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وهكانههاومرۆڤهمبهكهستده،ههداجماوهبوونهوههناوئهلهدا،كهزمانه:وگىئهناوڕهله

.گۆيانبێنمبێبهدهنكهلێكههگه،گوتنگۆىبێنمچۆنبهكمهرهىگهوهئه.نامۆم


كانىمنچيايه

منچيايه) هه(كانى كۆشكێكى ل، سهيهبارهقههڵچنراو تايبهرنجكى جيهانێكى لهتهجواندا،

نراوژهنهكردنىئاوازهاروئيمهكاريگبۆچوونه،ىینگرههفهندهباگراوه،مێتافیزیكىوهنووسينه
وهدىبنارهقهله،نگىڕهنكاجێماوهوبه له،زنێمبڵكههبنارىڕابردوويهبهكمههرگه. دواتا
ئارامكه بۆ ئيماندا باپيرهحيكايه،ىینارى وهبگێڕينهتى بههه. مهگهوڵدان بۆبهيشتنى ست

مكۆئه.كانىبڕوابووهنجبهياڵهىوخهیروهيشتنىيادهگهبهكانىمن،ئومێدهىچيايهلووتكه
وتن،بۆركهشتىسهرگرتنىكهنگهيشتن،بۆلهبۆگههايهچڕينىسترانىبه؛ندرێنىههشيعره

ههسه بوونى ئهوز جێپێموو لهانهیو بهباوهى ڕابردوودا جێمانڕى گهیهچيا. من شتىكانى
ئهڕهلهتێكهقيقهحه ئهفسانهنگى بۆ تۆمارانهدا نانووسرێنهئێكه،ىو وهستا ده. نگىتۆمارى

مدهبهىبانگێكهوهگێڕانه.بۆداپۆشنىماچىژوانياڵىبارانهىخهوهنووسينه.بۆئێستابناره
.نيشتماناڵوژنانىدىمنناڵه،زريكهلهىهاوارێكهوهدانهلێ.كانوتنهركهىسهشنه
لهچيا من ههكانى نووسينهنووسينى ههوهندرێندا، ئاوێنهلهندرێنهى ئازار مهى دهشههو
شێوهيتێكىلهالوكوبهبێتهمێژووێكدهندرێنهڤاڵىههرنهكه.بنارهێاڵنلهكاننگهنگاوڕهڕه

.دا(كانىمنیهياچ)ناوماڵىديالنێىكانن،لهچياكانشانازييه.المپادا
ماغوتمهمحه عه،د جيهانى ناسراوى دهیبرهشاعيرى ڵێتى قههگ: ئهسيدهر زموونىيان
ئهمانبهرییشيع منلهماڵێكدانا، ىنادههرگدهوا هاروههه.داتمدهرگهدهولهئهڵكوبهم،
ڵێتده نييهدنيايه: نووسين شيعر بۆ ديسپلينكراوم كى ئاژاوه. نووسين وشيعر

 0.پوتۆزداتهچێتلهكاندهسپههنگىئجهبهكهرييهرووبههبێس



لهینتههینيیشاعيرێكبريت-،ندرێنههتهڵبههه گههها بهست ههمارۆدان، لهڵكو واقيع موو
ىتۆهمهبهوهىنووسينههرگدهياڵدالهىخهروازهدهشايىولهبهوهبنهراقيدادهمهىنووچه

تاوههيانيبهتىولههیبرسيبهكردننييهستشيعرههواتهكه.ژوورچنهندرێندهههشيعرله
دا،ورهوتىگهسكهێناودهپلهزموونهىئهوهنگدانهڕهڵكوشيعرى،بهابكهڕدواىناندابهئێواره

لێدانه ،ستبهوتنىمهستكهوتنودهركهسه،ىیمێكبۆجوانردهسهلههیريوهىبيرهوهياخود
داوههه بۆ وڵت دهيهوچهنو. بهدهبێتهك ئهرزنگۆى دهو دهگۆيهنم جاران زۆر بێتهش
،دواجارشيعردێتوبهوهبوونهمارۆدانوئاوێتهبۆگهيههستكانگالىشاعيرهه.ستێڵوهه

