
 
1 

 
 
 وةرطَيِرانِرةخنةي 
 شيعر وةك وةرطَيِران( )شيعر وةك ثَيناسة



 
2 



 
3 

 
 
 وةرطَيِرانِرةخنةي 

 )شيعر وةك ثَيناسة شيعر وةك وةرطَيِران( 
 

 

 

 

 كةريم سؤيف
 

 
 
 
 
 
 ٢٠٢١ هەولێر



 
4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 خانةي موكرياني بؤ ضاث و بآلوكردنةوة            
 

 رِةخنةي وةرطيَرِان    ●
 يَناسة شيعر وةك وةرطيَرِان()شيعر وةك ث      

 كةريم سؤيفنووسني:  ●

 نةخشةسازي ناوةوة: طؤران رواندزي ●
 هؤطر سديق بةرط: ●
 ( دينار3000نرخ: ) ●
 دانة 500ترياذ:  ●
 ضاثخانة: ماد ●
(ي سالَي 137لة بةرِيَوةبةرايةتيي طشتيي كتيَبخانةكان ذمارةي سثاردني ) ●
 (ي ثيَدراوة2021)
 

 (1058) كتيَب زجنريةي
  

 www.mukiryani.com ::ماَلثةرماَلثةر
 info@mukiryani.com: : ئيمَيلئيمَيل



 
5 

 
 

 

 

 پێڕست
 

 

 ............................................................................................. ك يه وته
 ................................................................ كرێت ده  ئايا شيعر پێناسه
 .......................................................................................... شیعر و پێناسە

 ..................................................................... راوردێك نجامى به ئه  له
 .............................................................................  ته مانه رگێڕان ئه وه

 ........................... رگێڕان روێش + سێ وه حمود ده مه  شيعرێكى
 .............................................................. رگێڕان شيعرێك و دوو وه

7 
١٠ 
٢١ 
56 
78 
98 

١34 



 
6 



 
7 

 

 

 

 :وتەیەك

و چارەسەرى بەڕاستە ڕێى خۆیدا  ڕەخنەگرتن ئەگەر وەك پێویست
بەڕێ بكرێ و جڵەوگرەكەشى كە ڕەخنەگرە، جڵەوى كارەكەى لە 
دەست شل نەبێت و بتوانێت بەوپەڕى بەرپرسیارێتى دوور لە 
دەرپەڕاندنى قسەى زبر و تانە و تەشەر و هاشوهووشى بەنزم گرتنى 

زانێت بەرانبەر و خۆ بە زۆرزانى و زلزان و نازانم چى و چى زانى... ب
لەجیاتى  لە بواری وەرگێڕان، میانەى كارە ڕەخنەییەكەیدا و لە

ڕێنیشاندان و ڕێنمایی و ڕاستەڕێ كردن و بیرخستنەوەو خستنەوە 
سەر سكەى ئەو شوێنانەى كە لە دەقە وەرگێڕدراوەكەدا بە پێویستى 
دەزانێت، لەجیاتى ئەمە بێت و لە وەرگێڕ لە هەڵال بدات و وەك ئەوەى 

ە كلۆرە داردا دۆزیبێتەوە، لە خۆشیان، یان لە بوغراییان هەنگوینى ل
وەك كاڵفامێك و ناشییانە بێت و تێلى كارەباى ساردو گەرم بەبێ 
هەبوونى هیچ ناوەندێكى دروست بە یەكدا بدات، جگە لە شۆرتكردنى 
خودى ڕەخنەگرەكە و بەهەدەرچوونى ماندووبوونەكەى، چاوەڕوانى 

ناكرێت كە لە بەرژەوەندى دەقە  هیچ ڕێ ڕۆشنییەكى ئەوتۆى لێ
لەم حاڵەتەدا وەك ئەوە  .وەرگێڕدراوەكە و وەرگێڕ و خوێنەردا بێت

وایە تاریكى بە تاریكى ڕووناك بكاتەوە! ئەمەش ناكەوێتە بازنەى 
ڕەخنەى بنیادنەر، چونكە ))گومانى تێدا نییە ڕەخنەگرتنى دروست، 

گێڕان، چ الى كەرەسەیەكى باشە بۆ بیناكردنەوەى ستراكچەرى وەر
ئافات و   كێك له ڕاى من يه ها به روه هه ١.وەرگێڕ، یان الى خوێنەر((

                                                           

، بابەت: ٢5/١٠/٢٠٠7(، 557.  بڕوانە: ڕۆژنامەى كوردستانى نوێ )ئەدەب و هونەر(، ژ ) ١
 ال.ڵاگەردانى، نووسینى: دالوەر عەبدووەرگێڕان ... كام پاش
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  بێته ده  كى گشتى كه يه شێوه  بى به ده ى ئه خنه كانى ڕه كوشنده رده ده
ناو  و به ، ئه كه قه داركردنى ده كه تى و له ينه مهێنانى مه رهه ى به مايه
و   زراوه دڵى دامه  ق و كينهى ڕ ر بناغه سه له  كه  يه يه خنه ڕه
ك  وه  نووسرێ، بۆيه ده  وه ندنه سه سوودى و تۆڵه كى حه يه ناسه هه  به

  م دێنێ، واته رهه ر به رانبه ى به ر ڕق و كينه نيا هه ون ته كارێكى قێزه
  . وه كاته و زێتر ده  نده وه دوو ئه  كه ته قه لبى و سه سه  كاره

ر  سه ى له كه ى بناغه يه خنه ڕه  م جۆره چۆن ئهش،  وه ستێنه م به ر له هه
  له  تاڵه و به  يه د كراوه باس كران، ڕه  كه  زراوه دامه  تانه م حاڵه ڕق و ئه

ى  خنه ڕه  مان شێوه هه  ، به وايه و ناڕه هاى زانستى و لۆژيكيانه به
  ماى ڵگوتنى بێ بنه ى ستايش و پێدا هه ر بناغه سه  زراويش له دامه
ر چى  گه بێت، ئه  وه كه ر هۆيه هه ست و به به مه  ر جۆره يست بۆ ههپێو
ڵ ڕووى  گه ، له وه وێته ريشى لێ بكه رانبه ى به يفێكى كاڵفامانه يف و سه كه

  وێته ش ناكه ەیەخن ڕه  م جۆره ئه  وه ئه - ةالمفارق  وجه -پێك جياشيان 
و  ێ بڕواويژدانى زانستى و لۆژێكى ج ى به خنه ى ڕه نێو خانه

رازووى  ر و ته پێوهلە هەر بوارێکدا بێت،   خنه ڕه  نكه وپێكردن، چ متمانه
ى ڕق و ناڕق و  وه ره ده  و له  يه خالقييانه و كارێكى ئه  يه خۆى هه

  خاته ى خۆى ده ناسياو و دۆست و دوژمن ميلى هاوكێشه ناسياو و نه
ڕاى   ، به اجى ( دوورهى ) ميز خنه ڕه  ى )ميزانى( زۆر له خنه ، ڕه جووڵه
رتاپاى  سه له  ، واى كردووه ك ڤايرۆسێكى كوشنده وه  شه وه ر ئه من هه

ر  گرى سه خنه گشتى، ڕه بيات و ڕۆشنبيريدا به ده نێو دنياى ئه  جيهاندا له
 م بێت. كه  ژماره  ك ميزاجكار به ڕاست و خودان ويژدانى ميزانكار، نه

وە ڕەخنەگرتنى دروست و بەجێ، لە هەموو حاڵەتەكاندا بەالى منە
چ بۆ وەرگێڕ، یان خوێنەر   بە بیرهێنانەوەو بیرخەرەوەیەكى پێویسته

ياندن، وەك  بیرهێنانەوەو بیرخستنەوەیەش بۆ سوود گه ئەم به
سوننەتێكى خودایی لە قورئانى پیرۆزدا جەختى لەسەر كراوەتەوە، 
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ۡكَرى  ) ۡر إِّن نَّفَعَتِّ ٱلذ ِّ چارەسەركردنى  بۆڕێچكەى منە  ئەمەش بنەماو (فَذَك ِّ
ئەو شوێنانەى منى ڕەخنەگر بە هەڵە و بەسەردا تێپەڕینیان دەزانم، 
چونكە ))ڕەخنەیەك گەر بە دڵسۆزى و ڕاستى بگیرێت، دەبێت پەنا 
بەرێتە بەر بەڵگە و بیانووى بەجێ، نەك قسە هاویشتنى كوێرانە و زۆر 

ەم حاڵەتەدا كێ دەڵێت منى ڕەخنەگریش ل ١بڵێى بێ سەرەنجام((
َوفَۡوَق تووشى هەڵەى تر نابم! بەو لۆژیكە قورئانییەى كە دەفەرمووێت )

ۡلٍم َعلِّيم ي عِّ  (.ُكل ِّ ذِّ

بۆیە دەبێت كارەكە لە هەموو ڕوویەكەوە بەوپەڕى سینگ فراوانى 
 -ئومێدەوارم  .و یەكتر قبووڵكردن و گیانى لێبووردەیی تەماشا بكرێت

ە بابەتە ڕەخنەلێگیراوەكە بگەیەنم، زیان بەر لەوەى زیان ب -پەنا بە خوا
بە خۆمى ڕەخنەگر نەگەیەنم، چونكە هەر بەم شێوەیە هەموو الیەكمان 

 .سوودمەند دەبین

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 4٠7، ل٢٠٠5، كوردستان، سلێمانى/ ١. بڕوانە: ڕوانگە و یاران و نەیارانى، حسێن عارف، چ١
 بابەت: ڕوانگە و كوێرە لێكدانەوە، نووسینى: فوئاد قەرەداغى. 
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 ئایا شیعر پێناسە دەکرێت؟

 

 

 
 ((     پرسياره  ميشه ))شيعر هه                                                

     ريم عارف كه  مه حه                                                 
 شیعر و شاعیر

ی کە شیعر و شاعیر لەناو پانتایی ژیاندا وەک  هەر لەو ڕۆژەوه
جمکێک چەکەرەیان کردووە و خۆیان دەرخستووە، کەڵکەڵەی شیعر 
چییە و شاعیر کێیە؟ وەک پرسیارێکی ئەزەلی لەم دنیا هەراوەی 

ردووە و بەردەوام وێڵی دوای وەاڵمێکی شیعرەوە ڕووی لێمان ک
یەکالکەرەوەیە! کە دەکرێ وەاڵمەکەشی بە هەزاران الپەڕە لە 
ڕاوبۆچوونی شاعیران و ناشاعیران لەسەر گۆی ئەم زەوییە 

اڵم خاڵی  پڕبکرێتەوە، دەشکرێ بە چەند دێڕێک وەاڵمەکە پڕبکرێتەوە! به
ی  ەتە کەللهر لەوڕۆژەوەی شيعر پەڕیو کۆتایی نەبێت، چونکە هه

ئادەمیزادەوە، ناخ دەربڕین و دەرهاویشتەی سۆز و بەرکەوتە و 
کاریگەربوون بووە بە دیمەنە جۆراوجۆرەکانی ژیان و جووڵەی 
دەوروبەر، وەک کاردانەوەیەکی حاڵەتەکان، دەبینرێ و نابینرێ، 
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نابینرێ و دەبینرێ، یان ئەو دەریا قووڵەی بنی هەیە و بنی نییە، بنی 
ی هەیە، دیارە و دیاریش نییە، دەیگری و دەتگرێ... جاری وا نییە و بن

هەیە مرۆڤ دەیگرێ، جاری واش هەیە ئەو مرۆڤ دەگرێ، لەنێوان ئەم 
بینین و نەبینین و گرتن و نەگرتنەدا، شاعیر لە دایک دەبێ و 
شیعرەکەشی دەژی و نامرێ، یان هەر زوو دەمرێ و ناژی! بۆیە کە 

اسە، دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت باس لە شیعر دەکرێ وەک پێن
)کەس ناتوانێ ڕەها بڕیاری لەسەر بدات و هەمووان بگەیەنێتە سەر 

چونکە شیعر لەسەردەمێکی زۆر زووی مێژووییەوە  دوا قەناعەت(،
بەشێوە دەربڕینی جيا جیا و لەدەرەوەی نووسین و قاڵبگیری هەبووە، 

عر وەک حاڵەتێکی هەر لەو ساتەی کە مرۆڤ پێی ناوەتە ناو ژیان، شی
دەردانەوەی پەنگاوەی ناخەکی ڕەنگدانەوەی هەبووە و هەستی پێ 

  وه م ڕووه کراوە، ئەگەرچی قسەشی لەبارەوە نەکرابێت، فرۆيد له
،  ناخى دڵيدا شاعيرێكه  ميزادێك له موو ئاده ڵێت ) هه ده  يه كى هه يه قسه
ناوبچێت(  يزاد لهم دوا ئاده  چێت كه ناو ده  دوا شاعير كاتێك له  بۆيه

حاڵەتەش وای لە کەسێکی وەک ڕەسووڵ   ڕەنگە هەر ئەم جۆره
حەمزەتۆڤ کردبێت دوورتريش بڕوات و بڵێت )شاعیر سەد ساڵ پێش 
دروست بوونی دنیا هاتووەتە دنیاوە(، یان دەڵێت )کەس نییە شاعیر 
نەبێت(، لە بۆنەیەکدا جەالل بەرزنجی شاعیریش دەڵێ )وادیارە توخمی 

 لە ڕوحی هەموو کەسێکدا هەیە(.شیعر 
ئەگەر بە وردی ئەم ڕێچکەیە بکوتینەوە، زۆر ڕاوبۆچوونی لەم 
جۆرەمان دەست دەکەوێت، ئەوەتە )ئۆکتاڤیۆ پاز(یش پێی وایە )شیعر 
پێش نووسین بوونی هەبووە، ئەوە هونەرێکی زارەکی بووە کە ئێمە 

کو لەڕێگەی تێی دەچین، نەک تەنیا لەڕێگەی چاو و تێگەیشتنەوە، بەڵ
 بیستن و گوێشەوە قسەی پێ کراوە و بیستراوە(.
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ئەمەش ئەو ڕاستییە پشت ئەستوورتر دەکات کە )شیعر یەکێکە لە 
دوو کۆڵەگەکانی ئەدەب و لە ڕووی دەرکەوتنیشییەوە، بەڕای زۆربەی 
زانایانی مێژووی ئەدەب پێش پەخشان کەوتووە، چونکە تاکو ئێستا 

 زرابێتەوە، شیعرە(.کۆنترین دەقی ئەدەبی کە دۆ
هەر لە سەرەتای خەڵق بوونییەوە، ئادەمیزاد بە عەقڵ و ئاوەز لە 
بوونەوەرانی دیکە جیا کراوەتەوە، ئەگەرچی وەک الیەنی بایۆلۆجی و 
هەبوونی هەندێ سیفەتی هاوبەش لە نێوان بوونەوەرەکاندا، وەک 
 نووستن، خواردن، خواردنەوە، هەستی سۆزداری، جووتبوون، غیرە و

هەڵپەی بەرەنگار بوونەوەی یەکتر و ملمالنێ لەسەر خۆراک و بژێوی، 
اڵم ئادەمیزاد بە عەقڵێکی  دڕندایەتی و خۆسەپاندن و... تاد، به

تێروتەسەلتر ڕێنمایی کراوە و ڕێ ڕۆشنی لەبەردەمدا هەبووە بۆ 
ڕاییکردنی کاروبارەکانی ژیان و دەستەمۆ کردنی حاڵەتە دژوار و 

ت بەسەرداگرتنی قۆناغ بە قۆناغی دیاردە کێوییەکان بە دەس
جۆراوجۆرەکانی سروشت و زۆر لە بوونەوەرانی دیکە، ئەگەرچی 
ئادەمیزادیش لە هەندێ حاڵەتدا بەقەد الیەنە سۆزدارییەکەی، لە ناخە 

 دڕندایەتییەکەشیدا بەری نییە!
زۆر لە دەرهاویشتە عەقڵییەکانی کە لە مێشکی ئادەمیزادەوە 

وتنیان دەبێت لەگەڵ دیمەنە جۆراوجۆرەکانی ژیان، دەردەچن و بەرکە
سەر دەبینرێن و دەکەونە بەر کاریگەری   چ ئەوانەی بە چاوی کەلله

هەر پێنج هەستەکەی مرۆڤ و چ ئەوانەی بە چاو خستنە سەر یەک، 
دەکەونە سەر پەردەی دڵ و ناخ وەجووڵە دەخەن و خورپە لە دڵە 

گەلەی فرمێسک لە چاوان بەئاگا و زیندووەکان هەڵدەستێنن و جۆ
هەڵدەبەستن، ئەوە نەک هەر ئادەمیزاد، بگرە زۆر لە گیانلەبەرانی 
دیکەش، چ وەک غەریزە، چ وەک الیەنێکی ڕوحی و ویژدانی هەست و 
سۆز و گەرماییەکیان لە ناخی دڵدا هەیە، واتە وەک گوتمان نەک تەنیا 
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ەیی و هەر بە بینین، بەڵکو بە هەموو ئەندامەکانی دیکەی جەست
هەستییەوە دەورووژێ و کەفوکوڵ دەکات و گەرم دادێت و حاڵەتەکان 
کاریگەری خۆیان لە ناخەوە دەبزوێنن، جاری وا هەیە جەستە 
وەهەلەکە سەما دەخەن، جاری واش هەیە جەستە دەخەنە هەژانێکی بێ 

اڵم دەوروبەر  ئامان، ئەگەر لە توانایی دەربڕینیش بەزار بەدەربێت، به
ەستی پێ دەکات، جاری واش هەیە جەستە دەبێتە کەللە بەئاشکرا ه

سەرێکی بێ چاو و بینینی شەوق و ڕۆشنایی دەوروبەر و ئەم جیهانە 
و لە دنیای بەرچاو و سیما ڕەنگاوڕەنگەکان دادەبڕێت و بەچاوێکی تر 

بەرەو دنیایەکی پڕ لە سۆز و  -ئەگەر بلوێ بڵێم بە چاوی سێیەم -
اتییەک پەلکێش دەکرێت کە دیمەنە میهرەبانی و سەوزایی و تەڕ

شووشەییەکانی ڕوح، زۆر شەفافانە حەسانەوەیەک بە گیان دەبەخشن، 
ئەمەیان ڕەنگە چاوی دڵ بێت، یان چاوی ناخ. وەک دیارە لێرەدا تەنیا 
شیعر وەک تەنکە تەمێکی بەللوری و سێبەرێکی زۆر کاڵ، فێنکایی بە 

بێگەرد و خەوشی  ناخ و گیان دەبەخشێ و دنیایەکی پڕ لە چێژی
نەرمی بۆ فەراهەم دێنێ، بۆیە دەکرێ بڵێین مرۆڤ هەر لەسەرەتای 
بوونییەوە تا ئەمڕۆ، وەک حاڵەتێکی ڕێژەیی، هەستی شاعیرایەتی تێدا 
هەبووە و هەیە، عەلی عززەت بیگۆڤیچ دەڵێ )مرۆڤ مادام مرۆڤ بێت، 

 لەگەڵ -ئینفیعال-بەشێوەیەک لە شێوەکان شاعیرە، بەو واتایەی 
دیمەنە سەیرەکانی بوونەوەر و کارەساتەکانی دنیادا دەکات، دەگریێ، 
پێدەکەنێ، تووڕە دەبێ، عاشق دەبێ، گۆرانی دەڵێ... هەموو ئەمانە 
جۆرێکن لە شیعری بێ دەق و لەسەرەتای بوونی ژیانەوە هامڕازی 

 مرۆڤ بووە(.
هەر ئەم حاڵەتەشە وا دەکات کە تا ژیان بەردەوام بێت و مرۆڤی 

بژیت، شیعر هەر دەبێ و هەر دەمێنێ و ڕەنگە شێوازی دەربڕین  تێدا
اڵم وەک  و درکاندنی جۆراوجۆر بەخۆوە بگرێت وەک )شکل(، به
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ناوەڕۆک، هەر دەربڕینی ناخە بۆ گەیاندنی پەیامێکی پەیوەست بە 
ڕایەڵەکانی ژیان و واقیع، یان ئازاد عەبدولواحید گوتەنی: )دەلوێ 

ۆکەکەیدا پەنا بباتە بەر کەرەستە شاعیرێک لە دەربڕینی بیر
اڵم جۆری داڕشتنەوەکەی بەئاگا هێنانی هەموو  بەردەستەکانی واقیع، به

هەستەکانی خوێنەرە، لەبەرئەوە شیعر ڕاگوێزانەوەی واقیع نییە، بەڵکو 
بەم  نوێ(. دروستکردنەوەی واقیع و داڕشتنەوەیەتی بەپێی سیستمێکی

جمکانەیەکی لێک دانەبڕاون و  پێیە دەتوانین بڵێین )شیعر و بوون(
لێکیش دانابڕێن، شیعر وەک ڕوحی ئەدەب و کولتوورێکی زیندووی 
مرۆڤایەتی، جیاوازی لەنێوان ڕەنگ و ڕەگەز و ئایین و کات و شوێن 
ناکات، ئەگەرچی وەک بابەت سیفەتی نەوەیی و نەتەوەیی پێ دەدرێ و 

ناسنامەیەک  زۆر جاران بەناوی نەتەوە و واڵت هەڵدەدرێ، واتە وەک
اڵم وەک خودێکی  لەپەنای ڕەگەز و جوگرافیاوە خۆی دەخاتە ڕوو، به

بێگەرد کە زادەی ناخی دەروون و هەڵمی ڕوحە، ئەوە شیعر هەموو 
بوونە، چونکە هەموو بوون لەناو ئەودایە، یان ئەو لەناو هەموو 
بووندایە، واتە بەناویەکداچوونێکی تەماوی لێک دانەبڕاوی هەورئاسا 

ێوان )شیعر و بوون( یان )بوون و شیعر( لەئارادایە، بۆیە وەک لەن
)هەبوون لەناو بوون(دا، ئامادەیی هەمیشەیی و ئەزەلی هەیە، ئەگەرچی 
سەرەتاش بە دەربڕین خرابێتە ڕوو، وەک دەربڕینێکی کراوە، کۆتایی 
هاتنی نییە، هەتا )بوون و هەبوون( لەئارادا بێ، ئەویش مەیدانەکە چۆڵ 

اڵم وەک وەاڵمدانەوەکان و کاردانەوەی جووڵەکانی ژیان و  بهناکات، 
پرسیارە ئەزەلییەکان، شێواز و شێوەی ڕەفتار و هەڵسوکەوتەکان و 

کان، لێکدانەوە و  جۆری بیرکردنەوە و ڕەنگدانەوەی سەردەم و مرۆڤه
مەسەلەی چێژبەخشین و چێژوەرگرتن لە گۆڕانی بەردەوامدایە، یان 

وتەنی: )شیعریش هەمیشە بوون دایکیەتی، شیعر )پێشڕەو عەبدوڵاڵ( گ
 بە بوون شیعرە( واتە لە بوونەوە سەرهەڵدەدا و دەبێتە هەبوون.
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ڕەنگە خوێنەر و خوێندەواری وا هەبێت بەدرێژایی تەمەنی، يان 
تێكدا، تەنیا چێژ لە شیعری بە مێژوو کۆن وەربگرێت، یان  ند حاڵه چه له

عرەکان، یان چەند دێڕ و بەیتی وەرنەگرێت، یان چێژ لە بەشێکی شی
اڵم  شیعرێک وەربگرێت، کارێکی ئاساییە و چێژ دەبەخشرێ، به

ناسەپێنرێ، شیعریش وەک حاڵەتێکی ژیانی و ژیاری و گیانی و ڕەها، 
اڵم مەرج نییە هەموو خوێنەرێک دۆستی  دۆستی هەموو خوێنەرێکە، به

کالکەرەوە نییە شیعر بێت! ئیتر کارەکە لەم حاڵەتەدا هەروا ڕەها و یە
کە بڵێین شیعری ئەمڕۆ )وا( شیعری دوێنێ )وا(، شیعر هەیە زەمەن 

  یه نی: )شیعر هه س گوته شێركۆ بێكه بڕە، زەمەنیش هەیە شیعر بڕە!
، شیعریش  ر شیعره ش هه اڵم تا ئێسته ، به زار ساڵ وتراوه هه  ر له به
ئیتر ئەمە ژیانە و کار  مرێ(. مرۆ ئه ر ئه اڵم هه وترێ، به مڕۆ ئه ئه  یه هه

و کردەوەکانیش ڕێژەیین و ئەمەش جۆرێکە لە بەرەنگاری و 
يى  تێكى جيوه ك حاڵه وه  ى نێوان نەوەکان و شیعرەکان، كه وه كاردانه

نابێ هەروا بە ڕەهایی و سەپاندن و   دايه وه و نزمبوونه  وه رزبوونه به له
و بەیاننامەیەکی  زۆرەملێ ببڕێنرێتەوە و دەرکردنی هەر جۆرە بڕیار

یەکجارەکیش لەم ڕووەوە، کەموکورتی و غەدرێکە لە ئامادەیی ڕوحی 
شیعر دەکرێ، چونکە ئەگەر بۆمان بلوێ دەڵێین: شیعر وەک الیەنی 
جوانیناسانەی چێژبەخش دەکەوێتە دەرەوەی زەمەنی چەقبەستوو، بە 
تێپەڕینی ڕۆژگار و سەردەم و هاتنەپێشەوەی ڕۆژگار و سەردەمی تر 

ەک مێژوو کۆن دەبێ، نوێ دەبێ، نوێ دەبێ و کۆن دەبێ، واتە نە و
کۆن بوونەکەی یەکجارییە، نە نوێ بوونەکەی، بەڵکو وەک خودێکی 

اڵم وەکو بابەت دەکرێ مێژووەکەی بۆ  بێگەرد دەمێنێتەوە، به
سەردەمێکی زۆر زووی مێژوویی بگەڕێتەوە، یان بەپێچەوانەوە، تازە 

اڵم لە کوالنکەی  ژێ ساردی نەکردبێتەوە، بهکوورە بێ و هێشتا بای ڕۆ
چێژ بەخشین و چێژ وەرگرتندا، ئەوە زەمەن نایسەپێنێ، بەڵکو خودی 
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بابەتەکە خۆی و کاردانەوەی لەهەمبەر سەردەم و ڕۆژگار و سۆز و 
ئەندێشە و عەقڵ و ناخی گۆڕانکارییەکان، ئۆتۆماتیکیانە لە جووڵە دایە 

 پێنێ.و جێی خۆی دەکاتەوە و خۆی دەسە
زۆربەی شاعیران لە حاڵەتی بەئاگاییدا شیعر دەنووسن، کەچی لەو 
ساتە چەخماخەییەی کە ناخی شاعیرانەیان گەرم دادێ و مۆم ئاسا 
دادەگیرسێن و وردە وردە بەسەر خۆیاندا دەتوێنەوە تا ڕۆشنایی زیاتر 
بخەنە نێو کەلێن و درزە تاریکەکان و پڕشنگ ئاسا بەسەر ژیاندا 

ە، ڕەنگە هەر ئەمەش وای لە شاعیرێکی وەک )براونتج(ی بدرەوشێنەو
ئینگلیز کردبێت کە لەبارەی چەند بەیتێک لە شیعرەکانی خۆی بڵێ: 
)وەختێ کە ئەم بەیتە شیعرانە دەنووسم، هەر خودا و براونتج درکیان 

اڵم پاشان هەر خودا خۆی دەزانێ چیم  دەکەن و تێیان دەگەن، به
ستى  هه  ست به يوه ى په كه شيعرييه  ته حاڵهك  گوتووە(، واتە خۆيشى وه

لە زانینی ئەوەی درکاندوویەتی، دوور دەکەوێتەوە!   كى شاعيرانه ناخه
اڵم بۆ زۆر لە شاعیران  ئەگەر ئەمە جۆرە زێدەگۆییەکیشی تێدابێت، به

يگرێت و بوونی هەیە، بۆیە  جێی هەڵوەستەیە و حاڵەتێکە و شاعير ده
ستە؟ ئەگەر دروستە، ئایا بۆ هەموو شاعیرێک دەپرسین: ئایا ئەمە درو

دەگونجێ بەم جۆرە خۆی لە ڕاڤەکردن و تێگەیاندنی بەرانبەربە 
كانى، يان چەند الیەنێکی شیعرەکانی دەرباز بکات و پاشان  شيعره

 گر؟ خنه گلەییەکەش بخرێتە ئەستۆی خوێنەر! يان ڕه
مان ئەحمەدی مەالش کە شیعر بە حاڵەتێک لە وردبوونەوە و ڕا

دەزانێت، لەم بارەیەوە دەڵێت: )من هەر لە منداڵییەوە زۆر لە شت 
 ١٢-١٠ڕادەمێنم وەکو ئەوەی بچمە خەونی شتەکانەوە، لە تەمەنی 

ن بوو، بە سەعات بەبێ هیچ زیادەڕۆییەک، لە باڵندەیەک ڕادەمام، اڵسا
هەموو جووڵەکانیم تۆمار دەکرد، لەگەڵ ئاژەاڵندا وەکو یەک خێزان 
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زۆرجار دایکم پێی دەوتم: تۆ باڵندەت لە ئێمە زیاتر خۆش دەژیام، 
 دەوێت! نووسینی شیعر درێژکراوەی ئەم حاڵەتانە بوو(.

ى شیعر هەرچییەک بێت، یان بە  رهاويشته من دەڵێم چاوگە و ده
هەر جۆرە دەربڕینێک بێت و سەر بە هەر چ ڕێچکە و ڕێباز و 

بێتی و هەر جۆرە قوتابخانەیەک بێت، هەر جۆرە شاعیرێکیش نووسی
خوێنەرێکیش بیخوێنێتەوە، حاڵەتەکە بۆ چێژ وەرگرتن و شرۆڤەکردن 
و بەرکەوتن، ڕێژەییە و تاڕادەیەکی زۆریش پێوەندی بە سەردەم و 
ڕۆژگار و ئاستی ڕۆشنبیری شیعری و هەست و هۆش و کاردانەوە و 
ئامادەیی شياوى خوێنەرەکەوە هەیە، لەڕادەی بەرکەوتە و کاریگەری و 

ێژ وەرگرتندا، ناکرێ خوێندنەوەی شیعر و لێکدانەوەشى بەزۆرەکی چ
وەک وانەی قوتابخانە بەسەر خوێنەری ئاساییدا بسەپێنرێ! هەروەها 
ناکرێ شاعیریش لە قاڵب بدرێت و بە ڕاسپاردە، جۆرایەتی نووسینی 
شیعری بەسەردا بسەپێنرێت، مەگەر لەو حاڵەتانەدا نەبێت کە شاعیر 

ێک خوازیاری لە قاڵبدانی هەندێ جۆرە شیعری خۆی بۆ دەستکەوت
پڕۆپاگەندەیی و ماتەمینی و پیاهەڵدانی سیاسییانەی تام ئایدیۆلۆژیا 

  اڵم جۆره بێت، ئەمەش ئەگەر بە عەیبەش نەڕوات، به
و زۆر  ردوونييه رد و گه ركى شيعرى بێگه كى ئه يه وه سككردنه رته به

عر دەکرێت بۆ مەبەستێک جاران ستەمێکە لە جەوهەری هونەرایەتی شی
کە لەدەرەوەی خواستی شیعری نایاب و بێگەرددایە، ئەمەش جۆرێکە 

 لە مەینەتییەکانی سەردەم و چاخە جۆراوجۆرەکانی مێژوو.
لەالیەکی ترەوە زۆر جاران وابووە بە ناڕەوا زانا و شاعیر و 
هونەرمەند و ڕۆشنبیرانی بەهەڵوێست و ناخ پاکە بەناوبانگەکان لە 

دا ڕووبەڕووی هەڵوێستی نەخوازراو کراونەتەوە، یان بە جیهان
زۆرەملێ بە هەر بڕوبیانوویەک بێت قەڵەمیان پێ شل کراوە، بۆ 
ساتەوەختێکیش بێت بە ناچاری و نابەدڵی ملیان بۆ کارەکە داوە، یان 
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بابەت بەناوی ئەوانەوە خراونەتە ڕوو بەبێ ویست و خواستی خۆیان، 
ێنەوە سەر و گیانیشیان لەسەر دانابێت، ڕەنگە هەندێکیان لەم بەست

ئەمەش ستەمێکی دیکەی دەستکردە کە بە ناهەق دەرهەق بە شیعر و 
 شاعیر دەکرێت.

هەروەک وتمان، شیعر سیمای وەدەنگ هاتن، یان وەدەنگ هێنانی 
ناخە، جووڵەیەکی ناخەکییە، یان پاڵنەری جووڵەیەکە، بۆیە ئادەمیزاد 

اڵم تاڕادەیەک هەستی شاعیرانەیان  به ئەگەر هەمووشیان شاعیر نەبن،
كورد، زۆر جاران گوتراوە )کورد هەمووی   ت به باره تێدایە،  سه

شاعیرن(، شێرزاد حەسەن دەڵێت: )شیعر لەناو کورد و میللەتانی 
دیکەش باوە، هەر هەمووان بە شیعر دەستیان پێ کردووە، خەڵک بە 

اڵم دیارە  ڕسترە(، بهئاسانتری تێدەگات، لە ڕاستیدا ئەرکی شاعیر قو
ڵێ :  ئەمەش قەدەرێکی دیکەی کوردە، ئازاد عەبدولواحید ده

)ڕۆژهەاڵتناسەکان وتوویانە لە واڵتی کورداندا، لەناو هەر سێ کەسدا، 
 دووانیان شاعیرن(.

ئەگەر چاوێک بە ژیاننامەی زۆر لەوانەی لەناو دنیای بیر و 
ان گەورە زانایانی فەلسەفە و مێژوو و سیاسەت و هونەر و ئایین، ی

بواری هەمەچەشنە و بلیمەتان و فەیلەسووفان و هونەرمەندان و 
شێوەکار و سەدان جۆری دیکەی کار و پیشە ڕەنگاوڕەنگەکاندا 
بخشێنین، دەبینین زۆربەیان سەرەتا بە شیعر دەستیان پێ کردووە، 
یان هەر هیچ نەبێ سەرەتاتکێیەکیان لەگەڵ شیعردا کردووە، تەنانەت 

ێکیان شیعریان لە دووتوێی بەرگێکدا وەک دیوان چاپیش کردووە، هەند
اڵم وەک شاعیر لە گۆڕەپانەکەدا نەماونەتەوە و کورد گوتەنی )لە  به

کورتیان بڕیتەوە(. هەر بۆنموونە: ماوتسی تۆنگ، مایکل ئەنجیلۆ، ئیمام 
خومەینی، پاپا یوحەننا پۆڵسی دووەم، کارڵ مارکس، سێرڤانتس، 
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کوندێرا، ساموێل بیکیت، جان جاک ڕۆسۆ، ساموێل  نیتشە، میالن
 تایلۆر، ستالین، عەزیز نەسین، یەشار کەمال ...تاد.

الی خۆشمان: شێخ ئیبراهیم ئەلحەیدەری، جەمال حەیدەری، 
ئەحمەدی قازی، فەتاح کاویانی، د. مارف خەزنەدار، ڕەفیق حیلمی، د. 

