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ڕەنگدانەوەی سروشت و 
سروشتی ئینسانی لە شیعری 

)ژیال حسێنی(دا

کەژاڵ فەداکار)*(

ــە  ــدا ئەگەرچــی دەوری ژن ل ــە ئەدەبیاتــی جیهان ل
چــاو پیــاوان کــەم بــووە، بــەاڵم ناتوانیــن بڵێیــن هیــچ 
دەورێکــی نەبــووە، هیچ ڕێبازێکــی ئەدەبی و مێژوویی 
نەبــووە کــە ژن لەوێــدا دەوری نەبووبێــت و جێــگای 
دیــار نەبووبێــت، ئاســەوارێ کــە ژن خوڵقاندوویەتــی، 
ئاســەوارێکی گرنگــە و ژن کاریگــەری و دەورێکــی 

گــەورەی هەبــووە.
ــی  ــچ کۆمەڵگایەک ــە هی ــن ل ــن نەڵێی ــە ناتوانی ئێم
یــەک  وەک  پیــاو  و  ژن  ناوەڕاســتدا  ڕۆژهەاڵتــی 
ــاو کۆمەڵــگای ئیســامیدا  ــە ن ــێ کــراوە، ل ــان ل چاوی
ــاو ســەیر بکــرێ، ژن  ــوو، ژن وەک پی ــچ کات نەب هی
ڕەگــەز )جنــس( و پلــە دوو )نــوع( بــووە، ژن، ژنــی 

ــوون و ..... ــداڵ ب ــی من ــاڵ، ژن م
ــای  ــە دنی ــۆی ب ــفانەوەش، ژن خ ــەم وەس ــەاڵم ب ب
ــگادا ڕەنگێکــی  ــاو کۆمەڵ ــە ن دەرەوە ناســاندووە و ل
یەکجــار گــەورەی بــووە. ژن بەســەر نەهامەتییەکان و 
کێشــە و دەردەســەرییەکانیدا زاڵ بــووە و لــە تــەواوی 
زانســتەکاندا جێــگای هەنگاوی ژن دیــارە و دەبینرێ. 
ئەگــەر چاوێــک بــە ئەدەبیاتــی دراوســێدا بخشــێنین، 
واتــە ئەدەبیاتــی فارســی بــە هــۆی نزیکبوونــی ئــەو 
دوو ئەدەبــە، ئەدەبــی فارســی و کــوردی زۆر ســیما 

و خەســڵەتی هاوبــەش بــەدی دەکەیــن.
هەنــدێ نموونــە لــە شــیعری ژنــان دێنمــەوە، لەوانە 
شــیعری شــاعیرانی فــارس کــە بــە شــێوەی نووســین 
ــتیان  ــری( دەس ــدا )هج ــواری کۆچی ــەدەی چ ــە س ل

پــێ کــرد.
شــاعیرانی گــەورەی ئــەو ســەردەمە وەک ڕوودەکــی 
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کــە بناغــەی شــیعری فارســی بــە شــێوەی نەتەوەیــی 
دانــاوە،  )نووســراو(  مەکتــووب  واتــە  )میللــی(، 
ــەعد، فیردەوســی، عونســوری،  ــعوودی س وەک مەس
ئەبووســەعید ئەبووخەیــر، بەلخــی. هــاوکات شــیعری 
ژن دەردەکەوێــت، ڕابیعــە کچــی کەعــب وەک یەکــەم 
ــتی  ــژە )مەهەس ــە، مونی ــیعری هەی ــارس ش ــی ف ژن
لــە  کســایی  شەمســی  جەهانولعەیــن  گەنجــەوی( 

