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سەروتار
ڕۆڤاری ئهمجارهمان لهسهر مامۆستا (کهریم کابان)ه ،تایبهت ه ب ه هونهرمهندیک ک ه زیاتر ل ه
نیوسهدهی ه لهڕێگهی دهنگ ه خۆشهکهی و ئاواز ه جوانهکانیهو ه خزمهت ب ه ڕهوتی هونهری و
گۆرانی کوردی دهکات.
نایشارینهو ه کاتێک ل ه ژمارهی پێشودا ڕامانگهیاند ک ه ژمارهی داهاتووی ڕۆڤار لهسهر مامۆستا
(کهریم کابان)ه ،چاوهڕوانی ئهو پێشوازیی ه گهورهیهمان نهدهکرد ک ه لهالیهن هونهرمهندان و
نووسهران و تهنانهت خهڵک ه ئاساییهکهشهو ه لێمانکراو دهستخۆشییان لێکردین بۆ ئهم ههنگاوه،
بێگوومان ئهمهش ئهو ڕاستییهی لهال دووپات کردینهو ه ک ه هونهرمهندی ناوبراو ب ه قوڵی
ڕۆچووهت ه ناو ڕۆح و دڵ و دهروونی کۆمهاڵنی خهڵک و هونهردۆستانهوه.
دیار ه کهریم کابان ههروهک کهسانی پسپۆڕ و شارهزا لهم ژمارهی ڕۆڤاردا ئاماژهی پێدهکهن،
لهسهر کۆمهڵێک ئاست و رهههندی جیاجیا ههنگاوی گهورهی هونهری ناو ه و توانیویهتی ههم
بههۆی ئاوازهکانییهو ه ههم بههۆی ههڵبژاردهی تێکست ه شیعرییهکانهو ه ههم بههۆی ئهداکردن
و دهنگ ه خۆشهکهیهوه ببێت ه خاوهن خهسڵهت و شێوازی تهیبهت بهخۆی ک ه بهئاسانی بتوانرێت
لهالیهن گویگرانهو ه دهنگ و هونهرهکهی بناسرێتهو ه و بهبهردهوامی چێژی لێ ببینرێت ،ئهگهرچی
کهریم کابان لهڕووی چهندایهتییهو ه خاوهنی چهند گۆرانییهکی کهمه ،بهاڵم دهبینین و دهبیستین
لهڕووی چۆنایهتییهو ه کارهکانی دهگمهن و ناوازهن ،ئاخر گرنگی هونهری مهزن بهشێکی بۆ
ئهو ه دهگهڕێتهو ه ک ه نهو ه دوای نهو ه گویی لێ بگیرێت و قبوڵ بکرێت و جوانی و بههای
بهرزی هونهری خۆی لهدهست نهدات ،ب ه دڵنییاییهو ه وهک ل ه بابهتهکانی ئهم ژمارهی ڕۆڤاردا
دهبینن و دهیخویننهوه ،مامۆستا کهریم کابان لهو هونهرمهندانهی ه ک ه بهشێوازی هونهری خۆی
دهناسرێتهو ه و توانای بڕینی زهمهن و سهردهمهکانی ههیه ،چونک ه ب ه سرووشتی خۆی خاوهنی
نه ک ه ئێجگار نزیک ه ل ه ڕۆح و دهروون و ههستی ئینسانهوه.
دهنگ و شێوازیکی هونهریی ڕهسه 
ئهفسوس ل ه ئێستادا ک ه ئێم ه خهریکی ئامادهکردن و دهرکردنی ڕۆڤارین لهسهر کهریم کابان،
ناوبراو بههۆی ناجێگیریی باری تهندرووستییهو ه لهجێدا کهوتوو ه و بهجهست ه زیندو و زیتهڵهکهی
خۆیهو ه لهناوماندا نیی ه و گویبیستی ساڵو و قس ه خۆشهکانی نین ،بهاڵم دهنگ و هونهرهکهی
بهبهردهوامی لێر ه لهناو دلماندا دیت و دهجیت و گویبیستی دهبین.
ساڵو لهو هونهرمهند ه خۆشهویست و بهڕێز ه

بەڕێوبەری نووسین

کەریمکابان

ژیاننامهی كەریم كابان
عەبدولكەریم جەالل مەحموود عەزیز كابان ،ناسراو بە هونەرمەند كەریم كابان ،ساڵی  1927لە شاری
سلێمانی لە گەڕەكی شێخان لەدایك بووە .باوكی كابان ،چایچی بووە و لە هەمان كاتدا دەنگخۆش
و دەفژەنێكی لێهاتووی نێو مەولودخوێنانی شاری سلێمانی بووە .دایكی ناوی (حەالوە عەلی)یە ،لە
بنەماڵەیەكی دیاری شاری سلێمانی بووە .سەرەتا لە قوتابخانەی ئایینی ،واتە حوجرە خوێندوویەتی،
دواتر چووەتە قوتابخانەی فەیسەڵیە و دوای تەواوكردنی قۆناغی سەرەتایی بووە بە پۆلیس.
سەرەتای دەركەوتنی توانای هونەری كەریم كابان بۆ ئەو كاتە دەگەڕیتەوە ،كە وەك دەنگخۆشێك لە
تیپی سروودی قوتابخانەكاندا بەشداریی كردووە.

رۆڤار

دەركەوتنی زۆرتری ئەم هونەرمەندە بۆ سەرەتای
چلەكانی ئەو كاتانە دەگەڕێتەوە ،كە ئینگلیزەكان لە
بەردەركی سەرای شاری سلێمانیدا ئێستگەیەكیان
دامەزراند و ئەمیش لەویدا گۆرانیی وتووە و هەر
لەو كاتەشدا یەكەم گۆرانیی خۆی بە ناوی (لە ڕێی
دڵداری) بۆ ڕادیۆی بەغدا تۆمار كردووه.
كابانی دەنگخۆش و هونەرمەند لە ژیانی هاوسەریدا
دوو ژنی هێناوە ،لە ژنی یەكەم كچێكی هەیە و لە
ژنی دووەم سێ كوڕ و دوو كچی هەیە.
لە بواری ئاوازدانانیشدا كاری كردووە و ئاوازی
بۆ زۆربەی گۆرانییەكانی خۆی و قادر كابانی برای
و عوسمان عەلی و چەند هونەرمەندیكی دیكەش
داناوە،
جگە لە ئاستبەرزی و كاریگەریی هونەرەكەی،
كەریم كابان وەك كەسیكی نیشتمانپەروەر و
نەتەوەیی دەركەوتووە و ئەمەش هۆكار بووە بۆ
ئەوەی ماوەی چهند ساڵێك بۆ شارەكانی ناوەڕاست
و باشووری عێراق دوور بخرێتەوە .ساڵی 1974
پەیوەندیی بە شۆڕشی نوێوە كردووە و لە شاخ و
لە ڕێی ڕادیۆی شۆڕشەوە چەند بەرهەمێكی باڵو
كردووەتەوە ،دوای نسكۆی شۆڕشیش بۆ جاری
دووەم بۆ شارەكانی ناوەڕاستی عێراق دوور
خراوەتەوە و بەم هۆیەشەوە ماوەیەكی زۆر لە
كاری هونەری دابڕاوە.
بەگشتی ،هونەرمەند كەریم كابان لە ماوەی
ژیانیی هونەریدا لە چەندین ئاهەنگ و فێستیڤاڵدا
بەشداریی كردووە و چەند جارێكیش خەاڵت كراوە.
ئەگەرچی كەریم كابان لە ڕووی چەندایەتییەوە
خاوەنی چەند بەرهەمێكی كەمی هونەرییە ،بەاڵم
لە ڕووی چۆنایەتییەوە خاوەنی هونەرێكی بەرز
و كاریگەرە و گۆرانییەكانی هێز و وزەی ئەوەیان
هەیە سەدەكان و زەمەنەكان ببڕن و نەوە دوای
نەوە بەهای هونەرییان لە ئاست چاوەڕوانی و
چێژی گوێگراندا بێت.
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كەریم كابان

ڕێحانەیەك لەدەنگی خۆش
شێركۆ بێكەس
ئەو وەختەی واڵتێك یادەوریی بە پەنجەی پەلكە گیایەك ،یان بە دەنووكی بولبولێك ،یان بە نووكی
تیشكێ یان بە ڕێزەی باران و ڕەنگی زیوینی مانگەشەوێ ئەنووسێتەوە! بەر لە هەمووان بەهرەداران
و ناوی ئاوێنەكانی هەست و نەستی ئەهێنێ .ئەو دەنگە خۆشانە لە ڕیزێكدا پێش ئەخات كە لە :تیرێژی
چاو و پەلكەڕەنگینەی ڕۆح و خوڕە و هاژەی جەستەی خۆیان بە خۆشەویستیی نەمر و تا هاتای

خۆ هەموو گەرووەكان زێڕین نین،
هەموو هەناسەكان نابن بە كزەبا و شەماڵ!
هەموو چریكەكان لە لوتكەیەكدا باڵ ناگرن.
خۆ هەموو دەنگەكانیش دەنگی كەریم كابان
نین
ئەمە هەر قسەی من نییە
قسەی تاڤگە و قەڵبزەكانیشە.
قسەی وژەوژو گڤەگڤی نێو دارستانەكانیشە.
خۆ من هەر تاقە گوێچكەی شایەت نیم.
زەمان خۆی گوێچكە شایەتی هەرە گەورەی
ڕۆژژمێرمانە!
كەریم كابان

رۆڤار

گەلەكەیان بەخشیووە!
دانە بەردی هەموو شاخێ چون یەك جوان نین!
هیچ باخێ نییە درەختەكانی هەموو چون یەك
پژوپۆ بهاون!
هەرچی شەپۆل بوو ،مانای ئەوە نییە ئیتر ئەبێ
دەنگی خۆشبێ .هەرچی قەڵەم بوو ،مانای ئەوە
نییە دەم بەگوڵە!
هەرچیش باڵندە بوو ،مانای ئەوە نییە بەرزەفڕە!
لە سەردەمێكدا ،كە هێشتا ئەم شارە بااڵی
نەكردبوو ،نەبووبوو بە كوڕە شار و ماسولكەی
نێو شان و بازووی بەهێز نەبووبوو .گەڕەك و
كۆاڵنەكانی ،دەشتودەری ،شاخ و گردۆڵكەكانی
دەوروبەر وەختێ گوێیان لە دەیان نەغمەخوان
و گۆرانیبێژ ئەگرت ،بەاڵم لە یادەوریی هەوویاندا
(ئەحەی ناسر)ێك هەبوو ،كە بای بیرچوونەوە
نەیئەبرد!
لە سەردەمانێكدا هەر لێرە مەال و فەقێی مزگەوتێ
نەبوو .ڕۆژانە چەند شیعرێ وەك چاوەزار بۆ
بانگەشە بە دەرگا و دیواری ژوورەكانیانەوە
هەڵنەواسن.
وەلێ بە تەنها هەر تارەوەن و ژووری خانەقاكەی
حەزرەتی (نالی) و شیعرەكانی ئەو مانەوە و بای
بیرچوونەوە نەیبردن!

پیاوێك لە بنەماڵەی ڕێحانەی دەنگی خۆش!
كاتێ دەنگی خۆش ئەبێ بە گمە و
گمەیش ئەبێ بە باڵ و بە پەیام بۆ ژیان.
كەریم كابان
ڕووبارێك لە ئاوازی زیوین
وەختێ ئاواز بە لووز ە و ئەڕژێتە گیانمانەوه
و
گیان ئەبێ بە دەریاچە و
گوێچكەیش بە چارۆگەی
مەقام و بەستەی جاویدان.
ئەمە ڕۆژی ڕێزلێنانە لە بااڵ ئاوێنەیەكی جوان
كە واڵتێ لەبەر ئەودا تەماشای خۆی ئەكات!
بارانی
ڕێزلێنانە...لەو
ڕۆژی
ئەمە
خۆشەویستییەی
كە لە دەمێكەوە
بەخشندانە بەسەرماندا دائەكەن.
ئەمە ڕۆژی ڕێزلێنانە
لەو شمشاڵ و باڵەبانەی
نیو سەدە زیاترە ئاوات و ئازارەكانمان لێئەدات!
تەمەنی درێژ بۆ ئەم كەمانچەیە.
بۆ ئەو ژێیانەی هەتا ئێستا
لە خۆشەویستیمان بۆ ئەژەنن و
بۆ ئەو گەرووەی هێشتا
گوڵی دەنگ ئەگرێ و
بەردەوام پۆلە نەغمەی
ڕەنگاوڕەنگی تیا ئەفڕێ و
تەمەنی درێژ بۆ ئەو عەشقەی
دوای مردنیش...هەر نامرێ!
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كەریم كابان
سهاڵح ڕهئوف

سەرەتای ئاشنابوونم بە تیپی مۆسیقای سلەیمانی ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای دەستپێكردنی ساڵی خوێندنی
 ١٩٦٩-١٩٦٨لە ڕێی مامۆستای ئازیز و گەورەهونەرمەندی كورد ،مامۆستا ولیەم یۆحەنا .ئەو ساتە
تیپی مۆسیقا و نواندن بەیەكەوە بوون و لە بارەگای ئێستای تیپی نواندن بوون .بەو هۆیەوە ئاشنایەتیم
لەگەڵ سەرتاپای ئەندامان و الیەنگیرانی تیپی مۆسیقای سلەیمانی پەیدا كرد .لە ناو گۆرانیبێژانیشدا
دۆستایەتیم لەگەڵ كەسانی وەكو ڕۆحیان شاد بێت (ئیبراهیمی خەیات و قادر كابان) و چەندی تریش
پەیدا كرد ،بەتایبەتی ئەو دووانەی كە ناوم هێنان ،خاوەنی ستایڵی تایبەتی خۆیان بوون .ڕۆحی شاد
ئیبراهیم خەیات خۆی ئاوازدانەری خۆی بوو ،ئاوازەكانی تاموچێژ و تایبەتمەندییەكی تایبەتی خۆی
هەبوو ،هەروەها قادر كابان ڕۆحی شاد ئەویش خاوەنی مۆرك و ستایڵێكی تایبەت بوو ،بۆیە زۆرجار
لێم ئەپرسی ئایا خۆی ئاواز دائەنێ یان كەسێكی دیاریكراو ئاوازی بۆ دائەنێ ،لە وەاڵمدا ڕۆحی

ڕۆژ بە ڕۆژ ئاوازەكان و چڕینەكەیم بە دڵدا ئەچوو.
هەردەم ئەمویست السایی ئەو جۆرە ستایڵەی
قادر كابان بكەمەوە ،چونكە لە قاڵبی فۆلكلۆری
دەرچووبوو ،مۆركی تازەگەریی زۆر پێوە دیار
بوو ،هەستم ئەكرد ئەو جۆرە ستایڵە پاشەڕۆژێكی
جوانی بۆ هونەری نەتەوەكەم ئەبێت .بۆیە تا
ئێستاش شانازی بەو جۆرە ستایڵەوە ئەكەم.
ڕۆژ و مانگ و ساڵ ڕۆیشت ،ساڵی  ٧٤پاش
یەك مانگ دوای چوونمە ژیانی هاوسەرگیری،
ڕۆژێك برای ئازیزم كاك فەریدون دارتاش وەكو
سەرۆكی تیپی مۆسیقای سلەیمانی هات بۆ الم و
پێی وتم كە من یەكێكم لەو كەسانەی دەشێ وەك
ئەندامێكی تیپی مۆسیقای سلەیمانی بچینە نێو
ڕیزەكانی شۆڕش .زۆرم پێ خۆش بوو كە لەگەڵ
هەندێ لە ئەندامانی تیپی مۆسیقای سلەیمانی

رۆڤار

شاد قادر كابان ئەیوت خۆم زۆر خەریكم ،بەاڵم
گەورەترین پاڵپشتم كاك كەریمی برامە ،مەبەستی
كەریم كابان بوو.

وەكو هەموو كەسانێكی نەتەوەخواز شانبەشانی
تێكۆشەرانی واڵتەكەم ڕوو دهكهین ه شاخ دژ بە
ڕژێمی لەناوچووی بەعس ،كە دژ بە نەتەوەكەمان،
بانگەشەی شەڕ و لەناوبردنی نەتەوەكەمانی
ڕاگەیاند .لەگەڵ چەند ئەندامێكی تیپەكەم
بەڕێ كەوتین .ئەو ڕۆژە گەیشتینە ناوچهی
چوارتا و هەر لەوێ لەگەڵ چەند برادەرێكی
تیپ یەكمان گرتەوە .ڕۆژێك دوای ئەوە بەڕێ
كەوتین بەرەو شارێ ڕانیە و پاشان قەاڵدزێ،
لەوێش ڕۆژێك ماینەوە و چەند برادەرێكی تیپمان
بینی ،دوای ڕۆژێكی تر پێكەوە بەڕێ كەوتین
بەرەو شاری ڕانیە و پاشان ناوچەی بالیسان ،هەر
ئەو ئێوارەیە بە هۆی ڕادیۆی دەنگی كوردستانەوە
هەواڵی بۆردمانی شاری قەاڵدزێمان بیست ،پاش
چەند ڕۆژێك گەیشتینە ناوچەی گەاڵڵە ،پاشان
بەرەو حاجی هۆمەران ،لەوێ ماینەوە تا شوێنمان
بۆ دیاری كرا .دواتر بەرەو دێی (وەسان) بەڕێ
كەوتین .هەر ئەو ساتە هەندێ لە ئەندامانی
تیپەكەمان شانبەشانی هەندێ لە هونەرمەندانی
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كۆیە و ڕەواندز و هەولێر و دهۆك و زاخۆ و
چەند جێگەیەكی تری كوردستان بنكەیەكمان بۆ
خۆمان دروست كرد ،دەستمان كرد بە خەباتی
هونەری ،تۆماركردنی سروودی نەتەوەیی
بۆ ڕادیۆی دەنگی كوردستان .خۆمان ئامێرە
مۆسیقاییەكانمان ئەژەند و دەشبووینە كۆرس
و بێژەری سروودەكان ،لەبەر ئەوەی دەنگبێژی
كەممان لەگەڵ بوو.
بە داخەوە ،هەندێ لە ئەندامانی تیپەكەمان بە
هۆكاری تایبەتی بۆ شاری سلەیمانی گەڕانەوە.
هەروەها لەناكاو بە هۆی باری نەگونجاو و ئەو
بارودۆخەی كە دانیشتوانی شارەكانی كوردستانی
تێكەوت (بە هۆی دەركردنی زۆربەی خێزانەكانی
ئەو كەسانەی كە لە ڕیزەكانی پێشمەرگە بوون
بەرەو دەرەوەی شارەكان )،هەندێ گرفتی تری
تایبەتی ل ه ناو تیپەكە دروست بوو .هەندێك لە
ئەندامەكانمان لەو گروپە گەورەیە دوور كەوتنەوە
و گەڕانەوە بەرەو الی خێزانەكانی خۆیان ،كە
لە كوردستانی ئێران بە شێوەی ئاوارە ژیانیان
بەسەر ئەبرد.
ماوەی چەند مانگێكمان بەسەر برد ،بەاڵم
ئێمە هەر بەردەوام بووین لە تۆماركردنی
سروود و هەروەها گێڕانی چەند
ئاهەنگێك لە بنكە جیاوازەكانی
ناوچەی باڵەكایەتی .زۆر لە وەفدە
بیانییەكان و هونەرمەندەكانی تری
میلەتەكەمان سەردانی بارەگاكەی
ئێمەیان ئەكرد ،هەندێ جار لەوێش
ئاهەنگمان بۆ ئەگێڕان ،ڕۆژێك لە
سەرەتاكانی هاوینی ئەو ساڵە میوانێكی
زۆر ئازیز هاتە المان ،زۆر دڵخۆش بووم
كە بۆ یەكەم جار شاد بووم بە بینینی
ئەو هونەرمەندە بەتوانا و دەنگخۆش و
ئاوازدانەرە ،پاش نزیكبوونەوەیەكی زۆر
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لەو كەسە خۆشەویستە ،پێشنیازی ئەوەی كرد
كە چەند گۆرانییەكمان لەگەڵ تۆمار بكا ،ئەوە بوو
من نۆتەی هەردوو گۆرانییەكەیم بۆ نووسییەوە
و دەستم كرد بە ئامادەكردنی مۆسیقا بۆ ئاوازی
(شەو) .تا ئێستاش ئەو نۆتانە لە نێو كتێب و
ئەرشیفی هونەریمدا ماون .گۆرانییەكەی تری
كەسێكی تر لە ئەندامانی تیپی مۆسیقاكەمان
بۆی ئامادە كرد ،هەرچەندە ژمارەی ژەنیارانی
ئەو تۆماركردنانە زۆر كەم بووین ،بەاڵم بۆ
ئەو بارودۆخەی ئەو ساتانە كارێكی جوان
دەرچوون .لە دوای هەرەس هەمان دوو
گۆرانیمان لە ئاهەنگێكدا لە سەر شانۆی چاالكیی
قوتابخانەكانی سلەیمانی لە گەڕەكی سەركارێز
دووبار ه كردەوە .پاش ماوەیەك لە ستۆدێۆی
تیپی مۆسیقای سلەیمانی هەمان دوو گۆرانیمان
تۆمار كردەوە ،بەاڵم ئەم جارە ئامادەكردنی
مۆسیقاكەی خرایە پاڵ كەسێكی تر ،بەاڵم من
لەبەر ئەوەی بایەخ بە كاری ئامادەكردن نادەم و
هەرگیز بە كاری خۆمیان نازانم ،بۆیە گوێم پێنەدا،
بە شتێكی بایەخدارم نەزانی ،بەاڵم بۆ بەرپەرچی
نووسینی هونەرمەندێك كە ئامادەكردنی هەردوو
ئاوازەكەی بە ناوی خۆی ناوزەند كرد ،لە ساتی
ڕێزلێنان لە هونەرمەند كەریم كابان ،بۆیە منیش
لێی نەوەستام و بە تەواوی وەاڵمم دایەوە و لە
الپەڕەكانی كوردستانی نوێ ،بەشی ئەدەب و
هونەر باڵوم كردەوە.
تا دههات ،كارەكانی هونەرمەندی گۆرانیبێژ لە
ناخمدا جێی خۆیان ئەكردەوە ،بۆیە دووبارە
لەگەڵ تیپی مۆسیقای سلەیمانی كارێكی ترم
بۆ ئامادە كرد بە ناوی (خەنەبەندان) ،لە ئاوازە
جوانەكانی خۆی و منیش مۆسیقایەكم بۆ ئامادە
كرد ،بەاڵم لە ساتی پیشاندانی ئەو بەرهەمە
بە لیژنەی هونەریی تیپی مۆسیقای سلەیمانی،
كەسێك ڕای وابوو كە مۆسیقای پێشەكییەكەی
تۆزێ خاوە لەگەڵ ئاوازەكەدا ،من نەمزانی

تا ئەهات ،دۆستایەتی من و هونەرمەند كەریم كابان
نزیك و پتەوتر ئەبوو ،زۆر جار ئەهات بۆ شوێنی
پرۆڤەكردنی تیپە مۆسیقایەكەی خۆم ،كە لە ساڵی
١٩٧٧وە لە قوتابیانی قوتابخانەكانی پیرەمێرد و
مەحویی كوڕان و خەبات و گۆیژەی كچان دروستم
كردبوو لەژێر ناوی (تیپی مۆسیقای پیرەمێرد)،
دەیان گۆرانیی مندااڵن و ئۆپەرێت و كاری
هونەریی بەسۆزمان خستە ناو ئەرشیفی هونەریی
نەتەوەكەمان .لە ناوەندی ساڵی هەشتاكاندا ،ئەو
ساتانەی تیپەكەمان (تیپی مۆسیقای پیرەمێرد)،
لە هەوارگەی دایەنگای (ڕەوزە) خۆماڵی
پرۆڤەی ڕۆژانەمان ئەكرد ،ڕۆژێك هات
بۆ المان و وتی
ئاوازێكی نوێم داناوە،
لە هۆنراوەی دكتۆر
عەبدول
فەرهیدون
بەرزنجییە ،پێم خۆشە
گوێی لێبگری ،منیش
زۆرم پێ خۆش بوو،
كە لە چڕینی ئاوازەكە
بووەوە ،دەستخۆشییم
لێكرد ،وتی ئاخر ئەبێ
بۆم ئامادە بكەیت،
منیش وتم بان چاو،
بەاڵم ئەم جارە بە تیپی

رۆڤار

هۆكارەكە چی بوو ،هەرچەندە زۆر بە ئاسانی
ئاشكرا بوو ،بۆیە برای هونەرمەندم كاك ئەلبێرت
عیسا وتی من پیاچوونەوەیەك بەو پێشەكییە
مۆسیقییەدا ئەكەم ،منیش الم ئاسایی بوو ،ئەو
ساتەی كە پێشەكیی مۆسیقاكە تەواو بوو ،لەگەڵ
سەرانسەری مۆسیقاكەی مندا ئەگونجا و وام
ئەزانی كە هەمووی زادەی مێشكی خۆمن ،بۆیە
الی خۆمەوە ئەموت پێم خۆشە لەگەڵ برادەرێكی
ترمدا هەمان ئەندێشەمان بۆ مۆسیقایەك هەیە،
لەو سەردەمەدا برادەرێكم بازرگان بوو ڕۆحی
شاد بێت ،هاتوچۆێ كوێت و ئینگلتەرای ئەكرد،
چەند پەرتوكێیكی مۆسیقایی بۆ هێنام ،بەتایبەتی
چوارینەكانی (مۆتزارت) ،زۆر خۆشحاڵ بووم.
ڕۆژانە پڕۆڤەم لەسەر ئەكردن ،ڕۆژێك لە ساتی
پرۆڤەكردنم لە سەر یەكێك لە چوارینەكانی
مۆتزارت سەیرم كرد هەمان ئەو چەند باڕە
مۆسیقایەیە ،كە خراوەتە سەر ئەو مۆسیقایەی
كە من بۆ خەنەبەندانم داناوە .وتم هەی ،تۆ بڵێی
من خەو ببینم ،لە ساتی بەراوردكردنی ئەو چەند
باڕەی كە خرابووە سەر ئامادەكردنەكەی من
كە بۆ خەنەبەندانم دانابوو ،لەگەڵ مۆسیقاكەی
مۆتزارت هیچ جیاوازییەكیان نەبوو ،بەاڵم من
لێی بێدەنگ بووم ،چونكە پێم خۆش بوو كە

چەند باڕە مۆسیقایەكی من شانبەشانی چەن باڕە
مۆسیقایەكی گەورە مۆسیقاری جیهانی مۆتزارت
ئەگونجێ ،بە ئاسانی بەسەر لیژنەی هونەریی
تیپدا تێپەڕ بوو ،بەاڵم پاش تۆماركردنی ،هەندێ
برادەری تیپ ڕاستییەكانیان بۆ دەركەوت ،منیش
هەر بە پێكەنین وەاڵمم ئەدانەوە ،تا ئێستاش هەر
بەو جۆرە ماوەتەوە .گوێگر و بینەرێكی زۆری
هەیە و بە یەكێك لە كارە جوانەكانی گۆرانیبێژ
كەریم كابان هەژمار ئەكرێ.
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مۆسیقای سلەیمانی نا ،بەڵكو بە بەهرەدارەكانی
تیپی پیرەمێرد تۆماری ئەكەین ،زۆری ال باش بوو،
بە تۆماركەرە دەستییەكەی خۆم بۆم تۆمار كرد،
تاكو لە دەرفەتێكدا دەست بكەم بە نووسینەوەی
نۆتەكەی و خەریكی بنیاتنانی مۆسیقایەكی
گونجاو بم بۆی .پاش ماوەیەك ،مۆسیقایەكی
گونجاوم بۆ ئامادە كرد و كاری دابەشكردنی
هارمۆنی و ئامێریشیم ئەنجام دا .لەگەڵ
بەهرەمەندەكانی تیپی مۆسیقای پیرەمێرد،
بەبێ كاك كەریم كابان ،دەستمان كرد
بە پرۆڤەكردن .پاش چەندین ڕۆژی
پرۆڤە ،ڕۆژێك لە پەیمانگای هونەرە
جوانەكان ،ك ه ئەو ساتانە من
مامۆستای بەشی مۆسیقا بووم و
بەڕێزیشی فەرمانبەر بوو ،پێم وت
كە خۆی ئامادە بكا بۆ ئەوەی لەگەڵ
تیپدا پرۆڤە بكات .زۆری پێ خۆش
بوو و وتی؛ تەواوت كردووە؟ منیش
وتم پرۆڤەی تەواویشمان تێدا كردووە.
هەر هەمان ڕۆژ لە دوای كاتژمێر سێی
پاشنیوەڕۆ لە ڕەوزەی خۆماڵی دەستمان
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كرد بە پرۆڤە ،بە چەند ڕۆژێكی پرۆڤە بە
تەواوی ئامادەمان كرد بۆ تۆماركردن ،پاشان لە
تۆمارگاكەی تیپی مۆسیقای سلەیمانی تۆمارمان
كرد .كارێكی زۆر جوان و بەپێز دەرچوو ،لەگەڵ
چەند بەرهەمێكی تری تیپی مۆسیقای پیرەمێرد
لە تەلەفزیۆنی كەركوك تۆمارمان كرد ،تا
ئێستاش لە تەلەفزیۆنەكانی كوردستان لێئەدرێت
و ڕەواجێكی باشی هەیە.
پاش ماوەیەكی تر ،دكتۆر فەرەیدون عەبدول
بەرزنجی هۆنراوەیەكی زۆر گونجاوی بۆ هێنام
بە ناوی (خاتووزین) .ناوەڕۆكی هۆنراوەكە زۆر
جوان و پڕمانا بوو ،لە ماوەیەكی كورتدا كردمە
ئاواز ،لەبەر ئەوەی ئەوەندە لە بیر و بۆچوونە
هونەرییەكانی خاڵە كەریم ئاشنا بووبوم ،لەسەر
ڕێچكەی ئاوازدانانەكانی ئەو دامنابوو ،ڕۆژێك لە
پەیمانگا بە كاك كەریمم وت كە هۆنراوەیەكی
دكتۆر فەریدون بەرزنجیم بە ناوی (خاتووزین)
كردووهتە ئاواز و بەنیازم بیدەمێ ،ئەشمزانی
كە تا ئەو ساتانە كەس ئاوازی بۆ دانەنابوو،
بەڵكو ئەوە یەكەم ئاوازە كە لە كەسێكی تر

رۆڤار

وەری بگرێ ،ئەو ئاوازانەی كە لەوەوبەر لە
ڕادیۆی كوردیی بەغا و لە هەر شوێنێكی تر
چڕیبێتی ،ئاوازەكان فۆلكلۆری بووە یان ئاوازی
خۆی بووە ،كەواتە ئاوازی خاتووزین بووە یەكەم
ئاواز ،كە لە ئاوزدانەرێكی تر وەری بگرێ ،زۆر
بە خۆشحاڵییەوە دەستمان كرد بە پرۆڤەكردن
و پاش ماوەیەك دووبارە لەگەڵ تیپی مۆسیقای
پیرەمێرد تۆمارمان كرد .پاش ڕاپەڕین بە كامیرای
تەلەفزیۆنی گەلی كوردستان تۆمارمان كرد ،تا
ئێستاش هەر كەسێ گوێی لەو ئاوازە ئەبێ ،وا
ئەزانێ یەكێكە لە ئاوازە دانراوەكانی هونەرمەند
كەریم كابان.
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هۆڵەندا٢٠١٥ -

هونەرمەندی گۆرانیبێژی ڕەسەن

كەریم كابان

نووسینی :وریا ئەحمەد
«سااڵنی ( 1945ــ  ،)1946لە (ئێستگەی بەغدا ،بەشی كوردی) بووم ،ڕۆژانی هەینی كاتژمێر ()5:30
پاش نیوەڕۆ ئاهەنگی گۆرانیی ئاڕاستەییم پێشكەش ئەكرد ،ئەو كاتە مامۆستا (جەمیل بەشیر) و (مونیر
بەشیر) لە ئێستگە بوون .جارجار لە كاتی چوونما بۆ ئێستگە ئەو كوردانەی لە بەغدا بوون و حەزیان
لە گۆرانی و موزیك بوو ،لەو چاخانەیەی نزیك ئێستگە دائەنیشتن چاوەڕێی چوونی ئێمەیان ئەكرد بۆ
ئێستگە ،كە چاویان پێمان ئەكەوت ،داوایان ئەكرد فاڵن گۆرانییان بۆ بڵێین ،بە نیسبەت خۆمەوە بێدڵێم
نەئەكردن و چییان بویستایە ،بۆم ئەگوتن .جا گۆرانی داواكراوی ئەو كاتەش بەو جۆرە بوو».1
بڕوانە گۆڤاری (بەیان)ی ژمارە ()54ی ئاداری ساڵی ( )1979ل .)61( .شایانی باسە ئەو سااڵنەی (سەرنووسەری گۆڤاری چالواز)
1
بووم ،لەبەر خۆشویستنی هونەرمەند (كەریم كابان) ئەو نووسینەی گۆڤاری (بەیان)م جارێكی دی لە گۆڤاری (چالواز)ی ژمارە ()47ی كانوونی
دووەمی ساڵی ()2010دا ل )27( .لەژێر ناونیشانی (چەند سەربردەیەك) جارێكی دی باڵو كردەوە.

رۆڤار

(ڕەنگە ئەوەی ئێستا باسی لێوە دەكەم ،ناوەڕاستی
پەنجاكانی سەدەی پێشوو بووبێت) ،لە بیرمە
ئەوسا لە ماڵی (حەمە مەال)ی باپیرم (رادیۆ)
یەكی گەورە هەبوو ،بەقەد هەندێ لە تەلەفزیۆنه
مامناوەندییەكانی ئەمڕۆ دەبوو ،جا هاوینان
لەو هەیوانە گەورەیە دادەنرا .هەیوانەكەیش
دوورودرێژ بوو ،پێچی خواردبووەوە و بەسەر
حەوشە پانوبەرینەكەیدا دەنواڕی ،حەوشەكە
لەجیاتیی كاشی و مەڕمەڕی ئەمڕۆ ،هەمووی بە
(تاتەبەردی پان) داپۆشرابوو ،حەوزێكی گەورەی
تێدابوو ،بۆرییەك لە ناوەڕاستیدا بوو ،بەردەوام
شڵپەی ئاوەكەی دەهاتە بەرگوێ ،ئەو حەوزە
لەجیاتیی (تانكی ئاوی) سەربانانی ئەمڕۆ بوو ،ژنە
هەژارەكانی دراوسێمان ،ئەوانەی لە ماڵەوە بۆریی
ئاویان نەبوو ،دەهاتن و بە (پەقرەج) لەو حەوزە
ئاویان دەبرد .جگە لەوە ،حەوشەكە دارتوویەك
و دارمێوێكیشی تێدابوو ،ئێواران جگە لە خێزانی
خۆمان ،ئەوانەی لە ماڵی بابە گەورە دەژیان ،بریتی
بوون لە مامە كەریمم خۆی و مامۆژنم و ()7
كوڕەكەی ،چونكە تاقانە كچەكەی مێردی كردبوو،
بابە گەورەم و دایە گەورەم و پلكە عەیشێی
خوشكی باپیرم ،من و دایكم ،چونكە باوكم كەم
جار لە ماڵەوە بووە ،هەمیشە لەگەڵ هاوەاڵنی
بووه ،بەدەم مەینۆشینەوە ،خەریكی سیاسەت
و كوردایەتی بوونە .جگە لە ئەندامانی ئەو ماڵە
قەرەباڵغەی خۆمان ،هەندێ لە دراوسێكانیشمان
ئەوانەی ڕادیۆیان نەبوو ،لەسەر ئەو هەیوانە لە
دەوری ئەو ڕادیۆیە كۆ دەبوونەوە و گوێیان بۆ
ی شل دەكرد .جوان گۆرانییەكان
گۆرانی و شتی د 
و گۆرانیبێژەكان لە یادم نەماون ،ڕەنگە ئەوسا
هونەرمەند كەریم كابانیش یەكێك لەوانە بووبێت،
كە گوێمان بۆی ڕادێراوە.
زووتر ،مەبەستم ئهوهی ه بەر لەوەی كارەبامان بۆ
بێت ،ڕادیۆك ە بە پاتریی ئۆتۆمبیل ئیشی دەكرد
و دەبوو جارجارە پاترییەكە (پڕ بكرێتەوە) ،مامم
(كەریمی حەمە مەال) ،یادی بەخێر ،مەكینەیەكی

بچكۆالنەی بۆ ئەو مەبەستە لە بەغداوە بۆ كۆیە
هێنابوو ،خەڵك بۆ ماڵی بابە گەورەم دەهاتن و
پاترییان لە الی مامم پڕ دەكردەوه ،مەكینەكە
دەنگێكی گەورەی هەبوو ،دووكەڵێكی ڕەشیشی
لێ هەڵدەستا ،هەندێك جاریش خاوەن پاترییەكان
و مامم دەبوو بە هەرایان ،لەسەر ئەوەی گوایە:
مامم پاترییەكەیانی باش پڕ نەكردووهتەوە! دیارە
سەرەتای دامەزراندنی ئێستگەی كوردی بەغدا،
گۆرانیبێژان ڕاستەوخۆ گۆرانییان تیایدا پێشكەش
كردووە و جارێ هێشتا تۆماركردنی گۆرانی
نەبووە ،بەاڵم دواتر تۆماركردن پەیدا بووە و
ئیتر گۆرانیبێژان گۆرانییەكانیان بۆ ئێستگە تۆمار
كردووە .هەر كاتێك ئێستگە مەبەستی بووبێت،
ئەو بەرهەمە تۆماركراوانەی باڵو كردووهتەوە.
موزیكژەنانی ئەو سەردەمانە كورد نەبوونە،
نەك هەر ئەوە ،بگرە زۆربەیان كوێریش بوونە.
بەاڵم نابێ نكۆڵی لەو ڕاستییە بكرێت ،كە موزیكی
ئەوان و تۆماركردنی گۆرانیی هونەرمەندانی وەك
كەریم كابان و دەنگبێژەكانی دی ،كاردانەوەی
ئەرێنییان لەسەر پێشكەوتنی ڕۆژ دوای ڕۆژی
هونەری گۆرانی و موزیكی كوردیمان هەبووە
و گەشەیشیان بە بەهرەی هونەریی دەیان
بەهرەمەندی وەكو بەندە داوە .گۆرانییەكانی
ئەوسای هونەرمەند كەریم كابان ،ئەوانەی
وەبیرم ماون( ،بەری بەیانە زڕەی فنجانە )،و هی
دیكە بوون.
لە كۆتاییەكانی مانگی شوباتی ساڵی (،)1974
یەكەمین میهرەگانی هونەری كوردی لە بەغدا ساز
كرا ،2تیپەكانی مۆسیقا و نواندن و هونەرمەندانی

میهرەگان ،هونەرمەند (مەزهەر خالقی) باسی ئەو وشەیەی
2
بەو جۆرە بۆ كردم و گوتی« ،لە جەژنی (میهرەگان) ،كە جەژنێكی زۆر
گرنگە ،گۆرانیم گوت ،لە ئایینی پەیامبەر (زەردەشت)دا مانگەكان هەر
یەكە و بۆنەیەكیان هەیە ،مانگی (میهرەگان) ،مانگێكە هەموو ساڵێك بە
خۆشی و شادی بەسەر میللەتدا تێپەڕ ئەبێت ».هەروەها گوتی« ،پێم
وایە هەر ئەو وشەی (میهرەگان)ی ئێمەیشە ،عەرەبەكان كردوویانە بە
(میهرەجان) ....هتد».
شایانی باسە گەلێ جاریش مامۆستای شوێنەوارناس (عەبدولڕەقیب
یوسف) ،ئامۆژگاری كردووین ،كە بۆ لێرەودوا لەجیاتیی وشەی
(فێستیڤاڵ) زاراوەی سەر بە ئایینی (زەردەشتی) دێرینی كوردان
(میهرەگان) بەكار بهێنین.

