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ی جانەوەر و ڕوەکەوە وێنەیەکی انهجیڵێ »چەم بێ چەقەڵ نابێ« لە پەندە مەندە مەشورەکەی کوردی دە
ێزی تێدایە بۆ هی مرۆڤی دابڕیوە. گوتەی »بێ چەقەڵ نابێ« بۆخۆی ئیشارەی بەانهجیخواستۆتەوە و بەسەر 

، بەعادەت، گیا و درەخت و بوونی جانەوەری لە چەقەڵ بەپشتەوە تا دەگاتە شێر و پڵنگ و بەور. چەم
ەنگ و یەکڕێکارن. ناوناوە لێرەولەوێ درەختێکی  هەمئاهە تێیدایە، بابەتی لە یەکتر نزیک و ەوەرێکی کجان

و  ێز خۆی لە ڕێزی ئاوەڵەکانی دەردەبا و ژوورووی ڕێکاریان دەکەوێتەوەهسەرکەش وەیا جانەوەرێکی زێدە بە
بەپێی دەستوورێکی بەرچاو ، ، وەک چەمەڵکەوتوویی دەردەکات. میللەتانیشهناو و ناوبانگی ، دەبێتە پەنجەنیشان

پەیدا دەبێت   تەواو نە  یەرچەند خزمایەتیه، زۆربەی تاکەکانی خزمی یەکترن، و بنجیی سروشت و کۆمەاڵیەتی
تەواو لە نێوان تاکەکاندا کاتێک   یاوسەنگیهاوتایی و هچونکە ، پەیدابوونیشی سوودبەخشە بۆ مرۆڤ و نە

کە ئەمە لە نێوان مریشکی ، انە دەردەچێت و قاڵبگرتوو بێتمومکین دەبێت کە مرۆڤیش وەک ئالەت لە کارخ
 ەڵێناویشدا بەدی ناکرێت. همەکینە

ەمیشەییە، وا دەبێ لە سنووری هی و انهجیقابلیەت لە تاکێکەوە بۆ تاکێک کە دیاردەیەکی گشتی و  یجوداوازی
ەروەک پێچەوانەی پێشکەوتن ه دەکاتەوە،ەردەچێت و مەودایەکی بەرچاو لە یەکتریان دوور عادەتی د یجوداوازی

 ەت بەدەر دەبێ و دەگاتە پلەی دەبەنگی و گێلی تا سەر بە شێتییەوە دەنێت. عادلە پاشکەوتنە، ئەویش ناوناوە لە

بەرەوپێشەوەی تاک لەچاو تاکەکانی تر لە مەیدانی بێئەژماردا خۆی دەنوێنێ نەک یەک مەیدان و   یجوداوازی
 ،ەیە لە ناو گەلدا: دەنگخۆشیهبەرەوپێشچوونانەش نرخ و سەنگ و بایەخی خۆی  ەریەک لەوه ،دوو مەیدان

پسپۆڕی لە کەسب و کار، شارەزایی، سوارچاکی،  ، خەتخۆشی، هونەرکاری، نوکتەبازی، ێزه ،دەستڕەنگینی، جوانی
ستایی... ەی، وەڵگری، زیرەکی، چاالکی، خۆشبەزی، ماندوونەبوون، مەلەوانی، کابانپوختی، زانایهسەرناسی، شوێن

ەاڵواردنی خاوەنەکانیانن لە زۆربەی خەڵق. گەلێکیش لەو خاسییەتانە هۆی  هەموویان هتەنانەت فێڵبازیش، 
ەموو ئەو خاسییەتە تایبەتیانەش  هەڵکشاو کە بە دەگمەن نەبێ تاکیشی ناگاتێ. واتە هێندە هدەگاتە پلەیەکی 

ەرچەند دەزانین هێکەوە. عینوانەیە تا ئەو ڕادەیەی کە بەیەکەوە کۆ نابنەوە و ناچنە ژێر هپلەی خواروژووریان 
ێنانیشی کولی دەکات و هەێنان تیژتر و بە بڕشتر دەبێ و لە کار نه»قابلیەت« بە تەجرەبە و فێرکردن و ڕا

ێنان خەڵق ناکرێت.  هەیە زگماکە و بە فێرکردن و ڕاهدەبێ بزانین »قابلیەت«  بەرەو کوژانەوەی دەبات، دیسان
خەسار بێ. تۆ لێ تەنانەت ئەگەر خەڵقیش بکرێ لە پلەیەکی نزمدا دەمێنێ کە ڕەنگە ئەرک و مەسرەفەکەی

ەرگیز  هۆی ئامۆژگای مۆسیقاوە دەنگ ناخۆشێک فێری گۆرانی بکەیت بەاڵم ئەم دەنگ ناخۆشە هدەتوانی بە
ەمان ئامۆژگای مۆسیقا دەنگخۆشی زگماک بەرەوپێش دەبا تا  ها هەروەهاچێتە ڕیزی پێشەوەی گۆرانیبێژانەوە. ن

 ەر دەمێنێتەوە.هنێوان دەنگناخۆش و دەنگخۆشەکە  یاڵیشدا مەودای جوداوازیحەردوو هسنووری بڵیمەتی، لە 

ووی میللەت تێیدا دەتوانن بژین و ەڵکەوتهئەدەب بە تێکڕایی یەکێکە لەو مەیدانە فکرییانەی کە بەشێکی 
چونکە ئەدەب قابلیەتێکە بەندە بە خاسییەتی زگماکەوە، کە خەڵقکردنی زۆر ئەستەمە. وەک  ،پەروەردە بن

پێویستی بە خوێندن و فێربوون و مشتوماڵدان و تەجرەبە و  ، سەرەڕای بوونی قابلیەتی زکماگ ،دەزانین ئەدەب
بڕشتی خۆی و ەر دەمێنێتەوە هەیە کە ئەگەر لێیان داببڕێ هتی تریش ێنان و چەندین ئەرک و زەحمەهلەکار

 قابلیەتە زگماکەکەی.

ەمان دەستووراتی بەرەوپێشچوون و وەستان و  هەڵبەستە کە ئەویش هیەکێک لە مەیدانەکانی ئەدەب مەیدانی 
ەڵبەست بە پەخشان بگرین هبەاڵم کە بێین  ، دواکەوتنی بەسەردا دێت کە بەسەر قابلیەتەکانی تردا دێت

ەندێ جوداوازی لە نێوانیان دێنە بەرچاو لە ڕووی پێویستی بەرەوپێشبردنەوەیانەوە. پەخشان کە خۆی زادەی  ه
ەمان ڕێگەی ئەو تایبەتیانەی کە لە  هەر ه ،ەڵکەوتنە نەک پەیداکردنهەمی هبنەڕەتدا بەر سروشتە و لە
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لە هەڵبەست دەشێ بەهۆی تەجرەبە و مەشق و ڕاهاتنەوە بەرەوپێش بڕوات.   ەڵبەستی جودا دەکەنەوە، پتره
قابلیەتی بوێژی کە کێش و قافیە و مۆسیقا دەخاتە ناو پەخشانەوە و دەیکا بە هەڵبەست، پتر بەندە بە  

پەخشان قەرزداری ڕاهاتن دەبێ، هەروەک   وتنی سروشتی و زگماکەوە لە چاو پەخشاندا، کەمتریش لەەهەڵک
 ۆشی و مەهارەتی هونەری پتر لە سوارچاکی زەنەی دەروونن، کەمتریش لەو زادەی مەشقن.دەنگخ

زدەمدا ئەم جوداوازییەی پلەی پێشکەوتن و سەرەژوورچوونە لە ۆمەیدانی هەڵبەستی کوردی لە سەدەی ن
اڵنەی السایی وگاڵێکی منداڕدا گەبوێژێکەوە بۆ یەکێکی تر بە ئاشکرایی تێدا دەدیترێت. بوێژی کورد لەو سەدەی

کە بە هیچ مەزهەبێک و لێبووردنێک و خاترگرتنێک ناوی شیعری پێ ڕەوا نادیترێ  دوەەڵسوونی کرهخۆتێ
هەرچەند ناوناوەش ئەو جۆرە بوێژە لە الیەن هەندێ کەسانی ناشارەزای شیعر بە بوێژ لە قەڵەم دراون، ڕەنگە 

یە و نە دەشتوانێ ڕاستی بگۆڕێ وەیا بڕیاری کێشانە  پلەشیان بەرەژوور بردرابێ، کە ئەمە کارێکە نە بایەخی هە
بخور لە دەورە سووتاندن ناکرێ بە و و پێوانەی »بوێژی« بە هەڵە ببات. ئەو کەسەی بوێژ نییە بە پێداهەڵگوتن 

هەروەک مێزەر و جبە مەال دروست ناکات. وا دەزانم دوای بەسەرچوونی کژی عاتیفە و هەڵپەی سۆز، بوێژ 
 جێگەی ڕاستەقینەی خۆی پێ دەدرێت.هەرکەسە 

پێشکەوتوو و پێگەیشتوو و دەسەاڵتدار و   ەەرهبوێژی  یەیە تاهی واشمان هلە تەک ئەو تەرزە زڕەبوێژانەدا 
یرەی کورد لە نێوان گەالنی مسڵماندا شۆرەتی  عئەم جۆرە شا ەەرچەندهەاڵتی مسڵمانە. هونەرمەندی ڕۆژ ه

ۆی شۆرەت  هی وەریش نەگرتبێ، عەرەبتری تورک و فارس و یەکێکی وەک خۆی وەیا لە خۆی بەرەژێر
کورد، کە ئەمەش  میللەتی یریەتی، بەڵکوو دەگەڕێتەوە بۆ بێدەسەاڵتی عنەبەستنی ناگەڕێتەوە بۆ نزمی پلەی شا

ەر لە مەیدانی شیعردا خۆی  هئەنجامێکی کوتوپڕ و یەکسەری دەستووراتی مرۆڤایەتییە بە تێکڕایی، کە وا نەک 
قارەمانی میللەتێکی بێدەسەاڵت بەقەد پاڵەوانپفێکی میللەتی   :ەموو مەیدانێک فەرمانڕەوایەهبگرە لە  دوەسەپان

  ونەرکارەکانی کەهمەت و زانا و لیەموو بهاش هەروەهێز و دەسەاڵت ناوی نایەت، هخاوەن کیان و سامان و 
ویان لە ڕووپەڕی ژیان دەسڕێتەوە. وردە دەبن بە خۆڵەمێش و نا زۆریان لەبەر بێخاوەنی وەک پشکۆی ئاگر وردە

 زۆر بەداخەوە. 

ەرەپێشەوەی بوێژانی هکردن لە ڕیزی  کە بەڕاستی و بێ موجامەلە لەگەڵ خۆدا ،یەکێک لەو بوێژانەی کورد
زۆربەیان دەگرێت ئەگەر نەڵێم لە  ایی لەرمسڵمانەوە دێت، زۆر جارانیش لە تاک تاکە بەیت و دوو بەیتدا بە

 ی »نالی«یە.مەال خدر ،ەموویانه

مەتی پڕ تەپوتۆزی حوودەی ئارەقە و ئەرک و زەلەژاری بێ ناز و نیاز، ئاهکوردێکی شارەزووریی نەداری  بەچکە
اڵوباری ناگزوور و بێ شەوق و زەوق،  حی رچەندین تەنگ و چەڵەمە و چەکمەسا »خاکوخۆڵ«، گیرۆدەی
خواردووی تەکانڕامیاری ژێر قەمچی و زەبروزەنگی ڕژێمی نیوەشارستانانە،   -ئابووری  -دەسپاچەی کۆمەاڵیەتی 

ئەبەد ڕێز  ەرگیز خۆشی نەدیتووی بەهللەتێکی وسمانلی، ڕۆڵەی میعبێنەوبەرەی گوریسکێشەکێی نێوان ئێران و 
ۆی سەرەژێربوون  هو نەزانراوی هەرچی  وعامیلی زانراادەلەی چەندین عنەخوێندرایەوە، ئاکامی مولێنەگیراو و تێ

لێدراوی   رلێگیراوی قەدەر... مۆغەزەب و بەخۆداشکانەوە و دالەنگان و کەمایەتی و نزمبوونەوە و چوونەوەیە... 
ەموو  هەڵبەستی کوردی لە هی شارەزووری... سەردەفتەری  «نالیحمەد شاوەیس... »چارەڕەشی... خدری ئە

ۆنی خولیا و خەیاڵ و ئەفسوون... ه ەعیشق... شیرازنجی کانگەی واتا و جوانی و سەر هسەدەی نۆزدەمدا... گەو
ی مسڵمان... تێهێنەرەوەی ئابڕووی انهجی ئەدەبی ئاست ی لەدهەڵبەستی کور  یجێگەی شانازی و سەربڵندی

مەعنەوی لە تەک دالەنگانی تەرازووی دەسەاڵت و سامان و کیانی کورد... ڕووتەڵەی بەخۆنازیو... هەژاری 
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گەردەنکێل... ئاوارەی بێنیاز... ئەمانە و چەندین وێنەی تری دەستبەتاڵی و دڵتێری، فەخرکردن و تەوازوع، 
 رتن و فیزوناز کەوا لەم نموونانەی گۆناگۆنی هەڵبەستەکانی دەر دەکەوێت:بڵندنۆڕین و خاکنشینی، خۆ بەکەمگ

 کی فەقیرێکی غەنی یا پادشاهێیا گەدای
 ط خاڵی نییە »نالی« لە ڕووی حەددی وەسە  دوەلەم 

 ئەم سەرسەری بازانە کە وا هەمسەری بوومن 
 من  وموشکیل بگەنە ساعیدی شاهێکی وەکو

 تەنالی کە غوالمی مەدەدی زولف و برۆ
 و هومادا وشاهێکە لەبن سێبەری باڵی د

 ین لەسەر لەوحی حەقیقەت یا مەجازطزاهیر و با
 ڕڕی قەڵەم بێ غەیری نالی کەس نەما یئاشنای س

 قی کەی دەگاتە شیعری من بۆ نازکیلشیعری خە
 کەی لە دیققەتدا پەتک داوا لەگەڵ هەودا دەکا

 نەقدی عیاری نییە قوربان انهجیبی الق 
 یە موجەڕڕەب وونالی محەکی هیممەتی کرد

 بۆ مەشقی عیشقی زولفی نیگاری نیگارشی 
 وڕڕەنووس طتە شاهی وەنالی لە خامەدا ب

 تی حیکمەت ئەدا دەکا وەنالی عەجەب بە قو
 مەعنایی زۆر و گەورە بە لەفزی کەم و بچووک 

 وەسێم بە دەفتەر گرتفارس و کورد و عەرەب هەر 
 نالی ئەمڕۆ حاکمی سێ مولکە دیوانی هەیە

 

 :جاروئە

 غەمدانجەیی اڵی لە ئەشکحنالی و مەسەلی 
 قەڵەمدا  ناڵە لە نەیدا وەکوو نالە لەوەک 

 غائیبە ئەمما نالی خەبەری بێ ئەسەری 
 موناجاتی سەحەردا ێ لەحەزین دێکی نال

 ۆشە من وەکوو تازیی بنۆڕمچ خ
 ەڕاکەی هبەڕ غەزالەی ەروەک هئەتۆش 

 ساڵمە شایەد ەد صخاکی دەرەکەت مەسکەنی 
 ەەگ بەوەفایصدەمی تۆ ببیەم  جارێ لە
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 ەرزەگۆ هو وێکە بێوەفا ەگصۆ نالی ت دوور لە
 بۆچی بانگی ناکەی ئەم کەلبە کە نانی نانییە 

 نالی لە مەی یاڕەب  وەبە کوێری دوور لە تۆ وا مایە
 بێاری ظحلی چاوی ئینتیتۆزی ڕێگەت کو ی ضفیو

 

نالی هەروەک خۆی بە دەست شیعری خۆیەوە سەرگەردان حاڵە و دەمنادەم لە بارێکەوە دەچێتە بارێکیتر، 
وی بەیتێکی  اێک دەپەڕنەوە بە دحری غەزەلشیعردۆستی کوردیش پێیەوە خەریک و داماون، تا لە بە و ئەدیب

ەسانەوەی حڵیش پێ ناچێ حا، کی تریێرتی تەپکەیۆا نەبوون دەکەونە ق هێشتان لەمیان ڕەهتریەوە دەگیرسێن، 
عیر  زیک بێت. چەندین جار ئەدیب و شاێئەدیبان لە قۆرت و داو و گێژەنی ئەو شیعرانە بەڵێنی دواڕۆژێکی ن

 سەر بەم بەیتەدا دەگرن: 

 ەوری عالەم و دەوری فەلەک طمن لە 
 ەم دەخۆمهبێمەرەربی الزب، زەخمی ض

 

لێکدانەوەی دوور و قووڵ تاکوو لە گۆشەیەکی زەینە پڕ دەنگ و ڕەماڵنی لێداوێن و دەیخەنە بەر سرنجی ورد و 
 سەداکەی مەشغووڵ بە نالییەوە تروسکەی ئەم »لەف و نەشری مشوش«یان بۆ دەبریسکێتەوە:

 ەوری عالەم: دەروی فەلەکط •
 ەربی الزب: زەخمی بێمەرهەمض •

دەوەشێتەوە »زەخمی بێمەرهەم«  ەبەر«یش دێت کە لێی طەور« بە واتای »طچونکە بە درەنگەوە دەزانرێ »
کی یێەربی الزب«یش دەمێنێتەوە لە هەر دەورەضەبەر« دیارە » طبخاتە لەشەوە، ئیتر کە زەخم بوو بە هی »

 فەلەکەوە بە سەروگوێی نالی بکەوێت. 

ئەو پایە دیارکراوەی  وە: لەوەتەی شیعری گوتدوەبەڕاستی دەمێکە »نالی« خەڵقی بە خۆیەوە خەریک کر
مەتانەت و فرەواتایی و گەوهەرداریی بۆ خۆی هەڵناوە. یەکێکی وەکوو حاجی قادر کە هاوچەرخی بەشی زۆری 

 ژیانی نالییە، هەرچەندە باوەڕ ناکەم دیبێتی، لە خۆوە بەرەوپیری تەقدیس و پایەلێنانیەوە دەچێت و دەڵێت: 

 م بە »تضمین« بەیتەکی نالی دەهێنم تا ڕەفیقان
 بزانن من بە ئەو ناگەم خەزەف قەت وەک گەوهەر نابێ

 »کەمەندی زوڵفی دوو النە لە بۆ گەبر و مسلمانە« 
 ال بێ« ال بێ چ لەو  »دەکێشی بێ محابانە چ لەم

 

کردنە، بە تایبەتی لە نێوان میللەتی کەساسی وەک میللەتی   کەلەپۆرلەم سەردەمەدا کە سەردەمی پشت لە 
انە لە تاریکایی ڕابردوو هەڵدێن بەرەو گەشایی ئەدەب و هونەری نەوباوی ئەورووپا، کورد، گەنجان وەک پەرو

ەدەی  صر بەسەر دەریای اەدەی نۆزدەمەوە وەک فەنصنالی قەد و قامەتی بەرزی ئەدەبەکەی لە جەرگەی 
بیستەمدا گەردەنکێل دەکات و گەشتی دەریانەوەردانی شیعر و ئەدەب بۆ تیشکە گەشەکەی ڕادەکێشێت. ڕەنگە  
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ەوە پتر زەین و لێرە بەپێششتێکی ڕاست و دروستمان گوتبێ بەوەدا کە بڵێین نالی لە هەموو ئەدیبانی کوردی 
و زۆرتر ناو و یادی لە   دوەریک کرفکر و خامەی نووسەر و شیعردۆستی کوردی ئەمڕۆکەی بە خۆیەوە خە

گۆڤار و ڕۆژناماندا بەرچاو دەکەوێ. هەر دەڵێی خاسییەتە نەمرەکانی بەپێی بڕیاری یاسای سروشت، کە 
هەموو هێزێکی خۆ نوێکەرەوە دەکات، ئەوانیش لەگەڵ کاروانی ژین و ژیاردا ڕوەو دوا ڕۆژی   خۆشئامەدی لە

شتاوپشت، ورشە و هونەر و ڕەنگ و دەنگ و بێن دەپژێنن، میهرەگان  بێبڕانەوەی نەتەوەی کورد، چیناوچین و پ
 ن.ەو بەهارستانی بەردەوام بەرپا دەک

و خراپەی دیاردەکانی کۆمەاڵیەتی و گۆڕان و بەرەوپێشچوون دەدەمە بەر   شتان دەچم و چاکە وەک من بۆ
رخە میراتییەکانمان یەکێکە لەو  ڕێزگرتن لە نحوکمی واقیع و تاقیکردنەوە، دەبینم بەردەوامبوونی حورمەت و 

ەڵبەزینەوە لە بەرزایی هەنگاوی سەرەژوورمان تێیدا خێراتر دەبێ، چونکە دیارە هدیمەنە سازگارانەی کە 
حازرێکی تازە دەستپێکراوەوە. سەرەڕای ئەم  شێت نەک لەسەر تەختایی ەڵدەکهتێوە پتر دوەڕابر

ڕابردووی بەنرخمان سوودمەند  حورمەتگرتنی جارێکی تریش لە سوودمەندبوونەی بەسەر بەرزایی ڕاوەستانەوە، 
 ڕماندنی شتی بەنرخمان.  وودە بەخەرج نادەین لەه حمەتی بێ دەبین بەوەدا کە زە

ە کە بمانەوێ جلوبەرگ و پۆشاکمان بەرەو چاکتر بگۆڕین بەرچاو بێنمەوە: ئێم ماددیدەمەوێ لێرەدا میسالێکی 
ەوەمان بسووتێنین، بە ڕووت و قووتی پێوانەی پۆشاکێکی نوێ بدەینە بەر قەاڵفەتمان لێرە بەپێش نابێ پۆشاکی 

ا  هپۆشاکی کۆنمان دووبارە دەبێتەوە لەم کارەی وەعەیب و عاری ە نییە لەوەدا کەوا بەشێکی زۆری هچونکە شوب
.  ەو بنگەدا: خەریکبوونی بێ سابیقە و پێشینە وەک وشکەمەلە و دروێنەی پوش و گوشینی خۆڵ بێبەربێ بنج 

امدا  روە »برناردشۆ« چەند جوانی فەرموو کە لێیان پرسی »تۆ گەورەتری یا خود شێکسپیر« ئەویش لە
ئەدیب و  .ڕاوەستاوم«گوتی »ئەو لە من کەڵەگەتترە، بەاڵم من لەسەر شانی ئەو  بەخۆکردنەوەبەوپەڕی باوەڕ

گەشتی بەرەژوور دەست پێ  کە لە سەر شانی »نالی« و ئاوەڵەکانیەوە ێکی کوردیش چەند بەرز دەبێتەوەعیرشا
بکات. تا ئیمکانی دەبێ سەکۆیەک بە بڵندایی قامەتی »نالی« لە نۆژەنەوە بۆ ڕوانگەی ئەدیبێکی کورد دروست 

ژەنی بکەوێ و دەوری بەسەر بچێ، وەک کە هەندێک بکرێ، ئەوەندە کات تێدەپەڕێ کە سەکۆکە لە نۆ
 . وە»نوێخواز« دەڵێن دەوری نالی بەسەر چ

نالی و کوردی و جەلی و شێخ ڕەزاوە ڕاوەستێ، دیارە چاوی بڕیوەتە   یانشئەدیبێکی کورد کە ڕازی نەبێ بەسەر 
باڵ بگرێت. من ئەوەندە   ێالنەی بەسەرەوە بکات و لەوێوەه کاولە کە غەیری کوردەوەی وئەستۆی ئەدیبی نەوبا

دوو جاران مومکینبوونی  ە وواقیع کراوەتەوخۆتەفرەدەر نیم بڵێم ئەمە کارێکی نامومکینە چونکە چاوم بایی دیتنی 
 :وەئەم کارەی دیت

خۆی بە ئەدەبی   عنەوییمە یپێوەندی وەەیە و بهکورد غەیری بی کورد و یجارێکیان لەوەدا کەوا بەڕاستی ئەد
ا شێوەیەکی بەرچاو لە میراتی هنژادەکەیەوە بڕیوە و وردە ڕەگی لە سەر بنجی ئەدەبی میللەتێکی تر داکوتاوە، تەن 

 و بەس. ئەمە جارێکیان. وەڕابردووکەیەوە پەڕیبێتەوە بۆ ئەدەبەکەی، زمانی مادەرزادی ب

نا چارەی ناچارە دەبێ میراتێکی بێگانە   بەالوەانی خۆی وجارێکی تریشیان لەوەدا کە ئەگەر یەکێک میراتی مرد
 بخوازێتەوە دەنا لە برسان دەمرێ، لەوە گەڕێ کە ڕۆیشتن و فڕینی پێ ناکرێ.

ەشتمان بۆ بکەن بە  هێ بزانن کە ئەگەر لە زمانی فریشتانەوە دەنگوباسی بەغەیری کوردیش دەب ئەدیبی کورد و
زمانی  کورد و غەیری کورد لە مان پێیان دێت. چونکەەڵبەست و پەخشان نە تێیان دەگەین و نە کەیفیشه

  ەڵبەستێکی بێگانە دەکرێتەهبێگانە. چاوت لێیە کە پارچە ئادەمیزاد دەگەن. تەنانەت ئادەمیزادی ئاشناش نەک 
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ۆش و گۆش و زەوق و  هەست و هەر میللەتە هەست و گوێمانەوە؟ هچەند ناقۆاڵ و نالەبار دێتە بەر  کوردی
وەردەگرێت و دڵی پێیانەوە لێ  کە تێیان دەگات و زەوقیان ەیەهنەریت و خۆشی و ناخۆشیی تایبەتی خۆی 

ەرچەند بگوترێ ئەم  ه ونەر و ئەدەبی لەگەڵدا بکرێت. هوومە ئاخاوتنی هەنگە مەف ه دەبزوێت. چاوەڕوانیشە بەو ئا
نێ و پێرێ، بەڕاستی هەر ئەوە دەبێ کە کورد جارێ لە ەیە جودا لە ئاخاوتنی دوێ هڕۆژگارە ئاخاوتنی خۆی 

تا زمانی ئەدەبێکی نوێی ئەورووپایی. هەروەک جۆری ژیانی  ێزمانی دوێنێ و پێرێی خۆی پتر حاڵی دەب
دەچێ، گیروگرفتەکانیش خزمی گیروگرفتی ئەو   1876پتر لە ژیانی کوردستانی   1976دەشتودەری کوردستانی 

پێهاتن و ئەدەبدۆستی و هونەرویستیشی کە زادەی واقیعێکی  و حەزلێکردن و کەیفسەردەمەن، هەروەها زەوق 
و ترافالگاری ئەمڕۆکە. دەشێ   ێزیشانزەلئەوساکەن تا مەعنەویاتی نێزیک لەو واقیعەن پتر خزمی مەعنەویاتی 

ەو شوێنانە ئەدیبێکی کورد بۆی بلوێ و ببێتە بەچکەیێکی پاریس وەیا ڕۆما وەیا پراگ و بە زمان و زەوقی ئ
اندا چاپ بکرێ، بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا دەبێ بزانێت و بزانین  ببدوێ، گڕوگاڵەکەشی لە ڕۆژنامە و گۆڤار و کتێ

کارێکی دەیکات پەیوەندی بە کوردەوە نییە، چونکە کورد بە تێکڕایی لەو گڕوگاڵە ناگات، لە فەرزی 
ەورەکە و وێنەکە و هەموو  صتێیناگات چونکە بابەتەکە و تە تەرجومانیش بۆی وەرگێڕێتەوە سەر کوردی هەر 

ەدی نەوەد و پێنجی کوردەواریی دەزانێ لەگەڵ صگەمە تا ئێستا لە ەکە نائاشنای کوردن. بەڕاستی و بێ ناوەرۆک
 گۆراندا بڵێ:

 گوڵ نەبێ بۆ سەرم ئاڵ چەپکێ زەرد چەپکێ 
 نایەم بۆ زەماوەند نایەم بۆ هەڵپەڕکێ

 

 ی کورد زەوق وەرناگرێ لەوەدا کە بگوترێ:ەدی پێنجصبەاڵم 

 ...!!ەلە لۆجی بەرانبەر شانۆکەو
 بە دووربینی شەوانە...!! 

 کەوا قایشەکانی بەسەر سوارێ قەشەنگەکەتدا دەخوالیەوە...!
 پێکەوە سرکە و کورەکەمان لەگەڵ سەر پەنجەکانی بالێرینا دەکرد...!!؟؟!

 

ێ و بالێ بوەستم وەیا ئەو ئاخاوتنە مەنع کەم کە زمانی سوارێ و  من لەم گوتەیەمدا هەرگیز نامەوێ دژی سوار
نجەکانی قەاڵدزە و ەبالێیە، دە جارانیش لە خاوەنی گوتەی وەها پتر حەز دەکەم کوردەواریی بگا بەو پلەیە کە گ

کانیان، بەرەو عەبابەیلێی لە ئاهەنگی شەوانی بالێوە، قۆڵ لە قۆڵی دڵدارەکانیان وەیا دەزگیرانەکانیان وەیا ئاواڵە
ەنگ بگەڕێنەوە، بەاڵم دەبێ ئەوە بزانین  شتاالری کامەرانی سەدەی بیستەم، دمەوبەیان، بە ئوتۆمۆبێلی شیک و 

کە گەیشتنی گەنجی کورد بەو پلەیە لە ژیانی پێشکەوتوودا نابێتە گەییشتنێکی ڕەسەنی کوردانە و ڕەگداکوتاو  
و مەعنەوییەوە بەرەوپێش  ماددیردستان بە هەموو باری ئەگەر کوردانە بۆی سەرنەکەون. دەبێ واقیعی کو

پەتی   ر تایی سەدەی بیستەم کە ئەمەش مومکین نابێ ئەگەۆو مەعنەویی ک ماددیببەن بۆ ڕیزی ژیانی 
پێوەندیی ئەمڕۆکەی کورد بە دوێنێیەوە پچڕا. مرۆڤ مار نییە هەموو بەهارێک کیفی کۆنی فڕێ بدات. ئەوانەی  

نی ڕاست و دروست لە بەرگگۆڕی یا خۆگۆڕیدایە نە دەزانن پێشکەوتن چیە نە ئەگەر  وا دەزانن کە پێشکەوت
 ی دا پەرۆشیان دەبێت، چونکە دیارە کەسێک ڕاستی شتێک نەزانێ پێچەوانەکەشی نازانێ. و دواکەوتنیش ڕو
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ێوەش  لەم قسانەمدا مەبەستم ڕەخنەگرتن لە جۆر و شێوەی دەربڕینی دەروون نییە، هەرچەند باشتر ئەوەیە ش
ور«ی ناو شێواز و ڕوخسارەکەیە کە دەبێ کوردانە  ص، مەبەستی من »ت ەوە«ورصبە ئاسانی بێتە ناو »تلەوانە بێ 

بێ... لە هەناوی کورد ڕسکابێ نەک لە زمانێکی بێگانەوە هەڵگیرابێتەوە. دەشێ خوێندەوارێک بتوانێ خۆی شارەزا  
ڕۆژگارە و هی هەزار ساڵ پێش ئێستا، وەک ئەوانیش بدوێ  بکا لە دەمودووی ئەدەیبی نزیک و دوور، هی ئەم 

یا ئەگەر شاعیر بوو شیعر هەڵبەستێ. بەوالتریشەوە دوور کەوێتەوە بەرەو کاوێژکردنەوەی خۆراکی ئەوان. بەاڵم  
 ناتوانێ بە خۆی بڵێ ئەدیبی کورد، ئەدەبەکەشی بە ئەدەبی کوردیی لە قەڵەم بدات. 

ڕابردووی میللەتەکەی و   بە خۆی وزۆر حەز دەکەم ببینم نەوباوی کورد  لەبەر ئەم لێکدانەوەیەیە کە من
ئێستاکەی میللەتەکەیەوە خەریکە، لەم خەریکبوونەشیدا ڕابردوو و ئێستاکە بداتە بەر یەک نیگای سەرلەبەر و 

ەرهەمی بێکەلەبەر کە لێک پچڕانەوە و لێک ترازانی تێدا نەبێت، چونکە بەم جۆرە نەبێ کەسایەتی »کورد« لە ب
ئەدیبەکانیدا دەرناکەوێ، بەڵکوو دەتوانم بڵێم گەورەترین هۆی تێچوونی دروشم و کەسایەتی میللەتەکەمان  
لەوەدا دەبێ کە ئەو ئەدیبانەی لێیان چاوەڕوان دەکرێ ناو و بوونی کورد بپارێزن، ئەوان وێنەی الوەکی و  

ن. دەبێ بزانین فەرقێکی گەورە هەیە لە ێدان ایەوە لە جێگەی وێنەی ڕاست و دروستی دوێنێ و ئەمڕۆمانر خواز
نێوان ناسینی میللەتان و لە نێوان خواستنەوەی شێوەیان. کە بمانهەوێ لە ئەدەبی ئەڵمان بگەین دەبێ لە ڕێگەی  

 ڕاست و دروستی تێگەییشتنەوە بۆ ئەم ئامانجە بڕۆین نەک ئەوان لە خۆماندا بدۆزینەوە. 

ان پێویستێکی ڕۆشنبیرییە، بەڵکوو شەقڵێکی بەیەکەوەژیانی  یبوون لە ئەدەبهەرچەند ناسینی میللەتان و شارەزا
هەموو جۆرە ناسین و   ئادەمیزادی ئەم ڕۆژگارەیە، دیسانەوە خۆناسین و شارەزابوون لە ئەدەبی نژاد بەر لە

سەر نووسینەکانیشی وەرگێڕمە  شارەزابوونێکەوە دێت. ڕەنگە بتوانم بە شەکسپیرەوە خەریک بم، هەندێک لە
ئەدیبە زلەکانی میللەتان کارێکی   کسپیر« وەکوردیی، نەک ئەوەندە و بەس، بەڵکوو وەرگێڕانی شاکارەکانی »ش

پێویستیشە لە نێوان کاری پێویستدا. بەاڵم خەریکبوونی من و تۆ بە خۆمانەوە لە پلەی یەکەمدا دێت. عەرەب  
ن داکوتین تاکوو بژین، بە دوا ژیندا دەست ، ئێمەش دەبێ ڕەگ لە هەناوی خۆمادەڵێ: 

تۆ کورد و غەیری کوردمان وەک یەک بێنێتە  ودرێژ کەین بۆ میوەی باغی جیرانان. خۆدانەپاڵ بیروباوەڕی ئە
ەوە، کارێکە وەها بێنرخمان دەکات بە کەڵکی ئەو بیروباوەڕەش نەیەین. بە  دوەمبەر چاو، وەیا کورد بخاتە پلەی 

ێنێ ئەوەندە دەبەنگ بێ پتر لە مدەنێ. عەمری ئەو دۆستە نەلێ زتێ ت دۆستەکەشت ڕز لە خۆنانێ ڕادەی ڕ
پڕ   انهجیدەگرێت، کە دەزانم دۆستی وەها نە هەیە نە دەبێ. ماڵیان ئاوا بێ. هەموو میللەتانی لێ خۆمان ڕێزمان

ڕێنن و دەڵێن تا ئەو ڕۆژەی حورمەتی خۆتان بەسەرماندا یێز دەز هبە دەم هاواریانە و لە گوێی میللەتی بێ
دەسەپێنن ئێمە هەر بەزەییمان پێتاندا دێتەوە، ئەدیبێکی کوردیش هەر ئەو ڕێگەیەی بەرزکردنەوەی ئەدەبی  

یەکێکە لەو  کەلەپۆرمیللەتەکەی لە بەردەمدایە کە بتوانێ حورمەتی میللەتەکەی تێدا بچەسپێنێ. ژیاندنەوەی 
سالی مت و بێقۆرتانەی یەکسەر دەمان گەیەنێتە قۆناغی ڕێز و حورمەت. ئەوانی بە نالی و ئەشەقامە ڕاس

پێی نژادەکەیانەوە دەڕۆن، منیش شوێن ینالییەوە خەریکن، بێگومان، لەو ڕێگایە ڕاست و ڕەوانەدا بەرەو حورمەت
 ئەوان هەڵدەگرمەوە لەم نووسینەمدا هەرچەند دەشزانم کەموکەسەر و بەکەلەبەرە.

نی و بەرچاو نەبوونی ژیانی  ووسەروشەمی خۆی کە لە کۆشی هەژاری و بێنالیش وەکوو مرۆڤە ناسراوەکانی سەرد
ڕەشۆکییەوە بە پلەی مەهارەت و بڵیمەتی خۆیاندا سەرەژوور تێهەڵکشان بۆ بەر نیگای بینەران و سرنجی مێژوو،  

هەنگی پەلەفڕە و جرپوجۆپانی ا. لە ئوەگەیشتمە ێکەمتاکورتێکی بەسەرهاتی ڕاستەقینە و بێدەمەتەقەی بە ئ
ناگزوورییەوە، خۆڕەخۆڕی دەنگ و ئاوازێکی وەک گاڵ و بوغی و گوزەرانی پڕ کوێرەوەری و دەردیسەر 

دەماودەم و هەڵبەستەکانیدا دێتە بەر گوێی حاڵی نەبوونمانەوە کە هەر گوتەی نامەفهووم بە جووتە جۆگەلەی 
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کی پچڕپچڕ و پڕدەمەتەقەی سەلماندن و نە سەلماندنی بخەینە سەر خوانی  بایی ئەوەندە دەکات تەرجەمەیێ
 لێکۆڵینەوەوە. 

زایینی، لە گوندی »خاکوخۆڵ«ی شارەزووردا پێی ناوەتە ئەم   ی 1797وا گوتراوە و نووسراوە کە نالی لە ساڵی 
انەکەیدا ئەم نیسبەتە  ە. نیسبەتی لەگەڵ »خاکوخۆڵ« جێی گومانلێکردن نییە چونکە لە چەند شوێنێکی دیوانهجی

 دراوە: لێ مۆری بە ڕاستگێڕانی لە الیەن نالییەوە

 داخل نەبی بە عەنبەرسارایی »خاکوخۆڵ« 
 هەرتا نەکەی بە خاکی سولەیمانییا عبور

 ەـاالبدان من »خاکوخۆڵ« ةتری عین
 تری مندل االوراق من تۆز و گردە 

 

  قرار«ەیە کە دەاللەتی بۆ غەیری خۆیادەڵێی ئەو »نەکراوە هەر لێ م داخەکەم ئەم تاکە خەبەرە گوماناڵبە
وەرناگیرێ. چونکە ئەوەندەی تێی دەفکریت هیچ شتێکی پێ ساغ ناکرێتەوە ببێتە تروسکەی ڕووناکایی کە  لێ

 تاریکی لە دەوروبەری خۆی دەڕەوێنێتەوە. 

ێ چەندوچۆنی  دەنه ی« بایی ڕوونکردنەوەیمن ئەمە دەڵێم هەرچەندە لە بەشی یەکەمی »حاجی قادری کۆی
هاتووم ئەو پێوەندییەم بە  کە وەسەرەتاکانی ژیانی »حاجی« دەاللەتێکم لە نیسبەتی نالی بۆ »خاکوخۆڵ« وەرگرت

گرتوە و بە پێی لێکدانەوەیەکی کە لەو کتێبەدا کراوە گەیشتووم بەو  قەرەج«»حاجی« لەگەڵ »گۆڕپێوەندیی 
حاجی کە دەبێ لە ساواییەوە  یبە پێچەوانە دوەخۆی لە دەشتودەر بەسەر بر  یباوەڕە کە نالی قۆناغی منداڵی

کی ژیانی »حاجی قادر« ڕوون دەکاتەوە ێوەرگرتنەکە پتر الیەن شار بووبێت. وەک دەبینیت دەاللەتفێری ژیانی 
بە ئیسپاتی  ی فرچکگرتنی نالی لە ژیانی »خاکوخۆڵ« و دەشتودەردا ناگەین کردنتا »نالی« چونکە بە دوا ئیسپات

و   دوەمە کە ئیسپاتمان کرد نالی ژیانی ساوایی و منداڵی لە گوند ڕابوارێهیچ شتێکی تر غەیری ئەو فرچکگرتنە. ئ
، نە هیچ وەوەیا شتێک دواتر پێوەندیی ژیانی بە شارستانەوە نەب 1808یا ەو  1807بەمەدا زانیمان تا ساڵی 

زانینەمان دەچەسپێ نە هیچ خەبەرێک لەو بابەتە هەڵدەوەشێتەوە. بەسترانەوەی خەبەرێکی سەر بە نالییەوە بەم 
سەرەتای ژیانی نالی بە »خاکوخۆڵ« و شوێنی وەک ئەوەوە لەو ڕووداوانەن پەنجە بۆ هیچ شتێکی دەرەوەی 

ەتی ک و ڕووداوێکمان بە دەستەوە نییە پەکی لەسەر ساغکردنەوەی چۆنیێ مە هیچ خەبەرێخۆیان درێژ ناکەن. ئ
بەسەرچوونی پلەی ساوایی نالی کەوتبێ تا ئەگەر لە خاکوخۆڵی ڕابواردبێ خەبەرەک قاڵبێک وەرگرێ غەیری 

ئەو قاڵبە بێ کە لە ژیانی ناو شارستانی وەردەگرێ. بە کوردی و بە کورتی ئەم نیسبەتەی نالی وەالی  
ەر نەبێ لە  هوڵمانە چۆنکە وب نەزۆکیش ق  ناکەوێتەوە هەرچەند بەلێ »خاکوخۆڵ« ڕاستییەکی نەزۆکە وەچەی

روبەری ولە شکڵ و شێوەی دە، ەوەڵ مەفتەن و نشیمەنیمان ڕزگار دەکاتهدەردی دۆزینەوی 
فراژووبوونیشمان ئاشنا دەکات. بەاڵم ئەم ڕاستییە سەرەتاییە سادە و قوتیلەیە دوو خەبەری سادە و قوتیلەشمان لێ

 ،اتبێهنە و بێنەوبەرەیێکی کە لەو ژیانەدا دووچاری نالی پێ گەییشتبا لە چەندوچۆنی بەسەربردنی ژیانی ڕۆژا
سەردانی »خاکوخۆڵ«ی   ،ەوەڵ جار بۆ کوێ چووه ،ێشتهوەیا لە چ تەمەنێکەوە »خاکوخۆڵ«ی بەجێ

وا پێ دەچێ  بەهەمەحاڵنەشم خوێندۆتەوە.  وەکە نەمبیست ،وەیچم لەم بارەیەوە نەبیستهدەکردەوە!! من 
ەواڵی ئەم چەندوچۆنییە هوردە  وەەدای نالی دەبین ڕێمان نەبصگوێبیستی دەنگ و  ەمەمانانی لە دوورەوێئ

بزانن.  لێ نزیکن سرکەوکورکەیێکی ێبکەوێتە بەر گوێمانەوە، دەمێنێتەوە خەڵقی شارەزوور و ئەو شوێنانەی لەو
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ە بە نالیدۆستان شت یان کەم، مافی کوردەواریی لێی داوا دەکات ئەو ەیە شتێک بزانێ، زۆرهئەگەر کەس لەوان 
 یچ ئەنجامێکیش نیم. هڕابگەیەنێ. ئەمە دەڵێم و باوەڕی پێ دەکەم، بەاڵم بەتەمای  

لەو ساڵە ەیە بە دەستمانەوە نییە هۆی دڵنیایی ه  یەرچهوەک دڵنیاین لە نیسبەتی نالی بۆ »خاکوخۆڵ« 
بەرانبەر ئەم ساڵە،  یندەستەوەستانەروەک هبێت. نالی وەلەدبوونی کە ساڵی بە 1797ی دوەدەرکرناو

مان.  ەر ساڵێکی تری خزم بەهوەیا  1805وەیا   1790ساڵێکی تری وەک بەرانبەر دەستەوەستانیش دەبووین 
ەیەکە بە دەست یەکێکی ترەوە هئەوەندە بەڵگەیەی بە دەستەوە  ەرهاتۆتە دونیا ه 1797ئەوەی دەڵێ نالی لە 

یچ یەکێک لەو سااڵنە ه. وەوەیا یەکێکی تری وەک ئەمان بەوەلەد ب 1793وەیا  1795وەیا   1804بڵێ لە  هەیە 
ەیە نە بەڵگەی بە  هیچ یەکێکیشیان نە بەڵگەی ئیسپاتی هبایی فلسێک لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا نەکراوە، 

ەڵ یەکێک تەرازووی مەنتیقدا لەگ کە لە نەکراوەتەوە غاتی ساهیچ الیەنی ژیان و بەسەرهدرۆخستنەوە. تا ئیستا 
هاتۆتە دونیا کام   1797لەو سااڵنە خۆش هەڵستێنەوە و بە یەکێکی تر ناسەرسەنگ بێت. ئەگەر گوترا لە 

لیستەی زەمەنی ئەو   بەسەرهاتی نالی وەیا هی غەیری نالی کە پێوەندی بەوەوە هەیە پتر جێی خۆی دەکاتەوە لە
کام ڕیسی لێکدانەوەمان دەبێتەوە خوریی؟  1790کرد بە  ەکەمانـ1797وانەی لێیان دڵنیاین؟ ئەگەر  ڕووداو و مێژ

هەڵدەوەشێتەوە؟ هیچ هەر بە جارێ هیچ. ئەوەندەی بێتە بەر حیسابانەوە هەر ئەوەیە کە نالی  لێ چەند حیسابمان
 »سلێمان پاشا«دا ئەو عومرەی هەبووبێت کە توانیبێتی بڵێ:  ی تیێدەبێ لە کاتی پاشای

 سی سەبای دیوە یەقینهودهودی دڵ حەبسی بەلقی
 انی دەکا ثەفی صخۆی کە دامەنگیری شاهی ئا

 

انی« شەخسی »سلێمان پاشای بابان« دەستنیشان  ثەفی صچونکە، وەک دواتریش باس دەکرێتەوە، »شاهی ئا
ێزی وەیا هبا ئەویش لەالی خۆیەوە بێ دەکات. ئەگەر سەروسۆراغەکی بەڕێوجێی »مەستوورە«مان بە دەستەوە

ی ڕادەگەیاند لەو ڕوەوە کە دەبێ نالی لە ساڵی بەوەلەدبوونیەوە تا کاتی  1797بەهێزی ئیحتیمالی ساڵەکەی  
رئەت بڵێ. زانینی مێژووی وهێز و پڕ جە« ئەو عومرەی هەبووبێ شتی وا بەهەڵبەستنی قەصیدەکەی »مەستوور

دەفامرێتەوە، بە تایبەتی کە دەزانین  لێ ی1797 ی ساڵەکەیکردنرە دەخلێکی تەرجیح وەیا گوماناویژیانی مەستوو
یدە بێپەردەیە وا ڕادەگەیەنن لە کاتی هەڵبەستنیاندا هێشتا مەستوورە شووی  صهێندێک لە بەیتەکانی ئەو قە 

 نەکردبێ، وەک کە دەڵێ: 

 ئەم نوکتە چیە میسلی سوها بێ نەسوابێ
 ڕڕەی وەکوو دوڕڕێکی سەما بێ نەسمابێ ود

 

 وەیا کە دەڵێ:

 ی ئومەرا چەندی لەسەر تەختی کرابێ دەعوا
 1نەڕژا بێ  خوێنیڕژابێت و چ  خوێنیچەند 

 

 
 تریش نووسراون. ی کڵێکچەند شە ئەم دوو بەیتە ب - 1
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هی کچێنییە. ئەگەر ئەم بۆچوونە ڕاست نەبێ بە   دوەمخوێنی یەکەم هی عوزری مانگانەی ئافرەتە، خوێنی 
ماندووبوونێکی زۆر نەبێ واتای بەیتەکان ناچنە ناو قاڵبی مەفهوومەوە. بەهەمەحاڵ ئەمە بۆ خۆی مەبەستی  

 قسەکانم نییە.

دیوانەکانی نالی و نووسەرانی کورد کە دێن باسی نالی دەکەن، تێکڕایان ئەم ساڵەی بەوەلەدبوونی نالی لە  
ی ساغکرایەوە دەرهێنابێ. تەنانەت کە  ووە دێنن وەک کە ڕاستییەکی بێدەمەتەقەیان لە دەفتەرخانەی مێژوغەیبە

ە گلێر بکاتەوە سەر خوانی نووسینەوە پێمان ناڵێ ساڵەکەی لە کوێوە  ـ  1797یەکێک ساڵێکی غەیری ئەم ساڵەی 
بۆچی یەکێکی تر دەست نادا! واز لە  هێنا، بۆچی ئەمیانی پەسەند کرد، ئەوی تریان لە کوێوە درۆی دەرکەوت،

دەقیقە لە هەموو باس و خواسی ناو نووسینەکەی بێتەوە و هەناسەی   پێنج نووسەر بێنن کە حەز دەکات بە 
ک ناگرێت؟ ێحەسانەوە بە دیار بەرهەمە خنجیالنەکەیەوە هەڵێنی، ئەدی خوێنەر؟ بۆ دەنگێک ناکات؟ ڕەخنەی

»بە خوای  ناخاتەوە؟ بەڕاستی دیمەنێکی سەیرە ئەم دیمەنەی بێبەڵگە لە نووسەرەوە وناپرسێتەوە؟ بە درۆی 
ساڵ شتی وەها سەیر نەبووبێ، بێگومان ئەمڕۆ لە سەیر  پەنجاڕاستت فەرموو« لە خوێنەرەوە. ئەگەر بەر لە 

، وەبە دەست کەوتسەیرترە. من پتر لەوە دەڕەنجێم کە نووسەر لە دوو لێوەیەوە دەرنایێ بڵێ ساڵەکەم لە کوێ 
نەک کە بێدەنگە لە ساغکردنەوەی ساڵە پەسەندکراوەکەی خۆی وەیا بە درۆخستنەوەی ساڵی پەسەندکراوی 

 نووسەرێکی تر. 

لە شام و چوونی   بوونیبەسەر ساڵی هاتنە دونیایدا باز دەدەین بۆ ساڵەکانی تری وەک چوونە حەجی و نیشتەجێ
، کەم و نبنجوبناوانئەمانەش سەرلەبەریان وەک قەپووچکەی ئاو بێ  بۆ ئەستەمبوڵ و کۆچی دواجاری، دەبینین

زۆر بەڵگەیێکیان نییە بەقەدەر ڕیشاڵە کورتیلەی قەوزەی سەراویش بە بنگەیێکیانەوە بلکێنێ، هێندێکیشیان 
  قەوزەیان بگرین چونکە قسەی سەرەوبنن ئەگەر چ ڕەگیان بکەین وەیا بەهـ لەوانە نین بە قەپووچکەشیان تەشبی

ی دەبەستنەوە وەک ئەوەی کە لە پێشەکی هێندێ دیوانەکانی نالی نووسراوە کە وا لە ساڵی  ەەویهەبا بە بۆشای
  1261ی کۆچی دەچێتە ئەستەمبوڵ و لەگەڵ ئەحمەد پاشادا ڕادەبوێرێ لە حاڵێکدا ئەحمەد پاشا تا ساڵی 1255

 ...وەبابان ب یحاکم رهە

ساڵی هاتنە دونیایەوە هەر لەسەر بنگەی بێبەڵگەیی ئەو ساڵە ئەگەر چی دوان و ڕەخنەگرتن لە باری 
هەڵدەستێت و چیمان بە دەستەوە نییە بیکەین بە بەڵگەی تەرجیحی ساڵێکی تر، بەاڵم لە بارەی ساڵی مەرگییەوە 

 بەڵگەی زۆر مەحکەم و دروستمان بە دەستەوەیە دەستبەتاڵە و بێکەرەستەی ڕەخنەگرتن نین، بە پێچەوانەوە ئەو
 ە ساڵەکەی بە تەواوی هەڵدەوەشێنێتەوە. ک

بم لەسەر هەندێ باری ژیان و  ک ێیەلێرەدا کە من بە دەم نووسینی پێشەکی ڕیزەگوتارەوە خەریکی دەمەتەق 
توێژینەوەی بەهێزوپێز بەوالوە  بەسەرهات و مەرگی نالی، لە کورتەیێکی لێکدانەوەی دوورودرێژ و سەرەتایەکی 

م لەبەر دەستدا نییە. سەرەڕای نەبوونی دەرفەت، کارەکە خۆی بەبەریەوە نییە بوون دەرفەتی نووسین و خەریک
چەند گوتارێک. لەمانەش بترازیێن هۆی تایبەتی هەیە لێم داوا دەکات   کتێبێکی لێکۆڵینەوە بکەم بە پێشەکی

ێتەوە بۆ چەندوچۆنی باری چاپخانەی کۆڕ کە ڕێنان بەم نووسینە، هۆیەکەش دەگەهییکۆتاخێرایی بکەم لە 
لە ئەرکە کۆنەکانی ببێتەوە بەر لە بڕانی دواهەناسەی... ئەم  بێک عومری بەسەر دەچێت دەێمەکینەی

 بەردەوامبوونی ئەرکێکی کۆنیەتی و دەبێ خێرا ئەنجام بدرێت.نووسینەش 

بە پێی لێکۆڵینەوە و وردبوونەوەی خۆم ئەوەی بۆم ڕوون بۆتەوە لەبارەی ساڵی مەرگی نالی، شتێکە تا بلێی  
ساڵ زیاتر ژیاوە   15جودایە لەوەی بەسەر زارانەوەیە، وەک من دەزانم و بەڵگەی بەهێزیشم بەدەستەوەیە، نالی 

کە شۆرەتی بەستوە بە ساڵی مەرگی. لە میانەی تەحقیقی ئەو ساڵەدا گەلێک لێکدانەوەی   1855ئەو ساڵەی  پاش
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ی ژیانی نالی هەیە پاش دەرچوونی لە سلێمانی، دەبێ  ناوەرۆککورت و مامناوەنجی لە بارەی چەند ناواخن و 
بە ماکی دیراسەی درێژەدار. پێبەپێی  رێنکبەریانەوە هەیە ببە بەوپەڕی کورتبێژییەوە لێی ببینەوە هەمووشیان 

 خنانەدا تێدەپەڕین. او ناو ناوەرۆکئەم گەشتە کورتیلەیەی ناو پێشەکی، بەو 

. ئەمەش ئەنجامێکە لەوەوە وەساڵ پتر ب 58. تەمەنیشی لە کاتی مەرگیدا ەدا نەمردوـ 1855نالی لە ساڵی 
 دا هاتبێتە دونیا. ـ  1797نەک کە لە پێش  دوەمر 1855وەردەگیرێت کە لە پاش 

ک لەم بابەتەوە بە لێکۆڵینەوە بژمێردرێت و باڵوکرابێتەوە هەر ئەوەیە لە نووسینەکانی مامۆستا  ێتا ئێستا قسەی
دا  ـک لە دوو چامەکەی نالی و سالم« ێ»وردبوونەوەیعەالئەدین سەججادی، بە تایبەتی پاشەکی کتێبەکەی 

بە عادەت لە نووسیندا هەر جارە گوتەیەکی خۆم بە گوتەی نووسەرێکی تر بگرم،  دوەدەدیترێت. من نەم کر
بە شوون، خوێنەریش کە ئارەزووی موقارەنەی کرد  وەی کە لێم بوەبەاڵم ئەم جارە نەختێک ال دەدەم لەو خ

هەڵێنجێ... بەاڵم مەبەستی لێ ڕە و لێکدانەوەی ئێرە بە نووسینی تر بگرێت و ڕایەکیدەتوانێ ئەم بیروباوە
انە دەنووسمەوە کە لە کتێبەکەی مامۆستا  ئەو مێژوکورتکردنەوەی ڕێگای دوور لەبەر هەنگاوی خوێنەردا وا لێرە 

 عەالئەدیندا باس کراون و پێوەندییان بە بابەتی لێکۆڵینەوەی ئێرەوە هەیە:

 

 ڕووداو     مێژوو

 4اتنە دونیای نالی. ل: هساڵی     1797

 127ساڵی گەشانەوەی بوێژی نالی. ل:     1812

 131ەج. ل: حساڵی چوونی نالی بۆ     1830

 131ساڵی نامە ناردنی لە شامەوە؟ »قوربانی تۆزی ڕێگەتم« ل:     4183

 132ساڵی چوونی بۆ ئەستەمبوڵ. ل:     1835

مەد پاشا. ل: حوکمی ئەحبابان و کۆتایی  یوکمداریحی ەبڕانەو    1850
135 

 

گوتراوە بێ ئەوەی   کەێیچ الیێکەوە بەڵگە و ئیسپاتی نەبیستراوە. قسەیهزایینە لە ی   1797 ساڵی ەر وەک گوتمه
 وەکیشەوە هەڵقوڵیوە، ڕەنگە ڕاست بێ و ڕەنگە فڕی بەسەر ڕاستییەوە نەبێ. بەاڵم کەی چێبزانین لە چ سەرچاوەی

کرد، ئەمەیان پرسیارێکە  عیراق ەڵوەدای یەکجاری لە سلێمانی و کوردستانی ئبۆ حەج، وەیاخود کەی 
 لێکدانەوەی بەڕێوجێ هەڵدەگرێ.

و شرایەوەی تێدایە کە هەر جارە بە شێوەیەک باسی  موناسەبەی ئاشکرا و یەکێکی مەیلەدیوانەکەی نالی دوو 
پێشەوە لە شوێنی تر و نووسینی  یە لەم بەیتدا دەردەکەوێت )لێرە بەشرایەوە، ئەوەی دوەپاشاکانی بابانی تێدا کر

 (: دوەتردا بە پێی پێویست باسم کر 
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 هودهوی دڵ حەبسی بەلقیسی سەبای دیوە یەقین
 انی دەکا ثەفی صخۆی کە دامەنگیری شاهی ئا

 

نکە لە ڕادە بەدیهیەدایە  ە، چوـ انی« زۆر بە ئاشکرایی دیارە کە »سلێمان پاشای بابان«ثەفی صئەم »شاهی ئا 
، چ قسەی ناوێ، مومکین نییە  وەب شێمان پێغەمبەرە کە لە هەمان کاتدا شاهیلەفی یەکەم« سصکە »شاهی ئا

 ە بێ و نالی دامەنگیری بێت. دوەمەفی صکەسێکی تر غەیری »سلێمان پاشای بابان« ئەو شاهی ئا 

رەسی تایبەتی یەکێک لە  فی حەصمومتازە«یە کە وا بێگومان وەیدەکەی »ئەم تاقمە صکی ئاشکرا قەێموناسەبەی
بابانی پێ دەکات: یا سلێمان پاشا، یا ئەحمەد پاشا چونکە پێوەندیی دۆستایەتی نالی بە پاشاکانی   دوو پاشای

 ێمانل. هەر تازە دیتمان دامەنگیری سوەدەکەوێت تەنها بەم دوو کەسەوە بدیار بابانەوە کە لە هەڵبەستی خۆیدا 
پاشا بوو، ئێستاش جارێکی تر دەیبینینەوە مەرسیە بۆ ئەو و پیرۆزبایی بۆ ئەحمەد پاشای کوڕی دادەنێت لە 

 یدە مەشوورەکەی: صقە

 تا فەلەک دەورەی نەدا سەد کەوکەبی ئاوا نەبوو 
 العی پەیدا نەبووطی میهری موبارەک ەکەوکەب

 

پێی ناوێ من بڵێم، لە خۆوە دیارە ئەم قەصیدەیە دوای بەیتەکەی »شاهی ئاصەفی ثانی« هۆنراوەتەوە، کەواتە  
سلێمانی پتر پێیە. خۆشبەختانە، قەصیدەکە لە کۆتاییدا بە گوتەی »تاریخ لە دیارە ئەمیان شایەدی مانەوەی نالی 

ی  1839-1838دەکەوێتە بەرانبەر  1254ەی دەگرێتەوە. ئەم ساڵ 1254جم« مێژووی خۆی ڕوون کردۆتەوە کە 
  1830ساڵ دەکەوێتە دوای ساڵی  9-8کە ئەمە   (132 ةالصفح 1974العدد الرابع  -المجلد الثالث  -المورد)زایینی 

ەوە باسکراو. نابێ چ گومان لەوەدا هەبێ کە نالی ئەم هەڵبەستە و ئەوانی تریشی هەر لە سلێمانی لێرە بەپێش
یی ڕووداو وا داوا دەکات نالی  زهەندەرانەوە بۆ سلێمانی ڕەوانە کردبن چونکە مەنتیق و داخواداناون نەک لە 

ن بۆ عی پەیدا بێت و پێچەوانەی ئەمەماطکی قەێ بەرەو حزوور پێداهەڵگوتن و پرسەی کردبێ مەگەر بەڵگەی
 دووی ئەم بەیتە بکە: ئیسپات کات. تۆ سەیری دەمو

 من کە وا  ە بێ پەردە و کینایەت خۆشە شاهیصق 
 عادلێ بوو قەت عەدیلی ئەو لە دونیادا نەبوو

 

ئەوە کە تاکە وشەیێک لە هیچ بەیتێکی  ی، سەرەڕادوەی بەرەوڕووی مردوو و زینوتوێژچەند جوان دیارە شاعیر 
لە  قەصیدەکەدا نییە بە وەهم و خەیاڵیش دووربوونی نالی لە سلێمانی ڕابگەیەنێت. بەڵێ موستەحیل نییە خەڵق 

ناکات،   ەدوورەوە پرسە بنێرن و لە پرسەشدا باسی دووربوونی خۆیان نەکەن، بەاڵم موستەحیل نەبوون بەشی ئەو
، ساڵی چوونە حەجی نالی  1838/1254ی نی حاڵ بەدرۆ بخاتەوە. وەک گوتم ئەم مێژووبێ هیچ بەڵگە، ڕاگەیاند

  1830ساڵێک. لە حاڵێکدا سوور بین لەسەر ئەم ساڵەی  9-8تەواوێک ڕادەگوێزێ، هەر نەبێ ەوە ـ  1830لە 
نالی لە کیشمان بە دەستەوە نییە بۆ سووربوون لەسەری، دەبێ خۆمان ئیقناع کەین بەوەی ێیەکە هیچ بەڵگەیـ

ونیشی بۆ  وکە لە هەواوە دەیقۆزینەوە. چێێمان پاشا بوو، کە ئەمەشیان ڕایلحەج گەڕایەوە و حازری مەرگی س
ێمان پاشا و  للە خۆوە دەسڕێتەوە چونکە دەکەوێتە پێش ساڵی مەرگی س ئەویش  1835ئەستەمبوڵ لە ساڵی 
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خۆدزکو« لە گوتارێکی خۆیدا کە   لەوەشدایە کە »ئا.ی ئەو سڕانەوەیە بێدەمەتەقە»تاریخ جم«. بەڵگەیێکی تری 
کە   دوەپێی ڕاگەیان 1853لە »گۆڤاری ئاسیا«دا باڵوکراوەتەوە دەڵێ ئەحمەدخان لە پاریس ساڵی  1857لە ساڵی 

 2. »نالی« لە شام دەژیت

بۆ ئەستەمبوڵ. کە   وەیش چ1835بۆ سلێمانی، نە لە  دوەلە شامەوە نامەی نار 1834کەواتە نالی نە لە ساڵی 
کەڵکی ئەوەی پێوە نامێنێ ساڵی چوونە حەجی نالی   1830هابوونیان، ساڵی ەو ئەمانە وا بن، گومانیش نییە لە

نامەی لە   1834بێت، چونکە لە تاکە حاڵێکدا دەشیا لەو ساڵەدا چووبێتە حەج، ئەویش ئەگەر ڕاست با لە 
ڵێکان پتر پێی ناکرێ بە دیار ئومێدێکێ گەڕانەوە بە شامەوە شامەوە بۆ سلێمانی ناردبێ چونکە نالی لە چەند سا

. بەڕاستی ئەم وەئەو لە شام ب 1830سااڵن دوای   23بگیرسێتەوە، کەچی دەزانین، بە شایەدی »ئا.خۆدزکو«، 
گوتارەی »خۆدزکو« گەلێک یارمەتی ڕەواندنەوەی نادیاری ئەوان سااڵنەی ژیانی »نالی«مان دەدات و زۆر 

 چاک دەکاتەوە.هەڵەمان بۆ 

دا  بنجوبناوانبا بزانین لەبەر ڕۆشنایی ڕاستی بێفێڵ و مێژووی بێدەمەتەقەدا کام ئیحتیمال لەگەڵ لێکدانەوەی بە 
 ڕێکتر دێت: ئەمانەی خوارەوە ڕووداو و مێژووی ژوورووی گومانن: 

 ێمان پاشا دەمرێ و ئەحمەد پاشا دێتە جێگەی.لس (1839-1838)/1254لە  •
ەعەدا شکانی  صرالعمری لەم م يئەحمەد پاشا لە حوکمداری دەکەوێ. عبدالباق   (1846-1845)/1261 لە •

 دەردێنێت:  3ای والی بەغداوە بە حیسابی جومەلدەست نەجیب پاش ەئەحمەد پاشا ب

 
دەردەکەوێ ئەو لەو ساڵەدا  . هەر لەمەوە وەخۆدزکو( نالی لە شام ب بە شادیەدی ئا.) (1270-1269)/1853 لە •

 نامەی نووسیوە بۆ سالم و سالمیش وەرامی بە عینوانی شام بۆ ڕەوان کردۆتەوە. 

 

ێنجان چونکە دیارە تەفرەمان ک لەگەڵ ئەم ڕاستیانەدا نەگونجێت ناشێ ببێتە سەرچاوەی لێهەڵێهەر لێکدانەوەی
بدۆزینەوە بێگومانتر لەو سێ مێژوو و دەاللەتەکانی، ناگەین بە  کی لێکۆڵینەوە ێ. هەتا خەریک بین بنگەیتدەدا

بەستی خۆیدا بڵێ نامەم بۆ ڵهیچ ئامانجێک. تو بڵێ چیمان دەوێ پتر جێی قەناعەت بێ لەوەی کە سالم لە هە 
ش بکەوێتە وە، ئەم مێژوەلە شام ب 1853ش پێمان ڕادەگەیەنێ نالی لە - مڵکی شامە و سووی نالییە، ئا. خۆدزکو

پتر، کە  شایەد دوو  پێ دەوێ بۆ ئیسپاتکردنی شتێک، لەای تێکچوونی حاکمیەتی بابانەکان؟ چەند شایەدمان دو
 بە نووسین نەک بە قسە، یەک شت ئیسپات بکەن؟ شتەکەش وەها ئیسپات بکەن کە بە عەقڵەوە بنووسێت؟ 

بۆ حەج، یا بە نیازی شوێنێکی تر   وە. دواتر چدوەپرسە و پیرۆزبایی پێشکەش بە ئەحمەدپاشا کر 1254 لە نالی
. ئەمە دەڵێم چونکە شیعری نالی بە فارسی گەیشتۆتە دەستمان وا ڕادەگەیەنێ نیازی  دوەسلێمانی تەرک کر

  وەدەرچوونی بە دڵیدا هاتلێ  یاخود دوای وەاڵم نازانرێ لە سلێمانیەوە ئەم نیازەی بەب وەر« هەبصچوونی بۆ »م 
 ر: صبڕوا بۆ م

 
 .دێینەوە سەر باسی ئەم گوتارە -2

 .« نووسراوەدا وشەکە »ـد« جنلە فەرهەنگی »الم -3
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 غم ءرست مرا راە ازاین لجەصسوی م
 تاکە در نیل کشم جامە زبیداد و ستم 

 میرود نالی از اینجا چو بخیل از دنیا 
 بالب خشک و کف خالی و چشم پرنم

 

من دڵم بۆ ئەوە دەڕوا کە نالی بەر لە کۆتایی هاتنی حاکمیەتی بابان دەرچووبێ، واش بزانم بۆ حەج چووبێ،  
ڕووی دابێ. ئەم   1261هێشتا لە حەج نەگەڕابێتەوە شکستەکەی ئەحمەد پاشا بە دەست نەجیب پاشاوە لە ساڵی  

ک کردبێت، تەرککردنەکەی دەبێتە  ی تەرعیراق بۆچوونەم لەوەوە دێت کە ئەگەر دوای شکستی ئەحمەد پاشا 
مەجبووری هەاڵتن بێت چونکە چ دەسەاڵتێکی دنیایی بە   وەخۆ ڕزگارکردن. دەشزانین نالی لە بارێکدا نەب

خۆ ئەگەر بە شعوورێکی  دەستەوە نەبوو ناچاری دوورکەوتنەوەی بکات لە ترسی سزا و تۆڵەسەندنەوە.
ڵەحەتی گەڕانەوەی بۆ سلێمانی صدەربەدەریی پرسی مە یساڵگوماناوییەوە بۆی دەرچووبێت نایەت دوای چەند 

الی تورکی عوسمانلی. ئەوەی لە هەموو ئیحتیماالن پتر جێی   وەبە سالم بکات کە سالم خۆی خۆشەویست نەب
)بە پێی باوەڕی من بۆ حەج(، هەر لەو   ،عیراق ی بابان چۆتە دەرەوەی قەناعەتە ئەوەیە نالی پێش کۆتایی حوکم

ی نالی لە گەڕانەوە. دوو کردنهۆی دوودڵیبۆتە شکستەکەی ئەحمەد پاشا ڕووی داوە کە ئەمە  وەسەفەرەدا ب
 دڵیەکەشی دوو بنجی بەرهەستی هەیە:

وەخراندنی کەسێک کە چ بەرژەوەندی  سلێمانی لەوانەیە ببێتە هۆی خۆ ییانی باری سیاسڕیەکەمیان ئەوەیە گۆ
یان ئەوەیە نالی پایەیێکی حورمەتی هەبوو الی  دوەمی خۆی. ئەوتۆی نەبێ خێرا ڕایکێشێتەوە بۆ جێگە ماددی

سلێمان پاشا و ئەحمد پاشا، دیارە کە ناحەزی ئەوان بوو بە جێگری دەسەاڵتیان ڕاستەوخۆ باری حورمەت و 
 بێحورمەتیش دەگۆڕێ، بۆیە نالی چەند سااڵن بە دیار ئەم گۆڕانەوە خۆی گل دایەوە لە گەڕانەوە تاکوو: 

 ەبری دڵ و دەروونصخانەیی  سووتا ڕەواقی

 

ی پێ نەگیرا و کەوتە پەلەی گەڕانەوە. گڕ و سۆزی ناو نامەکەی بۆ سالم لەوانە نییە گومانی  ۆو چی تر خ
ئەوجار  وەبکرێ. نالی بەڕاستی ئاگری غەریبی لە هەناویدا گڕی بەستلێ دەسکردی و ساختەیی و خۆنیشاندانی

ی )دواتر باسی ڵو بۆکز لە جەرگی هەڵدەستێنێ. دیارە بێکەسی و بێما یەکە دەڵێی دەستەچیلە دوەنامەکەی نار
سامانی و بێئیشی ئەمانە هەموویان یاریدەدەری سەرکردنی سۆز و بێئۆقرەیی نالی ێێنانی دەکەین( و بهژن نە

ی قەڵەباڵغ وەیا  بوون بە دەست غەریبییەوە. ئەگەر تیجارەتێکی سوودبەخش وەیا مزگەوت و مەدرەسەیەک
 ماڵوحاڵێکی بەهاتوباتی هەبوایە، دڵی پێی تەسکین دەبوو و نەدەتالیەوە بۆ »بەردی سەرشەقام«. 

کە مەرگی سلێمان   1254حاڵیش وا ڕادەگەیەنێ نالی لە نێوان ساڵی  یکەواتە بە پێی لێکدانەوەی من کە داخوازی
بۆ حەج. ئیتر بەر لەوە توانیبێتی بگەڕێتەوە  وە، ڕۆیشتوەکە حوکمی بابان بەسەرچ  1261ساڵی  و وەبپاشای تێدا 

دەزانم چوونەکەی نالی بۆ حەج دەبێ بایی   اکارەساتی نەمانی حوکمی بابان ڕوویداوە. هەر بەم لێکدانەوەیەم و
پێش  بووبێت چونکە ئەگەر نالی چەند ساڵێک  1261پێش ڕووداوەکەی  کردنخایاندنی یەک جار حەج

ڕووداوەکە چووبایە حەج، دوای بەسەرچوونی حەجەکە گورج دەگەڕایەوە بۆ سلێمانی. وا دیارە هەر لە  
سەروبەری خەریکبوون بە حەجەکەوە قەدەر لە کارسازی میراتی بابان بۆتەوە و ڕێی گەڕانەوەی نالی بۆ سلێمانی 

 . وەبەست
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ێدەمەتەقەمان ال نییە ئەم بۆچوونەی من ب ماددیبەڵگەیێکی چ هەرچەند لە لێکدانەوەی ڕووت بەوالوە 
مێژوانەی گومانیان تێدا نییە. بە   زۆر ڕێک دێت لەگەڵ مەنتیقی ڕووداوەکان و ئەو ، بەاڵم بۆچوونەکەێبسەلمێن

کە بایی چوون و هاتنەوە  1261نموونە دەڵێم ئەگەر نالی سەفەرەکەی ماوەیێکی ئەوتۆ کەوتبا پێش ڕووداوەکەی 
وەردەگیرا کە وەزعی ئەو نیسبەت بە حاکمانی بابان  لێ کردبا، لەم حاڵەدا وەخرانی لە هاتنەوە ئەو دەاللەتەی

کە داخوازی خێرا گەڕانەوەی بکات لە سەفەری حەج، کە نیسبەتی   وەئاشنایی نەب ئەوەندە بەرەو دۆستایەتی و
غەزی  اپێویست بەوەش ناکا دواتر ک م نامێنێ نالی دوودڵی بکا لە گەرانەوە.ووەها نێزیکیش لە بەیندا نەبێ لزو

ەڵقی تر کە  و دەگەڕێتەوە بۆ واڵتی خۆی وەک چەندین خ وەپرس و ڕا بۆ سالم بنێرێ. حاجیێکە و بۆ حەج چ
 !حەج دەکەن و لە کەسیش ناپرسن ئەرێ بێینەوە یا نەیەینەوە

تا ئێرە من چ گرفتێک لە کارەکەدا نابینم چونکە زۆر جێی خۆیەتی شتەکان بەو جۆرە ڕوویان دابێت کە باسم  
بۆ سالم  و نامەی  وەپەیدا دەبێ کە دەزانین نالی لەو ساڵەدا لە شام ب 1853کرد، بەاڵم گرفت لە قۆناغی دوای 

ە گەڕانەوە، نالیش حورمەتی پرسکردنەکەی  لومیدی کرد نەنووسیوە پرسی گەڕانەوەی پێ دەکا. بەڵێ! سالم 
خۆی و وەرامەکەی سالمی گرت و نەگەڕایەوە بۆ سلێمانی، باشە چی کرد؟ ئایا هەر لە شام مایەوە؟ یاخود 

ر کەوتە صئەستەمبوڵ؟ فکری چوونی م ڕایگوێست بۆ شوێنێکی تر؟ ئەم جێگەیە کوێیە؟ ئایا یەکسەر چوو بۆ
 پێی نەکرا بچێت؟ گەڕایەوە بۆ حەجێکی تر؟  وکەللەوە 

ئەنجامێکی  لێرەدا زیهن تەنها یەک ڕێگەی لە پێشدا نییە کە هەر لەوێوە هەنگاوەکانی تۆژینەوەی بباتە سەر 
وڕیانەوە دەبینینەوە کە  دوگونجاو لەگەڵ زنجیرەی ڕووداو و مێژووی بێگومان. لەم هەڵوەستەدا خۆمان بەسەر 

 ئەمەیان ڕێی هاتە، ئەوی تریان ڕێی هات و نەهاتە«.»ناتوانین بڵێن 

 

 : اندا بگێڕینەوەبا جارێکی تریش چاوێک بە مێژو

 . ئەحمەد پاشا لێی تێکچوو و پاشایەتی دۆڕاند 1261لە  •
 .وەخۆدزکو( نالی لە شام ب شایەدی ئا.  بە) 1270-1269لە  •

وە کە بایی ئەوە دەکات ئەحمەد پاشا تێیدا هاتبێتە ئەستەمبوڵ و  وەدەکەوێتە نێوان ئەم دوو مێژساڵی تەواو  نۆ
نالیش لە دوای حەجەکەیەوە چووبێ بۆ ئەوێ و چەند سااڵنیش الی ئەحمەد پاشای بەسەر بردبێ ئەوجار 

ەککە وەیا شوێنێکی تر هاتبێتەوە شام. هەر ئەمەش پتر جێی باوەڕکردنە چونکە زۆر سەیرە نالی نۆ سااڵن لە م
مابێتەوە بێ ئەوەی بیر لەوە بکاتەوە پچێتە الی ئەحمەد پاشا تاکوو لە پڕ دوای بێئومێدبوونی لە گەڕانەوە بۆ  

ڕانەوە چۆن نۆ ەسلێمانی خۆ هەڵکوتێ بۆ الی. ئەو »نالی«یەی لەبەر سەروکاری ئەحمەد پاشا دوودڵ بێ لە گ
 سااڵن لە غەریبیدا لێی کنارەگیر دەبێ؟ 

باشە! وا سەلماندمان نالی دوای بەسەربردنێکی چەند ساڵە لە ئەستەمبوڵ گەڕایەوە بۆ شام، ئایا بە چ نیازێک  
وەردەگرێتەوە؟ بۆچی لە لێ  لەوێ گیرسایەوە؟ هەر بۆیە بوو پرسی هاتنەوە بۆ سلێمانی بە سالم بکات تا وەرامێکی

بچێتە شام و کاغەز بۆ سالم بنووسێ تا ئەگەر   ئەستەمبوڵەوە پرسەکەی نەکرد؟ تۆ بڵێی مەبەستی ئەوە بووبێ
ر؟ لێرەشدا هەڵوەستێکی کورت پێویستە بەرانبەر  صوەرامی بێئومیدی وەرگرت ڕوو بکاتە مەککە؟ یاخود م

 مێژوو. 

ئەحمەد خان لە پاریس دیتوە و لەوی بیستوە »نالی  1853»ئا. خۆدزکو« دەنووسێ و دەڵێ لەم ساڵەدا 
ساڵەدا ئەحمەد پاشا لە   ومەوە ئاشکرایە ئەم ئەحمەد خانە ئەحمەد پاشایە. کەواتە لەالەئەفەندی« لە شامە... ب
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نەوەی نالی ئەمە لە الیێکەوە، لە الیێکی تریشەوە لە قسەکەی ئەحمەد پاشا وا دەردەکەوێ ما .وەئەستەمبوڵ نەب
لە بارەی کوردییەوە لە خۆدزکو« دەڵێ توێژینەوەی زمانەوانی  .اچونکە بە »ئ وەدرێژ بلە شام ماوەیێکی پشوو

 - لەمەوە دەردەکەوێ ئەحمەد پاشا )وەیا ئەحمەد خان »نالی ئەفەندی« بکات کەوا دانیشتووی شامە.
خۆدزکو«   چاوەڕوان دەکا نالی ئەو ماوەیە لە شام بەردەوام ببێ تا یەکێکی وەک »ئا. هەرکەسێک هەیە با ببێ(

 سەفەر بەرەو ڕۆژهەاڵت دەکات و لە شام نالی دەبینێ.  وێبۆی ڕێک دەکە

ئایا ئەم ڕاستییە چمان تێدەگەیەنێ لەبارەی بەسەربردنی نالی لە ئەستەمبوڵدا؟ ئایا نالی دوای مانەوەی لە 
بۆ ئەستەمبوڵ؟ ئەگەر وا دانێین ئەم نیشتەجێبوونەی نالی  وەئەستەمبوڵ ڕایگوێست بۆ شام؟ یا خود جارێ نەچ

  1853ناغێکی ناوەندییە لە میانی حەجەکەی و چوونەکەی بۆ ئەستەمبوڵ، واتە ئەگەر بڵێین تا ساڵی لە شام قۆ
سەندوو لە بارەی ەلە ئەستەمبوڵ. بەمەدا گوتەیێکی یەکجار پەر دوەجارێ ڕەفاقەتی ئەحمەد پاشای نەکر

ەمبوڵ الی ئەحمەد پاشای  کە نالی بەینێکی زۆر لە ئەست وەدەخەینەوە. وا ڕۆیشت  بەسەرهاتی نالییەوە بە درۆ
لە شام بووبێ و ئەحمەد پاشاش لە پاریس بووبێ و جارێ ڕەفاقەتەکەی   1853، جا ئەگەر نالی لە دوەبەسەربر

ئەستەمبوڵیان بەیەکەوە بەسەر نەبردێ. ئەدی ئەو ڕەفاقەتەی چەند ساڵییان کەی بەسەربرد؟ کە ڕاست بێ  
هەمووی دوو   1855و   1853درێژ؟ مەودای نێوانی ەتی دووروپێویست بۆ ڕەفاق  یمردبێ کوا ماوە 1855نالی لە 

ساڵە. چەند ماوە کات لەم دوو ساڵە بەسەر چوو بەر لەوەی ئەحمەد پاشا لە پاریسەوە و نالی لە شامەوە بەرەو 
ئەستەمبوڵ ببن؟ چ دەمێنێتەوە لەم دوو ساڵە دوای داشکاندنی بەشێکی کە بایی ئەوە بکا ئەحمەد پاشا بێتەوە بۆ 

یانگوت نالی پێش ەەوە دلێرە بەپێشالی ئەو؟ بەڕاستی ئەوانەی  ئەستەمبوڵ و نالیش لە شام هەڵقەنێ و بڕوا بۆ
 لە ئەستەمبوڵ، نەیان دەزانی »ئا. وە، چەند سااڵن لەگەڵ ئەحمەد پاشا ڕەفاقەتیان ب1855مردنی لە 

، ئەگەر ئەمەیان زانیبایە  وەلە شام ب 1853خۆدزکو«یەک پەیدا دەبێت و شایەدیی دەدات کە وا نالی لە ساڵی 
 ڕاینەوە.ێکایەتی وەهایان بۆ نەدەگحی هەرگیز

دەکەم کە نامزەدە بە ساڵی مەرگی نالی لە ئەستەمبوڵ. جارێ با لە پێشەوە  1855ئیستا موناقیەشەیەکی ساڵی 
ئەوە بڵێم کە هیچ کەسێک لەوانەی بە نووسین وەیا بە گوتە باسی ئەم ساڵە دەکەن بەڵگەیێکی تەماویش بە  

بۆ ئەم مەبەسە. زۆریش سەیرە کەسێک لەوان باسی نەبوونی بەڵگە وەیا   دەستەوە نادەن ئەم ساڵە بسەپێنێ
 ە هات! وپێشەوەش ناکەن ئەم ساڵە لە کوێوناقەشەی لە خۆیان بەموە وەیا هێمایەک ناکا و چ اسەرچ

هەموو اسانی لە بەدرۆخستنەوەی ئەم ساڵە ببمەوە بەوەدا کە بڵێم، دوای دەرکەوتنی هەڵەبوونی ئمن دەتوانم بە 
یەکانی کە تەسلیم بەم ساڵەمان دەکەن ئەمیشیان بێگومان وەک پێشەکیەکان هەڵەیە، بەاڵم ئەمە  یپێشەک

گیرانەیە و لەو کەسە دەوەشێتەوە بە دوا دەرفەتدا بگڕێ بۆ خوهەڵدانەوە و خەڵق شکاندنەوە، کە لڕەوشتێکی زەلی
 زۆر ناجایەز و ناپەسەندیشە. 

ەوە ڕاستی لەباری بەسەرهاتی نالییەوە وەها لێرە بەپێشمن دەمەوێ ڕاستی ڕوون بێتەوە، زۆریشم حەز دەکرد 
دەڵێ »خۆزگە دارێکە بەر  کوردیڕوون بووبایەوە کەسی تری بە خۆیەوە ماندوو نەکردبایە. بەاڵم چ بکەین 

 ناگرێ«.

ە ساڵی مەرگی نالی  ـ  1855نابێ ئەم ساڵەی  بنگەیێکی لێکدانەوە هەیە بە هیچ جۆرێک ڕازیو چەند دەلیلێک 
دەکەنە ئەڵقەی  1855مە تێکڕای ئەو قسانە وەرگرین کە ساڵەکەی ێبێت. یەک لەوان ئەوە بوو کە ئەگەر ئ

بەشی ڕەفاقەتەکەی   1855و  1853لە نێوان نامێنێتەوە زنجیرەیێک خەبەر و بەسەرهاتی نالی، مەودایێکی ئەوتۆ 
 نالی بکا لە ئەستەمبوڵ.  وئەحمەد پاشا 
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یناون گەلێک کی هەڵبەستەکانی کە لە پیریدا دادێتە دەستەوە. بەشێ یی لێکدانەوەکەی لە دیوانی نالدوەمبنگەی 
پێمانی   1855و   1797بەستوەکەی شۆرەت وەدەدەن کە دوو مێژساڵی پتر بە دەستەوە  58لەو تەمەنەی 

نەک   وەێکی ساڵخوردەی داهێزراوی بەسەرچڤ بەستانە هی مرۆبوونی ناو ئەو هەڵـڕادەگەیەنن. پیری و »فانی«
شاعیرێکی بە ڕواڵەت خۆبەپیرلەقەڵەمداو. کەسێک سرنج ڕاگرێ لە دیوانەکەی نالی دەتوانێ خەتێکی ئاشکرای  

یشقی حەبیبەوە تا دەگاتە  تێهەڵکشان بە ناو سااڵندا لە شیعرەکانی بدۆزێتەوە هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی ع
وەیا نرکەی جوانی و جحێڵییان  کەوتویی. هەڵبەت ئەم شیعرانە کە لە ئاوازیاندا ناڵەی پیریپلەی لێ

کاتی دانانیان   یاندا دەردەکەوێ، تەمەنی نالی لەناوەرۆکدەفامرێتەوە، جارێکی تریش بە هۆی ڕووداوێکی کە لە لێ
کاتی جحێڵیدا  ەی لەئاشکراتر دەبێ، وەک کە سەرەخۆشی لە حەبیبە دەکا دیارە ئەم هەڵبەستەی پرس

لەگەڵ مندا   ە بەر زەینی گوێگرەوە.تکە زرینگەی هەڵبەستەکە بەهاری عومر دێنێ ەنیوەتەوە سەرەڕای ئەوۆه
 سرنج لە دەمودووی ئەم دوو نموونەیە بگرە:

-1- 

 بەو گریەیی تۆ ڕەنگە منیش هێندە بگریەم 
 گەوهەر بڕژێنم بە بڵندیی قەد و بااڵت 

 

-2- 

 ی خۆمطە سەر کیتابی خڕەوغەنی دیدەم ڕژای
 طچاو لە ئێشی ئەو سپی نوریش بەسەر ئەودا سەقە

هەر دوو بەیت دەگریەن بەاڵم دیارە گریانی بەیتی یەکەم لە بورکانی گەرم و گەنجایەتییەوە جۆش دەدا، هی  
 زی عومرە. ییش تەپ و نمی پایدوەم

لێرەدا کارمان بەوە نییە پەیژەیێکی سەرەژوورچوونی تەمەنی نالی لە هەڵبەستەکانی دروست کەین، ئەوەی  
ساڵیدا پێک نایەت. بەاڵم بۆ ئەوەی لێکدانەوەکەم  58مەبەستمانە دۆزینەوەی پیریی ڕاستەقینەیە کە لە تەمەنی 

ە تاکوو دەاللەتی شەکوای پیریی لە  پتر بە داڵنەوە بنووسێ بەیتێکی تەمەن مەعلووم بە شایەد دەهێنمەو
 بەیتەکانی تری نالی ڕوونتر بێتەوە بۆ خوێنەر: 

ەوە ساغکرایەوە بە پێی ئەوەی کە زانیمان لە ساڵی  لێرە بەپێش، وەک ەنالی کە نامەکەی لە شامەوە بۆ سالم ناردو
بەیتی   43ر ، کەچی هە58ئەم تەمەنە دوو ساڵی کەمترە لە . 1853-1797 وەساڵ ب 56تەمەنی   وەلەوێ ب 1853

و نزایە هـ نامەکە بە وردی بخۆینەوە ئەسەری شەکوا لە دەست پیری تێدا نادۆزیتەوە، هەر چەند ئەو هەموو ئا
لە   کردنلە دەست غەریبی و یادکردنەوە جێی خۆی بوو نەختێک پاڵ بە ڕاوێژی شیعرەکانەوە بنێ بەرەو گلەیی

 تێدا بێت ئەمەیانە:  ەکە بەیتی هەڵبەستەکە شکایەتێکی لەو بابەتەوتەمەن. تا

 زارم وەکو خەالل و نەحیفم وەکو خەیاڵ
 ئایا دەکەومە زار و بە دڵدا دەکەم خطور 

 

سەیری چەند ڕاستگۆیانە ستەم و ئەسەری غەریبی بەالی لەڕکردندا دەشکێنێتەوە نەک بەالی پیربووندا. حاجی  
 عەبدوڵاڵ نووسی هاواری تێبەر ببوو لە چەنگ پیریی:قادر کە نامەی بۆ حاجی 
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 لەبەر پیری ئەوەندە بێ حەواسم
 دەڵێی ئەرکانی ئیسالمی ئیناسم

 سەر و ڕیشم سەراپا بۆتە لۆکە
 بەشەو هەمڕازمە پشمین و کۆکە

 

نەی  ئاست دەاللەتی ئەو شایەدانە ئینکاری دەاللەتی شادیەدێکی تر بکەین کە هات و پیریی ڕاستەقی ناشێ لە
 ئینکار بکات لەسەریەتی بەڵگەی یاریدەدەری ئینکارەکەی پێشکەش بکات.دەیەوێ تێخوێندەوە، ئەوەی 

ەڕاحەت باسی پیریی ڕاستەقینە دەکەن، یەک لەوان، صلە دیوانەکەی نالی چەند قەصیدەیەک هەیە زۆر بە 
 قەصیدە طائییەکەیە کە لە سەرەتاوە هاواری پیریی دەردەبڕێت:

 کردم بە شوشتن ئاوی عەینی شۆرە شەطمووی سپی 
 بەطبە خود قەل بوو یەعنی کە تێیدا خودبەشۆرە شەط 

 

سەرلەبەری شیعرەکان خەریکی وەسفی کرداری پیرین لە موو و ڕوو کە ئەمە تاکێکی زۆر جوان و پڕ دەاللەتە 
 لە نێویاندا:

 ە زەرد و سیاوەرەق « ئەمما ضوەجهەکەم ئیسمی »بیا
 ط کەشیدەی خۆش نەمە  فوورییکابێ بە  «با »مخطط

 

 لە »مستزاد«ەکەدایە. دوەمبە کافوور. سەراحەتی  وەموو لێرەدا ب

 تا ماوە حەیاتم  -و کەوتووم ئەی تازە جەوان پیربی ئیفتادە 
 قوربانی وەفاتم - 4بدەرە دەستی شکستم کە بەسەرچووم  ێدەست

 من پیرم و فانی -ری جەنانی صتۆ یووسفی نەوحوسنی لەسەر می
 تەماتم بەواهەر  -لەم کولبەیی ئەحزانە نە زیندووم و نە مردووم 

 

 .»قوربانی وەفاتم« واتای »نزیکی مردنم«یش دەبەخشێ

 

 جاری تریش دەاللەت لەم »مستزادە« وەردەگرین.

بێت بەاڵم ئەوەی لێرەدا بە نموونە خرانە بەرچاو بایی  لێ شیعری تریش هەن بێنی پیریی دالە دیوانەکەی
 ساڵی. 56ەبێ بە تایبەتی کە ڕابگیرێن لە تەک قەصیدەکەی »قوربانی تۆزی ڕێگەتم«ی عومری مەبەست د

 
 سەر چووم« نووسراوە »لە دەست چووم«.لە هەندێ نوسخە لە جیاتی» بە - 4
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لە هیچ الیێکەوە چ   1855ساڵە و ساڵەکەی  58ەشاندنەوەی عومری  ڵووا دەزانم ئەو بەڵگانە بەس بن بۆ هە
کەسێک بەڵگەیێکی بۆ نەهێناونەوە مەگەر ئەوە بە بەڵگە حیساب بکەین کە هەرچی لە بارەیانەوە گوتراوە لە 

 خۆوە هەڵدەوەرێن. 

بەاڵم هەر ئەوانە بەڵگە نین، هی تریش ماوە. یەک لەوانەی شادیەی مرۆڤ، یەکێکی تریشیان ڕاگەیاندنی  
ە بە دواوە ڕوونی دەکەمەوە. ئەم جارەیان شایەدیی مرۆڤەکە و ڕاگەیاندنی  هەندێک لە هەڵبەستەکانی وەک لێر

هەڵبەستەکانی یەکتر بە ڕاست دەگێڕن هەر وەک هەردووکیشیان بە جووتە ڕێک دەبن و دەگونجێن لەگەڵ 
 هەموو ئەو شتە بێگومانانەی کە تازە لێیان بوومەوە.

