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دەسپێک 

کــۆی  لەســەر  نییــە  قســەکردن  نووســینەمان،  لــەم  ئێمــە  مەبەســتی 
ئەزموونــی شــیعری )ســەباح ڕەنجــدەر(، بەڵکــو تەنهــا خوێندنەوەیەکــە 
بــۆ چەنــد شــیعرێکی نێــو  کتێبــی )مــن حەزدەکــەم ئەوەنــدە بژیــم( 
کــە  باوەڕانــەی  و  گۆشــەنیگا  ئــەم  لەســەر  قســەکردن  هەروەهــا   ،
شــیعر  بەرامبــەر  لــە  دوورودرێــژ  ئەزموونێکــی  ئەنجامــی  لــە  شــاعیر، 
کتێبــە  ئــەم  مــن،  بــڕوای  بــە  چونکــە  گەیشــتوون.  پێــی  داهێنــان  و 
کــرۆک و ڕیشــەی ئەزموونییەکانێەتــی. شــیعرەکانی نێــو ئــەم کتێبــە، 
بــە هەناســەو ســتایلێکی جیــاواز نووســراون. لــە نێــو ئــەم کتێبــەدا، لــە 
نێــو جیاوازەکانــدا، شــتێکی جیاوازتــر دەبینیــن...! لەنێــو فــەزای زمانــدا، 
گومــان و یاخیبــوون و پرســیار و گەمــەی جیاوازتــر دەبینیــن. شــاعیر لــە 
نێــو ئــەم کتێبەیــدا، بــە پشــت ئەســتوور بــە شــکۆی شــیعر و داهێنــان، 
یــان شــیعر و جاویدانــی، قســە لەســەر پەیوەنــدی نێــوان/  )خــۆی و شــیعر( 
دەکات، قســە لەســەر پەیوەندییەکانــی )خــۆی بــە دنیــای دەرەوە( دەکات، 
قســە لەســەر ) ژیــان و مــردن( و )دوای مردنــی( خــۆی دەکات، کــە 
دواتــر بەدرێــژی قســەیان لەســەر دەکەیــن. دوای خوێندنەوەیەکــی ورد بــۆ 
کتێبەکــە، دەکــرێ ئــەم پرســیارە بکەیــن، )ئایــا شــاعیر دەیەوێــت تەنهــا 
هەشــتا ســاڵ بــژی ؟(، هەرچەنــدە بەپێــی ژمــارە  شــیعرەکان ٨1 شــیعرن، 
بــەاڵم شــاعیر ژمــارەی ســفری بــە ژمــارە حیســاب نەکــردووە، دیــارە لــە 
ڕووی زانســتی و ماتماتیکییــەوە ســفر ژمارەیــە بــەاڵم ئێمــە زۆر لەســەر ئــەوە 
ناوەســتین، وادیــارە   هەشــتا ســاڵ تەمــەن لــەالی شــاعیر، تەمەنێکــی هێنــدە 
درێــژ نییــە هــەروەک خــۆی لــە شــیعری )بانگــەواز بــۆ گــۆڕ هەڵکــەن( 
دا دەڵــێ، )هەشــتا ســاڵ دەزوو بــە دەرزی وەکردنێکــە...!(. لێــرەدا، واز لــە 
گومــان و وەاڵمــی پرســیارەکەمان دەهێنیــن، دواتــر لــە ســیاقی شــۆڕبوونەوە 
بەنێــو دەقــەکان و وردبوونــەوە لــە ڕوانگــە و گۆشــەنیگاکانی شــاعیر، 
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ــژی.  ــد ســاڵ ب ــەوە کــە شــاعیر حــەزدەکات چەن ــۆ ڕوون دەبێت ئەوەمــان ب

پەیوەندی خۆی لەگەڵ شیعر

شــاعیر هێنــدە خــۆی بــە نزیــک لــە شــیعر دەبینــێ، تا ئــەو ئەندازەیەی، 
شــیعر بۆتــە مــاڵ و نیشــتیمانی ئەبــەدی ئــەو، بەشــێوەیەک تێکــەاڵو 
و ئاوێزانــی شــیعر بــووە، بەیەکــەوە تابلۆیەکــی ئــارام و ڕەنگینییــان 
شــیعردا  لەگــەڵ   ، سوریالیســتەکان  وەک  پێکهێنــاوە، 
پەیوەندییەکــی بوونــی و دەروونــی ڕەســەنی نەخشــاندووە، بــوون و 
ــە شــیعری  ــن، ل ــەی شــیعر کــردووە،  هــەر وەک دەبینی ــی ئاوێت ژیان

)بانگــەواز بــۆ گــۆڕ هەڵکــەن(دا دەڵــێ، 
پوورەی شیعر دەوری گرتووم و ناوی شیعرم لەسەر لێوە

شیعر لە دڵەوە نوێژم لەسەر دەکات 
شــیعر وەک هێزێــک هێنــدە پەیوەســتی کــردووە بــە ژیانــەوە کــە 
ئــاگای لــە هەمــوو هەســت و جووڵەیەکــە، وەک خــۆی دەڵــێ، )مــن 
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پێــوەری هەســتەکانی زەویــم..(. لەنێــو )بەهــرە و ســرووش و شــیعر(، 
قاڵبۆتــەوە، لــە ئاکامــی بیرکردنــەوە و داهێنانەکانــی، هەســت 
مرۆڤێکــی  ئــەوەش  لەگــەڵ  دەکات،  زۆر  ماندووبوونێکــی  بــە 
هەمــوو  بــری  لــە  خــودا  بــەوەی، کــە  دڵئارامــە  و  سوپاســگوزار 
شــتێک شــیعری پــێ بەخشــیوە هــەروەک لــە شــیعری )ژیــان لــە دوو 

ــێ.. ســەدە( دا  دەڵ
خودا شیعری لە بری هەموو شتێک پێ بەخشیم 

سوپاس بۆ بەشە دڵباشەکەی خۆم
هەمــوو میــرات و ســەروەت و ســامانی شــاعیر شــیعرەکانییەتی، 
بوون و ژیانی ئەو لەنێو شــیعرەکانییەتی، خۆشــبەختی و ســەرفرازی 
ئــەو لەنێــو شــیعرەکانییەتی، شــیعر نــەک تەنهــا میــرات و ســەروەت 
و ســامانییەتی بەڵکــو، نزیکتریــن و ئازیزتریــن کەســییەتی، لــە 
دڵباشــەکە  دڵبــەرە  بــە  نامێنــێ(  مانــای  )مــەرگ  کــە  شــیعری 
نــاوی شــیعر دەبــات، هەروەهــا شــاعیر وا هەســت دەکات، داهێنانــە 
شــیعریش  و  خرۆشــان  لــە  کــردووە  پــڕ  ژیانــی  شــیعرییەکانی، 
ماڵــی پڕکــردووە لــە ڕووناکــی، شــاعیر بــەو بڕوایــە دەگات کــە، 
شــاعیران مرۆڤــی داهێنــەرن، وەک مرۆڤــی گــەورە و بــەرز ناوییــان 
یــان  نزیکــن  لــە خوداوەنــدەوە  دەبــات، وەک کەســانێک کــە 
خوداوەندێکــی بچکۆڵــەن، چونکــە خوداوەنــد ڕۆح بەبــەر بوونــەوەر 
و شــتەکاندا دەکات، شــاعیری داهێنەریش لەنێو ڕووبەری زماندا، 
ڕۆح بەبــەر وشــەدا دەکات و جوانــی دەهێنێتــە قســە، چونکــە لــە نێــو 
ڕووبــەری زمانــدا / مەعریفــە و بیــر و بونیــادە وجودییــەکان گەشــە 
دەکــەن ، شــاعیر وەک کەســێکی پەیامبــەر لــە خــۆی دەڕوانــێ و 

لــە شــیعری )بانگــەواز بــۆ گۆڕهەڵکــەن( دا دەپرســێ، 
ئەرێ مێژوو لە کتێبی چەندەمی ئاسمان 

بەشێکم بۆ تەرخان دەکات، 
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ــەرەکان و فریشــتەکان و  ــە ئاســمانییەکان، شــوێنی پەیامب کتێب
ئــەو کەســانەن کــە لــە خوداوەنــدەوە نزیکــن، کەســانێک لــە 
ســەرووی ئەوانیتــرن، شــاعیری داهێنــەر ئــەو کەســەیە کــە مێــژوو 
ــۆ  ــۆ تەرخــان دەکات و ب ــە ئاســمانییەکان، شــوێنێکی ب ــە کتێب ل
ــێ.. ــە شــیعری )قەڕاغــی دەف( دا دەڵ ــەوە. شــاعیر ل ــا دەمێنن تاهەت

خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانگدا منی دۆزییەوە
دەستی گرتم و هێنامییە خوارەوە

لە سێبەری درەختی پیرۆزدا نیشتەجێی کردم 
باڵندە هۆگرم بوون و بەرزییان کردمەوە بۆ ئاسمان

دووبارە خودا پێشکێشی زەوی کردمەوە
ئــەو دەقــە شــیعرییانەی کــە داهێنانیــان تیایــە، پڕاوپــڕن لــە جوانــی، 
جوانیــش لەنێــو دەقــدا ئارامــی بــە ڕۆح دەبەخشــێ. بۆیــە شــاعیران 
لــە  ئــەوەی  بــۆ  بــۆ ســەر زەوی،  ئــەو کەســانەن خــودا دەیاننێــرێ 
ڕێگــەی دەقــە شــیعرییەکانییان ڕۆح و دەروونــی مرۆڤــەکان ئــارام 
لــە هەمانکاتیــش / ڕووناکــی و بەختــەوەری بخەنــە  بکەنــەوە، 
نێــو دڵیــان. خــودا شــاعیری لــە بەرزایــی ئاســمان لــە بۆشــایی نێــوان 
ئەســتێرەکان دۆزیوەتــەوە، ناردوویەتــی بــۆ ســەرزەوی، باڵنــدەکان 
ــارە ناردوویەتییــەوە بــۆ ســەر زەوی.  ــەوە خــودا دووب بەرزییــان کردۆت
بــە بــڕوای شــاعیر، مرۆڤــی داهێنــەر لەنێــو ڕووبــەری گەردوونییــەت، 
و  ئــارام  مرۆڤــەکان  هــەر  نــەک  شــیعر،  جووڵــەی  هێــزی  بــە 
ــاری نائارامــی و دڵتەنگــی  ــە ب دڵخــۆش دەکات بەڵکــو، زەویــش ل
ــە نێــو درەخــت و  دەپارێــزێ. هێــزی شــیعر / دەتوانــێ خرۆشــان بخات
باڵنــدەکان و سروشــت و هەمــوو بوونــەوەرەکان. لــە شــیعری )بــەرەو 

ســاکاربوونەوە( دەڵــێ، 
خۆرسڕبووە 
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ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەرم ناکرێتەوە
توو خوای جوانی وەرە خەونم 

بۆ ئەوەی ساکارانە بڕوانمە زەوی
با زەوی لە دڵتوندییەکیدا هەناسەیەکی من هەڵمژێ 

زمانــی شــیعر زمانــی مرۆڤــە گەورەکانــە، زمانــی بوونێکی نا ئارام 
و ســەرکەش و یاخییــە، زمانــی پەیامبــەر و کتێبــە ئاســمانییەکان 
و  خوداکانــە، زمانــی داهێنــان و خولقاندنــی شــتی نوێیــە، زمانێکــە 
دەتوانــێ سروشــت و بوونــەوەرەکان بهێنێتــە قســە. شــاعیری داهێنــەر 
پــڕ  پــڕ قســەیە و خەیاڵەکانــی  ئــەو کەســەیە، هەمیشــە دەمــی 
ــەر ئەوکەســەیە  ــڕ ئومێــدن، شــاعیری داهێن قســەن، خەونەکانــی پ
لــە خوداوەنــد نزیکــە، بــە زمانــی کتێبــە ئاســمانییەکان دەدوێ، 
زمانێکــی  دانایــی،  لــە  و  حیکمــەت  لــە  پڕاوپــڕ  زمانێکــی 
مژدەبەخــش و ئارامبەخــش، شــاعیری داهێنــەر ئەوکەســەیە / بــۆ 
هەمیشــە لەنێــو ڕووناکــی دەمێنێتــەوە پرســیاری و نــوێ و گومانــی 
بــەردەم مرۆڤــەکان و  نــوێ و گــەڕان و ســەفەری نــوێ دەخاتــە 
خوێنەرەکانــی، )ســەباح رەنجــدەر( لــەم کتێبەیــدا، لــە ســەرەتاوە 
تــا کۆتایــی لــە گفتوگۆیەکــی بــەردەوام دایــە لەگــەڵ خــودا، 
دەیــەوێ )بەهــرەو ســرووش و شــیعر( دەســتی بگــرن و بیگەییەنــە 
ماڵــی ڕۆشــن، واتــە ژیانێکــی ئەبــەدی و ماڵــی هەتاهەتایــی. بــە هــۆی 
شــیعر و داهێنانەکانییــەوە، پێیوایــە هێنــدە لــە خــودا نزیکــە تــا 
ــدوێ،  ــە ئاســمانییەکان ب ــی کتێب ــە زمان ــێ ب ــەوەی، دەتوان ئاســتی ئ
یــان جەســتە و گیانــی خــودا لــە نێــو جەســتە و گیانــی ئــەو دان، تــا 

ــێ،  ــدا(، دەڵ ــو ڕووناکی ــەوە لەنێ ــە شــیعری )مان ــەوەی ل ئاســتی ئ
ئەی خودای سەدویەک ناو بە زمانی 

تەورات 
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ئینجیل 
قورئان 

دەدوێم 
دەمم پڕ قسەیە و هاتووم تیشکی دەروونت سەرپێم بخات 

هەڵە بووم 
تۆ خۆم بوویت...! 

داهێنانــە  یــان شــکۆی  شــیعرەوە  شــکۆی  ڕێگــەی  لــە  شــاعیر 
شــیعرییەکانییەوە، لــە ئاســتێکی بــەرز لەخــۆی دەڕوانــێ و پێیوایــە، 
ــڕ قســەیە دەتوانــێ لەســەر هەمــوو شــتێک قســان بــکات.  دەمــی پ
بدوێــت...!(.  قورئــان  و  ئینجیــل  و  )تــەوڕات  زمانــی  بــە  دەتوانــێ 
کەســێکە خــودا ئــەوی لــە بەرزاییەکانــی ئاســمان دۆزیوەتــەوە 
و ناردوویەتــی بــۆ ســەرزەوی، کەســێکە )خــودا ئــەو( بــووە یــان  
)ئــەم خــودا( بــووە، ئەوەتــا بــە ڕۆشــنی دەڵــێ )تــۆ خــۆم بوویــت..!(، 
مۆمــە  ئــەو،  قەڵەمەکــەی  و  پەنجــەکان  بەهــۆی  کەســێکە 
داگیرســاوەکان تــا هەتــا گــەش و روونــاک دەمێننــەوە. )ســەباح 
لــەال دروســت  ئــەو هەســتەی  نییــە  ڕەنجــدەر( یەکەمیــن کــەس 
بووبــێ کــە / شــاعیران وەک مــرۆ بەخشــندە و گــەورەن یــان، 
وەکــو خالــق و خوداوەندەکانــن، ئەوەتــا شــاعیر ونووســەرێکی 
دەمێکــە   )«   Huidobro« )هیدۆبــرۆ  نــاوی  بــە  ئەمریکــی 
گتویەتــی )شــاعیران خوداوەندێکــی بچکۆڵــەن..!(. یــان بــە بــڕوای 
)فرێدریــك نێچــە( ئــەو کەســانەی داهێنــان دەکــەن، کەســی بــااڵو 
سوپەرمانین. کەسانی خودان ئیرادە و خاوەن هێزن، کەسانێکی 
یاخــی و ســەرکەش و بوێــرن کەســی داهێنــەر الی )فرێدریــک 
نێچــە(، دەبێــت کەســێکی ڕووخێنــەر بێــت، بەهــای شــتە کــۆن 
و تەقلیدییــەکان تێکبشــکێنێت، دەبــێ هەمــوو شــتێکی میراتــی 
تــووڕ هەڵبــدات، خــۆی بەهــاو نەریــت و ڕەفتــار بــۆ خــۆی بتاشــی، کــە 
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پێچەوانــەی دەوروبــەر و ئەوانــەی پێــش خــۆت بــن. کەســانی داهێنــەر 
الی نێچــە، کەســانی جیــاوازن، کەســانێکن خــودان ویســتی هێــزن، 
)ســەباح ڕەنجــدەر( بــە شــکۆمەندییەوە لــە داهێنانــە شــیعرییەکانی 
خــۆی دەڕوانــێ و بــەرز دەیــان نرخێنــێ، بــە )ســروودی ســروودەکان( 
ناویــان دەبــات..! پێیوایــە / دەقــە شــیعرییەکانی ئــەو پــڕاو پــڕن لــە 
قســە و پەیامــی ڕۆشــن. کــە بەڕێــگادا دەڕوا، درەختەکانــی ئەوبــەر 
و ئەوبەر فەرمووی لێدەکەن و دەزووی گەورەمەندی شــکۆمەندی 

ــێ، ــام( دا دەڵ ــە شــیعری )دوا پەی ــە پەنجــە دەکــەن. هــەروەک ل ل
درەختەکانی ئەوبەرو ئەوبەری ڕێگاوبان 