17

دی لەو میهرەگانە بەشدار بوون و بە ئەنجامی
باشیش دەرچوون .ئەوە بوو كاتێك لە بەغداوە
بەرەو شارەكانی خۆمان گەڕاینەوە ،ئەوەندەی
نەبرد ڕژێمی (بەعس)ی لەناوچوو ،جارێكی
دی شەڕی بە گەلەكەمان فرۆشتەوە ،ئێمەی
ئەندامانی (تیپی مۆسیقای باواجی كۆیە) و
(تیپی مۆسیقای سلێمانی) و...هتد ،وەك زۆربەی
خەڵكی ڕۆشنبیر و نیشتمانپەروەر ،چووینە ڕیزی
شۆڕشی ئەیلوولەوە .شایانی باسە لە ناوچە
ئازادكراوەكان ،هونەرمەندانی ئەندامانی گشت
تیپەكانی موزیكی شارەكانی كوردستان
(تیپی مۆسیقای شۆڕش)مان دروست
كرد و بارەگای تیپەكەمان لە
گوندی (وەسان)ی دۆڵی (باڵەییان)
بوو ،لێرە لەبن باری بۆردوومانی
جەنگییەكانی
فڕۆكە
قورسی
دوژمن ،ڕۆژ بووە دوو سروودمان
بۆ (ئێستگەی دەنگی كوردستانی
عیراق) تۆمار كردووە و ورەمان بە
پێشمەرگە گیانلەسەردەستەكان داوە
و لە شەڕی بەرگرییاندا لە خاك و
گەلی كوردستان بەرامبەر دوژمنی

ک
ا
ب
ا
رۆڤارن
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سەرسەختی خاوەن دەیان جۆر چەكی قورس
و پێشكەوتوو ،ئەوسا سروودەكانمان ڕۆڵی
ئەرێنیی خۆیان لەسەر ورەی پێشمەرگە بینی،
جاریش بووە لەبەر دڕندەیی بۆردوومانی تۆپ و
فڕۆكەكانی دوژمن و ڕاكردن بۆ ناو حەشارگە،
لە هەفتەیەكدا نەمانتوانیووە تەنیا سروودێكیش
چییە ،تۆمار بكەین .دۆڵی باڵەییان كە وەك
بەهەشتی سەرزەمینە و مرۆڤ نازانێت سەیری
شاخەكان بكات ،كە زۆربەی وەرزی ساڵ بە
بەفر داپۆشراون یا سەیری دیمەنی دار و بار و
ڕووباری خوڕی ساردی وەك بەفراوی بكات،
مرۆڤ سەرسام دەبێت و دۆش دادەمێنێت
لەوەی سەیری كوێی بكات .لەو بەهەشتە كە
بارەگای ئێمەی لێبوو ،جارجارە گۆرانیبێژان بە
مەبەستی سەردانكردنمان بوایە یان بە مەبەستی
تۆماركردنی گۆرانی و سروود ،دەهاتن.
كۆچكردوو مام ڕەسوڵ گەردی یەكێك بوو
لەو هونەرمەندانەی مانگانە سەردانی دەكردین.
لە یەكەمین سەردانی بۆ المان ،ئێمەی گەنجی
دەستوپێ سپی ،نزیكەی شەش مانگ دەبوو لەو
شوێنە بووین و ڕۆژانە برنجمان بە كواڵوی
دەخوارد .ئەو ڕۆژەی مام ڕەسوڵ هات ،گوتی:

رۆڤار

«مادام ئەوەندە لە برنج بێزارن ئەمڕۆ (نیسك)
تان بۆ لێدەنێم ».ئەوەندەم زانی ،بۆنی خواردنێكی
زۆر خۆش هات ،خواردنی دایكمی وەبیر هێنامەوە،
خێرا لە مام ڕەسوڵ چوومە پێش و برادەرانیش
هەر وەك من دەوریان دا ،گوتم« :ئەرێ مامە گیان
ئەو بۆنە خۆشە چییە؟» تووڕە بوو گوتی« ،كوڕە
هەی ماڵت بە قوڕ نەگیرێ ،ئەوە جارێ تەنیا پیاز
و ڕۆن داغ دەكەم!”
گریانم بۆ خۆمان هات ،ئەو هەموو ماوە دوور
و درێژ ە لێرەین ،كەچی نەمانزانیوە بۆ خواردن و
چێشتلێنان پیاز و ڕۆنێك داغ بكەین!
یەكێك لەو جارانە هونەرمەند كەریم كابان بۆ المان
هات ،ڕۆژی دواتر دوو نۆتەی دوو گۆرانیمان بۆ
هات ،ئەوانیش نۆتەی گۆرانی (یاران وەسیەتم) و
گۆرانی (شەو) بوون .ئەوەم قەت لە بیر ناچێت لە
گۆرانی (یاران وەسیەتم) سۆڵۆیەك بەمن درابوو،
كە ئەوسا بە ئامێری (جومبوش) ژەندم ،هونەرمەند
كەریم كابان كەسێكی گەلێك دەموزار شیرین
بوو ،زۆر دڵی بەو سۆڵۆیەی من خۆش بوو ،هەر
جارێك دەیدیتم ،دەیگوت «وریا گیان دەزانی ئەو
سۆڵۆیەت زۆر شیرین ژەنیووە ».ئەو كەسانەی
ئەو ساڵە پێشمەرگە بوون ،دەزانن كە ئەو دوو
گۆرانییەی هونەرمەند كەریم كابان ،یەكەم جار لە
ناوچە ئازادكراوەكان دەنگیان دایەوە و بە گوێی
خەڵكی پێشمەرگە و هەم ئاوارەكان تا ڕادەیەكی
زۆر ئاشنا بوو ،دوای هەرەسی شۆڕشی ئەیلوول
لە ڕێگەی هونەرمەند (عومەر سەركار)ەوە ،زانیم
كە (تیپی مۆسیقای سلێمانی) بە نیازە ئەم جارە ئەو
دوو گۆرانییە بۆ ئێستگە و تەلەفزیۆن تۆمار بكەن
و ئەو سۆڵۆیەی گۆرانی (یاران وەسیەتم)یش هەر
بە من بدەن و بە ئامێری (جومبوش) وەك ئەوەی
ناوچە ئازادكراوەكان جارێكی دی بیژەنمەوە .لە
ڕاستیدا بەو قسەیە زۆر دڵخۆش بووم ،خۆ ئێمە
لە (تیپی مۆسیقای باواجی كۆیە) ،زووتر كاری لەو
جۆرەمان كردبوو ،زۆربەی جار بە دوای هونەرمەند
(شەوكەت ڕەشید)ماندا ناردووە ،لە كەركووكەوە

هاتووە و وەك ئەندامێكی تیپەكە لە نێومان
دانیشتووە .گۆرانیبێژانی كۆچكردوو (ئیبراهیم
خەیات) و (تەحسین تەها) و (فوئاد ئەحمەد) و
(تایەر تۆفیق)ی نەمرمان بۆ ئاهەنگەكانی سااڵنەی
تیپەكە داوەت كردووە ،كەچی مخابن دواجار
زانیمەوە كە من لە چاوەڕوانی (گۆدۆ)دا بوومە
و گۆرانییەكەیان تۆمار كردووە و سۆڵۆیەكەی
من ،بە ئامێری (كەمان) درابوو ،بەاڵم نەك لەبەر
ئەوەی من ئەو سۆڵۆیەم نەژەنیبوو ،هەستم كرد
ئەو سۆڵۆیە تاموچێژی خۆی دۆڕاندبوو ،دیارە
دیارنەمانی سۆڵۆی جومبوشەكە كاریگەریی
نەرێنی لەسەر ئەو گۆرانییەش جێ هێاڵبوو .ئەو
سۆڵۆیەی من بە ئامێری جومبوش زووتر بۆ ئەو
گۆرانییەم لێدابوو ،بڕوا بكەن درەوشاوەیی و
ڕەونەقی زۆری بەو گۆرانییە بەخشیبوو.
هونەرمەند كەریم كابان منی خۆش دەویست و
جارجارە بۆم دەدوا و بۆی دەگێڕامەوە و دەیگوت
كاتی خۆی لەم ناوچانە ،ئەگەر لە بیرم مابێت،
مەبەستی لە ناوچەی بارزان و بلێ و ئاكرێ و
ئەو شوێنانە بوو ،لێرە پلەی وەك (عەریف) یان
گەورەتری پۆلیسی بێتەلی هەبووە ،لەسەر ئامێری
(بێتەل) كارمەند بووە ،بۆیە سەیرم دەكرد لە
قسە و دیالێكتی ناوچەكەیش وەك برادەرانی
دیكەی ناوچەی سلێمانی ،هونەرمەند كەریم
كابان گرفتی تێگەیشتنی لە دیالێكتی ناوچەكە
نەبوو.
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دەنگخۆشیی و
هونەری دەنگیی

(كەریم
كابان)

نووسینی :خالید سەركار
دەنگی مرۆڤ ،بەتایبەت دەنگخۆش و بە ئیحساس ،دەنگێك كە كاریگەریی لەسهر ناخی مرۆڤ ههبێت
و دەروونی بهەژێنێت ،دونیای جوانیی بۆ وااڵ بكات ،ناخی پاك و ڕوون دەكاتەوە لە هەموو كینە و
بوغزێك ،ئەم جۆرە دەنگە لە مرۆڤەكاندا لە نیعمەتە جوانەكانی خوای گەورەیە ،كە بەخشیویەتی بە
هەندێك مرۆڤ و هەندێكی تر نیەتی ،ناكرێت و نابێت هیچ دەنگێك سەد دەر سەد لە دەنگێكی تر بچێت،
ئەكرێت بە شێوەیەك لە شێوەكان لەیەك بچن یا تا ڕادەیەك نزیك ببنەوە .خۆشبوونی دەنگ یا جوانیی
دەنگ چ بە ڕاهێنانی دەنگی و چ بە گۆرانیوتنی زۆر دروست نابێت ،بەڵكو ئەم بەهرە و توانایە خۆڕسكە
و لەگەڵ دروستبوونی مرۆڤدا پەیدا بووە ...بێگومان ئەكرێت دەنگیی خۆش و باش بە ڕاهێنانی زانستی

رۆڤار

موزیكی باشتر و باشتر بكرێت تا جوانترین و
باشترین ئەدا بكات .بەاڵم هیچ ڕاهێنانێك دەنگی
ناساز و ناخۆش ناكات بە دەنگێكی خۆش و پڕ
سۆز و پڕ ئیحساس گەر ئەو هیبەیە یا ئەو نیعمەتە
خوا پێی نەبەخشیبێت.
دەنگخۆشی الی هونەرمەند (كەریم كابان) ئەم
ڕاستییە دەسەلمێنێت ،كە دەنگێكی جوان و خۆش و
پڕ ئیحساسە ،هەستی گوێگر دەبزوێنێت و دەیباتە
ناو جوانیی خەیاڵ و لە ناخیدا جێگیر دەبێت.
دەنگی ئەم هونەرمەندە یەكێكە لەو دەنگە
دەگمەنانەی كە مێژووی موزیك و گۆرانیوتن
ڕەنگە لە سەدەیەكدا تەنها دەنگێك دروست
بكات ،كە مێژووی ئەم هونەرە ئەم ڕاستییەی
دیاری كردووە .زۆر زۆرن ئەو كەسانەی گۆرانی
دەڵێن ،بەاڵم كەمن ئەو دەنگانەی جێگهی خۆیان
دەكهنەوە ،بوونی خۆیان ئەسەلمێنن و دەمێننەوە،
دەنگی هەموو زەمان و كاتەكانن و لە دەروونی
ئینسانەكاندا جێگهی خۆیان هەیە.
كەریم كابان خاوەنی دەنگێكی كوردیی ڕەسەنە،
هەڵقواڵوی شارە جوانەكەی سلێمانییە .هەموو ئەو
سیفەتە جوانانەی باسم كردن ،لە دەنگیدا بەدی
دەكرێن و هەستیان پێدەكرێت ،دەنگێكی مێژووییە
و لە خانەی مێژوودا جێگهی هەیە ،كە دووبارە
نابێتەوە.
كەریم كابان لە ڕووی زانستی موزیك و دەنگەوە
هیچ زانییەكی نەخوێندووە و هیچ ئوستادێك پەلی
نەگرتووە و حەرفێكی فێر نەكردووە ،كە خۆزگە
وا نەبووایە ،هەروا گۆرانیبێژە ڕەسەنەكانی
میللەتەكەمان بەگشتی وابوون ،دیارە دواكەوتوویی
بواری ڕۆشنبیری و نەبوونی كیانێكی سەربەخۆ تا
بەرجەستەی هەموو ئهم تایبەتمەندییانە بكات بۆ
ئەم بوارە ،ئەم كەلێنەی خستووهتە ناو هونەری
گۆرانی و موزیك ،گەر لە واڵتێكی پێشكەوتوو
بوایە ،گومانم نییە زیاتر و زیاتر جێگهی خۆی
دەكردەوە و باشتر و زانستییانەتر پەیامەكەی
دەگەیاند .ئیتر تەنها بەهرە و سەلیقەی خۆڕسكی

خۆی بووە.
بۆ وەدەرخستنی توانا و بەهرەی دەنگخۆشیی
كەریم كابان ،بنەماڵەكهی كاریگەر بوون ،كە دەزانین
دەنگخۆشێك لە بنەماڵە كاریگەریی ڕاستەوخۆی
دەبێت لەسەر ژیانی هونەریی ئەو دەنگخۆشە،
بنەماڵەكەیان چەندین دەنگخۆش و هونەرمەندی
بواری موزیكیان تێدا هەڵكەوتووە ،نموونەمان كە
زیاتر دیار بێت ،هونەرمەند (قادر كابان)ی برای
و هونەرمەند (جەمال كابان)ی بەتوانا لە بواری
ژەنینی ئامێرە ڕیتمییەكاندا.
دەنگی كەریم كابان خاوەن ستایلێكی تایبەتە لە
گۆرانیوتن و گۆرانیی كوردیدا ...لە هیچ دەنگێكی تر
ناچێت ،یا كاریگەریی هیچ دەنگێكی تری بەسەرەوە
نییە ،یا الساییكردنەوەی دەنگێكی تر .تایبەتمەندیی
شاری سلێمانیی زۆر پێوە دیارە ،دەنگێكی
بەتوانایە و پانتاییەكی فراوانی دەنگی هەیە ،زیاتر
لە ئۆكتاڤ و نیو توانای بەرجەستەكردنی تۆنە
نزمەكان( )Bassو تۆنە بەرزەكانی لە ()Tenor
دا هەیە...
زۆر بە باشی و زیرەكانە مامەڵە لەگەڵ وشە
دەكات ،جوانكاریی تێدا دەكات و سەركەوتووانە
ئەدای دەكات ،زۆر بە جوانی میلۆدی و
ڕستە موزیكییەكان دەگەیەنێتە گوێگر و قبوڵ
دەكرێت ...بۆیە دەتوانم بڵێم زۆرترین گوێگر
و عاشقی دەنگیی هەیە لە هەموو پارچەكانی
كوردستاندا .زۆرینەی جەماوەرەكەی حەز و
تاموچێژ لە دەنگی وەردەگرن و دەنگی كەریم
كابانیان ال پەسەند و خۆشە .ئەم دیاردەیە لە
گۆرانیی كوردیدا و گۆرانیبێژی تردا زۆر كەمە.
ئیحساسێكی زۆر جوانی هەیە لە كاتی گۆرانیوتندا،
ئەدای میلۆدی و وشە و هۆنراوە تێكەڵ بە ناخی
دەبێت و بە سۆزێكی گەلەك جوان دەری دەبڕێت.
یەكێكە لەو هونەرمەندە گۆرانیبێژانەی بە دەست
و بە لەش و بە ڕووی جوانترین (تهعبیر) دەكات،
ئیشارەتەكانی پڕ مانان ،زۆر ڕاستگۆیانە تهعبیر لە
ناخی دەكات ،دوور لە ئیحساسی بێتام و كاڵوكرچ
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و بێمانا .سۆزی دەنگی ئەم هونەرمەندە ئەمەندە
بەجۆشوخرۆشە ،دوای بیستنی گۆرانییەكانی
ئەتباتە دونیای جوانیی هونەر و جوانیی خەیاڵ
و ئەندێشە و جوانیی ئەداكردن ،بە مانای وشە
ئەتباتە دونیای (تەرەب) ،كە زۆر كەمن ئەو
دەنگانەی ئەم سیفەتانەیان تێدا بێت.
هەرچەندە ژمارەی گۆرانییەكانی لە چاو
تەمەنی هونەرییدا كەمن ،بەاڵم پوختەن،
شاكارن ،نەمرن ،بوونەتە سومبلی
جوان لە گۆرانیی كوردیدا ،كە دڵنیام
شێوازی دەنگی كەریم كابان و
ئەداكردنی دەبێتە قوتابخانەیەكی
تایبەت بە ئەداكردن و دواڕۆژ،
دوور بێت یا نزیك ،كاری هونەریی
گەورە و توێژینەوە و نووسین و
شیتەڵكردنی زانستییانەی بەرهەمەكانی
دەبنە كەرەسە و بابەت و ئهگهر
لە پەیمانگە و كۆلیژە هونەرییەكاندا
بخوێنرێت ،خوێندكاران لێی سوودمەند
بن ،ئەو كاتە زیاتر جوانی و هونەری

ک
ا
ب
ا
رۆڤارن
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گۆرانییەكانی الی خەڵكی دەردەكەوێت ،هێشتا
الی ئێمە گۆران وتەنی :دیارە قەدری سنعەتكار
لە ناو قەومی بەسیتا وەكو عەكسی قەمهر وایە
لەناو حەوزێكی لیخندا!!
كەریم كابان ،وەك ئیشارەتم پێدا ،لە گۆرانییەكانیدا
زۆر زیرەكانە مامەڵە لەگەڵ وشە و هۆنراوە
دەكات .هۆی ئهمهش دەگەڕێنمەوە بۆ سەلیقە و
كارامەیی خۆی ،كە ئەم سیفەتە لە ناو زۆرینەی
گۆرانیبێژاندا زۆر كەمە .زۆر بە سەلیقە و ب ه
جوانی شیعر دەكات بۆ گۆرانی ههڵدهبژێرێت،
شیعرێك دەستنیشان دەكات ئیحساسی
بجووڵێنێت و كاریگەری لە ناخیدا دروست
بكات ،دیارە خۆی عاشقی شیعر و شاعیران
بووە .وەك لە نزیكەوە دەزانم ،زۆر لە شیعری
شاعیرە ناودارە كالسیكییە كوردەكانی لەبەر
بووە ،شیعرناسین یەكێكە لە سیفەتەكانی ،زۆر
جار لە مەجلیسی ئەدەبی و شیعر و گۆرانیدا گەر
شیعرێك ،بەتایبەت كالسیك ،بوترایە ،هەر زوو
كەریم كابان شاعیرەكەی دەناساند ،زۆر حەزی
لەوە بوو ئاواز بۆ هەموو شیعرەكە دابنێت و بە

رۆڤار

گۆرانی ئەدای بكات بەبێ پچڕان و بەشبەشكردنی،
با ماوەی كاتی گۆرانییەكە درێژ بووبێت ،ڕای وابوو
نابێت مانای شیعری ئەو قەسیدەیە تێك بچێت بە
هەڵبژاردنی چەند بەیتێك لەو قەسیدەیە ،بۆیە چەند
گۆرانییەكانی دوورودرێژن ،كەچی هەست بەو
كاتە ناكەیت و دەتباتە دونیای ئەداكردن.
دیاردە و توانایەكی تر لەم هونەرمەندەدا ئهوهیه،
كه توانایەكی باشی هەیە لە بواری ئاوازداناندا،
كە ئێمەی موزیسیان یا كەسانی شارەزا و پسپۆڕ
دەزانن ئاوازدانان بەهرەیە ،كەمن ئەوانەی لەم
بوارەدا سەركەوتوون ،یا ئاوازی جوان دابنێن.
كەریم كابان زۆرینەی گۆرانییەكانی لە ئاوازی
خۆین ،تەنانەت ئاوازی بۆ گۆرانیبێژانی تریش
داناوە ،نموونەی گۆرانییە مەشهورەكەی (قادر
كابان) (جادە چۆڵ و سێبەر بوو) لە هۆنراوەی
گۆرانی شاعیر .سەرەڕای نەزانینی لە ئوسوڵی
ئاوازدان و تەئلیفدا ،كە حەرفی هیچ مەكتەبێكی
هونەری موزیكی نەخوێندووە ،بەاڵم بەهرە و
سەلیقەی خۆی ئەم توانا جوانەی پێبەخشراوە،
جوانترین نموونەم ئاوازی گۆرانیی (شەو ،یاران
وهسێتم ،گیانە لە پرخەی خەوی خاومدا) ،كە چەند
بە جوانی و ئیحساس و سۆزەو ه مامەڵەی لەگەڵ
هۆنراوەكەدا كردووە ،ڕستەی موزیكیی بەهێز و
بەتوانای بۆ داناوە ،هەڵبژاردەی گونجاو و تەواوی
پڕ بە مانای شیعرەكە لە مەقامەكاندا بۆ كردووە.
یا جاری وا هەبووە نەك تەنها یەك مەقام ،بەڵكو
مەقامی تری لە یەك ئاوازدا بەرجەستە كردووە
بێ ئەوەی لە سیستمی زانستیی تەئلیف و
ئاوازدانان دەرچووبێت ،دیارە ئەم توانا و بەهرەیە
لە ئاوازداناندا كەم ڕوو دەدات ...چەندین سكێڵی
مەقامە كوردی و ڕۆژهەاڵتییەكانی بۆ ئاوازدانان
بەكار هێناوە ،وەك سكێڵی مەقامی (كورد ،عەجەم،
بەیات ،سێگا ،حیجاز ،حیجازكار ،نهاوند ...هتد)
كەریم كابان نەك هەر لە ئەدای بەستەكاندا
سەركەوتوو بووە ،بەڵكو لە ئەدای مەقامەكانیشدا
سەركەتوو بووە و توانای ئەدا و وتنی مەقامە

ڕۆژهەاڵتییەكان بەگشتی و مەقامە كوردییەكانی
بەتایبەتی زۆر باش بووە.
كەریم كابانی هونەرمەند ئەندامێكی كارای تیپی
مۆسیقای سلێمانییە ...هەمیشە خۆی بە قوتابی و
خوێندكاری قوتابخانە هونەرییە گەورەكەی تیپ
زانیووە و شانازیی پێوە كردووە .هەمیشە پابەندی
ڕێنمایی و یاسا و بۆچوونەكانی موزیسیانەكانی
تیپ بووە ،پەیوەندیی دۆستانە و خۆشەویستانهی
لەگەڵ ئەندامانی تیپەكە بەستووە ،خۆشەویست
بووە الی ئەندامان و ئەوانیش تەواو ڕێزیان
لێگرتووە ،چونكە لەناو تیپدا كەسایەتییەكی
ڕۆحسوك و هێمن قسەخۆش و بەڕێز بووە.
بە بۆچوونی من ،گۆرانییەكانی كەریم كابان بە
دوو قۆناغدا تێپەڕیووه و پۆلێن دەكرێن:
قۆناغی یەكەم /ئەو گۆرانییانە بوون ،كە كاتێك
كەریم كابان لە خوارووی عێراق ژیاوە و لە ڕادیۆی
كوردیی بەغداد تۆماری كردوون ،وەك گۆرانی
(بەری بەیانە ،بڵێن بە یار ،لە مابەینی گوڵوگوڵزار...
هتد) كە تیپی مۆسیقای ئێستگەی ڕادیۆی بەغداد،
بەشی كوردی تۆماریان كردووە ،كە ئەندامانی
ئەو تیپە زۆرینەیان لە ڕەگەزی عەرەب بوون و
هەندێكیان نابینا بوون ،شارەزایی زانستەكانی
موزیكیان بەو جۆرە نەبووە ،چ لە ڕووی
پێشەكیی موزیكی و دابەشكردن و زانستی
هارمۆنی ...زۆر سادە و ساكارانە ژەنینیان بۆ
كردووە ،كە تاموچێژی ڕەسەنی كوردیی تێدا
نییە .دەنگی كەریم كابان لە الیەك و مۆسیقاش
لە الیەكی تر ...دوور لە یەك تەنها دەنگی زواڵڵ
و خۆش و ڕەسەنی كەریم كابان ئەدای جوانی
بە گۆرانییەكان داوە ،بەاڵم لە ڕووی هونەری
موزیكەوە الوازە ،لەم قۆناغەیدا كەریم كابان زۆر
شوهرەت و ناوبانگی نەبووە ،تەنها لە كوردستانی
باشوور یا تەنها شاری سلێمانی ناوی هەبووە.
قۆناغی دووەم /لەو كاتەوە دەست پێدەكات ،كە
لە شۆڕشی ئەیلول ١٩٧٤دا پەیوەندیی بە تیپی
مۆسیقای شۆڕشهو ه كرد ،كە هونەرمەندانی تیپی
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مۆسیقای سلێمانی و چەند هونەرمەندێكی
شاری هەولێر و دهۆك ئەو تیپەیان
پێك هێنابوو ...كەریم كابان بە دوو
گۆرانی ،كە ئاوازەكەی خۆی داینابوون،
بەشداریی كرد .گۆرانییەكانیش گۆرانی
(شەو ،یاران وەسیەتم) بوون .زۆرم
ال پەسەند و جوان بوو برادەرانی تیپ
داوایان لە من كرد كە ئامادەی بكەم
بۆ تۆماركردن .ئەوە بوو ئامادەم كرد
و پێشەكیی موزیكیم بۆ دانا ،بەو توانا
و ئیمكانیاتەی لە بەردەستماندا بوو لە
ڕووی نەبوونی ئامێری تۆماركردنی
باش یا ستودیۆی هونەری .بە شێوەیەكی
سادە ،بەاڵم ژەنینی بەتوانا تۆمارمان
كرد و لە ئێستگەی دەنگی كوردستان
باڵو كرایەوە ،كە تەنها كەناڵی ڕاگەیاندن
بوو .هەر زوو ناوبانگی ئەم دوو گۆرانییە
باڵو بووەوە و جێگهی خۆی لە دڵی
بیسەرانیدا كردەوە و شوهرەتی هەموو
الیەكی گرتەوە .دوای تەواوبوونی
شۆڕشی كورد و هەرەسهێنانی،
باڵی خەم و پەژارە هەموو خەڵكی
كوردستانی گرتەوە ،نائومێدی باڵی
كێشابوو ،خەڵك دڵشكاو و مەئیوس
بوون .ئەتوانم بڵێم ئەم دوو
گۆرانییە تا ڕادەیەكی باش
تەسكینی دڵ و ڕۆحەكان
بوو ،هیوا و گەشبینیی
دایەوە بە جەماوەری
كورد .پێش گەڕانەوەمان
بۆ ناو شاری سلێمانی،
ناوبانگی ئەم دوو گۆرانییە
پێش ئێمە كەوتبوو و بە زاری
خەڵكەوە بوو .پێش هاتنەوەی
كەریم كابان ،دوو گۆرانییەكەی
هاتبوونهوە و خەڵك تامەزرۆی
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رۆڤار

بوون .بۆیە تیپی مۆسیقای سلێمانی بڕیاری دا
بە تۆماركردنەوەیان لە ناو ستودیۆی تیپ بە
هەمان پێشهكیی موزیكی و ئامادەكردن ،بەاڵم ئەم
جارە دابەشكردنی جوانی ئامێرەكانی بۆ كرا ،كە
هونەرمەند ئەنوەر قەرەداغی بۆی كرد و ژەنیارانی
بەتوانای تیپەكە بە ( )Soloجوانەكانیان ،ئەوەندەی
تر ڕازاندیانەوە و جوانیان كرد ،سەركەوتنی زۆری
بە دەست هێنا و كەریم كابان و دەنگی چوونە
قۆناغێكی ترەوە ،قۆناغی ناوبانگ و شوهرەت
و گشتگیری لە هەموو كوردستان ،ئەتوانم بڵێم
وەرچەرخانێكی هونەریی گەورە بوو لە ژیانی
هونەریی كەریم كاباندا ،جوانترین و باشترین و
بەهێزترین گۆرانییەكانی كەریم كابان لەم قۆناغەدا
بووە لەگەڵ تیپی مۆسیقای سلێمانیدا ،كە چەندین
گۆرانیی سەركەوتوو چ لە ڕووی ئاواز چ لە ڕووی
دابەشكردنی موزیك و یا ژەنین و یا تۆماركردنی
دەنگی و ڕەنگی و بەكلیپكردنیان زیاتر و زیاتر
هونەری دەنگی كەریم كابانیان ناساند بە عاشقانی
دەنگی لە سەرتاسەری كوردستانی گەورە و ئەو
كوردانەی لە هەندەران دهژین .باشترین نموونەمان
بۆ ئەم وەرچەرخانە هونەرییانەی كەریم كابان
ئەو كۆنسێرتانە بوون ،كە لەگەڵ تیپی مۆسیقای
سلێمانی ئەنجامی دان لە شارەكانی كوردستانی
ڕۆژهەاڵت ،بەتایبەتی لە شاری سنە .تەنها ب ه
دەركەوتنی كەریم كابان لەسەر شانۆ یا لە شەقام
و پاركەكانی ئەو شارە ئەوەندە عاشقانی دەنگی
لێی كۆ دەبوونەوە و دەوریان دەدا ،بە ئەندازەیەك
لە خۆپیشاندانی جەماوەری دەچوو ،كە بە تەواوی
مەترسیی الی پیاوانی ڕژێم دروست كردبوو.
ئا بەم جۆرە دەنگی ڕەسەن جێگهی لە دڵ و
دەرووندا هەیە .چۆن پهپووله دهوری گوڵ دهدات،
ئاواش هەواداران و عاشقانی دەوری دەدەن و
تامەزرۆن لە نزیكەوە بیبینن ،وێنەی لەگەڵ بگرن،
گوڵی وەفاداریی بدەنێ.
ئەم نووسینەی من كورتەیەكە لە باسكردن و
ناساندنی هونەریی دەنگی كەریم كابان ،كە هەرگیز

قەڵەم بە نووسینی ناتوانێ مافی تەواوی بداتێ
و لە هەموو بوارەكانی ئەم هونەرمەندە بڵێ و
بنووسێ .هیوادارم كەم تا زۆر توانیبێتم تیشكێك
بخەمە سەر خەرمانی هونەریی خۆشیی دەنگی
كەریم كابان.
سلێمانی ٢٠١٢/٦/٢
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كەریم كابان

مۆرك و ناسنامەی گۆرانیی كوردی نوێ
عادل محهمهد كهریم
كەریم كابان ،ئەو گۆرانیبێژە هەستناسكەی
گەلەكەمانە ،كە لە قوتابخانە پڕ میهرەكەی دایكی
نیشتیمان و لە گەنجینەی لەبننەهاتووی كولتووری
گۆرانی و مۆسیقای نەتەوەكەیەوە سەرچاوەی
گرتووە ،كوردوستان و شاری سلێمانی جێژوانگەی
هەواری عەشقی كەریم كابانە بۆ هونەری گۆرانی
و ناخی عاشقێك چەندە ڕاستگۆ و بەكەفوكوڵە
بەرامبەر دولبەرە پەری نازدارەكەی .كەریم كابان
هاوشێوەی ئەو عاشقە بێسەروشوێن و وێڵەیە
بەرامبەر بە ئاوازە ئەفسوناویەكانی و چڕینی

رۆڤار

گۆرانییەكانی ،ئەوەتا كوچە و كۆاڵنەكانی سلێمانی
و كۆبوونەوەی كوڕوكاڵی نێو گەڕەكەكانی
ئەم شارە النكەی لەدایكبوون و چڕینی گۆرانی
بوون بۆی ،ئەوەتا خۆی ئاماژە بەوە دەدات
كاتێ لە دیمانەیەكیدا دەڵێت (لە بیرمە كە مناڵ
بووم ،كوڕوكاڵی گەڕەك كۆ ئەبووینەوە ،هەموو
ڕابواردنی شەوانمان ئەوە بوو كە بە گۆرانیوتن بە
كۆاڵنەكانی گەڕەكی خۆماندا لە سلێمانی ئەگەڕاین).
ئەمە بە یەكەمین دەستپێكی كاك كەریم دادەنرێت
بۆ هاتنەناو دنیای هونەر ،دیارە كە گۆرانیی وتوە،
دەنگی ئەم دیار بووە ،بۆیە ئەم بووهتە سەرقافڵەی
هاوڕێیانی ،هەروەها ئاماژە بەوەش دەكات كە
كاتێك قوتابی بووە لە قوتابخانە ،لەو قوتابییانە
بووە ،كە هەمیشە لە گۆڕهپانی قوتابخانە هێنراوەتە
دەرەوە و سروودی (براینە لە خەو هەڵسن
بەیانە) و سروودە نیشتیمانییەكانی تری چڕیووە،
هەروەها لە سااڵنی  1942بۆ  1943زۆربەی جار
لە ئێستگە ناوچەییەكەی سلێمانی گۆرانیی وتوە.
ئەو كاتە ئەو ئێستگەیە كە دامەزراوە ،لە بەردەركی
سەرای شار دانیشتوانی شاری سلێمانی لەمبەر و
ئەوبەری جادەكە دانیشتون تا گوێبیستی گۆرانی
و بەرنامەكانی ئەو ئێستگە ناوخۆییە ببن ،وا دیارە
ئەمە سەردەمی پێش هاتنی ڕادیۆیە بۆ شار (ئەم
ئێستگەیە بریتی بووە لە جیهازێكی ئێمپریفایەر و
چەند موكەبەرەیەكی دەنگ ،كە لە چەند جێگەیەكی
گونجاوی بەردەركی سەرادا دانراون تا خەڵكەكە
بە ئاسانی گوێبیستی بەرنامەكان ببن .مامۆستا
كەریم بەم شێوە هاتووهتە ناو دنیا بەرینەكەی
هونەری ساز و ئاواز .لە ساڵی 1945-1946دا
چووهتە ئێستگەی بەغدا و لەوێ ڕۆژانی هەینی
تەرخان كراوە بۆ گۆرانیبێژانی كورد .كاك كەریم
وەك دەڵێت :لەوێش بە زیندوویی ،واتە ڕاستەوخۆ
چەندین جار بەشداریی كردووە و گۆرانیی چڕیووە.
ئەمانە هەمووی فاكتەری سەرهەڵدانی هونەری
كاك كەریم بوون ،كە دوای لە كۆتایی شەستەكان
و سەرەتای حەفتاكان تەواو ئاسۆی بیری

ئاوازدانانی مامۆستا پەرەی سەند و ئاوازەكانی
وەرچەرخانێكی میژوویی بوون بە بەراورد بەو
ئاوازە میلی و فۆلكلۆرییانەی كە باو و باڵو بوون.
دیارە هۆكاری تریش هەبوون ،لەوانە دامەزراندنی
تیپی مۆسیقای مەولەوی ،دوایش لە ساڵی 1967وە
تیپی مۆسیقای سلێمانی ،كە هەریەكە لەم دوو تیپە
لەسەر دەستی چەند هونەرمەنێكی ژەنیاری الوی
شاری سلێمانی دروست ببوون ،كە بەوپەڕی
توانایانەوە دەروێشئاسا كاریان كردووە و بە
هەوڵ و تەقەالی ئەمان ڕەوتی هونەری گۆرانی
و مۆسیقای كوردی بەرەو پێشكەوتن هەنگاوی نا
و چەقی نەبەست لەو قابەی كە پێشتر تیایدا بوو.
كاك كەریم دەرچووی هیچ دامەزراوه و ناوەندێكی
هونەری نییە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خاوەنی
دەنگێكی بێخەوش و بێگەردی مۆسیقیی پاكە و
ئاواز و بەرهەمە ناوازەكانی بە پەنجەی دەست
ئەژمار دەكرێن ،بەاڵم كورد وتەنی (كەم و پوختە،
نەك زۆر و بۆر) .هەر ئاواز و بەرهەمێكی كێوێكە
لە خەرمانی پڕ بەرەكەتی هونەری گۆرانی و
مۆسیقای كوردیی ئەمڕۆمان ،كاك كەریم لە كاتی
چڕینی گۆرانیدا پەپوولەئاسا دەفڕێت و لە دونیای
واقیع دەردەچێت و ئەدا لە شەقەی باڵی فرین
بۆ دنیا ئەفسوناوییەكەی خەیاڵی شاعیر،
بەوپەری ڕاستگوییەوە بە جوڵە جوانەكانی
جەستەی هەر لە جووڵەی (دەموچاو برۆ و پەنجە
و دەست و لەشوالری )...هەمووی تێكەڵ دەبێت
تا بتوانێ بە جوانترین شێوە سەرنجی گوێگر
ڕابكێشێت بەرەو دونیای جوانی هونەری گۆرانی.
لە سیما ناوازەكانی كارە هونەرییەكانی هونەرمەند:
كەریم كابان خاوەنی ستایل و شێوازی خۆیەتی،
واتە گۆرانی و ئاوازەكانی لە گۆرانی و ئاوازی
كەسی تر ناچێت ،الیەنێكی تری هۆكاری شاراوەی
سەركەوتنی هونەرمەندی گۆرانیبێژ هەڵبژاردنی
هۆنراوەی گۆرانییەكانیەتی ،كە كاك كەریم
لەم وردەكارییە بێبەش نییە و زۆر شارەزایانە
هۆنراوەی بۆ گۆرانییەكانی هەڵبژاردووە ،لە ڕووی
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تەكنیكی هونەرییەوە ماوەی میانەی ئاوازەكانی
لە نیوان تۆنی گڕی خوارەوەی لەگەڵ تۆنی
تیژی سەرەوە لە میانەی پێنجی تێدەپەرێت
و زۆر جار دەگاتە زیاتر لە ئۆكتاف ،واتە
هەشت دەنگ زیاتر .جگە لەمە ،لە ئاوازەكانیدا
گۆڕانكاری پەیژە و مەقامەكان بەدی دەكەین،
جگە لەمانە الیەنی دینامیكیەت (پیانۆ و
فۆرتی و كریشاندۆ و دیمیناندو و چەندین
دینامكیەتی تر و تە كنیكی تر لە دەنگیدا
بە ڕوونی دەبینرێتەوە ...ئەمەیە كە
دەڵێین هونەرمەند دەرچووی هیچ
فێرگەیەكی هونەری نییە ،بەاڵم
بە بەرجەستەكردنی ئەو تەكنیكە
هونەرییانەی كە ئاماژەمان پێدا،
دەتوانین بڵێین كە لە زۆربەی زۆری
ئەوانەی كە خاوەنی بڕوانامەی زانستین
و دەرچووی فێرگە هونەرییەكانن،
بااڵترە.
وەنەبێ كەریم كابان شارەزای چڕینی
مەقام نەبێت ،بەاڵم بەرهەمی تۆماركراوی
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چڕینی مەقامی نییە ،هۆكاری ئەمەش هەروەك لە
خۆیم بیست ،وتی من زۆر گوێبیستی مەقامبێژان
بووم لە كورد و لە عەرەب و فارس ،بەاڵم نامەوێ
شتێك بڵێم لە مەقامبێژە ناودارەكان كەمتر بێت.
ناكرێ لە بەردەم ئەم وەاڵمەدا هەڵوێستەیەك
نەكەین؟؟ ئەم وەاڵمە بە الی من ئەوە دەبەخشێت،
واتە مامۆستا هاوشێوەی بەستەی گۆرانییەكان
ئاگای لە مەقامەكانیش بوو ،بەاڵم لە خەمخۆری
و پەرۆشی بۆ چۆنێتیی چڕینی مەقام ،مەقامی
نەدەچڕی .بۆ یەكەم جار لە چەشنواری مۆسیقا
لە شاری سنە گوێبیستی هونەرمەند بووم كە
مەقامێكی زۆر جوانی چڕی ،كە جێگەی سەرنجی
ئامادەبووان و تەنانەت زۆرێك لە ژەنیارانیش بوو
بە خۆشمەوە .بۆیە دەڵێم ئەگەر مامۆستا خۆی
لە قەرەی چڕینی مەقامیش بدایە ،زۆر وەستایانە
و لێهاتووانە میراتێكی هونەریی بەرزی بۆ تۆمار
دەكردین.
ئەگەر لە ڕووی هونەرییەوە بڕوانینە ئاوازەكانی
هونەرمەند كەریم كابان ،ئەوا ئەو ڕاستییە بەدی
دەكەین ،كە ئاوازەكانی هەڵقواڵوی خەیاڵدانی

