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بەدواداچوونێكی خۆم

عەبدوڵاڵ خدر مەولوود
)زانكۆی سەالحەددین - كۆلێژی پەروەردە(

)1(
مانگ و كەتان

بــۆ دوابــاس و پرۆژەكــەم )فۆلكلــۆر لــە شــیعری 
ــی  ــان(، )100( دیوان ــە لەهجــەی خۆم ــدا - ب كوردی
دوو  ئەلحەمدولیلــا  دەوركــردەوە.  شــاعیرەكانم 
نوســخەم وەكــوو كتێــب ڕاكێشــاوە و چاوەڕێــی 
ــە و  ــەو هەمــوو دیوانان ــەوەی ئ ــە. خوێندن چاپكردن
بــەوردی، مــادەی خــاو و كەرەســەی نووســین و 
بابەتــی تــازەی بەردەســت خســتم. ئــەو دوو بابەتــە 

ــەوەن. ــەو خوێندن ــپێكی ئ دەس
ــە  ــان گێڕەوەی ــە، ی ــان ڕووداوێك ــگ و كەتت )مان
ــە ئەفســانە نزیــك  ــۆ ڕووداوێــك كــە خــۆی زۆر ل ب
كردووەتــەوە، واتــە: ئەگــەر شــەوق و ڕۆشــنایی 
ــەو  ــان بكــەوێ، ئ ــگ بەرگــوڵ و پارچــەی كەتت مان
جــۆرە گــوڵ و پارچانــە لە شــوێنی خۆیانــدا دەڕزێن 
و پارچــە پارچــە دەبــن. ئــەو بینیــن و »پێــك 
گەیشــتنە« لەناوچوونــە الی شــاعیرەكانمان بووەتە 
ــی  ــە هونەرییەكان ــی وێن ــیعر و داهێنان ــی ش هەوێن
شــیعر. ئــەم لەناوچــوون و داڕزانــەش بــە حســێبی 
ئــەو گیانفیــداكاری و خۆبەخــت كردنانــە دێــت كــە 
لەنێــوان عاشــق و مەعشــووقەكەی بــە ئەنجــام 
دەگــەن، ئــەم بابەتــە بــە تاڵــە مووەكــی باریكیــش 
یــش   - تصــوف   - ســۆفیگەری  دنیــای  بــە 

دەبەســتێتەوە(.
سالم دەڵێ:
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لــە طەبعــی ماهــی گــەردوون و بوخــاری بەحــری 
ئەندووهم

مەتاعــی ســینەیی چاكــم وەكوو جامــەی كەتانێكە   
780

تەبیعــەت،  طەبــع:  هاتــووە،  دیوانەكــەدا  لــە 
مــۆرك. ئەنــدووه: خــەم و خەفــەت. مەتــاع: كااڵ، 
كەلوپــەل. ســینەی چاك: ســنگی دادڕاوی دوولەت. 

ــان: قوماشــێكی تەنكــە. ــراس. كەت ــە: ك جام
دوولەتــم،  دادڕاوی  ســنگی  ڕووپۆشــی  واتــە: 
بەهــۆی تەبیعــەت و خوڵقــی مانگــی ئاســمان و 
هەڵــم و هــااڵوی دەریــای خەفەتمەوە، وەك كراســی 

كەتــان هەڵپــڕووزاو و ســووتاوە.
دیسان دەڵێ:

وەكــوو تــێ دەفكــرم ئــەم ظوڵمــە ناپرســن، بــاڵ 
مــات بــم

ــی، دڵ  ــە ماه ــەوی دوو هەفت ــە شــوعلەی پەرت ل
كەتانێكــە   786

مــات: بــێ دەنــگ و كــڕ. شــوعلە: گــڕ، بڵێســە. 
پەرتــەو: پرشــنگی ڕووناكــی. دوو هەفتــە ماهـــ: 

ــواردە. ــی چ مانگ
و  ســتەم  لــەم  بیردەكەمــەوە،  وەك  دەڵێــن: 
ــۆ خــۆم  ــە وا باشــترە ب ــە ناپرســرێ، بۆی زۆرداریی
ــم. گــڕی پرشــنگی ڕووناكــی  ــگ ب ــێ دەن ــات و ب م
ــی  ــی دڵ ڕوخســاری وەك مانگــی چــواردەی، كەتان

ســووتاندووم.
كوردی دەڵێ:

پەڕتەوی عاریصی یار و دڵی صەد پارەیی من
قیصەیــی شــەوقی مەهــو چاكــی كەتانــە بــە 

