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1
درەختێك  بۆ شیعر خۆی كردووه تە قوربانی، بڕیار وایە بەو قوربانییە هەم بدرەوشێتەوە، هەم خامۆش 
بێت، هەمیشە لە درەوشانەوەدا هەڵچوون و دەركەوتن و فرین و رۆژ هەاڵتن و پێكەنینی بەرز و زەردەخەنەی 
بەردەوامی كاژ و هاژەی تاڤگەو هاواری كۆالن و نوێبوونەوەی وەرز و خۆشوشتنی دارەبەن سیما دیارەكانی 
درەوشانەوەن. لەهەمان كاتدا شیعر لەگەڵ هەر تیشكێكی درەوشانەوەدا خۆی هەڵدەواسێت، لە درەوشانەوەدا 
ئافرەت نیگاكانی تێكەڵ بە باران دەكات بۆ ئەوەی دنیا بگۆڕێت، وەلی ئەوە هەوڵێكی شكستخواردووی 
دەكرێت،  شكستە  لەو  گومان  درەوشانەوەیەدا  لەم  بەاڵم  شیعرییەكانە.  تێكستە  ناو  ئافرەتێكی  هەموو 
هەوڵێكی چڕو فراوان و نهێنی لەئارادایە كە ئافرەت خۆی بخاتە ناو پێناسەیەكی جاویدانی، ئەویش بە 

خۆهەڵواسین بە نووری خودا، پەیوەندی دروستكردن لەگەڵ ئاگر و پەیمان بەستن لەگەڵ كتێبدا. 

ئەو سێ  توخمەی بەبێ  یەكتر هەڵناكەن
ئەوین و ئاگر و كتێب لە ناخی )كەریم دەشتی(دا

ئارام شێخ وەسانی
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وتار

توخمەكان  دەشتی(  )كەریم  هەوڵەدا  لەم 
خۆی  هەوڵەكانی  دیكە  جارێكی  كۆدەكاتەوەو 
وەگەڕدەخات، وەلی تائێستا تروسكایی سەركەوتن 

یان شكستخواردن لەئارادا نییە.
كردەی  ئەمجارە  درەوشانەوە  شێوەی  بەهەمان 
كاتی  ئیتر  و  دەبێت  تەواو  درەخت  قوبانیی 
خامۆشییە، بێگومان لە خامۆشیدا چۆلەكەكان زیاتر 
گومان دەكەن و ئاوەكان زیاتر بەخووڕ دەردەكەون. 
سامناكییەك لە باخەڵی وەرزەكاندا دێتە دەرەوە، 
زەوی  سەر  دەبێت.  ئاشنا  هەموومان  زمانی  بە 
دەكەوێتە بەردەم گومانی قیامەت، كاتێك درەختی 
خامۆشی دەكەوێتە گریانێكی بەلێزمە بۆ خۆڵەمێشی 
ئاگر. هەموومان ئاشناین بە چیرۆكی كۆتایی ئاگر. 
دووا  ئەو  وەك  سامناكە  تەواو  خامۆشی  ژیلەمۆی 
دەئاخڤێت،  مەرگ  لە خامۆشیدا  دنیا.  بارانی  نمە 

فریشتەكان جوڵە دەكەن.
لە خامۆشیدا ئاشنا دەبین بە گەورەترین كردەی سەر 
زەوی، كردەیەك كە عروجی ئاسمانەكان و سوتانی 
سەما.  دەكەونە  تێدا  مانگی  كەیلی  نازو  پەروانەو 
تائێستاش  و  خامۆشییە  كتێبی  پەیامبەری  شەو 

لەگەڵ مەحویدا پێكی خامۆشی دەنۆشێت. 

2
ئەوین لە سەرەتای یەكترناسینی ئادەم و حەواوە 
لەوە  زۆر  ئەوین  ڕیشەی  بەڵكو  نەبووە،  دروست 
پێش  دەگەڕێتەوە  ئەوین  من  بەبڕوای  كۆنترە. 
زەمەنی خەڵقبوونی دنیا. نەدەكرا دنیا بەبێ  ئەوین 
دنیا  بۆ  كۆتایی  سەرەتاو  ئەوین  بێت.  بەردەوام 
هەموو  سڕینەوەی  هەوڵی  ئەوین  بەڵكو  دانانێ،  