٭-ڕهگەزە بەكارهاتووەكان:
ڕەگەزی بنەڕەتیی ئاوازی شەو بریتییە لە پەیژەی

 پەیژەی بنەڕەتیی گۆرانی شەو (كرد)ە لەسەرتۆنی (ڕێی یەكەم تا ڕێی دوەم):

٭ -دەستنیشانكردنی (تۆنی سەرەتا و تۆنی كۆتا
و بەرزترین تۆنی) ئاوازی ڕستەی میلۆدییەكانی
گۆرانی شەو:

تۆنی سهرهتا تۆنی كۆتا
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خۆیەتی و دوورە لە ئاوازی كەسانی دی و مامۆستا
زۆر ڕاستگۆیانە گوزارشتی لە ناوەڕۆكی هۆنراوە
و وشەكانی هۆنراوەكان كردووە و بێڕتوشە ،واتە
كاریگەریی دەستكردی ئەمالوال نییە و هەست بە
بوونی ڕۆح و زیندووێتی دەكەیت ،كە ئەمە سیما
سیحراوییە جوانەكەی هونەرە .هەروەها ئەمەش
بەدەر نییە لە الیەن ه هونەرییە مۆزیكییەكە ،واتە ئەم
لەدایكبوون و بوونی ڕۆحە هونەرییە لە ئاوازەكان
لە توێكاریی كارەكاندا لە ڕووی تیۆری مۆزیكەوە
زۆر شتمان بۆ ڕوون دەكاتەوە و ئەوەمان پێدەڵێت،
كە ئەم ئاوازانە لە ڕووی تیۆریشەوە سیمایان
زۆر جیایە لەگەڵ ئاوازە فۆلكلۆری و میلییەكان و
ئاوازی هونەرمەندانی تر .بۆیە بە پێویستم زانی
لەم دەرفەتەدا سەرنج و لێكدانەوەیەكی خێرا بۆ
یەكێك لە شاكارە جوان و ناوازەكانی هونەرمەند
كەریم كابان بكەم ،كە ئەویش گۆرانی (شەو)ه ،ك ه
یەكێكە لە بەرهەمەكانی تیپی مۆسیقای سلێمانی.
گۆرانیی :شەو
هۆنراوەی :شێخ نوری شێخ صالح و ئهحمهد
ههردی
ئاوازی :كهریم كابان
ناوی گۆرانیبیژ :كهریم كابان
ئامادهكردنی مۆسیقا :خالید سهركار

یان مەقامی (كرد) لەسەر تۆنی (ڕێ) ،هەروەها
ڕەگەزێكی سەرپێیش عەرەزی بەكار هاتووە ،كە
بریتییە لە پەیژەی یان ڕەگەزی یەكەم لە مەقامی
عەجەم لەسەر تۆنی (فای یەكەم):
ِ

ئاوازی ڕستهكان
تۆنی بهرز
فا 1ال1
ال1
A
صول 1ري 1صول1
B
دو 2رى 2فا2
C
مي بيمول  2فا 1مى بيول2
D
فا 1ري 1فا1
E
صول 1ري 1ال1
F
ئەم خشتەیە ئەوەمان بۆ ڕوون دەكاتەوە ،كە
ئاوازی ئەم گۆرانییە سەرەتای دەستپێكردنەكەی
لە تۆنی پێنجەمی پەیژە بنەڕەتیەكەوە دەست
پێدەكات ،كە لە بنەڕەتدا تۆنی بنكەی پەیژە و
مەقامی بنەڕەتی (كوردە لەسەر تۆنی ڕێ) .ئەم
پێنج تۆن لە سەروو ڕێوە دەست پێدەكات ،واتە
میانەیەكی پێنجی تەواو لە سەروو تۆنی بنكەوە
تۆنی كۆتای ئەم ڕستەیەش تا تۆنی فایە ،واتە
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ئەم ڕستەیە تەنها لە سێ تۆندا كار دەكات ،لە
ڕستهی دووەم بە تۆنی سۆڵ دەست پێدەكات تا
تۆنی بنكە ،كە ڕێیە ،ڕستهی ئاوازەكە دادەبەزێت
لە ڕستەی سێیەمی ئاوازەكە ،واتە بەشی )C(،
ئەمە بەشی بەرزی ئاوازەكەیە ،كە لە تۆنی
بنكەوە هەڵدەكشێ بۆ تۆنی (دۆی دووەم) ،كە
بە میانەیەكی حەوتی گەورە لەوێوە تا تۆنی فای
دووەم ئاوازەكە فراوان دەبێت ،كە ئەمە چینێكی
دەنگیی بەرزە و لە ئاوازی كوردی باودا ئەم
فراوانبوونانە دەگمەنن .لەم بەشەدا لەسەر تۆنی
ڕێی دووەم دەگیرسێتەوە ،لە بەشی ()Dدا نیو
تۆن سەردەكەوێت بۆ می بیمۆل ،جارێكی تا
تۆنی ترۆپكی ئاوازەكە سەردەكەوێت و هەر لەم
بەشەدا دەگەڕێتەوە و ئاوازەكە دادەبەزێت تا
تۆنی (فای یەكەم) و لە بەشی ()F-Eی كۆتاشدا
ئاوازەكە بەرەو تۆنی بنكە دادەبەزێت .بەم
شێوەیە ئەم ئاوازە لە ڕووی تیۆرییەوە ئەگەر
بەراوردی بكەین بە ئاوازە كوردییە باوەكانی تر،
لەماندا ئەم وردەكارییانە نابینین .چونكە ئاوازە
فۆلكلۆرییەكان و ئاوازە میلییە باوەكانیش میانەی
ڕستهی میلۆدیی ئاوازەكان لە سێ بۆ چوار تۆن
تێناپەڕن.
میانەی گشتی ئەم گۆرانییە میانەیەكی دەییە
لە ێی یەكەمەوە تا فای دووەم ،بەم
شێوەیە:

ک
ا
ب
ا
رۆڤارن
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ئەمە بەشێكی كەمە لە سەرەتای
شیكردنەوەی گۆرانیی (شەو).
دیارە بۆ دیاریكردنی ئەدگارەكانی
تری ئاوازی ئەم گۆرانییە
و نیشاندانی سیماكانی تری
پێویستیی زیاترمان بە هەندێ الیەنی
تری شیكردنەوە دەبێت ،لەوانە ڕێژەی
دروستبوونی میانەكان و شیكردنەوەی
ڕیتم و مەتریكا و شیكردنەوەی بڕگەی

وشەی هۆنراوەی گۆرانییەكە و هەندێ هێڵكاریی
تر و چۆنیەتیی مۆسیقای پێشەكی و مۆسیقای
هاوشانی كاتی گۆرانی و زۆر شتی تر.
لە ڕێگەی ئەم شیكردنەوانە و جۆری تری
شیكردنەوەكان دەگەین بەوەی كە بتوانین بە
بەڵگەوە و بە شێوازێكی زانستییانەی ڕوون قسە
لەسەر ئاوازە كوردییەكانمان بكەین.
دیارە ئەم ئاوازە یەكێكە لە ئاوازە دیار و
ناسراوەكانی هونەرمەند ،كە پێگەیەكی تایبەتی لە
مۆسیقا و گۆرانیی كوردی نوێماندا هەیە و هەر
كاتێك كە گوێبیستی دەبین ،من دڵنیام لە كاتی
خۆی و بە ئێستاش و لە ئایندەشدا كاك كەریم
بەم ئاوازەی گوێگرانی ستایشی دەكەن و هەمیشە
دەنگە پڕ میهر و ناسكەكەكەی زیندوو لە ناو دڵ و
دەرونماندا دەمێنێتەوە و ویژدانمان قەرزارباری
كاك كەریم دەكات ،چونكە دەنگە ئەفسوناوییەكەی
ڕاستەوخۆ موخاتەبەی ویژدانمان دەكات و
دڵەكانمان پێی ئاو دەخواتەوە و مرۆڤ بەرەو
ئاسودەی و شادمانی دەبات .ئەوەشمان بیر
نەچێت كە كاری ئامادەكردنی مۆسیقاكەش
هۆكار و فەكتەرێكی بەهێزی تری سەركەوتنی

رۆڤار

(گۆرانی شەوە) ،كە بێگومان مامۆستای هونەرمەند
(خالید سەركار) بەوپەری ڕاستگۆییەوە مامەڵەی
لەگەڵ ڕستهی ئاوازی میلۆدییەكەدا كردووە و
تەواو لە ناخەوە لە ئاوازەكە تێگەیشتووە ،بۆیە
توانیوێتی مۆسیقایەك ئامادە بكات ،كە لە ئاستی
ئاوازەكە كەمتر نەبێت ،هەروەها برایانی ژەنیاریش
لە تیپی مۆسیقای سلێمانی كە بەوپەڕی هەست
و ویژدانەوە كارەكەیان ڕاپەراندووە و هەروەها
كاری تۆماركردنیش كە ناكرێ باس نەكرێت ،كە
مامۆستا ئەنوەر لەو كاتەدا نەفی بووە لە شاری
سەماوە ،كە گەڕاوەتەوە ئینجا ئەم بەرهەمە تۆمار
كراوە ،ئەمانە هەمووی هۆكارن بۆ سەركەوتنی
بەرهەمێكی هونەریی گۆرانی و مۆسیقا .بە
پێویستم زانی كە ناوی ژەنیارانی بەشداربوو لە
تۆماركردنی ئەم بەرهەمە قەشەنگە بخەمە ڕوو،
بۆ ئەم مەبەستە پەیوەندیم بە مامۆستا خالید
سەركارەوە كرد ،وتی ئەم بەرهەمە لە مانگی
پێنجی ساڵی 1974دا تۆمار كراوە .ئەوەی لە
بیرم مابێت ،لە بەشداربووان ئەم بەڕێزانەن:
(ئامێری كەمانەكان :ئەنوەر قەرەداغی ،خالید
سەركار ،فەڕەنسیس داود ،سەالح ڕەئوف -دلێر
ئیبراهیم ،فەرەیدوون دارتاش ،فوئاد قەرەداغی)،
(ئامێری چەلۆ :عوسمان محهمهد ئەمین)( ،ئامێری
عود :حسێن علی)( ،ئامێری ئۆكۆردیۆن :ئەلبێرت
عیسا -فەرید عیسا)( ،ڕێتم :جەمال كابان ،نوری
قەرەداغی) .مامۆستا خالید ئاماژەی بەوەش دا كە
ڕەنگە هەندێ ژەنیاری تریشیان لەگەڵ بووبێت،
بەاڵم ئەم تەنها ئەوەندەی لە خەیاڵە و وتی داوای
لێبوردن لەوانە دەكەم كە ڕەنگە بیرم چووبن.
ماوەتەوە بڵێین جێگەی شانازیمانە بۆ ئێمەی كورد
خاوەنی كەڵە هونەرمەندی وەك كەریم كابانین،
هەروەها بۆ ئێمەی هونەرمەندانی بواری مۆزیك
كە ئاستی ئاوازە هونەرییەكانی مامۆستا و دەنگە
پڕ میهرەكەیەتی وامان لێدەكات بهبێ سێودوو
ستایشی بكەین و لەسەری بدوێین.
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سەرچاوە:
 -١كەریم كابان :چەند سەربردەیەك ،گۆڤاری بەیان،
ژمارە  ،4ساڵی  ،1979الپەڕە .61
 -٢دیداری تایبەتی نووسەر لەگەڵ خالید سەركار.

سەردەمی

كەریم كابان

وانەیەك بۆ هەمووان

ئامانج غازی

گۆركی لە دوای تەمەنی  40ساڵیەوە ڕۆمانی (دایك) ،شاكارە ئەدەبییەكەی بە مەرامی ئەوەوە نووسی،
كە بە هەموومان بڵێ مرۆڤ ئا لەو سەردەمەدا نابێ بۆ خۆی بژی ،بەڵكو هەمیشە بەو هیوایە ژیانی بڕ
بكا و بەردەوام بێ ،كە بەردەوامی سروشت النكەزای ئیلهامەكانیەتی!
مرۆڤی مەزن كاتێ لە سەردەمە جەنجاڵەكانیشدا بە هێمنی بیر دەكاتەوە ،ئا لەو ساتانەدا (كابان) ئاسا
دەبینرێ و پلەوپایەی (كابان) ی هونەرمەندی پێ ڕەوا دەبینرێ.
كۆمەڵێ میلۆدی و ئاواز كە شادەماری پێكهاتەی جەستەی گۆرانیی كوردین و لە پەنجەكانی دەستمان
تێپەڕ ناكەن ،وەكو (تسۆنامی)یەكی بوونیاتنەر هەموو ئەو بابەتی (كرچوكااڵنەی) ڕاماڵی ،كە ببوونە
بەربەستێك لە بەردەم كانیاوی تازەگەری! ئا ئەمەیە هونەر كە (شۆنبێرگ)ئاسا منیش لەگەڵیدا دەڵێم
هونەر نابێ بۆ هەموو كۆمەڵگ ه بێ ،گەر وا دەرچوو ،هەموو كۆمەڵگ ه لەگەڵیدا كەوتە هەلەكەسەما ،ئەوا
بابەتی ئەفراندنئامێز تروسكایی هونەری نابینێ! كەواتە (كابان) ی هونەرمەند كاتێك ئاوازێك بە ناخیدا
گوزەری كردووە و بە بەردەوامییش لە گوزەركردندایە و خەریكە بگاتە ترۆپكی تەقینەوە ،ئەو زاتە
مەزنە هەست دەكا كانیاوی ڕۆحی پر میهرەبانی خۆی هەمیشە لە پەلەقاژێدایە لەگەڵ خودی خۆی!
لێرەدا پرسیار بە پێوە دەوەستێ و دەپرسێ :ئایا دەكرێ هونەرمەند ئاوازی ژیانی خۆی بكا بە قوربانیی

رۆڤار

جەستەیەكی شەكەت و ماندوو؟ بەڵێ( ،كابان)
كردی .من لەو ساتەوەختەدا وا هەست دەكەم
كە (كابان)ی هونەرمەند بەم شێوەیەی خوارەوە
هزر و بیر و ئیلهامی نێو ناخی خۆی بەخشیووەتە
هەست و سۆزی یەكەیەكەی هەموومان:
(لە ناو جەرگەی كۆنارای ژیاری خۆیدا هەمیشە
ئاوێنەئاسا خۆزگەكانی دەوروبەری خۆی لە
واقیعی تاڵدا كردووهتە ئاسۆیەك بۆ ئەوەی
بتوانێت لە تونێلی ئەم ژیانە تاریكەدا تروسكاییەك
لە نوری (ڕۆح)ی هونەریی خۆی ببەخشێتە شەوی
ئەنگوستەچاوی ئەمڕۆمان).
من دەزانم ئەو شتانەی (كەریم كابان)ی
هونەرمەندیان ئازار داوە و بە بەردەوامیش تا ئەمڕۆ
وەكو (زام و خوێ) ئازاری ژیانی دەدەن ،هەموو
ڕۆژێ بە بەردەم بینا و دیدە كزەكانماندا گوزەریان
كردووە و گوزەریش دەكەن ،وەلێ ئەفسووس،
نەمانتوانی لە عیبرەتی ئاوازەكانی دوێنێی ئەو،
ئێستایەكی ئاییندەئامێزی بۆ بڕەخسێنین!
بۆیە كاتی بەراوردكارییەكی هونەری لە نێوان
میلۆدییەكانی كەریم كابان و ئاوازی هونەرمەندانی
تری كورد لە تاراوگە و نێو كوردستانی لەتلەتكراودا
دەكەین ،هەست بەو حاڵەتە نەخوازراوە دەكەین،
كە هونەرمەندان بەگشتی ئیلهامی ئاوازەكانیان
لە هاوچەرخێتیی بیركردنەوەیەكی بەتاڵ لە
مەعریفیەتی شینوشایی ،ژان و خەندە چنیووە،
وەلێ كاتێ گوێچكەی هەستیار گوێبیستی
میلۆدییەكی (كابان)ی هونەرمەند دەبێ ،دڵ لە
ترسی خوێنی فشارهێنەر لە نێو پەراسووەكانی
جەستەی الوازی هەر هەموومان بە شەرمەوە
ترپەكانی خۆی دەبەخشێتە هەناسە سوارەكانمان.
بۆیە لێرەدا لەدایكبوونی مەودایەك لە پانتایی
تێگەیشتن و یەكتر خوێندنەوە و بەیەكەوەگرێدانی
(دەقی زیندوو-دەنگی زواڵل-میلۆدیی لێوانلێو
لە ئەزموون) ڕادەگەیەنرێ و بۆ هەمیشە لە نێو
پەردەگرافی ژیاندا مەحاڵە چیتر هەردوو چەمكی
(هونەر و هونەرمەند) لە یەكتر بترازێن و لە وااڵیی

یەكتر جیا بكرێنەوە.
لە دوماهی دەربرینی نەستیی هەستەكانمدا هەست
دەكەم سەردەمی (كەریم كابان) خەریكە لە نێو
دەست و پەنجە زبراوییەكانیدا بە ئارامی نەشونما
دەكا ،بۆیە حەق وایە لە كەڤاڵ و پانۆرامای
ئەمڕۆی كوردستان مێژووی لەدایكبوونی
یەكەیەكەی ئاوازەكانی ئەم زاتە داهێنەرە بە نۆتەی
ئەبەدیی عەرشی سەروەرییە هونەرییەكانی ئهم
هونەرمەند ه بێنازەدا بنەخشێنێ و ڕۆژانی سەخت
و دژوار و نەهامەتی هونەرمەندیش هەر لە زێدی
لە دایكبوونیەوە تا دەگاتە پەڕینەوە بۆ ئەودیوی
سنووری بیركردنەوەی هەر هەموومان ،بكاتە
وانەیەك ،كە بە ڕاستی وانەی پر عیبرەت و پەندی
هونەری بڵێ بۆ هەموومان ،بۆ ئەوەی ئێمە چیتر
نەكەوینە نێو داوی خەیاڵی واقیعێكی وەهمئامێز،
كە من دڵنیام ژەنیاران پێش ئاوازدانەران و
گۆرانیبێژانیش پێش شاعیران دەزانن كە كولتووری
زیندوو بە پاڵپشتیی كەلەپوورێكی زیندووتر دەژێتە
نێو مێژوویەكی هەمیشە زیندوو ،كە بێگومان ئەو
مێژووە (كەریم كابان)ی تێدا پەروەردە و دواتریش
یاخی بووە.

ڕواندوز
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نەجات ئەمین لەبارەی تایبەتمەندییەكانی هونەری

(كەریم كابان)ەوە

ئا :داستان بەرزان
كەریم كابان یەكێكە لەو هونەرمەندانەی بواری گۆرانیی كوردی ،كە لە ڕووی چەندێتییەوە بەرهەمێكی
كەمیان هەیە ،بەاڵم لە ڕووی كاریگەرییەوە پێگەیەكی تایبەت و ڕووبەرێكی فراوانیان لە گوێگر هەیە،
ئەمەش پەیوەستە بە هێزی داهێنان لە گۆرانییەكانی ئەودا .هەر وەك چۆن هونەرمەند (شەماڵ سائیب
و قادر كابان و فەتانەی وەلیدی) و چەند دانەیەكی تر لە هونەرمەندانی بواری گۆرانی ،بەو جۆرە
توانیوویانە بە هۆی چەند گۆرانییەكی كەمەوە ئەزموونێكی ناوازە لە گۆرانیی كوردیدا دروست بكەن،
بەوەی كاتێك گوێمان لە دەنگێك دەبێت ،زۆر بە ئاسانی دەتوانین هەست بەوە بكەین ،كە ئەو دەنگە لە
دەنگی (شەماڵ سائیب) دەچێت ،یاخود لە دەنگی (قارد كابان)ەوە نزیكە ،یان لە (فەتانەی وەلیدی)یەوە،

ڕۆڤار :هونەری (كەریم كابان) تاكو چەند
هونەرێكی شارییە؟ واتە جیاوازە لە هونەری ئەو
هونەرمەندانەی كە بارگاوین بە هونەری گوند
و كاریگەریی دەنگ و ئاوازی الدێ و گوندیان
بەسەرەوەیە؟
نەجات ئەمین :كەریم كابان دەنگێكی
خۆشی ڕەسەنی پێوەیە( ،ڕەسەن) مەبەستم لە
ڕەسەنایەتیی كوردی نییە ،بەڵكو مەبەستم لە شتێكە
دروست كرابێت و پتەو بێت و جێگیر بووبێت.
بۆیە گۆرانییەكانی ئەم هونەرمەندە هەموویان لە
ئاستێكی باشدا وتراون و ئاوازەكانیشی زۆربەی
زۆری ئاوازی خۆین و وەكو كەسێكی لێهاتووش
لە بوارەكەدا دایناون و لەسەر ئاستی دەنگی خۆی
دایڕشتوون ،هەریەك لە ئاوازەكانیش پێناسەیەكیان
گرتووهتە خۆیان و لە دروستكردنیان زۆر
كەشێكی سلێمانییانەیان پێوە دیارە .گرنگترین
شت لە گۆرانیی (كەریم كابان)دا كە ئەمە بۆ
هەموو هونەرمەندێك پێویستە ،ئەوەیە كە لە هەر
شوێنێك گوێت لە گۆرانییەكی بێت ،یەكسەر بەبێ
هیچ دوودڵییەك دەیناسیتەوە ،ئەمە لە هەموو
گۆرانبێژێكدا ڕووی نەداوە ،لەوانەیە هەندێك جاری
وا هەیە ،بڵێیت :ئەوە دەنگی لەو دەچێت ،بەاڵم الی
خۆی وانییە ،لە ڕووی ئاواز و شێوازی وتن و ئەو

ڕۆڤار :ئەم وەاڵمەی تۆ بە مانای ئەوە دێت كە
گۆرانیی كەریم كابان تایبەتە بە خۆی و دەنگی
خۆی ،ئەمە لە كاتێكدایە كە لە ئێستا جۆرێك
هونەرمەند پەیدا بوون گۆرانی هونەرمەندەكانی
پێش خۆیان دەڵێنەوە ،ئایا ئەمە بۆ گۆرانییەكانی
(كەریم كابان) شیاوە؟
نەجات ئەمین :هەموو كەسێك سەربەستە
لەوەی كە گۆرانیی كێ ئەڵێتەوە ،بە مەرجێك
گۆرانییە ڕەسەنەكە لەناو نەبات و تێكی نەدات ،زۆر
گۆرانیبێژ هەن گۆرانی هونەرمەندی تر ئەڵێنەوە،
هەندێكیان جوانیان وتوونەتەوە ،هەندێكیان ناتوانم
بڵێم :ناشیرینیان وتوون ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
ئۆرژیناڵەكەی ئەوەندە جوان وتراوە ،ناتوانیت
گوێ لە تازەكەی بگریت ،بەاڵم جاری واش
هەیە گوێ لە تازەكەی ئەگریت لە خۆشەویستی
گۆرانییە كۆنەكەیە ،ئەو گۆرانبێژانەش كە گۆرانیی
كۆن ئەڵێنەوە ،لە خۆشەویستی گۆرانییەكە و
گۆرانبێژەكە ئەو گۆرانییانە دەڵێنەوە ،بەاڵم
چەندیان سەركەوتوون لە وتنەوەیان ،ئەوەیان
من ناتوانم بڕیاری لێبدەم.

رۆڤار

بە هەمان شێوە زۆر بە ئاسانی دەتوانین دەنگی
(كەریم كابان) لە ناو دەیان و سەدان دەنگی دیكەدا
بناسینەوە چ وەك خۆی چ وەك كەسانێك كە هەوڵی
السایكردنەوەی بدەن ،بێگومان دروستكردنی ئەم
ناسنامەیەش لە گۆرانیدا ئاسان نییە و پێویستی بە
بەهرەیەكی باش و سەلیقەیەكی جوان هەیە ،كە بە
بڕوای زۆرێك لە موزیكناسانی كورد ،هونەرمەند
(كەریم كابان) خاوەنی ئەو سەلیقە و بەهرەیەیە.
بۆ زیاتر سەلماندنی ئەم بۆچوونانە و بەدیارخستی
هەندێك الیەنی دیكەی هونەری (كەریم كابان)،
پێمان باش بوو هونەرمەندی موزیسیان (نەجات
ئەمین) بهتایبەت بۆ (ڕۆڤار) بدوێنین.

ئەتمۆسفێرەی دروستی دەكات لە گۆرانییەكانیدا،
هەموو ئەم تایبەتمەندییانەش وا دەكەن سوور بین
لەسەر ئەوەی كە ئەوە گۆرانی (كەریم كابان)ە.

ڕۆڤار :ئەو تایبەتمەندییانە چین كە گۆرانییەكانی
(كەریم كابان) لە گۆرانییەكانی هونەمەندانی
سەردەمەكەی خۆی جیا دەكاتەوە؟
نەجات ئەمین :یەكێك لەو تایبەتمەندییانەی
كە لە گۆرانی (كەریم كابان)دا هەیە ،ئەو جۆرە
سەندیمێنتالییەیە ،كە لە گۆرانییەكانیدایە ،كە
بە نەرمونیانی ناسراوە ،واتە چەند دەنگی بەرز
بكاتەوە ،هەر دەچێتە قاڵبی نەرمونیانییەوە ،بە
پێچەوانەی (حەسەن زیرەك)وە ،ئەو چەند لە
خوارەوە بیڵێت ،هەر ناچێتە ئاستی نەرمونیانییەوە،
بەاڵم (كەریم كابان) چەند بچێتە سەرەوە ،ئەوەندە
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نەرمونیانە .ئەوە باشترین تایبەتمەندییە كە (كەریم
كابان)ی پێ جیا بكەیتەوە لە گۆرانبێژەكانی تر،
جگە لە جۆری ڕیزبەندیی ئەو تۆنانەی كە (كەریم
كابان) بۆ گۆرانییەكانی خۆی دایاندەنێت ،كە هەر
لەسەر ڕێچكەی ئەو نەرمییە تۆنەكان بۆ خۆی
ڕیز دەكات.
ڕۆڤار :لە گۆرانیی كوردیدا دەكرێت گۆرانییەكانی
(كەریم كابان) وەك ئەزموون سەیر بكەین
و وەك ئەزموون مامەڵەیان لەگەڵدا بكەین ،لە
كاتێكدا گۆرانییەكانی ئەو هونەرمەندە لە ڕووی
چەندێتییەو ه لە پەنجەكانی چەند دەستێك تێپەڕ
ناكەن؟
نەجات ئەمین :گۆرانیبێژ و موزیسیان بە
ژمارەی بەرهەم هەڵناسەنگێنرێت ،بەڵكو بەو
چەند ماددەیەی كە هەیەتی و چۆنێتیی مامەڵەی
لەگەڵ ماددەكانیدا دەستنیشان دەكرێت .پاشان
چەند دانەی هەیە؟ چەندی باشە؟ ئەوە گرنگە،
نەك ئەوەی بۆچی سەد بەرهەمی نییە؟ بۆچی
دانەیەكی تر تەنیا بیست دانەی هەیە؟ كەریم
كابان وەكو كوردەواریی دەڵێت :بەرهەمەكانی
كەم و پوختن ،ئەوەش خاڵێكی جوانی هونەری
(كەریم كابان)ە.
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ڕۆڤار( :كەریم كابان) لە تەواوی
بەرهەمەكانیدا كەمترین مەقامی
وتووە ،هۆكاری ئەوە بۆچی
دەگەڕێنیتەوە؟
نەجات ئەمین :پێش هەموو شت
ئەوە بە ڕاستی الی من گۆرانیبێژە،
چونكە الی من گۆرانیبێژ لەگەڵ
مەقابێژ لەگەڵ حەیرانبێژ لەگەڵ
الوكبێژ هەمووی جیاوازن ،ڕاستە هەیە
هەمووی ئەڵێت ،بەاڵم مەقام ئەگەر
بە سەربەستی بوترێ و گۆرانییەكی
بۆ زیاد نەكرێت ،ئەو كاتە تامی خۆی

دەزانین ،بەاڵم تۆ گۆرانییەك دەڵێیت لە سەرەتاوە
یاخود لە كۆتاییەوە مەقامێكی بۆ زیاد دەكەیت،
ئەمە شتێكی زۆر شیاو نییە ،بەتایبەتی لە فۆلكلۆر
و ڕەسەنی كوردیدا .ئەگەر ئەمانە جیا بكرێنەوە،
شتێكی زۆر باشە ،چونكە دوو فۆڕمی جیاوازن.
ڕاستە دەكرێت هەردووكیان لەسەر یەك سكێڵ
بن ،بەاڵم جوانتر ئەوەیە هەریەكە و بە جیا
مامەڵەی لەگەڵ بكرێت و بە جیا تۆمار بكرێن،
بۆیە من هەست دەكەم سەركەوتنی (كەریم
كابان) لە گۆرانیوتندایە نەك مەقاموتن ،ئەوەش
الیەنێكی باشە و بە مانای ئەوەش نییە نەتوانێت
مەقام بڵێت.
ڕۆڤار :ئەوەی ئێوە باسی دەكەن ،ئەمڕۆ
پێچەوانەكەی لە گۆرانیی كوردیدا دەبینێرێت،
دەبینین هونەرمەند هەیە لە یەك كاتدا موزیكژهنە،
گۆرانیبێژە ،ئاوازدانەرە ،زۆر كات شیعری
گۆرانییەكەش دادەنێت ،ئەمە جۆرێك لە قەرەباڵغی
و بێسەروبەری دروست ناكات؟
نەجات ئەمین :دڵنیابە ئەو بێسەروبەرییە هەیە،
زۆر زۆر بە ڕوونیش دیارە ،هەرچی هەڵدەستێت
و گۆرانیی كەسانی تر دەڵێتەوە ،بێ ئەوەی ئاماژە
بە خاوەنەكەی بكات ،جگە لەوەی دونیایەك شتی
بۆ زیاد دەكات و دەیشێوێنێت ،بەاڵم ئەمانە
هەمووی تەمەنێكی زۆر كورتیان هەیە ،لە ساڵی
نەوەكانەوە وەربگرین ،دەبینین لێشاوێكی زۆر
بوونی هەبووە و هەیە ،بەاڵم كوا ئەوانە توانییان
ببنە گۆرانیبێژ؟ هەندێكی دیاریكراوی لێ دەربچێت،
خەڵكانی وەكو (حەسەن زیرەك و كەریم كابان
و مەزهەری خالقی )...زۆر نین ،تەنانەت هەندێك
كەس خۆی وازدەهێنێت ،دوای ئەوەی بۆی
دەردەكەوێت ناتوانێت ببێتە هونەرمەند.
ڕۆڤار :ئایا مانەوە لە بواری گۆرانیدا پێویستی بە
هێزێكی باشی داهێنان نییە بۆ ئەوەی بەردەوامی
بە خۆی بدات؟ یاخود بوونی بوێری ئەوەی

رۆڤار

بتوانی گۆرانی بڵێیت ،بەسە بۆ ئەوەی ببیتە
هونەرمەندی گۆرانیبێژ؟
نەجات ئەمین :بابەتی داهێنان تالێنتی پێویستە،
جگە لە بارە خۆڕسكییەكە ،لە هەر بوارێكدا بێت،
ئەم تالێنتە پێویستە ،چونكە كە تۆ تالێنتت نەبوو،
ناتوانیت پێشكەوتن دروست بكەی ،ڕەنگە بە
ڕێكەوت گۆرانییەكی باش بڵێیت ،ئەوە ڕێكەوتە
یاخود لە هەڵەوەیە ،ئەگەر نا ،لە زیرەكییەوە
نییە .بەاڵم كە تالێنتت هەبوو ،بە هونەرەكەتەوە
دەردەكەوێت .سەیر دەكەی چەند دانەیەك
گۆرانی دەڵێیت باشن ،تۆ بیست گۆرانی بڵێیت،
دانەیەكت كەمێك خراپ بێت ،ئەوە ئاساییە ،بەاڵم
لە بیست لە دانە تەنیا دانەیەكت باش بێت ،ئەوە
ئاسایی نییە ،دڵنیابە هیچ تالێنتێكی تیا نییە ،بۆیە
تالێنت بۆ گۆرانیبێژی خۆرسك زۆر پێویستە،
لەبەر ئەوە وشەی خۆرسكیش بۆ (كەریم كابان)
بەكار دێنم ،چونكە كەسێكی ئەكادیمی نییە،
ئەگەر نا ،بە جۆرێكی تر قسەم لەسەر دەكرد،
بەاڵم تالێنتی ئەم هونەرمەندە لە ئاستێكی باشدا
بووە و بووهتە هۆی دروستكردنی چەندین
گۆرانی و ئاوازی جوان و سەركەوتوو.
ڕۆڤار :لە گۆرانییەكانی (كەریم كابان)دا بە
ڕوونی هەست بە كەشی شاری سلێمانی
دەكەین ،ئایا ئەمە بە زیانی گۆرانییەكانی
نەگەڕاوە؟ لەو ڕووەی خەڵكی ناوچە و شارەكانی
دیكە چێژ لە گۆرانییەكانی وەرنەگرن؟
نەجات ئەمین :بە پێچەوانەوە ،بەڵێ ڕاستە
(كەریم كابان) بەو كەشە ناسراوە ،بەاڵم
ئەمە مانای ئەوە نییە خەڵكی شوێنەكانی تر
نەیانەوێت ،بڕۆ بزانە لە ڕۆژهەاڵت چی بۆ
(كەریم كابان) دەكرێت؟ یاخود بادینییەكان
چەند گۆرانییەكانی دەڵێنەوە؟ یان لە ڕۆژئاوا،
ڕاستە زۆر تایبەتمەندیی سلێمانی پێوەیە ،بەاڵم
سلێمانیش ناوچەیەكی بەرفراوانە ،بۆیە من ئەوە
بە هۆكارێك نازانم كە گوێگری كەم بكاتەوە،
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بەڵكو بەپێچەوانەوە.

كاسێتێكی (كەریم كابان) تاكو گوێی لێبگرم.

ڕۆڤار :یادەوەریی تۆ چییە لەگەڵ (كەریم كابان)
دا چ وەك گۆرانییەكانی ،چ وەك هونەرمەندێك
كە لە هەمان بواری ئێوەدا كار دەكات؟
نەجات ئەمین :هیچ یادەوەرییەكم لەگەڵ خودی
(كەریم كابان) نییە ،چونكە وەكو تەمەن نێوانمان
زۆرە ،كاتێكیش گەیشتمە تەمەنی الوی ،لە شانزە
ساڵییەوە بەرەو هەندەران ڕۆیشتم ،بەاڵم كە
لەوێش بووم ،كەشی (كەریم كابان) هەمیشە
لە گوێمدا بووە ،هەمیشە هەستم بە جوانی و
پاكییەكەی كردووە ،هەمیشەش لەگەڵمدا بووە.
دەنگی (كەریم كابان) لە هەر كوێ بێت ،ناتوانم لێی
بێزار بم ،ناتوانم گوێی لێنەگرم ،لەوانەیە كاتێك
كە كەسێكی تریش گۆرانییەكی بڵێتەوە كە گوێی
لێدەگرم ،لەبەر (كەریم كابان) بێت ،گۆرانییەكانی
(كەریم كابان) جوانن ،ئەو نەرمونیانییە و ئەو
سەنتیمینتالییەی لەودا دەیبینم ،كەم گۆرانبێژ
هەیە بگاتە ئەو جێگەیە .باسی مامۆستا (عەلی
مەردان) ناكەم ،چونكە ئەو قوتابخانەیەكی
تایبەتە و نامەوێت بیانخەمە ڕیزێكەوە ،لەبەر
ئەوەی هەر یەكەیان تایبەتمەندیی خۆی هەیە،
بەاڵم (كەریم كابان)یش یەكێكە لەو گۆرانیبێژە
سەركەوتووانەی زۆر بە باشی كاری
هونەریی خۆی ئەنجام داوە.

ڕۆڤار :لە ناو سەرجەمی گۆرانییەكانی (كەریم
كابان)دا كامیان جیاوازتر لەوانی تر الی تۆ
جێگەی بایەخە؟
نەجات ئەمین :گۆرانییەكانی (كەریم كابان)
هەموویان جوانن و پێگەی خۆیانیان هەیە ،بەاڵم
الی من گۆرانی (خەنەبەندان)ی لە هەموویان
تایبەتترە ،ئەمەش بە مانای ئەوە نییە ئەوانی ترم
بۆ گرنگ نەبن.

