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زۆرشتلەسەرکتێبوگرنگییەکەیوتراون،دەکرێتزۆرشتی
و بایەخیکتێب و ئێمەگرنگی لــەالی بوترێن. لەسەر دیکەشیان
بــەبــێتێگەیشتنێکی ــاســکــراون،کــەســانــێــک ب هــێــنــدە خــوێــنــدنــەوە
درووستوقووڵ،شانیانداوەتەبەرخوێندنەوەولەوپێشانگایانەیکە
ئەوەی بەاڵم دەکــڕن. زۆرترینکتێب دەبینین دەکرێنەوە، بۆکتێب
جێگەیپرسیارە،بۆچیسەرەڕایبایەخدانبەکتێبوزۆربوونیژمارەی
خوێنەران،هێشتادۆخیکولتوورییوکۆمەاڵیەتیئێمەچەقبەستووە؟

نەکهەرئەوەبگرەلەزۆرڕووەوەبۆدواوەدەگەڕێینەوە؟


ئاخر نەگرین، لەبەرچاو وکتێب خوێندنەوە بایەخی ناکرێت ئێمە
و کـــردووە وازی ڕۆڵێکیکــاربــڕی مرۆڤایەتیدا مــێــژووی لە کتێب
مرۆیی. مەعریفەی گرنگەکانی سەرچاوە لە یەکێکە تائێستاش
لەگەڵکتێبدامرۆڤدەتوانێتبیروئەندیشەیخۆیفراوانتربکات،
دەتوانێتگەشتبۆئەوشوێنانەبکات،کەبەبێکتێب،هیچکات
ناکرێتپێیانبگات.دەکرێتوەکوئامێریکاتلەڕێگەیکتێبەوە
مێژووی ڕووداوەگرنگەکانی بەشداری و  بگەڕێینەوە ڕابــردوو بۆ
مرۆڤایەتیبکەین،یاخودگەشتیداهاتووبکەین.گەشتکردنلە
ڕێگەیکتێبەوە،گەشتێکەشاقووڵیوستوونی،پێچەوانەیگەشتی

ڕاستینە،کەتێیدامرۆڤئاسۆییگەشتدەکات.


بوترێت، لەبارەوە زیاتریشی دەکرێت و ڕۆشنەکەیکتێبە دیوە ئەوە
و کولتوریی گۆڕانکارییە لــەبــەردەم بەربەست بــووەتــە ئـــەوەی ــەاڵم ب
کتێبیش ئــاخــر کتێبە! هــەر دیــســان ئــێــمــەدا، کۆمەاڵیەتییەکانی
ڕووی دەکــرێــت مــرۆڤــایــەتــی دیــکــەی داهێنانەکانی ــەی ــ زۆرب وەکـــو
تاریکیشیهەبێت.یەکێکلەدیووەتاریکەکانیکتێب،کوشتنی
بیرکردنەوەیە!واتاڕێگەنەدانبەتێفکرینوبیرکردنەوەلەژیان،
لەبوون،لەمردنومرۆڤ،بەبێکاریگەریبیریکەسانیدیکە.
ئەمەزیاترلەکەسانێکداڕەنگدەداتەوە،کەلەواتایتەواویکتێب
وخوێندنەوەنەگەیشتوون،ئەوکەسانەیکتێبیانلەبیرکردنەوەی

خودییوتێڕامانپێگرنگتروپیرۆزترە!


ــووەیکتێبزۆرتــرســنــاکــە.ئــاخــرخــوێــنــدنــەوەیلــەمــجــۆرە، ــ ئـــەمدیـ
خۆدزینەوەیەلەئەرکیبیرکردنەوەوتێڕامانیخودیی،بینینیدونیایە
بەچاویکەسانیتر.خوێندنەوەیەککەدەرگایبیرکردنەوەتلەسەر
کڵۆمبداتوکليلەکەیبخاتەگیرفانینووسەرانەوە،وادەکاتبۆ
هەمیشەببیتەکۆیلەیبیرکردنەوەوتێگەیشتنیکەسانیدیکە!

بەمشێوەیەتاکیئێمەبەبیریخۆیناهزرێت.بۆیەسەرەڕایخوێندنەوەی
زۆر،هیچچارەسەرێکبۆدۆخیکۆمەاڵیەتیوکولتووریخۆیشک
ئێمە پیادەیت«، بیت، ئەسپیخەڵک تاســواری « وتەنی نابات.کــورد
هەرخۆشمان و بکەینەو خۆمان لەکێشەکانی بیر خۆمان پێویستە
چارەسەریانبۆبدۆزینەوە.دەبێتکتێببۆئەممەبەستەدەستگیرمان

بێتنەوەکڕێگر.


دیوێکی دیکەی کتێبدیوێکی دیکەی کتێب

بڕیار عادل
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برایم ئه حمه د و به ره و رووناكی برایم ئه حمه د و به ره و رووناكی 

 له تیف فاتیح فه ره ج 

شاعیرو ، رۆماننووس ، رۆژنــامــهوان ، نــووســهر ئهحمهد، برایم
سیاسیبووه،بیركهرهوهیهكیباشوخهمخۆرێكینهتهوهییو
له رهخنهی و ئــهوهیكهسهرنج ناكاته ئهمه ، بــووه مرۆڤایهتی
سهرنهبێتلهبوارینوسینوسیاسهتا،شیعریبهرهورووناكى
یهكێكهلهودهقانهیكهدهكرێتههڵوهستهیزیاتریلهسهر
پێنجیگۆڤاری ژمــاره له یهكهمجار بۆ شیعره ئــهم ، بكرێت
گهالوێژدالهساڵی1946باڵوكراوهتهوه»بڕوانهبرایمئهحمهد
كۆیبهرههمهشیعریهكانی–عومهرمهعروفبهرزنجی2007
باڵو تریش جارێكی چهند جــاره ئــهو دوای ههڵبهت »33 الپـــهڕه

كراوهتهوه.

شاعیرئاوادهستپێدهكات
لهناوجهرگیتاریكیهوه

دهستبهكهلهپچهوتهوقلهملوزنجیرلهپێ
لهكانگاینهزانیوههژاریودیلیهوه

كهوتومهڕێ،هاتووم،ئهڕۆمبهرهورووناكى

ئهو كه شاعیره بوێرانهی دانپیانانێكی وێنهیه ئــهم نیشاندانی
ئهگهر تایبهت به دۆخێكدان، بــارو چ له نهتهوهكهی ههروهها
واسهیریئهورۆژگارهبكهینكهچهندروداوێكیگرنگی
ناوچهییوجیهانیرویانداوه،لهوانه،بارودۆخیئهورۆژگارهی
و دهنــگ ســهردهمــه ئــهو ههڵبهت ، باشور وكوردستانی عیراق
سهدایئازادیگهیشتبوهكهشكهاڵنیفهلهكوبهغداجموجۆڵی
بهردهوامیسیاسیتیابوو،كوردستانیشلهوبارودۆخهبهدهر
نهبوو،سهردهمهكهوهكنهوشیروانمستهفاناوینابوو»سهردهمی
قهڵهموموڕاجهعاتبوو»لهرۆژههاڵتیكوردستانوبهتایبهت
لهمهاباددۆخێكیدیكهبوو،دنیاشتازهلهجهنگیجیهانی
دوهمهاتبوهدهرهوه،بهوجۆرهلهناوجهرگهیتاریكیهوهشاعیر

كهوتوهتهرێبهرهورووناكى.

پشتمداڕزاویجهزرهبهیقهمچیه
ناوچهوانمتفیپیادێتهخوارهوه

پێمشهلیداركاریه
فرمێسكلهچاوماقهتیسماوه

پێستمبهسهرئێسكماوشكبوهتهوه
بهاڵمبهدڵێكیوهكپۆاڵوه

رێمگرتوهتهبهرئهڕۆمبهرهورووناكى

ئــازاره،ئهورێیگرتوهتهبهر ســهرهڕایههمووئهونههامهتیو
بۆ ئومێده و ئهلهنگاری ئــهوهشگهورهترین ، روونــاكــى بــهرهو
مرۆڤ،ئهوهێشتاوێنهكهمانبهوجۆرهنیشاندهدات،كهزهبرو
بهرهو لهرێكردن بــهردهوامــه ئهو لێبڕیوهكهچی پرزهیان زهنــگ
رووناكى،پێچهوانهیئهوشكستهبهردهوامانهیمرۆڤیكوردبه
ئێستاشهوهكهههمیشهبهخۆبهدهستهوهدانكۆتایدێتتایبهت

لهباشوریكوردستان.

ماندومورێگاكهمدووره
برسیمودوژمهنكانمتێرن

رووتموئهوانپۆشتهن
بێهێزموئهوانبهدهسهاڵتن

مندهستوپێبهستراوموئهوانبهرهاڵن
لهگهڵئهمهشابهویستێكینهگۆڕوگیانێكینهبهز

زاتێكیمهردانهوهئهڕۆمبهرهورووناكى

رهنگهلهڕوویجوانیشیعرومیوزیكیناوهوهتێبینیوسهرنجی
زۆرههڵبگرێتوههندێجارلهشیعردهردهچێت،بهاڵمسهیری
درێـــــژهدانبــههــهمــانوێــنــهیپێشووبــكــهن،ئــهمــجــارهیــانخۆی
لهگهڵدوژمنهكهیبهراورددهكات،وێنهكهبۆئهوهێشتاله
تاریكیهوهیهوبهرورووناكى،بهاڵملهههمووشتێكالهگهڵ

دوژمنبهراوردهكهزۆرجیاوازه.

ئهزانم،زۆرچاكئهزانمچرێیهكیسهختملهبهره
ئهزانم،زۆرچاكئهزانمچدهردوئازاروئهركێكملهسهره

ئهزانمچهنددوژمنیزۆرداروخوێنهخوێرێملێئهگرن

بهاڵم،نهسهختیرێگهنهسامیتاریكیبێپایانی
دهوروپشتمنهزۆریوزۆرداریدوژمن

ئهوهندهیتۆزێكارناكهنهدڵم
سهرێكهوهێناومهونایگێڕمهوه
ئهڕۆمبهبێترسبهرهورووناكى

ئێستاوێــڕایتاریكی،وێــڕایسهختیرێگهووێــڕایجیاوازی
نێوانخۆیودوژمــندهڵێتبهڵێههمووشتهكاندهزانــم،بهاڵم
بهردهوامملهرۆیشتن،ئهمهشئهوبڕیارهیهكهپێویستهمرۆڤی

شۆڕشگێڕبیدات.

ئهزانمدوژمنهكانمچبلیمهتێكنلهئازاروكوشتنا
ههرگیزئهوداخانهملهپێشچاوهكهبهناوچهوانیباوباپیرمیانهوه

ناوه
ئــهزانــمچشهیتانێكیانلــێــدهرچــووهلــهویــجــدانمــرانــدنوگیان

كوشتنا
بهاڵملهههمووداخێالیمنناسۆرترداخیدڵمو

لهههمووبهندیخانهكانیئهوانتاریكتروپڕئازارترژیانیئێستهی
خۆمه

بۆیههێزنیهبموهستێنێ،دهسهاڵتنیهالمدا
لهرێرۆیموئهڕۆمبهرهورووناكى

ئهوبۆیهبهرهورووناكىئهڕواتبۆئهوهیلهودۆزهخهیژیانیخۆی
دهربچێت،دوژمنهكانسهرسهختوستهمكارن،بهاڵملهئازارو
سزایدوژمنهكانسهختترئهوژیانهیهكهدهبێتلێیدهربچێت،

ئهزانمرهنگهنهشگهمهئامانج
رهنگهلهیهكهمقۆناغدابكوژرێم

زۆررێیتێدهچێلهرێگابمرم
بهاڵمبمرموبهرهورووناكىبڕۆم

لهههزارژیانیناوتاریكیچاكتره
بۆیهههرئهڕۆمبهرهورووناكى

ههمووپێشهاتهكانیئایندهلهبهرچاودهگرێت،بهاڵمئهوبڕیاری
لهو یان بۆیهگهریشبكوژرێ تاریكیدابچێتهوه داوهبهگژ
و تاریكی لــهو لــهوهی جوامێرانهتره زۆر ئــهوه ، بیشمرێ رێــیــهدا

نههامهتیهدابژێت

نانامنههرخۆمنیم
بهتهنیانهكهوتومهرێ

ههزارانههزارانههزارین
ههمووكهرامهتیپلیشاومانههستاوهتهوه

پشتیچهرمبهدارفڕێدراومانئهنهڕێنێبهسهرمانا
ههقیههزارساڵخوراومانتێمانئهخوڕێت

ویجدانینوێنراومانراستبوهتهوه
گیانیمرێنراومانژیاوهتهوه
ههرچیزۆرێلێمانكراوه

لهباوباپیرمانكراوه
ههرچیدهردوئازارێكلهدیلیونهزانیوههژاریماندیوه

بوهتههێزیدڵوگیانوورهمان
ههمووبهجارێئهمجارهههمووبهجارێ

ئهڕۆینبهرهورووناكى
ئێستالهدواقۆناغیرۆیشتنا،ئهوهههرتهنهائهونیه،ئهوهههموو
رابــردوو، ئهوهاوارانهی ئهوستهملێكراوانهیمێژوون،ههموو
ههمووئهوبرینانهیههزارانساڵه،دیرۆكیخوێنینیباوباپیران
،ههمووبهڕێوهنبهرهورووناكى،ئهمهشسهرهتایشۆڕشهنهك

ئهوههراوزهنایهیبێپهروهردهناویشۆڕشیلێنراوه.

بهرهورووناكىئهڕۆینو
بێگومانبهكوێرايیچاویههموودوژمنانو

سهرهڕایههمووسهختیوتوشیومهترسیوتاریكیرێوبان
گهیوینوئهیگهینێ

لهكۆتایدامژدهیگهیشتنهكهئهدات،گهیشتنبهرووناكى،
ئهوهشئامانجهسهرهكیهكهیه.
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ــەئــیــســتــاتــیــکــیــیــەکــانــی ــ ــی ــ ــاری وردەکــ
ــــری ــی ــ ب و دڵ ــە ــشــ ــ ــی ــ ــەم هــ ــی، ــ ــ ــالـ ــ ــ نـ
ــی ــ ــان ــەکــ ــاســ ــ ــەرن ــەوهــ وێـــــــژەوانـــــــەگــ
ــەوەی ــن کــەمــەنــدکــێــشــکــردووە،دۆزی
بــریــســکــەداروگــەوهــەرە ئـــەودوڕە
درەوشاوانەی،کەنالیخستوویەتییەنێو
دەریاوێژەوە،مەگەربندەریاگەرێکی
خــاوەنــدڵــی هۆشمەندێکی و بیرتیژ
)مەال یان موحەمەد(، )مەسعود وەکو
عــەبــدولــکــەریــمــیمـــودەڕیـــس(بــتــوانــن
لــەدەریــاکــەینالیداگــەوهــەردۆزیــی

بکەن،چونکەنالیخۆیدەڵێت:
لــــەدوڕو پــــڕ ــم، ــ ــ ــەزەل ــ غــ ــری ــ ــەحـ ــ »بـ

گەوهەرە،ئەمما
تەعمیقی بە یەعنی دەوێ، غــەوواســی

بزانە«
لە پڕیەتی دەریــایشیعرەکانم، واتــە:
ئەم دوڕوگەوهەر،بەاڵمدەرهێنانی
بندەریاگەڕێکی دوڕوگەوهەرانە،

لێزانیدەوێت،کەقووڵڕۆبچێت.
ــەهـــۆی ــ ــیب ــالـ ــەیـــشنـ ســـــــــەرەڕایئـــەمـ
بــااڵدەســتــیلــەیــاریــکــردنبــەوشــەو
زۆربـــەی ڕەوانــبــێــژیــیــدا، لــە لێهاتوویی
شیعرەکانیپڕنلەتەڵەوداویورد،
ــەکتــەنــهــانــاتــوانــن مـــانـــادۆزەکـــان،نـ
بەباشییماناسرکەکانیڕاوبکەن،
ــەو ــەڵـ بــەڵــکــوزۆرجـــــــارپــێــیــانلـــەتـ
ــینــالــیگــیــردەبــێــت،خــۆی ــانـ داوەکـ

وتەنی:
»نالیبەداوە،شەعریدەقیقیخەیاڵی

شیعر
بــۆئــەوکــەســەی،کــەشاعیرەسەد

داوینایەوە«
ــعــــرەپـــــڕلــە ــ ــی واتــــــــــە:نـــــالـــــی،بـــــەشــ
وردەکارییەکانی،کەوەکوتاڵەقژ
ئەوانەی بۆ ناوەتەوە، داوی وان،سەد
ورددا مــانــای بـــەدوای و کــەشاعیرن

دەگەڕێن.

لێرەدادەمەوێتچاوێکبەمدێڕەینالیدا

بخشێنم
»سروشکم،ئابودانەینارە،کێ

دی؟!
بەگەرمییداوەرێ،بەمتەرزەتەرزە؟!«
ــایدەربــــڕاوەکــــانــــینــاو ــانـ ســـەرەتـــامـ

دێڕەکەبەمجۆرەن:
سروشک:فرمێسک

ئاب:ئاو.
نار:هەنار )لەعەرەبییدا(، نار:ئاگر
)کورتکراوەی)انار(ە،لەفارسییدا(.

کــێدی:ڕســتــەیــەکــەزۆرجـــاربۆ
دەربــڕیــنــیســەرســوڕمــان.بــەکــاردێــت،

وەکو:»کێدی،بزنبفڕێ؟!«
داوەرێ:هەڵوەرێت.

تەرز:لەفارسییدا)طرز(واتە:جۆرو
شێوە.

تەرزە:تەزرە،تەرزە،تەرزەوباران.

ــەوەیدەربــڕاوەکــانــیدێــڕەکــە پێشئـ
بــخــەیــنــەنــــاوچـــوارچـــێـــوەیئــــەومــانــا
کــەمــەی،کــەدەســتــمــانــدەکــەوێــت،
ڕۆشــنــبــکــەیــنــەوە،کە ئـــەوە پێویستە
نالیبەناڕاستەوخۆئاماژەبۆدووبابەتی
ــات، زانــســتــیژیــربــێــژیــی)لــۆژیــک(دەکـ
هاودژ)التناقض(ە، بابەتی یەکەمیان
هاودژ:بریتییەلەوەیکەدوودەربڕاوی
دژبەیەک،کەپێکەوەکۆنابنەوەو
هەردووکیان ناکرێ کاتدا لەیەک
ناکرێهیچکامیشیان و بن ڕاســت
ڕاســــتنـــەبـــن،بــەواتــایــەکــیتـــردوو
دەربـــڕاوەکـــە،یــاندووئــەگــەرەکــە
یەکێکیانڕاستەوئەویتریانناڕاستە
ــارادانییە، ــ ــەئـ وئـــەگـــەریســێــیــەمل
هەمیشەوەڕاستگەڕانییەکێکیان،
بۆیە هەڵدەوەشێنێتەوە، دیکە ــەوی ئ
هاودژ بە موحەمەد مەسعود مامۆستا

دەڵێت)هەڵوەشێنە(.
بۆنموونە:

ــچوارژمارەیەکیتاکە.
ــچوارژمارەیەکیجووتە.

داوێکی تری نالیداوێکی تری نالی

هیوا جەالل

ئـــەمدووڕســتــەیــەهــــــاودژن،نــاکــرێ
ــەیــەککــاتــداهــیــچکــامــیــانڕاســت ل
نەبنوناشکرێهەردووکیانڕاست
بن،واتەژمارە)چوار(ئەگەرتاکبوو،
جووتنییە،ئەگەرجووتیشبوو،تاک
نییە،یانتاکەیانجووتەوئەگەری

سێیەمبوونینییە.

دووەمیانبابەتیدژ)الضد(ە،دژ:بریتییە
ــڕاو،کــەناکرێ ــ لــەبــوونــیدوودەرب
هـــەردووکـــیـــانپــێــکــەوەکــۆبــبــنــەوە،
نـــاکـــرێهـــەردووکـــیـــانڕاســــتبــن،
ڕاست دەشــکــرێهیچکامیان بــەاڵم
بێت، ڕاســت ئــەگــەریسێیەم و نەبن
بەپێچەوانەیهــاودژەوەکەئەگەری

سێیەمینییە،بۆنموونە:
ــگوڵەکەسوورە.
ــگوڵەکەزەردە.

ئەمدووڕستەیەدژن،ناکرێلهیەک
کــاتــداگــوڵــەکــەســـووریـــشبــێــتو
زەردیشبێت،دەبێتیەکێکیانبێت،
ڕاست دەشــکــرێهیچکامیان بــەاڵم
نەبنوگوڵەکەڕەنگێکیتربێت،

بۆنموونەپەمەییبێت.

بگەڕێینەوەلەسەردێرەکەینالی
ــارەکێ ــــەینـ »ســروشــکــمئـــابودان

دی؟!
بەگەرمییداوەرێ،بەمتەرزەتەرزە؟!«

من بەدبەختیی لە ئەگەر دەڵێت نالی
نەبێت.کێدیویەتیئەمهەمووهاودژ

ودژەپێکەوەکۆببنەوە:
ــای)ئـــاگـــر( ــانـ ــەمـ ــەر)نــــــار(بـ ــەگـ ـــئـ ــ
وەربــگــریــن،مــانــایدێــڕەکــەدەبێتە:
فرمێسک،کەخۆیئاوە،بەاڵمدانەی
و خــەم هــۆی بە من فرمێسکەکانی
خــەفــەتــەوە،وەکـــوئــاگــرگــەرمــن،
کــێدیــویــەتــیئـــاووئــاگــرپێکەوە
شێوەی بە ــاودژن، هـ کە کۆببنەوە،
ــارن،هــەروەهــائــاوســاردە ــ ــەرزەدادەبـ تـ
وئــاگــریــشگــەرمــەدیــســانســاردیــی
ــائــاو ــەروەهــ وگـــەرمـــیهـــــــاودژن،هــ
ــوورە، ڕەنــگــیــینــیــیــەوئــاگــریــشســ
بێڕەنگییوڕەنگسوورییشهاودژن،
نـــاکـــرێشــتــێــکلـــەهـــەمـــانکــاتــدا
بێڕەنگبێتوڕەنگیسووریشبێت،
لەگەڵئەوەشدائاولەدۆخیشلیدایە
ماددەیە، چوارەمی دۆخی ئاگریش و

کەبەپالزمانــاودەبــرێ،یــەکمــاددە
ناکرێلەهەمانکاتدالەدوودۆخی
هاودژێکی ئەمەیش بــێــت، ــاوازدا جــی

ترە.

ــار( ــەنـ ــای)هـ ــانـ ــەمـ ــەر)نــــــار(بـ ــەگـ ـــئـ ــ
ــایدێـــڕەکـــەدەبــێــتــە: ــ وەربـــگـــریـــنواتـ
ــدا ــەڕەت ــن فــرمــێــســکــەکــانــمکـــەلـــەب
ئاون،بەاڵمچونکەسووروخوێنینن،
وەکــودانـــەیهــەنــار،بەشێوەیتــەرزە
هەڵەدەوەرن،ئاخرکێدیویەتیتەرزە
خۆی فرمێسک ببارێت؟!، شێوەیە بەم
ئاوە،بەاڵمفرمێسکەکانیمنبوون
بەتــەرزە،تەرزەڕەنگیسپیە،بەاڵم
ــەی ــودانـ فــرمــێــســکــەکــانــیمــنوەکــ
هەنارســوورن،کۆبوونەوەیڕەنگی
سپیوڕەنگیســوورلەیەککاتدا
ئــاوەوە فرمێسک،کە هەروەها دژن،
ــەدۆخـــیشــلــیــدایــەوتـــــەرەزەشلە ول

دۆخـــیڕەقــیــیــدایــە،ڕەقــیــیوشلییش
هاودژن،سەرەڕایئەوەیشتەرزەدوای
بارینیبەماوەیەکیکەمدەبێتەئاو،
بۆشلیی ڕەقییەوە لە دۆخەکەی واتــە
دوای بەاڵمدەنکیهەنار دەگۆڕێت،
ناگۆڕێت، دۆخــەکــەی هــەڵــوەرانــدنــی
دەتوێتەوە بارینی دوای تــەرزە هــەروەهــا
دەگۆڕێت سپییەوە لە ڕەنگەکەی و
ــیهـــەنـــار ــکــ ــ ــۆئــــاویــــی،بــــــەاڵمدەن ــ ب
ڕەنگەکەی هــەڵــوەرانــدنــیــشــی، دوای
ناگۆڕێت،چــۆندەکــرێیــەکمــاددە
ڕەنگیشی و دۆخ هــەمــانکــاتــدا لــە
ــێــت؟!، ــۆڕاوبــێــتونــەگــۆڕیــشب ــ گـ

ئەگەرسیابەختییمننەبێت؟!

ــرە،لـــەوداوە ــ ئــەمــەیــشیــەکــێــکــیت
ــوادارمپێی ــ ــی وردانــــــەینـــالـــی،کـــەهــ

منیشینەگرتبێت.
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نابێبترسینلەمردن
مردنلەگەڵهێشووەترێدادێتەناودەم

مردنبەرپرسیجوانیپەڕیشاباڵە
مردنزۆرجاررێحانەدەچنێ
زۆرجارلەسێبەررۆنیشتوەو

لێماندەنواڕێ

هەراساندەکرد، بوونی بێبەزەییانە نەخۆشی
ــزیوالوازیــــــیــــــەوەدەیـــنـــااڵنـــد، ــ بــــەدەســــتکـ
بچێتە وایلێکرد فیلسۆفی د. دێرینی هــاوڕێــی
تــاقــیــکــردنــەوەی )پــــارس(دوای نــەخــۆشــخــانــەی

ئەنجامەکەیانراگەیاند)شێرپەنجەیخوێن(.
خوشکەچکۆالنەی ســپــهــری( دوخــتــی ــەری )پـ
ــــیکــتــێــبــێــکــی)16٨( ــوێ ــ ــراب(لـــەدووت ــوهــ )ســ
باڵندەیکۆچەر( )ســوهــراب بەنێوی الپــەڕەیــی،
ژیــاوە، ئــەمشاعیرە لــەگــەڵ نــزیــکــەوە کەلە
الیەنێکی چەند ماڵئاوایی، ساتەکانی دوا تا
ژیانیمانبۆدەخوێنێتەوە،لەکاشانونێوباخە
)دەروازە گــەڕەکــی لە باپیرانی گــەورەکــەی
هـــەتـــاویســوهــراب )1307(ی لــەســاڵــی عــەتــا(
هاتوەتەدونیاوە،سێهەمینمنداڵیخێزانەکەیان
)نــەوزاد بەڕێز لەوەرگێڕانی ئەمکتێبە بــووە،

محەمەد(ە.