ید ناکام، سەعد. کوردستان موکریانی، عزەدین مستەفا ڕەسووڵ، 
خوسرەو  تاهیر بەرزنجی، اڵجەمال خەزنەدار، محەمەد موکری، عەبدوڵ

عەبدوڵاڵ سەڕاج، ئازاد عەبدولواحید، د. عومەر پەتی، حەمەکەریم جاف، 
عارف، د. کەمال غەمبار، عەتا نەهایی، ئەحمەد سەالم، ئەحمەد ساالر، 
 شێرزاد حەسەن، کاروان عومەر کاکەسوور، سەاڵح عومەر، بەهرام

کاکل، محەمەد وەسمان، مستەفا شێخە، تەنانەت مەحموود زامدار 
اڵم وەک خۆی گوتەنی: )زۆر  لەگەڵ ئەوەی دیوانەشیعرێکی هەبووە، به

چاک بوو کە چاپ نەکرا(. هەروەها ئەو )ئەفاڵتوون(ەی لە کتێبەکەی 
خۆیدا )کۆمار( پلەوپایەیەکی شیاوی بۆ شاعیران دانەناوە، تەنانەت لە 

 خۆیدا وەدەریشی ناون، کەچی خۆی شیعری نووسیوە!کۆمارەکەی 
ناو   تاى بەندەش )کەریم سۆفی( بۆ هاتنه ره هەر بۆ زانیاری، سه

  م له كه ، قۆناغى يه وه ڕێته گه ب، بۆ دوو قۆناغ ده ده دنياى نووسين و ئه
ندى،  واوكردنى قۆناغى سێى ناوه تا ته  وه تاييه ره مى سه شه پۆلى شه

 (.   باسكردنى نييه ی جێگه  كردن بوو ) ئێره وێنه  زم له حهزياتر خولياو 
م  زانكۆش ئه  مم بە شیعر دەست پێ کردووە، تا چوونه قۆناغى دووه

رمابوو، چەندان شیعریشم لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکان  م هه خوليايه
باڵوکردووەتەوە، دیوانەشیعرێکیشم بەناوی )نیگای هەڵچوونی 

ی ئازار لە ١١ی هەڵوەشانەوەی بەیاننامەی زامەکان( کاتی خۆی لەدوا
( و چوونە شاخ، لە )ڕواندز( ون بوو. ئێستاش ١974ساڵی )

دیوانەشیعرێکم هەیە بەناوی )لەم پەنجەرانەوە خۆر هەڵدێ( کاتی خۆی 
بۆ دەزگای چاودێریم نارد )دائرة الرقابة( بڕیاری باڵوکردنەوەی نەدرا، 
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ی ژیانی ئەدەبیم چاپیان بکەم ئەگەرچی مافی خۆمە وەک قۆناغبەندییەک
اڵم تا ئێستا بیرم لە چاپکردنیان  به -ڕەنگە چاپیشیان بکەم  -

ركێكى پڕ لە  نەکردووەتەوە، ڕاستییەکەی شاعیرایەتی بارێكى گران و ئه
 بەرپرسیارەتییە!
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 شیعر و پێناسە

 

 
وەک لە سەرەتاوە گوتمان، هەر لەگەڵ هاتنە ناوەوەی شیعر بە واتا 

  نگه رهکەی، تا ئەمڕۆ، بەردەوام پێناسەی بۆ کراوە و دەکرێ، گشتییە
لە )ڕێکخستنی وتەیەکی کێش و سەروادار(،  بێتباوترینیان بریتی بوو

سەردەمێک بریتی بوو لە )قسەیەکی کێشراو کە دەاللەت لە واتایەک 
بکات(، یان دواتر لە سەدەی نوێدا، ئەو پێناسەیە نامێنێت و لە یەک لە 

یەکانی دەگوترێت )شیعر دەرەنجامی کارتێکردنی جیهانی پێناسە نوێ
اڵم بە گۆڕانی ڕۆژگار و  دەرەکییە لە خەیاڵی شاعیردا(. به

سەردەمەکان، پێ بە پێی فراوانبوونی حاڵەتە شیعرییەکان و هاتنە 
ناوەوەی فیکر و فەلسەفە و کارەساتەکان، چ سروشتی چ ناسروشتی، 

ردنەوە و کارکردەیی )ممارسة( ئەوە مەوداکانی قاڵبوونەوە و بیرک
شاعیران وەک ئەزموون و بەناودا تێپەڕین، کاردانەوەی جۆراوجۆریان 
بووەتە هۆی ئەوەی کە پێناسەی شیعر ڕەنگ و ڕووی تازە و 
بەرفراوانتر و قووڵتر بەخۆوە بگرێت، چونکە شیعر وەک بابەت، 

ەن سەرلەبەری ورد و درشتی ئەم کەونە دەگرێتەوە، یان شێرزاد حەس
لەسەر زمانی ئیدیث ستویل گوتەنی: )شیعر جێگەی پەپوولە و شێری 
تێدا دەبێتەوە( لەوالوەش ئەدۆنیس دەڵێ: )شیعر هونەری بوونە و 

 شاعیریش ڕاوچی چرکەساتەکانی ژیان(.
کەچی لەوالوە کەسانی تر هەن هەموو ئەو پێناسانە ڕەت دەکەنەوە 

یعریان کردووە، ئەوەتە کە ڕەوانبێژان و ڕوونبێژان و زمانناسان بۆ ش
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یەکێکی وەک حوسێن ئەلمەرسەفی زیاتر کەیفی بەو پێناسەیەی ئیبن 
خەلدوون دێت کە وەک بنچینە بۆ شیعر هەمیشە دەیگوتەوە کە )شیعر 
گوتەیەکی ڕوونبێژییە کە لەسەر بنەمای خوازە و وەسفکردن 

 دامەزراوە(.
اڵم  به لێرەدا دەبینین خەخت لەسەر کێش و سەروا نەکراوەتەوە،

دەبێت ئەوەمان لەبیر بێت کە هەبوونی ڕیتم و دەنگ و ترپە و ئاوازی 
وشە لە دەربڕینی شیعریدا وەک الیەنی جوانناسی ئەدەبی قوڕسایی و 
کاریگەری خۆی هەیە، ئەگەرچی مەرجیش نییە هەموو نووسینێکی 
کێش و سەروادار و ئاوازدار، بە شیعری هونەری بژمێردرێن، 

لەپاڵ شیعر وەک زاراوە، هۆنینەوەشمان هەیە واتە بەتایبەتی ئێمە 
)نظم( کە خۆی لە کورتەڕستەی کێش و سەرواداری خۆش ئاواز و 

اڵم ڕەنگە سانا نەبێت بڵێین هەموو هۆنینەوەیەک  مانادار دەنوێنێت، به
شیعری تەمام عەیارە، یان بەپێچەوانەوە، چونکە هۆنینەوەش زۆر 

جوانیناسانەی شیعرییان تێدایە، جاران ڕستە و دەربڕینی هونەری و 
اڵم مەرج نییە  بۆیە دەکرێ بڵێین: هەموو شیعرێک هۆنینەوەیە، به

هەموو هۆنینەوەیەک شیعری هونەری بێت، چونکە ئەوەی لێرەدا لەم 
وتارە لەبارەی پێناسەی شیعرەوە قسەی لێ کراوە، زیاتر مەبەست لە 

کەی کە خۆی لە شیعرە بە شێوە گشتییەکەی، نەک بە شێوە تایبەتییە
دابەشکارییەکی بەرفراوان دەبینێتەوە لەڕووی غەرەز و ئامانجەکانی 

گرى  خنه مێكى زۆر زووى مێژووييدا، ڕه رده سه  ر له شیعردا، هه
دا كتێبى ) ١674ساڵى   له ١7١١ – ١636نسى نيكۆال بوالۆ  ڕه فه

شيعر  كانى جۆره  تێيدا باس له  كه  وه ته رى شيعر (ى باڵوكردووه هونه
ل،  زه كات ) شيعرى ليريك، هيجائى، غه شيان ده دابه  يه م شێوه كات، به ده

م و  رده پێى گۆڕانى سه  اڵم به تراژيديا، كۆميديا و داستان و... تاد (، به
ڵكشانى زێتر  و هه ره به  وه ستێنه م به ڕۆژ له كان، ڕۆژ به  گاره ڕۆژه
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، لەوانە هەر بۆ  ۆى نواندووهخ  يان جۆرى ديكه ده و شيعر به  شتووهیڕۆ
نموونە: شیعری دڵداری، نیشتمانی، ئایینی، فەلسەفی، سیاسی، فێرکاری، 
الواندنەوە و پیاهەڵدان، ماتەمینی، غوربەت و ئاوارەیی، دوورە زێد و 
واڵتی، مردن، پاڵەوانێتی و سوارچاکی، شۆڕشگێڕی، بەرەنگاری و 

.. دەیان مەبەست و بەرهەڵستکاری و شیعری مندااڵن و شانۆیی و.
خواستی دی، یان شیعر بەگشتی بەگوێرەی دابەشکاری و قۆناغبەندی 
سەردەم و زەمەن و قوتابخانە و ڕێچکە و ڕێبازەکانی وەک التینی، 
کالسیکی، ڕۆمانسی، ڕیالیزمی و جۆرەکانی و شیعری نوێ و 
هاوچەرخ و ئیدی بڕۆ دوێ و نابڕێتەوە... تاد. ئەمانەش هەریەکەو 

ۆی ڕەنگە لە ڕووی پێناسەکردن و ناساندن، قسەی خۆیان بەجێی خ
لەبارەوە کرابێت و دەکرێت کە مەبەستی سەرەکی ئەم وتارە نییە. 
هەروەها زۆربەی الوک و حەیران و بەستە و مەقام و گۆرانییەکانی 
دیکەی فۆلکلۆری و پەندی پێشینان و قسەی نەستەق کە خودان کێش 

ۆکیش، مەبەستێکی دیاریکراو و سەروایەکی دڵگیرن، وەک ناوەڕ
دەگەیەنن و لە الیەنی جوانیناسیش بەدەرنین، واتە ئەم جۆرە 
هۆنینەوانەش پەیامێکیان پێیە، چێژێکی خۆشیش بە خوێنەر و گوێگر 
دەبەخشن، بەالی منەوە ئەمانە ئەگەر لە ڕیزی شیعری هونەری و 

ە و بێگەردیشدا نەبن، ئەوە دەڵێم دەکەونە ڕیزی شیعری باوی ڕۆژان
وەک پێویستییەکی ژیان لە بۆنە و حاڵەتە جۆراوجۆرەکاندا ئامادەییان 
هەیە و کاردانەوەی خۆیشیان هەیە. واتە بەشێوەیەک لە شێوەکان 
حسێبی شیعریان بۆ دەکرێت، ئەگەرچی وەک شیعری هونەری و 
ڕوونبێژی و ڕەوانبێژی قووڵ نەبن و لە وەسفێکی سەرپێیی و واقیعی 

ارەشدا شاعیرانی زۆر بەناودەنگ و خاوەن دیوانی زێتر نەبن، لەم بو
گەورەش، لە هەندێ حاڵەت و دەربڕیندا لە قۆناغێکی تەمەنیاندا، لەم 
جۆرە شیعرانە بەدەر نین، چونکە شیعر هەموو الیەنەکانی ژین و 
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ژیاری دەگرێتەوە. حەکیم مەال ساڵح لەم ڕووەوە دەڵێت: )نەزم، وشە 
لە زمانی ئاخافتنی خەڵک، هەرچی ڕێکخستن و هۆنینەوەیە و نزیک 

شیعرە، هونەربەخشینە بە وشە و ئێجگار دوورە لە زمانی خەڵکەوە(، 
 چونکە ڤینۆس فایەق گوتەنی: )شیعر خۆی زمانێکی سەربەخۆیە(.

لێرەدا ئەگەر ئەم دەربڕینەی حەکیم مەال ساڵح بەوردی لێک 
م باسە بدەینەوە، قسە دێتە سەر زمان لە شیعردا )کە ئێرە جێگەی ئە

نییە(، لەم حاڵەتەشدا دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت کە زمان لە هەموو 
حاڵەتەکاندا ئامراز و هۆکارێکی ڕووتی گەیاندن و گواستنەوەی پەیام و 
هەواڵێک نییە کە ڕاستەوخۆیی و بێ پێچ و پەنای هونەرییانە، حاڵەتەکە 

قووڵتر  اڵم لە شیعردا زمان لەوە سەرووتر دەڕوا و دەخاتە ڕوو، به
،  نى )زمانى شيعر، جيهانێكى زيندووه سووڵ سوڵتانى گوته دەبێتەوە، ڕه

واڵ  ى هه وه درۆ خستنه واڵ، يان به ياندنى هه زمانى شيعر، زمانى گه
ى  وشه  به ڵكو وشه  ، به دياريكراو نييه  ستێكى به پێناو مه  و له نييه
ئەوەی وەک هۆکارە بۆ .(وێڕای  ته ت و جيهانێكى تايبه ستێكى تايبه به مه

اڵم لە شیعردا دەبێتە ئامانج، واتە دەکەوێتە  گەیاندنە گشتییەکەی، به
قۆناغە سەرەکی و دروستەکەی خۆی، نەک هەر تەنیا هۆکارێکی 
ڕووت و واتا قامووسییەکەی، هەر ئەمەش وای کردووە کە زمانی 

ۆ شیعر ببێتە ئاماژە و وێنە و شێوە دەربڕینێکی هونەری )دەاللی( ب
گەیاندنی مەبەستێک، یان چەندان مەبەست کە وەک )مەدلوول( خۆیان 

بە قەرینەی جۆراوجۆر پەی   ئيماژهو  حەشارداوە و وەک ڕەمز و ڕاز
بە هەندێکیان دەبردرێ و لێکدانەوەی دروست، یان نزیک لە مەبەستی 
بۆ دەکرێ کە ئەمەش یەکێک لە کار و ئامانجە هەرە سەرەکییەکانی 

کە لە واتای زمانی ئاسایی و ئاخاوتنی سادەی ڕۆژانە، هونەری شیعرە 
یان نووسینی بەیاننامەیی و دروشمانە دەچێتە دەرەوە و دەبێتە زمانی 
ئەدەب، بەگشتی و لەناو ئەدەبیشدا زمانی شیعر بەتایبەتی کە پێشڕەو 
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عەبدوڵاڵ بە )جەوهەری شیعر(ی دەزانێت و دەڵێت: )لەبەرئەوەی زمان 
تە زمان جەوهەری شیعریشە(، چونکە زمان لە جەوهەری بوونە، وا

شیعردا بەدەر لە زمانە فەرهەنگی )قامووسی( و حاڵەتە ڕستەسازییە 
ڕێزمانییەکانی پەیوەست بە بواری گەیاندن و فێرکاری، زمانی 

خۆی هەیە کە خۆی لە ترپە و ئیقاع و دەنگدانەوە   ربڕينى تایبەت به ده
ت و خاسیەتی پەیوەست بە و ڕەنگدانەوەی مۆسیقایی سیمای سروش

دابونەریت و بڕوایی و پاشخانی فیکری و کولتووری و مێژوویی و 
جوگرافیای ئەو میللەت و شوێن و ژینگەیەوە هەیە کە شاعیر تێیدا 
پەروەردە بووە، یان تێیدا پەروەردە دەبێت، هەر ئەمەش وای کردووە 

  ك لهکە شیعری بێگەرد، وەرگێڕانی لە ئاستی مەحاڵدا بێت. كاتێ
 ؟ رى شيعر چييه وهه پرسن : جه د هاشم ده حمه شاعيرى توركى ئه

، یان )حاحظ( چێت( ست ده ده رگێڕاندا، له كاتى وه له  كه  يه وه ڵێت ) ئه ده
لەبارەی وەرگێڕانی شیعرەوە دەڵێت: ''کێشەکەی نامێنێت، 

 جوانکارییەکەی دەڕوات، شوێنەکانی جێی سەرسامی تێیدا نامێنێت.''
ڵێین زمانی شیعر، بەو مانایە نییە کە بە بیانووی تێکشکاندن و کە دە

گەمەی زمان وەک زۆر جاران لەم بەستێنەوە باسی لێوە دەکرێت، 
ببێتە مایەی سەر لێ شێوانی خوێنەران بەگشتی و خوێنەرانی جددی و 
ناخناسی شیعری لەڕێگەی تێکدانی بنەمای ڕێزمانی زمانەکە، نەخێر 

ی تایبەت بەخۆی هەیە وەک هونەری شیعری چونکە شیعریش ڕێزمان
کە الیەنە ڕەوانبێژی و ڕوونبێژی و ئیماژە قووڵەکان تێیدا ئامادەییان 
هەیە بەو مەرجەی شاعیر بە لێزانی و ئاگاییەوە کارەکە بکات، وەک 

اڵم  حەمە سەعید حەسەن گوتەنی: )ڕاستە شیعر یاریکردنە بە وشە، به
 م(.گەمەیەکی ئەفسووناوییە نەک بێتا

کە باسی شیعر دێتە گۆڕێ، پەخشانەشیعر، یان 
اڵم دەبێت ئەوەمان  )شیعرەپەخشان(یش ناوی دێتە بەر باسان، به
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لەبەرچاو بێت کە زمانی پەخشانەشیعر، تاڕادەیەک لە زمانی شیعری 
بێگەرد و هونەری جیاوازە و ئەویش بە دەوری خۆی زمانی تایبەت 

شیعردا تاڕادەیەک دەستی اڵم شاعیر لە پەخشانە بەخۆی هەیە، به
واالترە بۆ گەیاندنی مەبەست و پەیامە شیعرییەکەی، واتە چڕبوونەوەی 
واتا دەاللی و ئیماژییەکان زیاتر کراوەن و زۆر پەنهان نین تا 
خوێنەری جددی بەدوای کۆد و دەاللەتەکاندا بگەڕێت، یان لێکۆڵەر و 

ەری لێ ڕەخنەگری ئەدەب خۆی پێوە سەرقاڵ بکات و بەزەحمەت س
دەربکات، یان هەر سەری لێ دەرنەکات وەک لە شرۆڤە و لێکدانەوەی 

 هەندێ شیعردا ڕووبەڕووی دەبێتەوە.
یان  ،زۆر جاران لێرە و لەوێ شیعر بە هونەری بیناسازی

تەالرسازی )معماري( دەچوێنرێت و شاعیر لەژێر شیعرەکەیدا 
و ساڵ،  مێژوویەک چ بە ساڵ، چ بە مانگ و ساڵ، چ بە ڕۆژ و مانگ

تەنانەت هی وا هەیە کاتژمێرەکەش بە چرکە و سەعات دەنووسێت، يان 
  دايكبوون و به  له  تا و كۆتايى، واته ره ك سه نووسێت وه دوو مێژوو ده

اڵم ئایا شیعرەکە وەک تەواوبوون و هاتنەدی  ، به كه كۆتاهاتنى شيعره
و زادەی ئەم چرکەسات و مێژووەیە کە تێیدا لە دایک بووبێت 

اڵم شاعیران زیاتر دەڵێن  بڕابێتەوە؟ ڕەنگە ئەم حاڵەتەش هەر هەبێت، به
بیرۆکەکە دێت و ماوەیەک لەناو زەین و مێشکدا وەک بەراییەکی پڕ لە 
ژان و کەفوکوڵ و وردبوونەوە و گینگڵ خواردن و خۆخواردنەوە بەر 

و وەرگێڕێکی ناخەکیدا دەبێت تا  ڕلە کەوتنە سەر کاغەز لە هەڵگێ
لە   وه كه الى شاعيره اتەی وەک دەقی تەواو، یان نیمچەتەواو بهئەوک

قاڵب دەردەچێت و شاعیرەکەش وەک مامانێک لە کاغەزی وەردەپێچێ 
و پاشان مشتوماڵ و لیک و لووسی دەکات. شاعیریش هەیە دەڵێت 

بێ دەستکاری و دەست تێوەردان وەک  ،هەرچۆن خۆی شیعرەکە هات
ریش هەیە دەڵێت وەک پڕۆژەی خۆی دەینووسمەوە، کەچی شاعی
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هەڵبەت -کارێک ماوەیەک ئیشی لەسەر دەکەم و دوای قەناعەتی تەواو 
ئەوجا بە پاکنووسی دەیخەمە سەر کاغەز و بەرچاوی  -قەناعەتی خۆی

 خوێنەر. 
ئەگەر حاڵەتەکە بەم جۆرە بێت، دەکرێ پرسیار بکرێت ئایا شیعر 

عیر ناچار بە وەک ئاوێکی ڕژاو خۆی ڕێچکەی خۆی دەگرێت و شا
نووسینەوەی دەکات، یان شاعیر بەپێی پالن و بەرنامەیەکی پێشوەختە، 

ك بيناكارى نەخشەکە جێبەجێ دەکات؟ واتە لێرەدا حاڵەتی  وه
لەدایکبوونی شیعرەکە خوازیاری )ارادي(یە، یان ناخوازیاری )ال 

ش ڕاوبۆچوونی جۆراوجۆر هەیە کە هەردوو  وهارادي(یە؟ لەم ڕووە
اڵم ناڵە حەسەن پێی وایە ))شیعر مەودایەکی زەمەنی  یە، بهالی تێدا

دیاریکراوی نییە، یان سەرەتا و کۆتاییەکی دیاریکراوی بەرچاو، یان 
وغیاب(ى نییە تا بڵێین ئەمە سەرەتای  نابەرچاوی وەک جیهانی )شهود

شیعرە و لێرەوە دەست پێدەکات، لەپڕ لە زەمەنێکی تردا بڵێین ئا 
ات و با کەوانەکە داخەین و شیعر بڕایەوە، تا ئەم لێرەشدا کۆتایی ه

 کەونە لەگەڕ نەکەوێت، شیعر لەگەڕ ناکەوێت((.
نهێنییە شاراوە و ئەزەلییەکەی شیعر لێرەوە دەست پێ دەکات کە 
ئەگەر سەرەتایەکیشی هەبێت، ئەوە کۆتاهاتنی نییە وەک هەندێ 

اییشی بوونەوەری تر کە مادام سەرەتای هەبوو، حەتمەن دەبێ کۆت
هەبێت، نا شیعر وەک الیەنە ڕوحییەکە لەم جۆرانە نییە، ڕەنگە شاعیر 

اڵم، شیعر نابڕێتەوە، هەر ئەمەش وای کردووە کە  ببڕێتەوە به
پێناسەیەکی یەکالکەرەوە و هەمیشەیی جێگیر بۆ شیعر نەبێت، بەڵکو 
حاڵەتەکە بەردەوام )لە جووڵەیەکی جیوەییدایە بۆ چەند ساتێک 

اگیرێت، هەموو ئەم چەمکانەی بوونێکی گەردوونییان دەگیرێت و ن
هەیە، وەک شیعر، عەشق، مۆسیقا، ژیان... تاد( پێناسەیەکی کۆنکرێتییان 
بۆ ناکرێت، حەمەکەریم عارف لە دیمانەیەکدا دەڵێت: )من پێم وایە 
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شیعر هونەرێکە زۆر بەرزە لە ئاستی مۆسیقادایە، شیعر الی من نە 
 بووڵ ناکات(.پێناسە و نە وەرگێڕان ق

هەر لەم ڕووەوە پرسیار لە )ع.ح.ب(ی شاعیر کراوە کە )ئایا بڕوات 
بەوە هەیە کە شیعر ئیلهام بێت؟( لە وەاڵمدا دەڵێت: )نازانم چۆن 
چۆنییە! جار هەبووە لە خەو ڕاپەڕیوم و شیعرێکم نووسیوە، کەچی 
جاریش هەبووە بە سەعات دانیشتووم بنووسم، کەچی بۆم 

 نەنووسراوە(.
ئا لێرەدا بیرۆکەی )ویست و نەویست( دێتە گۆڕێ و بەپێی ئەم 
لۆژیکە بێت، شاعیر دەبێتە ناوەندێکی گواستنەوەی بیرۆکەیەک بێ 
ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە، پاشان بە ئاگادارییەکی پاشوەختە 
دەیگەیەنێتە جێ و ناوی شیعری لێ دەنرێت، وەک پاڵپشتییەک بۆ 

مەد سافی نەجەفی شاعیر هەیە کە ڕایەکەی )ع.ح.ب( وتەیەکی ئەح
دەڵێت: )ئەوکاتەی دەمەوێت شیعر بنووسم، بۆم نانووسرێت، 

 ئەوکاتەشی کە شیعرم بۆ دێت، ناتوانم نەینووسم(. 
دیارە زادەی شیعریش هەردوو الیەکەی تێدایە، بۆیە ڕەسووڵ 
حەمزەتۆڤ دەڵێت: )شیعر وەکو دیاری بەبێ ئاگادارکردنەوە دەپەڕێتە 

یان )گۆران(ی شاعیر دەڵێت: )هەرچەن ئەکەم ئەو خەیاڵەی کەللەوە(، 
بۆم ناخرێتە ناو چوارچێوەی هەڵبەستم(، هەندێ جاریش  -پێی مەستم 

دەستەپاچەیی خۆی نیشان داوە بەرانبەر بەو دیمەنەی کە بە چاوی 
کەللەسەر دەیبینێت، بۆیە داوا لە خودا دەکات تا توانايى نووسینی پێ 

چی  -)دەست و پەنجە و مەچەکێک و نیگایەک  بدات، هەروەک دەڵێت:
د شوكرى  حمه بنووسم، خوایە هێزی ئینشایەک(، کەچی لەالیەکی تر ئه

دا دەڵێت: )شیعر وەکو  نده م نێوه )دکتۆر شۆ( شەکرێک دەشکێنێ و له
 هەرامە وایە! کە هات ناگەڕێتەوە(.
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ن و ئیدی مەسەلەکە لەم نێوانەدا وەک دڵێکی هەمیشە زیندوو لە لێدا
جووڵەیەکی بێ بڕانەوەدایە و شیعریش سەدان و هەزاران بۆچوونی 
جۆراوجۆری وەک پێناسە لەخۆ وەرپێچاوە و کەچی بێ پێناسەش 

كى  يه تا ئيستاش پێناسه  ى كه وه ڕاى ئه ره ماوەتەوە، ) شيعر سه
  ، بەاڵم به وه ته دۆزراوه ى بۆ نه نه اليه مه ندو هه سه دياريكراوى گشت په

  ياڵى و دوور له كى زێتر خه يه كان، ديارده م بۆچوونه رجه ى سه گوێره
  ى ڕووداوه وه كردنه  ك پاته ، نه روونه ستى ده ربڕينى هه ، ده واقيعه

و ڕاى جۆراو جۆر   ى زۆر كراوه شدا قسه ستێنه م به كان ( له رچاوه به
و  )هەر شاعیر و فەیلەسووف و ڕووناکبیر   ڕوو، بۆيه  وه ته خراونه

ڕەخنەگرێک، بە تێگەیشتنی خۆی هەوڵی داوە شیعر پێناسە بکات، 
سەیر ئەوەیە سرکییەتی زمانی شیعری بەردەوام هەوڵی دەربازبوونی 

دیارە چیرۆکنووس و  داوە لەو پێناسە چوارچێوە دیاریکراوانە(.
وەرگێڕ، ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل، لە مەسەلەی پێناسەی شیعردا 

ێت: ''نە چیرۆک و نە شیعر و ئەدەب بە گشتی واوەتریش دەچێت و دەڵ
 پێناسە ناکرێت.''

زۆر جاران شیعر خراوەتە بازنەی بیری فەلسەفی و مەعریفی، 
ئەمەش وەنەبێت سەیر بێت! چونکە شیعریش زۆرجاران وەک گەڕیدە 
و دەربڕینێکی گەڕان بەدوای نهێنییەکانی کەون، ژیان، مردن، لەم 

ەتایبەتی بۆ میللەتێکی وەک کورد کە باس جۆرە بیرۆکانە بەتاڵ نییە، ب
لە مێژووی ڕۆشنبیری و کولتووری کورد دەکرێت، ئەوە ڕای وا هەیە 
دەڵێت: )مێژووی ڕۆشنبیری کوردی بە شیعردانان دەستی پێ کردووە. 
لە چەندان نووسینیشدا باس لە بوونی فەلسەفە دەکرێت لەناو شیعردا، 

، مامەڵەمان لەگەڵ فەلسەفەدا بەو واتایەی کە ئێمە لەڕێگەی شیعرەوە
کردووە(. بۆیە سەیر نییە کە لە ڕوانگەی بیرکردنەوەی فەلسەفییانە لە 
شیعر بڕوانرێت و شیتەڵکاری و شرۆڤەی بوونگەراییانەی بۆ بکرێت و 
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ڕۆشنایی بخرێتە سەر کون و کەلەبەر و کەلێنە بزر و نادیارەکانی 
ەرایانە و فەلسەفییانە شیعر، د. محەمەد کەمال بە تێڕوانینێکی بوونگ

باس لە شیعرێکی هۆڵدەرلین دەکات و وەک پێناسەیەک بۆ شیعر 
دەڵێت: )سەرباری شێوازی ئيستێتیکی و هونەری، شیعر ئەو 
دەربڕینەیە لەنێو خۆیدا ڕاستی بوونمان بۆ بەرجەستە دەکات، بۆیە 
شیعر دەبێت بە ناوەندێک بۆ دەربڕینی ڕاستی و شاعیریش بە 

 هێنەر و ڕەسەن(.هەبوویەکی دا
بڕوا ناکەم شیعر لەم کەون و گەردوونەدا وەک بەرهەستێکی 
گشتگیر و لەقاڵبدراو پێناسەیەکی قاڵبداری کۆنکرێتی پتەو و 
یەکالکەرەوەی هەبێت، )ئەم پرسیارەی کە دەڵێ شیعر چییە؟  خۆ 
ئەگەر بەشێوەیەکی هەمەالیەنە وەاڵمێک بدرێتەوە، دەڵێین نە ئەو 

اسانەیە کە ڕۆشنبیرانی دوور و نزیک و هاوچەرخ هەموو باس و خو
پێی گەیشتوون و وەک پێناسە لە قۆناغەکاندا خستوویانەتە ڕوو، نە 
ئەو هەموو موعەممایەیە کە ئەرستۆ و فرفریۆس گوتوویانە، نە ئەو 
مانا و مەبەستەیە کە شەمس قەیس و ڕەشیدەدین وەتوات و 

 بۆ بڕیار داوە(. هاوشێوەکانیان، مەوداکان و بەردی بناغەیان
لە دیمانەیەکدا لە ڕەفیق سابیر دەپرسن: شیعر الی تۆ چییە؟ لە 
وەاڵمدا دەڵێت: )شیعر بەگشتی الی من ڕەنگە پەیامێکی جوانی و گیانی 
و ئینسانی بێت، یان گەڕان و پشکنینی بەردەوام، یان شتێک بێت کە 

ڵە قەت ناتوانم وەسف و پێناسەی بکەم(. هەر لە میانەی ئەم جوو
ناجێگیرەیدا بۆ پێناسەی شیعر دەڵێت: )شیعر خەونێکی بێدارانەیە، یان 
شیعر خەونبینینە لە بێداریدا(. بڕوا ناکەم کەس نەبێت قسەیەکی بۆ 

اڵم کۆتا قسە نابێت، ئەوەتە کاتێک پۆرتیئۆی پیر،  شیعر پێ نەبێت، به
شیعرێک بە دەنگ و ئاوازێکی دڵگیر بۆ )جۆرج بۆلینگ(ی پاڵەوانی 

مانی )هەڵمژینی هەناسەیەکی نوێ(ی جۆرج ئۆرویل دەخوێنێتەوە، ڕۆ
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اڵم دەزانم وەک  جۆرج بۆلینگ دەڵێت: )من نازانم شیعر چییە؟ به
مۆسیقا کاریگەری الی مرۆڤ دروست دەکات(، ئەگەرچی حەزیش لە 

اڵم  شیعر ناکات، بۆیە دەڵێت: )من بەتەواوی گوێم لێ نەدەگرت، به
کی ئارامییان پێ دەبەخشیم(. کەچی هەر هەندێ جار وشەکانی هەستێ

زوو لەم ڕایەی پەشیمان دەبێتەوە، بۆیە دەڵێ: )ژوورەکەی دەتگوت 
شەختەیە بەستوویەتی، هەستم کرد قسەکانی ئەو وڕێنەن، ئیدی 
شاعیری واتە چی؟! جگە لە گڤەگڤێکی پێچەوانەی هەڵکردنی با(، يان بە 

مەعنا(. ئەمەش هەر کوردییەکەی الی خۆمان دەکاتە )وژەوژێکی بێ 
ڕایە، خۆ ئەگەر بەدوای پێناسەی شیعردا بچین، ئەوە وەک ئەو 

''، یان گلۆرەبایە، تێم هەڵدایە، قەت نەبڕایە''مەتەڵەی لێ دێت کە دەڵێت 
شێرکۆ بێکەس دەڵێت: ''تا ئێستە هەزاران پێناسە بۆ شیعر کراوە و 
هەزارانی تریش ئەکرێ، ئینجا وەک گەردوون خۆی، پەی بە 

چونکە ئەوانەی لەناو بۆتەی شیعر و  هێنییەکەی نابرێ.''ن
شاعیرییەتیشدا تواونەتەوە و قاڵبوونەتەوە، لەگەڵ ئەوانەی بە یەک دێڕ 
شتێکیان بەناوی شیعر نووسیوە، یان ئەوانەی وەک لێکۆڵەر و 
ڕەخنەگر و ئەدەبدۆستانی جۆراوجۆر لە پانتایی مەیدانی ئەدەبدا 

، خۆ ئەگەر ڕوو لە هەرکامێکیان بکەیت بۆ سەروکاریان هەبووە و هەیە
خستنەڕووی پێناسەیەک بۆ شیعر، ئەوە نائومێدت ناکەن و ڕەنگە بە 
دێڕێک، یان وتەیەک، یان ڕستەیەک بەناوی پێناسەی شیعرەوە شتێك 

اڵم پرسیارەکە لێرەدایە ئایا ئەمانەی خراونەتە ڕوو، یان  بخەنە ڕوو! به
ێناسەی شیعر، دەکەونە خانەی لەمەودوا دەخرێنە ڕوو، بەناوی پ

لێبڕاوانەی مەسەلەکە وەک هاوکێشەیەکی فیزیایی، یان کیمیایی، یان 
ماتماتیکی و ئەودیوی مەسەلەکەیان پێکاوە؟! وەاڵم وەک حاڵەتێکی 
ڕێژەیی، ڕەنگە بەڵێ بێت، ڕەنگە نەخێریش بێت! چونکە بڕواناکەم هیچ 

ر پێناسە ڕاستییەکەی یەکێک لەو بەناو پێناسانەی بۆ شیعر، بکەونە بە
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بە )تەمە   شیعر، یان بگەنە ئاستی ئەو تەمە سپییانەی کەریم دەشتی كه
 سپییەکانی ڕوح( ناودێری کردووە.

كى زیندووى ئەزەلی و هەبوویەکی  يه ناسه ڕوح خۆی وەک هه
یەقینی نەبینراو و هەست پێکراو بێت، دەبێت تەمە سپییەکانی چۆن 

 بێت؟!
)پێناسەی شیعر وەکو گرتنی ماسییەک  سەالم محەمەد پێی وایە

وایە لەناو ئاودا بێت، بۆنموونە ڕوح چییە؟ ئەگەر پێناسەیەک بۆ ڕوح 
هەبێت، ئەوسا پێت دەڵێم کە شیعر هەڵمی هەناسەی غەم و ئازارەکانی 

 ڕوحە(.
بیرمەند و فەیلەسووفێکی وەک ڕابیندرانات تاگوور کە دوای 

رەمەرگدا بڵێت: )هێشتا ئەو نووسینی شەش هەزار شیعر، ئەوجا لە سە
 شیعرەم نەنووسیوەتەوە کە دەمویست بینووسم(. 

، نووسەر تاریق 395، ل ١)حەیدەری نامە، مومتاز حەیدەری، ب 
 جامباز(

دەپرسین، دەبێت شیعر و پێناسەی شیعر چی و چۆن بێت؟ 
بۆنموونە الی ئەم شاعیرە بلیمەتە و شاعیرانی دیکەی جیهان و ئەم 

لتۆن، واڵت وایتمان، یافۆ، ڤیرژیل، هۆمیرۆس، دانتێ، مکەونەی وەک: س
ئێزرا پاوند، ئێلوار، ئيلیەت، سان ژۆن پێرس، ئەراگۆن، هۆگۆ، المارتین، 
فیلیپ سۆپۆ، پوشکین، یەفتوشینکۆ، سێرگی یەسەنین، کۆلرێدج، ییتس، 

ڕامبۆ، بۆدلێر، گوینتەر  ڕافائیل ئەلبێرتی، مایاکۆڤسکی، هۆڵدەرلین،
س... تاد، یان شاعیرانی عەرەبی سەردەمی جاهیلی، گراس، ڕیتسۆ

موتەنەببی، مەعەڕی، ئەبو نەواس، شەوقی، جەواهیری، بەیاتی، نازک 
ش. شاعیرانی تورکی: ێالئیکە، ئەدۆنیس، قەببانی، مەحموود دەرو ئەلمه

نازم حیکمەت، یوونس ئەمرە، فزووڵی... تاد، یان شاعیرانی فارسی: 
حافز، سەعدی شیرازی، فیردەوسی، نیما سەنایی غوزنەوی، عەتتار، 
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یوشیج، مەوالنای ڕۆمی، مەهدی ئەخوان سالس، شاملوو، سوهراب، 
شى، ئەحمەدڕەزا ئەحمەدی، بیژەن جەاللی، سەید عەلی ساڵحی،  ئاته

سپانلوو، نوسرەت ڕەحمانی، نادر نادرپوور... تاد، یان شاعیرانی 
نالی، مەحوی، سالم،  خۆمان: بابا تاهیر، فەقێ تەیران، خانی، جزیری،

کوردی، تاهیر بەگی جاف، ئەحمەد موختار بەگی جاف، سافی هیرانی، 
شێخ ڕەزا، بێسارانی، ناری، هێدی، خادیم، دیالن، هەردی، هەژار، 

شاعیرانی دیکەی جیهانی و  کامەران موکری... تاد، یان هەزاران
ن، خۆمانی کە هەندێکیان ڕەنگە خاوەنی خەاڵتی بەرزی جیهانیش بووب

تاکە بەرهەمێکيمان نەبینیون، یان شاعیرانی سەدان شوێن و واڵتانی 
دوورەدەست و دوورە زبان، ڕەنگە لەناو خۆیاندا ناوێکی درەوشاوەی 
دنیای شیعر و ئەدەبیاتیش بووبن، کەچی هەر بەناویش بەر گوێمان 
نەکەوتوون، ناوی کەمێکیان نەبێت، ئەویش لەناو نووسیناندا، یان 

گێڕانی چەندان دەستییەوە، دەپرسین، دەبێ ئەمانە چۆنیان لەڕێگەی وەر
لە شیعر ڕوانیبێت و چ پێناسەیەکیان بۆ هەبووبێت؟ ئیدی ئەمەیە شیعر 
و تەپوتۆزی شیعر کە هەموو دنیای تەنیوەتەوە..! بۆیە لە کاتی 
هەڤپەیڤین و دیمانە و گفتوگۆ و دیدار و وتووێژدا کە بەهەر جۆرێک 

ڕەخنەگران و لێکۆلەران و سەروسەودایانی شیعر لەگەڵ شاعیران، یان 
دێتە گۆڕێ، ڕەنگە باشتر بێت ئەو حاڵەتانەی پەیوەستن بە پێناسەی 
شیعرەوە، پرسیارەکان بەجۆرێکی وا بکرێن کە هەمیشە بزانین 
وەاڵمدانەوەکان ڕێژەیین، نەک کۆنکرێتی و لێبڕاوەیی، بۆنموونە: شیعر 

چۆن پێناسەی شیعر دەکەیت؟ الی تۆ چی دەگەیەنێ؟ وەک شاعیرێک 
الی تۆوە پێناسەی شیعر چییە؟ چۆن لە شیعر دەگەیت؟ یان  یان به

دەڕوانیت؟ بەڕای تۆ شیعر چییە؟ تۆ شیعر بە چی تێدەگەیت، چۆن 
 شیعر و ناشیعر لێک هاوێر دەکەی... تاد.
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دەکرێت ئەمانە دەروازە و هەنگاوێک بن بۆ نزیک بوونەوە، یان خۆ 
ناساندنێکی ڕێژەییانەی ئەو تەلیسمەی پێی دەڵێن نزیک کردنەوە لە 

شیعر و پێناسەی شیعر کە گومانی تێدا نییە هەموویان دەکەونە خانەی 
ك  وهڕا و بۆچوون و کاردانەوەی ناخەکی شاعیر و کەسەکان 

، چونکە شیعر داهێنانێکی خودی زموونى خودى نجامێكى ئه رئه به
یکی و فیزیایی وەک تیۆرێکی تاکەکەسییە، بە وەاڵمدانەوەیەکی ماتمات

قاڵبدار کۆتایی نەهاتووە و کۆتاییشی نایەت، ئەو قسانە نابێت وامان لێ 
رانى و ترس و لەرز و سڵەمینەوە، لە حاڵەتەکە  بکات کە بە نيگه

بڕوانین و ساردمان بکاتەوە لەوەی خۆمان لە قەرەی پێناسەی شیعر 
رکەوتە و نووسین بدەین، چونکە بمانەوێ و نەمانەوێ، شیعر وەک دە

بە ملیۆنان دیوانی لێ کەوتووەتە سەر الپەڕان و ناو جەرگەی داڵن و 
کاردانەوە و خوێندنەوەی جیاجیایان بۆ کراوە، کەسانێکی زۆریش 
لەوانەی سەروکاریان لەگەڵ شیعر و شاعیرایەتی و شرۆڤەی شیعریدا 
 هەیە و لەم هەوراز و نشێوەدا لە جووڵەدان، دەکرێ ڕا و بۆچوونی

تایبەتی خۆیان لەبارەی شیعر و پێناسەی شیعرەوە هەبێت، یان 
قسەیەکیان لەم ڕووەوە پێ بێت. فەرهاد شاکەلی لە بەشی یەکەمی 
نووسینێکدا بەناوی )سێبەری با( دەڵێت: )زمانی بەرزی هونەرمەندانە، 
ئەو پێوەندی و میکانیزمەیە کە تاکە تاکەی وشەکان پێکەوە 

-ەکی لێ پەیدا دەبێت کە هەر بە بینینی دەبەستێتەوە و ئافەریدەی
شاگەشکە دەبیت، دەحەپەسێیت، ڕادەچڵەکێیت و تووشی  -خوێندنەوەی

نازانم چی دەبیت! ئایا ئەمەی ئێستاکە وتم، پێناسەی شیعرە؟ نا شیعر 
 هەموو ئەوانەیە و هیچیشیان نییە(.

ئیدی هەرچەندی قەناعەت و تێگەیشتنمان بۆ شیعر دامەزراو و 
و تا شیعر مابێت پێناسەی نوێ بەدوای خۆیدا دێنێت و  جێگیربێت

خۆی بە سەردەم و ڕۆژگارێکی دیاریکراو نابەستێتەوە. بەڵکو هەمیشە 
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لە نوێبوونەوەدایە، ئەگەرچی وەک قۆناغبەندیش خانەخانە کرابێت، بۆیە 
شێوەیەکی هەمەالگیر و گشتی لە چەند وشە  نابێت پێناسەی شیعر بە
 و شیش کوتی بکەین و بڕایەوە!و ڕستەیەک وەرپێچین 

ڕێبوار سیوەیلی ڕای وایە )ئەو تێگەیشتن و پێناسە نەگۆڕانەی 
لەبارەی شیعرەوە خڕمان کردوونەتەوە، هەموویان تووڕدەین و 
سەرلەنوێ پێناسەی شیعر بکەینەوە(. ڕەنگە ئەمە کارێکی دڕدۆنگ و 

و شيعر   ناحەز نەبێت، بەڵکو کارێکی کردەیی و ئاساییە، ڕاسته
كان،  جۆراو جۆره  يشتن و ئاسته پێى تێگه  ى شيعر به تاى جيلوه ره سه

زاران  هه  ك بۆچوونى شاعيران به م و ڕۆژگار، چ وه رده ك سه چ وه
كى  يه ودواش پێناسه مه چى تا ئێستاو له ، كه ى بۆ كراوه پێناسه

 گۆڕين بۆ شيعر جێ  شياو به تگير و نه ى جێگير و ڕاحه وه ره كالكه يه
اڵم با ئاوا بەڕەهایی هەر  وێت، به م جێ بكه و بڕواش ناكه  وتووه كه نه

هەموویان تووڕ نەدرێن! چونکە وەک بنەما و بناغە دەکرێ لەبەر 
یان، ئەهلی خۆیان لێی بدوێن و وەک ی هەندێکڕۆشنایی و سێبەرەکان

هەڵێنجانێک و تێکشکاندنێک، ئەوانیش بە دروستکردنەوەیەکی تر و 
اڵم ئایا هەمان ئەم  سەرلەنوێ پێناسەی شیعر بکەنەوە، بهچاوێکی تر 

ى وەک هەزاران پێناسەی تر  ده ڵده بانگى بۆ هه  )پێناسە نوێ(یەش كه
دەرمان و دەوایەک، ئەم هەموو دەردە شیعرییە چارەسەر بکات،   بێته ده

یان ئەوانیش دیسان پێویستیان بە نوێبوونەوەیەکی تر دەبێت؟ )ئەم 
لێدان کەی تەواو دەبێت!( بەتایبەتی هەر خۆشت ڕات  بیرە بە دەرزی

وایە )شیعر پێوەندی و ڕووداوێکی دەگمەنە کە ئاسمان و زەوی، 
مرۆڤ و جیهان، بێدەنگی و دەنگ تیایدا بەیەک دەگەن( تا ئەم جۆرە 
بەیەکگەیشتنە بەردەوام بێت و زەوی تەخت نەکرێ و ئاسمان وەک 

شیعر هەر بەردەوامی دەبێت و الپەڕەی کتێبان نەپێچرێتەوە، ئەوە 
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م وەک ئاوێکی ڕژاو ڕێچکە و  رده پێى پێويستى سه  پێناسەشى به
 کەلێنان بۆخۆی دەدۆزێتەوە.