ک
ا
ب
ا
رۆڤارن
38

ڕۆڤار :هەرگیز ڕووی داوە لە
یەكێك لە ڕۆژەكانی تاراوگە یاخود
ئێرەدا هەستت كردبێت پێویستت بە
گوێگرتنە لە (كەریم كابان)؟
نەجات ئەمین :ناتوانم بڵێم تەنیا
(كەریم كابان) ،بەاڵم گوێگرتن لە
گۆرانی بۆ من وەكو دەرمانە ،جاری
وا هەبووە لە بازاڕەوە تەكسیم گرتووە
بۆ ماڵەوە تەنیا لەبەر ئەوەی گوێم لە
گۆرانی بێت ،جاریش هەبووە گەڕاوم بۆ

ڕۆڤار :شتێك هەیە بتەوێت باسی بكەیت و ئێمە
لێمان نەپرسیبیت؟
نەجات ئەمین :وابزانم زۆر شتمان باس كرد،
دەستخۆشیتان لێدەكەم ،كارێكی باش دەكەن
بایەخ بە هونەرمەندێكی وەكو (كەریم كابان)
دەدەن ،چونكە بە ڕاستی شایەنی ڕێزلێنانە.

ئیتنۆلۆژیای مۆسیقا لە نێوان هونەرمەند
كەریم كابان و تیپی مۆسیقای شار
ئا :ئازاد مەعروف
هەموو توێژینەوەیەك بەدواداگەڕانە ،توێژینەوەش
ئەو شتە لە پێشتر ڕێنما دەكات ،كە بەدوایدا
دەگەڕێت .توێژینەوە گەڕانە بە زانینەوە بە دوای
شتێكدا ،كە هەیە و بوونی ئەویش وەكو ئەوەیە كە
هەیە .بەدواداگەڕان بە زانینەوە شێوازی لیكۆڵینەوە
وەردەگرێت كە كەسێك تیایدا دەیەوێت بزانێت
پرسیارەكە سەبارەت بە چییە و خەسڵەتەكانیشی
بدۆزێتەوە .هەموو توێژینەوەیەك وەكو توێژینەوە
لەو بابەتەی كە هەیە ،لە شتێكە پرسیاری لەبارەوە
دەكرێت.
هەموو توێژینەوەیەك پرسیاركردنە سەبارەت بە
شتێك ،لە سەروو ئەمەوە توێژینەوە خاوەنی بابەتی

رۆڤار

لێكۆڵینەوەیە لەو پرسیاركردنانەی بیردۆزی
بێت ،ئەوەی پرسیاری لەبارەوە دەكرێت ،دیاری
دەكرێت و چەمكەكانی بۆ دادەنرێت ،هەروەها
لە نێو ئەوەی پرسیاری لەبارەوە دەكرێت ،ئەو
بابەتەشی تیادایە ،كە پرسیاركردنەكە دەدۆزێتەوە،
ئەمە مەبەستی پرسیاكردنە .لێرەدا توێژینەوە بە
ئامانجەكەی دەگات ،خودی توێژینەوە هەڵوێستی
پرسیارەكەیە ،بابەتەكەشی وەكو شتێك خەسڵەتی
بوونی خۆی هەیە ،دەشێ كەسێك بە سەرپێییەوە
یان بە ئاشكرایی پرسیارەكە بكات ،ئەوەی لە
حاڵەتی دووهەمدا نائاساییە ،ئەوەیە تاكو هەموو
دەرنەكەون،
پرسیاركردنەكە
خەسڵەتەكانی
پرسیاركردنەكە ئاشكرا نابێت.
دەبێت پرسیار سەبارەت بە واتای هونەرمەند
بكەین ،پێویستە ڕوبەڕووی ئەو خاڵە بونیادییانە
بینەوە ،كە جێی مشتومڕە .ئەمەش درێژخایاندنێكی
زۆری بەدوادا دێت ،زۆر ڕێگەپێدراو نییە ،زۆر
لەگەڵ گۆڤار و ڕۆژنامە و باڵوكراوە ناوخۆییەكان
گونجاو نییە ،بۆیە ناچارین چەمكێكی بۆچوونەكان
دەستنیشان بكەین و كەمێك جێی پێنوسی خۆمانی
تیادا بكەینەوە وەك مافێك بە مێژووی هونەرمەند،
وەك توێژینەوە وەكو جۆرێك لە بەدواداگەڕان
لە پێش هەموو شتێكدا ئەو شتەی بەدوایدا
دەگەڕێین ،كە پێویستە ڕێنمایی بكرێین بەو پێیەی
واتای هونەرمەند تا ڕادەیەك لە بیرماندایە لە
چاالكییەكانماندا شێوازێكی تێگەیشتن لە واتای
هونەرمەند هەیە.
بەاڵم ئێوە دەزانن هونەرمەند چ واتایەك دەبەخشێت،
ئەگەر پرسیاریشتان لێبكرێت ئایا هونەرمەند چییە؟
تێبگەن لە ئاستیدا ڕادەوەستن تەنانەت ئاسۆكەیتان
ال دیار نییە ،بەاڵم ئەم تێگەیشتنە ئاساییە ئاڵۆزەی
هونەرمەند هێشتا فاكتۆرە.
لە هەمان كات لێكۆڵینەوە لە بواری هونەرمەند و
كارەكانی ئەگەر ڕەخنەئامیز نەبێت و خۆی بۆ هونەر
و هونەرمەندی داهاتوو باشترانە ئامادە نەكات،
ئەوە كاتێكە چەپڵەلێدان و پیاداهەڵدان یەكسان

دەبێت بە ئەستێرەناسی ،هەر ئەمەش وایكردووە
كە لێكۆڵینەوە وەك جۆرێك لە تێگەیشتن خۆی لە
كاڵبوونەوەی وشەدا ببینێتەوە ،بە جۆرێك خۆی
لە كەساسیی هونەرمەندا نیشان دەدات ،چونكە
بوونێكی ئیتنۆلۆجی بە خۆیەوە دەبینێت.
كەساس وەكو هونەرمەندی ئاماژە (ناو لێكۆڵینەوە)
دەركەوتنی شتێكە ،كە لە نێو لێكۆڵینەوەدا باسی
لێوە دەكرێت ،ڕێگە بە شتێك دەدات تاكو ببینرێت،
ئەو شتەش ئەوەیە ،كە لە فەلسەفەدا باس دەكرێت
و بە (لۆگۆس) ناوزەند دەكرێت.
واتە لۆگۆس دەنگە ( ،)phoneبە دڵنیاییەوە
ئەو دەنگەیە ،كە شتێكی لێوە دەردەكەوێت.
ئەگەر بخرێتە بەر هێزی پاڵنەری ئیتنۆلۆژییانە،
سوودێكی گەورەی زانستی بە دەستەوە دەدات.
لێرەدا هونەرمەند فاكتۆری بابەتە زانستییەكەیە.
ئێستا لێكۆڵینەوە لەسەر هونەری بەرگری لە
زۆر واڵت زۆر چەشن بە خۆیەوە دەبینێت،
بریتیشییەكان (بەریتانییەكان) پێی دەڵێن (martial
 ،)artsفارسەكان پێی دەڵێن (هنرهای ڕزمی)،
ئەمریكییەكان پێی دەڵێن (ماشەاڵیتس) عەرەبەكان
بەتایبەتی میسرییەكان كە لە سەرەتای ئەم
بابەتەدان ،پێی دەڵێن (فنون دفاع عن النفس)،
بەو مانایەی كە سێ جۆر قاڵب لە هونەری
مۆسیقادا هەیە (میللی ،جاز ،ئۆركست) .بۆ هەر
یەكێك لەم قاڵبانە ئامێری تایبەتی دروستكراوی
خۆی هەیە ،تێكەڵكردنی ئامێری هەر یەكێك لەم
قاڵبانە لەگەڵ ئامێری قاڵبێكی تر پلەی ماشەاڵیتس
لەسەر هەموو بەشدارانی بەرهەمەكە بەرز
دەكاتەوە .تا پلەی ماشەاڵیتس لەسەر بەرهەمەكە
زیاد بێت ،بەها و مۆركی بەرهەمەكە و هێزی
مانەوەی كەم دەكات ،كاڵچەری نەتەوە الواز
دەبێت ،بۆ نموونە شمشاڵ و عود دوو ئامێری
میللیین ،ڤیۆلینە (كەمانچە) و ڤیوال (لە كەمانچە
گەورەتر) دوو ئامێری ئۆركستین ،گیتار و بانگوز
و سایزەر سەر بە قاڵبی (جاز)ن.
ئەگەر زانست ڕەچاو نەكرێت و لەپێناو بەرگریكردن
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لە خۆمان ئەم ئامێرانە بەیەكەوە هەڕەمەكی
(ئابەترەری )arbitrary-لە بەرهەمێكدا بەكار
بهێنین ...واتە ماشەاڵیتسمان لەسەر خۆمان زیاد
كرد ،واتە هونەرمان بەكار هێنا وەك بەرگری لە
خۆمان ،واتە هونەرمان وەك قاڵب لە بەكارهێنانی
ئامێر هەڵە بەكار هێنا ،واتە تەنها بەرگریمان لە
خۆمان كرد.
ئێستا لە كوردستانی باشوور بەرهەمی
هونەری مۆسیقای (لۆگۆس) ناخێكی
سەرەتای
درێژەپێدانی
مێژووی
هەیە.
هەفتاكانی
ساڵەكانی
ماشەاڵیتس ئێستا لە كلیپەكان
لە ناخۆشیی دەنگ و مۆسیقا و
جوانیی وێنە بە ڕازاندنەوەی كچ
زیاتر خۆی دەخاتە ڕوو ،ئەمە
سەرەڕای تێنەگەیشتن لە وشەی
گۆرانیی قاڵبی میللی (بە چاوپۆشین لە
هونەرمەندی ئاماژە -كەریم كابان -كە
ڕۆڵیكی جوانی نموونەیی لە تێگەیشتن
و پرمانایی لە جووڵەی دەست و داننان
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بە وشەی گورانیدا هەیە ،كە مەرجی دەنگبیژی
سەركەوتووە).
كەچی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان ،بە پێچەوانەوە،
لەسەر ئاستی میللی ماشەاڵیتس (هنرهای ڕزمی)
بەرەو كەمبوونەوە دەڕوات ،ئەویش بە هۆی
بەكارهێنانی ئامێری میللیی كتومت لە قاڵبی میللی
(كامكارەكان) ،كە لە هەموو ڕوویەكەوە كەمیی
داهاتی هونەرمەند و نەبوونی هەلی ڕەخساو،
نەزانینی ئامێری مۆسیقا لە الیەن دەنگبێژ،
نەبوونی زانست لە مۆسیقزان و تەمەڵبوونی
هۆكاری هەموو كەساسییەكە ،بەاڵم لە هەموو
بوونەكان ناتوانرێت پێگەی هونەرمەند فەرامۆش
بكرێت ،ئەو هونەرمەندانەی كە بوون بە
سەرقافڵەی دەستپێكردنی سەردەمی ڕێنیسانس،
وەك هونەرمەندی بەڕێزی نێو لێكۆڵینەوە و
هەموو دەنگبێژانی سەردەمی خۆی و تیپی
مۆسیقا گەورەی ئەو سەردەمە (تیپی مۆسیقای
شار) ،كە بوونە فینۆمینەی هونەری مۆسیقا و
مێژوو چەمكێكی درەوشاوەی پێبەخشین ،بوونە
فاكتەر بوو لێكۆڵینەوە و چوونە تێبینیداری ،لە

رۆڤار

فەلسەفەدا ناو دەبرێن بە (فینۆمینەكان) لە زمانی
یۆنانیدا واتە ئەوشتەی ئەتوانێت خۆی دەربخات،
دەرخستن و دەركەوتن دەنگێكی ناوەندە كە لە
وشەی ()phainoوە پەیدا بووە ،لە هونەردا شازە،
لە سروشتی مرۆڤدا هەڵدەقوڵێت.
هەر شتێك لە بوونیدا پێویستی بە هیچ نەبوو،
ئەو شتە پڕبەواتا شازە كە خەسڵەتی مانەوە
و بەردەوامبوونی هەیە ،كە دەنگە ،دەبێت بە
پێكهاتەی بوونی ڕاستەقینەی هەبووەكان.
(هونەرمەند) لە نێو جیهاندا دەكەوێتە بەر ڕۆشنایی
ئەزموونەكان .ئەوەی بەردەوام دەمێنێتەوە،
شتێكی ڕاستەقینەیە ،بابەتی هونەرە كە لە هونەری
مۆسیقادا بە ماتماتیك دەناسرێت لە خایاندنی كاتە
هەمەجۆرەكان چەندییانە و چۆنییانە ،لە مێژوودا
هونەرمەند هەبوویەكە ماتماتیك دەیەوێت بیزانێت،
وەك بوونی جیهان وەكو بیرۆكەیەكی دیاریكراوی
بوون لە نێو چەمكی جەوهەرێتیدا دەناسرێت.
ناسینەكە تا ڕادەیەك ئیتنۆلۆجیانە دەناسرێت.
لە ئەنجامی شیكردنەوەیەكی تێبینیاوی وردەكارییە
ناوخۆییەكان ،لە نێوان هونەرمەندی ناوبراو و تیپی

مۆسیقای شاری كاركردوو لەگەڵ هونەرمەند،
دەگەینە ئەو ئامانجەی كە خەسڵەتی هونەرمەند و
كەسانی دیكە بوونگەرانە بخەینە ڕوو .دەردەكەوێت
لە نێو دەوروبەرەكەدا كەسانی دیكە كە بەو جۆرەی
هەن ،دەناسرێن یان (ئەوەن كە دەیكەن) ،جۆرە
نیگەرانییەك بەرامبەر كەسانی دەوروبەری
هونەرمەند بە بەردەوامی لە مێژووی كارە
هونەرییەكانی بەدەردەكەوێت .هەرچی
هونەرمەندە دەنگبێژەكەیە ،ویستوویەتی خۆی
بەرامبەر ئەوان دابنێت یان ڕەتیان بكات یان
لەگەڵیان كار بكات .جیاوازی و ملمالنێ لە نێوانیان
چەند پەرەی سەندبێت ،نیگەرانی و پەشێوی ئەوەندە
بۆ هەردووال دروست بووە .ئەگەر بوونگەرانە
ئەم نیگەرانییە شی بكەینەوە ،ملمالنێكە خەسڵەتی
دووری یان دووركەوتنەوە لە یەكتری لەخۆ
دەگرێت .چەند ئەم بوونەی هونەرمەند ڕۆژانی
خۆی دوور بخات ،ئەوەندەش ملهوڕانە خۆی دوور
دەخاتەوە ،لەم دووركەوتنەوەیەدا كە ڕوو دەدات
لە نێوان دەنگبێژ و تیپی شار ،ئەوەندە كەسانی
تر شوێنی دەنگبێژە كەساسەكە دەگرنەوە بە
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مەرایی و وشەی بریقەدار و تیزمەبوونی هاوبیر.
سەیرە ،چیدی دەنگبێژ ناتوانێت ببێت بە خودی
هونەرمەند خۆی ،كەسانی دیكە شوێنەكەی داگیر
دەكەن ،ئەگەرەكان ژیانیشی دەكەونە بەردەست
كەسانی دیكە .ئەوانیش بە ئارەزووی خۆیان
تیپی شار هەڵدەسووڕێنن .ئەم كەسانە بوونێكی
دیاریكراویان نییە ،هەر یەكێكیان كەسێكی دیكە
بوونی دیاری دەكات لە ڕێی ئۆرگانی تایبەت،
نهێنییانە و هەندەكییانە و هەمەكییانە.
ئەوە ئاشكرایە دەنگبێژە كەساسەكە لەم
پەیوەندییە نهێنیدارەی نێوان تیپ و كەسانی
دیكە ئاگادار نییە .بوون دەبێت بە بوونێك بۆ
بەهێزبوونی ئەوانیتر .كەسانی دیكە و ئەوان دەبنە
هێزێكی پاڵنەر بۆ یەكتری و دەتوێنەوە بەسەر
یەكدی و بوونیان دەبێتە حەتمیەت ،كە خودی
ژیان و دروستیی ژیان ئەم پێكهاتەیەی دروست
كردووە ،كە فەرمانەكە لە الیەن مێژووەوە دراوە.
ئەم پێكهاتە تواوەیە بە تەواوی هونەرمەند بەرەو
ماندووبون و هیالكی و پیری دەبات.
بەڵێ پیر دەبێت ،چونكە ئەوان بوونە دروستكراوە
نیگەرانەكەی خۆیان دەكەنە بنەمایەكی بنەڕەتی
و بە فاكتور لە ژیانی ڕۆژانەدا دەمێننەوە ،بڕیار
لەسەر هەموو بوونێكی ڕاستی و ناڕاستی،
خوشی و ناخۆشی ،زانستی و هەڕەمەكی،
سەركەوتن و ڕووخاندن دەدەن،
لە ڕۆژێكدا ئەوەی كە گەندەڵە و
ناهەموارە ،كە ناخۆشە و سەپێنەرە
كە بێتامە و نەویستە ،بریقەداری
دەكەن و دەری دەخەن ،كۆرسێكی
ڕەنگاوڕەنگی كوڕان و كچانی
بۆ ئامادە دەكەن ،وەك شاكاری
هونەر و یەزدانی هونەر ،لێپرسراو بە
بودجەی باشەوە بە خۆیان پەریشان
دەكەن ،هۆڵی ڕازاوە و پاسەوان و
چاودێری هۆڵ ،كارتی میوانداری،
پێشوازیكەران ،وێنەگرتن لە سێ الی
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هۆڵ بە كامیرای تی ڤی ( )TVئامادە دەكەن .ئیتر
ئاواتەكانی دەنگبێژی بەرامبەریان تونا دەكەن،
مردنی ئاواتەكانی هونەرمەند و تەفروتوناكردنی
ون دەكەن و لە ژیر ئااڵی بەگشتیكردن هەموو
شتێكی ڕاڤەكراوی هونەرمەند و جهان داگیر
دەكەن .چەند ئاستەمە ،كەس دەرك بەم نهێنییانە
ناكات و هەموو ڕاستییەك كپ دەكەن.
چەند ئاستەمە فێڵ لە مێژووش دەكەن و كوێری
دەكەن ،ڕاستی و مێژووی هونەرمەند وێڵ
دەكەن ،هەمووشتێك دەبێت بە ڕازاوە و دیار،
كەچی بەرهەم ون و وەستاو و كوێر دەكەن.
كەس نابێت مۆسیقا لێبدات ،هونەرمەندی نوێ
داخ دەكەن ،شوێنی داخ دیار نییە و دەروونی
داگیر دەكەن .لە تیپی شار بەوالوە نابێت هیچ
جووڵەیەكی تر دروست بێت و الوان ئامۆژگاری
دەكەن ،هیوای سبەینێی بریقەداریان پێدەدەن،
ماندوویان دەكەن ،خۆ ئەگەر مۆسیقازانێك لە
فەرمانیان ال بدات ،دونیای لێ هار دەكەن .هەموو
ئۆرگانە نهێنییەكان بە فیتنە و فێڵیان كار دەكەن.
دەنگبێژی ئاماژەدراویش بە ماتۆرسكیل جاڕ
دەكەن ،دەكەن ،دەكەن ،هەموو شتێك دەكەن،
چەندەهای وەك من بە قەڵەم لە خۆیان هار
دەكەن ،كە هار دەبیت ،بێدەنگ دەبن ،كەمتر
خەڵك بزانێت ،بێوەیتر ئەبن ،خۆیان ڕاست نیشان
دەدەن ،كە ئەم جاڕدانە پەیوەندیی بەوانەوە نییە،
ئێمە شێت نیشان دەدەن ،بە زۆر زەردەخەنەیەكی
گاڵتە لە ڕوویان دروست دەكەن و دوایی وەك
دووپشك پێتەوە دەدەن.
سەیرە ئەم تیپە زەبەالحە چ كابووسێكە و
هونەرمەند جەزرەبە دەدەن ،هەرگیز خۆیان بە
كرۆكی كێشەكان ناگەیەنن .لە ڕێی بەگشتیكردن
هەموو شتێك ئاڵۆز و شاراوە دەكەن ،دوایش
خۆیان ناو دەنێن بێگەردی مێژوو ،شتە
داپۆشراوەكان ئاشنا دەكەن و لە ژیانی ڕۆژانەدا
ئاشكرای دەكەن .بۆ خوێی چێشت تامی دەكەن،
پاشان كە كۆچی كرد ،یادی دەكەن ،ئەم

رۆڤار

هونەرمەندەش هەر وا لێدەكەن،
ئەمانە لە ڕێی هەموو ئۆرگانەكان لە هەموو
شوێنێكدا هەن ،هەموو ئاوات و چاالكییەكی
هونەرمەند دەفڕێنن ،مادام ئەوان بریار لەسەر

چاالكییە هونەرییە مۆسیقییەكان دەدەن ،ئەم
دەنگبێژە كەساسەش لە وەاڵمدانەوە بێبەری
دەكەن .بەڵی ئەوانەی كە ئەم كارانە بەرامبەر
هونەر و ژیانی ڕۆژانەی هونەرمەند دەكەن ،هەر
بەردەوامن ،بە شێوەیەك ئەوەی شتەكان دێنێتە
پێش ،كەسێكی ناسراو نییە ،بە جۆرێك باری گران
لەسەر هونەرمەند سووك دەكەن ،لەمەش زیاتر
لەگەڵ سووككردنی بارەكە هەڵسوكەوتی شیاوی
لەگەڵدا دەكەن.
بەم جۆرە ،هونەرمەند دەخەنە نێو خۆیانەوە
و فێری دەكەن شتەكان ئاسان وەربگرێت .بەم
كارە ،ئەوان خۆیان دەهێڵنەوە و سەختتر خۆیان
دەسەپێنن ،هەموو كەسێك دەبێت بە ئەوان و كەس
نابێت بە بوونی خۆی.
كاتێك كە ئەوان هیچ كەس نین ،هونەرمەند لە
ناویاندا خۆی بە دەستیانەوە داوە ،لە نێو ئەم
خەسڵەتگەالنەدا ژیانی ڕۆژانەی بوون لەگەڵ
یەكتریدا ناڕەسەنانە دەكەوێتە ڕوو لە زەردەخەنەی
دروستكراو ،سەرجوواڵندن لە باتی وشەی وایە،
هەموو ڕۆژێ سەد جار لەم بونەدا هونەرمەند
تیزمە ئەبێت بە داكەوتوویی (.)collapse
هەرچەندە ئەوان وەك بابەتێكی دەرەكی
كەم دەبینرێن ،لە هەمانكات ناگیرێن ،بەاڵم
بە ئاشكرایی ڕۆڵی خۆیان دەبینن ،لەگەڵ
ئەمەشدا ئەوان هیچ نین ئەگەر بێالیەنانە و
(ئۆنتیكۆ – ئیتنۆلۆجیانە) بڕوانین ،ئەو كاتە ئەوان
بە خۆیەكی ڕیالیستیانەی ڕۆژانە دادەنێین ،ئەگەر
وەكو بەردێكێش كە بابەتێكی دەرەكییە نەبینرێن،
ئەوە ناگەیەنێت كە ئەمانە شتێكی ڕاستەقینەنین،
كەس لە پێشوەختدا حوكمی نەبوونی ئەوان نادات،
لە هەمان كات ناتوانرێت ئیتنۆلۆجییانە ڕاڤە بكات،
دەبێت ئەم دیاردە سەپێنراوانە ڕێنمایی بەكارهێنانی
چەمكەكانی بوون بكات.
ئەوان خۆیەك نین وەكو خۆیە فرەجۆرەكانی
دەرەوە هەڵواسرێن ،یان دەستنیشان بكرێن ،لەم
حاڵەتەدا بوونی ئەم خۆیانە و دانانیان بە جۆری
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گەورە دەبێت ،ئەگەر خەسڵەتی هونەرمەندێتییان
هەبێت ،وردە وردە لە دەستیان دەچێت .پێگەیان
كەم دەبێت و دەكەونە ناو بازنەی (شێوە) لە
هونەر و ئیتر خەسڵەتی بوونیان لەسەر جۆری
گەورە و بچووك بلیمەت و مامناوەند توانا و
بێتوانا ڕادەوەستێت.
ئەم شیكردنەوە ئیتنۆلۆجییە توندڕەوە گرنگ نییە
چەند لۆجیك پێش بخات و گرنگی پێبدات ،یان
گۆڕانكاریی بەسەردا بهێنێت ،هەرلە بنەڕەتەوە
نەرمی و خۆگونجاندنی تیادا نییە .چاكسازی لە
لۆجیكدا و وەرگێرانی بەرەو زانستە مرۆڤییەكان
دەبێتە هۆكاری ئاڵوزیی ئیتنۆلۆجییانە ،ئەوان
كە لە ملمالنێدان لەگەڵ دەنگبێژ یان هونەرمەند،
پێشمەرجێكی ئیتنۆلۆجین وەكو دیاردەیەكی
سەرەكیی سەر بە پێكهاتەی پۆزەتیڤانەی
هونەرمەند.
چەند ئەگەرێكیان بۆ بەكۆنرێتكردنی خۆیان
هەڵگرتووە ،ڕادەی داگیركردنەكە و خۆسەپاندنكە
دەگۆڕێت ،هونەرمەند كە لە ناو ئەوان
توێنراوەتەوە ،یان پەرت و باڵو كراوەتەوە لە
هەمان كاتدا پێویستە خۆی بدۆزێتەوە .پەرتو
باڵوییەكەی ئاماژە بۆ هەبوویەك دەكات .بە
نیگەرانییەوە كە لە نێو جیهاندا نوقم بووە ،ئێمە
لە نزیكەوە ڕووبەڕووی دەبینەوە.
ئەگەر هونەرمەند خۆی وەكو خۆی
ئەوان بناسێت ،ئەو كاتە ئاشنابوون
و كاركردنی ڕۆژانەی هونەرمەند
لەگەڵ دەوروبەر دەكەوێتە سەر
ئاشنابوون و كاركردنی ئەوان ،ئیتر
چیدی هونەرمەند خۆی دەدۆزێتەوە،
ئەمەش دۆزینەوەی جیهان و
هونەرەكەی خۆیەتی ،دەبێتە ڕاماڵینی
ڕێگرەكان و كردنەوەی ڕێگاكان.
تێبینیە ئیتنۆلۆجییەكان تێگەیشتنێكی
كونكرێتییە بۆ بوونی پێكهاتەی بنەڕەتی
هونەرمەند .دەبێت دامەزراندنی لە نێو
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جیهان لە ژیانی ڕۆژانەدا و لە كاری هونەری
پیرۆزدا دەربكەوێت ،ئیتر شێواز دەگۆڕێت و
پیشمەرجی ئیتنۆلۆجییانەش دەكەوێت .بەاڵم بە
داخەوە لە هەموو ئەم بێنەوبەرەیەدا هونەرمەند
پیر دەبێت ،لەشێكی الواز و بێددان ،ئیتر توانای
هیچ شتێكی نامێنێت ،بەاڵم لە هەموو كەسانی تر
بەجورئەتترە بۆ بەگژداچوونەوەی ناڕاستییەكان.
چونكە ئەو هەرنوێ دەبێتەوە ،پزیسكەكەی لە
وەچەیەكەوە دەگوازرێتەوە بۆ ئەوی دی.
ئاگادار بن لێكۆڵینەوە وا پێویست ئەكات كە پەنا
بۆ وشەی ڕاستەوخۆ ببرێت ،كە خاوەندارییەكەی
دەگەڕێتەوە بۆ فەلسەفە ،ئەوان ئاگاداری هەموو
شتێكن ،ئەگەر وا نەبووایە( ،بۆرخیس) نەیدەگوت
هەموو شتێك دەمرێت تەنها مێژوو نەبێت ،كە
فەلسەفە لە ناخیدا قوڵپ دەدات ،كەشكۆڵێك ئەدەب
و هونەری جیهانیی تیادایە ،هەموو هونەرمەندان
تەنانەت بە ڕامیاریداریشەوە لە ڕێكی وتار
بوونیان هەیە ،هەموویان هونەرمەندن.
ئاگاداربن زەردەشت ئامۆژگاریمان دەكات
هونەرمەند لە چاڵێكی قووڵ دەچێت ،بەردتێفڕێدانی
ئاسانە ،بەاڵم كاتێك گەیشتە قوواڵیی چاڵ ،كێ
دەتوانێ دەری بیهێنێت ،ئەو بۆ سەركەوتن و
ڕاستییەكانی خۆی زۆر پیر دەبێت منداڵێك
دەستی دەگرێت ،ئیتر مافی هێنانە سەر زمانی
هەر ڕاستییەكی نییە كەچی خەڵكان ئاسایی
دەوێرن دەربارەی توندوتیژی قسە بكەن،
بەاڵم كەس وەك هونەرمەند جورئەتی ئەوەی
نییە دەربارەی توندوتیژی بیر بكاتەوە ،كە
سەرئەنجامی ئەندێشەكردنی فراوان بیرمەندییە،
كە دواچارەنوزسی هونەرمەندە.
خۆتان شادمان بكەن ،ئازاردانی كەسانی تر و
ئەندێشەی ئازاردان زیاتر لەبیر دەكەن.

كابانی

گۆرانیی

كوردی
دیاری قەرەداغی

نووسینەوەی مێژووی كاركردنی هونەرمەندێكی
بەئەزموون و گەورەی وەك هونەرمەند كەریم كابان
ههوڵێكی گەورە و پیرۆز و جدیییه .ڕەنگە ئەو چانسە
هەبێ كە كەسانێك هەبن و توانا و تاقەتی ئەوهیان هەبێ
بە سوپاس و دەستخۆشییەوە ئەم كارە لە ئەستۆی خۆیان
بگرن .بەاڵم ئەم بەشە نووسینە كورتەی من ،نە گێڕانەوەی
ئەو مێژووە پرشنگدار و پڕ بەخششەیە و نە بەیانكردنی
سات و زەمهن و شوێن و یادەوهریی بەرهەمەكانییەتی،
هێندەی قسەكردنێكە لەسەر توانا و ستاتیكای هونەریی
و تازەگەری لە ڕۆژگارێكدا ،كە هیچ شتێك تازە نەبووە.
ئەو ڕەهەندی قسەكردنە لە میتۆدی كارەكانی هونەرمەند
كەریم كابان لەوەو ه سەرچاوەی گرتووە ،كە ئە

رۆڤار

هونەرمەندێك بوو هات و خۆی نەكرد بە هاوتای
گوێگرانی كورد لەو سەردەمەدا ،پێی وتن لە
دەرەوەی مەعریفە و زانینی ئێوە زۆر شتی زیاتر
هەن و دەگوزەرێن .چونكە هاوشانی ئەمان ،ئەو
تیپە مۆسیقییانەی لەو دەمەدا خۆیان كۆ كردەوە و
موزیكی گوند و شارۆچكەكانیان بە شار گەیاند و
پەیامی بەرگێكی تازەی شارییانەیان پۆشی ..بۆیە
دەبوو چەند دەنگێكی وەك كابان و گەرمیانی و
قەرەداخی و ئیبراهیم خەیات ببنە كەرەسەیەكی تازە
و زیندوو بۆ بەرجەستهكردنی ئەم نوێبونەوەیە.
كەریم كابان ئەو دەنگە جودا و سەركەشەی
ئەو دەمە بوو تا ئێستا ،كە خەسڵەتی دەنگێكی
تۆن جیاواز و هێمن بوو و هەڵگری حوزن و
ڕۆمانسێكی تایبەت بوو .نمایشبوونی ئەو دەنگە
چەند پێویستی بوو ،ئەوەندەش سەركێشی و
ڕیسك بوو ،چونكە تایبەتمەندی و زەنگۆڵەی ئەم
جۆرە دەنگانە نامۆ بوون بە گوێی جەماوهرێك
كە هەمیشە ڕاهاتووی چینە بەرزە دەنگییەكانی
چەشنی سەید عهلی ئەسغەری كوردستانی و
تایەر تۆفیق و سێوە بوون ..لە الیەكی ترەوە،
زۆرینەی گۆرانیی ئەو سەردەمە مامهڵەكردن بوو
لەگەڵ گەلەری و فۆلكلور و مییللیەكان و كەمتر
خود ئاوازییەكان ،كە زادەی هونەرمەند بن كە
دەبیستران ..بۆ نموونە ،گۆرانییەكانی ماملێ و
زیرەك و خالقی پشكی شێریان هەبوو لە بیستن
و شەیدابوون و ئالوودەبوونی گوێگرانی كورد،
كە سیمای زۆرێك لەم گۆرانییانە فۆلكلۆریی و
ناوچەیی بوون ..ئاوازی میللی و كۆن بوون،
كەمیان ئاوازێك بوون كە دانراو بن ،هەندێكێشیان
هاوردەی هەندێك ئاوازی ئازەری و نەتەوەكانی
چواردەور بوون ،كە بۆنی تازە و ئاوازی نوێیان
لێدەهات بۆ گوێگری كورد .بۆیە دەركەوتنی (كابان)
لەو سەردەمەدا خۆشییەك بوو ،خۆشییەك كە لە
كاتی خۆیدا تەفسیر نەدەكرا .خەڵكیش تینووی
ئەوە بوو گوێبیستی شتێكی نوێ بێ ،بە تایبەت
چینی ڕۆشنبیران و خوێندكارانی زانكۆی سلێمانیی

ئەو كاتە ،كە شۆڕشێكی گەورەی كولتوورییان
بەبێ مەبەست بەرپا كردبوو لە ستایلی ژیان و
دروستبوونی فەزایەكی مەعریفی و هونەریی
وەك دروستبوونی دەنگە شیعرییە نوێیهكانی ئەو
سەردەمەی چەشنی هەڵمەت و شێركۆ بێكەس
و زۆرێكی تر لە ڕوانگەییەكان و پاش ئەمانیش
لوتكەبوونی تیپی مۆسیقای سلێمانی و گەشەی
بەرچاوی هونەریی زانكۆی سلێمانی و دەركەوتنی
باندێكی ڕۆژئاوایی لە زانكۆی سلیمانی لەسەر
دەستی هونەرمەندی پایەدار ئەنوەر قەرەداغی.
ئەمانە فاكتەر بوون و بوێرییان بەخشییە ئەو
دەنگانە ،كە جودا بن و هەل بڕەخسێ دەربكەون.
ئاخر لە كۆنەوە تا ئێستا ئەوەی دەگوزەرێ لە
هونەری كوردیدا و جێگهی تێڕامان و هەڵوێستەیە
لە ئەو بەردەوامیدان ە بە كاری دووبارەبووە و
بێكاڵس ،كە ئەمەش دیسانەوە فیدباكی دووالیەنەی
بۆ سەر وەرگرەكانی هەیە ،جارێكیان بێچێژی و
لەقاڵبدانی چێژ ه ئاستە نزمەكان ڕازی دەكات و
ڕەخنەی توند و كەنسڵكردنەوەی بەشەكەی تری
لێ دەردەكەوێ ،كە ئەمەشیان ڕەوایە ،چونكە
هەمیشە پرسیارێكی جەوهەری دەكەن كە
بڵێن :بۆ ئیمە بتوانین چێژ لە فیلم و دراما
جدیی و گەورەكانی دنیا ببینین و ئاشنا و
هاوتەبای چێژ و فیكر بین لەگەڵ موزیكی
هاوچەرخی جیهانی و لێشی بگەین و بەردەوامیش
لە نێو ڕیكۆردەری ماڵ و ئۆتۆمبێلەكانمان هەبن
و لێبدرێن.
بۆیە هەستیش بەوە كراوە كە ئەو كاتانە سەردەمی
زێڕێنی گوێگرتن بوون لە گۆرانیبێژانی غەیرە
كورد وەك (حسەن بەنان و شەهیدی و گوڵپا و
محەمەد وەهاب و فەرید و حەلیم و ئەسمهان ..هتد)
هەموو ئەم دەنگانەش بە ئاسانی نیشاونەتەوە بە
دڵ و هەست و ویژدانی گوێگرانی كورد و قبوڵ
كراون لەگەڵ ئەوەی كە كوردیش نەبوون ..بۆیە
هاتنەناوەوی دەنگێكی وەك كەریم كابان توانیی
ئەڵتەرناتیڤێكی كوردی بێ لەو سەردەمەدا .هەر بۆیە
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گۆرانی (شەو) بووە وەچەرخانێكی هونەریی ،كە
هاوسەنگی گوێگرتنی كوردی ڕابگرێ و هاوتای
ڕێژەی گویگرتنی گۆرانییە كوردییە كۆنەكان
و بیگانەكان بێتەوە .من ناڵیم ئەمە دەستپێك و
سەرەتایە ،ناشڵیـم زۆر هونەریی بوون ،بەاڵم بە
لەچاوگرتنی هەلومەرج و ئاستی ژیانی و ژیاریی
كۆمەڵ ،بابەتگەلێكی تازە بوو ..پڕی بوو لە
نوێكاری بۆ ئەو سەردەمه.
یەكێك لە تایبەتمەندییە هونەرییەكانی ئەم
هونەرمەند ه پایەبەرزە ..بەردەوامی
بوو لە یەك ئاستدا و نوچنەدانی بوو
لە بەردەم شەپۆلەكانی پێش خۆی و
دوای خۆی ،ئەویش بە كەشفكردنی
هەستەكانی خۆی و توانەوەی لە
دوو توێ (ئاواز)دا ئەگەرچی زانستی
موزیكی نەزانیووە و بە ئەكادیمی بە
كۆی شتەكان نەگەیشتووە بەاڵم هەست
و هەڵچوون و ئامانجە هونەرییەكەی
ن
یەكسان بووهتەوە بەوەی وا هەست بكەی 
لە پشت دانانی ئەم (ئاواز)انە كەسێكی
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ئەكادیمی هەن ..ئاوازەكان یەكهێڵی و ئاسۆیی
نین و پێویست بەوە دەكات توانایەكی هونەریی
بە ئەدایەكی هونەریی بیچڕێت ،كە كابان لەمەدا
پێشڕەوی كردووە و وا هەست ئەكەین وتنەوەی
ئاسانە ،بەاڵم كە دەچینە قوواڵیی ئاوازەكە ،گەر
زۆر شارەزا نەبیت ،ناتوانیت زاڵ بیت بەسەر ئەو
بەرز و نزمی و شەپۆلە ئاوازییانەدا.
بە بۆچوونی من ،ئاوازەكان بەركەوتنی گەورەیان
لەگەڵ وشەی شیعیریدا هەیە و دەسەاڵتی
دەقە بەرزە شیعرییەكان ناخی جوواڵندووە بۆ
دروستكردنی ئەو ڕایەڵە هونەرییە ،كە ناخی
ئەالوێنیتەوە ،كە هەر جارە لە مەقامێكی تایبەتدا
بەستەكانی داناوە ،ئەمەش پێمان دەڵێ كە (كابان)
شارەزاییەكی باشی لە ڕەنگ و بۆنە و پێكهاتەی
(گام)ەكان هەبووە و بەستەكانی لەسەر داناوە
ی
و خۆشبەختانەش موزیك هاوچەرخانە هارمۆن 
بووە لەگەڵ میلۆدییەكەدا .بۆ نموونە یەكێك لە
جوانترین دەستپێكە موزیكییە كوردییەكان(ئینترۆ)
لە گۆرانی (شەو)دا هەیە ،كە ڕاستەوخۆ هەست
بەوە دەكەیت كە توانای جوانیی میلۆدییەكەیە ئەو
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هەستەی بەخشیووە بەو هونەرمەندەی موزیكی
ئەم بەرهەمەی ئەڕێنج كردووە.
هەمیشە دیاردەی تاكهێڵیی ئاوازەیی لە گۆرانیی
كوردیدا بەدی كراوە ،كە پشتبەستوو بووە بە
ڕستەیەكی سەرەكیی میلۆدی و هەر لێدراوەتەوە
بە موزیك و كۆرس و گۆرانیبێژ تا ڕادەی بێزار
بوون و سوان ..بەاڵم لەم گۆرانییانەی (كەریم
كابان)دا هەوڵێك بینرا بۆ خۆقوتاركردن لەم
دیاردەیە ،كە بە ڕای من ئەمە هەنگاوێكی گەورە
بوو ..كە لەوێوە ئاماژەكانی بە(شار)بوونی گۆرانی
و تازەبوونەوە و فێربوون و السایینەكردنەوە
سەریهەڵدا.
ن
لە ڕاستیدا فەلسەفەی ئیشكردنهكەیان الی م 
وایە كە هەست كرا چیدی كەس بەوە ڕازی
نییە بەرهەمێكی هونەریی ببینێ یان ببیستێ لە
ئاستێكی هێندە الواز بێت ،كە خاوەن بەرهەمەكە
بیەوێ پێمان بڵی ئیتر ئەمە توانای ئێمەیە و
تەواو!! یان بڵێت گرنگ ئەوەیە كارەكانی پێش
خۆمان تێپەڕاندووە ،هەر زوو لە نێو كاركردنی
زۆرینەی هونەرمەندانی كورد دهرك بە كۆمەڵێك
شت دەكەی ،هەمیشە ئۆباڵی الوازیی بەرهەمێكی
هونەریی خۆیان بۆ كەمیی مەعریفەی جەماوەری
بیسەر و بینەر دەگەڕێننەوە ،چێژی زۆرینەی
وەرگری كوردی بە ئاستنزم و شێواو و بێسەلیقە
ناو دەبەن ،بە چەشنێك لێدوان دەدەن ،كە هەموو
كردە هونەرییەكەی ئەوان كە بەرهەمیان هێناوە ،لە
دەرەوەی توانای چێژ و سەلیقە و فیكرو مەعریفە
و لێكدانەوەی ئەوانە ،من تەواو پێچەوانەی ئەم
ڕایەم ،گەرچی زۆر باش ئەوە دەزانم كە هەستی
گوێگرتن و بینینی جەماوەر دابەشە بۆ چەند
پۆلێنێك ،لە ئاستی بەرزەوە بۆ ئاستە نزم و
بێكالسەكان ،ئەم بارەش هەر كوردی نەگرتووە،
دنیاش وایە و هەمان چەشنە ،بەاڵم ئەوەی ئێمە لە
هونەرمەندانی دنیا جیا دەكاتەوە( ،توانا و ئازایەتی
و داهێنانە) .ئەو كەرەسانەش زادەی فێربوون و
ماندووبوونن ،لەگەڵ خۆخاڵفاندن و پشتكردنەوە

