


حەمە عەزیز
-  1957/07/31 لە سلێمانی لە گەڕەکی ( چوارباخ ) لە دایک 

بووە . 

-خوێندنی سەرەتایی، ناوەندی و، ئامادەیی بەشی ) زانستی ( 

تەواو کردووە . 

-ساڵی 1979 دبلۆمی لە بەشی کارگێڕی دا هێناوە و 

فەرمانبەر بووە لە چەند فەرمانگەیەک دا . 

- ساڵی 1989 هاوسەرگیری کردووە و خاوەنی دوو منداڵە .

هەر لە منداڵیەوە خولیای خوێندنەوەی شیعری کوردی 

بووە، شیعری شاعیرانی کالسیکی کاریگەری زۆریان هەبووە 

لەسەری پاشان بە پەرۆشیەوە بۆ نوێ کردنەوەی شیعری 

کوردی زیاتر خولیای شیعری 

 -گۆران و هەردی بووە، لە ژێر کاریگەری ڕێبازی نوێخوازی لە 

شیعری کوردی لە کۆتایی ساڵی 

-)1976( وە هەتا ئێستا لەو کاروانەدا بەردەوامە و بەرهەمی 

شیعری هەیە . 

-دوو نامیلکەی شیعری بە چەند شیعرێکی کەمەوە بە ناوی 

) لە چاوی شیعرەوە ( لە نیوەی دووەمی نەوەدەکان دا لە 

سلێمانی بە چاپ گەیاندووە .

 -لە ساڵی  2003  ەوە لە  کەنەدا دەژی .
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كاروان حه سه ن
مامۆستای زمان و ئه ده بی كوردی/ هه ولێر

وه ك  كوردیــدا  ئه ده بــی  له مێــژووی  ئه وانــه ی  زۆرن 

نووســه ر،  رۆژنامه نــووس،  شــانۆكار،  هونه رمه نــد،  )شــاعیر، 

ڕه خنه گر،.....هتــد( توانیویانــه  له رۆژگارێكــدا وله كاتــی خۆیــدا چاالكانــه ، ئازایانــه ، بوێرانــه  له مه یدانــی ئــه ده ب و 

شــۆرش و به رگریــدا بــه  به رهه مه كانیــان دژ به جه وروســته م و زۆرداری دوژمــن بجه نگــن و به شــیعرو به رهــه م و 

گۆرانــی و وتاره كانیــان خزمــه ت به گــه ل و نیشــتامن و نه تــه وه وه  بگه یه نــن. ئه مانــه  بونه تــه  ڕێبــه رو ســه رقافڵه ی 

كاروانــی رۆژە  ســه خت و تاریــك و نۆته  كەکانــی ژیــان و لــه ڕۆژگاری خۆیــدا توانیویانــه  هــه وڵ و ماندووبــوون و 

ــت،  ــام ده درێ ــان ئه نج ــه ی دژ به گه له كه ی ــم و زۆرداریی ــه و زوڵ ــه وه ی ئ ــوروو بون ــۆ ڕووب ــه ڕ ب ــه  گ ــان بخه ن تواناكانی

ئــه وان به شــیعر ویســتویانه  ئــه و ئازارانــه ی میلله ته كه یــان كــه م بكه نــه وه  و بــه  وشــه و مانــا و ناوه رۆكــی شــیعره كانیان 

حه مه عه زیز 
شاعیرێكی 

فه رامۆشكراو و 
له بیركراو...
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ــی  ــه ربه خۆیی به گوێ ــازادی و س ــگێڕی و ئ ــه تی شۆرش ــن و حه ماس ــڕو تی گ

ڕۆڵــه  نه به رده كانــی میلله ته كه یانــدا بچرپێنــن. به ڵــێ زۆرێــك له وانــه  

ــێ  ــه دری ل ــژوو غ ــی و مێ ــه  تاریك ــانیان كه وتۆت ــاو و نیش ــن و ن ــتا ون ئێس

ــاعیری  ــدا ش ــی كوردی ــژووی ئه ده ب ــانه  له مێ ــه و كه س ــك ل ــردوون.  یه كێ ك

ئه ده بــی  مێــژووی  كه به ڕاســتی  عه زیــز( ە.  )حه مــه   ناســك  هه ســت 

كــوردی غه درێكــی زۆری لــێ كــردووه  و نــاو و به رهــه م و شــیعره كانی 

كــه م نــارساون و نه توانــراوه  بایه خێكــی باشــی پــێ بــدرێ و لێكۆڵینــه وه ی 

تــه واوو و چاكــی بــۆ بكــرێ لێــره وه  ئێمــه  یه كــه م كــه س نیــن ئــه و 

ــی ئێســتا  ــۆ خوێنه ران ــی ب ــه اڵم وام به چــاك زان ــه وه ، ب ــه  هه ڵبده ین الپه ڕه ی

تۆزقاڵێــك ڕووناكــی و مۆمێــك داگیرســێنم بــۆ شــیعره  پڕله هه ســت و جــوان 

ــی  ــه  و ه ــه ی بایه خ ــتی جێگ ــه  به ڕاس ــز( ك ــكه كانی كاك )حه مه عه زی وناس

ئه وه یــه  لێكۆڵینــه وه ی ورد و چــڕ وپــڕی بــۆ بكرێ.تایبه تــر ئــه و شــیعرانه ی 

و  یه حیــا  )به هجــه ت  وه ك  هونه رمه ندانــی  و  وتــراون  گۆرانــی  كه بــۆ 

ــكرایه   ــه  ئاش ــی ك ــن به گۆران ــر كردویان ــی ت ــی (و ئه وان ــن غواڵم نه جمه دی

شــیعری گۆرانــی زیاتــر و باشــر ده كه وێتــه  بــه ر گــوێ و زوترخه ڵــك 

ئاشــنای ده بــن، جگــه  لــه وه ش شــیعری گۆرانــی ئــاوازو مۆســیقایه كی 

جوانــر و خۆشــری تێدایــه  له چــاو شــیعره كانی تــر و جۆره كانــی تــر، 

)حه مه عه زیــز( له شــیعره كانیدا وریایانــه  و هه ســت ناســكانه  و ئازایانــه  

ــكات  ــۆی دیارب ــه ی خ ــێ په نج ــی ج ــاون و توانیویه ت ــه كانی به كارهێن وش

ــژووی ئه ده بــی  ــاو مێ ــه  ن ــاوی خــۆ بخات وبه كه مــی به رهــه م و شــیعره وه  ن

كوردییــه وه  له گــه ڵ ئه وه شــدا وه ك پێویســت نه نــارساوه  و جێگــه ی داخــه . 

لــه  شــیعره كانی)حه مه عه زیز(بده ین  ســه رنج  بــه وردی  ئه گــه ر 

لــه ڕووی  كه شــیعره كانی  ده بینیــن  شــیعره وه (  )له چــاوی  له دیوانــی 

هه ندێكیشــیان  و  خۆشه ویســتین  و  دڵــداری  مه به ســته وه   زۆربه یــان 

تێدایــه   ژیانیشــیان  فه لســه فه ی  الیه نــی  و  وه رگرتــن  په نــد  بــۆ 

لــه ڕووی ڕوخساروكێشیشــه وه  كێشــی )كالســیك، مه ســنه وی، خۆماڵــی( 

به كارهاتــوون. لێــره وه  باســه یری چه نــد منوونه یــه ك بكه یــن و بۆتــاوێ 

ــه  شــیعری  ــن . ســه ره تا ل ــز( شــل بكه ی ــۆ شــیعره كانی )حه مه عه زی ــوێ ب گ

پێده كه یــن.  ده ســت  ته مــه ن(دا  )ئه نجامــی 

نـیــــشانەی پیری دیاری دا لـەڕووم 
ســەراپـا وێـنـەی بـەفـر سـپـی بـوو
ئـەســــتوونی بااڵم، لەنگەو چەمیوە
كـاســەی تـەمـەنـم هـاتـووە نـیـوە
سەرنج چەند ئـەدەم، نابینـم تۆزقاڵ
ڕێ هـەڵـە ئــەكەم هەروەكـوو مـناڵ
سـەیــرە بە پیری تـازە پـێ ئـەگـرم..
دارە دارەم دێ و دەستـی ڕێ ئـەگـرم
خـەرمـانـی ژیری شەن و كەو ئەكـەم
بە ئـاگـا نـایـەم تاسـەی خـەو ئەكەم
پـەشــمـە ئـامـانجم بە پـامـاڵ كـراو
پـێـوانـەی ڕەنـجـم زیـنـدەچـاڵ كـراو

ئـەمـانـەش قــــــەیـنـا زادەی ژیـانــن
ڕەوان بــۆ پـیری، دوور لە گــــومـانـن
داخـم ئـەو خـەمـە ئەنـجـــامی تەمەن
هـەنـدێ بێـهـوودە كـێـشانەی ئـەكەن
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نـازانـن ڕەوتـــی قــۆنـاخــی پـیـری
پـڕە لـەوانـەو ئــەزمــوونــی ژیــری

ــه وه   ــۆ ڕوون ده كات ــامن ب ــان و پیری ــای ژی ــره دا شــاعیر زۆر به جــوای وات لێ

ــی  ــژی دوا ئه نجام ــد ب ــرۆڤ چه ن ــێ كه م ــێ ده ڵ ــان پ ــی ته مه من و ئه نجام

ته مه نــی پیــری و مردنــه  و هیــچ كه ســێكیش له وتاقیكردنه وه یــه  ڕزگاری 

نابــێ .

له خۆگرتــووه   دیوانه كه شــی  كه نــاوی  شــیعره وه (  )له چــاوی  له شــیعری 

ــێ :  ــكانه  ده ڵ ــت ناس ــاعیر هه س ش

ئـەی بەژن ڕێك، لەنـجە جوان خاوەن سـەرنـج، شێوەت پەری

بـۆ نـیـگـایـەك وێـڵ و شـەیـدام، باڵـی شـیـعرم هـەڵـوەری

هـەر ئـەوەنــدەم دیــــــوە چـاوت وا لــەژێـر بـرژانـگـی ڕەش

وەك گـەالوێــژ شـوێـن مەبـەسـتـن، بۆ سەرنجێ ئاڵ و گەش

تیشـكـی ڕووت كـاتێ لە دەریـای قـووڵی ئـەنـدێشـەم ئـەدا

خـشـڵـی شـیعرم وا ئـەڕازێ، بـووكی هەسـت جـوانـتر ئەكا..

وەك پـەپـوولـە، گـیـانـی تینووم بۆ قـــومـێ عـەتـری نیـگات

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

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بــاخـچـەی دیـمـەنـی پـاراوی تـۆ

تـێـر مـژی خـونـچــەی ســـەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ
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دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

كــه س نییــه  ئه وشــیعره  نه خوێنێتــه وه  وده نگــی زێڕینــی )نه جمه دیــن 

ــه وه   ــی خه یاڵ ــای قوڵ ــه  ده ری ــاوێ نه چێت ــه وه  و بۆت ــی ( بیرنه كه وێت غواڵم

ــی و  ــه  گۆران ــكه ی كردۆت ــیعره  ناس ــه و ش ــێوه یه ك ئ ــه چ ش ــۆن و ب ــه  چ ك

ــڕێ . ده یچ

هه مــان  بكه یــن  تریشــی  شــیعره كانی  ســه یری  ئه گــه ر  هه روه هــا 

هه ســت و ســۆز و جــۆش و خرۆشــی تێدایــه  و تــه واو پێــی مه ســت وكاس 

ــی(  ــێوه  كه )غواڵم ــان ش ــۆدا ( به هه م ــن و ت ــیعری )م ــا له ش ــن ئه وه ت ده بی

كردویه تییــه  گۆرانــی ئــه و ســۆزه  قوڵــر و به جۆشــر و ناســكر خــۆی 

ــێ :  ــه روه ك ده ڵ ــێ .ه ده نوێن

مـن و تۆ وەك خوڕەو هـاژەی ڕوبـارین

شـنـەی پاكـی شـەماڵی گوێ كـەنارین

لـەهەر جـێـیە ئەویـن ڕەشـماڵی هەڵدا

لـەوێ سەرگەرمی جێ ژوانی بەهـارین

*       *

مـن و تـۆ لەم هـەواری سـەرزەمـیـنـە

مـەرامـمان چێژو سەرمەستیی ئەوینە

ئـەوینیش گـەر بەسـۆز پـێـوانە بكـرێ

بـەقـەد مـەودای هـەموو دنـیـا بەرینە

*       *

كـە ئـێـمە وەك گـزنـگی خـۆرەتاو بین

بەرەو ئـاسـۆ لەگـەڵ یـەك تێكەاڵو بین

بـەســــەر كـاروانـی كـازیـوەی بەیـانـدا

ئـیـتر بۆچی نەیەیــن، پەرت و باڵو بین

به هه ســتێكی  هه ســت  دا  نه به زیــن(  )مارشــی  له شــیعری  كه چــی 

ــۆوه   ــت و له خ ــه ربه خۆیی ده كه ی ــازادی و س ــری و ئ ــگێڕی و خۆڕاگ شۆڕش

هه ســتی نیشــتامنی و نه ته وه یــت به رزده بێتــه وه  و ده چیتــه  دنیایه كــی 

نه ته وه كــه ت ده كه یــت  و  بوونــی خــۆت  و  به ئارامــی  تــر و هه ســت 

ــێ :  هــه روه ك ده ڵ

من چیام خۆڕاگرم ســــــەركەش فرۆنیم نابەزم

گێژو لوولی تووڕەبوونم دێم بە گژ هەورا ئەچم

ترسنۆك نیم وام لە بێشەی گۆڕەپانا كەڵ ئەژیم

داربەڕووم، بێن بۆ بڕینم خۆم بە گژ تەورا ئەچم

     *       *

من سروودم، بەســتەكانم وا لە مەرگی قازییا

الوكی ســـــوورم لە بەردەم مردنی پێشوازییا

تاوە چەخماخەم بە جوامێری لە چاوی سەنگەرا

دێم لەناو گڕكانی هەڵچووی نۆبەرەو گیانبازییا

*       *

                   

من شەبەنگم چارەنووسم وا لەپاڵ ئاسۆی گەشا

نێڵە نێڵی ئەو ڕەوایەم وا لە ناخی پێســـت ڕەشا

ئاگری كوورەی دەروونی تۆڵە سێنی ئەو گـــەلەم

وا لە كوردستانی كۆیلەی مافخوراو و بەش بەشـا

ــیوه   ــه هیدێكی نوس ــۆ ش ــه  ب ــپێری( دا )حه مه عه زیز(ك ــێ س ــیعری )پ له ش
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ــێ :  ــاڵی )1976( ده ڵ ــدا له س له زیندان

ئەگـەر دایـە لەڕێـی بـوونـی گەل و ئەم خـاكـەدا مردم

نـەڵـێـی مەرگـی كـوڕم تـووشـی پەژارەو شیوەنی كردم

ئـەبـێ ئـەوكـاتـە دڵـشـ<ـاد بـی كە كوردو باوەڕی بەرزی

بـەسـەربـەرزی لـە بـاوەشـتا بـەرەو ئـەم ڕێگەیەی بردم

بەگشــتی دەكرێــت, ئاوڕێكــی جــدی لــەم شــاعیرە گرنگــە بدرێتــەوە، 

ــە ســەر  ــر بخرێت ــەوە. هەروەهــا تیشــكی زیات ــی چــاپ بكرێن بەرهەمەكان

ــێوەیەكی  ــە ش ــەر ب ــت. ئەگ ــۆ بكرێ ــاوازی ب ــڕۆڤەی جی ــیعرەكانی و ش ش

ــت  ــن، هەس ــیعرەكان بكەی ــی ش ــی و چۆنایەت ــای جۆرایەت ــتی تەماش گش

ــیعرێكی  ــد ش ــەش چەن ــت، هەربۆی ــیعرەكان دەڕژێ ــە ش ــاواز ل ــن ئ دەكەی

ــان  ــك، ی ــیعری لیری ــن، ش ــەوە بڵێی ــت ئ ــەت دەبێ ــی، هەڵب ــە گۆران كراوەت

