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ئارام سدیق

سەرەتا
و  ئازار  و  ژیان  قورسایی  زۆرترین  بۆیە  هەر  كوردییە.  ئەدەبی  مێژووی  نێو  ژانری  بەتەمەنترین  شیعر 
دەردەكانی كۆمەڵگەی ئێمە لە شیعردا جێی  كراوەتەوە. رەنگە زۆرجار شیعر شانی هەڵگرتنی ئەو هەموو 
ئازار و برینانەی نەبووبێت، بەاڵم شاعیرانی ئێمە هەر پەنایان بۆ بردووە و وەك دوا پەناگە و دڵفراوانترین 

بەئێستاییكردنی شوێنی مێژوویی
لە تێكستی )هەموو رێگەكان ناچنەوە رۆما...(ی دالوەر قەرەداغی-دا
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ژانری ئەدەبی دڵی بۆ تەواوی ئەو ژان و ئازارانە 
و  قانیع  تا  خانییەوە  ئەحمەدی  لە  كردۆتەوە. 
بێكەس و شاعیرانی نوێ، شیعر سەنگەرێك بووە 
بۆ بەرگریكردن لە ئازادیی كۆمەڵگە و ئازادیی تاك. 
شیعر لەگەڵ ئەوەی پەناگەی دەربڕینی ئازارەكانی 
بووە  دەروازەیەك  هاوكات  بووە،  كۆمەڵگە  و  تاك 
بۆ وشیاركردنەوەی تاكەكان و پیشاندانی رێگەكانی 

زانست و ئایندەیەكی باشتر.
لە پاش حەفتاكان، شیعری كوردی بەرگی شیعری 
بۆ  سەنگەرێك  بووە  و  كردووە  لەبەر  بەرگریی 
بەرگریكردن لە كوردبوون و مانەوە تا ئەو ئاستەی 
بووە بەرگریكەر لە خاكی نیشتمان و شانبەشانی 
و  بجەنگێت  ئەو سەردەمە  ئازادیخوازەكانی  مرۆڤە 
هانی خەباتی بەردەوامیان بدات. هەر بۆیە لە رووی 
گەمە  قوربانیی  بووەتە  شیعر  زۆرجار  هونەرییەوە 
رووی  چەندین  لە  بەاڵم  سیاسییەكان،  رووداوە  و 
ترەوە خزمەتی بە كۆمەڵگە كردووە. پاش راپەڕین 
شیعری كوردی هەنگاوی بەرەو ئەوە نا كە لەپێناو 
هونەری شیعردا بژی و بمێنێتەوە، ئەگەرچی زۆرجار 
رووداوەكان بەشێوەی جۆراوجۆر كاریان تێكردووە، 
بەاڵم ئەمە ئاستی تەكنیكی و مانایی دانەبەزاندە 
كۆمەڵگە  رووداوەكانی  هەمیشە  چونكە  خوارەوە، 
كاریگەرییان لەسەر شاعیر دەبێت و شاعیر ناتوانێ  
لە دەرەوەی ئەو رووداوانە بژی. بێگومان ئەمەش 
ئەو  بەرامبەر  شاعیر  هەستیاریی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

بەركەوتانەی بەری دەكەون. 
نووسینەیە  ئەم  سەرەكیی  مەبەستی  ئەوەی 
قسەكردنە لەسەر شیعری )رێگەكان ناچنەوە رۆما، 
دالوەر  سەرا(ی  بەر  دێنەوە  هەموو  هەر  رێگەكان 
ئەم  جیاوازی  شیعرێكی  شیعرە،  ئەم  قەرەداغی. 

تایبەتدا  هەلومەرجێكی  لە  پێیەی  بەو  شاعیرەیە، 
نووسراوه ، كە ئەویش خۆپیشاندانە دوو مانگییەكەی 
ئەمساڵی بەر سەرای سلێمانی بوو، بۆیە من رامان 
بەپێویستزانی  شیعرەم  ئەم  لەسەر  وردبوونەوە  و 
بەو پێیەی شیعرێكە توانیویەتی كۆمەڵێك وێنەی 
بگوێزێتەوە.  هونەری  بەشێوەیەكی  رووداوانە  ئەو 
شیعرە  ئه م  ئاستێكی  چەند  لەسەر  ئێمە  لێرەوە 
بەئێستاییكردنەی  ئەو  بەتایبەتیش  دەكەین،  قسە 
شوێنی مێژوویی، كە بۆ من خاڵی سەرەكیی ئەم 

نووسینەیە.