هێدىهێدى،ئاكامىلێشاووئاپۆراىشيعرله:ڵيتماغوتده.ساڵو،منمواقيع؛ێڵشاعيرده
دهڕكهڕهشه ههوهبێتهوون دهميشهو ڕاستگۆيى ودهبێتهيش شيعرهستپێك .كانمكۆتايى

7.بمنانووسمستىبريندارنهخهربهگهمنئه:ڵێماغوتده

وهخوێندنههل منچيايه)ى هه(كانى دهتايهرهسه،داندرێنى ههپێدهستك دهكات ىكهست
لهياتڕوونئاوىحهلهوهووسێتهنكدهرييهوهبيره و ڕهىنووچهوهنگدانهڕهتر كانىنگهو

به كۆئێستا ئازارانهىئهوهكانيشنووسينهقهتايىدهرزتر، دهئهريكهنخهو كتايهپهبنهمڕۆ
كسهبه كوردڵگهۆمهر ىیى تێكۆشانڕه. نهردهبه،نجى و دهوهمينهسڵهوامى به، .هكمۆتهبن
ئهبه ئهوهاڵم نووسينهىشاعيرىناچار ئهه،ووكردوانهو ئازارهياخود لهو كه،يهئێشهپڕ

خستكاريگه گيانسهتهووهرى بيركردنههه،ر و بوونهوهست و شاعير فشارىتهكانى
.ساڵو:ڵێتده،ىشاعيردارگهدهىودواجارشيعردێتولهیروونده
كان،قههتبۆدوهخوێندنهله،بۆيهدا(كانىمنچيايه)ماڵىلهرييهوهنيفێستێكىيادهندرێنمههه
ياڵداىخهمهبۆيه.كاتزفدهنگداعهڕهىپڕلهوێنهزمانىشيعرلهنيارێكهياڵژهبينيتخهده
،ورولتوك،كانىژياندواىوێستگهبه،كاتێكوهندرێنهستههدهبهدافانۆسێكهشيعرهمديوانهله

.ئێژێتندرێنهه.ڕێتگهكاندادهىوگوناههیجوان
منيشبه.وهبنهدهنوخاوكهفڕێدهڵهباوهنيايىمنهناوتهاكانتبهىنيگستێرهتاگوڵئهوهئه
وهتنێتهرامۆشىدهرييمفهوهيادهوهكانتهوهفڕێوخاوبوونهمباڵهده مێنمخودىخۆمڕادهله.

وهدۆزمهڕۆچوونتداخۆمدهوله وهنووسنهكانماندهكانچاوتروكانهكاتێكوشه. كانڕهالپه،
شزانمتۆلهده.ميادتبكهتالهوههتنووسممنده.ىنيگاكانتستێرهمێشىگوڵئههڵخۆبنبهده

.هیوقىشاديشهزملههاتووموحهوهژانهمنله.زگارمنابێڕكانتچاوتروكانهم،لهيادبكه
(01كانیمن،لچیایه)


نێكلهمهرىتهوهبيره.خوازێتوتندهخۆشىوسرهئومێدبه،بۆيهخوێىئازارههخان،شاعير
لهیىنيگاكانىخۆشلووتكهيشتنبهنانبۆگهنگاووانىژيانوههكار بنبهده،رداوشعوى،

كانلهوڵهنوههمووديمهههىوهىنووسينهكێڵگهبێتهندهمهزموونوڕێكتهندىئهباگراوه
مێژوودا دهئه. فهوهكوژاندنهلهئۆپێرايهقهم ڕهرههى و ئازايهوهبردنهشنگ مرۆڤیتى .ى



لهوهنووسينه جوانيهابهى لههیخستنى ژيان بۆ جوانترباوه، ندايشى گهوهبيره. شتێكهرى
نكينبۆديمههڵڕاچ،تربينورهتاگه،يهزۆرجارىواشهه.كاتدهرئێشهمرۆڤتووشىسه

له دهيانڕووداو پێمانشێكلهبهبێتهڕابردوودا و چێتڵدهههوههژيان ڵێتماغوتده. مله:
كاتىيانلهجارێكبيرمه.ىوياخيبوونبوومیرزبهفس،فێرىنهوههیتيچينايهناكۆكىوناڕێكييه
ڕێژێت،منيشبڵكانههژارهنمبۆهههاتتاگهوهسپێكهئهكبهيهگزادهكدا،بهناشتنىمردوويه

