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 توفٌق آلتونجً. د:  تقدٌم

 

 سٌدي

 .....قالوا 

 بان حبك ٌطلب قرابٌنا

 ...سامحنً

 لٌس لدي شئ

 افترشه تحت قدمٌك

 !غٌر هذا القلب 

 



 آمنه زك3ً الشاعرة

 

. للشاعر الحجر الفكري االساس لتركٌبة القصٌدة اٌنما كتبت وباي لغة قرضت المحبة، تعنً

الرب، الحبٌبة، الوطن ، فً محبة المعشوقة،  نمتغنٌوالشاعرة الكوردٌة ٌكتبون بشغف الشاعر 

 .....الصدٌق

ٌبقى ان نعلم ان المحبة . الب شعراء الكورد احمد خانً "ممو زٌن"هكذا نرى الملحمة الخالدة 

التً انتشرت بصورة او باخرى بٌن حكاٌات الحب والهوى  ر اساسً فً اساطٌر اومحو

ثقافات شعوب المنطقة ملهما شعرائها الكثٌر منطلقٌن فً مخٌلتهم االبداعٌة ٌحاكون تلك 

تلك . أوسطٌةشرق  أساطٌرمتحولة الى  ةالقومٌ ٌات واالساطٌر التً فقدت خاصٌتهاالحكا

الٌوم لشعوب المنطقة باسرها ال بل تعتبر  تعتبر ملك والهٌام لغراماالساطٌر وحكاٌات العشق وا

اٌنما كانوا فً ففً الشرق ٌتغنى الشعراء بالمحبوبة بكل الكلمات . جزء من الثقافة االنسانٌة

ثً تركٌا وكوردستان ناهٌك عن مكانة المحبٌن والعشاق فً االدب التراالصٌن ،الهند ، اٌران ، 

هناك امثلة كثٌرة ك شٌرٌن وفرهاد ، خجً وسٌامند وممو زٌن و حكاٌات و. مكتوب بالعربٌةال

الٌوم ٌقدم لنا الشاعر بدل رفو قافلة من . تعتبر نماذجا لالدب الوجدانً فً الشرق اخرى

الشعراء والشاعرات المعاصرات معظمهم ٌنتمون بشكل او باخر باحد مناطق اقلٌم كوردستان 

نواحٌها حٌث  ، اعنً طبعا مدٌنة دهوكم  االبداعً المتمٌزم وبناشطههمثقفٌ هبحضور ةغنٌال

 (.شربرد)اقضٌة دهوك، شٌخان آمدى، زاخو، سمٌل وآكري 

لى تارٌخ المنطقة دون العروج عهذه المنطقة لمثقفً ال ٌمكن الحدٌث عن االنتاج االبداعً 

لى عصور المدٌنة بحد ذاتها حدٌثو ولكن تارٌخ استٌطانها قدٌمة جدا وترجع ا.واهلها

تحول ناحٌة فاٌدة الواقعة جنوب المدٌنة الى معسكر مهم للجٌش . الحضارات العراقٌة القدٌمة

وهناك اثار تارٌخٌة تؤكد استٌطان المنطقة ابان العهد . العراقً فً عهد النظام البعثً البائد

االعمدة )بوابة ردٌف كهف جوار ستون  حاضرا على اثار ذلك الٌوم  االشوري ونرى

تتدرج تارٌخ المدٌنة وتمر بفترات تارٌخٌة وصوال الى تاسٌس الدولة العراقٌة  (.ربعةاال

تشمل 2211حسب معاهدة حزٌران من عام متحوال الى محافظة كبٌرة  2211الحدٌثة عام 

حٌث كان هذا احد مطالٌب الكورد ابان العهد العثمانً وصوال   .ٌة التً ذكرتها سابقااالقض

الجدٌر بالذكر ان المدٌنة . وحتى الحكومات العراقٌة فً العهد الجمهوريالى الحكم الملكً 