ــرووغ. ــامی، ف ــن ئیعتیس ــی پەروی هاوچەرخەکان
ــی شــاعیری  ــاوکات وەک ژنان ــاو کوردیشــدا ه ــە ن ل
فــارس، شــیعری ژنانــی کوردیــش بــە شــێوەیەکی 
جیــددی دەســتی پــێ کــردووە. لەوانە مەســتوورەخانی 
کوردســتانی ژنــە شــاعیری ســنەیی لــە بنەماڵــەی 
ــدێ  ــاکام و هەن ــی خەســرەوخانی ن ــەکان، ژن ئەردەاڵن
ژنــە شــاعیری دیکــە وەک حەفســەی کوردییــە، ســتە 
لەبابــە کــوردی، زیبۆنســا زیــوەری گەڕووســی کــە لــە 
غــەزەل و هەجــوودا دەســتی بــااڵی هەبــووە؛ ســورەیە 
دیاربەکــری لــە شــیعری تورکیــدا شــارەزا بووە، ســەید 
فاتمــە نەقشــبەندی، جەهــان ئــارا خانــم پاوەیــی، 

ــاد. ــی و... ت ــوو خوەرشــید مەریوان خات
و  کــۆن  پەرێشــانی  و  ئاڵــۆز  دنیــای  لــە  ژن 
مۆدێرنــدا هــەر کێشــەی هەبــووە، کێشــەکانی لەگــەڵ 
پێشــکەوتنی جیهــان گــەورە بــوون و بااڵیــان کردووە. 
هەنــدێ جــار وەک ســوحبەت دەڵێــن کــە ژن بــوون، 
ژن بوونــت یەکــەم کێشــەی تۆیــە، ئافــرەت بــۆ خــۆی 
مانــای ئافرانــدن لــە فارســی “آفریــدن / ئافەریــدەن”.
ژنیــش ژیانــە، بــێ ژن ژیــان ژانــە، ئافرەتــی کــورد 
شانبەشــانی پیــاوی کــورد ژیــاوە و پلــە و پایەیەکــی 

گــەورەی الی کۆمەڵــگای کوردیــدا هەبــووە.
تێکۆشــانی ژنــی کــورد لــە تــەواوی بوارەکانــدا 
ســەرنجڕاکێش بــووە، ژنــی کــورد تابلــۆی جوانــی و 
هونــەر دەخوڵقێنــێ و لــە ناو خەمەکانــی تانوپۆیەکی 
ــوڵ  ــە گ ــێنێت. ل ــی دەنەخش ــە پەنجەکان ــن ب ڕەنگی
ــە”،  ــی دەرهەم ــتم ماس ــەی دەس ــی )“قاڵیەک فەرش
ژنــی  وەرهەمــە”(.  و  زووخ  ماســییەکان  “بــەردڵ 
کــورد لــە نــاو گۆرانــی و ســتران و حەیــران و الوکــدا 
ئاشــکرا  خــۆی  دەردی  و  ڕەنــج  و  خۆشەویســتی 

دەکات. لــە نــاو دەردەکانــی کۆمەڵــگا گــەورە دەبــێ 
ــی  ــێ، خەون ــەر دەخوڵقێن ــی هون ــە دەردی، واڵت و ب
ــێ  ــدا دەمێن ــەی منداڵەکەی ــاو النک ــە ن ــورد ل ــی ک ژن
کــە ســەما بــۆ خۆشەویســتی و دنیایەکــی بــێ دەرد 

دەکات.
بوێــر  پیــاوی  قارەمــان،  و  دلێــر  ئــازا،  ژنــی 
“ســیمۆن  وەک  دەکات.  پــەروەردە  قارەمــان  و 
دوبوڤــوار” دەڵــێ: زیرەکانەتریــن ڕێــگا بــۆ زاڵبــوون 
ــەوە و  ــووک کردن ــدا بچ ــەر کۆمەڵگایەک ــەر ه ــە س ب
بەســتنەوەی ژنانــی ئــەو کۆمەڵگایەیــە، لەبــەر ئەوەیە 
ژنــی دیــل ناتوانــێ مرۆڤــی تێگەیشــتوو و ئازادیخــواز 
ــی  ــەوە باس ــەم بارەی ــکات، ل ــەروەردە ب ــرەک پ و زی
ــووە و  ــی ب ــە شــیعر ژیان ــن ک ژنێکــی شــاعیر دەکەی