فەرموویان لێکردم ئەی سروودی سروودەکان تێپەڕە 
شکۆی خۆشەویستانت لە ئاسماندا ببینە 

دایکە سروشت 
دەزووی گەورەمەندی لە پەنجە ئااڵندم و هەڵیدام 

بێ دڵ لە دڵدان
بە ئاسماندا ڕۆیشتم و گەیشتم بە شکۆی پەیام 
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شیعر و چەمکەکانی ئیرۆس و ساناتۆس و 
ئەبەدییەت 

لێــرەدا، ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ پرســیارەکەی ســەرەتا، ئایــا شــاعیر 
ــن و  ــەو تێڕوانی ــی ئ ــە پێ ــت ؟ ب حــەزدەکات تەنهــا هەشــتا ســاڵ بژی
گۆشــە نیگایانــەی کــە شــاعیر لــە ئاکامــی ئەزموونــی شــیعری 
پێیگەیشــتوون، بەرامبــەر شــیعر و داهێنەکانــی و پەیوەندییەکانــی 
خــۆی لەگــەڵ شــیعر، مــادام شــاعیر بــەو بڕوایــە گەیشــتووە کــە، 
جیگای ئەو بەرزاییەکانی ئاســمان و بۆشــایی نێوان ئەســتێرەکانە 
و خــودا دەســتی گرتــووە و هێناوییەتــە ســەرزەوی، هێنــدەش لــە خــودا 
نزیکــە لــە پەیامبــەرەکان گەڵێــک زێتــر، هــەروەک خــۆی دەڵــێ 
)هەشــتا ســاڵ هێنــدەی داو بــە دەرزی وەکردنێکــە...!(، ئیتــر بــەم 
شــکۆمەندییە و بــەم گــەورە ســاالرییەوە چــۆن حــەزدەکات تەنهــا 
هەشــتا ســاڵ بژیــت ؟!. بــە پێــی لێکدانەوەکانــی )ســیگمۆند 
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فرۆییــد(، )ئیــرۆس( یانــی غەریزەکانــی ژیــان، دەســتگرتن بــەو 
هەواڵنــەی بــۆ مانــەوە لــە نێــو ژیــان، بەمانایەکیتــر / مانــای حــەز و 
ئــارەزووەکان بــۆ ژیــان، )ســاناتۆس(، مانــای غەریزەکانــی مــردن، 
یــان ئــەم هــەوڵ و ڕەفتــار و کردارانــەی کــە ســەرەنجام مــرۆڤ 
بەهۆیانــەوە بــە مــردن دەگات، شــەڕ و تــاوان و کــردارە خراپــەکان 
دیوێکــی غەریزەکانــی مردنــن، بــە کورتــی دەتوانیــن بڵێیــن، ئیرۆس 
بەمانــای ژیــان و ســاناتۆس بەمانــای مــردن دێــت. شــاعیر لەنێــو ماڵــی 
ــر  ــژی. دوات ــان ب ــەوە ی ــا هەشــتا ســاڵ بمێنێت ــان حــەزدەکات تەنه ژی
لــە ڕێگــەی مردنــەوە بچێتــە نێــو ڕووبــەری گەردوونییــەت و لەوێــدا 
بــۆ تاهەتــا بمێنێتــەوە، چونکــە چەمکــی )مــردن( لــەالی شــاعیر 
ئــەو مانایــە فیزیکــی و تەقلیدییــەی نییــە، یــان بەمانــای مردنێکــی 
بایۆلــۆژی و لەکارکەوتنــی دڵ و کۆئەندامەکانــی لــەش نایــەت. 
ــای  ــە مان ــان ب ــوە نێگەتیڤــەی نییــە ! ی لــەالی شــاعیر مــردن ئــەو دی
و  ناڕێــک  بارێکــی  لــە  دازایــن  )هایدگەرییەکــەی( کاتێــک 
ناڕەســەن بێــت، ئــەوکات کەســەکان دەبــن بــە ئەوانیتــر و کــەس 
ــر فەرمــان و  ــە ژێ ــە جەوهــەردا ل ــی خــۆی، ل ــی بوون ــە خاوەن ــت ب نابێ
جووڵــەی ئەوانیتــر دا دەبــن نــەک خۆیــان. شــاعیر لێــرەدا لــە ڕێگــەی 
مردنــەوە یــان بەهــۆی تێگەیشــتنی ئــەو بــۆ مــردن دەیەوێــت ببــی بــە 
خاوەنــی بوونــی خۆیــی، دەیەوێــت وەک )ســەباح ڕەنجــدەر(ی شــاعیر 
لــە ڕێگــەی مردنــەوە بــە شــکۆی شــیعر و داهێنانــەوە، بگاتــە نێــو 
ڕووبــەری ئەبەدییــەت.. چونگــە شــیعر بوونێکــی گەردوونــی هەیــە، 
شــاعیری داهێنەریــش مرۆڤــی گــەورە و گوردوونیــن. مــردن الی 
شــاعیر / ماڵئاوایــی کــردن و دوورکەوتنــەوەی یەکجارەکــی نییــە 
ــان، الی شــاعیر مــردن و ژیــان / یــان )ئیــرۆس و ســاناتۆس(  لــە ژی
یــەک ڕەنــگ و ڕوخســارییان هەیــە هەردووکییــان، هۆکارێکــن 
بــۆ گەیشــتن بــە ماڵــی ڕۆشــن و ژیانــی ئەبەدییەتــی بــۆ تاهەتــا. 
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بــەوە  خــۆی  وەک   / مانایــەک  بــە 
گەیشــتوە کــە / )مــردن و ژیــان( 
ئــەوە نییــە یەکێکیــان بــراوە بێــت و 
ئەویتــر دۆڕاو. هاوکیشــەی )ئیــرۆس 
و ســاناتۆس( یــان )ژیــان و مــردن( بەم 
شــێوەییەیە الی شــاعیر، هــەروەک لــە 
ئاوێنــەدا(  ســێ  لــە  )ئــادەم  شــیعری 

ــەی دەکا..  وێن
بــە قووڵــی گــوێ لــەو ئاوازانــە 

دەگــرم کــە ناپچڕێــن 
بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە 

کەوتوونەتە نێوان ژیان و مردن
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نە ژیان بردنەوەیە 
نە مردن دۆڕان

ــی  ــای لەکارکەوتن ــە مان ــان ب ــە، ی ــای دۆڕان نای ــرەدا مــردن بەمان لێ
جووڵــە و هەناســە نایــە، شــاعیری داهێنــەر ئــەو کەســانەن دەبنــە 
موڵکــی گەردوونیــەت و مێــژوو، دەبنە موڵکی مرۆڤایەتی، ئەوانەن 
مێــژوو لەنێــو کتێبــە ئاســمانییەکاندا، لــە نیــو کتێبــە پیرۆزەکانــی 
و  )شکســپیر  دەکات،  تەرخــان  بــۆ  شــوێنێکییان  ئەبەدییەتــدا، 
ئــەزرا پاونــد دانتــی و تــی ســی ئیلییــەت و مایکۆفســکی و ڕامبــۆ 
و ماالرمــێ و بۆدلێــر و جەواهیــری و خەیــام و ســوهراب و نالــی  و 
گــۆران و شــێرکۆ بێکــەس و...( ئەوانــە بــۆ تاهەتــا لەنێــو ئــەم 
ڕووبــەرە گەردوونییــە دەمێننــەوە. ئەوانــە ئــەو مرۆڤــە گەورانــەن 
بوونەتــە موڵکــو کەلەپــووری مرۆڤایەتــی، بۆ ئەوکەســە داهێنەرانە، 
مــردن تەنهــا پردێکــە بــۆ پەڕینــەوە لەنیــو ڕووبــەری ئیرۆســەوە بــۆ 
گەردوونییــەت و ئەبەدییــەت. ئــەو مرۆڤــە داهێنەرانــە لەنێــو مردنیــش 
هــەر دەژیــن. مــردن بــۆ ئــەو مرۆڤــە گەردوونییانــە هــەر بەمانــای ژیــان 

دێــت، هاوکێشــەکە بــەم شــێوەیە دەبێــت.
ئیرۆس/ مردن / ئەبەدییەت...! 

یان ئیرۆس / مردن / هەمیشە ئیرۆس..! 
هەمیشــە ئیــرۆس  بەمانــای / گەردوونییــەت، ژیانێکــی ســەرمەدی 
و ئەبەدییــەت. کەواتــە لێــرەدا وەاڵمــی پرســیارەکەی ســەرەتامان 
وەردەگرینــەوە، کــە لــە ڕاســتیدا شــاعیر دەیەوێــت یــان حــەزدەکات 
ــم(..  ــدە بژی ــە نێــو کتێبــی )مــن حەزدەکــەم ئەوەن ــد بژیــت ! ل چەن
ئیــرۆس / واتــە ماڵێــک لەنێــو ژیــان.. شــاعیر لەنێــو ئــەم ماڵــەدا 
دەخــوازێ هەشــتا ســاڵ بژیــت، لــە نێــو ماڵــی مردنیــش دەیەوێــت 
پشــوویەک بــدات و هەربژیــت، دواتــر بچێتــە نێــو ماڵــی هەمیشــە 
ئیــرۆس واتــە ئەبەدییــەت لەوێــدا بــۆ تاهەتــا بمێنێتــەوە و هەربــژی. 
جونکە ئەوێ ماڵی ڕۆشــنی شــاعیرەکانە، شــاعیرە داهێنەرەکان.. 



شیعر و چەمکەکانی ئیرۆس و ساناتۆس و ئەبەدییەت               ناڵە حەسەن

16

ــە  ــە شــیعر. کەوات ــد و شــکۆمەندن ب ــەو شــاعیرانەی گەورەمەن ئ
وەاڵمــی پرســیارەکەمان ئەوەیــە کــە ئــەوی شــاعیر دەخــوازێ و 
ــو  ــژی لەنێ ــدا هەرب ــو ژیان ــی ڕۆشــن و لەنێ ــە ماڵ حــەزدەکات، بگات
مردنــدا هەربــژی لــەدوای مردنیــش هەربــژی، بەمانــای ببــێ بەخــۆی، 
بــە بوونێکــی گەردوونــی و بوونێکــی شــکۆیی شــیعری، بــۆ تاهەتا 
هەربــژی.. ! هــەروەک شــاعیر لەنێــو شــیعری )مــردن مانایەکــی 
نامێنــێ( و تێکــەڵ بــەم بوونــە گەردوونییــە دەبێــت و ئــەم وێنەیەمــان 

ــێ.. ــۆ ڕەســم دەکات و دەڵ ب
دڵبەرە دڵباشەکەی من 

شیعر و 
جاویدانی 

لەگەڵ خۆتان بمبەنەوە خانەی خودا 
دڵبــەرە  چاوەڕێیــە،  خــودا،  ڕۆشــنی  ماڵــی  بەمانــای  خــودا  خانــەی 
ــو  ــەوە نێ ــە(، بیگەڕێنن ــەو کــە )شــیعر و جاویدانیی دڵباشــەکەی ئ
ماڵــە ئەبەدییــە ڕووناکەکــەی خــودا، چونکــە ئەویــش شــاعیرێکی 
ئەزموونێکــی  و  تەمەنێــک  خالیقــە،  مرۆڤێکــی  و  داهێنــەر 
دوور و درێــژە لەنێــو ڕووبــەری زمانــدا، ڕۆح بەبــەر وشــەو جوانیــدا 
هاتــووە،  ئاســماندا  بۆشــاییەکانی  لەنێــو  مرۆڤێکــە  دەکات..! 
باڵنــدەکان و فریشــتەکان بــە شــکۆی شــیعرەوە بــۆی دەچەمێننــەوە 
و دەیگەڕێننــەوە ماڵــە ئەبەدییــە ڕۆشــنەکەی جاویدانــی. )ســەباح 
ڕەنجــدەر(ی شــاعیر، لەبــەر ئەنجامــی ڕووناکایــی مۆمــی ئەزمــوون و 
ــە، بــەم بڕوایــە  داهێنانــە شــیعرییەکانی بــە ڕوانینێکــی )نێچە(ییان
گەیشــتتوە، کــە مرۆڤــە داهێنــەرەکان ئــەو کەســانەن دوای مــردن 
لەدایکدەبنــەوە و هەردەژیــن. وەک لــە شــیعری )چواریــن و مــن( 

ــێ.. دەڵ
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خانمی شیعری هەستەکانمت دەستەمۆکردووە
ئەمەکدارم بە 

لە مردندا لێوەکانم بکەرەوە حیکمەت و فەرموودەم دەبیستیت 
قوواڵییەکــی  و  بڕشــت  کــە  دەبینیــن،  پارادۆکســێک  لێــرەدا 
دەکات،  شــیعر  خانمــی  لــە  داوا  شــیعرەکە،  بــە  بەخشــیوە 
ئەمەکــداری بــێ، لــە مردنــدا لێوەکانــی بکاتــەوە تــا فەرمــوودە 
ئاســایی  شــێوەیەکی  بــە  خــۆی  ببیســتێ..!  حیکمەتەکانــی  و 
مــردن یانــی جووڵــە نەکــردن و هەناســە نــەدان، یانــی بێدەنــگ 
دەیەوێــت  ئــەو  بــەاڵم  فەرمــوودە و حیکمــەت نەگوتــن،  و  بــوون 
ــە خانمــی شــیعر  ــو مردنیشــدا، حیکمــەت و فەرموودەکانــی ب لەنێ
بڵێــت..! حیکمــەت و فەرمــوودەکان بــە مانــای داهێنــان، واتــە لەنێــو 
مردنیشــدا، دەیەوێــت بژیــت.. لــە داهێنانــە شــیعرییەکانی بــەردەوام 
بێــت..! ئەمــە یەکێکــە لــە قوواڵیــی بیرکردنەوەکانــی شــاعیر / 
ــدا بەرجەســتەی کــردووە، ئەویــش کــە  ــەم کتێبەی ــو ئ ــە نێ کــە ل
شــاعیران بــە مرۆڤــی گــەورە ناودەبــات و مرۆڤەگەورەکانیــش 
لــە ڕێگــەی داهێنانەکانییــان لــەدوای مردنیــش هەردەژیــن و لەنێــو 

ماڵــی ئەبەدییەتــدا بــۆ تــا هەتــا دەمێننــەوە..!. 
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زمان و ستایل و  شیعری پۆستمۆدێرنی 
 

لــە کتێبــی )مــن حەزدەکــەم ئەوەنــدە بژیــم( )ســەباح ڕەنجــدەر( 
ی شــاعیر، زمــان و ســتایلێکی جیــاوازی بەکارهێنــاوە، تەنانــەت 
جیاوازتــر لــە ئەزموونەکانــی پێشــووتری. دیــارە هــەر لــە بنەڕەتــەوە، 
ــەم شــاعیرەمان  ــی شــیعری ئ ــە شــێوەو ســیما دیارەکان ــک ل یەکێ
ئەوەیــە، ئــەم وەک شــاعیرێکی تازەگــەر، بــە زمــان و ســتایلێکی 
جیــاواز دەنووســێت، بەشــێک لــە هــۆکاری ئــەم جیاوازییــەش بــە 
بــڕوای مــن، هۆشــیاری شــاعیرە لــە پەیوەنــد تێڕوانینــی بــۆ شــیعر، 
هــەروەک )بەختیــار عەلــی( لــە کتێبــی )لــە دیــارەوە بــۆ نادیــار( 
دا دەڵــێ، )تازەگــەر بــۆ ئــەوەی بوونێکــی کاریگــەری هەبێــت، 
بــەم  تازەگــەر  دەســتپێبکات،  قوڕســەکانەوە  شــەڕە  لــە  دەبێــت 
مانایــە دەبێــت، لــە کــۆی بونیادەکــە داببڕێــت، دابڕانیــش لێــرەدا 
ــت،  ــی ناگەیەنێ ــای بێئاگای ــەت و مان ــای گۆشــەگیری نای ــە مان ب
لــە پێکهاتەیــەک  لــە جیابوونــەوەی هۆشــیار  بەڵکــو جۆرێکــە 
کــە وەاڵمــی پرســیارەکانی ئــەوی پــێ نییــە، لەبــەر ئــەوە تازەگــەر 
بۆچوونــی خــۆی لــە بۆچوونــی پێــش خــۆی داناتاشــێت، بەڵکــو خــۆی 
بیســەڵمێنێت..!(  هەوڵــدەدات  خۆشــی  دادەنێــت،  خــۆی  بیــردۆزی 
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زمــان دەکات و هێنــدە چــڕ  بــە چــڕی مامەڵــە لەگــەڵ  بۆیــە   ،
دەبێتــەوە تــا ئاســتی ئــەوەی نــاوی ئــەم چڕبوونەوەیــە بنێــن )تەمومــژ(، 
ئــەم جــۆرە مامەڵەکــردن لەگــەڵ زمــان و هــاوکات / پەیوەنــدی 
زمــان و بونیــادی دەق، ئەمــە زێتــر وێنەیەکــی فۆڕمالیســتیانەمان پــێ 
دەبەخشــێ، هــەروەک )تێــری ئیگلتــن لــە کتێبــی )تیــۆری ئەدەبــی( 
دا باســی دەکات و دەڵــێ )فۆڕمالیــزم بــە شــێوەیەکی گەوهــەری 
بریتــی بــوو / جێبەجێکردنــی زانســتی زمــان لــە توێژینــەوەی ئەدەبــدا 
ــە باســکردنی جۆرێکــی ڕەســمی  ــەر ئەمــەش، زانســتی زمــان ل لەب
ــە شــوێنێکیتری  ــان ل ــی زمــان( ی ــە بونیادەکان ــوو، بایەخــی دەدا ب ب
هەمــان کتێــب دەڵــێ )دەربــارەی » شــێوە و نــاوەڕۆک » ئــەوان 
پەیوەنــدی ئــەم دووانەیــان واتــە، )شــێوە و ناوەڕۆک(یــان لــە بەرزتریــن 
ئاســتدا ڕاگرتــووە، نــاوەڕۆک بــە تــەواوی بزوێنــەری شــێوەیە(، یــان 
تــا ئاســتی ئــەوەی، گــەر خوێنەرێــک، تــەواو خوێنەرێکــی بێگەردی 
ئــەم  شــیعرەکانی  هەمیشــەیی  خوێنــەری  نابێتــە  نەبێــت،  شــیعری 
شــاعیرە، یــان / خوێنــەران لــە کاتــی خوێندنــەوەی قەســیدەکانی 
هەســت بــە هەناسەســواری دەکــەن، چونکــە ئەمجــۆرە شــیعرانەی 
ســەلیقە  بــە  دەنووســرێن، خوێنەرانێکــی  چــڕ  بەزمانێکــی  کــە 
عاشــق  خوێنەرانێکــی  و  شــیعری  بێگــەردی  خوێنەرانێکــی  و 
مەعریفەیەکــی  خــاوەن  خوێنەرانێــک  یــان  دەوێ.  شــیعری  بــە 
بــە  بــن.  زمانەوانیــش  مەعریفەیەکــی  ئاســتێک  تــا  و  شــیعری 
شــێوەیەکی گشــتی، ئەزموونــی شــیعری )ســەباح ڕەنجــدەر(، زێتــر 
ــە  ــد ب ــە پەیوەن ــە شــیعرییە مۆدێرنــەکان، ل ــەی قوتابخان ــە خان دەچێت
مامەڵەکــردن لەگــەڵ زمــان و نووســینەوەی خــود و پەیوەنــدی خــود 
ــە  ــی زمــان و پێکهات ــە پێ ــەی ب ــەم کتێب ــەاڵم ئ ــای دەرەوە.. ب ــە دنی ب
ــان و پرســیار و  شــیعرییەکانی وەک / ئیشــکردن لەســەر )گوم
پارادۆکــس و دووبارەبوونــەوە و گەمەکــردن بــە وشــە و ڕســتە 
و دەســتەواژەکان...( هەمــوو ئەمانــە ســیما و پێکهاتــەی شــیعری 
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)پۆســتمۆدێرنین(. بۆیــە کتێبــی )حەزدەکــەم ئەوەنــدە بژیــم( بــە 
شــێوازێکی پۆســتمۆدێرنی نووســراوە، لــە خــوارەوە بــە نموونــە بــاس 