لەبارەی ناونیشانەوە
شیعری  لە  ناونیشان  سەرنجی  وردی  بە  ئەگەر 
لە  زۆر  بەشێكی  دەبینین  بدەین،  راپەڕیندا  دوای 
ناونیشانەكان ناونیشانی درێژن، یان دروستتر بڵێین 
بچووك  پەرەگرافێكی  یان  شیعرەكە،  لە  دێڕێك 
كراوەتە ناونیشان. بێگومان من ناتوانم لە ئێستادا 
و بە سەرپێیی حوكم لەسەر ئەم جۆرە لە ناونیشان 
دیاردەیەكی  وەكو  ئەمە  كە  وایە  رام  بەاڵم  بدەم، 
لە  كە  دەردەكەوێت،  كوردی  شیعری  نێو  نوێی 
شیعری هەریەك لە شاعیرانی  نەوەی )دالوەر(دا 
دەیبینینەوە و ئەم حاڵەتە الی )دالوەر( بە تەواوی 
هەستی پێدەكرێت. بەاڵم ئەوه ی پەیوەندیی بە رای 
تایبەتی منەوە هەبێت من رام وایە بەشێكی زۆر لەو 
ناونیشانانە هیچ هێزێكی هونەری و ئیستاتیكییان 
شاعیرانی  كە  دەكرێت،  بەوەش  هەست  و  نییە 
نەوەی دوای راپەڕین ئەوەندەی گرنگی بە ناوەڕۆك  
پلەی  بە  دەقەكە  تەكنینكی  و  یەكەم  پلەی  بە 
لە  جوانكاری  بە  خۆیان  ئەوەندە  دەدەن،  دووەم 
سەرنجڕاكێش  دەستپێكی  هەڵبژاردنی  و  ناونیشان 

پاش راپەڕین شیعری كوردی هەنگاوی بەرەو ئەوە نا 
كە لەپێناو هونەری شیعردا بژی و بمێنێتەوە

شاعیرانی 
نەوەی دوای 
راپەڕین 
ئەوەندەی 
گرنگی بە 
ناوەڕۆك  بە 
پلەی یەكەم 
و تەكنینكی 
دەقەكە بە 
پلەی دووەم 
دەدەن، 
ئەوەندە خۆیان 
بە جوانكاری 
لە ناونیشان 
و هەڵبژاردنی 
دەستپێكی 
سەرنجڕاكێش 
بۆ تێكستەكان 
خەریك 
نەكردووە.
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بۆ تێكستەكان خەریك نەكردووە.
رێگەكان  رۆما،  ناچنەوە  )رێگەكان  شیعرەدا  لەم 
قەرەداغی  دالوەر  سەرا(،  بەر  دێنەوە  هەموو  هەر 
مانا  هەمان  و  بەكاربردووە  درێژی  ناونیشانێكی 
گوزارشتی  كورتتر  وشەیەكی  چەند  بە  دەكرا 
لێبكرایە، بۆیە من رام وایە درێژیی ئەم ناونیشانە 
یان  كوشتووە،  دەقەكەی  ئیستاتیكای  لە  بەشێك 

بۆتە زیان بۆی.  
ناونیشانەكە  سەیری  بونیادەوە  رووی  لە  ئەگەر 
كە  شوێن  دوو  لە  گوزارشتە  ناونیشانەكە  بكەین، 
زۆر دوورن لە یەكترییەوە و زیاتر وەكو دوو شوێنی 
)رۆما(  ئەوانیش  كە  بردوون،  بەكاری  شاعیر  دژ 
مێژوویی  شوێنی  دوو  هەردووكیان  كە  )سەرا(  و 
ئەوروپییەكان  زاكیری  لە  یەكەمیان  گرنگن، 
كە  هەیە،  بوونی  مرۆڤایەتیدا  زۆر  بەشێكی  و 
هاوكات  كردووە.  حوكمی  تێیدا  ئیمپراتۆریەتێك 
یەكێك  كردنی  فەرمانڕەوایەتی  شوێنی  )سەرا(ش 
بابانەكانن.  كە  بووە،  كورد  گەورەكانی  میرە  لە 
ئەمە بێجگە لەوەی لە مێژووی رابردووی بیستەمی 
شاری سلێمانیدا )سەرا( پێگەیەكی گرنگی هەبووە 
و رۆڵێكی بەرچاوی لە رووداوە مێژوویی و سیاسی 
و فەرهەنگییەكانی ئەم شارەدا هەبووە. بۆیە ئەگەر 
واز لە الیەنە هونەرییەكەی ناونیشانی ئەم شیعرە 
بهێنین، دەبینین ئەم ناونیشانە لە رووی واتاییەوە 
بەوە  هەست  دەكەین،  بۆ  شیكردنەوەی  كاتێك 
بۆ  ناونیشانەی  ئەم  مەبەست  بە  شاعیر  دەكەین 

تێكستەكە هەڵبژاردووە. 
بكەوینەوە  دوور  ناونیشان  لە  كەمێك  ئەگەر 
شوێنێكی  بەر  شیعرەكە،  دەستپێكی  سەر  بچینە 
لە  ئەم شوێنە  ئەویش )بانە(یە.  تر دەكەوێن كە 

زاكیرەی ئێمەی كورددا شوێنێكی دیار و جێگیرە 
و بەهۆی چەند پەندێكی كوردییەوە لە زاكیرەماندا 
لێرەشدا شاعیر دیسان دژی ئەو  چەسپاوە. بەاڵم 
پەندە وەستاوەتەوە و دەستپێكەكە بەمشێوەیەیە:
رێگەكان نە دێنەوە بانە و/ نە دەچنەوە رۆما/
دواجار هەموو رێگەكان دێنەوە ئێرە/ دێنەوە 