شــیعری گۆرانــی، لــە كوردســتان لــە بۆشــایەكی گەورەدایــە، كــە لــە ڕاســتیدا 

ــاعیرانەی  ــەو ش ــن ئ ــە، كەم ــەت و گرنگ ــی تایب ــی، ئەدەبێك ــیعری گۆران ش

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــێن، ب ــی دەش ــاواز و گۆران ــوەی ئ ــۆ چوارچێ ــیعرەكانیان ب ش

ســەرنج بدەینــە هــەر شــیعرێكی )حەمــە عەزیــز(، هەســت دەكەیــن دێــڕ 

ــاواو چــراوە. ــە ئ ــڕ ب بەدێ

له دیوانــی )له چــاوی شــیعره وه  ( چاپــی یه كــه م   : شــیعره كان  تێبینــی 

وه رگیــراون   1997



عادل قادری

لە نێوان دوو جیهان و بوونی جیاواز دا
هــەر قســە و باســێک کــە لــە ســەر ئەدەبــی کالســیکی ئێمــە و بەتایبەتــی شــیعری کالســیکی ئێمــە دەکرێــت دەبــێ 

بــە وردبینــی و زانیارییەکــی مێژوویــی و بابەتیانــەی ئەدەبــی و لــە هەمــان کاتیــش دا بــە پارێــزەوە بکرێــت. پێگــە 

ــۆ  ــووە، هــەم ب ــەر و ئیلهامبەخــش ب ــا دا پێگەیەکــی بناغەدان ــی هەمــوو دونی ــە ئەدەب ــی شــیعری کالســیک ل و رۆڵ

زمانــی شــیعری بەگشــتی)بە کالســیک و نوێــوە( هەمیــش بــۆ ئاخێوەرانــی ئــەو زمانــە و لــە دواجــار دا بــۆ هەمــوو 

دەرکەوتــە و ســەنعەت و فیگــۆر)figure( و دەربڕیــن و گێڕانەوەیەکــی زمانــی؛ جــا چ لــە ئاســتی ســینەما و نیــگار 

ــەر  ــە هایدیگ ــە، وات ــی و مرۆیی ــە زمانی ــەو پێکهات ــاو ئ ــی ن ــی و کایەکان ــتی هەڵپەڕک ــە ئاس ــان ل ــت ی ــان دا بێ کێش

شیعری 
کالسیک 
لە نێوان 

چەقبەستوویی 
و داهێنان دا

حەمە عەزیز
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گوتەنــی بەگشــتی شــیعر رەســەنرین و بێگەردتریــن دەرکەوتــەی زمانــی و 

بــوون ناســانەی ئێمەیــە. بەنیســبەت شــیعری کالســیکی ئێمــەوە دۆخەکــە 

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

ئێمــە هێشــتا خاوەنــی دیسکۆرســێکی رەخنەیــی زۆر جیــددی و رێبازێکــی 

شــیکارانەی ئەدەبــی نیــن، بۆیــە بــەدەر لــە هەندێــک هەوڵــی شــارەزایانە و 

لێهاتووانــە و شایســتە ئــەوەی لەبــارەی شــیعری کالســیکەوە دەگوترێــت یان 

ستایشــگەلێکی بــێ هــۆکار و مەبەســن یــان رەتکردنەوەگەلــی ســۆزئامێزانە 

ئەمــەی  کــە  نوێکردنــەوەوە،  و  نوێبوونــەوە  خولیــای  و  ســەودا  بــە 

دواهەمینیــان لــە نــاو رەوتــی نوێخــوازان و نوێــر خــوازان بــە شــێوەیەکی 

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

رووداوێکــی زمانــی مەعریفــی و دەرکەوتەیەکــی بــوون ناســانە لەنــاو هــەر 

زمانێــک دا مێژوویەکــی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە یــان ئەگــەر باشــر بڵێــم 

وردە مێژوویەکــی هەیــە، ئێمــە وەکــوو پێکهــات و بوونێکــی زمانیــی لــەم 

ــەک لەمــەو  ــە، هــەر ماوەی ــان هەی ــی زۆرم ــەوە بۆشــایی و کۆلەواری الیەن

ــش  ــان و ئی ــارەی ژی ــازە لەب ــتی ت ــە و ش ــک بەڵگ ــە کۆمەڵێ ــوو ک ــش ب پێ

ــی زانکــۆی ســۆران و بەشــی  ــە - هەوڵ ــران، ب ــەوە کەشــف ک و کاری نالیی

ــش و  ــان و ئی ــی ژی ــەوەی وردەکاری ــە دۆزین ــتە رەنگ ــخانە- راس دەستووس

کاری نالــی کاریگەرییەکــی ئەوتــۆی لــە فــام و خوێندنــەوەی ئێمــە بــۆ نالــی 

ــژووی  ــە مێ ــەی کــە ل ــە بەرین ــەو چۆڵەوانیی ــە ئ ــە ب ــەاڵم ئاماژەی نەبێــت، ب

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

ماوەیــەک پێــش بــوو کــە مــەزاری فەقــێ تەیــران دۆزرایەوە-راپۆرتــی ئــەم 

ــەم  ــتە ئ ــرن- راس ــوانی وەرگ ــر ش ــەر بەک ــی نووس ــەر پەیج ــە س رووداوە ل

کەشــف و دۆزینەوانــە زۆرتــر بابەتگەلێکــی بــان دەقییانــە و دەرەوەی 

تێکســن، بــەاڵم نەفســی بۆشــایی و چۆڵەوانییەکەمــان بــۆ دەردەخــەن 

ــفی چەندیــن دەق و  ــوون و کەش ــەری هەب ــەوەی کــە ئەگ ــاژەن ب و ئام

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

چــاڵ و کەلێنــە گــەورە مێژووییــە بــوو بێــت کــە کاری لەســەر بیچــم 

ــە  ــای ئێم ــاو دونی ــاوەکان لەن ــە درەوش ــازە رەخنەیی ــی رەوت و رێب نەگرتن

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

هەبوونــی کۆمەڵێــک شــاعیری درەوشــاوە و پرشــنگ دارەوە ســامانێکی 

ــە  ــیعری ل ــی ش ــن و زەنگین ــۆیەکی رەنگی ــی ئاس ــۆ خەماڵندن ــان ب گەورەم

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

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

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

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

ــاش  ــی پ ــە بەتایبەت ــەورە ک ــی گ ــرم. رووداوێک ــۆ دەبوێ ــان خ ــە ناوهێنانی ل

جیهانــی بــوون)globalization( و کرانــەوەی زۆربــەی دەرگاکانــی جیهــان 

ــی  ــەڕووی جیهان ــان(، رووب ــتنی خۆم ــام و تێگەیش ــی ف ــەڕوی ئێمە)بەپێ ب

کالســیکی و بەپێــی ئــەوەش شــیعرمان بوویــەوە، حــەزی نــوێ بوونــەوە و 

ــی شــیعری  ــب و تەکنیکەکان ــوەی قال ــە چوارچێ ــوون ل ــان و دەربازب داهێن

ــێ:  ــە شــیعرێکی دا دەڵ ــۆران ل ــووە وەک گ کالســیک ب

هەر چەند ئەکەم ئەو خەیاڵەی  پێی مەستم/ بۆم 
ناخرێتە ناو چوارچێوەی هەڵبەستم. 

رووبەڕووبوونــەوەی ئێمــە لەگەڵ جیهانی کالســیکی و شــیعری کالســیکیامن 

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

داهێنــان و نوێکردنــەوە بــە پشــت بەســن بــە کۆڵەکــە کالســیکییەکان کــە 
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ــات  ــان پێکه ــازی)deconstruction( ی ــوو واس ــن وەک ــارە دەتوانی ــەم ئاق ئ

ــا بکەیــن، واتــە، هــەم نەریتــی زمانــی و مانایــی و مەعریفــی  شــکێنی وێن

شــیعر و جیهانــی کالســیکیان خوێندۆتــەوە و هەمیــش پــاش خوێندنــەوەی 

لــە رووی تەکنیــک و مانــاوە توێــکڵ و پیلــەی ئــەو جیهانەیــان شــکاندووە و 

لێــی تێپەڕیــون، ئەگەرچــی لــەم رووەشــەوە بێبــەری نەبــن لــە خوێندنــەوە 

ــان و  ــی جیه ــران و هۆگران ــەم، الیەنگ ــاری دووه ــدی. ئاق ــەی جی و رەخن

شــیعری کالســیک بــوون کــە بــە هەمــان ئۆنتۆلــۆژی و خولیاپەرەســتییەوە 

لــە جیهانــی کالســیک دا ماونەوەتــەوە و زۆرینەیــان لــە باشــرین حاڵــەت 

ــی و شــیعرە  ــی نال ــە ئاســتی شــیعرە مامناوەندییەکان ــوە بگەن دا نەیانتوانی

بڵندەکانــی مەحــوی و...زۆرینــەی زۆری هەوڵــی ئاقــاری دووهــەم لــە 

جۆرێــک نۆســتالژی و تاســووق بــۆ جیهانــی حوجرەیــی و بێگــەردی شــیعری 

ــە  ــەرکەوتووی ئەزموون ــی س ــام دا دووپاتکردنەوەیەک ــە ئەنج ــیک و ل کالس

ــێ  ــم دەب ــوو وت ــد وەک ــەر چەن ــەوە، ه ــان دەبینن ــیکییەکان دا خۆی کالس

ــن چوونکــوو  ــز بکەی ــارەوە پارێ ــەم ب ــە ل ــە قســەکردنی رەهــا و یەکالیەن ل

شــاعیرانی کالســیکی واش هــەن کــە ناکەونــە ئــەم دەســتەبەندییەوە 

ــە  ــش بهێنن ــی نوێ ــەت تەکنیک ــا و تەنان ــم و مان ــدێ تێ ــە هەن و توانیویان

ــە  ــت ل ــەدەر بێ ــان ب ــیکییەکانیان، و هەوڵەکانی ــیعرییە کالس ــە ش ــاو قاڵب ن

ــی  ــڕن و ئەمڕۆی ــی مۆدێ ــن و رواڵەت ــەی رووتی ــدێ وش ــی هەن بەکارهێنان

بــۆ ئــەوەی خوێنــەر بخەنــە خەیاڵــی خــاوی ئــەوەی کــە شــتێکی تازەیــان 

ــان و قالبێکــی کالســیکی خســتۆتە  ــە جیه ــان ل ــاوە و فۆرمێکــی نوێی داهێن

روو. لــە شــاعیرانی کالســیک بێــژی مۆدێڕنەوە)واتــە ئەوانــەی پــاش ســوارە 

ــی دا شــیعریان  ــەوارەی شــیعری کالســیک و قاڵبەکان ــە ق ــۆران هــەر ل و گ

هەڵدەبەســت( ئێمــە خاوەنــی هەندێــک وردە رووداوی تازەیــن لــە رووی 

ــار،  ــت، ی ــەزای رسووش ــە ف ــی ئێم ــیکی کۆن ــیعری کالس ــەر ش ــاوە. ئەگ مان

ــتامن  ــتی، نیش ــەی پەرەس ــی، م ــووس، گلەی ــران، چارەن ــی، هیج ــێ وەفای ب

ــازە  ــیکی ت ــاعیری کالس ــک ش ــە هەندێ ــەوە ل ــوو، ئ ــەری دا زاڵ ب و...بەس
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ــار بــە رۆحێکــی حەماســی و خــاک  تێکەڵکردنــی رسووشــت و عەشــق و ی

ــار و  ــران و ی ــوو هیج ــا وەک ــم و مان ــدێ تێ ــە هەن ــە ب ــتییەوە، رێگ پەرەس

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

ئەمــەش رەگ و رەچەڵەکێکــی تــازەی نییــە، چەنــد شۆڕشــگێڕی شــاعیرمان 

نیشــتامن پەرەســت و  بــووە و هەمیــش  هەبــووە کــە هــەم عاشــق 

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

وردەرووداو و دەرکەوتــە و میســداقەکانی زۆر قســە هەڵدەگرێــت و لێــرەدا 

ــی زاڵ و  ــا رادەیەک ــە ت ــی ئێم ــە و ئەدەب ــژووی ئێم ــە ســەری. مێ ناپەرژێم

زۆر، شۆڕشــگێڕانە و حەماســی بــووە. بۆیــە دەســتەواژەی وردە رووداوم لــە 

ســەرەوە بــەکار هێنــا چــوون لــە هەندێــک لــە شــاعیران هەرچــی لــەو رەگ 

و ریشــە مێژووییــە دوور دەکەوینــەوە دەنــگ و زایەڵــەی رووداوەکــە کەمر 

دەبێتــەوە و ئێمــە دەبێــت دیســانەوە بێینــە ســەر هــەواری بیرکردنــەوە لــە 

ــی.  ــا و دەاللەتەکان ــان و مان داهێن

شیعری کالسیک و نوێ لە نێوان حوجرە)نەریت( و شار دا

دا  کالســیک  شــیعری  جیهانــی  لــە  دەبێــت  بابەتانــەی  لــەو  یەکێــک 

ســەرەنجی بدەینــێ مۆســیقا و ســەروایە کــە هــەم بــە ســەر فــۆرم و 

ــە  ــک ل ــش هەڵگــری جۆرێ ــە و هەمی ــی شــیعر دا زاڵ ــە، پێکهات ــب، وات قاڵ

ــیوازە  ــەو ش ــوێ دا ب ــیعری ن ــی ش ــە جیهان ــە ل ــە ئەم ــە ک ــیقا و ریتم مۆس

بوونــی نییــە یــان بــە شــکڵیر بوونــی هەیــە، ئێمــە لــە جیهانــی شــیعریی 

نــوێ دا مۆســیقای دەروونیــامن هەیــە بــەاڵم مۆســیقا لــە قاڵبــی ســەروا دا 

وەکــوو مــەرج و قاعیــدە و یاســایەک ئامــادە نییــە. خــودی ئــەم دوو حاڵەتە 

 )Life world(زەقــە لــە تایبەمتەندیــی، دەرخــەری دوو جیهانــی ژینکــراوی

ــە و  ــە شــیعری کالســیکی زایەڵ ــەن، وات ــەم جیهانان ــە هــەرکام ل ــەت ب تایب

ــی« و  ــتی و »حوجرەی ــی)traditional( و رسووش ــی نەریت ــەوای جیهانێک ن

ــار و رووداوی  ــی ش ــەی جیهان ــش دەرکەوت ــیعریی نوێ ــووە و ش ــەرد ب بێگ

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

ــە ئێســتا دا ناتوانێــت فــەزای  مــرخ و دەم و دووی کالســیکییانەی هەیــە ل

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

ــە  ــی و چاک ــوو تایبەمتەندی ــار بەهەم ــت، ش ــیعرەکەی دا دەربکەوێ ــە ش ل

ــە  ــدێ شــاعیری کالســیکیامن هەی ــی، ئێمــە هەنووکــەش هەن و خراپییەکان

ــە  ــی ل ــەاڵم دەڵێ ــن ب ــا دەژی ــی ئەرووپ ــارەگەورە و پایتەختەکان ــە ش ــە ل ک
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گوندێکــی بنــاری کوردســتان دەژیــن و رۆحــی شــیعرییان هــەر لــە نەریــت 

