
تەوەر



بایۆگرافیای نزار قەبانی

ئا: باران

-نزار تەوفیق قەبانی شاعیری سوری هاوچەرخ لە 1923/3/21 لە 

شاری دمەشق لە سوریا لەدایكبووە.

-باپیری، خەلیل قەبانی رابەری شانۆی عەرەبی بووە.

-ساڵی 1939لەسەردەمی خوێندكاری و لەگەشتێكی دەریایی بۆ رۆما، یەكەمین دێڕە 

شیعری لەگەڵ شەپۆلەكانی دەریا و ماسیدا نوسیوە، واتە ئەو كاتەی تەمەنی 16 سااڵن 

بووە، بۆیە 1939/8/15 لەدایكبوونی شیعریی نزار قەبانییە.

-ساڵی 1941 پەیوەندی كردوە بە كۆلَسژی مافەوە.

-ساڵی 1944 یەكەمین دیوانی باڵوكردوەتەوە.

-ساڵی 1945 بەشی  مافی لە زانكۆی سوریا تەواوكردوە.

-ساڵی 1945 پەیوەندی بە وەزارەتی دەرەوەی سوریاوە كردوەو لەباڵێۆزخانەی سوریا لە قاهیرە دامەزراوە.

-ساڵی 1952 بووەتە سەفیری سوریا لە لەندەن.

-ساڵی 1966 وازی لە كاری دیبلۆماسی هێناوە.

-ساڵی 1966 لەلوبنان  نیشتەجێدەبێت و دەزگای چاپی)باڵوكراوەكانی نزار قەبانی( دامەزراندوە.

36- دیوانی باڵوكردوەتەوە

-لە 1998/4/30 لە لەندەن كۆچی دوایی كردوە.
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ن
نووســین دەربــارەی پادشــای خۆشەویســتی و عەشــق و ئەڤیــن، نووســینە 

دەربــارەی خــودی خۆشەویســتی و عەشــق. چونکــە ئێمــە  لەبــارەی 

شــاعیرێکەوە دەدوێــن، هەمــوو تەمەنــی خــۆی تەرخانکــرد بــوو بــۆ 

قســەکردن لەســەر خۆشەویســتی و ئافــرەت و ئــازادی. قســە لــە شــاعیرێک 

دەکەیــن، تەمەنــی شــیعری ئــەو زیــاد لــە شەســت ســاڵ دەبێــت و لێــوان 

لێــوە لــە قەســیدەو جوانــی. وەک دەوترێــت ئــەم شــاعیرە بــە مورەکەبــی 

دڵ، بەقەڵــەم و خامــەی ئەڤیــن دەینووســی، هــەر بۆیــە رۆچووبــووە نێــو 

ــەرخۆ،  ــپایی و لەس ــە ئەس ــوو. ب ــتەجێ بب ــدا نیش ــەکان و لەوێ ــو دڵ هەم

ــە  ــد، ل ــا دەچان ــداری تی ــق و دڵ ــۆوی عەش ــی دەداو ت ــە دەرگای دڵەکان ل

ــت و  ــۆوە بچێنێ ــەو ت ــووە ئ ــەوەی هەب ــری ئ ــەس بوێ ــەم ک ــدا ک زەمەنێک

هــەردوو  لــە  مرۆڤــەکان،  شــێوەیە  بــەو 

رەگــەز، بانگهێشــتی خوانــی هۆگربــوون و 

ببــووە خــەون و  بــکات. شــیعر  خۆشەویســتی 

خەیاڵــی، خــۆراک و ئــاوی، ژیــان و مەرگــی، ســێبەرو 

ــت:  ــەم رووەوە دەڵێ ــی. ل روناک

)شــیعر خەنجەرێکــی زێڕینــە چەقیوەتــە گۆشــتم، حەزناکــەم بەجێــم 

بێڵێــت، ناخــۆش نییــە ســەرم ببڕێــت(.

خەم و ئازارو تراژیدیا

ــازار، خەفــەت و ناســۆری،  ــە خــەم و ئ ــە ل ــی نیی ــزار قەبانــی خاڵ ــی ن ژیان

ــاڵ  ــزە س ــا پان ــی تەنه ــەرگ، تەمەن ــن و م ــن، بری ــا کەوت ــکان و تەنه دڵش

دەبێــت، خوشــکە بچوکەکــەی )و صــال( کۆچــی دوایــی دەکات و ئەمیــش 

لــە دوای تەرمەکەیــەوە دەڕوات. جگــە لــەوە مــەرگ ســێجاری دیکــە 

ــرا(ی  ــی )زەه ــەری یەکەم ــەرەتا هاوس ــەی، س ــی خێزانەک ــەوە میوان دەبێت

ــق-ی  ــەوە، تۆفی ــق( دەبات لێدەســێنێتەوە، پاشــان کــوڕە گەنجەکــەی )تۆفی

پزیشــک  کۆلیــژی  ســێیەمی  قۆناغــی  خوێنــدکاری  ســاڵ،   22 تەمــەن 

ــەوێ  ــدەن، ل ــۆ لەن ــییەکەی دەڕوات ب ــەرکردنی نەخۆش ــۆ چارەس ــووە، ب ب

ــەرکەوتوو  ــتەرگەرییەکە س ــەاڵم نەش ــەن، ب ــۆ دەک ــی ب ــتەرگەریی دڵ نەش

نابێــت و لەوێــوە لــە تابوتێکــی تەختــەدا، وەک الشــەیەکی ساردوســڕ، وەک 

ــە ســاڵی  ــە ل ــۆ دیمەشــق. ئەم ــەوە ب ــپ، دەیهێنن ــگ و ک تەرمێکــی بێدەن

1973 بــووە، دوای هەشــت ســاڵ لــەو بەروارە، واتە ســاڵی 1981، بەڵقیســی 

ــەم  ــەوەداو لەیەک ــیعر خوێندن ــی ش ــە کۆڕێک ــەی ل ــەو کچ ــەری، ئ هاوس

نیــگاوە کــە دەیبینێــت، بەتــەواوی هۆگــرو شــەیدای دەبێــت، لــە رێگــەی 

تەقینــەوەی ســەفارەتی عێراقــی لــە بێــروت دەبێــت بــە ژێــر داروپــەردوی 

نزار قەبانی و بەڵقیس
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روخــاوی ســەفارەتەکەوەو بــۆ هەتــا هەتایــە نــزار بەجێدەهێڵێــت. بەڵقیــس 

ــی  ــس مێرگ ــت: )بەڵقی ــۆی دەڵێ ــو وەک خ ــوو، بەڵک ــەری نەب ــا هاوس تەنه

ــوو(. ــم ب ــوو، شــوناس و قەڵەمەکان ــم ب ــاگای ئارام ــوو، پەن ــم ب ژیان

مەرگــی بەڵقیــس قەســیدەیەک بــە نــزار قەبانــی دەنووســێت کــە لەگەڵیــدا 

هەمــو خوێنەرێــک لــە کاتــی خوێندنــەوەی یــان گوێلێگرتنــی، خــەم 

ــری و  ــە رۆح دەگ ــەرسەت، ب ــە ح ــت ل ــڕ دەبێ ــی پ ــت، دەروون دایدەگرێ

ــن  ــە پێویســتی دەزانی ــەوە ب ــەم بارەی ــت. ل ــا دەڕژێ ــی فرمێســکی تی چاوان

ئێوارەیەکــی شــیعر  لــە  و  پاریــس  لــە  بدەیــن:  بــەم حاڵەتــە  ئامــاژە 

ــۆ  ــەوەدا، رۆماننووســی گــەورە تیــب ســالح قەســیدەی بەڵقیــس ب خوێندن

ئامادەبــوان دەخوێنێتــەوە، خامنێــک کــە لــە کۆڕەکــەدا دانیشــتووەو تــەواو 

لەگــەڵ قەســیدەکەدا تێکــەڵ بــووە، بــە رۆح گوێــی لــە قەســیدەکە گرتــووە، 

رۆچووەتــە نێــو خەیــاڵ و ئەندێشــەو ئەفســوونی قەســیدەکەوە، هەســت 

ــە شــیعرەکەوە هەڵدەقوڵێــن  ــازارو ئێــش و پەرۆشــییە دەکات کــە ل بــەو ئ

ــە  ــی کۆڕەک ــە دوای تەواوبوون ــەم خامن ــت. ئ ــەم دەکەوێ ــی ئ ــەر رۆح و ب

ــەم شــێوەیە  ــم، ب ــت دوای مردن ــت بتوانێ ــک هەبێ ــەر پیاوێ ــت: )ئەگ دەڵێ

ــن  ــەوا م ــت، ئ ــۆ هەڵڕێژێ ــکەم ب ــە ناس ــوو وش ــەو هەم ــەوەو ئ مبالوێنێت

ئامــادەم هــەر ئێســتا مبــرم!(، نــزار قەبانــی ئــاوا وەاڵمــی ئــەو خامنــە 

ــەی ناســک و  ــا قس ــت ت ــۆ مبری ــت ت ــن نامەوێ ــەم.. م ــەوە: )خامنەک دەدات

ــا  ــووم بەڵقیــس مبرێــت ت ــەوە نەب ــواداری ئ ــۆ بنووســم. مــن هی جوانــت ب

ــە  ــە خۆشــاندەوێت، ل ــک ک ــی ئافرەتێ ــۆ بنووســم، ژیان قســەی ناســکی ب

ــرە(. ــرو بەنرخ ــیعر جوان ــی ش ــن دیوان مەالی

چۆنیەتی ناسینی بەڵقیس

بەڵقیــس ســاڵی 1939 لــە ئامێــزی رووبــاری دیجلــە چــاوی بــە دونیــا 

هەڵهێنــاوە، خــۆی و خێزانەکــەی لــە کۆشــکێکی خینجیالنــەی ســەر کەنــاری 

رووبــاری دیجلــە، لــە گەڕەکــی ئەعزەمییــە نیشــتەجێبوون. جەمیــل ئەلراوی 

باوکــی، دامەزرێنــەری جوواڵنــەوەی )الکشــفیە( بــووە لــە عێــراق، بەڵقیــس 

تەواوکردنــی  دوای  هەبــووە،  سەرنجڕاکێشــی  وێنــەو  بــێ  جوانییەکــی 

خوێندنــی ناوەندیــی، بــە فەرمانــی وەزارەتی مەعاریف، وەک )نووســەرێک/

کاتیبەیــەک( لــە بەڕێوەبەرایەتــی قوتابخانــە ناوەندییــەکان دادەمەزرێــت، 

بەڵقیــس لــە ناوەنــدی )الجمهوریــە(ی کچــان دەســتبەکاردەبێت. لــەو 

خوێندنگایــەو لــە میانــەی چاالکییەکــی خوێندکارانــدا، بــۆ یەکەمجــار 

ــەدەم  ــی، ب ــزار قەبان ــەدا ن ــەو چاالکیی ــت. ل ــی دەبینێ ــزار قەبان ــس ن بەڵقی

ــی  ــۆخی عێراق ــی ش ــە ســەر کچێک ــاوی دەچێت ــەوەوە، چ شــیعر خوێندن

ــن جــار  ــەوەی چەندی ــدا دوای ئ ــا لەوێ ــە، ئ ــە بیســتەکانی تەمەنیدای کــە ل

ــن،  ــە ســەیرکردنی یەکــر بەردەوامدەب ــەوەو ل ــگا لەگــەڵ یەکــر دەگۆڕن نی

نــزار هۆگــری دەبێــت و تیــری خۆشەویســتی دڵــی دەســمێت. پاشــان 

ــە پرســیارکردنی، پێــی دەڵێــن ئــەوە بەڵقیــس  ســۆراخی دەکات و دەکەوێت

ئەلراوی-یــە، لــە گەڕەکــی ئەعزەمییــە و لــە کۆشــکێکی خنجیالنــەدا دەژی 

کــە دەڕوانێــت بەســەر رووبــاری دیجلــەدا. لــە یەکــەم نیــگاوە، لــە یەکــەم 

بینیــن و یەکــەم خورپــەو داچڵەکانــی دڵــەوە، نــزار دەکەوێتــە داوی 

خۆشەویســتییەکی قووڵــەوە، ئــەم عشــقە بــێ ســنورە، وا دەکات نــزار 

بــە فەرمــی داوای بەڵقیــس بــکات، وەلــێ داواکــەی لەالیــەن خانــەوادەی 

لــەوە  خانەوادەکــەی  چونکــە  بۆچــی؟  رەتدەکرێتــەوە.  بەڵقیــس-ەوە 

ترســاون کچەکەیــان بــدەن بــە شــاعیرێک غــەزەل بــۆ ئافــرەت دەنووســێت، 

هانــی ئافــرەت دەدا عەشــق و دڵــداری بکــەن، بــێ خۆشەویســتی و 

دەســتلەمالنێ و نەژیــن و ژیانیــان نەکــەن بــە بیابانێکــی وشــک و برینــگ. 
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ئەمــە قەبانــی دووچــاری نائومێــدی دەکات 

شــکاوی  و  حــەرسەت  پــڕ  دڵێکــی  بــە  و 

خەمبــارەوە، بــە رۆحێکــی وێــران و دەرونێکــی 

پــڕ لــە کەســەرو ناڵــەوە، عێــراق بەجێدەهێڵێــت 

ــە ئیســپانیا.  ــەی ســوریا ل ــۆ باڵیۆزخان ــەوە ب و دەگەڕێت

بــەاڵم وێنــەی بەڵقیــس لــە خەیاڵیــدا جێگیردەبێــت و هەرگیــز ئــاوا نابێــت. 

بەنهێنــی و دوور لــە ئــاگاداری جەمیــل ئەلــراوی، نــزارو بەڵقیــس دەکەونــە 

نامەگۆڕینــەوە. بینینــی بەڵقیــس و هۆگربوونــی هەردوکیــان بەیەکــر، 

ــەت و  ــی پێنەی ــتییەکەیان کۆتای ــق و خۆشەویس ــی عەش وا دەکات چیرۆک

لــە جــاران زیاتــر تــاو بســێنێت. رازینەبوونــی ماڵباتــی بەڵقیــس، هەرگیــز 

ناتوانــێ کۆتایــی بــەم عەشــقە گڕگرتــووەی ناخــی ئــەم دوو مرۆڤــە بێنێــت، 

ئــەوان بــە نهێنــی بــەردەوام دەبــن و دووراو دوور بەردەوامــی بــەو ئاگــری 

ــی  ــوو. بینین ــر دەب ــەی زیات ــات بڵێس ــا دەه ــە ت ــتییە دەدەن ک خۆشەویس

ــیعر  ــینی ش ــە نووس ــڕان ل ــاڵ داب ــێ س ــزار دوای س ــس وا دەکات ن بەڵقی

ــچ پاســاوێکی  ــت و هی ــە نازانێ ــەو دابڕان ــۆ خۆشــی هــۆکاری ئ ــزار ب ــە ن ک

بــۆی نییــە، دەســت دەکاتــەوە بــە شــیعر نووســین، لــەم بارەیــەوە قەبانــی 

دەڵێــت: )بەڵقیــس مرەکەبــی گەڕانــدەوە بــۆ قەڵەمــەکان، وەک گەڕانەوەی 

ــارەکان(. ــۆ دەم ــن ب خوێ

چۆنیەتی روودانی هاوسەرگیری نێوانیان

جوانەکانــی  هــەرە  چیرۆکــە  لــە  یەکێــک  عەرەبیــدا،  کەلتــووری  لــە 

ــزارو بەڵقیســە. بێگومــان ئــەم چیرۆکــە،  خۆشەویســتی، چیرۆکــی نێــوان ن

وەک هەمــو چیرۆکەکانــی دیکــەی خۆشەویســتی، لــە شــارە عەرەبییــەکان 

و لــە دونیــای عەرەبیــدا، بــە نەخێرێکــی گــەورە وەاڵمدرایــەوە، نەخێرێــک 

قەبانی دەڵێت: 
)بەڵقیس مرەکەبی 

گەڕاندەوە بۆ 
قەڵەمەکان، وەک 
گەڕانەوەی خوێن 

بۆ دەمارەکان(
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دڵــدارە،  دوو  ئــەو  لێکرازاندنــی  بــۆ  خــۆی  هەوڵەکانــی  ســەرجەم 

ــی  ــاک و ئەڤین ــقی پ ــەن و عەش ــتی رەس ــەاڵم خۆشەویس ــتبووەگەڕ. ب خس

بێگــەردو دڵــداری نــاخ، هــەرەس ناهێنێــت. وەک شــاخ، وەک لوتکــەی 

ــاوا  ــەباکاندا، ئ ــۆران و رەش ــەردەم باوب ــت لەب ــری درەخ ــو، وەک خۆڕاگ کێ

ــەدا راگــرت  ــرە گەورەی ــەو نەخێ ــەردەم ئ ــان لەب ــەوەرە خۆی ــەم دوو بوون ئ

یــەک  دەســتبەرداری  بەرزنەکــردەوە،  تەســلیمبوونیان  ســپی  ئــااڵی  و 

ــاڵ،  ــە خەی ــە رۆح، ب ــان ب ــر ئەم ــا. ئاخ ــر نەهێن ــان لەیەک ــوون و وازی نەب

ــر  ــن لەیەک ــۆن بتوان ــدی چ ــت، ئی ــان خۆشدەویس ــە، یەکری ــە ئەندێش ب

ــەرەی  ــدا چەک ــی هەردوکیان ــە دەروون ــەک ل ــک، هیوای ــەوە! ئومێدێ جیاببن

کردبــوو، چەکەرەیــەک بــە فرمێســکی رۆح و بــە قوڵپــەی گریانــی عەشــق 

ئــاو دەدرا، بــەو هیوایــەی رۆژێــک دێــت پێکدەگــەن و بەیەکــر شــاد 

دەبــن. یەکێــک لــەو هۆکارانــەی وایکــرد، خانــەوادەی بەڵقیــس بــە گشــتی 

ــت،  ــەرگیرییە رازینەبێ ــەو هاوس ــی، ب ــی بەتایبەت ــراوی باوک ــل ئەل و جەمی

ــە وەک  ــوو ک ــی ب ــیعرە دڵدارییەکان ــوو! ش ــزار ب ــیعرییەکانی ن ــە ش دیوان

غەزەالنــەی  ئــەو  بەکاریانهێنــا.  قەبانــی  نــزار  بــە  دژ  بەڵگەنامەیــەک 

ــدەدات  ــدا هەڵ ــکۆی ئافرەت ــان و ش ــە ش ــن، ب ــا رادەی پەرس ــزار ت ــدا ن تێ

ــفی دەکات.  ــی وەس ــان و جوان ــە ژی ــڕ ل ــرو پ ــی نەم و وەک بوونەوەرێک

بەڵــێ الی بنەماڵــەی بەڵقیــس، دیوانەکانــی نــزار، دۆکیمێنتێکــی زینــدووی 

حاشــاهەڵنەگرە کــە ئــەم پیــاوە دڵــداری لەگــەڵ ئافرەتانــدا دەکات و 

هەمیشــە لــە عەشــق گۆڕینەوەیــە لەگەڵیانــدا. ئــەم ماڵباتــە ترســیان هەبــوو 

لــەوەی رۆژێــک دێــت و نــزار کچەکەیــان بەجێدەهێڵــت و دەڕوات. وەلــێ 

ــەم  ــس، ئ ــۆ بەڵقی ــزار ب ــەی ن ــەم هۆگربوون ــەوەی ئ ــوون ل ــەوان بێئاگاب ئ

ــا  ــا هەت ــەو ت ــێ کۆتایی ــە تاوســەندووە، ب ــەم ئەڤین ــە لێشــاوەو ئ عەشــقە ب

هەتایــە بــەردەوام دەبێــت. ئاخــر نــزار پەیانــی بــە مەحبووبەکــەی دابــوو، 

ــدی  ــی رەزامەن ــە وەرگرتن ــت و ل ــۆ عەشــقەکەیان دەبێ ــای ب ــاوە وەف ــا م ت

ــاوەی حــەوت ســاڵ، حــەوت وەرز،  ــۆ م ــزار ب ــادات. ن ــەی کۆڵن خانەوادەک

حــەوت بەهــارو هاویــن، پایــزو زســتان، چاوەڕێــی بەڵقیــس دەکات، 

ســوورە لەســەر ئــەوەی ئــەو دولبــەرەی لەدەســت نــەدات، ئــەم تاڤگــەی 

ــەوە،  ــەو الش ــت. ل ــاژەی بێ ــوڕەو ه ــە خ ــتێت و هەمیش ــقە رانەوەس عەش

بەڵقیــس، کچــە شــۆخ و پــرچ درێژەکــەی ئەعزەمییــە، خامنــە جــوان 

ــی و  ــی الویەت ــە هەڕەت ــە ل ــە ک ــاری دیجل ــش و کەن ــکەکەی کۆڕنی و ناس

ــە مــاوەی ئــەو حــەوت ســاڵەدا، چەندیــن داواکاری  خوێنجانیــدا بــووە، ل

ــە هاوســەری،  ــن ب ــوون ب ــاو کــە هاتب ــەوە، ژمارەیەکــی زۆر پی رەتکردووەت

بــە دڵشــکاوی گەڕاونەتــەوە. بۆچــی؟ چونکــە بەڵقیس-یــش تەنهــا و 

تەنهــا نــزاری خۆشویســتووە. ئــەو نیگایــەی یەکەمجــار لــە چــاوی نــزارەوە 

بەدیکــرد، وەک تیرێکــی ناوەخــت هاتــووەو ســینەی ئەمــی بڕیــوەو هیــچ 

هێزێکیــش نییــە بتوانێــت ئــەو تیــرە لــەو ســینەیە دەربێنێــت. بەڵقیــس لــە 

ــە  ــی ل ــوو، کەچــی ســوراچاکی خەونەکان ــدا ب 22 ســاڵەی بەهــاری تەمەنی

تەمەنــی 40 ســاڵیدا بــووە. وەلــێ عەشــق چ پەیوەندییەکــی بــە تەمــەن و 

ســاڵەوە هەیــە! خۆشەویســتی کــە دێــت، کــە لــە چــاوەوە خــۆی دەکات بــە 

قوواڵیــی نــاخ و تێکــەڵ بــە ترپەکانــی دڵ دەبێــت، کــە لــە دەمارەکانــەوە 

ــت  ــێت تەمەن ــەوە، ناپرس ــتەدا باڵودەبێت ــە جەس ــن و ب ــاو خوێ ــە ن دەچێت

چەنــدە؟ خەڵکــی چ شــارو گونــدو ســەرزەمین و مەملەکەتێکیــت، پیریــت 

ــان الو. ی

نــزار نەیدەزانــی بــۆ نەهێشــتنی ئــەم فیراقــە، بــۆ کۆتاییهێنــان بــەم حــەوت 

ســاڵە لــە دووری، چــی بــکات؟ نە ناوبانــگ و نە پێگــە دیبلۆماســییەکەی، نە 
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دڵــی کــە تەنهــا یــەک شــۆخی تێــدا بــوو، بەهانایــەوە نەهاتــن و نەیانتوانــی 

باوکــە عێراقییەکــە رازیبکــەن. بگــرە تەنانــەت دڵــی بەڵقیس-یــش کــە 

تەنهــا وێنــەی یــەک پیــاوی تیابــوو، ئەویــش وێنــەی شــاعیرێکی ســورییەو 

ــاوک  ــراوی ب ــە دڵــی جەمیــل ال ــەم دەژی، نەیتوانــی ن ــە تاراوگــەو دوور ل ل

نەرمبــکات و نــە عەقڵــە داخراوەکەشــی بکاتــەوە. عەقڵێــک بــێ ئــاگا بــوو 

لــەو هێــزەی خۆشەویســتی کــە لــە دوو کیشــوەرو دوو واڵت و دوو شــاری 

ــوو.  ــەوە گرێداب ــەوەری بەیەک ــدەن، دوو بوون ــداو و لەن ــاوازەوە: بەغ جی

ــە، دەرکــی بــەوە نەکردبــوو ئەگــەر هێــزو جەبەروتــی  ئــەم باوکــە عێراقیی

خۆشەویســتی، بــە راســتگۆیی لــە دوو دڵــدا کۆببێتــەوەو یەکبگــرن، هیــچ 

رەشــەباو الفــاو و بومەلەرزەیــەک، ناتوانــن لەیەکیــان بکەنــەوەو لێکریــان 

داببــڕن. هیــچ ئایــن و زمــان و رەچەڵــەک و کەلتورێــک، نابنــە بەربەســت 

و ناتوانــن بــۆ هەتــا هەتایــە لێکیــان بکــەن. نــزارو مەعشــوقەکەی، شــاعیرو 

حەبیبەکــەی، هاواریــان کــرد، گریــان، تااڵویــان چەشــت، ئــازار دران و خــەم 

ــاوک هــەر نەگەیشــت،  ــان، کەچــی رەزامەنــدی ب بــووە میوانــی بەردەوامی

ــان  ــچ ئاســۆیەکی دیکەی ــەدان، هی ــی و کۆڵن ــە چاوەڕوان ئەمانیــش جگــە ل

لەبــەردەدا نەبــوو. لەنــاکاو دەرفەتێــک، هەلێکــی مــەزن، ســاتێکی زێڕیــن 

بــۆ نــزار دێتــە پێشــەوە، لــە 9 نیســانی ســاڵی 1969، داوا لــە نــزار قەبانــی 

دەکرێــت، وەک میــوان و بــە مەبەســتی شــیعر خوێندنــەوە، بێــت بــۆ 

بەغداکــەی بەڵقیــس و بەشــداری لــە ڤیســتیڤاڵی )مەربــەد( دا بــکات. ئــەم 

ــە  ــکە، وەک رەهێڵ ــزار، وەک بروس ــۆ ن ــە، ب ــەم دەعوەت ــتنامەیە، ئ بانگهێش

ــد،  ــتەی تەزان ــەرتاپای جەس ــراو، س ــاوەڕوان نەک ــت و چ ــی ناوەخ بەفرێک

لــە نــاوەوە دووچــاری هەژانێکــی تونــد دەبێــت. ئیــدی دەرگای ژورەکــەی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــی؟ ب ــەوە، بۆچ ــا دەمێنێت ــە تەنه ــدەداو ب ــۆی کڵۆم ــەر خ لەس

شــیعرێک بنووســێت و لــەو ڤیســتیڤاڵەدا 

بیخوێنێتــەوە. شــیعرێک قەتــرە قەتــرە ســۆزو 

خۆشەویســتی و حەنیــن و عەشــقی لێبتکێــت، 

ــاعیر  ــدا ش ــووە. تێی ــڕ پێکهات ــە 102 دێ ــیعرێک ل ش

ســەرەتا رەخــە لــە دەســەاڵتدارانی عــەرەب دەگرێــت، 

پاشــان دێتــە ســەر باســکردنی کێشــە ســۆزدارییەکەی، لــە شــیعرەکەیدا بــە 

ــی  ــەو حەرسەت ــە ناڵ ــاس ل ــەوە، ب ــەڕی بوێریی ــەو پ ــکرایی و ب ڕوون و ئاش

