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كوردؤ محةمةد
                      بةشى يةكةم

***                                
سثيَدةوة ئةستيَرةكانى شةمةندةفةرى سوارى بة بةيانى،

هات.
نةهاتى، تؤ

ضاوةِروانةكان ضؤلةكة
نيشتنةوةء من مالَةكةى لةدةورى

دةلةرزين.. سيَبةريَكدا هةر هاتنى لةطةَل
نةهاتى، تؤ

شيعر لة دلَمةوة بؤ زارم
هةلَفِرى.. ليَوةكانمةوة بةرةء دَلم لة

نةهاتى، تؤ
هةتاو

شةقام سةرى ئةو تا سةرووةكانةوة لةسةرووى
رؤيشت..

نةهاتى، تؤ
دةزانَى، تةم

هةستَىء دةبَى كة
بيَتةوة خؤى ماَلى بةرةو

مندا. سينطى لة
***                                   

شاعيرَيكى دنياى دؤزينةوةى لةزةتى رةنطة
دؤزينةوةى لةزةتى  لة زؤر  طةورة،
ئةمريكا كيشوةرى وةكو كيشوةرَيكى
ئةو زةوى لة سةر كؤَلؤمبس نةبَيت.  كةمتر
كاغةزء ناو لة ئَيمة دؤزييةوةء كيشوةرةى
تايبةتى دنياى فةنتازيادا خةياَلء وشةء

دةدؤزينةوة. نووسةران شاعيرء
مرؤظ كة دةكةمةوة لةوة بير جار زؤر
مةحوى وةكو سةيرة، بوونةوةرَيكى ضةند
زيندةطىء دةكا ئاوَى رؤضوونى ((بة دةَلَيت:
كةضى مردنى))*، دةبَى بايةك بةدةرضوونى
هةموو بةو  دنيا هةستدةكات باردا زؤر  لة
بةشى خؤيةوة زةبةالحييةى طةورةيىء
دنيا هةستدةكات ناكات، ئةو خةونةكانى
خؤيةوة فراوانيىء بَيسنووريةى هةموو بةو
كة كاتَيكدا لة ئةمة نابَيتةوة. تَيدا ئةوى جَيطةى
لةسةرى وا زةوييةش ئةو خؤى، نةك مرؤظ
طةردوونَيكى لةنَيو بضوكة  طةردَيكى دةذى
دروستكردنء خةونى لَيرةوةية طةورةدا.
دةبَيت دي دنياى بة  طةيشتن  دؤزينةوةء
قووَلةكانى خةونة  طةورةترين لة  بةيةكَيك
زةوىء لةسةر دؤزينةوةى دنياى دى مرؤظ.
لةمرؤظةكان زؤرَيك بؤ خةونَيكة واقيعدا لةناو
سةرزةمينة ئةم دةضَيت، مةحاَل لة بةديهاتنى
لةبةر كة تَيداية، مرؤظى هةزار هةزاران
دةستيان دى، دنياى نةك  جياجيا، هؤكارى
كة لَيرةشةوةية ناطات. خؤشيان بةطوندةكانى
مرؤظ بةدرَيذايى سةردةمةكان هةوَليداوة ئةم
واقيعةوة لةناو زةوىء سةر لة خؤى خةونةى
بؤ ئةمةش بطوازَيتةوة. فةنتازيا ناو زمانء بؤ
ضيرؤكء شيعرء سيحرء ئايينء ئةفسانةء
تاقيكردؤتةوة. ديكةى  شتى  زؤر رؤمانء
داواكانى وةآلمدةرةوةى بيةوَيت دةقَيك هةر