ــووە. ــیعر ب ــی ش ژیان
ژیا حســێنی )١٣٤٣ - ١٣٧٥(، ١٩٦٤- ١٩٩٦ز شــاعیر 
و نووســەر، لــە شــاری ســەقز لــە دایــک بــووە. ســەرەتا 
بــە شــیعری فارســی دەســتی پــێ کــرد، بــەاڵم لــە ســاڵی 
١٣٦٤ )١٩٨٥ز(دا بــە دامەزرانــی لــە بەشــی کــوردی 
ــە و  ــەی “ئێم ــتۆگرتنی بەرنام ــە ئەس ــنە و ل ــۆی س ڕادی
گوێگــران” ڕووی لــە شــیعری کــوردی کــرد. ژیــا حســێنی 
لــە ٢ی ڕەزبــەری ١٣٧٥ )١٩٩٦ز(دا بــە مەبەســتی دیتنی 
ــە  شــێرکۆ بێکــەس بــەرەو تــاران بــەڕێ کــەوت، بــەاڵم ل
ــەی  ــە دە مانگانەک ــۆی و کۆرپ ــۆدا خ ــی هاتوچ ڕووداوێک
ــاعیری  ــەم ش ــا یەک ــە دەســت دا. ژی ــان ل ــا” گیانی “ژین
ژنــی نوێخــوازی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە و بــە مردنــی 

ژیا حسێنی
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نــاوادەی، وتــار، وەرگێــڕان و ئــەو شــیعرانەی بــۆ مندااڵنی 
نووســیبوو، بــە ناتــەواوی مانــەوە. تــا ئێســتا دوو کتێبــی 
)گەشــەی ئەویــن( و )قــەاڵی ڕاز(ی لــێ باڵوبووەتــەوە.... 

)زمــان و وێــژەی کــوردی، ٢٥٣٠(
زۆربــەی ناوەرۆکــی دیوان و ئاســەوارە ئەدەبییەکان 
لــە کــۆن تــا ئەمــڕۆ غــەم و شــادی و هەســتەکانیان 
بــاس دەکــەن و یەکــێ لــە هــۆکارە گەورەکانــی 
خوڵقاندنــی شــیعر، هەســت و نەســتە کــە لــە قســەی 
ئاســایی جودایــە؛ هەنــدێ لــە شــاعیران و نووســەران 
باســی خۆشەویســتی خۆیــان دەکــەن، ئــەوە دەبێتــە 
ــان،  ــۆ بەرانبەرەکەی ــۆ هەســتی باشــتر ب ــک ب هۆکارێ
غــەم و شــادی لــە ئەدەبیاتــدا، ئەزموونــی شــاعیرانە 

لــە شــیعردا.
زۆربــەی ئاســەوارە شــیعرییەکانی خــەم، زۆرتریــن 
ــە، شــاعیر  ــدا هەی ــە ئاســەوارە کوردییەکان ئامــاری ل
ــەم هەســتی خــۆی  ــی بەره ــە خوڵقاندن و نووســەر ب
بــە بەرانبــەری واتــە؛ خوێنــەری دەگەیەنێــت. شــیعر 
ــی  ــەم و خۆشــی و تاڵییەکان ــادی و غ ــی ش ئەزموون
ژیانــی شــاعیرە و بــە هەمــان شــێوە ئەزموونــی 
خوێنەریــش هەروایــە... ئــەم بابەتــەی ئامــادە کــراوە 
ــە  ــە ل ــراوە ک ــت ک ــتەکان دروس ــەی هەس ــە چەرخ ل
الیــەن ڕابــرت چیــک بــە کارهێنــراوە و پۆلێــن کــراوە، 
ــز، شــادی،  ــل، ڕێ ــد، مەی ــە عەشــق، ئومێ ــۆ نموون ب
هاوڕێیەتــی، ئاســایش، ڕازی بــوون و خــۆ گــەورە 
تــرس،  تووڕەیــی،  شــەرم،  دەرد،  حــب...  بیــن، 
شــکاندن،  دڵ  پەشــیمانی،  نائومیــدی،  دژایەتــی، 
گونــاح، چارەڕەشــی، قوربانــی بــوون، خــۆ کەمبینی، 