لــە هەندێکیــان دەکەیــن. 
پۆســتمۆدێرنی،  شــیعری  لــە  گرینگــە  توخمێکــی   / گومــان 
ڕووبەرێکــی فراوانــی داگیرکــردووە، پۆســتمۆدێرنەکان کاری 
بــە  باوەڕیــان  مەبەســتەی  بــەو  دەکــرد،  لەســەر گومــان  زۆریــان 
و  چەمکــەکان  هەمــوو  ئــەوان،  لــەالی  نەبــوو،  ڕەهــا  موتلەقــی 
 / پێیانوابــوو  بــوون.  ڕێژەیــی  پێکهاتــەکان  و  بیرۆکــەکان 
نییــە(، ئەوانیتریــان سەددەرســەد  ئــەوان  لــەالی  )حەقیقــەت تەنهــا 
ڕەت نەدەکــردەوە، بــە مانایــەک، بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان / 
گۆشــەیەک، کەلێنێکییــان بــۆ گومــان دەهێشــتەوە. هەروەهــا 
مەبەســت  پرســیارەوە،  ڕێگــەی  لــە  هەمانشــێوە،   بــە  پرســیاریش 
دەخســتە  خوێنەریــان  دەکردنــەوە،  قــووڵ  گومانەکانییــان  و 
)ســەباح  ڕاڕایــی.  و  و گومــان  دڵەڕاوکــێ  و  بیرکردنــەوە  نێــو 
ڕەنجــدەر( لــەم کتێبەیــدا، ئیشــی زۆری لەســەر گومــان و پرســیار 
گومانــەکان  کۆتایــی  تــا  کتێبەکــە  لەســەرەتای  کــردووە. 
بــە  بیرکردنەوەکانــی  و  خەیــاڵ  نێــو  لــە  شــاعیر  بەردەوامــن. 
قوواڵیــی گومانــەکان شــۆڕبۆتەوە، گومــان لــە بیرۆکــە میراتییــە 
تەقلیدییــەکان، یــان بیرۆکــە میتافیزیکییــە چەســپاوەکان، لــە 
پڕێکــدا هەمــوو شــتێک لــە وەهمــەوە ســەرچاوە دەگــرن، دەتوانیــن 
پرســیارەکانیش  ڕێگــەی  لــە  شــت.  هەمــوو  لــە  بڵێیــن گومــان 
مــەودای گومــان و بیرکردنەوەکانــی فراوانترکــردووە، شــاعیر 

لــە شــیعری )مــاوە خواســتن بــۆ دوا نیــگا( دا دەڵــێ..
ئایە ماوەی دوا نیگا ماوە 
بە تەک گەاڵیەکدا تێبپەڕم 
شەونمێکی لەسەر مابێتەوە 
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بەسەریدا بنووشتێمەوە و ماچی بکەم.
پرســیارێکی  پرســیارێک دەکات،  وێنــە شــیعرییە، شــاعیر  لــەم 
گومانــاوی و دەپرســێ، ئایــە مــاوەی دوانیــگا مــاوە، کــە بــەالی 
چونکــە  ؟!!  مابێتــەوە  لەســەر  شــەونمی  تێبپــەڕێ،  گەاڵیەکــدا 
شــاعیر لــە زەمەنێکــدا دەژی، گــەاڵکان هەمــوو وشــک بــوون، 
کــە  مابێــت  گەاڵیــەک  تاکــە  کــە  دەکات،  لــەوە  گومــان 
دوا  مــاوەی  لــەوە دەکات کــە  بێــت، گومــان  لەســەر  شــەونمی 
ــەم شــیعرە بەرجەســتەی  ــەم ل ــەی کــە ئ ــەو گومان نیــگا مابێــت، ئ
کــردووە، جگــە لــەوەی دوورنمایەکــی مەعریفــی و وشــیاری قووڵــی 
هەیــە، لــە هەمانکاتیــش / فیگەرێکــی ئیســتاتیکی بــە دەقــە 
شــیعرییەکە بەخشــیوە.. لــە پشــتی گومانەکــەوە نائومێدییەکــی 
گــەورە وێنــا دەکات لــەوەی، کــە گەاڵیــەک مابێتــەوە لێوەکانــی 
شــەونمییان لــێ بتكێــن.. گومــان لــە کات و زەمــەن دەکات، 
گومــان لــە سروشــت، گومــان لــە دەوروبــەر دەکات، لــە ڕێگــەی 

قووڵتــر کردۆتــەوە..! پرسیارەکەشــی گومانەکــەی 
یان لە شیعری )دوا تاریکی( دا دەڵێ،

ئەرێ لە بەهەشت گۆڕستان هەیە...!؟
ئەمــە پرســیارێکە دەتوانــم بڵێــم، قووڵتریــن گومــان و هەڵگــری 
دژی بیرکردنــەوەی بــاوە، دیمەنێکــی بێئەنــدازە شــیعری و ناســکی 
شــیعرەکانیدا،  لەنێــو  و  کتێبەیــدا  لــەم  شــاعیر  خولقانــدووە، 
نیگەرانییــەک  و  گومــان  گومــان،  لــە  پڕاوپــڕ  جەســتەیەکە 
لــە کتێبــی  )دانپیانانــەکان(  هــەروەک ) قەدیــس ئۆگســتن( 
تەعبیــری لێــدەکات و دەڵــێ / )دڵەکانمــان هــەر بــە نیگەرانــی 
دەمێننــەوە تــا ئەوکاتــەی کــە لــە خــودادا پشــوو دەدەن..!( پرســیار 
لــەم  نیگەرانییەکــی  ڕەنجدەر(یــش  )ســەباح  گوناهەکانــی  و 
چەشــنەمان بــۆ رەســم دەکات، کــەوا  لــە پشــتی ئــەم پرســیارە، 
ئاســمانییەکان  کتێبــە  نێــو  قســەی  و  یەقینــەکان  هەمــوو 
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و  خوداوەنــدەکان  قســەی  پێــی  بــە  چونکــە  هەڵدەوەشــێنێتەوە، 
ئایینــەکان و کتێبــە ئاســمانییەکان، بەهەشــت ماڵێکــی ڕۆشــنی 
بەهەشــتەوە،  دەچنــە  ئەوکەســانەی  هەتاهەتاییــە.  و  هەمیشــەیی 
ئەبەدییــەت.  هەمیشــەییەکەی  ژیانــە  نێــو  و  مــاڵ  نێــو  دەگەنــە 
ــەم  ــەاڵم شــاعیر گومــان ل ــە نــەک مــردن. ب بەهەشــت شــوێنی ژیان
لــە  و گومــان  دەکات  ڕەهایــە  و  موتلــەق  و  چەمکــە جێگیــر 
هەمــوو بیرۆکــە میتافیزیکییــە چەســپاو و میراتییــەکان دەکات، 
کەلێنێــک بــۆ گومــان دەهێڵێتــەوە و دەپرســێ / ئــەرێ لــە بەهەشــت 
گۆڕســتان هەیــە..؟ هەموومــان دەزانیــن گوڕســتان ماڵێکــە بــۆ 
بەهەشــتییەکان..!  ســەرمەدییە  مرۆڤــە  بــۆ  نــەک  مــردووەکان، 
ــەو شــوێنە  ــە ل ــای وای ــێ، مان ــە هەرشــوێنێک کــە گۆڕســتان هەب ل
مردنیــش هەیــە..! بەمانــای دیســان لــە بەهەشــتیش مــردن هەیــە..! 
ئــەوەش لەگــەڵ بــاوەڕە خوداوەندییــەکان و کتێبــە ئاســمانییەکان 
و  پرســیارە گومــان  ئــەم  ناگونجــێ.  یــان  دێتــەوە،  ناتەبــا  و  دژ 
ــە  ــە پشــتە، شــاعیر دەمانگەیەنێت ــی ل رەهەندێکــی مەعریفــی قووڵ
ئــەم بــاوەڕەی کــە هەمــوو پرســیارێک گومانێکــی گــەورەی لــە 
پشــت بــێ، هەمــوو گومانێکیــش مەعریفەیەکــی قووڵــی لــە پشــت 
بــێ..! هەروەهــا لــە شــوێنێکی تــر و لــە شــیعری )بانگــەواز بــۆ 

دەڵــێ.. دا  گۆڕهەڵکــەن( 
شــاعیر  لێبکــەم..؟  چــی  خەونەکانــم  بێهــوودە  شــادی  ئــەرێ 
لــە  پڕاوپــڕن  خەونەکانــی  و  خــەون  لــە  پڕاوپــڕ  جەســتەیەکە 
بــە  تەســلیم  و  بــکات  خەونەکانــی  لــە  چــی  نازانــێ  گومــان، 
ــد  ــە ئومێ ــا لەوســەرەوە ب ــڕوات ت ــگادا ب ــەکام ڕێ ــی بــکات، ب کێ
و خەونەکانــی بــگات.. ڕێــگاکان تەمــاوی و تاریکــن، لەنێــو 
بێشــکەی مەشــخەاڵنێکدا، دەروونــی تاســاوی پــڕە لەخــەون و کڵپــە 
دەکات، لــە هەمانکاتیــش / نازانــێ خەونەکانــی چــی لێبــکات...! 
و  نــاخ  لــە  تەعبیــر  پرســیارەکان  ڕێگــەی  لــە  شــاعیر  دەبینیــن 
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ــی خــۆی دەکات. )پارادۆکــس( توخــم و  هەســتە گوماناوییەکان
پێکهاتەیەکــی تــرە لــە نێــو شــێواز و زمانــی شــیعری ئــەم کتێبــەی 
)ســەباح ڕەنجــدەر(، پارادۆکــس بەمانــای /  پێکــەوە گرێدانــی 
دوو دەســتەواژە یــان دوو چەمکــی دژبەیــەک لــە ڕســتەیەک یــان 
دیمەنێــک یــان لــە پەرەگرافێکــدا، ئەمــەش بــۆ ئامانــج و مەبەســتی 
بــۆ دووبــارە ناونانــەوە و بەخشــینی مانــاو مەبەســتی  دیاریکــراو، 
جیاواز، شاعیر لە ڕێگەی بەکارهێنان و لێکگرێدانی چەمکە 
دژ و ناتەبــاکان دەیەوێــت، مەبەســت و مانــای نــوێ بخوڵقێنــێ،  /  
چونکــە زمــان لــە فەزایەکــی ئــازاددا دەبێتــە بێشــکە و منداڵدانــی 
بیرکردنــەوەی نــوێ، یــان فــۆڕم و دەســتەواژەی نــوێ..! هــەروەک 
)ئەدۆنیــس( لــە شــوێنێکدا دەڵــێ )ئەرکــی شــاعیر هــەر بــە تەنیــا 
قەســیدە  فۆڕمــی  و  شــیعری  زمانــی  ژێرەوژوورکردنــی چەمکــی 
بــۆ  نــوێ  بــەر لەهــەر شــتێ، دەبێــت چەمکێکــی  نییــە، بەڵکــو 
مــرۆڤ و جیهــان دابهێنــێ..!(. شــاعیر لەنێــو ئــەم هەواڵنــەی دەیەوێــت، 
دنیــاو شــێوازێکی نوێــی تایبــەت بەخــۆی وێنــە بــکات، هەربۆیــە 
هەمــوو ســتایل و شــێوازە کۆنەکانــی بەرلەخــۆی ڕەتدەکاتــەوە، 
زمانێکــی شــیعری تایبــەت بەخــۆی بەرهەمدەهێنــێ و ملکەچــی 
هیــچ سیســتەمە ڕێزمانییەکیــش نابێــت، هەمــوو سیســتەمە بــاوەکان 
و فۆڕمەکانــی پێشــخۆی رەتدەکاتــەوە یــان هەڵیــان دەوەشــێتنێتەوە. 
جیــاواز  تــەواو  فۆڕمێکــی  و  زمانەوانــی  سیســتەمێکی  لەســەر 

دەڕوات، هــەروەک لــە شــیعری )هەواڵپرســین( دا دەڵــێ..
یاری دڵ یارمەتیم بدە بتوانم بنووسم دڵی خۆم 

لەگەڵ دڵی خۆم ڕاوێژبکەم و ڕاز بدرکێنم 
لێرەدا پارادۆکســێک دەبینین..  داوا لە یاری دڵ دەکات یارمەتی 
بــدات تــا بتوانــێ دڵــی خــۆی بکاتــەوە و ڕازەکانــی بدرکێنــێ، 
لــە بــاری ئاســایی هەمــوو کەســەکان یــان دڵــدارەکان داوا لــە 
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یــاری دڵ یــان دوڵبەرەکەیــان دەکــەن کــە )ئــەوان( دڵــی خۆیــان 
بکەنــەوە بۆیــان. دوڵبــەرەکان ڕازی دڵیــان بدرکێنــن و نهێنییەکان 
ــاری دڵ  ــە ی ــەوە / داوا ل ــە پێچەوان ــەم ب ــەاڵم، ئ ئاشــکرا بکــەن،  ب
نــاکات کــە دڵــی خــۆی بکاتــەوە و ڕازەکانــی دڵــی بدرکێنێــت، 
ئــەو دەخــوازێ یــاری دڵ یارمەتــی ئــەو بــدات، بــۆ ئــەوەی ئــەو ڕازی دڵــی 
خــۆی بکاتــەوە و بدرکێنــێ.. بــە پێچەوانــەی هەمــوو دڵدارەکانــی 
لــە هەمــوو کەســەکانی تــر، چونکــە خــۆی  تــر و بــە جیــاواز 
جەســتەیەکە لــە گومــان و پڕاوپــڕە لــە شــەرم غەریــزەی چەپێنــدراو 
و نیگەرانــی، خــۆی ناتوانــێ دڵــی خــۆی وااڵبــکات و ڕازەکانــی 
بــدات،  یارمەتــی  کــە  دەکات  دڵ  یــاری  لــە  داوا  بدرکێنــێ، 
بەهــۆی ئــەم پارادۆکســەوە وێنەیەکــی شــیعری پــڕ لــە جوانــکاری 
نەخشــاندووە. هەروەهــا لــە شــیعری )دایکــم و باوکــم( دا دەڵــێ..،
ئاهەنگــی  و  بووکێنــی  پــەردەی  چــووە  ڕەشــەوە  جلــی  بــە 