هةبَيت خؤى دنياى يان  دةبَيت  بَيت، مرؤظ
لة بدات يارمةتييان يان خوَينةرةكانى، بؤ
جارَيكى نةدؤزراوةوة تازةء طؤشةنيطاى
طرنطن ضةند بداتةوة. ثيشان دنيايان دى
تَيكدةشكَيننء لةخؤياندا دنيا دةقانةى ئةو
ضةند دروستدةكةنةوة؟ ديكةى بةجؤرَيكى
بةرَيطاطةلَيكدا مرؤظ طةشتانةى ئةو جوانن
تَينةثةِريووة؟! ضةند ثياياندا ثَيشتر دةبةن كة
دنيايةكى بؤ رَيطايانةوة لةو كة جوانترن
دةمةوَيت لَيرةوة نةيبينيووة؟! ثَيشتر دةبةن
(ثةنجاو ديوانى بؤ طشتيى خوَيندنةوةيةكى
لةنطةروودي شةمس عاشقانة)ى سترانى سَى

الثةِرةييةء  ٨٠ بضكؤالنةى ديوانَيكى كة بكةم،
فارسييةوة لة هةَلةبجةيى مةريوان
لة ئايندة طؤظارى كوردىء بة كردوويةتى
ضاثيكردووة. خؤيدا بآلوكراوةكانى زنجيرةى
سترانةكانء لة جطة بضوكةدا  ديوانة لةم
شةمس ديدارَيكى وةرطَيِر، ثَيشةكييةكى
بةقةد من كة بؤ بآلوكراتةوة، لةنطةروودييش
لةنطةرودى شةمس ضَيذبةخشة. سترانةكان
خوَينةرةكانى هةوَلدةدات كة شاعيرانةية، لةو
ئةو تا ببات، دةرياوة ثةناى لة ((بةِرَيطايةكدا
دةريايان سةيرى ئاوهاوة رَيطايةكى لة كاتة
كة مرؤظانةية لةو شاعيرة ئةم نةكردبَيت)).
بةسادةيى بن، سادةش ئةطةرضى شتةكان،
هةر كةسَيكة ئةم تَيناثةِرن. بةسةريدا
دةتوانَيت هةَلوَيستَيك بةسةرهاتء رووداوو
لة وةربطرَيتء شاعيرانة رةهةندي لةودا
شاعيرانةكةيدا جيهانبينيية  رةنطِرَيذكردنى 
)) دةَلَيت: ئةو نمونة، بؤ هةبَيت، شوَينةوارَيكى
منمناَليىخؤممونكردووةياريمكةمكردووة،
مؤَلةتى كةوتبووم، لةجَيطادا كة رؤذانةدا لةو
ئةمتوانى بةآلم بةِرَيطادا، بِرؤم نةبوو ئةوةم
لةدوورةوة طوَيم رؤذَيك ببِرم، رَيطا بِرؤمء 
لةسةر ياخيبوومء بوو، مناآلن لةدةنطى
لةنيوةى رؤيشتم، راثةِريمء قةرةوَيَلكةم
كةوتنى ذيان  تَيطةيشتم ئيتر كةوتم، رَيطةدا 
لة شاعيرة ئةم كة لَيرةوةية تياية)). زؤرى
زؤرء كةوتنة نةخؤشةوة، منداَلَيكى كةوتنى
تَيدةطات. بةهَيز ساغء مرؤظى بةردةوامةكانى
قوآلنة بينينة درككردنء  هةستكردنء  ئةم
داهَينانطةراوة كارى بة خةَلكانةى ئةو بؤ
خاَلَيكى ئةمة رةنطة طرنطة. زؤر سةرقاَلن
جةوهةريىبَيتلةوةداكةشاعيرَيكىقووَلبينء
دةكاتةوة. جيا لةيةك رووكةشبين شاعيرَيكى
درككردنء هةستكردنء ئةم شاعيرَيك هةر
ئاثؤرةء ناو دةكةوَيتة نةبَيت بينينةى
بَيتةوةء تاك ناتوانَيت قةرةباَلخييةكانةوةء
دنيايتايبةتبةخؤىثَيشكةشىخوَينةرةكانى
لةطؤشةنيطايةكةوة دنيايان  يان بكات،
طؤشةنيطايةوة لةو كةثَيشتر ثيشانبدات،
شيعرى سةرةتا شةمس بينيبَيت. نةيان
دةبينَيت ئةوةى دواى دةناسَيتء كالسيكى
هةستدةكات دةبنةوة، دووبارة تيايدا شتةكان
رزاوى سةدةى كةِرووى ((بؤنى شيعرة ئةم
خؤى هةوَلبدات مرؤظ دةبَيت لَيديت))ء
خوَيندندا لة هَيشتا شةمس  بكات. لَيِرزطار
جارَيكيان كة دةبَيت، ناوةندي قؤناخى لة