و شــێوەروانینی ئــەوێ دا قەتیــس و چەقبەســتوو ماوەتــەوە، بەگشــتی ئەمە 

یانــی شــاعیری کالســیک دەتوانێــت شــتی تــازە و مۆدێــڕن بخاتــە قاڵبەکانــی 

ــازەی  ــوێ و ت ــر و هزرێکــی ن ــک بی ــە مەرجێ ــەاڵم ب شــیعری کالســیکەوە ب

ــت.  ــە شــیعرییەکەی دا دایدووریبێ ــۆی زمان ــان و پ ــت و بەت پەســند کردبێ

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

نوێخــوازی وامــان هەیــە کــە فــۆرم و فیگــور و تەکنیکــی شــیعرەکەی 

ــی  ــام و هــزر و گێڕانەوەیەکــی نەریت ــەاڵم پەی ــە ب ــوێ و تازەی ــەت ن بەرواڵ

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

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

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

ــوعار  ــیحەت و ش ــد و نەس ــی پەن ــە حاڵەت ــیعر ل ــی ش ــەم؛ دەرکردن دووه

ــە  ــەت ب ــتاتیکای تایب ــی و ئیس ــی ناس ــی جوان ــم و ئەزموونکردن و درووش

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

هێنانــە ئــارای تەکنیــک و شــێوازی دەربڕینــی شــیعر گوتــن یــان گێڕانــەوەی 

شــیعریی، چــوارەم؛ دەرچــوون و تێپەڕاندنــی مەعریفــەی ئەدەبــی خۆماڵــی 

ــود و  ــە خ ــن ل ــام و تێگەیش ــازەی ف ــنووری ت ــم و س ــە هەرێ ــن ب و گەیش

دونیــا و ئەویــدی. ئــەم چــوار جەمســەرە لــە پێوەنــدی دیالیکتیکــی و 

ــەی  ــە مەعریف ــاعیر ب ــاوەڕی ش ــە ب ــۆ منوون ــدی ب ــەڵ یەک ــڕاوەن لەگ دانەب

ــەزای  ــن و ف ــا و زەی ــی دونی ــۆی کراوەی ــە ه ــیعری دەبێت ــۆری ش جۆراوج

ــەوەی  ــۆ لێکدان ــەش هــەر راســتە. ئێســتە ب ــە پێچەوان شــیعری شــاعیر و ب

ــە  ــەم جیهان ــتەی ئ ــە ئێس ــە ل ــاعیرێک ک ــەن ش ــە الی ــیک ل ــیعری کالس ش

ــوەر  ــە دا دەژی بەراســتی چ شــتێک پێ ــزۆر و دینامیکــەی ئێم ــۆز و ب پڕئاڵ

ــە  ــناخە و ل ــدوو و بۆش ــە زین ــتەمان ک ــاعیرێکی ئێس ــا ش ــە؟ ئای و پێودانگ

ــان مــن چ حــەز  ــت؟ بێگوم ــت شــیعری کالســیک بڵێ ــا دەژی نابێ ئەورووپ

ــەوە  ــە رووی لۆژیکیی ــن ل ــرە م ــا ئێ ــە و ت ــەم وەاڵم بەڵێی ــان نەک ــەم ی بک

ناتوانــم هیــچ هەڵوێســتێکم هەبێــت، بــەاڵم لــە ســەر چــۆن گوتنــی 

ــا  ــە. ئای شــیعری کالســیک بێگومــان ســەرنج و تێڕوانیــن وقســەی زۆر هەی

ــی و  ــی ئەدەب ــێ و ماف ــدە دەتوان ــا چەن ــڕن ت ــە رۆژگای مۆدێ شــاعیرێک ل

دیسکۆرســیڤ و شــیعریی هەیــە کــە بــە هەمــان شــێوە باســی رسووشــت 

ــان  ــەک ســەدە ی ــکات کــە شــاعیرانی ی ــار و هیجــران و...ب و نیشــتامن و ی

نیــو ســەدە پێشــی ئــەو کردوویانــە؟ بێگومــان لــە رووی رەخنــەی ئەدەبییــە 

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

دونیایەکــی ســواو و دووپاتەکــی بەرهــەم هێناوەتــە وە، لــە هەمــان کاتیــش 

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

ــش  ــەرەو پێ ــا ب ــەک تەنی ــی ن ــدووە و شیعرییەتیش ــەری هەڵخەڵەتان خوێن

ــردووە.  ــردووە بەڵکــوو تووشــی خەســار ک نەب

»نیشتامن« لە باوەش یار و کالسیک دا

ــووری و  ــی- کەلت ــی زمان ــوو قەوارەیەک ــە وەک ــەی ئێم ــن دەرکەوت زەقری

نەتەوەیــی لــە شــیعر دا بــووە، ســەرەڕای خەســار یــان الیەنــە ئەرێنییەکانــی 

ئــەم حاڵەتــە ئۆنتۆلۆژییایــەی ئێمــە، دەبــێ بزانیــن کــە شــیعر قــەت دابــڕاو 

ــکڵ و  ــەاڵم ش ــن، ب ــدا دەژی ــە تێی ــک ک ــەل و مەرجێ ــع و ه ــە واقی ــە ل نیی

ــی  ــع بابەتێک ــە واقی ــاوازە وات ــع جی ــە واقی ــە ل ــتنی ئێم ــێوازی تێگەیش ش

رێژەییــە. ئــەدەب و شــیعریی کــوردی لــە یــەک ســەدەی رابــردوو دا 

ــوێنێک  ــا ش ــتامن ت ــی نیش ــی و خەون ــی بەرگری ــە رۆح ــووە ل ــڕاو نەب داب

لــە هەرێــم  پاســاوی خۆیــان  »یار«یــش  و  کــە جوانــی »رسووشــت« 
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ــە  ــەر قۆناغێــک دا ک ــە ه ــرن. ل ــتامن و واڵت وەردەگ ــی نیش و زەوین

خەبــات و شۆڕشــی کــوردی تووشــی نســکۆ و شــکان بــووە کاریگــەری 

لەهەســت و نەســتی شــاعیرانیش دانــاوە، رۆحــی بەرگــری و بەرخۆدانــی 

ــن  ــڤ)motif( و ب ــی کوردســتان مۆتی ــوو پارچەکان ــە هەم نیشــتامنی ل

ــە  ــە ل ــەم حاڵەت ــی ئ ــووە، ئەگەرچ ــوردی ب ــیعری ک ــتی ش ــەی گش مای

ــیعری  ــی ش ــەزای زاڵ ــە ف ــت و تاک ــوو بێ ــاواز ب ــەک جی ــەر پارچەی ه

ــری و نیشــتامن  ــە گشــتی رۆحــی بەرگ ــە ب ــت وات شــاعیرانیش نەبووبێ

پەرەســتی بــەردەوام ئامــادە بــووە، ئەگەرچــی بــە زمــان و دەربڕیــن و 

گۆشــەنیگای جۆراوجــۆر. بــەاڵم شــتێک کــە دەبــێ ســەرەنجی بدەینــێ 

ئەوەیــە کــە وێناکــردن و گێڕانــەوەی نیشــتامن لەهــەر پارچەیــەک و الی 

هــەر شــاعیرێک چۆناوچــۆن بــووە؟ واتــە شــاعیرێکی حیزبــی بێگومــان 

جیــاواز لــە شــاعیرێکی ســەربەخۆ و رۆمانســی و... دەڕوانێتــە نیشــتامن، 

الی شــاعیری حیزبــی مەترســی بــە ئایدۆلــۆژی بــوون و بەرتەســک 

ــی  ــە، ئەگەرچ ــارا دای ــە ئ ــەر دەم ل ــتامن ه ــی نیش ــەوەی ماناکان بوون

مــەرج نییــە ئــەم مەزەنــد و ئەگــەرە بــۆ هەمــوو شــاعیرێک کــە هۆگــری 

ــە لەســەر هــەواری  ــن. الی شــاعیرێک ک ــە رەوا بزانی ــە ب ــی هەی حیزبی

حیکمــەت و ئاییــن گیرســاوەتەوە مانــای نیشــتامن جیایــە لەچــاو 

ــەوە. ــیارەوە دەهۆنێت ــەفە و پرس ــە فەلس ــە ب ــاعیرێک دا ک ش

ــە  ــەم؛ حەم ــی یەک ــیعرەوە« بەش ــاوی ش ــە چ ــەوەی دیوانی«ل خوێندن

ــز عەزی

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

تێــم و ناوەرۆکانــەی کــە لــە قــەوارەی ئــەو شــیعرە کالســیکییانەی کــە لــە 

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

و چەنــد شــیعری لێــک دەدەینــەوە و رەخنــەی دەکەیــن. دەبــێ خوێنــەر 

ئەمــەی لــە بەرچــاو بێــت کــە ئــەو پرســیارانەی کــە لــە ســەرەوە خســتمە 

روو رۆڵێکــی بنەڕەتــی و چاوســاغانە دەگێــڕن لــەوەی کــە ئایــا ئــەم شــیعرە 

حەمە عەزیز
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ــازە و شــیعرییەت هــەن  ــی ت ــدە هەڵگــری توخــم و الیەن کالســیکانە چەن

ــات کــراو و ســواو  ــا و دووپ ــی مان ــی نەریت ــە جیهان ــدە توانیویان ــا چەن و ت

ببەزێنــن.

ــە  ــوورساوە و ل ــەردی شــاعیر ن ــۆ ه ــان« کــە ب ــی ژی ــیعری »رەوت ــە ش ل

ــاد و  ــی ناش ــە رۆژگار و ژیان ــی ل ــووە، گلەی ــە پێکهات ــە چوارین ــوار پارچ چ

نامــورادی و ناکامییەکانێتــی کــە لەگــەڵ پەریــزادە و بەردەنگێکــی شــاعیر 

ــە  ــا، کۆن ــاوەرۆک و مان ــە بەرهەمهێنانــی ن ــەم شــکڵە ل ــاس دەکرێــت و ئ ب

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

شــاعیرانی پێشــووی کالســیکی کــوردی و فارســی دا بــە زەقــی دەرکەوتــووە:

ڕەوتی ژیان
بە یادی )هەردی(

لــە ڕێگـەم المـەدە، تا سەر فـریـشـتـەی بـەرزی جـوانـی نـیـت

تـەمـەن تـاوێـكـە، تـا ئـەنـجـام لـەگـەڵ ڕەوتـی ژیـانـی نـیـت

ئـەزانــم نـاســك و بــەرزی لـە دنــیـای جــوانــی یـا ئـەمــڕۆ

سـبـەی گـەنـجــیی ژیـان ئـەڕوا، هـەتا سەر دەستگیرانی نیت

*

ئــەزانــی ئـەو گـوڵــی لـێـوە كـە ئـێـســـــتـا نــۆبــەرەی ڕازن

لـە سـیـحـری پـێـكـەنـیـنا بـێ نـمــوونـەو دەگـمـەن و شـــازن

لـە ئـەنـجـامـا بـەدەم گـەردی سـزاوە سـیـس ئـەبـێ بـەهـرەی!

ئـەگـەرچـی بـەهـرەدارو هــەڵــبـژاردەی گــوڵـشـــەنـی نـیــازن

*

ئـەوی ئـێـسـتا مـەبـەسـتــمـە لـەم قـسـانـە ئـەی پـەری زادەم

كـە بـێی تـێـر الت سـكـااڵكـەم لـەدەســت ئـەم ژینە ناشـادەم

ئـەگـەرچی تـۆ شـەمـاڵێك بـووی بـەڕێــكەوت ڕووت لەڕێگام نا

بەاڵم مـن وەك نــەمـامـێـكـم كـە ئـەم ســەرڕێیـە بـەرنـادەم

*

گـەلـێـكــم دی وەكـــو تـۆ هـــاتـن و ڕۆیـــن لـەڕێــگـــەم دا

بـەنـیـگـا جـێی بـریـنێكـیان لـەڕوانـگـەی قـووڵـی دیــــدەم دا

گـوڵـێك بوون هەڵـوەریـن ڕۆیـن وەكـو فـرمێسكی هەڵـڕشتووم

كـە ئـێـسـتا جـوانەمەرگـێـكـن لە هـەســـت و نـاخـی سینەم دا

1976

ــن  ــن بەســەری دا تێپەڕی ــێ چێژوەرگرت ــن ب ــەم شــیعرە ئەگەرچــی ناتوانی ئ

ــی هەســت و نەســتی  ــە گوێ ــازەی وای دەرنەخســتووە ک ــەاڵم شــتێکی ت ب

ئێمــە بژەنێــت و بەگشــتی رامانچڵەکێنێــت. ئەگەرچــی رەنگــە دەق و 

شــیعرەکانی ئێســتەی شــاعیر ببینیــن لــەم حاڵەتــە تێپەڕیبێــت و شــێوازیری 

لــە ماناگۆڕیــن و واتاداڕێــژی ئەزمــوون کردبێــت، وەکــوو دیــارە ئــەم شــیعرە 

ــە ســاڵی 1976 دا نــوورساوە. ل

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

دەبینیــن کــە شــێوازی زەمینــی و بەرهەســتەکەی لێــرە دا دەرکەوتــووە و لــە 

قــەوارەی پرســیار دا جوانــی یــار و هەســتی خــۆی بــۆ ســیحری جوانییەکــەی 

دەردەبڕێت:

نیازێک
نـیـازم بـوو كـە نـامـیلـكـەی سـزای ڕۆژانی سەرسەختم

لـەگـەڵ كـاروانـی ئـازاری دەمـی شـەوگـاری نـاوەخـتـم

...
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بەڵــێ نازدارەكەم هـاتـووم كـە پـرسـیـارێ لە چاوت كەم

بـەدەم پرسـیارەوە پـەنـجـەم بە شانەی پرچی خاوت كـەم

ــە فۆرمــی پرســیارئامێزی داڕشــن و  ــەم شــیعرە دا هەی ــە ل ــازە ک شــتێکی ت

ــەڕووی  ــیارێک رووب ــۆ« و پرس ــە »ب ــاوەڕۆک دا ک ــە ن ــی ل رەنگدانەوەیەت

ــران  ــانەی هیج ــار ئەفس ــار و دواج ــاوی ی ــۆی و چ ــی خ ــای دەروون دونی

دەکات!