ى شيعر  وه كردنه  نوێ پێناسه رله ش بۆ سه داواكردنه  م جۆره ئه
و  ئه  س بێت كه م كه كه يلى ( يه بى كورديدا ) سيوه ده ناو ئه  له  نگه ڕه

بيشدا، الى لێ  ره بى عه ده ر ئاستى ئه سه ڕوو، بەاڵم له  هبخات  داوايه
ر زمانى  سه ك )ذياب شاهين ( له رێكى وه نووسه  ته وه ، ئه وه ته كراوه

رباز  بۆ ده  هاتووه نه  وه رێ كاتى ئه ڵێت )) ئه نابى ده لجه بدولقادر ئه عه
  به ى كه ئيفليجه  مێژووييه  ستووره ده  له-شيعر  –ى  كردنى وشه

كانى؟  كراوه  ى نوێ و ئاسۆيه سيده كانى قه ستووره رچاوگرتنى ده به له
ك  ڵبدات، نه ر هه دا سه سيده ناو و پانتايى قه نێو هه  ر له ش هه كه خنه ڕه
  ڕابوردوودا به  م و ڕۆژگارێك له رده سه  لێك كه ر گه بۆ پێوه  وه ڕانه گه

 ؟ ((! پێويستيان زانيوه
زموونى  ئه  رێكى به واهيده ك گه كى نوێ بۆ شيعر وه يه پێناسه  بۆيه
ر  سه له  كه ر داوايه بێت هه نه ش وه مه زانێت، ئه پێويست ده  به  كه ناوكێشه

  م جۆره ر ئاستى جيهانيشدا ئه سه ڵكو له بى، به ره بى عه ده ئاستى ئه
  هپێناس  نوێ، يان دووباره رله سه  ت به باره ك سه ك ڕايه ، وه داوايه
كسيكى  شاعيرى مه  ته وه ))ئه  يه نگۆى خۆى هه ى شيعر ده وه كردنه

كانى  سته كۆتايى شه  كيدا له يه سيده قه  ميليۆ باتشيكۆ ( له ئه  )خۆسيه
شيعر  –ى  ى وشه وه پێناسه كردنه  ى ڕابوردوو، داواى دووباره ده سه

  موو كاره هه  رفراوانتر كه ى به كى ديكه يه ك زاراوه وه  ى كردووه-
و  ئه  ى كه و شيعرانه تى ئه تايبه  ، به وه كان بگرێته وره گه  شيعرييه
يان  ده  ر له به  جێ ناكرێت، كه ردا جێبه سه ى ڕابوردوويان به پێناسانه

ديارى   ك زاراوه سپاو بۆ شيعر و وه ستوورێكى چه ك ده وه  ده سه
 كرابوون. (( 
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یرکردنی شیعر، بەڕەهایی زۆر جاران وەک تانەلێدان و بەکەم سە
ئەمە   دەڵێن شیعر تەنیا هەر وشە ڕیزکردنە، بە لێکدانەوەیەکى واقيعيانه

زۆر ڕاستە، شیعری وا هەیە چەندان الپەڕەی پێ پڕ کراوەتەوە، کەچی 
هەمووی خڕکەیەوە سەریەک، ڕەنگە هێز و توانايى تاکە پەندێکی 

ریفە و بیر و پێشینانی نەبێ کە لە کورتەڕستەیەکدا دنیایەک مەع
اڵم بە لێکدانەوەیەکی دی،  فەلسەفە و حیکمەتی تێدا دەخوێنرێتەوە! به

وەاڵم نەخێرە، چونکە وشە بەردی بناغەی قەاڵی شیعرە ئەگەر 
وەستای خۆی هەبێت، شیعریش ئەگەر ئەم وشە ڕیزکردنەی لێ 
وەربگیرێتەوە، چ نووسراو، چ درکاو، چی لێ دەمێنێتەوە، چونکە وشە، 

ن، زمانیش لە شیعر وەربگیرێتەوە، شیعر الڵ دەبێت، واتە واتە زما
شیعر هەر لەڕێگەی وشە ڕیزکردنەوە دەتوانێت ئاڵو وااڵیی خۆی 
دەرخات و خوێندنەوەی بۆ بکرێت و هەڵبسەنگێنرێ، بۆیە دەکرێ ئەم 
دەربڕینەی )وشە ڕیزکردن( بەشێوەیەکی دی ڕێک بخەینەوە و بڵێین، 

اڵم مەرج نییە هەموو وشە  ە، بهئەگەرچی شیعر )وشە ڕیزکردن(
ڕیزکردنێک شیعر بێت، بەپێی ئەو لۆجیکەی کە دەڵێت: )هەموو گوێزێک 

اڵم مەرج نییە هەموو خڕێک گوێز بێت( ئیدی وا باشە بەم  خڕە، به
يڤ و وشەی ناو شیعر بکەین، ڕەوتی  چاوە سەیری زمانی شیعر و په

وونی لێ بەرهەم ژیانیش بە زەمەن و تەمەن و کارکردنی جددی، ئەزم
گەر فەریکیش بێت، بە لۆجیکێکی ڕێژەیی قسەی  دێت، ئەزموونەکە ئه

 خۆی هەر دەبێت، )هەموو پەنجەی دەستیش وەکو یەک هەر نابن!(
شێرکۆ بێکەسی شاعیر کە خاوەن ئەزموون و دنیادیدەیەکی 
ڕەنگاوڕەنگی شیعرە لە میانەی پرسیارێکدا کە لێی دەپرسن )... 

شیعر چییە؟( لە وەاڵمدا دەڵێت: )بەالی منەوە شیعر پێناسەی ئێوە بۆ 
پێناسەی نییە، هەر پێناسەیەکی بۆ دابنێین، تەحدیدی ئەکەی، 
سنوورداری ئەکەی، هەتا ئەو تەعریفە چەند جوانیش بێ، لەبەرئەوەی 
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شیعر زیاتر لە پڕشنگ ئەچێ، لە خۆشەویستی دایک، لە شتێک کە 
ی، شیعر ژیانە، ڕەنگە الی من ناتوانی بەتەواوی چوارچێوەی بۆ دابنێ

جۆرێک بێت لە هەناسەدانی خاک، جۆرێک بێ لە جریوەی ئەستێرە، 
جۆرێک بێت لە مەلەی ماسی، جۆرێک بێت لە بۆنی گوڵ، یەعنی هەموو 

 ئەو شتانەی ژیانە(.
ى شیعر نابێت  بەپێی ئەم ڕا و بۆچوونانەی شێرکۆ بێکەس، پێناسه

وانە و پێوەرێکی بۆ دابنرێت، لە هیچ چوارچێوەیەک بگیرێت، یان پێ
اڵم دەبێ شاعیر جۆرە مەعالنی و لێزانی و وەستاییەکی لە هونەری  به

دامەزراندنی شیعرەکەدا هەبێت، وەکو دەڵێن )لە هەواوە قسە نەکات( بە 
شێک لەم ڕا و بۆچوونانەی شێرکۆ بێکەس، ڕایەکی شاعیری ئینگلیزی 

ەیەک دەبینم کە )جۆن کیتس(ی بیر خستمەوە کە دەڵێت: )چۆلەک
دەنووک لە جامی پەنجەرەی ژوورەکەم دەدات، من وا هەست دەکەم 
لەگەڵ ئەودام، کزەبایەکی فێنک بەسەر کێڵگەی گەنم و جۆدا هەڵدەکات 
و گوڵەگەنمان بەرانبەر بەو شنەبایە دەلەرێنەوە، من وا هەست دەکەم 

 لەنێو بایەکەدام، وا هەست دەکەم گوڵەگەنمەکانم(.
انەش دەکەونە خانەی ڕا و بۆچوون بەرانبەر بە هەڵبەتە ئەم

پێناسەی شیعر، چونکە ئەمانە لەخۆیانەوە قسە فڕێ نادەن، بەڵکو 
قسەکانیان بەرەنجامی ئەزموونێکی بە کردەوەیی دنیای شیعرە. 
)ئەحمەدی مەال(ش پێی وایە )پێش هەبوونی ئەزموون، هیچ پێناسەیەک 

کورد و واقیعەکەی  اڵم وەک قەدەری بۆ شیعر بوونی نییە( به
بەرچاوان، شیعر و پێناسەی شیعر بووەتە ئاشێک زانا و نەزان باراشی 
خۆی تێدا لێ دەکات، بەتایبەتى کە دەبینێ مەسەلەکە هیچ باجێکی 

 لەسەر نییە!
ئەگەر وەک بەدواداچوون و گەڕان و پشکنین بەدوای سەرە 

اڵ نزیکە! گوریسەکەدا بچین، ئەوە دۆزینەوەی مەحاڵیش نەبێت، لە مەح
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بۆیە لێرەدا چەندان لەو ڕا و بۆچوون و دەربڕینانەی کە بۆ شیعر و 
پێناسەی شیعر، چ ڕاستەوخۆ، یان ناڕاستەوخۆ وەک پێناسە 
کەوتوونەتە سەر الپەڕەی نووسینان لە کتێب و گۆڤار و ڕۆژنامەدا کە 
شاعیران و لێکۆڵەران و ڕەخنەگران و نووسەران بەگشتی لە بۆنە و 

ۆراوجۆر و هەڤپەیڤین و دیمانە و گفتوگۆدا لە پەنایەک، یان لێدوانی ج
لە میانەی ڕا و بۆچوونێک، بە ئاماژە، یان ڕاستەوخۆ خستوویانەتە 
ڕوو، ئەوە دەتوانین وەک ئامار بە دنیایەک پێناسەی جۆراوجۆر بگەین 
بۆ شیعر، ڕەنگە وەک پێکانی ئامانج هەر بە قسەی خودی خۆیان، 

عەیار و لێبڕاوەی شیعر نەبن، بەڵکو  واو هیچیشیان پێناسەی ته
زۆربەیان بۆچوون و دەرکەوتە و لێکەوتەی پاش ئەزموونن کە وەک 
پێناسە خۆیان دەنوێنن، ڕەنگە هەمان خاوەنانی ئەم ڕا و دەربڕینانەی 

سانى تر لە  يان كه ،لێرەدا وەک پێناسە بۆ شیعر خستوویانەتە ڕوو
زی تر بۆ شیعریان ڕوانیبێ، یان بارودۆخ و ڕۆژگارێکی دیکەدا بە شێوا

بڕوانن وەک پێناسە، چونکە شیعر وەک نوختەچەقێکی پڕگاڵ، ناوەندی 
مەسەلەکەی گرتووە و ناگۆڕێ و هەر بە )شیعر( دەمێنێتەوە، ئەوەی 
دەگۆڕێ، خوالنەوەی دەوری پڕگاڵەکەن و هەر ئەوان بازنەکە گەورە و 

یرازی گوتەنی بچووک دەکەنەوە بەناوی پێناسەی شیعر، حافزی ش
کز هر زبان کە میشنوم  -)یك قصەبیش نیست غم عشق و این عجب 

چی سەیر  نامکررست( واتە )لە چیرۆکێ زێتر نییە غەمی عیشق و که
 لە هەر زوبانێ دەبیستم لەوی دیکەیان جیایە(.  -لەوەدایە 

)ڕەفیق سابیر(یش دەڵێت: )لەوەتەی شیعر هەیە و تا بمێنێت، بە 
واز پێناسە دەکرێت( بەاڵم ئەمە دەرگایەکە و شێوە و جۆری جیا

دەکرێتەوە بەو ئومێدەی بابەتەکە وەک شیعر بورووژێنرێ و 
لێکۆڵینەوەی ورد و پوختی دوور لە حەساسییەتە زیانبەخشەکان، 
تۆکمەتر و زانستییانەتر قسەی لەبارەوە بکرێت لەالیەن شاعیران و 
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بوارەکە و باشتری کەسانی شیعرپەروەری ئەزمووندار و پەیوەست بە 
لێ بدوێن تا هەناسە شیعرییەکان لە هەناسە ناشیعرییەکان لێک هاوێر 
بکرێن و بخرێنە بەر تیشکی درەوشاوەی لێکۆڵینەوەی پسپۆڕانەی 
ئەدەبییانە و بە خوێندنەوەی جددییانەی شاعیرانە پشت ئەستوور و 
دامەزراو بکەن تا خوێنەرانیش لەو تەنگژەی زۆری و بۆری بەناو 

و گرفتی تێگەیشتن و تێنەگەیشتن لە شیعر بۆ چەند تاوێک   یعرییەوهش
بحەسێنەوە و شیعریش ڕێ و ڕەوتى دروستی خۆی بگرێتە بەر و 

 بەردەوامی بە ژیان بدات.
هەڵبەتە دەبێ ئەوەش بڵێم کە ئەم ڕا و بۆچوونانەی لێرەدا 
خراونەتە ڕوو لەبارەی پێناسەی شیعرەوە، چ لەالیەن شاعیران و 

بانی بیانی، چ هی خۆمان، کۆتایی مەسەلەکە نییە، بەڵکو ئەمانە ئەدی
چەند پێناسەیەکن، یان ڕا و بۆچوونێکن سەبارەت بە پێناسەی شیعر 
کە من لە میانەی خوێندنەوە و بەدواداچوونمدا، دەستم بەسەریاندا 
ڕاگەیشتووە و وەک نموونە تۆمارم کردوون، بۆیە داوای لێبوردن لەو 

انە دەکەم کە ڕا و بۆچوونی لەم جۆرەیان هەبووبێ شاعیر و نووسەر
 و من دەستم پێیاندا ڕانەگەیشتبێ.

و بیبلۆگرافیا نییە کە جێی گلەیی بێت، ئەگەرنا   ئەمەش تەنیا وتارێکه
مەسەلەی شیعر و پێناسەی شیعر زۆر لەوە زیاتر و بەرهەراوتر و 

  ترە، کورد گوتەنی )نە سەری دیارە و نە بن( لێک کشاوه

 

 شیعر داڕشتنێکی تایبەتییە و جۆرێکە لە وێنەکێشان. جاحظ:-
شیعر چەند شتێکە کە ختووکەی  زوهەیر بنو ئەبی سەلما:-

 دەروونمان دەدا و بەسەر زمانماندا دێت.
چاکترین شیعر ئەوەیە کە خۆی لەنێو  ئەبو عەالی مەعەڕی:-

 تەمومژدا حەشار دابێت، ئەوجا خۆی بەدەست خوێنەرەوە بدات.
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شیعر دەربڕینێکی وردی واتادار و  ەسمەعی )االصمعي()*(:ئەلئ-
 ناسکە بە کەمترین وشە.

دەکرێ لەبارەی پێناسەی شیعرەوە  محەمەد یووسف نەجم:-
 بەشێوەیەکی گشتی بڵێین )دەربڕینێکە لە خەیاڵ(.

شیعر وەک زانراوە لە ئامێرێکی پااڵوتن  حەسەب شێخ جەعفەر:-
مە لە الدێ دەفر، یان قاپێکی پەلی زێتر نییە، واتە وەک ئەوەی کە ئێ

بچکۆلەمان لەبن دڵۆپەئاوی کووپە دادەنا کە ئاوێکی ڕوون و سازگار 
و بێگەردی بەتامی لێ دەچۆڕایەوە، ئەم چۆڕاوە ڕوون و بێگەرد و 

 شیرینە، ئەم شیعرەیە کە لە ناخ و خەیاڵی شاعیر دەچۆڕێتەوە.
ئەو ژیانەی کە شیعر هەموو ژیان ئامانجێتی،  عەزیز سەید جاسم:-

مرۆڤیش و بازیش و ڕەشەباش و کێڵگە و ئاسمان و زەمین هەمووی 
 لەخۆیدا کۆکردووەتەوە.

: پێناسەی شیعر مەسەلەیەکی ئاڵۆزە، لەبەرئەوەی موئەیەد ئەلڕاوی-
نا هەمیشە دەخزێتە ناخی ئەو کێشە تایبەتییەی کە بە نیازە تێی 

نگژەکانی خودی پەڕێنێ، بەڵکو وێڕای ئەمەش، ئاوێنەیەکە بۆ تە
 ئادەمیزاد لە سەردەمێکەوە بۆ سەردەمێکی تر.

* * * 
:شیعر گیان و ژیانی زانیارییەکانە و ڕەخنەگرتنە لە وۆردسوۆرس-

 ژیان. 
 شیعر داهێنانەوەی بۆچوونە جوانەکانە. ئێدگار ئاالن پۆ:-
بکاتەوە، ئەگەر ئەمە شیعر ناتوانێ السایی زانست  شارل بۆدلێر:-

بکات، خۆی مەرگی خۆی دیاری دەکات، شیعر سەر بە حەقیقەت نییە 
 و شتێکی لەم جۆرەشی هەڵنەگرتووە، شیعر تەنیا سەر بە خۆیەتی.
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شیعر چاوێکی غەریزییە و بەردەوام لەگەڵ  ئەندرێ بریتۆن:-
ئادەمیزاددایە کە لۆژیکێکی کۆنکرێتی لە ناخەوە دەیجووڵێنێ تا وێنەی 

 یعری بخاتە ڕوو.ش
ن  ناهێڵێت جيهان بۆگه  كه  يه و خوێيه شيعر ئه ۆس كازانتزاكيس:نيك-
 بكات.
: شیعر گوشراوترین و چڕترین شێوەی ئەدەبە کە لۆرانس پیرین-

 زۆرترین شت لە کەمترین وشەدا دەردەبڕێ.
 هەموو گەردوون جێگەى ئەندێشەکانیەتی. ئەمپسۆن: شیعر-
ەوەی ئەفسانەیە، یان خوڵقاندنەوەی : شیعر داڕشتنۆالن بارتڕ-

ئەفسانەیەکی نوێیە، یان )شیعر درەوشانەوەی ئازار و خۆشییەکانی 
 ئینسانە(.

شیعر ئەو شتەیە کە لە وشە دروست دەکرێ و  ئۆکتاڤیۆ پاز:-
 هاوکات هەوڵی نیشاندان و شاردنەوەی بابەتێک دەدا.

لە داهێنانی  شیعر بریتییە لە ئاخاوتنێکی خەیاڵی کە تێری ئیگلتۆن:-
 وشەییەوە پێکهاتووە و جۆرە قسەیەکی فەلسەفی تێدایە.

شیعر دەفتەری بیرەوەری گیاندارێکی دەریاییە کە  کارسەند بێرگی:-
 لەسەر زەوی دەژی و حەز دەکات بۆ ئاسمان بفڕێت.

* * * 
شیعر ئەوە نییە قانوونی بۆ دابنرێ، وەک  شوکور مستەفا:-

 ییەتی مرۆ وایە.زات
 شیعر ئەو خەوەیە کە نازانم کەی دەیبینم. شێرکۆ بێکەس:-
: شیعر خولیایەکە کە هاتە دەروونەوە، کۆڵ نادا جەمال شارباژێری-

 هەتا داینەڕێژی.
اڵم بەهرەی داڕشتن و  شیعر ئیلهامە... به جەاللی میرزا کەریم:-

 بەکارهێنانی چاک و کەرەستەی دەوێ.
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 هیچ پێناسەیەکم پێ نییە بۆ شیعر. عەبدوڵاڵ پەشێو:-
پێناسەکردنی شیعر وەک پێناسەکردنی هەموو  حەمەی حەمەباقی:-

مەسەلە ناکۆکییەکانی ناو کۆمەڵگای مرۆڤایەتییە کە هەر چین و توێژ و 
دەستەیەک، پێناسەکردنی تایبەتیان هەیە بۆی، بەالی منەوە، شیعر 

پاک و بێگەردی ڕاستگۆترین گیانلەبەری هەمیشە زیندووی هەستی 
شاعیرە دژی مردن و ستەم و هەموو ئەم شتانەی دەبنە مایەی ئازار 

 و گیروگرفت بۆ مرۆڤ.
شیعر بەالی منەوە هیچ پێناسەیەکی نییە، تەنانەت  لەتیف هەڵمەت:-

المەوە کە دەڵێت: )شیعر  ئەو پێناسەیەی )پۆل ڤالێری(ش پەسند نییە به
 بریتییە لە مۆسیقا(.

من هیچ پێناسەیەکم بۆ شیعر نییە و پێشم وانییە  فەرهاد شاکەلی:-
هیچ پێناسەی چوارگۆشەیی لەقاڵبدراو بتوانێ وزەی لەبننەهاتووی 

 شیعر لەناو خۆیدا بەند بکات.
 بەڕای من شیعر تەنیا شیعرە و هیچی دی! ڕەفیق سابیر:-
شیعر بۆخۆی وەک حاڵەتێکی ڕوحی و  سەعدوڵال پەرۆش:-

اتەیەکی ئەپستیمی زیندوو، بە حوکمی تێکهەڵچوونێکی خودی و پێکه
تەفاعولە هەمیشەییەکانی، تا ئەبەد دەکەوێتە دەرەوەی جوگرافیا و 

 مێژووی نەخشە بۆکێشراوی عەقڵ و مەنتیقی ڕووتەوە.
: ئیلهام بەخشندەیەکی گرنگە، بەبێ ئیلهامیش شیعرێک ئازاد دڵزار-

 بەرهەم نایەت گیانی لەبەر بێت و بژی.
هەر شاعیرێک پێناسەیەکی هەیە بۆ  ووسف:عەباس عەبدوڵاڵ ی-

شیعر، بەاڵم هەیە بۆخۆی دەتوانێ پێناسەیەکی نوێتر بۆ شیعر 
بدۆزێتەوە، منیش پێناسەکەم لەو شیعرانەدایە کە دەیاننووسم، پێناسەی 
شیعر بەالی منەوە بەندە بە قۆناغەکانمەوە، لە قۆناغی سەرەتاییەوە تا 

شاعیرییەت لەناو هەموو شتێكدا ئێستا کە شیعر دەنووسم، پێم وایە 
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هەیە، بازنەکە زۆر لەوە فراوانترە کە شیعر بخرێتە نێو چوارچێوە و 
 پێناسەیەکەوە.

شیعر گیانێکە دەکرێ لەناو هەموو شتێکی  شێرزاد حەسەن:-
 زیندوودا هەبێت.

شیعر )سەفەرێکە بەرەو جەوهەری دیاردەکان(  بەختیار عەلی:-
نە( نزیک بووبێتەوە، هێندە پتر هەرچەندەش لە )مانای ئەو شتا

 )جیهانبینینی( سەردەمەکەی بەرجەستە دەکات.
شیعر درەوشانەوەی ئازار و خۆشییەکانی  سەالم محەمەد:-

ئینسانە، شیعر هەناسەی ژیان و جوانییە، بۆنی گوڵەماچ و 
 خۆشەویستی و ناڵەناڵی کەمانجەی غوربەتە.

نییە، جیهانێکە لە شیعر پێویستییەکی ویژدا نەژاد عەزیز سورمێ:-
 قوواڵیی تاکدایە، شیعر هەر لەخۆیدا ژیانە.

هەر لەو ڕۆژەی ئاگر دۆزراوەتەوە تا دەگاتە  ئەنوەر مەسیفی:-
ئەمڕۆ، ئاگر چەندان شێوەی جیاجیای هەبووە، ئەگەرچی لەڕووی 
بەرهەمهێنانیاندا جیاوازن، بەاڵم هەموو ئاگرەکان گەرمن، شیعریش 

اڵم هێندە هەیە ئاگر پێناسە بکرێ، ئەوە شیعر هەروەک ئاگرەکە وایە، بە
 پێناسە ناکرێ، چونکە وەک گوتمان شیعر هەموو شتێکە.

 شیعر لە دوا پێناسەدا، هەڵگەڕانەوەیە لە زمانی باو. ئەحمەدی مەال:-
ناشزانم وەسفی شیعر بکەم، ئاخۆ  محەمەد عومەر عوسمان:-

ن، یان ئیلهام شیعرنووسین ئیلهامە و دادەبەزێ بۆ شاعیر وەک دەڵێ
نییە و دەبێ تۆ سەرکەوی بۆ الی وەک کۆڵن ولسن دەڵێ، یان ئەو 
بێدەنگییەیە کە بە قسەی دێنین وەک پۆل ڤالێری دەڵێ، یان هەر 

 هەموویانە پێکەوە.
شیعر لە دەرەوەی شێوە و بوونە  ڕێبوار سیوەیلی:-

 ماتەریاڵییەکەی، سنوورێکی بۆ پێناسەکردن نییە.
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تییەکەی من ناتوانم پێناسەیەکی شیعر بکەم، ڕاس کەریم دەشتی:-
چونکە شیعر لە دەرەوەی پێناسەکردن دەژیت و لە دەرەوەی هەموو 

 لێکدانەوەکانی تایبەتیدا ژیان بەسەردەبات.
شیعر دەنگێکە لە سەرچاوەی ناخی  حەمەسەعید حەسەن:-

 شاعیرەوە هەڵدەقوڵێت و ئەرکە سەرەکییەکانی خۆی بیر دێنێتەوە.
شیعر ئەو گوتارەیە کە وزەیەکی شاراوەی لەناو  بحی:ئازاد سو-

 هەموو هونەرە تەعبیرییەکاندا هەیە.
سەختترین کار لە ژیانی شیعردا، پێناسەکردنی  ئەکرەمی میهرداد:-

 شیعرە.
 شیعر وەک ناسراوە پێناسەی نییە. فەرید زامدار:-
شیعر پێناسەی زۆرە، بەاڵم من بڕوام بە کام پێناسە  تەیب جەبار:-

 هەیە، ئیش لەسەر ئەو دەکەم.
جوانترین پێناسە بۆ شیعر، ئەم وتەیەی )مارگرێت  هەندرێن:-

دۆراس(ە بۆ کردەی ئەدەب کە زۆر دڵکێشانە دەفەرموێ )ڕاوکردنی 
 بایە(.
شیعر خۆی وەک ئەوە وایە تۆ بەرەو ڕۆژ بڕۆیت  کەژاڵ ئەحمەد:-

دەڵێت:  لە شوێنێکی تر و چاوت نەترووکێنی، بێگومان کوێر دەبیت.
 ''شیعر هیچ نییە، خۆی نەبێت.''

نووسینی شیعر دروستکردنی هاوسەنگییە لەنێوان  ڤینۆس فایەق:-
واقیعە ڕاستییەکە و خەیاڵمان، واقیع دەبێتە خەیاڵ و بۆ چرکەیەکیش، 
خەیاڵ دەبێتە واقیع، یان )یەکێک لە کایە ئەدەبییەکانی کە بە باوەڕی 

ڵوەشاندن و لێکدانەوە ناگرێت، بەرگەی پێناسەکردن، نە هە  من، نه
 شیعرە(.

قسەی هەمیشەییە، بەاڵم سیاسەت قسەی  مارف ئاغایی: شیعر-
 کاتە، سیاسەت تاکتیکە، شیعر ستراتیژی.



 
46 

بێگومان شیعر هیچ پێناسەیەکی تا سەر  عەبدولموتەڵیب عەبدوڵاڵ:-
 قبووڵ نییە.

شیعر بە هەر چوارچێوەیەک ببەسترێتەوە، باڵی  تەڵعەت تاهیر:-
 فڕینی دەکرێت، شیعر باڵندەیەکی ماڵی نییە، بەڵکو ئاسکە کێوییە.

شیعر نوێکردنەوەی تەالری ژیانە بە وشە، بە نەمری  ئارام سدیق: -
 هێشتنەوەی ژیانە لە ئاست جیاوازییەکاندا.

لەبەردەم ژمارەیەکی بێپایانی پێناسەکردنی  عەبدولغەنی کاکۆ:-
وانینی تایبەتی خۆم بۆ شیعر شیعردا، هەرگیز ناتوانم لە سنووری تێڕ

تەسلیمی پێناسەکردنی دیکە ببم، ڕەنگە من شتێکی زۆر جیاواز لەوانی 
دیکە نەڵێم، بەاڵم هەرچی من بۆ پێناسەکردنی شیعر بینووسم لە 
چوارچێوەی قەناعەت و سەلیقەی تایبەتی خۆمەوەیە بۆ ئەو ژانرە 

 هەردەم ئامادەیەی ئەدەب.
اڵم  چی نییە؟ شیعر هەموو شتێکە به ئەرێ شیعر موحێدین ئەمینی:-

 هەموو شتێ شیعر نییە، ئەمە باشترین پێناسەیە، هەر خۆیەتی و بەس.
 شیعر ئەو سێبەرەیە تاریکت ناکات. بەهزاد حەوێزی:-
شیعر لەنجەی هەست و هزرە  د. ئەبوبەکر ئەمیر )بەکر عەزیزی(:-

ناخی بۆ ژوانی دەربڕین و وشە، دیاردەیەکی ئاسمانییە، دەڕژێتە 
هەست و دەبێتە تەوژمێک بۆ دەربڕینی پۆلووی وشەکان، شیعر 
دیاردەیەکی بێ پایانە لە کەناری سینەی ئەوینداری شاعیر، جامێکی 
تریفەیی لە هەست کە دەڕژێتە گەرووی ناسکی وشەکانەوە، شیعر 
هەرمان و فەنابوونە، هەرمانی لەنێو خۆشەویستی وشەکان و 

ندا. لە کۆتاییدا دەڵێت: )شیعر ژینە و فەنابوونی لە زەریای هەستەکا
 ژیان شیعرە(.

کە لێی دەپرسن: بهزرا تە شیعر ئیلهامە، یان نا؟  موحسین قۆچان:-
 لە وەاڵمدا دەڵێت: )شیعر، شیعرە(.
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ى  وه ره ده  له  دانى زمانه ناسه ساتى هه شيعر چركه سعود بابايى: مه-
 زى لۆژيكدا. فه قه

وای خستنەڕووی پێناسەیەک بۆ )لەتیف هەڵمەت(ی شاعیریش لەد
شیعر وەک پێشتر ئاماژەی پێ کراوە، دەڵێت: )شیعر هەموو شتەکانە و 

 ڕاڤەی نییە، واتە شیعر شیعرە و تەواو!(
هەر بۆ خۆشی دەیگێڕمەوە: لە قۆناغی خوێندنی ناوەندی بووم، لە 
وانەی جوگرافیا بابەتەکەمان لەسەر ئاو و زێ و ڕووبار و... ئەوانە 

ژێکیان مامۆستای وانەکەمان لە قوتابییەکی پرسی: پێناسەی بوو، ڕۆ
)زێ( چییە؟ ئەویش چونکە وانەکەی نەخوێندبووەوە و ئامادەی 
نەکردبوو، یەکسەر گوتی: مامۆستا )زێ زێیە ئاوی پێدا دەڕوات!(. 

اڵم  ئەگەرچی بەپێی لۆجیکی واقیعی و بەرچاو قسەکەی دروستە، به
ە پێناسەکەی لەڕووی زانستی جوگرافییەوە پێكا، چونک ى نه كه سته به مه

دروست نەبوو، بۆیە مامۆستاکە بە تووڕەیی داینیشاندەوە و 
 سەرزەنشتی کرد.

کێ دەڵێ پێناسەی شیعریش شتێکی لەم جۆرە نییە! ئیتر مەسەلەکە 
گوتەنی )هەر وا بووە و هەر واش دەبێ!( بۆیە دەڵێم لە میانەی ئەم 

ربڕینی تر بە پێناسەی شیعرەوە، لە هەموو دەربڕینانە و هەزاران دە
تا ئەمڕۆ خراونەتە ڕوو، لەمەودواش بەردەوام   وه سەرەتای پەیدابوونه

و بێ پسانەوە دەخرێنە ڕوو، مەرج نییە ڕاستەوخۆی کۆی هەموو 
پێناسەکان بن، محەمەد ڕەشید فەتاح دەڵێت: )شیعر بە مێژووە 

شێوە پێناسەیان دوورودرێژەکەی خۆیەوە تا ئەم سەردەمە، بە دەیان 
کردووە، پێم وایە لە دنیای پێشکەوتووی ئێستایشدا، پێناسەی دیکەشی 

 بۆ دەکرێت(.
هەر لەناو هەندێک لەو بەڕێزانەی لەم وتارەدا ناویان هاتووە، زیاتر 
لە پێناسەیەکیان بۆ شیعر هەیە، دیارە شیعر بووەتە ئەو خۆرەی 
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چین و ماچینەی بە  هەرگیز بە بێژینگ بەری ناگیرێ، یان بووەتە ئەو
هەزاران جار کوتینەوەی ڕێی چینیش بۆت ڕاو نەکرێت و نەگیرێت، 

 بۆیە دەیڵێمەوە )تا دنیا دنیایە، پێناسەی شیعر کۆتایی نایە(.
جەالل بەرزنجی شاعیریش هەر لەم بەستێنەوە دەڵێت: )مەزنی 
شیعر و بەردەوامبوونی بۆ تێرکردنی ئارەزووی ئيستێتیکی و ڕوحی 

ەو شتانەی لە ژیاندا ونن، لەوەدایە کە سەدان پێناسە مرۆڤ و ئ
 هەڵدەگرێ، لە پێناسەکردنیش بەردەوام دەبین(.

