنەوی مەوالنای ڕۆمی تێدایە
ئەویش ئەو شوێنەی وا "تضمین"ی میسراعێکی ئەو سەرەتایەی کردووە:

"از نیستان تا مرا ببریدەاند"

'شمع شبستان '
لە تەمەنی  ٦٣ساڵیی شاعیردا گوتراوە.
غەزەلێکی بێ خەوشی عیرفانییە .ئەو کردەوە و حاڵەتانەی وا شاعیر دەیانداتە پاڵ
خۆی ،هەمان ئەو پرسیارانەن وا سۆفییانی سافی لەمەڕ ژیان هەیانە و هەیانبووە ،بەاڵم
بەهۆی بێ باوەڕی بە ژیانی ئەم دنیایە و ئاوات خواستن بە گەڕانەوە بۆ الی
"ئەسڵ"ەوە ،لەنێوان دوو بەرداشی واقیع و خەیاڵدا ماونەتەوە و سەدان پرسیار
لەبەردەمیان قوت بۆتەوە کە ئەزەلی و ئەبەدین وەاڵمیان بۆ نییە! ئەسڵ کامەیە؟ ژیان
چییە؟ مردن چییە؟ دوای مردن چی بەسەر مرۆڤ و ئاژەڵ دێت؟ بۆچی تەنیا حیساب
لە مرۆڤ وەردەگیرێت؟ و ...

'از کارزار افتادەام'
لە تەمەنی  ٦٣ساڵیی شاعیردا گوتراوە.
غەزەلێکی ئایین یی و خواپەرستانەیە .شێوازی بیرۆکەی ناو شیعرەکەمان لە هەڵبەستە
کوردییەکانی ئاوات دا بە زۆر و زەوەندی بینیوە :سەرەتا دەڵێ لەکار کەوتووم،
تەنیام ،ڕیشم سپی بووە و چیتر شەڕ وگەڕم پێناکرێت و مانەوەم لەم دنیایەدا سودی
نییە ،ئەوانە ژیانی منن لە سەردەمی پیریمدا؛ ئ ینجا دەڵێ هیچ ڕووگەیەکم نییە ڕووی
تێبکەم جگە لە دەرگانەی خودا ،شەرمەزارم و موفلیس و بێ تێشووم ،هیوام بە بەزەیی
و ڕەحمەتی ئەو هەیە وهیچیتر.

'هشیار نیست '
ئەم شیعرەش ،وەک ئەوی پێشتر ،لە تەمەنی  ٦٣ساڵیی شاعیردا گوتراوە.
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ئیستیقباڵی سەرەتای دەفتەری یەکەمی مەسنەوی مەولەوی ڕۆمی کراوە و ئەو ڕاستییەر
هەر لە مەتلەعی شیعرەکەدا بە باشی دەردەکەوێت:

"روزها گر رفت ،گو رو ،باک نیست
تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست!"

بەاڵم شیعرەکەی ئاوات بە بوارێکی ئایینی ،نەک عیرفانیدا دەڕوات ،لە عەینی کاتدا
گازندەی سەبارەت بە ژیانی شاعیریش تێدایە کە هەموو خەڵکی بێ قیمەتی ئیمتیحان
کردووە و تێگەیشتووە هەموویان ئازاری دەدەن و و ئیتر لە هەموان دابڕاوە و کاری بە
هیچکامیان نەداوە.
مەوالنای ڕۆمی و کتێبی مەسنەوی شوێنی زۆریان لە سەر شاعیران و بیرمەندانی کورد
داناوە .واهەیە بتوانین هۆکار ێکی مەسەلەکە لەوەدا بدۆزینەوە کە سۆفیایەتی و خانەقا
نشینی لە کوردستاندا هەر زیندوو ماوەتەوە و سەرەڕای گۆڕانکاریی زۆری ژیانی
خەڵک ،ئێستاش بە پێچەوانەی گەالنی دراوسێمان ،سۆفی و دەروێش و شێخ و
خەلیفەو و موراد و مورید لە کوردستاندا هەر ماون.
نموونەیەکی ئەو کارتێکەرییە دەتوانین لەوەدا ببینین لە شاعیری مەزنی کورد مەولەوی
تاوەگوێزی ناسناوە شیعرییەکەی خۆی لە ناسناوی ئەو وەرگرتووە؛ یان شێخ
عەبدولڕەحمانی تاڵەبانی (خالیس) شا عیری سەدەی نۆزدەهەمی کورد ،تەفسیرێکی
مەنزوومی گەلێک سەرکەوتووی بۆ  ١8فەردی سەرەتای مەسنەوی نووسیوە کە بۆتە
جێگەی پەسندی پسپۆڕان و شارەزایان؛ هێمن شاعیری گەورەی هاوچەرخیش
مەسنەویی بەرزی 'ناڵەی جودایی' لە ئیستیقباڵی هەمان ئەو سەرەتایەدا نووسیوە .بۆ
نموونە بڕوانە ئەم بەراوردکارییە:
"روزها گر رفت گو رو! باک نیست
تو بمان ای آنکە چون تو پاک نیست!" (مەولەوی ڕۆمی)
لەگەڵ:
"تو بمان ای چون تو کس غمخوار نیست" (ئاوات)

'پربستە'
لە تەمەنی  ٦5ساڵیی شاعیردا گوتراوە.
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شیعرێکی کورتی چوار فەردییە هەمان فەزای سەرگەردانی و بێ ئۆقرەیی دەردەخات
کە ئاوات تێیدا ژیاوە؛ نە ئاواتە سیاسییەکانی هاتوونەتە دی و نە بە دڵی خۆی
ژیانێکی بێ ژانەسەری کردووە .شیعرەکە بەڕوونی ئەو گێژوگومییە پیشان دەدات.

'ستایش '
لە تەمەنی  ٦٦سااڵنی شاعیردا گوتراوە.
غەزەلێکی ئایینییە و لە پە سنی خودادا گوتراوە .هەمان ڕۆحی بێ هیوایی و هەستی
گوناهکاری کە بۆ کەسایەتی ئاوات دیاردەیەکی ناسراون لێرەشدا بە ڕوونی
دەردەکەوێت.
شاعیرانی کورد و فارس لەو بوارەدا ئەسپی مرخی خۆیان تاو داوە ،من بۆنی شیعری
سەعدی شیرازیی لەم شیعرەی ئاوات دەکەم.

'بر درگە تو '
شاعیر  ٦٩سااڵن بووە کە ئەم شیعرەی گوتووە.
شیعرێکە لە پەسنی خودا و پێغەمبەری ئیسالمدا .کەم و زۆر ،کارتێکەریی ئەم
غەزەلەی حافزی شیرازی بەسەرەوەیە کە دەلێ:
"سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی
گفت بازآی که دیرینه این درگاهی"

'راز و نیاز'
لە تەمەنی  ٦٩سااڵنی شاعیردا گوتراوە.
شیعرەکە بە هەموو حیسابێک غەرامییە ،بەاڵم وەک لە شیعرە کوردییەکانی ئاوات و
شیعری گەلێک شاعیری دیکەی سۆفی مەشرەبی کورد و فارسدا بینیومانە،
ئەویندارییەکە ئاراستەی پێغەمبەری ئیسالم دەکرێت؛ بۆنموونە ،الیەنگرانی ئەو
بۆچوونەی کە دەڵێن حا فزی شیرازیش سۆفی مەسلەک بووە ،هەموو غەزەلە
غەرامییەکانی وەک شیعری عیرفانی و ڕوو لە ڕێبەرانی تە ریقەت تەفسیر دەکەن.
 /538شیعرە فارسییەکانی ئاوات

هەندێک کەس ئەوە بۆ بەشێک لە شیعرەکانی مەولەوی و مەحوی و مەالی جزێری و
ئەحمەدی کۆر و وەفاییش بە ڕاست دەزانن.
لێرەدا ،تاقە دەستاوێژ بۆ ئەو بۆچو ونە ،فەردی مەقتەعە کە شوێنی "حضرت دوست" بە
حجاز دەزانێت و ڕاشکاوانە ،مۆرکێکی ئایینی -عیرفانی لە غەزەلەکە دەدات.
شیعرەکە لە چاپی ئەنیسیدا نەهاتووە.