نالی لە   1288یستنم لە باوک و مامم گێڕابوویەوە لە ساڵی شایەدەکە باپیرم حاجی مەال عەبدوڵاڵیە، کە بە پێی ب
دوای   1289مەککە دیتوە. لەم ساڵەدا باپیرم لەگەڵ حاجی مەال ئەسعەدی باوکی چۆتە حەج، لە سەرەتاکانی  

بە زیندوویی.  وەمەرگی باوکی لە مەککە دەگەڕێتەوە بۆ کۆیێ و باسی نالی دەکات کە لە مەککەی بەجێ هێشت
کە خۆی لە خۆیدا بەسە بۆ قەناعەت  ،ی هەشتا ساڵ بووبێ. ئەم شایەدییە، ڕەنگە نزیکوەی زۆر پیر بگوتبووی نال

ەوە باسمان کرد تەنانەت لەگەڵ ئەوەش دەگونجێ کە نالی لە  لێرە بەپێش، ڕێک دێ لەگەڵ هەرچی کردنپەیدا
ی کۆچی نزیکی هەشتا ساڵ دەگرێتەوە کە ئەمە  1289بووبێ چونکە لەو ساڵەوە تا  بەوەلەد 1797دەوروبەری 

عومرێکە هەموو جۆرە شکایەتێکی پیریی تێدا ڕەوایە. بەاڵم دەبێ شتێک بخەمە سەر ئەو قسانە کە نەختێک 
 ەڵ باری ژیانی ئەو دەمەی نالی.  عەالقەدارە لەگ

نەک وەک حاجییەکی وەقتی لە مەککەی ڕابواردوە،   وەب بە پێی گێڕانەوەی باپیرم نالی لە مەککە نیشتەجێ
ن و هەندێکی گوزەرانی بەوانەوە بوو. بەڕاستی هەر ئەمەش یشۆتەنانەت گوتبووی نالی چەند بزنێکی هەبوو دەید

  یە تەمەنچونکە زۆر ئەستەمە بۆ پیاوێکی بێ ماڵ و حاڵ و باری وەک نالی لک دێت ێ لەگەڵ وەزعی نالی ڕ
درێژی بێلزووم بکات. گۆیا ئەگەر لە مەککە سەفەری کردبا بۆ کوێ دەچوو؟  هەشتا ساڵیدا گەشتی دوورو

دا. وا  بۆ هەڵکوتێ لەو ئاخەلێوەی ژیانی ر؟ بابان؟ هیچ کامێکیان ئەوە نین نالی خۆیصئەستەمبوڵ؟ شام؟ می 
و ڕۆخی کەعبە بەرنەدا تا مردن. پیاوی وەک ئەو لە   چاوەڕوان دەکرێ لە مرۆڤێکی دینداری وەک نالی تەنیشت

جێیانەوە دەچن بۆ مەککە تا گۆڕی مەرگیان لە نزیک کەعبە وەیا قەبری پێغەمبەر »ص« بێ، چۆن دەشێ ئەو  
لەو عومرەدا لە مەککە بووبێ هەر بێگومان کە نالی  ێ.ڵبە پیریی لە سەرەمەرگدا ئەو جێگە پیرۆزە جێ بهێ

 لەوێش ماوەتەوە تا مردن.

 ەندێ ئەو الیەنانەی باسمانهتیشکێکی ڕوونکەرەوەی  کە ەڵبەستانەهوە ئەو یەشایەدیەکەی باپیرم. ما ئەمە
 ن.یبەدەنگ نایەن، دەبێ لە ڕێی بەراوردکردنەوە بەدەنگیان بێن خۆیانەوە ەڵبەستەکان لەهکردن، دەدەنەوە. 

و مەدینەوە هەیە.  مەککە و لە دیوانەکەی نالی چەند قەصیدەی سکااڵ و نەعت هەن پێوەندییان بە حەج 
وردبوونەوە لەو هەڵبەستانە دیاردەیێکی بە دەاللەت دێنێتەوە بەرچاو، بەاڵم وردبوونەوەکە دەبێ بە دڵ و هۆشی 

 ەقە هەڵستاندن و ڕەخنەگرتن.کرایەوە بێ، بە نیازی گەییشتنە حەقیقەتیش بێ نەک بو مەبەستی دەمەت

 دەکرێن بە دوو بەشەوە: نالی وتنەوەی وئەو هەڵبەستانە لە ڕووی دەاللەتیانەوە بۆ کێشانی نەخشەیێکی خەتی بز

 هەڵبەستانەن: بەشی یەکەم ئەم پارچە

 ی مەدینە ڕیاضئەی ساکینی  .1

  ئەال ئەی نەفسی بوم ئاسا .2
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 شتربانا  .3

 لە جوملەی موعجیز ئەندەر موعجیز.  .4

 

 ئەم دوو پارچەیەیە:  دوەمبەشی 

 وەی کە ڕووزەردی مەدینە و ڕووسیاهی مەککە خۆم  .1

 . مستزاد - ئەی تازە جەوان .2

 

وەربگیرێ بۆ تەرجیحی یەکێک لەو لێ بەشی یەکەمیان چەند دروشمێکیان هەیە کە دەست دەدەن دەاللەتیان
 نیش ئەمانەن: اڕایانەی دەربارەی چەندوچۆنی ژیانی نالی بە یەکتر دەکەونەوە. دروشمەک

 

 :پێیانەوە دیارە کە هەڵبەستی یەکەم ڕووبەڕووبوونی مەککە و مەدینەن .1

 

 رە وەی مەدینەی مونەوڕیاضئەی ساکینی 
 ڕەحمێ بکە بفەرموو مەدینەی منە و وەرە

 ی وێرانەصئاسا هەتا کەی حیر مئەال ئەی نەفسی بوو
 »بازانە ئازانە«زانە بازانە« / الەگەڵ ئەم عیشق بازانە بڕۆ »ئ

 مانت هەر نەمان دێنێنمسڵمان لێرە »مانی« / »مان و« / خا 
 پەشیمان بە کە دەرمانی نەمانت »مایەی ئیمانە« / »مایەیی مانە«

 فیداکاری تەن و جان بە لە ئاسانی هەراسان بە
 کە داغ و دەردی ڕێگەی مەککە باغی وەردی مردانە 

 ۆەیە یاخضشتربانا ئەمە پەرژینی باغی ڕەو
 عەرار و عەرعەر و بانی خیابانی بیابانە 

 ی قەسوەتم ئەممارئەگەرچی کوردی دەوری شەهرەزوو
 لی مەننانە ضی حیلمی شەفیعی فەییبەطوەسیلەم 

 

ئەم بەیتەی دوایی وا دیار دەدا کە تازە بە تازە نالی شارەزووری جێ هێشتبێ بۆیە وەها هەستی زۆر بەهێزی 
دەخاتەوە ناو هەڵبەستەوە. ڕەنگە ئەگەر دەمێک با شارەزووری جێهێشتبا بە چەشنێکی تر  شارەزووریبوونی خۆی 

 ئاخاوتنی کردبا هەروەک نەختێک پاشتر لێی دەدوێین.

 ئاخ و کەسەری پیربوونیان تێدا نییە. .2
 کەوتنەوە لە واڵت ناکەن. باسی غەریبی و دوور .3
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ەرقەدی پێغەمبەریان تێدایە کە ئەمەش هەر  فی درێژ و پڕ مەعنای بیابانی ڕێگەی حەج و کەعبە و مصوە .4
 یان بە دەستەوە دەدات.بووندەاللەتی یەکەم ڕووبەڕوو

 

»وەی کە ڕووزەردی مەدینە«، »ئەی تازە جەوان« بە تەواویی نوقتەی بەرانبەری  لە قەصیدەکان دوەمبەشی 
 ە:دەردی دەربەدەری و شتی وەهایان تێدایو بەشی یەکەمە، چەندی بڵێی شەکوای پیری 

 تا ماوە حەیاتم  -ئەی تازە جەوان پیر بی ئیفتادە و کەتووم 
 قوربانی وەفاتم  -بدەرە دەستی شکستم کە بەسەر چووم  ێدەست

 من پیرم و فانی -ری جەنانی صسفی نەوحوسنی لەسەر میوتۆ یو
 میهرم وە وغبەڕ بم  -موددێکە کە هەم گەردوشی دەورانی سوپیهرم 

 

گەڵ  هەڵبەستەدا چ خزمایەتی هاوتەمەنی پێ ناهێڵێ هەم لەگەڵ قەصیدەکانی تر و هەم لەپیری و ئیفتادەیی لەم 
ڕانەوەی فەلەکدا دەسووڕێمەوە بە  ودا هەروەهاش کە دەڵێ بەینێکە لەگەڵ سوـنامەی »قوربانی تۆزی ڕێگەتم«

 دەگەڕێ.  ئاشکرایی ئەو ڕادەگەیەنێ کە دەمێکە لە واڵتی خۆی دوور کەوتۆتەوە و لەم شار بۆ ئەو شار

 وەی کە ڕووزەردی مەدینە و ڕووسیاهی مەککە خۆم 
 دەرکراو و دەربەدەر یا ڕەب دەخیلی عەفوی تۆم 

 

دێت. جگە لەم الیەنەی پیری و دەربەدەریی  لێ ئەم »دەرکراو و دەربەدەرە«ش تام و بێنی ئاوارەیی و غەریبی
نەفەسی ئاخافتن و هەموو ئەو خاسیەتانەی ی داڕشتن و خورپەی وشەکان و ەکە لە دوو قەصیدەکەدا دیارە، شێو

رین، پیرانەن، دەنگی  کە لە هەڵبەستدا دەبن بە تووڕە و شەقڵی ناسینەوە، زۆر بە ئاشکرایی دیارە هی تەمەنی پی 
 بە تایبەتی قەصیدەی »ئەی تازە جەوان«.  - زی عومرنیپای

 .بەشی قەصیدەکانی نەهۆنیوەتەوە لەمەوە ئاکامێکی گرنگ وەردەگیرێت، نالی لە یەک جاری حەجکردندا دوو
ە کە دوەمیشیان هی حەجی دوەمنیەتی لە سلێمانی، بەشی  وبەشی یەکەمیان هی یەکەم حەج و سەرەتای دەرچو

ەی پێغەمبەر ضوەسفی ڕێگەی حەج و کەعبە و ڕەو دوەمهەر بۆیەشە لە بەشی  .تیدوەدرەنگتر لە پیریدا کر
فی شتێکی نوێتر دەکا لە بەشی یەکەمدا نادیترێت صبۆتەوە، ئەمجارەیان وەنییە چونکە جاری یەکەم لەمانە 

 ئەویش پیری و ئاوارەییە.

یان وەیا پێڕازی کردنخوێنەری ئەم نووسینە کە دێت و قسەکانم دەداتە بەر سرنج و لێکدانەوەی قبوڵ
 بیر بێت:لە ینەبوونیانەوە، دەبێ ئەمانە

 لێ بەڵگەی فکر و لێکدانەوە پاڵپشتییان دەکات، هەر ئەوەندەی ی تەنهاەی پرسیارێک لەوانکردنئیسپات -1
شتانەی بە مەعلوومی ڕاستن و پێوەندیێکیان بە   چاوەڕوان دەکرێت کەوا بگونجێ لەگەڵ هەموو ئەو

 ی، داخوازیماددیوداو، مێژوو، واتای شیعر و گوتە و ڕاگەیاندنەکانیان، باری وپرسیارەکەشەوە هەیە وەک ڕ
ی کە لە چەمەنتۆ و خشت و بەرد  ەکۆمەاڵیەتی، ڕامیاریی... هتد. بەڵگەی فیکری هەرگیز نابێتە ئەو دیوار

دروست دەکرێت و دەست و چاو هەستی پێ دەکەن، هەروەهاش دۆزینەوەی تەمەنی شاعیر لە هەڵبەستدا  
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وەک:  ێڕابگەیەن  کەرێکە دەگەڕێتەوە بۆ زەوەق و هەست و وردبینی گوێگر مەگەر هەڵبەستەکە خۆی تەمەنەکا
 »تەمەنی عومرم بە حەفتا گەیی« وەیا شاعیری عەرەب کە دەڵێ: »

 
ن وبل  «.غتها ان الثمانی 

دۆزیمانەوە. نابێ بە تەمای ئەوە  وەک تەمەن، دۆزینەوەی ئاوارەبوونیش هەر ئەوەندە دەکرێ کە لەو بەیتانەدا 
بین لەو دەمانەدا کە یەکێکی وەک نالی لە سۆزی خۆیەوە شکایەتی لە دەست غەریبی دەکرد بیگوتبا ئەی  

ئەوانەی لە دوا منەوە دێنە دونیا، بزانن من کە ئەمە دەڵێم بەینێکە لە شارەزوور دوور کەوتوومەوە و پیر بووم 
کی تریش ناچارین دەبێ  ێیعر و فیسارە قەصیدەم تێدا داناون! تۆ و من و یەکوەک ئەو کاتە نەماوم کە فاڵنە ش

، مەگەر لە  وەباوەڕ بکەین بەوە کە کاتێک شاعیر شکایەت لە پیری و غەریبی دەکات بەڕاستی پیر و غەریب ب
   پەیدا بێت و پێچەوانەی ڕاگەیاندنی ئەو شکایەتە ئیسپات بکات. بێدەمەتەقەالیێکی ترەوە بەڵگەیێکی 

کە هاتین گومان بکەین لە ڕاگەیاندنی بەیتەکان لە الیەن واتای پیری و غەریبییەوە، ئیتر بۆ باوەڕیان پێ بکەین  
لەوەدا کە لە مەککە و مەدینە گوترابن، خۆ ئەم ڕاگەیاندنەش دیواری چەمەنتۆ و ئاسن نییە نەتوانین بە ناویدا  

لێکی لەگەڵ بە لووسو -شیعر بێ یا پەخشان -تە گو بەسە بۆ دەاللەتی .تێپەڕین و ئینکاری وجوودی بکەین
لە نێوانی گوتە و ڕووداودا   ساییدا،اڕووداو و مێژووی بێگومان بگونجێت بایی ئەو گونجانەی کە لە ژیانی ئ

ێم، تۆ کە لە یەکێکت بیست گوتی دوو کیلۆم ترێ کڕی نایەی  ڵپێویستە. بە نموونەی ڕوونکردنەوی مەبەس دە
کەیت و بڵێی ئەم داوایەت لەگەڵ دیاردەی جوغرافی و نەزەریەی ڤیثاغۆرس و چوونە ناو  گومان لە قسەکەی ب

کاتی   و مەعنەویی هەن لە ماددیک نایەت. هەر بیریش لەوە ناکەیتەوە چەندین هەزار شتی ێ مانگدا ڕ
شتن هاتبێ و کژی ی ئەم دوو کیلۆ ترێیەدا. ئەوەندە بەسە بۆ باوەڕکردن کە کژی ترێگەییکردنباس

داوا ناکرێ لەو بەڵگەیەی کە لە  لێ نەپەڕیبێت. قسەی شاعیریش هەروەهایە، بەڵگەی پتری بەسەرچوونیشی تێ
ئاشکرا لەگەڵ داخوازیی ڕووداو و مێژووی   یدەکرێ. گونجانی دەاللەتی هەڵبەستی بێ مێژوو  »ترێ« داوا

ندنی ئەو ئەنجامانەی کە لێی  د بەڵگەیێکی یەکجار بەهێزە بۆ سەلماامەعلووم و باری کۆمەاڵیەتی... و هت
 وەردەگیرێن و چ بەڵگەش ڕەدیان ناکاتەوە. 

لە حاڵێکدا ویستت ڕازی نەبیت بەو لێکدانەوانەی کە هێندە ڕێک دێن لەگەڵ هەرچی دەیزانین، ئاگات  -2
ت نییە بڵێی ڕەنگە وابێ و ڕەنگە  ێ یە؟ چی چاکتریان دەخەینە جێگا؟ ڕیلەوەبێ ئاخۆ جێگری ئەو لێکدانەوانە چ

ێکی نوێ بخەیتە جێگەی ئەو لێکدانەوانە کە پتر بگونجێت  « ورص»توەکوو فاڵنە شت بێ و دەشێ...! پێویستە 
لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی ئەوان لەگەڵیاندا دەگونجێن. لە خۆت مەسەلمێنە هەڵبەستەکان و ڕاگەیاندنەکانیان  

ول لێکدانەوەکەم  ودەسەلمێنم کە بە بەڵگەی مەعقلێ یچ شتێکدا. من ئەوەشتبخەیتە بەتااڵیی نەگونجان لەگەڵ ه
تەوە با پێشت نەکرێ جێگرێک پەیدا کەیت بۆ لێکدانەوە هەڵوەشایەوەکە، چونکە هەڵوەشاندنەوەی بە یهەڵوەشێن

ێتە سەرەتای دەب بنجوبناواننییە، بە پێچەوانە ئەم تەرزە کارەی بە  بنجوبناوانوەک گومانکردنی بێ  بنجوبناوان
 ەکی دروستکەر. یچاالکی

ڕەد کرانەوە  بێدەمەتەقەلێکدانەوەی ناو ئەم نووسینە بەراورد بکە لەگەڵ ئەو بیروباوەڕانەی کە بە بەڵگەی  -3
تاکوو تۆش لە حاڵی ڕەدکردنەوەی لێکدانەوەکەم لە هەمان ڕێگەی بێ پێچوپەنای بەڵگانەوە هەنگاو هەڵێنیت 

لە ئەستەمبوڵ   1855خۆدزکو« بە جارێک ئەو ئیحتیمالەی سڕیەوە کە نالی لە  . وەک کە دیتت شایەدیەکە »ئا
 مردبێ.  

حاجی مەال عەبدوڵاڵ لە هەواوە قسە ناهێنێ تەنانەت لە  سەرەڕای ئەمانە هەموو، لە بیرت بێ پیاوێکی وەک
، دەنا ئیشارەی بۆ ئەو دوەقسەکەی ئەوەوە دەردەکەوێ کە لە ڕۆژگاری ئەودا هەر نەبیسترابوو کە نالی مر

و... هتاد، چونکە   دوەومە و زینوگوتەیە دەکرد و لە هەڵوەستی بە درۆخستنەوەی خەبەرەکەدا دەیگوت دیت
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کە حاجی مەال    1289کە ساڵە درۆزنەکەی مەرگی نالییە تا  (1272-1271)  1855ن ساڵی دەزانین لە نێوا
ساڵ هەیە، ئەمەش دە جاران بایی ئەو دەکات خەبەرەکە   17عەبدوڵاڵ لە حەج گەڕاوەتەوە بۆ کۆیێ، دەوری 

عەبدوڵاڵوە خستنەوەی ئەم خەبەرە لە الیەن حاجی مەال شوێنێکی کوردستان. نەبوونی بەدرۆبگاتە هەموو 
بەڵگەی نەبوونی خەبەرەکەیە. دیارە دواتر دەنگوباسی وەها لە سەرچاوەیێکی نەشارەزاوە کەوتۆتە سەر زار و 

 زمانان.

تنەوەی خەبەری هەڵەوە: دیوانەکەی نالی چاپکراوی عەلی موقبیل و  ەولێرەدا شتێکم بە خەیاڵدا دێت لە بارەی ک
  وەڕۆیشت 1855ئەگەر بیگوتبا لە  .مەوە بەرەو ئەستەمبوڵ ڕۆیینالی لە شا 1255گیو موکریانی کە دەڵێ لە 

دا ئەم خەبەرە نەی گوتبێ  ۆیو هیچ بەرهەڵستێکی نەدەهاتەبەر. تۆ بڵێی لە کاتی خدەبوو  کردنقسەکە جێی باوەڕ
؟ من بە دووری نازانم، سەهووی وەهاش زۆر جاران ڕووی داوە،  1255دواتریش بە هەڵە کرابێتە  1855ساڵی 

 دەماودەمیش بە هەڵە ڕۆییشتوە و چۆتە ناو کتێبانیشەوە. ناوێک بە یەکێکی وەک خۆی گۆڕاوە و وەتەنانەت وا ب

ورمدا یەک گرفت هەیە کە ناتوانم بیڕەوێنمەوە ئەویش هەنگاوی نالی دوای جێهێشتنی شامە. ئایا  صمن لە ت
جار بەرەو حیجاز بۆوە و هەتا مەرگ تێیدا بەسەری برد! الەوێ مایەوە تا دو رگەڕایەوە بۆ ئەستەمبوڵ یاخود هە

ئەوە دەکات لە شامەوە بایی   1872و ئەو دەمەی باپیرم نالی لە مککە دیوە  1853ساڵەی نێوان  19ئەم 
ساڵ، سەودای دوەم حەج بەرەو  10چووبێتەوە ئەستەمبوڵ و بەینێکی لەوێ ڕابواردبێ و دواتر، بابڵێین دوای 

وەیا لێکدانەوە وەیا ڕاگەیاندنی حاڵ وەیا هێمای شیعرەکانی ئەم   ماددیحیجازی بردبێتەوە، بەاڵم چ بنگەی 
ئەویش لەگەڵ ڕووداو و مێژووی بێگوماندا بگونجێت. ئێمە  ئیحتیمالە بەسەر یەکێکی تردا زاڵ ناکات کە

پێویستمان بە خەبەرێکی تازە هەیە ئەم قۆناغەی ژیانی نالی لە شام بهاوێتە ناو نەخشەی سەرلەبەری ژیان و 
جێگەی لەباری بۆ بدۆزێتەوە. لەم باسەی هاتوچۆی نالی و پیربوون و ئاوارەبوونی، ناوناوە بە پەلە گوتومە نالی 

  یچاوەی بەسەرهاتی نالی ڕادەوەستم کە دەڵێن حەبیبەی »ماڵی ئاوا«ری نەهێناوە. لەمەشدا دژی گەلێک سەژن
 ...وەمارە کردوە و تا مردنی هەر عاشقی ب

وومە دێیەک هەیە تلە بارەی دێی »ماڵی ئاوا«وە ئەوەمان بەدرۆ خستەوە کە لە قەرەداغ دێی بە ناوە هەبێ. بیس
ئالیاوا« ئەویش دێیەکی نوێیە بە بیری خەڵقەکە دێت کەی ئاوەدان کراوەتەوە. ناوچەیەدا بە ناوی » ولە

ی ئاوا«ش لەو واڵتەی دەوروبەری ڵو نە »ما وەهەندێک ئەدیب و نالیدۆست هەن دەڵێن نە »حەبیبە« هەب
کێکیان  شارەزوور ناوی هەیە. بەاڵم ئەم گوتەیە لە دوو سەرەوە ڕووبەڕووی هەرا و دەمەتەقەی بێوەرام دەبێ. یە
ئەو تەواتورەیە کە هەمیشە باسی حەز لێکردەیی نالی و حەبیبەی گێڕاوەتەوە. دوەمیان ئەو هەموو ناوی  

 بسڕێتەوە.   بنجوبناوان»حەبیبە« و »ماڵی ئاوا«یەیە لە دیوانەکەی نالیدا کە مومکین نییە بەو جۆرە قسەی بێ

کردووی تەواتور و دیوانی نالی دیقصکە ڕێگە هەبێ بە قسەی سادەی بێبەڵگە جووتە خەبەری یەکتر تە
ستا ئاوەدان نیە(،  ێڕەشبکرێتەوە چ مانیعێک نامێنێ لەوەدا »خاکوخۆڵ«یش بکرێتە ناوێکی خەیاڵی )وا بزانم ئ

هەموو دەنگوباسی چوونە حەج و دوورکەوتنەوە و واتاکانی »قوربانی تۆزی ڕێگەتم« و هەرچی تریش هەیە 
بێگومان نالی ئاگری عیشقی حەبیبەی تێبەربوە، تەنها ئیحتیمالێک   .بەهەوەس یەکردن بدرێنە بەر ئەم ئینکار

ی وهەیە لەوەدا کە دەشێ ناوی کچەکە حەبیبە نەبووبێ و نالی ئەم ناوەی کردبێتە پەرژین بە دەوری ئابڕو
کچەکەوە کە لە هەمان کاتیشدا واتاکەی دەست دەدات بۆ دەربڕینی هەموو هەست و سۆزێکی عاشقانە بە  

ی ئاگرینی عیشقی لەگەڵدا دەکات.  وتوێژیاریەوە. دیوانەکەی نالی لە گەلێ جێگەدا ناوی حەبیبە دەبات و د
تێکڕاشیان، یەک ئاهەنگ و یەک دەنگ، هەبوونی مەعشووقەیێکی ڕاستەقینە ڕادەگەیەنن بەاڵم لە الیەنی 

سەلماندنی هەبوونی بەسە بۆ بە تەنها خۆی  هـ«ەریحەوە غەزەلەکەی »ماتەم وەکو زولفەینی سیە صدەاللەتی 
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مردوو. یەکێک بیەوێ بە وردی ئەو غەزەالنەی ڕووی قسەیان لە حەبیبەیە بە یەکتر بگرێ، بە  مەعشوقەی باوک
 ئاشکرایی تارمایی یەک تاکە کچیان تێدا دەبینێت کە هەرخۆیەتی هەموو جارێک لە هەڵبەستدا جلوە دەبەستێ.  

نە و چەندوچۆنی دەنگدانەوەی ناوەکییان دەشێ بکرێ بە دیراسەیێکی  ئەوەی ڕاستی بێ، لێکۆڵینەوە لەم غەزەال
سەربەخۆ کە دیارە لێرەدا جێی نابێتەوە، لەوەش بکۆڵرێتەوە ئاخۆ ئەو هەموو شکاتەی نالی لە دەست بێمەیلی  

مەعشووقەکەی، چەندی ڕاستە و چەندی شۆخییە و چەندی تەقلیدێکی دڵدارانەیە لە حاڵێکدا خۆی تێمان  
 یتاکوو بە نالی ببڕێ. ئەمە سێ چوار نموونە وەنێ کە یارەکەی مردنی باوکی خۆی بە ئاوات خواستدەگەیە

 مەیلی مەعشووقەوە: ئازارکێشانە بە دەست بێ

 ی پەیوەندی نیەئاخ لەگەڵ ئێمە حەبیبە سەر 
 »بەاڵبەندی هەیە قەندی نیە« نەی شەکەر قەددە 

 »بەاڵقەندی هەیە بەندێ نیە« /...

 خەڵکی خەاڵت پەخشانی ماچەلەبۆ 
 ێنە قوربان وخەاڵتی من هەموو خۆ ج 

 ک و لەمحەیێ چاوم بە چاوی ناکەوێێلەحزەی
 کێ دەڵێ وەحشی غەزالە مەیلی ئینسانی هەیە 

 وبحەصەلعەتی طوبحی ڕوویی تۆوە شامی خەلقی صلە 
 ولمەتی شامەظوبحی ئێمە صلە شامی زولفی تۆوە 

 

حەبیبە ئاسوودەیە لە گڕ و تاوی عیشق و   ێرهەڵبەستی سەرەتای عیشقی نالین کە جائایا ئەمانە، هی تریش، 
ە؟ تۆ بڵێی داد و  ی؟ یا تەئویلێکی تری هەیە؟ یاخود هیچ دەاللەتیان نیوەگرفتاری داوی ئەفسوونی نالی نەب

ئەو عیشقەوە هەبێ؟  ی ئەگەر ئەمجارە بێ تۆ« پێوەندی بە کام پلەمن فیغانی غەزەلە ئاگرینەکەی: »نەمردم 
سااڵنەی ناو غەزەلەکە کە لەم   ودو یکی ئومێد لە دڵی نالیدا گەشاوەتەوە، یاخود دووریێئاخۆ دواتر چ تروسکەی

 بەیتەدا بەدیی دەکرێت:

 هەموو ڕۆژم لە تاو هیجرانی ئەمساڵ
 تەمەننای مردنی پێرارە بێ تۆ

 

ێشتنی واڵت بەرەو حەج؟  همێدییە چ دەخلێکی هەبوە بەسەر جێلێکبەردانێکی یەکجاریی؟ ئەم بێئوبە دەست ووب
ەوەی ئەم پرسیارانە بە ئەرک و کات و لێکدانەوەیێکی کەم ناکرێت، هەتا زەمانەش لە نالی دوورتر کردنساغ

لەمانە  دەکەوێتەوە کارەکە زەحمەتتر دەبێ، بەاڵم دەبێ بزانین ئەم بەیتانە و غەزەالنە و بەیت و غەزەلی تر کە 
چاکتر ئەوەیە   - ناکەن هەروەها کەڕ و الڵ و بێدەاللەت نین وەک خوێندنەوەی بەپەلە و سەرپێیی تێیان دەگا

ێکی مەفهووم و  وتوێژ ەدای ناو دیوانەکەی نالی تا ئەو ڕادەیەی ص بڵێم تێیان ناگا. خستنەوە سەریەکی دەنگ و 
پەلە  ە زەینی بەدا دەگونجێ، ئەو کارە ئاسانە نییە کوەردەگیرێ کە لەگەڵ ڕووداو و مێژووی زانراولێ مەعقوولی

زانینی واتای   ندە سادە و ساکار نییە کە بەێ لە شیعرەکانی فەرمانێکی ه بوونبۆی دەچێت هەروەک حاڵی
 وشەکانی پێک بێت.  
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  یئێمە ئەگەر لیستەش ڕێک خەین بۆ ئەو هەڵبەستانەی ناوی حەبیبەیان تێدایە و ئەوانەی شکاتی بێمەیلی
 والنەی عاشق و مەعشووق دەگێڕنەوە و ئەوانەی بێئومێدییانود یووقە دەکەن و ئەوانەی پێوەندیمەعش

انسەر و رورێکی سەصڕامان لەو لیستەیە تێبگەین و تێگەییشتنەکە بکەین بە تدەفامرێتەوە ناتوانین بە تێوەلێ
شتانەی واتایان زەحمەتە چ مەودایێکمان   هەروەک ڕێکخستنی فەرهەنگۆک لەو  .جێگەی قەناعەت و بێکەلێن

وە لە واتای شیعرەکان مەگەر مەودایێکی یەکجار کورت، چونکە لەوانەیە بەیتێکی لە هەموان  ەنزیک ناکات 
 وشەئاسانتری نالی لە هەموان واتاسەختتر بێت، وەک ئەم بەیتەیان: 

 لەەیهتیژاوی سروشکم وەکوو ئیکسیری سو 
 ڕوخسارەیی زەردم وەکوو ئەوراقی خەزانە 

 

ەموو  هەیل« کە هسو »و   «ئاشکراکەی دوو وشەی »ئیکسیرغەیری واتا ەیل هفەرزی زانیشت ئیکسیری سو  لە
یزان کاتێک ئەستێرەی یو داپۆشراو وەک ئەوەی پالەوانەی مەیلە ەیەهدۆست دەیزانن، واتای تریشی شیعر

دەڵێ شاعیری فارس  ەڵدەگەڕێ وەیاخودهەاڵت و شەوقی بەر پەلکەقەمیش کەوت پەلکەکە سوور  هەیل هسو 
 دەکەوێ:  پێستی سەختیان بە ەیل کەهئەم شەوقەی سو

 دیم أکند جای جای انبان می

 

کەوتوە کە دەشێ فرمێسکی بێ وەیا شەوقی سوهەیل بێ، الیش پێستە و ئیکسیری سوهەیلی پێدیارە ڕووی ن
دەکرێ... ئەمانە هەموو بزانیت جارێ بەیتەکەت نەزانیوە. بەیتی تریش هـ  خۆی بە ئەستێرە تەشبیچاویش بۆ  

هەیە هەتا لە واتای وشەکانی پتر دەگەیت لە واتای بەیتەکە پتر سەرگەردان دەبیت. خوالسە ئەم حیکایەتەی  
ی جلکەکانمانی بۆ هەڵکەین و  عیشق و ئومێد و نەومیدی و واتای بەیتەکانی نالی تەنکاوێک نییە نەختێک دامەن

 بپەڕینەوە. لێی

ئەمە لەالیەن بوونی مەعشووقە و ناوی حەبیبەوە، لەالیەن »ماڵیاوا«شەوە وا دەزانم دەبێ هەر ئەو دێیە  
وەر لە  یبچکۆلەیە بێت لە نزیکی بەرزنجە کە ناوی »ماییاوا«یە و شاخەکەشی هەر بە ناوی ئەوەوە ناوی دێت. ز

 رەعەیە: صا کە سەرەتاکەی ئەم مەزیمنی مەدحی بەرزنجەد

 ەندە دڵگیرە خاکی بەرزنجە چ

 ئەم بەیتە دەڵێ: 

 کوڕەکاژاو و شاخی ماییاوە 
 سەیری دەشتی هەمووی جەالی چاوە 

 

ناوی دێیەکە »ماڵیاوا« بووبێت و بە  وەب وا بزانم دوور نییە لەو سەردەمەدا کە نالی نزیکی ئەو دەورووبەرە
گۆڕابێت، وەیاخود نالی وای بەڕاست زانیبێ کە ناوی دێیەکە لە بنەڕەتدا »ماڵیاوا« بووبێت وەک  تێپەڕینی کات 

مەبەستیشی  النهر« وراءما ةنووسیوەتی »قری وەمەال عەبدوڕڕەحمانی کاکی جەلیم دیت کە بۆ خۆم لە نووسینی
ئەمەش نەبێ دەشێ نالی بە   خۆی نووسیوەتی، وەلەکەی ئەوە بص، دیارە وای زانیوە کە ئەوەدێی »ماوەران« ب



29 
 

ماڵی »و  «ی جیناس لە نێوان »ماڵیاواکردنسازیی، ناوەکەی لە »ماییاوە« کردبێتە »ماڵیاوا« بۆ دروستواتا نیازی
 ئاوا«دا. 

ویستوە هەرچی دەبێ با ببێ، دێیەکەشی هەر ناوێک بە خۆیەوە دەنێ با بنێ، ئەو   ناوی ئەو کچەی خۆشی
دوو شت بەاڵم ، وەمن نازانم سەروکاری حەبیبە بە چی گەیشت بەو کچە شاد بوە؟ پرسیارە دەمێنێتەوە ئاخۆ نالی

 ڕوونە: بەالمەوە 

ناشزانین دوای  - وەک لەمەوپێش ڕوونمان کردەوە - کچەکە بدا بە نالی وەیەکەم: باوکی حەبیبە ڕازیی نەب
 گی ئەو بابە خوێنەستێنی کچەکە چیان بڕیار داوە. رمە

ببێتە گرفت. ئەوانەی دەڵێن نالی  لێ بنەڕەتدا ژنی نەهێناوە تاکوو سەرەنجامی عیشقی حەبیبەمان: نالی لە دوەم
 تا کۆتایی ژیانی قسەیێکی ڕەشۆکی بێبنج دەکەن کە لەگەڵ مەنتیقدا ڕێک ناکەوێت.  وەب ژنی هێناوە و لەگەڵی

ئیقناعمان دەکا بەوەی خوێنەستێنی حەبیبە دوای کە لێیان بپرسین کوا ئەو ئیسپاتەی  جارێ با لەوە بگەڕێین
ناکەینە زەحمەتێکی سەربار کە بڵێین نالی بەو هەموو غەزەلە  لێ مەرگی باوکی ڕازییبوون پێی بدەن، ئەوەشیان

 لێ ێنانی حەبیبە بەجارێ ڕێی گەیشتنی بە حەبیبەی لە ڕووی خۆی کوێر کردۆتەوە. ئەمانە وازهەریحە و ناوص
ری ئەم تاکە پرسیارەیان دەکەین: ئایا ئێوە لەوە فکریوون کە ئەگەر نالی حەبیبەی لەگەڵ خۆی دێنین و بەرەنگا

بردبێ بۆ سەفەری حەج، دەبێ لەوێشەوە بردبێتی بۆ شام و بۆ ئەستەمبوڵ و سەرلەنوێ هێنابێتیەوە بۆ مەککە  
، بەشێکی سەفەرە درێژەکەشی دەکەوێتە  وەهەموو هاتوچۆیەشدا مرۆڤێکی بێپارەی بێحاڵوبار و بێیارمەتیدەر ب ولە

 تەمەنی پیری؟  

بۆ حەج خۆی نەیدەزانی لەو سەفەرە ناگەڕێتەوە تاکوو مەجبوور بێ  وەلەمەش پتر پرسیار هەڵدەستێ: نالی کە چ
  ژنی لەگەڵ خۆیدا ببات، لە حاڵێکدا دەزانین لە هەزاری یەکێکی پیاوی دەوڵەمەندیش ژنیان بۆ حەج نابەن.

بووبایە   لێ گەن ئەگەر نالی قەفەسی تووتیێکیەبین دەزانن و تێد نالی بکەن بە چاوێکی واقیعوەزعی سەیری 
  گرانی پێ نەدەکرا ئەو هەموو هاتوچۆیە بکا، بگرە لە یەکەم جارەوە نەی دەتوانی لە سلێمانی بەدەرکەوێ.بار

ێژنوماڵ بوون مەگەر ەوە بەرەو دەرەوەی واڵت ڕۆیشتوون بعیراق هەموو ئەو کوردانەی کە لە کوردستانی 
 ئەوانەی حاڵ و وەزعی تێریان هەبووبێت. 

ی  ۆلێرەدا دەتوانین، بە تایبەتی، بەراوردی حاڵی نالی بکەین لەگەڵ هی حاجی قادر کە ئەویش بە ڕەبەنی ب
  :دەرچوو. تایبەتەکەش لەوەدایە هەردووکیان شیعرەکانیان بە ئەوالد داناوە. حاجی دەڵێ

 شیعرەکان بابی کوڕانم لە سایەی 

 

 : دوەنالیش لە چەند جێگەیەکدا ئەم دڵدانەوەی خۆی کر

 شیعرەکانم کە جگەرگۆشی منن، دەربەدەرن 
 دڵی نالی چ ڕەقە قەت غەمی فرزەندی نیە

 لە جگەرگۆشەیی شیعرم مەدە مەعنایی خراپ... 
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نادۆزیتەوە ببێتە دەلیلی هەبوونی ماڵوحاڵێکی نالی، سەرانسەری دیوانەکەی بە وردیی تەماشا بکە چ هێمایەکیش 
گێڕاوەتەوە کە لەگەڵ مرۆڤی بێ ژن و لێ شتی وای ەتەنانەت حاجی مەال عەبدوڵاڵش کە باسی نالیی کردو

 منداڵدا بگونجێت. 

وەرگیرا. مایەوە سوودێکی تریش بخەینە بەر  لێ خۆدزکو« گەلێک جار ناوی هات و سوودی نووسینەکەی »ئا.
دوانەوە. لەو قسانەی کە لە ئەحمەدخانی دەگێڕێتەوە باسی ئەوەی تێدایە کە نالی کتێبی لەسەر زمانی لێ ییڕۆشنا

گەش لە الوە پەیدا نەبێت بۆ  ڵکوردی دانابێ. ئەم خەبەرە خۆی لە خۆیدا جێی باوەڕ پێکردنە ئەگەر هیچ بە
 ڵپشتی قسەکەی ئەحمەدخان.سەلماندنی. خۆشبەختانە، خەبەرێک هەیە هەم نوێ و هەم دەشێ ببێتە پا

بووی مەال محەمەدی مەال ئیبراهیم »دالوەر« دەیگێڕایەوە کەوا لە نێوان فەقێیان سیپارەیێکی قەواعید  خواڵیخۆش
بە هەڵبەستی کوردی لە نالییەوە نەقڵ دەکرا هەموو مەبحەسی »حروف«ی کتێبی »شەرحە موغنی« تێدا بوو. 

ی هێناوەتە »دالوەر« بۆ خۆی تاکە یەک بەیتی ئەو سیپارەیەی لە بیر مابوو کە میسالی 
 ، ئەمەش بەیتەکەیە: سەر هەڵبەستی کوردی

بە چواردە پارە گۆشتی قەڵەو
دیارەەمیر ضوەقتێ گوتت

 

، دیارە لە بەیتەکەی نالیش بە پێی  ەمیرێک قرتاوە کە دەبوو بگوتریێ ضلە میسالەکەی عەرەبیدا 
 ەمیرێک قرتاوە. ض« کە لەوێشدا بە چواردە پارەرەعی دوەم دەبوو بگوترێ »... صڕوونکردنەوەی مە

وا پێ دەچێ ئەم سیپارەیە لە ناودا نەمابێت، وەیاخود ئەگەر مابێت لە پەناوپەسێوی قوژبنە تاریکەکانی مزگەوت 
هەستی کەمترخەمی وەیا بێ ب لەبەریائەسەری وەها ناو مەدرەساندا لە ژێر تۆزدا خنکابێت. بەڕاستی حەیفە 

 تێبچێت. بەڵکوو لە الیێکەوە دەنگوباسێکی وەیا شوێن و ڕێگایەکی بەسەر بکرێتەوە. 

بەهەمەحاڵ ئەم سەرگوزشتە پەرۆشی نالی بە زمانی کوردییەوە نیشان دەدات، وێڕای پایەی لە زمان و ئەدەبدا، 
ن لە ئاست کوردایەتی چونکە بەم  ێداتەوە کە نالی بە کەمتەرخەم دادەنتا ڕادەیەکیش وەرامی ئەو کەسانە دە

لە ناو چەند کەسێک کەوا ڕەنگە بە پەنجەی یەک دەست بژمێردرێن،  وەب خەبەرە دەردەکەوێت نالی یەکێک
لەوانەی خۆیان بە زمانی کوردییەوە خەریک کردبێ لە دەرەوی جغزی شیعری عاتفی. بزربوونی سیپارەکە 

بە دووریشی نازانم نالی  .قەناعەت نێزیکتر دەخاتەوە کەوا بەشێکی هەڵبەستەکانی عاتیفی فۆتابنئەوەش لە 
زۆروکەم لەو سیپارەیەدا چاوێکی بڕیبێتە مەعرووفی نۆدەهی لەودا کە پێشتر فەرهەنگۆکی ئەحمەدییەی بە  

 . کوردی دانابوو

تۆتە کۆیێ بۆ خوێندن ویستوەتی لە مەرحووم »دالوەر« ئەوەشی لە باسی نالی دەگێڕایەوە کە کاتێک ها
وە ترساوە مزگەوتی »بایزاغا« دامەزرێ، بەاڵم مەالی ئەوساکەی مزگەوتەکە لەبەر شۆرەتی شاعیریەتی نالی لە

هێز بێت و لە کاتی دەرس گوتنەوەدا زۆری ماندوو بکات ئیتر بە بەهانەی نەبوونی  مەالیەیتەکەشی وەها بە
 . وەبەالوە نازانم ئایا چۆتە مزگەوتێکی تر ویا هەر بە جارێ لە کۆیێ دەرچ. لەوە دوەجێگە دای نەکر

دەستی، یەک دوو تێبینی دەهێنمە  ی کتێبەکە بڕوات، بە شکڵی پێشناوەرۆکبەر لەوە خوێنەر لە پێشەکیەکەوە بۆ 
وە، ئەوەی ڕاستی بێ، لەسەر بنیچەی ساڵی یی نالی لە حەج ڕایەکەم دەربڕکردنلەبارەی خێرایی. پێش نیگای

هەرچەند لە کاتی   وەب پێشەوەتر حەجەکە لەو ساڵەدامن بە هەڵستاوە کە بە پێی قسەی نووسەری لە 1830
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ەوە، گەیشتم بەو کردنلەم پێشەکیدا، بە تۆژینەوە و ساغ نەشکراوە. 1830دەڕبڕینی ئەو ڕایەدا باسی ساڵەکەی 
م کە نابێ لە ڕووی داوە، پتریش بۆ ئەوە چوو (1839-1838)/1254 سەفەرەکەی حەجی پاش ساڵیئەنجامە کە 

سەفەرەکەی حەجی کردبێ. ئەم لێکدانەوەیەم بە    1261بابان لە  یسەرچوونی حاکمایەتیساڵێک زیاتر پێش بە
ی نالی لە حەج دەبێ بدرێتە بەر  کردندێنێ. بەو پێیە خێرایی 1830سااڵن بەم الوەی  12الی کەمەوە حەجەکە 

 ساڵی.  33ساڵی نەک  45دەاللەتی تەمەنی 

. لە ئاست ئەم بیروڕایەدا نەک نەقشبەندی وەب ەوفدا قادریص لە شوێنێکی تردا گوتومە مەشرەبی نالی لە تە
انین مەوالنا سەرۆکی تەریقەتی دەبێ فەرامۆش نەکەین نالی لە تەکیەی مەوالنا خالید خوێندوویەتی کە دەز

. ئەوە بڕوا کە وا نالی نەقشبەندی بووبێ نەک قادری دا. لەمەوە دەشێ بیر بۆلە سەردەمی خۆی وەب نەقشبەندی
بەاڵم بەر لەوەی ڕایەکەی من هەڵوەشێتەوە، دەبێ ئەوە بزانین کە خوێندنی نالی لە تەکەییەی مەوالنا دوای  

ی نالی بە هۆی بوونو نەقشبەندی بوونواتە لێکدانەوەکە و بڕیاری قادریسلێمانی. کەلە   وەب دەرچوونی مەوالنا
 زانینی مەشرەبی ئەو مامۆستایانەوە ساغ دەکرێتەوە کە نالی دەرسی خوێندوە لەالیان.

کراوە. بە عادەت تۆژینەوە لە ئەدەب و ژیانی لێ خوێنەری بەڕێز دەبینێ سەرلەبەری نووسینەکە پەلەی
و کەرستە کۆکردنەوە و پرسین و لێکدانەوە و بەیەکترگرتن    بوونک نالی کاری چەند ساڵ خەریکشاعیرێکی وە

 ویی »نالیدۆستی«ەو ئەوان تەرزە چاالکییانەیە. لە حاڵێکدا ئەم نووسینە لە سەرەتاوە زەنەی عەف  کردنو بەراورد
بەرین و قووڵەوە تەڕەشقۆی   5انێکی لە ویژدانی خاوەنەکەیەوە. بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا زەنەی ویژدان لە پاشخ وەب

 و بەسەر دیوانی شیعر و مێژووی بەردەستدا خۆی باڵو کردۆتەوە.  دوەکر

لەم ڕوەوە عەیبی پەلەکردنەکە ئەو عەیبە ڕووت و قووتە نییە کە لە کاری سەرپێییدا بەدەر دەکەوێت. 
مرۆڤ ئەو کات و دەرفەتەی چەند رتجال(یش شتێکی ترە. هەموو جارانیش إ)  یشتێکە و سەرپێی کردنپەلە

تا بە پێی  حاڵوبارەی منیشی تێدام، کە وا پەیتا پەی وساڵە شک نابات کاری ئەمڕۆکەی بۆ بخاتە ساڵێکی تر، لە
هەر بە جارێ ماوەم نابێ  کردووم، بەرەنگاری واجبی یەک لەسەر یەک دەبم بەرپرسیاریێکی ڕووی تێ

د ساڵێک، بگرە یەک دوو مانگیش. لەگەڵ ئەم تێبینیانەشدا  کردووی تاکە یەک ئەرک بکەم بۆ چەنخۆتەرخان
ی چەند سااڵن بێ، نرخی زاتی خۆی  بوونویەت بێ یا کورکەئەو ڕاستییە هەر باقییە کە بەرهەم، بەری عەف 

، چی هەیشە وا لە پێش چاوی خوێنەر و ڕۆشنبیرانی  وەدەدرێتێ نەک ئەو کاتەی خاوەنەکەی پێوەی خەریک ب
یێکی لەبەر هەنگاوی کەسدا  ێنهنکورددایە نە زەڕڕەیێکی لێ شاردوونەوە و نە ڕێی دەرخستنی هیچ ڕاستی و 
شتانە بەر مەفهوومی ئەم دێڕە  وکوێر کردۆتەوە، تەنانەت ئاشکراییەکە لە ڕادەیێکدایە هەر دەڵێی شتێکە لە

 ن:شیعرەی نالی دەکەو

 ئەعمالمان لەگەڵ هەموو ئەوزاعی حاڵمان
 مەخشووش و جەمع و حازرە گەر خێر ئەگەر شەڕە 

 

دا، پەیڕەوی شاکارێکی نالی دەکەم کە لە ئاکامی مەهارەتی بێسنووردا سەروبنی بەیتەکە  ئەم پێشەکیتایی ۆلە ک
تە دەستپێکردنەوە و  ێ کەیە، دەبێنانەی کە لە ڕواڵەتدا داخوازیی بەیتەهگەیشتۆتەوە یەکتر بە جۆرێک ئەو کۆتایی

تێهەڵچوونەوەیێکی سەرلەنوێ و بێبڕانەوە، وەک کارەکەی من لەم نووسینەدا، کە ئەگەر غەدری لێ نەکەم دەبێ  

 
 پاشخان: خلفیة.  -5
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بیکەم بە یەکەم پێپلیکەی پەیژەیێکی لێکۆڵینەوە لە ئەدەب و شیعر و بەسەرهاتی نالی، ئەگەر لەویان سەرکەوتم 
 و نالیدۆستان: ڵ منیشدا خوێنەرانی ئەدەبی کوردیدواتر... لەگەهەنگاوم بگاتە هی دواتر و 

 نیشانەی پوختەگی بێدەنگییە نالی ئەگەر پوختەی
 ەی بکە نامە بە حیددەت پەی بکە خامەط« / بە حوججەت / »

 

کردن« هەروەک لە زاهیردا بە توندی پێچانەوەی نامە ڕادەگەیەنێ، لە ڕاستیدا ئەوەی  نامە طەی »بە 
 « و بەڵگە بە هۆی تەواوی و بێعەیبییەوە.مەبەستە کە وا نامەکەت وەها بگەیەنە سەر کە ببێتە »

»بە حیددەت پەیکردنی خامە« ئەویش لە زاهیردا بە هەژمەت شکاندنی قەڵەمەکەی ڕادەگەیەنێ، بەاڵم  
ێ بڵێ قەڵەمەکەت بۆ وانەی ئەمەیە، چونکە لە ڕێی تەوریەوە دەیەوەواتاکەی ڕاست و دروستی هەڵبەست پێچ
بە تیژی ببڕە قەڵەمەکەت«. نامە  - »بە حیددەت پەی بکە خامە  تیژکردنەوە دادە تاکوو باشتر بنووسیت:

بڕشتن کە ئەمە  دەنگیان لەبەرەوە نایێ، بەاڵم بەەیکردنەکە و خامە پەیکردنەکەش هەردووکیان خامۆشن، ط
 ئەوپەڕی پوختەبوون و پێگەییشتنە.

 بەنرخە ئەم پەندەی »بەخشینی بێدەنگ«!!چ دەرسێکی 

 

 تێبینی:

و   وەیەک بەیت بە دوو شکل نووسراوە کە هەریەکەیان لە دەسنووسێکەوە هات وە بەخشێ لەوەدا واب خوێنەر بم
 هیچیشیان تا ئێستا ساغ نەکراوەتەوە.

نێزیکدا لە الیەن کۆڕی  و واڕۆژێکی مەیلەەوەی شیعرەکانی نالی لە دکردند دەکەم ئەم پێویستەی ساغێئوم
 زانیاری کوردەوە ئەنجام بدرێت.

 »...« 
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 بەشی یەکەم
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لێکۆڵینەوە و تۆژینەوەی دیوانی  دائەرکێکی پڕ تام و شامی سەر شانی لیژنەی ئەدەب لە »کۆڕی زانیاری کورد«
ئەوەیە دوابەدوای بژارکردن و ۆگرامی لیژنە لەم مەیدانەدا، وەک لێی چاوەڕوان دەکرێت، ریە. پـ»نالی«

انی  ەوەی شیعرەککردنساغکردنەوەی دیوانی حاجی قادر، کات و چاالکیی خۆی تەرخان بکا بۆ ڕاستکردنەوە و شی
بڕکردنی هۆش. دیارە بە دەم ئەم کارەوە، لیژنە چی دەستی کەوێ لە شیعری نالی لە گوێرەی دەسەاڵت و تێ

 دەخاتەوە سەر خەرمانی دیوانەکەی.باڵونەکراوی نالی ئەویش 

مۆستا هەژار و لە من کرد کە هەردوومان الە نێوانی ئەندامانی کارای کۆڕدا ئەم فەرمانەوە ڕووی لە م
ئەندامیشین لە لیژنەی ئەدەب. بەم بۆنەوە هەڵکەوت و ڕێکەوت لە جاران پتر خۆ بە دەستمانەوە دەدا بۆ  

بە   کردنو یەکتر خەریک بوونڕەواندنەوەی کەسەر لە ڕێی خەریکزاخاودانی مێشک و  تەڕکردنەوەی دەماغ و
یەکان و ئەفسووناوییەکانی تاک تاکە بەیت و دوو بەیتی  یهەرە شراوەکان و مەتەاڵووێنانی گەههەڵو دۆزینەوە 

ی شراوەیی و نەزانراوییان ئەم غەزەلە و ئەو قەصیدەیەی کەوا دەماودەم لە نێوان شیعردۆستاندا ناوبانگ
ە ڕادەی »یەقین« و سەلماندن. وا دەبێ کە بەختی لەبار یارمەتیمان دەدا و بەسەر یەکێک لەو تگەیشتۆ

خنکەی شادمانی  ە زیهنماندا دەتریسکێتەوە، سمێڵەکەی لییەێنهنین و ڕواڵەتێکی واتا وگەوهەرانەدا دەکە
هەق دەزانین چونکە باوەڕمان  دەمانگەشێنێتەوە، هەر دەڵێی شیری مووسامان دۆزیوەتەوە خۆشمان لەوەدا لەسەر 

هاوتای   وەبەجێ هێشت ەبی کوردیهەیە بەوە کە »نالی« شاهکاری ئەوتۆی بە میرات بۆ گەنجینەی ئەد
 نرخدارترین گەوهەری ئەدەبی ڕۆژهەاڵتە کە پسپۆڕ و دوڕناسان بژاردەی بکەن، ئەگەر نەڵێم ژوورووی هەموانە.

«مان بە دیوانی نالییەوە و هەر لە  يسمری »بوونچاوەڕوانکراوەی خەریکبەم جۆرە، پێشدەستی دەکەین لەو کاتە 
ووشەیێکی دواڕۆژی ین بەڵکوو ناوناوە ئازووقە و تدەوەردەڵەی کەشکۆڵێکی دەروێشانە دەست تێئێستاوە گەاڵ

 دەخەمە ڕوو. کردنبکەوێت. لێرەدا نموونەیێکی بەرهەمی پێشدەستیتێ

ەم نووسینە، لە دوای ساڵەهای حیرەتەوە، بۆرە مانایێکم بۆ لێک دەست پێکردنم ب لەم چەند ڕۆژانەی پێش
 درایەوە لەم بەیتەی سەرەتای قەصیدەیێکی:

 دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە جەوابی نادەم 
 مودەتێکە لە قەفەسدایە عەزابی نادەم 

 

بەڕاستی ئەم بەیتە یەکێکە  بەیتەکە لە خۆوە هاوار دەکا تەڵەی ناوەتەوە بۆ تێکڕای ئەدیب و شیعردۆستان. 
لەوانەی نالی، خۆی، لە چەند جێگایەکدا سرنجی خەڵقی ڕاکێشاوە بۆ وردی و قووڵییان تاکوو جارێکیان پاتەوپات 

 پێمان دەڵێ:

 نالی بە داوە شەعری دەقیقی خەیاڵی شیعر
 بۆ ئەو کەسەی کە شاعیرە سەد داوی نایەوە 

 

تە ێ بەینێک بێ لە قەفەسدا بێ و ئارەزۆی سەیری چەمەن بکا، چۆن دهەتا بشڵێی ڕاستی فەرموە: دڵ کە 
بە عەزابی نادەم   ەنەدانی بە جەواب نەدانەوەی دەبێ؟ وا چاوەنۆڕ دەکرێ بیگوتبا چیتر درێژ باوەڕەوە کە عەزاب

 و بە قسەی دەکەم و لە قەفەس دەری دێنم بۆ سەیری چەمەن.
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«ێکی بێفێڵی تێدایە، نیوەی یەکەمی بە زاهیر چ تناقض لەوەدا کە »ە ـ«ەریحص ڕواڵەتی شیعرەکە یەکجار »
 یدا مەگەر دژایەتی و نەگونجان و لەیەکتر تۆران بێ.دوەملەگەڵ هی  خزمایەتیێکی نییە 

در و عجز«ی بەیتەکە وای لێ دەکا لە الوە واتای  صمرۆڤ بە دەست ئەم هەموو ڕێک نەکەوتنەی » یناڕەحەتی
و لە خەڵقی تریشم بیستوە ئاخۆ  وەتێک پێ دابین کا. لەم ڕوەوە بە دڵی خۆمدا هاتتەوە و خۆی نەخێ بۆ بخواز 

و فێری وەزعی بەندیخانە بوە. ئیتر   وەدەبێ مەبەستی نالی ئەوە نەبێ کەوا دڵەکەی بە ژیانی ناو قەفەس ڕاهات
ناو قەفەسەکە   بردنی بۆ سەیری چەمەن دەبێتە هۆی عەزاب بۆی چونکی هەر دەبێ لە چەمەنەوە بگەڕێتەوە بۆ

ئەوساش هەستی بە عەزاب پتر دەبێ. ئەمەم بە دڵدا هات، بەاڵم خۆم بە خۆمم دەگوت نالی ئەو شاعیرە نییە  
من و غەیری من لە الوە بۆی بخوازینەوە. ئەو لەوپەڕی بەخۆنازین و دەسەاڵتی   سواڵ و سەدەقەی واتا بکا لە

وش بچەقێ. دەبێ لە ناو وشە و  وبەیتەکەدا کە لە چاوی نووست «ێکی وای داناوە لە ناو تناقضشاعیرییەوە »
ە و هوێ ڕەواندنەوەی هەبێ، هەر لەمەشدا زێدە دەسەاڵت  ـ«تناقضانی بەیتەکە خۆیدا چاری ئەو »ەڵکێشهتێک

 یە.ـی »نالی«بێدەمەتەقەپەیدا دەبێ، ئەو دەسەاڵتە کە ماڵی حەاڵڵی 

دا ڕستەی »جەوابی نادەم« دوو پشت پەردەیێکی تەنکەوە. لە کوردی کم بۆ کەوتە ناو لێاڵییێلەنکاو تارمایی واتای
لەوەوە دێت کە »جەوابی دا« بە واتای »قسەی   یاندوەمنەدانەوەیە، مەبەست ڕادەگەیەنێ، یەکەمیان وەرام 

»قسەی ڕەت   دوەمڕەت کردەوە، لێی نەسەلماند« دەگوترێت، لەم بەیتەشدا »جەوابی نادەم« زیاتر بۆ واتای 
نەک   -ەریح« وەرام نەدانەوە بێ دەگوترێ »جەوابی نادەمەوە صمەبەستی »نکە کە وناکەمەوە« دەڕوات چ 

ەکەی یەکەم لە  نیوەبەیتەتی ناکەمەوە«. بەم جۆرە ڕنادەم« لێرەدا دەبێتە »نادەم« کەواتە ڕستەی »جەوابی 
مێنم. بەمەدا  لدێت: دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە، ڕەتی ناکەمەوە و لێی دەسە بەسەر لێ  ڕووی واتاوە وای

ناسیماندا هەڵی ە کەوا نالی لە خەیااڵتی شیعر یهەندێک ڕێگەی سەخت دەبڕین لەو هەڵدێر و بەردەاڵنە زیهنی
 ناوە.

ی بەیتەکە ئەگەر وەک ڕەواڵەتی خۆیشی بمێنێتەوە و هیچ شێوەی ونی لێ بەدیار نەخەین  دوەمواتای نیوە دێڕی 
و چ سەرپۆشی تازەی لەسەر هەڵنەدەینەوە دەشێ ببێتە تەواوکەری نیوەی دوەم: مودەتێکە لە قەفەسدایە عەزابی 

 بۆ سەیری چەمەن. ردنینادەم بە ڕەتکردنەوەی داخوازیەکەی و نەب

ێنی ئەوتۆی تێدایە مەودای بەرفرەوانتری پێ بوێ. نالی  هەکە لەو جغزە تەسکەدا ناوەستێ، واتای ننیوەبەیتبەاڵم 
ڕازی نابێ. نالی کە هات و ئەم  دوەمی بەیتەکەخۆی بەوەندە ڕێککەوتنە سادەیە لە میانی نیوەی یەکەم و 

ێنانی »توازن« و ههەر نەبێ بۆ خاتری پێک واتای نیوەی یەکەمی بەیتەکەوە،ە زلەی خستە ڕواڵەتی ـ«تناقض»
 نابێتەوە.  ی بەیتەکەدوەمنیوەی ڕاگرتنی لەنگەر، دەبێ تەڵەیێکی زلیشی لە 

ئەوەی ڕاستی بێ، بە دۆزینەوەی «، ەمن تەڵەیێکم دۆزیەوە ئەگەر دوو سێ تەڵەی تێدا نەبێ. کە دەشڵێم »تەڵ
 بەر وردەکاری و سیحر و داڕشتنی بەیتەکە. با بزانین چۆن!نڕۆین لە سەرسوڕمان بەراتەڵەکە بەرەو ڕەهایی دە

 ەوە نووسیم: لێرە بەپێشسرێت وەک لەوانەیە بەم جۆرە بنوو  دوەمی نیوەبەیت

 مودەتێکە لە قەفەسدایە عەزابی نادەم 

 لەوانەیشە بەم جۆرە بنووسرێت و بخوێنرێتەوە: 

 عەزابی نادەم ە لە قەفەس دایە مودەتێک
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ملی نایە بێعاری«. کە ئەمە وای  -وشەی »دایە« لێرە بە واتای »ملی نایە...« وەک ئەوەی بڵێی »دایە بێعاری 
لێ بەسەر هات ڕستەی »عەزابی نادەم« ئەویش خوێندنەوە و واتایێکی تازە پەیدا دەکات و دەبێتە »عەزابی  

ەکە بە تەواویی نیوەبەیتمیشەیی«. بەم جۆرە واتای واتە عەزابی هە -ناکات... عەزابی بێ کات و سەعات 
بێ کات و سەعات و دائیمی. کەواتە جێی   -دەگۆڕێت: دڵەکەم موددەتێکە لە قەفەس داویەتە عەزابێکی نادەم 

ی یەکەمدا نالی گوتبێتی »دڵ دەڵێ سەیری چەمەن خۆشە، ڕەتی ناکەمەوە و قسەی  نیوەبەیتخۆیەتی لە 
 ناشکێنم«.

 :ی قەصیدەکەدوەمخۆی دەبێتە پێشەکی بۆ بەیتی   هەرئەم واتایە 

 مەجلیسێکی چەمەن و بولبول و بەزمی گول و مول
 و دەرسی کیتابی نادەم وەد مەدرەسە صبە دوو 

 

ی مەبەستی نالی لە بەیتەکەدا چ سامانێکم بۆ  ێنهنوە و دەرخستنی شێوەیێکی ەلێدانباوەڕم هەیە بەم واتا
م کردبێتەوە چونکە دەشێ ئەم  نەهێناوە و لەوانەیە نەختێکم لە سامانی حەقیقەتی نالی کە دەسەاڵتی نالی پێک

لێکدانەوەیەی من پەردەی خستبێتە سەر واتای تری لە خۆی جوانتر و لەبارتر و لە چاوی سرنجدەری  واتا
 لێ دادەخات. ی زیهن بە شتێکەوە ڕێی شتی تری کردنشاردبێتەوە لەو ڕوەوە کەوا زۆر جاران وا دەبێ خەریک

بە خەیاڵ گوێم لێیە هەندێ خوێنەرانی ئەم نووسینە دەڵێن ئایا واتای وەک ئەمەی تازە لە خوێندنەوەی بووینەوە  
ەکەی نەخستبا ناو شیعرەکەوە و ـهێندە پێداهەڵگوتنە دێنێ؟ چ فەرقێکی دەکرد ئەگەر نالی »تناقض«

هۆی وشەسازییەوە بیڕەوێنێتەوە؟ گۆیا زیهن خافاڵندن بە واتای وەها سەرپۆشکراو چ  ەپێویستیش نەبا ب
مان پێ دەگەیەنێ، چ مایەیێک لە سامانی ڕوشنبیرییمان زیاد دەکا؟ ئەم واتای وا ماددیو نا ماددیسوودێکی 

ام؟ کەی؟  تەجریدی چ دادێکی گەلەکەمان دەدا؟ چ دەردێکمان بە شیعری وەها تیمار دەکرێ؟ چی؟ کوا؟ ک
کوێ؟ بۆ؟ و هەرچی پرسەک )عالمة استفهام( هەیە خۆ دەخەنە بیری خوێنەرانەوە و بە دوا واتای ئەم بەیتەدا  

 دێن و دەبنە ناڕەزامەندی لەو و لە منیش. 

من بۆ ڕەتکردنەوەی ئەم ئیعتیرازانە هانا نابەمە بەر شیعری شاعیرە تازەکانمان تا نموونەی نامەفهووم لەوان  
و »تجرید« لە شیعری نالیدا چونکە بۆ خۆم چ ئیعتیرازم نییە دژی   بیکەم بە عەیبپۆشی وردەکاری وە وبێنمە

مترن و هی وایان تێدایە هێندە هێمایی و وئەو شیعرە نەوباوانە هەرچەند گەلێک لە شیعری نالی نامەفهو
یان نەبێ و بە پێی  ـهائی«دەروونی و »تجرید«ین لەوانەن بە الی خاوەنەکانیشیانەوە واتایێکی یەکجارەکی »ن

 گۆڕێت. بر«یان بۆ واتای ئەو تاک تاکانە صو گۆڕانی باری نەفسی و زیهنی و دەوروبەری خۆیانەوە »ت

من کە ئەم نموونە نامەفهوومانە ناکەم بە ڕەتکەرەوەی ئیعتیرازان لەوەدا ڕووم هەر لە تێکڕایێکی ئەو ناڕازییانە  
  سنموونەکانیش ئازاد دەکەم و پێیان ناڵێم ئێوە کە شیعری توێکاڵوی کەنییە، بەڵکوو گەردەنی خاوەن 

من لە بارێکدا نیم باوەڕی خۆم وەیا شیعری  شتوو بڵێن هەقی ڕەخنەتان نامێنێ لە شیعری خەڵقی تر.تێنەگەی
  و نە نالی بە زەعیف بزانم تاکوو بەسەر بەڵگە و پردی زەعیفدا لە ڕووباری ڕەخنان بپەڕمەوە. نە شیعری نالی

تازە داهاتووی کورد و غەیری  یفکرەکەی خۆم ئەوە نین داروەکازی خۆ پێ دەربازکردن لە نموونەی شیعر
ڕەمزی توێکاڵوی کورد و غەیری کورد هەیە لێم بەدەنگ   یکورد بخوازمەوە بە شەفاعەتکاریان. هەرچی شاعیر

 بێن و بڵێن: 
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 ئیلتیقای پۆاڵ و ئاسن هەر نیزاعە و گیر و دار 
 ماء و نار« و مردە و زیندە و »مرخ و عفار« جەمعی »

 

تەقە لەسەرمانەوە دێنێ و بە زیادەوە ماندوومان دەکا، من نایەم بابەتی ئەوتۆ لە شیعری ئەو شاعیرانە خۆیان 
سەری هەموو دنیا بێنێ و لەوانە بێت چەند جاران چاوی تێنەگەییشتن بە خۆشیان  بێنمەوە کەوا تەقە لە
بۆ ڕۆناکایی واتای بچن، ڕەنگ بێ هەر بۆشی نەچن. من ئەو نموونانە بە عەیبدار نازانم  بتروکێنێ و بەر لەوە 

 تاکوو عەیبێکی ڕواڵەتی شیعری نالی وەیا کەلەبەرێکی باوەڕی خۆمیان پێ داپۆشم. 

لە هەرچی بەرهەمی ئادەمزاددا هەیە بەدی دەکرێ بە مەرجێک لەو بەرهەمانە بێ خۆ   ناوەرۆکسەختیی واتا و 
 و تێوەڕامان و لێکۆڵینەوە بێنێ. کردنەریکپێوە خ

ئاسانی سەرکەش« دەچێ تا جۆرێکی تر، لەگەڵ  -هەرچەند مەیلی خۆم لە شیعردا پتر بۆ »سهل ممتنع 
ئەمەشدا شیعری سەرکەش و سەخت کە لە قوواڵیی دەروون و ناخی هونەر و نازکیی هەست و تۆفانی  

سەرکەش« و لەویش پتر دەمهەژێنێ و دڵم دەکوڵێنێ. گەلێک جاران وا  دەسەاڵتەوە هاتبێ بە قەدەر »ئاسانی 
کوڵی توانەوە لە ناو »گەورەیی غەیب...  یا پەیکەرێک تەزوو و کەفوەبەر پارچەیێک هەڵبەست وندەبێ بەرا

یەکانی  ێنهن... جوانیی بێسنوور... تاریکستانی نەست... فرەوانیی سروشت« لە سەرچاوە ق طلنەزانراو... م
  وئە ،مەوە هەڵدەچێ بێ ئەوە لە گفتوگۆی پارچەکان بگەم وەیا بتوانم پەنجە بۆ مەبەستیان درێژ کەمدەروون

ڕ دەڕژێتە ی پارچەکانەوە پڕاوپـ«ةتێگەییشتنە کەڕ و الڵە نەبێ کەوا زۆر بە لێڵی و تەماویی لە بریقەی »عبقری
 و قەناعەت لە نەفسدا. ەشکەفتی مەوهوومی متمان

بە دەست من نییە و خەتای تۆش نییە، ئارەزۆی شتی ئاسان و حەزکردن لە ساکاری و سادەیی خووی منداڵە،  
پووچ  وساڵییەوە پڕ 15ساڵی بە الی تەمەنی  5نی ەی مندااڵنیشدا گەپی تەمانهجیپیشەی هەرزەکارە. تەنانەت لە 

ئۆینی »یەک بە دوو« دەزانێ... گەنجی تازە خوێندەوار چیرۆکی چەتە و ئاشنای دامە هەر دەردەچێ... تازە
اڵغەکەی تاو دەدات، لە نابەڵەد هەر لە سەرەوهەورازان و  بۆکس وەشاندن و جینس دەپەرستێ... سواری

شێوانیش لێی دادەبەزێ... ئەم کارانە هەموویان پلەی هەڵکشاوتر و سەختتریان هەیە، سووچی ئەوان نییە ن
دەسەاڵت پێیان ناوێرێ. شیعریش وەک ئەوانە و لەوانیش زیاتر ئەمپەڕ و ئەوپەڕی  ا تێیان ناگا و کەمناشارەز

 ئاسان و سەختی لە یەکتر دووری هەن.

 شاعیر لە دوو ڕووی گرنگەوە دەرفەتی خۆ ڕوونکردنەوەی لە نووسەری پەخشان کەمترە: 

کدانەوەی هۆش. دەروون کە کواڵ بڵق و قوڵپی  یەکەمیان لەوەدا کە شاعیر تەرجومانی جۆشی عاتیفەیە نەک لێ
ئەگەر خاوەنەکەی زیهنێکی   ،ی دەردەپەڕێنێ و تیشکی هێندە خێرا بە ئاسۆیدا تێدەپەڕێشبورکانی هێندە وەح

شێ چ جایی  کێوەک جادووی نەبێ و دەسەاڵتێکی ئەفسووناوی لە خۆیدا شک نەبا ناتوانێ وێنەی کرۆکیشیان ب
 هونەر. بیانکا بە تابلۆی پڕ لە 

یان لەوەڕا کە شاعیر ئەو مەودایەی درێژە پێدانی گوتەی لە پێشدا نییە کە نووسەری پەخشان هەیەتی. دوەم
داهاتوو بێ، ڕستەی شاعیر نابێ ئەوەندە درێژ ببێتەوە ی تازە«مرسلشێوازی عەرووزی بێ یا هی ڕەها »

 ەکانی ببەزێنێ.ـپەراوێزی »تفعیل«
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جۆرێک   یەدا کە خەتی جوداوازی دەکێشن لە میانی شیعر و پەخشاندا، شیعرـلەم دوو تایبەتییە »بنجی«
دەنێ بە دەوری خامەی شاعیردا کەوا بە زەحمەت جێی خۆی و خەیااڵت و تەقینەوە و بەندیخانە هەڵ

لە ڕیزکردن و ڕێکخستنی هەست و بیری خۆی   ێبێن کارهەرچەند بتوانێ ئەندازە بە ەکانی تێیدا دەبێتەوە.وتوێژ
لێی  کراوە. دەبێ لەم سەغڵەتییەدا  بەندیخانەیەدا دیسانەوە تەنگ بە خامەی هەڵچنراوە و تەنگەتاولەم 

بەخش پەیامدا یەوە لە ناو شیعر«ریح و حقیقی و مجازی و تضمنیصواتای »بسەلمێنین وشەیێکی ئەو بە هەموو 
بداتەوە. کە حاڵ وا   دەروونی کوێگردا دەنگێکی ئەو بایی گوتەی پاتەوپەتی من و تۆ لە ناو دڵ و یئیشارە ،ێدەب

نیشاندانیشی نەکردبێ کە خۆ  ر هیچ خۆزەحمەتترە لە پەخشان با جارێ شاعی حاڵیبوونی شیعربێ دیارە لێ
 نیشاندانەکەی بە زیادەوە واتای هەڵبەستەکەی زەحمەت کردبێ. 

بوونی مۆسیقا و تاو و تەئسیری وشە و  وەزەحمەت دەیەخێ، پێویستی سەرەڕای مەوداکورتی کە کاری شیعر
نوێ فەرمانی شاعیر سەختتر و ئەرکی گرانتر دەکەن. شیعری  دا ئەویش سەرلەشێوازی هۆندنەوە لە شیعر

پەروازی بۆ ئاسمانیش بچێ. بۆ ئەم  وەبێمۆسیقا و کەمتەئسیر نرخی هونەری نابێ ئەگەر لە ڕووی خەیاڵە
بژێر بکا لە فەرهەنگی  وشە دراوسێکانی دەست دەبێ وشەی مناسبی جێگە و هاوئاهەنگ لەگەڵ  مەبەستە شاعیر

 وا هەیە وشەی مۆسیقایی دەدۆزێتەوە بەاڵم بۆ »تفعیل«ەکانی دەست نادا. زماندا.

 بەیتێکی نالی دێنمەوە مەبەستمان بۆ ڕوون بکاتەوە: ی مۆسیقای وشەکردننموونەی چاوەدێری لە

 ە ی دڵـ«قندیل»شکاتی  یمەیکەدە مجامی تاقی 
 ەەفرەف رەفرەف شاهی عالی رشیشە پڕ قەرقەف لە 

 

 »م  : تێکی قورئانەیابۆ ئتێدایە لەم بەیتەدا کارمان بە وشەی »قەندیل«ەوە هەیە. بەیتەکە ئیشارەی 
 
ُل نوِرِە  ث

ِمشکا  ـ  . دەبینی لە ئایەتەکەدا قورئان وشەی »مصباح«ی بە کار هێناوە، کەچی نالی وشەی کەواتە باح« ص فیها مِ ة  ک
»قەندیل« لە   »قەندیل«ی لە جێ داناوە. بۆ دۆزینەوەی مۆسیقادۆستیی نالی لە هەڵبژاردنی وشەدا، بێنە وشەی

 بەیتەکەدا بگۆڕە بە »مصباح« و بیکە:

 ی دڵەـجامی تاقی مەیکەدە میشکاتی »مصباح«

 

مصباح« چەند »و  «ةمشکاکێشی وەک دوو وشەی »ەکدی داهاتنی دوو وشەی درێژی یەکتەماشای، بە دوا ی
- »مصباح« سەرەوژوور ناقۆاڵ دەردەچێ و موسیقای بەیتەکە دەمرێنێ؟ وشەی »قەندیل«کە هاتە جێگەی 

سواریی خوێنەری کردە پشووی حەسانەوە بەوەدا بزوێنی ەسبۆ خوارەوە و نەف  دوە«ی شکانةمشکاچوونەوەی »
»ا«ی وشەی»مصباح«کە بزوێنێکی سەرەژووری ستوونییە، کردی بە بزوێنی »ی«ی وشەی »قەندیل« کە  

بە »ی«، سەرەتاکەشی  ح«ی گۆڕی »مصبالەوە »ا«ی وشەی سەرەوژێرێکی ستوونییە. وشەی »قەندیل« جگە 
 « ڕزگار بوو:ةمشکا» ی« دوور کەوتۆتەوە، لەوەدا جارێکی تریش لە عەبدایەتیةمشکالە سەرەتای »

 دڵە یباحصمشکاتی م
 مشکاتی قەندیلی دڵە 
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ئاشکراکردن بۆ شاعیرێک گەلێک تەسکتر  لەم تێبینیانەوە بۆ هێندێ دەچم کە وا مەودای تەعبیر و دەرفەتی خۆ
 تەنگترە تا نووسەری پەخشان.و 

شاعیر نابێ قسەی عادەتی بکا و خواردەمەنی بازاڕ و لۆقنتەی گوفتار کاوێژ   ،هەموو ئەو تێبینییانە بەالوە بنێ
کی خۆی بخاتە ناو چارچێوەی هەڵبەستییەوە. مەرج نییە  ێبکاتەوە. لە شاعیر چاوەڕوان دەکرێ تەجروبەی

ێنانی سەختتریش دەبێ. هد«ی تەجروبە کۆنەکانی بێ کە ئەوسا بەوەلەدتەجروبەکە ڕووی دابێ، با زادەی »تجری
کە لە قوواڵیی دەروونی هەستیارەوە هەڵقوڵێ و بەسەر زمان  (ةسابق)پێشینە  لە هەموو حااڵندا فکری ڕەسەنی بێ

کی  هونەرکاردا هەڵڕژێ هێندە کێوی و بێگانە دێتە بەر گوێی گوێگرەوە لەوانەیە وەک گوتەی زمانێ یو خامە
« و ناوەرۆکدەمانگەیەنێ بە »قسەیە  تێگەییشتنی گەلێک بەوالی زەحمەتەوە بێ. ئەم و لێغەریب خۆ بنوێنێ 

 حیکایەتە پڕ تەقە و ڕەقەکەی.

رەت وای کرد جارێ باڵوکردنەوەی نەختێک بە درێژی لەم مەوزوعەوە دواوم و لە سەریم نووسیوە، زەروو
ی باسە درێژەکەی »حاجی قادری کۆیی« کەوت. لێرەدا یەکجار بە کورتی لێی  دوەموەخرێ چونکە بەر بەشی  ب

 بە کۆتایی دەگەم. 

ی قەراردادەکراو و سەپاندنی بەسەر نووسەر و شاعیر و هونەرمەنددا وشکایی بە  ناوەرۆککێشان بە دەوری سنوور
بسەپێ   ناوەرۆک ،یعر و نووسین و هونەر. کە ڕەوا بێبەرهەمی بایەخدار دێنێ لە سەرانسەری مەیدانەکانی ش

، حکومەتی هەر شوێنێک ناوەرۆکدیارە بیروباوەڕی دەستەی دەسەاڵتداری کۆمەڵ دەبێتەوە  ،بەسەر خەڵقدا
خۆی دەکاتە سەرچاوەی فەلسەفە و بیروباوەڕ. بۆ خۆت بەراوردێک بکە لە میانی وەزعی شیعر و نووسین و  

کەرانی گوتەیەمدا پەیڕەویەکتر نەچووی وەک ڤاتیکان و چینی میللی. بێگومان لەم هونەر لە دوو جێگەی بەی
چونکە هیچ الیان بەوە ڕازیی نین ناوی لەتەک ناوی الیەکەی تردا بێت،   دوەهەر دوو شوێنەکانم لە خۆم تۆران

یەتی لە میانی ناویان دیارە هیچ الیێکیشیان ڕێگە نادا بیروباوەڕ و فەلسەفەی الیەکی ێکە ڕازیی نەبن بە دراوس
 ڵبێنێ.ەتر هەناسە ه

ەر هیانەوە نێزیکتری، لەمەدا من هەقم نییە بەسەر ئەوەوە ئاخۆ تۆ حەز با کام الیان دەکەی وەیا لە کام
ئەوەندەم مەبەستە بە میسالێکی زۆر ئاشکرا کەوا پەکی لەسەر ڕوونکردنەوە نەکەوتبێ بیخەمە بەرچاوت 

لسەفی و  ەجۆرەکانی بەرهەمی ف کبوونی سەرچاوە جۆرشسەپاندنی بیروباوەڕ چ ئەنجامێک دەبەخشێ لە ڕووی و
 هێزیان هەیە وی لە نێوان یەک کۆمەڵدا دۆستی بەانە ناوەرۆکەو فکری و هونەرییەوە. لە تەجروبەدا دەشبینین، ئ

یەخەی یەکتر دەبن و بینەقاقای یەکتر دەگرن  وو قومارباز بکەن چاالکانە دەستە هیچیان ناتوانن ئەوانی تر نابوود
 میللەتم.بە نیازی پەکخستن و لەناوبردن، هەر کامێکی لێشیان بگریت دەڵێ خۆم ڕاست دەکەم و پاسەوانی 

خوێنەر لە عاست ئەم گوتەیەمدا هەرهەڵوەستێک دەوەستێ با بوەستێ، من لە سەر هێندێ پێ دادەگرم کە وا  
دەبێ نووسەر و شاعیر و هونەرمەند ئازاد بن لەوەی دەیکەن و دەیڵێن، چ مەترسیش لەوەدا نییە ئەم ئازادییە  

ندی گشتی. سەیرە لە هونەرمەند و نووسەر کەوتنەوەیان لە شەقامەڕێی بەرژەوەو دوور ببێتە هۆی الدان
کوشندەی بە دەستەوە نییە، بەاڵم ترسمان نەبێ لەو کەسە کە دەسەاڵتی و بترسێین کە هیچ چەکی ترسێنەر 

و تۆقاندنی بە دەستەوەیە. شاعیر و هونەرمەند چ تیر و شیریان هەڵنەکێشاوە میللەتی پێ   کردنسەپاندن و یاساغ
پەیکەر و گۆرانی و ڕەسم و  و و هونەرمەند و شاعیر کە شیعر و نووسین  نووسەربترسێنن، کوتاڵ و مایەی 

مۆسیقا... یە لە خۆوە ناتوانن هەنگاوی منداڵێک خوار کەنەوە مەگەر دەسەاڵتدارێک بێ و بیانکا بە کوتەکی  
کە بێ و   خەڵق تۆقاندن. نووسەر و شاعیر و هونەرمەندیش ئیفالس بە خۆی دەکا و باوەڕەکەی دەپلیشێنێتەوە

انم چی، چونکی زگەل و نا  یتێگرتنی دژایەتی بکا بە توهمە ناوەرۆکر و فیسارە داوای دەمکوتکردنی فاڵنە جۆ 
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ک دێ هەمان نووسەر و شاعیر و هونەرمەند دەمکوت بکرێن لە الیەن دەسەاڵتێکی ترەوە کە باوەڕی لە ەڕۆژ
 تاوانێکی تر.هی ئەوان جودایە، هەر بە توهمەی دژایەتی گەلیش نەک 

اند لە دەروونی وورەی گناوەرۆکزادەی هەناوی بەرهەمهێنیەتی، کە ترسی توهمە و تاوانبارکردن ئەو  ناوەرۆک
هەناوەدا دەڕسکێ. نووسەر و شاعیر و هونەرمەند قەرزاری  وخاوەنەکەیدا ئەوا بێگومان بەرهەمێکی بیژوو لە

ڵدا دەوڵەمەندیان بکا ەیێکی تریان نییە لە کۆمیەئازادیی گوتەی زمان و کردەوەی دەست و خامەیانن، چ سەرما
و حورمەتیان بۆ پێکەوە بنێ، چ ڕێگەیێکی تریشیان لە بەردا نییە تێیڕا بڕۆن بۆ خزمەتی گەل و بیروباوەڕی 

سەر ساجی   جگە لەو تاکە ڕێبازی نووسین و هونەرە. کە بێن و ئەوەش لە خۆیان یاساغ کەن دێنە شیانۆخ
چاو لە   6ێکەوە نابوود دەبن. تێدەگەم و دێتە قەناعەتمەوە شاعیر و نووسەر و هونەرمەندعەلی و لە هەموو ڕو

ا بکەن دەستی بازرگان و  لە سوودی گەلەوە داو کردنهەندێ ڕاستیی بپۆشن و بە زاهیر لە ڕێگەی پشتگیری
بەقاڵ و عەتار و خوردەمالیک ببەسترێ چونکە هەر نەبێ ئەم کارەیان ڕاستەوخۆ زەرەر لە خودی خۆیان نادا. 

کانی عەتار بپێچیەوە و  وی خۆیانە. چ دوبێدەمەتەقەکاولی ی بیروباوەڕ ماڵکردنیان لە یاساغکردنبەاڵم خۆشئامەدی
. ئەگەر  دوەێنت بە هەردوویان کرهمەند بسێنیەوە هەمان کاری ئیفالستەعبیر لە شاعیر و هونەر یچ ئازادی
ەمی بیژوو باوێنە هکان بکەنەوە و بەروۆی خۆدانەپاڵ دەسەاڵتدارەوە توانیشیان دوهندێک بەەونەرمهێک و شاعیر

قوڵپ و   ەریسەیه  دانیان نییە دەبنەلەقاڵبتوانای خۆ   ونەرمەندی تر کەهو شاعیر ەزاران هکۆشی میللەتەوە، 
 ەڵچنین«.هو تەنگ پێ کردنجۆشی مەنجەڵی »یاساغ

دانە بە سەرپاکی نووسەر و شاعیر و هونەرمەندان بۆ ئازادیی بیروباوەڕ و کردەوە، تاکە یەک مەترسی  لەم ڕێگە
یان لێ ببەستێ ئەویش لەوەدا دەکرێ کەوا ئەو کەسەی بەتەمایە خەڵق دەمکوت کا و ڕێگەی ئازادیی تەعبیر

وەک ئازادیخوازەکان سوود وەردەگرێ لەم ڕیگە بەرەڵاڵکردنەدا. سوودەکەش هەر بە نیازی گەیشتنە دەسەاڵت 
ڕێگەدان و ئازادیی تەعبیر   ،وەو خەڵق تۆقاندن لە کار دێنێ. واتە بە نیسبەت هەندێ دڵکرمێ و ناحەزی ئازادییە

دەدا بۆ ئەوەی ڕۆژەک لە ڕۆژان هەموو ڕێگایان ببەستێ و هەموو  هەر ئەوەندە چاکەی تێدایە کە مەودای پێ 
 دەرگایان داخا... قەفەس دروست کا بە دەوری غەیری خۆیەوە. 

ەوە تاکە ڕەفتارێکە لە ئازادیخواز بوەشێتەوە، یاخود با  کردن دان و دەرگەگەڵ ئەم مەترسییەش دیسانەوە ڕێگەلە
قوتارکردنی ئاسان نییە. ئەوەندە هەیە دەتوانم بڵێم تێکڕای  بەرەوەیە و خۆ لێزادی ئەمەی بە بڵێم سروشتی ئا

میللەت و نووسەران و شاعیران و هونەرمەندان و ئازادیخوازان کە نەیانتوانی کەمایەیتی ئەوان دڵکرمێیانە پەک 
ۆیان بگریەین و  وم نامینێ بوبخەن و بەوەدا ئازادیخوازیی خۆیان دۆڕاند و ئەوانی لێ بوونە جەلالد، چ لز

بپارێزرێت. خۆ پێی ناوێ من بڵێم، کە حاڵی  ێخەفەتیان بۆ بخۆین، دیارە بە الیانەوە ئازادی ئەوە ناهێن
 ئازادییخوازەکان ئەوە بێ ئەوسا لە هەموو حااڵندا ناتوانن ئازادییان بپارێزن. 

نگیێکی  ئاهەرێ بێ ئەوەی یەکئەدەبدا بسەپێند لە شیعر و هونەر و ناوەرۆکبەهەمەحاڵ ئیمکان نییە یەک جۆر 
ق لەو بەرهەمانەدا ببێتە ئەو زڕە ڕەنگە کە ڕەنگکراوەکە عەیبدار دەکا و چاو لێی وزەئێسک قورسی ناقواڵی بێ

بکەیت و پێشت   انه جیهەڵدەبەزێتەوە. بۆ خۆت ئەو وەزعە بێنە بەرچاوت کە لە تاکە یەک کوالنەوە سەیری 
 گۆڕی بکەیت.هەر نەبێ لەو تەنگژەیەدا دیمەنەکە بە بەر کوالنەکەدا بخولێنیتەوە تاکوو انهجیکرێ ەن

 
 ەم.کی مەشهوور دەکمن لێرەدا پەیڕەوی غەڵەتێ «فنان»ار لەبارترە بە واتای کوشەی هونەر - 6
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بردنی دەبێتە شەڕی  بەسەهووەوە ڕاستیێکی تر هەیە خۆ لێناوەرۆکلە گۆشەی نیگای نرخاندن و سەنگاندنی 
ە خۆی بئاڵێنێ ڕووبەڕوو )جبهوی( لەگەڵ ئادەمزاددا هەرچەند ئەوە شەڕە بەرگی مرۆڤدۆستی و چاکەخوازیش ل

 تا بەقەدەر گۆڕی چاک و پیران پەڕۆیان لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە.

ێک پەسەند بکەیت مافی ئەوەت نییە بەرهەمی ڕۆژگارێکی ڕابردوو بە  ناوەرۆکڕاستییەکە ئەمەیە: هەر 
بە تەمای   گەزوگرێی سەردەمی خۆت بپێوی. تۆ جارێکیان خۆت کردە سەرپشک لە بەرهەمی هاوچەرخەکانت،

ڕۆژدا دێن و  زەرەر لە خۆشت دەدا چونکە لە دواپشک! ئەم کارەت سەرەڕای ناڕەوایی، مردوانیش ببیتە سەر لە
 بەرهەمەکەی تۆ بە گەزوگرێی خۆیان دەپێون و ئیفالست پێ دەکەن. 

ە پتر ڕوو لە مرۆڤی سیاسی و »ملتزم« بە باوەڕێکی ڕەسمی دەکات، چونکە ئەوان بۆ مەبەستی وتوێژئەم 
ڕام بکەن و بیکەنە نۆکەری ئەو ئامانجانە.   انهجیی هەموو  ناوەرۆکخزمەتی ئامانجە ڕامیارییەکانیان دەیانەوێ 

ئەو هەر ئەوەی دەوێ لە خۆی و  نییە.   یەستەەمرۆڤی سەربەخۆ لە بیروباوەڕیدا پێویستی بەم ڕامکردن و بگرە بب
 لە خەڵقیش گەڕێن بە ئازادی بنووسن و بڵێن و بکەن.

ی تر. لەوانەیە ناوەرۆکلێرەدا قسەیێک خۆ دێنێتە پێش: سیاسەت پتر و خێراتر لە گۆڕاندایە تا بیروباوەڕ و 
ەدەب و شیعر و  پشت هەڵگەڕێتەوە، ئڕۆژێکی تر تەقلەی لێ بدا و بەرەوبەرژەوەندی سیاسی لە ڕۆژێکەوە بۆ 

پشتیش دەبنەوە. لەبەر ن... لە ڕاستیدا دەشگۆڕێن، بەرەوگەڵیدا بگۆڕێ ەریش کە خزمەتی ئەو بکەن دەبێ لەهون
ئەمە ئەدەبێ سیاسی، بە زۆری، تەمەنی کورتە و جوانەمەرگە، واتە خێرا باوی نامێنێ و دەمرێ، گەلێک جاران 

خۆمان دیومانە وابوە حکومەتێک کتێبێکی سیاسی باڵوکردۆتەوە و  ئیعدامیش دەکرێ و گوتنەوەی یاساغ دەکرێ. 
« گاڵتە بە ناوەرۆکهەر خۆی دوای ساڵێک پۆلیسی بە دوادا گێڕاوە کۆی کاتەوە و بیشارێتەوە. لەم حااڵنە »

 نەوە:ێ کردن ئەم چەند بەیتە بخوە بە غەیری خۆی بکا. بۆ بەراوردیخۆی دەکا بەر لەو

 وەکەیدا دەڵێ:ەڵواسراه لەالقیس«    ٶامر»

 

 گوتوە: ئەمەی وەفایی 

 بەس عومری من بە با دە 
 ڕووت بێنە زوڵفت الدە 

 دڵ بۆیە نامرادە
 بەم شەوە ڕۆژ گیراوە

 

 ەمەدانی گوتوەتی:هی »کلیم«

 لوند کنارم زگلی اشکأشد دامن 
 همدانرا کردیم دوا داغ فراق  
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ئەگەر   دوەئەم شیعرانە لە خۆوە دەژین، کەس پارەی بۆ خەرج نەکردوون و هەڕەشەشی لە خەڵق نەکر
نەیانڵێنەوە سزا بدرێن، کەچی هەموو شیعرە سیاسیەکانی سەردەمی هیتلەر و مۆسۆلینی و کەریم قاسم کە  

«ی ئەوانی دەگوتەوە، وەک مردوویان لێ هات. بشزانە هەرچی شیعری ئەوتۆیی هەیە ةگەورەیی و »وحدانی
ی لەگەڵ سەرچاوە  وتوێژ تا ک دێ و دەمرێت. ئەدەب و هونەر، ئەوەی ڕاستی بێ هەموو بەرهەمێک، ەڕۆژ
ا ئەویش  چونکە بە دێژایی مانەوی ئەو سەرچاوانە لە نەفسی مرۆڤد ەکانی نەفسی مرۆڤدا بێ نەمرتر دەبێ،قووڵ

یەکان، ماددیی فەیلەسووفە کردنرچاوە قووڵەکانی نەفەسیش، بە پێچەوانەی چاوەڕوانەدەمێنێ و گوێگری دەبێ، س
عومر حەزی لێ دەکا. کەم یبەرژەوەندی سیاسی وەیا ماددیڤدا لەوەی رۆسروشتی میەکجار ڕەگ داکوتاوترە لە 

ئەو کەسانەی لە ڕێی فەلسەفەوە »گۆڕانی کۆمەاڵیەتی« یان لێ دەبێتە مەراق و ماخولیا وایان پێ خۆشە 
دەروونی مرۆڤیش بە پێی ئەو گۆڕانە بگۆڕێت، کەچی حیسابەکە وا دەرناچێت. سوودی مرۆڤیش لەو  

ونەدایە چونکە ئەگەر نەفسی مرۆڤ وەک مۆدێلی جلک و پێاڵو و ئۆتۆمۆبێل خێرا گۆڕابا لە مرۆڤایەتی دەرنەچو
 دەشۆرا و دەبوە گیانلەبەرێک کە ناتوانین ناوی بۆ دانێین.