عومــەر   146 ب1 
ئــەو شــیعرەی ئــەم دێــڕەی لــێ وەرگیــراوە، 
بــە نــاوی ســالم لــە بەشــی یەكەمــی ئــەم باســەدا 
هاتــووە. واتــە: شــیعرەكە لــە هــەردوو دیوانــی 
ســالم و كــوردی چاپــی مامۆســتا گیــوی موكریانــی 
ــی دووەم، 1972ل70،  ــالم، چاپ ــراون. س ــار ك تۆم
ســێیەم،  چاپــی  كــوردی،  دیوانــی  دێــڕە.   )7(

1973ل24، )6( دێــڕە. لــە پەراوێزەكەیــدا هاتووە: 
ــەڕە  ــە الپ ــی ســالم، ل ــاو دیوان ــەش لەن ــەم غەزەل ئ

)70(دا هەیــە!
لــە دیوانــی ســالم )2015(، ل348 بەرگــی یەكەم، 
هەمــان شــت )7( دێــڕە. لــە دیوانــی كــوردی 
ــڕە. هــەر  )2010(، ل146 بەرگــی یەكــەم، )8( دێ
دووالش جەخــت دەكەنــەوە و زۆر تەئكیــد دەكــەن 
كــە هــی شــاعیری ئــەوە! هــەر لەبــەر ئەوەیــە 
ئەوجــارە بــە نــاوی كــوردی تۆمارمــان كــردووە. لــە 

ــراوە. ــاس ك بەشــی یەكــەم، الی ســالم ب
مەال وەسمان دەڵێ:

كەتانی تەن لە دەوری ماهی ڕووت چاك
بووە پیراهەنی یەعقوبی غەمناك   137

كەتــان: گیایەكــە بۆ ســوود وەرگرتن لە تۆوەكەی 
و لــە ڕیشــاڵەكانی دەڕوێنــرێ. وا بــە ناوبانگــە كــە 
كەتــان زۆر ناســكە بــە جــۆرێ گوایــە كە مانگەشــەو 
ببــێ و بــدا لێــی لەبــەر ناســكی شــەق دەبــات. 
چــاك: دڕاو، كــۆن. پیراهــەن: ژێــر كــراس، كــراس. 
ئەگــەر كەتانــی تــەن، لــە دەوری مانگــی ڕووی 
پــڕ شــەوقی دلبــەر و خۆشەویســت بــێ، حەتمــەن 
ــە: عەمبارەســۆت و داڕزاو و  ــە چــاك. وات ــێ ب دەب
بــێ كەڵــك. وەك كراســە بــە خوێنەكــەی حەزرەتــی 

مەحوی
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ــۆی  ــەالی خ ــووب ل ــی یەعق ــە حەزرەت یووســف، ك
گلــی دابــووەوە.
مەحوی دەڵێ:

بــە تابــی عەكســی ئــەو دیــدارە دڵ ســووتا، 
موزەككابــە

كەتانــت ڕاگــرە ســاز و بــە جیلــوەی ماهتابــی زوو   
256

لــە دیوانەكەیــدا هاتــووە، مــوزەككا: پــاك كــراوە. 
ماهتــاب: ئــەوەی وەك مانــگ بدرەوشــێتەوە.

واتــە: هــەر دڵێــك بــە تینــی ئاوێنــەی ڕووی 
ــە  ــی دڵ دان ب ــوو گەردێك ــە هەم ــووتێ، ل ــار بس ی
كەســێكی تــر پــاك دەبێتــەوە. كەواتــە تۆیــش 
ــەر تیشــكی  ــی ڕووی زەردی خــۆت بەراب زوو كەتان
مانگــی ڕووی یارێــك ڕابگــرە، بــا بســووتێ و پــاك 
ببێتــەوە. مەشــهوورە كەتــان بدرێتــە بــەر شــەوقی 

دادەڕزێ. مانگەشــەو 
سابری دەڵێ:

كــێ بــووا ئــەم شــەو جیهــان یەكســەر بــە ماهــی 
ڕوومەتــی

عاســی و مەعســوم هەمــوو مانەنــدی كەتــان داڕزی   
202

ــە،  ــە ڕای مــن )پوواو(ـ ــە. ب ــارە هەڵەی ــووا، دی ب
واتــە: شــتی ڕزیــو، گەنــدەڵ. عاســی: ســەركێش، 
گونەهــكار، ڕێگــر، ئــەو كەســەیە كــە فەرمــان 
ناهێنێتــە جــێ. مەعســووم: پارێــزراو، پــاك، داوێــن 
پــاك، دوور لــە هەڵــە و گونــاح. مانەنــد: مــان، 

ــوو. وەك
شــاعیرمان دەســپێك دەپرســێ، ئــەم شــەو كــێ 
پــوواوە؟ هــەر بــە خۆشــی وەاڵمەكــەی دەداتــەوە: 
هەمــوو جیهــان بــە شــەوق و تیشــكی مانگــی 
ڕوومەتــی. كــورد گۆتەنــی: تــەڕ و وشــكی پێكــەوە 
كەتــان  وەك  مەعســوم  و  عاســی  دەســووتێنی! 
پارچــە پارچــە بــوون و داڕزان و لێــك هەڵوەشــان.