'مردان خدا'
لە تەمەنی  ٦8سااڵنی شاعیردا گوتراوە.
غەزەلێکی عیرفانییە .شاعیر دەڵێ "اناالحق" ویردی سەر زمانی سۆفییە تەنانەت ئەگەر
لەداریش بدرێت؛ سۆفیان جگە لە خودا کەس نابینن و لە هەموو بوون و کائینێکی
غەیری ئەو بێزارن.
ئاوات لە مەقتەعی شیعرەکەدا هەمان ئەو ڕۆحە لە خۆی پیشان دەدات کە بۆتە
ناسنامەی :من هیچم ،لەکارکەوتووم و چیم پێ ناکرێت ،دەنا خوداپەرستان خەریکی
کاری خوداپەرستانەی خۆیانن.
کەڵک وەرگرتنی زۆر لە زاراوەی سۆفیانە لە زوربەی شیعرە کوردی و فارسییەکاندا
گومانێک الی خوێنەر ناهێڵێتەوە کە ئاوات سوفییەکی سافی و الیەنگری فەلسەفەی
"وحدت وجود'یش بووە.
لە چاپی جەعفەردا وەک 'مردمان' خدا' تۆمار کراوە.

'شفا'
شاعیر لە ساڵی گوترانی شیعرەکەدا  7٠سااڵن بووە.
غەزەلێکی غەرامییە.
وێدەچێت لە ئیستیقباڵی ئەم غەزەلەی سەعدی شیرازیدا گوترابێت:
"بیا ،بیا کە مرا با تو ماجرائی هست
بگوی اگر گنهی رفت و گر خطائی هست"
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'زخم مژە'
لە تەمەنی  7٣سااڵنی شاعیردا گوتراوە.
شیعرێکی خالیسی غەرامییە.
کەرەسەی بەکارهاتووی شیعرەکە کۆن و کالسیکن ،بەاڵم هەندێک پێکهاتەی نوێشیان
پێ دروست کراوە ،وەک:

"سرو آزاد ندیدم کە بە پیش قد تو
خوار و بی قدر و سرافکندە ،بەخود خم نشود"

کارتێکەریی ئەم غەزەلەی سەعدی شیرازی بەسەر غەزەلەکەوە دەبینرێت:

"هر کسی در حرم عشق تو محرم نشود
هر براهیم به درگاه تو ادهم نشود"

'رشتەی مهر'
غەزەلەکە ڕێکەوتی ساڵی  ١٣٦٣ی هەتاوی (١٩8٤ز) بە سەرەوەیە و بەم پێیە دوایین
شیعری فارسییە کە ئاوات لە تەمەنی  8١ساڵی (پێنج ساڵێک پێش کۆچی دواییەکەی)
گوتوویەتی .بەاڵم لە بیرمان نەچێت چەند شیعری دیکەی فارسیش هەن کە ڕێکەوتی
ساڵ و مانگیان بە سەرەوە نییە و ناکرێ بڕیاریان لەسەر بدرێت گەلۆ پێش یان دوای
ساڵی  ١٣٦٣گوتراون.
غەزەلێکی قورس و قایمە ،باس لە بێوەفایی دڵبەر و ڕەفتاری فەلەکی چەوتەکردار
دەکات بەاڵم لە کۆتاییدا ئەنجامێ ک لە قسەکانی وەردەگرێت و دەیباتەوە سەر
خوداپەرستییەکەی خۆی :جگە لە خودا" :ناتوانرێ پشت بە کەس ببەسترێ".
شاعیرانی ئێرانیی پێش ئاوات کەڵکی زۆریان لە ڕەدیف و سەروای ئەم شیعرە
وەرگرتووە:

"قولی است خالف ،دل در آن نتوان بست" (خیام)
"دهان خشم و زبان حسود نتوان بست" (سعدی)
"دست در حلقە آن زلف دوتا نتوان کرد" (حافظ)
"به باغ ،راه خزان و بهار نتوان بست" (حزین الهیجی)
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'دوران مهر'
ئەم شیعرە ڕێکەوتی گوتنەکەی دەست نیشان نەکراوە و هەر بۆیەش هێناومەتە دوای
شیعرە تەئریخدارەکان.
شیعرێکی سەمیمی و خوسووسی و دۆستانەیە بۆ حاجی ڕەحماناغای موهتەدی ،دۆستی
نزیکی ئاوات گوتراوە کە ن ەخۆش بووە و لە نەخۆشخانەی "میهر"ی تاران کەوتووە.
پێشتر لە بەشی شیعرە کوردییەکانیشدا غەزەلێک ،قەتعەیەک و چوارینەیەکی ئاواتمان
بینیوە کە بۆ ئەو زاتە گوتراون .لێرەشدا بە هەمان شێوە ،حاجی ڕەحماناغا بە دۆستێک
دادەنێت کە تا لە ژیاندا ماوە ،وەک گیانی خۆی الی عەزیزە.

'با سر دویدن'
ئەم پارچە شیعرە لە چاپی جەعفەردا نەهاتووە و من لە چاپی ئەنیسیم وەرگرتووە.
ڕێکەوتی گوتنی شیعرەکەش دیاری نەکراوە.
غەزەلێکی غەرامییە .لە هەندێک شوێندا لەنگیی کێش یان ناتەواویی واتای تێدا
دەبینرێت واهەیە ئەوە هۆکار بووبێت کە لە چاپی جەعفەر دا قرت کرابێت.
شێوازێکی نەک نوێ بەاڵم سەرنجڕاکێش لە هۆندنەوەی شیعرەکەدا هەیە ئەویش
سەروای فەردەکانە کە هەموویان لە باری ڕێزمانەوە ،چاوگەن .واتە بۆ نموونە لە
فەردی یەکەمدا ،کە کرداری میسراعی یەکەم ،زەمانی ڕابردووە ،چاوەڕوان دەکرێت
میسراعی دووهەمیش بە هەمان شێوە لە ڕابردوودا بێت ،بەاڵم چاوگە لەجیاتی کرداری
ڕابردوو دانراوە.
عینوانی شیعرەکە ،من دامناوە و لە دەقی شیعرەکە خۆیم وەرگرتووە.

'در وفات رهی معیری '
محمد حسین م عیری کە ناسناوی شاعیرییەکەی "ڕەهی" بوو ،شاعیر و "ترانەسرا" واتە
دانەری شیعر بۆ گۆرانییە فارسییەکانی ئێران بوو .لە سااڵنی نێوان  ١٣٣٠تا  ١٣٤7ی
هەتاویدا ڕەهی گەلێک ناوبەردەرەوە بوو و گۆرانیبێژانی پلەی یەکەمی ئێران وەک
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'مەرزیە' و 'دلکەش' شیعرەکانی ئەویان بە گۆرانی دەگوتەوە .ڕەهی لە ساڵی  ١٣٤7دا
کۆچی دوایی کردووە و بەم پێیە دەبێ شیعرەکەش هەر لەو ساڵەدا گوترابێت.
پەیوەندی ئاوات لەگەڵ ڕەهی بۆ من ڕوون نییە لەبەر ئەوەی ئەو بە ڕەگەز
ئازەربایجانی بەاڵم فارسی وێژ بوو و نەمبیستووە پەیوەندێکی لەگەڵ کوردستان
بووبێت .بە ئەگەری زۆر ،ئاوات دەبێ شیعرەکانی ئەوی بەدڵ بووبێ و بۆ مردنەکەی
ئەم شیعرەی گوتبێت .ئەوەی ڕوون بێ ئەوەیە شاعیر خەم و خەفەتێکی مرۆڤانەی بۆ
ئەو مردنە دەربڕیوە و دوور نییە بۆ چاپ ناردبێتی بۆ گۆڤارێکی ئەو سەردەمەی
تارانیش.
لەگەڵ ئەوەشدا ،هەندێک نیشانەی دۆستایەتی لە نێوان شاعیری ئێمە و ڕەهیدا بە سەر
شیعرەکەوە دەبینرێت ،بۆ نموونە ،دوو تێرمی 'مونس یاران' و 'دوستان' لەم فەردەدا:

"رهی" استاد فکر بکر بود و مونس یاران
اسف بار سفر بست و امید از دوستان بگرفت"

'در وفات محمدخان بداقی (حەمە خان)'

چاپی جەعفەر ساڵی وەفاتی حەمەخان و ساڵی گوترانی شیعرەکەی دەست نیشان
نەکردووە.
شین گێڕییەکە بۆ مردنی الوێک کە شاعیر بە "برای من" ناوی دەبات و سەری خۆی
دەکاتە قوربانیی ڕێگای .کەسەکە ،بە حیسابی ناوی بنەماڵەیی 'بوداقی' و لەقەبی
'خان'ەوە نەبێت ،بۆ خوێنەر ناناسرێت .بەاڵم بە یارمەتی ئەو دوو کلیلە ،هەست
دەکرێت لە پەیوەندی بنەماڵەیەکی ئاغاواتی نێوان بۆکان و سەقزدا بێت .بوداقییەکان
خاون مڵکی گوندی "بۆگەبەسی" لە باشووری ڕۆژئاوای بۆکان بوون و دوور نییە
محەممەدخان یەک لە ئەندامانی هەمان بنەماڵە بووبێت.