شیرازەی کۆمەاڵیەتی و بە یەکەوە بەسترانەوەی تاکەکانی مرۆڤ گەلێک بەهێزترە لەو پەیوەندییەی کەوا  
پێکی دێنێ. بە نموونە دەڵێم »ملحد«ێک کە  ی وەیا ئابووری چەند مانگی و چەند ساڵیی سیاسبەرژەوەندێک

ی ئیماندارێک ڕوەو مزگەوت دەڕوا بۆ پەیداکردنی مردوشۆر و قورئانخوێن و  ەمردووی لێ دەمرێ هێند
ە غەیری  ازی و بایەخنەدەر بڕگۆڕهەڵکەن و نازانم چی. زوربەی هۆی باییبوونی مرۆڤی لووتبەرز و لە خەڵق نا

موشکیلییەوە دێت. دوو ڕۆژی لەرزوتا لە تۆقەڵەی باییبوونەوە گوڕی گەنجایەتی و کاردروستی و بێخۆی لە 
گرێی خۆی ا ڕۆژ بپێورێ، هەر ڕۆژگارە گەزوگرێی دوودەیهێنێتە سەر خاکی پاڕانەوە. گوتم نابێ ڕابردوو بە گەز

دا. جلوبەرگی تۆ بەبەر باپیرتەوە  کی کۆمەاڵیەتیلە هەموو مەیدانێهەیە نەک هەر لە شیعر و ئەدەب، بەڵکوو 
ساڵ پێش ئیمڕۆی کورد ئەگەر قژی کورت کردبایەوە سەد  سەردەمی ئەوی دەهێنایەوە. کچێکی سەیری خەڵقی

 بەدەر دەکرا. و نە دەچوو با نەڵێم شار وبە ش

ئەوە الیەنگیریم کردبێ لە    ێدەوڵەمەندە. بەوە تا بڵێی ناوەرۆکبە پێی سەردەمی خۆی، شیعری نالی لە ڕووی 
. کە بێی و وەنۆزدەممانەوە دێ، مەیدانێکی فرەوانیش لێیان پێشکەوتسەدەی موقارەنەدا نالی بەر لە شاعیرەکانی 

دیوانەکەی بە دیوانی شاعیرەکانی ترمان بگری دەبینی گەلێک پتر لە هی وان هەڵبەستی تێدایە کە وا لە 
اڵیەتی بداتەوە. بێگومان ئەم ەو بەرەو گوتنەوەی واتای ئەوتۆ چوە الیەنی کۆم وە»تجرید«ی ڕووت ڕەها ب

ی بە بەرەوە نییە بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم مەبەستە گەشت بکا بە ناو هەموو یاخود بەشی زۆری ە نووسینە هێند
بە نووسینەکەم. دیوانەکەی »نالی«دا، لەوە زیاتر کە چەند نموونەیێک بێنمەوە مەودای درێژە پێدانم نییە 

رە بکاتە »محک«ی نرخاندنی شیعری تریش بۆ دەرخستنی ێکەسێک بیەوێ سرنج بگرێ دەتوانێ نموونەکانی ئ
 اڵیەتییە بکا. ەالیەنی کۆمەاڵیەتی تێیدا، یاخود لە الی خۆیەوە، بێ ئەم »محک«ەش، دەسبژاری ئەو الیەنە کۆم

بین گڕوگاڵێکی دەروونی شاعیر بێ و بەس، کە چی  سەیرێکی ئەم بەیتە بکە کە وا ڕەنگە لەبەرچاوێکی درشت
 ئەوەندە پڕە لە »کۆمەاڵیەتی« هەر دەڵێی پێی ئاوسە:

 ی یا غوربەتی »باری« بشکێننتیا توربە
 هەر مونتەزیرە نالی ئەگەر مرد و ئەگەر ما
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دامانی دوو ا دەستەوەکەوە. نالی لەم بەیتەدیا جارێ واز لە جوانکاری بێنین و بلکێین بە الیەنی کۆمەاڵیەتی بەیت 
بۆ سکااڵکردن و پاڕانەوەی  وەب نەرێتی کۆمەاڵیەتی کۆن و ڕێزلێگیراوی میللەتی کورد، هی غەیری کوردیش،

  (قەبرەکەی) «حاڵ الی خۆشەویستەکەی: داوا دەکا یەک لە دوو شتانی لەگەڵدا بکرێت، یا بێنە سەر »توربەتی
ڕاستی مرد بێنە سەر ەیی، خۆ کە ئێستاش نەبێ کاتێک بەکە بە مردووی حیساب بکەن لەبەر شیدەتی پەژار

یاخود  )قەبری، یا خود بە سەردانێک »غوربەتی« بشکێنن ئەگەر دەڵێن زیندوە و نەمردوە. واتا کە دەڵێن مردوە 
وربەت و لە توربەتی یەکێکیان بشکێنن  غوربەتی بشکێنن. لە غ دوەبا توربەتی بشکێنن کە دەشڵێن زین (کە مرد

 وەلەو جارێکیش بێ. نالی هەر مونتەزیرە ئەگەر مرد و ئەگەر ما.

ێندنەوە و دوو جۆرە واتای هەیە. یەکێکیان »بارێ« بە واتای و وشەی »باری« بە ڕێنووسی کۆن دوو جۆرە خ
جارێکیان توربەتی یا غوربەتی بشکێنن دیارە  ە. لەم حاڵەدا بەیتەکە ئەم واتایە دەبەخشێ: ـ»جارێ، جارێک«

ی خوێندنەوەی »بارێ« ئەوەیە بیکەیتە »با ڕێ  دوەمجورێ  نالی ناوێرێ لە جارێک پتر سەردان داوا بکا.
او بخواتەوە«. وشەی »ڕێ« ئەویش بە  ئبشکێنن«. ئەوسا »با« بۆ هاندانە وەک بڵێی »با بێت، با بڕوات، با 

دێ »یا قەبری یا غوربەتی نالی، با ڕێگەی هاتنی    بەسەر بەمەدا مانای بەیتەکە وای لێبێ. واتای »ڕێگە« دە
 . یار بشکێنن بۆ الی«

نرخ هەیە لە بەیتەکەدا، بە جۆرێکیش ئوستادانە لە شیعرەکەدا گونجاوە هیچ  زۆر بە  یبینی واتایێکی کۆمەاڵیەتیدە
نەتەوە. دوو وشەی ووددای لێ تەسک نەکرو مەو وەسەری ڕێی بە وردەکاری و هونەری ئەدەبییەوە نەگرت

ئاهەنگییان لە تەک یەکتردا جارێکی تریش هەستی گوێگر دەبزێون  بەت و غوربەت سەرەڕای سازانی هاوتور
دا دەبێ ق تێک هەبێ لە نێوان خەڵەبەوەدا کە هەردوویان وەزعی سۆزناک دەڵێنەوە. غەریبی و مەرگ. کە مرو

ە و یەحمە ببزێوێ ئەوا مەرگ لە بەینداغەریبی بایی ئەوە نەکا ڕەحمی ئەم یارە بێڕکە  سەر لە غەریب بدرێ.
 سەردانی قەبران چ عوزران قبووڵ ناکا. نالی بێچارە هەقیەتی لە ژیان و مردندا چاوەڕوانی سەردانێک بکات.

ووی »مردن و مان«  ڕە ، خوێنەر کە دەگاتە کۆتایی و ڕووببە دوا ئەم پێشەکییە پڕ لە سۆز و پرووزی بەیتەکەدا
دەوەستێ و هەردووکیشیان بە دیار سەردانێکەوە لە چاوی بەیتەکەدا قەتیس ماون، هەر بە جارێ دڵی دەبێتە  
ئاو. دەک ماڵت شێوێ نالی بۆ کام مەڵبەندی بێسنووری غەم و تەمی عیشقمان دەبەی لەم چاوەنۆڕکردنەی 

 یارەت؟  بۆ قەدەم ڕەنجەیێکی ئەم بێڕەحمە دوای مەرگت

 توربەتی یا غوربەتی بارێ بشکێنن یا
 و ئەگەر ما  هەر مونتەزیرە نالی ئەگەر مرد

 

ی سۆزی گوێگر پتر بەرز دەکاتەوە چونکە وا ڕادەگەیەنێ چ کەسێک بە  رالی خۆیەوە ئاوڕێشکاندنەکەش لە 
فەرهەنگی زمانی شکاندن لە سەرەڕای سۆزبزاوتنەوە، وشەی ڕێ  سەرلێدان ڕێی ئەم بێچارە عاشقەی نەشکاندوە.

کی زرینگەداریشمان دێنێتە بەر گوێ، ئەو دیمەنەشمان نیشان دەدا لە ژیانی دەشتودەر و شاخ  یێدا زاراوەکوردی
 دەئاڵێن و دەیشکێنن.وەیا زەبەند و نوغوردەوە خەڵق تێو هەڵەتوپەڵەت کە ڕێگە دەبەسترێ بە هۆی بەفر 

نەهێناوە بەاڵم ران و هاتوچۆکردنی هەر بە کاریح«ی سەرلێدصسرنجێکیش لە هەندێ بگرە نالی وشەی »
ێنانی ڕستە و هی هێزی بەکارۆ ریح«ەوەیە بەهصداخوازیەکەی و سکااڵ و ئازار و شکایەتەکەی بەوالی »

 تەعبیری ئاخاوتن.
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باوەت و وشەسازی و ئەو بەندو ناوەرۆکێکەوە سەیری بەیتەکە دەکەی هێند دەوڵەمەندە حیکایەتی لە هەر ڕو
لە بیر دەباتەوە، ئەگەر بە بیریشت بێتەوە خاوەن حیکایەتەکە قەرزار دەکات و شەرمی دێنێتەوە. بۆ خۆت لە  

ربەت و  یشەوە لە بەیتەکە ڕامێنێ و سرنج بدە هاومۆسیقایی توربەت و غوـالیەنی جوانکاری و ئاراشتی »بدیع«
»باری« و ئەوان هەق و حیسابانەی هونەری شاعیری کە وا لە واتایی -»طباق«ی مردن و مان و دوو

 بەیتەکەدا کۆمەڵ بوون و بیانخەوە سەر تێکڕایی سامانی.

با ئەوە تێبینیە گرنگەش بخەمە بەرچاو هەرچەند درێژەش دەدا بە شیکردنەوەی بەیتەکە. لە هەردوو ڕووی  
یا غوربەتی باری بشکێنن« وەیاخود غوربەت  کێش و واتاوە دەست دەدا بەیتەکە بخوێنرێتەوە: »یا توربەتی 

ێکی  ریەوە هەر جارەیان جۆیپێش کەوێت و بگوترێت: »یا غوربەتی یا توربەتی...« بەاڵم لە ڕووی فەنی شاعیر
 پەیدا دەبێ.  ـیتایبەتی هونەری »بدیع«

گەر ما«ی بەر »ئەگەر مرد و ئەندەزانین »توربەت و غوربەت« لە سەرەتای نیوەی یەکەمی بەیتەکەدا بەرا
دەبێ. ئەم وەزعە پێی  ی بەیتەکە دەوەستن، توربەت بۆ مردنەکە و غوربەتیش بۆ مانەکە دوەمکۆتایی نیوەی 

ەکە، ئەوسا ـبەری »مردن«ن. کە وشەی »توربەت« لە پێشەوە بێ لە ڕیزدا دەکەوێتە بەرادەڵێن 
ەر وشەی  نب، چونکە هەر وشەیە لە بەرامان. ئەم جۆرە پێی دەڵێن  ربەنغوربەتیش دەچێتە بەرا

 . ەکە دەبێتە مناسبی خۆیدا وەستاوە. بەاڵم کە »غوربەت« پێش کەوت ئەوسا 

ەکە بکەین بە »مرتب« دیسانەوە لە ڕووی  لە حاڵێکدا بڵێین »یا توربەتی یا غوربەتی« و بەمەدا 
نکە دیارە لە واقیعدا »مردن« دوای »مان« دێت هەرچەند وشەکەیشی لە بەیتەکدا وە، چـواتاوە هەر 
ی یەکەمدا غوربەتمان پێشخست و ویستمان وشەکان لە ڕووی واتاوە  نیوەبەیت. کە هاتین و لە وەپێش کەوت

چونکە وشەی   ەکە دەبێتە  ب« بکەین ئەوسا بە نیسبەت نیوەی دوەمەوە سەرلەبەری رت»م
بەر مان کە هیچ جێی خۆیان نین. لە الی  نغوربەت دەوەستێتەوە بەرانبەر مردن و وشەی توربەتیش بەرا

جێی »ئەگەر مرد و ئەگەر ما«  ی بەیتەکەدا ئیمکان نییە دوەمچونکە لە نیوەی  واتاشەوە هەر دەبێتەوە 
دا قافیە لەو جێگۆڕکێیەدا لە  دوەمبە یەکتر بگۆڕینەوە، جێ گۆڕکێیەکە هەر لە نیوەی یەکەمدا دەکرێ، لە نیوەی 

ناو دەچێ. »ئەگەر مرد و ئەگەر ما« بەهەمەحاڵ پێشەوپاشن، هەر ئەم وەزعەیشە ڕێ خۆش دەکا کە لە 
ەکەوە ـە پێشە ناچارییەی »مردن«« بکەوێتەوە. لەم خستنی یەکەمدا »توربەت« پێش »غوربەت نیوەبەیت

 ...ەدەگەین نالی زیاتر بە ئومێدی سەردانی دوای مەرگتێ

نالی لە واتای ئەم بەیتە هی تریشی هەیە بەاڵم بەرەو زیادیی هێز و بەالغەت و ئەفسوونەوە پتر تێیدا 
لێوم لەسەر بەیتەکە دانا و ماچم کرد. دەسەاڵتی هەڵکشیوە. من کە ماناکەم بۆ ڕوون بۆوە بە دەست خۆم نەبوو 

 :مرۆڤ لە ئاخنینی هەڵبەست بە جوانی و نوکتە و گەوهەر لەوە تێپەڕ ناکا. فەرموو لەگەڵ مندا سەیرێکی بکە

 سەر خاتیمەیی حوسنی عیادەت کە نەهاتی 
 بارێ بگەرە فاتیحە وو دەئبی زیارەت

 

 . کۆتایی -خاتیمە »خاتمة«  −
 پرسینی. سەردانی نەخۆش، ئەحواڵ -« دةعیادەت »عیا −
 سورەتێکی قورئان، یاخود سەرەتا و دەستپێکردنی کار.  -فاتیحە »فاتحة«  −
 . عادەت، نەرێت -ب« أدەئب »د −
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 واتایەک لە واتاکانی بەیتەکە ئەمەیە:

 لێپرسینم، واتە لەپرسین لە نە خۆشیدا، کە تۆ نەش هاتی بۆ کۆتایی عادەتە شیرینەکەی ئەحواڵ سەرم بوو بە
 کەواتە جارێکیان وەرە بۆ سەر »فاتحە« و زیارەتی قەبران.  کۆتاییدا سەرەکەم تێچوو و مردم.

ی بەیتەکە بە تەواویی پێچەوانەی ئەمەیانە: سرنجێک بگرە دوو وشەی »خاتمە و فاتحە« یەکەمیان دوەمواتای 
ورئان نەبێ و دەست پێکردن بێ چونکە لە  کۆتایی، ئەوەتریان دەست پێکردنە. مومکینە »فاتحە« سورەی ق 

نەخۆشی مومکینە بە دوو جۆر کۆتایی بێت: یا مردن یا   بەرانبەر »خاتمە«دا هەر بۆ ئەم واتایە دەڕوا.
ی دوەمەوە. جارێکیان مردنەکەمان لە بەیتەکەدا دۆزیەوە و باسمان کرد، ئەم جارەیان بەرەنگاری واتای بوونچاک

 بەیتەکە دەبین کە دژی مردنە چونکە چاکبوونەوە ڕادەگەیەنێ:

تۆ کەوا تا کۆتایی ئەم عادەتە شیرنەی سەر لێدانی نەخۆش نەهاتیە سەرم )وشەی »کە نەهاتی« لە کۆتایی 
دێ: کە نەهاتیە سەر خاتیمەیی حوسنی عیادەت...( وا   بەسەر وێزە بۆ سەرەتای، واتاکەی وای لێگبەیتەکەوە ڕا

سەرەتا، دەست پێکردن«ی عادەتی زیارەتی نەخۆش دوای   -چاک بوومەوە هەر نەبێ جارێکیان بگرە »فاتحە 
 چاکبوونەوەی. 

نەکرێت لە هەردوو حااڵندا عەینی  »فاتیحە وو دەئبی زیارەت« ئەگەر بکرێتە »فاتیحەیی دەئبی زیارەت« یا
دەئب« دەبنە  »و  «دەئبی زیارەت« ئەوسا دوو وشەی »فاتیحە وواتا ڕادەگەیەنێ. کە بڵێی »فاتیحە و

واتای نیوەی بەیتی یەکەم بە هەردوو جۆریەوە دەست   ەرەتای زیارەت و عادەتی زیارەت«.»مضاف« واتە »س
 یەکێکیان لەگەڵ »چاکبوونەوەدا« دەگونجێت. دەدات بۆ حاڵەتی مردن، بەاڵم دیارە هەر 

میانی »خاتمە و فاتحە«دا دەدیترێت، بە هۆی   ەیە کە لەـکردنەوەی قفڵی ئەم بەیتە ئەو »طباق« کلیلی
طباقەکەوە کە زانیت »فاتحە« هەر سوورەی قورئان نییە بیرت دەڕوا بۆ دوو جۆرە »خاتمە«ی نەخۆشی کە 

»سەر« لە خۆوە بۆت ئاشکرا دەبێ کە مومکینە ناو بێت بە واتای   مردن و چاکبوونەوەیە، ئەوساش وشەی
ەوەی بۆ من بەم بوونبێت بە واتای »علی، فوق« بەهەمەحاڵ ڕوون (ئاوەڵکار)»راس«، مومکینیشە »ظرف« 

 جۆرە بوو... 

 اڵیەتی و هێزی داڕشتن و فنونی شاعیریی بەیتەکە ڕازیەلە بیرت نەچی، ئەو کەسەی بە هەموو جوانی و کۆم
ئەڵماس و خۆراک و پۆشاک و و  سەلمێنانە، بۆ خۆی لە هەڵبەستدا زێڕەێ و شێرگیرە دەبێ لەسەر ڕەخنەی نناب

خانوبەرە پێشکەشی میللەت ناکا. ئەویش لە باشترین حاڵدا چەند قسەیێکی ڕێکوپێک ڕیز دەکا و هەندێک واتای 
هەر پێشی ڕازی نەبێ لەوانەیشە نەگەیشتبێ بە  کۆمەاڵیەتی، کە خۆی پێی ڕازییە، تێداوێ و ڕەنگە خەڵقی تر 

 نیوەی ئەو مەودایە کە بەیتەکەی نالی تێی هەڵکشیوە لە هەموو ڕوێکەوە، واتە کۆمەاڵیەتی و هونەرەوە. 

 با بەناو ئەم بەیتەشدا گەشتێ بکەین:

 ەنگینی تۆیە ئەم دەف ەحەلقە دەرگۆشی کەفی ڕ
 «»ێ، لێی مەدە ڵبا نەنا

 

ی ناو بەیتەکە  گۆش«؟ ئەم حەلقە دەرگۆشەلقە بەشتە و حیکایەتی ئەفسانە »عەبدی حەەبیستووتە لە سەرگوز
هەرچی بیرەوەریی حیکایەتی ڕاست و ئەفسانەی سەردەمی منداڵیمان هەیە دێنێتەوە سەر پەردەی مێشکمان. لە 
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بە بەندە، نالی   وەبەیتەکەدا »حلقە دەرگۆش« هەستی مرۆڤایەتیشمان بریندار ناکا چونکە مرۆڤ تێیدا نەب
ت و هۆی زرینگانەوەش. جارێکی تریش »حەلقە بە ئارایش دوەدەفەی بێگیانی هێناوە و ئاڵقەکانی لێ کر

ی دەیکا بە  کردندەرگۆش« دەفەکە خۆشەویستتر دەکا چونکە سکااڵی بەیتەکە بۆی دەپاڕێتەوە. دوای خۆشەویست
 جێی حەسوودی پێ بردنیش کە دێ و دەیخاتە ناو ئەو دەست و پەنجە ڕەنگینانەوە. 

 گۆشی دەستە ڕەنگینەکانی خۆتەبەڵقەەحدەفە 
 مەدە، دەست بگرەوە لە مست لێدانیبا نەناڵێ و لێی 

 

چ پاڕانەوەیێکی ناسکە لەم دەستە ڕەنگینانە، لە موناسەبەیێکی وا پڕ جۆش و جەزەبەی دەفە لێدان و لەرزین و 
زرینگانەوەی ئاڵقەکانی؟ »کف الکف« چەند ڕێک هاتوون لە تەک یەکتردا! وشەی »الکف« لە کۆتایی 

ێنانی ه«ی بە سەرەوەیە. نالی کوردانە بۆ ڕاستةەکەی گوشراوە، واتە »شدـە پیتی »ف«بەیتەکەدا کە عەرەبیی
ەکەی بەرەڵاڵ کردوە و وشەکەی هێناوەتە سەر زەوقی خۆمان. چەند  ـکێشی شیعر، گوشینەکی الداوە و »ف«

نگین چ گۆی لەبەر دەست و پەنجەی ڕەکوردایەتی؟ ناڵەی دەفی ئەڵقەبە لێی شیرینە ئەم ڕەفتارە کورتیلەی
لێدانەکە خۆی چ دیمەنێکی زۆر بەرچاوی ناو ئەم دەفەهەستێکی نەرم و ناسک لە دەروونی گوێگردا دەبزێوێ؟ 

تابلۆیە هونەرییەیە. »کف«، واتە »لەپ«ی ڕەنگین، عادەتی خەنە تێگرتنی دەستی ئافرەتانیش دەکاتەوە بە  
ڕەنگینی« نەک هەر خەنە تێگرتن، بەڵکوو ەسش ڕادەگەیەنێ کەوا مەبەس لە »دیەنەئاڕایشتێکی بەیتەکە ئەو ال

لێدانەکە لەو دەستە ڕەنگینەوە دەبێتە کارێکی پڕ هونەر و هارەتی دەستەکە بێت، ئەوساش دەفەشیرینکاری و مە
وردەکاریی،   جوان.»کف و دەف«، »کف الکف« لە ڕووی مۆسیقای دەنگەوە چەند وشەی هاوئاهەنگن.

 یقا پڕاوپڕی بەیتەکەن. کۆمەاڵیەتی، تینوتاو، ئارایشت و مۆس

ئەم گەوهەرانە لە کیس خۆی  تکورعومر یباوبوونی بیرێکی سیاسی سەیرە بۆ ئەدیبی واتادۆست لەبەر خاتری
گاسنیش کراوە، بۆ خۆشی ساڵەهایە دەیکاتە   بدا و بە شیعرێکدا هەڵ بڵێ کە واتاکەی نەک هەر کوتراوەتەوە دە

ک لە چەند یێنوێ بەرەو سەرلە دوەاوناوەش ئیفالسی کربابەتی گوتار و دوان و بزووتنەوە و دروشمی نمایش، ن
 .ەرمایەی بازاڕێکی کاتیکی سیاسیدا کردوەتی بە سێ کژ و وەرز

 النی کۆمەاڵیەتی تێدا دەردەکەوێ: ەوردبوونەوبەیتێکی تری نالی لەوانەی بە لێ ئەمەش

 دامەنی پاکی مەداری دائیرەی خامەک نیە
 وەخوێنی مەقتووالنە وا دامێنی یاری گرت

 

دامەنی کەوای ئافرەتانەوە جاران عادەت بوو، ڕەنگە ئیستاش هەر مابێ، پەراوێزی خامەکی مۆر بە دەور و 
»تجرید« لە شیعردا. لەوەڕا   دەدوورا. نالی لێرەدا ئەم عادەتەی پۆشاکی ئافرەتی کورد دەکاتە ماکی خەیاڵبازی و

 وتنی وەهم. ەدیارە خەیاڵ و »تجرید«ەکە زادەی واقیعێکی زیندوون نەک ڕەهەوا ک

ئافرەت کە   یدامەنی« و ڕووسوورییەنی »پاکبیری مرۆڤ دەڕوا بۆ ال ەوە ڕاستەوخۆـنی پاک«ەلە گوتەی »دام
«یە پاکیوسە. تۆ سەیرێکی ورد و قووڵی ئەم کۆکردنەوەی »دامەنولە کۆمەڵگەی کورددا ستوونێکی ئایین و نام

یەکیش  و بە کردۆتەوە بکە لەگەڵ سووربوونی دامەنەکە بە خوێن.... هەر دەڵێی ئاو و ئاگری لە یەک زەرفدا کۆ
 ناکەونەوە... دامەنی بە خوێنە بەاڵم هەتا بڵێی دامەنی پاکە. 
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ڕێزلێگیراوی   یبکە کە ئەمیش ئیشارەیە بۆ نەریتێکی کۆمەاڵیەتی «وەئنجا سەیری ڕستەی »دامێنی یاری گرت
ی ئەم  لەالیەن سۆز و هەستی شاعیرییەوە بە درەنگەوە دەگەیە پایانی جوانی هانابردنەبەر«.  »دەستەودامەنبوون و

  پاڕانەوەی خوێنەکە لێی، بەوەدا کە دامەنی دەگرن و خوێنی عاشقان و وێنەیەی ئالوودەبوونی دامێنی یار بە
 دوای کوشتن. کەی؟ بەر... هانای دێنە

واتای شاعیرانەی تەڕ و پاراو و پڕسۆز و هونەرەوە، هاموشۆیەکی  ینالی بەم تەعبیرانەی، بەوالی دەربڕین
هەوایێکی ژوورووی کۆمەڵدا   دا. نالی وشکەمەلە لەیدانەکانی دەستووراتی کۆمەاڵیەتیشارەزایانەش دەکا لە مە

ی  دەروون دڵ و گفتوگۆ و ناکا، گەلێک پتر لە پسپۆڕێکی کۆمەاڵیەتی مووچەخۆری ئیمڕۆ بە ناو پەند و نەریت و
ڵدا دەگەڕێ و دەستەگوڵی ڕەنگاوڕەنگی هەڵبەست دەهۆنێتەوە. کە سەیری هەموو دیوانەکەی بکەی ەکۆم

 ت کە دەست بدا پشتاوپشت بکرێتە دیاری و یادگار.یدێن لێ پێک یفەرهەنگێکی کۆمەاڵیەتی

 مامڵەتێکی گەوهەر و هونەر و ئەفسوون بکەین: با لەگەڵ بەیتێکی تریدا

 و مەسەلی دڵ کێشتووتایی تەرازوزولفی د
 سەرێ ئەو بە سەرێ ڕوح دەکێشن بە دووسەر ئەم بە

 

« دێت کە و زولفەکان دووتان واتە هەریەکەیان بەقەدەر تایێکن لە زۆرییدا. وشەی »تا« بە واتای »تای مو
 . زولفەکان دووتان، وەک یەکترن.وەزولف خۆی م 

  هەر تایەیان بەقەدەر ئەوی تر هەردوویان دووتان ودووتان وەک تەرازوون چونکە زولف و تەرازوو  کە
 هاوکێشی یەکترن... هەردوو زوڵفەکەش تەرازووی یەکترن.

 زولفەکان کە تەرازوو مەسەلن، دڵ کێشن... دڵ دەکێشن لە بەر نازدارییان. زولفەکان کە تەرازوومەسەل بن،
ەتی کێشانە. با بزانین بەوالی لاو جێی خۆیەتی دڵ بکێشن چونکە تەرازوو ئ وەوشەی »کێش« خزمی تەراز

 ! ڕوح دەکێشن زولفانە چ دەکێشن؟ وەکێشانەوە ئەم تەرازدڵ

کەچی تەرازووی زولفی یار ڕوح  ئەڵماس و گەوهەری پێ بکێشرێت، تەرازووی عادەتی لەوە تێناپەڕێنێ زێڕ و
 حیسابەکەی لە شوێنێکی ترە...کێشان هەر لە ڕووی وشەوە خزمە لەگەڵ تەرازوو، ڕاستە ەکێشن. ڕوحد

کە ماڵە نرخدارەکەی   وەتەرازوو کە بابەتی کڕین و فرۆشتنی پێ هەڵکێشرێ تەنها یەک دەستەی تەراز
  سەنگەنگی ئەو پارداوێژرێ، هەرکاتێک ماڵە نرخدارەکە گەیشتە سە تێدەکرێ، دەستەکەی تری پارسەنگێکی تێ

م تەرازووی دووتای زولفی ئەو نازدارە بە هەردوو سەران ڕوح  لەگەڵی جووت بوو مامڵەتەکە کۆتایی دێت. بەاڵ و
شی زیادکرێ، ئیتر ئەم  دەکێشن. واتە هەتا لە سەرێکیان وەزنی ڕوح زیاد کەی دەبێ وەزنی سەرەکەی تری

سەران ڕوح  دوو هەتایێ بە هەتا ... تەرازووی زولفی دووتای یارێسەرەوە کۆتایی نای کێشان لە دووکارەی ڕوح
 ەستی خۆش بێ...دەکێشێ. د

کوشتنی   والنە تەرازووکارانە، ڕستەی »ڕوح دەکێشن بە دوو سەر« واتایێکی تریشی هەیە بۆوجگە لەم کێشانە د
ی فرشتەی  ەکێشانەدا دوو هێند»توریە« بەاڵم زولفەکان لەو ڕوح کێشان دەفامرێتەوە بێپاتەوپات کە لە ڕوح
سەرەوە  عەزرائیل لە سەرێکەوەیە کەچی زولفەکان لە دووخێران چونکە کاری  چاالک و  مەرگ »عەزرائیل«

 عاشق بەدەست زولفەکانەوە گیان دەسپێرن. ڕوح دەکێشن هەتا یەکێک بە مردنی خۆی دەمرێ دوو
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ێک وە تەرازو اف« و جەوهەرفرۆشێک بوو؟ هیچ بە بیراندا هاتصرچۆن » پێم بڵێ لێرەدا نالی چۆن بەقاڵێک و
 ەوێ؟ چ شاعیرت دیوە هێندە تەرازووناس؟هەبێ هەتا هەتایێ لە کار نەک 

بەم شێوە سیحرکارانە، خوالنەوەی فکرێکی »عبقری« بە ناو کۆمەڵ و   وەو کێش و تەراز ئەم هەموو بار و تا
 واقیع و هونەردا هێناوەتیە ناو هەڵبەستەوە. 

ێکی بەرینی تێدا  انهجی نالی زیهنێکی وەها هەستیاری هەبوە هەر دەڵێی جامی کامێرایە لە ترووکەیەکدا وێنەی 
ەروون و وردیلەکانیشی دەکێشێ. بێگومان هونەرکار بەستوو دەبێ، بەڕواڵەتی دیمەنیش دانامەزرێ، وێنەی دنەقش

 :ناوەرۆکدەبێ لە  لە نەخشەکێشانی ورد و قووڵدا، مەبەستی تایبەتیشی نەبێ، وێنەکەی پڕ

 یاعەکسی ئاسمانە لە ئاوێنەدا کە وا
 ئەستێرەکانی ڕادەکشێ وەک شیهابی نور 

 

کاری کامێرا، بەاڵم کامێرایێکی  نەخشەکێشانەکەی کەمتر نییە لەگوتوە.  ئەمە لە وەسفی سەرچاوەی سەرچنار
 زیندووی زیرەکی هەستیار. 

ئاوینە بەرانبەر ئاسمان ڕاگرە لە شەودا، ئەویش وەک ئاسمان ئەستێرەی تێدا ڕادەکشێ چونکە وێنەی ئاسمان  
ک دێتە بەر، لە شیعرەکەدا  دەداتەوە بە خۆی و ئەستێرەکانیەوە. بەاڵم کە بتەوێ بەمەندە ڕازیی بیت نەگونجانێ
ئەی ئەستێرەکان هەر  ر،ودەبێتە عەیب. چۆن دەبێ بگوترێ ئەستێرەکانی ئاسمان ڕادەکشێن وەک شیهابی نو

گەلێک کەسیش تێیدا خلیسکاوە.   لێدانەوە دەبێتە مەعناخۆیان شیهابی نوور نین؟ ئەم 
 تەگەرەکە بەم جۆرە دەڕەوێتەوە:

زەوی کە لە فارسیدا   رە« دوو واتای هەیە. ئەستێرەی ئاسمان و »ئەستێر«ی ئاوی سەروشەی »ئەستێ
دەڵێن. مەبەستی ڕاستەقینەی ئەودیو ڕواڵەتی بەیتەکە لە    پێ ـی cisternزمانەکانی ڕۆژاوادا  و لە »استخر«

 واتای »ئەستێر«ەکانی ئاوە لە سەرچاوەی سەرچناردا:  وشەی »ئەستێرەکانی«دا

وەک شیهابی نوور ڕادەکشێ. بەم جۆرە ئاوی  ئاسمانە لە ئاوێنەکەدا کەوا ئەستێرەکانی ئاوی سەرچناریا عەکسی 
سەرچنار   :کشێنبە خۆی و ڕاکشانی ڕیزەی ئەستێراوەکانی هەر دەڵێی ئاسمانە و شیهابی نووری ڕادەسەرچنار 

 بەسەردێ بەرانبەر ئاسمان ڕاگیرابێ لە شەودا. وەک ئاوێنەیێکی لێ

نەینۆک« دەشگونجا  -  رآةوینە« لە ڕێنووسی کۆندا دەگونجا بە »ئاوێنە« بخوێنرێتەوە بە واتای »موشەی »ئا
دەڵێی »گڵینە، مسینە،   فی«یە لە »ئاو« داتاشراوە وەک کەصبە »ئاوینە« بخوێنرێتەوە کە وشەیێکی »و

ای »لە ئاو داڕژراو، و، دروستکراو، کە بڵێی »ئاوینە« بە واتا گڵ و مس و زێڕ داڕژ زێڕینە« بە واتای لە
 دروستکراو« ئەوسا دەبێتەوە سەرچنار خۆی کە بریتییە لە ئاو.

مومکینە هەڵیوەشێنی و بیکەیەوە   ،کۆ«ی ئەستێرە بێ هەروەک مومکینە »جمع، وشەی »ئەستێرەکانی«
 کانی« کە هەردوویان حەوزی ئاون...  -»ئەستێرە 

 بشزانە لە کوردیدا دەگوترێ »ئەستێرە ڕاکشا« بە واتای »ڕاخزینی شیهابی ئاسمان«.

و واتا نەک هەر   ئاڵقان، بەاڵم تێکئاڵقانی وشەە کە پێی دەڵێن »تشابک« واتە تێکلەم بەیتەدا نالی ئەوەی کردو
 یاخود هەر واتا: ئەستێرەیێکی لە زاهیردا هی ئاسمان بێ، داویەتە سەرچاوەیێکی زەویی. وشە
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ڕاکشانەکە هی   دااسمان لە ئاوێنەدا کەچی لە ڕاستیڕاکشانی ئەستێرەکەشی کردۆتە ڕەنگدانەوەی ئ
بە دەستم دا. کە هاتی بڵێی  هنت دەکا لە میانی ئاسمان و زەویئەستێراوەکانی سەر زەوییە. نالی هاتوچۆ بە زی

 دڵنیاش بووی لەوە مەلە لە سەرچنار بکەی هەڵت بوو خێرا دەتهاوێتەوە ناو ئاوی سەرچنار، کە ئاسمانەوە گیر
 تاقی ئاسمان.  دەداتەوە بۆ

 بەاڵم نیو هێندەی بەیتەکەی نالی نابێ:  دوەکر شاعیرێکی عەرەب لە دوو بەیتدا »تشابک«ێکی جوانی دروست

 

م دەخۆمەوە. دەچن نازانم چاوم شەراب دەڕێژن یا لە فرمێسک دەڵێ فرمێسک و شەرابەکەم وەها لە یەکتر
ەکەدا نیوەی ڕێی نالی بڕیوە ـبەاڵم نە لە »تشابک« وە ئاڵقاندوە و زۆریش تێیدا سەرکەوتفرمێسکی تێکشەراب و 

نە ئەو هەموو ئارایشت و وردەکاریی وشە و واتای بەیتەکەی نالی لە هی عەرەبییەکەدا هەیە. لێرەدا چ مەبەستم 
وەزعە هاتبا پێش و نموونەیێکی ەم ئنییە شاعیرێکی عەرەب بۆ یەکێکی کورد بشکێنمەوە، ئەگەر پێچەوانەی 

دا چاوشارکێم نەدەکرد و چۆنەتیەکەم وەک خۆی دەنووسی. ئیستا سەر یەکێکی کوردیبە عەرەبی زاڵ با 
بەیتێکی نالی بکەم لەگەڵ یەکێکی وەک ئەو بەیتە لە شیعری  یموناسەبە لێی داوا کردم جارێکی تریش بەراورد

 الفارض« دەڵێ: ئیسالم. »ابن رەب وشاعیرێکی »متصوف«ی زۆر بە ناوبانگی عە

 

 نالی ئەم واتایەی هێناوە و گوێزاوەتیەوە بۆ ناو بەیتێکی خۆی:

 نەبێ غەرقم ئەمن ناری سینەم گەر
 نەبێ سووتاوم ئەز  ئاوی چاوم گەر

 

داڕشتندا   ، بەاڵم هونەرێکی خۆی لەوەبەسەردا گرت الفارض«ی دەست گومان نییە لەوەدا نالی واتاکەی »ابن
و گرەوبردنەوە،   ( منافسە) «هاڤڕکێ»پاڵ واتا دەست بەسەرداگیراوەکەوە کارەکەی بردۆتە پایەی  خستۆتە

الفارض« دەڵێ هەناسەم نەبێ فرمێسکم دەمخنکێنێ، فرمێسکیشم نەبێ هەناسەم   گرەوەکەشی بردۆتەوە. »ابن
ی یەکەمدا کە دەڵێ ئاگری سینەم نەبێ غەرق نیوەبەیتبەاڵم لە  دەمسووتێنێ. »نالی«ش هەر ئەمەی گوتوە،

ی دوەم لەوێدا هۆی غەرقبوونەکەی بۆ  نیوەبەیتچی غەرق دەبێ، ناچارت دەکا بڕۆی بۆ  پێت ناڵێ بە ،دەبم
ۆی سووتانەکەت لە هەمان  ەتی. کە دەڵێ ئاوی چاوم گەر نەبێ دەسووتێم دیسانەوە هیداناوی کە فرمێسک

دا بە دەستەوە نادا، سەرەوژێریش بیتەوە بۆ بەیتێکی تر هەر نای دۆزیتەوە. دەبێ سەرەژوور بیتەوە بۆ  نیوەبەیت
ەت، سەرەوژێر و  کردن هۆی سووتان. ئەم هاتوچۆ هەڵگرتووی بە ی یەکەم لەوێدا ئاگری سینەی بۆنیوەبەیت

«ی  ةسبب ونتیج -دا نییە چونکە واتای سەرلەبەری »هۆ و ئەنجام ـالفارض« ژوور، لە بەیتەکەی »ابنوسەرە
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جارانیش   جاران تینووت دەکا و هەر دوو خۆی بەتاڵ کردەوە. نالی دوو دەستەوە داوە و دا بەنیوەبەیتهەمان  لە
 دوای گەشتێکی فکری تینوەتیت دەشکێنێ. 

و   ناوەرۆکەکەدا، کۆتایی بە قسە بێنێ لە بارەی »ئەم گوتارە بایی ئەوە ناکا، جێشی بۆ ناکرێتەوە لە گۆڤار
وێتە  ەدانی ئەم کارە دەکەت شیعری نالی خۆیەوە بێ، ئەنجامڕوخسار« چ بەجۆرێکی تێکڕایی بێ چ بەنیسب

 ستێ. ەگوتارێکی تر لە ژمارەیێکی تری گۆڤارەکەدا، کە هیچ بەرهەڵست ڕێم لێ نەگرێ و دەستم نەب

گوتارەکەدا هەر الیەنی کۆمەاڵیەتی و وردەکاریی واتا و ئارایشتی وشە و داڕشتنی  لەم چەند نموونەیەی ناو 
بەیتەکان مەبەستی نووسین بوە، گەلێک ڕاگەیاندنی تری مێژوویی و ئەدەبی و بەراوردیی هەن تێیاندا، درێژەیان  

شی کەفی گۆە دەرەوەی مەبەست دەڵێم »حەلقکردنمەودای بەرفرەوانتری پێ دەوێ لە گوتار. بە نموونەی ڕوون 
ێشتنی کوردستان گوتبێتی چونکە دیمەنەکە لەم  هدێتە زیهنەوە کە نالی بەر لە جێ ڕەنگین...« لە زۆر ڕوەوە وا

بەیتە و سەرپاکی غەزەلەکەدا دیمەنێکی کورد و کوردستانە، یاخود هەر نەبێ بەنیسبەت نالییەوە لە کوردستاندا  
و دەفەی ئاڵقەدار بزانێ، ڕەخنەی دواتریشی لە »شێخی سەر لینگە زیاتر لواوە خۆ بە دڵسۆزێکی دەستی ڕەنگین 

نەفەسی  هێز و ،کوردەواریی گرتوە شێخەکانی ناو پەیتا لە دەستاڕ« هەر یەکێکە لەو ڕەخنانەی پەیتا
تەمەنێکی گەنجایەتی کە »تا فەلەک دەورەی نەدا« و »ئەم تاقمە مومتازە«ی تێدا   شیعرەکانیش دەیانباتەوە بۆ

 گوتوون. 

خۆڕایی ناڵێ   سەرەڕاری ئەمانە کە دەشڵێ »ڕەندم و دەستاڕی کەللەی من دەفە نەک مەندەفە« ئاشکرایە لە
ڕەندایەتی لێ بوەشێتەوە... لەم بابەتە تێبینییانە زۆرن کە نەمهێناونەتە ناو  وە»ڕەندم«، دیارە لە تەمەنێکدا ب

نرخی نووسین زیاد دەکەن. لە شیکردنەوەشدا   ن وێنانی سامانی بەیتەکان بەشدارهنووسینەوە، تێکڕاشیان لە پێک
. بێگومان زۆر دوەپێویستی ڕوونکردنەوەی مەبەست داخوازیی کر گەیشتووم و ندەم کردوە کە خۆم تێیەهەر ئەو
ی تر لەو بەیتانەدا هەن کە من بۆیان نەچووم، هەندێ وردەکاریشیان تێدایە بە ئانقەست لێیان ێنهنواتای 
 نەدوام.

کاری بێمانەندی  هشابەیت لە دیوانی »نالی«دا ئەرکێکی بێکۆتاییە چونکە ئەوەندە شا بژارکردنی شاگوڵ ودەست
و بەرفرەوان نەبێ جێیان بۆ ناکرێتەوە  قووڵ ڕێی دیراسەیەکی  تێدان و شیکردنەوەشیان هێندەی بە بەرەوەیە لە

واتا  ،نییە بە تاکەکەس بکرێ. ئەوەی ڕاستی بێتەختی بنی دەریای بەیتەکانی کارێک  جگە لەوە کە گەیشتن بە
ئەدیبان هەیە کە هەر یەکە چی بۆ ڕوون بۆتەوە  هاریکاریی تێکڕای لێدانەوەی زۆربەی شیعرەکانی پێویستی بە

کراوی   بەیتی، یا بۆی ڕوون دەبێتەوە لە دواڕۆژدا، بیخاتەوە سەر گەنجینەی مەعلووم ەکانی بەیت و دووییێنهن لە
 کردنەوەی ئەو گرێکۆرانە کە بدەن بۆ ەکان لە هەمان کاتیشدا هەموویان یاریدەی یەکترواتای هۆنراو

 دەسەاڵتی تاکدا نییە و هەر گرێیەش بەالی کەمەوە دانە گەوهەرێکی لە ناوخۆیدا شاردۆتەوە. کردنەوەیان لە

دەبم، لە پێشەوەش دەزانم ی ئەم بەشەی یەکەمی گوتارەکەدا دەستەو یەخەی غەزەلێکی دیوانەکەی یکۆتا لە
هەر هێندە واتایە لە دەریاکەیان هەڵ دێنجم کە لە زەرفی دەسەاڵتمدا جێی دەبێتەوە، دوای لێبوونەوەی من و  

 گەوهەری ژێری دەریاکە. «یش پڕ دەبێ لە دانەواصپڕبوونی زەرفەکەم لەو واتایانە کەشکۆڵی چەندین »غ

نەوەیان دەبم نموونەی نایابترین شیعری کالسیکی ڕۆژهەاڵتن،  ئەم بڕە شیعرەی لێرە بە دواوە خەریکی شیکرد
دەکەی  یان لەگەڵ شیعری نوێدا، حەزکردنکە دەڵێم »کالسیک« چ ڕێگەیێک لەو شیعرانە نابڕمەوە بۆ بەراوردی

پێشکەوتووترین شیعری نوێیان بگرە. تا ئەو ڕۆژە شاعیری نوێی کورد دەتوانێ لەم نموونەیەی نالی  ە و بە ێنهنبیا
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سااڵنەدا بۆی   سەقافەت و خۆ پێگەیاندنی گەلێک پتری پێ دەوێ لەوەندەی لەو چەند کەوێتەوە، کات و پێش
 لواوە. 

ا باڵوکراوەتەوە. لەمەڕا وا پێ دەچێ  جوملەی شیعرەکان شەش بەیتن بە پێی ئەوە کە لە دیوانە چاپکراوەکاندسەر
 هەندێکی لێ فۆتابێ چونکە بە عادەت، شاعیر ژمارەی بەیتەکانی لە یەک هەڵبەستدا تاک دەبوون نەک جووت. 

پەیوەندیی بەوانی  و  خۆی لە واتادا سەربەخۆیە ەکان هەر یەکە بۆبەیت نیوەزۆر شیعردۆستی نالیدۆستم دیوە وایزا
«ی تێدایە و تەجرەبەیێکی  ةحدئەم هەڵبەستەیان وەک چەندێکی تر لەدیوانەکەدا »وترەوە نییە. بەاڵم 

 نەفەسی نالی لە ی سەردەمی گەنجایەتی نالی دەگێڕێتەوە کە گومان نییە لە ڕوودانی. فڕکەی دەمار و گەرمی
بێن و پەیامی  هەڵبەستەکەدا ئەو ئیحتیمالە پاشگەز دەکەنەوە کە زادەی خەیاڵ بێ. با شیعرەکان خۆیان بەدەنگ 

 ڕاستبوونی ڕووداوەکە ڕاگەیەنن:

 ر«ی نیوە هەودایە ضسەری زوڵفت کە ڕشتەی عومری »خ
 ەد زنجیری سەودایەصکە هەر حەلقێکی  ێیچ هەودا

 ل«ی مەسلوول و مووکارە صیق برۆت تیغێکە وەسمەی، »
 کە عیشوەی جەوهەرە، ڕەمز و ئیشارەی ئاو و مەودایە

 ەستوور و مەخموورە مەستی وەها م نەشئەی سستی و بە
 چاوتدایە یا چاوت لە خەودایە  نەزانم خەو لە

 ەنالنور«ی ئیما يسایەی کفری زولفت دڵ »فنا ف  لە
 سلی پەروانە لە شەودایە ەمەڵێن زولمەت خراپە و

 و مەیلێکی نەکرد چاوی  هەناسەم زولفەکەی الدا
 نەسیم ئەنگووت و شەو ڕابرد و نەرگس هەر لە خەودایە

 »دور«ی تۆیە ئەی خورشیدی پرتەو بەخشی شەوگەردانلە 
 حاالتی محاقی ماهی نەودایە  کە نالی وا لە

 

شەودا   یتاریکی خۆیمان بۆ دەگێڕێتەوە. لە یتی گەنجایەتیانالی لەم هەڵبەستەدا پاتەوپات بزۆزیێکی دڵدارانەی ک
و ڕادەیە هەناسەی زولفەکەی پارێزی بردوە بۆ بالینی خۆشەویستەکەی و گەیشتۆتە تەنیشت و ڕۆخی تا ئە

الداوە لە سەر ڕووی، نەک هەر لەرزاندوەتیەوە، بەاڵم نەوێراوە یاخود لە دەرفەتی ڕانەدیوە ئەوەندە لەو وەزعەدا 
دوا دڵۆپی   وەب و دزانە گەڕاوەتەوە، هێندەش تینوو و کەسەر لە دڵ  وەبێنێ. دزانە چ  دەوام بکا یارەکەی بەخەبەر

پڕ سەیری زولف و ڕومەتی تێروالی  بەدڵ دەمی بردوە بۆلەحزە کورتیلەیە هەڵگوشیوە و پڕ لەززەتی لەم چەند
 ئەم ڕوخسارە پەرستراوەی کردوە و وێنەی هەڵگرتوە. 

پاکی بەیتەکاندا تارمایی نالی بە دەوری یارە نوستوەکەیەوە هەندەی دیمەنی شەوەکە ئاشکرایە. گرنگی  لە سەر
وە، هۆی ئەو هەموو »اعجاز«ەیە کە وا لە سەرانسەری بەیتەکانەوە  موناسەبەکەش، بەالی باوەڕی منە

خۆی بەسە پێی   تەنها هەڵدەڕژێن. کە بە تەواوی لێیان ورد بینەوە بە سەر وشەی وادا دەکەوین لە بەیتەکاندا بە 
فسوون و  ئە»اعجاز« و  دوەکر بگوترێ »معجز«. گڕ و سۆزی عاشق و تام و لەززەتی هەڵوەستەکەش وایان
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هەندێ شوێندا ڕەوانی ئەو فەندانە گەیشتۆتە   رت و گرفت، لەۆاری ناو بەیتەکان وەک ئاو ڕەوان بن بێ ق وردک
 و زیهنی مرۆڤ لێیان هەڵدەزەلێ و بە سەریاندا تێپەڕ دەبێ. پلەیێک هەست

الی  دەبێ لەدەبێ لەگەڵ من و بەیتەکانیشدا باخەڵفرەوان بێ و پەلەم لێ نەکا. سەرەڕای پەلە نەکردن  خوێنەر
ی ئەو واتایانەی بۆم تەواو نەکراون وەیاخود ترسی درێژەکێشان هەندێکی پێ کردنخۆیەوە یارمەتیشم بدا لە تەواو

 بەجێهێشتووم. 

 با بەیتەکان بەدەنگ بێنین و من لە گوتەی خۆم بوەستم: 

 ر«ی نیوە هەودایە ضسەری زولفت کە ڕشتەی عومری »خ
 یری سەودایەەد زنجصکە هەر حەلقێکی  چ هەودایێ

 

جیاتی »سەودایە«ی کۆتایی بەیتەکە »تێدایە« نووسراوە، ڕاستییەکەی  لە -چاپی هەولێر  -لە دیوانەکەی نالی 
جارێکیان لەوەدا کە  جاران بەیتەکە دەشکێنێتەوە. ببێتە قافیە دوو کە »تیدایە« ،ئەوەیە لێرەدا نووسیومە

ن. »هەودا، مەودا، ـسەرلەبەریان »ملتزم« قافیەکانی ترناهێڵێ بە نیسبەت قافیەی ئەم بەیتەوە،  »التزام«
ەگەڵیاندا ناگونجێ. جارێکی تریشیان لەوەدا کە واتای بەیتەکە زۆر  لتێدا« دەبینی » - «خەودا، شەودا، نەودا

الیەنەت  دەچێ. بەدەم شیکردنەوەی بەیتەکە ئەم  واتابازیی نالی لەناو و ێز دەبێ و بەشێکی زلی شێوە داڕشتنهبێ
 بۆ ڕوونتر دەبێتەوە:

 موو، داو.  -هەودا  -
 ر«ە. ضوەیا نالی خۆی کە ناوی »خ  خدری زیندە -ر ضخ -
 شەیدایی عیشق، شێتی. -سەودا  -
 ڕەش، کە بۆ واتای عەرەبی ببەیتەوە.  -سەودا »سوداء«  -

 

  (نەک هەودای تەواو)واتە سەرەتای زولفت، کەوا کەمێکی یەکجار کەمە لە تێکڕای زولفەکە، نیوە هەودایێکی 
ر«ە خدری زیندە بێ کە مەشوورە لە »ئاوی حەیات«ی  ض»خ ر« درێژە، ئەوضبەقەدەر ڕشتەی عومری »خ 

یشارەی بەهێز بۆ درێژیی قەت نامرێ، یاخود نالی خۆی بێ. دیارە کە مەبەس خدری زیندە بێ ئ و خواردۆتەوە
عومر بە هیچ دەرچواندنە لە تەک ئەو داوە  کردن و کەیە، کە مەبەستیش نالی بێ خۆ بە قوربانی زولفوەداوە م

 جووت لە بەیتەکەدا کۆبوونەتەوە چونکە وشەکانی هەر دوو واتا ڕادەگەیەنن.  دا. هەر دوو مەبەستیش بەوەم

هەودای واتە هەر یەکە لەو ئاڵقانەی نیوەەد زنجیری سەودایە. صهەودایەکەش چۆن هەودایێکە؟ هەر ئاڵقێکی 
خۆی سەراپای ئاڵقەکەیە،  دەزانین زنجیر بۆ ەد زنجیری سەودایە.صستوونی، بەرانبەر  بە سەری زولفی یار

 ەد زنجیر دەکات.صمووی سەری زولفی، کاری تاکە ئاڵقەیێکی نیوەکەچی 

کە موناسیبی ڕەنگی زولفەکەیە. مومکینیشە   اتە زنجیری ڕەشبێ و زنجیری سەودا مومکینە »زنجیری سوداء«
واتە لە جوانیدا ئاڵقەی  بێ کە دەکا ئەو زنجیرەی شێت و شەیدای پێ دەبەستنەوە. کە »زنجیری سەودا«

 شەیدایان دەبەستێتەوە. عاشق و ەد زنجیرصهەودایێکی زولفەکە ئەوەندە کاریگەرە بە قەدەر  نیوە
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 یقل«ی مەسلوول و مووکارە صوەسمەی، »برۆت تیغێکە 
 کە عیشوەی جەوهەرە ڕەمز و ئیشارەی ئاو و مەودایە

 

 : نالی لە تێوەڕامانی ڕووی یارەکەی بە دوا وەسفیدا دێتە سەر وەسفی برۆی 

 ی موو.کردندەرمانێکی ڕەشە بۆ ڕەنگ -وەسمە  -
 (. تیژکەرەوە )بنواڕە فەرهەنگی المنجد -یقل ص -
 دەرکێشراو لە کاالن. -مسلول  -
 نەشوەی برۆ.  -عیشوە  -
 نەقشی سروشتی لە تیغدا. -جەوهەر  -
 زێدە سافی و ڕوونی تیغ.  -ئاو  -
 خەنجەر تیغ، شمشێر. -مەودا  -

 

وەسمەی تیغی برۆت تیژکەرەوەی شمشێرێکی دەرکێشراو و »مووکار«. برۆکەی قەوسە وەک شمشێر. وشەی 
کە  )ی ۆخ ی، لەوانەیشە بگەڕێتەوە بۆ برۆکەتیغەکە بێ بە واتای زێدە تیژ»مووکار« لەوانەیە بۆ شمشێر و 

ە وەک شمشێر و تیغ چونکە لە ژێر پەردە و لە ناو کاالندا ـ. برۆکە »مسلول«وەهات ە و لە موو پێک( مووکار
 بڕە.  تیغ وایە چونکە هێندەی تیغ جەرگ نییە. برۆ بە الی »نالی«یەوە لە تیژییدا وەک

»وەسمەی تیغی  کە دەبێتە »موصوف« بۆیان: وشەیێکی قرتاو هەیە لە پێش دوو وشەی »مسلول و مووکار«
ەیقەلی شمشێرێکی مەسلوول و مووکارە«. نەشوە و عیشوەی برۆکە وەک جەوهەری تیغ وایە کە صبرۆت، 

مشێر و خەنجەر شەپۆل بدا لە سەر ڕووی تیغەکە. هێما و ئیشارەی برۆکان هێندە بڕندەن کاری »ئاو«ی ش
شارەکە لە »ئاوی تیغ«یش ئاودار«. ڕەمز و ئی -ێن »ئابدار دەڵ پەسەند بوو پێی  ساف و دەکەن... تیغ کە زۆر
لە  یقل« واتای تریشی هەیە جگەصتیغ«ن. وشەی » -دەبڕن دەڵێی »مەودا  زیاترن، هەر خۆیان وا

 ی تری بهێنمە ناو ئەو شیکردنەوەیە. »تیژکەرەوە«، بەاڵم پێم نەکرا بە تەواوی ساغی کەمەوە و واتاکە

کە  هەموو سەروبەرێکی پەسەندی و بڕندەیی لەو بەیتەدا کۆمەڵ کردوە تۆ سەیری چۆن ناونیشانی تیغ و
 -»برۆ  خزمی برۆ و تیغ نەبێ: نابێ کە هەمووشی خزمەتکاری برۆکانن. لە بەیتەکەدا تاکە یەک وشە پەیدا

مەودا«. کە بڵێین  -ئاو  -ئیشارە  -ڕەمز  -جەوهەر  -عیشوە   -مووکارە  -مسلول   -قلیص -وەسمە  -تیغ 
ە هەر دوویان مشتی یەکترن. کەم وا هەیە قاڵب و واتای بەیتی شیعر  ـە و برۆکە »مظروف«ـبەیتەکە »ظرف«

 غەرق بووبێ.  تا ئەم ڕادەیە بە بەر یەکتر گیرابن و یەکیان لەوی تردا

 

 »مستور«و »مخمور«ە نەشئەی سستی و مەستی وەها  بە
 نەزانم خەو لە چاوتدایە یا چاوت لە خەودایە 

 

 :چاو ئەم بەیتە لە برۆوە دەمانگەیەنێ بە

 داپۆشراو، پەنهان بە عەرەبی.  -»مستور«   -
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 زۆر مەست، مەند و مەستوور بە کوردی  -مەستوور« » -
 سەرخۆش کە لە »خمر«ەوە وەرگیرابێ. -»مخمور«  -
نوستندا   ر«ەوە وەرگیرابێ بە واتای ڕووپۆش. چاوەکان نوستوون، لەداپۆشراو کە لە »خما -»مخمور«  -

 نەخۆش، کار بوو پێی دەڵێن سست،فرشتەیی و پەری جوان و شرایەوەن. سستن و مەستن... چاو کە زۆر
جوان و فتنەجۆ لە ناو ئەدیبانی هەموو ڕۆژهەاڵتی ئیسالمدا باوە. نالی  ەی چاوی زۆرهبیمار. ئەم تەشبی

 داناوە.  چەند شوێنی تردا چاوی یاری بە نەخۆش خۆی لە
-  

-1- 

 ساغ و شکستم  وەک »طرە«یی پیچیدەیی تۆ
 وەک دیدەیی نادیدەیی تۆ خۆش و نەخۆشم 

 
-2- 

 ننداابروان تو طبیبان دل افکار 
 هر دو پیوستە ازان بر سر بیمارانند

 

 بوون. چاوەکان نەک هەر سست،خەویش سست  جگە لە سستی بەهۆی »نەخۆشی«یەوە، چاوەکان لێرەدا لەبەر
 دەگاتە ئەوپەڕی جوانی. وومەستیشن. چاو کە لەخۆوە مەست ب

. دوای ڕاگەیاندنی »جوانی« یاریدەیێکی وەوشەی »مەست« سوودی بۆ بەیتەکەی وەرگرت نالی چەند جاران لە
ی بەیتەکە مەعلووم دەکرێ چەندمان  دوەمسستیەکەش دەدات چونکە لە مەستیدا سستی پەیدا دەبێ. لە نیوەی 

ستوور«ە و لەگەڵ  ێزیی هەیە. جگە لەمانە، وشەی »مەست« بە لەفز و واتاوە خزمی »مەهکار بە سستی و بێ
 .واتایە»مەخموور«یش هاو

بوە. وشەی »مستور« کە عەرەبی بێ بە واتای  مەستییە، چاوەکە »مستور و مخمور« ئەم سستی و نەشئەی بە
مەستوور   . کە »مەستوور«ی کوردیش بێ بە واتای زێدە مەست دێت.وەداپۆشراو و دێت و لە »ستر«ەوە هات

 دەشگوترێ »مەند و مەستوور«. ر...« وگەنج، گەنجو -ر وڕەنجو  وشەیێکە لە مەست وەردەگیرێ وەک »ڕەنج،

  بێت. ەوە وەرگیراـشەراب«  -یەکیان »سەرخۆش« کە لە »خمر ەیەهوشەی »مخمور« ئەویش دوو واتای 
اودەنگی »مەست« و  هاتبێ، لەمەڕا جارێکیان دەبێتە خزم و هئەوی تریشیان »ڕووپۆشکراو« کە لە »خمار«ەوە  

 ی »مەستوور«. هجارێکیشیان 

کەوتنە سەر یەکتری برژۆڵە و عی کەوتن و وەزی خەولێهەگەڵ سستی نەخۆشییان و چاوەکان لواتە مەستیی 
انە، ه... چاوەکە پەنوەاتهەر دەڵێی »ستار و خمار«یان بەسەردا  هی کردوون ەان و ژێر پەردها پەنهپێڵوەکانیان وە

چاوەکەدا. خەو بۆ خۆیشی  لە  انەهئەویش پەن دەچێ وەک خەوی لێ بەسەر بێ کە سستە، مەستە... بەرەو ئەوە
 ە.ـ«قطلم»سستیی 

 ەقیەتی بشێوێ و بڵێ:هکەوتوانەدا کۆبۆوە نالی لەو چاوە خەولێ  انییە هەموو سستی و مەستی و پەنهکە ئەم 

 خەودایە  چاوتدایە یا چاوت لە نەزانم خەو لە
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ین ەنبە ت»اعجاز«. ەستیارییدا کە بەڕاستی پێی دەگوترێ هونەر و ه پایەیێک لە ەدا نالی گەیشتۆتە نیوەبەیتلەم 
 ەڵکێشاون و تێکەڵ بە یەکتری کردوون کەها تێکهوەو معنوی«  ماددی»وشەی  حیرانەۆندنەوەیێکی ساهو 

و نازانرێ  یەکتر جودا ناکرێنەوە ... لەوەاتهو وێنەیان لێڵ صوەک ئە»موجود« لەگەڵ چاوی »موهوم« خەوی 
 کامیاندایە.کامیان لە 

 

 ەالنور«ی ئیمان ي»فنا ف سایەی کفری زولفت دڵ   لە
 ە شەودای لە ڵی پەروانەص»ظلمة« خراپە وەمەڵێن 

 

 زولمەت« بە -»ظولمەت ببێتە واتە ە«السکت »هاء و نەکرێتە دەبێ بخوێنرێتەوەوشەی »ظلمة« دوا پیتەکەی 
 شێوەی خوێندنەوەی کوردی، تاکوو کێشی تێک نەچێ.

 لەبەر خاتر. -سایە  لە −
 لە سێبەردا.  -سایە  لە −
 »ایمان«. شاردنەوەی حەقیقەت. پیچەوانەی  -کفر  −
 ۆفییان. صەبی همەز بە« ەالل ي»فناء ف وەک   ڕووناکاییدا، لە نەمان و توانەوە –النور  يف (  فناء)فنا  −
 ناکیدا دەخولێتەوە. وئەو پەپوولەیەیە کەوا شەو بە دەوری ڕو -پەروانه −

 

 کۆ کردۆتەوە. سایەی کفری زولفت« نالی چوار تاریکایی  »لەلەم نیمچە ڕستەیەی 

 سایە: بە واتای سێبەر. .1
 زەنگ خۆیەتی.ەشەو و بەالی موسڵمانەوە کفر: کە داپۆشینی ڕاستییە .2
 . وە اتهبەسەر ڕوناکایی ڕوویدا و ڕەنگەکەی ڕەشە و وەک شە زولف: کە .3
 ەیە. هشەوەکە خۆی کە لە تێکڕای بەیتەکاندا  .4

 

بێ.   ەوەـسێبەری کفری زولفت« لە»یاخود  وە  «ۆی کفری زولفته سایەی کفری زولفت دەشێ »بە لە
ڕەشایی ڕەنگەکەی. کفریش »شاردنەوەی ڕاستییە«   ی»کفر« لەبەر سەختی و خەستی بە زولفەکەی داناوە
ڕوەکەش  ولفەکەش ڕۆناکایی ڕووی داپۆشیوە.ز ەردوویان وەک یەکترن چونکەهو کفر  لەوەڕا زولفەکە

ناکایی ۆ، لەناو ڕوەالنور« ب ي»فنا ف  دڵەکەی پاکی و سپیەتی و بێگەردی. وەک»نووری ئیمان« وایە لەبەر زێدە
 تواوەتەوە. و  وە»فانی« ب

سەر سپیەتی ڕوخسارت   سێبەری کفری زولفتدا، کەوا ڕەش ڕەش کەوتۆتە بن سایەی کفری زولفت یاخود لە لە
بن سایەی کفری زولفتەوەیە. یاخود  لەو نوورەدا کەوا لە وەب وەک کفری بەسەر ئیماندا بێ، دڵەکەم فانی

 فانی بوە...   یدڵم بۆ دوەی ڕووی تۆ زیاد کریجوان ێندەی لەهشیدەتی کفری زولفت 
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ێنێ  هەرچەند ناوی »ڕوو« ناهنالی  ڕووی تۆیە. یان داوە کە«نووری ئیمانە»تاریکی و کفر و سێبەر دەوری ئەو 
 وی بێنێ.اوشەی زولفەوە، لزووم بەوە نەماوە ن تایبەتی لە  بە ۆی تێکڕای مانای بەیتەکەهبەاڵم بە 

ەیە باسی تاریکایی بکا بە  هتازە کێ ڕێی  .شەودایە پەروانە لەڵی ص« خراپە وەزولمەت -لمەت و ظ» مەڵێن
 خراپە. 

زی یارەکەی، چ سێبەر و کفری  ێ بێ کە نالی تێیدا چوە بۆ پار ئەم شەوەی کۆتایی بەیتەکە چ شەوی ڕاستەقینە
لی وەک ئەو  ڵدا ناحاەردوو ه و واندا نالی لێوی بۆ دێنێ، لەاو خۆیاندا گرتوە و بەنازولف بێ کە ڕووی یاریان لەن

ەو ل ندەرچەگا هەوەسڵی د ەڵدێ و بەهتاریکایی شەودا دەوری شەوقی مۆم یا ئاگر  لە وایەکە پەروانەیە
  شەودا، کە لە سووتاوەڵ صپەروانەیە و بە ئاوری وە وەب  النور« ينالیش کە »فنا ف  ڵیڵەشدا دەسووتێ... دصوە

 یا مووی زولف بێ. ڕاستەقینەشەوی 

 

 زولفەکەی ال دا و مەیلێکی نەکرد چاویەناسەم ه
 خەودایە ەر لەهنەسیم ئەنگووت و شەو ڕابرد و نەرگس 

 

پێویستی بە شیکردنەوە   وەەم لەبەر ناوبانگی زۆری، لەوە دەرچهی ەم لەبەر ئاشکرایی واتاکەهئەم بەیتەیان 
ێ نەدرێ چاترە. وەک ەوە دەستی لهێندەش نازکە لە ڕووی داڕشتن و واتا و وێنەکێشان و تەشبیهەبێ. ه

لەمەوپێش بۆ زمانی بێگانەش  عەیب. ەموو شوێن پەنجەیێکی لێ دەبێتەه بەلوورێکی پاک و ساف و بێگەرد وایە
 تەرجەمە کراوە. 

ری و خولیا و دڵداریت  عیەر لە خەودایە« سوێند بە شاهدەڵێی »نەرگس  ئەگەر ڕاستت کردبێ کە ،برا نالی
 لێو و ڕوومەتی توندکەی بەخەبەری بێنی. ێندە لێو لە  هدەخۆم نەتوێراوە 

ەندێ نوسخەی تردا »چ مەیلێکی نەکرد چاوی« ها نووسراوە وەک من نووسیومە، لە هدیتومە بەیتەکە وە
 نووسراوە. 

 ەیە.هزەلەکەوە غەمن کاری زۆرم بە بەیتی کۆتایی 

 بەخشی شەوگەردان »دوری« تۆیە ئەی خورشیدی پرتەو لە
 ە قی ماهی نەودایحاالتی محا کە نالی وا لە

 

ئەوەندەی گوێم لێ بووبێ یەکێک ئەم بەیتەی خوێندبێتەوە یاخود واتاکەی لێکدابێتەوە وشەی »دور«ی  
بەم شێوەیە بنووسرێت  لە نووسیندا « خوێندۆتەوە. بەو پێیە دەبێ بعید - سەرەتای بەیتەکەی بە»دوور، دوور

  »لە زوربەی نووسەرانی ئەم ڕۆژانەمان دەبێ وەک ئەمە بێنە سەر ڕێنووسی یدووریی تۆیە«. کە بیخە »لە
ا نووسراوە. کە ئەمە قەبووڵ کەین هەروە هنوسخەی دیوانەکانیشدا چ دەسخەت چ چاپکراو  لە تۆیە«. یدووری

 ا دەبێ: هەکان ڕای دەگەیەنن وەشواتاکەی وەک ڕەواڵەتی و

یاللی  هڵەتی حا ەگەڕێن کەوا نالی کەوتۆتەشەو د ناکاییبەخش بۆ ئەوانەی بەووئەی ڕۆژی ڕ دووریی تۆیە لە
  ق و نەمانەوە.حاڵەتی محا یاللی نوێ کەوتۆتەهۆی دوورییەوە لە تۆ نالی وەک هواتە بە محاقدا.  نوێ لە
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 ەموو ئەو ئەدیبانەی من دیومن پێی ڕازین تەڵەیێکە و نالی بۆی ناونەوە، بەتەڵەوەش بوون. هئەم واتایە کە 

  .دەم و لێوی یارەکەی تا دیتمان لێوی گەیاندە خۆی دەکا لە یبەیتی پێشووتردا باسی نێزیکیەر پێنج ه نالی لە
 ەڵقووڵی؟ هکوێوە   ئەم دوور کەوتنەوە لە

بەیتەکەدا نییە، بە پێچەوانە،   لە رییەوەرچی دوها بیت دەبینی هتەڵەکە ڕە ئەوەی ڕاستی بێ کە بێی و لە
ان پتر ەموهێش خۆیەتی. ئەم بەیتەیان لە ەر پێنج بەیتی پهرانە و دڵدارانەی شاعیئەنجامێکی ئاسایی و یەکجار  

ڵ و نێزیکی. با بزانین  صلە وە وەب مشتغەزەلەکە یارەکەی نیشان دەدا تاکوو دەتوانین بڵێین  نێزیکی نالی لە
 چۆن! 

ەڵدەگرێ، یەکێکیان ئەو تەڵەیە بوو باسمان کرد هڕێنووسی کۆندا دوو جۆر خوێندنەوە  وشەی »دور« لە
 ی »دەور« کە بە واتای تەنیشت و ڕۆخە. دوەم. جۆری ی عەرەبی« بعید»بە واتای  - «»دوور

لەوان و بەشەو چۆتە  شەو دەگەڕێن کە نالی خۆی یەکێکە ئەی خورشیدی ڕووناکیبەخش بۆ ئەوانەی بە واتە
 نوێ. محاقی مانگی اڵتی حا بالینی یارەکەی، لەبەر نێزیکی لە دەور و تەنیشتی تۆدا نالی کەوتۆتە

لێی دوور  نەک لێی دوور بێ... کە ،ڕۆژەوە نێزیک بێ « کە یەکجار لەمحاق ڵەتی »حا مانگ کاتێک دەکەوێتە
ڕەواڵەتدا   ەرچەند لەهە ەتا لە ڕۆژەوە نێزیک بێ جورمی نامێنێ. بەو پێیهکەوتەوە دەبێتە »بدر«. مانگ 

نالی  محاقەدایە.ڕاستییدا ئەوپەڕی نێزیکی و گەیشتن بە یار لەو  « نەمان و فۆتان ڕادەگەیەنێ لەحاق»م
لێ   ی« محاق »یاللی کاتی هێندە لە یاری نێزیک بۆتەوە وەک ه و نابێ کە وەڵەی خۆشتر نەبحاەرگیز لەو ه
 . وەو لەگەڵ ڕۆژدا جووت ب  اتوەه

جانەوەرێکیشە وەک ماناکەی بەشەو   ەیە. شەوگەرد هوشەی »شەوگەردان« واتای »شەوگێڕەوە«یشی 
 دەگەڕێت.

نووری ئەودا  دابنێ چونکە یارەکەی دانا بە خورشید و خۆیشی لەمحاق ڵەتی حایاللی ه خۆی بە ەیەهنالی ڕێی 
 . بوو غەرق بوو

و شیعر ، واتای دوەداخوازیی نەکر »نەو« پێویستی قافیەی نەو«. ئەم وشەیەی ه»ما رنجێکی ورد بگرە لەس
 ۆی ئەم وشەیهە بە ی نەو« نەبێ ڕاست نایێ، با بڵێم زێدە جوانیی بەیتەکه ەڵوەستی نالی خۆی بە »ماه

 »نەو« پەیدا بوە. 

عەرەبی.  مانگی  30وەیا  29ڕۆژی  کۆتایی مانگ، واتە دەبینێ: یەکەمیان لەمحاقدا  ڵدا خۆی لەحا  یالل لە دووه
 سەرەتای مانگ دەکەوێ واتە کەوا بەر محاقەیەسبەینەدا دەبێ. دوەمیان ئەو  اڵتنی لەگەڵ ڕۆژ لەەهڵەدا لەم حا

ی ڕۆژ دەبێتەوە تا وای لێ دێ ئاوابوونی مانگەکە لە صکەمە بەرەو دوای قورکەم  سبەینەوەمحاقی  لە یاللەکەه
 شەو.حیسابی ئێوارەدا دەکەوێتە سەر 

وەزعی  یچ لەگەڵ ه ئەمە کۆن بەسەر ڕۆژی ڕووندا دێت کەا مەعلووم دەکەیت هیاللی محاقی مانگی ڕلەمە
دەبێتەوە، کە  شەو  یاللەکە تێیدا بەرەوهکە محاقەیە« ئەو ماهی نەو»محاقی ێک ناکەوێت، بەاڵم نالیدا ڕ

محاقە و رێکی ئەو »حاالتی محاقی ماهی نەو« هەموو سەروبەدەشڵێ  یە.کەـڵی ڕاستەقینەی »نالی«حائەمەیش 
و دواییش ڕابگەیەنێ لەو   ڵی ئێستاکەبەریەوە هەیە حا »حاالت« کە جەمعە بە چونکە دەگرێتەوەئەنجامەکەی 

د. نالیش وەک  اتهو...  و دوو شەوە دەردەچێت و دەبێتە یەک شەوەحاق م لە وردە وردە یاللەکەهکەوا  ڕوەوە
یارەکەی دوور دەکەوێتەوە »وجود« پەیدا دەکاتەوە... چ سەیر نییە دوای  کۆتایی شەودا لە لە وایە یاللەهئەو 
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 ا گەورە، نالی وەک مانگ لەهێنانی پیرۆزی و سەرکەوتنی وەهزلەی گەییشتن بە یار و وەدەست  ئەو خۆشییە
 بێ.  داکردنیادز

ەڵبەست  هدەمودووی   نالی دەگێرنەوە،  ییەکی زیندووی سەردەمی گەنجایەتیشیعرەکان تەجرەبەوەک گوتم 
شاعیریی  نکاری و وشەسازی و دەسەاڵتی هێندێ بڕوا کەوا نالی بە زیهگەرمە ڕێ نادا خەیاڵ بۆ ئەوەندە نەفەس
  وەڕاستە، نالی چەند زمانی گرت حیکایەتەکە کە، چونکەێنابێ. سەیر ه مەوەهوە ئەفسووناوییەی لە خۆی ئەم وێنە

ا  هو ڕستەی وە « ەناسەم زولفەکەی الدا ه»مەڵێن زوڵمەت خراپە و  : ئەگەر(ەریحص)لە وشەی پاتەوپات 
ێرشی کە هنەکردباوە کە نالی ڕووداوێکی ڕاست دەگێڕێتەوە. لەو  سەرپۆشکراو نەبان لەوانە بوو بیریشمان لەوە

ەڵبەستراون جڵەوی بۆ قەڵەمی  هەموو قسەکانی زادەی خەیاڵن و ه چونکە دوەبر«ی ە»مەستووربۆ سەر 
ێرشەکەی سەر هو  شیعرە  شۆڕکردۆتەوە بێپەروا زارشڕی خۆی دەکا. وا دەزانم لە ڕووی تەمەنەوە ئەم بڕە

تەمەنی گەنجایەتی   لە و ئەم بەیتانەاو کردەوەی ن« ە »مەستووراوچەرخ بن. گوتەی بەرانبەر همەستوورە 
 و نابێ بە دوو. ەوە، گەنجایەتیش جارێکەندەوەشێ

 »...« 
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گشتی و بە جۆرێکی لێی بوەشێتەوە   بە« ناوەرۆک»لە بەشی یەکەمی ئەم گوتارەدا بە خوێنەرم ڕاگەیاند باسی 
ی  دوەمبەشی ناو  ناچاری کەوتە ەب ناوەرۆکدرێژەی باسی  لەوێدا جێی نابێتەوە، ئەوەشم خستەسەر قسەکانم کە

لە نووسینی   ەرچەند دەمێکیشەه نەبۆوەچونکی لە بەشی یەکەمدا جێی  ۆیی«یەوەحاجی قادر ک» کتێب
«یشدا بێمراد بوو، دەبێ چاوەڕوانی حاجی قادری »دوەمداخەوە ئەم باسە بەدبەختە لە بەشی   بوومەتەوە. بە

 ت. ێبەشی سێیەمی ب

نووسی و بە دوا ئەودا   ەوەناوەرۆکبارەی  لە بەشی یەکەمی ئەم گوتارەمدا کورتەیێکی بیروباوەڕی خۆم لە
ەڵبەستەکانی نالیدا. مەنتیقی نووسینەکەم لێم  ه  لە کۆمەاڵیەتییەوە دۆزینەوەی واتای سەر بەکەوتمە سەر 

« بنووسم، دەبێ دەورێکی سەرەباسی ناوەرۆکدرێژی لەسەر » من ڕێم نەبێ بە داخوازیی دەکات، کە
  ەو قەرزێک  بنجییەکانی ئەم گوتارە سەرەباسە لە خۆی یەکێکە نالی« بدەم کەشیعری  لە ناوەرۆک»

شیکردنەوەی  خۆم بکەم بۆ مەبەستی زووتر گەیشتن بە نووسینمدا نامەوێ پێشبڕکێ لە بەاڵم لە بەسەرمەوەیە
ەڵبەستی نالییەوە، بۆ چ الیەکی ببات بەدجڵەویی لەگەڵدا هدەست   ئەو سەرەباسە. من جڵەوی قەڵەمەکەم ناوەتە

ن بکەین  هەدەبی نالی گەشتی دڵ و زیەر شوێنیکی گوڵزار و چەمەنزاری ئه  ناکەم. بەپێی باوەڕی خۆم لە
 کەوا لەوێدا نەبێ نادۆزرێتەوە، لەکیسدانیشی جێی پڕ نابێتەوە. خۆشیێک دەدۆزینەوە

بەوەندە تەواو نابێ بڵێین الیەنی کۆمەاڵیەتی و نەریت و داب و  ەرهەکانی لە شیعر ناوەرۆکبێگومان باسی 
مەی وشکەمەلەی هو بەوەدا نالی لە تو وردەکاریەکانی دەدرەوشێنەوەو  نوکتە ژیان لە دەستووری بەیەکەوە

  ئەوەندە ئەمەیە  بپەڕێنینەوە، ڕاستی گوتە ماددیونەری سەراوی و بێبنجی هکەوتنی  ەواهخەیاڵبازیی ڕووت و ڕە 
 ی »نالی«دا. شیعر لە ناوەرۆکەدای صباسی پڕ دەنگ و  لە سەرەتایێکە کورتە دوانە

بێ لەبەر   یچ بڵێم لەبارەی ئەو ناوەڕوکەوە پێویستە تێبینیەکی گرنگ دەربڕم وەک پێپلکەهبەاڵم بەر لەوەی 
خۆی زۆر   و گوڵ و گوڵزاری نالی کەغ ڕاباغ و  لە ناوەرۆک ەوراز بۆ ناو واتا و هەنگاومان بەرەوژوور و سەرەوه

 ێشتن:بانگه یشیعرەی وەک کارت  دێڕەێشتنمان دەکا بۆی بەم هبانگ ڕاستگۆیانە و بەئینسافەوە

 وەرە سەیری خیابانی بەیازی دەفتەری »نالی« 
 ەڕیزی سەروی مەوزوونی بەرجەستە ـ«ع»مصرەف صەف ص کە

 

مەیدانەکانی   دیارە یەهێندەی بەدیهە لەمە: مرۆڤێک کە گەیشتە پایەی نالی لە بوێژیدا، ی تێبینیەکەم بریتی
دیمەنەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی و  ەست و نەست پڕبوون لەهرەی خۆڕسک و هپڕدەمەتەقەی وەک بە

بوون و   تایبەتی لە سەرجوملەی قەناعەتی ی کردنونەری باوی ڕۆژگاری خۆی و پەیداه شارەزابوون لە زانست و 
ەموو پێچاوەتە و کردوونی بە یەکێک لە گۆڕەپانە  هخراپەدا... ئا ئەم مەیدانانەی  و مردن و ژین و چاکە

  ۆنێتەوەها بهوەشیعری  کە بەو دەسەاڵتە وەی فرەوانی دەروونی خۆی ئەوسا گەیشتانهجینەویەکانی ناو عەم
 بتەقێتەوە.و نازکی  مەعنایی و نوکتە خەریک بێ لەبەر پڕ

و   رەهایە. دەبێ بەه ی پێگەیشتنی تەنه ا نەهرەی تەن هی بەه ونەر کارێکە نەهبە واتا و شیعر ەاڵخنینی ه
ەاڵخنیندا بەشدار بووبن لەم بەشداریەشدا بە ڕادەی ه دەروون و دەرەوە، لە -زات و بابەت  پێگەیشتن، واتە
فەرموو سەیرێکی ئەم یەک دوو   پارسەنگکردنی هەردوو الیان دەسەاڵتی شاعیر خۆ دەنوێنێ. لەنگەرڕاگرتن و

و لەنگەربەستنی باسکراویان تێدا بەدی دەکرێت. نموونەی   نموونەیە بکە لە شیعری نالی کە پارسەنگبوون
 یەکەم: 
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 کوڵمت ت وەکوو تووماری شکستە و سەری 
 موتااڵ عی تە شەموەم بدبۆ نووری سەوا

 

 : دوەمنموونەی 

 ەموو زەمین هبەقەد ڕووی  ەورەه«  پارچەلۆکەلەم »
 عەجەب تەنیقەدیفەیی سەوزی  بەم ڕایەڵە

 

بێ کۆبۆتەوە لە واتای سەر بە نووسین و خوێندنەوە و تاریکی و توانای ئادەمیزاد  یەکەمدا چی لەنموونەی  لە
و  عیشق جینسی خۆی و داڕشتنی قاڵبی جوانی لە ناو بۆتەی ەمهبەر نەر چەشنە بەراهڕووناکی و ڕاگرتنی 

 دوازدە وشەدا. تۆ سرنج بگرە ەمووش لەهریانەوە... ودە   بە تێوەرپێچانی تەوریەحەقیقەت و مەجاز و ئااڵندنی تێک
بوەتە ئاوێنەی قودرەت   ا لەالی خۆیەوەهتەن چۆن بە «یەمطالعە -»موتااڵ  کە وشەی کۆتایی بەیتەکە لە تاکە

 ەڵبستێتەوە. ه «، نووری، سەودا، شەمع کوڵمطرە، توومار، شکستە، وشەکانی» لە کە ەموو تیشکێک دەداتەوەه

و طرە خەتی شکستەی فارسی کە  -ە طریەکدا شکانەوەی مووی ەردوو واتای بەسەره وشەی شکستە بە
ەرسێ واتای  ه ا وشەی »سەواد« ئەویش بەهەروەهدەبێتەوە،  ئاوێنەکەدا دووبارە توومارەکەی پێ نووسرابێ لە

تاکوو چاو شتی دا پێ دەکرێت وشە لەشەمع خوێندەواریی«. خۆشت دەزانیت  -ڕەشکێنەی چاو  -»ڕەشایی شەو
دەکاتەوە بێ  عەکس ڕایی کێئەمانە بە تەڵێ وشەی »موتااڵ« ب .ێنەوە تا ئەو شتە تووماری شکستە بێنێ لەبەر بخو

ەموو وشەکاندا بێ  هو ان و لە نچ کامێکیان بەخەسار بدات. کە بێییهەک زەرەر لە تیشکی  ی ئەوەی
یریەت تێیدا، شەپۆل  شاعیمەتی لەڵبژێرین بۆ دۆزینەوەی دەسەاڵت و به»توومار« دەسبژارکردن وشەی 

 ڕووماندا دەپژێ. بە یمەتیەلشەپۆل، ئاورینگی ئەو دەسەاڵت و ب

 بە و لەو ڕێگەیەوە دا دەگونجێ کە نووسینی تێدایە«ە»طرەم لەگەڵ هشتێکی نووسراوە  الیێکەوە توومار لە
  ەرچەند لەهەم دەبێتە ئەو پێشەکیەش کە لە ئەنجامی بەیتەکەدا موتااڵ دەکرێ هکراون، هـ یەکتر تەشبی

  لە موتااڵ« کەشەمعی » کەوا بۆتە ەوەیەـ«سەری کوڵم »وشەی  بەیتەکەدا پەیوەندی ڕاستەوخۆی موتااڵ بە
توومارەوە لە بەیتەکەدا لەوەڕا دێت کە توومار  ەڵدەکرێت. ڕەشایی و درێژیی شەوەکەش بەهۆی وشەی هوشەدا 

 کە کراوە. توومارەهـ پێ تەشبی«ی یاری ە»طرمووی ڕەشی  لە الیێکەوە مەشوورە بە درێژایی لە الیێکی تریشەوە
جارێکی تریش وەسفی  و شەون،  ە«جینسی مووی »طرهەم « کەڕەشایی و درێژی»دەستەوەدانی  سەرەڕای بە

کە چین چین  وەدرێژەکانی م  ڕەشە  ڕادەگەیەنێ داوە کە «وەە»شکستۆی وشەی هدەکات بە کەوەی م یجوان
بەسەر خۆیدا   و ە«»شکست لە الیێکی تریشەوە ئەم توومارە کە بە وێنەی بەرچاو دا شکانەوە.انخۆی بەسەر

بوو لەو  جۆرێکە لە ڕێنووس و زۆر باو  کە ە«»شکستەمان کاتدا توومارێکی نووسراوە بەخەتی ه بوو لە شکایەوە
بابەتی موتااڵکەی کۆتایی بەیتەکە.   تەواویی دەبێتە ی یار بە«ە»طر ی ڕۆژگاری نالیدا، بەوەشداەسەردەمە ڕابردو

ئەفسووناویەی دەورەدانی توڕڕە و  چاوێکی دڵ و دەروونت سەیرێکی ئەم دیمەنە ەمووی گەڕێ و بەه لەمانە
لێت دەشێوێ و نازانیت موتااڵی تۆمارەکە بکەیت لەبەر  اڵ، شەمعی موتا بۆتە کە کوڵمی یار بکە لە توومارەکە

سەری  خۆی بکەیت کە کاندا موتااڵی مۆمەکەوەزەنگی مەو شەوان قی مۆمی سەری کوڵمی یاخود لەوشە
 کوڵمیەتی. 
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تابلۆیێکی   و دەستڕەنگینانە دا نالی شارەزایی بە سروشت و بە کۆمەاڵیەتی وێکڕا کۆ دەکاتەوەدوەمنموونەی  لە
ەردوان پێک دێنێ و بە چەشنێک لە تابلۆکەدا تێکیان  هکۆکردنەوەی  ەفسووناویی ئەوتۆ لەونەری ئه
 مرۆڤ نازانێ کامیان کامن.  ۆنێتەوەهەڵدەکێشێت و دەیانه

 پەمۆ بێ یاخود بە واتای پارچەی بچووک بێ کە بڵێین قاڵبە دەشێ بە واتای پارچە ەورەکەه»پارچەلۆکە«ی 
ەور لە هوەک دەڵێی »تەشبیلۆکە، جۆگەلۆکە...«، ئا ئەم پارچە لۆکەیەی  پارچەیەغیر«ی ص»تەداڕشتنی 

ار هبەرزایی ئاسمانەوە بە ڕایەڵەی داوی باران دەبێتە قەدیفەی سەوز و ڕووی زەمین دەتەنێ بە سەوزایی بە
نێ و لە لۆکەی  ەور و باران پێک بێه تکارێکی شارەزایە کە دەتوانێ ئەم کارگەیەی تەنینی قەدیفە لەعەچەند سن

 ەموو زەمین. هەوری کەم« قوماشی سەوزی بەرین بچنێ بەقەد ڕووی ه ەور »یاخود لەه

یان لەوەدا کە پێک دێنن یەکەم موعجیزەار لەم چنین و تەنینەدا دوو جاران هی و وەستایی بەتکارنعەسە
سەوز چ دەرمانێک و  دەگۆڕێ بە سپیەوە لە ەورەکەهقەدیفەی زۆر دوەمیان کە ڕەنگی  ەوری کەم دەکاتەه

  کاری تەنینی قەدیفە لە وەسفی ئەم بەیتەدا گوتومە ێناوە. گەلێک جار لەهئەجزایێکی کیمیاویشی بەکار نە
چونکە بەڕاستی  تێدایەحمەتی ێندەی ویش زەهەر هە و کوپێکبەیتەکەی نالی ڕێ ەر بەقەد هکارگەی ڕاستەقینەدا 

ونەر و شیرنکاری و شۆخی و دەستڕەنگینی ه ەموو سنوورێکی بەرچاوی  ه  ونەرەکەی نالی لەم بەیتەداه
 تێپەڕاندوە.

