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 (*) لقاء خاص مع الشاعر الكردي عبد هللا به شيو

 

 !كنها خالدة ال تموتل و وتتطور،تنم القصيدة مثل االنسان -

 

 
 عبد هللا به شيو مع المحاور يوسف ابو الفوزالشاعر 

 

 يوسف أبو الفوز: حاوره 

 

ومن الشعراء  المعاصرین، الكردواحدا من أشهر الشعراء یعد ، (شیوب  )شیو بەعبدهللا الشاعر 

، بیره میرد التي كتبها ،الحدیثة الید القصیدة الكردیة الكالسیكیةالمعدودین الذین حافظوا على تق

للشعر والمجددین من ابرز الشعراء المطورین ، ویعد خوین وغیرهم عبد هللا كوران وجكر

ورغم   .الثقافة العربیة والروسیة واالوربیة، كمن انفتاحە على الثقافات االخرى الكردي انطالقا

في ارجاء  على الساحة الثقافیة اومؤثر اقوی احضوراال ان لە  ،محاولتە االبتعاد عن االضواء

بمواقفە الثابتة شاعرنا عرف . ، الموزعة بین العراق وتركیا وسوریا وایران مناطق كردستان

لم یقف یوما عند باب حاكم، ، فالت شعبە الكردي وشعوب االنسانیةالى جانب نضاوالثوریة 

ستغالل تحسبا أل ي جهة حاكمة تنشد ودهە الدائم عن تقبل دعوة رسمیة من أوعرف بعزوف

المنشورات كتنتقل  المسجلة بصوتە ــ ومنها ــ والسیاسیة الرومانسیة قصائده الغنائیة  . اسمە

 .كردستان وفي المنافي ارجاء ، في الشعب الكردي في كل مكان ن ابناءبین عشاقە م

ثم  ،ائیةدوفیها درس االبت ،اربیل في محافظة "رکوتیب" قریة في  7491عام  شاعرناولد 

عام  هونشر اولى قصائد اتنكتب اولى قصائده  في اوائل الستی. اربیل مدینة درس الثانویة في 

اصدر ثم  ،في كركوك 7491عام "  حاعبرات و جر"لە ثم نشر اول دیوان في اربیل،  7491

  1972عام الصادر "ظامئ یومیات شاعر"كان دیوانە . 7491عام  "هشمالصنم الم"دیوان 

وجد طریقە الى قلوب عشاق فسلوب متمیز وجريء أتناولە للقصیدة ب ةقیسلوبە وطرجریئا في أ
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فی المهرجان  شارك فی العام نفسە .لە مسارا مختلفا عن مجایلیە من الشعراء  وخط الشعر 

هذه ". درسا الی االطفال 71"  الول للشعر الکردی فی مدینە کرکوك بقصیدتە المعروفە ا

التسعینات من القرن  حتى ، بل کانت تستنسخ بالیدفی حینها القصیدە لم تصدر فی دیوان

بعد السنة التحضیریة فی مدینە . السوفیاتي تحادغادر الى اال 1973فی عام  .الماضی

ال شهادة نحیث فی موسکو، " موریس توریس للترجمة"معهد في دراستە  بدأ" فارونیج"

رلین صدر في ب 7414 وفي عام ،7414عام ( روسي ــنكلیزي ـأ)الماجستیر في الترجمة 

جمع . لطبعات الحقةاساسا ، وصار بطبعة محدودة" طفال وقصائد ممنوعة دروس لأل"  ەدیوان

وصدر في بغداد " أحلم بكم كل لیلة" خالل سنوات الدراسة في دیوان  التي كتبها قصائده

معهد االستشراق التابع من ، 7411عام في االدب الكردي ثم نال شهادة الدكتوراه  .7411

غادر  ثم .بیره میرد  الشاعر الكردي المجدد  عن طروحتەأ کتب حیث لالکادیمیة السوفیتیة،

لكنە  7447عام وعاد الى موسكو  اللیبیة سجامعة طرابلفي  استاذا لالدب المقارنعمل لل

 سرعان ما انتقل وعائلتە

لالقامة في  1995عام 

 . فنلندا

والذي  ،الخاصهذا اللقاء 

منذ ، عبر عدة جلساتمتد أ

فترة ونحن نهیأ لە لكن 

 سفر الشاعر المستمر

، للمساهمة بنشاطات ثقافیة

یحول دون  كان

نجازه أخیرا تم أوأتمامە،

 عبدهللا بەالشاعر  علماً ان

، وقد خص عن االضواء والعزوف عن الظهور في وسائل االعالم  بتعادهبأ عرف (ب شیو)شیو

المجلة بمجموعة من قصائده التي تنشر ألول مرة باللغة العربیة ، وهي من ترجمتە شخصیا 

 :ومراجعة الشعراء سعدي یوسف ومحمد عفیف الحسیني 

 