و خۆماندوونەكردن نایەنەوە.
لەو هێڵە گرنگانەی ئەمخاتە سەر بیركردنەوهی
زۆر باس و لێكدانەوە كاتێك وەك گوێگرێكی
ئاسایی گوێ لە بەرهەمەكانی هونەرمەند كەریم
كابان دەگرم ..هەمیشە دەڵێم چەمكی هەڵبژرادن
و گەڕان بە دوای جوانیدا دیارترین دوو توخمی
سەرەكین لەم هونەرمەندەدا ،كە لە ڕاستیدا ئەم
دوو خاڵە بەسە بۆ ئەوەی بتباتە لوتكە .ئەگەر
هیچ هەلومەرجێكی مێژوویی و توانای مرۆیی و
مادیش كۆمەكت نەكا ،ئەو دەگەڕێ بە دووی ناخی
خۆیدا ،كە لە ناخیدا منداڵیكی هەمیشە گەش هەیە
یاری بە كۆی شتەكان ئەكات و بزێوانە دەست
دەبات بۆ ژانرە ئەدهبییە بەرزەكان بهبێ ئەوەی
لە پەرچەكرداری خەڵك و قبوڵكردن و نەكردن
بترسێ.
هەمیشە هونەرمەندی داهێنەر پێویستی بەو منداڵە
جوانەی ناخێتی ،كە نه هێڵی گەورە بێ بۆ ئەوەی
بهبێ ترس لەگەڵ كۆی شتە گەورەكانی دنیا یاری
بكات ،كابان تا ئەم تەمهنەش پارێزگاری لەو گەمە
جوانەی ناخی دەكات و ناهێڵێ بمرێ.
دروود بۆ ئەم مەزنە هونەرمەندە ..لێم ببورێ
كە دەرفەت و بیركردنەوم تەنها چەند سەرە
دێرێكی پێ دروست كردم .دەشزانم قەڵەمی
من لە ئاستی هونەری تۆدا گەلیك نزمترە.
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هونەرمەند كەریم كابان
كەی توانای گۆرانی وتنم نەما ئەوسا هەست
دەكەم پیر بووم
ئا :ئیدریس عەلی
ساڵی  2004لەگەڵ هاوڕێی كۆچكردووم (ئیدریس شەیداهۆ)ی ڕۆژنامەنووس ،پاش بەسەربردنی
شەوێكی دوورودرێژ بە گوێگرتن لە گۆرانییەكانی كەریم كابان و خۆدانە دەست شەپۆلە نەرمەكانی
مەستبوون ،بڕیارمان دا هەرچۆنێك بێت ،بۆ سبەینێ چاوپێكەوتنێكی لەگەڵدا ساز بكەین ،پاش ئەوەی
پەیوەندیمان پێوە كرد ،ئەویش خۆشحاڵیی خۆی دەربڕی و وتی :ئااڵی ئازادی ڕۆژنامەیەكی چاكە و
چی پرسیارتان هەیە ،بیكەن و من وەاڵمتان دەدەمەوە .ئیدی لەگەڵ شەیداهۆی جوانەمەرگ ،دووقۆڵی
كەوتینە پرسیار و گوێگرتن لە وەاڵمەكانی ئەو.
 سەردەمی منداڵی ناسكترین و پڕ بیرەوەریترین تافی ژیانە ،كەریم كابان منداڵێتیی چۆن بەسەربردووە؟
كەریم كابان :ئەو دەمە من منداڵ بووم ،نەمدەزانی دەنگخۆشی چییە ،ڕۆژێك لە پۆلی چواری
سەرەتایی ،وا بزانم ساڵی ( )1938بوو ،بۆ یەكەم جار بەرامبەر مامۆستاكەمان سروودی (ڕاچڵەكین
و وریابوونەوە)م وت ،ئەوسا وابوو ،قوتابی زۆر ڕێزی لە مامۆستا دەگرت ،منیش كە سروودەكەم

 مەبەستم ئەوەیە لە ژیانی هونەریتدا ڕەنگینەداوەتەوە؟
كەریم كابان :من لە كاری هونەریدا ،ئێستاش
گەنجم ،ئاوازی تازەم هەیە ،بە نیازی بەرهەمی
تازەم ،شیعری گەنجی ئەم سەردەمەم هەڵبژاردووە،
شیعری (ئەحمەد محەمەد)ی شاعیر ..ئەگەر تەمەن
ڕێگە بدا شیعری( ،شاری خەزان) تۆمار دەكەم.،
كە شیعرەكەش باس لە تەمەن دەكات.
بە ڕای من دانانی گۆرانی و ئاواز مەسئولیەتی
خۆی هەیە ،گرنگی خۆی هەیە ،چونكە نوێنەرایەتیی
هونەری میللەتێك دەكا ،ناكرێ كارێك بكەی
سەقەت بێ ،چونكە ڕووزەردی بەردەم هونەری
میللەتێك دەبین.
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وت ،هەمووگیانم دەلەرزی .مامۆستا لێم هاتە پێش
و وتی تۆ دەنگت هێندە خۆشە بۆ قسە ناكەی؟
بۆ بەیانی منی خستە ناو ڕیزی (تیپی سروودی
قوتابخانەكان) .ئەمە سەرەتای هاتنەدونیای كاری
هونەریم بوو.
من لە خێزانێكی نیمچەهونەریی پەروهردە بووم،
باوكم دەنگی زۆر خۆش بوو (جەالل كابان) دەفێكی
هەبوو ،مەولوودی دەخوێند .جاری واش هەبوو
لەگەڵ چەند برادەرێكی خۆی شەوانە ئەهاتنە ماڵی
خۆمان شەوبازیمان دەكرد ،یەكێ لەوانە (ئەحەی
محەی جگەر) و (عەلی خەلیفە) بوون ،دائەنیشتن
دەفیان لێدەدا و شیعری تەسەوفیان ئەوت .هەندێ
جاریش شیعری عاتفییان دەوت .جا من و شەهید
(قادر كابان)ی برام لەو كەشوهەوایە گەورە بووین
و كاریگەریی هەبووە لەسەر ژیانی هونەریمان.
لەبەر ئەوە ،هونەر بووە بە خولیامان و لێمان جیا
نابێتەوە.
لە سااڵنی جەنگی جیهانی دووەمدا شاری سلیمانی
ئێستگەیەكی ناوچەیی لێدانرا ،ئینگلیزەكان بۆ هەواڵ
و پڕوپاگەندەی شەڕی جیهانی دایاننابوو ،ئێستگە
بریتی بوو لە ئەمپریفایەرێك و مایكرۆفۆنێك ،چەند
بڵندگۆیەكیشیان لە سێ چایخانە و ناوبازاریش
دانا ،چایخانەی (حەموەتۆڵە) و (حەمە ڕەقە) و
چایخانەیەكی تر بوو ،چوار بڵندگۆش لەسەر چەتری
پۆلیسی هاتوچۆی بەردەركی سەرا دانرابوون،
ئەوسا هەموو سلێمانی چەند ئوتومبێلێكی تێدا
بوو ،شەوانە خەڵكی حەسیریان دەهێنا و لەسەر
شۆستەی بەردەكی سەرا دادەنیشتن و گوێیان لە
هەواڵ و گۆرانی دەگرت .چوار بڵندگۆكە ،یەكێكیان
ڕووی لە كانیسكان و یەكێك بۆ (سەرشەقام) و
یەكێك بۆ (سابونكەران) و یەكێ بۆ (مەڵكەندی
و گۆیژە) بوو .من بە نووسراوێكی مودیری
مەعاریف نێردرامە ئەو ئێستگەیە و گۆرانیم دەوت.
خەڵكی زۆریش ئەهاتنە بەردەم سەرا و تهكلیفیان
لێدەكردم كە ئەم گۆرانییە یا ئەو گۆرانییە بڵێم.

 سایكۆلۆژیەت و سروشتی مرۆڤ وایە،خولیایەكی سیحری دروست دەبێ بۆ گەڕانەوە
بۆ سەردەمی منداڵی ،ئەو منداڵییە چەند ڕەنگی
داوەتەوە لە هونەرەكەتدا؟
كەریم كابان :كە بیر لە ڕابردوو دەكەمەوە ،ساتێكی
زۆر پیرۆزهو دەمێك دەكەومە نێو خەیاڵی ڕۆژانی
زوو.

 یەكەم بەرهەمت كە تۆی بە خەڵك ناساند،چی بوو؟
كەریم كابان :لە ساڵی ( )1954لە بەغدا ،كە
بۆ كاری تایبەتی خۆم چووم (حەسەن زیرەك)
م بینی ،بۆ بەیانییەكەی چوومە ئێستگەی بەغدا،
لەوێ كاسێتێكم تۆمار كرد ،كە هەشت گۆرانی
بوو ،سیانیان ئاوازی خۆم بوون.
یەكەم بەرهەم كە منی ناساند ،لە ساڵی 1974دا
لە شاخ لەگەڵ تیپی مۆسیقای شۆڕش لە دێی
(وەسان) هەردوو گۆرانی (یاران وەسەتم) و
(شەو)م تۆمار كرد و شەوی  11/9/1974لە
یادی هەڵگیرساندنی شۆڕشی ئەیلوول ئەو دوو
گۆرانییە باڵو بوونەوهو زۆر بە خێراییش خۆیان
ناساند و خەڵكێكی زۆر ڕۆژانە گوێی لێدەگرتن..
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ئەم دوو گۆرانییە سەركەوتنی چاكیان
بە دەست هێنا ،پاشان جارێكی تر لە
شاری سلێمانی بە شێوەیەكی تازە لە
ساڵی 1976دا تۆمارم كردنەوە .دواتر لە
ڕێگەی شاشەی تەلەفیزیۆنی كەركوكەوە
زیاتر بە خەڵك ئاشنا بوون.
 مامۆستا لە بۆنە نیشتیمانی ونەتەوەییەكاندا سروودت نەوتووە؟
كەریم كابان :ڕاستییەك هەیە حەز دەكەم
بیڵێم .نامەوێ غەدر لە هونەر بكەم ،دەنگی
من دەنگی سروود نییە ،دەنگی سروود
دەبێ بەهێز و كاریگەر بێ ،كە من ئەو
دەنگەم نەبێ ،نەمتوانیووهو نەمویستوو ە
ئەم هونەرە بەرزە بشێوێنم .دەنگی من
دەنگێكی عاتیفییە ،من هەمیشە بە ڕۆح
لەگەڵ سروود و شۆڕشەكاندا ژیاوم،
بەاڵم چی بكەم نەمتوانیووە سروود بڵێم.
 شیعری گۆرانییەكانت تایبەتمەندییخۆی هەیە .تۆ چۆن و بە چ شێوەیەك
شیعر بۆ گۆرانییەكانت هەڵدەبژێرێ؟
كەریم كابان :من شیعری شاعیرە
كالسیكیەكانم زیاتر بە الوە خۆشە،
پاشان كە شیعرێكم هەڵبژارد،
تەنها ڕای خۆم ناسەپێنم،
پیشانی چەند كەسێكی
شارەزای دەدەم ،ئەگەر
هەموومان ڕامان لەسەری
باش بوو ،ئینجا كاری
لەسەر دەكەم و ئاوازەكەش
بە هەمان شێوە بۆ چەند
كەسێكی شارەزا دەڵێم ،هەر لە
خۆمەوە بڕیاری لەسەر نادەم.
خۆشبەختانە ،زۆربەی جار
ئەوانەی ئاوازەكەم یا شیعرەكەم
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 جاران مۆسیقا و كاری تۆماركردن چۆن بوو؟كەریم كابان :بیرمە لە ساڵی چلەكاندا ،مۆسیقی
زۆر كەم بوو ،بە پەنجەی دەست دەژمێردران.
بیرم بێ كوڕێك هەبوو كوێریش بوو ،كەمانی
لێدەدا ،ناوی (عەزیز عەرزا وردە) بوو ،جا ئەوەشت
پێبڵێم ،ئەوسا گۆرانیوتن زۆر عەیب بوو ،ئەوەی
گۆرانی وتبا ،پێیان دەگوت لۆتی!
 مامۆستا گیان! ئەوسا تۆ بەر ئەو تانە و تەشەرانەدەكەوتی؟
كەریم كابان :بەڵێ ،زۆر جاریش ،بەاڵم من هیچم
نەئەوت ،وەاڵمی كەسم نەئەدایەوە .سەد جار
پێیان وتووم (لۆتی) ،چونكە گۆرانی دەڵێم ،ئەوسا
گۆرانی وەك ئێستا پیرۆز و بەنرخ نەبوو.
 مامۆستا ئێستا تۆ تەمەنت گەیشتووهتە ()79ساڵ ،هیوا بە سەردەمی گەنجێتی دەخوازی؟ ئەی
چی بە گەنجەكانی ئێستا دەڵێی؟
كەریم كابان :من بە پێی كات و سەردەمی خۆم،
گەنجییەتییەكی خۆشم بەسەر بردووە ،ئەوسا
ژیان بە ساده و ساكاریی دەڕۆیی ،پەشیمان نیم
لەو ژیانی گەنجێتییەی خۆم .ئێستاش خۆم بە
گەنج دەزانم و زۆربەی هاوڕێكانیشم گەنجن .من
كەی توانای گۆرانیم نەما ،ئەوساكە هەست دەكەم
پیربووم!
 زۆر جار گوێمان لە هونەرمەندە كۆنەكاندەبێ ،گلەیی دەكەن و دەڵێن گەنجەكان هونەری
كوردییان شێواندووە ،تۆ لەم بارەوە ڕات چییه؟
كەریم كابان :زۆر غەڵەت دەكەن بە ڕاستی،
هونەر زۆر پیرۆزە ...بەاڵم هەندێك لەو گەنجانەش
شیعری وا هەڵدەبژێرن ،لە هەموو شتێك دەچێ

 مامۆستا ،هەست ناكەی كەناڵەكانی ڕاگەیاندنیشپاڵپشتیی ئەم جۆرە كارانەن؟
كەریم كابان :با ،ڕاگەیاندنەكان هیچ حساب بۆ
بەرهەمی چاك و خراپ ناكەن ،هەرچی بێتە
بەردەمیان ،دەیخەنە سەر شاشە ،ئەوانیش بەشێك
لە تاوانەكەیان بەردەكەوێ ،هەموو ڕادیۆ و
تەلەفیزیۆنەكان پێویستە لیژنەی تایبەتی خۆیان
هەبێ بۆ هەڵبژاردنی كاری باش و خراپ.
 مامۆستا كەریم ،بیرەوەریت لەگەڵ گۆرانیی(یاران وەسیەتم) چییە؟
كەریم كابان :من بیرەوەریی عاشقانەم نییە،
چونكە ئەوسا ژن و منداڵم هەبوو.
من بە وەسفی وەسیەتنامەكەی (وەلی دیوانە)
شەیدا بووم ،بۆیە ئەو شیعرەم هەڵبژارد
و ئاوازم بۆ دانا ...پێش ئەوەش ئاوازم بۆ
شیعری (لە درزی پەچەوە) واتە (جادە چۆڵ
و سێبەر بوو) دانا ،بەاڵم بە ڕەحمەت بێ شەهید
(قادر كابان)ی برام حەزی كرد بیڵێت ،ئەوە بوو
لە تەلەفزیۆنی كەركووك بە ڕەشوسپی تۆماری
كرد .بە ڕەحمەت بێ ئاوازم بۆ مامۆستای
خۆشەویستمان (عوسمان عەلی)ش داناوە.

رۆڤار

بۆ وتوون ،زەوقی هونەرییان زۆر جوان بووە،
بۆیە دەتوانم بڵێم زۆربەی كارەكانم سەركەتوو
بوون ،بەو پێیەی جەماوەرێكی زۆریان هەبووە.

بەس لە شیعر ناچێ! یا هی وا گۆرانی دەڵێ ،دەنگی
زۆر ناخۆشە .ئەمەشیان كردووە بە كارێكی
بازرگانی و كوڕە دەوڵەمەندێكە بە پارە و سامان
بە ئارەزووی خۆی گۆرانییەك تۆمار دەكات
و هونەرەكە دەشوێنێ ،ئەگەر نا ،لەوالشەوە
هونەرمەندی گەنجی بەتواناشمان زۆرە.

 مامۆستا لەگەڵ شەهید (قادر كابان)ی هونەرمەندو برات هاوكاریی هونەریی یەكترتان دەكرد؟
كەریم كابان :هەردەم بەیەكەوە كارمان دەكرد و
ئاڵوگۆڕی بیری یەكتریمان دەكرد ،كاتێك ئەو یان
من ئاوازێكمان دادەنا ،پرسوڕامان بە یەكتر دەكرد،
یان لە هەڵبژاردنی شیعرەكان هەمیشە بەیەكەوە
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كارمان دەكرد.
 بۆ یادی ئەم هونەرمەندە بەڕێزەی برات،لەو ماوەیهدا دەنگوباسی ئەوە هەبوو ،گوایە
گۆڕەكەتان دۆزیووەتەوە ،شتی وا هەیە؟
كەریم كابان :دوای پرۆسەی ئازادی (وەفاتنامە)
كەمان دۆزییەوە لە بەغدا ،بەاڵم خۆتان دەزانن
لەسەر هەموو وەفاتنامەیەك ژمارەی گۆڕ و
شوێنەكە دەنووسرێ ،كەچی لە بەختی ئێمە
وەفاتنامەی شەهید قادر نە ژماره و نە شوێنی
لێنووسرابوو )23( .ساڵیشی بەسەر چووبوو.
 یادگاریت لەگەڵ حەمە ساڵح دیالن؟كەریم كابان :لەگەڵ حەمە ساڵح دیالندا
زۆر هاوڕێ بووین ،بەاڵم ئەوسا من نزیكەی
چواردەساڵ لە خوارووی عێراق دەژیام ،لەگەڵ
ئەوەشدا دانیشتمان زۆر بووە بەیەكەوە ،زۆر
هۆگری دەنگیشی بووم .ئێستاش حەز دەكەم
گوێ لە گۆرانییەكانی بگرم.
 مامۆستا حكومەتی هەرێم و الیەنیپەیوەندیدار تا چەند ئێوەی هونەرمەندانی بەسەر
كردووهتەوە؟
كەریم كابان :بەرامبەر بە هونەرمەندان
كاریان كردووە ،مووچەی ڕێزلێنانیان
بۆ داناوین ،زەوییەك و ئوتومبێلێكم
وەرگرتووە ،بەاڵم بێخانووم ،ئەگەر
حكومەت خانوویەكم بۆ دابین بكا،
شتی چاكە.

ک
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 مامۆستا ڕۆژانە لەبەر خۆتەوەگلەیی لە سیستەمی ناو بازاڕ و هاتوچۆ
و ڕێگاوبان و نرخی شتومەكەكان
دەكەیت ،ئەمە بۆچی؟
كەریم كابان :بەڵێ قوربان ،ئەوەندە
گلەییم هەیه نەبڕێتەوە ،نه ڕێگە هەیە

بڕۆی ،نەدەتوانی پیاسەیەك یان بە كارێكی
زەرووریش بە ناو بازاڕدا بڕۆی .سیمای شار
تێك چووە ،با حكومەت ئەم دیاردەیە نەهێڵێ،
چونكە دیاردەی مەدەنیەت لە شاری سلێمانیدا
نەماوە ،نازانی چۆن بڕۆی بەڕێوە!
 حەز بەدەنگی كێ دەكەی؟كەریم كابان :من زۆر حەز لە دەنگی مامۆستا
دیالن ،ماملێ ،حەسەن زیرەك ،حەسەن گەرمیانی
دەكەم ،لە گەنجەكانیش گوێ لە بەهجەت یەحیا
دەگرم ،زەكەریاش گۆرانی (بگەڕێوە)ی زۆر
خۆشهو كارم تێدەكات.
 هیچ جارێك دیار گۆرانییەكی خۆتەوە گریاوی؟كەریم كابان :بەڵێ زۆر جاریش ،بۆ نموونە لە
شاری (سنە) لە هۆڵی (شەیدا) گۆرانیم ئەوت،
بینیم لە خوارەوە خەڵك دەگرین ،منیش قوڕگم پڕ
بوو لە گریان .هەستم كرد ئەو خەلكە كە بەشێكن
لە خۆم .ئەوان چەند پەرۆشی ئێمەن و چەند
ئێمەیان خۆش دەوێ و ڕێز لە هونەر دەگرن.
 زۆر سوپاس بۆ ئەو دەرفەتەی پێت داین،هیالكمان كردی بە ڕاستی!
كەریم كابان :بە پێچەوانەوە ،من زۆر خۆشحاڵ
بووم!

لەبارەی كەریم كابانەوە
زانا مەحموود هەژار
پێش ئەوەی پێنووس بخەمە سەر خامە و بۆ كەریم كابان و چەند دێڕێك بنووسم ،خەیاڵ بردمی بۆ
سااڵنێك پێش لەدایكبوونم.
ئەو سەردەمانەی گوند لە جێی خۆی و شار پۆشتە بوو.
گوند پڕە لە هونەر ...لە شایی و شەوانی بەزمی چەپڵە و
بەستە و حەیران و الوكی ناو دیوەخانەكان .شاریش بە
بۆنەی نەورۆزی پیرەمێرد و دیوەخان و مااڵنیش پڕن لە
دەنگی ڕەشۆڵ و تایەر تۆفیق و حەمەساڵح دیالن ..ئەمان بە
شیعر و مۆسیقا ژیانیان ئەبەخشییەوە بە مرۆڤەكان.
خەیاڵ بردمیەوە بۆ ڕیتم و ئاوازەكانی ژیانی مناڵی ،ئای
كە جوان بوو ئاسمانی شار بە كۆالرەی ڕەنگاوڕەنگ
ئەدرەوشایەوە ،ئەی كە لە یاریی بەردهرگا ئەگەڕایتەوە ،ئەی
دەنگی پەڕەسێلكە مەست بە بۆنی ئاوڕشێنی بەردهرگای
مااڵن .ئەی بەخەبەربوونەوە لە نیوەشەوی خەوی سەربان

رۆڤار

بە دەنگە خۆشەكەی (مەال حەسەن) لە شەوانی
ڕەمەزاندا .ئەی چەپڵە و ڕیتمی فیكاڵنكۆ و یارییە
كچانەكانی بەردهرگا .ئەمانە و ئەمانە یادەوەرییە
جوانەكانی مناڵین.
كە لە قوتابخانە بووم ،مامۆستای مۆسیقا
هەڵیئەساندین .من و چەند هاوڕێیەكم بە ڕیز لە
پۆلدا گۆرانیی یاران وەسیەتمی كەریم كابانمان
ئەوت .زۆر عەسرانیش لە دوكانە بچووكەكەی
باوكم (مهحموود هەژار) لە جادەی مەولەوی
سەرەتای بینینم بوو ،كە بە هێمنی بە تەزبیحە
دەنگ گەورەكەیەوە بە جادەی مەولەویدا تێئەپەڕی
و لەبەر خۆیەوە بە چرپە و بە هێمنی گۆرانیی
ئەوت ،خۆشبەختانە كە لە مۆسیقادا گیرسامەوە،
دوو بەرهەمم بۆ دروست كرد ،یەكەمیان ئاوازی
تەمەن لەگەڵ تیپی مۆزیكی سلێمانی ،دووەمیان
باوانم كە بەشێك لە ئاواز و ئامادەكردنەكەیم گرتە
ئەستۆ.
هەروەها لە زۆر ئاهەنگ و فێستیڤاڵدا لەگەڵ تیپی
مۆزیكی سلێمانی بەشدارییم لە بەشێك لە هزری
كەریم كاباندا كردووە .لەم سااڵنەی پێشوودا
هەستم كرد كەریم كابان چاكەت و پانتۆڵێكی سپی
و جوانە لە بەری سلێمانیدا ،بەاڵم دوایی هەموو
كورد كردییە بەری.
كەریم كابان و تیپی مۆزیكی سلێمانی ئەو ئاواز

و مۆسیقایانەی كە بۆ دەنگی ئەو هونەرمەندەیان
دروست كرد ،ئەوانە هەمووی بەشێكن لە جوانی و
داهێنانەكانی چل ساڵی پێشووی سلێمانی و كورد.
لەبەر ئەوەی دەنگی كاك كەریم زۆر پاك و سازگار
و زۆر تایبەتە و هۆنراوەی جوانی هەڵبژاردووە بۆ
زۆربەی گۆرانییەكانی .لە تیپی مۆسیقای سلێمانی
ئامادەكردنی جوانی بۆ كراوە و ئاوازەكانی زۆر
ڕۆمانسین .ئەمانە وای كردووە كە زۆربەی كورد
میلۆدییەك یان چەند میلۆدییەكی كاك كەریمیان
لەبەرە ،تەنانەت زۆربەی مۆسیقاكەشیان
لەبەرە.
كاك كەریم بێجگە لەوەی كە گۆرانیبێژێكی
زۆر تایبەتە ئاوازدانەر و شیعردۆستیشە ،كەسێكی
زۆر كۆمەاڵیەتیی ه و لەگەڵ خۆشی و ناخۆشیی
خەڵكدا بووە .ئەتوانیت لە ناوەڕۆكی ئاوازەكانی
كەریم كابانهوە نیشتمانپەروەری و خاكپەروەری
و جوانناسی و ڕۆحانیەتی ئەو پیاوە دەستنیشان
بكەین.
لە كۆتایدا ئەڵێم كاك كەریم گۆرانیبێژی سەدەیە و
سەدان ساڵی تر ئەو ئاوازانە لە بیر ناچنەوە.
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فۆرمی موزیك لە
میلۆدییەكانی كاباندا
زۆزك قەرەداغی
هەمووان بێگومانین لەوەی كە هەر لە سەرەتای دروستبوونی
مرۆڤ و سەرهەڵدانی كولتووری نەتەوایەتی بۆ پێشخستنی
نەتەوە و واڵتێك ئامانجی خۆڕسك و ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی
كەسایەتییە بەتواناكانی نێو نەتەوەكە بوون ،هەر داهێنان و هەوڵ
و ئەفراندنی ئەوان بووە دواتر تیۆری زاستی و ئەكادیمی لە
سەرجەم بوارە جیاوازەكانی ژیانی لێخوڵقاوە ،بەاڵم گرنگ ئەوە
بووە هەر لە سەردەمە سەرهتاییەكانی دەستپێكی ژیانی سەر
زەوییەوە مرۆڤەكان پا بە پای داهێنان هەوڵێكی زۆریشیان داوە
بۆ پاراستنی كولتوورە جیاوازەكانیان بۆ دوو مەبەستی گرنگ:

رۆڤار

یەكەمیان /لەپێناو مانەوەی هەوڵ و داهێنانەكانی
پێشتر .دووهەمیشیان /لەپێناو پشتئەستوربوونی
نەوەی نوێ بۆ گەیشتن بە خاڵ و داهێنانی گەورە
و بنچینەیی دیكە .بە داخەوە ،لە نێو میللەتی
كورددا ئەم دوو خاڵە زۆر بە الوازی لە كۆنەوە تا
ئێستا دەگوزەرێت ،ئەگەرچی مێژووی هونەریمان
لە بواری موزیك و گۆرانیدا زۆر كەمە ،یاخود
هەوڵێك نەزانراوە بۆ پاراستنی زۆرینەی ،لەم
ڕوانگەیەدا هونەری گۆرانیوتن زیانێكی گەورەی
پێگەیشتووە ،چون گۆرانیبێژان نەیانزانیووە سوود
لە چ شێواز و ڕێڕەوێك وەرگرن بۆ هۆنینهوهی
بەهرەكانیان لە كایەی گۆرانیچڕیندا.
بەم پێیە ،گۆرانیبێژانی سەدەی بیستەمی كوردستان
گرنگی و بایەخی كولتووریی زۆر گەورەیان
هەیە ،ئەگەرچی تۆماری دەنگیان یاخود شێوەی
جێبەجێكردن و باڵوكرنەوەیان بە جۆرێكی باش
یان ئەوتۆ نەبووە ،بەاڵم ئەكرێت ببنە سەرچاوەی
یەكەمی زانستی ئەكادیمیی شێوازەكانی گۆرانیی
كوردی.
هونەرمەندی مەزن مامۆستا كەریم كابان یەكێكە
لەو سیمبولە دیار و داهێنەرانەی كە ئەگەرچی
پەیوەست نەبووە بە مۆرك و شێوەی گۆرانیچڕینی
گۆرانیبێژە بەناوبانگە كوردییەكانی پێش خۆی،
توانیوێتی بە شێوەیەكی خۆڕسك ڕۆبچێتە نێو
مۆرك و میلۆدیی كوردیی تایبەت بە گەرووی
خۆی.
مامۆستا كابان لە ڕووی زانستی موزیك و
گۆرانییەوە دەچێتە ڕیزی داهێنەرانی گۆرانیی
ڕۆمانسی كوردی بە دەنگی پیاوان ،ئەگەرچی
پەیژەی موزیكی ڕۆژهەاڵتیی بەكار هێناوە ،بەاڵم
توانیوێتی لە نێو میلۆدییەكانیدا سوودێكی باش
لە پەیژە زانستییەكانی موزیكی جیهانی ببینێت
لە پەیژەی (گەورە و بچووك) كە دوو پەیژەی
سەرهكین لە نێو ئاوازەكانی موزیك و گۆرانیی
سەرجەم جیهان.
جوانترین خەسڵەتێك لە شێوەی كاركردنیدا

پێچەوانەی زۆرینەی گۆرانیبێژانی دیكە بووە و
هەرگیز ئارەزووی ئەوەی نەكردووە ،كە بە ژمارە
گۆرانی تۆمار بكات ،بەڵكو هەمیشە هەوڵی داوە
جۆری گۆرانییەكە باش بێت و بەو چەشنە بخوڵقێ،
كە بچێتە سەر زاری سەرجەم كوردستانییەك،
ئەمە جگە لەوەی توانیوێتی ئەو میلۆدییانەی میانە
باو و دووبارەكانی گۆرانیی كوردی تێبپەڕێنێت
و لەجیاتیی دوو یان سێ یا چوار دەنگ ،چووهتە
هەشت دەنگەوە ،واتا پەیژەیەكی تەواوەتی .لێرەدا
جێی ئاماژەیە ئەوەمان لە بیر نەچێت مەرج نییە
گۆرانیبێژی باش و بهتوانا بریتی بێت لەوانەی
كە زۆر بە بەرزی دەتوانن گۆرانی بچڕن ،بەڵكو
ئەمە خەسڵەتێكە لە مرۆڤێكەوە بۆ مرۆڤێكی دیكە
جیاوازە ،لە هەمان كاتدا هەندێكی دیكە ناتوانن بە
دەنگە گڕەكان گۆرانی بچڕن ،لێرەدا چۆنێتیی گوتن
و هۆنینەوەی ڕستە و هەناسەدان دەبێتە پێودانگی
سەرەكیی گۆرانیچڕین .لەم ڕوانگەیەوە مامۆستا
كەریم توانیوێتی بە دەنگی گڕ ئەو هەست و سۆزە
ڕۆمانسییانەی نێو ئاواز و هۆنراوەی گۆرانییەكان
لێوانلێو بگەیەنێتە ئاستی جوان و بااڵ ،وەك لە
پێشتریشدا ئاماژەم پێدا ،كابان ڕێچكەیەكی پێشینە
نەبووە وەك قوتابخانەیەكی گۆرانیگوتن،
تا بزانێت چۆن دەست پێبكات ،كە ئەمە لە
موزیك و گۆرانیی ئەكادیمی جیهانیدا خاڵێكی
زۆر گەورە و داهێنەرانەیە ،بگرە تا ڕادەیەك
ئاستەمە ،چون كاتێك هونەرمەندی ئەڵمانی خۆی
وەك داهێنەر نیشان داوە ،پشتئەستوور بووە
بە ژمارەیەكی زۆر موزیكدانەری پێش خۆی
لە نێو سەدەی كالسیك و سەدەكانی پێشتر لە
(ڕێنیسانس یان بارووك) .بۆیە بێتهۆڤن زانیوێتی
چی بكات گرنگە ،یان چۆن هەوڵەكانی ئەوان بەرەو
داهێنانی زیاتر بەرێت ،پاشان شۆبێرت دروست
بووە ،دواتر چایكۆڤسكی هەموو ئەو پێینانەی لە
بەردەستدا بووە .لێرەدا مامۆستا كەریم كابان تەنها
لە ڕێگەی ڕادیۆی هەندێك چایخانە ،گەر ئەویش
هەبووبێت ،گوێبیستی هونەرمەندانی نەمر (عەلی
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مەردان ،سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی،
دایكی جەمال ،عایشە شان ،حەسەن زیرەك و)...
بووە ،بەاڵم زۆر بە وریاییەوە هەوڵی شێوازێكی
تایبەتی داوە .هەر لە كۆنەوە مهقاماتی نەوتووە
وەك ئەوەی ئەو كەڵە گۆرانیبێژانە ئەو كەلێنەیان
پڕ كردووهتەوە ،یاخود بەو جۆرە بیری
لێكردووهتەوە ،كە پێویست ناكات من مەقامێك
بڵیم وەك ئەوان دووبارە بێت ،یاخود وەك
ئەوانی دی باش و بە دڵی خۆم نەیچڕم ،هەڵبەتە
جوانترین سیفەتی هونەریی مامۆستا كابان لەوەدا
بووە ،كە بە مەرجی نەزانیووە خودی خۆی
سەرجەم ئاوازەكانی خۆی بڵێت ،بە تایبەت
ئەگەر زانیبێتی بۆ دەنگی كەسێكی تر خۆش
و شیاوترە ،ڕاستگۆیانە و بەوپەڕی
هونەرییەوە
بەرپرسیاریەتیی
ئاوازەكانی پێشكەش كردوون،
یەكێك لە دیارترین نموونەی زیندوو
گۆرانی بەناوبانگی (جادە چۆڵ و
سێبەر بوو) ،كە ئاوازی خۆیەتی
و داوێتی ب ه هونەرمەندی نەمری
برای ،مامۆستا قادر كابان .ئەگەر ئەو
بەرپرسیارێتییە الی زۆرینەی گۆرانیبێژ
و موزیسیانانی كورد چەكەرە بكات،
زۆر زیاتر موزیك و گۆرانیی كوردی
بەرەو پێش دەچێت.
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خۆشبەختانە ،میلۆدیی گۆرانییەكانی مامۆستا
كەریم لە ڕووی فۆرمی زاستی موزیكەوە زۆر
گونجاوە بۆ بەكاربردنی لە فۆرمە زانستی و
جیهانییە باوەكانی وەك (سۆناتە ،كۆنسێرتۆ،
سویت ،سیمفۆنی و .)...بەندە ڕیزبەندێكم لە
موزیكی كوردی لە شەش پارچەدا ڕشتووە ،خوایار
بێت ،دهیخەمە نێو فێستیڤاڵێكی نێودەوڵەتییەوە.
هەر پارچەیەی تایبەتە بە ناوچە و مۆركێكی
كوردی ،بەبێ ویستی خۆم بۆ میلۆدییەكی جوان
كە بتوانرێت بە فۆمی موزیكی كالسیك یان
ئۆركێسترا كاری لەسەر بكرێت ،پەلكێش بووم بۆ
میلۆدی كابان و گۆرانیی (نامەیەك بۆ خاتووزین)
م بەكار هێناوە ،كە زۆر گونجاوە بۆ بەكارهێنانی
ڕێسا زانستییەكانی ئۆركێستراسیۆن .ئەكرێت
میلۆدییەكانی بە شێوازی هەمەچەشنە وەك
موزیكی بهبێ وشە سوودی لێ وەربگیرێت و
داهێنانی لەسەر ئەنجام بدرێت ،گرنگە وەزارەتی
ڕۆشنبیری سااڵنە بەرهەمە تۆماركراوەكانی
مامۆستا كەریم كابان و زۆرینەی گۆرانیبێژانی
كوردی خاوەن ڕێچكە دووبارە بە بەرگ و
زانیاریی زانستییەوە باڵو بكەنەوە لەپێناو ئەوەی
هەمیشە ئەو بەرهەمانە لە بەردەستدا بن ،وەك
نموونەیەكی زیندوو و ڕێچكەی سەرەتای
گۆرانیی كوردی ناوچە جیاوازەكانی كوردستانی
گەورە.