دیسان دەڵێ:
ــەی  ــنت ئ ــەوقی حوس ــە ش ــا ب ــان ئاس ــن كەت م

ــر ــەدری مونی ب
گەرچــی ســووتاوم لــە ئــازاری بریــن ناكــەم نەفیــر   

221
ــل،  ــارەزوو، مەی ئاســا: وەك، وەكــوو. شــەوق: ئ
نیــاز، ڕووناكــی، تیشــك.  بیركــردن،  ڕەغبــەت، 
ــی  ــەدر: مانگ ــی. ب ــی، جوان ــی، باش ــن: چاك حوس
چــواردە، مانگــی تــەواو. مونیــر: ئــەوەی ڕووناكــی 
دەدا، ڕووناكــی دەر. نەفیــر: واتــای زۆرە، فەریــاد، 
هــاوار، دەنگــی بــەرز، ئــاوازی باڵنــدە و مۆســیقا... 

تــاد.
ــن  ــێ: م ــی و دەڵ ــە دلبەرەكەیەت ســابری ڕووی ل
ــڕی(  ــە ك ــاوار )ب ــگ و ه ــێ دەن ــان ب ــوو كەت وەك
داڕزاوم و پارچــە پارچــە بــووم، دەســووتێم و ئــازار 
دەكێشــم! بــە شــەوق و ڕووناكــی تۆیــە ئــەی مانگی 

لــە چــواردەم.
بێخود دەڵێ:

گەهـ سینە چاكی غەمزەیی خووبانی بێ وەفام
گاهی كەتانی پوڕتەوی ڕوخساری مەهوەشم 49

ــدێ  ــە، كات، دەم، هەن ــراوەی گاه گەهـــ: كورتك
جــار، جــارە ناجــار. ســینەچاك: مەبەســت ســنگی 
ــدن، قســەكردن  ــزە: چاوهەڵتەكان ــە. غەم ــەت لەت ل
بــە چــاو و بــرۆ، نــاز. خوبــان: كــۆی خوبــە، واتــە: 
جــوان، بــاش، شۆخوشــەنگ. مەهــوەش: لــە جوانی 

و شۆخوشــەنگیدا وەكــوو مانــگ.
ئــەم دێــڕە شــیعرەی بێخــود، هــەر نیــوە دێڕێكــی 
ڕەســمی دەرد و بەاڵیەكــی زۆر گــەورەی كێشــاوە: 
لــە نیــوە دێــڕی یەكەمــدا دەڵــێ: بەنــاز و غەمــزەی 
وەفایەكــەم، ســینە و جەرگــم  بــێ  مەعشــووقە 
پارچــە پارچــە و لــەت لەتــە. لــە نیــوەی دووەمــدا 

دەڵــێ:
جــاری واش هەیــە، دەبــم بــە كەتانــی پرتــەوەی 

ڕوخســاری وەك مانگــی چــواردە.
دیسان دەڵێ:

گــەر كەتــان و ڕۆژپەرســتی ئێــوە نیــم، بــۆ ڕۆژ و 
شــەو
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ڕووم لــە مانــگ و ڕۆژی )وارمــاوە( و )بێــدن( كــردووە 
94

وارماوە و بێدن: ناوی دوو گوندن.
مورەتتەبــی  نەشــرێكی  و  لــەف  دێــڕە،  ئــەم 
ڕۆژ.  - ڕۆژپەرســت  مانــگ،   - كەتــان  تێدایــە: 
جــووت وشــەكانیش دەوری خۆیــان هەیــە: شــەو 
و ڕۆژ، دوو دۆســت، وارمــاوە و بێــدن، كەتــان و 
ــەاڵت و ڕۆژاوە. ــەڕۆژە و ڕۆژ، ڕۆژه ــگ، گوڵەب مان

لــە بەشــی یەكەمــی ئــەم باســەدا ئــەم شــاعیرانە 
بەشــدار بــوون:

ــدی،  ــرد، حەم ــەوی، پیرەمێ ــی، ســالم، مەول خان
ــار جــاف، شــێخ ســەالم،  ســابری، ئەحمــەد موخت

ــی. عەون
ڕامان، ژ )155(، 5 / 4 / 2010، ل120.