قوتابخانةكةيةوة ديوارى رؤذنامةى بة
شيعرَيكى موشيرىء فةرةيدون  شيعرَيكى

دةبينَيت. تةوةللى فةرةيدون
شتَيكى شيعردا لة ئةو بؤ فةرةيدون ناوى
كة ناوةوة تَيدةطات ئةو رَيطاى دةبَيت، لة تازة

دةنووسرَيت)). شيعر ((هَيشتاش
زؤرى كاريطةرييةكى كة شيعريش يةكةمين
فةرةيدون شيعرَيكى داناوة،  شةمس لةسةر
(كارون)ةوة، ناوى  بة بووة  تةوةللى
بؤ شةمس الى شيعرةش ئةم كاريطةريى
شتةكانى باسى تيايدا كة طةِراوةتةوة ئةوة
ئيدى كراوةء كارون باسى كراوة، دةوروبةر
مؤمء ثةرداخء لَيوء لةبارةى باسَيك هيض
ميتافؤرى كؤمةَلَيك كة  نةبووة، ثةثولةوة
شيعرى بوون. كالسيك  كةِرووطرتووى
ثازدة ضواردة- شةمسى لة كارَيك كارون
تةمةنةدا سةرةتاى لةو كة دةكات ساَلة

بكات)). نةفرةت بة كؤنَيك ((هةموو
هةية، طةورةى خةونى ئةوةى لةبةر شةمس
قةزةمء لةو بةر شاعيرةكانى حةزناكات
بةسةر ((سةركةوتن دةَلَيت ئةو بن، بضوك
شاعيرانَيكى كة ئةوة ئاسانةء قةزةمةكاندا
بؤ هةن، سوهراب فروخء شاملوء وةكو
ئةو خؤشبةختيية)). مايةى الوةكان شاعيرة
شاعيرَيكى لةتَيثةِراندنى بير ئةوةى لةبرى
نووسينةوةيةكى لة  بير يان بكاتةوة،  قةزةم
دةكاتةوة لةوة بير بكاتةوة، شاملو ديكةى
ضى بيَلَيت، ئةم نةوتوة  ضى  شاملو بزانَيت