سەرەتاو كۆتاییەكان دەدات. ئەوین لە جنسی دنیا 
كەسمان  كە  هاتووە،  شوێنێكەوە  لە  ئەوین  نییە، 
گەوزین  واتا  ئەوین،  لەمەڕ  ئاخاوتن  نەمانبینووە. 
لەناو بەفر و كۆكردنەوەی تنۆكە بارانە گەورەكان 
و دۆزینەوەی درەوشاوەترین ئەستێرەو ناسینەوەی 
فێنكترین سیتاڤی وەرزەكان. كەم كەس هەیە وەك 
ئەو لە ئەوین ڕابمێنێ ، لێ  تەواو نیگەرانە لە ئەوین 
چوون گومانی هەیە لە ئەوینی ساختە. ئێمەی مرۆڤ 
چەندە داماوین بەدەست ئەوینی ساختەوە. ئەوینی 
ئۆرجیناڵ ئەو ساتە دەبێتە كەڤاڵ، كە هەموومان 

خۆمان هەڵخست بە تیشكەكانی پەلكەزێرینە.

3
ئاگر گەورەترین دژە چەمكی جوانییەكان، لەكاتێكدا 
ئەو  هەڵدەسەنگێنیت.  جوانییەكان  هەموو  بەتەنیا 
ڕۆژەی كە نوور دروست كرا چوارشەممە بوو، دنیا 
بەبێ   نوور  نەدەكرا  بوو.  خامۆش  و  تاریك  تەواو 
گڕ دروست بكرێت، كە ڕۆژ بووەوه  نوێنەری نوور 
بوونی  هەرچی  كە  دەكرا،  ئاگرەكەی  لە  گومان 
رۆژ  بۆیە  بیسوتێنێ،  هەیە  نازیندوو  و  زیندوو 
توانای سوتانی  كە  ئەو شوێنەی  بۆ  دوورخرایەوە 
مەخلوقاتی زەمینی نەبێت، ئەوە چیرۆكی من نییە، 
ئەوە لە كتێبی ئاسمان و زەویدا وتراوە. تەرازوی 
هەبووەكانی سەر زەوی كەوتە سكااڵ كە ئاگر زۆر 
دوورە لە زەوی، بۆیە بەشێك ئاگر نێردرا بۆ ئەوەی 
لە تۆڵەی ناشیرینكردنی جوانییەكاندا بەكاربهێنرێت 
ئەگەر ئەو چەمك و تێگەیشتنە پێشتر لە نەخشەی 
بەرێوەبردنی گەردووندا چەسپابوو لەالیەن خالقەوە. 
جار  هەندێ   كە  پێكرد،  دەستی  لێرەوە  كێشەكە 
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ئاگر بۆخۆی تژییە لە جوانی، جا چۆن دەتوانێت 
جوانییەكان ڕابماڵێت، بۆ ئەو مەبەستەش قەقنەس 
سەمەندەر  و  ئاگر  جوانییەكانی  نوێنەری  بە  كرا 
هەرگیز  جوانییەك  بەاڵم  ئاگر.  ئەفسانەی  بە  كرا 
جوانییەكانی دیكە بەخۆیانەوە نایبینن بریتییە لەو 
خامۆشییەی ئاگر دەیخوڵقێنی لەدوای دامركانەوە. 
كەریم دەشتی هاتووە یادگارییەكان كۆدەكاتەوە بە 
چەمكە  بۆ  دەست  ئەو  دەكات،  خامۆشیان  ئاگر 
پیرۆزەكان دەبات و دەیانخاتە رستەی ئاگرینەوە. 
ئاگر الی شاعیر سوتینەر نییە، بەڵكو هیوابەخشە، 
چونكە لەناو ئەو هەموو ژاوەژاوەی هابیل و قابیلدا 
دەكاتەوە  گەرممان  و  دەهێنیت  بۆ  خامۆشیمان 

لەگەڵ دنیا.

4
كتێب، دنیا لە شێوەی كتێبێكدایە، هەموو هەبووەكان 
لە  ڕۆحلبەر  و  بەرد  و  دار  كتێبدان.  شێوەی  لە 
شێوەی كتێبن. كتیب چەمكێكی رووت نییە، بەڵكو 
دەكرێت  جەمسەرە.  فرە  و  فراوان  گەورەو  زۆر 
جوانترین كتیب دڵی مرۆڤ بێت. خوێندنەوەی ئەو 
زۆر  شارەزاییەكی  و  ئەزموون  بە  پێویستی  كتێبە 
بۆ  لێهاتووترین كەسی كۆمەڵگه ن  هەیە. شاعیران 
ئەو  شاعیران  هەركاتێ   دڵ.  كتێبی  خوێندنەوەی 
كتێبە دەخوێننەوە چۆلەكەی ئیلهامیان دەفڕێت و 
زەویدا  ونبووەكانی  شتە  بەدوای  ئاسمانەكاندا  لە 
دەگەڕێت. قسەكە لێرەوە دەست پێدەكات. شاعیر 
دەگێڕێتەوە.  كتێب  لەگەڵ  خۆی  بەریەككەوتنی 
بەاڵم  ئاسانە،  كتێب  گەورەیی  باسكردنی 
گرانە.  كتێب  كاریگەریی  و  هەیمەنە  شیكردنەوەی 
شاعیر لە ڕێگەی كتێبەوە خۆی دەنووسێتەوە. لەو 

