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تۆ بڵێی )دڵدار( شیعری 
)خەندەكەی بایی( بۆ كێ 

نووسیبێ؟!

عەبدوڵاڵ زەنگەنە

دەمێكــە مــن لــەوە دڵنیــا بوومەتــەوە، مرۆڤــی كــورد، 
ســەدان ســاڵە زۆربــەی پێوەندییەكانــی نێوخۆییــان زیاتر 
بــە مەزنــدە و دەڵێــن و پێموایــە و مــن وای بــۆ دەچــم و 
چــی و چــی دیكــە ڕایــی كــردووە، ئــەو سوخەتەشــیان 
بەڵكــو  ئاســایی،  خەڵكــی  هــی  بووەتــە  هــەر  نــەك 
لەگــەڵ بەرەوپێشــچوونی ڕۆژگار، زۆربــەی ڕۆشــنبیر 
و ئەكادیمــی، تەنانــەت سیاسییەكانیشــی گرتووەتــەوە، 
لــە ســەر ئــەم الیەنــەش كۆمەڵێــك نموونــە هــەن، هــەر 
لــە شكســتی میرنشــینی بابــان و ســۆران و میرگــەی 
ــەوە، پێــدا وەرە، تــا دەگاتــە ســەردەمی یەكــەم  بەدرخان
بزووتنەوەكــەی شــێخ مەحمــوود و شــەڕە لــە ناكاوەكــەی 
ئینگلیــز لــە دەربەنــدی بازیــان، دواتریــش تێكشــكانی 

كۆمــاری كوردســتان لــە مهابــاد.
ئــەوە تەنیــا مرۆڤــی كــوردە لە نێو هەموو نەتەوەكانی 
جیهانــدا، وا ئامادەكــراوە، لــە جیاتــی دەستنیشــاكردن و 
هەســت ڕاگرتــن لــە هۆیــە ڕاســتەقینەكانی هــەر جــۆرە 
شكســت و نوشســتییەكی نێوخۆیــی، تەنیــا لەگــەڵ 
ــە ئــەو شكســتەی  هۆیــە البەالیــەكان بــژی، بــە نموون
لەشــكری بابانــەكان بەرانبــەر عوســمانییەكان لــە نزیــك 
كۆیــە تووشــی هاتــووە، لــە مێــژوودا بــۆ ئــەو ڕووداوەی 
تەقاندنــی تاكــە گوللەیــەك دەگێڕنــەوە كــە وەك نیشــانە 
بــووە بــۆ باڵوەپێكردنــی لەشــكر، ئەویــش لــە بەرانبــەر 
ســەربازانی  بەراتــی  و  مووچــە  نەدانــی  بڕیــاری 
لەشــكرەكەی بابــان لــە الیــەن پاشــاوە بــووە، گوایــە بــەم 
جــۆرە تۆڵــەی خۆیــان لە پاشــاكەیان دەكەنــەوە، ئەمەش 
لەبــری نەدانــی مووچــە و بــەرات، بــەو عەقڵییەتــە 
و گوێگرتنــی پاشــا لــەو پێشــنیازەی کــە ســەرباز 
چەنــدەی برســی بكرێــن، وەكــو ســەگ ئەوەنــدە باشــتر 
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شــەڕی بــۆ دەكــەن.
مــن،  الی  خەتێ(یــش  )مــەالی  ســەربوردەی 
بۆچــوون  هەنــدێ  خراپتــرە!  قەباحــەت  لــە  عــوزری 
تــەاڵق  فتــوای  زانایــە  مــەال  ئــەو  گوایــە  هــەن 
ســۆران،  میــری  ســوپاكەی  ســەربازەكانی  كەوتنــی 
بــۆ بەرژەوەنــدی عوســمانییەكاندا بێــت، ئــەوە بەزمــی 
بەدرخــان  بەرانبــەر  قووتكردنــەوەی  و  شــێر  ئیزدیــن 
لــە  ســلێمان(یش  حەمــەی  )موشــیری  یــان  پاشــا، 
)دەربەنــدی بازیــان(، لــە ســەردەمی یەكــەم ڕاپەڕینــی 

بەرچــاون. و  دیــار  مەحمــووددا،  شــێخ 
نــەك هــەر ئەوەنــدە، تاكــی كــورد لــە بــارەی وێــژە 
وا  هــەر  ئێســتاش  و  بــووە  وا  هــەر  ئەدەبیاتیــش  و 
ماوەتــەوە، نازانــم بڵێــم مــاوەی چەنــد ســاڵ بــوو، كاتــێ 
گوێمــان لــە شــیعری گۆرانییەكــەی )شــیرین بەهــارە(
ی هونەرمەنــد )تاهیــر تۆفیــق( دەبــوو، وامــان برابــووە 
بارزانــی  مســتەفای  مــەال  جەنابــی  بــۆ  مێشــكەوە 
گوترابــێ، هەروەهــا شــیعرەكەی )عەشــرەت هــاوارە(ی 
پیرەمێردیــش بــۆ ئــەو قارەمانانــە گوترابــێ، كاتــێ لــە 
ســاڵی 1947دا، لەگــەڵ ئــەو سەركێشــە كۆڵنــەدەرە لــە 
ڕووباری )ئاراس( پەڕیونەتەوە، نەك هەر ئەوەندە، ئەو 
شــیعرەی )عەبدوڵــاڵ پەشــێو(یش، كــە ناوونیشــانەكەی 
ناوونیشــانەوەش  بــەم  هــەر  دێ(یــە،  دەســتم  )لــە 
هونەرمەنــد )محەمــەد جــەزا( بــە گۆرانــی دەیچــڕێ، 
گوایــە كاتــی خــوی بــۆ خانمێكــی گوتبــێ كــەوا 
ئێســتا شــوێن و پایــەی لــەم كۆمەڵگەیــەی ئێمــەدا 
دیــار و بەرچــاوە. بــا ڕاشــكاوانەتر بــم، بــەم دواییــە مــن 
بــۆ خــۆم قســەم لەگــەڵ خانمــی بەڕێــز )د. كوردســتان 
موكریانــی(ی كــردووە و ڕووبــەڕوو پێیــم گوتــووە ئــەو 
ــی  ــایی دانیشــتووی گەڕەك ــۆ كچێكــی ئاس ــیعرە ب ش
ــراوە، خــوا هەڵناگــرێ ئەویــش  ــر گوت ــراوەی هەولێ تەی
زۆر بــە دڵفراوانییــەوە بۆچوونەكەمــی وەرگــرت، دیــارە 
لــەم بارەیــەوەش بــە دەیــان پارچــەی دیكــە هــەن، بــەاڵم 
ئــەوەی باشــە وا بــەم دواییــە، تــاك و تــەرا توێــژەر 
هەڵدەكــەون، بــە لێكۆڵینــەوەی ورد و ڕەســەن، یــەك بــە 
یەكــی ئــەم بۆچوونانــە هەڵدەوەشــێنرێنەوە و ســەربوردە 
ــە  ــەوە ڕوو، ب ڕاســتەقینەكانیان دەســەلمێنرێن و دەخرێن
ــە  ــەم ســااڵنەی دواییــدا )هێمــن خۆشــناو( ل ــە ل نموون