3.ديارهوهگيانمهىبهكهمچيهىقاشجێگهتائێستا،ههردێكمتێگرتبه

جارىواش،چێتڵدههه،وامىمرۆڤردهژنىژيانىبهبهبه،مرهشێكىنهبه،ىیروهيادهتهڵبههه
لهيههه جۆرێك مردنيش ههرييهوهيادهدواى زيندوونميشهكان دهبه. شاعير وێتيهاڵم
بالهكه،تێكقيقهحه قۆرخكراودايهزنهناو كراوهكى دووبارهنامۆ گێڕانهگهڕێله، ىوهى

دهئهلهمێژووێك زمانێكى پههشۆڕبكاتهنییرووركى و ندىناوهنێتههيبگهكهيامهسوارێك
یئاگادار ى وهبيستنهو لهكيهرهگه. ئهڕێگهتى كهى فراوهقيقهحهوهڤاڵهرنهم ڕاستتێكى ژوو

.كاتنهكخۆىقسهوه،بيرناكرێت،ناكرێتمێژوولهتايهههتامێژووترسێكهواتهكه.وهكاتهب


ناخىمه بۆ تۆ دهرگئاوهمن وهمهكهاڵ لهواتهكه. هێشتا ژيانداممن ناخىههله. ستداناو
(54كانیمن،لچیایه).وهرێتهلهناومدابووندهله.مگيرۆده


فه گهزيلهمانا تهستهجهلهرمهتێكى ى شيعر شيعردا، دهڕى ئاسا ماىسهوێتهكهكچ
ئهوههیبازيسێكس بۆ مهوه، بهبهى بداتوهستهدهست له. دوتهشاعير ڕيانىونگترين

بهڵپههه مانادا، حهساردنى و جوانترين دهقيقهدواى ڕێتگهترينياندا بدولموتهعه. بدوڵاڵعهڵيب
كانىزموونهىئهاستهڕئا،كهوهكرێتهىدهیكىشيعرزايهفهوهوگومانهكانىمانامهگهله:ڵێتده
كه،ىشيعرييانهوديالۆگهلهكێكهشيهوهبات،ئهده(كردنىجياوازووێناوهشانهڵوههه)ورهبه
 5.ستێتبهڵدهپێيههوهكانيهشهاوبههزهگههڕىڕێگهلهوهشبردنههڕمكىچه

تزمانىتايبهميشههه،كهكردووهستهرجهىنووسينبهدبنياتىلهكىتايبهيهێنگۆشهندرهه
تايبهدبنياله ڕهى هونهتدا و باشترنگ تايبهرى چێژى پێدهو جۆرهئه.خشێتبهتمان م

شاعيرنووسينه كه،ى موڵكدارييهيهیتسايهزمانى و ديار خاوهههلهكى .تيدانداريهڵكشانى
يادهبهميشهكههوه،شاعير دهیروهزمانى بهى بهدوێت، مهچهياڵێككوخهاڵم ستىبهكانى
دهوهتهووهڕازاند كهوهتێكهبابهمانبكاتبهستپێوهوواقيعيانهرانهوسووێتزۆرجهيه، له،

 .رامۆشكراوهكىفهيهیويستێناوىئێستاپههاڵملهبه،ڕابردووه

له لهتێكستهشاعير ئهههكاندا ڕهیندشكۆمه،دايهوهوڵى و لهیشبينى يهى بازنهناو ىك
نلهڵگهرشتێك،مادامبهههبوونلهپێىوايه.وهكۆبكاته(ڕابردوووئێستا)تىرپرسياريهبه



بوئيراده دۆخونىههو ئهر واقيعێك، گهو ىقينهشىڕاستهبهكه،(ىیندشكۆمه)تىكيهرهوا
ىيانهیرعوناشهمووئهرههبهنرابهتێكۆشانوبۆچوونێكدابێت،له،وڵرههههجاله،ڕابردووه

شكۆمهبهررانبهبه دهینددۆزى لهى دهبدايكلههلهیبريتيكه،كئێستايهكرێن قهوونى
بههیشيعري بكاتهدواوهكان زيندوو ڕهوه، تهو و جوان بداتهنگى هيوا مووههربهوهكانى
دهله.كاننهديمه سهقهم جهوهرهى ههيدا لهاڵيساوهنگێكى دهخۆشاعير خۆيداله.دوێتيدا
خهجه دهڵنگ به.كاتق ڕشاعير تۆ)اناوى يهكه( تكهسى مى بۆابردوويهڕاك، ك