ــاد. ــوون و گرێ...ت الواز ب
ناوەرۆک:

تەنیاییــە”.  هەناســەی  پــڕ  دەســتم  “جانتــای 
)٢ ل  ڕاز،  )قــەاڵی 

تەنیایــی لــەو حاڵەتانەیــە کــە شــاعیر زۆر تووشــی 
دەبــێ، ڕێژەیەکــی زۆری شــیعرەکانی باســی تەنیایــی 
دەکات، تەنیایــی ئەوەیــە کــە لــە دەوروبەرتدا خەڵکی 
زۆر بــن، بــەاڵم کەســێ نەبــێ دەردەکانــت بناســێ و 
ــک پشــتگوێ خســتن  ــە جۆرێ ــان ڕەنگ ــگا، ی ــی ب تێ

بــێ لــە الیــەن کۆمەڵــگای دواکەوتــوو و داخــراوەوە.
“ئەمشەو بارانی دیدارێک
کێڵگەی دڵم پاراو دەکات

 بە بیرەوەری ئەوینێ سەوز
بە بەرزایی بااڵی ئاویەر”. )قەاڵی ڕاز، ل٢(

ــاران  ــاعیر، ب ــی ش ــەی تەنیای ــە پێچەوان ــرەدا ب لێ
بــۆ شــاعیر، هــۆی  لــە دڵخۆشــی  پــڕە  تــەڕە و 
بووژاندنــەوە، دیدارێکــی بــە بــاران شــوبهاندووە. 
ئاویــەر نــاوی شــاخێکی بــە ناوبانگــە لــە ســنە، کــە 
شــاعیر زۆربــەی ژیانــی لــەو شــارەدا ژیــاوە. شــاخێک 
دەبێتــە هــۆکاری ڕووناکــی هەتــا فرمێســک پەلکــەی 

ــێ. ــێ دابێن ــی پ ئازارەکان
“ڕووناکایــی ئەخاتــە ســەر تاســە و بیــرم”. )قەاڵی 

ڕاز، ل٢(
بــە  لێــرەدا  سروشــتی،  هــۆکاری  فرمێســک 
لــەم  شــاعیر،  دەروونــی  ســاڕێژکردنی  مەبەســتی 
پارچــە شــیعرەدا، پــڕە لــە پێکهاتــەی سروشــتی کــە 

مــرۆڤ هەنــدێ جــار تووشــی دەبــێ.
“ساڵی قات و قڕی ئەوین

ساڵی ساردبوونەوەی هەتاو
سووتانی بەفر

ساڵی بێدەنگی و هاوار”. )قەاڵی ڕاز، ل٣(
“بەرەو ئاویەر سەر هەڵدەگرێت

گۆرانــی ناکامــی خــۆی و دڵــداری تــۆ ئەڵێتــەوە”. 
)قــەاڵی ڕاز، ل٤(

لێــرەدا دووپــات دەکاتــەوە... ئاویەر)شــاخ( تەنیــا 
شــوێنێ بــوو بــۆ مانــەوەی و دووبــارە گەڕانــەوە بــۆ 
باوەشــی گەرمــی سروشــت کــە ژینگــە و دایکــی 

ــە. مرۆڤ
“چــی کۆتــرە بۆ ســێبەری خۆشەویســت بــااڵ ئەگرنەوە” 

)قەاڵی ڕاز، ل ٤(
لــە  بەشــێکن  پەلــەوەرەکان،  تــەواوی  و  کۆتــر 
ژینگــە، بــۆ خــۆی کۆتــر هێمایەکــە بــۆ ئاشــتی، 
ــە دەتوانێــت  ــەاڵم الی شــاعیر وەک پەناگەیەکــە ک ب

لــەالی وەک بەردێــک ڕابگرێــت. خۆشەویســتی 
“ئەمشەو دیسان شەپۆلێک هات
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بۆنی باوەشی تۆی ئەدا
ئەستێرەکان هەتا بەیان