یەکجار  کە ئەویش بەڕاستی شاکارێکە وەاردا ئەم بەیتەی گوتهوەسفێکی بە مدانی« لەهخواجە »کلیم 
 کەممانەندە:

 از بهر سبقت بیرون شدن شکوف برگ 
 تنگنائی شاخ درخت میکنند جدالدر 

 

  متەنگژەی لکەداردا زۆرەملێیانە« بەاڵم لەگەڵ ئە دەرەوە، گوڵ و گەاڵ لە اتنەه بۆ پێشبڕکێی زووکردن لە» واتە
محدوود دێتە بەرچاو  تەک هینەکەی نالیدا ئەوەندە لە کلیم« »خواجە ونەرەشدا بەیتەکەیهەموو جوانی و ه

 قەدیفەیەی ناو بەیتەکەی نالی. دەشێ ببێتە نەقشێکی ئەو 

 لە ەموو واتای بەیتەکەی نالی کەهێنانەوەی هشکاندنی بەیتەکەی لە ڕێی  لە کەلیم بکەم بەغەدر نامەوێ 
  بە دوەەردوکیانی پێکەوە کرهکۆمەاڵیەتیدا گرتوە و  ارەوە باوەشی بەهاری تێپەڕاندوە و بەوالی بەهسروشتی بە

کەلیم وەک بووکی جوان لە ناو کەژاوەی ڵێکدا بەیتە نازدارەکەی حا  جوانی لە  و ونەرهکەرستەی ملکەچ بۆ 
سروشتدا خەمڵیوە و ئاورینگەکانی لە پەردەی دەوری کەژاوەکە ئاودیو نابن بۆ کۆمەاڵیەتی. بەڵێ نە بەیتەکەی  

 بە ەیەهە لێرەشدا چ ئیشێکی زۆرمان نالی ن شیعرەکەیتۆفانی واتای ناو  کەلیم دەشکێنم بە خنکاندنی لە
کی گرنگی ئەدەب ێمەبەس ئەوە بوو ڕاستی قووڵبوونەوە بۆ تەختی بنی گۆمی بەیتەکە چونکە لەو نموونانەدا تاکە

ۆی  هبە واتا و جوانی تا ڕادەی مشتبوون و لێڕژان کاری تاکە شیعر ەاڵخنینی ه وەلە کە بریتییە کەینەوەبڕوون 
سەر   رە وەرگێڕنەهۆ دەبێ کۆ ببنەوە تا بتوانن ئەفسوونی بەهدوو ەرهە. یێگەیشتن نیۆی پهونەر وەیا تاکە ه

ەردوویان لە دوو دەستەی تەرازووی هگوتەی زمان، لە کۆبوونەوەشیاندا بە ڕادەی لەنگەربەستن و پارسەنگبوونی 
 خۆ دەنوێنێ.شاعیر ەڵبەستدا دەسەاڵت و هێز و دەستڕەنگینی هبەیتی 

  ەردوو بەیتەکاندا بەه دوو نموونەی سەرەوە دەبینی ئەم لەنگەربەستن و پارسەنگبوونە لە کە سرنجت بدەیتە
 بە الی خۆیانەوە لە ێندەیان وەستایی تێدایەهو  سەرانسەری داڕشتنی ڕستەکانیان داوەستاوە چەشنێک لە
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 کە ەردوان زیاد دەکەن. من لێرەدا مەسەلەیەکی کوردیم بە بیر دەکەوێتەوەهشیرین و ئارایشتی   لە زیادەوە
 ،لۆکە پارچە گوتم دەشێ کە بکە مبەریش نەختێکی دەخاتە سەر«. تۆ سەیری »پارچەلۆکە«غەدەڵێ »خوا بدا پێ

»لۆکە«یە، چۆن بەم  ەوەیکردنبێت کە قاڵبە داڕشتنی چووک پارچەی بچووک ،بێت و دەشێ پارچەلۆکە پەمۆ
ەم لەگەڵ  هکە لۆکەکەیە،  ی قەدیفەکردنەم لەگەڵ کەرستەی دروسته وەلەنگەری خۆی ڕاگرت دوو واتایە

 پانایی ڕووی زەمین سەرپۆشی قەدیفە ەور بەهیێکی بچووکی پارچە لە ئیعجازکاریی بەهار کەارەت و همە
  یتەنگژەی پێداویستیناو  ونەرکارانەی بێسەروبن لەه و داسووڕە ەڵسووڕهبیریشت بێ نالی ئەم  دەتەنێ. لە

بەربەڕەڵاڵی ئاسمانی  و لە وەب غەمبەرەر دەڵێی سواری قالیچەی سلێمان پێهکێش و قافیەدا دەکات کەچی 
 بێسنووردا پێی دەفڕێ. 

 پارسەنگبوون، لەو ناوەشدا نموونەی بەراوردکردنمان لەسەر لەنگەربەستن و   ێژمان سەری کێشایەوتو کە
چاک دەزانم نموونەیێکی پێشکەوتوو لە  مدانی« بوو، وا بەه»خواجە کلیم  ێنایەوە کەهێکی فارس شیعری شاعیر

ئەم   کە لەو ڕوەوە ی بێتەرەفانەکردنبۆ مەبەستی بەراورد ێکی بەناوبانگی کوردیش بێنینەوەی شاعیرشیعر
 ێناوە: هپیرەمێرد ئەم بەیتەی بەسەر زاری »زین«دا  خەڵقی ناوچەیێکیشن.شاعیر کوردن و و ەردوهجارەیان 

 گەر ڕاستت دەوێ  خەنجەر بۆ دڵە
 نەک بەری کەوێ  ئاخ مەمی تیایە

 

جوان  دڵدا بەم بەیتە بوونی خەیاڵی یاری لە و ەاڵتوەهساڵ پتر بەر لە پیرەمێرد دەوری واتای ئەوتۆیی  70نالی 
 کێشاوە: نازدارە نەخشەو 

 ری وەرە ناو جەننەتی دیدەم چ دەکەیووح تۆ کە
 لەم دڵەی پڕ شەرەر و سینەیی سووزانمدا 

 
ەر یەکەیان بە پێی  هەڵبەست و هبنگەی  بە دوەشاعیرانی کورد و غەیری کورد ئەم واتایەیان کر  گەلێک لە

من بێزار   بکەنەوە بێن و واتاکەی دووبارەشاعیر ان کێشاوە. چەندێکی ەیەڵکەوتە خەیاڵییهدەسەاڵت وێنەی ئەم 
کوتانەوەی واتای تەقلیدییدا شەقڵێکی   دەبێ لە شاعیرەیە. هەوەکەدا کردننابم بەاڵم تاکە مەرجێکم لە دووبارە

 بکات.ڕزگار  خۆی بەپێشەوە ەڵبەستی لەهنۆکەری و خزمەتکاریی  ەڵبەستەکەی لەه تایبەتی خۆی بەکاربێنێ کە

کات و دەرفەتیشمان چەنگ نییە،   ێنانی ئەم واتایەهجوملەی بەکاردا قسەمان لەگەڵ چەندوچۆنی سەرلێرە
ین و پایەی لێوەشاوەییان بۆ  یەکتریان بگر و بە و میللەتانی تر بێنینەوەشاعیری کورد ناکەوێ نموونەی دەیان 

کە ئەویش وەک ئەم  نموونەی تر شیکەینەوەنالی خۆی ی نیشان کەین، تەنانەت ڕێمان نییە لە شیعردەست
 غەزەلی:وەک  داوەعاشق چاو و دڵ و مێشکی  دەوروپشتی واتای تێخزانی وێنەی یاری لە یتەەب

 ماوا   جەنانی وەک جینان کردم بە 
 ماڵییاوا« ماڵی ئاوا حەبیبەی »

 

 دەڵێ:  کە پەردەی بووکێنی لەناو چاوەکانیدا جێ دەکاتەوەغەزەلەشدا ەر لەم ه
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 ی پەردەی ئاڵی چاومهزەفافەتگا
 بێ بۆ بووک و زاوا  حیجلەموبارەک 

 

  نەک بە ێکی بە چاودیتندا کۆبوونەتەوەلاصو  ەموویان لەههـ لێرەشدا بووک و زاوا و پەردە و زەفافەتگا
 گەیشتنەیەکتری دوو لەش.

ی گوتارەکەم،  ناوەرۆک  لە بەشێکە ەڵبەستی نالی و پیرەمێرد کەه واتا لەنەی یەکومن لە خەریکبوونم بە دوو نمو
ونەر و ئارایشت و ه ەر لە ڕووی ڕەچاوکردنی لەنگەربەستن و پارسەنگبوونی الیەنەکانی جوانی و هئا لەوێشدا 

بەرینایی   لە کردنوڵبوونەوە بۆ بنی گۆم و گەشت و و نموونەکاندا بیروباوەڕم دەردەبڕم دەخلم بەسەر ق ان واتا لە
دیارە   بەر یەکتر ڕاگرم چونکەنپیرەمێرد و نالی، بەراشاعیر، نەیەشدا نامەوێ دوو ەڵبەست نییە. لەم دوو نمووه

ونەر و دەسەاڵتیان. لەوە زیاتر کە  ه  ەموو ئەدەب وهەڵسەنگاندنی هتەرازووی  ئەویان نابێتەو  تاکە بەیتێکی ئەم 
اوبابەتی  هلەگەڵ نموونەی   کردندرئاوێنەی بەراو ونەرەکانی بوێژییدا ڕاگرین لەه یەکێک لە دەسەاڵتی نالی لە

 خۆی چیترم مەبەس نییە. 

دەڕۆم و دەڵێم پیرەمێرد وێنەی خەیاڵی مەمی لە ناو دڵی   کردنتەسکەوە بۆ سەر خوانی بەراورد لەم ڕێچکۆلە
ی بەرەنگاری یەکتر کردوون وەک دوو شتی ماددەو بەمەدا خەیاڵ و  ماددیزیندا داناوە بەرانبەر خەنجەرێکی 

و وەرامێک  هـ یچ تەوجیهوشەی ناو ڕستە  کۆمەڵە نە  وشە تاکە ەڵبەستیشدا نەهوشەکانی  لە .اوتاهچوون و یەک
اکرێ بەر  و دڵ مەترسی لێ نابڵێ تارمایی و خەیاڵی ن کەسێکدا کەئاست ئیعترازی  دەستەوە نادەن لە بە

 پاراستنەی زین بۆچی؟  خەنجەر بکەوێ، ئەم دەست

ی زین بە  کردنەستهو بڵێین  دەتوانین وەرام بدەینەوە ەڵبەستەوەهدەرەوەی  و لە لەالی خۆمانەوە بەڵێ ئێمە
  و ئەو دڵەدا بێ نەک بەتارمایی، بەاڵم ئەمەان بەڕاستی لە کە ێزە وەک ئەوەیەهێندە بەهدڵیدا بوونی مەم لە ناو 

چ ڕاستیێکە  ئەمە ئیعتیراز.  دەربازبوونی ڕاستەوخۆ لە نابێتە ڕا کەدەرەوەی و لە الوە  لە دانە بۆ بەیتەکە یارمەتی
 بە چونکە کردنناگاتە پایەی خێر و سەدەقە پێ دانەکەدەبێ بڵێین یارمەتی لەگەڵ ئەمەشدا ەڵناگرێ.هدەمەتەقە 

ەستیار باوێژێ و هبۆ دڵێکی تری  پریشکی ئاگری خۆی لە دڵێکی زامدارەوە ەیەه  عیشقەوەبەر سۆز و تاسەی 
ەموو سفت و سۆ و  هخۆی بە مەعشووقی ەر بێنێ و خەیاڵی سفت و سۆ و وڕێنەی خۆی لەوێشدا بەخەب

لە داخوازییەکانی  شتێکە ەستیارەشەوە. کەواتە یاریدەدانەکەهەستی ئەو دڵە هبێنێتە بەر  عیشقەوەوڕێنەکانی 
ەرچۆنێک بێ، ڕەواندنەوەی ڕەخنەکە هبەاڵم ق«دا طلعیشقی »منەک  کە لە بەیتەکە دایە سوتێنەرعیشقی 

زەنەی ئاسایی خودی بەیتەکە نییە... ڕاگەیاندنی   ،ەڵیدەستێنینه سەر بنگەی بەیتەکەوە لە تۆیە کەکاری من و 
خانە لە مەم دەشێونێ ئەوسا  و بیگوتبا خەنجەر لێدانەکەشاعیر هاتبا و داڕشتنی نییە. ئەگەر  یەکسەرەی وشە

ەبێ قەبووڵیش  هقەبووڵمان بێ وێنەی مەم لە دڵی زیندا  ئێمە  کە چونکە اتە بەر بەیتەکەهیچ ڕەخنەیێک نەدەه
شێواندنی  زین دەست بپارێزێ لە ەەق دەدەینهبشێوێنێ، کەوابێ  ی دڵەکە ئەو خانەیەکردن دەکەین بریندار

 خانەی مەم، کە دڵی زینە. 

لە کاریە؟ ئەوەی ڕاستی بێ ـ ق«ط»منئەم شیعردا لەگەڵ  وەخوێنەر لێم بەدەنگ بێ و بڵێ کەی ب ڕەنگە
بەاڵم  ، لە شیعر بێنێ و بیکا بە ڕەخنە و فەلسەفەق« ط »من ەوەدەرەوەی شیعر نادرێ لە گرڕەخنە ڕێ بەدا شیعر
ی  ئەمرازبەسەر واتاکەیدا بسەپێنێ دەشێ و دەبێ بکرێتە  یەڵستێ و خۆ ه ی شیعرەکەوەناوەرۆکق«ێک لە ط»من

لەگەڵ   (یەماددە کە)وەستانی خەنجەر یەکتر لە بەیتەکەی پیرەمێردیشدا الیەنی بەرانبەر شیعرەکە.پێوانەی 
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بەقەدەر سەرلەبەری بەیتەکە بەرچاو و چ پێویستێک نییە بۆ دیتنی بە   دیمەنێکە( دییەدمانا کە)وێنەی مەم 
لەم  ەیەهلەنگەرنەبەستن  بەیتەکەداەڵبەستەکە. لە داڕشتنی هی دەرەوەی ق«ط »من لە خواستنەوەی چاویلکە

»خەنجەری ئاسن بۆ    اڵێکدا لێیان داوا دەکرێ یەکتر پارسەنگ بکەن.ح « لەماددیو نا ماددیاتنی »هبەجووتە
 .تارمایییە...« بەاڵم خەیاڵی مەمی بەردەکەوێ کە گۆشتە، دڵە کە

نی هەڵدەدا، جارێکی تریش سواری زیهەروەک لە واتای بەیتەکەوە سەر ه ێنانەوەی ئەم تەرزە ڕەخنەیە ه
یچ ڕەخنانیش  هی کۆکردۆتەوە و ماددەو نا ماددەەن وەک ئەمیان هتر شیعری  ڕەخنەگر دەبێ بەوەدا کە

ەڵدەوەشێنن بەر لەوە ه گاڵیان گرێو ئەوتۆ لە خۆیانەوەتەعبیری ێنانەوەی وشە و هۆی داڕشتن و  هناسەلمێنێ بە 
بەرانبەر نموونەکەی  یە، کەـبەیتەکەی »نالی« بدەن. نموونەیێکی ئەم شێوە داڕشتنە دەستەوە ڕەخنە بە

  فرتەنەیێکە  کوردی گوتەنی، سەرانسەری داڕشتنی، لەم بەیتەدا لەنگەربەستنی وشە و واتا لە پیرەمێردم ڕاگرت.
 . بۆخۆی

و  ەموو بڵێسەه بە اگیراوە بەرانبەر دڵ و سینەەموو نەخش و نیگار و پەرژین و سەرچاوەیە ڕهەشتی چاو بە هبە
ئاگرستانێک  ەنەمدایە...هجە دڵی نایێ بڵێ یار لەعاشق چونکە  وەاتهەەنەمیش نهئاگر و سووتانیانەوە ناوی جە

ەشتە  هۆریی خەڵقی بەشق. حیعسۆز و گەرمایی  بە جێگەیێکی پیرۆزە اڵی یاری تێدایەیتارمایی و خە کە
ڕێک   ۆریح ڕەواڵەت لەگەڵ  بە عیشقنمەڵبەندی ئاگری  کە ەشتی چاوەوە، دڵ و سینەهبە لەسەریەتیی بچێتە

ەشتی چاوی و بەمەدا بە هاتنە ناو بەهێشتنی یاری دەکا بۆ هڕەواڵەت« چونکی نالی بە بانگ »بە ناکەون. گوتم
دیتنی   لەو ڕوەوە کە ،لێی نزیکتربوونەوەیەبۆ  ێشتنەکەهقیقەتدا بانگحە  لە دڵی دوور کەوێتەوە یر پێی دەڵێ لەهزا

 تالنەوە لە تێدایەەد جاران پتر حەسانەوەی عاشقی صان و رجا چاو دە یاری تێدایە. خۆ دیاریشە دیتنی یار بە
مەبەستی  سیحرکارانە دشاعیر چەنسەیری عاشق. بۆ  زابێکی ڕووتەعەەر ه کە دەست تارمایی و خەیاڵەوە بە

 بەهەشتدا. حەسانەوەی یار لەمەبەسێکی چەشمبەندانەی نێو  لە دەشارێتەوە ە،ڵصداواکردنی وە خۆی، کە

 بەیتەکەی پیرەمێردا نەبوو. دەزانین بوونی یار لە لە کە ەیەهگەڕێ. پارسەنگبوون و لەنگەربەستنێکی تر  لەمانە
ەشتی چاو  هکەچی چوونی یار بۆ ناو بەلەش«،  نەک »بە دا بوونێکی خەیاڵییەعاشقنێو ئاگرستانی دڵ و سینەی 

بەیتەکەی   لە نەگرین کە ەموو لەشە، کەواتە کوا لەنگەربەستن؟ بۆ لێرەشدا ئەو ڕەخنەیەه بە ،خەیاڵ نییە بە
ی لەتەک یەکتردا داناوە؟ ئا لێرەدا نالی دەسەاڵتێکی ئەفسووناوی  ماددەپیرەمێردمان گرت خۆ نالیش خەیاڵ و 

ەشتی چاو  هشتی چوونی یار بۆ ناو بەها وەمان خهەر هش ئەرکی بۆ بەخەرج نەبردوە، بایی فلسێکی ێناوەهبەکار 
ۆی ڕاستەقینەی  ه دەبێتە حەقیقییەوەخۆی و واتاکەی   و گومانی لەنگەرنەبەستنی لێ دەکرێ بە جێی ڕەخنەیە کە

دەیبینی، ئەوەی   چاوەکە کە  لەشە بە ەر ئەوەندەهەشتی چاو هچوونی یار بۆ ناو بە  بەستن و پارسەنگبوون!لەنگەر
و تارماییەکەی ناو دڵ و  ێندەی خەیاڵەکەهەر هرەتی یارە کە ئەویش وصو  وێنە چاوەکەناو  بەڕاستی دەچێتە

 یە.ماددە سینە

وەک دوو تای  وێنەی ناو چاو و خەیاڵی ناو دڵ پارسەنگی یەکترن و لەگەڵ یەکتردا لەنگەریان بەستوە
  ەکبێسنوور و یەکجار مەشوور و لێسەلمێنراوەکەی نالی دەردەکەوێ  لەمەڕا دەسەاڵتەتەرازووی یەک سەنگ... 

ی الیەنەکانی  کردنونەر و جوانی و بەوالی لەنگەر ڕاگرتن و پارسەنگهەڵبەست بە واتا و هئەو سەرەڕای ئاخنینی 
وەیا ڕستەیێکی تری وشە  لە بەدەستەوەدان و بێ ئەوە ۆی گومان لێکردنی ڕەخنەهەمان هەر لە هو واتا،  وشە

ەڵدەڕێژێ.  هونەر و واتا هڕەخنەیی و و بێعەیبی ەر لەوێدا جوانی و بێهبڕەوێنێتەوە،  ڕەخنەکە ەڵبەستەکەوەه
 ئیعجازانە ئەمەیە: انە، یەکێک لەو هەناوی بەیتەکەدا پەنه تر لەئیعجازی بترازێ جارێ گەلێک  لەمانە
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یر ڕێی ڕەخنەگر دەدا کە  هزا سینەی سووزانمدا« و بەمەدا لەدەڵێ »چ دەکەی لەم دڵەی پڕ شەرەر و  کەنالی 
دەتوانێ  کە لەوە دڵ و سینەت دەرچێ؟ جگە خۆشەویستەکەت لە پێی بڵێ چۆن ڕەوا دەبینی داوا بکەی

دڵ تێی فکرم، بەڵێ   ەر بە هچاو بیبینم نەک  بە ێشتنی یار دەکەم کەهبڵێ من بانگ بڕەوێنێتەوە بەوە ڕەخنەکە
ەر بەجارێ ڕەخنەگر قەرداربار دەکاتەوە و  هێزی بەدەستەوەیە هوەرامێکی تری ئەوەندە بە جگە لەم وەرامە

 پاڵ دەدات. لۆمەی تێنەگەیشتنیشی بە

یەکەمیان ئەوەبوو قسەمان لێ کرد و وا  .ەیەهپڕ شەرەر« دوو واتای جودای  ڕستەی »چ دەکەی لەم دڵەی
پڕ شەرەرەکەم   دڵە  دوەمیان ئەمەیە: چ لە .لێشی ڕزگار کەین، وەک کردمان گرین وبخەریکین بەر ڕەخنەی 

لەم واتەیەدا  یچی لێ بکەیت...هتۆ  و کەڵکی ئەوەی نەماوە  و سووتاوە ەر ئاگرەهەمووی هدەکەیت کە 
 بگیرێ.شاعیر  لە دا نابێ تا ڕەخنەی ئەو داوایەپەی دڵەکە داواکردنی دەرچوونی یار لە

کیان دەبێتە سوپەر بۆ ێەندێ وشەی بەیتەکەدا، یەکه لە دوەکر نالی دوو واتای سەرلەبەری ئامادە کەواتە
  لە «ستداللا»ڕێی  من و تۆ لە لەوی تریان بگیرێ بێ ئەوە ەموو توانج و ڕەخنەیێک کەهەوەی کردنڕەت

  ێڵێ بەوەهبەیتەکەوە ڕەخنەگر پاشگەر بکەینەوە. دەمەوێ بڵێم واتای دوەمی وشەکان پێویست ناوشەکانی تری 
دیتمان  جەننەتی دەیدەم«دا دەفامرێتەوە چونکە ێو»وەرە ن ڕستەی لە وەرامی ڕەخنەکە بکەینە الەصئەو و

استی، رپاەکە لاصڕەخنەکەی لێ گیرا و و بگەیەنێ کە  واتایە ڕستەی »چ دەکەی لەم دڵە« مەرج نییە ئەو
اوسەنگی یەکترن، چ بەیەکەوە بن چ تاک تاک، ئەو  هاونرخ و ه ی تێدایەڕڕودسەدەفەکەی نالی دوو 

 ەڵدەسووڕێم. هپێک دێنن کە من لەم چەند دێڕانەدا دەوریان  لەنگەربەستن و پارسەنگبوونە

یچ جۆرە نوقسانێک  هنە  وەب ردیارە نە واتاکان نەفەسیان سوا ەاڵخناویی پێوەهسەیریش لەوەدایە نە بەیتەکە 
الوە واتای بۆ بخوازرێتەوە وەیا کەلەبەری پڕ   ەیە لە داڕشتنی بەیتەکە پێویست بکا یارمەتی بدرێ و لەه

 بکرێتەوە.

ەرە زۆریان پێیانەوە دیارە جێی نوکتەکە  هەیە، بەاڵم بەشی هیاندا زۆرن لەوانەی نوکتە و نازکی لە شیعرشاعیر 
 کە بۆتە ری دێنمەوەص یم ناجی می هێکی ناوداری دوکتۆر ئیبراشیعرنموونە لێرەدا  بەدا. خۆش دەکەن لە شیعر

 دەڵێ: شاعیر دەکرێ، ح گۆرانی و کۆڵێکیش مەد

 

 ە«اتوە بڵێ »پێش سێبەری خۆمان کەوتینەوهدا خەیاڵی بەشاعیر   دوو بەیتەکەدا دیارەەرهتێکڕای  چاکی لە بە
پەیدا دەکا  «طریق مقمر بەیتی یەکەمدا » لە بۆ ئەم مەبەسە ە.شاعیرانەشواتایێکی جوان و تا بڵێی   بەڕاستی کە
لەگەڵ خۆشەویستەکەی  غاردان  لەسەر تیشکێک سێبەر دروست کات تاکوو بە وەواتاکەی پەکی کەوت نکەوچ

  ەبا بەئاسایی دەیگوت:هتاریکی  اتبا پێویستی بەهخەیاڵدا  کەونەوە. دیارە ئەگەر واتایێکی بەلێی پێش 
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و  وبەڵکشاعیری عادەتی، ەڵبەستدا، ه ێنان و بردن بۆ سازدانی جێگەی لەبار بۆ واتا لەهلەم الیەنەی خۆ  جگە
نوکتەشی بۆ   ەر جێگەی ئەو تاکەهدەکات و  نوکتەیێک گەاڵڵە  ەر تاکەه بەیتدا تاکە پێشکەوتووش، لەشاعیری 

نالی شیعری جێگەی یەک نوێنی تێدا دەبێتەوە، کەچی نموونەکانی  وەک ژووری یەک نەفەریی کە -ساز دەبێ 
دراوسێکەی تەنگ   یچیشیان جێی بەهژماردنیان  دەچێ لە ەڵەهواتایەیان تێدا ڕیز کراوە چاو بە ئەوەندە

ەری تازەی تێدا دیار هتا لێی دەیتەوە گەو ەر وایەهبەیتەکانی نالی وەک کانگەی گەو نەکردوە. گەلێ لە
  ەر پێوەی دیار نییە خۆی خەریک کردبێ بەهداڕشتنی بەیتەکانی نەک  ێندەش ئوستادە لەهدەکەوێ. نالی 

  ەوەی بەیتێکی و دڵنیابوون لەبوونەوە لە شیکردن دوای لێ وەب ای جار واهبۆ واتا، جارە ئامادەکردنی جێگە
نکاو خۆ  ێنی بەیتەکە ئەوسا واتایەکی تەڕ و تازە لەهەموو واتا و جوانی و نوکتەی ئاشکرا و نه گەییشتن بە

لەو بەیتانەی   یەکێکە ەر دەڵێی کاڵوی سەخرە جنی لەسەر نابوو و الی دا. ئەمەه لەی چاوەوەیو بیبان دێنێتە
 بەدەستەوە دەدەن: ێک یەر جارە واتاه

 ێو لەسەر ل گوناهی دەمەکەت بارە هەرچەندە
 کەفارەت بڵێ ماچە نالی کە حەددی چیە

 

ڕادەگەیەنێ ئەو ڕاستە واتایەیە کە یەکەم   و داڕشتنی بەیتەکە وێنەی ئاشکرای وشە واتایێکی ڕێکوپێک کە
 نیگای خوێنەر و یەکەم بیستنی گوێگر بۆی دەچێ: 

بار. ئەو بارەی سەر دەمەکەش چ  و بێبەشکردنیەتی لەو دەمەت بۆتە کردنیداشەعاشق  ی دەمەکەت کەهگونا
»لێو بەبار« کەفارەتەکەی ماچە،  دا دەبێتەئەو بارە بێ کە لە زاراوەی کوردیەکە بێ وەیا هقورسایی باری گونا

سڕینەوەی لێوەکان   بە ەڵدەستێ، لێو بەباریەکەش دەڕەوێتەوەه ەکەش لەسەر دەمەکەهبەو ماچە قورسایی گونا
 اوەهشتی وە ئەوە بڵێ و ڕێی ناکەوێ تەمای بەحەددی نییە ماچ، بەاڵم نالی  ئەنجامی لەیەکتر خشانیان بە لە

 بێ.

ەموو کەرستەیێکی واتا و جوانی هو شانازیشی پێ دەکا.  پێی ڕازییەشاعیر گەورەترین  ئاشکرایە واتایە ێندەهئەو 
  بەدا کۆکردنەوەیان لە شیعر کە تێدایە... هتادی و  مەعشوق  نان لەێز و سۆز و خۆ بەکەم گرتن و ڕێزهو 
ێزە هەر ئەوەندە واتا و جوانی و هەستیار و جوانکار نەبێ ناکرێ. بێی و هونەرمەندی زێدە دەسەاڵتدار و ه

 . وەبەیتەکەدا شتێکی کەمت نەدۆزیتەوە بەاڵم شتێکی زۆرت لەکیس چ لە بدۆزێتەوە

وشەی  عیشق و عاشیقی.ونی نەیە پڕە لە وردەکاری و ف هت... لێرەدا پۆرگێک ە«»دەمەکی هەرچەندە گوناه
دەمەڕۆ...«.  سەرەوەیە وەک کە بڵێی »دەمەخۆ، دەمەڵێ، بەی ە«»دی ئەمرازیغەی »نهی« یەو ص ە«»دەمەک

 وشەی »دەم« لەچاو واتاکەی بەرچاو، چونکە  جارێ دەگۆڕێ لە بەعاست »دەمەکە...ت«دا لە  واتای بەیتەکە
 دێ:  بەسەر وابێ واتاکە وای لێ ئەمە ی جێی دەگرێتەوە. کەهلێکی نەعناودا نامێنێ و فی

وە پێم دەڵێی »دەمەکە« و چەندێکی بۆت ببزوومە من بەوەدا کە ەی تۆ لەکردنیهی ئەو نەهەرچەند گوناه
ماچ نەبێ کەفارەتی نایێ بەاڵم نالی  بۆتە باری سەر لێوت بە ت کەە«ەی »دەمەکهتەوە، ئا ئەم گونایدەمشکێن

 بڵێ و ڕێی ناکەوێ. حەددی نییە وا 

ڕێنووسی  بە کە لەگەڵ وشەی  و خۆت خەریک کە  ەڵپەسێرەه الیێکەوە ەردوویان، لە ه ئەم دوو واتایە،
»حەددی چیە، حەددی هەیە...«دا بە واتای ڕستەی  لە بنووسرێ ئەم وشەیە «دحەدکوردی دەبێ »

زمانی  اتبوو. لەه ا بەکارهەر وە ه ێنامەوەهباوە، لەو دوو واتایەی تازەش « ەبوونهماف  اتن وهێڕێکەوتن و ل»
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اتبێ لەو ڕوەوە  ه ەر لە سنوورەوەهکە وا ڕەنگە واتا کوردییەکەی  ەیەهواتای سنووری  یشدا وشەی عەرەب
  ەحەددی هەیە. ئەم  دادەگرێ کەڕاستەوخۆ سنووری میانی دوو شتان بۆ ئەو کەسە هەبوون« ددحە» کە
ی  هو  دارە 80»حد«ی دزیەتی  ان ئیترهبە زاراوە بە واتای سزای گونا وەب دا«ه شەریعەت و »اصول الفق لە
بۆ ئەم واتایە ببەینەوە    ە... کە وشەی کردنوەیا برسی تێرکردنەوە یا بەند ئازاد وەڕۆژهـ ەندێ گوناه

 وەرام:بەیتەکە دەبێتە پرسیار و 

 ی دەمەکەت بارە لە سەر لێو هەرچەندە گوناه
 ت بڵێ ماچە کەفارە نالی؟ کە حەددی چییە

 

یار  ڕووی پرسیار لە عی دوەمداصریارەکەیەتی، بەاڵم لە م عیر لەگەڵ ی شاوتوێژڕووی  عی یەکەمدا صرم لە
لە ئەدەبی کۆندا  وەب « گۆڕینێکە زۆر پەسەندبطمخا» وەردەگێڕێ و بای دەداتەوە سەر خۆی، کە ئەمە

 تەنانەت لەمەدا پەیڕەوی شێوازی قورئانیش کراوە. 
  ی دەمی نالی کەهی لەگەڵ خۆی بێ و بڵێ گوناوتوێژەکەمیشدا ی عیصربەاڵم ڕێی تێدەچێ نالی لە م

بۆتە باری  ە چیەهی ئەم گونا بۆتە بار لەسەر لێوی، ئەوجار لێی دەپرسێ ئەرێ ئەی نالی  ەـ«بخاطم»
یار بڵێ ماچە  ئەوەیە حەددی ئەم گوناهەەر خۆشی نالییە، و دەڵێ هسەر لێوت؟ خۆی وەرام دەداتەوە کە 

 مەبەستمان بوو. ەش دێت کە لێرەدا خۆی بە واتای ئەو  ەفارە بۆشەریعەتدا ک لەکەفارەت. 

م دەشێ ببێتە ئەو پرسیار و دوە عیصرەکەمدا یار بێ وەیا نالی، می عیصرم لە «بطمخا» خوالسە
  ەوەە بێ کە لە شەرعیی یش ئەو سزایەدانەوەیەی باسم کرد، واتای وشەی وەرام

یچ هەستمان کردبێ بە هبێ ئەوە  ەڵگێڕایەوەهسێ تۆژاڵمان لە واتاکانی ئەم بەیتە وەردەگیرێ. تا ئێستا، وابزانم،  
بێنین و  »نالی«یە. کە ئینساف بەکار کە اتنێک لەالیەن خاوەنی بەیتەکەوەهەناسەسواریێک وەیا وەتەنگهجۆرە 
لێشی زیادن چونکە  ەر بەسن بۆ بەیتێک بەڵکوو هنەک  بێنین دەبێ بسەلمێنین ئەو سێ واتایەحەقدا  دان بە

 گوتنی بەیتی خاوەن یەک واتا و دوو واتا.   اعیران مەنع کەین لەئەگەر وا نەڵێین دەبێ ش

ناسراوەکانماندا باسی ئەم   ئەدیبە جارێکیان لەگەڵ یەکێک لە بەاڵم سەیر لەوەدایەنییە،  لەمەدا چ تەگەرە
  ی ئەو سێ واتایەدا لەکردنەڵگرتنی بووین و بە دوا قەتارهبەیتەم دەکرد وە بەیەکەوە خەریکی سەرپۆش لەسەر 

وشەی »دەمەکەت« دەشێ بە واتای  خەبەرین و ئاگامان لەوە بڕاوەنکاو ئەدیبەکە گوتی ئای کە بێ
دەم و لێویش کە جوان بوو لە   وێن دەڵێن، خۆ دیارەخ عەرەبیدا بە دم« لە -»دەم »خوێنەکەت« بێ چونکە

سوورییەوە لەسەر  یڕەنگهەموو  عاشقان بەڕێی تێدەچێ بگوترێ ڕشتنی خوێنی و سوورییدا وەک خوێن دەنوێنێ 
ن چوو بۆ الیەنی واتای خوێن لە وشەی »دەم«دا، بەیتەکە سەرلەنوێ  هئەو لێوانە بۆتە بار... خوالسە کە زی

لێ کارێزی ئەنجامدا  ەڵدەکەندرێ و لەهبەو زەویە نەور و تەڕەی کە وا بە ئومێدی ئاوی زۆر بیری لێ  ێتەوەدەب
 پەیدا دەبێ. 

وشکایی واتاکانی دێت کارێکی بە کێشەیە نەفەسێکی درێژی   ڕادەیەشیعری نالی تا ئەو ەڵگوشینی هدەبینی 
ەفەریان پێ نابات، ڕەنگە  چاوخەڵەتێنە، مووقاڵشی و زەڕڕەبینی نەبێ زپێدەوێ. سەرەڕای کێشە تا بشڵێی ورد و 

  گەورە ەرەکانی لەزەتێکی ئەوەندەهەڵێنانی گەوهەت بێ. بەاڵم پاداشی حمەر یەکجار زەهبردن ئەوساش زەفەرپێ
،  ماندووکردنێک و لەگەڵ خەریکبوونێک دێنێ. چ سەیرێکیش لەم گوتەیەمدا نییە ەموو خۆ پێوەه ەمتایەهو بێ

 بزێوی وەک شەترەنج وەیا یاری لەزیهنەاڵت و ڕۆژئاوا خەریکن بۆ کاری هچونکە ئاگامان لێیە دەوڵەتانی ڕۆژ
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و پسپۆڕ و ئوستادی شارەزا تەرخان دەکەن و پاداشی گەورە دادەنێن بۆ   دەکەنەوە شەترەنج بەرەژێرتر فێرگە
  بە گەالن و بە انهجیدەوڵەتانی بۆ ڕێک دەخەن و وێن اڤڕکێیهسەرکەوتوەکان لەو یاریانەدا، تەنانەت 

ئێستەگەکانی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن خەبەری بزافتنەوەی بەردێک لەو  ،پێیانەوە خەریک دەبن ەوەحکومەتانی
خەڵق ڕادەگەیەنن وەک ئەوەی ڕووداوێکی گرنگی ئابووری وەیا  ی سەر تەختەی شەترەنجەکە بەبەردانە

ەر هەموو یاریێکی وەک ئەو هڕامیاری وەیا کۆمەاڵیەتی وەیا زانستی ڕووی دابێ. خۆ دەشزانین ئەم یاریە و 
و داسووڕی ەڵسووڕ هنی چەند کەسێک لە پەراوێزی خۆیدا تیژتر دەکا، هێندەی سوود تێدایە کە زیه

ونەری هخۆی میراتێکی کۆنی  یەکە بۆیونەری پسپۆڕانە نیشان دەدەن سەرەڕای ئەوە کە یارهیاریچییەکانیش 
 ەیە ببێتە شەترەنجزان یەک لوقمە نان ناخەنە ناو زاری مرۆڤێکی برسییەوە. ه ان هجیەرچی هئادەمیزادە، خۆ 

  ە 1974ی ساڵی دوەم تشرینی  27وا لەم کاتەی کە ئەم دێڕانەی تێدا دەنووسم و ڕێکەوتی ڕۆژی چوارشەمۆی 
اوارە بوون بە دوای خۆراکی  و بە ملیۆن خەڵق ئ وەب  بەشێکی یەکجار زۆری ئەفریقا دووچاری قاتووقڕی

ەزاری تریش خەریکی مردنن، کەچی  هەزار کەسیش لە برسان مردن و چەندین هنەژییدا چەندین نەمرو
ەوە خەریکی »کش حکومەتەکانیانمەتەکانی شەترانجزانی سۆڤێت و ئەمریکا و دەوڵەتانی تر بە یاریدەی یبڵ

انە  اڤڕکێیهبیر لەوە ناکەنەوە پارە و مەسرەفی ئەو یاری و حکومەتەکانیشیان  مات«ی شەترەنجن. نە خۆیان و نە
ڵێکدا  حا بێئینسافن لەحم و بدەن بە برسییەکانی ئەفریقا. کەسیش گلەییان لێ ناکا و پێیان ناڵێ ئای چەند بێڕە

 خەریکی کەیف و بەزمی شەترەنجن.  ئەم دەوڵەتە ئاتۆمیانە برا ڕەشەکانمان گیان دەدەن بەدەست برسیەتییەوە

ەم و دەزانم برسیبوونی ئەفریقا دەخلێکی بەسەر  چ گلەییەکیان لێ ناک ئەوەی ڕاستی بێ منیش لە الی خۆمەوە
ەر سەرف بکرێ هە. ئەو چەند ملیۆنەی سەرفیش دەکرێ بۆ شەترەنج دەبێ یشەترەنجی ڕووس و ئەمریکاوە نی

و بەراتی شەترەنجزانانیش باشتر ئەوە بوو لە مووچە و   دەبێتەوە، لە جیاتی بڕینی مووچە کوێر دەنا یاریەکە
  ێندەم بەالوەهێنی دابشکێ... بەاڵم کە ئەمە وابێ و هکەم بکرێتەوە وەیا مەسرەفی پۆلیسی نبەراتی چەکی شەڕ 

بۆ ڕۆشنبیرێکی کورد تایبەتی   بە شیعری نالییەوە دەبێ بشزانم، ئەگەر شەوکوێر نەبم، خەریکبوون بە ،ڕوون بێ
ێک وەیا  عەرەبنگلیزێک وەیا یەفترە لە خەریکبوونی ڕووسێک وەیا ئرپیرۆزتر و بایەخدارتر و بەشەەد جاران ص

 کوردێک بە یاری شەترەنجەوە، نەک لە یەک سەر بەڵکوو لەگەلێک سەرەوە: 
ۆشنبیر دەکاتەوە و  ی نالی لەویش زیاتر زیهنی ڕنی یاریچی تیژ دەکا شیعرهەر وەک یاری شەترەنج زیه .1

یاری و ئابووری و نی لە مەیدانەکانی ئەدەب و وەک ئەدەبدا کە ڕامهەڵێنانی مەتەڵی زیهڕایدێنێ بە 
 ونەری... یە. ه

 ەوەییدەتوانم گرەو بکەم لە سەر ئەوەی دۆزینەوەی تەڵەی شەترەنج کە گەورەترین زانای شەترەنج نابێت
ەڵبەستەکانیەوە. کە هەندێ  هنکاری دەوێ لە دۆزینەوەی تەڵەی واتا کە نالی خستۆتیە نێوان هکەمتر زی

 ساڵ تێپەڕیوە بەسەر 150ی گرەوەکەم بردۆتەوە چونکە نزیک پێشەوەلە  بزانە دەڵێم »گرەو دەکەم« ئەوە
 بەشێکی ئەو تەاڵنەی نالی تا ئێستاکەش بە کەس نەڕەواوەتەوە.

 
  لە مەیدانەکانی ن تیژ دەکا، ڕەنگەه دا زیەر لە مەیدانی شەترەنجهترەنجەوە خەریکبوون بە شە .2

ۆڤ زیهنی مر  هەیە بەریەوە بە ی نالی کەنوکتە شیعرن کوێر کاتەوە بە پێچەوانەی هدا زیـنسانیات«ا»
ەیە تۆ کە هلەو مەیدانانە. باوەڕم   دا چونکە خۆی یەکێکەـنسانیات«ا» ەموو مەیدانەکانیه بکاتەوە لە

فێڵبازیی پێشەوایێکی سیاسەت وەیا   و ەڵێنی بە ئاسانی دەتوانی درۆهشیعری نالی ێنیەکانی هتوانیت واتا ن
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ێنان بەڕاستیدا کۆمەش نەکەی لە هتەریقەت تێبگەی و خۆتی لێ بپارێزی، بە مەرجێک ترست نەبێ لە دان
 ەورازترە. هلە خۆت دا حیزبایەتیدۆزینەوەی درۆ و دەسەلەی کەسێک کە خۆشت دەوێ وەیا لە پلەی 

 
تێناپەڕێنێ، لەوانەیە نەخوێندەوارێک ببێتە گەورەترین   شەترەنجەکەەی عئۆینی شەترەنج بەرتەسکە لە ڕوق  .3

یران شەترەنجی لە پسپۆڕەکانی هنموونە دەڵێم کاک نووری برای کاک موستەفای کاکی  زانای شەترەنج. بە
ەڵکێشین کاک نووری مەکتەبیشی هادە و خوێندنی ڕەسمییان هئینگلیز دەبردەوە، خۆ ئەگەر بە تەرازووی شە

ەر نەخوێندەوار تێی ناگا، تاک تاکە خوێندەوار نەبێ سەرەدەرییان لێ هنەک شیعری نالی و. نوکتەی نەدیتبو
ا زیرەکی و وردبینی چەکی ئەو شەڕەنین کە  هەموو نوکتەکان نا، بە ئاسانیش نا. بە تەنهناکا ئەویش لە 
ی نالیش کۆببێتەوە و  ەموو زانستەکانی سەردەمهدا بەرپای دەکەن. دەبێ لەگەڵ زیرەکیشیعرەکانی نالی 

کەڵەکەی پێ بکرێ لەسەر شیعردۆستی و ئاگاداریی فنونی ئەدەبی کالسیکی و ئاشنایی بە دیوانی زۆربەی 
ەموو ئەدەب و هەرەڕای زەکای مرۆڤ ی نالی س ەی واتا و نوکتەی شیعرعق وڕ شاعیرەکانی ئیسالم.

کەرستانەی پەکی لەو یەکێکە  شەترەنجیش زانستەکانی ئیسالمی سەردەمی »نالی«یە. سەیر لەوەدایە
 بەیتەکانی نالی: ەندێک لەهلەسەر دەکەوێ بۆ زانینی واتای 

 گرتی سەراپاتهـ »ماتم« وەکوو زولفەینی سیە
 بیەیی بەیدەق و شامات عپۆشی لە ڕوخت تە

 

پێشەوەش مەجبووری   لە ،دا »مات« دەبێدەکا بزانی »شا« لە یاری شەترەنجوشەی »شامات« ناچارت 
وشەی »شامە«یە بە واتای »خاڵ« کە لە  جەمعی  ڕێژەی عەرەبیدا »شامات«  کردبووی کە بزانی لە

 م« و زولف پۆشیویانە.ەمات  - م« کراوە و »ماتةتعبیڕووی یاردا وەک بەیدەقی سەر تەختەی شەترەنج »
کردنە،  ئەو بەراوردیێکەوە بێ ویەر ڕوهدا، لە یاری شەترەنج شیعری نالی بکەین لەگەڵ کە بێین بەراوردی 

  شیعری نالیدا. لەدەبینین بەڕاستی شەترەنج یەکێکە لەو نۆکەرانەی دەستەونەزەر ڕادەوەستن لە دیوانی 
شیعری »نالی«یە چ پەکی نەکەوتوە لەسەر  خۆی کەرستەیێکی  یاری شەترەنج کە بەردا،نەراب ینوقتە

  یزانستێکی دەرەوەی خۆێکی تر، شەترەنج دیوان و دیوەخانەی نییە یا شاعیر ێ شیعر، هی نالی بتێگەیشتنی 
پیاوەیە دەسەاڵتی بەسەر کەسدا ڕاناشکێ مەگەر   وەک ئەو بۆرەببێتە نۆکەر تێیدا. لەم مەیدانەدا شەترەنج 

 کە لە ناو کۆڕی مرۆڤی کۆک و پۆشتەدا.ێبەسەر خۆیدا، ڕوتەی
 

و ونەری خۆی و شارەزایی و زیرەکی شەترەنجزانەوە تەختە و بەیدەق ه ەموو هی یاری شەترەنج بە ئەمراز .4
گیان و سارد و سڕن، لە خۆیانەوە بەدەنگ نایەن و چ پەیامێک  ەموویان بێهیکەری ڕوخ و فیلە کە پە

ێکی تر،  ی شاعیرهی نالی بێ وەیا هشیعر، ێنین، بەاڵم ئەمرازی هڕاناگەیەنن ئەگەر من و تۆ بەدەنگیان نە
لە  جا بۆ خۆت تێفکرەوەستیارە کە زادەی دڵ و خوێن و مێشکی خاوەنەکەیەتی. دەهر و ادوشەی واتا

 ەناو بێ.هبەردی ڕەق و یەکێکیان خورپەی   نبزێو کە یەکێکیانهۆی زی هجوداوازیی میانی دوو 
 

ڕابەری مرۆڤ بۆ ڕێی بڵێم لێی دەوەشێتەوە ببێتە  شیعر کەدا ئەم الیەنەش ناکەمە یارمەتیدەری من لێرە
ڕێی  شیعر لەوانەیەبگوترێ  مومکینە ڵێکدا شەترەنج چ ڕێیان بە کەس نیشان نادا، چونکەحا چاکە لە

ەر لە هبەختییە وەنیە ڕاستە بەاڵم ئەم دووی چاک، قسەکەش هەر هخراپیش بە مرۆڤ نیشان دات نەک 
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شتێکی زۆر چاکە بۆ ڕێگە   ت کەروویەک لەوان با ،وایە ەیەهەم هەرچی بەر هشیعردا پەیدا بێ، 
خۆشی لەوانەیە بەڕێکوپێکی بکرێ لەژێر    پێخۆشکردن تا بشڵێی بەدە بۆ پیاو پێ کوشتن. شەترەنج بۆ

ەر  هایی کە و خراپەدا، لەوانەیشە ببێتە قومارێکی ئاس سەرپەرشتیکردنی الیەنی بەرپرسی دەربەستی چاکە
 تەڵفاندنی کات و ماڵی لێ ڕودەدات.  

لێکردن بەدەستەوە بگرم   ەڕەشەهو قەمچی  عیزدا خۆم ناکەم بە واشیعرمن لەم بە یەکدی گرتنەی شەترەنج و 
ا لە ڕووی بایەخ و هپەند و ڕەوشت و ئایین فێری خەڵق بکەم، تەن ،وەک مامۆستاکانی سەردەمی سوختەخانە

بە یەکتریان دەگرم بەمەشدا بەالی  ونەری و مرۆڤایەتی سادەی ڕەنگ لێ نەدراوەوەهنی و هنرخی زی
ی پەند و دینداریی تا بڵێی زۆرە، قسەی دژی یاری و خۆ خافاڵندن ئەویش  شیعرشەترەنجمدا شکاندوە چونکە 

 ەترەنجیش دەگەرێتەوە و دەیشکێنێتەوە.ەر زۆرە کە شه

کە بمانەوێ لەسەر ئەم بەیەکدی گرتنە بەردەوام بین دەتوانین چەند ئاڵقەیێکی تریش بخەینە سەر زنجیرەی 
و   سەبە بەسەر شەترەنجدا بەاڵم پێویستی بەم ئەرکە نییە، چی تازە لە گوتنی بوومەوە شیعرانی کژمارەی ڕاش

پەروا و بە  سرنجی ئەو خوێندەوارانەیە کە بێ ێنانە ناوی شەترەنج ڕاکێشانیهلە مەبەس. نیازی بنجی لە  زیادیشە
دەکەونە دژی. چ گومانم نییە لەوەدا کە ئەم تەرزە   بایەخ دەکەن وو ئەمسالی نالی بێشیعری نالی  شانازییەوە

دانی نەڕۆیشتوە. دەنا دەبوو ەنج و بایەخ پێیەنەی یاریی شەترخوێندەوارانە ڕۆژێک لە ڕۆژان خەیاڵیان بۆ ئەم ال
ەزار جاران لە شەترەنج هلوومە یەک لە دوو کاران بکەن: یا واز بێنن لە دژایەتی ئەدەبی کۆن کە مەع
ڕێکخراوانەش تاوانبار  و ئەو حکومەتانە سوودبەخشترە یاخود بکەونە دژی شەترەنج و یاریەکانی وەک ئەویش،

 خەریک دەکەن.   ەترەنجەوەش  عالەم بەبکەن کە خۆیان و 

زیانی   ئەدەبی کۆن مێشک و دڵی خەڵق بۆ الی بیروباوەڕی کۆنەپەرەستانە ڕادەکێشێ کە ئەمە ندەمێنێتەوە بڵێ
لە بە فیڕۆچوونی کات و   ەر بریتییەهکە  زیانی یاریش پترە لێی وەربگیرێ، لە ەموو سوودێکەوەیەهبەوالی 

ا کە ڕۆشنبیری ئەمڕۆ لە هدانەوەی گوتەیێکی وەچردڵ و دەروون. بۆ بەرپە بیروباوەڕ وسەر  چاالکی و کار ناکاتە
لێرەدا دەیان کەم بە پاشگەزکەرەوەی ڕەخنەی ئەوتۆیی،   ەیەهنیدا تێپەڕێ دوو وەرامم  هزی دژی ئەدەبی کۆن بە

 ەن خوێنەریان پێوە خەریک ناکەم:هچەندین وەرامی تریشم 
مە بیکەین بە نموونەی ێکە ئێستا ئ وەشیعری تێدا نەبەر ئەدەب و هەتان وەرامی یەکەم: ڕابردووی میلل

ن لە شیعر و ئەدەب دێڕێکئەنجنی بکەین. ن ر و خەنجەری ڕەخنە و نەفرین ئەنجو بە شیپاشکەوتوویی 
کە  کۆن، لە پێش ئەودا و بەدوا ئەودا چەندین دێڕ دێن ڕووپەڕەکە پڕ دەکەنەوە.  ییەتیاڵڕووپەڕەی ژیانی کۆمە
ەڵدانەوەدا ئەدەبی کۆن  هپەنا ئەو خۆ و لە پەرەستانەبە دژایەتی شتی کۆنە ەڵدەینەوەهئێمە ئەوەندە خۆمان 

داتە  بێنێ و بەرمان داڕابردوومانەموو هبێژۆکەمان بە گژ  تاوانبار بکەین و لە ناوی ببەین دەبێ ئەم دڵسۆزییە
گیری شیعر، یەخەتاکە میراتی  ەرهەموو ڕووداو و کردار و گوفتاریەوە نەک هەموو مێژوو بە هگیانی 

 عیر. اشەر هو توجاریەوە نەک  سەرلەبەری خەڵقەکەشمان بکا بە مەال و شێخ و کاسب و فەلالح

بەین و کۆن دەبێ تێکڕای ڕابردوو لە ناو بشیعر و شاعیری ئەگەر دەست درێژ کەین بۆ خنکاندنی  خوالسە ئێمە
شیعر لە  ەموو ڕابردوو کۆنەپەرەستە تەنانەت هکۆنەپەرەست  شاعیر دەکاتەگرێیەی بسڕینەوە چونکە بەو گەزو

  رێ. تۆ بێنەدوتووش دەژمێرەوە زۆر بە پێشکەلێرە بەپێشتری بیروباوەڕی کۆمەاڵیەتی ربەی الیەنەکانی وچاو ز
گاڵە جنۆکاوییەکانی وتەنیشت وڕێنە و گڕوەیا مەالی جزیری بخە  يالمعر العالء شیعری نالی وەیا حافظ وەیا ابو

ەکجار یئەو وڕێنە  چاو  وەک شۆڕش خۆ دەنوێنن لەشیعرەکان  ساڵ پێش ئەمڕۆ دەبینی  200و کاسبێکی   حفەلال
گیانی   جاران لە ەکانیان دەشیعروەک شاعیرەکانیش دواکەوتوەدا. گیانی نەسەلماندن و ڕێزلەخۆگرتنی 
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ەژاری ئەو سەردەمانە مەردانەتر و ئازایانەتر هەڵدەچەقن لەبەر چاوی  هسەرکزەاڵنە و خۆ بەکەمگرتوانەی چینی 
حوکم بەسەر ئەو  ڕەفتاری وانەوە رەوان و لەلەمەوپێشیش بکەینە بە ەژاریهبینەری ئەمڕۆدا. کە بێنین و چینی 

ەژار ڕێزیان هچینی  دێن چونکە پێشەوە شاعیرەکان لەچاو زوربەی میللەتدا هەر لەئەوساش   ن،رانەدا بدەییعاش
 لێ ناون و لە خۆیان بە پشتەوەتر داناون.

  نەیتوانیوە و نەیزانیوەکرێکار و جوتیاری دوێنێ کە  ەڵناستێنم لەهمن کە ئەم ڕاستییە دەڵێم ڕقی خۆمی پێ 
تاکوو ئەو  مەکۆن دادەنێم بۆیەواقیعی شاعیری کرێکار و جوتیاریش لە تەنیشت یعی شۆڕشگێڕ بێ، کە واق 

لەمەو پێشمان چ چاری نەمێنێ و دەست بگێرێتەوە شیعر و شاعیری ڕۆشنبیرەی دەست درێژ دەکا بۆ کوشتنی 
فێڵی ێڵ خۆ بکاتە جەلالدی بحاو ئەدیبی کۆن دەبێ دەرشاعیر  کە دەست نەگێڕێتەوە لە چونکە لەو ستەمە

ەرگیز ڕەوا نییە ڕێ بدرێ بە ڕۆشنبیرێکی ئەمڕۆ شانازی بکا بە  هپێشەوەش. لێرە بەو فەلالحی  عەمەلە
  لەمەوپێش بە ناوی دژایەتی بیروباوەڕی پاشکەوتوو لەو شاعیری  خۆپڤدانی دەست نەپاراستن لە کوشتنی شیعر

ەرچی بیری پاشکەوتوو هەژاردۆستی و پرۆلیتاریاپەرستی کەچی هکوڕێنی بکا بە  ی بە خۆی داوەڵێکدا ماوەحا
بگەیەنین بە کوشتنی   ەڵێناوە. دەبێ لەو ڕۆشنبیرەهێلکەی کردوە و جووجەڵەشی هەژارە بێچارە هەیە الی ئەو ه

، چونکە ئەو لەو کوشتنەدا ێکی بە دەستەوە نەبێعوزریچ هە کخۆی دەکاتە جەلالدێکی بێداد و ستەمکار شاعیر 
پێشکەوتووترین تاقمی مێژوو دەکوژێ و دواکەوتووترین تاقمی مێژووش ئازاد دەکات کە ئەمە ڕاستەوخۆ دەبێتە 

ەژار بۆتە مۆدەی  هەموومان دەزانین بە ڕەواڵەت خۆدانەپاڵ چینی  هەلپەرستی« بێ پێچوپەنا لەو ڕوەوە کە ه»
  کا«. کە چی تێناچێ وەک مەسەلە زۆر مەشوورەکەی »خەنجەر لە ئەم ڕۆژانەمان بە زۆریش خۆدانەپاڵەکە

شیعری ئازایانەتر و ئازادانەتر   لەمەوپێش نەسەلمێندرێ لەوەدا کە نەیتوانیوە و نەیزانیوەعوزری شاعیری 
خەڵقی تریش نەسەلمێندرێ لەوەدا نەیانتوانیوە و   و فەلالح و کاسب و ەڵبەستێ دەبێ عوزری عەمەلەه

 خۆیان پێشکەوتوو بن. شاعیری سەردەمی ەر نەبێ، بەقەدەر هنەیانزانیوە، 

نەیسەلماندوە چۆن ڕۆشنبیرێکی سەردەمی  ەوەلێرە بەپێشەوا«یە میللەتی نەخوێندەواری هو دوو  ئەم »بانێکە
شیعری نالی ڕەفز کا دەبێ ئایین و میرات   خۆی دەسەلمێنێ وەیا بە خۆی ڕەوا دەبینێ! ڕۆشنبیرێک کە ئاتۆم لە
و تەاڵقدان و جووتی گاڕەش و ئاوی ئاوبارە و ئاشی ئاو و دەستاڕی گەنم و کڕەی  کردن نی و مارەو بازرگا

و الە ن وەەموو سەروبەرێکی تری ژیانی سەردەمی نالی ڕەفزکا چونکە شیعری نالی بەشێکی پێشکەوتهچەڵتوک و  
ناگەنە هیچ  چاو سەردەمی خۆیدا تەشیڕێس لە یرەدا. خەڕەکی خەڕەکڕێس و تەشیۆپەراوێزی تێکڕای ئەو کەلەپ

 ەر دەکاتەوە سەردەمی خەڕەک و تەشی.  هکە کامێک لە بەیتەکانی نالی، ئەویش لەچاو سەردەمی خۆیدا 

شیعری سەردەمی خۆی و دوای خۆشیەوە دێت کە ئەوسا لە ڕیزی پێشکەوتووترین شیعری ئەحمەدی خانی 
دەتوانم بڵێم   نی سۆمەر و ئاکاد تێنەپەڕاندبوو.چی ئەوتۆی لە ژیا ەوەماددی گەلی کوردی بێچارە لە باری ژیانی 

ەزار ساڵ لەمەوپێشمان  ه مرۆڤی چوار ەیە لە کوردستاندا فەلالح و شوانەکانی نموونەی هئێستاش ناوچەی ئەوتۆ 
لەچاو ڕۆژگاری خۆیان دواکەوتوون. کە  ەن کەسیش ڕێی نییە بڵێ دەبێ ئەمانە لە ناو ببرێن چونکەنیشان دەد

 شاعیر.  ات و بوون بەهدەشێ فەتوای لەناو بردنیان دەرچێ کە فەلالح و شوان وابێ بۆچی  ئەمە

نی و فەلسەفی و بیروباوەڕی لەو ڕادەیە بێ کەسێکی وەک نالی هچەند سەیرە ڕۆشنبیری کورد ئەمڕۆ باری زی
نەبا و جوتیارێکی جندۆکەپەرست با، جوتیاریش تاوانبار بکا ئەگەر   شاعیرببەخشێ و گلەیی لێ ناکا ئەگەر 

وبنی نەکەین و ڕێزی لێ نەگرین. زۆر ەەڵدراویی خۆش بوێ و تا سەرهبا. بەو پێیە دەبێ ڕابردوومان بە باشاعیر 
دا بکرێ، بۆ کەسیش  قەوە ئاخاوتنی لەگەڵطمنیچ کەلەبەرێکی ها لە هدڵ و دەروون و بیروباوەڕی وە مەتەحزە

یچ کەس هەڵوەستێکدا نییە هکێ چونکە لە ەووچوونی لێ بتەکێنێ تا لە خۆوە لێی دەتهسە نالوێ تەپوتۆزی بە
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ەر  هڤبوونەوەیە لە بەرانبەر یتووڕەبوون و گووچوونی قووڵ، پتر هبسەلمێنێ. ئەوەی چاوەڕوان دەکرێ لە بەسە
لێی بگیرێ. گوتەی  ەر ڕەخنەیێک کە برایانە ه عاست  ڕاستکردنەوەیێک کە دۆستانە بەرەوپیری بچێ و لە

ووچوونی لێ همرۆڤێک بە سە ڕاست دەگەڕێ،بەعادەتی ڕاوەدەستێ« بۆ مرۆڤی حەق ئاو  کۆنینەی »کە گوترا 
 ازانێ تا بۆی ڕاوەستێ... بەداخەوە.نحەق  ڕاستییان بە ،ببێتە فەلسەفە

ری ڕابردوو و چینی پاشەڕۆژ بە ۆکەلەپ : بیروباوەڕی ئەم تەرزە خوێندەوارانەش ڕۆژەک دێ ببێتەدوەموەرامی 
ی سەردەمی قوندیلەیە ەڵێنن و بڵێن ئای لەم بیروباوەڕە دواکەوتوەهقێزوبێزەوە سەیری بکەن و لچک و لێوی لێ 

بەوەدا کە  وەئەو خوێندەوارانە و بیروباوەڕەکانیان گرت حورمەتی مە دەڵێم زۆرم تاریکستانی کۆن! کە ئە
ەموو هیان لە بەر کردنڕێی بێبایەخ ئەمڕۆوە دواڕۆژ چونکە، ڕاستییەکەی، لەحوکمی بێبایەخکردنیان دەخەمە بەر  

کرداری خودی   ۆیهووچوونیانەوە بەڵکوو بە ها لە ڕووی ئاشکرایی بە سەهکەسێکدا ڕاست و ڕەوانە نەک تەن
ەاڵڵیشە بۆ یەکێکی تر ئەدەبی  ح ،ۆیان نابوود بکەنغەیری خاڵڵ بێ بۆ وان ئەدەبی  حە خۆیانەوەش چونکی کە

 وان نابوود بکات. 

  زۆر بە ئاسانی و ئاسایی دەتوانم بەو کەسە بڵێم کە ڕابردوومان ڕیسوا دەکات و ڕۆژگاری ئێستاکەمان بە
نوێ، ە منداڵی بیژووی ڕابردوو، سەرلەلێ دەکەیتحازرمان بێئینسافانە  لە قەڵەم دەدات، تۆ کە حەرامزادە

نەتوانی دەماری  ئەمڕۆکەمان چونکە گومان لەوەدا نییە تۆ کەحەرامزادەی دواڕۆژیشمان دەکەیتەوە بە منداڵی 
جارێ ناتوانیت ەر بەه شەرعی، کە لەگەڵ ڕابردوو بدۆزیتەوە و بیانکەیتەوە بە باوک و ڕۆلەیپەیوەندیی ئێستا

ی خۆت چ کردنئەمڕۆ... ئەمە ناتوانیت بایی ڕازی یشەرعیدواڕۆژێک پێک بێنیت کە بشێ پێی بگوترێ ڕۆڵەی 
 جایی پێڕازییبوون و سەلماندنی خەڵقی تر. 

بەوەلەد بێنیت بە پێی وەسیقەی   ڕۆڵەی دواڕۆژ لە دایکی ئەمڕۆکە عاجیتەوەخۆ تۆ خاڵق نیت لە بورجی 
ژوویی ڕاستەوخۆی بێ درۆ و فێڵ و فەرەج بێت. تۆ کە خالق نیت ێکێکی کە گۆڕانی ممارەکردنی لە باو

دروست بێنیتە بەر چاو یاخود چاوی مرۆڤی دواڕۆژ   کێ وەسیقەی ساختەمان بەچاوبەستە حیریش نیت بەسا
 ەڵەیەی پێ بسەلمێنیت کە خۆت مەبەستتە.هنابینا کەیت و ئەو 

ۆش و لێکدانەوە پەک همەنتق و ەموو ڕێگەیەکی هامومکین« عاست »مومکین و ن ووبردن لەه خۆ بە سە
شاعیری  شت بکرێ لەهدەدا خوا ڕێ 1850شاعیری  لە 1970ی بیروباوەڕی مۆدێلی کردنشتهدەخات. خوا

شت بکرێ بە  هئەمڕۆمان فڕۆکەمان بۆ دروست کا بە نووکی ئەو خامەیەی لەو زیاتر شک نابا، لە خەیاتیش خوا
 ەموو کەسێک، بەر لەهشت بکرێ لە هەموو نامومکینێک خوا هخوالسە  نەوتمان بۆ لێدات.دەرزیەکەی بیری 

 شتی نامومکین دەکەن لە ڕۆژگاری ڕابردوو. هەموان ئەوان ڕۆشنبیرانەی خواه

ێنانە بە مردنی  هوە وەیا کاتی بەسەرچوە وەک باوەڕنۆزدەم مردەدەی ص یکوردیشیعری  کە یەێنان بەوهباوەڕ
ڕۆژەکەم کردوویت، ونی وبەسەرچحیسابی ەر هەر نەبێ بەسەرچوونی. من کە ئەمە دەڵێم هدوێنێی خۆت وەیا 

ی دوێنێت جودا بێت  ه ەینیت، بیروباوەڕی ئەمڕۆشت لەهاتنی هو دا شەمۆونی پێنجوبەسەرچ یە سەرەڕای ەلەوان
دوێنێوە بۆ  لەقەناعەتەکانت دوێنێی خۆشت ناڵێی مردوو وەیا داکەوتوو ڕەنگە شانازیش بکەیت بە گۆڕانی  چ بە

ەندێکیش  هوان کەیت و ەر نەختێک نیگات فرنمە. خۆ ئەگەوچو بەڵگەی بەرەوپێشەوە ئەمڕۆ و بڵێیت ئەمە
خۆت بەپێشەوەش  بۆ ئەدەبی لەنەچوون« دەتوانی فەتوای »نەمردن و بەسەر ناو نیگاکەتەوە  ئینساف بخەیتە

 گاڵ خۆت بەبێ گرێوو  حەسایەوەدڵێکی  دەرچوێنیت وەک بۆ ڕابردووی شەخسی خۆت دەرچواند، ئەوسا بە
 ەوڵ دەیت میراتەکەهەر وایت، و هبەڕاستیش  بژمێریت، کە ئەو ڕۆژگارە یشەرعیەی ڵمیراتگر و ڕۆ
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ئەویش ڕۆڵەی   بۆ دواڕۆژێک کە دەوری کەیتەوەتری بەیت، دوایش وەدەوڵەمەندتر کەیت و بەرەوپێشە
 خۆت دەبێت. یشەرعی

و پارێزراوە. ئەو میللەتانە جارێکی  ەبوەهێندەی کوردیش، ئەدەبی کۆنیان همیللەتانی تریش وەک کورد، دە 
ئەو  تریش لە کورد بەختیارترن لەوەدا کە ڕۆشنبیری ئەمڕۆیان ئەدەبی کۆنیان تاوانبار ناکەن. بەڵێ ڕاستە

، لەمەوە ڕەنگە وەشیان لە چاو ڕۆژگاری کۆن پێشکەوتوو ب ماددیباری ەر خاوەنی ئەدەب نەبوون، هلەتانە میل
بۆ ئەدەبەکەیان ئەگەر پاشکەوتووش بووبێ، کە چی من دەڵێم عەت دەکا پێشکەوتوو شەفا ماددیبگوترێ النی 

ێکی گەورەی  عوزر دەوەستێت چونکەنەک دژی  دەبێ بزانین ئەم ڕاستییە لەسەر ئەدەبی کورد دەکاتەوە
کورد ڕێی بڕیوەتەوە لە ئەدەبەکەی   یو کۆمەاڵیەتی ماددی کە دواکەوتنی باری  بەدەستەوە دەدا لە ڕووی ئەوەوە
ەمان کاتدا گلەیێکیش بێنێتە سەر ئەدەبی ئەو میللەتە پێشکەوتوانە بەوەدا کە هکە پێشکەوتووتر بێت، ڕەنگە لە 

ەبوە. ئەگەر  هلەوەی کە  ێەم بینهئەدەبێکی پێشکەوتووتر بەر ایان دەبووێشکەوتودەوڵەمەند و پ ماددیباری 
ەیە بڵێین ئەرێ ئەی بوێژی فارس و تورک و هچاومان ڕەشکەوپێشکە نەکات و مێشکمان لەق نەبووبێت ڕێمان 

ی کورد هە دەوروبەرێکی یەکجار دەوڵەمەندتر بوون و ژیان لە چاو کە لەد ساڵ ئێوە صپێش  عەرەبیڕووس و 
راویەتان  حسی ؟ کوا ئەو واتا و وێنەوەی نالی و شێخ ڕەزا و مەوالنا خالید پێشکەوتووتر نەبه ەڵبەستتان لەهبۆچی 

رەکەی نالی ەژاهعە اوتای ئەو لە واقیهەڵبەستتان و هبۆ نێو  تیشکی دابێتەوە دەوڵەمەندەکەتانەوە کە لە ژیانە
 لێتان دانەبڕێ وەیا کەیفی جوانڕۆیی شان بە شانتان بێت؟حاجی قادر نەدابێتەوە؟ بۆ دەبێ تیشکی 

 رەهپاڵپشتی قسەکانم: چەند ساڵێک لەمەوبەر قوتابیەکانی کورد لە قا دەکەمە لێرەدا سەرگوزەشتێکی کورتیلە
وەرامدا پێیانی گوت بەسە بۆ  . لەشیعرداێزی دەهرێکی ئێستاکەمان دەربارەی نالی و شاعی پرسیارێکیان کرد لە

یچ  هبە خەیاڵی   دوەبەیتێکی دڵدارانەدا وەسفێکی خورما و دارەکەی کر دەرخستنی پایەی نالی کە بڵێم لە
 مێوانە:و نالی لێی  عەرەبە، دەشزانین دارخورما ماڵی بێفێڵی وەاتهدا نەی عەرەبێکشاعیر

 طابی ڕئەتۆ قوربان نخیلی یا 
 دڵ ڕەقنەرم و  وەها شیرین و سینە

 

ئەویش تۆزی  پێ کردوەحیجازی کە وەسفی بیابانی  و قسەکانمەوەان بە دوا ئەو بەیتەدا بەیتێکی تری نالی دێنمە
کڕای ئەو تێعاست  وەسفی بیابانی کردبێ. ئەمە دەڵێم لە کە عەرەبێکی شیعری هیچ شاعیرنەشکاوە لە الیەن 

ەبێ لە وەسفی بیاباندا و من چاوم پێی نەکەوتبێ  هنایاب   ەڵبەستانەی خۆم خوێندومنەوە، کە شتی تری زێدەه
 ناکەوێ:  مبەر ئەم قسەیە

 ەح و ئاوری نەفسڕو قوت«ی  »یا احمرەسماقی 
 ە جمی شیطانریا شهبی نجم و  حصاتی ابیضە

وردەچەوی سپیلکەی ڕێی   و روڕۆیشتن نالی بەردە سماقی سو کەعبەبزانە لە مەقامی جەزەبەگرتنی بەرەو 
« و »ئاوری  حنەی »قوتی ڕود زکریخوا بە وردی سەیرێکی ئەم ڕ بۆ کوێ بەرز کردۆتەوە. توحیجازی 

خۆوە    نەفسسواریی لەئاسایی و بێ  اتوە چۆن بەهی یەکەمی بکە کە لە وەسفی بەردەسماقدا نیوەبەیتنەفس«ی 
ئاوری   ،اتوەهبی نجم جووت هشح لەگەڵ وەستاون؟ قوتی ڕوان« طشی بی نجم« و »رجمیهبەرانبەر »ش

چاوتە نە سەری دیارە   بەرلەاڵڵ وا سیحری حەێکی انهجینەفسیش لەگەڵ ڕەجمی شەیتان!!! کاکە لێی ورد بەوە 
 نە بن. 
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ئەدەبی ئەو کەسانە نەگرتوە   یەک وشەی توانجم لە دەکەمەوەمن کە بە گەرمی لەسەر ئەدەبی کۆنمان 
ەرگیزیش ناڵێم ئەدیبی کورد دەبێ لەسەر هو بەس،  ەر ئەمەهنەک  ئینسافی دەکەن لەگەڵ ئەو ئەدەبەدا.بێ

ئەوەی ڕاستی بێ حەرام کات. اتوو لە خۆی  هداەوەمان بڕوا و ڕێگەی تازەلێرە بەپێششاعیری شێواز و ڕێبازی 
ەرچەند واتاکانی لە پشت پەردەیێکی  ه تۆم دیوە سەد سڵەواتم بۆی لێداوەوستی نەوباری ئەەڵبەهپارچە 

ەر همەت تێیانگەیشتووم یا حتا ئەو ڕادەیەی بە زە دوەێما و داپۆشراوییدا خۆیان بزر کرهئەستووری ڕەمز و 
 تێیان نەگەیشتووم.

ەڵێنێ بۆ بەرەوپێشەوەی »گۆران« و  هەنگاو ه خەریکە ەیەهتۆمان ونوێی ئەعیری شا بە الی باوەڕی منەوە
ومی سیاسی و  همەف  ناوەرۆکەوە بێ. مەبەستیشم لە ناوەرۆکڕووی ڕەواڵەت چ لە ڕووی  چ لە ،غەکەیقۆنا

ۆیەکی هجا ئەو نەفسە چی تێدا دەبێ با ببێ.  ،ەڵبەستهو ابۆ ن عیرەفەلسەفی نییە، مەبەسم ڕژانی نەفسی شا
ی یەکێکی ناوەرۆکواز و شێ عەبدی  ئەمەیە کە خۆی ناکاتە ە(عیرانوەیا ئەو شا) عیرەیشم لەو شاکردنئافەرین زێدە

کە دەبینم  بۆ دەڵێمەوەحەیف و مخابنی ەزار هەمان کاتدا هپێشەوەی وەک »گۆران« بەاڵم لە لە خۆی بە
 ێکی بێتاوانمانەوە. ویدەکەوێتە دژی ڕابرد و ناشارەزایانە  حمانەێندە بێڕەه

ەژاری بێباوکی دیت بزەیی بۆی بجووڵێ  هلە ڕۆشنبیرێکی کورد کە منداڵێکی  وومەهچەند سەیرە و چەند نامەف 
ەزار هبە درێژایی پتر لە دوو ، وەوا ب بێباوکە ەڵستێ کە ئەویش وەک ئەو منداڵەهبەاڵم ڕقی لە ڕابردووی کورد  

ەڵنەمژیوە و تێر بە زگی خۆی نەخواردوە و قەمچی ستەمکاری بێگانە لەسەر پشت هحەسانەوەی ساڵ نەفەسی  
ڕووی قسانیشم لە ڕۆشنبیرانی  1960ساڵی  لە وەەڵنەستاوە. من لە وەسفی کورددا ئەمەی ژێرەوەم گوتهو شانی 
   :وەعەرەب ب

 

 ئەنجنی کا...   و گۆڕستانی مێژوو ئەوە نییە ڕۆشنبیرێکی خۆی سەرلەنوێ ئەنجنا ئەم پڕزۆڵە لەشخوێناوییەی ن

ڕەخنەڕەواندنەوەیە ئەوەیە چاوی  ێنانەوە ڕەخنەگرتن وهە و میسالرازی من لەم درێژەپێدانپوختەی مەبەس و م
حەزارەتی  کە سەرگەرمی تەمەنی گەنجایەتی و مەستی کەفوکوڵی  ڕۆشنبیری کوردی ئەمڕۆی پێ بکەمەوە

ۆی چاویلکەی خوازرایەوەش چەشمەندازی  هەنگاوان نابینێ، بە هپایە و لەبەر تیژڕۆیی خۆی شوێن وتازەی ئەورو
 . وەلێ لێڵ ب

زۆر باش دەزانم ڕۆشنبیرێک ئەوەندە  .و و تەئسیری قسەکانم بێ ئاگا نیمتا ئەمە دەڵێم لە خۆم و لە بێگومان کە
ئاوەژوو بوو بێ دوێنێ بە ئەمڕۆ بگرێ وەک ئەوەی ئاسمان بە ئەرز بزانێ بە قسەی من نایێتەوە سەر باری 

 پێش ئەمڕۆ. ەڵداتەوە بەرزایی و دوێنێش بخاتەوە ه ئاسایی تا ئاسمانەکە

لە ڕابردووی بەسەرچوو بکا و قەمچی لە   مستحیلوای اووچووندا کە دهلە سە ئەو ڕادەیە  ڕۆشنبیرێک تا دەگاتە
روباوەڕ و یو ڕۆچووبێ کە شریت و دەولکەی ب قووڵ وەکەیدا ئەوەندە هڕۆژگاری تێپەڕیو بدا، دەبێ لە سە

و کوشتنی تارمایی  هـ گوناگوستەچاوی یەخەگرتنی ڕابردووی بێنووسینی یەکێکی وەکو من نەیگاتێ. تاریکستانی ئەن
چرای کزی ئەم قسانەی من ڕووناک نابێتەوە. لەگەڵ ئەمەشدا خامۆشبوونی من و   بڵیمەتی گۆڕستانی مێژوو بە

 وو نابا.هووی ئەو ڕۆشنبیرانە ناکا، پتریشیان بە سەه ەوەی سەکردنی وەک من چ خزمەتێکی ڕاسته
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دا جێی شانازی بێکی کوردی کۆن کە لە نەزەر خۆم ئەدەب و ئەدی الیێکەوە، لە الیێکی تریشەوەلە  ئەمە
سەریان لە الیەن ڕێ لێشێواوێکی کوردەوە، بە چەکی خامە بەرگرییان   ێرش بردنەهڵی حا بێ دەبێ لە کردنپێوە

بۆ لەسەرکردنەوەی ئەو  ەبوون بەشێکی نووسینەکەیان تەرخان کردوەهپێشەوە نووسەران منیش بەلێ بکەم. لە 
ەندێک لە خوێنەرەوەی ئەم باسەش ناچاری لەسەرکردنەوە هڕەنگە  .دەب و ئەدیبەی لەبارەیان نووسیوەئە

ەیە بە لەسەرخۆکردنەوە تا میللەتێکی تری خاوەن هبووبن. ئەوەی ڕاستیش بێ میللەتی کورد پێویستی پتر 
ەندێکی لە ژێر پێی ڕەخنە و نەفرینی ناڕەوا هکورد ئەوەندەی نییە  داخەوە بە مەعنەویی چونکەو  ماددیسامانی 

ووچوون و  هیش بن و لە بەسەف ی کە ڕەخنەکان دژی ڕاستی و ئینساو دەربەست نەبێ. بە تایبەت  بپلیشێتەوە
اتەکانی کە چ سووچێکی  همێژوو و بەسەرعاست  ەڵدابێ لەهسەریان  باکی و وردنەبوونەوەی ڕەخنەگرانەوەبێ

ڕوویان نەداوە و ەدەی بیستەم صاتانە بە پێی زەوق و کەیفی مرۆڤی هگیراوەکان نییە ئەو بەسەرڕەخنە لێ
 ەتکێشی ئەمڕۆی کورد بەحمەروەک ناقوواڵیی ژیانی چینی زەهێناوە. هەم نەهێکی باشتریان بۆمان بەرحازر
خۆیان بکەین. ئەدیبێکی   تی و بێئازادیی خۆیان لەحەگلەیی بێسامانی و بێڕا ات و بە تاوانی ئەوان نەڕسکاوە ۆئارەز

ا  هەاڵتی ئیسالم، نەک تەنهکانی ڕۆژوەپێشکەوت ەرەه  عیرەشا وەک نالی کە بە الی بیروباوەڕی منەوە یەکێکە لە
ەڵنەبەستوە. لەوەشدا سەرشکێن  هڵ دوای خۆی شیعری ەد ساصکەیفی بەی کورد، گلەیی ئەوەی لێ ناکرێ بۆ ه

ەبوو گلەیی  هێناوە، لەم الیەنەوە دەبێ بڵێین نالی ئەگەر ئەوە نەبا کە هناکرێ کە شێوازی شیعری کۆنی بەکار 
ئەو کوڕە نەبێ   بێت، کە یعیریەتی چونکە دەبێ مرۆڤ کوڕی سەردەمی خۆسەر شا  وەلێ دەکرا و گومان دەچ

لە تێکڕای  ی و کردوەتی بە مرۆڤێکی تاربووشونەریدا بۆتە لەمپەڕ لە پێهک لە نەفسی وەیا لە ێدیارە ناتەواوی
 خەڵق. 

ومی سەردەمی خۆی مافی ڕێزلێگرتنی هەر ئەوەندەی لێ داوا دەکرێ بە پێی مەف ه نالی بێ وەیا یەکێکی تر بێ 
ەموو خەڵق  هساڵ لەو سەردەمە ەد صەق نییە ئێمە بێین دوای هچ ڕەوای  .ەبووبێ تا ئێمەش ڕێزی لێبگرینه

یچ  هدەزانم ئەم قسەیەی لێرەدا دەیکەم  یەکێکی وەک »نالی«یان ناوە. وا لە بە درۆ بخەینەوە لەو ڕێزەی کە
پێویستی   ەوەی لێرەدا زێدەکردنۆی دووبارەهپێشەوە کەسانی تر گوتویانە. ەڵناگرێ. لەمنیش بەهدەمەتەقە 

عاست   زەرەرمەندنەکردن. لە فەرزی میللەتی ئینگلیز خۆ گێل کا لەنەبردن و خۆووهبۆ خۆبەسە میللەتەکەمانە
دڵی خۆیان پێ خۆش کات، سەروەت و   گەورەی تری دەمێنێتەوەعیر و ئەدیبی  شا »شەکسپیر« ئەوەندە

ەنگی هێشتنی ناوی »شەکسپیر« لە فەرهاتە زۆرەکەشی چی لێ کەم نابێتەوە بە نەهو دا و فابریقە سامانەکە
 -  بسڕێتەوە یەموو ڕابردووی خۆهئینسافیەش تێپەڕێنێ و پلەیەی بێ ونەرییدا. خۆ ئەگەر ئینگلیز لەمهب و ئەدە
بۆی   ەیەهێندە دەوڵەمەندی هێکی حازر - دەگرێحوڕمەتەکانیشی ڕووپەڕە بێحورمەتی سڕێتەوە، یەرگیز ناهکە 

 ئێستاکەیدا دڵی خۆی پێ خۆش کات لەسڕانەوەی ڕابردووی. بەاڵم کورد چی ئەوتۆی نییە لە  لە تێبنێتەوە
بۆی بپاڕێیتەوە نەک لێی کەم   کورد لە بارێکدایە بەرانبەر کاری مندااڵنەی ڕیسواکردنی ڕابردووی خۆی.

دەبیت ئەگەر لێکەمکردنەوەکەت لە مەیدانی عوزر ێجارێ ب ەر بەهخۆ  .تایبەتی کە خۆت کورد بیت بە کەیتەوە
 نرخی نییە. یچی وەک ئەو بەه ەبی کۆنی بێت کەبایەخداری زێدە بەنرخی شیعر و ئەد

ەرە  همان دیت کە لە نێو نموونەی ۆتوەڵبەستەکانی نالیدا چەند نموونەیێکی ئەه  اغیڕباغ و لەم گەشتەی نێو 
نەزەر خۆیاندا. ئەم بەرزیەی  ەاڵتدا پرشنگ بدەنەوە و نموونەکانی تر کز کەنەوە لەهپێشکەوتووی ئەدەبی ڕۆژ

ی ڕەوشتێکی پاک و نەفسێکی نال بیر خۆت بێنیەوە بە  کە جارێکی تریش بەرزتر دەبێتەوەئەدەبی نالی 
ەڵبەستدا هی ڵڕەفتاری نالەباری لە ناو مەخمەعەیب و عاری  و لەو ئەدیبانە نەبوە وەەبهخۆگرتووشی ڕێزلە

شۆرەت لە کۆن و نوێدا  عیری ناسراوی خاوەن شا ێنیان ئاشکرا ناکەم بەوەدا کە بڵێم زۆر لەهبشارێتەوە. چ ن
بووڵ کەیت نەوەکا ناوت بەد  ەنەبوون بە برادەری خۆتیان ق  بۆ نەکەن لەوانەعەتیان شەفا ئەگەر شیعر و هونەر
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لەگەڵ بیروباوەڕیدا،  وە ب ێکی لێ نەدیتراوە تا بشڵێی ڕاست و دڵسۆزعەیب. نالی سەرەڕای ئەوە کە چ پێیانەوەبێ 
 قەناعەتەکانی. لەسەر  وەب رێژایی ژیانی سوورو بە د ئەوەی گوتوە وەب دڵدا چی لە

غکردنەوەی ەرچەند ئەم نووسینە جێی ساه. دوەگۆڕییان نەکر عیرانەی قەناعەتڕاستی نالی یەکێکە لەو شا  بە
ڕی نالی نییە، بەاڵم جێی ئەوەندەی تێدا دەبێتەوە بە پێی داخوازی موناسەبە بڵێم دیوانەکەی  قەناعەت و بیروباوە
چ فەرقێک ناکەی بە   ن و مەنتیقەوەهبخەیتە بەرچاوی زی بەو پەڕی وردییەوەەکانی شیعرسەروبن کەیت و 

 یدەیێک وەیا لە تەمەنێکەوە بۆ تەمەنێکی تر. سیدەیێکەوە بۆ قەستە بنجییەکانی لە قەعەقەنا

بێ دەعلووم وەک من لە نالی دەگەم ئەگەر پێمان بکرێ لیستەیێکی زەمەنی بۆ شیعرەکانی ڕێک خەین لێمان مە
ۆی خێرا  هەر ئەم زووکردنەش بۆتە ه .و بیروباوەڕ چوەقەناعەت ێنانی هوە بەرەو پێکوەو زئەو لە تەمەنێکی مەیلە

بەرژەوەندی گەڕانەوەی بۆ سلێمانی ئەو ترسە   بۆ سالم و پرس پێکردنی لەحەج. تەنانەت نامەکەی ڕۆیشتنی بۆ 
لێی ڕازی نییە. دەمەوێ بڵێم پەڕۆشی بۆ  یژیانێک بێ کە خۆ ووەزع کە دوای گەڕانەوە دووچاری  دوەپێی کر

اتنی  هاڵێکدا ئەو دەزانێ بەسەرچوونی دەسەاڵتی بابان و ح وای لێکرد ڕاستەوخۆ نەگەڕێتەوە، لەقەناعەتەکانی 
بە   بگرن و مەیدانی لێ تەسک کەنەوەقەناعەتی ڕەفتار و  یڕێی لە ئازادی لەوانەیەعوسمانی ێکی بێباکانەی حوکم

 ئاوی باوەڕی لێڵ بخواتەوە. دیارە لە لە وەەرگیز ناچار نەبهدا ەکانی بابانحاکمتایبەتی چونکە ئەو لە سەردەمی 
زۆر  تاکەکەسێکی تر کەوا نە لە وەسلێمانی بە نیسبەت نالییەوە ناخۆشتر بعی ادا تێکچوونی وەزهڵی وەحا

 دیبێ.حەبای دەربەستی باوەڕ بێ و نە لە سەردەمی باباندا مەر

ۆیەکی  هیچ ه پاش گەیشتنی وەرامی سالم پێی، چوو بۆ ئەستەمبوڵ بێ ئەوە ،و دوایش نالی کە لە شام مایەوە
 وە لەیەنیشانێک بێ. خۆی دز و و ڕوتبە یچ پایەهی کردن تەمای پەیدا ەبێ وەیا بەهگوزەرانی مسۆگەری 

ئینسافی عوسمانیەکانەوە. دەست حوکمی کەم حورمەت بەبێوەزعی ترسی بەرەنگاربوونی  بۆ سلێمانی لە گەڕانەوە
شام و ئەستەمبوڵ   لە  پەیدا کا کە ەڵستی لێ نەکردبا دەیتوانی لە سلێمانی ئەو کەرتەنانەهبەر ئەگەر ئەم ترسە

ەر جارە کە ئەم بەیتەی الی کۆتایی نامەکەی بۆ سالم دەخوێنمەوە، لەگەڵ تەزووی سۆز و  هبوو. ع پێی قان
غەریبانەی  مەرگی  بەرچاو کە ەستی پەرۆشم بۆ نالی، دیمەنی مرۆڤێکی جوانمەردی ڕێزلەخۆگرتووشم دێتەوەه

 و بێدەسەاڵتی: حورمەتی بێ   سەر ژیانی ناو کەس و کار بە تەرجیح دەداتەڕێزلێگیراو 

 بێمەوە خصەتە لەم بەینە مەقامی ڕو ئایا
 ورص تا یەومی نەفخی ]تەوەققوفە[   ەحەت لیا مەص 

 

نەبوەکانی مەبەس نییە،   ەاتی زەویوزارهکان و قەیسەری و داومانگانەی دوەحەتەدا  ل صدیارە نالی لەم مە
بتوانێ تێیدا گوزەرانی نەمرونەژیی بکا لەگەڵ پاراستنی دڵۆپی  کە ێکەوەیەعپرسیاری ئەو لەبارەی بوونی وەز

حورمەتی  بێ و زۆریی باسی بێدادی وەرامدا بە لە ئابڕوودا. پێش من سالمیش لە مەبەستی نالی گەیشتوە بۆیەیە
 گوزەران:تورکەکان دەکا نەک نەبوونی نان و 

 مەکانێکە پڕ لە شینو  ظلم پڕ لە شارێکە
 شۆڕ و واڵتێکە پڕ لە شەڕ  جایێکە پڕ لە

 ەالکهکەسییا با نەبێ بێ لەفەت صسالم 
 ەدەر هخوێنی خۆی غەما  من کردم ئەو نەکا لە
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پرسیارێک بکرێ و بگوترێ بە نیسبەت نالییەوە ئەستەمبوڵ و شام و سلێمانی چ فەرقێیان دەکرد؟   لێرەدا ڕەنگە
تەجروبەی خۆمان   رامیش نییە. لەەو بێجێ نییە بەاڵم بێ ی حاکمی هەموان بوون؟ پرسیارەکەلعوسمانەر هخۆ 

ەمی وەک نالی رحتەی مو بەخۆ ی وەک سلێمانیدا بۆ کوردێکی شەرمداگیرکراو دەزانین ژیان لە جێگەیەکی تازە
  بە کردنحورمەتپەڵپی بێ عوسمانیجێگومانترە تا ژیانی ئەستەمبۆل وەیا شام کە لەوێدا داگیرکەری سەختتر و 

و بەرژەوەند و چاکە و خراپەیەوە و چ لەمپەڕان لە بەر حیساب و ان تەێێکەوە ناییوویچ ڕهێک ناگرێ لە غەریب
شاری گەورە و قەڵەباڵغ چاکتر دەبێتە حەشارگە بۆ کەسێکی بیەوێ بەرچاو نەبێ،   ،لەمەش بەوالتر اڵنانێ.هپێی 

شاری گەورەدا چەپارەی بدا لە نیگا ی ەرۆکی بێ ئارایشت لە نێو ئاپۆژیانێکی ڕەش  وەنالیش لەوە زیاتری نەویست
 یناڕەزای میری و ئەو هەڵمەتەکاسانەی خۆ لە میری نزیک دەکەنەوە بە تێوەگالندنی بابای وەک نالی

 خۆگرتوو. ڕێزلە
قەناعەتنازینە و لەخۆڕازیبوونەی نالی لە گەلێک ڕەفتاری تری نالی سەر هەڵدەدەن. جارێ چەندێک  ئەم بە

  وە، خۆ داواکردنی یارمەتی و لووتەخۆری هەرسەیری هەڵبەستەکانی بکەیت پاڕانەوەی لەبەر کەس تێدا نابینیتە
 هیچ. 

شکاندۆتەوە  یدیوانە چاپکراوەکەی نالی خلیسکی بە خامەی خۆی بردوە و نالی ینووسەرێکی کورد لە پێشەکی
ئەم  و شیعریەوە. بەرانبەر ابەو یەک دوو ناوبردنەی حاکمەکانی بابان کە لە چەند موناسەبەیەکدا هاتوونەتە ن

 دانەوە و ڕاستکردنەوە و ڕوونکردنەوە هەن:شکاندنەوەیە چەند وەرام

ە ئەدیبێکی کورد  شانازی بدۆزێتەوە ک ە مێژووی خۆیدا هەڵکەوتی وەها پڕیەکەم: گەلی کورد بە ئاواتەوەیە ل
وەی کاشکی سەرلەبەری ئەدەبی کۆنمان مەدحی بەروبارەگا و دەست و  حوکمڕانێکی کوردی کردبێ.مەدحی 

قام و جوامێریی حاکمە سەربەخۆکانی کورد بوایە. کاشکی کورد خاوەنی ئەو حوکمڕانە بویایە بە درێژایی مێژوو  
 مەدح کرابایە. 

