هونەرمەندە میوزیكژەنەكانی واڵت چییان

لەبارەی ئاواز و گۆرانی هەورامان گوتووە؟
دارا محەمەد عوسمان هەورامانی
(سلێمانی)
()٢ - ١
هەڵبەتــە هونەرمەندانــی میوزیكــژەن ،بەپێــی
توانایــی خۆیــان كــەم تــا زۆر هەوڵیــان ،بــۆ نۆتــە
نووســی میوزیكــی ئاهــورای هەورامــان داوە ،بۆیــە
بــە پێویســتم زانــی بیــروڕا و بۆچوونیــان بــۆ خوێنەران
بخەمــەڕوو.
هونەرمەنــد ئەنــوەر قەرەداغــی هەوڵــی زۆری
داوە بــۆ نۆتەنووســیی ئاوازەكانــی هەورامــان ،ئــەم
هونەرمەنــدە هــەر بــە منداڵــی حــەزی لــە ئــاواز
و گۆرانــی هەمــوو هەرێمەكانــی واڵت بــووە،
بەتایبەتــی هونــەر و ئــاواز و گۆرانــی هەورامــان،
ئەوەتــا خــۆی بــەم شــێوەیە دەڵــێ:
«ئەگــەر گــوێ لــە ســیاچەمانە و گۆرانــی
چەپڵــەی ناوچــەی هەورامــان بگریــن ،ڕەنگدانــەوەی
لــە ناخــی ئــەو كەســەدا دەبــێ و بــەو شــێوەیە حــەز
دەكات ئــاواز ببیســتێ» گۆڤــاری ڕامــان ژمــارە
( )68ل .9
ئــەم هونەرمەنــدە گەورەیــەی واڵتمــان بــۆ بەرگــی
یەكەمــی مێــژووی میوزیكــی هەورامــان ()60

ئــاوازی هەورامانــی نۆتەنووســی كــردووە ،هەروەهــا
لــە چەنــدان بۆنــە و ئاهەنگــدا مۆســیقای بــۆ ئــەو
ئاهەنگــە ســاز كــردووە .لــە ســاڵی ()1983دا دوو
گۆرانــی بــە نــاوی (كــوردە ژن و ئامــان ســەوزە)
لەگــەڵ تیپــی میوزیكــی ســلێمانیدا بــۆ تۆمــار
كــردووم .هــەر لــە هەمــان ســەرچاوەدا دەڵــێ:
«مــن لــە ســاڵی ( )1946لــە هەڵەبجــەی
شــەهید لــە خانەوادەیەكــی ئایینــی هاتمــە دنیــاوە،
ئەگەرچــی نازنــاوم (قەرەداغی)یــە ،بــەاڵم خــۆم لــە
هەڵەبجــە لەدایــك بــووم ،بــاب و باپیرانــم لــە قــەرەداغ
نیشــتەجێ بوون ،لە دایكەوە لە شــێخان و ســەییدانی
هەورامانیــن» ل.220
یەكێكی تر لەو كەسانە كە بە كەمی سەرپۆتێكی
لەبــارەی زەردەشــت داوە ،ئەویــش (د.جەلیــل ئازیــد)
ـــە ،بــە بەڵگــە هەیــە كــە میوزیــك بــۆ گەالنــی
ئێرانــی كــۆن وەك پێویســتییەكی ئایینــی بایەخــدار
و پیــرۆز بــووە .لــە ئایینــە ئێرانییــە كۆنەكانــدا
زەردەشــتی و مەزداییــزم لەوانــە بوونــە ...لــە یەكێــك
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ئەنوەر قەرەداغی

لــە نووســینەكان ســەرنج بــەوە دراوە كــە گاتــا ،یــان
(گاپــا) بــۆ بــرەو پێــدان و تەبشــیری بــەكار هاتــووە...
لــەو گاتاپانــە بــە شــێوەی ســروود ،یــان مەقــام بــووە،
بــەاڵم ڕاســتییەکەی هیــچ زانیارییــەك لەســەر
شــێوە و پراكتیــك و كاركردنــی میوزیكــی)3(»...