خــۆی و دڵدارەکــەی دەکات، بــاس لــەو عیشــقە گەرمــە دەکات کــە حــەوت 



ەم
وو

 د
ڵی

سا
156

ژمارە

6
 کانونی
یەکەم
2017

ــەم جــۆرە  ــان دەدات. ســەرەتای شــیعرەکەی ب ــە هەردوکی ــگڵ ب ســاڵە گێن

ــتپێدەکات: دەس

ساڵو لە عێراق

هاتووم گۆرانیت بۆ بڵێم

هەندێ گۆرانی گریانە

لێرە ئەمیرەیەک هەبوو

 خۆشمدەویست

ئەمیرە شۆخەکەم لێ ونبوو

کوا روخسارە جوانەکەی لە ئەعەزەمییەی دڵگیر

گەر بیبینی ئاسان ئیرەیی پێدەبات

من ئەو سەندیبادەم

دەریا تێکیشکاندم

چاوانی خۆشەویستەکەم بەندەرم بوو

لەناخمدا چەندین سەدە لە خەم هەیە

من عاشقە گەورەکە

ئایا دەتوانم پەنا بۆ عێراق بێنم

ــەوە  ــوان ب ــێنێت، هەم ــاوەر دەخرۆش ــۆزی جەم ــت و س ــیعرەکە هەس ش

ــی  ــتەقینەو قووڵ ــی راس ــە چیرۆکێک ــاس ل ــیعرەدا ب ــەو ش ــزار ل ــن، ن دەزان

ــۆزدەبن  ــراق هاوس ــی عێ ــەواوی گەل ــە ت ــەر بۆی ــتی دەکات، ه خۆشەویس

لەگەڵیــدا. ئەوەتــا نــزار وەک پەناهەندەیەکــی سیاســی، وەک ســەندبادێکی 

ــێ مــاڵ و حــاڵ، وەک  ــاری ب شــەکەت و تێکشــکاو، وەک عاشــقێکی خەمب

ــە گــڕی ئەڤیــن،  قەلەندەرێکــی ســەرگەردان و وەک دێوانەیەکــی ســوتاو ب

رووی لــە عێــراق کــردووە، هانای بۆ بەغــدا هێناوە، تا وەریبگرێــت و لەوێدا 

شیعرەکە هەست 
و سۆزی جەماوەر 

دەخرۆشێنێت، 
هەموان بەوە دەزانن، 

نزار لەو شیعرەدا 
باس لە چیرۆکێکی 
راستەقینەو قووڵی 

خۆشەویستی 
دەکات، هەر بۆیە 

تەواوی گەلی عێراق 
هاوسۆزدەبن
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ن
نزیــک لــە دولبەرەکــەی، ژیانێکــی ســادەو کەرامــەت پارێــزراو بــژی. کاتێــک 

ــر(  ــەن ئەلبەک ــەد حەس ــراق )ئەحم ــەو رۆژگارەی عێ ــاری ئ ــەرۆک کۆم س

ــتییە  ــی خۆشەویس ــەو چیرۆک ــاگاداری ئ ــت و ئ ــیعرەکە دەبێ ــە ش ــی ل گوێ

دەبێــت، بــەو داوایــەی نــزار رازیدەبێــت کــە لــە قەســیدەکەیدا داوای کچــە 

عێراقییەکــەی کــردووە. ســەرۆک کۆمــار لیژنەیــەک بــۆ داواکردنــی بەڵقیــس 

ــە پێکهاتبــوون: وەزیــری الوان )شــەفیق  ــەم بەرێزان دروســت دەکات کــە ل

ــری خــودی ئەحمــەد  ــە چاودێ ــە(ی شــاعیرو ب ــی( و )شــا ذل     طاق ئەلکەمال

ــاو  ــە )پی ــدا ب ــی خێڵ ــە عــورف و نەریت ــە ل ــەم لیژنەی ــر. ئ حەســەن ئەلبەک

ماقــواڵن( نــارساوە، بۆیــە داواکەیــان رەتناکرێتــەوە، چونکــە رەتکردنــەوەی 

داواکەیــان، وا دەکات خاوەنــی رەتکردنەوەکــە ببێــت بــە نەیــارو دوژمنــی 

ئــەم داوایــە  ئیــدی جەمیــل ئەلــراوی نەیتوانــی  خێڵــەکان، بێگومــان 

رەتکاتــەوەو دواجــار رازیبــوو لەســەر هاوســەرگیری کچەکــەی لەگــەڵ 

شــاعیرە ســورییەکە. رێوڕەســمی گواســتنەوەی هاوســەرگیرییەکە دواکەوت، 

هۆکارێکــی ئــەو دواکەوتنــە دەگەڕێتــەوە بــۆ مردنــی تۆفیــق-ی کــوڕی نــزار 

لــە ژنــی یەکەمــی، بەڵقیــس بــەم مردنــە زۆر دڵگــران و خەفەتبــار دەبێــت، 

ــدن و  ــۆ تێپەڕان ــاوکاری دەکات ب ــت و ه ــزار دەگرێ ــازارەی ن ــەو ئ ــز ل رێ

دڵدانــەوەی. دوای ئــەم کارەســاتە، نــزارو بەڵقیــس، ســاڵی 1973 لــە بێــروت، 

دەڕۆنــە قەفــەزی زێڕیــن و دوای حــەرسەت و خــەم و دوورکەوتــەوەو 

لێکدابــڕان، بەیەکدەگــەن و پێکــەوە ژیانێکــی پــڕ خۆشەویســتی راســتەقینە 

دەژیــن. ژیانــی هاوســەرگیری و پێکەوەییــان، نزیکــەی هەشــت ســاڵی 

ــوو، عومــەرو زەینــەب.  ــان ب ــەدا دوو منداڵی ــەو ماوەی ــد، ل خایان

مەرگی بەڵقیس

ــە  ــراق ل ــەی عێ ــنبیری باڵیۆزخان ــکۆی رۆش ــە پاش ــزار، ل ــەی ن ــەم هاوژین ئ

بەداخــەوەو  وەلــێ  دەکات.  کار  بێــروت 

هــەزار ئەفســووس، لــە بــەرواری 15 کانونــی 

یەکەمــی ســاڵی 1981، لــە ئەنجامــی تەقاندنــەوەی 

باڵوێزخانەکــە  بێــروت،  لــە  عێــراق  باڵیۆزخانــەی 

دەبێــت بــە وێرانەیەکــی تێکــەڵ لە بــەردو دارو گۆشــت 

ــەدا،  ــی دیک ــەڵ 61 کەس ــس لەگ ــەکان، بەڵقی ــتەی مرۆڤ و ئێســقانی جەس

ــتەیەکی  ــی و وەک جەس ــە مردوی ــەو ب ــەو تەقینەوەی ــی ئ ــە قوربان دەبێت

تــۆزاوی و ســاردو ســڕ، لەژێــر وێرانبوونــی باڵوێزخانەکــەدا دەریدەهێننەوە. 

یەکێــک لــەو ســەرکردە نارساوانــەی لــە دۆزینــەوەی تەرمــی بەڵقیــس 

لەنــاو داروپــەردوی روخــاوی باڵیۆزخانەکــەدا بەشــداری دەکات، یــارس 

عەرەفــات-ی ســەرۆکی فەلەســتین بــوو. نــزار قەبانــی رووداوی تەقینەوەکە 

ــە  ــووم کــە دەکەوێت ــە نووســینگەکەم ب ــەوە: مــن ل ــەم شــێوەیە دەگێڕێت ب

ــوو، ســەرتاپامی  ــەک ب ــە دەنگــی تەقینەوەی ــم ل ــراء(، گوێ شــەقامی )الحم

هەژانــد، نازانــم چــۆن لــەو چرکەســاتەدا وتــم: خودایــە بەخێــری بگێــڕی. 

ــەی  ــی باڵیۆزخان ــدم و وت ــەی پێڕاگەیان ــات و هەواڵەک ــێک ه ــر کەس دوات

ــس  ــەواو بڵقی ــم ت ــەوە وت ــەر خۆم ــراوە. لەب ــەوەو خاپورک ــراق تەقێرنای عێ

ــاوەو  ــتەمدا م ــاو جەس ــتاش لەن ــا ئێس ــانە ت ــەو وش ــەی ئ ــووە. پارچ تیاچ

ــدا  ــە ژیان ــە ل ــۆ هەتاهەتای ــس ب ــر بەڵقی ــتمکرد چی ــەوە. هەس دەزرنگێن

نامێنێــت، لــە بێــروت جێمدەهێڵێــت. نــزار بــەرەو باڵیۆزخانەکــە دەڕوات، 

بــەو هیوایــەی دەســتی بەڵقیــس بگرێــت و لــەو نــاوە دوورکەونــەوە. بــەاڵم 

دەوترێــت نــزار چــوار رۆژی رەبــەق، لــە نزیــک ئــەو وێرانەیــەدا، لەســەر 

تایبــەت  تیمــی  دەکات،  بەڵقیــس  چاوەڕوانــی  راوەســتاوەو  پێیەکانــی 

ــەردی باڵیۆزخانەکــە و یەکــە یەکــە الشــەی  ــەوەی داروب ــە هەڵدان دەکەون
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ــە  ــەو وێران ــو ئ ــە لەنێ ــەو قوربانیانیتەقینەوەک ــی باڵیۆزخانەک کارمەندەکان

گــەورەو تراژیدیایــەدا دەردەهێنــن، دوای چــوار رۆژ، الشــەی بەڵقیــس 

بەمردویــی دەدۆزنــەوەو دەریدەهێنــن، لــە پەنجــەی چەپیــدا، موســتیلەی 

ــزار  ــراوە. ن ــزار-ی لەســەر هەڵکۆڵ ــاوی ن ــن کــە ن هاوســەرگیریەکەی دەبین

ــن قەســیدەکانی  ــە درێژتری ــک ل ــەی، یەکێ ــاکاوی مەحبوبەک ــی ن ــۆ مەرگ ب

دەنووســێت کــە نزیکــەی هــەزار وشــەیەو نــاوی دەنێــت بەڵقیــس و بــەم 

ــتپێدەکات: ــۆرە دەس ج

سوپاستان دەکەم.. سوپاستان دەکەم

خۆشەویستەکەم کوژرا.. 

ئێستا ئێوە دەتوانن

لەسەر گۆڕی ئەو شەهیدە

پێکی بادە نۆشکەن

لەسەر گۆی زەوی

نەتەوە هەیە

جگە لە ئێمە

قەسیدە تیرۆر بکات

بەسەرهاتی بەڵقیس و یارس عەرەفات

نهێنییەکــی زۆر لــە ژیانــی بەڵقیســدا هەبــووە، نــزار قەبانــی هاوسەریشــی 

ــت.  ــەی نەبێ ــا دوای تیرۆرکردنەک ــوە، تەنه ــی نەزانی ــووەو پێ ــاگاداری نەب ئ

ــە  ــک ل ــە یەکێ ــس دەبێت ــەوەو بەڵقی ــی دەتەقێرنێت ــەفارەتی عێراق ــە س ک

خــەم  روداوەکــەو  شــوێنی  دەگاتــە  عەرەفــات  یــارس  قوربانییەکانــی، 

دایگرتــووەو فرمێســکی چاوەکانــی روخســاری  گــەورە  پەژارەیەکــی  و 

داپۆشــیوە. ئــا لــەو رۆژەدا نــزار قەبانــی، بەسەرســوڕمانەوە گوێــی لــە 

ســەرۆکی فەلەســتین بــووە بەدەنگــی بــەرز هــاوار دەکات: )بەڵقیــس تــۆ 

ــەی  ــدەرەوە ئ ــت ب ــی باوک ــت، وەاڵم ــە کوێی ــۆ ل ــەم ت ــت، کچەک ــە کوێی ل

گوڵەکــەی شۆڕشــی فەلەســتینی(.نزار کــە ســەرتاپای نوقمــی خــەم و 

ــۆ بڵێــی هاوســەرە  ــێ: )ت ــدا بیردەکاتــەوەو دەڵ ــە دڵــی خۆی ــووە، ل ــازار ب ئ

ــەب  ــیویەتی و زەین ــەر ناس ــاڵ لەمەوب ــزە س ــش دوان ــە پێ ــەی ک عێراقییەک

و عەمــەر-ی لێــی بــووە، کچــی یــارس عەرەفــات بێــت؟ ئــەو هەرگیــز 

نەیزانیــوە یــارس عەرەفــات کچێکــی بــە نــاوی بەڵقیــس-ەوە هەبێــت، هیــچ 

شــتێک لــە ژیانــی عەرەفاتــدا نەبــووە ئامــاژە بــەو حاڵەتــە بــدات، بگــرە لــە 

مێــژوی ژیانــی عەرەفاتــدا، هیــچ ئاماژەیــەک نییــە بــەوەی رۆژێک لــە رۆژان 

ــەرۆکی  ــت(. س ــتین نەبێ ــی فەلەس ــە پرس ــە ل ــردووە، جگ ــەرگیری ک هاوس

فەلەســتین، دوای مەرگــی بەڵقیــس، رۆژانــەو بــۆ مــاوەی 40 رۆژ، ســەردانی 

دایکــی بەڵقیــس دەکات و خۆراک و دەرمانی پێشــکەش دەکات و هەوڵدەدا 

لــە ئێــش و ئــازارو کۆســتە گەورەکــەی کــەم بکاتــەوە. پاشــان لەگــەڵ نــزار 

قەبانــی دادەنیشــێت، تــا ئــەو نهێنییــەی بــۆ بــاس بــکات کــە بەڵقیــس لــە 

ــزار  ــتبوویەوە. ن ــاراوەیی هێش ــەرگیرییەکەیەوە بەش ــی هاوس رۆژی یەکەم

بــەم جــۆرە ئــەو نهێنییــەی ژیانــی هاوســەرەکەی دەگێڕێتــەوە: )کاتــێ لــە 

ــار،  ــو عەم ــینگەی ئەب ــۆ نووس ــەوە ب ــس گەڕاین ــەی بەڵقی ــتی تەرمەک ناش

ــی  ــە جەنگ ــە ل ــاڵی 1968 ک ــی: س ــات وت ــوو، عەرەف ــکرا ب ــە ئاش نهێنییەک

»الکرامــە« هاتینــەدەرەوە، لــە ئــەردەن، کچــە عێراقییەکــی بــااڵ زراڤ هــات 

ــان  ــدی، داوای کــرد مەشــق و راهێنانی ــی ناوەن ــۆ الم، لەگــەڵ هاوپۆلەکان ب

لەســەر چــەک هەڵگرتــن و بەکارهێنانــی پێبکەیــن، رازیبیــن بــەوەی وەک 

ــە  ــێ ئێم ــن. بەڵ ــتینیدا وەریانبگری ــی فەلەس ــزی شۆڕش ــە ری ــگاوەر ل جەن

چەکــان بــە بەڵقیــس و هاوەڵەکانــی دا و هەمویامنــان بــرد بــۆ گۆڕەپانــی 
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ن
مەشــق و راهێنــان، تــا لەوێــدا فێــری تەقەکــردن و شــێوازەکانی شــەڕکردن 

بــن. دواتــر رۆژەکان هاتــن و چــوون، بەرخــودان و تێکۆشــان گواســرایەوە 

ــروت کار  ــە بێ ــراق ل ــەفارەتی عێ ــە س ــرد ل ــس داوای ک ــان، بەڵقی ــۆ لوبن ب

بــکات. رۆژێکیــان عەرەفــات لەالیــەن هاوڕێیەکییــەوە، بانگهێشــتی ئێــوارە 

خوانێــک کرابــوو، لەوێــدا دەبینێــت ئــەو کچــە عێراقییــە بــااڵ زراڤــە دێتــە 

ــە  ــە گەرموگــوڕی تەوق ــووی. ب ــەر بینیب ــش دە ســاڵ لەمەوب ــە پێ ژورەوە ک

دەکــەن، ئــەو کچــەش کــەس نەبــوو جگــە لــە بەڵقیــس ئەلــراوی هاوســەرت 

ــە  ــت(. بەڵقیــس وەک تێکۆشــەرێکی فەلەســتینی بەخــاک ســپێردرا، ل نەبێ

تەنیشــت شــەهیدە فەلەســتینییەکانەوە نێــژرا، بــە هــەردوو ئــااڵی عێــراق 

و فەلەســتینی پێچرابــوو، ئەمــەش وەک رێزلێنانێــک بــۆ ئــەو خاکــەی تێیــدا 

ــە  ــرد ب ــۆ ک ــۆی ب ــی خ ــە گیان ــەش ک ــەو شۆڕش ــۆ ئ ــاوەو ب ــووە دونی هاتب

قوربانــی. عەرەفــات بــەم شــێوەیە کۆتایــی بــە قســەکانی دەهێنێــت: نــزار، 

بەڵقیــس ئەلــراوی تەنهــا هاوســەری تــۆ نەبــووە، هێنــدەی ئــەوەی کچــی 

ــووە. شۆڕشــی فەلەســتینی ب

سەرچاوەکان:

http://gololy.com

http://mawdoo3.com

/ar.wikipedia.org

http://www.alchourouk.com

www.albawaba.com
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ن
یەكــێ  بــەرووی  عەرەبــی  نوێــی  شــیعری  دەرگاكانــی  قەبانــی  نــزار 

لــە گرنگریــن بابەتەكانــی دنیــای هاوچەرخــدا كــردەوە، كــە ئەویــش 

مامەڵەكــردن بــوو لەگــەڵ رەگــەزی )مــێ( وەك ســەرچاوەی حــەز و 

ســێكس، ژیــان و بــوون، بەرگــری و نوێبوونــەوە. دیــارە نزیكبوونــی ئــەو لــە 

ــوو لەگــەڵ شــاعیرانی تــری ســەردەمی خــۆی،  ــاواز ب ــای رۆمانســی جی دنی

ــیعری  ــو ش ــەی نێ ــی بڤ ــە بابەت ــوو ك ــە ب ــەو كوانەی ــو ئ ــۆێ نێ ــەو ژیلەم ئ

ــگای بوێــری و راســتەوخۆیی  ــە رێ ــا زۆر ل عەرەبــی گــەرم كــردەوە، كــەم ت

شــیعرەكانیەوە دەكەوتــە بــەر هەڕەشــە جۆراوجۆرەكانــی تەوژمــە فیكــری و 

رەخنەییــەكان، بــەاڵم ســادەیی و بەكارهێنانــی زمانــی رۆژانــەو نزیبكبوونــی 

لــە ژیانــی ســادەی خوێنــەر، وای كردبــوو جەماوەرەكــەی رۆژ بــە رۆژ لــە 

فراوانبوونــدا بێــت. ئــەم شــاعیرە ســەرەڕای نووســینی ژمارەیەكــی زۆر 

لــە شــیعری تایبــەت بــە ژن و خۆشەویســتی و جوانــی، جــار جــارەش 

ــی  ــی سیاس ــی ژیان ــە و خراپەكان ــتان و چاك ــی نیش ــە گرنگەكان ــە بابەت ل

عــەرەب دەمــی كوتــاداوە. شــاعیرێك بــوو بــەوە نــارساو بــوو كــە جوانریــن 

ــوو  ــەو ئاڕاســتەدا ب ــی ب ــەی هەوڵەكان ــەڕ ژن نووســیوە، زۆرب شــیعری لەم

ــە و دیدگایەكــی  ــە دوو دیــدگاوە بڕوانێتــە ژن: دیدگایەكــی ئیرۆتیكان كــە ل

رۆمانســیانە. هــەر بۆیــە لێكدانــەوەی رەخنەگــران رەنگاوڕەنــگ بــوو. 

هەندێكیــان بــەوە وەســفیان كــرد، كــە ژنــی كــردووە بــە شــێوازێ بــۆ چێــژ 

و حەزەكانــی خــۆی و بــە روویەكــی نێرسیســانە مامەڵــەی لەگــەڵ كــردوون، 

لەوالشــەوە گرووپێكــی تــر پێیــان وابــوو كــە ئــەو پایــەی ژنــی لــە ئاســتێكی 

گــەورەدا راگرتــووە، نــزار لــە هەمــوو گۆشــەكانەوە باســی لــە مــێ كــردووە 

و منوونەیەكــی نوێــی نائاســایی ژنــی پیشــكەش كــردووە. رەخنەگرانێكــی تــر 

هەبــوون كــەم تــا زۆر لــە گۆشــەنیگای شــیعرەكانیەوە كەســایەتی ئەویــان 

ــە  ــدڕەوەكان ب ــە توون ــەوە، بۆی ــك دەدای لێ

ــان  ــەم ناوزەدی ــزم و ك ــدەر و ن رەوشــت تێك

كــرد. بــەاڵم لــە راســتیدا بــە هــەر مەبەســتێك 

ژنــی لــە شــیعرەكانیدا بەكارهێنابــێ، ویســتویەتی 

ــی و  ــی رۆژهەاڵت ــنەوە ژن ــەنیگای هەمەچەش ــە گۆش ل

ــەوە.  ــی بخوێنێت جوانیەكان

ئــەو وەك كەســێكی رۆژهەاڵتــی و كولتــووری پیاوســاالری مامەڵــەی لەگــەڵ 

ژن نەكــردووە، هەروەهــا الی ئــەو ژن تەنیــا ئیكۆنــێ نەبــووە لــە نێــو شــتە 

ــار ژن  ــدێ ج ــەو هەن ــت. الی ئ ــۆ رازاوە داینابێ ــدا ب ــی ماڵەكەی جوانەكان

ــەوە.  ــگادا دەچێت ــی كۆمەڵ ــتە دزێوەكان ــوو ش ــژ هەم ــی، بەگ ــە یاخ دەبێت

یاخــی بــەو مانایــەی دەیــەوێ بگەڕێتــەوە بــۆ بوونــە ئەزەلییەكــەی خــۆی، 

ــن  ــای دەركەوت ــی بەمان ــتكەوێتەوە، یاخ ــۆی دەس ــەی خ ــە ونبووەك جێگ

ــن وەك ژنێكــی  ــی و دەركەوت ــا جوانكارییەكان ــوو مان ــە هەم ــك ب وەك ژنێ

بەشــدار لــە حــەز و چێژەكانــی ژیــان.  ئیرۆتیكــی نــزار قەبانــی تەنیــا شــتە 

شــاراوەكانی ژنــی نەدەگرتــەوە، ئــەو شتانەشــی دەگرتــەوە كــە لــە كۆمەڵــگا 

ــگای  ــە كۆمەڵ وەك یاســاغ و بڤــە و تابــوو تەماشــای دەكــرا، هەرچەنــدە ل

رۆژهەاڵتــی و شــیعری كالســیكی عەرەبــی ئــەو باســانە هاتــوون و منوونــەی 

ــری  ــی ت ــی تایبەمتەندییەك ــۆ ســەردەمەكەی قەبان ــەاڵم ب ــش هــەن، ب زۆری

هەبــوو، شــاعیر بــاس لــە مەمــك و لەشــوالر و كەفــەڵ و پــوز و پەنجــە و قژ 

و لێــوی ژنــی كــردووە، بەاڵم باســكردنەكەی وەك شــمەكێكی ســووك نەبووە 

ــەی  ــی ئیرۆتیكیان ــە چوارچێوەیەك ــاعیر ل ــاو، ش ــی پی ــەز و تێركردن ــۆ ح ب

ــتووەتە  ــە نەگەیش ــردووە ك ــدا ك ــەڵ ژن ــیعری لەگ ــەی ش ــەوە مامەڵ تایبەت

ســنووری پۆرنۆگرافــی وەك ئــەوەی كــە شــاعیرانی نــارساوی عەرەبــی 
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حســێن مــەردان و ئامــال موســا و شــاكر لوعەیبــی. لــە شــیعری عەرەبیــدا 

كردوویانــە. لــە یەكــێ لــە قەســیدەكانی كــە تێیــدا بــاس لــە مەمكــی ژنێكــی 

ئەفریقایــی دەكات، بەوپــەڕی تێروپــڕی حــەزە پۆرنۆگرافیەكانــی خــۆی لــە 

شــیعردا دەتوێنێتــەوە. ئیرۆتیكــی شــیعری الی نــزار بــە ســادەیی دەڕوات و 

تێكــەڵ بــە هەســت و دایەلۆگــی رۆحــی دەبێــت، هــەر بۆیــە كاتــێ باســی 

مەمــك دەكات شــەهوەتی خــۆی بیرناچێتــەوە: 

ئەی روخسار ئەفریقی، خەماوی، سمۆرەیی...

ئەی ئەو ژنەی لە ئاگر و پووش و پەاڵشی

مۆڵەتم بەرێ تا تەیاربم

بگونجێم

رابێم،

تا بزانم بەچی سەرسوڕمانم

دە خولەكم بەرێ. پێنج خولەكم بەرێ

تاكەفی شەهوەت دامركێتەوە

جەنگی مێشك بڕەوێتەوە

مۆڵەتێكم بەرێ تا راحەتبم

دەمەوبەیان وەاڵمت دەست دەكەوێتەوە.. 

نــزار لەگــەڵ جەســتەی ژنــدا شــەڕێكی ئاشــتیانە دەكات، وەك منداڵێ قژیان 

دەهۆنێتــەوە، وەك النكەیــەك دەیانالوێنێتــەوە، بــە مــاچ گوڵبارانیــان دەكات 

ــژووی دەســتەواژەكانی  ــان مێ ــە زم ــزار ب ــدە دەیانشــۆرێتەوە.. ن ــە خەن و ب

ئەشــق و شــەهوەت و وروژانــی كولتــووری عەرەبــی دەهێنێتــە نێــو 

شــیعرەكانی.. لــەو شــیعرەی ســەرەوە كــە وەســفێكی دورودرێــژی مەمكــی 

ــەنتەری  ــە و س ــك و گردۆڵك ــە كەروێش ــك دەبێت ــە، مەم ــی ئەفریقایی ژنێك

چێــژ، دەیــەوێ جەســتەی ژن لــە دوو توێــی خۆیــدا نەمێنێتــەوە و لــە نێــو 

دەقــدا رووتبێتــەوە.  هــەروەك نــزار لــە شــیعری سێكســدا دەڵــێ: »ســێكس 

ــان دەڵــێ: ــاو ســەفەرە« ی الی ژن نێشــتەجێبوونە الی پی

لە سەرەتا..

سێكس كارمامزی قەشەنگی ساراكان بوو

بە گەاڵی دەریا تێردەبوو

بە ئازادی هەناسەی دەدا..

لە چاوگەكانەوە سەرفراز خۆی پاك دەكردەوە

بەاڵم پۆلیسی ئاداب هاتوو

كۆتی خستە قاچە سستەكانی

بە سۆزانی تۆمەتباری كرد..