)1( ســالم )دیوان(، بەرگی دووەم، ســاغكردنەوە 
مودەڕیــس،  عەبدولكەریمــی  مــەال  لێكدانــەوە  و 
كەریــم،  مــەال  محەمــەدی  عەبدولكەریــم،  فاتیــح 
ــن، 2015. ــەی ژی ــاڵح، بنك ــدیق س ــردن س ئامادەك
ــەد  ــەوەی محەم ــوان(، لێكۆڵین ــوردی )دی )2( ك
ــی  ــەم، بەرگ ــی یەك ــۆر(، چاپ ــە ب ــتەفا )حەم مس
یەكــەم، دەزگای چــاپ و باڵوكردنــەوەی ئــاراس، 

هەولێــر، 2010.
لێكدانــەوە  )دیــوان(،  وەســمان  مــەال   )3(
دوكتــۆر  نووســینی  لەســەر  و  لێكۆڵینــەوە  و 
ــف  ــەی )االداب(، )النج ــی، چاپخان ــن موتابچ ئەمی

.1973 االشــرف(، 
و  لێكدانــەوە  )دیــوان(،  مەحــوی   )4(
ــی  ــدرس، چاپ ــی م ــەال عبدالكریم ــەوەی م لێكۆڵین
ــدا،  ــام(، بەغ ــێتی )حس دووەم، چاپخانــەی ئۆفس

.1984
)5( صابــری )دیــوان(، كۆكردنــەوەی شــێخ 
عەبدلڕەحمــان شــێخ نەجمەدیــن صابــری، لــە ژێر 
چاودێــری ســەید ســتار شــێخ، عەبدوڵــاڵ بەرزنجــی، 
كەركــووك،  ئاســیا،  چاپخانــەی  دووەم،  چاپــی 

.2008

)6( بێخــود )دیــوان(، كۆكردنــەوە و لەســەر 
نووســینی محەمــەدی مــەال كەریــم، چاپخانــەی 

.1970 بەغــدا،  االعظمــي(،  )ســلمان 

دەو نوقتە
)2(

خۆشەویســت،  و  نیــگار  بابــەت:  كورتــەی 
مەحبووبــە و مەعشــووقە بەشــتی وا پێكچوێنــراون، 
یــان لــە وەســفدا بەرانبــەر بەیــەك كــراون، لــە 
ــە  ــە دڵ و دەروون، ب ــین ب ــی بەخش ــژ و خۆش چێ
ســنوورەكانی داهێنــان و ئەفرانــدن گەیشــتوون.

كۆمەڵەی یەكەم:
سالم دەڵێ:

فیكر هیچی، كە لەالت نوقتەیە، )سالم( دەهەنی
هەتــە عەقڵێكــی درشــت، ئــەو ئەمەتــە دیققەتــی تــۆ! 

726
فیكــر هیــچ: بیــر و بۆچــوون پوچــەڵ و بــێ 

بناغــە.
ــی  ــر و زەین ــووە: ســالم! بی ــدا هات ــە دیوانەكەی ل
ــی  ــە دەم ــە الت وای ــە، ك ــتێكی هیچوپووچ ــۆ ش ت
یــار خاڵــە! ئەگــەر وردبینــی و وردەكاریــی تــۆ 
ئەمەبــێ كــە دەمــی یــار بــە خــاڵ بشــوبهێنی، 
بێگومــان فــام و هۆشــت درشــتە و وردبیــن نیــت. 
ــە  ــار ل ــی ی ــە دەم ــە ك ــت ئەوەی ــەی مەبەس پوخت

خــاڵ بچووكتــرە.
بــە قــەراری قەتعــی، لــەم غەزەلــەدا نــاو و باســی 
خــاڵ نەهاتــووە! بــاس هــەر باســی نوقتەیــە، دەم 
ــتیش  ــەی مەبەس ــە پوخت ــراوە و ل ــاڵ چوێن ــە خ ب

دەڵــێ: دەمــی یــار لــە خــاڵ بچووكتــرە.
بێبەش دەڵێ:

چ خۆشــە ئــەو دەمــەی )بــێ بــەش( بفەرمــێ ســا 
خیلوەت وەرە 

و  كوڵمــە  ماچــی  ببەخشــێ  پێــم  كا  كــەرەم 
47 زاری  نوقتەیــی 

سابری دەڵێ:
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لەكــن نوختــەی دەمــی عەقــڵ و زوبــان حەیــران و 
بــێ نوتفــە