زانكــۆی ســۆران بــە كتێبێــك زۆر گومانــی لەســەر 
ــی( شــاعیر ســڕییەوە. ــان و هەڵســوكەوتی )نال ژی

لــە نێــو شــیعری شــاعیرانی دیكــەی كوردیشــدا، 
ڕەئــووف  یوونــس  بایــی(  )خەندەكــەی  شــیعرەكەی 
)دڵــدار( زۆر مایــەی ســەرنج و تێڕامــان بــووە، بــەاڵم 
دەقەكانــی  دەردی  هەمــان  بــە  ئەمیــش  بەداخــەوە، 
بەســەردا  زیاتــری  دەیــە  ســێ  ئــەوە  بــراوە،  پێشــوو 
تێپەڕیــوە، وەهــا باســی ئــەو دەقــە شــیعرییە دەكــرێ 
كــەوا بــۆ خانمــی نــازدار و نازەنیــن )بەهیــە فەرەجوڵاڵ( 
نووســرابێ، بــەاڵم الی مــن ئەگەرچــی ئــەو شــیعرەیان 
تــا ئێســتا الی توێــژەران و شیعرناســانیش بــە بەرۆكــی 
ئــەو خانمــەدا كرابــێ، هــەر دەچێتــە خانــەی دەڵێــن 
ئەوەتــا  میللەتــە!  ئــەو  پێموایەكانــی  و  مەزەنــدە  و 
دەمێكــە ڕاشــكاوانە دەڵێــم: لــە خۆڕایــی نەبــووە بــە 
درێژایــی ئــەو ماوەیــە، بیــرم نایــێ ڕۆژێ لــە ڕۆژان 
نــە ئــەو بۆچوونــە و نــە شــیعرەكەش، جــارێ لــە جــاران 
ــی  ــم و ئۆخژن ــی داخورپاندب ــان دڵ ــم، ی ــەی داب ختووك
بــە لەشــدا هێنابــم، خــۆ بایــی ئەوەنــدەش ئــاگادارم كــە 
شــیعرەكە چەنــدە بــااڵ بــووە! كەچــی وا بــەم دواییــە 
هەواڵێكــی خێــرا و نووســراو وای لــێ كــردم جارێكــی 

دڵدار
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دیكــە بەســەر دەقەكــەدا بچمــەوە و هەڵوەســتەی لەســەر 
بكــەم، واش بكەوێتــە بــەر دڵــم، نــەك هــەر چەنــد جــاران 
بیخوێنمــەوە و لێــی تێــر نەبــم، بەڵكــو چزەیشــم لــە 

ــتێنێ! ــەوە هەس دڵ
ــارەی ئــەم  ــە ب ــەر لــەوەی قســەی دڵــی خۆمتــان ل ب
بــە یەكــەوە  بكــەم، حــەز دەكــەم  ئاشــكرا  بــۆ  دەقــە 
تــەواوی دەقەكــە بخوێنینــەوە كــەوا لێــرەدا هەمــووی 
ئەمەیــان،  بەتایبەتــی  دەنووســمەوە،  یەكــەوە  بەســەر 
چەنــد جیاوازییەكــی تایبەتــی لەگــەڵ هەمــوو ئــەو 
دواییــدا  ســاڵەی   )60( لــەم  كــە  هەیــە  دەقانــەدا 
باڵوكراونەتــەوە، واتــە چ ئــەو چاپــەی دیوانــی شــاعیر 
گیــوی  لەالیــەن  1958دا  ســاڵی  لــە  كــەوا  بــێ، 
ــەوا  ــێ، ك ــە ب ــەو دەقان ــراوە، چ ئ ــی چــاپ ك موكریان
كەســانی دیكــە باڵویــان كردوونەتــەوە. ئــەو دەقــەی 
ــەوە،  ــۆی باڵوكراوەت ــاعیر خ ــەن ش ــە الی ــتر ل ــرە پێش ئێ
شــاعیر  دەستنووســەكەی  لــە  بۆیــە  مــن  ڕای  بــە 
ــە  ــێ متمان ــت، دەب ــەر دەســت بێ خۆیشــی، ئەگــەر لەب
پێكراوتــر بــێ، چونكــە ئــەو دەقــەی ئێــرە، لــە پــاڵ 
ئــەوەی چەنــد وشــە و دەســتەواژەیەكی جیــاوازی تێــدا 
ــارە  ــدا كــراوە، وا دی هــەن، خاڵبەندییەكــی وردیشــی تێ
ئــەوەی خاڵبەندییەكەشــی تێــدا كــردووە، جــا چ شــاعیر 
خــۆی بووبــێ، یــان عەالئەددیــن ســجادی و برایــم 
ئەحمــەد ئــەو كارە زانســتییەیان كردبــێ، گرنــگ زۆر 
ــی  ــە وریای ــەش زۆر ب ــراوە، كارەك ــۆی ك ــی ب ــە زانای ب
ــا  ــووە، ناوونیشــانی شــیعرەكەش، وات ــەوە ب و ئاگاداریی
كەوانــە  جــووت  دوو  نــاو  لــە  بایــی«  »خەندەكــەی 
دانــراوە، دیــارە ئــەوەش مانــای خــۆی هەبــووە، وایشــی 
بگەیــن،  شــیعرەكە  ناوەرۆكــی  لــە  ئاســانتر  كــردووە 
ــە دەســت  ــتر داوەت ــە باش ــەو دەقان ــەی ل چونكــە ماناك
كــە تــا ئێســتا لــە دیوانــە چاپكراوەكانــی شــاعیردا 
باڵوكراونەتــەوە، بیریشــم نایەتــەوە پێشــتر هیــچ دەقێكی 

درابێتــێ: وای  تایبەتمەندییەكــی  شــیعری 
لە ئافاقی ژیانی ناهومێدیم خەندەكەی بایی

فرشتەی پاكی هیوامی نیشاندام وا كە بیدوێنم
پڕیشكی تیشكی ئەستێرەی جووان ئیمشەو بە ئەسپایی
بە سۆزێ هاتە نێو كونجی دڵی تاریكی پڕ خوێنم

دەسا دەی مەصدەری هەستی 

دەخێرا الدەری پەستی
وەرە، تا من، بە ڕازی تۆ، نەمامی شادی بڕوێنم

***
بــوو وا كــە پەنجــەی ڕازی  جووانــی غونچەیــێ 

ڕاكێشــای
دە ســەیری، چەنــد بــە وەصڵــی زوڵفــی خــاوت شــاد و 

مەســڕوڕە!!
ئــەو گوڵێكــی  وەك  ئەتــۆش  لــە ڕووی ڕاســتی، 

دنیــای چیمەنــی 
كەچی تاجی دڵی هێشتا دڵت لەم حاڵە ڕەنجوورە...

