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ئەحمەد عەبدول حسێن
لە عەرەبییەوە: موحسین ئەدیب

شەوانێک عومری خۆم دەدەمە
کچە تەنیاکانی سەر سنوور

ئامێزیان گەرم و

 دالوه ر قه ره داغی... 
قه سیده یه کی خۆرهه اڵتی
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هەناسەیان بۆنی پەڕەسێلکەی 
تازە پێکراوی لێدێ

باوکیان قاجارییەکی بەدبین و
لە دایکیشەوە بە ڕەچەڵەک
دەچنەوە سەر ماسیگرێکی

بەدمەستی
ئەوبەر زەریا

تا نزیکتر ببمەوە
ئەوان رووتتر

تا زیاتر بچمە پێشێ
چڕتر رەنگە شەبەقییەکانی ڕێنوار و

پۆلە پەڕەسێلکەی ماچ و
پوورە هەنگی جەستەی ئەوانم

تێ دەوروکێ!
له  قه سیده ی چڵه سێبه رێک شکاو ... شکاو 

 
شیعری دالوەر تا ئەوپەڕی خۆرهەاڵتیانەیە، شیعرێكە 
رۆژهەاڵت و  ئەفسانییەكانی  رەمزە  یادەوەریی 
بینشێكی  تیایدا  هاوكات  وەبیردێنێتەوە،  شارەكانیمان 
كە  بینشێك  هەیە،  ئامادەگیی  دونیا  بۆ  منااڵنە 
ئەدگارێكی دیاری شیعرەكانی فروغ فەڕوخزادە و لەپاش 
ئەویش هەمان بینش الی شاعیرە كورد و فارسەكانی تر 

وەك یەك ئامادەگییان هەیە و سوودیان لێوەرگرتووە.
بەرجەستەیە و  تێدا  سۆفیانەی  شكۆیەكی  شیعرێك 
غرورێكی  بە  دەكات و  لەخۆی  گوزارشت  بااڵیانە 
جوانەوە خۆی ئەدا دەكات بۆ ئەوەی شتێكی نوێمان 
لە رێگه ی )گێڕانەوەی دەریا  پێببەخشێت، بەجۆرێك 
بۆ یەكەمین دڵۆپە ئاو( زۆر و زەوەندییەكان بۆ یەكبوون 
ئاشكرایە و  دالوەردا  شیعری  لە  ئەوەی  بگەڕێنێتەوە، 
هەستەوەرییەكان  ئارەزووە  نووسینەوەی  بە  دەشێت 
بە  قەسیدانەدا  لەم  ئەوەیە  بدەین،  قەڵەمی  لە 

سەرسوڕمانێكی گەورەوە شتگەلێك وتراون كە بەتەنها 
)ژیان  دەڵێت:  ئەوەتا  بیاندركێنێت،  دەتوانێت  شیعر 

بەلێو دەخورێت(.
شاعیری  ئاو(ی  وەك  شیعری)رووتوقووت  كۆمەڵە 
وەرگێر  دووەم  جاری  بۆ  كە  قەرەداغی،  دالوەر  كورد 
ئەوەیە  شایستەی  نووسیویەتییەوە،  بەرزنجی(  )ئازاد 
بەعیشقەوە بخوێنرێتەوە، ئەڵبەتە بەتەنها لەبەر ئەوە 
تەرجەمە  بۆ  كوردیمان  شیعری  بەدەگمەن  زۆر  كە  نا 
دەكرێت )ئەو زمانەی وەك قسەپێكەرەكانی مەغدورە(، 
لەناوە  یەكێكە  دالوەر  ئێستا  كە  نا  ئەوەش  لەبەر 
دیارەكانی ناوەندی شیعری كوردی، بەڵكو لەبەر ئەوەی 
كردووە،  بۆی  خوێندنەوەمان  لێرەدا  شیعرەی  ئەو 
كاتێك  دەقەكان  لە  دەقێك  كە  دەداتێ   بەڵگەیەكمان 
گرنگیی خۆی دەسەلمێنێت كە ئەو دەقە نیشانەبێت بۆ 
نیو  تیۆرییانەی كە ماوەی  بونیادە  ئەو  تەئسیلكردنی 
خۆرهەاڵت)عەرەب و  گەالنی  نوێگەری  بزاڤی  سەدەیە 