ئـەشـێ تا كـەی لە گـۆمی دووریـتـا ون بـێ وشـەی ناخم

كـە ئێسـتا تێكـەڵـن سەرجـەم بە دەریـای بێ بـنـی ئاخم

1977

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

ــراوە.  ــات ک ــگێڕێتی و خەب ــتامن و شۆڕش ــت، نیش ــتی، رسووش خۆشەویس

ــەرکەوتووەکان  ــە ناس ــیعرە بۆنەیی ــوو ش ــە وەک ــیعر دا ک ــن ش ــە چەندی ل

ــە  ــەم، شــیعرگەلی »ل ــێ بب ــان ل ــان کەمــر ســەرکەوتووەکان دەکــرێ ناوی ی

زمــان ئازیزانــەوە) کــە بــۆ دوو هاوڕێــی کوچکــردووی شــاعیر بــە رووداوی 

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

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

بۆنەییــر هەیــە کــە دەشــێت لەچــاوەی ئــەم شــیعرانەی کــە نــاوم هێنــان بە 

ــاڵ« و »خۆشەویســتی«،  ــن وەکــوو »بەســتەی ت ســەرکەوتوو باســیان بکەی

ــەند  ــک پەس ــە مەرجێ ــا ب ــەش تەنه ــیعرە بۆنەیی ــەم دوو ش ــەرکەوتنی ئ س

ــان  ــدااڵن دا پۆلینی ــیعری من ــەدەب و ش ــوەی ئ ــە چوارچێ ــە ل ــت ک دەکرێ

نــوورساوە و  کــوڕی شــاعیر  بــۆ الڤــۆی  یەکەمینیــان  بکەیــن. چــوون 

دووهەمینیشــیان بــۆ تیپــی موســیقای منــااڵن لــە ســلێامنی نــوورساوە، ئــەم 

ــەی  ــە و لەرێگ ــان هەی ــی مندااڵنەی ــن و ریتمێک ــەوا و لەح ــیعرە ن دوو ش

ــەوە.  ــڕ وزە هۆنراوەت ــرا و پ ــورت و کێشــی خێ ــی ک بەیتگەل

بەستەی تاڵ
بۆ »الڤۆ«ی كوڕم

مــــــنـی »الڤـۆ« بـەڵـێـنــم داوە بـابـە

ئـەوی ئـەیـــڵـێـم لـە بـوونی دڵـنـیـابە

ئـەبـێ هـێـژاو نـمـوونەی ناو خەڵك بم

لـەهەر جێیە گوڵت دی، من چـەپك بم

گـەڕۆكـێـك بم بـە شـوێـن سـایەی ژیانا

شـەكـەت ون كـەم لە ڕەنــجی بێ وچـانا

وەكـو هـەنـگ بم گرۆی هەستی پەپـولەم

هـەتـا تیابـێ هـــــەوێنـی تین و جووڵەم

ئـەمـەكدار بم لە گۆسـتـاخـی و ڕەوشـتـا

بـە پـەروایـی لە هــــــــەڵـوێـستی درشتا

پـەرۆش بـم خـۆگـرێـكی بـەخـتـەوەر بـم

لـە ڕەوتـا ڕاسـتەوانـەو تاجـی ســـــەر بم

كە هـەسـتـت كرد ڕەوایە بانگـی نـیـوەم

مـنـی ئـەســـــــتێرە دەنگـی دێ جـریـوەم

ئیـتـر ئـەوسـا بـەســـەر كـێڵـگـەی هەژارا

بـەســــــەر مەزراو خـەوی تینـووی نەدارا

ئـەبـارێــم، شـەسـتـەبــارانـم كـەژوكـێـو

هـــــــەڵمئەگرێ و بنار ئەمنێتە سـەر لێو

1992

ــە بــەراورد لەگــەڵ شــیعری مامۆســتا قانیــع کــە  ئەگەرچــی ئــەم شــیعرە ب

بــۆ وریــای کــوڕی نووســیویەتی شــتێکی تــازەی پــێ نییــە و تووشــی لەحنــی 
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ــەم  ــەاڵم جیاوازییەکــە ل ــەوە ب ــد و ئامۆژگارییەکــی باوکســاالرانە بووەت پەن

شــیعرە دا رەگــەزی رسووشــت و هێامکانــی رسووشــتە کــە تێکــەڵ بــە 

زمانــی شــیعری شــاعیر و دەربڕینــی شــیعر بــووە و ئەمــەش الیەنــی بەرگری 

و حەماســی شــیعرەکە تەنانــەت لــە شــیعرێکی پەندئامێــزی بۆنەیــی وا 

دا، دەردەخــات، واتــە بــە گشــتی لــە رووی ئــەم تەکنیکــەی تێکەڵکردنــی 

رسووشــت بــە پەیــام تازەیــە. ئەگەرچــی بەشــی هــەرە زۆری ئــەم 

ــری  ــی و بەرگ ــیعرە حەماس ــەو ش ــر ئ ــەاڵم زۆرت ــن ب ــیعرە بۆنەیی 26 ش

تــەوەرە نیشــتامنییە و چەنــد شــیعرێکی ئەویندارانــەی هیجــران ئامێــز 

ســەرکەوتنی بــە دەســت هێنــاوە. بــا ئەوەمــان لــە بیــر نەچێــت کاتــێ 

ــە  ــەنگێنین ب ــتا دا هەڵدەس ــاتی ئێس ــە چرکەس ــیعرانە ل ــەم ش ــە ئ ئێم

ــدا  ــاعیر تێی ــە ش ــااڵنێک ک ــە دەرەوەی س ــی و ل ــی بانزەمان تێڕوانینێک

ژیــاوە و نووســیویە قســان دەکەیــن، نــەک لــە ناوزەمــان و ســەردەمی 

شــاعیر دا، رەنگــە ئــەو شــیعرانە لەچــاوەی شــاعیرانی ئــەو ســەردەمەی 

خــۆی دا درەوشــاوە بــن و ئەمــەش تۆژینەوەیەکــی رەخنەیــی قــووڵ و 

فیکریــی دەوێــت، ئەوەشــامن لــە بیــر نەچێــت لــەم دەیــەی دوایــی دا 

رووداوەکان و رەوتــی کرانــەوەکان بــە شــێوازێک ئاڵــۆز و خێــرا بووگــن 

کــە لــە زەوق و ئاســۆی بینیــن و چێــژی ئێمــە دا گۆڕانــکاری گەورەیــان 

درووســت کــردووە و بــە هەمــان ئەنــدازەش لــە بیــر و هــزری ئێمــە دا 

کاریگــەر بــوون واتــە ئێمــە بــە گشــتی لــە دووجیهــان و دوو شــکڵ لــە 

ئۆنتۆلــۆژی و فۆرمــی بوونناســانە قســە دەکەیــن.

شــیعرەکانی«پێ ســپێرێ)بۆ شــەهیدێک نــوورساوە لەزینــدان پێــش لــە 

ــە روانگــەی  ــۆ ل ــۆ ســمکۆ(«، »ت ــی(«، »مارشــی نەبەزین)ب ســێدارە دان

شــەهید  ســوور)بۆ  »کۆچــی  ســوڵتانی(«و  فوئــادی  بەرزاییەوە)بــۆ 

ــن  ــان ببەی ــت ناوی ــوو رسوود دەبێ ــە وەک ــیعرانەن ک ــەو ش ــێرکۆ(« ل ش

واتــە هــەم بۆنەییــن و بــۆ کەســانێکی نیشــتامن پــەروەر و خــودی نیشــتامن 

ــان  نــوورساون و هەمیــش لەحنێکــی بەرخــۆدان و حەماســی و خۆڕاگرانەی

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

ــن« بێــت: نەبەزی

پێ سپێرێ
ئەگـەر دایـە لەڕێـی بـوونـی گەل و ئەم خـاكـەدا مردم

نـەڵـێـی مەرگـی كـوڕم تـووشـی پەژارەو شیوەنی كردم

ئـەبـێ ئـەوكـاتـە دڵـشـاد بـی كە كوردو باوەڕی بەرزی

بـەسـەربـەرزی لـە بـاوەشـتا بـەرەو ئـەم ڕێگەیەی بردم

1976

ئەگەرچــی قاڵــب و فۆرمــی چوارینــە زۆرتــر بــۆ ناوەرۆکــی فەلســەفی 

ــە  ــەم شــیعرە دا ک ــە ل ــە شــتێکی تازەی ــەاڵم ئەم ــرا ب ــەکار دەب ــری ب و فیک

ناوەرۆکێکــی نیشــتامنی، فەلســەفی کردۆتــەوە؛ واتــە مــردن و مــەرگ لــەم 

ــوو  ــە، بەڵک ــە نیی ــت ئامێزان ــەیەکی هەس ــم و قس ــا دروش رسوودە دا تەنه

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

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

ــی  ــەرچاوەی بەدیهاتن ــای س ــەم وات ــتامن دەدات و ه ــاک و نیش ــای خ وات

ــۆژی و جەســتەیی. ــان دایکــی بایۆل ــە هەم ــۆژی و جەســتەییانە وات بایۆل

ــان عاشــقانە و رۆمانســین  ــە ناوەرۆکی ــەم دیوان ــە شــیعرەکانی ئ بەشــێک ل

ــرن!  ــاکام و نەم ــی ن ــقێکی زەمین ــەری عەش ــم دەرخ ــر بڵێ ــەر باش و ئەگ

یــان جۆرێــک خولیــای بێگــەردی عاشــقانەیە کــە لەگــەڵ تێــم و ناوەڕۆکــی 

هیجــران و دووری و جۆرێــک لــە ســتاتیکا و جوانــی ناســی رسووشــت 

ــاوی  ــر«، »لەچ ــقێکی نەم ــن« عەش ــیعرانە دەتوانی ــەو ش ــووە، ل ــەڵ ب تێک

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

ئــەم شــیعرانە و شــیعرەکانیری ئــەم دیوانــەش رەگــەزی رسووشــت وەکــوو 

واقیــع و هێامکانــی رسووشــت وەکــوو نیشــانەیەک لــە رۆحــی بەرەنــگاری 

ــتیانە دا  ــیعرە رۆمانسی-رسووش ــەم ش ــاو ئ ــە ن ــەاڵم ل ــە، ب ــی زاڵ و بەرگری

ــۆ« ســەرکەوتووترینیانە.  ــن و ت ــیعری »م ش

من و تۆ
مـن و تۆ وەك خوڕەو هـاژەی ڕوبـارین

شـنـەی پاكـی شـەماڵی گوێ كـەنارین

لـەهەر جـێـیە ئەویـن ڕەشـماڵی هەڵدا

لـەوێ سەرگەرمی جێ ژوانی بەهـارین

*       *

مـن و تـۆ لەم هـەواری سـەرزەمـیـنـە

مـەرامـمان چێژو سەرمەستیی ئەوینە

ئـەوینیش گـەر بەسـۆز پـێـوانە بكـرێ

بـەقـەد مـەودای هـەموو دنـیـا بەرینە

*       *

كـە ئـێـمە وەك گـزنـگی خـۆرەتاو بین

بەرەو ئـاسـۆ لەگـەڵ یـەك تێكەاڵو بین

بـەسـەر كـاروانـی كـازیـوەی بەیـانـدا

ئـیـتر بۆچی نەیەین، پەرت و باڵو بین

1984
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ــە شــیعر ناتوانێــت خــۆی دەرببڕێــت،  ــچ شــتێک باشــر ل ــن هی وەک دەڵێ

خۆشەویســتی  هەســتی  پزیســکەکانی  و  دەرکەوتــە  دا  شــیعرە  لــەم 

ــاوە و  ــانە درەوش ــاردە و نیش ــە دی ــەڵ ب ــە تێک ــێوەیەکی هونەرمەندان بەش

جوانەکانــی رسووشــت بووگــن و ئەمــەش خاڵــی ســەرکەوتووی ئــەم جــۆرە 

ــیعرانەیە. ش

سەرچاوەکان:
-1رامــان ســلدن، پیــر ویدســون، مرجــم عبــاس مخــر، راهنــامی نظریــەی 

ادبــی معــارص، طــرح نــو،1377

-2کتــاب کردســتان، بەکوشــش منصــور تیفــوری، وەرزنامــەی تیــۆری، 

2003 هاوینــی  کوردســتان،  ئەنیســتیتۆی  کەلتــووری،   ، ئەدەبــی 



سازدانی : شاخەوان سدیق

حەمــە عەزیــز: یەكێكــە لــە شــاعیرە جوان و هەســت ناســكەكانی ناو دونیای شــیعری 
ــەوە،  ــی باڵودەكات ــردووەوە، بەرهەمەكان ــی ســەدەی ڕاب ــە حەفتاكان ــەو ل ــوردی. ئ ك
بەمەبەســتی لــە نزیكــەوە ئاشــنابوون بــە بەرهــەم و شــیعرەكانی ئــەم دیدارەمــان 

لەگەڵیــدا ســازدا.

حەمە عەزیز: 
شارەزاییەکی باشم لە شیعر دا هەیە و 
ڕەخنە گرێکی هەمیشەییم بۆ شیعرەکانم.
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ــەوەی  ــۆ ئ ــرۆڤ ب ــت، م ــەوە دەكرێ ــاس ل ــار ب *زۆر ج
شــیعرێكی جــوان بنوســێت پێویســتە ڕۆحــی پیربوبێت، 
تــا چەنــد تــۆ بــڕوات بــەو وتەیــە هەیە، شــیعر نوســین 

الی تــۆو بۆتــۆ ئیلهامــە یــان مەعریفــەو ئەزمــون؟
ــیعرێکی  ــینی ش ــۆ نوس ــم ب ــاعیردا نی ــی ش ــی ڕۆح ــن لەگــەڵ پیربون _ م

ــی  ــە ئەزمون ــە ل ــەو ڕۆح ــی ئ ــو پیربون ــژدار، بەڵک ــش و چێ ــەرنج ڕاکێ س

نوســینی شــیعر و تــۆخ بونــی خۆشەویســتی و، خەســت بونــەوەی بایەخــی 

دا دەبینــم بــۆ نوســینی شــیعری جــوان. ئیلهــام لــە دۆزینــەوەی ئــەو 

مژارەدایــە کــە شــیعری بــۆ دەنورسێــت، دەنــا هەڵچنینــی پایەکانــی شــیعر 

دەوەســتێتە ســەر ئەزمــون و بەهــرەی هۆشــیاری بــۆ دروســت کردنــی وێنــا 

ــەوەی  ــۆ دۆزین ــەی شــیعری، ئینجــا ســەلیقە و وردەکاری ب و ســازدانی وێن

ــیعرەکە. ــۆ ش ــوناوی ب ــی ئەفس ڕیتمێک

*ئەگــەر ســەیری شــیعرەكانی تــۆ بكەیــن بــەر دوجــۆر 
ــی دان  ــەم گرنگ ــێوازی یەك ــن، ش ــێواز دەكەوی ــە ش ل
بــە كالســیك و شــێوازی دووەم كاركــردن لــە ســەر 
یــان  ڕێكەوتــە  ئەمــە  نــوێ ،  شــیعری  بنەماكانــی 

مەبەســتی خۆتــی لــە پشــتەوەیە؟ 
ــیعرەکانم دا،  ــی ش ــتنی ڕیتم ــەروا و ڕێکخس ــش و س ــە کێ ــن ل ــتە م _ ڕاس

ــە،  ــیعرەکانم دا هەی ــە ش ــەوەی ل ــیکی ڕەنگدان ــیعری کالس ــەری ش کاریگ

ئــەو کێشــانەن کــە شــاعیرانی کــوردی  چونکــە کێشــەکان زۆربەیــان 

کالســیک شــیعریان لەســەر ڕێــک خســتووە، ئەمــە وەک ڕوکــەش، بــەاڵم لــە 

کرۆکــدا هەتــا توانیبێتــم چــرای بنەمــای شــیعری نوێــم بــۆ هەڵگیرســاندون 

ــارە  ــوە دی ــان پێ ــەواو نوێگەری ــە شــیعریانەیە کــە ت ــەو وێن و، پاساویشــم ئ