گۆڤــاری ڕامــان ژمــارە ( )73ل.225
وادیــارە ئــەم(د .جەلیــل ئازید)ـــە زۆر لەبــارەی
ســروودی گاتــاكان و ئاڤێســتا شــارەزاییەكی ئەوتــۆ،
یــان زانیارییەكــی لەبــارەی ســاچەمانەوە نییــە،
بۆیــە نــاوی (مەقــام) دەبــات .ئایینــی زەردەشــت
(گاتــاكان) وتــەی زەردەشــت بــوون بــە شــیعری
بڕگەیــی بــە ســەدان ســەرچاوە لــەو بــارەوە نووســراون.
بەرهەحــاڵ ماڵــی ئاوابــێ ئاوڕێكــی لــە میوزیكــی
خــۆی داوەتــەوە.
ڕاســتە ئێرانــی كــۆن هــی گەالنــی ئێرانــی بــووە،
ســەردەمی ساســانیش ،بــە واچــەواچ ئاخاوتنیــان
كــردووە.
پرســیارێكی هونــەری بــۆ میوزیكژەنــە ،ئایــا
ئەوانــەی دەچنــە دەرەوەی واڵت هــەروا مێــژووی
خۆیــان ناخوێننــەوە؟ مەگــەر لــە واڵت بگەڕێتــەوە،
ئەوســا چاوپێكەوتنێكــی بــۆ ئامــادە دەكــەم لەبــارەی
هونــەری هەورامانــەوە.
«( )360مێلــودی بــە كوردییەكــەی ،ئــاوازە
بەناوبانگەكانــی بەنــاوی وەســتان پەخــش و ڕێكوپێــك
كردبوو ،وەك دیارە ڕاستییەکەی ئەو میوزیكژەنانە،

میوزیكژەنــی ئێرانــی كــۆن بــوون ،بــەاڵم بەداخــەوە لــە
ئینســیكلۆپیدیای میوزیكــدا بــە موڵكــی فــارس لــە
قەڵــەم درابــوون )4(»...بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە،
الپــەڕە(.)226
واڵتی ئێرانی كۆن فارس لە ســەردەمی كۆندا ،د.
جەلیــل ئازیــد بەڵگــەی لەســەر نووســینەكەی خــۆی
هێناوەتــەوە و ســەلماندوویەتی ئێرانــی كــۆن تەنیــا
موڵكــی فــارس نەبــووە .لــە فەرهەنگــی میوزیــك،
ئەســعەد قەرەداغی هاتووە« :ســەرەتای ســەرهەڵدانی
ئایینی زەردەشــتی و باڵوبوونەوەی كیاســتەكانی ...
دەبینرێــت بەســەرەتای وەگەڕخســتنی دەنگــی بەســاز
و ڕەزمــی بەزمــی و (بەبــەزم) بەچەشــنی دەنگێكــی
وەهــا پیــرۆز و ســەنتا (موقــەددەس) و بەهــادار كــە
شــیاوی دەربــاری ئاهورامەزدابێــت )5(»...بڕوانــە
فەرهەنگــی میوزیــك ،الپــەڕە(.)3
بێگومــان ئــاواز و گۆرانــی هەورامــان لــە ڕووی
فەرهەنگســازییەوە جێگــە و پێگــەی تایبەتــی خــۆی
هەیــە ،ئەویــش ئــەو دەقــە گرانبەهایــەن كــە لــە
ئاڤێســتادا خۆیــان (بــە ئەشــۆ زەردەشــت) ســەپاندووە.
ئەگــەر ئێمــەی ئاریانڤــاچ زەمیــن الپەڕەكانــی
مێــژووی خۆمــان لەســەرخۆ و بــە ئەســپایی
هەڵدەینــەوە ،ئــەو ســاتە بۆمــان دەردەكــەوێ ئێمــە
كێیــن؟
«تەمبــوور ،تەمــوور ،تەنبــوور  ،تەمیــرە ،تەمیــر،
تەنبــوورە) ئامێرێكــی زۆر دێرینــە لــە ژیانــی
كوردەواریدا،كــە بــۆ نزیــك دوو هــەزار ســاڵێك
دەگەڕێتــەوە .مــەودای دەنگــی ئۆكتاڤێــك و
دوو نۆتەیــە ،هــەر ژێیــە ســێ جــووت تەلــی لـــێ
بەســتراوە ،بــەاڵم تەمبــووری نــوێ جاروبــار پێنــج
تەلــی لـــێ دەبەســترێت ،پێدەچێــت ئامێرێكــی زۆر
بــاو و پیرۆزیــش بووبێــت لــە الی خەڵــك ،دەشــێت
گاڤــا زردەشــتییەكان بــەم ئامێرە ســروودەكانیان چڕی
بێــت ،ڕەنــگ بێــت درێژەپێدانــی ئــەم ڕەوشــە ســرووتە
بووبێــت و گەیشــتبێتە نێــو پەیڕەوانــی ڕێبازەكــەی
كاكەیــی كــە بــە ئەهلــی حــەق ناســراون))6( .