 .2291على ٌد القس دومنٌك عام  عرفت اولى مدارسها فً العهد العثمانً



وتقدٌمهم لقارئ  شاعرا وشاعرة، 44، وء على بعض هؤالء المبدعٌنقراءتً هذه لتسلٌط الض

للغة الكورٌة للمختصٌن رغم معرفتً من ا وصساترك موضوع تقٌٌم ترجمة النص. العربٌة

 .الحقة بموهبة شاعرنا بدل وامكانٌاته اللغوٌة فً ترجمة النصوص االدبٌة

خذنا الشاعر واالدٌب بدرخان السندي الى عالم المٌثلوجٌا لنحٌك معا على الطرٌقة االغرٌقٌة أٌ

فً المجال   عر الذي الشا. مندٌال سحرٌا للحبٌبة تمتد بكل زواٌا الوطن طوال لتلفها بالمحبة

درس علم . االدبً منذ الستٌنٌات وتغنى اشعاره كبار مطربً ومطربات العراق و كوردستان 

 3 ائالقعالم النفس االنسانٌة حٌث ٌنشد  وص فًالحظ قارئً الكرٌم كٌف ٌغ النفس

 و غزلنا... و غزلنا ...غزلنا 

 من خٌوط القلب

 من الوان الورد من آالم الجروح

 باء والجدودمن لحى اال

 من اهداب الرضع

 غزلنا

 لكن واسفً

 نا فً الحٌاكةأاخط

وهو فً شوقه ً الى محبة مالئكٌة من نوع اخر اكثر مادٌة بٌنما ٌاخذنا الشاعر اشتً كرماف

حٌث ٌعطً للرموز اسماء وٌعٌن اماكنها فً الوطن بعد ان ذاق سعٌر المنفى للوطن فً منفاه 

 3 واالنفال لٌصرخ قائال

.... 

 

 ات اعٌننافً حدق...! ولكن 

 (بارزان)وفً سهول 

 (آمد)وقلعة 

 (جودي)وعلو جبل 

 كنت حٌاة

 .وكنت محبة

 



الجودي جبل ٌذكرها القران الكرٌم كمكان ترسو علٌها سفٌنه نوح علٌه السالم والجبل ٌقع على 

 .الحدود الفاصلة بٌن كردستان الشمالٌة والجنوبٌة لٌست بعٌدةعن مدٌنة زاخو الحدودٌة

نرى ان الشاعر الدكتور كامٌران برواري ٌنطلق الى افق جدٌدة وٌختار الكل مقابل الجزء 

 3 راحا وجٌها للمالئكةوٌقدم اقت

 ارادت مالئكة العشق

 ان تنتخب رائدا

 لعشاق العالم

 ..فقلت لهم

 ان شئتم عندنا الكثٌر من العشاق والعاشقات

 .فانتخبوا كوردستان

 3 هكذا ببساطة ٌؤكد شاعرنا مؤٌد طٌب ما قاله رفٌقه

 عرفت كم هو رائع وطنً

..... 

 ... 

 3 د لٌعرف عالم المالئكة لنابٌنما ٌرد مواطنه البرواري كامٌران رشٌ

 فً عالم المالئكة

 الجمال ٌنهل من الجمال

 

 3 محمد بخجل ٌجٌب شاعرنا المبدع بلند

 عٌناك الخجولتان

 ..تحاورانً

 هل ال زلت ٌقظة

 

سؤال وجٌه تحاول الشاعرة نذٌرة احمد باالجابة علٌها من منطلق فكر فلسفً دٌنً زردشتً 

 3 فترد قائلة



 انها المرة االولى

 اجد نفسً فٌها عاصفة خفٌفة

 .....والوذ بعتبات العشق

 3اما الشاعرة ترفه دوسكً فانها تتسائل بكل عفوٌة 

 ...حبٌبً 

 اقترب عٌد الحب،

 ؟!فما اهدٌك

 :لتجٌب متلهفة

 وردة حمراء،

 او احتضان احمر قبلة حمراء

 او اغنً لك اغنٌة حمراء

 الشتاء ذافً ه

تٌارات المتعددة التً تقدمها ترٌفة فً حبلها، انه العطاء دون ان المرء لٌبقى فً حٌرة امام االخ

نرى صدى تلك الكلمات عند . مقابل الٌس المحبة فن العطاء والترقً امام نرجسٌة االنسان