مامۆستا كەریم كابان
دەنگێكی هەمیشە زیندوو

نوسینی  :بەهجەت یەحیا

زۆر كەس گۆرانی دەڵێن ،بەاڵم كەمن ئەو دەنگانەی
كە لە دەرگای دڵمـان ئەدەن و بە ناخی ڕۆحماندا
ڕۆئەچن ،كەم دەنگ هەیە ببێتە هاوڕێمان و
یادگارییەكانمان بهەژێنێ .گۆرانیی زۆر هەن ،بەاڵم
ئەو گۆرانییانەی كە دەبنە ناسنامەی نەتەوەیەك،
كەم و دەگمەنن ،دەنگی مامۆستا كەریم كابان
یەكێكە لەو دەنگانەی كە لێوانلێوە لە ڕۆمانسیەت،
وەك دارسنەوبەرەكانی گۆیژە چواروەرزە سەوز و
هەمیشە گەنجە .كاتێك كەسێك گوێبیستی گۆرانیی
(قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو)
دەبێت ،لە دەربڕینی هەستی گەرمیدا هەست بە

رۆڤار

هەموو ئەو ئازارانە دەكات ،كە لەپێناوی ئەویندا
بەر مرۆڤەكانی ئەم كۆمەڵگهیە كەوتوون ،گۆرانیی
(یاران وەسیەتم) دنیایەك میهر و وەفامان نیشان
دەدات( .گیانە لە پرخەی خەوی خاوما ،پێبنێ
وەبان هەردوو چاوما) وانەیەكە لە خۆشەویستی
و لەخۆبوردن و قوربانیدان .لە ناو كۆی گشتیی
تابلۆی گۆرانییەكانیدا (هەیكەلی عومرێكی
حەسرەتكێش) بەدی دەكەین ،هەر وەك شاعیری
گەورەی كورد گۆران بۆ دەروێش عەبدوڵاڵی
نووسیووە (لە سیماتا بەدیم كرد هەیكەلی
عومرێكی حەسرەتكێش ...وەها دیارە كە بەختت
ئاشیانی بولبولی خەم بێ).
مامۆستا بەهرەی ئاوازدانانی هەیە و بەرهەمە
سەركەوتووەكانی كە ئاستێكی هونەریی بەرزیان
هەیە ،ئاوازی خۆین ،ئاوازەكانی تایبەتمەندییەكی
تەواویان هەیە بە دەنگ و سەدای خۆیەوە و بوون
بە قوتابخانەیەكی تایبەت بە خۆی ،بێجگە لەوەش،
وهك الیەنی تەكنیكیی ئاوازدانان هەست ئەكەین
مامۆستا شارەزاییەكی تەواوی بەكار هێناوە ،بۆ
نموونە ،گۆشەی یەكەمی ئاوازەكانی لە تیتراكۆردی
یەكەمی مهقامەكاندایە و گۆشەی دووەمی
ئاوازەكان لە تیتراكۆردی دووەمی مهقامەكاندایە،
مانای هەموو دەنگەكانی پەیژەی مۆسیقاكەی
بەكار هێناوە ،كە ئەكاتە هەشت دەنگ ،چونكە زۆر
جار گوێمان لە گۆرانی دەبێت ،كە لە دوو تا سێ
تۆن یان ئەوپەڕی چوار تۆن تێپەڕ ناكات ،بەاڵم
مامۆستا ئەو ڕێچكەیەی شكاندووە و هاتووە زۆر
بە شێوازێكی جیاوازتر و مۆدێرنتر ئاوازی زۆر
جوان و ڕەسەنی بەخشیووە بە هونەری كوردی،
سەبارەت بە هۆنراوەی گۆرانییەكانی ،هەستێكی
زۆر جوان و ناسك بەدی ئەكەین و سەلیقەیەكی
گەورە لە هەڵبژاردنی هۆنراوەدا ،ئەگەر زۆر بە
وردی گوێ لە گۆرانییەكانی مامۆستا بگرین ،هەست
ئەكەین كە تەنها ئەو هۆنراوانەی وتووە ،كە زۆر
دانسقەن ،و پڕمانان و پەیامێكی مرۆڤدۆستانەی
پڕ لە خۆشەویستییان لە ئامێز گرتووە ،بێجگە لە

هەموو ئەو جوانییانەی كە باسمان كرد ،شایەنی
باسە كە جاران ئەو كەسانەی كە لەو سەردەمەدا لە
بواری هونەریدا كاریان دەكرد ،گرفتی كۆمەاڵیەتیی
گەورەیان بۆ دروست دەبوو ،ئەو سەردەمە هەروا
ئاسان نەبووە كەسێك بە ئامێرێكی مۆسیقاوە
بە كوچە و كۆاڵنێكدا گوزەر بكات ،یان كەسێك
گۆرانیی بگوتایە ،هێشتا هونەر لە كۆمەڵگهی ئێمەدا
پێی خۆی بە تەواوەتی دانەكوتابوو ،نە لە بواری
شانۆ و نە لە بواری نیگاركێشی و نە لە بواری
مۆسیقادا ،كاركردن لە بواری هونەریدا بۆ خۆی
شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بوو .مامۆستا
كەریم كابان سەرەڕای بەخششی گەورەی بە
ئەرشیفی هونەری كوردی ،وەك مرۆڤ هەتا بڵێی
كەسێكی خاكی و سادەیە ،كە ئەوەش جوانترین
ئاكارە.
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گفتوگۆ لەگەڵ

سازدانی :ئارام سدیق

كەریم كابان

كەریم عەبدولكەریم جەالل مەحمود ناسراو بە كەریم كابان و لە ساڵی  1927لە گەڕەكی مەڵكەندیی
شاری سلێمانی هاتووهتە دنیاوە .هەر لە منداڵییەوە عەشقی هونەر و مۆسیقا بووە و تا دواجار لە ڕێی
خوێندنگەوە ئاوێتەی دنیای گۆرانی و مۆسیقا بووە .ئێستا خاوەنی چەندین كاسێتی ناوازەیە و زیاتر
لە نیوسەدەیە خزمەتی گۆرانی و مۆسیقای ڕەسەنی كوردی دەكات و تا هەنووكەش لەگەڵ كاروانی
گۆرانی و مۆسیقای ڕەسەنی كوردیدا ڕێ دەكات و بە عەشقێكی گەلێ مەزنەوە ڕۆحی ئاوێتەی هونەر
بووە.
٭ چۆن سەرەتای كاری هونەریت دەست پێكرد؟
 سەرەتای ئاشنابوونم بە هونەر لە ساڵی چلەكانەوە دەست پێدەكات ،كاتێك لە قوتابخانە لە تیپیسروود بووم ،پاشان ڕادیۆیەكی ناوخۆیی هەبوو بۆ گەیاندنی دەنگوباسی جەنگی جیهانی دووەم

٭ باسی هونەرمەندان (تایەر تۆفیق و عەلی
مەردان و ...هتد) كرد .لەو كاتەدا هاوكاریی
یەكترتان نەكردووە ،یان پێكەوە گۆرانیتان
نەوتووە؟
 نەخێر ،هیچ هاوكارییەكی ئەوتۆ نەبوو ،بەاڵمهونەرمەندان (شەماڵ صائب ،نەسرین شیروان،
ڕەسوڵ گەردی و چەند هونەرمەندێكی تر كە
ناوەكانیانم بیر نەماون) ئەمانە گۆرانییەكانیان
بۆ دەسەندمەوە ،واتە وەكو كۆرس هاوكارییان
دەكردم .تا ئێستاش لە گۆرانییە فۆلكلۆرییەكانمدا

٭ واتا پێكەوە گۆرانیتان نییە و هاوكارییش
لە نێوانتاندا نەبووە؟
 نەخێر ،وەكو وتم ،بۆمان ڕێك نەدەكەوت،بەاڵم لەگەڵ هونەمەند عوسمان صابونچی ،كە
هونەرمەندێكی خەڵكی سلێمانی بووە و لە ساڵی
حەفتاكاندا كۆچی دوایی كرد ،لەگەڵ ئەو پێكەوە
گۆرانیمان وتووە.
٭ لە سەرەتادا وتت یەكەم گۆرانیم گۆرانی (لە
ڕێی دڵداریا) بوو ،ئایا دڵداریت كردووە؟
 بڕوا ناكەم هەموو كەس دڵداری نەكردبێ ،منیەكەم دڵداریم ئەوە بوو ،كە لە بەغداوە چوومە
سیدەكان .لەوێ ژنێكم هێنا و چوار پێنج ساڵ
پێكەوە بووین ،بەاڵم نەگونجاین و جیا بووینەوە،
ئەوە یەكەم دڵداریم بووە.

رۆڤار

بە خەڵكی سلێمانی ،من لەو ڕادیۆ ناوخۆییەدا
گۆرانیم دەوت .ئەو كاتە مۆسیقا نەبوو ،بەبێ
مۆسیقا بەرهەمەكانمان پێشكەش دەكرد .دواتر لە
ساڵی  1945چووم بۆ بەغدا لە دەورەی السلكی
پۆلیسی وەرگیرام .لە  1/7/1945بۆ یەكەم جار لە
ڕادیۆی بەغدا دانرام و ڕۆژانی هەینی ڕاستەوخۆ
بۆ ماوهی نیوكاتژمێر گۆرانیم پێشكەش دەكرد،
پێویستە ئەوەش بڵێم لەو سەردەمەدا تۆماركردن
نەبوو .یەكەم گۆرانیشم لەوێ باڵو كردەوە ،كە
گۆرانی (ئەمبەرەوبەرە) بوو .دوای چەند ساڵێك
لە ڕادیۆی بەغدا مامەوە و چەند هونەرمەندێك
لەگەڵمدا بوون ،وەكو مامۆستایان (عەلی مەردان،
حەسەن جەزراوی ،ئەڵماس محەمەد ،فەوزیە
محەمەد ،تایەر تۆفیق ،ڕەسوڵ گەردی ،نەسرین
شیروان) ،هەروەها دوابەدوای ئەوەش لەوێ دوور
كەوتمەوە و لە ڕادیۆ تا ساڵی  1954چوومەوە
بۆ ڕادیۆ ،پەیوەندیم بە (كامیلی كاك ئەمین)ەوە
كرد ،كە لە سااڵنی چلەكانەوە لەوێ بوو و زۆر
هاوكاریی هونەرمەندانی دەكرد .لەوێ توانیم
كاسێتێك تۆمار بكەم .یەكەم گۆرانی كە تۆمارم
كرد ،گۆرانی (لە ڕێی دڵداریا)بوو ،كە هۆنراوەی
شێخ ئەحمەدی شێخ غەنی و لە ئاوازی خۆم بوو.
گۆرانییەكانی ئەو كاسێتەش ئەمانە بوون( :لە ڕێی
دڵداریا ،خۆزگەم بە پار ،ئاواتی دووری) و پێنج
گۆرانیی فۆلكلۆریی تر.

دەنگیان دیارە ،هەروەها لەگەڵ هونەرمەندان
(تایەر تۆفیق و عەلی مەردان…)دا ئەوەمان بۆ
ڕێك نەكەوت ،كە پێكەوە گۆرانی بڵێین ،چونكە هەر
هونەرمەندە و ڕۆژێكی تایبەتی بۆ پێشكەشكردنی
گۆرانییەكانی هەبوو.

٭ئەی هاوسەرەكەی ئێستات بە دڵداری
هێناوە یان ڕێكەوت بوو؟
 نەخێر بە دڵداری نەمهێناوە .هاوسەرەكەم كچیخاڵمە و هیچ خۆشەویستییەك لە نێوانماندا نەبووە
پێش زەواج ،بەاڵم ئێستا یەكتریمان زۆر خۆش
دەوێت.
٭ زۆر جار بیستوومە دەڵێن دڵت تەڕە ،دڵێكی
گەنجانەت هەیە ،ئەمە تاچەند ڕاستە؟
 هونەرمەند ئەگەر هەستێكی ناسك لە خۆیدا شكنەبات و خاوەنی دڵێكی گەنجانە نەبێت ،ناتوانێ
درێژە بە هونەر بدات .من شەیدای گۆرانی و
مۆسیقای كوردیم و گۆرانیی كوردی ئاوێتەی
ڕۆحم بووە.
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٭ ئەو پاڵنەرانە چی بوون ،كە وایان لە جەنابت
كرد پەنا بۆ هونەری گۆرانی ببەی؟
 لەقوتابخانە هەرچیمان دەوت ،سروودینیشتمانی بوو .هەر ئەو سروودانەش عەشقی
نیشتمانی لە دڵمدا چەسپاند ،بەاڵم پاش ئەوە
كە چوومە ڕادیۆ ،ئاشنای گۆرانیی دڵداری
و سۆزداری بووم .ئیتر سۆزی نیشتمانی
یان دڵداری ،یان سروشتی كوردستان یان
ڕزگاربوونی میللەتی كورد و كوردستانی گەورە
و یان سۆزی تەصەوفی ...ئەمانە هەموویان
پاڵنەرم بوون ،من گۆرانی بۆ خۆم ناڵێم ،هونەر بۆ
گەلە نەك بۆ هونەرمەند خۆی ،دەبێ هونەرمەند
كە گۆرانی بۆ خەڵك دەڵێ ،دەبێ گۆرانییەكەی
چەشنێك بێت ،كە چێژ بە خەڵك ببەخشێت.
٭ لە زۆر لە هونەمەندانم بیستووە ،كە بە
ڕێدا دەڕۆن ،گۆرانی دەڵێن .جەنابت كە بە
ڕێدا دەڕۆی ،چ گۆرانییەك دەڵێیت؟
 من بەڕێوە گۆرانی ناڵێم ،چونكە لە واڵتی ئێمەداخەڵك بە عەیبەی دەزانێ ،بەاڵم لە مێشكی خۆمدا
شتێك هەر هەیە ،دەنا گۆرانیوتن بە ڕێگاوە عەیب
نییە و ئاساییە.
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٭ سەرەتای دۆزینەوەی ڕێچكەیەكی
تایبەت بە خۆت كەی دەستی
پێكرد و تایبەتمەندییەكانی ئەو
ڕێچكەیەت چین؟
 هەر لە سەرەتاوە كە زانیم دەنگمخۆشە و بەهرەی دەنگخۆشیم
لە خۆمدا بینییەوە ،ڕێچكەیەكی
تایبەتیم بۆ خۆم دەستنیشان كرد
و بوومە خاوەن ڕێچكەیەكی تایبەتی
خۆم ،تایبەتمەندییەكانی ئەو ڕێچكەیەشم
ئەوەیە ،كە مۆركێكی ڕەسەن لە دەنگمدا
هەیە ،كە تایبەتە بە دەنگی من .هەر

ئەوەشە كە دەنگی من لە دەنگی هونەرمەند
(حهمەجەزا) یان یەكێكی تر جیا دەكاتەوە یان بە
پێچەوانەوە.
٭ لەگەڵ گەشەسەندنی قۆناغە هونەرییەكاندا
بە كام هونەرمەند كاریگەر بوویت و چ
كاریگەرییەكی لەسەر ژیانی هونەریت
كردووە؟
 هیچ هونەرمەندێك كاریگەریی نەبووە لەسەرمو سوودم لە هیچ گۆرانیبێژێك وەرنەگرتووە و
نەشمویستووە وەكو هیچ گۆرانیبێژێك گۆرانی
بڵێم ،ویستومە وەكو كەریم كابان گۆرانی بڵێم.
لەبەر ئەوەی دەنگم مۆركێكی تایبەتی ڕەسەنی
تێدایە ،بۆیە نەچوومەتە سەر هیچ مۆركێك ،كە
خاوەنی هەبووبێت ،چونكە من الساییكردنەوەم
بە الوە هونەر نییە.
٭ ڕەسەنایەتیی مۆسیقا و گۆرانیی كوردی لە
چیدا دەبینیتەوە؟
 مۆسیقا و گۆرانیی كوردی لە ئێستادا لەبەرئەو ئازادییەی پاش ڕاپەرین فەراهەم بووە لەناو
خەڵكدا ،ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی خەڵك زیاتر
ڕوو لە گۆرانی و مۆسیقا بكات ،كاتی بەعس كە
گۆرانییەكت تۆمار دەكرد ،دەبووایە بتناردایە
بۆ كەركوك لەوێ لیژنەی چاودێری بڕیاری
باڵوكردنەوەیان دەدا ،بەاڵم ئێستا ئەوە نەماوە.
لیژنەی چاودێری نییە .هەركەسە و هەڵدەسێ
گۆرانی دەڵێ ،بەمەش گۆرانی و مۆسیقای كوردی
گەشەی كردووە.
٭ بمبوورە ،من مەبەستم ئەوەبوو توانیوومانە
ڕەسەنایەتیی گۆرانی و مۆسیقای كوردی
بپارێزین؟
 سەبارەت بە پاراستنی ڕەسەنایەتیی گۆرانیو مۆسیقا ،هێشتا زۆرمان ماوە ،دەبێت ئێمە
گۆرانییەكانمان لە ڕۆحیەتی فۆلكلۆرەوە سەرچاوە

٭ ئەو تایبەتمەندییانە چین ،كە گۆرانی و
مۆسیقای كوردی لە گۆرانی و مۆسیقای واڵتانی
تر جیا دەكاتەوە؟
 هەموو میللەتێك ڕێچكەیەكی تایبەتی مۆسیقا وگۆرانیی خۆی هەیە ،لە هەموو هونەرەكانی تریشدا
بە هەمان شێوەیە ،ئێمەش وەكو كورد ،مۆركی
تایبەتی خۆمان هەیە .ئەگەر ئێمە لەسەر ئەو
ڕێچكەیە بەردەوام بین و ڕێ بكەین ،ئەوا وەكو
هەموو میللەتانی تری جیهان دەتوانین بڵێین هەین.
٭ سەردانی ئەم دواییەتان بۆ شاری سنەی
كوردستانی ڕۆژهەاڵت لەگەڵ هونەرمەندانی
گۆرانیبێژ (حەمەجەزا ،عەبدولقادر حەسەن)
چۆن ڕێك خرا؟ ئەو سەردانە چۆن پێناسە
دەكەیت؟ چ كاریگەرییەكی لەسەر ژیانی
هونەریت هەبوو؟
 ئێمە لە زستانی پار لە مانگی یەكدا لەگەڵ تیپیمۆسیقای سلێمانی دەستمان كرد بە خۆڕاهێنان .لە
شاری سنەوە بانگێشت كراین ،كە بچین هاوبەشی
بكەین لە فێستیڤاڵی هونەری لە شاری سنە.
ڕۆژی  14/2لە ڕێی پێنجوێنەوە چووینە خاكی
ئێران .كە گەیشتینە شاری سنە ،پێشوازییەكی
گەرممان لێكرا ،ئێمە لەو بڕوایەدا نەبووین بەو
جۆرە ئەو پێشوازییەمان لێبكرێت .من هەستم كرد
كە ئەو میللەتە زۆر تینووی ئێمەن و تامەزرۆی
گۆرانییەكانمانن ،هەر بۆیە زۆر بە عەشقەوە داوای
ئیمزایان لێدهكردین و وێنەیان لەگەڵ دەگرتین

٭ وەكو هونەرمەندێكی بەئەزموون ڕات لەسەر
هونەرمەندە الوەكانمان چییە؟
 هونەرمەندە الوەكان تەنها دەیانەوێ گۆرانی بڵێنو گوێ نادەنە پاراستنی ڕەسەنایەتی ،زۆر گۆرانیم
گوێ لێیە هەست دەكەم عەرەبییە ،یان فارسییە
یان توركییە ،بەاڵم تەنها هۆنراوەكە كوردییە ،من
لێرەدا داوا لەو هونەرمەندانە دەكەم ،كە مۆرك و
ڕەسەنایەتیی گۆرانیی كوردی بپارێزن.
٭ كام لە هونەرمەندە الوەكان توانیوویەتی
ڕەسەنایەتیی گۆرانی و مۆسیقای كوردی
بپارێزێت؟
 ئەوەی كە زۆر توانیوویەتی ڕەسەنایەتیی گۆرانیو مۆسیقای كوردی بپارێزێت ،وەك (عەدنان كەریم،
بەهجەت یەحیا ،خالید ڕەشید ،مەحمود محەمەد،
ئەرجومەن هەورامی ،عادل هەورامی … .هتد)
ئەمانە گۆرانییەكانیان مۆركی ڕەسەنی پێوە
دیارە و سۆزێكی زیندووی كوردانەی تێدایە.

رۆڤار

بگرێت ،پاشان ئاوازی تازە لە ڕۆحی فۆلكلۆرەوە
دابنێین ،بەاڵم ئێمە هێشتا ماومانە ئەو ڕەسەنایەتیە
بپارێزین ،بە حوكمی ئەوەی شوێنی جوگرافیمان
كە كەوتوینەتە نێوان (فارس ،تورك ،عەرەب) كە
مۆركی ئێمە تێكەڵ بە گۆرانیی ئەوان بووە و هی
ئەوان تێكەڵ بە گۆرانی ئێمە بووە ،بەاڵم گرنگ
ئەوەیە ئێمە مۆركەكەی خۆمان بپارێزین و پاك
ڕای بگرین.

و ماچیان دەكردین .بە ڕاستی ئهو سهردان ه
نوێبوونەوەیەك بوو لە ژیانی هونەریی مندا و
زۆر خۆشحاڵ بووم و حەزم دەكرد زۆر الیان
بمێنمەوە ،بەاڵم دەرفەتمان تەنها پێنج ڕۆژ بوو.

٭ بۆچی هەموو جارێك كە باسی هونەرمەندی
دەنگخۆشی برات (قادر كابان) دەكرێت ،جۆرە
ماتییەك داتدەگرێت؟ چ یادگارییەك تۆی بە
عیشقی ئەو هونەرمەندەوە بەستووهتەوە؟
 ئەو هونەرمەندە گەورەیە برام بووە ،پێكەوەژیاوین ،كە گەورەش بووین ،هەر پێكەوە بووین
و هەزاران یادگاریم لەگەڵیدا هەیە ،كە هەرگیز
بیرم ناچنەوە .بۆ  22ساڵ دەچێت ڕژێمی بەعس
گرتوویەتی و گومناوە ،نە پێیان وتوین چییان
لێكردووە و نە پێشمان دەڵێن .چەندین جار
هەوڵمان داوە هەواڵی بزانین ،بەاڵم بێسوود بووە.

73

٭ مامۆستا ئەگەر یادگارییەكی ژیانی
هونەریتمان بۆ باس بكەی لەگەڵ هونەرمەند
قادر كاباندا..؟
 یادگاریمان زۆر زۆرە ،بەاڵم یادگارییەكیهونەری ئەوەیە ،كە من چەند ئاوازێكم بۆ ئەو
داناوە وەكو لە درزی پەچەوە ،كە بە (جادە چۆڵ
و سێبەر بوو) ناسراوە ،هەروەها كچی شۆخ و لە
ڕێی دڵداریا كە من وتوومە و ئەویش وتویەتی،
ئەمانە وام لێدەكەن كە هەرگیز لە بیرم نەچێتەوە،
مەگەر مەرگ لە بیرم بباتەوە.
٭ مامۆستا ئەنوەر قەرەداغی لە دیدارێكدا لە
ژمارە ()69ی گۆڤاری ڕاماندا سەبارەت بە تۆ
وتی :تا ئێستاش دەنگی هەر گەنجە ،منیش
لەگەڵ هەمان ڕادام ،دەمەوێ بپرسم چی وای
لە دەنگی جەنابت كردووە كە بە گەنجی
بمێنێتەوە؟
 ئەوەی ڕاستی بێت ،جگەرەم نهكێشاوه،مەشروبی قورسم نەخواردووە تەنها مەگەر بیرە
و شتی ئاسایی ،هەروەها پارێزگاریی دەنگی
خۆشمم كردووە ،من سوپاسی كاك ئەنوەر
قەرەداغی دەكەم ،كاك ئەنوەر وەكو مانگی
چواردە لە ئاسمانی هونەری كوردیدا دیارە،
پێویستی بەوەصف كردن نیە.
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٭ تا چەند ئەندامانی خێزانەكەت
هاوكارت بوون بۆ دنیای هونەر؟
 تا ئێستا هاوكارییان نەكردووم،بەاڵم هەندێ جار هانیان داوم بۆ
ئەوەی گۆرانیی نوێ بڵێم .من ناتوانم
وەكو هەندێ هونەرمەند ساڵی دوو
كاسێت دەربكەم .دەمەوێ ساڵی یەك
بەرهەم تۆمار بكەم و نرخی دە كاسێتی
هەبێ و لە نێو گوێگرانمدا جێی خۆی
بكاتەوە.

٭ ئەی تۆ تا چەند هانت داون بۆ دنیای هونەر؟
 من هیچ ڕێگر نەبووم كە ئیشی هونەری نەكەن،ئەوەش هاندانێكە.
٭ هەست دەكەم گۆرانیی (تەمەن) لە
هەستێكی زۆر پڕ لە سۆزەوە دێتە دەرێ .ئەم
سۆزە گەرمە بۆ؟
 من وا هەست دەكەم ئەو شیعرە بۆ مننووسراوە ،باسی ژیان دەكات لە تەمەنی مندا،
هەر ئەمەش وای لێكردم كە بە سۆزێكی گەرمەوە
بیڵێم.
٭ دواین پرۆژەی هونەریت چییە؟
 گۆرانییەكی نوێیە بە ناوی (خەزان) ،كە لەهۆنراوەی ئەحمەد محەمەدە و بە نیازم لەم
ماوەیەدا بیدەمە تیپی مۆسیقای سلێمانی تا
ئاوازی بۆ دابنێن و پاشان بیكەمە گۆرانی.
٭دواجار ئێمە هیچمان نییە ،دواوتەی
بەڕێزت چییە؟
 ڕێزم بۆ هەموو هونەردۆستان و بە هیوایبەرەوپێشبردنی هونەری كوردی و سوپاسیش
بۆ ئێوە.

بێدەنگ بن پەیكەرێك دەدوێ
حەكیم مەال ساڵح
ئێوارەیەكی درەنگ گەشتمە پایتەختی ڕۆشنبیری و خۆر ڕمێكی مابوو بمانسپێرێ بە تاریكی .ئوتومبیلە
نەگبەتەكەمان جگە لەوەی لە ڕێگا ماوەیەك پەكی كەوت ،لە زاڵگەكەی بەرەتای شاریشدا زۆریان
وەستانین ،دیارە هەواڵ گەیەنرابوو كە لە هەموو كەسێ بپرسنەوە بە مەبەستی ئەوەی ئەگەر زوڕێتێكی
ئەهریمەن بەرگی فریشتەی پۆشیووە بۆ ئەوەی نەناسرێتەوە و زرمهیهك لە بناگوێی شار هەڵسێنێ،
باڵبەستی بكەن و پاش پشكنین و لێكۆڵینەوە وەك شتێكی بێزەون ئاودیوی جەهەنەمی بكەنەوە .ئەمانە
هەموو بە جێی خۆی و مامەوە سەرخۆم ،كە یەك چركەم بە ساتێ لێدەڕۆشت بۆ ئەوەی لە شارە پڕ
لە زەوق و شەوقەكەدا سۆمام بە دیتنی پەیكەرەكە پرشنگ بكاتە بەرات .بەاڵم بە داخەوە ،كات تێپەڕی
و تاریكی پەلكێشی كردم بەرەو ماڵی هاوڕێیەكم.
شەوەكەی (لە پرخەی خەوی خاومدا) گوێم ڕادێراوە بۆ جۆرێ گۆرانیی جادووباز و سەراپام شەاڵڵی
كەیف و خەنین بووە .ئەو شەوە عەتراوییە كە (قەت ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو)ی نەدەدا ،زۆر
بە خۆشی گەیاندمە (هەوارەبەرزەی) بەیانی .بهبێ ئەوەی هاوڕێكەم بەئاگا بێنمەوە ،بە كورتەنامەیەك
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مااڵواییم لێكرد و تەكسییەك گەیاندمیە خزمەتی
پەیكەرە مەزنەكە :بەوپەڕی تامەزرۆییەوە
بەرامبەری ڕاوەستام ،لەگەڵ سەرنجداندا دیتم
گەرد و تۆز لەسەر هەندێ شوێنی الڵوپاڵ لێی
كەوتوون ،بە چەند كلینسێك ڕام ماڵین ،چونكە بە
المەوە گوناهی گەورەبوو جگە لە پرشنگی خۆر یا
نمەی باران هیچ شتێكی دیكە شەستەی بەسەردا
بكات .نەیدەناسیمەوە ،بۆیە بە ئاستەم هاتە گۆ:
 لەكوێوە هاتوویی؟٭ بەڕێز گیان لە هەڵەبجەوە.
 ئااااخ ،هەڵەبجەی شەهید؟٭ بەڵێ.
 فەرموو ...چۆن گەیشتوویتەتە الی من؟٭ بیستم خەڵكی ئەم شارە لەبالەب لە عوشرەتە
ئەم كارە شایستەیان بە بااڵ بڕیووی ،بە پێویستم
زانی زیارەتت بكەم.
 ئەی بۆ نەچووی بۆ الی خۆی؟٭ دڵم نابات ،چونكە تەمەن تەنگی پێ هەڵچنیووە و
بە دیتنی ئازار ڕۆحم دەكرۆژێ ،خەم گیانم دەكاتە
كوانوویەكی گرپەدار .بەاڵم الی تۆ دەكەومە ژێر
ڕێژنەی شادییەوە و دەڵێم ئۆخەی.
ئەو بێدەنگیی هەڵبژارد و منیش ڕامان ڕامان لە
جێی خۆمدا وەستاوم و متەقم لێبڕاوە .بەاڵم لە
ناخەوە بێورتە ناڵە و نزوولەم دەگەییە تەشقی
ئاسمان ،چۆن...؟ ئاخر خەڵكی خوا ئێوە بڵێن
چۆن هەناوم نەورووژێ بەرامبەر هونەرمەندێكی
بەهرەمەند ،كە بۆ خۆی لە جوگرافیای گۆرانیی
كوردیدا اللەزارێكی لەسەر خۆی تاپۆ كردووە؟
چۆن؟ چۆن؟
هونەرمەندێك ئەگەرچی نەیتوانی لە (سەید عەلی
ئەسغەری كوردستانی) بەمالوە تا (بەهجەت یەحیا)
مان لە بیر بەرێتەوە ،بەاڵم بووهتە وێستگەیەك و
هەموومانی لەسەر خۆی ڕاگرتووە .هونەرمەندێكی
وا كە مێرگ و پۆرگ و دەنگ و سەنگی لە
سەرجەم گۆرانیبێژەكانی دیكە جیاوازترە و بە
یەك دەسكەگوڵی ستران چووهتە ڕیزی پێشەوەی

بەهرەوەران.
چاوەكانی تریفەی سرەوتیان بە زایەڵەی دەروونم
بەخشی .دەمودەست زانیم هەر ئێستە دەنگێكی
نیانی خۆی ئاسایی لەسەر زاری باڵ دەگرێتەوە
بۆ ناو هێالنە چكۆلەكەی ناخم.
 دەزانم پرسیارت لە دڵدایە ...بۆ لێی وەستاوی؟پاش كەمێ وەستان گوتم:
٭ گەورەم لەگەڵ ئەو سۆزەی كە لە دەنگتدا هەیە،
شیعری بەزەوقیشت هەڵبژاردووە بۆ گۆرانییەكانت،
ئەم دوو زەوقەت چۆن دەستەمالنی یەك كردووە؟
گواڵوی بزەیەكی بە ڕوومدا پژاند و گوتی:
 ئاشنایەتیم لەگەڵ شیعردا وەكو دڵی الس وایەبۆ خەزاڵ ،هەر ئەوەش هانی داوم كە شیعری
زۆر بخوێنمەوە ،كچۆڵەی ئەو شیعرانەی كە هەڵم
بژاردوون ،ناخیان هەژاندووم و مارەم بڕیوون لە
ئاوازەكانم .دەنگی خۆش ئەگەر شیعری دڵگیری
لەگەڵدا بێت ،زیاتر گوێگر بەالی خۆیدا دێنێ،
ئێمەیش وەكو كورد خەرمان بەرەكەت بەشی
خۆمان شیعری لیریكیمان هەیە.
ئەم بۆچوونە تاوێك زمانی كردمە تەڵەی تەقیوو،
واقم وڕما و یەك یەك شیعرەكان لە یادمدا كەوتنە
سەما ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەی هێنایەوە بیرم،
كە یەك پیتی شیعرەكان لە بۆتەی ئاوازەكانیدا
قووت نەدراون و نەرم نەرم دانیان پێدا
دەنێ ،بە پێچەوانەی هەندێ گۆرانیبێژی دیكەوە،
كە جاروبار وشەكان تێك دەشكێنن بۆ ئەوەی
پارسەنگی ئاوازەكەیانی پێ ڕابگرن.
پاش ئەو گەشتەی كەم تا زۆر خایەنە كە بە ناو
گوڵشەنی شیعرەكانیدا كردم ،ڕێگەم بە خۆمدا
عەرزی بكەم:
٭ ئەی سەیدای هونەر و شەیدای شیعر بۆ ژمارەی
گۆرانییەكانت زۆر نین؟
 ڕۆڵە گیان زۆر و كەم پێوانە نییە بۆ هونەر،گرنگ ئەوەیە هونەرت نواندبێ ئەگەر بە گۆرانی
بێت یاخود بە شیعر ،هەروەكو دەبینین ،ئەحمەد
هەردی كە هەرگیز ئەو چەپكە شیعرەی لە
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كتێبخانەی كوردیدا ناخەون و هەمیشە
چێژ لە خوێندنەوەیان وەردەگیرێ،
ئێ خۆ لە سەردەمی ژیانی هەردیدا
شاعیری دیكەشمان هەبوون و زۆریشیان
هۆنیوەتەوە ،بەاڵم وەك هونەر و سەلیقەی
شیعری نەیانگەیاندووە بە شكۆی ئەو .پاش
ئەوەش ،دەبێ بڵێم من درەنگ بۆم ڕێك
كەوت خۆم دەربخەم ،هەر ئەوەندەم پێكرا
و خۆم لە زۆروبۆریش پاراستووە و بە
سڵەوە لە مەیدانی هونەردا هاتوومەتە گۆ .با
هەروا بەسەر ئەوەشدا تێنەپەڕم كە ئەنوەر
قەرەداغی و فرەنسیس داود یارمەتیدەرێكی
لێوەشاوەی دەنگی من بوون ،عیشقی
خۆیان تێكەڵ بە شەیدابوونەكەی من
كردبوو بۆ بەرزڕاگرتنی ئااڵی هونەری
مۆسیقا و گۆرانی.
كە لەگەڵ خۆیدا بەو هونەرە چوارشانەیەوە
باسی ڕۆڵی هەردوو هونەرمەند كاك
ئەنوەر و كاك فرەنسیسی كرد ،بۆ
ماوەیەك خەیاڵم چووە سەر ئەم دوو زاتە،
كە ئەو پەیكەرە دەستی ڕێز دەخاتە سەر
شانی بەشكۆیان ،لە كانگای دڵەوە كەوتمە
پاڕانەوە لە خودای گەورە و گوتم :ئیالهی
ئەم دوو هونەرمەندە مۆسیقاژەنەت
پێبەخشین ،من بە چ جۆرێ بتوانم
شوكرانەبژێرت بم؟ خۆ ئەگەر
ئەم دوو زاتەمان نەبووایە،
ئەوا پایەكی سازوئاوازی
نوێمان لەنگ دەبوو.
یەك یەك ئەو گۆرانیبێژانە
هاتنەوە یادم ،كە لەژێر
سەیوانی ئەم دوو پیاوە بەرزەدا
چریكاندیان و گەلێك لە گۆرانیمان
هونەری بەرجەستەیان بە بااڵ بڕا
و ماندوونەناسانە درێژەیان بە كار
و چاالكیی خۆیان داوە.
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رۆڤار

شنۆی حەیرانبوونم بەرامەیەكی بێهاوتای كردە
جمكی خەیاڵم ،خەیاڵ سروشتی بای هەیە ،لە
هیچ گوزەرێكدا ئارام ناگرێ .منیش ئەگەرچی بۆ
زیارەتی پەیكەر هاتووم ،كەچی هەموو جادە و
بان و شەقام و كۆاڵنەكانی سلێمانی هاتنە سەر
پەڕەی دیەم و بە خۆم گوت :خۆ ئەم شارەی نالی
و ئیبراهیم ئەمین باڵدار و ئەحمەد ساالر و شێركۆ
بێكەس و كەژاڵ ئەحمەد پڕە لە پەیكەری شایان
و دارماڵە لە ناونانی قوتابخانە و شەقام و باخچە
و چاپخانە بە ناوی كەسایەتییە پایەبڵندەكانەوە،
ئەوی بە سەری زیندوو بۆچی دوو پەیكەریش بۆ
كاك ئەنوەر و كاك فرەنسیس چێ ناكەن؟ ئایا ئەم
كارە ڕەوا...
 بۆ بێدەنگ بووی؟منی سەرمەست كە بە سەرنجی وردەوە
كەوتوومەتە تەفەڕنجی شوێن بە شوێنی شار و
بیر لەو هەموو سەروەرانەی ئەدەب و هونەر و
سیاسەتی شاری هەڵمەت و قوربانی دەكەمەوە،
كە ئەگەر سەرژمێریان بكەین ،دە هێندەی لەشكر
و تاقمە مومتازەكەی ئەحمەد پاشای بابان دەبن،
بەو پرسیارە ڕاچەنیم و خۆمەن هاتمە گۆ:
٭ ئەزبەنی ...پێت چۆنە پێشنیازێك ئاڕاستەی
سەندیكای هونەرمەندان بكەم؟
 بیڵێ بزانم چیە؟٭ داوا دەكەم بە تەنیشتتەوە شاشەیەك دابنێن
گۆرانییەكانتی تیا پەخش بكەن ،كە ئەوەش
سەفایەكی دی دەبەخشێ بە ڕەونەقی شارەكە.
چاوەڕێی وەاڵم بووم ،نەبوو .زەنگێك دای لە
دەرگای هۆشم و بە دوایدا دەنگێكم بیست:
(ئەوە ئەركی سەرشانی ئێمەیە وەك سەندیكای
هونەرمەندان چ خزمەتێك لەو ڕووەوە پێویست
بێ ،بیكەین بۆ ئەو هونەرمەندە بەرزە و هەر
كارێكی دیكەی لەو بابەتە).
بەر لەوەی من قسەی خۆم بكەم و ئەو ڕاستییەی
پێ ڕابگەیەنم ،ئەو بە سیمایەكی گەشەوە گوتی:
 -سوپاستان دەكەم و دەستی یەك بە یەكیان

