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    زانا ئيبراهيم ريشاري

  
  

 كـاني شـيعره  له نديكهه به ستووهبه پشتم دانوسينه مله

 هـا روههـه  هزري، ميكيرههبه ندچه لَگه له )دحمهئه كاك(

-رچـاوه سه كه يِروحيه تهحالَه وله شيكبه به كردن ستهه

 يوهئـه  پاشـان  و ژياننامه ِريي له بوو، پياوه مئه تيسايهكه ي
 بـه  نووسـيوه  )خ.د( )دمـه موحـه ( ئيسالم ريمبهپيغه رسه له

-بـاره سه تيايدا كه ثيديويي كاسيتيكي ندچه ولودنامهمه ناوي

  ...دويتده خوي كانيشيعره و ژيان و تحالَه به ت
 نـد چـه  دلَ يپيگـه  كه يشتمگه وهله مانهئه كوي به من

زي به كيريهكاريگه و الي رهزودلَيش له ستبهمه يههه هي 

-واتاييـه  جيهانه وله شيكبه و ئاييني ئيماني تيكيحالَه كوه

-ردهده ..كـات ده بو و كاتده تيا ئيشي )دحمهئه كاك( كه ي

 هيـزه، به ندچه سيمبولي و مزيِره كلتوري لَاتيسهده ويتكه

 ونـه كـه ده تـر كانيزانسته و زانياري و يمادد بواري مرجهسه

 كوه ِروحـي  زمـووني ئـه  ئيمـاني  تيحالَه ووهريهكاريگه ژير
 تـري  مكـي چـه  ليـك گه كه كهمزيهِره لتورهكه له گوزارشت

-روهپـه  كوه يـه، هه وجوديان دحمهئه كاك الي كه گرنگ

 .نـدان وائـه  تـي خزمه له رهه كه ئيمان، يين،تيگه كردن، رده
 و مـاددي  لتورهكه له گوزارشت كه فيركردن و زانين هاروههه
-جيهانه دوو مئه نيوان له كردن جياوازي كات،ده كهمزيهناِره

  ...زادهموفتي بيري له يشتنتيگه بو باشه كييهروازهده دا
 كـاري  زادهمـوفتي  كه كريتده ديبه ئاشكرا كيجياوازيه

 مئـه  كـه  فيركردنـدا،  و ردهروهپـه  نيـوان  لـه  كردووه رسه له
 خويـان  فيلَـدي  لـه  كيانيه رهه كه نيه مكچه دوو جياوازييه

 دوو مانـه ئه كه كردوون رسه له كاري وهرووه وله نكهده كار

 و تـر ورهگـه  كيكيانيه وه،ييهورهگه هاوبه ِرووي له كه مكنچه
 ويتـه كـه ده كردنردهروهپه يپروسه بويه تريان، ويله گرنگتره

 خـوي  كوه وه،گرنگيتيـه  نديبهپله رووي له وهفيركردنه پيش

  ...بيت فيركردن پيش كردنردهروهپه بيتده لَيتده
زرانـدني  زاده دامـه كردن الي مـوفتي ردهروهست له په  بهمه

كي كـاني ژيـاني  كيـه رهمـا سـه  ر بنـه  تي مروثه لـه سـه     سايهكه
ن سـه كي و ره  رهبيته شتيكي سه  يه ده م پروسه دروست، بويه ئه  

-كـي وه تيكـي الوه ريدا فيركردن حالَـه بهرامكه له به ) صلَيئه(

  ...وهوهت ئهگريت به نيسبهرده
 وئـه  ژيان كانيرعيهفه شته زانيني له بيتده بريتي فيركردن

-گـه ده مـروث  به ردهروهپه يهپروس ريي له يكيانهرهسه مابنه

-ئـه  كـاك ( كـه  كريتده وهئه تيبيني داليره ندهچه رهه نريتيه

 يوهتويژينـه  كرداريكي كه فيربوون يپروسه مردهبه له )دحمه
 رجمـه  بـه  واتـه  نيـت داده خـت پيـشوه  رجيمه نجامگيريه،رهده

-رجانهمه مئه يرچاوهسه كه )شدن شرطي( وهبيركردنه كردني

 بـو  وهترهكياليه له لَامبه دا،كهكردنهردهروهپه يپروسه ناو له ن

 واتـه  كـردن ردهروهپـه  وايه پيي ردهروهپه يپيناسه كردني واوته

 واتـه  فتـار، ره بيـرو  نيـوان  نگـي هاوسـه  و نگيماهههه كرداري

ـ  كوه مـروث  بيـري  و فتارره ردووهه پيويسته -نـه  بيـت  كهي

 كيـك يـه  له بدات )التناقض( ناكوكي و دژواري تووشي هيلَيت،

 وبـه  تـو  يوهئه بو مه،له بريتيه ردهروهپه كانيكيهرهسه ركهئه له
-بـاوه  جـوره  رهـه  واتـه  تيپييه رتباوه كه تيبكه فتارره جوره