و ئاوێتــەم کــردون لەگــەڵ وشــەی ڕەســەن و ناســکی کــوردی دا.  الی مــن 

شــیعری زینــدوو بیرۆکــەی شــیعر دروســتی دەکات، کــە ئەمــەش لــە وێنــەی 

ــە ڕوکەشــی شــیعرەکە دا . ــەک ل ــەوە ن شــیعری دا خــۆی دەبینێت

ــۆ  ــێ  ویســتی نوســەرەكەی ب ــار شــیعر بەب *هەندێكج
ــەت  ــی تایب ــی دەنوســرێت و وەك ژانرێك ــاوازو گۆران ئ
بــە گۆرانــی ســەیردەكرێت، تــۆ تــا چەنــد بــە مەبەســت 

شــیعرت بــۆ گۆرانــی نوســیوە؟ 
ــەی شــیعری ناســک دا،  ــاڵ وێن ــە پ ــش و ســەروا دارە ل ــن کێ _ شــیعری م

کــە هەســت و ســۆزی ڕۆمانســی تێیــدا ڕەنگــی داوەتــەوە، ئەمانــەش 

بابەتەکــە پــر دەخەمڵێنێــت بــۆ کەســێکی هونەرمەنــد بــۆ ئــەوەی بەســتە 

یــان مەقامیــان لەســەر دروســت بــکات، چونکــە الی ئێمــە شــیعری کێــش 

و ســەروا دار ســانایە بــۆ بــواری گۆرانــی وەک لــە پەخشــانە شــیعر، بــەاڵم 

ــون  ــێ ئەزم ــەر کەســێک ناشــارەزا و ب ــت ئەگ ــەوە خــەم دامدەگرێ ــە دڵ ل

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

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

ــە  ــی شــیعری کالســیکی بخرێن ــە و لوتکەکان ــەم وێن ــە ک ــە غەزەل ــاوان نی ت

ــۆر دا  ــی و شــیعری فۆلکل ــدی میل ــی و، لەگــەڵ بەن ــەی شــیعری گۆران خان

ــا  ــە وات ــە ل ــادە و ڕون ــی س ــیعری گۆران ــت.  ش ــەنگیان بکەی ــا و هاوس تەب

دا، وێنەکانــی خەســڵەتی ســادەیی و ســاکاریان پێــوە دیــارە، ئەمــە وێــڕای 

ــۆ چڕینــی گۆرانــی. ــار ب کێــش و ســەروای لەب

*دەوترێــت هەندێــك تێكســت كــە دەكرێــن بــە گۆرانی 
ــا وەردەگــرن و  ــر مەعن ــۆ دادەنرێــت زیات ــان ب و ئاوازی
ــیعرەی  ــد ش ــەو چەن ــەوە وەك ئ ــی دەمێنن ــە زیندوی ب
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ئــەم  تاچەنــد  گۆرانــی  بــە  كــراون  كــە  بەرێزتــان 
ــتە؟  ــە ڕاس بۆچوون

ــدا  ــە، وەاڵم دانەوەم ــڕم ل ــان هاوپشــتی خــۆم دەردەب ــێ گوم _ ڕاســتە و ب

بــۆ پرســیارەکەت، الی ئێمــە واتــە لــە نێــو کــورد دا شــیعری جــوان کاتێــک 

ــی،  ــە گۆران ــت ب ــت و دەکرێ ــاوازی لەســەر دادەنرێ ــە ئ ــر دەبێــت ک جوان

چونکــە گۆرانــی لــە هەمــوو کایــە کەلتوریەکانــی تــر لــە نێــو کــوردا بەربــاڵو 

تــر و شایســتەترە، هــەر ئەمــەش وای کــردووە شــیعرەکانی مــن و شــاعیرانی 

ــاڵو  ــەن و ب ــدا بک ــان پەی ــۆ خۆی ــەوادار ب ــەوە ه ــی گۆرانی ــە ڕێ ــە ل دیک

ببنــەوە، چونکــە بــە داخــەوە شــیعری کــوردی خوێنــەری کەمــە و لــە چــاو 

عاشــقانی بیســەری گۆرانــی دا ڕێژەکــەی بــەراورد ناکرێــت. 

* لــە نێــوان خۆشەویســتی نیشــتمان و خۆشەویســتی 
مێینــەدا لــە زۆر شــیعرتا گەمەیەكــی جوانتــان كــردوە، 
ئــەو هەســتە لەكوێــوە ســەرچاوەی گرتــوە بۆ داڕشــتنی 

بیرۆكــەی ئــەو تێكســتانە؟ 
_ مــن ئەمــە بــە گەمــەی هەژمــار ناکــەم، بەڵکــو داهێنانــم تێــدا کــردون، 

ــە  ــم ل ــارەزاییەکی باش ــن ش ــە، م ــراوە هەی ــەدا دۆڕاو و ب ــە گەم ــە ل چونک

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

ــاوی ئاشــکرا  ــدا ن ــان تێی ــە جوانــی و داهێن ــم ل ــا نەب ــەواو دڵنی شــیعرێک ت

ــی  ــن دا } بەرهەم ــڕوای م ــە ب ــە ل ــم، چونک ــێ ناهێن ــینیان ل ــی نوس کردن

کــەم و جــوان، نــەک بەرهەمــی زۆر و بــۆر { پێگــە و متامنــەی هەیــە، بــە 

پێچەوانــەی زۆر کــەس بەتایبەتــی ئــەم پەخشــانە شــیعرەی ئێســتا، کەســی 

وا هەیــە لــە مانگێــک دا کتێبێکــی بەنــاو شــیعر چــاپ دەکات لەمســەری 

کتێبەکــەوە بــۆ ئەوســەر دێڕێکــی جــوان و شــیاوی تێــدا نابینیــت.  هەڵبەت 

ــیعرم دا،  ــینی ش ــی نوس ــون و تەمەن ــاڵ ئەزم ــیعرەکانم لەپ ــینی ش ــۆ نوس ب

کەســایەتی هــەن کــە هــەر یەکەیــان هەوێــن بــون بــۆ شــیعرێکم، ئەمــەش 

ــەوان  ــازەی پاڵ ــەو ڕێب ــۆ ئ ــداوە ب ــەری هەڵ ــەوە س ــە زادەی بیروباوەڕم ل

یــان قارەمانــی شــیعرەکەم خــۆی بــۆ بەخــت کــردووە ئەمــە وەک شــیعرە 

ــەکان  ــم کەس ــیعرە ڕۆمانسیەکانیش ــۆ ش ــتیامنیەکانم ، ب ــگێڕی و نیش شۆڕش

ڕاســتەقینەن نــەک لــە ئەفســونی خەیاڵــەوە دروســتم کردبــن و پەلکێشــم 

کردبــن بــۆ وێنــەی شــیعری ناوشــیعرەکه .

*ئێــوە خاوەنــی كۆمەڵێــك دەقــی جــوان و ناســكن 
و یەكێكــن لــە دەنگــە جدیەكانــی ســااڵنی پێــش 
ڕاپەڕیــن بــەاڵم وەك پێویســت ئاوڕ لــە بەرهەمەكانتان 

ــە؟  ــەوە چیی ــۆكاری ئ ــەوە ه نەدراوەت
_ ئــەو ســەردەمەی خولیــام بــۆ نوســینی شــیعر کەوتــە کەڵکەڵــەم ســەردمی 

ــوێ ی  ــیعری ن ــی ش ــاعیرانی } کاروان ــە ش ــیعر، چونک ــۆ ش ــوو ب ــن ب زێڕی

ــدا مابــون وشــیعریان دەنوســی، منیــش وەک  ــە ژیان ــان ل کــوردی { زۆربەی

ئامانجێکــی خــۆم بــۆ نوســینی شــیعرەکانم ڕژدانە } جدیانە { ســەیری شــیعر 

و نوســینم دەکــرد، لەبیرمــە مامۆســتایان ) هــەردی و دیــالن و مەدهــۆش و 

ــۆ  ــە ســلێامنی، شــیعری خۆمــم ب ع ح ب ( و مامۆســتا ) هێمــن ( کــە هات

خوێندونەتــەوە ســەرنجیانم ڕاکێشــاوە بــەالی شــیعرەکانم دا و پەســەندیان 

کــردووە، بگــرە پشــتگیر بونــە و هانیانــداوم بــۆ بەردەوامیــم، کەچــی 

مەخابــن هێنــدەی مانــدو بونەکــەم لــە بــواری شــیعر دا گرنگــی و بایەخــی 

دەزگاکانــی بــاڵو کردنــەوەم بــە خــۆوە نەبینیــوە. هــۆی ئــەم بایــەخ نــەدان 

و پەراوێــز خســتنەم بەشــێکی دەگەڕێنمــەوە بــۆ میدیــای حزبــەکان، چونکه 

بــووە بەنەریــت و باوێکــی حزبــی ئەگــەر نوســەر یــان هونەرمەنــد ســەر بە 
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حزبێــک نەبێــت ، ئــەوا نــاوی کوێــر دەبێتــەوە و زینــدە بــە چــاڵ دەکرێــت 

لــە کەمتەرخەمــی و پەراوێــز خســن دا ، جــا منیــش وەک قوربانیەکــی ئــەم 

دیاردەیــە زەبــری ئــەو ســزایەم پێگەیەنــراوە و، کەســێکم نەدی بۆهاوپشــتی 

و هاوســۆزی لــە شــیعرەکانم بــە چــاوی بایەخدانــەوە ســەرنج لــە خــۆم 

و شــیعرەکانم بــدات.  زۆر جــار لــە دڵنەوایــی بــۆ خــۆم دەڵێــم: کاشــکێ 

شــاعیر نەبومایــە و ئــەم بەدبەختــی و مەرگەســاتیەم بــۆ خــۆم نەکردبــا 

بــە پاشــکۆی ژیانــم و، ئەوســا وەک کەســێکی ئاســایی خەمــم نەدەبــو 

بــۆ پەراوێــز خســن و گــوێ پــێ نەدانــی میدیــاکان دەربــارەم .

ــن،  ــۆن دەبین ــوردی چ ــتای ك ــیعری ئێس ــی ش *دۆخ
بەتایبــەت شــیعری گەنجــەكان، تــا چەنــد لێیــان 

ئــاگادان و دەیــان خوێنــەوە؟
ــەی  ــەو واڵت ــم، ئ ــە تاراوگــە دەژی ــم ل ــە کوردســتان ناژی _ ئێســتا مــن ل

تێیــدا دەژیــم نوســەر و هونەرمەنــدی کــوردی زۆر زۆر کــەم تێــدا 

هەیــە، ئەوانەشــی هــەن ئەزمونیــان زۆر کەمــە و لــە بــواری نوســین دا 

بــە تایبەتــی شــیعر بەڵــەد نیــن، ئــەوەی ماوەتــەوە لــە ڕێگــەی فەیــس 

بــوک و ســایت و ڕۆژنامــە ئەلیکرۆنیەکانەوەیــە، ئەوانیــش کەســی 

نــاودار نیــن و نوســینەکانیان هــەر چــی شــتێک بێــت شــیعر نیــە ئــەوان 

ــێ  ــەیە و ب ــە قس ــەوە، چونک ــاڵوی دەکەن ــیعرەوە ب ــاوی ش ــە ن ــە ب ک

ــم  ــم بڵێ ــە و، دەتوان ــرچ و کاڵ ــیعری ک ــەی ش ــەروایە و وێن ــش و س کێ

گوتارێکــی ڕوتــە و هیچــی تــر، بۆیــە هەتــا پێــم دەکرێــت بەرهەمیــان 

ناخوێنمــەوە، ئەوەنــدەی شــیعرێکی کالســیک یــان ڕومانســی شــاعیرانی 

پێــش ئــەم ســەردەمە ســەرنجم ڕادەکێشــێت و لــە ناخــدا دەمهەژێنــێ، 

ــە  ــیعرەوە دەیخەن ــاوی ش ــە ن ــە ب ــتا ک ــینانەی ئێس ــەم نوس ــدە ئ ئەمەن

ــت . ــەر چــاو نامجوڵێنێ ب

 کەسی وا هەیە 
لە مانگێک 
دا کتێبێکی 
بەناو شیعر 
چاپ دەکات 
لەمسەری 

کتێبەکەوە بۆ 
ئەوسەر دێڕێکی 
جوان و شیاوی 
تێدا نابینیت. 



فريا محه مه د

 لە چاوی شیعرەوە 
ئـەی بەژن ڕێك، لەنـجە جوان خاوەن سەرنـج، شێوەت پەری 

بـۆ نـیـگـایـەك وێـڵ و شـەیـدام، باڵـی شـیـعرم هـەڵـوەری 

هـەر ئـەوەنــدەم دیـــوە چـاوت وا لــەژێـر بـرژانـگـی ڕەش 

وەك گـەالوێــژ شـوێـن مەبـەسـتـن، بۆ سەرنجێ ئاڵ و گەش 

تیشـكـی ڕووت كـاتێ لە دەریـای قـووڵی ئـەنـدێشـەم ئـەدا 

خوێندنه وه يه ك
 بۆ شيعرى له  

)چاوى شيعره وه (ى 
حه مه  عه زيز
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خـشـڵـی شـیعرم وا ئـەڕازێ، بـووكی هەســـــت جـوانـتر ئەكا

وەك پـەپـوولـە، گـیـانـی تینووم بۆ قـومـێ عــــەتـری نیـگات 

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

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بـــــاخـچـەی دیـمـەنـی پـاراوی تـۆ 

تـێـر مـژی خـونـچــەی ســــــەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ 

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم 

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم 

ــاعیری  ــی ش ــیعرە جوانەکان ــە ش ــە ل ــیعرەوە، یەکێک ــاوی ش ــە چ ــیعری ل ش

ــەم شــیعرەمان بیســتووە  ــا زۆر، زۆربەمــان ئ ــز، کــەم ت کــورد حەمــە عەزی

و گوێلێبــووە کــە لەالیــەن هونەرمەنــدی دەنگخــۆش مامۆســتا نەجمەدیــن 

ــەم شــیعرە  ــێ چێکــردووە، ئ ــی ل ــی جــوان و دڵڕفێن ــەوە گۆرانییەک غواڵمیی

لــە ســاڵی ۱۹۷۸ نــوورساوە و یەکێکــە لــە شــیعرە جوانەکانــی شــاعیر، کــە 

لەگــەڵ خوێندنەوەیــدا هەســت بــە ناســکی و جوانــی زمــان دەکەیــت، کــە 

چەنــد بــە کارامەییەوە هەســتی خــۆی و وێنە شــیعرییەکامنان نیشــاندەدات 

بــە زمانێکــی ســادە و بــەرزی شــیعرییەوە. ئــەوەی لــەم نووســینەدا بۆمــن 

ــاراوەکانی  ــا ش ــاعیر و وات ــیعری ش ــی ش ــارەی زمان ــەکردنە لەب ــە قس گرنگ

ــاراوە  ــای ش ــادە و وات ــی س ــین زمانێک ــت بپرس ــە دەکرێ ــیعرەوە ک ــەم ش ئ

چــۆن یەکدەگرێتــەوە؟ مــن لــەم نووســینەمدا هەوڵــەدەم ئیــش لەســەر دوو 

نەخشــێراوی شــاعیر بکــەم، یەکەمیــان گرنگــی و جوانــی ســادەگۆیی زمانــە، 

دووەمیشــیان شــیکردنەوەی واتاکانــی پشــت دێــڕە شــیعرەییەکانە. 