ل)23-32(لەسەرەتایژیانەوەخوشکیشاعیر
باسلەبنەماڵەکەیاندەکاتوپاشانباسلەو
خانووبــەرەوباخەدەکــاتکەسوهرابیتێدا
هەزار )20( نزیکەی لەوانەیە باخە )ئــەم ژیــاوە
مــەتــریچــوارگــۆشــەبــبــوایــە،خــانــوبــەرەکــەی
لەنێوەندێدروستکرابوو،باخەکەیدەکردبە
دوولەتەوەگەوڕیئەسپەکانلەبەشیخوارووی

باخەکەدالەژێرئۆتاقئابیبوو(.
سوهرابدەنێودەستەکەیداهەرچەندەجەستەی
لەهەمووان بەاڵمەکی بــوو، چکۆڵەتر الوازو
بزۆزتربوو،حەزیلەیاریژمناستیکبوولەچاو
ستونەکانی بــەســەر دەیــتــوانــی تــورکــانــێــکــدا
ــی ــانـ ــەرزەکـ ــەبـ ــ ــت حـــــەوزەکـــــەوتــــــــەواویدرەخــ

باخەکەیانداسەربکەوێ.
ــاری، دەبـ زۆر بارانێکی لەکاشانێ بــەهــاران
بــەپــێــیخــاوســی مـــاوەیـــەکـــیزۆر ــراب ــوهــ ســ
لەپشت رادەوەســتــاوکراسەکەی ــاران ب لەژێر
ــۆیقــۆچ ــەریوخـ ــەرســ راهــەڵــدەکــێــشــایــەسـ

دەکردەوەوتەختیپشتیوەدەردەکەوت.

دەبێلەژێربارانگەمەبکەین
لەژێرباراندەبێشتبنووسین

قسەبکەین

سوهرابسوهراب
باڵندەی کۆچەرباڵندەی کۆچەر

نیلۆفەربڕوێنین
ژیانمەلەکردنەلەحەوزێکیچکۆلەی

ئێستایە.

دەگێڕێتەوە ابی(سوهراب )اتاق لەکتێبی
لەماڵێدا هەڵنەدەبڕی، ســەرم قوتابخانە لە
لەماڵێدا دەتـــرســـام، قوتابخانە لــە بـــزۆز،

دەمترساندن.
ســـوهـــرابهــێــدیهــێــدیقــۆنــاغــیمــنــداڵــی
بەجێدەهێشتویەکێلەنەریتەکانیئەو
خێزانەکتێبخوێندنەوەبوو)بوونیکتێب
ســوهــراب لــەژیــانــمــانــدا، پێویستییەک بــبــوە
منداڵەکانیدیلەڕۆژانیهاوینداچەندین

سەعاتیدیاریکراودەیانخوێندەوە(ل69.
سوهرابپاشتەواوکردنیقۆناغیناوەندی
ڕوولەتارانێدەکاتولەپەیمانگالەبەشی
تەواو پاش وەردەگیرێت، نیگارکێشان
)ئــیــدارەی لــە خوێندنەوەیەکیش کــردنــی
رۆشنبیری(لەکاشانێدادەمەزرێتوهەموو
تابلۆکانیەوە بەشیعرو دەستبەتاڵی کاتی

بەسەردەبات.
لەکاشانێ الپــەڕە )26( بە 1336 لەساڵی
کتێبێکی)ئارامگاەعەشق(لەچاپدەدات.
ــەیبــــــەزۆری ــ ــانـ ــ ــەوزەمـ ــ نـــیـــگـــارەکـــانـــیئـ
ــیپـــێـــوەدیـــاربـــوو، کـــاریـــگـــەریســرووشــت
گشتڕۆژێلەساتێکیدیاریکراوداکە
تاریکوروونیبەیانبووسێپاکەیدەست
دەدایەودەچووەدەشتەکانیدەوروبەریماڵێ

وتابلۆیدەکێشا.
ــانـــەیکـــەشــەپــۆلــیشیعری ــەردەمـ لـــەوسـ
نــــوێورەوشــــــینــــوێلــەنــیــگــارکــێــشــان
ژێر ئێرانیگرتبۆوە،سوهرابیشکەوتە
کاریگەریئەولێشاوەوشەپۆلەوەلەگەڵ
مــەنــۆچــیــهــریشــەیــبــانــیونــیــمــایشــاعــیــر

دۆستایەتیپەیداکرد.
ــەوەیمــەیــلــیگــۆشــەگــیــریو ــ ســوهــرابب
هەبوو، باڵوکراوەکان لە خۆدورگرتنی
کەسانێکئەمەیانلێدەکردەبنێشتەخۆشەی
زاریــانودەنکەنیسکێکیانلێدەکردە
ــیئــەوانــەدادەیــگــوت گــوێــزێــک،لــەوەاڵمـ
ــەمــربــێ، ــەرزون ــ »ئـــەگـــەربــەرهــەمــێــکبـ
شوێنیخۆیدەکاتەوەودەردەکــەوێوبە
بێبایەخبوو ئەگەریش دەمێنێتەوە، نەمری
ــاناتوانرێ ــۆڵوزوڕنـ ئـــەوابـــەهـــەزاراندەهـ

بگەیەنرێتەخەڵکی»
ــــەوەیســوهــراببــەکــالــۆریــۆســیلە پـــاشئ
کــۆلــێــژیهــونــەرەجــوانــەکــانــیزانــکــۆی
تارانیوەرگرت،لەساڵی)1336(بواریبۆ
ڕەخساوچووەپاریسولەبەشیلێتۆگرافی

ــووسکـــردو ــ ــاون ــ ــۆین ــن(خــ ــ ــەردی ــ ــاپـــیب )چـ
سەردانیزۆربەیمۆزەخانەوگەلەرییەکانی
ژیانیدا لەمسااڵنەی ئەوروپایکرد،هەر
لەپێشانگای بوو بەرچاوی بەشدارییەکی
و بەکۆمەڵ بەتەنیاوچ جــۆراوجــۆردا،چ

چەندینمیدالیایوەدەستهێنا.
)1339هـــەتـــاوی( لەساڵی هونەردۆستێکی
سەرجەم ئەودا، تایبەتی لەپێشانگایەکی
تایلۆکانیکڕیوبەمجۆرەخەرجیەکانی
ــۆن(یدابین ــ ئــامــادەبــوونبــۆســەفــەری)ژاپ
بوو،ماوەیساڵێکلەوواڵتەمایەوەوفێری

هونەریهەڵکۆڵینیسەرداریشبوو.
سەبز( )حەجم کتێبی دا )1346( لەساڵی

یلەچاپدا.
ــاران ــ ــەتـ ــ ــیژیـــانـــیـــدال ــ ــان ــەکــ ــ ــی ــ ــەدوادوای ــ ل
کڕی )ئەلهیە( لە بچوکی ئەپارتمانێکی

کەئێستاکێبۆتەگالەریسپەهری.
)دەنگی شیعری بەسەرهاتی ل)13-13٨(
پــێــیئــــاو(مــــانبـــۆدەگـــێـــڕێـــتـــەوە)چــیــنــار(
نــێــوانکاشان رێــگــای گوندێکیســەر
لــەمگوندەدا بــوو، ئــاردەمــاڵ ومەشهەدی
بوو، تێدا لەدرەختی پڕ ســەوزی باخێکی
کەهیخوشکیگەورەیسوهراببوو،
ــاویئــەمگــونــدەجۆگەیەک ســەرچــاوەیئ
بـــــوو،کـــەدەنـــێـــوبـــاخـــەکـــەوەدەهـــــات،
جگەلەدەنگیپێیئاولەشەوانیماتو
هیچ وێڵکراوەدا، شوێنە لەم خەیااڵویدا،
دەنگێکیدینەدەگەیشتەگوێچکەی

سوهراب.
نەخۆشیەکەی نــاڕەحــەتــی ئــــازارو کــاتــێ
و )پـــەری( بەدەستپێشخەری بۆهێنا، زۆری

ــەیرێــــورەســــمــــیســـەفـــەری ــ ــەرەکـ ــ ــاوسـ ــ هـ
نارەحەتتر )لــەنــدەن(وەزعــی بــۆ ئــامــادەکــرا
ــەیگــوت» دەبـــوو،ڕۆژێــکــیــانبــەزاواکـ
دەبێئەمنلەبیابانەکانیکاشانێبمرم،
نێوانیانخۆشبووهەردووکیەکیانلەئامێز

گرتوکەوتنەگریان.
چارەسەریدا لەژێر لەلەندەن تەواو مانگێ
ــوو،نــیــشــانــەیچــاکــبــوونــەوەیپــێــوەدیــار بـ
نەبوو،ڕۆژبەرۆژالوازترورەنگیپەڕپوتتر

دەهاتەبەرچاوان.
بەماوەیەکیکورت ئێران، بۆ گەڕایەوە
ئیدی نەخۆشخانەو گــوێــزرایــەوە ــارە ــ دووب

نەگەڕایەوەبۆماڵێ.

لقەکانسیسبوونە
بەردەکانخەماوین

ــاوای ــاڵـــێخـــەمرەنـــگـــیخـــۆرئـ رووبـــــاردەنـ
گرتووە

ئەتکێلەلێومچیرۆکیسارد
دڵمتەنگەبەکاتیئەمخۆرئاوابوونە.

سەعاتشەشیپاشنیوەڕۆیڕۆژییەکەمی
مانگیئەردەبێهشتلەساڵی13٥9)1979ز(
سینەی لەزیندانی شاعیر سوهرابی ڕۆحــی
ـــوو،لــەزیــارەتــگــایمــەشــهــەدی رزگــــاریب
ــردراولـــەســـەر ــ ــێ ــ ــپ ــاکســ ــەخــ ــ ــاڵب ــ ــەردەهــ ــ ــ ئ
کێڵەکەیئەمشیعرەیخۆینەخشکراوە.

ئەگەربەشوێنمندادێن
هێدیولەسەرخۆوەرن،نەوەکدرزبدا

چینیناسکیتەنیاییمن.

خالد کاوێس قادر
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ــەریكــــوردیرەســـەن ــەریكــــوردیرەســـەن*تــاچــەنــدهــون *تــاچــەنــدهــون
لەئێستاداگرنگیپێدەدرێت؟لەئێستاداگرنگیپێدەدرێت؟

-هونەریكــوردیرەســەنبــەرەونەمان
ــێـــت،ســـەردەمـــیبـــەســـەرچـــووالی دەچـ
تەنهاالی ئەمە واڵتەكەم، گەنجانی
واڵتانی لەهەندێ بەڵكو وانییە ئێمە

تریشهەمانشتە.

*كلیپكردنرۆڵیهەیەبۆناساندنی*كلیپكردنرۆڵیهەیەبۆناساندنی
هونەرمەند؟هونەرمەند؟

ــانكـــلـــیـــپـــكـــردنڕۆڵــــی ــومـ ــێـــگـ بـ -
سەرەكیهەیەبۆناساندنیهونەرمەند
بینەر چونكە بێت، بوارێكدا لەهەر

زۆرترەلەگوێگر.

ــازنــاوخۆت ــازنــاوخۆت*پــاشــكــۆیجــافوەكن *پــاشــكــۆیجــافوەكن
ــتكــــــــــردووە،یــــاخــــودپــێــیــان ــ ــاریـ ــ ــتكــــــــــردووە،یــــاخــــودپــێــیــاندیـ ــ ــاریـ ــ دیـ

بەخشیویت؟بەخشیویت؟
-خــۆمجــافــم،بــۆیــەهــەرخــۆشــمئەو

نازناوەمدیاریكردووە.

دیمانه  – محه مه د تاهیر 

هونەرمەند كەریم قادر ئەحمەد،  ناسراو بە )كەریم 
جاف( یەكێكە لەو هونەرمەندە دەنگخۆشانەی كورد، 
كە جوانیی دەنگی وایكردووە لەگەڵ ستایلی هەموو 
شێوازو نەتەوەكانی دیكە جگە لە گۆرانی كوردیش 

بێتەوە، ئەو هەركات گۆرانییەك دەڵێتەوە ئیدی 
بەزوویی دەچێتە ناو جەماوەرەكەی و دەبێتە مایەی 

دڵخۆشی گوێگرانی، كەریم جاف لەزۆربەی بۆنەو 
ئاهەنگەكاندا بەشداری دەكات و بەدەنگە خۆشەكەی 

دڵی بینەرو بیسەرەكانی خۆشدەكات، ئەگەرچی 
بەهۆی نالەباریی دۆخی ئێستای هونەری كوردی كە 
وەك زۆربەی هونەرمەندان باسی لێوە دەكەن، ئەو 

كلیپی نییەو نەیتوانیوە كارە هونەرییەكانی بگەیەنێتە 
گوێی جەماوەرەكەی، بەاڵم بێ دابڕان و لەڕێی تۆڕە 

كۆمەاڵیەتییەكانەوە هەمیشە كاری ناوازەو ڕەسەنی 
باڵوكردۆتەوە.

گۆڤاری )تیڤی( ئەم دیمانەیەی لەگەڵ ئەنجامدا. 

كەریم جاف :كەریم جاف :
ھونەری كوردی ھونەری كوردی 

رەسەن بەرەو نەمان رەسەن بەرەو نەمان 
دەچێت، سەردەمی دەچێت، سەردەمی 

بەسەرچوو الی بەسەرچوو الی 
گەنجانی واڵتەكەمگەنجانی واڵتەكەم

تێكەڵیهونەریش دەوترێتسیاسەت تێكەڵیهونەریش* دەوترێتسیاسەت *
بووە،ئەگەروایەئەمەبۆ؟بووە،ئەگەروایەئەمەبۆ؟

-بەڵێئەمڕۆئەگەرلەرێیبەرپرسێكەوە
دەرناكەویت، لەشاشە تەنانەت نەبێت،
بەكورتیوپوختیئەگەرواستەیەكت
لەدانیشتنەكانیان دەبــێــت ــان ی نەبێت،

بەشداربیت.

*زۆربەیكاتلەتۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان*زۆربەیكاتلەتۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان
پێتوایە دەبینین، هونەرییەكانت پێتوایەكــارە دەبینین، هونەرییەكانت كــارە

سەردەمەكەئەوەیپێویستبێت؟سەردەمەكەئەوەیپێویستبێت؟
-مــنبــەكــوردیوعــەرەبــیوتوركی
ــی،بـــــــــــەزاراوەی ــ ــارسـ ــ كـــەمـــێـــكـــیـــشفـ
كـــرمـــانـــجـــیـــشگـــــۆرانـــــیـــــموتـــــــــووە،
ئــەگــەرتـــوانـــایئــــەوەتنــەبــێــتكلیپ
بــكــەیــت،بــێــگــومــانپــەنــادەبــەیــتــەبــەر

تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان.

*كەركوكالیتۆچیەگەیەنێتو*كەركوكالیتۆچیەگەیەنێتو
چیتبۆئەوشارەكردووە؟چیتبۆئەوشارەكردووە؟

-كـــەركـــوكئـــەوشـــارەیـــەكــەتێیدا
لــەدایــكــبــووموگـــەورەبـــووم،شــانــازی
دەكــەم، خــۆمــەوە بەكەركوكیبوونی
ئەو بۆ لەتوانامدابێتكردوومە ئــەوەی

شارەخۆشەویستەوزیاتریشدەكەم.

ــوردیلــەكــوێــیهــونــەری ــوردیلــەكــوێــیهــونــەری*هــونــەریكــ *هــونــەریكــ
دیكەیدنیایە؟دیكەیدنیایە؟

ــەمدەســـەاڵتـــەیكــەئێستا -بــەهــۆیئـ
چینی دەكــەن كوردستان حوكمڕانی
هونەروڕۆشنبیرلەئاستێكیزۆرخراپ
ئـــەوەنـــەیگرنگی ــنــم،چــونــكــە دەبــی
بەهونەریدەرەوەدەدەنهونەریخۆمانیان
پــشــتــگــوێــخــســتــووەوهــیــچپــشــتــگــیــری

ناكرێن.

*هونەرچیپێتبەخشیوە؟*هونەرچیپێتبەخشیوە؟
و پێبەخشیووم ئــــازاری تــەنــهــا هــونــەر -
كەسانێك دەبــیــنــم چــونــكــە هیچیتر،

گەورەكراونكەشایستەنین.

گەنجەكان هونەرمەندە بۆ پەیامت گەنجەكان* هونەرمەندە بۆ پەیامت *
چییە؟چییە؟

ــدەگــەنــجــەكــان ــەرمــەن پــەیــامــمبــۆهــون
ئەوەیەتكایەرێچكەیهونەریڕەسەنی
لەهونەریبێگانە واز كوردیبگرن،
بەسەر مــەكــەن زاڵ بەندبێژیی و بێنن
مەقاماتوڕەسەنیكوردی،لەكۆتاییدا
سوپاستاندەكەم،سوپاسبۆگۆڤاری
)تیڤی(بۆئەمبەسەركردنەوەیە،دەستان

خۆشبێتوهەمیشەسەركەوتووبن.

كەریم جاف :
ھونەر تەنها ئازاری پێبەخشیوم 

و ھیچیتر، چونكە دەبینم 
كەسانێك گەورە كراون كە 

شایستە نین
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ــەنهــەســت ــاچــ ــەریـــبتـ ــەنهــەســت*حـــەســـەنغـ ــاچــ ــەریـــبتـ *حـــەســـەنغـ
بەغەریبیهونەریكوردیدەكات؟بەغەریبیهونەریكوردیدەكات؟

-زۆرهەستبەغەریبیدەكەم،لەناو
هونەریكوردیداگوێیەكانمئاشنای

میلۆدیبێگانەنزۆربەداخەوە.

لەئێستادا كـــوردی هــونــەری ئاستی لەئێستادا* كـــوردی هــونــەری ئاستی *
چۆندەبینیت؟چۆندەبینیت؟

-ئاستیهونەریكوردیمامناوەندییە،
هــەنــدێــكهــونــەرمــەنــدیبــاشــمــانهــەن
ــووە، ــ ــت ــاراســ ــ ــانپ ــ ــی ــ ــوردی ــەریكــ ــ ــونـ ــ هـ

هەندێكیشیان
بەڕاستیهونەریكوردییانشیواندووە.

*چیتهەیەبۆكەركوككەزێدی*چیتهەیەبۆكەركوككەزێدی
ڕەسەنیخۆتە؟ڕەسەنیخۆتە؟

ــــدووەبە -كەركوكمزۆرجـــارالوان
سۆزەوە،تادەمرمسۆزمهەیەبۆی.

*لـــەوێـــســـتـــگـــەیهـــونـــەریـــتـــداچــیــت*لـــەوێـــســـتـــگـــەیهـــونـــەریـــتـــداچــیــت

دیمانه  – محه مه د تاهیر 

 هونەرمەندی دەنگخۆش و سەلیقە جوان و رەسەن، حەسەن 
غەریب، سااڵنێكی زۆرە، بێ دابڕان خزمەتی هونەری كوردی دەكات 
و لەسەرئاستی كوردستان كەسێكی ناسراوەو ئاوازی بۆ زۆربەی 

هونەرمەند دیارەكانی كوردستان داناوەو بەلێهاتوویی و كارە 
بەپێزەكانی بووەتە خۆشەویستی هەوادارەكانی و هەمیشە 

هەنگاوی باشترو كاریگەرتری لەو پێناوەدا ناوە، حەسەن 
غەریب ناوێكی گەشی ئاسمانی هونەری كوردییەو كە باسی 

كەركوك دەكرێت، ئەو وەك سمبولێك لەهزرمان جێگیر دەبێت، 
هونەرمەندێكی زمان پاراوو هەست ناسك و شیرین ئاوازە، 

شارەزایی تەواوی لەبواری گۆرانی وتندا هەیەو بەشداری زۆربەی 
فێستیڤاڵ و ئاهەنگ و دیدارە تەلەفزیونییەكان كردووەو چەندین 
خەاڵت و بڕوانامەی بەهۆی سەركەوتنەكانی پێبەخشراوە، گۆرانی 

بۆ گەورەیی كەركوك كوردستان و ئەوین و سروشت و جوانیی 
چڕیوە، سەرباری ئازارو خەمەكانی هەمیشە هەوڵی داوە خەمی 

هاوڕێ و دۆست و هەوادارەكانی كەم بكاتەوە، هەردەم هەنگاوی 
بۆ پێشەوە ناوەو كۆڵی نەداوە، ئەو كوڕی كەركوكەو لەئێستاشدا 

نیشەجێی ئەو شارەیەو جێی نەهێشتووە.
گۆڤاری )تیڤی( ئەم دیمانەیەی لەگەڵ ئەنجامدا. 

حەسەن غەریب : حەسەن غەریب : 
ھەموو گۆرانیبێژان و ھەموو گۆرانیبێژان و 

موزیكژەنەكان موزیكژەنەكان 
زۆر پێویستە زۆر پێویستە 

مەقامە مەقامە 
سەرەكییەكان بزاننسەرەكییەكان بزانن

دەستكەوتووە؟دەستكەوتووە؟

حــــورمــــەتوخــۆشــەویــســتــی ــزو ــ ــ رێ -
هەوادارانم،سەرمایەیمنە.

*تــاچــەنــدمــەقــامبــنــەمــاوبناغەیەبۆ*تــاچــەنــدمــەقــامبــنــەمــاوبناغەیەبۆ
هونەرمەندتاسەركەوتووبێت؟هونەرمەندتاسەركەوتووبێت؟

و گــــــۆرانــــــیــــــبــــــێــــــژان هــــــــەمــــــــوو -
هیچ پێویستە زۆر مــوزیــكــژەنــەكــان
نەزاننمەقامەسەرەكییەكانبزانن،
بۆبنەماوبناغەیئاستیزانینیخۆیان،
، ســەبــا حــیــجــاز، بـــەیـــات، ( وەك
سێگا،ڕاست،نەهاوەند،هەماوێن
ــت، ،چــوارگــا،پێنجگــا،دەشـ
ئەڵالوەیسی، كورد،خورشیدیی،
قەتاروخاوكەر،سۆزناك،مسنەوی
،عوشیران،خەنەبات،مەنسوریی،
دیوانو(،زۆریتریش،هیچنەزانی

حەوتبزانیت.

ــەودات ــەروســ ــەودات*جــگــەلـــەگـــۆرانـــیســ ــەروســ *جــگــەلـــەگـــۆرانـــیســ
دانــانــیــشهەیە ئـــاواز دانــانــیــشهەیەلــەگــەڵشیعرو ئـــاواز لــەگــەڵشیعرو
چـــۆنئــەمــانــەتهــەمــووپــێــكــەوەكۆچـــۆنئــەمــانــەتهــەمــووپــێــكــەوەكۆ

كردۆتەوە؟كردۆتەوە؟

-زۆرسوپاسبۆخــوایگــەورەكە
ــوم،وەك ــەخــشــی ــب ــێ ئــــەمبـــەهـــرەیـــەیپ
دەنگوشیعربەهرەیەكیئیالهییە،

ئاوازدانانیشزیرەكیولێزانینە.

*ئاخبۆلەدەستدانیكامهونەرمەند*ئاخبۆلەدەستدانیكامهونەرمەند
هەڵدەكێشیت؟هەڵدەكێشیت؟

-هونەرمەندیپێشمەرگەورۆشەنبیرو
گەورەیكوردخوالێخۆشبوومامۆستا

)محەمەدجەزاعەلی(.

كۆنەكانت گۆرانییە نییە نیازت كۆنەكانت* گۆرانییە نییە نیازت *
ــوێ ــیبــــــەرزوســــەردەمــــین ــت ــێ ــەكــوال ــوێب ــیبــــــەرزوســــەردەمــــین ــت ــێ ــەكــوال ب

بكەیتەوە؟بكەیتەوە؟
بــكــەمــەوە تـــازەیـــان لێیە ــەزم حـ زۆر -

ئەگەرهاوكاریبكرێم.

ئازاری ژیانیهونەریتداچشتێك لە ئازاری* ژیانیهونەریتداچشتێك لە *
داوی؟داوی؟

ــە ــەمــەكــان ئ بـــێ زۆر كــەســانــێــك -
بە مەقامەكانم یان گۆرانییەكانم،

ناشرینیوسەقەتیدەڵێنەوە.

ــەریبــەچــی ــونـ ــاریهـ ــەكـ ــەریبــەچــی*جــگــەلـ ــونـ ــاریهـ ــەكـ *جــگــەلـ
دیكەوەسەرقاڵیت؟دیكەوەسەرقاڵیت؟

-ئێستاحاڵیحازرهیچناكەمبۆخۆم
شوكریخودادەكەم.

حەسەن غەریب : 
كەسانێك زۆر بێ ئەمەكانە 

گۆرانییەكانم، یان مەقامەكانم بە 
ناشرینی و  سەقەتی دەڵێنەوە
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*بیرۆکەیدەرهێنانیکورتەفیلمو*بیرۆکەیدەرهێنانیکورتەفیلمو
دۆبالژکردنیفیلمکارتۆنلەچییەوەدۆبالژکردنیفیلمکارتۆنلەچییەوە

سەرچاوەیگرت؟سەرچاوەیگرت؟
ــوو،زۆر ــ بـ ــیــم ــیــایــەکــیمــنــداڵ -خــول
ــەاڵم ــ ئـــاســـتـــەنـــگهـــاتـــنـــهپـــێـــشـــم،بـ
بە بێگومان ئــەوەش کۆڵیانپێنەدام،
پشگیرییخانەوادەکەموهاوڕێکانم
بوو،زۆرشەونخونیوگەرموساردی
رۆژگـــارملــەکــارەکــەمچــەشــت،لە
چینی کە پێویستمزانی بە کۆتاییدا
دەتــوانــی چونکە هەڵبژێرم، مــنــدااڵن
پــەروەردەیــەکــیدروســت تەمەنەدا لــەو
ــیــاومــتــمــانــەیــانبــەبــێ ــەونوخــول وخــ
زمـــانفێربکەی، ــەزو ــاوازیرەگــ جــی
بــۆیــەمنیشلــەرێــگــایکــورتــەفیلم
وکــاریدۆبـــالژەوەدەمــەوێبەهەموو
هەم دۆبـــالژ بڵێم واڵتــەکــەم مندااڵنی

بۆزمانەوانیانباشە،هاوکاتشتێک
لەبوارەتەکنەلۆژیاکانفێردەبن.

*زیاترگرنگیبەچبابەتێکدەدەیت*زیاترگرنگیبەچبابەتێکدەدەیت
لەکارەکانت؟لەکارەکانت؟

ــرگــرنــگــیبـــەبـــواریپـــــەروەردەو ــات -زی
زمانوکلتوریکوردیوهەڵسوکەوتی
دروســــتوخــۆشــەویــســتــینــێــوانخــێــزانو
پــاراســتــنــی ــا ــەروەهـ هـ دەدەم، هــاوڕێــکــان
ــەکــارەکــانــم ژیــنــگــەوئــاژەڵــدوســتــیــشل
ــەوە،دەمـــــــەوێکــاتــێــک ــ ــداوەت ــ ــان ــ ــی ــگــ ــ رەن
ــێ ــزان ــەربـــــوو،ب ــن ــی ــیب ــان ــی کــەســێــکــیب
مندااڵنیکوردیشگرنگیبەوبابەتانە
بۆ پەیامەکانم ئەوەشدا، لەگەڵ دەدەن،
خێزانەکانئەوەیە،کەمامەڵەیدروست
وهــاوســەنــگوبــێــیجـــیـــاوازیرەگـــەزو

تەمەنلەگەڵمنداڵەکانیانبکەن.

سکااڵ نازم ئیبراهیم، خوێندکاری 
قۆناغی چوارەمی کۆلێژی کارگێڕی 
و ئابوری زانکۆی کەرکوکە، لەگەڵ 
گروپێکی مندااڵن کە لە )١٣( کوڕو 

کچ پێکهاتوون، لە رێگای مۆبایلەوە 
کاری دەرهێنانی کورتە فیلم  و 

فیلم کارتۆن لە ئینگلیزییەوە بۆ 
زمانی وەردەگێڕێت.