كورد و فارس( دەست و پەنجەی لەگەڵدا نەرمدەكات.
نوێگەریی(  سەرچاوەكانی  )تەئسیڵكردنی  دەڵێم  كە 
ئەو سەرچاوانە  بەتەنها  بكەم  بەوە  ئاماژە  ئەوەیە  بۆ 
جیاواز و  دەقێكی  بەرهەمهێنانی  بۆ  نین  بەس 
دانەكوتابێت.  رەگیان  تیایدا  بەقووڵی  ئەگەر  دیار 
بەرجەستەببێت  لەوەدا  دەشێت  رەگوڕیشەداربوونیشی 
نەیخەیتە  بەدیاریكراوی  كە  لێبكرێت  گوزارشتی  یان 
الفیتەیەك  وەك  تیۆرییانە  سەرچاوە  ئەو  بەردەست، 
مەغزای  مەبەست و  بیكەیتە  یان  بەرزنەكەیتەوە، 
ئەوەی  وەك  نەیخەیتەڕوو  بەزۆرلەخۆكردنێك  دەقەكە، 
لە شاعیرە عیراقییەكان )عەرەب و كورد وەك  زۆرێك 

یەك(ی هاونەوەی دالوەر خوویان پێوەگرتبوو.
بەردەوام دەقی دالوەر ئاڕاستەی ژیانی گشتی دەكرێت، 
سیاسەت بەهێز و ئازارەوە ئامادەگیی هەیە كە نوێنەرایەتی 
هێز و ئازاری ئەو واقیعانە دەكات كە ئازاری بە نەتەوەی 

دۆسیه
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ملیۆنی،  كۆڕەوی  ئەنفال،  گەیاندووە)هەڵەبجە،  كورد 
گۆڕە بەكۆمەڵەكان و كۆچپێكردنی بەزۆر(. بەاڵم وتنێكە 
چڕی و وزە و توانا ئاماژەییەكانی، رزگاریكردووە لەوەی 
نەزۆك،  هاندەرانەی  ئاڕاستەیەكی  یەخسیری  ببێتە 
وێڕای ئەوەی كە لە فەزا و كەلەپووری شیعری كوردیدا 
هەیە،  بوونی  ئاڕاستەیە  ئەو  پیرۆزكردنی  لە  جۆرێك 
هەر لە دامەزراندنی گروپی )روانگەی( ئەدەبییەوە، تا 
دەگاتە دوا قەسیدەكانی شێركۆ بێكەس، بێگومان بەبێ  

ئەوەی عەبدواڵ پەشێویشمان بیربچێت. 
وزەی ئاماژەیی زەقترین شتێكە خوێنەر رادەوستێنێت و 
بە  خێرا  بەشێوەیەكی  شاعیر  پێدەكات،  ئیستی 
واژۆیەك  گوزەردەكات،  شوێنەكانیاندا  رووداوەكان و 
لەسەر كۆی گوزارشتەكان بەجێدەهێڵێت، وەك ئەوەی 
شیعرییانە  بەشێوەیەكی  هەبێت  ئەوەی  خوازیاری 
بەمجۆرە  پێڕستێك.  فەهرەست و  بكاتە  حەدس 
بەردەوام و  هونەرییانەی  )استرسال(  بەگەیاندنێكی 
هاوكات سادەییەكی هۆنەرییەوە شاعیر رێگای بە ریتمە 
بەدەرەوە  لەڕادە  بەچێژێكی  داوە  خۆی  تایبەتەكەی 
بەلوتكەی ئازارەكانیدا تەیمانبكات، لێرەدا ریتم زۆر لە 

هەناسە یەك بەدوای یەكەكان دەچێت.
دەخوێنینەوە: 