دەبینین،  سەمەرە  شتی  چەندان  نووسینەوەیەدا 
و  دوولبەر  ئەشقی  نێوان  كێشەی  لەوانە  یەكێك 
كتێبە. شاعیر بڕوای وایە پێویستە لەڕێی  كتێبەوە 
خۆی  ئەو  وەك  عیشق.  توخمەكانی  بە  ئاشنابین 
دەڵێت تەنانەت خواشی بەهۆی كتێبەوە ناسیووە. 
هەرگیز  شت  دوو  لە  دەڵێت:  بنیامین  واڵتەر 
جیامەبەرەوە تەنانەت لەسەر سەرینیش: ئافرەت و 
كتێب. بەاڵم الی شاعیر ئەوینی كتێب لە پلەیەكی 
هەرە بااڵدایە. ئەو هەموو شتەكان بەهۆی كتێبەوە 
بۆ  بەكتێب  دەكات  خۆی  دوواجار  دەناسێتەوە. 
ئەوەی هەركەسێك بیخوێنیتەوە بەتایبەت دوولبەر.

5
بەبێ   توخمەی  سێ   ئەو  كتێب،  ئاگر،  ئەوین، 
ئاگر  كتێب  و  ئەوین  دەكرێت  هەڵناكەن.  یەكتر 
بخوڵقێنن، دەكرێ  ئاگر و كتێب ئەوین بخوڵقێنن، 
دەشێت ئەوین و ئاگر ببنە كتێبیك بۆ سەرانسەری 
سێ   شاعیر  كە  لێرەوەیە  گرفتەكە  دوولبەران. 
لەو چەمكانە  یەكێك  هەر  و  هەڵبژاردووە  چەمكی 
ئەوین  سوتان،  لە  جۆرێگە  ئەوین  بەستراوەتەوە. 
جۆریكە لە كتێب، كە جگە لە ئاشق كەس نازانێت 
بیخوێنێتەوە. ئاگر جۆرێكە لە ئەوین، كە بەهۆیەوە 
چێژ لە بینین و چاكە و جوانی وەردەگرین. ئاگر 
كتێبێكە هەموو خراپەكاران و جوانكوژەكان دەتوانن 
ئەوینی  ئەوین،  لە  جۆرێكە  كتێب  بیخوێنەوە. 
سەر  دیكەی  ئەوێنێكی  هەر  لە  گەورەترە  كتێب 
زەوی، چونكی رامان لە چەمكی كتێب واتا رامان 
سەدان  كە  ئاگر،  لە  جۆرێگە  كتێب  هەبوون.  لە 
دۆزەخ لەخۆدەگرێت، بەهۆی كتێبەوە بوو بە ئاگر 

ئاشنابووین.