وەک دیارە ڕێکەوتنێکی یەکالکەرەوەی ماتماتیکییانە بۆ ئەم 
مەسەلەیە لەگۆڕێدا نییە و حاڵەتەکەش بەپێی سەردەم و ڕۆژگار و 

گۆڕین و  تێڕوانینی شاعیران و خوێندنەوە جۆراوجۆرەکان لە دۆخ
خۆنوێکردنەوە و خۆنواندنی بەردەوامدایە، کە د. مارف خەزنەدار لە 

ی شاعیر دەکات و لەبارەی ''سەباح ڕەنجدەر''بۆنەیەکدا، ڕوو لە 
پێناسەی شیعرەوە پێی دەڵێت: شیعر چییە؟ ئەویش لە وەاڵمدا دەڵێت: 
)ئەگەر دەمزانی چییە؟ نەمدەنووسی( پاشان د. مارف دەڵێت: )جوانترین 

اڵم دوا پێناسەی  پێناسەیە لە هەموو زمانانی دنیا(، منیش دەڵێم: )به
 نییە!(

لە کۆتایی ئەم چەند پەیڤەدا، جارێکی دی دەیڵێمەوە )شیعر هەوێنێکە 
تامی ژیان خۆش دەکات، عیشقێکە بەردەوامی بە ژیان دەدات(. 
گۆرانیبێژی دەنگ ناسک و پڕ لە سۆزی فارسی )مەهەستی( گوتەنی: 

 این همە شاعر دلتنگ نبود( -نبود تو دنیا  )عشق اگر
ئەم هەموو شاعیرە دڵتەنگە  -ئەگەر لە دنیا عیشق نەبووایە 

 نەدەبوون.
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 كان: )كوردی(  رچاوه سه

-كا  دا ده ت ئه تی حیكمه قووه  ب به جه ڵێت ))نالی عه یش ده-)*( نالی
 م و بچووك.(( فزی كه له  به  وره عنایی زۆر و گه مه

ختیاری تاك و  ، به١3/١٢/١996( ١١6كگرتوو، ژ ) ی یه مه( ڕۆژنا١)
فوور،  لی غه ر عه ب، عومه ده یشتنی ئایین و ئه كگه یه  .... دووڕیانی به

 م.  شی سێیه به
كوانووی  ، شیعر له١٠/١/١997( ١٢٠كگرتوو، ژ ) ی یه ( ڕۆژنامه٢)
 ر یووسفی.  ؟ عومه تدا، شیعر چییه قیقه حه

 . ١997ولێر،  م. هه كه ئا: گۆڤاری ڕامان، چاپی یه( كتێبی گفتوگۆ، 3)
س  تاوی، شێركۆ بێكه هه ١375( ساڵی ٢7،٢6، ژ ) ( گۆڤاری ئاوێنه4)

 كدا.  یه دیمانه  له
: گۆڤاری  ، دیمانه٢٠٠٠( ئایاری/ ١45( گۆڤاری كاروان، ژ )5)

 كاروان. 
دوڵال ب ڵ عه گه له وتن ، چاوپێكه١/١٢/٢٠٠٢( 78، ژ )( گۆڤاری ڕامان6)

 شێو.  په
علیمی، د.  ، شیعری ته٢٠٠٢/ ١١/ ١( 77( گۆڤاری ڕامان، ژ )7)

 ر.  د عومه حمه موحسین ئه
خیار  ڵ به گه ك له ، گفتوگۆیه٢٠٠٠/ 5/9( 5١( گۆڤاری ڕامان، ژ )8)
 حموود زامدار.  لی، سازدانی مه عه

ری  فته ، ڕۆڵی گۆڤاری )ده٢٠٠5( نیسانی/ 95( گۆڤاری ڕامان، ژ )9)
 بدوڵال.  بی كوردیدا، ئیدریس عه ده تكردنی ئه خزمه واری( له وردهك

دى  حمه ڵ ئه گه يڤين له ڤپه . هه5/5/٢٠٠8( ١3٢( گۆڤاری ڕامان، ژ )١٠)
 .  مال پيره ال، ئا: جه مه

ی  كر خۆشناو، چاپخانه بوبه ؟ لۆرانس پیرین، و: ئه ( شیعر چییه١١)
 ، ٢٠٠8مێرد،  پیره
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ڵ  گه له  ، دیمانه١٢/8/٢٠٠8( 7٠٢گرتوو، ژ )ك ی یه ( ڕۆژنامه١٢)
 فوور.  ت، سازدانی: هیوا غه ڵمه تیف هه له

 ، دیمانه: ئاسۆ.١3/4/٢٠٠١( 333كگرتوو، ژ ) ی یه ( ڕۆژنامه١3)
: بۆتان  ، دیمانه7/١١/٢٠٠٢( 3837تی، ژ ) ی برایه ( ڕۆژنامه١4)
 الل. جه

 . 3/3/٢٠٠8( ٢35ولێر، ) ی هه ژنامهۆ( ڕ١5)
 . ١999ولێر،  بدولواحید، هه كتێبی گفتوگۆ، ئا: ئازاد عه( ١6)
یدوون  ره : فه ، دیمانه٢٠٠3( ئایاری/ ١73( گۆڤاری كاروان، ژ )١7)

 سامان. 
:  ، دیمانه١7/٢/٢٠٠8( 389ی كوردستان ڕاپۆرت، ژ ) ( ڕۆژنامه١8)
 ر فاریق.  ڕابه
تر  وره گه، نالی ... پیاوێ 3/١/٢٠٠9( 3١٠واڵ، ژ ) ی هه ( ڕۆژنامه١9)

 كان. ناو و نیشانه له
مى  رده ،كالسيزم و سه١/٢/٢٠٠3( 8٠( گۆڤاری ڕامان ژ )٢٠)

 رهاد پيرباڵ. ڕێنيسيانس، ئا: د. فه
ژاد  ڵ نه گه وتن له ، چاوپێكه١/٢/٢٠٠3( 8٠( گۆڤاری ڕامان ژ )٢١)
 زیز سورمێ، سازدانی: ڕامان.  عه

  مه شۆخی، حه، شیعر و 5/١٠/١999( 4٠( گۆڤاری ڕامان، ژ )٢٢)
 ن.  سه عید حه سه
نێوان شیعر و  ، له٢٠٠7( نیسانی/ 43ق، ژ ) فه وشه ( گۆڤاری نه٢3)

 ریم سۆفی.  بووندا، كه
زیز  م، و: عه كه تۆڤ، كتێبی یه مزه سووڵ حه ( داغستانی من، ڕه٢4)
 . ١979ال/  ی عه غدا، چاپخانه ردی، به گه

ڵ ئازاد سوبحی،  گه ۆ له،گفتوگ5/5/٢٠٠٠( 47( گۆڤاری ڕامان ژ )٢5)
 د.  سوه د ئه حمه وزاد ئه سازدانی: نه
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نێوان   ، شیعر له٢٠٠7( ئاداری/ 5،4( گۆڤاری )سابات(، ژ )٢6)
 فا.  فا ساڵح مسته و كارتێكردندا، مسته  هره به

و  ؟ پێشڕه ، شیعر چییه٢٠٠9( مایسی/ ١44( گۆڤاری ڕامان، ژ )٢7)
 بدوڵال.  عه

  مه ڵ حه گه وتن له ، چاوپێكه5/3/١997( 9)( گۆڤاری ڕامان ژ ٢8)
 ریم عارف.  كه

كانی  ، شیعره١/٢/٢٠٠6( 38-37ی ستایل، ژ ) ( ڕۆژنامه٢9)
 رگێڕانی: ستایل.  فالتوون، وه ئه

د  مه ، چیرۆكنووس: محه9/9/٢٠٠9( 6١6ولێر، ژ ) ی هه ( ڕۆژنامه3٠)
 ری.  كر پشده : به تاح. دیمانه شید فه ڕه

الل  ڵ جه گه له  ، دیمانه١١/9/٢٠٠9( 3٢74بات، ژ ) خه ی ( ڕۆژنامه3١)
 رزنجی.  به

 . 3/3/٢٠٠8( ٢35ولێر، ژ ) ی هه ( ڕۆژنامه3٢)
( 589ر( ژ ) ب و هونه ده ی كوردستانی نوێ )ئه ( ڕۆژنامه33)
 فوور.  ف غه له ، خه ی نییه ، شیعر پێناسه٢٠٠8/6/١٢

ری ئیگلتۆن و ، تێ٢٠٠9یرانی/ ( حوزه49( گۆڤاری مێرگ، ژ )34)
 بدوڵال ساڵح.  باح عه ، د.پ. سه ی هۆنراوه وه تی خوێندنه چۆنیه

كی كۆشیعری  یه وه ركردنه سه ، به١999(، 33( گۆڤاری ڕامان، ژ )35)
 زا.  ریم شاره (، كه وه رده كی زه یه سوخمه تبینم به و ئێواران ئه  مه )ده

ی ڕۆشنبیری  نهبدولواحید، چاپخا مێش، ئازاد عه ( پشكۆ و خۆڵه36)
 . ١997ولێر/  هه –تی ڕۆشنبیری  زاره وه  ر به سه
ناو زمان و فیكر و ئیستێتیكادا،  شتێك به فا، گه ( شوكور مسته37)
م.  كه حموود زامدار، چاپی یه مه –بدواحید  یڤین: ئازاد عه ڤپه هه
 . ١984ولێر/ هه
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 –م  كه یه ین عارف، چاپی یارانی، ئا: حسه و یاران و نه  ( ڕوانگه38)
 . ٢٠٠5كوردستان. سلێمانی/

ز( وتووێژ ١989ه )١368ردانی  ( جۆزه35، ژ ) ( گۆڤاری سروه39)
 وی.  یخوسره زیز كه باقی، ئا: عه مه د حه مه ڵ محه گه له

بدوڵال  باس عه ، عه١3/6/٢٠٠6( 593كگرتوو، ژ ) ی یه ( ڕۆژنامه4٠)
 كدا.  یه دیمانه  یووسف له

، ٢٠٠9م/ كه (، كانوونی یه١١نگ( ژ ) رهه لێر )فهو ی هه ( ڕۆژنامه4١)
 ن.  سه عید حه سه  مه شیعری نوێ، حه

بار،  یب جه بی( ته ده دا )وتاری ئه  دوای ئیقاعی وشه ڕان به ( گه4٢)
 . ٢٠٠9ی بینايى، سلێمانی/  چاپخانه

یڤین  ڤپه ، هه٢٠٠4مووز و ئاب/  ( ته87-86( گۆڤاری ڕامان، )43)
 ر.  نجده باح ڕه ڵزار، سازدانی: سهڵ ئازاد د گه له

كانی  ، هۆكاره٢٠١3یرانی/  (حوزه6١الوێژی نوێ، ژ ) ( گۆڤاری گه44)
 نسوور.  رزێر مه ڵدانی ڕێبازی سوریالیزم، وه رهه سه
ی  م، چاپخانه كه ری، چاپی یه یده ريينامه، مومتاز حه یده ( حه45)

 .٢٠١8كوردستان/ –ولێر  الت، هه ڕۆژهه
ڵ شاعیر  گه له  . دیمانه9/١/٢٠١9( 3٠٠١ولێر، ژ ) ی هه مه( ڕۆژنا46)

 د.  مه : سۆران محه وه ئینگلزییه  ر ئۆكتاڤیۆپاز، له و نووسه
چۆن   ، شيعرو هۆنراوه5/6/٢٠١7( ٢4١( گۆڤارى ڕامان ژ)47)

 د پوور. مه بناسين، عادل محه
ی  پرۆسه سی له زموونی كه ، ئه5/٢/٢٠١7( ٢37( گۆڤاری ڕامان، )48)

، نووسينی: فازیل  لیزاده شیعرێكی قوبادی جه  قه داهێنانی شیعریدا، ده
 وڕۆ.  شه
ڵ شاعیر  گه له  ، دیمانه١٢/9/٢٠١9( 3١58ولێر ژ، ) ی هه ( ڕۆژنامه49)
 یالنی. زیزی، سازدانی: شیالن گه كر عه د. به
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ی:  وه كۆكردنه –كانی  می شیعره رجه سه –( دیوانی گۆران 5٠)
 . ٢٠١١ریم تاران، ئانا/ ال كه دى مه مه محه
، ١4/5/٢٠١8( 67ب و كولتوور( ژ ) ده ی ڕووداو )ئه ( ڕۆژنامه5١)

 ق.  ، ڤینۆس فایه وه ی شیعره باره كورتی له به
. گفتوگۆی نێوان ڕامین 5/١٢/٢٠١8( ٢59( گۆڤاری ڕامان، ژ )5٢)

 ین. : د. عوسمان یاس وه ئینگلیزییه  رزنجی، له الل به جیهانبێگلو و جه
ی ئازادی،  ن، چاپخانه سه حه  ڵ شیعر، ناڵه گه ڕوو له ( ڕووبه53)
 .٢٠١8ولێر/ هه

ڵ ساڵح  گه له  ، دیمانه5/4/٢٠١١( ١67( گۆڤاری ڕامان ژ )54)
 مگین بۆڵی.  نی، سازدانی: غه سوزه

الم  ڵ سه گه له  وه م پیاسه ده رۆس )به بۆ ڤێسته  وه ركووكه كه ( له55)
تی  رایه به رێوه ڵ(، به شخه بدوڵال سلێمان )مه ئا: عه دى شاعیر( مه محه

 .٢٠١3ی بینایی/ ی سلێمانی/ چاپخانه وه چاپ و باڵوكردنه
شیعر،   له  وه ، بیركردنه5/١١/٢٠١4( ٢١6( گۆڤاری ڕامان، ژ )56)

 می میهرداد.  كره نووسینی: ئه
س ڵ ڤینۆ گه له  ، دیمانه٢9/١/٢٠٢٠( 3١6، ژ ) ی وشه ( ڕۆژنامه57)
 مال.  د جه مه ق. سازدانی: محه فایه
ك بۆ  یه وه ، خوێندنه5/5/٢٠١4( ٢٠4( گۆڤاری ڕامان، ژ )58)
 نی كاكۆ.  بدولغه ، عه شیعری موحسین ئاواره  ڵی ناخدا( دیوانه باخه )له

ی  وێزی، چاپخانه هزاد حه نیاكانی باران )شیعر( به ( سرووته ته59)
 .٢٠١٢ولێر/ هه -تی ڕۆشنبیری زاره وه

، فوئاد ٢٢/١١/٢٠١3( 7٠ر( ژ ) بات )هزر و هونه ی خه ( ڕۆژنامه6٠)
 رێم عوسمان. : هه حمان، مامۆستای زانكۆ، دیمانه بدولڕه عه

ی ڕۆشنبیری،  بدولواحید، چاپخانه ، ئازاد عه ( كولتوور و ناسنامه6١)
 . ٢٠١١ولێر/ هه
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 . ٢٠١5مانگ/ نی  مه ، چاپه١فیق سابیر،چ بوولێڵدا، ڕه  ( ڕوانین له6٢)
،  فییانه لسه رلین و تێڕوانینێكی فه (، هوڵده3( گۆڤاری )شیعر( ژ )63)

 مال.  د كه مه د.محه
م،  ر، چاپی چواره نجده باح ڕه ، سه وه ی شیعره باره ( چوار كتێب له64)

 . ٢٠١9ولێر/ ی ڕۆشنبیری هه چاپخانه
ی  پخانهال ساڵح، چا كیم مه ی شیعری، حه وه ( زمان و بیركردنه65)

 . ٢٠١6ولێر/ ڕۆشنبیری، هه
ڵ ڕێبوار  گه وان سدیق له یڤینی شاخه ڤپه ( شیعر و ئازادی، هه66)

تگوزاری كولتووری و  ریاب بۆ خزمه ، ڕێكخراوی زه٢٠٢٠لی،  سیوه
 ڕۆشنبیری. 

ژارى  ژار و هه ، شيعرى هه5/6/٢٠٠9( ١45( گۆڤارى ڕامان )67)
 دا (. ڵوه رى ) هه وهه ران جه شيعرى، كامه

نێوان ملمالنێى   ، زمان له٢٠٢٠( هاوينى 5٠( گۆڤارى )نما( ژ)68)
 سعود بابايى. دا، مه فه لسه شيعر و فه

، ٢9/7/٢٠١9( ١٢6ب و كولتوور( ژ ) ده ى ڕووداو )ئه ( ڕۆژنامه69)
 كات. سووڵ سوڵتانى، شيعر زمان ڕزگار ده ڕه

عۆریان''،  ( تایبەت بە ''باباتاهیری٢8ژ ) (ر( گۆڤاری )ڕۆڤا7٠)
بابەت، چەمکی شوناس لە شیعرەکانی باباتاهیری هەمەدانیدا، نووسینی: 

 ئارام سدیق.
، لەناو دۆزەخ و ٢٠٢٠( نۆڤەمبەری ١3-١٢( گۆڤاری )باران( ژ )7١)

 بەهەشتی نووسیندا، ئەحمەد محەمەد ئیسماعیل.
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 بی( ره )عه
 . ١959فن الشعر، احسان عباس, بيروت/  (١)
, اندريه  ٢٠٠8( كانون الثاني/3٢ة. العدد )مجلة دبي الثقافي (٢)

 بروتون، اسطورة السريالية، فابيوالبدوي. 

، مقالة بعنوان )شيللي ١٠/6/٢٠٠9( 655جريدة الشرق، العدد ) (3)
 دفاعا عن الشعر(، محمد يوسف نجم. 

 . ٢٠٠3( يوليو/ 536مجلة العربي، العدد ) (4)

لشاعر: ، مقابلة مع ا7/٢/٢٠١٢( ٢387جريدة المدى، العدد ) (5)
 حسب الشيخ جعفر. 

سرد المفرد )ديوان شعر( مؤيد الراوي، منشورات الجمل، بغداد،  (6)
 .٢٠١6بيروت، الطبعة االولى/

، خوسيه ٢١/6/٢٠١٠( ١١96) المواطن ( العدد )  ةجريد (7)
 أميليوباتشيكو: نحو اعادة تعريف كلمة شعر، بقلم ذياب شاهين.

الحداثة والترجمة، ، ٢٠١٠-١٢-٢8( ٢١98جریدة )بغداد( العدد )  (8)
 شفافیة النص المترجم، د. علي الصگر.

 )فارسى( 

تنفس هواى تازه، جورج اورول، مترجم فريد ڕضوى، چاپ  (١)
 ، ناشرباران خرد.١397دوم، 

: عليرضا   نظريه هاى شيعر در قرن بيستم ، تاليف و ترجمه (٢)
چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهيد جعفرى و مسعود فرهمندفر، 

 .١٢94ان، بهشتى، تهر

 –خشخاش چند كتاب  به  مته –مترجمان كتاب، خائنان كتاب  (3)
 3٠، ص١386حسن كامشاد، نشر نى، تهران، 
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 لە ئەنجامى بەراوردێك

 

ڕاستە وەرگێڕان هونەرەو لێزانین و دەست بەسەردا ڕۆیشتن و  
پێوێران و دەرەقەت هاتنى دەوێ، چونكە وەرگێڕان، واتە مافى 

وەرگێڕدراو لە هەموو ڕوویەكەوە، زانینى  تەواودان بە بەرهەمى
زمانێك لە سنوورێكى مەودا كورتدا، ئەوە ناگەیەنێ كە بە سانایی و بە 
قەد مافى خۆى بتوانین بەرهەمێكى شاكارى ئەدەبى، یان هونەرى، یان 
هەر بابەتێكى دى وەربگێڕینە سەر زمانى خۆمان بەبێ لەبەرچاوگرتنى 

بە دەستەواژەو ئیدیۆم و كێشەى چەند الیەنێكى دى كە پێوەندە 
ڕێزمانى و دەستوورى ئاخاوتن و.... تاد، چونكە هەموو زمانێك هەر 
چەندە لە یەكترییەوەش نزیك بن، ئەوە هەر یەكەیان ڕێزمان و 
خاسیەت و سەلیقە و چێژى تایبەت و چۆنیەتى دەربڕینى خۆى هەیە، 

ئەم خاسیەت  بۆیە ڕەنگە لە ئەنجامى وەرگێڕاندا، كەمێك، یان تەواوى
و چێژە لە كورتى بدات و هەمان گەرموگوڕى و هێز و پێزى خۆى تێدا 

 .نەمینێ، بەتایبەتى لە وەرگێڕانى شیعردا

وەكو ئەمانەتى ئەدەبى، ئەگەر هاتو خۆمان لە قەرەى وەرگێڕانى 
بابەتێكى ئەدەبی دا، دەبێ زۆر باش لێى وردبینەوەو چەندان جار 

انەت دەبێ دەمى بەكارهێنانى كرداریش هەڵگێڕ و وەرگێڕى بكەین، تەن
لەبەرچاو بگیرێ و ئاگادارى بین، چونكە ڕەنگە هەر دەست 
تێوەردانێكى بەرهەمى ئەدەبى لەكاتى وەرگێڕاندا، زیان بە ڕەوتى 
ڕووداوەكان بگەیەنێ. خۆ ئەگەر دەست تێوەردان و دەستكاریكردن لە 

ونجێ، ئەوە لە موو لقەكانى دیكەى ئەدەبدا بلوێ و بگ وەرگێڕانى هه
مەسەلەى وەرگێڕانى شیعردا، بە پەسەندى نازانم، ئەگەرچى حاڵەتى 
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ناچاریش هەیە! زۆر لە ئەدیبان و ڕەخنەگرانى جیهانى، مەسەلەى  
وەرگێڕانى شیعر هەر بە تاوان و گوناح دەزانن! چ جاى دەست 
تێوەردانى، ئەمانە هەموویان پێوەندییان بە كێشەكانى وەرگێڕانەوە 

 .بابەتى سەربەخۆن و ئێرە جێگەى باسكردنیان نییە هەیە و

ئەوەى لێرەدا من دەمەوێ لەسەرى بوەستم، ئەم شیعرە بەرزەى 
كچە شاعیرى ئێرانى )فرووغ فەروخزاد(ە كە بەڕێز د.نافیع ئاكرەیی 

(ى گۆڤارى )بەیان( لە ١986(ى ئایارى )١١9وەریگێڕاوەو لە ژمارە )
 .( باڵوكراوەتەوە77 -7٠الپەڕە )

ە ئەنجامى خوێندنەوەى شیعرە وەرگێڕدراوەكە و بەراوردكردنى ل
لەگەڵ دەقى شیعرەكە بە زمانى ڕەسەنى خۆى، بۆم دەركەوت كە زۆر 
لە كۆپلە شیعرییەكان لە وەرگێڕاندا مافى تەواوى خۆیان نەدراوەتێ، جا 
بۆ ئەوەى خوێنەرى بەڕێز دەقەكانى شیعرەكە بە ئاوەژوو وەرنەگرێ 

 .ز نەبێ، حەزم كرد ئەم تێبینییانەم تۆمار بكەمو شیعرەكەش بێنا

بەر لە هەموو شتێك دەمەوێ ئەوە بڵێم كە ئەم شیعرەى بە زمانى 
، بریتییە لە سێ بەشى سەربەخۆ، نەك یەك  كوردى باڵوكراوەتەوه

شیعر و یەك ناوونیشان هەروەك وەرگێڕ واى داناوە! بەشى یەكەم، 
ە لە كتێبى )باوەڕ بێنین بە یان كۆپلەى یەكەمى شیعرە وەرگێڕدراوەك

(، بە دەستوخەتى فرووغ خۆى 98سەرەتاى وەرزى سارد( الپەڕە )
وەك شیعرێكى سەربەخۆ بە ناوونیشانى )باڵندە بەرەو مردنە( 
باڵوكراوەتەوە، كەچى لە كتێبى )هەڵبژاردەیەك لە شیعرەكانى فرووغ 

مێنێ( كە فەروخزاد(، دوا كۆپڵەى شیعرێكە بەناوى )تەنیا دەنگە، كە دە
(دا باڵوكراوەتەوە، واتە لە هەردوو حاڵەتدا ، پێوەندى ٢4١لە الپەڕە )

 !بەم شیعرەوە نییە كە د.نافیع وەریگێڕاوە

سەرەڕاى ئەمە، دێڕى )دلم گرفتە است(، واتە )دڵتەنگم، یان دڵم 
گیراوە(، یان وەك دكتۆر وەریگێڕاوە )ئەزا دڵ تەنگم(، ڕاستییەكەى 
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بەكارهێناوە، كەچى لە وەرگێڕانەكەدا بووە بە  شاعیر تەنیا دوو جارى
چوار جار! لە هەمان كۆپلەدا شاعیر دەڵێ )چراغهاى ڕابطه تاریكند(، 
واتە )چراكانى نێوان، یان پەیوەندى تاریكن(، وەرگێڕ دەڵێ: )چرایێت 

 .ماال من د تاریكن(

بەشەكەى دى كە سەرەتاكەى دەڵێ )ئەى حەفت ساڵى....(، 
نەكەى سەرەوەدا لەژێر سەرناوى )لەپاشى تۆ(دا، ئەمەشیان لە دیوا

( وەك شیعرێكى سەربەخۆ باڵوكراوەتەوە، كەچى بووە بە 46الپەڕە )
( ١٠دوا بەشى شیعرە وەرگێڕدراوەكە! ئەمەیان وا، جگە لەوەى كە )

دێڕ لە شیعرە ڕەسەنەكەدا هەیە، كەچى لە شیعرە وەرگێڕدراوەكەدا 
 !بەرچاو ناكەون

فت، در ردەڵێ )بعد ازتو هر چە یعردا، شاعیر لە دێڕێكى هەمان ش
فت(، واتە )لە پاشى تۆ هەرچى ڕۆیی، لە رانبوهى از جنون و جهالت 

 .نێو ئاپۆرەى شێتى و نەزانیندا ڕۆیی(

وەڕگێڕ دەڵێ )پاشى تە هەر چ چو، دناڤ دەریایەكە شین و نەزانین 
ر دا چون!( لە شوێنێكى دى، شاعیر دەڵێ )... ومرگ زیر چادر ماد

بزرگ نفس میكشد( واتە ))... مەرگیش، لەژێر، یان )لەبن( عەباى دایە 
گەورە هەناسە دەدا(( وەرگێڕ دەڵێ )مرنێ ژى، ل ژێر كورك و عەبایێن 

 .مەدا بە ئارامى هەناسە دكێشا(

بەشى سێیەم كە شیعرە بەرزەكەى )فرووغ(ە بەناوى )باوەڕبێنین بە 
دا ئەم شیعرە  ەكیم لێرهسەرەتاى وەرزى سارد(، منیش مەبەستى سەر

خۆیەتى، پێشەكى دەمەوێ ئەوە بڵێم كە نامەوێت دێڕ بە دێڕ شیعرەكە 
شى بكەمەوە و لە سەرى بوەستم، چونكە سەرجەمى شیعرەكانم 

بۆیە  -كە لە دواییدا دەیبینن-دووبارە بۆ زمانى كوردى وەرگێڕاوەتەوە
كەى دكتۆر تەنیا بە دەستنیشان كردنى چەند خاڵێكى زەق لە وەرگێڕانە

وازدێنم، وا لە خوارەوە لیستەیەك لەو ڕستانە دەخەمە پێش چاو كە لە 
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شیعرە ڕەسەنەكەدا نین و نازانم وەرگێڕ لە كوێى هێناون! خۆ ئەگەر 
قەرینە و نزیكیشیان هەبووایە لە مەبەست، ئەوە دەرفەتى قسە 

 :لێوەكردنیان نەدەبوو! دێڕەكان بریتین لە

 ((..هێتڕەشە با یادیف ڕا د ...))

 ((..))بۆ هیچ تشتەكى ژ فایدە نینە

 ((.. ئەو هەريێ د چیرۆكێن پیرەژنادا هەین ..))

 ((...))..د هەیڤا گوالنێ دا 

 ((.. ))دەست د لەرزین ... پڕ تر بوون

 ((.. ))دێ هەڵستین و دێ پێكەنین

 ((... ))مە چ ژێ دیت و چ ژێ هاتە دى

 ((.. ))زێڕ و زیڤێن خوە

 ((...ب هێلم))دناف بایێ شەڤێ 

 ((... ))ل دەمێ ڕەهێن كەسك و شین

 ((.. ))... ئەرێ بۆ اللە یێن شین هەنە

 ن نینەد پڕ بهێنن ... یا بێه

 .. یا ژى كارى وان بهێن كرینە

 ((... ))گۆرانیێن كەسك و سورو زەر

و  هەروەها لە شوێنێكدا ڕستە فارسییەكە، بە عەرەبى تێگەییوە
دا ەکە: )... جان بدست..( كە لە شیعركردوویەتى بە كوردى، وەك دەڵێ

 .)ارواح بیدها(یە، واتە )گیانى داربییەكان(

لە شوێنێكى دى شاعیر دەڵێ )جامەهاى عروسى ...( واتە جلوبەرگى 
بووكێنى، یان پۆشاكەكانى بووكێنى، كەچى وەرگێڕ ئاواى نووسیوە 

 .ووە)..پەرداغێن بیك..( كە جیاوازى لە نێوان )جام( و )جامە(دا نەكرد

هەروەها لە هەندێ شوێندا هەر یەك وشەیە، یان ڕستەیە، بە دو 
جۆر وەرگێڕدراوە وەك ))...ستێرێن كاغەز و موقەواى((، ))ستێرێن پڕ 
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ڕوناهى...(( كە هەردووكیان وەرگێڕانى )ستارەهاى مقوائى(ن، واتە )... 
ئەستێرە مقەباییەكان( ئیدى نامەوێ زێتر لەسەرى بڕۆم، هەوەك گوتم 

لە خوارەوە سەرجەمى شیعرەكان باڵو دەكەمەوە بە ئومێدى سوود وا 
گەیاندنى گشتى و خوێنەرى بەڕێزیش خۆى سەرپشك بێ و زۆر لە 

 .كۆپلە شیعرییەكانیش بە ئاوەژوو، وەرنەگرێ. ئیتر سوپاس

 

 :شیعرى یەكەم

 باڵندە بەرەو مردنە

 دڵم تەنگە

 دڵم تەنگە

 دەچمە هەیوانێ و پەنجەكانم

 كێشراوى شەودا دێنمكلێبەسەر پێستى 

 چراكانى نێوان تاریكن

 چراكانى نێوان تاریكن

 كەسێك نییە بمناسێنى بە خۆرەتاو

 كەسێك نییە بمبا بۆ میوانى چۆلەكەكان

 هەڵفڕین بسپێرە یادتەوە

 .باڵندە بەرەو مردنە

 

 :شیعرى دووەم

 باوەڕ بێنین بە سەرەتاى وەرزى سارد

 ئەمەش منم

 ژنێ تەنیا

 رزێكى ساردلە ئاستانەى وە

 لە سەرەتاى فامكردن بە بوون،



 
61 

 تێكەڵ بە زەوى و نائومێدى سادەو

 خەمناكى ئاسمان و

 بێ هێزى ئەم دەستە چیمەنتوییانە

*      *      * 

  كات تێپەڕى

 كات تێپەڕى و كاتژمێریش چوار جار لێى دا

 چوار جار لێى دا

 ئەمڕۆ یەكەم ڕۆژى بەفرانبارە

 من ڕازى وەرزەكان دەناسم

 ى تاوەكانیش تێ دەگەمقسە

 ڕزگاركەر لە نێو گۆڕا خەوتووەو

 خاكیش، خاكى پێشوازیكار

 هێمایە بۆ ئۆقرەگرتن

 زەمەن ڕۆیی و كاتژمێریش چوار جار لێى دا

*      *      * 

 لە كۆاڵنەوە )با(ى دێ

 لە كۆاڵنەوە )با(ى دێ

 منیش بیر لە جووتبوونى گواڵن دەكەمەوە

 نانەلەو خونچە قەد باریك و كەمخوێ

 لەم ڕۆژگارە هیالك و سیلدارە

 لەو پیاوەى بە تەنیشت درەختە تەڕەكانەوە تێدەپەڕێ

 پیاوێك كە ڕیشاڵە شینەكانى دەمارى

 وەك مارى مردوو بە دوو ال قوڕگیدا بۆ سەر خشیون

 لە ال جانگە شێواوەكانیدا

 ئەو بەدگۆییە خوێناوییە دەڵێنەوە
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 ساڵو -

  ساڵو -

 اڵن دەكەمەوەمنیش بیر لە جووتبوونى گو
 

*      *      * 
 لە ئاستانەى وەرزى سارددا

 لە كۆڕى تازیەى ئاوێنەكاندا

 لە كۆبوونەوەى ماتەمى ئەزموونە ڕەنگ پەڕیوەكاندا

 لەم ئاوابوونە ئاوسەى بە زانستى بێدەنگى

 چۆن دەكرێ

 بەو كەسە، كە بەم شێوەیە دەڕوات

 ئارامگر

 سەنگین

 سەرگەردان

 !فەرمانى بوەستە، بدرێ

 چۆن دەكرێ بە پیاوێك بڵێى زیندوو نییە

 لە كاتێكدا زیندوو نەبووبێ هیچ وەختێ

*      *      * 

 لە كۆاڵنەوە )با(ى دێ

 قەلە تەنیاو پەڕگیرەكان

 لە نێو باغە پیرەكانى داهێزراندا دەخولێنەوە

 بەرزاییەكى چەندە زەبوونى هەیە پەیژەش

 ئەوانە تەواوى ساویلكەیی دڵێكیان

 كۆشكى داستانەكان بردو لەگەڵ خۆ بۆ

 ئێستاش ئیدى
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 ئیدى كەسێ، چۆن بۆ سەما دێتە سەرپێ و

 بسكانى منداڵێتى خۆیشى

 دەخاتە نێو ئاوە ڕەوانەكانەوە

 ئەو سێوەش كە سەرەنجام ڕنراوەو بۆن كراوە

 لەژێر پێ دا دەپڵیشێنێ

*      *      * 

 ئەى خۆشەویست، ئەى تاقانەترین خۆشەویست

 ە چاوەڕێى میواندارى خۆردانچ هەورگەلێكى ڕەش ل

 وەك بڵێى لە ڕەوتى بەرجەستەیی هەڵفڕیندا بووبێ

 كە ڕۆژێكیان ئەو باڵندەیە دەركەوت

 وەك بڵێى لە هێڵە سەوزەكانى خەیاڵدا بووبن

 ئەو گەاڵ تازانەى لە ئاڵووشەى شنەبادا

 هەناسەیان دەدا

 وەك بڵێى ئەو بڵێسە وەنەوشەییەى كە لە زەینى پاكى

 ەوە دەسووتاپەنجەرەكان

 جگە لە بۆچوونێكى پاكیزەیی چرا

 شتێكى دیكە نەبووبێ

*      *      * 

 لە كۆاڵنەوە )با(ى دێ

 ئەمە سەرەتاى وێرانییە

 ئەو ڕۆژەى كە دەستەكانى تۆش وێران بوون

 !)با(ى دەهات

 ئەستێرە خۆشەویستەكان

 ئەستێرە مقەبباییە خۆشەویستەكان

 كەوێتكاتێك لە ئاسمانەوە درۆ وەجووڵە دە
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  ئیدى چۆن دەكرێ

 پەنا ببرێتە بەر سورەتگەلى پەیامبەرانى شەرمەزار؟

 ئێمە وەك مردووانى هەزاران هەزار ساڵە

 بە یەكترى دەگەین و ئا لەو كاتەش

 خۆر داوەرى بەسەر الشە ڕزیوەكانمان دەكات

*      *      * 

 من سەرمامە

 من سەرمامە و دەڵێى قەت گەرم نابمەوە

 ئەى تاقانەترین خۆشەویستئەى خۆشەویست، 

 ((..))مەگەر شەڕابى چەند ساڵە بوو ئەوە

 !تەماشاكە زەمەن لێرە چ سەنگێكى هەیە

 ماسییەكانیش چۆن گۆشتەكانم دەجوون

 بۆ چ هەمیشە لە ناخى دەریا دەمهێڵییەوە

*      *      * 

 من سەرمامەو لە گوارەى سەدەفیش بێزارم

 من سەرمامەو خۆ دەشزانم

 ەیاڵە سوورەكانى هەاڵڵەیەكى كێویلەلە تەواوى خ

 جگە لە چەند تنۆكە خوێن

 هیچى تر نامێنێتەوە

*      *      * 

 هێڵەكان بەرەڵاڵ دەكەم

 هەروەكو چۆن ژماردنى ژمارەكان بەرەڵاڵ دەكەم

 لە بەینى شكلە ئەندازەییە سنووردارەكانیشدا

 پەنا وەبەر پانتاییەكانى هەستى بەفراوان دەبەم

 وتم، ڕووتممن ڕووتم، ڕو
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 وەك بێدەنگییەكانى ناو قسانى خۆشەویستى ڕووتم

 زامەكانیشم هەمووى هى عیشقە

 هى عیشق، عیشق، عیشق

 من ئەم دوورگە سەرگەردانەم

  لە هەڵگەڕانەوەى ئۆقیانووس و

 تەقینەوەى شاخ دەرباز كرد

 هەپڕوون بە هەپڕوونیش

 نهێنى ئەم بوونە یەكانگیرە بوو

 نیدا خۆر لە دایك بووكە لە وردترین گەردیلەكا

*      *      * 

 !ساڵو ئەى شەوى پاكیزە

 ساڵو ئەى ئەو شەوەى كە چاوى گورگانى بیابان

 بە چاڵە ئێسقانى بڕواو پشت پێ بەستن دەگۆڕییەوە

 لە ڕۆخ جۆگەكانى تۆشدا، گیانى داربییەكان

 وران دەكەن بۆنى گیانى دڵۆڤانى ته

 گەكانەوە دێممن لە دنیاى بێ جیاوازى بیرو قسەو دەن

 ئەم جیهانەش لە هێالنەى ماران دەچێ

 ئەم جیهانەش پڕ لە ترپەى پێى مرۆڤگەلێكە

 هەر لەو كاتەى ماچت دەكەن،

 لە دڵەوەش گوریسى لە دار دانت دەهۆننەوە

 ساڵو ئەى شەوى پاكیزە

*      *      * 

 هەمیشە مەودایەك لە نێوان پەنجەرەو بینیندا هەیە

 بۆچى تەماشام نەكرد؟

 ەك ئەو كاتەى كە وا پیاوێكو
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 ... بە تەنیشت درەختە تەڕەكانەوە تێدەپەڕى

 !بۆچى تەماشام نەكرد؟

 لەوانەیە دایكم ئەو شەوە گریابێ

 ئەو شەوەى من ژانم هاتێ و نوتفەكە دروست بوو

 ئەو شەوەى من بوومە بووكى هێشووەكانى ئەقاقى

 ئەو شەوەى كە ئیسفەهان

 وپڕ لە دەنگدانەوەى كاشى شین بو

 ئەو كەسەش كە نیوەى من بوو

 بۆ ناو نوتفەكەى من گەڕابووەوە

 منیش لە ئاوێنە، ئەوم دەدى

 كە وەك ئاوێنە ڕوون و بێگەرد بوو

 لە هیكەوەش بانگى كردم

 منیش بوومە بووكى هێشووەكانى ئەقاقى

 لەوانەیە دایكم ئەو شەوە گریابێ

 چ ڕووناكییەكى بێهوودە

 ێى كردلەم كوالنكە داخراوەیە سەرەتاتك

 بۆچى تەماشام نەكرد؟

 تەواوى ساتەكانى بەختەوەرى دەیانزانى

 كە دەستەكانت وێران دەبن و

 !منیش تەماشام نەكرد

 تا ئەو كاتەى پەنجەرەى كاتژمێرەكە كرایەوە

 ئەو كەنارییە خەمگینەیەش چوار جار خوێندى

 چوار جار خوێندى و

 منیش بەر ئەم ئافرەتە بچكۆڵەیە كەوتم

 لە هیالنەى بەتاڵى سیمرغان دەچوونكە چاوەكانى 
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 بەڕادەیەك كە دەكەوتە ژێر تەكانى ڕانەكانى

 دەتگوت پەردەى كچێنى خەونى پڕ لە شكۆى من

 لەگەڵ خۆیدا بەرەو پێخەفى شەو دەبات

*      *      * 

 ئایا جارێكى دى بسكانى خۆم

 لەبەر )با(دا شانە دەكەم؟

 ئایا جارێكى دى وەنەوشە

 دەچێنم؟ لە نێو باغچەكاندا

 مۆمدانەكانیش لەو دیوى تاقى پەنجەرە دادەنێم؟

 ئایا جارێكى دى لەسەر پەرداخەكان

 سەما دەكەم؟

  ئایا جارێكى دى زەنگى دەرگا

 بەرەو چاوەڕوانى دەنگم دەبا؟

*      *      * 

 گوتمە دایكم )ئیدى تەواو ..(

 گوتم: )هەمیشە بەر لەوەى بیربكەیتەوە دەقەومێ

 ەیەك بۆ ڕۆژنامە بنێرین(پێویستە پرسەنام

*      *      * 

 مرۆڤى پووچ

 مرۆڤى پووچى تەواو جێ بڕوا

 تەماشاكە ددانەكانى كاتى جوین

 !چۆن گۆرانى دەڵێن

 چاوەكانیشى كاتى چاوتێبڕین

 چۆن زەق دەبنەوە

 چۆن بە تەنیشت درەختە تەڕەكانەوە تێدەپەڕێ
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 بە ئارامى

 لەسەرەخۆ

 سەر لێ شێواو

*      *      * 

 اتژمێر چوارك

 لەو ساتەى كە ڕیشاڵە شینەكانى دەمارى

 وەك مارى مردوو بە دووال قوڕگیدا بۆ سەر خشیون

 لە الجانگە شێواوەكانیشیدا ئەو بەدگۆییە خوێناوییە

 دەڵێنەوە

  ساڵو -

 ساڵو -

 ئایا تۆ هەرگیز ئەو چوار گواڵڵە شینەت بۆن كردووە؟

*      *      * 

 ... كات تێپەڕى

 و تاریكیش كەوتە كات تێپەڕى

 سەر لقە ڕووتەكانى ئەقاقى

 شەویش لەو دیوى جامەكانى پەنجەرەوە

 سەرەتاتكێ دەكات و بە زمانى ساردیشیەوە

 بەرماوەكانى ڕۆژى بوورى هەڵدەقوڕێنێ

*      *      * 

 من لە كوێوە دێم؟

 من لە كوێوە دێم؟

 كە ئاوا تێكەڵ بە بۆنى شەوم

 هێشتا خاكى گۆڕەكەى هەر نووە

 .. ڕى ئەو دوو دەستە سەوز و شۆخە دەڵێمگۆ



 
69 

*      *      * 

 چەندە میهرەبان بوویت ئەى خۆشەویست

 ئەى تاقانە ترین خۆشەویست

 چەندە میهرەبان بوویت وەختێ درۆت دەكرد

 چەندە میهرەبان بوویت وەختێ پێڵووى ئاوێنەكانت لێك دەنا

 چلچراكانیشت لە چڵە زیوینەكانەوە دەكردەوەو

 ریكایی ئەنگوستە چاویشدابە ناو تا

 بەرەو لەوەڕگەى عیشقت دەبردم

 تا ئەو هەڵمەگێژەى پاشماوەى ئاگرى تینوویەتى بوو

 لە چیمەنى خەودا دەنیشتەوە

  ئەستێرە مقەبباییەكانیش

 لە نێو تۆزو گەردى بێكۆتایی دەخوالنەوە

 بۆچى بە دەنگ، بە قسە هاتن؟

 د؟بۆچى تەماشایان بۆ ماڵى دیدار، میواندارى كر

 بۆچى دڵنەواییان بۆ شاردنەوەى بسكانى كچێنى برد؟

 تەماشاكە وا لێرەدا

 گیانى ئەو كەسەى بە گوتە قسەى كرد،

 بە تەماشاش ئاوازى ژەند

 بە دڵدانەوەش لە هەاڵتندا ئارام بووەوە

 چۆن بە تیرەكانى گومان لە خاچ دراوە

 جێى هەر پێنج پەنجەكانى تۆش

 كە وەك پێنج پیتى )حقیقت( بوون

 لەسەر گۆناى ئەو چۆن بەجێ ماون

*      *      * 

 بێدەنگى چییە، چییە، چییە ... ئەى تاقانەترین خۆشەویست
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 بێدەنگى چییە ... جگە لە چەند قسەیەكى نەدركاو

 اڵم زمانى چۆلەكان من نایەمە دەنگ، به

 زمانى ژیانى ڕستە ڕەوانەكانى ئاهەنگى سروشتن

 اڵ .. بەهارزمانى چۆلەكان، واتە: بەهار .. گە

 زمانى چۆلەكان، واتە: شنەبا .. بۆن و بەرامە .. شنەبا

 زمانى چۆلەكان لە نێو كارگەدا دەمرێت

*      *      * 

  ى بەسەر شەقامى ئەبەدییەوەەئەمە كێیە ... ئەو كەس

 بەرەو چركەساتى یەكبوون دەڕواو

 كاتژمێرە هەمیشەییەكەشى

 بە لۆجیكى ماتماتیكى

 وە قورمیش دەكاتدەركردن و جیاكردنە

 ئەمە كێیە ... ئەو كەسەى بانگدانى كەڵەشێران

 ..بە سەرەتاى نیوەڕۆ نازانێ

 بە سەرەتاى بۆنى نانى چێشتەنگاو دەزانێ

 ئەمە كێیە ... ئەو كەسەى تاجى عیشقى لەسەر سەرەو

 لە نێو جلكى بووكێنیشدا داڕزیوە

*      *      * 

  ئیدى سەرەنجام خۆر

 لە یەك كاتى تەواودا

 بەسەر هەردوو جەمسەرى نائومێدیدا هەڵنەهات

 تۆ لە دەنگدانەوەى كاشى شین بەتاڵ بوویت

 منیش ئەوەندە پڕم

 .كە نوێژ لەسەر دەنگم دەكەن

*      *      * 
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 تەرمە بەختەوەرەكان