 أين عبد هللا به شيو االن ؟ 

الذاتیة هموم المة في القصیدة مع قامتي الدائأ، وفي فنلندااقیم جغرافیا . موجود ـ أناـ

، ة لمجلد اعمالي الشعریة بالكردیةبأعداد الطبعة الرابعحالیا منشغل . االنسانیةووالوطنیة 

عن االمكنة  بمعنى ترافقها شروحات وهوامش اكادیمیة،شبە تكون طبعة ریدها ان وأ

این  ،سیرە حیاە بعض القصائدعلى تسجیل  واحرص ،واسماء االعالم واالشیاء االخرى

یلحق بکل مجلد معجم . ما یخص القصیدة  ، وكلمرةنشرت الول او كتبت، واین القیت 

 .قبل القراء في كل اجزاء كردستان الكلمات الصعبة لتكون مفهومة من یر یضم غص

 

  و ارتباطا أمعنية نتقيت القصائد على مراحل زمنية ، هل أزمن كتابة القصائدماذا عن و

 بالتجربة الشعرية ؟
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. ، وحتى االن من البدایات في اعوام الستینات، ها تمتد على مساحة حیاتي الشعریةــ ان

تختلف عنە فی لكنها   ،تنمو وتتطورتلد ثم ، بأن القصیدة مثل الكائن االنسانيولكوني اؤمن 

 ةتولد القصید حیاناأ قد تعیش القصیدە زمنا طویال بعد الشاعر او تسبقە فی الفناء، بل. العمر

قصائد من  ةتضم المجموعات الکامل. قصائدي "طفولة "من  خجلأمن عادتی ان ال  ! میتە

  . االوزان والقوافیب" لهوأ" كنت یوم  اواسط الستینات،

 

 وماذا عن الطبعات المزيفة ؟ 

الشرق قوانین لحمایة الملكیة الفكریة رغم كل ما یقال ویكتب  ، ال توجد لدینا فيـ لالسف

العدید من وصدرت باستمرار والتحریف  طوللس المتواضعە، وقد تعرضت اعمالي عن ذلك

قد تحدثت . اکثر من ای شیء اخر ألي تنی واساءتهذه الطبعات اوجع. المزیفة الطبعات

ن رؤیە فلذات اکبادك ممسوخة، فی اکثر ایالما مشی  هل هناك .وكتبت عن هذا مرارا 

 رصفە الشوارع ، وال تستطیع ان تفعل شیئا النقاذهم؟ة علێ أ، ملقاسمال بالیةأ

 

 اأن لها اغراضام بحتة الطبعات المزيفة تمت الغراض منفعة تجارية ان جد وهل ت 

للتحريف  د هل تعرضت قصائدك في الطبعات المزيفةاقص ،سياسية أو فكرية،اخرى

 والتغيير؟

، ض الطبعات المزیفة، خصوصا الصادرة في ایرانبعف . وهذا ما یغیضني قبل كل شيء  ــ

، مما اضطرني لنشر العدید من بشكل متقصد لیفواحیانا للتأ تلجأ للتحریف والتحویركانت 

هناك بعض تجار  قد یكونف ،رغم شكوكي بنزاهة الطبعات المزیفة. والتنبیهاتالتحذیرات 

 هذه. بحتة ربحیة ریةالشعریة وبیعها الغراض تجالكتب الذین یلجأون الى  استنساخ االعمال ا

 هافي كل االحوال طبعات غیر قانونیة، واغلب اال انها ،ةالطبعات، حتی وان کانت غیر محرف

االن، وبعد  .احرقتها جمیعاجمعتها وكان بامكاني للو  ، وةالفنی ةمن الناحی ةلالسف  بحالة بائس

 ٠١١١الی سنە  ٠٨٩١االمور الی نصابها، اری بان عدم صدور ای دیوان من سنە  عودة

لم تکن لدی . لعب دورا اساسیا فی کل ذلكالسوید فی " غرس البروق"عندما طبعت دیوان 

ری ان قد.  من ایة جهة كانت مادیة مساعداتایة قبل ــ أ االمکانیة المادیة، ولم اکن ــ وما زلت

 .کشاعر وانسان لعب دورا فی ذلك

 