چوارینە فارسییەکان
سەرجەم چوار پارچە چوارینەی فارسیی ئاوات لە چاپی جەعفەردا تۆمار کراون کە
سیانی یەکەمیان دەکەونە خانەی شیعری عیرفانییەوە و ئەوی چوارەمیان" ،ما ز بلبل با
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گل و سنبل قراری داشتیم" ،غەرامییەکی بێ پێچ وپەنایە و چاپی جەعفەر بە "دوبیتی"
ناوبردەی کردووە.
ئەو چوارینە تایبەتە ڕێکەوتی ساڵی  ١٣5٩ی هەتاوی بەسەرەوەیە کە دەکاتە تەمەنی
 77ساڵیی شاعیر.
چوارینەی ژمارە  ،٢8٩هاوشێوەییەکی زۆری لەگەڵ غەزەلێکی کاکم عومەری سوڵتانی
(وەفا)دا هەیە:
ئاوات:
"ما و بلبل با گل و سنبل قراری داشتیم
با خزان عمر ،آخر اللەزاری داشتیم
در نهان زندگی خود برگ و باری داشتیم
با دالرامان خود بوس و کناری داشتیم"
وەفا:

"کاش ماهم در جهان عشق ،یاری داشتیم
کاش ماهم اختر شبهای تاری داشتیم...
دور از انظار ،زیر سایە بید و چنار
٣5١
زان پریوش وعدە بوس و کناری داشتیم"...

^

شیعری وەفا ،بە گوێرەی کۆمەڵە شیعری 'سرود پرستو' ،لە  ١٣٣8/8 /٢واتە ساڵێک پێش
شیعرەکەی ئاوات گوتراوە.
وێدەچێت هەردوو شاعیر لە هۆندنەوەی شیعری خۆیاندا کارتێکەریی غەزەلێکی
شاعیری ئێرانی 'ڕەهی موعەییری'یان لەسەر بووبێت کە بەم مەتلەعە دەست پێدەکات:

"یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
در میان سبزه و گل آشیانی داشتم"...

کەم و زۆر لەو سااڵنەدا شیعری شاعیرانی ئێرانی تاقە سەرچاوەی بەردەستی خەڵک بوو
لە ناوچەکە و کاکم کە کتێبفرۆش بوو ،تەنیا کتێبی فارسی بەتایبەت شیعری فارسی لە
دووکاندا بوو .بۆ من کە ئەو سەردەمە و بۆکانی ئەو سااڵنە و کتێبفرۆشییەکەی
کاکمم بە باشی لەبیرە ،هیچ سەمەرە نانوێنێت ئەگەر کەسێک پێم بڵێت کاکت یان
ئاوات و حەقیقی و ئەوانیتر لەژێر کارتێکەریی شاعیرانی فارس دا بوون.
٣5١

شیعری ؛حسرت' ،کۆمەڵە شیعری 'سرود پرستو'.
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شیعری ئاوات بۆ 'استاد عباس حقیقی'
لە بەشی نامەگۆڕینەوەی چاپی جەعفەردا شیعرێکی فارسیی ئاوات بۆ مامۆستا حەقیقی
و دوو شیعری ئەو بۆ ئاوات تۆمار کراون.
شیعرەکەی ئاوات بەم مەتلەعە دەست پێدەکات:

"دیری است کە از دوست پیامی نرسیدە
گوئی کە ز حالم خبری را نشنیدە"

یەک لە شیعرەکانی حەقیقی لە سەر هەمان کێش و سەروایە و دیارە وەاڵمی
ڕاستەوخۆی ئەو شیعرەی ئاواتە:

"روشن شد از آن نامەی نامی دل و دیدە
ای باد فدایش غزل و بیت و قصیدە!"

شیعرەکەی دیکەی حەقیقی ئاوا دەست پێدەکات:

"نامەی نامیت ای سید فرخندە تبار!
آمد و دیدم و بوسیدم و خواندم صد بار!"

چاپی جەعفەر ئەو شیعرەی بە "وەاڵمی حەقیقی" ناساندووە بەاڵم ئەو نامەیەی ئاوات
کە ئەوە وەاڵمی بێت لەوێدا نابینرێت.
شیعرەکەی ئاوات ساکار و گەلێک هاوڕێیانە و لەبەرداڵنە .شیعرەکانی حەقیقیش بڕن لە
ئیخالس و دۆستی و ئیحتیرام بەرانبەر بە ئاوات.

شعری ئاوات بۆ 'استاد خالد حسامی (هیدی)"
نامەکەی ئاوات لە ڕاستیدا وەاڵم ی شیعرێکی مامۆستا خالید حیسامی (هێدی)یە بۆ ئەو.
هێدی نامەکەی ئاوا دەست پێکردووە:

"بەکویت آیم و گریانم و روی تو میجویم
تورا گم کردەام ،دیوانەام ،کوی تو میبویم"

ئاواتیش ئاوا وەاڵمی دەداتەوە ،کە لەسەر هەمان کێش و سەروایە:

"رسید آن نامەی پر مهر تو ،من نیز میگویم
خدایا شاد کن از فیض خود آن یار خوشخویم"

هەردوو شێعرەکان گەلێک جوان و دۆستانە و لەبەرداڵنن.
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ئەوەش دەقی شیعرە فارسییەکانی ئاوات کە لە سەرەوە کورتە ناساندنێکم بۆ کردن:

متن اشعار فارسی

شامل  30قطعە شعر
-

 22غزل

-

 2مخمس از اشعار دیگران

-

 3رباعی

-

 1دوبيتی و

-

 2نامە شعری بە دوستان شاعر

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات545/

معراج

از بلندا جای باال آمدی
وه چه محبوب و دالرا آمدی!
رفتی و باز آمدی زيبندەتر
از همه نقصی مبرّا آمدی
چون بديدی لطف صاحبخانه را
مطمئن بیترس و پروا آمدی
شهر مکه چشم در راه تو بود
تا تو باز از عرش اعال آمدی
ای که پايت بر سر چشم همه!
خوش مقامی داشتی تا آمدی
در ميان جملگی خيل ملک
ای سپهساالر ،زيبا آمدی
خيرمقدم از "امامی" کن قبول
تو که بس پاک و مصفّا آمدی
روستای 'کانیبەن' ١٣٣١ ،شمسی
(صفحە  ٢٣٤چاپ انیسی و  ٣7٣چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن

هیچ و هیچ

جانا بيا کە درد دل خود دوا کنيم
خود را ز قيد و بند تکلّف رها کنيم
آن نسيه جان که هست به صاحب طلب دهيم
آنگاه روی خويش به سوی خدا کنيم
آنچه سزای ماست همان میکند خدای
٣5٢
تا کی در اين سرا عمل ناسزا کنيم
دنيا متاع عاريت است و امانتی
٣5٣
تا کی متاع عاريتی را قبا کنيم
کی اين محبت است که با نفس میکنيم
با هرچه ناسزاست بدان آشنا کنيم
هیچ است جمله ملک جهان ،هيچ هيچ هيچ
پس بهر هيچ و پوچ چرا دست و پا کنيم
روستای قاقاڵوا ١٣٣٤ ،شمسی
(صفحە  ٢٣٢چاپ انیسی و  ٣7٠ی چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

٣5٢
٣5٣

چاپ انیسی :تا کی در این سراچە دنیا سزا کنیم
چاپ انیسی :مطاع

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات547/

صید حرم

من بیچارە بر گرد رخ جانانە می گردم
به عشق سوختن ،او شمع و من پروانه ،میگردم
به یاد چشم مستش شیشهی دل پر ز می کردم
به تیر غمزه بشکست و در میخانه میگردم
ندانم من چه هستم کیستم ،چون زیستم با غم
چنان سرگرم درد دل شدم ،دیوانه میگردم
نه مستم من ،نه مدهوشم ،عجب بیفکر و بیهوشم
که سر از پای نشناسم ،همی مستانه میگردم
سر زلفش بود چوگان ،سر من گوی میدانش
ببین مردانه در میدان ،چه سرسختانه میگردم
برای من ز هجر دوست دنیا گشت ویرانه
چو بومم ز آنکه روز و شب پی ویرانه میگردم
"امامی" را بکشت و گفتمش :صید حرم هستم
بگفتا من پی صید حرم ،در خانه میگردم
روستای قاقاڵوا ١٣٣5 ،شمسی
(صفحە  ٢٢5چاپ انیسی و  ٣٦5چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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روزگار من