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تەماشــای هەمــان ســەرچاوە بكــە الپــەڕە (.)450
ئەوانــەی كــە ئــەم ئامێرەیان ژەنــدووە هەر هەموویان
زەردەشــتی بــوون ،بــۆ یەكــەم جــار ئامێــری تەمبــوور
لــە هەورامانــدا ســەری هەڵــداوە ،مێژووەكــەی لــەوە
كۆنتــرە كــە مامۆســتا بــۆی دیــاری كــردووە ،لەگــەڵ
ســەرهەڵدانی ژیانی كشــتوكاڵ و نیشــتەجێی مرۆڤ
لــە دەشــتی مایەشــت و ڕەوانســەر و كەمێــك پانتایــی
گریــوە و دەشــتی ســەریاس ،مرۆڤــی ئــەو ســەردەمە
بــەو ئامێــرە زەردەشــتییە ئاشــنا بــوون.
«لــە ئایینــی ئێزدیشــدا ڕوحێكــی بزوێنــەر لــە
بەجێهێنانــی ســرووت و ئەركــە ئایینییەكانیانــدا،
كــە بــۆ بــەر لــە هــەزاران ســاڵ دەگەڕێتــەوە ،لــەم
سروشــتەدا دەردەكەوێــت كــە ئــەم ئامێــرە وێــڕای
ئــەوەی كــە ڕۆڵێكــی زۆر كاریگــەری لەســەر ئــەو
كەســانە هەبــووە كــە ئیلهامــی زیاتریــان بــۆ بێــت،
فاكتەرێكــی زۆر گرنگیشــی لــە پاراســتنی ئــەو
ســروودانە هەبــووە ،چ وەك دەقێكــی نووســراو و چ
وەك ئــاواز.
ئــەم ئامێــرە بەرەبــەرە كەوتــە ئامێــری ژیانــی
دنیاییــەوە و ڕۆڵێكــی كاریگــەری لــە ســتران و
ئــاوازی كوردیــدا بــووە )7( »..بڕوانــە هەمــان
ســەرچاوە الپــەڕە (.)450
ســروودەكان هــەر لــەو ئــاوازە بــەرزە چڕانــەن ،كــە
بــە ســیاچەمانە ناســراون ،هەروەهــا هــۆرەش بەهەمــان
شــێوە ،ئــەم ســروودانە موگانــی زەردەشــتی نــزا و
پاڕانەوەیــان لــە ئاهۆرامــەزدا و موگانــەكان كــردووە،
یەكێكیــان بــووە بــە پێــش نوێژیــان ،یــان ســەرقافڵەیان
بەیــەك دەنــگ ســروودی گاتاكانیــان چڕیــوە ،كــە تــا
ئەمــڕۆش هەورامــان زێــد و مەڵبەندیانــە.
ئەگــەر ئاوڕێكــی خێرایــی لــە وشــەی هەفــت،
هەفتــە بدەینــەوە ،ئــەم وشــەیە پەهلــەوی ،یــان
فەهلەوییــە ،گــەڕان بــەدوای وشــەی فەرهەنگیــدا
ئەوەمــان بــۆ ســاغ دەبێتــەوە ،كــە ڕەســەنی وشــەكان لــە
كوێــوە ســەرچاوەیان گرتــووە ،ئــەوەش بەڵگــە نەویســتە
كــە فەرهەنــگ بڕیــار بــدات و ئــەو وشــانەش مۆركی

نەتەوەیــی خۆیــان دیــاری دەكــەن.