 تەرمە خەمبارەكان

 تەرمە كپە بیركەرەوەكان

 رمە ڕووخۆش و ڕازاوە و بە تاموچێژەكان هت

  لە وێستگەكانى كاتە دیاریكراوەكان و

  لە بەستێنى گوماناوى تیشكە كاتییەكان و

 ئارەزووى كڕینى میوە گەنیوە بێهوودەكان

  ئاخ

 چ خەڵكانێك

 لە چوار ڕێیانەكاندا نیگەرانى ڕووداوەكانن

 ئەم هەموو دەنگى فیتەى وەستانیش

 لە یەك ساتدا كە دەبێ ... دەبێ ... دەبێ

 ڕەوەكانى ڕۆژگاردا پان بێتەوەپیاوێك لەژێر ڕەو

 ..پیاوێك كە بە تەنیشت درەختە تەڕەكانەوە تێدەپەڕێ

*      *      * 

 من لە كوێوە دێم؟

 گوتمە دایكم ))ئیدى تەواو((

 گوتم ))هەمیشە بەر لەوەى بیربكەیتەوە دەقەومێ

 پێویستە پرسەنامەیەك بۆ ڕۆژنامە بنێرین((

 ساڵو ئەى غوربەتى تەنیایی

 ە تۆ دەسپێرمژوورەكە ب

 ورە تیرەكان چونكە هەمیشە هه

 پەیامبەرانى ئایەتە نوێیەكانى پاكیزەیین

 لە شەهید بوونى مۆمێكیشدا

  نهێنییەكى درەوشاوە هەیە كە هەر ئەو
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 ئەم كۆتاییە و هەڵكشاوترین بڵێسەیە دەناسێت

*      *      * 

 ... باوەڕ بێنین

 باوەڕ بێنین بە سەرەتاى وەرزى سارد

 ێنین بە كەالوەى باغچەكانى خەیاڵكردنباوەڕ ب

 بە داسووكە سەراو بنە بێ ئیشەكان

 بە تۆوە زیندانییەكان

 تەماشاكە چ بەفرێ دەبارێ

*      *      * 

 ڕەنگە حەقیقەتى ئەو دوو دەستە شۆخە بوو با

  ئەو دوو دەستە شۆخەى

 كە لەژێر داكردنى بەفرێكى یەكبینەدا نێژران

 هارساڵێكى دیش ... كاتێك بە

 لەگەڵ ئاسمانى ئەودیوى پەنجەرە دەخەوێ

 فوارەگەلێكى سەوزیش لە جەستەیدا قوڵپ دەدەن

 السكە نەرم و ناسكەكانیش چرۆ دەكەن

 ئەى خۆشەویست، ئەى تاقانەترین خۆشەویست

 باوەڕ بێنین بە سەرەتاى وەرزى سارد
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 :شیعرى سێیەم

 لە پاشى تۆ

 ئەى حەفت ساڵى

 دەئەى ساتەوەختى سەرسامى ئیرا

 لە پاشى تۆ، هەرچى ڕۆیی

 لە ئاپۆرەى شێتى و نەزانیندا ڕۆیی

 لە پاشى تۆ ئەو پەنجەرەى پەیوەندییەك بوو

 توندوتۆڵ و زیندوو، ڕووناك

 لە نێوان ئێمە و باڵندەدا

 لە نێوان ئێمە و شنەبادا

  شكا

  شكا

 شكا

 لە پاشى تۆ ئەو بووكەڵە خاكییەى كە

 هیچى نەدەگوت

 او، ئاوهیچ شت، جگە لە ئاو، ئ

 هەر لە ئاو خنكا

*      *      * 

  لە پاشى تۆ دەنگى جیجیگەكانمان كوشت و

 هۆگرى دەنگى زەنگێك بووین

 كە لە پیتەكانى ئەلف و باوە دەردەچوو

 دەنگى فیكوهۆڕێكیش كە كارخانەى چەكسازى بوو

 لە پاشى تۆ كە جێگەى گەمەمان ژێر مێز بوو

 لە ژێر مێزەكانەوە

 بۆ پشت مێزەكان
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 پشت مێزەكانەوەش لە

 دەچووینە سەر مێزەكان

 لەسەر مێزەكانیش گەمەمان دەكرد

 دۆڕاندمان، ڕەنگى تۆشمان تۆڕاند

 ئەى حەفت ساڵى

*      *      * 

  لە پاشى تۆ ناپاكیمان لەگەڵ یەك كرد

 لە پاشى تۆ تەواوى یادگارییەكانمان

 بە پارچە قوڕقوشم و دڵۆپە تەقیوەكانى خوێن

 ەچگرتووى دیوارەكانىلە الجانگەكانى گ
  وه كۆاڵن سڕييه

*      *      * 

 لە پاشى تۆ بەرەو گۆڕەپانەكان چووین و

 هاوارمان كرد: ))بژى .. بمرى((

 لە ژاوە ژاوى گۆڕەپاندا چەپڵەمان

 بۆ دراوى هووردەى گۆرانیبێژ لێ دا

 كە زیرەكانە بۆ سەردانى شار هاتبوون

 لە پاشى تۆ كە بكوژى یەكترى بووین

 ریمان بۆ عیشق كردداوە

 هەروەكو چۆن دڵەكانیشمان

 لە نێو گیرفانەكانمدا نیگەران بوون

 بۆ بەشە عیشقیش داوەریمان كرد

*      *      * 

 لە پاشى تۆ. ڕوومان لە گۆڕستانەكان كرد و

 مەرگیش هەناسەى دەدا
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 لەژێر عەباى دایە گەورە

 مەرگ ئەو دارە توندو تۆڵە بوو

 ەرەتاكە زیندووەكانى ئەوالى س

 پەنایان دەبردە بەر لقە خەمبارەكانى و

 مردووەكانى ئەوالى كۆتاییش

 چنگیان لە ڕەگە فسفۆڕییەكانى گیردەكرد

 مەرگیش لەسەر ئەم گۆڕە پیرۆزە ڕۆنیشتبوو

 ... كە لە هیكڕا

 لە چوار الوە، چوار اللەى شین گەشانەوە

*      *      * 

 دەنگى )با( دێ

 دەنگى )با( دێ ئەى حەفت ساڵى

 هەڵسام و ئاوم خواردەوە

 لەپڕ هێنامەوە بیر خۆم

 كەوا كێڵگە جوانەكانت

 چۆن لە هێرشى كلۆیەكان هەراسانن

 دەبێ چەند بدرێ

 دەبێ چەند بدرێ بۆ پێگەیاندنى

 ئەم شەشپاڵووە چیمەنتۆییە

*      *      * 

 ئێمە هەرچى كە دەبوایە لە دەستى دەین

 لە دەستمان دا

 ئێمە بێ چرا كەوتینە ڕێ

 مانگ، مانگى مێیینەش هەمیشە لەوێ بوو

 لە یادەوەرى مندااڵنەى سەربانێكى كاگڵیدا و
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 بەرزایی كێڵگەیەكى جوانى هەراسان

 لە هێرشى كلۆ

 ... دەبێ چەند بدرێ
 

 

 :سەرچاوە

 .١98١ایمان بیاوریم بە اغاز فصل سرد، چاپ پنجم/  (1)

 .شەمهەڵبژاردەیەك لە شیعرەكانى فرووغ فەرخزاد، چاپى شە (2)

 ١986( ئایارى/ ١١9گۆڤارى بەیان، ژمارە ) (3)
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 :تێبینى

لەكاتى باڵوبوونەوەى ئەم نووسینە ڕەخنەییەمدا لە گۆڤارى  - أ
، سەبارەت بە وەرگێڕانى شیعرە ١989( ئابى ١58)بەیان( ژمارە )

بەرزەكەى فرووغ )باوەڕبێنین بە سەرەتاى وەرزى سارد( لەالیەن 
وێڕاى ڕوودانى چەندان هەڵەى چاپ و پەڕینى  بەڕێز د.نافیع ئاكرەیی،

چەندان دێڕ و وشە، هەروەها بە پێى ئاستى زانین و شارەزایی ئەو 
كاتیم لە زمانى فارسیدا، خۆیشم چەند هەڵەیەكم بەسەردا تێپەڕیبوو، 
بۆیە لێرەدا بە بەراورد و پێداچوونەوەیەكى تر، شیعرەكە بە 

 .وەرگێڕانێكى نوێ باڵو دەكەمەوە

ێویستە ئاماژە بەوەش بكەم كە لە دواى باڵوبوونەوەى ئەم پ - ب
نووسینەم لە گۆڤارى ناوبراودا، براى دەرهێنەر و ئەكتەرى بەتوانا 
حەمە عەلى خان وەك )فرووغ پەروەرێك( لەمیانەى نامەیەكى 
برایانەیدا، ئەو كاتى زۆر بە وردى و بە دڵسۆزییەوە پێداچوونەوەى بۆ 

كردبوو، لە چەندان شوێن ئاماژەى بە ئەم شیعرە بەرزەى فرووغ 
پەڕین و هەڵەى چاپدابوو، هەروەها بەپێى تێگەیشتنى خۆیشى لە 
چەندان شوێن بە وەرگێڕانێكى دى، سەرنجى خۆى دەربڕیبوو، منیش 
بەوپەڕى سوپاسەوە، لەو شوێنانەى پێویست بووبێت، یان بە پێویستم 

ە سوپاسەوە زانیبێت، ڕەچاوى سەرنجەكانیم كردووە و دووبارە ب
 .دەڵێم منەتبارى كردم، دەستى خۆش بێت
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 وەرگێڕان ئەمانەتە

 

وەك لە زۆر بۆنەدا باسى لێوە كراوە، وەرگێڕان وێڕاى بایەخ و 
كاریگەرییەتى، هونەرێكى قورس و پڕ لە هیالكى و بەرپرسیارێتییە. لە 
هەموو حاڵەتەكانى كردەى وەرگێڕاندا، مەسەلەى پاراستنى ئەمانەتى 

بى هیچ )سین و جیمى( لەسەر نییە و نەك هەر دەبێ ڕەچاو ئەدە
بكرێ، بەڵكو دەبێ تا ئەوپەڕى پارێزگارى لێ بكرێت، ئەوجا وێڕاى 
هەموو مەرجە پێویستییەكانى دیكەى وەرگێڕان، كارەكە وا دەخوازێ 
مەسەلە پەیوەستەكان بە وردەكارى و قوڵبوونەوە لە ناخ و ناواخنى 

نزیكەكانى وشەكان و الیەنە ڕوون و  دێڕ بە دێڕى واتا دوور و
ڕەوانبێژییەكان لەبەر چاو بگیرێ و پاشى هەموو جۆرە ئەگەر و 
پێشهاتێك بۆ گەیشتن بە حاڵەتێك لە تێگەیشتن و نزیك بوونەوە لە 
گیانى دەق، ئەوجا بڕیارى لێ بدرێت و دەست بكرێ بە گواستنەوەو 

رێ ناوى جێگیركردن و بەجێگەیاندنى كارەكە، بەو نیازەى بك
یان نووسینەوەى دەق بە زمانێكى دیكەى جیا لەو زمانەى  ،وەرگێڕان

پێى نووسراوەى بەسەردا ببڕین و ڕووى مەجلیسانى هەبێت، چونكە 
))وەكو ئەمانەتى ئەدەبى، ئەگەر هاتو خۆمان لە قەرەى وەرگێڕانى 
بابەتێكى ئەدەبى دا، دەبێ زۆر باش لێى وردبینەوەو چەند جاران 

))وەرگێڕانیش ئەوەندەى دەكرێ و ڕێى  ١ەرگێڕى بكەین((.هەڵگێڕ و و
تێدەچێ، لە زمانى سەرەكییەوە بكرێت، باشترە، چونكە كارەكە لە نێوان 

جێ دەكرێت و ڕێگاكە هەم كورتترە،  ب( وە جێبه ←ڕاستە هێڵێكى )أ 
                                                           

، )لە ئەنجامى بەراوردێك( ڕەخنە، كەریم 7٠، ل١989(، ئابى/١58. گۆڤارى بەیان، ژمارە )١
 سۆفى.
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ال بە دوورە، هەم لە گومانى دەستكارى و كەم و  هەم لە گرفتى البه
دنەوەو پەڕەگراف گۆڕین و ....تاد پارێزراوە، زیادكردن و كورتكر

لەبەر ئەوەى  ١(ێڕ بە خاوێنى دەچێتە سەر ئیشەكەىبەكورتى وەرگ
وەرگێڕانى دەستى یەكەمە و دەستاو دەستى نەكردووە و هێشتا 

اڵم ئەگەر لەكاتى یەكەمین  ئەگەرى هەڵەى وەرگێڕانى تێ نەكەوتووە، به
تێ بكەوێت، ئەوى لە كاتى وەرگێڕاندا، هەر هەڵەیەكى وەرگێڕانى 

وەرگێڕانەوەیدا بۆ زمانانى دیكە كە من ناوى لێ دەنێم )وەرگێڕانى 
وەرگێڕان(، وەك بنەما پشتى پێ دەبەسترێ و هەڵەكە وەك پەتایەك لە 
كردەى وەرگێڕاندا گۆزە گۆزى پێ دەكرێت و زەرەرمەندى سەرەكیش 

نەر. بۆیە لەو حاڵەتەدا، دەقەكە و نووسەرى دەقەكەیە، پاشان خوێ
كارەكە پێویستى بە خۆماندوو كردن و گەڕان بەدواى تێگەیشتن لە 
واتاى نزیك و دروستى دەربڕین و پەڕەگراف و ڕستە و وشەوە هەیە، 

جێ بكرێت،  دەبێ زۆر وەستایانە و بە سەلیقە و وردەكارییەوە جێبه
چونكە ئەمەشیان لە كارە بنەڕەتییەكانى وەرگێڕى لێزان و بە ئەمەك و 

مین و خەمخۆرە. كارەكەش هەر دەبێ وابێت، ئەگەرنا بە پێچەوانەوە، ئە
وەرگێڕ خۆى دەخاتە بەردەم ناپاكى و هەڵەیەكى مێژوویی كە من 

( ئا لەم جۆرە  پێموایە ئەم وتە باوەى كە دەڵێن )وەرگێڕ ناپاكه
 كەى بەسەردا دەسەپێ.  حاڵەتانەدا ناپاكييه

وەرگێڕان بەرهەم و شتێكى نوێ ناڵێین، ئەگەر بڵێین كردەى 
بەرەنجامى كاركردنى مرۆڤە، واتە ئەوەى نووسیویەتى و ئەوەى 
وەریدەگێڕێ و ئەوەى دەیخوێنێتەوە هەمووى هەر مرۆڤن }نووسەر 

مرۆڤ لەكاتى   ر = مرۆڤ{ بۆیە شتێكى ئاساییه خوێنه ←وەرگێڕ  ←
كاركردندا، هەندێ جار تووشى هەڵەكردن و بە هەڵەداچوون و بە 

                                                           

، كەریم سۆفى لە دیمانەیەكدا، 7، ل7/3/٢٠٠3( هەینى 4٢8. ڕۆژنامەى یەكگرتوو، ژ )١
 سازدانى: زیاد ڕەشاد. 
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ن ببێت. لە كۆنەوەش وتوویانە )تەنیا مردوو هەڵە ناكات( هەڵەدابرد
اڵم هەڵەكردنەكان لە یەك ئاستدا نین و كاریگەریی و كاردانەوەشیان  به

بەپێى شوێن و كات و مەبەستەكان جیاوازن، هەندێ جار لە وەرگێڕانى 
لێكۆڵینەوەیەكى دوورودرێژدا، یان لە ڕۆمانێكدا، یان لە وەرگێڕانى 

دا لەكاتى بەراوردكردندا لەگەڵ ئەو دەقەى كە كتێبێكى قەبە
، ڕەنگە چەند هەڵەیەكى وەرگێڕان  جێ كراوه وەرگێڕانەكەى لەسەر جێبه

ئەگەرچى هەڵەكانیش تاڕادەیەك ڕەق و شێواو بن، من لەالى  ببینرێت،
خۆمەوە زۆر بە ئاسانى وەریدەگرم و یەكسەر وەرگێڕ تاوانبار ناكەم! 

ی ڕاست و چەپ بەسەر وەرگێڕ ڵڕەهایی هێ بەڵكو من پێموایە نابێ بە
و سەرتاپاى بەرهەمە وەرگێڕدراوەكەدا بێنین و هیچى تێدا نەهێڵینەوە، 

ەك دەڵێن سیاسەت هونەرى مومكیناتە، وەرگێڕانیش روچونكە هە
هونەرى ئیحتیماالتە. بۆیە لەم حاڵەتانەدا باش وایە لە دەروازەى 

و كارەكە لە شوێنى ئیجابى ڕەخنەى وەرگێڕانەوە بێینە ناو مەسەلەكە 
خۆى ئەگەر هەبێ، بە ئیجابى هەڵیسەنگێنین و لەو شوێنەش كە لەالى 
ڕەخنەگرەوە بە سەلبى كەوتووەتەوە، با ڕەخنەكە بە پشت بەستن بە 
بەڵگەوە بخرێتەڕوو و هەوڵى ڕاستكردنەوەى هەڵەكان بدرێ و ئەگەر 

و خودى ئامانجى پێكا، ئەوە بە قازانجى نووسەرى دەق و خوێنەر
تى ئەگەر خاكەرایانەو بە دڵسۆزییەوە  تايبه وەرگێڕیش دەشكێتەوە، به

بۆ مەسەلەكە بچین، لەم حاڵەتانەشدا وەرگێڕ نابێ تەنگەتاو و پشى 
سوار بێت و پێویست بكات و پێویست نەكات، هەر بۆ پاساو و 
ڕەتدانەوە، وەاڵمێكى توندى بێ سەروبەرى ڕەخنەگر بداتەوەو ڕق و 

ڕێ وەربێ، الى من مەرج نییە ڕەخنە و ڕەخنەكارى لە كینە بە گۆ
هەموو حاڵەتێكدا ببێتە مەیدانى وەاڵم و وەاڵمكارى كە هەندێ جار 
لەجیاتى سوودگەیاندن، زیانى گەیاندووەو لە ئاستى بەرزى ئەدەب و 
ئەدەبكاریشى هێناوەتە خوارەوە، بۆیە وەرگرتنى ڕەخنە لە جێى خۆیدا 
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ى سینگ فراوانییەوە مایەى بەرز ڕاگرتنى بەگیانى ڕیازى و بەو پەڕ
ئاستى ئەدەبە. مادام نیاز و مەبەست تێیدا ڕاستكردنەوەو ڕێنمایی و 
پێكگەیشتنە و یەكدى خوێندنەوەیە كە ئەمەش گەورەترین خزمەتە بە 

 .بوارێكى گرنگى مرۆڤایەتى و ژیارى كە وەرگێڕانە

هەندێ تەنیا وەك نموونە هێنانەوە لەكاتى خوێندنەوەمدا بۆ 
بەرهەمى وەرگێڕدراو و لە ئەنجامى بەراوردكردنم لەگەڵ دەقەكاندا، 

تە بەرچاو كە من دڵنیام ئەگەر  شتى زۆر سەیر و سەمەرەم هاتووه
وەك تاقیكردنەوە، هەمان ئەو شتە سەیرانە لە خودى وەرگێڕەكان 

اڵم ڕەنگە لە  بپرسم، زۆر بە سانایی واتاى تەواوى وشەكانم دەدەنێ، به
ر هۆیەك بێت(،  مى بێ ئاگایی و غەفڵەتدا، یان پەلەپەلى )لەبەر ههئەنجا

یان لەبەر خراپ تێگەیشتن و بەدحاڵى بوون لەكاتى گەرماو گەرمى 
وەرگێڕاندا و بە سەردا نەهاتنەوەو پاكنووس نەكردنەوەدا، ئەوە 
وەرگێڕ تووشى جۆرە بە هەڵەداچوونێك دەبێت، ڕەنگە پاشان خۆیشى 

 !!ئەم حاڵەتەى بەسەردا تێپەڕیوە سەیرى پێ بێت، چۆن

زۆر جاران ڕستە شیعرێك، ماناى وشەیەك، پەڕەگرافێك لەالى 
وەرگێڕ ئاوەژوو دەبێتەوەو بە واتاى گەیاندنى ئەو زمانە لێك ناداتەوە 
كە دەقەكەى پێ نووسراوە، بەڵكو وەرگێڕانەكە زۆر سەیر و سەقەت 

زگماكى خۆى، یان دەردەچێ، یان وەكو بەسەردا تێپەڕینێك لە زمانى 
لە زمانێكى دیكەدا چ مانا دەدات، ئەوە ئەو مانایە دەنووسێتەوە، بۆ 
نموونە ))وەرگێڕێك كاتى خۆى لە بەرانبەر ڕستە شیعرى )ارواح 
بیدها(ى شیعرێكى فرووغى فەروخزاد دا بە )جان بدەست(ى 
وەرگێڕاوە، دیارە ڕستەكە بە عەرەبى تێگەیشتووە، نەك فارسى كە 

یانى داربییەكان( دەگەیەنێت، یان لە شوێنێكى دیكەدا لەوێدا )گ
)جامەهاى عروسى( كە واتاى )جلوبەرگى بووكێنى( دەگەیەنێت، كەچى 
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دیارە لێرەشدا جیاوازى لە نێوان  ١بە )پەرداغێن بیك( وەرگێڕدراوە((
 .وشەى )جام و جامە( نەكراوە

 

یان لە وەرگێڕانێكدا، زاراوەى )تقابل نظامى( بە 
وبوونەوەى سیستەمى( وەرگێڕدراوە، كە ڕاستییەكەى )ڕووبەڕو

)ڕووبەڕووبوونەوەى سەربازییە( دیارە لێرەشدا وەرگێڕ جیاوازى لە 
ء غرب( كە بە  نێوان )نظام ونظامى( نەكردووە. یان )نقش دوگانه

)نەخشەى دووالیەنەى ڕۆژئاوا( وەرگێڕدراوە كە ڕاستییەكەى )ڕۆڵى 
زى لە نێوان )نقش و نقشە(دا نەكراوە. لە ...........( دیارە لێرەش جیاوا

شوێنێكى دیكەدا )أبر قدرت( بە )هەورى زەبر( وەرگێڕدراوە كە 
ڕاستییەكەى ئەمە زاراوەیەكى سیاسى و سەربازییە بە واتاى )زلهێز( 

 .دێت
وەرگێڕێك )سبیلهاى بور(ى لە چیرۆكێكدا بە )سمێڵى سوور( 

،  رد بوونه و زه ره تاى بهوا  ى )بور( به كه ڕاستييه  وەرگێڕاوە، كه
هەروەها وشەى )مى لغزید( بە )دەلەرزى( وەرگێڕاوە، واى زانیوە )مى 
لرزید(ە. جارێكیان لەگەڵ مامۆستا )حەكیم مەال ساڵح( دانیشتبووین 
وەك دەردە دڵ باسمان لە گرفتى وەرگێڕان لە زمانى فارسییەوە 

دەكات(ى بەم  دەكرد، وتى: برادەرێك وشەى )حرف مى زند( واتە )قسە
 .جۆرە وەرگێڕابوو )پیت لێ دەدات(

هەندێ وەرگێڕ وشە فارسییەكە وەك خۆى بە ڕێنووسى كوردى 
دەنووسێتەوە گوایە وەریگێڕاوە، كەچى وشەكە هەمان ئەو مانایە 
نابەخشێت كە مەبەستە، بۆ نموونە وەرگێڕێك وشەى )برجستە( كە 

نووسیبووى نێت، كەچى ئەو  يه واتاى گرنگ و بایەخدار دەگه

                                                           

 (. ١. هەمان سەرچاوەى )١
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نێت! یان وشەى  ه)بەرجەستە( كە دیارە لە زمانى كوردیدا چى دەگەی
( كە لە زمانى فارسیدا بۆ زۆرى )كثرت( بەكاردێت، كەچى وەرگێڕ غالبا  )

 .بە عەرەبى تێى گەیشتووەو بە )سەركەوتوو( وەری گێڕاوە

فتن( كە وشەیەكى لێكدراوى فارسییە لە دوو بەش روشەى )طفرە 
)عەرەبى + فارسى( ئەمەش لە دەستوورى زمانى فارسیدا پێك هاتووە 

زۆر باوە، وەك بنواشەیەكى زمانەوانیش ئەم جۆرە وشە لێكدراوانە بە 
زۆرى واتاكەیان زیاتر دەچێتەوە سەر واتا عەرەبییەكەى، بۆیە لێرەدا 

دەبێتە )القفزە النوعیة، الطفرة(ى عەرەبى، واتا  وێڕای واتای تر وشەكە
پەڕینەوە لە قۆناغێكەوە بۆ قۆناغێكى خۆدەربازکردن و یان )بازدان، 

ێک هەمان ئەم وشەیەی )طفرە رفتن(، یان )طفرە تر.. تاد( كەچى وەرگێڕ
هەاڵتن(،  –خەڵەتاندن  –رود(ی بە سێ جۆر وەرگێڕاوە )تێدەکەوێت  می

کەچی ئەم وشەیە لە شوێنی خۆیدا، بەپێی پێویست و ڕەوتی ڕستەکە 
وە و درکە، جۆرێکە لە خۆدزینەوە و نەچوونە و حاڵەتەکە، وەک زارا

ژێر باری حاڵەت و کارێک، واتە بازدان و خۆدەربازکردن و ئەودەست 
و ئەودەست پێکردنی حاڵەتەکە کە لە زمانی عەرەبیدا )مماطلة(یشی پێ 

و  بێبە كوردى تێى گەیشتدەگوترێت، دوور نییە وەرگێڕ لە حاڵەتێکدا 
ئیدى ئەگەر  !واى زانیوە )تەفرەدانە(بە )خەڵەتاندن( وەری گێڕاوە، 

پێدابچین نموونە گەلێك زۆرە. مامۆستا عەبدولكەریم شێخانى دەڵێ: 
))جارێكیان برادەرێك كە دەرچووى بەشى كوردى كۆلێجى ئادابى 
بەغدا بوو و شاعیریش بوو، لە بۆنەیەكدا هەندێ ڕستەى كردبوو بە 

تا بوو كە بە كوردى .... لەوانە یەكێكیان پێداهەڵدانى مامۆس
عەرەبییەكەى نووسرابوو )المعلم كلمة مقاتلة( ئەو برادەرە یەكسەر 
كردبووى بە )مامۆستا وشەیەكى كوشندەیە(، پێم گوت برا، دەبێ بڵێى: 
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دیارە لێرەشدا  ١مامۆستا وشەیەكى جەنگاوەرە، نەك كوشندەیە((.
وەرگێڕ جیاوازى لە نێوان وشەى )قاتل ومقاتل(دا نەكردووە! یان 

اڵەتى وا هەیە لە شیعردا، شاعیر خۆى ڕستەیەكى یەك جار ح
نووسیوە، كەچى وەرگێڕ دەیكاتە دووجار، سێ جار... بە 
پێچەوانەشەوە، هەندێ جار شاعیرەكە خۆى بە ئەنقەست و بۆ حاڵەتى 
شیعرى ڕستەیەكى دووجار، سێ جار ... نووسیوە، كەچى وەرگێڕ ئەم 

مەبەست لەم نموونانە، تەنیا جارەیان تەنیا یەك جار دەینووسێتەوە 
ئەوەیە كە وەرگێڕ دەبێ وریاو وردبینانە، بە خەمەوە ئیشەكە بكات و 
هەر لە كۆڵەخۆى نەكاتەوە، چونكە لەالیەك بەردێك دەخاتە سەر 
دیوارى بەرزى كۆشكى شارستانییەتى و مرۆڤایەتى و لەالیەكى 

ەبێ دیكەوە خوێنەر داوەتى سەر سفرەى خوێندنەوە دەكات، بۆیە د
گیانییەكەى خۆاڵوى نەكات و نەیبێزێنێ! ئەوەى تا  تاموچێژى خۆراكە

ئێستا گوترا، شتێكى مەیلەو گشتى بوو لەمەڕ هەندێ لە گیروگرفت و 
باریكە ڕێیە پێچاوپێچەكانى وەرگێڕان كە وەرگێڕ لەكاتى ئیشكردندا 

 .تووشیان دەبێت

زۆرى ئێستاش وەك الى هەمووان دیارە، ڕۆژانە دەبینین بەشێكى 
  گۆڤار و ڕۆژنامە و باڵوكراوەكان چ بە كتێب چ بە نامیلكە لە بواره

جیاجیاكاندا بە بابەتى وەرگێڕدراو پڕدەكرێنەوە، دیارە ئەمەش بۆ ئەو 
بایەخە گرنگە دەگەڕێتەوە كە وەرگێڕان لە مێژووى میللەتاندا دەیگێڕێ 
لە پێكگەیشتن و تێكگەیشتن و متوربە كردنى ئەدەب و زانست و 

لێرەدا دێمە سەر ئاخوڕى )ماینى  .ولتوورى نێو نەتەوەكان لە جیهانداك
الق جۆ( یەكەى ئەنوەر مەسیفى كە بە ناوى )الحصان برجلە من 

(، 4الشعیر( لە گۆڤارى )حجلنامە(دا كە لە سوێد دەردەچێت، ژمارە )
                                                           

، )وەرگێڕان تەنیا 8، ل٢5/8/٢٠٠٠( هەینى ١9١. ڕۆژنامەى برایەتى، ئەدەب و هونەر، ژ )١
 وشە ڕیزكردن نییە( عەبدولكەریم شێخانى.
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لەالیەن گۆڤارەكەوە كراوە بە عەرەبى و  9٠ -89( ل٢٠٠١ساڵى )
 .باڵوكراوەتەوە

ایە شیعرەكە لە )جمكەكان( وەرگێڕدراوە كە بەشى دووەمى ئەو گو
قەسیدە درێژەیە كە لە دوو توێى بەرگێكدا بەناوى )جل و بەرگ و 

 .( باڵوكراوەتەوە54 -35جمكەكان( الپەڕە )

ى -هەڵبەتە وەرگێڕانە عەرەبییەكە، هەموو شیعرى جمكەكان
شیعرى  گرتووە، چونكە لە سەرەتاوە بیست و چوار ڕستە لەخۆنه

(دا وەرگێڕدراوە، پاشان دوو الپەڕە وەالنراوە و ژمارە ١لەژێر ژمارە )
(ى بۆ دانراوە، لەوێش سێ ڕستە شیعرى دیكەى وەرگێڕدراوە ٢)

))ئاوێ بینە و دەستان بشۆ((، چونكە دوازدە ڕستەكەى كۆتایی 
شیعرەكە، لە جمكەكاندا نییە! ئەوجا با پێكەوە گەشتێك بەناو 

كەین و بزانین وەرگێڕ ئەسپى خۆى چۆن لەم ئاقارەدا وەرگێڕانەكەدا ب
 تاو داوە؟

پێشەكى وەكو وتمان )جل و بەرگ و جمكەكان( دوو قەسیدەى 
گ( ریە، یەكەمین لە ژێر سەر ناوى )جل و بە-درێژى ئەنوەر مەسیفى

دووەمیان بە ناوى )جمكەكان(، وەك شاعیر خۆیشى دەڵێ ))دوو 
١شیعرى سەربەخۆن((.

 

دەى جمكەكان، بە )تەمبوور قوڕ( دەست پێدەكات، سەرەتاى قەسی
لێرەدا شاعیر هیچ شیعرێكى بە ناوونیشانى )الحصان برجلە من 

اڵم دیارە وەرگێڕ ئەم ڕستە شیعرییەى ناو  الشعیر(ى نییە! به
شیعرەكەى وەكو ناوونیشانى سەرەكى بۆ وەرگێڕانەكەى هەڵبژاردووە، 

لوێ و دەكرێ بێ هیچ ئەمەشیان لە دابى وەرگێڕاندا تا چەند دە
اڵم مادام هەرواشى  یەك .... نازانم، به ئاماژەپێدانێك، یان پاساو هێنانەوه

                                                           

لە چاوپێكەوتنێكدا، سازدانى: سەاڵح عومەر، ( ئەنوەر مەسیفى ١١7. گۆڤارى كاروان، ژ )١
 .86ل
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دەكرد خۆزگە جیاوازى لە نێوان )ماین و ئەسپ(یشدا بكردایە و ماینى 
دەبا لێرەوە پێ بە پێ لەگەڵ ڕستە  !بە ئەسپ وەرنەگێڕابووایە

 :شیعرییەكان شۆڕبینەوە، بزانین چیمان دێتەڕێ

ناڵێ تەمبوورى قوڕ، یان قوڕى، یان  )تەمبوور قوڕ(: شاعیر دەڵێ *
(، بەڵكو لێرەدا وەك وشەیەكى يالطین جملة قوڕاوى .... تا ببێتە )الطنبور

 .لێكدراو چەمكى ناو، یان ناوى بكەر دەگەیەنێت

(: لێرەدا شاعیر باس لە سەرتاپاى )بوونەوەر( لەبەر بارانى كەون) *
 .(يالكون(ە نەك )الكون -جیهانى، بۆیە )كەون دەكات، واتە جیهان نەك

باشە ئەگەر )سی یەكان( بە )اضالع( وەرگێڕدرابێت!  سی یەكانى: *
 !ئەدى )پەراسوو( چییە؟

)دێر، دێرێ( واتە )كڵێسە، كەنیسە، پەرستگاى  لە دێرێ دانا: *
اڵم )دێڕ( واتە )سطر(، )ڕستە(ش، واتە )جملة(!! ڕەنگە ئەم  دیانان(، به

دنەوانەتان پێ سەیر بێت! ناحەق نین، منیش زۆرم پێ سەیرە!! ڕوونكر
شیعردا )كە بە دەر لە هەموو هونەرەكانى  كە وەرگێڕێك لە وەرگێڕانى

دیكەى ئەدەبیدا، شیعر وەرگێڕان، ڕاوبۆچوونى زۆر تایبەتى و بە 
پارێزەوەى لەسەرە( ئەویش وەرگێڕانى چ جۆرە شیعرێك؟ شیعرى 

فى!! ئێ باشە، ئەوەش قەیناكە، ئاخر وەرگێڕ فۆڕمى گرانى ئەنوەر مەسی
چۆن دەبێ جیاوازى لە نێوان )دێرێ، دێڕێ، ڕستە(دا نەكات و وشەى 

یان ئەم  !)دیرێ( جارێك بە )سطر( و جارێك بە )جملة( وەربگێڕێ؟
ڕستە شیعرییانەى سەرەوە كە شاعیر وەك فۆرمێك دابەشى كردوون، 

بەم جۆرەى وەربگێڕێ بەسەریەكەوە لە یەك ڕستەدا  و وەرگێڕ بێ
 )وضع الطنبور الطيني اضالعه في جملة(!!؟

واتە دوا بە دواى ماینان، لە دواى ماینانەوە....  پاشى ماینان: *
( پێش هەموو شتێك )ماین= فرس(ە نەك ةوەرگێڕ دەڵێ )وراء االحصن

( وەك پێشتر ئاماژەمان بۆى كرد،  ة)حصان( تا كۆیەكەى ببێتە )أحصن
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خلف( لە پشتییەوە، لە پشت، لە پشتەوە .... )وراء هەروەها )وراء= 
اڵم )پاشى، پاشان( واتە )من بعد، بعد( لە  الباب، وراء الجدار .... تاد(، به

شوێنێكى دیكەى شیعرەكەدا هەستى بەمە كردووەو ڕستە شیعرى 
 .)ژنى پاشى خوێ(ى بە )إمرأة بعد الملح( وەرگێڕاوە

قۆناغەكانى سەرەتاییەوە لە كراوە بە )مع الجلید( لە  بەخووس: *
دەرسى زانستەكاندا، بەم حاڵەتانە ئاشناكراوین كە بارودۆخ و ئاو و 
هەوا و گژوگیا و تەنەكان ... تاد، لەژێر پاڵەپەستۆ و كاریگەرى و پلەى 
جیاجیاى گەرمى و ساردییەوە گۆڕانیان بەسەردا دێت و شێوەو 

ڕانكارییانە و وەك قەبارەو ناویان دەگۆڕێ، )خووس(یش یەكێكە لەو گۆ
تەنكە شەختەیەكى وردى شووشەیی تفر ئاساى سپى كە سەربان و 
زەوى و سەوزایی و گەالو دار و دەرختان و شتە سەر واال و 

تنى خۆر و اڵدانەپۆشراوەكان دادەپۆشێ و سپى دەچێتەوە، لەگەڵ هە
اڵم )الجلید( جۆرە  گەرم داهاتنى زەوى، دەبێ بە هەڵم و نامێنێ، به

و بەستەڵەكێك دەگەیەنێ كە لێرەدا مەبەستى شاعیر نییە. سەهۆڵ 
 !پاشان )بە( لە زمانى عەرەبیدا، نابێتە )مع(

 لە ئادەم درا *

 ساقۆى دێرێ

(! كە لێرەدا رشق أدم سطرا  من المعطفوەرگێڕ كردوویەتى بە )
 .( وەرگێڕدراوەسطرا  )دێرێ( بە )

قدیم( وەرگێڕاوە، ر چى )كەون(ى بە )ال گه ئه ١مامۆستا كەمال غەمبار
اڵم  واى زانیوە )كۆن(ە، كەچى شاعیر مەبەستى )الكون(ى عەرەبییە، به

نزیكتر لە ئیحاى شیعرەكە و تێگەیشتن لە ناواخن و  زۆر جوانتر و

                                                           

 .47، ل١999(، تشرینى دووەم/١١. گۆڤارى نووسەرى نوێ، ژ )١
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گیانى شیعرەكە، ئەم چەند ڕستە شیعرییانەى سەرەوەى بەم جۆرە 
 :كردووە بە عەرەبى

 طنبور الطین

 ر القدیمطتحت وابل الم

 تیهودع ڕئ

 الدیر يف

 من بعد الخیول

 الطیور

 ضرب آدم

 بالصقیع

واتە لەو پەلكەى ئەو الیەى لەشم كە چووە لە پەلكى الى چووم:  *
)سڕبووە، لە گۆچووە( زۆرجار لە سەرمان و تەزین و سڕبووندا، 
دەڵێین )دەست و پێمان چووە( بۆیە وەرگێڕانى لێرەدا بە )اتجهت( لە 

 .جێگاى خۆیدا نییە

 ەسەر چاكىپرچى ل *

 بەردى ڕدێن خورى

 خۆى شكاند لە دێرێ

چوونە سەر چاك و پیران، یان سەر چاكى، وەك دابێكى 
بیروباوەڕى كوردەوارى، شتێكى نامۆ نییە، بەتایبەتى ڕۆژانى 
چوارشەممان سەر مەزارى پیاوچاكان، یان لە هەندێ شوێن 
)شەخس(ى پێ دەڵێن تاكو ئەمڕۆش وەك باوە غرمەى دێ لە خودان 

رازان. لە هەولێر ئێستاش چاكێك هەیە بەناوى )چاكى بن عاردى( كە م
شوێنەكەى لە تەنیشت وەزارەتى شارەوانى و گەشت و گوزارە و 
مەزارى پیاوچاكەكە لە ژێر زەمینێكدایە و بە پێبلقە دەچنە خوارەوە بۆ 
زیارەت و فاتیحە و دوعا خوێندن و پاڕانەوە، ئەگەرچى وەرگێڕ وەك 
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اڵم  ى گێڕاوە، بهر( وەة، چاك( تێی گەیشتووەو بە )طیبسیفەت بە )باش
لێرەدا چونكە وشەكە لە مانا زمانەوانییە ڕووتەكەى دابڕاوەو بووە بە 
زاراوەیەكى تایبەت بە مەبەستێكى دیاریكراو، بۆیە وەرگێڕانەكەى 

 لێرەدا لە جێى خۆیدا نییە
 

دێن هەروەها )بەردى ڕدێن سپى(یش لەوانەیە ناوى چاكەكە بێت )ڕ
سپى( ڕەمزى پیرى تەریقەت و بوونەوەرى خێرخواز و چاكەكار و 
پیرۆزییە، دیسان لێرەشدا لە وەرگێڕانى وشەى )دێرێ(دا بە هەمان 

 .دەردى پێشتر چووەو كردوویە بە )في سطر واحد(

وەرگێڕ كردوویە بە )رشق المطر  باران بە خوارى لە ئادەمى دا: *
ضرب( گونجاوترە لە وشەى )رشق(، بمیالنه آدم(. وابزانم بۆ باران )

اڵم )ضرب(  چونكە )رشق( زیاتر بۆ لێدانى تاك تاكە و بە زنجیرەیە، به
 .لێدانى هەمەالگیرییە و بەسەردا باراندنە

وەك من بۆى دەچم، شاعیر مەبەستى ئەوەیە كە  قەمبوور دێرن: *
شێوەو شكڵى دروستكردنى )دێر(ى بە گومەز چوواندووە كە خۆى لە 

پشتى قەمبوور دەنوێنى. لێرەشدا )دێرن( كراوە بە )السطور( و شێوەى 
)قەمبوور(یش كە سیفەتە بۆ ئادەمیزادى لەم جۆرانە، كەچى بە 

، مقعرة، ة( وەرگێڕدراوە. ئەوەى من بۆى دەچم )محدودبة)محدودب
...تاد( ئەمانە زیاتر وەك زاراوە بۆ كەلوپەل و ة، منكسرةمسطح

رهاتوون كە لە بوار و حاڵەتە كەرستەو ئامێر و ئامراز بەكا
فیزیاییەكاندا باسیان لێوە كراوە، بۆیە )أحدب( بۆ قەمبوور كە حاڵەتێكى 

ناوى ڕۆمانە  دابیۆلۆجى هەندێ ئادەمیزادە، گونجاو و جێگیرترە. لێرە
بەناوبانگەكەى ڤیكتۆر هۆگۆم بیركەوتەوە كە ناوى پاڵەوانەكەى )أحدب 

رسیش سادق هیدایەت، چیرۆكێكى نوتردام(ە. هەروەها چیرۆكنووسى فا
 .هەیە بەناوى )داود گوژ پشت( واتە )داودى قەمبوور(
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دیارە ئادەمیزاد بەگشتى و ئاژەڵ و  السى یەكیان بنە كەف: *
زۆربەى گیانلەبەرانى دیكەش، سى الى ڕاستە و سى الى چەپەیان 
هەیە كە ئەندامى هەناسەدانیان لێ پێك دێت، دیارە یەكێك لەو 

ە بڕزێ و لەكار بكەوێ، تەنیا وەك خلتە و بنەكەف بمێنێتەوە، )السى(یان
ئەوە بەرەو لەناوچوون و تەواوبوونە، واتە ئەمەیان ڕەمزى گیانەالیە. 