شــاعیر لــە هۆڕژنــی حەزەكانــدا پەنــا دەباتــە بــەر ســاتە گرنگەكانــی 

ــا  ــە، ژن تەنی ــان و بوون ــی ژی ــەو ژن تێكەڵكردن ــیەكان، الی ئ ــە سێكس وێن

ــكاری و بەرهــەم  ــە جوان ــە ب ــە، بگــرە پیاهەڵدان خوێندنــەوەی جەســتە نیی

و زیندوێتــی. نــزار بەگــژ ئــەو تەرزانــەدا دەچێتــەوە كــە ژن  وەالوەدەنێــن 

ــەن،  ــەر دەك ــەی لەس ــت قس ــو تێكس ــاردی نێ ــی س ــا وەك ئامڕازێك و تەنی

ئــەو پێــی وایــە: پێوەنــدی شــیعر و ژن، پێوەندییەكــی گەورەیــە، ئەوانەشــی 

ــۆ  ــان ب ــەن كــە مێژووی ــن، ئەوان ــە هــۆزی نێرەكان ــەوە ل ئەمــە رەت دەكەن

ــر كــردووە.  ــان داگی ــی خۆی نێرێت

كە دەڵێن جەستەت

بە شیعرەوە، بە پەخشان و شانۆ و هونەری شێوەكاری

یان بە سیمفۆنیاوە پەیوەست نییە درۆ دەكەن

ئەوانەی ئەم هەرزەگۆیانە دەڵێن نێرەكانی هۆزن.
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ن
ــیعری ژن و  ــە ش ــووە ب ــد ب ــدە پابەن ئەوەن

ــچ پرســێكی  ــە هی ــووە ب پرســی ژن ئامادەنەب

تــری بگۆڕێتــەوە، هــەر بۆیــە دەڵــێ« رۆیشــن 

ــۆ شــیعری سیاســی  ــە شــیعری خۆشەویســتییەوە ب ل

ژنانــدا  چــاوی  لــە  نووســن  دۆڕاوە،  بازرگانییەكــی 

ــری  ــۆن خێ ــی ب ــووی. بازرگان ــدا بن ــوان تەلبەن ــە نێ ــا ل ــرە ت ــی زیات دڵنیای

ــە  ــەو كەســەیە ناكەوێت ــی هۆشــمەند ئ ــە، مرۆڤ ــی رسك ــە بازرگان ــرە ل زیات

نێــو بیــری سیاســەتەوە، مەملەكەتــی خۆشەویســتی خۆشــرین مەملەكەتــە 

ــی زۆر  ــۆ ماوەیەك ــم ب ــدا دەتوان ــە لەوێ ــڕوا بك ــەوە. ب ــەروا دەمێنێت و ه

دەســەاڵتداربم، لەوێــدا خاوەنــی هەمــوو توانایەكــم تــا بەرگــر و خۆڕاگــر 

بــم و واڵت و مرۆڤەكانــم بپارێــزم«. نــزار بــڕوای وایــە كــە ژن ئــەو یاقووتــە 

نییــە بــەردەوام لەنێــو پــەڕۆی نەرمــدا هەڵگیرێــت. ژن هەنگاوێكــە بــەرەو 

یاخیبــوون و شــۆڕش، ئــەو دەڵــێ ئێســتە ژن الی مــن شــێوازێكە لــە 

شــێوازەكانی رزگاربــوون.  دەبــێ ئــەو راســتیەش بڵێیــن بوێــری نــزار قەبانــی 

ــدات،  ــدا هەڵ ــی ژن ــتە و رۆح ــە جەس ــا ب ــتاوە تەنی ــتەدا نەوەس ــەو ئاس ل

ئــەو هاتــووە بــە زمانــی ئــەوان قســان دەكات. دەتوانیــن بڵێیــن زیاتــر لــە 

خــودی ژنــان خۆیــان باســی لەنــاوەڕۆك و پێكهاتەیانــی كــردووە، بەتایبــەت 

لــە كۆمەڵــگا رۆژهەاڵتیــەكان ژنــان پــەردەی بێدەنگــی هەڵدەبژێــرن، 

كەســێكیان دەوێ ئــەو بێدەنگییــە بشــكێنێ، لــەم كارەدا نــزار پێشــڕەو 

ــێ  ــی پ ــە و پیگەیەك ــان جێگ ــە ژن ــی ل ــری كردن ــەش بەرگ ــۆ ئەم ــووە. ب ب

بەخشــیوە. شــیعرەكانی هاوارێــك بــووە بــەڕووی نەتەوەیەكــی نووســتوو، 

نەتەوەیــەك وەك شــمەك ژنــی بینیــوە، ئــەوە راســت نییــە كــە دەڵێــن » نزار 

روویەكــی خۆپەرســتانەی نێرسیســیانەی هەبــووە« یــان دەڵێــن »تەنیــا وەك 

 رۆیشن لە شیعری 
خۆشەویستییەوە 
بۆ شیعری سیاسی 

بازرگانییەكی 
دۆڕاوە، نووسن 
لە چاوی ژناندا 
دڵنیایی زیاترە تا 
لە نێوان تەلبەندا 

بنووی
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شــەهوەت و حــەز تەماشــای ژنــی كــردووە«. شــیعرەكانی پــڕن لــە خــەون و 

هیــوا نووســتووەكانی مــێ. لــە رێــگای شــیعرەكانیەوە توانیوێتــی هێرشــێكی 

تــەواو بكاتــە ســەر پیــاوان و لەســنووری خۆیانــدا بیانتاســێنێ. الیەنــە 

مرۆڤایەتیەكانــی ژن لــە شــیعرەكانیدا بــە چەنــد روویــەك دەركەوتــوە، تەنیا 

ــوو، بەڵكــو وەك دایــك، خوشــك، خۆشەویســت،  ئامادەیــی جەســتەیی نەب

هەمــوو  ســەروی  لــە  دەركەوتــووە.  شۆڕشــگێڕ  و  خەبــات  هەڤاڵــی 

شــتەكانەوە پیــاو جــەالدە، ئەوەیــە كــە پاســەوانی بەندیخانــەی ژنــە. ئــەوە 

ــەردەم ژن  ــە ب ــگا دەخات ــزار دوو رێ ــرەوە ن ــەرە. لێ ــەر و نغرۆك ــە نەفیك ك

ــی  ــری ژنێك ــە »رۆژمێ ــاالری،  ل ــاالری و مێردس ــە باوكس ــوون ل ــۆ رزگارب ب

ــێ: ــەدەر« دا دەڵ گوێن

لە پەرستگاكامنان خوایەك هەیە نوێژ و نزای بۆ دەكەین

باسی جوانیان دەكات كە برسی دەبێ قومتان دەدات،

لە خوێنان كاسە پڕ دەكا

جەستەی خۆی پێ دەشوا

خوایەكە لێی دەترسین... ئازارمان دەدا و بەرگەدەگرین 

بە هەست و چارەنووسان دەبوێرێ و بەرگەدەگرین 

خوێناویان دەكا، ژان دەخاتە گیامنان، دەمانكوژێ و زیندومان دەكات

لێان دەخوڕێ و كەچی گوێڕایەڵین

خوایەك ماڵەكەی عومرێتێ خوایەكە ناوی پیاوە.

ســەرەڕای هەمــوو ئەمانــەش شــتی ســەیری لەســەر ژن نووســیوە، لــە 

زۆربــەی نووســین و چاوپێكەوتــن و شــیعرەكانیدا هەنــدێ بۆچوونــی 

خــۆی دەرخســتووە لەمــەڕ ژن كــە پێچەوانــەی ئــەو هەڵوێســتە زانــراوەی 

ــم خســتە ســەر شــانم،  ــێ« پەنجــا ســاڵ ئافرەت ــە دەڵ ــۆ منوون ــی، ب خۆیەت
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ن
ــاو جەرگــەی  ــە ن ــەاڵم ل ــی، ب ــاوی مافەكان ــە پێن ــدا شــەڕم كــرد ل ــە پێناوی ل

ــە  ــەم وشــە ب ــی مێین ــكا. كتێب شــەڕدا بەجێیهێشــتموو چــوو قــژی جــوان ب

ــی  ــدا چ ــكی ژن ــە مێش ــم ل ــاتەش نازان ــەم س ــا ئ ــەوە، ت ــە خوێندووەت وش

ــی  ــەڵ پرس ــی لەگ ــەی پەیوەندییەكان ــە زۆرب ــاعیرە ل ــەم ش ــوزەرێ .ئ دەگ

ــانی  ــتە و نەخشەكێش ــدی جەس ــەرەتاكانی پەیوەن ــۆ س ــەوە ب ژن دەگەڕێت

جوگرافیــای جەســتەی مــێ.. وێنــەی مــێ الی نــزار بەگژاچوونەوەیــە، بۆیــە 

ــەر  ــە س ــی دەكات ــێكی مێژووی ــۆڕدرێ، شۆڕش ــە بگ ــەم واقیع داوا دەكات ئ

ــەم  ــان ئ ــە الی هەمووم ــی وای ــەو كــە شــەرحی مــێ دەكات پێ ــارەكان. ئ ب

ــەت واقیعــەكان  ــەاڵم هــەر كەســەو بەشــێوەیەكی تایب ــادەن، ب ــە ئام وێنان

دەبینێــت، بۆیــە دەڵــێ »ژن بریتــی بــوو لــە قوتابخانەیــەك زۆر شــتی 

فێركــردم، بۆیــە كاتــێ مــن لــە رووی دەروونییــەوە شــارەزای ژنــم بــۆ ئــەوە 

ــارەی  ــە ب ــا ل ــووم.« هەروەه ــەكان ب ــری وان ــی فێ ــە جوان ــەوە ب دەگەڕێت

ــێ »ژن بریتــی  ــووە دەڵ ــۆ ژن وت ــدا شــیعری ب ــی كــە تێی مــەودا مرۆییەكان

ــا بتوانیــن زیاتــر ژن بــۆ  ــە قاپێكــی جــوان یــان شــتێكی رەهــا، هەت نییــە ل

شــتێكی مرۆیــی بگۆڕیــن دەبــێ زیاتــر لــە بــارە فیزیایــی و جەســتەییەكەوە 

دەریكەیــن و بەمــەش ســەركەوتنێكان بەدەســتهێناوە«. 

خامنەكەم

كە زەنگی یەكشەمان بەرزدەبێتەوە

دەنگت نەبێ لەگوێمدا هیچ نازڕنگێتەوە

كە لەسەر گەاڵی درەختان دەنووم 

لە بۆنت زیاتر هیچم بیرنایەتەوە

كاتێ گوێم لە تەقەی داران دەبێ

بەفر جلەكانم دادەپۆشێ

بە تەنیا روخسارتم بیردەكەوێتەوە.

 سەرچاوە:

•نزار قبانی .. شاعر النسا و والحریە والیاسمین

می الفارس .. مجلە یاسمین عدد 16 سوریا.

• أقالم الهند..عدد الپانی 2016 ... نزار قبانی: شاعر الحب واملرأە

عبد الله خان

• املرأە فی شعر نزار قبانی..محمد كشك، نزار قبانی 2013.

• عن الشعر .. و الجنس و الپورە.. حوار ممتع مع نزار قبانی.. منیر العكش 2007-01-05

سودان اونالین.

• ماڵپەڕیی http://sudaneseonline.com/board/88.html چاوپێكەوتن لەگەڵ نزار قەبانی.
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ن
بۆچــی دوور لــە بوونــەوەرە جوانەكانــی دی ئافرەتــم وەك دەفتەرێــك 

هەڵبــژارد هۆنراوەكامنــی لەســەر بنووســم؟

بۆچــی ئافــرەت ئــەو ڕووبــەرە بەرفرەوانــەی لــە كاغەزەكامنــدا داگیركــردووە 

و ســێبەری بەســەر ســێ لەســەر چــواری تەمــەن و هونەرەكەمــدا كێشــاوە؟ 

ئاخــۆ دروســتە وەكــو مامۆســتا )عەبــاس مەحمــوود ئەلعەقــاد( لــە یەكێــك 

لــە وتارەكانیــدا دەبێژێــت، »مــن چوومەتــە ژووری نووســتنی ئافرەتــەوە و 

تێیــدا دەرنەچوومــە«؟

ئاخــۆ ئاواتــم ئەوەبــوو ببمــە )عومــەر بــن ئەبــی ڕوبەیعــەی دووەم( و لــە 

دیوانــی شــیعری هاوچەرخــی عەرەبیــدا شــوێنی عومــەر بگرمــەوە و تاجــی 

ــە..  ــە جوان ــدا تۆمەتەك ــۆی لەخۆی ــدزم؟ خ ــەر ب ــەی لەس ــیعری ئافرەتان ش

زەحمەتــە بــۆ مــرۆڤ تۆمەتــی جــوان لەســەر خــۆی البــدات. چارەنووســی 

زەالمێــك بەوەزیــر، یــان میــر، یــان ســوڵتانێك لــە ســوڵتانەكان بەســرابێتەوە، 

ئــەوا تۆمەتێكــی ڕوخســار دزێــوە. بــەاڵم چارەنووســی بەوانــە بەســرابێتەوە 

باخــی ئــەم تەمەنەبــن، ئــەوا گوناهێكــە لــە جوانریــن گوناهــەكان و 

ــە بەخشــینەوە. ــان ل نزیكرینی

دەپرسن: بۆچی لەسەر ئافرەت دەنووسم؟

منیــش بەوپــەڕی بێگوناهــی و ســادەیییەوە واڵمیــان دەدەمــەوە: چــا بــۆ 

ــە  ــەو ناوچان ــە ئ ــژراو هەی ــەیەكی داڕێ ــا نەخش ــم؟ ئای ــەریان نەنووس لەس

دەستنیشــان بــكات، ڕێگــە بەشــاعیر دەدەن بچێتــە ناویانــەوە و ئــەو 

دەڤەرانــەی لێــی قەدەغەكــراون و ڕێگــەی چوونــەژوورەوەی پــێ نادرێــت. 

ئەگــەر نەخشــەیەكی لــەم جــۆرە هەبێــت، داخــۆ كــێ كێشــاویەتی؟ ئاخــۆ 

ــدا  ــە ڕۆژیش ــوورەیی و ل ــرەت بەش ــەودا ئاف ــە ش ــن، ل ــەی خێڵ ــەو نێران ئ

ــە  ــت ل ــن دەس ــەوا م ــت.. ئ ــەر وابێ ــن؟ ئەگ ــی دەزان ــوایی خۆیان بەڕیس

خێڵەكــەم هەڵدەگــرم و هەرچــی بۆمــاوەی 

هــەن ڕەتیاندەكــەوە. كاتێكیــش مــن هــزری 

ئەرسەزۆكســییەكانی  هەڵوێســتە  و  خێڵەكــەم 

هەمبــەر ئافــرەت ڕەتدەكەمــەوە، لەبــەر ئەوەیــە 

هــەر لەبناغــەوە بــڕوام بــەو مەمالیكانــە نییــە مێیینەیی 

بەشــوورەیی و ئافــرەت بەهاوواڵتیــی پلــە دوو دادەنێــن. لــە واڵتێكــدا 

ــەوە  ــدا بەئێستاش ــی تێی ــانی ڕەگەزی ــان نەخشەكێش ــەی خۆم وەك واڵتەك

ــەزی  ــاكانی ڕەگ ــوو یاس ــتە هەم ــە بەڵگەنەویس ــە، بۆی ــت پیاوەوەی بەدەس

ــاری  ــەوە و هەرچــی بڕی ــی نوورسابن ــەوارەی غەریزەكان ــاو و ق ــەری پی بەب

دەرچــوو لەبــارەی تاوانــی كوشــتنی ســۆزدارییەوە هــەن الی بكــوژ بگرێــت 

ــوژراو.. ــەك ك ن

ئەمەیــە لۆژیكــی خێــڵ. لەبــەر ئەمــە بــوو بــۆ ســی ســاڵ دەچێت شــتەكامنم 

كەیفــی  مــەرسوری جەلــالد  ئــەوی  پێچانــەوە و خەیامــم جێهێشــت، 

بەخلۆربوونــەوەی ســەری ئافرەتەكانیــدا دێتــەوە.. وەكــو چــۆن گەمەكــەری 

تاوڵــی خۆشــیی بەخلۆربوونــەوەی بەردەكانــدا دێتــەوە. ئامادەبوونــی 

مــەرسووری جەلــالد لــە كۆمەڵگــەی عەرەبیــدا ئامادەبوونێكــی ئەفســانەیی، 

ــە،  ــاو و ڕۆژانەی ــی ب ــو ئامادەبوونێك ــە، بەڵك ــان نیی ــاو ڕۆمان ــی ن ــان ه ی

ــت  ــك هەڵدەقورتێنێ ــی خەڵ ــی ژیان ــە وردەكارییەكان ــۆی ل ــێوەیەك خ بەش

ــۆر و  ــاو كانت ــەك دەكات و لەن ــە و پەنجەرەی ــوو دەرگ ــی هەم و چاوەدزێ

ــالد  ــەرسووری جەل ــدەدات. م ــۆی مات ــن خ ــەردەی ژووری نووس ــت پ پش

لەنــاو هەمووماندایــە، ئــەو لەژێــر پێســتی نەخوێندەواراندایــە وەك چــۆن 

ــە وەك چــۆن  ــە داســی گوندییەكاندای ــەو ل ــنبیرانە.. ئ ــر پێســتی ڕۆش لەژێ

لــە جانتــای زانكۆیییەكاندایــە.. ئــەو لــە ماڵــە قــوڕ و تەنەكەكاندایــە، 
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وەك چــۆن لــەو ئەپارمتانانەدایــە نوقمــی موكێــت و ســیرامیكن. ئێمــە 

كۆمەڵگەیەكیــن ترســاو لــە جەســتەی ئافــرەت.. بۆیــە پیالنــی بــۆ دەگێڕیــن 

و دادگایــی دەكەیــن و دژی دەوەســتینەوە و لــە دوورەوە حوكمــی قەنــارەی 

ــی  ــواری دەمودەزگەكان ــەر چ ــێ لەس ــن س ــە كۆمەڵگەیەكی ــن. ئێم دەدەی

ــەوە و  ــۆن و دەخۆن ــی دەخ ــەزی دووەم  و ئازارەكان ــێبی ڕەگ ــەر حس لەس

دەلەوەڕێــن.. تاقــە نەخشــەی نامووســیش لــە قوتابخانەكامنانــدا پشــتی پــێ 

ــەر  ــا لەس ــە. تەنی ــەزی ئافرەت ــەی ڕەگ ــەوە نەخش ــی بكۆڵین ــتین و لێ ببەس

ــەوە  ــان نۆژەنكردن ــەاڵ و قوللەكامن ــی و ق ــە جەنگ ــرەت پێگ ــتەی ئاف جەس

ــە و  ــە و خراپ ــی چاك ــتەیە بنەماكان ــەم جەس ــەر ئ ــا. لەس ــان دان و تەلدڕم

پرەنســیپەكانی ڕەوشــتان نووســین و الفیتەكانــی مەردایەتیــان هەڵواســی. 

ــەریعەت و  ــەاڵتی ش ــە دەرەوەی دەس ــەوا ل ــاوە، ئ ــتەی پی ــی جەس هەرچ

یاســاكان مایــەوە، فەرمانــدەكات و فەرمانــی بەســەردا ناكرێــت، لــەدار 

ــی  ــەدار نادرێــت.. بڕوانامــەی ڕەوشــتبەرزی و حوكمــی بێتاوانی دەدات و ل

لــە گشــت تۆمەتــە ئاشــكراكانی زینــای پێیــە، كــە بەدرێژایــی مێــژوو 

بڵندیــان  پێشــكەوتنخوازانەی  الفیتــە  ئــەو  هەمــوو  وێــڕای  كردوونــی. 

ــوو  ــە و هەم ــان پێیان ــەی بڕوام ــەو ئایدیۆلۆژیایان ــت ئ ــەوە و گش دەكەین

)ســەرۆكی  هێشــتانەكینێ  هەڵیاندەگریــن،  بەرزانــەی  بڕوانامــە  ئــەو 

ــەڵ  ــە لەگ ــار و هەڵچــوون و مامەڵەمانەوەی ــوو ڕەفت ــڵ( لەپشــت هەم خێ

ڕەگــەزی دووەمــدا. ئێمــە تاكــو ئێســتا نەمانتوانیــوە لــە بیرۆكــەی مێیینــەی 

ــە بەشــوورەیی و ڕیســوایییەوە و  ــن. پێوەســتكردنی مێیین ـ ڕیســوا ڕزگاربی

ــر  ــۆ لەژێ ــت و چەق ــی، دەنوێ ــە دڵنیای ــەش ل ــی بێب ــی بەكۆمەڵگەیەك كردن

ــرە  ــك بەبایەخ ــای مەم ــان جوگرافی ــەی الی ــەو كۆمەڵگان ــی.. ئ بالیفەكەیەت

لــە جوگرافیــای نیشــتان و بڕینــی پەلكێــك لــە قــژی ئافــرەت مەترســیدارترە 

ــەی  ــە كۆمەڵگ ــتان، ئەوان ــی نیش ــە هەرێمەكان ــك ل ــی هەرێمێ ــە دابڕین ل

باكڕاونــدە  ئــەم  خوارەوەیانــە.  بەشــی  الی  تەنیــا  بیریــان  قەیراناویــن 

جاهلیــەی بــێ دادگــە و بەڵگــە و شــایەدیی مێیینــە تاوانبــاردەكات، كلكــی 

لەنــاو هەمــوو كەرتەكانــی ژیانــی سیاســی و ئابــووری و ئەدەبیدایــە. 

شــیعریش ویژدانــی نــوورساوی نەتەوەیــە، ئەویــش لــە فشــاری دامودەزگــە 

ئاینــی و خێڵەكــی و مێژوویییــەكان بەســەریەوە قوتــاری نەبــووە، ناچاربووە 

ــات..  ــۆ فێــڵ و ماســك پۆشــین و هێــا بب ــا ب ــە دۆخەكانــی عەشــقدا پەن ل

لەترســی شــوورەیییەكەی ســیفەتی نێرینەیــی بەئەوینــدار بەخشــیوە و وێــی 

مێییەنەیــی وەالنــاوە، ئەوەبــوو شــاعیرانی ســۆفیگەر ڕوویــان لــە خــودا كرد، 

ــرد،  ــەودا دەك ــان ل ــی و فەنابوونی ــن پێ ــوت و داوای گەیش ــان هەڵدەگ پێی

لەبــەر ئــەوەی عەشــقی پــەروەردگار تاقــە عەشــقی ڕەوایــە دەســتی یاســای 

ــە، وای  ــۆ مێیین ــدە  پۆلیســییەدا ب ــەم دی ــە ئەنجامــی ئ ســزادانی ناگاتــێ. ل

لێهــات لــەم دەڤــەرەدا شــاعیری دڵــداری بەشــێوەیەكی ئاســایی گوناهبــار 

ــی و  ــاری یۆتۆپ ــی ش ــە نەریتەكان ــوون ل ــراوە بەدەرچ ــار ك ــراوە و تاوانب ك

ــارییەكانی.. ــە ئینكش دەزگ

بێگومــان مــن یەكێكــم لەوانــەی شــارەكانی خــوێ و مۆتەكــە فرۆیدییــەكان 

لــە بەزەیــی خۆیــان وەدەریــان نــاوە.. هەروەهــا بێبەرییــان كــردووە 

لــە مافــە مەدەنییــەكان و دەســتیان بەســەر پاســپۆرتەكەیدا گرتــووە.. 

ــێ  ــا ب ــاكات. شــیعر وەك ب ــارم ن دەســتگرتن بەســەر پاســپۆرتەكەمدا خەمب

ناســنامە و ڤیــزە پیاســەدەكات. لــێ ئــەوی خەمبــارم دەكات، تاقــە شــارێك 

لەســەر ڕووی زەوی مبێنێــت هۆنــراوەی ئەوینداریــی بخاتــە لیســتی قاچــاخ 

ــە دە  ــی پل ــتیی بەهاوواڵتی ــاعیری خۆشەویس ــبەرەكانەوە و ش و مادەهۆش

ــدا  ــەی لەگەڵم ــە ڕۆژنامەوانییان ــەو دیان ــی ئ ــەدا نەوەت ــە س ــت.. ل دابنێ
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پرســیارەم  ئــەو  هەمــان  ســازدەكرێن 

لێدەكــەن، كــە بــەالی منــەوە سەرئێشــەیەكی 

ــت  ــی ئافرەت ــت: بۆچ ــەی ناگیرێ ــە و بەرگ ڕۆژانەی

ــژارد  ــت هەڵب ــەرەكیی هۆنراوەكان ــی س ــو بابەت وەك

و نیشــتانت لەبیركــرد؟ هەڵبــەت پرســیاركردن بــەم 

شــێوە دوژمنانەیــە دەاللــەت لــەوە دەدات ئەوانــی دەپرســن هیــچ لەبــارەی 

ــن. ــتانەوە نازان ــرەت و نیش ئاف

ئــەوان وادەزانــن ئافــرەت ڕەگەزێكی دژ بەنیشــتانە و لەگەڵیــدا نایەتەوە.. 

بۆیــە هەمــوو نووســینێك لەســەری، یــان هەوڵی چوونــە نــاو جیهانەكەیەوە 

و پەردەهەڵدانــەوە لەســەر خــەم و ئازارەكانــی و ســڕینەوەی ئــەو خۆڵــەی 

ــەوە،  ــتەی كۆبووەت ــار و جەس ــەر ڕوخس ــاڵ لەس ــەزاران س ــی ه بەدرێژای

ــتەزمانە،  ــد بەس ــتانە چەن ــەم نیش ــت. ئ ــتان دادەنرێ ــەكاری دژ بەنیش ب

چەنــد ڕووبــەری كەمدەكەینــەوە، تاكــو لــە دەنكەگەمنێــك بچووكــری 

لێدێــت. ئێمــە تەنگــی دەكەینــەوە و لەنێــوان دەســتەكامناندا دەیگووشــین، 

تاكــو لــە دارســتانەكانیدا تەنیــا درەختێــك و لــە دەریاكانیشــیدا تەنیــا 

ئیســفەنجێك و لــە ئاواتەكانــی تەنیــا نەخشــەیەكی قوتابخانــە و رسوودێكی 

ســەربازیی مبێنێتــەوە. ئــەو نیشــتانەی مامەڵــەی لەگەڵــدا دەكەیــن نیــوە 

ــە  ــتان. ئێم ــە نیش ــەد ل ــە س ــێك ل ــتان.. بەش ــە نیش ــتانە.. چارەك نیش

ــی  ــتانی دەروونی ــن و نیش ــی دەكەی ــتانی جوگراف ــەڵ نیش ــە لەگ مامەڵ

ــن،  ــن و بانگــدەر لەبیردەكەی ــارە دەكەی ــە لەگــەڵ من ــن. مامەڵ لەبیردەكەی

ــە  ــە و عەترەك ــەڵ شووش ــن، لەگ ــەڕەكان لەبیردەكەی ــب و الپ ــەڵ كتێ لەگ

لەبیردەكەیــن، لەگــەڵ دەریــا و ڕێبــوارەكان لەبیردەكەیــن، لەگــەڵ ئایــن و 

خــودا لەبیردەكەیــن.. لەگــەڵ ڕەگــەز و ئافــرەت لەبیردەكەیــن. ئــەم هــزرە 

ئەو كۆمەڵگانەی الیان 

جوگرافیای مەمك 

بەبایەخرە لە جوگرافیای 

نیشتان و بڕینی 

پەلكێك لە قژی ئافرەت 

مەترسیدارترە لە دابڕینی 

هەرێمێك لە هەرێمەكانی 

نیشتان، ئەوانە 

كۆمەڵگەی قەیراناوین
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لەتخــوازە الی ئێمــە نیشــتانی كــردە خانــەی شــەترەنجی خانــە جیاجیــا.. 