سادەیی زمان وەک خاڵێک بۆ نەمری شیعر 
لــەم شــیعرەدا جیــا لــە ڕیتــم و مۆســیقا دەمانەوێــت لەبــارەی ســادەگۆیی 

ــی ســەرکەوتووبێت  ــد توانیویەت ــا چەن ــاعیر ت ــە ش ــەوە قســەبکەین ک زمان

ــە  ــتکردنی وێن ــۆ درووس ــات ب ــەڕ بخ ــین وەگ ــای نووس ــان وەک بنەم و زم

شــیعرییەکان و کۆکردنەوەیــان لەژێــر چەتری ســتاتیکادا، تاچەند توانیویەتی 

ــدا؟  ــادەیی زمان ــا و س ــتنەدانی وات ــوان لەدەس ــت لەنێ ــەنگی بپارێزێ هاوس

ــیوە  ــیعرەی نووس ــەم ش ــەوش ئ ــێ خ ــادە و ب ــی زۆر س ــە زمانێک ــاعیر ب ش

و توانیویەتــی پرۆســەی بــە شــیعریبوون ســەرکەوتوانە ئەنجامبــدات، جیــا 

لــە شــاعیرانی دی شــاعیر کۆمەڵێــک کەرەســتەی شــیعری بەکارهێنــاوە کــە 

ســادە و بــێ گرێــن و خوێنــەر پەلکێــش و ئاوێتــەی شــیعرەکە دەکات کــە 

ــی شــیعری ســەرکەوتوو. گرنگــر لەمــە  ــە گرنگەکان ــە خاڵ ئەمــە یەکێــک ل

ئــەو کەرەســتە شــیعرییانەیە کــە کــۆی شــیعرەکەی پــێ چێکــراوە، بەگشــتی 

تــەواوی کەرەســتەکانی ئــەم شــیعرە کەرەســتەگەلێکن ڕيشــه ى رسووشــتیان 

هه يــه  و ســوودی لــە جوانییەکانــی ڕوخســارى ئــه و وەرگرتــووە کــە 

ــه و زه مه نــه دا هــاوكات  ــه  خه ســڵه ت و بنه مــاكاىن شــيعر ل ئەمــەش به ده رل

كه شــفكردن و مانيفێســتكردىن جوانييــه  بــه  فۆڕمێــى بااڵتــر ئه ويــش 

ــش  ــان ئي ــۆڕم و هه م ــان ف ــه وه  هه م ــه ر وردبين ــيعراندنه .. گ ــه ى ش پرۆس

ــن،  ــردوو به ديده كه ي ــەدەی ڕاب ــی س ــتەکان و حەفتاکان ــاعرياىن شەس الى ش

ــری و  ــەران موک ــۆران و کام ــوون وەک »گ ــر هەب ــاعريی ت ــن ش ــە چەندی ک

ــاعیرانی  ــاعیر وەک ش ــن ش ــت بڵێی ــە دەکرێ ــد، ک ــەردی«.. هت ــەد ه ئەحم

ســەردەمی خــۆی ســوودی لــە کەرەســتەگەلێک وەرگرتــووە کــە ڕیشــەیەکی 

رسووشــتیان هەیــە و به ڕواڵــه ت ســاده ن. بــه اڵم ئــه رىك واتاييــى تريــان تێيــدا 

ــا  ــەن. جی ــت دەک ــەوش و ڕەوان درووس ــێ خ ــی ب ــه وه  و زمانێک جێده كات

ــۆ کەرەســتە رسووشــتییەکان ناســکییەکی بەخشــیوە  لەمــەش دەســتردن ب

بــە شــیعرەکە و بۆتــە هــۆی ڕازاندنــەوەی زمانــی شــیعریی. ســادەیی زمــان 
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هێــز و توانــای شــاعیر دەردەخــات، هەڵبــەت ئەمــە لەکاتێکدایــە کــە 

بتوانێــت وێنــە و ئــەو گوزارشــتانەی هەیەتــی لــە چوارچێــوەی پرۆســەی بــە 

شــیعربووندا جێیــان بکاتــەوە، لــە شــیعردا چەنــدە زمــان ســادەبێت هێنــدە 

ــۆی  ــک ک ــت، بەمەرجێ ــی دەبێ ــی لەناوچوون ــەوە و بەرگیرکردن ــای مان توان

شــیعرەکە هێــزی واتایــی و فــۆڕم و شــیعریەتی تەواوبێــت، بۆیــە ده كرێــت 

بڵێــن ئــەم شــیعرەش هێــزی مانــەوەی لەدەســت نــەداوە. 

ــە حیکایەتخوانێــک دەچێــت کــە دەیەوێــت  ــر ل ــەم شــیعرەدا شــاعیر پی ل

کۆمەڵێــک ڤیدیــۆی شــیعریامن بــۆ بەیــان بــکات کــە ئەندێشــە و خەیاڵیــان 

بەگیــر هێنــاوە، هەربۆیــە جیــا لــە بابەتــی زمــان دەکرێــت ئــەوەش بڵێیــن 

کــە ڤیدیــۆ شــیعرییەکان لــە ڕۆحــی رسوشــت و واقیعــی جوگرافیــای 

شــاعیر و ڕوخســاری ئــەوی تــرەوە ســەرچاوەیان گرتــووە، هەربۆیــە لێــرەوە 

ــت  ــیعرییەکان لێکدەئاڵێ ــۆ ش ــکی ڤیدی ــان و تیش ــزی زم ــر هێ ــی ت جارێک

ــە  ــووە ل ــیعرە پێکهات ــەم ش ــتى ئ ــەردا. به گش ــۆزی خوێن ــاڵ و س ــە خەی ب

ــی  ــیعرەکەش وەک حیکایەتێک ــۆی ش ــە ک ــیعری ک ــی ش ــک ڤیدۆی کۆمەڵێ

ئەندێشــەکراوی شــاعیر ببینیــن، چونکــە شــاعیر دەڵێت: هـــەر ئـەوەنــــدەم 

ــن  ــژ شـوێـ ــی ڕەش/ وەك گـەالوێــ ــر بـرژانـگـ ــاوت وا لــەژێـ ــوە چـ دیـــ

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

بەیانــدەکات کــە بەرەنجامــی  بــۆ  ڕەشــەوە کــۆی ڤیدیۆکانــی ترمــان 

ــیعرەکانی  ــۆ ش ــن کــە ڤیدی ــەوە بڵێی ــرەدا گرنگــە ئ ــاعیرە، لێ ــی ش خەیاڵ

ئــەم شــیعرە دابــەش دەبێــت بەســەر دوو بەشــدا بەشــێکیان بریتییــە لــەو 

دیمەنانــەی کــە شــاعیر خــۆی بینیویەتــی و بەشــی دووەمیــان بەرەنجامــی 

خەیاڵــی شــاعیرە کــە ئیلهامــی لــەو دیمەنانــە وەرگرتــووە و ڕژاونەتــە 

ئەندێشــەیەوە، يــان كۆمه ڵێــك پيشــبينى و ئاواتخواســتنن كــه  ئه گــه رى 

ڕوودان يــان ڕوونه دانيــان هه يــه . هەربۆیــە ئــەم شــیعرە لــەڕووی بابەتــی 

شــیعرییەوە خــاوەن بابەتێکــی بەهێــز نییــە و تەنیــا گواســتنەوەی وێنــە و 

درووســتکردنی ڤیدیۆگەلێکــە بــۆ خەیاڵــی خوێنــەر، ناکرێــت بڵێیــن یەکێتــی 

دەق لــەم شــیعرەدا بەهێــزە، بــەاڵم ئــەوەی وایکــردووە ئــەم شــیعرە ببێتــە 

ــیعرییەکانە  ــۆ ش ــۆی ڤیدی ــی ک ــەرکەوتوو دانەبڕان ــوان و س ــتێکی ج تێکس

لەیــەک و هەنێجاریــش ســەرجەمیان یــەک ڤیدیــۆی شــیعری منایــش 

ــان نیشــاندەدات  ــی گەورەترم ــەواوی شــیعرەکەش وێنەیەک ــە ت ــەن، ک دەک

ــەاڵم وەک  ــەواودەکات، ب ــۆ ت ــۆی پێشــرمان ب ــەک ڤیدی ــەدوای ی ــەک ل و ی

ــەوە  ــیعرە دەگەڕێت ــەم ش ــتبوونی ئ ــۆکاری درووس ــە و ه ــامنکرد ڕیش باس

ــۆ  ــات ب ــاعیر دەرەخ ــوەدای ش ــر هەڵ ــاوی ڕەش و دوات ــگای دوو چ ــۆ نی ب

ــە  ــەکە، ک ــاوە ڕەش ــی دوو چ ــە خاوەن ــە و ب ــاوە ڕەش ــەو دووچ ــن ب گەیش

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

ــام و ســەرچاوەی شــیعرەکانی  ــۆ ئیله ــوی شــاعیر و هــەم ب ــۆ ڕۆحــی تین ب

بایــەخ و گرنگــی گوزارشــت لێکــردووە. بۆیــە گــەر بپرســین هــۆکاری 

درووســتبوونی ئــەم شــیعرە چییــە؟ یــان ئــەم شــیعرە بــۆ نــوورساوە؟ 

ئــەوا لەبەرەنجامــی ئــەو باســەی پێشــردا دەکرێــت بڵێیــن گواســتەنەوەی 

ــە ئەندێشــەی شــاعیرەوە هەڵقــواڵوە بــۆ خوێنــەر،  ئــەو دیمەنانەیــە کــە ل

هــاوکات مانیفێســتکردنی تینوێتــی و تاســەی شــاعیرە بــۆ »ئــەو« دواتریــش 

گرنگــی و جوانــی ئــەوە بــۆ هەڵقواڵنــی شــیعرەکانی. هەڵبــەت لــە بەشــی 

دواتــری نووســینەکەدا یەکێکــی تــر لــە گرنگــی و هــۆی ســەرهەڵدانی ئــەم 

ــەو.  ــیعرە لێکدەدەین ش

تیشـكـــی ڕووت كـــاتێ لە دەریـــای قـــووڵی ئـەنـدێشـــەم ئـــەدا/ خـشـڵـی 

شـــیعرم وا ئـــەڕازێ، بـــووكی هەســـت جـوانـــر ئــەكا. شــاعیر لــەم دێــڕە 
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ــان  ــی ڕووی ئەوم ــی و گرنگ ــتی خــۆی و جوان ــیعرەدا مانیفێســتی هەس ش

بــۆ دەرەخــات، لەیــەک کاتــدا پێامندەڵێــت کــە ڕووی تــۆ هــەم شــیعرەکانم 

ــەوەش  ــت ئ ــر دەکات، دەکرێ ــتەکانم جوان ــەم هەس ــر دەکات، ه ڕازاوەت

بینینــی ئــەو الی شــاعیر بینینێکــی خەیاڵــی و ناواقیعییــە،  بڵێیــن 

ــک  ــت تیشــکی ڕووت کاتێ ــڕە شــیعرەیدا دەڵێ ــەم دێ ــە شــاعیر ل چونک

ــە  ــاعیر ل ــن ش ــرەوە تێدەگەی ــەدا، لێ ــەم ئ ــی ئەندێش ــای قوڵ ــە دەری ل

ئەندێشــەی خۆیــدا ڕووی ئــەوی بینیــوە و هاتۆتــە قواڵیــی خەیاڵییــەوە، 

بۆیــە ئــەم دێــڕە شــیعرەش یەکەمیــن گێڕانــەوەی خەیاڵــی شــاعیرە بــۆ 

ــۆ  ــەواوی ڤیدی ــی شــاعیرە ت ــدی خەیاڵ ــرەوە ئی ــەر، کــە لێ ئێمــەی خوێن

ــاعیر  ــە ش ــن ک ــە تێدەگەی ــەواودەکات. بۆی ــۆ ت ــان ب ــیعرییەکانی ترم ش

وەک تــەواوی شــاعیرانی ســەردەمی خــۆی پاڵپشــتی شــیعرەکانی تەنــێ 

ئەندێشــە و خەیاڵێکــی قوڵــە بــۆ ڕازاندنــەوەی زمانــی شــیعرەکە. زمــان 

لــە کــۆی ئــەم شــیعرەدا لێوڕێــژە لــە مۆســیقا و ڕیتمــی شــیعريی، کــە 

ــەرچاوەی  ــاعیر س ــادە. ش ــی س ــە زمانێک ــووە ل ــەش پێکهات ــۆی ئەمان ک

ــدە  ــەو دی ــەوە، ئەمــەش ئ ــە ســادەیی زمان ــەوەی بەســتۆتەوە ب بیرکردن

کالســیکییە ڕەتدەکاتــەوە کــە ئاڵۆزانــدن و بەکارهێنانــی زمانــی بێگانــە 

شــاعیرانی  هاوشــانی  توانیویەتــی  شــاعیر  هەربۆیــە  شــیعردا،  لــە 

ســەردەمی خــۆی ئەپدەیتــی زمانــی شــیعری بکاتــەوە و لــەو ئاڵۆزانــدن 

و هێامکاریــی و ڕەوانبێژییــە کــە خەســڵەتی شــاعیرانی کالســیک بــووە 

تێپەڕێنێــت و زمانێکــی ســادە و ڕەوان بهۆنێتــەوە بــۆ شــیعرەکانی 

ــە ئاســت زمانــی  ــاگاداری و شــارەزایی شــاعیر دەردەخــات ل ئەمــەش ئ

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

بۆیــە درووســتە کــە بڵێیــن ســادەگۆیی لــەم شــیعرەدا بــەو ئاســتە بــەرزە 

ــاندەدات. ــاعیر نیش ــارەزایی ش ــی و ش ــیعرییە، کارامەی ش

چواندن له خزمه تى واتاسازيى شيعردا
وەك پـەپـوولـە، گـیـانـی تینووم بۆ قـومـێ عـەتـری نیـگات 

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

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بــاخـچـەی دیـمـــــەنـی پـاراوی تـۆ 

تـێـر مـژی خـونـچــەی ســـــــەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ 

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم 

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم 

ئــەم ســێ دێڕە شــیعرە تێکــڕا ڤیدیۆیەکی شــیعریامن بــۆ بەرجەســتەدەکەن، 

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

و  جوانــی  لەگــەڵ  شــاعیرە  مخاتەبــەی  و  خۆبەیانکــردن  شــیعرەکەش 

وەســفەکانی بــۆ ئــەو. ئــەوەی وادەکات ئــەم شــیعرە الی خوێنــەر مبێنێتــەوە 

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

کــۆی شــیعرەکە و تــەواوی ڤیدیــۆ شــیعرییەکان لــە خزمەتــی ڕازاندنــەوەی 

زمانــدان، کــە شــاعیر لــەو ڕێگایــەوە هێــزی ســتاتیکی و زمانەوانــی خــۆی 

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

ــت  ــەت نابێ ــردا زۆر دەرف ــە لێ ــن ک ــیعری دەکەوی ــی ش ــی جوان و ڕیتمێک

لەبــارەی ڕیتــم و مۆســیقای شــیعرەوە قســەبکەین، بــەاڵم کــۆی شــیعرەکە 

ئیشــکی زمانەوانــی شــیعرییە و شــاعیر ســەرکەوتوانە پرۆســەی ڕازاندنەوەی 

زمانــی تەواوکــردووە. شــاعیر لــە دێــڕە شــیعری وەك پـەپـوولـــە، گـیـانـــی 

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

ــات. هاتــووه  ئيــى له ســه ر چوانــدن كــردووه ،  ــە بـرژانـگــــت بــگــ ــا ب تـ

ــه ىك  ــردووه  و ڤيديۆي ــى تێداك ــدا ئي ــه رزى ئه ده بي ــتێى ب ــه  ئاس ــه  زۆر ل ك

ــە  ــی خــۆی ب ــه ر ده دات. شــاعري گیان ــاوازه  نيشــاىن خوێن زۆر ده گمــه ن و ن