بە خەندەی نەرمی دڵپاكیت
ئەخۆم سوێند بە ڕووناكیت

ئەگــەر هەســتێ بــە ژیــن وابــێ، لــە جەرگی ڕاســتییا 
دوورە

***
هەمووی نووری ژیانە فەیض و نووری ئاسمانی شین

هەمــوو چەپڵــەی گوشــادی لــێ ئــەدەن هەرچــی 
ــی ــە ئەیدین ك

لــە ڕووی ئــەم خاكــە گەردێكیــن دە ئێمــەش ڕوو لــە 
شــادی بیــن

فەرامۆشی بكەین جارێ چەژی تااڵوی غەمگینی
بە دڵ ڕوونی و ڕووخۆشی
بە خەندە، نەك بە خامۆشی

بنۆشین جامی دڵداری، لەبەركەین بەرگی نەمرینی
***

دە هەڵسە، با بیناكەین ئابیدەی پیرۆزی دڵداری
لــە تیشــكی ڕۆژ، لــە شــەوقی مانــگ، لــە ڕەنگــی 

پەلكەڕەنگینە
كــە هــەر كامــەی بڵــەی، پاكــە، لــە كــردەی قودرەتی 

باری
نیشانەی كردگارێك و بناغەی پەیڕەوی دینە

لە شووێنێ پڕ لە هەستی بێ
كەرستەی خۆشەویستی بێ

لــە نێــو ئــەم باغــە بــێ جێگــەی، كــە تــۆم لــێ دیــت 
لــە هاوینــا

***
لە پەلكی تازە پشكوتووی نەژاكاوی گوڵی نەسرین
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ــە، شــەنگ و  كراســێكی ســپی بێگــەرد دروســت ك
دامــەن شــۆڕ

ــوار  ــە خ ــەریا بێن ــت بەس ــی زێڕین ــە و زوڵف ــەر ك لەب
ــن ــن چی چی

پــەری تیــم تیــم، بــە ڕاز و نــاز، لــە بــۆت بێنــن 
مــۆر بنەوشــەی 

 بە ئاواز و نەوای تەبجیل،
بهۆنن پێچەكەی ئیكلیل،

ئــەرێ زادەی  بڵێــن ئــەی شــۆخ،  ببــەن كرنــوش، 
خــۆر: گزنگــی 

***
ئەكەیــن  داڵرامیــت  و  دڵســۆزی  ئیكلیلــی  ئــەوا، 

پێشــكێش
كــە هــەر چەپكــەی خەمــی ملكــەچ لــە جەســتەی 

نەوجەوانێكــە
نیــگارێ بــوو، بــە ناكامــی، بــە گریــاوی، بــە ئێــش 

و نێــش
لە ژین ڕۆیی، ئەوێستێكە هەوێنی داستانێكە

بە یادی ئەو دڵەی تینوو
كە چۆن هات و وەهاش دەرچوو

بڕۆ نێو ئابیدە و سەیری، چە پیرۆز جاویدانێكە
***

وەرە نێو ئابیدەت تا من لەبەر پێت دابدەم ئەژنۆ
لەبەر وەی نا داڵرامی، لەبەر وەی چونكە بااڵیی

ــەری هیــوا و خــودای شــیعر و بڵێســەی هەســتی  پ
بــەرزی تــۆ

هەواڵی هاوڕەگ و خوێنی، كچێكی شۆخی میدیایی 
لە ڕووی چاكە و وەفاداری
بە نەشوەی جامی دڵداری

لە مەستی خۆشی بمهێلی دروشمی »خەندەكەی بایی« 

ــەدوای  ــوو ب ــد مانــگ ب مــن نەمشــاردووەتەوە، چەن
)م.  نــاوی  بــە  نووســەرێك  ئیمــزای  ناســینەوەی 
جەمیــل، یــان مەحمــوود جەمیــل(وە وێــڵ بووبــووم، 
مەبەستیشــم بــوو وێنــە و ســەربوردەی ژیانــی پەیــدا 
بكــەم، دواتــر كاتــێ لــە ڕێــی نامەیەكــی )د. بێریڤــان 
ڕەمــزی ســەعید ئاغــا( زانیــم، ئــەو كەســە ئامــۆزای 