باسكردنی گەورەیی كتێب ئاسانە، بەاڵم 
شیكردنەوەی هەیمەنە و كاریگەریی كتێب گرانە

كتێب، دنیا 
لە شێوەی 
كتێبێكدایە، 
هەموو 
هەبووەكان لە 
شێوەی كتێبدان. 
دار و بەرد و 
ڕۆحلبەر لە 
شێوەی كتێبن. 
كتیب چەمكێكی 
رووت نییە، 
بەڵكو زۆر 
گەورەو فراوان و 
فرە جەمسەرە. 
دەكرێت 
جوانترین كتیب 
دڵی مرۆڤ بێت. 
خوێندنەوەی ئەو 
كتێبە پێویستی 
بە ئەزموون و 
شارەزاییەكی زۆر 
هەیە. شاعیران 
لێهاتووترین 
كەسی كۆمەڵگه ن 
بۆ خوێندنەوەی 
كتێبی دڵ
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6
خوێنەرە  منی  قسەكردنی  ماوەتەوە  لێرە  ئەوەی 
سەبارەت بە زمان و ڕێنووسی شاعیر. كەریم دەشتی 
ئەمساڵ دوو كتێبی شیعری باڵوكردەوە لەژێر ناوی 
)درەختی خامۆشی و درەختی درەوشانەوە(، ئەم 
دوو كتێبەی شاعیر لەالیەن سەنتەری لێكۆڵینەوەی 
و  داخ  لێرەوە  چاپكراون.  نما  ئەدەبیی  و  فیكری 
بەم هەموو  پێدەكات. شاعیرێك  نیگەرانیم دەست 
مانا جوانەوە بەرهەمەكەی خستووه تە بەردەم سەدان 
ڕەخنە، كە هەموویان شایەنی چارەسەركردن بوون، 
بەاڵم تائێستاش من گومان دەكەم شاعیر بەهەڵە 
دەكەم  هەست  من  بۆچاپ،  ناردووە  ڤێرژنەی  ئەم 
ئەوە درافتی نووسینی شاعیرە. هەڵەكانی شاعیر 
بەبڕوای  كە  الیەنێك،  چەند  سەر  بۆ  دابەشدەبن 
ئاستی  لە  بێت  خەبەر  بێ   هێندە  شاعیر  نەدەبوو 
هەڵەی ڕێنووس و تایپ و چاپ. من بڕوای تەواوم 
زمانێكی  هەبوونی  بەبێ   مانایەك  هیچ  هەیە  بەوە 
جوان ئامانجی خۆی بپێكێت، بێگومان زمانی جوان 
بەڵكو زمانی  نانوێنێـت  باردا خۆی  لە یەك  تەنها 
هەڵەكانی  وێڕای  دەگرێتەوە.  ڕێنووسیش  جوان 
شاعیر لە بواری ڕێنووس، چەندان هەڵەی تایپیش 
هەموو  ئەو  خراپتر  هەمووش  لە  ئەوەی  هەیە، 
هەڵەیە كە لە چاپەكەدا هەیە، ئیتر من نازانم ئەوە 
كێ  بەرپرسە، بەاڵم دووبارەی دەكەمەوە كە نابێ 
شاعیر هێندە خەمسارد بێت لەئاست پێداچوونەوە 
بە ئیشەكەدا و چاودێریكردنی ئیشەكە. سەرەتا با 
لە بەرگی كتێبەكە بڕوانین كە ئایا بۆچی لە بنی هەر 
درەوشانەوە(،  )درەختی  نووسراوە  كتێبەكە  دوو 

ئەی ناونیشانەكان جیاواز نین؟!
هەڵەو كەموكورتیی ناوەڕۆكی كتێبەكە دابەشدەبێتە 

سەر سێ  بەش، هەڵەی ڕێنووس و تایپ و چاپ.
خۆی  وشەكاندا  لە  شاعیر  رێنووسدا  هەڵەی  لە 
یەك)و(  بە  وشە  هەندێ   كە  یەكالنەكردووه تەوە، 
لە  ڕوونی  بە  ئەوەش  بنووسێت،  دوو)وو(  یان 
چەندین شوێن دیارە. دوو )وو(ی سەرەتا كە بە 
وشەی  نابێت،  زمان  شارەزایانی  زۆرینەی  بڕوای 
درەوشانەوە.  درەختی   28 4و  الپەڕە  )ووچان( 
بە   25 12و  الپەڕە  لە  شاعیر  )ڕووناكی(  وشەی 
لە  كاتێكدا  لە  نووسیویەتی،)ڕوناكی(  )و(  یەك 
زۆرینەی جارەكانی دیكە بە دوو )وو( نووسیویەتی.
نووسیویەتی)هەرچییەكبۆ(،)بۆ(  40دا  الپەڕە  لە 
وشەی  بە  دەلكێنرێت  چۆن  پەیوەندییە  ئامرازی 
هەرچییەك! لە الپەڕە 53دا نووسیویەتی )دلنبایە( 
وشەكە )دڵنیابە(. لە الپەڕە 75دا وشەی )سگی( 
نووسیوە )سكی( ڕاستە. وشەی تابووت لە الپەڕە 
41دا بە یەك )و( و لە الپەڕە 103دا بە دوو )وو( 
نووسراوە   12 دێڕی  105دا  الپەڕە  لە  نووسراوە! 
دروستە. )ناناسێتەوە(  بەاڵم  )ناناستەوە(، 
هەروەها هەڵەی گەورەی چاپیش ئەوەیە، كە بەبێ  
مەبەست لە الپەڕە 80دا هاتووەتە 97، پاشان لە 
 ،97 گەڕاوەتەوە  پاشان   ،112 هاتووەتە  97ه وە 
بەشێك  تەنها  سەرەوە  ئەمەی  بۆ؟  تێناگەم  من 
»درەختی  كتێبی  لە  كەموكورتییانەی  لەو  بوو 
درەوشانەوە«دا باسم كردن، بێگومان زیاترن بەاڵم 

ئەوە بەسە بۆ سەلماندنی قسەكانم.

وتار