السفلیة(ى  ةلە وەرگێڕانەكەشدا ئاماژە بە )بنەكەف( دراوەو بە )الرغو
وەرگێڕدراوە، باشە ئەگەر ئەوها بێت، دەبێ )سەرەكەف(یش هەبێ و 

 رغوة العلویة(: تۆ بڵێى شتى وا هەبێت!؟بكرێتە )ال

 .دیسان لێرەشدا )سی یەكان( بە دەردى )اضالع(ەكانى پێشوو چووە

)الحصان برجلە من الشعیر(، لێرەدا )ماین( وەك  ماینى الق جۆ: *
 .پێشتر ئاماژەمان پێ كرد، بە هەڵە بە )الحصان( وەرگێڕدراوە

ن لە ژیانى دنیادا، )گەنم و جۆ( دوو دانەوێڵەى سەرەكى خۆراكەكان
جۆرە بەناویەكدا چوونێك لە شێوازى بەكارهێنانیاندا هەیە، واتە 
ئادەمیزاد و غەیرى ئادەمیزادیش )ئاژەڵ، پەلەوەر، زیندەوەر، مێروو، 

اڵم  تەیرو توار و ....تاد( وەك بژێوى ژیان سوودى لێ دەبینن، به
و ئاماژەیەك شاعیر لێرەدا باس لەم حاڵەتانە ناكات، بەڵكو وەك ڕەمز 

بۆ سەردەمى قاتوقڕى و گرانى بەكارهێنراوە كە لەو كاتیدا ئەو 
مرۆڤەى بیرى لە جۆ خواردن نەكردووەتەوە، ئەوە مەمنوونە چەنگە 
جۆیەكى دەست بكەوێت و بەهەر شێوەیەك بێت بیهاڕێت و زگى برسى 
خۆى پێ تێر بكات، هەروەها پەنا دەبردرێتە بەر خواردنى گۆشتى زۆر 

نەى كە خواردنیان بۆ مرۆڤ حەرامە كە یەك لەوانە )ماین(ە، اڵەلەو ئاژ
 .كە خواردنى گۆشتەكەى لەكاتى گرانیدا حەالڵە
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 باڵندەى لە دوو *

 كاولى لە پشتێ

 بارانى لەناو دەكوڵێ

ئەو ماینى الق جۆیەى كە وتمان ڕەمزى نەهاتى و قاتوقڕى و 
  ، بەڵكو زۆر لهبرسێتى و گرانییە، ئەوجا نەك هەر بەرەى ئادەمیزاد

دواى خۆى دەدات، چونكە   گیانلەبەر و تەیرو توارى دیكەى برسى، وه
مەسەلەكە ملمالنێى )ژیان و مەرگە( و مەرگ هەڕەشە لە ژیان دەكات، 

ەگەى ڵواتە حاڵەتەكە زۆر الیەن دەگرێتەوە، چونكە گرانییەكە تێ
اغى كاولكارى و داڕمان و مەرگەساتى لە پشتى خۆى هەڵداوەو لە قۆن

تەشەنەكردندایە ئەگەر گۆڕانێكى پێچەوانەى بەسەردا نێت، چونكە 
اڵم لێرەدا وەك  دیارە كە باران ئومێدبەخشى بووژانەوەى ژیانە، به

شاعیر تەوزیفى كردووە، بارانەكەش جێى ئومێدى تێدا نەماوە، چونكە 
ئەگەر داش بكات و بشبارێت كە پلەى گەرماییەكەى و ڕادەو پێوانەو 

ى لە قەدەرى خۆى بترازێ، زۆریش بێت، سوودى نابێت و پێوەرەكە
بگرە ئەویش دەبێتە هۆكارێكى دیكەى ماڵوێرانى و كاولكارى، ئەمەش 

 .الى شاعیر وەكو قەدەرێكى حەتمى، بڕاوەتەوە

لە وەرگێڕانەكەشدا دەبینین وەرگێڕ )باران(ى بە )الماء( وەرگێڕاوە، 
اڵەتەكاندا )ئاوە( و شتێكى بەڵگەنەویستە كە )باران( لە هەموو ح

اڵم مەرج نییە لە هەموو حاڵەتەكاندا )ئاو(  سیفەتى ئاوى هەڵگرتووە، به
سیفەتى )باران( هەڵگرێت، چونكە لەم حاڵەتانەدا )باران( تایبەتمەندى 
خۆى هەیە، ئاویش تایبەتمەندى خۆى هەیە و لەالى شاعیر وەك دوو 

یان هەیە. بۆیە شتى لێك جیا ڕەفتاریان لەگەڵ دەكرێ و ڕوئیاى خۆ
ناكرێ )باران( بە )الماء( وەربگیڕدرێ، بەتایبەتى وەك وتمان لە 

ها )كاولى(، ئەگەرچى تاڕادەیەك سیفەتى  تێڕوانینى شیعرییەوە. هەروه
اڵم لێرەدا بە واتاى )أطالل( نایەت، زیاتر واتاى  به ،)أطالل(ى تێدایە
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جامى نەهاتى و )كاولكارى و كاولبوون( دەگەیەنێت، ئەویش زیاتر بەرەن
 .گرانییەكە دەگەیەنێت كە شاعیر باسى لێوە كردووە

وەرگێڕ بۆ )چڵك( وشەى )ذرق(ى داناوە كە  بە چڵكى باڵندانم: *
واتاى )جیقنە( دەگەیەنێت، دیارە كە )چڵك( دژوونى و پیسى و بەقڕێژى 
دەگەیەنێت كە لەگەڵ )جیقنە(دا وەك پێكهاتە و هۆى دەردانەوەو 

یان جیایە، بۆیە وەرگێڕانەكە، مەبەستى شاعیرى شوێنى دەردانەوە
 .نەگەیاندووە

دواى تەواوكردنى وەرگێڕانى ئەم چەند ڕستە شیعرییانە، وەرگێڕ 
(دا ئەم ٢و لەژێر ژمارە ) دوو الپەڕەى لە قەسیدەى جمكەكان وەالناوە

 :چوار ڕستە شیعرییانەشى بەم شێوەیە كردووە بە عەرەبى

هدین من االطالل( وەك باسمان كرد )إمرأة بن ژنى مەمك كاول: *
)كاول( واتە وێرانبوون و ڕمان، كە لێرەدا ماناى )مەمكى شیر لێ بڕاى( 

 .دەگەیەنێت كە ئومێدى ژیانى تێدا نەماوە

پەلك و گەالى دار و درەخت، وەك  بەردى پەلك قەبر: *
گیانلەبەرەكانى دیكە لە ئەنجامى نەهاتى و گرانییەكەدا، وشكیان 

ڵوەریون و سەر زەوییان كردووە بە گۆڕستان و تێیدا كردووەو هە
نێژراون، ئەمەش دەاللەتى مەرگەسات و نائومێدییە. لێرەدا نازانم بۆچى 

 :وەرگێڕ بە دوو جۆر وەرى گێڕاوە

 .ورق الحجر من قبر -أ

 .حجر باوراقە من القبر -ب

: واتە ئەو ساقۆیەى پێم وەنووساوەو لێم نابێتەوەو ١ساقۆى دووم *
شە لە دوامەوەیە، لە كوردەواریشدا دەڵێن )وەك قیڕ و بنیشت پێم هەمی

                                                           

. هەندێ شاعیر، یان نووسەر ئەگەر وشەى زۆر ناوچەیی، یان نامۆ بە عەوامیان لە ١
من نووسینەكانیان، یان  شیعرەكانیاندا بەكارهێنا، فەرهەنگۆك بۆ ئەم جۆرە وشانە دەكەن. 

 پێم وایە لەم حاڵەتانەدا وەك ڕێ ڕوونییەك سوود بە خوێنەرو باسكار بگەیەنێت.
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وەنووسایەو لە دووم نابێتەوە(، یان پەندێكى كوردى هەیە دەڵێ 
وەرگێڕ هاتووە بەم جۆرە كردوویەتى بە  ١)ڕاستى ڕزگارى لە دووە((.

( واتە )دووم(ەكەى بە )دووەم( خوێندووەتەوە يعەرەبى )المعطف الثان
ئیدى لێرە بەدواوە، وەك پێشتر  .ەستى شاعیر نییەكە لێرەدا مەب

ئاماژەم پێكرد لە ڕستەى )یسأل عازف الطنبور(ەوە تا كۆتایی 
قەسیدەكە كە لە گۆڤارى )حجلنامە( باڵوكراوەتەوە، لەناو قەسیدەى 
جمكەكاندا نییە! وەرگێڕ لە چ سەرچاوەیەكى وەرگرتووە؟ ئەوەیان 

یی قەسیدەكەدا نووسراوە )دوو نازانم! ئەگەرچى وەك تێبینى لە كۆتا
 .پارچە لە قەسیدەیەكى درێژ، وەرگێڕانى لە كوردییەوە: حجلنامە(

 
 :وتەیەكى پێویست

وەرگێڕانى شیعر بە شێوەیەكى گشتى مشتومڕ و ڕاوبۆچوونى 
جیاجیاى لەسەرە، ئەگەرچى شیعریش هەتا شیعر بەپێى سەردەم و 

اتاكان و زەنگى لەڕووى شێوازى دەربڕین و هاوئاهەنگى ڕستە و و
ناوەوەیان و خوێندنەوەى ئەودیوى ڕواڵەتى دەنگەكان و...... تاد، لە 
یەكدى جیان و لە وەرگێڕانیشدا مەسەلەى ئاسان و ئاسانتر و 
ئاسانترین هەیە، بە پێچەوانەش، گران و گرانتر و گرانترین هەیە. واتە 

 .ەمەسەلەكە لە هەموو حاڵەتەكاندا پێوەرى خۆى هەیە و ڕەها نیی

چ ئەوانەى ناو دیوانى جل و بەرگ و  ٢شیعرەكانى ئەنوەر مەسیفى،
جمكەكان، چ ئەوانەى دواى دەرچوونى ئەم دیوانە نووسراون، تاكو 
ئێستاشى لەگەڵدا بێت، پەیڕەوى جۆرە تەكنیكێكى تایبەت بەخۆى 
دەكات كە لەناو شیعرى نوێى كوردیدا سیمایەكى جیاكارى هەیە لە 

                                                           

ش،  ١364. امثال وحكم كردی، گرد آورندە: قادر فتاحى قاضی، انتشارات دانشگاە تبریز، ١
 . ٢١4ص

 .. مەبەست لە شیعرەكانى دواى چاپكردنى هەردوو دیوانەكەى )خۆرباران(ى شاعیرە٢
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و دووبارەكردنەوەو پاش و پێش كردنى وشە  دەربڕین و دابەشكردن
و ڕستەكان و جێگۆڕكێ و جۆرە گەمەیەكى زمانەوانى كە لەالى زۆر 
لە خوێنەران بووەتە مایەى سەرسامى و بە پچڕپچڕ تێگەیشتن، یان 
هەر تێنەگەیشتن و واق وڕمان و هەندێ جار پێكەنین گرتن لەبەردەم 

جار میلى تەرازووى نێوان خوێندنەوەیاندا و...تاد. ئەمانەش هەندێ 
شاعیر و خوێنەرانیان لەق و لۆق كردووە و ڕەنگە تا عەیام زەمانێكى 

یەك وەك شاعیرێك -زۆریش هەروا بێت، نەخاسمە ئەنوەر مەسیفى
لەالیەك هەر خۆى كەیفى بە وشەى )جەماوەرى شیعر( نایە، چونكە 
 پێى وایە شاعیر دەبێ خوێنەرى هەبێت نەك جەماوەر، لەالیەكیش

شیعرى خۆى بە شیعرى ئاسایی نازانێت و الیشى وایە كە ))شیعرى 
نائاسایی، ئاساییانە ناخوێندرێتەوە، چونكە لەكاتى خوێندنەوەیدا زمان 
ئاسایی نییە، بەڵكو لە پڕو لە هیكڕا خوێنەر بەرەو چەندین كات و 
شوێنى هەبوو، یان نەبوو دەبات و لە هەمان كاتیشدا لە پڕ و لە 

ن خوێنەر بەرەو چەندان دەرەوەى كات و دەرەوەى هیكڕاش هەما
شوێن دەبا..... چونكە شیعرى نائاسایی لە كات و ناكات و شوێن و 

١ناشوێن زمانى خۆى دروست دەكات((.
 

من بەش بە حاڵى خۆم، ئەگەرچى لە سەرتاپاى زۆربەى شیعرەكانى 
اڵم بە حوكمى نزیكیم و شارەزاییم  مەسیفى چاك حاڵى نابم، به

ەیەك لە پێكهاتەى شاعیریەتى شاعیر، ئەوەندە دەزانم كە هەروا تاڕاد
پەلالرە كوێرانە وشە ڕیز ناكات و لە خۆیەوە هەڵناكوتێتە سەر كۆشكى 
شیعر و نووسین، بەڵكو پێگە و ڕێگە و جێگەیەكى هەیە كە پێى خۆى 
لەسەر قایم كردووە. بە بۆچوونى خۆم مەسیفى پێى لەسەر زەوییە و 

بە ئاگاشى لەناو ئاگردانى پڕ لە نوور و بەرەكەتى سەرى زیندوو و 

                                                           

 . ١74، بەیانى دووەمى فۆرمى گران، ل٢٠٠٠(، ئادارى/ ١3نوێ، ژ ). گۆڤارى نووسەرى ١
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دابى كوردەوارى بە كەماڵى ڕاحەت دڵ دەگێڕێ، ماسیگرانە نقوومى ناو 
دنیایەكى تژى لە ئەفسانە و بیروباوەڕ و فەنتازیا و میسۆلۆژیا و 
كولتوور و كەلەپوورى خۆماڵییانە و ناخۆماڵییانەى میللەتان دەبێت. 

نەى ڕەنگاو ڕەنگى پڕ لە دەاللەتى زۆر نزیك هەندێك جار ڕستە زەنگیا
و ڕاهاتوو بەزەین و بیر دەخاتە بەرچاو، هەندێ جاریش زۆر دوور لە 

اڵم لە هەموو  زەین و بیرى ڕاهاتووى خوێنەر دێنە بەرچاو، به
حاڵەتەكاندا، شاعیر كلیلەكەى لەناو شیعرەكاندا بەجێ دەهێڵێ تا 

اڵم زۆرجار  كان بكاتەوە، بهخوێنەر بتوانێ دەرگاى چوونە ناو شیعرە
دواى كردنەوەى دەرگاكەش سەد باریكە ڕێى دى دەزوو ئاساى دێتە 
پێش، ئەویش شارەزایی دەوێ بۆ گرتنەبەر و بەسەردا ڕۆیشتن كە من 
پێم وایە خۆیان لە سیحرى وشەكان وەرپێچاوە بۆیە شاعیر بڕواى 

كى خۆى ))دەبێ شاعیر وەرشەیەكى زمانى هەبێ و وشەخانەیە وایە كە
هەبێ بۆ ئەوەى بتوانێ خۆى بنووسێتەوە و ئەزموونى كەس 

شیعر الى مەسیفى ئامانجێكى هەیە و زۆر جار بە  ١نەجوێتەوە((.
سیحرى وشەیەك، یان زیاتر پێكەوە سیماى تابلۆیەكى شێوەكارى، یان 
دابێكى پەیوەست بە بیروباوەڕ، یان چیرۆكى بەر ئاگردانى كوردەوارى 

ێنەى زەین و بە باریكە دەمارێك، گەرماییەك بە دەخاتەوە بەر ئاو
كردنى  اڵمێشك دەبەخشێت. ئەمەش بەالى شاعیرەوە لە ڕێى ))بەرەڵ

نەفەسى هونەرى و هەوڵدان بۆ دۆزینەوەى ئەو وێنەو ڕستانەى كە 
٢نەبیستراون، یان لەبیر كراون بگوترێن((.

 

بەم جۆرە دەبینین شاعیر سێرەى لە نیشانەى خۆى گرتووە و 
اڵم كێ دەیبینێ،  یشى پێوە ناوەو الى خۆى ئامانجەكەشى پێكاوە، بهپل

كێ نایبینێ، ئەوەیان بە گرفتى خۆى نازانێ، چونكە ئەو پێى وایە دەبێ 
                                                           

 (.5. هەمان سەرچاوەى ژمارە )١
 (.١76( الپەڕە )١٠. هەمان سەرچاوەى ژمارە )٢
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خوێنەر خۆى ماندوو بكات و بە پشى و هەناسەى وەرزشوانێك بێتە 
))چونكە قەسیدەى نوێ جۆرێكە لە ڕاهێنانى هاوبەش لە نێوان ، مەیدان

ئەمەش بە ڕاهێنان و مەشقكردن و بڕینى  ١شاعیرەوە((. خوێنەر و
 ... تادهەورازەكان و شۆڕبوونەوە بەرەو نشێوەكان و گەیشتن بە ناخ و

مەیسەر دەبێت، ئەوە ئەو كات بەسەر هەڵبڕینێ، بە چاوكردنەوەیەك، 
دەزانێ لەسەر چ ترۆپك و بەرزاییەك جێگیرەو چ بەرزاییەكى لێى 

 .دیارە
 

                                                           

. ئەدەبى كوردى و ڕەخنەى ئەدەبى نوێ، د.كەمال مەعروف، بنكەى ئەدەبى و ڕووناكبیرى ١
 گەالوێژ،

 .55، ل٢٠٠٠ -سلێمان 
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 :تێبینى

ئەوەى دێڕ بە دێڕ و وشە بە وشە لەگەڵ وەرگێڕانە لەبەر  -١
عەرەبییەكەدا ڕۆیشتووم، ڕەنگە هەندێ جار لە شێوە دابەشكردنەكەى 
شیعرەكە دەرچووبم، چونكە مەبەست لێرەدا بەراوردى وەرگێڕانەكەیە، 

 .نەك لێكۆڵینەوەى شیعرەكە

ئەو نموونانەى لە سەرەتاى وتارەكەدا هاتوون، هەموویان  -٢
ینان دەرهێنراون و خاوەنەكانیان دیارن و لە ئەرشیفى الى لەناو نووس

اڵم چونكە مەبەست لە حاڵەتى وەرگێڕانەكەیە، نەك  خۆم پارێزراون، به
 .كەسى وەرگێڕ، بۆیە بە پێویستم نەزانى ناوى كەس بهێنم

 راوێز: په
 . رگيراوه رنێت وه ئينته  له  قه م ده ئه -1

اص، خ، عدد ٢٠٠7( ١١-١٠، العددان ) ة: مجلة حجلنام  بڕوانه -2
 94-9٢ص

 :سەرچاوە

( 4حجلنامة، مجلة ثقافية تصدر باللغة العربية في السويد، العدد ) (1)
 .( ملف الشعر الكردي المعاصر٢٠٠١سنة )

جلو بەرگ و جمكەكان، شیعرى ئەنوەر مەسیفى، بەغدا،  (2)
 (١99٠)) چاپخانەى )الحوادث(، ساڵى

 ٢٠٠3( ساڵى  ١7٢)   كاروان، ژماره گۆڤارى  له  ته م بابه ئه ێبينى:ت
، لێرەدا بەپێی پێویست و خواستی بابەتەکە لە هەندێ  وه ته باڵوكراوه

 شوێن وردەدەستکارییەک کراوە.
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 شیعرێكی مەحموود دەروێش + سێ وەرگێڕان

 
 

(چەند سەرنجێكی بەراوردكارییانە ) 
كار تا ئەو ساتەی مرۆڤ لە ژیاندایە و لە جووڵە نەكەوتووە و 

دەكات، ئەگەر و شیمانەی ئەوەی لێ دەكرێت ساتمە بكات، هەڵبخزێت، 
هەڵە بكات، تووشی غەفڵەت و بەدحاڵیبوون بێت و حاڵەتێكی وای 
بەسەر بێت كە زۆرجاران بەزیان و خەسارەتیش بۆ خۆی و 
دەوروبەرەكەی بشكێتەوە و لەسەری ببێتە ماڵ و بكەوێتە بەر تانە و 

اڵم ئەمەش  ەو ڕەخنەشی لێ بگیرێت، بهتەشەر و گلەیی و گازاند
وەنەبێت وەك دەڵێن، كۆتایی مەسەلەكە بێت و كەسەكە تووشی شۆك 
و دەست لەخۆبەردان بكات، یان ئەم ڕێگا دوورودرێژەی ئاوا لە 
كورتی ببڕێنرێتەوە، چونكە دەكرێ بە پشوو درێژی و دان بە 

ستترەوە خۆداگرتن و بەخۆداچوونەوەیەكی چاالكانەی تۆكمەتر و درو
تێ هەڵبچێتەوە و چاو بە هەڵەكانیدا بخشێنێتەوە و بۆ بەرژەوەندی 
خودی و بابەتی تێبكۆشێ، بەمەش ئەنجامی باشتر بەدەست بێنێت، لە 

اڵم هەڵەكردنەكان لە  كۆنەوەش وتوویانە )تەنیا مردوو هەڵە ناكات(، به
ە یەكتر جیاوازن، هەر لەم سۆنگەیەوەش لینین دەڵێت )تەنیا ئەوكەسان

ن(، دەبێت ئەوەشمان لەبەرچاو بێت كە  هەڵە ناكەن كە هیچ كارێك ناكه
زۆربەی كار و جووڵەی ئادەمیزاد، لەبەر ڕۆشنایی یاسای سروشتی و 
بەراوردكاری، چ لەسەر ئاستی تاك، یان گرووپ و كۆمەڵ، تاووتو 
كراوە و تەتەڵەو بژار كراوە، بۆیە ڕەوا نییە هەروا بە ڕەهایی و 



 
99 

ڵی ڕاست و چەپ بەسەردا كێشانی چەند هەڵەیەك، ڕەمەكی و هێ
ئەگەرچی زۆر زەق و شێواویش بێ، كۆتایی بە مەسەلەكە بهێنرێت و 
ببڕایی ببڕ ڕووی تێ نەكرێتەوە و كارەكە ئومێدبڕ بكرێت، چونكە 
ئەمەش لە خۆیدا كردنەوەی دەروازەیەكی تری هەڵەیە و پێویستی بە 

بێ ئەوەشمان لەبەرچاو و دڵ اڵم هەمیشە و هەردەم دە چارەسەرە، به
لێرەدا زیاتر مەبەستمان لە  -بێت هەروەك وتمان: هەڵە تا هەڵە جیاوازە

بۆیە  -هەڵەی بواری ئەدەبییەو بابەتی نووسراوە بە وەرگێڕانیشەوە
 .كاریگەری و كاردانەوەكەشی جیاوازە

هەندێ هەڵەی چارەنووسساز هەیە كە مەترسیدارە، بە تایبەتی لە 
اسادانان و ڕایی كردنی كاروباری كۆمەآلیەتی و باری كەسی بوارەكانی ی

و هەندێ كێشەی پەیوەست بە بیروباوەڕ و ڕێوڕەسمی پەرستن و 
مەسەلە ژیاری و مێژووییەكان، ئەمانە نابێت چاوپۆشییان لێ بكرێت، 
بەڵكو بۆ بەرژەوەندی گشتی بە هەر نرخێك بێت، دەبێ هەوڵی ڕاست 

ن بۆ بدرێت، بەرانبەر بەوەش ڕەنگە هەڵەی كردنەوە و هەموار كردنەوەیا
زۆر گەورە و زەق لە بوارەكانی ئەدەب و ڕۆشنبیری و هونەری، تەنانەت 
لە هەندێ بواری زانستیش، وەك هەڵەی چاپ، یان هەڵەی غەفڵەت و 
بەسەردا تێپەڕین و كەمتەرخەمی و پەلەپەلی و...تاد، ئەوەندە مەترسیدار 

ێن، بۆیە من لەگەڵ ئەوەدا نیم كە لە كاتی نەبن و بە سانایی چارەسەر بكر
ڕۆمان...تاد( چەند  -چیرۆك -وەرگێڕانی بەرهەمێكی ئەدەبیدا )شیعر 

هەڵەیەك چ لە ئەنجامی كەمزانی و هەڵەی چاپ، یان دەستكورتی وەرگێڕ 
لە بوارەكەوە بێت، یان لە ئەنجامی بێ ئاگایی و غەفڵەتدا، یان پەلەپەلی )بە 

لەبەر خراپ تێگەیشتن و بەدحاڵی بوون لە كاتی  هەر هۆیەك بێت(، یان
گەرماوگەرمی وەرگێڕاندا و بەسەر دانەهاتنەوە و پاكنووس نەكردنەوەیدا، 
ئەوە وەرگێڕ تووشی جۆرە بە هەڵە داچوونێك دەبێت، ڕەنگە پاشان 
خۆیشی سەیری پێ بێت، چۆن ئەم حاڵەتەی بەسەردا تێپەڕیوە( ئیتر لێی 
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ڕاست و چەپ بەسەر سەرتاپای بابەتە  بدرێت و هێڵێكی اڵلە هەڵ
وەرگێڕدراوەكەدا بهێنرێت و توانایی و ماندووبوونی وەرگێڕەكە هەمووی 
جارانی سفر بكرێت، بە تایبەتی كە نیازپاكی و مەبەستەكە لەالیەن 
)وەرگێڕ و ڕەخنەگر(، یەك ڕەوت و ئاراستە بێت كە خزمەتی ئەدەب و 

 .چارەسەری كارەكە سانایە ڕۆشنبیری و زمانی نەتەوەیی بێت، ئەوە

دەبێ ئەوەشمان لەبەرچاو بێت كە زۆر قسەو ڕاوبۆچوونی 
جۆراوجۆر لە بارەی وەرگێڕانی شیعرەوە هەیە، ڕای وا هەیە وەك دەڵێن 
بە )قەراری قەتعی( وەرگێڕانی شیعر ڕەت دەكاتەوە و هەر لە بنڕا لەگەڵ 

بردن بۆ  وەرگێڕانی شیعردا نییە! بەڕادەیەك بەهیچ شێوەیەك دەست
اڵم زۆرجارانیش ڕاوبۆچوونەكان  وەرگێڕانی شیعر بە پەسند نازانێت، به

بەو الیەدا دەشكێنەوە و تۆزێك نەرمتر دێنە مەیدان و دەڵێن: گوایە دەبێت 
)وەرگێڕی شیعر، خۆی شاعیر بێت(، بەالی منەوە ئەمە ڕەنگە مەرجی 

نە و لێزانین و اڵم شارەزایی و هەبوونی هەستی شاعیرا بنەڕەتی نەبێت، به
وردەكارییەكانی پەیوەست بە شیعرەكە، وەك مەرجێك هەبوونی بە 
پێویست دەزانم، ئەگەر لە پاڵ ئەمانەشدا وەرگێڕ خۆی شاعیریش بێت، 
ئەوە باشتر و گونجاوتر، هەروەها ئاوا بە ڕەهایی و لێبڕاوانە 
ڕاوبۆچوونەكان سەبارەت بە وەرگێڕانی شیعر پێم وابێ بەم جۆرە شیش 

ت نەكرێ و بە جارێ هەناسەی تێدا نەمێنێت و دەروازەكە بە تەواوەتی كو
دابخرێت، چونكە شیعر وەك بەشێكی زیندووی دەردانەوە و 
كاردانەوەكانی ژیان و ناخی مرۆڤ و مرۆڤایەتی و هەبوونی سەدان 
زمانی جیاجیا و لە هەمان كاتدا وەك دیارە دەرفەتی زانین و فێربوون و 

و زمانانەش بە ڕەهایی، نەشیاوە و گونجاو نییە، تێگەیشتن لەم هەمو
هەربۆیە ناكرێت بەشێوەیەكی گشتی دەستبەرداری وەرگێڕان ببین، 
لەوانەش وەرگێڕانی شیعر، چونكە شیعریش بەپێی ئاستی ڕۆشنبیری 
شیعریی شاعیران و چەشن و مەبەستەكان و جۆری دەربڕینی 



 
101 

دەكرێ بڵێین شیعر هەیە شاعیرەكان، هەموویان لە یەك ئاستدا نین، بۆیە 
وەرگێڕانەكەی زەحمەت نییە و ئاستەنگ و گرفتی وای تێدا نییە بۆ 
وەرگێڕانی لە زمانێكەوە بۆ زمانێكی تر، بە تایبەتی ئەگەر كەسی وەرگێڕ 
لێی بزانێ و لە وردەكارییەكانی زمانەوانی هەردوو زمانەكەدا وەستا بێت 

ڕدراو بدۆزێتەوە. لە بەرانبەر و ڕەهەندەكانی دەربڕینی بۆ زمانی بۆ وەرگێ
ئەمەشدا، شیعری وا هەیە، ڕەنگە هەتا دنیا دنیایە، بە هیچ جۆرێك 
وەرگێڕان قەبووڵ نەكات، وەك ڕۆمان جاكۆبسن گوتەنی: )ئەسڵەن قابیلی 

اڵم وەك وتمان، ئەمە ژیانە و ئەمە زمانە، ویست و  تەرجەمەكردن نییە(، به
شنبیری و متوربەكردنی كولتوور و مەبەستەكانی ئاڵوگۆڕی زانیاری و ڕۆ

شارستانیەتە جۆراوجۆرەكان و چێژ و ڕایەڵەكانی دیكەی ژیان و 
گۆڕینەوەی  -پەیداكردنی ئاشنایەتی لەنێوانیاندا و كاریگەرییەكانی 

مەعریفە و بەرژەوەندییە كولتوورییەكان، خوازیاری ئەوەن كە وەرگێڕان 
ەربڕینی پەخشانیش بێت، یان مەیدانەكە چۆڵ نەكات، بۆیە ئەگەر بەشێوە د

هەر شێوە لێكدانەوەكی تر، پەنای بۆ ببرێت و وەك پێداویستییەكی ژیان و 
 .ژیاری بۆ گەیاندنی مەبەستی شاعیر، سڵی لێ نەكرێتەوە باشە

لە وەرگێڕانی شیعردا، وێڕای گەیاندنی واتاو مەبەستی شاعیر، كارەكە 
الیەنی جوانیناسی و خوازیاری چەند بنەمایەكە، لەوانە ڕەچاوكردنی 

ناسكی و دڵگیری و ترپە و ئاوازی دەربڕین، جرینگە و ورینگە و تەوژمی 
خۆڕسكانەی وشەی زمانی بنچینە، ئەگەر تێیدا بێت، چونكە زۆر شیعر 

هەروەها گەیاندنی هەستی ناخەكی شاعیرانە و  -لەم حاڵەتانە بەتاڵن
نی كاری شیعرییەت كە ئەمانە بایەخی تایبەتی خۆیان لەسەركەوت

وەرگێڕانەكەدا هەیە، بۆیە بەپێی خواستی زمانی دەق، دەربڕین و ئیدیۆم 
و دەستەواژە و وشەی ناوچەیی و دەربڕینی میللی، دەبێت لە زمانی بۆ 
وەرگێڕدراودا بە لێزانییەوە بە جوانی و دروستی بەرانبەری بۆ 
بدۆزرێتەوە، یان چارەسەری گونجاوی بۆ بكرێت تا جێگەی شیاوی خۆی 
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بگرێت و نەبێتە مایەی سەرگەردانی خوێنەر و وەرگر هەراسان و 
نە بەر یسەراسیمە و مێشك سارد نەكات و هیچ الیەكیشمان نەكەو

سێبەری ئەم وتە قورسەی كە ڕۆمان جاكۆبسن لە بارەی وەرگێڕانی 
شیعرەوە دەڵێت ))تەرجەمە، قەسابخانەی شیعرە، لەوێدا شیعر سەردەبڕن، 

، ئەگەرچی مەرج نییە ئەم وتەیە بۆ وەرگێڕانی شیعر دەكوژن، دەمرێنن..((
لە هەموو حاڵەتێكدا ئاوا بە ڕەهایی، بەم جۆرە بێت! ڕاستە ))وەرگێڕانی 
سەقەت تەنیا هەر سەقەت كردنی بابەتەكە نییە و بەس، بەڵكو سەقەت 

 .نیشاندانی خاوەن بەرهەمەكەشە بەبێ ئەوەی خۆی سەقەت بێت((

ەك هاوكارێك شانم داوەتە بەر لەم سەروبەندە و لێرەدا و
شەنوكەوكردن و بەراوردكردنی چەند ڕستە و پەرەگرافێك كە سەرنجم 
لە بارەیانەوە هەیە لە وەرگێڕانی شیعرێكی شاعیری فەڵەستینی مەحموود 

( بەناوی )لیس للكردي اال الریح( كە هەر لە 9/8/٢٠٠8-١94١دەروێش)
ی مێژووی باڵوكردنەوەیان زمانی سەرەكییەوە، واتە زمانی عەرەبی، بەپێ

لەالیەن بەڕێزان: د. ئازاد عەبدولواحید كەریم و جەمال غەمبار و د. 
ئەنوەر قادر محەمەد، كراوەتە كوردی، دیارە شیعرەكە لەالیەن شاعیرەوە 
پێشكەش بە )سەلیم بەرەكات( كراوە كە شاعیر وەك بەردەنگێكی كورد 

ێت باس لە ناواخنی بابەت و دەیدوێنی و لە میانی كەسایەتی ئەوەوە دەیەو
مێژووی پڕ لە هەوراز و نشێوی كورد و مەینەتییەكانی ئەم میللەتە ستەم 
لێكراوە بكات، ئومێدەوارم توانیبێتم پەلە بەردێك لەسەر ڕێگاكە البدەم، بە 

 .نیازی ڕێگە خۆش كردن بۆ بە سەالمەتی گەیشتن بە مەبەست
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 :تێبینی

ستەسازی و خاڵبەندی بە ڕێنووسی دەقی وەرگێڕانەكان وەك ڕ - أ
 .خۆیان گواستراونەتەوە

لەبەر زۆر دووبارەبوونەوەی ناوی وەرگێڕەكان و وەك  - ب
ئاسانكاری بۆ خوێنەر، هەروەك وتم ناوەكانم بەپێی مێژووی 
باڵوكردنەوەی وەرگێڕانەكانیان ڕێزبەندی كردووە و بەم جۆرەم 

جەمال غەمبار، ئە: ئەنوەر  -نووسیوە: ئا: ئازاد عەبدولواحید كەریم، ج
 .قادر جاف

لە سەرەتاوە ناوونیشانی شیعرەكە )لیس للكردي اال الریح( بەم 
 :جۆرە وەرگێڕدراوە

 ئا: كورد تەنها )با(ی هەیە

 .كورد چیتر شك نابات -با-ج: جگە لە 

 ئە: كورد هەر باهۆزی هەیە

لێرەدا هەر سێ وەرگێڕانەكە، بە وردی مەبەستی شاعیریان 
ە، چونكە وەك لە وشەكەدا دیارەو )للكردي( هاتووە، كە لەگەڵ نەپێكاو

وشەی )للكرد( جیاوازە تا بڵێین )كورد(، بە تایبەتی شیعرەكە پێشكەش 
بە )سەلیم بەرەكات(ی بەڕەچەڵەك كورد كراوە و شاعیر وەك 
بەردەنگێك ڕووی قسەی تێ دەكات، بۆیە مەبەستی شاعیر لێرەدا ئەو 

بەرەكات(ـە، لەبەر ئەوە )ئەو كوردە(  كەسە كوردەیە كە )سەلیم
 .دروستترە لە )كورد( وەك ناوێكی گشتی و موجەڕەد

یەكی ئاسایی لەگەڵ )باهۆز( جیایە كە واتای ڕەشەبا،  -با-هەروەها 
 .بای توند و هەندێ جار گەردەلوولیش دەگرێتەوە
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 یتذكر الكردي حین ازورە، غدە... 

 ئا: كە دەچمە الی كوردێك

 لەبیر دەكاوسپێدەی خۆی 

 -كورد -ج: كاتێ دەچمە دیدەنی 

 ...ئەو، سبەی خۆی بیردێتەوە

 ئە: كاتێ سەر لە كوردەكە دەدەم،

 ...سبەینێی خۆی بیر دەكەوێتەوە

 

لەم ڕستەیەی سەرەوەدا بە ئاشكرا دیارە كە فەرمانی )یتذكر(، واتە 
ئەو بیری دەكەوێتەوە، بەبیری دێتەوە، دێتەوە بیری...تاد، هەروەها 

شەكە ئامرازی )ال(ی نەفی كردنی لەپێش نییە، تا بڵێین )لەبیردەكا( و
هەروەك ئازاد عەبدولواحید كەریم وای وەرگێڕاوە! پاشان وشەی 
)غدە(، واتە )سبەی خۆی(، یان )سبەینێی خۆی(، نەك )سپێدەی خۆی( 
كە واتای )غدە( ناگەیەنێت، بەڵكو كازیوە و گەردی بەیانی و تاریك و 

دەگەیەنێت، ئەم وردەكارییانە لە وەرگێڕاندا گرینگی  ڕوونی بەیانی
خۆیان هەیە، ڕەنگە شاعیر لێرەدا مەبەستی لەم وشەیەدا وەك 

 .دەربڕینی شیعری، ئاییندە و دواڕۆژ و داهاتوو بێت

سەبارەت بە وشەی )الكردي( كە هەر سێ وەرگێڕ بەم جۆرەیان 
 :نووسیوە

 .ئا: كوردێك، ج: كورد، ئە: كوردەكە

الكردي( لێرەدا وەك ناوێكی ناسراو )مەعریفە( بەكار وشەی )
هاتووە كە مەبەستی شاعیر كەسێكی كوردە، دیارە وەك وتمان 
بەردەنگەكەی )سەلیم بەرەكات(ـە كە كوردە، بۆیە ئەوەی ئەنوەر قادر 
كە دەڵێت ))كاتێ سەر لە كوردەكە دەدەم(( لە دوو وەرگێڕانەكەی تر لە 
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ە جیاتی )لە كوردەكە( بیوتایە ).... لەو مەبەست نزیكترە، ئەگەرچی ل
 .كوردە...( دروستتر دەیپێكا

 الغبار: الیك عنی ةفیبعدە بمكنس! 