! . . . ە و شــییە مۆ خا
ــە شــیعرییە، پارادۆکســێکی ناســک و  ــەم دیمەن ــەم ڕســتەیە و ل ل
جــوان دەبینیــن، )جلــی ڕەش و پــەردەی بووکێنــی( دوو چەمــک و 
ــۆ کارەســات و  ــە ب ــی ڕەش هێمای ــەک، جل دوو دەســتەواژەی دژ بەی
لــە هەمانکاتــدا،  مــردن و ڕووداوە خەمنــاک و تراژیدییــەکان، 
پــەردەی بووکێنــی / ئاهەنــگ و زەماوەنــد و خۆشــی و کەیــف 
نێــو ژیــان و  و ســەفا، دیمــەن و ڕووداوە دڵخۆشــەکان و چوونــە 
دنیایەکــی نوێــوە، زەماوەنــد یانــی بــەزم و شــادی و جلــی ســپی، 
جلوبەرگــی ئاڵــوااڵو ڕەنگاوڕەنــگ، بــەاڵم ئــەم لــەم ڕســتە شــیعرییە، 
جلــی ڕەش و زەماوەنــد پێکــەوە دەڵکێنــێ، دوو دنیــای ڕەش و ســپی 
لــە یــەک دیمــەن ڕەســم دەکات، ئەمــەش ئامانــج و مەغزایەکــی 
جوانییەکــی  هەمانکاتیــش  لــە  دەنەخشــێنێ..  قــووڵ  ڕیشــەداری 
ڕووبــەری  نێــو  لــە  بەخشــیوە.  شــیعرییەکە  وێنــە  بــە  بێئەنــدازەی 
دەتوانیــن  دەکــەن،  گەشــە  مەعریفــە  و  بیرکردنــەوە  زمانــدا، 
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بڵێیــن / شــیعر پشــت دەبەســتێ بــە باکڕاوندێکــی مەعریفــی کــە 
دەبێتــە، چوارچێوەیەکــی نەخشــەڕێژ بــۆ بیرکردنــەوە و خەیــاڵ و 
گەڕانەکانــی شــاعیر، چوارچێوەیەکــی زمانەوانــی و ئیســتەتیک، 
لەوێــوە ئەفرانــدن و داهێنــان مانــا پەیــدا دەکــەن. چونکــە  هەمــوو 
ئەفراندنێــک بریتییــە لــە نەخشــاندنی دنیایەکــی نــوێ و دنیایەکــی 
تایبــەت بەخــود، )ســەباح ڕەنجــدەر( لــە )کتێبــی حەزدەکــەم ئەوەنــدە 
بژیــم( لــە ڕێگــەی چڕبوونــەوە لــە نێــو زمــان و بەکارهێنانــی شــێواز 
و ســتایلێکی نــاوازەوە، ئەفرانــدن دەکات و دنیایەکــی نــوێ و پــڕ 
لە گومان و پرســیار، پڕ لە تەنگژەی نێوان دەســتەواژە و چەمکە 
بــڕوای  بــە  لــە بەرگێکــی جوانکاریــدا،  ناتەبــاکان،  و  هــاودژ 
مــن زۆرێــک لــە دیمەکانــی ئــەم کتێبــەی شــیلەی شــیعرییەتیان 
لێــدەڕژێ..! دووبارەکردنــەوەی وشــە و ڕســتە و دەســتەواژەکان و 
جێگۆڕکێکــردن بــە وشــە و ڕســتەکان، ئەمــەش پێکهاتــە و 
شــێوازێکی شــیعری پۆســتمۆدێرنییە کــە، شــاعیر لــەم کتێبەیــدا 
بــە تۆخــی ئیشــی لەســەر کــردووە، شــاعیر لــەم کتێبەیــدا، لــە 
گەمەیەکــی  جێگۆڕکێیــەکان،  دووبارەبوونــەوەو  ڕێگــەی 
زمانەوانــی جــوان دەکات، ئەمــەش بــۆ دوو مەبەســت، لەالیــەک / بــۆ 
ــەر،  قووڵبوونــەوەی مانــاکان و ڕاکێشــانی فۆکەســی زێتــری خوێن
لەالیەکیتــر/ بــۆ جوانــکاری و نوێخــوازی. هــەروەک لــە شــیعری 
)بەتاڵبوونــەوەی داوا( دا.. دووبارەبوونــەوەی و گەمەیەکــی جــوان 
دەبینیــن.. هــەر دیمەنــە شــیعرێک لــە ڕســتەیەک پێکهاتــووە، هــەر 
ڕســتەیەک چوارجــار نووســراوە، واتــە ســێجار دووبــارە کراوەتــەوە، 
ــە کــۆی هەرچــوار ڕســتەکان.  ــش پێکهاتــووە ل ــی کۆتایی دیمەن
ــی  ــی مــن دێ و بۆن ــەرەو پاوان ــی یەکــەم / کارئاســکێک ب دیمەن

ــەوە، شــکۆ لــە شــاخەکانی بــەرز دەبێت
دیمەنــی دووەم / تەمەنــی بەفــری ســەر لووتکــە بەپیتــە و دەڕژێتــە 

باخــی ناوبانگــەوە 
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دیمەنی سێیەم / پەپوولە بەتاسەوە ڕاوی بۆنی پاککردنی لیمۆ دەکات 
ــە  ــت و دەبێت ــی چــوارەم / ڕۆژ لەســەر ڕێــگاکان دەردەکەوێ دیمەن

خەیاڵێکــی ئەفســانەیی 
هەمــوو  دووەمــی  و  یەکــەم  وشــەی  لــە  پێکهاتــووە   / پێنجــەم  دیمەنــی 
تاســەی  بەفــر،  تەمەنــی  )کارئاســکێک،   / وەک  ســەرەوە  ڕســتەکانی 
پەپوولــە، ڕۆژی ســەر ڕێــگا( تاریکبــوون وەک هێاڵنــەی هێڵکــەی شــکاو. 
لــە کۆتایــی ئــەم شــیعرە دیســان دەڵــێ / وەرە خەونــم ناتوانــم هیچــت 
لەبــارەوە بڵێــم..! ئــەم دێــرە شــیعرە لــە شــوێنی تــر و لــە شــیعری تریــش 
دووبــارەی کردۆتــەوە، بــەم دووبارەبوونەوەیــە، پرســیار و گومانێــک 
لــەالی خوێنــەر دەوڕوژێنــێ ! دەبــێ ئەوکەســە یــان ئــەو شــتە چــی بێت، 
کــە ناتوانێــت هیچــی لەبارەیــەوە بڵێــت ؟ دەبــێ چ نهێنییــەک لــەم 
نێــوەدا هەبێــت ؟ بــۆ دەبێــت شــاعیر هێنــدە بــە تەحەفــز و دڵەڕاوکێــوە 
و گومانیتــر..!  پرســیار  و چەندیــن  ئەمانــە  بــکات،  لــەوە  بــاس 
هەروەهــا لــە شــیعری )دابەشــکردنی شــتێک لــە خــۆت( لــە ڕێگــەی 
دووبارەبوونــەوە و جێگۆڕکــێ بــە وشــەکان، گەمەیەکــی جــوان 

دەکات بــە وشــەکانی )بــوون و نەبــوون و ژیــان و مــردن(.
مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ / بوون 

مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ / نەبوون 
مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ ژیان 

مەستی پەیوەندی منە لەگەڵ / مردن 

بوون نەبوون ژیان مردن 
نەبوون ژیان مردن بوون
ژیان مردن بوون نەبوون
مردن بوون نەبوون ژیان

یــان لــە شــیعری )بــاوک و دایکــم( دا، پەیوەنــدی جلــی ڕەش و 
پــەردەی بووکێنــی، ئــەم دیمەنــە وەک پارادۆکســێک قســەمان 
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لەســەر کــرد. بــەاڵم، دوای ئــەوە وشــەی )جلــی رەش( هەشــتجار 
دووبــارەی کردۆتــەوە، دیــارە لــە قوتابخانــە ئەدەبییەکانــی مۆدێرنــە 
و دوای مۆدێرنــەش، لــە میتــۆدی )ســیاقخوازی( ژیــان و بــاری دەروونــی 
نووســەر گرینگــی زۆری پێــدەدرێ، لــەم شــیعرە کاریگــەری ئــەم 
لــە شــەوێکی  لــە بەرامبــەر،  بــاری دەروونییــەی نووســەر دەبینیــن 
ــەوە..!  ــەردەی بووکێنیی ــو پ ــە نێ ــی ڕەشــەوە چوون ــە جل خامۆشــیدا، ب
دەبیندرێــن،  تۆخــی  بــە  زۆر  دەروونییــەکان  کاریگــەرە 
کاریگەرییەکــی بێوێنــە لەســەر بیرکردنــەوە و هەســت و تەنانەت 
ژیانــی نووســەر..! تــا ئاســتی ئــەوەی / ناتوانــێ بــە ڕەســمکردنی 
وازبهێنــێ،  دیمەنەکــەش  پارادۆکســکردنی  بــە  و  دیمەنەکــە 
دێــت وشــەی )جلــی ڕەش( هەشــتجار دووبــارە دەکاتــەوە، بــەاڵم، بــە 
ــوو، دەیتوانــی  ــڕوای مــن / )تەنهــا یەکجــار جلەکــەی( پێویســت ب ب
ڕەشــەکە دووبــارە بکاتــەوە، ئــەوکات هــەم بــۆ جوانــکاری و هــەم 
لەبــاری مۆســیقا و هــەم جلــە ڕەشــەکەش، ڕەشــێتییەکەی تۆختــر و 

وەک،  دەردەکــەوت  سەرنجڕاکێشــانەتر 
ڕەش..!  ڕەش  ڕەش  ڕەش  ڕەش  رەش  ڕەش  ڕەش   / ڕەش  جلێکــی 
بەمشــێوەیە دیمەنەکــە ناســکترو شــیعرییانەتر دەردەکــەوت. یــان 
ــە شــیعری )چاوەڕوانییەکــی تێکشــکاو( دا، دیمەنێکــی تەنهــا  ل

بــە دووبارەبوونــەوەی نوختــەکان نەخشــاندووە،
................
................
 ................
 ................

 وێنەیەکــی شــیعری جــوان، وەک ئــەوەی نوختــەکان بــە بێدەنگــی 
چاوەڕوانییەکــی  و  نیگەرانییــەکان  باســی  دەکــەن،  قســە 
تێکشــکاو دەکــەن، بــە بێدەنگــی و بەچرپــەوە خەونــەکان و 
خەمەکانییــان بــۆ یەکتــری دەگێڕنــەوە، وێنەیەکــی شــیعری جوان، 
هێمــن و ئــارام لــە هەمانــکات / پــڕ لــە قســە و پــڕ لــە گلەیــی..! 
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شیعر و یادەوەری 

خاڵێکــی تــری ئــەم کتێبــە شــیعرییە کــە دەکــرێ باســی بکەیــن 
ــن شــاعیر لەســەر زۆرێــک ڕووداوە گرینگــەکان  ئەویــش، دەبینی
بــە زمانــی شــیعری، دوور لــە زمانــی هوتــاف و هاتوهــاوار، قســەی 
لــە  بەشــێک   / لەالیــەک  لێــرەدا  شــاعیر  مەبەســتی  کــردووە، 
یادەوەرییــە هەمیشــە لــە یادەکانــی خــۆی بــە شــیعر نووســیوەتەوە، 
لەالیەکیتــر / دەیەوێــت ئەوەمــان پێبڵــێ کــە، شــیعر دەتوانــێ قســە 
ــی  ــان دەتوان لەســەر هەمــوو کارەســاتێک و ڕووداوێــک بــکات، ی
بــە زمانــی شــیعریش ڕەخنــەی تونــد بگریــت.. دیــارە شــاعیر بــە شــێوە 
ئــارام و هێمنــە، هــەروەک خــۆی  سروشــتییەکەی، کەســێکی 
لــە پێشــەکی کتێبەکــەدا دەڵــێ، )بــە سروشــتی ژیانــی خۆشــم 
حــەزم لــە تەنیایــی و کەمدوویــی و کەمێــک دوورکەوتنەوەیــە 
لــە خەڵــک، بــەاڵم لــە میانــی شــیعرەکانمەوە چۆاڵیــی بــەر زەیــن 
و  ئــاژەڵ و گیانــدار  و  لــە خەڵــک  و هەســتەکانم پڕکــردووە 
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ــە  ــەک، بەشــێوە ئاســاییەکەی خــۆی حــەزی ل ــەوەڕ... !( بەمانای پەل
تەنیایــی و کەمدووییــە بــەاڵم، لەنێــو شــیعردا دەمــی پــڕ قســەیە و 
کەســێکی ئــاوەدان و قەرەباڵغــە، لەکاتــی پێویســت ڕەخنەکانــی 
لــە  هــەروەک  دەکات...!  خــۆی  قســەکانی  و  دەگرێــت  خــۆی 
شــیعری )چاوەڕوانــی تێکشــاکاو( دا، دەبینیــن زۆر بــە جــدی وەکــو 
شــاعیرێک بــە زمانــی شــیعر ڕەخنــەی تونــد لــە دەســەاڵت دەگــرێ، 
ئەوانــەی ئومێــد و خەونەکانییــان خنکانــد، گەنجینــە و ســامانی 
ئــەم واڵتەیــان بەبــادا، شووشــەی خــەون و دڵەکانییــان شــکاند، 

ــێ.. ــەم شــیعرەیدا دەڵ ســەباح ڕەنجــدەر ل
دەسەاڵتی بێزراو و پرسیاری 

دوورکەونەوە لێم و گیرخواردن و وێڵکردن 
دەست و دەسەاڵتێک گەنجینەی نەتەوەکەی 

شکاند و نیشانەی شانازی لە دەست خزی 
نیگای چاوێکی کوێری کێشا 

دڵی بە شادی لێی نەدا
 .............

شووشەی دەروون و ناوی شکاو بۆنی گەنیو ئەوناوەی 
هەراسان / هەراسان / هەراسان / هەراسان، کرد

ئێمەش چەناگەمان خستە ناو دەستمانەوە 

دەســەاڵتێکی بێــزراو، ئەوانــەی گەنجینــەی نەتەوەکەیــان شــکاند 
هەمــوو  کوێرانــە  کێشــا..!  کوێرییــان  چاوێکــی  نیــگای  و 
و  شــکۆمەندی  نیشــانەی  کــرد،  زیندەبەچــاڵ  خەونەکانییــان 
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شــانازییان لەدەســت خزیــو هەمــوو شــتە پیــرۆز و جوانەکانییــان 
بێبەهــا کــرد ، شووشــەی نــاخ و دڵــە بۆگەنەکانییــان شــکاو، 
ئەونــاوەی بێــزار و هەراســان کــرد و ئێمەشــیان لــە چاوەڕوانییەکــی 
تێکشــکاو، ســەرگەردان و نائومێــد هێشــتەوە...! ڕەخنەیەکــی 
مەعقــول و جــوان، زمانێکــی شــیرین و هەســتێکی مرۆیــی ئــەم 
)عەبــدواڵ  شــیعرێکی  شــیعرە، کۆپلــە  ئــەم  ڕەخنەییــەی  هەســتە 
پەشــیوی( شــاعیرمان دێنێتــەوە یــاد، کــە بەهەمــان هەناســە و هەمــان 
جوانــکاری شــیعری، بێــزاری و ڕەخنەکانــی خــۆی لــەم دەســەالتە 

وێناکردبــوو، وابزانــم شــیعرەکە بەمجۆرەیــە کــە دەڵێــت.
کوردستان پەیتوونێکە 

دوو ئەسپی کوێر ڕایدەکێشن 
)گەرمبوونــەوەی  شــیعری  لــە  ڕەنجــدەر(  )ســەباح  هەروەهــا    

دەڵــێ.. و  دەبــێ  بــەردەوام  ڕەخنەکانــی  لــە  یــادەوەری( 
گەمارۆی هەموو جێگاکانمان شکاند 

تەنیا گەمارۆی جێگا پێی شەهیدەکان ما 
ــە شــەهید دەکات. وەک  ــاس ل ــرۆز ب ــا و ڕەمزێکــی پی وەک هێم
ســیمبوڵ  وەک  نەتەوایەتیمــان،  و  شــۆڕش  ناســنامەی  و  شــوناس 
و بەرخودانــی ئــازادی و بــوون و مرۆڤایەتیمــان، ڕووی دەمــی لــەو 
دەســەاڵتە دەکات، ئەوانــەی نیشــانەی شــانازییان لــە دەســتخزی و 
نیــگای چاوێکــی کوێرییــان کێشــا و پێێــان دەڵــێ / گەمــارۆی 
هەمــوو جێگاکانمــان شــکاند، هەمــوو ســنوورێکمان بەزانــد، 
هەمــوو خەونێکمــان خنکانــد، تەنیــا ســەروەری و جێــگا پێــی 
ــێ )ســتۆپ(،  ــان بڵ ــرەدا مەبەســتییەتی پێێ ــاوە، لێ شــەهیدەکانمان م
بێــزاری گەیشــتۆتە ئێســقان، ســنووربەزاندنەکان  ئیتــر بەســە..! 
شــوێنپێی  دەگاتــە  خەریکــە  وا  شــکاندنەکان  بازنــە  و 
شــەهیدەکان، لەنێــو ئــەم ڕەخنــە و هاوارەیــەدا، شــاعیر دەیەوێــت بڵــێ 
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/ شــکاندنی تەوقــی شــوێنپێی شــەهیدەکان هێڵــی ســوورە و ئیتــر 
دەبــێ هەوڵــە ناشــیرینەکان لێــرەدا بوەســتێندرێ..! هــەروەک لــە 
شــیعری )شــەڕی ناوخــۆ( دا، دیــارە شــەڕی ناوخــۆ مێژوویەکــی ڕەش 
ــەم شــەڕەدا  ــان. ل ــۆ هەمووم ــوو ب ــن ب و خەونێکــی ڕەش و مەرگهێ
/ هەمــوو تخوبــە نامرۆییــەکان بەزێنــدران و خیانــەت و تاوانــەکان 
بــە ئەوپــەڕی گەیشــتن. هەمــوو پیرۆزییــەک خرایــە ژێــر پــێ.. شــەڕی 
گــەورە  نائومێدییەکــی  هەریەکێکمــان،  یــادەوەری  لــە  ناوخــۆ 
و بارێکــی دەروونــی فۆبیایــی و مێژوویەکــی ڕەش و خوێناوییــە، 
کاریگەرییەکــی نێگەتیڤــی تۆخــی لەســەر هەســت و نەســتمان 
جێهێشــتبوو، شــاعیریش لــەم کتێبەیــدا، لەژێــر ئــەم کاریگەرییــە و 