وای لــە شــاعیران كــرد ببنــە داشــی شــەترەنج هــەر یەكەیــان هێڵــی ڕێكردن 

ــت. ــی هەبێ و ڕۆڵێكــی نەخشــەبۆكێرشاو و چارەنووســێكی حەمتی

ــە خانەیەكــدا دەوەســتێت و شــاعیری دڵدارییــش  شــاعیری نەتەوەخــواز ل

لــە خانەیــەك و شــاعیری وەســفیش لــە خانەیــەك.. شــاعیری الواندنــەوەش 

لــە خانەیــەك و شــاعیری پیاهەڵــدان لــە خانەیــەك. هــەر یەكەشــیان 

قەدەغەیــە ئــەو چوارگۆشــەیە جێهێڵێــت بــۆی دانــراوە. ئیــدی بــەم ئاوایــە 

هۆنراوەكانــی شــاعیر شــوێنی دەستبەســەركردنیەتی. بەنیســبەت منیشــەوە، 

پێویســت وابــوو )بەپێــی ئــەم لۆژیكــە ئەندازەیییــە( لــە چوارچێــوەی 

ــرم.  ــدا مب ــەرمە تێی ــووم و لەس ــدا لەدایكب ــە تێی ــەوە، چونك ــدا مبێنم ئافرەت

كاتێــك ویســتم تخووبــی چوارچێوەكــە بشــكێنم و لێیــەوە بڕۆمــە نــاو 

چوارچێوەكانــی تــرەوە، دەنگــی یاریزانانــی شــەترەنج دژی مــن بڵندبووەوە، 

ــردووە. ــەم ك ــی گەمەك ــەوە ســەرپێچیی بنەماكان ــدی ئەوان ــە دی ــە ل چونك

ــی  ــی 1967 بوێری ــتی حوزەیران ــە دوای شكس ــوون، چونك ــێ تووڕەب زۆرم ل

ــم.. ــۆ نیشــتانەكەم بگری ــەوەم كــرد ب ئ

تەنانــەت فرمێســكە حوزەیرانییەكامنیــان ڕەتكــردەوە.. ئاخــر ئــەوی لەســەر 

ــینگی  ــەر س ــە لەس ــەوەی نیی ــی ئ ــری ماف ــتەكەی بگ ــینگی خۆشەویس س

نیشــتانەكەی فرمێســك بڕێژێــت.. ئەوەیشــی ئەشــق دەكات مافــی ئــەوەی 

نییــە شــۆڕش بــكات..

قســەی لــەم بابەتــە پــڕ لــە هەڵچوونــی پــۆرشاو بەپاكیــی شۆڕشــگێڕی لــە 

كونێكــی تەنگــەوە نەبێــت لــە شــۆڕش نــاگات. ئــەو لــە گشــتگیرییەكەی و 

ــە شووشــەیەكی  ــۆ ئــەوەی ل ڕەهەنــدە مرۆیییەكانــی بەتاڵــی دەكاتــەوە، ب

مــل تەنگــدا دیلــی بــكات و شۆڕشــگێڕان بــۆ بوونەوەرەیلــی گەمــژە 
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ن
ــدا.  ــەر زەوی ــی لەس ــن و پێوەندییەكان ــت و خوێ ــە گۆش ــا ل ــت جی بگۆڕێ

ــی  ــەر میچ ــاندنیان لەس ــگێڕان و نەخش ــین بەشۆڕش ــیای فریشتەبەخش س

كڵێســاكان دەیانكاتــە بوونــەوەری میتافیزیكیــی بێڕەگــەز و دەیانگۆڕێــت بۆ 

كۆمەڵێــك وێنــە و پەیكــەر. بۆچوونــی مــن بۆ نیشــتان و نیشــتانپەروەریی 

تێگەیشــتنێكی پێكهاتەیــی و پانۆرامییــە. وێنــەی نیشــتانیش الی مــن 

وەكــو بنیاتــی ســەمفۆنی لــە ملیۆنــان شــت پێكهاتــووە.. هــەر لــە دڵۆپێــك 

نامــەی  ئــاو،  تاكــو مەرزیبــی  تاكــو گەاڵیــەك، كولێرەیــەك،  بارانــەوە، 

خۆشەویســتیی، بۆنــی كتێــب، كــۆالرەی كاغــەز، گفتوگــۆی شــەوانەی 

ــی  ــتەكەمدا، بەرماڵ ــژی خۆشەویس ــە ق ــتكردوو ل ــانەی گەش ــیرسكان، ش س

نوێــژی دایكــم، تاكــو ڕۆژگاری هەڵكۆڵــراو لەســەر تەوێڵــی باوكم..مــن 

ــدا  ــرم و لەگەڵی ــزی دەگ ــم، لەئامێ ــتان دەبین ــەوە نیش ــژە فرەوان ــەم بانی ل

ــار و ســەروتاری  ــۆژگاری و گوت ــرم. نووســین لەســەر نیشــتان ئام یەكدەگ

ڕۆژنامەیەكــی ڕۆژانــە نییــە بەشــێوەیەكی دراماتیكــی قســە لەســەر ئەســپ 

ــش  ــتیان پێ ــە پێس ــكات، )ك ــەی ب ــەو دوژمنان ــوارەكانی و ئ ــداخ و س و بەی

هەنجیــر و تــری پێگەییــوە( هەروەهــا ســەبارەت بەپاڵەوانێتییەكانــی میــری 

میــران، كــە قاچــی بــۆ بــان )پێڵووی مــەرگ كاتێــك نووســتووە( درێــژدەكات. 

بەگواســتنەوەی  پشــت  كــە  نیشــتانپەروەرییەیە  جــۆرە  لــەو  ئەمــە 

فۆتۆگرافییانــەی ئامرازەكانــی جەنــگ دەبەســتێت و هۆشــی دەخاتــە ســەر 

ئــەو خەلیفەیــەی پــارە دەدات.. پــر لــەوەی هۆشــی بخاتــە ســەر كێشــەكە. 

ــران  ــری می ــی می ــگ و گیرفان ــرازی جەن ــەر ئام ــا ه ــتان تەنی ــەاڵم نیش ب

نییــە.. بگــرە شــانۆیەكی گــەورەی مرۆیییــە خەڵكــی تێیــدا پێدەكەنــن، 

دەكــەن،  دڵداریــی  دەبێــت،  دەمەقاڵەیــان  دەبــن،  جــاڕس  دەگریــن، 

ــەن  ــن، كفردەك ــەن و باوەڕدەهێن ــتدەبن، نوێژدەك ــەن، مەس ــێكس دەك س

ــەم  ــن. ل ــت دەهێن ــەردەكەون و شكس و س

نــاوەوە  و  دەرەوە  لــە  كراوەیــەوە  گۆشــە 

ــدا، ڕێگــە بەخــۆم دەدەم بەدەنگــی  بەســەر مرۆڤ

بڵنــد بێــژم: هەمــوو هۆنراوەكانــم، هــەر لــە یەكــەم 

لــەو  بەچاوپۆشــین  و  خاڵــی  دوا  تاكــو  وێرگوڵــەوە 

ــەژن و  ــەی ب ــەو مرۆیان ــن، هەروەهــا ئ مــادە ســەرەتایییانەی پێكیاندەهێن

پیــاوەوە پڕیدەكەنــەوە و ئــەو ئەزموونــەی ڕووناكــی دەكاتــەوە، جــا ئەگــەر 

ــراوەی نیشــتانین. مــن  ــان سیاســی.. هۆن ئەزموونەكــە ســۆزداری بێــت، ی

ــە مێــژووی  ــم ل ــە، وادەزان ــەم نیشــتانپەروەرییەی خــۆم هەی ــم ب قەناعەت

شــیعردا دوو شــاعیری مــەزن هــەن هۆنــراوە و ژیانــی خۆیــان بەئەویــن و 

ــۆركان.. ــرۆن و ل ــش بای ــی. ئەوانی ــۆڕش بەخش ش

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

ــزار  ــی 5 ـ 8. گ15. منشــورات ن ــد الپان ــی. املجل ــزار قبان ــە. ن ســەرچاوە: االعــال الكامل

ــس. 2001. ص633 ـ 638. ــروت ـ باری ــی. بی قبان
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ن
ــزار قه بانــی شــاعیری گــه وره ی عــه ره ب، رۆماننووســی  ئــه م گفتوگۆیــه ی ن

ــی  ــی س ــی ب ــۆی ب ــۆ رادی ــاڵی 1973 ب ــه  س ــاڵح« ل ــب س ــی »ته ی مه غریب

به شــی  به رپرســی  ســاڵح  ته یــب  كاتێــك  له گه ڵــی،  داوه   ئه نه نجامــی 

بــووه .  ئه ده بیــش  سه رنووســه رێكی  و  رادیۆیــه   لــه م  بــووه   ئه ده بــی 

وه ك گفتوگــۆ چه نــد به شــێكی هه ڵبژێــردراوی لــێ باڵوكراوه تــه وه  لــه  

گۆڤــاری )ئێــره  له نده نــه ( كــه  ســه ر به هه مــان رادیــۆی له نــده ن بــوو. 

ــاڵوی  ــدا ب ــه ر ئه نجامدانی ــاڵ به س ــل س ــی چ ــاش تێپه ڕین ــره دا پ ــه  لێ ئێم

مه غریبــی  ئینته رنێتــی  نووســه رانی  كۆمه ڵــه ی  دواتــر  ده كه ینــه وه . 

هه ســتان بــه  باڵوكردنــه وه ی لــه  گۆڤــاری )یه كێتــی(دا كــه  یه كه میــن 

گۆڤــاری رۆشــنبیری مه غریبییــه  و لــه  ســاڵی 2008 دامــه زراوه .

ــه   ــیعر بكه یت ــه وێ ش ــی ده ت ــوێنێكدا ده ڵێ ــه  ش ــۆ ل ــی، ت ــز قه بان     - به ڕێ

ــه  ئه گــه ر شــاعیرێكی نوێخــواز  ــۆ هه مــوو خه ڵكــی، پێموای ــه  ب نانــی رۆژان

شــیعر  كاتێــك  توویــت، چونكــه   تــۆ  ئــه وه   كردبــێ،  ئه مــه ی  هه بــێ 

ــه   ــرن. ب ــت لێبگ ــا گوێ ــن ت ــۆ دێ ــه س رووه و ت ــه زاران ك ــه وه ، ه ده خوێنیت

ــۆ؟ ــۆ ت ــه  ب ــۆ وای ــه  ب ــۆت ئه م ــی خ بۆچوون

ــه   ــه وه  داگرت ــه  ئاســانی نوخبه كان   * شــته كه  زۆر ســاده یه ، مــن شــیعرم ل

ــیعر  ــه ره تاكانی ش ــه  س ــه ر ل ــن ه ــه وه ی م ــه كان، له به رئ ــه ر زه وی مرۆڤ س

نووســینمه وه  بــاوه ڕم وابــووه  كــه  ئــه و شــیعره ی ده نــوورسێ بــۆ خه ڵكییــه  

ــی هــه ر كارێكــی شــیعرین. ــك ســه ره تا و كۆتای و خه ڵ

 ئــه و چیرۆكــه ی كــه  ده یــوت شــیعر بــۆ چینــه  تایبه تییه كانــه ، واتــا 

ــه  ســه رده مێكداین  ــه  ناوچــووه ، ئێمــه  ل كاربه ده ســتان و ئه رشافــزاده كان، ل

كــه  ده بێــت ئــه وه ی ئــه وه ی به هــره  لــه  شــیعر وه رده گرێــت هه مــوو 

ــردووه  و  ــه ڕم ك ــه دا ش ــاو ئامانج ــه  پێن ــن ل ــدا م ــه  بنه ڕە ت ــێ. ل ــك ب خه ڵ

ــه   ــردووه . ســاڵی 1948 ل ــه  ك گوزارشــتم له م

دیوانه كه مــدا بــه  نــاوی )منداڵیــی مه مــك( 

گه یشــتوومه ته  ئــه م ده رئه نجامــه ی كــه  خه ڵكــی 

ــه وه . ــان جیابكه یت ــرێ لێی ــیعر و ناك ــه  ش ــێكن ل به ش

بــه   یــا  روویــدا  كتوپــڕ  ده رككردنــه   ئــه م  ئایــا   -  

ــۆ  ــه  ت ــه  ره نگ ــی شــیعرگه لێك ك ــه وه  گه شــه ی ســه ند، یاخــود بینین بیركردن

عــه ره ب؟ دیكــه ی  شــاعیرانی  شــیعری  واتــا  بكه یتــه وه ،  ره تــی 

  * هــه ر لــه  ســه ره تاوه  هه ســتم كــردووه  بــۆ شــاییه كی گــه وره  لــه  نێــوان 

شــاعیر و خوێنــه ردا هه یــه  و جۆرێــك لــه  دیــواری زمانه وانــی لــه و نێوانــه دا 

هه بــووه  كــه  بــه  تــه واری رێگــر بــووه  لــه وه ی خه ڵكــی بــه ر شــیعر بكــه ون 

ــه رده می  ــه  س ــه ر ل ــان ه ــی عه ره بی ــیعر كۆن ــرن. ش ــژی لێوه ربگ ــان چێ ی

نه زانییــه وه  تــا ســه ره تای ســه ده ی بیســت شــیعرێكی قــورس بــووه  و 

ــش  ــه ڵ نه خ ــتێ له گ ــه كان ده به س ــه  زمانه وانیی ــه  پێكهات ــت ب ــه  پش چونك

و زه خره فــه ی زمــان، له به رئــه وه  مــن ویســتم شــیعر لــه  نێــو دیــواری 

ــه  شــیعرییه كان بێتــه  ده رێ و بچێتــه  نێــو باخچــه  گشــتییه كانه وه   قوتابخان

و له گــه ڵ خه ڵــك بــژی و له گه ڵیــان بــدوێ.

    - كه ی یه كه م دیوانی شیعریت باڵوكرده وه ؟  

  * یه كــه م دیوانــم )قالــت لــی الســمرا( بــوو كــه  لــه  دیمه شــق چــاب بــوو 

لــه  ســاڵی 1944.

ــی  ــه  ال ــاوی )ورق ــه  ن ــه  ب ــه ك هه ی ــدا چامه ی ــه م دیوانه ت ــه ت ل     - به تایب

القــاری(- بــاوه ڕم وایــه  كــه  له وێــدا جۆرێــك روونكردنــه وه  – مانیفێســت  له  

بــاره ی ئه زموونــی خۆتــه وه  راده گه یه نیــت كــه  ئه تــه وێ چــی بده یتــه  

ــوان  ــه  نێ ــته وه  ل ــه م مانیفێس ــدی ب ــۆ پابه ن ــتایش ت ــا ئێس ــا ت ــه ر. ئای خوێن
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خــوت و خوێنــه ردا؟

  * مــن بــاوه ڕم بــه  شــته  جێگیــره كان نییــه  و ناتوانــم بڵێــم ئــه وه ی پێــش 

ــه ڵ  ــن له گ ــان: م ــه ڵ ژی ــن له گ ــای م ــه  یاس ــۆ منوون ــه ، ب ــاڵ وتووم ــی س س

ژیــان بــه ره و پێــش ده چــم، رێگــه م بــده  ئــه م ده ربڕینــه  بــه كار بهێنــم. واتــه  

ــه  هــه ر ســاتێكدا، جگــه  لــه وه ی چه نــد پێســتێكی  پێســتی خــۆم بگــۆڕم، ل

گشــتگیر هه یــه  كــه  مــرۆڤ تــا هه تایــه  پابه نــد ده بێــت پێــوه ی. بــۆ 

ــرد  ــردن له ســه ری ده ســتان ك ــه  قســه  ك ــه  ب ــۆره ی مــن ك ــه و تی ــه  ئ منوون

بــه م گفتوگۆیــه  لــه  بــاره ی گشــتگیركردنی شــیعر یاخــود گۆڕینــی لــه  موڵكــی 

ــۆ مــن تیۆرێكــی راســت و  ــا ئێســتایش ب ــۆ موڵكــی گشــتی، ت ــه وه  ب تایبه ت

دروســته . مــن هه مــوو رۆژێــك هــه وڵ ده ده م دیوارێكــی دیكــه  بشــكێنم و 

ــه وه . ــه ره  و ده رگاكان ــه  په نج ــه وه ، ل ــه  مااڵن بچم

ــۆت  ــتی خ ــت: پێس ــه  ده ڵێی ــه  ك ــتت چیی ــراوی مه به س ــه  دیاریك   - زۆر ب

بگــۆڕی؟

* مــن بــاوه ڕم بــه  بوونــی شــتی حه متــی نییــه ، یــان شــێوازی جێگیــر 

ســه رده مه كانی  لــه   عه ره بــی  شــیعری  قه یرانــی  ره نگــه   )نه گــۆڕ(، 

ــیعرێك  ــا ش ــه  ته نه ــوون ل ــی ب ــیعره كانی بریت ــه  ش ــت ك ــه و بێ ــدا ئ داڕمان

ــیعره كان  ــوو ش ــا هه م ــوون )وات ــراو ب ــی ك ــۆن كۆپ ــه زی كارب ــه  كاغ ــه  ب ك

كۆپــی یه كــر بــوون و لــه  یــه ك ده چــوون( واتــا شــاعیر نه یده توانــی 

ده رك بــه  ســه رده مه كه ی خــۆی بــكات یــان نه یده توانــی لــه  كێشــه ی 

مــرۆڤ تێبــگات. كــۆی كاره كــه  – لگــۆڕ شــیعری عه ره بــی لــه  مــاوه ی ئــه م 

هــه زار ســاڵه ی دواییــدا – بریتــی بــوو لــه  كــرداری دۆزینــه وه ، دۆزینــه وه ی 

ئــه وه ی كــه  پێشــر دۆزراوه تــه وه  و دیــاره . بریتــی بــووه  لــه  جۆرێــك 

ــی  ــه وه  وه ك زمان ــه  شــیعر ناكه ین ــر ل ــی. ئێمــه  ئێســتا بی كارلێكــی زمانه وان

ــه ر  ــكات( له ب ــه ك رێكبخــات )دروســتی ب ــه  ناتوانێــت چامه ی ــگ ك فه رهه ن

ــنووردارییه   ــوو س ــه  هه م ــا(، ب ــی هێن ــكا )هه ره س ــگ تێكش ــه  فه رهه ن ئه م

كۆنه كانییــه وه  تێكشــكا كــه  وه ك كۆمه ڵێــك وشــه  و پێكهاتــه  و یاســای 

حه متییــه  كــه  رێگــه  بــه  الدان نــادات، ئێمــه  ئه مــڕۆ الده ده یــن لێــی، 

ــردووه . ــتێكی م ــد تێكس ــه ك چه ن ــن، ن ــان بی ــه ڵ ژی ــته  له گ ــه  پێویس چونك

شــاعیره   هه مــوو  لــه   تــۆ  پێموایــه   مــن  قه بانــی،  به ڕێــز  بــه اڵم   -  

نوێخــوازه كان زیاتــر گرنگــی بــه  زمــان ده ده یــت. راســته  تــۆ زمانێكــی نــوێ، 

ــه   ــاره  ك ــیعره كانتدا دی ــه  ش ــه اڵم ل ــی، ب ــه كار ده هێن ــوێ ب ــی ن ــه  واتاگه ل ب

گرنگــی بــه  كه ره ســه  ســه ره تاییه كانی زمانیــش ده ده یــت كــه  ئه ویــش 

ئــه و زمانه یــه  كــه  هه ســتی خۆتــی پێده رده بــڕی؟

ئێمــه  ســه ره تا رێكه ویــن له ســه ر واتــای   * مامۆســتا ته یــب ئه بێــت 

ــه وه  و  ــتبووه  بازن ــه ی خس ــه  ئێم ــه  ك ــه و زمانه ی ــتم ئ ــن مه به س ــان( م )زم

ســه رده مێكی دوورودرێــژ لــه  زانكۆكامنــان و قوتابخانــه كان و لــه  وانه كانــی 

زمانــی عه ره بــی و وانه كانــی فقــه دا.

    - پیرۆزكرابوو؟

ــه م  ــن ئ ــان ده وتی ــوو، پێی ــرۆزی ده وره دراب ــه  پی ــێوه یه ك ب ــێ به ش   * به ڵ

ــان  زمانــه  وه ك ســندوقێكی جادوویــی وایــه ، پێیســته  ده ســتی لێنه ده یــن ی

نابێــت ئــه و ســندوقه  نهێنییــه ی لــه  ناویدایــه  بكرێتــه وه ، ئه گینــا دێــوی نــاو 

ــه   ــه م زمانه ی ــه م، ئ ــی تێده گ ــن لێ ــه ی م ــه و زمان ــرێ. ئ ــندوقه كه  ده مانگ س

بــۆ  ئه تگێرمــه وه   ده دات)ده ژی(  هه ناســه   رێگایــه وه   لــه   خه ڵــك  كــه  

ــه . ــت داماڵینه ك ــه ی پێس بیرۆك

ــت  ــه ی وت ــش، ئه م ــه  منی ــت داماڵینه ك ــه ی پێس ــۆ بیرۆك ــه وه  ب  - ئه تگێڕم

واتــا كاتێــك چامه یــه ك تــه واو ده بێــت، ئیــر بــه  الی تــۆوه  هیــچ نییــه ؟ واتــا 
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ــۆ؟  ــی ت ــه  ده ره وه ی جیهان ــتێك ل ــه  ش ئه بێت

ــت؟ ــری ده كه ی ــه  بی ده ینووســیت و ل

 * چامــه كان – كاتێــك ده یاننووســم – ســه ر بــه  

مانــه وه ی  وایــه   بــاوه ڕم  و  مێژووییــن  قۆناغێكــی 

شــاعیر لــه  قۆناغێكــی دیاریكــرداودا كــه  شــیعرێكی 

ــن  ــت. م ــه  بكه وێ ــه  جووڵ ــت و ل ــده كات بڕچێ ــیبێت، وای لێ ــدا نووس تێ

ــه   ــم، ب ــۆم جێبهێڵ ــردووی خ ــه  راب ــه م ك ــه وه  ده ك ــاره زووی ئ ــه رده وام ئ ب

دڵنیاییــه وه  ئه مه یــش لــه  بێوه فایــی نییــه ، به ڵكــو مــن زۆر بــه  وه فــام 

ــان و  ــه  هه نگاون ــا ب ــه ر ته نه ــۆ هون ــش ب ــۆم و وه فاداری ــه ری خ ــۆ هون ب

تێپه ڕانــدن ده بــێ، بــۆ منوونــه  خه ڵكانێكــی زۆر هــه ن ئه توانــن ئــه و 

ــیویانه ، وه ك  ــر نووس ــاڵ پێش ــت س ــه  بیس ــه وه  ك ــه ر بڵێن ــیعرانه یان له ب ش

ئامێرێكــی تۆمــار كــردن بــه  هه مــوو ورده  كارییه كانییــه وه ، ده توانــن 

بێگڕنــه وه ، بــه اڵم مــن ناتوانــم ئــه م سه ركێشــییه  ئه نــدام بــده م.

ــووه   ــووم كــه  پێكهات ــی دیمه شــقیدا گــه وره  ب ــه  خانوویه كــی كۆن     مــن ل

ــه وه ، پاشــان  ــه  پشــت ده رگا دارینه كانیی ــد باخچه یه كــی شــاراوه  ل ــه  چه ن ل

ره نگــه  بچیتــه  راڕه وێكــی بچووكــه وه  كــه  ره نگــه  بــۆ تــۆ هیــچ نه گه یه نێــت، 

جگــه  لــه وه ی ده رگایه كــی دارینــی بچووكــت كردۆتــه وه  و لــه  به رده متــدا 

لــه   هه شــتێكه وه   بــه   ده كه ویتــه   تــۆ  ئیــر  كراونه تــه وه .  باخچه كانــی 

ــی  ــاو و ماس ــه مین و ئ ــوڵ و یاس ــان دار و گ ــاڵ، پاش ــته كانی خه ی به هه ش

و بولبولــه كان، هه مــوو لــه  بــه رده م خۆتــدا ده بینــی، ئــه م باكگراونــده  

رۆڵــی گرنگــی گێــڕاوه  لــه  دروســتبوونی زمانــی شــیعری منــدا و لــه  تــه واوی 

ــی  ــمرا – منداڵ ــی الس ــت ل ــه ره تامدا )قال ــی س ــه  دیوانه كان ــمدا، ل ژیانیش

ــه ی  ــف و بێی ــه و ئه ل ــه  ئ ــت ك ــه وه  ده كه ی ــی ئ ــی( تێبین ــت ل ــك – ان مه م

به رده وام ئاره زووی 
ئه وه  ده كه م كه  

رابردووی خۆم جێبهێڵم، 
به  دڵنیاییه وه  ئه مه یش 

له  بێوه فایی نییه ، 
به ڵكو من زۆر به  وه فام 

بۆ هونه ری خۆم و 
وه فاداریش بۆ هونه ر 
ته نها به  هه نگاونان و 

تێپه ڕاندن ده بێ
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پێــی ده نووســم، دیمه شــقییه  و زۆرێــك لــه  وشــه  فۆلكۆرییه كانــی ســوریام 

بــه كار هێنــاوه . لــه  چامــه ی )حمــس چامه یــه ك بــۆ دایكــم(: نــاوی چه نــد 

ــدا،  ــی عه ره بی ــه واوی جیهان ــه  ت ــۆن ل ــه  نام ــردووه ، ك ــوریم ب ــی س گیایه ك

ــه وه ،  ــی خۆت ــه  خاك ــته ی ب ــه (. وابه س ــێری و نه فش ــش وه ك )شمش ئه وانی

ــه م راســتییه  وایكــردووه   ــه ، هه ســته كه م خــاك شــانۆی شــاعیرانه . ئ بنه ڕه ت

مــن توندبــم و نزیكربــم زیاتــر لــه  باســه  مرۆییــه كان تــا شــاعیرانیر.