 !ئا: بەگسكی تۆزاوی ڕایدەماڵێ، وازم لێبێنە

 !ج: بەگسكی غوبار ڕایدەماڵێ: چیت داوە لێم

 !ئە: بەگسكی تۆزماڵینەكەی دووری دەخاتەوە: وازم لێبێنە

 

دەخاتەوە، وەك ئەنوەر وەریگێڕاوە، نەك )فیبعدە(، واتە دووری 
)ڕایدەماڵێ( كە هەردوو وەرگێڕانەكەی تر وایان نووسیوە، چونكە 
)ڕاماڵین( و )دوورخستنەوە( وەك واتای ورد بۆ دوو حاڵەتی جیا 
بەكاردێن و وشەكەش ڕوون و ئاشكرایە كە دیارە )فیبعدە(ـە، نەك 

بە )گسكی تۆزاوی، )فیجرفە(، هەروەها )بمكنسة الغبار( كە بەڕیز 
 .غوبار، تۆزماڵین( وەرگێڕدراوە

دیارە )گسك(، یان )گێسك( وەك ئامرازێك زیاتر بۆ ماڵین و ماشتن 
و خڕكردنەوە سەریەكی خۆڵ و خاشاك و پاشماوەی هەندێ كەلوپەلی 
پەرتوباڵوی سەر زەوی و شوێن بەكاردێت، ڕەنگە مەبەست لێرەدا 

كە كارەباییانە بێت كە بۆ وەك واتای دیاری وشەكە، ئەم جۆرە گس
البردن و پاككردنەوەی شوێن بێت لە تۆز و گەرد و خۆڵی نیشتووی 
سەر كەلوپەل و شمەكەكان، هەڵبەتە وەك مەبەستی شیعریش ڕەنگە 

اڵم  دەاللەتی خۆی هەبێت و لێكدانەوەی جۆراوجۆری بۆ بكرێت، به
ییە، )گسكی تۆزاوی(، واتە ئەو گسكەی كە تۆزی لێ نیشتووە و تۆزاو

وەك ئازاد وای وەرگێڕاوە، نازانم بەم شێوەیە مەبەستی شاعیر 
یان ئەوەی جەمال كە كردوویەتی بە )گسكی غوبار(،  ؟دەگەیەنێت

ئەگەر )غوبار(ـەكە بكەینە )تۆز و گەرد...( ڕەنگە ئەوەی لێ نەكەوێتەوە 
 ؟كە شاعیر مەبەستیەتی
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نەكەی..( وەرگێڕانەكەی ئەنوەر كە كردوویەتی بە )گسكی تۆزماڵی
 .وردترەو دروستتر خۆی دەنوێنێت

 

 أنا المسافر في مجازي، والكراكي الشقیة 

 :الظالل  اخوتی الحمقى. وینفض عن هویته

 ئا: من ڕێبوارێكی تراویلكەم و لەقلەقە چەتوونەكانیش

 برا بێ مێشكەكانی منن

 :كورد گومڕایی لەسەر ناسنامەی خۆی ڕادەماڵێ

 زی خۆمدا،ج: من دەبمە موسافیر لە مەجا

 !یە السارەكانیش، برا گێلەكانی منن-كەراكی -

 :ئەویش سێبەر لە ناسنامەكەی خۆی دەتەكێنێت

 ئە: ڕێبواری خوازەی خۆمم، قوڵنگە چەقاوە سووەكان،

 برا الژگەكانمن و سێبەر لە ناسنامەی دەتەكێنێ

 

وشەی )الكراكي الشقیة( الی ئازاد كراوەتە )لەقلەقە چەتوونەكان(، 
یە السارەكان( و الی ئەنوەر )قوڵنگە چەقاوە -ال )كەراكیالی جەم

سووەكان(، ڕەنگە )قوڵنگ( بۆ )كەراكی( لە )لەقلەق( نزیكتر بێت، چونكە 
باڵندەیەكی مل درێژی الق درێژە و خۆی لە ئاوێ دەدات بۆ ڕاوكردنی 

 .نێچیر

هەروەها وشەی )الشقیة( وەك سیفەت بۆ )كەراكی( واتە هیالك، 
ت...تاد گونجاوترن لە سیفەتەكانی )السار، چەتوون، ماندوو، شەكە

چەقاوەسوو...تاد(، چونكە ئەمانە زیاتر سیفەتی تایبەتن بە ئادەمیزاد، 
اڵم ئەوانی تر وەك سیفەتی هاوبەش دەكرێ بۆ هەموو گیانلەبەرێك  به

 .بەكار بێت
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وەك دیارە جەمال هەمان وشەی )كەراكی( عەرەبی بەڕێنووسی 
اڵم ڕەنگە هەستی بەوە نەكردبێ كە وشەكە لە  هكوردی نووسیوە، ب

بنچینەدا )كۆ(یە، بۆیە سیفەتی )السارەكان(یشی هەر بە كۆ نووسیوە، 
ئەمەش پێچەوانەی ڕێزمانی كوردییە كە )ناو و سیفەت( بە كۆ بەدوای 

 .یە السارەكان(-یەكدا نایەن، بۆیە دەبوایە بكرێتە )كركی

ێبەر، یان سێبەرەكان برای سەبارەت بە وشەی )الظالل(یش، واتە س
وەرگێڕ ئازاد لەگەڵ )الضالل(، واتە گومڕایی و سەرگەردانی، لێی تێكەڵ 
بووە! بۆیە كردوویەتی بە )گومڕایی( و وشەی )كورد(یشی لەپێشی 

 !داناوە كە لە دەقە سەرەكییەكەدا ئەم وشەیە نییە

هەروەها )ینفض( كە دادەتەكێنێ، دادەوەشێنێ...تاد، كەچی 
تی بە )ڕادەماڵێ(، هەروەك پێشتریش هەمان شتی بۆ )فیبعدە( كردوویە

 !بەكارهێنابوو

دیارە بۆ وشەی )مجازي( كە لە ڕەوانبێژیدا خوازەیی و ناحەقیقی 
دەگەیەنێت، وشەی )تراویلكە(ی بەكارهێناوە، ڕاستە تراویلكە وەك ئاو 

ی اڵم لێرەدا )تراویلكە( جێگە خۆی دەنوێنێ و ڕاستییەكەی ئاو نییە، به
 .)مەجاز(ی ناو ئەم شیعرە ناگرێتەوە

 

 نیقوسیا هوامش في قصیدتە 

 ككل مدینة أخری

 ئا: نیقۆسیا پەراوێزی هەڵبەستێتی،

 كە وەكو هەر شارێكی تر

 ج: نیقۆسیا، وەك هەر شارێكی تر،

 پەراوێزگەلی چامەكەیەتی،

 -وەك هەموو شارەكانی تر -ئە: نیقۆسیا 

 ...پەراوێزانی هۆنراوەینی
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اڵم ئەوەی ئازاد و  وەرگێڕانەكە لە یەكترییەوە نزیكن، بههەر سێ 
( -جەمال )ككل مدینة أخری(یان كردووەتە: )وەكو/ وەك هەر شارێكی

كەچی شاعیر دەڵێت )وەك هەموو شارێكی تر( نەك وەك ئەوەی 
ئەنوەر كە )مدینة أخری(ی كردووەتە )شارەكانی تر( ڕەنگە وەك واتای 

اڵم بۆ وەرگێڕانی شیعر،  ێت، بهگشتی زۆر لە مەسەلەكە نەگۆڕ
 .ڕەچاوكردنی ئەم وردەكارییانە پێویستن

 

 علی دراجة 

 حمل الجهات، وقال: اسكن اینما

 .وقعت بي الجهة األخیرة

 ئا: لەسەر پایسكیلێكە

 :چوار دەوری هەڵگرتووە و دەڵێت

 لە هەر كوێیەك لەنگەرم گرت، لەوێ ئارام بە

 كیلێك هەڵگرت وج: ئەو، هەموو شوێنەكانی لەسەر پایس

 وتی: دوا شوێن لە كوێی گیرساندمەوە

 لەوێ دەبم بە نیشتەنی

 :ئە: بە پایسكیلێك هەموو الكانی لەگەڵ خۆی هەڵگرت و وتی

 .لە دوا شوێن دەگیرسێمەوە

 

ئازاد عەبدولواحید كەریم بۆ وەرگێڕانی دوا دێڕی ئەم كۆپلەیە 
(، وابزانم خراپی دەڵێت: )لە هەر كوێیەك لەنگەرم گرت، لەوێ ئارام بە

لێ حاڵی بووە! چونكە فەرمانی )اسكن(، واتە نیشتەجێ دەبم، جێگیر 
دەبم، لێی دادەبەزم وەك مەنزڵگا، یان لێی دەگیرسێمەوە...تاد، واتە 
شاعیر هەموو الیەكانی خستووەتە كۆڵی خۆی و بەسواری پایسكیل 
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ك و كەوتووەتە جووڵە و خۆی داوەتە دەستی قەدەر، وەك ماڵ بە كۆڵێ
لە كۆتاییشدا دوا ال، یان شوێن هەڵیدایە كوێ، ئەوە لەوێدا بەبێ ویستی 

اڵم دیارە  خۆی لێی نیشتەجێ دەبێت و بارگەوبنەی خۆی دەخات، به
برای وەرگێڕ فەرمانی )اسكن( كە ڕانەبوردووی كەسی یەكەمی تاكە 

متكلم(، واتە )أنا اسكن(، بە فەرمانی داخوازی بۆ  -)وەك ئاخێوەر
ووەمی بەردەنگ )مخاطب( تێگەیشتووە، بۆیە دەڵێت )لەوێ كەسی د

ئارام بە(، واتە )تۆ لەوێ ئارام بە( كە ئەمەش لە واتای ڕستەكەو 
 !مەبەستی شاعیر دوورە

هەروەها ئەنوەر دەڵێت: )لەدوا شوێن دەگیرسێمەوە(، گوایە ڕستەكە 
جۆرە ئیرادەیەكی كەسی ئاخێوەری تێدایە، كەچی شاعیر وا ناڵێت: 

كو دەڵێت ))دوا ال هەڵیدامە كوێ، لەوێ دەگیرسێمەوە...((، واتە بەڵ
خواست و ئیرادەی كەسی ئاخێوەری تێدا نییە و خۆی شوێنی 
گیرسانەوە و نیشتەجێ بوون هەڵنابژێرێت، وەك وتمان خۆی داوەتە 

وەرگێڕانەكەی جەمال لەم پەرەگرافەدا، لەوانی تر  .دەستی قەدەر
 .شاعیر نزیكە باشتری پێكاوە و لە مەبەستی

 
 
 

 هكذا 

 اختار الفراغ ونام، لم یحلم

 كلماتە يبشيء منذ حل الجن ف

 ئا: بەو جۆرە كورد بۆشاییەكی ژێگرت و نووست

 .لەوەتەی جنۆكە چووەتە نێو ووشەكانییەوە خەونی نەدیوە

 ج: ئەو، ئاوا بۆشایی هەڵبژاردو دواتریش نووست
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ە هیچەوە لەو دەمەوەی فریشتە چۆتە وشەكانیەوە خەونی ب
 نەبینیوە،

 ئە: ئاوا بۆشایی هەڵبژاردو نووست، لەو ساتەوەی

 .جنووكە چوونەتە نێو وشەكانی، خەونی بە هیچ شتێكەوە نەبینیوە

 

ئەگەر بە وردی سەرنج بدەینە ئەم چەند دێڕە شیعرە بەزمانی 
سەرەكی خۆی، دەبینین ئەوەندە ئاڵۆز و قەڵەباڵغ نییە، وەك لە 

ە، دەكرێ هەر بە سادەیی و شەفافییەتی خۆیەوە وەرگێڕانەكاندا كراو
 :بكرێتە كوردی

))بەم جۆرە بۆشایی هەڵبژاردو نووست، لە وەتەی )جن(، یان 
جنۆكە خۆی لە وشەكانی هەڵكێشاوە خەونی بە هیچ شتێكەوە 

 ((.نەبینیوە

لە وەرگێڕانەكەی ئازاد عەبدولواحید كەریم، وشەی )كورد(ی لە 
هەر لێرە، بەڵكو لە چەندان شوێنی تری  خۆوە بۆ زێدە كردووە، نەك

وەرگێڕانەكەیدا، ئەمەی كردووە! لە كاتێكدا شیعرەكە بە گشتی لەسەر 
كوردە و بەردەنگە سەرەكییەكەشی وەك دیارە پێشكەشی كردووە، 
هەر كوردەكە )سەلیم بەرەكات(ـە، شاعیر بە ئاشكرا لە زۆر شوێن 

نیش وەك ڕاناو خۆی وشەی )كورد(ی بەكارهێناوە لە هەندێ شوێ
ئاماژەی بۆ كردووە، بۆیە ئەمانەتی وەرگێڕان، ڕەچاوكردنی ئەم 
الیەنەی لە وەرگێڕ گەرەكە، لەدوا ڕستەی ئەم كۆپلە شیعرەشدا وەرگێڕ 
دەڵێت: ))خەونی نەدیوە(( و كۆتایی بە ڕستەكە دەهێنێت! لەمەشدا 
 كورتی هێناوە، چونكە ئەگەر شاعیر تەنیا گوتبای )لم یحلم( و هیچ

شتێكی تری بەدوادا نەهاتبوایە، ئەگەری دروستی وەرگێڕانەكە هەبوو، 
اڵم شاعیر دەڵێت )لم یحلم بشيء(، واتە )خەونی بەهیچ شتێكەوە  به

 .نەبینیوە(
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دیارە جەمال غەمباریش لە وەرگێڕانەكەیدا جیاوازی لەنێوان )جن و 
مالئكة( نەكردووە، بۆیە وشەی )فریشتە(ی بە هەڵە بۆ )جن( 

 .هێناوەبەكار

هەروەها لە وەرگێڕانەكەی ئەنوەر قادر وشەی )جنووكە( بە 
كوردییەكەی تاكە، كەچی فەرمانەكەی كراوەتە )چوونەتە(، واتە بە )كۆ( 
بەكاری هێناوە، ڕاستە لە بنەڕەتدا شاعیر دەڵێت )حل الجن..( كە لێرەدا 

اڵم بە كوردی )جن، جنۆكە،  بە عەرەبی )جن( وشەیەكی كۆیە، به
...( ئەمانە هەمووی تاكن، بۆیە دروستتر بوو بڵێت )چووەتە(، جنووكە

 .نەك )چوونەتە(

بە شێوەیەكی گشتی لەم پەرەگرافەدا، وەرگێڕانەكەی ئەنوەر لەوانی 
 .تر دروستترە

 عضالتە لكماتە هعضالت  هكلمات ، 

 ئا: وشەكانی بازووەكانێتی، بازووەكانی ووشەكانێتی

 لە وشەكانیدایە ج: وشەكانی، هێزی ئەون. هێزی ئەو

 ئە: وشەكانی ماسوولكەكانین. ماسوولكەكانی وشەكانین

لێرەدا هەر سێ وەرگێڕ بۆ وشەی )عضالتە( بە ڕیز )بازووەكانێتی، 
هێزی ئەون، ماسوولكەكانین(یان بەكارهێناوە، دیارە ئەمانەش 

اڵم گرفتی گەورە  هەرسێكیان ڕەمزی هێز و توانایین، گرفت نییە، به
ی دووەمی ئەم دێڕە شیعرەدا لەسەرچاوەیەك ئەوەیە لە بەش

كەچی هەمان وشە لە سەرچاوەیەكی  ١نووسراوە ))عضالتە لكماتە((،
اڵم لە كاتی خوێندنەوەی ئەم  به ٢تردا نووسراوە ))عضالتە كلماتە((،

شیعرە لەالیەن مەحموود دەروێش خۆیەوە )بە ڤیدیۆ تەماشام كرد و 
                                                           

لە ئینتەرنێت وەرگیراوە، بەم جۆرە نووسراوە: )كلماته عضالته، عضالته . لەو دەقەی كە ١
 لكماته(. 

 . 94-9٢، عدد خاص، ص٢٠٠7(، ١١ - ١٠. مجلة حجلنامة، العددان )٢
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اڵم هەمان  ناخوێنێتەوە! بهگوێم لێ گرت(، كەچی ئەم دێڕە شیعرە 
شیعر كە لەالیەن )ڕامی دەروێش(ـەوە لە بۆنەیەكی تردا دەخوێنرێتەوە، 
ئەم دێڕە شیعرە بەم جۆرە دەخوێنێتەوە )كلماتە عضالتە، عضالتە 

یەتی، ماسوولكەكانی لكماتە(، واتە )وشەكانی ماسوولكەكان
یەكی چاپی (، بەالی منەوەش ئەمە دروستترە، دیارە هەڵەبۆكسەكانیەتی

كەوتووەتەوە و وشەی )لكماتە( بووە بە )لكلماتە(، هەر ئەمەش وای 
كردووە كە هەر سێ وەرگێڕیش بە دەردی ئەم هەڵەی چاپییەوە بچن 
و دروستی نەپێكن! هەروەها لە سەرتاپای ئەم شیعرەدا، تەنیا ئەم دێڕە 

، [ وەك بڵێی وەرگرتن )اقتباس( بێت    ] خراوەتە نێو كەوانەی گەورە
 یان دێڕە شیعرێكی )سەلیم بەرەكات( بێت. 

 
 فالحالمون، یقدسون األمس، أو 

 ...یرشون بواب الغد الذهبی

 ئا: خەو خۆشەكان دوێنێ دەپەرستن، یان

 بەرتیل دەدەنە سبەینێی ئاڵتوونی

 ج: خەونبینەكان دوێنێ پیرۆز دەكەن، یاخود

 ...ڕەشوەت ئەدەنە دەرگاوانی سبەینێی زێڕین

 ان دوێنێ پیرۆز دەكەن، یانئە: خەوبینەك

 ...ئاوڕشێنی دەرگای ئاڵتوونی سبەینێ دەكەن
 

لە وەرگێڕانەكەی ئازاد عەبدولواحید كەریم دا، وشەی )بواب( 
وەالنراوە، یەكسەر كردوویەتی بە )بەرتیل دەدەنە سبەینێی ئاڵتوونی...(، 
هەروەها لە دێڕی یەكەمیشدا )فالحالمون یقدسون االمس(ی كردووە بە 

 .ەو خۆشەكان دوێنی دەپەرستن()خ
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، خەونبینەكان(ـە، نەك خەوخۆشەكان! حالمونٍ پێش هەموو شتێك )
پاشان )خەون و خەو(، وەك دوو حاڵەت لێك جیان، ئەگەرچی وەك 
هەڵەیەكی باو زۆرجاران لە جیاتی یەكتر بەكاردەهێنرێن، هەروەها 

نە، لێرەدا )یقدسون(، پەرستن نییە! بەڵكو پیرۆز كردن و بە پیرۆز زانی
فەرمانەكە دەبێتە )پیرۆز دەكەن( هەروەك هەردوو وەرگێڕی تر 
نووسیویانە، هەروەها لەبەر هەر هۆیەك بێت، لێرەدا بەدحاڵی بوونێك 

( لەالی ئەنوەر ڕووی داوە كە دیارە بە یلە وشەی )بواب الغد الذهب
)ابواب الغد الذهبی( خوێندوویەتییەوە، بۆیە كردوویەتی بە )دەرگای 

اڵتوونی سبەینێ( و )یرشون....(ـەكەشی كردووە بە )ئاوڕشێنی...(، خۆ ئ
گریمان )ابواب...(یش بووایە، ئەوە دەبووە )دەرگاكانی...(، چونكە 
دەبووە )كۆ(، بەهەرحاڵ...! لە وەرگێڕانی ئەم كۆپلەیەدا، وەرگێڕانەكەی 

 .جەمال لەوانی تر ماقووڵترە

 سجاد من الصوف المجعد 

 خوری چنراوی لۆچ ئا: ڕایەخێكی لە

 .ج: قاڵییەك لە خوریی چرچولۆچ

 ئە: فەرشێكی خوریی لوولدراو

دەبینین وشەی )سجاد( بە )ڕایەخ، قاڵی، فەرش( وەرگێڕدراون، 
گرفت نییە، هەرچەندە كە )ڕایەخ( وشەیەكی گشتییە و هەموو ئەو 
ڕایەخانە دەگرێتەوە كە بۆ لەسەر دانیشتن، یان پاڵ كەوتن ڕابخرێت، 

بۆ وشەی )مجعد( وەك سیفەت بەپێی حاڵەت دەگۆڕێت، بۆ ئێرە  اڵم به
واتە شتێك لەسەر دەقی خۆی نەمابێت كە لێرەدا بۆ مافوور، یان 

و، یان گەچراو، یان لۆچ لۆچ...تاد اڵفەرش، یان قاڵی...تاد، ئەوە گەچ
گونجاوترە لەم هەموو وشە كوشینەی )لە خوری چنراوی لۆچ، لە 

لدراو...(، بۆیە دەكرێ هەر بە سادەیی خوری چرچولۆچ، خوری لوو
خۆی بڵێین )مافوورێكی خوری گەچراو، یان گەچاڵو(، تەنانەت ئەگەر 



 
114 

وشەی )خوری(ش البدەین، گرفت نییە و ئاساییە بڵێین )مافوورێكی 
 گەچاڵو، یان گەچراو..(

 

 سكاكین مجلخة لذبح 

 لالباحیات ١الطیر والخنزیر، فیدیو

 الغةباقات من الشوك المعادل للب

 شرفة مفتوحة لالستعارة

 ئا: چەند چەقۆیەكی تیژكراو بۆ سەربڕینی باڵندە و بەراز

 چەند قەفتە دڕكێكی زمان لووسیان

 بۆ بەرەلالییەكەیان دەسكەنە كردووە

 .كورد باڵكۆنەیەكی كراوەیە بۆ خواستن

 ج: چەقۆگەلێكی تیژ كراو بۆ سەربڕینی باڵندە و بەراز

 وسانە بەڕەوانبێژیچەپكگەلێك لەو دڕكەی كە ها

 باڵكۆنێكی كراوە، بۆ خوازەكاریی.

 ...ئە: چەقۆی بۆ سەربڕینی باڵندە و بەراز لە هەساندراو

 ڤیدیۆی فیلمە ڕووتەكان،

 چەپكە دڕكێكی هاوتای ڕەوانبێژی

 .باڵكۆنێكی لە ڕووی میتافۆردا كراوە
 
 

                                                           

(، لە جیاتی وشەی )فیدیو( نووسراوە )قید(، كەچی لەكاتی ٢هەمان پەراوێزی ) -١
 .( دەیخوێنێتەوەخوێندنەوەی شیعرەكە لەالیەن شاعیر خۆی، بە )فیدیو
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لێرەدا باری سەرنج زیاتر لەسەر وشەی )سەربڕین(ـەكە لە هەر 
گێڕانەكەدا هاتووە، ئەگەرچی وەك ماناگەیاندن، واتاكەی سێ وەر

اڵم وەك دابی كۆمەاڵیەتی و زمانی كوردەواری و شێوازی  دروستە، به
نووسینی ئەدەبی و جوانناسی، بۆ ئەو پەلەوەر و ئاژەاڵنەی گۆشتیان 
دەخورێ وشەی )كوشتنەوە(م پێ لەبارترە، بەمەش تاڕادەیەك لە 

ەی )سەربڕین( دوور دەكەوینەوە و سێبەری قورسی ئەم وشە ڕەق
 .خوێنەریش ئاساییتر وەری دەگرێت

لەپەرەگرافەكەی تری شیعرەكەدا، ئازاد دەڵێت ))چەند قەفتە دڕكێكی 
زمان لووسیان بۆ بەرەڵاڵییەكان دەسكەنە كردووە(( نازانم شاعیر 
شتی وای گوتووە!؟ وابزانم مەبەستی شاعیری نەپێكاوە، پاشان )شرفة 

ستعارة(ی كردووە بە )كورد باڵكۆنەیەكی كراوەیە بۆ مفتوحة لال
خواستن(، لەمەشدا نەیپێكاوە! پێش هەموو شتێك لێرەدا وشەی )كورد( 
لە دەقەكەدا نەهاتووە، مەبەستی شاعیریش ئەمە نییە، بەڵكو شاعیر 
دەڵێت )باڵكۆنێكی، بانێژەیەكی كراوەش بۆ خواستن(، ڕەنگە مەبەست لە 

خواستن، یان بەكرێدان بێت، هەروەها  وشەی )استعارة( لێرەدا
)میتافۆر( وەك ئەنوەر بەكاری هێناوە، كە زاراوەیەكی ڕەوانبێژی و 

اڵم لێرەدا بۆ ئەو مەبەستە  ڕوونبێژییە و لە شوێنی خۆیدا دروستە، به
 .نییە

سەبارەت بە وەرگێڕانەكەی جەمال، ئەگەرچی )فیدیو لالباحیات(ی 
 !ەی تری خراپ نییەاڵم وەرگێڕانەك وەرنەگێڕاوە، به

 

 لیس مسافرا هذا المسافر، كیفما اتفق... 

 الشمال هو الجنوب، الشرق غرب 
 .السراب يف

 ئا: كورد ڕێبوارە، هەروەكو چۆن
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 باكوور باشوورەو، ڕۆژهەاڵتیش ڕۆژئاوایە لە تەم دا

 .ڕێبوارێك نییە هەر چۆنێك بێت

 ...ج: ئەم موسافیرە، موسافیرێكی عادەتی نییە

 ا باكوور دەبێتە باشوور و ڕۆژهەاڵتیش بە ڕۆژئاوالە سەرابد

 ...ئە: ئەم ڕێبوارە هەر چۆن ڕێكەوت سەفەر ناكا

 .نێو تراویلكەیە باكوور باشوورە، ڕۆژهەاڵت ڕۆژئاوایەكی

لێرەدا شاعیر باس لە ڕێبوارێكی سەرگەردان دەكات كە بە ڕێبواری 
ەنەكانی نازانێت كە هەرچۆنێك ڕێك كەوت سەفەر بكات و هەموو الی

لێ ببێتە تراویلكە و نەگاتە حەقیقەت و ئامانج و مەبەست و سەروبنی 
لێ بزر ببێت، بۆیە دەڵێت ))ئەم ڕێبوارە، ڕێبوار نییە، هەر چۆنێك 

 (..هات

لە وەرگێڕانی ئازاد دا وشەی )كورد( زێدەكراوە، بەم زێدە كردنەش، 
هذا  واتای ڕستەكەشی گۆڕیوە، چونكە شاعیر دەڵێت ))لیس مسافرا،

المسافر((، گریمان ئەگەر وشەی )كورد(یش لە جێگەی )المسافر( 
المسافر((، ئەوە ڕستەكە  -الكردي-دابنێین و بڵێین ))لیس مسافرا هذا 

دەبێتە )ڕێبوار نییە، ئەو كوردەی كە...(، نەك وەك وەرگێڕ نووسیەتی 
)كورد ڕێبوارە(، پاشان ڕستەكە بە )نا ( )نفي( دەستی پێ كردووە كە 

مرازی )لیس(ی بۆ بەكارهێناوە، واتە )ڕێبوار نییە...(، نەك )ڕێبوارە( ئا
 !كە وەرگێڕ وای لێ كردووە

هەروەها وشەی )السراب(ی كردووەتە )تەم(، كورد لەمێژە بۆ 
وشەی )السراب(، وشەی )تراویلكە(ی بەكارهێناوە و جێی خۆیشی 

ەكەی لە زمانی اڵم تەم، مژ، تەمتومان، تەمومژ...تاد بەرانبەر گرتووە، به
عەرەبیدا )الضباب(ـە، نەك )السراب(. وەرگێڕانەكەی ئەنوەر قادر، 

 .لەوانی تر گونجاوترە
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 ال یغني حین یدخل ظلە شجر االكاسیا 

ئا: نە گۆرانی دەڵێ و... نە كاتێك سێبەرەكەی دەچێتە نێو دار 
 .سەرووەوە

ج: گۆرانی ناچڕێت ئەو دەمەی سێبەرەكەی دەچێتە درەختی 
 .اوەئەكاسی

 .ئە: گۆرانی ناڵێ.... كاتێ درەختی ئەكاسیا دەچێتە سێبەرەكەیەوە

 

لێرەدا قسە لەسەر ڕستەی )یدخل ظلە شجر االكاسیا(یە، ئایا 
)درەختی ئەكاسیا دەچێتە سێبەرەكەیەوە( وەك ئەنوەر نووسیویەتی، 
یان )سێبەرەكەی دەچێتە درەختی ئەكاسیاوە(، یان )نێو دار 

 ؟و وەرگێڕەكەی تر نووسیویانەسەرووەوە(، وەك هەردو
ئەگەر لە ڕووی ڕێزمانییەوە لەم ڕستەیەی سەرەوە، ورد بینەوە و 

 -الیغني حین یدخل ظلە -شیتەڵی بكەین، دەكرێ بڵێین )ذلك الشخص
شجر االكاسیا(، بۆیە بەالی منەوە هەردوو  -ظل ذلك الشخص

 وەرگێڕانەكەی جەمال و ئازاد لەوەی تر دروستترن، ئەگەرچی وەك
 شێوازی ئەدەبی بگوترایە

 .( جوانتر دەبوو...)سێبەرەكەی دەخزێتە نێو داری ئەكاسیاوە 

 بل یناجي الذئب، یسألە النزال 

 .ئا: بەڵكو نزا لە گورگ دەكا و... داوای زۆرانبازی لێدەكات

 .ج: بەڵكو موناجات بۆ گورگ دەكات، جەنگاوەر بانگی دەكات

 .رانی لێ دەكائە: بەڵكو بانگی گورگ دەكا، داوای زۆ

هەر سێ وەرگێڕانەكە بۆ وشەی )یناجي( بەڕیز بەم جۆرەیان 
 .نووسیوە )نزا لە .... دەكا، موناجات بۆ... دەكات، بانگی ..... دەكا(

جارێ لە هێروەوە )نزا و موناجات( لێرەدا لە جێگەی خۆیان نین، 
اڵم بەپێی ڕستەسازی ماناكەی  چونكە )نزا= دوعا و پاڕانەوە(یە، به
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ەگۆڕێت )نزا دەكات( جیاوازە لە )نزای لێ دەكات(، یان )نزای بۆ د
دەكات(، پاشان گریمان دروستیش بێت، بەم شێوەیەی ئازاد بەكاری 
هێناوە، دروست نییە، چونكە )نزا لە گورگ دەكا(، واتە دوعا لە گورگ 
دەكات بە الیەنە سەلبییەكەی كە شاعیر لێرەدا ئەوەی مەبەست نییە، 

و تكایەكی ناخەكی و هی دڵییە، واتە خواستێكی بێ دەربڕینە بەڵكو داوا 
و خوازیاری مەیدانخوازییە لەگەڵ گورگ، هەروەها )موناجات( وەك 
زاراوەیەكی سۆفیانە و عارفانە، پاڕانەوە و نووزانەوەیەكی وەك 
زكرێكی شاراوەی پەنهانە و بەدڵ دەربڕینی سۆفیانەیە لە كاتی 

م ڕوو لە خواكردنەوە جێبەجێ دەكرێت، خەڵوەت و تەنیاییدا كە بەدە
 .نەك لەگەڵ )گورگ(ێكی دڕندە

كەواتە هەردوو لێكدانەوەكە بۆ ئەم ڕستە شیعرییە، بەم جۆرە 
وەرگێڕانەی سەرەوە، لێرەدا جێگەیان لەقە، بۆیە )بانگ كردنەكە(ی 
ئەنوەر تا ڕادەیەك نزیكەو دەگونجێ، ئەگەرچی بانگ كردنەكەشی 

 .نەیە، نەك زارەكیحاڵەت و داوایەكی دآل

سەبارەت بە بەشەكەی تری شیعرەكەش )یسألە النزال( كە لە دوو 
شوێندا بە )داوای زۆرانبازی لێ دەكات( و )داوای زۆرانی لێ دەكا( لە 
وەرگێڕانی دووەم دروستتر و گونجاوترن لەوەی كە جەمال دەڵێ 

ییە، نەك )جەنگاوەر بانگی دەكات(، چونكە )النزال و المنازلة( مەیدانخواز
ناوی كارا )المنازل(، یان )المقاتل( لەسەر كێشی )المفاعل( تا ببێتە 
)جەنگاوەر(، بەڵكو )یسألە النزال(، واتە مەیدانی لێ دەخوازێ، یان 

 كوردەواری گوتەنی )وەرە مەیدانێ، یان با بۆم بێتە مەیدانێ...(
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 فأن الكرد یقتربون من نار الحقیقة 

 لشعراءثم یحترقون مثل فراشة ا

 ئا: چونكە كورد لە ئاگری ڕاستییەوە نزیك دەبێتەوە

 ج: ئەوە كوردن لە ئاگری هەقیقەت نزیكدەبنەوە

 .ئە: كوردەكان لە ئاگری ڕاستی نزیك دەبنەوە
اڵم  هەر سێ وەرگێڕانەكە لە یەكترییەوە نزیكن و خراپ نین، به
اوی ئەوەی مەبەستمە بیڵێم، ئەوەیە كە وشەی )الكرد( وەك ناوی ناسر

گشتی هاتووە و سیفەتی ناوی كۆی وەرگرتووە، بۆیە لە كاتی 
وەرگێڕاندا دەبێ وەك وشەیەكی كۆ لە ڕستەدا مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت، 
نەك وەك وەرگێڕانەكەی ئازاد كە بە تاك بەكاری هێناوە و لە ئەنجامدا 
كردارەكەشی هەر بەتاك بەكارهێناوە ).... نزیك دەبێتەوە(، كەچی لە 

دا كردارەكە كۆیە )یقتربون(، هەروەها لە دێڕێكی پاشتریشدا )ثم بنچینە
یحترقون مثل فراشة الشعراء( كە شاعیر لە )یحترقون( مەبەستی لە 
)كورد(ـە وەك پەپوولەی شاعیران دەسووتێن، نەك خودی )پەپوولە(، 
بۆیە لێرەشدا دەبوایە كردارەكە كۆ بێت )دەسووتێن(، نەك وەك 

 .ئینجا وەك پەپوولەی شاعیران دەسووتێ(وەرگێڕ نووسیویەتی )
 

 یفض بكارة الكلمات ثم یعیدها 

 بكرا الی قاموسە

 ئا: پەردەی كچێنی ووشەكان دەدڕێنن و پاشان

 پێشوەخت بۆ نێو فەرهەنگەكەیان دەیگێڕنەوە

 ج: ئەو پەردەی كچێنی وشەكان شەق دەكات و

 كەچی بە كچێنیش دەیانگێڕێتەوە بۆ قاموسەكەی خۆی

 ی وشەكان دەبات وئە: كچێن

 .بەالقە نەكراوی دەیانگیڕێتەوە بۆ فەرهەنگەكەی
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ڕستەی )یفض بكارة الكلمات( وەك مانای ئاشكراو و ڕێزمانی و 
قامووسییەكەی )لە كچێنی خستن( دەگەیەنێت، یان بە دەربڕینە 
كۆمەآلیەتییەكەی )كراوەتە ژن(، پەردەی كچێنی نەماوە، یان بە زمانی 

ێ بن كراوە، كون كراوە...تاد(، ئەگەرچی هەر سێ بازاڕی و ڕەمەكی )ب
اڵم چونكە باسەكە ئەدەبە و لەناو  وەرگێڕانەكە ئەم واتایە دەگەیەنن، به

ئەدەبیشدا شیعرە، بۆیە زمان و دەربڕینی شیعرییانە وا دەخوازێت تا 
دەكرێ و دەگونجێ، وا باشە دەربڕینەكان لیك و لووس و ئەدەبییانەو 

بپێكن. كە تەماشای هەر سێ وەرگێڕانەكە دەكەین،  جوانیناسانە ئامانج
ئەوەی )ئەنوەر( تاڕادەیەك وەك شێوازی دەربڕین، لەوانی تر 
ئەدەبیترە، هەرچی ئەوەی )ئازاد(ـە، كردارەكان كە لە زمانی سەرەكیدا 
تاكن، كەچی ئەو كردوویەتی بە كۆ )دەدڕێنن، دەیگێڕنەوە...تاد(، 

سەیریش بووە كە بە تەواوی لە هەروەها تووشی هەڵەیەكی واتایی 
واتا و مەبەستی شیعرەكە دووری خستووەتەوە، ئەویش وشەی 
)بكرا(ی بە )پێشوەخت(، واتا زووتر وەرگێڕاوە، ڕەنگە وشەكەی بە 
)مبكرا( خوێندبێتەوە! هەرچی وەرگێڕانەكەی )جەمال(ـە، كورد گوتەنی 

رهێناوە، خراپتر لە پاشتر! وشەی )شەق دەكات(ی بۆ ئەم حاڵەتە بەكا
 !بەمەش هەر بە تەواوی ڕەونەقی حاڵەتە شیعرییەكەی بردووە

لێرەدا من بۆ ئەم حاڵەتە لە )كچێنی دەخات(م پێ گونجاوترە كە هەم 
واتای وشەیی دەگەیەنێت بۆ )الكلمات( كە بە لەفزیش مێیە، هەم واتای 

 .شیعرییەت كە وشەكان لەسەر بنج و بنەمای خۆی ناهێڵێت
 

 دیة كالخراف الى مكیدتەویسوس خیل األبج 

 ویحلق عانة اللغة، انتقمت من الغیاب

 ئا: ئەسپەكانی ئەلف و بێش وەكو مەڕ دەئخاننە نێو داوەكەوە

 مووسەاڵنی زمان دەتاشن، تۆڵەمان لە هیچ سەندەوە
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 ج: ئەو ئەسپی ئەبجەدییەت، چەشنی بەرخان

 بەرەو تەڵەی فریوی خۆی ڕامدەكات و

 بەری زمان دەتاشێت

 .ی خۆم لە بزربوون كردۆتەوەمن تۆڵە

 ئە: ئەسپی ئەلف و بێ وەك بەرخ بۆ ناو كەمینی

 .دەهۆی خۆی بەكێش دەكا

 .تووكی بەری زمان دەتاشێ، تۆڵەم لە )غیاب( كردەوە

 

وەك الیەنی ڕێزمانی و ڕستەسازی، دەبینین فەرمان و وشەكانی 
ن، كەچی ناو ئەم پەرەگرافە، لەبنچینەدا زۆربەیان بە )تاك( بەكار هاتوو

)ئازاد(، نەك هەر لێرە، بەڵكو لە سەرتاپای وەرگێڕانەكەیدا، بەدەگمەن، 
ئەگەرنا ڕەچاوی ئەم خاڵەی نەكردووە و بە كەیفی خۆی وشە و 
ڕستەكان دەكاتە كۆ! یان وشەی )كورد(یان بۆ زێدە دەكات، وەك 
پێشتر ئاماژەمان پێ كرد، هەروەك لێرەش دەبینین شاعیر فەرمان و 

یسوس، خیل، یحلق، انتقمت...تاد( بە تاك بەكارهێناوە، كەچی وشەكانی )
ڕەنگە دەئاخننە بێت، بە  -وەرگێڕ كردوویەتی بە ))ئەسپەكان، دەئخاننە

دەتاشن، تۆڵەمان...تاد(، پاشان وشەی  -هەڵەی چاپ وای لی هاتبێت
)الخراف(، واتە مەڕ، یان مەڕەكان، كە لە دوو وەرگێڕاندا كراوەتە 

زمانی عەرەبیدا )حمل(ـە، هەروەها وشەی )غیاب( كە )بەرخ( كە لە 
ڕەنگە لە زمانی كوردیدا وشەیەكی ڕێك بەرانبەری ئەوەمان نەبێت كە 
ئەم هێزەی گەیاندنی واتایی وەك دەاللەت بگەیەنێت، بۆیە )ئەنوەر( 
باشی كردووە كە هەر )غیاب(ی داناوە، چونكە دەتوانم بڵێم ئەم وشەیە 

ەدەبیدا زۆر بە سانایی لەناو زمانی كوردیدا، وەك زاراوە لە بواری ئ
جێگەی خۆی كردووەتەوە و بەكارهێنانی وەك خۆی تا ئەم 
ساتەوەختە، بە خەوش نازانرێت، بۆیە لە هەردوو وەرگێڕانەكەی تر كە 



 
122 

)ئازاد( وشەی )هیچ(ی بۆ داناوە و )جەمال(یش وشەی )بزربوون(ی بۆ 
نجاوترە، چونكە هیچ داناوە، من لێرەدا )غیاب(ـەكەم بەالوە گو

دەاللەتێكی شیاو بۆ )هیچ و بزربوون( لەودیوی وشەی )غیاب(دا بە 
لۆژیكی )دال و مدلول( نابینرێت و هێزێكیش نادەنە گەیاندنی مەبەستی 

 .شاعیر

بۆ ڕستەی )یسوس الخیل(یش كە )ئەسپ... ڕام دەكا( هەروەك 
ژێر بار جەمال وای وەرگێڕاوە كە جۆرێك لە دەستەمۆكردن و هێنانە 

و خستنە داوەوە دەگەیەنێت، لە )بەكێش دەكا( و )دەئاخننە(م پێ 
گونجاوترە كە لە هەردوو وەرگێڕانەكەی تردا هاتووە، پاشان )ویحلق 
عانة الكلمات(، وەك گەیاندنی مەبەستی شاعیر، واتە سەروبەری 
وشەكان دەكات كە مەبەست لیك و لووس و تیف تیفەدان و 

شدا )ئازاد( كردوویەتی بە )مووسەاڵنی زمانی دەستكاری كردنە، لێرە
دەتاشن( دیسان فرمانی )یحلق( كە تاكە، بە كۆ وەری گێڕاوە )دەتاشن(، 
وەك بیر هێنانەوە )مووسەاڵن( ئەگەر تووكە بەر(یش بگەیەنێت، الوازە، 

 .چونكە زیاتر بۆ )میزڵدان( بەكارهاتووە

 كان یخاطب المجهول: یا أبني الحر! 