دەمــی ســڕی خودایــە دەم مــەدە )صابــر( ئەبــێ 
چــی بــێ   204

ــووە،  ــەی تێكەوت ــە( هەڵ ــەی )نوتف ــن وش ــە م ب
)نوتقــە(، واتــە: گوتــن، قســەكردن، بــە زمــان 
ــە(. ــێ نوتق ــش ب ــەو زوبانی ــڵ حەیران ــن. )عەق هات

ویساڵی دەڵێ:
شمشادە قەدێ. موو كەمەری. اللە سەمەر بێ

نەشــكوفتە گوڵــێ. غونچــە دەمــێ پەســتە دەهــەن بێ 
57

كۆمەڵەی دووەم:
ویساڵی دەڵێ:

ــە  ــەو نوقت ــی: ئ ــە؟ وت ــا غونچ ــە وەی ــم دەمت وت
مەوهوومــە

وتــم زاغــە لــە باغــی ڕووت؟، وتــی: خاڵێكــی 
78 هندوومــە 

ئەحمەدموختار جاف دەڵێ:
ئــەوە دەمتــە نیــگار یــا نوقتەیــی مەوهوومــە ئــەی 

دولبەر
ئــەوە لێــوە، وەیــا یاقووتــە، یاخــۆ قووەتــی خامــە 

109
ڕەمزی دەڵێ:

دەمی وەك نوقتەیی مەوهوومە گەر بێتە قسە
تــێ بگــەی ئــەو دەمــە وەك خونچەیەكــی ســاوایە   

223
كۆمەڵەی سێیەم:

مەال وەسمان دەڵێ:
الڵ بە فایق لەعلی لێو و دانە خاڵی الی دەمی

ــم  ــۆ حەكی ــەرد ب ــە و جەوهــەری ف حوكمــی نوقت
تەحریــر دەكا 136
شێخ ڕەزا دەڵێ:

گەر دەلیلێ وەكو نوقتەی، دەهەنت نەبوایە
منیــش ئینــكارم ئەكــرد وەك، حوكەمــا جەوهەری 

45 فەرد 

لــە بەشــی یەكەمــدا ئــەم شــاعیرانە بەشــدار 
بــوون:

نالــی، ســالم، مەحــوی، وەفایــی، ئــەدەب، نــاری، 
زێــوەر، حەمــدی، ســافی، بێخــود، خادیــم.
ڕامان، ژ )265(، 5 / 6 / 2019، ل90.

)1( ســالم )دیــوان(، بەرگــی یەكەم، ســاغكردنەوە 
مودەڕیــس،  عەبدولكەریمــی  مــەال  لێكدانــەوەی  و 
كەریــم،  مــەال  محەمــەدی  عەبدولكەریــم،  فاتیــح 
ئامادەكــردن ســدیق ســاڵح، بنكــەی ژیــن، 2015.

)2( شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی )دیــوان(، ســاغكردنەوە 
و  چــاپ  دەزگای  مســتەفا،  شــوكور  شــەرحی  و 
باڵوكردنــەوەی ئــاراس، چاپخانــەی وەزارەتــی پــەروەردە، 

.2000 هەولێــر، 
)3( صابــری )دیــوان(، كۆكردنــەوەی شــێخ 
عەبدلڕەحمــان شــێخ نەجمەدیــن صابــری، لــە ژێــر 
چاودێــری ســەید ســتار شــێخ عەبدوڵــاڵ بەرزنجــی، 
كەركــووك،  ئاســیا،  چاپخانــەی  دووەم،  چاپــی 

.2008
)دیــوان(،  جــاف  ئەحمەدموختــار   )4(
و  لێكدانــەوە  و  بەراوردكــردن  و  ئامادەكــردن 
پێشــەكی د. عیزەدیــن مســتەفا ڕەســووڵ، بــە 
كۆششــی ئەفراســیاب ئەحمــەد موختــار جــاف، 

.1986 بەغــدا،  )االدیــب(،  چاپخانــەی 
ــی جەمــال  ــوان(، ئامادەكردن )5( ویصالــی )دی
محەمــەد محەمــەد ئەمیــن، )دار الجاحــظ للطباعــة 

والنشــر(، بەغــدا، 1998.
)6( ڕەمــزی مــەال مــارف )دیــوان(، كۆكردنــەوە 
و ئامادەكردنــی كەمــال ڕەمــزی، چاپــی یەكــەم، 
لەســەر ئەركــی وەزارەتــی ڕۆشــنبیری چــاپ كــراوە، 

ســلێمانی، 1999.
ســێیەم  بەرگــی  )دیــوان(،  بــەش  بــێ   )7(
والشــباب(، هەولێــر،  الثقافــة  )مدیریــة مطبعــة 

.1988