دانی چە سان گذشت بە من روزگار من؟
روزم چو شب ،شبم چو دل تنگ و تار من
اوقات من چو زلف بتان پیچ و خمبهخم
گویی همه گره به گره بسته کار من
شهری است ملک دل که همه مرز و بوم او
مشروب از دو دیده چون آبشار من
مژگان و ابروان چو تیر و کمان یار
تا کی زند به سینه چاک و فگار من؟
دربند وی فتادم و افتادن آرزوست
تا کی رسد به بام و در من بهار من
از آب چشم خویش دهم آب گلستان
شاید بروید از لب جو گلعذار من
٣5٤
"کامل" ز بسکه قافلهام کند میرود!
مشکل رسد به منزل جانان قطار من
روستای قاقاڵوا ١٣٣8 ،شمسی
(صفحە  ٢٢٦چاپ انیسی و  ٣7٢چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر,
مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

٣5٤

چاپ انیسی :قافیەام تنگ میرود

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات549/

مناجات

یارب بە کرم رحمی! دیوانە هر کویم
پروانەی هر نوری ،میسوزم و میگویم
از بار گنه ،پشتم خم گشته چو چوگانم
٣55
با موی سفیدم بین ،هرچند سیەرویم
از نکبت و معصیت ،افکنده سرم هر دم
با هر که درآویزم ،بدحالت و بدخویم
در روز خجل هستم ،چون شب پرە پنهانم
بینند به تاریکی ،شبها به تکاپویم
با این همه بدبختی ،با این همه سرسختی
چرک گنه خود را ،از روی نمیشویم
عفو تو ز عصیانم بیش است ،نمیترسم
هرچند ز بیم آن ،آواره به هر سویم
نومید نمیگردد ،هرکس که به درگاهت
رو کرده و میگوید :غیر از تو نمیجویم
دربار خدا باشد" ،کامل" ز چه میترسی؟
رو بر در باز او ،گو من سگ این کویم!
روستای قاقاڵوا ١٣٣٩ ،شمسی
(صفحە  ٢١٩چاپ انیسی و  ٢7١چاپ جعفر امامی)
بحرعروضی شعر ,مضارع مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن //مفعول مفاعیلن

٣55

چاپ انیسی :هرچند کە سیەرویم
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بخت بی وفا

تخمیس امامی بر غزل سید قادر سیادت (سید)

٣5٦

ای کە ناالنی ز بخت بی وفای خویشتن!
ای که مینالی ز ساز نارسای خویشتن!
شکوه داری از زمان پر بالی خویشتن
"ای که میرنجی ز درد بیدوای خویشتن!"
"نی مگر نالد ز کس جز از نوای خویشتن؟"
در میان عشقبازان ،ما نجاتی خواستیم
ما ز یاران یکدمی ،عهد و ثباتی خواستیم
"چشم یاری داشتیم" و التفاتی خواستیم
"ما در این محنتسرا حق حیاتی خواستیم"
٣57
"زان سبب بایست دیدن هم سزای خویشتن"
از حیات خویش بیمورد چرا آزردەایم؟
تا به میل ناکسان درهای غم بگشودەایم
بهر ذوق اجنبی فکر عبث بنمودەایم
"تا به بانگ دیگران راه غلط پیمودەایم"
"گوش ما نشنفته بود آخر نوای خویشتن"
 ٣5٦این مخمس درنسخە انیسی عنوان مشخصی ندارد و تنها در ابتدای آن آمدەاست" :تخمیس بر غزل
پسرعمویم جناب سید قادر سیادت" کە بە سیاق بیان ،باید از سوی خود شاعر نوشتەشدەباشد .سید قادر
سیادت پسرعموی امامی و شاعر خوش طبعی بود.
 ٣57نسخە چاپ انیسی :بایستی دیدن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات551/

کس برای مستیم ناورد جامی از ازل
کس نبرده از من بیچاره نامی از ازل
کس به روز من نیاوردست شامی از ازل
"کس به پای من نمیبستەست دامی از ازل"
"چون به دام دیگران رفتم به پای خویشتن"
زان جهت از تیرەروزی میکشم من جور خویش
من که از ابر کسان خواهم جمال بدر خویش
سادەلوحی بین که نفع از غیر خواهم بهر خویش
"تیرەبختی بین که من از غیر خواهم قدر خویش"
"خود نمیدانم ولی قدر و بهای خویشتن"
روستای قاقاڵوا ١٣٣٩ ،شمسی
(صفحە  ٢٢٩چاپ انیسی و  ٣78چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
رمل مثمن محذوف ::فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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متاع محبت

چو آفتاب سراسیمە شرق و غرب دویدم
ز هر دو سوی به شکل جمال دوست ندیدم
هزار در بزدم من ،هزار بادیه رفتم
هزار جور به امید وصل یار کشیدم
به عشق نرگس مستش به زلف او گرویدم
چو مرغ خانه خرابم ز آشیانه پریدم
به روز ،شب پره هستم ز زرق و برق هراسم
به شب ،به یاد دو زلف چو مار یار خزیدم
شب فراق به امید بامداد شدم من
چو بامداد رسید آفتاب خود طلبیدم
به روزگار خودم زار زار گریه کنم من
٣58
که روز و شب همه در خون خویشتن غلطیدم
ز طفلی تا به کهولت دریغ هیچ نکردم
هر آنچه سعی نمودم به آرزو نرسیدم
به شهر مهر رسیدم متاع دهر بدیدم
بهجز متاع محبت به نقد جان نخریدم
بهجای آنکه چو رندان به شوق و ذوق درآیم
ز ترس طعنەزنان جهان ،به چاه خزیدم
روستای قاقاڵوا ١٣٤٠ ،شمسی
(صفحە  ٢٢١چاپ انیسی و  ٣٦٦چاپ جعفر امامی)
358

نسخە انیسی :همە در خون خویشتن بلمیدم

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات553/

بحر عروضی شعر:
مجتث مثمن مخبون ،مفاعلن فعالتن //مفاعلن فعالتن

 /554شیعرە فارسییەکانی ئاوات

گل جامە درید

٣5٩

شب آمد و رفت و نوبت صبح رسید
بر هر در و بام عاشق و دوست دمید
هنگام گل و سنبل و عیش و طرب است
شد فصل گل و نسیم بر سبزه وزید
یاران همه جمعند و نهان شد اغیار
٣٦٠
صد شکر که منکر است در چاه خزید
آواز نی و بربط و تارست امشب
ساقی به خود آ جام می و باده رسید!
ای جان "امامی" ،تو نگنجی در جام
ای کاش بگویند که "گل جامه درید"!
روستای قاقاڵوا ١٣٤٠ ،شمسی
(صفحە  ٢٣7چاپ انیسی و  ٣٦٢چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب (وزن رباعی) :مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

٣5٩
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هردو متن چاپی ،بە جای فعل رسید ،لفظ امید ضبط کردەاند.
منکرانت (؟)

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات555/

نشانە خزانم

بی روی تو نیست عید ،جانم!
بی تو ،بهر تو ناتوانم (؟)
چون برگ ،ز گلستان فتادە
چون باد ،نشانە خزانم
خون میخورم از فراق رویت
دادم ز کف ،عاقبت ،عنانم!
چون کبک ز ترس دام صیاد
از خندە فتادە ،در فغانم
بنشستە فقیر و مات و مبهوت
مرغ پروبال بستە مانم!
سرقافلە سیاهروزان
از غمزدگان اسف ستانم!
ناچار زگردش زمانە،
٣٦١
بردن غم دوست می ندانم
یاربی! اگرچە روسیاهم
هرچە توکنی سزای آنم
اما تو کریمی و 'امامی'
گوید کە گدای آستانم
روستای قاقالوا ١٣٤٢ ،شمسی
(صفحە  ٢٣٣چاپ انیسی؛ در چاپ جعفر امامی موجود نیست)

٣٦١

چاپ انیسی :می نشانم
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فشار زندگی

سخت بیزارم ز جانم از فشار زندگی
وای بر جنگآوران کارزار زندگی
من نمیترسم اگر آید اجل سویم شبی
میگریزد از غم فردای تار زندگی
نی به آواز حزین خویش میگوید بە گوش
هوشدار ای بیخبر! آواز تار زندگی
٣٦٢
"از نیستان تا مرا ببریدەاند" اهل زمان
در فشارم از فراق گلعذار زندگی
تر شود از گریهی من دامن صحرای دل
بنگرید از تنگنای آبشار زندگی
"کامل"ا تا زندەای از مردگان بیحستری!
گر بمیری راه یابی بر دیار زندگی
روستای قاقاڵوا ١٣٤5 ،شمسی
(صفحە  ٣75چاپ جعفر امامی؛ در چاپ انیسی موجود نیست)
بحر عروضی شعر،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