دهوهڕووبوونهڕووبه گههواتكه.وهكاتهئاگادار بهتا مافلووتكهيشتن ههڕ،ى و موواستى
.ێرخێنچهرماندهيامێكداوهىپهڕووناخىخۆيدابهشاعيرله.وامهردهنگبهكان،جهپيرۆزيه
ئه ئهوه،شاعيرهوهئيتر دادگردهبهتهووهرناتيڤێكخستلتهك گههم و بڕيار بهى ىوهيشتن

واتهكه،يهمادامبوونمانههپێىوايه.مرينينچيترنهىبڕياربدهوهبسووتێنين،بۆئه(شڕه)
:ڵێتدهشاعير.بينمرىنهیندشكۆمهدابهینديپێناوشكۆمهبێتلهده


لێ.رگيرمدهوهناسراوهتشتێكىنهمبهكهستدههه.وهينووسمه،دهوهيادبێتهرچيمبهئێستاهه
ئه كاتهتا لهو خۆم نهدهى ههداوهست به، ناكهتهست منيايى ههده. تر موومێكى

رىدهمزانىقهردهگهئه.چنستدهدهلهريكهخهكه،وهچنمهدهمئێستايهكانىئهچاوتروكانه
ىزدا،دووانهڵئاوهگهگومانله.بمدايكنهبوولهدهلێنه.بوومدهدايكنهتله،قهوهايهمنئه

.منماندووم.يتگهنياى،تێمدهتههێشتاتۆكه.گوماننييهمكهدهگومانێكقووتده.كترنيه
(27لكانیمن،چیایه).ڵبگرمههنگهمجهستلهبێدهمێكىتردهكه

له ئهبهوهناخيهشاعير چرايهدواى كهگهدهو نووسينهڕێت، بيرهوهبۆ مێژوویروهى و ى
ستوسياقىنووسينوناوههلهكێشێكىتۆالزهیرچۆپياڵسهخه.ستىبێنێتدهبهكهرهگه
دهدبنيا شيعريى دایقى له. خهڕێگهشاعير بگاتهتوانيويهوهياڵهى مهتى ستىبهجوانترين

نيفێستبۆدانانىمهله.انگێوێتيدهياڵيانهكىخهيهشێوهبهكه،تترينبابهستيارىوههیشيعر
بارێكهىبهیروهيادهلهكه،ىيهوژينگهواقيعىئه وڵههبێتده،وهتهمانهرئهسهبهجێماون،

شوهوانهپێچه،بهوهچێتبۆنووسينهرنهشكۆىمردوودادهيهلههمئارامگبدرێتمێژووىئه
.بينروونئاسوودهمووماندهههىوهيانبكرێتبۆئهتبهقيقهبێتحهده
عهبدولموتهعه دهڵيب ڵێتبدوڵاڵ بهوهئه: عريفهمهى تههه،ياندينگهنامۆكانيان خهینر ونىا

خشين،بهپێدهتيشيانقيقهنتازيابوون،حهڵگرىفهكچۆنههوه،كانريبهغهبوو،وێنهىنهیبێدار
خهله ونهو بهحهڕوودا خهوهكهيهفاسهمووههكانمان دهواقيعى بهڕگۆونيان واقيعىى

4.مرۆيى
لهوهگيرسانهبوونونهناوونوهبۆچوونههیركنيائهینتهبهياڵياخودخه،نتازيافهواتهكه

.تقيقهحهيشتنبهتوگهقيقهىجوانكردنىحهبنیادلهنگهینتازيابوونێكىگرڵكوفهى،بهیبێداد
ههقيقهحه ياخود جهت مهر بابهبرێك ڕووتهنتيق دهتێكى برينگ ساراىلهوهچێتهو خاكى



كاندامرۆڤهتێڕامانى تا،ىیىوڕۆشنبيریعريفتێكوئامانجێكىمهقيقههيچحهينبهناگهبۆيه.
ئێمهبينينشنهڕه دهىنيشتمانىشتهوهچوونهشڕهله، ىلهوكاتهتائه،ڕێينتوانينبگهكاندا،