سکااڵ دەڵێت:« هەرچەندە 
ئامێری پێشکەوتووم  بۆ 

ئەنجامدانی کارەکانم نییە، بەاڵم 
خۆشەویستیم بۆ کارەکەم 

وایکردووە بەردەوام بم.

بــــەرهــــەمــــەکــــانــــتخــــۆت دەقــــــــی بــــەرهــــەمــــەکــــانــــتخــــۆت* دەقــــــــی *
دەیاننوسیتیاخودسودلەکەسانیتردەیاننوسیتیاخودسودلەکەسانیتر

وەردەگری؟وەردەگری؟
ــەنــیــە، ــامـ ــڕوانـ ــەونوخــولــیــا،بـ ــ -خـ
وەک منیش ــە، رۆحــ و دڵ مــن ــەرای ــ ب
چـــۆندایــکــێــکمــنــاڵــەکــەیلــەخوێن
خـــۆیـــەتـــی،مــنــیــشســیــنــاریــۆکــانــملە
دێــنــەدی، ئەندێشەکانم هــزرو و رۆح
کاتێکچیرۆکیسیناریۆیەکدەنوسم
ژیانیگشتیمناڵوکلتوریکوردو
خـــوێـــنـــدنـــەوەیکــتــێــبهــەرســێــکــیــان
هێنانە بۆ گرنگن یارمەتیدەرێکی
پێش ــوود ــ ــڕسـ پـ ــاریــۆیــەکــی ــن دیســی
هەمووشتێک،دواترکلتوروفەرهەنگی
ــــشــــم ــان ــــەرەکــ ــت ــارەکــ مــــــنــــــدااڵن،کــ
ــنـــنبــەپــێــی ــیـ ــرنـــگدەبـ ــێـــکـــیگـ رۆڵـ
ــانپــاڵــەوانــێــتــی ــنــەڕەتــیخــۆی ســیــفــەتــیب
وەردەگـــــرن،کە فیلمەکە کــورتــە
دەخایەنێت، باش ماوەیەکی ئەمانەش
هەرچەندەماندوودەبم،بەاڵمتاهەتایە
وەکخۆشەویستیەکیتایبەتلەروحم

دەمێنێتەوەوماندوێتیملەبیردەباتەوە.

ئەكتەرەکانت بنەمایەک چ لەسەر ئەكتەرەکانت* بنەمایەک چ لەسەر *
کورتە لە بینین رۆڵ بۆ کورتەهەڵدەبژێری لە بینین رۆڵ بۆ هەڵدەبژێری

فیلمەکان؟فیلمەکان؟
لێهاتوویی، خــولــیــاو بنەمایی -لــەســەر
حەزەکەمزۆرترینمنداڵلەکارەکانم
بــەشــداربــن،زۆرمــنــداڵهــەنچوست
ــن،زۆریــــــشهــــەنبـــزێـــوو ــاالکــ وچــ
ــــدەنــــگ،دەمــــــەوێ ــێ ــ هـــەنـــدێـــکـــیـــشب
زۆربەشیان کە بەشداربن، هەموویان
1٥(ساڵدایە )7بـــۆ لــەنــێــوان تــەمــەنــیــان
گروپەکەشمتائێستالە)13(کوڕو

کچپێکهاتووە.

*کارەکانتلەکوێباڵودەکەیتەوە؟*کارەکانتلەکوێباڵودەکەیتەوە؟
abcdــیچـــەنـــاڵیـــوتـــوبـــی ــاوەنـ -مــــنخـ
kurdishم،کاریکورتەفیلمو
وپرۆگرامی دۆبـــالژیفیلمکــارتــۆن
ــاری جـــیـــاوازیمــنــدااڵنوچــیــرۆکوی
بوکەڵەکانوبۆنەیکەناڵەکەمانو
شانۆیمندااڵندادەنێینکەبینەرێکی
زۆرباشیانهەنبەتایبەتکورتەفیلم
وکارتۆنەکان بوکەڵەکان یاری و
کەئەمانەشبەبێهیچپشگیریەکو
بەشەونخونیخۆموستافەجوانەکەم

ئەنجامیاندەدەین.

*ئەوئامێروپێداویستیانەیکەبەکاریان*ئەوئامێروپێداویستیانەیکەبەکاریان
دەهێنیت،شیاونبۆکارکردن؟دەهێنیت،شیاونبۆکارکردن؟

-راستیبڵێملەورووەوەکێشەمانزۆرە،
وەککامێراوالپتۆپوئەوئامێرانەیکە
بــەکــەڵــکــیکــارەکــەمــاندێـــن،بــەاڵم
بۆخوا سوپـــاس ئەوانەشدا هەموو لەگەڵ
کۆڵماننەداوەوگەرماوسەرمایرۆژگار
نەیوەستاندووین،بەمۆبایلێکیسادەکە
مۆدێلشینزمەکارەکانمئەنجامدەدەم،
ئاست مۆبایلە بە هاوڕێیەکم زۆرجــاریــش
جێبەجێکردنی بۆ هاوکارمە بەرزەکەی

کارەکانم.

*تائێستاهیچالیەنێکپشتگیریکردووی*تائێستاهیچالیەنێکپشتگیریکردووی
لەکارەکانت؟لەکارەکانت؟

هیچ ئێستا تــا پێویست وەک نەخێر -
ــەاڵمکــاتــێــکلە ــ ــووە،بـ ــ ــەب ــ الیــەنــێــکن

تەمەنی)17(ساڵیدابەکورتەفیلمێک
بـــــەشـــــداریفــێــســتــیــڤــاڵــێــکــمکــــردو
بەرهەمەکەمپلەیسێیەمیبەدەستهێنا،
ئەوەهەنگاوێکیگرنگبوو،ساڵی
ئــەوەکەناڵێکش لــەدوایــی بــوو 201٨
ڤیدیۆکــردم، بــۆ فیلمێکی کــورتــە
یاخود الیــەنــێــک هیچ ئـــەوە دوای بـــەاڵم
الیــەنــێــکهــاوکــارمنــەبــوونــە،ئــەوەشــی
و ــەوڵ هــ بــە دەدەم ئــەنــجــامــی تائێستا
دڵسۆزیخانەوادەکەموهاوڕێکانمە.

ــتلـــەرێـــگـــایکـــورتـــەفــیــلــمو ــەوێـ ــتلـــەرێـــگـــایکـــورتـــەفــیــلــمو*دەتـ ــەوێـ *دەتـ
بگەیەنیتە پەیامێک چ ــالژەوە ــ دۆب بگەیەنیتەکــاری پەیامێک چ ــالژەوە ــ دۆب کــاری

کۆمەڵگە؟کۆمەڵگە؟
بەخێزانەکان رێگەیەوە لەو دەمەوێت -
ــێـــم،بــــەخـــۆشـــویـــســـتـــنو ــڵـ ــدااڵنبـ ــ ــنـ ــ ومـ
پێکەوەبوونوهاریکاریکردنییەکتر،
ئامانجەکانمان و خــەون هەموو دەتوانین

بەدەستبهێنین.

لە رێگای مۆبایلەوە لە رێگای مۆبایلەوە 
کاری دەرھێنانی کورتە فیلمی مندااڵن دەکاتکاری دەرھێنانی کورتە فیلمی مندااڵن دەکات

سکااڵ نازم: سکااڵ نازم: 
بە ھاریکاریکردنی بە ھاریکاریکردنی 
یەکتر بە خەون یەکتر بە خەون 
و ئامانجەکانمان و ئامانجەکانمان 

دەگەیندەگەین
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  به راییه ك
ــارو ــ ــیژیـ ــ ــهت ــ ــهڕواڵ  جـــلـــوبـــهرگبــهشــێــكــهلـ
پۆشاك واتــه نــهتــهوهیــهك، هــهر شارستانیهتی
و مــیــراتوكــهلــهپــوور بهشێكیگرنگی
بهرهبهیانی له نهتهوهیهكه. هــهر كولتووری
مێژوویشارستانیهتهوه،جلوبهرگبهشێكی
ــێــداویــســتــیڕۆژانــــــهو ــهپ ــووهلـ ــ ســـهرهكـــیبـ
وچهشن جــۆر ڕووی لــه مـــرۆڤ، ههمیشهیی
و خــــواســــت زادهی ــــۆشــــاك پ ــهوه، ــلـ ــایـ ــتـ سـ و
كارلێكینێوانمــرۆڤوژینگهوكهش
لــهڕێــیخوێندنهوهوشرۆڤه وهــهوایــه.هــهر
كردنیجلوبهرگهوه،توێژهرپهیبهگهلێك
الیــهنــیژیــانــیمـــاددیوڕۆحــیــیهــهرگــهلو
نییه، دهبــات.كارێكیكردهنی نهتهوهیهك
جلوبهرگلهڕهوڕهوهیمێژوویگهشهكردن
ههر ژیـــاری و شارستانیهت و پێشكهوتن و
دڵنیاییهوه بــه بــكــهیــنــهوه، نــهتــهوهیــهكجـــودا
وابهستهییهكیتۆكمهوههمیشهییلهنێوان
پۆشاكوستایلهكهیوپاشخانیشارستانیو

باوهڕیههرنهتهوهیهكداههیه.


 كورد و پۆشاك
نیشتهجێ جــوگــرافــیــای ــهوه ــ ــان ــ زهم ــر ــ دێ  لـــه
ــی ــ ــهاڵت ــهیڕۆژهــ ــهرگــ ــاوجــ ــ ــوردن ــ ــــیكــ ــوون ــ ب
لــهكــهنــداوی نــاوهڕاســتــه.نیشتیمانیكــورد
ئــهســكــهنــدهرۆنــهوهدهســتــپــێــدهكــاتوبـــهرهو
ڕۆژهــــــهاڵتــــــیكـــــهنـــــداویعـــــــــهرهب/فــــارس
ــتـــهوه.لــهو ــێـ ــهیـــهكدرێــــژدهبـ چــهشــنــیكـــهوانـ
جوگرافیایهدازنجیرهچیاكانیزاگرۆسو
)میزۆپۆتامیا( دووچۆمان باكووری و تــۆرۆس
سهرزهمینیكوردستانلهئامێزدهگرن.ئهم
له بهر هــهزارهی چوارهمین له جوگرافیایه،
زایینهوهشوێنینیشتهجێیگهالنی)گووتی،
هــووری، میتانی، ئیالمی، كــاشــی، لــۆلــۆ،
سۆباریوتیرهوگهالنیدیكهیهتادهگاته
باپیرانیكوردن،لهم میدیا(،ئهمانهههموو
خــاكــهداژیـــاونكــهزستانیســاردوتــهڕه،

هاوینیوشكوگهرمه.دیواربهندیپاشماوهو
شوێنهواریكوردستانكهبهالپاڵیشاخی
ــهكله ــهی ــنــدراون،ڕشــت چــیــاكــانــهوهنــهخــشــێ
جۆرهكانیپۆشاكپیشاندهدهنكهلهالی
باپیرانیكوردباوبوون،ئهمتهرزهجلوبهرگه
ــهڕهنـــگو ــهمـ ــوردهـ ــ ــیكـ ــران ــی ــاپ دێـــریـــنـــهیب
دهوڵهمهنده،تاڕادهیهكیشلهگهڵپۆشاكی
نهتهوهكانیدراوسێیكوردداهاوبهشن،ئهم
تێكهاڵویی و پهیوهندی نیشانهی هاوبهشییه
نــێــواننــهتــهوهكــانــیكــوردســتــانوگهالنی
دراوسێیكورده،جاپهیوهندییهكهلهدۆخی
ئاشتیوتهباییوهاوكاریدابووبێتیانله

دۆخیشهڕوپێكدادان.
بهڵگهدار ڕووی لــه فیرعهون  شارستانیهتی
شارستانیهتی و كولتوور و میرات كردنی
خۆییهوهپێشهنگه،تهالروبیناوگۆڕستانی
دیــواربــهنــدی و پهیكهر و ئــههــرام و شاهانه
میراتی زۆری هـــهره بــهشــی زۆر، یــهكــجــار
ئهمڕۆ دهگــاتــه تــا میسری گــهلــی باپیرانی
پاراستووه،لهوپاشماوهوشوێنهوارهزۆرانهدا
بهشێوهیهكیوردوفراوانوسهرسوڕهێنهر،
دێرین میسرییانی پۆشاكی جــۆری و ستایل
به ئــهمكهرهستهیهســهبــارهت خـــراوهتـــهڕوو،
چهشنی و جــۆر و شارستانیهتیكــوردســتــان
ــوردبــۆتـــوێـــژهران جــلــوبــهرگــیبــاپــیــرانــیكــ
ــتنــیــیــه،ئــهگــهرچــیكــوردســتــانــی ــهردهسـ بـ
مهزنبهالیكهمهوهخاوهنی)٥0(ههزارجێ
شوێنهواریدێرینه،ئهمهشلهئاستیجیهاندا
بـــهوهیكه وێــنــهیــه.جــا بــێ گهنجینهیهكی
سهبارهت زۆر هێنده پاشماوهی و بهڵگهنامه
ــنــیگـــهلوتــیــرهكــانــی بـــهپــۆشــاكــیدێــری
ئهم توێژهری نییه، دهستدا لهبهر كوردستان
ئــهمــهشچهند پــێــش. دێــتــه ئاستهنگی ــواره بـ
هۆكارێكیلهپشته،وهكخاپووركردنی
ــاشــمــاوهوشــوێــنــهوارو بــهشــێــكــیزۆرلــهپ
هێرشی به كوردستان ئاواییهكانی و شــار
یهكجاركهمی ڕێژهیهكی داگیركهران،

))11((جلوبه رگی كوردجلوبه رگی كورد
جێشوێنهواروپاشماوهكنهوپشكنینیان
باپیرانی ــهوهی ــ ئ تــێــداكــــراوه،ســـهربـــاری
ــهبــهڵــگــهدار ــنــدهبــایــهخــیــانبـ ــوردهــێ ــ كـ
نهداوه، میراتیشارستانییخۆیان كردنی
پۆشاكیشبهشێكهلهومیراتهوبایهخبه

بهڵگهداركردنینهدراوه.


 تایبه تمه ندیی پۆشاكی كورد
 نیشتیمانیكوردلهمكاتهدابهسهرچوار
ــهمنیشتیمانه ئ ــراوه، ــهشكــ دهوڵـــهتـــدادابـ
الیهنێكیگهشی جــلــوبــهرگــهوه ــی ڕێ لــه
تایبهتمهندییشارستانیوژیاریخۆینمایش
دهكات.عهرهبكهلهباشووروتوركله
ڕۆژاواوفــارسلــهبــاشــووروڕۆژهــهاڵتــهوه
ــن،لـــهیــهكــهمــیــن ــ ــتـــاندێـ بـــــهرهوكـــوردسـ
كــوردســتــان، بــه گهیشتنیان هــهنــگــاوی
یهكسهرههستبهجیاوازیوتایبهتمهندیی
جلوبهرگیواڵتهكهدهكهن.پۆشاكههر
نیشتیمانی ئێره كه دهگهیهنێت ڕای زوو

نهتهوهیهكیدیكهیه.
ــوهیدهوڵـــهتـــیعــیــراقــداكــورد  لــهچــوارچــێ
ــیئـــهودهوڵـــهتـــهدا ــهاڵتـ ــهبـــاكـــووروڕۆژهـ ل
دهشــتــی لــه ڕێــبــوار هـــهركــه نیشتهجێیه،
لیتهنیباشووریعیراق)دووچۆمان(ـهوهبهرهو

تهپۆلكهوبهرزاییهكانیكوردستاندێت،
گورجههستبهگۆڕانیستایلیجلوبهرگ
دهكات،لهعهرهبستانیعیراقداجلیباوی
پیاواندیزداشهیه،لهكوردستانداشهرواڵ
وڕانكوچۆخهیه.ئهگهرچیئهمسهردهمه
یهكجۆرهستایلێكیمۆدێرنیجلوبهرگی
بهسهرههمووشوێنێكیجیهانداسهپاندووه
ــڕایئــهوه ــاوه،وێـ ولــههــهمــووواڵتــێــكــدابـ
تێدا ــهوزی ــ وهنـ ــوردی پــۆشــاكــیكــ هێشتا
واڵتـــهكـــه نـــاســـنـــامـــهی زوو هــــهر و مـــــاوه
قوواڵییخاكی به دهخاتهڕوو،ههرچهندی
پۆشاكیكوردی بچین، كوردستانیشدا

پترخۆیدهنوێنێت.


 پۆشاك و ژینگه ی كوردستان
ــشــوودائـــامـــاژهمـــانبه ــێ  لـــهبــڕگــهیــهكــیپ
پــۆشــاككــرد. و ژینگه نــێــوان پهیوهندیی
پۆشاكی دهڵێین، بهجێیهكه قسهیهكی
بهرهنجامی كــورد ســهردهمــهی ئــهم میللیی
ــێــكپــۆشــاكــی ــردنـــیكــۆمــهڵ گـــهشـــهكـ
وگهالنی تــیــره نێو لــه كــه ههمهچهشنه
دێرینیكوردستانداپهیدابوونوپۆشراون.
جلوبهرگی ههمهچهشنیی و ههمهڕهنگی
كــوردیــشچــهنــدیــنفــاكــتــهریلــهپشته،

ئاماژهبهههندێكیاندهكهین:
ــژینیشتهجێ  یــهكــهم:مــێــژوویدوورودرێ

بوونیمرۆڤلهكوردستاندا.
 دووهم:ههمهچهشنییئهوژیاروشارستانیانهی
لهكوردستانداپهیدابوونیانلهئاكامی

هێرشیگهالنیدیكهوهباڵوبوونهتهوه.
 سێیهم:ههمهجۆریلهپێكهاتهیژینگهو
كهشیناوچهودهڤهرهكانیكوردستان،
ــــیبـــۆئــــهوهخــــۆشكــــردكه ئـــهمـــهشڕێ
تهرزهكانیپۆشاكبهگوێرهیپێداویستی
ــووانــیهـــهرنـــاوچـــهودهڤـــهرێـــكو ــیــشــت دان
ــۆرهیلــهگــهڵژیــنــگــهوكهشیان بـــهوجــ

بگونجێت،ههمهڕهنگوههمهجۆربن.
 چــــــــــــــــوارهم:تـــــۆپـــــۆگـــــرافـــــیـــــایخـــاكـــی
واڵتــێــكــیشاخاوییه، بـــهوهی كــوردســتــان
ههمهچهشنییهكیزۆردهخاتهڕوو،ئهمهش
پێویستكــردووهپۆشاكبهگوێرهی وای
خواستوپێداویستیئهوههمهچهشنییهبێته

ئاراوه.
ــاوهڕیجیاجیای ــ ب بــیــرو ئــایــیــنو  پــێــنــجــهم:
بــهســهر زۆری ــــهوهی ــــگــــدان ڕهن ــش ــوردیـ كـ

جلوبهرگهوهههبووه.

 تاریق كارێزی
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سەالم محەمەدسەالم محەمەد
یەکێکە لە کۆڵەکە بەھێزەکانی شیعری نوێی کوردی* یەکێکە لە کۆڵەکە بەھێزەکانی شیعری نوێی کوردی* 

ئا: عەبدولستار جەباری  

سەالممحەمەدیەکلەوچەندشاعیرەیە،
ــادا ــتـ ــەفـ ــایســــااڵنــــیحـ ــ ــ ــەرەت ــ کــــەلــــەســ
ــانهــێــنــایــەنێو ــی ــوێ گــۆڕانــکــاریــەکــین
ــەوە،هـــەرئــەو ــی ژانــــەریشــیــعــریکــوردی
ــێــکبۆ ــەڕەت ــن ــووبـــەب ــ گـــۆڕانـــکـــاریـــەشب
ــەررۆژگـــــاربە ــوو،گـ ــاتـ نــەوەکــانــیداهـ
ئێستا نــەبــوایــە خواستەکانی پێچەوانەی
ئاسمانی بوولە درەوشـــاوە ناوێکی ســەالم
جیهانیش، بەڵکو نــەککــوردی شیعری
رۆشنبیر و شــاعــیــر چــەنــدیــن رای لــێــرەدا
دەخـــەیـــنـــەڕووهــەنــدێلـــەوهــۆکــارانــەمــان
بـــوونـــەکــۆســپ دەبـــێـــتـــەکـــە بـــۆروون
پێشکەوتن,, بــوونــی بـــــەردەوام لـــەبـــەردەم
شاعیر«دالوەرقەرەداغی«لەبارەیسەالم
ئــەوەنــدەبەسە ئــێــژێ:)زۆرجــار محەمەدەوە
جــوانــەوەشاعیرێکت ڕێــیشیعرێکی لە
خۆشبوێ.تاالنیکەمئەووێنەجێگیر
وجــوانــەتلــەگــەڵوێنەزۆرەکــانــیتری
ــەکلــەشــیــعــرنــووســدالــێتێکەڵ ــای ســوپ
نەبێ.بەوچەشنەمننزیکەیچواردەیە
لەمەوبەرکاکســەالممحەمەد-ی زیاتر
ئەتبینم ــواران ــێ »ئ شیعری لــەڕێــی شاعیرم
نــاســیــوە، زەردەوە« ســوخــمــەیــەکــی بـــە
جوان وێنەیەکی وەک و ویستووە خۆشم
لەالمماوەتەوە.، یادەوەرییەکیشیرین و
بەبێئــەوەیڕۆژێــکلەڕۆژانخۆیمبینینێ
یانتەنانەتدەنگیشیمبیستبێ،بەهاوڕێی
نزیکیخۆموبەیەکێکلەشاعیرەباشە
الی دڵم زانیوە. پوختنووسەکانم و کەم
بووەولەغەمیدابووم(....گەورەشاعیری
کورد»لەتیفهەڵمەت«لەبارەیسەالم
شیعرو باسی ناکرێ : ئێژێ محەمەدەوە
ــیحــەفــتــای ــااڵنـ ــایسـ ــ ــەرەت شــاعــیــرانــیســ

ــوردووبکەینوباسیســەالم ــ ســـەدەیڕاب
مــحــەمــەدنــەکــەیــن.مــنکــاتــێکۆمەڵە
»خــواوشــارەبچکۆلەکەمان« هــونــراوەی
لەکەرکوک »الــشــمــال« چاپخانەی لــە م
چاپکردسەالممحهمەدمنەدەناسی...بەاڵم
کاتێچوومبۆبەغداوچەندژمارەیەکم
بۆ برد خۆمدا لەگەڵ نــاوبــراوم لەدیوانی
خوالێخۆشبوو لەوێ هاوکاری، ڕۆژنامەی
شاعیرینوێخوازجەاللیمیرزاکەریمو
کاکسەالحشوانباسیسەالممحەمەدیان
بۆکردموکەگەڕامەوەبۆکەرکوک
بینیم کــەرکــوک نــووســەرانــی لەیەکێتی
ــیهــەمــیــشــەیئــەو وبــوویــنبــەدووهــاوڕێ
ســااڵنــەیکــەرکــوکوهـــەرلــەیــەکــەم
لەچاوی شێتێتیەکم هاوڕێتیمانەوە ڕۆژى
ــنــدەوەکــەپــڕبــوو ســـەالممــحــەمــەدداخــوێ
دروست نوێگەری و شاعیرێتی لەبەهرەی

وڕاستەقینە.
ئــــــــــــەوەیســــــــــەالممــــــحــــــەمــــــەدیزیــــاتــــر
خۆشەویستکردئەوەبووکەشاعیرێکی
ــوو ــاجوئـــــــاژاوەچـــــــیبـ ــاروهــــ الســـــــاروهــــ
شاعیرانی هەموو لەناو خــۆم... هەروەکو
ــەداتــەنــهــاســەالم ــەودەمــ ــ کــەرکــوکــدال
ــەشــاعــیــرێــکــینـــوێـــخـــوازو مـــحـــهمـــهدمبـ
پـــاراوو ڕۆشنبیروکـــوردیزانوزمــان
بــوو 1973 ســاڵــی نــازانــم دەزانـــــی.. ڕەوان
یاپێشترکاتێگۆڤاریبەیانکەجەاللی
میرزاکەریمبەرێوەیدەبردوسەرپەرشتی
ــارەی ــ دەرب تایبەتی دەکـــرد...ژمـــارەیـــەکـــی
شیعردەرکردوشیعریدەدوازدەشاعیری
ــەوســـەردەمـــەیگــرتــەخــۆی، ــاوداریئـ ــ ــ ن
بوو یەکێک محەمەد ســەالم شیعرەکەی
ناوگۆڤارەکە، شیعرەکانی لەجوانترین

شاکاری شیعری بەچەندین شیعرەو بــەو
دەتبینم دەمەوئێواران بەدیوانی و دیکەی
ســەلــمــانــدنــی زەردەوە بــەســوخــمــەیــەکــی
یەکێکە و بەهرەمەندە کەشاعیرێکی
نوێی شیعری بەهێزەکانی کۆڵەکە لە
ساڵح« »غەفور چیرۆکنووس کـــوردی.(...
).شیعرە دەڵێ: لەبارەیسەالممحەمەدەوە
بەدبەختیەکانی زادەی سەالم باشەکانی
بەتایبەتی بەدمەستیەکەی ــوون، بـ خــۆی
چونکە نەکەین باسی کەناکرێت ،
مــەردانو وەکــوبەدمەستیەکەی)حسێن
جاندەمۆ(یلیهاتبوو.ئیدیئەمەشتێکی
خـــۆرســـکبـــوویـــاندەیـــەویـــســـتالســایــیــان
ســەالم شیعری جوانترین بــۆیــە بــکــاتــەوە.
تــاڵ(ە،کە )هەنگوینی شیعری محەمەد
باسیتووشبوونیخۆیدەکاتبەدەستی

مەیزەدەییەوە(..
ئـــەوەیســەالممحەمەد پرسیاری لــەواڵمــی
ــەشــاعــیــرە ــدەیــــەکلـ ــەنـ ــەرچـ کــێــیــەوهـ

نــوێــکــارەکــانــیشــیــعــریکــــوردیبـــووو
ــەورەشــاعــیــری ــ هـــاوکـــاتهـــاوشـــانـــیگــ
کـــــــوردیســـــــەدەیبــیــســتبــــــوو،بــۆچــی
و ــەردەوام ب لەگەڵکاروانەکە نەیتوانی