    - ئــه م منداڵییــه  جوانــه  – وه ك چــۆن وێنــات كــرد – ئایــا هیــچ 

شــاعیر؟ ده بیتــه   تــۆ  كــه   تیابــوو  ئاماژه یه كــی 

* حــه ز ئه كــه م ئامــاژه  بــه  الیه نێكــی گرنــگ بكــه م، مــن ئــه م به هره یــه م 

لــه  باپیرمــه وه  بــۆ ماوه تــه وه . كــه  رۆڵێكــی مه ترســیداری گێــڕاوه  لــه  مێژووی 

شــانۆی عه ره بیــدا، كــه  ئه ویــش )ئه بوخه لیــل قه بانی(یــه . كــه  یه كێــك 

ــن و  ــی چاپل ــه  چارل ــم ب ــم بیچوێن ــااڵكان و ئه توان ــده  ب ــه  هونه رمه ن ــوو ل ب

ــاڵ  ــه ڕووی مه ح ــه  رووب ــوو، ك ــه ده ی نۆزده داب ــی س ــه  كۆتای ــش ل ئه مانه ی

بــووه وه  لــه و ژینگــه  كۆنه پارێــزه ی دیمه شــقدا، شــانۆیه كی ســه ره تایی 

بهێنێتــه  كایــه وه . بــۆ یه كه مجــار لــه  خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســتدا و توانــی 

ــه   ــت( ل ــوێ بنێ ــگاوی ن ــا هه ن ــێ )وات ــه ری تێپه ڕێن ــی هون ــوو میرات هه م

شــانۆكه یدا و ده رئه نجامــی ئه مانه یــش )ئه بوخه لیــل( دوورخرایــه وه  بــۆ 

ده ره وه ی ســوریا و رۆیشــت بــۆ میــرس و لــه  دواییــدا له وێیــش توانــی ببێتــه  

ــرسدا.  ــه  می ــانۆ ل ــه وه ی ش ــه نگه كانی بزووتن ــه  پێش ــك ل یه كێ

ــت  ــه یی( ناكه ی ــی )هاوپیش ــی هاوڕێیه ت ــه  په یوه ندییه ك ــت ب ــا هه س - ئای

گرێــت بــدات بــه  شــاعیرانێكه وه  كــه  پێــش تــۆ ژیــاون، بــه  نزیكــه ی هــه زار 

ڵ؟ سا

بیروبۆچوونــدا  لــه   كــه   هه یــه   ئه وانــه   له گــه ڵ  په یوه ندیــم   *

ــن،  ــه ( وه ربگری ــو ره بیع ــه ر ئه ب ــه  شــیعری )عوم ــۆ منوون ــه وه . ب یه كده گرین

رایه ڵه یه كــی  چه نــد  رێگــه ی  لــه   هه یــه   له گه ڵــی  په یوه ندیــم  مــن 

ــه (  ــو ره بیع ــه ر ئه ب ــه  )عوم ــت ك ــۆ ده زانی ــدا، ت ــی و مرۆیی ــی زه مین واقع
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ن
شــیعری هێنایــه  ده رێ، وه ك ئــه وه ی مــن شــیعرم لــه  ژێــر زه مینــی كتێبه كان 

ــه   ــاوه ڕم ب ــازاد. مــن ب ــاو هــه وای ئ ــۆ ن ــه  ده رێ، ب ــه  بێبه شــبوون هێنای و ل

ــی  ــه  خه ڵك ــێ ك ــه وه  ده ڵ ــاعیر ئ ــه  ش ــه  ك ــش ئه وه ی ــه ، ئه وی ــتی هه ی راس

ــه   ــق )دووڕوو( بوومای ــاعیرێكی مونافی ــن ش ــه ر م ــن، ئه گ ــه وێ بیڵێ ده یان

تووشــی زۆر هێــرش و كێشــه  و نه فره تــه كان نه ده بــووم، بێجگــه  لــه وه  

بــاوه ڕم وایــه  جــۆش و خرۆشــی شــاعیر ســیمبوڵه ، چونكــه  ئه ركــی شــاعیر 

ــه   ــه مه نده فه ره  دارین ــه و ش ــه ی ئ ــر تای ــه  ژێ ــرناو ل ــی چێ ــه  بۆمبێك ئه وه ی

ــێ. ــاو ب ــه  گونج ــۆ كۆمه ڵگ ــێ ب ــر ناتوان ــه  چی ــێ ك ــووه دا دابن ــه  هیالكچ ب

  - لــه  په یوه نــدی شــاعیر بــه  ژنــه وه ، لــه  كتێبه كانــی تــۆدا – ئــه وه ی 

سه رســامم ده كات تاڕاده یــه ك ئه وه یــه  كــه  شــاعیر لــه  په یوه ندییه كــی 

ــی  ــی و ملمالنێ ــه  ناكۆك ــه ك ك ــا په یوه ندیی ــه ڵ ژن، وات ــه  له گ ــه رده وام دای ب

تێدایــه  كــه  خه ریكــه  ئــه م ناكۆكییــه  زیــاد لــه  پێویســت ســۆزداری ده بێــت.

    * ســه یركه  ئوســتاز ته یــب... تــۆ خاڵێكــت ورووژانــد، حــه ز ده كــه م 

ــیعری  ــه رچاوه ی ش ــه ڵ ژن س ــێ له گ ــی و ملمالن ــه وه . ناكۆك ــی بكه م روون

ــیوم  ــێ نووس ــیعرگه لێكیان پ ــتی ش ــی خۆشه ویس ــته قینه یه ، كۆتاییه كان راس

جوانــره  له وانــه ی لــه  ده ســتپێكی ئــه و عه شــقه دا نووســیومه . كاتێــك 

ده زووه كــه  ده پچڕێــت و زریــان هه ڵــده كات، ئیــر تــۆ ده ســت بــه  نووســینی 

لــه  خۆشه ویســتیدا  بڵێــم )درامــا(  ئه مــه  وا ده كات  شــیعر ده كه یــت. 

ده بێتــه  شــیعری راســته قینه . خۆشــبه ختی و به ختــه وه ری لــه  عه شــقدا 

به خته وه ریــت،  له گــه ڵ خۆشه ویســته كه تدا  كاتێــك  ناگه یه نێــت،  هیــچ 

ــی  ــاوێ، دڵخۆش ــرت ن ــه كات و هیچی ــت ئ ــه  به ش ــه م به خته وه ریی ــر ئ ئی

ــه (. ــووڵ نیی ــه  و ق ــاده یه  )رووكاریی ــی زۆر س كردارێك

بــه اڵم  خۆپه رســتانه ن،  زۆر  كــرداری  شــادومانی  و  به ختــه وه ری      

ده پچڕێــت،  په یوه ندییه كــه   كاتێــك 

گۆڕه پانــی  ده كه ونــه   خۆشه ویســته كان 

ــده كات. ــدی شــیعر ده ســت پێ ــره وه  ئی ــا( لێ )درام

و  توندتریــن  كــه   چامه كانــت  لــه   یه كێــك   -  

واقعیریــن چامــه ی تۆیــه  بریتییــه  لــه  )وێنــه  كێشــان بــه  

وشــه كان(؟ 

ــه و  ــكرا، ئ ــه  باس ــه  ك ــه و قه یرانه ی ــدی ئ ــی تون ــه  ده ربڕینێك ــه م چامه ی  * ئ

قه یرانــه ی كــه  شــاعیر تێیده كه وێــت كاتێــك ده گاتــه  جێگه یه كــی داخــراو، 

ــه  خــراپ  ــه  زۆر ب ــه م چامه ی ــه ك ئاراســته وه ، ئ ــه  ته نهــا ی ــه ك ب ــا رێگه ی وات

ــوو،  ــك پێیانواب ــۆ ئه مــه . هه ندێ ــه  داخــم ب ــراوه ، مــن ب ــۆ ك ــه وه ی ب لێكدان

یــان  ده خوێننــه وه ،  بابــه ت  رووكاری  ته نهــا  كــه   ئه وانــه ی  هه ڵبه تــه  

ــه   ــه م چامه ی ــه  ئ ــه ن، ك ــه ت ده ك ــه یری باب ــانه كه وه  س ــه  ناونیش ــا ل ته نه

ــه  باشــرین شــیعره كامنه ،  ــاوه ڕم وایــه  ئــه م چامه یــه  ل ناڕه وشــتییه  و مــن ب

ئــه و جیاوازییــه   ده مــه وێ  بــه م چامه یــه   لــه  خاوینرینیانــه : چونكــه  

ده ربخــه م كــه  دۆخــی شــاعیر لــه  ســه ره تادا، لــه  دۆخــی ئــه و لــه  كۆتاییــدا 

ــزاری و  ــه  و بێ ــناك هه ی ــی ترس ــه دا نائومێدییه ك ــه م چامه ی ــات. ل ده رده خ

ــرێ. ــتا ناوده ب ــه وه ی ئێس ــه ، وه ك ئ ــبینی هه ی ره ش

ــۆدا،  ــیعری ت ــه  ش ــه  ل ــی وه رچه رخان ــه  خاڵ ــه  چامه ك ــم ك ــن هاوڕات     - م

ــه وه ! ــۆ ده خوێندم ــت ب ــه  كه مێك خۆزگ

داوام لێمه كه  باسی ژیامنت بۆ بكه م

چونكه  زۆر درێژ ده كێشێ شاژنه كه م

من له  هه موو سه رده مه كاندا ژیاوم

چا ته مه نم ملیۆنان ساڵ بووبێ!



تاوتوێكردنی ناوەڕۆكی شیعرە ئاشقانەكانی 
فەریدوونی موشیری و نزار قەبانی
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ن. مەهدی مومتەحێن
    لەیال خۆشكام
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ن
مەكتەبــی  هــەردوو  لــە  بــەراوردكاری  ئەدەبیاتــی  دەزانیــن  هــەروەك 

ــی  ــرێ،  بەپێ ــۆ دەك ــەنگاندنی ب ــوێ و هەڵس ــی تاوت ــی و ئەمریك فەڕەنس

بنەماكانــی مەكتەبــی ئەمریكــی و بەپێچەوانــەی مەكتەبــی فەڕەنســی، 

ــە  ــەی بەرهەم ــردن و رەخن ــوێ ك ــە تاوت ــاس ل ــەراوردكاری ب ــات ب ئەدەبی

ئەدەبییەكانــی دوو شــاعیر یــان دوو نووســەر دەكات، بەبــێ گرنگیــدان 

بــە كاریگــەری ئــەوان لەســەر یەكــر. لــەو مەكتەبــەدا هاوبەشــبوونی  

ناوەڕۆكــی هەندێــك لەبەرهەمەكانــی ئــەو دوو شــاعیرە یــان نووســەر بــۆ 

بەراوردكــردن پێویســتە. ئەگــەر تاوتوێكردنــی بەرهەمــی دوو شــاعیر لەیــەك 

ــی  ــردن وەك بەراوردكردن ــش ك ــن هاوكێ ــی دەڵێ ــەوەی پێ ــت ئ ــدا بكرێ كات

بەرهەمەكانــی نــزار قەبانــی و خەلیــل مەتــران، ئەگــەر تاتوێكردنەكــە 

ــە  ــۆ منوون ــردن ب ــن بەرارودك ــی دەڵێ ــت پێ ــاواز بێ ــی جی ــوان دوو زمان لەنێ

فەریدوونــی  و  قەبانــی  نــزار  ئاشــقانەكانی  بەرهەمــە  بەراوردكردنــی 

ــیری. موش

لــەم لێكۆڵینەوەیــەدا بەراوردكردنێــك لەنێــوان هەندێــك شــیعری عاشــقانەی 

نــزار قەبانــی و فەریدوونــی موشــیری كــراوە.

پێشەكی

ئــەوەی ئەنگێــزەی شــاعیر لــە قســەوە دەكات بــە كــردار بوونــی« جوانــی« 

و » هونــەر« و » پەیامــە« لــە شــیعردا. ڕوخســار و ناوەرۆكــی شــیعر 

ــەو  ــی ئ ــاعیر و ویژدان ــی ش ــەكەوتی ئەزموونەكام ــی و پاش ــە پەزمەندەی ل

ســەرچاوە دەگرێــت و ڕەنگدانــەوە و دەنگدانــەوەی هەمــوو بەهــرە و 

ئەزمــوون و زانســت و حەساســییەت و زەوق وتوانــا هونــەری و زانســتی و 

ــەوە. رسوشــتی ئ

جوانــی و هونــەر هۆكارگەلــی بەدەســتهێنانی چێــژ و لەزەتــە ڕوحییەكانــن 

ــوان  ــتی ج ــتی رسوش ــە هەس ــی ب و ئۆقرەی

پەرســتی دەبەخشــێت. پەیامیــش لەپێنــاو 

ــی  ــە و نەبوون ــی ڕۆح و گیان ــەوەری و مەزن بەخت

ــر و  ــر كاڵ ــە وەرگ ــتبوون ب ــە پێویس ــەو وا كات ك ئ

ــەو  ــەاڵم ئ ــەت. ب ــاو بب ــان لەن ــەوە ی ــر بكات كەمڕەنگ

ــی  ــە ڕۆڵ ــە  ســوودوەرگرتن ل ــەو ســێ حاڵەت ــە لەدروســتكردنی ئ ســتەی ك

ــەنگییە. ــی هاوس ــان بوون ــە هەم ــەوان ك ــەرەكی ئ س

هونــەر بەگشــتی و شــیعربە تایبەتــی ســنوورەكان تێدەشــكێن و تــاك 

بــەدوای ڕوونكردنــەوەی شــتەكانە. بــەاڵم شــیعر لــە ڕووناكییــەكان ڕادەكات 

ــك  ــە هەندێ ــۆرەی ك ــەو ج ــل ب ــەڵ عەق ــێ لەگ ــەاڵم ملمالن ــدێ، ب و هەڵ

پێیانوایــە كــە ئــەو ملمالنێیــە یانــی ڕاكــردن لــە عەقــڵ و بەتاڵبوونــی شــیعر 

ــەت و  ــی تایب ــی دەروون ــڵ و مانایەك ــیعر عەق ــوو ش ــە، بەڵك ــا نیی ــە مان ل

ــە. ــەربەخۆی هەی س

ئەگــەر لــە بەرهەمەكانــی شــاعیرێكدا نادیــاری و شــاراوەیی و نهێنــی وەك 

بەرچاوتریــن تایبەتــی شــیعری لەقەڵەمبدرێــت ناتوانیــن ئــەو بــە باشــرین 

بزانیــن هــەروەك چــۆن بوونــی لەحنــی خێــرا و دەربرینــی چەمكــە 

واقعییــەكان لەهەندێــك حاڵەتــدا، بەهــا و متانــە و جــێ بــاوەری شــاعیر 

ــات. ــاو ناب لەن

ئــەوەی بــەر لەهەمــوو شــتێك گرنگــە  رێــژەی كاریگــەری شــیعر لــە بــواری 

ئێســتاتیكا و جوانناســی و زمــان، بــەدوور لــە پەســەندكردنێكی كاتــی  یــان 

ناخودئــاگا، كــە بەشــێوەیەك لــە شــێوەكان مــرۆڤ بــەرەو كامڵبــوون دەبات.  

ئێمــە لێــرەدا دەمانەوێــت چاوخشــاندنێك بــە شــێوازی شــاعیری دوو 

شــاعیری هاوچەرخــی فــارس و عەرەبــدا بخشــێنین. جگەلــەوەش ناوەڕۆكــی 
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فیكــری هــەر كام لــەو دوو شــاعیرە لەنــاو شــیعرە ئاشــقانەكانیاندا تاوتــوێ 

بكەیــن.

ــی شــیعر و ناوەرۆكــی  ــە فەزل ــە ك ــە نیی ــە ئەوەی ــەم بەراوردكردن ــج ل ئامان

شــیعری شــاعیر بەســەر شــاعیرەكەی تــردا بدەیــن، و نــە دیاریكردنــی 

كاریگــەری ئــەوان لەیەكــری ) چونكــە ئەگــەری  كاریگــەری و كارتێكردنــی 

ــت  ــە دەمانەوێ ــە. ئێم ــەر نیی ــەت ه ــەم و تەنان ــاعیرە زۆر ك ــەو دوو ش ئ

ــیری  ــاعیرە) موش ــەو دوو ش ــاعیرانە ی ئ ــی ش ــەر ڕوانین ــە س ــك بخەین تیش

ــار و  ــۆ عەشــق و خۆشەویســتی و ی ــان ب ــە ڕوانین ــەبارەت ب ــی( س و قەبان

دڵــدار.  ئــەوەی كــە لــە ناوەڕۆكــی ئەندێشــەی ئــەو دوو شــاعیرە هاوبەشــە 

ئەگــەر  ژیــاون.  شارســتانییەت  و  ئــەدەب  خاوەنــی  لەســەرزەمینێكی 

ــا  ــا و مان ــاو وات ــەش لەن ــی هاوب ــا خاڵ ــێوەیەكی لیســت ئاس ــەوێ بەش مبان

ــن  ــێ شــك یەكەمی ــن ب ــەو دوو شــاعیرە دەستنیشــان بكەی ئاشــقانەكانی ئ

حاڵــەت ئەزموونــی خۆشەویســتی مۆدێــرن و عەشــقی بەرچــاو و حەقیقەیە 

ــەوە. ــك كردۆت ــری نزی ــی و موشــیری لەیەك ــەزای مێشــكی قەبان ــە ف ك

خۆشەویســتی شــیعری ئــەو دوو شــاعیرە كــە یەكێكیــان عــەرەب و ئــەوی 

تریــان فارســە، ئەوەیــە كــە هەردووكیــان ســەرەڕای هەمــوو شــتێك – 

ــە و پەیوەنــدی  ــان زاڵ جەســتەی و ڕۆحــی- لەســەر ئەندێشــەی هەردووكی

دوو  پەیوەندییەكــی  خۆشەویســتەكەی  لەگــەڵ  مۆدێــرن  عاشــقێكی 

ــەودا عەشــق و عاشــق و  ــە شــێوەیەك كــە ل ــە ب ــەو پەیوەندیی ــە، ئ الیەنەی

مەعشــوق هەموویــان دەبــن بــە یــەك ، ئەوەنــدە لەنــاو یەكــدا دەتوێنــەوە 

ــەختە و  ــتەم و س ــی ئەس ــەران كارێك ــۆ خوێن ــەوان ب ــەوەی ئ ــە جیاكردن ك

توانــای جیاكردنەوەیــان نییــە. ڕووكردنــە مەعشــوق و قســەنەكردن لەگــەڵ 

ــرەوە ــار یەكێكــی ت ــب و نادی ــە شــێوەیەكی غای ــەو ب ئ

ئەگــەر مبانەوێــت بەشــێوەیەكی گشــتی جیــاوازی ڕوانینــی ئەو دوو شــاعیرە 

ــتەكەی  ــە خۆشەویس ــن ك ــت بڵێ ــن، دەبێ ــاس بكەی ــق ب ــی عەش ــۆ پرس ب

ــەنگەر  ــە هاوس ــەو بۆت ــۆ ئ ــەوە ب ــی پرســی خەبات ــیری بەهــۆی گرنگ موش

و هاوخەبــات كــە تێدەكۆشــێ هــاوڕێ لەگــەڵ شــاعیر جیهــان بــەرەو 

یوتوپیایــەك كــە پــڕ لــە ئــازادی و یەكســانییە ببات، بــەاڵم خۆشەویســتەكەی 

قەبانــی حــوزوری هەیــە تــا » ژن » چنگــی پیــاوان ڕزگار بــكات و جوانــی 

ــەوە.   ــەرەب ئاشــت بكات ــوری ع ــگ و كەلت ــەڵ فەرهەن ــیعر لەگ و ژن و ش

ژیاننامە و ژیانی فەریدوونی موشیری : 

فەریــدوون موشــیری ڕۆژی 22 ی مانگــی ئەیلولــی ســاڵی 1926 لــە گەڕەكی 

ــی  ــاوە. قۆناغ ــا هەڵێن ــە دونی ــاوی ب ــاران چ ــاری ت ــە«  لەش ــن الدول » عی

ــە  ــی ل ــر دیپلۆم ــردووە و دوات ــەواو ك ــهەد ت ــاران و مەش ــە ت ــەرەتایی ل س

تــاران وەرگــرت و لــە بەشــی زمــان و ئەدەبــی زانكــۆی تــاران وەرگیــرا. دوای 

ــی  ــە  هەرەت ــەر ل ــەو ه ــت. ئ ــۆ دەهێنێ ــی زانك ــە خوێندن ــەك واز ل ماوەی

الوییــە زەوقــی ئەدەبــی هەبــو هــەر بۆیــە دەســتی كــرد بە شــیعر نووســین. 

ئەمــە منوونــەی شــیعرێكی ئــەوە كــە لــە تەمەنــی 15 ســاڵیدا نووســیویەتی:

لەدەرگا هاتە دەر  بەڕوخسارێكی جوان و لێو بەخەندە

الی من دانیشت و تۆزی خەم و خەفەت نەما 

دیوانی شیعری حافزی بە توندی نا بە سینگی خۆیەوە

دڵم لە حەیبەتا  كەوت كەبەنیازە چی بخوێنێتەوە

 بەنازە چاوی داخست و الپەرەیەكی هەڵدایەوە

لە خۆشیاندا دەستی هەڵبڕی و چاقی بە عەرزدا دا

مرا توند بە سنگی خۆیەوە گوشی و بزەیەك هاتێ و گوتی:

گەیشت پەیام و مزگێنی كە ئیر ڕۆژانی خەم وخەفەت نامێنێ.
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ــەوە،  ــاڵ دەگرن ــز ف ــی حاف ــە دیوان ــك ب ــەی خەڵ ــاو فارســەكاندا زۆرب ) لەن

ــوردی( ــڕی ك وەرگێ

لــە تەمەنــی 18 ســاڵییەوە بەشــێوەی پچــڕ پچــڕ و پەرتــەوازە لــە نــاو 

ــی  ــاڵیدا دایك ــی 19 س ــە تەمەن ــەوە. ل ــاڵو دەكرای ــیعری ب ــدا ش ڕۆژنامەكان

كۆچــی دوایــی كــرد و مردنــی دایكــی كاریگەرییەكــی زۆر قوڵــی لــە ســەر 

دەروون و ڕۆح و هەســت و ســۆزی دانــا. 

ــە  ــاڵی 1971  ل ــە س ــەزراوە و ل ــتە دام ــی پۆس ــە وەزارەت ــاڵی 1945 ل لەس

ــراوەتەوە.  ــۆن گواس ــای تەلەف ــۆ كۆمپانی ــتە ب ــی پۆس وەزارەت

لــە تەمەنــی 28 ســاڵیدا ژنــی هێنــاوە و بەرهەمــی ئــەو ژن هێنانــەش كــوڕ 

و كچێكــە، كوڕەكــەی نــاوی بابەكــە و كچەكەیشــی نــاوی بەهــارە.

لــە تەمەنــی 29 ســاڵیدا یەكەمیــن دیوانــی شــیعری خــۆی بەنــاوی » 

ــی  ــە ڕۆژنامەوان ــەزی زۆر ل ــیری ح ــردەوە . موش ــاڵو ك ــان« ب ــوی تۆف تین

بــوو هەربۆیــە ماوەیــەك وەك پەیامنێــر و دواتــر بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە 30 

ســاڵ وەك نووســەر لــە ڕۆژنامەكانــدا بابەتــی بــاڵو دەكــردەوە. ســااڵنێكی 

زۆریــش لــە گۆڤارەكەكانــی« ســوخەن« و » روشــنفكر« و » ســپیدە و ســیاە« 

دەســتەی نــوورسان و لێپــررساوی الپەرەكانــی ئەدەبــی و كەلتــووری بــووە. 

ــرا.  ــتە خانەنشــین ك ــی پۆس ــە وەزارەت ــاڵی 1979 لەســەر داوای خــۆی ل س

ــە 50 ســاڵ چاالكــی لەبــواری ئەدەبــی و شــیعر  ــر ل ســەرئەنجام دوای زیات

و ڕۆژنامەنووســیدا  بەرەبەیانــی ڕۆژی 24ی ترشینــی ســاڵی 2000 بەهــۆی 

نەخۆشــی شــێرپەنجە لــە تارانــی پایتەختــی ئێــران بــۆ هەمیشــە چاوەكانــی 

لەســەر یــەك دانــا و كۆچــی دوایــی كــرد و لــە گۆڕســتانی بەهەشــتی 

ــدان« بەخاكســپێردرا.  ــرا« بەشــی هونەرمەن زەه

بەرهەمە شیعرییەكانی موشیری

دیوانی تینوی تۆفان  -1

گوناهی باران  -2

هەور و كووچە  -3

باوەڕ بە بەهار بكە  -4

بێدەنگی  -5

مرواری میهر  -6

ئاهی باران  -7

لە واڵتی ئاشتییەوە  -8

پێنج قسە بێژ  -9

ساتەكان و هەست  -10

ئاوازی ئەو باڵندە غەمگینە  -11

تا بەیانی ڕووناكی ئەهورایی   -12

ــەوەی هەناســەی  ــاوی« دەنگدان ــر ن ــە ژێ هەمــوو شــیعرەكانی موشــیری ل

ــەوە. ــوبحی دەم« كۆكراوەت س

موشــیری دوو كتێبــی تــری بــە ناوەكانــی« یەكالنەیــە ســەیركردن و یەكســان 

ســەیركردن« لەبــارەی ناســینی ئەبــو ســەعید ئەبوخەیــر شــاعیر و خواناســی 

ــیعری هاوچەرخــی  ــە ش ــە ل ــوون« گوڵبژێك ــین ب ــردن و ش ــاودار و چرۆك ن

ــارە و  ــاو گۆڤ ــە ن ــیری ل ــاری موش ــن وت ــەش چەندی ــە لەمان ــی. جگ فارس

ــدا بــاڵو كراونەتــەوە.  ڕۆژنامەكان

عەشق لە ڕوانگەی فەریدوونی موشیرییەوە

ــە قســە و داشــۆرین و  ــز ل ــێ و هەرگی ــرۆز دەزان ــە پی موشــیری عەشــق ب

گاڵتەكانیــدا ئــەو وشــەی بــە كار نەهێنــاوە. ئــاوازی عەشــق و خۆشەویســتی 

و  گوێگــر  و  وەرگــر  هیــچ  كــە  شــەرمنانەیە  نازێكــی  هەڵگــری  ئــەو 
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ناكــەن.  گومــان  شــیعرەكانیدا  ڕەســەنایەتی  لــە  هەرگیــز  خوێنەرێــك 

عەشــق و خۆشەویســتی موشــیری هەرگیــز لــە دایكبــووی قسەخۆشــەكانی 

ــە.  ــەنگ نی ــان ناهاوس ــەنگ ی هاوس

ــی، تەمــاح، چاوچنۆكــی،  ــەكان، بەخیل ــە، سەركێشــیە خراپ ــی، تۆڵ بەدگومان

لەخۆبایــی، توڕەیــی، داوێــن پیســی، لۆمــە و غەدركــردن لــە خەڵكــی، 

هەرگیــزاو هەرگیــز لەنــاو خۆشەویســتی و هەســت و ســۆزی ناســكی ئــەو 

ــڕن.  ــەو بب ــۆ الی ئ ــن رێگــە ب ــە و ناتوان ــان نیی شــاعیرە جێگای

گومــان لــەوەدا نییــە كــە موشــیری ناســكرین لەحنــی ئاشــقانەی لــە 

بــەكار هێنــاوە.  شــیعرەكانی دا 

بــۆ مەدحــی عەشــق شــیعری دەگــووت و هەرگیــز درێــژەدادڕی نەدەكــرد 

ــاعیران  ــی ش ــە و مەدح ــۆرە قس ــەر ج ــە ه ــەرد ل ــاك و بێگ ــقێك پ و عەش

ــا چ  ــە ت ــە ك ــەش نیشــانەی ئەوی ــی ســەردەمی خــۆی، ئەم و هونەرمەندان

ڕادەیــەك چەمكــی نوێــی عەشــق بــە شــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ لەســەر گیــان 

و ڕۆح و زەوق و ســەلیقەی شــاعیران و هونەرمەندانــی ئــەم چەرخــە زاڵــە.