«باربوو ئاما هۆر گرت ساز چەند ئاهەنگ
نە پەردەی ماهوور سازا چەند ئاهەنگ
شی وە ناو سەوڵێ وە ئاواز وەش
سروودێ وانا سروودێ دڵگەش
گرد نەشڤفت مان دین شادیش پێیەن
خەسرەو سەرسام مەند واتش یەكێ یەن
یارەبود ئاما وێش ناسا وە ئەو
وات ئەمن كوردم كە ئامەم وەدەو
چەند سروودێ تر وانا هەتا شەو
خەسرەو كەردش وە هۆنیا گەری وێش
هەتــا بژنــەۆ چەنــد ئاهەنــگ پەرێــش» ()8
بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە الپــەڕە(.)267
ئــاوازەكان زێــد و شــوێنیان هــەر هەورامــان بــووە،
خانــای قوبادیــش هــەر لــە دەڤــەری هەورامــان ژیانــی
بەســەر بــردووە ،لــە شــیرین و خوســرەوەكەیدا زۆرجــار
باســی باربــودی كــردووە ،كــە لــە مەجلیســەكاندا
لەگــەڵ نەكیســا و بامشــاد گۆرانــی و ســروودیان
چڕیــوە ،زۆربــەی شــاعیرانی دەڤــەری هەورامــان
ئامــاژە بــەو هونەرمەنــدە دەنــگ خۆشــانە دەكــەن،
شــیعرەكانیان زۆر بە جوانی باســیان دەكەن .هەڵبەت
ئــەو چەنــد بەیتــە شــیعرییە لــە شــیعرەكانی (ئەڵمــاس
خانــی كەلهوڕییــە( 1227-1165كۆچــی) ســەبارەت
بــە نــەژادی باربــود گوتوویەتــی:
(دەســگا ،گــەر بمانەوێــت وشــەی دەســگا
بەواتایەكــی كــوردی و شــیكردنەوەیەكی هونەرییانــە
لێــك بدرێتــەوە دەشــێت بڵێیــن كــە وشــەیەكی
لێكــدراوی ئاڤێســتایە كــە بریتییــە لــە دەس كــە
لــە وشــەی داس ،یــان داش/ـــەوە هاتــووە ،ئەویــش
لێكەوتــەی وشــە لێكــدراوی مەز-داش/ـــە .داش
بــە مانــای دانشــت /دانســت (حیكمــەت) دێــت.
وشــەی گاهـ/یــش بەمانــای گاز و ڕاز و بانــگ
و هــاوار ،پــاراوی وشــە لێدراوەكــە ڕازێكــی زانســت
(ســروودێكی بــە حیكمــەت) دەبەخشــێت )9( .بڕوانە
هەمــان ســەرچاوە ،الپــەڕە (.)126
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زۆرجــار هــاوارم بــۆ نووســەر و هونەرمەنــدی
خۆمــان بــەرز كردووەتــەوە ،بــەاڵم كــەم كــەس گوێیــان
پــێ داوە.
(بەیــات)ی باجــەاڵن ،یــان (ئای ئای)ی باجەاڵن،
شــێوگەلێكی دەســگای بەیاتــە ،جیاوازییەكــەی
تەنیــا لــە الوژە و چەشــنی چڕینەكەیەتــی ،كــە
تایبەتــی باجــەاڵن بەخــۆوە بگرێــت ،ئەمــەش نموونــە
ســۆزێكە لــەو ئــای ئاییــە (بەدەنگــی ســەید فەتاحــی
جەبــاری) كــە لــەو ناوچەیــەدا بــاوە:
«وادەی بادەی ناب سۆبو قەرقەفەن
دەنگ زایەڵەی دایەرە و دەفەن
جەگشت دیارێ تەجەالی نۆرەن
فیتنە گیرە وار قەتڵم مەنسوورەن
مەیەن مەی شەوقەن موعبەتەن مەیلەن
خومان لەب ڕێزەن پیااڵن كیلەن
ئای ساقی دەخیل وەی سبووتەوە
وەی بادەی گوڵ ڕەنگ چوون یاقووتەوە)10(»...