٣٦٢

برگرفتە از سرآغاز دفتر اول مثنوی معنوی

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات557/

شمع شبستان

می گریم و می خندم ،چون شمع شبستانم
کوتهنظر و فکرم ،چون طفل دبستانم
٣٦٣
گه الغرم و زردم من ،چون خار مغیالنم
گاهی خوش و سرخم من ،چون گل به گلستانم
گاهی سرحالم من ،فهمیده و دانایم
گه بیخود و نادانم ،در حالت مستانم
گاهی چو ولیاللە در وادی وحدت من
میگردم و گه فاسق ،چون بادەپرستانم
با این همه جوراجور با این همه رنگارنگ
یکرنگ و خداجویم در زمرەی رستانم
روستای قاقاڵوا ١٣٤5 ،شمسی
(صفحە  ٣٦٩چاپ جعفر امامی ،در نسخە چاپ انیسی موجود نیست)
بحر عروضی شعر،
هزج مثمن اخرب :مفعول مفاعیلن //مفعول مفاعیلن
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چاپ جعفر امامی :زردم ،چون
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از کارزار افتادەام

قطرەام از آب دریایم کنار افتادەام
بینگین و همدم و غواص و یار افتادەام
گاه چون الله ،به کف در باغ ،جامی داشتم
حالیا بی جام و باغ و اللەزار افتادەام
هر شبی را روز میپنداشتم با دوستان
حال من بیروز در شبهای تار افتادەام
گویی اندر غربتم ،هم نیست یکدم همدمی
ای اجل زود آ که بییار و دیار افتادەام!
با تن فوالد و آهن من بدم روز نبرد
با تن الغر کنون از کارزار افتادەام
با سر و ریش سفید آخر چه سود از ماندنم؟
اندرین دنیای دون در انتظار افتادەام
بار سنگین گنه بر دوشم و دستم تهی است
توشەای آخر ندارم شرمسار افتادەام
گفت "کامل" مفسلم ،جز رحمت پروردگار
نیست امیدی ،به روز حشر زار افتادەام
روستای قاقاڵوا١٣٤5 ،شمسی
(صفحە  ٢٢١چاپ انیسی و  ٣٦٤چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات559/

هشیار نیست

٣٦٤

تو بمان ای چون تو کس غمخوار نیست!
چون تو ،کس با مستمندان یار نیست
جز تو ،ای قربان تو جان و تنم!
در والیت سرور و سردار نیست
هر که میبینم دوروی است و دغل
بهر کس ،کس محرم اسرار نیست
مونسم ،روز و شبم محنت دهد
همدمم جز در پی آزار نیست
٣٦5
امتحان کردم همه ابنای دون
با کسم دیگر سر و هم کار نیست
گر قبولم میکنی ور رانیم
بر درت زاری کنانم؛ چار نیست
لطف و رحم تو بود داروی من
از دل گمگشتهام آثار نیست
رفت دیگر ،از کجا باز آرمش؟
از چه رو آرم ،که با او کار نیست
هر کجا رفتهست ،گو یارت خدا
هر کسی بردست ،گو هشیار نیست
مست شد از جرعهی خون جگر
٣٦٦
پست شد چون بهر او دلدار نیست
٣٦٤
٣٦5
٣٦٦

نسخە جعفر امامی :هوشیار نیست
نیاز از ابنای دون باید ابنای دنیای دون یعنی آدمیان باشد.
پست در مفهوم مستفاد در برخی از مناطق کردستان ،افسردە و ناراحت است.
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سخت سرسختم هم از بیطالعی
رفته در خواب ابد ،بیدار نیست!
آشکارا و نهان در ضیقتم
همچو من در دهر یک بیمار نیست
پس سزاوار است نالیدن ز من
هست بیمار و ولی تیمار نیست
روستای قاقاڵوا ١٣٤5 ،شمسی
(صفحە  ٢٢٦چاپ انیسی و  ٣58چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر:
رمل مسدس محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعلن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات561/

٣٦7پربستە

سر ز پا نشناسم و پا از سر سوداگرم
وای گە بر پای پر آزار و گە در بسترم
گه دلم گرم است از وصل و گهی سرد از فراق
گه چو یخچالم همی بینی و گه چون مجمرم
گاه گویم ،گاه سوزم ،گاه خشک و گاه تر
گاه در صحرا گیاهم ،گاه چون نیلوفرم
پرّ و بالی میزند مرغی که در دام اوفتاد
بال و پر یا دست و پایی چون زنم؟ بسته پرم
روستای قاقاڵوا ١٣٤7 ،شمسی
(صفحە  ٢٣٦چاپ انیسی و  ٣٦8چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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ستایش

چە شود اگر بە رحمت من بینوا نوازی؟
من اگر نیازمندم تو کریم و بینیازی
من اگر کسی ندارم تو کس منی و عالم
منم ار فقیر و بیکس ،تو رحیم و دلنوازی
شب قدر من همان شب که به وقت صبحگاهی
بنوازی عبد مذنب ،تو که درب خانه بازی
به چه رو روم به درگه؟ که بسی گناهکارم
من مبتال و ناچار ،تو و عفو و چارەسازی
بهجز از در تو یارب در سرفراز نبود
به هزار ترس آیم به امید سرفرازی
به درت برد "امامی" سر خود به شرمساری
مگر آرد و گذارد سر و رو به خاکبازی
روستای قاقاڵوا ١٣٤8 ،شمسی
(صفحە ٢١٩چاپ انیسی و  ٣7٤چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر'
رمل مثمن مشکول :فعالت فاعالتن //فعالت فاعالتن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات563/

راز و نیاز

رفتی و پیش چشم من حاضر و ناز می کنی
با دل صید خویشتن راز و نیاز میکنی
مردنم آرزوست چون زنده شوم به مقدمت
بر تن مردگان خود چون تو نماز میکنی
زلف تو مار و هر شبی دور تو حلقه میزند
از آن به سوی خویشتن راه دراز میکنی
خوبی و حسن روی تو دست به دست هم دهد
زان سبب است این همه عربده ساز میکنی
حسن تو گنج غزنوی زیبد اگر بگویمت
صد چو من خراب دل همچو ایاز میکنی
"کامل" اگر به کعبەی حضرت دوست عاشقی!
مژده دهم که عاقبت عزم حجاز میکنی

روستای قاقاڵوا ١٣٤٩ ،شمسی
(صفحە  ٣7٦چاپ جعفر امامی؛ در چاپ انیسی موجود نیست)
بحر عروضی شعر،
رجز مثمن مطوی مخبون :مفتعلن مفاعلن //مفتعلن مفاعلن
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بر درگە تو

ای در نظرت جهان چو پرّ کاهی!
رحم و کرمت شامل هر گمراهی
آری که منم اسیر نفس و شیطان
از بهر نجات من کرم کن راهی
بر درگه تو شاه نهد روی به خاک
زان در چه گدایی و چه شاهنشاهی
غیر تو و آنکه او فرستادهی توست
در هر دو جهان نیست شفاعتخواهی
روستای قاقاڵوا ١٣٤٩ ،شمسی
(صفحە  ٢٣٦چاپ انیسی و  ٣77چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر ،
هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب (وزن رباعی) :مفعول مفاعیل مفاعیل فعل

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات565/

مردان خدا

368

صوفیان وردشان 'انالحق' بود
گرچه منصوروار بر دارند
روز و شب با خدا به امر خدای
پرده از روی کار بردارند
ظاهرا گرچه مفلسند و فقیر
لیک اندر خفا چو سردارند
زین جهان گر تو بینی زار و نزار
زان جهان بین مقیم دربارند
گر ندارند ملک و ثروت و مال
قوچ قربانیاند و سردارند
جز خدا را به دل نمیبینند
از همه کائنات بیزارند
جز "امامی" که پیر و افتاده است
مردمان خدای درکارند
روستای قاقاڵوا ١٣5٠ ،شمسی
(صفحە  ٢٣5نسخە انیسی و  ٣٦١نسخە جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
خفیف مسدس مخبون محذوف :فاعالتن مفاعلن فعلن