هه لهشوێنى دهنگهڵوێستدا ئهر كاتهگرين، ڕهترهتهو بهبه ينكهدهنگزهنگو يهینوهئه.
لهگه ڕهباوهزنگ تاريكيشى تهیشترين ههدهترهدا ئيتر وايهبێت، بهنهديمه،ر وامردهكان

چهدووباره بۆيهوهبنهدهبارهندو فهردهبه، ئهوام دهنتازيا قورستر ئهركى بۆ ىوهبينێت،
له وهگۆشهمرۆڤ یستاوى نهڕى هههومێنێتهووت خهڕێگهلهميشهو بههد،وهياڵهى رك

ڕووناكیجوان،ماندووبوون،ىیتاريك و وهیى چ بكات، دياردهى سرويهك لهكى ژيانىشتى
ركئهژيانىمرۆڤداكانلهوهوناونانىبۆشتهشكانهمزكڕهبێت،چوهوامىدهردهمرۆڤبه

مكبێتوداهاتوولهيهوێتئاوێنهيهيبينێت،دهىدهوئازارانهمووئهههمدهشاعيربه.بينێتده
ڕابردووببينێتيهئاوێنه دا بڕگهرچىلهگهشاعيرئه. يدایروهكانىبيرهكۆاڵنهبهبڕگهشيعردا

ىیروهوێتبيرهيهكانيدادهوهبردنهشمووڕهڵههگهلێنيشتوو،لهناسهدادانوههڕواتوههده
وێتلهيهيدادهوڵهمههشاعيرله.لێنيشتووىئێستامانرمرگىشهبهرگوبيخاتهمههبكاتب
ىویتاڵيهنگىكۆمهفێىناهاوسهوينوبادابكهستمانبگرێت،نهدادههگوڵترينڕێگدالهیتاريكي
.كانبمانگرێتمووشتهمانبۆههبينين

له كۆشاعير شيعرانهم ملمالدهبهيدا واقيعيانهنێيهم ڕووبهكى مهيهوهبوونهڕووو ،عريفيانهكى
دهیروهبيره گهكاتهى بۆ بهئامانج وپهئهيشتن و ڕاستى شهڕابردوويهڕى بۆكهكى ت

ئێستامانلهیريوهىبيرهوهگێڕانهشاعيرلهواته.ستامانێركردنىئمسۆگه قۆىمچهردهبهدا،
دهیگاونژه كاتىڕزگار ڵێتڵيبدهبدولموتهعه. لهكانهريبهغهڵگرىشتهىههیونىبێدارخه: ،
كابووسهئه ڵدهههوهزموونى لهتييهنزيكايهلێرهقوڵێت، ك ڕنێوان و بێدارى حىڕوواو

ههوههربيركه زهيهدا لهمه، بهههن دهمنىههێهرسێكياندا زهنگاو قووڵدهمهنێت، ووهبێتهن
بهرييهوهياده بهيهگهدهوێنهكان مانايهنێت، بێدارخهو دهبه،ىیونى شيعردا .ڕواتجيهانى
.وفيكروێنهلهڵهوتێكهيهونىشاعيرانهىخهیونىبێدارخه

2
كابردوووهڕ،ندرێنالىههواته.وهمێنێتهرىدهروهۆژيانوسهبكهيهردهروهپه،ابردووڕ

گرىچهیروهبيره ئهمىههرههبهكه،كانداهاتووىمرۆڤه؛نگهیند ومهموو ئازار نتيانهينهو
اوكىئازخوويه،فيكرىردهروهىوپهیخترخۆشبهسهكلهيههڵگىكۆمهوهبۆئهنگهیزياترگر
رێككپێوهوه(شكۆ)كانقهىدهوێنهلهتهڵبههه.هوبوونومانهىهڕێگوێتهكىبااڵبكهشكۆيه
توقيقهرخستنىحهياڵىشيعربۆدهكانوخهشيعرهتهخشيوهنگىبه،ڕهوهمانهميشهبۆهه

پێگه ڕهدياريكردنى لهنايهسهى لهتى شكۆ شيعردادروستبوونى ىیروهبيرهميشههه،ناو
وهچنێتهده بههواتكه. جوانهوهيهیندشكۆمهمردنيش مرۆڤهگرینگه. بكهكان دواىكارێك ن