 الى الماضي يار آوتقارير عن زيارتك في شهر  خبارية ادنشر مؤخرا في الدوريات الكر

 ها ؟ءاجواء الجولة واصدا رأيتكيف . ديار بكر مناطق

ثم تحركنا بكر ان الشمالیة، حیث زرنا اوال دیاركردستناجحة في بعض مدن ــ كانت جولة 

من ایار  11الى  71وكانت الجولة في الفترة من  ،وانباطمان و ثم مدینة الى ماردین 

 مثمرة مع لجمهور واخرى مع ا ةمباشر ءاتة ولقادشهدت امسیات شعریة عدی ،الماضي

، واستثمرت لفنانین وایضا الناشطین السیاسینمن الشعراء واالدباء وا الشخصیات الثقافیة

 . فی مدینە بایزید احمد خاني کبیر الشعراء الکرد بزیارە ضریحللقیام كذلك الجولة 
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 حد المرات رفضت الصعود للمنصة واكتفيت بالحديث في أو ،خالل هذه الجولةنك بلغنا ا

 من عند مكانك ؟ قصائدكوالقاء 

هور كان هناك جم ،صل ذلك في مدینة وان،  حنعم. متابعة لتفاصیل الرحلةللشكرا ( یضحك)ـــ 

، العالیةوكانت المنصة الكبیرة  ،حضور بعض مسؤولي المدینة من رجال الدولةوایضا  ،غفیر

 ةکبیرصورة قصائدي و خلفی  ان أقرأ فعز علي  . تعلوها صورة اتاتورك  ،في مقدمة المسرح

 .  القاء القصائدو بین الجمهور ء في مكانيففضلت البقا. العدو اللدود لشعبی ووطنی ،التاتورك

 

  لة ؟كانوا جزءا من برنامج الجو ومثقفونرافقك في الجولة شعراء 

الشاعرة حضرت  وکذلك ،ةختلف المدن الکردستانیبعض الزمالء من م نيـ في الجولة رافق

وهي تعمل حالیا استاذة في الجامعة االمریكیة في  ،روسيهماريا البوالمترجمة االمریكیة 

داء أوب، ثم القت ةاالمسی ةفی مقدم ةوالقت کلم، مسیتی فی دیاربکر أاركتني ش، السلیمانیة

تعمل البروسیە السیدة والجدیر بالذکر ان . ةالی االنجلیزی ةبارع بعض قصائدی المترجم

نجزت أ، ونكلیزیة مباشرة عن اللغة الكردیةقصائدي الى اللغة االمختارات من على ترجمة 

من ، بعد اتمام انجاز ترجمة عدد كاف وفي النیة،  عدد کبیر من القصائد لحد االن ترجمة

واعتقد ان هذه  .مجموعة مختارة من قصائديكان تصدر باللغة االنكلیزیة ، القصائد

 .رجمة المهنیة االولى لشعري الى اللغة االنكلیزیة لحد االن الترجمة هي الت

 

 فهناك  ،من المترجمين دالذي حضيت نصوصه بأهتمام جي ،من الشعراء الكرد ا  تعد واحد

ماذا عن  ،5991في فنلندا منذ عام وانت مقيم  لغات عديدةلشعرك الى  عديدةترجمات 

 ؟الفنلنديةاللغة شعرك الى  ةترجم

أكادیمیا خالل سنوات ، الننی درستها شؤون الترجمة ، الی حد ما، فهمولسوء الحظ، أأنا ، ــ 

ال أطیق . الی اللغات االخری ترجمة" نقل"ما سمی کل ، لذلك لیس من السهل ان أةالدراس

اجحة هی ما یجعلك جزءا من الترجمة الن. ةثالث ةعن طریق لغالحرفیة وال التي تنجز  الترجمة

کل سطر فی  مکانةو منی الهیکل من القصیدةیه .الیها الشعر نقولالمللغة  ةالشعری ةالمکتب

نی حساسا تچعل هذه االسباب. فی الکلمة الواحدة کل صوتالهیکل العام، بل مکانة کل کلمة و

نجزت بعض الترجمات المتفرقة منذ سنین أ   .حالیا" ةعن طریق الصدف"للتراجم الموجودە 

قدمت في االذاعة و، نشرت فی بعض الدوریات ،الفنلندیةالى قصائد من شعري بعض الل

 لیفي لیهتو الفنلندی الشاعر والمترجم مععمل حالیا أ. لندیة وفي بعض المهرجات الثقافیةالفن

 . اللغە الفنلندیةمختاراتی الی علێ ترجمە 

 