368

چاپ جعفر :مردمان خدا
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شفا

٣٦٩

دانی کە با تو مرا عهد و ماجرایی هست
٣7٠
از خاکپای تو بر خاطرم صفایی هست
به چاک سینه نگر دلستان! که اهل دلی
بدان ز بوی گل روی تو دوایی هست
بترس جان من! از آه سینهی عشّاق
مرو به ناز عزیزم! بدان خدایی هست
به سان ساز و دف و تار و نی ز سینهی من
به عشق روی خوشت گوش کن ،نوایی هست
به سوز سینه همین بیت گفتەای "کامل"!
برای درد دلم از لبش شفایی هست
روستای قاقاڵوا ١٣5٢ ،شمسی
(صفحە  ٢٣5نسخە انیسی و  ٣5٦نسخە جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
مجتث مثمن مخبون محذوف :مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

٣٦٩
٣7٠

نسخە انیسی و جعفر امامی :تودانی با تو
نسخە انیسی و جعفر امامی :ز خاکپای تو

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات567/

زخم مژە

٣7١

باغبانی کە بە گلزار تو محرم نشود
خاطرش تا به قیامت خوش و خرم نشود
آن کسی را که ببوسد رخ گندمگونت
به بهشت ار برود لیک چو آدم نشود
هر که با غمزدگان همدل و همراه نشد
عشق در خاطر او نبود و همدم نشود
هرکه در دام سر زلف پر و بال نزد
همچو من روز و شبش درهم و برهم نشود
سرو آزاد ندیدم که به پیش قد تو
خوار و بیقدر و سرافکنده به خود خم نشود
گر کنی میل به ما شیفتگان ای دلدار!
هیچ از قدر تو و منزلتت کم نشود
به "امامی" نظر افکن که ز پا افتاده است
گرچه زخم مژەی تیز تو مرهم نشود
روستای قاقاڵوا ١٣55 ،شمسی
(صفحە  ٢٢8نسخە انیسی و  ٣٦٠نسخە جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
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رشتهی مهر

رشتەی مهر بە هر بی سر وپا نتوان بست
دل بهر دلبر بی مهر و وفا نتوان بست
٣7٢
دل چو یک مرغک وحشی است به هر کوی و دری
به دو سه دانه و دام به ریا نتوان بست
٣7٣
هیچکس بر نفس باد صبا تکیه نکرد
تکیه بر دلبر پر جور و جفا نتوان بست
داد و بیداد ز دست فلک کجرفتار
همه لغو است و غلط ،دست قضا نتوان بست!
"کامل"ا ،عهد و وفا نیست ز کس ،دست بکش!
تکیه بر عهد و وفا جز به خدا نتوان بست
روستای قاقاڵوا ١٣٦٣ ،شمسی
(صفحە  ٢٣١نسخە انیسی و  ٣55نسخە جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
رمل مثمن مخبون محذوف :فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

372
٣7٣

نسخە انیسی :بە هر کوه و دری
نسخە انیسی :همچو کس

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات569/

دوران مهر

با دل شوریده گیرم بعد از این دامان مهر
خوش بود با عشق جانان طی شود دوران مهر
شاهد مهر و وفایش بس که گویند 'مهتدی'
بستری گردید اکنون در 'بیمارستان مهر'
آن مدبر خواند درس مهر و میل دوستان
زان سبب بگرفته مدرک در دبیرستان مهر
آنقدر با لطف و مهر است و وفا گویی که او
در زمان کودکی خورده است از پستان مهر
گوی چوگان وفا گردد بر هر آشنا
جان فدای آشنا اینک سر و میدان مهر
تا بود جان در بدن ،تا هستم و هست آن رفیق
دارمش چون جان عزیز و گوش بر فرمان مهر
هر کسی گوید برون شد دوست از بیمارگاه
دامنش بوسم ز شادی تا لب خندان مهر
"کامل"ا ،دیگر تو و مهر و وفا ،صدق و صفا
باش سخت و ثابت و صادق ،تو و پیمان مهر!
مکان و زمان سرودن شعر مشخص نیست
(صفحە  ٢٢8نسخە انیسی و  ٣٦٣نسخە جعفر امامی)
بحر عروضی شعر:
رمل مثمن محذوف :فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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با سر دویدن

رفتی و بردی جان و دلم را
تنها بە کنج عزلت خزیدن
٣7٤
نە خفتە آنی ،نە خوردە نانی
این تو بە آن تو ،باسر دویدن
پیر و بیچارە ،افتان و خیزان،
با این وضع و حال ،نهراسیدن
آه سرد من چون نسیم صبح
بر بام و درت دارد وزیدن
در کوی حسرت ،بازار محنت
ندارم چارە ،جز غم خریدن
چون مار زخمی می پیچم بە خود
٣75
یک ساعت یکدم ،نیارمیدن
آنها همگی نصیب من شد
انگشت حسرت بە لب گزیدن
آخر من و این درد جدائی
بە دوش ،این بار سنگین کشیدن
آری شب و روز فلک کارش است
دل از این و آن بیخود بریدن
شغل امامی در آخر عمر
گە گریە ،گاهی بەخود خندیدن!

(صفحات  ٢٣١و  ٢٣٢نسخە انیسی .در نسخە جعفر موجود نیست)

٣7٤
٣75

نسخە انیسی :نەخفتن آنی ،نە خوردن نانی
نسخە انیسی :نهراسیدن

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات571/

٣7٦

در وفات رهی معیری

٣77

"رهی" راه فرار از خیل ابنای زمان بگرفت
زداغ حسرت آنان همی چشم از جهان بگرفت
چو دید از این و آن جز خوردن خون جگر نبود
به ناچاری دل پر محنتش از این و آن بگرفت
جهان خود با هنرمندان بجز جور و جفا نبود
وداع از دار فانی کرد و منزل در جنان بگرفت
"رهی" استاد فکر بکر بود و مونس یاران
اسف بار سفر بست و امید از دوستان بگرفت
دمی با قلب فارغ باز کردم رادیو اما
بهجای ذوق دل از سر ره داد و فغان بگرفت
"رهی" سرقافله در کاروان و شاعران دنبال
رسید آخر اجل ناگه زمام کاروان بگرفت
ز مرگ نابهنگامش "امامی" گشت پژمرده
در شور و شعف بر من اجل هم ناگهان بگرفت
(صفحە  ٢٢٤انیسی و  ٣57چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

٣7٦

محمد حسن معیری (رهی) شاعر و ترانە سرای ایرانی ()١٢88- ١٣٤7
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377

در وفات محمدخان بداقی "حەمە خان"

در فصل بهار کی خزان است؟
کی موسم ناله و فغان است
ناقوس اجل زند نوایی
دم زد ز وفات آشنایی
ناکام و جوان ،عزیز یاران
چون اللەی فصل نوبهاران
٣78
آن کیست ،محمد بداقی
رحمت کندش خدای باقی
دنیا نبود مجال آنان
رفتند یکی یکی جوانان
"الله معک" برادر من
قربان و تصدقت سر من
آن سر که نه در ره حبیب است
٣7٩
یک کاسهی پوچ و بینصیب است
یاران تو در فغان و زاری
محروم ز موسم بهاری
تو رفتی به دار جاودانی
ما ماندەی در دیار فانی
ای خاک سیه! عزیز دلهاست
آن کس که تو بردی زیب گلهاست
٣78
٣7٩

چاپ انیسی :براقی
چاپ انیسی :نانجیب است

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات573/

رونق نبود اگر گلستان
زینت بگرفت مقبرستان
زین پس من و یاد یار باقی
٣8٠
آن یار ،محمد بداقی
(صفحە  ٢٣8چاپ انیسی و  ٣8٠چاپ جعفر امامی)
بحر عروضی شعر ،
هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف :مفعول مفاعلن فعولن

٣8٠

چاپ انیسی :محمد براقی

 /574شیعرە فارسییەکانی ئاوات

رباعی و دوبیتی

بخش اشعار فارسی امامی ،شامل چهار قطعە رباعی و دوبیتی:
برخیز "امامیا" که وقت سحر است!
هنگام گشایش دل و قفل در است
فرصت مده از دست اگر هشیاری
بیدار شو این دم ،دم فتح و ظفر است
جناب دوست نگاهی به من نمود و برفت
در گشایش و شادی ز من گشود و برفت
بگفتمش که دلم مبتالی قامت توست
نکرد رحم و تفقد ،دلم ربود و برفت
یارب به کرم ذلیل راهم نکنید!
نزیک غم و ناله و آهم نکنید
مستوجب رحم خلق دنیا نشوم
محروم ز لطف صبحگاهم نکنید
ما و بلبل با گل و سنبل قراری داشتیم
با خزان عمر ،آخر اللەزاری داشتیم
در نهان زندگی خود برگ و باری داشتیم
با دل آرامان خود بوس و کناری داشتیم
روستای قاقاڵوا ١٣5٩ ،شمسی

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات575/

نامەهای منظوم امامی بە دوتن از اساتید شعر کردی
عباس حقیقی و خالد حسامی (هێدی) ،از شاعران مکتب شعری 'موکریان' کردستان ،همراه
با پاسخ منظوم آنان .نامەهای منظوم بیشتری از امامی و دیگران را میتوان در بخش اشعار
کردی کتاب دید.