بڕوانە هەمان سەرچاوە ،الپەڕە (.)54
ســەدای ماچــۆ گۆزوانــەكان ،ســەدای جەبــاری
ناڵــەی گەرمیــان ئــای ئــای و ئەڵــا وەیســی،
دەنگــی هــەزارەی زەنگەنــە ،ســرودخوێنانی داقــووق،
ئەمانــەش بــە میراتگــری زەردەشــتی دێــن ،بۆیــە
فەرهەنگــی میوزیــك وێنــەی ون كــردووە ،فــرە
جوانــی باســی هــاوار و ناڵــە و زەنگۆڵــە و دەســگا و
ئاتەشــگەدەكانی كــردووە.
هونەرمەنــدی كۆچكــردووی نەتەوەكەمــان
(عەباســی كەمەنــدی) یەكێكــە لــەو هونەرمەنــدە
ناودارانــەی واڵتەكەمــان ،كــە بەبــێ ســێ و دوو
باســی میوزیكــی هەورامــان دەكات ،بــەم شــێوەیە
دەڵێــت:
«ئێســتاش ( )99پیــری هەورامــان كــە باســیان
دەكرێــت)90( ،یــان موغانــی زەردەشــتی بــوون ،كــە
لــە پیرشــالیارەوە دەســت پــێ دەكات تــا دوایــی.
مۆســیقای ئێمــە ،ئەدەبیاتــی ئێمــە ،بــە تایبــەت لــە
ناوچــەی هەورامــان دەســتنەخۆردەیە ،یانــی كــوردی

پەتییــە ،چــوار پێنــج وەزنــی هیجائــە بەرقــەرارە،
زۆر كەمــە ،یانــی مێــژووی ئەدەبیاتــی هەورامــان
كۆنــە)11( »...
عەباســی كەمەنــدی چاوپێكەوتــن لــە گۆڤــاری
خــاك ،ژمــارە ( )45ســاڵی چــوارەم ســلێمانی ،ســاڵی
()2001ز ،الپــەڕە (.)21
بیــرو بۆچوونــی ئــەم میوزیــك ژەنــە ،ئــەم شــاعیرە،
ئــەم دەنگخۆشــە ،ئــەم وێنەكێشــە ،ئــەم نووســەرە،
بەتایبەتــی لــە بــواری میوزیكــی ڕەســەنی
میللەتەكەمــان بــە الیــەوە هەرێمــی هەورامانــە،
بۆیــە ڕاســتەوخۆ وەاڵمــی پرســیارەكان بــە شــێوازی
ســەردەمی و ئەكادیمیانــە دەداتــەوە ،لەبــەر ئــەوە
بناغــە و ڕەســەنایەتی بــۆ دەركەوتــووە ،هەروەهــا
لێكۆڵینــەوەی مەیدانیشــی بــۆ هەورامــان کــردووە،
گەیشــتووەتە ڕاســتی و دروســتی ،وەك بیــردۆزی
فیســاگۆری ڕاســتییەكانی ســەلماندووە ،هەروەهــا
بەدەنگــە هێمــن و لەســەرخۆكەی ،بــە بەكارهێنانــی
هۆنــراوەی دوو میســرەعی لــە ئاوازەكانــی بایەخــدان
بــە ئــاوازی گوندنشــینان ،زیندووكردنــەوەی دەیــان
ئــاوازی ئاهورایــی ،كــە هەورامــان جانشــینگەی
ئــەو هەمــوو كەلەپــوور و فەرهەنگــە نەمرەیــە.
هونەرمەنــدی گــەورە (عەباســی كەمەندی)یــش
ئامێتــەی ئــەو خاكەیــە ،كــە ئــەوی پــەروەردە كــردووە
بــۆ ڕەســەنایەتی هونــەر لــە واڵتــی ئاویــەر ،یــان
ســنەی دەالل.