بەر سەرا...
رێگەكان  )هەموو  كوردییەكەدا  پەندە  لە  ئەگەر 
ئەو  پاش  و  ئێستاوە  لە  ئەوا  بانە(  ده چنەوە 
رووداوانەی سلێمانی و سووربوونی شەقام بە خوێنی 
دێنەوە  رێگەكان  هەموو  راپەڕین،  دوای  نەوەكانی 
سەرا. بەستنەوەی ئەم سێ  شوێنە بەم شێوە دژە 
دەقەكە  بە  تایبەتی  جوانییەكی  دەستپێكەدا  لەم 
جیهانی  نێو  چوونە  بۆ  كلیك  بۆتە  و  بەخشیوە 
بەرفراوانی دەقەكەوە، كە هەر ئەم دەستپێكە بۆتە 
مەبەستی  تەواوی  روونكردنەوەی  بۆ  یاریدەدەر 
ئەوە  لەناونیشانەكەدا  بەگشتی  ناونیشانەكە. 
و  رووداو دەقەكەی خولقاندووە  دەخوێنرێتەوە كە 
هەم  دەكرێن  شوێن  هەیمەنەی  بوونی  بە  هەست 
بەسەر ناونیشانەكەوە و هەم لە دەستپێكی دەقەكە 
و هاوكات لە كۆی تێكستەكەشدا شوێن پێگەیەكی 
شیعرەكە  كۆی  دواجار  چونكە  هەیە،  گرنگی 
گوێزانەی چەند وێنەیەكی نەبینراوی شوێنێكە، كە 
دوو مانگ بووبووە بەشێك لە دانیشتوانی سلێمانی 

و ناوچەكانی دەوروبەری.

شیعر و رووداو
لە چەند ساڵی رابردوودا بەهۆی چەندین گۆڕانكاری 
پەرەسەندنی  و  پەیدابوون  لە  هەر  جۆراوجۆرەوە 
لە  بەشێك  بێڕێزیكردنی  لە  هەم  و  تەكنەلۆژیا 

دۆسیه 
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بنووسانی شیعر بە شیعر، هەست بە كاڵبوونەوەی 
شیعر دەكرا لەنێو خوێنەر و وەخت بوو پەیوەندی 
بێتەوە.  كاڵتر  و  كاڵتر  بێت  تا  دووانە  ئەم  نێوان 
شیعر  بە  باڵوكراوەكانیش  بایەخنەدانی  هاوكات 
دیسان  ئیستاتیكی  و  جوان  دەقی  هەڵبژاردنی  و 
بووە هۆی زیان بۆ سەر شیعر وەكو كۆنترین ژانری 

ئەدەبیی ئێمە. 
راپەڕین  دوای  شیعری  سەیری  وردی  بە  ئەگەر 
بكەین دەبینین پەیوەندی دوانەی شیعر و رووداو 
بەشێوەیەك كاڵبووه تەوە، كە شیعر لە ئاستی هیچ 
كام لەو رووداوانەدا نەبووە كە روویانداوە، یان زۆر 
كەمن ئەو دەقانەی لە ئاست ئەو رووداوانەدابوون، 
كە روویانداوە، یان توانیویانە رووداوەكانی پێشتر 
بنووسنەوە و وێنە نەبینراوەكانی بهێننە گۆ. رەنگە 
نموونەی  بێكەس و جەمال غەمبار( دوو  )شێركۆ 
زۆر دیاربن، كە توانیویانە لەسەر رووداوێكی وەك 
لە  و  بگوێزنەوە  بۆ  نەبینراوەكانمان  وێنە  ئەنفال 
ئەم  كە  بكەن  زامە  لەو  گوزارشت  وشەوە  رێی 
كوردییەوە،  كۆمەڵگەی  رۆحی  كردییە  كارەساتە 
بەاڵم دالوەریش هەوڵی جوان و ناوازی لەم بوارەدا 
هەیە. رەنگە پێویست نەكات نموونە لە كارەكانی 
ئەم  چونكە  بهێنینەوە،  شاعیرە  ئەم  پێشتری 
شیعرەی ئێستای باشترین و زیندووترین نموونەیە 
شیعركردنی  بە  هەوڵی  كە  لەبەردەستماندا، 
وێنە  و  داوە  شوباتی  17ی  پاش  رووداوەكانی 
بنووسێتەوە.  )سەرا(  نەنووسراوەكانی  و  نەبینراو 
هەموو  كۆبوونەوەی  جێی  بووبووە  كە  سەرایەك 
رەنگەكان و هەموو ئەو بێدەنگانەی لەوێوە گوێیان 