شــك و گومــان لــەوەدا نییە كــە فەریدوونی موشــیری عاشــقێكی ڕاســتەقینە 

بــووە كــە ســۆزی دەروونــی ئــەو لــە قســەكانیدا دەردەكەوێــت، نیشــانەی 

عەشــق لەنــاو وتــە و وشــەی موشــیریدا هەیــە و لەهەمــوو شــوێنێكدا ئــەوە 

دەردەكــەوێ. شــیعرەكانی موشــیری لێوانلێــون لــە خۆتەرخانكــردن بــۆ 

عەشــق لەنــاو جیهانــی ئێحســاس و هەســتدا. موشــیری لــەو كەســانە نیە كە 

دڵــی لــە بڵێســەی خرۆشــانی عەشــق ز هۆگربــوون بــەردەوام لەســووتاندا 

بێــت. بــەاڵم دڵــی گــەرم و ڕووناكــە، هەســتەكانی پــاك و بێگــەرد و جــوان، 

ــی  ــە قســەی خــود سنایی)شــاعیرێكی گەورەی ــەرە، و ب شــادیهێنەر و بزوێن

ــەو عەشــقانەیە كــە دێــت« عەشــق دێــت  ــە(  عەشــقی موشــیری ل ئێرانیی

نــەك ئــەوەی فێــری بــی«. لەنــاو شــیعرەكانی موشــیریدا دەتوانــی هەســت 

ــاك و بێگــەرد بكــەی. شــاعیر عەشــق  ــە بۆنێكــی پڕســۆز و عەشــقێكی پ ب

بــە عەیــش و نــۆش و چێــژ دەزانــێ و بــە وشــەیەكی نــەرم و نیــان وەهــا 

لــەدووی عەشــق دەگەڕێــت و ئــاوا بــە جوانــی دەڵــێ:

من جگە لەتۆ كەسم نییە ئەی عەشق 

من خۆم داوەتە دەست تۆ ئەی عەشق

تا لوتف و میهربانی تۆ گەیشتم پێم

من لە خاكەوە گەیشتم بە ئاسان ئەی عەشق

ئەگەر بەبێ تۆ هەناسە بدەم

من حساب بۆ ئەو هەناسەیە ناكەم ئەی عەشق

ئەم شیعرە دەست و پێ شكاوە 

بە دەستی تۆ نووسیومە ئەی عەشق

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

موشیری هەموومان بۆ ئاشقبوون هاندەدات. 

لەناو ویژدانت ئەگەر گوڵ نەڕواوە هێشتا

بۆنی گیانبەخشی عەشق 

لە سارای دەروونت هەڵنەكردووە هێشتا

تووەكان دەبێ سەرلەنوێ بكێلین

دەبێ خۆشان بوێ

ــە«  ــە هەی ــۆم ك ــیعری« ت ــە ش ــیری ل ــی موش ــرەوە فەریدوون ــی ت لەالیەك

ــت: ــق دەڵێ ــی عەش ــە ناوەڕۆك ــەبارەت ب س

نازانم لەدەست شوور و شەوقی عەشق بۆ كوێ ڕاكەم
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ن
چلۆن چارەی ئەم دڵە بێ ئۆقرە بكەم 

گڕگرتــوو  گیایەكــی  بنچكــە  هــەروەك 

بــادا  لەبــەردەم 

ئاگــرە  بڵێســە  ئــەو  دەتوانــم  لەكــوێ  نازانــم 

. وە ێنمــە ژ بكو

ــد  ــێ ئارامــی عەشــق وای كــردووە كــە شــاعیر هەرچەن ــی و ب ــێ ئۆقرەی ب

خــۆی ئاشــقە ئــارام و ئۆقــرەی  نەمێنــێ و كوژانــەوەی ئاگــری عەشــق بــۆ 

ئــەو ســەخت و چەتــوون بــێ. لــە شــیعرێكدا دەڵێــت:

كارم گەیشتووە بە جێیەك كە تاسە و ئارەزووەكانم

لەالی خەڵكی كووچە و كۆاڵن هەڵڕێژم

كە ئاوا عەشقی تۆ دەمكوژێ بە شەیدایی

پێت سەیر نییە كە هاوار لە یار بكەم

خەیاڵ لە دوای خەیاڵ دێ لە ڕێی دوورەوە

لەم هەموو شەپۆلە ڕەنگاوڕەنگە بۆخۆم بكشێنمەوە.

جۆرەكانی عەشق لەناو شیعرەكانی فەریدوونی موشیریدا

ئەگــەر ســەیری شــیعرەكانی فەریدوونــی موشــیری بكــەی جۆرەكانــی 

عەشــق لەشــیعرەكانیدا دەتوانیــن بكەیــن بــە ســێ بەشــەوە:

عەشقی حەقیقی   -1

عەشقی مەجازی  -2

عەشقی ئایدیایی   -3

1- عەشــقی حەقیقــی ـ ئەمجــۆرە لەعەشــق موشــیری لــە شــیعرەكانی  

 موشیری ناسكرین 
لەحنی ئاشقانەی 
لە شیعرەكانی دا 

بەكار هێناوە. 
بۆ مەدحی 

عەشق شیعری 
دەگووت و هەرگیز 

درێژەدادڕی 
نەدەكرد
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خۆیــدا وەك شــاعیرانی پێــش خــۆی باســی لێــوە نــاكات، واقعیەتــی شــیعری 

ــە  ــە ك ــا نیی ــەالج ئاس ــقانەیەكی ح ــیری ئاش ــی موش ــقانەی فەریدوون عاش

ــەرچاوەی  ــەوە س ــەو جیهان ــت و ل ــااڵوە هەبێ ــی ب ــە جیهان ــدی ب پەیوەن

گرتبێــت و بــە دوای گەیشــن و توانــەوە لــە نــاو خــوادا بێــت، بەاڵم شــیعری 

ئــەو واقیعەتیەكــە كــە لــە نــاو شوناســی زواڵڵــدا خــۆی دەردەخــات و لــە 

ــە  ــاوی ل ــەم چ ــە ه ــەنگ ك ــقێكی هاوس ــاوازە. عەش ــدا جی ــۆری خۆیش ج

جوانییــە و هــەم مەیلــی بــۆ جەســتە هەیــە، عاشــقێكی گرفتــار و تووشــبوو 

كــە دەتوانــی لــە شــیعرەكانیدا پــەی بــە نهێنییەكانــی ئــەو عەشــقە ببەیــت. 

و  دەدات  شــەپۆل  ڕاســتگۆیی  موشــیری  فەریــدوون  شــیعرەكانی  لــە 

وشــەكان وەهــا بــە ڕاســتی و دروســتی و ڕاســتگۆیی لەپــاڵ یەكــر دانــراون 

ــیری  ــە موش ــاو ك ــە بەرچ ــار دەكات. وا دێت ــەرخۆش و خوم ــرۆڤ س ــە م ك

تەنانــەت لــەدوای هەڕەتــی الویــش بــەدوای عەشــقی عارفانــەوە نەبــووە. 

ــقانە  ــی عاش ــە عیرفان ــك ل ــی جۆرێ ــیری دەتوان ــیعری موش ــدێ ش ــە هەن ل

ــتنی  ــن و پاراس ــەر لەبەرچاوگرت ــۆ لەس ــی ئەوت ــە تەئگیدێك ــەوە ك بدۆزین

بنەماكانــی شــەریعەت نــاكات. بــە پێچەوانــەی عیرفانــی خواناســانە، بــڕوا و 

نابڕوایــی) ئیــان و كفــر( هــەردوو لــە خزمەتــی عەشــقی پــاك و بێگــەردن.  

موشیری لەشیعری » نووری عەشق« دەڵێت:

ڕێبوارانی گەڕەكی یار هەموو سەرخۆشن

عاشقان پێگەیشن و دابڕان سەرخۆشن

گیانی ئاشق سەر لەپێناو...

ڕووناكی عەشقی پاكی ئەو لەگیانی ئێمەدا 

مەڵحەمی ئەم گیانە سەرلێشێواوە
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ــە  ــت ك ــیری بێ ــی موش ــیعرە دەگمەنەكان ــە ش ــیعرە ل ــەم ش ــت ئ پێدەچێ

و  خوایــی  عەشــقێكی  بــە  دەكات  ڕاشــكاو  و  ڕاســتەوخۆ  ئاماژەیەكــی 

مەعنــەوی. شــاعیر بــە ئامــاژە بــەوە دەكات كە ئێمــە مرۆڤەكان لــە كۆتاییدا 

ــقی  ــقێك چ عەش ــوو عەش ــی هەم ــەن و كۆتای ــی دەك ــقی خوای ــە عەش ب

مەجــازی و چ ئەشــقی زەمینــی  لــە خــوار عەشــقێكن كــە عەشــقی گەیشــن 

ــار  ــق و ی ــە مەعش ــڕان ل ــەم دووری و داب ــك ئ ــوا( و ڕۆژێ ــە) خ ــە حەق ب

حەقیقــی كــە هەمــان خوایــە كۆتایــی پێدێــت. ئــەم بابەتێــك بــە شــێوەیەك 

لــە شــێوەكان وەبیرخــەرەوەی عەشــقی ئەفالتوونییــە كــە دواجــار كۆتایــی 

ــە ڕای شــاعیر  ــت. ب ــەواو دەزانێ ــا و ت ــی و عەشــقی ڕەه ــە جوان ــرۆڤ ب م

ــقێكی  ــت عەش ــە دەتوانێ ــە ك ــاك و بێگەردەی ــقە پ ــەو عەش ــەر ئ ــەوە ه ئ

ڕاســتەقینەوە و ڕوونــاك بێــت و ببێتــە مەڵحــەم) هەتــوان و دەرمــان( بــۆ 

ــقان.  ــێواوەكانی عاش ــان سەرلێش دڵ و گی

ــان پێگەیشــن بــۆ عاشــقی  فەریدوونــی موشــیری پێــی وایــە كــە دابــڕان ی

ــە هــەردوو  ــە و ب ــاوازی و فەرقێكــی نیی ــچ جی دڵســووتاوە و دڵ دۆڕاو هی

چونكــە  سەرخۆشــە.  و  دڵخــۆش  دابــڕان(  یــان  گەیشــن  حاڵەتەكــە) 

ــە  ــووە و ب ــەوی داگرت ــتەی ئ ــەری دڵ و جەس ــار سەرتاس ــتی ی خۆشەویس

ســەر و بــە گیــان ملكەچــی بڕیــار و فەرمانەكانــی مەعشــوق و یــارە، 

ــە زۆر  ــەم ڕێگای ــاو ئ ــە ن ــان ناوەت ــە پێی ــەوەی ك ــە ل ــەو رێگای ــی ئ ڕێبواران

ــت: ــیری  دەڵێ ــرەدا موش ــن ، لێ ــە كەیف ــۆش و ب دلخ

ئـــــــەی عەشق وامزانی پەناگای 

ئەی چاڵی شاراوە وامزانی ڕێگای

ئەی چاو ڕەش،  ئاخ چاوڕەش 

ئاگر بووی، وامزانی نیگای 

فەریدوونــی  شــیعرەكانی  لەنــاو  عەشــق 

موشــیریدا بــە مانــای وشــە عەشــقێكی تــەواو 

و بــێ كەموكورتــی و نوقســانە. عەشــقێك كــە كفــر 

ــدان. ئاشــق بەهــۆی  ــە خزمەتی ــان هــەردوو ل و ئی

ــە هــۆی  ــاك و بێگــەردی خــۆی و ب ــاری پ ــاكار و ڕەفت ئ

مەلكەچــی و تاعەتــی خــۆی وردە وردە ســەرنجی مەعشــوق بــۆ الی خــۆی 

ڕادەكێشــێت و ئــەو كات دەگات بــە قۆناغێــك كــە عەشــقەكەی گەیشــتووە 

بــە لوتكــەی خــۆی. 

ــن  ــتەقینە و گەیش ــی و ڕاس ــقی حەقیق ــە عەش ــن ب ــۆ گەیش ــتیدا ب لەڕاس

ــەوەی  ــۆ ئ ــی ب ــت ســەرەتا قۆناغــە ســەرەتاكییەكان تێپەڕێن ــە خــوا دەبێ ب

توانــای گەیشــن بــە ئامانجەكــەت بەدەســتبهێنیت. موشــیری بــۆ گەیشــن 

بەبااڵتریــن قۆناغــی عەشــق كــە یۆتۆپیــا بــوو ســەرەتا قۆناغــی ڕۆیشــتنی 

دەســت پێكــرد تــا هەنــگاو بــە هەنــگاو و پلــە بــە پلــە بەهــۆی ئــەو شــەوق 

ــد  ــاغ. هەرچەن ــن قۆن ــە بااڵتری ــگات ب ــە ب ــدا هەی ــە لەناخی ــەی ك و زەوق

ــوو، بــەاڵم  ــە نەســیبی موشــیری نەب ئــەو ســەركەوتنە گــەورە هیــچ كات ب

ــە  ــەوە و ل ــە پێش ــااڵی زەوی بچێت ــقی ب ــی عەش ــا قۆناغ ــی ت ــاعیر توان ش

ڕاســتیدا دەســتی بــگات بــە عەشــقی ئایدیایــی. شــاعیر چــاوەڕوان بــوو و 

نائومێدیــش نەبــوو و هەوڵەكانیشــی بەمانــای ســەركەوتن لــە عەشــقا بــوو.  

ــیعرەكانی  ــە ش ــوا ل ــۆ خ ــق ب ــتی و عەش ــتی خۆشەویس ــێوەیەكی گش بەش

ــە ڕاســتەوخۆ  ــە ك ــی هەی ــنووردار و دەگمەن ــی س ــیریدا منوونەگەلێك موش

ــت . ــە بێ ــەو چەمك دەرخــەری ئ

لەم شیعردا مووشیری دەڵێت«

كتێبەكانی جیهانم هەموویان الپەڕە بە الپەڕە هەڵدایەوە
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گەاڵ بە گەاڵی داران 

دێڕ بە دێڕی چیمەن

نیشانەكان وتیان

لە سۆزم پرسی

لەدەست مانگ نااڵندم . 

ــااڵ، بــۆ فێربوونــی ڕێــگا  لەڕوانگــەی موشــیری بــۆ گەیشــن بــە عەشــقی ب

و ڕێــكاری ملكەچــی باشــر وایــە كــە تــاك ڕوو بكاتــە عەشــقی مرۆیــی بــۆ 

ئــەوەی زەمینــەی بــۆ گەیشــن بــە عەشــقی بــااڵ بــۆی فەراهــەم بكرێــت.

2- عەشقی مەجازی:

نــە  و  عەیــارە   24 عاشــقانەیەكی  هەمــوو  نــە  موشــیری  شــیعرەكانی 

هەمووشــی عارفانەیەكــی تــەواوە، مەعشــوق و خۆشەویســتەكەی ئــەو 

پێگــە و جێگــە و پایەكــی مــەزن و بــااڵی هەیــە، بــەاڵم مەعبــود و پرســراوی 

شــیعری ئــەو عیرفانــی نییــە و هاوكاتیــش مەعشــوق و خۆشەویســتی 

مەجــازی و زەمینیــش نییــە. شــیعر ئــەو پێكهاتــووە لــە بابەتەگەلــی ناســكی 

ــۆ  ــەی ب ــەی عارفان ــە ڕاڤ ــە ك ــی ئەوەی ــار قابیل ــدێ ج ــە هەن ــقانە ك عاش

بكــرێ. لــە هەندێــك حاڵەتــدا كــە بــە شــك و گومانــەوە جگــە لــەو بابــەت 

گەلــەی ســەرەوە هەندێــك بابەتــی تریــش لــە شــیعری موشــیریدت بەرچــاو 

دەكەوێــت كــە شــاعیر ئــەو كارانــەی لــە چوارچێوەیەكــی زمانــی ڕەوانبێــژی 

ــەڕوو.  ــی تێبگــەن دەخات كــە هەموومــان لێ

ســادەیی و خاكەڕایــی و شــیرین زمانــی لــە تایبەمتەندییــە هــەرە مەزنەكانی 

شــیعری ئاشــقانەی موشــیرییە. بوونــی چەمكــی زۆر هەســتیار و جــوان و 

ناســك بۆتــە هــۆی ئــەوەی كــە موشــیری شــاركاری زۆر جــوان و شــارەزایانە 

بــەاڵم هــاوكات لەوپــەڕی ســادە و ســانابووندا بخوڵقێنێــت. بەرهەمەكانــی 

موشــیری لەگــەڵ ئــەوەی كــە زۆر ســادەن بــەاڵم هــاوكات لەبــاری هونــەری 

نهێنییــەوە پڕاوپــڕە. 

بــەاڵم  ئاشــقانەیە،  ناوەڕۆكــی شــیعری موشــیری دونیایــی و  زۆربــەی 

عەشــق ڕیســوا و ئاســت نــزم نییــە، عەشــق لەدڵییــەوە دێتــەدەر و دەڵێــی 

شــاعیر بــە ئەركــی خــۆی دەزانێــت كــە ئــەم عەشــقە بــە گوێــی هەمــووان 

ــە  ــوو ك ــك ب ــزی شــیرازی » عەشــق ئەمانەتێ ــەی حاف ــە وت ــت و ب بگەیەنێ

ــرۆف. ســەرخرایە ســەر شــانی م

حافزی شیرازی لە شیعرێكدا دەڵێت:

ئاسان باری ئەمانە نەتوانی هەڵگرێ

تیروپشكی فاڵەكە بە ناوی منی دێوانە دەرچوو

)مەبەســتی دروســتكردنی ئــادەم و جێنشــینی ئــادەم وەك خەلیفــەی خــوا 

لــە ســەر زەوییــە، باســی ئــەوە دەكات كــە جگــە لــە ئــادەم و مــرۆڤ هیــچ 

كــەس نەیتوانــی بــاری ئــەو ئەمانەتــەی كــە خــوا دانــا بیخاتــە ســەر شــانی 

خــۆی،  وەرگێــڕی كــوردی(.

 فەریــدوون موشــیری باوتریــن هەســت و ســۆزی مرۆڤەكانی بە شــێوەیەكی 

ئێجــگار جــوان و ســادە و ڕەوان و بەشــێوەی كورتبێــژی خســتۆتەڕوو، 

ــە شــوور و شــەوق و جــوان پەرســتی و عەشــق  ــڕ ل ناوەڕۆكــی ویژدانــی پ

دۆســتی خــۆی بــە شــێوەی لەحنێكــی بــااڵ و بــێ وێنــە دەردەبڕێــت. یاســای 

رسوشــت و شــنەبایەكی نــەرم باڵــی بەســەر شــیعرەكانی ئــەودا گرتــەوە كــە 

ئــەو رسوە و شــنەبا خۆشــە هەســتی پێدەكرێــت و دەكــرێ لەمســی بكــەی. 

لــە شــیعری ئــەودا لەگــەڵ كەســێك بــەرەوڕوو نابیــن كــە هــەوڵ بــدات كــە 

ئەندێشــە و هەســت و ســۆزی خــۆی ڕێكبخــات و باســی بــكات، بەڵكــوو 
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ن
لەگــەڵ خــودی ڕەوتــی ڕەوانــی زەیــن و مێشــك بــەرەوڕوو دەبیــن.

لێرەدا فەریدوونی موشیری دەڵێت:

چاوڕەشێ كە لەعەشقدا مامۆستا بوو

وانەی خۆشەویستی فێری من دەكرد

منی لە بیر بردەوە ، بەاڵم منیش

جگە لە ئەو دونیام لەبیری خۆم بردەوە.

ــەك  ــە ن ــازی بااڵی ــقێكی مەج ــیریدا عەش ــی موش ــە بەرهەمەكان ــق ل عەش

ــەم عەشــقە كــە  ــە شــەهوەت دابێــت. لەڕاســتیدا ئ عەشــقێك كــە نوقــم ل

ــە ئاســتی  ــە ل ــە ن ــە ك ــی هەی ــە ڕیشــەیەكی قوڵ ــااڵی زەمینی عەشــقێكی ب

ــت  ــەوە و ناكرێ ــوادا توابێت ــقی خ ــە عەش ــە ل ــت ك ــە بێ ــقێكی عارفان عەش

ــرێ. ــەراورد بك ــی ب ــەی زەمین ــە و ڕیاییان ــقێكی درۆین ــەڵ عەش ــەو لەگ ئ

ــی و  ــۆ مەعشــوقی دونیای ــی ب ــاك و بێگــەرد و زواڵل موشــیری نیگایەكــی پ

زەمینــی هەیــە كــە ئــەو  مەعشــوقە بــە مایــەی بەرزكردنــەوە و مەزنایەتــی 

ــە  ــە ك ــە بااڵیەی ــقە زەمینی ــەم عەش ــە دوای ئ ــاعیر ب ــت.  ش ــود دەزانێ وج

گوایــە لەســەر ئــەم زەوییــە دەســتناكەوێت.

ئەی نەسیمی تێپەڕ پێان بڵێ 

كە ئەم چرۆیانەی باخی ژیان

ئەم شكۆفانەی عەشق 

لەژەهری كوشندەی كام شۆرەساتن .

3- عەشقی ئایدیایی 

هــەروەك لــە پێناســەی عەشــقی ئایدیایــی دا 

هاتــووە » عەشــقی ئایدیایــی عەشــقێكی پــڕ شــور 

و شــەوق و پاكــە كــە هــاوكات بــۆن و بەرامــەی 

جەســتەیی خۆیشــی پاراســتووە. عەشــقی ئایدیایــی 

ــی  ــە ژنێكــی ئایدیای ــی عەشــقێكی بێگــەردە، ســەبارەت ب ــی ئەدب مەزهەب

لەگــەڵ نــزا و ئەخــالق كــە لــە هەســتی ڕێــز بــۆ مەعشــوق و خزمــەت بــە 

ــت.  ــەو ســەرچاوە دەگرێ ئ

ــەو  ــە ل ــقێكە ك ــتەیە، عەش ــەم دەس ــیری ل ــقی موش ــتی و عەش خۆشەویس

ــدا  ــاو خۆی ــی لەن ــوو دژەكان ــن، هەم ــەردوو یەك ــوون ه ــان و فەناب دا ژی

كۆكردۆتــەوە و زۆر قابیلــی ڕاڤــە و شــیكردنەوە  و كــەرت كەرتكــردن 

نییــە. دیاردەیەكــی دەروونییــە، كــە مەفهومێكــی زۆر ئاڵــۆزی هەیــە. بــێ 

ــف دەكات  ــری وەس ــەیی و نەم ــقێكی هەمیش ــە عەش ــیری ن ــان موش گوم

ــەو وردە  ــە كــە ئێمــە ل ــازی ئــەوەش نیی ــە عەشــقێكی یەكپارچــە، بەنی و ن

كاریانــەی كــە لــە نێــوان عاشــق و مەعشــوق دەگــوزەرێ ئــاگادار بكاتــەوە. 

دواتــر لــە قۆناغێكــی نهێنــی پارێــز و حەیــا رادەوەســتێت. لەگــەڵ ئەوەشــدا 

بــاس لــە نــزا و پاڕانــەوە دەكات. شــاعیر بــۆ جوانــی بەخشــین بــە عەشــق 

لــە هەنــدێ حاڵەتــدا بــە نامومكیــن و لەدەســتچوو و یــان نەنــارساو 

ــە نایناســێ.  ــەو ملكەچــی مەعشــوقێكە ك ــن. ئ دەزان

موشیری لە شیعرێكدا بەم شێوە دەڵێت:

تۆ كێی كە من بەم شێوە بێ ئۆقرەتم

شەو لەبەر خەیاڵی تۆ خەوم لێ ناكەوێ

تۆ چیت كە من لە هەر شەپۆلێكی بزەی تۆ 
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قایق ئاسا سەرلێشێوا لەسەر ئاوم

تۆ لەكام بەیاندا لەسەر كام ئەسپی سپی دا

تۆ كام خوا

 تۆ لەكام جیهان 

تۆ لەكام قەراغ 

 تۆ لە كام مرواری و سەدەفی 

بەرهەمەكانــی فەریدوونــی موشــیری پەیوەندییەكــی هەمیشــەییان لەگــەڵ 

عەشــق هەیــە، عەشــقێكی ئایدیایــی كــە بەرزتــرە لــە كەڵكەڵەكانــی  

ــاو  ــە ن ــی و مەجــازی، شــادی و ڕووناكییەكــی دڵپەســەند ل عەشــقی زەمین

وشــەكانی شــاعیردا بــەزم دەنێتــەوە و ســەرنجی هــەر خوێنەرێــك بــۆ الی 

خــۆی ڕادەكێشــێت. بۆنــی ئومێــد و ســۆز وەك ڕووناكــی چرایــەك دڵەكانــی 

لەنــاو مشــتێ ئاســن و دوكــەڵ ڕزگار دەكات و باڵنــدەی خەیــاڵ بــەرەو الی 

جوانییەكانــی عەشــق هەڵدەفڕێنێــت. عەشــقێكی پرشــنگدار و ئارمانجێكــی 

شــیرین و نوورێكــی پیــرۆز و شــەوق و زەوقێكــی پاكــی بــەردەوام هــاوكات 

خوێنــەر  و  گوێگــر  و  وەرگــر  بەگیانــی  تایبــەت  ســادەییەكی  لەگــەڵ 

ــیعرەكانیدا  ــە ش ــان ل ــاك ژی ــی و پ ــۆدی دڵپاك ــیری میت ــێت. موش دەبەخش

ــاوا  ــارە عەشــق« ئ ــاوی » دووب ــە ن ــە شــیعرێكیدا ب ــەڕوو،  شــاعیر ل دەخات

دەڵێــت: 

گیان و دڵ و دیدە پێكەوە وتیان مزگێنی بێ

كە بە دووبارە عەشق بووە بە میوان لەم ماڵەدا

یان لە شوێنێكی تردا دەڵێت:

لەبەرە بەیاندا حاڵ و هەوایەكی ترە

هەرچی هەمە لەو حاڵ و هەوای بەرەبەیانە

 بۆنی گوڵی یاسەمین دێنێ و دەڵێ كە هاو نەفەسی تۆیە

بۆنی عەشق دێنێ و دەڵێت ئەم بۆنە ڕابەرە

لەجێی دڵ ئاگرێك لە سۆزی تۆ لەسینەدایە

لەجێی خوێن عەشقی تۆ لەگیان و لەشا بڵیسە دەدا . 