ــێ.. ــەم شــیعرە دەنووســێ و دەڵ ــەی ئ ــارە دەروونیی ــەم ب ئ
ئەوە تابلۆی چ شانازییەکە 

دەیەوێت قسەم لەگەڵدا بکات 
منیش ناتوانم گوێی لێ بگرم و هیچیشی لەبارەوە بڵێم 

شــەڕی ناوخــۆ هەمــوو بەهاکانــی ســووتاند، هەمــوو پیرۆزییەکانــی 
خســتە ژێــر پــێ، باڵەخانــەی ئومێدەکانــی ڕووخانــد، ئیــدی ئــەوە 
بــەکام ڕوو دەیەوێــت زمانــی بجووڵــێ  تابلــۆی چ شــانازییەکە و 
لــە گەردنمــان  مردنــی  مەدالیــای  ناوخــۆ  شــەڕی  قســەبکات.  و 
دەبــێ  ئــەوەی  توانــای  و  ســەلیقە  شــاعیر  چــۆن  ئیــدی  کــرد، 
ڕووداوانــە  ئــەم   / دەبینیــن  ؟  لێبگرێــت  تــر گوێیــان  جارێکــی 
ــی شــاعیر جێهێشــتووە  ــاری دەروون ــان لەســەر ب ــدە کاریگەریی هێن
کــە، نەیتوانیــوە بەالیانــدا ڕەتببــێ و قســەیان لەســەر نــەکات..! 
بەمانایــەک ڕووداوەکان شــاعیرییان هێناوەتــە قســە. گرینگــی 
ئــەدەب لەوەدایــە، دەتوانــێ هەمــوو ماســکە ڕەش و ناشــیرینەکان 
لەســەر ڕوخســاری کەســەکان و ڕووداوەکان البــدات و هەمــوو 
دیــاردە قێزەوەنــەکان وەکــو خــۆی پێشــان بــدات. چەنــد جوانــە 
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و  گرینــگ  ڕووداوە  لەســەر  قســە  شــیعر،  بەزمانــی  بتوانیــن 
حەساســەکان بکەیــن، یــان کەســەکەی نێــو خۆمــان بــە زمانــی 
غەریزە و خەون و خۆزگەکانمان بهێنینە قســە. سوریالیســتەکان 
/ بیرۆکــەی نێــو خەونــەکان و ڕووبــەری ناخودئاگاییەکانییــان 
ڕەســم دەکــرد و دەیانکــردە بنەمــای شــیعر و تابلۆکانیــان. لــەالی 
)ســەباح ڕەنجــدەر(ی شــاعیریش، هەڵچوونــە دەروونییــەکان و خەونــە 
ڕەنگاورەنگــەکان و غەریــزە چەپێنــدراوەکان، وەکــو شــەونم 

دەڕژێنــە نێــو پانتایــی دەقــە شــیعرییەکانی. 
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شیعر و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 
لــە ڕاســتای خوێندنــەوەی شــیعرەکانی نێــو کتێبــی )حەزدەکــەم 
ئەوەنــدە بژیــم(، چەنــد دیمەنێکــی هاوشــێوە دووبــارە دەبنەوە، نیگاو 
دیمەنەکانیــش  ڕادەکێشــن،  بەخێرایــی  زۆر  خوێنــەر  ســەرنجی 
خۆیــان قســە دەکــەن، بــاری دەروونــی شــاعیر و پەیوەندییەکانــی 
نووســەرەران  نێوەنــدی  لــە  بەتایبــەت،  دەوروبەرەکــەی  بــە  شــاعیر 
شــاعیر  دەکاتــەوە.  ڕوون  شــاعیرانیتر،  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  و 
نووســیوەتەوە.  خــۆی  دەردەدڵییەکانــی  و  موعانــات  دیمەنانــە  لــەم 
هەندێــک لــە شــاعیرەکان، بــە کەســی دەروونکلــۆر و دڵــڕەش 
و مەنگــۆل.. ناویــان دەبــات، دیــارە مرۆڤــەکان وەک بوونــەوەری 
و  بەردەوامــدان لەگــەڵ یەکتریــدا  پەیوەنــدی  لــە  کۆمەاڵیەتــی، 
بــە هەمــان شــێوە،  لەگــەڵ دنیــای دەرەوەی خۆیــان، شــاعیرانیش 
بــەاڵم وا دیــارە، ئــەم شــاعیرەمان  لەگــەڵ ئــەم نێوەنــدە بــە تایبــەت 
/ بەشــێک لــە نووســەران و شــاعیران، هــاودژ و ناتەبــا دێتــەوە و 
نەگونجــاو هەڵــدەکات، ئــازار و موعاناتــی بــە دەســتییانەوە بینیــوە، 
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بــە بــڕوای مــن / یــا هەســت دەکات خوێندنــەوەی نادروســت بــۆ 
شــیعر و داهێنانەکانــی دەکــەن، لەبــەر هەرهۆیــەک بێــت وەک 
خــۆی نایخوێننــەوە، تەنانــەت )ئەدۆنیس(یــش لەشــوێنێک بــاس لــە 
گرنگــی و کێشــەکانی خوێندنــەوە دەکات و دەڵــێ )خوێندنــەوە 
لــە  بڕوایــەدام کــە یەکێــک  لــەو  مــن  داهێنانێکــی دیکەیــە، 
چــۆن  کــە  ئەوەیــە،  بــە گشــتی  ڕۆشــنبیری  نێــو  گرفتەکانــی 
بخوێنینــەوە، گرفتەکــە لــە خوێندنــەوە دایــە نــەک لــە نووســین، 
کەواتــە  نەخوێندراونەتــەوە،  بــەاڵم،  هــەن  گــەورە  داهێنــەری 
گرفتەکــە لــە داهێنــان نییــە، بەڵکــو لــە خوێندنــەوە و ئاســتەکانی 
خوێندنەوەدایــە..!( ســەباح ڕەنجــدەری شــاعیریش، هەمــان کێشــەی 
لەگــەڵ ئــەم ناوەنــدە ڕۆشــنبیرییە هەیــە، بۆیــە وا هەســتدەکات لــە 
پشــتڕا خەنجــەری ژەهراوییــان لێــداوە، تــا ئاســتی ئــەوەی ڕقێکــی 
ئەســتووری لــەال دروســت بــووە، یاخییانــە لێیــان دوورکەوتۆتــەوە، 
هــەروەک لــە شــیعری )بانگــەواز بــۆ گــۆڕ هەڵکــەن( دا دەڵــێ..

خودای سەدویەک ناو
حیکمەتی وشەم تێدا بخرۆشێنە و لە شاعیرە 

مەنگۆڵی و 
دڵڕەش و 
بەدگۆ و 

دەروون کلۆرەکان بمپارێزە 
لــەم  زمــان(  )پێشــبینی  شــیعری  لــە  دەردەدڵ  و  موعانــات  هەمــان 

دەڵــێ، و  قســان  هاتۆتــە  ئاشــکراتر  و  ڕوونتــر  شــیعرەدا 
چاکەیەکی زۆری شاعیرە 

مەنگۆڵی و 
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دڵڕەش و 
بەدگۆ و 

دەروونکلۆرەکانم لەسەرە 
بەوەی زۆر گێچەلیان پێکردووم 

لە گێچەلیانەوە فێربووم بە ئەدەبەوە بیربکەمەوە 
لــە شــیعری )داڕشــتنی چــاو(  هەمــان هەســت و هەمــان دەردەدڵ 

دەڵــێ.. و  دووبــارەی کردۆتــەوە 
دیکتاتۆر چاوی لە مس و کەالشووشە داڕێژراوە

چاوی شاعیری 
مەنگۆلی و

 دڵڕەش و  
بەدگۆ و 

دەروونکلۆریش 
لە بەردی المردە و ڤایرۆس و مەقەس

چاوی ڕوون حەز بە خۆشبەختی بیندراو دەکات
ــج و مەبەســتەکان  ــە هەرســێ دیمــەن، ئامان ــە هەرســێ شــیعر و ل ل

دووبــارە دەبنــەوە، بــەاڵم موعاناتەکانــی بێئەنــدازە ڕقئەســتوورن.
لــە دیمەنــی یەکــەم / لــە دەســت شــاعیرەکان بێــزار و بــە ئــازارە، 
ــاو دەکات و ســکااڵ دەکات کــە  ــە خــودای ســەدویەک ن داوا ل
لــە شــاعیرە مەنگۆلــی و دڵــڕەش و بەدگــۆ و دەروونکلــۆرەکان 
بیپارێــزێ..! لــە دیمەنــی دووەم / ڕۆشــنتر موعانــەت و دەردەدڵەکانــی 
بەیــان دەکات، بــە توانجــەوە دەڵــێ / چاکەیەکــی زۆری شــاعیرە، 
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مەنگۆلــی و دڵــرەش و بەدگــۆ و دروونکلۆرەکانــم لەســەرە بەوەی، 
گێچەلیــان پێکــردووم، بــەاڵم ئــەو وەکــو ئــەوان نییــە هەوڵــدەدات، 
لــە گێچەلەکانیانــەوە فێرببــێ بــە ئەدەبــەوە بیربکاتــەوە...! بــە 
مانــای / بیــر لــە تۆڵەســەندنەوە و ئازاردانییــان ناکاتــەوە، دیــارە 

ــە. ئەمــەش کاردانەوەیەکــی شــاعیرانە و مرۆدۆســتانە و پۆزەتیڤ
ــێ و شــاعیرەکان،  ــی ســێیەم / ڕقەکــەی ئەســتوورتر دەب ــە دیمەن ل
وەک دیکتاتــۆر و بێهەســت و کوێــر و نابینــا نــاو دەبــات، دەڵــێ 
چــاوی شــاعیرە  و  لــە کەالشووشــەیە  چــاوی دیکتاتــۆرەکان   /
مەنگــۆل و دڵــڕەش و بەدگــۆ و دەروونکلۆرەکانیــش لەبــەرد، واتــە 
ئەوانیــش وەک دیکتاتــۆرەکان زاڵــم و کوێــر و نابینــان.. جوانیــی 
و ئەفرانــدن و داهێنانەکانــی ئــەم نابینــن، یــان ئــەو بــە شــێوەیەکی 
جیــاواز دەنووســێ و ئەوانیــش جیاوازیەکانــی ئــەم بە هەر پاســاوێک 
بێــت، قبــووڵ ناکــەن و هەوڵەکانــی بــەرز نانرخێنــن..! پێیوایــە / ئــەم 
جــۆرە لــە شــاعیر و نووســەرانە بێهەســت و شــەڕانگێز و دڵڕەشــن. 
داوا لــە خــودای ســەدویەک نــاو دەکات، لەدەســت شــەڕانگێزی و 
ــزێ. چونکــە  ــەم جــۆرە شــاعیرە بیپارێ دەم مەقەســتی و بێهەســتی ئ
چاوییــان لــە بــەردە و حــەز بــە خۆشــبەختی و جوانییەکانــی بینــدراو 
ــە خۆشــبەختی  ــەوان، چــاوی ڕوون حــەز ب ــەی ئ ــە پێجەوان ناکــەن. ب
و بینــدراو دەکات. ئــەم بــارە دەروونییــە و ئــەم پەیوەندییــەی خــۆی 
لەگــەڵ شــاعیرەکان و لەگــەڵ ئــەم نێوەنــدەدا لــە شــیعرێکی تــر 
بــە نــاوی، )ژیــان لــە دوو ســەدە( هاودژییــەکان و ملمالنێێــەکان 
دەچنــە ئاســتێکی تــر، ئەمیــش بــە پشتبەســتن بــە شــکۆیی شــیعرەوە 
شــەڕی خۆی ڕادەگەیەنێت و دەچیتە پێشــەوە، ئەمجارەیان لە ئاســتی 
ســکااڵ و دەربڕینــی دەردەدڵ ناوەســتێ و ســنووری بیرکردنــەوەی 
هێمنانــە و ئارامبەخشــانە دەبەزێنــێ و چیتــر ئەمیــش بێدەنــگ نابــێ، 
دەســت بــۆ هێرشــبردن دەبــات، لــە هەمانکاتیــش، شــیعرەکانی و 
داهێنانەکانــی خــۆی لــە ئاســتێکی بــەرز دەنرخێنێ، تا ئەو ئاســتەی، 
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ــەوە،  ــو دەســتی خــۆی دەگوازێت ــۆ نێ ــەو ب شــیعر ئێســکی دەســتی ئ
هێنــدەش لــە خوداوەنــد نزیکــە تــا ئــەو شــوێنەی، خوداوەنــد دێــرە 
شــیعرەکانی لــە ناوچەوانــی بــەرد هەڵدەکۆڵێــت و خــۆی بــە ئەلــف 
ــی  ــە خۆی ــدە شــکۆمەندانە ل ــێ. هێن ــوون( دادەن ــوون و نەب ــی )ب و بێ
و داهێنانەکانــی دەڕوانــێ پێێوایــە، لــە شــکۆییەوە جامــی داهێنــان 
و ئەفراندنەکانــی قــەت بــە تــاڵ نابێــت، لــەم ڕووبەرووبوونەوەیــەی 
ئەمجارەیــان، شــاعیرەکان بــە مەنگــۆل و دڵــڕەش و بەدگــۆ و 
دەروونکلــۆر ناونابــات، ئەمجارەیــان بــە )شــاعیرە پاشــخاپەڕۆک 
ــان و  و دووپشــکە خــوودارەکان ناودەبــات، کــە لــە ئاســت داهێن
ئەفرانــدن و شــکۆی ئــەو، چــزووی شــپرزەییان بەکارهێنــا و ڕقــی 
ــی شــیعری  ــەک دوو دیمەن ــرەدا ی ــان هەڵڕشــت. لێ ئێســک توانەوەی

)ژیــان لــە دوو ســەدەدا( وەکــو خــۆی دەنووســینەوە، 

شیعر هەی نان و ئاوم کە تۆ لە خۆکردی
بوویت بە برای خوێنی و شیریم و لە دەرگا و پەنجەرەوە هاتیت

دەستی بڕوا هێنانت لە لە خوێنو شیرمدا ڕواند 
ئێستی دەستمت بۆناو دەستی خۆت گواستەوە

دەستی خدری زیندە ئێسکی تێدا نییە 
شاعیرە پاشخاپەڕۆک و دووپشکە خوودارەکان 

چزووی شپرزەییان بەکارهێنا ڕقی ئێسک توانەوەیان هەڵگرت 

یان دەڵێ..
خوداوەند دێرەکانم لە ناوچەوانی بەرد هەڵدەکۆلێت  
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هەڵمی شێالنی قوڕی ئادەم دەست و پەنجەمی 
گەرم کردەوە و ڕۆحی بوون و نەبوون لە ناخمدا دەسووتێت 

شاعیرە پاشخاپەڕۆک و دووپشکە خوودارەرەکان  
پێێان لە خۆڵەمێشی سووتانم دەبێ و مێروولە دەکات

لە ئاوێنەیەکی ڕەشدا دەمێننەوە...

