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بڕوا و پەیامەکان
لە کۆشیعری “چەپڵە 
لێدەدەم و چەپڵە 

لێنادەم”دا

مەهاباد قەرەداغی)*(

پێشەکی
ــە مێژوونووســە  ــە ل ــاوەڕ؛ ئێســتا یەکێک ــەد ب ئەحم
دیارەکانــی کوردســتان و خاوەنــی چەنــدان کتێبــی 
مێژوویــی بەنرخــە، بــە تایبەتیــش لــە کەســایەتی 
گەرمیانــی  دەڤــەری  مێــژووی  ڕووداوەکانــی  و 
فەرامۆشــکراو دەکۆڵێتــەوە و دەیاننووســێتەوە، بۆیــە 
زۆر لــە نووســینەکانی لــەو بــوارەدا پێشــەنگن و دەبنە 

ــوو.  ــی داهات ــۆ لێکۆڵەران ــەرچاوە ب س
ئەم پێشــەکییەم لەبارەی کەســایەتی و پســپۆرێتی 
ــاس  ــی ب ــە پێویســت زان ــاوەڕ ب ــەد ب ئێســتای ئەحم
بکــەم، چونکــە لێــرەدا مــن باســی دیوێکــی تــری ئــەو 
دەکــەم و باســی شــاعیربوون و شــیعرەکانی ئەحمــەد 
بــاوەڕ دەکــەم لــە کۆشــیعرێکدا بــە نــاوی »چەپڵــە 
لێــدەدەم و چەپڵــە لێنــادەم«، کــە زۆربەیان شــیعری 
نەوەدەکانــی ســەدەی ڕابــوردوون و ڕەنگدانــەوەی 
کارەســات  و  تەنگــژە  و  نیگەرانــی  و  دڵەڕاوکــێ 
مێژوویییــەی  قۆناغــە  ئــەو  مەرەگەســاتەکانی  و 
کوردســتان بــە گشــتی و دەڤــەری گەرمیــان بــە 
ــەو  ــت، ئ ــدا دەردەکەوێ ــی تێیان ــە ڕوون ــی، ب تایبەت
شــاعیر  نووســراون،  تێــدا  شــیعرەکانی  دەمــەی 
هێشــتا پســپۆری مێــژوو نەبــووە، بــەاڵم بــە تــەواوی 
هەســت بــەوە دەکرێــت کــە دەرکــی ئــەو، واتــە چاوی 
ســێیەمی ئــەو، تەکــەزی لەســەر وردەکارییەکانــی 
ــتێکی  ــە هەس ــووە و ب ــەکان ب ــو ڕووداوە مێژوویی نێ
شــاعیرانە و تەکنیکــی جــوان و ســادە و کاریگــەری 

ــون. ــیعری، دەریبڕی ش
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ڕوانینێک بۆ دەق لە چاویلکەی مێژووەوە
لەبــەر ئــەوەی یەکێــک لــە ڕێبازەکانــی ڕەخنــەی 
بــۆ  مێژووییــە  خوێندنــەوەی  ڕێبــازی  ئەدەبــی، 
ئــەدەب، بۆیــە منیــش هــەر بەو میتــود و پێوەرانەی 
ــەد  ــەم شــیعرانەی ئەحم ــە، ئ ــازە ئەدەبیی ــەو ڕێب ئ
ــەنگێنم.  ــووس، هەڵدەس ــاعیر و مێژوون ــاوەڕی ش ب
ڕووداوە  کاریگــەری  ڕەخنەگــر  ڕێبــازەدا،  لــەم 
مێژووییــەکان بــۆ ســەر ئــەو دەقــە ئەدەبیانــەی 
دەدۆزێتــەوە،  و  دەپشــکنێ  هاتــوون،  بەرهــەم 
ســەر  بــۆ  مێــژووە  ئــەو  کاریگــەری  هەروەهــا 
ــەری  ــەری بەرهەمهێن ــان نووس ــاعیر، ی ــتی ش نەس
ــەدا،  ــە مێژووییان ــەو قۆناغ ــە ل ــەو تێکســتانەی ک ئ
بــەر  دەخاتــە  باڵوکراونەتــەوە،  و  نووســراون 
ــازە  ــە شــیعرەش، ئەگەرچــی ت ــەم کۆمەڵ ــاس. ئ ب
کۆدەکرێنــەوە و وەک کۆشــیعر لــە چــاپ دەدرێــن، 
بــەاڵم لــە کات و ســاتی خۆشــیاندا باڵوکراونەتــەوە 
و لــە هەڵسەنگاندنیشــدا، بــە تایبــەت لــە ڕووی 
ــەی  ــەوە، مامەڵ ــۆرم و تەکنیک ــان و ف گەشــەی زم
ئــەو ســەردەمەی لەگەڵــدا دەکەین کە تێکســتەکانی 