دەگوشم.
٭ هی كێ؟ بەڕێزم.
 سەندیكای هونەرمەندان ...منیش گوێم لێبوو كەبەنیازن بێن بەدەم پێشنیازەكەتەوە.
٭٭٭
بێدەنگ بێدەنگ وەستاوم و چاوانم لەو پەیكەرە
هێژایە ناترووكێنم ،ئەویش جارجار شەونمی
خەندەیەك دەتكێتە سەر ترۆنجكی لێوی .بهبێ
ئەوەی هیچ بڵێ ،لە خەندە گزنگدارەكەیدا گەلێ
شت دەخوێنمەوە ،كە هەر هەموویان نێرگسی نێو
مێرگی ویژدان و دڵهاوەری خاك و گەلن .بێدووان
پێمان دەڵێ:
"زۆر بەختیارم كە نەتەوەكەمان لە دهاری ڕزگاری
نزیك بووهتەوە و ئاهەنگ بۆ جەژنی سەرفرازی
ساز دەكەن".
"شادم بەوەی دەستەاڵت بە هەموو جۆرێ لە
ئاوەدانكردنەوەی هەرێمەكەماندایە".
"بریا هەرەتی جارانم بووایە و شیعرێكی هەڵقواڵوی
ناخی كوردپەروەرێكی ڕەسەنم بكردایەتە گۆرانی
بۆ بااڵی پێشمەرگە".
"كاشكێ الیەنە سیاسیەكانمان كورد كوردێنەیان
بخستایەتە سەرووی حزب حزبێنەوە".
"خۆزگە بیری من ئەحەسایەوە
جارێ وەك گوڵهباخ ئەگەشایەوە
سەهۆڵبەندانی كوێستانی پەستیم
بە گەرمیی ئاوات ئەتاوایەوە
ئاواتەكەیشم ئەوەیە برا
ترازووی ڕاستی خێرا هەڵئەخرا
(ڕاستی) و (شەرەف) و (پلەی زانیاری)
هەموو كەس وەك خۆی كێشانە ئەكرا"
"گەلێك سوپاس بۆ هونەرمەندی پەیكەرتاش –
ڕەنج عوسمان چێوار – كە ئەم كااڵی بە قەد بااڵم
بڕی".
بیرم كردەوە ئەم (مەزدامیر)انەی (زەبوور)
لە ئەمڕۆی ژیانی ئێمەدا دەژین و بە چریكە و
سۆزی (داود)یانە بەرەو ئاقاری بەختەوەریمان
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دەبەن .ئای هونەرمەندە گەورەكە ،ناخت تژییە
لە هەڵوێستی كوردایەتی و مەردایەتی ،تۆیش
بە ئاواز وەكو گۆرانیبێژە گەورەكانی دیكەمان
لە ڕۆژانی نەهاتی و نەهامەتیدا سەری گەلتان
بەرز و بەرزتر كردەوە ،كە بوونەتە ناسنامەیەكی
هونەری بۆمان و شەڕە هونەری ئێوەیش شەڕێكی
ڕەوا بوو بۆ سەربەرزیمان .چونكە گەلی بێهونەر
بێهونەرە و پەلێكی گۆجە ،ئێمە چریكەی ئێوە
دەدەینە دەست (كۆنفێشیۆس) و دەڵێین :فەرموو
ئەوە ناسنامەكەمان .دەك هەموومان قەرزاری
ڕۆژی پەساڵن بین ئەگەر لە بیرتان بكەین.
٭٭٭
زانیی پێیهكانم تەزیوون و بێتاقەتم بە دەستیانەوە،
نیان نیان مۆڵەتی دام بڕۆم پشوویەك بدەم .منیش
لەگەڵ كەوتنەڕێدا جگەرەیەكم پێكرد و دەستم
بە پیاسەكردن كرد ،خۆ ناكرێ دووكەڵی جگەرە
هەڵدەی بە ڕووی ئەو كەڵەپیاوەدا و ناشكرێ
پێ بجووڵێنیت ،چونكە سەرباز لە بەرامبەر
كەسێكی پلەداردا ئەوە پیشەیەتی ،پەیكەرەكەش
بەو پلەوپایە بەرزەوە كە بە دەستی هێناوە ،دەبێ
هەم بە ڕێزەوە ڕووبەڕووی بوەستین و هەم بە
دووكەڵی بخوور شاباشی بكەین.
دوا مژم لە جگەرەكە دا و گەڕامەوە خزمەتی،
دوای ساڵوێك وتم:
٭ قوربان ڕێگە دەدەی یاخود پێت خۆشە
پرسیاری تر بكەم؟
 بەڵێ ،بۆ نا...٭ گۆرانییەكانت یەكدەنگییان پێوە
دیارە ،ئەمە چۆن ڕێك كەوتووە؟
 من هەموو هەوڵی خۆم لەوەداچڕ كردووهتەوە ،كە هەر خۆم بم
و لە كەس نەچم ،تەنانەت دەنگم لەگەڵ
دەنگی شەهید قادری برامدا جیاوازە،
ئەوە یەك و دوو لە سنووری سلێمانی
– شارباژێڕ و سیوەیلدا دوو ئاوازی
لەمێژینەمان هەبووە بە ناوەكانی (دڵسۆز)
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و (دیالن) ،بەاڵم هەرگیز بیرم لەوە نەكردووهتەوە
كە ئەو دوو ئاوازە بێنمەوە ناو ئەمڕۆی ژیانی
هونەرییمان ،خۆ ئەگەر ئەو كارەم بكردایە ،ئەوا
دەبوومە دەنگەوەرە و ئەمە دەرنەدەچووم كە
خۆم هەڵمبژاردووە .ئەو دوو ئاوازەش خۆشن
خۆش .مەولەوی تاوهگۆزی لە شیعرەكانیدا ناوی
هەردووكیانی بەسەر كردووهتەوە .بۆ ئاوازی
دڵسۆز فەرموویە:
بڵندكەر مەقام (دڵسۆز) وە (راس)ی
تەنزیلەش فەردگەل خاڵۆی كۆماسی.
بۆ ئاوازی (دیالن)یش فەرموویە:
جەتەنخوای نەی بەزم خەم وەیالنەوە
هۆر دەرئی چەند فەرد وە (دیالن)ەوە.
ئەم ئاوازی ئاهەنگی دووەمە حەمەساڵح دیالن
جوان زیندووی كردووهتەوە ،بەاڵم بە داخەوە
حەزی نەدەكرد پێی بگوترێ گۆرانیبێژ.
هەروەها بیستوومە ئاوازێكی دیكەمان هەبووە بە
ناوی (سەفەر) ،ئەمەیان بە باشی ناناسم ،ئەگەر
بشمزانیایە ،ئەو بە ڕێیدا نەدەچووم .برالە بە
كوردی و بە كورتی پێت بڵێم :من لە هونەردا
ویستوومە پشكی خۆم هەبێ و پاروو لەسەر
خوانی كەسی دی دانەگرم .دە ئیتر بەخێرهاتیت
و من زۆر بێتاقەتی ئەم گێچەڵەی (دا–عییش)م،
كە بەرۆكی گەلەكەمانی گرتووە ،وازبێنە و (لێم
گەڕێ با دەستە ئەژنۆ دابنیشم كەف زەنان).
كە وشەی (عییش)م بەر گوێ كەوت ،قاقایەكم بۆ
هات ،بەاڵم لەبەر شكۆمەندیی ئەو كپم كردەوە و
بە سەردانەوانێ خوداحافیزیم لێكرد و تا گەشتمە
سەر سیلەیەك ،پەیتاپەیتا الیەكم دەكردەوە و دڵم
ئۆخژنی دەهاتێ.

كەریم كابان لە زاری خۆیەوە

لە ژیانی خوێندكاریمدا

ال دەرسی قورئانی پێدەوتین .هەروەها
ژیانی خوێندنی من لە حوجرەوە دەستی پێكردووە ،لە حوجرەدا مە 
بێجگە لە خوێندنی قورئان ،هەندێ حەرفی (ئەلف و بێ)یان بۆ ئەنووسین ،بۆ ئەوەی لەگەڵ خوێندنی
قورئاندا حەرفەكانی ئەلف و بێش بزانین .لە سەرەتای ساڵی سییەكاندا بوو ،كە من لە حوجرەدا بووم،
منداڵ بووم ،دایكم بە كۆڵ دەیبردم بۆ حوجره،لەگەڵ خوێندنی قورئان و ئەلف و بێدا كتێبێكی فارسی
هەبوو ،كە پێیان دەوت (گوڵستانی شێخی سعدی) ،كە دیوانە شیعرێكی فارسیی (شێخی سعدی) بوو،
ئەوەشیان هەر پێدەخوێندین .من لە حوجرە بە تەواوەتی فێری خوێندەواری بووم .بە بیرم نایەت كە
نەخوێندەوار بووبم ،دوای ئەوەی كە من هەموو قورئانم خەتم كر د و هەموو گوڵستانەكەشمان خوێند،
لهدوای ئەوە باوكم منی خستە قوتابخانەی كانێسكانی سەرەتایی ،كە یەكەم مەكتەب بوو كرایەوه .دوو

رۆڤار

پۆلی تێدا بوو ،من چوومە پۆلی یەك ،بەاڵم سەیری
دەرسەكانم دەكرد هەموویم دەخوێندەوە ،چونكە
پێش ئەوە فێر ببووم ،چوومە الی بەڕێوهبەری
خوێندنگاكە ،كە ئەو كاتە (عزیز فەنی) بەڕێوهبەر
بوو ،پێم وت :من ئەوانە هەمووی دەزانم ،ئیتر
ئەویش ئیمتیحانێكی كردم و لەبەر ئەوەی كە
زۆر زیرەك بووم ،لە پۆلی یەكەمەوە بردمیان
بۆ پۆلی دوو .لە دوای ئەوەی دەرچووم بۆ پۆلی
سێ ،نەقڵیان كردم بۆ قوتابخانەی فەیصەلیەی
سەرەتایی و لەم قوتابخانەیە لەبەر ئەوەی كە
دەنگم خۆش بوو ،منیان خستە تیپی سروود .لە
كاتی خوێندنی ئێمە دنیا زۆر پێشكەوتوو نەبوو،
لە دوای ئەوەی چوومە قوتابخانە ،پاش دوو سێ
ساڵ جەنگی جیهانی دووەم دەستی پێكرد .دنیا
بوو بە گرانی .قوماش و شت لە بازاڕدا نەما،
خواردەمەنی زۆر گران بوو .لەبەر ئەوەی كە
قوماش گران بوو ،جلەكانمان پینە دەكرد ،ب ە هەمان
شێوە پێاڵوەكانیشمان پینە دەكرد و دەرسیشمان
دەخوێند .لە كاتی ئەم جەنگەدا ئینگلیزەكان لە ژێر
ئیدارەی (عەلی مەال شەریف) ئێسگەیەكی ناوچەییان
دانابوو .ئێسگەكە بریتی بوو لە ئەمپریفایەرێك
و مایكرۆفۆنێك ،كە لە بەردەركی سەرا هەندێ
بڵندگۆ (مكبرە) دانرابوون ،كە دابەش كرابوون
بەسەر سێ چایخانەی گەورەی بەردەركی سەرا،
كە بە زۆری خەڵكی سلێمانی لەو چایخانانەدا
دادەنیشتن .من لە الیەن بەڕێوهبەرایەتیی زانیاریی
سلێمانی نێردرام بۆ ئەو ئێسگەیە بۆ گۆرانیوتن.
ئەو ئێسگه ناوچەییە بۆیە دانرابوو لە سلێمانی،
بۆ ئەوەی دەنگوباسی جیهان بگەیەنێت بە خەڵكی،
چونكە ئامێری ڕادیۆ زۆر زۆر كەم بوو ،مەگەر
ماڵە دەوڵەمەندەكان ڕادیۆیان هەبووایه .،من لەو
كاتەوە دەستم كردووە بە كاری هونەری و لە ساڵی
 1942چوومە قۆناغی ناوەندی ،دەفتەر و قەڵەم
زۆر بە زەحمەت دەست دەكەوت .لە دائیرەكانی
حكوومەتدا كاغەزمان كۆ دەكردەوە و بە دەرزی
و دەزوو بەیەكەوهمان ئەنان و ئەمان دووری

و شتمان لەسەر دەنووسی .لە دوای دەرچوونم
لە پۆلی سێی ناوەندی ،لەبەر بژێویی ژیانم لە
سلێمانییەوە چووم بۆ بەغدا بۆ ئەوەی بچمە
خانەی مامۆستیایانی ڕیفی .كە چووم ،بە داخەوە
جێگە نەمابوو ،لە دەوری ساڵی 1945دا بوو ،لە
تەمەنی  18ساڵیدا بووم .منیش لەوێ هاتمەوە بۆ
ئوتێل لە بەغداد .هەندێ برادەرم وتیان وەرە بۆ
دەورەی الستیكی پۆلیسی ،منیش ئەوراقم تەقدیم
كرد لەوێ وەرگیرام و هەر لەوێ پەیوەندیم كرد
بە بەڕێوهبەرایەتیی ڕادیۆی بەغداد بەشی كوردی،
كە كاك (كامیلی كاكە ئەمین) لهوێ بوو ،لەبەر
ئەوەی منی دەناسی ،كە خەڵكی سلێمانی بوو
و دەیزانی دەنگم خۆشە ،داوای لێكردم ڕۆژانی
هەینی سەعات ( )5ئێواران بچم بۆ ئێستگە گۆرانی
بڵێم هەتا  .٥:٣٠كاری هونەریم لەم كاتەوە بە
تەواوی دەستی پێكردووە .من كۆی بەرهەمەكانم
هەتا ئێستا نزیكەی ( )20گۆرانییە و زۆریشی
ئاوازی خۆمە ،هەروەها ئاوازم داناوە بۆ شەهید
قادر كابانی برام خوا لێی خۆش بێت ،هەروەەها
خوالێخۆشبوو كاك عوسمان عەلی و هونەرمەند
كامەران عومهر ،هونەر الی من بەشێكە لە ژیانم.
هەتا بتوانم وازی لێناهێنم ،كە نەشمتوانی ئیتر
دەسەاڵتم نییە.
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كەریم كابان
نووسینی ئێتنۆموزیكۆلۆجیست:
توانا حەمە

ناوی تەواوی :عەبدولكەریم جەالل مەحمود ،نازناوی( :كەریم كابان)ە ،لەدایكبووی ،24/2/1927
گەڕەكی مەڵكەندیي شاری سلێمانيیە .نازناوی خانەوادەكەیان كابانە ،خانەوادەی كابان نازناوەكە بۆ
دایەگەورەی خانەوادەكەیان دەگەڕێننەوە ،كە ژنێكی خانەدان و خاوەن دیوەخان بووە ،لەبەر لێهاتووی
ئەم خاتوونە كوردە بە (كابان) ناوبراوە و ئەم نازناوەیان بۆ بەجێ ماوە .بەاڵم شوێنەوارناسی گەورەی
كورد د .ڕافیدە پێی وایە :ئەم نازناوەی كابانەكان ڕیشەیەكی كۆنی هەیە ،بەڵگە بۆ ئەوە ،دەڵێت" :لە
نێو دەقە مێخیيەكاندا لە  714پ.ز لە كاتی باسكردنی لەشكركێشی سەرجوونی دووەمی ئاشووری بۆ
(ئۆرارتۆ) هێریشی كردووهتە سەر دەوڵەتی (كابان – كابانو) كە دەكاتە ناوچەی قەاڵدزێی ئەمڕۆمان"<
ڕافیدە ،چاوپێكەوتن ،>2015 :ئەو پێی وایە كە ڕیشەی ئەم نازناوەی كابانەكانی شاری سلێمانی بۆ
ئەو ڕیشە مێژووییە دەگەڕێتەوە .باوكی كابان ،پیشەی چایچی بووە ،لە هەمان كاتدا دەنگخۆش و

ژیانی هونەری...
بە بڕوای من ،بوونی بەهرەی دەنگخۆشی لە كاباندا
بۆ (بۆماوەیی) دەگەڕێتەوە .چونكە وەك پێشتر
ئاماژەم پێدا( ،جەالل مەحمود)ی باوكی كابان
(دەنگخۆش و دەفژەنێكی لێهاتووی سەردەمەكەی
خۆی بووە) ،دواجار ئەمە كاریگەریی تەواوی
لەسەر دەنگ و هونەری (كابان) هەبووە .دواتریش
بەهرەی دەنگخۆشی لە (قادر كابان) ی برایدا
دەبینرێت و دواتر هەمان بەهرە لە نەوەكانی
كابانەكاندا تا ئێستاش ڕەنگدانەوەی هەیە .ئەو
خۆی سەرەتای كاری هونەری بۆ سەردەمی

رۆڤار

دەفژەنێكی لێهاتووی نێو مەولودخوێنانی شاری
سلێمانی بووە.
دایكی ناوی (حەالوە عەلی)یە ،لە بنەماڵەیەكی
دیاری شاری سلێمانی بووە .كابان قۆناغەكانی
خوێندنی سەرەتایی لە (قوتابخانەی فەیسەڵیە) و
خوێندنی ناوەندی لە شاری سلێمانی بووە .دواتر
لە ساڵی  1953ژیانی هاوسەرێتیی پێك دەهێنێت،
لەگەڵ (عائیشە محەمەد خونچەلە) ،كە بنەماڵەیەكی
دیاری شاری سلێمانین و دەبنە خاوەنی شەش
منداڵ بە ناوەكانی "نوخشە ،شوان ،بەرزان ،چنور،
چیمەن ،سۆران".
دواتر كابان دەبێتە پۆلیس و بە هۆكاری ئەم
پیشەیەی لە ناوچەكانی وەك :سیدەكان ،ڕەواندز،
ڕانیە ،بەغداد ...هتد بەشێكی زۆری تەمەنی لە
ژیانێكی كۆچەریئاسادا بەسەر دەبات .دواتر بە
هۆی كوردایەتی و سیاسەتەوە لە الیەن ڕژێمی
بەعسەوە خۆی و خانەوادەكەی بۆ ناسریە،
دیوانیە ،ڕمادی ،نەجەف ...ڕادەگوێزرێن.
دواتر لە دوای ڕێككەوتنی 1970ی نێوان
سەركردایەتیی ئەو كاتی شۆڕشی كورد و ڕژێمی
بەغداد ،وەك بەشێك لە ڕێككەوتنەكە ئەوانەی
لەسەر كوردایەتی ڕاگوێزرابوون ،پێویستە بۆ
زێدی خۆیان بگەڕێنەوە .كابان و خانەوادەكەی لە
دوای ئەم مێژووە بۆ شاری سلێمانی دەگەڕێنەوە.

منداڵی دەگەڕێنێتەوە ،كە بۆ یەكەم جاریش
وەك دەنگخۆشێكی قوتابخانەی (فەیسەڵیە)
بۆ گۆرانیگوتن دەنێردێتە ئەو ڕادیۆیەی كە
ئینگلیزەكان لە بەردەركی سەرای شاری سلێمانیدا
دایانمەزراندووە ،كە پەخشەكەی ڕاستەوخۆ بووە
و گۆرانییەكان تۆمار نەكراون ،كابان سەبارەت
بەمە دەڵیت" :بۆ یەكەم جار لە ڕادیۆی بەردەركی
سەرا كە ئینگلیزەكان ئێستگەیەكی ڕادیۆیان بۆ
پڕوپاگەندەی خۆیان دانابوو ،لە قوتابخانەوە
منیان نارد و گۆرانیی فۆلكلۆری و نیشتمانیم تێدا
دەگوت ،بەاڵم هیچ ئامێرێكی موزیكی هاوشانی
گۆرانیگوتنەكەی نەدەكردم .ئەمە دەستپێكی
هونەریی منە" <كابان ،چاوپێكەوتن.>2013 ،
دواتر هەر ئەم كرانەوەی دەروازەیەی منداڵی
وا دەكات كابان لە ساڵی  1945بە دواوە وەك
دەنگخۆشێكی شاری سلێمانی دەركەوێت و لەگەڵ
تیپی ئێستگەی كوردی بەغداد و باشترین تیپە
موزیكییەكانی وەك :مەولەوی (كۆن و نوێ) و
تیپی پیرەمێرد كار بكات.
دواتر دەبێتە یەكێك لە ئەندامە هەرە دیارەكانی
تیپی موزیكی سلێمانی .بە داخەوە گەرچی
ئەندامی باشترین تیپی موزیكی ئەو سەردەمە
بووە ،لەگەڵ ئەوەشدا دەبینرێت كە كابان
بە هۆكاری پیشەكەیەوە نەیتوانیووە وەك
هونەرمەندێك تەنیا سەرقاڵی هونەرەكەی بێت.
هەربۆیە دەبینین ،سەرەڕای تەمەنی هونەری و
ناوبانگ و ئەو پایە گەورەیەی كە لە ڕابردوو و
ئێستادا لە هونەری موزیكی كوردیدا هەیەتی ،ئەو
خاوەنی كەمترین بەرهەمی هونەریی تۆمار كراوە.
كابان لە ڕووی تەكنیكی گۆرانیگوتنەوە خاوەنی
ناسنامەیەكی كوردییانەی تایبەتمەند بە خۆیەتی،
كە دواتر كاریگەریی گەورەی لەسەر تاكی
نەتەوەكەی بەجێ هێشتووە ،بەرهەمەكانی لە
ناوازەترین بەرهەمەكانی سەردەمی خۆین .تا
هەنووكە لە یادەوەریی خەڵكدا جێگەیان هەیە و
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بە زیندووی ماونەتەوە.
گەرچی ئەو هیچ ئامێرێكی موزیكی نەزانیووە و
تەنیا بەهرەیەكی خۆڕسكی هونەری لە ڕۆحیدا
هەبووە ،كەچی زۆرینەی بەرهەمەكانی لە
ئاوازی خۆین ،كە دەتوانم بڵیم بە هەموو
جۆرێك چەمكی ئاوازدانانی هاوچەرخی
كوردی سەردەمی خۆی ،بۆ موزیكی
كوردی لە نێو ئاوازەكانیدا دەبینرێت.
بەڵگەش بۆ ئەمە ،زۆرینەی تویژەرانی
موزیكی كوردی لەسەر ئەوە كۆكن،
ئەو گۆرانییە كوردییانەی كە زیاتر
لە لە چوارینەیەك یان ئۆكتاڤێك
بواری دەنگیانە ،ئەوانە دەچنە خانەی
موزیكی دانراوی كوردییەوە و فۆلكلۆر
نین.
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ئەگەر

بڕوانرێتە

گۆرانییەكانی

دانراوەكانی كابان ،ئەو تایبەتمەندیە دەبینرێت،
كە موزیكی كوردیی دانراوی پێدەناسرێتەوە.
لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ناتوانرێت بگوترێت
كارەكانی هیچ خەوش و ڕەنگدانەوەیەكی موزیكی
نەتەوەكانی وەك( :هیند ،عەرەبی ،فارسی) بە
بەرهەمەكانیەوە دیار نییە ،كە بڕوای من ئەو
ڕەنگدانەوەیە گەر بوونی هەبێت ،ئاساییە ،چونكە
موزیك بە هەر زمانێكی دی بدوێت ،كاتێك كە
گوێڕادێری بببیت ،كاریگەریی ناڕاستەوخۆ
لەسەر هەستە ناوەكییەكانی و ئەندێشەی
موزیكی مرۆڤ دروست دەكات .كابانیش وەك
هونەرمەند و مرۆڤێكی كورد لە نێو تەنگەژەی
سیاسی و نەبوونی دەوڵەتێكی سەربەخۆدا و
بە هۆی ئەوەی گەلەكەی هەمیشە ژێردەستەی
نەتەوەكانی دی بووە ،بەشێك لە پەروەردەی
هونەریی ئەو ،بە گۆیگرتن لە موزیكی نەتەوەكانی
دی بووە و دواجار ئەویش نەیتوانیووە خۆی لەو
كاریگەرییانە بپارێزێت .سەرەڕای ئەوە ،دەنگ و
خامەی دەنگی كابان تەواو ناسنامەی كوردبوونی

ناوی بەرهەمەكانی
جادە چۆڵ و سێبەر بوو (ئاوازی :كەریم
كابان ،وتنی :قادركابان) ،یاران وەسێتم،
گیانە لە پرخەی خەوی خەوما ،بەژنی
تۆیە ،دڵی گیرۆدەی ،بڵین بەیار( ،دۆستی
دێرین :وتنی :عوسمان عەلی ،بیرتەكەم
ئاواز (كابان) وتنی :كامەران عومەر،
ڤینۆس) .سەرهڕای ئەم بەرهەمانەی،
توانیوویەتی چەند گۆرانییەكی كۆنی
فۆلكلۆری ناوچەی سلێمانی لە ڕادیوی
بەغداد تۆمار بكات ،لەوانە :یارجوانە
(گۆرانییەكی دیاری جوولەكەكانی
سلێمانییە) ،گواڵڵەسوورە ،تەماشای
خاڵی سەر ڕومەتی كە (فۆلكلۆری
سلێمانییە ،بەاڵم زۆر جیاواز
وتویەتی).
كابان دوا بەرهەمی بە ناوی (تەمەن
بوو) ،كە هۆنراوەی ئەحمەد محەمەد و
ئاوازی زانا مەحمود هەژارە .كە دوای
دابڕانێكی زۆر ئەم گۆرانییە جێگەیەكی
تایبەتی هەبوو لە نێو هەواداران و
هاوسەردەمانیدا.
لە كۆتایدا دەمەوێت ئەوە بخەمە ڕوو
كە لە سەردانێكمدا لە ساڵی 2013دا
كە وەك ئێستای هەر لە بارێكی
تەندروستیی خراپدا بوو ،سەرەڕای ئەوە
میواندارییەكەیان قبوڵ كردین ،بە هۆكاری
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لەخۆی گرتووە ،بە جۆرێك ،دەتوانرێت بە تەواوەتی
لە نەتەوەكانی دی جیا بكرێتەوە.
كابان كۆی گشتی بەرهەمەكانی شازدە گۆرانییە:
كە نۆیان ئاوازی خۆیەتی .هەرەوەها پێنج گۆرانی
لە ڕادیۆی بەغداد لە سااڵنی  1945تا 1950تۆمار
كردووە و چەند بەرهەمێكی فۆلكلۆریی ناوچەی
سلێمانیی تیدایە .دواتر لەم سااڵنەی دوایشدا دوو

مهقامی باڵو كراوەتەوە .كە جێی هەڵوەستەكردنن،
چونكە كابان زیاتر وەك (بەستە)چڕێك ناوبانگی
هەیە ،پێشتر كەم كەس لە دەنگی كابان گوێبیستی
مهقام بووە ،بەاڵم لە ڕاستیدا توانای (مهقامبێژی)
ی جێگهی سەرسوڕمانە و پرسیارێكی گەورەیە،
كە بۆچی بە هەموو توانایەوە ،كەمترین تۆماری لە
ڕووی (مهقامبێژی)یەوە هەیە و وەك مهقامزانێك
نەناسراوە؟!!
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باری تەندروستی تەنیا حەزمان كرد
چەند وێنەیەكی لەگەڵ بگرین و ماندووی
نەكەین .بەاڵم ئەو بە دڵێكی خۆشەوە
خۆی ئامادەی چاوپێكەوتن كرد ،بۆیە
دڵمان نەشكاند و چەند وردەپرسیارێكمان
ئاراستە كرد .ئەو یەكێك لە خۆشترین
ساتەكانی ژیانی لە سەردانێكی بۆ
ڕۆژهەاڵتی كوردستان و كۆنسێرتەكەی
سنەی دەگێرێتەوە و دەیگوت" :ئەو ڕێزەی
لە سنە لێم گیراوە ،قەت لە بیری ناكەم".
هەروەها لەگەڵ سەیركردنی ئەلبومەكەیدا
كە كەم كەسی لە هاوڕێیانی دەناسییەوە
جگە لە وێنەكانی قادر كابانی برای ،كە
ئاه و حەسرەتی هەڵدەكێشا و پەنجەی
دەخستە سەر وێنەكەی و دەیگوت :ئەوە
قادری خێرلەخۆنەدیوی برامە" .ئەو دواین
كاتەكانی تەمەنی بە نۆستالژیای ڕابردوو
و پیرییەكی تاقەتپڕوكین و تەندروستییەكی
ناجیگیرەوە لە خانوویەكی شارەوانیی
سلێمانیدا لەگەڵ كچێكیدا بەڕێ دەكات.
تا هەنووكە هەر كەسێك كە سەردانی
ئەكات ،هێشتا بااڵی هونەر و عەشق لە
نێو بااڵی تەمەنیدا دەبینیت .گەرچی
كابان باری تەندروستیی ناجێگیرە،
بەاڵم زۆر دڵخۆش دەبێت بە
گفتوگۆی هونەری و ئەو هێشتا
(گۆران) لە لوتكەدا دەبینێت و
بە شاعیرێكی ناوازە باس لە
توانا شیعرییەكانی (گۆران)
ی شاعیر دەكات .لەگەڵیدا بە
نەشئەیەكی پڕ حەسرەت و
گەرووییەكی نوساوی پیرییەوە،
چەند دێڕیك لە تیكستەكانیت
بۆ دەڵێت .كابان تا هەنووكە بە
بەردەوامی گۆرانی و مهقام لەبەر
خۆیەوە ئەچڕێت.
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سەرچاوە :دەربارەی ژیانی كابان سوودم لەم
چاوپێكەوتنە تایبەتانە وەرگرتووە.
كابان كەریم ،ت :توانا حەمە ،سارا لەتیف ،سلێمانی،
چاوپێكەوتن.7/4/2013 :
د .ڕافیدە ،ت :توانا حەمە ،سلێمانی ،چاوپێكەوتن:
.8/1/2015
كابان شوان ،توانا حەمە ،سارا لەتیف ،سلێمانی،
چاوپێكەوتن.13/4/2014:
كابان كاروان ،توانا حەمە ،سارا لەتیف ،چاوپێكەوتن،
2013 /31/3
كابان بەرزان ،توانا حەمە ،پەیوەندی.2015 ،
وێنەكان :توانا حەمە ،سارا لەتیف
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هونەرمەند كەریم كابان....
تەمەنێك لەپێناو هونەردا
جەمالی ڕەزازی
زۆر دەمێك بوو ئاواتەخوازی ئەوەبووم
ڕۆژێك بێت و بتوانم پێنووس بگرمە
دەست ،وەك كەسێكی هونەردۆست
چەند وشەیەك ڕیزبەندی بكەم و
بیكەمە ملوانكەیەك و لە گەردنی
هونەری هونەرمەندێك كە تەمەنێكی
زۆر و هونەرێكی پوخت و گەورە و
بەنرخی پێكەش كردین ،هەڵبواسم،
سوپاسگوزاری یەزدانم كە ئەو ئاوات
و دەرفەتە ڕەخسا بتوانم خزمەتێكی
بچووك بە كەسایەتی و هونەرە بەرز و
هەمیشە لە دڵدا شیرینەكەی هونەرمەند
كەریم كابان بكەم ،بەاڵم زۆر زەحمەتە

رۆڤار

وەك كەسێكی ئاسایی بتوانم پەی بە تەواوی ژیان
و كارە هونەرییەكانی بەرم.
ماوەیەكە لەو هونەرمەندە ئازیز و گەورەیە دابڕاوم،
ئەویش بە هۆی گواستنەوەی كار و شوێنی
نیشتەجێبوونم ،بەاڵم لە ڕێگەی چەند بەڕێزێكەوە
دوراودوور گوێبیستی هەواڵی هونەرمەند كەریم
كابان دەبم ،بە ڕاستی بیری دەكەم و تامەزرۆیی
دیداریم .بەهەرحاڵ ،داواكارم لە پەروەردگار
لەشساغ و تەندروست بێت ،خۆشترین كات ئەو
ساتانە بوو كە یەكێك لەو كەسایەتییە بەهرەمەند
و نووسەر و ئەدیب و شاعیر و ...سەردانی
سەرتاشخانەی (ڕەزازی)یان دەكرد و بەندەش
لە خزمەتیاندا دەبووم ،بۆ من سەردەمێكی گەلێك
بەنرخ و بەسوود بوو ،دوكانەكەم جیا لە كاركردن
تێیدا ،بەاڵم هەمیشە جێی باسوخواسی هونەری
بوو لەگەڵ ئەو بەڕێزانەی تەشریفیان دەهێنا.
هونەرمەند كەریم كابان یەكێك بوو لەو كەسایەتی
و هونەرمەندانە ،هەر كاتێك لە ماڵ دەركەوتایە
و بە مەبەستی هاتنی بۆ ناوبازار بەیانیان یان
دەمەوعەسران سەرێكی لە شەقامی گۆران
دەدا و لە دەرەوە لە ناو دوكانەكەمی دەڕوانی،
سەردەكەوت و دەهاتە ژوورەوە ،پاش كەمێك
هەواڵپرسین و گفتوگۆكردن لەگەڵ یەكتری ،پێی
دەوتم جەمال تۆ بڵێی حاجی لەوێ بێ ،دەچمە
سەرەوە بۆ الی( ،حاجی) كەسایەتییەكی ناوداری
شاری سلێمانییە (باقی حاجی حەسەنی هەورامی)
خاوەنی میوانخانەی مەولەوی .كەریم كابان
هاوڕێیەتی و دۆستایەتیی لەگەڵ كاك باقی زۆر
خۆش ه و ئالوودەی یەكتری بوون ،چونكە كاك
باقی هەورامییش مرۆڤێكی ڕۆشنبیر و شارەزای ه
لە بواری هۆنراوە و ئەدەبدا ،شوێنی حەوانەوەی
كاك باقی لەو میوانخانەیە ببووە خەڵوەتگەیەك
بۆ كەریم كابان و باقی حاجی حەسەن و چەند
كەسایەتییەك كە بەردەام ئەو ساتانەیان بە قسەی
خۆش و باسكردن لە هونەر و ئەدەب و هۆنراوەدا
بەسەر دەبرد.