 اللغة ذا عن مشروع المختارات المترجمة الى وما

 ؟العربية

قام العدید من . لی غایە االهمیە بالنسبةعة العربیة فی الطبــ 

بترجمة الكثیر من قصائدي الى الشعراء والمترجمین  الزمالء

قمت في . منذ السبعینات من القرن الماضی اللغة العربیة

ومراجعتها من المترجمة السنوات االخیرة بجمع هذه القصائد 

، وهناك قصائد وجدت من دید بالتنسیق مع مترجمیهاج
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قام بمراجعتها و( الحرفیة الترجمة) فقمت بترجمتها بنفسي، رجم من جدیدان تتالضروري 

ی یوسف و محمد عفیف من الشعراء العرب والکرد، کالصدیق الشاعر سعد بعض االخوة

غة العربیة شبە جاهز ویمكن القول االن ان مخطوط مختارات شعریة بالل .نالحسینی واخری

الفنی الذی یالزمنی لقلق الی ا اضافة مؤاتیةالفنیة الروف ظل، واالمر خاضع فقط للدفعە للنشر

 . ترجمە الشعر فی مسألة

 

 ؟لشعر العربيهذا يقودنا للحديث عن عالقتك بالثقافة العربية وا 

بلغة نت ولى محاوالتي االدبیة كابتدائیة كانت باللغة العربیة، وأاال دراستي في المدرسةأن ــ 

على قراءة سلسلة روایات الهالل  حرصأكنت . دابلمجلة األ كنت من القراء المدمنین. الضاد

كنت متابعا لحركة الشعر العربي  وکذلك الجديدة البغداديةالثقافة واالقالم والثقافە وثم مجلة 

عراقیین وخصوصا الوكانت لي وال تزال عالقات وثیقة مع كتاب وشعراء عرب  ،واصداراتە

 .منهم 

 

  كيف ترى الشعر الكردي االن ؟ االجيال ؟ االسماء ؟ مستوى القصيدة ؟ هل هناك حركة تجديد

 ؟ترفع لوائها اجيال جديدة من الشعراء 

اهمها و ،وال االلمام بأدوات الشعرتتطلب أكتابة الشعر . صعب ومعقدسؤال  ــ بصراحة هذا

تقف ، فأین سالحها اللغةالشعر معركة و ،المقاتل ال یمكنە دخول معركة بدون سالح.  اللغة

 ،ةرة في الكتابة من االجیال الجدیداللغة؟  نعم هناك اسماء مثاب ة من التعامل معداجیالنا الجدی

والشعریة للغة بعضهم لە معرفة با ،ومتمیزةفهناك كتابات جیدة  ،خصوصا جیل الثمانیات

ماء الني ال ارید ان ذكر اس تقالید الشعر وهو جیل مفعم بالعطاء وال استطیعوملم ب ،خصوصا

ثم جاء  ،هذه االجیال التي فتحت عیونها على الفضائیات ،اجیال التسعینات. اظلم احد ما

لشعراء الكالسیكین ان عدم قراءة ا .يالجد   عن الكتاب الورقي أبتعد الكثیرونف االنترنیت

اکثر . همنتاجات ینعكس علىضعف الحس اللغوی لدی بعضهم ووااللمام بتاریخ الشعر 

 قیاداتالهمها ارضاء  والدوریات حزبیة یدیرها کوادر حزبیة ةوالمواقع االکترونی الفضائیات

غیر  ئةیتخلق بللذوق الفنی والحس اللغوی و ةمدمر بلغةة سحطیة وتقدم ثقافو. عوائل القیاداتو

 .بان جبالنا انجبت و ستنجب ولکنی قاریء للواقع ایضا انا لست متشائما، ادرك .بداعلال ةحیص

 

 بل بعض القصائد لحنت بأكثر  ،انت من الشعراء الكرد الذين غنى الكثير من المطربين قصائدك

  ؟بعادا اخرى قصائد ألضاف لهل تجد ان الموسيقى والغناء أ. ن من لح

صد اروح القصیدة ومق وان نجاح الملحن في االقتراب من. ان للموسیقى سحرا خاصاـــ 

تلقي بشكل اخر یقرب تالمس احاسیس المجدیدة في اضافة ابعاد  الشاعر سیكون لە تاثیر کبیر

 . للناس اكثر نجحت في تقریب قصائدياخری قد تکون هناك اصوات ظلمتنی و. القصیدة اكثر

 

 ؟ الملحميةانك كتبت القصائد  نعرف،السياسيةو ة لكونك كتبت القصائد الرومانسيةاضاف 

. بیات فقطأ ةثالثلدي قصائد من . ال اتقید لتنفیذها بحجم او شكل ،حین تخطر لي الفكرةـــ 

قصیدة مهما تكون الكتابة ال تعرف الى این ستقودك ال حین تبدأ. یفرض ذلك  الموضوع هو ما