خودا شیعری لە بڕی هەموو شتێک پێبەخشیم
سوپاس بۆ بەشە دڵباشەکەی خۆم

ئــەم  و  گرفــت  و  کێشــە  ئــەم  هۆیەکانــی  مــن  بــڕوای  بــە 
ــۆ ئــەوە  ڕکابــەری و ملمالنێێــە لەگــەڵ شــاعیران و ئــەم نێوەنــدە ب
دەگەڕێتــەوە کــە )ســەباح ڕەنجــدەر( بــە زمانــی شــیعر و ســتایلێکی 
جیــاواز دەنووســێت، ئیتــر هەندێــک لــە شــاعیرانیش هەوڵــدەدەن 
جیاوازییکانــی ئــەو بێبەهــا ســەیر بکــەن و لــە داهێنانەکانــی 
کــەم بکەنــەوە، بۆیــە لــە ملمالنێــێ بــەردەوام و شــەڕی بــەردەوام 

دەمێننــەوە.
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شیعر و ڕۆمانسییەت 

ــو  ــە نێ ــاواز دەنووســێت، ل ــە زمانێکــی جی ــەوەی شــاعیر ب لەگــەڵ ئ
زمانــدا هێنــدە چــڕ دەبێتــەوە بــە شــێوەیەک کە، ئــەم چڕبوونەوەیە بە 
)تەمومــژ یــان دەقــی گــران( ناوبنێــن بــەاڵم، لــەم کتێبەیــدا دیمەنــی 
ناســک و جــوان دەبینیــن کــە خوێنــەر سەرســام دەکــەن، هەرچەنــدە 
ڕۆمانســییەکان  خەیاڵــە  و  هەســت   / گشــتی  شــێوەیەکی  بــە 
ــو شــیعرەکانی )ســەباح ڕەنجــدەر( بەرچــاو دەکــەون  ــر لەنێ کەمت
بــەاڵم، ئەگــەر  ســەیر بکەیــن لــە شــیعری )بــەرەو ســاکاربوونەوە( 

دەڵــێ..
خۆر سڕبووە 

ڕوومەتی ئاسۆی پێ گەرم نابێتەوە
وەرە خەونم ناتوانم هیچت لەبارەوە بڵێم 

ڕایەڵەکانی تاسەو ماڵئاوایی ون دەبن و دەردەکەونەوە
تووخوای جوان وەرە خەونم

بۆ ئەوەی ساکارانە بڕوانمە زەوی 
با زەوی لە دڵتوندییەکیدا هەناسەیەکی من هەڵمژێت 
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یان دەڵێ...
دەمەوێت بە تەواوی تێت ڕابمێنم و بەوڕامانەوە بژیم

وەرە خەونم 
مانگەشەوان لە نزیک کانی و ئاوێک 

پێم بە کەناری پشوودان شۆڕدەکەمەوە و تێت ڕادەمێنم
لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم

ئــەم شــیعرەی )ســەباح ڕەنجــدەر(، بــە جیــاواز لــە ســتایل و زمــان 
لــە  پڕاوپــڕە  و  ناســک  شــیعرێکی  شــیعرەکانیتری،  لەگــەڵ 
ــە شــێوەیەکی  ــەر ب ــی ڕۆمانســییانە، چونکــە خوێن هەســت و خەیاڵ
ــە ئاســانی  ئاســایی لــە گــەڵ شــیعرەکانی )ســەباح ڕەنجــدەر( وا ب
ناگەنــە بنــج و بناوانــی مەبەســتەکان و بــەم شــێوە کۆنکرێتییــە 
مانایەکــی ڕۆشــن و ڕوونییــان دەســتناکەوێت. بــۆ کردنــەوەی هێمــا 
و میتافــۆر و وشــە و ئامــاژەکان، پێویســت بــە خوێندنــەوەی زێتــر و 
بــە ڕامانــی وردتــر و قوولتــر هەیــە. بــەاڵم لــەم شــیعرە خوێنــەر بــە 
خوێندنەوەیــەک تــا ئاســتێکی بــاش تێکــەڵ بــە دیــوی نــاوەوەی 
دەقەکــە و خەیاڵــەکان دەبیــت. مانایــەک و خوێندنەوەیەکــی لــەال 
دەســت دەکەوێــت. )خۆرســڕ بــووە، ڕوومەتــی ئاســۆی پــێ گــەرم 
و  بەهێــز  زۆر  پارادۆکســێکی  دا  شــیعرە  دێــرە  لــەم  نابێتــەوە(، 
هونەریانــە  زۆر  شــیعرییەکەش  وێنــە  دەبینیــن،  ســەرکەوتوو  زۆر 
و وەســتایانە نەخشــێندراوە و پڕاوپــڕە لــە شــیعرییەت.. هــەروەک 
بــە  هەموومــان دەزانیــن، خــۆر ســەرچاوەی ئاگــر و رووناکییــە، 
شــێوەیەکی ئاســاییش ، کاتێــک پلــەی گەرمــا لــە ژێــر ســفر 
شــتە  پێویســت  لــە  زیــاد  ســەرمایەکی  لەبــەر  واتــە  دەبێــت،  دا 
سروشــتیەکان ســڕ دەبــن و لــە جووڵــە دەکــەون یــان سســت دەبــن. 
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مانــای شــیعرەکە وای لێدێــت، خــۆر لەبــەر ســەرمایەکی لەڕادەبــەدەر 
ســڕ بــووە و ڕوومەتــی ئاســۆی پێگــەرم نابێتــەوە، بەمانــای ئاگــر 
لەبــەر ســەرمادا ســڕ بــووە، )ئاگــر و ســەرما( دوو پێکهاتــە و دوو 
شــتی دژبەیەکــن، بەیەکــەوە گونجاندنــی ئــەم دوو دژە، ســەلیقە و 

توانایەکــی شــیعری بەهێــزی تیــا بەدیدەکرێــت.
وەرە خەونــم ناتوانــم هیچــت لەبــارەوە بڵێــم / هــەروەک باســمان 
کــرد، ئــەم دێــرە شــیعرە وەک بوخچەیــەک وایــە، پڕیەتــی لــە نهێنــی، 

ــە شــیعرییەت و جوانــی. ــڕن ل نهێنییەکانیــش پ
تووخوای جوان وەرە خەونم

بۆئەوەی ساکارانە بڕوانمە زەوی
بە زەوی لە دڵتووندییەکیدا هەناسەیەکی من هەڵمژێت 

شــاعیر زۆر پەرۆشــانە، داوا لەکەســێکی نادیار و وەهمی دەکات 
ــرۆز و جــوان  ــدازەی خــودا پی ــە ئەن ــی، وە ئەوکەســەش ب ــە خەون بێت
ــڕ  ــم، پاڕانەوەیەکــی پ ــەالی. تووخــوای جــوان وەرە خەون و شــیرینە ل
لەبەرائەتــی ســۆفییانە، لەهەمانــکات، پــڕ لــە عەشــقێکی خودایــی، 
وا هەســتدەکرێ شــاعیر لێــرەدا لــە بارێکــی دەروونــی شــێواو و 
ــن و نیگایەکــی گەرمــی ئەوکەســە، ئەگــەر  ــە دیت ــە، ب ئاڵۆزدای
لەخەونیــش بێــت، ئــارام دەبێتــەوە و هێــزی دێتــەوە بــەر و دەتوانــێ، 
لــە  و  دڵەڕاوکێیــە  لــەم  زەویــش  و  زەوی  بڕوانێتــە  ســاکارانە 
دڵتووندییەکیــدا ڕزگاری بێــت و هەناســەیەکی ئــارام هەڵمژێــت.

وەرە خەونم / مانگەشەوان لە نزیک کانی و ئاوێک
پێم بە کەناری پشوودان شۆڕدەکەمەوە و تێت ڕادەمێنم

لێم ڕامێنە لە مردن زیاتر لە ژیان پێت دەژیم

لێــرەدا، هەســت بــە عەشــقێکی تابڵێــی ئەفســووناوی و ئەشــقیایی 
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لەتــاو  کــە  گەورانــەی  عاشــقە  ئــەو  هەســتی  دەکەیــن، 
عەشــقەکەیان بــە دەشــت و چیــاو کێــوان دەکەوتــن، ئەوانــەی 
ئەفســانەیان دەخوڵقانــد، وەرە خەونــم..! / لێــم ڕامێنــە / لــە مــردن 
زێتــر / لــە ژیــان پێــت دەژیــم.. کەســێک وا دیــارە وەکــو هەناســە 
ــی ئاســایی  ــە و ژیان ــزە( جووڵ ــێ وەک )موعجی ــەو، دەتوان ــۆ ئ ــە ب وای
پــێ ببەخشــێتەوە، یــان هێــزی ئــەوەی پــێ ببەخشــێ، تــا لــە مــردن 
دوورکەوێتــەوە، تەنهــا داوا دەکات بێتــە خەونــی کارەســاتەکەش 
لێــرەدا ئەوەیــە تەنهــا داوادەکات بێتــە خەونــی چونکــە، ناتوانــی 

هیــچ  شــتێکی لەبــارەوە بڵێــت 
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پەیوەندی خۆی لەگەڵ ئەوی شاعیر

بــە  بژیــم(، خوێنــەر  ئەوەنــدە  )مــن حەزدەکــەم  نێــو کتێبــی  لــە 
خێرایــی هەڵوێســتە لەســەر خاڵێــک دەکات و هەســتی پێــدەکات 
ئەویــش، )پەیوەنــدی شــاعیر لەگــەڵ خــودی خــۆی، یــان عەشــق و 
خۆشەویســتی بــۆ شــاعیرییەتی خــۆی، واتــە خۆیــی و ئەوی شــاعیر..!(. 
ئەمــە بــۆ کەســی دووەمــی تــاک، بــەاڵم بــۆ کەســی یەکــەی تــاک 
واتــە، )مــن و خــۆم( یــان )خــۆم و منــی شــاعیر..!( ئــەم عەشــق 
لــەالی  لــە ئەفســانەی یۆنانییــەکان و  بــۆ خــود  و خۆشەویســتییە 
)ســیگمۆند فرۆید( ناونراوە )نەرجســییەت(. هەروەکو لە کتێبی 
)نەرسیســیزم( دا هاتــووە، نەرجســییەت بــە شــێوەیەکی گشــتی، 
ئەوکەســانە دەگرێتــەوە، کــە بــۆ هەمیشــە بیــرو هۆشــییان لــەالی 
خۆیانــە، خۆیــان لــە ســەرووی کەســانیترەوە دەبینــن، یــان هــەروەک 
)تیــۆدۆر ڕۆبیــن(ی دەرووننــاس و نووســەر دەڵــێ / )کەســی نەرجســی 
لــە دنیــای تایبەتــی خۆیــدا دەژی و پێیوایــە، هەمــوو دنیــا هــی ئــەوە..!(. 
ئــەدەب و هونــەر یــان نووســین بەگشــتی / ئــەو دەربڕینــە هێمــا 
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ئامێزەیــە، بــۆ ئــەو دنیــا پەنهــان و شــاراوەیەی نێوخۆمــان. غەریــزەکان 
دنیــا  ئــەم  فراوانــی  ڕووبەرێکــی  چەپێنــدراوەکان،  خەونــە  و 
شــاراوەیەن، )ســەباح ڕەنجــدەر( لەگــەڵ کەســەکەی نێــو خــۆی، 
ــدراوەکان  ــە چەپێن کــە هەڵگــری بوخچــەی غەریــزەکان و خەون
ڕۆحــی  پەیوەندییەکــی  لــە  ئارەزووەکانییەتــی،  حــەزو  و  مەیــل  و 
نزیکدایە..! بە شــکۆمەندییەوە باس لەو شــاعیرە و ئەو کەســەی 
نــاوەوەی خــۆی دەکات، ئــەو کەســەش )ئــەوی شــاعیرە..!(، کــە 
لەنێــو دنیــای ئیلهــام و ســرووش و کەشــوهەوای داهێنانــدا دەژی، 
وە لــە پەیوەنــدی نێــوان )ئــەو و خۆیــدا(، حــەزدەکات، ئەوەکــەی 
نــاوەوەی، کەســایەتییەکی شــاعیر بێــت، )شــاعیربوون( بــکات بــە 
ــە )ئــەوی  شوناســی کەســایەتی خــۆی، مەبەســتمان ئــەوی خــۆی وات
شــاعیر(، فەخــر و شــانازی دەکات بــەو شوناســە و بــە شــاعیربوونی 
ــت و  ــە شــوناس و کەســایەتی شــاعیری دەرکەوێ ــەوێ ب خــۆی، دەی
بناســرێتەوە، چونکــە لــە کتێبــی )لەگــەڵ  ســایکۆلۆژیادا( هاتووە 
کــە کەســێتی / )دەمامکێکــە دەیپۆشــین، ئــەو ڕوخســارەیە کــە 
لەنێــو خەڵکــدا پێــوەی دەرکەویــن، ڕەفتارەکانمانــی پــێ دەنوێنیــن، 
دەکەیــن،  ڕایــی  پــێ  کارەکانمانــی  دەکەیــن،  پــێ  مامەڵــەی 
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانمــان پــێ ڕێکدەخەیــن..!( هەروەهــا 
دەشــڵێ )مــەرج نییــە ڕوخســاری کەســێتی بــە تــەواوی نــاوەوەی ئێمــە 
یــان جەوهــەری ئێمــە بخاتــە ڕوو..!( یــان هــەر لەنێــو ئــەم کتێبــەدا 
لــە شــوێنێکی تــردا دەڵــێ / )کەســێتی لــە حەقیقەتــدا مــرۆڤ خــۆی 
نییــە، بەڵکــو ئــەو ڕوخســارەیە کــە لەبــەردەم خەڵــک خــۆی پێیــەوە 
نمایش دەکات و ڕەفتار دەنوێنێت..!(. )ســەباح رەنجدەر(ی شــاعیر، 
ــەو کەســایەتییە  ــدە سەرســامە ب وەک کەســێکی نەرجســی، هێن
شــاعیریەتیەی خــۆی، کــە )ئــەوی شــاعیر( لــە ســەرووی هەمــوو 
ســەرمایەکی  و  میــرات  وەک  شــیعر  دەبینــێ،  کەســێکیترەوە 
گــەورە چاولێــدەکات و وادەزانێــت / هەمــوو دنیــا هــی ئــەوە..! 
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ــێ، ــە خــۆت( دا دەڵ ــە شــیعری )گەیشــتن ب ئەگــەر بڕوانین
سوپاس بۆ ئەو دڵەی خۆم

هەزار ڕێگای هەیە بۆ گەیشتن بە ناوکی ڕووناکی 
نایەڵێ دڵشکاو بم 

بەو جۆرەی هەی دەتناسم 
ناشکرێ ئاشنای کەسێ بم 

ناشبمە برادەری کەسێک کە بمرێ 

ئــەو لــە بنەڕەتــدا، بــاوەڕی بــە مردنــی کەســی شــاعیر و داهێنــەر نییە، 
چ جــای ئەوکەســە شــاعیرە خــۆی یــان )ئــەوی شــاعیر( بێــت..! کــە 
ــە و عاشــقانە  ــا خۆشەویســتی بــۆ )ئــەوی شــاعیر( هەی ــدەی دنی هێن
ــو  ــەوە نێ ــی دەگوازێت ــان، ماڵ ــە / دوای ژی ــەو پێیوای ــێ.. ئ ــۆی دەڕوان ب
گەردوونییــەت و ئەبەدییــەت، یانــی ژیانــی ســەرمەدی و هەتاهەتایــی، 
دەبــێ  بمــرێ،  کــە  نــاکات،  کەســێک  برادەرایەتــی  بۆیــە 
برادەرەکانیشــی )هاوشــان و هاوشــوێن و هاوبــااڵی خــۆی بــن..!(، 
خــۆی لــە شــوێنێکی بــەرزەوە دەبینێــت، ئەگــەر کەســێک بــرادەری 
ئــەو بێــت، دەبــێ لــەو شــوێنە بــەرزە بوەســتێ و لــەو شــوێنە بــەرزە 
بڕوانــێ، ئەگەرنــا ناتوانــێ بەوبــگات و برادەرایەتــی ئــەم بــکات..! 
هــەزار  کــە  خۆیەتــی،  دڵــی  سوپاســگوزاری  مەبەســتەوە  بــەو 
ڕێــگای هەیــە بــۆ گەیشــتن بــە ناوکــی ڕووناکــی، دڵــی ئــەو، دڵــی 
شــاعیرێکی داهێنــەر و جواننووســە، دڵــی ئــەو ماڵێکــی ڕۆشــنە 
و چراخانــی ئەبەدییــەت و گەردوونییەتــە. دڵــی )ئــەوی شــاعیر( 
بــە هــەزار ڕێــگا بــە ناوکــی ڕووناکــی بەســتراوەتەوە، دڵــی ئــەو 
هەرگیــز ناهێڵــێ، ئــەم دڵشــکاو و نائومێــد بــێ، بــەم دڵــە گــەورە 
ــرادەری کەســێک  ــە ب ــە پرشــنگییە ســەرمەدییەوە، نابێت چراخانیی
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کــە بمــرێ..! یــان لــە شــیعری )شــیعر ئــەی نــاوی خــۆم( دا دەڵــێ..
گۆرانیم گوت و بە ناخی خۆم گەیشتم 

بە ناخی خۆم بگەم بە 
تەورات و
ئینجیل و
قورئان 
دەگەم.