لە دەنگی خۆیان و ئەوانی تر دەگرت. 
ئێمە  لەوەی  گەورەترە  دەقەكەدا  لەم  )سەرا( 

هەستمان پێكردووە و بەری كەوتووین دەردەكەوێت، 
وێنە  خولقاندوویەتی  شاعیر  ئەمەی  چونكە 
راستەقینەكەی )سەرا(یە، نەك ئەوەی ئێمە رۆژانە 
باس  كە  لێرەوەیە  هەر  كەوتوووه   بەری  هەستمان 
دێتە سەر شاعیر وەكو كائینێك باس لەوە دەكرێت 
مرۆڤێكی  لە  هەستیارترە  كائینێكی  شاعیر  كە 
دەبینێت  وێنانە  ئەو  هەیە،  تری  چاوێكی  ئاسایی 
كە مرۆڤەكانی تر نایبینن و توانای بینینیان نییە، 
خاوەنی هەستێكە كە ئەوانی تر توانای درككرنیان 

نییە.   
بكەمەوە  لەسەر  جەختی  لێرەدا  گرنگە  ئەوەی 
ئەوەیە كە رووداوەكان شیعریان گەڕاندەوە بۆ نێو 
لە  بوو  وەخت  كە  كەسانەی  ئەو  نێو  بۆ  خەڵك، 
شیعر دوور بكەونەوە و چێژی شیعرخوێندنەوەیان 
بەرەو كاڵبوونەوە دەچوو. بۆیە ئەم شیعرە دیسان 
و  ئاشتكردەوە  پێكەوە  رووداوی  و  دووانەی شیعر 
هاوتەریبی  بە  و  یەكتری  هاوشانی  دووانەیە  ئەم 

خوێنەر تا دوا مەنزڵگەی لەگەڵ خۆیاندا دەبەن.

شیعر و هەڵچوون
هەردوو چەمكی  لەسەر  دەدەم  هەوڵ  بەشەدا  لەم 
و  گشتی  بەشێوەیەكی  بدوێم  هەڵچوون  و  شیعر 
بگەڕێم،  پرسیارەدا  ئەو  وەاڵمی  بەدوای  هاوكات 
هەڵچوونەوە  لە  دالوەر  شیعری  ئەم  ئایا  كە 
چ  هەڵچوونە  ئەگەر  نا،  یان  گرتووە  سەرچاوەی 
ئاستە  لە خزمەتی  تا چەند  جۆرە هەڵچوونێكە و 

هونەری و تەكنیكییەكانی دەقەكەدایە؟ 
بڕوانین  كوردی  شیعری  لە  سەرنجەوە  بە  ئەگەر 
بە  وابەستەبوون  زۆر  دەقگەلێكی  دەبینین 
چامەی  دوو  ناسراوترین  رەنگە  و  رووداوەكانەوە 

لە چەند ساڵی 
رابردوودا 
بەهۆی چەندین 
گۆڕانكاری 
جۆراوجۆرەوە 
هەر لە 
پەیدابوون و 
پەرەسەندنی 
تەكنەلۆژیا 
و هەم لە 
بێڕێزیكردنی 
بەشێك لە 
بنووسانی 
شیعر بە 
شیعر، 
هەست بە 
كاڵبوونەوەی 
شیعر دەكرا 
لەنێو خوێنەر 
و وەخت بوو 
پەیوەندی 
نێوان ئەم 
دووانە تا بێت 
كاڵتر و كاڵتر 
بێتەوە
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نێو ئەدەبی كوردی، كە رووداو خولقاندوویانە دوو 
پرسیاری  بەاڵم  بێت،  سالم(  و  )نالی  چامەكەی 
گرنگ لێرەدا ئەوەیە، كە ئایا ئەو دوو چامەیە لە 
ژێر كاریگەریی هەڵچووندا نووسراون؟ یان ئەو جۆرە 
هەڵچوونەی ئەو دوو قەسیدە نەمرەی خولقاندووە 
چ جۆرە هەڵچوونێكە؟ من الم وایە بەشێكی گرنگی 
نووسینی شیعر پەیوەندیی بە هەڵچوون و داچوونی 
بەشەی  ئەو  هەیە.  شاعیرەوە  خودی  دەروونیی 
و  رۆشنبیری  ئاستی  بە  پەیوەستە  دەمێنێتەوە 
پاشخانی مەعریفیی شاعیرەوە، بەاڵم ئەوەی گرنگە 
لێرەدا لێی بدوێن ئەوەیە شاعیر چۆن هەڵچوون بە 
شیعر دەكات. بۆ نموونە كاتێك رووداوێك دەقەومێت، 
دەكات؟  دەروونی شاعیر  لە  كاریگەری  راستەوخۆ 
دەبێت  دروست  ال  كاردانەوەی  شاعیر  ئەمە  پاش 
دەردەبڕێت؟  وشەوە  رێی  لە  كاردانەوانەش  ئەو  و 
بەاڵم ئەركی شاعیر لێرەوە دەستپێدەكات، كە ئەو 
بێت،  بەشێوەیەك  )هەڵچوونانەی(  كاردانەوانەی 
كە تێكستێكی جوان و نەمر فۆرمەلە بكات، نەك 