  .يههه ِريكت
-ر لـه بـو خزمـه      هي فيركـردن هـ    دا پروسـه  ست ليره بهمه

  ...دلَ
 د هحم الي كاك ئهوهنيشتماني بيركردنه
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بيـت  و ده كـاني ئـه   گشتيهما  پيي بنه يه و به  ردهروهتكردني په 
بيتـه بونيـادي    وه ده مه لـه بيركردنـه    م سيسته وه ئه بروا، ليره 

-ر بـه  مكي تر كـه هـه     ليك چه شكردني جياوازي له گه   دابه

لمينيـت كـه    يـسه خـات و ده   ريـده وه ده نيتـه يهگهوانمان ده 
هيـزيش، واتـه بـو      يه و سـوونيكي بـه     كه بووني هه  يهجياواز
ر  و فيركـردن يـان هـه       ردهروهيشتن لـه جيـاوازي پـه      تيگه

م دوانـه بريتيـه لـه       بو ئه ) دحمهكاك ئه (ميتودي كاركردني   
-يزانن و لـه   ي ده وهيه له لَك كه جياوازي هه   ياندني خه تيگه

ه ميكـانيزميكي مـاددي     ي زانين ب  رچاوهن، سه گهي تييده وه
يـه  وهيين لـه دلَـه    لَام تيگه وه به كانهستهو زانستي له ريي هه    

يشتن و زانـين    رگيز تيگه ستيكي شاراوه و واتاييه، واته هه     هه
مكي تري  ها چه روههه) دحمهكاك ئه (ك شت نين الي     يه
  .عليمته زكيه وك تهوه

م جـوره لـه   مـاي ئـه   هدا گرنگه پيم وايـه بنـ      ي ليره وهئه
 و  ردهروهكـات لـه نيـوان پـه       كه جيـاوازي ده    يوهبيركردنه

-لـسه له فـه  رچاوه گرتوو،   فيركردن يان واتايي و ماددي سه     

ك بـوونيكي   سته، روح وه  شكاري نيوان روح و جه    ي دابه فه
كـي مـاددي و بينـراو كـه         ك بوويـه  ش وه سـته بينراو جه نه

ي فـه لـسه وه بـو فـه    ِريتـه گـه ش ده يـه م جياواز ي ئـه  ريشه
-ميشه باوه كه هه سوفه  فالتون ديارترين فيله  كالسيك و ئه  

يه، جيهانيكي  ك هه ِري به دوو جيهاني جياواز و دابرِاو له يه        
دي، بـه يي و ئـه  ئيستايي و ماددي و كاتي، جيهانيكي نموونه      

-يلـه  فـه كـاني دواتـردا بـو نموونـه    سـوفه يلهر بويه له فه هه

م جـوره   نـدي بـِرواي بـه     هولَـه ) سپيونوزاي(ك  سوفيكي وه 
ش خــوي مــهســته نيــه ئــهي نيــوان روح و جــهجياكارييــه

-سـتم سـه   بـه نها مه بواريكي فراوانه بو قسه كردن تيايدا ته      

شـكردني  دابـه ) دحمـه كاك ئه (م جياكارييه الي    ي ئه رچاوه
 جوره له كاركردن كـه روح       مانرههرده و فيركردنه هه   روهپه

بو روح و فيركردنيش بـو  رده روهكات، پهش دهسته دابهو جه 
مـان  ش هـه ردهروهر بويه به گرنگيدان به روح په  سته هه جه

لَيـت  كانيـدا ده  كيك له گوته  ك له يه  گريت وه ردهگرنگي وه 
  ).كه بو كوتري روحمانيهيه النهستهم جهئه(

-ده كار كيهشيوه به پياوه مئه كه ينكهده تيبيني وههلير

 وهفيربوونـه  و زانـين  به ستيوهپه كانيتهبابه مرجهسه كه كات

 و مـزي ره پروسـه  كـاني ريهكاريگه و سايه ژير بو وههينيتهرامده
 ئيمان كوه مكيكيچه وانهله وهكانهيهردهروهپه تهحالَه و واتايي

 دوو وئه ندينيوه له نا هيچ و قولَه فيلسهفه پرسيكي خوي بو هك

 هو ريبهگرتنه بيت، لوژيكي شتيكي بيتده ئيمان كه داپرسياره

 نهاته يان بهينيت كراو دياري شتيكي به ِرباوه تا بيت هوكاريتي و

 رگهئه تر يهيچ و متمانه مايبنه رسهله سه،به خوي هينان ِرباوه
 كاك( الي لَامبه بيت،نه ستداردهبه له وتوشئه كييهلَگهبه چي