ــتا. ــەک ئێس ــوون، ن ــەم هات ــدا بەره تێ
ڕووداوەکانــی  کارەســاتبارترین  لــە  یەکێــک 
مێــژووی نەوەدەکانــی باشــووری کوردســتان شــەڕی 
ــە  ــە ئەدەبیاتــی سیاســی ئێمــەدا ب ــە کــە ل ناوخۆی
شــەڕی براکــوژی، نــاو نراوە. ئەم شــەڕە، قۆناغێکی 
ــووە و  ــن ب ــدی و تەنگژەهێ ــە نائومی ــڕ ل ــاڵ و پ ت
لــە الی شــاعیرانی ئــەو ســەردەمەی کوردســتان 
ڕەنگدانــەوەی هەبــووە. ئەحمــەد باوەڕیــش لــەم 
ــەو  ــەردا ئ ــەی کاریگ ــدان وێن ــە چەن ــیعرانەیدا ل ش
نائومێــدی و بێهیوایییــە بەرجەســتە دەکات کــە 

ــاوە،. ــدا هێن ــی کوردی ــەر مرۆڤ ــەڕ بەس ش
»لەم دوو ڕیان و سێ ڕیان و لەم سێگۆشە و 

دوورگە قووڵەی بەرمۆدادا 
دۆش داماوم 

شوناسنامەی کام واڵت و 
کامه  الیەن  بنێمە گیرفان

خۆشم نازانم کوێنەریم و له م ده مه دا 
خه ڵكی كام واڵت و كام ده ڤه رم  

لەم هەڵەت و له م هه وراز و نشێوەشدا 
ناسنامه ی كام نبشتمان و

پاساپۆرتی کوێ هەڵگرم!«
ئــەم شــیعرە ئاوێنەیەکــی واقیعــی شــەڕی ناوخۆیــە 
ــە نێــو فرەناســنامەییەکی وەهمــی نێــو  و ونبــوون ل
ــەر دەدات.  ــانی خوێن ــنامە، پێش ــی بێناس میللەتێک
کورد کە خۆی میللەتێکی بێناســنامەیە و خاکەکەی 
داگیرکــراوە و دەبێــت بــە دوای ئــەوەوە بێــت چــۆن 
لــە ڕێگــەی دروســتکردنی قەوارەیەکــی سیاســییەوە 
ناســنامەیەکی گشــتی و گــەورە بــۆ خــۆی دروســت 
بــکات، بــەاڵم کــە دەرفەتــی بــۆ دروســت دەبێــت و 
ــێکی  ــی و بەش ــی ڕێژەی ــی ئازادییەک ــە خاوەن دەبێت
خاکەکــەی ڕزگار دەکات، چەنــدان الیــەن و گــرووپ و 
کۆمەڵــە دێــن و ناســنامەی بچــووک بچووک پێشــنیار 
دەکــەن و ناســنامە گەورەکــە و پرســە نەتەوەییەکــە 
بــە  دۆخــە  ئــەو  دەکــەن، چوواندنــی  فەرامــۆش 
ــەو  ــی ئ ــدی و ونبوون ــەی نائومێ ــۆدا« لووتک »بەرم
نەوەیەیــە کــە تێــوەگالوی شــەڕی براکــوژی بــوون. 
ــەرگەردانی  ــم« س ــم نازان ــتەواژەی »خۆش ــە دەس ب
ئــەو نەوەیــە تۆمــار دەکات کــە شــەڕ یەخــەی گرتــن 
ــۆ چ ئامانجێــک یەکتــری  و خۆشــیان نەیاندەزانــی ب
دەکــوژن و یەکتــری نیگــەران دەکــەن و یەکتــری 