پێشکەوێت؟!
لــەگوندی لــە19٥4/7/21 ))مـــن  : وتــی
کارێزەیخاڵخااڵن(لەدایکبووموتەمەنم
بـــووەهاتووینەکــەرکــوک، چـــوارســـااڵن
ئامادەییم و ناوەندی و سەرەتایی خوێندنی
ــەواوکـــردوپــاشــانلە ــ لــەکــەرکــوکت
بەکالۆریۆسم بــڕوانــامــەی 197٨دا ساڵی
ــرت،لــەســەرەتــایسااڵنی لــەیــاســاوەرگــ
لەگەڵ و باڵوکردۆتەوە شیعرم حەفتاوە
کەرکوکمان هەڵمەتدا لەتیف شاعیر
هێنابووەجۆشوخرۆشبەشیعرخوێندنەوە
وکــۆڕبــەســتــن،لــەگــەڵبــرایــانعــەبــدواڵ
ســــــەڕاجولــەتــیــفهـــەڵـــمـــەتیــەکــەمــیــن
نــووســەرانــی یەکێتی رۆشــنــبــیــری لــیــژنــەی
کــوردلقیکەرکوکبووینتارادەیــەک
ئەدەبیمان کۆڕێکی هەفتەیەک هــەمــوو
رێکدەخست،لەهەمووگۆڤارورۆژنامە
ئەدەبیم بابەتی و شیعر کوردییەکاندا
باڵوکردۆتەوە،پاشکۆڕەوەکەی1991
ــەوێــشــەوەهــاتــمبــۆسوید ــێــرانل چــوومــەئ
سەر بە لێرە ژیــان ساڵە سیی ئێستا کە
ــەگــەرمــیوبە ــەم،بــەڵــیمــنزۆرب ــ دەبـ
لەسەرەتایحەفتاکاندا نوێ شێوەیەکی
شیعرمدەنووسیتەنانەتخاوەنیدەنگو
رێچکەیتایبەتبەخــۆمبــووم،وەلــێلە
هــۆیجەنگی بــە دوواوە بــە 19٨0 ساڵی
سەربازی بۆ هــات نــاوم ئێرانەوە و عێراق
ئیترلــەوســاڵــەوەتــاکــۆڕەوەکــەزۆربــەی
ــیبـــووم ــدان ــن ــاتفـــیـــراروقـــاچـــاخوزی کـ
عــێــراقکوێتیداگیر ئــەگــەر تــەنــانــەت
نەکردایەجارێکیترچاومبەرووناکی
ــاددەی ــەوەچــونــکــەبــەدوومــ ــەوتـ ــەدەکـ نـ
هەردووکیان ســزای گیرابووم ســەربــازی
ئــازاد لــەعافواتەگــەورەکــە بــوو ئیعدام
کـــرامویەکەمینشــتکـــردمئــەوەبــوو
سوید ،کەگەیشتمە فیرارمکــردەوە
زووچاومبە)شێرکۆبێکەسورەفیق
فــەرهــادشاکەلی(کــەوتکە و سابیر
هەموومانیەکنەوەبووینوئەوانچاالک
ــەاڵممن ــ ــدا،بـ ــن ــووســی ــوونلـــەشــیــعــرن ــ بـ
تەنیا هاتمکەشیعر دڵــەڕاوکــێ تووشی
خۆم بــوونــی ناتوانم و خۆخەریککردنە
لە بیرم و بسەلمێنم شیعرەوە رێگای لە
وکارێکی ــردەوە دەکــ رۆمـــان نووسینی
باشمتیاداکردلەئەنجامدالەویشدوور
.لەساڵی200٨بەدوواوەجار کەوتمەوە
جارلێرەولەوێشیعرمباڵوکردۆتەوەتا

ئێستایشجارجارشتێکدەنووسمراستیتان
هەرچەندە نــازانــم شیعریان بــە خــۆم دەوێ
الیزۆرکەسجواننمنخۆموایدەبینم
ناتوانمبەشیعرئەوەیدەمــەوێدەریببڕم
بۆیەهیچبایەخمبەالیەنەهونەرییەکەو
جــاران وەک نــەداوە نــوێ داهێنانیهونەری
دەمکرد،منشیعربەوەزیفەنازانمکە
ــوانو ــێشــیــعــریجـ ــرێدەبـ شــاعــیــرتــادەمــ
ئــەوەیــەرۆژێــکلە نــوێبنووسێتگرنگ
رۆژانئەوکارەیئەنجامدابێتوخۆیبە
خوێنەرانیناساندبێت،ئیترئەوبارودۆخەی
ــانوبـــۆچـــوونوقــەنــاعــەتــیتــایــبــەتــی ــ ژیـ
خــۆمچــەنــدساڵێکهــۆیســاردبــوونــەوەو
نووسین، لەشیعر بــوون دوورکــەوتــنــەوەم
الیەنە لە بیر دەنــووســم شتێک ئێستاکە
هاوڕێ دەستبەجێ ناکەمەوە هونەریەکە
خــۆشــەویــســتوشـــارەزاکـــانـــمئـــاگـــادارم
ــۆزێــکدەســتــکــاریــم ــەوەئــەگــەرت ــەنـ دەکـ
دەردەچــوو لێ نایابی شیعرێکی بکردایە
منیشدەڵێمتازەتاقەتمنییەپیادابچمەوە
نییەچونکەقەناعەتم تاقەتم بەراستیش
دەبینم بەرچاویشمەوە بە نەماوە بەشیعر
لە نەبووە گرنگی رۆڵێکی شیعر کە
تایبەتی بە نیشتیمانەکەمدا نوێی مێژووی
چــەنــدکــەس بیژمێرین ئــەگــەر رەنــگــە
تەرخانکــردووە. نووسین بۆشیعر خــۆی
راســتــەوەکـــوجــوانــکــاریوتەکنیکو
ــانوێــســتــگــەیــەکــیســەوز شـــارەزایـــیزمــ
وئــارامــەبــۆپــشــوودانــیروحودابـــڕانلەم
بەزەییوســۆزەکەخەریکە بێ جیهانە
ئینسانبکاتبەرۆبــۆت،بەاڵممەودای

زەمەنیویستگەکەکورتە.
ــوردانلە ــ ســاڵــی1974کــەشــۆڕشــیکـ
باشوورهەڵگیرسایەوەقوتابیزانکۆبووم
برایەتیکارم رۆژنــامــەی لە ئێوارانیش و
دەکرد،لەشوباتیئەوساڵەدابڕیارێکلە
گەاڵڵەوچۆمانەوەبۆرەحمەتیداراتۆفیق
هاتچیتررۆژنامەی)التاخی(و)برایەتی(
کارمەندەکانی و دەرنەچێت بەغداوە لە
ــاوپـــردانکــەبــنــکــەیگشتی بــچــنبــۆنـ
ــەزرا، ــاوەلــەوێدامـ راگــەیــانــدنلــەســەرەت
ــەوکــارمــەنــدانــەیبە مــنیەکێکبـــوومل
دەنگیبڕیارەکەوەچووموئەوسالەگەڵ
پارێزگاری ) مەنتک ئەکرەم ( رەحمەتی
پێشووتریهەولێرکەتیرۆرکراپێکەوە
راغبە لە هەبوو هاوبەشمان شوقەیەکی
خاتوونیبەغداهەمووتفاقوشتەکانمان
جێهێشتوبــەدەنــگــیبــانــگــەوازەکــەوە

چووین.....
ــۆلـــەوانـــە ــیـ ــەرۆنـ چــاپــکــراویــشــمهـــەیـــەبـ
)ژانـــیئــەرخــەوان(ساڵی1972.هــەروەهــا

ــایچــاپ ــ ــەدەزگـ ــەشـــاخل ســاڵــی19٨1ل
نیشتیمانی یــەکــێــتــی ــەوەی ــردنـ بـــاڵوکـ و
ــاویهەڵۆ ــ کــوردســتــانزنــجــیــرەی6بــەن
سوورەکانیقەندیلچاپوباڵوکرایەوە

ئەو هــیــوادارم بن هــیــوادارمسودبەخش ...
چەنددێڕەوەاڵمیپرسیارەکەتبێت((...

سەرچاوەوپەراوێز:
*رایشاعیرلەتیفهەڵمەت

بــۆ ــەکــــەرکــــوکــــەوە ــ ل ( ــبــی ــێ 1.کــت
ڤــێــســتــەرۆس(لــەئــامــادەکــردنــیعــەبــدواڵ
سلێمانمەشخەڵشەشسەدالپەڕەزیاترە.

2.چاوپێکەوتنیتایبەتلەگەڵشاعیر»
سەالممحەمەد«...

3.بۆنووسینیئەمبابەتەزۆرسوپاسیبرای
ئازیزمنووسەروشاعیر»عەبدواڵسلێمان
مەشخەڵ«دەکـــەمزۆرمــانــدوومکــرد،

نمونەیزۆر...
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لەدوایتۆ
بەرگیپەراگەندەییم

پۆشیو
بوومبەقەرەجێکی

بێناسنامە

لەشەقامەکانیئاوارەییدا
لەگەڵتەنیایی

لەبازنەیوێڵیدادەسوڕامەوە

هەرڕێگەیەکمدەگرتەبەر
دەڕۆشتەوەسەرخەرەندی

خەم
و

نەمدەزانیسکااڵی
ئەمدەربەدەری

و
ناڵەیعەزابیئەوکۆچەریەم

بۆکوێبەرم

هیچباڵکونێک
ئینجانەیشیعرەکانمی

لەئامێزیخۆینەالواندەوە
و

هیچکیشوەرێک
نازینامۆییهەڵنەگرتم

هیچسنوورێکڕێگەینەدام
ڕەشماڵیغەریبیلەقەراخیاهەڵدەم

و
هیچتاراوگەیەکلەخۆینەگرتم

هۆنراوەکانم
بەدەستئازاریدبڕانەوە

وەرزیبێئومێدییانداگیرساند
و

خەونەکانمبەدەمتالنەوە
لەکەناریغوڕبەتدا

بەبێنازیسەریاننایەوە

باهۆزیخەمێکی
بەهێزهات

مۆمیئاواتەکانی
کوژاندمەوە

و
دووبارە

کەرتیبێئۆقرەیی
بووژاندمەوە

فرمێسکیکردبەناونیشانم
و

مەوسمیپاییز
بەنیشتمانم

 شەماڵ بارەوانی

قەرەجێکی قەرەجێکی 
بێ ناسنامە..بێ ناسنامە..


کاتێکسارابیرلەشیوازیژیانیمەریەمیئامۆزایدەکاتەوە،
هیچیدیکەیلەدەستنایەجگەلەوەیلەلێواریچەرپاکە
ــاگــەیوبـــەنێو ــرچــەن دابــنــێــشــیــتودەســتــەکــانــیبــخــاتــەژێـ
کاتێک بگەڕیتەوە، پێشتر ســاڵ بیست بــۆ بیرەوەییەکانیدا
بەچەندین دادەڕشــتوخەونییان پێکەوەنەخشەیداهاتوویان

بیرۆکەیبوێرانەوەدەبینی.
جــیــاوازینــێــوانمــەریــەموســارائــەوەبــوویەکەمیانســووربــوو
لەسەرگەیشتنبەخەونەکانیوبەرنامەڕێژیتەواویدەکرد
هێندەیخەون دووەمــیــان بــەاڵم راستی، تاخەونەکانیبکاتە
بــەردەوامبێتبەسەوخاڵیبوولەهەمووبەرنامە بینینەکانی

رێژییەک.
ــوو،ئایندەیبــەجــوانــیدەخــوێــنــدەوە بــاوکــیمــەریــەمکـــراوەب
وکچەکەیخــۆشدەویــســت،بــەاڵمزیــادەڕەویــینــەدەکــردلە
پارێزگاریکردنیدا،بەڵکولەگۆشەنیگایەکیجیاوازەوەلە
پارێزگاریکردنیدەڕوانی،جەختیدەکردەوەلەسەرپێشخستنی
لێهاتوویەکانیوپەنجەنەرمکردنلەگەڵپێشکەوتنەکانی
ــراکــەی،بــاوکــیســارا ــوولــەب ــەوتـــەواوجــیــاوازب ســــەردەم،ئ
دەوری بە دەبینی دیــواردا چــوار لە لەکچەکەی پارێزگاریی

کچەکەیدا،بۆئەوەیهیچمەترسییەکرووبەڕووینەبێتەوە.
ئێستازیاترلەبیستساڵتێپەڕیوە،مەریەمکۆلیژیپزیشکی
ــربــۆبــەدەســتــهــێــنــانــیپــســپــۆڕیووردلە ــ ــەواوکـــــردووە،دوات ــ ت
پزیشکیداچۆتەکەنەداوئیستاشگەڕاوەتەوەنیشتمانوەکو
پزیشکیکۆئەندامیهەرسلەنەخۆشخانەیمیریدادامەزراوە،

هاوکاتسەرقاڵیکردنەوەینۆرینگەیتایبەتبەخۆیەتی.
بـــەرلــەیــانــزەســـاڵهــاوســەرگــیــریلــەگــەلپزیشکێکدا
دەکاتوسێمنداڵیهەیەبەناوەکانی)نیانوئاراوئاگا(
لە دەژیـــن، شــاردا دیارترینوگرانبەهاترینگــەڕەکــی لە و

جیا هاوسەرەکەی لە سارا مەریەم، گەڕانەوەی هەمانکاتی
دەبــێــتــەوەودەگــەڕیــتــەوەماڵیبــاوکــی،بــەهــاوکــاریباوکە
بەسااڵچووەکەیتێدەکۆشێتکارەکانیهەردووکچەکەی

)میناولییا(رێکبخات.
رۆژێکمینالەدایکیدەپرسێت:

دەرەوەی خەڵکیگەشتی لە زۆرێــک وەکــو ئێمەش بۆچی -
وواڵتناکەین؟

دایکیوەاڵمدەداتەوە:
ئاسان هـــەروا واڵتکــارێــکــی دەرەوەی بــۆ -گــەشــتــکــردن
نییە،پێویستیبەتێچوویزۆرورێکاریئاڵۆزوچەندینجۆر
زۆرمەترسی دوچــاری لەوکاتەدا رەنگە ئامادەکاریهەیە،

ببینەوە.
کچەکەتفەکەیدەمیقوتدەداتوبەخێراییئەوبیرۆکەیە

لەمێشکیخۆیدەردەکات.
رۆژیدواترلەقوتابخانەهاوڕێکانیواقیانوڕمابووکاتێکمینا

باسیمەترسیگەشتکردنیبۆدەکردن.
ــەمچـــیـــرۆکـــەوەتــێــبــگــەچــــۆن»ئـــایـــنـــدەمـــاندروســـتـــکـــراوی ــ ل
بیرۆکەکانیخۆمانە،ئەوبیرۆکانەشدروستکراویکەسانی
دەوروبەرماننوشێوازیکارلێکردنمانلەگەڵیداهێڵەکانی
خەونەکانمادا لــەگــەڵ یــان  دیــاریــدەکــات، ئایندەمان ژیــانــی

دەڕۆینیاخودلەناوڕاڕاییوگومانداوندەبین.
کەسانێکلەچواردەورمانداتەنهالەماوەیساڵێکداژمارەیەک
لەزۆربــوونــیداهــاتو بوێرانەدەدەنکەرۆڵیانهەیە بڕیاڕی
باشترکردنیشێوازیژیانیان،هاوکاتکەسانێکیدیکەش

هەن،هەزارجاربیردەکەنەوەتاکوبڕیارێکیسادەبدەن.
زۆرینەیسەرکەوتووەکانیژیانلەهەمانژینگەژیانییەکەی
ئەویش تاکەشتێکجیایکردونەتەوە بەاڵم خۆمانەوەهاتوون،
ئەوەیەیەکەمجارگەیشتوونەتەوێستەگەیەکینوێ،ئەمەش
بــەرئــەنــجــامــیتــوانــایخــوێــنــدنــەوەیئــایــنــدەوخــێــرابــڕیــاردانــەو
زۆرینەیانهەرگیزدوودڵنینئەملیهاتووییەوەکومیراتیبۆ
نەوەکانیانبەجێبهێڵنتاکوئەوانیشهاوشیوەیخۆیلەژیاندا

سەرکەوتووبن.

عبداللە النعیمی

و: هەڵمەت هۆشیار

»ئایندەمان دروستکراوی بیرۆکەکانی خۆمانە، ئەو 
قاوەخانەی جوانیبیرۆکانەش دروستکراوی کەسانی دەوروبەرمانن«

ئەوانەی یەکەمجار گەیشتنئەوانەی یەکەمجار گەیشتن
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شیعر،بۆخۆیدنیایەکیئەفسووناوی
مانا بــە نائاسایی هەڵبەتە و، نائاساییە
دەگــەڵ زۆر شیعر ئیستاتیکییەکەی.
و بــەشــەردادەگــونــجــێ تەبیعەتی و تــەبــع
گۆنگیوئاڵۆزییەکیفیلیڤانیئەوتۆی
تیایەکەلەتەبعیجێوەییوناجێگیری
ــایبــەشــەر ــ ــەوەت ــ ــــت.بـــۆیـــەل ــێ ــەردەچــ ــەشـ بـ
پەیدابووە،شیعریشپەیدابووە،واتەبەشەر
وشیعرهاوتەمەننوشیعرپێشئەوەیوشە
بنوێنێ،لە ــەوداخــۆی ول کەشفبکات
خەیاڵوخەیاڵدانیبەشەرداهەبووە..ئیدی
ــردووەوهەم بــەشــەرهــەممــومــارەســەیکــ
تەنزیریبۆکــردووە...تەنزیرپتربۆئەوە
بداتە ئێستاتیکی کـــۆدی هــەنــدێ بـــووە
ــەشیعرییەکە ــــەزەتلــەدەقـ ل خــوێــنــەرتــا
ــتــەبــبــێــت.. وەربـــگـــرێـــتولــەگــەڵــیــائــاوێ
پاشخانێکی دەبــێ بــاش، شاعیری بۆیە
ڕۆشنبیرییڕەخنەوانی،ئەوتۆیهەبێکە
شیعریی ڕۆشنبیریی پاشخانی لــە هیچی
کەمترنەبێت–کەئەمەلەالیزۆربەی
شــاعــیــرانــیکـــوردبـــەدینــاکــرێــت–بۆ
ئــەوەیلەعۆیەیئــەمکــارەبــێــت...ئیدی
ــەریوفــیــلــیــڤــانــیپــێــویــســتــیبە ــونـ دەقــــیهـ
ڕەخنەگرێک هــونــەرمــەنــدە، ڕەخــنــەگــری
دەستیا لەبەر بەدەستیەوەو دەقــەکــە کە
ــەتەنیا مــــردارنــەبــێــتــەوە،چــونــکــەڕەخــن
المسەرالیی شرۆڤەیەکی یان خوێندنەوە
وهــزرە، فکر وەکــو بەڵکو نییە، دەق
ــەردەوامــا ــاوپــرســیــاریب بــەپــرســیــارولــەن
نــەشونمادەکـــاتو..جــالــەبــەرئــەوەی
ــیشــیــعــری،بــەزەرورەتفـــرەمــانــاو دەقـ
دەاللەتە،بۆیەخوێندنەوەیڕەخنەییدەقی
شیعریپێویستەفرەڕەهەندوهەمەجۆربێ
دوا ناکاتە دەق، خوێندنەوەیەکی وهیچ

و یەکجارەکی خوێندنەوەی خوێندنەوەو
بنجبڕ،بەڵکو،ئەگەرێکەلەئەگەرە
زۆرەکـــــانـــــیڕاڤـــــەوهــیــورمــۆنــەتــیــکــی
دەقەکە..ڕەخنەگردەزانێئەوەیدەیڵێت
بنجبڕ حوکمی نییە، حاکم حوکمی
خۆیەتی بۆچوونی دەربڕینی بەڵکو نییە،
وتەنیاخۆیلەوبۆچوونەبەرپرسیارە،گەر
بێ، قەبووڵیان خەڵکانێک خۆشبێ پێی
نابێبەوەشقەڵسبێکەخەڵکانێکی
دیڕەفزیبکەن،تەنیانیازپاکییەکەی
خۆیبەسە،هەمووئاواتوخۆشییەکی
ئەوەیەخوێنەرانبەدیقەتوبەئینسافەوە،

بیخوێننەوەوهەڵیبسەنگێنن..
ــریـــنســــــەرچــــــاوە،بــۆ ــتـ ــاشـ بـــــەمپـــێـــیـــەبـ
ــیهـــونـــەریخــودی هــەڵــســەنــگــانــدنــیدەقــ
ــی ــەکـ ــەیـ ــەکـ ــە،وەکــــــــویـ ــ ــ ــەی ــ ــەکــ ــ ــ دەق
زمانەوانیسەربەخۆ،کەخوێنەرلەهەر
ــاتـــەوەونــاچــاری پــێــشــداوەریــیــەکدووردەخـ
و فیلیڤانی تــوانــایــەکــی هــەمــوو دەکـــات
بــۆکەشفکردنی خــۆی ئــەفــرانــدنــەوانــی
ستاتیکی الیــەنــە سەختەکانی نهێنگە
بەرێت بەکار دەقەکە هونەریەکانی و
ــەوردبـــێـــتـــەوەو ــەکـ ــیدەقـ ــاوەڕۆکــ ــ ولـــەن
ــا ــوان ت بـــەگـــوێـــرەی ئـــەنـــجـــامـــدا، لـــەدوا
ــەمجــۆرە خــوێــنــدنــەوەیبــۆبــکــات...واتـــەئ
ــاریدەگــــەڵ ــەروکــ ــر،ســ ــاتـ ڕەخـــنـــەیـــەزیـ
یەکە ــەم ئـ گــوزارشــتــەوانــیــەکــانــی وزە
بونیادێکی ــو وەکـ زمــانــەوانــیــەدایــەکــە
هــونــەریوبــەگــوێــرەیقــووڵــیومەندییە
هــەردوو بە فیلیڤانیەکەی، و ستاتیکی
بـــارینــەرێــنــیوئــەرێــنــیکــارلــەخوێنەر

دەکات..
هەڵبەتەشیعریمودێرن،دەمێکەپێوەرە
بە دەبـــێ، بۆیە بـــەزانـــدووە، کۆنەکانی

لەتەکدا مامەڵەی تازە ڕەخنەیی پێوەرێن
بایەخ وزیــاتــر خوێندنەوە بێتە و بکرێت
بەشیعرییەتوهونەرییەتیدەقیشیعری
بــداتنەکبەگوتاریشیعریوئەرکە
شیعر، ئەخالقیەکانی و کــۆمــەاڵیــەتــی
بە و نین ئەرکیشیعر بنەڕەتدا لە کە
لە مانا چونکە بــارکــراون.. لێی نەهەق
گەڵدەقاوبەدەقولەناودەقاچێدەبێت
خــودی بۆیە ــات، دەکـ پــەیــدا وشیعرییەت
دەقسەرچاوەییەکەموهەرەگرینگی
ڕەخــنــەوهــەرخــوێــنــدنــەوەیــەکــیجــدیو
ئــەوەی بەحوکمی جــا هیرمۆنەتیکییە.
ــەری ــونـ ــیشـــیـــعـــرییـــەکـــەیـــەکـــیهـ ــ ــ دەق
تـــایـــبـــەتـــیـــە،کـــەشـــفـــکـــردنـــینــــادیــــارە،
خوڵقاندنیزەمینەیەبۆپرسارێنبەردەوام،
پەیدابوونی بۆ دەرفــەتــە فــەراهــەمکردنی
باو بەزاندنی تازەیگوزارشت، شێوازێن
نایەتە پێشداوەرییەک هیچ بۆیە وباویەتە،
خوێندنەوەوهەڵسەنگاندن،دەقیشیعری
زیاترلەخەمیجیاوازیدایە،لەجیاوازیدا
ناسنامەیخۆیپەیدادەکــات،وخۆیلە
هەرسەتحیەتێکدەپارێزێتوڕەنگەهیچ
ژانرێکیهونەری،وەکوشیعر،بەناخی
ئینسانداڕۆنەچێوگوزارشتلەکرۆک
وجــەوهــەریمــرۆڤــانــیشاعیرنــەکــات،
بــۆیــەشــیــعــریڕەســــەنومـــۆدێـــرنلــەناخی
ئۆخژنێکی ــەوەو دەنــگــدەدات ــردا، وەرگــ
دەروونــی و دڵ لە وفیلیڤانی ئیستاتیکی
دەگــێــڕێــت..واتــەلــێــرەدازیاترتەکەزلە
شیعرییەتیدەقیشیعرییە.شیعرییەتواتە
هــەرگوتارەوانیەکی لە دوورکــەوتــنــەوە
ڕاســتــەوخــۆوئــامــادە،گــێــڕانــەوەوخەبەر
میانی لە بەڵکو نــازانــێ، خــۆی بەخەمی
میانی لــە ئــامــێــزەوە، خـــەون هاماجێکی

ن: حەمە کەریم عارف

شیعرییەتشیعرییەت
ئیلهامبەخشەوە و ئامێز ئیحا هاماجێکی
ئاسۆیەکیپڕوێنەیئەوتۆلەبەردەمخوێنەر
دەکاتەوە،مەگەرهەرخەیاڵتەیبکات
تینوویەتی پێبەرێ،شاعیریمودێرن، وپەی
بەدەقیداخراوناشکێت،بۆیەخەمیهەرە
گـــەورەیدەقــیکـــراوەیبارگاویەبەفرە
ئیمکاناتیبێپایان،دەقێککەخۆییاسا
مانای دەورو و بێنێت بەرهەم خــۆی وڕێسای
شیعربگۆڕێت،وئەمەشسەردەکێشێتبۆ
گۆڕانیزمان،کەلەسەردەمیمودێرنەدا
تەوەریشیعربووبەخودیشیعر،ئیدیشیعر
بووبەبااڵترینوخالیسەتریندیاردەیئەدەب،
داکەگوزارشت بەخۆی ــازادی ئ ئەوپەڕی
لەخەیاڵبکات،بەناخیدەروونداڕۆبچێت
بکات، تــەی ناخودئاگا نهێنگەکانی و
ــەوزمــانــەشــدا ــەمگــۆڕانــکــاریــیــەلـ ئــیــدیئـ
ــەوەکــەڕەخــنــەگــرانوخــودی ــدای ڕەنــگــی
شــاعــیــرانــیــشلــەبــاســیشــیــعــردابــەکــاریــان
ئەنەرژییەکی وزەو زمانێک هەموو ــرد... دەبـ
شیعرییانەیڕیتمەوانیپەنهانیتیایە،شاعیر
دەبـــێنــەکهــەرئــەووزەپەنهانەبــدۆزێــتــەوە
کە بیتەقێنێتەوە جـــۆرێ بــە دەبـــێ بــەڵــکــو
کـــەونوگــەردوونــێــکــیشیعریجــیــاوازو
سەریەتی لە شاعیر یانی بخوڵقێنێ... ناباو
بــدۆزێــتــەوە... زمانیش شیعرییەکەی ماکە
بــکــرێــت، فــــەرامــــۆش وشــــە دەوری ــابـــێ نـ
چــونــکــەشــیــعــریمـــودێـــرنوتــــازەبــەفکر
دروست وشە بە بەڵکو ناکرێت، دروســت
ــازەبـــەڕادەیـــەک ــ ــەشــیــعــریت ــ دەکـــرێـــت،وات
پشتبەوشەێنئیحابەخشیفرەماناوفرە
دەاللەتدەبەستێووزەوتوانالەبننەهاتگ
وبێپایانەکانیزمانبەجۆرێدەتەقێنێتەوە
ــۆرموخـــودی ــ کـــەدەبـــێـــتبـــەنــــــاوەڕۆکوفـ
شیعرەکە،گونگیوئاڵۆزیشیعرەکە،
کەدیاردەیەکیشیعریتازەیە،لێرەوەپەیدا
دەبێت..شیعریمودێرن،ئەوەندەیسەروکاری
دەگــەڵزمانیخوڵقاندندایەدەگــەڵزمانی
گوزارشتودەربڕیندانییە.شاعیرلەخەمی
لــەشتێکبکات، نییەگــوزارشــت ئـــەوەدا
تازە بەشێوەیەکی ئەوەدایە لەخەمی بەڵکو
المسەرالیی بە ئەگەر خۆ بخوڵقێنێ. شتان
بڕوانیتەوشە،دەبینیمانایەکیڕاستەوخۆی
هــەیــە،بــەاڵمکــەدێتەنــاودەقــیشیعرەوەو
قۆناغی ئــیــدی ــات، دەکــ پــەیــدا شیعرییەت
تاکماناییخۆیبەجێدێڵێتودەچێتەقۆناغی
فرەماناییەوە.دۆخیتازەبوونەوەوگەشانەوەو
ژیــانــێــکــیتـــازەوەردەگـــرێـــتوبـــەڕادەیـــەک