نامە امامی به حقیقی

٣8١

دیری است که از دوست پیامی نرسیده
گویی که ز حالم خبری را نشنیده
در آتش هجر تو همی سوزم و گریم
بی تو دل افسردەی من زهر چشیده
زان روز میان من و تو فاصله افتاد
غم در رگ و پوی من بیچاره خزیده
بیرون نرود از دل زارم غم هجرت
عمری است دلم بار فراق تو کشیده
هر کس که به لطف و کرمت انس گرفته
از جملەی ابنای جهان ،مهر بریده
پیری نبود باعث خم گشتن قدم
٣8٢
از بار غم توست چنین زار و خمیده
مستوجب لطف است دل زار "امامی"
دیوانه شد از حسرت تو ،جامه دریده

روستای قاقاڵوا ١٣٦٢/8/١7 ،شمسی
(صفحە  ٣٩٠چاپ جعفر امامی؛ در چاپ انیسی موجود نیست)

بحر عروضی شعر،
هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف :مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

 ٣8١استاد عباس حقیقی ( ١٣75- ١٢8١شمسی) شاعر کرد و یکی از ستونهای اصلی مکتب شعری موکریان
است .وی یکصد غزل حافظ شیرازی را در وزن اصلی آنها  ،بە شعر کردی برگرداندە و در کار انتقال
تفکر حافظ بە خوانندە بسیار موفق بودەاست (نگا :مجموعە 'شەونم' چاپ سال  ١٣7٠انتشارات صالح الدین
ایوبی ،ارومیە)
 ٣8٢چاپ جعفر امامی :زار خمیدە

جواب حقیقی به امامی

روشن شد از آن نامەی نامی دل و دیده
ای باد فدایش غزل و بیت و قصیده!
از سوی "امامی" به "حقیقی" است پیامی
چون قوت روان ،مرهم دل ،سرمەی دیده
گویی به شب تار عیان شد مه تابان
یا در دل شب میدمد از صبح سپیده
یا مهر و مه و مشتری و تودەی پروین
یا زهره به سوی کرەی خاک خزیده
چون مرغ شباهنگ همی ناله دهد سر
چون بلبلی از عشق گلی جامه دریده
ای سید واالگهر ای فاضل "کامل"!
ای مرغ هما از زغن و زاغ رمیده!
پروانه همی سوزد و شمع است فروزان
این شیوهی بیداد ز عشق است پدیده
کشکول ارادت بود انباشته از مهر
درویش و مرید توام از روی عقیده
در رابطه با قلب توام روز و مه و سال
در فکر تو هستم همه اوقات عدیده
از هجر رخت اشک من زار چو شبنم
هر صبح و مسا بر گل و گلزار چکیده
باری ز "حقیقی" دل و جان باد فدایت
ای قامت و باالی تو چون سرو کشیده!
بوکان ١٣٦٢/8/٢5 ،شمسی
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جواب حقیقی بە نامە دیگر امامی

نامەی نامیت ای سید فرخنده تبار!
آمد و دیدم و بوسیدم و خواندم صد بار
سپری شد غم و هم رنج و الم پایان یافت
رخت بربست محن زامدن مژدەی یار
همچو روحالقدس اندر تن من جان بدمید
نفس گرم تو ای شاعر شیرین گفتار!
من مهجور ز یادآوریت شاد شدم
خاصه یادی که دهد وعده ز قرب دیدار
بوی پیراهنی از مصر به کنعان آمد
گرد ره شد سبب روشنی دیدەی تار
رنج میبرد دل از دوری دیدار عزیز
نوشداروی تو شد مرهم این قلب فگار
دیدن یار و دیار است مزایای حیات
آرزوی دل من دیدن یار است و دیار
گرچه دورم ز تو ای دوست! به جان تو قسم
نیست در خاطر من جز دل و دلبر ،دیّار
یاد آن روز و مه و سال که با هم بودیم
بی تو آن عمر که بگذشت نیارم بەشمار
پایهی مهر تو بر دل نپذیرد خللی
چه توان کرد خرابش فلک کج رفتار
گویمت حال دل خویش چو پرسیدی حال
که نه زیباست ز دلدار نهفتن اسرار
شیکردنەوەی دیوانی ئاوات581/

فکر میکردم از آن روز که حسب قانون
شصت یا سی کندم بازنشست و بیکار
داخل محفل یاران شوم و خوش باشم
چند روزی که بمانیم در این راەگذار
سی نیامد که دچار خطر شصت شدم
خدمتم ناقص و سن شصت شد و پایه دو چار
حال من با رفقا با تو بگویم چون شد
همچو از گرگ رمد میش و نهد پا به فرار
تا سرکار بدم جمله کنارم بودند
چو کنار آمدم از من بگرفتند کنار
به سرت خانەنشین تا شدەام من ،شدەاند
دوستانم همگی دشمن و خویشان بیزار
بذر پاشیدم و خشکید و جّوی سبز نشد
به زمینی که بود شوره ،در او بذر مکار
چه بسا ریشه که در باغ امل بنشاندم
لیک ناورد بری جز ثمر تلخ به بار
نه من و تو ،همه دانند که دنیای دنی
هست دونپرور و غدار و هنرمندآزار
خاطر آزرده شود ،درد دلم بسیار است
خوردەام کاسەی خون از خم گردون بسیار
بیم دارم که مکدر شوی از من ورنه
هست این قافله را قافیه تا مرز هزار
دهمت پندی اگر بشنوی از من ،کامل!
چو "حقیقی" به کسان خاطر خود را مسپار
___________________________________

نامە دومی کە قاعدتا باید پاسخ حقیقی در رابطە با آن نوشتە شدە باشد ،متأسفانە در هیچکدام از نسخەهای
انیسی و جعفر امامی موجود نیست.
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نامە 'هیدی' به امامی

به کویت آیم و گریانم و روی تو میجویم
تو را گم کردەام ،دیوانەام ،خاک تو میبویم
جوانمردا! بیا ،قربان بازوی توانایت!
در این ماتم مرا دریاب و خود برگیر بازویم
بمیرم گر ز هجرانت ،ازین شادی به رقص آیم
که بعد از مرگ ،چون الله به بالین تو میرویم
قلم زان رنج بیحاصل فغان سر داده ،مینالد
چو من اوراق گویایش به آب دیده میشویم
مالمتگوی پندم میدهد ،لیکن نمیداند
که من خود بیخبر از خویشم و از آنچه میگویم
نه چون پروانەام بوسه ز روی شمع بردارم
غریقی هستم و بهر نجاتم در تکاپویم
بسوزم در تبت ،اما جز این جرمی نمیدانم
چرا پیدا نەای ،آخر ترا خواهم ،ترا جویم
بیا جان "حسامی" باد قربانت! کجا رفتی؟
که با دست تو خواهم پاک کردن ،اشک از رویم
مهاباد ١٣٤٠ ،شمسی

___________________________________
*زندە یاد خالد حیسامی (هێدی) ( ١٣٩5 - ١٣٠٦شمسی) ،یکی از ستونهای

اصلی مکتب شعری مکریان و

صاحب دیوان "کاروان خەیاڵ" ،کە خالق تصویرهای زیبای خیالی در شعر کردی بود.