ئەسێران و چرپەیان هات”. )قەاڵی ڕاز، ل ٧(
ژینگەیــە  پێکهاتەکانــی  لــە  یەکــێ  ئەســتێرە 
وەک  کــە  نەجــوواڵوە  پێکهاتــەی  لێــرەدا  کــە 
ــرەدا  ــان دەدا، لێ ــی تۆی ــە پەیام ــەر( ک بەرید)نامەب

نادیــارن. و  دەدات  حەشــار  خــۆی  ئەســتێرە 
لــە پەپوولــەی ســپی.....  بــوو  “باوەشــی پــڕ 

دەیگرێــت ژان  بەیــان  هەتــا  ئاســمان  ئەمشــەو 
ــانی هەمــوو دارەکان”.  ــە و سەرش ــی حەوش کۆش

)قــەاڵی ڕاز، ل٩(
ــە عەشــق،  ــا و ســنبۆلێکە ل ــە هێم ــرەدا پەپوول لێ
و  پاکــی  هێمــای  ئاســمان  ڕاســتەقینە.  عەشــقی 
پیــرۆز بوونــە، لێــرەدا وەک دایــک، ئاســمان وەک 
دایکــی میهرەبــان لەگــەڵ خــۆی دیــاردەی وەک بــاران 

ــز دەدا. ــەری پایی ــۆی خەب ــەڵ خ ــێ و لەگ دەهێن
“بەسیە ئیتر بزە و کەنین.... تیلەی نیگا

ــک و پێکــی  ــازدار بیــت و ڕێ ــدە ن ــە ســەد ئەوەن ب
ــەاڵی ڕاز، ل٩( ــا”. )ق ــم بب ــااڵ دڵ ــەژن و ب ب

بــزە و کەنیــن لــە حاڵەتەکانــی شــادی و خۆشــییە 
ــێ،  ــۆی دەیبین ــاری خ ــی ی ــە ڕوومەت ــاعیر ل ــە ش ک
دیــارە کەســێک ڕووخۆشــی بــووە؛ لــەو حاڵەتــە 

ــن. ــاعیردا دەبین ــیعری ش ــاو ش ــە ن ــە ل دەگمەن
“بە دەور سەرتا سەما ئەکەین

دار گۆرانی ڕاوەستان و
گوڵ جوانیمان بۆ ئەخوینێ”

گــوڵ و دار پێکهاتــەی سروشــتین، گــوڵ خــۆی 
ــی دەدات،  ــی جوان ــرەدا دەنگ ــە، لێ ــنبۆلی جوانیی س
داریــش ســنبۆلێکە لــە وێنــە نەجــوواڵوەکان کــە 
و  تــەکان  بــۆ  هانــدەرە  پێچەوانــەوە  بــە  لێــرەدا 

جووڵــە....
بەرزتریــن  بــااڵی  قــەد  بــە  تاســەت  “ئەســپی 

هەڵبەســتمەوە”. دارەکانــی 
تاســە بــە ئەســپ شــوبهێنراوە، تاســە و حــەز، 
تووشــی  مــرۆڤ  کــە  حاڵەتانەیــە  لــەو  یەکــێ 
بــۆ کەســێکی  یــان  لــە غوربەتــدا،  یــان  دەبــێ، 

دوور، هەڵبەســت بــە دار شــوبهێنراوە، دار یەکــێ 
لــە کۆنتریــن ئەســاتیرەکان، شــاعیرێک بــووە بــۆ 
گەیشــتن بــە خــوا بــووە. )درخــت در نمادپردازیهــای 
ــە  ــده( ل ــە و ریشــەهای اســتورەهای آن، چکی عارفان
فەرهەنگــی هێمــا و ســونبۆلەکاندا، ئەســپ هێمایەکــە 