پەپوولــە دەچوێنێــت کــە تینیــوە بــۆ عەتــری نیــگای، گیانێکــی ســەرگەردان 

ــە برژانگــی ئــەو، هه روه هــا  ــادەکات، کــە دەیەوێــت بگات ــارام وێن و بــێ ئ

چــاواىن ئــه و و برژانگــى ئه ويــش بــه  گــوڵ ده چوێنێــت، كــه  چــۆن په پوولــه  

ــکالییەتە  ــێ ئیش ــیعرەکە ب ــای ش ــرە وات ــا ئێ ــه ريدا. ت ــت به س ده ڕوات و دێ

ــەاڵم  ــەر، ب ــە خوێن ــە بیگەیەنێت ــە خەیاڵیدای ــە ل ــەوەی ک ــی ئ و توانیویەت

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

ــەر  ــاو. گ ــێ ئ ــت وەک قوم ــلەکان بەکاردێ ــاددە ش ــۆ م ــێ ب ــدا قوم کوردی

ــاوە  ــەوە دان ــری نیگای ــش عەت ــی لەپێ ــن شــاعیر قومێ ــر ســەرنج بدەی وردت

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

ئــەم چواندنــەی شــاعیر لــەم ســێ دێــڕە شــیعرییەدا کردوویەتــی بەگشــتی 

ــا لــەو هەڵــە زمانەوانیيــه ی باســمکرد.  چواندنێکــی جوانــە جی

گــەر تەماشــای کــۆی چواندنەکــەی شــاعیر بکەیــن لــەو ســێ دێــڕە 

ــە و  ــە پەپوول ــدووە ب ــۆی چوان ــی خ ــان گیان ــاعیر وەک ومت ــیعرییەدا، ش ش

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

دووەمدا دەڵێت: كــــە تـێـــر بـــۆ بـــوو لە بــاخـچـــەی دیـمـەنـــی پـــاراوی 

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

شــاعیر وەک لەسەرەتاشــەوە باســامنکرد ئیشــی لەســەر گێڕانــەوەی هەنــدێ 

دیمەنــی ناواقیعــی و گریامنەیــی کــردووە، دەڵێــت کــە گــەر هاتــوو گیانــی 

تینــووم گەیشــت بــە برژانگــی تــۆ، دواتــر لــەم دێــڕە شــیعرەی ســەرەوەدا 

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

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

ئەرکــی تــەواوی چواندنــی پەپوولــە دەدات بــە گیانی خــۆی و دژی بۆنکردن 

واتایەکــی تــر دەداتــەوە بــە چوێندراوەکــە، لــەم دێــڕەوە کــۆی چواندنەکــە 

ڕوون دەبێتــەوە و تێدەگەیــن لــەو یارییــە جوانــەی شــاعیر بــە زمــان 

کردوویەتــی، کــە دەکرێــت بڵێیــن شــاعیر زۆر بــە کارامەیــی و قوڵێتییــەوە 
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ــا نەگەیــت بــە دێــڕە  دەســتیردووە بــۆ چوانــدن لــەم شــیعرەدا، چونکــە ت

ــه وه .  ــڕە شــیعرەدا كــۆى چواندنه كــه  روننابێت ــەو ســێ دێ شــیعری دووەم ل

ــی  ــوان گیان ــردووە لەنێ ــی ک ــەرزدا چواندن ــتێکی ب ــە ئاس ــتیدا زۆر ل لەڕاس

خــۆی و پەپوولــەدا، گــەر کــۆی ئــەو دێــڕە شــیعرە لێکبدەینــەوە تێدەگەیــن 

ــت  ــە دەچوێنێ ــە پەپوول ــی خــۆی ب ــە. شــاعیر گیان ــە پرۆســەی چواندنەک ل

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

ــگای  ــواڵی نی ــر گ ــت و تێ ــردن دەێ ــە بۆنک ــت ل ــر دەبێ ــر کەتێ ــەاڵم دوات ب

دەمژێــت، وەک چــۆن پەپوولــە ســەرەتا بەســەر گوڵکانــدا دەڕوات و دێــت 

ــەری و  ــە س ــژاردووە دەچێت ــەی واهەڵیب ــەو گوڵ ــر ئ ــۆن دەکات، دوات و ب

تێــر دەیمژێــت. لێــرەوە تێدەگەیــن شــاعیر زۆر بــە مەهــارەت و ئاســتێکی 

بــەرزی تێگەیشــتنەوە لــە پرۆســەی چواندنــی شــیعریدا کاریکــردووە، 

خزمەتــی  خســتۆتە  شــیعرییەکانی  وێنــە  کــۆی  دیســانەوە  هەربۆیــە 

ــی شــیعرەکەوە.  ــی زمان جوانکردن

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم 

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم 

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

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

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

ــگاو ئەنێــم. لێــرەوە تێدەگەیــن عەشــق الی  ــان هەن ــۆ ژی عەشــقی تــۆوە ب

ــەو عەشــقە  ــج ل ــا ئامان ــە تەنی ــە ک شــاعیر عەشــقێکی ڕۆحــی و جاویدانیی

ــە  ــە کــە شــاعیر دەیەوێــت ل ــەو هەنگاوانەی ــان و کــۆی ئ ــی ژی جوانرکردن

ــق  ــێ عەش ــان بەب ــت ژی ــت، پێامندەڵێ ــان نێ ــەوەوە بی ــقی ئ ــاوی عەش چ

ژیــان جوانــر دەکات و  ئــەوە عەشــقە  نابووتــە و  پــوچ و  یارییەکــی 

ــاعیر  ــەوەی ش ــان، وەک ئ ــەرە و ئامانجەکامن ــن ب ــگاو بنێی ــن هەن دەتوانی

بــەر لــەوەی بۆنــی نیــگای چــاوی ئــەوی کردبێــت، بەرلــەوەی تامــی 

ــچ  ــتاوە و هی ــان وەس ــەدەرەوەی ژی ــت ل ــەوی کردبێ ــواڵی ئ ــڕ گ ــگای پ نی

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

دەکات ئەوجــا دەیەوێتــە بێتــە نێــو ژیــان و لەوێــوە هەنــگاو هەڵبگرێــت، 

ــام و  ــا ت ــە ت ــەوە و بۆنێک ــەرچاوەی جوانی ــق س ــت عەش ــاعیر پێامندەڵێ ش

ــت،  ــتبکەیت لەنێــو پرۆسێســی ژیاندای ــت واهەس ــت ناتوانی ــۆی نەکەی ب

ــەوە  ــیعرەکەیدا جێیکردۆت ــو ش ــاعیر لەنێ ــە ش ــن پەیام ــەش جوانری کەئەم

ــازيدا  ــردىن واتاس ــه ر  ته واك ــه  س ــى ل ــه وه  ئي ــه ى چواندن ــى پرۆس ــه  رێ و ل

ــڕی  ــا دێ ــاوە. کۆت ــی شــیعرەکەش داین ــش کۆتای ــی پێ كــردووه  و وەک قوفڵ

ــزی  ــە هێ ــن وای ــی، الی م ــش خۆی ــڕی پێ ــۆ دێ ــە ب ــەم شــیعرە تەواوکاریی ئ

ئــەم شــیعرە وەک پەیــام لــە دێــڕی پێــش کۆتایــدا دەگاتــە خوێنــەر و 

ــەوە پەیامــی شــیعریی شــاعیر دەگۆڕێــت  ــڕ دەخوێنین ــا دێ ــر کــە کۆت دوات

بــە ئاڕاســتەیەکی جوانــر و قوڵــر ئەویــش ئەوەیــە کــە دەڵێــت: مـەســـت 

ئـەبـــم بـــەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـــەڵێم. خوێندنەوە بۆ ئەم 

دێــڕە خوێندنەوەیەکــی ســانایە و زۆر بــە ڕوونــی دەگاتــە هــزری خوێنــەر، 

بــەاڵم جیــا لــەوەش دەکرێــت بڵێیــن شــاعیر لــە قوفڵــی کۆتایــی شــیعرەکەدا 

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

ــت، کــە  ــۆ چــاوی بڵێ ــە مەســتیدا بەســتە ب ــوە ل ئاســتی مەســبوون و لەوێ

چەندیــن هێــام و ئامــاژەی شــیعری لــەم دێــڕەدا هەیــە، ئەویش دەرخســتنی 

فــەزای کۆمەڵگایــە لــەو ســەردەمەدا کــە نەتوانــراوە لــە مەســتیدا نەبێــت 
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بەســتە بــە چــاوەکان بوترێــت، دیوێکــی تــری ئــەم دێــڕە وەک پەیــام واتــای 

ــردووە،  ــی بەیانک ــی ئافرەت ــی و جوان ــاعیر گەورەی ــە ش ــە ک شــیعری ئەوەی

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

جوانــن تــا لەڕێــی عەشــقە بۆنخۆشــەکەیانەوە هەنــگاو بنێیــن بــەرەو ژیــان. 

شــاعیر لێــرەدا جیــا لــەو تێڕوانینــە نێرســاالری و پياوســاالرییە لەکۆمەلــگادا 

هەبــووە، هاتــووە گەورەیــی و ڕۆڵــی میهرەبانانــەی ئافرەتــی نەخشــاندووە، 

ئەمــە جگــە لــەو وەســفەی کــە لــە یەکــەم دێــڕی شــیعرەکەوە گوزارشــتی 

ــا دێــڕدا کەشــفی ڕووی ڕاســتەقینەی ئافرەمتــان  ــە کۆت لێکــردووە. شــاعیر ل

ــا ڕادەی  ــە ت ــوان و بۆنخۆش ــان ج ــگای چاوانی ــدە نی ــە هێن ــۆ دەکات، ک ب

ــەم شــیعرە  ــە زەمەنــی نووســینی ئ ــات، گــەر وردبینــەوە ل مەســتی دەمانب

کــە کۆمەڵــگای کــوردی بــە گشــتی لــە چ دۆخێکدابــووە لــەڕووی بەشــداری 

ئافرەتــان لــە ســەرەتایرین کایەکانــی ژیانــدا، ئــەوا تێدەگەیــن لــە گەورەیــی 

ــردووە،  ــتی لێک ــوان گوزارش ــد ج ــە چەن ــاعیر ک ــی ش ــی جیهانبین و فراوان

ئــەوەی دەمەوێــت وەک کۆتــا کــۆد و پەیامــی شــاعیر لەبارەیــەوە بدوێــم 

ــت و  ــە دەچوێنێ ــە پەپوول ــۆی ب ــی خ ــە گیان ــاعیرە ک ــی ش ــی چواندن جوان

چاوانــی ئەویــش بــە گــوڵ، لێــرەوە تێدەگەیــن ئــەم چواندنــە ڕەهەندێکــی 

دەروونیشــی هەیــە ئەویــش ناســکی و جوانــی ئافرەتــە، کــە شــاعیر 

پێامندەڵێــت ئافــرەت هێنــدە ناســکە، دەبێــت وەک پەپوولــە چــۆن مامەڵــە 

لەگــەڵ گوڵــدا دەکات، ئێمــەش وەهــا بڕوانینــە جوانــی و ناســکی ئافــرەت، 

بەبــڕوای مــن ئەمــە تێگەیشــتنی قوڵــی شــاعیر دەردەخــات لــە ڕوانیــن و 

ــن  ــەر ســەرەنج بدەی ــە دیســانەوە گ ــەر، ک ــەزی بەرانب ــۆ ڕەگ ــی ب جیهانبین

ــی و  ــی مێژووی ــە و خوێندنەوەیەک ــەو زەمەن ــی ئ ــەی کۆمەاڵیەت ــە ژینگ ل

ــەو  ــی ئ ــە باوەکان ــی و دابونەریت ــە کۆمەاڵیەت ــۆ کای ــیانەمان ب دەروونناس

ســەردەمە هەبێــت ئــەوا تێدەگەیــن شــاعیر چەنــدە جــودا و فــراون 

ڕوانینــی خــۆی نیشــانداوە بــۆ ئافــرەت. لەکــۆی ئــەم نووســینە ویســتوومە 

ــم: ــەوەی کەبڵێ ــازبکەم بۆئ زەمینەس

• ســادەگۆیی زمانــی ئــەم شــیعرە ئیشــکردنێکی زۆر شــارەزایانە و وردە کــە 

شــاعیر توانیویەتــی یاریــی بــە زمــان بــکات بەبــێ ئــەوەی الســەنگی واتــا و 

فۆڕمــی شــیعرەکە تێکبچێــت. 

ــی  ــوان و جیهانبینییەک ــی ج ــەک پەیام ــادەگۆییەوە دنیای ــە س ــاعیر ل • ش

ــه   ــژ ل ــقا و لێوڕێ ــِر مۆس ــى پ ــه  ريتمێ ــاوكات ب ــاندەدەت، ه ــامن نیش قوڵ

هارمۆنيــا خزمــه ىت زمــاىن شــيعره كه ى كــردووه .

• تەنیکــی ئــەم شــیعرە تــا ئێســتاش لــە دنیــای شــیعری هاوچەرخــدا 

ــۆ  ــیعری ب ــۆی ش ــک ڤیدی ــووە کۆمەڵێ ــش هات ــە ئەوی ــت، ک کاریپێدەکرێ

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

ــڵ دەکات. ــیعرەکە کام ــای ش ــود وات ــەڕوو، یاخ دەخات

• ده كرێــت ئــه وه ش بڵێــن كــه  شــاعري ته كنيــك و چوانــدىن خســتۆته  

خزمــه ىت رازاندنــه وه ى زمــان و تــه واوكارى واتــا و په يامــى شــيعره كه .



لەڕێــی دەنــگ و ئــاوازەوە، كەوتیــن بەســەر باخچەیەكــی تــەژی لــە جوانــی و هەناســەی تــەڕی ئەویــن. لــە چاوی شــیعرەوە 

ــە ئەزموونــی شــیعری گۆرانــدا دەروازەكــەی  ئەوپــەڕی جوانــی و ناســكی پیشــانداین، بــە مــەرزی خەیاڵێكــی گەیاندیــن ل

ــر  ــە زیات ــان ل ــی و نەرێنی ــووی ئەرێن ــە دی ــیەكان، ب ــە رۆمانس ــە ماك ــە ل ــەوێ بێجگ ــرەت. ل ــا ئاف ــا ت ــی ت ــوو. فڕاندین وازب

لە چاوی شیعرەوە
سازێكی كۆك و 
ئاوازێكی دڵبەر

هومایۆن ساحب
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ــەر  ــە س ــت ل ــا بگرێ ــێ تەم ــرۆڤ كات ــت. م ــە دیدەكرێ ــد ب ــی ئومێ خەون

ــا  ــەری وەه ــێ، دەورو ب ــز بنووس ــە عەزی ــیرینی حەم ــەی ش ــتێ وش المش

ــە مەســتی هیچــی تــری پێناكــرێ و دەبــێ  ــە نێرگزەجــاڕ ئیــدی بــێ ل دەبَت

ــی تەماشــا بێــت. ــە چــاوی شــیعرەوە كەیل ل

تەماشاكانی من:
-1گۆرانی و مەسەلەی ئاواز.