ئەحمەد باوەڕ
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دەچەوســێننەوە!
»ئەو چرایە مەکوژێنەوە

ئەو چرایە مەکوژێنەوە .. مە!
با لەم کوێرەڕێیەوە 

ماڵئاوایی لە دووکەڵی جگەرەکەم و
وردەنیگای  فەنابوون و 
بەیانیانی عومرم بکەم.«

»کوێــرەوەری« و »فەنابــوون« و »کوژانــەوە« 
و »دووکەڵــی جگــەرە« هەموویــان گــوزارە لــە 
ــایەی  ــە س ــەن، ل ــووچ دەک ــوودە و پ ــی بێه ژیانێک
تەنگــژە و شــەڕ و ئــاژاوە فیکرییەکانــی مرۆڤــدا کــە 
لــە دۆخــی جەنگــدا بــە تایبــەت، مــرۆڤ گیــرۆدەی 
هەســتێکی  و  دەکــەن  ژیانــدا  نێــو  لــە  ناژیــان 
کوشــندەی پووچێتــی ژیــان دەبێتــە هەســتی زاڵ و 
باڵکێشــاو بەســەر واقیعــی ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵکدا.
ئــەم دێڕە شــیعرانەی ئەحمەد باوەڕ، شــاعیرەکانی 
شــاعیرانی  تایبەتیــش  بــە  مۆدێرنــە،  ســەردەمی 
نێــوان هــەردوو جەنگــی جیهانیــی خۆرئــاوام وەبیــر 
»ســەرباز«ی  شــیعری  تایبــەت  بــە  دێننــەوە، 
کــە  دەهێنێتــەوە  وەیــاد  بــڕوک«م  »ڕۆبــەرت 
ــن  ــەردەمی یەکەمی ــتانی س ــۆ ئینگلس ــە ب ئاوێنەیەک

جەنگــی جیهانــی:
»ئەگەر مردم، 

سەبارەت بە من تەنیا بیر لەوە بکەرەوە
چەند گۆشەیەک هەبوو لە کێڵگەیەکی نامۆ

ئەوە بۆ هەمیشە ئینگلستانە.«
یــان شــیعری »چەکــداری مــردوو«ی ڕۆبــەرت 
دیمەنەکانــی  پەســنی  لــە  هــەر  کــە  گرەیڤــس، 
بەرجەســتە  و  دەردەبڕێــت  نائومێــدی  جەنگــدا 

دەڵێــت: دەکات، 
»بۆ تۆ گۆرانییە تایبەتەکانی شەڕ دەچڕم

تەنیا گوێ لە خوێن و ناوبانگی بگرە
دەڵێم: »تۆ پێشتر بیستووتە کە گوتراوە«

دۆزەخی جەنگ
ئەگەر هەر گومانیشت هەیە

ئەمڕۆ لە »مامێتز ود«، 
چارەسەری شەهوەتی خوێنم دۆزییەوە!«

ئەحمــەد باوەڕیــش، لــەم شــیعرانەی ســااڵنی 
ــزی شــەڕی  ــۆدا، هەســتی دۆزەخئامێ شــەڕی ناوخ
هــەر  الی  کــە  دەربڕیــوە  کاریگــەر  ئەوەنــدە 
وێنەیــەک بمانوەســتێنێت و ڕابمێنیــن و پرســیاری 
جەوهەریمــان لــەال دروســت بێــت ســەبارەت بــە 
کــورد و مینتاڵیتــەی، ئــەو ئازارانــەی کــە عەقڵــی 
ــە  ــی ک ــەو کێشانەش ــدووە و ئ ــۆی خوڵقان ــۆی ب خ
سیاســییەکەی  مێــژووە  و  سیاســی  جوگرافیــای 