 رهكاريگـه  ژير بِرواته بيتده وخوراسته ئيمان يبينينده )دحمهئه

-رهـه بـه  دلَ ئاشـكراتر  كيواتايه به بگريت ئارام دلَدا ناو له دلَ،

-جـه  كانيداژگاريهئامو و شيعر و نووسين كوي له بيت ريمهينه

-ده كـاني شـيعره  كه )دلَ ئيماني( وهكاتهده يهلهسهمه مله خت

 له هيناوه كار به يمكهچه مئه ندچه كه زانيتده وجائه وهخوينيته

 ئيتـر ..بوو يينتيگه له دلَ ئيماني( هاتووه، كانيداشيعره له كيكيه

-تيكـسته  له كيكيه له نيا )كاري چه بو نچهبه بيتنه بيتده

  :كاتده دلَ ئيماني سفيوه جوره مبه تريدا كاني
  ريسه ماميكهنه ونه يشتيگه مانيئي كه دلَ

  چيئه لَهه رهه ريسه كوتيدائه شهيرِ رزاعه به رهه
كـي  يـه ي پيش ئيماني دلَ پروسه    وهنجي ئه رهلَ سه له گه 

بيت ئيماني دلَ لـه  واته ده )ينهتيگه( كه يهتر و واتادارتر هه  قولَ
-رك و هـه   ست ده بهين مه وه بيت كه پيم وايه تيبگه     يينهتيگه

ر ك چاويي سـه   ست چاو و گويي دلَ نه     بهست و حالَ بيت، مه    
وه ي پيـشه  كـه ر دوو تيكـسته   ش بيني، بويـه لـه هـه       و رووكه 

سـفي  كـي زورتـر وه    يهادهمه به ر  ين، جگه له  كهمه ده تيبيني ئه 
  :گريتيدا ئوقره دهوكات كه له دلَدايه و لهو ئيمانه دهئه

له گياني دلَي مانئي كي گاب پيردارهبه داري  
  نيرِويئه تازه باغي و دار يكه لَگه له كاري تاهه

  :لَيتله ديِره شيعريكي تردا ده
و داتئه تام كه دلَه مانيئي گو گرور  
مته مژو ويهراهه زهگ و تورچ به مانيئي  

يبزه له  وئه بو نشئه تاو زارهه گولَيي  
  مئه لَهگيچه رهه ه»ريوي كوناو و دولَ و فحه«

 وئه دياره كه گورِيه و رمگه و تامدان دلَ ئيماني سفيوه داليره
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 لـه  كـه  يـك ئيمان و ديت وهينهتيگه خودي له رهه شسفهوه

  ..يوييگهتينه ناِرووني واته لَهگيچه بيتنه وهدلَه
-لَـده وه هـه وه له دلَـه ينهي كه به تيگه   و ئيمانه پاشان ئه 

كـي  يـه ك كه زانين و زانست به شـيوه يهبيته سايهقولَيت ده 
مكيك بـو   ي چه وهپوشيت، واته دووباره رامهينانه   گشتي داده 

مكيكي واتايي و روحـي، زانينـيش نابيـت         اتي چه لَسهژير ده 
موو زانينيكي بي ئيمـان     هه: لَيت خوي ده  بي ئيمان بيت، وه   

تـومي  ي كه بومبي ئـه    و زانايه ك ئه لَك وه لَا بو خه  بيته به ده
دا ليـره چيـت،   لَكي پي له ناو ده    كات و پاشان خه   دروست ده 

 خـويي ربـه سـه ) دحمـه كاك ئـه  (كان الي   مكهبينين چه ده
-ي واتاكانيان لـه نـاو چـه       رچاوهن سه دهس ده خويان له ده  

بينيـت كـاركردن لـه      تر له خويـان ده    مكيكي بالَاتر و واتايي   
مـان جـوره    ر هه ي زانين نابيت بي ئيمان بيت هه      وهر ئه سه

ر وي بـه سـه    عنـه لَـاتي مـه   سـه له كاركردني زالَ كردني ده    
  :كانيدا هاتووهستهككيك له تيك له يهيدا وهمادد

-نـه لَي  گهويت ئيماني ديني له   ركهنده زانين سه  ر چه هه

، يـت برم و گوِر ده   بيني باري زولَم زورتر گه    ك ئه ر وه وي هه 
يـان ژيرخـاني    مينـه ويت كه زه  كهردهمانه ده بويه به كوي ئه   