لەهەندێــك لــە شــیعرە عاشــقانەكانی موشــیریدا مەتەلەكەیــەك لە عەشــقی 

ئایدیایــی ئــەو  هەیــە كــە بــە هیــچ شــێوەیەك  ســازش لەگــەڵ ڕاســتییەكانی 

ژیانــی شــاعیر نــاكات. بــە ڕای شــاعیر مــرۆڤ دەبێــت هەمیشــە عەشــقی 

هەبــێ و خۆشەویســتی بنوێنێــت، چونكــە خۆشەویســتی خــۆی هونــەرە و 

هــەم ویســتە و هــەم خواســتە و لەمــەدا وانەیــەك هەیــە كــە ئێمــە فێــری 

دەبیــن. موشــیری لــە شــیعری » كووچــە« خۆشەویســت و دڵــدار و یارێكــی 

نەنــارساوی لەبەرچــاو گرتــووە و هەســتێكی پــڕ لەنهێنــی و شــاراوەی وەك 

دەفتەرێكــی الك و مۆركــرا  هەیــە كــە تێــدا وەســف دەكرێــت، بــەاڵم 

نادركــێ. لــە تایبەمەندییەكانــی ئــەو جــۆرە شــیعرانە ئەوەیــە كــە ئیــر بــە 

ــان هــەر جــۆرە چوارچێوەیەكــی تــری لەپێشــەوە  پێــی زەمــەن و شــوێن ی

بــۆ دارێــژراو پەیــڕەوی نــاكات و ئەمــەش زۆر بــە ڕوونــی لــە شــیعرەكانی 

موشــیریدا دەبیندرێــت.

بۆ منوونە لە شیعری« كووچە« دا دەڵێت:

بێ تۆ مانگەشەوێ دیسان لەو كووچەیەوە تێپەڕیم

هەموو گیانم بوو بە چاو و بە دوای تۆدا گەڕام

لەحەز و تاسە وەها پڕ بوو دڵم لێی دەڕژا

بوومەوە بەو عاشقە شێتەی كە بووم 

بكەیتــەوە،  شــی  جــۆر  دوو  بــە  دەتوانــی  موشــیری  شــیعرەی  ئــەم 
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ن
بەشــێوەیەك كــە تێــدا مەعشــوق و یــار ، 

ئاســانی و تایبــەت بــە جیهانــی بــااڵ بێــت و 

هــەم دەشــتوانێت كــە مەعشــوق یارێكــی زەمینــی 

ــرۆز  ــاك و پی ــەت پ هەڵب

بێت. 

بەلەبەرچــاو گرتنــی ئــەو جــۆرە لــە بیركردنــەوە و هەروەهــا لــە زۆربــەی 

دووەم)  شــێوەی  و  ڕوانیــن  دەتوانیــن  شــاعیردا  تــری  شــیعرەكانی 

ــن. بەمشــێوەیە عەشــق موشــیری  ــوڵ بكەی ــی بێــت( قەب مەعشــوق زەمین

لــە چوارچێوەیەكــی تایبەتــی گەنجێتــی دا ســنووردار ناكرێتــەوە و بــە 

تێپەڕبوونــی زەمــەن كامــڵ دەبێــت و لــە چوارچێــوە و قاڵبێكــی گشــتر و بە 

دڵ و دەروونێكــی باشــرەوە ســەرهەڵدەدات. كــە بەڕاســتی عاشــقانەترین 

بەشــی ژیانــی شــاعیر هــەر لــەم ســەروبەند و دەورەییــەدا . بــە واتایەكــی 

تــر عەشــق لەنــاو شــیعرەكانی موشــیریدا دەتوانیــن بــە شــاكارێكی ناســك 

لــە قەڵەمــی بدەیــن كــە هەمیشــە خوازیــاری عەشــقێكی ئایدیایــی و پــاك و 

ــووە. ــەردەوام ب ــەدار و ب ــەو هەســتەش پای ــووە و لەســەر ئ بێگــەرد ب

 بــەاڵم لــە نیــوەی دووەمــی ژیانــی شــاعیردا ئەندێشــەیەكی جــوان و 

لەتیــف بــەر لــە هەركردارێكــی تــر هێــزی خەیاڵــی مــرۆڤ نــەوازش دەكات 

ــەوە.  و دەیالوێنێت

بەرهەمەكانی 
فەریدوونی موشیری 

پەیوەندییەكی 
هەمیشەییان 
لەگەڵ عەشق 

هەیە، عەشقێكی 
ئایدیایی كە بەرزترە 
لە كەڵكەڵەكانی  
عەشقی زەمینی و 

مەجازی
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نزار قەبانی و بەرهەمەكانی ئەو 

ژیاننامەی نزار قەبانی 

نــزار قەبانــی ڕۆژی 21 ی مانگــی ئــازار ســاڵی 1923 لــە یەكێــك لەگەڕەكــە 

كۆنەكانــی دیمەشــقی پایتەختــی ســوریا چــاوی بــە جیهــان هەڵهێنــاوە. ئــەو 

ــووە)  ــەوەدا ب ــی نوێبوون ــوو رسوشــتیش لەحاڵ ــك ب ــزار لەدای ــە ن ــەی ك كات

وەرزی بەهــار( بــوو و رسوشــت جلــی ســەوزی لەبەركردبــوو. خــۆی دەڵێت 

ــدا  ــەك كاتیش ــە ی ــوون و ل ــان ب ــدا دووگی ــەك كات ــە ی ــم ل ــن و دایك زەمی

ــە  ــن ل ــی م ــا لەدایكبوون ــوو. ئای ــی ب ــم من ــەوە و دایك ــێ بوون ــەردوو ل ه

ــەدژی خــۆی هەڵســتاوە  ــارە ل وەرزێكــدا كــە رسوشــت دووب

ــی  ــڕێ داوە و جل ــان ف ــی كۆنەی ــەكان جل ــوو درەخت و هەم

نوێیــان پۆشــیوە دەتوانێــت شــتێكی ڕێكــەوت بــێ؟ یــان 

ئــەوەی كــە چارەنــووس بەمشــێوەیە چــارەی منــی نووســیوە 

ــەو  ــم. ئ ــك ب ــازاردا لەدای ــی ئ ــە مانگ ــن ل ــە م ــۆ منوون ــە ب ك

ــرا و  ــێ ب ــزار س ــوو. ن ــان ب ــی خانەوادەكەی ــی دووەم منداڵ

خوشــكێكی هەبــوو. بنەماڵەكەیــان نــە دەوڵەمەنــد بــوون و 

نــە هــەژار، لــە چینــی مامناوەنــد بــوون. باوكــی نزارشــیرینی 

ــە  ــاوكات هەمیش ــەاڵم ه ــت، ب ــرد و دەیفرۆش ــت دەك دروس

ــان داگیــر  خەڵكــی لــەدژی ئــەو داگیركەرانــەی كــە واڵتەكەی

ــان دەدا. ــوو ه كردب

نــزار لــە زانكــۆی دیمەشــق بڕوانامــەی بەكالۆریســی لــە 

بــە  لەوبارەیــەوە دەڵێــت  یاســا وەرگــرت خــۆی  بەشــی 

كتێبــە  دەبوایــە  خــۆی  دەروونــی  ویســتی  پێچەوانــەی 

ئەســتورەكانی یاســا كــە وەك قورقشــم بــوون لەنــاو قورگیــدا  

ــەوەی  ــكات. دوای ئ ــەر ب ــان لەب ــكات و هەمووی ــەر ب ئەزب

ــە  ــە وەزارەتــی دەرەوەی ســوریا دامــەزرا و ل ــەواو كــرد ل ــی ت كــە خوێندن

چەندیــن باڵوێزخانــەدا وەك باڵوێــز كاری كــرد و یەكەمیــن جــار كــە وەك 

باڵوێــز دیــاری كــرد بــۆ واڵتــی میــرس بــوو، باڵیــوزی ســوریا لــە میــرس بــوو 

كــە مــاوەی ســێ ســاڵی خایانــد. نــزار قەبانــی ئــەو ســێ ســاڵە بــە خاڵێكــی 

وەرچەرخــان بــۆ دونیــای شــیعر و ئەندێشــەی خــۆی دەزانێــت و لــە كتێبــی 

ــدەن و  ــد و لەن ــن، مەدری ــدا باســی شــارەكانی پەكی ــی خۆی بیرەوەرییەكان

هەندێــك شــوێنی تــر خاڵــی وەرچەرخانبــوون لــە ژیانــی ئەدەبــی ئــەودا.
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ن
نــزار ســاڵی 1944 لــە كاتێكــدا كــە تەنهــا 21 ســاڵ لــە تەمەنــی دەگــوزەرا 

لــە بەشــی یاســا لــە دیمەشــق دەخوێنــد و هــەر لــەو ســەروبەندەدا دیوانــە 

شــیعرێكی بــە نــاوی » ژنێكــی ڕەش ئەســمەر بــە منــی گــوت« بــاڵو كــردووە 

ــە نــاو ســوریادا بەزمێكــی نایــەوە مەگــەر خــوا  كــە ئــەو دیوانــە شــیعرە ل

بزانێــت. ئــەو دیوانــە شــیعرە یــار و نەیارێكــی زۆری بــۆ قەبانــی دروســت 

ــاڵو  ــاڵی 1966 بەمشــێوە چــاپ و ب ــا س ــی ت ــری قەبان ــی ت ــرد. دیوانەكان ك

بوونــەوە، » منداڵــی ســینە« و« ســامبا« و » تــۆ هی منی« و » ســەفەرەكان« 

و » خۆشەویســتی مــن« و » شــێوەكاری بــە وشــە«. 

ــق و  ــەدا عەش ــەش دیوان ــەو ش ــەكان ل ــوو بابەت ــەرەكی هەم ــەوەری س ت

خۆشەویســتی بــوو. بــەاڵم عەشــق و خۆشەویســتی قەبانــی لــە جەســتەدا 

ــە وەســف و پێدانــی بــە جەســتە  دەردەكەوێــت و هەندێــك جــار جگــە ل

ــۆ  ــت ب ــگاو دەنێ ــی دا هەن ــییە غەریزییەكان ــار و سەركێش ــەری ی و پەیك

ــاو  ــان لەن ــی ژن ــان و مافەكان ــە ژن ــەو ســتەم و غــەدرەی كــە ل باســكردن ل

ــت.  ــدا دەكرێ ــەی عەرەبی كۆمەڵگ

قەبانــی ســاڵی 1966 پــاش بیســت و یــەك ســاڵ كاركــردن لــە بــواری 

سیاســەت و دیپلۆماســیدا واز لــە پیشــەكەی دەهێنێــت و شــاری بەیــروت 

بــۆ ژیانــی خــۆی هەڵدەبژێرێــت و  هــەر لــەو شارەشــدا دەزگایەكــی 

چــاپ و پەخــش بــە نــاوی خۆیــەوە دادەمەزرێنێــت و دەســت بــە چــاپ 

ــر دەكات.  ــی ت ــی خەڵك ــۆی و بەرهەم ــی خ ــەوەی بەرهەمەكان و باڵوكردن

ــەڵ  ــەوە و لەگ ــە ســورییەكەی خــۆی جیادەبێت ــە ژن ــەو ســااڵنەدا ل هــەر ل

ژنێكــی تــری عــەرەب بــە نــاوی بلقەیــس ئەلــروای كــە مامۆســتا بــوو ژیانــی 

ــەوە.  ــی پێكهێنای هاوبەش

ــەر  ــی لەبەرامب ــی عەرەب ــەڵ گەیشــتنی ســاڵی 1967 و سكشــت واڵتان لەگ

ــی  ــی قەبان ــە دەروون ــل دا ل ــزی ئیرسائی هێ

دا ئاگرێكــی شۆڕشــگێڕانەی كــردەوە. لــەو 

ــاوی«  ــر ن ــیعرێكی لەژێ ــی ش ــەروبەندەدا قەبان س

پەرواێزێــك لەســەر دەفتــەری شكســت« باڵوكــردەوە 

ــەبارەت  ــی س ــەوە. قەبان ــەورەی نای ــی گ ــە هەرایەك ك

بــەو شــیعرەی دەڵێــت: ئــەو شــیعرە بەیاننامەیــەك بــوو لەســەر ڕەت 

كردنــەوە و گۆڕینــەوە.  نــزار قەبانــی ســەبارەت بــە كاتــی نووســینی ئــەو 

ــووم و  ــۆش ب ــە نەخ ــك ك ــە كاتێ ــیعرەم ل ــەو ش ــن ئ ــت: م ــیعرەی دەڵێ ش

ــیوە.  ــوون نووس ــۆم دا نەب ــەاڵتی خ ــم لەدەس ــرد و پەنجەكان ــەم دەك وڕێن

ئــەو شــیعر لەڕوانگــەی شــكڵ و چوارچێــوە لەهیــچ یــەك لــە شــیعرەكانم 

ناچێــت و وەك خــودی خــۆم پەرێشــان و شــێوا و بــاڵوە ) وەك خۆڵەمێشــی 

ــەس(. قەقن

قەبانــی لەشــیعرەكانی دواتریــدا دوو تــەوەری ســەرەكی لــە شــیعرەكانیدا 

ــار،  ــۆ ی ــار و ب ــۆ دی ــتی ب ــدا خۆشەویس ــەوەری یەكەم ــە ت ــەر. ل گرتۆتەب

تایبەتــی  بــە  عەرەبــەكان  هەجــو  و  داشــۆڕین  دووەمیــش  تــەوەری 

ــاڵی  ــۆرن.  س ــەم دیكتات ــەم الوازن و ه ــە ه ــەرەب ك ــی ع حكومەتییەكان

1968 قەبانــی دیوانــە شــیعرێكی بەناوی«یاداشــتەكانی ژنێكــی بــێ پــەروا« 

ــی عەشــقی«  ــی » شــیعرە وەحشــییەكان« و » كتێب و لەســاڵی 1970 دیوان

چــاپ و بــاڵو كــردەوە، ئــەو بەرهەمانــە لەكاتێكــدا باڵوكــردەوە كــە هێشــتا 

ــوو.  ــەوی دانەگرتب ــی ئ ــوو ناخ ــتانپەروەردی هەم ــتی نیش هەس

دوای نســكۆی 1967 كــە لــە مانگــی حوزەیرانــدا ڕوویــدا و ئیرسائیــل 

ــدا  ــە شــیعری عەرەبی ــوێ ل ــەكان ســەركەوت، شــەپۆلێكی ن بەســەر عەرەب

دروســت بــوو كــە بــە شــیعرەكانی حوزەیرانیــە ناوبانگــی دەركــرد. قەبانــی 
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كــە شــەپۆلی حیاســە دڵ و دەروونــی داگرتبــوو لــە پەســتا پەســتا شــیعری 

حیاســی باڵودەكــردەوە و لــەو شــیعرانەدا هەڕەشــەی لــە نەیــاران و 

ــوو  ــەروبەندەدا ب ــەو س ــەر ل ــدەدان. ه ــداری پێ ــرد و هۆش ــان دەك دوژمن

ــی  ــاڵیدا كۆچ ــی 22 س ــە تەمەن ــوو ل ــق ب ــاوە تۆفی ــە ن ــەی ك ــە كوڕەك ك

ــی دا و ڕەنگــی  ــەو كاریگــەری لەســەر شــیعرەكانی قەبان ــی ئ كــرد و مردن

و  نیشــتانی  شــیعرە  هاوكاتیــش  نیشــت.  شــیعرەكانی  لەســەر  غــەم 

كۆمەاڵیەتییەكانــی بەهــۆی مردنــی كۆڕەكەیــەوە زیاتــر پــەرەی ســەند. تــا 

ســاڵی 1973 چەنــد دیوانــی تــری چــاپ وپەخشــی كــردەوە. ســاڵی 1975 

كــە شــەڕی ناوخــۆی لوبنــان دەســتپێكرد غەمێكــی تــر باڵــی بەســەر قەبانــی 

دا كێشــا و ئەمجــارە شــاعیر جگــە لــەوەی كــە باســی عەشــق یــار و دیــار و 

هەروەهــا داشــۆڕین و هەجــوی عەرەبــەكان دەكات غەمەنامەیەكیــش بــۆ 

فەلەســتیینەكان بــە ســەر خەرمانــی بەرهەمەكانــی قەبانــی زیــاد دەبێــت. 

هــەر لــەو ماوەیــەدا بلقەیــس هاوســەری قەبانــی لەگــەڵ ژمارەیەكــی تــر 

بــە هــۆی ئــەوەی كــە تەقینەوەیــەك لــە باڵوێزخانــەی عیــراق لــە بەیــروت 

ــی تووشــی خەفــەت  ــر قەبان ــدەی ت ــت و ئەمــەش ئەوەن دەكــرد دەكوژرێ

ــس«  ــاوی« بلقەی ــە ن ــیعرێك ب ــە ش ــی دیوان ــزار قەبان ــەم دەكات و ن و غ

باڵودەكاتــەوە .  قەبانــی لەجــاران زیاتــر جنیــۆ بــە حكومەتــە عەرەبییــەكان 

دەدات.

دوای مردنــی هاوســەرەكەی نــزار قەبانــی ڕێــگای سویســڕای گرتەبــەر 

ــە  ــەی ل ــەك بارگەوبن ــۆ ماوەی ــان ب ــرت و پاش ــرەی گ ــەو ئۆق ــەك ل و ماوەی

فەڕەنســا خســت و ســەرئەنجام هەتــا ئــەو ڕۆژی كــە كۆچــی كــرد لە شــاری 

ــی  ــی و ئۆقرەی ــی و جوان ــەی ئارام ــە مای ــا ك ــی بەریتانی ــی پایتەخت لەندەن

ئــەو بــوو مایــەوە.  ڕۆژی 30 نیســانی 1988 لەشــاری لەنــدەن كۆچــی دوایی 

كــرد. ئــەو ڕۆژەی كــە مــرد ســاڵڕۆژی یادكردنــەوەی بزوتنــەوەی كرێــكاری 

ــرا  ــدا ڕەخنــەی ئــەوەی لێدەگی ــە ژیانی ــەو بــەردەوام ل ــدا. ئ ــە جیهان ــوو ل ب

كــە شــاعێریكە كــە خــۆی لــە خەڵكــی بــە دوور دەگرێــت و شــاعیرێكە كــە 

پابەنــدی هیــچ شــتێك نییــە.

عەشق لەڕوانگەی نزار قەبانییەوە

عەشــق وەك یەكێــك لــە بااڵتریــن و گەورەتریــن و مرۆیــی تریــن ســۆزەكانی 

مرۆڤــە و گرنگریــن مایــەی شــیعری و زەینــی نــزار قەبانییــە. ئــەو تەنانــەت 

ئــەو كاتــەی كــە توندتریــن قســەكانی خــۆی لــەدژی حكومەتەكانــی عەرەب 

دەڵێــت تەنهــا لەبــەر ئــەو خۆشەویســتییە كــە بەرامبــەر بــە نیشــتانەكەی 

هەیــە . نــزار پێــی وایــە شــیعر بــۆ شــاعیر وەك ئــاو وایــە بــۆ ماســی، ئێمــە 

ــاوەی كــە ماســییە هەمیشــە تینۆكــەی زەینــی قەبانــی  ــەو ئ ســەرچاوەی ئ

پێویســتی پێیــە تەنهــا لــە عەشــقدا دەیبینینــەوە. بــەاڵم ئــەوەی كــە بۆچــی 

نــزار قەبانــی لەنــاو هەمــوو ئــەو ســۆزانەی كــە دەتوانــن بزوێنــەری 

شــیعرەكانی بــن تەنهــا عەشــق هەڵدەبژێرێــت دەتوانێــت پرســیارێكی بــاش 

بێــت كــە هەڵبەت خــودی نــزار قەبانــی لەوانەیە لــەڕووی دەروونناســییەوە 

وەاڵمــی دابێتــەوە كــە دەڵێــت: مــن لــە بنەماڵەیەكــەم كە عەشــق هەمیشــە 

پیشــەی ئەوانــە، هــەروەك چــۆن شــیرینی و ســێو پێكــەوە لــە دایــك دەبــن 

عەشــقیش لەگــەڵ منداڵــی خانەوادەكــەی ئێمــە لەدایــك دەبێــت. منــداڵ 

لەنــاو خانــەوادەی ئێمــەدا لــە 15 ســاڵیدا پیــر دەبێــت و ڕێــگا و تەریقەتێك 

لــە عەشــقدا دەدۆزنــەوە. بــاب و باپیرانــی ئێمــە وا بــوون باوكیشــم وابــوو 

هەمــوو ئەندامانــی خانــەوادەی ئێمــە هەتــا دواییــن دڵۆپــی خوێــن لەســەر 

ــاو  ــە ن ــەن. ل ــاداری عەشــقن و خۆشەویســتی دەك عەشــق ســوورن و وەف
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ــە هۆكارەكەشــی  ــداوە ك ــوون ڕووی ــەوادەی ئێمــە شــەهید ب ــژووی خان مێ

ــوە  ــی لێ ــی باس ــزار قەبان ــە ن ــەهیدەی ك ــەو ش ــووە. ئ ــق ب ــان عەش هەم

دەكات وكەســێك نییــە جگــە لــە خوشــكەكەی. »ویســال« خوشــكی قەبانــی 

ــە  ــك ك ــوو. كاتێ ــكەیان هەب ــەو خوش ــا ئ ــرا تەنه ــوار ب ــە چ ــەوان ب ــوو ئ ب

ویســال نەیتوانــی لەگــەڵ خۆشەویســتەكەی ژیانــی هاوبەشــی پێــك بهێنــن، 

ــە و  ــێ وێن ــتنێكی ب ــی خۆكوش ــزار قەبان ــری ن ــە تەعبی ــت،  ب ــۆی كوش خ

شــاعیرانە. نــزار قەبانــی دەڵێــت ئایــا شــیعرە ئاشــقانەكانی مــن لەبەرابــەر 

ئــەو عەشــقە بــوو كــە خوشــكم لێــی بێبــەش بــوو یــان تۆڵەیــەك بــوو لــەو 

ــە تــەور و تفەنــگ بــە دوای  ــاكات و ب كۆمەڵگایــەی كــە عەشــق قەبــوڵ ن

عەشــقدا دەكەوێــت و جوابــی عەشــق دەداتــەوە. 

حكومەتــە عەرەبییــەكان و بەشــێوەیەكی گشــتی كۆمەڵگــەی عەرەبــی 

هەرجــۆرە پەیوەندییەكــی ئاشــقانە لەنێــوان پیــاو و ژنــدا قەدەغــە و 

ســنووردار دەكات هــەر ئــەوەش وای كــردووە كــە ئــەو دوو ڕەگــەزە 

ــن  ــۆن دەڵێ ــەر وەك چ ــت. ه ــق ڕابكێرشێ ــۆ الی عەش ــەرنجیان ب ــر س زیات

هەرشــتێك لــە مــرۆڤ قەدەغــە بكرێــت زیاتــر دەچێــت بەالیــەوە. كەواتــە 

ــی  ــزار قەبان ــە ن ــردووە ك ــە وای ك ــەرەكییەكانی ك ــۆكارە س ــە ه ــك ل یەكێ

زیاتــر بــەالی شــیعری ئاشــقانەوە بچێــت هــەر ئــەو پرســی قەدەغەكردنــی 

ــووە.  ــەورە ب ــدا گ ــە تێ ــوێنەكەی ك ــەو ش ــتییە ل خۆشەویس

ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئــەم بابەتــە بوەتــە هــۆی ئــەوەی كــە هــەر تاكــی 

ــی  ــت مەیل ــق، دەبێ ــە عەش ــەردەمەدا ڕوو بكات ــەو س ــە ل ــەو كۆمەڵگای ئ

شــاعیرێكی وەك قەبانــی بــۆ وتــن و نووســینی شــیعری عەشــق لەبەرچــاو 

ــە  ــری ل ــار پێداگ ــن ج ــەڕەت و چەندی ــن ك ــی چەندی ــزار قەبان ــن. ن بگری

مەدینــەی   ( ئۆتۆپیــا  و دروســتكردنی كۆمەڵگەیەكــی  نوێگــەری  ســەر 

فازلــە( دەكاتــەوە. لــە شــیعرە ئاشــقانەكانیدا 

هەمیشــە ڕەخنــە لــە ســەركردەكانی عــەرەب 

دەگرێــت و لێیــان ناڕازییــە كــە بۆچــی ئــەوان 

ــەن. ــەش دەك ــقانە بێب ــدی ئاش ــە پەیوەن ــرۆڤ ل م

لەشیعرێكدا نزار قەبانی دەڵێت:

كاتێ گووتم:

خۆشم دەوێی 

دەمزانی كە شۆڕشێكە لەدژی عەشیرەت و قەبیلە

ناقوسی رێسواییم هێناوەتە دەنگ  

دەمەویست دەسەاڵت بڕۆخێنم

تا داڕستانێكی چڕوپڕ بڕوێت.

ــەدژی  ــی ل ــزار قەبان ــە ن ــیعرانەی ك ــەزار ش ــەو ه ــە ل ــیعرە یەكێك ــەم ش ئ

نووســیویەتی.  عەشــق  لــە  بەتــاڵ  و  گەمــژە  خەڵگانــی  و  حكومــەت 

ــە  ــی ل ــان باس ــەاڵم هەمدیس ــت، ب ــوا دەبێ ــە ڕیس ــی ك ــد دەیزان هەرچەن

عەشــق كــردووە  ئەگەرچــی پێشــی ڕیســوا بێــت. 

ــە  ــی ل ــزار قەبان ــیعرەكانی ن ــەڵ ش ــردن لەگ ــەرەكی دژایەتیك ــۆكاری س ه

كۆمەڵگــەی خۆیــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی كــە كۆمەڵــگای ئــەو لەســەر 

بنەمــای دەشــتەكی و شــێخایەتی دامــەزراوە، ئــەو دێــت بــاس لــە عەشــق 

دەكات، عەشــقێك كــە تەنهــا هــەر عەشــقێكی زەمینــی و جەســتەیی نییــە، 

ــازادی  ــەت و ئ ــز و كەرام ــوون و ڕێ ــدا مرۆڤب ــە تێ ــقێكە ك ــوو عەش بەڵك

ــاردراوەتەوە.  ش

ــوق و  ــۆ مەعش ــە ب ــتییەی ك ــەو خۆشەویس ــوو ئ ــەرەڕای هەم ــی س قەبان

یارەكانــی خــۆی هەیەتــی ، بــەاڵم دەزانێــت كــە شــیعر ئەوانــی هێشــتۆتەوە 
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و عەشــق قــەرزداری شــیعرە.