هیبريتىنينیاته،ندرێنالههلهىیروهبيرهواتهكه.وهبمێننه،ىیندشكۆمهبهميشهمردنيشيانهه
بهله گوناهێكهمێژووێك، دهبێدارهڵكو لهو بێباكيگۆشهبێت لههوههیى بۆێههنگاوى ڵبنێين
شىترس،ياخودترهژێرههريكنلهخهكه،ىوڕاستيانهىئهوێنهياڵداببنهخهىدواجارلهوهئه



سه دهبێئاگاييدا بڕدرێنر لههه. له(54)ڕهالپهندرێن دا له)شيعرى گوێزيك دار بۆنى
:ڵێتده(مدايهناسههه
بووڵێڵێكىراڕادا،له
.نێبيوندهخه

:كانهشوونپێىكێوه
.يىتۆريىتراويلكهوهياده

رىوكىنيلۆفهيهئێواره
وزگرتوو،نهكىوهيهرياچهده
ىوكۆترهكئهوه
نگئاشقتبوو،كێوێكبێدهكه
رامۆشنشينهفهوئاسمانهفرىئهبهرهوه
:وهكانمدابسڕههرالجانگسهله
!رىوههىيادكهمۆرهىدڵهئه


زموونوىچياىئهستهرجهسهبارێتهداده،زهینگىپايوارانىدرهێوئمهىدهندرێنكڕێوههه
كانرييهوهىبيرهكۆشك يزینگىپاىمێژووىدرهوهنووسينهلهيهاڵماىگهسه. كهيههتۆمارگ.

تهيهده ههنانهوێت چرپهت ههوڵى گههڵوى خڕرينى و بههاڵ لهى ڕۆيشتووىبنردى پێدا
ياڵبكاتداخهێیوێتتبيهكه،ترينماڵهشميلشيعرنه.نىچياتۆماربكاتكارهێاڵنوتاوردهبه

بتوانێتبيره وێنهىستهجهىلهیروهو گوماندابماڵێتو كخۆىوه،تقيقهحهىشيعرييدا
وهڕۆشنبكاتهئاينده سه. دنجدهڕهباح ڵێتهر پێويسته: ماشاتهتاوهرهسهلهميشهههشيعر

ديوىبهوهبكرێتوباسبكرێته دوو ئهيهكراوىههنهستهرجه، لهئهمشاعيره، ڵمانگهمڕۆ
،ىیروهبيره2.وهمێنێتهڵماندهگهولهمرهينێشنه،سبهرهوشاعيرێكىزيندوووداهێنهدايه
وشعوورىستههلهيانىشيعرهربڕين،جوانترينبهودهدواتربڕگه،وشهىببێتهوهرلهبه

بهمرۆڤه شاعيراندياڵخهووهخوێندنهملهاڵكاندا، بينينىناسكتريانركىكاريگههكردندا رو
هێزىواتهكه.داىوخولياييیزموونرىئهوهياڵوبيرهكردنىخهبدهئهداكردنوبهئهبۆيههه

...رنوهحاجىوئه،كنالىوه،تايهههىتاوهبۆئه.ىیمربۆنهيهوهاڵىمانهروقهنگهسه،شيعر
وهبخوێندرێيهتاد، ما. نيڵشيعر نيوهیباتێك چهۆڕهبۆ بۆ ساتيكجهخوانێك بهند بين، ڵكوم
.نهمهمووتهىههوهرنووسينهشيع
ژێكۆبێڕده!!موومانبمرين،ناههوهيههڕێگستئازاربدرێتولهبهمهبێتشيعربۆناواتهكه

بمرينوهىشيعرهڕێگهموومانلهدابێتهه دهنجدههڕباحسه.ئازاد ێتڵر ىئێمهىلهوهئه:
5.ناكاتبووڵهتىوداهێنانيشدواخستنقهكانيقهتىدهياڵىتايبهخهوهكاتهنزيكده



.ديبانداستىشاعيرانوئهههلهياڵهومووچڕكدانىخهبنیادیىورهشێكىگهبه،ىیروهبيره
وتووركهروسهقىكاريگهزمانىدهبنیادیننازاننبنووسن،چونكهكهياڵنهتاخه،شاعيران