شــکۆمەند  و  بــەرز  چەنــد 
لەخــۆی دەڕوانــێ..!؟ لــە ڕێگــەی 
گۆرانــی گوتنــەوە، لــە ڕێگــەی 
بــە  غەریزەکانییــەوە  دەربڕینــی 
)ناخــی  دەگات،  خــۆی  ناخــی 
و  شــکۆمەند  هێنــدە  خــۆی( 
بەوناخــە  پیــرۆزە، کــە  بــەرز و 
بــگات  خــۆی  شــکۆمەندییەی 
بــە مانــای / بــە کتێبــە پیــرۆزە 
دەگات.  ئاســمانییەکان 
خــۆی  بەناخــی  گەیشــتن 
ئەوەیــە، نزیکبوونەوەیــە  مانــای 
خــۆی،  ناخــی  خوداوەنــد،  لــە 
کتێبــە  ئەنــدازەی  بــە 

ئاســمانییەکان پیــرۆز و پــڕ بەهایــە، هەروەهــا لــە شــیعری )قەڕاغــی 
دەڵــێ،   دا  دەف( 
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خودا لە بۆشایی نێوان ئەستێرە و مانگدا منی دۆزییەوە 
دەستی گرتم و هێنامییە خوارەوە 

لە سێبەری درەختی پیرۆزدا نیشتەجێی کردم
باڵندە هۆگرم بوون و بەرزییان کردمەوە بۆ ئاسمان

 دووبارە خودا پێشکێشی زەوی کردمەوە
من لە شەوی تاریک و نووتەکدا

 بەچرای دزانەوە نەهاتوومەتە ناو ژیان
 لە ڕۆژی نیوەڕۆدا تاسە ڕسکاندمی 

ڕیخۆڵەی ناوکم بوو بە چەرمی ورد دووراوی قەڕاغ دەف

ــەم پارچــە  ــش ئ ــەم لێکۆڵینەوەمــان جارێکیتری ــو ئ ــارە هــەر لەنێ دی
و  هێمــا  ئــەوەش  بــۆ کــردووە،  و خوێندنــەوەم  نووســیوە  شــیعرەم 
مانــای ئەوەیــە، کــە زۆرێــک لــە شــیعرەکانی نێــو ئــەم کتێبــە، 
زێتــر لــە خوێندنەوەیــەک لــە خۆدەگــرن و وا پێویســت دەکات، لــە 
گۆشــە و لــە دیــدگای تــروە لێــی بڕوانیــن و قســەی لەســەر بکەیــن. 
ئێمــە لــە خــۆڕا نییــە، کــە بــاس لــە نەرجســیەت و خۆشەویســتی 
بــۆ خــود دەکەیــن، دیــارە ئەنجامگیــری و گۆشــەنیگاکانمان 
لــە شــیعرەکانەوە ســەرچاوەیان گرتــووە، شــیعرەکان خۆیــان قســە 
دەکەن. شــاعیر دەڵێ )خودا لە بۆشــایی نێوان ئەســتێرە و مانگدا 
منی دۆزییەوە..!( ئەو پێیوایە / )ئەوی شــاعیر( کەســێکی ئاســایی 
نییــە، ئــەو لــە ســەرووی خەڵکانــی ترەوەیــە..! لــە شــوێنە بەرزەکانــی 
ئاســماندا دەژی، خــودا ئــەوی لــە نێــوان بۆشــایی ئەســتێرە و مانگــدا 
دۆزیوەتــەوە، خــودا خــۆی دەســتی گرتــووە، وەک دیارییــەک بــە ژیــان 
و مرۆڤایەتــی بەخشــیوە، هێناوییەتــە خــوارەوە و لــە ســێبەری درەختــی 
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پیــرۆز نیشــتەجێی کــردووە، کاتێــک لــە پێناســەی نەرجســیەت دا 
گوتمــان / کەســە نەرجســییەکان خۆیــان لــە ســەرووی خەڵکانــی 
ــاواز و  ــە جی ــا ئــەو شــاعیرەمان چەنــد خــۆی ب ــن..! ئەوەت ــرەوە دەبین ت
لــە ســەرووی خەڵکانــی تــرەوە دەبینێــت. لــە ئاســماندا لــە دایــک 
ــر  ــە ژێ ــە شــوێنێکی بــەرز دەژی. لەســەر زەویــش ل ــووە، لەوێــدا / ل ب
ســێبەری درەختــی پیــرۆزدا نیشــتەجێ دەبــێ..! هــەم لــە ئاســمان هــەم 
لەســەر زەوی، لــە ســەرووی خەڵکانــی ترەوەیــە، بــە پێــی حیکایەتــە 
بەهەشــت  لــە  ئادەمــی  خوداوەنــد کــە  ئایینیــەکان،  و  مێژوویــی 
وەدەرنــا فڕێیدایــە ســەرزەوی، لەژێــر ســێبەری درەختــی پیــرۆز نیشــتە 
ــادەم(  ــە )ئ ــد ل ــەالی خوداوەن ــەوی شــاعیر( ل ــە )ئ جێــی نەکــرد. وات
خۆشەویســتترە.  و  پیرۆزتــر  مرۆڤایەتییــە،  هەمــوو  باوکــی  کــە 
لــە  و  مــاڵ  لــە  زەوی  ســەر  لــە  هەریەکەیــان  پەیامبــەرەکان، 
شــوێنێکی ئاســایی لــە دایکبــوون و ژیــاون، هیــچ کامێکییــان 
لەژێــر درەختــی پیــرۆز نیشــتەجێ نەببــوون. )ئــەوی شــاعیر( لــەالی 
خوداوەنــد لــە پەیامبەرەکانیــش پیرۆزتــر و خۆشەویســتر بــووە، لــە 
ژێــر درەختــی پیــرۆز نیشــتەجێی دەکات، باڵنــدەکان هۆگــری دەبــن 
و بــەرزی دەکەنــەوە بــۆ ئاســمان بــەاڵم، ئــەو شــاعیرە و خاوەنــی 
شــکۆمەندی شــیعر و داهێنانــە، کەســێکی جیــاوازە، پیــرۆز و 
شــکۆمەندە لــەالی خــودا، لەســەرووی خەڵکانــی ترەوەیــە، خــودا 
بــەم  و  هێــزە  بــەم  ئــەو  دەکاتــەوە.  زەوی  پێشکەشــی  دووبــارە 
ســەروەری و بــەم بەرزەفڕیــی و بــەم هەمــوو عەشــقە گەورەیەیــەی بــۆ 
خــود، دەڵــێ / مــن لــە شــەوی تاریــک و نووتەکــدا بــە چــرای دزانــەوە 
نەهاتوومەتــە نێــو ژیانــەوە، ئــەم کەســێکە هێــزی ئەفرانــد و هێــزی 
شــیعری لەگەڵدایــە، کــە پێویســتی بــە چــرای دزان نییــە، خــۆی 
ــە )ئــەوی شــاعیر( خۆرەتاوێکــی چراخانــی و ڕۆشــنە، هەمیشــە  وات
لــە نێــو شــەوە تاریــک و نووتەکەکانــدا دەدرەوشــێتەوە..! ئیتــر 
ئــەوە ئەوپــەڕی عەشــقێکی بێوێنەیــە بــۆ خــود مــن وەکــو )ناڵــە 



ناڵە حەسەن                  شیعر و چەمکەکانی ئیرۆس و ساناتۆس و ئەبەدییەت

49

حەســەن( لــە قەســیدەی )دەقــی تەمــەن( ئــەم هەســتی نەرجســیەتە 
ــان وەک منێکــی  ــۆ خــود ی ــەرز ڕوانیــن و خۆشەیســتییەم ب ــەم ب و ئ
بــااڵ بەرجەســتە کــردووە، لــە بەشــی یەکەمــی )دەقــی تەمــەن( لــە 
شــوێنێک / بــاس لــەوە دەکــەم کــە )لەنێــو خەڵوەتگــەی ژینــی 
مــن، ژنێــک سەرســامە بــە پەنجەکانــم، یەکێکــی تــر بــە ســمێڵی 

ــم /  ــر دەڵێ ــم...(، دوات ــە نیگاکان ــر ب ســوورم، یەکێکیت
سەیرەکە لەوەدایە 

منیش سەرسامم بەخۆم 
هەرخۆم و هەرخۆم و هەرخۆم

خۆمی تاک و تەنیا
خۆم تا ئەبەد خۆم...! 

هــەر لــە قەســیدەی )دەقــی تەمــەن( لــە بەشــی دووەمــدا، لــە کۆپلــەی 
ژمــارە شــەش موخاتەبــەی بەرامبەرەکــەم دەکــەم، کــە دەکــرێ 
 / بــەاڵم  بــێ  هەرکەســێک  یــان  دوڵبەرەکــەم  بەرامبەرەکــەم، 
کەســێکی نزیــک، حەزدەکــەم ئەوکەســە لــە هەمــوو کــەس 
ــەڕی  ــەوەش ئەوپ ــا، ئ ــەاڵم لەخــۆم ن ــر و ئاســوودەتر بێــت، ب بەختەوەرت

نەرجســیەت و خۆشەویســتییە بــۆ خــود، شــیعرەکە دەڵــێ /
من حەزدەکەم

هەموو ژیان لەنێو تۆدا بتوێتەوە 
تۆش لەنێو من 
من حەزدەکەم

تۆ لە هەموو مەخلوقاتێک ئاسوودەتر بیت
منیش لە تۆ...!
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دیــارە لەنێــو )دەقــی تەمــەن( دا، زۆرێــک لــە خوێنەرەکانــم درکییــان 
بــەم هەســتە نەرجســییە و بــەرز لەخۆڕوانینــەم کردبــوو، بۆیــە لــە 
دیدارێــک و لــە وتووێژێکــی شــیعریم، لەگــەڵ شــاعیر و ڕۆژنامــە 
لــە  لــە یەکێــک  دیدارەمــان  ئــەم  نەبــی( کــە  نــووس )فەهمــی 
لــە یەکێــک  ژمارەکانــی گۆڤــاری )هەنــار( باڵوبۆتــەوە، کــە 
لــە پرســیارەکان لێمدەپرســێ و دەڵــێ / لــە ڕوونکردنەوەیەکــت 
هەمــوو  ســەرووی  لــە  خــۆی  منــی  دەقــە  لــەم  )شــاعیر  نووســیوتە 
ــەت دەتەوێــت  ــەم دەربڕین ــە پشــتی ئ ــەر دەبینێــت( ل ــی دەوروب منەکان
چیمــان پــێ بڵێیــت ؟ منیــش لــە وەاڵمــدا دەڵێــم )دەمەوێــت بڵێــم، ئــەم 
ڕۆژگارە بەســەرچووە بڵێیــن )کــوردم و ناتوێمــەوە ناتوێمــەوە...!( 
نەتواینــەوە،  ئێمــەش  و  بەســەرچوون  ســەختەکان  ڕۆژگارە 
دەمەوێــت بپرســم / ئێســتا چــۆن لــە خۆمــان و بوونمــان دەڕوانیــن 
بــۆ ژیانمــان  بــۆ خۆمــان و  ؟! چ ئاســت و تەوەقوعێکمــان هەیــە 
؟ دەمەوێــت بزانــم لــەم دەورانــی دوای پۆســتمۆدێنیزم و لەنێــو ئــەم 
هــەراو زەنــای تەکنەلۆژیایــە خۆمــان لــە کوێــی هاوکێشــەکان 
دەبینیــن..؟ شــاعیر لــەم دەقــەدا، بــە دیدێکــی مۆدێرنــەوە منــی خــۆی 
لــە ئاســتێکی بــەرز دەبینێــت، هێنــدە بــەرز، تــا ئاســتی ئــەوەی / 
هەمــوو خۆشــییەک و بەختەوەرییــەک و جوانییەکــی ژیــان بۆخــۆی 
تاکێکــی  هــەر  خوازیــارە  لەهەمانــکات،  دەبینێــت..  ڕەوا  بــە 
کۆمەڵگاکــەی لــەم ئاســتە بــەرزە بــۆ خۆیــی و ژیــان بڕوانێــت، 
پێیوایــە وەکــو کــورد، کاتــی دەســت ماچکــردن و چەمانــەوە بــۆ 
بەرامبەرەکــەی بەســەرچووە، تاکــی کــورد لــە بەرزتریــن ئاســت تــا 
ــەک و هــەر پلەوپایەکــی  ــگا و ڕێگای ــن ئاســت، هــەر جێ نزمتری
بەرپرســیارێتی هەبێــت، دەبێــت خــۆی لــەم ئاســتە بــەرزەدا ببینێــت، 
بــە تایبــەت لــە بەرامبــەر ئەوانیتــر، یــان پێویســتە تاکــی کــورد 
دەســتبەرداری ئــەم ڕۆحــە شــەرمنۆکی و خەجولییــە ڕۆژهەاڵتییــە 
بێــت، وا خەریکــە ڕۆح و بــوون و خەونەکانمــان وێــران دەکات..!( 
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ســەباح ڕەنجــدەری شــاعیریش هەمــان هەســتی نەرجســی، هەمــان 
ئــەوی بــااڵی، هەمــان عەشــق و خۆشەویســتی، بــۆ )خــۆدی خــۆی( 
بــە تایبــەت، بــۆ )ئــەوی شــاعیر( لــەم کتێبەیــدا، بــە شــێوەیەکی 
تــۆخ بەرجەســتە و وێنــای کــردووە، واتــە /  ســەیری خــۆ کــردن بــە 
دیدێکــی جیــاواز لــە خەڵکیتــر و بینینــی خــودی خــۆی لــە ســەرووی 
خەڵکانیتــرەوە. ئەمــەش کــڕۆک و ناوکــی نەرجســیەتە، یــان لــە 

ــێ، ــە( دا دەڵ ــە ســێ وێن ــادەم ل شــیعری )ئ

بەناو ئەو بۆشاییانەشدا دەپەڕمەوە
کەوتوونەتە نێوان ژیان و مردنەوە 

بەنــاو ئــەو بۆشاییانەشــدا دەپەڕمــەوە، کەوتوونەتــە نێــوان ژیــان و 
مردنــەوە. بــەرز لەخۆڕوانیــن وعەشــقێکی نەرجســی بێگــەرد بــۆ 
خــود، زۆر بــە قووڵــی لــەم دێــرە شــیعرەی ســەرەوە هەســت پێدەکەیــن، 
ــەم  ــوو کەســەکان ل ــردن( هەم ــان و م ــوان ژی ــش )بۆشــایی نێ ئەوی
بۆشــاییەدا بێدەنگــن، یــان ناتوانــن بەنێــو ئــەم بۆشــاییەدا ڕەت ببــن، 
ئــەم بۆشــاییە ڕووبــەری بێدەنگــی و ونبوونــە، مرۆڤــەکان لەنێــو 
و  ئایینیــەکان  لێکدانــەوە  بەپێــی  دەبــن...؟  ون  بۆشــاییەدا  ئــەم 
کتێبــە ئاســمانییەکان / بــۆ نموونــە کەســێک کــە دەمــرێ، دوای 
ماوەیــەک ئەگــەر بەهەشــتی بێــت. لــە بەهەشــت زینــدوو دەبێتــەوە 
بــۆ تاهەتــا لەوێــدا دەژی..! خــۆ ئەگــەر دۆزەخیــش بێــت، ئــەوا لــە 
دۆزەخــدا لەنێــو ئاگــردا دەمێنێتــەوە. لــەم بۆشــاییەی ژیــان و مــردن 
هیــچ دەرکەوتنێــک و هیــچ ســیمایەکییان دیــار نابێــت، بــەاڵم / 
ئــەم بەنێــو ئــەو بۆشاییەشــدا ڕەتدەبــێ و بــوون و جووڵــەی هەیــە، کــە 
کەســانیتر لــە نێــو ئــەم بۆشــاییەدا بێدەنــگ و ونــن، هۆکارەکــەش، 
)ئــەوی شــاعیر( وەک کەســێکی ئاســایی نامــرێ، لێــرەدا / وەکــو 
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گوتمــان، مــردن لــە جووڵــە کەوتنــی بایۆلۆژییانــە نییــە بــۆ ئــەو، ئــەو 
لەنێــو ژیــان و لــە بۆشــایی نێــوان ژیــان و مــردن،  لەنێــو  مــردن و لــە 
دوای مردنیــش و ئــەو هــەر دەژیــت، چونکــە ئــەو شــاعیرە و خــودان 
ــەوە،  ــا دەمێنێت ــۆ تاهەت ــە، لەنێــو گەردوونییــەت دا ب شــیعر و داهێنان
دوا فاکــت و نموونەمــان بــۆ نەرجســیەت و شــیعری )بەرزبوونــەوەی 

بــاج( دا دەڵــێ.... 
نواڵە لە ئێسکی حەوتەمی تەنیشتم
 خوێن و دەماری خەمڵی و جۆشا

پڕبەپێ بەناو سپیندارەکان هەاڵت و سێبەری بۆ پەیدا کردن 
بۆنی هەاڵاڵن و ئارەقەی زیندووبوونەوەی