بيكات. ئةم نةكردووة
خةون شاعيرَيك كةتيايدا بيركردنةوةية ئةم
بةر طةورةكانى شاعيرة دةبينَيت بةوةوة
تَيبثةِرَينَيت، خؤى  هاوزةمانى  لةخؤىء
ئةوان، ئةزموونى سةر بخاتة شتَيك يان
داهَينانةء جةوهةرييةكانى بنةما لة يةكَيك
داهَينان بة  طةيشتن بيركردنةوةية ئةم  بةبَى
شةمس واية. سةراب  بة طةيشتن  وةكو
بةهَيزَيكى دووانةيى ((ناتوانَيت هةستدةكات 
شاعيرانةوة رؤمانسيانةى دَلَيكى ضريكىء
شتَيك هةموو ١٩٧٩دا ساَلى بنووسَيت، تا لة
كة دةطات ئاكامة بةو دةطؤِرَيت))ء ئةو بؤ
بةنديخانةيةكةء ئايديؤلؤذيايةك جؤرة ((هةر
شةمس الى  ئايدؤلؤذيا)). لة باآلترة هونةر
خةونء ئةو بةدةستهَينانةوةى شوَينى شيعر
جياجياكانى قؤناغة لة كة جوانيانةية خؤشىء
لة دؤزينةوةيان ضوونء لة دةستى تةمةنييدا
لةم خؤى بووة. بَيئومَيد واقيعدا لةناو
وةآلمدةرةوةى دةَلَيت: ((ئةطةر ذيان بارةيةوة
هةرطيز رةنطة بواية،  من ثَيويستيةكانى 
لةبةر شاعيرة ئةم نةنوسياية)). شيعرم
دةشتَيك لة  كة دةذى وآلتَيكدا لة ئةوةى
دةبِردرَيتء سةرَيك ساتةء هةر تيايدا دةضَيت
جيهان هةستدةكات ئاسماندا، بة هةَلدةدرَيت
ئةم حاَلةتى مةسخبوونء رزانداية. رةنطة لة
كة لةوةدا بَيت هؤكارَيكى سةرةكيى  هةستة
سةدةى ثيرؤزى كتَيبى بة كافكا مةسخةكةى

دةزانَيت. بيستةم
سةهؤَلينةء ضيايةكى ((مرؤظ شةمس الى
تَيطةيشتن لةذَير ئاوداية))ء سَيى لةسةر دوو

دةوَيت. قووَلبوونةوةى لَيى
((كؤمةَلطة ئَيمةدا وآلتانةى لةم ثَييواية ئةو
دةِروات، بةآلم مؤدَيرنيتة بةرةء هَيدى هَيدى
طرتوويةتى))، جنؤكة كؤمةَلطا دةروونى
مَيشكيان بةآلم دةبةستن بؤينباخ ((مرؤظةكان
وا بؤضوونانة تَيداية)). دةتوانين ئةم جنؤكةي
داوايكردووة سوهراب ئةطةر كة بخوَينينةوة
ذيان لة دى بةجؤرَيكى بشؤرينء ضاومان
لَيدةكات داوامان  شةمس ئةوا بِروانين، 
لة بير دى بةجؤرَيكى بشؤرينء مَيشكمان

بكةينةوة. ذيان
هونةر ثَيويستيى ((تةنياترين شةمس الى
وايكردووة كة شتةى ئةو دَلسؤزيية))ء
دووابَيت، وشةيةك ئةوةى بةبَى سوهراب،
دَلسؤزيية. بَيت، نةمر بمَينَيتةوةء دَيِر بةضةند
موشيرى فةرةيدون شيعرى دةكات وا ئةوةى
دَلسؤزانةية. ئةو شيعرى كة ئةوةية بمَينَيتةوة
قووَلةكانى خةونة لة  يةكَيك  ماناية بةم
بن. دَلسؤزانة  شيعرةكانى ئةوةية شةمس 
روانينء لةسةر  ئَيمة قسةكانى ئَيرة  تا
بةرانبةر بوو شةمس جيهانبينى تَيطةيشتنء
دى، ء شيعرء هةندَى شتى دنياو مرؤظ بة
قسة لةسةر نووسينةدا ئةم لةبةشى دووةمى
خوَيندنةوةيان هةوَلى دةكةينء شيعرةكان

دةدةين.

ئةسلَدا لة مةحوى شيعرةكةى *
بةمجؤرةية:

من منت تةنتةنةء هةموو ضية ئةم
كردنت بةخ فةخرء ضية ئةمةندة

زيندةطى دةكةى ئاوَى رؤضوونى بة
مردنت دةرضوونى بايةك دةبَى بة

لَيكدانةوةء مةحوى. ديوانى بِروانة:
عةبدولكةريمى مةال  لَيكؤلَينةوةى
ضاثى كةريم. مةال محةمةدى  مودةريسء
(١٩٨٤ كورد: زانيارى  (كؤِرى دووةم. 

ل٣٣١.