ههله خهژێر سهبدهريدهئافهوهياڵهژموونى ورئهێتو ڕهێنهنجام لهڕهنگاوى ىستهجهنگ
ده بابهيهينهڕزێكۆلكهبنهشيعردا ههیتكى و ستيارى لهه. 22)ڕهالپههندرێن شيعرى( ى

:ێتڵهد(وهحهڕوورێمىههگازێكله)
حووىمن،دوادۆستىروئه

كان،يارىدۆڕانهدوانه
وهكۆبكهكانهوچۆلهنوتقىئه

.چڕنوێكدهشهێماڵيىبۆنيوهحوزنىبكه
كان،نگىچيايهوبێدهنێوانتاراوگهبوولهوازهرتهىپهئه
:كه
ڕامانكىلێوانڕێژلهخۆكوژييهكه
.ايهدناوتله

بارانێكىشكۆدار،
كىباڵدارگفتوگۆيه

.وهنووسێتهدهحتوكانىروييهتريفهگازه
شاعيرله،يهىودوورييهیريبوغهرچوونىئهكرێت،سهستپێدهههمشيعرهىلهياڵهوخهئه

ژينگه دوو ژينگهنێوان پڕيهيه، لهك سه،ىیروهبيرهتى پر و شكۆدار ى،یرروهپاشخانێكى
مانهيهژينگه كاتىدهیريبغهستبهههتايهههكتانيشتمانێلهيهوهكىتر لهتهڵبههه. شاعير

بهڵدهتوديدارههىغوربهتاسه،داىوتاراوگهیروهوانبيرهنێ وێتلهيهاڵمشاعيردهگرێت،
بهڤاڵىخهرنهكه ئهوههىنووسيندواياڵدا و ژيان نهكراوهلێزوڵمزموونهى وچان تاكاندا دات،
داشيعرييهمديوانهلهكه،دوومووڕابرهه،دايههگتمديله.كانرييهوهنىبيرهاڵرىكۆسههگاتده
بيرهفوارهله دهیروهى بڵق دهكهى لهن، دواجار سيستبێت حهێشكلى و تىقيقهم

بۆگيرفانىههلهكىبچكۆڵهيهئاوێنهلێكببێتهڵكومێژووىگهىخهیرانخۆشگوزه مووماندا،
.داببينينيهمئاوێنهلهوهڕابردوووداهاتووهمووجيهانبهىههوهئه

ههشيعرىچيايهىديوانهپووختهله دواىبهڕانهگهت،قيقهوحهرهبهڵگرتنهنگاوههكانىمن،

له لهويژدان مهئێستادا ڕابردوو ىیروهبيره)نيفێستى پياو(. بۆ هێمان وچياكان بوون
لهڕه نيشتمان ماندنگينكردنى تێكۆشاووئاكامى و ديوانهئه.ندابوون بزنهوهدۆزينهم ڕێىى
،ولووتكهرهبهزانهینگىپاياڵىدرهرپشتىگهڕۆىسهىپيادهوهيشتن،نووسينهبۆگهڵزنانههه

كردنىسمكۆڵلهوهڵدڕينىسنگىشهوهيوا،ههرهبهترسهورزهفرىلهكشكاندنىبهكووته



ىیتاريك ىبۆیجوانئێستاتانبهكمههرىوگهیرروهسهلهێژوومانپڕهم:ڵيتئيترپێمانده.
.وهبنووسمه


.بوورێڕادهوهكانهنفتهكهنارهرچاوىكهبهكىوێڵ،بهشتييهككهژيانوه

كلمێكىخوێناوى،،وهوهرييهوهرووىيادهگهنگێكلهده
.تدوێنێكا،دهبانگتده

.ئاڵێنولێتدهچيابنهكاندهختهدره
كانىمنچيايه،ندرێنهه




:كانرچاوهراوێزوسهپه
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.40ل،7101،باڵوكردنەوەوچاپێوەبەرایەتیڕبە
:سلێمانیدەقدا،تەئویلكردنیپێناولەزمان،شەڕی،عەبدولموتەلیب،عەبدوڵاڵ .2

.47ل،7101،باڵوكردنەوەوچاپێوەبەرایەتیڕبە
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