دەگەڵشاعیردائاوێتەدەبێت،کەشاعیر
دەگاتەحاڵیفەنابوونلەوشەدا،ئەمدەبێ

بەووئەودەبێبەم.
ــردێ، ــوئـــامـــاژەمـــانکـ ــەشــاعــیــروەکــ ــ وات
دەربـــــارەیشــتنــانــووســێــت،بــەڵــکــوخــودی
زمانی دەخــوڵــقــێــنــێ.. و دەنــووســێــت شتەکە
و کەشفکردن زمــانــی هێندەی شیعریی،
نیشاندانیڕازەدەروونییەکانە،هێندەزمانی
وتنولێکدیحاڵیبووننییە.زمانیوشە
نەکزمانیداخۆیان.ئیمکانوئەگەرەکان
کەشفدەکات،بۆیەوشەبەشێوەیەکی
ــازەدیـــتـــەبــەکــارهــێــنــان،بــەشــێــوەیــەکــی ــ تـ
شیعرییەکەدا پرۆسە ناو لە تــازە، شیعریی
بەدەاللــەتوســەرۆوسروشیتــازەچــارچو
قاڵبێکی و فــۆرم بــەهیچ و دەبــێــت شەحن
ئامادەوداخراووتەقلیدیقاییلنابێتولە
کرانەوەی و جیاوازی بەرهەمهێنانی خەمی
بێپایاندایە...وشتێکنیشاندەدات،زۆرلە
سەروویوتنەوەیە.ئیدیزماندەبێبەبەهاو
لەوەدەردەچێتئەوزاربێ،لەباوییەتدەرباز
دەبـــێوجــەوهــەروکــرۆکــێــکــیروحـــیو
لەکەینوونەیەکی و دەکــات پەیدا باتینی
ئەفراندنەوانیزندوودافەنادەبێت.یانیپەیڤ
ئــەفــســوونــاوی ئیمکاناتێکی وزەو وشــە و
فکری لــە زیــاتــر وئیحابەخشی کاریگەر
ــــەهـــۆی ــازە)مـــــودێـــــرن(ب ــ ــ ــــە.شـــیـــعـــریت ــەی هــ
ــیزمـــانـــەوە،لە ــەردەوامـ ــازەوبـ ــ خــوڵــقــانــدنــیت
زمانەوە، هاوئاهەنگی ڕوخاندنی ڕێگەی
دەستوورەکانیەوە، شکاندنی ڕێگەی لە
لەڕێگەیگۆڕینیڕیزبەندیباویزمانەوە
پەیدادەبێت.واتەلەمحاڵەتەداشێوازبۆخۆی
ولەخۆیدادەبێتبەئامانجوماناوتیمەو
ئەنگێزەونێوەڕۆکەشیعرییەکانلەوداو
لەپشتئەوەوەپەنهاندەبن..بەمپێیەنەزمان
جیایەلەوشتەیدەیڵێتونەشتەوتراوەکەلە
زمانجیایە،کەواتەفۆرموناوەڕۆکلەهەر
جیانین ڕاستەقینەدا، شیعری بەرهەمێکی
ولــەیــەکــەیــەکــییــەکــپــارچــەیهــونــەریــدا
ــەکیــەکــانــگــیــروئـــاوێـــتـــەنکە ــ ــەڕادەیـ ــ بـ
لێکدیجیاناکرێنەوە.هەڵبەتەیەکێکلەو
گلەییانەیکەڕووبەڕوویشیعریمودێرن
ئاڵۆزییەکەیەتی، و گۆنگی دەبــێــتــەوە،
زمانیشیعریتازە،زمانێکیڕوونوئاسانفام
نییەوخوێنەربەدەستیەوەگیرۆدەدەبێت،نە
بەئاسانیتێیدەگاتونەبەئاسانیزەوقی
تێگەیشتنی لــە چــونــکــە ــوەردەگــرێــت، ــێ ل
ئاستێککە ودەگــاتــە دەردەچــێــت ئاسایی

ــیئــەســڵــیخــۆی ــەت ــەرائ وشـــەڕەســەنــایــەتــیوب
وەردەگرێتەوەولەناودەقیشیعریداعەینی
چەخماخەپرشنگێکدەداتوبەرەبەرەلە
بێدەنگینزیکدەبێتەوەوخۆیئامادەدەکات
نەگوتەنییەکان بێدەنگی، زمانی بە کە
ــەگــۆنــگــیوئــــاڵــــۆزیو ــ ــەوات ــت...کــ ــێـ ــڵـ بـ
وبەرەنجامی زادە تــازە، شیعری تەمتوومانی
ــەشــیــعــریــیــەکــەیــە، ــ ــودیدەق تــەبــیــعــەتوخــ
ــەڵنـــادیـــار ــ ــرســــەروکــــاریدەگــ ــاتـ ــەزیـ کـ
سامەکاندایە بــە نــادیــارە وکەشفکردنی
وئەممژودوومانە،مژودوومانیفیلیڤانییە
ولـــەگـــەلپــرۆســەشــیــعــریــیــەکــەدادروســـت
ئیستاتیکی وهــەیــبــەتــێــکــی وســیــحــر ــــێ دەب
فرە دنیایەکی تــازە شیعری پێدەبەخشێت...
ــدە،دەریــایــەکــیبەپێل ــەنـ ــەوداوفـــرەڕەهـ مــ
واتە دەخــواتــەوە، وشەپۆالنە،شەپۆلشەپۆل
شیعریمودێرن،ئەرکێکییەجگارقورس
وغەریببەملیزماندادەدات،ئەویشئەوەیە
کەهەممانابنوێنێتوهەمبیشارێتەوە..واتە
ئەرکە لە دەقیشیعری، فیلیڤانی، ئاڵۆزی
ــوێـــزانـــەوەو ــانکـــەگـ ــ ــیــەکــەیزمـ ــی ــەڕەت ــن ب
بۆشاییدا نیمچە لــە دادەبـــڕێـــت، گەیاندنە
زیاتر هەوڵبدات خوێنەر تا هەڵیدەواسێت،
دەکەوێتەوە، دوور ئــەو ببێتەوە، نزیک لێی
بەئاسانیخــۆیبەدەســتــەوەنــادات.ڕستەی
کراوەوئیحاییتیادازاڵە..ئیحایشیعرەکە
لەوتواناحسیوهەستەوانیانەوەهەڵدەقوڵێت

کەلەزمانەکەداپەنهانە..
خەسڵەتێکی ــی زەاڵلـ و ڕوونــبــێــژی هەڵبەتە
ئــاســایــیوســروشــتــیشــیــعــریوەســفــکــاری
خالیسەیە، ســـۆزداری یــان یــانچیرۆکڤانی
ــونـــکـــەمـــەبـــەســـتـــیـــەتـــیگـــــوزارشـــــتلــە چـ
ــاریــکــراویـــانلــەڕەوش بــیــرۆکــەیــەکــیدی
ــەاڵملە ودۆخــێــکــیدیــاریــکــراوبــکــات،بـ
ئامانجە مــەبــەســتو ئـــەم تـــــازەدا، شــیــعــری
بــــەدینــاکــرێــتوجــێــینــابــێــتــەوە،شاعیر
بیرۆکەیەکیڕوونوخۆیایمەبەستنییە،
بەڵکولەحاڵەتێکەوەدەستپێدەکاتکە
ودەگاتە چییە نازانێ تــەواوەتــی بە خۆیشی
ئــەوەنــدەدەزانــێڕێگاکەیدوورەو کــوێ،
مەنزڵیکوێستانیشیعرە.هەڵبەتەگۆنگی
بەڕادەیەک بێت شاعیر نییە ئــەوە فیلیڤانی،
هەستیاری هــەر بکاتکە بەزمان گەمە
توانایی بێ و لێداماڵێ دەاللەتێکی چــڕە و
بەڵکو بشارێتەوە، خۆی شیعری و هونەری
ئاڵۆزییەکەی، و چڕیەکەی ــڕای وێ ئــەوەیــە
جیهانبینییەکیقووڵوسۆزوگودازێکی
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سیحرو بــە کــە بنوێنێ، ئــەوتــۆ شیعریانەی
وئاوێتەی ڕامانکێشێت، خــۆی ئەفسوونی
ببینوبەهەستبیخوێنینەوەبابەتەواوەتی
ســەرۆی و ئیحا نەگەین، شیعرەکەش لە
وهەستەوانیانەوە حسی توانا لەو شیعرەکە

هەڵدەقوڵێتکەلەزمانەکەداپەنهانە.
جابەمپێودانگەخوێندنەوەیشیعریتازە،
ــەوەیشــیــعــریتـــازەدەکــاتــە ــ ــەحــوکــمــیئ ب
خوێندنەوەیەکی دەبـــێ کـــراوە، دەقێکی
کەشفکاریداهێنەرانەبێوبەخوێندنەوەی
ئاسایی وخوێنەری فامکرن نایەتە تەقلیدی
ــدا ــەئــاســایــیوئــاســانــیتــەفــاعــولــیدەگــەڵ ب
وەکــوچۆن تــازە ناکات،چونکەشیعری
ئاسۆودنیایتایبەتیخۆیدەخوڵقێنێت،بەو
ئاوایەخوێنەریخۆیشیدەوێ،خوێنەروەختێ
تـــازەدەخــوێــنــێــتــەوە،خۆی دەقــێــکــیشیعری
پڕ و جەنجاڵ هونەری ئەزموونێکی نــاو لە
ڕەمزوڕازیئەوتۆدادەبینێتەوەکەهەستبە
قاییلە و دەکــات میتافیزیکی غوربەتێکی
لەزەتێکی سووکە یــان بەلەزەتێک ئەگەر
ئیستاتیکیەوەبێتەدەرێ...یانیخوێندنەوەلەم
حاڵەدادەبێتبەپرۆسەوئــەوزاریکەشف
وکەشفکاریوسەروکاردەگەڵپەیوەندییە
ــات.. ــ ــدادەکــ ــەیـ ــداپـ ــیــەکــان کــەشــفــکــاری
لە نــایــەت،چونکە لــەکۆتایی ئەمە کــە
خــوێــنــەرێــکــەوەبــۆخــوێــنــەرێــکدەگــۆڕێــت،
لــەالییـــەکخــوێــنــەرشلــەکــاتــێــکــەوەبۆ
ــــت،چــونــکــەئــەم کــاتــێــکــیدیدەگــــۆڕێ
جــۆرەدەقــەکــراوانــە،ســەروکــاریدەگــەڵ
دەگــەڵ ســەروکــاری بەڵکو نییە، یەقیندا
ئــەگــەرانــیکـــراوەدایـــە.دەقێکەلــەگەڵ
ئەمە دەبــێــتــەوەو تــازە خوێندنەوەیەکدا هــەر
تەبیعەتیهەرکارێکیشیعرییداهێنەرانەیە
و،بەخوێندنەوەیسەرڤەسەرڤەوالمسەرالیی
دەبیت بەڵکو وفامین، کــردن درک نایەتە
بکرێت بــۆ قــووڵــی ئەستوونی خــوێــنــدنــەوەی
و،خوێنەربەقواڵییڕۆشنبیرییومێژوویی
نوقموانێکی وەکــو و ڕۆبچێت دەقــەکــەدا
ــەرەقــووڵــی ــالــەقــواڵیــیهــ ــوان ــەت لـــەزەبـــروب
بــەهــاکــانــی و دەور و بـــایـــەخ ــەوە، ــەکــ دەقــ
ــەوەشزامــنــیمانا دەقدەربــێــنــێکــەهــەرئـ
دینامیکیەکەیدەقە...بەمپێیەدەقیفیلیڤانی
ــەوێخوێنەربخاتە دەیـ نــووســەر پــرۆژەیــەکــە
نەک دینامیکیەوە، دەاللــی پرۆژەیەکی ناو
مەبەستێکیفیکرییانسیاسیئاسانفامی
بخاتەبەردەستولەسەرخوێندنەوەیسەرڤە
سەرڤەڕایبهێنێوتەمەڵیبکات،چونکە
بەڵکو نییە، وەاڵم )ابداعی( فیلیڤانی دەقی

گازی)نداء(وپرسیارەوخوێندنەوەیدەکاتە
دیــالــۆگدەگــەڵــیــا،ئــەمجــۆرەدیالۆگەش
دەخــوازێ، ئەفراندنەوانی توانایەکی جــۆرە
ــــرەداخــوێــنــەریــشدەچـــێـــتـــەخــانــەی ــێ ــ بـــۆیـــەل
دەاللەتە دەدوێنێ، دەق قواڵیی داهێنەرانەوەو
تــەفــاعــول و ــەوە ــ ــت ــ دەدۆزێ دینامیکیەکانی
ئیحاکانیا و ســــەرۆ و ــرووش ــ سـ ــەڵ ــ دەگـ
دەکـــــــات،بــــەمپـــێـــودانـــگـــەخـــوێـــنـــدنـــەوەی
لە دیالۆگێک داهــێــنــەرانــە،دەکــاتــەجـــۆرە
دەبــێ خوێنەر ئیدی ودەقــــدا، خوێنەر نــێــوان
بەالیەکلەالیەکانیهاوکێشەیداهێنان،
نەکوەرگرێکیئاساییکەلەهەردەقێک
حاڵینەبوو،خەتایەکەبخاتەملیدەقەکە
وکەڕەتیسفریبکات،لەمحاڵەداخوێنەر
نەک دەق، بەکاربەری خوێنەرێکی دەبێتە
ــدا،دەبــێــتــە ــ ــ شـــەریـــکلــەبــەرهــەمــهــێــنــانــیدەق
ــوژ... خــوێــنــەرێــکــیســەرڤــەســەرڤــەیدەقـــکـ
تەقلیدی نــا شیعری تەقلیدی، خوێندنەوەی
دەکوژێت...جاخوێنەربۆئەوەیلەشیعری
تازەتێبگاتولەزەتیئیستاتیکیلێببینێت،
پێویستەتوانایوێناکردنەوەیحاڵەتەشعوری
ــوی وخــەیــاڵــیوفــیــکــریــیــەپــەنــهــانــەکــانــیدی
پشتەوەیدەقەکەیهەبێتوڕۆشنبیرییەکی
هەبێت،کە ئــەوتــۆی دەوڵــەمــەنــدی شیعریی
بۆ ئیستاتیکی هــەڵــســەنــگــانــدنــی بــتــوانــێ
و بیروبۆچوون واتــەدەبــێ دەقەکەبکات.
دەقەکەوە خــودی لە هەڵسەنگاندنەکانی
هەڵێنجێت،نەکبەزنجیرەپێوەروپێوانەیەکی
دەگــەڵ مامەڵە کڵێشەییەوە، و پێشوەختە
دەقەشیعرییەکەدابکات،ئەگەردەگەڵ
پێوەروپێوانەکانیئەوداتێکینەکردەوە،
ئـــیـــدیڕەفــــــزیبـــکـــاتوکــــەڕەتــــیســفــری
بکات!..چونکەجوانیدەق،لەناوەڕۆکە
هونەریەتە لــە بەڵکو نییە، هــزریــیــەکــەیــا
وتنەکەیا چی لە گوزارشتەوانیەکەیدایە،
نییە،بەڵکولەچۆنوتنەکەیدایە...خوێنەر
هەقەبەنەفەسێکیدیموکراتیانەوەمامەڵە
دەگەڵدەقدابکات...چونکەدەقکەلە
بەردەستی دەکەوێتە ئیدی دەرچــوو نووسەر
تازە خوێنەرودەبێئەوەبزانێتکەشیعری
وتەقلیدی ئاسایی شیعری پێوەرێن هەمان بە

نایەتەهەڵسەنگاندنوخوێندنەوە..
ولەخۆیدادەبێتبەئامانجوماناوتیمەو
ئەنگێزەونێوەڕۆکەشیعرییەکانلەوداو
لەپشتئەوەوەپەنهاندەبن..بەمپێیەنەزمان
جیایەلەوشتەیدەیڵێتونەشتەوتراوەکەلە
زمانجیایە،کەواتەفۆرموناوەڕۆکلەهەر
جیانین ڕاستەقینەدا، شیعری بەرهەمێکی

ولــەیــەکــەیــەکــییــەکــپــارچــەیهــونــەریــدا
ــەکیــەکــانــگــیــروئـــاوێـــتـــەنکە ــ ــەڕادەیـ ــ بـ
لێکدیجیاناکرێنەوە.هەڵبەتەیەکێکلەو
گلەییانەیکەڕووبەڕوویشیعریمودێرن
ئاڵۆزییەکەیەتی، و گۆنگی دەبــێــتــەوە،
زمانیشیعریتازە،زمانێکیڕوونوئاسانفام
نییەوخوێنەربەدەستیەوەگیرۆدەدەبێت،نە
بەئاسانیتێیدەگاتونەبەئاسانیزەوقی
تێگەیشتنی لــە چــونــکــە ــوەردەگــرێــت، ــێ ل
ئاستێککە ودەگــاتــە دەردەچــێــت ئاسایی
ــیئــەســڵــیخــۆی ــەت ــەرائ وشـــەڕەســەنــایــەتــیوب
وەردەگرێتەوەولەناودەقیشیعریداعەینی
چەخماخەپرشنگێکدەداتوبەرەبەرەلە
بێدەنگینزیکدەبێتەوەوخۆیئامادەدەکات
نەگوتەنییەکان بێدەنگی، زمانی بە کە
ــەگــۆنــگــیوئــــاڵــــۆزیو ــ ــەوات ــت...کــ ــێـ ــڵـ بـ
وبەرەنجامی زادە تــازە، شیعری تەمتوومانی
ــەشــیــعــریــیــەکــەیــە، ــ ــودیدەق تــەبــیــعــەتوخــ
ــەڵنـــادیـــار ــ ــرســــەروکــــاریدەگــ ــاتـ ــەزیـ کـ
سامەکاندایە بــە نــادیــارە وکەشفکردنی
وئەممژودوومانە،مژودوومانیفیلیڤانییە
ولـــەگـــەلپــرۆســەشــیــعــریــیــەکــەدادروســـت
ئیستاتیکی وهــەیــبــەتــێــکــی وســیــحــر ــــێ دەب
فرە دنیایەکی تــازە شیعری پێدەبەخشێت...
ــدە،دەریــایــەکــیبەپێل ــەنـ ــەوداوفـــرەڕەهـ مــ
واتە دەخــواتــەوە، وشەپۆالنە،شەپۆلشەپۆل
شیعریمودێرن،ئەرکێکییەجگارقورس
وغەریببەملیزماندادەدات،ئەویشئەوەیە
کەهەممانابنوێنێتوهەمبیشارێتەوە..واتە
ئەرکە لە دەقیشیعری، فیلیڤانی، ئاڵۆزی
ــوێـــزانـــەوەو ــانکـــەگـ ــ ــیــەکــەیزمـ ــی ــەڕەت ــن ب
بۆشاییدا نیمچە لــە دادەبـــڕێـــت، گەیاندنە
زیاتر هەوڵبدات خوێنەر تا هەڵیدەواسێت،
دەکەوێتەوە، دوور ئــەو ببێتەوە، نزیک لێی
بەئاسانیخــۆیبەدەســتــەوەنــادات.ڕستەی
کراوەوئیحاییتیادازاڵە..ئیحایشیعرەکە
لەوتواناحسیوهەستەوانیانەوەهەڵدەقوڵێت

کەلەزمانەکەداپەنهانە..
خەسڵەتێکی ــی زەاڵلـ و ڕوونــبــێــژی هەڵبەتە
ئــاســایــیوســروشــتــیشــیــعــریوەســفــکــاری
خالیسەیە، ســـۆزداری یــان یــانچیرۆکڤانی
ــونـــکـــەمـــەبـــەســـتـــیـــەتـــیگـــــوزارشـــــتلــە چـ
ــاریــکــراویـــانلــەڕەوش بــیــرۆکــەیــەکــیدی
ــەاڵملە ودۆخــێــکــیدیــاریــکــراوبــکــات،بـ
ئامانجە مــەبــەســتو ئـــەم تـــــازەدا، شــیــعــری
بــــەدینــاکــرێــتوجــێــینــابــێــتــەوە،شاعیر
بیرۆکەیەکیڕوونوخۆیایمەبەستنییە،
بەڵکولەحاڵەتێکەوەدەستپێدەکاتکە

ودەگاتە چییە نازانێ تــەواوەتــی بە خۆیشی
ئــەوەنــدەدەزانــێڕێگاکەیدوورەو کــوێ،
مەنزڵیکوێستانیشیعرە.هەڵبەتەگۆنگی
بەڕادەیەک بێت شاعیر نییە ئــەوە فیلیڤانی،
هەستیاری هــەر بکاتکە بەزمان گەمە
توانایی بێ و لێداماڵێ دەاللەتێکی چــڕە و
بەڵکو بشارێتەوە، خۆی شیعری و هونەری
ئاڵۆزییەکەی، و چڕیەکەی ــڕای وێ ئــەوەیــە
جیهانبینییەکیقووڵوسۆزوگودازێکی
سیحرو بــە کــە بنوێنێ، ئــەوتــۆ شیعریانەی
وئاوێتەی ڕامانکێشێت، خــۆی ئەفسوونی
ببینوبەهەستبیخوێنینەوەبابەتەواوەتی
ســەرۆی و ئیحا نەگەین، شیعرەکەش لە
وهەستەوانیانەوە حسی توانا لەو شیعرەکە

هەڵدەقوڵێتکەلەزمانەکەداپەنهانە.
جابەمپێودانگەخوێندنەوەیشیعریتازە،
ــەوەیشــیــعــریتـــازەدەکــاتــە ــ ــەحــوکــمــیئ ب
خوێندنەوەیەکی دەبـــێ کـــراوە، دەقێکی
کەشفکاریداهێنەرانەبێوبەخوێندنەوەی
ئاسایی وخوێنەری فامکرن نایەتە تەقلیدی
ــدا ــەئــاســایــیوئــاســانــیتــەفــاعــولــیدەگــەڵ ب
وەکــوچۆن تــازە ناکات،چونکەشیعری
ئاسۆودنیایتایبەتیخۆیدەخوڵقێنێت،بەو
ئاوایەخوێنەریخۆیشیدەوێ،خوێنەروەختێ
تـــازەدەخــوێــنــێــتــەوە،خۆی دەقــێــکــیشیعری
پڕ و جەنجاڵ هونەری ئەزموونێکی نــاو لە
ڕەمزوڕازیئەوتۆدادەبینێتەوەکەهەستبە
قاییلە و دەکــات میتافیزیکی غوربەتێکی
لەزەتێکی سووکە یــان بەلەزەتێک ئەگەر
ئیستاتیکیەوەبێتەدەرێ...یانیخوێندنەوەلەم
حاڵەدادەبێتبەپرۆسەوئــەوزاریکەشف
وکەشفکاریوسەروکاردەگەڵپەیوەندییە
ــات.. ــ ــدادەکــ ــەیـ ــداپـ ــیــەکــان کــەشــفــکــاری
لە نــایــەت،چونکە لــەکۆتایی ئەمە کــە
خــوێــنــەرێــکــەوەبــۆخــوێــنــەرێــکدەگــۆڕێــت،
لــەالییـــەکخــوێــنــەرشلــەکــاتــێــکــەوەبۆ
ــــت،چــونــکــەئــەم کــاتــێــکــیدیدەگــــۆڕێ
جــۆرەدەقــەکــراوانــە،ســەروکــاریدەگــەڵ
دەگــەڵ ســەروکــاری بەڵکو نییە، یەقیندا
ئــەگــەرانــیکـــراوەدایـــە.دەقێکەلــەگەڵ
ئەمە دەبــێــتــەوەو تــازە خوێندنەوەیەکدا هــەر
تەبیعەتیهەرکارێکیشیعرییداهێنەرانەیە
و،بەخوێندنەوەیسەرڤەسەرڤەوالمسەرالیی
دەبیت بەڵکو وفامین، کــردن درک نایەتە
بکرێت بــۆ قــووڵــی ئەستوونی خــوێــنــدنــەوەی
و،خوێنەربەقواڵییڕۆشنبیرییومێژوویی
نوقموانێکی وەکــو و ڕۆبچێت دەقــەکــەدا
ــەرەقــووڵــی ــالــەقــواڵیــیهــ ــوان ــەت لـــەزەبـــروب

بــەهــاکــانــی و دەور و بـــایـــەخ ــەوە، ــەکــ دەقــ
ــەوەشزامــنــیمانا دەقدەربــێــنــێکــەهــەرئـ
دینامیکیەکەیدەقە...بەمپێیەدەقیفیلیڤانی
ــەوێخوێنەربخاتە دەیـ نــووســەر پــرۆژەیــەکــە
نەک دینامیکیەوە، دەاللــی پرۆژەیەکی ناو
مەبەستێکیفیکرییانسیاسیئاسانفامی
بخاتەبەردەستولەسەرخوێندنەوەیسەرڤە
سەرڤەڕایبهێنێوتەمەڵیبکات،چونکە
بەڵکو نییە، وەاڵم )ابداعی( فیلیڤانی دەقی
گازی)نداء(وپرسیارەوخوێندنەوەیدەکاتە
دیــالــۆگدەگــەڵــیــا،ئــەمجــۆرەدیالۆگەش
دەخــوازێ، ئەفراندنەوانی توانایەکی جــۆرە
ــــرەداخــوێــنــەریــشدەچـــێـــتـــەخــانــەی ــێ ــ بـــۆیـــەل
دەاللەتە دەدوێنێ، دەق قواڵیی داهێنەرانەوەو
تــەفــاعــول و ــەوە ــ ــت ــ دەدۆزێ دینامیکیەکانی
ئیحاکانیا و ســــەرۆ و ــرووش ــ سـ ــەڵ ــ دەگـ
دەکـــــــات،بــــەمپـــێـــودانـــگـــەخـــوێـــنـــدنـــەوەی
لە دیالۆگێک داهــێــنــەرانــە،دەکــاتــەجـــۆرە
دەبــێ خوێنەر ئیدی ودەقــــدا، خوێنەر نــێــوان
بەالیەکلەالیەکانیهاوکێشەیداهێنان،
نەکوەرگرێکیئاساییکەلەهەردەقێک
حاڵینەبوو،خەتایەکەبخاتەملیدەقەکە
وکەڕەتیسفریبکات،لەمحاڵەداخوێنەر
نەک دەق، بەکاربەری خوێنەرێکی دەبێتە
ــدا،دەبــێــتــە ــ ــ شـــەریـــکلــەبــەرهــەمــهــێــنــانــیدەق
ــوژ... خــوێــنــەرێــکــیســەرڤــەســەرڤــەیدەقـــکـ
تەقلیدی نــا شیعری تەقلیدی، خوێندنەوەی
دەکوژێت...جاخوێنەربۆئەوەیلەشیعری
تازەتێبگاتولەزەتیئیستاتیکیلێببینێت،
پێویستەتوانایوێناکردنەوەیحاڵەتەشعوری
ــوی وخــەیــاڵــیوفــیــکــریــیــەپــەنــهــانــەکــانــیدی
پشتەوەیدەقەکەیهەبێتوڕۆشنبیرییەکی
هەبێت،کە ئــەوتــۆی دەوڵــەمــەنــدی شیعریی
بۆ ئیستاتیکی هــەڵــســەنــگــانــدنــی بــتــوانــێ
و بیروبۆچوون واتــەدەبــێ دەقەکەبکات.
دەقەکەوە خــودی لە هەڵسەنگاندنەکانی
هەڵێنجێت،نەکبەزنجیرەپێوەروپێوانەیەکی
دەگــەڵ مامەڵە کڵێشەییەوە، و پێشوەختە
دەقەشیعرییەکەدابکات،ئەگەردەگەڵ
پێوەروپێوانەکانیئەوداتێکینەکردەوە،
ئـــیـــدیڕەفــــــزیبـــکـــاتوکــــەڕەتــــیســفــری
بکات!..چونکەجوانیدەق،لەناوەڕۆکە
هونەریەتە لــە بەڵکو نییە، هــزریــیــەکــەیــا
وتنەکەیا چی لە گوزارشتەوانیەکەیدایە،
نییە،بەڵکولەچۆنوتنەکەیدایە...خوێنەر
هەقەبەنەفەسێکیدیموکراتیانەوەمامەڵە
دەگەڵدەقدابکات...چونکەدەقکەلە
بەردەستی دەکەوێتە ئیدی دەرچــوو نووسەر