بۆیــان دروســت کــردووە.
»ڕوو لە هەر وێرانستانێک دەکەم تۆ دەبینم.. تۆ 

ڕوو لــە هــەر هەوارێــک دەکــەم: تەنهــا تــۆو 
تــۆ  دوورى 

تەنها تۆ و ئاوارەبوون 
تەنها تۆ و ژانی گەاڵکان

تەنها تۆ و تەنیایى 
تەنهــا تــۆ و گەاڵکانــی دەمــەو پاییــز دەبنــە 

و  دۆســت 
دەبنە هاوڕێم.«

بــۆ  چوارچێــوەن  دەســتەواژانەی  ئــەو  هەمــوو 
ــە  ــدا، ل ــاتی جەنگ ــو کارەس ــە نێ ــرۆڤ ل ــی م ونبوون
ــی  ــە ئەلبووم ــە ل ــە ک ــەدا هەی ــە وێنان ــەو کورت ــو ئ نێ
جەنــگ دەچــن، لــەو کورتــە شــیعرەدا دەســتەواژەکانی 
ــوون«، »ژانــی  »وێرانســتان«، »دووری«، »ئاوارەب
گــەالن«، »تەنیایــی«، هەموویــان ناخی ڕاســتەقینەی  

ــڕن.  ــو دۆخــی شــەڕ دەردەب ــی نێ مرۆڤ
ــە  ــەو وێن ــد ل ــیعرییە، چەن ــە ش ــەو وێن ــە ئ بڕوان
شــیعرییە دەچێــت کــە چارلــس هامیلتــۆن ســۆرلی 
ــە  ســەردەمی  ــا« ل ــۆ ئەڵمانی ــە ناوونیشــانی »ب ب

ــیویەتی: ــدا نووس جەنگ
»تۆش وەکو ئێمە کوێریت

نەخشەی دڵی تۆ هیچ کەسێ نەیکێشاوە
هیــچ کەســێکیش نەیوتــووە خاکەکــەی تــۆ داگیــر 

دەکەم
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بەاڵم هەندێ دەستە لە هەردووال
لە کێڵگەکان و ڕامانە گەمارۆدراوەکانەوەن

ئێمە دەگەڕێین و هیچیش تێناگەین.«
خەڵــک  تێنەگەیشــتنی  شــەڕدا،  دۆخــی  لــە 
لــەوەی بۆچــی ئــاوا مــرۆڤ یەکتــری لەنــاو دەبــات، 
ــە  ــک ب ــۆ خەڵ ــتەقینە ب ــری ڕاس ــی فیک تەنگژەیەک
گشــتی و دەســتەبژێری کۆمەڵگــە بــە تایبەتــی، 
دروســت دەکات. دەبینیــن شــاعیرێکی کــورد و 
ئینگلیزیــش  شــاعیرێکی  و  ئەڵمــان  شــاعیرێکی 
ــە و  ــیان هەی ــتێکی هاوبەش ــەدا هەس ــەم ئەزموون ل
وەک یــەک لــە جەنــگ ڕادەمێنــن و وێنــەی دەگــرن. 

ــت: ــاوەڕ دەڵێ ــەد ب ئەحم
)ئای کە شەڕ چ خێوێکی ترسناکە(

ئــای کــە شــەڕ چ لرفــەی زه ریاچه یه كــی قووڵــی 
بــێ پــه ی و

پێکەنینێکی ڕەشە.. ڕەش!
واڵتــە  ئــەم  نێوچاوانــی  و  قــه ده ر  وەک  ڕەش 

و ســوتماك 
شه وه زه نگه ی ڕۆژگاری هه تا هه تاییم

ئای کە شەڕ چ بە سادەیی لە دایک دەبێ و
چ کۆستێکی گەورە ئەخاتە مناڵدانی مێژووەوە!«

بەناوبانگەکــەی  شــیعرە  لــە  ناوخــۆ،  شــەڕی 
»لێــدە،  ناوونیشــانی  بــە  کــە  ویتمــەن،  واڵــت 
لێــدە دەهــۆڵ!« نووســراوە، لــە ڕێگــەی وشــە 
کاریگەرەکان و دەنگی وشــەکانەوە هەســت دەکەین 
چــۆن تەپڵــی شــەڕ لــێ دراوە و دەنگــی ئــەو تەپڵــە 
چــۆن مرۆڤــی بــۆ یەکتــری کوشــتن هــان داوە. 
چەپڵەکــەی ئەحمــەد بــاوەڕ و تەپڵەکــەی واڵــت 
ویتمــەن، هەمــان مەبەســت دەپێکــن بــۆ گەیاندنــی 
پەیامێکــی مرۆڤانــە کــە پێویســتە نەفــرەت لــە 