 بەدوایخۆیدا باڵو کردەوە 
منی نەرگسی بەدوای خۆمدا غارمدا و دوورکەوتەوە 

دەمــاری  و  ئــەو، خوێــن  ئێســکی حەوتەمــی  لــە  نواڵــە   / بڕۆننــێ 
دەخەمڵــێ و جــۆش دەدا و بــە جووڵــە دەکــەوێ، پەراســووی حەوتەمــی 
ــە، نواڵــەش  ئــەو دەبێتــە هێــزی جووڵــە بەخشــین و جۆشــدان بــە نواڵ
ســێبەر بــە ســپیندارەکان دەبەخشــێ یــان چێــدەکات. بۆنــی هــەاڵاڵن 
بــۆن و  بــاڵو دەکاتــەوە،  و ئارەقــەی زیندووبوونــەوە، بەدوایخۆیــدا 
بەرامــەی هەاڵڵەیــی و هەناســەی زیندووبەوونــەوەش بــە سروشــت و 
دەوروبــەر دەبەخشــێ، نواڵــە ئــەم کارە پیــرۆزە دەکات، هەناســە 
و ژیــان بــە سروشــت دەبەخشــێ، بــەاڵم ئــەو هێنــدە کەســێکی 
نەرگســی و خۆویســتە یــان عاشــق بــە خــودی خۆیەتــی بــە تایبــەت، 
)ئــەوی شــاعیر( یــان خــۆی هێنــدە لــە ئاســتێکی بــەرز دەبینــێ، بــەرەو 
نواڵــە نــاڕوات بــەدوای خۆیــدا غــاردەدات و نواڵەش دوور دەکەوێتەوە، 
ئــەو لەنێــوان / ئــەوی شــاعیر و نواڵــە، بێگومــان ئــەوی شــاعیر واتــە 
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خــودی خــۆی هەڵدەبژێــرێ، بــە دوایخۆیــدا غــاردەدات چونکــە، ئــەو 
ــی،  ــە خــودی خۆیەت ــەوە کەســێکی نەرجســی و عاشــق ب ــە بنەڕەت ل
هەمــوو جوانییەکانــی دنیــا، شــکۆمەندییەکانی دنیــا لــە خــودی 
خۆیــی و لــە ئــەوی شــاعیر دەبینێتــەوە، ئــەو تــا خــودی خــۆی لێــوە دیــار 
بێــت ناتوانــێ بــەرەو نواڵــە غاربــدات.. دەبــێ ئەوەشــمان لەبیــر نەچێــت 
نەرجســییەت پێنــج ســتەیگ یــان پێنــج جــۆری هەیــە، بــەاڵم ئــەم 
نەرجســیەتەی )ســەباح رەنجــدەر(، کــە لەنێــو ئــەم دەقــە شــیعرییانە 
بەرجەســتەی کــردووە، لــە چوارچێــوەی ســتەیگی یەکــەم و دووەمی 
نەرجســییەت، جێــگای دەبێتــەوە ئەوانیــش )نەرجســیەتی نێرایەتــی و 
نەرجســیەتی ئــەدگاری(، هەروەکــو لــە لێکۆڵینــەوە و باســەکانی 
)فرۆیــد( ئــەوە دەخوێنینــەوە، / هــەرزوو لــە ســاڵی 1٩1٤ )فرۆیــد( 
وەکــو بابەتێکــی جــدی دەســتی بــە لێکۆڵینــەوەی )نەرجســییەت( 
بنەڕەتــی  وردبوونــەوەی  لــە  پێکــرد،  دەســتی  لــەوەوە  کــرد. 
دەســتەواژەکە، کــە )ئــەو تاکانــەی ڕوانینێکــی زایەندییانەیــان 
هەیــە بــۆ جەســتەی خۆیــان(، هــەرزوو ئــەوەی بینــی کــە زۆرێــک، لــەم 
ســیمایانەو بەم ئەدگارانەوە، لە زۆربەی کەســەکان بەدیدەکرێ، 
هەرچەنــدە ئــەم نەرجســیەتە بەشــێک بێــت لــە )گەشــەکردنی 
بــە  بنەڕەتــەوە  لــە  مرۆڤــدا(،  ڕەگــەزی  لــە  زایەنــدی  ئاســاییانەی 
ــد، )ئێمــە دوو ســەرچاوەی زایەندیمــان  ــی فرۆی ــی لێکدانەوەکان پێ
هەیــە، یەکێکیــان خــودی خۆمــان و ئەویتریــان، ئــەوەی چاودێریمــان 
 / وایدادەنێــت  )فرۆیــد(  بیرکردنەوەیــە،  ئــەم  بەپێــی  دەکات(، 
ئەگــەر نەرجســیەتی بەرایــی لــە هــەر کەســێکدا هەبێــت، دوای 
تێپەڕبوونــی کات خــۆی بەدەردەکەوێــت، کــە ئەمــەش الیەنێکــی 
پۆزەتیڤــە بــۆ هەرکەســێک، کــە بــەم شــێوەیە و لــەم ئاســتە بــەرزە 
لــە خــودی خــۆی و لــە داهێنــان و ئەفراندنەکانــی خــۆی بڕوانــێ، ئــەم 
بیرکردنــەوە و ئــەم تێڕوانینــەی بــۆ خــودی خۆی، هەروەها داواکردن 
بــۆ ئاســتێک و شــێوە ژیانێــک کــە شایســتە بێــت بــە مــرۆڤ و 
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پیــرۆزی و گەورەیــی مــرۆڤ بەتایبــەت، مرۆڤــی دەســتڕەنگین و 
خەیاڵڕەنگیــن و داهێنــەر.. پێویســتە مرۆڤــەکان لەســەر ئــەوە ڕابێــن 
کە ئاســتێکی بەرزی ژیان لە ڕووی ڕیفاهییەت و خۆشــگوزەرانی 
بــۆ خــودی خۆیــان داوابکــەن و لــە هەوڵــی بەدەســتهێنانی ئــەم جــۆرە 

ژیانــە بــن. 
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مردن و کۆتایی 
لــە کۆتایــی کتێبەکــەدا، شــیعری ژمــارە )0( واتــە )بانگەوازێــک 
ــە  ــارە بۆتــەوە، بۆتــە شــیعری ژمــارە )٨0( ب بــۆ گۆڕهەڵکــەن(، دووب
هەمــان نــاوەڕۆک و تایتلــەوە، ئــەو گەمەکردنــی دووبارەبوونەوەیــە، 
چەندیــن ئامــاژە و مانــای جیاجیــا لەخۆدەگرێــت، دەیەوێــت لــە پشــتی 
ئــەم گەمــەوە پێمــان بڵێــت، بــۆ ئــەو، نەژیــان بردنەوەیــە و نەمردنیــش 
ــە  ــان و چوون ــو ژی ــە نێ ــۆ )ســەباح رەنجــدەر(ی شــاعیر، هاتن دۆڕان، ب
دەرەوە لــە ژیــان، یــەک مانــای هەیــە، ئەویــش بەردەوامبوونــی ژیانــە لــە 
شــوێنێکی تــر و لــە نێــو ڕووبەرێکــی تــر، مــردن بــۆ ئــەوی شــاعیر، 
ماڵێکی تری ژیانە...! لێرەدا شــاعیر لە ڕێگەی مردنەوە، دەیەوێت 
هاوکێشــەی ئاینــدەی خــۆی بەیــان بــکات، ئاینــدەی خۆیــی و )ئــەوی 
شــاعیر(، دەیەوێــت ئــەوە بڵێــت، ئــەو حــەزدەکات هەشــتا ســاڵ بــژی 
و ئینجــا بمرێــت، ئەویــش دەمرێــت، وەک مردنــی بــرا و بــاوک و 
دایــک و هەرکەســێکی تــر، ئــەوە مرۆڤــە داهێنەرەکانــن نامــرن، 
لەنێــو مردنــدا دەژیــن و دەگەنــە مــاڵ و نیشــتیمانی ئەبەدییــەت، لــە 
نێــو شــیعرەکەدا، دوو بــەرواری بــۆ نووســیوین، ڕۆژی هاتنــە نێــو 
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ــان )1٨/ 11/  ــە ژی ــەرواری ماڵئاواییکــردن ل ــان )1٩٦٥/11/1٨(، ب ژی
20٤٥(، لــە هەمانــکات، هەواڵــی جێگۆڕکێــی )ســەباح ســابیر 
حەســەن(، ئێمــە گوتمــان مــردن الی ئــەو، یــان بــۆ ئــەوی شــاعیر /  
)لــە جووڵــە کەوتــن و وەســتانی کۆئەندامەکانــی جەســتەی نییــە( 
ــۆ  ــەوە ب ــان دەگوازێت ــی ژی ــو ماڵ ــە نێ ــە، ل مــردن، تەنهــا جێگۆڕکێی
نێــو ماڵــی مــردن، لەوێــوەش بــۆ نێــو ماڵــی ئەبەدییــەت، چونکــە خــۆی 
لــە شــیعرەکەدا دەخــوازێ و دەپرســێ )ئــەرێ مێــژوو لــە کتێبــی 
ئــەوەش  دەکات..؟(،  تەرخــان  بــۆ  بەشــێکم  ئاســمان،  چەندەمــی 
هێمایــە بــۆ گەیشــتن بــە ســەرمەدییەت و مانــەوە لەنێــو ئەبەدییــەت 
دا، بــەاڵم بەپێــی ئامــاژە و هێمــاکان، ئــەو دەیەوێــت لــە کۆتایــی ئــەم 
ــەوی شــاعیر( ــی و ئ ــی ) خۆی ــی ژیان ــەت و ڕۆمان ــەدا، حیکای کتێب
مــان بــۆ بنووســێتەوە، لــە ڕەســمکردنی چەنــد هاوکێشــەیەک، ئــەو 
داوای کــردووە و حــەزدەکات )هەشــتا ســاڵ( بژیــت.. وەک خــۆی 
)ســەباح ســابیر حەســەن(، ســەباح ی هاواڵتــی، ســەباح ی باوکــی 
ــەرواری یەکــەم  ــۆ خــۆی نووســیوە، ب ــی ب ــی، بەروارەکان منداڵەکان
هــی لەدایکبوونیەتــی، بــەرواری دووەمیــش / ڕۆژ و ســاتی مردنییەتی، 
مردنــی  وەک  بمرێــت،  دەیەوێــت  ســابیر،  ســەباح  وەک  خــۆی 
هەرکەســێکیتر. واتــە حــەزدەکات تەنهــا هەشــتا ســاڵ بــژی. بــەاڵم 
)ئــەوی شــاعیر( واتــە / )ســەباح ڕەنجــدەری شــاعیر(، دەخوازێــت 
بمێنێتــەوە و بــۆ تاهەتایــە بــژی، داوادەکات، مێــژوو لەنێــو کتێبــە 
ئاســمانییەکان شــوێنێکی بــۆ دیــاری بــکات، مــردن بــۆ ئــەوی 
شــاعیر، تەنهــا جێگۆڕکێیەکــەو هیچــی تــر، لــە نیــو ماڵــی ژیانــەوە 
بــۆ نێــو ماڵــی مــردن، وەک چــۆن خــۆی / بــە نــان و ئــاو و ئاگــری 
خۆیــەوە هاتۆتــە نێــو ژیانــەوە، )ئــەوی شــاعیر(یش بــە هەمانشــێوە، بــە 
نــان و ئــاو و ئاگــری خۆیــەوە، لەســەر دووباڵــی فریشــتەکانەوە، بــە 
 هێــز و شــکۆی شــیعرەوە، بــە نێــو مــاڵ و بۆشــاییەکانی مــردن ڕەت 
دەبــێ و دەگاتــە نێــو ماڵــی گەردوونییــەت و ئەبەدییــەت، لەوێــدا / 
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تــا ئەبــەد دەمێنێتــەوە، کەواتــە هاوکێشــەکان بــەم جــۆرە دەبــن.
خۆی واتە، سەباح سابیر حەسەن / ژیان + مردن =   )ڕەشبوونەوە(

یان /   ئیرۆس + ساناتۆس = ڕەشبوونەوە و مردن..!  / بەاڵم،
ئەوی شاعیر واتە، سەباح رەنجدەری شاعیر،

 ژیان + مردن = مانەوە )ئەبەدییەت(..!  یان،
 ئیرۆس + ساناتۆس = ئەبەدییەت...! 

چونکــە )ئــەوی شــاعیر(، لــە شــیعر هێنــدە نزیکــە، پــوورەی شــیعر 
دەوری گرتــووە و شــیعر لــە دڵــەوە نوێــژی لەســەر دەکات، دەیەوێــت، 
دیمەنــە جیاوازییەکانــی نێــوان خــۆی و ئــەوی شــاعیر ڕەســم بــکات 
و پێشــان بــدات، ژیانــی دووکەســی نێــو یــەک جەســتە، کەســێکی 
ئاسایی و کەسێکی شاعیر و داهێنەر، بۆیە / مردن بۆ خۆی یانی 
ڕەشــبوونەوە، یانــی مــردن و لــە جووڵــە کەوتــن، یانــی بێدەنــگ بوونــی 
بــۆ تاهەتــا، بــەاڵم بــۆ )ئــەوی شــاعیر(، مــردن یانــی بەردەوامبــوون و 
ژیانــەوە، ڕەتبــوون و ڕاکشــان لەســەر باڵــی باڵنــدەکان، قســەکردن 
و گوتنــی حیکمەتــەکان. زەمــەن بــۆ خــۆی )هەشــتا ســاڵ(، بــۆ 
ئــەوی شــاعیر )تــا هەتــا و ئەبەدییــەت(.. شــوێن / بــۆ خــۆی واتــە 
)ســەباح ســابیر حەســەن(، لــە ڕێگــەی دایــک و باوکێکــەوە، لەنیو 
ســکی دایکییــەوە، هەناســەی وەبەرهاتــووە دواتــر لەوێــوە هاتۆتــە نێو 
ژیانــەوە، لــە شــوێن و ماڵێکــی ئاســایی ژیــاوە، بــەاڵم، ئــەوی شــاعیر، 
لەنیــو بیرکردنــەوە و خەیــاڵ، دواتــر  بــوون،  لــە ناشــوێن هاتۆتــە 
لەنێــو رووبــەری زمــان، بــە قەوڵــی )مارتــن هایدگــەر(، زمــان مــاڵ و 
نیشــتیمانی هەمیشــەیی بوونــە، ئــەوی شــاعیر کەســێکی کۆچــەری 
بــێ شــوێن و بــێ ماڵــە، لــە ئاســماندا، لەنێــو بۆشــاییەکانی نێــوان 
ئەســتێرەکان خــودا دەیدۆزیتــەوە، دەســتی دەگرێــت و دەیهێنێتــە 
ســەرزەوی، لــە ژێــر ســێبەری درەختــی پیــرۆز نیشــتەجێی دەکات، 
ماڵــی  و  ئــەوی شــاعیر، کەســێکە، کۆچــەری  بــەاڵم چونکــە 
ــی  ــر ســێبەری درەخت ــە لەژێ ــە، بۆی ــو بۆشــایی و ناشــوێن دای ــەو لەنێ ئ
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پیــرۆز ئــارام ناگــرێ و باڵنــدەکان هەســت بــە نیگەرانییەکانــی 
دەکــەن و دەیگەڕێننــەوە بــۆ بۆشــاییەکانی ئاســمان و شــوێنە بــەرزە 
نادیــارەکان، )ئــەوی شــاعیر( خــاوەن دڵێکــە، هــەزار ڕێــگای هەیــە 
بــۆ گەیشــتن بــە ناوکــی ڕووناکــی..!، ئــەو بــە زمانــی تــەورات 
و ئینجیــل و قورئــان دەدوێــت، هەمیشــە دەمــی پــڕ قســەیە، ئــەوی 
شــاعیر کەســێکە لــە نــەوەی خوداکانــە، )قومرییەکــی دڵــڕووت 
ماڵــی  دەیگەیەنێتــە  و  شــانی گیــردەکات  لەســەر  قاچەکانــی 
و  ئاوییەتــی  و  نــان  )ئــەوی شــاعیر( کەســێکە، شــیعر  خــودا(، 
بــە شــێوەیەکی سروشــتییانە بۆتــە بــرای خوێــن و شــیری، شــیعر 
ئێســکی دەســتی ئــەو، بــۆ نــاو دەســتی خــۆی دەگوازێتــەوە، بــە هێــز و 
شــکۆی شــیعرەوە دەبێتــە / ئەلــف و بێــی بــوون و نەبــوون..! شــیعر لــە 
توانایــدا هەیــە، نــاوەڕۆک و جەوهــەری مــرۆڤ و بــوون، بنەخشــێنێ 
و ڕەســم بــکات..! شــیعر دەتوانــێ کــرداری بــە ئەزموونکردنــی 
مەعریفــە و پــردی پەیوەندییەکانــی نێــوان وەهــم و حەقیقــەت بێــت..! 
ئــەوی شــاعیر کەســێکە، خــودا شــیعری لەبــری هەمــوو شــتێک 
پــێ بەخشــیوە، واتــە شــیعر، تاقــە میــرات و ســەروەت و ســامانی 
ئــەوە، هەروەهــا خوداوەنــد / دێــرە شــیعرییەکانی لەناوچەوانــی بــەرد 
بەڕێــگادا  کــە  شــاعیر( کەســێکە،  )ئــەوی  هەڵدەکۆڵێــت..! 
فەرمــووی  ڕێگاوبــان  ئەوبــەری  و  ئەمبــەر  درەختەکانــی  دەڕوات 
لێدەکــەن و پێــی دەڵێــن / ئــەی ســروودی ســروودەکان تێپــەڕە..! یــان 
ــە پەنجــە  ــدی و ســەرمەدی ل دایکــە سروشــت / دەزووی گەورەمەن
دەئاڵێنێــت، تــا هێــزی ئــەوەی پــێ بێــت بەنێــو بۆشــاییەکانی ئاســمان 
و زەوی و بۆشــاییەکانی نێــوان مــردن و ژیــان تێپەڕێــت و بگاتــە 
نێــو ماڵــی ڕۆشــنی ئەبەدییــەت..! )ئــەوی شــاعیر( لەنێــو بیرکردنــەوە 
و لەنێــو خەیــاڵ و ڕووبــەری زمــان، لەنێــو داهێنــان و ئەفراندنەکانــی 
شــیعر / زێتــر لــە چارەگــە ســەدەیەکە، لــە نێــو گەمــەکان و 
نیگەرانییــەکان و گومانــەکان و پرســیارەکان.. لەســەر پشــتی 
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شــەپۆلی وشــەکان و ڕســتەکان و دەســتەواژەکان دەخولێتــەوە، 
ــە  ــش ب ــدوو، باڵندەکانی ــدوو مان ــدوو مان ــدووە، مان کەســێکی مان
خاتــری ئــەو فڕینەکانییــان دوادەخــەن، تــا پشــوویەک بــدات، دواتــر 
بیگەڕێنــن بەنێــو ڕووبــەری بۆشــاییەکانی جوانــی، لەســەر پشــتی 
باڵندەکانــەوە بەیەکــەوە، خۆیــی و هێــزی شــیعر، خۆیــی و شــکۆی 
داهێنــان، تادەگاتــە ماڵــە ڕۆشــنەکەی ئەبەدییــەت، لەوێــدا لەژێــر 
ســێبەری درەختــی پیــرۆز تاهەتــا دەمێنێتــەوە.. )ســەباح ڕەنجــدەر(ی 
شــاعیر لــە کۆتایــی ئــەم کتێبەیــدا، دەیەوێــت / بــە قەڵەمێــک 
کــە پــڕە لــە مەرەکەبــی )هێــزی شــیعر و هێــزی ئەفرانــدن(، بــە 
خەتێکــی درشــت بنووســێت / ســاڵو لــە مرۆڤــی گــەورە، ســاڵو لــە 

ــان. ــە داهێن گەردوونییەتــی شــیعر، ســاڵو ل

                                                     سیپتەمبەری 2017
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