تێكستێكی راگوزەری بێت.  
ئەگەر هەردوو چامەكەی )نالی و سالم( تەنها لە 
و  بوونایە  چركەساتیدا  هەڵچوونی  كاریگەریی  ژێر 
فۆرمەلە  نەمردا  لەشێوەی وشەی  هەڵچوونانە  ئەو 
دەگەیشتن  ئێمە  بە  نە  رەنگە  ئەوكات  نەكرانایە، 
لە  سەرنجڕاكێشەیان  و  گەورە  پێگە  ئەو  نە  و 
شیعركردنی  بە  بۆیە  دەبوو.  كوردیدا  ئەدەبی  نێو 
گەورەیی  بە  پەیوەندیی  چەندە  هەڵچوونەكان 
بە  پەیوەندیی  هێندە  دوو  هەبێت  رووداوەكانەوە 
چۆنێتیی خەلقكردنەوەی لەالیەن شاعیرەوە هەیە. 
لەسەر  و  رووداوەكانە  دووبارەی  خالقی  شاعیر 
بێت،  كاتی  ماوەیەكی  بۆ  دەتوانرێت  ئەو  دەستی 

یان بۆ زەمەنێكی دوور زیندوو بكرێنەوە.
گوزارشتكردن  شیعر  وایە  الی  شاعیر  )ئەلیۆت(ی 
بەڵكو  لە مەشاعیر و سۆز و هەڵچوونەكان،  نییە 
هەروەها  هەڵچوونەكان،  و  مەشاعیر  لە  هەڵهاتنە 
شاعیر گوزارشت لە خود، یاخود كەسێتیی خۆی 
خەلقكردنە.  شیعر  و  لێی  راكردنە  بەڵكو  ناكات، 
دەتوانین بڵێین شیعر چەندە بەهۆی رووداوەكانەوە 
هەڵچوون الی شاعیر دروست بكات، بەاڵم دواجار 
دەق  داهێنانی  لە  بڕیار  نییە  هەڵچوونەكان  ئەوە 
خەلقكردنەوەی  تەنها  شیعر  بەڵكو  دەدات، 
بەریان  هەستانەی شاعیر  و  بەو چاو  رووداوەكانە 
)ئەلیۆت(  بۆچوونەكەی  بێگومان  كەوتووە. 
ئەم  ناكرێت  بەاڵم  تێدایە،  راستیی  تاڕادەیەك 
رێژەیەك  پێویستە  و  بكرێت  موتڵەقی  بە  قسەیە 
بهێڵرێتەوە،  شاعیر  خودی  لە  گوزارشتكردنی  بۆ 
چونكە شاعیریش هەقی نووسینەوەی خۆی هەیە.

)ئەلیۆت( لە وتارە بەناوبانگەكەیدا )نەریتەكان و 
توانای تاك( باس لەوە دەكات: )پێویست ناكات 
شاعیر بە دوای هەڵچوونی تازەدا بگەڕێت، بەڵكو 
لەسەریەتی ئەو هەڵچوونانەی هەن بەكاریان بهێنێ  
بە  كە  لێدەربهێنێت،  وای  ئیحساسی  ئەوەی  بۆ 
نەبێت(.  ئاساییدا  هەڵچوونی  لە  شێوەیەك  هیچ 
وەك دەبینین لێرەشدا ئەم شاعیرە دیسان جەخت 
و  خەلقكردنە  شیعر  كە  دەكاتەوە  ئەوە  لەسەر 
پێویستە شاعیر خۆی شتی نوێ  خەلق بكات، نەك 
بەدوای  بەردەوام  یان  بنووسێتەوە،  هەڵچوونەكان 

هەڵچوونەكانییەوە بێت. 
ئێستا كاتی ئەوەیە بەداوی وەاڵمی ئەو پرسیارەدا 
شیعری  ئەم  قەرەداغی(  )دالوەر  ئایا  بگەڕێین 
ئایا  نا؟  لەژێركاریگەری هەڵچوونەدا نووسیوە یان 

دۆسیه 
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تا  و  لەم شیعرەدا چەندە  هەڵچوون  رەنگدانەوەی 
چەند شاعیر توانیویەتی هەڵچوون بەشیعر بكات. 
ئەزموونێكی  )دالوەر(  شیعری  ئەزموونی  بێگومان 
تایبەتمەندی شیعرییە، ئەزموونێكە بەردەوام هێمنە 
و كار لەسەر ئەو شتە بچووك و نەبینراوانە دەكات، 
بەاڵم  نەبن،  گرنگ  ئێمە  بۆ  زۆرجار  رەنگە  كە 
نەبینراو و  ئەو شتە  لە رێی دواندنی  شاعیر دێت 
واتە  دەخاتەڕوو.  بایەخیان  و  گرنگی  بچووكانەوە 
شتەكان خۆیان گرنگن، بەاڵم ئێمە هەستمان پێیان 
نەكردووە و )دالوەر( دێت و ئەو شتانە دەخاتەوە 
لێیان  گرنگییەوە  بە  دەیەوێت  و  خۆیان  شوێنی 

