مەوالنا خالیدی كورد

شیعرێك لە نێوان مەوالنا
خالیدی نەقشبەندی و
حەمدی دا

دەزانم قاتڵم كێیە؟...

د .عەبدوڵاڵ خدر مەولوود

دەزانم قاتڵم كی یە؟ چ حەقم وا بە بەر تۆوە؟
ئەوە خوێنی منە ئەتكێ بە ئەو برژانگ و ئەبرۆوە
بە بۆنی خست دڵم زلفت كە هێنایە سەری كوڵمت
بەڵێ مەعلوومە عەنبەر هەر دەسووتێ كەوتە پشكۆوە
لە شەرمی خاڵی ژێر زڵفت وەنەوشە گەردنی كەچ كرد
وەكوو موجرم خزایە سێبەری بن باڵی شەوبۆوە
بە دەورەی سیمەوە حەڵقەی سەری زڵفی تەماشاكەن
بەڵێ گۆچانی عوودی خستە زیوی صافی وەك گۆوە
بە جورمی عەشق ئەگەر حاكم سەرم ببڕێ منەت بارم
وەگەر نە تۆ خودا! فەرموو گوناهم كوا بە ئەستۆوە
بە وشكی ڕەش بەڵەك گیراوە (خالد) بەزمی عوششاقە
ڕەقیب بابێتەوە سەرچۆپی بە مەیلی ئەو لە سەرخۆوە()١
***
حەمدی ساحێبقڕان

ئەزانم قاتلم كی یە چ حەقیكم بەسەر تۆوە؟
ئەوە خوینی دڵە ئەتكی بە برژانگ و بە ئەبرۆوە
بە بۆنی خست دڵم زڵفت كە با هینایە سەر كوڵمت
بە جاری كۆمەڵی عەنبەر وەكوو بخریتە پشكۆوە
لە شەرمی خاڵی ژێر پەرچەم وەنەوشە گەردنی كەچ كرد
وەكوو موجریم خزایە سێبەری بن باڵی شەوبۆوە
بە دەورەی مەمكەوە حەڵقەی سەری زڵفت تەماشاكە
دەڵێی گۆچانی عوودی خستە زیوی صافی وەك گۆوە
بە جورمی عەشق ئەگەر حاكم سەرم ببڕێ منەت بارم
وەگەر نە توخوا فەرموو گوناهم كوا بە ئەستۆوە
دڕك غونچەی لە دەستایە لە ڕۆژیكی لە چڵ دەرچوو
بەڵی گوڵ ڕوو بە دایم وا بە دەست ئینسانی بەدگۆوە
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بە آوی زیندەکی صەهبا و قورصی ڕووی بەچە چ بكا
دڵی صۆفی كە دایم وا بەالی دوو خەپلەیی جۆوە
لەكن ئەربابی دڵ وەختی شەهادەت ئەوەلی عومرە

كــە مــرد (حەمــدی) بكــەن شــادی بــە نــاوی شــین و
ڕۆڕۆوە )٢(٣٤٦
 ئــەو كتێــب و ســەرچاوانەی لــە كتێبخانەكەمــداهــەن ،نــاوە نــاوە هەڵگێــڕ و وەرگێــڕ دەكرێــن ،بــۆ
دۆزینــەوەی شــت و بابەتــی تــازە .لــە بەرگــی (،)٢
ژمــارە ( ،)٧ســاڵی ( ١٥ ،)٢ژوەن ،١٩٦٠ /ل،٧
شــیعرێك بــەو ناوونیشــانە باڵوكراوەتــەوە (دەزانــم
قاتلــم كێیــە؟  ،)...نــاوی مەوالنــا خالیــدی كــوردی
بــۆ نووســراوە و ( )٦دێــڕە.
 نامەخانــەی گەالوێــژی ســلێمانی ،لــە ســاڵی( )١٩٥٧دا دیوانــی حەمــدی لــە بەغــدا بــۆ جــاری
یەكــەم چــاپ كــردووە و ( )٤٠٠الپەڕەیــە ،هەمــان
ئــەو شــیعرەی لــە الپــەڕە ( )٣٤٦لەخــۆ گرتــووەو
( )٨دێــڕە.
 بەمــن لەبــەر نەزانیــن و نەشــارەزایی! هــەرلــەو گــۆڕەی ئــەو شــیعرەیان داوەتــە پــاڵ مەوالنــا
خالیــدی نەقشــبەندی .بــە دەلیلــی ئــەوەی دیوانــی
تــەواوی مەوالنــا لــە یــادی مەرداندایــە ،هەمــوو
بەرهــەم و شــیعرەكانی لــەو كتێبــەدا كۆكراوەتــەوە:
شیعری فارسی ،ل ٤٦٥تا ل.٦٢٠
شیعری كوردی ،ل ٦٢١تا .٦٣٦
شیعری عەرەبی ،ل ٦٣٧تا .٦٥٤
 شــیعری ڕۆژنامەكــە ( )٢دێــڕی كەمتــرە وهەڵــەی ڕێنــووس و گــۆڕان و دەســتكاری ناڕێكــی
زۆرە ،شــیعرەكەی نــاو دیوانەكــە تــەواو و بــێ
كەموكووڕییــە.
 ئــەو شــیعرە هیــچ ڕەنــگ و بۆنێكــی لەهجــەیگۆرانــی لــێ نابینرێــت و لێــی نایــەت! كــە ئەمانەش
لەهجــەی نووســین و نامــە و شــیعرەكانی مەوالنایە.
 شــیعرە كوردییەكانــی مەوالنــا ،بێجگــە لــەشــیعری یەكەمــی ،ئەوانــی تــری شــێوە و شــێوازی
ســەرەتا و دەســپێكی شــیعری لەهجــەی گۆرانیــان

حەمدی

هەیــە:
* هەمسەران نەسەب ...هەمسەران نەسەب...
* قیبلەم فیراقت  ...قیبلەم فیراقت ...
 بوونــی وشــە و تەعبیــری شــیعری وا لــە خــودیشــێوازی مەوالنا ناوەشــێتەوە:
گۆڕینــی وشــەی مەمــك بــە ســیم ،دێــڕی
حەفتەمــی حەمــدی البــراوە ،لەبــەر ئــەوەی نــاوی
صۆفــی هاتــووە.
دێــڕی شەشــەمی شــیعری دووەم ،هــی حەمــدی
نییــە و بــۆی نووســراوە.
 لــە هەمــووی گرنگتــر ،شــێوازی ئــەو شــیعرەســەدا ســەد لــە شــێوازی حەمــدی ســاحێبقڕان
دەكات.

سەرچاوەكان:
( )١ڕۆژنامــەی كوردســتان (تــاران)( ،خاوەنــی
إمتیــاز و مدیــری پرســراو عبدالحمیــد بدیــع الزمــان،
سەرنووســەر دكتــور محمــد صدیــق مفتــی زادە) بەرگــی
( ،)٢ژمارە ( ،)٧ســاڵی ( ١٥ ،)٢ژوەن ،١٩٦٠ /ل.٧
( )٢حەمــدی (دیـــوان) ،لــە باڵوكراوەكانــی
نامەخانــەی گەالوێــژ ،چاپــی یەكــەم ،چاپخانــەی
ئەســعەد ،بەغــدا.١٩٥٧ ،
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