)دڵــدار(ی خاوەنــی شــیعری ســروودی )ئــەی ڕەقیــب( 
مــەال  خانــی  )زەینــەب  بایی(یــە،  )خەندەكــەی  و 
گەورەكەیەتــی،  خوشــكە  كــە  ڕەئوفەفەندی(یــش، 
وەكــو لــە نامــەی ناوبــراو بــۆم نووســرابوو، شــاعیر 
بــووە و دیوانێكــی شــیعری هەیــە و تــا ئێســتا بــە 
ــە هــەر  ــەر ل ــەوە. بیرمــە ئەوســا، ب دەستنووســی ماوەت
ــد، ئەگــەر  ــیارێكم ورووژان ــد پرس كەســی دیكــە، چەن
ئــەو خانمــە ئەوەنــدە بــرادەری )پیرەمێــرد( بووبــێ و 
شیعریشــی بــۆ گوتبــێ، ئەویــش لــە ڕۆژنامەكــەی 
باســی عــەرش و قورشــی تێــدا كردبــێ، خێــرە جــارێ 
لــە جــاران ئــەو خانمــە، یــان نووســینێكی بــۆ نەناردبــێ 
باڵوبكاتــەوە؟  بــۆی  )ژیــن(  ڕۆژنامــەی  لــە  تــا 
ــووم،  ــد ب ــێ ئومێ ــیارەم ب ــەم پرس ــە وەاڵمــی ئ ــێ ل كات
پرســیارم لــە بــارەی پێوەنــدی ئــەو خانمــە بــە گۆڤــاری 
)گەالوێژ(ـــەوەش هەمــان پرســیارم كــردووە، كاتــێ بــە 
ئەرێنــی وەاڵمــم وەرگرتووەتــەوە، دوای دڵنیابوونــم ، بۆ 
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ئــەوەی ئــەو بۆچوونــە الی خوێنــەر و توێژەرانــی كــورد 
ڕاســتەڕێ بكــەم، ســێ جــاران تــەواوی هــەر )7379( 
گەالوێــژم  گۆڤــاری  ژمارەكــەی   )117( الپــەڕەی 
هەڵداوەتــەوە و هەڵگێــڕ و وەرگێــڕ كــردووە، هەنــدێ لــە 
بابەتەكانیشــیم دووبــارە و زۆر بــە وردی خوێندووەتــەوە، 
دوای ئــەوەی لــە الپــەڕە )56 ـ 58(ی ژمــارە )2(
ی ئــەم گۆڤــارە، كــە لــە كانوونــی دووەمــی 1940دا 
ــەوە، هەڵوەســتەم لەســەر بابەتــی )دوو مــەل  باڵوكراوەت
لــە گوڵزارێــكا( كــرد، كــە بــە ئیمــزای )كچــە كــورد( 
باڵوكراوەتــەوە، زۆر لەســەر خــۆ تــا )15( جــاران دەقــی 
ئــەو نووســینەم خوێندووەتــەوە، هــەر بــۆ ئــەوەی وشــە، 
یــان دەســتەواژەیەكی بنــزاری هەولێــر، یــان كۆییانــەی 
تێــدا بدۆزمــەوە، ئــەم هەمــوو بەدواداچوونەیشــم بــۆ 
ــە  ــەو ئیمزای ــم: ئ ــا لەخــۆم ڕاببینــم و بڵێ ــووە، ت ــەوە ب ئ
لــە بــری نــاوی ئــەو خانمەیــە! لــە خوێندنــەوەی جــاری 
شــازدەمینمدا ئەوجــا بڕیــاری خــۆم داوە، دواتریــش 
چەنــد بەڵگەیەكــی دیكــەم بــۆ دۆزیوەتــەوە، وا ئێســتا 
كــەس گومــان لــەو ئیمزایــە بــكات، دیوانەكەیشــی، 
بــۆ هــەر جــۆرە ڕەخنــە و تێبینییەكــی توێــژەران، لەبــەر 

دەســتە.
 هەرچــی بــۆ دیوانەكــەی دڵــدار و هەنــدێ نووســینی 
دوای  لــە  دەڵێــم:  شــاعیرەیە،  كەڵــە  ئــەو  دیكــەی 
باڵوكردنەوەی دیوانی ئاماژە بۆكراو و ئەو پێشــوازییەی 
لــە الیــەن خوێنــەران و توێــژەران و ڕەخنەگــر و الیەنگــرەوە 
لێــی كــراوە، كاتێكیــش بــە تــەواوی هاتوومەتــە ســەر 
بــە یەكگرتــن و بەراوردكردنــی هــەردوو دیوانەكــەی ئــەو 
خوشــك و برایــە، وتوومــە بــێ ئــەو كارە زەحمەتــە بتوانیــن 
بــە تەواوەتــی لــە كەســێتی ئــەو دووانــە بگەیــن، الی 
چەنــدان دۆســت و برادەریــش باســی ئــەوەم كــردووە، دەبــێ 
هــەردوو دیوانــی زەینــەب خــان و دڵــدار بــە یەكــەوە و لــە 
نــاو بەرگــی یــەك دیــوان چــاپ بكەمــەوە، دیــارە بــۆ 
ئــەو حــەز و ئارەزووەشــم هــۆ و هــۆكاری خــۆم هەیــە، 
پێشــموایە ئەوانــەی لــە نزیكــەوە دەمناســن، چــاك دەزانــن 
مــن لــە ژیانمــدا هــەروا بــە خۆڕایــی قســەم بــە هــەوادا 
فــڕێ نــەداوە و نایشــیدەم! بەهــەر حــاڵ بــا ئەمەیــان بــۆ 
كات و ســاتی خــۆی بێــت، ئێســتا ئێمــە قســەمان لــە 
ــدارە كــەوا  ــەو شــیعرەی »خەندەكــەی بایــی« دڵ ســەر ئ

خۆیــەوە  بــە  كەســی  زۆر  گوتوومــە،  وەكــو  دەمێكــە، 
ــردووە. ــك ك خەری

لە ساڵی 1983دا، كاتێك عەبدولخالق عەالئەددین، 
لــە پــاڵ نووســینەكانی )دڵــدار(، دیوانەكەیشــی لــە 
دووتوێــی كتێبەكــەی )دڵــدار شــاعیری شۆڕشــگێڕی 
ــە  ــردووە، ب ــادە دەكات، كارێكــی باشــی ك ــورد( ئام ك
لــە  هەنــدێ  لەگــەڵ  پێوەندیكــردن  و  نامەنووســین 
ــی  ــارەی ژیان ــی داوە لەب ــە، هەوڵ ــەو زات ــی ئ نزیكەكان
)دڵــدار( و شــیعرەكانی، بــە تایبەتــی شــیعری ئامــاژە 
بۆكــراو، بگاتــە چەنــد ڕاســتییەك، یــەك لەو كەســانەی 
ــاودار )مەســعود  ــدی ن ــردووە، بیرمەن ــوە ك ــدی پێ پێوەن
محەمــەد( بــووە. ناوبراویــش، لــە نامەیەكــی دوور و 
خســتووەتە  ڕۆشــنایی  و  داوەتــەوە  وەاڵمــی  دریــژدا 
ســەر زۆر الیەنــی كەســێتی )دڵــدار(، توێــژەری زیــرەك 
دەتوانــێ، لــە پــاڵ بیرەوەرییەكانــی شــاعیر خــۆی، 
زۆر گرێــی ئاڵــۆزی ژیانــی ناوبــراو بكاتــەوە، وەك 
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لــە نامــە، یــان نووســینەكەی ناوبــراو دەخوێننــەوە، ئــەو 
دەڵــێ: )دڵــدار لــەو دوو ســاڵەدا دەروونــی ئــاووس بــوو 
بــە عیشــقی بەهیــە، بــێ ئــەوەی ڕۆژەك لــە ڕۆژان 
ــەی  ــەو خۆگیری ــەر ئ ــێ خۆشــی ویســتووە. ه بیدركێن
بــوو لــێ نەگــەڕا بپرســم ئــەرێ دڵــدار تــۆ كــە ئــەم 
ــەوێ  ــە ئاشــكرا دەی ــش ب ــت، ئەوی ــژەت خــۆش دەوێ كی
شــوو بــە گەنجێكــی كــورد بــكات، گوندیشــتان هەیــە 
بەســەر زێــی تەقتەقــەوە، ئەگــەر داهاتیشــی كــەم بــێ، 
خــۆ ئافرەتــی زۆرە، بۆچــی نایخوازیــت؟ كــەم و زۆر 
دەرفەتــی ئــەم پرســیارەم لێــی چنــگ نەكــەوت، دەشــێ 
ئەویــش چاوەنــۆڕی دەرفەتێكــی لــە منــەوە كردبێــت 
تاكــو دەردی دڵــی بڵێتــەوە(. مامۆســتا بۆ ســەلماندنی 
داوە:  ئەوەیشــی  شــایەدی  خــۆی  بۆچوونــەی  ئــەم 
)وەك دەزانــم الی كاكــە حەمــەش هیچــی لــەم بــارەوە 
نەدركانــدووە بــە داخــەوە ئاگرەكــەی وەك ژیلەمــۆی 
ژێــر خۆڵەمێــش خــۆی دەخــواردەوە، گەرماییشــی هــەر 
ــدێ پارچــە هەڵبەســتی  ــە هەن ــەوە كــە ل ــدە دەدای ئەوەن
ــە »خەندەكــەی بایــی«:  ــك لەوان ــار دەدا، یەكێ ــە دی ب
ئەوانــەی بــە شــیعر و بەســەرهاتی دڵــدارەوە خەریكــن، 
دڵنیــا بــن لــەوەدا كــە فرشــتەی نــاو »خەندەكــەی 