افەتی مێژوە هەژارەکەی کوردمان رکی پڕ شەێۆیلدەکات تاب «ـهشا تاقمە مومتازەکەی»نالی کە دێ و مەدحی 
ۆیەدا. الواندنەوە و  لککە لەو تاب ەسەدەقەشی تێدا پان نەکردۆتەوە ببێتە ل  وبۆ دەکا بە نەمر. چ دەستێکی سواڵ 

 «نەدای ەفەلەک دەور تا»یدەکەی سئەحمەد پاشا لە قە یپیرۆزباییەکەشی بۆ مەرگی سلێمان پاشا و حوکمڕانی
هەستی بەخۆنازینمان زیندوو دەکاتەوە و گیانی کوردایەتیمان تیژتر   «ـهتاقمی مومتازی شا»ئەویش وەک هی 

کۆنینەشمان لە بیر دەباتەوە بەوەدا کە پێمان دەڵێ ئەمیرێکمان هەبوە لە   یدەکات، بەشێکی زۆری هەتیوایەتی
 سەر تەخت پیرۆزبایی لێ بکەین.ن و یەکێکی تریشمان هەبوە لە هاتنی بۆ ەیمردنیدا بۆی بگری

پێی چنۆکیەوە دەتوانم بڵێم خۆی بەرز دەکاتەوە لە الیەنی چاویدەیەشدا نالی هێندە بڵند دەڕوانێ و سلەم قە
ی ژوورووی گومان ئەم گیانی بەرزبوونەوەی نال ی . بەڕاست«ي« و »متنبيدەگاتە شانی »ابو تمام« و »بحتر

و بیبیلەی هەموو چاوێکی بیناوە، دیمەنێکی یەکجار  ایدەیەدا دەچنە نسدوو قەخواستن کە لەم لێکردنی یارمەتی
 مەدح و الواندنەوەکە جێی خۆی کردۆتەوە.   یدێنێتە نێو هەڵبەستەکانەوە هەند ئاشکرای بەخۆنازینی نالی

رمایی ەوشتی فیتری لە تاڕیدەیەدا بە پێی حوکمی سروشت و سبە لێوردبوونەوە دیار دەکەوێ نالی لەم دوو قە
یدەدا تاکە سچونکە لە هەردوو قە ،دەستپانکردنەوە دوور کەوتۆتەوە نەک لەبەر خۆپاراستنی دوای لێکدانەوە

 یەک وشە نادۆزیتەوە باسی سەخاوەت و بەخشینی مەدحکراوەکان بکات چ جای ئەوەی داوای یارمەتی بکات. 



79 
 

وەدا نەڕۆیشتوە، هەر بیریشی لێ  چڕکردنەدەروون و فکر و زیهنی بە الی چاو بەمەدا دیارە نالی دڵ و 
نەکردۆتەوە، چونکە ئەگەر لە گۆشەیەکی هەست و نەستیدا وێنەی تارمایی خواهشت و نیاز هەبا، خۆشی بێ و  

و هەڵبەستەکانەوە وەیاخود هەر نەبێ لە وشەیێکیاندا »ئحم«ێکی  اترشی بێ، سێبەرێکی ئەو تارماییە دەکەوتە ن 
 ترا. وەک هی کابرای گۆشەی مزگەوت دەبیس

یدەی هێنا ناوەوە کە مەدحی پاشای بابان و تاقمی  سدانەوە باسی دوو قەونکردنەوە و وەراملێرەدا پێویستی ڕو
تایبەتی ئەوی تێدایە. نالی لە تاکە بەیتێکی تریشدا مەدحی سلێمان پاشای کردوە، هەڵبەت ئەم مەدحە دەبێ  

ئەو ئەدیبانەی لێ خلیسکاوە کە من لە بارەی  بێ. ئەم تاکە بەیتە چاوی هەموو «تا فەلەک»پێش مەرسیەکەی 
رودرێژ وشیعری نالیەوە ئاخاوتنم لەگەڵدا کردبن وەیا نووسینیانم خوێندبێتەوە دەربارەی نالی. منیش بەینێکی دو

و دەروونمدا ای داهاتی ئاشنابوونم بە نالی لە نکردنلێی بێئاگا بووم تاکوو لە خۆوە بە تێپەڕینی کات و کەڵەکە
 یتەکەم بۆ ڕوون بۆوە بایی ئەوەی مەدحی سلێمان پاشای تێدا بخوێنمەوە: واتای بە

 هودهودی دڵ حەبسی بەلقیسی سەبای دیوە یەقین
 خۆی کە دامەنگیری شاهی ئاصەفی ثانی دەکا 

 

ەفی یەکەم سلێمان صلەم بەیتەدا سلێمان پاشای بابانە چونکە دیارە شاهی ئا 7«شاهی ئاصەفی ثانی »بێگومان 
پێغەمبەرە بە خۆی و سەرگوزشتە قورئانیە زۆر مەشوورەکەیەوە لەگەڵ هودهود و بەلقیس و سەبادا کە لەم 

نالی  هەبێ وەک سلێمانی یەکەم پاشا بێ و  دوەمبەیتەدا نالی کردوەتی بە مەبەستی هەڵبەست، کە سلێمانێکی 
 دامەنگیری بێ، کەسێکی تر نییە لە سلێمان پاشای بابان بەوالوە. 

هەرچەند کەموزۆری پەیوەندی نالی بە دەرباری پاشاکانی بابانەوە بە چاکی نەزانراوە و نەبیستراوە بەاڵم لەم 
ڕێزی لێ   و وەب مانەندیەوە لە پاشاکان نێزیکدەردەکەوێ نالی بە هۆی بوێژیی بێبەیتە و مەدحەکانی تریشدا 

 گیراوە.

ی ئەو هەڵبەستانەی تامی ئاشنایی و دۆستایەتی لێ دەکرێ لەگەڵ مەدحکراوەکاندا واش ڕادەگەیەنێ ودودەمو
بە دۆستی نێزیکی بابان چونکە مەدح و پێداهەڵگوتنی بۆ  وەسلێمان پاشاوە ب  یسەردەمی حوکمڕانی نالی لە

حێکمان لێ نەبیستوە دۆستایەتی و ئاشنایەتی ڕابگەیەنێ  پێشەوە چ مەد، لەوان بەیە ان پاشا و ئەحمەد پاشاسلێم
 بە پاشاکانەوە.

اشتریش مەدحی خەلیفە و والی و وەزیر  پبوایە دەبوو  کردن: نالی ئەگەر مەبەستی لەم مەدحانەدا نان پەیدادوەم
 ەکانی عوسمانی کردبایە. کەچی نە ناوی هێناون نە لێشیان نزیک بۆتەوە.  قووڵو پیاوما

لەوەدایە هەرچەند تورکیەکی باشیشی زانیوە بە دەگمەن نەبێ شیعری بە تورکی نەگوتوە، ڕواڵەت وا  سەیر 
ڕادەگەیەنێ نالی نەیویستوە، وەیا خۆی نەخستۆتە بارێک، هەڵبەست بە زمانی دەسەاڵتداری بێگانە دانێت نەوەک  

 بکرێ. ەڵسوون لەسەری حیساب بکرێ و گومانی دەست پانکردنەوەی لێهبە خۆتێ

ێنانی بە موناسەبە کە  هنەبوونی مەدح لە هەڵبەستی نالیدا دیاردەیێکە سەربەخۆ. جگە لەو دوو سێ مەدح و ناو
ناوێکی ڕوودباری  یری وتاکە یەک مەدحی تر لە دیوانەکەی هەیە ئەویش بۆ شێخ نو دوەبۆ میرەکانی بابانی کر

 باری«یە: و»ڕو
 

 .لە بەشی دوەمی »حاجی قادری کۆیی« هاتوە یباسی ئەم بەیتە بە درێژتر -7
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 لە چاوی ڕوودبارم نوری دیتن وەختە تاری بێ
 با ماجەرای هیجرانی »نوری ڕوودباری«بێ  ئەمیش

 

ی دیوانەکەی چاپی هەولێر سەیرێکی ئەم هەڵبەستە بکە و نەختێک سرنج بگرە وشەکانی دەرحاڵ   87لە الپەڕە 
 ری ڕوودباری« داناوە:وم دەبێ نالی ئەم پارچەیەی بە موناسەبەی چوونە حەجی »نووبۆت مەعلو

 دەچێتە حەجچ میعمارانە بۆ تەعمیری کەعبەی دڵ 
 خودا یار و مەدەدکار و نیگەهداری عماری بێ

 

دیارە نالی لێرەدا مەدحی برادەرێکی خۆی دەکات کە دەچێ بۆ حەج و پیاوێکی خوایی و موسڵمانە هی دونیا و 
پانکردنەوەیێک نادیترێ. من لە نسەری بەیتەکانیش، دیسان، چ دەستدەسەاڵت و زەبر و زۆر نییە. لە سەرا

»شێخ نووری ڕوودباری«یەوە هەر ئەوەندە دەزانم بەینێک لە کۆیێ ژیاوە و پیاوێکی بەرچاو و  بارەی ئەم 
. بە پێی گێڕانەوەی دەماودەمی باوکم لە باپیرمەوە شێخ نووری نانی بە شێخایەتی پەیدا  وەڕێزلێگیراویش ب

 . دوەو بە ماڵی خۆی خزمەتی خەڵقی کر وەب ، خۆی خاوەن بەخشیندوەنەکر

«ی  صتەنانەت لە پیاوانی ئاینیش تەنها مەدحی پێغەمبەر » وەب مینەی مەدحدا ئەوەندە کنارەگیرنالی لە زە
، هەر لە نێوان مەدحی ئەویشدا ناوی چوار خەلیفەکەی هێناوە. بەالی باوەڕی منەوە ئەو بڕە شیعرەی  دوەکر

دیوانەکەی چاپی هەولێردا چاپ کراوە نە هی نالیە و نە بە هیچ کلۆجێک  75»عاشورا« کە لە الپەڕەی 
ە شاعیری ڕیزی دوەمی تام و شام کە ل ێزی نابەڵەدانەی بێهدەچێتەوە سەر شێوازی نالی. بڕە شیعرێکی بێ

شیعری کوردیش ناوەشێتەوە چ جایی ئەوەی الیەق بە نالی بێ. نەختێک وردبوونەوە لە بەیتەکان دەری دەخا  
ەمیندا شاعر ڕووی قسە لە خۆی دەکا و ناوێک دێنێ یا ناوی دیدەکە کێیە. لە بەیتی چوارەسخاوەنی ق 

نووس دەکەم لەبەر دیوانەکەی نالی چاپی اردەم شکڵتی. من لێرەدا بەیتی چوڕاستەقینەی خۆیەتی یا نازناویە
 : 1962هەولێر 

 ە عارفا سەد عەقل کل حەیرانە وا لەو عالەم
 ەعلماعلم کە بۆ خۆی هەم علیم و اعالمی 

 

. لەمەدا چ گومانێک نییە  وەە لە الیەن خاوەنی ناوەکەـهێشتی »عارف« وشەی یەکەمی بەیتەکە »عارفا« بانگ
یدەکەش  سکام شاعیری کورد ناوی وەیا نازناوی »عارف« بوە. بەم پێیە دەبێ کۆتایی قەێتەوە رو دەبێ بتۆژ

 ناوی »نالی« لێ دەرهاوێژرێ و عارفی بخرێتە جێیەوە: 

 لۆمەیی »عارف« مەکەن یاران ئەگەر بمرم لە غەم 
 ە خۆش ئەگەر سەد پارە کەم هێشتا لە غەم ئەمڕۆ کەم

 

ێزی و بێجوانی و بێهونەرییان، دژی تەبعی نالیشن لە  هسەرەڕای بێپوختەی گوتە لێرەدا ئەمەیە کە شیعرەکان 
ڕووی ئەوەوە نالی لە مەیدانی دیندارییدا ستایشی خوا و پێغەمبەری کردوە و بەس. سەیرێکی ئەم بەیتە  

 قوندیلەیە بکە و پێم بڵێ بە کام کوێرەڕێدا بۆ سەر خەزێنەی گەوهەرەکانی نالی دەبردرێتەوە؟
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 ش در عرب شبهی گوڵنل آ احمد و اوالد و  
 ەلی گوڵ خارە ئەی دانا دەلیلی مەحکەمصحا

 

نالی   ەیبنج نیتی لە مەتانەتدا. بەخۆڕایی و بێلە پێش چاوی مندا نالی نەفسی لە بەرزییدا هاوتای شیعرەکانیە
چ  وەب هێندە بە خۆی و شیعرەکانی خۆیدا هەڵدەڵێ. دیارە هەستی بە بەرزیی دڵ و دەروونی ئەوەندە بەهێز

کۆمەی نەکردوە لە دەربڕینی ئەو هەستە چونکە بەالی خۆیەوە شتێکی وەک بەدیهیەی گوتۆتەوە لە هەموو ئەو  
دانەوە و ناز بەخۆکردندا خەڵق  خۆکردوو ناوێرێ لە خۆهەڵوومە کە دەیناسن. مرۆڤی گومان لەکەسانە مەعل

هیچی ئەوتۆی بە خۆی شک نەبردوە  خستنی. وا دیارە نالی وە و عەیب دیارهاتنەبێمنەت کات لە ترسی بەدەمدا
حورمەتانەی لە خۆی دیبێ  ستێکی بێە بکات. کەسێک چ ڕۆژان هەڵو یلە خەڵقی بترسێنێ وەیا چاوشۆڕی کەس

 ناتوانێ بەم شێوەیە ژوورووی عالەم کەوێتەوە: 

 وا هەمسەری بوومن  ئەم سەرسەری بازانە کە
 موشکیل بگەنە ساعیدی شاهێکی وەکوو من 

 

ۆم چەندێکی بڵێی ئەوەندە گەش دەبمەوە بەوەدا کە دەبینم و دەزانم نالی لە ڕەوشت و من بەش بە حاڵی خ
بوێژ و ئەدیبە، چونکە بەڕاستی فەالکەتە ئەدەبی بەرز بخرێتە نێو نەفسی پەستەوە.  یبەرزیی نەفسدا هاوتای نالی

ەستە. شاعیرێک وەیا پێی ناوێ من بڵێم لە خۆوە دیارە پیاوی نزم لە گوتنی وشەی بەرزدا درۆزنێکی ئانق
ئەدیبێک کە ناو و ناتۆرەی بە دواوە بوو لە هەموو گوتەیێکدا تارمایی بەدناویەکەی لەبەرچاوان قوت دەبێتەوە و 

 قسە خۆشکەڵەکانی بە درۆ دەخاتەوە یاخود هەرنەبێ لە بایەخیان کەم دەکاتەوە. 

 ەد شکور ئەم خۆشیە لە شاعیریەتی نالیدا بە زیادەوە پێک هاتوە.  صوا خۆشە دەست و زمان بەیەکەوە پاک بن. 

لە بەشێکی ئەم گوتارەدا الیەنێکی تایبەتیەکانی ئەدەبی نالی کە پارسەنگبوون و لەنگەربەستنە قسەی لێکرا بایی 
  (زانستهونەر و )ئەوەش گوترا کەوا بە ڕادەی بەشداربوونی زات و بابەت  .ئەوەی لە قەوارەی گوتاردا بگونجێ

بڵێم چەندێکی  وەێنێ. ئێستا کاتی ئەوە هاتولەو پارسەنگبوون و لەنگەربەستنەدا توانا و دەسەاڵتی شاعیر خۆ دەن
زرینگە و مۆسیقا و نازکی و پاراویی لە  ،ێنانەوەی واتای وشک و وشەی سەختداهشاعیر بتوانێ لەگەڵ 

ئەم الیەنەی پاراستنی تاو و تەئسیر و زەوق  .دەبێ شاعیرتر و هونەرمەندتر و دەسەاڵتدارتر ،هەڵبەستدا بپارێزێ
ن«دا زۆر بەرچاوە. کەسێک نەختێک شارەزایی  آ رو شەوقی ئاخاوتن لە هەموو حاڵێکی لەبار و نالەباردا لە »ق 

ن«  آ ردەگا دەسەاڵتی »ق ە لە دابەشکردنی میرات دەدوێن تێی گوتە، سەیرێکی ئەو ئایەتانە بکا کیهەبێ لە جوان
ن«  آ چونکە لە باسی میرات و پشکی میراتگران وشکتر و وەڕسکەرتر نییە کەچی ڕستەکانی »قر ،گەیشتۆتە کوێ

بە شێوەیێکی ئەدەبی ئەوەندە تەڕ و پاراو لێیان دەبێتەوە چ فەرقێکی نەبێ لەگەڵ ئایەتەکانی دوای سەرکەوتنی 
 ییە. ێنانی ڕستەئارایی و هونەرکاری و ڕەوانبێژه»بدر« کە جێگەی بەکار

ێنانی وشە و واتای ڕەق و سەرکەش لە هلە بەکار دوەلێرەشدا چ گومانێک نییە کە نالی پەیڕەویی قورئانی کر
دا، هەر  قاڵبێکی شەنگ و شلکدا. من ناڵێم ئەگەر قورئانی نەدیبا نەیدەتوانی هونەر بەکاربێنێ لەو تەرزە جێگایانە

ە گەشتی ناو نغوردی وشە و واتای سەختدا. وەک لێرە بە پێی قورئانی هەڵگرتۆتەوە لئەوەندە دەڵێم نالی شوێن
دواوە، لەم بەشەی گوتارەکەم بێ وەیا لە بەشی سێیەمدا، نموونەی بەیتەکانی نالی دەری دەخەن هەندێ جار واتا  

یون. پێشتریش جارێکیان نموونەم هێنایەوە لە شیعری نالی کە واتای ڵقوو ڕستەی ڕاستەوخۆ لە قورئانەوە هەڵ
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ی هۆندۆتەوە بەاڵم وشەیێکی ئایەتەکەی قورئانی گۆڕیوە بە وشەیێکی تر بۆ پاراستنی مۆسیقای هەڵبەست،  قورئان
ئەم جارەیان وێنەیێکی تر لە ئەدەبی نالی دێنینە بەرچاو کە لەوێشدا هەر پەیڕەویی قورئانی کردوە ئەگەرچی بۆ 

هەڵبەست. وردە وردە بە  بۆ نێو قاڵبی مەبەستێکی تر بێ، کە بریتییە لە سەرنەرمکردنی وشە و واتای سەخت
ی وشەی نازک و تەڕوتۆڵ و کردندانەوە دەگەینە نموونەی ئەم بابەتە لە هێز و دەسەاڵتی نالی. کۆمەڵدەم شەرح

لە خۆوە ڕەونەقێک دەدا بە نووسینەکە، ڕێگەش  - هەڵبەست یا پەخشان - هەر نووسینێک بێ ناوزرینگەدار لە 
زەحمەتێکی زۆر زەنەی دەروونی بخاتە نێو زەرفێکی جوانەوە.   هەموار دەکا لە پێش هەنگاوی نووسەر بۆ ئەوە بێ

شاعیر هەیە بەشێکی زۆری دیوانەکەی وشەی بژاردە و تریسکەدارن کەلەبەری بێواتایی پێ پڕکردۆتەوە. 
چونکە وەک دەزانین واتا لە شیعری  وەێنانی وشەی جواندا مەبەستی تێبردنی بێواتایی نەبهبێگومان نالی لە بەکار

ێنانەوەی نموونەی شیعری نالی لێرەدا مەبەس دەرخستنی دەوری وشەی هنالیدا تەنگی بە وشە هەڵچنیوە. لە 
 جوانە لە هەڵبەستدا بێ ماندووبوونی شاعیر: 

 ە دیدەت وەکو گوڵ سوورە پڕی شەبنەمی ئەشک
 یا اللەیی پڕ ژاڵەیە دوو نەرگسی شەهالت 

 بەو گریەیی تۆ ڕەنگە منیش هێندە بگریێم
 گەوهەر بڕژێنم بە بڵندیی قەد و بااڵت 

 : دوەمنموونەی 

 ئەوە لێوی ئەتۆیە پڕ لە خەندە
 ت وکەوا شەککەر دەباری گوڵ دەپشکو

 نموونەیەکی تر:

 من گریە ئەتۆ خەندە بە یەکدی دەفرۆشین 
 بەدەخشان و ئەتۆ لوئلوئی الال من لەعلی 

 یەکێکی تر: 

 ی تۆن ددڵ هەردوویان جۆبار و جۆیای قەد ودیدە و
 سەروی دڵجۆی عەرعەرە دڵ جۆی نەمامی دیدە جۆی 

 

 ئەمەشیان: 

 تیپی شکۆفە خیمەیی داوە لە هەر تەرەف
 یا شاهی نەوبەهارە هەڵی داوە هوردوێ 

 

ی واتادا ئەو واڵغە ئازموودە و ناسکن هەر دەڵێی لە مەیدان لەم نموونانەدا وشە و قاڵبی شیعرەکان هێندە شلک
ا بێ  مەحکەمی شارەزوەک سووکە سوارێکی واڵغناسی دەستمەعالنی پێ و ڕکێفنەرمەیە کە نالی خۆشجڵەوە پشت

بەڕاستی وشەکان ئەوەندە تەڕ و پاراون بە   دەکا. و غارێنە و مەقەسەی پێ ترسی ساتمە و خلیسکان، جلیتبازی
 ە هەیە بیان گوشی ئاویان لێ بێ. بەریانەو
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لە شیعری وەها وشە نەرم و نۆڵدا تەنها ئەرکی ڕێکخستنی لەبار و ڕیزکردنی دەست ڕەنگینانە دەکەوێتە  
ئەستۆی شاعیر، پێویست بەوە نییە شاعیر زرینگە و تەڕایی و شەنگی و شلکی لە شیعرەکە پەیدا بکا چونکە 

وەستایی و هونەر و زەحمەت لەوەدایە وشەی سەخت و سەرکەش نەرم بکرێ و  وشەکان پەیدایان کردوە. زێدە 
 سەر دانەوێنێ بۆ نێو میحرابی هەڵبەست. 

سوود ئەو وشە و ڕستانە  ێنانی وشە و ڕستەی زەحمەت و ڕەق لە دەسەاڵتی هەموو شاعیرێکدا هەیە، بەاڵم چ ه
دنی ڕەقایی وشەی سەخت لە نێو شیرازەی  بن. ئەم دەسەاڵتەی تێبروەک ئێسکەماسی لە ئەوکی بەیتەکان گیر  

هەڵبەستدا بە زیادەوە الی نالی هەیە، بەاڵم بۆ هەستکردن بەو دەسەاڵتە و زەوق لێوەرگرتنی، یاخود چاکتر 
چەسباندن لە مەیدانی ئەدەبدا بەهۆی هەستکردن بەو ودمەندبوون و سامان پترکردن و خۆئەوەیە بڵێم بۆ سو

تەم و تاریکایی هەموو  توو دڵ و مێشکی خۆی ڕزگار بکا لەپێگەیشخوێنەری کوردی تازەی نالی، دەبێ دەسەاڵتە
ئەو دەنگوباس و حیکایەتە سەرلێشێوێن و بەهەڵەبەرانەی کە خوێندەوارییە ناتەواوە الساییکەرەوەکەی ئەورووپا 

لێڵی بکات. ئەدیبی  لە ڕێی ئەدیبە نەوڕەسەکانمانەوە چەشمەندازی بیر و ئەدەبی لێڵ کردوە یاخود خەریکە 
کەی تازەی کورد بۆ ئەوە ستەم لە خۆی و ئەدەبەکەی هەڵەنگێوێ دەبێ یەکجارەکی لە دەستە ستەمکارە

ئەگەر بمانەوێ ناوی ڕاست بۆ ئەو دوشمنایەتییە دانێین دەبێ پێی بڵێین   .دوشمنایەتی ڕابردوو ڕزگار بێ 
  ،رقی نییە لەگەڵ ڕقهەڵگرتن لە باوک و دایکیچ فە ثترا چونکە ئەم ڕقهەڵگرتنەی ئەدیب لە نەخۆشی نەفسی،

دوا ئەوانیشدا لە نەفسی خۆی چونکە لە دواڕۆژدا خۆی دەبێتەوە بە باوک و دایک، ئەدەبەکەشی دەبێتەوە بە   بە
 «... ث»ترا

. بێ و  وەچاری نەخۆشی نەفسی بوبی ڕقهەڵگرتوو لە ڕابردوو دویکە حاڵ وا بێ چ چار نامێنێ دەبێ بڵێین ئەد 
تنیشانکردنەی هۆی ڕقهەڵگرتنەکە نیشانمان نەپێکابێ و بە سەهوو چووبین، ئەوسا هەر ئەوەندەمان بۆ لەم دەس

کی زات و باوەڕەکانی خۆیدا خەریکی دەروێشی و سۆفێتییە چاو و  لبڵێین ئەو تەرزە ئەدیبە لە قەپێ دەمێنێتەوە
لەسەر تەرمی ڕۆژگارە بەدبەختەکەی  نی دەکا ێوەشک و دەنگی حەقیقەت بەستوە و زەرکگوێی خۆی لە تیش

 گەلی کورد.

ئەنجامی  من کە ناوی الساییکردنەوەی ئەورووپا دێنم مەبەسم بە سەهووچوونی ئەوان الساییکەرەوەن کە لە 
بە   دوەن ئەو ڕابرکە دەبین ئەورووپاوە ڕاستەوخۆ دەکەونە دژی ڕابردوومان  یەتیچاوهەاڵتنیان بە شارستان

پێی تیرێژێکی  ەردەچێ، لەمەشدا تا ڕادەیێک شوێنرووپا »ڕەجعی« و پاشکەوتوو دگرێی فکری نوێی ئەوگەزو
، لە حاڵێکدا  وەتەسکی ئایدیالیزمی پڕ لە کوڕێنی هەڵدەگرنەوە کە ئەورووپاش پێیەوە نەختێک ناڕەحەت ب

رتن لە  اپوولەی ڕقهەڵگحلە سەر خەتی حەزارەتی ڕەسەن هەڵستاو، هەرگیز ئەو  یئەورووپای ڕاستەقینەی مێژووی 
بەڵکوو ڕۆژبەڕۆژ لە حورمەتی شتی کۆنینەی زیاد دەکات تا گەیشتە پلەیێک لە بایەخدان  وەڕابردووی نەهاویشت

وەڕاست نەکا دەستەی اەدەکانی نصیاسا دەردەچوێنێ بۆ هێاڵنەوەی کۆاڵنە تەسک و تاریکەکانی  ،بە ڕابردوو
شارەوانی بە ناوی نوێکردنەوە و سازگارکردن دەستیان تێبدات. کە کۆاڵنەی تەسک و خانوە شڕی کۆن بپارێزێ  
دیارە ئەدەب و هەموو بەرهەمێکی فکری کۆن بەوالی پاراستنەوە دەبات. ئەورووپا ئەو دەبەنگە نییە مەوجوودی 

و  ەوە و کەیف پێنەهاتن. ئەورووپا لە مەوجوودی کۆنی زیاد دەکات کۆنینەی وێران بکا لەبەر تاکە هۆی ڕقلێبوون
کێشانی سەرکەوتوویی ڕابردوو، دواڕۆژیش لەسەربنجی ئێستایەوە بەرەژوورتر ڕۆژگاری نوێی دەداتە بەر درێژە

 دەبا.  

موو  بەستنەی کۆن و نوێ و ئایندە بە چەشنێک خۆی سەپاندوە لە واڵتە پێشکەوتوەکان و وەهاش لە هەکئەم تێ
بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەش بکشێتەوە لە گەلێک هەنگاوی کاڵ و کرچی   دوەتەجرەبەیەک دەرچوە، وای کر
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یێکەوە اچەپڕەوانەی بە زاهیر پێشڕەوە کە »لێنین« کاتی خۆی دلێرانە تاوانباری کرد و بە هەموو توان
  وەپەکی لە سەر ئەوە نەکەوتی ئادەمیزاد کەلەپۆرگێڕایەوە. خۆ ئەوەی ڕاستی بێ شەڤیکی لێلبزووتنەوەی بۆ
هێندە   انهجینین« لەسەری بکەنەوە بۆ خۆشویستن و پایە لێنانی. گریمان بۆ ماوەیەک هەموو یئەورووپا و »ل

یوین  وڵق هەڵ ێهەمان تاکە سەرچاوە دەبێ کە ئێمەی ل دوەبوو کەوتە دژی ڕابردوو، ئەوساش ئەم ڕابر یولێگۆڕا وخ
تە عەقڵی ڕاست و دروستەوە  ێئەویش بە حورمەت و نرخە. هەرگیز نایئیتر بایی حورمەت و نرخی ئێمە 

 وژوور.  اویشتنی سەرەهەرحەبا بکرێ لە تفم

چ سۆشیالیست چ سەرمایەدار،  ،ێنانی ئەورووپا با ئەوەش بڵێم ڕۆشنبیرانی ئەورووپاهکە قسەمان گەیشتە ناو
لەوەندە ڕاناوەستن بایەخ بە ڕابردووی خۆیان بدەن، ئەوان لە جیاتی ئێمە خەریکی ڕابردووی ئێمەن و ڕێز لە 

مان دەنێن. کە نەختێک بگەڕێینەوە بۆ ڕابردوو دەبینین بەشێکی زۆر لە زانا و ئەدیبەکانی ئەورووپا کەلەپۆر
سی و بە هۆی خەریکبوون و لێکۆڵینەوەی ئەوانەوە خەڵقی ڕۆژهەاڵت شارەزای  ناڕۆژهەاڵت بۆ دوەخۆیان تەرخانکر

 ساڵ بوو لە بیری کەسدا نەمابوو.  زۆر کۆنەکەی خۆیان بوونەوە کە هەزاران دوەڕابر

ساڵ هاتۆتە کوردستانی   70پیاوێکی وەک ئۆسکارمانی ئەڵمان لەسەر تەکلیفی قەیسەری ئەوسای ئەڵمانیا بەر لە 
و بەیت و حیکایەتە کۆنەکانی کوردی نووسیوەتەوە لە دەمی شایەر و حیکایەتبێژی کوردەوە. ئێران و بەند 

تازەبەتازە کۆڕی زانیاری کورد خەریکە ئەو کارە تەواو کات کە ئۆسکارمان شەقڵی بۆ شکاندین لە جەرگەی 
انی ئەورووپا دەریانخست  ژیانی مەعنەویمانەوە. زۆربەی ئەنتیکە و ئاساری کۆنی ڕۆژهەاڵتی نێزیک زانا ئاساریەک

 و خوێندیاننەوە. 

بەالمەوە یەکجار سەیرە ناوناوە کە دەبیەم ناوی ئەو زانایە ئارکیۆلۆجیانە بە »دز« دەبرێ، گۆیا بەشێکی زۆر  
وەیا کەمی ئەنتیکەکانیان بردەوە بۆ نێو مۆزەخانەکانی واڵتی خۆیان. لەم قسەیەدا خەڵقەکە ئەو ڕاستییە لە بیر 

وە کە ئێمە بە درێژایی هەزاران ساڵ خەریک بووین شوێنەوارەکانمان کوێر دەکردەوە و خۆیان دەبەنە
ئەنتیکەکانمان وردوخاش دەکرد و ئەو نووسینانەی بەسەر بەردانەوە بوون هەموومان دەسڕینەوە. دەک دەستی  

کۆنەکانمان  ئەو دزە خۆش بێ کە نایەڵێ مێژوو بە دەست نەفامانەوە سوڕگوم بێ. مەسەلەی کتێبە دەسخەتە
ربەیان لە کتێبخانەی ڕۆژئاوا پارێزران، بەشێکی زۆری دەسخەتی نرخدار لە وئەویش وەک ئەنتیکەکانمان ز 

سیسرە. ئێمە بە داخەوە لە عاست کتێب و شوێنەواری کۆنمان مۆرانە و واڵتی خۆمان بوونە خۆراکی مشک و 
 وناسەبەیێکی جەرگبڕدا ئیشاڕەی بۆ دەکا:وەک ئەو ئەهرەمەنە بووین کە بەیتە شاکارەکەی پیرەمێرد لە م

 شەوێ دەست ئەهرەمەن کەوت خاتەمی مولکی سلێمانی
 کەچی میر و گزیریی پێ دەکرد قەدری وەها زانی!

 

چەندین جار دیومە مەردی دڵسۆزمان هەر هێندەی عەقڵ بە دونیا شکاوە کە پەڕە شڕی کتێبی دەسخەتی دیوە  
رێکی  دادەی خێرا بیسووتێنن نەکا بێحورمەت بێ. ڕەنگە پەڕە شڕیی ئەوتۆیی گەوهەتی وەگوت  وەلە نێو خۆڵ کەوت

سرابێتەوە و بە سووتاندنی لە ناومان بردبێ. هەر ئەو  و باسی ڕابردوو لە پەڕاوێزێکی نو واتا وەیا خەزنەیەکی دەنگو
ی بە کۆندیشندا، پەڕە شڕانەن ئێستا لە کتێبخانە زلەکانی ڕۆژئاوا جامخانەی بۆ دروست کراوە لە خانوو 

 ژمارەشی خراوەتە سەر وەک ئەوەی سامانێکی نرخدار بێ. 

تانە و پەڕە شڕانە بزانین و بە چاولێکەری وانەوە وئێمە خەریکین لەوانەوە نرخی ئەو کتێبە زەردە پەڕپو
ەرگرتن  بیانپارێزین. سەیر لەوەدایە دوای کرانەوەی مێشک و چاومان بۆ نرخی ئەوان ئاسارانەمان لە ڕێی پەند و
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ەوەی کردنلە میللەتانی پێشکەوتوە، ئەدیبی نەوباوی کورد خەریکە بە هۆی بە سەهووچوونیەوە لە السایی
بووین   ور و ڕابردوومان: جاران پاشکەوتوۆنابەڵەدانەی ڕۆژئاوا سەرلەنوێ دەست دەکاتەوە بە لەناوبردنی کەلەپ

وویی تاوانبار دەکەین و دیسانەوە دەیکوژین... ڕابردووی خۆمان دەکوشت، ئەمجارەیان ڕابردوومان بە پاشکەوت
 سەیرە لە کۆیێ!! 

ر هەرچی دەبێ با ببێ، من کە خۆم بە ڕۆڵەیێکی نیوەی ۆبەهەمەحاڵ هەڵوەستی ئەو ئەدیبانە لە عاست کەلەپ
  و ەدەی بیستصەدەی بیستەم دەزانم و چاوم بڕیوەتە ئەو هەنگاوە هەڵنەهێنراوانەی زووتر بەرەو  صی دوەم

ناکایی ڕۆژگارە  ودەبەن، ڕێزی زۆرم هەیە بۆ ئەو کەسانەی بە پێی سەردەمی خۆیان نەختێکیان لە ڕویەکمان 
وە وەیا لە چرای لۆکسەوە بێ، ناکییە لە گڵۆپی کارەباومەرجیش دانانێم ئەو ڕو .دوەتاریکەکەیان زیاد کر 

قودیلە و مۆم ناکوژێنمەوە زیم. من کە لۆکسم چنگ نەکەوت چرا قودیلە و شاپڵیت و مۆمیش بێ پێی ڕاچرا
چونکە چیترم نییە ئەشکەوتەکەمی پێ ڕوون کەمەوە. کە کارەباشم بوو دەرحاڵ شەوقەمەنیە کۆنەکان بەالوە 

دەنێم بێ ئەوە زەڕەیێک لە ڕێزم بۆیان کەم بێتەوە. ئەم شەوقە کزانە لە کاتی خۆیاندا کاری کارەبایان بۆ  
ڕە نابم  وچیترم بە بەرەوە هەبا دەبوو لە کاتی خۆیدا بە کاریبێنم. من توکردووم ئیتر بۆ لێیان ناڕازی بم! ئەگەر 

 لەو شەوقەی هەمبوە، بە پەرۆشم بۆ شەوقێک کە نەمبوە. 

ەوەی کورد درێژ ناکەم کە بزانم بایی تۆسقاڵێک  لێرە بەپێشوبردن بۆ هیچ شتێکی او لەن کردنمن دەستی وێران
گرێیەکی  شاعیرێکی وەک نالی بە هەموو گەزوجایی شیعری کەڵە لە سامانە یەکجار کزەکەمانی زیاد کردبێ چ

 سەردەمی خۆی لە ڕیزی هەرە پێشەوەی شیعری ڕۆژهەاڵت دێت. من کاتێک لەبەر خۆمەوە دەخوێنمەوە:  

 ئەم غەزاالنە کە نەقشی دیدەمن
 تەن سپین و دیدە کاڵ و موو سیان

 

هەڵبەست بە ڕووماندا، وێنەیێکی هونەریی  هەست دەکەم نالی سەرەڕای پژاندنی ڕەنگ و بێنی بەهەشتی 
بێت. کورد   انهجیهاوتای تابلۆی ڕەسامە زلەکانی   دوەئەوتۆشی لە لوولووی وشە و ئاوریشمی هۆنینەوە نەخشان

وێنە بکێشێت نالی هاتوە بە هەڵبەست وێنەگریی کردوە، بەڵگەی سەلماندنم ئەم   ە«بە »ڕیش وەکە کەسی نەب
 ۆکانی نالیم هەڵگرتنەوە: لنموونانەن کە بە ڕێکەوت لە خەرمانی تاب
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-1- 

 دەس بەندییانە دێن و دەچن سەرو و نارەوەن 
 ک وملو و سایە وو بەرگن وەکوهـ خاوەن کوال

 ئاوسن بە با کانی دەزێن بە تاو و درەخت 
 شادیی بەهارە بولبولە داماد و غونچە بووک 

 کانی لە دار و بەرد  وفییەصوەک چاوی وشکە 
 و گریان و نووکە نووک  ەد صدەردێن بە 

 ایێڵی تار و پۆدی کڵۆی بەفرە ئابشار، ڕ
 با بای دەدات و ماسی پیا دێ وەکو مەکووک 

 لە ئەوراقی غونچەدا  شەبنەم کە 
 ددان و پووک  بە زار و زمان وەب اگۆی

 

-2- 

 هێند مونتەزیری تۆ بوو هەتا چاوی سپی بوو 
 نەرگس کە لەسەر یەک قەدەم و دیدە چەقی بوو 

 

-3- 

 سروشکم ئاو و دانەی نارەکی دێ
 ەبە گەرمی داوەری بەم تەرزە تەرز
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-4- 

 بووقەلەموونن هـ کەبکن و گەهـ تاوس و گەهـ گە
 دی سیاهندوهـ گە وشوعلە وهـ ئاتەش و گەهـ گە

 اللەن بە بەدەن ئەتلەسی ئەخزەر کە لەبەر کەن 
 نەوڕەستە گوڵی بەستە لەگەڵ دەستە گیاهن

 

-5- 

 ەمەستی خەیاڵی ئەوە لەحزە ژمێری شەو
 دوشمنی خوونی خەوە دیدەیی بیداری من 

 بانی یار تیپی سروشکم هەزار هدیدە نیگە
 عەلەمداری من ناڵەیی دڵ نەیسەوار ئاهە 

 

-6- 

 تا سەری زولفی لەسەر ڕوو حەلقە دا
 من وەکوو ماری سەر ئاور خەم دەخۆم

 

-7- 

 ەسەراپا گوارە زەردی ترس و لەرز
 ەلەو جێگە بەرز وەب دەڵێی عاسێ
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-8- 

 بۆ تۆ کە بیکر و تازە وەکوو حووری جەننەتی 
 قەیدی چیە عەجووزەیی دونیا بدەم تەاڵق 

 

-9- 

 ە ت حارسلە دەوری گەنجی حوسنفت لئەژدەهای زو
 ەحەلقە حەلقە چین بە چین سەر تا بە خواری گرتو

 خۆش لەسەر سینەت سەری هەڵداوە دوو گوێ سەربەمۆر 
 ەمات و حەیرانم کە چۆن عەرعەر هەناری گرتو

 

-10- 

 غی حەقم قوربانی ڕەنگی قودرەتم صبعاشقی 
 خاڵی شین کوڵمی سپی زولفی سیا  یچاوی ماوی

 

-11- 

 دەسرۆکەیی هەوری چ حیجابێکە کە تێیدا 
 شمس فلک الحسن انارت فتورات 

 

-12- 

 پەچەیی پەرچەمی و پرچی سیا
 هەر دەڵێی مانگەشەوە کۆڵمی تیا

 لە جەبین الدە دەسرۆکەیی هەوری
 8یاضدەرکەوێ شمس و قمر نور و  

 فەرشی کەففی بەری پێتە نەرگس
 وەک چاوی حەیا وەسەری داخست 

 

-13- 

 
 راوە.ک هـتەشبی« و مانگیش بە »نور« ضیاءبە »لە قورئاندا ڕۆژ  - 8
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 نالی ئاسوودە نییە توولە نەمامی عومرت 
 ە ی لەسەر بایێکل بە نەفەس دێت و دەچی ئەس

 

-14- 

 تا نەگریا ئاسمان و تەم واڵتی دانەگرت
 گوڵ چەمەن ئارا نەبوو هەم لێوی غونچە وا نەبوو 

 

-15- 

 ە تەنی حاجی لەسەر چارچێوەیی ناجی دەڵێی نەعش
 ەلوعابی خۆر لەسەر ئیحرامی وەک کافووری ئەکفاف 

 

  



90 
 

 ، نیمچە دیوانێک پێکبێنن. یۆکانی نالی بەبەریانەوە هەیە، لەبەر زۆریلتاب

لەم نموونانەدا نالی شاعیرێکی عادەتی نییە، لەگەڵ شاعیریدا وێنەگریشە. هەر جارە لە خوێندنەوەی بەیتی  
 .م بە بیر دەکەوێتەوەـ«نزار قەبانی»لکلمات«ی اخۆشکەڵەکەی دیوانی »الرسم بوێنەگرانەی نالیدا عینوانە ژیرە 

بەڵگەی »تێکەڵبوون«    ،ماددەبێگومان ئەم دەسەاڵتەی وێنەگرتنی »شت« سروشت بێ یا مرۆڤ، تجرید بێ یا 
دەییەشی  م ئاماە لەگەڵ دەوروبەردا، لەم مەیدانەشدا نالی لە ڕیزی پێشەوایەتی و ڕابەریی دێت. ئەـ«لو »تفاع

چونکە لە هەموو   «تکامل»ل« پاڵپشتێکی گەورەیە بۆ ئیمکانی گەیشتنی بە پلەی بۆ »تێکەڵبوون« و »تفاع
پەروازێکی بەرەو ئاسمانی واتا و جوانیدا شریتەی بەسترانەوەی بە »واقیع« درێژ دەبێتەوە و ژوورخان و ژێرخان 

ۆی هونەر. پێی ناوێ من بڵێم، پچڕانەوەی مرۆڤ لە زەوی و نیشیمەن و دەوروبەر  لبەشدار دەکا لە سازدانی تاب
فی صناودەبا بەو پێیەش بەرهەم دادەشکێ و دادەلەنگێ. تۆ سەیری نالی لە وەی مرۆڤایەتی لەانهجیپتر لە نیوەی 

 بەهاردا چەند واقیعیانە ژیانەوەی ڕوەک بە ژیانەوەی ڕۆژی مەحشەر تەشبیە دەکا:  

 ەدایەی زەمین کە حامیلی ئەبنایی مەحشەر
 ە دایەو ووهەر تۆیەکی تیا کە ئەمانەت ب 

 

تێیدا بۆتە فەرمانبەرێکی  ، بەاڵم قیامەتلەم تابلۆیەدا الیەنی ژیانی ئێستا کە پشکی پتر وەرگرتوە لە قیامەت
شەردا هەموو  حبێدرێغ لەو ڕوەوە کە ژیانەوەی سەرلەبەری تۆ و گیا و گوڵی زەمینی ڕاگەیاندوە چونکە لە مە

 گیانلەبەرێک دەژیێتەوە. 

ئەم دەسەاڵتەی نالی لەم هونەری تابلۆکێشان و لە هەموو هونەرەکانی تر کە بە درێژایی ئەم نووسینە لە بەشی  
نەرمکردنی وشەی سەخت بۆ سەر میدا باسکراون، ئا ئەم دەسەاڵتە هەر خۆیەتی جارێکی تریش لەیەکەم و دوە

نێو چارچێوی هەڵبەست بەوپەڕی هێز و تەواوییەوە دەردەکەوێت. ئەم ڕاگەیشتنەی نالی بەسەر هەموو الیەنێک 
پەیدا   ێبە دەگمەن نەبحەق و حسێبێکی شیعردا، ئەویش بۆ خۆی یەکێکە لە تایبەتەکانی هونەری نالی کەوا و 

 نابێ بۆ مرۆڤ. 

گەلێک لە شاعیری گەورە و لێهاتوو هەن کە بەرزییان لە یەک دوو مەیدانی هەڵبەستدا دەردەکەوێت، لە چەند 
مەیدانێکی تریدا ون دەبێت. بێگومان هۆی ڕاستەقینەی ئەم دیاردەیە نوقسانی یەکێک لە دوو سەرچاوە  

، ئەگەر نوقسانییەکە لە هەردووکیاندا نەبێ. دیارە لێرەشدا مەبەس لە زات بنجییەکانی هەڵبەستە. زات و بابەت
 و بابەت دوو الیەنەکەی بەهرە و پێگەیشتنە.  

لێرەدا مەودای گوتار بە پایان دەگات و خامەم بە دیار داهاتنی کاتی ژمارەیێکی تری گۆڤاری کۆڕ دەمی خۆی 
نەرمکردنی وشەی سەخت و باسی تریش کە هەبێ  رو سە ناوەرۆکەزاد، داستانەکانی دەبەستێ، وەک شەهر
 ی کە لە هەزارویەک پەڕەی گۆڤارەکە بەر خۆی دەکەوێت. ەهەڵدەگرێ بۆ ئەو بەش

 »...« 
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ە  یندا، بە پێی دەرفەتی بەرتەسکی گوتار، جارجارە یەکێک لە تایبەتیەلە بەشەکانی ڕابردووی ئەم نووسی
نالی باس کراوە و ناوناوەش نموونەی خراوەتە بەرچاو. ئەوەی ڕاستی بێ نموونەکان، لە زۆر بەرچاوەکانی شیعری 

لێدانەوە هەبوە بەاڵم ترسی درێژەکێشان مەودای لە نووسیینەکە کورت پێویستییان بە شیکردنەوە و واتا جاردا،
 اتای ئەو شیعرانە لە وەشداێنان لە وهجێ هێشتوە. بۆرە عوزرێکی تری وازردۆتەوە و واتای شیعرەکانی پێ بەک
وەک ئارایشتی وشەی نەرم و   وەب بەڵکوو الیەنێکی تری هونەر وەکە مەبەس لە نموونەکان واتاکەیان نەب وەب

شل لە نێو هەڵبەستدا وەیا وێنەگری بە شیعر وەیا هەر الیەنێکی تر بێ غەیری واتا. لێرەدا ڕێم هەیە جارێکی  
نووسینەکەم بپاڕێمەوە بەوەدا کە من لە سەرەتاوە چ بەڵێنێک، وەیا نیوە بەڵێنێکێشم  یتریش بۆ کەموکورتی

نەداوە تۆژینەوەی تەواو لە شیعری نالی بکەم. سەرەباسەکە خۆی »چەپکێک...« ئەم عوزرەی هێناوەتەوە و دانی 
ئەوەندە مومکین دەبێ  بەم کەموکورتییەدا هێناوە. باوەڕم هەیە بۆ تاکە نووسەرێک لە زنجیرە گوتارێکدا هەر

چەند دەالقە و کەلێن بخاتە شوورە مەحکەمە پتەوە سەختەکەی دەوری قەاڵی گەنجینەی شیعری نالییەوە تا  
چاوێک بخشێنێ بە چەند کۆمەڵە گەوهەرێکیدا، ئەگەر دەستیشی لە درزێکەوە گەیشتێ بە دزیلکانە یەک دوو 

دزەی لە پێشەوە بەم بەیتە جوانە شکاندۆتەوە، کە   گەوهەری لێ گلداتەوە هەر چەند نالی خۆی ئەم تەرزە
 ئەویش گەوهەرێکی خەزنەکەیە:

 ق لنالی دەدزن خەلە ئەو گەوهەری نوکتەی کە 
 ە وەک ئاگری بێشەوقی دزانە! نی ئاوی

 

چاکە ئێمە ئەفسوونی خۆپاراستنمان لەم توانجەی نالی لە خۆمان خوێندەوە بەوەدا کە شاعیر نین تاکوو دزانە  
 نی نالی لە هەڵبەستماندا بە کزی هەاڵیسێنین.  نوکتەکا

ڕاستی و دروستی بخوێنێتەوە   دەکا ئەوەندە بەسە هەڵبەستەکانی نالی بە ئاخاوتن یجوانیبۆ ئەو کەسەی حەز لە 
با لە هەموو واتاکانیشی نەگات. ئەگەر بوێرم دەڵێم وا هەیە بەیتی نالی ئەوەندە زل و زرینگەدارە چ پەکی  

تێی بگەیت یا تێی نەگەیت. ئەو تەرزە بەیتە زێدە مەحکەم و بەهێزانە، چ هی نالی بێ چ   وەەوتلەسەر ئەوە نەک
هی شاعیرێکی تر لە کورد و غەیری کورد، بە شێوازی کۆن و نوێ لەو سامانە ئەدەبیانەن کە بە ڕۆشنبیرێکی  

رێکی پەرەسەندوو بەکاربێنم زێدە بەرز و زیرەکێکی یەکجار هێژای نەبێ سوودی لێ وەرناگیرێ. با لێرەدا تەعبی
«ی ڕۆشنبیران دەکرێ تێی  صةالخال صةوەها هەیە هەر بە پوختەی پوختەکراو »خال یو بڵێم بابەتی ئەدەبی

بە کوردی دەبێ بڵێم بەرەیێکی   .و وشە سەرکەشەکانی وەرگرنان ەڵکێشهتێکبگەن و زەوق لە واتا و داڕشتن و 
ەزمکردنی بەرهەمی هەرە بەرز و حاڵیبوون و هت لە ئەدەبدا دەگەن بە پایەی لێتەسکی ڕۆشنبیری ئەریستۆکرا

 نرخ و هێزوپێز. بە

کە تازە کردم بە وەسفی بەرەیەکی   دەبەزێتەوە لە وشەی ئەریستۆکراتدەزانم گەلێک لە خوێنەران چاویان هەڵ
و هەاڵخناوە   وەچونکە گوێ و مێشک و دڵ و هەست و نەستی جیلی ئەمڕۆی خوێنەران پڕ بتەسکی ڕۆشنبیران 

لە واتای دزێوی وشەی »ئەریستۆکرات« لەو ڕوەوە کە ڕاگەیاندنی دەسەاڵتی ناڕەوای تێدایە، لە نوقتەی  
شدا پەشیمان نیم  نائەریستۆکراتەکان ڕادەگەیەنێ. ئەمە دەزانم لەگەڵ ئەمە یبەرانبەری دەسەاڵتیشدا بێدەسەاڵتی

ێنانی وشەکە چونکە تاکە مەیدانی ئەدەب و زانست و هونەرە، وەیاخود با بڵێین مەیدانی بەرهەمی  هلە بەکار
« ئادەمیزادە کە لەوێدا کەس قەمچی هەڕەشە لە کەسی تر هەڵناسووڕێنێ. ئەریستۆکراسی لە مەیدانی قلي»ع

نێ و  وێ ناو ببرێ، لەمەشدا چ فەرقێکی دبەرهەڵستی بکرێ و لەتییە و دەبێ یدا دژی مرۆڤایەماددیدەسەاڵتی 
ۆ و چەپ و ڕاست و ئابووری و زانیاری نییە و هەموو جۆرە ئەریستۆکراسیێک وەک یەک بەدە. من و تۆ  ڕئەم
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دانەوەیێکی خۆمان لەوەدا نابینین دەستی قەمچی گرتوو و قەمچیمان بەسەرەوە ڕاگیرا چ دڵکە بێدەسەاڵت کراین 
ک نەقابەیە نەک هی دەرەبەگ وەیا شێخی تەریقەت، وەیاخود کابرای هەڕەشەکەر ناوی هی سەرۆ

 نیشتیمانپەروەری و چینپەروەری بە خۆیەوە ناوە. 

و  وەتیانەی لە ئەنجامی گۆڕانی مێژوویی ناحەز بەئەریستۆکراسی یەکێکە لەو مەفهووم و ڕواڵەتە کۆمەاڵی
لەم ڕۆژگارەشدا ئەوەی بە زار لێی ناڕازییە بە دڵ هەر حەزی لێ  سەردەمێک لەمەوبەر ڕێزی لێگیراوە، تەنانەت

وفێڵ و تەڵەکەبازیی لەکاریشی دێنێ. ئەم ئەریستۆکراسییە لە میراتی کۆنینەی ڕێز و  ڕدەکا و بە ئەنواعی ف 
زیانە ئەویش، وەک گوتم، لە مەیدانی بەرهەمی  ی بۆ ماوەتەوە تا بڵێی ڕەوا و بێخۆشەویستی کە هەیبوە پشکێک

«دا بە زانست و ئەدەب و هونەریەوە. مانەوەی بۆ ئێستاکە دیاردەیێکی بەرچاوە کە دەمەتەقە هەڵناگرێ. ليعق»
« ئادەمیزاد دەکەیت هی وای تێدا دەبینیت »تاک« نەبێ تێی ناگات.  ليلە هەر الیێکەوە سەیری بەرهەمی »عق

ات دەژمێررێن، هی وا هەیە  ئەریستۆکرو ئەو بەرهەمانەشدا، کە لە ڕووی زەحمەتی تێگەیشتنیانەوە بە الە ن
کات بەکار دێن و ڕۆژی چەندین جار دەکەونە بەر چاو و دەستی خەڵق. بە نموونە: فڕۆک، تەلەفزیۆن،  هەمیشە

یا   ێب ماددیوێنە و پەیکەری سوریالیست، پرسیارەکانی ڕیازیاتی بەرز، کۆمپیوتەر، باسەکانی فەلسەفە، 
پێی ناوێ زنجیرەی نموونەکان  .زانکۆکاندا دکتۆرای پێ وەردەگیرێئایدیالیست، ئوتروحەی سەخت و ورد کە لە 

 درێژکەمەوە نەکا لێی نەبمەوە. 

ی.  ەکێشێتە سەر قەمچیکارندەبینی تا ئێستا »ئەریستۆکراتبوون« هەر لە باودایە، جێی ڕێزلێنانیشە ئەگەر سەر 
 ن تێدایە ژیان بێ ئەوان بەڕێوە ناچێت وەک لە نموونەکانی سەرەوەدا دیتمان. سەرەڕای ڕێزلێنان، هی وایا

کەواتە، ئەریستۆکراسی ڕەوای سوودبەخش تا ئەم ڕۆژگارەمان دەژی و هۆی ژیانیشە. خۆم لە باسی 
داهاتوودا هەندێ ڕابردوە کە ئەویش لە ژێر ناونیشانی تازە  ئەریستۆکراسیی بەد و ناڕەوا دەدزمەوە

ەکانی هەزاران ساڵ لەمەوبەر لە گەڕدایە، چونکی نە لە نووسینی وەهادا چارەسەر دەکرێت و نە  وپاشکەوت
 بابەتێکیشە دەست بدا بۆ پاڵپشتیکردنی بیروباوەڕەکانم.  

ێز کەم لە ڕێی هئەستوور بم بە »هەق و ڕاستی« لە نووسینمدا، نەک بیروباوەڕم بێ من دەمەوێ پشت
وا. من داوای بەردەوامبوونی شتێک ناکەم ئەنجامی بەدی لێ ڕوو بدات ئیتر ناچار ڕاگرتنیەوە بەرانبەر کاری ناڕە 

بم بۆی بپاڕێمەوە وەیا لە ڕەخنانی ڕزگار کەم بە هەنجەتی ئەوەی شتی زۆر بەد و ناڕەوا بەردەوام و ڕێز 
 لێگیراوان. 

یە، تەنانەت جۆرە  بەڵێ بێگومان ئێستاکەی ئادەمیزاد گەلێک جۆری خراپ و چاکی »ئەریستۆکراسی« تێدا
خراپەکانی بەهۆی چاوسوورکردنەوە و قەمچی هەڵسووڕاندنەوە ڕێی ڕەخنانیش لە خەڵقی دەبڕنەوە، بە زۆری  

پەرستنی خۆشیان بەسەر خەڵقیدا دەسەپێنن. نەک ئەمە و بەس، بەرەیێکی بەرفراوانی خاوەن قەڵەم و هونەریش  
ێدراو، بە دوا ئەمەدا خەریکی تاوانبارکردنی جۆرە پەسەند واز لە خاوەن قەمچی دێنن و بەردەبنە گیانی قەمچی ل

و ڕەواکانی »ئەریستۆکراسی« دەبن بە چەندین تاوانی وەک »فکری کۆنەپەرست، پاشماوەی دەرەبەگ، 
خزمەتکاری ئیمپریالیزم، بەندەی ئەفسانە، خۆ لە میللەت بەرەژوور گرتوو...« هانی خاوەن قەمچیش دەدەن لە  

 ناوی ببات.

ستییانە هێندەی هەبوونی خۆمان بەرهەست و بەردەستیشن، لەگەڵ ئەمەشدا داوا دەکەم، بەڵکوو ئەم ڕا
ئاواتەخوازم، هەر لە ئێستاوە تا ئەو کاتە بێبڕانەوەی کە ئادەمیزاد تێدا دەژیت و بەرەوپێش دەچێت دیاردەی  

ت و مرۆڤ لە ژان و  »فکری ئەریستۆکرات« هەر بمێنێ و ڕێزی لێ بگیرێ و گەشەی پێ بدرێ چونکە کە ها
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ژواری ڕۆشنبیری و زانستدا هەر ئەو بەرهەمانەی بەوەلەد هێنا کە زەین و هۆشی عادەتی تێی دەگەن بەرهەمە  
هەرە بەرز و بایەخدارەکەی لێ حەرام دەبێ. زیانی لێ حەرامبوونی ئەو بەرهەمەشی لەوەندە ناوەستێ کە 

ئەو زیانە مەحدودەوە، کە شتێکی زۆرە و کەم نییە،   لەدەستچوونی بارستی بەرهەمەکە دیاری دەدات. بەوالی
سەرەوژوورچوونی کەم دەکاتەوە... دووربینی و  هەنگاوی بەرەوپێشچوونی ئادەمیزادیش کورت دەبێتەوە...

 وردخوێندنەوەی پەکی دەکەوێ... ئومێدی گەورەی بچووک دەبنەوە... تێکرای دەسەاڵتی مرۆڤانەی دادەلەنگێ. 

ڕاستییەکەیە: سڕینەوەی ئەو هێندە زێدە زیرەکی و بڵیمەتییەی کە بەرهەمی »فکری  نەتی ۆئەمەش چ
ئەرستۆکرات« پەکی لەسەر دەکەوێ ڕاستەوخۆ وەک پەڕاندنی تیژایی سەرەڕم وایە کە بڕشتی پێ ناهێڵێ و  

و دەیکا بە خزمی داروەکاز. بە وردبوونەوەش بۆت دەردەکەوێ زۆربوون و کەڵەکەکردنی گیروگرفتی ژیان 
گوزەران ڕۆژ بە ڕۆژ پێویستی پتر دەکا بە بوونی بڵیمەتی و زیرەکی و زانستی لە ئەندازە بەدەر چونکە بڵیمەتی  

ۆی بە بەرەوەیە، تەنانەت کێشە و ڕرەسەرکردنی گیروگرفتی دۆینێ و ئەمادۆینێ و ئەمڕۆ هەر بایی چ
 ی دۆینێ چارەسەر ناکرێ.ئەمرازتەگەرەکانی ئەمڕۆ بە 

ێنێدا، بەاڵم لە عاست پرسیارە زۆر تێکەڵپێکەڵ  وپسپۆڕی ڕیازیات زاڵ دەبوو بەسەر حیساباتی ددەزانین مرۆڤی 
هات و باری ڕاست   داماو دەوەستێ ئیتر کۆمپیوتەرێشی گیروگرفتەکانی ئەمڕۆدا دەستەپاچە و دۆشو درێژک

خوڕن... دیتت نەوت ێان لگەردەکان بە بێ ڕایەڵەکانی ئەلیکترۆنی ناتوانن کەشتییە ئاسمانییەککردەوە. ئاسمان
زۆر   شوێنی خەڵووزی گرتەوە و کارەبا لە کاری ناسکدا نەوتی دەرکرد و هێزی ئاتۆم لە مەیدانی خۆیدا کارەبای

دا لە هونەر... شیعری وەها جێی بە شیعری  یالیست دڕیان بە شێوازی کالسیکورکرد... فێرگەکانی ڕەمزی و س
( و دۆزینەوەی نەساغی و دەرمانسازیی نوێ هەموو زانستی  ةاحستوونی لەق کرد... فەنی برینکاریی )جر

لەشسازیی کۆنی کرد بە ئەفسانە... دەبێ ئەوەشمان لە بیر بێ هەر یەکێک لەو شتانەی کە بزووتنەوەی 
بوون لە مەیدانی « بەرەوپێشەوەچوونی دەیان کا بە میراتی مێژوو لە کاتی خۆیاندا بەرهەمی »ئەریستۆکرات

 تایبەتی خۆیاندا. 

هەر یەکێک لەو قۆناغانەی کە مرۆڤ بەجێی هێشتوونەوە، با بڵێم تێیدا بە پێش خۆی کەوتۆتەوە، ئەویش لە  
کاتی خۆیدا ئەوەندە پێشکەوتوو نەدەبوو ئەگەر ڕێی بەرهەمی »ئەریستۆکرات« لە پێش هەنگاوی مرۆڤدا کوێر  

ەتاکانی ئەم چەرخەدا هەوڵدەرانی دروستکردنی فڕۆک وازیان لە تەقەاڵ هێنابا کرابایەوە. تۆ بڵێی ئەگەر لە سەر
لەبەر گاڵتەپێکردنیان لە الیەن زانا کالسیکیەکانی ئەو کاتەوە دەبوو ئێستا لە کام پلەی ژیار و زانستدا باین! 

ڕووی مرۆڤدا   چونکە ئەگەر فڕین نەبا مەیدانێکی بێسەروبنی زانست و تەکنیکی ئەم ڕۆژگارەش لە خۆوە بە
 دادەخرا. 

ساڵی تر دانیشتووی ئەم زەوییە ئەوەندە زۆر دەبن زانست و تەکنیکی ئەم کۆتاییەی چەرخی  پەنجاپاش 
ۆش هەر بە هۆی هەوڵ و بەرهەمی »ئەریستۆکرات«  ڕبیستەمە لە برسانیان دەکوژێ. خۆ دەزانین مرۆڤی ئەم

بێنە و هۆش و فامی   توانای ژیان و مانەوەیان هەیە. بێنە لە کشتوکاڵدا گاڕەشەکەی بیتوێن و شارەزوور بە کار
 مام بارام و مام باییزیش بکە ڕابەر و سەیری ئەنجام بکە.  

تۆ لەم گوتەیەمدا پێم مەڵێوە مام باییز و مام بارامی هەژار چ گوناهیان نییە لە دواکەوتن و نەخوێندەوارییان و  
ئەمەشم پێ مەڵێ چونکە بەڵێ  .وون بگەن بەو پەڕی زانین و هونەرئەوانیش ئەگەر بۆیان ڕێک کەوتبا لەوانە ب
بۆشیان پاڕامەوە. من هەر   ا، عەیبیشم لێ نەگرتوون، لە زیمنددوەمن گلەییم لە مام بارام و مام باییز نەکر 

ارام و مام باییز  ئەوەندەم گوتوە و دەڵێمەوە گیروگرفت و کێشە و بەرەی ژیان و ژیار بە هۆش و گۆشی مام ب
بڵیمەتی چەرخێک ناتوانێ بە کەرستەی ئەو چەرخە تەنگ و   ی وتەنانەت بەرزترین زیرەک .چارەسەری ناکرێ
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چەڵەمەی کۆمەاڵیەتی چەرخێکی تری دوای خۆی چارەسەر بکات. مام بارام و مام باییزیش هەرگیز نابنە  
واتە کە بە وردی  .نەگەن بە پلەی فکری ئەریستۆکرات بەرهەمهێنی هۆی ڕەواندنەوەی گیروگرفتی ژیان ئەگەر

بکەیت دەبینی لێ قەوماوی و دواکەوتوویی مام بارام و مام باییز بە جۆرێکی بەرچاو لەسەر  سەیری هەڵکەوت 
وسەرێکیش کە دێت و بە ڕواڵەت قێزی خۆی  وفکری ئەریستۆکرات دەکەنەوە نەک تاوانباری دەکەن، ن

عەیب،   هەڵدەستێنێ لەو بەرهەمانەی زۆربەی خەڵق تێیان ناگات و عینوانی »ئەریستۆکرات«یان لێ دەکا بە 
مەبەستی لەوەدا سەوداکردنە بە گوتەی لەبەر گوێیان خۆش کە بازاڕی ئەو لە نێوان گەالنی خەڵقدا گەرم 

کانە سیاسیەکەی بە هەڕمێن دێنێت، لەهەمان کاتیشدا کام بەرهەمی ئەریستۆکراتانەیە بە کاری  ودەکات و دو
لە  ی گەالوێژ کابرایێک14شۆڕشی  دێنێت و تامەزرۆیی خۆی پێ دەشکێنێت. لە بیرمانە لە سەرەتاکانی

ثالجات« کەچی دواتر کە دەسەاڵتی چنگ کەوت و دنیای بۆ تەخت ور، الص ق میکرۆفۆندا هاواری دەکرد »ال 
 بوو... 

فکری بەرز لە هەر چەرخێکدا چرای هەرە بە شەوقی ئەو چەرخەیە. ئەم فکرەش هەموو مەیدانێکی ژین و 
وەنیە هەر لە ڕیازیات و فەلسەفە و پیشەسازی و دکتۆری و ئاتۆم و بوونی ئادەمیزادی گرتۆتەوە، واتە 

ئاسمانگەردی و شتی ئەوتۆ زەحمەتدا فکری بەرز هەبی و بسەلمێندرێ بەڵکوو ئەدەب و هونەریش شان بە 
ناعة« لە ئاسانەوە دەست پێ دەکات، کە بابەتی هەرزەکارانە لە ڕۆشنبیرییدا، و صک و » یشانی زانست و تەکن

دا تا پلەی ناوەندی و بەرەژوورتریش تێدەپەڕێنێ و دەگاتە ئاسۆ ناوەرۆککشێ لە ڕێکار و شێواز و واتا و تێهەڵدە
کل چەندە، کە هەردوویان هۆی  یسیاببەرزەکانی فکری ئەریستۆکرات. دەتوانم بڵێم فەرقی نێوانی فڕۆک و 

یش هێندە دەبێ، چ فەرقێکیش نییە لە گواستنەوە و گەڕانن، فەرقی نێوان ئەدەبی هەرزەکاران و ئەدەبی بەرز ئەو
( چونکە  ەنێوان نەهێاڵنی ئەدەبی بەرز و نەهێاڵنی هۆی گواستنەوەی بەرز )کە فڕۆک و شتی وەک ئەو

 یەک سەرچاوەوە هەڵدەقوڵن کە پێشکەوتووترین فکری ئادەمیزادە.  هەردووکیان لە

یزی ئەو بەرهەمانە کە زادەی فکری  ئەدەبی نالی ڕاستەوخۆ دەچێتە ڕ دالەبەر ڕۆشنای ئەم لێکدانەوەیە
خۆیەوە دڕ بە   یایی و ڕەنگینی و وردپێوی و قووڵیرئا ا بە پێی داڕشتنی مەحکەم و نوکتەئەریستۆکراتن، لە وێشد

ڕیزەکانی دواوەی فکری ئەریستۆکرات دەدا تا دەگاتە الی بەرایی. نەک هەر ئەمەندە و بەس، بگرە شیعرەکانی  
ی دەکەن و یەکیان ئەوی تر دەخاتە دوا خۆیەوە لە مەیدانی ئەریستۆکراسیدا. بە نالی خۆی پێشبڕکێ لە یەکتر

ایی فکرەوە بە ئاشکرا  هەڵکشێنیان بەرەو بەرزخوارەوە بە یەکتر بگرین فەرقی تێنموونە بێین و ئەم دوو بەیتەی 
 . خۆ دەنوێنێ
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 نموونەی یەکەم:

 لەبت میم و قەدت ئەلف و زوڵف چیم 
 البی چیم؟ط دەزانی بەم سێیانە 

 

 نموونەی دوەم: 

 ڕەوشەنی دیدە بە ئینسانە کە موژدەی قەدەمت 
 ەـڕەوشەنی دیدەیی غەم دیدەیی »بیت الحزن«

 

شەقامێکی واتا تەقلیدیەکانی نێوان شاعیرانی ڕۆژهەاڵتدا ڕۆییوە بەرەو نوکتە و  الی لە نموونەی یەکەمدا لە ڕاستەن
. لێرەدا بنگەی هەڵبەست و خەیاڵ و عیشقی هەڵستاندوە لە سەر چەند وەە«»تشبیە و جناس و توری

کراوە بە سەری پیتی »م« بااڵش بە ڕاستایی هـ اتێکی سەلمێنراوی نێوان شاعیران بەوەدا کە لێو تەشبیهتەشبی
پەیدا دەبێ. بەاڵم بۆ ئەوەی   «ماچ»»ا« و لوولی زوڵفانیش بە نیوە ئاڵقەی پیتی »چ« کە لە ڕیزبوونیدا وشەی 

چ غەدران لە نالی نەکەین دەبێ ئەوەندەش بڵێم لەم بەیتەدا نالی هەندێک واتای جوانی بۆ گل داوینەتەوە یا  
 ەڵگرتووین کە لە بەیتی سێیەم پێمانی دەداتەوە:خود بە قەرز بۆی ه

 سەر دامزاریی«ت لەکە هاتی تیغی »بێ
 خود هەڵگرت و ڕۆییم خودبە سەری خۆم

 

بێزاریی« هەم »نەبوونی دەم« و هەم »وەڕسبوون«   -واتا قەرزەکە لەوەدایە کە وشەی »بێ زاریی 
ماچ« نەمێنێ، بەاڵم کە وشەی »بێ زاریی« بە  ڕادەگەیەنێ. هەر دوو واتا بایی ئەوە دەکەن نالی ئومێدی بە »

ورەتەی صەکە لە ناو دەبا چونکە پیتی »م« لە ناودا نامێنێ. ئەم ـواتای »نەبوونی زار« بێ لە بنەڕەتدا »ماچ«
ەتی خۆیانیان تێدا تاقی »نەبوونی زار«یش یەکێکە لەو موبالەغە ڕەوایانەی کە شاعیرانی لەمەوبەر مەهار

ۆی چەند جاران ئەم وێنەیەی »نەبوونی زار«ی کێشاوە، مەبەستیش لە نەبوونەکە زێدە نالی بۆ خ .کردۆتەوە
 گچکەیی و تەنگی زارەکەیە: 

 گوتم ئایا بە زاری خۆت دەپرسی حاڵی زاری من؟ 
 زارم«یەک وەک شکڵی »ال« یەعنی کە »بێ برۆی هێنایە

 

 ێنانەوەی هەموویان.  هنموونەی تریش هەن وەک ئەمانە کە پێویست نییە لێرەدا درێژە بە گوتار بدەین لە ڕێی 

یەکێک لەو شاعیرە مەشوورانەی ئەم واتایەیان هێناوەتە نێو هەڵبەست حاجی قادرە، کە ئەمەش نموونەی  
 خۆشەویست:مەهارەتەکەیەتی لە فەندی تێبردنی »زار« بە نیازی مەدحی 

 نەقاشی »دم«ی نوقتەکی دانا بە نیشانی 
 »بێزار«ە لە مانی دوەم«ی کرذزانی کە »
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دەم« نوقتەیێکی دانا چونکە هێند بچووکە لەوە   -دەم«ی مەدحکراوەکە لە جێگەی »دم  -واتە وێنەگری »دم 
ە گوتە و لە کاری پتر هەڵناگرێ کە بە شتێک تەشبیە بکرێ لە نوقتە گەورەتر بێ، دەشزانین نوقتە هەر ب

عەقڵیدا وجوودی هەیە ئەگینا لە واقیعدا وجودی نییە. لەگەڵ ئەمەشدا کە شتێک نەبوو لە نوقتە بچووکتر بۆ  
 وێنەی دەمەکەی، ئەو هەر پێی ڕازی نەبوو و بە زەمی حیساب کرد و »بێزار« بوو لە مانی. 

دەبینی هاتنی نوقتە بە نیشانەی بۆی  - بە ڕێنووسی ئێستا - «کە ورد بیتەوە لە وشەی »دم« وەیا »دەم
ذەم« چونکە پیتی »د« لە »دەم«دا کە نوقتەی بە نیشان درا  - دەم« بکا بە »ذم - هەڵدەگرێ وشەی »دم

دەمەکەش دەبێتە »ذەم«. لەمەوە هەر بە جارێ مەدحکراوە کە مافی ئەوەی دەبێ لە مانی نوقتەکە   «ذ»دەبێتە 
 بوونی زاریش دەدا »بێ زار«.»بێزار« بێ. وشەی »بێزار« واتای نە

وشەی »مانی« لە کۆتایی بەیتەکە ئەویش ئیشارەیێکی تێدایە بۆ فەندی وێنەگری لەو ڕوەوە کە »مانی« ناوی 
گۆیا یەکێک لە  وە. لە هەندێک ئەدیب و شیعردۆستم بیستوەوێنەگرێکی یەکجار بە ناوبانگی ڕۆژهەاڵتی کۆن ب

دەگەیەنێت، ئەوسا بەیتەکە بۆ ئەم الیەنەش دەچوو کە وێنەگرەکە م« بە عەرەبی »مەدح« ذواتاکانی وشەی »
و ئارایشتی داوە ئیتر یار لە مانی وێنەگری بەناوبانگی کۆن   دوەبە دانانی نوقتە لە جێگەی دەمی یاردا مەدحی کر

ەدح« م« بە واتای »مذبێزارە و لێی بێنیازە. بەاڵم من ئەوەندەی سەیری فەرهەنگی عەرەبیم کردبێ نەمدیوە »
 داد« و دوو واتای پێچەوانە دەبەخشن. اضم« لەو وشانە نییە پێیان دەڵێن »ذهاتبێ، واتە »

بێجگە لە حاجی و نالی شاعیری تریش هەن، کورد و غەیری کورد، ئەم واتایەی چووکردنەوەی زاری 
بە ماکی بەیت و دوو بەیت لە هەڵبەستدا، بەاڵم پێویست نابینم نموونەیان لێ بێنمەوە و  دوەمەحبووبەیان کر

پەکی زنجیرەی بابەتی نووسینەکەم بخەم، ئەم بەیتەی حاجی قادریشم لێرەدا وەک پاڵپشت خستە بەرچاو کە 
نوێ زاخاودراو لە  پێگەیشتووی مێشک بە زانستیتەوە ئەگەر هات و خوێنەرێکی تازەلە سەر بەیتەکەی نالی بکا

گۆشەی نیگای شێوازی نەوباوەوە عەیبی لێ بگرێ و ئەو هونەری تێیدایە بە شتێکی بێبایەخی دابنێ. کە ئەم  
 کارە لە نالی بە عەیب بگیرێت دەبێ لە هەموو ئەدەبی کۆنی ڕۆژهەاڵتی موسڵمان بکرێ بە عەیب.  

مەعنەوی لەویان وەردەگرین و چۆن لە  با بێینە سەر خوانی بەیتەکەی تری نالی بزانین چ خۆراکێکی 
 ! وەسەرەژوورچوونی بەرەو پۆپی فکر و تەعبیری ئەریستۆکرات بەیتەکەی یەکەمی جێهێشت

 دیدە بە ئینسانە کە موژدەی قەدەمت  یڕەوشەنی
 ەـدیدەیی غەم دیدەیی »بیت الحرن« یڕەوشەنی

 

خۆشەویست ڕەوشەنی بۆ دیدە پەیدا دەبێت. یاخود نسان«ی انسان« ڕوون دەبێتەوە. بە دیتنی »اچاو بە »
ە، لە عەرەبیدا »انسان العین« بە بیبیلەی چاو دەڵێن، کەواتە ئەو ئینسانەی لەم  ـنسان«اچاو بە » یڕووناکی

 بەیتەدا دەبێتە هۆی ڕوونبوونەوەی چاو وەک »انسان العین« وایە کە هۆی دیتنە و بێ ئەو مرۆڤ کوێر دەبێ. 

نسان« با لێرە بێ تا بزانین ئینسانە خۆشەویستەکەی نالی لە مەیدانی اونبوونەوەی چاو بە »ئەم ڕاستییەی ڕو
 چاوڕوونکردنەوەدا چ دەکا:

کی گشتییە، ڕوو ێی ڕاستیکردننالی دوای بەیانکردنی تەئسیری »ئینسان« لە ڕوونکردنەوەی چاو، کە ئەمە بەیان
کوو تەنها قەدەمت، واتە پێت، قەدەمیشت نا، هەر  لە خۆشەویستەکەی دەکات و پێی دەڵێ: تۆ نەک خۆت بەڵ 

موژدەی ئەو قەدەمە بەسە بۆ ڕوونکردنەوەی چاو... بەاڵم چ چاوێک! نالی ڕازی نییە »موژدەی قەدەمی 



98 
 

خۆشەویستەکەی« هەر بەقەدەر ئەو ئینسانە تەئسیری ببێ کە چاوی عادەتی ڕوون دەکاتەوە... موژدەی قەدەمی 
کە دڵە پڕ  «بیت الحزنە»یدەیی بیت الحزنە«، واتە ڕەوشەنی چاوە غەمدیدەکەی ئەو »ڕەوشەنی دیدەیی غەمد

لە غەمەکەیەتی. موژدەی قەدەمی یاری نالی ڕووناکایی چاوی غەمدیدەیە، کام چاوی غەمدیدە؟ هی دڵ. کام 
بێ،  دڵ؟ دڵی نێو خانەی خەم و خەفەتان!! »بیت الحزن« ئەو واتایەش ڕادەگەیەنێ کە »خانەی تازیەداران« 
بەو پێیە موژدەی قەدەمی یارەکەی بەسە بۆ ڕوونکردنەوەی دڵە خەفەتبارەکەی ئەهلی ئەو ماڵەی تازیەی 

 تێدایە. موژدەی قەدەمی یاری نالی دەبێتە »ئینسان العین«ی چاوی غەمدیدەی دڵی تازیەداران. 

ەر ئەو »پێ«یە بێ کە  م« هدم« بە واتای »هاتنە ال، سەرلێدان« دێت واتە مەرج نییە »ق دلە کوردییدا »ق 
ئەندامێکی لەشە. بەمەدا واتای بەیتەکە ئەوە دەگەیەنێ کە موژدەی بیستنی سەردانی یارەکەی بەسە بۆ ئەو 

 چاوەی غەمدیدەی دڵی تازیەداران ڕوون دەکاتەوە. 

ن و ەوەی وێنە و واتا و تەعبیری ئەم بەیتە لەو ڕادەیەدایە کە مامڵەتی لەگەڵ ئاخاوتن و تێگەیشتکردنناسک
ق  طبەیتەکە »مەن یهەستی عادەتیدا بە تەواوی پچڕاوە و پەلەفڕەی لە نێو دڵ و گیان و نەستە. بۆ گرتنی جوانی

ق و تجرید«ی لێ  طلژیربێژیی« هیچی پێ ناکرێ، دەبێ هەست و هۆش و گۆش پەنجە مەوهوومەکانی »م -
گۆڕیی پەڕی ی سرنجدا، وەک ڕەنگ« لە پێش نیگانسان، قدم، بیت الحزنابەکار خەن. دوو واتایی وشەکانی »

 تاووس، هەر جارە و هەر ساتە تریفە و ئاورینگێکی نوێ بە بەر دیدەی غەمدیدەی خەیاڵدا دێنێت. 

لە خوێندنەوەی ئەم بەیتەدا هەموو جارێک بەیتێکی مەولەویم بە بیردا دێت کە ئەویش مەودایێکی بەرفرەوانی 
 خۆناسککردنەوەدا:بڕیوە لە مەیدانی 

 9قەڵ مەدا ویش صڕوخسارێ وەختێ مە
 وە شنۆی پارێز خەیاڵ مەبی ڕیش 

 

ڕێک دەخرێ ئەوەندە ناسک دەبێ بە شنۆی پارێزی  «دەرمانی ئارایشت -قەڵ صمە»ڕووی یار کاتێک بە »
خەیاڵیش زامدار دەبێ. خەیاڵ زامدار دەبێ، نەی گوت بە پارێزی  نەی گوت بەسەیری ، «خەیاڵ زامدار دەبێ

 ناسکیەکەی لەوەدایە بە شنۆی پارێزی خەیاڵ ناڕاحەتە.  

هەڵبڕین و ناسککردنەوەدا هێندە تێهەڵکشیوە پەکی سەرەژوورتر ن بەیتەکەی مەولەوی لە ڕووی تەنکبێگوما
لی لە چەند بارێکەوە پێش هی مەولەوی  ڕۆیشتنی خۆی خستوە، بەاڵم دیسانەوە بێگومان بەیتەکەی نا

 دەکەوێتەوە: 

یەکەم: لە الیەن ئەوەوە کە نالی ڕێگەی یەکسەرە »مباشر«ی نەگرتوە بۆ سەپاندنی واتای مەبەست بەسەر دڵ 
دزیلکەی نسان« پێاوە »ڕوونبوونی چاو بە بێدەمەتەقەلە پەنا ڕاستییەکی  وەو مێشک و زیهنی گوێگردا، هات

بۆ مەڵبەندی خولیایی »دیدەیی غەم دیدەیی بیت الحزن« لە هەموو  دوەی خۆی کرشاعیرانەی بە خامە
هەنگاوێکیشدا سێبەری ڕاستییەکە، وەک سایەبان، چەپارەی خامە و خولیای نالی دەدەن لەوە کە هیچ پڕیشکێکی 

ڕووی  ەراحی بەسەرەتای بەیتەکەدا دەڕوازەیێکی وەها ف  ڕەخنە و ناڕەزایی خوێنەر و گوێگری بەربکەوێ. نالی لە

 
ی مامۆستا مەال شێخ  کردنسەرپەرشتیبە  کەی مەولەوی ە لە دیوانەکرد کنووس لێرەدا بەیتەکەم بە جۆرێک شکڵ - 9
بەشێوەیێکی جودا دەیخوێننەوە: لە جیاتی ڕوخسارێ،  وەبیستەریمی بیارەیی لە چاپ دراوە، لە خەڵقی ترم  کبدولەع

 دەڵێن و لە شوێنی ویش، لێش دەخوێننەوە. جودایی تری غەیری ئەمانەش هەیە. ڕوخسارەش
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خەیاڵدا کردۆتەوە هەتا واتا و خولیا و ناسکی و وردیی پێدا تێپەڕێنێ هەر کەمە. لە بەیتەکەی مەولەویدا ئەم خۆ  
کە   -الدانە لە تەگەرەی تەعبیری یەکسەرە »مباشر« پەیدا نییە تاکوو بتوانێ زەقایی واقیعی نامەئلوف تێببا 

لمێنین ڕووی یارەکەی ئەو ناسکەیە کە هەڵبەست بە شنۆی پارێزی خەیاڵ. دەبێ لێی بسە وەوبرینداربوونی ڕ
وێنەی کێشاوە هەموو بەڵگە و هۆی سەلماندنیشمان هەر قسەی شاعیر خۆیەتی، ئەوەندەشی بۆ داوێینە سەر، کە 

جەزبە و گەرمایی عیشق بە عادەت پەلەفڕە بە عاشق دەکەن لەم پەلەفڕەیەشدا چاوەنۆڕیی گوتە و کردەی  
بۆ نالی و غەیری  رێدەسەلمێندرێ. هەڵبەت ئەو سەلماندنە کە بۆ مەولەوی دەکنامەئلوفی لێدەکرێ و لێی 

نالیش دەبێ بکرێ، بەاڵم نالی لەم بەیتەدا خۆی نەهاویشتۆتە بارێک شەفاعەتکاری بۆ پەیدا کەین لە عورف و  
 عادەتی شاعیران وەیا لە جەزبە و ئاگری عیشق. 

نی هەڵداوەتەوە سەر یەک تا ئەو ڕادەیە کە قەپێلکی هەڵبەست : نالی لە بەیتەکەییدا وردی و ناسکی و جوادوەم
لێیان و کەلەڕێژیش دەکا هەموو جوانی و ناسکیەکەشی لە سەرچاوەی ناوەکی »داخلی« هەڵبەست   وەب مشت

هەڵقواڵندوە کە خۆشەویستیی یارە و چ بەرتیلی نەداوە بە هۆی الوەکی تا دەستی یارمەتی درێژ کا هانای بردۆتە  
یار زیاد کەن. ئەمەش دیاردەیێکی ئاشکرایە لە بەیتەکەدا  یل« و ئارایشتی دەسکرد کە لە جوانیەقصبەر »مە

 پێی ناوێ من درێژەی پێ بدەم. 

سێیەم: ڕەخنەیێکی تایبەتی خۆم هەیە لە بەیتەکەی مەولەوی، ڕەنگە خوێنەرێکی تر بە ڕەخنەی دانەنێ، هەر  
ڕەخنەکەدا بە ڕاست دەزانم. حەزم بەوە دەکرد مەولەوی لە   جارە کە بە بەیتەکەی نالی دەگرم پتر خۆم لە

زامداریی« ئەنجامێکی تری زێدە جوانیەکەی هێنابا نێو هەڵبەست کە پێوەندیی ڕاستەوخۆی   -جیاتی »ڕیش 
دا ببنە ئەنجامی  ـفەیە بە دوا »زامداریی« طفە و سۆزی شاعیر و گوێگر هەبا نەک ئەو سۆز و عاطلەگەڵ عا

دوەمی جوانیەکە، واتە ئەنجامی، بەو مەعنایە کە برینداربوونەکە بەرهەمی یەکەم و کوتومتی جوانیەکەیە، پاشان  
لە ڕێی ئەوەوە سۆزی گوێگر هەڵدەستێتەوە وەک بەرهەمی دواکژ. بەیتەکەی نالی لەم مەیدانەدا دوو جاران 

 بەسەر بەیتەکەی مەولەویدا زاڵ دەبێ. 

ن لەوەدا کە هەڵڕژانی سۆزی شاعیر و گوێگر وەها ڕاستەوخۆ لە جەرگی هەڵبەستەوە هەڵدەقوڵێ هەر جارێکیا
دەڵێی پێشبڕکێیەتی لەگەڵ وشە و ڕستەی هەڵبەست. تۆ کە خوێندتەوە »ڕەوشەنی دیدە بە ئینسانە کە موژدەی 

یینی یار، چ پێی ناوێ بینی تۆقەسەری مرۆڤت دیت کڕنوو دەبا بۆ قەدەمی هەرە پاانهجیقەدەمت« و چاوی 
نیوەی دوەمی بەیتەکە بخوێنێتەوە بۆ مەبەستی سەرکردنی سۆزت، ڕەنگە بیر لەوە بکەیتەوە ئایا نالی چ  

بورکانێکی عاتیفەی بە دەستەوە ماوە بیکا بە ئەنجامی ئەم جەهەنەمە! ئاگری لەمە بەتینتر وەیا وەک ئەمە  
 ؟ دوەمی نیوەبەیتی یەکەم ڕاگرێ لە نیوەبەیتگەری سۆزی تیندار لە تەندووری چ هەناوێکدا پەیدا دەبێ لەن

جارێکی تریش بەیتەکەی نالی بەسەر ئەوەکەی مەولەوییدا زاڵ دەبێ لەوەدا کەوا نەک هەر لە سەرەتاوە سۆزی  
بەهۆی   وەگوێگر دەجۆشێنێ، بەڵکوو لەگەڵ ئەوەدا کە بە زاهیر لە پێشەوە هەموو سۆزێکی خۆی هەڵڕشت

ەعی دوەمدا جارێکی تریش  صردا، دێت و لە مـ نسان العین« اەی قەدەم« بەسەر »بەرزکردنەوەی »موژد
دەگرێ لە بەرانبەر »دیدەیی  ینسان العین« دەکاتەوە کە چاوی عادەتی خوێن و گۆشتە بەوەدا ڕاائیفالس بە »

»موژدەی  ەکە ئیفالس پێ دەکاتەوە لە تەک ـنسان العین«انوێ »مدیدەیی بیت الحزن« ئەوجا سەرلەغە
دا چونکە ئەو موژدەیە خۆی بۆتە ڕووناکایی »دیدەیی غەمدیدەیی بیت الحزن«، بەو پێیە کات لە کات ـقەدەم«

 سۆز و کڵپەی هەڵبەست پتر مەشقەڵ دەبەستێ. 
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لە پشت ئەو وێنە و واتایانەوە تارمایی وێنەیێکی تری یەکجار خەیاڵی و خولیایی و تجریدی جلوە دەبەستێ بۆ 
ن، خەریکم نەوێرم خۆمی لێدەم نەکا، وەک جیوە، بەر پەنجەی تەعبیرم نەکەوێ وەیاخود بۆم  سرنجی وردبی

 و پەراوێزی تعبیرێکی ڕەوان و مەفهوومەوە: انەچێتە ن

هەیە. لە مصرعی دوەمدا ئیمکان هەیە شتێک پەیدا بێت کە    نسان العین«اەعی یەکەمدا »صرزانیمان لە م
ڕستەی »ڕەوشەنی دیدەیی غەمدیدە« مومکینە واتای »ڕەوشەنی چاوی  ە بێ. ـنسان العین«اپارسەنگی ئەم »

فی و ماناکەی »چاوی  صغەمدیدە« بدات. »چاوی غەمدیدە« دەشێ تەرکیبێکی ئیزافی بێت نەک وە
بێ لە ئینسانەکانی »بیت الحزن«، کەواتە »دیدەیی غەمدیدە« چاوی   ە«ئینسانێکی غەمدید -غەمدیدەیەک 

دا دەبێتەوە »عین االنسان«. لەوەوە بەیتەکە ئەم شێوەیە بە دەستەوە  ـسان العین«ئینسانە لە بەرانبەر »ان
 ە. ـە، موژدەی قەدەمی تۆ ڕەوشەنی »عین االنسان«ـڕەوشەنی دیدە بە »انسان العین«، دەدات

و  بە ڕاستی بەیتەکەی نالی زۆر شتی تری بە بەرەوە هەیە، هێندە دەوڵەمەندە وەک ئەوەیە چەند ئاوێنەیێک بەرە
ەر کامێکیان دەکەیت  ئیتر سەیری ه ،ڕووی یەکتر ڕاگریت بە جۆرێک هەریەکەیان وێنەی ئەوانی تر بداتەوە

ەم خستە  ـڕێزان«ئەم »ئاوێنە ید دێڕەدا وێنەی گشتیبڕانەوەی ئاوێنانی تێدا دەبینێت. من لەم چەن شریتەیێکی بێ
پێش چاوان لەگەڵ خوردکردنەوەی دیمەنی تێکڕای چەند ئاوێنەیێک با خوێنەریش لە الی خۆیەوە چاو ببڕێتە 

 ئەم بەندانەی نالی و تابلۆی واتایان لێ وەرگرێ بایی توانای خۆی.  

مەولەویی  من هەرگیز مەبەسم ئەوە نییە ڕەخنەی ناحەزانە وەیا بێڕەحمانە لە شیعری مەولەوی بگرم، کە دەزانم
بە خۆڕایی لە نرخی بەیتەکەی   وەشاعیرێکە لە ڕیزی هەرە پێشەوەی شوعەرای ڕۆژهەاڵت دێت، نەشم ویست

ی بەیتەکە وای کردبێ بخرێتە تای تەرازووی موقارەنە  یکەم کەمەوە بەڵکو، بە پێچەوانە، ڕەنگە زێدە نرخ و جوان
ێ مانەندیان چنگ ناکەوێ. دیتت پێشتر بەیتەکەم  لەگەڵ بەیتەکەی نالیدا کە شاکارێکە لەوانەی تاک تاک نەب 

 بە بەیتێکی تری نالی خۆی گرت و کردمنە نموونەی پێشبڕکێ لە مەیدانی فکری ئەریستۆکراتدا.  

لەم نمایشتەی بابەتی جۆرجۆری داڕشتن و جوانی و وردیی هەڵبەست کە وەکو پێپلکە یەکیان ژوورووی ئەویتر 
دادەگرێت لە مەیدانی هونەری ئاخاوتن و فکری ئەریستۆکراتدا، دەگەین  دەکەوێتەوە و پایەی بەرزتر بۆخۆی

ێک کە لە نێو نەرمانی شیعردا کردنی وشە و تەعبیری سەختی تێدا بکرێ، نەرمکردنبەو قۆناغە باسی سەرنەرم
 خۆی بە ڕەق و زەق نەنوێنێ. بێگومان ئەم هونەرەی مامڵەتی شاعیرانە لەگەڵ بابەتی سەختدا پلەیێکی نوێی

تایبەتی بۆ خۆی هەڵدەنێ و بەرەو دەسەاڵت و توانای پێویست بۆ ئاخاوتن بە زمانی یەکجار پسپۆڕانە و پوختی  
دەربڕینی مەبەست لە قاڵبی ئەریستۆکراتدا، چونکە لەم جۆرە داڕشتنەدا سەرەڕای دەسەاڵتی ڕاشکان بەسەر 

 بەرزبوونەوەی تر پێویستە: دا کە لە بەهرەی هونەری هێژایەوە پەیدا دەبێ دووقووڵفکری ورد و 

یەکەم: دەسەاڵت و بەهرەی هونەریی زگماک کە بوێژ دەگەیەنێ بە بانی بەرزی فکر و تەعبیری ئەریستۆکراتی  
عادەتی، دەبێ لە چەرخ بدرێت و مشتوماڵ بکرێت تاکوو نەرم و نۆڵیەکەی دەگاتە ئەو ڕادەیە کە لە کاتی  

ەق و زەقی تەعبیری سەرکەشدا هەست بە زبری و لێکخشان و  تێئااڵن و شلبوونەوەی بە دەوری کەرەستەی ڕ
 پێککەوتنەوە نەکرێ کە عەیبی بنجین لە هەڵبەستدا.  