تـه  حالَـه ) دحمـه كاك ئه  (كان الي بيناكردني پروسه هزريه  
  .كانهته ئيمانيهكان يان روونتر حالَهعنويهمه

-ي سـه  وهرنجي مني راكيـشا بريتيـه لـه       خالَيكي تر سه  

شـتيكي  ) دحمـه كـاك ئـه   (كان الي   ي كيشه ي چاره رچاوه
ك ديار و ئاشـكرا و لـوژيكي بـه     نهئيلهامي و ناديار و واتاييه 

دا، مـن دوو    و پياوه ي ئه وهه له بيركردنه  ته زالَ م حالَه گشتي ئه 
  م،كهوه باس دهم بارهت لهحالَه

 باسـي  كاتيـك  لـه  ردامبـه پيغـه  يولودنامهمه له :مكهيه

 كـي يـه وهگيرِانـه  نـد چـه  يوهلـه  جگـه  )دمـه موحه( ناوناني

 وئـه  ناو له )دحمهئه كاك( لَامبه يههه رووداوه مئه بو ميژوويي
تلَدههه خياره وئه دادراوانهپيريكي  پاش كه بژير مـشتومِريزو 

 ليـب موتـه  بـدول عـه  دا،)دمـه موحـه ( خزماني و سكه ناو له

 هــات دلَمــدا بــه بــاش نــاويكي لَيــتده رمبــهپيغــه بــاپيري

 وهتـره  لَكـاني خه ناوي و پيشنيار مرجهسه و كاتليده پشتگيري

 مئـه  يچـاوه  رسـه  ،)دمـه موحـه ( نيتده ناوي پاشان وهكاتهده
  .نادياره و ئاسا ئيلهام و دلَ رسه كييهختوره نهاته ناونانه

دا عبـه ي كـه  كـه شـه رده ره لـه دانـاني بـه     : متي دووه حالَه
رده دابنيـت،   م به ي كي ئه  وهر ئه بيت له سه  مشتومِر دروست ده  

لـه  ) دحمهكاك ئه (كان  موو هوزه بيته جيي ناكوكي هه   مه ده ئه
-وانـدا ده  كيك له نـاو ئـه     خات كه يه  ها ريكيده يدا وه كهشيعره

ي رچـاوه ر سـه  ويـش هـه   ، ئه ير له دلَمي داوه   ئازيزان سه .. لَيت
وه بـه دلَيـدا     يه له شـوينيكي ناديـاره     وهكه ئه كردني كيشه چاره

س لـه    كـه  مكـه سيك ئيستا يه  ر كه يه هه وهويش ئه هاتووه ئه 
  ..ي ناكوكيه بكاتوه چارهوه ئهعبه هاته ژوورهرگاي كهده

يـه كـه پيموايـه لـه     وهك نموونه هينانـه ته وهم دوو حالَه ئه
-دي ده م جـوره بـه    ي لـه  ندين نموونه دا چه زادهگوتاري موفتي 

  .كريت
 يـن بكـه  شفكه وهئه توانينده دانووسينه مئه نجاميرهده له

-ئـه  كاك الي بير هيناني مرههبه كيرهسه كييهرچاوهسه كه

 مـن  دلَـه،  يكـه النه كه ئيمانيه و واتايي تيحالَه هيزيبه دحمه

 كـاك  كـه  دلَه جيهاني له پاريزگاري خاتري ربه له رهه وايه پيم

 بـو  واتـه  روشـتووه  فـه لسهفه ورهبه و بير تهداوه ستيده دحمهئه

 كـه  يفانـه لـسه فـه  وئـه  ربرامبه له ناسكه جيهانه مئه پاراستني

 لـه  زوريـك  لـه  بويـه  بـوون،  ئيمانيانه و واتايي تهحالَه مئه دژي

 لـه  يوهئه يان ساده ريتميكي به كانيدانووسينه يان كانيداشيعره

 لَگـه  لـه  يلَـه مامـه  جور مانههبه رهه يههه بووني لَكداخه ناو
 لَيـت، پيـده  يقـسه  و كردووه ماركسيدا اليكتيكيدي يفهلسهفه

 لـه  زادهمـوفتي  كـه  بچيـت  بيرمان له نابيت يوهئه ويرِاي مهئه

  ...مهرههبه نخاوه و جدي كيهتيسايهكه دافهلسهفه بواري
ري لَك دروستكه قلَي يان لوژيك الي خه    ر عه گهوه ئه ليره

م هينـاني بيـره   رهـه ي بهروازه و ده  م هو كهوا دلَ يه  بير بيت ئه  
-ردهفه گرنگـي وه لسهر خاتري دلَه كه بير و فهبهيان هيچ نا له  

  )..دحمهكاك ئه(ت الي يگر
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