كیف یمكن ان تكون قصیدة  ،مثال" فی االول من شباطاربيل "قصیدة . خططت وتهیأت لها
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فرضت هیکال ملحمیا لتجد  1111التی حلت باربیل فی االول من شباط  الکارثة قصیرة ؟

وایجاد مداخل الی  ةتنفیسا و مجاال للمناورات الفنی متسعا من المکان والزمان، کی تجد لنفسها

 .اطیراالسعالم 

 

  تتحكم بهيكل وشكل القصيدة  حين كيف . هذا يقودنا للحديث عن اسلوبك في كتابة القصيدة

ان  وكما عرف عنكوخصوصا  ترى ان الموضوع يدفعك لكتابة قصيدة قصيرة او ملحمية ؟

شعرك بأنه بعض نكهة النار والبارود والتوق الى الحرية، وايضا ثمة من يتهم ك ندللشعر ع

 انفعالي خطابي ؟

ان یكون  المعقول ان یطلب من الشاعر؟ هل من شعر خارج حدود االنفعال هل هناكو، اوالــ 

صال هو عصیان على قیاسات أالذات؟ الشعر  یفتح صررموضوعیا وهو یرصد حرکة الزمن و

التي ال ترى ظواهر االشیاء اال من زوایا محددة، لكن للشعر زوایا  ،ةضوابط الموضوعیو

یغتاالن اجمل ما فی الشعر  والهذیان المفتعل ةالضبابی .نفسها الظواهر ةیبها لرؤ ةخاص ابعادو

نماط ا ناكه .تها و براءتهایعفوالفنون و الشعر کان و ما زال و سیظل طفولة. هو الصدقاال و

لشعر فی نهایە قاریء ا. عدد قراء الشعرتوازی  انماط الشعر من الشعر، بل اکاد اقول ان

اکتب الشعر   .لکل قاریء شعره الجمیل. واذواق المستهلکین مختلفە "مستهلك"المطاف هو 

یبدأ بعد اکمال  وبؤالعمل الد. او افکر کیف اکتب او انتقاء ادواتی مسبقا ةلکتابدون ان اتهیا ل

عدد و فلذات اکبادی ةوعفوی ةازال اعتز بطفولاكثر من خمسین عاما و الاکتب منذ . ةالکتاب

لیکتب . ةاو دکاکین الدعای ةای حزب او دولکز علی عتم انی ال اقرائی یعرفە الجمیع رغ

وال یمكن للشكل ان  .ادفع فواتیر حریتی، اما انا فاکتب كي ابرر وجودی والخرون لنخبهما

. اسعى دائما لیكونا مترابطین، ویعبران عن وحدة متكاملة. على محتوى القصیدةعندي یتغلب 

 تجمیع القصیدة، ثم تشریحها من القصیدةعلى ، احرص كثیرا ضمن العمل على شكل القصیدة 

انا  . داخل الکلمة الواحدةاالبیات، من االبیات الی الکلمات و من ثم الی تناغم االصوات  الی

لذا ترى احیانا تتأخر عندي . ستحیل للتوفیق بین الشكل الفني والمحتوىعن الم دوما ابحث

وباالیقاع فی المکان المناسب القصیدة فترة طویلة الني لم اجد ساعة كتابتها الكلمة المناسبة 

 . ةبصور شعریة جدیدأن فكرة جمیلة ال تعني شیئا ان لم تكن في شكل جمیل، . المناسب 

 

 کما وصل اليها فی بعض االحيان الشاعر  "المباشرة" الی" عفويتك"ت بك هل وصلو

 العربی مظفر النواب؟

هذه  وكتبت ،لغة ایحاء وصوراستخدمت و ،الشتائمفیها بعض  كتبت قصائد ،صحیح جدا  ــ 

كانت تتطلب هذا فالقضیة التي اكتب عنها  ،ارتباطا باالوضاع التي یعاني منها شعبي قصائدال

كانت كتابتي لهذا النوع من القصائد انطالقا من واقع ضرورة ایصال . النوع من القصائد

، كان في من السیاسیینوتجار الموت والسالح  "اقتتال االخوة"حین كتبت ضد . افكاري للناس 

ان  اعرفاذ ، ون او شبە امیین قتال هم امیوالن یموتون في ساحات الذی قاتلینبالي ان غالبیة الم

شبە التحدث معە بلغة المغرر بە  فكان علي التوجە للفرد قصائدي صارت توزع بالكاسیتات،

حدها تكفي وتستطیع ان تجمع انا ال اعتقد بان الشتائم لو. ثیر المطلوبمفهومة للحصول علی التأ

 .ذلكوسائل فنیە تتیح لك استخدام البد من  اذ. یین من القراء والمستمعینم المالاالالف ومن ث