زگماکی مشتوماڵکراو کە الیەنی »هەڵکەوتوویی« بوێژ دەگرێتەوە بە تەنها نابێتە هەڵگری باری  بەهرەی: دوەم
هەڵکەوتوویی و بە ڕادەی ئەویش،  بەندی فکری ئەریستۆکراتدا: وێڕایقورسی تەعبیری سەرکەش لە مەڵ

زیهن بە چڕگەنی  ڕۆشنبیریی« هەیە. هەر ئەم پێگەیشتنەیە، پتر لە بەهرەی سادە،  -پێویست بە »پێگەیشتن 
 گەنە کاری بەهرە و هونەرە. ڕفکر و تەعبیری سەختدا دەگێڕێت، بەاڵم دەربازبوونی زیهن لەو چ
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ئەم ڕاستییانە ڕاستییەکی تریان لێ هەڵدەستێ، هەروەک فەرمانی بوێژ لەم بابەتە هونەرەدا یەکجار گران و  
ەنەکە ناکات. دەزانین زمانی شیعر کەم و  سەختە، خوێنەریش بە کەرستەی عادەتی تێگەیشتنی شیعر بڕ لە چڕگ

زۆر زەحمەتترە لە ئاخاوتن، بەو پێیە تێگەیشتنی وەک تێگەیشتنی قسەی عادەتی نییە. لەمەوە دەزانین 
 تێگەیشتنی فکری ئەریستۆکرات لە شیعردا جارێکی تریش سەختتر دەبێ لەچاو فکری سەراو. 

رات لە شیعردا تێهەڵکشێ بەرەو بەرزایی، پێویستی بە  پوختەی گوتە ئەمەیە تاکوو بەرهەمی فکری ئەریستۆک
خوێنەری زیرەکتر و پێگەیشتووتر دەبێ، یاخود بە تەعبیرێکی تر، خوێنەریش دەبێ لە فکردا ئەریستۆکرات بێ 

ئەگینا لە بەرهەمی فکری ئەریستۆکرات ناگا. هەر ئەم هۆیەی زەحمەتی تێگەیشتنی بەرهەمی فکری ورد قووڵە  
ێی دەگوترێ »فکری بەرز« وەیا من لێرەدا ناوی ئەریستۆکراتی بۆ بەکار دێنم، دیاردەیێکی  کە بە »مجاز« پ

زۆر بەرچاو پێک دێنێت لە بازاڕی ئاڵ و گۆڕی ڕۆشنبیری، پێبەپێی سەخت و زەحمەتبوونی ئەو فکرە کە لە  
لە فکری ڕووتدا،    ڵ قووبەرهەمەکەدایە کڕیار و خوێنەری لێ دەتەکێنەوە تا وای لێدێ بەرهەمی یەکجار ورد و 

 ڕاستییەکەی لە هەموو مەیدانێکی فکر و زانستدا، تاک و تەرا نەبێ کریاری چەنگ ناکەوێ.

من بە پێچەوانەی ئەوان ڕۆشنبیرانەی وەتەنگ دێن لە باو نەبوونی بەرهەمی نایاب، نەک هەر وەتەنگ نایێم و  
ەتی نایاب شتێکی ئاسایی و چاوەڕوانکراو  نەبوونی بابباوستی حەسانەوە دەکەم بەوەدا کە لەبەس، بەڵکوو هە

ڕووی داوە چونکە بەڕاستی سەیر دەبوو خوێنەران وروژمیان هێنابا بۆ سەر نووسینی سەخت و سەرکەش کە 
باوەشی بە فکری ئەریستۆکراتدا گرتبێ و لە کەمێکی نەبێ تێی ناگەن یا هەر لە هیچی، ئەوسا بیرم بۆ ئەوە 

ەیا بە نیازی خۆهەڵدانەوە شتێک دەکڕن و پارە و ماندووبوونی بۆ بە خەرج دەچوو خوێنەران بە چاولێکەری و
نەفسی تێڕا دیار   یدەبەن کە سوودی لێ وەرناگرن، ئەمەش دیاردەیێکی زۆر ناسازگارە و تارمایی نەخۆشی

 دەکەوێ. 

ا کوردی بە چاوی زیهنت ئەم دیمەنە بێنە بەر بینینتەوە: کتێبی »سەرمایە«ی کارل مارکس بە عەرەبی وەی
باڵوکراوەتەوە و کڕیاری کورد و عەرەب ڕادەکەن بۆ کتێبخانان تا بیکڕن بەو بۆنەیەوە کە لەسەر مافی کرێکار  
دەکاتەوە لە حاڵێکدا گەلێ باسی ئەو کتێبە پسپۆڕی ئابووری و فەڵسەفە نەبێ تێی ناگات چونکە کتێبەکە خۆی  

 ند باسی کرێ و نرخی زیاد و پەتاتە و شوتیش بکات. یەکێکە لە بەرهەمە هەرە ئەریستۆکراتەکانی فکر هەر چە

کڕیاری بەرهەمی ئاسان زۆربەی گەلە، بەرهەمی ئاسانی ئەوتۆش هەیە هەموو گەل هەر لە منداڵییەوە تا 
هەیە  فەیلەسووفەکانی دەبنە کڕیاری چونکە خۆشیێکی وای تێدایە هەموویان حەزی لێ دەکەن. پێم بڵێ کێ 

  يوەیا مەتەڵەکانی مەالی مەشوور نەکات؟ قەشمەریاتی کتێبەکەی »الفاشوش ف  اڕیحەز لە گەپ و نوکتەی باز
 حکم قراقوش« لە پاشاوە تا گەدا پێوەی دەگەشێتەوە، ڕەنگە ئەگەر قەرەقوش خۆشی بیبیستبان لێیان ڕازی با.

ن لێ « هەموو کەسێک حەزیاگۆرانیی شایی و هەڵپەڕکێ و چیرۆکەکانی »تیغەڵماس و سەلیمی جەوهەری 
خۆی کڕیاری گەلێک لەو  بازاڕی بەرهەمی بایەخدار بۆ  یتەنگە لەبەر کزیدەکات. هەر ئەو کەسەی کە دڵ

بەرهەمانەیە کە بە سەرەتایی و مندااڵنەیان دادەنێ. بڕیاری سروشتە بە کەیفی من و تۆ نییە تا خۆراک چەورتر 
 نیشی پترە لە هی خۆراکی ڕەشەشێو.بێ میعدەی ساغتر و بەهێزتری دەوێ، ئەرک و مەسرەفی لێنا

  ربەی خەڵق تێیو ێنانی نووسینی زەحمەت کە زهکاردێنێتەوە لە بەین ناو ناوە عوزر نیشۆڕشگێڕێکی وەک ل
 دا نییە.ئاسانکردنەوەی لە توانای نووسەر ناگەن لەبەر ئەوە کە بابەتی نووسینەکە خۆی لە خۆیدا زەحمەتە و

 ربەی میللەتێکە لە بازاڕی سیاسەتدا و دەبوو بە زمانێکونین کە ئەم عوزرە دێنێتەوە بۆیەیە کە پێشەوای زیل
ێنانەوە نەدەبوو. کەواتە هباخێوێ کە ئاسان بێ، ئەگەر زانایێکی ڕیازیات وەیا ئاسمان وەیا ئاتۆم با ناچاری عوزر
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خۆ الدانی خوێنەری عادەتی لە بەرهەمی فکری ئەریستۆکرات نە سووچی خوێنەرە نە هی بەرهەمەکە. بەاڵم  
وێتە دژی بەرهەمی ڕەسەن و لە  لێرەدا ڕووی گلەیی دەکرێتە خوێنەر کە هات و بێ سێ و دوو بکە

ب نەدا لەبەر قورسی دەرسەکانی طگلەیی ناکرێ لە قوتابیێک خۆی لە کۆلیجی دژایەتیەکەشی بەردەوام بێ.  
 ب و داوا لە خەڵقیش بکا ڕووی تێنەکەن. طبەاڵم مافی ئەوەی نییە بکەوێتە دژی 

شنبیر ڕەوا نییە. مەردی ۆ« بە ڕیمەسەلە مەشوورەکەی »ڕێوی دەمی نەدەگەیشتە ترێ دەیگوت ناتخۆم ترش
نەزان و نەخوێندەوار هەرچی وڕێنەی سەروبنە بیان کات لێی بە عەیب ناگیرێ، بەاڵم کام گلەیی قورسە  

ی  (مستوی)شنبیر دەکرێ کە پێی داگرت لە پەسەندکردنی ئەو بەرهەمانە کە لە ڕێکار ۆئەوەیان لە ڕ
 تێگەیشتنی ئەون و بەس.  

سەرەوژوور بۆ تێگەیشتنی ئەو بەرهەمانە کە لە ئاسۆی بڵندڕوانینی ئەو بەرزترن نەک  ڕۆشنبیر دەبێ تەکان بدا 
ئاسۆی بەرز دیتن و زانین تاوانبار بکات. ئەگەر بتوانین پەلە نەکەین لە بڕیارەکانمان، ئەمانەی لێرەدا دەیانڵێم  

ئەو ڕۆشنبیرەی پەلە دەکا لە هەموویان شتی زۆر ئاسایی و سەرەتایین و هی نەسەلماندن نین. بە نموونە دەڵێم 
تاوانبارکردنی بەرهەمی لە فکری خۆی بەرزتر، ئاگادار نییە لەوە فکرەکەی خۆی ساڵە و ساڵ بەرزتر دەبێتەوە و  

ی فکری بەرز چونکە کردنلە هەر بەرزتربوونەوەیێکدا ماوەیێک دەبڕێ لە هەستکردن بە هەڵەبوونی تاوانبار
بوونەوەی خۆی تاوانبار بکا لە بەر تیشکی فکرە نزمەکەی پار و پێراری، بێگومان ئەو بە دڵیدا نایێت بەرزتر

ی فکری بەرز لە بنەڕەتدا  کردندەوجا کە حاڵ وابێ هەر نەختێک پتر لە مەسەلەکە ورد بێتەوە دەبینێ تاوانبار
 تاوانێکی گەورەیە وەیاخود هەر نەبێ نەزانینێکی گەورەیە.  

ۆناغ بە قۆناغی تێهەڵکشانی خۆی بەزەیی بۆ فکری بەرز بجوڵێتەوە و بایی ڕۆشنبیر لە گلەیی ڕزگار نابێ بەوەدا ق 
ەم شێوازەی »ڕێزی مەرحەلی« بۆ فکری بەرز لە ئئەو تێهەڵکشانە حورمەتی فکری بەرز بگرێ چونکە ئەوسا 

گرتن« بەو مانایە کە  وفەلەکی ڕێزبگوترێ »چەرخ  ێ پێینێوان تێکڕای ڕۆشنبیراندا دەبێتە دیمەنێک کە دەش
ەر بابایەک بە حوکمی باری زیهنی و نەفسی خۆیەوە لە جۆالنەی سەرەوژوورچوون و بەرەوخوار هاتنی ئەو ه

 ڕێزگرتنەدا دەبێ.  

فەلەکی ڕێز گرتن لە مەیدانی فکر و سیاسەتدا شتێکی زۆر بەرچاوە لە ۆالنە و چەرخو ئەوەی ڕاستیش بێ، ج
گرێی نێوان دەوڵەتانیش: بۆ خۆت دەبینی  بە گەزوو ژیانی ڕۆژانەماندا نەک هەر لە پەراوێزی تاکاندا بەڵکو

تەرمۆمەتری ڕێز و خۆشەویستی لە چ هاتوچۆیەکدایە بە پێی کات و سەعات و باری بەرژەوەند و سوود و 
کە باری دالەنگا، ڕۆژانی ڕێز لێگرتنیشی تاوانبار دەکرێ و چاکەکانی   زیان. گەلێک جاران ڕێزلێگیراوێکی دوێنێ،

ێ بە خراپ دەگەڕێ. بە تەعبیری پۆکەرچیان بە ڕێست دەگەڕێنەوە سەر ڕابردووی. چەند پار و پێراریشی ل
خۆشە ڕۆشنبیریی لەم تەڵەکەبازییە و کاری مەیموونانە ڕزگار بووبا، ڕزگاربوونیشی بە من و تۆ دەکرێ کە لە 

دنی ڕۆشنبیری  ڕاستیشدا ڕزگاربوونی من و تۆیە. خۆ ئەگەر ڕێشمان نەبوو دەستێک درێژ کەین بۆ ڕزگارکر
ئەوەندەمان پێ دەکرێ یارمەتی تەڵەکەباز نەدەین و التەریک بوەستین. ئەگەر التەریکیش زەحمەت بێ هێندە 

 هەر دەمێنێتەوە پاڵ بە خۆمانەوە نەنێین بەرەو تەڵەکەبازی: 

 شاهی کە نەبێ ڕادەبوێرین بە فەقیری 
 بۆ ئەهلی قەناعەت لە پاڵو خۆشترە داندۆک
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بەیتە واتا سەخت و وشە و ڕستە سەرکەشەکانی نالی لەم مەیدانەی فکری ئەریستۆکراتدا دوا پلەی پەیژەی 
سەرەژوورچوونی شاعیرەکانی کورد پێکدێنن کە ئیتر بوارێکی زەحمەتتر نییە شاعیرێکی کورد لێی پەڕیبێتەوە. 

عری نالی لە پلەی بەرزی و سەختیدایە  لەم مەیدانەشدا نالی خاوەن ماڵە نەک مێوان، واتا بەشێکی بەرچاوی شی
خۆی چەند جارێکان ئەسپی زمانی لە   ی نەک چەند بەیتێکی. هەموو شاعیرێک بە نیازی سەپاندنی شاعریەتی

مەیدانی مەتانەتی وشە و واتادا تاو دەدا ئیتر یا بە ساغی لێی دەردەچێت یا تێیدا دەگلێت و دەگەڕێتەوە بۆ 
 خۆیەتی.   یعادەتی یسواریبەستی زادەی دەسەاڵت و چاپووکهەڵشەکاتی خۆی کە یمەفتەنی هەم

لە تاک تاکە بەیتی خۆنیشانداندا شاعیر دەبێتە مێوان، پێشیەوە دیارە لەو بەیتانەدا جل و بەرگ و واڵخی  
ێنانی وشە  هخوازرایەوەی بەکارهێناوە. ئەم فەرقەی نێوان نالی و شاعیرێکی تری کورد لە الیەن دەسەاڵتی بەکار

و واتای زەحمەت و سەرکەشەوە هەر خۆیەتی بە دیار دەکەوێتەوە لە مەیدانی هەڵبەستی ئاسان و  و ڕستە
ی تەعبیردا بپەڕێتەوە، دیارە لە دەشت و  وڕئاساییدا: نالی کە لە ڕەوەزی سەختی واتا سەرکەوێ و لە بواری خ

کە کە لەبەر تیشکی ئەودا  ێە چراینەرمانان و بە ناو تەنکاواندا بە گەپ و شۆخیەوە ڕێگە دەر دەکات. ئەم ڕاستی
 نالی ئەم بڕە شیعرەی گوتوە:

 ئەگەر ئینشا دەکا  یبعی شکرباری من کوردیط
 « دەکا اودی »لە عەم داوصئیمتیحانی خۆیە مەق 

 احەتدا بە میسلی شەهسوارصیا لە مەیدانی ف 
 بێ تأمل بەم هەموو نەوعە زمانی ڕادەکا 

 ە یکردییە خۆیم نەڵێ خۆ کوردظلفاأکەس بە 
 البی مەعنا دەکا طنادان نەبێ خۆی  یهەرکەس

 حۆبێتە حوجرە پارچە پارچەی مسوەدەم بکڕێ بە ڕ
 داوا دەکا «بێ بدل » و پارچەی   ڵ هەرکەسی کوتا

 شیعری خەڵکی کەی دەگاتە شیعری من بۆ نازکی
 کەی لە دقەتدا پەتک دەعوا لەگەڵ هەودا دەکا

 

 «ئەی نالیا»لە هەندێ نوسخەدا  «بۆ نازکی»رەعی یەکەمیدا لە جیاتی صدوا بەیتی شیعرەکە لە کۆتایی مە
ئەو مانایە  « ...اکەی لە دیقەتد»لە دەست نادرێ چونکە  «بۆ نازکی»نووسراوە. ئەگەر وەهاش بنووسرێ واتای 

 دێنێتەوە. تێ

نەوە و  خوێندو کەوانەوە چونکە یەکدوو جۆر اەعی دوەمی بەیتی یەکەمدا »لە عەم داوا«م خستنە نصرلە مە
ر پەلکردنەوە بکرێتە »لە عام عەمدەن« بێت مومکینیشە بە نەختێک زا -دا واتای هەیە: دەشێ »لە عەم

ی عەرەبی بێ بە واتای لیکی زاری مرۆڤ کە ئەویش عەم« هەڵدەگرێ ...« هەروەها وشەی »لەاداو
 تەوە. ینەختێکی خۆ پێوە ماندوو کەیت جێگەی بۆ لە بەیتەکەدا دەدۆز

بە پۆپی دەسەاڵتی خۆیەوە تێمان دەگەیەنێ ئەو کە بە کوردی شیعر  کردنلەم هەڵبەستەدا نالی لە هەست 
هەڵدەبەستێ بە ئانقەست کەرستەیەکی ئاسانی ئاخاوتنی پەسەند کردوە کە زمانی دایکزایە بۆ دەربڕینی هەموو 

یە شیعر  ـ تر کە )فارسی و تورکی و عەرەبی( واتایێک با زەحمەتیش بێ، ئەگینا لە توانایدا هەبوو بە زمانێکی
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دا چ بەیتێکی مەتین و بێمانەندی هێناوەتەوە کە ـ بڵێ. تۆ سەیری بە دوا بەیتی »خۆ کوردی و خۆ کردی«
کی »خۆ کردی« ڕیسوا دەکا بەوەدا کە لەو خۆکردیەدا کام هونەری دوورەدەست و  ێهەموو ڕەخنە و توهمەی

 ەڵکێشاوە. هی تێک جودا ناوەڕوکی هەڵبەست و چەندین واتای جوداسەخت و زەحمەتە ئەوی کردوە بە 

هێز و توانای نالیدا هەڵدەڵێم نابێ خوێنەر لێم بە سەهوو بچێ و وا تێبگا الیەنگیری ئەم مەدح   من کە هێندە بە
ئەوەی ڕاستی بێ نالی خۆی لە چەندین جێگە پێمان دەڵێ پایەی بوێژیی ئەو لە چ    ەکا.و سەنایەم پێ د

یەک دایە و چ هونەرێکی خاریقی لە شیعردا بەکارهێناوە و چەند قووڵ بۆتەوە بۆ بنی دەریای واتا و چەند یبەرز
لەم هەموو هاوارەی نالی بۆ ڕاکێشانی سرنجی خەڵق بەرەو وردی و نازکی و ێهەڵکشیوە بەرەو ئاسمانی خەیاڵ. ت

بگرێ و لەسەر خەزێنەی گەوهەرە شرایەوەکانی  قووڵی و مەتانەتی هەڵبەستەکانی هەر دەڵێی خەریکە پەنجەمان 
 شنگی شەوچراکانی ببینین. رکانمان هەڵداتەوە تا پوە دابنێ وەیا پێڵووی چاوە نوست 

مرۆڤ مەگەر گوێی گران بێ ئەگینا هاوارەکانی نالی لە حەوت خەوی غەفڵەتی بە خەبەر دێنن. نالیش ناکەین 
ە جار زیاتر شایەدیی بۆ بلیمەتی نالی داوە، بە دوا حاجی بە شاهید بۆ خۆی، نەمرێکی وەک حاجی قادر لە د

قادریشدا هەموو ئەو شاعیرە کوردانەی بە زاراوەی نوێ پێیان دەڵێن کالسیک لە ڕاستیشدا ڕۆمانتیکن نالییان بە 
 پێشەوای شیعری کوردی داناوە. 

چەند الیەنێکی تایبەتی نرخ و من لەم نووسینەمدا دێم و خاڵ لەسەر پیت دادەنێم و درشتان خورد دەکەمەوە و 
پایەی بوێژیی ئەو دەخەمە بەرچاوی خوێنەری کورد کە ئەمانە هەموویان کەمێکی ئەو مافەیەتی وەک قەرز بە  
ئەستۆمانەوەیە و من دەیدەمەوە. بەر لەوە دیراسەیێکی ژیان و باری مێژوویی زەرفی ئەو ژیانە و چەکمەسەری و 

ەموو سەروبەرێکی بوون و ژین و مەرگی نالی بکرێت کەس ڕێی نییە تاڵی و سوێری و خۆشی و ناخۆشی و ه
بڵێ من دەتوانم مافی تەواوی نالی بدەم بە گیانی نالی وەیا بە میراتگرەکەی کە میللەتی کوردە. ئەم  

شیکردنەوەی هەموو الیەنێکی هاتن و بەسەرچوونی نالی لە پێویست پێویستترە بۆ تێگەیشتنی واتا و مەبەسە ورد 
یەکانی گەلێک لەو بەیتانەی کە بەسەر زارانەوە سووک دێن و دەڕۆن. بە نموونە لێرەدا بەیتێکت ێنهنوڵ و و قو 

 بۆ دێنم بە شایەدی قسەکەم. نالی دەڵێ: 

 لە الی من با وجوودی ناس و ئەجناس
 کەسی تێدا نییە ئەم شارە بێ تۆ

 

شاری ئەستەمبوڵە. ئەم  «ارەئەم ش»بیستوومە لە مرۆڤی نالیدۆست و شیعردۆست کە مەبەسی نالی لە وشەی 
 ڕایە شتێکی تر دەسەپێنێ لە تاکە بەیتێکی تری بڕە شیعرەکە دەفامرێتەوە: 

 10هەموو ڕۆژێ لە تاو هیجرانی ئەمساڵ
 تەمەننای مردنی پێرارە بێ تۆ

 

شاری ئەستەمبوڵ بووبێ دەبێ لەوەش ئاگادار بین بە هەمووی   «ئەم شارە»ئەگەر بسەلمێنین مەبەستی نالی لە 
دوو ساڵ ڕادەگەیەنێ. لەوەڕا  «پێرار»وو ساڵ تێپەڕیوە بەسەر دوور کەوتنەوەی لە یارەکەی چونکە وشەی د

 
لە چاپخانەی کوردستان لە هەولێر چاپ کراوە. دیتوومە  1974نووس کرد لەبەر دیوانی نالی کە لە شکڵ مئەم بەیتە -10

 بە جۆری تر نووسراوە بەاڵم پێی ناوێ بە دوای کەوین.
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دەبێ دان بەوەدا بنێین نالی کە سلێمانی بەجێ هێشت بۆ ئەو سەفەرە یەکجارەکیەی کە لێی نەگەڕایەوە بەرەو 
ە و ئەوجار چوە ئەستەمبوڵ و لێی بوو  مەفتەن لە ماوەی دوو سااڵندا حەجی کرد و بە دوا حەجدا لە شام مایەو

بە لێکۆڵینەوە و مێژوو بە یەکتر گرتن   کردنبە مێوان و ئەم هەڵبەستەی تێدا هۆنیەوە. هەر نەختێک خۆ ماندوو
و تێخوێندنەوەی ڕووداوی بێگومان ئەوەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە ئەم دوو ساڵە هەرگیزاوهەرگیز بایی ئەو  

 وان دەرچوونی نالی لە سلێمانی و نیشتەجێبوونی لە ئەستەمبوڵ.  شتانە ناکەن کە دەکەونە نێ

لە شام ژیاوە کە ئەوسا  1854لە نووسیناندا )لە هەلێکی تری ئەم نووسینە باس دەکرێت( ساغ بۆتەوە نالی ساڵی 
دەمێک بوو سلێمانی تەرک کردبوو. دوو ساڵ و سێ ساڵ و چوار ساڵ بایی نیوەی ئەو کاتەش ناکەن کە بەسەر 

کەوە و بە هیچ تەئویلێک ێەفەرەکەی نالی بەرەو حەج و شام و ئەستەمبوڵدا تێپەڕی بوو کەواتە لە هیچ ڕوویس
 نالوێ بیر بۆ ئەوە بڕوات کە »ئەم شارە« ئەستەمبوڵ بێ.

. وشەی »ئەم عیراق بەالی منەوە مەبەستی نالی نە ئەستەمبوڵە نە شام نە هیچ شوێنێکی دەرەوەی کوردستانی 
یە. هەرچەند نازانین چ ڕووداوێک وەیا کام ـشارە« لە بەیتەکدا بێ زیادوکەم و بێنەوبەرە »شاری سلێمانی«

نالی لە نشیمەنی خۆشەویستەکەی دوورکەوێتەوە و بۆ ماوەی دوو سااڵن نەتوانێ لێی   دوەباری نالەبار وای کر
نێزیک بێتەوە چونکە وەک گوتم بەسەرهاتی نالیمان لێ ونە و سەرەدەریی لێ ناکەین بەاڵم لە دوای ئەوەی کە 

»سلێمانی«  مەعلووممان کرد ئیمکان نییە نالی ئەم شیعرەی لە شوێنێکی دەرەوەی کوردستاندا گوتبێ هەر
ستنی شیعرەکە بێت. دەزانین نالی ماوەیێکی درێژ لە سلێمانی  ەدەمێنێتەوە بە تاکە ئیحتیمال کە شوێنی لێ هەڵب

، لەگەڵ هەندێک لە -بە تایبەتی سەرەتاکەی  -ماوەتەوە، هەرچەند سەرەتا و کۆتاییەکەشی زۆر ڕوون نەبێ  
امۆستایانەی دەرسیشیان پێ گوتوە لە سلێمانی دەناسرێن و میرانی بابان پێوەندیی دۆستایی هەبوە تەنانەت ئەو م

مزگەوتی لێی خوێندوون ئەوانیش ناویان ون نییە. وشەی »شار«یش بۆ خۆی تا ڕادەیێک پەنجە بۆ سلێمانی  
ک و  ودرێژ دەکات چونکە تا ئێستاش خەڵقی سلێمانی کە بەرەو ماڵ دەبنەوە لە شوێنی تری وەک کەرکو

 دا نییە. ە«وە شار«. خوالسە بە الی منەوە گومان لە واتای »ئەم شاربەغداوە دەڵێن »دەچینە

ئەم بزرییەی زەرفی هەڵبەستنی بڕە شیعرەکە وا دەکات لە مرۆڤ نەتوانێ ڕووی سۆز و پەرۆشی خۆی لە  
نیشانەیێکی دیار و ناسراو بکات، هەر دەڵێی تیری سۆزەکەی بێ ئامانج بەرەو بۆشایی دەڕوات چونکە شیعرەکان 

انە نین دەربڕینێکی عادەتی عیشق بێت و بەس، سەرەڕای دەربڕینی عیشق باسی ڕووداوێکی ڕاستەقینەی  لەو
دوورکەوتنەوەی دوو سااڵنەی نالی دەکات لە خۆشەویستەکەی ئیتر ئەگەر دوورکەوتنەوەی نالی هی ئەو دەمە  

نی سەرەتای عومری نالی  ی بەجێ نەهێشتوە دیارە شیعرەکە عیشقێکی ئاگریعیراق بێ کە هێشتان کوردستانی 
. خۆ ئەگەر ئەو ڕووداوەش زانرابا کە دوەنیشان دەدات کە بۆ کچێکی کوردی مەڵبەندی بابانی هەست پێ کر

کێ دەڵێ ڕۆژەک لە ڕۆژان دوای ئەو ڕووداوە نالی  -دوو سااڵن لە یاری دوور کەوێتەوە  دوەنالیی ناچار کر
ین و هیچی ئەو ڕووداوەمان لێ دیار نییە. ئەوسا گەلێک پتر چاوی بە یارەکەی کەوتۆتەوە؟ ئێمە لە تاریکیدا

هەستی سۆز و حوزنمان دەجۆشا و چەژێکی ترمان لە بەیتەکان وەردەگرت، لە نیگا و نیم نیگای وشە و  
ڕستەکانیشیان باشتر حاڵی دەبووین. بەاڵم کە گوتت شیعرەکەی لە ئەستەمبوڵ گوتوە، ساغیش بۆتەوە کە ئەو 

بەر لەوە بچێتە ئەستەمبوڵ، ئەو ئیحتیمالە  وەو سااڵن بە حەج و دانیشتنی لە شام خەریک بگەلێک پتر لە دو
نامێنێ بڕە شیعرەکەی لە گەنجایەتیدا گوتبێ وەیا مەبەسی کچێکی کوردی بابان بێت، ئیتر چارت ناچار دەبێ  

دۆزینەوەی ئەو جێگرە   بگەڕێی بە دوا ئیحتیمالێکی تری جێگری »سلێمانی و کچێکی بابان« خۆ دیاریشە تا لە
 دەبیتەوە، کە هەر لێی نابیتەوە، پەکی ئەوەت دەکەوێ پەرۆش بۆ کەساسی و حوزنی نالی هەڵبگریت.



106 
 

تێبینی و وردە لێکدانەوەی تر لە بارەی ئەم بڕە شیعرەوە زۆرن من چیتری لەسەر ناڕۆم و دەگەڕێمەوە سەر 
ناتوانێ مافی تەواو بە نالی و شیعرەکانی بدات بەر  مەبەستی بنجی لەم درێژە پێدانەدا کە بریتیە لەوە کەس 

لەوە ڕۆژگار و ژیان و بەسەرهاتەکانی ڕوون بکرێتەوە. ئەو هێندەی من لەم نووسینەدا دەیکەم بە کزە چرایێک  
بەدیار ئەدەبی نالیەوە گەشتێکی شەوکوێرانەیە بە کوتەکوتی وەکازەوە لە نێو باغ و مەزرای هێندە پان و پڕ میوە  

و ڕەیحان کە سەرەتای هەیە و بڕانەوە نا! بە داخەوە ئەم توێژینەوەیە لە کات و بەسەرهات و   و گوڵ 
ڕووداوەکانی ژیانی نالی نە کەس کردوەتی و نە دیارە هیچ کەسێک بیکا، وردە وردە لەگەڵ تێپەڕینی کاتیش 

ە ڕاستەوخۆ دەبێتە وای لێ دێ بە کەس نەکرێت لەبەر دوورکەوتنەوە و نادیاربوونی ڕۆژگارەکە، کە ئەم
 ەوە و ڕەواندنەوەی تاریکایی دەوروبەری نالی و ئەدەبەکەی. کردنکوێربوونەوەی سەرچاوەی ڕوون

بەڵگەیێکی یەکجار بچووکی ڕاستبوونی ئەم تێبینیانەم لەم خەبەرەی یەکجار کورتیلەدا بە دەستەوە دەدەم: لە 
لەم بەیتەی سەرەتای  وەب ەستی شەخسی ئەوجیلی پێش خۆمم بیستوە موفتی زەهاوی فەرموویەتی نالی مەب

 یدەی: صقە

 ئەحوەلی تەفرەقە نەزەر تەقویەتی سەبەب دەکا 
 عارفی وەحدەت ئاشنا لەم قسەیە ئەدەب دەکا 

 

دەبینی بەیتەکە ئەو کەسانە دەشکێنێتەوە کە باوەڕیان بە کاریگەربوونی »اسباب« هەیە و بەمەدا پەیڕەویی  
ئاییندا، ئەو کەسانەش دادەنێ بە مرۆڤی چاو خێل کە مەشوورە یەک شت بە دوو ڕێبازی »اختیار« دەکەن لە 

شت دەبینن، واتە لە تەک ئیرادەی خوادا »اسباب«یش بە کاریگەر دەزانن. دەشیا ئەگەر قسەکەی موفتی 
نیکردن  زەهاویی لە نێواندا نەبا بگوترابا نالی لەوانەیە بە ڕواڵەت خۆی دابێتە پاڵ مەزهەبی »جەبر« وەک کوڕێ 

کردنی  دار بکا بە پەیڕەویعەیب تی زەهاویلە مەیدانی ئاییندا، بەاڵم کە بێت و مەالیێکی گەورەی وەک موف 
»ئیختیار« ئیحتیمالی کوڕێنی و خۆهەڵدانەوە لە بەیتەکەدا دەسڕێتەوە و بە تەواوی لێمان ڕوون دەبێ کە وا نالی  

مان خوێندەوە لە دیوانی نالیدا ە«یتێکی »توحیدکارانئیتر هەر جارە کە بە .وەب ختیار« الە ناخی دڵدا دژی »
 دا. انهجیکاریگەربوونی خودا لە   یبە یەکایەتی  وەب ێنانهدەرلەحزە دەسەلمێنین مەبەسی دان

ئەوانیش قسەی ڕواڵەتی نین بەڵکوو بڕوای   ،ەوف ئامێزەکانیصهەروەهاش دڵمان بۆ ئەوە دەڕوا کە شیعرە تە
و دژایەتی   وەب ەوفدا بەرەو قادرییص دەروونن، سەرلەنوێ ئەوەش دەسەلمێنن کە نالی مەیل و مەشرەبی لە تە

هەڵبەستدا.  لە کردنوفیەکانی نەقشبەندیی لە عەقیدەوەیە نەک دوشمنایەتی شەخسی وەیا شۆخیصلەگەڵ 
لە  وەوەیا عەیبێکی ئەوتۆ هەب وەوە ئەوەشمان پێ دەڵێ کە زەهاویی خێل بلە الی خۆیە  قسەکەی موفتی زەهاوی

 چاوییدا کە بشێ پێی بگوترێ خێل.  

« بۆ خۆی بەسە ببێتە ل حوا ائەوەندە ئەنجام بەدەستەوەدانە لە تاکە یەک خەبەری کورتیلە مەبەستی نالی لە »
بەڵگەی بایەخداربوونی زانینی زەرفی هەڵبەست، لە هەمان ڕێگەیشەوە دەمانخاتە سەر بیرکردنەوە لەوە کەوا 

ڕەنگە مەبەستی نالی لە »عارفی وەحدەت ئاشنا«ش هەر واتای وشەکان نەبێ بەڵکوو لەوێشدا پەنجە بۆ 
خواناس و »موحد«ی تەواوی داناوە و کردوەتی بە  مرۆڤێکی دینداری سەردەمی خۆی درێژ دەکا کە نالی بە 

 نوقتەی بەرانبەری موفتی زەهاوی لە عەقیدەدا.  

ئەگەر نالی مرۆڤێکی وەهای مەبەست بووبێ من نازانم کێیە بە بیستن لە کەسم نەبیستوە بە لێکدانەوەش خۆم  
ا ناسیوونی لێی دەوەشێتەوە ئەم  نی وەیوبزانم کام شابازی ئاسمانی »توحید« لەوانەی نالی دیتو دوەخەریک نەکر
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»عارفی وەحدەت ئاشنا«یەی نێو هەڵبەست بێ! گومانیش نییە لەوەدا کە نالی خواناسێکی کۆن وەیا غەیری 
کورد مەبەس نییە لەم وەحدەت ئاشنایە، ئەگەر ڕاست بێ کەسی مەبەس بووبێ، چونکە زەوقی هەڵبەست بە 

تایبەتی وا داخوازیی دەکەن کوردێکی زیندووی ئەو سەردەمەی   تێکڕایی و شاعیریەتە زۆر سازگارەکەی نالی بە
مەبەست بووبێ تاکوو یەکجاری و لە هەموو سەرێکەوە ببێتە هاوتای تەرازووی موفتی زەهاوی، ئەگینا ئەگەر لە  

پەراوێزی هاوسەنگی موفتی دەرچووین یەکسەر دەبێ مەسەلەکە ببەینەوە الی خودا خۆی و ئەو بە ناڕەزای  
 خێل. ب« دانێین و بیکەینە بەرپەرچدەرەوەی یەک بە دوو دیتنی چاوسب»تقویەی 

کە من و یەکێکی تر دێین و پایەی هەرە بەرزی بوێژیی لە کوردیدا بۆ نالی ڕەچاو دەکەین بێ ئەوە زانینی  
ەوە  زەرفی ژیانی خۆی و دانانی شیعرەکانی یارمەتی بدات لە دیارکردنی ئەو پایەیەدا، لە تێکڕای هەڵبەستەکانی

  وەجارەکی دەدەین هەرچەند لەو هەڵبەستانەدا بەشێکی زۆری، جارێ، واتایان ئاشکرا نەببڕیاری وەها بنجی و یەک
عی بەیتەکان دەرنەهێنراون، لەمەشدا دەڵێی ئەو کەسەین کە بڕیاری زێدە ەو گەوهەرەکانیان لە قتووی مصر

م بەفرە سپیەکەی چوار کژی ساڵ کە مێزەری  بەرزبوونی کەژێک دەدا بێ ئەوە گەیشتبێتە تۆقەڵەی سەری، بەاڵ
پەروا دان بەوەدا دێنێ کە وا لە هەموو ئەو کەژانە بەرزترە  ە ئازای دەکا لەو بڕیارەیدا و بێهەمیشەیی کەژەکەی

کەم، لە دڵدا متمانەم ەوەیا زۆری، شیعری نالی تێش بڕ ن بەفریان بەسەرەوە نامێنێ. من کە لە واتای هەندێ،
ڕنەکردنی من بەڵگەیێکی زێدە مەتانەتی شیعرەکەیە... کە دەستم نەگەیشتە بەفری تۆقەڵەی  پەیدایە کە تێب

سەری کەژ، دیارە سەبەب زێدە بەرزیی کەژەکەیە، بەفرەکەش بۆ خۆی چ گومان لە بوونی ناکرێ هەرچەند  
 دەستیشم نەی گاتێ، بە تەواوی وەک واتای هەڵبەستەکانی نالی. 

وەیە و هی وەک ئەو کە لە دڵدا گرێ دەگرێ و ڕێی دەربڕینیشی نادۆزمەوە لە من لەبەر تیشکی ئەم لێکدانە
ترسی درێژەکێشانی بێئەندازە، سەیری شیعرە سەخت و سەرکەشەکانی نالی دەکەم و بەرانبەریان سەری ڕێز و 

لەبەر  ی مرۆڤایەتیم، هەروەک گڵی زەویی کە وتوێژبە گەورەگرتن فروو دێنم. لە ناخی دڵ و قوواڵیی نەستمدا 
ی لێ دەبڕێ و ڕەخنەتەوە، ئەویش بەم جۆرە ورتەی وردەسەرپێچی و بۆرەگلەیی و سووکەلێزمەی باران دەتوێ 
 ئاهەنگی ستایش و پەسەندکردن و شاگەشکەبوون لە عاست هەڵبەستە سەرکێشەکانی نالی: دەبێتە دەنگێکی یەک

 برق البصر لە بەر برق و تالءلٶی آللی 
 قیامەتی جمالی یخسف القمر لە إشراق 

 

ە لە ڕێی  « بە خۆی و نیشانە مەشوورە قورئانیەکەیەوە کە ةێنانی »قیامهدا
رچەند بە یار و بریق و باقی لولوەکانی ئارایشی گەردەن و سینەی، هە ینەخشەکێشانی تەئسیری قیامەتی جوانی

ئامێز بێ هەر دەبێتەوە بەو بابەتە ئەدەبیە بەرزە کەوا نەک هەر لە ڕیزی هەرە گوتەیێکی کوردیی عەرەبی
پێشەوەی ئەدەب ڕادەوەستێ بەڵکوو لە ڕیزی هەرە پێشەوەش باری هەرە هەورازی ڕێزەکە دەگرێ. سرنج بگرە 

ەرانیش  »برق البصر« کە یەکێکە لە نیشانەکانی قیامەت دەشێ بریسکانەوەی چاوی تەماشاکەران بێت. تەماشاک
چ ئەوانە بن لولوەکانی سەر گەردەن و سینەی یار دەبینن چ ئەوانە بن لە ڕۆژی قیامەتدا چاو ئەبڵەق دەبن  

چاوی نالی خۆی بێتکە لەبەر درەوشانەوەی لولوەکانی  «برق البصر»فەرقێک ناکات. لە هەمان کاتدا مومکینە 
 فرمێسکی بەدیار یارەوە ئەویش دەتریسکێنەوە. 

عی یەکەمدا پێشەکی ئەو  ەلە هەرسێ حاڵدا دەبێتەوە نیشانەی قیامەت چونکە بۆ خۆی لە مصر« برق البصر»
یە  ەلە مصرعی دوەمدا. هەروەها یەکەم نیشان وەناوی هات «قیامەتی جمالی»ریحی ص قیامەتەیە کە وا بە وشەی 
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ی دوەملە مصرعی  نیشانەکەش »خسف القمر«ە هەم  دوەملەم بەیتەدا هەروەک لە قورئاندا یەکەم نیشانەیە، 
 بەیتەکە و هەم لە ئایەتی قورئانیشدا. 

و ئایەتی قورئانی هێناوە بە زەمینەی ائەم دوو نیشانەیە زۆر بەرچاو و مەشوورەی قیامەتی ن وەنالی کە هات
مدا کردوە بە لە مصرعی دوە «قیامەتی جمالی»یار، یەکجار هونەرکارانە و دەستڕەنگینانە وشەی  یمەدحی جوانی

ێزییەی واتا هێنانەوەی ئەو دوو نیشانەیە و بەمەدا خۆی ڕزگار کردوە لەو بێهسەلماندنی دروستبوون و لێهۆی 
یار »خسف القمر«ی پێکهێنابا، چونکە ئەوسا  یکەوا ڕەنگ بوو لە بەیتەکە بووبایە عەیب ئەگەر تەنها جوانی

 .«دا دوو جاران کورتی دێنابەیتەکە لە عاست »قیامەتی جمال 

شەوق خۆ ەکە ئەوەیە کە مانگ لە تەکیدا بێن جوانییجارێکیان لە ڕووی ئەوەوە کە دەبوو بێ بەڵگە بسەلمێن
مانگی شاردۆتەوە  ییار جوانی یدەنوێنێ، جارێکی تریش لە ڕووی ئەوەوە کە ئەگەر بە خاتریش بسەلمێنین جوانی

نە »برق البصر«ی مصرعی یەکەم چونکە عی دوەمەوە بگەیەنیەەکە لە مصریئەوسا هەر نەدەکرا تەئسیری جوانی
عی یەکەمدا یا هی لولوەکانی ئارایشتە یاخود هی فرمێسکەکانی نالییە و چ  ەهۆی بریسکانەوەی چاو لە مصر

یاری بەسەرەوە نییە، بەاڵم کە »قیامەتی جەمالی« هاتە ناوەوە قورئان بڕیار دەدات »برق   ـیدەخلێکی »جوانی«
م نامێنی من و تۆ بەهانان پەیدا کەین بۆ ئەم  و یارە ئیتر لزو یجوانی البصر«یش وەک »خسف القمر« هی

برق البصر و  »کەسیش نامێنێ گومان باوێتە بەر مومکینبوونی  یمامڵەتەی مارەکردنی »برق البصر« لە یار، ڕێ 
بەر لەوەی مامە   وەب هیچ کەسێکیشدا یو نە لە دەسەاڵتی جوانی وەب کە دەزانین نە ماڵی ئادەمیزاد «خسف القمر

نالی بەم سیحرە حەاڵڵەی دەسەاڵتی لەحەدبەدەری خۆیەوە بیانکات بە ئامانجێکی ئاسان و دەست هەڵێنجی  
 دەریای شۆخی و نازداریی یارەکەی.

ێنان و بردنەی زیهنی خوێنەرەوەی بەیتەکە بە ناو سنووری مومکین و نامومکیندا بە هۆی  هتۆ سەیری، ئەم 
ی جوانی لەگەڵ ئارایشت... لەگەڵ فرمێسک، ئەوجا کردنفڕینی واتا بە باڵی ئایەتی قورئانەوە، ئەوجا تێکەڵ

نوێ بە بەیتەکەدا وەرەوە بێ ئەوەی مەبەستی  ی واقیع... ئەوجا سەرلەانهجیهەڵچەقاندنی قیامەت لە ناوەڕاستی 
انەوەی جەمالی« بێ، ئەوساش سەرلەبەری  قیامەتی تێدا بێ چونکە دەشێ »قیامەتی جەمالی« بە واتای »هەڵست

و خسف القمر« و هەرچی هەیە دەبنەوە مەدحی عادەتی و پێوەندییان لەگەڵ موعجیزە و ڕۆژی   »برق البصر
کە  .، وشەی »قیامەت« وەرامت دەداتەوەقیامەت دەبڕێت: کە بڵێی »خسف القمر و برق البصر« مومکین نین

ئەوسا وەرامت دەدرێتەوە بەوە کە بگوترێ کێ   ؟وەبڵێی کوا قیامەت لە حاڵێکدا دنیا چ بەاڵی بەسەردا نەهات
باسی قیامەتی کردوە؟ قیامەتی چی و حیکایەتی چی؟ قیامەت وشەیێکی فەرهەنگە بە واتای »هەڵستان« ئەگەر 

نەدەبوو. کە ئەم هەموو وردە حیسابانە  نەبووبایە زاراوەی ئایین چ پێوەندی بە ژیانەوەی دوای مردنەوە 
و هەڵبەستیان بدەیتێ دەزانیت کارەکە بەم داڕشتنە کوردیی قورئانییە اکۆکەیتەوە سەر یەکتر و مافی هاتنە ن

 نەبێ ناشێ و نالوێ و ناگونجێ و نابێ و ناکرێ. فەرموو ئەمە گەز و ئەمە مەیدان.  

سیقای وشەوە: »برق البصر و خسف القمر« کە ڕستەی  ی بەیتەکەش بکە لە الیەن موکردنسەیرێکی پارسەنگ
ی آللی«  ٶ قورئانن هەر بەم شێوەیە لەنگەر دەبەستن لە بەیتەکەدا کە نالی پارسەنگی کردوون بە »برق و تالءل

قیامەتی جمالی« ئەوەندە تێروپڕە لە کۆتایی  یاق رشإقیامەتی جمالی«. دەتوانم بڵێم پارسەنگبوونی » یاق رشإو »
 خەریکە باری لەنگەرەکە بە الی خۆیدا دەشکێنێتەوە. بەیتەکەدا 

وشەی »إشراق« سەرەڕای زرینگەی وشەیی کە تای »خسف القمر« دەکاتەوە لە واتاشدا لەنگەری خۆی 
و بەیتەکەیە. ئەوەندەشت لە بیر بێ نالی ئەم  اڕاگرتوە لەگەڵ پاکی و تەواویی ئەو جوانییە کە ماکی فرتەنەی ن

، گەلێک لە شاعیر و غەیری شاعیریش لە کوردان وشەی  دوەر ئێمە و بەیتەکەدا نەسەپانقیامەتەی بە زۆر بەسە
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ی لە هەڵبەستدا گوتوە، ڕەنگە  ە«فی جوانی. کەیفی جوانڕۆیی »قامەتە یا قیامەتصقیامەتیان بەکارهێناوە بۆ وە
 دا شتی وەهات گوتبێ. وتوێژخۆشت لە 

و هەڵبەزینەوەیەکی ناوەکی داڕشتن هەیە   صسەرانسەری غەزەلەکە، ڕەق لە بەیتەکەدا، ئەوەی ڕاستی بێ لە 
 کاتێک هەستی پێ دەکرێ کە بڕگەی »تفعیل«ەکانی دیار بخرێن: 

 لەئالی -قی تەلەئلوئی -لە بەربەڕ -برق البصر
 جەمالی -قی قیامەتی -لە ئیشڕا  -خسف القمر

 

تا بڵێی هەستی خۆشی دەکات. زۆر جاران مرۆڤی شیعر و مۆسیقادۆست لە تام و لەزەتی ئەو هەڵپەڕکێیە 
جەزبەی سۆز بە ئاسایی دەکەوێتە سەر باری ئاهەنگێک و بەیەکەوە وەها جووت دێن هەر دەڵێی بە سکێک 

یەوە دایناوە لە بڕە ـلەدایکبوون. جەاللەددینی ڕۆمی لە دیوانەکەی خۆی کە بە ناوی »شەمس تەبریزی«
ە لە »تفاعیل«ی بێواتا و بە زۆری وشەیێک  یتی سەرلەبەری بریتیشیعرێکی مەجزوبانەی دێوانانەدا یەک بەی

 دووبارە دەکاتەوە کە جەزبەگرتوان لە گۆرانیدا دەیڵێنەوە: 

 تەنەنەنتەن تەنەنەنتەن تەنەنەنتەن تەنەنەن 
 تەنەنەنتن تەنەنەنتەن تەنەناها یاهو 

وولەی کەمترە لەمەی سەرەوە  لە دیوانەکەی نالی، چاپی هەولێر، بەیتەکە بە جۆرێکی تر نووسراوە یەک ج
 و دیوانەکە پازدە: اچونکە ئەمەیان شازدە جوولەیە و هی ن

 تەلەئلوئی لەئالی –برق البصر لەبەرقی 
 قیامەتی جەمالی –قی رخسف القمر لە شە

 

تر سەرلەبەریان لە دیوانەکەی چاپی هەولێریشدا شازدە جوولەن. ئەوەی ڕاستی بێ بەیتەکەی نێو  بەیتەکانی 
کەسرن ەموکشەنگن، لە الیان واتاشەوە بێ تێیدا گەلێک پاراو و ق«رق و شردیوانی چاپی هەولێر دوو وشەی »ب

 بەاڵم لەبەر دوو هۆی گرنگ ڕەنگە ڕاستی بەیتەکە ئەوە بێ کە من لە پێشەوە نووسیم: 

 انی تر.شاعیرانەترە نەک بەیتی تێدا تار بێ لەو ،یەکەم: سەرلەبەری غەزەلەکە شازدە جوولەیی بێ

 دووهەم: ئەو هەڵپەرکێیەی کە باسم کرد، لە بەیتەکەدا نامێنێ ئەگەر جوولەیێکی لێ کەم کرایەوە.

ئەمە بیروباوەڕی منە ئیتر خوێنەریش ئازادە لە باوەڕدا. لێرەدا چەند بابەتێکی غەزەلەکەی دەنووسم   بەهەمەحاڵ 
 کە مەبەستی دیارخستنی مۆسیقای هەڵپەرکێکە: تابۆ 

 م چ مردو -نیەدیدەیی  -چ دیدە  -ی نییەمەردوم

 ڵی خاڵی  -خەیاڵی خا  لە -دی فارغ  -لەفروغی خەد 

 یا خۆ  ەر -گوڵی نەوبەها  - ئاخۆ ی م -سەری هەردوکوڵ 
 لیالی  -من ال   -زولفی  ەر -ەفی نەها طەر
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 مەلیحی  -هەمو زەمزەمی  -تبسم  -ی باحتصبە
 زواللی  -ەری ثهەمو کەو  -تکلم  -بەمالحتی 

 شق ئەمما -گ و هەزاری عا  -ەد بەر صکە  - ـگولێ وخی تووڕ
 لە نالی -ولی نا اصبە  -دیارە  -لە هەمو چەمەن 

 

شیعرە کە گۆیا بۆ مەبەستی بیستنی مۆسیقاکەی هاتە نێو نووسینەوە جڵەوی ئیرادەم لە دەست دەردێنێ ئەم بڕە
ی هەندێک لە بەیتەکان بکەم و، وەک  یجوان الیەنێکی وردی وناچارم دەکا یەک دوو ئیشارەی خێرا بۆ چەند   و

کەوە شاکار و پێشەوا ێی ومرۆڤی زێدە تینوو، بڕی خۆمی لێ بشکێنم هەرچەند سەرلەبەری بەیتەکان لە هەموو ڕو
 تووم و هەڵسووڕ و داسووڕم بۆ ناکرێ. ادەرفەتیەوە وەتەنگ هدەست بێپێشاهەنگن، بەاڵم من لێرەدا بە و 

 ێمەوە »لە فروغی خەددی فارغ« بە دەست خۆم نییە دڵم بۆ ئەوە دەچەمی بەیتی دوەدو مصرعیلەالیەن 
چونکە ئەمیان هاوتای »خەیاڵی   فارغ«عی دەبوو سەلیقەی نالی کە زەڕڕەبین و موقاڵشە بڵێ »لە فروغی فر

ڕوناکی«یە کەوا  -مناسبی »فروغ  صلوشەی »خد« بە ئەدەزانم تەواوی دەکاتەوە، هەر چەند  خاڵی خاڵی« بە
  الیەن موسیقای وشەوە، دیسانەوە ی چاو و هەم بریسکانەوەی سەرلەبەری چاوەکە ڕادەگەیەنێ. لەەێنهەم سپ
لەنگەری ئاوازی  عی یەکەم و دوەمدا ەمصرلە دەنگی »خ« نزیکە لە دەنگی »غ« و بەمەشدا بەیتەکە  ،دەزانم

عی یەکەم و دوەم بەرانبەر یەکتر ڕاگرین  ەدەزانم کە بێین و مصروا ئەمەشدا ڵ خۆی دەبەستێ. بەاڵم لەگە
وشەی »فرغ« باشتر لە وشەی »خد« چەسپاوەتر دەبێ لە نێوان دوو وشەی »فروغ، فارغ«دا کە ڕاگیربن لە 

تەواوی شکڵی »فروغ و فارغ« یەک  »فرغ« بۆ ئەمە ببێتە خزمی یخاڵی«. وشە عاست »خەیاڵ، خاڵ،
ڕاستەوخۆ لە  وردا صتنوقتەی پێویستە بۆ سەر پیتی »ع«ەکەی. کە دیققەت بگری ئەم نوقتەیە لەنێو تابلۆی 

»مەردومی چاو« کە بیبیلەی چاوە و لە »دانەی خاڵ« کە هەر خۆیەتی دەبێتە نوقتەی بیبیلەکە، هەڵدەبەزێتەوە 
واتاشدا چ کەمایەتی پەیدا ناکا   جینسی تەواوی »فروغ و فارغ«. لەەوە هەماتدا دەیکڵبۆ سەر »ع«ەکە و لە شک

ینگ و درەوشانەوەی هەیە، تەنانەت شاعیرێکی وەک »نزار  ربۆ بەیتەکە چونکە »فرغ« کە مووی زۆلفە ئاو
 تی:ەقبانی« گوتو

 

ئاهەنگی ڕەشکێنە و برژۆلە و برۆی چاوە. من ئەم تێبینییە بە  هەم ەدصەدی صئەم ئاورینگە ڕەشتاڵیەش لە 
سەرەتاوە نالی  رئەتە لێرەدا دەردەبڕم لە ئەنجامی هاندان و پاڵپێوەنانی بەیتەکانی نالی خۆیەوە... تۆ بڵێی لەجو

 کردبێتیانە »خد«؟ »فرغ«ی نەنووسی بێ و دواتر نووسخەنووسان 

  .ەمماوەییرفی نهار«ەوە خۆ خەریک دەکەم لەبەر کط«یەکەی »افیاضاشتردا تەنها بە تەرکیبە »پلەگەڵ بەیتی 
رف«ی هەیە.  طێنانی تاکە وشەیان تێدا دەرکەوێ. نەهار دوو »هئەم تەعبیرەی نالی لەوانەیە کە ئیعجازی بەکار

ئێوارە. لە هەردوو حاڵدا شەوقی ڕۆژ پێی دەگوترێ »زەردەپەڕ« کە مناسبی ئەو گوڵە نەوبەهارەی  بەیانی و
بەهار ڕەنگی زەردە، لەم بەیتەشدا زەردییەکە هی ە گوڵەکراوە چونکهـ شبیەنای یاری پێ تۆیەکەمە کە گمصرعی 

دەقی   ە گۆنای زەرد یەکێکە لەنەوبەهار«ی بۆ بەکار هاتوە سەرەڕای ئەوە ک -ێزی نییە چونکە وشەی »نەو هبێ
 ئەو مەدحانەی کورد پەسەندی کردوە.
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«ە جارێکی تریش خۆی گەیاندوە بە پایەی ئیعجاز بەوەدا کە ناوی زولف و شەویش لە  نهار یرف طئەم »
الی دوو کوڵمی  ئەمالو ئەو «ەوە هەر دەهاتنەوە حیسابەوە چونکی هەروەکرفی نهارطهۆی » هەڵبەستدا نەبا بە

رف«ی نەهار دوو شەوە وەک ط» الی دووو ئەو الەیەتی هەر وەهاش ئەمڕەشەکانی دوو زوڵفەک وەیار م
شەوێکیان هی پێش ڕۆژهەاڵت ئەوی تریشیان هی دوای ڕۆژاوا، کەواتە ئەگەر بگوترێ »سەری   زوڵفەکان.

نە بەر هەست و زیهنی مرۆڤەوە و  ن« و قسە کۆتایی بێت، زولف و شەو لە خۆوە دێ رفی نهارطمی ڵ هەردوو کو
ەکە لەوی تر هەشدا بایی سەری موویێک فەرقی الیەنێکی تەشبیه گرتن و تەشبیتربە یەکتر دەگیرێن. لەم بەیەک

ال و  ەی ئەموە تای یەکترن، هەروەهاش دوو شەوەکەویێکو هەموو ڕ ناکرێت چونکە هەروەک دوو زولفە لە
خۆ دیارە دوو شت چەنگ ناکەون بەقەدەر دوو شەو لە   -رف«ی نەهارەکە بە تەواوی وەک یەکن طئەوالی »

یەکتر بگەن مەگەر ئەو دوو زوڵفەی نێو هەڵبەستەکە. تەنانەت کە بێین و لەیەکترچواندنەکە خورد کەینەوە تا  
کە  دوو کەرتی سێوێک« خوردکردنەوە لەیەکچوونێکی ئەوتۆمان دێتە بەرچاو گەلێک پتر بێ لە هی »پلەی دوا 

 بۆ دەربڕینی لەیەکترچوونی دوو شت. ەبەسەر زارانەوە باو

لە زەردەپەڕی سبەینەوە بگەڕێوە بەرەو شەوی پێش نوێژی بەیانی بەو قۆناغەدا تێپەڕ دەبیت کە لە زەردەپەڕی  
وێزە بەرەو  ئێوارەوە بەرەو شەوی دوای نوێژی خەفتنان دێتە بەرت. لە سەری هەردوو کوڵمیشەوە نیگات ڕاگ

و سێبەری زولفان کە الجانگەکانیان  او ئەوالدا وردە وردە لە ڕووناکایی تەواوەوە دەچێتە ن شەوی زوڵفانی ئەمال
لێڵ کردوە وەک کاتی پێش ڕۆژهەاڵت و دوای ڕۆژاوا تا دەگەیتە ڕەشایی زولفەکان خۆیانەوە کە شەوی 

 !دوەبەرپا کر یێکیەنەرفی نهار«ە چ فرتطڕاستەقینەن. سەیری، ئەم »

 هەموو »زمزمی« مەلیحی  باحتی صبە 
 ری زاللی ثکوهەموو  بە مالحتی 

 

یەکەم و دوەمدا، بەرانبەری  مصرعیوگۆڕێکی زۆر سەیری واتایی و وشەیی کردوە لە تەرکیبی ڵلەم بەیتەدا ئا
ی  ـسم«تبی باحتصتر. هێناوەتی »و ئەوی اون تا لە هەریەکەیان تیشکێکی پێویست باوێژێ بۆ نوگرتایەکتریشی ڕ
بێ بە زاهیر لەگەڵ  ی تێداـ«ةباحصڵێکدا گرژینەوەیێک کە »اح  ح« لەیلبۆ »زمزمی مهـ  ەی تەشبیگکردوە بە بن

بەیانی، سبەینە« وەرگیراوە ئەو  -بح صکە وشەیێکە لە » «ةباحصری زالل« پتر دەگونجێ چونکە لە »ث»کو
لە ڕاستە وشەکانەوە   «زەمزەمی ملیح»دا هەیە. ـری زالل« وثڕوونی و شیرینیە هەست پێ دەکرێ کە لە »ک

 زمزم ڕادەگەیەنێ کە وا لە واقعیشدا نەختێک سوێرە.  یسوێرایی ئاوی کانی

زەرفی هەڵبەستدا نەگونجانی لێ سەندۆتەوە، و ایەی واتای ڕواڵەتی وشەکانی کردوە و لە نـنالی کە ئەم »تحدی«
سوێرایی، ئەو  وودی وەرگرتوە کە وێڕایی« س حیەکجار شاعیرانە و ئوستادانە جارێکیان لە واتای وشەی »ملی

یش سەرەڕای واتای پیرۆزی و قودسیەتی بیری  «زمزم»جوانییەش ڕادەگەیەنێ کە بەتام بێ. لە وشەی 
ە ئاهەنگ و  ش هەیە ک«مە»زمزەرەو بەرزی و پاکی دەبا، واتای ێک بهکە هەموو جۆرە تەشبی «زەمزەم»
بە ڕێنووسی کۆن »زەمزەمی مەلیح و زەمزەمەی مەلیح«  «ی ملیحمزمز»ن ڕادەگەیەنێ. وشەی ارست

 دەخوێندرایەوە. لە واتایەدا دەنگی پێکەنینی یار دەبیسترێ کە لە »تبسم«دا پەیدا دەبێ.

هەمووی ئاوی زەمزەمی بەتامن یاخود هەمووی ئاهەنگی جوان و بەتامە. ت ـ«پێکەنین»ەباحەتی تەبەسوم و ص
چەند کارێکی هونەروەرانەیە کە گرژینەوەی زار لە هەمان کاتدا بەسەرچاوەی زمزمێکی بەتام و ئاهەنگی شیرین  

یحەیە کە زەمزەمە مەل خۆی و ڕوونی و جوانی و تەڕایی کە تێیدایە ئەو کرابێ. دەم و زارەکە بەهـ بەتام تەشبی و
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  «زمزەمە»دەنگی پێکەنینەکەش وەک ئاهەنگ و مۆسیقا وایە کە لە حەوشەی کەعبەدا تەقدیس دەکرێ. 
ری زاللی« هێناوە و لەتەک ثێنانەوەی »زمزمی ملیح« هەر دەڵێی »کوهبەدەستەوەی دەدات. کەواتە نالی لە 

 دوەمە. مصرعی«ەکەش لە کۆتایی وثرم«ی داناوە هەرچەند جێگەی »کی تبسباحتص»

زمزم ملیح«ی کردوە هەمان فەندیشی بەکارهێناوە   ی تبسوم وتباحصیەکەمدا لەگەڵ »مصرەعی ئەوەی کە لە 
دوەمدا. لە هەمان ڕێگەوە کە تازە بەسەریدا ڕۆیشتین مصرعی ری زالل« لە ثم و کوللەگەڵ »مالحتی تک

ری و زالل« دەبنەوە ئەو ڕێکی و گونجان و شیرینی و بەتامییە  ث»کو « وةوانی »مالحێنەگونجان و ڕێکنەهاتنی ن
ماندا دۆزیەوە. نامەوێ چیتر خۆم باوێمە نێوانی خوێنەر و نازداریی ـ« و »زمزمی ملیح«ةباحصکە لە نێوانی »

 بەیتەکەوە نەکا بەشێکی دیمەنەکەی لێ بشارمەوە. 

  - خوێنینەوە »یهەزار« بە زۆری خەڵقی لێ بەهەڵە دەچن و دە -لە کۆتایی غەزەلەکەدا وشەی »هزار 
 .  1000ەیا فارسی بە واتای زار« و وا دەزانن ئەگەر وا نەبێ وشەکە دەبێتە کوردی ووه

عەرەب کە هاتوە بە بولبولی گوتوە »هزار« وشەکەی لە فارسییەوە وەرگرتوە لە بنەڕەتیشدا هەر  ،ڕاستییەکەی
بوو کە بولبول مەلێکە هەزار داستان و   وەدەنووسرێ، مەبەستیش لەو هەزارە ئە  1000ئەو هەزارەیە کە بە ژمارە  

ی داڕشتنەکە لەوەوە دێ یماوەتەوە. لە بەیتەکەی نالیشدا جوان  «هەزار»اندا ێنهئاهەنگ دەخوێنێ ئیتر لە بەکار
یش دێ چونکە کە بولبول مەبەست بێ دیارە مەشوور ئەوەیە   1000هزار« بە واتا بولبول و ژمارەی  -»هەزار 

بولبول عاشقی گوڵە، کە ژمارەی هەزاریش مەبەس بێ واتاکە بۆ زۆریی ژمارەی عاشقان دەگەڕێتەوە. بە داخەوە 
لە چاپخانەی کوردستانی هەولێر  1972و  1962ساڵی  ئەم هەڵەیە لە هەردوو چاپی دیوانەکەی نالی کە لە

 ڕێنووسی کوردی.  نووسراوە بە «هوزار»رە بۆتەوە و دەرچوە دووبا

ی  یزیادەوەی خستۆتە سەر تێکڕایی جوان ایشتێکی بەرلە دراوسێیەتی وشەکانی بەیتەکەوە نالی بێ ماندووبوون ئا
وخی تۆ گوڵێکە« لە وشەی گوڵێکە ژمارەی ڕبەیتەکە بەوەدا کە هاتوە سێ پلەی ئەژماری ناوبردوە: کە دەڵێ »

لە وشەی  1000پەیدایە. زانیشمان ژمارەی  ەدص بەرگ« ژمارەی  ەدص» ە دەڵێاتریش کیەک هەیە. دو
 هەزاردا ئەو بەرچاوەیە کە باسمان کرد.

لە خۆوە هاتوونەتە نێو هەڵبەستەوە وەک بەرهەمێکی الوەکی کە لە  «هەزار -ەد  ص -یەک »کەواتە پلەی 
ی هەڵبەستەوە، کەچی بەڕاستی ئەوەندەی بتەوێ هێز و هونەری خستۆتە نێو ناوەرۆکڕواڵەتدا دەخلی نییە بەسەر 

یاری داناوە ی ئەو تاکە گوڵە: نالی ڕووی یو بنگەی مەدحی جوان ناوەرۆک یبەشێکی بنجی وەب وە وەواتای بەیتەک
ئەژمار بێ پەسەندتر و جوانتر ەمبە تاکە گوڵ، دیارە تاکوو ئەو شتەی وەیا ئەو کەسەی مەدح دەکرێ تاقانە و ک

بێ، لە ژمارە یەکیش دەکە لەو کەمتر چنگ ناکەوێ ئەوپەڕی مەدحی تێدا  «یەک »دەبێ بۆیەیەی ژمارەی 
دوڕی هەتیو« کە   -مەشوورە دگوترێ »الدر الیتیم   کەمتر بێ دەبێتە کەرتی ژمارە کە شتێکی ناتەواو دەردەچێ.

 دا بێ.  ککێلقەپێ ێن یەک دانەی لەڵبەو لولوە دە

. لە پاش ژمارەی یەک کە تایبەتی مەدحکراوە کردنخوالسە یەکبوونی مەدحکراو بنگەی تێهەڵکشانە بۆ مەدح
و کەرستەی مەدحەکە هەتا زیاد کەن مەدحەکەش زیاد   ناوەرۆکئیتر ژمارەکانی تر کە دەبنە بەشێک لە 

دەیی«  انی »نیزامی ی هەڵبواردوە کە یەکەم پلەی هەوراز ژمارەی یەکە لە پلیک10ی کات. نالی کە هاتوە ژمارە
ەد بەرگ« ویستوەتی مەدحەکەی لەو مەودا کورتەی نێوان یەک و دەوە ص - ەدصو بازی هاویشتوە بۆ ژمارە » 

 ەد.  صڕاگوێزێ بۆ مەیدانە بەرینەکەی نێوانی یەک و 
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ەد ڕیزن و ئێستا لە سلێمانی پێی  ص ە دەشێ جۆری گوڵەکە نیشان بدات کە پەڕەکانی ـەد بەرگ«صئەم »
ەد بەرگی جۆر  صئااڵوە یاخود لە ەد بەرگی جوانی تێصپەڕ« هەروەها دەشێ بەو واتایە بێ کە  ڵێن »شەستەد
کی نیزامی ێهاتوە کە ئەویش پلەیژمارەی »هەزار«   داەد«صری جوانیدا خۆی دەنوێنێ. بە دوا ژمارەی »ۆج

 ە. ڵکشیوەهەد بەرەو هەورازی مەدح تێصدەییە و لە هەمان کاتیشدا ڕێگایەکی دوور لە ژمارە 

بەدوا ئەم وردبوونەوەیەدا، سەرلەنوێ، دوو وردبوونەوەی تری زۆر گرنگ پێویستە کە ئەگەر نەخرێتە بەرچاو  
 ی واتای بەیتەکە بزر دەبێ. یبەشێکی جوان

یەکێک لەو  دا داڕشتنەکە هەڵدەگرێ هەزار عاشقەکە هی هەرـەد بەرگ و هەزاری عاشق«صلە ڕستەی »
گوڵەکە سەرلەبەر. ئەمە یەکێک لە دوو وردبوونەوەکەیە کە پێی ناوێ پتری  ەد بەرگانە بن نەک تەنها هی ص

 درێژە پێبدەین. وردبوونەوەی دوەم هەندێکی تریش لە تێکڕای مەدحەکە زیاد دەکا. 

ەدی لە تەکوینی  ص ەد بەرگ« جارێ خەریکی خودی گوڵەکەیە و ژمارە یەک و صنالی کە دەڵێ »گوڵێکە 
کراو  دەرەوەی شەخسی مەدح ە دەڵێ »هەزاری عاشق« لێرەدا هۆی مەدحی لەگوڵەکە خۆی وەرگرتوە. بەاڵم ک

وای لە واتای   «هەزار»ەد« و بێگانەبوونی ژمارە صهێناوە. ئەم ڕاستییەی خزمبوونی دوو ژمارەی »یەک و 
ەد و هەزار، مەبەسم ئەوەیە بڵێم صەد کەمتر بێ لە هی صو مەودای نێوانی یەک  بەیتەکە شیرین هێناوە کە

ەد بەرگەکە بە  صبێ چونکی گوڵەکە و   900ەد هەزاریش صبێ و هی  99ەد صخۆیەتی نێوانی یەک و  جێی
 ەد بەرگەکە و هەزار عاشقەکە. صیەکتر ئاشناترن تا  

ەرحدەرەکان شچەندین کتێبی شەرحی دیوانان  خوێنەری بەڕێز ئەم تەرزە وردەکارییەم لێ بە زیاد نەگرێ، لە 
بەرینایی گەلێک پتر چوون لەوەی من کردوومە. خۆ ئەوەی ڕاستی بێ لە عاست ئەم بەیتدا کە وا یی و قوواڵبۆ 

 دوەمی بەیتەکە: مصرەعی ی یو جوان لێرەدا پێوەی خەریکم جارێ یەک وشەم نەگوتوە لە واتا

 نالە، نالی ولیص الە هەموو چەمەن دیارە بە 

 

یەکەم مصرەعی جێ بهێڵم، بۆ خۆی بیخاتەوە ڕیزی بەنەدەم و بۆ زەوقی خوێنەری  مصرەعە ممەرجە دەست لە
 و لە واتا و جوانیەکەی سرنج ڕاگرێ.

سەختی وشە ی واتا ی بریتیە لەم شێوە شیعرەلپێشەوە گوتم بەشێکی بەرچاوی دیوانەکەی نالێرە بە وەک
قەصیدەیێکی سەرلەبەری بەم شێوازە داناوە وەک سەرکەشی داڕشتن مەحکەم، وا هەیە غەزەلێک وەیا 

 قەصیدەی: 

 شی تەماشا یئەی جلوە دەری حسن و جلەوک
 نییە حاشا ووسەر ڕشتەیی دین بێ مەدەدی ت

 

 وەیا قەصیدەی: 

 ەنگینی تۆیە ئەم دەف ەحەلقە دەرگۆشی کەفی ڕ
 ەالکف مە طێ، لێی مەدە عن لڵنابا نە
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قەصیدەیێکدا بەیتێک وەیا چەند بەیتێکی لەم بابەتە سەخت و سەرکەشن وەک ناوناوەش لە غەزەلێک وەیا 
 قەصیدەی: 

 نا خوانی دەکاثبعم ئەوا دیسان طبولبولی 
 لەگویی گەوهەر ئەفشانی دەکا ذنجی بتەسنوک

 

واتایان وەک  نەوە و وتەواویی، بگرە بە نیوەچڵیش، ساغ نەکرا بەتا ئێستا ە انبەشێکی زۆری تێکڕایی ئەم هەڵبەست
 نموونە سەیرێکی ئەم دوو بەیتە بکە:  ەتاریکاییە. بو و تەم ادیاری ن  دیار و نا یتارمای

 
 

ی حیکایەتی سەبا و بەلقیس و عەرشە ەبەدوا گێڕانەو کەە هەمان کەسە ـاحبی علم الکتاب«صدەزانین ئەم »
ی قورئان کە دەفەرموێ کردن دا لەالیان هودهودەوە لەسەر تەکلیفی »سلێمان پێغەمبەر« بە پێی باسەیگەورەک

لقیسی بۆ هێنا، بەڵێ ئەمە  ەهەستا و عەرشەکەی ب 
بێ دەبێ خۆی لە گۆرانیدا وەک   «نەفەس هودهود»ە بێژەکە گۆرانیدەزانین، فکرمان بۆ ئەوەش دەچێ ک

  احبی علمصبێژە هەر خۆی »اتدا ئەم گۆرانیهەمان ک لقیس و عەرشەکە و سەبای کردبێ. لەەهودهود باسی ب
لە کۆڕی بەزم و گۆرانیدا.  دوەلقیسی حازر کرەڕاستی یا بە ئاهەنگی گۆرانی عەرشی ب  « واتە یا بەەالکتاب

  -فا صی پاشا و پێغەمبەر دەبێ لەنێوان »اخوان الـ «سلێمان»ێنین کە ڕبەیتی دوەم هەڵدەک ئەوەندەش لە
ف« کە وەزیری خۆیەتی و صآ بێتەوە ڕیزی »دا واز لە پاشایی و گەورەیی بێنێ و ـ برادەرانی ڕێکی و خۆشی«

بوە. لەوەش زیاتر واتا ڕوون دەکەینەوە بەوەدا کە   لە کاتی ڕوودانی ڕووداوەکە ئەو 
  ەیانەوە جێگەکەباران بە خۆیان و ناوە نەرمونۆڵ و لەفا«ی سەردەمی عەباسیەکصکۆمەڵەی مەشووری »اخوان ال 

و ڕیزیانەوە ئەویش ببێتە ئەندامێکی ئەو  اێکی وەک سلێمان پێغەمبەر کە بەهۆی چوونە نهەموار دەکەن بۆ یەک
 بزانێ.  «فصآ »گروپە چاک و دڵپاکە و خۆی بە هاوڕێی 

پیاوێک هەیە ناوی »ابو  افا«دصجارێکی تریش لە مەبەس نزیک دەبینەوە کە دەزانین لە نێوان »اخوان ال 
فا«ی لێ دەبێتەوە بەشێکی  ص گروپی »اخوان ال یمان پێغەمبەر« ئەندامەتییە، لەمەوە بە جارێ »سلـسلیمان«
 انەوە.ەڵکێشهتێکمەجاز و واتا  وهـ ڕاستەقینە، نەک لە ڕێی تەشبی یکەسایەتی

ئەمانە و شتی تریش هەن لە بەیتەکەدا کە ڕێی پێ دەبەین تێی دەگەین و حیسابی بۆ دەکەین و جێگەیشی لە 
پەراوێزی واتایدا دەکەینەوە، بەاڵم دیسان جارێ دوورین لەوپەڕی واتاکەی چ دووریی ئاسۆیی بێ بەرەو پانایی،  

 یی بەیتەکە.  قوواڵچ دووریی ستوونی بێ بەرەو بەرزایی وەیا 

 لەبارەی بەیتەکەی تریشەوە:  

 ە جامی تاقی مەیکەدە مشکاتی قندیلی دڵ
 ەەفرەف رەفرەف شاهی عالی رشیشە پڕ قەرقەف لە 
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ری خۆی گوتوە و»مشکاتی قندیل«ی دڵ وایە: خوا لە قورئاندا بە نو دەزانین جامی تاقی مەیخانە وەک
ە ەکـ«اةباح«ی نێو »مشکصم  -ندیل ق کەواتە شەرابی نێو جامەکەی مەیخانە وەک » 

ئاشکرایە کە نالی   وەوەو لە ێن ڵدیارە ئەم شەرابە هەمان شتە کە پێی دە .وایە بۆ دڵی نالی
پڕ  هەر ئەو جامە بەیتی دوەمیشدا »شیشەی پڕ قەرقەف« وفانەی هێناوەتە نێو هەڵبەستەوە. لەصخەیاڵێکی مت

فرف« ئەویش هەڵدەگرێ  ر  -ەفرەف ڕوشەی » .اتی قندیلی دڵ بوورابەیە کە لە تاقی مەیخانەدا وەک مشکەش
ی »المنجد«دا بە چەند شتێک لێکدراوەتەوە یەک فرف« بێ کە وشەیەکی عەرەبییە و واتاکەی لە فەرهەنگر»

 دوانێکیان مناسبی واتای بەیتەکەن:

 گیایە کە شۆڕدەبنەوە.  واتە ئەو درەخت و -  .1
2.    
 

  «فرفر»ە. شاهی عالی ـتاق« ڕەفت، -هەڵیش دەگرێ »ڕەف، ڕەف« بێ کە دووبارەکردنەوەی وشەی »ڕەف 
وفە کە لە  صو پێشەواکەی ئەو ت لەوە بەو الوە مومکینە بگەڕێتەوە بۆ  . خاوەن مەیکەدە بێدەشێ 

« و قندیلەکە مشکاةخوا خۆی بێ کە لە ڕاستیدا ئەو ڕووناکی نێو » یاخود هەر .بۆمان دەرکەوت 
 بوو. 

بەرەو خوا دەگێڕێتەوە،  اندا بۆ مەزرای نێو بەهەشتیش بەکارهاتوە کە ئەمە زیاتر واتاکە  ئلە قور  «فرفر»وشەی 
ەف، ڕەف« کە ڕەفت و تاقەکانی مەیخانە نیشان دەدەن و شیشە پڕ شەرابەکانیان  ڕ»ە بەاڵم کە وشەکە بکەیت

بونەوە گەلێک شتی تریش    تێدا دانراوە، ئەوسا زیاتر بۆ پیری موغان و خاوەنی مەیخانەکە لەبارتر دەبێ. بە ورد
ە، لەگەڵ ئەمەشدا هێشتان دوورین لە واتای تەواو و شێوەی  چاوی زیهنەو لە بەیتەکەوە خۆ دێننە بەر

 و بەیتەکە.اڕاستەقینەی ن

شتی بەرەو کۆتایی و ئەنجامی ئەم بەیتانە. بێگومان نالیش لە دەمی هۆنینەوەیاندا ەمن جارێ بەڕێوەم لە گ
قەصیدەکەدا دان بەو توندی و هەستی کردوە بە زەحمەتی و سەختی و سەرکەشییان، هەر بۆیەیشە لە کۆتایی 

ی مەدحی خۆشەویستەکەی وەیا ەدەنێ بەاڵم یەکجار ئوستادانە توندی و ڕەقییەکە دەکاتەوە بنگ ڕەقییەدا
 وفەکە:صگەورەیی سەرچاوەی ت

 ە گایەی نیم نئۆ یا بە نەشڕنالی توندە ئەم بعیط
 ە ـو قرقف« مەستی »رحراح« و مەی و »راح و 

 

کردۆتە هۆی  (وەیا نیم نیگای تجلی خودا وەیا توجهی ڕابەری تەریقەت)سەیری چۆن نیم نیگایێکی دۆستەکەی 
بردوون پەیدا دەبێ هەمووشیان بە واتای شەرابن. دیارە ئەگەر ڕێی   ینێک کە لەو پێنج شتەی ناووومەستب

ی نالی بە  بەیتە لە نوسخە چاپەکانی دیوانوفی تێدا بگرین هەر پێنج شەرابەکە دەبنەوە شەرابی ئیالهی. ئەم صتە
ڕاح، قراح، قرقف«م  دا نووسراوە ڕاستی بەیتەکەیە، بە ئانقەستیش وشەکانی »رحراح، هەڵە نووسراوە چی لێرە

کەوانەوە تاکوو باشتر بخوێنرێتەوە و بشزانرێ کە ئەمانە وشەی عەرەبین و تەنها وشەی »مەی« خستە نێو جووت
 ا کوردییە.لە بەیتەکەدا فارسی وەی
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ئەوەم گوتوە دەربارەی،  وەب من گەلێک جاران ڕای خۆم دەربڕیوە لە عاست شاعیریەتی نالی و چ باوەڕم پێی
نالی   یقینەی بڵیمەتیەوەیاخود باشترە بڵێم دوبارە دەکەمەوە، ناتوانین پایەی ڕاست ،لێرەدا ئەوەندە دەڵێم

 دەستنیشان کەین ئەگەر:

 و هی هەڵبەستەکانی بە چاکی نەزانین. کات و زەرف و باری ژیانی خۆی  .1

 قتووی هەڵبەستەکانی دەرنەهێنین. هەموو گەوهەرەکانی لە .2

یێکەوە شی نەکرێنەوە و مەهارەتی وهەموو ڕو  بەتایبەتی ئەگەر هەڵبەستە سەخت و سەرکەشەکانی لە .3
چاکی ڕوون  ەهەڵبەستانەدا باستنی مۆسیقا و تێبردنی زەقی و ڕەقی لەو رەڵکێشان و پاهداڕشتن و تێک

 نەبێتەوە.

شێواز و   یلە نێوان چەندوچۆن کردنورد نەگیرێ بۆ بەراوردیغەیری ک بە شاعیرە مەشوورەکانی کورد و .4
ور و وردەکاری و هەموو سەروبەرێکی هەڵبەستەکانی ئەم و ئەواندا، چونکە جوانی وەیا گەورەیی وەیا  صت

تۆ ناتوانی بزانی قورسایی  ی لەگەڵ خۆیدا دەرناکەوێت.کردنردمەهارەت وەیا هەر ڕەوشتێکی تر بێ بەراو
 نەکێشیت.ی تەرازوو هەڵ ر بەەشتێک چەندە ئەگ 

 

 بێگومان ئەو کارەش بەندە بە چەند شتێکەوە:

 یەکەم: ڕاستکردنەوەی هەڵەی دیوانەکەی. -
لەو جێگایانە کە  بەتایبەتی کە لە سەردەمی نالی ڕوویان داوە  نەوا: تۆژینەوەی مێژوویی لەو ڕوودادوەم -

 خۆی تێیاندا ژیاوە لەکاتی ڕوودانەکەدا. 
نێوان هەموو ئەو ئەدیبانە کە سەرەدەریی دەکەن لە شیعری نالی وەیا  یسێیەم: هاریکاریی گشتی -

ێوەیێکی فراوان،  شاعیری وەک نالی، کە ئەمەش پێویستی هەیە بە شارەزابوون لە ئەدەبی ئیسالم بە ش
 تا بشڵێی ئەرکەکەی گرانە. 

چوارەم: باڵوکردنەوەی شیعری باڵونەکرایەوەی نالی. بێگومان ئەو هێندە شیعرەی کە لە دیوانەکەیدا  -
هەرچەند مەیلم بۆ ئەوە دەڕوا بڵێم »کەم«، لە هەموو شیعرەکانی چونکە   ،هەیە بەشێکە، یا کەم یا زۆر

بەرزی و قووڵی و   میقدارە کەمەوە گەیشتبێتە ئەم میقدارە زۆرە لەناچێتە عەقڵەوە نالی لە ڕێی ئەو 
 سیحردا. 

 

وەک ئاشکرایە ڕۆژ بە ڕۆژ ئەم ئەرکەی شیکردنەوەی شیعری نالی بەرەو زەحمەتترییەوە دەڕوات چونکە 
یەیە ئاشنایانی ئەم جۆرە ئەدەبە کەم دەبنەوە و بابەتەکەشی بێگانەتر دەبێ بەالی چینی تازە پێگەیشتوودا. بۆ

ە شیعری نالی بخاتە  ئەگەر کەس هەیە خۆی بە دڵسۆزی ئەدەبی نالی بزانێ، خێرا خێرا شارەزایی خۆی ب
زانی«یەوە  ەی »نالیڕش دەزانێ ئەویش بەم بازایدۆستانەوە، چ لە شیعر و خەبەر و بەسەرهاتی نالیبەرچاوی نالی
 ڕابگەیەنێ.  

 تە گەلی یارانەصئێستەکەش فر
 پاش بارانچییە لە  کەپەنەک بۆ
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ژنەی گۆڤاری کۆڕ ئەوەیە گوتار زۆر لە پەنجا  یلێرەدا بە ناچاری گوتارەکە کۆتایی دێت چونکە دوا بڕیاری ل
 الپەڕە تێپەڕ نەکات.

لە شیعری نالیدا کەوا لە یەکەم  ناوەرۆکچەند الیەنێکی باسەکە مایەوە بۆ دەرفەتێکی تر، بەتایبەتی باسی 
بە قەرز بە سەرمەوە ئیتر یا لە ئاڵقەیێکی تردا پێشکەش دەکرێت یاخود  وەگوتارەکانەوە ب یئاڵقەی زنجیرە

گوتارەکان کۆ دەکاتەوە بۆ ئەوە ئیمکان هەبێ بەسەریەکەوە   یدەبێتە ئاکامی کتێبێک کە بە پێشەکیێکەوە زنجیرە
 . بخوێنرێتەوە. ئەوەی ژمارەکانی گۆڤارەکەشی چنگ نەکەوتوە بتوانێ لەم کتێبەدا گوتارەکان ببینێ

  وەب دەمەوێ عوزرێک بخوازمەوە لە خوێنەرەوەی ئەم گوتارانە عوزرەکەش دوو الییە: یەکیان لەوەدا کە وەها
. لەمەدا نەختێک خۆم خەتابارم وەشیکردنەوە هەب خۆی پێویستی بە شیکردنەوەی بەیتێک لە بەیتەکانی نالی بۆ

خەتاکە دەگەڕێتەوە بۆ زەحمەتی ئەو  شێککە دەبوو ڕستەی ئاسانتر بدۆزمەوە بۆ ڕاگەیاندنی مەبەست، نەخت
فکر و داڕشتن و وێنەکێشانەی کە نالی بەیتەکانی پێ فروسماندوون. الیەنی دوەمی عوزرەکەش بۆ ئەمەیە  

نموونەکانی شیعری نالی کە لە کۆتایی ئەم ئەڵقەیەدا هاتوون بە تەواوی شی نەکراونەوە و  بەشێک لە
رنجی خۆشم کە لە دواڕۆژدا پێیانەوە خەریک بم. ئەوەی ڕاستی بێ اون بۆ سرنجی خوێنەران، بۆ سربەجێهێڵ

. یەکەمیان بەوەدا کە نموونەکانم دێنانەوەیە خۆم ڕزگار بکەم بەاڵم نەمکرهعوزر مدەمتوانی بە دوو جۆر لە
ەوە. دوەمیشیان لە ڕێی وشەبازی و چاوبەستەکێوە نوقسانی واتاکان تێببەم وەیا بیشارمەوە. لەم باننەهێنا

ئیتر خۆ لێبەسەهووبردن و خۆ  چاوشارکێیەدا نە کەس سوودمەند دەبێ نە منیش لە خۆم گەورەتر دەبم، 
 بۆچی بێ! کردنگێللێ

بکەم بەیتێکی بە هەڵە   ناچارە داوایان لێ گەلێ تکای تریشم هەیە سەری خوێنەریان پێ نائێشێنم بەاڵم چارەم
ی 10ی ئەم کتێبەدا بەسەر ژمارەی 127 نووسراوی ئاڵقە دوەمی گوتارەکەم بۆ ڕاست کەنەوە: لە الپەڕە

 زنجیرەی نموونەکانەوە ئەم بەیتە بە هەڵە نووسراوە:  

 قودرەتم  دەستیحەقم قوربانی  نعیصعاشقی 
 یا خاڵی شین کوڵمی سپی زولفی س یچاوی ماوی

 

 ڕاستی بەیتەکە ئەمەیە: 

 قودرەتم  ڕەنگیحەقم قوربانی  غیصبعاشقی 
 خاڵی شین کوڵمی سپی زولفی سیا  یچاوی ماوی

 

 ئەو دوو سەهوە یەکێکیان هەڵەی چاپە یەکێکیشیان پەلەی منە.

ئەم بەشەی ژانی پنالی لە زەمینەی عوزری گوناهان ئەم بەیتەی خوارەوەی گوتوە، منیش لێرەدا دەیکەم بە گواڵو
 ی بەخشین و چاوپۆشیش لە خوێنەرانەوە:کردنگوتار و هۆی دەردەست

 یا رەد زکری صخۆشترە عوزری گونەهکاران لە 
 ەفعەف ەنەرمی »عفو، عفو«ە ئەو بە توندی ع  ئەم بە

 »...« 
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 بەشی چوارەم 
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ەی نالییەوە، چەند جاران  دیوانەکەوەی ئەم نووسینەدا بە دەم شیکردنەوەی تاک تاکەی لێرە بەپێشلە سێ بەشی 
دەگەیەنن وەک:  دەرفەتی گوتار هەوڵم داوە ئەو تایبەتیانە دەربخەم کە نموونەکانی شیکردنەوە ڕایان یبە پێ

ی وشە و تەعبیری سەخت، وێنەگریی، پەیوەستبوون  کردنتایبەتی لەنگەربەستن و پارسەنگبوون، فرەواتایی، نەرم
بەرەنگاربوونەوە لە منەوە بۆ خاسیەت و تایبەتی شیعری نالی هەر  تۆیی. ئەموخاسیەتی ئە بە کۆمەاڵیەتی و 

»چەپک...« لێمی داخوازی دەکات.   و عینوانیابردنەی تێدایە کە ئامانجە بچووکەکەی نڵمەتئەوەندە ئازاییە و هە
 کەسی تەنها کەس ناکرێ.  ، پێشم هەڵەڕن ناکرێ... واشدەزانم بەدوەمن چەپکم هەڵبەستوە، باغم هەڵەڕن نەکر

ێنانی هەموو سامانەکەی گەلێک لەوە هنیازی وەدەست دانی دیوانەکەی نالی بەئەوەی ڕاستی بێ، لەبێژنگ
بڕشت  بە»مامڵەت لەگەڵ وشە« نیشانی دەدات، چونکە وەک بۆ چاوی وردبین و زەینی  ئەستەمترە کە ڕواڵەتی

، ئارایشتی دوەعادەتیشی نەکر  ـی«ی، »واتاسازیدوەعادەتی نەکر ـی«یردەکەوێ نالی »وشەسازیەد
حازربەدەستیشی بەکار نەهێناوە، فەند و فێڵە ساکارە میراتیەکەی شاعیرانیشی نەگرتۆتە بەر. کە ئەمانەی  

ی ئەم هونەرانەش بکا بە ناواخنی هەموو  ەنەکردوە بەوەندەش ڕازی نەبوە شێوە بەرزەکەی لە عادەت بە پشتەو
 کانی، وێڕای ئەمانە نالی کاری گرینگتر و هونەرکارانەتر و ساحیرانەتریشی کردوە.شیعرە

نالی بە ناو ڕایەڵی ئەو هونەرە بەرزانە و هی تریشدا هاتوچۆی بە زاتە هەستیارە جۆشاوە سیحربازە دەستڕنگینە 
یی  قوواڵهۆی دەسەاڵتی هونەرمەندانەی یەکجار دەوڵەمەندیەوە لە ناخی دڵ و  بڵیمەتەکەی خۆی کردوە و بە

نگاوڕەنگی ئاوێتە لە سۆزی ئاگرین و پوختەیی تێروتەژیی لەو ڕایەاڵنە ئااڵنداوە و پارچە  ەگیانەوە کاڵفەی ڕ
بەبەر   ەیی لێ هۆندوونەوە، هەرگیز داوی کاڵفەکانیشی کورتیان نەهێناووهەڵبەستی گەوهەردار و ئاورینگا

من و تۆش لە دەرەوەی تانوپۆی تەلیسماویی سیحرهۆنیەوە دەمەتەقەی عادەتی   .قەاڵفەتی پەیکەری خولیاوە
ستێنین و بە زمانی سافیلکەی شیعردۆستانەمان مەعنای سەراو و پفدراو بە سەر ورشە و ەئەدەبی لە سەر هەڵد

لەم بەیتەدا وێنەی هەرزەکاریمان لە هـ ییە و تەشبیتریفەکانیدا گلۆر دەکەینەوە، هەر دەڵێی ئێمەین نالی بە تەور 
 مەیدانی دوڕناسیدا لە ڕێی کامێرای وشەوە دەکێشێت:

 منجم کەرگەس و »الشی« لەکن شەیئێکە نەیزانی 
 ە گەردوونە چەند دوونئەم کە کە ئەم ئەفالکە چەند الکە 

 

نمایشتکارانە دەڵێم »نالی« بەڕاستی ئوستادی شیعرە، ئەو  بێ هەموو مەبەستێکی پێداهەڵگوتن و بەرزکردنەوەی 
ئوستادەی کە بە شاعیری تری بگریت لەوانەیە پێی نەڵێی شاعیر چونکە هونەر و تەعبیرێکی ئەو بەکاریهێناوە  
کااڵی تاک تاکە هونەرمەندی بڵندپەروازە کە سێبەری بەسەر مەڵبەندی شیعری عادەتیدا دەکشێت. دەزانین 

بڕە، ئەی بە باری گەوهەرەوە بەرەو تۆقەڵەی هەرە بەرزی ئاسۆی   نین خۆی لە خۆیدا کارێکی بسەرەژوورچوو
 هونەر؟ 

 

 لفت لە نیهالی قەدت ئاالو نبولی زوتا س
 من دوودی هەناسەم گەییە عالەمی باال

 من گریە وەتۆ خەندە بە یەکدی دەفرۆشین 
 من لەعلی بەدەخشان و ئەتۆ لوئلوئی الال 
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 ماری شکەستە و سەری کوڵمت وو وڕڕەت وەکو تط
 بۆ نوری سەودام بوەتە شەمعی موتاال 

 ەئەو چاوە غەزالە فەتەراتی سەر و ماڵ
 ئەو نیرگسە کاڵە نە منی هێشت و نە کاال

 شیققەی فەلەکولئەتلەس و ئەستوونەیی زەڕڕین 
 ی سەر و سرکەیی واال یبێ بیکە بە تارا

 نالی بە ئومێدی زەفەری تەوقی تەڵەسمت
 نی ئاالەزولفت لە سەر و گەردماری سەری 

 

تاکە بەیتێکی ئەم شیعرە »شیققەی فەلەکولئەتلەس...« بەر لە سی ساڵ زیاتر سەرچاوەی ئیلهامی جوانەمەرگ 
 »دڵدار« بوو لە داڕشتنی بەشێکی غەزەلە درێژەکەی »خەندەکەی بابایی...« لەو شوێنەدا کە دەڵێ: 

 دڵداریی هەڵسە با بیناکەین مەعبەدی پیرۆزی دە
 ە لە تیشکی ڕۆژ لە شەوقی مانگ لە ڕەنگی پەلکەڕەنگین

 

»خەندەکەی بایی«  کە تریفەی خەیاڵی دلە پۆلی سێ وەیا چواری حقوق بەیەکەوە لە ژورێک بەسەرمان دەبر
ی ئاسمانی نالی لەم بەیتە  ینگێکرو هەڵبەست و ئاواکی هەست و سۆزی دڵداڕانەیەوە هەڵڕژایە نێلە گوشەی
»دڵدار«ی هەاڵیساندبوو شکایەوە بەسەر هەڵبەستەکەیدا. من   کراوەوە کە دەمێک بوو ئاسۆی خەیاڵیدەستنیشان

ژان و ژواری ئەم غەزەلەی ئاگادار بووم، ناوناوە پرسێکی برادەرانەی پێ دەکردم لە هەڵبژاردنی وشەیێک و   لە
 واتایی و وشەیی.  یوەنانی وشەیەکی تر بۆ ڕێک هاتنی هارمۆنیالبە

لەو دێڕە شیعرەدا کە دەڵێ »کە هەر چەپکەی خەمی مل   «چەپک»لە بیرمە ویستی لە جێگەی وشەی 
کەچ...« وشەیەکی لەبارتر بدۆزێتەوە کە تاکە یەک تاڵی ونەوشە بە دەستەوە بدات نەک یەک بەستە، بەاڵم نە  

 خۆی پێی دۆزرایەوە نە منیش توانیم یارمەتی بدەم... 