بڕوانین.
)دالوەر(  شیعری  ئەزموونی  دەوترێت  كاتێك 
ئەزموونێكی هێمنە مانای ئەوە نییە كە هەڵچوون 
یان  نییە،  ئامادەیی  شاعیرەدا  ئەم  شیعری  لە 
)دالوەر( تووڕە نابێت و تووڕەیی لەنێو دەقەكانیدا 
)دالوەر(یش  پێچەوانەوە  بە  نەخێر  نادۆزینەوە. 
شاعیرێكی توڕەیە، بەاڵم تووڕەیی ئەم شاعیرە بە 
لێی  ئێمە  كە  شیعری  ئەم  خودی  هەر  هێمنییە، 
لەو  بەشێكە  ئەو،  تووڕەیی  لە  بەشێكە  دەدوێین 
نەوەی  تووڕەی  بەر  رۆژانە  كە  ئەو  هەڵچوونانەی 
نوێ و كەسوكاری ئەو شەهیدانە كەوتووە، كە لە 
هێمنی  بە  چەندە  شیعر  ئەم  بینیوونی.  )سەرا( 
گوزارشت لە خۆی دەكات، دوو هێندە بە تووڕەی 
گریان.  بمانخاتە  ئەوەی  ئاستی  تا  دەماندوێنێ  
چونكە قوربانییەكان ئاواتیان هەیە و لەم شیعرەدا 

دەدوێن.
هەڵچوونێك  پاش  ئەم شیعرە  نییە  لەوەدا  گومان 
دەكەین،  هێمنییە  بەو  هەست  بەاڵم  نووسراوە، 
و  كێشاوە  شیعرەكەدا  تەواوی  بەسەر  باڵی  كە 

بەتەواوی درێژكراوەی ئەو هێمنییەی ئەزموونی ئەم 
و  تووڕەیی  كە  شاعیرانەیە،  لەو  دالوەر  پیاوەیە. 
دەشارێتەوە  دەقەكانەوە  پشت  لە  هەڵچوونەكانی 
ئەم  بێت.  دیار  رووخساریانەوە  بە  نایەوێت  و 
فارس  شاعیری  لە  تەواو  حاڵەتەدا  لەم  شاعیرە 
تووڕەیی  ئەویش  چۆن  دەچێت  سپهری(  )سهراب 
هەڵچوونەكانی لە پشت دەقەكانییەوە دەشاردەوە،  
بڵێم  دروستتر  یان  دەكات،  كار  هەمان  دالوەریش 

خاڵی لێكچوونی ئەم دوو شاعیرە لەم خاڵەدایە.
بكرێت  بۆ  ئاماژەی  لێرەدا  گرنگە  ئەوەی  دواجار 
هەست  ئەگەرچی  دالوەر  شیعرەی  ئەم  ئەوەیە 
بەوە دەكرێت لە هەڵچوونەوە سەرچاوەی گرتبێت، 
لەو  یان  ئاسایە.  و سالم  نالی  هەڵچوونێكی  بەاڵم 
هەڵچوونانەیە كە )شێركۆ بێكەس و جەمال غەمبار( 
لە دەقەكانیاندا بۆ ئەنفال هەستی پێدەكرێت، واتە 
دەسەاڵتی  شاعیر  و  فۆرمەلەكراوە  هەڵچوونێكی 
)سەرا(دا  لە  كە  هەبووە،  وێنانەدا  ئەو  ڕاوكردنی 
بوون و ئەم هاتووە دووبارە فۆرمەلەی كردوونەتەوە.
بەگشتی من الم وایە شیعر و هەڵچوون دووانەیەكن 
سوود  شاعیر  دەكرێت  بكەون،  بەریەك  دەكرێت 
بەشیعركردنی  بەاڵم  ببینێت،  هەڵچوونەكان  لە 
و  نەمر  شاعیرێكی  دەكاتە  شاعیر  هەڵچوونەكان 

داهێنەر.

بەئێستاییكردنی شوێنی مێژوویی
بوەستم  لەسەری  دەمەوێت  خااڵنەی  لەو  یەكێك 
بایەخدانە  ئەم  شوێن.  بە  شاعیرە  بایەخدانی 
بەشێوەیەكە شوێن وەكو سەنتەرێك بۆ رووداوەكان 
دەردەكەوێت. سێ  شوێن لەم شیعرەدا بەشێوەیەكی 
و  رۆما  »بانە،  ئەوانیش  كە  دیاردەردەكەون 

ئەزموونی 
شیعری 
)دالوەر( 
ئەزموونێكی 
تایبەتمەندی 
شیعرییە، 
ئەزموونێكە 
بەردەوام 
هێمنە و كار 
لەسەر ئەو 
شتە بچووك 
و نەبینراوانە 
دەكات، كە 
رەنگە زۆرجار 
بۆ ئێمە 
گرنگ نەبن، 
بەاڵم شاعیر 
دێت لە رێی 
دواندنی ئەو 
شتە نەبینراو 
و بچووكانەوە 
گرنگی و 
بایەخیان 
دەخاتەڕوو