قەبانی شاعیر لە یەكێك لە شیعرە ئاشقەكانی دا دەڵێت:

نامەكانی من بۆ تۆ 

لەمن و تۆ تێدەپەڕن

ڕووناكی گرنگرە لە چرا

شیعر لە دەفتەر

ماچ لە لێو

نامەكانی من بۆ تۆ 

لە من و تۆ گرنگرە. 

بەمشــێوەیە  ئاشــقانە«  نامــەی  ســەد  كتیبــی«  پێشــەكی  لــە  قەبانــی 

نووســیویەتی: عەشــق جوانــە و بەتاڵــە لــە ڕیایــی، بــەاڵم جوانــرە لــەوەش 

ــاك  ــەو خ ــت و ئ ــێ دەمێنێ ــەزەكان بەج ــەر كاغ ــە لەس ــتەیە ك ــەو هەس ئ

ــە  ــدا دەنیشــێتەوە. ژن جوان ــۆزەی لەســەر پەنجەكامنان ــەپ و ت وخــۆڵ و ت

بــەاڵم لــەوە جوانــر ئــەو شــوێن پێیانــەی ژنــە كــە لەكاتــی ڕۆیشــن لەســەر 

ــت.  ــێ دەمێنێ ــە بەج ــینەكانی ئێم نووس

ناوئاخنــە ســەرەكییەكانی شــیعری  لــە  تــرە  یەكێكــی  نامــە:  » دووری 

ــەو بەشــەدا دەبینیــن كــە ئاشــقێك دێوانەئاســا  ــزار قەبانــی. ل ئاشــقانەی ن

لــە عەشــقدا دەســووتێ، بــەاڵم مەعشــوق و خۆشەویســتەكەی ڕۆیشــتووە 

و ئــەو دەبێــت بــە هەتــا دەمرێــت هــەر بــە بــێ یــار و مەعشــوق بژیــت. 

هەرچەنــد پێــش كوژرانــی بەلقیــس لــە تەقینەوەیەكــەی باڵوێزخانــەی 

ــە  ــاس ل ــە كــە ب ــزار قەبانــی هەندێــك شــیعری هەی ــە بەیــروت ن ــراق ل عی

دابــڕان و دووری دەكات، بــەاڵم جوانریــن شــیعر كــە بــۆ دابــڕان و دووری 

نووســیبێتی ئــەو شــیعرانەیە كــە بــۆ دووری و دابــڕان و كوژرانــی بەلقیــس 

نووســیویەتی، وێنــەی خەیــاڵ و قۆلــی ســۆز و میهرەبانــی نــزار بــۆ بەلقیــس 

ــام دەكات.  ــەر سەرس ــیعرانەدا خوێن ــەو ش ل

نزار لە شیعرێكدا دەڵێت:

بەلقیس

دڵتەنگم 

دڵتەنگم 

دڵتەنگم 

ماڵە بچووكەكەی ئێمە

لەشوێن شازادە بۆنخۆشەكەی خۆی دەگەڕێ

بەلقیس 

دەساڵی سەوزی تۆ گریانە.

مەعشق و خۆشەویست لەناو شیعری نزار قەبانی دا

ومتــان ســەرەكی تریــن مەعشــوق و خۆشەویســت لــە شــیعر و زەینــی نــزار 

قەبانــی ژنــە. ئــەو لــە بنەڕەتــدا جوانــی هــەر شــتێك بێــت تەنهــا لــە ژنــدا 

جوانــی دەبینێــت و وێنــای دەكات. شــیعر لــەالی نــزار قەبانــی ســەرەڕای 

هەمــوو جوانــی و ناســكی و میهرەبانــی و ســۆزەوە تەنهــا ژنــە هــەر وەك 

خــۆی لــە شــیعرێك دا دەڵێــت: 

ژن لەسەر كۆشی شیعر دادەنیشێ

تا وێنەیەكی یادگاری بگرێ

وێنەگر 

ژن و شیعر بە دەستەخوشك دەزانێت. 

ــەم  ــە ئ ــتان ك ــیعر و نیش ــە، ژن و ش ــوقی هەی ــێ مەعش ــی س ــزار قەبان ن
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ن
ســیانەی زۆر خــۆش گەرەكــە. قەبانــی ئــەو 

ــكات  ســیانە پێكــەوە تێكــەڵ دەكات و دەیان

ــە  ــك ل ــە هەندێ ــتە. ل ــەك جەس ــەك ڕۆح و ی ــە ی ب

شــیعرەكانی قەبانــی دا دەبینیــن كــە نــە تەنهــا 

ڕۆحــی ژن لــە دەروونــی ئــەو دا نفــوزی كــردووە 

بەڵكــوو لــە تــەواوی جیهــان و هەمــوو دەوروبــەری ئــەو نفــوزی كــردووە 

، قەبانــی ناوەنــاوە دەیەوێــت لەدەســت ئــەم هەمــوو عەشــقە خــۆی 

ــت:  ــیعرەكانی دا دەڵێ ــە ش ــك ل ــە یەكێ ــە ل ــۆ منوون ــكات ب ــاز ب دەرب

تۆ كێت ئەی ژن

خەنجەرێكی تێهەڵچەقیوو لە مێژووم

چاوانی جوانی كەروێشكان

هاوێردەیەكی نرم .

ــاوی شــاعیری  ــە نازن ــردووە ك ــەوە وای ك ــارەی ژن ــی لەب شــیعرەكانی قەبان

ــوو،  ــاوە ڕازی ب ــەو نازن ــی زۆر ل ــا ماوەیەك ــد ت ــن. هەرچەن ــی پێببەخش ژن

بــەاڵم دواتــر دان بــەوەدا دەنێــت كــە ئــەو نازنــاوە وەك ئــەوە وابــوو كــە 

ــە  ــەم ك ــەوە ناك ــی ل ــت: نكۆڵ ــر دەڵێ ــەن. دوات ــنگیدا ڕۆدەك ــە س ــك ب ڕمێ

ســەبارەت بــە عەشــق شــیعری زۆرم وتــووە وبەهــۆی ژنــەوە غەمــی زۆرم 

خــواردووە، بــەاڵم گەرەكمــە هەمــوو خەڵكــی ئــەوە بزانــن كــە خەمەكانــی 

مــن ســەبارەت بــە ژن هەمــوو خــەم و ئازارەكانــی مــن نیــن. منیــش 

وەك زۆربــەی پیاوانــی تــر ژیانێكــی ئاســایی و خــۆش و تێروتەســەڵم 

ــووم  ــووە، زۆرجــار ســەركەوتوو ب ــم هەب ــووە و لەگــەڵ زۆر ژن پەیوەندی ب

و هەندێكجــار شكســتمخواردووە، لەتــاو عەشــقا زۆر جــار ســووتاوم و 

ــان  ــقا منی ــە عەش ــەس ل ــووتاوە، زۆر ك ــدا س ــقی من ــە عەش ــیش ل زۆركەس

 ژن جوانە بەاڵم 
لەوە جوانر ئەو 
شوێن پێیانەی 
ژنە كە لەكاتی 
ڕۆیشن لەسەر 

نووسینەكانی ئێمە 
بەجێ دەمێنێت. 
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كوشــتووە و منیــش زۆر كەســم لــە عەشــقدا كوشــتووە، 

ئەگــەر بۆنــی عەشــقی مــن لەچــاو عاشــقانی تــر 

ــە  ــووە ك ــەوەوە ب ــۆی ئ ــووە بەه ــر ب ــز و توندت بەهێ

ــینە.  ــاعیری و نووس ــەم ش ــن پیش م

قەبانــی خاڵێكی ســەیرتر لەبارەی خۆشەویســتەكانیەوە 

دەڵێــت: دەبێــت مەعشــوق و خۆشەویســتەكانی ئــەو 

تایبەمتەندییانــە هەبێــت، -1 شــێوەیان لــە قەبانــی 

بچێــت، بــۆ منوونــە لــە ژنانــی عــەرەب بــن -2  دەبێــت 

ــت  ــت-3 دەبێ ــی هەبێ ــۆ قەبان ــان ب ــۆزی دایكانەی س

شــیعر وەك بەشــێك لــە ژیانــی خۆیــان بزانــن.  

ــە پێــی رسوشــتی خــۆم حــەز  قەبانــی دەڵێــت: مــن ب

ناكــەم ژنێكــم خۆشــبوێت كــە بۆنــی نەعنــا، پنگــە و 

جاتــرە، نیلوفــەر، شــەوبۆ،  و گوڵــی دالیــای لێــت كــە 

باخچــە و كێڵگەكانــی ئێمــە پــڕن لــەو گۆاڵنــە. مــن حــەز 

دەكــەم بۆنــی ئــەو گۆاڵنــە هەڵمــژم و نابێــت ژنانــی بۆنــی 

ــت.  ــێ بێ ــان ل ــەو گۆاڵنەی ئ

نــزار  ئاشــقانەكانی  شــیعرە  ناوەڕۆكــی  بەراوردكردنــی 

موشــیری فەریدوونــی  و  قەبانــی 

نــزار قەبانــی عەشــق بــە تەنهــا ڕێگایــەك دەزانێــت كــە 

ــو ئەگەرچــی  ــاز دەكات ــە تاریكــی و كەشــوهەوایەكی ناخــۆش دەرب ــەو ل ئ

ــد  ــتانپەروەرییەكانیدا نائومێ ــی و نیش ــیعرە سیاس ــە ش ــار ل ــك ج هەندێ

ــی  ــەداوە. قەبان ــت ن ــۆی لەدەس ــادی خ ــی و ش ــەاڵم خۆش ــڕاوە، ب و هیواب

ــەك  ــا ی ــە نووســینی شــیعر كــردووە تەنه ــە دەســتی ب ــەو ســاتەوە ك هەرل

بزوێنــەر لەنــاو دونیــای بیركردنــەوەی ئــەودا هەبــووە و ئەویــش ژنــە. ژنێــك 

ــا وەك جەســتە و شــتێكی جــوان ســەیری  ــە ســەرەتا تەنه ــەت ل ــە تەنان ك

دەكات و ئەندامەكانــی جەســتەی ژن بــە ئامانجــی دەربازبــوون لــە چنگــی 

پیــاوان بــە جیــا جیــا وەســفی دەكات. هەرچــی لەبــارەی ژنــە زیاتــر 

ــە بابەتــی  ــر ل ــە بی ــر مرۆییان ــی، ئەویــش زیات ــە ســەر قەبان فشــار دەخرێت

نزار قەبانی
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ن
ــە  ــت و گوشــاری دەخرێت ــی دەكرێ ــی لەســەر ژن دژایەت ژن دەكات. قەبان

ســەر بــۆ ئــەوەی شــیعرەكانی سانســۆر بــكات بــەاڵم ئــەو لەڕێگــەی 

شــیعرەكانیەوە دەبێتــە بەرگریــكار و پارێــزەر و تەنانــەت پشــتیوانی ژنــان. 

ــۆ شــاعیر  ــی موشــیری ژن وەك پێداویســتییەكی ڕۆحــی ب ــەاڵم فەریدوون ب

ــتاتیكایی  ــی و ئیس ــی جوانناس ــر الیەن ــی زیات ــەالی قەبان ــت، ژن ل دەزانێ

ــا  ــگا وەه ــەت و كۆمەڵ ــتی ژن و سیاس ــیری خۆشەویس ــەاڵم موش ــە، ب هەی

ــەن  ــە لەالی ــرێ دەدات ك ــەوە گ ــاعیرانە پێك ــە و ش ــارەزایانە و لێهاتووان ش

ــت. ــتایش دەكرێ ــەوە س ــری مۆدێرن ــەر و وەرگ خوێن

قەبانــی ژن بــە دەستەخوشــكی شــیعر و تەنانــەت شــیعر و ژن بــە دوانــە 

ــەخت  ــر زۆر س ــە یەك ــە ل ــەو دووان ــەوەی ئ ــك جیاكردن ــە لێ ــت ك دەزانێ

و چەتــوون و دژوارە. قەبانــی مەعشــوق و خۆشەویســت بــە دواییــن 

ــت. ــەر دەزانێ ــی جەوه ــن دڵۆپ ــە دوایی ــا ب ــیعر و تەنه ــاتەكانی ش س

ژن لەنــاو شــیعرەكانی قەبانــی بــە شــێوەیەكی غەریبانــە لــە شــیعر دەچێــت 

و بــۆ لــە دایــك وەفــادار و خۆشەویســت دەچێــت.  

خاڵــی هاوبەشــی فەریدوونــی موشــیری و نــزار قەبانــی لــە شــیعرە 

ئاشــقانەكانیاندا بــۆ ڕوانیــن و نیــگای مۆدێرنــی ئــەوان بــۆ عەشــق و 

ئاشــق و مەعشــوقدا دەگەڕێتــەوە،  نێــوان  لــە  پەیوەنــدی دووالیەنــە 

پەیوەنــدی ئاشــقانە لــە شــیعری هــەردوو شــاعیردا بــە تەواوەتــی دووالیەنە 

و لەســەر بنەمــای باوەڕبــوون بــە مــرۆڤ و ئینســانییەتە.  وێنــە و چەمكــی 

هاوچــەرخ لــە شــیعرە ئاشــقانەكانی ئــەو دوو شــاعیر لەڕوانگــەی ناوەڕۆكــە 

ــن.  ــەك دەچ ــە ی ــەكان زۆر ل فكریی

نیــن هیــچ  ڕازی  قەبانــی  نــزار  و هــەم  فەریدوونــی موشــیری  هــەم 

ــەر ئەمەیــە  ــە نێــوان ئاشــق و مەعشــوقدا هەبێــت. هــەر لەب ســنوورێك ل

ــە  ــەو دووان ــا ئ ــە تەنه ــەختە ك ــە زۆر س ك

ــار  ــك ج ــن چونكــە هەندێ ــق بزانی ــە ئاش ب

ــان مەعشــوقن و  بەڕاســتی خــود شــاعیرەكان خۆی

ــە ئاشــقانەوە  ــە الیەن ــەن ك ــەو عەشــقە دەك ــاس ل ب

پێیــان دەبەخرشێــت.

ــە  ــەری جــۆرە شــیعرێكە ك ــدا دامەزرێن ــی خۆی ــە ئەدەبیات ــی ل ــزار قەبان ن

ــر و  ــەر فیك ــتە ه ــە پێویس ــن ك ــت بزانی ــپی و دەبێ ــیعری س ــن ش پێدەڵێ

ــە،  ــازە هەی ــوێ و ت ــی ن ــە زمانێك ــتی ب ــازە پێویس ــی ت ــا و ئەزمونێك ئایدی

قەبانــی بــەوە نــارساوە كــە زمانێكــی ســادەیە هەیــە و ئــەو لــە شــاعیرانی 

ڕۆمانیســی ســەدەی بیســتەمی ئەدەبیاتــی عــەرەب لــە قەڵــەم دەدرێــت و 

ــت.  ــۆ دەكرێ حســابی ب

هــەردوو شــاعیر لــە فەرهەنــگ و كلتــووری ڕۆژهەاڵتی و ئیســالمیدا دەژین 

ــە  ــەوان ســەبارەت ب ــی ئ ــگا و ڕوانین ــە نی ــن و هــەر بۆی ــگاو دەنێن و هەن

ژن ســەرەڕای كراوەبوونیــان هەمدیســان هــەر نیگایەكــی ڕۆژهەاڵتیانەیــە، 

هەرچەنــد ئــەو دوانــە كــراوە بــوون و نیگایەكــی كراوەیــان هەبــوو، بــەاڵم 

دیســان هــەر لــە نێــوان پیــاو و ژنــدا جیــاوازی و فــەرق دادەنێــن و ئــەوان 

ژنیــان بــەر لــەوەی لەبــەر ژن بــوون خۆشــبوێت لەبــەر خۆیــان خۆشــیان 

ــەر ژن  ــەك لەب ــان خــۆش دەوێــت ن ــۆ خۆی ــان ب ــەوان ژنی دەوێــت یانــی ئ

بوونیــان. 

ــاراو و ســاف و زواڵل و  ــی موشــیری زمانێكــی پ ــی شــیعری فەریدوون زمان

ــی  ــی ڕۆمانس ــە وێنەگەل ــك ك ــە زمانێ ــوان و نەرم ــۆڵ و ج ــرێ و گ ــێ گ ب

ــەڵ  ــەواوی لەگ ــی ت ــرن و پەیوەندییەك ــێ وەردەگ ــوودی ل ــقانەی س و ئاش

فەزاكــەدا هەیــە. زمانێــك  نــە وەهــا شــكۆ و گرانبەهاییەكــی وای هەبــێ كە 
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تــرس دروســت بــكات و نــە وەهــا بــێ نــرخ و ســەخیف بێــت كــە پێكهاتــە 

و شــێوەی دەربڕیــن و رشۆڤــەی شــیعری لــە دەســت بــدات.  یەكێــك لــە 

تایبەمتەندییەكانــی بەرجەســتەی زمانــی لــە شــیعرەكانی موشــیری ئەوەیــە 

كــە شــاعیر زۆر حــەزی لــە دەســتەواژە كــۆن و زمانــی شــیعری كالســیكییە.

ــە  ــران و ب ــی ئێ ــەورەی هاوچەرخ ــاعیرانی گ ــە ش ــیری ل ــی موش فەریدوون

جورئەتــەوە دەتوانیــن بڵێــن كــە تــەواوی شــیعرەكانی ئەو شــاعیرە ، عەشــق 

نامەیەكــە كــە تێیــدا هەمــوو جیهــان بــۆ الی عەشــقێكی پــاك و بێگــەرد و 

زواڵڵ و خاوێــن و بــە دوور لــە هەرجــۆرە پیســییەكی زەمینــی بانگهێشــت 

ــتیدا  ــە لەڕاس ــت ك ــی دەگەڕێ ــقێكی ئایدیای ــوێن عەش ــە ش ــەو ب دەكات. ئ

ــازی  ــقێكی مەج ــەی عەش ــۆن و بەرام ــدا ب ــە تێی ــتەقینە ك ــقێكی ڕاس عەش

پــاك و بێگــەرد دەبیندرێــت.  شــاعیر ئــەو كارە بــە زمانێكــی ســادە و پــاك و 

ڕەوان و ســەرنجڕاكێش و شــیرین ئەنجــام دەدات. شــاعیر بــە شــوێن بەهــا 

ــەرد و  ــاك و بێگ ــتێكی پ ــە رسوش ــا ب ــە ت ــی مرۆڤایەتیی ــرۆز و بەنرخەكان پی

خێرخوازانــەی خــۆی مەعریفــەی ڕاســتەقینەی خــۆی ئاڕاســتە و پێشكەشــی 

خوێنەرانــی بــكات. 

ــاو  ــە لەن ــقێكی ڕاســتەقینەیە ك ــیری ئاش ــە موش ــە ك ــەوەدا نیی ــان ل گوم

نیشــتانەكەی خۆیــدا لــەدوای یوتوپیایــەك) مەدینــەی فازلــە( دەگەڕێــت. 

غــەم و خەفەتــی دەروونــی لەنــاو قســە و شــیعرەكانیدا ڕوون و ئاشــكرایە 

ــادە  ــی س ــت مرۆڤ ــاعیر دەیەوێ ــت. ش ــوێنێك دەردەكەوێ ــوو ش و لەهەم

ــر  ــی ت ــان و دونیایەك ــۆ جیه ــووە ب ــوون ب ــە تووشــی لەخۆباییب ــی ك و خاك

ڕێنوێنــی دەكات. عەشــق الی ئــەو بــە هاتــە نــەك بــە فێــر بوونــە، عەشــق 

دێــت . عەشــق لەڕێگــەی فێربوونــەوە نایەتــە دی. بەڵكــوو عەشــق خــۆی 

ــەوە  ــر و ئەخالقێكــی پاك ــن فیك ــەرد و خاوێ ــت، لەڕێگــەی دڵێكــی بێگ دێ

ــەرهەڵدەدات.  س

ــقەوە  ــە عەش ــدەوێت، ب ــتێكی خۆش ــوو ش ــە هەم ــاعیرێكە ك ــیری ش موش

ســەیری رسوشــت و مــرۆڤ و نیشــتان و هەمــوو گیاندارانــی جیهــان 

دەكات و ئەوســا هەموویــان بــۆ الی عەشــقێكی مەزن و بااڵ- خۆشەویســتی 

و  ئەخالقــی  پرســە  بــە  پابەندبوونــی  و  ڕادەكێشــێت  حەزرەتــی-  بــۆ 

ئیســالمییەكان لــە بەرهەمەكانیــدا دەبیندرێــت.

ــە  ــارساوە ك ــی نەن ــرۆڤ بوونەوەرێك ــیریدا م ــیعرەكانی موش ــەی ش لەزۆرب

نادیــاری و شــاراوەیی و گومــان لــەالی خوێنــەر دروســت دەكات. موشــیری 

چەمكــە مــەزن و بااڵكانــی زۆر بــە وردی و بــە شــێوازێكی نــەرم و ســۆزداری 

بــە زمانێكــی ســادە و بێگــەرد و هــاوكات بەشــێوەیەكی دلگــر دەردەبــڕی تــا 

خوێنــەران و وەرگــران بــە خوێندنــەوەی شــیعرەكان بگــەن بــە بەختــەوەری 

. ســەرتاپای موشــیری پــڕ لــە غەمــی عەشــق، غەمێــك كــە بــۆ شــاعیر تــام 

و چێــژی هەیــە.

 ئــەو پێــی وایــە هەركەســێك كــە دەردی عەشــقی نەبێــت ئــەوە نەخۆشــە 

و پێویســتی بــە دەرمــان هەیــە. عەشــق الی موشــیری عەشــقێكی بێشــەرم 

و بــێ حەیــا نییــە و هــاوكات عەشــقێكی عارفانــەش نییــە. ئــەو عەشــقێكی 

هاوســەنگ و بێگــەرد و خاوێــن دەخاتــەڕوو كــە هــاوكات خوازیــاری 

پاراســتنی حورمــەت و ڕاســتگۆییە. موشــیری نیگایەكــی كۆمەاڵیەتیانــە بــۆ 

ــگای خــۆی دەكات.   ــە ڕاســتییەكانی كۆمەڵ ــاس ل ــە و ب پرســی ژن هەی

ئەنجام:

نــزار قەبانــی  عەشــقی زیاتــر لــە بــەر خــودی عەشــق و مەعســوق وەســف 
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ن
ــەوەی  ــەو ل ــرد ئ ــوە ك ــان لێ ــە باس ــەی ك ــەو بەڵگان ــی ئ ــردووە و بەپێ ك

ــە مەترســی  ــا هەســتی ب ــل و هەروەه ــە مەترســی ئیرسائی ــە هەســتی ب ك

دیكتاتــۆری لــە هەندێــك لــە واڵتانــی عەرەبــی كــردووە بــە زمانێكــی 

ــن شــیعری  ــن و هــاوكات ئاشــقانە و بەشــێوەیەكی سیاســی توندتری ئاگری

ــیوە.  ــل نووس ــەكان و ئیرسائی ــۆرە عەرەب ــەدژی دیكتات ــۆی ل ــی خ سیاس

ــی گەلەكــەی  ــی عەشــقی لەگــەڵ چارەنووســی سیاســی و كۆمەاڵیەت قەبان

ــت  ــدا دروس ــوان ئەوان ــرۆزی لەنێ ــی پی ــداوە و پەیوەندییەك ــەڵ و گرێ تێك

و  الیەنــی گشــتی  زیاتــر  ئــەو  لەمــڕووە شــیعرەكانی  كــردووە. هــەر 

هەمیشــەیی بەخــۆوە گرتــووە.

ژن لــە شــیعری نــزار قەبانیــدا بــە پێچەوانــەی شــاعیرانی پێشــوو نەبوەتــە 

كەرەســتە و ئامێرێــك لــە خزمــەت حــەز و تاســە و ئــارەزوو جەســتەییەكانی 

ــتێكی  ــە رسوش ــە ك ــدا بوونەوەرێك ــیعری  قەبانی ــوو ژن لەش ــاوان، بەڵك پی

ــی  ــدا خاوەن ــاڵ پیاوان ــە لەپ ــوازە ك ــش ئازادیخ ــە و هاوكاتی ــەردی هەی بێگ

ــات  ــۆی خەب ــی خ ــتهێنانی مافەكان ــۆ بەدەس ــە و ب ــی كۆمەاڵیەتیی پەیامێك

دەكات. 

ــی  ــە چەمك ــە ك ــەی ئێران ــاعیرە هاوچەرخان ــەو ش ــیری ل ــی موش فەریدوون

عەشــق بــە فراوانــی لەنــاو شــیعری ئــەودا دەبیندرێــت و لەڕاســتیدا 

ــەڕووی  ــت دەرگا ب ــەودا دەتوانێ ــیعری ئ ــە ش ــە ل ــەو بابەت ــەرقاڵبوون ب س

ــە چەمكــە ســەرەكییەكانی  زۆر چەمكــی تــردا بكاتــەوە. چونكــە عەشــق ل

ــتیدا  ــە. لەڕاس ــەی هاوچەرخ ــد و چاالك ــاعیر و هونەرمەن ــەو ش ــیعری ئ ش

بــەردی بناغــەی بیروبــاوەڕ و فیكــری ئــەو شــاعیرە عەشــقە. هەســتە 

بەهێزكانــی ئــەو شــاعیر وای كــردووە كــە خۆشەویســتییەكی هەمیشــەیی و 

نەمــری پێشكەشــی ئــەو بكرێــت و غەمــی عەشــق لــە شــیعرە زواڵڵەكانــی 

ئــەودا ئاشــكرا بێــت و خــۆی دەرخــات. 

وەك  جیاجیاكانــی  بــوارە  لــە  عەشــق 

خۆشەویســتی بــۆ خــوا، بــۆ مــرۆڤ، بــۆ رسوشــت، 

بــۆ نیشــتان خەســڵەت باشــەكانی ئــاكار و ڕەوشــت 

لــە بەرهەمەكانــی موشــیریدا دەبیندرێــت.
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نووسەرەكان

ــازادی  ــۆی ئ ــتی زانك ــی زانس ــی ئەنجومەن ــن ئەندام ــدی مومتەحێ -1مەه

ــت ئیســالمی شــاری جیرۆف

-2لەیــال خۆشــكام / خوێنــدكاری ماســتەر لــە ئەدەبیاتــی بــەراوردكاری 

ــت ــاری جیرۆف ــالمی ش ــازادی ئیس ــۆی ئ زانك