انەی بەیەکەوە ژیانمان، یادی گوتەیێکی تری دڵدار دەکەمەوە کە دەیگوت حاجی قادر  بیرەوەری ئەو ڕۆژ هەر لە
گەتم...«ی نالی هەڵگرتۆتەوە و ئەوسا من ئەمەمەم لە دڵدار ێ »قوربانی تۆزی ڕ پێیەیدا شوێنلە بەهاریەک

هەروەک ڕاستە کە  ایە لەبەرچاوم چی دڵدار دەیگوت ڕاستە  رچی ئێستا وەک بەدیهیە ئاشکەنەدەسەلماند، ک
ی نالییەوە گەشاوەتەوە کە لەمەشدا نە  ە« »مستور  باح الدیوان«یش لە قەصیدەکەیمصشەوە مەشوورەکەی »

 باح دەبن.مص کەمایەتی و نە هیچ ڕەخنە لێگرتنێکیش یەخەگیری حاجی و 

  وگرێ بەڵکوردەەگەلێ جار شاعیر بە نیازی خۆ تاقیکردنەوە نەک هەر ئیلهامی گشتی لە قەصیدەیێکی مەشوور و
... هەر ە«ضێن »معارڵلە کێش و قافیەی قەصیدەکەشەوە شیعر هەڵدەبەستێ کە ئەمەش لە عەرەبیدا پێی دە

 ! ەنەیس

بکەینەوە زنجیرە دەبێ   بەڕاستی کە بمانەوێ هەموو تایبەتیەکانی شیعری نالی بژمێرین و یەک و دوو و سێی لێ
و بەیت خاسیەتی نوێ بە انی لەوانەیە بەیتای شیعرەکۆین و ڕیزیان کەین چونکە پڕ سامانیڕبە ژماراندا ب

دەستەوە بدەن لەو ڕوەوە کە زەینی تیژ و سەلیقەی سازگار و تێگەییشتن و پێگەییشتن بە بەریانەوە هەیە دەم  
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ێنان پێویستی بە  هکە دا ،نادەم ئاوس بن و لە نۆژەن بزێنەوە بە بەرهەمێکی بێ سابیقە. لە مەیدانی فیکردا
هەڵکەوتوویی« لە   -بڵیمەتی -ة»عبقری دەرەوەی ویژدانی خاوەنەکەی نییە، ئەوەش پێی دەڵێن ماددیکەرستەی 

نە و وڕێنەی تازە لە ەوەدا جار لە جارێ وێ کردناڵن ورووژانی عەمەلیەتی یەق وهەنگامەی جۆش و خروش و ک
ەدا، بێ پەککەوتن لەسەر نموونە  ق لەو بڵیمەتیلی خەێتەوە، وەیاخود ڕەنگە ڕاستتر ئەوەبێ بڵێم تواناخۆیدا دەدۆز 

دەکا بە بڵقی جۆش و کەفوکوڵی خرۆشان کە چ ئەرکی ڕێکخستن و   دو پڕۆڤە، مۆدێلی هونەراویی نوێکر
گونجاندن و هەناسەسواری تێدا بە خەرج نەچوە هەروەک قوڵپی بورکان پەیتا پەیتا لە جەهەنەمی دەروونیەوە بە  

یری، لەم کاتەدا، وا دەزانم نالی مەبەستی وێنەکێشانی ژان و سەرێ. زۆر بەپاڵەپەستۆی سروشت بەڕێ دەک
لەم دواندنە بڵێسەدارەدا کە لەگەڵ  وەب ژواری عەمەلیەتە پڕ تاولەرزەکەی ترکانی پزدانی هونەرگەی خۆی

 »بادی خۆش مرور«ی کردوە:

 گاهێ دەبی بە دەم دەدەمێنی دەمی غرور

 

سەیری بای نەکردبێ و تێکهاویشتن و چەخماخەی فرتەنەی نێو ئەو چونکە ئەگەر لە کوالنەی نەفسی خۆیەوە 
چ دەمان نادەمێنێ، دواتریش نازانێ بەرەو  خۆوە چ ناکات و نەفەسەی بە بایەکە نەبەخشیبێ، بای کەڕ و الڵ لە

کەڵی سووتانی غوربەتەوە لەگەڵ ودوگرێ بە چڕەڵشارەزوور بێتەوە و قرچەی هەناوی نالی لە هەناوی خۆیدا هە
 سفتوسۆ: ردنەوەی بریندار و بەئۆقرەییدا بیکا بە دیاری یادکدەست سۆز و بێ ادەی پڕ فرمێسکی تالنەوە بەب

 ەبرم دڵ و دەروون صسووتا ڕەواقی خانەیی 
 بورصکرێکە یا ذنەیماوە غەیری گۆشەیی  

 هەم هەمعینانی ئاهم و هەم هەمریکابی ئەشک 
 ور صو ئەشکە بکە هەستە بێ ق هـ ڕەحمێ بەم ئا

 اهەکەم دەوان بە هەتا خاکی کۆیی یاروەک ئ
 وەک ئەشکەکەم ڕەوان بە هەتا ئاوی پردە سوور

 خۆت بشۆ لە کدوراتی سەرزەمین  ەبە ئاو
 « طهور» « ئەوهراطی یەکدی کە تۆی »لصشاد بن بە وە

 

دێی ی هەڵقرچاوی بۆ هەموو دار و بەرد و شیو و کانی و شار و  ڵئیتر بە دەم هەنیسکی گریانەوە ڕاسپاردەی د
واڵت تەسلیم بە با دەکات تا لە کۆتایی شیوەنی هەڵبەست ئەم چەند دڵۆپە فرمێسکە گەرم و گەورەیە لە جێی 

 مۆر و ئیمزادا دادەنێت:

 زارم وەکو هیالل و نەحیفم وەکوو خەالل
 ور طئایا دەکەومە زار و بە دڵدا دەکەم خ

 ەلەم شەرحی دەردی میحنەتە لەم سۆزی غوربەت
 او و بە چاوما بکا عبوروەختە بێ بە ئ ڵ د
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 ەلەم بەینە بێمەو 11ەەتصئایا مەقامی ڕوخ
 ورصلەحەت توقفە تا یەومی نەفخی صیا م

 

ە دامەنی نالی گرت و  ـور کردن ئەو »توقف«صلەحەت، تا ڕۆژی فوو لە صەلەحەت و نا مەصوەک دەزانین، م
گەرووی عەدەمدا چوونە خوارێ،  بەری نەدا، خۆی و حەسرەت و سۆز و سووتان و غەریبی، هەموویان بە 
 نێتەوە سەر دنیای ڕوون. ێمەگەر گڕ و گەرمایی لە فرمێسک و هەناسەی من و تۆدا تارماییەکیان ب

بڵیمەتی« وەک نامومکین وایە چونکە  - ةقسەم لەوەدا بوو کە ژماردنی تایبەتی لە بەرهەمی بەردەوامی »عبقری
و و خۆکوتانەوە   یونەوەش تایبەتیەکانی زیاد دەکەن. نەزۆکجار لە جار خۆی نوێ دەکاتەوە و بە پێی نوێبو

ەوەیەدا دەبێ کە بە فکری قاڵب گرتوودا بێت وەیا لە ئاکامی کێشان و کردندووبارەکردنەوە لەو جۆرە یەق 
ێنان و بردنە ژیربێژانە بە دوا واتای ه « زەنە بکات. گەلێک جار ئەم خۆيقط»منە هەڵسەنگاندنی ژیربێژانەو

ی زانستدا، ئەو زانستەی بەرگی هونەر  انهجی« نەمێنێ چونکە جوانکاریی لە ةکێوییدا وا دەکا لە قەصیدەدا »وحد
نە درێژتر دەکا.  الەبەر دەکا، نەفسی کورتە وەک هەناسەی هەناوێکی سووتاو نییە کە سات لە سات بڵێسەی زم

ربەیەشدا و«ی تێدایە، لە نێو ئەو زةحد»و ربەی هەڵبەستەکانیوسەیرێکی دیوانەکەی نالی بکەیت دەبینی ز
یدانەی وا لێرەدا  صقە بەشێکی بەرچاوی لە سەرەتاوە تا کۆتایی دەوری تاکە یەک فکرە هەڵدێت، ئەم غەزەل و

 رن لە دیوانی نالی:ا«دةتاکەیان دەنووسم نموونەی هەڵبەستی »وحدەسەر

 ەپێم دەڵێن مەحبووبە خێل و قیچ -
 دەری حوسن  ئەی جلوە -
 تەفرەقە نەزەر ئەحوەلی  -
 ەبعی شەککەر باری منط -
 ەبعمطبولبولی  -
 جانەنی وەک جینان کردم  -
 ـهم وەکو زولفەینی سیە ەمات -
 ئیلتیقای پۆاڵ و ئاسن  -
 قوربانی تۆزی ڕێگەتم  -
 هەی کەرێکم بوو  -
 کە تۆ هاتی لە »نەوم ی دی« نەومیدیی نەما باس  -
 ەکن ئەو جەوهەرە فەرد لە -
 مووی سپی کردم بە شوشتن  -
 ازئەی شۆخی بێن -
 گەر دەپرسی من لەبەرچی کەم دەخۆم -

 

 
وردستانی  کانی چاپی کراوەکەی عەلی موقبیلدا »ئایا مەجالی هاتنە« نووسراوە، لە چاپکراوەکئەم بەیەتە لە چاپ -11

 من نووسیومە. ە لە نوسخەی تردا بەم شێوەیەیە ک راوە بەاڵم کوەها چاپ هەولێریشدا هەر 
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ئەمانە کە لە یەکەم سێیەمی دیوانەکەیدا دێنە بەرچاو، دەیان هەڵبەستی ترێش دوای ئەمانە، هەموویان 
  خەریکی تاکە فکرەن. سەرلەبەری موناجات و نەعتەکانی کە لە چەشنی قەصیدەی درێژ دەژمێردرێن ئەوانیش

 نییە.  کردنش پێویستی بە باسە« کەلەبەریان هەیە. »مەستوری تەواو و بێ« ة»وحد

دەخلی نییە  «ة»وحد «دار و هەڵبەستی بێةدابەشبوونی دیوانی شاعیر، نالی و غەیری نالی، بۆ هەڵبەستی »وحد
الیەن دروستبوونیەوە کە  پێوەندی بە هەموو قەصیدەوە هەیە لە «ة »وحدبەسەر فکرەی »تایبەتی«یەوە، چونکە 

دا  ـ«ة»وحدوە و بێ ـە«ة»وحد« بەاڵم »تایبەتی« لە نێو قەصیدەی بە ة یدصالق ء»بنا لە عەرەبیدا پێی دەڵێن
زۆربوونی  دەتریسکێتەوە و لەوانەیە شاعیر پێی بناسرێتەوە. لەگەڵ ئەم ڕاستیەشدا ئەوەندە بەسە بۆ نرخی 

 « لە شیعری شاعیرێکدا کە بەڵگەیە بۆ پڕبوونی مێشک و بڕندەیی سەلیقە و جۆشی دەروون.ة»وحد

یەکێک لە تایبەتیە هەرە بەرچاو و ڕەسەن و ڕەگداکوتاوەکانی نالی ئەوەیە کەوا وەک ساحیر لە کەوانەی یەک 
هەڵبەستدا.   خۆی خۆی هەیە لەوشەوە چەند تیری واتا دەهاوێژێ. هەر یەک لەو تیرانەش ئامانجی سەربە

نرخدار لە شاکارەکانی نالی تێدەبا و ئەدەبەکەشی دادەلەنگێنێ،   ی ئەم دیاردەیە بەشێکی یەکجارکردنگوم
 پاراستن لەوردیی بەرزەوە. دەستبەمەشدا کەلەبەرێکی گەورە دەکەوێتە نەخشەی سەرجوملەی ئەدەبی ک

 . ددەستخاوێنی و ئەمەکدارییە بەرانبەر هەموو ئەدەبی کورکوژاندنەوەی ئەو گەوهەرانە 

ئێمە کە دەستی نەرۆییشت فتیلەی چراکانی نالی بەرزترکاتەوە وەیاخود ئاگرێک بە فتیلە   هەر یەکێک لە
»دەست نەڕۆییشتن و نەتوانین« چونکە دیارە تەکلیفی   سەر بە مەرجی تەێهەڵنەکراوەکانیەوە بنێ چ گلەیی نای

ەر لە کەس ناکرێت. ئەوەی دەستی بڕوا و دەستەکەی خۆی کۆتا کاتەوە گلەیی کەمتەرخەمی و گوێ  لە توانابەد
نەدان و بێباکی دەهێنێتەوە سەرخۆی. ئەوەی دەستی کوژاندنەوەی ئانقەست درێژ کات دەبێتە دژ و ناحەزی 

لە ڕیزی »سلبی« ی ئەدەبی کوردی. ئەم ڕاستییانەش کە هەمووی ڕوو لەو کەسانە دەکات کەوا بێدەمەتەقە
دەوەستن یەک زەڕڕە لە گوناهی ئەو کەسەش کەم ناکاتەوە کە لە الوە فتیلەی هەڵکڕاو بێنێ بۆ نێو هەڵبەست  

 یجابی«ش وەستابێ. ا» هەرچەند لە ڕیزی

 ێ: ڵنالی دە .ەملێرەدا یەک دوو نموونەی پێوانەی ئەم ڕایانە دەکەین بە حەک

 

کە بە   «ة« نووسراوە نەک »ئایە« ڕابکێشم کە لە بەیتەکەدا »ایەلە پێشەوە با سرنجی خوێنەر بۆ وشەی »ئای
»ئایەتی کن« با، ڕێی ئەو واتایانەی تری دەبەستەوە کە دەڵێم  کوردی ئایەت دەنووسرێت. ئەگەر لە بەیتەکەدا

ەوە بەرەو ئامانج دەڕۆن. دیارە لەم بەیتەدا کێش ڕێ نادات »ئایەتی کن« بگوترێ چونکە لەنگی لەیەک کەوان
 دەکات.

تۆ نەختێک زمانی خۆت ڕەهاکە لەو گرێیەی کە نووسین پەیدای دەکا لە خوێندنەوەی گوتەی نووسراودا، 
 بخوێندرێتەوە:  خەریکی گوتنەوەی بەیتەکە ببە وەک کە لە زاراوە دەدرێت، دەبینی مومکینە وەها

 ەڕڕە سەرتاپا بە ئایای کون کونیحیب ساصنەی کە 
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»ئایای« یەکێکە لەو گۆرانیە مەشوورەکانی کوردیی وەک خاوکەر و خورشیدی و ئەڵاڵوەیسی و   دەزانێت
کە کوردی پەتییە لە   ە« »کونکونە »ئایای« هاتە ناوەوە ئەوسا دەبێ ڕستەی دواتر ببێت . کە وشەیەڵکێشهتێک

»کن کونە« کە  تی قورئان بەکاربێت دەبێ ڕستەی دواتر ببێتەە»ئایە« بە واتای ئای حاڵێکدا کە وشەی
ە دوەمیشیان  ـ»کان« وەرگیراوە و مەبەستیش لەوەدا ئایەتی »کن فیکون«ە یەکەمیان »کن«ی عەرەبییە ل

 و کونەکانیەوە. ی کوردییە کە دەزانین حاڵی بلوێر باس دەکات بە خۆیـ»کون«

ئایای« دوو تیری واتای هاویشت یەکێکیان لە قورئانەوە بەر نیشانەی »کن  -»ئایەی نالی لە کەوانەی وشەی
 . ە«پای »کون کونە سەرتافیکون« کەوت ئەویتریشیان لە گۆرانی کوردییەوە قەد و بااڵی بلوێری پێکا ک

ئایای«  - ن کون« دەڕوات کە بێین وشەی »ئایەیتارمایی واتایەکی تریش لە بەیتەکەوە بەرەو نیشانەی »کو
ک هەڵوەشێنن و بڵێن »ئای ئای« کە هاواری دەردەدارە بەدەست ئێشەوە. »ئای ئای« بەبەریەوە  یەپتر لەبەر

بگوترێ »ئایای« کە هەر واتای تالنەوە بە دەست ئێش  ی بسوێت ودوەمهەیە مشتوماڵێک بدرێت و هەمزەی 
یێکەوە سێ تیری واتای ەمەوە دەزانین بەیتەکەی نالی لە کەوانەی تاکە وشو ئازارەوە ڕادەگەیەنێت. لە

 هاویشتوون: 

 نەی بە ئایەتی »کن فیکون« کون بوە  −
 وە بنەی بە ئاهەنگی »ئایای« کون کون  −
 نەی بە ناڵەی »ئای ئای« کون کون بوە  −

 

هەر  ،الوە واتای بۆ قەرز نەکراوەڕووی گەوهەرەکانی نالی هەڵدڕاوەتەوە و بەس، لە  لەم لێکدانەوەیەدا پەردە لە
چی کەم ونەکەی من نییە، سوورێت سووچی بەیتەکانی نالی و بۆچویجۆرە ئیعترازێکیش لەم شێوە لێکدانەوەیە بگ

تی موسڵمان بە تایبەتی  اڵئیعترازگرەکەیە لە فەند و فێڵ و توێکڵداری و دەرودووهۆدەیی ئەدەبی ڕۆژهە  یئاگاداری
 کورد.  هی فارس و

 : ەوە. نالی دەڵێش نموونەیەکی وردتر و سەختتری بەڕێکردنی دوو تیری واتایە لە تاکە وشەیێکئا ئەمە

 ل«ن لە هەردوو الوە زولفەینی و لو  یک و مساوی »وک
 نموونەی عەکسی حەرفی نون و میم و واوە زولفەینی

 

وە کە واتاکان لەم لەو ڕوە کۆنم نووسی وشەکانی »وک یک و لوول« خرانە نێو کەوانەوە چونکە بە ڕێنووسی
 ڕێنووسەوە وەردەگیرێن. 

لێرەدا   واتایێکی ئەمەیە کە هەردوو زولف، هەریەکە لە الیێکەوە مساوین لەگەڵ یەکتر، وەک یەکن، لوولن.
ش بۆ زولفەکان دەگەڕێتەوە چونکە ە«الو هەردوو وشەی »مساوی« زولفەکان بەیەکدی دەگرێت، وشەی »لە

 الیێکەوەیە.هەر زولفە لە  

 واتایێکی تری ئەمەیە کە خۆی واتای بنجییە لە بەیتەکەدا:

لە هەرالیێکەوە بخوێنیتەوە هەر خۆی  . وشەی »وکیکو««لول  - هەردوو زولف مساوین بە »وک یکو
لەم واتایەدا گوتەی  .خوارەوە بۆ سەرەوە خوێندنەوەی ناگۆڕێت  دەردەچێت، هەروەها وشەی »لوول« ئەویش لە
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و الوە« بۆ زولفەکانیش دەست دەدات بۆ »وکیک و لوول«یش دەست دەدات چونکە زولفەکانی لە »لە هەردو
هەردوو الوەن، »وکیکولوول«یش لەمالو لەوالوە بخوێنرێتەوە فەرقێک ناکەن. ئەم مساویبوونەی دوو زولفەکان 

ە لەوێدا زولفەکان  عی دوەمی بەیتەکە چونکە»وکیکولوول« پتر خۆ دەسەپێنێ کە سرنج بگرین لە مصر لەگەڵ 
  هەر الیێکەوە بخوێنرێتەوە فەرقی ناکەن. دیارە سێ شتەکە پیتی کراون کە ئەوانیش لەهـ سێ شت تەشبی بە

عی دوەمدا هاتوە هەر سێ پیتی ە»نمونە« کە لە بەرایی مصر »نون، میم، واو«ە، سەیریش لەوەدایە وشەی
و بەیتەکە وایە، نوونەکە لە پێشەوەیە و میمەکە اوەک هی ندا ە«وشەی »نمون دوا یەکتر لە تێدان، هاتنیشیان بە

 ناوەڕاست و واوەکەش لە کۆتایی. لە

 یانە:  ەبەیتێکی زۆر بەناوبانگی تری نالی کە لەوێشدا وشە هەیە دوو تیری واتای لێ بەڕێ کرابێ ئەم

 لە دووگمەی سینە دوێنێ نوێژی شێوان 
 بەیانی دا سفیدەی باغی سێوان

 

بەیتی دوای ئەمیشیان بنووسین چونکە لە نێوان هەردوویاندا واتابەندی و بەیەکەوە بەسترانێکی   وا چاکە لێرەدا
 . بەیتی دووهەمیان ئەمەیە:دوەورد هەیە یەکجار لە جوانی و سامانی هەڵبەستەکەی زیاد کر

 وەکوو شێت   لە خەوفی تەلعەتت ڕۆژ هەر
 بە ڕووزەردیی هەاڵت و کەوتە کێوان

 

سا دوو هونەری وەر لە نەدوەیێکی تەلەفیزیۆنیدا من ئەم دوو بەیتەم شی کردۆتەوە، ئە ێک لەمەوبڵچەند سا
گەورەی هەردووکیانم باس کرد: یەکێکیان ئەوەیە کە نالی نەهاتوە وەک شاعیرانی تر شەو و بەیان بەیەکەوە  

»نوێژی  ە تەواوە ئێوارنقیضی دووری بەیان نییە ئەوەی  ەرەه«ی »نقیض بکاتەوە لە هەڵبەستدا چونکە شەو کۆ
حاڵێکدا شەو بە ڕۆژەوە نووساوە   موو شەو دەکەوێتە نێوانیانەوە و هەرگیز بەیەکتر ناگەن، لەە هەە کـشێوان«

واتە دراوسێی یەکترن. لە نموونەی شاعیرانی تر یەکێکی ئەحمەد شەوقی و یەکێکی وەفاییم هێنایەوە کە 
 وە. ئەحمەد شەوقی دەڵێ:ئەوانیش شەو و ڕۆژیان لە هەڵبەستدا کۆکردۆتە

 

 وەفایی دەڵێ:

 ە بەس عومری من بە با د
 ە ڕووت بێنە زولفت الد

 ەبۆیە نامراد ڵ د
 ەگیراو بەم شەوە ڕۆژ

 

 وەیەکەمدا هاتهونەرە گەورەکەی تری نالی لە بەیتەکاندا ئەوەیە کەوا بە هۆی وشەی »دوێنێ« کە لە بەیتی 
 هەر دوو واتای وشەی »هەاڵتن« ساحیرانە جێگەی بۆ کراوەتەوە لە هەڵبەستدا. واتایێکی وشەی »هەاڵتن« دیار
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کەوتنی ڕۆژەکەیە لە ئاسۆی ڕۆژهەاڵتەوە، واتاکەی تریشی بەزین و فیرارکردنی ڕۆژەکەیە لە ئاوابووندا. ئەمەش  
 بەیتەکاندا:هەردوو واتای »شروق« و »فیرارکردن«ی ڕۆژە لە 

دوێنێ نوێژی شێوان کە لە دوگمەی سینەتەوە سفیدەی بەیان دەرکەوت ڕۆژ بە ڕووزەردیی فیراری کرد و 
 وەک شێت کەوتە کێوان.

ەلعەتت  طدوێنێ نوێژی شێوان کە لە دوگمەی سینەتەوە سفیدی بەیان دەرکەت، ڕۆژی ئەم سبەینەیە لە ترسی 
کێوان. دیارە ئەم ترسەی ڕۆژ لە کاتی شروقدا پاشماوەی ترسی  وەک شێت کەوتەو  بە ڕووزەردیی شروقی کرد 

 دوێنێ نوێژی شێوانە کە بەیانی باغی سێوان سفیدەی دابوو و ڕۆژی ترساندبوو. 

بەیتەکانەوە کە ترس دەبێتە هۆی ڕووزەردیی، شێتیش دەکەوێتە کێوان.   یدەبێ ئەمەش بخەینەوە سەر جوانی
 هەیە لە بەیتەکەدا کە لێرە پێویست نابینم خوێنەری پێوە خەریک بکەم. اییشتی تریش رالیەنی جوانی و ئا

چەند ساڵێک بەسەر ئەم شیکردنەوەدا ڕۆیشت، تا لەنکاو بیرم بۆ وێنەیێکی نەدۆزرایەوەی نێو بەیتی یەکەم  
ێکەوە شت جاران بۆ من و بۆ تۆش ڕوودەدات. وادیارە خەریکبوونی بەردەوام بە کشی. دۆزینەوەی وەها لەنکاو زۆر

لە الی خۆیەوە ئەویش پێوەی خەریک بێت و دەوری گرێکانی پرسیارەکە   (ن طبا لعق)وا دەکا هۆشی ون 
هەڵبێت تا دەیانکاتەوە ئیتر لە دەرفەتێکدا گرێیەک بە کراوەیی دەداتەوە دەست هۆش وەک ئەوەی کە لە 

 اوەڕیشم پێی هەیە.کۆلۆجی وەرگرتوە و بیغەیبەوە کارەکە کرابێت، ئەم ڕایەشم لە زانایانی سا

وشەی بەیان واتایێکی ئاشکرا و  . «بەیانی دا سفیدەی باغی سێوان» ێ:ڵلە مصرعی دوەمی بەیتەکەدا کە دە
سەرلەبەری بەیتەکە و بەیتی دواتریشدا   هەموو کەسێکەوە دیارە و لە یەکێکی شرایەوەی هەیە. واتا ئاشکراکە لە

 بەستەکەیە، هەر تازەش لە شیکردنەوەی بووینەوە. ڵو هە ابنج و ماکی وێنەی ن

شرایەوەکە ئەمەیە. وشەی بەیان دەشێ ڕێژە جەمعی وشەی »بەی« بێت کە میوەیێکی ناسراوە. کە ئەم   ەواتای
» بەیان«یش دەبێتەوە ئەو کەوانەیە کە نالی دوو تیری واتای لێوە داوێت بۆ دوو   واتایە تێبخوێندرێتەوە وشەی

کە بە واتای فجر بێت ئامانجی سفیدە دەپێکێت لە بەیتەکەدا کە ڕووناکایی فەجرەکەیە، کە ڕێژە ئامانج. بەیان 
جەمعی »بەی«ش بێت ئامانجی باغی سێوان دەپێکێت چونکە بەی بۆ خۆی میوەی باغە و لە وێنەشدا خزمی 

 دەکرێت. هـ مەمکی کچانیش بە سێو و بەی تەشبی  -سێوە 

ێژەی جەمعی بەی بێت، دەمەتەقەی لەسەر هەڵستا لەو ڕوەوە کە گۆیا لە نالی ئەم واتایە شرایەوەی بەیان کە ڕ
ناوەشێتەوە ڕستەی وەها الواز بەکاربێنێت لە شیعردا چونکە هاتنی جەمعی وشە لە سەرەتای ڕستەوە  

د کوردییەکەی ڕەوان نییە. دەبێ لەپێشەوە ئەوە بڵێم ناشێ بیر بۆ ئەوە بڕوا کە بەیان جەمعی وشەی بە وەیاخو
ە  ـدابۆوە وشەی بەیانە کە ڕێژە جەمعی وشەی »بەی« تی و من واتام لێوەبەهێ بێت، چونکە ئەوەی نالی گوت

بەکار هێناوە بە واتای بەهێ کە   «بەی»«. نالی لە چەند شوێنێکی تری دیوانەکەیدا وشەی ێنەک »بە، بەه
 دەڵێ:

 کێ دەستی دەگاتە »بەی« و ناری نەگەیشتووت

 

 ێ: ڵوەیاخود کە دە

 سەروی هێناوە لە سێو و »بەی« موتربەی کردوە 
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لە سەرەتای ڕستەوە وەرام زۆرن بەاڵم پێویست بە درێژەپێدان نییە، ئەم چەند   «بەیان »لە الیەن هاتنی وشەی 
 تێبینیە بەسن:

 ناکرێتەوە.   ڕەش   بەکەس   و   هەیە   نالیدا   بەیتەکەی   سەرەتای   لە   وا   بەیان   وشەی   نەبین   و   بین   ڕازی  .1
  »باغ،   وەک   بن   ئەو   واتای   موناسبی   هەن   تریش   وشەی   بەیتەکەدا   لە   دەبینین   وشەکە   هەبوونی   پاش   لە  .2

  کوێرانە   ڕێکەوتێکی   بەیتەکەوە   تای ە سەر   لە   جۆرە   بەو   وشەکە   هاتنی   بسەلمێنین   دەکا   ناچارمان   کە   سێو« 
  شیعرێکیدا   دێڕە   نیوەی   لە   سێو«   باغ،   »بەیان،   نییە   حەمە   مامە   تەقڵەی   گوتەنی،   کوردیی   هێناوە، ی نە 

  سنووری بێ   دەسەاڵتی   هەموو   و   خۆی   بە   بێت   نالی   وەک   یەکێکی   بەیتەکە   خاوەنی   کە   بەتایبەتی   کۆبونەتەوە 
 فرەواتاییدا.   لە 

  تریشدا   زمانی   و   کوردی   لە   ە« لغیر   یجوز   ال   ما   للشاعر   »یجوز   کە   وە ب   مەشوور   زۆر   عەرەبیدا   لە   هەروەک  .3
  ئەوەندە   هەر   لێرەشدا   نەدات،   تێک   ران و دەستو   هیچ   کە   جەوازەی   ئەو   بەتایبەتی   هەیە   شیعر   جەوازی 

  باوە   زۆر   ڕستە   سەرەتای   لە   جەمع   ڕێژە   هاتنی   کوردییدا   لە   جەمع،   بە   وە ب   تاکەوە   لە   »بەی«   وشەی   کراوە 
  فاعیلی   جێگەی   ئەسمەران   لێرەدا   شیرینە«   خوێنیان   »ئەسمەران   بڵێی:   کە   وەک   مەفعوول   چ   بێ   فاعل   چ 

  -   »بەی   وشەی   وەک   مەفعولیشە   و   جەمعە   ڕێژەی   سەرەتا   وشەی   خوارەوەدا   تەی ڕس   ەم ل   گرتۆتەوە. 
  مەڕان   ڕستانە:   ئەم   خود وەیا   دەکا«   درۆیانیش   و   دەخوا   نجیرانیش ە »ه   نالی:   شیعرەکە   نێو   ان«ی 

 هتاد.   دەکا...   پێ   چرایان   -   ە دەبڕێتەو   داران   -   دەلەوەڕێنی 
 

  نموونانەدا   لەم   کە   ئەوەیە   هەر   الی ن   شیعرەکەی   ڕستەی   لەگەڵ   بکرێ   حیساب   فەرق   بە   لێرەدا   ی ە ئەو 
  لەمەشدا   بەکارهێناوە.   ی ض ما   فعلی   »بەیانیدا«   حاڵێکدا   لە   ارعەوە ض م   فعلی   پێش   کەوتوونەتە   وشەکان 

  لەم   ب« ە مەکت   لە   نەکرد   قبووڵ   کوڕانی   و   کرد   قبووڵ   »کچانی   بگوترێ   دەشێ   چونکە   نامێنێ   ڕەخنە 
  ە، ـ سێوان«   باغی   یدەی ف »س   فاعیل   دا ێ لەو   کە   ی نال   بەیتەکەی   پێچەوانەی   بە   نییە   دیار   فاعیل   ڕستەیەدا 

  تەکەی ی بە   وەک   بەتەواوی   ئەمە   کە   مەکتەب«   مودیری   کرد،   قبووڵ   »کچانی   بگوترێ   دەکرێ   بەاڵم 
  فاعیلەکان   کە   لەوەی   بریتیە   کە   وە هات   بەکار   ێز ه بێ   و   کەم   یەکجار   جەوازێکی   ڕستەشدا   هەردوو   ە ل   نالییە، 

  باغ   سفیدەی   -   کرد   قبووڵ   کچانی   مەکتەب   »مودیری   هاتوون   مەفعولەکانەوە   دواوەی   ە ل   پێشەوە،   لەجیاتی 
 دا...«.   بەیانی 

  چاوپۆشی   پتر   گەلێک   دەکەوین   تردا   شتی   زۆر   بەسەر   کوردی   شیعری   جەوازەکانی   بەدوا   بین   خەریک   کە 
  ئەم   فۆلکۆریدا   بابەتی   لە   خۆ   دانەناوە.   عەیبی   ە ب   کەسیش   نالی،   بەیتەکەی   لەمەی   دەوێت   لێکردنی 

 جارێ...   بە   هەر   وازانە جە 

 

  لە   نالی   مەهارەتی   گرنگی   یەکجار   کانی ە ی تایبەت   لە   یەکێک   بین:   تر   شتێکی   ئاگاداری   دەبێ   بترازێین   لەمانە  .4
  ئاشکراکەی   وێنە   لەودیو   و   دێت   خۆیەوە   بوێژی   دەسەاڵتی   پۆپی   لە   جاران   گەلێک   کەوا   ئەوەیە   فرەواتاییدا 
  پەردەی   پشت   دەخاتە   هووم و مە   و   دیار   سەرابی   وەک   تر   واتایەکی   و   وێنە   سێبەری   هەڵبەست 

  وەیا   قەرزدار   شیعرەکە   پارچە   و   خۆی   ئەوە   بێ   ، هەڵبەستەوە   بەرچاوەکانی   ڕستە   و   وشە   ئاورینگداری 
  لە   و   ئاوێکە   ماوەتەوە...   خواردەمەنی   ڕ پ   ەی ر سف   بەر   لە   و   خوانێکە پاش   بکات.   سەرابە   ئەو   هاومەبەستی 

  نە   ، بۆتەوە   دووبارە   دا ی خەیاڵ   ئاوێنەیێکی   لە   تیشکێکە   ... دوە کر   سەرەڕێژی   هەڵبەست   واتای   پڕ   حەوزی 
  تەنگ   هەڵبەست   نێو   بنجییەکەی   وێنە   و   واتا   بە   جێی   چ   نە   و   دوە کر   ماندوو   سی ە ک   نە   و   تێچوە   هیچی 
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  نیگارەیە   و   نەقش   ئەو   دەڵێی   هەر   ڕەنگینە   و   شیرین   و   وەستایانە   بڵێی   چەندی   کاتیشدا   هەمان   لە   . کردوە 
  لە   دەبزوێنێ   تەماشاکەران   مەیلی   و   ست ە ه   و   دەکات   زیاد   خیان ایە ب   و   نرخ   لە   و   دەڕازێنێتەوە   شتان   کە 

   دەبێ.   هەر   و   هەیە   هەر   نیگاریش   و   نەقش   بێ   شتەکە   دەزانین   حاڵێکدا 

 

 بکە:   بەیتە   دوو   ئەم   تەماشای   مەبەست   ڕوونکردنەوەی   نموونەی   بە 

 برابین   هەردوو   جان   بە   قوربان   وەرە 
 مام   پدەر   بێ   من   و   مادەر   بێ   تۆ   کە 

 چووم   ئەگەر   بم   بااڵت   بەاڵگەردانی 
 مام   ئەگەر   بم   خاڵت   هیندوویی   فیدای 

 

  ناکات.   کەم   واتاکە   ا بەیتەکاند   لە   شرایەوە   و   سەرابی   وێنە   دۆزێنەوەی   بە   ، ببێ   با   دەبێ   هەرچی   بەیتەکان   واتای 
  کردوە   سەرەڕێژ   کی اییشتێ ر ئا   وەیا   واتایێک   هەڵنانی   خەریکی   کە   بێ   دیار   پێوەی   ئەوەی   بێ   هاتوە   نالی 

  ە شیعرەک   و   نالی   ت ی دەرباوێ   حیسابانی   لە   ئەگەر   کە   کردۆتەوە   کۆ   مام«ی   خاڵ،   پدەر،   مادەر،   وشەکانی»برا، 
  ئەمەش   دۆڕاندوە.   جوانت   ئەدەبی   دیمەنێکی   نەکرد   دیاردەکە   بە   هەستت   کە   بەاڵم   نەکردوە   زەرەریان 

   سەرابی:   وێنە   و   واتا   هەڵنانی   تری   نموونەیێکی 

 ئەز   خاوم   زولفی   دوو   خاوی بێ   و   خاو 
 ئەز   چاوم   غەزالە   یەک   چاوەچاوی 

 

  دوەمدا   عیەمصر  لە   کەچی   وەستان،   خاو   زوڵفی   دوو   بەرانبەر   وەصفن   دوو   خاو« بێ   »خاو، دا یەکەم   عیەمصر  لە 
  وەک   نەدیتنی   و   بەرچاوە   شتێکی   دوو«   و   »یەک   ژمارە   بوونی   غەزالە«.   »یەک   دەڵێ   کە   هەیە   »یەک«   ژمارە 

  کە   هەیە   سەرابی   تری   دیمەنێکی   وشەکاندا   ئاورینگی   و ا ن   لە   دوەوە،   و   یەک   ئەم   لەودیو   بەاڵم   وایە،   شەوکوێری 
  دەست   لە   گەورەی   مەعنەوی   خۆشیێکی   و   لەزەت   تەماشاکەرەکە   بەاڵم   ناگەیەنێ   بەیتەکە   بە   زەرەر   نەدیتنی 
  غەزالە   یەک   ی »چاوەچاو   ڕستەی   لە   نییە،   نالی   مەیدانی   کوڕی   دەبێ   مەعلووم   کە   ئەوەی   سەرەڕای   دەچێ، 

  ە ـ »ترقب«   کە   ەیە ه   واتای   یەک   بەاڵم   گوتراوەتەوە   تێدا   »چاو«ی   جاران   دوو   »چاوەچاو«   وشەی   «دا م چاو 
  چاوان   دوو   مەعنادا   لە   بەاڵم   گوتراوەتەوە   تێدا   »یەک«ی   ژمارە   ڕواڵەتدا   لە   چاو«   غەزالە   »یەک   کەچی 

 هەیە:   دووچاوی   غەزال   یەک   دەزانین   چونکە   ڕادەگەیەنێ 

 ە یەک   واتا   بە   دوە   وشە   بە   چاوەچاو:  -
 دوە.   واتا   بە   یەکە   وشە   بە   : چاو   غەزالە   یەک  -

 

  عیەمصر  دوەکەی   ژمارە   لەنگەری   و   ێنجاوە ڵ ە ه   »دوو«ی   ژمارە   ەوە ـ »یەک«   جەرگەی   لە   داڕشتنە   بەم   نالی 
  دەکەی   حەزیش   بدە،   پێ   خۆی   مافی   و   ببینە   مەهارەتەکە   دەکەی   ز ە ح   تۆش   کردۆتەوە   ڕاست   پێ   یەکەمی 
 بکەیت.   خۆت   زەوقی   بە   ئیفالس   تا   بچووقێنە   لێ   چاوی   و   بکە   ئینکاری 
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  لە   نیشانەیێکیشە   وایە،   ست بە   ی بەرد   وەک   زۆرە   هێندە   نالیدا   شیعری   لە   وەستاییە   و   مەهارەت   جۆرە   ئەم 
  چونکە   نەخوێنینەوە   تێی   بین   بەخەبەر   لێی   ناشێ   و   ئەدەبەکەی   پێشەنگی   و   پێشڕەوی   نیشانەکانی 

  ئەوەی   شیعرەکانی،   بەشێکی   لە   سامان   و   ایشت ر ئا   بەرگەکانی   لە   بەرگێک   داڕنینی   دەبێتە   خوێندنەوەی نە تێ 
  لە   خۆی   -   بێ   دروست   تەعبیرەکە   ئەگەر   -   « »سەرابی   وێنەی   و   واتا   دۆزینەوەی   نەی الیە   ئەم   بێ   ڕاستیش 

  بەرەوە بە   هێندەشی   ڕەنگە   ات، دەک   داخوازیی   نالییەوە   لەباری   دیراسە   کە   لێکۆڵینەوانەی   لەو   یەکێک   خۆیدا 
 ڕایەڵ.   داوی   وەیا   زنجیرە   ئاڵقەی   ببێتە   بێ   لەوانە   کە   البەالیی   ئەرکێکی   نەک   سەربەخۆ   کارێکی   ببێتە   هەبێ 

  لەم   »انوار«ە   وشەی   هاوێژراوە   لێوە   واتایان   تیرێکی   لە   پتر   کەوان،   وەک   کە   وشانە   ئەو   نموونەی   لە   تر   یەکێکی 
   بەیتەدا: 

 ئەیمەن   یی   وادی   ەنە دەک   تەجللی   بە   سەحرا 
 ئیالهن   »انوار«ی   مەزهەری   و   شەجەر   قامەت 

 

  ئەوی   ڕووناکی«   واتای   بە   - »نور   یەکێکیان   عەرەبی   وشەی   دوو   بۆ   جەمعە   ڕێژە   ئەنوار«   -   »انوار   وشەی 
  شەجەر«   -   »شجر   بەرەوپێشەوەی   لە   ئەنوار«   دەبینی»   بگرە   سرنج   ە« غونچ   واتای   بە   - )نەور(   »   تریان 
  و   هەست   بەر   دێتە   تێفکرین   و   گرفت   بێ   و   وخۆ ە ڕاست   لەمەوە   هەیە،   « ـ ه ئیال   –   »الە   دواوەشیەوە   لە   هەیە 

  چونکە   داوێژێ   درەخت«   -   »شەجەر   بەرەو   واتا   تیری   غونچە«وە   -   نەور   -   »   لە   نالی   کە   هۆشمانەوە 
  کە   دەڕوات   خوا«وە   -   هـ »ئیال   بەرەو   تیرێکی   شەوە   ڕووناکی«   -   »نور   لە   هەیە،   پۆقژەی   و   غونچە   درەخت 

  ڕووی   لە   هەم   خوا،   و   کی ڕوونا   نیسبەتی   ووی ڕ   لە   هەم   ت ناوێ   گوتنەوەی   و   دووبارەکردنەوە   شتێکە   ئەمە 
 بەیتەکەدا.   لە   « ـ ه ئیال –   »الە   وشەی   بۆ   »نور«   وشەی   افە«ی ض »ا 

  -   »شجر   بەرەو   و   واتا   تیرێکی   ببێتەوە   دەشێ   نوێ سەرلە   ئەویش   خوا   ی ڕووناکی   واتای   بە   « ـ ه ئیال   نوری » 
  درەختێکەوە   لە   دیتی   ئەیمەن«دا   »وادی   لە   موسا   کە   ڕووناکییەی   ئەو   چونکە   بکشێ   درەخت«   - شەجەر 

 بوو.   خوا   ڕووناکایی   مەعلوومیشە   دەدرەوشایەوە 

  دەچێتەوە،   « ـ ه شا   مومتازی   »تاقمی   سەربازەکانی   قامەتی   بۆ   جارێکیان   ئەویش   درەخت«   -   »شەجەر   وشەی 
  لە   دەدرەوشایەوە   لێوە   خوای   نووری   کە   درەختەی   ئەو   چونکە   دەگەڕێتەوە   ئەیمەن«   »وادی   بۆ   تریش   جارێکی 

  -   »نور   لەگەڵ   و   غونچە«   -   »نەور   لەگەڵ   نیسبەتی   درەختەکە   زانیمان   پێشتریش   بوو،   
   چییە.   ڕووناکی«دا 

  درەخت   قامەت   کە   ئەوەی   وەک     ، هەڵدەگرێت   تر   شیکردنەوەی   و   بوونەوە قووڵ   و   لێکدانەوە   گەلێک   بەیتەکە 
  ئیشمان   لێرەدا   بەاڵم   ە. درەخت   جێگەی   ە ک   ئەیمەن   وادیی   دەکاتە   سەحراکە   بدات،   نیشان   سەحرا   بە   خۆی   و   بوو 
  ناشێ   ئەنوار«   -   »انوار   وشەی   کە   ئەوەیە   بکات   بەگوتن   پێوست   هەبێ   شتێک   تەنها   نییە.   وردەکارییە   زێدە   بەو 
  بەم   ە چونک   نووسراوە   دەستخەتدا   نوسخە   هێندێ   لە   کە   بگۆڕێتەوە   « ئیلطاف   -   لطاف ئە   -   »الطاف   وشەی   بە 

  ڕێژە   چ   یش ـ   « الطاف »   وشەی   دەچێت،   دەست   لە   ی زۆر   سامانێکی   و   دەبێتەوە   ڕووت   بەیتەکە   یە گۆڕینەوە 
  بۆ   دیاریی   وەیا   کردن   لەگەڵدا   چاکە   واتای   بە   -   بێت   »الطف«   فیعلی   چاوگی   چ   و   بێت   « طف »ل   جەمعی 
  جێگەی   لە   کە   نوسخانەی   و ئە   دیارە   ئەمەیە   لەبەر   هێنێتەوە. تێنا   »انوار«   واتاکانی   لە   فلسێک   بایی   -   ناردن 

  بڵێ   و   بێت   یەکێک   ئەگەر   کردوە.   سافیلکانەیان   و   سادە   کی ێ سەهو   نووسیوە   یان ـ « »الطاف   وشەی   »انوار«دا 
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  دوو   بەم   وەرامی   »انوار«،   تیانە کردبێ   نوسخەنووسان   بەاڵم   هێنابێت،   بەکار   «ی »الطاف   وشەی   نالی   لەوانەیە 
 دەدرێتەوە:   تێبینییە   سێ 

  مەشووردا   هی   بەسەر   کاتێک   ت ەمشۆرە ک   وایەتی ی ڕ   عادەت   بە   . وە ڕۆیشت   »انوار«   وشەی   زۆری   بە   یەکەم: 
  لێرەدا   پێویست.   و   داخوازی   وەیا   مەبەست   لەگەڵ   بێ   گونجاوتر   مەشوورەکە   لە   ئەو   کە   دەدرێت   تەرجیح 
 دەکات.   الواز   مەبەست   و   دەکوژێنێتەوە   چرایان   « »الطاف   کزەکەی   ڕێوایەتە 

  زادەی   خۆی   ئاشکرایە   بەدیهیە   هێندەی   واتابەخشە،   و   دامەزراو   وەها   بەیتەکەدا   لە   « »انوار   وشەی   : دوەم 
 نالییە.   هەناوی   و   بەیتەکە 

  شتێکە   ئەمە   چونکە   بەکارهێناوە   «ی الطاف   »انوار،   وشەی   هەردوو   نالی   کەوا   بڕوات   ئەوە   بۆ   بیر   ناشێ   سێیەم: 
  و   عادەت   پێچەوانەی   بە   نالی   کە   بسەپێنێ   ئەوە   هەیە   کەسەوە   ت بەدەس   بەڵگەیەکیش   هیچ   نە   و   نەدەکرێ 

 کردوە.   نالەباری   وەها   کارێکی   مەنتیق 

  « »الطاف   وشەی   بە   بایەخدان   لەسەر   بین   سوور   هەر   و   تەرجیح   هۆیانەی   ئەم   نەدەینە   گوێ   کە   چوارەم: 
  کە   ئەوەی   وەک   بکەین   پەت   و   شەت   ڕەفتارمان   شێوە   بەم   انمان شاعیرەک   میراتی   زۆرینەی   دەتوانین 

  جیاتی   لە   برد«   شەقم   هیجرانی   لە »   بکەینە   کوردییەوە   غەزەلی   بەسەر   ڕەزا   شێخ   خشتەکی   پێنج   بەیتەکەی 
  و   بگۆڕین   گۆران   شیعری   دێڕە   وەیاخود   کوردەوارییە   ی ان ه جی   هەموو   مەشووری   کە   کرد«   تەقم   هیجرانی   »لە 

 ئەمانە.   وەک   تری   هەزارانی   و   کامن«...   کامتان   جیاتی»نازانم   لە   المن«   کامتان   »نازانم   بڵێین 

  لەسەر   دەمەتەقە   نەختێک   کە   غەزەلەکەوە   بارەی   لە   بڵێم   شتێک   دەکات   داوا   وا   وشەکانی،   و   بەیتە   ئەم   باسی 
 کیژە!   ە ڵ کۆمە   یا   بابانە   پاشای   تایبەتی   حەرەسی   مومتاز«   »تاقمی   ئایا   ڕوەوە   لە   هەڵستاوە   مەبەستی   و   واتا 

  ئەم   دەکەن،   ا پاش   پێشخزمەتەکانی   فی ص وە   کە   هاواریانە   بەیتەکان   سەرلەبەری   منەوە،   بەالی   هەرچەند، 
  بەسەر   نییە   ڕەوا   ڕاستییەکە   سەپاندنی   بۆ   بێنینەوە   بەڵگە   هاتین   هەر   کە   بەاڵم   انەوەیە، گوم   بەوالی   ڕاستییەش 

  الیانە   ئەم   پاتەوپات   مەهارەتەوە،   بەدەم   دوەمدا،   عی ە مصر   لە   چونکە   دەین   باز   غەزەلەکەدا   یەکەمی   بەیتی 
 دەڵێ:   نالی   چوە.   بەسەریش   و   باسکراوە 

 شاهن   خاسەیی   وا   کە   مومتازە   تاقمە   ئەم 
 سوپاهن   »قلب«ی   و   مەملەکەت   دڵی   ئاشووبی 

 

  بۆڕیەی   و   تفەنگ   و   تۆپ   هێندەی   بەیتەکەدا   کۆتایی   لە   ە ـ « ـ ه سوپا   »قەلبی   ئەم   بکە:   سراحەت   سەیری   تۆ 
  نێوان   لە   و بەڵکو   شاهن،   تایبەتی   عەسکەری   تیپێکی   هەر   نەک   مومتازەکە،   تاقمە   کە   بەرچاوە   و   زەق   عەسکەریی 
  کە   ەکانی ـ جناح«   و   ە مەیسەر   و   ە نەک»مەیمەن   لەشکەرەکەیە   ی »قلب«   لەگەڵ   سەروکاریان   لەشکریشدا 

  زۆر   دیمەنە   ئەم   چونکە   نەیانبینی   و   تێپەرێت   بەسەریاندا   چاو   نین   لەوانە   و   مەشوورن   یەکجار   زاراوەی   ئەمانە 
  و   شرایەوە   مەیلەو   شتی   دیتنی   بە   دەبێ   ێز ه بێ   یەکجار   ئومێد   نەکرێت   پێ   هەستی   هەڵبەستدا   لە   بەرچاوە   و   زەق 

  ڕەنگە   وەیاخود   هێمایی   و   ورد   واتایەکی   هەموو   لەسەر   کردن دەمەتەقە   هۆی   دەبێتە   ڕاستەوخۆ   ئەمە   کە   وردپێو 
  دا ە سوپاه   »قەلب«ی   ئەم   ئاست   لە   لێرە   هەر   نەڕوێن،   دوور   با   واتایانە.   تەرزە   ئەو   ی کردن ئینکار   هۆی   ببێتە 

  تاقمی   مەدحی   زەمینەی   لە   ی، خۆ   درشتبینی   لەبەر   کەسەی   ئەو   چونکە   هەیە   دن نەسەلمان   ئیحتمالی   هەمان 
  و   نالی   سەردەمی   عەسکەریی   زاراوەیەکی   هـ سوپا   قەلبی   کە   نەڕوا   ئەوە   بۆ   هۆشی   و   هەست   شاهدا،   مومتازی 



132 
 

  بسەلمێنێ   تۆ   و   من   لە   بۆ   ئیتر   نووسەرانەوەیە،   خامەی   و   زمان   بەسەر   و   باوە   هەر   ئێستاش   تا   و   کۆنترە   لەویش 
  زیانان   چ   و   تێناچێت   هیچی   کە   ئاسانەیە   کارە   ئەو   نەسەلماندن   دا حاڵێک   لە   بێنێ   خۆیدا   نەزانینەکەی   بە   دان   و 

  و ا ن   چۆتە   مرۆڤ   ناسەلمێنێ   هەیە   ئەوتۆ   خوێندەواری   ئێستاش   تا   کە   ئەوەی   وەک   ناگەیەنێ   کە ە نەسەلمێن   بە 
 نەکردوە.   زەرەرێکیشی   چ   نییە   مومکین   »ئاسمان«   سمینی   کە   ی ە هێند   سەر   لە   سوورە   و   مانگ 

  نەمگوت   لەشکرەکەیە«   قەلبی   لەگەڵ   کاری »سەرو   ە مومتازەک   تاقمە   گوتم   بەرەوپێش   لەمە   ێک ڕ دێ   چەند 
  مومتازەکە   تاقمە   دەشێ   چونکە   نەکەمەوە   کوێر   بەیتەکە   فرەواتایی   ویستم   لەمەدا   لەشکرە:   قەلبی   خۆی 

  هی   سوپاهەکە   و   مەملەکەتەکە   حاڵەدا   لەم   دیارە   ، بن   سوپاهیش   قەلبی   ئاشووبی   و   مەملەکەت   دڵی   ئاشووبی 
  و   جوانییە   هەموو   و   بن   مەملەکەتە   دڵی   ئاشووبی   تاقمەکە   دەشێ   کاتدا   هەمان   لە   بەاڵم   دوشمنە.   و   انە بێگ 

  دڵی   کە   سلێمانی   شاری   دەبێتە   مەملەکەتەکە   حاڵەدا   لەم   دیارکراوە،   بۆیان   بەیتەکەدا   لە   کە   ڕێکییەی 
  « ـ ه سوپا   »قەلبی   دەبێتە   خۆی   تاقمەکەش   هـ، شا   تاقمی   الوچاکەکانی   جوانیی   بە   وە ب   ئاشووب   پر   دانیشتوەکانی 

  چونکە   خۆیەتی   ڕەوای   و   ڕاستەقینە   جێگەی   ئەمە   کە   جەناح،   نەک   گرتوە   قەلبی   جێگەی   لەشکرەکەدا   لە   واتە 
   دەبێ...   لەشکردا   قەلبی   لە   هەمیشە   « ـ ه »شا   دیارە 

  هەرچەند   کردوە   هـ سوپا   ئیزافەی   قەلبیشی   وشەی   و   بەکارهێناوە   مەملەکەت   بۆ   دڵی   وشەی   ئوستادانە   زۆر   نالی 
  هاتوە.   بەکار   هـ سوپا   بۆ   قەلب   هەر   زاراوەدا   لە   دیارە   بەاڵم   شتن   یەک   « قەلب   ، ڵ د »   وشەی   هەردوو   واتادا   لە 

  چ   مومتازەکاندا   تاقمە   مەدحکردنی   لە   نالی   مەبەستەکانی   هەموو   قەلب   و   دڵ   واتای   ترازاندنەی   لەبەریەک   بەم 
  و   من   دەیەوێ   هەر   هەڵبەست،   خوانی   سەر   کەوتوونەتە   بێ   جەنگاوەرییەوە   لەالیەن   چ   و   بێ   جوانییەوە   لەالیەن 

   . ببینین   ە مەهارەتەک   و   وردبینەوە   لێی   تۆ 

  لێرەدا   نییە   پێویست   کە   بڕیوە   تریشی   مەیدانی   گەلێک   کرد   باسم   تازە   من   لەوەی   جگە   فرەواتاییدا،   لە   بەیتەکە 
  پێویست   بەاڵم   کردوە،   مەدح   تاقمێکی   چ   غەزەلەکە   بزانین   بوو   ئەوە   هەر   مەبەستمان   چونکە   کوتینەوە   بیان 

  وشەی   وەک   لەوانەیە   ئەویش   چونکە   کەمەوە   ڕوون   لێرەدا   واتاکانەوە   بە   سەر   ڕێزمانی   الیەنێکی   دەبینم 
  کوێر   بەیتەکە   ی ی جوان   زێدە   و   فرەواتایەکە   ڕێگەی   کە   وەهاوە   ڕێزمانی   دەستوورێکی   ەر ب   بدرێتە   »بەیان« 

 کاتەوە. 

  کە   هەڵدەگرێ   ئەوە   هەر   سوپاهن«   قەلبی   و   مەملەکەت   دڵی   ووبی »ئاش   ڕستەی   بڵێ   و   بێت   یەکێک   دەشێ 
  دڵ »   بۆ   بکرێ   ئیزافە   « ئاشووب »   وشەی   واتە   بن،   هـ سوپا   قەلبی   و   مەملەکەت   دڵی   ئاشووبی   مومتازەکە   تاقمە 

  ئیزافەی   ئەویش   حوکم   یەک   بەر   دەخاتە   هەردووکیان   بەیناندایە   لە   کە   ف ط عە   واوی   چونکە   « قەلب   و 
  دوشمن   هی   سوپاهەکە   و   مەملەکەتەکە   کە   ڕادەگەیەنێ   ئەوە   هەر   بەیتەکە   بەمەشدا   ، هەردووکیان   بۆ   ئاشووبە 

 بن. 

  بە   کە   « ـ ه سوپا   »قەلبی   داوە.   دەست لە   زۆریشی   ی بەشێک   پێکاوە،   ڕێزمانی   زانستی   هەندێکی   بۆچوونە   ئەم 
  کرابێتە   ف ط عە   هەڵدەگرێ   فەوە، ط عە   واوی   هۆی   بە   مەملەکەت«   »دڵی   سەر   کراوەتە   ف ط عە   ڕواڵەت 
  کە   خەبەر   سەر   کرابێتە   ف ط عە   واتا   یەکەمە،   ی نیوەبەیت   خەبەری   کە   مەملەکەت«   »دڵی   شوب«ی آ سەر» 

  الیه«   مضاف »   دەبێتە   ئاشووبدا   دوا   بە   مەملەکەت   دڵی   دەزانین   کە   الیه«   مضاف »   نەک   خەبەر   بە   دەیکاتەوە 
  بەیتەکە   پێیە   بەم   . بوو   سوارچاک   تێیدا   نالی   کە   عەرەبی   ڕێزمانی   تایبەتی   بە   ڕێزمانە   سەرەتایەکی   نێزیک، 

 بێ:   بەسەر   لێ   ئەمەی   وەک   « ە الی   مضاف   و   یە عل   وف ط »مع   الیەنەکانی   هەڵدەگرێ 
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 مەملەکەتن   دڵی   ئاشووبی   مومتازە   تاقمە   ئەم 
 سوپاهن   قەلبی   مومتازە   تاقمە   ئەم 

 

 خەبەرە.   لەکەت« مەم   دڵی   »ئاشووبی   هەروەک   مومتاز«   »تاقمی   خەبەری   بە   بوو   « ـ ه سوپا   »قەلبی   لەمەدا 

 بن.   شاهیش   سوپاهی   قەلبی   کاتدا   هەمان   لە   و   بن   سلێمانی   دڵی   ئاشووبی   مومتازەکە   تاقمە   دەشێ   جۆرە   بەم 

  ڕستەی   بڵێین   کە   بەوەدا   بەیتەکە   یەکەمی   عی ە مصر   خەبەری   دەبێتەوە   « ـ ه سوپا   »قەلبی   تریش   تەئویلێکی   بە 
  حاڵەتەدا   لەم   .   دەڵێن   پێی   عەرەبیدا   زاراوەی   لە   کە   دەستپێکراوە   تازە   ڕستەیەکی   سوپاهن   قەلبی 
  پێشووتری   وشەی   بە   ئەوە   بێ   ئاخاوتنەوە   و ا ن   دێنێتە   ڕستەکە   کە   دەکات   ئەوەندە   هەر   ف ط عە   واوی 

  وەک   « شوب آ »   وشەی   بۆ   الیه«   مضاف »   نابێتە   ڕستەکە   پێیە   بەو   ڕێزمانەوە.   ڕوویەکی   هیچ   لە   ببەستێتەوە 
 الیه«.   مضاف »   بۆتە   مەملەکەتن   دڵی   ڕستەی 

  حیسابی   ناو   دێتە   وە ڕوونکردنە   مەبەسی   بۆ   لێرەدا   کە   بەیتەکە   ڕێزمانیەی   هەڵوەشاندنە   یەک   لەبەر   ئەم 
یان    هەبێ   ڕێزمانی   شیکردنەوەی   بنەڕەتدا   لە   و   دەدات   بەیتەکەدا   ملی   بە   خۆی   لەالوە   شتێکە   لێکدانەوەوە، واتا 

هەڵبەستەکەدا هەن و زیهنیش بۆیان دەچێت و تێیان  واتاکان لە وەیا دانەنرابێ نەبێ وەیاخود ڕێزمان دانرابێ 
  کورتییەکیان لێ پەیدا نەبوو، خەڵقیش لەەمودەگات. ئەو هەڵبەستانەی پێش دانانی ڕێزمانان دەهۆنرانەوە چ ک

هەموو واتاکانیان دەگەییشتن چونکە دەستوورەکانی بنجیی ڕێزمان لە هەڵبەستەکاندا هەبوون بێ ئەوەی جارێ 
جملة مستأنفة«ی بۆ بەکار هێنابن. « و »هێنجابن و زاراوەی »فعل« و »مضاف الیهیێزمان هەڵزانای زمان و ڕ

بەاڵم دەبێ ئەوەندە تێبینییە ڕەچاو بکرێ کە زۆربوونی دەستوور و پێوە خەریکبوونیان دەنگ و ڕەنگێکی دێنێتە  
دانەکانی چاالکی مرۆڤدا  و گوتەوە چ لە پەخشاندا بێ و چ لە هەڵبەستدا. ئەم دیاردەیەش لە هەموو مەیان

 دەدیترێت نەک هەر لە گوتە و نووسین. 

دەستوور بوو، ئەو کەسەش بە ی بێکێبە نموونە دەڵێم مەلەکردن لە سەرەتای پەیدابوونی مرۆڤەوە چاالکی
یبایەوە و درەنگ ماندوو بووبا بەاڵم دوای پێشکەوتنی مرۆڤ لە  ڕمەلەوانی چاک لە قەڵەم دەدرا کە خێرا پە

ۆمەاڵیەتیدا بەرەو ڕێکخستن و یاسا دانانەوە، مەلەکردنیش دەستوور و یاسا و مەرج و ڕەوا و ناڕەوای بۆ  ژیانی ک
دانرا و ڕەهایی جارانی نەما ئیتر مەلەوان ئەگەر بەقەدەر ماسیش خێرا و بەردەوام بێ، لە هاڤڕکێی ڕەسمیدا 

 هاڤڕکێ.  اوەکانیرقبوڵ ناکرێ کە بێت و گوێ نەداتە یاسا و دەستوورە سەلمێن 

ئێمە کە بە ناچاری قسەمان گەییشتە دەستوور و یاسا لە کاری ئەدەب و هونەردا دەبێ لەوەش ئاگادار بین کە  
وری تێدا ڕەچاو دەکرێت. جارێکیان دەستوورەکانی ڕێزمان کە لەمەدا هاوبەشی  و هەڵبەست دوو جاران دەست

تایبەتی شیعرە. سەرەڕای جووتە بەندی ڕێزمان و  « کە ضپەخشانە، جارێکیشیان دەستوورەکانی »عرو
مۆسیقاش جارێکی تر شیعر لە پەخشان جودا دەکاتەوە  ی« کە لە ڕەهایی شیعر کەم دەکەنەوە، پێویستیض»عرو

و بەندێکی سێیەمی لێ زیاد دەکات و هەرچەند گەلێک نووسینی پەخشانیش هەیە هێند زرینگەدارە لە بەشێکی  
ەکاتەوە بەاڵم ئەمە سنووران لە نێوان پەخشان و هەڵبەستدا نابەزێنێ و زۆری هەڵبەستی بەرزتر د

ێنانی مۆسیقا و زرینگە لە هتایبەتیەکانیشیان تێکەڵ بە یەکتر ناکات. تەنانەت ئەو ڕاستییەش ناشارێتەوە کە پێک
 ە«قافی پەخشاندا دەرفەتێکی فرەوانتری هەیە تا هەڵبەست لەو ڕوەوە کە پەخشان جووتە بەرهەڵستی »کێش و

یە کە  ەنەفەسی نابڕن و مەودای لێ کورت ناکەنەوە. تەنها شتێک لێرەدا کە یارمەتی هەڵبەست دەدات ئەو
و هەڵبەست و هەندێکی بۆ تێدێننەوە لە ئەرکە اکێش و قافیە زرینگەیەکی تایبەتی خۆیان هەیە دەیخەنە ن
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یان کردۆتەوە، ڕەنگە ئەمەش بابەتێک  ی مۆسیقا لەو مەودایەی کە کێش و قافیەکە تەسککردنقورسەکەی دروست
 «. وحدة االضدادبێت لەوەی پێی دەڵێن »

و نالی ناوناوە لەو هونەرەی بەڕێکردنی دوو سێ تیری مەعنا لە کەوانەی یەک وشەوە، تێهەڵدەکێشێ بەرە
  ڕادەبەدەر. لەو تەرزە جێگایانەدا مرۆڤی شیعردۆست ڕاستەوخۆ دەکەوێتەبەرزایی دەسەاڵت و مەهارەتی لە

کەڵکەڵەی بەیەکدی گرتنی نموونەکانی نالی لەگەڵ شیعری شاعیرەکانی هەموو ڕۆژهەاڵتی موسڵمان نەک تەنها  
 هی کورد.

 یەکێک لەو نموونە هەرەبەرزانە کە خۆی لە ڕیزی چەند بەیتێکی تری یەکجار بەرزدا دێت ئەم بەیتەیە: 

 حەاڵڵی بێ نیکاحی حوری »عینم« 
 بە جووتە نازیری شەرع و فەتاوا

 

 ئەم بەیتە دەبێ بە ڕێنووسی سەردەمی نالی بنووسرێتەوە تاکوو هەموو واتاکانی بێتە بەرچاو: 

 حاللی بی نکاحی حور عینم 
 ری شرع و فتاویظبە جوتە نا

 

ئێستا بە نەزانراوی و  یەکەمەوە تا کۆتایی، تالە جارێ با لە پێشەوە ئەوە بڵێم، سەرلەبەری بەیتەکان هەر 
ن نەداوە اماونەتەوە. ئەوەندەی دیبێتم و بیستبێتم یەکێک مەعنای لێ دابنەوە خۆی لە شوێنە سەختەکشراوەیی 

ندی گرێ شاردنەوە تەگەرەکانی خستوونەتە  ەدزیلکەی خۆ دەربازکردن لێیان دوور کەوتۆتەوە وەیا بە ف و بە پێ
کان بەسەر وشە و ڕستەکاندا ببڕێت. تارکاییەوە، واش هەیە تێکڕایێکی مەعناکەی گوتوە بێ ئەوە بە وردیی واتا

 کەس نەهات بەڕاشکاویی پێمان بڵێ ئەم بەیتە بە ڕاست و ڕەوانی و بێ قۆرت و گرفت چی مەبەستە: 

 ڵی شاهیدصداق و ڕوونمایی وەص

 کەران بێ دەنگ و داوا لەگەڵ شایی

 

اق و دصبڵێ ئایا » عەکە هەڵماڵێ وەساغکردنەوەی داڕشتنی دوو مصر تەنانەت کەسم نەدیت قۆڵ و باسک لە
ە  ـ«صلەنما و وواقی ڕودص« وەیا »صلنەمایی وواق و ڕودصیە یاخود »نما«واقی ڕودصڕوونما«یە یاخود »

 کەر کێن؟ کە نالی وێنەی یار لەیتر بێ واتاکەی چیە، شای ئەگەر هەرکامێک لەمانە وەیا هی .ترە وەیا شتێکی
یکەرانە چیان بەسەر ئەم مامڵەتە بێ  یدروست بکات ئەم شادڵدا دابنێ و پەردەی بووکێنی لە چاوی خۆی 

حەبیبە و چاو و دڵی نالی بەشدار بن؟   یمامڵەتی نێوان کەری عادەتی لەییەدا هەیە؟ چۆن دەشێ شایادەنگ و داو
کە بەشداریش بوون بۆچی بێ دەنگ و داوا بن؟ دەبینی ئەم تەرزە واتا لێکدرانەوەیە نە لەگەڵ بەیتەکەدا ڕێک  

ێ و نە لەگەڵ واقیعی ژیان دەگونجێ نە بە هیچ جۆرێک لە نالی دەوەشێتەوە. خۆ خافاڵندن بەم شێوە دەکەو
واتایانە لە شیعری نالی نامان گەیەنێتە هیچ شتێک و بایی زڕە قەناعەتیش ناکات... من دیتوومە ئەم بەیتە بەم  

 شێوەیە نووسراوە: 
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 ی شاهدصلداق و ڕوونما و وص
 و داوا  ک دەنەران بێ کیلەگەڵ شای

 

 و داو« دەبنە کەرستەی ڕاوکردن، واتە دانە و داو. کلەمەدا »دەن

ڕەنگە وا بزانرێت هاتنی بزوێنی »ا« لە کۆتایی وشەی »داو«دا شتێکە پێچەوانەی دەستووراتی زمانی کوردیی،  
شیعری  لە ێنانەوەی نموونەی تری وەک ئەم هبەاڵم ڕەواندنەوەی ئەم گرێیە زۆر ئاسانە، ئاسانیەکەشی لە ڕێی 

 دەڵێ: (بزانم زیوەر  وا)کوردیی پەیدا دەبێ. شاعیرێکی کورد 

 ق نییە لە عالەما کە البەرێ لە دڵ غەماعەرە

 

ە شیعرە ڕاست و دروستەش وەک هینەکەی نالی، هاتوە لە کۆتایی وشەی »غەم« بزوێنێکی »ا«ی ڕئەم دێ 
 داناوە. بەیتەکە لەبنەڕەتدا دەبوو بەم شێوەیە بێت:

 عالەمالە عەرەق نییە 
 ەم لە داڵغکە البەرێ 

 

گوێزاوەتەوە جێی »دڵ« و بزوێنەکەی دڵیشی پێ داوە کە  شاعیر لەبەر قافیەی شیعر وشەی »غەم«ی 
 مەدحی هۆزی میراودەلی ئەمەی گوتوە:  مەالی گەورە لە کورتکرایەوەی »دڵدا«یە.

 شەقێکیشی گەیاندە ئینگرێزی
 بە بازێ چوونە بەغداوە لە دەربەند 

ئەمیشیان کێش و قافیەی شیعر جێگۆڕکێی   ە«بەپێی دەستووری ئاخاوتن دەبوو بڵێ »چوونە بەغدا لە دەربەندەو
 کی کردوە بۆ کۆتایی یەکێکی تر. ێەکانی کۆتایی وشەیئەمرازبە یەکێک لە 

وەر، نالی ئەم فەندەی بەکارهێناوە لەو بەیتەدا کە لێرە باسی دەکەین، چونکە ئەمیشیان یپێش مەالی گەورە و ز
وەر. دیارە  یتری، بە تەواوی وەک بەیتەکەی ز کەوە بۆ وشەیەکیێجێگۆڕکێی بە بزوێنی »ا« کردوە لە وشەی

 بەاڵم کێش و قافیە گۆڕیوەتی:  وەب بەیتەکە وەها

 لەگەڵ شاییکەرانا بێ دەنک و داو

 

وەر کورتکرایەوەی »شاییکەراندا«یە کە زۆر باوە لە  یئەم بزوێنەی »شاییکەرانا«ش وەک هینەکەی بەیتی ز
 ە لەهجەی خەڵقەکە ڕەفتاری کردوە لە شیعردا وەک کە دەڵێ:شێوە ئاخاوتنی سلێمانی. نالی لە زۆر جێگەدا ب

 پەچەیی پەرچەمی و پرچی سیا
 هەر دەڵێی مانگەشەوە و کوڵمی تیا 

 

 ئەم »تیا«یە کورتکرایەوەی »تێدا«یە بە پێی دەستووری تێبردنی دەنگی »د« لە شێوە ئاخاوتنی سلێمانی.
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هەردوویان وەک یەک دەنووسران »دنک«. لەبەر ئەمە هەڵدەگرێ  دەزانین لە سەردەمی نالی دەنگ و دەنک 
ئەو کەسەی کە من دەسنووسیم دیوە ئیحتیمالە مەیلەو و ونەکەی شکڵی »دنک«ی پەسەند کردبێت و ئەوەی 

و« وا  ائەم ڕواڵەتەی »دەنک و د بەهەمەحاڵ سەندوەکەی »دەنگ«دا تەرجیح کردبێت. ەبەسەر ئیحتیمالە پەر
ەگەر لەبەیتەکەدا خۆی سەپاند کوا واتاکەی، کێ دەڵێ کە »دەنک و داو« خرایە بەر لەبەرچاوانە، جا ئ

ئەویش ڕواڵەتێکی تری نابێ کە   -شاییکران بە ڕێنووسی سەردەمی نالی  -نەوە، گوتەی »شاییکەران« دشیکر
ێ دێ؟ ەکامان کردە »لەگەڵ شاییگران بێ دەنک و داوا« واتاکەی چی لنیوەبەیت؟ کە هاتین ـە»شاییگران«

کی تری ێئایا هەر ئەوانەن کە شایی دەکەن و دەستی یەکتر دەگرن یاخود وشەی »شایی« واتای «گر»شایی
 و یا بێ دەنک و داو دەگیرێن.اهەیە کە دەیکاتە شتێک لەوانەی بە دەنک و د

ابات،  ک لە واتاکانی وشەی »شایی« جۆرێک پارەیە لە کۆندا باوی هەبوو وەک: مەتالیک، پەنێدەزانین واتای
پوول... هتاد. کە ئەم واتایە وەرگیرێ دیارە وشەی »شایی« له»شاهی«یەوە گۆڕاوە هەروەک وشەی »شایی«  
بە واتای هەڵپەڕکێ له»شادیی«یەوە هاتوە. جا ئەگەر »شایی گر« بێتە ناو هەڵبەستەوە دەشێ مەبەست ئەوانە  

ەر،  لێدەر و شاباشکگێو و دەهۆڵزۆرنائەن بن کە پارە وەردەگرن لە شایی و کەیف و هەڵپەڕکێدا وەک
 گرتنەکەش دەنک و داوی تێدا بەکار نایەت.شایی

یار  ڕحاڵێکدا پێت نەکرێ ب دەبینی چەند زەحمەتە بڕیارێک بدەیت لە بارەی واتای سەرلەبەری بەیتەکە، لە
کرێ بدەیت بۆ واتای تاکە وشەیێکی ناو هەڵبەستەکە، گەر بڕیاریشت دا واتای وشەکە چیە ئەوساش بۆت نا

 بزانیت جۆری گونجانی لەگەڵ وشەکانی تردا چۆن دەبێ؟

ی بەکار ە«کارێکە نالی زۆر جارانی کردوە وەک کە لە بەیتێکدا وشەی »باخ ێنانی وشەی واتا مەیلەو بزرهبەکار
ە. من خۆم ئەم واتایەم لە مامۆستا هێمن وەرگرت  ـهێناوە کەم کەسیش نەبێ نازانێ بە واتای »کیسەڵ«

 فەرهەنگێکی فارسیدا دیتبوو، بەیتەکەش ئەمەیە: ئەویش لە 

 لەم دنی فراتە کە دەکا پەشە بە عەنقا 
 نەک لەم خمی نیلە کە دەکا باخە بە تیمساح 

 

نووسراوە کە چ گومانێکی لێ دیار نادات  ە«لە هەموویاندا »باغ« جیاتی »باخە نوسخەکانی دیوانی نالی لە لە
زانین ڕواڵەتی ە« نووسراوە کە دەش لە دیوانەکاندا »قەراب«»فراتەلەگەڵ ڕواڵەتی تێکڕایی بەیتەکە. وشەی 

 »فرات« لەگەڵ »نیل«دا ڕێک دێت.

کێشم ەدۆستانیان بۆ ڕادە، منیش لێرەدا تەنها سرنجی نالیبەهەمەحاڵ ئەم وردەکارییانە تا ئێستا کەس نەیکردو
ەت و دیمەنانەم هاتوونەتە بەرچاو کە  ئەوەندەش بەدەنگ دێم کە بڵێم براینە بە داخەوە من جارێ هەر ئەو ڕواڵ

بەیتەکەدا، نەشم توانیوە بە مل مەعنای ڕاست و دروستیاندا دابڕم وەیا تەرجیحی   ڕەنگە هی تریش هەبن لە
و داوا« ئەگەر تەنها وەک   کبێت هاتنی »دەن ڕواڵەتێک بەسەر یەکێکی تردا بدەم. بەاڵم هەر چۆنێک

لەناو هەڵبەستدا دەبێ تێبخوێندرێتەوە و لە کەس قەبووڵ ناکرێ  و داوا«ش بێ  کی دوو وشەی »دەنسێبەرێک
و داو«ەم دیتبوو بەاڵم بایەخم پێ نەدان بەهۆی ئەوە کە لە بەیتەکە بێگانەن،   کەینێ ئەمن ئەم »دەنبڵێ کوا ک

لە وەها  ی«و داو کەسێک »دەنک دانەوەی فرەواتایی شیعری نالی هەرە دیارە پاش ئەم هەموو دەنگچونک
 کە خۆشی پێ هەڵدەداتەوە. لدا ببینێت خێرا لێی دەچرپێنێ، بەیهەڵبەستێک

 بابێینەوە سەروکاری »حەاڵڵی بێ نیکاحی حور...«. من ڕاستی بەیتەکە وەها دەزانم وەک لە پێشەوە نووسیم: 
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 »عینم« حەاڵڵی بێ نکاحی حور
 ی شرع و فەتاوا رجووتە نازی بە

 

 ری شرع و فتاوی«.  ظنای وەها نووسیوە: »بە جووتەی دوەمعی ەمصر وەدەستنووسم دیت

واتای بەیتەکە ناکا هەرچەند ئەوەی  بە هەر کامێک لەم شێوە نووسینانە ڕاست بن فەرقێکی بنجی  بەهەمەحاڵ 
من پەسەندم کردوە ڕێکتر دێت لەوانی تر لەگەڵ یەکێک لەو واتایانەی بۆی چووم، کە ئەمەیانە: »حەاڵڵی بێ 

 نیکاحی، عەینم« 

دەکەومە سەر کە ەوە هەرجارە وشەی »عینم«م دەخستە نێو کەوانەوە بۆ ئەوە ڕێم هەبێ، دواتر لێرە بەپێش
ەکەی بهێنمە سەر ڕێنووسی کوردیی نوێ. لێرەدا وشەی  ظشیکردنەوەی بەیتەکە، بە پێی داخوازیی واتا تلف

 ینم«ی سەردەمی نالی واتای بەیتەکە بەم جۆرە بە دەستەوە دەدات: خوێندنەوەی »ع »عەینم« کە یەکێکە لە

 حەاڵڵی بێت نیکاحی حور، چاوم
 بە جووتە نازیری شەرع و فەتاوا

 

کاحی حور« لە بەهەشتدا حەاڵڵە، ئەم حەاڵڵییەش مەعلووم کراوە هەم لە شەرعدا و هەم لە ی»ن دەزانین
وشەی »فتوی« بێ کە واتای فەتوادان بە گشتی  فتاوی«دا. دەشێ »فتاوی« ڕێژە جەمعی  -»فەتاوا 

 دەگەرێتەوە، مەبەست کتێبی »فتاوی«ی »ابن حجر« بێت کە یەکێکە لە کتێبە عومدەکانی ئیسالم. 

و چاودا بێت دیارە هەر دیتن مەبەستە.   احەکە لە نێوان حۆری»نکاح« بە واتای مارەکردنە، بەاڵم لێرەدا کە نیک
هەمان ڕێی »شەرع و فەتاوا«وە دیتنی حۆری   رامە، وەک دەزانین، بەاڵم لەدیتنی ئافرەت لە ئیسالمدا حە 

حەاڵڵە کەواتە چ بێشەرعی و ناجایەزیی ڕوو نادات کە نالی تەماشای »حەبیبەی ماڵیاوا« بکات چونکە ئەویش  
 حۆرییە. 

ەین بۆ نەهێشتنی هۆی داڕشتنی ڕستەکانیەوە دەبێ، نەک من و تۆ یاریدەی بد ئەم حەاڵڵبوونە لە بەیتەکەدا بە 
 کەسریی. نالی کە دەڵێ:ەموناتەواوی و ک

 ی شەرع و فەتاواروتە نازیبە جو

 

دیتنی حۆریان لێ حەاڵڵ بێت، کە دیارە مەبەست دیتنی   -کە دوو چاون  -بەمەدا ڕاستەوخۆ گوتوەتی چاوم 
ە دەڵێ »بە جووتە ێ ک ئاسایی و ئاشکرایی لە عیبارەتی بەیتەکەوە هەڵدەست حەبیبەیە. حەاڵڵبوونەکەش زۆر بە

عینم«   -ف وەیا حاڵ بۆ وشەی »عەینم صعە سەرلەبەری دەبێتە وەەی شەرع و فەتاوا«. لێرەدا ئەم مصررنازی
عی یەکەمەوە هاتوە. واتە نیکاحی حور لە چاوەکانم حەاڵڵ بێ کە هەردوویان بە جووتە ەکە لە کۆتایی مصر

واتای تەماشاکەر دێت، لەم تەماشاکردنەی شەرع و  ر« بە ظتەماشای شەرع و فەتاوا دەکەن. وشەی »نا
 فەتاوادا چاوەکانم حەاڵڵبوونی نیکاحی حۆریان بۆ پەیدا دەبێت.

ئەم واتایە لەگەڵ ئەوەدا ڕێک دێت کە مەبەست تەنها دیتنی حەبیبە بێت بەاڵم کە هەر بێین و بە وشە و  
 دا دەکرێ. واتای نیکاحەوە بلکێین ئەوسا شیکردنەوەیەکی تر لەگەڵ بەیتەکە
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شایەد«ە. دەزانین نیکاحی مێینە لە نێرینە دوو شایەدی  -ر« هاوواتای وشەی »شاهد ظنا - روشەی »نازی
ری شەرع ظحەاڵڵکردنی مارەبڕینی حۆریەکە لە گوتەی »جووتە نا دەوێ. ئەم دوو شایەدە لە بەیتەکەی نالیدا بۆ

بن بە شایەد لە بەستنی نیکاحەکەدا چونکە ن، ئەوسا شەرع و فەتاوا خۆیان دەوو فەتاوا« بە دەست دەکە
 ر، جووتەشاهد«ن.ظاهەردووکیان »جووتەن

 نووسینەی خوارەوەدا دەدیترێ:ڵی بەیتەکە ئەمەیە کە لەم شکدوەمواتای 

 حەاڵڵی بێ نیکاحی حوری عینم
 بە جووتە نازیری شەرع و فەتاوا

 

 لە قورئاندا »حور عین« هاتوە.

 

ردەکات، واتاکەش لەوەوە دێت کە دەگوترێ ەبەو کەسەش دەڵێن کە حوکم و فەتوا د «رظوشەی »نا
 هێناوە:بەکار. نالی بۆ خۆی ئەم وشەیەی بەو مانایە لە بەیتێکی تریدا 

 ئەهلێکی وای هەیە کە هەموو ئەهلی دانشن 
 ور امری ظ می عقودن و هەم ناظهەم نا

 

 - رظلە من بێ ئەوە نیکاح لەبەیندا بێت بڕیار و حوکمی جووتە »نا نالی دەڵێ: حەاڵڵبوونی »حورعین«
ر« کە یەکیان شەرعە و ئەوی تریان کتێبی فەتاوایە دەڵێن ظحاکم«ی شەرع و فەتاوا هاتوە چونکە هەردوو »نا

 بۆ پیاو حەاڵڵن.  ،کردنبێ نیکاح و مارە ،حۆری

کاک فاتیحی کوڕی بۆی چوون کە   جگە لەم واتایە یەکێکی تریش هەیە مامۆستا مەال شێخ کەریمی بیارەیی و 
وشەی »حور« بە واتایی »ڕەشایی و سپیایی« چاو بێت وەک لە فەرهەنگدا دەڵێ »حور« زێدە ڕەشی ڕەشکێنە  

حەور« بخوێنرێتەوە واتا   - سپیەتی سپیێنەی چاوە. لەم حاڵەدا بۆ وەزنی شیعر دەبێ وشەکە » و زێدە
 بەیتەکەش ئەمە دەبێ: 

حەبیبەی ماڵیاوا نیکاحی »حور«ی چاومی لێ حەاڵڵ بێت... لەم واتایانە هەرکامێکی پەسەند کەیت ڕێ لەوانی 
تر ناگرێ هیچ یەکێکیشیان بە نەسەلماندنی سادە ناسڕێنەوە چونکە هونەری ڕەسەنی تێدا بەکارهاتوە کەوا 

داکوتاوە. واتا لێدانەوەش چ هی ئەم بەیتانە بێت چ هی بەیتی   یڕۆژهەاڵتی موسڵماندا ڕەگ دەمێکە لە ئەدەبی 
دای هەڵبەست واتا و وێنەیەکی ەصتری نالی وەیا شاعیرێکی تر بێت هەر بەوەندە نابێ کە لە تێکڕای دەنگ و 

ەی مەالیێکدا گوتی  گشتی وەرگرین و بڵێین ئەمەتە مەبەستی شاعیر وەک کە کابرای شارەزووری لە کتێبخان
ئەم کتێبانە گشتیان دەڵێن چاکە بکە و خراپە مەکە، بەڵێ ڕەنگە کابرا ڕاستی کردبێ بەاڵم بەم ڕاستییە 

 شافعی...   سنوور نابێ بە سادەیەی بێ ئامانج و

کی کە ێپێویستی سەرشانی شیکەرەوەی بەیتی داخراو و سەرپۆش کراو و مەتەاڵویی ئەوەیە هەر وێنە و واتای
ئیددیعای هەبوونیان دەکا کە لە هەڵبەستەکەدا بیان باتەوە بۆ ئەو وشەیە و ڕستەی کە لێیەوە ڕەنگ دەدەنەوە.  

پەڕەی دواییەدا بگەڕێوە دەبینی گوتەی »حەاڵڵی بێت نیکاح، حەاڵڵی بێ نیکاح« هەر  ونەختێک بەو چەند ڕو
شوێنێکی تری هەڵبەستەکەدا ئامانج و  یا لەبەیتەکەدا وە جارە ڕوو لە ئامانجێک دەکات و دەیپێکێت، ئەگەر لە
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م دیسان دەبێ  اڵڕێ و جێ بۆ یەکێک لە شێوە خوێندنەوەکان نەدۆزیتەوە دیارە ئەو شێوەیان دەپووچێتەوە بە
پەلە نەکەین لە پووچاندنەوەی ئەو شێوەیان چونکە لەوانەیە ئامانج و ڕێ و جێشی هەبێ لە شیعرەکەدا و ئێمە  

 .ناگات کە هەیە و شارەزا نەبێ تێیەۆینی دامە و شەترەنج کە لەسەر تەختەی یاریچاومان نەیبینێت وەک ئ
رێت، دەبێ نرخێک هەر بدرێ یتەنانەت ئەگەر هیچ ئامانجێکیش نەدۆزرایەوە وەیا نەبوو کەوا تیرێکی واتای تێبگ

تەوە وەیا بەسەر ێنانی شێوەیێک لە الوە بۆ ناو هەڵبەست هەرچەند شێوەکەش خۆی بە واتایێکەوە نەبەستێه بە
هەڵبەستدا دەبێتە هۆی   بنگەیێکەوە نەوەستێتەوە و وەک دووکەڵیش ڕەهەوا کەوێت چونکە هەموو وێنەیێک لە

 تێروپڕی و سامانی داڕشتنەکەی بە مەرجێک هەناسەسواری و نالەباری و عەیبی ئەوتۆیی پەیدا نەکات. 

شت و جوانکاری و هونەر فەرامۆش ناکات و شاعیر لە گەرمەی هەڵڕژانی سۆز و عاتیفەیدا الیەنی ئارایی 
بکا بە پێوەندیێکی سوودبەخش،   ناوەرۆکهەمیشە خەریکە بە پێی دەسەاڵت و لوان، دراوسێیەتیی نێوان شێوە و 

ڕەنگ و وێنە و نەقش و نیگار بێ پتر لێی دەوەشێتەوە ببێت بە زەرفی   دیارە لەم مەیدانەشدا هەتاکوو شێوە پڕ
 ەنگ. نالی خۆی لە بەیتێکی زۆر بەسۆزدا ئەمەی گوتوە:  واتای ورد و ناسک و ش

 لە جگەر گۆشەیی شیعرم مەدە مەعنایی خراپ 
 تا کەس نییە ڕازیی کە لە ئەوالدی درێەبێ خ

 

شەقامەوە دێت جگە لە الڕێ و کوێرەڕێی ئەوتۆ لێرەدا  خراپی شیعریش لە سێ ڕێبازی ڕاستەمەعنا لێدانەوەی 
 کە لێی دەدوام وا ئێستاش دێتەوە پێشمان: وەێک لەو ڕێبازانە ئەوە بجێی باسکردنیان نابێتەوە، یەک

 ڕێبازی یەکەم: مەعنا لێدانەوەی هەڵە و چەوت و کەموکەسر. -
 : لە الوە خواستنەوەی واتا بۆ ناو هەڵبەست. دوەمڕێبازی  -
هی دوەم اییشت، کە ئەمەیان یەکجار لە رەوەی مەعنا و سڕینەوەی جوانی و ئاکردنڕێبازی سێیەم: کەم -

 ناپەسەندترە. 