 السرمدي یا كبش المتاە

 ئا: ڕووی لە نادیاری كرد، ئەی كوڕە سەربەستەكەم

 .ئەی قوربانی گومڕایی هەتا هەتایی

 ج: ئەو بانگی دەكردە نادیار: ئەی ڕۆڵە سەربەستەكەم

 ئەی قۆچی دێوانە بوونی سەرمەدی

 ئە: قسەی لەگەڵ مەجهول دەكرد: ئەی كوڕی ئازادم

 ئەی بەرانی وێڵی هەتا هەتایی
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وەك واتای قامووسی و ڕێزمانی كە مانای وشەی )المجهول( 
نەزانراو، نەناسراو، نادیار...تاد دەگەیەنێت، یان هەروەك كاتی خۆی 
وەك ڕەمزێك بۆ )الجندي المجهول( دیارە وەك زاراوەیەكی سەربازی 
)سەربازی ون، یان نەناسراو( جێگیر كرابوو، ئەمانە هەموویان و 

م لەم دەربڕینەدا شاعیر اڵ هەریەكەی لە شوێنی خۆیان دروستن، به
دەڵێت )كان یخاطب المجهول(، واتە شاعیر ڕووی قسەی لە 
نەناسراوێكە وەك بەردەنگ )نەناسراوێكی دەدواند(، نەك )ڕووی لە 
نادیاری كرد( وەك ئازاد وای وەرگێڕاوە، چونكە )ڕووی لە شتێك كرد( 

انگی جیاوازە لە )ڕووی قسەی تێ كرد(، یان ئەوەی جەمال كە دەڵێت )ب
دەكردە نادیار(، بانگ كردن، لەگەڵ ڕووی قسە تێكردن و دواندن، دوو 
حاڵەتی جیان، ئەم وردەكارییانە لەكاری وەرگێڕاندا، بە تایبەتی 
وەرگێڕانی ئەدەبی و بەتایبەتیتر وەرگێڕانی شیعر )ئەگەر بلوێ(، 
بایەخی تایبەتی خۆیان هەیە. هەروەها ئەوەی ئەنوەر كە هەر وشەی 

ەكەی وەك خۆی داناوە و بە ڕێنووسی كوردی )مجهول(ـ
نووسیویەتییەوە، واتە وەری نەگێڕاوە، بەڵكو گواستوویەتییەوە، ئەمەش 

اڵم ئەم حاڵەتە لە زۆربەی نووسینی  ئەگەر نەشیاویش بێت لێرەدا، به
 .ئەدەبی و بەرهەمی وەرگێڕدراو دەكەوێتە بەرچاو

جۆرە  سەبارەت بە )المتاە السرمدی( كە بە سێ جۆر بەم
وەرگێڕدراوە )گومڕایی هەتا هەتایی، قۆچی دێوانە بوونی سەرمەدی، 
وێڵی هەتاهەتایی(، ئەگەرچی )گومڕایی و وێڵی(، تاڕادەیەك تامی 

اڵم بەالی منەوە )ونگە( پڕ بەپێستی ئەم  )متاە(ـەكەش دەدەن، به
وشەیەیە، ئەگەرچی )سەرگەردان(یش تاڕادەیەك گونجاوە، هەروەها بۆ 

)ئەنوەر( )بەرانی...( داناوە، لە جێی خۆیەتی، كەچی جەمال )كبش( كە 
)قۆچی دێوانە بوونی...( داناوە، یان ئازاد )قوربانی( داناوە، نازانم ئەمانە 

 ؟!تا چەند شوێنی )كبش( دەگرنەوە
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 إذا ڕأیت أباك مشنوقا 

 فال تنزلە عن حبل السماء

 ..ئا: ئەگەر باوكت بینی ملی بە پەتەوەكرابوو

 ...وریسەكەی ئاسمان مەیهێنە خوارەوە ولە پەتی گ

 ج: ئەگەر باوكت بە سێداركراوی بینی

 .نەكەی لە پەتی ئاسمانی بكەیتەوە

 ئە: ئەگەر باوكت

 .دی هەڵواسرابوو، لە پەتی ئاسمان دایمەگرە خوارەوە

 

وەك وردە سەرنجێكی زمانەوانی سەبارەت بە وشەی )أباك(، ڕاستە 
اڵم لێرەدا كە لە  كت( وەربگێڕدرێت، بهلە هەندێ شوێندا دەكرێ بە )باو

هەر سێ وەرگێڕانەكەدا نووسراوە )ئەگەر باوكت دی... بینی( هەڵە نییە، 
اڵم لە ڕووی وردتر تێگەیشتنەوە، نەك ڕێزمانییەوە بۆ بەردەنگ، ڕەنگە  به

زەین زیاتر بۆ ئەوە بچێت كە بڵێی )ئەگەر باوكی ئەوت دی.... بینی( كە 
ە نییە، بۆیە شیاوتر بوو، بوترێ ئەگەر باوكی مەبەستی شاعیریش ئەم

خۆت، یان باوكتت دی... بینی(، بۆ دووركەوتنەوە لەم جۆرە گرفت و قسە 
هەڵگرتنە، باشتر بوو بوترێ )ئەگەر دیتت، یان بینیت باوكت لە سێدارە 

 .(دراوە

هەروەها ئەنوەر دەڵێ )هەڵواسرابوو(، ڕاستە كردەی لە سێدارەدان، 
اڵم هەموو هەڵواسینێك، لە سێدارەدان  ی هەڵواسینە، بهبەشێوەیەكی گشت

نییە، چونكە لە سێدارەدان حاڵەتێكی تایبەتی و ئامانجێكی تایبەتی لە دوایە، 
 (دراوی، یان لە قەنارەدراوی...تادبۆیە )لە سێدارەدرابوو، یان بە لە سێدارە

ەت(ـە، بۆ ئێرە بە دروستتر دەزانم، بۆ )حبل السماء(یش كە مەبەست لەو )پ
یان گوریسەیە كە لە سێدارە دراوەكە لە هەوا ڕادەگرێ، واتە )پەتی 
سێدارە( كە شاعیر لێرەدا هەر ئەوەی مەبەستە، نەك )لە پەتی 
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 ؟گوریسەكەی ئاسمان( وەك ئازاد وای وەرگێڕاوە، ئیتر نازانم پەت چییە
پاشان )پەتی ئاسمان(، وەك ئەنوەر وای نووسیوە،  ؟گوریس چییە

كی زۆر وشەییە، وەك بڵێی جۆرە پەتێكی تایبەتی هەبێت بەناوی وەرگێڕانێ
 .)پەتی ئاسمان(

هەروەها سەبارەت بە ڕستەی )بە سێدارەكراوی بینی( كە جەمال وای 
نەك لە )سێدارەكردن( تا  (وەرگێڕاوە، كورد دەڵێت لە )سێدارەدان

بەركارەكەی ببێتە )بەسێدارە كراوی(، بۆیە وشەی )مشنوقا( دروستتر 
یە بڵێین )بە لە سێدارە دراوی، یان بە لەقەنارە دراوی، یان بە سێدارەوە وا

 كراوی...تاد(

 جنازتي سریة ڕمزیة، فخذ الهباء 

 ، وجر، سماءك االولیەالی مصائر

 الی قاموسك السحري

 ئا: مەیتەكەشم ڕەوێكی ڕەمزییە، دەتۆش

 هیچ بەرەو چارەنووسەكەی ببەو ئاسمانی یەكەمیشت

 ەنگە سیحراوییەكەتەوەبئاخنە نێو فەره

 ج: با كۆتەڵم نهێنی بێت

 بێهودەیی بدەرە دەست چارەنووسی خۆی و

 ئاسمانەكەی یەكەمجارەت، پەلكێشكە نێو

 .قامووسە سیحراوییەكەی خۆت

 ئە: تەرمەكەم نهێنی و ڕەمزییە

 بێوەرییەتی بگەڕێنەرەوە چارەنووسی خۆی و

 وییەكەتئاسمانی یەكەمت بە كێشكەرەوە ناو فەرهەنگە سیحرا
اڵم هەردوو  وشەی )جنازة(، واتە )تەرم( كە ئەنوەر دروستی پێكاوە، به

وەرگێڕانەكەی تر كە ئازاد كردوویەتی بە )مەیتەكەشم(، هەڵە نییە، چونكە 
ئادەمیزاد دوای گیان دەرچوون بە هەر هۆیەكەوە بێت، دەبێتە )مەیت( و 
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وشەكە بووەتە اڵم  ڕەنگە ڕەگەكەشی بۆ )موت(ی عەرەبی بگەڕێتەوە، به
كوردی و بۆ مردوو بەكاردێت، كە ئەمەش وەك زمانی ئاخاوتنی گشتی 

 .باو بەكار دێت، نەك شێوازی نووسینی ئەدەبی

سەبارەت بە وشەی )كۆتەڵ(یش كە جەمال وای وەرگێڕاوە، ئەم 
وشەیە زیاتر )نصب، تمثال، هیكل...تاد( دەگرێتەوە، نەك جەستە و الشەی 

یة ڕمزیة( كە وەك دوو سیفەتی تەئكیدی مردوویەك، هەروەها )سر
ەمزییە(، جەمال تەنیا ریەكدا هاتوون، واتە )نهێنییەكی  بەدوای

(كەی وەال ناوە، هەرچی )ئازاد(ـە، وشەی   یة)نهێنی(یەكەی نووسیوە و )رمز
)سریة(ی بە )ڕەو( وەرگێڕاوە، نازانم مەبەستی لە )ڕەو( ڕێ كردن و 

و گرووپ و دەستەو...تاد. كە لە زمانی ڕۆیشتن و ڕەوكردنە، یان كۆمەڵە 
عەرەبیدا )سرب(ـە، نەك )سریة( كە وەك زاراوەیەكی سەربازی بەكاردێت 

اڵم لێرەدا  بۆ دەستەی یەكەم و دووەم و... )السریة االولی والثانیة...تاد(، به
وەرگێڕ بە هەر جۆرێكیانی خوێندبێتەوە، یان لێكدابێتەوە، واتای دروستی 

 !ەی نەپێكاوەمەبەستی شیعرەك

هەروەها وشەی )الهباء(یش، هەر سێ وەرگێڕ بەم جۆرەیان وەرگێڕاوە 
)هیچ، بێهودەیی، بێوەرییەتی(، كەچی لێرەدا وشەكە هەڵكردنی تەپوتۆز، 
تۆزو گەردو...تاد دەگەیەنێت، بە تایبەتی شیعرەكە خۆی هەر لە سەرەتاوە 

ڵكردن و باسی )با( دەكات، ئەمەش پێوەندی بە جۆرە حاڵەتێكی هە
 .جووڵەی )با(وە هەیە

 

 أنت االن 

 حر، یا ابن نفسك، انت حر

 ...من ابیك ولعنة االسماء

 ئا: ... تۆ ئێستا سەربەستی

 ئەی كوڕی خۆت، تۆ لە باوكت و نەفرەتی ئاسمانیش سەربەستی
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 ج: ... ئێستاكە تۆش

 تۆ ئازادیت لە باوكی خۆت و لە نەفرەتی ناوەكان

 .وا ئازادیت، ئەی كوڕی خۆت

 ئە: تۆ ئێستا ئازادی، تۆ ئەی كوڕی خۆت

 تۆ ئازادی لە باوكت و نەفرەتی ناوەكان
لەم چەند دێڕەی دوا كۆپلەی ئەم شیعرەدا، هەر سێ وەرگێڕانەكە 
تاڕادەیەك لە یەكترییەوە نزیكن، ئەگەرچی پاش و پێشی تێدا كراوە، 

)ئازاد(دا،  اڵم لە وەرگێڕانەكەی ئەمەش كارێكی ئاساییە و واتایان پێكاوە، به
وەك چەندان جاری پێشووتر، ڕەنگە لە ئەنجامی وردنەبوونەوە، یان 

)لعنة االسماء(ی بە )لعنة السماء( خوێندبێتەوە، بۆیە  غەفڵەت، وشەی
 !وەرگێڕانەكەی كردووەتە )نەفرەتی ئاسمانیش(

دوای خوێندنەوە و بەراوردكردنی هەر سێ وەرگێڕانەكە لەڕووی 
دەربڕین و جوانناسییەوە، ئەم چەند وردە  گەیاندنی واتا و شێوازی

سەرنجەم سەبارەت بە واتای هەندێ وشە و ڕستە و دێڕی وەرگێڕانەكان 
لەال دروست بوو، بۆ پاراستن و زیاتر خزمەتی زمان و ئەمانەتی 
وەرگێڕان، بە مەبەستی ئاگادار بوون لە یەكتری و بەتەنگەوە هاتنی یەكتر 

رد بیانخەمە ڕوو، مەبەستی وەك وەرگێڕ و خوێنەرێك، حەزم ك
دوورونزیكیشم تەنیا و تەنیا خزمەتی زمان و ئەدەب و پارسەنگ ڕاگرتنی 

 .بارودۆخی وەرگێڕانە و بەس، ئومێدەوارم غەدرم لە حاڵەتەكە نەكردبێ

هەر لەم بەستێنەوەش، ئەگەرچی بە خەیاڵ و نیازی وەرگێڕانی ئەم 
، ناچاری كردم منیش بە اڵم خواستی ئەم كارەی ئێرەم شیعرە نەبووم، به

پارێزەوە خۆم لە قەرەی وەرگێڕانەكەی بدەم، بۆیە خوازیارم ئەگەر منیش 
دووچاری هەر هەڵە و كەمومورتییەك هاتبووم، هەر بەڕێزێكی دڵسۆز و 
خەمخۆر بە مەسەلەكەوە، ئاوڕێكی بەخێری لێ دامەوە و لێی 

 .ڕادەگەیەنم ئاگاداركردمەوە، منەتبارم دەكات و پێشینە سپاسی خۆمی بۆ
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 چی تری نییە -با -ئەو كوردە جگە لە 

 بۆ سەلیم بەرەكات

 

 ئەوكاتەی سەردانی ئەو كوردە دەكەم، سبەینێی خۆی بیردێتەوە

 دووری دەخاتەوە لەخۆی، بەگێسكی تۆزماڵ، دەڵێم گەڕێ

 چیاكان هەر چیان، ڤۆدكاش دەخواتەوە

 تا خەیاڵ بێ الیەن بمێنێتەوە

 ڕێبوار لە خوازەیی خۆمدا، منم

 قوڵینگە شەكەتەكانیش

 برا گەوجەكانمن

 سێبەر لە ناسنامەی خۆی دەتەكێنی

 ناسنامەكەم زمانی خۆمە، من... هەروەها من

 من زمانی خۆمم، منم دوورخراوەی ناو زمانی خۆم

 دڵیشم پەنگری ئەو كوردەیە كە لەسەر چیا شینەكانیەتی

 

 نیقۆسیا پەراوێزێن ناو قەسیدەیەتی

 كی تروەك هەموو شارێ

 :بە سواری پایسكیلێك الیەنەكانی باركرد و گوتی

 دوا ال هەڵیدامە كوێ، لەوێ نیشتەجێ دەبم

 بەم جۆرە بۆشایی هەڵبژارد و نووست

 خەونیشی بە هیچ شتێكەوە نەبینی

 وەجن خۆی لە وشەكانی هەڵكێشا لەوەتەی

 ]وشەكانی ماسوولكەكانیەتی، ماسوولكەكانی بۆكسەكانیەتی[
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 بوردوو پیرۆز دەكەنخەونبینەكان ڕا

 یان بەرتیل دەدەنە دەرگەوانی سبەینێی زێڕین

 !من نەسبەینێم هەیە و نەدوێنێ

 ئەم ساتەوەختە گۆڕەپانی سپی منە

 

 ...ماڵەكەی وەك چاوی كەڵەشێر خاوێنە

 وەك چادری گەورەی ئەو هۆزە لەبیر كراوەیە

 كە وەك پەڕامووچە پەرشوباڵو بوونەتەوە

 مافوورێكی خوری گەچراو

 قامووسێكی داخوراو

 چەند كتێبێكی بە پەلە بەرگ كراو

 چەند سەرینێكی بە داو و دەرزی

 خزمەتكاری قاوەخانە نەخشێنراو

 چەند چەقۆیەك بۆ كوشتنەوەی

 باڵندە و بەراز تیژ كراو

 فیدیۆیەك بۆ فیلمی لە داب وەالنراو

 چەندان چەپكە دڕك، تەبای ڕەوانبێژی هاوتا كراو

 كراو اڵوابانێژەیەك بۆ خواستن 

 ئا لێرەدا توركان و گریكان

 بە نۆرە جوێن دەگۆڕنەوە

 ئەمەیە دڵنەوایی من و دڵنەوایی

 ئەو سەربازە بێدارانەی

 وا لەسەر سنووری پێكەنینی ڕەشن

 

 ...ئەم ڕێبوارە، ڕێبوار نییە، هەر چۆن لوا
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 ت خۆرئاوایەاڵباكوور باشوورە، خۆرهە

 ...لە تراویلكەدا

 نییە -با -هەگبەگەلێكیش بۆ 

 وەزیفەیەكیش بۆ تۆز و گەرد نییە

 وەك بڵێی سۆزی خۆی بۆ ئەوان دەشارێتەوە

 گۆرانیش ناڵێ.. گۆرانی ناڵێ

 ئەوكاتەی سێبەرەكەی دەخزێتە ناو داری ئەكاسیا

 ...یان نەرمە بارانێك قژی تەڕ دەكات

 بەڵكو لە دڵەوە گورگ بۆ مەیدانخوازی بانگ دەكات

 وەرە ئەی كوڕی سەگ

 م شەوە لێ بدەین، تا مردووان واگا بێنینبا تەپڵی ئە

 كوردان خەریكە لە ئاگری ڕاستەقینە نزیك دەبنەوە

 پاشان وەك پەروانەی شاعیران دەسووتێن

 دەزانێت چی لە واتاكان دەوێت

 هەمووی بێهوودەیە

 وشەكانیش بێهوودە فێڵی خۆیان

 بۆ بەدەست هێنانی دژەكانیان هەیە

 وشەكان لە كچێنی دەخات

 ر بە كچێنی دەیانگێڕێتەوە ناو قامووسەكەی خۆیپاشان هە

 ئەسپی ئەلفوبێیەكانیش

 هەروەك مەڕان بۆ ناو تەڵەی خۆی ڕام دەكات

 مووی بەری زمانیش دەكات

 تۆڵەم لە غیاب كردەوە

 ئەوەم كرد كە تەمومژ بە برایەكانمی كردبوو

 دڵی خۆم وەك نێچیرێك برژاند
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 نابمە ئەوەی وەك دەمەوێت

 ان زێتر لە قەسیدەیەك خۆشتر ناوێتخاكیشم كەمتر، ی

 چیتری نییە -با-ئەو كوردە جگە لە 

 لەناو یەكتری نیشتەجێن

 ئالوودە و متووی یەكترین

 تا ڕزگاربن لە خەسڵەتی خاك و شتان

 نەناسراوێكی دەدواند: ئەی كوڕی سەربەستم

 ئەی بەرانی ونگەی جاویدانی

 ئەگەر بینیت باوكت لە سێدارە دراوە

 رەی مەكەوەلە پەتی سێدا

 بە لۆكەی سروودە شوانكارەییەكەشت

 !كفنی مەكە

 مەینێژە ئەی كوڕی خۆم

 ش ڕاسپاردەی ئەو كوردەیە-با-

 بۆ ئەو كوردەی لە تاراوگەی خۆیدایە

 ئەی كوڕی خۆم

 هەڵۆیەكی زۆریش

 لە ئەنادۆلی بەر فراواندا

 لە دەوری من و تۆدا هەیە

 تەرمەكەم نهێنییەكی ڕەمزییە

 دووەكانیشتەپو تۆزە هەڵكر

 بۆ چارەنووسی خۆیان لێ گەڕێ

 ئاسمانی یەكەمیشت ڕاكێشە ناو

 قامووسە سیحرییەكەی خۆت

 وریای پێوەدانی ئاواتی برینداریش بە
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 چونكە دڕندەیەكی خورافییە

 تۆش ئێستا... تۆ ئێستا سەربەستیت

 ئەی كوڕی خودی خۆت

 تۆ لە باوكت و نەفرەتی ناوەكان سەربەستیت

 امەدا سەركەوتیتبە زمان بەسەر ناسن

 :بەو كوردەم گوت

 بە زمان تۆڵەت لە غیاب كردەوە

 ئەویش وتی: بۆ بیابان ناچم

 ...وتم: هەروەها منیش

 چاوم بڕییە با

 ئێوارەت باش -

 ئێوارەت باش -
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 :سەرچاوەكان

ی -با-، )كورد تەنها٢٠٠4( ئایاری/ ١4گۆڤاری نەوشەفەق، ژ)  (1)
 .9٢-9١ەبدولواحید كەریم، لهەیە( مەحموود دەروێش، و: ئازاد ع

كتێبی )مەحموود دەروێش، هەڵدانەوەی دەفتەرەكانی شیعرو   (2)
هەڤپەیڤین( وەرگێڕانی: جەمال غەمبار،  -سیاسەت و تازەگەری

 .٢٠٠6سلێمانی، چاپی یەكەم، ساڵی  -كوردستان -چاپخانەی حەمدی
 ١46-١4٠ئەم شیعرەی مەحموود دەروێش وەك )پاشبەند( لە ل

 .ەتەوەباڵوكراو

 -كورد هەر باهۆزی هەیە -٢٠١٢( مارسی/74گۆڤاری هەنار، )  (3)
شیعری مەحموود دەروێش، پێشەكی و وەرگێڕانی: ئەنوەر قادر 

 .١57-١53محەمەد، ل

كتێبی )خوێندنەوەیەك بۆ دوو كتێب لە یەك كتێبدا( نووسینی:   (4)
 .٢٠١5فازیل شەوڕۆ، چاپی یەكەم، چاپخانەی حاجی هاشم/ 

ێبی )ڕۆشنبیران و پەیامی نەمری( دیمانە: ئا: حەیدەر كت  (5)
 .٢٠١١، چاپی یەكەم، اڵعەبدوڵ

، بابەت/ 6٢-55،  ل٢٠٠3( نیسان/ ١7٢گۆڤاری كاروان، ژمارە )  (6)
 .وەرگێڕان ئەمانەتە، نووسینی/ كەریم سۆفی

( ٢3٠گۆڤارى ڕامان ژ )  ش له دوو به  به  ته م بابه ئه تێبینی:
. وه ته باڵوكراوه ٢٠١6( ئابى/٢3١و ) ٢٠١6مووزى/ ته  
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 شیعرێك و دوو وەرگێڕان
 

زۆر قسە لەسەر مەحاڵبوونى وەرگێڕانى شیعركراوە تا 
كارگەیشتووەتە ئەوەى كە شیعر وەرگێڕان نیمچە حەرامێك بێت و 
نابێ وەربگێڕدرێت، چونكە بە وەرگێڕان زۆرجاران هەناسەى 

و پارێزییەك لەمەڕ  ەزەرلەبەردەبڕێت و سارد دەبێتەوە، بۆیە جۆرە ح
وەرگێڕانى شیعرەوە لە ئارادایە، وێڕاى ئەم هەموو ڕاوبۆچوون و 
دەربڕینە هیوا بڕاوانەى كە بەڕەهایی شیعر وەرگێڕان بە كارێكى 

اڵم لەگەڵ ئەمەشدا بەكردەوەو لەسەر زەوى  لەكارنەهاتوو دەزانن، به
سوننەت و  واقیع، هەزاران شیعر و دیوانە شیعر وەرگێڕدراون، چونكە

زەرووراتى واقیعى ژیان سەپاندوویەتى و كارەكە كراوەو 
ئەگەرچى شیعر بە گشتى لە نێو هەموو نەتەوەو  ،تێپەڕاندراویشە

هۆزوگەلێكدا، هەرچۆن نووسرابێت و دەربڕدرابێت و هونەركاریشى 
تێدا كرابێت، تێیاندا هەیە سادەو ساكارە لە دەربڕینداو دەكرێ 

یی خۆى بەدەستەوە دەدات، لە هەمان كاتدا، وەربگێڕدرێت و بەسانا
شیعرى وا هەیە هەتا دنیا دنیایە ناكرێ و نالوێ و وەرگێڕان قبووڵ 

جا و هناكات و هەرچۆن دەستى بۆ ببرێت، مرداردەبێتەوە! بە هەرحاڵ ئ
ئەگەر كارەكە لە زمانى سەرەكییەوە بێت و كەسانى لێهاتوو و 

اڵم  كردبێت، ئەوە هەرباشە!، بهشارەزاو لێزان و تام شیعر جێبەجێیان 
گرفتەكە ئەوەیە زۆرجاران لە زمانى سەرەكییەوە نییە، بەمەش كارەكە 
چەندە سەقەتە، دوو ئەوەندەو زیاتریش سەقەت كراوە! ئەگەرچى ڕەنگە 
نەكرێ و نەلوێ هەموو وەرگێڕانێك لە زمانى سەرەكییەوە بكرێت، 

ران گەل و نەتەوەو چونكە ئەم جیهانە بەرفراوانەو بوونی ئەو هەزا
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زمانە جۆراوجۆرانەى قسەو نووسینى پێ دەكرێت، ناكرێ ئەوها 
 بەڕەهایی پێ لەسەر زمانى سەرەكى دابگیرێت، 

چونكە ڕێژەیەكى زۆرى خەڵكى جیهان ناكرێ فێرى هەموو، یان 
زۆربەى ئەو زمانانەبێت! بۆیە كارەكە تا ڕادەیەك سنووردارە و دەكرێ 

دەچێت، با وەرگێڕان لە زمانى سەرەكییەوە بڵێین تا دەلوێ و ڕێى تێ
لێرەدا مەبەستمان لەم ناوونیشانەى  .بێت زیاتر لۆژێكى و بەرعەقڵترە

سەرەوە، وەرگێڕانی دەقە شیعرێكى ڕۆماننووس و شاعیرى گەورەى 
ز( كە بەناوى )ئازادى( لەالیەن ١885 -١8٠٢فەڕەنسى ڤیكتۆر هۆگۆیە )

گێڕدراونەتە سەر زمانى دوو كەسەوە لە زمانى فارسییەوە وەر
كوردى. یەكەمیان لەالیەن )كەریم سۆفى( كە لە گۆڤارى قەرەچووغ 

( ٢9 -٢7الپەڕە ) ١99١(ى تشرینى دووەمى ساڵى ١ژمارە )
باڵوكراوەتەوە و دووەمیان لەالیەن )مراد خۆشەوى( لە ڕۆژنامەى 

باڵوكراوەتەوە. هەروەها  ١5/١٢/١997( لە ٢١خەباتى قوتابیان، ژمارە )
مەبەستمان بەراوردكردنى هەردوو دەقە وەرگێڕدراوەكەش نییە 
لەڕووى چۆنیەتى وەرگێڕانیانەوە، بەڵكو زیاتر مەبەست لە چەندایەتى 

 .و قەبارەى شیعرەكەیە لەدواى وەرگێڕانیدا

شتێكى بەڵگەنەویستە كە لەنێوان ئەو دەقانەى زیاتر لە جارێك 
ین لە زۆر شوێندا جۆرە لەالیەن چەند كەسێكەوە وەردەگێڕدرێن، دەبین

لەیەكچوونێكى نزیك لە شێوەداڕشتن و ڕستەسازى و وشەو واتاى 
هاوبەش لە دەقە وەرگێڕدراوەكە دەبینرێت. من ئەمەش بە حاڵەتێكى 
ئاسایی دەزانم، ئەگەرچى زۆرجاران ئەم جۆرە حاڵەتانە بەگران لەسەر 
هەندێك لە وەرگێڕكارەكان كەوتووەتەوە و ڕووبەڕووى جۆرە 

اڵم وەك دەقێكى وەرگێڕدراو لە  خنەیەكى نەخوازراو بوونەتەوە، بهڕە
ئەنجامى بەراورد كردنێكى ورددا، جۆرە جیاوازییەك لەڕووى هەبوونى 

و ڕستەیەك لە یەكێكیان و نەبوون و  چەند پەرەگرافێك، یان چەند دێڕ
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بزربوونى، یان وەالنانى و پاش و پێش بوونی لەنێو دەقە 
كە ئەمانەیە دەبنە جێگەى سەرسوڕمان و  وەرگێڕدراوەكەى دى،

خانەگومانى و مایەى پرسیاركردن و بەدواداچوون بە مەبەستى 
گەیشتن بە دروستى و ڕاستى خودى دەقەكە، بەتایبەتى ئەگەر 
وەرگێڕەكە ئاماژەیەكى بەوە نەكردبێت كە وەرگێڕانەكەى 

اڵم  به بەدەستكارییەوە كردووە، یان لەم ڕووەوە تێبینیەكى نەنووسیبێ!،
ئەگەر جیاوازییەكە لەڕووى قەبارەى دەقەكەوە زۆربوو، بەتایبەتى لە 
وەرگێڕانى شیعردا! ئەوە دەكرێ بپرسین ئایا هۆى ئەم جیاوازییە چییە 
كە شیعرێك لەالیەن شاعیرێكەوە نووسرابێ و باڵوكرابێتەوە، لەكاتى 

رتی بداو وەرگێڕانیدا لەالیەن چەند وەرگێڕێكەوە، لە الى یەكێكیان لە كو
لەالى ئەوى تریشیان لە درێژى بدات!؟ كە دەقە شیعرییەكەشمان بە 

 .!زمانى سەرەكی لەبەردەستدا نییە

وجا ئەگەر لەم ڕوانگەیەوە تەماشاى هەردوو وەرگێڕانى ئەو  ئه
شیعرەى هۆگۆ بكەین، دەبینین بە قەبارە لە یەكترى جیاوازن و 

ش و پێشی لەڕووى ژمارەى ڕستەكان و وشەكانەوە، یان پا
 .!پەرەگرافەوە یەكێكیان لەوى تریان زیاترە، یان كەمترە

لێرەدا چونكە هەردوو وەرگێڕانەكە لە زمانى سەرەكییەوە نەكراون، 
پرسیارێك دێتە ئاراوە و دەبێ بكرێ: ئایا كامەیان لەم دوو شیعرە 
وەرگێڕدراوە، دەچنەوە سەر تەواوى شیعرەكە كە بە زمانى سەرەكى 

 رگێڕدراوە! درێژەكە، یان كورتەكە!؟نووسراوە!؟ وە

لە هەردوو حاڵەتدا جۆرە گومانێك الى خوێنەر دروست دەبێت كە 
تا ڕادەیەك دەبێتە مایەى كاڵكردنەوەى متمانە، چونكە لە زمانى 
سەرەكییەوە وەرنەگێڕدراون! لێرەدا گرینگی وەرگێڕان لە زمانى 

ایی سەرەكییەوە دەردەكەوێ، چونكە زۆر جۆرە گومان و ڕاڕ
بنبڕدەكات و ڕەوتى زێدە قسە لێوەكردن و گلەیی و گازاندەى نابەجێ 
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بە بەراوردكردنى ئەم  .بەرەو پانتایی دڵنیایی و یەكالییكەرەوە دەبات
دوو دەقە وەرگێڕدراوە، دەبینین لەڕووى داڕشتنى ڕستە، یان 
ناوەرۆكەكە لەیەكەوە نزیكن و هەست بە جیاوازییەكى وا ناكرێت، 

وى قەبارەوە لە یەكترى جیان، وەرگێڕانەكەى كەریم سۆفى اڵم لەڕو به
هەندەو نیوى ئەو وەڕگێڕانەیەكە مراد خۆشەوى وەرى گێڕاوە، ئەمەش 
گومان لە هەردوو وەرگێڕانەكە دروست دەكات و جێى پرسیاركردنە 
كە ئایا وەرگێڕانە فارسییەكە كە لە هەردوو وەرگێڕاندا ناوى 

وەرگێڕدراوە؟ ئا لێرەدایە كە زۆر وەرگێڕەكەى لەسەر نییە، ئاوا 
بەزەقى گرفتى وەرگێڕان لە زمانى دووەم و سێیەم و... تاد 
دەردەكەوێت، چونكە كەموكورتییەكان لە كارى وەرگێڕاندا، لەو كاتەدا 
ڕوودەدەن كە لە دەقى سەرەكى و بەزمانى سەرەكییەوە دووربن، 
پاشان سەبارەت بە سەرچاوەى لێ وەرگێڕدراویش لە دەقە 

اڵم لە وەرگێڕانەكەى  وەرگێڕدراوەكەى كەریم سۆفى دیارى كراوە، به
دى، دیارى نەكراوە. لە كەسیش دیار نییە و ئاماژەى پێ نەدراوە كە 
كێ ئەم شیعرەى كردووە بە فارسى و لەچ زمانێكەوەش وەرى 

تا بكرێت لە زمانى سەرەكییەوە بێت  گێڕاوە!؟ بۆیە گرینگە وەرگێڕان
 .كەم خەمترە

 
واوى  دروستى و ته  واو دڵنيابوون له و بۆ ته  وه يه سۆنگه  ەمل ر هه
و  زانم ڕوو له لى ده هه ناوى ) ئازادى ( به ى ڤيكتۆر هۆگۆ به كه شيعره

و   يه رگێڕاندا هه ڵ وه گه روكاريان له سه  بنێم كه  رانه ديب و نووسه ئه
ى  م شيعره رێك له ر سه گه نسا ژياون، ئه ڕه فه  كى باشيش له يه ماوه

م دوو  ڵ ئه گه نسى (و له ڕه نى خۆى ) فه سه زمانى ڕه  ن به هۆگۆ بده
  وه زمانى فارسييه  له  ن كه راورديان بكه به  ى ئێره رگێڕانه وه
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ى  خنه بوارى ڕه  به  تێكى شايسته خزمه  وه دڵنياييه  رگێڕدراون، به وه
 ن.  كه رگێڕان ده وه

 
 
 
 
 
 

(شوباتى  66رى نوێ، ژ )  گۆڤارى نووسه  له  ته م بابه ئهتێبينى : 
  ، چونكه كى البردراوه يه ڕه دا الپه اڵم)لێره وه، به ته باڵوكراوه ٢٠١4
 .( يهین  وه ى ئێره ته م بابه ندى به پێوه
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  يه كه رگێڕانه ر دوو وه ى هه ش نموونه مه ئه
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 وةرطَيِر لة ضةند دَيرَيكدا
 

 د حوسێن  حمه ريم ئه كه
 (.ريم سۆفى )كه

  ولێر  هشارى ه  له ١953ساڵى
 . دايك بووه  له

 كانى خوێندنى تا  قۆناغه
شى  يى به مى ئاماده شه شه

واو  ولێر ته هه  له –يى  وێژه
 . وهوكرد

شى  به كالۆريۆسى له به ١98٢ساڵى 
بيات  ده كۆلێژى ئه –زمانى فارسى 

 . رگرتووه غدا وه زانكۆى به  له
 انى و ( كارى زمانهگۆڤارى )ڕامان  تاكو ئێستا له ١996ڵى سا

 كات. ده
 رى نووسين  به ڕێوه رى نوێ به (ى گۆڤارى هونه5-١)  ژماره  له

 بوو.
 تی رۆشنبیری  زاره وه  ر به كتێبی )گیرفان( سه  له 3١-١3  ژماره  له

 رو سكرتێری نووسین بوو. به ڕێوه به
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 ( بوو.گمێر)رانى گۆڤارى  ى نووسه سته ندامى ده ئه 
 ولێر. لقى هه -  رانى كورده كێتى نووسه ندامى يه ئه 
 ولێر. لقى هه  نووسانى كوردستانه نديكاى ڕۆژنامه ندامى سه ئه 
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 رگێڕ: كانى وه چاپكراوه  مه رهه به له

ماڵ  كردنى شـــــــه ئامـــــــاده ،ژارى موكريـــــــانى فيســـــــتيڤاڵى هـــــــه -١
م،  كـــــــــــه ريم ســـــــــــۆفى .. چـــــــــــاپى يه كـــــــــــه –وێزى  حـــــــــــه

ــــــــه به ڕێوه به ــــــــه راي  –ولێر  هــــــــه –ى ڕۆشــــــــنبيرى  تى چاپخان
٢٠٠٠ 

، نووســــــينى د. نــــــورى  وه مى فيدراڵييــــــه ى سيســــــته باره لــــــه -٢
كتێبــــــى گيرفــــــان   ريم ســــــۆفى، زنجيــــــره بانى، و: كــــــه تاڵــــــه
 ٢٠٠5ولێر  ى ڕۆشنبيرى هه (، چاپخانه4)  ژماره

رخى  چيرۆكێكـــــــى هاوچـــــــه  ڵـــــــه ى شـــــــاژن، كۆمه وشـــــــه نه وه -3
زگــــــاى  كــــــانى ده ريم ســــــۆفى ، باڵوكراوه . و: كــــــه فارســــــييه

 ٢٠٠6ولێر  م، هه كه ( چاپى يه 49٢)   ئاراس ژماره
ـــــــــــا  -4 ـــــــــــت (، نووســـــــــــينى: ئاگۆت ـــــــــــك ) نۆڤلێ زمـــــــــــانى داي

كتێبـــــى گيرفـــــان   ريم ســـــۆفى. زنجيـــــره كريســـــتۆف. و: كـــــه
 ٢٠١٠ولێر  هه –ى ڕۆشنبيرى  ( ، چاپخانه4)  ژماره

ـــــــك ئه -5 ـــــــه كاتێ ـــــــه كان ده زموون ـــــــن ) ديمان ـــــــه دوێ بى (،  ده ى ئ
ـــــــه و: كـــــــه ـــــــه –ى ڕۆشـــــــنبيرى  ريم ســـــــۆفى، چاپخان ێر ول ه

٢٠١٢ 
ريم ســـــۆفى  وتـــــار، و: كـــــه  ڵـــــه ب، كۆمه ده كانى ئـــــه ره ســـــێبه -6

ولێر  هـــــــــه –ى ڕۆشـــــــــنبيرى  تى چاپخانـــــــــه رايـــــــــه به ڕێوه به
٢٠١3 
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