ــە(. ــە فەرەجوڵاڵی ــی« بەهی بای
مــن ئێســتا و بــەم پەلەپەلییــە ناتوانــم بچمــەوە ســەر 
ئــەو ســەرچاوەیەی نووســەر كــە لــە بارەیــەوە دەڵــێ: )لە 
نووســینی دیكەمــدا گوتوومــە ژان و ژواری هەنــاوی 
دڵــدار بــەو مەلۆتكــە شــیعرە لــەو دەمانــەدا بــوو كــە بــە 
یەكــەوە لــە ژوورێكــی ئوتێلــی ڕەشــیدی بەغدامــان 
بەســەر دەبــرد، وا لێــرەدا زەرفــی ئــەو بوحرانەشــم بــاس 
ڕاســتییەكەی  تەقیــەوە.  تێــدا  عاتیفــەی  كــە  كــرد 
دڵــدار بــۆ مــاوەی یــەك دوو هەفتــە بەدەســت ئــەو 
هەڵبەســتەوە وەك نیــوە ســەرخۆش، یــان نیــوە مەدهــۆش 
بــە تــەواوی نەیدەزانــی چــۆن و چــی دەكا، هەمیشــە 
ــە  ــەت ل ــی، تەنان ــە دیمەنێكــی خەیاڵ ــی دەبڕی چاوەكان
ڕۆیشــتندا كەمتــر ئــاگاداری بەرهەنگاوەكانــی بــوو.. 
بەســەر خواردنــەوە لــە لۆقنتــە دادەمــا... هێنــدێ جــار 
ــارە دەكــردەوە، ئینجــا تێــم دەگەیــی...  قســەم بــۆ دووب
بۆمــی  هۆنیبایــەوە  هەڵبەســتە  لــەو  چەندێكیشــی 
دەگــەڕا  وشــەیەكدا  دوا  بــە  دەبــوو  وا  دەخوێنــدەوە.. 

پرســی پێدەكــردم، لــە شــوێنێكی دیكــەدا نووســیوەتم كــە 
لــە بــری وشــەی )چەپــك( بــۆ وشــەیەكی لــێ پرســیم 
كــە یــەك تــاك نــەك چەپــك ببەخشــێت، بەداخەوە ئەوســا 
ــەو وەســفە وردە،  ــدەم(. دوای ئ ــی ب ــی یارمەت نەمتوان
ــەو دوو ڕســتە مانادارەشــمان  مامۆســتا )مەســعود( ئ
لــە بــارەی دڵــدار خــۆی و ئــەو شــیعرەی پێدەڵــێ: 
)دڵــدار لــە هیــچ هەڵبەســتێكدا هێنــدەی »خەندەكــەی 
بایــی« زۆرەملێــی لەگــەڵ عاتیفــە و شــاعیریەتی 
خــۆی نەكــردووە، هیــچ پــەری و فرشــتە ئادەمیەكیــش 
بــۆ  دڵــدارەوە  لــە  ئارایشــتی  هەڵبەســتە  ئــەو  بایــی 

نەچــووە(.
ئــا لێــرەدا مــن بەدواداچوونەكــەی خــۆم بــە شــێوەكی 
ــزە  ــەو بەڕێ ــاهێدییەكی ئ ــە ش ــاژە ب ــەم، ئام ــە دەك دیك
ــە حــەزی نێــوان كوڕێكــی  خــۆی دەدەم كاتــێ بــاس ل
ئــەو بەهیەیــە دەكات،  بــرادەری خــۆی و  ســلێمانی 
كــەوا دڵــدار خۆیشــی ئــاگادار بــووە، دواتــر دەڵــێ: 
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ــە  ــوو ل ــم ب ــاڵی دووەمــی خوێندن ــە س ــاڵەدا ك ــەو س )ل
حقــوق هەســتم نەكــرد كــە دڵــدار لــە نــاوەوە بــۆ بەهیــە 
دەســووتێ، ســاڵی ســێیەم و چوارەمــی خوێندنمــان كــە 
دەگرێتــەوە   )1945 ـ   1944( و   )1944 ـ   1943(
ــەك ژووری ئوتێلــی »ڕەشــید«ی  ــە ی ــدار و مــن ل دڵ
ــرد.  گەڕەكــی »ســەید ســوڵتان عەلی«مــان بەســەر ب
لــەو دوو ســاڵەی خوێندنــدا بــە یەكــەوە ژیانمــان هەمــوو 
بــۆ  بشــێ  كــە  شــرایەوەی  دەروونیــە  ڕووبــەرە  ئــەو 
بەرچــاوی بــرادەر بكرێتــەوە، بــۆ یەكترمــان كــردەوە... 
بــەاڵم لــە گۆشــەی حــەز و دڵدارییــەوە باســی بەهیــەم 
هەرگیــز لــە دڵــدار نەپرســی، چونكــە دەمزانــی بــۆ ئــەو 