تازە خوێنەرودەبێئەوەبزانێتکەشیعری
وتەقلیدی ئاسایی شیعری پێوەرێن هەمان بە

نایەتەهەڵسەنگاندنوخوێندنەوە..
ــریــشئــــامــــاژەمــــانکـــــردێ، ــشــت ــێ وەکــــــوپ
خــوێــنــدنــەوەیخـــەالقوداهــێــنــەرانــەئــەوەنــدەی
ــەوانــیدەق بــایــەخبــەهــونــەریــەتــیگــوزارشــت
دەدات،ئەوەندەگرینگیبەئەرکوبابەتی
ناپرسێت تــازە خوێنەری بۆیە نـــادات... شیعر
خولیای بەڵکو دەگەیەنێ؟ شیعرەچی ئەم
ئەوەیدەکەوێتەسەرئەمشیعرەچپرسیارێک
ئیدی دەکاتەوە؟ ئاسۆیەک چ دەهاڕوژێنێت،
ــێـــتئەرکێکی لـــەوەدەردەچـ تـــازە شــیــعــری
ــەزەبــریئەو دیــاریــکــراویهــەبــێ،بەڵکوب
پــرســیــارەزۆروچــڕەخــەیــااڵنــەیلــەنــاخولە
خەیاڵدانادروستیدەکات،دەکاتەکارێک
واقیعدابکرێینەوەو و مــرۆڤ بەسەر کە
هــــەرجــــۆرەکــۆیــالنــدنــێــکــیمـــــرۆڤولە
قاڵبدانێکیواقیعڕەفزبکەینو...شیعری
ــاریهیچ ــ ــدەونــاچــێــتــەژێـــرب ــ ــەن ــ ــازە،زۆرم ــ تـ
ئەرکێکیدیاریکراو،چونکەلەوحاڵەدا
و دەکــەوێــت هونەرییەت لە شیعرییەت، لە
وتەبشیریەت فێرکاری وتــاری شەقڵی زیاتر
وەردەگــرێــت–کەئەمەئەرکیهــزرە–
دوور شیعر ئیستاتیکای و هــونــەریــەت ولــە
تــازەبەحوکمی دەکــەوێــتــەوە..جاشیعری
مـــەنـــدیشــیــعــریــیــەتــیخـــۆیولـــەبـــەرئـــەوەی
زمانەکەیزمانیگەیاندنولێکدیحاڵی
بووننییە،بەڵکوزمانیئیحاوڕەمزوڕازە،
زیــاتــرزمــانــینیشاندانەنــەکوتــن،وشــەبە
جۆرەهادەاللەتبارگاوییە،خوێنەریکەمە
وزیاترخەڵکیبژاردەڕوویتێدەکەن..بۆیە
خەمیشاعیریداهێنەرئەوەنییەبۆچییان
بۆکێدەنووسێت،بەڵکوخەمیگەورەی
ئەوەیەچۆندەنووسێت؟واتەخەونوخولیای
داهێنانبەسەریازاڵەوپێیوایەشیعریتازە

بەخۆیخوێنەریخۆیپەیدادەکات..


بۆزانیاریزیاتربڕوانە:
دەربـــارەی پەیڤێک چــەنــد مــەحــاڵ، ڕاوە - 1
شیعروشــاعــیــری/حــەمــەکــەریــمعـــارف/

ناوەندیسارا،سلێمانی/2019.
2–عالقةالنقدباالبداعاالدبی/منشورات
وزارةالثقافةفیالجمهوریةالعربیةالسوریة/

دمشق1997.
3–شعرواندیشە/داریــوشآشوری/نشر

مرکز،تهران/1377.
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یەهودیەکان )جولەکە( گرنگی 
زۆریان بە مۆسیقا داوە، لەسەدەی 

نۆزدەهەم تا نیوەی سەدەی بیست، 
مۆسیقارە یەهودیەکان لەڕیزی 
پێشەوەی مۆزیکزانەکان بوون، 
لە عێراق زۆربەی موزیککارەکان 

جولەکە بوون، هیچ گروپێکی 
مۆسیقی بێ ئەوان نەدەبوو، 

لە ژەنینی )سەنتور و کەمانچە( 
شارەزا بوون، هەندێکیان کارمەندی 

کۆمپانیاکانی تۆمار کردنی قەوان 
بوون، دوایی چوونە ڕادیۆی بەغدا 

یا لە قاوەخانە و شانۆ و مەلهاکان 
مۆسیقایان دەژەند.



موزیکژەنە جوەکان چەندین تیپی مۆسیقایان 
)شەرقی( ڕۆژھەاڵتیەکان  ئامێرە  کە  ھەبووە 

يان دەژەنی.
وەکچۆنخانەوادەیکامکارانگروپێکی
مۆسیقایکوردییانپێکهێناوە،بەهەمان
شێوەلەوڕۆژگارەداهەردووخانەوادەی)بتو(
مۆسیقای گروپی بەناوبانگترین )بێون( و

چاڵغیبەغدادیبوون.
عەلی مامۆستا هونەری لەسەرەتایکاری
مەردان،زۆربەیئەومۆزیککارانەیکە
ژەنیوە، بۆ موزیکیان ئاهەنگەکاندا لە
مۆسیقارەکانیجولەکەبوون.لەوانەداود

وصاڵحکوەیتی.
ــەکــورتــیوکــورمــانــجــییــەهــودیــەکــان ب
ــەرومـــۆســـیـــقـــادا ــ ــون ــەرهــ ــەســ ــ ــانب ــ ــی ــ ــت دەســ
ــەواویمــۆزیــکــژەکــانلـــەوان ــ گــرتــبــوو،تـ
هەموویان مۆسیقاژەن 214 لەکــۆی بــوو،
جولەکەبووجگەلەدووقانوونژەنو
کەلسوم ئوم هونەرمەند لێدەر، تەپڵ سێ
بەغدایکرد 1932کەسەردانی ساڵی
سەرجەم ســازکــرد ئاهەنگێکی چەند و
یــەهــودی مۆسیقیەکە گــروپــە ئــەنــدامــانــی
بوون،ئومکەلسومزۆرسەرسامبووبەتوانا

هونەریەکەیان.
دەبێئەوەشبڵێنزۆرلەمەقامبێژەجوەکان
هونەریمەقاماتلەمەقامبێژیبەناوبانگی
کوردیعێراق)شەڵتاغ(فێریمەقاماتبوون.


یەھودیەکان یەکەمی کۆنگرەی مۆسیقای 

عەرەبی بوون!
ــدیمــۆســیــقــایعــێــراقــیلــەکــۆنــگــرەی وەفــ
قاهیرەسازکرا لە عەرەبیکە مۆسیقای
تیپی ئــەنــدامــانــی ــنـــەی زۆریـ لــەســاڵــی1932
ــوونلـــەمــوزیــکــژەنــە ــب ــێــکــهــات مــۆســیــقــاپ
عێراق بەناوبانگی مەقامبێژی و جوەکان

)محهمهدگوبانچی(.

ئەو مۆسیقارانەی بەشداربوون سەرجەمیان 
جوو بوون.

و لێهاتوویی و توانا جــوەکــان موزیکژەنە
چەلەنگیخۆیانسەلماندلەوکۆنگرەیە
وبوونەهۆیسەرسامیئامادەبووان،مەلیک
کاتی کــرد داوای میسر مەلیکی فوئاد
زیاتربدرێتبەگروپیمۆسیقایعێراقیبۆ

پێشکەشکردنیئاهەنگەکانیان.
لــیــژنــەیهــونــەریــی دوایهــەڵــســەنــگــانــدنــی

کــۆنــگــرەکــەکـــەدەیـــــانمــوزیــکــزانــی
ــاس ــن بــەنــاوبــانــگولــێــکــۆڵــەروڕۆژهــەاڵت
و رۆژهەاڵتناس فارمەر، جۆرج )هنری وەک
وەفــدیمۆسیقی و بــواریمۆسیقا( توێژەری
واڵتـــەئــەوروپــیــەکــانوعــەرەبــیوتورکیا
گوێبیستی یەکەمجار بۆ بــوون، بــەشــدار
مەقاماتیعێراقیبوون،بووەجێیخۆشحاڵی
ئامادەبوونیکۆنگرەکەوبەچەپڵەڕێزان
پێشوازیانلێیانکردوخەاڵتییەکەمیان
پێبەخشرا،یوسفزهعروروەکژەنیارێکی
کۆنگرەی لە قانون لێهاتووی و توانا بە
مۆسیقایعەرەبیلەمیسرمەدالیایئاڵتونی

پێبەخشرا.


بۆ کەسیان فێری مۆسیقا نەدەکرد؟ 
مۆسیقاژەنەجوەکان،رۆڵێکیگرنگیان
هەبووەلەمێژوویهونەریمەقاموبەستەو

گۆرانیلەعێراقدا.
ــیـــەکهـــەیـــە،ئـــەویـــشئـــەوەیـــە ــتـ بـــــەاڵمراسـ
ــەجـــوەکـــانکــەســیــانفــێــری ــقــاژەن مــۆســی
ــرد،چــونــکــەمــۆســیــقــا ــ ــەدەکـ ــ مــۆســیــقــانـ
ســـەرچـــاوەیبــژێــویژیــانــیــانبـــوو،بــەپــارەی
ئاهەنگەکاندەژیان،بۆیەمۆسیقایانوەک

بۆچی تا پەنجاکانى سه ده ى رابردوو بۆچی تا پەنجاکانى سه ده ى رابردوو 
زۆرینەی موزیکژەنەکانی عێراق یەھودی بوون؟زۆرینەی موزیکژەنەکانی عێراق یەھودی بوون؟

ئومێد نەجم محمد

وحــەزیــان پیشەوسەنعاتســەیــردەکـــرد
نــاکــردمــۆســیــقــاژەنــیدیــکــەدەرکــــەوێو
نموونەجوەکان بۆ پەیابێ، بۆ ڕکابەریان
بەناوبانگی مەقامبێژێکی ــە داوەت کلیان
بۆیە بکەوێت، دەنگی ئــەوەی بۆ بەغدا،
لــەئــاخــیــریژیــانــیدەنــگــینــاخــۆشبــووبــوو

چونکەحەسادەتیانپێیبردووە!
نەیاندەهێشت هەبوو حەسادەتیان هــەروەهــا
ــیژەنـــیـــنـــیئــامــێــرە ــەت ــی کــــەسفـــێـــریچــۆن
مۆسیقیەکانبێ،ئەوهونەرەیانهەرلەناو
خۆیانداهێشتەوەوتەنهامناڵەکانیخۆیان

فێردەکرد.

جوەکان کلیان داوەتە مەقامبێژێکی 
بەناوبانگی بەغدا چونکە حەسادەتیان پێی 

بردووە!
ــاوهــەیــەدەڵـــێ)حـــەســـادەتدە قسەیەکیب
لەم ، هونەرمەندەکانە( لەناو نۆی بەشە،
بابەتەئاشنادەبینبەترسناکیحەسادەت
کەچیبەهونەرمەندەکانکردووە،کە
چاویبەرایینەهاتوەسەرکەوتنیئەویتر
ببینێ،یەکترشکاندنەوە،حەزنەکردن

بەسەرکەوتنیهونەرمەندەکانیهاوڕێی.
ــەکــان ئــــــەوەیجــول ــۆ بـ بـــەڵـــگـــەیـــەک وەک
حەسادەتیانهەبووەبەرامبەردەنگخۆشو
لەو نموونە بۆ لەخۆیان، مەقامبێژانیجودا
مەقامبێژێکی القندرچی( )رشید رۆژگــارە
بەناوودیاربوو،خاوەندەنگێکیبەرزو

جەوابێکیبەرزیهەبوو.
لەچایخانەوقاوەخانەکانمەقامیدەخوێند،
تۆمار ــەوان قـ لــەســەر مەقامێکیشی چــەنــد

کردووەولەئەرشیفداماوە..
منافەسە بردووە، پێ جوەکانحەسادەتیان
وکێبڕکێیهونەریتائەوەئاستەگەیشتوە
کەبەشێوەیەککە)کلیان(داوەپێی،بۆ
لەئاخیری بۆیە بکەوێت، دەنــگــی ئـــەوەی

ژیانیدەنگیناخۆشبووبوو.

جیالەوەشکۆمەڵگایئەوسەردەمەکە
خــۆیبەموسڵماندەزانـــی،بەچــاویسوک
مۆسیقاژەنیان کەسانی ســەیــری )چـــاوەش(
دەکــردوڕێیاننــەدەدامناڵونەوەکانیان
ئــەوە لــەبــەر جــا ومۆسیقی، ببێتەســـازژەن
ــۆمـــۆزیـــکـــژەنـــەجـــوەکـــان مـــەیـــدانـــەکـــەبـ
ئەودووهۆکارەزۆربــەی لەبەر بــوو، چۆڵ
مۆسیقاژەنەکانیعێراق،جوولەکەبوون.


ڕۆڵی دوو برا  یەھودیەکە لە مۆسیقای 

عێراقی
دوو داودکـــوەیـــتـــی و  صـــاڵـــحکـــوەیـــتـــی
مــۆســیــقــاژەنوئــــاوازدانــــەریبــەنــاوبــانــگــی

جولەکەیعێراقیبوون.
صاڵحکوەیتی,یەکەمکەسبووەچەندین
ئامێرینوێیمۆسیقای)کەمان-ڤیۆلین(و
تیپیمۆسیقای ناو هێناوەتە )نـای( و )چەلۆ(
مەقامات مۆسیقای ئــەوە پێش تا عێراقی،
تەپڵ و جــۆزە و )سەنتور ئامێرەکانی تەنها

»ئیقاع«(لەتەکیدادەژەنرا.

ئاوازی بۆ یەکەم فیلمی عێراقی )علیا و 
عصام( داناوە لە ساڵی 1٩٤٨

یەکەمکەسبووە)دوێت(واتاوتنیگۆرانی
نێو هێناوەتە گۆرانیبێژدا، دوو نــێــوان لــە

گۆرانیعێراقی.
ــۆلــەعــێــراق ــ لــەســـەرەتـــایکـــردنـــەوەیڕادی
سەرۆکی و دامــەزرێــنــەر بۆتە 1936 ساڵی
تیپیمــۆســیــقــایرادیـــۆکـــە.جــگــەلـــەوەش
بەغدا مەلهاکانی و تایبەتی ئاهەنگی لە
)وەکمەلهایئەبونەواس(عەزفـیمۆسیقای

دەکرد.
مەلیکغازیپاشایئەوکاتەیعێراق،بۆ
لەبواری بەرامبەرخزمەتەکانی لە ڕێزلێنان
مۆسیقاسەعاتێکیئاڵتونیبەخەتمیخۆی

بەدیاریپێیبەخشیوە.


دوای کۆچکردنی یەھودیەکانی عێراق بۆ 
ئیسرائیل..

194٨ ساڵی جوەکان مۆسیقاژەنە زۆربــەی
بـــەرەو کــۆچــیــان و بەجێهێشت عــێــراقــیــان
دامـــەزراو تــازە دەوڵەتێکی )کــە ئیسرائیل
رادیــۆیئیسرائیل لە بــوو(،لەساڵی19٥1
بــەشــیعــەرەبــیکـــرایـــەوە،بــەرنــامــەیــەکــی
هونەریبەناوی)منالغناءالعراقی(هەفتانە
ــە،کە ــ ــۆیـ ــ پــێــشــکــەشدەکــــــرالــــەورادیـ
بەستەی و مــەقــامــات و مۆسیقا ئاهەنگی

عێراقیانپێشکەشدەکرد.


سەرچاوەکان:
1-المقامالعراقی:هاشمالرجب

العراقیە: بالموسیقی العراقیین الیهود عــالقــە -2
حسقیلقوجمان

الموسیقیو )الفنانصالحالکویتیودورەفی -3
الغناءالبغدادی(:مهیمنٳبراهیمالجزراوی

محمد میقداد مامۆستا لــەگــەڵ چاوپێکەوتن -4
عومەر.مەقامزان
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ناسراو حەسەن، محەمەد عەلی شەهید،
ــەســـەرکـــەوتگــەرمــیــانــی،لـــەساڵی ب
بناری لــە ئــاخــە خێڵی لــەگــونــدی 1945
ئاشداخیناحیەیسەنگاولەدایکبووە،
دەبێتە ئــەیــلــول لــەشــۆڕشــی 1968 ســاڵــی
شارەزایی  و ئازایەتی لەبەر پێشمەرگە،
لێهاتوویی و ئەزمونیخەباتیچەکداری
چەندینپلەیپێشمەرگایەتیوەردەگرێت،
بــااڵدەســت لــەنــاوچــەکــەدا لێپرسراو وەک
دەبــێــتتــاکــونــســکــۆیســاڵــی1975،
و لەیاخیبون دەبێت بــەردەوام قارەمانە ئەم
بەعس ڕژێمی بە تەسلیم پۆاڵینی ئیرادەی
ناکاتتاکولەهەمانساڵدامەشخەاڵنی
شۆڕشینوێهەڵدەگیرسێتوپەیوەندی
ــییــەکــێــتــینــیــشــتــیــمــانــی ــ ــان ــزەکــ ــ ــەڕی ــ ب
ــاتلـــەهەرێـــمـــی٥ی ــ کـــوردســـتـــانـــەوەدەکـ
مەفرەزەو فەرماندەی بە دەبێت و قــەرەداخ
لەگەڵ گەرمیان، ناوچەی دەگەڕێتەوە
مەفرەزە یەکەم تاڵەبانی سیروان شەهید
چــەنــد 1975 ــــی ــاڵ ــــەســ ل ــنـــن، پـــێـــکـــدێـ
ــوکــاک پــێــشــمــەرگــەیــەکــیدەبــێــتوەکـ
سهنگاوی مەحمود شــانــەوکــاک عــەلــی
پێشمەرگەچاالکی وچەندهەڤاڵێکی
شــۆڕشــگــێــڕانــەلــــــەدژیســـوپـــایبــەعــس
لەناوچەکانیهەرسێمەسۆییوتەپەعەرەب
ودوبراوهەسەنکەنۆشوودەشتیتەپەسێ
لەگەڵ سەنگاو مــەرکــەزی گرتنی و
دەستدەکات پاشان چاالکیتر، چەندین
بەجەولەکردنلەناوچەکانیدەربەندیخان
تــاکــونـــاوچـــەیگــەرمــیــانوکــــەالربۆ
ــەوەیشـــۆڕشلـــەونــاوچــانــەدانــەمــابــوون ــ ئ
تاکوبەخەڵکبڵێنشۆڕشینوێهاتۆتەوە
مەیدانیکوردایەتیوچەندینچاالکی

ترلەوناوچانەدائەنجامدەداتبۆئەوەیبە
رژێمبڵێتشۆڕششکستینەهێناوەوماوە
وەهەمبۆخەڵکەکەیشتاکودڵخۆش
بن،شەهیددوژمنزۆربەشوێنیدادەگەڕاو
دێبەدێدەچووپرسیاریاندەکردلەخەڵک
لەکوێیە، شوێنی جێگاو بــزانــن تاکو
لەخەڵکی لەداخان نەدەگیراو بۆی رژێم
تاکو  ناڵێن، پێمان بــۆ دەیــگــوت دەداو
ڕۆژێکدوژمندێتەگوندیمەسۆیولەوێ
خەڵککۆدەکاتەوەولەخەڵکدەدەنپاشان
شەهیدلەسەرڕێگایدوژمندەوەستێت
وبــەدوربــیــنچــاودێــریــیــاندەکــــاتتاکو
ــەتتاکو دێــتــەدەسـ لێیان ــەوەو ــن دەگــەڕێ
چەندکاتژمێرێکشەڕبەردەوامدەبێت،
رژێمپشتیوانیبۆدێتوەکوهەلیکۆپتەر،
ــەی ــ ــــکـ ــەڵهاوڕێـ ــەگــ ــ ــدل ــ ــەهی ــنــجــاشــ ــی ئ
ناوچەکەچۆڵدەکات،شەهیدبەڕاستی
لەبەرقارەمانێتیخۆیدووژمندایمحسابی
بۆکردووەتاکوساڵی1979کەدووژمن
نــاوچــەکــانــیدەشتی بــۆ دەیــویــســتبچێت
ــەالرتــاکــو ــ ــەنـــاوچـــەیکـ ســەیــدخــەلــیــللـ
گوندومەڕومااڵتیخەڵکداگیربکات
دەستبەجێ شــەهیــد بــە دەدەن هەواڵ کــە
کــەالرو بــۆ دەڕوات سەنگاو لــەنــاوچــەی
ــەوێدوژمــــنبــەیــانــێــکــەیدێـــتودەســت لـ
لە زیاتر زۆر بۆماوەکی بەشەڕ دەکرێت
حەوتکاتژمێرپاشانلەوشەڕەداسەرۆک
جاشێکبەناویسەرکەوتدەبێت،لەبەر
لـــەخـــوادەکـــات ئـــازایـــەتـــیشـــەهیـــدداوا
ــەوت ــەرکـ ــدسـ ــەهیـ ــیشـ ــوونـ بـــەشـــەهیـــدبـ
ئــەوەبــووئهويشلەو ئەویشبــكــوژرێــت،
شــەڕەداكــوژۆا،لەڕۆژی1979/4/۲6
تەرمەکەیشەهیدسەرکەوتدەکەوێتە

ــمتـــهرمـــىپـــیـــرۆزی ــ ــتـــیڕژێــــــم،وڕژێـ دەسـ
ــەالرو دەبــــاتبــۆبـــــەردەمقــایــمــقــامــیــەتــیکـ
تەماشای بــۆ دەکـــەنکەبچن بــانــگــەواز
بــۆسوتاندنی ــیــدواســن ــەوێهەڵ لـ پــاشــان و
بــەاڵمدوژمــنبەمردویشپێی تەرمەکەی،
دێتەســەری ــم ڕژێ  ئەفسەرێکی و نــاوێــرێ
بــراڕۆئەمەچیپاڵەوانێکەسڵ ودەڵێت:«
لەتەرمەکەیدەکاتەوە،ئینجادەیبەنبۆ
بەردەممزگەوتێکوتەرمەکەیبێبەزەییانە
ــدەدەنوبــەخــەڵــکــیدەڵـــێـــنپـــێبنێن ــ ــڕێ فــ
بەسەریداوسوکایەتیپێدەکەن،لەگەڵ
مـــەالیـــەکـــیمـــزگـــەوتـــەکـــەدابــەهیــمــەتــی
خــوالــێــخــۆشــبــووئـــاســـۆیمــەحــمــودبــەگــی
جافوچەندەهاخەڵکیخۆشەویستزۆر
تەرمەکەیان تاکو دەکـــەن لەحوکمەت
بـــداتـــێ،ڕژێـــمنــاچــارلــەتــرســیراپـــەڕیـــنو
ناڕەزاییجەماوەردەیداتبەکاکەئاسۆی
جوانەمەرگ،ئەویشبەخەڵکانێکدەڵێت
بــڕۆنتــەرمــەکــەیبــەرنبۆناشتن،بەاڵم
ڕژێمنایداتوبەشارەوانیدەڵێتبڕۆنلەناو
پەینیخڕکراویئاژەاڵندابینێژن،تاکو
ــەوکـــاکـــەپــشــکــۆیکـــــەالروچــەنــد شــ
و دەیــشــۆن ــنـــەوەو دەهێـ دەری هەڤاڵێکیتر
لەگۆڕستانیکــەالریکــۆنبەخاکی
ئاسۆی کاکە خــواو بەهیمەتی دەسپێرن
ــاف،شــەهیــدلــەســەر مــەحــمــودبــەگــیجــ
قۆڵیبەمنداڵینوسیبویسەرکەوتجاف،
کەهەمووجافەکانیکەالربەتیرەکانی
ساڵو هەزار لــەســەری وەاڵم دێنە تیریشەوە
لەپاکیوبێگەردیشەهیدسەرکەوت
وهەمووشەهیدانیبەشمەینەتبۆکاکە
تیرەکانی دڵــســۆزەکــانــی هەڤــاڵــە ئــاســۆو

جاف.



له  به رنامه ی)ھه ڵۆكان(ـی ده زگای میدیایی كه ركوكه وه له  به رنامه ی)ھه ڵۆكان(ـی ده زگای میدیایی كه ركوكه وه 

دوژمن بە مردوییش لە تەرمەکەی دەترسادوژمن بە مردوییش لە تەرمەکەی دەترسا

شەھیدی فەرماندە سەرکەوت گەرمیانیشەھیدی فەرماندە سەرکەوت گەرمیانی

به رنامه ی )هه ڵۆكان(، یه كێكه  
له  به رنامه كانی ده زگای 
میدیایی كه ركوك و له  الیه ن 
)عه بدواڵ سه نگاوی(ـیه وه  
پێشكه ش ده كرێت، هه ر جاره و 
باس له  تێكۆشه رێكی ئه م 
نیشتیمانه  ده كات، به  تایبه تی 
ئه و پێشمه رگه  شه هيدانه ى 
یه كێتی نیشتیمانی كوردستان، 
كه  دوای شااڵوه كانی ئه نفال 
ئاماده  نه بوون كوردستان بۆ 
به عسیه كان چۆڵ بكه ن.
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*ته له فزیۆنی ناوخۆیی 
)یۆڵ ـ رێگا(:

پێشترناویتهلهفزیۆنیناوخۆییتۆركمان
دامــهزرا زاینی )2004(ی لهساڵی بوو،كه
ــزابالــتــركــمــان( ــه)تــجــمــعاحــ كــهســـهرب
بـــــوو)الـــــتـــــوت(بـــهســـهرپـــهرشـــتـــیعــیــرفــان
مۆفهق شهریكه، وهلید كهركوكلی،

قۆریالی.
ــاویئــهمتــهلــهفــزیــۆنــهلــهســاڵــی)2006(ی نـ
زاینیگۆڕابۆ)تهلهفزیۆنیناوخۆییسهس
ناوهكهی )2007(یـــش لهساڵی دهنـــگ(، ـ

گۆڕابۆ)دۆغرییۆڵـرێگاراست(.
ــیئـــهمكــهنــاڵــه ــدهكــان ژمـــارهیـــهكــارمــهن
ـ٥0(كــارمــهنــد نــێــوان)4٥ لــه نــاوخــۆیــیــه
دهبووكهزۆربهیلهپێكهاتهیتوركمان
كهركوكبوون.پهخشیبهرنامهكانیله
سهعات تا پێدهكرد دهستی ئێوارهوه )4(ی
)12(یشهو،كهپهخشهكانجۆراوجۆرو
ههمهرهنگبوو،بهسێزمانیكوردیو

توركمانیوعهرهبی.
*به ڕێوه به ره كانی ئه م كه ناڵه  ناوخۆییه :

-عوسماندامرچی

-دانازهندی
-ئهیادجهالل

*به رپرسی كارگێڕ و به ڕێوه به ری كه ناڵه كه :
-دوورهیدمۆفهققۆڕیاڵی

-دانازهندی
-جونهیدعادل

*به رپرسی په یوه ندییه كان:
-ئهركانئاغا)ههمجێگریبهڕێوهبهریش

بوو(.
*به رنامه كانی كه ناڵه  ناوخۆییه كه :
1-بهرنامهی)ئۆزیكگۆرشمه(:

و كـــوردی بــه بــوو سیاسی بهرنامهیهكی
عهرهبیوتوركمانی،كهچاوپێكهوتنی

ــوولـــهالیـــهن)عــهلــینــــــهوزاد(وله تــایــبــهتبـ
دهرهێنانی)مهحمودقورمزگول(.