ئەم شیعرەی دالوەر ئەگەرچی هەست بەوە 
دەكرێت لە هەڵچوونەوە سەرچاوەی گرتبێت، بەاڵم 
هەڵچوونێكی نالی و سالم ئاسایە
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شوێنی  سێ   وەكو  شوێنەكە  سێ   هەر  سەرا«ن. 
بەاڵم شوێنی سێیەمیان  دەكەون،  بەدەر  مێژوویی 
كە )سەرا(یە وەكو شوێنێكی هۆگر دەردەكەوێت. 
بدوێم،  شوێن  جۆرەكانی  لەسەر  نامەوێت  لێرەدا 
بەاڵم بەشێوەیەكی كورت تیشك دەخەمە سەر ئەو 

دوو جۆرەی كە پێویستن بۆ ئەم باسە.
ئەو  جنداری(  )د.ئیبراهیم  الی  مێژوویی  شوێنی 
رابردوویان  نەوەی  و  سەدە  بۆنی  كە  شوێنانەیە، 
لێدێت، بە ئاماژەكردن بە ریشەی قووڵی مێژوویی 
بە  پەیوەندییان  كە  شوێنانەی  ئەو  یان  شوێن، 
سەردەمی  بە  پەیوەندییان  هەیە،  كاتەوە  رەوتی 
رابردووەوە هەیە. هەردوو شوێنی )بانە و رۆما( كە 
دوو شاری جیاوازن و یەكەمیشیان وەكو شوێنێكی 
پەندە  لەبەرچاوگرتنی  بە  بەرچاو  دێتە  هۆگریش 
ئاستە  لە  بەاڵم  شاعیر،  كوردبوونی  و  كوردییە 
كراوە  لەگەڵدا  مێژووی  مامەڵەیەكی  گشتییەكەیدا 
پێشووتر  لە  پەندەی  ئەو  بۆ  ئاماژەیە  پێیەی  بەو 
مامەڵەی  بەتەواوی  )رۆما(  بەاڵم  خستمانەڕوو. 
دروستترە  یان  كراوە.  لەگەڵدا  مێژوویی  شوێنێكی 
بڵێم ئێمە لە تێكستەكەدا بەو شێوەیە دەیبینین. 

هەرچی شوێنی هۆگریشە ئەو شوێنەیە كە تاك تیایدا 
هەیە  پەیوەندی  و  مرۆیی  كۆمەڵێكی  لە  بەشێكە 
رۆحییەكانی  پێویستییە  و  هەستەكانی  پێیانەوە، 
لەو شوێنەدا تێربووە و هزر و یادگاری و خەونەكانی 
كۆمەاڵیەتییەكانی  پەیوەندییە  و  بوون  ئاوێتە  تیا 
لەو ژینگانەدا سەریان هەڵداوە و گەشەیان كردووە.
)سەرا(  چۆن  بێت  ئەوە  پرسیار  دیارترین  رەنگە 
لەو  واز  ئێمە  ئەگەر  هۆگر.  شوێنێكی  دەبێتە 
پەیوەندییەی نێوان خودی شاعیر و سەرا بهێنین 
و تەنها لەدەقەكەوە سەیر بكەین دەبینین لەوێشدا 

بەشێوەیەكی بەرچاو سەرا دەبێتە شوێنێكی هۆگر. 
شوێنێكی  سلێمانیدا  خەڵكی  زاكیرەی  لە  )سەرا( 
و  سیاسی  جواڵنەوەی  و  شۆڕش  زۆر  بۆ  رەمزییە 
بۆیە )سەرا(  ئەم شارە.  فەرهەنگی و كولتووریی 
سلێمانیدا  خەڵكی  تاكێكی  هەموو  زاكیرەی  لە 
ترەوە  لەالیەكی  لەالیەك،  ئەمە  هۆگرە.  شوێنێكی 
و  هۆگر  شوێنێكی  بووه تە  شیعرەدا  لەم  )سەرا( 
دووبارە  ناڕاستەوخۆ  ئەمەی  چەندجارێك  شاعیر 

كردۆتەوە:
وێنە  و  رادەوەستین  كۆمەڵ  بە  سەرا  لە 
دەگرین/ لەسەرا دەزانین چ عاشقین/ لە سەرا 
بە چاو تەماشای یەكدی دەكەین/ لە سەرا 

دەزانین چ بەچێژە راوەستان لەگەڵ خەڵك...
بەو  شاعیر  هۆگربوونی  دێڕانەدا  ئەم  تەواوی  لە 
 25 هەربۆیە  و  دەبینینەوە  سەرایە  كە  شوێنەوە، 
جار راستەوخۆ وشەی )سەرا(ی بەكارهێناوە، ئەمە 
هەمان  بۆ  ئاماژەی  ناڕاستەوخۆش  لەوەی  بێجگە 
كە  ئازادی(،  )بەردەركی  وەكو  كردووە،  شوێن 