ــت. ــەڕ بکرێ ش
ــی  ــە کێڵگەکان ــیعری »ل ــە ش ــەڕ ل ــناکی ش ترس
هەمــان  بــە  ڕای«،  مــاک  »جــۆن  فالنــدەر«ی 
تــەرزی ئــەو شــیعرەی ســەرەوەی ئەحمــەد بــاوەڕ، 

خــۆی دەنوێنێــت و جــۆن مــاک ڕای دەڵێــت:

»ئێمە مردووەکانین
چەند ڕۆژێکی کەم پێش ئێستا

بــە  دەژیایــن، ڕۆژهەاڵتمــان دەدی، هەســتمان 
دەکــرد ڕۆژئاوابــوون 

خۆشویستراو بووین و خۆشەویستیمان کرد
ئێستا لە کێڵگەکانی فالندەر پاڵکەوتووین!«

بــە زمانێکــی ســادە و وێنەیەکــی کــورت، بــەاڵم 
ــان  ــی ژی ــی بێهودەی ــتهەژێن، باس ــڕ و هەس جەرگب
ــە  ــاتانەی ک ــەو س ــرۆڤ دەکات ل ــی م ــێ بەهای و ب
ــێ  ــی پ ــتێک کۆتای ــوو ش ــەپێت و هەم ــەڕ دەس ش
دێنێــت، ژیــان و خۆشەویســتی و خۆرهەاڵتــن و 
خۆرئاوابــوون، هەمــووی بــەرەو کەنــاری مــردن، 

ڕادەماڵێــت.

زمانی شیعر و کەرەستە شیعرییەکان
بــەاڵم  زمانــە،  شــیعر  ســەرەکی  کەرەســتەی 
زمانــی شــیعر جیــاوازە لــە زمانێکــی ئاســایی. زمــان 
خــۆی، هــەر زمانێکــی ئاســایی، لــە کۆمەڵێــک کــۆد 
و ئامــاژە پێــک دێــت، چ جــای زمانــی شــیعر کــە 
ــتێتیکا و  ــە ئیس ــیمبۆلەکانە و ب ــە و س ــی وێن زمان
هونــەر پێچراوەتــەوە. »لێکچــوون و میتافــۆر و 
هێمــا و دووبــارەکاری و دەنــگ و ڕیتــم و تــاد« 
ــەی  ــی شــیعرن و وێن ــە کەرەســتەخاوەکانی زمان ک
ــت،  ــک دەهێنرێ ــەوان پێ سەرنجڕاکێشــی شــیعری ل
بــە شــارەزاییەوە کاری  باوەڕیــش  الی ئەحمــەد 
لەســەر کــراوە، چونکــە شــاعیر لــە گەرمیانــدا 
ــی شــیعریی  ــە زمان ــی گەرمەســێر ل ــاوە، دەڤۆک ژی
ئــەودا بــە تــەواوی هەســتی پــێ دەکرێــت کــە 
جوانــی و ڕاســتگۆییەکی سروشــتی بــە شــیعرەکانی 
بەخشــیوە و پەیامــی نێــو شیعرەکانیشــی بەهــۆی 
ئــەو ڕاســتگۆییەوە زووتــر دەگەنــە جــێ مەبەســت. 
شــاعیر هەوڵــی نــەداوە وشــەی قــورس و ئاڵــۆز و 
نــاڕوون بــەکار بێنێــت، وەک لــەو ســەردەمەدا بــاو 
بــوو هەنــدێ لــە شــاعیران بــەکاری بێنــن و بــەوەش 
خۆیــان بــە جیــاواز و تازەگــەر بناســێنن، بەڵکــوو 
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زمانێکــی ســادەی بــەکار هێنــاوە و ئــەم زمانــە 
ــی  ــاوەرۆک و پەیام ــە ن ــی ب ــەک زیان ــادەیەش ن س
ــەو  ــی ئ ــدووە، بەڵکــوو خزمەت شــیعرەکانی نەگەیان