في ت هذه القصائد لذا حین قرأ ،رك هذاكنت اد " خوةقتتال االدیوان أ" قصیدة عندما كتبت 
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الیوم لیس یوم : واضح قلت بصوت   ،وسط حشود من الناس التي جاءت لتسمع ،كردستان

 ! موقفلكم قادم القول وانما  الشعر

 

 قصيدة سياسية ؟ ان هذا يعني ان قصيدة الموقف هي 

، والعدالة والحریة، والجمال والحب ، من الحیاةمطالب بموقف من كل شيءالشاعر ان  ــ

لقد قلت في مناسبات  .ارتباطە بهموم الناس وتطلعاتهم بحكم  یاسیة القضایا السكل من أیضا و

لكتبت عدیدة ، باني لو كنت شاعرا تربى في مدینة مثل باریس او اوسلو او ایة مدینة اوربیة ، 

ولعبرت عن مكامن افكاري . ال شيء اجدر بالشعر من الحب. بالحب ءاحتفاازهى قصائدي 

 ت الىالمدنیة الحضاریة، ولما لجأ تمعاتالمجالسیاسیة واالجتماعیة باالدوات المتاحة في تلك 

؟ كیف لي ان ر  الشعوب مظلومیة على وجە االرض، ولكن ما حیلتي وانا ابن اكثة  الشعرااد

اقتتال " ؟ هكذا كتبت قصائدي ضد في كل شبر من االرضالذي یطاردني اهرب من قدري 

القبائل، ورغم  ارى ابناء شعبي یموتون في حرباحترق و، وانا  7449عام " االخوة 

 التي رافقتنيربیل مخاطرا بحیاتي وحیاة عائلتي ، قرأت القصیدة في مدینة اتحذیرات االصدقاء

، بل اكتب حین ال استطیع ان و بدافع اجتماعيلسیاسیة كسیاسي اال اكتب القصائد ا. الی االمسیة

عندما تدفع فواتیر الصدق من  الصفة الممیزة لهذه القصائد والسبب في انتشارها هو. ال اكتب 

، لشاعر بخیل یکتب اقرا لشاعر جبان یکتب عن الشجاعة الغالبا انا . مالك وصحتك وراحتك 

 . ن الفسادعن السخاء وال لشاعر مرتشی من قبل الحکام یکتب ع

 

 ال إهل يعني ان الشاعر في وقت االزمات الوطنية يجب ان ال يتغنى بعيون محبوبته وو

 ؟متهاعتبر خيانة أل

. ختیار اغراضە وادواتە الشعریةي أ، والشاعر حر ف، انا مؤمن جدا بحریة االنسان القل اوالــ 

.  الذي قیل فیەن الغرض هناك شعر جید مهما كان موضوعە، وشعر رديء بغض النظر ع

داة كتابة وكشف مة للغایة بالنسبة للشعراء الكرد، ان استخدام اللغة كألة اخرى مهوهناك مسأ

هذه كلها من صلب القضیة  مكامن سحرها وجمالها وتلوینها وتحبیبها وادخالها الى القلوب

من هذا فأن القا نطواهم عوامل بقاء  االمة الكردیة وألن اللغة الكردیة مستهدفة النها أ. القومیة

حاجی قادر  مثال مال جزیري ونالي واسوة بالعظیمین احمدي خاني وشعراء الغزل والتصوف أ

ان من یتغزل بلغة كردیة سلسلة ، سلیمة ، متناسقة ، .هم من اقطاب االمة الكردیة كوییي 

 ت االالف من ابناء الشعبعشرات بل ومئا. ة ، یقوم بواجب قومي دون ان یدريمتناغم

عبد هللا كوران في الحب جزیري ومولوي وغة الكردیة من خالل قصائد المال حبوا اللالكردي أ

 .ب القضیة القومیةبیعة الكردستانیة من صلبالط ان التغني. والطبیعة

 

  ان القصيدة السياسية معروفة بين اجيال عديدة من الشعراء الكرد ؟هذا يعني 

ان القصیدة السیاسیة  . حداث الیوم المعاصرةولیدة ألیست السیاسیة  ، فالقصیدةهذا صحیحــ 

، تختلف كثیرا عن القصیدة السیاسیة التي سبقتها من تي ظهرت في سبعینات القرن الماضيال

یس اللغة التي لم تعد مادة في قوامیث اللغة والصور واالدوات الفنیة، والتعامل مع المفردة ح

ى عمید الشعر الكردي المال صیدة الوطنیة الغنائیة لدهناك عناصر الق. وبمعانیها المدونة هناك