دیسان ئەمەش هێمایە بۆ )سەرا(. 
شاری  مێژوویی  شوێنێكی  )سەرا(  ئەوەی  لەگەڵ 
تێدا  جۆراوجۆری  رووداوی  چەندین  و  سلێمانییە 
دەبینرێت  شیعرەدا  لەم  ئەوەی  بەاڵم  تۆماركراوە، 
دالوەر  مامەڵەكردنی  ئێستاییانەیە.  مامەڵەیەكی 
مامەڵەكردنێكی مێژوویی نییە لەگەڵ سەرادا، بەڵكو 
مامەڵەكردنێكی ئێستاییانەیە ئەوە ئێستای سەرایە 
هاتۆتە نێو شیعرەكەی دالوەر، نەك ئەو سەرایەی 
كە شێخ مەحمود حكومەتەكەی تێدا جاڕداوە و لە 
6 ئەیلولی 1930دا یەكەم خۆپیشاندانی خوێناویی 
تێدا كراوە، كە بەشێك لە مێژوونووسان وەك یەكەم 
جواڵنەوەی مەدەنیی ئەم پارچەیەی كوردستان ناوی 
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وێنەی  و  دەدوێنێت  سەرا  ئێستای  دالوەر  دەبن. 
شاعیر  مامەڵەكردنی  بۆیە  دەكات.  بەشیعر  ئێستا 
لەگەڵ ئەو شوێنە مێژووییەی كە )سەرا(یە گۆڕیوە 
بۆ مامەڵەكردنێكی ئێستایی، هەر بۆیە من ئاماژەم 
بۆ ئەوە نەكرد كە )سەرا( وەكو شوێنێكی مێژوویی 
مێژوویی  ئامادەبوونێكی  بناسێنم، چونكە )سەرا( 
ئامادەبوونێكی  نایەوێت  دالوەر  دەقەدا.  لەم  نییە 
ئێستای  )سەرا(ی  ئەو  بەڵكو  هەبێت،  مێژوویشی 
ال مەبەستە، نەك سەرای رابردوو. ئەو لەگەڵ 
هەر  رابردوو.  نەك  دەژی،  ئێستادا  )سەرا(ی 
دەقەدا  لەم  هەیمەنەی شوێنەی  ئەو  تەواوی  بۆیە 
شوێنێكی  بەئێستاییكردنی  بۆ  تەنها  دەبینرێت 
نەمری  و  جوانی  ئێستایە  ئەوە  چونكە  مێژووییە، 
زاكیرەی،  لە  شوێنە  ئەم  و  دەداتەوە  شوێنە  بەم 
تەواوی  بەڵكو  سلێمانیدا،  خەڵكی  تەنها  نەك 
هۆگر.  شوێنێكی  دەبێتە  دنیا  هەموو  لە  كوردانی 
بۆتە  دەقەدا  لەم  سەرا  كە  خاڵەیە  ئەو  ئەمەش 

سەنتەری دەقەكە.  

لەبری كۆتایی
من لێرەدا تەنها ئەوەندە دەرفەتی لەسەر وەستانم 
بۆ ئەم دەقە هەبوو، بێگومان ئەم شیعرە رەهەندی 
دەكرێت  كە  لەخۆگرتووە،  تریشی  دنیابینیی  ترو 
لێرەدا  ئەمەی  رەنگە  و  بكرێت  لەسەر  قسەی 
خرایەڕوو تەنها خوێندنەوەیەكی سەرەتایی بێت بۆ 
ئەم تێكستە، بەاڵم هەڵدەگرێت لە چەند الیەنێكی 
بكرێت.  بۆ  شیكردنەوەی  و  خوێندنەوە  تریشەوە 
خاڵی دیاری ئەم دەقە كە منی بۆ الی خۆی راكێشا 
بوو،  مێژوویی  شوێنی  ئێستاییكردنەی  بە  ئەو 

شوێنێكی  لە  )سەرا(ی  وریاییەوە  بە  زۆر  شاعیر 
كە  ئێستایی،  شوێنێكی  بە  كردووە  مێژووییەوە 
دەقەكەیە  جەوهەری  و  گرنگ  خاڵێكی  ئەمە 
وەربگرێت  تایبەتمەندییە  ئەم  هەر  وایە  الم  و 
بەو  داهێنەرانە.  و  نەمر  دەقێكی  دەكاتە  دەقەكە 
دەقە  ئەم  تری  الیەنەكانی  خوێندنەوەی  هیوایەی 
دوو  ئەو  رووداوەكانی  چونكە  نەخرێت،  پشتگوێ  
مانگەی خۆپیشاندانەكان چەندە گەورە بووبن، ئەم 
شیعرەی دالوەریش ئەوەندە جوانیی لەخۆگرتووە. 
گۆڕانێكی  بە  هەست  دالوەردا  دەقەكەی  لە  واتە 
لە  دەبینین  )سەرا(دا  پێناسی  لە  سیستماتیكی 
و  ئێستایی  شوێنێكی  بۆ  مێژووییەوە  شوێنێكی 
دەقەكەدا  لە  هۆگر  شوێنێكی  وەكو  دواجاریش 

دەمێنێتەوە.
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