لــە ڕەســەنایەتی)نەجابەت( و جوانــی.
“هێندەی پەستی کەنییەکان بااڵم کرد و 

ــە عــەرزا چــووم”.  ــااڵی خەمەکانیــش ب ــە قــەد ب ب
)قــەاڵی ڕاز، ل١٢(

سروشــتی مــرۆڤ کەنینــە و غــەم، کەنیــن پەســتە 
و نــزم، بــەاڵم غــەم درێــژە کــە بــە عــەرزا دەچێــت، 
واتــە قووڵــە، شــاعیر هەســتێکی خۆشــی بــە کەنیــن 

نییــە.
“بۆنی گوڵ و شاخ و کانی

سۆزی تاسە و چاوەڕوانی”. )قەاڵی ڕاز، ل١٢(
بــاخ،  پێکهاتــەی ژینگەیــی و سروشــتی گــوڵ، 
ــە. ــی تێدای ــەر ســێ ســۆز و چاوەڕوان ــە ه ــی؛ ک کان

“پەخشانێکی سەوزم نووسی
 بۆنی خاک و دایکی ئەدا”. )قەاڵی ڕاز، ل١٣(

لێرەدا وەتەن و “ حب الوطن” و )خۆشەویســتی 
بۆنــی  شــاعیر  ســەوزی  پەخشــانی  و  نیشــتمان( 
خۆشەویســتی دایک دەدات و چیڕۆکی ژیانی شــاعیرە 

کــە هــەردەم وەک منــداڵ ســۆزت بــۆی هەیــە.
“خۆشەویست بوو بۆ هەتاو”. )قەاڵی ڕاز، ل١٥(

هەتــاو ســنبۆلێکە لــە جۆشــوخورۆش و زینــدوو 
ــان. ــوون و ژی ب

ــەاڵی ڕاز، ل  ــی”. )ق ــق و جوان ــاون عەش “خۆرەت
)١٦

“ئەهاتیت و خۆرەتاوی ئەم مژدەیە
ــەاڵی ڕاز،  ــەرم”. )ق ــی و گ ــتێکی نووران ــە دەس ب

ل ١٧(
شــاعیر خۆرەتــاو، هەتــاو – خــۆر لــەو وشــانەن کە 
شــاعیر زۆر بــە کاریــان دێنێــت، هەنــدێ جــار ترســی 
تاریکی)کــدرت( خۆرەتــاو مەبەســتی هەیــە کــە دوای 
ئــەو جۆشوخورۆشــی تــەواو دەبێــت. شــێوەی خۆزگە 
و حــەز و تاســە تــەواو دەبــێ، هەنــدێ جاریــش مــژدە 
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دەدات، مــژدەی گەرمــا و ســۆز و خۆشەویســتی.
“چەندە ماسی و حەز و تاسەی

دەریای دەروونم و ڕۆژان”. )قەاڵی ڕاز، ل ١٨(
وەک  دەروون  ماســییە،  وەک  تاســە  و  حــەز 
دەریایــەک؛ لێــرەدا شــوبهاندنی حــەز بــە ماســی کــە 
حــەزی لــە دەریــا هەیــە، ماســی بــەردەوام حــەزی لــە 
ئــاوە. هــەر دوو، واتــە ماســی و دەریــا تاســەیان لــە 
یــەک ناشــکێت، ماســی و دەریــا خــۆی دیاردەکەیــە، 
ــەی سروشــتی  ــا پێکهات ــان ماســی و دەری هەردووکی

شــیعرن.
 مەلەک خاتوون. )قەاڵی ڕاز، ل ١٩، ٢٠(

لــەم شــیعرەدا شــاعیر هاوغەمــی ژنێــک دەکات، 
وەک  نزیکــن،  زۆر  هاوبەشــەکانیان  غەمــە  دیــارە 
ژنــی ســۆز و هەســتی خــۆی بەرانبــەر بــە ژنێــک 

دەردەبــڕێ.
“بۆ هاودەنگی

النیکەم بۆ تەنیایی ساتێ
ئامێز بۆ هاوارەکانت بگرێتەوە

فرمێسکی وشکەوە نەبووی
چاوەکانت بسڕیتەوە.. مەلەک خاتوون....”