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

ــەوەو لەناســكیدا خــۆی  ــی ڕۆح و دەروون ــە قواڵییەكان ئەندێشــەوە دەچێت

ــت دەدات. ــی هەس ــە پەردەكان ل

ــوان  ــگار ج ــەاڵم هێج ــادەیە، ب ــە س ــەوە: هەمیش ــۆژێت و باس ــەرووی س ل

ــان.  ــی ژی ــە هیالككەرەكان ــە چەت ــی رۆحــە ل ــای داڵدەدان ــە، پەن ــڕ وێن و پ

مــرۆڤ بــۆ حكایەتــی ئــەم ڕازە لــە دووی وشــەو دەربڕینــی جــوان و 

ناســك و هونــەری گــەڕاوە. پێویســتی بــە هێنانــە دەنگــی رسووشــت 

ــاری  ــارو زەوی بەی ــە ب ــی ل ــە بووم ــەوە. شــیعر بووەت ــی زمان ــە ڕێ ــووە ل ب

ووتــن. خوێندنیــش دەلیــل و چەپــەری گەیاندنــی گیانــە لیریكیەكــەی 

شــیعر بــووە، گــرەوی بردنــەوەو ســەركەوتنیش یەكەمجــار شــاعیرەكە 

ــرە.  ــەو بی ــە ســەر ئ ــش كەوتوونەت ــن و ئاوازی ــر تیمــی وت ــی و ئی كردوویت

باشــرین بەڵگــە لەســەر ئــەم باســە تێكســتی شــاعیرە كالســیكیەكانە لەوانــە 

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

ــی  ــد( گۆران ــع، صافی،..هت ــۆران، قانی ــوردی، گ ــتەفابەگی ك ــۆزی، مس تاوگ

ــەدا.  ــە شــیعری ئەوان ــی ل ــۆ خســتنەوەی جوان یارمەتیدەرێكــی باشــبووە ب

مەولــەوی و كــوردی و وەفایــی لــەو شــاعیرانەن ئەتوانیــن بــە بــڕواوە 

بڵێیــن پەســەندكەرانی گۆرانــی و ئاوازنــاس و دەنگناســی ســەردەمی خۆیــان 

بــوون. ئەگــەر گۆرانــی بێژیــش نەبووبــن، گوێــی مۆســیقیان لــە ئاســتێكی 

بــەرزدا بــووە. هــەر بۆیــە شــیعرەكانیان بــە خێرایــی و بــێ ملەجیــرە خۆیــان 

دەخەنــە ئامێــزی گۆرانیــەوە. حەمەعەزیزیــش بــێ ئــەوەی پەڵــپ و بیانــوی 

ــەرم و  ــە ن ــۆش و دەنگ ــاوازە خ ــتی ئ ــەی تێكس ــت تاقان ــان لێبگرێ ئەوەم

جــوان و ئەویندارەكانــە، مــرۆڤ ئەتوانــێ گومانــی ئــەوەی لێبەرێــت ئــەو 

خــۆی ئاوازخوێنــی ئەوینــەو گیانــی لــە ســەر تەلــی ســازو ســەنتور گــەرو 

ــەمایەتی. ــاڵەوە س شمش

بەڵگــەی ئــەم ڕوانینــە وتنــی شــیعری )بــەژن رێــك و مــن و تــۆ( بــە 

ــی  ــەڵ بەركەوتن ــر لەگ ــە گوێگ ــی. ك ــەكاری غواڵم ــازو حیل ــی جادوب دەنگ

ــدار.  ــكی و ئەوین ــە ناس ــەژی ل ــێ ت ــاعیرێك ئەبین ــەدا ش ــگ و ئاوازەك دەن

ــەدووی  ــت و ل ــەو ســەردەمە دەبەزێنێ ــی ئ ــی گۆران ــتەمی تایتڵ ــر س گوێگ

ناســینی حەمەعەزیــز دەكەوێــت، مەبەســتم تەعاروفــی كۆمەاڵیەتــی نیــە، 
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كــە ئێســتە تــۆڕەكان ئــەو كارەیــان ئاســان كــردووەو غەرقــی موجامەلــە و 

ــن.  ــت بووی ــەوامی كۆمێن ــەرزو دەس ق

-2 ئەوین وەك میتۆدێك بۆ ناسین و ڕوانین.
ــدا ناوەندێكــی ســازو وزەیەكــی  ــاری رسوشــتی و ئاســایی خۆی ــن لەب ئەوی

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

ئومیــی بــوون و ناهوشیاریشــدا ئەفســانە خوڵقێــن بــوون. ئەویــن میتــۆدی 

جــوان ڕوانیــن و جــوان بیركردنــەوە جــوان خوێندنــەوەی رسوشــت و 

مرۆڤایەتییــە. ئەوینــدار ســنوورو مەرزەكانــی تەمــاح و نەفــس و غەریــزەش 

ــوون و  ــرو بۆچ ــەیە، بی ــەو نەخش ــی ئ ــە ئەتڵەس ــۆی دەبێت ــی، خ بەجێدێڵ

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

كاری خــۆی كــە حەمەعەزیــز بــە كــێ ســووتاوەو چ غــەدارێ ئــاوا دەیژەنێت 

ــی  ــەو هــەر هەوارێك ــە بۆن ــو مەســەلەكە ل ــی. بەڵك ــە، گۆران و كردوویەتی

زاتــی دێتــە دەرو ئێمــە لــە چــاوی شــیعرەوە هەوڵــی ئەوینــداری خۆمــان 

ــە گــەڵ مەحبووبانــی خۆمــان خەریكــی رازو نیازیــن. دەدەیــن و ل

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

بەڵكــو پێكدادانــی دوو كەســیەتی حەســاس و ڕژانــی دوو گیــان و گەڕانــە 

ــی  ــان لەخزمەت ــەدا. وەزیفەی ــەك پەیامن ــە ی ــەردوو ل ــەوەی ه ــۆ جێبوون ب

ــر  ــاوەو ئی ــەو دوو جێن ــی ئ ــە غواڵم ــدار دەبێت ــەو ئەوین ــودی ئەویندای خ

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

ــە بەرهەمــی میتۆدەكــە: كــە ئەخــالق دەبێت

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

دەداتــە رازی ئەوینەكــەو دەبێتــە حكایەتــی نەبــڕاوەو هــەردەم چــرای 

ــواران. ــووی ڕێب خامــۆش نەب

2بە پاكی و ناسكی هێشتنەوەی حەرەمی ئەوین. 

كارە  هــەردوو  حەمەعەزیــز  تــۆدا(  و  مــن  و  شــیعرەوە  لەچــاوی   (  

ــت  ــژێ درووس ــەوە تیرهاوێ ــی بووەت ــام داوەو خۆیش ــەرەكیەكەی ئەنج س

نیشــانی دڵــی ئێمــەی پێــكاوە.

  ئـەی بەژن ڕێك، لەنـجە جوان خاوەن سەرنـج، شێوەت پەری

بـۆ نـیـگـایـەك وێـڵ و شـەیـدام، باڵـی شـیـعرم هـــەڵـوەری

هـەر ئـەوەنــدەم دیـــوە چـاوت وا لــەژێـر بـرژانــــگـی ڕەش

وەك گـەالوێــژ شـوێـن مەبـەسـتـن، بۆ سەرنجێ ئاڵ و گەش

تیشـكـی ڕووت كـاتێ لە دەریـای قـووڵی ئـەنـدێشــــەم ئـەدا

خـشـڵـی شـیعرم وا ئـەڕازێ، بـووكی هەســــت جـوانـتر ئەكا..

وەك پـەپـوولـە، گـیـانـی تینووم بۆ قـومـێ عــــەتـری نیـگات

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

جــا كــە تـێـر بـۆ بـوو لە بــاخـچـەی دیـمـەنـی پـاراوی تـۆ

تـێـر مـژی خـونـچــەی سـەرنـجــی پـڕ گــواڵوی چـاوی تــۆ

دێـم لـە چـاوەی عـەشـقـی تـۆوە بـۆ ژیـان هـەنـگـاو ئـەنـێـم

مـەسـت ئـەبـم بـەو بـۆنـە خـۆشـەو بەسـتە بـۆ چـاوت ئـەڵێم

دەبینیــن )كەســی یەكــەم جێنــاوی«م« هەموومــان دەكاتــە ئەوینــدارو 

كەســی دووەم جێنــاوی ســەربەخۆی«تۆ« شــوێنی بــۆ خۆشەویســتانی 

هەمــوان دانــاوە. بێجگــە لــەوەش كارێ كــە هەمــوو عاشــقان بە فەلســەفەو 

ئایدیــای جیاجیــاوە ئەنجامــی دەدەن بچــووك پیشــاندانی عاشــقە لــە 

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

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

گــەورەی بــەر پــا كــردووە. چووەتــە ئەوالتــری گــۆران و كامــەران ســەنگەری 
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خــۆی گرتــووە) بــۆم ناخرێتــە، خوایــە هێــزی ئینشــا، مــن هــەر ئەوەنــدەم 

ــە دەســت دێ( ل

لە خولیامدا چی خەونێك بوو یەكەمجار؟
لە بــــــــاخی تۆ بــــەرامەو بۆنی دیدار
رژایە نێو دڵــــــــی شــــــێتم تژی بووم
حەزم وای كـــــرد منت بۆ بم بە گوڵجاڕ

*       *
ئیتر لەو ساوە ئاگرێ بەر بووە تێم
دەڵێی خۆرم لە چاوی تۆوە هەڵدێم
نە با بەم ڕازی چــــــــیرۆكە نەزانی
گوڵم بمبوورە من بەم جۆرە دەیڵێم

*       *
مـن و تۆ وەك خوڕەو هـاژەی ڕوبـارین
شـنـەی پاكـی شـەماڵی گوێ كـەنارین
لـەهەر جـێـیە ئەویـن ڕەشـماڵی هەڵدا
لـەوێ سەرگەرمی جێ ژوانی بەهـارین

*       *
من و تۆ ئاســــــــــــمانێكین لە باران
ئەگەر بڕژێینە ســــــەر لووتكەو بناران
لە پاڵ مێرگی گوڵ و ڕەنگی سـرووشتا
سەرپا سەوز دەكەین چوار وەرزی یاران

*       *

مـن و تـۆ لەم هـەواری سـەرزەمـیـنـە
مـەرامـمان چێژو سەرمەسـتیی ئەوینە
ئـەوینیش گـەر بەسـۆز پـێـوانە بكـرێ
بـەقـەد مـەودای هـەموو دنـیـا بەرینە

*       *
كـە ئـێـمە وەك گـزنـگی خــۆرەتاو بین
بەرەو ئـاسـۆ لەگـەڵ یـەك تێكەاڵو بین
بـەسـەر كـاروانـی كــــازیـوەی بەیـانـدا
ئـیـتر بۆچی نــەیەین، پەرت و باڵو بین

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

ــن  ــە ئەوی ــۆن توانیویان ــە چ ــن ك ــەرنج بدەی ــان س ــە وەزیفەی ــن و ل بكەی

بكەنــە میتۆدێــك بــۆ جوانــر بینیــن و رازانــەوەی ئەوانــی تــر. كــە پەیامــە 

گشــتیەكەی شــیعرەكە ویســتوویەتی. هیچــی لــە ئەفســانەی خۆشەویســتی 

كەمــر نیــە.

-3سەبك و زمانی شیعری:
ــەو ســەبك و شــێوازە  ــاش ئ ــز زۆرب ــەوەش بوترێــت حەمەعەزی پێویســتە ئ

ــی  ــە تایبەمتەندیەكان ــە هیچــكام ل ــێ دەنووســێ، ل ئەناســێ كــە شــیعری پ

ــە  ــی ل ــەت و باشیش ــی تایب ــاوە، زمانێك ــی نەهێن ــەروا( دا كورت ــش، س )كێ

ڕێــی هونەرەكانــی رەوانبێــژی یــەوە بــۆ خــۆی دروســت كــردووە، كــە ئــەوی 

لــە كاریگــەری گــۆران و هــەردی دوور خســتووەتەوە. ئــەوەی لــە كۆتاییــدا 

مایــەی ستاییشــە، زمانــە كوردیەكــەی شــاعیرە. 

 



گه ر پێتوایه  به  له تبوونم

به دانانی  ته ونی  نه خشه ی  بۆسه و پالن بۆ تیاچوونم

شه نگه  بااڵی  قه دی  سورم له ناو قه دا ده سڕیته وه .

الفاوێكی  له  ئاپۆرای  چنگی  مه رگا بێسه رو شوێن بمسڕیته وه .

هه رزه  مه به .........

 بچۆره وه  ناو كێالنه ی  ژێر عه باكه ت

به رله  تۆ زۆر ده مامكی  ئه هریمه نان له  پشته وه  هه ڵیان كێشایه  خه نجه رو

به و نیازه ی  له  پاڵ گێژە نی  گه روی  زریانا

 شه قار شه قار جه سته ی  ئه سپی  یاخیبوونم

كه سیره  بووی  زام و خوێنكه ن

بارگه ی  كارم بۆ جڵه وی  ئاوه دانی و عه شقی  سورم

له گه ڵ ئامانجی  ئینسانا

   گه ر پێتوایه 
حه مه  عه زیز

بۆ سدیقی کەمانگەر
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به جارێ  بێسه رو شوێنكه ن

هه رزه ن مه به ...........

بچۆره وه  ناو كێالنه كه ی  ژێر عه باكه ت

به ر له تۆ ....

زۆر سكڵی  ڕقی  داغاوبووی  ئه و دۆزه خه ی  ده رگاكانی  ئاوه اڵیه 

 ئه و دۆزه خه ی  كه  ڕۆژانه  مه رگ تێیدا گه اڵی  داره 

 وه  ئینسان له  هه ژمار نایه 

وه ك تارمایی  ناو تاریكی  هاتنه  بۆسه  له  هه ڵوێستم چنگیان تیژكرد

دانیان كرۆشت....

له كارگه ریم گۆڕه پان و شوێنه واری  كاری  منیان ته ڵخ و پیسكرد

به و نیازه ی  چۆك دابده م مل كه چبكه م

ترسنۆك بم

جه سته یه ك بم بێوره بم

هه ركه  هاواری  مه رگیانكرد

وه كو خۆیان له  سه ر چۆكبم

نا ئه م جاره ش هه رزه  مه به ........

ئه و خه نجه ره ی  له  پشته وه  تۆ بۆ منت هه ڵگرتوه 

ئه و دۆزه خه ی  كوایه  هه ق 

تۆ بۆ منت هه ڵكردوه 

ئه وه  سه رابی  بیابانه 

له  نێو ئه فسانه ی  وه همه وه 

به ره و كۆتای  خۆت ده تبا
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به یتی  خورافه ی  داستانه 

له  توله ڕێی  تاوانه وه 

به ره و زیندان و كۆ ده تبا

هه رزه  ........

ئیتر چۆن ده توانی 

پێداگری  و سه رت داده ی  

له  ئاست سه ری  وه رچه رخان و 

شارستانیه تی  مێژوودا

چۆن ده توانی  

ئارامبگری  و ئاگر ڕاده ی 

له نێو دونیای  كارگه رێتی  كارگه رانی  گڕگرتودا

بچۆره وه  ناو كێالنه كه ی  ژێر عه باكه ت

من ئینسانم..........

من سه رچاوه ی  ئاوه دانی  و سه رهه ڵدانی  وزه و نانم

چۆن ده توانی  له تم بكه یت

شه نگه  بااڵی  بژنی  سورم

له ناو قه دا ببڕیته وه 

الفاوێك بیت

ئاسه وارم، ئامانجم، به رهه مم كارم

له ناو دڵی  تازه گه ری  ئه م كه ونه دا بسڕیته وه 

هه رزه  مه به ........

بچۆره وه  ناو كێالنه كه ی  ژێر عه باكه ت