«بــەاڵم مــن ئێســتا دەبینــم لــە تــەواوی دنیــادا
ملیۆنــان دۆالر و دینــار و تمــەن خــەرج دەكــەن تــا
گۆزەیەكــی كــۆن لــە ژێــر خــاك دەربێنــن و بیبــەن
لــە موزەیەكــدا نیشــانی بــدەن وەك شــوێنەواری
شارســتانیەتی ،جــا باشــە دەبینــی جوانتریــن و
شــیرینترین گــۆزە و چینــی پــڕ لــە نەخــش لــە
دووكانەكانــدا داینــاوە و بــە هەرزانتریــن قیمــەت
دەیفرۆشــن ،بــەاڵم ڕەســەنایەتی نییــە ،ئــەو گــۆزە
كــۆن و شــكاوە شــتێكی تــرە لــە بەرانبــەر ئەمــەدا
مۆســیقای ئێمــەش حاڵەتــی ئــەو گــۆزە شــكاوەی
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هەیــە بەرانبــەر مۆســیقای مۆدێــرن و ئەمــڕۆ دەبێتــە
ئــەو چینییــە جــوان و ســەرنجبەرە ،بــەاڵم بــێ بەهایــە
و بنچینــە و هیــچ شــتێكی تێــدا نییــە)12( »...
بڕوانــە هەمــان ســەرچاوە ،الپــەڕە (.)22
ئێمــە تــا ئێســتا نەمانتوانیــوە پــەرە بــە هونــەری
خۆمــان بدەیــن ،چونكــە هۆشــیاریی نەتەوەیــی لــە
ڕەگوڕیشــەی ئێمــە زۆر بەكەمــی بەدیــار دەكــەوێ،
ئەگینــا ئێمــەی ئــاری نــەژاد هیچمــان لــە میللەتــان
كەمتــر نییــە ،بگــرە چ هونەرمــان ،چ شــیعرمان
زەمینەیەكــی زۆر لەبــاری هەیــە ،ئێســتاش كــە
هــۆرەی ئاهورایــی لـــێ دەدرێــت ،خەڵكــی نــەزان
تەماشــای یەكتــری دەكــەن ،چونكــە لــە نــاوەرۆك
و ڕوخســاری هونــەری و ئەدەبــی خۆمــان گوێمــان
ســەنگینە ،یــان تائێســتا هونــەرە جوانەكانــی هەمــوو
پارێزگاكانــی واڵت هــەر لــە بوشــەهرەوە تــا ئــاوی
ئــاراس نۆتەنووســیی بــۆ ئــاوازە بــەرزە چڕەكانــی
ســیاچەمانەكان ،هــۆرەی ئاهورامەزدایــی نەكــراوە،
هەروەهــا نــاوی ئــەو ئاوازانــەش ببرێــت زۆر بــە
سەرســامی تــازە مۆدێرنــەكان وەاڵم دەدەنــەوە .تــا
ئێســتا میللەتــی ئێمــە ئاڤێســتا ناناســێ ،بــەاڵم
ئاوازێكــی بێگانــە ئــەوە گوێیــان ســووك و ئاســانە
بــۆی.
«هۆنــراوە ،یــان خــۆم دەیڵێــم ،یــان لــە دیوانــی
شــاعیرەكان هەڵیدەبژێــرم ،ئەویــش ئــەو شــاعیرانەی
كــە لــە دڵمــەوە نزیكــن ،وەك بێســارانی و مەولــەوی
و خانــای قوبــادی و میــرزا عەبدولقــادری پاوەیــی،
میــرزا شــەفیع پاوەیــی ،وەك ئەحمــەد بەگــی
كۆماســی ،كــە زۆر دڵبەنــدی شــیعرەكانیم ،ئەوەتــا
میــرزا عەبدولقــادر دەڵـــێ:
«من هەر تۆم هەنی نەك واچی تۆم بۆ
تۆم هەن چەنی عام نییەن چەنی تۆ
سا تۆ بۆ دیدەم بێ پەروا و بێ خەم
تۆ تۆ ،تۆی جەرگم جیاكەر جەهەم
جاتۆ تۆی دەروون بگێڵە پێشدا
ئەرتۆ دیت تۆیێ غەیر جەتۆ تێشدا

توخوا وێت ئاسا باوەرش وەبەر
وە مەودای مۆژگان پارە پارەش كەر
قادر چەنی تۆ دنیاش وەكارەن
بــێ تــۆ زیندەگیــش چــوون ژاری مــارەن»...
( )13هەمــان ســەرچاوە ،الپــەڕە ()22
ئەمــە ئەدەبــی هەورامانــە ،یــان وەك شــتی تــر كــە
عــەرزم كــردن.