لدى شیخ الشعراء ، تتطور وتكتمل وتاخذ مالمح جدیدة ، وبدأت تلك الغنائیة الوطنیةجزیري
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ي ومن ثم ی، ثم خفت الصوت الى ان ظهر الشاعر القومي الحاج قادر كوالكرد احمد خاني

مان ، عث، جكر خوین، قانععبدهللا كوران، دشعراء النصف االول من القرن العشرین بیره میر

ان تقارن بین القصائد السیاسیة لیس من الصعب . ، وغیرهم ، هزار،هیمنران، كامريصب

واعتقد جازما بان القصیدة السیاسیة . كتبە شعراء من جیل السبعیناتما لهؤالء الشعراء مع 

، فهو اول من كتب ه میردواالدوات الجمالیة لدى بیروجدت تجدیدا من حیث القیمة الفنیة 

  .دواتەنات طوروا أالقصیدة السیاسیة وهو یهمس ویلمح ویؤشر، وجیلي من شعراء السبعی

 

  ؟ كيف ترى حك لجائزة نوبل لالدب لهذا العامخبر ترشي. لنختم حديثنا بما هو مفرح جدا

 في نيل الجائزة ؟ كوما هي حظوظ ،االمر

لقد  ،نعم. اعرتذهب الى الشیجب ان الجائزة هي من . الشعر ال یكتب من أجل الجوائزـــ 

وهو عندهم  محاولة لتعریف العالم  ،بترشیحي د في شمال کردستانالكر شرفني اتحاد االدباء

تلعب دورها في نیل هذه سیاسیة كثیرة  ادرك ان عوامل وتم قبول الترشیح . باالدب الكردي

شاعر یزل لم و. باب اخرى غیر الشعرفقط الس ن بالجائزةشعراء متواضعو فلقد فاز .الجائزة 

ع حرارة االزمة ارتفا وقد یكون  ،من عدة دورات "قویا" ا مجد مثل ادونیس مرشحعربي 

ن سنة یمكن لشاعر ن او ثالثییعشر ربما بعد ،لنكن واضحین .عامال مساعدا لە  ،السوریة

ة تغیرت، واللوبی الکردي السیاسیعادالت العالم تكون معندما  ،كردي ان یكون منافسا قویا

قد  .العالمیةا من المکتبە اصبحت جزءهرت وظ والتراجم المهنیە لالدب الکردی قد  قوي تأثیره

ول ترشیحە، رغم انی اعرف بان ، وهو کونی اول کردی یتم قبواحدة میة یكون ترشیحی لە اه

  . حمن زمالئی من االدباء الکرد من هو اجدر منی بهذا الترشی هناك

 

 (5) شيو به اهللا عبد شعر من مختارات
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 2152الشاعر عبد هللا به شيو يقدم قصائده في اربيل ايار 

 

 الجندي المجهول
 لو زار وفد ما بالدا ، 

 إكليال  من الورد  ضع  و

 .على نصب الجندي المجهول 

 :إذا زار وفد ما وطني وسألني ف

 ! ـ أين ضريح جنديكم المجهول ؟

 : سأقول له 

 سيدي  ـ يا

 على ضفة أي جدول 

 عتبة أي مسجد 

 باب أي بيت 

 أية كنيسة 

 أي كهف 

 على صخرة أي جبل 

 وعلى شجرة أي بستان 

 في هذا الوطن 

 فوق أي شبر من أرضه 

 ، وتحت أية بقعة من سمائه

 !ال تخف 

 قامتك خشوعا  طأطىء 

 !وضع إكليل وردك 

 موسكو  5918ـ  55ـ  51
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 أّم     
 (2) ،" جميلة"أنحني لـ 

 ، "جان دارك"لـ 

 (3) ".تريشكوفا"لـ 

 لكن، 

 تلك التي، في وطني المترع موتا  ،

 تدوس كبدها وتصبح أّما  ،

 أحني لعرشها قامتي خشوعا  

 وعند قدميها

 .أمسح األرض  بجبيني 

 بوتسدام  5919ـ  8ـ  31

 .جميلة بوحيرد، الفدائية الجزائرية: جميلة (2)

 .تریشكوفا، رائدة الفضاء الروسیة فاالنتینا : تریشكوفا (3)

 

   عباد الشمس

 وطني عش الشمس

 وخميلة النور، 

 ورأسي زهرة عباد الشمس،

 . تلك التي دوما تدور 

 ، طرابلس5989ـ  4ـ  53

 

 الشهيد  

 .أرقت ليلة أمس

 .غادرُت البيت  صامتا  

 رفعُت نحو السماء

 .رأسي المترع بالبروق
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 رأيُت طائر التم  