ــە ســفت و ســۆیە(.  ب
بــۆ كورتكردنــەوەی ئــەو مەودایــەی دەمانگەیەنێتــە 
دڵنیابــوون لــە ڕاســتی بۆچوونەكــەم، بەبــێ ئــەوەی 
ــان  ــدار سەرزەنشــت، ی ــە دڵ ــە ســەر پرســیار نەكــردن ل ل
دەمــەوێ  لێــرەدا  ئــا  بكەیــن،  خۆمــان  لــە  گلەیــی 
یارمەتییەكــی ئــەو مامۆســتا بەڕێــزە بــدەم و بڵێــم:

دوو ساڵی یەكەمی خوێندنی دڵدار و نووسەری ئەو 
بیرەوەرییانــە، ئــەوە خــۆی شــاهیدی بــۆ داوە هەســتی 
ــاوەوە بــۆ بەهیــە دەســووتێ،  ــە ن ــدار ل نەكــردووە كــە دڵ
هەرچــی دوو ســاڵەكەی دیكــەی خوێندنیشــە، كــەوا 
ــووتانەی  ــەو س ــی ئ ــدە باس ــە مەزن ــا ب ــتا تەنی مامۆس
ــاوی  ــرەدا مــن بەبــێ دوودڵــی ن ــەوە لێ ــدا كــردووە، ئ تێ
ــەو دوو  ــم: ئ ــە دڵنیاییــەوە دەڵێ خــوای لــێ دەهێنــم و ب
ســاڵەش، دوا ســاڵی خوێنــدن و نیــوەی دووەمــی ســاڵی 
ســێیەمی خوێندنیشــی دەبــێ لــێ دەر بكــرێ، ئــەوەی 
دەمێنێتــەوە، تەنیــا مــاوەی شــەش تــا هەشــت مانگــی 
چیرۆكــی ئــەو شــیعرەیە، واتــە لــە هاوینــی 1943 
ئەگــەر  توێژەرێــك   ،1944 بەهــاری  ســەرەتای  تــا 
ــێ  ــگات، دەب ــەكان ب ــە بۆچوون ــە دروســتی ل بیــەوێ ب
چاوێكیــش بــەم مێــژووەدا بخشــێنێتەوە كــە دوا ئیمــزای 
شــاعیری لــە تــەك دانــراوە، عەبدولخالــق عەالئەددیــن 
لــە چاپــی یەكەمــی كتێبــی ئامــاژە بــۆ كــراودا )15ی 
شــیعرەكە  ناوونیشــانی  تــەك  لــە  مارتــی 1944(ی 
دانــاوە، لــە چاپــی دووەمــی هەمــان ئــەو كتێبــەدا تەنیــا 
ســاڵی 1944ی هێشــتووەتەوە، دیــارە ئــەو مێژووانــەش 
هیچیــان دژبــەری مانگــی مایســی 1944 نیــن، كــە 

گۆڤــاری گەالوێــژ لــە الپــەڕە )34ـ  36( ژمــارە )5(
ی ســاڵی )5(دا دەقــی شــیعرەكەی بــەو شــێوەیەی 

مــن نووســیومەتەوە، تێــدا باڵوكراوەتــەوە.
لێــرەدا بــەر لــەوەی دوامەرامــی خۆمتــان پــێ بڵێــم، 
دەبــێ گرێیەكــی ئاڵــۆزكاوی دیكــە بکەینــەوە، ئەوەتــا 
هونەرمەنــدی نــاودار )هۆمــەر دزەیــی(، لە نامەیەكیدا 
لــە 2016/2/8، بــە ناوونیشــانی )دڵــدار و خەندەكــەی 
بایــی( بــاس لــە پێوەندییــە تەلفۆنییەكانــی خــۆی و 
)بەهیــە فەرەجوڵــاڵ( و گفتوگۆكانــی لەگــەڵ ئــەو 
خانمــە بــۆ ڕادیــۆی )دەنگی ئەمریكا( دەكات، ئەوەی 
لــەم نامەیــەدا بــۆ ئێمــە گرنگــە، ســەرەتا باســی لــەوە 
كــردووە، ئــەو خانمــە لەبــارەی شــیعرەكە و عیشــقەكەی 
دڵــدار، لەپشــت بــەردی كــەڕ نووســتووە و ئــاگای لــە 
هیــچ نەبــووە. لەســەر زاری ئــەو خانمــەش نووســیویە: 
)ڕاســتە دڵــدار حەفتانــە دەهــات بــۆ ماڵەكــەم لــە بەغدا 
و وانــەی كــوردی پــێ دەگوتــم، بــەاڵم هیــچ ڕۆژێــك 

هەســتم پێنەدەكــرد حــەزی لەمــن كردبــێ(. 
بەاڵم ئەوەی لە بەشــێكی دیكەی نووســینی ئاماژە 
بۆكــراو ئاســایی نییــە، وتوویەتــی: )جــا منیــش لــە 
پــاش ڕامــان و وردبوونــەوە و لێكدانەوەیەكــی چەندیــن 
ڕۆژم گەیشــتمە ئــەو دەرئەنجامــە كــە »خەندەكــەی 
بایــی« ڕاســتییەکەی »خەندەكــەی بەهایــی« بــووە و 
الی خــۆی هێمایــەك بــووە بــۆ دولبەرەكــەی، بەهیــەی 
بەهایــی، عــەرەب قســەیەكی جوانیــان لــەم بــارەوە هەیــە 

)مــا یجــوز للشــاعر ال یجــوز لغیــره(. 
بەهیــە  دەدات،  دیــار  نامــەدا  هەمــان  لــە  وەكــو 
ــۆ وەرگێڕێتــە ســەر  داوای لێــی كــردووە شــیعرەكەی ب
زمانــی ئینگلیــزی، ئەویــش بەشــێكی بــۆ وەرگێــڕاوە، 
دانیــش بــەوەدا دەنــێ لــە یــەك دوو كۆپلــەی دوایــی 
نەگەیشــتووە مەبەســتی دڵــدار چــی بــووە، بۆیــە ئــەو 

بەشــەی بــۆ تەرجومــە نەكــردووە.
لێرەدا تەنیا ئەوەندە دەڵێم: مخابن بۆ هونەرمەندێكی 
تێــر ئەزموونــی وەكــو ناوبــراو، دوای نكوڵــی لێكردنــی 
بەهیــە و بێئاگایــی خــۆی لــە حەزەكانــی ناخــی دڵدار، 
ــەوە خواروخێچــەی  ــەو لێكدان ــاوە و ئ ــەو وازی نەهێن ئ
ڕاپێچــی نێــو نامەكــەی كــردووە، ئــێ كاكــی خــۆم، 
هــەر كــوردێ تۆزێــك هایــداری زمانــی خــۆی بــێ، بــە 
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لێكدانەوەیەكــی ســەرپێیش بــێ، دەبــێ بزانــێ )بایــی( 
یانــی: فیــز، دەعیــە، لــووت بــەرزی، ئــەوە ئەگــەر 
چــاو لــە مانــای )نــرخ( بپۆشــین، خــۆ ئەگــەر ســەیری 
فەرهەنگەكانــی زمــان بكەیــن، دەبینیــن الی )گیــوی 
ــند،  ــزدار، خۆپەس ــەوا، فی ــە ه ــای: ب ــی( مان موكریان
لەخۆباییبــوون، خۆلێگــۆڕان، بەهەوابــوون ڕیــز كــراون، 
هەرچــی )هــەژاری موكریانی(یــە، مانــای )بــە فیــز 