 

ەر ئەگەر لە ئەنجامی نەزانینی سادەوە بێت  بئەم ڕێبازەی سێیەمە کە پووچاندنەوەی نرخی هەڵبەست دەگرێتە
لەوەی بە ئانقەست وەیا بۆ هەر مەبەستێکی تری  ەعوزری نەزانین شەفاعەتی بۆ دەکات، زیانیشی زۆر کەمتر

ادە ڕێگای تێگەییشتن و فێربوون لە ڕووی خۆی و حەقیقەت  زاتی بێت پێڕەویی بکرێت چونکە مرۆڤی نەزانی س
 ،اییشتی هەڵبەسترداناخات، بە خۆڕاییش بەردەوام نابێ لەسەر کزکردنەوە و کوژاندنەوەی تروسکەکانی واتا و ئا

بە پێچەوانەی مرۆڤەکەی تر کە بڕیاری داوە چ ڕاستییان نەسەلمێنێ مەگەر ئەو ڕاستییەی کە دڵخوازی خۆی و  
 ە زاتییەکەی بێت. مەبەست

لەبەر تیشکی ئەم بەدیهییە ڕووناکەدا ڕێمان هەیە بڵێین پێویستی هەرە سەرەتایی بەسەر شانی شیکەرەوەی 
شیعری شاعیرێکی ورد و مووقاڵش و قووڵی وەک »نالی« یەوە ئەوەیە چاو و دڵ و هەست و نەستی خۆی  

بۆی نەچوە، هەمیشەش لەم و لەو  ەکاندا کە خۆی بکاتەوە بۆ بوونی ئیحتیمالی واتایێک وەیا وێنەیێک لە شیعر
کی شرایەوە ببیسێ لەوانەی بە پرسین نەبێ نەگاتە  ێ، کوردیی گوتەنی خوا و ڕاستان، مانایوبپرسێ بەڵکو

 دی خۆی.  ودەسەاڵتی مەحدو
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تری سەخت و زەحمەت زۆرن بۆ گەیشتن بە توانای پلە   یبەوالی ئەم پێویستییە سەرەتاییەوە پێویستی
ەی دیراسەی شیعری نالی وەیا هەر یەکێک لەو شاعیرە ناودارانەی ئیسالم کە ناویان لە مەیدانی بەرزەک

ەد تۆژاڵیدا دەرکردوە. بەعادەت هەموو شیعرێک و هەموو هونەرێک و  صوردەکاری و فرەواتایی و توێکڵداری و 
بەرهەمی و گوتەی بازاڕی  هەموو بەهەرمێکی جوان و ورد جۆرە داپۆشراویێکی تێدایە کە جودای دەکاتەوە لە

ساکار لە ڕووی ئاسانی و زەحمەتی تێگەییشتنەوە کە ئەمەش دیاردەیێکە نابێ چاو و مێشکمان لێی بڕەوێتەوە و  
پێچەوانە دەبێ لێی ڕازی بین و کەیفمان پێی بێت چونکە لە هەر زەحمەتێکی فکری و  ببێتە دوشمنی، بە

 پێوەکردنە نەک لێزوێربوون.  پێشکەوتنێک هەیە کە جێی شانازییهونەرییدا جۆرە سەرەژوورچوون و 

رانە و مەبدەئانە  ون ئەم دەستویبێ تاوانبارکردنی بەرهەمی پێشکەوتوو خۆی لە خۆیدا تاوانێکی گەورەیە. کە
بەسەر شیعرەکانی نالیدا بگرین دەبینین بەشێکی زۆری شیعرەکان بە مەیدان و دانگ پێش تێگەییشتنی ساکار 

دەڵێم بۆ تێگەییشتنی تەواوی واتای سەرلەبەری بەیتەکانی نەعتی »ئەی   ەوەکردننموونەی ڕوون وە. بەتەونەکەوتو
دەبێ چەندین مەیدانی زانست و شارەزایی ئەو سەردەمە بڕابێت کە   ە«روەمونەو یساکینی ڕیازی مەدینە

 نەعتەکەی تێدا هۆنراوەتەوە: 

 م. شارەزایی بە سەراجوملەیێکی ئەدەبی کۆنی ئیسال .1
 ربەی زانستەکانی ئیسالم.وشارەزایی بە ز .2
 ژیربێژی«.  -ق طنشارەزایی بە »م .3
 نالی.  یشارەزایی بە مەشرەب و شێواز و تایبەتەکانی بوێژی .4
 شارەزایی بە لەبەریەک هەڵوەشاندنی گوتە و واتای داخراو.  .5

 

سەرەڕای ئەمانە و شتی تریش دەبێ سەلیقەیێکی ڕاست و زەکایێکی زگماکیش یار و یاوەر بێت ئەگەرنا هەموو 
 بایی یەک تۆسقاڵ سوودی نابێ بۆ تێگەییشتنی ئەم دوو بەیتە:  انهجیپەلەفڕە و دەست و پێ لێکدانێکی 

 شوبهەی نییە کە شەمس و قەمەر سێبەری ئەون
 ەو نور و سێبەروەکوهـ دوو وەج نیسبەت بە هەر

 ورەتی بەشەری چونکە نورە نورصبورهانە 
 ەیللە ماسیوای بە دوو نیسبەت موعەببەرظبێ 

دەبێ لێرەدا قسەی درێژ کورت کەینەوە بۆ ئەوەی جڵەوی خامە بادەینەوە سەر الیەنی »خۆ الدان« لە ڕەوشتە 
 ناجایەزەکەی ڕووتاندنەوەی هەڵبەست لە واتا و ئاراییشت. 

ی پڕ ئەفسوونی واتادا، چەندین جار پەردەی مێشک و گوێی  انهجیلە  دوەئاگاداری خۆیەتی چی کرنالی کە 
ەریحی پڕ بەدەم و پڕ هاوار بۆ ئەوەی ورد بنەوە لە واتای شیعرەکانی و  صئەدیبانی لەراندۆتەوە بە گوتەی 

ی نالیدا هەرچی عوزری  دەستیان بگاتە گەوهەرە قەپێلک داخراوەکانی ژێر دەریای هەڵبەستی. لەم هاوارانە
ئاست شیعرەکانی چونکە   و بێباکی و سەرڕۆیی تەسکپێوی هەیە بە دەست کەسەوە نەماوە لە کردنخۆنەزان

. سەیری چەند بە ە«وەیا کورد گوتەنی »ئەوی کەس بێ ئەلفێکی بەس عەرەب گوتەنی 
 دەچریکێنێت:پەرۆشەوە لە بن گوێی ئەدیب و شیعردۆستی کورددا 
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 بەحری غەزەلم پڕ لە دوڕ و گەوهەرە ئەمما
 ەتەعمیقی بزان ی دەوێ یەعنی بەصغەووا

 پڕ دانەیە ئەمما نە وەکو دانەیی چەڵتووک 
 ەنەک وەکو گۆلی مەرەزان وەبەحرم وت

 

دا دانە گەوهەرێکی واتای داناوە کە ئەگەر بۆی قووڵ نەبینەوە دەستمانی ـتەنانەت لە وشەی »بەحری غەزەل«
»دەریا« لە ڕووی قووڵی خۆی و تەنکی ە دا دابنرێت دەبێت«گۆلی مەرەزە»ناگاتێ. ئەم »بەحر«ە کە لەتەک 

«. سەیریش لەوەدایە کە بەیتەکان  ضگۆلە مەرەزەوە، کە ئیزافە وەالی»غزل«یش بکرێت دەبێتە »بەحری عرو
 دوا بەیتێکی تردا دێن ئەویش لەالی خۆیەوە هێزێکی زیادیان پێ دەدا. پێشتر نالی گوتوەتی:بە

 ە لەو شێخە بە کەم مەگرە کە شێخە نە مرید
 ە ئەم ڕیشە بە سەردار و ڕەئیسێکی بزان

علم«ی عەرەبی دەبەخشێ، بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە إلە کۆتایی بەیتەکەدا بە ڕواڵەت واتای » ە«وشە »بزان
و مەبەستی بەیتەکەوە نییە چونکە نالی دەیەوێ هەجووی شێخەکە بکات  ناوەرۆکە ئەم واتایە فڕی بەسەر ک

نەک پێیدا هەڵ بڵێ. وشەی »بزان« جەمعی وشەی »بز«ی فارسیە بە واتای »بزن«، بەو پێیە بەیتەکە دەبێتە  
کە دەزانین بزنیش ڕیشی درێژە. کەواتە نالی حەقیەتی گورج پێمان  ە«»ئەم ڕیشە بە سەردار و ڕەئیسێکی بزنان

مە ێبڵێ »بەحری غەزەلم...« هتاد چونکە تازە وشەی »بزان«ی کردۆتە گەوهەر و خستۆتیە بەحری غەزەلەوە. ئ
ن  کە چاومان ئەم وردەکارییە نەبینێ خەتای چاومانە و لەبەر بێباکی وەیا درشتبینی خۆمانە لەوەشدا چ حەقێکما

 وینەوە. یکی لێ بڕێبە دەستەوە نەماوە چونکە نالی ڕێی هەموو گلەی

 ئاست ئەم بەیتەدا چی بێ؟   پێم بڵێ دەبێ هەڵوێستمان لە

 نالی بە داوە شەعری دەقیقی خەیاڵی شیعر
 ە داوی نایەوەد ص بۆ ئەو کەسەی کە شاعیرە 

 

یعرەکانیدا تێپەڕین! ئەم سووک  ئێمە کە بزانین نالی داوی بۆ ناوینەتەوە چۆن ڕەوایە سووک بەسەر ش
کانمان دەکات و چ عوزرێکیشمان بە دەستەوە نابێ چونکە وەک گوتم ەتێپەڕینەمان یەکسەر پابەندی داو

. بێگومان دەبێ هەر ئەم بەیتە خۆی داوی وەهای تێدا بێ کە ئەگەر ورد نەڕۆین پێیەوە بین. من 
هەڵگرتۆتەوە هونەرەکەش بۆ نالی دەگەڕێتەوە چونکە خەبەرداری کردمەوە لە داوەکانی. یەک دوو داوم لێ 

ۆندا هەردوو یەکێک لەوان ئەمەیە کە شیعرەکە بە شێوەیێکی تر بخوێنرێتەوە چونکە لە ڕێنووسی کوردیی ک
 خوێندنەوە جایەزە: 

 نالی بە داوە شیعری دەقیقی خەیاڵی شەعر 

 

فی »دقیق«یش دەشێ بۆ شیعرەکە و  صباریکەکانی یار بۆتەوە داوە شیعری غەزەلەکە. وەموە بەمەدا خەیاڵی داوە
 بۆ شەعرەکە بگەڕێتەوە و هەردووکیان ببنە ئەو داوە کە بۆ شاعیرانی ناوەتەوە. 
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افەی حقیقی« ئەوساش واتەکەی ئەمە دەبێ  اضافەی بیانی« بێت نەک »اض» »خەیاڵی شەعر«یش هەڵدەگرێ
 عر باریکە«. ئەمەیان داوێک.»ئەو خەیاڵەی وەک شە

ەد داو« لە نووسیندا دوو پیتی »د« دەنووسرێ بەاڵم لە  صدەڵێ » ، کەەدایەداوی دوەم لە کۆتایی بەیتەک
گوتنەوەدا یەک »د«ی گوشراو دەدرکێنرێت. نەختێک زمان ڕەهاکە لە گوشینی »د«ەکە وشەکان دەبنە  

چاوێک   «.ەەد ئاوی نایەوص شاعیرە کە کەسەی  »بۆ ئەوە عەکەش ئەمەی لێ دێتەوەەدئاو« مصرص -ەداو ص»
بە غەزەلەکەدا بگێڕەوە دەبینی دەیان وشەی وەهای تێدایە کە هەمووی واتای »ئاو« ڕادەگەیەنن چ بە  

 -گوڵگەشانەوە  -پشکۆکوژانەوە   -بەهار  -»تەڕیی  :حەقیقەت بێ چ بە مەجاز وەیا تەئویل وەک وشەکانی
 -ڕشانەوە  -ینەب ع - فلیط -اف ص -شیر  -هەنجیر  -خاکژیانەوە  -ارمردن ن -  ضیف  -خەڵووزکوژانەوە  

توانەوە   -ەت ڵسارد و گەرمی خەجا -بەفر  -تەڕایی عیشق  -برد العجوز  -را ضخ  -شمشادی تازە  -سونبول 
 نیل...«.  -فرات  -زەمزەم  -ڕەوان  -زانەوە  -چاوە  -

وشانەی دژی ئاو و تەڕایین وەک»پشکۆ، مەجمەر، خەڵووز، وشکی، لەبەر تیشکی فنونی شیعردا هەموو ئەو 
«وە، ئەوانیش واتای ئاو و تەڕایی دەبەخشن وەیا تارماییان دەخەنە  ةی، نار، خاک...« لە ڕێی »مفهوم المخالفصعا

»ئاوی« نایەوە چونکە  ەدصکە دەڵێ بە داوەشەعری خەیاڵی شیعر  دوەناو بەیتەکانەوە. نالی زۆر ڕاستی کر
بۆچوونی شاعیرانە  »ئاو« ئاوسن، من و تۆش لەسەر وردبینی و خوردکردنەوە وە ەرلەبەری بەیتەکانی ب س

 پەکمان کەوتوە بۆ دیتنی ئەم هەموو ئاو و تەڕاییەی کە خەریکە دامەنی خەیاڵی شیکەرەوە تەڕ دەکاتەوە.

ژێر ئەو ناونیشانەدا کە سایەی بەسەردا  بۆ گوتار دەستی پێ کراوە و لە ڵلەم نووسینە بەرتەسکەی کە بە ئەس
هێناوە، چی تر مەودای بە دواکەوتنی تایبەتیەکانی شیعری نالی پەیدا نابێت چونکە هەوڵدانی گرتنەبەری هەموو  

وڵزار«  ئەو تایبەتیانە وا داخوازیی دەکات لە پێشەوە ناونیشانەکە بگۆڕێت و لە جیاتیی »چەپک« وشەی »گ
خۆی ببێتە ناونیشان، نووسینەکەش لە گوتارەوە بکرێ بە دیراسەی دوور و قووڵ و پشوودرێژی چەند ساڵە. 
کوردیی گوتەنی، ئەم درەنگە بەم زوە ڕاناگات، لەبەر ئەمە لێرەوە بە ناچاری جڵەوی خامە با دەدەمەوە سەر  

هەر بە سەرشانمەوەیە  قەرز ڵێن و تا ئێستا وەک یەکەم ئاڵقەی ئەم ڕیزە گوتارەدا کردوومەتە بە الباسێک کە لە
 ە لە شیعری نالیدا. ـ«ناوەرۆک ئەویش الباسی »

بارەی  لە تێکڕای ئەم نووسینەدا، بە پێشەکی و ڕیزە گوتارەکانیەوە، تا ڕادەیێک زمانی خامە گفتوگۆیەکی لە
اخود بەشێکی کەم لە یەەکەش مەبەستی بنجی گفتوگۆیەکە نەبووبێ، وناوەرۆکەوە کردوە هەرچەند ناوەرۆک
و ی هەموو شیعرەکانی نالی باس کرابێت، چونکە شتێکی ئاشکرایە واتای هەر بەیتێک و غەزەلێک ناوەرۆک

ەوە بێت یاخود لە زیمنی ناوەرۆکبە بەر خۆی دەدات، جا بە ناوی  ناوەرۆکقەصیدەیێک هەندێکی تێکرای 
 ێت.نیشانی نەبجارێ چ ناو مەبەستێکی تردا بێت وەیا هەر بە

ئەوەی ڕاستی بێ ئەگەر لە باسی ئەدەبی، وەیا مرۆڤایەتی بە گشتی، خۆمان نەکەین بەو قەسابەی کوشتە پەل 
پەل دەکا و هەموو ئەندامەکانی لەیەکتر جودا دەکاتەوە، هیچ ڕێگەیێکی ڕاست و ڕەوا نییە لێمان بسەلمێنێ 

هەناوی لەیەکتر جودا کەینەوە و بە کاری ئەدەبی لەبەریەک هەڵوەشێنین و سەر و دەست و پێ و کەوڵ و 
خۆشمان بڵێین خەریکی کردارێکی خالقانەین چونکە بەرهەمی ئەدەبی هەمووی بەیەکەوە دەزێ و پێش زانیشی 

. وا دەبێ ناوناوە بە ناچاریی باسی الیەنێکی یەک لەو  وەبەیەکەوە لە هەناوی خاوەنەکەی ڕسکاوە و فراژوو ب 
ەوەدا ئیتر  کردنناوی شیکردنەوەی ئەو الیەنە کە خۆی بەتەنها مەبەستە لە ڕوونانە دەکەین بە ی بەبەرهەمە ئەد

حاڵێکدا دەزانین هەموو الیەنەکان  ێت و بە سەربەخۆیی باسی دەکرێت لەڕلە تێکڕای بەرهەمەکە دادەب
لەو  شێوازی کارەکە، هەر تاکێکیش  بەیەکەوە هاتوون و تێکڕایان بەشدارن لە هەڵنانی لەش و واتا و شێوە و



143 
 

ی پێوەندی بەوانی ترەوە بەستراوەتەوە کە ئەمە ڕێ نادا واد وەیا بە  گەڵ ئەوانی ترداالیەنانە مەیلەو تێکەڵ لە
 لەیەکتر جودا بکرێنەوە بێ ئەوە تێکەڵیەکە پەکی بخرێ وەیا داوەکانی پێوەندیی بپچڕێن.

تیش لەوەوە دێت زەرەری بێ یەلوودا بوەستێ، مەعق لو وئەم ناچارییەی پەلەپەلکردن دەبێ لە سنووری مەعق 
 :ەش بە زۆری بریتییە لەمانەپڕبوونەوە بە بەرهەمە پەلپەلکراوەکە نەگات، زەرەرەک

نەهێاڵنی تێکەڵیەکە و هەڵبڕینی داوەکانی پێوەندیی بەو جۆرەی کە لە نرخ و بایەخی هەموو الیەکیان کەم  .1
ێنانی نرخێکدا دەبێتە شاردنەوەی هێکشتانەی هاوبەشن لە پ دەکاتەوە چونکە دیارە تێنەخوێندنەوەی ئەو

 نرخی هاوبەشیەکە کە خۆی بەشێکە لە نرخەکە.  
ەم ڕاستییە  بێئاگایی لەوەی کە پەلپەلکردنی بەرهەم بە ناچاریی دەکرێت و ڕەوا دەدیترێت، چونکە بێئاگایی ل .2

سەرلەبەری پەروایی لە ئاست هارمۆنی و هاوبەشی و تێکبەسترانی ناوەکی یەکسەر دەبێتە هۆی بێ
پەروایی نرخی بەرهەم پێشێل بکات وەیاخود نییە لە بەینی ئەوەی بێ بەرهەمەکە. چ فەرقێکیش

 تێنەگەییشتنی سادە، چونکە بە عادەت نەزانینەکە خۆی بنگەی بێپەرواییەکەیە.
ێنانەوەی سەرلەنوێی بەرهەمەکە. تۆ کە هاتی  هدووبارە نەخستنەوە سەریەکی پەلپەلکراوەکان بۆ پێک .3

ف  صهەریەک لەوانت بە جۆری سەربەخۆ وە ەوە وکردنخێکت کوشتەوە و ئەندامەکانیت لەیەکتر جودابەر
ست و دونگ و کەوڵ... و  ەفی بەرخەکە چونکە بەرخ سەر و دصفەکەت نابێتە وەصکرد، تێکڕای وە

ی قاچەکانی بەیەکەوەن، سەرەڕای بەیەکەوەبوونیان یەکتریش تەواو دەکەن، ئەمەش حاڵەتێکە هەموو شت
زیندوو تێیدا بەشدارە، نەک هەر زیندوو هەموو شتی زۆر الیەن و موتەکامیلیش وەک زیندوو وایە کە 

لێکدابڕینی کەرتە پێکهێنەرەکانی تەکامولەکەی دەکوژێ. بەو پێیە دەبێ دوای هەڵوەشاندنی ناچاریی بەرهەم،  
پێشەوە اشای بکرێتەوە. لەمن بەبەری تەمسەرلەنوێ بەیەکتردا بدوورێتەوە و بە دروستی و تەواوی و سەرلە

ی میتافیزیکی«. لێرەدا کردنەکە ناو دەنێ »دابەشکردنئەم ڕایەی دەربڕیوە، تەنانەت دابەش وەنووسەر هەب
 من قسەی غەیری خۆم دووبارە دەکەمەوە کە باوەڕم پێی هەیە.

 

و پەلپەلکردنی بەرهەمی ئەدەبی بۆ مەبەسی شیکردنەوە و تێگەیاندن، ئەوی لە هەموان   کردنلەم کارەی دابەش
و شێوازە چونکە لەمەدا دوو کۆڵەکەی سەربەخۆ لەژێر  ناوەرۆکقاچ خلیسکێنترە عەمەلیەتی لێکترازاندنی 

یەک کۆڵەکە  دەبێتە کەرتکردنی ناوەرۆکهەیکەلی بەرهەم دەردەکێشرێت، لە حاڵێکدا هەڵبڕینەوەی بەشەکانی  
هەرچەند گرنگ بێ وەیا گرنگتریش بێ لە کۆڵەکەکەی تر کە شێوازە. بەڕاستی لەیەکتر جوداکردنەوەی ئەم 

و شێواز وەک   ناوەرۆکدوو بەشە پێکهێنەرەی بەرهەمی ئەدەبی کەمتر نییە لە ئیعدامی بەرهەمەکە چونکە 
ەکە لە ناوەرۆکداوازیی لە الیەکەوە هاتبن و جەواڵ و گەنم وەیاخود کیسی کاغەز و بامیە نییە هەریەکە بە جو

 جەواڵ و کیسەی شێواز کرابێت و دواتر لێی دەربهێنرێتەوە چ زەرەریش بە هیچ الیەنێک نەگەیشتبێ.  

ە دەشێ دوای ەوە پتر و بەهێزترە لە جۆش پێخواردنی دوو پارچە مەعدەن چونکناوەرۆکپێوەندیی شێواز بە
لە   ناوەرۆکخواردن سەرلەنوێ لە جەمسەری نێوانیانەوە لەیەکتر جودا بکرێنەوە کەچی شێواز و جۆش

و هەموو   دوەجەمسەرەوە بە یەکتر نەگەیشتوون بەڵکوو وەک لەشی مرۆڤ و پێستەکەی بەیەکەوە نمایان کر
ە درێژەکێشانی  خواردووی یەکترن. نەخێر پێستەکە، دەوراندەور و سەرلەبەر، جۆشلەشەکە و هەموو پێستەک

 لەشەکەیە، بەاڵم بەالی دەرەوە نەک بەالی ژوورەوە. 
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دەکات وەک ئەوەی باسی مریشک و پەڕەکانی   ناوەرۆکلە زۆر نووسیناندا دەخوێنیتەوە، نووسەر باسی شێواز و 
هەڵگرتن لە ڕواڵەتی تەعبیری کۆن، ناحەزانە باسی  ات، زۆر جارانیش لەبەر ڕق وەیا مرۆڤ و تووکی لەشی بک

دەکات هەر دەڵێی میکرۆبی سیلی لە لەشێکی ساغدا دۆزیوەتەوە. بە ڕاستی ئەم تەرزە بۆچوونە  (ڕوخسار)واز شێ
 کارێکی دوور لە واقیعە و پێوەندی بە ئەدەب و ڕۆشنبیرییەوە نییە.  

 چەند سەیرە یەکێک حەز لە خانوو بکات بەاڵم ڕق لە دەرگە و پەنجەرە و کەفماڵی دیوارەکانی هەڵگرێت. هەر
تەعبیری »وشەسازی« بەسەر زاری هەندێ کەسدا بێت لە کاتی باسکردنی   دوەئەم بۆچوونە هەڵەیە وای کر

 ەوە. لێرە بەپێشئەدەبی 

  وەب شێواز »ڕوخسار« دواوم بەاڵم لەبەرخاتری ئامانجێکی تایبەتی من لە نووسینمدا وابوە بە جۆری سەربەخۆ لە
. من لەم نووسینانەمدا وەرامی هەندێ  ناوەرۆکم بە ڕەوابوونی لێکترازاندنی شێواز و کردننەک لەبەر بڕوا

ی خۆی حەزی لێ دەکات بسەپێنێ بەسەر هەموو  ناوەرۆکبیروڕای چەوتم داوەتەوە کە دەیەوێ یەک جۆرە 
هەرچی دەبێ باببێ، بای فلسێک نرخی نابێ ئەگەر    ناوەرۆکدا. لە ئاست ئەم تەرزە تەسکدیتنەدا گوتومە انهجی

قسەی شەت و پەت  شێوازەکەی بێ هونەر و جوانی بێت. من چ بکەم لەو وەعز و پەندی فەیلەسووفانە کە بە
ێ، وەیا گوناهی من و تۆ چی بێ لەوەدا جنێوەکانی شێخ ڕەزا هەند تەڕ و بڕن ئاویان لێ دەتکێ! بەرهەم و  بدەربڕا

هەموویان تەواوکەری یەک شتن وەیاخود بە هەموویان دەبنە شتێک. هەڵبەت نابێ لەبیرمان  و شێواز ناوەرۆک
بچێ ئەمانە لە ئاسمانەوە نەبارییون، زەنەی دەروونی مرۆڤن و تێکڕایان باسی ئەو دەروونە دەگێرنەوە و وێنەی 

 تێک بکێشێت.دەکێشن هەر لەو دەمەدا کە مرۆڤەکە لە ڕێی وشەوە دەیەوێ وێنەی واتا وەیا مەبەس

یی دەرەوەی نەفس بن لبەرهەمی ئەدەبی وەیا هونەری کە بەچکەی هەست و هۆشن، پتر لەوەی ڕەنگدانەوەی ئا
، تەنانەت زانستی ڕووتیش، ناکرێ کە بریتییە لە  ماددیلەو نەفس و هەست و هۆشەدا، قیاسیان لە بەرهەمی 

د و سڕ بێ لەوانەی بەڕاست دەزانرێن لە ی ڕووت بەسەر یەکەوە وەیا تەعبیردانێکی سارماددەڕیزکردنی 
)وەک فابریقە، خانوو، جلوبەرگ، کەپر، پێاڵو...( وەیا زانیاریی )وەک دەستووراتی  ماددیسروشتدا. بەرهەمی 

هەندەسە، ئاسمان، ڕیازیات بە تێکڕایی، ڕاستیەکانی فیزیا و کیمیا...( تێکەڵ بە نەفس و ویژدانی دروستکەرەکەی 
بێت، لەو نەفس و ویژدانەشەوە هەڵناکۆڵین چونکە بوونی سەربەخۆیان هەیە و بە پێی یاسا و  وەیا دۆزەرەکەی نا

بێ. بەرهەمی ئەدەبی و هونەریی ئەو بوونە  ەدەستووری ناو کتێبان وەیا تاقیکردنەوان مرۆڤ لێیان شارەزا د
فس و ویژدانی خاوەنەکەی سەربەخۆیەی نییە، بە پێی یاسا و دەستووری قەراردادەش پەیدا نابێ، لە دەرەوەی نە

 قووت نابێتەوە.

هونەریش نابێ، بەر لەوان ئەدەب و هونەریش نابن، بەر  نەبوو بەرهەمی ئەدەبی و ماددیبەڵێ ڕاستە کە بوونی 
بۆ پەیدابوونی ئەدەب و هونەر نابێتە بەشێکی ئەدەب  ماددەلەوان مرۆڤیش نابێ بەاڵم ئەم پەک کەوتنە لەسەر 

خەمیدس دیاردەیێکی  رمەنتۆ و شێلمان دەبنە بەشێکی خانوو وەیا دەستووری ئەو هونەرەکە هەروەک چە
سروشتییە و کاری خۆی دەکات هەرچەند ئەرخەمیدسیش نەبا وەیا نەیدۆزیبایەوە. بەرهەمی ئەدەبی و هونەریی  

اتایانە کە دا وەیاخود لەگەڵ ئەو وێنە و و(موجود)تێکەڵبوون و تەفاعولی نەفسی خاوەنەکەیەتی لەگەڵ بوونەوەر 
پێشتر لە تەفاعولی ئەوتۆیی پەیدا بوون، زۆر جارانیش ژوورخانی فیکری ئەوەندە تەجریدی دەبێتە بنگەی  

سەروپێی ناو ئەفسانان  ە نامێنێ وەک ئەوەی کە وڕێنەی بێوماددەئەدەب و هونەر چ پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە 
مێشکی  هەرچەند لە بنەڕەتدا ڕەنگدانەوەی بوونەوەرن لەبکرێ بە بناغەی هەڵبەست وەیا چیرۆک. ئەم وڕێنانە 

کول و لێڵی گەلی دواکەوتوودا بەاڵم دوای پەیدابوونیان کاری سەربەخۆ دەکەن. بەشی زۆری ئەو کارکردنەش  
و دەستوورەکانی دەوەستن تا ڕادەی پەکخستن و  ماددە وە، دژی ماددەبە پێچەوانەی حوکمی سەرهەڵدانیان لە 
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ی ئەو جانەوەرە، کە ئیتر  کردنوەرگرتن لە جانەوەرێک دەبێتە هۆی تەقدیسە سوودوەک ئەوەی کبێبایەخکردن، 
 وشت.سوودی لێ وەرناگیرێ، سوودەکە بوو بە هۆی تەقدیس، تەقدیسەکەش سوودەکەی ک

کورتەی قسەی درێژ ئەوەیە، ئەدەب و هونەر وەک زۆرینەی دیاردەکانی کۆمەاڵیەتی و ئایین و باوەڕ و 
باشتر ئەوەیە بڵێم   -دا پەیدا دەبێ ماددەبوونی زات لەگەڵ ڵو هتاد، بەرهەمی زاتین لە ئاکامی تێکەنەرێت... 

مەعنەوییەوە بە هەموو چاک و خراپیەوە لەوانەی  و ماددیروبەر بە باری وتێکەڵبوونی زات لەگەڵ تێکڕایی دە
ەوخۆی ئەدەب و هونەر کە بەشی تەفسیری ڕاست ە«دێنە بەر هەست و هۆشی مرۆڤەوە نەک تەنها »ماد

 ناکات.

ڵ  الی کەڕوماددەروبەر، ڕابەر و فێرکەر و مامۆستا و دەرسدەرە کەوا پتر لە وبێگومان یەکێک لە عامیلەکانی دە
عەیب  و بە کردنچەندین دیواری مەنع بەستووی بێگیان وەیا بەرژەوەند و سوودی دەورەدراو بەوەیا نەریتی قاڵب

ە  انهجییێکی ئەم ماددەقەدەر هەر  دن. چونکە ڕابەر و مامۆستا کە خۆیان بەزانین، دەبنە سەرچاوەی کارتێکر
 وەیا ترساندن وەیا بەهەڵە بردن وەیا ڕێی ڕاست کردنن، زمان و مێشکیشیان هەیە بەکاری دێنن بۆ ئیقناعماددە
 دان... وەیا... وەیا. کوشت  وەیا بە (کە ڕابەرەکە بەڕاستی دەزانێ، لەوانەشە چەوتترین ڕێگا بێت)دان نیشان

« بکەم لە شیعری نالی کە  ناوەرۆکلەبەر تیشکی ئەم لێکدانەوانە و تێبینیانەدا من ڕێگە بەخۆم دەدەم باسی »
بە ناچاریی دەبێتە باسکردنێکی دابەشکەرانە و لەبەریەک ترازێنانە، لە حاڵێکدا ئەو بەشانە بەیەکەوە بەستراونەوە 

ااڵوان ئیتر تێکئااڵنی دۆستانە بێ وەیا چەشنێکی تر بێ وەک ئەوەی لەم زۆر جارانیش لە یەک بەیتدا تێکئ
 بەیتەدا دیار دەکەوێ:

 ە مرادم زیللەت و پاڕانەوەی حاڵە نەوەک نەعت
 ەبە چەند بەیتێکی کوردانە کە قورئانت ئەنا خوان

 

م دەبێ لەبیر نەکەین هەردوو  اڵی ئایینی، بەناوەرۆکزانین کەوتۆتە بەر دەست و پێی وردبەکی خۆێکناوەرۆکلێرەدا 
ە نەبێ لە یەکتر جودا کردن ی وەک ئەم باسێلە بەیتەکەدا بەیەکەوە جۆشخواردوون و بە زۆرەمل  ناوەرۆک

یش دەکا ەوەیان هەم شیرازەی هەڵبەست هەڵدەوەشێنێ و هەم نەفس و ویژدانی نالکردنناکرێنەوە چونکە جودا
و سەرلەبەری  ناوەرۆکبە چەند دەرگە و دەربوونە کە لە ڕاستیدا یەک نەفەس و یەک ویژدانە هەردوو 

ڵیوە وەک ئاوی سەرچاوە، چ پێککەوتنەوەیێک وبەیتەکە و قەصیدەکە و شێوازەکە و فنونی شاعیریەتەکەی لێهەڵک
ەکەدا کەوا ڕەنگە کوردێکی دڵگەرمی ئەم  ناوەرۆکو نەگونجانێکیشی هەست پێ نەکردوە لە بەیەکەوە هاتنی دوو 

هەڵبەستەکەدا هەستی ناڕاحەتی بکا چونکە   سەردەمە لە کزبوونەوەی واتای کوردایەتی بەرانبەر ئایین لە
 نەشیدی ئەوتۆ دەبیەت هەموویان دژی ئەو قەناعەتەی ناو بەیتەکەی نالین: چەندین هەڵبەست و

 ئەی کوردستان کوردستانی جوان  ێئەر
 گەورەمی ژینمی خوامی بێگومان

 

ڕەنگە کوردێکی چینپەروەر لە کزبوونەوەی تێکڕای کورد بەرانبەر ئایین ناڕەحەت نەبێ بەاڵم ئەگەر خەلە و 
بوویایە ناڕازیی بوویایە و بەگژ نالیدا چووبایە. بێگومان کوردێکی   خەرمان و فەلالح و کرێکاری کورد کز

ەروەریش بایی ئەرز و ئاسمان لەم بەیتەی »کوردستانی جوان« وەتەنگ دێت و بە کوفری بێدەمەتەقەی دینپ
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دەزانێ، مرۆڤی واش هەیە لە هیچ کامێکیان وەتەنگ نایەت، هی واش هەیە نەک هەر وەتەنگ نایەت بەڵکوو لە 
 هیچی ناگا تا وەتەنگ بێت وەیا ڕای لێ بێت.

انبەر تاکە بەیتێک ئاکامی تێکەڵبوون و تەفاعولی نەفس و ویژدانی مرۆڤە  ئەم هەڵوەستە لەیەک نەچوانە بەر
م هەڵوەست زۆرە و گەلێکیش لە یەکتر جودان،  اڵروبەر و بوونەوەردا. بابەت یەکێکە، بەولەگەڵ دە

جوداوازیەکەشی لە دەربەست نەبوونەوە دەست پێ دەکا تا دەگاتە سنووری لە دژ وەستان و جەنگین، بگرە  
وانەی جوداوازیی هەڵوەست لە ئاست بیروباوەڕی ناو بەیتێکی هەڵبەستەکەی نالی ەدایە بەرفرئەم مەو کوشتنیش.

نەیە دەوڵەمەندێک بەیتەکەی پێ  ابەرهەست وەیا بەرژەوەند تەفسیر ناکرێ. لەو ـی«ماددی» بە تاکە هۆی
هەژارێکی تر جەزبەی بۆ بگرێت خۆش بێ یەکێکی تر پێی هار بێ وەیاخود بابایێکی هەژار تێی نەگات و 
هەژار و دەوڵەمەندێکی تریش بەیەکەوە  وەیاخود هەژارێک و دەوڵەمەندێک بەیەکەوە لەسەر بەیتەکە بکەنەوە و

 هێرش ببنە سەر بەیتەکە و ئەو کەسانەی کە لە سەریشی دەکەنەوە. 

ەستانەی کە دەبوو بە هۆی  بۆ جوداوازیی لە نێوان ئەو هەڵو ماددیپەیداکردنی تەفسیری یەکسەر و کتوپڕی 
ەر و کوتوپڕ پەیدا یەکبوونی بەرژەوەندی خاوەنەکانیان وەک یەک وابن بە تەواوی وەک ئەوەیە تەفسیری یەکس

چوونی ئەو هەڵوەستانەی کە دەبوو بە هۆی جودابوونی بەرژەوەندی خاوەنەکانیان ئەوانیش کرێت بۆ لەیەک
 جوداواز بن.

کخستن و تۆبزیی نەبێ ناچێتە مێشکی مرۆڤی ژیر، چ مەنتیق و عیلمانیەتیش هەر دوو تەفسیر بە زۆرەملێ و پە
بە خۆیەوە ناگرێ. ئەو هەموو شتە لەیەک نەچوانە جێگەی بۆ نادۆزرێتەوە لە هۆش و گۆش و زانست و  

فکری  -یەوە ماددیو نا ماددیوانی واقیع بە هەموو الیەنێکی ەفر ماددیمەنتیقدا ئەگەر نەدرێنە بەر تەفسیری 
دەڵێن مەعنەوی و من وشەی   سەرچاوەی هەموو ئەو شتانەیە پێیان ماددەبۆ خۆی بڕوای هەیە بەوە کە  ماددی

 یم بۆ بەکارهێنا. دیناماد

جگە لە زۆر الیەنی ئەو کاریگەرانەی تاو دێنن بۆ ناو دڵی مرۆڤ، هەر مرۆڤەکە خۆی لێی دەوەشێتەوە بەپێی  
شەوقێکی ڕێکەوت وەیا   پێی داخوازیی هەڵوەستێکی کاتی وەیا زەوق وگۆڕانی باری زیهنی و نەفسی خۆی وەیا بە 

خزمایەتی نەبێ   ێک بەکار بێنێت کەناوەرۆکبۆ تەماع وەیا لەبەر خاتر و خۆتر وەیا... وەیا... هەر جارە واتایێک و 
 ی هەڵبەستێکی تری.ناوەرۆکلەگەڵ واتا و 

لە   وەب کراوی چاوەڕوانوازیی نێوانیان هەتا بڵێی شتێک بوون و جودا رزۆ ناوەرۆکئەوەی ڕاستی بێ ئەم دیاردەیەی 
کە فەرمایشتی  وەسەردەمی کۆندا چونکە ئەوسا شاعیرێکی وەک نالی وەیا شێخ ڕەزا ئەندامی ڕێکخراوێک نەب

ساڵی وەک   شەشساڵ و  پێنج ی هەڵبەست و سەرلەبەری شیعری ناوەرۆکپشتەوەتر بکاتە  دەسەاڵتی لە خۆی بە
 مۆدێلی ئۆتۆمۆبێلی »ڕۆزڕایز« یەکسان و نەگۆڕاو بێت.

بە باوەڕی سیاسی کەوا شتێکی  هەمی ئەدەبی و هونەریی مرۆڤی سەرلە بەر ناوەرۆکیەکئاهەنگیی واتا و 
چاوەڕوانکراو و بەرچاوە لە ژیانی ڕۆژانەدا، شتێکی نامومکینە لە شیعری نالی و غەیری نالیدا کە چ تەبلیغاتی  

ەکانی بهاوێتە بەر ڕیشە  ناوەرۆکبی فکر و ڵڕاوێژی هەڵبەستەکانی بۆ ڕەنگڕێژ کات و قا وەمی و سیاسی نەهاتڕەس
 و خامەوە. 

ی هەڵبژاردوە و  ناوەرۆکنالی لەو پەراوێزەدا کە ژیاوە بیری کردۆتەوە و هەڵبەستی گوتوە بە دڵخوازی خۆی 
ورکیا و حیجازدا لە ئاکامی بە یەککەوتنەوەی فۆرمی بۆ داناوە. هەروەک گەشت و گەڕانەکەی بە شام و ت 

تەکانەکانی پەلەفڕەی ژیانی خۆی لەگەڵ واقیعدا، بەبێ دەرچوونی ئەمری ئیداریی ڕووی داوە هەروەهاش 



147 
 

انی تورکیا و نە پاشای بابان و نە  لطناواخنی شیعرەکانی لە تەندووری دەروونیەوە زمانەی کێشاوە، نە سو
و بەرهەست  ماددیی شام و نە چینی هەژار و ناوەنجی و نە هیچ شتێکی وەها دەرەبەگی هەولێر و نە توجار

 پێیان کردوە.

سەروپێیانەش کە دەڵێ شیعری نالی و ئەمسالی نالی خزمەتی دەرەبەگی کردوە  ە بێهەموو ئەو قسە و قسەڵۆک
یارمەتی گڕوپفی ڕقهەڵگرتن لە  زانینەوە هەڵدەقوڵن بە ەموەیا فکری دەرەبەگی کوتاوەتەوە لە تاکە سەرچاوەی ک

ڕابردوو کە لەسەر هیچ بنجێکی زانست وەیا ئینساف وەیا خێرخواهی وەیا مرۆڤدۆستییەوە هەڵنەستاوە. بە  
ە لە پێچەوانە چەندی بڵێی کاری سەلبی دەکاتە سەر دڵ و مێشک و عاتیفەی چینی نەوباوی خوێندەواران ک

 .  وردەواریرین میراتی کخۆڕایی دەیانکا بە دوشمنی نرخدارتهیچە و بە

  1960ی لێرەدا بە موناسەبەی جێگە ناوی کتێبێکی زۆر مەشووری زۆر مێشکغەڵەتێنم بە بیر دێتەوە کە لە سااڵن
« هێرشی سەختی دەبردە سەر زانا و ئەدیبەکانی سەردەمی کۆن گۆیا وعاظ السالطین» دەرچوو بە نێونیشانی

انیان لطدا تاک تاکەی ئەو زانایە و ئەدیبانە نەبێ خەلیفە و سو حاڵێک بلوێرژەنی خەلیفە و مەلیکان بوون لە
بلوێرژەنی عەبدولکەریم  عیراق ربەی ئەدیبەکانی وتێنەخوێندۆتەوە، کەچی لە دەمی باڵوکردنەوەی کتێبەدا ز

 ڵدەکشان بەرەوەوای شۆڕشگێڕیدا تێهاد قاسم بوون. سەیریش لەوەدا بوو بەڕادەی تێهەڵکشانی ئەدیبەکان لە
 بگرێ وظ...« پەرستی« کەسیش خەیاڵی بۆ ئەوە نەدەڕۆیشت دیمەنەکە بە دیمەنی ناو کتێبەکەی »وعاقاسم»

 خۆیدا بشکێتەوە. بە 

بەڕاستی کە مرۆڤ ئاگای لە نەفسی خۆی بڕا وڕێنە عەنتیکە دەکات و کۆڵێکیش کەیفی بەخۆی و وڕێنەکانی 
ی دونیا دەکات بەاڵم سەیرێکی سەرەوبن و کەی خۆشیەوە سەیروەسەهوچ والنەی نەفەسە بەدێت. هەر لە ک

 سەری سووڕا وادەزانێ، دونیا و خەڵق دەسووڕێن. ەوەرگەڕاو و سەرمەقوالتە لێداو. کەسێک ک

. فکر و بیروڕای هیچ چینێکی وەخزمەتکاری چ بەرە و تاقمێکیش نەب وەنالی هەروەک خزمەتکاری تاکەکەس نەب
لێهەڵگرتن دەبینین ئەم مرۆڤە ەین بێ الیەنگیری و ڕق نەکەی بکدیارکراویشی نەکوتاوەتەوە. کە سەیری دیوا

کۆمەاڵیەتی بە نەفسی خۆیدا  بایی تێپەڕینی واقیع و هەڵبەستی بۆ دڵی خۆی هۆنیوەتەوە شیعرەکانیشی هەر
دەسەاڵتەوەش هەر ئەوەندە دانەپاڵ چینی هەژار و بێتەرجەمەی واقیع و کۆمەاڵیەتی دەکەن. لەالیەن خۆ

دەگوترێ کە نالی وەک مرۆڤێکی مسڵمانی ئەو سەردەمە لە ڕێی ڕاستە باوەڕی ئایینەوە بەزەیی بە هەژاردا هاتوە 
« وەیا دژەوەستانێکی ئاشکرا لە »ستەمکار«  اردۆستوەیا دژی ستەم بوە. چ فکرەیێکی ڕوونی فەلسەفی »هەژ

ەکێکی تر لە ڕێی تەئویلی داتاشراوەوە  یرمانەوە نایەن. ڕەوا نابینم من وەیا یپلەو هەڵبەستانەوە بەرەو 
»هەڵوەست« بۆ نالی دروست کات و بەالی چینێکیدا بشکێنێتەوە چونکە ئەو خۆی بە چ الیێکدا نەشکاندۆتەوە 

 مەگەر ئەو الیەنەی کە مسڵمانی ڕووت حەزی لێ دەکات. 

ری دەرەبەگ و کە ئێمە بێین لەبەر تیشکی لێکدانەوەی ئەو کەسانە کە نالی بە خزمەتکا بەهەمەحاڵ 
کۆنەپەرست دادەنێین شیعرەکانی هەڵسەنگێنین، چارەمان نامێنێ لەوەدا نالی بخەینە ڕیزی هەژاردۆست و ستەم  

نەویست و دادخوازان، بە پێچەوانەی ئەو لێکدانەوەیە، چونکە زۆر ئاشکرایە قسەی مسڵمانانە و خواپەرستانە 
 دەبێ و لە مەعنادا تاوانباریان دەکات.  ڕاستەوخۆ یەخەگیری دەسەاڵتدار و خاوەن مڵک و پارە

 بە نموونە قەصیدەی: 

 بازاڕییە وبەرگی دونیا هێندە کورت و کۆنە و
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حەیای شتێک دەبات کە بنگەی شانازی و خۆپێهەڵدانەوەی خاوەن دەسەاڵت و پارەیە. هەموو داخوازیەکانی 
قەصیدەیەدا هەیە گاڵتەکردنە بە کۆشک و تەالر کردنیش کە لەو  تەرکی دانیشتنی ناو شار و ڕوو لە دەشتودەر

 و دامودەزگای دەوڵەمەندەکانی شاری:

 گەنجی ڕاحەت تاجی عیززەت خارجی مەعموورییە 
 دیش هاوارییە ودهوکوندەبۆ هەر بانگەبانگ و ه

 پۆس بە کۆڵی عامیریی فەرمووی کە وا بۆ پوختە بوون 
 ووتی سەر کێوان گەلێ چاتر لە تاقی شارییە ج

 

ڕووبەڕووبوونەی نالی دژی ژیانە نەرم و نۆڵەکەی دەوڵەمەندی شاری هەرگیز لە کەس ناسەلمێنێ بڵێ  ئەم 
بایەخی  یان بە کەمێنانهگوتەی وەها هەژاران دەبەنگ دەکا و هەستی شۆڕشگێڕانەیان دەکوژێ بە هۆی قەناعەت

تە بەرچاو تاکوو ئەگەر  ێکۆشک و تەالر و ژیانی ئاسوودە، چونکە هەژاری بەستەزمان ئەم شیعرانەیان نای
مۆرفینی تێدا بێت پێی گێژ بن، کە بۆشیان بخوێننەوە تێیناگەن. ئەو کەسەی کە لێی چاوەڕوان دەکرێ شیعری 

 کە هیچی ئەو هەژارە نییە پێی بگوترێ پرۆلیتاریا.  ەنالی بخوێنێتەوە لە سەدەی نۆزدەمدا خوێندەواری ناو شار

پێم لەو ڕوەوە کە ئەم تەرزە دەمەتەقەیە بە هیچ کلۆجێک ڕوو لە  روزانم لێرەدا من خەریکی کارێکی بێسەدە
ردی ئەم ە خوێندەواری کویڕووی تێنەکەین، بەاڵم سووچی من چی ێملشیعری نالی ناکات ئەگەر بە زۆرە

پۆتەراکی شاعیری وەک نالی دەبێت و مۆرفین و جندۆکە و دەرەبەگایەتی لە  سەردەمە دێت سواری سەرو
جێ و گەنجی شلک و تازەشی پێ سەرلێشێواو دەکات. دەبێ بزانین فکرێکی هەڵە کە چوە  شیعرەکانی هەڵدێن

مێشکی خوێندەواری گەنجەوە وەها نەقش بەستوو دەبێ یەکجار بە زەحمەت لێی دەسڕێتەوە یاخود هەر 
 ناسڕێتەوە. 

وی نێو  ووەی سەه کەواتە پێویستە لەتەک فکرێکی هەڵە یەکێکی تر هەبێ تای پکاتەوە و ئیحتیمالی ڕاستکردنە
هەڵەکە لە مێشکی گەنجدا بەردەست بکات بەر لەوەی سەهوەکە بە تەواوی جێگیر بێت. ئەم مەبەستەش لە  

بەرانبەر بیروڕای  بەیندا نەبێت پێویستە ڕاستی بگوترێت و پەردەی لەسەر هەڵدرێتەوە، هەر نەبێ بۆ ئەوە لە
 هەڵەدا هی ڕاستیش نموودێکی هەبێ.

وازبێنین با لەگەڵ نەفسی خۆماندا هەڵوەستی شەرم و حەیا بکەین دەبێ دەستی ستەم و لەمانەش هەموو 
ناڕەوایی مرۆڤی بێڕەحمی ئەم سەردەمە لە مردوە بە شەرەفەکانمان کۆتا کەین، لە حاڵێکدا هەمان دەست  

ەرپا  فرۆشیش بپێی خۆسەپێنی میللەتتۆقێنی میللەتلشندەی دەواوپەیکەری تەقدیس بۆ زیندووی دڕندەی ک
پێیەکەش بەسەرچوو هەمان دەست  لدەکات و دێتە ناو چاویشتەوە و دەمکوتیشت دەکات. کە دەوری دڕندە دەوا

کات هەر لە بیریەتی    درێژاییکە پەیکەری بۆ دروست دەکرد چەپڵەڕێزان دادەنێتەوە بۆ یەکێکی تر، بەاڵم بە 
. بەدەنگ هاتنی ئەم نووسینە لەم هەڵکەوتە  بێتاوانەکانمان بێت و بە گوناهباریان لە قەڵەم بدات ەدژی مردو

سەرەوبنە »فرض الکفایە«یێکە وەک نوێژی سەر مردوو کە ئەگەر کەس نەیکات هەموو کەسی زیندوو تاوانبار 
 دەبێت.

پاش ئەمە کە بە چاکی لێمان ڕوون بێتەوە نالی و ئەمسالی نالی خزمەتکاری دەرەبەگ و ستەم و ئەفسانە 
بوون ئەوەشمان زانی کە خزمەتکار نەبوونیان ئەنجامێکی ئاسایی ئەو   ری دەرووننەبوون، بەڵکوو خزمەتکا
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لە ڕشتەی دیوانەکانیان   ناوەرۆکدەتوانین چەند شادەماری  ،ژیانەیە کە تێیدا بەڕێوە دەچوون سەردەمە و ئەو
 کەین بە شەقڵ و دروشمی هەر یەکێک لەو شاعیرانە.   هەاڵوێرین و بیان

ی کێشانە و پێوانەیێک کە شەقڵ و دروشمی کردننییە بەراوردێکی ئەو دیوانانە بکەین بۆ پەیدا لێرەدا ڕێگەمان 
یەکێکیان لەوانی تر جودا دەکاتەوە چونکە لێکۆڵینەوەی ئەم نووسینە مەیدانی وەها فرەوانی نەگرتۆتە بەر خۆی، 

  ناوەرۆکا چەند شادەمارێکی قسەکەش بۆیە بوو تاکوو شتێکی گرنگی تێدا بەیان کەم. کە بڵێم لەو دیوانەد
بەدی دەکرێ، پێ دەچێ گوتبێم شیعری ناو ئەو دیوانانە وەها لەیەکتر دەچن خاوەنیان نەناسرێتەوە لەو ڕوەوە کە  

ەکانی بابەتی شیعر لە شاعیرێکەوە بۆ یەکێکی تر گۆڕانێکی بنجی بەسەردا نەدەهات، زۆربەیان  ناوەرۆکدەزانین 
کوتاوە کە ئەمە بە زاهیر وا دەکا بەرهەمەکان لە یەکتر بچن و بۆ هەموان  ەیان دخود هەموویان چەند مەیدانێکیا

ی ڕاست و دروستیشی هەیە چونکە دیارە خەریکبوونی  ماددیدەست بدات. ئەم تێبینییە بە ڕواڵەت ڕاستە، بنجی 
  وەب جاران وا چەند کەس بە یەک بابەتەوە وا دەکا ئاکامی خەریکبوونەکەیان لە یەکتر نزیک بێ، تەنانەت زۆر

ی ئەدەبەکەیان لە یەکتر  ناوەرۆکتاکە غەزەلێک بە ناوی دوو شاعیر باڵوبۆتەوە کە ئەمە ڕووی نەدەدا ئەگەر 
 . «سلیمان نظیف»بدرێتە  «ناظم حکمت»جودا بایە وەک ئەوەی کە مومکین نییە شیعرێکی 

واقیعیشدا ڕووی داوە، بەاڵم چەند هۆیەک بەڵێ دەزانم قسەکەم ئەم ئاکامانەی بەبەرەوە هەیە، وەک دیتت لە 
و نەناسرانەوەیان. وا لێرەدا بەوپەڕی   ینوسەروشوبێتە خەتەری بێشیعری شاعیران ب بوونیهەیە نەهێلێ تێکەاڵو

 کورتبێژییەوە لێیان دەبمەوە.

دانانیانەوە بە ناوی یەک لەو هۆیانەی پاراستنی شیعری شاعیر ئەوەیە کە زۆربەی شاعیرەکان لە کاتی  
خاوەنەکەیەوە تۆمار کراوە و لە نێوان خەڵقدا بۆ ئەو ساغ بوونەوە کە ئەمە شتێکە وەک قەڵغان وایە بۆ پاراستنی  

شیعرەکە. هۆیێکی تر ئەوەیە بە عادەت نازناوێک لە کۆتایی شیعردا، وەک تاپۆی خانوو، شیعرەکە بۆ  یمولکیەتی
دەبێ نازناوەکە بە یەکێکی تری وەک خۆی دەگۆردرێتەوە کە کێشی  دانەرەکەی دەپارێزێ. هەندێ جار وا

افی و گەلێک نازناوی تر صنالی، سالم، کوردی، حاجی، ڕاجی،  شیعرەکە تێک نادات و گرفت پەیدا ناکات.
  ،هەموویان یەک کێشن و دێنە جێگەی یەکتر، بەاڵم بایەخی ئەم ئیحتیمالە لە زۆر ڕێگەوە کەم دەبێتەوە

 وە بوو کە گوتم شیعرەکان لە دەمی بەوەلەدبوونیانەوە خاوەنەکەیان ناسراوە.یەکێکیان ئە

دەستەوە بدات وەک کە  ەدا نیشانەیێک هەبێ خاوەنەکەی بەدوەمیان ئەوەیە کە دەشێ لە ناو هەڵبەستەک
»قادر« مەدحکراوی ناو شیعر بێ شیعرەکە بۆ کوردیی ساغ دەکاتەوە وەیا حەبیبە نالی پێ دەناسرێتەوە. 

هەڵبەست پەنجە بۆ ئەو شاعیرە درێژ دەکا کە ڕووداوەکە پێوەندی بەوەوە  دەبێ ڕووداوی ناو رەڕای ناو، واسە
 هەیە.

شێوان تەسک دەکاتەوە وەک هاتنی »ئە« ران لەهجەی شیعرەکە پەراوێزی سەرهۆی سێیەم ئەوەیە کە زۆر جا
ەگەڵ« هی موکریانە... بە دە وەیا وشەی »ارعەوە کە تایبەتی سلێمانی و شوێنی لەو نزیکەوەیضلە پێش فیعلی م

 عەی خوارەوە: ەنموونە دەڵێم ئەم مصر

قوربان هەورەمانێ چۆن ببینم« هی ناوچەی سلێمانی نییە چونکە خەڵقەکەی ناڵێن »هەورەمانێ« هەرچەند   »بە
 عەکە هی حاجی مەال عەبدوڵاڵی کۆیەیە(.ەمەفعوولیش بێت )مصر

اسیەت و تایبەتی و دەم و ڕاوێژەیە لێی دەبێ بە شەقڵ کەوا گەلێک  هۆی چوارەمی ناسینەوەی شیعر ئەو خ
جاران غەڵەتی پەرەسەندوو ڕاست دەکاتەوە. هەڵبەستێک کە لە شاعیرێک نەوەشایەوە زەحمەتە بۆی ببێ بە ماڵ 

هەرچەند نازناوی ئەویشی پێوە بێت و لە نووسینانیشدا بەو جۆرە ڕۆییشتبێت. لەگەڵ ئەمەشدا وا دەبێ  



150 
 

کانیش حیساب کرابێت وەک وبوەشێتەوە و بۆ هەردو (مستوی)ک لە دوو شاعیری هاوڕێکار شاعیرێ 
چەند بەیازی  لە بەاڵم  وەردی بەستوقەصیدەکەی »ڕەفیقان من ئەوە ڕۆییم لە التان« کە شۆرەتی بۆ ک

 موعتەبەردا بۆ نالی حیساب کراوە. 

لەمانەش بترازێ هۆی دیار خستنی خاوەنی شیعر لە گەلێک باری ترەوە پەیدا دەبێ کە ئێرە بۆی دەست نادات  
ەدەی صلە شیعری بوێژانی کوردی  ناوەرۆکئەم باسەی چەند شادەماری  بەهەمەحاڵ خۆی پێوە خەریک کات. 

ی ئاشکرا و هەموارەوە گەشتی ببڕین، دەتوانین لە ڕێبازێکی شیعری نالی دانۆزدەمدا کە بەسەر لێکۆڵینەوە 
پێی گران ستی نالی وەک شوێنلەب چونکە مەتانەتی هەڵبەطگرتن و تۆژینەوەی تێدا ببەینە سەر مەسرنج

ێکی هەڵبەستدا توڕڕەی بەستوە هەر دەڵێی بەر پەنجەش دەکەوێت ناوەرۆکمێردان، لە هەموو مەبەستێک و 
 نەک تەنها چاو.

دانی ەوە و شەرحکردنڕاستی، لێکۆڵینەوە و ڕوونێشم، بەلێرەدا پەنجەیان بۆ ڕادەکئەو چەند شادەمارانەی من 
سەربەخۆی دەوێ بۆ ئەوەی بە چاکی ساغ بێتەوە ئایا بۆچی نالی بە زۆری خەریکی ئەم تەرزە واتا و مەبەستانە  

ۆژگاری ئەو چ دەچوو نالی لەو بارەی تێیدا بوو بە واتا و مەبەستی ترەوە خەریک بێت؟ ڕ! ئایا ڕێی تێەبو
 ؟ەوەیەکێکی وەک نالیی بوونیمەبەستی تری دەخستە بەردەست و هۆش و خەریک

شیعری کوردی لە  بوونیدا بە پێی لوان و دەسەاڵت الیەنی پەیداـحاجی قادری کۆیی« »ی دوەم بەرگی لە
دوای شۆڕشی فەرەنسەدا ڕوون کراوەتەوە کە دەزانین نالی و   سەردەمی حوکمی عەبدوڕڕەحمان پاشای بابان بە

شانی وانیش حاجی قادر و باپیرم و چەند انیدا، بە دوای ئەواندا و شانبەسالم و کوردی لە مەڵبەندی سلێم
نە سەر هەمان ڕێبازی ئەدەبەوە. لەو لێکۆڵینەوەیدا  شاعیری تری کۆیی لە مەڵبەندی نێوان دوو زابدا کەوت

ی ناوەرۆکمەتەڵی پەیدابوونی شیعری کوردی پەردەی مەتەاڵیەتی لەسەر هەڵگیراوە. دیارە لێرەدا کە باسی 
شیعرەکانی بخەینە بەر لێکدانەوە دەبێ هەمان  بوونیشیعری نالی بکەین و ئەم الباسەی هۆی کوردیی

ی حاجی قادری کۆیی دووبارە بکەینەوە چونکە، تا ئەمن بیرم بۆ دۆزینەوەی هۆی مدوەبۆچوونەکەی ناو بەرگی  
بە شیعری کوردی چووبێ، هەر ئەو هۆیانەمان دێنە پێشەوە کە لەو کتێبەدا لێیان  کردنئەم دیاردەیەی دەست

او کتێبەکە چونکە  اوەتەوە. کەواتە کوتانەوەی ئەم باسە بەالوە دەنێم و خوێنەر دەگێڕمەوە بۆ الی نووسینی نرکۆڵ
 چی لەوان نوێترم بە چەنگ نەکەوتوە لێرەدا بیکەم بە تەواوکەری ناتەواویی ئەوێ.

ەوە گەلێک ڕوونتر و ئاشکراترە لە بوونیکوردییبوونی شیعری نالی لەالیەن زانینی هۆی پەیدابوون و زەرفی پەیدا
ئێمە نازانین بە وردی و   ری پێک دێنن.ی شیعناوەرۆکهۆی خەریکبوونی نالی بەو شادەمارانەی کە گوتم ڕشتەی 

بە ڕوونی بۆچی نالی پتر لە شاعیرەکانی سەردەمی خۆی عاشق بوە، پتر پەندیار بوە، پتر لە پاشاکانی بابان  
بۆ ئاوارەبوون کە ئەمانە هەموو دیاردەی   وەب ۆفی بوە، پتریش ئامادەصنیزیک بوە، پتر مەال بوە، پتر دژی 

   شیعرەکانی دەنگیان داوەتەوە و کاریان کردۆتە سەر ژیانی.ئەوتۆن لە 

ێ دەتوانین ڕووکەشێکی ئەم دیاردانە باس لێ بکەین بە فەندی ڕستەسازی و مەهارەتی شت تێکبەستن بایی  ڵبە
ی خوێنەرێکی بەپەلەش بیانخەینە ناو نووسینمانەوە بەاڵم چ فایدە کە نووسەر خۆی بەو شتانە ئیقناع کردنئیقناع

ێت و باوەڕی تەواویان پێ نەکات، حەیفە من یا یەکێکی تر لەسەر سەکۆی نمایشت و خۆهەڵدانەوە پەڕی  نەب
ساختەی ڕەنگاوڕەنگی هۆی هەڵبەستراو بە خۆمانەوە بنێین و وەک تاووس چەتری فیزوناز لە بەرانبەر فکرە 

 سافیلکەکەی تەماشاکەران لێ بدەین... 

ەکانی شیعری نالی بدەینەوە بەهۆی ناوەرۆکەلەدا هەموو شادەماری بەڕاستی مومکین نییە لە دیراسەی بەپ
دانی لەو دیو بایەخ بێ وەیا ئەنجامەمپەیدابوون وەیا بیگێڕینەوە بۆ سەرچاوەی لێهەڵقوڵین. وەنیە ئەم کارەش ک



151 
 

 دیراسەی شیعری بوونیسنووری دەسەاڵتی مرۆڤەوە بێ. الیەنی بایەخداربوون لەوەوە دێت کە بە ڕادەی گرنگ
ئەویش گرنگە چونکە بەم دۆزینەوەیە   وەب شاعیر، دۆزینەوەی ئەو کاریگەرە و ئەو زەرفەی شیعرەکەی لێ پەیدا
چاکی ئاشکرا دەبێت، کە ئەمە شتێکە   پێوەندیی شاعیر بە واقعیەوە دەزانرێت و واتا و هێمای شیعرەکانی بە

الیەنی ئیمکان هەبوونی دۆزینەوەی هۆی پەیدابوون و  گوتراوە و لە هەندێ شوێنی ئەم نووسینەش باسی کراوە.  
درێژ دەتوانێ ئەو بوونی بەردەوام و هەناسەزەرفی لێهەڵقوڵینی شیعرەکانیش بەوەدا مەعلووم دەکرێ کە خەریک

ەمەوە ڕووداوانەی سەدەی بیستەم کە پێوەندیی دوور وەیا نزیکیان بە نالییەوە لە سەرچاوەی نووسراو و دەماود
بردنە عادەتیەکەی نالییان بەراورد بکات و تین و تاوی هەردووکیان بخاتە بەرانبەر  ە و لەگەڵ بەسەروەرگێڕێتەو

ئاوێنەی هەڵبەستەکانیەوە و لێیان هەڵێنجێ، لە هەمان کاتیشدا حیسابی تەواو بۆ زات و قابیلیەتی نالی بکا کە  
 چۆن تەفاعول لەگەڵ ئەو ڕووداوانە دەکات.

ەو ڕاستییانەش تێبخوێنێتەوە کە لە نالییەوە پێمان گەیشتوە و ڕاگەیاندنی تایبەتیان  سەرەڕای ئەمانە، هەموو ئ
گرتنی وەزعی سلێمانی و دڵنیابوون لە پاراستنی بوو نەیویست بێ نەبز بەخۆە هێندە شەرمهەیە وەک ئەوەی ک
 ە خەبەرداری بکاتەوە.، ئیتر ئەوە بوو کاغەزی بۆ سالم نووسی لێی داوا کرد کە لەم ڕوەوەئابڕوو ڕووی تێکاتەو

بەڵێ ئەم کارە مومکین نییە بەاڵم نەک لەم نووسینەدا کە دەستەمالنی دیوانی نالی و چەند بنگەیەکی لێکدانەوە 
ەوە نەختێک لێرە بەپێشلە ناو چوار دیواری ژوورێکی کۆڕی زانیاری کورددا، هەر جارەش کە ئاڵقەیێکی  وەب

سی بڕی بێ. ەەنگ هاتنی گۆڤارەکەی کۆڕ لە درێژەکێشانی گوتار نەف درێژەی کێشا بێ، خێرا بە خێرا ترسی وەت
ئەم جارەشیان ڕەچاوکردنی یەک قەوارەی لە نێوان سەرلەبەری ئاڵقەکان وا بکا نەتوانم مەیدانێکی وەها فرەوان  

 بکا. ی نادیار ئاشکراێنهندرێژی سەربەخۆ بوەشێتەوە و ە لە دیراسەی دووروبگرمە بەر نووسین ک

کەسر هەم بایخداریشە و هەم مومکینیشە، بە ناچاری  ەموکنەوەی سەرلەبەر و بێکەواتە هەرچەند دەزانم تۆژی
ربەی هەڵبەستەکانی پێک وکە نەخشە و ڕشتەی ز ناوەرۆکوازی لێ دێنم و دەلکێم بە باسی ئەو شادەمارانەی 

 ۆم کردوە.دێنن وەک کە تا ئێستا لەبەر تیشکی ئەواندا هاتوچۆم بە فکر و خامەی خ 

جار دوو شادەماری یەک بوونیئەوەی بۆ هەموو نیگایێکی ڕوون دەردەکەوێت لە هەڵبەستەکانی نالی، زێدە بەرچاو
 ی دیوانەکەیەوە دێن.ناوەرۆکداکوتاوی عیشق و ئایینە کەوا بێگومان لەبەرایی هەموو بەشەکانی تری بنجی و ڕەگ

دەماری تر سەرچاوەشن بۆ وردەەورەن، لە هەمان کاتدا »عیشق و ئایین« کە خۆیان دوو شادەماری گبەڕاستی 
 ی هەڵبەستەکان.ناوەرۆککە ئەوانیش بەشدار دەبنەوە لە تێکڕایی 

دا بە پێی گوتەی دەماودەم کە بەشێکی بەرچاوی شیعرەکانیش پشتگیری ـ»نالی« عیشق لە شیعری شادەماری
ڕەنگە هەر خۆیشی پاڵپێوەنەرێکی  وەهەڵبەستی نالی بسەردەمی خوێندنی فەقێیانەیەوە تێکەڵ بە  لێ دەکەن، لە

لەسەر ڕاڕەوی شاعیری، چونکە وەک دەزانین گەلێ شاعیری خاوەن هونەر و  بوونیگەورە بووبێت بۆ بەردەوام
خاسیەتی شاعیریەت وازیان لە شیعر هێناوە لەبەر نەبوونی ئاگری عیشق لە دڵیاندا بە تایبەتی کە شاعیرەکان  

 ی خوێندنی مەالیانە و قورئان و حەدیس بووبن. وەک نالی خەریک

باری وەهادا »مەال« خەریکی شیعران نابێت ئەگەر سۆزێک لە هەناوی خۆیدا شک نەبا. یەکێکی وەک  دیارە لە
حاجی قادر سۆزی کوردایەتی لێی بوو بەو جێگرەی عیشق کە تا کۆتایی ژیانی شیعری کوردپەرستانەی پێ  

پێش گوزەری  هۆنیەوە، دەشزانین چ مزگەوت و مەدرەسە و دەرسدانی فەقێیان نەدەبوون بە لەمپەڕ لە 
شاعیریەتەکەی. شێخ ڕەزا کە شاعیرێکی بەردەوام بوو لەسەر شیعر بێ ئەوە عیشق ئاگری لە دڵی بەردا بێت،  
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دەرس و مزگەوتی نەبوو لە شیعری مەنع کات وەیاخود ڕاوێژی بەرەو هەڵبەستی ئایینی ببات. کە مزگەوتی  
 نەبوو، مەبەستی تری هەبوون شیعریان پێوە هەڵبەستێ. 

ڕۆیشتوو بووبێت لە ژیانی نالی. نەخشەکێشانەکەشی هەر  ی دەستوا پێ دەچێ عیشق نەخشەکێشێک اڵ بەهەمەح
لەوەندە نەوەستاوە کە شیعری عاشقانەی پێ هەڵبەستوە تا سەردەمی مەرگی. من وا دەزانم »عشق و نامرادی«  

ە بگیرسێتەوە کە ماڵ و  شوێنێکەو کە نەیهێشت نالی بە سەر شتێکەوە بوەستێتەوە وەیا بە وەئەو فرتەنەیە ب
حاڵێکی تێدا بەیەکەوە بنێت وەیا گوزەرانێک تەئمین کات. هەرچەند نازانین ئایا غەیری عیشق چ کاریگەرییەکی  

نالی زێدە لە خەڵقی واڵتی خۆی ئەو ئاوارە و ئۆقرە نەگرتوە بێت، بەاڵم دیارە ئەگەر   تبکا وا وەتایبەتی هەب
تەفسیر بە دەستەوە دەدات کە بێئۆقرەیی  ەلە ئاوارەبوونیدا هەر بایی ئەوهەبووبێ لەو سااڵنەی بەر  شتێکی وا

ژیانەکەی مەڵبەندی بابانی ڕوون کاتەوە. مومکین نییە ئەو شتە تێمان بگەیەنێ بۆچی نالی هەروا بێ ئۆقرە و ماڵ 
 و حاڵ مایەوە تا کۆتایی ژیانی!

ت و لەگەڵ »نالی« گوێزابێتیەوە بۆ واڵتان و  بێجگە لە عشق شتێکی تر بە بیردا نایەت لە بابان ڕووی دابێ
 هەندەران کە لەو دوورەشەوە نەهێڵێ ڕەگ بەزەویەوە داکوتێت. 

لەم تاریکستانەی ڕوانگەمانەوە هەر ئەوەمان پێ دەکرێ حیساب بۆ ئەو تروسکانەی ڕووداوی کاریگەر بکەین کە  
هیچی  وەگوتەی دەماودەم کە پێمان گەییشتلە مەشقەڵی هەڵبەستەکانیەوە پرشنگ داوێژن. بە داخەوە لەوەندە 

 ئەوتۆ لە بنی بێژەنگی تەحقیقدا نامێنێتەوە دوو ڕاستییان ساغ کاتەوە وەیا چەند درۆیەکان سپی کاتەوە. زۆر
جاران گوتە دەماودەمەکە خۆی لە تەحقیقدا درۆی لێ سپی دەبێتەوە و دەپووچێتەوە وەک ئەو خەبەرەی کە  

ماڵیاوا« و   -یبەی ماڵیاوا«ی خۆشویست کەچی لە هەموو قەرەداغدا »ماڵی ئاوا دەڵێ نالی لە قەرەداغ »حەب
 ست بەتاڵین لە بەسەرهاتی نالی!ەماڵکاولێکیش پەیدا نییە. دەبینیت چەند د

بەاڵم وا دێتە  وەب ە«ی عیشقی ئاگرینی »حەبیبردا نالی دووچاهەرچەند پێمان ناکرێ بڕیار بدەین لە چ تەمەنێک
و  سااڵنی خوێندنی دەرەوەی سلێمانی دووچار بووبێ کە سەرەتاکانی تەمەنی جحێڵی  عەقڵەوە ئەم عیشقەی لە

وە هەر ماوە  ە«»حەبیبە و گوندی دەگرنەوە. دیارە نالی ئومێدێکی گەورەی بهەنگامەی دەرس و خوێندنی گوندا
ببڕێن، ئەم ڕاستییەش لەوەوە بە ئیسپات دەگات کە  لەگەڵ بەرهەڵستیکردنی باوکی حەبیبەش لەوەی بەیەکتر 

 ..«دا: هـ.نالی خۆی دانی پێدا هێناوە لە قەصیدەکەی »ماتەم وەکو زولفەینی سیە

 ە بۆ پدەر و بابی حیجابتبەس گریە بک
 ل و موالقات صە بۆ وەثرییی تۆ مو بابیبێ

 ەیی تۆ بۆ من و تۆ بابی فتوح بابیبێ
 بوو بە ئاواتیی تۆ خواستەیی من  بابیبێ

 ا نبێبابی مرادی من و تۆ بوو بە تەمەن
 بێ بابی دوعایی من و تۆ بوو بە موناجات 

 ئەو بابە کە فەتح و زەفەری قەلعەیە قەمعی
 اتذذ با قەلعی بکا زەلزەیی هادیمی لە
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 وەزاریشیدا هاتی عاشقانەدا بە ێنهن، تەنانەت لە ڕاز و نیازی وەدیارە حەبیبەش وەک نالی دووچاری عیشقەکە ب
  وەکە خوا ئەو بابە بباتەوە و بەیەکتریان شاد بکات... بەاڵم بێگومان دوای مردنی باوکەش بەرهەڵستی ئەوتۆ هەب
نەهێڵێ بەیەکتر بگەن کە ئێرە جێی لێکۆڵینەوەی دەرخستن وەیا تەرجیحی هۆی ئەو بەیەکتر نەگەیشتنە نییە.  

تر دامەزران و چەسپانی عیشق و ئایینە لە ویژدانی نالیدا. ئایا  ووئەوەی مەبەستەمە لێرەدا دۆزینەوەی الیەنی ز
 کامیان بەر لەوی تر چنگاڵی خۆی ڕوو چواندوە؟ 

 یکێشت شداەحیرجەت وەل کات،ەد حیرجەت شق یع یسکانڕ یزووتر ینیەال ەوە شێپەب ەرێل ێڕەید ندەچ مەئ
. ڵییکام یه شینییو ئا  یەتیەنجاەگ ەیچکەب شق ی ع ەارید ەچونک ەگرتو ەوۆیەخ  رەبەب یتەو عاد وانکراوەڕچاو

 رۆز ەک مەکەن تەعاد یحوکمو  وانکردنەڕچاو  ەیبنگ ەتاک ەب میسلەت ەکەنی بوو نووس ۆیەب شمەکەوەکدانێل
 . نەکەکار د ەوانەچێپ ەب ێبەجاران وا د

نالییە، شوێن پەنجەی لە بەڕاستی عیشق کە قووڵترین و کۆنترین هەستە گەورە و کاریگەرەکانی گیان و هەناوی 
هەموو ئاکار و ڕەفتار و گوتاری نالیدا بەرچاو و بەرهەستە، تەنانەت بەشی زۆری هەنیسکی عاتیفەی دینیشی لە  
قوڵپ و جۆشی کۆنە عیشقە زامدارەکەیەوە گڕ دەبەستن. ئەو دیاردانەوەی عیشقی نالی لە هەڵبەستەکانی سەر 

بە تەقینەوەی  دوەنێ هەر دەڵێی لەو شوێنانەدا عیشق بەهانەی ئایینی کربە ئایینیدا ناو ناوە وەها غەلەب دەستێ
 : خۆی

 ەمەع دەخاتە ملطدڵ بەندی  یصتۆ لە حیر یی یتووت
 ەرەب دەکاط بولبولی من لە عیشقی گوڵ تەغنیەو و

 

لێرەدا هەرچەند ئەم هەڵبەستە لە زیمنی قەصیدەکەی »ئەحوەلی تەفرقە نەزەر«دا خەریکی شکاندنەوەی  
حاڵ تارمایی ئایین لەو دیو پەردەی عیشقەوە خۆی  بۆتە پێشانگەی عیشق بە یاخوازانە، بەاڵم بە جۆرێک دون

 دەنوێنێ. 

 واتای بەیتەکە یەکجار نازدارە، بایی ئەوەندەی تێی دەگەم پێوەی خەریک دەبم. 

گەربوونی قەصیدەکە لە سەرەتاوە ئەو کەسانە عەیبدار دەکا کە لە تەک قودرەتی خوادا بایەخ بە کاری
ە، پێی دەڵێ  ـخێڵی چاو شەش و بێش« -ر ظسباب«یش دەدەن. نالی ڕووی قسەی لە »ئەحوەلی تەفرەقە نەا»

خاتری دڵە دونیاخوازەکەت. تووتی مەلێکە قسان دەکا،   ملی خۆی کردەوە لەبەر تووتیەکەت بەندی تەمەعی لە
دەبێتە هۆی خنکان، بۆیە ئەو تووتیە بە پەتی تەماع  کەواتە مەبەست لەو تووتیە زمانە. بەند کە کەوتە مل 

ەلی تووتی  خنکاوە و قسەی حەق ناکات کە بڵێ هەر خودا کاریگەرە نەوەک ئەم بڕوایە دنیای لە کیس بدات. م
لە هەندێ   -بکرێ هـ خاڵ هەیە وەک ئاڵقە تێی ئااڵوە و جێی خۆیەتی بە بەند تەشبیبە دەوری ملیەوە خەتو

ئەمە حاڵی کابرای  -مەع« نووسراوە کە زیاتریش لەگەڵ واتای بەیتەکەدا دەگونجێ »تەوقی تە نوسخەدا
 »ئەحوەلی تەفرەقە نەزەر«ەکەیە، با بزانین نالی چۆنە. 

نالی دەڵێ بولبولی من کە عاشقی گوڵە زمانی کراوەتەوە و شادی دەکات و گۆرانی دەڵێت. دیارە مەبەست لەو 
خودایە کەوا خواپەرست و »عارفی وەحدەت ئاشنا« خەریکی ستایش   بولبولە دڵی خۆیەتی عیشقەکەش عیشقی

دا کردنچەهچەهەلە و عیبادەتی ئەون وەک بولبول کە چەهچەهە بۆ گوڵ دەکات. بولبولەکەی عیشقی نالی 
 ە وەک تووتیەکە بەندی تەمەع لە ملی نەئااڵوە...کزمانی کراوەتەوە چون
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 ەندی دەرهێناوە وەک کە لەم بەیتەدا دەڵێ: نالی لە سەرچاوەی عیشق، ناوناوە، گەوهەری پ

 گوڵ بەدەم بادی سەباوە پێکەنی بولبول فڕی 
 وەفا! یەعنی عاشق الزمە دوور بێ لە یاری بێ

 

 وەیاخود لەم بەیتەدا:

 ە گوڵ بە دەمی بادی سەباو ی ەنتا پێنەک
 نەمزانی شەوێ بولبولی بێچارە حەقی بوو 

 

 دیمەنە تەندروستییەشی هەڵێنجاوە: سەرچاوەی عیشقەوە ئەم  هەر لە

 ە ەد وەعدە شکاوصجێگە بە   ەدصدەستم کە لە 
 جەبری نییە ئەم کەسرە هەتا نەیخەمە ئەستۆ

 

هەڵبەستەکانی نالی ڕوون  ەوەی ئەم نووسینەدا الیەنی دەرکەوتنی کۆمەاڵیەتی لەلێرە بەپێشلە هەندێ ئاڵقەی 
 ەوەشی نەبێ.کردنم بە دووبارەوەوە هەرچەند لزوکراوەتەوە کە ئەویش دەبێ لێرەدا تێی بخوێندرێت

قسە لە بارەی عیشقی نالی ئەوەیە کە ئەم عیشقە بە هەموو سەروبەرێکی ئەدەبی نالیدا باڵوبۆتەوە وەک   یکورتە
 ڕشتەی دەماران کە بە بەدەندا باڵودەبێتەوە. 

بە گەلێک شێوەش جلوەی کردوە. ئەم ، وەی شیعری نالیدا گرتناوەرۆکبە دوا عیشقدا ئایین ڕووپێوێکی بەرینی لە 
هەڵبەستانە سەرلەبەریان بە ئایینەوە خەریکن بەشێکی زۆریشیان لە هەڵبەستە هەرە درێژەکانی نالی  

 ێن:دردەژمێر

 ی حوسن. وە دەرلئەی ج .1
 ئەحوەلی تەفرەقە نەزەر.  .2
 وشتن.ومووی سپی کردم بە ش .3
 گۆشی کەفی ڕەنگینی تۆیە.قەدەرلحە .4
 وەرە. ونەوە می مەدین ڕیاضئەی ساکینی  .5
 ئەال ئەی نەفسی بووم ئاسا. .6
 شتر بانە.  .7
 لە جوملەی موعجیز ئەندەر موعجیز.  .8
 بارم.دلە چاوی ڕوو .9

 ساقی وەرە مەیخانە.  .10
 نەفەس بگرە. .11
 وان.ەئەی تازە ج .12
 وەی کە ڕووزەردی مەدینە و... .13
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ئایین خوار کردۆتەوە و  یدانە زۆر جێگەی هەڵبەستی عادەتی پەند وەیا عیشقیشدا نالی سەری لە صجگە لەم قە
 خواردوو کردوە:روانە، خولخەیاڵەکەی بە دەوری چرای ئەودا، وەک پە

 ە ی بکە و دامەنی بگرددونیا بە فیدای قەد
 ال آ وبی لمن اختار علی المال مط

 گریانمدا یجۆشش و تاوە لە نێو دیدەی
 چ تەنوورێکە لە تەندوورەیی تووفانمدا 

 ەیدیدەم چ دەک ەتی نری وەرە نێو جەنوتۆ کە حو
 زانمدا ووو سینەیی س رەرلەم دڵەی پڕ شە

 هودهودی دڵ حەبسی بەلقیسی سەبای دیوە یەقین
 انی دەکا ثفی صەخۆی کە دامەنگیری شاهی ئا

 لەبی طبێ مراد مەنیعمەت ی ثحدیئەو کەسەی تە
 الی ئەمری یەزدانی دەکا متثإمیسلی نالی 

 نور لیبەم کاسە لەسەر پەنجە دەڵێن نوری ع
 باح صڕەخشانە لە میشکاتی قەدح دا وەکو م

 یتاقی کیسرەوی یە ەشیبنیانی کیبر و سەرک
 شییە تەختی ئابنووسەوڕودانانی زوڵم و ڕ

 

 ەی ئایینن.دزا، ە«ەرلەبەری بەیتەکانی: »لەکن ئەم جەوهەرە فەردس

 ەتینی جەنروو حو بۆ تۆ کە بیکر و تازە وەک
 قطەالدونیا بدەم  یقەیدی چیە عەجووزەی

 یلە ڕۆژوومطنەتی تەقبیلی دەمت عا نسو بێ
 ە نوێژم لیطرەتی میحرابی برۆت باضبێ حە

 

ە بێین بە دوا هەموو  ئەمانە نموونەی بەیتی دینئامێزن لە سێیەکێکی پێشەوەی دیوانەکەی وەرگیراون، ک
شەقڵەی دینی پێوە   مدەدۆزینەوە ئە پەنجەیێکی دیندا بگەرێین لە هەڵبەستەکانیدا، خەرمانێکی مناسبی لێ شوێن

بێت، دیارە ئەو شیعرانەی کە ئاراییشتی خۆیان لە زاراوە و مەوزوعاتی خوێندنی مزگەوت وەرگرتوە ئەویش 
دەخرێنەوە سەر خەرمانی شیعری سەر بە ئایین. گەلێک پەند و قسەی نەستەقیشی ڕاستەوخۆ لە ئەدەبیاتی  

 ڵییون: ودینەوە هەڵک

 دڵەکەت ساتێ لە هیجران خالی نییە نالی 
 تاتاری وجودت نەپسێنێ »ملک الموت« 
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ئەو ملەت کە  -بە واتای ملی وەک مووت  - ، بە زمان با هەڵدان دەکرێتە »ملی کەلموتـە ئەم
وە  ـەبێت. لە  وەیا  « هەر خۆی »ملک الموت« دەشێ ەوەک موو وای

 کەلمووت« دەردەچێت. -ەی »ملیڵکێشەکتێکە

 هەر لە سەرچاوەی دینەوە نالی پەندیشی هەڵێنجاوە:

 ە ڵ نیو گهـ لییە و بەختی گیاصیبی ئەصسەهم و نە
 تووتنە خەرجی سووتنە مۆدنە ماچی لەب دەکا 

 لەومی زەمان دەکەی کە بۆچ خواری و ڕاستی دەوێ 
 غافڵە دەستی ڕاستی خۆت خزمەتی دەستی چەپ دەکا

 

 وەیاخود کە دەڵێ:

 ەتی و دۆزەخیت دەوێ نگەر ئاب و تابی جەن
 ش و برۆی عەبووس وبنواڕە ناوچەوانی بەشو

 

 وەیا:

 نالی ئاسوودە نییە توولە نەمامی عومرت 
 ە لی لە سەر بایێکص بە نەفەس دێت و دەچێ ئە 

ئاییندا دەسکارییەکی یەکجار شاعیرانە  بە ی تری سەرڕێکەوتێکی سەیر لەوەدایە کە نالی بەیتێکی ئایینی و یەکێک 
دەشێ بۆی حیساب بکرێ بە نیشانەی پێشەوایی لە مەیدانی  دوەو دەستەاڵتدارانەی دوو وشەی بەیتەکانی کر 

 ەردا. بەیتە ئایینیەکە ئەمەیە: زمان و هون

 ەڕڕافی کەففەدا صزەڕڕە لە چاوی بۆتەیی 
 ەمەخفی نییە دیارە وەکوو ڕۆژی نیمەڕ

 

ۆ«یە کە ئەویش کورتە وشەی نیوەڕۆژە. بەیتە سەر بە  ڕ کورتە و گۆڕاوی وشەی »نیوە« وشەی »نیمەڕ
 ئاینیێکەش ئەمەیە: 

 هەولی فیراق یمەخمەرە هاویەی
 دەستی من دامەنی توو ڕۆژی قیا

 

 ە.ـوشەی »قیا« کورتەی وشەی »قیام وەیا قیامەت«

ئوستاد زانییە. حاجی قادریش لەم لەڕادەبەدەر و خۆبەامڵەتە لەگەڵ وشەدا بەرهەمی دەستڕۆیشتنی ئەم م
 ەدا مامڵەتێکی وەهای کردوە:نیوەبەیت
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 تەماعی گەورەیی بێ چەک نەکەن نەک 

 

هۆی   »ابن الرومي«ش بە «ی عەباس مەحموود عەقاددا دەبینیەلە کتێبی »ابن الرومي: حەیاتە من شعر
 ە دەڵێ: ملکەچ کردوە بۆ ئیجتیهادی خۆی لەوەی کلەخۆڕازیبوونەوە دەستوورێکی ڕێزمانی عەربی 

 یا ابا علی إو يدعون

 

نەک ناو وەک لێرەدا شاعیر بە ئارەزووی خۆی بەکاریهێناوە:  (متصلمیر ض) « دەچێتە سەر ڕاناوی لکاویاإ»
نموونەی تریش لەم بابەتە لە شیعری شاعیری دەستەاڵتداردا هەیە، چەند دانەیێکیان لە کتێبەکەی »مع  

 حسین« دەخوێنێتەوە. طە «ی دانانی »يتنبالم

ێژەی زۆرە کە دیارە لێرەدا جێی نابێتەوە، ئەوەندە بەسە بڵێم چی لێرە ری شیعری نالیدا دناوەرۆکباسی ئایین لە 
مەزهەبی »جبر« گوتراوە دێتەوە ناو و دەربارەی مەیلی نالی بۆ تصوف  -لە بەشەکانی پێشوو تردا  -بەپێشەوە 
 ەوەشی نەبێت.کردنم بە دووبارەوئێرەکانەوە، هەرچەند لزوحیسابی 

پەند و قسەی نەستەق و دروشمی کۆمەاڵیەتی و خۆهەڵدانەوە   لە ناوەرۆکبەدوا عیشق و ئاییندا دەماری تری 
و ڕەندی و شیعری بە ڕواڵەت کوڕدۆست، ئەمانە هەموویان بەشدار دەبن لە  ەۆفیانصو خۆشکاندنەوەی 

ەین  لە شیعری نالیدا کە ئەگەر تاکەتاکەیان بە درێژیی باس بک ناوەرۆکەرجوملەی ێنانی تابلۆی سهپێک
ێنانەوەیان ڕووپێوێکی فرەوان دەگرێ لە قەوارەی ئەم نووسینەدا. هدرەنگەوە لێیان دەبینەوە تەنانەت نموونەبە

ئەوان لە دیوانی نالیدا کراونەتەوە، هی تریش وەک  شی  ەوە، ئەو نموونانەکردنناوناوە بە پێی پێویستی ڕوون
 دەدیترێن و هەموو کەسێک تێیان دەگات کە ئیتر پێویست بەوە نەماوە چیتر پێیانەوە خەریک بم.

کردن، یەکێکی تر هەیە دەشێ ئەویش بە شادەمار   کە باسم ناوەرۆکوێڕای ئەم شادەمار و وردەدەمارانەی 
زانین« لە شیعری نالی  ێزی »خۆبەکوردی زۆر بەهحیساب بکرێ. لە گەلێک جێگە و موناسەبەدا هەستێک

یەکێک لە  زمانی شیعرەکانی، ئەم هەستەش دەبێتەوە بە بوونیگەرمایی دەداتەوە کە ئەگەر بخرێتە سەر کوردیی
بێین تێبینی   ڕواڵەت«ی شیعری نالی بەتایبەتی کە -شێواز  -« نەک »ڕوخسار ناوەرۆککەرتە بنجیەکانی »
کۆمەاڵیەتیەکانی ئەو سەردەمە بکەین کە نالی شیعری تێدا هەڵبەستوون بە  -سیاسییە  -داخوازییە ئەدەبییە 

 درێژایی عومری دوور کەوتنەوەی لە سلێمانی. 

ساڵ بەر لە ئێستا،   150-100زمان بە عادەت دەخلی بەسەر ڕواڵەتەوە هەیە، بەاڵم بە نیسبەت بوێژی کوردی 
ێکی لەو زمانە کوردییە وەرنەگرتبێ، دیارە زمانەکە  تایبەتی کە لە دەرەوەی کوردستانی بەسەر بردبێ و نانبە

زانین  وردکەیدا خۆبەگەلێک شوێنی دیوانەک و هەست نەک قەپێلک و دەفر. لە ناوەرۆکدەبێتە مەبەس و 
دیمەنێکی بەرچاوی ناو هەڵبەستە، من لێرەدا مەودای دەاللەت لێ وەگرتنیانم بە دەستەوە نییە، بۆیە دەیان  

خاکی و  »عی کۆتایی محاوەرەکەی نێوان ەپێوە خەریکبوونی خوێنەران، بەاڵم تاکە مصردەمەوە بە پەرۆش و 
تام و بۆنێکی بەهێزی کوردایەتی لێ وەردەگیرێ کەوا دەشێ حیسابێکی تایبەتی بۆ بکرێ. چ دووریش   «نالی

ی ەور« و »تا فەلەک دەـهنابینم محاوەرەکە لەو سەردەمانەدا بووبێت کە قەصیدەی »تاقمی مومتازی شا
 نەدا«ی تێدا هۆنرابێتەوە.  
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وەک بزانم »خاکی« هەر لە دەوروبەری سلێمانی نالی دیوە کە ئەمە پتر جێ و کاتی محاوەرەکە نیشان دەدات 
 یشدا بووبا: عیراق لەوەی دیتنیان لە دەرەوە کوردستانی 

 موحەققەق مەشرەبی »نالی« لە شیعرا هەر وەکوو »خاکی« 
 ەزولفی دوو تایخەیاڵی کوردییە بەیتی سەراپا 

 

-نالی»عی دوەمی بەیتەکان هی نالین، هەم لەبەر تریسکانەوەی ئاکاری داڕشتنی ەگومان نییە لەوەدا مصر
 عی دوەمی ئەم بەیتەدا:ەلە مصر «حەبیبە»و هەم لەبەر هاتنی ناوی  «یانەیان

 لە دونیا جەننەتی باقی تەالری شاهییە ساقی
 ە شیرین و عەزرایەوقی ملی طوڕڕەیی ط»حەبیبە« 

 

ی  نیوەبەیتبە  وەعەی کە بەش لە ڕووی ئەدەبەوە ناوی نالی پێش هی خۆی خستوە لەو مصری«خاکی»دیارە 
 کۆتایی قەصیدەکە و ناوی هەردوویانی تێدایە. 

گەلێ قسەم لە داڵ بوو حیکایەتم  »چەند بە ناکامی و نیوەچڵی دەست لەم گوڵچنینەی گوڵزاری نالی هەڵدەگرم: 
ەد حەیف و مخابن، مەودای حیکایەتخوانی بە پایان گەییشت و تەڵەسماتی گەلێک قەاڵی  صبەاڵم « مابوو

ا، منیش هەر  رهێڵ شکێن بەجێەڵسمی تری تیەکی تێیاندا هەبێ بۆ قارەمانێکێنهنداخراو نەشکێنرا، گەوهەر و 
 ئەوەم بۆ مایەوە، لە پایانی گەشتی ناو باخەکەی نالی، پر بە دڵ بڵێم:

 دەسکێک گوڵ، دەسکێک نێرگز
 مەرگی کورد و کوردستان نەبینم هەرگیز

 »...« 

 