ه  ،يحضن بيض 

 وأسرابا  عارية من النجوم حوله

 .تبعثرت كحبات الرمان

 عدُت إلى البيت  

 على نجوم جريحة األجنحة، وأعلنُت الح داد  

 مائلة األعناق،

ب ت    .وهي في ذروة تألقها خ 

 ، موسكو5992ـ  1ـ  53

 

 (5)الى هادي العلوي 

 في زمن يحكمه االقزام

 من أين لك قامتك الفارعة ؟

 في زمن دب فيه القحط 

 ؟من أين لك هذا الموسم االخضر

 كيف سمعت أنين علّي ، 

 وانت محاصر بجلجلة حلّي قريش

 وصرير سيوفها ؟

 كيف جاءتك تأوهات ماريا القبطية

 ؟ودندنة عائشة وحفصة تصم االذان

                    *** 

 ، عصورنا ، جميعها

 ..غصون تفرعت من الجاهلية 

 ،كنائسنا ومساجدنا

 ،مجالس شورانا، برلماناتنا 
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 مقرات احزابنا ودواويننا  ـ

 دكاكين في سوق عكاظ  

 والنوابغ هم النوابغ ،

 من ساللة الخنازير 

 وعابدو الكروش

 ن عن عورات ملوك الغساسنةهنا يروحو

 وهناك ينبطحون ، معابرا ،

ال ملوك المناذرة   !تدوسهم نع 

        *** 

 في شرق تداس فيه الشمس

 في شرق يتوضأ بالدم والبترول

 ن واألقمالابى  والص" زواج التحليل " في شرق 

 في شرق يفر منه الحياء

 حتى اصبح الجئا في السروال

 انا حائر ، سيدي ،

 كيف تجرأت ان توقظ قفير الصمت 

 وتأذن في الناس جهارا ؟

      *** 

 يا شرقا يحكمه االقزام 

 هنيئا لك بهذه القامة الفارعة

 دب فيه القحط  ايازمن

 !هنيئا بهذا الموسم االخضر 

 موسكو ـ ستاره مينسكايا، 5991/  52/ 2

 

 



13 
 

 هاجس

 .شعل شمعةأ،  أفتح الشبابيك

 .البراريأزين مزهرية بباقة  ورد 

 أنثر أرخم القصائد حول وسادتي، كقطرات الندى،

 تأخر الليل ،

 .وأنا على موعد مع قوام أهيف في المنام 

 ، قرية شوكينا5992ـ  1ـ  22

 

 مقارنة

 كان الليل في منتصفه 

 .والكون في سكون

 .كنت نائمة وخدك فوق ظهر يدك

 تأملت محياك،

 تحملني " الشبو"مواج من عبير أواذا ب

 .لحان  سرمدية  تهزنيأو

 أغلقت كتابا كنت في زنزانته،

 ت أطالع وجهك المقدس، أوبد

 .آية فآية، حتى الفجر 

 قرية تشيريكوفا    5993ـ  6ـ  53

 

 إن عثرُت على تفاحة

 إن عثرُت على تفاحة، 

رها بالتساوي إلى نصفينف  : سأشط 

، ونصف لي  . نصف لك 

 إن عثرُت على بسمة، 
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 : سأشطرها بالتساوي إلى نصفينف

، ونصف لي  . نصف لك 

 وإن عثرُت على حزن، 

 سأكتمه عنك، ف

ف س األخير ٍه كالنَّ ر   . وأستنشقه بش 

 ، براغ5983ـ  52ـ  35

 

 كنز 

 ..منذ بدء الخليقة

 يعشق اإلنساُن الجواهر  والآللىء،

 .يبحث عنها في قيعان البحار وذرى الجبال

 أعثر كل صباح على كنزٍ .. وأنا

 حين أرى شعرك المحلول

 .يغطي نصف  وسادتي

 ، أوديسا5984ـ  8ـ  51

 

 ملأ

 عندما ،

 في االعالي،

 فوق القمم،

 .تعصف الزوابع والرياح حول الشجيرات 

 تحزن،ال 

 ال تيأس،

 في االسفل،

 عند الوديان،
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 تبزغ من تحت االرض 

 !ريان الالبراعم والعشب 

 طرابلس 21/52/5988

 

 

 (1179 الثاني تشرین  111 العدد البغدادیة الجدیدة الثقافة مجلة عن) (*)

منشورة سابقة بالعربیة ، وبقیة القصائد " الى هادي العلوي"و" الجندي  المجهول"قصائد  (5)

 .تنشر الول مرة مترجة الى اللغة العربیة 

 