هەستەوە/ بە فالشی باڵ لەیەکدانی/ کۆترێک/ 
وێنەیەکی بەکۆمەڵمان بگرە/ وێنەیەک/ کە بە 
کۆمەڵ ئابڵوقە دراوین/ بە چەقۆ/ پەپوولەشمان لێ 
دیار نییە/ چ جای خودا/ وێنەیەک/ کە بەکۆمەڵ 
لێ  دەرگایەکمان  بە کەڵبە/  دراوین/  گەمارۆ 
فالشی  بە  هەستەوە/  زەریا/  جای  چ  نییە/  دیار 
ڕەشداگەڕانی خەونێک/ وێنەیەکی بەکۆمەڵمان 
بگرە/ وێنەیەک/ پڕ پڕ بێ لە دایک/ پڕ پڕ بێ لە 

کزەی جەرگ...
له  قه سیده ی غه در

لە كۆمەڵە شیعرەكەیدا شاعیر بەئەنقەست پێكهاتەیەكی 
هەندێكیان  ئاڵۆزی.  لە  نییە  خاڵی  كە  وەرگرتووە 
لە  نەبووە  سەركەوتوو  دیار و  پێوە  زۆرلەخۆكردنیان 

گەیشتن بەدەهشە و سەرسوڕمانی چاوەڕوانكراو:
میتۆلۆژیای  تەورەکانەوە/  ڕەقبوونەوەی  بەدیار 

سەربڕینەکانم/ موتااڵکە..
تایبەتەكەی  )بەپێكهاتە  دی  رستەكانی  لەكاتێكدا 
خۆیانەوە( ترۆپكی هەوڵدانی شاعیرە بۆ هێنانە كایەی 
چنینێكی  سازگارییەك و  كە  ئاهەنگئامێز  زمانێكی 

درامیی تێدا بەرجەستەیە: 
پیاوەکان،/ ئەو پیاوانەی کە بۆ بەرچایی نان و 
کۆبوونەوەیان  ئێوارانیش  و/  دەخوارد  مروارییان 
دەکرد/ فوویان لە چرای کزی چاوی ئێمە کرد 
و/ ئەو هەموو ئومێدەیان بە سەوزیی داکرماند...

كاریگەرییان  دی و  شاعیرەكانی  دەنگی  ئامادەگیی 
لەهەموویان  پێدەكرێت،  هەستیان  دالوەردا  دەقی  لە 
ئامادەتر فروغ فەروخزادی شاعیر، لە قەسیدەی)تەواو 
تەڕ وەك ئاو( گێڕانەوەی هەمان كەش )بگرە هەندێك 
رستەش(ی قەسیدەی )ان روزهای رفتن(ی ژنە شاعیری 
ئێرانیی نەمر دەبینیتەوە، لەهەموو حاڵەتێكدا كتێبەكەی 
دالوەر قەرەداغی ئیزافەیەكی گرنگە بۆ شیعری كوردی و 
دەسكەوتێكیشە بۆ كولتووری عەرەبی كە كاتی ئەوەی 
بەتاییەت  بكاتەوە،   رۆژهەاڵتدا  بەالی  الیەك  هاتووە 

دوای ئەوەی ئاڵوودەی جوگرافیا دوورەكانبوو.
لەكۆتاییدا دەخوازم ساڵوێكی تایبەت ئاڕاستەی وەرگێر 
)ئازاد بەرزنجی( بكەم كە لەهەڵبژاردنی هەموو ئەوەی 
رۆژهەاڵتییەكە  زمانە  سێ   )بۆ(  )لە( و  وەریدەگێڕێت 
)عەره بی و كوردی و فارسی( هەستێكی بااڵی شیعری و 

زیرەكی بەخەرج دەدات. 

شیعری دالوەر 
تا ئەوپەڕی 
خۆرهەاڵتیانەیە، 
شیعرێكە 
یادەوەریی رەمزە 
ئەفسانییەكانی 
رۆژهەاڵت و 
شارەكانیمان 
وەبیردێنێتەوە، 
هاوكات تیایدا 
بینشێكی 
منااڵنە بۆ دونیا 
ئامادەگیی هەیە، 
بینشێك كە 
ئەدگارێكی دیاری 
شیعرەكانی فروغ 
فەڕوخزادە و 
لەپاش ئەویش 
هەمان بینش 
الی شاعیرە 
كورد و فارسەكانی 
تر وەك یەك 
ئامادەگییان 
هەیە و سوودیان 
لێوەرگرتووە