2-بهرنامهی)ئینجهبهرماغ(:
بهرنامهیهكیهونهریمۆسیقابوولهئاماده
كردنی)عهلیجهبهرماغ(و)ئهركانئاغا(

بوو.
3-بهرنامهی)ابراج(:

ــیبـــووله ئـــهمبــهرنــامــهیــهبــهزمــانــیعــهرهب
عهمار پێشكهشكردنی و ئــامــادهكــردن
عهبدولجهباریولهدهرهێنانی)عهلیجهبهر

ماغ(بوو.
4-بهرنامهی)هاتووچۆ(:

)موالزم لهالیهن بوو ههفتانه بهرنامهیهكی

  مێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوكمێژووی ته له فزیۆن له  كه ركوك
) بەشی هه شته م ( سمكۆبههرۆز)ئهژی(

تاڵیب(هوهپێشكهشدهكرا.
٥-بهرنامهی)شیعر(:

ــیــیبــوو، بــهرنــامــهیــهكــیهــهفــتــانــهیئــهدهب
پێشكهش قهلعهلی(یهوه )عیرفان لــهالیــهن

دهكرا.
6-بهرنامهی)ئاینی(:

)مــهال لــهالیــهن بــوو ههفتانه بهرنامهیهكی
نهجمهدین(و)مهالقهیس(پێشكهشدهكرا.
ــهمكــهنــاڵــهنــاوخــۆیــیــهداخـــراو لــهدوایــيــدائ
ــهوهبۆ ــ ــوازران هــهمــووكــارمــهنــدهكــانگــ

كهناڵیئاسمانییكهركوك

*كه ناڵی ناوخۆیی 
)ئازادی(:

حــوزهیــرانــی ٨ی لــه ناوخۆییه كهناڵه ئــهم
دهستپێكرد خۆی پهخشی زاینی )2004(ی
له عهبدوڵاڵ مهال تهپهی له لهكهركوك

لــه1یكانۆنی ــازی(، قــ )كــۆشــكــی نێو
پهخشی زایــنــی )2014(ی ســاڵــی یــهكــهی
ــۆیراگـــــــــرت،بــــهرنــــامــــهوهــــــــهواڵو ــ خــ
و كوردی بهرنامهكانی پرۆگرامهكانی

عهرهبیوتوركمانیباڵودهكردهوه.
*به ڕێوه به ر:

ــقئــــهحــــمــــهد،بـــهرپـــرســـی ــ ــدی -شـــێـــخســ
ــوولــهمــاوهی راگـــهیـــانـــدنوبـــهڕێـــوهبـــهریبـ

پهخشیكهناڵهكهدا.
لهدوایداههریهكهله:

-شێركۆجهبار
-یاسینمهولود
-ئازادغهریب

-پهخشانمحهمهد
-عیمادئهحمهد

*به رپرسه كانی ژووری ھه واڵ:
-یاسینمهولود

-سفوگجبوری
-شاخهوانعهبدولڕهحمان

-عادلزهنگهنه

-عیمادمحهمهدكوردی
-دیارتائیعهرهبی

-مستهفاتائیعهرهبی
رۆژئهكرهمـتوركمانی

ئومێدئهكرهمـتوركمانی
• مۆنتێر:

-فهرمانفاتیح
-هێرشعوسمان

*كامێرامان:
-سینان
-نیبراس

-ئهردهاڵنغهریب
*پهخشیتهلهفزیۆن

-كاروانعهبدولڕهحمان
-بهختیارماجد

-محهمهد
*په یامنێر

-ئهركانجهبار
*ئهرشیف:

-بورهانحهساری
*ناوی به شێك له  به رنامه كان:

-لهیادناجی
-روانین

-بینالناس
-زوومیكامێرا

-ستۆدیۆپهح
-دهروازهیوهرزش

-بهڕاشكاوی
-عیونالفن

-شابیك
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گه ڕه كی سه قاخانه 

ــهكــهوتــۆتــهســـهرراســتــه ــهڕهكـ ئـــهمگـ
رێگایبازاڕیجووتقاوهكهلهئێستادا
بهگهڕهكی ســهر كۆالنێكیكۆنهو
)پــریــادیــیــه(كــهلـــهڕابـــردووداپێیانوتــووه

گهڕهكی)سهقاخانه(.
ــیئــهو ــوهســت ــهی ــاوهكــــهیهــاوپ ــ بـــنـــهڕهتـــین
ــهخــهڵــكــهكــهیله ــهكـ ــوونـ پــیــشــهیــهبـ
ناسراونهتهوه پێیانهوه رۆژانــهیــانــدا ژیانی
كــه)ســهقــاـســاقــی(بــهمــانــای)ئـــاودێـــر(
ئاو هێنانی پیشهیان كه كهسانهی ئهو
شوێنه و مــااڵن بهسهر دابهشكردنێتی،
گــشــتــیــیــهكــانــدابــــووهوزیـــاتـــرئــاویــان
لــهرووبــــاریخــاســهوههــێــنــاوهوبــهجــهڕهو
مهشكهوكووندهیدرووستكراوبۆئهو
بهمهبهستهوئینجایانبهواڵخیانخۆیان

بهسهرشانئاوهكهیانگواستۆتهوه.
ــهبـــهرامـــبـــهرپـــاره ــدێــكلـــهمكــهســان هــهن
ئاویانبۆمااڵنهێناوهپیشهیانئهوهبووه
وهكـــو)ئــهحــمــهدســهقــا(كــهبهناوبانگ
بووهلههێنانیئاوودابهشكردنی،بهاڵم
بــازاڕی هاویناندا لــه هــهبــووه كهسانێك
تاكو ئاوهڕشێنكــردووه قاوهیان جــووت
بهسهرخهڵكیدا ئاویان یان بێتهوه فێنك
دابهشكردووهدهگێڕنهوهودهڵێن:شێخ
حهیدهركوڕیشێخئهمین،لههاوینانی
بهپێی دهكـــردو رووت ســهری گهرمایا،
پهتیلهناوبــازاڕدائاویساردیدهگێڕا،
نائیبهوهدهستیپێدهكرد لهمزگهوتی
ــازاڕیئــاســنــگــهرانو)خــان ــ ــهرهونـــاوبـ ــ ب
ــهپوراســـــتئـــــاویبه ــهچـ ــا(،بـ ــ ــوورمـ ــ خـ
و نهبێت تینووی تاكــهس دهدا خهڵكی

گهرماناڕهحهتینهكات.
ئاو هێنانی كهئیشی ساقی یــان ئــاودێــر
ههڵدهستان زوو بهیانیان مـــااڵن، بــۆ بــوو
لهجۆگهوكارێزهكان ئاو بههێنانی

ــاری)خــاســه(لهبهرئــهوهیئاوهكه ورووبـ
لــهوكاتانهداوهیچ بــوو پــاكوبێگهر
نهبوو تێدا پاشماوهیهكی و پیسی جــۆره
دابهشیمااڵنیاندهكرد،لهبهرئهوهیئهم
ئابوو سهرچاوهكانی نزیكی گهڕهكه

بۆیهبهناوبانگبووبه)سهقاخانه(.

دهوڵــهمــهنــدهكــانــیكــهركــوك،ئــهوانــهی
ــابـــــوون، ــ ــوان ــ ــهت ــ لـــــــــهڕوویدارایــــــیــــــهوهب
ــرت ــ ــرێدهگــ ــ كـــهســـانـــێـــكـــیـــانبــــهكــ
كــهرۆژانـــهكـــاریـــانهێنانیئــاوبــووبۆ
ئــاوهیلهبیرو ماڵهكانیان،چونكهئهو
ــووهپــێــویــســتــیهــهمــوو ــهبـ جــۆگــهكــانهـ

گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه گەڕەكەكانی كەركوك لە روانگەی مێژووەوه 
	 	 	 	 	 	  به شی نۆيه مسمكۆ	بەهرۆز	)ئەژی(											

بهشێكی بۆیه پڕنهكردهوه كهسێكی
زۆریقهاڵودهوروبهریقهاڵ،پێویستییهكی
بهدهستهێنانی بۆ ههبوو بهساقی زۆریــان
ئاویپاكبۆماڵهكان.لهگهڵزۆربوونی
ــهاڵودهوروبــــــهری)ســاقــی( دانــیــشــتــووانــیقـ
ش،گرنگیزیاترپێدهراوپیشهكهیان

برهویزیاتریپێدهدرا.
ههرئهمئاودێرانهشكاریپاككردنی
بیروكارێزهكانیشیاندهكردوناوه..ناوه
یانسااڵنهلهالیهنمااڵنهوهداوادهكران
ئهو بهتایبهتی پــاككــردنــهوهیــه ئــهو بــۆ
ماڵهكانیانیان له بیریان كهسانهیكه
ههبوویانبوونیكارێزلهههندێشوێنی

گشتیی.

گهڕهكیسهقاخانهگهڕهكێكیزۆر
ســهدهی بیستهكانی له هــهر كۆنهكه
ــردووهوهئــاوهدانبــووهوبیرتیبــووهله رابـ
پێچاوپێچ و ــهســك ــهرت ب كــۆاڵنــی چــهنــد
كــهخـــۆیدهبــیــنــیــهوهلــهخــانــوویكــۆن
ــاریجـــوانلــهنهخش ــهالرسـ وهــونــهریتـ
وكــۆڵــهكــهوگـــوومـــهتوكـــهوانـــهو
هونهریرازاندنهوهیمااڵنوهاوپهیوهستی
پێویستییهكانیرۆژانهبووهولهبهرئهوهی
هــهبــووه بیناكاریان جــوانــكــاری تــوانــای

بایهخیانبهدهوروبهرهكهیانداوه.
بهرزنجی مارف عهبدولكهریم عهبدوڵاڵ
ــهدابــهم لــهبــاســیگـــهڕهكـــیســهقــاخــان
ــات: شــێــوهیــهبــاســیئــهمگــهڕهكــهدهكـ

ــاوئـــاســـنـــگـــهرهكـــانـــهوهلـــهســـهرووی ــهنـ لـ
ههبوو، چــاڵ كۆاڵنێكی قـــازی، خانی
ــهزی،كهدههاته بهچهندپایهیهكدادهب
ســهركــۆاڵنــی)حــهمــهمـــوازی(پێیاندهوت
سهقاخانه،كۆمهڵێكماڵیتێدابوووهكو
ماڵیئهفسهریپۆلیسعهزهدینجهباریو
براكهی،ماڵیحاجینهجمهدینجهباریی
لهم مــاڵــی ساقیش تۆفیق دوور، بـــهرگ

گهڕهكهدابوو.
ههرلهمگهڕهكهدائاههنگیگۆرانی
ومهقاماتی)بزوانه(دهخوێندراوخهڵێكی
زۆرلهدهوریكۆدهبوونهوهوشهوانیشیان
بـــهڕێـــدهكـــردودڵـــخـــۆشبــــوونلــهگــهڵ

دهنگهخۆشهكهیبزوانه.
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ـكيفترىواقعاإلعالماليومفياإلقليم
؟؟

–اإلعالمفياإلقليمفيحالةجيدةوالسيما
تعدداإلتجاهاتوالروافدفهوليسمقتصر
علىالجوانبالمرئيةبلالصحافةوالمواقع
وديمومتها صدقها وأثبتت ، اإللكترونية
بصورةعامة،وحتىاإلتجاهاتفيالرأي
وتعددوجهاتالنظر،وهذايدلعلىصحة

مسارالعملاإلعالمي.
–كيفترىالخطابالكرديالحالي؟؟
–اليوممطلوبمنالقوىفيجميعأجزاء
الموحد السياسي الخطاب هو كردستان
وللكوردلهمتجاربتاريخيةعليهماستلهام
ذلـــكمــنتــلــكالــتــجــاربوأيفــشــلأصــاب
اليوم وعليه ، تشتتهم نتيجة هو الــكــورد
علىالكوردهوتوحيدالخطابالسياسي
لمصير الــعــام الــهــدف تحقيق يــتــم لــكــي

الكوردوحقتقريرمصيرهم.

التفاهمات إلى تــؤدي التي السبل –ماهي
بينجميعالقوىالكردية؟؟

-إنالصراعبينالقوىالكرديةأناأعتبره
خطأحمر،وانالحواروالسجالهوأهم
تفاهمات، إلى تــؤدي التي والطرق السبل
رديئة كردية لقوى الوجــود عامة وبصورة
اإلنسانية األهــداف إلــى تصبوا بلجميعها
لــشــعــبــهــا،والـــمـــالحـــظأنهــنــالــكأقـــالم
تشويه تــحــاول الــخــط طـــول عــلــى مسمومة
ــالمدخيلة األقــ وهـــذه ــقــوى ال بــعــض سمعة
ومدعومةمنقوىخارجيةمعاديةألهداف
هذه فــرز وعلينا األبـــي، وشعبها الــكــورد
األقالموبعضالجهاتالتيتنالمنشعبنا
وحقتقريرمصيرها…والمهمأننكون
لخدمة بيد يدا المواجهة خط في جميعنا

أهدافشعبنا.
–لديناسؤالعنبعضالصحفالمقروئه
تمإلغاءهاواعتمدتبعضمراكزاإلعالم

قال: الكورد بحاجة إلى الخطاب السياسي الموحد... قال: الكورد بحاجة إلى الخطاب السياسي الموحد... 

في دردشة سريعة مع فيصل رواندوزي في دردشة سريعة مع فيصل رواندوزي 
كركوك ، اوائل كركوك ، اوائل 1٩631٩63  

* شرف الدين جباري

الكركوكي لالرشيف غابر آخر لزمن النادرة التأريخية الصور من هي
الرابع الصف السليمانية، اعدادية من لطالبات علمية سفرة وتمثل القدير
الىشركةنفط الــدراســي،1962–1963، للموسم العلوم ضمندرس
العام اوائــل (كركوك لــواء ( بمحافظة بمنطقةعرفة الواقعة كركوك
1963وذلكلالطالعميدانياعلىسيراالعمالفيالشركةوكيفيةعمليات
استخراجالنفطومراحلاعدادهاومنثماعدادالبحوثوالدراساتفيمابعد
من الصورةعدد في تظهر المختصينحيث االساتذة الى وتقديمها حولها
الطالباتفياحدىالمواقعالعمليةقرباالنابيبالناقلةللنفطوخلفهنيظهر

الطبيعةالربيعيةالكركوكيةالجميلة.
والصورةالمعروضةهناهيمنارشيفالسيدةجميلةصابرقادر)1946
وهي الصورة في يسارا تظهر والتي المدنية والناشطة التربوية ، )........ -
تسجلمالحظاتهاحيثتمتاستضافتهافيالبرنامجالقدير)صوراالمس
وتقديم اعــداد من وهــي شعبية وذات الناجحة البرامج من والتيكانت )
الفنانالمعروفالمرحومآسوعمرسوارة)1963-2019(وكانتتعرض
اسبوعياعلىشاشةفضائيةكوردساتحيثيستضيففيكلحلقةمنها
شخصيةامضتسنواتفيمجالعملهاوعملهاومنثمعرضوتعريفمالدى
الشخصيةالمستضافةمنصورتؤرخلفتراتومراحلتأريخيةمختلفةتحمل

فيطياتهاالكثيرمنالمعانيوالتجاربالغنيةوالذكريات.
واستضافالبرنامحعبرحلقاتهاخاللالسنواتالماضية،عددمنالشخصيات

الكركوكيةالمعروفة،عرضوافيهاالعديدمنالصوروالوثائقالنادرة.
الصوري ارشيفها حول التفاصيل من الكثير جميلة، السيد ذكــرت وقد
ومنهاالصورةمدارموضوعناهذاحيثاشارتالىتفاصيلالسفرةالعلمية
الىكركوكومشاهدتهنللعديدمناالفالموالوثائقحولالعملياتالنفطية
والطبقاتاالرضيةالحاويةلهاوبقاؤهنفيهاليلةواحدةومنثمعودتهنالى
واطلعوا ماشاهدوها حول وتصوراتهن انطباعاتهن اليها حاملين السليمانية

عليها.
مواقع احــدى فــي الــرابــع، الصف السليمانية، اعــداديــة لطالبات الــصــورة
)شركةنفطكركوك(بمنطقةعرفة،محافظة)لواء(كركوكاوائل

العام1963.

علىالمواقعاإلعالميةمنخاللاالنترنيت
؟؟

يجب الصحف أن خطأ باعتقادي هــذا –
جانب إلــى تكون الوقت وبنفس تبقى أن
الــمــواقــعاإللــكــتــرونــيــة،نعمالــزمــنتغير
األكثر هــي اإللكترونية الــمــواقــع والــيــوم
بنفس لكن ، الجمهور  قــبــل مــن متابعة
الوقتنحتاجإلىالصحفالورقية،كمثال
ورقية صحيفة لها األوســط الشرق جريدة
ــعــامــةمن ومـــوقـــع،واالثـــنـــانيــحــتــاجــهــاال

المتلقينوالمتابعين؟؟
من الــحــالــي المكتب يمتلكه مــالــذي –

اعالم؟؟
حاليا لدينا اربــيــل حـــدود مستوى على –
تــصــدرفي ) نـــوى ــان )كــوردســت صحيفة
مــحــافــظــةالــســلــيــمــانــيــة،وتــلــفــزيــونشعب
كردستانفيأربيلباللغةالكرديوحاليا
لدينامجلةديوانتصدرباللغةالكرديةوهي
منالمجالتالرصينةومكتبإعالمنافي
أربيليقيمندواتأسبوعيةكليومسبت
فيصالونصفحة9,وكذلككانتلنا
صحيفةاالتحادباللغةالعربيةمكتباربيل
،لكنهاتوقفتقبلمؤتمرPUKومحتمل
إصدارهاألنالمؤتمرتمتأكيدهعلىلغتين
العربيةواإلنكليزيةولدينافضائيةمركزها
في محلي تلفزيون مع السليمانية محافظة
دهـــوكوكــركــوك،فــيمــجــالاإلعـــالم
اخرى لغات إلى بحاجة اليوم الكورد ألن
لمخاطبةالقومياتاألخرىوبلغاتهملتعريف
قضاياالكوردفيالعالماوباالحرىتوجيه
مسألة وشعوبها اللغات كــل الــى خطابنا
وخاصة الكورد قضايا تعريف في صحية
واعتبرها إليها بحاجة ألننا العربية اللغة
منالضروراتفيمرحلتناالراهنةمنأجل
تلك واقناع العراقي العربي العقل مخاطبة
لخطاب بحاجة ألننا العامة وحتى العقلية
العربية اللغة أن …وأعتقد موجه سياسي
من تعتبر الــتــي اللغتين هما واإلنكليزية
..؟ الخارجي العالم لمخاطبة الــضــروريــات
والســيــمــااســتــغــربكــثــيــرالــغــيــاباللغتين
الورقيةباعتبارهمامن منخاللالصحافة
الضرورياتفيمرحلتناالتينمربهاالن
ضرورةفتحبابالحواروالخطابمعالقوى
غيرأبناءشعبنا،واؤكدهنااناالقتصار
التراجع حــالــة فــي سيجعلنا االم لغة على
واخفاءمطاليبناومانريدتحقيقهفيالوضع
الراهنالبدفتحبابالخطاببلغاتمتعددة
وخاصةاللغةالعربيةمنالضروراتالملحة.
مجلة وخاصة الجميع اشكر االخير وفــي
tvالتيتصدرفيكركوكالحبيبةمع

احترامي…

فيصل رواندوزي من العاملين في 
مجال اإلعالم منذ سنوات طويلة 

، كصحفي وكاتب وإداري في 
المكتب ، وله بصمة في مجال 
اإلعالم قدم الكثير في المجال 

الصحفي واإلعالمي في اإلقليم 
ومنذ ثالثون سنة ولحد اليوم 

فهو مستمر بعمله كصحفي و 
كمسؤول إدارة يبقى عقل إعالمي 

متميز وله خلفيات متميزة 
في مجال عمله في المكتب 

وبالمناسبة كانت لنا معه هذه 
الوقفة السريعة.

حاوره زيد محمود علي 

دهور غابرة في مشاهدة نادرة: 
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مواقع احداث المسرحية
ميناءشاطئ بندقيةوفي روائــعشكسبيرفي الرائعةمن احــداثهذه تقع

قبرص.

خالصة المسرحية:
دزديمونةالجميلةالتيتضرببهاالمثلفيالجمالتقعفيحبعطيلوتتزوجه
رغماعتراضاتهائلةوفوارقكثيرةبينهمامنهاانعطيلليسمنالجنس

االوروبي..وليسمناصولدوقيةالبندقية..اضافةانهليسابيضالبشرة..
االاندزديمونةاعجبتبرجولتهوجمالشخصيتهومهابتهبينالناس..

وكانالرسولفيايصالالرسائلبينهذينالعاشقينكاسيوالشابالوسيم
الشجاع

بعداناصبحهذااالمرواقعاالمحالوسطانبهارمعظمنبالءبندقية..
لذاقرردوقبندقيةانيجربقائدهالجديدعطيلفيمعركةحاسمةمعفلول

قواتجيشالعثمانيينومنمعهممنالمسلمين.
واعطيفيهذهالحملةوظيفةمالزملكاسيو..هذهالوظيفةالتيكانيحلم

بهاياغوويطمحاليه.
وياغوهذامنبدايةمشهداالولمنالمسرحيةيظهركرههوحقدهلعطيل..

ثميوقعبطريقةماكرةبينعطيلوكاسيو
وشاءاللهانيأتيعواصفقويةجداباتجاهسفنالمسلمينالذيشاءانيغرق

جميعهاويستشهدوادونسفكالدماء.
عطيل بذلك ..واتــمــم لهم مــؤزرا نصرا اعتبروه حملته وجيش عطيل ان اال

مراسيمزواجهالذياوصلهياغوالذيكانيعرف)المخلصاالمين(!
استغلياغو..حبالشابالمغفلرودريغولدزديمونةمنجانبواحدليأخذمنه

رويدارويداكلامواله.
اولماقامبهياغو..خدعرودريغوواسكركاسيواثناءدوريتهورتببطريقة

خبيثةشجارابينكاسيوورودريغو..
وعلیاثرهذاالشجارسكرهاثناءدوريته..طردهعطيلايطردكاسيومن

وظيفتهبسبباالهمال.
حزنكاسيولذلككثيرافاقترحعليهياغوانيتوسلعنددزديمونةحتیيعفو

عنهعطيلويعيدهالیوظيفته.
وفعلكاسيوبهذااالقتراحاالانياغواوهمعطيلبانكاسيوودزديمونة

علیعالقةغيرشرعية.
الغيرة من دزديمونةمماعرقجبينه وابصرها رشــده ممافقدعطيل وهــذا
ذلك اثناء عطيل تهور شدة من لكن بمنديلها دزديمونة ومسحها والغضب
سقطتالمنديلمنيديهدونانينتبهلذلك..والتقطهوصيفتهايميلياالذي
كانزوجهالحعليهفيمامضیفيسرقةهذاالمنديل..فارادايميلياانينقش
مثلها..االانزوجهاياغوقدخطفهامنهواوقعالمنديلفيبيتكاسيو..الذي

كانعلیعالقةمعفتاةالهویبيانكا.

 وريا كركوكي                                     

مسرحية )عطيل(مسرحية )عطيل(

وهي مسرحية مأساوية بل قال 
عنه النقاد ..هي اعظم ما كتبه 

شكسبير من المأساة

شخصيات الرئيسية في المسرحية

١- عطيل : وهو نبيل مغربي اعتنق 
المسيحية ..وهو اسمر البشرة 

..غليظ الشفتين ..دميم الخلقة ..اال 
انه بطل ..شجاع ..يهابه ..كل من 

..يراه.
2- دزديمونة: جميلة جميالت 

البندقية ..يبتغي الزواج واالرتباط 
بها كل نبالء بندقية وكل من سمع 

بسيرتها وجمالها من الدوقيات 
المجاورة.

٣- كاسيو : الضابط الشجاع .. 
ولكنه يحب الشجن والمجن لذا 
يكون دائما علی عالقة بفتيات 

الهوی.
٤- رودريغو : الشاب المغفل الذي 
يعيش احالم اليقظة ..وواقع في 

حب دزديمونة من جانب واحد.
٥- ياغو: شخصية الحرباء 
..والشخصية الخبيثة في 

المسرحية ..يعمل كل جهده 
لتدمير عالقة الحب الحقيقي بين 

دزديمونة وعطيل ...كما يخدع 
رودريغو ..ليأخذ منه اموله.

والمصيبة كان يعرف بالمخلص 
االمين

٦- اميليا : وهي زوجة ياغو 
ووصيفة دزديمونة ..ولكنها ليست 

علی علم بخفايا ونوايا زوجها 
الخبيثة.

7 -بيانكا: فتاة الهوی
مع شخصيات اخری

وجاءياغوبعطيلالذيكادمنالغيرةان
يقتلنفسهوخباهقرببيتكاسيودونان

يراهما..
ثميتواجهياغومعكاسيوويسألهبطريقة
خبيثةعنبيانكااالانعطيلكانيظن

انهميتحدثونعندزديمونة.
وعندمااختفیكاسيوعناالنظار.