ئەحمەد بەگی كۆماسی دەڵـێ:
«چراغم شەوبۆ ،چراغم شەوبۆ
شەوێ نەشەوان شیم پەرێ شەوبۆ
هەراس بیم جە داخ شەوبۆی زوڵف تۆ
ناعیالج چنیم دەستەی شەوبۆی كۆ
شایەد بۆی زوڵفت كەمێ بەیۆ لێش
بەڵكە زامانم كەتەر كەران ئێش
چەند وەدڵ نیام بۆ وەبۆی شەوبۆ
بۆش مەدا ،ئەمما نەك چوون زوڵف تۆ
فیدای ئەو شابام ،تۆش ئیجاد كەردەن
زوڵفانت گرەو جە شەوبۆ بەردەن
ئەر شەو ،بۆی زوڵفت بدەم وە شەوبۆ
دەیری بان نەجەمع دەیریانێ كۆ
«ئەحمەد :تا زیندەن هەر سەرگەردانەن
بــێ شــەوبۆی زوڵفــت دیلــی هەردانــەن» ()14
هەمــان ســەرچاوە ،الپــەڕە ()22
هونەرمەنــدی وەهــا خــۆی بــۆ هونــەر و ئەدەبــی
هەورامــان ســازدابێ ،ئیــدی چــۆن مــرۆڤ نەتوانــێ
وەك ئــەو كەڵــە هونەرمەنــدە كە تۆنی كەمانچەكەی،
یــان ئەڵقــەی دەفەكــەی ،ناڵــە و ســەدای كۆســەی
هەجیــج و چۆمــی زاوەر و كێــوی ئاوییــەر پێشــوازی
لــەو مرۆڤــە ناكــەن ،هەرجــارەی كــە گۆرانییەكــی
چڕیــوە ،ناڵــە و ســەدای پیــر و جوانانــی هەورامانــی
هەژانــدووە ،بۆیــە فــرە بــە زەریفــی لــەو بۆچوونانــەی
كــە لەســەر هەورامانــی نووســیوە ،ئەگــەر واڵتمــان
بــێ هــەر جــارەی تابلۆیەكــی ،یــان پەیكەرێكــی
برتــوزی نــاكان ،بــۆ ئــەو میوزیكژەنەی شــاری ســنە،
«مــن لــەم جــۆرە شــیعرانە هەڵدەبژێــرم بــۆ گۆرانــی،
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جاربەجارێكیــش شــتێك بــوو لــە مەســیری زیندەگیــدا
بــە قەولــی ئێرانییــان ئەســەری بــووە لەســەر دڵــم ،وەك
(نەتــۆری) وەك (بیبــی خانــم) نازانــم بیرتــان دێ،
یــان نــا (بیبــی خانــم) شــیعری خۆمــە( ،نەتــۆری)
شــیعری خۆمــە ،زۆربــەی كارەكان شــیعری خــۆم
تێكەڵــە ،وەك ئــەو كارەی كــە لــە گەالوێــژدا هەیــە
دەڵـێ:
«گەر مەسلوبم كەن مەسیح ئاسایی
مەحاڵــە ئازیــز مەیلــی جیایــی» ( )15بڕوانــە
هەمــان ســەرچاوە ،الپــەڕە(.)22
ڕوحــی ئــەم هونەرمەنــدە ئاوێزانــی (بیــری چــاك،
وتــاری چــاك ،كاری چــاك) بــووە ،بۆیــە هــەردەم
لــە شــیعرەكانیدا ئــاوازەكان بــە شــیعری هەورامانــی
ســەربەندی گۆرانییەكــە ،بــە شــیعری هەورامــی
دەست پێ دەكات ،بۆیە مەحاڵە هونەر و فەرهەنگی
هەورامــان لــە ڕوحــی عەبباســی كەمەنــدی هەمیشــە
زینــدوو جیــا ببێتــەوە ،ڕاســتە ئێســتا هونەرمەنــد
بــە جەســتە دیــار نییــە ،بــەاڵم ئــاواز و گۆرانــی
وێنــە و تابلۆكانــی لــە (كۆســەی هەجیــج)دا ناڵــە و
ســەدایان دێ ،ئــاوی (بلـــێ)یش هــەردەم گیانفیــدای
ئــەم كەڵــە هونەرمەنــدە بــێ ،چونكــە ئــەو وتانــەی
ئــەم هونەرمەنــدە فەرمــووی هەموویــان شــایانی
هەورامانــی ســیاچەمانەكانی ئاهۆرامەزدایــە ،بۆیــە
خــۆی زانیویەتــی چــی دەڵـــێ و چــی پێشــكەش بــە
جەمــاوەرە زیندووكــەی كــردووە؟ ،هەروەهــا زانیویەتی
دیمــەن و فۆتۆگرافــی كــوێ بــكات لــە كلیــپ،
بــەاڵم مەخابــن مــەرگ مــەودای نــەدا تــا ئەوەنــدەی
تــر وەســفی زێــدزادەی خــۆی بــكات.