الیەنەکانــی  فرمێســک،  تەنیایــی،  و  هاودەنگــی 
خەمــن کــە شــاعیر وەک هەســتی مرۆڤایەتــی لــە نــاو 

ــوە. ــیعردا دەریبڕی ش
خنــکاو  ڕووبــار  کوێســتانێکی  دۆڵــی  بــە  “پــڕ 

ئەچڕێتــەوە....”
دۆڵ، کوێســتان، ڕووبــار ئامرازێکــن بــۆ گەیاندنــی 
دەنگــە خنــکاوەکان، یــان دەنگــە ڕەســەنەکان.....

“ئازیزەکەم یادی کردووم
ئەم جارەشیان مۆسیقای ژین...

خۆرەتاوی هیواکانم....”. )ل، ٢١(
خۆرەتــاو بــە هیــوا شــوبهێنراوە، خۆرەتــاو مانــای 
بوونــی  بــۆ  ڕازێکــە  خۆرەتــاو  ئومێــدە،  و  ژیــان 

یارەکــەی...
“تەنیا بووین و تەنیاییمان....

لەگــەڵ خۆمــان ســات لەگــەڵ ســات بــااڵی دەکــرد”. 
)ل، ٢٢(

تەنیــا بــوون حاڵەتێکــی ئاســایی بــۆ هــەر مرۆڤێــک 
دەســت دەدات لــە ژیانــدا تەنیــا بێــت، بــەاڵم لێــرەدا 
شــاعیر هەســتێکی تــری بەرانبــەر بــە تەنیایــی هەیە، 
ــارە  ــت. دی ــەورە دەبێ ــااڵ دەکات و گ ــە ب ــە ک ئەوەی
ــێ  ــەراری و ب ــێ ق ــی، تووشــی ب ــی تەنیای گەورەبوون
و تاقەتییەکــی کــردووە. لــە درێژایــی ئــەم شــیعرەدا 
ئەســتێرە، پەپوولــە و شــەم وەک ئامرازێکــن کــە 

شــاعیر تەنیایــی خــۆی پێیــان دەردەخــات.
“ئێستا ئەڕۆم

بەاڵم ڕۆژێک زانی هاتمەوە
ئەم جارەیان بە دەستێکم هەتاو

بە دەستەکانم زریانم پێیە”.  )ل، ٢٤(
دەســتێک هەتــاو، دەســتێک زریــان، لێــرە پارادۆکــس 
ــاو  ــرەوە هەت ــەوالی ت ــزی و ل ــاردی پایی ــی س و بایەک

بــێ.
ژیــا حســێنی شــاعیرێکی نوێخــواز و خــاوەن ڕێباز، 
زۆربــەی شــیعرەکانی الیەنــی غــەم و بــێ تاقەتییەکــی 
ــی  ــەی پێکهاتەکان ــی دی، زۆرب ــە الیەک ــووە و ل گرت
ژینگــە و سروشــت دەبینــن، لــە کۆتاییــدا ئــەم وشــانە 
ئامــاری شــیعرەکانیەتی: تەنیایــی  زۆربەیــان کــۆ 
پتــر لــە ســی جــار، ناکامــی، الوانــدن، ئــازار، تاڵــی، 
ناڵــە و تاســە و غــەم، گریــان، دڵســاردی، تەنیایــی، 
پەســتی، شــەو، شــاردن و... تــاد لــەو وشــانەن کــە 

زۆربــەی شــیعرەکانی لــە بــەر گرتــووە.

سەرچاوەکان:
١ - ســەجادی، بەختیــار؛ زمــان و وێــژەی کــوردی، 

.١٣٩٦ گوتــار،  ســەقز، 
٢ - حســێنی، ژیــا؛ قــەاڵی ڕاز، ناوەنــدی باڵوکردنــەوە و 

لێکۆڵینەوەکانی کوردستانناســی، ١٣٧٧.
٣ - جبــاری، عبدالجبــار؛ ترجمــە: احمــد محمــدی، زنــان 

نامــدار کــرد، چــاپ رســتمخانی، ســنندج، ســال ١٣٨٠.

* قوتابی خوێندنی دوکتۆرایە لە زانکۆی هەمەدان.