بان عطيل واوهــم خباثته في ياغو استمر
وكاسيوقدوطٱدزديمونة..لذااتفقعطيل
يقتل ان ..علی يقتالكاسيو ان ياغو مع

عطيلبيديهدزديمونة.
رودريغو بين اخریشجارا ياغومرة ورتب
بيت لتوهخارجامن الــذيكان وكاسيو
ارادحيثاستطاع ما لياغو ..وتــم بيانكا

كاسيوانيقتلرودريغواثناءالمبارزة..
وقطع بكسر مختفيا الظالم في قــام ثم

ساقكاسيونصفينليشلهالیاالبد.
واثناءوصولايميلياالیعطيلليخبرهبما
ايميلياكان االقـــدارسبقت ان اال حــدث
عطيلقدقتلتدزديمونةجميلةالجميالت

التيرفضتالجميعوتزوجتمنه.
وعــنــدمــاافـــصـــحعــطــيــلعـــنســبــبقتلها
لحبيبتها..بينايميلياللناسجميعاعنخبث
ذاك ..عند دزديمونة لمنديل وخطفه زوجه

قتلهازوجهاياغوبسيفه..
ــنـــدذاكعـــرفعــطــيــلانـــهكــيــفخــدع وعـ
وهـــربيــاغــوثــمقبضعليه..وبــاعــتــرافــات
رودريغوقبلموتهعرفالجميعمافعلياغو

منالمكائدوالخبائث.
وعــنــذاكانــقــضعطيلعــلــیيــاغــواالان
ضربتهلميكنقاتلة..ثمقتلعطيلنفسه
دزديمونة جثة علی جثته وسقط بخنجره

الميتة.
واعلنكاسيوحاكمالقبرصليحكمفي

خبائثومكائدياغواالجرامي.

اخترنا لكم روعة ما قاله شكسبير 
في هذه المسرحية حسب قراءتنا 

للمسرحية
التصحيح عــلــی والـــقـــدرة الــطــاقــة ان -1

قائمتانفيارادتِنا.ف1.م۳.ص96
۲-يقولونانالوضعاءحينيعشقونيتحقق
فيطبيعتهممنالنبلمماهمفطرواعليه.

ف۲.م1.ص11۰
۳-انحسنالسمعةفيالرجلوالمرآةهو

جوهرةالروحالمباشرة.ف۳.م۳ص141
4-االفـــكـــارالــخــطــرةبــحــدذاتــهــاســمــوم.

ف۳.م۳.ص148
نفسه. ويلد نفسه يناسل وحــش ٥-الــغــيــرة

ف۳.م4.ص161
ذنــب فــالــذنــب اذاســقــطــن الــنــســاء ان -6

ازواجهن،فهمقديتهاونونبواجباتهم.
يقتلبسبب الــذي ذاك لموتشــاذ 7-انـــه

الحب.ف٥.م۲.ص۲۰1
8-مانفعالسمعةبعدزوالالشرف.ف٥.م۲.

ص۲81
9-الفقرمعالقناعةغنی،غنیكافاما
الغنیالطائلفقرمدقعكالشتاءلمنكان

دومايخشیمجيءالفقر.ف۳.م۳.ص148
1۰-فاذالميكنفيميزانحياتناكفة
ــوازنكــفــةالــشــهــوةفــان ــ ــدةلــلــعــقــلتـ ــ واحـ
حقاراتالدمفيطبيعتناتؤديبناالیاشنع

النتائج.ف1.م۳.ص96

علی المسرحية هــذه تلخيص في اعتمدنا
..منمنشورات ابراهيمجبرا ترجمة:جبرا

 دارالمأمونللترجمةوالنشر
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االبتدائيةواكمل الشورجة تعلمفيمدرسة
التحق ثم للبنين المصلى ثانوية في دراسته
واألدب اللغة قسم وأكــمــل بــغــداد بجامعة
الكورديفيكليةاآلدابعام1969..بعد
تخرجهعينكمعلمجامعيفيثانويةالتون
كوبريثمفيقرىومجمعاتأطرافمدينة
بأكمله جيل يديه علي تتلمذ ، كركوك
اجتماعية شــخــصــيــات حــالــيــا مــنــهــم الــعــديــد
حيث البلد في معررفة واقتصادية وسياسية
الدرس دائمايخصصجــزءامنوقت كان
يجريحولهم بما وتنويرهم التالميذ لتثقيف
ــداثوتــغــيــراتســيــاســيــةواقــتــصــاديــة مــنأحــ
واجتماعيةوغيرهاكمايرويذلكتالميذه.
بدأبكتاباتهالشعريةوهوطالبفيالمرحلة
كان التي اللغات بمعظم وكتب اإلعدادية
و والتركمانية والعربية الكوردية يتقنها«
والقصائد األشــعــار مــن العشرات الالتينية«
واألجتماعية الحماسية والوطنية الوجدانية
ولكنلألسفلمينشراالالنزراليسيرمنها
يتقن آنــذاك.وكان والمجالت الصحف في
اإلنكليزية. من وشيء أيضا الفارسية اللغة
تــمــيــزتكــتــابــاتــهبــطــابــعالــتــمــردعــلــىواقــع
الحياةالسيماالواقعينالسياسيواالجتماعي
عام. بشكل والعراق خاصة فيكركوك
إلي وجماعات أفــرادا المجتمع يدعو كــان
نحو والتوجه الــواقــع تغيير أجــل من السعي
والتقاليد ــعــادات ال وتـــرك التقدمي الفكر
الباليةكمافيقصيدتهالمنشورةفيالعدد
7منصحيفةهاوكاريفيبغداد-27شباط
)الشمس نــهبــوو( ئــاوا رۆژى ( قصيدة 1971

التيلنتغرب(.
كتبلكركوكمسقطرأسهومدينتهالتي
نشأفيهاباللغةالعربيةويقولفيمطلعها:

اعداد : ليزان ستار

االستاذ جوھر الجبارىاالستاذ جوھر الجبارى
شاعر ومسرحي و مواھب اخرى..شاعر ومسرحي و مواھب اخرى..

المربي واالديب والفنان المسرحي ومواهب اخرى ، 
اسمه الكامل جوهر محمد مراد. ولد في قرية شيردرة إحدى قرى 

منطقة الجباري عام ١٩٤7. 
بعد اسبوع من والدته توفي والده وانتقل مع والدته وإخوته إلى 

)حي المصلى( داخل مدينة كركوك

كركوك ياجميلتي..
جرحك لم يزل ينزف..

كركوك ما اقربك بعيدة.
لك اشتاق..

وكلما عاد بي خيالي إلي الماضي
احن إليك.


وفي والــحــب العشق عــن أيــضــا كتب
وصـــفالــحــبــيــبــةالــعــديــدمــناألشــعــار
أثناء وبــغــداد كــركــوك بين الجميلة

أعوامدراستهالجامعية.ومنها:
1-لستوحدي-لقاء-أجيبي)باللغة

العربية(
باللغة ( بــراكــانــم - بــهيــان بـــهرى -2

الكوردية(
الــقــصــص وبـــعـــض الـــنـــثـــر 3-كـــتـــب
ــاتــهو ــمــســتــوحــاةمـــنحــي ــقــصــيــرةال ال
المقبرة ( ومنها الشخصية مشاهداته
بهر گــۆرســتــانــهكــهى ( منزلنا( أمـــام

ماڵمان(
4-كتبمجموعةمنالقورياتباللغة

التركمانية.
حسه جلي بشكل تعكس كتاباته

المرهفونزعتهاإلنسانيةالعالية.
ماكان وجــود فترة شبابه في عاصر
يسميبالحرسالقوميوبطشهمباهالي
بشخصيته يتميز وكـــان كــركــوك
الــقــويــةالــصــلــبــةوحــبــهالحـــقـــاقالــحــق
والــوقــوف االجتماعية العدالة وســيــادة
ودفع واالستبداد الظلم أشكال بوجه
ثمنمواقفهوثباتهعليااللتزامبمبادئه
جميع حكم ــان إب السامية اإلنسانية
فترة وآخرهم عاصرهم التي األنظمة

حكممابعد2003.
عوقب البعث حــزب فترةحكم وفــي
ــاف بــإبــقــاءهكمعلمفــيالــقــرىواألريـ
االنتماء رفــضــه بسبب سنة 2٥ لــمــدة
للحزباألوحدوظلمستقالحتيابعد

عنالتعليمعام1993.
ــنــشــاطــات شـــــاركفـــيالـــعـــديـــدمـــنال
المسرحية( والفنية) األدبية والفعاليات
ــغـــدادبـــدايـــةســبــعــيــنــيــاتالــقــرن فـــيبـ
المنصرممعنخبةمناالدباءوالفنانين
مناساتذتهوزمالءهأمثال)الدكتور
أحمد الكبير والــفــنــان فـــؤاد إحــســان
ساالرواالديبمحمودزامدارواالذاعي
عــبــدالــلــهعــبــاس(وغــيــرهــم.كــتــبفي
عام نوبةرة ومجلة هاوكاري صحيفة

1970و1971

عالوةعلىكونهشاعراواديباكان
وإبــداعــات مسرحية مــشــاركــات لديه
التشكيلي ــفــن ال مــجــال فـــي عـــديـــدة
والرسموالخطوالزخرفةوكانيهوي
حتى ويعشقه الــفــوتــوغــرافــي التصوير
في فــوتــوغــرافــي كمصور امتهنه أنــه
عام أربــيــل فــي الفني ســبــورت ستوديو

.1976
الفنون جمعية في رائــدا كــانعضوا
كــركــوك ــرع فـ الــكــورديــة واآلداب
وعــمــلأيــضــاكــمــتــرجــمفـــيمــديــريــة
انه اال والتلفزيونبكركوك اإلذاعــة
وبسببعدمانتماءهلحزبالبعثوميوله
االشتراكيةوالشيوعيةواليساريةأقيل
بعد والتليفزيون اإلذاعــة في عمله من
وبقرار مباشرته من فقط أيــام عشرة

ــنالــمــحــافــظــةواليــزال ــادرمــنأمـ صــ
األرشيف في محفوظا الوظيفي ملفة

اإلذاعيوالتلفزيوني.
بــعــدصـــراعمــعمـــرضعــضــالألـــمبه
تشرين 30 فــي توفي ســنــوات. لخمس
بنجاعلي مقبرة ودفنفي 201٨ األول

بكركوك.

كتبعنمعلمهاألولمرةفقال:
الــذييسقي الــمــاء األلــملإلنسانهــو
العروقوقدعلمنياأللمكيفاعيش
كيفأفكركيفأنظرإليالحياة،
األلــمهومعلمياألول.اذكــراآلمي
وكـــلألـــمقــصــةمــنقــصــصــي،البل

االميهيالتيسقتقصصي.
)جوهر(
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فنانةكركوكيةتواصلمشوارهاالفني
فيالغناءوالمقاماتولهاحضورمتميز
الفنية،انها فيالمناسباتوالمهرجانات
مواليد مــن كــركــوكــي خــنــدة الفنانة
تخرجت 19٨7 عـــام مــديــنــةكــركــوك
منكليةالزراعةجامعةالموصلوحاليا

مديرية فــي االعـــالم شعبة رئــيــس تعمل
زراعةكركوك.

تقولخندةكركوكيانبدايةمشوارها
الــفــنــيتــعــودلــعــام2014وكـــانالــداعــم
الفن فــي وسندها استاذها هــو لها االول
، رؤوف حمه رزكـــار الموسيقي الفنان

ــیاســاتــذةآخــريــنالــذيــنلهم بــاالضــافــةال
، المنشود المستوی الی لوصولها الفضل
استطاعت انها كركوكي خندة وبينت
انتتعلماصولالمقاماتفيمركزعلي
هــذا ، فــيكــركــوك للمقامات ــردان مــ
يــواصــلدورهفــيتخريج ــذي الـ الــمــركــز
ولها ، قومياتهم بمختلف المقامات قــراء
الشرفانتكونواحدةمنخريجاتها،
وفيمايخصالمشاركاتفيالمهرجانات
انهاشاركتالكثيرمن الفنيةاوضحت
المهرجاناتواالنشطةالتيتخصالمقامات
منهاحصولهاعلی  فيمدينةكركوك
الجائزةاالولیفيالمهرجانالوزارياالول
نظمته الــذي الدينية واالبتهاالت لالنشودة
وزارةالتربيةاالتحاديةفيكركوكالعام
مــردان علي مهرجان وكذلك ،  الحالي
الثقافة مــركــز نظمته الـــذي  للمقامات
والــفــنــونفــيكــركــوك،الفتةالــیانها
عام شنكال عــن لها نشيد اول سجلت
2014فيفضائيةكركوك،وفيختام
كركوكي خندة الفنانة عبرت حديثها
ان : قائلة فيكركوك للفن رايها عن
نحو يسير المدينة في عــام بشكل الفن
االفضل،واندعمالفنانضروريجدامن

جميعالنواحي.

كركوك/رزكارشواني

االديــب يديرها كــان التي ئاسو( مكتبة ( الطليعة مكتبة
والمثقفالوطنياالستاذجبارالمعروفلدىمثقفيكركوك
ب)جبارئاسو(أطالاللهفيعمرهابانالسبعينياتوالثمانينيات
واقعةفي المتواضعة ئاسو المنصرم،كانتمكتبة القرن
محط والتيكانت المدورة مقابلكازينو الجمهورية شارع
المثقفين بمختلفقومياتهموخاصة المثقفين و االدباء أنظار
الكوردالمتعطشينللثقافةوهميتواجدونيومياعلىمنبرهذه
زه وجليل دلباك وجهاد عليكريم أمثال بكثافة المكتبة
نكنهوجليلالقيسيوجاندمووصالحنورسوصباحبازركان
وغيرهم، روزبياني واسماعيل نكنه زه عبدالرحمن ومحمد
هؤالءالمثقفينكانواينتظرونمجيءالمطبوعاتمنالكتب
جبار االســتــاذ وكـــان ، واقتنائها اليومية والــجــرائــد القيمة
حريصاعلىضمانتوفيرحصةاالدباءمنالمطبوعاتاليهم،
نعمكانتالقراءةفيذلكالزمانلهانكهةخاصةوالجميع
في جليس خير ( مقولة مجسدين للقراءة، متشوقون كانوا
..وكــانــتمكتبةئاسوآنـــذاكمراقب الــزمــانكتاب(

بشكلمكثفمنقبلمديريةامنكركوكوحسبعلمي
اناالستاذجبارئاسوتعرضللمسائالتوالمضايقاتاليومية
الوقت ذلــك مــرةفي واعتقلالكثرمن
آخرهالسجنالمؤبدفيمعتقلابوغريب
المكتبة كانت الحقيقة فــي بــبــغــداد،
بــمــثــابــةخــلــيــةنــحــللــلــوطــنــيــيــنالــشــرفــاء
اللذينكانوايستنكرونحمالتالقمع
البائد النظام ينتهجها التي واالعتقاالت
ــبجــبــار ــ ــاذاالديـ بــحــقــهــم..تــحــيــةلــالســت
ئــاســوصــاحــبمكتبةئــاســوالـــذيترك
بصماتهفيأقدمشارعبكركوكوهو
بارزة مكتبته وستبقى الجمهورية شارع
يذكرهااالجيالالالحقة..منكركوك
االديــب لهذا وتقدير وفــاء تحية الحبيبة
الذييعيشحاليافيالمهجروتمنياتناله

بالصحةوالعافية..

الفنانة خندة كركوكي:الفنانة خندة كركوكي:
لي الشرف ان اكون لي الشرف ان اكون 
من خريجات مركز من خريجات مركز 

علي مردان  للمقامات علي مردان  للمقامات 

الوجه الثقافي المشرق في شارع الجمهورية الوجه الثقافي المشرق في شارع الجمهورية 
أيام زمان أيام زمان 

مكتبة ئاسو بكركوك.. مكتبة ئاسو بكركوك.. 
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الفنان علي درويش: الفنان علي درويش: 

كركوك مدينة طفولتي عشت فيها كركوك مدينة طفولتي عشت فيها 
ذكريات جميلةذكريات جميلة

* وماذا عن المعارض في المهجر ؟
ــعــام ال لـــهـــذا آذار ــرشــهــر ــ اواخــ فـــي -
شاركتفيمعرضمشتركمعأثنانمن
الفرنسيينفيمدينةبريسفوجالتيتقع
فيضواحيباريس،حيثشاركتب
20لوحةتشكيليةوبأحجاممختلفة،
واللوحاتتلكجسدتالتراثالكوردي
والعراقي،وحتىاالناقمت٥معارض
ــعـــرض شــخــصــيــةفـــيفــرنــســامـــع12مـ
مشترك،واناعماليلهاجمهوركبير
وطابع اســلــوب لها النــهــا الــفــن ومحبي

شرقيوتراثالكوردياالصيل

فنان كاريكاتيري ماذا كان  باعتبارك   * 
دورك في محاربة الفساد ؟

لألحزاب تابعة كانت الصحف معظم  -
،لمنستطيعاننتطرقللقضاياالسياسية
كاريكاتورية الرسومات معظم كانت ،
اجتماعيةاكثر،وبالرغممنذلكحاولت
ومنخالللوحاتيالكاريكاتيريةاستفزاز

بعضالمسؤولينبشكلغيرمباشر.

* انت تقدم حاليا عطاؤك الفني في 
المهجر الم تشتاق لمدينتك كركوك ؟

ــــديفيها -كـــركـــوكمــديــنــةطــفــولــتــيل

الكثيرمنالذكرياتالجميلة،اتمنىفي
ــاماراهـــامــرةاخــرىواتــجــولفي يــوممــناي

ازقتهاوأدوربينهاشبراشبرا.

٭ اخيرا ماذا يتمنى الفنان علي درويش؟
-اتمنىانيكونالفنفيوطنيمصدر
الهاميدخلفيكلبيتويتذوقهكل
ــردبــشــغــف،واالهــتــمــامبــهمــنقبل فـ
ــتــربــويــةوالــحــفــاظعلى الــمــؤســســاتال
تقدير عــلــى المجتمع وذوق جــمــالــيــات

وتقديسالفنبكلمجاالته.


الفنان التشكيلي علي درويش من مواليد كركوك 
١٩٦٦ اكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة 

في كركوك، درس بمعهد الفنون الجميلة في 
الموصل ٣سنوات، تم فصله من المعهد بسبب 

عدم ذهابه لمعسكرات الجيش الشعبي ايام 
الحرب العراقية االيرانية، ولكن رغم الظروف 

الصعبة لم ينقطع عن الرسم من خالل قرأته 
ومطالعته الكتب الفنية ..

وكان له حضور متميز في مدينة كركوك من 
خالل مشاركاته الفاعلة في المعارض الشخصية 

والمشتركة مع بقية الفنانين التشكيليين في هذه 
المدينة العريقة الى ان هاجر الى فرنسا ليواصل 

عطائه الفني هناك. 
* المعارض التشكيلية التي شارك بها الفنان 
علي درويش سواء كانت في كركوك ام في 

كوردستان؟
- اول معرض شخصي كان عام ١٩٨٥ في كركوك 
)قاعة الفن الحديث(   كازينو المدورة ، والمعرض 
الشخصي الثاني ايضا كان في كركوك عام ١٩٨7 

ومعرضي الشخصي الثالث في كركوك ١٩٨٨  
وكانت تلك  الفترة اقيمت الكثير من المعارض 

التشكيلية بالمدينة والتي اعتبرها العصر الذهبي 
في كركوك ، وفي عام ١٩٩١ اي بعد االنتفاضة 

التاريخية لشعب كوردستان  شاركت في معارض 
بدهوك وزاخو وشقالوة واميدي وسميل واربيل 

، وفي عام ١٩٩٨ شاركت بمعرض كاريكاتيري 
التي شهدته قاعة ميديا ومشاركات اخرى في 

المعارض المشتركة.
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فيالعقودالمنصرمةمنالزمنالجميل
كانتالبساطةوالتسامحونقاءالقلوب
وروحالمحبةواالنشراحفيالنفوسهي

السائدة.
وبعدأنعشناايامعيدالفطرالمبارك
فالبد والــبــركــات باليمن علينا اعـــاده
ــســتــذكــرتـــلـــكااليـــــــامالــجــمــيــلــة انن
الستينيات عــقــد ــان ــ اب عــشــنــاهــا ــتــي ال
والسبعينياتمنالقرنالماضي،ففي
صباحاولايامالعيدوبعدصالةالعيد
العوائلالكركوكيةبمختلف كانت
الـــقـــومـــيـــاتواالطــــيــــافتـــــؤديطــقــوس
الــزيــاراتفيمابینهافــيكــلحــيمن
احياءالمدينةوباالخصاالحياءالشعبية
لغرضتبادلالتهانيوالتبريكاتوتقديم
الچکلیتوالكليچەوالشربت،اما

االكثر كانوا فهم والشباب االطفال
استالمهم وحال ، العيد بقدوم فرحا
فلسا مائة  او فلسا )خمسون العيدية
اواكثر(يرتادونالساحاتالتيفيها
المالعیبمنالمراجيحوالچرخوالفلق
،منبینتلكالمالعیبالمشهورةفي
ــذاكســاحــةامـــامقاسم ــ كــركــوكان
قربجسرالطبقچليبالقربمنسينما
، انواعها بشتی االلــعــاب حيث الخيام
ونستذكرااللعابالسحريةالتيكان
يؤديهاالفنانالراحلعبدالحميدالوندي
الملقبب)حميدچکچکان(فضال
عنركوبالفرس،وقسممنالشبان
التي العربة كانوامنهمكينبركوب
كـــانيــجــرهــاحــصــانــيــناوالــركــوب
للسياراتالحملالقديمةوهميصفقون

ذلك الــی اضــف  ، بالعيد يمرحون و
للسینمافيكركوك العرض صاالت
ــام ــالــشــبــابايـ الـــتـــيكـــانـــتتــكــتــظب
لغرض بینهم فيما یتدافعون العيدوهم
لغرض الدخول بطاقات علی الحصول
من غيرها و الكابوي افــالم مشاهدة
افــالماالثــارة،ومندورالسینماتلك
العلمين ، الــخــيــام ، غـــازي ( كــانــت
) الدين ،صــالح الحمراء ، اطلس ،
ولالسفلميبقیاثرلهذهالسينماهات
واصبحتكراجاتلوقوفالسيارات.
وســـتـــبـــقـــیهـــــذهالـــمـــشـــاهـــدالــجــمــيــلــة
نتذكرهاباحرفمننورالنهاكانت
القادمة االجــيــال وسیتذكرها ممتعة

فهيجزءمنتراثناالعريق.

العيد في كركوك ايام الزمن الجميلالعيد في كركوك ايام الزمن الجميل

كركوك/رزكارشوانيكركوك/رزكارشواني

المصورالفوتوغرافينورالدينالخالدي
منمواليدكركوكعام19٥2والذي
الــروادالبارعينفي يعدمنالمصورين
يواصلحضوره الذي مدينةكركوك
الثقافية والفعاليات االنشطة جميع في
واالعالمية،فهوانسانمتواضعاستطاع
انيــتــركبــصــمــاتــهالــمــتــمــيــزةفــيهــذا

المجال.
يــقــولالــفــنــاننــورالــديــنالــخــالــدي:انــه
منذ التصوير نحو الفنية ميوله بــدأت
يدخرمصروفه عام1962حيثكان
ليشتريصورالفنانينويعلقهافيغرفته
الــمــتــواضــعــةوكـــانلــوالــدهأثـــركبير
اشترى عندما الفنية موهبته دعــم فــي
رحلة معها ليبدأ )بوكس( كاميرا له
االبـــداع، افــاق نحو والتحليق التصوير
ــنفـــيعــــام1977 الفـــتـــاالــــیانــــهعــي
ــالم بــشــركــةنــفــطالــشــمــال/قــســماالعـ
تحديداكمصورفوتوغرافيوسينمائي.
وأصبحرئيسالجمعيةالعراقيةللتصوير
العام ولغاية فرعكركوكعام2002

2003
ــهشــــاركبــاكــثــرمـــن1٥ ــ واوضــــــح:ان
معرضاداخلالعراقو11معرضادوليا
التصوير المطبوعة)كــراس منكتبه
لــلــهــواة(عــام197٨وفن الــفــوتــوغــرافــي
الفوتوغرافيعام1992ودليل التصوير
الــمــصــوريــنفــيكــركــوكعــام2002
معتبراانالكاميراهيعينهالثالثةالتي

تخزناللحظاتالجميلةقبلهروبها.
وبــيــنالــفــنــانالــخــالــديانـــهشـــاركفي
ونيله والدولية المحلية المعارض ابــرز
الميدالياتالتكريمية،منهامشاركته
الذي الفوتوغرافية الصور معرض في
فقد اذربيجان عاصمة باكو في اقيم
كانلهنكهةخاصة،سيماانهيحمل

رسالةساميةعنكركوكوماتحمله
هذهالمدينةمنارثحضاريوتاريخي
التصويرية لــوحــاتــه عـــرض ليتم عميق
تليق التي الكبيرة القاعات احدى في
نورالدين الفنان واوضـــح بكركوك،
لعبه الــذي للدور نظرا و انــه الخالدي
تم الفوتوغرافي بالتصوير االرتقاء في
اختيارهعضوااستشاريالمؤسسةالفكر

االنسانيلإلعالموالثقافةوالقانون.
يذكرانالبيتالثقافيفيكركوك
للفنان تــكــريــمــي مـــؤخـــراحــفــل اقــــام
المصورالفوتوغرافينورالدينالخالدي

وتــقــديــرا تثمينا الــتــمــيــز درع ــه ل وقـــدم
الی باإلضافة الطويلة، الفنية لمسيرته
نــيــلــهدرعمــؤســســةالــفــكــراالنــســانــي
لإلعالموالثقافةوالقانون،وكذلكدرع
حــدود بــال كــتــاب لمؤسسة تكريمي

ودرعتكريميعنمؤسسةالنور.
ــــورالــديــن بــقــياننــقــولانلــلــفــنــانن
التصوير مجال في اصـــداران الخالدي
)دلـــيـــل ــنـــوان ــعـ بـ االول ــرافـــي ــوتـــوغـ ــفـ الـ
المصورين(والثانيكراسبعنوان)تعليم

فنالتصويرللهواة(.


الفنان نورالدين الخالدي..الفنان نورالدين الخالدي..
 عطاء مستمر لخدمة التصوير الفوتوغرافي      عطاء مستمر لخدمة التصوير الفوتوغرافي                       
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FMFM
بۆ زانینی نوێترین 

ھه واڵ و راپۆرت و زانیاریی دروست، 

بینه ر و بیسه ر و خوێنه ری كه ناڵ و ئێستگه  و چاپكراوه كانی 

مه كته بی راگه یاندنی )ی.ن.ك( بن.

شعر: غريب خالد
ترجمة: محترم محمد

رغبات الجنرال الحالکة

أيها المتمرد 
على أنظمة العشق والجمال

التضللني
بعفر وأغبرة الزمن

وبعشبة ربيع سليب
أقبل

هز الجحيم كأرجوحة
فأي مستقر تروم ؟

إن رغبت
إزرع جنونك ورغباتك العمياء

في قلبي القتيل
مرة أخرى

إني سأذكرك بعهود
كنت فيها

تعتمر قبعة حمراء
وتسربل لحية طويلة
وتهتف في ظل منارة

وتنادي
أنا النور األبدي
لهذه الغابة 

وسأعيد
كتابة تأريخ النور 

وعشق شواهد القبور
ودم مفقود

وفي ليالي الظالم والوحدة
سأرثي

مشاعر النجوم المصفدة
وجدائل القمر الملفحة

سأنضد 
أنغام  السماء السبع المتمردة

والكلمات المقدسة لألنهار 
الفياضة

سأعثر على 
خنجر باسل

حروف الرأفة المجهولة
وأسرار مالئكة الجنة المصفدة

سأجمع في كفي 
كبرياء القمم قطرة قطرة

وسأعيد حرث
أنغام شبابة قتيلة

وأمل راع بائس
وشمام الذع في أرض بور

أيها الجنرال...
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