لــە توانایــی خۆیــدا ڕۆژێــك لــە ڕۆژان لــەكار
و چاالكیــی هونــەری ئەدەبیاتــی نەتەوەكــەی
كۆڵــی نــەداوە ،بۆیــە ئــەم هونەرمەنــدە ڕەســەنە
هــەروەك ئامــاژەم پــێ دا ،لــە بــواری نووســیندا
زیندووكــەرەوەی دەیــان شــاعیر و نووســینی ســەدا
و ســیما بــووە .زۆرجــار شــیعری چەنــد شــاعیرێكی
هەورامانــی تێكــەڵ كــردووە و لــە یــەك ئــاوازدا

هەمــووی كۆكردووەتــەوە .ئــەم هونەرمەنــدە لەبــەر
ئــەوەی لــە زیندووكردنــەوەی هونــەر و ئەدەبیاتــی
ڕەســەنی هەورامــان درێغــی نەكــردووە ،زۆر زیرەكانــە
خامــەی ڕەنگینــی لــە بــوارە جیاجیاكانــی ئەدەبــی
زێــد و موركــی خــۆی بــۆ فۆرمەڵــەی زینــدوو
كارەكانــی کــردووە ،بۆیــە خامــەی مــن بــۆ ئــەم
مرۆڤــە مەزنــە هــەردەم كــول نابێــت و مەرەكەبــی لـــێ
نابڕێــت و بەپێــی توانایــی خــۆم درێغــی بــۆ ناكــەم.
ئەگــەر ئێمــەی هونەرمەنــد و نووســەر چاومــان لــە
فەرهەنــگ و هونــەر و كولتــووری خۆمــان بێــت
دەبــێ ڕێبــازی كەمەندیــی هونەرمەنــد بــەر نەدەیــن
هەتــا لــە ژینــدا بیــن .دوو كاری هونەریــم كــردووە
بــە نــاوی (دەســتان ســەرایەن) ،كــە ژیاننامــەی
بەرهەمــی چەنــد شــاعیرێكی ســۆرانی زبانــە ،لــە
تەلەڤزیۆنــی ســنەوە پەخــش بــووە ،ئێســتاش خەریكــی
كارێكــم بەنــاوی (كۆنــە هــەواران) ،ژیاننامــەی
چــواردە شــاعیری هەورامــی زبانــە ( )19بڕوانــە
هەمــان ســەرچاوە ،الپــەڕە (.)23
زۆر كەمــن بــەم تێروتەســەلییە وەك كەمەنــدی
بــۆ هەورامانیــان نووســیبێ ،ئەگــەر نووســەر و
هونەرمەندانــی واڵت بــەو عەقڵییەتــە و بــەو
مەعریفەیــە كار بكــەن ،ئــەوە گومانــی تێــدا نییــە
هــەم ئــەدەب و هــەم هونەرمــان شــان لە شــانی شــاكارە
ئەدەبییەكانــی جیهــان دەدات ،نابــێ هونەرمەنــد ،یــان
نووســەر خــۆی بەكــەم بزانــێ ،چونكــە هونەرمەنــد
ســەرمایەی هونــەرە ،نووســەریش ڕاســتكەرەوەی
چەمــك و ڕەخنەگــری هەڵەکانــی واڵتــە ،نووســەر
و هونەرمەنــد دەبێــت زۆر بــە ســەلیقە و ئــاوازەوە
بیــر و هۆشــیان بخەنــە خزمەتــی نەتەوەكەیــان وەك
هونەرمەنــدی واڵتمــان عەباســی كەمەنــدی.
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