شیکردنەوەی دیوانی ئاوات583/

جواب امامی به هیدی

رسید آن نامەی پر مهر تو ،من نیز میگویم:
خدایا شاد کن از فیض خود آن یار خوشخویم
چنان در قلب من هستی که بیرون رفتنت "خالد"!
محال است از دل تنگم ،تو میخواهم ،تو میجویم
ز بخت بد چه حاصل مردن از غم زانکه میدانم
چو الله نیز بر بالین یار خود نمیرویم
به باغ داغداران محبت بنگری دانی
که من یک چوب خشک و کهنه و بیبرگ و خودرویم
چو مجنون در بیابان جنون در جستجوی او
چو او بنشسته رنگ مرگ بر جان و سر و رویم
ز هجر دلبرم از جان خود چندان هراسانم
که مرگم نیز نتواند نشیند یکدمی سویم
بیا جان "امامی" باد قربان وفای تو!
که از آب شراب مهر تو چرک جفا شویم
روستای قاقالوا ١٣٤٠ ،شمسی
(صفحە  ٢٢٣چاپ انیسی و  ٤٣١چاپ جعفر امامی)

_________________________________________

بحر عروضی شعر،
هزج مثمن سالم :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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بەرهەمەکانی ئەنوەر سوڵتانی

" - ٢٠٢١بۆکان لە مێژوودا  -کۆمەڵەی  ٤8١وتار سەبارەت بە مێژووی بۆکان" ،سێ
بەرگ ،ئەنوەر سوڵتانی ،ڕۆشنگەری ،ئاڵمان؛
" - ٢٠١٦مقامات پیران طالبان از محمود تا عبدالرحمن (فارسی و کوردی)" ،تصنیف
استاد مال صبغة اللە رودباری سنندجی ،ترجمە کردی از فارسی انور سلطانی؛ مقدمە
تحلیلی ،تنظیم ،بررسی مجدد و شرح عرفانی دکتر محمدعلی سلطانی؛ آکادیمیای
کردی ،هەولێر؛
" -٢٠١٤کتاب المعارف" ،شەرحی شێخ عەبدولرەحمانی تاڵەبانی لەسەر سەرەتای
مەسنەوی مەولەوی ڕۆمی؛ وەرگێڕان لە فارسییەوە بۆ سەر کوردی ،شەرحی عیرفانی
لە الیەن دوکتۆر محەممەد عەلی سوڵتانییەوە ،چاپی ئەکادێمیای کوردی ،هەولێر؛
" -٢٠١٤جذبە عشق" ،کۆمەڵەی شیعرەکانی شێخ عەبدولڕەحمانی تاڵەبانی ،وەرگێڕان لە
فا رسی و تورکییەوە بۆ سەر کوردی ،شەرحی عیرفانی لە الیەن دوکتۆر محەممەد
عەلی سوڵتانییەوە ،چاپی ئەکادێمیای کوردی ،هەولێر؛
" -٢٠١٠کوردستان ئەی خۆشەویستم!" ،بیرەوەرییەکانی بەهیەخانم فەرەجوڵاڵ زەکی
مەریوانی ،وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە ،چاپی بنکەی ئاراس ،هەولێر؛
" -٢٠٠٩ژیان و بەسەرهاتی نەمر سەیفولقوزاتی قازی" ،بە هاوکاری کاک حەسەنی
قازی ،بنکەی ژین ،سلێمانی؛
" – ٢٠٠8مێژووی ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی ( ")١88٠نووسینی میرزا عەلی
ئەفشاری ئورومی؛ دەستنووسێکی پارێزراو لە کتێبخانەی سواسی لەندەن؛ ساغکردنەوە
بە هاوکاری کاک سەالحەددینی ئاشتی و دوکتۆر محەممەد عەلی سوڵتانی ،چاپی
بنکەی ژین ،سلێمانی؛
" – ٢٠٠٦ژیان و بهسهرهاتی ئهبولقاسم الهوتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگێڕی کورد،
بنکهی ژین ،سلێمانی؛

 – ٢٠٠٦هۆز و تیره و تایفهی کورد له کوردستانی ئهردهاڵن – دهستنووسێکی
فارسی ،نووسینی میرزا شوکروڵاڵ سهنهندهجی (فخرالکتاب) ،به وهرگێڕانی کوردییهوه،
بنکهی ژین ،سلێمانی؛
" – ٢٠٠٦ساڵو له حهیدهربابا" – وهرگێڕاوی کوردی ،شیعری محهمهد حوسین
شههریار شاعیری ئازهربایجانی لە تورکییەوە ،به هاوکاری کاک حهسهنی ئهیوب زاده،
کتێب فرۆشی ئهرزان ،سوید؛
" – ٢٠٠٦مینۆرسکی و کورد" – کۆمهڵهی شهش وتاری ڤالدیمیر مینۆرسکی،
وهرگێڕان له ئینگلیزیهوه  ،چاپی موکریانی ،ههولێر؛
"– ٢٠٠٦ڕۆژههاڵتی کوردستان له بهڵگهنامهکانی وهزارهتی دهرهوهی بریتانیا دا" -
وهرگێڕانی  ١٣٠بهڵگهنامه له ئینگلیزیهوه  ،بنکهی ژین ،سلێمانی؛
"– ٢٠٠5درایڤر و کورد" – کۆمهڵه ی پێنج وتاری ج .ر .درایڤر ،وهرگێڕان له
ئینگلیزیهوه  ،بنکهی ژین ،سلێمانی؛
" – ٢٠٠5مهکهنزی و کورد" – کۆمهڵهی چوار وتاری د .ن .مهکهنزی له سهر کورد،
وهرگێڕان له ئینگلیزییهوه ،وهک بهشێک له یهکهم ژمارهی "گۆڤاری کوردناسی" ،چاپی
ئاڵمانیا؛
" – ٢٠٠5دوو ذهیلی شهرهفنامه" – دوو دهستنووسی فارسی و تورکی شهرهفنامهی
بهدلیسی ،بنکهی ژین ،سلێمانی؛
" – ٢٠٠٣تێوری فهرمی لێخوڕینی ترومبیل" ،وهرگێڕان له ئینگلیزییهوه ،به هاوکاری
سێ کهسی تر ،ئێدیتۆر کاک رێبوار موختار ،چاپی ئاژانسی ستاندارد کردنی شۆفیری،
بریتانیا؛
" – ١٩٩8کهشکۆڵه شیعرێکی کوردی گۆرانی" – کۆمهڵهی شیعری  ٤١شاعیری
هەورامی( ،دهستنووس) ،ترهستی سۆن بۆ کوردستان ،لهندهن؛
" – ١٩٩7مێژووی ئهردهاڵن" – دهستنووس ،دهقی فارسی به هاوکاری نهسرین بورنا،
لهگهڵ وهرگێڕانی کوردی ،چاپهمهنی نهورۆز ،سوید؛
 ٣5" – ١٩٩7دهستنووسی شهرهفنامه له کتێبخانهکانی جیهان" ،کتێب فرۆشی ئهرزان،
سوید؛

" – ١٩٩7هێلکهی دۆڕاو ،لێکۆڵینهوهیهک له ژیانی ئهبولقاسم الهوتی کرماشانی"،
پاشکۆی ژمارهی یهکهمی ڕۆژنامهی پهیام ،لهندهن؛
 ٢١ – ١٩٩٦دهستنووسی کوردی (یا فارسی سهبارهت به کورد) له کتێبخانهکانی
بریتانیا ،کتێبفرۆشی ئهرزان ،سوید؛
" –١٩٩٦ئەلف وبێی کوردی بهپیتی التینی" ،کۆمهڵهی سێ وتاری مینۆرسکی و
ئێدمۆندز ،وهرگێڕان له ئینگلیزیهوه ،کتێبفرۆشی ئهرزان ،سوید.
کتێبی دووزمانهی مندااڵن
 ٢٠١7 – ٢٠٠5وهرگێڕانی  ٣١کتێبی مندااڵن له ئینگلیزیهوه بۆ سەر کوردی و
فارسی ،که هاوڕێ لهگهڵ دهقی ئینگلیزییاندا چاپ کراون ،چاپی بنکهی "مانترا
لینگوا" ،لهندهن .ههروهها وهرگێڕان و تۆمارکردنی پێنج سی دی کوردی و فارسی بۆ
ههمان بنکه ،ئێستا گەلێک کتێبی کوردی و فارسی مندااڵن بە تەرجەمەی کاک ئەنوەر
لە لەندەن چاپ کراون و کوردییەکانیان بە دەنگی خۆی و فارسییەکان بە دەنگی
هاوسەری ،خاتوون نەسرین بورنا تۆمار کراون.
وتار
چاپی زیاتر له ههزار وتار (تهرجهمه یا نووسین) له چاپهمهنییه کوردییهکانی باشوور و
ڕۆژههاڵتی کوردستان یا دهرهوهی واڵت سهبارهت به دهستنووس ،ئهدهب و مێژووی
کورد.
ڕانانی کتێب
 ٢٠٠7 –١٩٩٦رانانی کتێب بۆ دهنگی کوردی رادیۆ ئهمریکا ،ڕۆژ تی ڤی ،تیشک تی
ڤی و چهند ڕۆژنامه و گۆڤاری کوردیی دهرهوهی واڵت.
بەرهەمی چاپ نهکراو
-

"کاچوو ،ما دانی!" چەند وتار

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 southwest 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.