ــردووە. ــتەی ک مەبەس

بڕواکان و پەیامەکانی نێو ئەم دەقانە
هەمــوو تێکســتێکی ئەدەبــی پەیامێــک، یان چەند 
پەیامێــک لــە دوو توێیــدا دانراوە و ئــەم پەیامانەش 
ــەوە ســەرچاوە  ــڕوای بەرهەمهێنەرەکەی ــە بیــر و ب ل
ــتیخوازی و  ــتی و ئاش ــڕوای »مرۆڤدۆس دەگــرن، ب
دژەشــەڕبوون«، چوارچێــوەی بــاوەڕی ئەحمــەد 
بــاوەڕن لــە تــەواوی وێنــە شــیعرییەکان و پەیامــە 
شــیعرییەکانیدا. کــورد بــوون و کوردایەتــی لــە 
ــدا دەبینێــت،  چوارچێــوەی مرۆڤبــوون و مرۆڤایەتی
دۆخــەش  ئــەو  ڕاســتەقینەیی  بــە  دەرک  بــەاڵم 
دەکات کــە واڵتەکــەی و گەلەکــەی چەنــد تەنیــا و 
بــێ پشــتیوانن لــە نێــو کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتیــدا و 

ــدووە! ــۆ خوڵقان ــەم دۆخــەش چ ئازارێکــی ب ئ
»هۆ واڵتە خەمناکەکەم، حەزم لێیە بە هیۆریی

لە پشتتەوە، 
بەڵێ لە پشتتەوە

تۆزێک ، تۆزێک، بۆ تەنهاییت، 
تۆزێک بگریم

ئــای کــە پشــتت چ بــاوەش و چ النکەیەکــی 
میهرەبانــە!«

دەرەنجام
بــە هەڵســەنگاندنێکی ڕەخنەگرانــە، بــە میتــود و 
پێوەرەکانــی ڕەخنــەی مێژوویــی لــە دەق، دەگەینــە 
ــەد  ــیعرانەی ئەحم ــەم ش ــە ل ــەی ک ــەو دەرەنجام ئ

بــاوەڕدا:
یەکــەم: ئەدەبێکــی واقیعــی بەرهــەم هاتــووە 
و ئاوێنــەی قۆناغێکــی مێژوویــی تاڵــە، ئەویــش 
قۆناغــی شــەڕی ناوخۆیــە و شــاعیر پــڕ بــە پێســتی 

ــردوون.  ــنی ک ــە، پەس ــەو ڕووداوان ئ

دووەم: شــاعیر توانیویەتــی بــەم شــیعرانە وێنــەی 
نەوەدەکانــی ســەدەی  ناوخــۆی  دۆخــی شــەڕی 
بیســتەم لە کوردســتاندا، پیشــان بدات. هاوشێوەی 
بــە  ڕۆژئــاوا،  مۆدێرنــەی  ســەردەمی  شــاعیرانی 
تایبــەت ئەوانــەی کــە لــە نێــوان دوو جەنگــی 
جیهانیــدا ژیــاون و شــیعریان بەرهــەم هێنــاوە، 
ئەمیــش تێکســتی شــیعری بایەخــداری بەرهــەم 
هێنــاوە کــە وێنــەی ئــەو ونبــوون و ئاژاوەیــەی ئــەو 

ســەردەمە، دەکێشــێت.
بــەاڵم  ســادە،  شــیعری  زمانێکــی  ســێیەم: 
لــە  گوزارەکــردن  و  گەیانــدن  بــۆ  کاریگــەری 

بەکارهێنــاوە. پەیامەکانــی 
چــوارەم: پەیامەکانــی نێــو شــیعرەکانی ئەحمــەد 
بــاوەڕ، مرۆڤدۆســتانە و ئاشــتیخوازانەن، دژ بــە 
شــەڕە لــە تــەواوی تێکســتەکاندا، مەبەســتێتی 
ــژی و  ــە ئاشــتی و ئاســوودەییدا ب ــورد ل ــی ک مرۆڤ

ــۆی. ــنامەی خ ــی ناس ــە خاوەن ببێت
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ــادەم«. ــدەدەم و چەپڵەلێن ــە لێ چەپڵ

* ئــەم وتــارەی ڕەوانشــاد مەهابــاد قەرەداغــی وەک 
ــا  ــە ت ــیویەتی ک ــیعرە نووس ــەم کۆش ــۆ ئ ــەکی ب پێش

ــراوە. ئێســتا چــاپ نەک
)ڕامان(