و لەخۆگــۆڕاو(ی بــۆ لێكداوەتــەوە،

ئەنجام
ــم:  ــەوە دەڵێ ــە بڕوابەخۆبوون ــی و ب ــێ دوودڵ ئێســتا ب
ئەوەتــا دەركــەوت ئــەو شــیعرەی »خەندەكــەی بایــی« 
لــە دوور و نزیكــەوە پێوەنــدی بــە )بەهیەخانــم( نەبــووە 
و بــۆ ئــەو نەنووســراوە، نــە ئــەو ماوەیــەی شــیعرەكەی 
تێــدا نووســراوە، ڕێمــان پــێ دەدات، تەنانــەت بیریــش لــە 
بۆچوونێكــی وا بكەینــەوە، نــە ناوەرۆكــی شــیعرەكەش 

وامــان پــێ دەڵــێ!
دەی كە وایە ئەو شیعرە بۆ كێ نووسراوە؟!

بەڵگەیەكــی  بــە  تەنیــا  پرســیارە  ئــەو  وەاڵمــی 
ئەوســا  زینــدووی  شــایەتحاڵێكی  یــان  باوەڕپێكــراو، 
دەدرێتــەوە، لێكدانەوەكانــی دیكــە هەمــووی قســەی 
ئــەو  گیرفانــەوە(،  ناچێتــە  )قســەش  و  ڕووتــن 
دڵــدار  بــرازای  ئاســەف(ی  )پەرویــن  شــایەتحاڵەش 
خۆیەتــی، ئــەو خانمــە لــە ســاڵی 2018دا كۆچــی 
دوایــی كــردووە، لــە 2/3ی هــەر ئــەو ســاڵەدا، ئــەو 
بــارەی )كچــە  لــە  خانمــە نامەیەكــی ئەلیكترۆنــی 
كــورد ـ زەینــەب خــان( و خانەوادەكــەی بــۆ مــن نــارد، 
ــدار  ــان و دڵ ــەب خ ــارەی زەین ــە ب ــدێ وردەكاری ل هەن
و خانەوادەكــەی تێدابــوو، منیــش ناوونیشــانێكم بــۆ 
دانــا و وا لــە ل )309(ی دیوانــی )كچــە كــورد( 
جێــی بــۆ كراوەتــەوە، بــەاڵم لــەوە گرنگتــر، ئــەو نامــە 
چــوار الپەڕەییەیــە كــە )عەبدولخالــق عەالئەدیــن(، بــە 
ناوونیشــانی )خانــەوادەی دڵــدار(، بــە ئیمــزای ئــەو 
ــد و  ــدار بیرمەن ــە نوێكــەی كتێبی)دڵ ــە چاپ خانمــە، ل
شــاعیری شۆڕشــگێڕی كــورد(دا بــاڵوی كردووەتــەوە، 
لــە كۆتایــی ئــەو نامەیــەدا نووســراوە: )بــەر لــە مردنــی 
ــە(ی مســتەفا  ــدار، زەینەبخــان خوازبێنــی )عەدەوی دڵ

فەنــدی بــۆ كردبــوو، بــوو بــە دەزگیرانــدار و مــردن بــە 
قســمەتی نەكــرد(.

ــەی  ــی دیوانەك ــی چاپكردن ــە كات ــتییەکەی، ل ڕاس
ــاوی  ــەواڵ و قســەیەكی وا و ن ــن ه ــان، م ــەب خ زەین
ــردم  ــەم بیســتبوو، هەبــوو ئامــۆژگاری دەك ئــەو خانم
ئامــاژە بــەم بابەتــە و نــاوی ئــەو خانمــە بەڕێــزە نــەدەم، 
هــەر وایشــم كــرد، هەرچــی ئــەو )مســتەفا ئەفەنــدی(
یــەی لــە نامــەی ئامــاژە بــۆ كــراو نــاوی هاتــووە، 
ــوڕی  ــدی ك ــن ئەفەن ــوڕی ئەمی ــەوە )مســتەفای ك ئ
ــەو  ــە، ئ ــوڕی مــەالی گچكەی ــدی ك ــمان ئەفەن عوس
ــدا خوشــكێكی  ــە لەگــەڵ خۆی )مســتەفا ئەفەندی(ی
تــا بڵێــی بەڕێزیشــی هەبــووە، تــا ئــەم دواییانــە لــە 
ژیانــدا مابــوو، مســتەفا ئەفەنــدی )1900 ـ 1970( 
وەجاغــی ڕوون بــووە و )7( نــەوەی لــێ كەوتووەتــەوە، 
زۆر  خێزانەكــەی  ئێســتا  كــوڕ،   )3( و  كــچ   )4(
نەوەیــان لــێ بووەتــەوە، لــە نێویانــدا )عەدەویــە(ی كۆنــە 
لــە  لــە ســاڵی 1921دا  دەســگیرانی )دڵــدار(، كــە 
دایــك بــووە، نــاوی خــۆی و منداڵەكانــی هــەن، دوای 
ئــەوەی مــاوەی ســێ ســاڵ دەســگیرانی دڵــدار دەبــێ، 
ــم  ــا بزان ــدا نەچــووم ت ــان بەدوای ــووەوە، ی ــۆم ڕوون نەب ب
كــەی شــووی كــردووە، بــەاڵم دەزانــم هاوســەرەكەی 
پیاوێكــی زۆر بەڕێــز و لــە خانەوادەیەكــی ناســراوی 
هەولێــر بــووە، )7( منداڵــی لێــی بــووە، پێنجیــان كــچ 
بوونــە و هەموویــان ناوەكانیــان لــە بــژاردەی زمانــی 