 3 كلمات الشاعر درباس مصطفى وهو ٌصور لنا الدمعة المنهمرة من احداق الحبٌبة

 هطلت دمعتان

 من عٌنٌها

 هاحٌن كانت تقص حكاٌة عشق

 لذا وبسرعة

 احتظنت كبد االرض

 وتجددت الوردة الحمراء

 .فً تلك البقعة المقدسة

 

 3 اما العٌن عند الشاعر سلمان كوفلً فعبادة

 ...عٌناك



 كالمسجد،

 كلما صلٌت فٌه

 زادنً شوقا كصوفً

 .كً اعو دالٌه

 3 ٌقول العاشق الملهم شمال اكري بخٌال السكران

 اسكرتنً رقتها

 وحٌن اٌقظتنً،

 ..وتها افقدتنً عقلًبحال

 

 .ال سامح هللا ٌا شمال كٌف تفقد عقلك وانت المحب الولهان نقولها نصٌحة لشاعرنا شمال

 3 ٌقول الشاعر بٌار زاوٌتً وبعناد الكوردي االٌجابً منه طبعا

 مهما ابتعدت عنً

 .دنو منك اكثرأس

 

مقدس مع الجموع  فً ٌمٌنبٌنما ٌثور الشاعر حسن نوري طالبا المستحٌل الممكن وٌصرح 

 3 ذكرا اٌاناستم

 اتتذكرٌن

 قسمنا بان نحمً وجهك

 الرقٌق والوسٌم

 !ونرسله لاللهة

 3 ٌستخدم الشاعر عبد الرحمن مزوري مصطلحا عسكرٌا اخر وهو ٌقول

 ...اٌا حبٌبتً

 عند الضرورة،

 سوف احٌل صدري

 ساترا،



 .للحبٌبة من كل خوف نتمنى ان ال ٌتحول صدر شاعرنا العزٌز الى ساتر بل لٌكون حامٌا

 3 تقول الشاعرة سلوى كولً وبكل برود مستدركة

 

 ذلك الحجر الشبٌه براسً الحدٌد

 تركته امام ناظرٌك

 كً ٌقبل انفاسك كل صباح

 وٌغدو حارسا لغرفتك

 .وشاهدا لوجودي

 :بٌنما نرى الشاعر الحكٌم ندٌم ٌغرد من كرمٌان قائال

 ......وال الشمس اشرقت من بعدك

 :سر شاعرنا خلٌل دهوكً وٌرددهنا ٌتح

 لقد غرق ربٌعً

 فً رحلة من البكاء

 فتعالى واصنعً من حٌاتً ربٌعا

 ((...مم وزٌن))كً ال نمر بدروب االلم 

 3 هكذا ٌطلق الشاعر محسن قوجان نعتا ووصفا مقارنا للحبٌبة متمنٌا ان تكون

 ...حبٌبتً

 لو احببتنً من القلب

 فعلٌك ان تكونً كوالدتً

 لاالرض وتلملمٌن السنابتالفٌن 

 وفً اللٌلة التً ال ننال رغٌفا

 علٌك ان تقضً من أردان ثوبك

 وتربطً بها خصرك

 ......و



... 

 

 3 فً حٌن ٌردد الشاعر ناجً طه البرواري فً ورقته

 حٌن تتراقص قطرات ندى الصباحات

 على جٌدك

 تستحٌل مناهلها غزال

ا من الشعراء االخرون الذٌن ابدعوا بقرٌحتهم هنا اترك الكتابة عزٌزي القارئ الكرٌم معتذر

 3 االبداعٌة نسجا فً كلمات المحبة القول مع الشاعرة االمل هٌفً برواري

 وسكتت الصرخة

 واجعل ٌدي تعتصمان

 باهداف العافٌة

 فانت الحكٌم،

وقد طبع الكتاب على  صفحة موشح بصور المبدعٌن وشٌئا من سٌرتهم الذاتٌة 221الكتاب من

 .اقلٌم كوردستان - مهرجان الشعبً التكرٌمً لالدٌب بدل رفو فً دهوكهامش ال
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