جگە لەو دیدارانە ،چەندین جاری تر لە خزمەتی ئەو
هونەرمەندە گەورەیەدا بووم لە چەندین ئاهەنگدا،
لە ئاهەنگی جەژنی لەدایكبوونی هونەرمەند ناسری
ڕەزازی لە ساڵی ( )2001و یەكێك لەو ئاهەنگانەی
كە هەرگیز لەیادم ناچێت ،ئاهەنگی هونەرمەندی
كۆچكردوو (هابە) لەگەڵ ناسری ڕەزازی لە سلێمانی
لە ( ،)14/6/2001هونەرمەند كەریم كابان و
هونەرمەندی كۆچكردوو (مەحموودی تۆفیق شلك)
میوانی ئەو شەوهئاهەنگە بوون .كەریم كابان بە
یەك دوو گۆرانی بە دەنگە بەسۆزەكەی بەشداریی
ئەو شەوهئاهەنگەی كرد و سەلماندی هەڵكشانی
تەمەن نەبووهتە ڕێگر لە بەردەمیدا ،خۆشەویستی
و حورمەتم بۆ هونەرمەند كەریم كابان تا دەهات
زیاتر دەبوو ،بەتایبەت ئەو شەوهئاهەنگەی شەوی
( )21/6/2005كە كۆتاییەكەی كارەسات و
تراژیدیا بوو بۆ هەمووان و بە كۆچی ناوەختی
هونەرمەند عوسمان عەلی كۆتایی هات .ئەو شەوە
هەموومان بەو كۆچە ناوەختە تاساین .كاتێك لە
نەخۆشخانەی بوژاندنەوەی دڵ لە سلێمانی هەواڵی
لەدنیادەرچوونی هونەرمەند عوسمان عەلییان پێ
ڕاگەیاندین ،من و كەریم كابان و ناسری ڕەزازی
و چەند برادەرێكی تر لەسەر تەرمی ئەو
هونەرمەندە نەمرە بووین ،هەموو تاساو و
دۆش دامابووین لە بەرامبەر جەستەیەكی
بێگیان .هونەرمەند كەریم كابان باوەشی كرد
بە تەرمی ساردەوەبووی ئەو هونەرمەندە ،كە
تەمەنێك هاوڕێ و هاوكاری یەكتری بوون،
ڕووخساری نابوو بە ڕووخساری ساردەوەبووی
عوسمان عەلی و تێی ڕامووسابوو ،وا هەست
دەكرا كە جگەرگۆشەیەك یان برایەكی ئازیزی لە
دەست داوە ،ئای كە شەوێكی ناخۆش و دژوار
بوو.
هونەرمەند كەریم كابان هونەرمەندێكە لە ماوەی
ژیانی هونەرییدا خاوەنی كۆمەڵە بەرهەمێكە كە
ناتوانرێت هەروا بە سانایی لێی بڕوانی ،لەبەر
ئەوەی ئەو بەرهەمانەی تۆماری كردوون ،هەمیشە
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زیندوون و كاتێك مرۆڤ گوێبیستیان دەبێت،
هەست بە ئارامیی دەروون و مێشك دەكات.
سەركەوتن و گەورەیی و بەنرخیی بەرهەمەكانی
ئەم هونەرمەندە دەگەڕێتەوە بۆ ئاستبەرزی
و هۆنراوە و ئاوازەكانی كە هونەرمەند
هەڵیبژاردوون.
هەرچەندە بەرهەمەكانی كەریم كابان لە ئاست
تەمەنیدا كەمن ،بەاڵم خەرمانێكی بهبەرهكەت
و بەنرخی پێشكەش كردووە ،كەهەریەك لەو
بەرهەمانە تایبەتمەندیی خۆی هەیە لە ڕووی
(ئەدا) و هۆنراوە و ئاوازەوە.
كەریم كابان خاوەنی دەنگێكی بەسۆز و
گەروویەكی پاك و پاراوی كوردییە ،كە دەنگی
لە هیچ هونەرمەندێكی نە پێش خۆی و نە لە
دوای خۆی ناچێت ،دەنگێك پڕ لە بۆن و بەرامەی
كوردەواری.
كەریم كابان مرۆڤێكە زادەی كۆمەڵگهی
كوردەوارییە و وەك هەر تاكێكی ئەم میللەتە
بێبەش نەبووە لە چەوساندنەو ه و ستەم و
سەختییەكانی ژیان .لە ژیانیدا ڕووبەڕووی گەلێك
ل ه كێشە و تاڵییەكانی ژیان بووهتەوە ،سەردەمی
منداڵیی كەریم كابان ،سەردەمی نەداری و
قاتوقڕیی نێوان دوو جەنگە جیهانییەك ه بووە،
كە كاریگەریی لەسەر ژیان و گوزەرانی
خێزانەكان بەگشتی داناوە .خانەوادەی
ئەم هونەرمەندەش ،بە هەمان شێوەی
ژیانی ئەو خەڵكە ،كاریگەری و ئازاری
ئەو نەهامەتییانەیان چەشتووە.
كەریم كابان لە تافی الوێتیدا تێكەاڵو
بە سیاسەت و بەرەو هەستی
نەتەوایەتی هەنگاو هەڵدەگرێ .بێشك
ئەم كارەش لە الیەن داگیركەرانی
كوردستانەوە بەوپەڕی توندی و ب ه
ئاگر و ئاسن وەاڵمی خواستی تاكی
كوردی داوەتەوە .كەریم كابانیش بەدەر
نەبووە لەو وەاڵمە توندانەی داگیركەر
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و كەوتووهتە بەر شااڵوی دڕندانەی ڕژێمی
چەوسێنەر و داگیركەر ،هونەرمەند لە زێد و
نیشتمانەكەی دوور دەخرێتەوە بۆ شارەكانی
باشووری ئێراق .بێگومان ئەو هەڵكەندنە لە
زێد و ناو فەرهەنگ و كولتووری نەتەوەكەی،
كاریگەریی تەواو لەسەر ژیان و هونەری كەریم
كابان دادەنێت.
جێگەی ستایش و ڕێز و حورمەتە بۆ هونەرمەندانی
گەلەكەمان لە هەر بوارێكی هونەردا كاریان
كردبێت ،لەگەڵ ئەو هەموو چەوساندنەوە و
ڕاوەدوونان و لەناوبردن و دزینی سەروەت
و سامانی هونەری نەتەوەكەمان لە الیەن
داگیركەرانی كوردستانەوە ،هونەرمەندەكانمان
بە هەستێكی نەتەوەیی پڕجۆشوخرۆشەوە
گەشەیان بە هونەرهكەیان داوە و بەرهەمی
نوێیان خوڵقاندووە ،بە بەرهەمە هونەرییەكانیان
وەاڵمی داگیركەرانیان داوەتەوە ،بێشك مامۆستا
كەریم كابان یەكێكە لەو هونەرمەندە بەرز و
خاوەن هەڵوێستەكانی گەلەكەمان.
(كەریم جەالل مەحمود) ناسراو بە (كەریم كابان)
لە یەكێك لە گەڕەكە دێرینەكانی شاری سلێمانی
بەناوی (مەڵكەندی شێخان) لە خێزانێكی (ئایینی
 /هونەری) لەساڵی ( )1927بە دنیا هاتووە،
بنەماڵەی كابان ،بنەماڵەیەكی ناوداری ئەو شاری
سلێمانین و بە بنەماڵەیەكی هونەری ناسراون،
چونكە زۆرینەی ئەندامانی ئەو بنەماڵەیە دەنگیان
خۆشە و سەرقاڵی كاری هونەرین.
(جەالل مەحمود)ی باوكی هونەرمەند پیشەی
(چایچی) بووە ،بەاڵم دەنگخۆش و دەفژەنێكی
زۆر بەتوانا بووە و لە زۆرینەی خوێندنەوەی
مەولودنامەكان و سرووتە ئایینییەكانی شاری
سلێمانی بەشداریی كردووە .لەو ڕوانگەیەوە،
ئەم بنەماڵەیە ب ه بنەماڵەیەكی ئایینی و هونەری
ناسراون.
كەریم كابان خاوەنی (سێ برا و سێ خوشكە)
بە ناوەكانی (بەهادین ،قادر ،جەمال و بەدری،
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ئەختەر و شوكری) .هەر سێ براكانی دەنگیان
خۆشە و كاری هونەرییان ئەنجام داوە ،بەتایبەت
(شەهید قادركابان) و خوالێخۆشبوو (جەمال
كابان) ،ك ه جیا لە دەنگخۆشییەكەی ،ژەنیارێكی
سەركەوتووی تیپی موزیكی سلێمانی بوو.
مامۆستا كەریم كابان دوو جار ژیانی هاوسەریی
پێك هێناوە ،یەكەم هاوسەری بە خۆشەویستی
خواستووە لە (ڕەواندز) ،ئەویش بە هۆی كاری
وەزیفییەوە كە باوكی پۆلیس دەبێت لە (سیدەكان)
و ماوەی ساڵ و نیوێك پەیوەندیی خۆشەویستی
لە نێوانیاندا هەبووە و پاشان ژیانی هاوسەری
پێك دێنن .ئەو خاتوونە ناوی (سەبری) دەبێت
و خاوەنی كچێكن بەناوی (نەخشە) ،بەاڵم ژیانی
هاوسەرییان درێژە ناكێشێ و لێك جیا دەبنەوە.
كەریم كابان سەرلەنوێ ژیانی هاوسەری دروست
دەكاتەوە لەگەڵ خاتوونێك كە كچی خاڵی خۆیەتی
بە ناوی (ئایشە) لە ڕێكەوتی ( )5/9/1955و تا
ئێستا بەیهكەوە دەژین و خاوەنی (سێ كوڕ و
دوو كچ) ن بە ناوەكانی (شوان ،بەرزان و سۆران،
چنوور و چیمەن).
هونەرمەند خاوەنی گەلێك خەسڵەتی جوانه،
لە كەسایەتی و هونەرەكەیدا بەرجەستە بوون،
مرۆڤێكی هەستناسك ،كوردپەروەر ،عاشق ،عاشقی
هونەر و سروشتی جوانی كوردستان و نەتەوەكەی،
مرۆڤێكی قسەخۆش و خۆشمەشرەب و هەمیشە
شیكپۆش ،بەاڵم جیا لە بەهرەی دەنگخۆشییەكەی،
كەریم كابان ئاوازدانەرێكی باش و بەتوانایە و
ئاوازی بۆ زۆربەی بەرهەمەكانی خۆیی و شەهید
قادر كابان و چەند هونەرمەندێكی تر داناوە.
بەهرەی دەنگخۆشیی ئەم هونەرمەندە دەگەڕێتەوە
بۆ ئەو كاتەی كە قوتابی بووە لە قوتابخانەی
(فەیسەڵیە) و لە تیپی سروودی ئەو قوتابخانەیە
وەك قوتابییەكی چاالك و دەنگخۆش گۆرانی
و سروودی خوێندووە و بەشداریی چاالكییە
هونەرییەكانی ئەو قوتابخانەیەی كردووە.
كەریم كابان قۆناغی خوێندنی سەرەتایی تەواو

دەكات و بەردەوام دەبێت لە خوێندن و قۆناغی
ناوەندی لە سلێمانی تەواو دەكات .بەاڵم بە داخەوە،
بە هۆی گرانی و سەختی ژیان و كاریگەرییەكانی
جەنگی جیهانی دووەم ،هونەرمەند ناتوانێت درێژە
بە خوێندن بدات و دەستبەرداری خوێندن دەبێت.
هونەرمەند كەریم كابان وێڵە بە دوای برەودان بە
هونەر و دەنگخۆشییەكەی و بە دوای كەناڵێكدا
دەگەڕێت لەو ڕێگەیەوە گەشە بە هونەرەكەی
بدات .لەو سەردەمەدا كە ڕادیۆ و هۆكارەكانی
ڕاگەیاندن نەبوون یان زۆر كەم بوون ،بەتایبەت
بۆ شارێكی وەك سلێمانی و ئەو جەنگە
ماڵوێرانكهرهی كە جیهانی گرتبووهوە ،خەڵك
بێئاگا بوون لە كارەسات و ڕووداوەكانی جەنگی
جیهانی دووەم .ئینگلیزەكان ئێستگەیەكی ناوخۆیی
لە شاری سلێمانی دادەمەزرێنن ،ئەو ئێستگەیە پێك
دێت لە (ئەمپریفایەرێك و میكرۆفۆنێك و چەند
بڵندگۆیەك) ،لەبەر ئەوەی ئەو سەردەمە شاری
سلێمانی هێندە گەورە نەبووە و بەردەركی سەرا
سەنتەری شار بووە و زۆرینەی چایخانەكان
و دوكانەكان لەو شوێنەدا بوون ،شوێنی
كۆبوونەوەی خەڵك و ئاڵوگۆڕی كااڵكان بووە،
ئینگلیزەكان ئەو بڵندگۆیانە لە بەردەركی
سەرا و چەند چایخانەیەك دادەنێن .كاری ئەو
ئێستگە ناوخۆییە تەنها ئەوە بووە كە هەواڵ و
ڕووداوەكانی جەنگ بگەیەنێتە دانیشتوانی شاری
سلێمانی .خوالێخۆشبوو (مەدحەت موبارەك)
كارمەندێكی ئەو ڕادیۆیە بووە و كاری ئەوە بووە
هەواڵەكانی وەرگرتووە و خوالێخۆشبوو (ئەحمەد
عارف) وەك بێژەری ئەو ڕادیۆیە هەواڵەكانی
خوێندووهتەوە .هونەرمەند (كەریم كابان) لە
ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیی (مەعاریفی سلێمانی)
یەوە بە نووسراوێكی فەرمی لەو ئێستگە ناوخۆیە
دادەمەزرێت و بە شێوەی ڕاستەوخۆ گۆرانی
دەخوێنێ و لە ڕێگەی ئەو بڵندگۆیانەوە خەڵكی
شاری سلێمانی گوێبیستی دەنگی هونەرمەند دەبن.
هونەرمەند كەریم كابان لە ساڵی ( )1945بە
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مەبەستی درێژەدان بە خوێندن ڕوو دەكاتە
شاری (بەغداد) ،بەو مەبەستەی لە (دار المعلمین
ریفی) بخوێنێ ،بەاڵم بە هۆی وەرگیرانی
ڕێژەیەكی زۆری قوتابی لەو خانەیە ،هونەرمەند
وەرناگیرێت و نائومێد دەبێت .هونەرمەند
لەبەر ئەوەی زەحمەت و مانووبوونەكەی
بەهەدەر نەڕوات ،ناچار دەبێت ڕوو
بكاتە بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی بێتەل
(مخابرە) .لەوێ وەردەگیرێ و
دەبێت بە پۆلیس.
بە هۆی ئەوەی كەریم كابان
هونەرەكەی هەمیشە لە یادە و
ناتوانێت فەرامۆشی بكات ،دەكەوێتە
بیری ئەوەی چۆن خۆی بگەیەنێتە
ڕادیۆی كوردیی بەغدا .دەكەوێتە
پرسیاركردن و كاتێك دەبیستێ
خوالێخۆشبوو (كامیلی كاكە ئەمین)
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بەڕێوەبەری ئێستگەی كوردیی بەغدایە ،زۆر
خۆشحاڵ دەبێت و هەرچۆنێك دەبێ ،پەیوەندی
بە كامیلی كاكە ئەمینهو ه دەكات .ناوبراو زۆری
پێ خۆش دەبێت كەریم كابان لە بەغدایە،
دوای یەكتربینین و گفتوگۆكردن لەسەر كاری
هونەری ،كامیلی كاكە ئەمین پێشنیازی ئەوە
دەكات لە ئێستگە لەگەڵ تیپی موزیكی ئێستگە
گۆرانی بخوێنێ ،كەریم كابانیش پێشنیازەكەی
پەسەند دەكات و ئاماژە بەوە دەكات بە هۆی
ئەوەی لە بەڕێوەبەرایەتی السلكی كار دەكات،
دەرفەتی ئەوەی نییە بەردەوام سەردانی ئێستگە
بكات ،بەاڵم تەنها دەتوانێ ڕۆژانی هەینی ئامادە
بێت .كامیلی كاكە ئەمین ڕەزامەندی ئەدات و
بە هونەرمەند دەڵێت هەموو هەینییەك پاش
نیوەڕۆیان لە كاتژمێر ( 5بۆ  )5:30تەرخان
دەكەین بۆ خوێندنی بەرهەمەكانت ،ئەو كاتە
لەبەر نەبوونی ئامێری تۆماركردن ،بەرهەمەكان
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بە شێوەی ڕاستەوخۆ باڵو كراونەتەوە.
هەموو هەینییەك كەریم كابان نیو كاتژمێر پێش
ئەو كاتەی بۆی تەرخان كراوە ،لە ئێستگە ئامادە
دهبێت و لەگەڵ تیپی موزیكی ئێستگە پرۆڤە دەكات
و لە وادەكەی خۆیدا گۆرانییەكان دەخوێنێ ،گروپی
موزیكی ئێستگە لەو سەردەمە خوالێخۆشبوو
(جەمیل بەشیر) سەرپەرشتیی كردووە .كەریم
كابان بەو شێوەیە تا ماوەی ( )3ساڵ بەردەوام
دەبێت تا ساڵی ( )1947بەرهەمەكانی پێشكەش
دەكات.
هونەرمەند یەكەم بەرهەمی بە شێوەی ڕاستەوخۆ
لە ئێستگەی كوردی بەغدا لە ڕێكەوتی ()1/7/1945
باڵو دەكاتەوە ،بەاڵم لەگەڵ گۆرانیوتندا خولیای
ئاوازدانانیش لە ناخیدا چرۆ دەكات و ئاواز
لەسەر هۆنراوەی شاعیرانی گەلەكەمان دادەنێت
و بە دەنگە خۆشەكەی دەیانخوێنێ ،نموونەی
ئەو هۆنراوانەش( :ئاواتی دووری و خۆزگەم بە

پار) هۆنراوەی شاعیری مەزن (گۆران)( ،لە ڕێی
دڵداریدا) هۆنراوەی (شێخ ئەحمەد شێخ غەنی)
ناسراو بە (فەوزی).
هونەرمەند لەساڵی ( )1947بە هۆی كارەكەیەوە
دەگوازرێتەوە و بەغدا بەجێ دێڵێت ،بۆ ماوەیك لە
هونەر و گۆرانی دوور دەكەوێتەوە .دوای چەند
ساڵێك هونەرمەند بۆ مەبەستی تاقیكردنەوە و
بەرزكردنەوەی پلەی وەزیفی (ترفیع) لە ساڵی
( )1954ڕوو دەكاتەوە بەغدا و سەرلەنوێ
پەیوەندی دەكاتەوە بە خوالێخۆشبوو (كامیلی
كاكە ئەمین) .كامیلی كاكە ئەمین بە هونەرمەند
كەریم كابان ڕادەگەیەنێ دوای تەواوبوونی
تاقیكردنەوەكەی پێم خۆشە سەردانی ئێستگە
بكەیت .لەبەر ئەوەی ئامێری تۆماركردنمان بۆ
هاتووە .دەتوانی بۆ ماوەی ( )1كاتژمێر گۆرانی
تۆمار بكەیت .هونەرمەند زۆری پێخۆش دەبێت
و دوای تەوابوونی كارەكەی دەچێتە ئێستگە و
لەگەڵ گروپی موزیكی ئێستگە پرۆڤە دەكات و
( )8گۆرانی تۆمار دەكات ،كە ()5یان فۆلكلۆر و
سیانەكەی تر بریتی بوون لەو گۆرانییانەی كە
پێشتر بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە هەمان ڕادیۆ
خوێندوونی و لە ئاوازی خۆی بوون وەك
(ئاواتی دووری ،خۆزگەم بە پار و لە ڕێی
دڵداریدا).
دوای تۆماركردنی ئەو بەرهەمانە لە ڕادیۆی
كوردیی بەغداد ،هونەرمەند بە هۆی تێكەاڵوبوون
بە كاری ڕامیاری (سیاسی) ك ه لە الیەن ڕژێمەوە
بۆ كورد حەرام و بڤە دانراوه ،ڕژێم بە بڕیارێكی
شۆڤێنییانە بڕیاری دوورخستنەوەی دەدات و
دەیگوازنەوە بۆ شارەكانی باشووری ئێراق)4( .
ساڵ و نیو لە شاری ناسریە و ( )5ساڵ لە شاری
دیوانیە ژیان بەسەر دەبات.
دوای ڕێككەوتنە مێژووییەكەی ()11ی ئازاری
ساڵی ( ،)1970هونەرمەند كەریم كابان دەگەڕێتەوە
شاری سلێمانی و جارێكی تر بە دیداری كەسوكار
و هاوڕێیانی شاد دەبێتەو ه و لە دونیای ئاواز و
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گۆرانی نزیك دەبێتەوە .هەر لەو سەردەمەدا،
واتە پاش گەڕانەوەی بۆ سلێمانی ،ئاوازێكی نوێی
لەسەر هۆنراوەیەكی مامۆستا گۆران ،بە ناوی (لە
درزی پەچەوە) داناوە .كەریم كابان جگە لەوەی
برا گەورەی شەهید قادر كابان بووە ،بەاڵم زیاتر
هاوڕێ بوون و هونەر لێكی نزیك كردوونەتەوە.
قادركابان لەژێر كاریگەریی دەنگی كەریم كاباندا
بوو ،ڕۆژێك لە ماڵەوە كەریم كابان ئەو ئاوازەی
كە دایناوە ،بۆ قادری برای دەخوێنێ و كاتێك
قادر كابان گوێبیستی ئەو ئاوازە دەبێت ،زۆری
لەال خۆش دەبێت ،هەر لەو كاتەدا بە كەریم
كابانی برای دەڵێت (كاكە ئەتوانم ئەو ئاوازە لە
ئاهەنگێكدا لەگەڵ تیپی موزیكی سلێمانی بخوێنم)
كەریم كابان ڕەزامەندی ئەدات و پێی دەڵێت زۆر
ئاساییە ،هەر لەو ساڵەدا تیپی موزیكی سلێمانی
ئاهەنگێك ساز دەكەن و هونەرمەند كەریم كابان
وەك میوان بۆ ئەو ئاهەنگە بانگهێشت دەكەن.
لە ئاهەنگەكەدا هونەرمەندی شەهید قادر كابان
گۆرانی (لە درزی پەچەوە) بە دەنگە خۆشەكەی
دەخوێنێ ،هێندە بە هەست و سۆزەوە گۆرانییەكە
دەڵێت ،كەریم كابان زۆری پێ خۆش دەبێت كە
قادری برای ئەوەندە بە سەركەوتوویی ئاوازەكهی
چڕی .دوای تەوابوونی ئاهەنگەكە بە قادری
برای دەڵێت لە ئێستاوە ئەو گۆرانییە بۆ تۆ
و تۆ خاوەنیت ،لە درزی پەچەوە لە نێو
خەڵكیدا زیاتر بە گۆرانی (جادە چۆڵ
و سێبەر بوو) نێوبانگی دەركرد.
هونەرمەند كەریم كابان درێژە بە
ژیانی تایبەتی خۆی دەدات و لە
شاری سلێمانی سەرقاڵی كاری
(پۆلیسی) دەبێت بە پلەی (ئەفسەر)،
بەاڵم هونەرەكەشی فەرامۆش ناكات و
سەرقاڵی ئاوازدانان دەبێت ،ئاواز لەسەر
دوو هۆنراوە دادەنێت بە ناوی (یاران
وەسیەتم و شەو) .ئەو دوو ئاوازە بۆ
ماوەیەكی زۆر لە ناخ و هەستی كەریم
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كاباندا دەمێننەوە و دەرفەت نابێ تۆماریان بكات.
هەرچەندە لەو سەردەمەدا جیا لە تیپی موزیكی
سلێمانی ،تیپی موزیكی مەولەوییش سەرقاڵی
كاری هونەری بوون و خزمەتیان بە هونەر
و موزیكی كوردی دەكرد .هونەرمەند كەریم
كابان لەگەڵ تیپی موزیكی مەولەوی لە شاری
(ڕانیە) بە سەرپەرشتی هونەرمەندی موزیكژەن
خوالێخۆشبوو (قادر دیالن) گۆرانی خوێند.
ساڵی ( )1974بە هۆی هەڵگیرسانەوەی شۆڕش
لە باشووری كوردستان ،كەریم كابان وەك
كوردێك و هونەرمەندێك پەیوەندی دەكات
بە شۆڕشی ئەیلولەوە ،بەاڵم لە ناو شۆڕش و
خەباتی چەكدارانەی پێشمەرگەكانی كوردستان،
پێشینەی كارەكەی كە ئەفسەری (مخابرە) بووە،
هونەرمەند دەنێرن بۆ (ئەمانەی عامەی ڕۆشنبیری
و الوان و ڕاگەیاندن) .لەوێ ئێستگەیەكی السلكیی
لێدەبێت و كاری ئەم بەشە وەرگرتنی هەواڵ و
چاالكییەكانی هێزی پێشمەرگە دەبێت ،هونەرمەند
لەو شوێنە دەستبەكار دەبێت.
كاتێك شۆڕشی ئەیلول هەڵگیرسایەوە لە
ساڵی ( ،)1974كە خەڵكی كوردستان بەگشتی
پشتیوان و هاوسۆزی ئەو خەباتە ڕەوایە بوون،
هونەریش بەگشتی بەشێكی گرینگی سەركەوتنی
ئەو شۆڕشە بوو ،تیپە موزیكییەكانی كوردستان
(تیپی موزیكی سلێمانی ،باواجی و هەولێر و چەند
هونەرمەندێكی شاری كەركوك و دهۆك) لە ناو
شۆڕشدا تیپێكی نوێیان دامەزراند بە ناوی (تیپی
موزیكی شۆڕش) .ئەو هونەرمەندانەش هاوشانی
برا پێشمەرگەكانیان درێژەیان بە هونەری
بەرگری و خەبات دا.
وادەی نزیكبوونەوەی یادی شۆڕشی ئەیلول
دەبێت ،ڕۆژێك بەڕێز (د .كەمال مەزهەر) چاوی
بە كەریم كابان دەكەوێت و پێی دەڵێت بەڕێزتان
هونەرمەندن و دەنگتان خۆشە و پێم باشە بۆ
یادی هەڵگیرسانەوەی شۆڕشی ئەیلول ،واتە
( )11/9/1974چەند گۆرانییەك تۆمار بكەیت و
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لە ڕێگەی ئێستگەی دەنگی كوردستانی ئێراقەوە
باڵو بكرێتەوە ،كەریم كابان لە وەاڵمدا دەڵێت
منیش زۆرم پێ خۆشە و دوو ئاوازیشم ئامادەیە.
د .كەمال مەزهەر دەڵێت زۆر باشە ،بۆ تۆماركردنی
بەرهەمەكانت و بۆ زانیارییت ،برادەرانی تیپی
موزیكی سلێمانی لە دێی (وەسان)ن لە ناوچەی
(باڵەییان) ،ناوی تیپەكەیان ناوە (تیپی موزیكی
شۆڕش) .پێم باشە بچیت بۆ ئەوێ و برادەران
ببینیت و گۆرانییەكان تۆمار بكەن ،دوای
چەند ڕۆژێك ،هونەرمەند كەریم كابان بەرەو
دێی (وەسان) بەڕێ دەكەوێت بۆ دوو ئامانج،
یەكەمیان بۆ دیداری هاوڕێكانی و دووەمیان بۆ
تۆماركردنی بەرهەمەكانی.
لە دێی وەسان بە دیداری ئەندامانی تیپی
موزیكی شۆڕش شاد دەبێت .لەسەرەتادا ئەم
هونەرمەندانە دەبینێت( :ئەلبێرت عیسا ،ئەنوەر
قەرەداخی ،وریا ئەحمەد ،فەرید عیسا ،دلێر
ئیبراهیم ،سەالح ڕەئوف ،ئاراس ئیبراهیم ،حەمەی
شمشاڵ ،و سەردار ئەحمەد ،خالید سەركار،
عومەر سەركار و ئیبراهیم سابیر ...تاد) دوای
دوو ڕۆژ پشوودان ،هونەرمەندانی تیپی موزیكی
شۆڕش لەژێر سێبەری دارگوێزەكانی دێی
وەسان پێشەكیی ئەو دوو گۆرانییە بە نۆتە
دەنووسنەوە ،دوای پرۆڤەكردن بە یەك ڕۆژ
هەردوو گۆرانییەكە بۆ هونەرمەند كەریم كابان
تۆمار دەكەن ،جێگەی پرسیار و سەرنجە كە
هونەرمەندانی كورد بە چ بەدبەختی و نەبوونی
پێداویستیی هونەری و تۆماركردن لە بن بەرد و
كەژ و كێو ئەشكەوتی كوردستان هونەرەكەیان
فەرامۆش نەكردووە و هەمیشە لە خەمیدا بوون،
كە هونەری نەتەوەكەیان پێش بكەوێت ،بە
ڕاستی هونەرمەندانی گەلەكەمان ،بەتایبەت ئەو
هونەرمەندانەی كە بەردەوام هەستی نەتەوەیی و
بەرەوپیشچوونی هونەری كوردیان ال مەبەستە
جێگەی ڕێز و حورمەتن و بەرزنرخاندنی كارە
جوانەكانیان بۆ ئێمە زۆر پێویستە.
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پێویستە ئەرك و ماندووبوونی بەڕێزێك
فەرامۆش نەكەین ،كە لەو سەردەمەدا خزمەتێكی
باشی كردووە ،ئەویش (جیهانبەخش كۆیی) .ئەو
بەڕێزە بە ئامێرێكی تۆماركەری سادە ئەو دوو
گۆرانییە (شەو و یاران وەسیەتم) كە هەردووكیان
لە ئاوازی خودی هونەرمەندن ،بۆ هونەرمەند
كەریم كابان تۆمار دەكات.
دوای تۆماركردن ،گۆرانییەكان ڕەوانەی
ئێستگەی دەنگی كوردستانی ئێراق دەكەن و
شەوی ( )11/9/1974بە بۆنەی یادی شۆڕشی
ئەیلول باڵو دەكرێنەوە .دوای چەند ڕۆژێك لە
باڵوكردنەوەی ئەو گۆرانییانە ،لە سەرتاپای
شوێنە گشتییەكان ئەو گۆرانییانە دەبیستران و
ببوونە جێگەی ڕەزامەندی و وێردی سەرزاری
خەڵكی.
دوای هەرەسهێنانی شۆڕشی ئەیلول ،كەریم
كابان وەك هەر هاوواڵتییەكی كورد ڕووبەرووی
باردوخێكی ناهەمواری دەروونی دەبێتەوە و
لە دوای ئەو شكستە گەورەیە ناچار دەبێت
بگەڕێتەوە بۆ شاری سلێمانی.
هونەرمەند كەریم كابان لە ساڵی ( )1975دەبێت
بە ئەندامی تیپی موزیكی سلێمانی .یەكێك لە
شانازییەكانی كەریم كابان ئەوەیە كە ئەندامی
تیپی موزیكی سلێمانییە و هۆكارێك
بۆ سەركەوتنی كارە هونەرییەكانی
هونەرمەند تیپی موزیكی سلێمانییە،
كە هەمیشە پشتیوان و هاوكاری
بەرهەمە
بەئەنجامگەیاندنی
هونەرییەكانی هونەرمەند بوون.
دەكرێت ئەوەش بڵێم مایەی گەورەیی
و سەروەرییە كە تیپێكی وەك تیپی
موزیكی سلێمانی كەریم كابان وەك
هونەرمەندێك كاری هونەری لەگەڵدا
ئەنجام داون و هەمیشە بە شانازییەوە
ناویان دەبات .هەروەها هەڵبژاردنی
تێكستی گۆرانییەكانیەتی و كە تا ئەمڕۆ
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الی گوێگری كورد بە زیندوویی ماونەتەوە،
چونكە دەنگی ئەو هونەرمەندە دەنگێكی كوردی
و موزیكییە ،كە هەرگیز بیسەر بێزار ناكات.
دوای ئەوەی هونەرمەند دەبێت بە ئەندام لە
تیپی موزیكی سلێمانی ،تیپی موزیكی سلێمانی لە
دوای ساڵی ( )1975بەوپەڕی لە خۆبوردوویی و
هەستی نیشتمانی و بەرپەرچدانەوەی ڕژێم دوای
ئەو شكستە گەورەیەی شۆڕشی ئەیلول ،كەوتنە
كاركردن و چاالكی و كۆمەڵێك كاری جوانیان
ئەنجام دا .ئەو دوو گۆرانییەی پێشتر ئاماژەمان
پێدان ،جارێكی تر بە شێواز و تەكنیكێكی تر
و دابەشكردنێكی موزیكی نوێوە ،كەریم كابان
بە هاوكاریی تیپی موزیكی سلێمانی ئەو دوو
بەرهەمە لە تەلەفیزیۆنی كەركوك بە شێوەی
ڕەش و سپی تۆمار و باڵو دەكاتەوە.
ئەو بەرهەمانەی هونەرمەند لە ماوەی ژیانی
هونەرییدا ئاوازی بۆ داناون و تۆماری كردوون
و بوونەتە ئەرشیڤ :گۆرانی (خەنەبەندان لە
هۆنراوەی (بێسارانی) ،پرسیار لە هۆنراوەی
(كامەران موكری) ،فرمێسك و شیعر لە هۆنراوەی
(فەرەیدون عەبدول بەرزنجی) ،هەروەها لە بواری
فۆلكلۆریشدا ئەم گۆرانییانەی خوێندووە (لێ لێ
و لۆ لۆ ،باوانم باوانم ،هەی یار ،خۆزگەم بە پار
و مێوڵێو دێلێژە ...تاد) ،جگە لەو ئاوازانەی خۆی
خوێندوونی ،ئاوازی بۆ خوالێخۆشبوان (قادر
كابان و عوسمان عەلی) داناوە و هەروەها ئاوازی
لەسەر هۆنراوەیەكی (شێخ حەسیب قەرەداخی)
داناوە و داویەتی بە (كامەران عومەر).
گۆرانیی (تەمەن) یەكێكە لە شاكارە دیارەكانی
كەریم كابان .گۆرانییەكی پڕ چێژ و هەستە كە
كەریم كابان دوای بەسەربردنی تەمەنێكی پڕ لە
هەوراز و نشێو ،لەم سااڵنەی دواییدا لەگەڵ تیپی
موزیكی سلێمانی بەرهەمی تەمەنی خوێند .تەمەن
لە هۆنراوەی شاعیر (ئەحمەد محەمەد) و ئاوازی
هونەرمەند (زانا مەحمود هەژار)ە ،خوێندنەوەی
بەندە بۆ هۆنراوەی تەمەن و برای شاعیر
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(ئەحمەد محەمەد) ئەوەیە ،كە ئەحمەد محەمەد لە
و هۆنراوەیەدا بووهتە پەیكەرتاشێكی شارەزا و
بەئەزموون ،بە هەست و ئیحساسێكی ناسك و
جوانەوە لە وشە پۆرترێتێكی بۆ هونەرمەند كەریم
كابان دروست كردووە .هەرچەندە ئەو هۆنراوەیە
ئەحمەد محەمەد بۆ كەریم كابانی نەنووسیووە،
بگرە زۆر پێش لەدایكبوونی ئەو ئاوازە ئەو
هۆنراوەیە نوسراوە.
ئەحمەد محەمەدی شاعیر سەبارەت بە شیعری
تەمەن دەڵێت( :یەكێكە لەو شیعرانەی كە هەمیشە
شانازیی پێوە دەكەم ،بەاڵم ئەو شیعرە تایبەت
نەبووە بە مامۆستا كەریم كابان ،ئەو شیعرەم لە
سەرەتای تەمەنی الوێتیدا نووسیووە ،سوپاس بۆ
هونەرمەند كەریم كابان حەقی تەواوی بەو شیعرە
داوە) .
تەنها ئەوەندە ماوەتەوە بڵێین خەرمانی هونەریی
هونەرمەند كەریم كابان بهبەرەكەت و ڕێز و
حورمەت و خۆشەویستی بۆ تەواوی ئەندامانی
تیپی موزیكی سلێمانی و هەموو ئەو ژەنیارانەی
ڕۆژێك لە ڕۆژان كاری هونەرییان لەگەڵ
هونەرمەند كەریم كابان ئەنجام داوە و ئەرشیفی
هونەر و موزیك و گۆرانیی كوردییان بە شێوەی
ڕاست و ڕەسەن و مۆركی كوردی دەوڵەمەند
كردووە.
تەمەن
ئەی تەمەنی پڕ ئەسرینم ئەڕۆی ئاوڕ نادەیتەوە
لەگەڵ هەموو هەنگاوێكتا لە عومری من ئەسڕیتەوە
خۆزگە منیش وەك پەپوولە گشت تەمەنم وەرزێك
بووایە
دوور لە خەم و تاڵیی ژیان ،تەنیا گوڵم بناسیایە
ڕێگام سەودای تەنیاییە و كەسێك نایەت بۆ
سەردانم
ئیتر چی بكەم لەم تەمەنە ،كە لە هەمووی پەشیمانم
!
لە گریانی مناڵیما پێكەنینم بە خەم ئەهات
كەچی ئێستا خەم دەریایە و بۆ كەنارم شەپۆل

ئەدات
لە سەد جارا تەنیا جارێك زەردەخەنە دێتە میوان
وەك سێبەری الی ئێوارەی خۆرنشینی دار
ئەرخەوان
ئەی هاوڕێیان ،چاوم نوقمی نیگارێكی پڕ بەهارە
تاسەم وەری ،بەاڵم هێشتا خۆشەویستیم هەر
بێدارە !
ئێستاش گەاڵی عومری گەنجیم وەكو پاییز
هەڵوەریووە
كێ وەكو من تەم و خومار پەنجەرەكەی
داپۆشیووە!؟
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كەریم كابان

عەلی پێنجوێنی

زیاد لە نیوسەدە داهێنان ،داهێنانێك پڕ لە ترس،
ترسێك پڕ لە جوانی ،جوانییەك كە جۆرێك لە
موعجیزەی بەرهەم هێنا .كێ هێندەی كەریم كابان
كەم گۆرانیی وت؟ كێ توانیی لەو كەمییە كەمەدا ئەو
پانتاییە لە داهێنان داگیر بكات؟ بەاڵم داگیركردنێك
پڕ لە جوانی .هەمومانی دایە بەر دەسڕێژی دەنگێك،
كە لە گشت دەنگەكانی دنیا جیاواز بوو.
ئەگەر دیوێكی دەنگی موعجیزەئاسای كەریم كابان
گەردوونی بێت و هەر ڕۆحێكی بریندار بتوانێ لە
هەر گۆشەیەكی دنیاوە گوێی لێبگرێ ،ئەوا دیوەكەی
تری دەنگی ئەم پیاوە دانسقە و كەموێنەیە ،كە
لە ڕێگەی دەنگیەوە جوگرافیا دەنووسێتەوە،

رۆڤار

جوگرافیای سلێمانی نیشتەجێی ناو قورگ و
دەنگی كەریم كابانە .دەزانن چەند سەختە لە ڕێی
دەنگ و گۆرانییەوە جوگرافیا و شوێن بنەخشێنی؟
كەریم كابان ئەم سەختی و مەحاڵییەی كردە واقیع،
گەرچی ئەو ڕۆحە سەوداسەرانە لە چ گۆشەیەكی
ئەم دنیایەدان ،ئەو ڕۆحە بریندارانەی چوارقوڕنەی
دنیا تەی دەكەن بە شوێن زەمزەمەكانی جوانیدا،
بەاڵم لەمە سەختتر ئەوەیە سلێمانی بە هەموو
ڕەهەندەكانیەوە لە ناو قورگ و دەنگی ئەم پیاوەدا
قوڵپ ئەدا .زیاد لە نیوسەدەیە ئەم پیاوە دانسقەیە
پەلەی نییە و هەر نزیكەی  ٢٠گۆرانیمان پێشكەش
دەكات ،بەاڵم هەر گۆرانییەك نەك هەر هێزی
مانەوە ،بەڵكو هێزی بڕینی زیاد لە سەدەیەكی
هەیە .ئەو پێمان دەڵێ گەر گۆرانییەك هێزی
مانەوەی نەبێ لە گشت زەمەنەكاندا ،چ پێویست
دەكات بوترێ؟ ئەم دەنگە دڵنشینە پێمان دەڵێ
مادام تا ژیان هەبێ ،دەبێ دڵ هەبێ و لێبدا ،كەواتە
دەبێ گۆرانی دڵنشین بێت.
ئەو دەمانەی گڕ و شەڕ و شۆڕش و باروت هونەر
و ئەدەبیان دەخستە سەر كەڵكەڵەی ئەو وەزیفانەی
بە هیچ جۆرێك وەزیفەی ئەدەب و هونەر نەبوون،
ئەو دەمانە كەریم كابان لە ڕێی گۆرانییە كەم
و دانسقەكانیەوە پێی دەوتین دەبێ گۆرانی بۆ
دڵ بوترێ ،نەك بۆ فیشەك .دەبێ گۆرانی ڕۆح
بلەرزێنێ ،نەك ببێتە مەتەرێزی شۆڕش و فیشەك.
شۆڕشگێڕەكان بە مژدەی قورسەوە ڕۆشتن و
گۆرانییان دەبرد بۆ بەرەكانی جەنگ و ناویان
نابوو هونەری بەرگری ،كەچی هاتنەوە ،دەستبەتاڵ
لە جوانی و تەرمی گۆرانییەكانیان بەشانەوە بوو.
دەنگی كەریم كابان هاوسەفەری ئەو جۆرە لە
هونەر و گۆرانی نەبوو ،دەزانن بۆ؟ چونكە كەریم
كابان لەدووی جاویدانی دەگەڕا ،ئیدی سەرەنجام
ئەو تەرزە لە هونەر و گۆرانی ڕۆشتن و لەگەڵ
دووكەڵی شۆڕشدا ون بوون .بەاڵم هونەری نەمری
كەریم كابان مایەوە ،ئەم پیاوە دەگمەن و دانسقەیە
باش دەیزانی دۆزینەوەی جوانیی جاوید پێویستی

بە ترسێكی قووڵ هەیە دەنگێك كە ڕازی نەبێت
گۆرانیبێژی سات و سەردەمێكی دیاریكراو بێت،
هەر دەبێ بە ترسەوە لە جوانیی جاوید بگەڕێ.
خودایە تۆزێك لەم ترسە جوانە كە داهێنان بەرهەم
دێنێ ،ببەخشە بە هونەری كوردی!! دەنگێك كە
ڕازی نابێت بەرهەمەكانی وەك خواردنی مەعەللەب
بۆ ژەمێك بێت و ئیدی ئێكسپایەر بێت ،هەر دەبێ
بە ترسێكی قووڵەوە لە جوانیی جاوید بگەڕێ،
دەنگێك دێت وەك نەشتەر ڕابوردوو و ئێستا و
داهاتوو دەبڕێت .خۆزگە دەمتوانی بە دڵی خۆم
قەترەیەك لەو فەنابوونە بنووسمەوە ،كە لە دەنگی
ئەم پیاوە دەگمەن و دانسقەیەدایە و لە دڵمایە،
بەاڵم بە داخەوە ناتوانم هیچی لەسەر بنووسم.
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ژمارەی داهاتووی ڕۆڤار تایبەت دەبێت بە مامۆستا
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