ــووە. كــوردی ب
نووســینەی  الپــەڕە  چەنــد  ئــەو  پێــی  بــە 
)عوســمان ڕەشــاد موفتــی( بــە )واتــس ئــاپ( بــۆ 
ــارەی )مســتەفا  ــە ب ــە و ل ــەو بابەت دەوڵەمەندكردنــی ئ
دەردەكــەوێ،  بەمــە  نــاردووم،  بــۆی  ئەفەندی(یــەوە 
ــی  ــوردوو ماڵ ــا ســەرەتای شەســتەكانی ســەدەی ڕاب ت
لــە قەاڵتــی هەولێــر بــووە، دواتــر هاتووەتــە خــوارەوە و 
ــووە، لەوێــش هــەر  ــازادی نیشــتەجێ ب ــە گەڕەكــی ئ ل
خــاوەن قۆنــاغ و دیوەخانــی خــۆی بــووە، جگــە لــەوەی 
پیاوێكــی دینــدار بــووە، ڕۆشــنبیرێكی دنیاییــش بــووە، 
)حســێن  لەوانــە  كــردووە،  هاتوچۆیــان  ڕۆشــنبیران 
لەمــە  جگــە  نــاودار،  پــەروەردەكاری  ڕەشــوانی(ی 
ناوبــراو لێگــەڕاوە دوا كچــی كۆلێــژ تــەواو بــكات، 
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هیچــی وایشــی لــە مەالفەنــدی و مــەالی گــەورەی 
كۆیــێ كەمتــر نەبــووە، خــۆ ئەگــەر )زەینــەب خــان( 
و  كتێــب  و  كردبــێ  ئەفەنــدی  ڕەشــاد  هاموشــۆی 
ــین  ــە چاوپۆش ــەوە ب ــێ، ئ ــر ناردب ــۆ یەكت ــەرچاوەیان ب س
خانــەوادەی  لەگــەڵ  خزمایەتییەكیــان  جــۆرە  لــەوەی 
خان(یــش  زەینــەب  و  )دڵــدار  باوكــی  ڕەئووفەفەنــدی 
هەبــووە، هەمــوو الیەكیــش ماڵیــان لــە قــەاڵت بــووە، 
كەواتــە دەبــێ لەگــەڵ ئەویــش لــە نزیكــەوە یەكدییــان 
ناســیبێ، كەواتە زۆر بە ئاســانی توانیویە )عەدەویە(ی 
كچــی بــۆ )دڵــدار(ی بــرا و خۆشەویســتی لــێ بخــوازێ، 
ــەو شــیعرەی  ــدار( ئ ــە! ئەگــەر )دڵ ــا لێرەدای پرســیارەكە ئ
خــۆی بــۆ ئــەم )عەدەویــە( نەنووســیبێ و بــۆ )بەهیــە(ی 
نووســیبێ، ئاســتی ڕۆشنبیریشــی ئەوەنــدە بــەرز بووبــێ، 
لــە دوا قۆناغــی دواناوەنــدی بیرەوەرییەكانــی خــۆی 
نووســیبێتەوە، ڕادەی یاخییبوونەكەیــش لــە ڕۆژگاری 
نوێكــەی  لــە چاپــە  وا  تێپەڕاندبــێ،  ئەوەنــدە  خــۆی 
كتێبــی ئامــاژە بــۆ كــراوی )عەبدولخالــق( دەســتەواژەی 
)بیرمەند(یشــی خراوەتــە پــاڵ، چــۆن وا بــە ئاســانی 
قبــوڵ دەكات بــە قســەی ئــەم و ئــەو هــەر كچێكــی 
لــێ مــارە بكــرێ، ئێــوە لــە ژمــارەی ئامــاژە بۆكــراوی 
ــای  ــێ، مان ــۆ بدەن ــی خ ــژ(دا، زەین ــاری )گەالوێ گۆڤ
و  غرورانــە  »پێكەنینــی  بــە  بایــی«  »خەندەكــەی 
قەشــمەری ئامێــز« مانــای لێكدراوەتــەوە، ئــەو جــۆرە 
ــەدا  ــەم دنیای ــچ كچێكــی دیكــەی ئ ــە هی ــە ل پێكەنین
نییــە! دیــارە )بەهیــە(ش خاوەنــی ســاڵۆنی ڕۆشــنبیری 
خــۆی بــووە و ئــەو جــۆرە پێكەنینــە نــەك هــەر لــەو 
ــەو نازەیشــی هــەر نەزانیــوە،  ــووە، بەڵكــو ئ زۆر دوور ب
ئــەوە كچێكــی هەولێرییــە، خــوا دەزانــێ چــۆن لەگــەڵ 
ــدا گەیشــتووەتە ســەیرانگای  ــە هاوین ــەی ل خانەوادەك
ئەوســای خانەوادەكانــی ئــەو شــارە، ئەویــش ڕەز، یــان 
باغــی )ســەعید ئاغــای یەعقوبــی( بــووە، بــە پێی ئەو 
وەســفەی كەســێكی ناســیاوم بە ناوی )قادر پیرداود(، 
كــە باوكــی ســەركاری ماڵــی ســەعید ئاغــا بــووە، بــۆی 
بــاس كــردووم، شــوێنی ئــەو باغــە دواتــر كراوەتــە ئــۆردی 
ــۆ  ــاوی ب ــەرچاوەی ئ ــرێ، دوو س ــەربازگە(ی هەولێ )س
هاتــووە، وەكــو دەگێڕنــەوە جــۆرە بەهەشــتێكی ســەر زەمین 
ــان  ــەورۆز(ی ســییەكان، ی ــە ئاهەنگــی )ن ــەك ل ــووە، ی ب

چلەكانــی ســەدەی ڕابــوردووش لــەوێ كــراوە.
شــیعرە،  ئــەو  خاوەندارێتــی  دیكــەی  بەڵگەیەكــی 
)دڵــدار( خۆیەتــی، فەرمــوون هەســتی خۆتــان ڕابگرن، 
ــە  ــدی شــیعرەكەیدا، زۆر ب ــی بڕگــەی ناوەن ــە كۆتای ل

ــێ: ڕاشــكاوی دەڵ
)لــە نێــو ئــەم باغــە بــێ جێگــەی، كــە تــۆم لــێ دیــت 

لــە هاوینا(
ــەوە ئــەو بینینــەی نێــو ئــەو شــوێنەیە، وا هۆشــی  ئ
)دڵــدار(ی بــردووە، ئەگــەر لێــم نەگرن، دەڵێــم، لەوانەیە 
بەرۆكــی  اللەپتەییەكــەی  )دڵــدار(  بینینــەدا،  لــەو 
گرتبێــت، لــە پــاڵ »پێكەنینــی غرورانــە و قەشــمەری 
ئامێــز« ئــەو خانمــە دەســتەواژەی )ویــی شــێرە(یەكی 

ــێ؟!... ــە ڕوودا هەڵداب هەولێریانەشــی ب


